


  



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :سرّه( )قدسخمینی امام
کره ووداران که بانوان عالوه برر ایننقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ برای این

کننرد  یک قشر فّعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فّعال را در دامن ووداران تربترت م 
ت همه کس باالتر است، و این ودمت مادر به جامعه از ودمت معلّم باالتر است، و از ودم

وواستند که بانوان قشری بااند که آنهرا تربترت کننرد وواستند  م نبتا م امری است که ا
  جامعه را، و اترزنان و اترمردان  به جامعه تقدیم کنند

 (79، ص 41صحیفه امام، ج )
 

 :(العالی ظله مد)یاسالم انقالب معظم رهبر
توان را پتش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که م  زن مسلمان ایران ، تاریخ جدیدی

تروان م  ؛زن بود، عفتف بود، محّجبه و اریف بود، و در عتن حال، در مرتن و مرکرب برود
های سنگر وانواده را پاکتبه نگاه داات و در عرصه ستاس  و اجتماع  نترب، سنگرسرازی

 جدید کرد و فتوحات ببرگ به ارمغان آورد 
توانند تعریف زن و حضرور م  و در دفا  مقد،، زنان  ههور کردند که م در انقالب اسال

او در ساحت راد و تهذیب وویش، و در ساحت حفظ وانۀ سالم و وانوادۀ متعادل، و در 
ساحت والیت اجتماع  و جهاد و امر به معروف و نه  از منکر و جهاد اجتماع  را جهان  

 ند های ببرگ را درهم بشکنبستکنند و بن
(41/41/4974، پیام به کنگره هفت هزار زن شهید کشور)
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 سخن نخست

رثمـر و  از دیدگاه اسالم، گلشن بـاطراوت اـانواده، ااسـتگاه رویـش دراتـان پ 
سـازد. های عطرآگینی است که برکـات فراوانـی را عایـد جامعـه انسـانی میگ 

رزشمندی را به دسـت بدیهی است برای آنکه این بوستان بهشتی، نتایج مبارک و ا
بیـت روایـات نـورانی اه  پرور قرآن کـریم ودهد، باید بر اساس دستورات روح

بـه حفـو و همچون باغبانی دانـا و حـاذق  نیم تاعم  ک عصمت و طهارت
ای سالم اانوادهداشتن برای  توفیق یابیم. بنابراین،ساز این حریم انسانمراقبت از 

معنوی اسالم را آویاه گـوش  تعالیم ای ااالقی وهو موفق، بایسته است که آموزه
جان سازیم و سیره اانوادگی بارگان عرصه دین را الگوی اویش نماییم؛ در غیر 

ترین رکـن جامعـه، یعنـی اـانواده پاشیدگی بنیادیاین صورت، باید شاهد ازهم
در همـین  که در نهایت، به ناکارآمدی اجتماعی انسانی اواهـد انجامیـد. باشیم

ستا، توجه و اهتمام وافر مبّلغان عایا به موضوع اانواده و مباحث مـرتبط بـا آن را
ــی،  ــغ دین ــه تبلی ــکوفایی و در عرص ــدگی، ش ــؤثری در بالن ــترده و م ــش گس نق

 سعادتمندی آحاد جامعه ایفا اواهد کرد.
اوانیــد، مقــاالتی اســت کــه بــه همــت گروهــی از آنچــه در کتــاب حاضــر می
مطالـب مربـوط بـه زن و اـانواده سـامان یافتـه و بـا نویسندگان فاض  در زمینه 
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های تربیتی داتران در اسـالم، مـدیریت تحلی  و بررسی مسائلی همچون: شیوه
 و نیــا عشــق، عوامــ  مــؤثر در شــادی اــانواده، شــوهرداری همســران علمــا،

گرایی در بـین زنـان، سازی روحیه پرهیا از مصـرف و تجمـ راهکارهای نهادینه
راهکارهای مفیدی را تبیین نموده است که در پرتو عم  بـه آنهـا،  نکات ارزنده و

ای اسالمی به معنـای واقعـی کلمـه اـواهیم ای مذهبی و جامعهگر اانودهنظاره
 بود.

های مرتبط با اانواده نیا از دیگر ویژگـی اثـر حاضـر توجه به معضالت و آسیب
بازی کان، نقش اسباببا پردااتن به مباحثی از قبی : تربیت جنسی کود است که

تـأثیر  و اـانواده درمـاهواره پیامدهای استفاده از اعتیاد زنان،  ،در تربیت فرزندان
منــدی ، بــر میــاان بهرهآمیا تلویایــونی بــر رفتــار کودکــانهای اشــونتبرنامــه

 .اوانندگان از مقاالِت آن افاوده است

شـده اره مطالِب عرضهدر پایان، از تمام مبّلغان گرامی اواهشمندیم، چنانچه درب
در این کتاب، انتقاد یا پیشنهادی دارند، مـا را از نظـرات سـازنده اـویش مطلـ  
نمایند تا به توفیق الهی و مساعدت همگان، بر کیفیـت و کارآمـدی آثـار بعـدی 

 افاوده شود.
سـازی و ضمن تشکر از نویسندگان محترم این اثر، از همـه کسـانی کـه در آماده

مؤسسـۀ همکـاری ویژه از حاضـر صـادقانه تـالش نمودنـد، بـهدهی اثـر سامان
االسـالم زحمـات حجتچنـین و هم فرهنگی و هنری سبک زنـدگی آل یاسـین

اکبر مؤمنی، رئیس محترم گروه تأمین مناب  تبلیغی، سپاسگااری والمسلمین علی
 .نمایممی

 
 د روستاآزادیسع

 یغیو تبل یمعاون فرهنگ
ه قمیعلمحوزه  یغات اسالمیدفتر تبل



 

 مدیریت عشق
  *االسالم والمسلمین محمدرضا آتشین صدفحجت

 اشاره 

بسـتگی اسـت. عشـق و دل ،آدمـی هآور و برجسـتهـای شـگفتیکی از ویژگی
هـای شـگرفی را در افـراد شگفتی این پدیده از آنجاست که قادر اسـت دگرگونی

رش هر اطـری آمـاده برانگیاد و چنان قدرتی را در آنها به وجود آورد که برای پذی
محبـوب اـود چیـای  هچنان آنها را مطی  کند که جا اواسـت ،شوند و از طرفی

ی عضـسازنده و مثبت اسـت و ب ،های عشقبرای از گونه ،نخواهند. در این میان
و توانـایی کنتـرل  ،های مثبـت از منفـیویرانگر و منفـی. شـناات عشـق دیگر،

طلبد که از آن بـا نـام تی مهم را میمهار ،احساسات و عواطف اود در این زمینه
 کنیم.یاد می« مدیریت عشق»

 تعریف عشق
شــدت »ه بــآن را همچنــین  9.عبــارت اســت از محبــت بــیش از انــدازه ،عشــق

                                                           

 .کارشناس ارشد فلسفه *
 .64۴، ص 0، ج مجمع البحرینمحمد طریحی، بن. فخرالدین9
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عشـق پیـداکردن، »بسـتن هـم در معنای لغوی دل 9اند.معنا کرده« داشتندوست
 ،بسـتگیلد ،بنـابراین 2.آمده است« شدن، دل در گرو محبت کسی آوردنعاشق

 همان عشق است.
پیچـد و گیاهی که به دور درات می ؛ یعنیاست« َعِشَق »برگرفته از  ،ریشه عشق

شود تا اینکه بعـد از های آن میمکد و سبب زردشدن و ریختن برگاز آب آن می
 ،بینیمطورکـه در بـین افـراد انسـان هـم مـیاشکاند. هماندرات را می ،مدتی

کند و او را از هر چیا دیگری جا معشـوق سخیر میعشق تمام حواس عاشق را ت
د و چـه بسـا حتـی او را سـازکند و رنگ و روی او را زرد و بیمارگونه مـیجدا می
 3کشد.می ،در نهایت رده،دیوانه ک

عبارت است از رابطه عاطفی عمیقی کـه بـا « بستگیدل» ،شناسیاز دیدگاه روان
و  ،که سبب نشاط و شعف مـا از یـک سـوایگونهکنیم؛ بهصی برقرار میاافراد ا

 ،بسـتگیدل 0شـود.احساس آرامش ناشی از کنار آنها بـودن از سـوی دیگـر می
منظور از رابطه صـمیمی، ایـن  .شودای صمیمی بین دو نفر میباعث ایجاد رابطه

است که آنها به یکـدیگر، در اودافشـایی، ابـراز هیجانـات و عواطـف، دادن یـا 
احسـاس راحتــی و آزادی و  ،مــادکردن و تمـاس فیایکــیدریافـت حمایـت، اعت

 5کنند.آرامش می
                                                           

 یاب، نشانی: ، وبگاه واژه«عشق»، مدا  فرهنگ معین. محمد معین، 9
www.vajehyab.com 

 یاب، نشانی: ، وبگاه واژه«بستندل»، مدا  نامه دهخدالغتاکبر دهخدا، . علی2
www.vajehyab.com 

وحـدت، ؛ یاسین کمالی 994، ص فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا. سید جعفر سجادی، 3
 .43ـ  46، ص بستگی از منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمیعشق و دل

بسقتگی از عشقق و دل ؛ یاسـین کمـالی وحـدت،616، ص 4، ج دی رشاسنشروانرک، ورا ب. ل0
 .43، ص منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمی

؛ 61۴، ص شناسی اجتماعی با نگقر  بقه منقابع اسقالمیروان. مسعود آذربایجانی و دیگران، 5
 .43، ص بستگی از منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمیعشق و دلوحدت، یاسین کمالی 
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های گوناگونی وجود دارد که به بیـان دیـدگاه دیدگاه ،در تعریف اصطالحی عشق
 کنیم:دو تن از دانشمندان بارگ مسلمان معاصر اکتفا می

عالقه بـه شـخی یـا شـت وقتـی بـه اوج » نویسد:می در این باره شهید مطهری
که وجود انسان را تسـخیر کنـد و حـاکم مطلـق وجـود او طوری، بهشدت برسد

 9«اوج عالقه و احساسات است. ،شود. عشقگردد، عشق نامیده می
عبارت است از محبت شدیدی است کـه  ،عشق»نویسد: عالمه جعفری نیا می

آید و سرتاسر روان آدمـی را از درک کمال و ایر و زیبایی در معشوق به وجود می
 2«.گیردفرا می

 اقسام عشق

مقصـود از  ؛شودعشق به حقیقی و مجازی تقسیم می ،در یک تقسیم بندی کلی
عشق حقیقی یا عشق الهی، اشتیاق به دیدار حق است که محبوب حقیقی اسـت 

های شدیدی است کـه بـین انسـان و غیراـدا محبت ،و منظور از عشق مجازی
تفـاوت ایـن دو  .شودی تقسیم میاود بر دو نوع عفیفانه و جسمان وآید پدید می

تحت کنترل نیروی عق  اسـت و همـراه بـا عفـت  ،در آن است که عشق عفیفانه
ریشه در شهوت و لذت مادی دارد و با ارضای غریاه،  ،جسمانی عشق است؛ اما

 3یابد.کاهش می

 بایستگی تأمین عشق

ترین اسـیتأمین و رف  نیازهاست. یکی از اس ،های انسان در زندگیمحور تالش
                                                           

 .604، ص 48، ج جاذبه و دافعه حضرت علی، کتاب مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 9
؛ یاسـین کمـالی وحـدت، 641، ص 46، ج تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. محمدتقی جعفری، 2

 .69، ص اخالق و تربیت اسالمی بستگی از منظر عرفان،عشق و دل
 .05ـ  ۴1، ص بستگی از منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمیعشق و دل. یاسین کمالی وحدت، 3
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از محبـت و عشـق اسـت. آدمـی  یمنـدنیازهای روحی و روانی هـر فـرد، بهـره
بـه محبـت نیـاز  ،ای از زندگییابد که در هر دورهوضوح این نیاز را در اود میبه

که اگر از محبت بعضی افراد محروم شود، با انتخاب تازه در صدد طوریدارد؛ به
شود. سبب تشویش و اضطراب افراد می ،ازنشدن این نیآید. تأمینجبران آن برمی
 .آوردهای دردناکی در روان افراد بـه وجـود مـیسوء و آسیب ، آثارکمبود محبت

شود و عقده حقارت در بینی میمهری شده است، دچار اودکمفردی که به او بی
او آورد. اگـر تنهایی و اناوا رو مـی گردد و بهو حسود و کینه توز می آیدمی پدیداو 

 جووعشق و محبت را از راه سالم به دست نیاورد، آن را در جاهای دیگـر جسـت
 شـک از همـین جـا  ،هـاهـا و انحرافکـه زمینـه بسـیاری از فریب اواهد کرد

 9د.گیرمی
از مسائ  اساسی دین است و بلکـه دیـن  ،محبت و عشق راستین ،از سوی دیگر

یُن ِإالَّ َاْلُحب  » فرماید:می امام صادق .شوددر آن االصه می  ،آیا دین 2؛َهِل َالدِّ
القـاب پیـامبر  جملـه از همچنین، نکته قاب  توجه اینکـه« غیر از محبت است؟

 است. «حبیب الله» ،اکرم

 مدیریت عشق

راهکارهای متعددی وجود دارد کـه در  ،های مذمومبرای پیشگیری و درمان عشق
 کنیم.به برای از آنها اشاره می ،ادامه

 افزایش عشق به خداوند. 1

کاسـتن از غفلـت  ،یکی از راهکارهای نظری پیشگیری و درمـان عشـق مـذموم
                                                           

عشقق و وحـدت، ؛ یاسـین کمـالی 604 -609، ص شناسی تربیتقیروان. علی شریعتمداری، 9
 .69، ص بستگی از منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمیدل
 .90، ح 13، ص 6، ج الکافی. کلینی، 2
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های بیکـران است. به یاد داشتن بارگی و زیبایی و مهربانی اداوند تعالی و لطف
 ،های دیگـرسرشار از محبت او گردد و عشـق نشود اانه دلماسبب می ،او به ما

، یعنـی قلـب نـاب یبه گوهر، ه معشوق حقیقیرنگ ببازد. با کاستن از غفلت ب
 کنیم.دست پیدا می سلیم،
 بلندمرتبه که فرمـوده:درباره سخن ادای  عیینه گوید: از امام صادقبنسفیان

ّه ِبّقْلٍب ّسِلیٍم » ـِلمُ  »: . حضرت پاسخ دادپرسیدم 9«ِإَّلا ّمْن ّأّتی الّلا ِِ  اْلَقْلُب السَّ ـ
 الَّ

هُ  َیْلَقى َحٌد ِسَواهَو  َربَّ
َ
]قلـب  سـلیم، قلبـی اسـت کـه پروردگـارش را  2؛َلْمَس ِفمِه أ

 «کس در آن نباشد.که جا ادا هیچدرحالی ؛مالقات نماید

 تقویت روحیه معادباوری. 2

های گرفتـاری در یکی دیگـر از راهکارهـای نظـری بـرای دور مانـدن از آسـیب
ه به اود یـادآور شـود یاد معاد است. کسی که همیش ،های مجازیهای عشقدام

از ایـن جهـان راـت سـفر  ،که در این دنیا مسافر است و کمی دیرتـر یـا زودتـر
پاسـخگوی  ماند و اعمالی که باید در محضر پروردگـاربندد و تنها اود میبرمی

هایی نکند که مایه ننـگ و رسـوایی دهد اود را آلوده عشقآنها باشد، ترجیح می
 دنیا و آارت او شوند.

 ایی کز  یزی گی زی دز       هعشق
 

 3عشق یب    عاقبت ین ی د   
 

های دردناک جهنم از سوی و عذاب ،های بهشت از یک سوها و لذتیاد نعمت
شـود و ایـن ورشدن اشـتیاق بـه بهشـت و تـرس از جهـنم میسبب شعله ،رگدی

                                                           
 «مگر کسی که دلی پاک به سوی ادا بیاورد.: »63. سوره شعراء، آیه 9
 .0، ح 48، ص 6، ج کافی. کلینی، 2
 .650، دفتر اّول، بیت مثنوی معنوی مولوی، .3
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های از عوام  مهم بازدارنـده انسـان از آلـودگی انسـان در عشـق ،اشتیاق و ترس
 شود.گ میرنگارن

ــادق ــام ص ــوده ام ــرگ، اواهش»: فرم ــاد م ــس را میی ــای نف ــد و ه میران
بخشـد های ادا نیرو میکند و دل را با وعدهکن میهای غفلت را ریشهرویشگاه

شـکند و آتـش آزمنـدی را های هوس را درهم میسازد و پرچمو طب  را نازک می
َهواِت فى ُر الَموِت یُ ِذک؛ کندسازد و دنیا را در نظر کوچک میااموش می ممُت الشَّ

فِس َو  ـِه َقِو  یُ قَلُع َمناِبَت الَغفَلِة َو یَ النَّ بـَع َو َو  ی القلَب بَمواِعِد الل  ََ  کْ یَ یـِرق  الََّّ ِسـُر أعـ
نما.یُ ِص َو َِّفُئ ناَر الِحْر یُ ی َو الَهَو  ُر الد   9«َحقِّ

 های جنسیشناخت پیامد ناهنجاری. 3

سـبب پیشـگیری از گرفتارشـدن  دتوانمی ،غیرمجاز هایتوجه به آثار منفی عشق
د. کـافی گـردسـبب نجـات  نیـا ها شود و در صورت گرفتاریدر آتش این عشق

ها را گونـه عشـقبانیم تا عواقب ایـن هاسری به صفحه حوادث روزنامه که است
های ناشی از ناکـامی در ایـن روابـط گرفتـه تـا ارتکـاب درک کنیم؛ از افسردگی

 نند قت .می مایجرا
ای که عاشق مردی شـده بـود، بـه قتـ  فجیـ  همسـر بـاردار وی ساله 60داتر 

« ح»مـن عاشـق »گویـد: اعتراف کرد. داتر جوان در این ارتبـاط بـه قاضـی می
ولـی او همـواره بـه مـن درو   ؛)همسر مقتول( بودم و او را ایلی دوست داشـتم

تـ  همسـر بـاردارش بـه اواهد با من ازدواج کند. من به قصد قگفت که میمی
 ؛اواستم زندگی آنها را با گفتن حقیقت ماجرا اراب کـنمفقط می ؛منال او نرفتم

ولـی  ؛ابر داشتند و آبرویم رفته بود« ح»ام از ماجرای رابطه من و چراکه اانواده

                                                           

 .414، ص مصباح الشریعه، امام صادقمنسوب به . 9
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 9.«با یکدیگر درگیر شدیم که من او را کشتم و طالهایش را نیا سرقت کردم
ای که اندوه طوالنی های نفسانی لحظهه بسیار اواهشچ»: هفرمود امام علی

ًَ  َرَثْت َاْو  ة  ساَع  ةِ َو ِمن َشْه  َکْ  ؛ و درازی را در پی دارد  2.«ُحزنًا َطوی

 عفت چشم. 4

مراقبـت از  ،های آسـیب زایکی از بهترین راهکارهای پیشگیری و درمـان عشـق
سـت )آنچـه قلب، کتاب چشم ا» فرماید:می نگاه کردن است. حضرت علی

ـَحُ  اَ ؛ بنـدد(در قلـبش نقـش می ،آزمایدبیند و میانسان با چشم می ْْ ْلَقْلـُب ُم
ِر  َْ  3.«اْلَب

بـه بیـان  ؛توان با مراقبـت از چشـم، از دل مراقبـت کـردمی ،بر اساس این سخن
بایـد  ،پـس 0.نویسـدهمانند قلمی است که دائمًا بر کتـاب دل می ،چشم ،دیگر

 نویسد.در این کتاب می یچیا ببینیم این قلم چه
های مدینه زنی را دیـد. در آن پسر جوانی از انصار در کوچه»فرمود:  امام باقر

هایشـان گـردن و گونه ،اندااتند و بنابراینزنان مقنعه اود را پشت گوش می ،ایام
پیدا بود. وقتی زن از کنار او گذشت، جوان او را تعقیب کرد و پیوسته از پشت بـه 

ای کـه ریست؛ تا داا  کوچه باریکی شد و در آنجا استخوان و یا شیشهنگاو می
همـین کـه زن از او فاصـله  .آن را زامی کرد و به صورتش گیر کرد ،در دیوار بود

که اون از صـورتش بـه سـینه و  گردیددور شد، جوان متوجه  شگرفت و از نظر
سوگند ناد رسول  با اود گفت: به ادا یشریاد. او پشیمان از کار اولباسش می

                                                           
1. www.tabnak.ir/fa/news/403606 

 .۴04ص ، 6، ج کافی. کلینی، 2
 .۴53، حکمت 0۴6، ص 4، ج نهج البالغه. شریف رضی، 3
 .965، ص 40، ج پیام امام امیرالمؤمنین. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، 0
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 ،او را دیـد دهم. وقتـی رسـول اـداروم و جریان را به او ابر میمی ادا
جبرئیـ  نـازل شـد و  ،چه شده؟ جوان ماجرا را بازگو کرد. در همین حال :پرسید

 این آیه را آورد:
وا ِمْن ّأْبّصاِرِهْم ّو » مّه  ْحّفُظوا ُفُروّجُهْم ّذِلک ّأْزکییُقْل ِلْلُمْؤِمِنیّن یُغضُّ ّلُهمْم ِإَّ  الل 

  از نگـاه بـه نامحرمـان]های اود را چشم :به مؤ منان بگو 9؛ّخِبیٌر ِبّما یْصّنُعوَّّ 
 . همانـاتر اسـتبـرای آنهـا پـاکیاه ،ایـن .فرو گیرند و فروج اود را حفـو کننـد

 2«آگاه است. ،دهیداداوند از آنچه انجام می
 از امیـر»را کنتـرل کـرد.  یشاو توان نگاهپرسش اینجاست که چگونه می ،حال

 توانـد چشـم اـود را فـرو پوشـد؟سؤال شـد کـه چگونـه انسـان می مؤمنان
؛ سـتآگـاه ا با در نظر گرفتن قدرت اداوندی که بـر اسـرار تـو حضرت فرمود:

ِممُر اْلُمْؤِمِنمَن 
َ
ـِر  ُسِئَل أ َْ اُن َعَلـى َضـاِّ اْلَب ََ ََ ْحـَت  :َفَقـاَ   ؟ِبَما َذا یْسـ ََ  ِِ ُمو ُُ  ِبـاْل

ِلِع َعَلى ِسرِّک  3«.ُسْلََّاِن اْلُمََّّ
 دشـوارتر البتـه،امروزه بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافتـه و  ،مراقبت از چشم

هـایی ماننـد مـاهواره و شـبکه اباارها و فناوری ،است؛ زیرا در این عصر نیا شده
های اجتماعی مجازی پدید آمـده اسـت کـه دسترسـی افـراد بـه اینترنت و شبکه

پوشیده و مخفی  ،های نامناسب را بسیار آسان کرده و در عین حالر و فیلمتصاوی
هایی جـدی را تواند اطرات و آسیبمی ،انگاری در این زمینهده است. سه نمو

 ها رقم باند.برای افراد و اانواده
 را به یاد داشت که فرمـود: اینجاست که باید همواره این سخن حضرت علی

                                                           
 .95. سوره نور، آیه 9
 .064، ص 0، ج الکافی. کلینی، 2
 .3، ص 4، ج مصباح الشریعة، امام صادق . منسوب به 3
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]روز  همـو داور ،شاهد است )ادایی که( کهبپرهیاید؛ زیرا آناز گناهان پنهانی »
اِهَد ُهَو الحاکُ  ؛ سته قیامت نیا  َلواِت َفإنَّ الش  َُ ُقوا َمَاِصى ال ََّ  9.«ِا

 افزا پرهیز از محیط و مجالس گناه. 5

های مانـدن از سـونامیهای کـاذب و مصـونمدیریت عشق یکی از عوام  مهّم 
افااست؛ مجالسی کـه در آنهـا محـرم و ها و مجالس گناهغریاه، دوری از محیط

گوهـا و وگیرنـد و گفتنامحرم بدون رعایت ضوابط شرعی در کنار هـم قـرار می
 .کنـدهـا رشـد میکند و بـذر شـهوت در دلها از موازین شرعی تخطی مینگاه

 :دآلود و محرک دیگری ماننـهای گناهزمینه ،معمواًل در این مجالس ،افاون بر آن
شود که نتیجه رقی و مشروبات الکلی نیا فراهم می ،کنندههای دگرگونموسیقی

کنار رفتن نظارت عق  و نداهای فطـرت و وجـدان و فراموشـی  ،همه این عوام 
 بار است.شدن به روابط احساسی زیاناداوند تعالی و آلوده

 ِمـَن »هاسـت. ن راهگیری، یکی از بهتریبنا بر این در چنین مواردی به ناچار، کناره
اِصي ََ ُر اْلَم  ِ ََ ََ َمِة  ْْ َِ    «دامنی است.عدم توانایی بر گناه نوعی از پاک2؛اْل

برای مؤمن جایا نیست در مجلسی بنشیند کـه در » فرموده است: امام صادق
اَل ؛ تغییـردادن آن را نـدارد  و ازمنکرنهی]شود و او قدرت بر آن معصیت ادا می

ْغممِرهِ یْنَبِغى ِلْلُمْؤ  ََ ُه ِفمِه َو اَل یْقِدُر َعَلى  ى َاللَّ َْ َْ ْن یْجِلَس َمْجِلسًا ی
َ
 3«.ِمِن أ

؛ گردانـدمجالس لهو، ایمان را فاسد می»فرماید: می حضرت علی ،همچنین
یَماَن  ْفِسُد َاْْلِ َُ ْهِو   0.«َمَجاِلُس َاللَّ

                                                           
 . 948 ، حکمتنهج البالغه. شریف رضی، 9
 .090، ص نهج البالغهصبحی صالح،  .2
 .91۴، ص 6، ج کافی. کلینی، 3
 .156، ص 4، ج غرر الحکم. آمدی، 0
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 مین شرعی و قانونی عشق مجازیأت. 6

مدیریت عشق، تأمین قـانونی عشـق مجـازی و بـه  ترین راهکارهاییکی از مهم
هـای افـراد در حیطـه روابـط ریشـه بسـیاری از لغاش .ازدواج است ،تعبیر دیگر

اداونـد تعـالی نیـا راه  .نشدن نیاز طبیعی آنها از راه صحیح استتأمین ،جنسی
ها شـدن نیازهـای عـاطفی و جسـمی انسـانبخشی برای برآوردهدرست و ایمنی

ازدواج است. در آیات شـریف قـرآن و نیـا روایـات  ،است که همانکرده  معرفی
ترین دالیـ  توصیه فراوانی به امر ازدواج شده است که یکی از مهم بیتاه 

ها، ارضای مطلوب نیازهـای احساسـی و غریـای افـراد های این آموزهو حکمت
 فرماید: اداوند تعالی در قرآن کریم می ،است؛ برای نمونه

اِلِحیّن ِمْن ِعّباِدکم ّوِإّمائُکم ِإَّ ّیُکوُنوْا ُفّقّراّء ُیْغِنِهُم ّوّأنِکُح » ّیاّمی ِمنکم ّوالص  وْا اْْلّ
ُه ّواِسٌع ّعِلیم ُه ِمن ّفْضِله ّوالل   .همسر اـود را همسـر دهیـدمردان و زنان بی 9؛الل 

 .غالمان و کنیاان صالح و درستکارتان را اگر فقیـر و تنگدسـت باشـند ،همچنین
دهنده و آگـاه گشـایش ،اداونـد .سـازدنیاز میآنان را بی ،اداوند از فض  اود

   «است.
کسی که ازدواج کنـد، نیمـی از دیـن اـود را حفـو » نیا فرموده: یامبر اکرمپ

ْحـَرَ  ؛ باید تقوای ادا در پیش گیرد ،نموده است و برای نیمه دوم
َ
َ  َفَقـْد أ ـَزوَّ ََ َمـْن 

 ََّ یِنِه َفْلم ِِ   َ ْْ ِ  َاْلَباِقىِن ْْ َه ِفى َالنِّ  2«.ِق َاللَّ

                                                           
 .663، ص 9ج  عوالی اللئالی،جمهور، ابی. ابن9
 .96. سوره نور، آیه 2



 

 های همسرداری همسران علماشیوه

 *االسالم والمسلمین عباس آزادحجت

 اشاره

زمینه رشد و تعالی انسـان فـراهم  ،کانون عشق و محبتی است که در آن ،اانواده
ترین بنا در ناد اداونـد متعـال از منظر اسالم محبوب ،این نهاد مقدس .شودمی

 2،اـانواده در اسالم بهترین بسـتر بـرای تـأمین امنیـت و آرامـش روانـی 9.است
در رحمـت  5نیکوشـدن ااـالق، 0،بقای نس  3،سااتن نیازهای عاطفی برآورده

گـام در  8،ت پیـامبر اسـالمپیـروی از سـنّ  7،شدن دینکام  6،آسمانی بودن
                                                           

 . شناسی اسالمی، پژوهشگر سبک زندگیکارشناس ارشد روان *
 .9، ص 4۴، ج وسائل الشیعه. شیخ حّر عاملی، 9
 .3۴ـ  66، ص1، ش «آثار و پیامدهای منفی روابط داتر و پسر بر تشکی  اانواده»عباس آزاد،  .2
 .64. سوره روم، آیه 3
 .699. سوره بقره، آیه 0
 .666ص  459، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 5
 .454ص ، جامع األخبارالدین شعیری، . تاج6
 .41۴، ص 4، ج روایات تربیتی –الحدیث ، . محمدتقی فلسفی7
 .454ص ، جامع االخبار. تاج الدین شعیری، 8
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   3.ی اداوندعفت و دوری از گناه و یار 2،توسعه معیشت 9،مسیر پاکی نهادن
نقـش زن  ،بـینباشند و دراینرکن پایداری و نیرومندی این پیوند می ،زن و شوهر

دربـاره نقـش زن اـوب و زن  امام صادق .است ای براورداراز جایگاه ویژه
بنگـر کـه چـه  ،است؛ پس بندگردنهمانند همانا زن، : فرمایدبد، در تشبیهی می

ـا  َلمَس »؛ افکنیبه گردن می بندیگردن مَّ
َ
ِهنَّ أ َِ ِهنَّ َواَل ِلََّـاِلَح َِ اِلَح َْ ِة َخٌََّر اَل ِل

َ
ِلْلَمْرأ

ـَة َبـْل ِهـى َهَب َواْلِفضَّ َِّ ُهنَّ َفَلمَس َخََُّرَها الـ َُ ـا  َصاِلَح مَّ
َ
ـِة َوأ َهِب َواْلِفضَّ َِّ َخمـٌر ِمـَن الـ

ـَراُب َخمـٌر ِمْنَهـا  َ َراُب َخَََّرَها َبِل ال  َ ُهنَّ َفَلمَس ال َُ بـرای زن، ارزش و بهـایی  0؛َطاِلَح
نه برای اوب آنها و نه برای بدشان؛ زیرا زن اوب، ارزشش  ؛توان تعیین کردنمی

بلکه از طال و نقره هم ارزشمندتر و بهتر اسـت و  ؛شودبا طال و نقره سنجیده نمی
 «بلکه ااک هم از او ارزشمندتر است. ؛زن بد، ارزشش ااک هم نیست

و  6و مایه سعادت مرد برشمرده 5بهترین سرمایه دنیازن شایسته را  پیامبر ادا
در  7ای را بـرای مـرد، بهتـر از آن ندانسـته اسـت.پس از تقوای الهی، هـیچ بهـره

 ترین کس برای مـرد باایمـانی یـادمقاب ، از زن ناشایست به بدترین چیا و دشمن
ینیم که بدر تاریخ، زنانی را می 1شود.که موجب پیری زودرس او می 8کرده است

شایستگی توانستند تحـولی در جامعـه و در میـان با ایفای نقش همسری اود، به
                                                           

 .934، ص 9، ج روایات تربیتی –الحدیث ، . محمدتقی فلسفی9
 .98، ص النوادرالله راوندی، . سید فض 2
 .۴۴6، ص نهج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده، 3
 .996، ص 0، ج الکافی. کلینی، 0
 .90، فی النکاح والاواج، ص لنوادرا ،دیالله راون. سید فض 5
 .961، ص 0، ج الکافی. کلینی، 6
 .04۴، ص پیام پیامبر الدین ارمشاهی و  مسعود انصاری،. بهاء7
 .6۴5، ص 459، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 8
 .18ـ  10، ص رضایت زناشویی. عباس پسندیده، 1
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مردهـا در دامـن » :درباره نقش مهم زنان فرمود مردان ایجاد کنند. امام امینی
کننده مردها هستید. قدر اودتان را بدانیـد. اسـالم شما بارگ شدند. شما تربیت

   9«داند.قدر شمارا می

 داریهای شوهر شیوه

شود کـه موفقیـت این مسئله پیش از هر عاملی نمایان می ،مطالعه زندگی علما با
 و 2های همسرانشـان بـوده اسـتها و همراهیمرهون مجاهدت ،بسیاری از آنان

ِة » هسـتند: علی ،بخش این کالم نورانی امیر مؤمنانحق تجلیبه
َ
ُِ اْلَمـْرأ ِجَهـا

ل  َ َب ََّ    3«.ُحْسُن ال
 تواند الگوی مناسب برای همگان باشد که درمی ،نانزیکو همسرادری نبنابراین، 

 شود:پنج گام به آن اشاره میادامه، طّی 

 شناسی شوهرموقعیت .1

یکی از عوام  ایجاد سازگاری بین همسران و تقویت بنیان اانواده، درک و توجـه 
                                                           

 .956ص  ،8، ج صحیفه امامالله امینی، . روح9
این زن بود که مـرا بـه اینجـا رسـانید؛ او »گوید: . عالمه طباطبایی درباره همسر اود چنین می2

اللـه آیت« ام، نصـفش مـال ایـن اـانم اسـت.شریک من در کارهای علمی است و هرچه نوشته
اصوص کمک بارگی برای من بود؛ به ،وجود ایشان»گوید: مهدوی کنی در مورد همسر اود می

، ص اللقه مهقدوی کنقیخاطرات آیت« )داد.ها از اود نشان میهت استقامتی که در سختیاز ج
 نیوز، نشانی:( به نق  از پایگاه ابری فرهنگ05ـ  ۴6

http://www.farhangnews.ir/content/117587 
این زن، یکی »گفت: الله اراکی نیا از همسر اویش بسیار راضی بود. ایشان بارها میمرحوم آیت

اللـه العظمـی آیت»زواره، )غالمرضـا گلـی« های اداوند بـود کـه بـه مـن اعطـا شـد.ز نعمتا
 ، به نق  از: پایگاه اینترنتی پژوهش، نشانی:«محمدعلی اراکی شیخ فقها و اسوه علم و تقوا

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1761 
 .۴3۴، ص نهج البالغه .3
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واالیـی الهـی از جایگـاه ویـژه و  یاست. رهبران دینی و علما موقعیت همسربه 
مذیّن ُأوُتموا اْلِعْلمّم یّ »فرمایـد: براوردارند. قرآن می ذیّن آّمُنوا ِمْنکْم ّو ال  ُه ال  ْرّفِع الل 

ُه ِبما ّتْعّمُلوَّّ ّخبیٌر  انـد و کسـانی اداوند کسانی را که ایمان آورده 9؛درجات ّو الل 
نچـه انجـام بخشد و اداوند به آشده، درجات عظیمی می را که علم به آنان داده

 «دهید، آگاه است.می
ی انجـام بسـیارای داشـتند و تـالش همسران علما به موقعیت همسر توجه ویـژه

های علمی بپردازند و به فعالیت ،ند تا آنان با آسودگی و بدون مشغله ذهنیددامی
را درباره این سـالکان حـق تحقـق بخشـند کـه فرمـوده  سفارش رسول ادا

لَ »ت: اس َُ کِرُموا اْل
َ
کـَرَ  اللـَه َو َرُسـوَلهُ أ

َ
ْنِبماء َفَمْن َاکَرَمُهْ  َفَقـْد أ ُهْ  َوَرَثُة َااْلَ  2؛ماَء َفِانَّ

اند و هرکه آنان را گرامی بدارد، ادا علما را گرامی بدارید؛ زیرا آنان وارث پیامبران
 «و رسولش را گرامی داشته است.

در طرفی، پـدرم  ،رده بودیمدر اتاقی که کرایه ک»گوید: داتر عالمه طباطبایی می
کردیم؛ ولی با تمام این کرد و ما در پشت پرده زندگی میبرای طالب تدریس می

کـرد مادرم مشکالت را از پدرم پنهان می مشکالت، زندگی بسیار شادی داشتیم.
و معتقد بود حتی یک ساعت اشتغال ذهن پدرم به مسائ  زندگی، برای مادر گناه 

کردنـد تـا مامی مشـکالت زنـدگی را از پـدر پنهـان میمحسوب اواهد شد و ت
 3«ایشان با ایال آسوده به تحصی  و تدریس بپردازند.

مـن پـس از »گویـد: می رهالله سید محمدباقر صدر در ایـن بـاهمسر شهید آیت
ازدواج، از ایران به عراق منتق  شدم. دوری و فراق از اانواده و تفاوت زیادی کـه 

                                                           
 .44. سوره مجادله، آیه 9
 .60و  6۴، ص نهج الفصاحهابوالقاسم پاینده،  .2
 سادات طباطبایی، به نق  از: پایگاه اینترنتی بال ، نشانی:. سرکار اانم نجمه3
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مشـرف  داد. یک روز بـه حـرم امیرالمـؤمنینود، مرا رنج میبین آنجا و ایران ب
شدم و دراواست نمودم تا اداوند به من قدرت و تحم  شرایط سخت زنـدگی 
را بدهد. پس از زیارت، احساس عجیبی به من دست داد. با اود گفـتم: مـن بـا 

رهبری دانشمند  و بلکه با یکی از اولیای ادا ؛کنمیک شخی عادی زندگی نمی
آن دعا و زیارت، آرامشی اـاص و ظرفیتـی بـارگ در برابـر  از دواج کردم. پسزا

کمـال رضـایت و  ایشان، بـا ها در اود احساس کردم و به تمام اوامرهمه سختی
 9«اوشحالی حاضر بودم.

 هاهمراهی در سختی .2

چه در مراحـ   ؛در سرتاسر زندگی علما فراز و فرودهای بسیاری را شاهد هستیم 
و تدریس و چه در مراح  تبلیغ و راهنمایی مردم. بودن همسرانی همـراه  تحصی 

ترین عوام  موفقیت این مردان ادا در تحقق اهـداف آنـان و موافق، یکی از مهم
نظیـر همسـران علمـا اشـاره هایی از این حضـور کـمبه نمونه در ادامه، باشد.می
 شود.می

 هامادر طلبهـ 

زحمـت بسـیاری را « حـوزه علمیـه کوهسـتان»یکی از کسـانی کـه در تشـکی  
الله کوهستانی که الله محمد کوهستانی بود. وی به آیتمتحم  شد، همسر آیت

ها مادری کنی و با تربیـت آنهـا نـاد پرسید: آیا حاضری در کنار من، در حق طلبه
اداوند متعال روسفید شوی، پاسخ مثبت داد. آن زن باایمـان، عاقـ ، فـداکار و 

ر روز برای کارگرانی که مشغول ساات مدرسـه بودنـد، غـذا درسـت باهوش، ه
کـه امیـد بـه ایگونـهبـه ؛شدت بیمـار شـدیکی از فرزندانش به ی،کرد. روزمی

اینکه عواطف مادری روح او را رنجـور کـرده بـود، ولـی  رفت. بااو نمی یبهبود
                                                           

 .89، ص الگوی خانواده اخالقیاانی، . هادی حسین 9
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کم کرد ای وارد نشود، از مراقبت فرزندش برای آنکه به شخصیت شوهرش لطمه
 گوید: اودش در این باره می .و به دنبال تهیه غذا برای مهمانان رفت

الله و پیشبرد کار روزانـه بنـای مـدارس را از وظـایف اهمیت حفو حیثیت آیت»
دانستم و مانند ِدینی، در ادای آن شتاب داشـتم. درهرحـال، انسانی و اسالمی می

ار رحمـت الهـی پیوسـت. مـن نیـا آفرین تسلیم کرد و به جوبه جان فرزندم جان
از  ،ام در لحظـات واپسـین عمـردادم کـه گرچـه بچـهگونه تسلی مـیاود را این

کرد، اما مسرور ام سنگینی میعاطفه مادری محروم گردید و داغی بود که بر سینه
اللـه بودم که به وظیفه الهی و شرعی اویش عمـ  کـرده و از اـدمت بـه آیـت

   «.بنیان نهاده بود، شانه االی نکرده بودمای که کوهستانی و حوزه
اگـر همکـاری همسـر »گویـد: شهید هاشمی نژاد نیا دربـاره آن زن باایمـان می

 9«.الله نبود، اداره حوزه برایش امکان نداشتآیت

 خودم را وقف ایشان کرده بودمـ 

اللـه شـیخ اـانم عـات ممقـانی، داتـر آیـت الله سید محمدباقر حکیم بـاآیت
از بسـیاری امکانـات » :گویـددین ممقانی ازدواج کرد. بـانو ممقـانی میالمحی

رفاهی محروم بودیم و شهید پولی نداشت که منال و امکانات آن را توسعه دهـد. 
هـای اودم را وقف ایشان کرده بودم و سعی داشتم بسـتر مطلـوبی بـرای فعالیت

ها بارگوار، دشـواری ولی بودن در کنار آن ؛ایشان فراهم آورم. مشکالت زیاد بود
یم. وقتـی نمـودکرد. چندین بار ایشان را زنـدانی کردنـد و مـا تحمـ  را آسان می

اینکه مرا آزاد گذاردند که همراهشان بروم یـا  مصمم گردید از عراق بیرون رود، با
                                                           

، به نقـ  از: فاطمـه 930و  93۴، ص 9، ج گلشن ابرار. جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، 9
 ، پایگاه اینترنتی پژوهش، نشانی:«سیره ااالقی علما»عسگری، 
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های کوچـک، وی را در عراق باشم، ترجیح دادم در کنار ایشـان باشـم و بـا بچـه
به ایران آمدیم کـه حـدود  ،سپس و ر ماه در سوریه ماندیمهمراهی کردیم. ما چها

 9«سال طول کشید. 69

 کنار امام درـ 

در طول زندگی مشترک با ایشـان، بـا درک عمیـق از  ،حضرت امام همسر مکرمه
 همتایهمسری شایسته و  نقش و جایگاه زن و وظایف آن در برابر شوهر، حقیقتاً 

اـانم نسـبت بـه امـام : »فته اسـتین باره گامام بود. اانم فریده مصطفوی در ا
هـا، در آن مبارزات، ناراحتی مثالً  ایلی احترام قائ  بودند و ایلی صبور بودند...

در ایام بعد از پیروزی انقـالب اسـالمی  همیشه اانم مشوق بودند. تبعیدها و...
. همیشـه بـرای در ایام جنـگ اظهـار ضـعف بکننـد؛ ابـداً  مثالً  ؛هم همین طور

شرط  ،ترسیدند و این اودش در زندگی یک مردفیان قوت قلب بودند و نمیاطرا
 ]مسـائ   روی باز از تمـام ایـن ایلی مهمی است که اانم او از هیچ نترسد و با

 2«استقبال کند.

 زیستیقناعت و ساده .3

از مواردی که رعایت آن در بهبود زندگی بسیار مـؤثر اسـت، رعایـت اقتصـاد در 
از ویژگی یک اـانواده نمونـه را  ی روزانه است. رسول اکرمهای مصرفهاینه

   :شماردچنین برمی
                                                           

، به نقـ  از: غالمرضـا 6۴8، ش 60/8/4969، نشریه پرتو، «وگو با همسر شهید حکیمگفت. »9
، پایگـاه اینترنتـی پـژوهش، «شهید سید محمدباقر حکـیم اللهزندگی و مبارزات آیت»زواره، گلی

 نشانی: 
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1543 
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ِه » َِ ه  َوالَقْـَد فـى َنَفقـا َِ مَشـ َِ فَق ِفـى َم ْهِل َبمت  َخمرًا... َرَ َقُهُ  الرِّ
َ
َِ اللُه ِبأ را

َ
 9؛إذا أ

رفــق و مــدارا در معیشــت و  ای را بخواهــد،...هرگــاه اداونــد اــوبی اــانواده
 «.کندشان میروی را روزیها و میانههاینه جویی درصرفه

 2هـای همسـر مطلـوب، قناعـت آنـان اسـت.از ویژگی ،نامؤمن از منظر امیر
در  کید پیشـوایان اسـالم قـرار دارد کـه امـام صـادقأقناعت تا آن حد مورد ت

کنـد کـه بندی زنان به سه گروه، از جمله بدترین آنان افرادی را معرفـی میتقسیم
   3شمرند.پذیرند و بسیار را ناچیا میا نمیاندک ر

گویـد: همسر شهید مطهری در بیان ااطرات اود از همسر عالمه طباطبایی می
 .بسیار زن فهیم و قانعی بـود ،اینکه داتر یکی از تجار تبریا بود همسر عالمه با»

ن روغـن حیـوانی کرد که ما در تبریـا سـالی چنـد َمـایشان برای من تعریف می
در منال کوچکی ساکن شـدیم کـه امکانـات  ،کردیم. به قم که آمدیممی مصرف

توانستیم روزی پـنج سـیر گوشـت بخـریم. مـن زیادی هم نداشت. حداکثر می
کردم و داا  سبدی کـه از سـقف آشـپااانه آویـاان های گوشت را جدا میدنبه

از آن بـه  کـردم وها را آب میدنبـه ،اندااتم. هـر چنـد روز یکبـارکرده بودم، می
 0«کردم.عنوان روغن استفاده می

تـوان در همسـرداری همسـر نمونه دیگری از این قناعـت و سـاده زیسـتی را می
هنگامی کـه ایشـان بـه  .جو کردوآیت الله سید محمود شاهرودی جست مکرمه

، زبـاناد همـه شـانتـدریج پرهیاکـاری و دانـش بسیارنجف مهاجرت کردند، به
                                                           

 .464، ص نهج الفصاحه. ابوالقاسم پاینده، 9
 .668، ص 455، ج بحار األنوارمجلسی،  . محمدباقر2
َرَأٌة... . »3 َتقِ َوامی یِسیر.    َتسی َب   الی کِثیَر َواَل َتقی  (946، ص معانی األخبار)شیخ صدوق، « الی
 به نق  از پایگاه اینترنتی شهید مطهری، نشانی:  .0
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دسـتی، سـید محمـود را همـه ایـن اوصـاف، فقـر و تهی دانشوران نجف شد. با
اش پدیـد به این امید که گشایشی در زنـدگی ؛کندمصمم به بازگشت به وطن می

ولـی همسـر فـداکار سـید  ؛دستی نجات دهـدتنگاش را از رنج و آید و اانواده
ما بـا نـان اشـک روزگـار »گوید: دارد و میمحمود، او را از سفر به ایران باز می

 9«.شما دانش را به ااطر بهبودی زندگی ما رها نکنید ؛گذرانیممی

 مدیریت خانه .4

 ،مدیر داا  اانه»فرماید: در تبیین اهمیت مدیریت زن می ،رهبر معظم انقالب
ایلی کـار ظریفـی اسـت. فقـط هـم  ،ایلی کار بازحمتی است زنان هستند...

ترین مهم» فرمود: و در جای دیگر .«آیدانجام این کار برمی ظرافت زنانه از عهده
 2«این است که زندگی را سر پا نگه دارد. ،کار زن

این رسالت همسـرانه را  ،الله مفتحهمسر شهید آیت ،بانو فاطمه جابری انصاری
با توجـه بـه مشـغله فراوانـی کـه » :گویداو می .به بهترین شک  انجام داده است

گی به امور منـال بـر عهـده مـن بـود و ها و رسیدداری از بچهایشان داشت، نگه
هـای کردم ایشان با آرامش ااطر، به مسائ  اجتمـاعی، فعالیتهمواره سعی می

هایی کـه در طـول سیاسی و مبارزه علیه رژیم شاه بپـردازد. بـا توجـه بـه سـختی
های ایشان نبودم، بلکه آمد، من نه تنها مخالف فعالیتمبارزات سیاسی پیش می

کردم. شـهید مفـتح هـم در منـال از ]هـیچ  مه را برای او فراهم میهای الززمینه
گونه همکاری دریغ نداشت و به تمـام مسـائ  ریـا زنـدگی، تربیـت و تحصـی  

 3«کرد.فرزندان رسیدگی کام  می
                                                           

 .104و  105، ص 6، ج گلشن ابرار. جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، 9
 .66، ص لع عشقمط. حاج علی اکبری، 2
، بــه نقــ  از: 81، ص 4960، دی 4۴، شــاهد یــاران، ش «شــهید مفــتح بــه روایــت همســر. »3
الله دکتـر محمـد مفـتح، پایگـاه اینترنتـی پـژوهش، نامه شهید آیتزندگی»، زوارهلیا گرضالمغ
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 فد اکاری همسر .5

دلیـ  عالقـه بسـیار حضـرت امـام بـه »کنـد: اانم زهرا اشراقی چنین نقـ  می
 ،اـانم»گفـت: همیشـه می ن بـود. امـام امینـیهمسرشان، فـداکاری ایشـا

وهـوای گـرم نجـف مشـکالت را همسر امام پاناده سـال در آب« .نظیر استبی
شان در رفاه بـه که در اانواده پدریدرحالی ؛تحم  کرد و همه جا همراه امام بود

ای بیش نبود که به اانه امـام وارد شـد. برد. ایشان داتر اانم پاناده سالهسر می
ولـی هرگـا ایـن مسـئله را نـاد امـام  ؛اینکه در آن موق  قم را دوست نداشت مث 

پرسـیدیم کـه چـه کنـیم اظهار نکرد. امام همواره در پاسـخ مـا کـه از ایشـان می
اگـر شـما هـم ایـن قـدر »فرمود: مند باشند، میشوهرانمان به ما این همه عالقه

 9«.مند اواهند شدما عالقهفداکاری کنید، همسرانتان تا آار، همین قدر به ش
جمله زنانی که فداکاری را در زندگی مشترک بـه معنـای واقعـی کلمـه تجلـی  از

االسالم شهید سـید عبـاس موسـوی )دبیـر کـ  همسر حجت ،اّم یاسر ،بخشید
تدریج به زیستی او گرفته بود و بهبا قناعت و ساده ،اّم یاسر الله لبنان( بود.حاب
مند شد و از آنهـا ی شهیده سیده بنت الهدی صدر عالقههای علمی و فکرجلسه

 ءبهره برد. او وقتی همراه همسرش به لبنان بازگشت، در شهر بعلبک، حوزه الاهرا
های الزم را بدهد و آنـان را را با یاری برای بانوان مؤمن بنا نهاد تا به زنان آموزش

 .آماده سازدهای تبلیغی برای تربیت نسلی باایمان و شجاع و فعالیت
های به ایـن تـالش بسـنده نکـرد و مـوقعی کـه سـید عبـاس مسـئولیت ،اّم یاسر

های گوناگونی داشت، در اط مقّدم مبارزه با اشغالگران قدس قرار گرفت، هسـته
به یاری  ،هامقاومت تشکی  داد، حاب الله لبنان را به وجود آورد و با این فعالیت

هـای این مجموعه، رسیدگی بـه اانواده همسرش شتافت. تشکی  هیئت زنان در
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   33  های همسرداری همسران علماشیوه

شهدای حاب الله و تالش برای تربیت فرزندان شهیدان، برای از ادمات او در 
 این راستاست. او در این مسیر چندین بار به استقبال اطرها رفت.

هـای افـراد و بـرآوردن هـا و غمای بـود کـه بـرای رفـ  ناگواریاین بانو بـه گونـه
داشـت. آن دو های اسـتواری برمیوشادوش شوهرش گامها، فداکارانه دحاجت

ولی برای کمک به دیگران و اطعام کودکـان  ؛گاه به رفاه شخصی فکر نکردندهیچ
 ،همواره مصمم بودند و تحمـ  ایـن همـه مشـقت ،های شهدا و مبارزاناانواده

 برای کسب رضای حق بود. تقدیر الهی چنان صورت گرفت که او و همسرش بـا
 9هادت برسند.هم به ش

                                                           
، «الله لبنـان(زندگی و مبارزات شهید سید عباس موسوی )دبیرک  حاب»، زوارهلیا گرضالم. غ9

 http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1557پایگاه اینترنتی پژوهش، نشانی: 



 



 

 های مذهبیخانواده یعوامل مؤثر در شاد
 *االسالم والمسلمین علیرضا انصاریحجت

 اشاره
و عامـ  تحـرک  شـادی ،و ایسـتایی مایه توقف ،غم و اندوه ،از ابتدای تاریخ بشر

آرزوی دیرینه آدمی است و ریشه در نهاد  ،رو، شادزیستنازاین .بوده است پویایی
شـود و دیگـر فرصـتی انرژی افراد صرف اندوه می ،زدهجامعه غم انسان دارد. در

نیـا نیازمنـد فضـای  مطلـوبماند. ایجاد اـانواده برای کسب موفقیت باقی نمی
 ،شـادی کـه دارد ی وجـودراهکارهـای ،شادمانی است. برای ایجاد اانواده سالم

ایی حاضـر، بـه بیـان عوامـ  مـؤثر در شـادکامی و پویـ . نوشتاراستآنهیکی از 
  های مذهبی ااتصاص دارد.اانوده

 بایستگی شادمانی  .الف

از مشـکالت جـدی انسـان عصـر  ،های روانـیاسترس و تنش ،در دنیای امروز
شـهید  نیاز جـدی انسـان اسـت. متاعی گرانبها و ،رو، شادی، ازاینی استفناور

ظاهرًا از مختصـات انسـان اسـت... انـده و  ،انده و گریه»نویسد: مطهری می
                                                           

 نویسنده و پژوهشگر. *
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   9«.]است  مظهر شدیدترین حاالت احساسی انسان ،گریه
 ِإنَّ »فرمـود:  علی امام است.« شادی»یکی از نیازهای روحی انسان، نشاط و 

هِ  ِِ َمل   اْلُقُلوَب  َه َمل   ََ ََ ْبَداُن  َکَما  ُغوا َلَها َطَراِئَ   اْْلَ ََ هـا اسـته همانـا دل 2؛اْلِحْکَمة َفاْب
ســخنان  هوســیل بــه پــس، شــوند.ها اســته میکــه بــدنگونــهشــوند؛ همانمی

 «.آمیا و مطالب سودمند، اود را از استگی بیرون آوریدحکمت
ْفَس » فرماید:آن حضرت در روایتی دیگر می ُروُر یْبُسُط الـنَّ َشـاَ   الس   3؛َو یِثمـُر النَّ

 «است. شادی، باعث انبساط روح و ایجاد نشاط
ــالم ــی و ،اس ــه اوش ــه مقول ــادم ب ــژه دارد. ش ــه وی ــادیانی توج ــا ش ــو ب  همس

شرعی، منطقی و دور از افـراط و تفـریط، از شـاهکارهای اسـالم  هایچارچوب
تبسـم بـه  بـرای تا جایی کـه ؛دهدگیری از شادی را آموزش میاست. اسالم بهره

به شـادی عمـق  ،و به این ترتیب قرار داده است چهره اه  ایمان و دیگران پاداش
شـادابی و نشـاط را الزمـه زنـدگی  کـریم قـرآن نمایـد.ایدار میآن را پ ،بخشیده

هـای الهـی لـذت بـرده و کند که مؤمن باید از نعمتمنانه دانسته و توصیه میؤم
ّمُعموَّّ »شاد باشد:  ْْ ما ی ِه ّو ِبّرْحّمِتِه ّفِبذِلّك ّفْلیْفّرُحوا ُهّو ّخیٌر ِمم   0؛ُقْل ِبّفْضِل الل 

د اوشحال شوند که این، از تمام آنچه گـردآوری بگو: به فض  و رحمت ادا بای
 «  .اند، بهتر استکرده

 های شادی معیار .ب

یـک اوشـحالی  گـاهیدارد.  بسـتگی به معیـار و ارزش هـر فـرد ،غم و شادی
. براـی توزیو کینـه بـه انتقـام ،دیگـری برای به عفو و گذشت است وشخی، 

                                                           
 .۴19، ص 6۴، ج ارآثمجموعه . مرتضی مطهری، 9
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های غیرمشــروع لــذت ارتکــاب گنــاه، شــرکت در مجـالس گنــاه و شـادی را در
منـدی از لـذات ای هم شادی حقیقی را در تـرک معصـیت و بهرهو عده دانندمی

گونه شـادی وجـود هیچ گناه انجام در ،های اسالمیدر آموزهجویند. مشروع می
سااوار نیست برای مؤمن در مجلسی بنشـیند کـه » فرمود: امام صادق 9ندارد.

، واقعـی شادی 2.«تغییر دهد آن را واند جّو تنمی و او شودمعصیت ادا در آن می
 ُسـُروُر اْلُمـْؤِمِن » فرمایـد:می علیکه ؛ چنانکنددر اطاعت ادا نمود پیدا می

ِه  باشـد و شادی مؤمن، بـه طاعـت پروردگـارش می 3؛َذْنِبه َعَلى َو ُحْزُنهُ  ِبََّاَعِة َربِّ
شـادی  عامـ  مهـّم  ،هرو،اجتنـاب از گنـاازاین .«حانش بر گناه و عصیان اسـت

زمـانی  ؛ بلکـهنیسـت یک کار دادنلذت و اوشی، همیشه در انجامزیرا ؛ است
 است.  از یک عم  ردنکهم در پرهیا

مـداری نیـا از معیارهـای آارت و یها، رعایت حقوق شهروندحاکمیت ارزش
بـه سـه اصـلت اسـت:  ،شـادی» فرمـود: شادی اسـت. امـام صـادق مهّم 

 4.«هــا و مشــکالتیگــران و ایســتادگی در گرفتاریوفـاداری، رعایــت حقــوق د
َسـُفَك َعَلـى  ُسُروُرَك  َفْلمُکْن » :فرمود علیحضرت 

َ
َك َو ْلمُکْن أ َِ ُه ِمْن آِخَر ََ ِبَما ِنْل

َك ِمْنَها ََ ای و حـان و آنچه برای آارت انجام داده جهتبه  ،باید شادی تو 5؛َما َفا
   «برای محرومیت از آن باشد. ،غمت
امیـد، بـه زنـدگی انسـان معنـا  .امیـدواری اسـت ،شادی های مهّم زمعیاریکی ا

، از فروپاشـی روانـی هـا و انـدوهبخشد و هنگام مشکالت، نامالیمات، رنجمی
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کـامی و کند. از سوی دیگر، منشـأ اصـلی امیـد نیـا شـیرینانسان جلوگیری می
جهـت اسـالم  ،بـر ایـن اسـاس 9.راحتی است که برای اود انسان حاص  شـود

از ناامیـدی نهـی  انسان را و نموده امید به رحمت الهی را مطرح ،شادی آرامش و
ایـد  از رحمـت بگو: ای بندگان من که بر اود اسراف و ستم کـرده»؛ کرده است

، رحمتـی از امیـدواری» فرمایـد:می پیـامبر اکـرم 2«.اداوند ناامید نشـوید
، مادری فرزند اود را شـیر بوداگر امیدواری ن .طرف اداوند برای امت من است

 3.«کاشتداد و کشاورزی دراتی نمینمی

 .شـادی اسـت معیارهـای مهـّم  مشروع از مواهـب دنیـا نیـا از استفاده معقول و
 کـه بـااینهای فقیر به دلی  زیرا انسان ؛فقر مبارزه شده است رو، در اسالم باازاین

ایـن مطلـب بـه معنـای آن لبته شاد هستند. ا کمتر ،کنندمینرم وپنچه فقر دست
کـه بـین  دکتر دیوید مایار عقیده دارد .ستا آورشادی ییتنهابه ،ثروتنیست که 

شاد  ،زیرا بسیاری از ثروتمندان بارگ جهان ؛ای وجود نداردثروت و شادی رابطه
 گوید: نیستند. او می

بـدین مند بودم بدانم شادترین مردم جهان چـه کسـانی هسـتند و همیشه عالقه»
کـردم. روزی بـا  زمنظور، تحقیقات اود را در بازدید از کشورهای مختلـف آغـا

داران هواپیمای سوئیس در زمینه فوق صحبت کردم و پرسـیدم آیـا یکی از مهمان
ترین مردم جهان هستید؟ گفت: نه، گرچه کشورمان بسـیار زیبـا و شما اوشحال

از  ،بـا داشـتن دو فرزنـد هـای مـاتمیا و مـنظم اسـت؛ ولـی بسـیاری از اانواده
مجبور است بخشی از درآمدش را برای نگهـداری  ،همسرانشان جدا شده و پدر

                                                           
 .۴55، ص 9، ج ر قرآناخالق د ،یادی محمدتقی مصباح  .9
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تواند فرزندش را ببیند و من همیشه نگـران ای یک روز میها بپردازد و هفتهاز بچه
که به سـؤال مـن جـواب مثبـت  یتقاضای طالق توسط همسرم هستم. تنها جای

مـا  :هندس جوان هندی در پاسخ به سؤال من گفتدادند، در هندوستان بود که م
چگونـه چنـین چیـای ممکـن  :ها شادترین مردم دنیا هستیم  با اود گفتمهندی
چگونـه  ؟آنها با آن همه فقر، شـادتر از مـردم آمریکـا و سـوئیس باشـند که است

کنـد تـا زنـدگی اـود را تـأمین ممکن است یک هندی که تمـام روز را کـار می
سیروسفری  به همین جهت،تر از یک میلیونر آمریکایی باشد؟ ال، اوشحکند...

آالیش آنها را دیـدم و فهمیـدم در هندوستان کردم و از نادیک، زندگی ساده و بی
 9«تواند برای انسان اوشبختی و شادی بیاورد.که تنها ثروت نمی

 های ایجاد شادی عوامل و راهج. 

 الهی رضایت از مقدرات  .1

های عمده شاد زیستن، رضایت و اشنودی به قضا و قدر الهی است. یکی از راه
ُکْ  ِإْن »فرماید: می علی ْ   ِإنَّ َُ ُک  َرِضم َُ اگـر بـه مقـدرات  2؛ِباْلَقَضاِء َطاَبْت ِعمَش

یکـی از کارشناسـان  «شـود.زندگی شما شـیرین و گـوارا می ،الهی راضی شدید
حتـی موفقیـت و  ،کـه هـر کـاریگوید: انسان شـاد، انسـانی اسـت اانواده می

دارای چنـین  ،دانـد. اـانواده شـادشکست در هر امری را اواست اداونـد می
رو، در فرهنـگ ازایـن .دیدگاهی است و همیشه بر قدرت الیاال الهی توکـ  دارد

ُلوا ِإَّْ ُکْنمُتْم ّو » ؛تربیتی قرآن، اعتماد به ادا، شرط الزم ایمان است ِه ّفّتّوک  ّعّلی الل 
 3«.ِمنینُمْؤ 
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بخـش اسـت. هـر روح حاکم بر توک ، اعتماد است و همین اعتماد، همیشه آرام
چیا یا کسی که انسان بتواند به آن اعتمـاد کنـد، بـه انـدازه تـوان و لطـف اـود، 

آفرین است. حال، اگر این اعتماد به سرچشمه همـه ایـرات و بخش و شادیآرام
بد، آرامش و اوشحالی وافر به همـراه منتها پیوند یاها و لطف و رحمت بینیکی

« للـهاشـاءان»در همه کارها از تکیه کالم  ،ایچنین اانواده افرادِ  .اواهد داشت
استفاده می کنند و اعتقاد آنها به قضا و قدر الهی باعث مـی شـود تـا اداونـد را 

در  واقعی، تنهـا ناظر بر همه امور اود بدانند و بر این اعتقادند که نشاط و شادی
در شـک و  ،بودن به رضـای اـدا بـه دسـت مـی آیـد و غـم و انـدوهپرتو راضی

 شود. نااشنودی به مقدرات الهی حاص  می

 عبادت و نیایش  .2

غم  مؤمن، اانواده یک زیرا اعضای ؛عبادت است ،ینشادما یکی از عوام  مهّم 
ی که کنند. روشن است که سخن گفتن با کسه اود را با اداوند مطرح میوو اند

تـر از همـه مهـم .آور اسـتنشـاط ،پذیر استدسترسی به او در هر زمانی امکان
پایانی براوردار است و مشتاق است که بندگانش بـا او اینکه اداونداز قدرت بی

سخن گویند و از او کمک بخواهند تا از این قدرت برای یـاری رسـاندن بـه آنهـا 
 .استفاده کند

غم و اندوه اـود »... فرماید: می امام حسندر نامه اود به فرزندش  علی
های تو را برطرف کند و در مشکالت تـو را را در پیشگاه اداوند مطرح کن تا غم

   1«. یاری رساند...
ــام  ــیام ــین می در عل ــاف متق ــد: اوص ــب می»گوی ــه ش ــا روز را ب ــاند ب رس

و  ؛ترسـاناما  ،اوابدشب می ؛آورد با یاد اداو شب را به روز می ؛اریاگسپاس
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 برای اینکـه دچـار غفلـت نشـود و شـادمان د؛ترسمی .شادمان ، ولیایادبرمی
بر همین اساس است کـه  9.«برای فض  و رحمتی که به او رسیده است گردد؛می

 ست.هشادی نیا  ،مذهبی آرامش بیشتری دارند که نتیجه آن هایاانواده معموالً 

 اخالق نیكو  .3

رویی زیـرا اـوش ؛رویی استگشاده ،ادی و نشاطیکی دیگر از عوام  ایجاد ش
دهد وجـو حـاکم بـر اـانواده را شـاداب و ها را پیوند میدل ،زدایدها را میکینه

ــاطراوت می ــد.ب ــام  کن ــیام ــد: می عل ةاَ »فرمای َِّ ــَو ــُة اْلَم ــُة ِحَباَل  2؛ْلَبَشاَش
«یابی است.وسیله دوست ،روییاوش

، عـالوه بـر آن بلکـه ؛القـی نیسـتو اـوشرویی البته ااالق نیک، تنها انده
واوهای پسندیده و مدارا بـا افـراد اسـت. اسـاس زنـدگی داشتن صفات و الق

سن ااالق فراهم می  شود. زناشویی نیا در پرتو ح 
در محیط اانواده  ،در زندگی او دارد. این تأثیر یتأثیر مستقیم ،ااالق هر انسانی

 و بر مسائ  دیگـر غلبـه دارد ،در اانواده تر است؛ زیرا مسائ  عاطفیآفریننقش
 جایگـاه مند باشند، محـیط اـانواده بـهاگر اعضای اانواده از ااالقی نیکو بهره

شود و در غیر این صورت، به جهنمـی سـوزان تبـدی  اواهـد می تبدی  شادابی
ـمُ  االَْخَِق یَ  ْسِن ُح بِ »فرماید: می شد. علی ََ بـا اـوش ااالقـی،  3؛َّمـُب اْل

ُهـ َّ »فرمـود: می پیـامبر اسـالم ،روازاین« .گرددنیکو و مطلوب می زندگی اللَّ
َواِن َمِشـمِبى

َ
َشمُبِنى َقْبَل أ َُ ُعوُذ ِبَك ِمْن َ ْوَجة  

َ
ى أ بـرم از ادایا  بـه تـو پنـاه می 0؛ِإنِّ

در روایات اسالمی از  ،این اساس بر« همسری که قب  از رسیدن پیری، پیرم کند.
                                                           

 .403، ص العقول تحفشعبه، ابن .9
 .۴۴ص ، عیون الحکم والمواعظلیثی واسطی،  .2
 .600، ص غرر الحکم ودرر الکلم. تمیمی آمدی، 3
 .998، ص 4، ج من ال یحضره الفقیه. شیخ صدوق، 0
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زن  امـا ؛ااالقی تأکید گردیده استد بدااالق نهی شده و به اوشازدواج با افرا
ایـن  دارد وهمیشه اانه را شاداب نگه می سازد وباااالق با بدااالقی شوهر می

 داند.داری میدین هنشان امر را

 ارتباط کالمی. 4

کالمی است؛ یعنـی اعضـای اـانواده  هایاانواده، ارتباط یکی از نیازهای مهّم 
، ر کنار هم و با همدیگر گفتمان داشته باشند. این امـر، در حـّ  مشـکالتباید د

، وگوایجاد صمیمیت و نشاط بین اعضای اانواده، بسیار مؤثر است؛ زیـرا گفـت
 نماید.ایجاد شادی می

های فـردی، های فکری، سرگرمی، دغدغهبه ااطر کارهای زیاد ،سفانه امروزهأمت
ها و امـوری هسـتند کـه روابـط بـین انسـان ،هانهرسـا و انـواع انفجار اطالعات

کارشناسـان مسـائ   ،به همین جهت اند.الشعاع اود قرار دادهها را تحتاانواده
بـا همسـر و اعضـای اـانواده  ،کنند که در هر فرصت ممکناانواده، توصیه می

وگـو زمان مشخصی بـرای گفـت ،ارتباط کالمی برقرار گردد و در روز یا در هفته
موجب کاهش شـدت اضـطراب و تخفیـف آالم  ،این امر زیرا ؛ظر قرار گیردمدن

 شود. روحی می
اعضـای « با هم بودِن »دهد که محققان انگلیسی نشان می ی ازنتایج پژوهش یک

از  ،جمعیصـورت دسـته اانواده در هنگام غذا اوردن و مشاهده تلویایـون بـه
یـان پژوهشـی در کشـور عوام  اصلی شاد بودن فضـای اـانواده اسـت. در جر

هاار والدین انگلیسی به این سؤال پاسخ دادند که چگونه یک 6انگلیس، بیش از 
دهنـدگان معتقـد بودنـد مشـاهده درصد از پاسـخ ۴5اانواده شاد داشته باشیم. 

موجـب  ،جمعیصـورت دسـتههای تلویایون توسـط اعضـای اـانواده بهبرنامه
درصد دیگر بر این باور بودند  93 ،ینشود. همچنشادتر شدن فضای اانواده می
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از جملـه  ،که روابط سالم بین اعضای اانواده و مخفی نکردن رازهـا از یکـدیگر
 9عوام  شاد زیستن اانواده است.

بـا ایـن  ؛گو صـورت گیـردواست که بین اعضای اانواده گفت اینتوصیه اسالم 
تر زیبـاتر، مؤّدبانـه گفتن با یکدیگر، جمالتی را که از همهتفاوت که هنگام سخن

آور نیـا بشـنوند. امـام نشـاط تا پاسخی زیبـا و کنندآورتر است، انتخاب وشادی
ْحِسـُنوا َلُهـنَّ »فرمایـد: می علی

َ
ُهـنَّ  اْلــَمَقاَ   َوأ لَّ ََ ـاَ   ُیْحِسـنَّ  َل ََ بـا زنـان،  2؛اْلِف

« د.کردار و نیکورفتـار شـونتا ایشان هـم اـوش ،گفتار و نیکوسخن باشیداوش
ََّـاِب  أْجِمُلوا ِفى»همچنین، حضرت فرمود:  ُِ وا َجِممـَل  اْل َُ ْسـَم زیبـا  3؛اْلَجـَواب ََ

 «  سخن بگویید، تا پاسخ زیبا بشنوید.

 هدیه دادن  .5

ای ضـاگـر اع تواند آن را برآورده کند، یـاحاجتی دارد که نمی وقتیمعمواًل آدمی 
امـا اگـر افـراد اـانواده  ؛ودشـمحـاون می ،هم کدورت داشته باشـند اانواده با

روح شادمانی بر فضـای اانـه حـاکم اواهـد  نیازهای یکدیگر را برطرف کنند،
اش ، به نیازهای همسـر و اـانوادهاصوص اگر پدر که مدیر اانواده بودهبه شد؛

 اــدا شــود. رســولاــاطر و شــادمانی آنهــا میتوجــه کنــد، ســبب آرامش
َهاِلمَ »فرماید: می

َ
ْطِرُفوا أ

َ
ة  ِبَشى ُکِل  ِفى ْ  کُ أ ََ ـى یْفَرُحـوا ُجُم ََّ ْحِ  َح ء  ِمَن اْلَفاِکَهِة َو اللَّ

ةِ  ََ هر جمعه برای اانواده اود مقداری میوه و گوشـت بخریـد تـا اینکـه  0؛ِباْلُجُم
هُ  َحُسَن  َو َمْن »فرماید: می امام صادق« .جمعه شاد باشند ْهِلِه  ِبر 

َ
ـهُ  ِبأ َِ اللَّ  ِفـى َ ا

                                                           
1. https://www.mashreghnews.ir/news/465878 
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اش بهتر نیکـی و احسـان کنـد، اداونـد بـر عمـرش کسی که به اانواده 9؛ُمِرهُع 
 «.افاایدمی

تـرین عوامـ  سـرور و شـادمانی همسـر، یکـی از مهم« هدیـه»، بر این اسـاس
ای هدیـه کهآن اصوصاست به زیرا باعث رف  کدورت؛ فرزندان و والدین است

ْوا»فرماید: می گردد. پیامبر اعظمکند، شاد میدریافت می َِ َها ََ
وا  َحاب  ََ

ْوا  َِ َهـا ََ
 

َها َهُب  َفِإنَّ ِْ ََ
َغاِئِن   هرچنـد کـه َنِبـق )میـوه دراـت ِسـدر کـه  ؛هدیه دهیـد 2؛ِبالضَّ

 «.کندهاست( باشد؛ زیرا هدیه، دوستی و همدلی را زنده میریاترین میوه

 فرزندآوری  .6

شـود. واده محسوب میهای سالمت روانی اانیکی از نشانه ،فرزندآوری هاندیش
کودکان به طور طبیعی منب  شادی و لذت در اـانواده بـوده و باعـث سـالمت و 

گردند. تولد کودک و انتقال او از بیمارستان بـه اانـه، بهداشت روانی اانواده می
توان در اانواده در نظر داشـت. ترین لحظاتی است که میداشتنییکی از دوست

دک و دلبند اود و بازی کردن با او، چنان طراوت و گذراندن وقت با کو ،همچنین
 ،بـر ایـن اسـاس .بخشد که جایگاینی برای آن وجود نداردشادابی به اانواده می

احسـاس  ،هـای بـدون فرزنـدهایی که صاحب فرزندند، بیش از اانوادهاانواده
 کنند.بیشتری می یشاد اوشبختی و

یادی بـرای اـانواده داشـته و بـا وجـود فواید ز ،کودکان»گوید: مایک  آرگی  می
یکـی از  ،آفرینیگـردد و شـادیی در اانواده ایجاد میبسیارلذت و شادی  ،آنان

   3.«کودکان است های مهّم مایت
هـاار  655آمریکـا بـر « بریگهـام یانـگ»نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشـگاه 

                                                           
 .643، ص 6، ج الکافی. کلینی، 9
 .4۴۴. همان، ص 2

3.  http://d-ahangaran.blogfa.com/post/4. 
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دهـد کـه می م نشـان6550تـا  4364های کشور جهان، بین سال 68اانواده از 
داشتن فرزند، موجب کاهش فشار اـون والـدین، افـاایش تمایـ  بـه یـادگیری، 

ها، استفاده بیشتر از قدرت تعق ، افاایش اعتماد به نفس، امکان بهتر درک زیبایی
   9گردد.دقت بیشتر در کارهای جایی و افاایش شادی والدین می

 ،آینـد. در روایـاته حسـاب میاز نگاه اسالم، فرزندان از ارکان مهـم اـانواده بـ
دل، نور  همیو :که از فرزندان به عنوانای گونهنگرش مثبتی به فرزند وجود دارد؛ به

منشأ رحمت و غفـران  ،سعادت، باعث ثواب و پاداش ااروی هدیده، عام  و مای
بنـدگان اـدای ، یکی از اصوصیات بهشتی یاد شده است. قرآن هالهی و ریحان

نا ّهْب ّلنا ِممْن ّأْزواِجنما ّو »فرماید: گونه بیان می ن را اینرحما ذیّن یُقوُلوَّّ ّرب  ّو ال 
قیّن ِإماما ّة ّأْعیٍن ّو اْجّعْلنا ِلْلُمت  یاِتنا ُقر  گوینـد: و آنان کسانی هسـتند کـه می 2؛ُذرِّ

  های پـاکو نسـ ]پروردگارا  برای ما از همسران و فرزندانمان روشـنی دیـدگان 
 انجـام عمـ  صـالح  در مسابقه به سوی ایمـان و]و ما را بر پرهیاکاران عطا کن 

 «پیشوا گردان 
ها ازدواج صـاحب فرزنـد نشـده بـود، به فردی کـه پـس از سـال امام صادق

ُهـَ  »فرمود: زمانی که یکی از شما فرزنددار شدنش دیـر شـود، بایـد بگویـد:   اللَّ
ْرِنى َِ ََ ًِا َوِحمدًا َوْحشًا، فَ  اَل ْنسـًا َو َعاِقَبـَة َفْر

ُ
ِری، َبـْل َهـْب ِلـى أ َفک  ََ َر ُشْکِری َعْن  ُْ مْق

ْشـُکُرَك 
َ
ْسُکُن ِإَلمِهْ  ِمَن اْلَوْحَشِة، َو آَنـُس ِبِهـْ  ِمـَن اْلَوْحـَدِة، َو أ

َ
ِصْدق  ُذُکورًا َو ِإَناثًا، أ

َمةِ  َعلى َْ َماِ  النِّ م از تـدبیرم اریگاازده نگذار تا سپاسادایا  مرا تنها و وحشت 3؛ََ
نـس و جانشـینی درسـت از پسـران و داتـران را بـه مـن  کمتر شود؛ بلکه محّ   ا 

                                                           
1.  http://www.pasokhgooyan.ir/node/49494. 

 .1۴. سوره فرقان، آیه 2
 .698، ص 44، ج الکافی. کلینی، 3
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با آنـان آرامـش یـابم و بـه  ،نس گیرم و از وحدتبه اینان ا   ،ببخش که از وحشت
 «.تو را سپاس گویم ،هنگام کام  شدن نعمت

تنهـایی وجود فرزند، باعث آرامش و عاملی برای دوری از وحشت و  ،در این دعا
به شمار آمده است. پژوهشی که برتراند راس  انجام داده است، نشاط و شادمانی 

کند. گذراندن وقت با کـودک و بـازی حاص  از تولد فرزند در اانواده را تأیید می
تواند بـه پـدر و مـادر انـرژی و نشـاط یکی از بهترین لحظاتی است که می ،با او

 9ببخشد.
دیشـمندان در تبیـین کـارکرد فرزنـد در کـانون اـانواده به این دلی ، براـی از ان 

زناشویی بـدون فرزنـد، پژمردگـی اسـت و پـس از آوردن فرزنـد، »معتقدند که: 
شـدن، زنـدگی دارای  داررسد؛ بلکـه پـس از بچـهکانون زندگی به شکوفایی می

از انــده و نشــاط  سرشــاروســیله فرزنــد، شــود و اانــه بــه معنــای حقیقــی می
 2.«گرددمی

 مسافرت .7

زندگی در مکان ااص به صورت همیشگی، سبب گرفتگـی روحـی و از دسـت 
شود. از همین رو، مسافرت، نیاز هر فرد و اـانواده اسـت. اصـ  رفتن شادی می

آور جایی انسـان، نشـاطانگیا است؛ چون تغییر محـیط و هـوا و جابـهسفر، فرح
مطلـوب، از صـدها  است. امروزه، پاشکی ثابت کرده است کـه یـک مسـافرت

 قرص و داروی مسکن و ویتامین، تأثیر بیشتری دارد.
و انجـام  توانند با زیرکی و هوشیاری، حتی با داشتن امکانات اندکپدر و مادر می

، روحیه فرزندان اود را شـاد نگـه دارنـد و از ارجمدت و کمهای کوتاهمسافرت
                                                           

1.  http://www.pasokhgooyan.ir/node/49494. 
 .413ـ 416، ترجمه عباس زریاب، ص تاریخ فلسفه. وی  دورانت، 2
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َسـاِفروا »فرمـود:  اکـرماین رهگذر، اود نیا شادمان و بانشاط باشند. رسول 
وا ح  ِْ    2«مسافرت کنید تا سالم بمانید. 9؛ََ

 . شوخی و مزاح8

شـود؛ زیـرا شـوای صـحیح و پسندد و با آن شـاد میطبیعت انسان، مااح را می
بـرد. یکـی از های روان آدمـی فـرو میبخش را در الیـهدار، عناصر شادیهدف

ای و مااح صـحیح، در آن رواج های اانواده متعادل، همین است که شوویژگی
دارنـد. سـیره دارد و افراد آن، بدین وسیله روحیه اـود را شـاد و بانشـاط نگـه می

کردن اانواده و بر همین بود که به قصد شاد و ائمه معصومین پیامبر ادا
ـا»فرمود:  کردند. رسول ادادیگران، مااح می ُقـوُ  ِإالَّ َحق 

َ
ُُ َواَل أ ْمـَز ى َْلَ  3؛ِإنِّ

 «گویم.کنم؛ اما جا حق نمیمن مااح می
هرگاه یکی از اصحاب رسول اـدا انـدوهگین بـود، ایشـان بـا »فرمود:  علی

   0«کرد.شوای او را شادمان می
بـا گنـاه تـوأم نباشـد؛ یعنـی بـا  ،اّوالً  :شوای باید طوری باشد کـه ،گفتنی است

 ،اد نکنـیم. ثانیـاً کردن دیگران یا غیبت و درو ، فضای شادی و نشاط ایجمسخره
سـِقُط  ةُ َکثـر»فرمـود:  به وقار و شخصیت آدمی لطمه ناند. امام علی َُ  ُِ المـزا

 6«کاهد.انسان می وقار کردن، اززیاد شوای 5؛الَهمَبة

                                                           
 .681، ص 03، ج بحار األنوارمجلسی، محمدباقر . 9
 .409، ص سیمای خانواده. گروهی از نویسندگان، 2
 .991، ص 8، ج شرح نهج البالغهالحدید، ابی. ابن3
 .85، ص سنن النبیطباطبایی، . سید محمدحسین 0
 .666، ص غرر الحکم ودرر الکلم. تمیمی آمدی، 5
 .400، ص سیمای خانواده. گروهی از نویسندگان، 6





 

 گرایی زنانو تجمل گراییراهکارهای پرهیز از مصرف
 *مهدی فدایی

 اشاره 

بررسـی اسـت؛ یکـی قاب  توجه و  نگرش در اصوص موضوع مصرف، دو نوع
نیمی  ،مدیریت مصرف. از منظر اسالم، دنیای مدرن دیگری دیدگاه اسالم و نگاه

ـُ  »فرمایـد: می امـام علـیکـه کام  است؛ چنان از یک زندگی ْْ ْقـِدیُر ِن ََّ ال
مَشة َِ نگرش دنیای مدرن به  اما« نیمی از زندگی است. ،گیریتقدیر و اندازه 9؛اْلَم

 :گویـد؛ آنجـا کـه میان از نمایشنامه آرتور میلر فهمیـدتومی را مدیریت مصرف
رفـت دانست با اود چه کنـد، مـیکسی که حالش بد بود و نمی ،ها پیشسال»

تـوانی کرد و از این قبی . امـروز تـو حالـت بـد اسـت؟ نمـیکلیسا، انقالب می
   2.«سردربیاوری رستگاری چیست؟ برو ارید 

در ایـن نقـ  قـول از نمایشـنامه میلـر،  آور باشـد کـه ببینـیمشاید کمی تعجـب
اریدکردن به عنوان پادزهِر بدحالی تجویا شده است. با ایـن همـه، در واپسـین 

                                                           

 دکترای مدرسی معارف اسالمی. آمواته حوزه علمیه و دانش *
 .450، ص تحف العقولحرانی، شعبه ابن. 9
 .414، صمدرن اشکال اجتماعی و فرهنگی مدرنیته درآمدی بر فهم جامعهون، . باکاک و تامپس2
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بـه عنـوان  ،بیستم، اریـدکردن، البتـه بعـد از تماشـای تلویایـون های سدهدهه
کـار بسـیار رایجـی شـده اسـت.  ه،سرگرمی مطلوب، در بریتانیا و ایاالت متحد

ها هنگام رفـتن بـه مراکـا دقیقی برای توصیف آنچه آدم د واژهشای ،«اریدکردن»
 هـم چیـای و گردندنوشند، میاورند، میآنها می ؛نباشد ،دهندارید انجام می

ها و به همدیگر هم نگـاه به کاالی توی ویترین مغازه ،اما در عین حال ؛ارندمی
اجتمـاعی بـدل شـده  به فعالیت مهّم نمودن، تماشا و کردنزدن، نگاهکنند. زلمی

هـا و بخش نگرشمسئله مصرف را هویت ،های زندگیاست. شیوه جدید سبک
هـا و کردن بـه چیاهـا، جاهـا، حادثـهاین نگاه 9پندارد.رفتارهای انسان مدرن می

 .تر انگاشتتوان جائی از یک فرآیند اجتماعی وسی دیگران را می

 مصرف کاال و خدمات

ات زنـدگی جدیـد در دنیـای جدیـد اسـت. یکـی از اصوصـی ،گرایـیمصرف
ییـدی اسـت بـر أهر تم   ،ایهای زنجیرهسنتر و فروشگاهها، پاساژها، سیتیبوتیک

گرایـی و گرایی در جهان معاصر و نیا ایران امروز ما. پدیده مصـرفپدیده مصرف
ها و تنـوعی کـه دارد، جنسـیت زنـان را بیشـتر در معـرض به دلی  جاذبه ،تجم 

برآنیم تا راهکارهایی را جهت مـدیریت رفتـار  ،دهد. در این مقالهر میانفعال قرا
 مصرفی در میان زنان ارائه دهیم. 

 تعریف مصرف. الف

ثروت، منب  درآمد است و درآمد االی )درآمد منهای استهالک( به دو منظـور 
انداز ااتصاص می یابـد و شود: بخشی از آن به انباشتن ثروت و پساستفاده می

د. آن قسـمت از درآمـد کـه صـرف گـرددیگر، صرف تحصـی  لـذت میبخش 
                                                           

 . همان.9
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مصــرف، دو گــروه عمــده  9.د، مصــرف نــام داردشــوآوردن لــذت میدســتبــه
هـا، آشـامیدنی :هـا شـام گیرد. اـوراکیها را دربرمیها و غیراوراکیاوراکی

ــبای ــوه و س ــن، می ــات، روغ ــت، لبنی ــرنج، گوش ــان، ب ــواع ن ــات، ان و  ،داانی
های پوشاک و کفش، مسکن، اثاثیه منال، بهداشت و گروه :شام  هاغیراوراکی

هـا، اـدمات فرهنگـی و نق  و ارتباطات، تفریحات و سـرگرمی درمان، حم  و
 2.کاالها و ادمات متفرقه است

 گراییتعریف مصرف .ب
گرایـی مصـرف ،های مادیدادن به مصرف و هدف قراردادن رفاه و داراییاصالت

دانستن اوشـبختی شخصـی بـا  گرایی را به معنای برابرصرفم ،نام دارد. برای
گرایی، جامعـه، از اند. در پروسه مصـرفهای مادی و مصرف گرفتهارید دارایی

، اصـ  در جامعـه، حداکثرسـازی شـده جامعه تولیدی به جامعه مصرفی تبدی 
شود. برای تسری  در تبدی  جامعه به جامعـه مصـرفی، گرایی میمصرف و لذت

ای، های بـارگ و زنجیـرههها، تأسیس فروشـگاهای برگااری نمایشگاهیاستاز س
قیمت در حجم فراوان استفاده شـده اسـت. ورود و ظهور کاالهای مصرفی ارزان

امـا در جامعـه  ؛ویژه طبقه ثروتمنـدان و مرفـه بـود ،قباًل مصرف کاالهای فراوان
یابد. البتـه در مصـرف مصرفی، مصرف این کاالها برای مردم عادی نیا رواج می

و کاالهـای  اسـت ویژه ثروتمنـدان ،قیمت و با کیفیت باالکاالها، کاالهای گران
  3.مردمان عادی است مخصوص ،ترقیمت و با کیفیت پایینارزان

برانـدازی شـده کـه عـالوه بـر زدگی در جامعه امروز ایران، بالی اانمانمصرف
ها را به اطر اندااتـه ن، کیان اانوادهایجاد مشکالت اقتصادی فراوان ارد و کال

                                                           
 .61۴، ص کلیات علم اقتصاد. قدیری اص ، 9
 .4۴0، ص ها در اقتصاد کالنها و سیاستنظریه. محتشم دولتشاهی، 2
 .9، ص مصرف و سبک زندگی. باکاک، 3
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 فخرفروشـی،و  طلبیزیـادتچشـمی، وهمچشم :ای ماننداست. رذای  ااالقی
را شـنااته و بـه  اوبی این مسـئلهاست. رهبر انقالب به این بال را دوچندان کرده

بـالی بارگـی اسـت کـه میـ  بـه مصـرف،  ،برای جامعـه» اشاره کرده است: آن
کــردن، بیشــتر اــوردن، زیــاد شــود و همــه بــه بیشــتر مصــرفروز در آن روزبــه
های مد و هـر چیـا تـازه بـرای وسـای  پوشیدن و دنبال نشانهاوردن، متنوعمتنوع

 9«.تشویق بشوند ،زندگی و تجمالت آن رفتن

 نگرش اسالم به مصرف .ج
حالل طیب، بـر نگـرش  و انفاق، اسراف، اتراف، تبذیر :هایی مانندواژه ،در قرآن

یـک نیـاز طبیعـی اسـت و  ،دارد. مصرف داللت آن و اسالم به مسئله مصرفقر
امـا آنچـه از منظـر اسـالم اهمیـت دارد،  ؛گریای از آن در زندگی دنیایی نیسـت

 ّو ُکُلوْا ّو اشمْرُبوْا ّو َّل ُترمْرُفواْ »فرماید: مدیریت مصرف است. اداوند کریم می
ُه َّل یُحبُّ اْلُمرْرِفین اداونـد  هماناروی نکنید. اما زیاده ؛و بیاشامیدبخورید  2؛ِإن 

 «دارد.کنندگان را دوست نمیاسراف
روی در کمیـت و بسـیار جـامعی اسـت کـه هرگونـه زیـاده هکلم ،«اسراف»واژه 

روش قـرآن  ،شـود و ایـنگرایی و اتالف و مانند آن را شـام  مـیکیفیت و بیهوده
سـوء  یهـب آفـرینش، فـورًا جلـواسـتفاده از موا رایاست که به هنگام تشویق ب

کننده مسلمان از آنجا که یک مصرف 3کند.به اعتدال توصیه می ،استفاده را گرفته
کـه ضـامن  ـ نماید برای پیداکردن مسیر صحیح و معقـول در زنـدگیتالش می

از وحی الهی )قرآن کـریم( و سـیره  ـ سعادت و اوشبختی دنیا و آارت او باشد
ماید و با رعایت تقوای الهـی و پایبنـدی بـه حـدود الگوبرداری ن معصومان

                                                           
 .4964آذر  40طر، های عید ف. از بیانات رهبر معظم انقالب، اطبه9
 .94. سوره اعراف، آیه 2
 . 4۴3، ص 8، ج تفسیر نمونه. مکارم شیرازی و دیگران، 3
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رو، در اتخـاذ الگـوی صـحیح مصـرف، ازاین .به کارهایش ارزش بدهد ،شرعی
دهـد. اسـالم ل اهمیـت قـرار مـیرعایت حدود و مقررات الهـی را در درجـه اّو 

براالف نظام سرمایه داری که در آن تولید و مصرف با هدف به حداکثر رساندن 
برای حفو مصالح فرد و جامعـه، بـرای  ،آزاد است یت مادی کامالً سود و مطلوب

 ،تولید و همچنین مصرف، حدود و موازینی قرار داده است. این حـدود و قـوانین
اما باید گفت یک اص  بر همه ایـن حـدود  ؛در شریعت انسانی تبیین شده است

-ل و میانـهگرایی، از منظر دینی، اعتـدالیه در مسئله مصرفاص  اّو  ؛حاکم است

اسـت. در ابـر  ت پیـامبر گرامـیاز سیره و سنّ  برآمده ،روی است. این اص 
دربـاره سـیره رسـول  : از پدرم امیرمؤمنانفرمود حسین امام آمده است که

در همه امـور معتـدل  رسول ادا» در اارج از منال پرسیدم فرمود: ادا
   9«کرد.گاهی افراط و گاهی تفریط نمی ؛رو بودو میانه

در رف  نیازهای مادی و فرهنگی اـویش، رعایـت  سیره رسول گرامی اسالم
روی بود. در سیره حضرت نق  شـده کـه ایشـان هرگـا سـیر غـذا اعتدال و میانه
 بود: ارجکمبسیار ساده و  ،در طول زندگی اویش نمود وپرستی ننخورد و شکم

ست کـه مـردی بـود این ا ،اوردبه چشم می لین چیای که در سیره پیغمبراّو 
ارج، لباس و اوراکش و همچنـین در نشسـت و برااسـت و مسـافرت، سبک

  2بسیار ساده بود.
 چ ن تیشه مباش و جمله در خ   متراش

 جج

 

 چ ن گیده ز کزاگ خز یب دزی د زره مبزاش      
 

                                                           

ـهِ : »404، ص 48، ج بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 9 ـول  الله ـِر َغیـَر  َکاَن َرس  می
َ َتـِدَل اأی عی م 

َتِلٍف. خی  « م 
 .440، ص 4، ج ارشاد القلوب. دیلمی، 2
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 تعلززیز ز اگه ریززر  گ کززاگ معززاش   
 ج

 

 1یزاش کب و چی ی میچی ی س ی خ   می 
 

 سازیراهكارهای نهادینه .د

گرایـی و تجمـ  را کردن پرهیا از مصرفراهکارهای نهادینه این نوشتار، در ادامه
 «هـای رفتـاریمهـارت»و  «های شـنااتیمهارت»ذی  دو بخش  ،در میان زنان

 کنیم:ارائه می

 های شناختیمهارت .یک

به مسائ  مختلف است،  نها و باورهایمااز آنجا که رفتارهای ما برآمده از نگرش
نـاظر بـه  ،گرایانـهای از راهکارهای تغییر و اصالح رفتارهای مصرفخش عمدهب

هایی مانند زیبایی است. در اینجا دو راهکـار تغییر نگرش درباره مصرف و مقوله
 نماییم:ک و شناات را بررسی میاناظر به حوزه ادر

 . اصالح نگرش درباره دنیا1

ای اسـت بـرای زنـدگی و مقدمـه ،توجه به این مسئله که زندگی و حیات دنیـوی
هـا و هـا، اهـداف، ارادهحیات ااروی، نگرشی بنیـادین اسـت کـه تمـام انگیـاه

باشـد، در  معتقـد دهد. زنی که به این نگرش کلـیرفتارهای انسانی را جهت می
 یابه حوزه مدیریت اانه مربوط  طول زندگی مادی اویش، در رفتارهای مصرفی

کند و بر اسـاس معیارهـای برآمـده از آن را طی می اویش، راه میانهو ظاهر بدن 
کند. اینکه دیـن و قـرآن کـریم، در آیـات انتخاب می ،نگرش کلی تصمیم گرفته

های انبیای الهـی را کید دارد و داستانأبسیاری بر مسئله معادباوری و اداباوری ت
طلب در جهت تقویت و تذکر همین دو مسئله بنیادین نق  کرده، داللت بر این م

                                                           
 . 981، شماره ید ابوالخیررباعیات ابو سع. 9
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 دهـدمیثیر قـرار أهمه ابعاد زندگی انسان را تحت ت ،دارد که باور به این دو مسئله
َت  َو ِإِن کند.های مصرفی ما را اصالح و مدیریت میانتخاب از جمله، و َْ ََّ ََ  اْسـ

ْن 
َ
ِه  َو َبْمَن  َبْمَنَك  اَل َیُکوَن  أ ل اللَّ ََ َمة  َفاْف َْ ت ، بین اـود اگر بتوانی در امر معیش 9؛ُذو ِن

   و ادای اود از مخلوق ، کسی را واسطه و میانجی قرار ندهی بهتر است.

 مفهوم زیبایی در . تغییر نگرش 2

در طبیعـت و سرشـت هـر زنـی وجـود دارد و ایـن  ،می  به زیبایی و محبوبیـت
کشاند که این می  و نیاز طبیعـی وی مصرف کاالهایی می ویوی را به س ،مسئله

معقـول و  شـک ن است که مصرف بایـد بـه آ ،قاعده کلی در اینجامین کند. أرا ت
گرایـی تواند موجب پرهیا از مصرفهایی که میفرضمنطقی باشد. یکی از پیش

و تجم  شود و یک مصرف منطقی را به ارمغان آورد، نگرش زن به زیبایی اسـت 
جایگـاه  آنچـه ،دهی کند. از منظـر قـرآن کـریمرا جهت اوتواند رفتارهای که می

 :  ، زیبایی درونی یا تقواستبردانسان را ناد اداوند باال می
ّه ّعلیٌم ّخبیٌر » ِه ّأْتقاُکْم ِإَّ  الل  ارجمندترین شـما  ،در حقیقت 2؛ِإَّ  ّأْکّرّمُکْم ِعْنّد الل 

 «پرهیاکارترین شماست. ،ناد ادا
ای بهـره معنـویزیبـایی  ولی از هرچه انسان از جنبه ظاهری زیبا باشد، ،روازاین

کـردن زیبـایی بـه ارزشی ناد پروردگـار نخواهـد داشـت. االصـه نداشته باشد،
هـای غیرالهـی بـه انسـان و فلسـفه زنـدگی زیبایی ظاهری و بیرونی، نگاه مکتب

اصـالت بـا پوشـِش  ،ویژه مکتـب اسـالمیبه ،های الهیاوست. از منظر مکتب
د در اسالم بـر اهمیـت پوشـش و هرچن ؛تقوا و زیبایِی درونی ایمان است معنوی

 در نقلـی از امـام صـادق ،به عنوان نمونه ؛شودکید میأآراستگی بیرونی نیا ت
                                                           

 .16 ، صحف العقولت شعبه حرانی،ابن .9
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 مّ أعطیه که آرایشگر بود، گفـت: ای  أمّ پیامبر به زنی به نام »آمده که ایشان فرمود: 
عطیه، وقتی داتری را آرایش می کنـی، صـورتش را بـا پـاره پارچـه پـاک مکـن. 

دهنـده توجـه نشـان ،ایـن جریـان «گیـرد.ارچه، جلوه چهره را میتکه پ ،شکبی
« .به آرایش و زیبایی و بهداشت پوست برای حفو زیبـایی اسـت رسول ادا

زن آرایشگری محضر رسول »چنین نق  شده است:  از امام صادق ،همچنین
گرامی اسالم وارد شد. حضرت از جمله سفارش هایی که به وی کـرد، ایـن بـود 

 9«.ی زیباترشدن زنان، گیسو را به گیسو گره مانکه برا
بـه  که زنشود زیبایی بیرونی، موجب می نسبت بهزیبایی درونی  دادن بهاولویت

 ،اـود اجـازه ندهـد بـرای انجـام یـک عمـ  زیبـایی غیرضـروری و متجمالنــه
زیبـایی بـه درونـی و بیرونـی،  قسیمهای هنگفت بر اانواده تحمی  کند. تهاینه

کشـاند و همـین ی مـیبـاطنهـای به آراستگیظاهری را از تجمالت نگرش زن 
 ،شود. البته در این میـانپرستی میگرایی و تجم موجب پرهیا از مصرف ،مسئله

توان از فشارهای اجتماعی غاف  بود. فشارها و هنجارهای اجتمـاعی نیـا در نمی
آرایشـی را  ـ کنار می  ذاتی به تنوع و مصرف، اشتهای مصرف کاالهای بهداشتی

 .شودمیزیبایی  موضوع نگرش زنان به سبب انحراف درکند و دوچندان می

 های رفتاریمهارت .دو

-گرایـی مـیهای رفتاری که موجب پرهیا از اسـراف و مصـرفاز مهارتبرای 

 :عبارتند ازشود، 

 گرایی . قناعت1

با وجود  .سازدقناعت در کنار غنا و ثروت، از عواملی است که زندگی را گوارا می

                                                           
 .443ـ  446، ص 0، ج اصول کافی. کلینی، 9
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جامعـه  کـهبـرد؛ چناناز بـین می گـوارایی زنـدگی را ،این، ثروِت بـدون قناعـت
پیشه نیست، رضایت ااطر شـهروندان اـود را بـرآورده گرایی که قناعتمصرف

های روایـی، زنـدگی پـاک و حیـات سازد. از همین روست که از منظر آموزهنمی
قناعـت،  آن دمیـده شـده باشـد.طیبه بشری ، حیاتی اسـت کـه روح قناعـت در 

هـای اقتصـادی کاهـد و از زیـاناندوزی را میمفاسد ناشی از حرص و آز ثروت
اقتصـادی  ـ هـای اجتمـاعیرا در مشـارکت اضافیکند و مخارج جلوگیری می

آن است که  ،های الهیمطلوب بهره مندی و استفاده از نعمت بندد. حّد کار میبه
 ،بـه قـدر کفـاف باشـد. اعتـدال و قناعـت در مصـرفهمراه با رعایت اعتدال و 

موجب بقای نعمت و پدیدآورنده زمینه مناسبی بـرای رشـد صـفات و کمـاالت 
ایـن اسـت کـه  ،ناهای سیره معصـوماز جمله آموزه معنوی در انسان است.

ولی در مصرف شخصی به حـداق  قناعـت  ؛تولید و انفاق زیاد باشد اهِ   انسان
چنان است که تولیـد را بـرای  ،د و تالش در سیره آن بارگوارانروحیه تولی 9نماید.

کمتـرین اسـتفاده  ،اواستند. آنان با تولیـد بیشـترارتقای سطح معیشت مردم می
فرمایـد: در مـورد اعتـدال در مصـرف مـی امام کاظم نمودند.شخصی را می

ر وأسرف  الْت »  َِ َمة وَمن ب ْد َوَقَنَع َبقمْت علمه الِن  ََ َمـة َمِن اْق هـرکس  2؛عنـه الن 
روی و اعتدال را رعایت کند و قان  باشد، نعمت برای او باقی اواهد مانـد و میانه

 «هرکس اسراف کند، نعمت از دستش اواهد رفت.
 ؛ای داشـتزندگی بسیار زاهدانه ،به عنوان الگوی زنان مسلمان حضرت زهرا

ود. سادگی زنـدگی او در نظم و زیبایی بر زندگی ایشان حاکم ب ،ولی در عین حال
حضـرت  .تعّجب کـرد و روصله دیدحدی بود که روزی سلمان او را با چادری پ  

 .کنـدسلمان از لباس کهنـه مـن تعجـب مـی»عرض کرد:  به پیامبر زهرا
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سوگند به اداوندی که تو را به پیامبری برانگیخت، مدت پنج سال است فـرش و 
از  ،ست گوسفند است... و متکای مـادر اانه، تنها یک پو راتخواب من و علی

 ِإَن »به سـلمان فرمـود:  پیامبر« پوستی است که درونش از لیف ارما است.
ي َِ ْمِل  َلِفي اْبَن َُ َواِبق اْل  «از پیشتازان در پیشگاه اداست. ،داترم 9؛السَّ

 . اصالح الگوی خرید2

ی اریـد گرایـی، مـدیریت الگـویکی از راهکارهای پرهیا از تجمـ  و مصـرف
، بهترین گاینه برای اصالح الگـوی اریـد استزن مدیر اانه که است. از آنجا 

آید. رعایت نکات کوچک در هنگام ارید یا توجـه بیشـتر بـه میـاان می ربه شما
شود که درست اـرج کنـیم و هـم هم باعث می ،اریدی که مورد نیازمان باشد

ی اواهـد شـد. براـی جویی و پرهیا از اسراف و تجم  در زنـدگصرفهموجب 
 از: نداعبارت ،راهکارهای اصالح الگوی ارید

قب  از رفتن به ارید میاان بودجه مشخصـی را بـرای اـود  مهمیشه سعی کنی. 4
 ؛مدر نظر بگیری

 نماییم،و کاالهای مختلف را اریداری می مکنیوقتی که برای ارید اقدام می. 6
چه میاان از بودجـه مـا  ایم وهاات کردچه میاان پول بابت هر کاال پرد مباید ببینی

 باقی مانده است؛

 ؛یماود تهیه کن هاینیازمندیاز  فهرستیبرای ارید همیشه . 9

 ؛نماییمهای اعتباری استفاده کمتر از کارت ،برای ارید مسعی کنی. ۴

 آن را روی برنامـه م و. اگر واقعًا میاان بودجه اود را دقیق بـدانیمبین باشیواق . 0
 ؛ماوریکمتر به مشکالت مالی برمی م،کنی ارج

 ؛متهیه کنی ،ست ارید وجود داردفهرکه در  را یهایچیا. فقط 8
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 ؛نماییمبه صورت هفتگی یا ماهیانه ارید . 1

 9.مدقت به ارج دهی ، به مبلغ واقعی آن توجه ودر مقاب  ارید کاالها. 6

 . ارتباط با اقشار فقیر و محروم3

در حوزه مسائ  مالی، برقراری ارتبـاط بـا اقشـار ضـعیف یکی از دستورات دینی 
شود نگرش ما به مسائ  دنیـوی و موجب می ،الً اّو  :دو اثر دارد ،است. این مسئله

با مالحظه  زیرا ؛نااودآگاه کم شود نماگرایانهو رفتارهای مصرف بدمالی تغییر یا
تحـت تـاثیر قـرار لیه زندگی نـاتوان هسـتند، افرادی که در برآوردن ضروریات اّو 

شـود فرااـور موجـب مـی ،ثانیـاً  اواهد شد. و رفتار مصرفی ما کنترل گیریممی
کمک کنیم و با همدلی و همیاری، رفتارهای ایراواهانـه  به آنان توانایی اویش

توان این مهارت را می رود.زمینه اسراف و تبذیر نیا از بین می ،در ما تقویت شده
 اعین استنباط کرد:بنمرانبه ح از توصیه امام صادق

ِه » َبا َعْبِد اللَّ
َ
ُت أ َْ ْعـَمَن َیـا ُحْمـَراُن اْنُ ـْر  ِهَشاِ  ْبِن َساِل   َقاَ  َسِم

َ
َیُقوُ  ِلُحْمَراَن ْبـِن أ

ْنُ ْر ِإَلى َمْن ُهَو َفْوَقَك ِفي اْلَمْقُدَرِة َفِإنَّ َذِلَك  ََ وَنَك ِفي اْلَمْقُدَرِة َو اَل  ُِ ْقَنـُع  ِإَلى َمْن ُهَو 
َ
أ

تر از اودت بنگر و به تـوانگر از اـویش منگـر؛ زیـرا به ناتوان 2؛َلَك ِبَما ُقِسَ  َلَك 
 «سازد.تر میقان  ،کار تو را به آنچه قسمت تو شده

ُهَ  » نیا عرضه داشت: امام سجاد ْب  اللَّ ـي َعَلـى  ِإَلـيَ َحبِّ ِعنِّ
َ
ُصـْحَبَة اْلُفَقـَراِء، َو أ

ِهْ  بِ  َِ ْبرُصْحَب َّْ پروردگارا همنشینی بـا تنگدسـتان را اوشـایندم سـاز و  3؛ُحْسِن ال
 «همنشینی شکیبا باشم. کمکم کن تا در این

                                                           
   از پایگاه اینترنتی بیتوته، نشانی:. به نق9

http://www.beytoote.com/housekeeping/skill/save1-money-bought1.html 
 . 6۴۴، ص 6، ج اصول کافی. کلینی، 2
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بـه همـین  تـر اسـت.از مردان قوی ،ارتباطات دوستی، فامیلی و همسایگی زنان
ضمن تغییر نگـرش  ،بضاعت و برقراری ارتباط با آنهابا رجوع به زنان کم جهت،
شـان کمـک در اود، به زنان دیگر نیا جهت رف  نیازهـای مـادی گرایانهمصرف

 .کنندمی
 



 

 های ماهواره در خانوادهآسیب

 *االسالم والمسلمین مجید استادیحجت

 اشاره

و  نتریترین نهاد جامعه بشـری اسـت کـه زیربنـاییترین و مهمکوچک ،اانواده
افـراد جامعــه در اــانواده  دهد. ازآنجاکهلین نهاد هر اجتماعی را تشکی  میاّو 

ای ســالم جامعه پس، .یابند، اانواده بیشترین تأثیر را در جامعه داردپرورش می
کـانون اصـلی حفـو  ،هایی سالم براـوردار باشـد. اـانوادهاست که از اانواده

هـای اجتمـاعی اسـت. انسـان در اـانواده، فراینـد هـا، هنجارهـا و ارزشتسنّ 
اهمیت این بنیـان کوچـک  هدهندنشان ،تعاریف فوق 9زد.آموپذیری را میجامعه

 ویژه فرزندان است.به ،تأثیر آن در تمامی شئون زندگی افراد بیانگر اجتماعی و
ه ای بـرسانی، جهان وارد عصر تازههای اطالعبا گسترش روزافاون شبکه ،امروزه

 دسترسـی آسـان بـه ،شده اسـت کـه شااصـه مهـم آن «جامعه اطالعاتی»نام 
 ؛اطالعــات و اهمیــت یــافتن زیــاد اطالعــات در زنــدگی روزمــره مــردم اســت

                                                           

 کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی، پژوهشگر سبک زندگی. *
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اـانواده شـده  اصـوصبـه ،که موجب تغییراتی در سااتارهای جامعهایگونهبه
 9های زندگی را تحت تأثیر قرار داده است.است و همه جنبه

 ویـژهبـه ،ای، ماهواره است. کشورهای قدرتمنـدیکی از اباارهای قدرتمند رسانه
اصـطالح سازی و ایجاد نظـم بهروند جهانی آمریکا از این اباار جهت تسری  در

ریـاان انـد. برنامـهواق  آمریکایی سازی جهـان اسـتفاده کـرده نوین جهانی و در
در  ،های دیداری و شنیداریهای ماهواره با شناات از تأثیرات فراوان رسانهشبکه

 دارنـدگام برمی ارهای جوام  دیگرها و هنجها، ارزشجهت از بین بردن فرهنگ
بـر دیگـر  ،و درصدد تسلط فرهنگ آمریکایی که برگرفته از تفکر اومانیستی است

 اقصی به آنها پخش و ارسال و ایماهواره هایشبکه ها هستند. تحوالتفرهنگ

 موضـوعات بـا هاییشـبکه اندازی آسـانراه برای را الزم جهان، تمهیدات نقاط

 دهـه طـی کـهچنان ؛ده اسـتپدیـد آور متفاوت هایزبان به و متنوع و مختلف

 و متنـوع موضـوعات بـا زبانفارسـی ایمـاهواره هایرشد شبکه شاهد ،گذشته
 را ایـن عرصـه گذارانسیاست و ریاانبرنامه نگرانی موجبات که هستیم مختلفی

 2است. دهنمو ایران، فراهم کشور داا  در
 915ود حدوز مراره، ابه صنعت ماهوط بومری هاوبگــاهر ماآارين بــر اســاس آ

ــتن جهااره در ماهو ــی فعالی  46555ود حداج مواره، اماهواد تعد ينا كه كنندم
 95ود حد اجموا اره،ماهو 915 ينا نيباز  .كنندمـیپشتیبانی را شبكه تلويايوني 

ـــورسمااره آماهو 90تا  ـــیپوشش ن را مان کش  ودحداره، ماهواد ين تعداهد. دم
                                                           

زبان بـر هویـت ای فارسیهای ماهوارهبررسی پیامدهای گسترش شبکه»زاده، فتحعلی . مجتبی 9
 .6، ص 90، فصلنامه علمی ـ تخصصی عملیات روانی، ش «فرهنگی اانواده

، «سـالمی اـانوادهشناسی ماهواره و تأثیر آن بر رفتار و سـبک زنـدگی اآسیب». امید شکرانه،  2
 .0۴، ص 9ش فصلنامه علمی ـ تخصصی پویش در علوم انسانی، 

http://humanities.cfu.ac.ir/issue_65_104_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-85.html
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ــــــش ست. ار داده اتحت پوشش قران را يرن اسماآه شبك 9555 ــــــن پوش ای
با ای نیــا ارهماهوزبان ی فارســیهاشبكهاد تعددر حــالی اســت کــه  ،ایمــاهواره
 در نبازرســـیفا شبكه نخســـتینل، مثاای بر ؛ستاشد ل رحادی در يازسرعت 

ـــیس  4910 لسا ـــه درحالی ؛شدتأس شبكه  ۴0ود به حداد ين تعدن اكنواهمک
ن بازسيرفای هاشبكه به شبكههرسال سـه  ،میانگین رطوبه  يعني ؛ستا هديسر
 9.دشوضافه ميا

با توجه به تأثیرگذاری ماهواره در تمام ابعـاد زنـدگی فـردی و اجتمـاعی، تحقیـق 
هـا و های تأثیرگـذاری مـاهواره، بـه پیامـدهای برنامـهحاضر پس از بررسی شیوه

 پردازد.برزنان و اانواده میتبلیغات ماهواره 

 خانواده هویت تغییر در ایماهواره هایشبكه تأثیر هایشیوه

 اند از:ای عبارتهای ماهوارهشبکه تأثیرگذاری هایشیوه از برای

 یندار پذاتهم. 1

 هایشخصـیت بـا ها، این است که بیننـدهسریال ساات مهم در اصول از یکی

یعنـی تمایـ   ،همانندسازی .کند پنداریذاتاش، همانندسازی یا همموردعالقه
به افاایش دادن احساس ارزشمند بـودن از طریـق متصـ  کـردن اـود بـه یـک 

همانندسـازی  از شوند. منظـورشخی، گروه و یا سازمانی که مهم محسوب می
سـپس،  و هـاشخصـیت اعمال و رفتار سازیدرونی و پذیرش ،در فیلم و سریال

 ایــن در .اســت واقعــی دنیــای هــا درشخصــیت آن هماننــد کــردن رفتــار

 بـه صـرفاً  کـه اسـت موجـودی ،بیننـده کـه بر این است فرض ،پنداریذاتهم

 .دهدمی انفعالی هایپاسخ قهرمانان یا هنرپیشه رفتارهای
                                                           

 .4939دی  8، 69694کد ابر:  . ابر آنالین، 9
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 الگوگیری. 2

 ،کنیممـی ها مشاهدهرسانه در را یا عملی الگوگیری، وقتی ما رفتار روش بر طبق
 زمینـه همـان در را شـدیدتر رفتـاری حتـی یا رفتار همان پیامدهایش به توجه با

 الگوگیری یعنی ؛شود فراهم باید لوازمی و شرایط ،کار این دهیم. برایمی انجام

 الگـو او از اـواهیممی کـه کسـی رفتار به باید گیرد. ابتدامی انجام مراحلی طی

در  و رماگـذاری ذهـن در را رفتـار آن دوم، بایـد مرحله کنیم و در توجه ،بگیریم
   9بدهیم. انجام بعد مراح  در ،سپس و یمنمای ذایره افظهح

 پیامدها

ها را برای مخاطبان اـود پخـش ای که طیف وسیعی از برنامههای ماهوارهشبکه
در نمایند. با توجـه بـه تهـاجم فرهنگـی کـه کنند، اهداف ااصی را دنبال میمی

 ویـژهبـه ،ایرههای مـاهواها و سریالپخش برنامه ،کشور ما وجود دارد اصوص
شـده در هـای پذیرفتهبه دنبال تغییر در هنجارهـا و ارزش ،زبانهای فارسیشبکه

 کنیم.ترین آنها اشاره میبه مهم ذی جامعه ما هستند که در 

 پذیریهویت. 1

اصـوص به ،یکـی از کارکردهـای اصـلی رسـانه ،بخشی به افراد اجتماعهویت
توانـد مـی ،رین رسانه در عصر حاضر استتلویایون است. تلویایون که فراگیرت

زدایی ایفـا کنـد. بسـیاری از بخشی و همچنـین هویـتنقش مهمی را در هویت
عنـوان یـک رسـانه  به ،های ماهوارهنظران بر این باورند که یکی از آسیبصاحب

هـای نـو و های و ایـدهعام  ترویج ارزش ،هاشکنی است. رسانههویت ،مدرن
یکـی  ،ایهای مـاهوارهتی در جامعه هستند. شبکههای سنّ رزشفاصله گرفتن از ا

                                                           
 .486، ص سمی هایبشقابلو، . حسین امان 9
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های اجتماعی هستند؛ اما با توجـه بـه انتقال ارزش هزمین قدرتمند در هایاز اباار
در جامعه  ،شوندها ترویج میها و هنجارهایی که از طریق این شبکهاینکه ارزش

ضاد فرهنگی های فرهنگ غربی است، موجب تغربی و بر اساس اصول و ارزش
تـدریج باعـث در زنـان ایرانـی شـده اسـت و به ااصـه ،و ارزشی در جامعه مـا

ها و هنجارهـای داده و به ارزش دست شود که افراد هویت فرهنگی اود را ازمی
هـای ارزش مـردم شـود تـاموجب مـی ،اسالمی واگرا شوند. این حالت ـ ایرانی

د و افـراد آیـ پدیدای در جامعه انهتضاد فرهنگی دوگ وند وفرهنگ غرب را پذیرا ش
 9دچار بحران فرهنگی شوند.

 ها. الگودهی به خانواده2

ای قادرند بـا تغییـر های ماهوارهبا توجه به تأثیرات فراوان تلویایون بر مردم، شبکه
دادن احساس انسان نسبت به واقعیـت، بـر افکـار و روان مخاطبـان اـود تـأثیر 

ها و حتـی توقعـات مـردم را نیـا متحـول سـازند. هو نوع دیـدگاه و سـلیق رندگذا
کننـد بـا تأثیرگـذاری بـر دار سـعی میریای هدفای، با برنامههای ماهوارهشبکه

ها، بسترهای ذهنـی و فرهنگـی تـأمین زدن آرامش اانوادهها و برهمافکار اانواده
 .ندنمایمناف  اود را فراهم 

ای های مـاهوارههـایی کـه از شـبکهیالها و سرزنان و داتران جوان با دیدن فیلم
بـه تقلیـد از نـوع  ،پنـداریذاتهـم واسطه حـّس به ،شوندزبان پخش میفارسی

تر کردن اود با در هرچه شبیه ،ها پردااتهپوشش و آرایش هنرپیشگان این سریال
معرفـی الگوهـای ذهنـی و عملـی  از طریق ،ایهای ماهوارهشبکه بکوشند.آنها 

 و نماینـدمعرفـی مییش را هـای اـوهایی از برنامـهها و سمب رفتار، شخصیت
                                                           

فرهنگی  هویت به پایبندی و زبانماهوارهای فارسی هایشبکه از استفاده رابطه». امید بهرامیان، 9
 .430ص  ،4شنااتی زنان، ش ، مطالعات اجتماعی روان«تهران هرش زنان در
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 یی کــهالگوهــا دارنــد؛ســعی در درونــی کــردن ایــن الگوهــا در بیننــدگان اــود 
هـای هـا و فـیلمسـریال بیشترها و هنجارهای جامعه ما مطابقتی ندارند. باارزش

تعـارف حاوی روابط نام ،وانهمانند فارسی ،زبانهای فارسیشده از شبکهپخش
 ،طـور نااودآگـاه بعـد از مـدتی و اارج از چارچوب اانواده است که بیننده به

هـا های برگرفتـه از فیلمشخصیت با یشسازی زندگی واقعی اووادار به همسان
تفـاوتی بـه ازدواج، بی ایانت به همسر، افاایش سّن  :همچون مسائلی ؛شودمی

بــارزی از  نتــایجر جامعــه، بنــدوباری فکــری و فرهنگــی دحــریم اــانواده و بی
 9ای است.های ماهوارهالگوپذیری از الگوهای غلط برنامه

گیـرد، های تربیتی یك جامعه در اـانواده شـک  میبا توجه به اینکه نخستین پایه
وقتی نخستین نهاد تربیتی جامعه دچار تحول شـد، تبعـات منفـی بسـیاری را بـا 

 ایویژهدر روایات به این امر توجه  به همین جهت، .اود به همراه اواهد داشت
 :  هفرمود که امام صادقچنان ؛شده است

ُه َعزَّ » ْوَحى اللَّ
َ
ْلَبُسـوا ِلَبـاَ  َو أ ََ ْنِبماِئِه ُقْل ِلْلُمْؤِمِنمَن اَل 

َ
ْعـَداِئى َجلَّ ِإَلى َنِبى ِمْن أ

َ
َواَل  أ

ْع 
َ
ْسُلُکوا َمَساِلَك أ ََ ْعَداِئى َواَل 

َ
اَ  أ ََ ُموا َط ََ َّْ ْعـَداِئىََ

َ
ْعَداِئى َکَما ُهْ  أ

َ
ُکوُنوا أ ََ  2؛َداِئى َف

ن بگـو: لبـاس ااداوند بارگ به پیامبری از پیامبرانش وحـی نمـود کـه بـه مؤمنـ
دشمنان مرا نپوشید، غذای آنان را نخورید و از راه آنان نروید )آنان را الگوی اـود 

طورکـه همان ؛شویداز دشمنان من محسوب می ،قرار ندهید( که در این صورت
 «آنان دشمنان من هستند.

 هاجایی ارزشهجاب .3 

جـای ه هـا بـهای نادرسـت و نابهنجـاریای، با ترویج ارزشهای ماهوارهشبکه
                                                           

، فصـلنامه «ای و تغییـر در کارکردهـای اـانوادههای مـاهوارهشبکه». معصومه محمدی سیف، 9
 .13، ص 1رسانه و اانواده، ش 

 .9۴6، ص 6، ج علل الشرائع. شیخ صدوق،  2



   67  های ماهواره در خانوادهبآسی

هنجارهای صحیح در جامعه، درصدد هستند تا هویت جدیدی را در مخاطبـان 
هـای غلـط و فاسـد را جـایگاین ارزش ،اود نهادینـه سـازند تـا از ایـن طریـق

هـا و ارزش راحتیادر اسـت بـهچون زبان تصـویر، قـ ؛های ااالقی کنندرزشا
توانـد بـر قـوانین تلویایون می .هنجارهایی را در جامعه تضعیف یا تقویت نماید

توانـد بلکـه می ؛آنهـا را تغییـر دهـد ،ها تأثیر گذاشـتهحاکم در روابط بین انسان
. با توجه به تأثیرات تلویایون، نگرش انسان را به اود، دیگران و جهان تغییر دهد

هـا و باورهـای جامعـه ای از این ظرفیت جهت تغییر در ارزشهای ماهوارهشبکه
هـا و بـه ارزش یشوسو دادن مخاطبـان اـونمایند و سعی در سمتاستفاده می

ای با ترویج فرهنگ برهنگـی، های ماهوارهشبکه ند.دارنظرشان  هنجارهای مورد
کوشـند می و امور دنیوی،رستی، ترویج روابط غیرااالقی پگرایی، تجم مصرف

 افـرادِ  ،نـد. در چنـین فضـاییدور نمایاز هویت ایرانی و اسـالمی  را هااانواده تا
های جنسی اـود در جامعـه نمایاندن جذابیت به ،ایهای ماهوارهمتأثر از شبکه

های شـبکه هـای القاشـده توسـطو افراد برای عقب نمانـدن از ارزش پردازندمی
ایـن  ،های ااص رفتهبرهنگی و سبک آرایش و پوشش لباس ویبه س ،ایماهواره

د. دهنـمیقرار نمایش  اویشتن را در معرضو  نندکمیرفتارها را در اود درونی 
های دینی و اسالمی در جامعه رواج ارزش های متفاوتی مغایر بازمانی که ارزش

کـه  هنگـامیشـود و سوی مخاطبان پدیدار میپیدا کند، رفتارهای نابهنجارانه از 
حقیقی در اانواده تضعیف شود، پیوندهای عاطفی در میان اعضـای  یهاارزش

   9گردد.اانواده نیا تضعیف می

 . ترویج خیانت 4

 مـرتبط بـا ،زبانای فارسـیهای مـاهوارهشده از شبکههای پخشبسیاری از فیلم
                                                           

، فصـلنامه «ر کارکردهـای اـانوادهای و تغییـر دهای مـاهوارهشبکه». معصومه محمدی سیف، 9
 .1۴، ص 1رسانه و اانواده، ش 
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ر بسـیاری در نگـرش مخاطبـان عـادی مسائ  اانواده است که در بلندمدت تأثی
اجتماعی اواهد داشت. یکـی از انحرافـاتی کـه امکـان دارد در  باحثمبه اود 

)ایانـت  روابط زناشویی به وجود آید، رابطه جنسی اارج از چارچوب اـانواده
یـابیم کـه ها درمیشده در ایـن شـبکههای پخشزناشویی( است. با تحلی  فیلم

ر بیشـتچراکـه در  ؛ایانـت اسـت ،هـاهـای ایـن شـبکهگفتمان غالب در برنامه
مثلث روابط دو مرد و یک زن یـا دو زن و یـک مـرد دیـده  ،هاهای این شبکهفیلم
 9شود.می

زدایی و از میان بندوباری، عفافسازی بیای با ترویج و عادیهای ماهوارهشبکه
ف ایجـاد کـرده و بردن نگاه عفیفانه مرد و زن در اانواده، میان زن و شوهر ااتال

بر روابـط اـانوادگی  ،پایبندی و وفاداری آنان را به تعهدات زناشویی سست کرده
و اســباب فروپاشــی آن را فــراهم  ردگــذامــی مخــّرب و ســااتار اــانواده تــأثیر

 ،گذشـت و عشـق های اسالمی، وفاداری، تعهـد،که در آموزهدرحالی ؛سازدمی
که قرآن کریم زن و مـرد چنان ؛دهند  میهای اصلی استحکام اانواده را شکپایه
ٌهمنا ِلبماٌ  » :فرمایـدمثابه لباس و محافو یکدیگر معرفی کرده است و می را به

)هـر دو  هسـتید اهـآنها لباس شما هستند و شما لباس آن 2؛ّلٌکم ّوّانٌتم ِلباٌ  ّلٌهن  
 «  .زینت هم و سبب حفو یکدیگرند(

هـا ها این است که تقوای الهی را در همه زمینهتوصیه اسالم به اانواده ،از طرفی
مِذیّن آّمُنموا ُقموا » فرماید:حفو نمایند. اداوند متعال در این زمینه می یا ّأیّهما ال 

اُ  ّواْلِحْاّرُة ّعّلیهما ّمئِئّکمٌ  اِلمئٌش ِشمداٌد َل  ّأْنُفّرُکْم ّوّأْهِلیُکْم نارًا ّوُقوُدّها الن 
ّه ما ّأّمّر  ایـد  ای کسـانی کـه ایمـان آورده 3؛ُهْم ّویْفّعُلوَّّ ما یْؤّمُروَّّ یْعُصوَّّ الل 
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 .461. سوره بقره، آیه  2
 .8. سوره تحریم، آیه . 3
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ــان ــام آن انس ــه هی ــی ک ــویش را از آتش ــانواده ا ــود و ا ــتها و سنگا  ،هاس
گیرنـد و ه اشـن و سـختاند کـفرشتگانی گمارده شـده ،آتش . بر آننگاهدارید

 «مایند.ندستورات او را اجرا می دقیقاً  کنند ونمی الهیهرگا مخالفت فرمان 
کـه  تلـخ حقیقـت ایـن بـه بردن پی و ماهواره و اطرات مضرات از آگاهی برای

ذیـ   واقعـه به ،کندمی متالشی را اانواده کانون ایماهواره هایشبکه هایبرنامه
 .کنید توجه

 نقـ  چنـین الیگـودرز شهرسـتان در روزنامه کیهـان دفتر به مراجعه با شخصی

 :  کندمی
 سال است. فرزند دو ،ازدواج این حاص  و کردم ازدواج قب  سال 45 به نادیک»

 ایـن بـا همسرم اما کنم؛ اریداری ماهواره دستگاه یک که تصمیم گرفتم گذشته

 بـدون و مکـرر اصـرارهای پی در ارهباأ اینکه تا کرد مخالفت شدتبه تصمیم

 رنامهب تماشای با و مدتی از پس دم.نمو ماهواره نصب به اقدام ،نظر وی به توجه

 اصـرار بـا اقـدام ایـن چـون اما شدم؛ پشیمان اود کرده از، های مختلفشبکه

 چنـدین گذشـت از پـس اینکه تا ؛نیاوردم اودم روی به ،بود عملی شده اودم

 دینـی فـرای  انجـام بـه کمتـر و کـرده تغییر همسرم شدم رفتارهای متوجه ،ماه

 امـور همـه رأس در وانفارسـی شـبکه هایسریال کهطوریبه ؛دهدمی اهمیت

 «د.قرارگرفته بو ما زندگی
همسـرم  تـوجهیبی و پیام ردوبدل تلفنی، هایمااحمت: »افاود ادامه در فرد این

از  تقلیـد بـا همسـرم شـوم متوجه مدتی از پس که شد باعث و... هابچه و من به
 ،رسـوایی ایـن پـی است. در شده دوست جوانی با وانفارسی شبکه هایسریال
 و مـن ،موضـوع ایـن بـه نسبت تفاوتبی نیا همسرم و امهداد طالق ستداداوا
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 9«است. رفته تهران در پدرش منال به و کرده رها را هابچه

 . کاهش رضایت زناشویی5

شاهد افاایش روزافاون طالق و به عبارتی نارضایتی زوجـین  ،های اایردر سال 
 05م در این امر کـه بـیش از ها هستیم. یکی از عوام  مهپاشیدن اانوادهو ازهم

 2شـود، عـدم رضـایت از زنـدگی زناشـویی اسـت.ها را شام  میدرصد طالق
زن و شـوهر از ازدواج بـا یکـدیگر و  ،حالتی است که طی آن ،رضایت زناشویی

  3بودن احساس شادمانی و رضایت دارند.باهم
جملــه  زا ،هایکــی از اباارهــای قدرتمنــد بــر افکــار و اندیشــه زوجــین، رســانه

ترین وسای  ارتبـاطی زنـان جامعـه ای هستند. یکی از دسترسهای ماهوارهشبکه
با پخـش  ،هاشبکه این .استای های ماهوارهشبکه ،داراصوص زنان اانهبه ،ما

 هـایی متفـاوت بـادرصدد هستند تا ارزش ،های مختلف و متنوعها و سریالفیلم
بــروز کشــمکش و  ،ه حاصــ  آناســالمی را تــرویج کننــد کــ و فرهنــگ ایرانــی

عدم رضایت از زنـدگی  اشنتیجه نارضایتی در اانواده و روابط زوجین است که
   0.باشدمیزناشویی و در مواردی حتی طالق 

 . تبلیغ مدهای ناهنجار6

ها با مرور زمان نیازمند تنوع و تحول در لباس و دیگر وسای  زنـدگی اـود انسان
 ،شود کـه اـودمنجر گرایی در این زمینه باید به افراطن ،طلبیاما این تنوع ؛هستند

                                                           
 .480و  48۴، ص سمی هایبشقابلو، . به نق  از: حسین امان9
ای بـر هـای مـاهوارههای شبکهبررسی تأثیر سرمایه»زاده، نعمتی انارکی و سمیرا اطیب. داوود 2

فصلنامه پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، شماره ، «مندی زنان در روابط زناشوییمیاان رضایت
 . 99ص  ،44
 .۴5. همان، ص  3
 .9۴. همان، ص  0
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تـوجهی از  شاهد گرایش افراطی بخش قابـ  ،یک آسیب اجتماعی است. امروزه
به مقوله مد و مدگرایی هسـتیم. یکـی از اهـداف مهـم  ،اصوص زنانبه ،جامعه

های واهی برای آنـان تغییر سبک زندگی و ایجاد دغدغه ،دشمنان جوام  اسالمی
ای، اینترنـت و فضـای های مـاهوارهاز برنامـه ،و برای رسیدن به این منظور است

   کنند.مجازی استفاده می
مـدگرایی غربـی  ویغالبًا با سه شیوه جوانان و زنان را به س ،ایهای ماهوارهشبکه

 دهند:سوق می
 ای بـاهای مـاهوارهشـبکههستند.  نسبتًا مذهبی ی کهبرای افراد اعتقادی:شیوه  .4

کننـد جوانـان و زنـان جوامـ  ایجاد شبهه در اعتقادات اصی  اسالمی، سعی می
ی نگرسـطحی ویاسالمی را از هویت اصی  اسالمی االی کنند و آنان را بـه سـ

 دهند.در مبانی اعتقادی و دینی سوق 
های شـبکه. برای کسانی که اعتقادات ضعیفی دارند فرهنگی و ااالقی:شیوه  .6

گرایی بنـدوباری سـعی در تـرویج فردگرایـی و منفعـترویج بیای بـا تـماهواره
رانی پرسـتی و شـهوتها را لـذتو تنها عام  انگیاه و رفتار انسان دارندشخصی 

 دانند.می
سلطه سیاسی بر کشورها، هدف  شود.شام  عموم مردم می سیاسی: کهشیوه  .9

سیاسـی، سـلطه ای اسـت و راه نفـوذ قدرتمنـد سـلطه های مـاهوارهنهایی شبکه
با ترویج شبهات دربـاره نظـام اسـالمی و ناکارآمـد  ،هافرهنگی است. این شبکه

. در چنـین کننـدتـالش میافـراد جامعـه  میـاندر ایجاد دلسردی  ،جلوه دادن آن
دین اسالم و همچنـین نظـام  محکم مربوط به مبانی ازوقتی زن یا جوانی  ،زمانی

شـان حجاب حساسیت ن ائلی همچونمس به ،براوردار نباشد یحکومت اسالم
حجــابی و هایی را بــرای بینظــام اســالمی کــه محــدودیت در برابــرو  دهــدنمی
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  9د.ورزمی  یدشمن ،عفتی قائ  استبی

 گرایی. ترویج مصرف7
 ؛از آغاز پیدایش انسان روی کره زمین در زندگی او وجود داشـته اسـت ،مصرف

گرایی مـدرن که عنوان مصرف های ااصشبا ویژگی ،اما شک  امروزین مصرف
گرایی های مصـرفیکی از ریشـه 2با گذشته بسیار متفاوت است. ،به اود گرفته
در انگلسـتان « م4105 م تـا4855» کنندگانتـوان انقـالب مصـرفمدرن را می

جایگـاه تولیـد  یهایی که در زمینه صنعت و فنـاوری و ارتقـابا پیشرفت دانست.
یی کاالهـا ویتدریج مردم به سـس پدید آمد، بهصنعتی و همچنین کاالهای لوک

به رشد مصـرف و ایجـاد مفهـوم مصـرف  ،گرایش پیدا کردند و این امر چنیناین
 شد.  منجر بیش از نیاز اصلی
که به سـوی ای اصوص در برهههای گذشته، بهسال گرایی طّی با ترویج مصرف

مصـرف بـیش از نیـاز  ویتدریج به سـبهکشور ما ، گام برداشتیم رونق اقتصادی
 ،ایهـای مـاهوارهشبکه ااصه ،هاپیش رفت. برای تغییر در شیوه مصرف، رسانه

گرایـی و کاالهـای مصـرفطـرف به  را مردم ،های اودبا پخش تبلیغات و فیلم
 د. دهنسوق می لوکس

یکی در داا  بـه  شک  گرفت: گراییترویج مصرف برای دو جریاندر کشور ما 
هـای کشـورهای غربـی و جریان دیگر که از طریـق رسـانه ی،دبهانه رونق اقتصا

بـه تغییـر در شـیوه  . ایـن دو جریـان،شد برای ایجاد عدم رضایت در مردم ایجاد
مصرف و زندگی مردم ایران در طول سه دهه بعد از انقالب اسـالمی ایـران شـد. 

ی گیـرد، تهدیـدگرایی که هرروز بخشی از جامعه ما را دربرمیشتاب در مصرف
                                                           

 .451، ص 4930ـ سال  هرانتوشه راهیان نور؛ خواره. مریم طباطبایی ندوشن،  9
فصلنامه فرهنگی ـ اجتمـاعی طعـم زنـدگی،  «گراییترویج مصرف»صدف، عبدالرضا آتشین. 2

 .08، ص 0ش
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 تر فرهنگ جامعه ماست. جّدی برای اقتصاد و از همه مهم
ساز برای غارت منـاب  کشـورهای از عوام  مهم و زمینه ،با توجه به آنچه بیان شد

تـرویج  ،اصوص آمریکـابه ،های بارگ اقتصادییافته توسط قدرتکمتر توسعه
قدرت نفوذ  ،تا از این طریق ؛گرایی استنیازهای کاذب در بازار و ترویج مصرف

کشورها را وابسـته  ،الب استعمار نوینقو در  هنداود را در این کشورها افاایش د
 9ند.سازبرده اود  در واق ،و 

                                                           
 http://mouood.org/mahdaviat/item ، به نق  از: 415، ماهنامه موعود، ش «گراییمصرف. »9





 

 ها و پیامدهااعتیاد زنان؛ زمینه
 *آبادمحمد مرادی حسین

 اشاره

 امروزه با ؛ اماکنندای مردانه قلمداد میرا پدیده 9«اعتیاد» ،بسیاری از افراد جامعه
رو هستیم. آثار تخریبی روحـی، روانـی و هروب« شدن اعتیادزنانه»ای با نام پدیده

برانداز اعتیاد، شکوه جسمی ناشی از گرفتاری زنان و داتران در دام بالی اانمان
ــا  ــه را از آنه ــرد و جامع ــازندگی ف ــری و س ــالت مــادری، همس و شــکوفایی رس

 2کند.متعدد می هایستاند و فرد و جامعه را دچار آسیببازمی

 چیستی اعتیاد

 امعنـ نمودنکردن، اـوگرفتن، اـود را وقـف عـادتی نکوهیـدهاعتیاد را به عادت
ای مخدر که از نظر جسـمی آمیا به مادهدیگر، ابتالی اسارت عبارت به ؛اندکرده

 آور شمرده شود، اعتیاد نام دارد.یا اجتماعی زیان
                                                           

 و کارشناس ارشد حکمت هنر اسالمی.علمیه حوزه آمواته دانش *
 .49، ص اعتیاد جوانانملک محمودی،  .9
، فصـلنامه زن و «عوامقل مقؤثر بقر اعتیقاد زنقان». برگرفته از: سهیال ناصری پلنگرد و دیگـران، 2

 .3۴ـ  69، ص 48، ش 0، دوره 4936فرهنگ، تابستان 
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 اهمیت بحث 

ویژه داتـران و بـه ،رشد اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان کننده شیوع وآمار نگران
های اایـر بـه شـک  دهـه نشانگر این نکته اسـت کـه پدیـده اعتیـاد طـّی  ،زنان

تغییرات  ،دو دهه گذشته انفجارآمیای آشکار گردیده است. تعداد زنان معتاد طّی 
ل افـاایش در حـا ،شدن اعتیـادناگهانی داشته است. امروزه میانگین معض  زنانه

 ۴5تـا  60زن،  4مـرد بـه  8سال،  60تا  40که نسبت افراد معتاد طوریبه ؛است
 9زن است. 4مرد به  41سال به باال،  ۴5مرد به یک زن و  48سال، 

تـرین هـای اصـلی و از مهمیکـی از بحران ،اعتیاد و مواّد مخـدر ،این اساس بر 
مصرف از مواّد مخـدر  مصرف، تغییر الگوی مسائ  اجتماعی است. کاهش سّن 

سابقه اسـتعمال ها و نیا شیوع بیگردانسّنتی به صنعتی، تنوع انواع مخدر و روان
ویژه داتـران و زنـان، ایـن پدیـده به ،ی گوناگونهای سنّ ها و ردهمواد در بین گروه

درصــد  80شــوم را در صــدر پــنج آســیب اجتمــاعی کشــور جــای داده اســت. 
هـا، درصـد نااع 69هـا، آزاریدرصد کودک 95 ها،درصد سرقت ۴5ها، طالق

ناشــی از  ،م عمــدی در کشــوریدرصــد جــرا 45م منکراتــی و یدرصــد جــرا 65
   2های آن است.سوءمصرف مواّد مخدر و آسیب

 امـا ؛مواّد مخدر و اعتیاد وجود ندارد هدر مناب  دینی، آیه یا روایت صریحی دربار
ینـی را کـه منجـر بـه هالکـت و آسـیب قرآن کریم اقدام به هر نوع رفتار اطرآفر

ْهُلّک ِ »شود، ممنوع کرده است: انسان می و اـود را بـه  3؛ّوَّل ُتْلُقوا ِبّأْیِدیُکْم ِإّلی الّتا
که قت  نفس و ضرر رساندن به اویش را نیا نهـی چنان« مهلکه و اطر نیفکنید.

                                                           
 .4/46/4938: در شده، دیده013866. افکارنیور، شناسه ابر: 9
 .8/44/4938شده در: ، دیده385۴5856961. ابرگااری ایسنا، شناسه ابر: 2
 .430بقره، آیه سوره . 3
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رفتارهای  این اصوص،در « اودکشی نکنید. 9؛ّوَّل ّتْقُتُلوا ّأْنُفّرُکْم »کرده است: 
توان لحـا  نمـود: گرانه نیا میاعتیادی را مشمول قانون حرمت رفتارهای اسراف

ّیاِطیِن » ِریّن ّکاُنوا ِإْخّواَّّ الّشا  «هایند.برادران شیطان ،مبّذران و مسرفان 2؛ِإَّّا اْلُمّبِذا
ـاَلى َلـْ  »نق  شده است:  از امام هفتم ََ ََ َبـاَرَك َو ََ َه  ْمـَر اِلْسـِمَها ِإنَّ اللَّ َُ ِ  اْل ُیَحـرِّ

ْمِر َفُهَو َخْمٌر  َُ َل اْل َْ َل ِف ََ َها َفَما َف َِ اِقَب ََ َمَها ِل اداونـد امـر را بـه جهـت  3؛َوَلِکْن َحرَّ
 ،پـس .آثار و مفاسدش ممنوع کرده اسـت دلی  بلکه آن را به ؛اسمش حرام ننمود

 «است.  حرام و]هر چیای که آثار و پیامدهای امر را داشته باشد، امر 

 هاعلل و زمینهالف. 

ای در تعام  با یکدیگر بـه ایجـاد رفتارهـای تنیدههای متعدد و درهمعل  و زمینه
هـای شوند. برای از آنها ناظر بـه فـرد و ویژگیویژه اعتیاد منجر میبه ،روانهکج

عوامـ  محیطـی و  بـه و شـماری از آنهـا ،ای بـه اـانوادهو پـاره ،شخصیتی وی
از دو جهت ضرورت  اعتیاد، سازآشنایی با عوام  زمینه هستند.مربوط ی اجتماع

های پیشـگیرانه الزم بـرای شناسایی افراد در معرض اطر اعتیاد و اقـدام. 4دارد: 
ای الزم برای های ادماتی، حمایتی و مشاورهانتخاب نوع درمان و اقدام .6آنان؛ 

 معتادان.
 پردازیم.های اعتیاد میدر ذی ، به بیان برای عل  و زمینه

 خأل معنوی. 1

یافتن معنا برای زندگی و توجه به غایت حیات، از نیازهای اساسی انسـان اسـت. 
ویژه زنـان و بـه ،یارویی افرادوتحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعه انسانی و نیا ر

                                                           
 .63. سوره نساء، آیه  9
 .61اسراء، آیه  . سوره 2
 .۴46، ص  8، ج  الکافی. کلینی، 3
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آنان را دچار حیرت روزافاونـی کـرده اسـت.  ،های متنوع زندگیداتران با سبک
رسـد و نیازهـای معنویت تهی شـود، بـه اـأل و پـوچی می هکه از دغدغ انسانی

های و طبعًا در باورمندی به قواعد و ارزش 9کندمعنوی اود را ارضانشده رها می
 شود.دچار ضعف و نارسایی می ،دینی و الهی

تـابی های افراطی، شکنندگی و بیجوییمحوری و کامدچار لذت ،چنین افرادی
ــا  ــه ب ــی و بیدر مواجه ــدگی، روزمرگ ــای زن ــتن فرازوفروده ــامگی، نداش برن

 ،ذکرشـده شـوند. تمـام مـواردِ نفس و نیا گریا از پذیرش مسـئولیت میاعتمادبه
 ساز جّدی گرایش به انواع اعتیاد است.زمینه

 نفوذ سبک زندگی غربی. 2

بینی و بینی توحیـدی افـراد بـه جهـاننفوذ سبک زندگی غربی و دگرگونی جهـان
ناپـذیر طـرز گرایانه، منجر به تغییر شـک  اجتنابهای غیرتوحیدی و مادیارزش

بودن ایدئولوژی دنیاپرستی و اصـالت حاکم 2فکر و نگرش به زندگی شده است.
هـای الهـی و مـداری و ارزشهم بـه دور از ااالق بری از دنیای مادی، آنلذت

هـایی اصـوص اانوادهبه ،تواند زمینه را برای گرایش داتران و زنـانانسانی، می
 فراهم نماید. به اعتیاد که از رفاه نسبی براوردارند،

ای و براـی های مـاهوارهتغییر الگوهای حاکم بر سبک زندگی تحت تأثیر شبکه
نمـایی باعث شده تا برای از زنان و داتران برای فخرفروشی و بارگ ،از دوستان

 :راطری ماننـدت به رفتارهای پ  اجتماعی، دس و جایگاه آوردن موقعیتدستو به
 گردان بانند.مصرف مواّد مخدر صنعتی و داروهای روان ،مصرف سیگار، قلیان

                                                           
 .9۴، ص شناسی تا درماناعتیاد؛ از سبب. محمدرضا سرگلاایی، 9
، ترجمه الهام سادات دها و اسرارها، ترفناعتیاد به مواّد مخدر؛ ظرافت. یووی واسیلیویچ تاتورا، 2

 .6۴کمیای، ص 
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 خواهیکنجكاوی و هیجان. 3

ترین مراحـ  زنـدگی و از بحرانی ،رآشوب و دشوارنوجوانی، دورانی است پ   هدور
ن میان، های شدیدی در شخصیت و رفتار داتر همراه است. در ایکه با دگرگونی

جملـه  از ،های متنوع و نوها و تجربهجو برای داشتن هیجانوکنجکاوی و جست
اصـوص اعتیـاد و سوءمصـرف مـواّد به ،راطرعوام  مؤثر در گرایش به رفتار پ  

یا به  ،ای ااصمادهدرباره « کنجکاوی»مخدر در داتران و زنان است. تمای  به 
لـین ت و اتفاقات پس از مصرف، بـر اّو تأثیر مواّد مخدر و تجربه حاال ،طور کلی

 ین مصرف تأثیرگذار است.نخستاقدام برای از داتران جوان و نوجوان به 

 نابسامانی و گسست خانواده. 4

مندی از اانواده سالم، نشاط، سـرزندگی، بالنـدگی و رشـد را بدون بهره ،جامعه
سـازی و هادینهتـأثیر مسـتقیمی بـر ن ،کند. تقویت و بسامانی اانوادهتجربه نمی
که تضعیف و نابسـامانی ها و هنجارهای دینی و اجتماعی دارد؛ چنانشیوع نیکی

 ،هـا و انحرافـات اجتمـاعینقش بساایی در ایجاد و گسترش باهکاری ،این نهاد
 دارد.« اعتیاد»ویژه به

های عاطفی، ااتالفات اانوادگی، طالق، زندگی نوجوانان با نامادری یـا چالش
های هـا و سـرزنشهای اـانوادگی، مالمتز بین رفتن احترام و ارزشناپدری، ا

یکـی از اعضـای  بودن پدر و مادر از اصول ااالقی، اعتیادِ زیاد و مداوم، منحرف
سوادی و نـادانی والـدین، فقـدان احسـاس مسـئولیت پـدر و مـادر، اانواده، بی

لی هسـتند عـوام گی ازهم ،کمبود محبت در دوران کودکی و تربیت غلط کودک
اعتیاد به الک ، مواّد مخدر و استفاده افراطی و اعتیـادی  ویکه انگیاه کشش به س

 دهد.از اینترنت را در بین داتران افاایش می
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 10 کـه کنـدمشـخی می ،کودک دارای اعتیـاد 405آمده از عم های بهبررسی
 یکـی از های کـاساسـًا فرزنـدان اـانواده 9درصد آنان پدر و مـادر معتـاد دارنـد.

یا یکی از بستگان نادیکشـان معتـاد هسـتند، بیشـتر از  و نهاهر دوی آوالدین، یا 
ا اهمیـت اینکـه اعتیـاد یدیگران در معرض ابتال به اعتیاد قـرار دارنـد. نکتـه حـا

دهد و از سـوی سو کنترل و تسلط والدین را بر فرزندان کاهش می از یک ،والدین
 2شود.فرزندان میسبب انتقال این عادت به  ،دیگر

 های والدینگیریسخت. 5

یکی از عوام  تأثیرگذار بر گرایش داتران به مصـرف  که دهدها نشان میبررسی
مورد والدین درباره داتران و رفتار آنـان اسـت. های بیگیریمواّد مخدر، سخت
گیری شخصـیت و رشـد و تربیـت آثار گونـاگونی در شـک  ،شیوه تربیتی والدین

پـدران و مـادران  3، عاطفی، هیجـانی، عقالنـی و دینـی فرزنـدان دارد.اجتماعی
تـوجهی بـه عمـال اشـونت و تنبیـه، بیگیر، بـا جعـ  قـوانین اشـک، اِ سخت

ات فرزند و نیا ابراز سطح پایینی از محبت بـه کودکـان، آنـان را یها و نظراواسته
 0کنند.برای ستیا با هنجارهای دینی و اجتماعی مستعد می

 عاطفی ستشك. 6

جمله عواملی است کـه فـرد را  از ،اوردن رابطه عاشقانهشکست عاطفی و برهم
کنـد و دچار احساس غم و ناامیـدی شـدید، افسـردگی، تـرس و سـردرگمی می

                                                           
 .45/3/4938شده در: ، دیده96864. وبگاه روزنامه آرمان امروز، شناسه ابر: 9
از اعتیـاد »ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران، مصطفی غیاثونـد، . وبگاه اداره ک  زندان2

 .41/44/4938شده در: ، دیده«بیشتر بدانیم
 .13، ص 4، ج شناسی آنتقویت نظام خانواده و آسیبشناسی قم، ت پژوهش گروه روان. معاون3
 .653، ص روی و نقش خانواده در آنبررسی عوامل مؤثر در کج. برگرفته از: مریجی، 0
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نشـان  هـاآورد. براـی از آمارافیـونی روی مـی آن، فرد به مصـرف مـوادّ  هدرنتیج
سـال، تجربـه شکسـت  90تـا  46درصد از معتادان  65 علت اعتیادِ  که دهدمی

 9ده است.ااارج از چارچوب اانو عاطفی در زندگی زناشویی یا در روابِط 

 اعتیاد همسر. 7

های بـدنی، فشـارهای روانـی و اجتمـاعی حاصـ  از اعتیـاد آزاردیدگی و آسیب
نظارت مطلوب پدر بر امر تربیت فرزنـدان،  همسر، فقر و فالکت اقتصادی، نبودِ 

 دهد. نارضـایتی و ناارسـندِی وضعیت نامطلوبی قرار می همه و همه زنان را در
کشـاند؛ یـا ای برای گریا از وضعیت موجود میوجودآمده، زن را به یافتن چارهبه

داشتن همسر، با وی همراهی نمـوده و در اینکه برای از دست ندادن زندگی و نگه
دوه و آثار و تبعـات افتد و یا اینکه برای االصی از اناندک زمانی در دام اعتیاد می

گوناگون اعتیاد شوهر و کسب آرامش و قرار روانی، بـه اسـتعمال براـی از مـواّد 
 آورد.هروئین روی می و مخدر همچون شیشه

بـه واسـطه اعتیـاد  ،معتـاد درصـد زنـاِن  15آمارها گویای این موضوع است کـه 
 2اند.عتاد شدهاند، مگاه عاطفی آنها بودههمسرانشان یا یکی از افرادی که تکیه

 اغواگری رسانه. 8

های سحرآمیا اـود، نقـش بسـاایی در افـاایش یـا مندی از تکنیکرسانه با بهره
ای با نام توجه افراطی بـه بـدن و پدیده ،های اجتماعی دارد. امروزهکاهش آسیب

ای کـه ایجـاد پـارهایگونـهبـه ؛شیوع پیدا کـرده اسـت ،ویژه در بین زناناندام، به
هـایی ماننـد ها و وضـ  ظـاهری بـدن بـه حالتت در بدن و رساندن اندامتغییرا

                                                           
 .49/44/4938شده در: ، دیده6661دی آنالین، شناسه ابر:  43. وبگاه ابری 9

 .65/45/4938شده در: دیده ،668056. وبگاه فرارو، شناسه ابر  2
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نیافتنی تبدی  شده اسـت. الغری، برای برای از زنان و داتران، به رؤیایی دست
آن هم بدون اعتیاد، یکی  ،هاهمراه با تناسب و ترکیب مطلوب اندام الغری سریِ  

ده از شیشـه اسـت کـه اسـتفا ههای جمعـی دربـارهای برای از رسـانهاز توصیه
 ای از بانوان جامعه را به کام اود کشانده است.عده ،سفانهأمت

 اصرار دوستان و گروه همسال. 9

ترین عواملی است کـه یکی دیگر از اصلی ،فشار و اصرار دوستان و گروه همسال
اینکه تهوع و سرگیجه را پـس از  با 9کشاند.داتران و زنان جوان را به کام اعتیاد می

ولی حالت آزادانه و سراوشی ناشـی از اسـتعمال  ،کنندلین مصرف تجربه میّو ا
کند تا بارها این کار را با همساالن اود تکـرار مواّد مخدر، نوجوانان را ترغیب می

ی همانند هروئین و حشیش که سراوشـی، احسـاس بسا تجربه موادّ نمایند. چه
کننده ایجـاد مندی بیشـتری در مصـرفآرامش، می  شدید به اندیدن و رضایت

 2نماید.کند، نوجوانان را زودتر گرفتار اعتیاد میمی

 نگرش مثبت به مواد. 11

عبارت اسـت  ،در یک نگاه کلی، برای از تصورات اشتباه و ارافی درباره اعتیاد
کـردن نـاتوانی جنسـی، اعتیـادآورنبودن هـا، برطـرفاز: کاهش دردها و بیماری

پـذیربودن اطربودن دوستی بـا افـراد معتـاد، درمانو تفریحی، بیمصرف تفّننی 
هـای زابـودن در فعالیتاعتیاد، سودمندی مواد برای بیداری شب امتحان، انرژی

ورزشی، درمان چاقی افراطی و الغرکردن سری  بدن و رسیدن به ترکیب متناسب 
 اندام.

وص جوانـان، بـا اصـبه ،افرادی که در پـی مصـرف مـواد هسـتند ،کلی طور به
                                                           

 .65ـ  69، ص اعتیاد جوانان. ر.ک: ملک محمودی،  9
 ، مترجم حامد امیری.مواّد مخدر. ر.ک: نیکول ماستراسی،  2
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هـا، تسـکین درد و اسـتگی، مصرف داروها و مواّد مخدر به دنبال کـاهش تنش
 9باشند.گذرانی و کسب لذت میها، اوشها، فرار از واقعیتفراموشی ناکامی

 پیامدهاب. 
چیا متفـاوت اسـت. از یـک  همه ،واقعیت این است که در ارتباط با مواّد مخدر

های تنی و روانی و نیا پیامـدهای اـانوادگی و ی دگرگونیافیون سو، اعتیاد به موادّ 
عوارض  ،از سوی دیگر، اعتیاد در زنان و داتران و اجتماعی متعددی در پی دارد

را  ایـن پیامـدها براـی از ذیـ ،در  2کند.تری نسبت به مردان ایجاد میاطرناک
 ریم.اشمبرمی

 افزایش جرم و جنایت. 1

گیـرد و بـا اجتماعی است که تمام جامعـه را دربرمـی اعتیاد به ماده مخدر، رفتار
سالمت و امنیت اجتماعی و افاایش جرم و جنایت در ارتبـاط اسـت. ازآنجاکـه 

نـاگایر از زنـدگی  ،سازد، زنـان و داتـران معتـادمواد می هاعتیاد، فرد معتاد را برد
نـاگون های گومجرمانه هستند. فرد معتاد پس از مصرف مواد نیا بسـته بـه زمینـه

ای که مصـرف کـرده، در ااص ماده آثارشخصیتی، روانی و محیطی و همچنین 
رفتارهـای  :نظیـر ،های متعـدد دیگـری از جـرم و جنایـتمعرض ارتکاب گونـه

ربایی، اودکشی، فروش مواّد مخدر و حتی قت  قرار راطر جنسی، سرقت، آدمپ  
 3دارد.

 65هـا، آزاریدرصـد کودک 95ها، درصد سرقت ۴5شده، اعالم بر اساس آمارِ 

                                                           
 .4۴8، ص شناسی انحرافاتجامعهالله احمدی، . حبیب9

، «یـان زنـانگـردان در مبستر اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر اعتیاد بـه مـواد روان». پروانه بیاتی،  2
 .48ـ  1، ص 4۴، ش 4963اعتیادپژوهی، تابستان 

 .98، ص پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگر  اسالمی. داوری، 3
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ناشـی از مصـرف  ،م عمـدی در کشـوریدرصد جرا 45م منکراتی و یدرصد جرا
 9های آن است.مواّد مخدر و آسیب

 زندگی ه یکدهندحكایت تلخ و تكان

 کشـیدم. تـا اینکـه بـهشوهرم معتاد بود. برای اینکه او را نگه دارم، با او مواد می»
شـد. اوایـ ، مصـرفم روز مصرفش بیشـتر می دزدی از کار ااراج شد. هردلی  

نشین شـد، بیشـتر مصـرف کـردم. حاملـه ولی وقتی شوهرم اانه ؛ایلی کم بود
بـه همـین جهـت،  شد شیشه جوابگو نباشـد.باعث  ،شده بودم. دردی که داشتم

ام معتاد به دنیا آمـد. شـیرم را کردم. بچهمصرف میهم هروئین و مورفین  کنارش
شد. نـه بهتر می ،دادمکرد. وقتی به او شربت تریاک میگریه می مئاورد و دانمی

اش را. یـک شـب شـوهرم بچـه هایش را داشتم، نه پول نگهـداریحوصله گریه
ـ ،که حتی هنوز اسم برایش انتخاب نکـرده بـودیم را امماههیک هـاار  155رد و ب 

 تومان فروات.
اینکـه  از بود. یک بار بعد وقتی مصرفمان باال رفته بود، شوهرم ایلی حالش بد 

ـ رد و گفـت: نـه با دوستانش داا  اانه ما مواد مصرف کرد، من را داا  اتـاق ب 
ماند. من که شیشه مصرف کرده کدام پول نداریم. تنها یک راه میمن، نه تو، هیچ

یکی از  که فهمیدم. شوهرم رفت طولی نکشیدمنظورش را نمی ،بودم و گیج بودم
التماس کردم، تأثیر نداشـت...  ووداد را قف  کرد. هرچه جیغ دوستانش آمد و در

 2«تأمین پول مواد، این کار را بکند  رایشد شوهرم بباورم نمی

 عوارض روانی و انگیزشی. 2

شـود و آرام به دراودماندگی )اوتیسم( مبـتال میزن یا داتری که اعتیاد دارد، آرام
                                                           

 .8/۴/4938شده در: ، دیده385۴5856961. وبگاه ابرگااری ایسنا، شناسه ابر: 9
 .95/44/4938شده در: ، دیده668056. وبگاه فرارو، شناسه ابر: 2
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ود. ارتباطش را با واقعیت زنـدگی رهای شخصی اویش فرو میدر دنیای تجربه
او را بـه ، ای به رویارویی با واقعیت زندگی ندارد. اعتیاد دهد و عالقهاز دست می

کنـد. در میـ  میبرقراری ارتباط با دوستان، اویشان و حتی اعضای اـانواده بی
 بسـاسـطحی و چه شدچار ااتالل شـده و رفتارهـای ،ابراز احساسات به دیگران

امـور زنـدگی،  :نکـردن بـهد. احسـاس مسـئولیتگیرمیی به اود اوتتفبی رنگ
 معتـاد هـای فـردپیرامونی و نیا وظایف فردی و اجتماعی، یکـی دیگـر از ویژگی

 9شود.شمرده می

 های جسمیابتال به بیماری. 3

انفارکتوس عضله قلـب، سـکته مغـای و سـرطان لثـه و مثانـه و  :احتمال ابتال به
های ویروسی مانند ایدز و هپاتیت ارسایی تنفسی و آلودگیسرطان دهانه رحم، ن

 ،یابـد. اسـتعمال مـواّد مخـدربا مصرف سیگار و مواّد مخدر در زنان افاایش می
شـود یائسگی زودهنگام می و همچنین منجر به عوارض سوء در دوران حاملگی

 2.دهـدجنین را افـاایش میو احتمال ناباروری و یـا بـاروری دیرهنگـام و سـقط
های عصـبی، فراینـدهای بیوشـیمیایی کلی، مواّد مخدر در سطح سیستم طور به

دهند و بدون تاریق و استعمال مرتب، بدن فرد معتـاد فعالیـت طبیعـی انجام می
 3دهد.اود را از دست می

                                                           
، ترجمه الهـام ها، ترفندها و اسراراعتیاد به مواّد مخدر؛ ظرافتواسیلیویچ تاتورا، . ر.ک: یووی  9

اصـغر ، ترجمه حسن چوکامی و علیمواّد مخدر، زنان و عدالتسادات کمیای؛ جیما.آ.سوارتا، 
 زاده.اسماعی 

شـده در: ، دیده1669. وبگاه تحلیلی ـ ابـری زنـان و اـانواده )مهـر اانـه(، شناسـه ابـر: 2
8/45/4938. 
، ترجمه الهام سادات ها، ترفندها و اسراراعتیاد به مواّد مخدر؛ ظرافت. یووی واسیلیویچ تاتورا، 3

 .11کمیای، ص 
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 تولد نوزاد معتاد. 4

شـوند. در حقیقت، تمام انواع مخدر باعث نارسایی جسمی و ذهنـی جنـین می
جنین و تولـد کودکـان امکـان سـقط و نماینـدآنها جـان او را تهدیـد می برای از

صورت مکرر ماده اعتیـادآوری را مصـرف  دهند. اگر مادر بهناقی را افاایش می
عـوارض اعتیـاد بـا وی همـراه  ،شود و پس از تولدکند، جنین نیا به آن معتاد می

دهنـد. ابر می 2در تهران کودک معتاد ۴از تولد روزانه  ،آمار رسمی 9اواهد بود.
اواب بیشـتر شـود، بـه همـان به هرمیاان که آمار زنان معتاد کارتن ،بدیهی است

 3یابد.انگیا نوزادان معتاد هم افاایش مینسبت احتمال تولد غم

 پاشیدگی خانوادگیازهم. 5

مندی وی بـه چگـونگی تـأمین و با بروز پدیده اعتیاد در زندگِی یک زن و دغدغه
های ای بسـیار جنبـهگونـهمواد و نیا آغاز و پایـان امـاری و نشـئگی، بهمصرف 

عشـق مادرانـه و طـراوت  و دگیـرمـیقـرار  ریتـأث تحـت فردی و جمعی اـانواده
تـوان برشـمرد، د. کمترین پیامدی که برای اعتیاد زنـان میورمی بیناز  ،همسرانه

جی، روابط فـرا پاشیدگی و گسست اانوادگی است. طالق عاطفی، سردمااازهم
شوند. از سـوی از پیامدهای شوم اعتیاد شمرده می ،زناشویی و جدایی همیشگی

حوصلگی در تعام  با فرزندان، مواجهـه نـامطلوب بـا کـودک اـود و بی ،دیگر
نظارت صحیح در امر تربیت، فرزندانشان را نیـا بـرای ورود  نبودِ  ،تر از همهمهم

 0کند.راطر آماده میهای پ  به آسیب
                                                           

 .445و  454، ترجمه اکبر رضازاده، ص دانشنامه اعتیاد. کاترین اچ.هولن، 9
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 تربیت جنسی کودکان

 *علی آقاییسید

  اشاره

کـه توجـه اندیشـمندان  اسـت مسائ  مهمی جمله ازتربیت و عوام  مؤثر برآن، 
به اـود جلـب کـرده  از دیرباز نظران حوزه اانواده رااصوص صاحببهجهان، 

جنسـی را  و دینـی، اجتمـاعی، اقتصـادی های گونـاگونجنبه ،مسئله . ایناست
های اطیر تربیت، تربیت جنسـی اسـت کـه یکی از جنبه ین بین،در ا دربردارد.

متأسفانه در جامعه ما مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته اسـت. مسـائ  جنسـی، 
تـرین مباحـث در حـوزه زن و اـانواده بـوده و انحـراف و همواره یکی از چالشی

لغاش در آن، گاهی سرنوشـت یـک فـرد یـا جامعـه را شـدیدًا در مخـاطره قـرار 
 ؛توجه داشته اسـت موضوعترین دین، به این عنوان کام  به ،دهد. آیین اسالممی

ها معطـوف بـه شـرم و حیـا و ارزشـمندی ااالقـِی هرچند در اسالم بیشتر نگاه
 شده که فرمود:نق  که از امام باقر؛ چناناست ااالقی بوده گااره دو این

شرمگاه، مـورد عبـادت قـرار چیا بهتر از عفت در شکم و ادای متعال به هیچ»

                                                           

 .کارشناس ارشد ادیان شرقاته حوزه علمیه و آمودانش *
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 9.«نگرفته است
توجهی به اصالح و هـدایت رفتارهـای جنسـی ، به معنای بیگونه سخنان اما این

جملـه  از ،گاه به سرکوب غرایـا انسـانیاسالم هیچبه همین جهت، نبوده است. 
دادن راه صحیح و اصالح بلکه تالش کرده با نشان است؛ نپردااته ،غریاه جنسی

بسا کسانی باشند و تربیت جنسی، افراد را به سعادت رهنمون سازد. چهو هدایت 
که از قوانین و اصول اسالم در تربیت جنسی اطالعی نداشته و ناآگاهانه مرتکـب 

آمـوزش رفتـار بهنجـار  ،بنـابراین .اعمالی شوند که در اسالم نهـی شـده اسـت
ر ایـن حـوزه ن و اندیشـمندان دجنسی، یکی از وظایف اطیر والـدین، مسـئوال

 کنند. ضمانتتا از این مسیر، سالمت و سعادت فرد و جامعه را  ؛است
پیشرفت چشمگیر و روزافاون وسای  ارتباط جمعی، با تمام محاسنی که داشـته، 

جای نهاده است. بروز رفتارهـای  ها برانسان سوء و مخربی را بر رفتار پیامدهای
گرفتن آنها از مبـانی اعتقـادی و فاصله نابهنجار در میان جوانان جامعه کنونی ما و

ماندگی فرهنگی یا تقلیـد از پیشرفت فناوری است که عقب آثارباورهای دینی، از 
 2بر شدت آن افاوده است. نیافرهنگ مهاجم غربی 

ممِه » ،سوره مبارکه انعـام 486آیه مطابق  ِإَّ  ّصّئِتي ّوُنُرِکي ّوّمْحّیاّي ّوّمّمماِتي ِلل 
در حقیقت، نماز من و ]سایر  عبادات من و زنـدگی و مـرگ مـن،  ؛اّلِمیّن ِبا اْلّع ّر 

، همه ابعاد زندگی انسان باید طبـق اصـول و «برای ادا، پروردگار جهانیان است
باشد و تحت امر و دستور آنـان هـدایت شـود.  برنامه اداوند و پیامبر اسالم

بـر تمـام  ،روازایـن .نیست عد جنسی در زندگی مسلمان نیا از این قاعده مستثناب  
تـا معطـوف دارنـد  به این مهـم افراد جامعه اسالمی الزم است که تالش اود را

پدیـد  ویژه کودکـان،، بـهجامعـه آحادزمینه تربیت صحیح در این مسئله را برای 
                                                           

 .13، ص 6، ج الکافی. کلینی،  9
 .461، ص 6، ش «تربیت جنسی در اسالم». یوسف مدن،  2
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 9آید.

 آموزش و تربیت جنسی .1

 هن غریـافـورا هآموزش و تربیت جنسی، از واژگانی است که دوره نوجوانی و پدید
بسته بـه جنسـیت  ،اما در واق ، تربیت جنسی ؛کندجنسی را در اذهان تداعی می

نظـری و  نـوع آگـاهی و دانـش هـر افراد، بسیار متفاوت اواهد بود. ارائـه و سّن 
آنان برای تأمین نیازهـای  عملی به اشخاص مختلف و متناسب با جنسیت و سّن 

نیازهـای جنسـی  کردنمرتفـ  ،نـینو همچ هـاجسمی، روانی و نیا اجـتماعی آن
در کتب پاشـکی،  2گویند.می «آموزش جنسی»و بقای نس  را اصطالحًا  ایشان

 ،ولـی ایـن مفهـوم ؛انـدغالبًا آموزش جنسی را همان تربیت جنسی تعریف کرده
 تر از آموزش جنسی صرف است؛ چراکه در آن باید بـه اصوصـیات رشـدوسی 

تربیت  3اجتماعی نیا توجه داشت. ، فرهنگی وشخصیت در ابعاد دینی، ااالقی
هـا و آن، باورهـا، ارزش فرایندی عنوان کـرد کـه طـّی  ،جنسی را باید در حقیقت

فـردی  زندگی، بر هویت، روابط بین هادام وگیرد هایی در کودک شک  مینگرش
 ثیرگذار اواهد بود.أو عاطفی و حتی گرایش جنسی او ت

 اهمیت تربیت جنسی .2

اما از اهمیـت فراوانـی براـوردار  ؛شدت دچار پیچیدگی استبه ،جنسی تربیت
 ،غریاه جنسـی فرزنـدان اـود در برابرگاه پذیر، هیچمسئولیت است. پدر و مادرِ 

                                                           
 .38، ص 6، ش «کاوشی در آموزش جنسی با نگرش اسالمی». ر.ک: شیخ عبدالمعبود،  9
 .66، ص تربیت جنسینقی فقیهی، . علی 2
ابعاد و مراحـ  تربیـت جنسـی داتـران و زنـان از نظـر »داونیان، . صادق شمشادی و احمد زن 3

کاوشـی در آمـوزش جنسـی بـا »؛ همچنین، ر.ک: شـیخ عبـدالمعبود، 14، ص 60، ش «اسالم
 .495ـ  39، ص 6، ش «نگرش اسالمی
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ترین و تفاوت نخواهند بود و این مرحله از تربیت را کـه از حسـاسبرنامه و بیبی
بسا اندک غفلـت و . چهنهندوانمی ،ترین مراح  تربیت استسخت ،حالدرعین

 9اطایی، اسباب انحراف فرزندان را فراهم نماید.
جنسـی  مسـائ  فردی در اجتماع بشـری، آگـاهی و اطـالع ازدر ارتباطات میان

شدن آن کمک شایانی کند. رشد شاای سالمت تواند به منطقی و مسئوالنهمی
بهبود اواهـد و بهداشت جنسی در افراد، شاای سالمت روان و فکر جامعه را 

تـوان بـه بخشید. بر مبنای همین رابطه متقاب  میـان سـالمت فـرد و جامعـه، می
ـآموزش و تربیت صحیح جنسی افراد جامعه پی رد. در واقـ ، بـرای رسـیدن بـه ب 

جا تربیت صحیح در ایـن زمینـه  عد جسم و روان، راهی بهبهداشت جنسی در ب  
رفتارهای مربـوط بـه غریـاه جنسـی  نظران بر این باورند کهصاحب .وجود ندارد

های اسـتثنایی و نیـا اـارج از طبیعـت انسـانی، فعلیتـی کودکان، جا در حالت
رای پیشـگیری و بـهای الزم بینیهای اسالمی پیشاین، آموزه وجود اما با ؛ندارند

در افراد داشـته اسـت کـه در  را از همان آوان کودکی ،درمان رفتارهای غیرطبیعی
تعدی  رفتارهای جنسی و اصالح و هدایت ایـن غریـاه بـوده و بـه برای  ،حقیقت

عنـوان  بـه ،ناسازگار نبوده و در عم  ،های دیگر رشد در کودکانوجه با جنبههیچ
 2شود.رشد هم تلقی می کنندهآسانعاملی 

در این میان، تربیت جنسی داتران در اهمیت بیشتری قـرار دارد. نخسـت آنکـه 
مادربودن و نیا به جهت مـدت زمـانی کـه بـا فرزنـدان  تاصوصی زنان به دلی 

مراتب بیشتری در تربیت فرزندان براوردارند. از سـوی کنند، از نفوذ بهسپری می
دیگر، زنان به سبب موهبتی که ادا به ایشان عطا کرده، قدرت تنظـیم رفتارهـای 

                                                           
 .911، ص آیین تربیت. ابراهیم امینی،  9
 .460، ص 6، ش «تربیت جنسی در اسالم». یوسف مدن،  2
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و  را تجربـه جنسی مردان را دارند. از جهتی دیگر، داتران زودتر از پسران سن بل
 .لطافت در احساس، هرآن ممکن است به اشتباه و اطا بیفتند دلی  کنند و بهمی

بـرداری عنوان یک کاالی محرک جنسی مـورد بهره آار اینکه امروزه زن بهدست
ااصـه  ،سوء قرار گرفته است. بنابراین، الزم است توجه ااصی بـه تربیـت آنـان

 9شان شود.تربیت جنسی
یه تأسف است، فرونهادن این مقولـه بسـیار مهـم در تربیـت فرزنـدان اما آنچه ما

کـه اسـالم درحالی ؛انداست که والدین و مربیان مسلمان، کمتر بدان توجه داشته
-یافتن رشد رفتار جنسی در کودک را، در گرو تربیت درسـت پـیشعایا، سامان

ی از قواعد، قـوانین و نماید، آگاهبینی کرده است. البته آنچه در این میان مهم می
 آن را،اصول رفتار صـحیح جنسـی از طـرف والـدین و مربیـان اسـت کـه اـود 

 اـویش در این مسئله بـه فرزنـدانرا و راه و رسم صحیح  نندمراعات ک درستیبه
 2بیاموزند.

نـوعی  ،ذکر این نکته ضروری اسـت کـه تربیـت صـحیح جنسـی، در حقیقـت
چنـدان دور ای نـهای سـالم در آینـدهعـهگذاری تضمینی برای داشتن جامسرمایه

سال آن اواهند بـود و تربیـت جایی که کودکان امروز، جوان و بارگ ؛اواهد بود
مندی آنان از زندگی زناشـویی اواهـد جنسی ایشان، ارتباط مستقیمی با رضایت

شود که به رشد آمار طـالق ناشـی تر میزمانی نمایان ،داشت. اهمیت این سخن
رضـامندی جنسـی  ،های اایر مراجعه شود. بنابراینجنسی در سال از نارضایتی

انـد هـم بخشی در مورد رفتارهای جنسی و زناشویی اود داشـتهکه افراد از لذت
                                                           

ابعاد و مراحـ  تربیـت جنسـی داتـران و زنـان از نظـر »شمشادی و احمد زنداونیان، . صادق  9
 .81، ص 60، ش «اسالم
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 تواند شاای دیگری برای اهمیت و ضرورت این مسئله باشد.می
ایـن  مـرتبط بـازم است کـه تمـام افـراد الحال با توجه به اهمیت تربیت جنسی، 

هـای تربیتـی برنامـه دراساسی  ئیعنوان جا آموزش و تربیت جنسی را بهبحث، 
هاست که به اهمیت آموزش در این مسئله زمین، مدتقرار دهند. فرهنگ مغرب

در براـی مـوارد چنـان  ،گیرداما آنچه امروز مورد آموزش قرار می ؛برده استپی 
بنـدوباری نامیـد. بیبایـد آن را تـرویج  ،حجاب است کـه در واقـ پرده و بیبی

به کودکان زیـر یـازده سـال  ،ها در برای از کشورهای غربیمحدوده این آموزش
ها در غرب، فروریختن دیوارهای حیا و شـرم هم رسیده است. نتیجه این آموزش

های عملی و اباارهای جنسی، بـه آموزان آنان است که با دیدن شیوهدر میان دانش
رفتارهـای  ،صـورت عملـی شوند و بهاری تشویق میپیشگیری از بیماری یا بارد

کودکـان و نوجوانـان در ایـن  ، پیـامی کـهکننـد. در حقیقـتمیجنسی را تجربه 
که برای انجام فعالیـت جنسـی، بـه  ، این استکننددریافت می سیستم آموزشی

 9اند.مطلوب رسیده سّن 
یه شرم و حیا قرار داده در این حوزه بر پارا اما در سوی مقاب ، اسالم مبنای تربیت 

ترین واحد جامعه آغاز شـود باید از زیربنایی ،ها و باورهای اسالمیاست. ارزش
نسـ  ایـن بـهسنگ زیربنای جامعه اسـت، وظیفـه انتقـال نسـ  ،اانواده چونو 

 بر دوش اانواده نهاده شده است. ،هاارزش

 صحیح جنسی عوامل مؤثر در تربیت .3

ام  مختلفی دای  هسـتند تـا سـالمت جنسـی در در تربیت درست جنسی، عو
ای از این عوام  کـه در بهداشـت جنسـی رفتار کودکان و نوجوانان پدید آید. پاره
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   13  تربیت جنسی کودکان

 9:ذی  استبه شرح  ،تأثیر بساایی دارند
 ،نتیجـه و در ،آگاهی والدین و مربیان از تربیت صحیح جنسی از منظـر اسـالمـ 

 ؛سائ  جنسی به کودکان و نوجوانانآموزش درست هنجارهای تربیتی در زمینه م

آموزش عملی به فرزندان با رفتارهای بهنجار و صحیح والدین بـرای مقابلـه بـا ـ 
 ؛های انحراف جنسیاسباب و زمینه

های مختلف بـا در نظـر گـرفتن مسـائ  آموزش درست آداب حضور در مح ـ 
 .جنسی

 مسـائ  مربـوط بـه بـههـا نظران بر این باورند که اگر اـانوادهبسیاری از صاحب
صورت عملـی از آن بهـره گیرنـد،  باشند و به آگاه تربیت جنسی از دیدگاه اسالم

تواننـد در بلکـه مـی کننـد، توانند از بلو  زودرس فرزندانشان جلوگیریتنها مینه
 اثرگذار باشند. نیابهنجارسازی رفتارهای جنسی آنها در آینده 

 های تربیت جنسیشیوه .4

گیری است. اگر ایـن اد وجودی انسان، شخصیت او هم در حال شک با رشد ابع
صورت طبیعی و همراه با تربیت صحیح باشد، شخصیت هم در جهـت  روند به

بـا  شـده، ی که از بدو تولد انسان شـروعو کمال رشد ؛گیردکمال و تعالی قرار می
نسـان بـا اگـر ا ،گیـرد. حـالاوج می ،سـالیو در بارگ یابـدمی پیشرفت او بلو 
تنها از سـالمت روانـی و جنسـی ای درست تربیت جنسی شـده باشـد، نـهشیوه

جنسـی و تبعـات آن مصـون اواهـد  هایبراوردار اواهد بود، بلکه از انحراف
ترین مرحله در تربیت جنسی، مرحلـه ماند. ذکر این نکته ضروری است که مهم

شرط الزم  ویژگی،ین است. ا« داریاویشتن»قب  از ازدواج بوده و شاای آن، 
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   9برای ازدواج است و ارضای مطلوب جنسی را برای فرد در پی اواهد داشت.
مسـتقیم اسـت. ایـن روش ها در تربیت جنسی کودکـان، ترین شیوهیکی از مهم

شاره مسـتقیم بـه امـوری دارد کـه بـه نقـش جنسـیتی افـراد، ا ،شیوه در حقیقت
شـود؛ مربـوط می آنهـا ظایف جنسیتیها و رفتارهای جنسی و و، گرایشهاتمای 

پذیری جنسی، الگویابی جنسیتی، آشنایی با وظایف هر جنس، هویت :همچون
آمادگی برای انجام وظایف مادری و پدری، پرهیا از تحریکات جنسی و مسائلی 

هـای والـدین در ایـن یند تربیـت جنسـی، رفتارهـا و مهارتآاز این دست. در فر
از اهمیـت  ،موقـ مناسب، بجا و به اطالعاِت  هفرزند، ارائزمینه، کیفیت ارتباط با 

بسیاری براوردار است. برای از آنچه الزم است والـدین بـرای تربیـت جنسـی 
 اند از:عبارت ،کودک اجرا کنند

 نقش و هویت جنسی. 1ـ4

هویـت جنسـی فرزنـدان اـود حسـاس  در اصوصضروری است که والدین 
عد های متفاوت داتری و پسری از ب  ش ویژگیرا به پذیر یشباشند و فرزندان او

شنااتی، عاطفی، اجتماعی و زیستی ملام سازند. رفتار پدر و مادر بایـد حـاکی 
ث باشـد تـا مؤنـذکر و مـآمیا جنسیتی میان فرزنـدان گونه تفاوت تبعی از هیچ

بـه هویـت جنسـی  ،راحتی و بدون آرزوی داشـتن جنسـیتی مخـالففرزندان به
اوبی ایفـا را نیـا بـه یشند و در آینده، نقش پدر و مادری اواودشان دست یاب

اصوص داتران، بـا ابرازهـای به ،کنند. والدین در تعیین هویت جنسی فرزندان
رفتارهـای متناسـب بـا ارزشـمندی و عـات آنهـا را آشـکار  ،احساسی و عاطفی

اواهـد  تر از پدرتر و جدیسازند. البته نقش مادر در تربیت داتر بسیار مهممی
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   11  تربیت جنسی کودکان

ِهنَّ »فرماید: می رسول ادا کهچنان ؛بود َِ َساَء ِفي َبَنا امـور داتـران  9؛آِمُروا النِّ
 «  را به مادران آنها واگذارید.

الگوسازی جنسـیتی را از طریـق همانندسـازی اـود بـا والـدین آغـاز  ،فرزندان
علـم کنند و برای داتر، همانندسازی با مادر در اولویت است؛ چراکه امروزه می

شناسی، در بررسی ااتالالت جنسی به این نکته رسـیده اسـت کـه تمـامی روان
مبتال به انحراف نارضایتی جنسیتی، بدون استثنا در کودکی به چشـم جـنس  افرادِ 

مخالف به آنها نگریسته شده و با ظـاهری متناسـب بـا جـنس مخـالف، آراسـته 
جنسـی داتـر، نقـش الزم اسـت بـرای تقویـت هویـت  ،اند. در کنار اینهاشده

اش را هم به او آموزش داد تا بداند جامعه از نظر رفتار، گفتار و پوشـش، جنسیتی
 2ایفا کند. باید و چه نقشی را ردچه انتظاری از او دا

 های تحریک جنسیپیشگیری از زمینه. 2ـ4

اما در بدو امر، متوجه عم  جنسی یا  ؛از ابتدای تولد در انسان وجود دارد ،غریاه
ت جنسی نیست و باید یک سیر رشدی و تحولی را بپیماید تا در زمـان بلـو ، لذ

تحریک پیش از موعد این غریـاه، کـودک را زودتـر از وقـت  .رشد آن کام  شود
به آن هوشـیار اواهـد کـرد و اینجاسـت کـه ممکـن اسـت صـدمات  ،مناسب

ر روایات با د ،بنابراین 3ناپذیری به کودک و جامعه وارد شود.بار و جبراناسارت
ید می  جنسی کودکان، تأکید شده که به هیچ عنوان نباید قوای جنسـی آنـان را أیت

ُه وِفـي »فرماید: می تحریک کرد. امام صادق ََ َی ُه وال جاِر ََ ُجُل امَرأَ ال ُیجاِمِع الرَّ
ناٌى الَبمِت َصبِ  ا یوِرُث الزِّ یکـی در برابـر دیـدگان کودکـان اـود ناد 0؛؛ َفِإنَّ ذِلَك ِممَّ
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 «آورد.نکنید که این کار، زناکاری را به ارمغان می
 بدین شرح است: ،هایی که والدین در این زمینه باید جدی بگیرندتوصیه

 اودداری از انجام عم  جنسی در برابر کودکان؛ـ 

 گرفتن کودکان برای ورود به اتاق والدین؛اجازهـ 

 اودداری از دست زدن به عورت کودک؛ـ 

 ن؛معیّ  گرفتن کودکان نامحرم پس از سّن ز بوسیدن و در آغوشاودداری اـ 

 جداسازی بستر کودکان؛ـ 

 .های جنسی کودکانجلوگیری از بازیـ 

 های جنسیدادن به پرسشصحیح پاسخ. 3ـ4

ی اـود، برانگیا است و بـا توجـه بـه رشـد سـنّ برای کودک سؤال ،مسائ  جنسی
وآمدها به بیمارسـتان و ز موالید، رفتهایی بیابد. او ادرصدد است برای آن پاسخ

همچنین مشاهده نوزادان دیگر، کنجکاو اواهد بود تا بداند که این کودک جدید 
 ؟یا چگونه در شکم مـادر بـوده اسـت ؟یا چرا با من متفاوت است ؟از کجا آمده

رونـد یـا کـودک را دادن طفـره میدر این میان، متأسفانه برای والدین یا از پاسخ
امـا بـه نظـر  ؛دهنـدهایی دروغـین، او را فریـب میکنند یا با پاسـخمیسرزنش 

در مسائ  جنسی پاسـخ داد  نباید در سطح فهم کودکان، سؤاالت آنا که رسدمی
بـه ؛ زیـرا عـوارض متعـددی نمودهای االف واق  پرهیا پوشی و پاسخو از پرده

غیـرمطمئن روی ازجمله ممکن است آنها بـه دوسـتان و یـا منـابعی  ؛دارددنبال 
 9بسا زمینه انحرافات جنسی را در آنان موجب اواهد شد.آورند که چه

دادن بهترین اقدام برای پیشگیری از انحرافـات جنسـی کودکـان، پاسـخ ،بنابراین
ایشان اسـت.  های جنسی کودکان و متناسب با جنسیت و سّن صحیح به پرسش
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   17  تربیت جنسی کودکان

 گونه بیان کرد:ان اینتومی ،شده دادن ذکرکه برای پاسخ را معیارهایی
 ؛زداییصراحت و شفافیت در پاسخ برای ابهامـ 

 ؛هانبودن پاسخمحرکـ 

 ؛رعایت حجب و حیا در پاسخـ 

 ؛انگیاپرهیا از براوردهای هیجانی و نفرتـ 

 ؛کودک پاسخ بر اساس سطح فهم و سّن ـ 

 .کفایت اندازه کننده و بههای قان پاسخـ 
جنسـی  مسـائ  فردی، آگـاهی ازی و ارتباطات میانحاص  آنکه در اجتماع بشر

و  شـودمی از این غریاه منجر برااستهشدن رفتارهای به منطقی و مسئوالنه قطعاً 
الزم است  ،شاای سالمت روان و فکر جامعه را بهبود اواهد بخشید. بنابراین

اصـوص داتـران، جـدیت و بـه ،در قبـال فرزنـدان اـود ،مادر ویژهبه ،والدین
 ،هــای اســالمیعــد تربیــت جنســی داشــته باشــند. آموزههمیــت بیشــتری در ب  ا

های الزم را برای پیشگیری و درمان رفتارهای غیرطبیعـی از همـان َاوان بینیپیش
براـی  ،صورت کوتـاه تالش شد به ،کودکی در افراد داشته است که در این مقاله

 .تبیین گردداز آنها به عنوان شیوة تربیت جنسی 





 

 آمیز تلویزیونیهای خشونتثیر برنامهتأ

 بر رفتار کودکان
 *اکبریدکتر راضیه علی

 مقدمه 

 ،های تلویایـونیآمیا در برنامـهاسـتفاده از اشـونت و اعمـال اشـونت ،امروزه
هـا رسود بـرای تولیدکننـدگان فیلمسرعت در حال گسترش است و به تجارتی پ  به

ویژه ت در وسای  ارتباط جمعی، بـهحّد و حصر اشوندر آمده است. نمایش بی
است کـه اشـونت از سـطح بارگسـالی بـه دوره نوجـوانی تلویایون باعث شده 

های الزم شنااتی، ذهنـی و انتقال یابد و نوجوانان و کودکان بدون داشتن مهارت
نتوانند تفاوتی را بین واقعیت و ایال قائ  شوند و مورد تهاجم انـواع و  ،اجتماعی

موضوع اشونت تلویایـونی و  ،روازاین 9آمیا قرار گیرند.های اشونتاقسام رفتار
های اجتماعی پـس از انگیاترین موضوعتأثیر آن بر رفتار مخاطبان، یکی از بحث

هااران پژوهش دربـاره تـأثیر و رابطـه  ،ااتراع این رسانه است. از آن زمان تاکنون

                                                           

 مدرس حوزه و دانشگاه.  *
 . 456، ص اثرات تلویزیون بر رشد کودکنیومن، . فیلیپ 9
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نی از آنها به دست آمده اسـت. این رسانه بر مخاطبان انجام گرفته و نتایج گوناگو
آمیا تلویایـونی بـر رفتـار های اشـونتپژوهش حاضر تأثیر برنامه ،در این راستا

 نماید.کودکان را بررسی می
هـا و های فیلمدرصـد از صـحنه 0/6تـوان گفـت شـده میطبق تحقیقات انجام

ــه ــونِی مجموع ــه های تلویای ــران ب ــون ای ــده در تلویای ــایش درآم ــوای  ،نم محت
های سـاعت در روز از برنامـه ۴کودکـان بـیش از  ،آمیا دارند. همچنیناشونت

زمـان  غالباً شب که  45 تا 3درصد آنان در ساعت  85کنند،تلویایون استفاده می
درصد بـه  64 پردازند وهاست، به تماشای تلویایون میها و مجموعهپخش فیلم

لیسـی و جنـایی عالقـه های پدرصد بـه گونـه 65های مهیج و ترسناک وموضوع
نـد اعبارت ،های اشنی که امروزه محبوب کودکان استبرای از کارتون 9دارند.

 پانـدایمـرد عنکبـوتی، ، بـاب اسـفنجی، های نینجاپشتالکاسکوبی دو،  :از
 .عصر یخبندان و کار فو کونگ

   های اشن بر کودکان، به این داستان کوتاه توجه کنید:برای درک بهتر تأثیر فیلم
فضایی سیاه اشکان به تلویایون ایره مانده بود. در تصویر صفحه جادویی، آدم»

کـرد  زن از جـا برااسـت، بـه ها شلیک میاش به انسانهای آهنیرنگی با پنجه
طرف آشپااانه رفت و غرولندکنان گفت: ااموش کن اون تلویایـون رو بهـرام، 

جـا شـد و ای جابهمب  قهوه بینی که رنگ صورت َبَچم پریده؟ مرد رویمگه نمی
 جواب داد: ولی جای حساِس فیلمِه... تو هم همش دنبال فیلمـای رمـانتیکی...

آن وقـت  . ترسه...برای اودش مردی شده و از این فیلما نمی  پسرم شش سالشه
گفـت و بـا مـرگ رو به اشکان ادامه داد: مگه نه بابایی؟ امـا اشـکان چیـای نمی
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   «شد.لحظه سفیدتر میبهاش لحظهرنگ چهره ،های میان فیلمانسان
کـه ایبـه گونـه ؛ای است که هـر روز کودکـان مـا شـاهد آن هسـتندصحنه ،این
ترین توان گفت یکـی از تغییراتـی کـه در حـال تبـدی  بـه یکـی از مشـخیمی

 9.له اشونت استئمس ،های جوام  قـرن حاضـر استویژگی

 تعریف خشونت 

گفتـه  ،برای نمونه ؛یف مختلفی از اشونت شده استدر مطالعات متعدد، تعار
هـر حملـه » ،«سوء اسـتفاده از قـدرت»، «استفاده از زور» :شده اشونت یعنی
 2،«هایی که جامعه رسمًا یا ضمنًا برای افراد اود قائ  گردیـدهغیرقانونی به آزادی

ج و یـا هرگونه تهاجم فیایکی بر هستی انسان که با انگیاه وارد آوردن آسیب، رنـ»
کاربرد نیروی فیایکی و یا تهدیـد ناشـی از کـاربرد »و یا « لطمه زدن همراه باشد
معنـوی بـر شـخی یـا اشـخاص  و تواند لطمات جسمینیروی فیایکی که می

آمیا، عملــی اســت کــه بــا رفتــار اشــونت کــار ،بــه عبــارت دیگــر 3؛«بگــذارد
   0ه گردد.همرا« بیانی»یا حداق  « جسمانی»ویژه از نظر به ،تهاجمی

هـایی ای باشـد کـه در قالـب واژهباید به گونه ،های تلویایونیاشونت در برنامه
نمادین از درام )شور و هیجان(، واقعی یـا بـاورکردنی بـه نظـر برسـد. اشـونت 

حتـی  ؛ممکن است حقیقی و پـذیرفتنی باشـد ،طناآمیا و حتی اشونت فکاهی
 :عـد دارددو ب   ،ت به طـور کلـیآور داشته باشد. اشوناگر تأثیر مضحک و انده

                                                           
 .461، ص تربیت و بازسازی کودکان. علی قائمی، 9
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 .96ص
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آمیا فیایکـی )یعنـی آسـیب رسـاندن جسـمی( و دوم، نخست، عم  اشـونت
کالمی است و آسیب روحـی یـا  ،اشونت نمادی. ابراز اشونت به طور معمول

 9کند.عاطفی به قربانی وارد می

 کودکان های تلویزیون برثیر برنامهأت

 چگـونگیبا  ،های تلویایونینامهآمیا در برهای اشونتنگرانی از پخش صحنه
سـال تحقیقـات آزمایشـگاهی،  65رفتار اجتماعی کودک مرتبط است. بـیش از 

های میدانی و تجایه و تحلی  رفتارهـایی کـه بـه صـورت طبیعـی بـروز آزمایش
بـر  ،آمیا تلویایـونهای اشـونتکنند، به این نتیجه منجر شـده کـه صـحنهمی

 2دساالن پیامد منفی و قطعی دارد.رفتارها و باورهای کودکان و ار
سـاله  46ـ 0/6های دارای سنین بین به بچه« کودک»ذکر این نکته الزم است که 

تلویایون، هـم  در برابربا توجه به این شرایط سّنی، کودک  ،شود. بنابراینگفته می
ــ . ــم منفع ــت و ه ــال اس ــایی از فیلم 3فّع ــا، بازیاو در دری ــتانه ــا، داس ها و ه

آمیا بـه دقـت نگـاه است و به تصاویر اشونت های تلویایونی غرق شدهمسابقه
های داستانی یا قهرمانان مسابقه، بردن از قدرت شخصیتکند و ضمن لذت می

ها یـا در کوچـه و محلـه بـا کالسـیهای اود را در مدرسه، بـا هـمهمه آمواته
   0کند.همساالن اود تمرین می
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 ثیرپذیری کودکانأهای تعرصه

آمیا های اشـونتترین رفتارهای اجتماعی کودکان کـه تحـت تـأثیر برنامـهممه
 ند از:اعبارت ،تلویایونی است

 زداییحساسیت .1

ممکن است حساسـیت کـودک را  ،های تلویایونیهای مکرر در برنامهاشونت
 9به اشونت از بین ببرد و رفتارهای پرااشگرانه را طبیعی و قاب  قبول جلوه دهد.

بازداری کـودک  مشاهده اشونت در تلویایون، باعث از بین رفتن حّس  ،اینبنابر
 ،شود و ممکن است کودک در تعام  بـا دیگـراننسبت به اعمال پرااشگرانه می

آمیا های اشـونتراحتی به اشونت متوس  شود. کودکانی کـه شـاهد برنامـهبه
گو ودرسـه گفـتها در متلویایونی هستند، با دوسـتان اـود دربـاره ایـن برنامـه

 ؛پذیرنـدمشـکالت می تدریج اشونت را به عنوان راهی برای حّ  ند و بهنمایمی
کننـد، از زننـد، بحـث و جـدل میهای اود صدمه میکالسیبه هم ،برای مثال

نشـان  از اود بردباری کمتری ،اواهندمی برای آنچه کرده،قواعد کالس پیروی ن
 2.دهندمی

 اعتمادزدایی  .2

اعتمـادی در کودکـان نقـش ونت در تلویایون، در ایجاد ترس و بـینمایش اش
 کـه نـدانگران ،هاکودکان بعد از تماشای این برنامه ،کند. همچنینمهمی ایفا می

تحقیقـات متعـددی کـه در آمریکـا و آمیـا شـوند. قربانی یک جنایت اشـونت
از این مسـئله ها به عم  آمده، حاکی ثیر تلویایون روی بچهأانگلستان در مورد ت

                                                           
 .468، ص شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیترواننیا، مجید صفاری .9
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 ،شـان و بـه طـور کـ های کودکان در مـورد آینـدهاضطراب ،است که تلویایون
دهد و ایلی زود پیچیدگی شرایط اجتماعی احساس عدم امنیتشان را افاایش می

   9سازد.را بر آنها آشکار می
صـدمات روحـی و  ،سـال 6ویژه به کودکـان زیـر ای، بهاشونت رسانهمعمواًل 

ی تفـاوت بـین آسـانتواننـد بهکند؛ زیرا آنهـا نمیذیری وارد میجسمی جبران ناپ
شـود کـه و ایـن بـاور در آنـان تقویـت می 2دنیای حقیقی و ایالی را درک کننـد

های اشـن کودکـانی کـه بیننـده برنامـه 3اشن است و باید از آن ترسید. ،جهان
اطرناک تصور  آمیا دارند و دنیا را مکانیهستند، از دیگران انتظار رفتار اشونت

 0.کنندمی

 گرایی و پرخاشگریخشونت .3

مطالعات بسیاری نشان داده است که کودکـان یـا بـه طـور مسـتقیم از آنچـه بـر 
یا آن را به ذایره الگوهای رفتاری  و کنندبینند، الگوگیری میصفحه تلویایون می

ااتار کننـد کـه سـای زنـدگی میکودکان ما امروز در جامعه 5افاایند.اویش می
های ویژه اردسـاالن را بـا شـرایط زنـدگی روانی و فرهنگی و سیاسی آن، تفاوت

 وقتـی .برای آن ارزش و اعتبار ااصی قائـ  نیسـت ،ساالن محترم نشمردهبارگ
های آن به روی اطفال اردسال بـاز ساالن با همه ویژگیهای جهان بارگدریچه
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م مردانـه، یمله ارتکاب به جـرااز ج ،چیا شود، طبیعی و بدیهی است که همهمی
   9گیرد.مورد تقلید کودکان قرار می

گیرد شود کودک اشونت را یاد ای، باعث میهای رسانهتکرار اشونت در برنامه
شناسـان از ایـن مسـئله بـا و با تقلید، آن را به دنیای واقعی اود منتق  کنـد. روان

ان دریافـت کـه چگونـه تکـرار توهولت میسبرند. بهنام می« رفتار پاسخ»عنوان 
ها، بـه بـروز احساسـات اصـمانه، انتظـار رفتارهـای تبلیغات اشن در رسـانه

زدایی درباره رنج دیگران و ِاعمال اشونت بر آنـان از دیگران، حساسیت تهاجمی
 2انجامد.می

آمیا های اشـونتحاکی از نقش بسیار زیاد تماشـای برنامـه ،مطالعات مختلف
هـای ویـدیویی بـر تـأثیر بازی»گرانه است. پژوهشـی بـا عنـوان بر رفتار پرااش

ثابـت « آبادآموزان پسر سال پنجم مقط  ابتدایی شهرستان ارمپرااشگری دانش
نسـبت بـه گـروه  ،های مورد آزمایش که پرااشگرانه بازی کـرده بودنـدکرد گروه

وهشـی بـا در پژ ،همچنین 3اند.گواه، افاایش معناداری در پرااشگری نشان داده
آمیا بـر میـاان پرااشـگری های اشـونتبررسی تأثیر تماشای انیمیشن»عنوان 

نفر از نوجوانان پسر کالس دوم راهنمایی، نشان داده شـده  06بر روی « نوجوانان
بـر پرااشـگری  ،«نجات کودکـان»آمیا های اشونتاست که تماشای انیمیشن

بـه ایـن ترتیـب کـه  ؛اسـتها پس از تماشـا مـؤثر واقـ  شـده فیایکی آزمودنی
افاون بر  0است. پس از تماشای کارتون افاایش یافته ،هاپرااشگری فیایکی بچه

هایی که در آمریکا و کانـادا صـورت گرفتـه، معلـوم شـده طبق تمام بررسی این،
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است که قرار گـرفتن طـوالنی کودکـان در معـرض تلویایـون، رابطـه مثبتـی بـا 
 9پرااشگری فیایکی دارد.

 :از قبیـ  ؛گـرددهای مختلـف آشـکار میهای پرااشگرانه کودک به شک رفتار
ایجـاد ها، فشـردن دنـدانهـمهای تند و اشن، بهنگاهبرانگیختگی بیش از حد، 

نظـم دن، نمـومااحمت کردن و حالت دفاعی به اود گرفتن، دیگران را سـرزنش 
از رابطه اـود عدم رضایت  ،گویی، دزدیریختن، درو همکالس و مدرسه را به

 2، فـرار از مدرسـه و منـال.نداشتن یاز مدرسه و معلم ااطره اوشاطرافیان،  با

پرااشگری ممکن است به صورت تجاوز به حقوق دیگـران و چیـای  ،همچنین
 3را به زور از دیگری گرفتن نیا ظاهر شود.

 شود که پرااشگری، پاسخ فیایولوژیک نامشخصی باشـد و افـراد بـرتصور می
چنانچـه  ،کننـد. بنـابراینآن را تعریـف می ،نوع موضـوع مـورد مشـاهده ساسا

کننده باشـند، ایـن احتمـال وجـود بینندگان در حال تماشای برنامه کمدی سرگرم
در حـال تماشـای  اگـرو  بداننـد« سـرگرمی»دارد که برانگیختگی درونی اود را 

   0تعبیر کنند. «اشم»ای اشن باشند، آن را برنامه
دارای حالـت  ،پرااشگری بـه عنـوان یـک نیـروی نهفتـه در انسـان ،لحا ره به

شـود و متراکم و فشـرده می ،شخی وجود تدریج دریعنی به ؛هیدرولیکی است
مـثاًل از  ـ کند. اگر این انرژی به شکلی مطلـوب و صـحیحنیاز به تخلیه پیدا می

در غیر ایـن  ؛تخلیه شود، جنبه سازنده اواهد داشت ـ هاها و بازیطریق ورزش
                                                           

ــا تماشــای تلویایــون موجــب افــاایش پرااشــگری در کودکــان »برانــدون اس ســنتیروال،  .9 آی
 .655، ص 48و  40، فصلنامه پژوهش و سنجش، ش «شود؟می

 .3، ص مدیریت پرخاشگریصادقی،  عباس. 2
 .463، ص مشکالت نوجوانی و جوانیابوالقاسم اکبری،  .3
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وشـتم، قتـ ، ضـرب :شود که اعمالی نظیرای مخّرب تخلیه میبه گونه ،صورت
اگر تلویایون ابـداع نشـده  ،طبق تحقیقات 9اند.از این جمله ،تخریب و نظایر آن

و از تعـداد تجاوزهـای  بـود برابـر کمتـر 45555هـا در آمریکای امروز قت  ،بود
  2شد.ته میمورد کاس 155 نیا هاوشتمجنسی و ضرب

 های تلویزیونیی پیشگیری از آثار منفی برنامهاهراه

آمیا بـر کودکـان، هـای اشـونتبهترین راهکار در جهت پیشگیری از تأثیر فیلم
نظارت والدین است. نظارت پدر و مادرها در دوران کودکی، امری قرآنی اسـت؛ 

ّئةِ »فرماید: ه اداوند میکچنان اـانواده )زن  3؛ّواْصّطِبْر ّعّلْیّها ّوْأُمْر ّأْهّلّک ِبالص 
و یـا در آیـه دیگـر  «.آن شکیبا باش و اود بر و فرزندان( اود را به نماز فرمان ده

مهِ »فرموده:  هنگـامی کـه  0؛ّوِإْذ ّقاّل ُلْقّماَُّ َِل ْبِنِه ّوُهّو ّیِعُظُه ّیاُبّنی  َّل ُتْشِرْک ِبالل 
بـه   ای پسـرک مـن گفت: ،دادندرز میدر حالی که او را ا ،لقمان به پسر اویش
 «  .ستمی بارگ است ،راستی شرکادا شرک میاور که به
فرزندان نظارت کام  داشته باشند و برای تربیـت فرزنـدان  روالدین وظیفه دارند ب

نـه اینکـه  ؛است ترین زبانبهتر است از زبان عم  بهره گیرند که فصیح یش،او
را از آن  یشیا بنشـینند و بعـد فرزنـد اـوآمهـای اشـونتاود به تماشای فیلم

آمیا، باعـث بـروز رتحرک و اشـونتهای پ  دیدن فیلم ،بدون شک برحذر دارند.
شــرکت در  ،گونــه مواقــ شــود. در ایــنرفتارهــای پرااشــگرانه در کودکــان می

                                                           
 .651ص  ،شناسی اجتماعیروانیوسف کریمی، . 9
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 .496سوره طه، آیه . 3
 .49لقمان، آیه . سوره 0
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های جمعی و ماننـد های فرهنگی و بازیهای هنری، نقاشی، انجام فعالیتگروه
 9یه آرامش را در کودکان تقویت کند.تواند روحمی ،آن

آمیا های اشـونتهای ناشی از دیدن برنامهراهکار دیگر در جهت کاهش آسیب
تلویایونی در کودکـان، ایـن اسـت کـه بـه پـدر و مادرهـا آمـوزش داده شـود از 

با اّتفاقات واقعـی  ،بینندهای تلویایونی میفرزندانشان بخواهند آنچه را در برنامه
ند. والدین باید به کودکان تفهیم کنند که تلویایون در واق  ماننـد یـک مقایسه کن

تواننـد بـه سااتگی اسـت. پـدر و مادرهـا می ،های آنگوست که داستانداستان
های فناورانـه ماننـد های ساده به کودکان تفهـیم کننـد کـه چگونـه از جنبـهزبان

ا و عواطـف مخاطبـان هـثیر قرار دادن هیجانأموزیک و نورپردازی، برای تحت ت
   2شود.برداری میهبهر

، کودکان اود را ذی های پیشنهادشده توانند با استفاده از راهوالدین می ،همچنین
 تلویایونی محافظت کنند: هایافراطی موجود در برنامهاز اشونت 

توجـه کنیـد و بعضـی از آنهـا را  ،بینندهایی که کودکان میها یا فیلمکارتون به. 4
های را به هنگام تماشـای برنامـه یشاه کودک اود ببینید. چنانچه کودک اوهمر

دهیـد و پاسـخ بهای او را بهتر توانید سؤالد، مینماییااص تلویایونی همراهی 
 ید.را نیا بگیرفهمی او کج جلوی

های تلویایونی را محدود کنید. توجـه داشـته باشـید کـه زمان تماشای برنامه. 6
اـود باعـث  ،ها قـرار دهیـد. بـا ایـن عمـ ید در اتاق اواب بچهتلویایون را نبا

 .آمیا تلویایونی، به اواب نـرودهای اشونتمنفی برنامه آثارشوید کودک با می
 شود.ااتالل  دچارنظم ساعت اواب و بیداری  ،همچنین

                                                           
 .60، ص های رویارویی با آنپرخاشگری در کودکان و رو ماندانا سلحشور، . 9
 .6۴0ص ، شناسی رسانهروانآرا، محمدعلی حکیم. 2



   911  آمیز تلویزیونی بر رفتار کودکانهای خشونتتأثیر برنامه

به کودکان اود تذکر بدهید که هنرپیشـه حقیقتـًا مجـروح نشـده یـا بـه قتـ  . 9
ها در دنیای واقعی، بسیار دردنـاک اسـت و ممکـن گونه اشونتایناما  ؛نرسیده

 شود. انسان است منجر به مرگ
شـود، بهتـر اسـت یـا کانـال را آمیا پخش میهای اشونتهنگامی که برنامه. ۴

ید و توضیح دهیـد کـه مشـک  آن برنامـه نمایعوض کنید یا تلویایون را ااموش 
م کـودک، آسـیب و ضـرر موجـود در آن فهـ دراورِ  ای با منطِق به گونه .چیست

 ،هامی  کودک یا اصرار او برای تماشای این گونه برنامـه کهبرنامه را توضیح دهید 
 کاهش یابد.

آمیا را تأیید نکنیـد و بگوییـد بـدترین های اشونتصحنه ،هاحضور بچهدر  .0
 اشونت است. توأم با یک مشک ، روش شیوه برای حّ  

های تلویایـونی، دسـت بـه از میان انـواع برنامـه که یداینمکودکان را تشویق  .8
های برنامـههای کودکـان، بـا اابـار، ویـژهانتخاب بانند؛ آنها را عالوه بر برنامـه

 آشنا کنید.  ی روزو رویدادها مسائ های کالسیک و برای علمی، فیلم

وقـاتی برای ا ،از نوارهای ویدئویی که از نظر سّنی برای کودکان مناسب است .1
دهیـد یـک برنامـه تلویایـونی که آنها در اانه هستند و یا زمانی که تشخیی می

 .بهره ببرید ،کودک نیست مناسب طب  یا سّن 
 





 

 بازی در تربیت فرزندانهای اسبابها و آسیبنقش
 *االسالم والمسلمین حمید فالحتیحجت

 اشاره

ین نیازهای مادی و جسـمانی از دیدگاه اسالم، مسئولیت پدر و مادر در اداره و تأم
شود. پاسخ مناسب به نیازهـای روحـی، روانـی و عـاطفی و کودک االصه نمی

 از وظایف اطیر والدین است.  ،تربیت صحیح کودک
پدران و مادران باید کودکان اود را بـر  ،های پیشوایان دیناساس سفارش بر

یـین ایـن مسـئولیت در تب پایه و اصول دینی و مذهبی تربیت کنند. امام سجاد
 فرماید: مهم می

ا َحُق » مَّ
َ
َلَ  َان فَ  َوَلِدَك  أ َْ ـَك  ََ نَّ

َ
ِه َوأ مِرِه َوَشـرِّ َُ ْنما ِب ُه ِمْنَك َوُمَضاٌف ِإَلمَك ِفى َعاِجِل الد  نَّ

َ
أ

وَنِة َلُه َع  َُ ِه َواْلَم اَلَلِة َعَلى َربِّ ِب َوالدَّ َِ ُه ِمْن ُحْسِن اْْلَ ََ م ا ُولِّ ِه ِفمـَك َمْسُئوٌ  َعمَّ َِ َلى َطاَع
َثـِرِه 

َ
ـَزیِن ِبُحْسـِن أ ََ ْمـِرِه َعَمـَل اْلُم

َ
اَقٌب َفاْعَمْل ِفـى أ ََ َوِفى َنْفِسِه َفُمَثاٌب َعَلى َذِلَك َوُم

ِِ َلـهُ  ِه ِفمَما َبمَنَك َوَبمَنُه ِبُحْسِن اْلِقماِ  َعَلمِه َواْْلَْخ ِر ِإَلى َربِّ ِِّ ََ ْنما اْلُم  َعَلمِه ِفى َعاِجِل الد 
   9؛ِمْنه

                                                           

 . دکترای کالم اسالمی *
 .866، ص 6، ج من الیحضره الفقیه ؛ صدوق،689، ص تحف العقولشعبه حرانی، . ابن9



991    ویژة خواهران(9317رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

این است که بدانی وجود او از وجود تو است و نیـک و بـدهای  ،فرزند بر تو حّق 
موظفی فرزندت را بـر آداب و  مسئول و وابسته به تو است. بدان که ،او در این دنیا

دهی، او را به اداوند بارگ راهنمایی کنـی و در اطاعـت ااالق پسندیده پرورش
یی. به رفتار اود در تربیت فرزندت توجـه کنـی، اش نماو بندگی پروردگار یاری

اگر بـه فرزنـد اـود  که داندپدری باشی که به مسئولیت اویش آگاه است و می
د، نمایـنیکی کند، در پیشگاه اداوند اجـر و پـاداش دارد و اگـر دربـاره او بـدی 

 « سااوار مجازات و کیفر اواهد بود.
بـه  ،آمـوزش در دوران کـودکی زمان طالیی تربیت است؛ چراکـه ،دوران کودکی

آسانی قاب  محوشدن و به دست مثابه حکاکی و نقاشی بر روی سنگ است که به
قلـب نوجـوان را  حضـرت علـی ،دیگـر یدر روایت 9فراموشی سپردن نیست.

   رده است.نشده که آماده پذیرش هر بذری است، ارزیابی کهمانند زمین کاشته
َما َقْلُب اْلَحَدِث کَ » ْلِقى ِفمَها ِمْن َشىَوِإنَّ

ُ
اِلمِة َما أ َُ ـَك اْْلَْرِض اْل َُ ْر َِ ُه َفَبا َْ ب  ء  َقِبَل َِ ِبـاْْلَ

َك َقبَل أن یقُسَو َقلُبَك، َو  ِغَل ُلب  ََ ماننـد زمـین اـالی اسـت کـه  ،دل نوجـوان 2؛یش
، مـن پـیش از آنکـه دلـت سـخت پسپذیرد. ود، آن را میهرچه در آن افکنده ش

 «  ب و تربیِت تو شتافتم.ادردت مشغول شود، به گردد و ِا 
گیرد. کـودک بـرای شک  می کودکی در دوران ،بخش مهمی از شخصیت انسان

را  یشاـو اطـرافآنکه نگاهش به زندگی و محیط پیرامونش کام  شود، وسای  
 ،در نتیجـه .دنمایـرا درک مـی هـاآن ،اه احساساتکند و از ربا دستانش لمس می

 یجـا هـای بعـدی او بـرنقـش بسـاایی در برداشـت ،هـای ابتـدایی اوبرداشت
 گذارد. می

                                                           

ِلیم  في. »9 عی ِش  الته قی َغر کالنه  . ۴۴۴ص ،4 ج ،شرح رساله حقوق امام سجاد «علی الَحَجر. الصِّ
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 بازی و کارکردهای آناسبابالف. 

سـهم قابـ  تـوجهی در دوران کـودکی دارد. کـودک بیشـتر  ،بازیبازی و اسباب
هـای رایـج بـازیاز اسـباب ،کنـد و در ایـن کـاراوقات اود را صرف بازی مـی

 ،روازایـن .سـازدبازی میاسباب ی، برای اودشگیرد یا از وسای  پیرامونمیبهره
سـاز و تأثیرگـذار ترین عوام  سبکیکی از مهم ،بازیاسباب که توان ادعا کردمی

 در شخصیت کودکان و نوجوانان است. 
سـاله تقسـیم شـده فـتمراح  تربیتی کودک بـه سـه دوره ه ،های دینیدر آموزه

زمـان  ،هفـت سـال دوم ؛ل، مرحله سـیادت کـودک اسـتاست؛ هفت سال اّو 
نظراـواهی و  بـرداری اسـت و سـومین هفـت سـال، سـّن پذیری و فرمانتعلیم

ترین کار کودک در هفت سال اوِل زندگی، بازی است. امام مهم 9مشورت است.
 2«تا هفت سال باید بازی کند. ،طف »فرمود:  صادق

بـرای نمونـه، بهتـرین  ؛زنـدنیا بر این ادعا مهر تأییـد مـی یره پیشوایان دینس
 ، هنگـام بـازی ایشـان بـا جـّد و امـام حسـین لحظات زندگی امام حسن

 بـر .بوده اسـت و پدر بارگوارشان حضرت علی بارگوارشان، رسول ادا
ود سجده نماز اـ پیامبر اسالم ،های تاریخی، در برای موارداساس گاارش
وایا بود و به زحمت بـر ر جستکه کودکی پ   کرد تا امام حسنرا طوالنی می

   3شد، بازی کند.سوار می پشت پیامبر
                                                           

َ  ِسِنیَن َو . »9 ٌد َسبی َ  ِسِنیَن َوَعبی ٌد َسبی َوَلد  َسیِّ َ  ِسـِنیَن.الی ، ص مکقارم االخقالق)طبرسـی، « َوِزیٌر َسبی
 (۴18، ص 64، ج وسائل الشیعه؛ حّر عاملی، 666

، من الیحضقره الفقیقه؛ صدوق، ۴8، ص 8، ج الکافی)کلینی، « دع ابنک یلعب سب  سنین.. »2
 (۴36، ص 9ج 
ٌق ِبِه َفَوَض . »3 َتَعلِّ َحَسن  م  ِبي  ِإَلی َصاَلٍة َوالی ِعَي النه ـا َسـَجَد َأَطـاَل د  ی َفَلمه ِبِه َوَصـله َقاِبَ  َجنی ِبي  م  َعه  النه

هِ  وِل الله َحَسن  َعَلی َکِتِف َرس  ِم َفِإَذا الی َقوی ِن الی ِسي ِمنی َبیی ت  َرأی وَد َفَرَفعی ج  م   الس  َقـوی َم َقاَل َلـه  الی ا َسله َفَلمه
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سـبب بردبـاری و  ،ردسـالیبازیگوشـی کودکـان در ا   از دیدگاه امـام کـاظم
ِبى»صبوری آنها در بارگسالی است:  َّْ َحب  َعَراَمُة ال ََ ْس ِلممـًا َح  ِفى ِصَغِرِه ِلمُکون َُ

تـا در سـنین  ؛اوب است کودک در سنین اردسالی بازیگوش باشـد 9؛ِفى ِکَبِره
  «بارگسالی بردبار و صبور شود.

 هـای طبیعـی وبازیکردن کودکان از اسـبابدستورات اسالمی، محروم مبنای بر
یافته در دامـن طبیعـت، شایسته نیست؛ چراکه انساِن پرورش ،بازی در طبیعت یا

 تر اواهد بود.ی، روحی و روانی سالماز نظر جسم
َراِب  َمرَّ َرُسـوُ  اللـِه »گوید: سعد میبنسه   َ ُبـوَن ِبـال ََ َعلـى ِصـبَمان  َوُهـ  َیل

ِبـى صَحاِب النَّ
َ
ـْبماِن  َفَقـا  َفَنهاُهْ  َبَُا أ  ِْ ـراَب َرِبمـُع ال  َُ ْعُهـْ  َفـِاَن  ال  2؛َِ

یکـی از یـاران  .کردنـدبـازی مـیبه کودکانی براورد که اـاک ادا رسول
 ،زیرا اـاک ؛کن انپیامبر فرمود: رهایش ؛ اماآنها را از این کار من  کرد پیامبر

ستان کودکان است.  «  ب 
کارکردهای متنوعی دارد؛ رشد اجتماعی کودک، آمـوزش احکـام و  ،بازیاسباب

معارف دینی، رشد عاطفی کودک، تفریح، بهداشت روانـی، آمـوزش و مهـارت 
   3بازی است.بخشی از کارکردهای مثبت اسباب ،همسئل حّ  

کارکردهـای  .گیرنـددر دو دسته آشکار و پنهان قرار مـی ،بازیکارکردهای اسباب
آشکار آن، همان تفریح، سرگرمی و آشنایی با مفاهیمی مانند انـدازه و حجـم، یـا 
                                                                                                                  

َت ِفي َصاَلِتَك  ِه َلَقدی َسَجدی وَل الله ـَك َفَقـاَل َلـمی َیا َرس  ـوَحی ِإَلیی َما ی  َها َکَأنه د  ج  َت َتسی نی َدًة َما ک  َهِذِه َسجی
ی َنَال َله  َحته َعجِّ ت  َأنی أ  ِني َکاَن َعَلی َکِتِفي َفَکِرهی وَح ِإَليه َوَلِکنه ابی مناققب آل )ابن شـهر آشـوب، .« ی 

 )6۴، ص ۴، ج طالبابی
 .04، ص 8، ج الکافی. کلینی، 9
 .63(، ص )کلمات قصار پیامبر ااتم شرح فارسی شهاب االخباری، . قضاع2
 .60ـ  41، ص بازی کودکان در اسالمبررسی پیامدهای تربیتی اسباب. ر.ک: شجاعی، 3



   991  بازی در تربیت فرزندانهای اسبابها و آسیبنقش

 کارکرد پنهـان؛ اما های گوناگون و ایجاد االقیت در کودکان استشناات رنگ
ممکـن  ،روازایـن .شـودبه صورت غیرمستقیم به کودکان القـا مـی ،بازیاسباب

یند کـودک و حتـی اهای ظـاهری اوشـبازی، از نظر جذابیتاست یک اسباب
های فرهنگی و اجتماعی فراوانـی ولی کارکردهای نهفته آن، آسیب ؛والدین باشد

ی، فرهنـگ و آداب و بازی بـا جـنس، رده سـنّ اگر اسباب .را به همراه داشته باشد
 آورد. اواهد  بارهای فراوانی را به رسوم کودکان متناسب نباشد، آسیب

 بازیشناسی اسبابآسیبب. 

سازی است. کودکـان دوسـت دارنـد شبیه ،یکی از امور طبیعی در دوران کودکی
ویــژه هــا و بــهبــازیاگــر اســباب .شــبیه چیاهــایی کــه دوســت دارنــد، باشــند

ها و فرهنگ دینی سـازگار ااتیار کودکان قرار دارد، با ارزشهایی که در عروسک
تـرین براـی از مهـم در ادامـه،آیـد. دسـت نمـیه نباشد، نتیجه مطلوبی از آن ب

 نماییم.را ارائه می بازی سالمنکردن به معیارهای انتخاب اسبابهای توجهآسیب

 فرهنگی. بدآموزی 1

رود داتران و شک  گرفته و انتظار می فرهنگ و باورهای مذهبی هما بر پای هجامع
هـایی ماننـد عفـاف وارد اجتمـاع زنان و مردان آینـده، بـا ارزش ، یعنیپسران آن

برهنه کـه کـودک دوسـت دارد در های نیمهگرفتن کودکان با عروسکنسشوند. ا  
سـازی نقش آن ظاهر شود و یا مانند او آرایش کند و لباس بپوشد، زمینـه نهادینـه

 کند. رو میهجاب و عفاف را برای ایشان با چالش جدی روبفرهنگ ح
هایی مانند مرد عنکبوتی بازیهای کارتنی و اسبابوقتی نونهاالن ما با شخصیت

های غربی درون آنها شـک  پردازیشوند، اشونت و قهرمانیا سوپرمن آشنا می
ای جدیـد، هـبـازیهـا و اسـباببسیاری از بازی، گیرد. تحقیقات نشان دادهمی
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کنند که در افاایش جرم و باهکـاری و تربیـت را القا می ایرفتارهای پرااشگرانه
 جو تأثیر بساایی دارد. نس  اشن و کینه

با اهـداف که معمواًل  وارداتی است ،های موجود در بازار ایرانبازیاسباببیشتر 
لیقه و تـدریج ذوق و سـشـوند و بـهای طراحـی و سـااته مـیو کارکردهای ویژه

کودکـان  ،امروزه ،روازاین .دهندهنجارهای رفتاری کودکان را تحت تأثیر قرار می
های پوشـش و آرایـش جدیـد ها، الگوها و سبکارزش ما مورد هجمه انواع ضّد 

 اند. قرار گرفته
هـا گام مهمی در انتقال ارزش ،بازیجهان غرب از طریق صنعت اسباب ،امروزه

زنـدگی بـه سـبک  تمام، دارد و با زیرکید نظر اود برمیو باورهای اجتماعی مور
کودکـان  ،هـای اـارجیبـازیسـازد. اسـبابغربی را در بین کودکان نهادینه می

و پسران را بـه مردانـی  ،مادری به آرایشگران ماهر داتر را به جای آشنایی با حّس 
 کند. بندوبار و اشن تبدی  میبی

ویج سبک زندگی و تفکـر غربـی از طریـق یکی از نمودهای تر ،یرببا عروسک
باربی که توسط کمپـانی متـ   بازی است. به اعتقاد کارشناسان، عروسکاسباب

بلکـه سـالح کارآمـدی در  ؛در آمریکا سااته شده، تنها یـک عروسـک نیسـت
زنی به نـام  ؛ساله است 65یا  43نماد یک زن  ،صحنه نبرد فرهنگی است. باربی

بـه عنـوان زنـی  ،کرد و پس از جنـگی آلمان ولگردی میهالی که در ایابانلی
 محبوب، اودفروشی را پیشینه اود کرد.

های متصـور آمیا جام  بیشتر زیباییای اغراقگونهبه ،طراحی چهره این عروسک
های برآمده، دما  و دهـان است. موی بور و طالیی، گردن باریک و کشیده، گونه

مجموع اعضـای  ،اداب و پوست روشنکوچک، چشمان درشت و آبی، چهره ش
 دهد. چهره باربی را شک  می
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تـرین محصول کار بـارگ ،رنگ باربیدوات و اوشهای ظریف، اوشلباس
انـد. تـاکنون هـیچ گرد هم جم  شده 9طراحان لباس دنیاست که در کمپانی مت 

تنها  ،عروسکی به اندازه باربی لباس زیبا، متنوع و اشرافی بر تن نکرده است و این
به داتری ااتصـاص دارد کـه نماینـده فرهنـگ آمریکـایی و نمایشـگر یـک زن 

از  ،گرایـیگرایـی و مصـرفگرایـی، اشـرافعیـار آمریکـایی اسـت. عریـانتمام
 ،کننـده آنهایی کـه زرق و بـرق ایـرهلباس ؛های اصلی لباس باربی استمؤلفه
 کند.باربی را بیشتر می های شهوانی اندامجلوه

گـوی ن باربی، برای آنکه بتوانند نقش تربیتی او را بیشتر جلوه داده و پاسـخطراحا
اند. بـاربی پرسـتار، های متنوعی ظاهر کردهسالیق گوناگون باشند، او را در نقش

ی بهایی اسـت کـه بـاراز جمله نقش ،معلم، باربی البان و باربی اواننده باربی
اصـالت  و ا حفو اسـتی  بـدنیدر آن ظاهر شده است. همچنین، این عروسک ب

باربی هنـدی، آفریقـایی،  :های مختلفی مانندها و ملیتدر رنگ ،آمریکایی اود
 چینی و لهستانی نیا ظاهر شده است. 

هــای واالی اســالمی ماننــد بــاربی بــا گــرفتن نقــش سیاســی و تمســخر ارزش
ی و دهـد. بـاربی انتحـارطلبی، آن را امری غیرمنطقی و منفور جلوه میشهادت

بــا فشــاردادن ضــامن کمربنــد  «اللــه اکبــر»طلــب کــه بعــد از فریــاد شــهادت
طلبی را در میـان شود، در پی آن است تا فرهنگ شهادتش منفجر میا انتحاری

 2به باد سخره گیرد. آن را و هدور جلوه دفمسلمانان نازیبا و من
یـه و بلـو  زودرس، سـوء تغذ :پیامـدهای منفـی نظیـر ،بازی کودکان بـا بـاربی

صـدها نفـر از زنـان و  همـین سـبب، گرایی و تجم  را به همراه دارد؛ بهمصرف
                                                           

1  . Mattel. 
 .454ـ  31، ص 40، پایش سبک زندگی، سال سوم، ش «بازیپرونده ویژه: اسباب». ر.ک: 2
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 9آمیا بر پا کردند.این عروسک راهپیمایی اعتراض بر ضّد  ،مردان در آلمان

 القای مفاهیم جنسی به کودک  .2

ترین وظایف دینـی والـدین، تربیـت جنسـی کودکـان اسـت. بسـیاری از از مهم
رگسـالی، در دوران کـودکی افـراد ریشـه دارد. مقصـود از انحرافات جنسی در با

 ،های رشد اود، از جملـه دوران کـودکیآن است که فرد در دوره ،تربیت جنسی
ای پرورش یابد که با جنسیت اود آشنا شده و آن را بپذیرد، قدردان وجـود گونهبه

را  بـودن از لحـا  اجتمـاعیاویش باشد و به آن افتخار کند. نقـش مـرد یـا زن
فراگیرد، احکام و آداب دینی در ارتبـاط بـا مسـائ  جنسـی مربـوط بـه رابطـه بـا 
همجنس و جنس مخالف را یاد بگیـرد، آمـادگی روانـی بـرای ازدواج و تشـکی  
اانواده را پیدا کند، با مسائ  مربوط به زندگی اانوادگی و روابط با همسـر آشـنا 

هـای جنسـی که عواطف و فعالیتایگونهشود و در سایه آن، به آرامش برسد؛ به
 2کار گیرد.اویش را در جهت قرب به ادا و جلب اشنودی او به

وجودآوردن شرایط مناسب بـرای رشـد سـالم به ،هدف از تربیت جنسی کودکان
جنسی، شناات و انتظار درست از هویت جنسـی، ارضـای صـحیح و بهنجـار 

دامنـی در زمینـه پـاکجنسـی و ایجـاد  هـایغریاه جنسی، پیشگیری از انحراف
 سازی داتر و پسر برای زندگی سالم اانوادگی است. جامعه و آماده

ســازی تربیــت صــحیح جنســی کودکــان، بــرای زمینــه پیشــوایان معصــوم
داشـتن حـریم  ،هـااند. یکی از این توصـیهبه والدین داشته بسیاریهای سفارش

یی اـود را در فضـا اصوصی برای والدین است و اینکه والدین ارتباطـات ویـژه
در روایتـی از پیـامبر  دور از مح  حضور کودکان انجام دهنـد. امـام صـادق

                                                           
 .95/6/4936، تاریخ 61۴033د ابر . سایت تحلیلی ابری عصر ایران، ک9
 .65، ص ها از منظر قرآن و حدیثتربیت جنسی: مبانی، اصول و رور . فقیهی، 2
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 کند: نق  می اکرم
مِقٌا یراُهمـا » ََ ـُه وِفـى الَبمـِت َصـِبى ُمسـ ََ ًَ َضِشى امَرأَ ِی َنفسى ِبمِدِه َلو أنَّ َرُج َوالَّ

یـًة َکاَنـت  ویسَمُع َکََمُهما وَنَفَسُهما ما أفَلَح أَبدا؛ إَذا َکاَن  ُضَمـًا َکـاَن  اِنمـًا، أو جاِر
سوگند به کسی که جانم در دست اوست  اگر کسی با همسـرش درآمیـاد  9؛َ اِنمةً 

گفتن و صدای نفس ایشان را باشد که آنان را ببیند و سخن رو در اتاق کودکی بیدا
زنـی  مرد زناکار و اگر داتر باشد، ،شود. اگر پسر باشدبشنود، هرگا رستگار نمی

 «شود.زناکار می
هـای اـارجی بـازیبیشتر کودکان به اسـباب ،گرفتهصورت اساس تحقیقاِت  بر

هـا را بـازیگونـه اسـباب و والدین نیا برای جلب رضایت آنان، این 2عالقه دارند
هـا ارند. امروزه در فرهنگ غرب، طرز تفکر غالب آن است که در همه زمینهمی

آالیـش کودکـان را شود و این نگرش، دنیای بـیه میهای جنسی استفاداز انگیاه
نیا تحت تأثیر قرار داده و مضامینی ماننـد برهنگـی و مسـائ  جنسـی در حـریم 

 بازی کودکان وارد شده است. ها و اسباببازی
پـذیر و هـای بسـیار انعطـافهایی که دارای بـدنروشدن کودک با عروسکهروب

هـای بـدن آنـان برجسـته شـده و القاکننـده عریان هستند و برای از قسمتنیمه
تحریـک  را کنجکاوی و غریـاه جنسـی او تردید، حّس مفاهیم جنسی است، بی

زمینـه بـروز مشـکالت جنسـی را بـرای او بـه وجـود  ،در گذر زمـان نماید ومی
 3آورد.می

بـازیکن در ابتـدای بـازی،  0،ای ماننـد بـازی سـیماهای رایانهدر برای از بازی
                                                           

 .055، ص 0، ج الکافی . کلینی،9
 .11، ص فرهنگ و جامعهپایه، . بهروز گران2
 .38، ص بازی کودک در اسالم. شجاعی، 3

4. Sims Pla.  
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، نژاد، اندام، نوع پوشش و حتی آرایش صـورت و زیـور آالتـش را جنسیت، سن
بخشـد. کند و آرزوهای درونی اود را در فضای بازی نمود عینی میانتخاب می

ارتباط با جنس مخـالف آشـنا  و گراییجنسبا مفاهیمی مانند هم ،در ادامه بازی
کودکـان و  ،این طریـقهای متنوعی را تجربه کند. از تواند ارتباطشده و آزادانه می

زمینـه انحـراف جنسـی آنـان و  ،نوجوانان با بسیاری از مفاهیم جنسی آشنا شـده
 شود.فراهم می هامسائلی نظیر بلو  زودرس برای آن

 های جسمی تحرکی و اختاللکم .3

بازی مفید، عالوه بر پـرورش قـوای روحـی و عـاطفی و رشـد االقیـت اسباب
کودک را نیا افاایش دهد تـا کـودک در ضـمن  های جسمیباید مهارت ،کودکان

بـا  ،انـدازد. امـروزهکـار و آنهـا را بـه شودهای جسمی اود آگاه از توانایی ،بازی
ای و تلفـن همـراه، سـالمت های رایانهبازی ویژهبه ،هاگسترش نس  جدید بازی
 ی مواجه شده است. های جّد جسمی کودکان با چالش

-بـازیبه دنبال ،های بدنی و ورزشینی به فعالیتکودکان به جای ااتصاص زما

شـدن میـاان کـم به واسطه مصرف ،هاروند و با انجام این بازیای میهای رایانه
آنـان را در پـی  انرژی و فقدان تحرک، متابولیسم بدن کاهش یافتـه و اضـافه وزِن 

 دارد.
واری و سـشـنا، اسـب :هـایی ماننـدها و ورزشبه بازی توصیه پیشوایان دین

 فرزند بر پـدر ایـن حّق  ،توان ارزیابی کرد. در روایتیتیراندازی را در این راستا می
 گونه بیان شده است: 

این است که مادرش را گرامی دارد و نـامش را نیکـو سـازد و  ،فرزند بر پدر حّق »
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 9«کتاب ادا را به او بیاموزد و او را پاک گرداند و به او شنا یاد دهد.

 شدن در فرایند اجتماعیاختالل  .4

هـا و ااـتالل در های جدید، مسئله اعتیاد بـه ایـن بـازییکی از پیامدهای بازی
هـای هـای اودکـار و یـا بـازیبازیشدن کودکان است. اسبابفرایند اجتماعی

فردی هستند و بیشترین ارتبـاط کـودک در  یهایبازی معموالً  ،ای و موبایلیرایانه
هـا و اطالعـات موجـود در صـفحه بـازی، تصـاویر، دادهببا اسبا ،هااین بازی

به معنای دورشدن از جم  همسـاالن اسـت.  ،کامپیوتر یا تلفن همراه است و این
استفاده زیاد از این اباار، به معنای جداشدن از تعام  و ارتباط از گروه همسـاالن 

  تدریج، اعتیاد به بازی اواهد بود.به ،است و نتیجه این جایگاینی
های فراوانـی وجـود دارد نمونه ،در سیره تربیتی اه  بیت عصمت و طهارت

های گروهی میان همساالن را ایجاد کرده و اـود نیـا که ایشان زمینه انجام بازی
گرفتند. تمـرین اـط توسـط امـام حسـن و امـام وظیفه داوری آن را بر عهده می

 رت علـیو حض در زمان کودکی و داوری توسط حضرت زهرا حسین
چنـین  ،در روایتـی 2جمعی است.های دستهای از بازینمونه ،و پیامبر اسالم

 آمده است: 
 بـازی بـود. پیـامبر را دید که با کودکان مشـغول امام حسین ،پیامبر»

هایش را باز کرد. طف ، گاهی از این طـرف و گـاهی از جلو آمد و یکی از دست
بـه انـده گـرم و  کرد و پیامبر ادافرار می آن طرف، از دست رسول ادا

ها را زیر چانه طفـ  و او را گرفت. یکی از دست ،اندید. سرانجامدلنشین او می
َنـا ِمـْن »دست دیگر را پشت سر او قـرار داد و او را بـاال آورد و بوسـید و گفـت: 

َ
أ

                                                           
 .۴3، ص 8، ج الکافی. کلینی، 9
 .953، ص ۴9، ج بحار األنوارمجلسی، حمدباقر م. 2
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َحبَّ ُحَسمنًا ُحَسمٌن ِسْب 
َ
َه َمْن أ َحبَّ اللَّ

َ
ى أ مـن از  9؛ٌط ِمَن اْْلَْسـَباِ  ُحَسمن  َوُحَسمٌن ِمنِّ

و حسین از من است. هرکس حسین را دوست بدارد، اداونـد دوسـتش  ،حسین
 «یکی از اسباط پیامبران است. ،دارد. حسین

تنها فرزنـدان اـود را از بـازی بـا همسـاالن نه اساس این روایت، پیامبر بر
 شـد. ایـنمـی نآنابازی بلکه مشوق آنها بود و گاه اودش نیا هم ،داشتبازنمی

هـای گروهـی و ضـرورت حضـور کـودک در جمـ  نشانگر اهمیت بـازی امر،
 .شدن استکردن فرایند اجتماعیهمساالن برای طی

 

                                                           

، ۴9، ج بحقار األنقوار؛ مجلسـی، 14، ص ۴، ج طالقبمناققب آل ابیشـهر آشـوب، . ابن9
 .۴38ص



 

 های تربیت دینی دختران در جهان امروزشیوه
  *االسالم والمسلمین کاظم مطلبیحجت

 اشاره 

داتران در همه  به شکلی است که حضور زنان و ،شرایط زندگی در عصر حاضر
نادیک به نیمـی از  ،ناپذیر شده است و قشر زنان و داترانامور اجتماعی اجتناب

وجـود براـی  ،دهند. در این شرایطنیروهای فعال و کارآمد جامعه را تشکی  می
فرار از اانه، روابـط نامشـروع،  :همچون ،های فردی و اجتماعیمسائ  و آسیب

جامعه داتران و زنان شده اسـت کـه پیامـدهای  دامنگیر ،ازدواج ناموفق و طالق
در چنین شرایطی توجه بـه  ،بنابراین 9ناگواری را در جامعه به دنبال اواهد داشت.

امری ضروری بوده و موجبات رشـد، بالنـدگی  ،تربیت درست و اسالمی داتران
   و امنیت جامعه را در پی اواهد داشت.

 نقطه شروع  .الف
شـود و چنـین از زمان انعقاد نطفه آغاز می ،بیت فرزندشاید بتوان گفت شروع تر

                                                           
 . پژوهشگر سبک زندگیو حوزه علمیه  9آمواته سطح انشد *
، 68، ماهنامـه طـوبی، ش «تربیت زنان و داتران در سـیره معصـومین». محمد احسانی، 9

 .81ص
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ــ ــت ،لیتیئومس ــادر اس ــه م ــتورات و  .متوج ــایف و دس ــال وظ ــد متع اداون
در ایـن  قرار داده اسـت. 9هایی را برای مادر در زمان بارداری و شیردهیراهنمایی

ل حفو دو نفر اسـت و ئوکند و مادر مسکودک مستقیمًا از مادر تغذیه می ،مدت
غـذای  کـه یکی برای اود و دیگر برای کودک. او موظف است ؛کلیف دارددو ت

در شـیر  ،زیرا تغذیه مادر ؛حالل به کودک بدهد و اود نیا از حالل مصرف کند
چراکه فکر و اندیشـه  ؛در غذای روح نیا جاری است ،دهعگذارد. این قااو اثر می

تـأثیر بـدی اواهـد در فرزنـد او  ،گناه و حرام و همچنـین اـاطرات تلـِخ مـادر
هـای اـود را ها و بینشهر مادری موظف اسـت کـه اندیشـه ،گذاشت. بنابراین

 2تعالی بیشتری بخشد.
در تربیت فرزنـدش اهتمـام  ،محمدتقی مجلسی که از علمای بارگ اسالم است

فراوان داشت. شبی برای نماز و عبادت به مسجد جام  اصـفهان رفـت و فرزنـد 
د. فرزنـد بـازیگوش در حیـاط مسـجد مانـد و بـه بـازی اود را نیا به همـراه بـر

با سـوزن  ،ر از آبی را که در گوشه حیاط مسجد قرار داشتپرداات. وی مشک پ  
شدن نماز، وقتـی پـدر از مسـجد سوراخ کرد و آب آن را به زمین ریخت. با تمام

سـوی  بیرون آمد، با دیدن این صحنه، ناراحت شد. دست فرزنـد را گرفـت و بـه
دانیـد کـه مـن در تربیـت مـی»رهسپار شد. رو به همسرش کـرد و گفـت:  منال

فکـر واداشـت. بـا  ام. امروز عملی از او دیدم که مرا بـهفرزندم دقت بسیار داشته
چه  دانم بهدست بیاید، نمی ام که از راه حالل بهاینکه در مورد غذایش دقت کرده

ای که فرزندمان چنین ه کردهحال بگو چ  این عم  زشت زده است دلی  دست به
 «کاری را مرتکب شده است.

راسـتش هنگـامی کـه فرزنـدمان را در رحـم »زن کمی فکر کرد و عاقبت گفت: 
                                                           

 .699وره بقره، آیه . س9
 .498، ص  زن در آینه جمال و جالل. عبدالله جوادی آملی، 2
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شـان بـود، داشتم، یک بار وقتی به اانه همسایه رفتم، درات اناری که در اانـه
را  بـردم و مقـداری از آب آن توجه مرا جلب کرد. سوزنی را در یکی از انارها فـرو

 9آهی کشید و به راز مطلب پی برد. ،پدر با شنیدن سخن همسرش «چشیدم.

 اهداف تربیت .ب
عــالوه بــر  ،هــدف از تربیــت داتــران در اســالم .یعنــی مــدیریت اراده ،تربیــت

های زنـدگی ها و شیوهآنان با مهارت ییاودسازی و پرورش باورهای دینی، آشنا
جامعـه  ک همسر، مادر و شهروند موفـِق شان به عنوان یتا در زندگی آینده ؛است

چهار هدف از اهمیـت  ،در تربیت داتران ،بنابراین 2آفرینی نمایند.اسالمی نقش
 ااص براوردار است:

 . تربیت اندیشه1

گیـری احساسـی و عـاطفی غالبًا جهت ،از آنجایی که تربیت داتران در اانواده
د، زمینـه رشـد عقلـی و شـونمی تشـویق دارد و آنان بیشتر به اطاعت و پـذیرش

توجـه بـه رشـد و  ،ورزی کمتری نسبت بـه پسـران دارنـد. بنـابراینتجربه اندیشه
تقویت تعق  داتران امری ضروری است؛ چرا که آنان مـادران و مربیـان جامعـه 
آینده هستند و بیش از دیگران به تفکر و تعق  نیاز دارند تا بتوانند هم اـود و هـم 

 3اهی و لغاش بازدارند.را از گمریش فرزندان او

 . تربیت ایمانی2

هـای دینـی رشد و تقویت باورهـا و ارزش ،آنچه در تریت دینی مورد توجه است
                                                           

 .484، ص خانواده در اسالم. حسین مظاهری، 9
ــادی و ؛ حــاجی ده9۴، ص 6، ج بیققتو اهل سققیره تربیتققی پیققامبر. ر.ک: داوودی، 2 آب

؛ محمد احسـانی، 46 ، بانوان شیعه، ش«مسائ  تربیتی داتران از منظر قرآن و روایات»جعفری، 
 .81، ص 68، ماهنامه طوبی، ش «تربیت زنان و داتران در سیره معصومین»
 .46، بانوان شیعه، ش «مسائ  تربیتی داتران از منظر قرآن و روایات»آبادی و جعفری، . حاجی ده3
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بـذر ایمـان در داتـران  ،هـای اعتقـادی و عبـادیاست. با پرورش دینـی و آموزه
همه جا با ادا  یعنی همیشه و ،تربیت ایمانی ،به دیگر سخن ؛نهادینه اواهد شد

شود تا داتـران بـه موجب می ،یاد ادا بودن. رسیدن به چنین بینشی زیستن و به
 را تجربه کنند.  ای  شده و زیست مؤمنانهیتقوای الهی نا

 :هفرمود پیامبر گرامی اسالم
حوا َعلى ََ َ  کِلَمة  ب اف هُ  ـِصبماِنک  أوَّ اللَّ ... زبان کودکانتان را نخستین بـار  9؛ال إلَه إالَّ

ه ال إله»با کلمه   باز کنید.« إاّلالله
 ند: اهفرمود همچنین امام باقر و امام صادق

ـه.  :چون پسر به سه سالگی رسید، باید به او بگویند: هفت مرتبه بگو ال إله إاّلالله
 ،سپس، رهایش کنند تا سه سال و هفت ماه و بیست روِز او کامـ  شـود. سـپس

ه محّمد رسول :باید به او بگویند: هفت مرتبه بگو او را رها کنند تا چهار  . پس،الله
ـه علـی  :گاه باید به او بگویند: هفـت مرتبـه بگـوتمام شود. آن شسال صـّلی الله

گـاه از او بپرسـند: رهایش کنند تا پنج سال او تمـام شـود. آن ،محّمد وآله. سپس
دست چپ و راستت کدام است؟ اگر شناات، باید صورتش را بـه سـمت قبلـه 

او بگویند: سجده کن. سپس، رهایش کنند تـا هفـت سـال او تمـام  برگردانده، به
وقتی هفت سال او تمام شد، باید به او بگویند: صـورت و دو دسـتت  ،شود. پس
 2را بشوی.

 . تربیت احساس و عاطفه3

کمبـود محبـت و عـدم  ،گرفته، علت فرار داترانهای صورتبا توجه به پژوهش
 ،ضای اانواده بیان شده اسـت. همچنـیناحساس تعلق و وابستگی عاطفی با اع

                                                           
 .496، ص نامه کودکحکمتشهری، . محمد محمدی ری9
 .664، ص 4، ج من ال یحضره الفقیه. صدوق، 2
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 ،بنـابراین 9های نامشروع داتران و پسران نیـا همـین عامـ  اسـت.دلی  دوستی
ای از اهمیـت ویـژه ،توجه به احساسات و عاطفه داتران و پـرورش صـحیح آن

ویژه مادر میسر به ،اانواده یبراوردار بوده که در پرتوی محبت و مهربانی اعضا
مدیریت و رهبـری صـحیح احساسـات و عاطفـه در  ،وی دیگراواهد بود. از س

 ،داتـران امـروز زیـرا ؛شـودموجب شایسـتگی آنـان در وظایفشـان می ،داتران
اند و پرورش عاطفی در آنـان بـرای ایفـای نقـش همسـری مادران و مربیان آینده

 آید. از ضروریات تربیتی به شمار می ،مادری
ِه  و َقاَ  َرُسوُ  اللَّ ِحب 

َ
ُهْ  اَل أ ُموُهْ  َشمئًا َفُفوا َلُهْ  َفـِإنَّ َُ ْبماَن َواْرَحُموُهْ  َوِإَذا َوَعْد ِّْ ا ال

ْرُ ُقوَنُه  ََ کْ   نَّ
َ
فرمود: کودکان را دوست بداریـد و بـه  رسول اکرم 2؛یْدُروَن ِإالَّ أ

د؛ زیـرا آنهـا شـما را نماییـوعـده دادیـد، وفـا  نآنها مهربانی کنید و هرگاه بـه آنـا
 دانند.دهنده اود مییروز

 . تربیت اخالقی4

چـه در  ،زیـرا تأثیرگـذاری او ؛بسیار بااهمیت اسـت ،نقش الگویی زن در جامعه
انکارناپـذیر اسـت.  ،نقش همسر و مادر و چه به عنوان شهروند جامعه اسـالمی

 ،اینکـه اگـر آنـان پـاک و مهـذب باشـند ؛ چهمهم است ،تربیت ااالقی داتران
های ااالقـی پـرورش فضـیلت ،بنـابراین 3مهذب اواهند بود. پسران نیا پاک و

ــداقت،  :همچــون ــت، عــات نفــس، بخشــش، ص ــا، عفــت، گذش صــبر، حی
پذیری، قناعت و آراستگی ظـاهری در رشـد و کمـال انسـانی داتـران مسئولیت

                                                           
بررسی عل  فرار داتران از منـال و ارائـه راهکارهـایی »اصغر مهری، . فرحناز فردوسیان  و علی9

عوام  مؤثر »ای، ؛ فاطمه زواره1، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی، ش «برای مقابله با آن
 .1، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، ش «بر فرار داتران از اانه

 .۴3، ص 8، ج الکافی. کلینی، 2
 .466، ص اسالم و تربیت دخترانقائمی، علی . 3
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 کند.نقش بساایی ایفا می

 های تربیتی دخترانشیوه .ج

و رفتارهـای  هم است، توجه بـه نگـرشهای تربیتی فرزندان مآنچه در تبیین شیوه
در  هر آنچـه ،به عبارت دیگر ؛ای تأثیرگذار در تربیت استوالدین به عنوان مولفه

بـر  ،اصوص مادر، در منظر داتـر اانـه اسـتبهزندگی والدین،  سبک و شیوه
هـای تربیتـی را در تـوان روشمی ،تربیت او مؤثر اواهد بود. با توجه به این امـر

الگـودهی، احتـرام و تکـریم، بـازی، تغافـ ، نصـیحت و موعظـه،  :نشش عنوا
 تشویق و تنبیه، بیان نمود.

 . الگودهی1

همان رویکردهای کلی است که شاکله و روح حاکم بـر رفتـار  ،الگوهای تربیتی
چهار الگوی تربیتی برای فرزنـدان  دانشمندان دهد.والدین و مربیان را تشکی  می

اینجا ضمن اشاره به این چهار مـورد، الگـوی پنجمـی را نیـا در  9اند.نمودهارائه 
 تر است.شویم که به نظر نویسنده از سایر الگوها، کام یادآور می

 گیرییک. الگوی تربیتی مبتنی بر سخت

شوند، از نظر عاطفی و روانی، دچار اضطراب فرزندانی که با این شیوه تربیت می
ــد ــد ش ــردگی اواهن ــ ؛و افس ــر محب ــون کمت ــت ت میچ ــه جه ــه ب ــد؛ البت بینن

رتالش و مسئولیتسخت  پذیر شوند.گیری، شاید افرادی پ 

 دو. الگوی تربیتی مبتنی بر محبت و عدم قاطعیت

اواهـد، در ااتیـارش در این الگو، حق، همیشـه بـا فرزنـد اسـت و هرچـه می

                                                           
 .84، ص موفقیت در تربیت فرزندان. پ  هاک، 9
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 هایی ضعیف النفس،شوند، انسانگذارند. فرزندانی که با این شیوه تربیت میمی
رتوق  اواهند شد و در برابر مشکالت، مقاوم و صبور نیستند. این افراد  وابسته و پ 

شدت دچار مشک  اواهند شـد؛ هرچنـد از در زندگی اانوادگی و اجتماعی، به
 نظر عاطفی، کمتر احساس کمبود کنند.
 یاز یروگ ه تنعز یبر  گاه ده  وست

 1عاشقی شی ه مر ان دال کب داشد

 تی مبتنی بر عدم محبت و عدم قاطعیتسه. الگوی تربی

شـوند، بـه لحـا  عـاطفی، دچـار ااـتالل فرزندانی که با این شـیوه تربیـت می
بینند و به دلیـ  اینکـه قاطعیـت در تربیـت آنـان وجـود زیرا محبت نمی ؛هستند

 نداشته است، احتمال باهکاری و رفتارهای ناهنجار در آنان بسیار باالست. 

  ی مبتنی بر محبت و قاطعیتچهار. الگوی تربیت

در این شـیوه،  زیرا ؛داننددانشمندان، این الگو را بهترین الگوی تربیت کودک می
شـوند و هـم افـرادی پـرتالش، صـبور و فرزندان، هم به لحا  عاطفی تأمین می

 پذیر اواهند شد.مسئولیت

 پنج. الگوی تربیتی مبتنی بر محبت، قاطعیت و کرامت

مبتنـی بـر  ،الگوی پنجمی قاب  ارائه اسـت. ایـن الگـو ،اسالمیبر اساس مناب  
اسـت. « تکـریم» ،ترین ویژگی ایـن الگـومهم است. محبت، قاطعیت و کرامت

شدن برای اوست. کـودک گذاشتن به فرزند و ارزش قائ تکریم، به معنای احترام
ارزشمندی، عـات و کرامـ یا نوجوانی که محترم شمرده شود، به احساِس  ت اودی

 کند. ها آلوده نمییابد و اود را به گناه و زشتینفس دست می
                                                           

 .403، ش 640، تصحیح: اطیب رهبر، ص غزلیات حافظ. 9
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هُ  َُ هـر کـس احسـاس بارگـواری کنـد  9؛َمن َکُرَمت علمه نفُسُه هانت علمـه َشـَهوا
   اواهش های نفسانی برایش بی مقدار می نماید.

ترین الگوی تربیتی برای یک داتـر، مـادر اوسـت. یـک مـادر چـه لین و مهماّو 
از او تقلیـد  ،اصوص در دوران کودکیبه، شفرزند داتر ،خواهدبخواهد و چه ن

اثر تربیتی بیشتری دارد؛ زیرا آنـان در آینـده  ،. شیوه الگودهی برای داترانکندمی
لین قـدم شاید اّو  ،های مادری و همسری را بر عهده اواهند گرفت. بنابرایننقش

رفتـار مـادر بـا  .مادر استویژه به ،اصالح رفتار والدین ،مؤثر در تربیت فرزندان
پدر، نوع آرایش و پوشش مادر در اانه و اجتماع، ادبیات کالمی مادر بـا دیگـران 
و االصه شخصیت ظاهری و باطنی مادر، از جمله مواردی است که همیشه در 

 2مقاب  دیدگان فرزندان است.

 . احترام و تكریم2

هـوش، هوش باشـد یـا کـمداتر باشد یا پسر، زشت باشد یا زیبا، با ،فرزند شما
زیرا این کرامـت را اداونـد  3؛باید او را پذیرفت و حرمت و کرامت او را ارج نهاد

و او نیازمند احترام و تکریم است. تکریم و بارگداشـت  0در بدو القت به او داده
دادن بـه جایگـاه و منالـت او در سـازی و شخصـیتهای زمینـهاز شـیوه ،فرزند

بسـیار  ،ویـژه در دوران نوجـوانیاهمیت این موضـوع بـه اانواده و جامعه است.
او به دنبال کسـب هویـت اسـت. از ویژگـی  ،زیرا در این دوره ؛کندنمود پیدا می

                                                           
 . 616، ص تحف العقول شعبه حرانی،ابن .9
، فصـلنامه تحقیقـات «تربیت داتران در آئینه روایات معصـومین». محمدرضا شمشیری، 2

 .493، ص 3جدید در علوم انسانی، ش 
 .605، ص اسالم و تربیت دخترانقائمی، علی . 3
 .15. سوره اسراء، آیه 0
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مندی والدین از محبـت کالمـی و ویژه در تربیت داتران، بهرهاین روش، به مهّم 
ه مهرورزیـدن بـ ،بـه عبـارت دیگـر 9؛غیرکالمی در روابط اود با داتران اسـت

 کـه تـالش کنـیم ،داتران نوجوان، نوعی تکریم شخصیت آنـان اسـت. بنـابراین
متناسب با روحیات و القیات نوجـوان، هویـت او را گرامـی بـداریم تـا او را در 

 2مسیر صحیح هدایت نماییم.
َبُهْ  یْغَفْر َلکْ  » فرمود: رسول اکرم َِ ْحِسُنوا أَ

َ
کْ  َوأ َِ ْواَل

َ
کِرُموا أ

َ
فرزنـدان اـود  3؛أ

 «  را احترام کنید و با آنان مؤّدب براورد نمائید. تا اداوند شما را بیامرزد.

 کنیم:هایی از تکریم فرزندان اشاره میبه نمونه ،در ادامه
 0؛کردن به کودکانسالم 
  آنها؛ اجازه اواستن از کودکان برای استفاده از وسای 
 ؛برای مهمانی نپذیرش دعوت کودکان و دعوت از آنا 
 ؛با احترام صداکردن   
 ؛شرکت در بازی کودکان 
 گرفتن از آنها در برای امورمشورت. 

 . بازی3

آید. توجه به از نیازهای طبیعی کودک و عاملی مهم در رشد او به شمار می ،بازی
 است.  پیامبر رحمت هایاز سفارش ،شدن با آنانبازی کودکان و همراه

                                                           
 .664، ص مکارم األخالق، . طبرسی9
، فصـلنامه تحقیقـات «تربیت داتران در آئینه روایات معصـومین». محمدرضا شمشیری، 2

 .493، ص 3جدید در علوم انسانی، ش 
 .666، ص رم األخالقمکا، . طبرسی3
... پنج چیا است که تا هنگام مرگ از آنها دست بـر نخـواهم داشـت: »فرمود: . پیامبر اکرم0

 (14، ص امالی)صدوق، « کردن به کودکان، تا سّنتی باشد پس از من.سالم
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اَب َلهُ َمْن کاَن ِعْنَدُه َصِبى َفلْ » َْ ََ  «باید با او بازی کند. ،کسی که کودکی دارد 9؛م
 فتزا  ت ک  ک سر و کزاگ  داه چ یک

 

 

 2هز زدان ک  کان داید رشزا   
 

سازی، یعنی سـنین کـودکی و نوجـوانی بیشتر در مرحله تمهید و آماده ،این شیوه
 بســیاری از ،بــازی هنگــام گیــرد. کودکــان درفرزنــدان مــورد اســتفاده قــرار می

ابااری اسـت کـه  ،بازی ،به بیان دیگر ؛آموزندشان را میهای زندگی آیندهمهارت
در  ،شود. همچنـینموجب افاایش ادراک و شناات کودک به اود و دیگران می

داتـران  ،بـرای نمونـه ؛توان به نقـاط ضـعف و قـوت داتـران پـی بـردبازی می
ز وهمساالنشـان بـریا  احساسات، عواطف و محبت اود را در بازی با عروسک

یـت کـودک اـود توجـه باگر یک مادر به جایگاه بـازی در تر ،دهند. بنابراینمی
های الزم را در این امر فرا گرفته باشد، به گسترده تـرین توانمنـدی مهارت ،داشته

 3دست یافته است.

ب َسبَع ِسنمَن، َو » فرمود: امام صادق ََ ِع ابَنک یل ب َسـبَع ِسـنمَن َو َِ َِّ مـُه ألزِ یـَؤ
بگذار فرزندت هفت سال بازی کند، هفت سال تربیـت  0؛... َنفَسک َسبَع ِسنمن

 «. شود و هفت سال، او را با اود، همراه بدار...

 لف. تغا4

یعنـی  ؛ای از براورد والدین با رفتارهـای نـامطلوب فرزنـدان اسـتشیوه ،تغاف 

                                                           

ٌد َمنی کاَن َله  َولَ »فرمود:  ؛ همچنین، امام علی۴69، ص 9، ج من ال یحضره الفقیه. صدوق، 9
 (05، ص 8، ج الکافی)کلینی، « َصَبا؛ کسی که فرزندی دارد، باید با او کودکی کند.

 .6011، بیت ۴مثنوی معنوی، دفتر  مولوی، .2
 .466، ص تربیت فرزند، 4، ج بیتو اهل سیره تربیتی پیامبرزاده، . حسینی3
 .۴36، ص 9، ج من ال یحضره الفقیه. صدوق، 0



   933  های تربیت دینی دختران در جهان امروزشیوه

شـرم و حیـای  ،داتـر غالبًا فرزنـدان .گرفتن این گونه رفتارهاپوشی و نادیدهچشم
تری در تأثیر مطلوب ،استفاده از این شیوه رو،ازاین .بیشتری نسبت به پسران دارند

 حذف رفتارهای منفی آنان اواهد داشت.

 . نصیحت و موعظه5

همیشه در معرض جهـ ، غفلـت،  ،های مادِی زندگی اودانسان به دلی  ویژگی
زدایـی در غفلـت ،موعظه و نصیحت گیری از پند،بهره .گمراهی و فساد قرار دارد

بلکه بـه لحـا   ؛نیستند ااو بسیار مؤثر اواهد بود. داتران نیا از این قاعده مستثن
در تربیـت داتـران،  ،پذیرترند. بنـابراینوابستگی عاطفی بـه والـدین، نصـیحت

 ،در مناب  دینـی .بسیار اثربخش اواهد بود ،گیری از پند، موعظه و نصیحتبهره
کننـده ، جالدهنـده دل و برطـرفبخشکننده قلب، بیدارزنده :به عنواناز موعظه 

   9غفلت نام برده شده است.

 . تشویق و تنبیه6

بخش اما به دلی  کاربرد فراوان و نتیجه ؛یک نوع اباار تربیتی است ،تشویق و تنبیه
تـوان گیـری از ایـن شـیوه میشود. با بهرهبه عنوان یک روش مطرح می آن، بودن

و رفتارهای نـامطلوب را حـذف نمـود. براـی از  کرد ارهای مطلوب را تثبیترفت
کننـد و یـا در جـای مناسـب، روی میزیاده ،والدین در استفاده از تشویق و تنبیه

 ،گیرنـد. بنـابراینهـم نمی ایبرنـد و نتیجـهکـار نمیتشویق یا تنبیه مناسب را به
زم در ایـن روش اسـت تـا در شـرط ال ،استفاده بجا و مناسب از تشـویق و تنبیـه

ا یآنچه در این شیوه حـا 2.ثمر بخشدرفتارهایی بر اساس تعق  و تفکر را  ،نهایت
                                                           

 .43۴، ص تربیت دینی، 6، ج بیتو اهل تی پیامبرسیره تربی. داوودی، 9
، فصـلنامه تحقیقـات «تربیت داتران در آئینه روایات معصـومین». محمدرضا شمشیری، 2

 .493، ص 3جدید در علوم انسانی، ش 
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گیری از اباار محبت و مهـرورزی بهره ،کندو نتیجه را دوچندان می استاهمیت 
 ،روح حـاکم بـر رفتـار مربـی ،به این معنا که هم در تشویق و هم در تنبیه ؛است

رعایـت  :در بسیاری از موضـوعات همچـون ،از این شیوه محبت و عشق باشد.
 توان بهره گرفت.نظم، حیا و عفاف می

َسـاَء » فرمود: رسول اکرم
َ
ْحَسَن ِإَلمَها َوُبْغِا َمْن أ

َ
ُجِبَلِت اْلُقُلوُب َعَلى ُحبِّ َمْن أ

داشـتن از کسـی داشتن کسی که به آنها نیکی کند و نفرتها بر دوستدل 9؛ِإَلمَها
 «اند.به آنها بدی کند، سرشته شده که
َق َرَقَبـًة ِمـْن ُوْلـِد » :هفرمود رسول مهربانی ،ینچنهم ََ ْع

َ
ما أ نَّ

َ
ُه َفَکأ ََ َُ اْبَن َمْن َفرَّ

ای از کسی که داتـرش را اوشـحال کنـد، مثـ  آن اسـت کـه بنـده 2؛ِإْسماِعمَل 
 «فرزندان اسماعی  را آزاد کرده باشد.

پدر نیا هـر بـار او  و فرزند شرورشان کالفه شده بودند ای از دستاانوادهگویند 
 شبه امید اینکه بـر اثـر تنبیـه، دسـت از کارهـای زشـت ؛گرفترا به باد کتک می

روزی پدری که از دست فرزنـد شـرورش بـه تنـگ  ای نداشت.بردارد؛ اما فایده
 ابوالحسـن زنان، نـاد حضـرتآمده بود، دست فرزند اود را گرفت و نفس

مـرد از اـودش « فرزندت را نـان.»و از وی شکایت کرد. حضرت فرمود:  آورد
کردنش از او برای ادب»امام ادامه داد:   چگونه فرزندم را تربیت کنم ،پرسید: پس

قهرت زیاد طول نکشـد و  که ولی مواظب باش»امام فرمود:  3«دوری و قهر کن.
   0«هرچه زودتر با فرزندت آشتی کن.
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