


  



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :سرّه( )قدسخمینی امام
کره ووداران  که بانوان عالوه برر این نقش 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 دفاع مقدس، زنان  ظهور 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  

 د های ببرگ را درهم بشکنن بست کنند و بن
 پیام به کنگره هفت هزار زن شهید کشور 

41/41/4974
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 سخن نخست

کننـده در رشـد و  ترگ و تعیی سـ بخش اسالم، زن از جایگاهی بس در آیی  کمال
ها و نیازهای او و نیز پاسداشـت و  تعالی جامعه برخوردار است و شناخت ارزش

صیانت ای  گِ  عطرآگی  الهی از هرگونه آسیب اجتماعی و روانـی، تـأثیر فرفـی 
در تحقق اهـداف مقـّدس نظـام اسـالمی دارد و غفلـت از ایـ  حقیقـت، آثـار 

نهد؛ چه اینکه زنان هر جامعه، بـه عنـوان  بر جای می زیانباری را بر پیکر اجتماع
تری  نقـش را در تعلـیم و تربیـت یـا پیشـرفت و  بـدی  نخستی  مرّبیان انسان، بی
کننـد. بـه همـی  جهـت، اهتمـام  های مختلف ایفا می اعتالی اجتماع در عرصه

را جّدی و عملی به مسائ  و نیازهای اساسی ای  قشر بنیادی ، پیامدهای مبـارکی 
 برای همگان به ارمغان خواهد آورد.

کـه بـه همـت شـماری از اسـت،  مبلـ  توشـه خـواهران رهداریـد  رو  آنچه پیش
نویسندگان فاض  پدید آمـده و بـه بررسـی مسـائ  و مشـکالت حـوزه خـانواده 

توشـه بـه توسـعه هـر چـه بیشـتر سـب   پرداخته است. امیدواریم مباحث ای  ره
غان محترم بیش از پیش، در مسیر تـرویج معـارف زندگی اسالمی بینجامد و مبلّ 

 .و تربیت معنوی آحاد جامعه توفیق یابند اه  بیت
های پـس از طـالق، نقـش والـدی  در  راهکارهای معنویت در خـانواده، آسـیب



91    ويژه خواهران(9316رمضان المبارک توشه راهيان نور  ره( 

های  شناســی شــغ  تربیــت فرزنــدان، بلــوغ دختــران و وظــایف والــدی ، آسیب
ران و نیز مقوله اعتماد در زندگی، از سازی اوقات فراغت دخت نامناسب زنان، بهینه

 جمله مباحثی است که در ای  کتاب به آنها پرداخته شده است. 
های درخور توجه ای  نوشتار، اهتمام به موضوعات روز، همچون: یکی از ویژگی

ای بـر بـاور  هـای رایانـه نقش زنان در دستیابی بـه اقتصـاد مقـاومتی، تـأثیر بازی
ای اخالقی فضای مجـازی اسـت کـه نکـات خـوبی را در ه کودکان و نیز بایسته

ــرار می ــدگان ق ــترس خوانن ــیار  دس ــرم، بس ــان محت ــرای مبّلغ ــه ب ــد و خاص ده
 راهگشاست.

در پایان، از تمام مبّلغان گرامی خواهشمندیم، چنانچه درباره مقـاالت و مطالـِب 
ده خویش شده در ای  کتاب، انتقاد یا پیشنهادی دارند، ما را از نظرات سازن عرضه

مطلع نمایند تـا بـه توفیـق الهـی و مسـاعدت همگـان، بـر کیفیـت و کارآمـدی 
 های بعدی افزوده شود. مجموعه

سـازی و  ای  اثر، از همـه کسـانی کـه در آماده محترمضم  تشکر از نویسندگان 
ــامان ــه  س ــد، ب ــالش نمودن ــادقانه ت ــر ص ــاب حاض ــات  دهی کت ویژه از زحم
بر مـؤمنی، رئـیس محتـرم گـروه تـأمی  منـابع اک االسالم والمسلمی  علی حجت

 نمایم. تبلیغی، سپاسگزاری می
 سعید روستاآزاد

 یو تبلیغ یمعاون فرهنگ
حوزه علمیه قم یدفتر تبلیغات اسالم



 

 ها و راهکارها معنویت در خانواده؛ ضرورت
 *اعظم نوری

 اشاره

اجتمـاع  رک  بنیادی  جامعه انسانی، نقـش مهمـی در سـالمت عنوان بهخانواده، 
های گونـاگون و یـا محـ  آغـاز بشری دارد و نهاد خانواده همواره محم  فرهنگ

بدون توجه به آن  ؛ بنابرای های بزرگ علمی، سیاسی و فرهنگی بوده استحرکت
 توان به سالمت روحی و کمالی فرد یا جامعه انسانی اندیشید.هرگز نمی

سازی، آماج نفوذ  فرهنگ جهانی تبع به ود ای  اص  روش ، خانواده امروزیبا وج
گرایانـه جهـان غـرب قـرار گرفتـه اسـت؛ فرهنگـی کـه  و گسترش فرهنگ مادی

کوشد هر روز آن را به نام تمدن، از دی  و معنویـت دور کنـد؛ چراکـه تمـدن  می
محوری و دنیاگرایی اسـت و همـواره خـود را از ارتبـاط بـا غربی بر اساس انسان

بینـد و اجـرای قـوانی  الهـی را در نیاز مـی خالق بیآفریننده جهان و معنویت و ا
 تابد.جوامع برنمی

طلبـد، تـا بتـوان بـه ایـ  ای را مـیبحث معنویت در خانواده تالش ویژه رو ازای 
سازی جامعه و افـراد آن  وسیله، بر کمال و تعالی خانواده و در ادامه، کمال و سالم

                                                           

 .کارشناس ارشد رشته تفسیر، پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده جامعةالزهرا  *



96    ويژه خواهران(9316رمضان المبارک توشه راهيان نور  ره( 

هـای  ارزش  همه»نقالب آمده است: در بیانات رهبر معّظم ا طور که همان .افزود
بیرون کشید و معنویات را در سطح   توان از درون کانون گرم خانواده معنوی را می

 1.«جامعه گستراند
نوشتار پـیش رو، بـه تبیـی  راهکارهـای گسـترش معنویـت در خـانواده معاصـر 

 پردازد. می

 های آن معنویت و ویژگی

ات انسـان بودن جهان هستی، حی نابامعدر تعریف معنویت آمده است: احساس 
که بتوان تفسیری معنوی از جهان ارائه کـرد؛ زیـرا  ای گونه به و رابطه انسان و جهان

کـران اداره شـود و  هستی زمانی بامعناست که تحت سـیطره قـدرتی مطلـق و بی
انسان در دام  ای  هستی، از جایگاهی رفیع و ارزشمند برخوردار باشد و وجهی 

 2خود و هستی بیابد.مشترک میان 
های معنویت، باور به وجود خداوند سبحان، اعتقـاد بـه معـاد و  تری  ویژگی مهم

تسلیم در برابر فرامی  الهی است. اگر ای  امور در میان اعضـای خـانواده وجـود 
 توان فضای آن خانواده را معنوی و روحانی دانست.داشته باشد، می

 راهکارهای گسترش معنویت در خانواده

بهتری  راهکارهایی که زمینه ایجاد فضـای معنـوی و حاکمیـت دیـ  در رفتـار و 
 اند از: نماید، عبارتاعتقادات اعضای خانواده را فراهم می

 . تشکیل خانواده بر مبنای اخالق و معنویت1

تـری  معیـار در بر اساس تعالیم اسالمی، ایمان و داشـت  باورهـای دینـی، مهـم
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شود. ای  شرط، ی  مالک مطلق اسـت؛ زیـرا اگـر انتخاب همسر محسوب می
 ماننـدهـای دیگـری فردی فاقد ایمان و اعتقادات دینی باشد، هرچنـد از ویژگـی

زیبایی، اصالت خانوادگی، ثروت یا تحصیالت برخوردار باشد، همسر مناسـبی 
َمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر » نیست. قرآن کریم فرموده: َوال َتْنِکُحوا اْلُمْشِرکاِت َحَّتي ُيْؤِمَّن َوََلَ

ِمّْن ُمْشِرَکٍة َوَلْو َأْعَجَبّْتُکْم َوال ُتْنِکُحوا اْلُمْشِرکيَّن َحَّتي ُيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمؤْؤِمٌّن َخْيؤٌر 
ازدواج نکنیـد؛ تـا زمـانی کـه ایمـان شـرک و با زنان م 9؛ِمّْن ُمْشِرٍک َوَلْو َأْعَجَبُکْم 

بیاورند. قطعًا کنیز باایمان، از زن آزاد مشرک، بهتر است؛ هرچند ]زیبایی، مـال و 
موقعیت او[ شما را خوش آید و زنان باایمان را به ازدواج مردان مشرک درنیاورید؛ 

تـر اسـت؛ َبرده باایمـان، از مـرد آزاد مشـرک، به مسلماً تا زمانی که ایمان آورند. 
 .«هرچند ]زیبایی، مال و موقعیت او[ شما را خوش آید

دار، انسـان را از سـعادت اخـروی  بر اساس مضمون آیه، ازدواج بـا فـرد غیـردی 
نگرش اصلی و محوری، بر تمـام  عنوان بهدارد؛ زیرا ایمان و باورهای دینی، بازمی

بـه شـغ ، ازدواج،  های او را نسبتابعاد و شخصیت افراد اثرگذار است و دیدگاه
نوع تفریح و نوع عالقه و گـرایش تحـت تـأثیر قـرار  مانندتحصی  و حتی اموری 

 دهد.می

 . انجام واجبات دینی و ترک محرمات2

واجبـات توجه به امور معنوی خانواده، انجام  ینه  درزمتری  راهکارها  مهم ازجمله
ر محـیط جامعـه. عرصه خانواده و هـم ددینی و پرهیز از محرمات است؛ هم در 

آوردن رزق حالل و پرداخـت خمـس و  دست به برای مثال، یکی از واجبات دینی
زکات است که به تعبیر روایات، تأثیر مستقیمی بر هـدایت یـا ضـاللت فرزنـدان 
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ؤوا » دارد. در سوره مؤمنون آمده است: َبؤاِت َواْعَمُُ يا َِ ؤوا ِمؤَّن ال ُُ ُکُُ َيا َأُيَها الُرُسؤ
بـا  .«فرستادگان! از غذاهای پاک بخورید و عم  صالح انجام دهیـدای 1؛َصاِلًحا

عمـ  صـالح انجـام »و « از غـذاهای پـاکیزه بخوریـد»توجه به ترتیب دو جمله 
توان گفت که غذای حالل، زمینه را برای انجام اعمـال صـالح فـراهم ،می«دهید

شود کـه ه میوضوح دید کند. در مورد واجبات عبادی مانند نماز و روزه نیز بهمی
خود،  خودی هایی که انجام ای  فرایض جایگاه خاص خود را دارد، بـهدر خانواده

گرایش اعضا به امور معنوی بیشتر است و احتمال گرایش فرزندان نیـز بـه گنـاه، 
 کمتر است.

اسـتفاده از مـال حـرام،  نظیرگناهانی  که یهنگامتوان انتظار داشت بنابرای ، نمی
توجهی به انجام واجبات و ترک محرمات مسائ  جنسی و بی توجه غیرمشروع به

 در خانواده وجود دارد، فضای خانواده نیز توأم با معنویت و یاد خدا باشد. 
ی در روایتـدر برخی روایات به تأثیر گناه در کاهش امور معنوی اشاره شده است. 

خیـزی و چرا م  از شـب :سؤال کرد امام علی، ناشخصی از امیرمؤمن ،آمده
ُجـ    أْنـ   »فرمـود:  حضـرت؟ م هسـتمخواندن نافله سـحر محـرو ـْ   ر  ْْ    ق  ـ   ي ّ  ق 

 .«ندارا به غ  و زنجیر بسته یتوپا دستمردی هستی که گناهانت، تو 2؛ُذُنوُب 
ـ    : »است هفرمودنیز  مام صادقا ـُرُ  ال  ْْ ي   َ ْذِنُب الـَذْنب   ُج   ی  ِاَن  ِاَن الر  الَّلْيـِ  و 

ِم  ْْ ي الَّل َِ اِحِبِه ِمن  الِّسِكين  ُع َي ال  ْسر  م    الَّسّييء  ا  کسي که مرتکب گنـاهي  3؛اْلع 
درسـتي کـه نفـوذ اثـر کـار ناپسـند در  گـردد و بـهاز نماز شب محروم مي ،شود

 .«تتر اس نفوذ چاقو در گوشت سریعاز  ،دهنده آن انجام
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گاهی اعضای خانواده در انجام برخی واجبات دینی مانند نمـاز یـا ادای فریضـه 
آیـد و امری عادی درمـی صورت بهرفته ای  مسئله  کنند که رفتهخمس کاهلی می

 بسا به ترک ای  واجبات بینجامد.  چه
ست که والدی  یا هریـ  از تری  راهکاری که در ای  زمینه وجود دارد، ای  ا مهم

د عالوه بر رعایت تقوا در خود، زمینه اجتناب از گنـاه ناعضای خانواده، تالش کن
، مثال عنوان بـه نـد.و انجام واجبات را در دیگر اعضـای خـانواده نیـز فـراهم نمای

کننـد و معاشـرت بـا خودداری از آمدوشد با افرادی که بـه واجبـات عمـ  نمـی
ی که به امور شرعی و معنـوی پایبنـدی بیشـتری دارنـد، از خویشاوندان و دوستان

تواند تا حد بسـیاری اعضـای خـانواده را از انجـام گناهـان دور طرف والدی  می
دوسـتان معتـاد  طور کـه همـانامـور معنـوی بکشـاند.  یسو بهها را  سازد و یا آن

های دعـا و  یقی  افرادی که در جلسـه ساز گرایش جوانان به اعتیاد هستند، به زمینه
توانند دوستان خود را نیز بـا خویشـت  کنند، میمجالس دینی مساجد شرکت می

همراه کنند. همچنی ، بیشتر جوانانی که در مراسم مذهبی شرکت دارند، کسـانی 
 اند.هستند که در کودکی با خانواده خویش در ای  مجالس حضور داشته

 . معرفی الگوهای معنوی و اخالقی3

شناسی تربیتی، وجود الگوهای مناسب اسـت. دسـتگاه  مهم روان یکی از اصول
یـابی، حـّس تقلیـد و آفرینش نیز بـا توجـه بـه نیازهـای انسـان در مسـیر کمـال

 طور بــهبــرای مثــال، کودکــان  .هماننــدگرایی را در وجــود بشــر قــرار داده اســت
 ازآنچـه کننـد وترها تقلید میکردن خأل ذهنی خود، از بزرگ ناخودآگاه، برای ُپر

 1پذیرند.دهد، تأثیر میدر محیط زندگی رخ می
که همواره رفتـار و منشـی  و ائمه زندگی بزرگان اسالم، مانند رسول اکرم
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ای موفـق خواهند خانوادهالهی داشتند، الگویی مناسب برای کسانی است که می
 م با آرامش داشته باشند.و سعادتمند و توأ

هـا و مشـکالتی کـه در ن، در مواجهـه بـا تـنشگاهی والدی  یا یکـی از همسـرا
دهنـد؛ آیـد، عنـان اختیـار از کـف مـیخصوص اعضای خانواده به وجـود مـی

با حفظ قواعد دینی، همواره بـا رفـق و در زندگی خود  ناکه معصوم درحالی
گذشـت از خطـای  شـدند. امـام سـجادمدارا با خطاهای دیگران مواجه مـی

ّق  أّما» فرماید:ان کرده، میهمسر را یکی از حقوق وی عنو ةِ  ح  ـنن الَّزوج  ـم   َ  عّل   أَن  ْ 
ها ّل  ع  ا ل    الّّله  ج  ن  ك  اوُانّسا   س  نه  فوت  ع  ِهّل  ع  حّق زن بر تـو آن اسـت کـه  9؛... إذا ج 

که از سر نـادانی  هنگامیبدانی خداوند او را برای تو مایه ُانس و آرامش قرار داد... 
 .«اییمرتکب خطا شد، او را عفو نم

برد و بـه اجـرای  ها را از بی  میبسیاری از تنش نالگوگیری از سیره معصوما
انجامد و موجب بروز گرایش بیشتر بـه مسـائ   احکام و قواعد اخالقی اسالم می

گفتار و دستورات والدی   واسطه بهگردد. همچنی ، فرزندان بیش از آنکه دینی می
   بینند. هده رفتارهای آنان آموزش میبه امور معنوی سوق پیدا کنند، از مشا

بـرای مـ  )دوران نوجـوانی(  وقت آنکه  آنچه» :است هفرمودانقالب  معّظمرهبر 
وجود داشت، ای  بود که اه  دعـا و ذکـر و دعاهـای مـأثور و  مطرح بود و عمالً 

یادم است هنوز بـال  نبـودم کـه اعمـال روز  مثالً  ؛اعمالی که وارد شده بود، بودم
چون مادرم هم خیلـی  ـ م  یادم است که با مادرم ،وقت آن.. .جا آوردم به عرفه را

 ،حیاط که سـایه بـود گوشه ی رفتیم  می ـ بود یمستحباه  دعا و توّجه و اعمال 
چون مسـتحب اسـت  ،کردیم منزل ما حیاط کوچکی داشت، آنجا فرش په  می

نشسـتیم  د. در آن سایه میروزها نسبتًا بلند بو ...هوا گرم بود ،که زیر آسمان باشد
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دادیم. هم دعـا داشـت، هـم  های متمادی، اعمال روز عرفه را انجام می و ساعت
 ،خواند، م  و بعضـی از بـرادر و خواهرهـا هـم بودنـد مادرم می. ذکر و هم نماز

نس با معنویات و بـا گونه بود؛ دوره اُ  ای  ،خواندیم. دوره جوانی و نوجوانی م  می
 1.«دعا و نیایش

 . برداشت صحیح از دین4

ویژه نس  جوان را، نگرش غلطی دانسـت  گریزی، بهعل  دی  ازجملهشاید بتوان 
 هـا آنهای مادی زندگی انسانی، بـرای دنیاگریزی و عدم توجه به جنبه ینه  درزمکه 

گزینی را موجـب اشتباه، ترک دنیا و عزلت ، بهی متدایجاد شده است. برخی افراد 
ای از معنویـت و آمیختهکه انسـان، دانند؛ درحالیو دیگران میرشد و تعالی خود 

و تأمی  نیازهای مادی و توجه به تفریحات سـالم در کنـار نیازهـای  مادیت است
، مثال عنوان بـه .معنوی و انجام فرایض دینـی،از نیازهـای ضـروری آدمـی اسـت

بر رعایت زیبایی ظاهری و آراستگی، امـری اسـت کـه بسـیار مـورد توجـه پیـام
 که در روایت آمده است، پیـامبر بوده است؛ چنان و ائمه اطهار اکرم

 2کرد.برای بوی خوش )عطر(، بیش از خوراک هزینه می
ظـاهری  ، برخی والدی  به دلی  عدم درک صحیح از دیـ ، آراسـتگیی باوجودا

پســندند و گــاه رســد، نمــیجوانــان را کــه در ســنی  خاصــی بــه اوج خــود مــی
کـه در سـیره  آیـد؛ درحالیدر ایـ  زمینـه بـه وجـود مـی ها آنمیان  هایی درگیری

امـام  مثالً ها و تمایالت جوانی مورد توجه بوده اسـت؛توجه به خواست ائمه
 تر و بهتر بود، به غالمـش قنبـرکه برازنده ها آناز میان دو لباس، یکی از  علی
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نی و ایـ  لبـاس نـو، تو جوا»بخشید و جامه دیگر را برای خود برداشت و فرمود: 
 1.«تر استبرای تو زیبنده

ها و امـور مـادی، شـماری از قرآن کریم نیز با توجه به نیاز انسان به برخی زیبایی
ؤوا» کنـد:گونه یاد می های بهشتی را که سازگار با طبع آدمی است،ای نعمت  اْدُخُُ
ْيِه  ُيِاُف  ُتْحَبُروَن  َوَأْزواُجُکْم  َأْنُّتْم  اْلَجَنةَ   ما َوِفيها َوَأْکواٍب  َذَهٍب  ِمّْن  ِبِصحاٍف  ْم َعَُ

ْنُفُس  َتْشَّتِهيهِ  ذُ  اَْلَ َُ ْعُيُّن  َوَت  [:شـود مـی خطـاب ها آن ]به 2؛خاِلُدوَن  ِفيها َوَأْنُّتْم  اَْلَ
 اسـت حـالی در ]ایـ  شـوید. بهشت وارد شادمانی نهایت در همسرانتان و شما
 هــا آن گرداگــرد را ر[طهــو ]شــراب طالیــی هــای جام و غــذا[ ]ی هــا ظرف کــه[

 لـذت آن از ها چشـم و خواهـد مـی هـا دل آنچـه ]بهشـت،[ آن در و گردانند می
 .«ماند خواهید آن در همیشه شما و است موجود برد، می

 :کند یمنمونه خوبی را ذکر  استاد شهید مطهری
 خیلـی دختـری بـود نوشـته. خواندم ای مجله در خارجی داستان  ی وقتی  ی»

 مـرد ولـی ،بـود دختـر ایـ  منـد عالقـه و عاشق، شاهزادگان از کیی. بود مذهبی
 روی دختـر ای  و بیندازد خودش دام در را او خواست می و بود عّیاشی و شهوتران

 آقـا ایـ  تسلیم هیچ، بود دیانت اصول پایبند اینکه و داشت که و نجابتی عفت آن
 تقریبـاً  دیگـر. نشـد کـه نشد، بزند گول را او که برانگیخت ای وسیله هر. شد نمی

 و آورد پیغـامی دختـر ایـ  طرف از کسی دید روز یك ،گذشت .بود شده مأیوس
 اعـالم، باشـند خـوش مـدتی و باشند باهم اینکه برای را خود آمادگی او خالصه

 قضـیه ای  زمینه در. است آماده بله دید، او سراغ رفت. کرد تعجب شاهزاده. کرد
، بـود پایبنـد خـودش عفـت و نجابـت بـه قدارم آن که دختر ای  که کرد تحقیق
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 ؟فجور و فسق و عّیاشی به آورد رو دفعه یك چگونه
 کنـد می احساس ینکهبعدازا کشیش آقای یك که بوده قرار ای  از قضیه شد معلوم

 تـر مـذهبی را او اینکـه برای خودش خیال به، دارد مذهبی روح یك دختر ای  که
 تـو بـرای مـ : گویـد می. او سراغ آید می و دگیر می وقت دختر ای  از روزی، کند

 جلـوی را هدیـه. است داشته قرار ای حوله آن روی و بوده ظرفی. ام آورده ای هدیه
 بینـد مـی دختـر آن وقت یك. بدهد نشان را آن تا دارد برمی را حوله و گذارد می او

: یـدگو مـی، خـورد مـی تکان، افتد می چشمش تا. آورده قبرستان از مرده کّله یك
 ببینیـد، کنیـد مطالعه و فکر اش درباره شما تا آوردم را ای  :گوید می؟ چیست ای 
 .وفاست بی چقدر دنیا
، نبخشـید ای موعظـه اثـر تنها نه که آورد وجود به دختر ای  دل در نفرتی چنان آن

 عاقبتش که دنیایی؛ کنم می عم  عکسش به م : گفت، کرد فکر وقت آن از بلکه
 یسـو به؟ بگـذرانیم اوضـاع ایـ  بـه چرا اساساً  را عمر روز هارچ ای ، است ای 

 1.«شد کشیده عّیاشی

 های انحرافی از معنویت. پرهیز از برداشت5

بـرای . های ناصحیحی از سب  زندگی اسالمی و معنـوی دارنـدای برداشت عده
مثال، ممک  است برخی زنان به مسئله حجاب و عـدم اخـتالط بـا نامحرمـان، 

مند به دادن نذری و یا حضور در  نی نداشته باشند؛ در عی  حال عالقهتوجه چندا
مراسم مذهبی باشند. ای  نوع رفتارها، نتیجـه شـناخت ناکـافی و غیرصـحیح از 

های کافی است. روش  سب  زندگی دینی یا به دلی  نداشت  اطالعات و آموزش
د منتقـ  ندان خـوهای اسالمی را به فرزتوانند ارزش است که چنی  والدینی نمی
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 کنند.
هنگام  فصلی است؛ مثالً  صورت بهداری در میان اعضای خانواده،  گاهی نیز دی 

کننـد و در مواجهه با مشکالت یا در ماه رمضان یا محرم، به معنویات توجـه مـی
 فرمـوده: بـاره ی دراقرآن کـریم  .بینندنیاز از امور معنوی میدیگر ایام، خود را بی

ْنساَن  َمَس  َوِإذا» َما قاِئماً  َأْو  قاِعداً  َأْو  ِلَجْنِبهِ  اانَ َدَع  الُّضُر  اْْلِ  ُضؤَر ُ  َعْنؤهُ  َکَشْفنا َفَُ
 مـا رسد، ناراحتی[ ]و زیان انسان به که یهنگام 3؛َمَسهُ  ُضّر   ِإلى َيْدُعنا َلْم  َکَأْن  َمَر 
 امـا ،خوانـد مـی اسـت، ایسـتاده یـا نشسـته یـا خوابیـده، پهلـو به که درحالی را

 را مـا هرگـز گـویی که رود می چنان ساختیم، برطرف او از را ناراحتی که یهنگام
 .«است نخوانده بود، رسیده او به که مشکلی ح  برای

بنابرای ، بهتر است افراد خانواده سالیق شخصی و گاه اعتقادات غلط خـود را در 
که ممکـ  اسـت،  برخوردها و تعامالت با دیگران، به دی  نسبت ندهند و تا آنجا

منابع اصی  اسالمی و هدایت علمای آگاه،شـناخت و بصـیرت خـود و  یلهوس به
 فرزندانشان را نسبت به امور دینی باال ببرند. 

ا ِإَن » آمده است: در روایتی از رسول اکرم ذ  ین   ه  ِتين   الِ ّ ُّلوا م  ِِ ْو
 
ـن يـِه  َ  ـق   َِ َْ  و   ِبِر

ْكِرُهوا ل   اد     ُْ ِه  ِعب  ادِ  ىِإل   الّل ّ ـِه  ِعب  ُكوُنـوا الّل ّ ت  اِکـِب  َ  الر ّ ـِ ّ  ک  ـِذ  اْلُمْنب  را   ل   ال ّ ـف  ـ    س  ط   ق 
ْهرا  و   ظ  ى  ل  ْبق 

 
پـس بـا مالیمـت در آن درآییـد و  ؛ای  دی  محکم و متی  اسـت2 ؛أ

ای  می  نکنید تا ماننـد سـوار درمانـدهعبادت خدا را به بندگان خدا با کراهت تح
گذاشـته اسـت )بـه سـبب زیـادی  جا بـهده و نه مرکبی باشید که نه مسافت پیمو

سرعت، مرکبش در میان راه از رفت  بازمانده و خـودش هـم بـه مقصـد نرسـیده 
 .است
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ه بـر فـرد افـراط ویژه در عبادات و انجام امور دینی، عالو ای بهلهئافراط در هر مس
دت و سب  زیرا نگرش منفی نسبت به عبا ؛آور استن نیز زیانکننده، برای ناظرا

را از گـرایش بـه مـذهب و تکـالیف دینـی  هـا آنکنـد، زندگی آن فرد ایجـاد مـی
برند کـه مسـلمانی و بنـدگی خـدا، تنهـا بـا گمان می ها آنبا ای  کار  .دارد بازمی

رفتار  پذیر است.دنیوی امکان های دست کشیدن از هر نوع کار و آسایش و لذت
شود و حالـت کسـالت یر یا زود خسته مینیست و وی د دوام قاب فرد افراطی نیز 

 دهد.به وی دست می
 رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسـته رود

 

 
 رهرو آنست که آهسـته و پیوسـته رود 

 

 گرایی . قناعت6

ماننـد  ها آناقتصادی، دارای نیازهای متعددی است که بعضی از  ازلحاظخانواده 
شود و برخی دیگـر هـم سوب میپوشاک و مسک  از نیازهای اّولیه مح ،خوراک

پذیر اسـت؛ وسـایلی نیز گذران زندگی امکان ها آننیازهای ثانویه است که بدون 
 قیمت.های گرانو پرده  مب ، لباس مانند

قیمـت،  متأسفانه، امروزه به دلی  رواج تجمالت و عرضه کاالهای جدیـد و گران
ایجاد شـده اسـت؛ ماننـد  گراییای در مسیر تجم ها مسابقهمیان برخی خانواده

نیـز تنهـا رقابـت بـا  ها آنینی دارند و انگیزه خرید یخرید لوازمی که فقط جنبه تز
چشمی است. بیشتر مردم، در طبقه مرفه جامعه قرار ندارند و  وهم دیگران و چشم

 تعادل ایجاد کنند؛ بنـابرای  وخرجشان دخ توانند در ای  روش زندگی، میان نمی
برای درآمِد بیشتر، به گناهانی مانند دزدی و اختالس و رشـوه ممک  است برخی 

ساز حـذف معنویـت و اعتقـادات  حرام زمینه ۀخود، لقم خودی دچار شوند که به
ای نیز با فشار اقتصادی مواجه شده و دچـار  عده خواهد بود. ها آندینی از زندگی 
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 .  استرس و افسردگی خواهند شد
ی و اعتدال، عالوه بر اینکه با خاطری آسـوده نیازهـای روبا میانهتواند  خانواده می

داشته باشـد و خـود را از نیز انداز  نگری و پسکند، آینده میاّولیه خویش را تأمی  
یعنـی رعایـت  نـام دارد؛ «قناعـت»گرایی کنار بکشد. ایـ  روش، مسابقه تجم 

پـس ه است؛ ر نمودخدا برای انسان مقّد  آنچهبودن به  اعتدال در مخارج و راضی
اعتنـایی بـه مظـاهر زیستی، امری است که از درون، فرد را بـه بـیقناعت و ساده

توانـد بیشـتر و  خواند و شخص در پرتو آرامش روحِی ایجادشده میدنیوی فرامی
 بهتر به مسائ  معنوی بپردازد.

 ها. مدیریت رسانه7

درتمنـدتری  تـری  و قکـه امـروزه مهـمرساندن است  ابه معن ،ر لغتد «سانهر»
ابزارهـایی  رود و شـام گونـاگون بـه شـمار مـیها و افکـار  فرهنگ  انتقالوسیله 

هـا،  دی سـیها، مجالت، رادیو، تلویزیون، مـاهواره، اینترنـت،  روزنامههمچون 
 جا همـهتواننـد در ای مـیهزینـه ها بـا اندک. ای  رسانهباشد می مانند آن ویدئو و

یط، در صورت عدم مدیریت صحیح در اسـتفاده حضور داشته باشند. با ای  شرا
شـده از  عقایـد و سـب  زنـدگی معرفیکاربران رسانه تحت تأثیر افکار، ، ها آناز 

ها تربیـت  شود کـه همـی  رسـانه؛ حتی گاهی دیده میندگیرای  طریق، قرار می
، دیدن ی  فیلم یا مطالعـه یـ  کتـاب، مثال عنوان به .گیرندنسلی را بر عهده می

تواند عقیده و نگرش جوانان یا نوجوانان را نسبت بـه اخـالق دینـی و شـرایط می
زمان استفاده و انتخـاب بر زندگی دگرگون نماید. در واقع، در صورت عدم کنترل 

 ایم. فرهنگ حاکم بر خانواده را تغییر داده یا گونه بهنوع رسانه، 
جامعه ایـران بـا وجـود ها مانند ماهواره، گفتنی است که در در مورد برخی رسانه

بـر ابـزاری  عنوان بههای فرهنگی فراوان از سوی دشمنان، ای  رسانه بیشتر هجمه
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م بـه بعـد، مـوج 2000های دینی و اسـالمی حضـور دارد. از سـال ضّد ارزش
زبان ایجـاد شـد و در پـی  ای فارسیهای ماهوارهاندازی شبکهای برای راهگسترده
هـای تلویزیـونی های جّذاب، مـد و لبـاس، برنامـهلفیلم و سریا ۀها شبکآن، ده

نگاری، با هـدف اثرگـذاری بـر مناسـبات فرهنگـی و اجتمـاعی موسیقی و هرزه
   1جامعه ایران به راه افتاد.

هـا هسـتند، عبـارت ها که مخاطب اصلی آن خانوادهاهداف ای  برنامه برخی از
هـای تـرویج آزادیسازی روابـط دختـر و پسـر،  است از: ترویج خشونت، آسان

از طـالق،  پـسدادن زنـدگی  جنسی، راحت جلوه دادن طـالق و شـیری  نشـان
بندوباری و نوشیدن مشـروبات الکلـی. همـه بی 2،سازی خیانت همسران عادی

تغییر  ای  امور، به معنای حذف دی  و معنویت از عرصه زندگی است. همچنی ،
های  نـوع برنامـه  اهـداف ایـ  تری  از مهم ،ویژه حجاب های زندگانی به در سب 

 3.درو می ای به شمار ماهواره
هـا یـا تـری  سـرگرمی هـای اینترنتـی، امـروزه بـه یکـی از مهماستفاده از پایگـاه

البتـه امـوری ماننـد ایجـاد دولـت  ،های افراد جامعه تبدی  شده اسـتنیازمندی
پدیـده  آثار ارزشـمند ایـ  ازجملهالکترونی  و دسترسی به اطالعات پژوهشی، 

اما در کنار آن، اینترنت توانسته است سب  زندگی بسـیاری از افـراد را بـه  ،است
های اینترنتـی شک  منفی تغییر دهد؛ زیرا دسترسی به مسائ  غیراخالقی، دوستی

و اشاعه برخی مفاسد اجتماعی نیز از پیامـدهای اینترنـت بـوده اسـت. یکـی از 
ها نشان داد بیشتر کسـانی کـه روم مطالعات در مورد مسائ  غیراخالقی در چت

                                                           

 .۱۳5، ص هازن؛ نظام سلطه و رسانه. شفیعی سروستانی،  9
 .۱۴0، ص هازن؛ نظام سلطه و رسانه. شفیعی سروستانی،  2
یافت شبکه». کاوند،  3 ،رساله کارشناسـی «زبان ای فارسی های ماهواره مطالعه کی ی نحوه در

 .۱۹ارشد، ص 
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مصاحبه شده بـود، هنگـام چـت بـه مسـائ  جنسـی و بحـث دربـاره آن  ها آنبا 
 1پردازند. می

 اسـتفاده مـوردهـای امـروزی، نظـارت خاصـی در متأسفانه، بسیاری از خانواده
در ایـ   های مختلـف ندارنـد.فرزندان و جوانان خود از اینترنت و ورود به پایگاه

در حقیقت، والدی  با قرار دادن امکانـات مختلـف بـرای فرزندانشـان و  شرایط،
 سازند.را فراهم می ها آنعدم نظارت کافی، خود موجبات انحراف 

هـا و اینترنـت را از توان رسـانهاست با توجه به شرایط زمان، هرگز نمی ذکر شایان
تواننـد مـی هـای الزم،آوردن آگـاهی دسـت اما والدی  بـا به ،زندگی حذف نمود

ها مدیریت نموده، مانع از آثار مخـّرب استفاده خود و فرزندانشان را از ای  رسانه
افزارهایی وجود دارد کـه والـدی  بـا نصـب ، نرممثال عنوان به. آن در زندگی شوند

هـای فضـابـه را تواننـد ورود فرزنـدان خـویش بر روی گوشی و رایانـه مـی ها آن
 ل کنند.راحتی کنتر مختلف مجازی به

تـری   تـوان گفـت کـه راهکارهـاِی یادشـده، از مهم بندی کلی، می در ی  جمع
 ، امـااموری است که موجب ایجاد و دوام فضای معنوی در خانواده خواهد شـد

لحظـه  برای ایجاد سب  زندگی دینی و احساس حضور خداوند متعـال در لحظه
ردم، رعایـت حقـوق داشت  اخالق نی ، مـدارا بـا مـ مانندحیات، اموری دیگر 

سازی فضای تحصـیلی و  همسایگان و اقوام، احترام به حقوق مسلمانان، مناسب
پرورشی فرزندان، و نیز نظارت مستقیم بر مکان تحصـی  و تفـریح آنـان، بسـیار 

 مهم و ضروری است.

                                                           

 .  ۶7، ص شناسی اینترنت و بحران اخالقی در جوامع معاصر آسیب. ربیعی و رضانیا، 9



 

 نقش والدین در تربیت فرزندان
 * سمیرا واردی

 اشاره

 ،«مدرسه» ،«خانواده» ،« یفنت» ۀگان پنج عوام به نظر کارشناسان امور تربیتی، 
 هـر تیشخص یاصل دهنده شک  ،«یشخصهای  تجربه» و «سال همهای  گروه»

 ویژه والـدی ، از همـه بـه« خـانواده» در ایـ  میـان، امـا ،روند به شمار می یفرد
سازی و تعـادل روانـی انسـان، در درون خـانواده و  ند؛ زیرا شخصیترگذارتریثأت

 شـدن ینیماشـ بـه دلیـ  امـروزهگیـرد. متأسـفانه،  می مادر شک   پدر و واسطه به
 مشـغول را  یوالـد ذهـ  چنـان ،خانـه یرونیب مشکالت و مسائ  غالباً  ،یزندگ

در ایـ   1.ماننـد یبازمانشـان فرزند قبـال در شیخو یفهوظ انجام از گاه که ساخته
مهـم را در دو نوشتار، نگاهی به نقش والدی  در تربیت فرزند داشته، ای  موضوع 

 کنیم. مرحله پیش و پس از تولد فرزند بررسی می

 تولد از پیش مرحله

  برخی از اموری که پیش از تولد فرزند، نقش بسزایی در امر تربیت دارد، عبـارت
                                                           

 .پژوهشگر  *
 .۳۱0، ص سیمای خانواده در اسالم. گروهی از نویسندگان، 9
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 است از:

 . انتخاب همسر شایسته1

ای   آنکه حالشود؛  کنند که تربیت فرزند، بعد از تولدش آغاز می برخی تصور می
های دینی برای پیش و بعـد  در آموزه رو ازای  گردد؛ به زمان پیش از تولد برمیامر، 

بــارداری زن، آداب و شــرایط خاصــی تعریــف شــده اســت کــه رعایــت آن، در 
کـه طبـق برخـی تحقیقـات،  شخصیت و آینده فرزند تـأثیر شـگرفی دارد؛ چنـان

 1و مؤثر است.دادن، در ثبات شخصیت ا مندی مادر به فرزند در هنگام شیر عالقه
سفارش شـده کـه در هنگـام ازدواج، بـرای فرزنددارشـدن دعـا کنـیم؛  همچنی 

ْحنا  َيْحيى َلهُ  َوَوَهْبنا َلهُ َفاْسَّتَجْبنا »که قرآن کریم فرموده:  چنان  2؛ َزْوَجه َلهُ  َوَأْصَُ
 نـازا ]کـه را همسـرش و بخشیدیم او به را یحیی و پذیرفتیم را او )زکریا( دعای ما

 .« کردیم ]بارداری[ آماده برایش بود،[
های تربیت فرزند اسـت؛  تری  زمینه ، انتخاب همسر شایسته، از مهماساس ی برا

والـدی  و اجـداد بـه فرزنـد  صفات ظاهری طور که همانزیرا طبق قانون وراثت، 
یابـد. امـام  شود، رذایـ  و فضـای  اخالقـی آنـان نیـز بـه او انتقـال می منتق  می

اخالق انتخـاب  دام  و خوش همسر خود را از طایفه پاك»اید: فرم مي  صادق
   3.«گذارد درستي که ِعْرق )فن(، در فرزند اثر مي کنید. به

 ه حالل لقم .2

شناسان، غذا در شخصیت کودک تأثیر بسیاری دارد. اسالم نیز تأییـد  از نظر روان
                                                           

 .۶2، ص در تربیت فرزند بیت یره تربیتی پیامبر و اهلسزاده،  . حسینی9
 .۴۹۱، ص ۱۳ ، ج ت سیر نمونه؛ ر.ک: مکارم شیرازی، ۹0 :. انبیا2
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صـمیم کسـی کـه ت 9کرده که غذای سالم و حالل، در روح طف  اثربخش است.
ناک پرهیـز  دارد فرزندی صالح تربیت کند، باید از غذاهای حـرام و حتـی شـبهه

ای رسـوالن! از غـذاهای پـاکیزه »فرمایـد:  بـه همـی  دلیـ ، خداونـد می 2کند.
پردازیـد کـه مـ  بـه هرچـه ب)حالل( تناول کنید و به نیکوکاری و اعمال صـالح 

 3 .«کنید، آگاهم می
کسب » که یدرصورتوکار پدر خانواده دارد.  کسبلقمه حالل ارتباط مستقیمی با 

غذا در دهـان طفـ  نهـاده  صورت بهپدر حالل باشد، شیر مادر هم حالل شده، 
آوردن روزی حـالل، حتـی پـیش از  دست رو، پدران باید برای به ای از 0.«شود می

یـت طعـام اهم حـالل بـودنتشکی  خانواده دقت کنند. یکی از پدرانی که برای 
اسـت. شـیخ محمـد اردبیلـی در  قائ  شده، پدر مرحوم مقدس اردبیلیای  ویژه

کنار تبلی  به کار کشاورزی مشغول بود. یـ  روز وقتـی جـوی آب، سـیبی را بـا 
ای  سیب برای که بـود؟ و را خورد، بالفاصله با خود گفت:  خود آورد و ایشان آن

صاحب  کردن دایپکار گمارد و برای کسی را در مزرعه ب چرا آن را خوردم؟ سپس
سیب راه افتاد. پس از مدتی، صاحب بـاغ را پیـدا کـرد و جریـان را بـه او گفـت. 

آیـا ضمیری بـود، او را انسـان خـوبی یافـت و گفـت:  صاحب باغ که مرد روش 
آب کشاورزی شـما از ای؟ شیخ پاسخ داد: خیر. صاحب باغ گفت:  ازدواج کرده

کنم!  امـا آن را حـالل نمـی اسـت،گذرد و سیب هم مال ای  باغ  یمیان باغ م  م
هـد، او قبـول نکـرد. هرچه ایشان اصرار نمود و حتی خواست قیمت سـیب را بد

                                                           

 .205، ص رازقیت خالق، جهالت مخلوق. صدیقی، 9
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 .5۱. مؤمنون، آیه 3
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کنم. دختری دارم که هم کور اسـت، هـم  به ی  شرط حالل میسرانجام گفت: 
شـیخ محمـد  کنم. ازدواج کنیـد، آن را حـالل مـیکر است و هم َش . اگر بـا او 

است او را به خانه برد. مجلس جش  عروسی را آرناچار قبول کرد. صاحب باغ  به
 یـتدرنهاداماد، در کمـال شـگفتی عـروس را  اما  و شیخ را به حجله روانه نمود،

گفتید دختر م  شما که ر عروس را خواست و از او پرسید: کمال و جمال دید! پد
گفـتم کور، کر و َش  است، اما ای  دختر چنان نیست! پدر دختر اظهـار داشـت: 

تر م  کر است؛ چون غیبت کسی را نشنیده، کور است؛ چون بـا دیـده خـود دخ
و مادر، از خانـه بیـرون به نامحرمی ننگریسته و َش  است؛ چون بدون اجازه پدر 

 9.«نرفته است

 مرحله پس از تولد

 شـود؛ زیـرا نقش دوم والدی  در تربیـت فرزنـد، پـس از تولـد کـودک ظـاهر می
گیرد. اموری که در  مي شک  خانواده گرم کانون در، کودکان شخصیت ۀخمیرمای

   اند از: عبارت توجه نمود ها آنای  هنگام باید به 

 دادن شیر. 1

بـه اوسـت. شـیر مـادر، در  دادن یرشـیکـی از عوامـ  مـؤثر در تربیـت فرزنـد، 
ّيـُر »فرمـود:  سازی فرزند نقش اساسی دارد. امام علـی شخصیت  َ لَرضـاُع ُی

 
أ

هـا  بـه خانواده امـام بـاقر .«سـازد رشت آدمی را دگرگون مییر، سش 2؛الّطباع
ن  ُیْعِ  »سفارش نمود:  ِإَن الَّلب   َ   ِ ْيُكْم ِباْلُوّضاِء ِمن  الّّظُئور  ّل  بر شما الزم اسـت  3؛ع 
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شـیر بـر فرزنـد اثـر  زیـرا ؛ای برای شیرخوارگی کودکان خود برگزینیـد دایه پاکیزه
 «.گذارد می

فرزندشـان، وضـو داشـته  دادن یرشـکـه مـادران هنگـام همچنی  پسندیده است 
ْت : » است فرموده باشند. رسول خاتم ر  ـات  ن   ْ ـُه  ْجه  ـ   و  ّس   َ  َ  

 
َضـن و   ْ ا  ْب   ِإذ  ِإَن اْلع 

ْجِهِه   ُذُنوُب  شـوید، آثـار گناهـان از  گیرد و صـورتش را می وقتی بنده وضو می 9؛و 
روح و صـفای  شـدن ینـورانبب وضو س اساس، برای  .«شود اش زدوده می چهره

گردد و بسـتری مناسـب بـرای رشـد حـاالت معنـوی در آدمـی ایجـاد  باط  می
گیرد، ای  آثار معنـوی را بـه فرزنـد  مادری که پیش از شیردهی وضو می 2کند. می

 سازد. منتق  می
فرزنــدش همــواره وضــو  دادن یرشـبـرای نمونــه، مــادر شـیخ انصــاری، هنگــام 

تبری  به مناسبت اجتهـاد شـیخ انصـاری از چگـونگی گرفت. وقتی پس از  می
با زحمتی کـه مـ  بـرای تربیـت »کند:  پرسند، چنی  بیان می تربیت فرزندش می

کردم؛ چـه رسـد بـه  رسید، تعجب نمی فرزندم کشیدم، اگر به مقام نبوت هم می
گویـد:  پرسـند و بـاز می های ایشان می مردم با شگفتی از زحمت 3«مقام اجتهاد!

های م  برای تربیت او، از حوصله شما بیـرون اسـت؛ ولـی بـرای  زحمت بیان»
گویم که هرگز به او شیر نـدادم، مگـر اینکـه بـا طهـارت بـودم و وضـو  نمونه می

 0.«داشتم

 . تعلیم و تربیت 2

 انجــام راه تــدریج به، تربیــت فرزنــدان نهادینــه شــود و تعلــیم ای جامعــه در اگــر
                                                           

 .۳۹۸، ص ۱، ج وسائل الشیعة. شیخ حّر عاملی، 9
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والــدی  بتواننــد تربیــت و تعلــیم  و چنانچــهشــود  می بســته انحرافــی رفتارهــای
روشمندی داشته باشند، میزان موفقیـت و سـعادت فرزنـدان خـود را چنـد برابـر 

ِحم  : »فرمود اکرم رسول اند. نموده ْب ا    الَّلهُ   ر  ان   ع  ع 
 
هُ   أ ل    ى  و  ّل  اِن   ِبِرهِ   ع  ْحّس  ْيِه   ِباْْلِ  ِإل 

ّلِف 
 
الَتن هُ  و  ْعِّليِمِه  ل   ْ ِدیِبهو   و 

ْ
ن  بـر را فرزنـدش کـه را ایبنـده کنـد رحمـت خداوند؛ ْ 

 بـه و بگیـرد ُانـس او بـا، نمایـد احسان او به اینکه به؛ کند یاری سعادت و نیکی
 .«بپردازد او وپرورش آموزش

وظـایف بسـیار مهـم پـدر و مـادر  ازجملـهدر ای  میان، آموزش قرآن به فرزنـد، 
ها را دربردارد و تـالوت آن،  سعادت انسان است؛ زیرا قرآن تمام قوانی  هدایت و

بخش ایـ  کتـاب آسـمانی، سـبب  کلید ارتباط با خداست و تدبر در آیات جـان
رو،  ازایـ  9شـود. ، شکوفایی استعداد و بـروز خالقیـت در فرزنـد می بیداری دل

آموختنـد و  بیشتِر مادر عالمان و بزرگان دی  بـه فرزندانشـان خوانـدن قـرآن را می
جعفـری  عالمـه مرحـوم دادنـد.  هـای قرآنـی پـرورش می ا بر اساس آموزهر ها آن

بـار کـه  آید ی  بار مادرم قرآن را به م  یاد داد؛ حتی یادم می نخستی »گوید:  می
خواند و میان راه که برای استراحت رفتیم، در طول راه مادرم قرآن میبه مشهد می

ع کرد و ی  سوره قرآن را به ما و نماز توقف کردیم، فرزندانش را دور خودش جم
 2.«تعلیم داد

ای است بـر  کند و آموزش آن، وظیفه ُانس با قرآن، آینده نی  فرزند را تضمی  می
ِّسـن  »فرماید:  می عهده پدر و مادر. حضرت علی  ْ ْن ُی

 
ـى اْلواِلـِ  أ ّل  ِ  ع  ل  ّق اْلو  ح 

ُه اْلُقْرآن   ِّلم  ُیع  ُه و  ب  د 
 
ِّسن  أ  ْ ُی ُه و  حّق فرزند بر پـدر، ایـ  اسـت کـه نـام نیکـو  3؛اْسم 

 .«برایش انتخاب کند، او را ادب بیاموزد و به او قرآن را آموزش دهد
                                                           

 .۶5، ص رسانه و نقش والدین در تربیت فرزندان. رضائیان بیُلندی، 9
 .22، ص ۱۴، ماهنامه جامعه، ش «گ تگو با خانواده عالمه جع ری. »2
 .۳۹۹، ح 72۴، ص ترجمه نهج البالغه. دشتی، 3
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 . ازدواج3

 زندگی در، در آن شکست یا کامیابی ساز که سرنوشت و مهم است امری ازدواج،
 آسـایش و آرامـش قـری  را زندگی موافق، و خوب همسر دارد. بسزایی تأثیر آینده

 فـراهم تعـالی و ترقـی و درونـی اسـتعدادهای پـرورش بـرای را زمینـه و کند یم
 و شـود مـی سـردی دل و یـأس موجـب ازدواج در شکسـت، بـرعکس. سازد می

 پــدر و مــادر ؛ بنــابرای دارد بــازمی تکامــ  و حرکــت از را درونــی اســتعدادهای
تواننـد  می مـثالً تری  نقش را در انتخاب فرزند خـود بـازی کننـد؛  توانند مهم می

ننــد زمینــه زودهنگــام ازدواج فرزنــدان خــویش را فــراهم ســاخته، موانــع آن، ما
 مشکالت اقتصادی را ح  نمایند.

های مختلف، آن را به  زنند و با بهانه متأسفانه امروزه، جوانان از ازدواج سر باز می
 شـدهدهد رغبت جوانان به ازدواج کم  های آماری نشان می داده اندازند. تأخیر می

امتیـاز اجتمـاعی اسـت. بـر اسـاس  یـ  بـه شدن ی تبدآن، در حال  و تأخیر در
هستند که پنج میلیون و  جوان مجّردهزار 200آخری  سرشماری، یازده میلیون و 

هزار ت  را زنان تشکی  630و پنج میلیون و  ،هزار ت  از ای  جوانان را مردان030
   9.دهند می

و برخـی  کننـدتواننـد ازدواج  ، نمیشـغلیت به دلی  مشکال پسران جوانبرخی 
اند. بـرای رفـع  نشی  شده خانه، یزیهتهیه جهبرای توانایی عدم دلی  به  نیز دختران

زیـرا  ؛اقدام والـدی  اسـت ،ها راه ای  اندیشی نمود. یکی از باید چاره ،ای  مشک 
یکان آنان قرار ویژه نزد قرآن وظیفه ازدواج دختران و پسران را بر عهده همه افراد، به

   2.داده است
                                                           

 . www.irna.ir/fa/News/81482462، نشانی: پایگاه اینترنتی ایرنا. ر.ک: 9
 .2۳ :. نور2
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تواننـد جوانـان را در  که می در جامعه، افراد نیکوکار بسیاری داریم ،از سوی دیگر
فردی نـزد پـدرم آمـد. از او »فرماید: می امام صادق .امر ازدواج کم  نمایند

پدرم در مورد فضیلت ازدواج بـا او صـحبت  .پرسید: آیا زن داری؟ او گفت: خیر
 9.«هفت دینار طال داد تا ازدواج کندکرد و به او 

های گوناگون، مانند فقر مـالی، اقـدام بـه  البته در ای  میان، برخی جوانان با بهانه
 یهـا آموزهنکـه در حال آنگرند؛  کنند و یا با دید صرفًا مادی به آن می ازدواج نمی

واج دینی، خداوند وعده داده است مشکالت اقتصادی کسانی را که اقـدام بـه ازد
 َوِإمؤاِئُکْم  ِعبؤاِدُکْم  ِمّْن  َوالَصاِلحيَّن  ِمْنُکْم   اَْلَيامى َوَأْنِکُحوا»کنند، ح  نماید:  می
هُ  ُيْغِنِهُم  ُفَقراءَ  َيُکوُنوا ِإْن  هِ  ِمّْن  الَُ ُِ  همسـر را خـود همسـر بـی زنان و مردان 2؛ َفّْض

 تنگدسـت و فقیـر اگـر را، درسـتکارتان و صالح کنیزان و غالمان همچنی  دهید.
 .« سازد می نیاز بی را آنان خود، فضِ   از خداوند باشند.

، جوان فقیری به محضر حضـرت رسـید و از نـداری ِشـکوه در عصر پیامبر
به او فرمود: برو ازدواج ک ! جوان حضور حضـرت را تـرک  کرد. رسول خدا

رم کرد و به فکر فرو رفت و با خود گفت: ای  چه راهبردی است؟ م  که پول نـدا
تا ازدواج کنم؟ در ای  فکر مشغول بود که مرد دیگری به او رسید و از دیدار او بـا 
پیامبر باخبر شد. آنگاه به دستور ای  آیه عم  کرد و گفت: م  دختر زیبـایی دارم. 

آورم. آن مــرد چنــی  کــرد و جــوان هــم مســیر تــالش و  او را بــه عقــد تــو درمــی
و پیشـرفت برکت داد و زندگی او به رفاه پذیری را پیش گرفت و خداوند  مسئولیت

نیز خطـاب  گزارش نمود. رسول خدا نتیجه را به پیامبر تبدی  شد. سپس
 3.«مر ازدواج، درنگ و تردید ننماییددر ا »به جوانان فرمود: 

                                                           

 .۱۹، ص 20، ج  الشیعة وسائل. شیخ حّر عاملی، 9
 .۳2 :نور 2.
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 . احترام4

بـه  سـاالن بزرگهای طبیعـی نوجوانـان، ایـ  اسـت کـه ماننـد  یکی از خواهش
م. نوجوانان انتظار دارند که پدران و مادران و همچنی  شخصیتشان احترام بگذاری

فرمـود:  رسـول خـدا 9برخـورد نماینـد. سـاالن بزرگبستگان، با آنـان ماننـد 
ُهم» ب  أْحِّسُنوا أد  ُکْم و  د  فرزندان خـود را احتـرام نماییـد و آنـان را نیکـو  2؛أْکِرُموا أْول 

جِمـ  مُ »فرمایـد:  نیـز می امـام رضـا .«تربیت کنیـد ـَيِر ا  ـ   الغ  َ  م   ْ ـر  عاش 
بيِر  الك   .«برخورد و معاشرت خود را با کوچ  و بزرگ، زیبا گردان 3؛و 

احتـرام  و امـام حسـی  بارها به امـام حسـ  ، رسول خدااساس ی برا 
وارد شدند. حضرت  نشسته بود که حسنی  گذارد. روزی پیامبر اکرم می

ستقبال نمود. آغوش خـود را بـاز کـرد و کودکان رفت و با احترام از آنان ا طرف به
]فرزنـدان عزیـزم![ » هر دو را بر شانه خویش سوار نمود و خطاب به آنان فرمود: 

 0.«است و شما چه سواران خوبی هستید رکب شما، چه خوب مرکبیمَ 
  بودم که امام سجاد یدالشهداسروزی در محضر گوید  عتبه می ب  عبیدالله

را بوسـید و  اش یشـانیپاش چسـبانید،  یش خوانـد، بـه سـینهوارد شد. امام او را پ
ـ »فرمود:  ّْلق  ن  خ  أْحّس  ْ    و  ی ب  ِر ا أْطي  پدرم بـه فـدایت بـاد! چقـدر   0؛ ِبنِبي أْن   م 
 .«بو و زیبایی خوش

 بـا چگونـه شـیرازی میـرزای کـه بودم شاهد خود م » :گوید می تهرانی آقابزرگ
 بـودم، ایشـان نـزد کـه بـار یـك. کـرد می اررفتـ ادب کمال با خود نوجوان فرزند

                                                           

 .۴۳5، ص ۱، ج جوان از نظر عقل و احساسات. فلسفی،  9
 .22۳ص ،  مکارم األخالق. طبرسی، 2
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 در. داد اجـازه میـرزا و گرفـت ورود اجازه آقا فرزند برای و آمد میرزا خدمِت  پیش
. ایسـتاد جـا همان سـالم، از پـس و شد داخ  ایشان خردسال فرزند هنگام، ای 

 چشـم و نشسـت زانـو دو روی ادب، یـتدرنها فرزنـد و داد نشسـت  اجازه میرزا
 کـودك درس و حـال از پرسـش بـه شـیرازی میرزای. دوخت زمی  به را خویش
. کرد نمی خطاب «آقا» کلمه با جز را فرزندش، گفتگو طی در و پرداخت خویش

 از کمـی او، احتـرام بـه و داد اجازه خواست. پدر رفت  اجازه فرزند مدتی، از پس
 1.«برخاست خود جای

 . نظارت و هدایت5

، هـای اجتمـاعی شـگیری اعضـای آن از انحرافتری  نقش خانواده بـرا  پی مهم
هـا  هـای امـروزی، خانواده ست. متأسفانه، در خانوادهها آننظارت بیشتر بر رفتار 

هـای هـدایتی و نظـارتی خـود را کمتـر ایفـا  صرفًا نقش حمایتی پیدا کرده، نقش
روابـط دختـر و  شـدن یعـاد مانندهایی  کنند. همی  امر، موجب بروز آسیب می

 های مجّرد شده است.  زایش آمار اعتیاد جوانپسر و اف
ها، بیشـتر دقتشـان  امام بعد از سّ  تکلیف بچه»گوید:  می عروس امام خمینی
تان  دانیـد بچـه پرسیدند: آیا شـما می بود. همیشه از ما می ها آندر تعلیم و تربیت 

یـا چـه کند و  وآمد می آید؟ با چه کسانی رفت رود و کی می کی از خانه بیرون می
 2«کند؟ هایی می صحبت

بـر نـوع پوشـش و انتخـاب دوسـت   معصـومی  اینکـه ائمـه توجه قاب  نکتۀ
بـودم کـه امـام  نزد امـام بـاقرگوید  . سلمه می کردند نظارت میفرزندان خود 

. امـام خطـاب بـه او فرمـود: فرزنـدم، آیـا لباسـت را مرتـب  وارد شد  صادق
                                                           

1  . www.elib.anhar.ir/pageview.asp?ID= 2۱۶۹۹  
 . ۱۹۱، ص ۱، ج پای آفتاب پابه. ستوده، 2
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ما گمـان کـردیم لباسـش کثیـف اسـت.  بیرون رفت و  کنی؟ امام صادق نمی
داشـت؟ فرمـود:  . به امام عرض کردم: فدایت شوم، چه اشکالی سپس، بازگشت
مراقب بودند که دوستاِن فرزندانشـان   بیت همچنی ، اه  9.«لباسش بلند بود

 2وآمد دارند. چه کسانی هستند و فرزندانشان با چه کسانی رفت
،  اند ها به بهانه اینکـه فرزندانشـان بـزرگ شـدهمتأسفانه، امروزه برخی پدر و مادر

شـان مرتکـب  تا وقتـی فرزندکه و مادرانی هستند  انمراقب آنان نیستند. اینان پدر
کنـد. ایـ  در  می  دانند او کجاست و چه ، نمی جرمی نگردیده و روانه زندان نشده

دارنـد؛ زیـرا حالی است که امروزه فرزندان ما، بیشتر از هر زمانی به مراقبت نیـاز 
تهـاجم فرهنگـی، جوانـان مـا را تهدیـد ها افزایش یافته اسـت و  هنجاریزمینه نا

 .  کند می

 . تشویق6

،  هـای تربیتـی، تشـویق اسـت. تشـویق، بـه منظـور ایجـاد انگیـزه شیوه ازجمله
هـای کودکـان و نوجوانـان، امـری ضـروری اسـت.  شناسایی اسـتعداد و قابلیت

نداشـته باشـند و  یآگـاه خـود های  و قابلیت ها مندیفرزندانی که از توان بسا چه
را بـه دلیـ  انجـام  هـا آنو وده را شناسایی نم فرزندانشانهای  والدی  باید توانایی

 های خوب، تشویق کنند.  کار
فرزنـدان خـود را نیـز تشـویق  ضم  تشویق دیگـران بـه ایـ  امـر،  بیت اه 
شدیدی مبـتال شـدم. پـدرم بـر م  به بیماری »فرمود:  کردند. امام سجاد می

ای داری؟ عرض کـردم: دوسـت دارم از کسـانی  بالینم آمد و فرمود: چه خواسته
باشم که درباره آنچه خداوند برایم تدبیر کرده، نپرسم؟ پدرم در مقاب  ای  جمله، 

                                                           

 .  ۴5۴، ص 5، ج  نت سیر نور الثقلی . حویزی، 9
 .2۳۴، ص مکاتیب األئمة. احمدی میانجی، 2
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به م  آفری  گفت و فرمود: تو مانند ابراهیم خلیلی که به هنگام گرفتاری، جبرئی  
خواهی؟ او در جواب فرمـود: ]دربـاره آنچـه  پرسید: از ما کمك مینزدش آمد و 

کنم. خداوند، مرا کافی است و او، بهتـری   پیش آمده،[ از غیر خداوند سؤال نمی
 9.«وکی  است

 عملـی زشـتی از فـرد نمودن متوجـه و سـازی آگاه معنای به نیز تنبیه سو، دیگر از
 تـا ییـدتأ عدم از را وسـیعی نـهدام تربیتـی، اص  ای  مرتکب شده است. که است

 رفتـه، فراتـر الزم حّدومرز ، ازوجه یچه به نباید ولی ؛گیرد یدر برم بدنی مجازات
 تربیـت از نظـر ویژه بـه، تنبیـه. باشـد خشونت ابراز و خاطر تشّفی برای ای وسیله
 و وظـایفش بـه فـرد آگـاهی سبب که باشد برخوردار ظرافتی چنان از باید دینی،

 .شود نامطلوب رفتار تکرار عدم

  . محبّت7

 عـاطفی و فرهنگـی فقر، معاصر جهان ماشینی جامعه در بشریت فقر تری  عمده
 کمبـود هـا نیـز خانواده در امـروزی نوجوانـان و کودکان مشک  تری  مهم و است

 بـه نسـبت که کرده سفارش مادران و پدران به اسالم، راستا ای  است. در محّبت
 در، نشـاندن زانـو روی قبی  از، رفتاری اقدامات. کنند ّبتمح خود ابراز فرزندان
 از بسـیاری در، کشـیدن نـوازش دسـت هـا آن سـر بـر و بوسـیدن، گرفت  آغوش

 2.است گرفته قرار تأکید مورد روایات،
ان  »فرمود:   پیامبر خدا ِحّبـوا الِغـْبي 

 
ُمـوُهم  أ اْرح  ُهـْم    و  ُفـوا ل   َ ُموُهْم  ُْ ـْ  ع  ا و  ـِإذ   1؛َ 

ای دادید، عمـ   آنان وعده ها را دوست بدارید و به آنان ترّحم کنید و هرگاه به هبچ
                                                           

 .۶7، ص ۴۶، ج  األنوار بحار. مجلسی، 9
 .2۹2، ص سیمای خانواده در اسالم. جمعی از نویسندگان، 2
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ُم   الَّلـه    ِإَن : »فرمـودنیـز  صادق امام .«نمایید ـْرح  ي  ْبـ     ل  ـِ ه  ُحِبـِه  ِلِشـَ  ِ  اْلع  ل   1؛ ِلو 
 .«دهـد می قـرار رحمت مورد فرزندش، به بیشتر محّبت جهت به را بنده خداوند

 از یـك هیچ بـه حال تابـه مـ  داشـت اظهار آمد و اکرم رسول حضور مردی
 رسول، او رفت  از بعد.  ام نبوسیده را ها آن هم بار یك نکرده، عالقه اظهار فرزندانم

ا: »فرمود خدا ذ  ُج    ه  َنهُ    ِعْنِ    ر 
 
ْهِ    ِمْن   أ

 
 اهـ ، مـرد ایـ ، مـ  نظر به 2؛الَنار  أ

 عبـادت، فرزنـدان به عالقه و عشق اظهار اخد پیامبر منظر از« ..است آتش
ْن : »است حسنه و ثواب دارای شده، محسوب َب    م  ل  ه ق  ب   و  ت  ـهُ  الّلـهُ  ک  ـنة   ل  ّس   3؛ح 
 حسـنه او بـرای، عمـ  ایـ  مقابـ  در خداونـد، ببوسـد را خـود فرزنـد هـرکس

   .«نویسد می

                                                           

 .50، ص ۶، ج الکافی. کلینی، 9
 .50، ص ۶، ج الکافی. کلینی، 2
 .۳0۴، ص 7، ج األنوار بحار. مجلسی، 3





 

 شناسی بلوغ دختران و وظایف والدین روان
  *یاکبر راضیه علیدکتر 

 **بابایی ابوالفضل سید

 اشاره

سـالی در  ای بحرانی در زندگی انسان است که زیربنای زندگی بزرگ بلوغ، مرحله
 نوشـتارهایی در بلوغ پسران و دختران وجود دارد کـه  شود. تفاوت ریزی می آن پی

هـای  توصـیفی درصـدد ارائـه تصـویر کلـی از ویژگی -حاضر به روش تحلیلی 
خطـر  کارهایی برای والدی  در جهت گذر بیراهختران و بیان شناسی بلوغ د روان

رو، بررسی شرایط دوران بلوغ دختران از منظر  پیش اثراز ای  مرحله است. هدف 
شـده حـاکی  های انجام گیری از آیات و روایات است. بررسی شناسان با بهره روان

روانـی، از ای  حقیقت است که یکی از راهکارهـای همـوار کـردن مسـیر بلـوغ 
« اندیشـی مثبت»، «سـب  تبیـی »بینی است و در سـایه تحقـق سـه امـر  خوش

 رسد. مینوجوان به ای  توانمندی  «تسلط و چیرگی» و

 تعریف بلوغ

 .گیـرد قرار می سالی بزرگکه فرد بی  کودکی و  رسد فرامیدر مسیر زندگی، زمانی 
                                                           

 مدرس حوزه و دانشگاه. *
 شناسی اسالمی مؤسسه اخالق و تربیت. کارشناسی ارشد روان **
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رد دسـتخوش تحـولی ای که فـ شود؛ دوره می نامیدهای  دوره از زندگی، نوجوانی 
در ایـ  مرحلـه از  .سازد اساسی شده و ای  تحول او را برای زندگی آینده آماده می

ای در جسـم و روح و روان خـویش مواجـه  زندگی، نوجـوان بـا تغییـرات عمـده
هست و آنچه باید باشد. نـه از مزایـای کـودکی  ازآنچهشود. او سردرگم است  می
. گرچـه ایـ  دوره، فرصـت مناسـبی را سالی زرگبمند است و نه از امتیازات  بهره

گـذارد، امـا  ها و آمـاده شـدن بـرای آینـده در اختیـار فـرد می برای کسب مهارت
کنـده از تعـارض و نوسـان بـی  وابسـتگی و  دوره معموالً  حال درعی  ای اسـت آ

کنـد و از حمایـت مـالی  استقالل. در شرایطی که فرد در خانه والدی  زندگی می
طور کامـ  احسـاس خودبسـندگی  توانـد بـه می دشواری بهدار است، آنان برخور

 1.کند
های دهـه دوم  سالگی اسـت و تـا آخـری  سـال 92از س   معموالً آغاز نوجوانی 

یابـد. وافه بلـوغ بـه  شـود، ادامـه می کام  می وبیش کمزندگی که رشد جسمانی 
بـه معنـای رسـیدن در لغت و  « َبلَ »بلوغ از ود. ش اولی  مرحله نوجوانی گفته می

مقصد مکان باشد یا زمان یـا امـری معـّی  و  آنکهاز  اعم ؛به انتهای مقصد است
وقتـی  2.بـه آخـر آن نرسـد هرچنـدالبته گاهی نزدی  شدن به مقصد مراد است 

و تکلیـف بـر  هیعنـی عالئـم بلـوغ در او پیـدا شـد ؛بچه بـال  شـد شود میگفته 
رشـد بـه رسد ) میه سنی  ازدواج و رشد بلوغ، فرد به است. با وقوع آمد اش عهده

بلـوغ، بـه حـد رشـد بنـابرای   3(؛معنای پختگی و رسیده شدن میوۀ عق  اسـت
و در   رسیدن و جوان شدن کودک است. حد رشد یا بلوغ دختر در دی  اسـالم ُنـه

                                                           

 .۱70، ص ۱، ج شناسی زمینه رواناتکینسون و دیگران،  .9
 .22۸، ص ۱، ج قاموس قرآن قرشی، .2
 .275، ص ۴، ج المیزانطباطبایی،  .3
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1سالگی تعیی  شده است. قانون شانزده
 

، ها بزرگ شدن تخمـدان آن در دختران به شک  اتتظاهر و آغاز ها ازدیاد هورمون
، اسـت سالگی یازدهکند. اوج رشد در دختران  بروز می تغییر شک  بدنها و  سینه

شــود.  دیـده می سـالگی هســ  نُ آثــار بلـوغ دختـران از ، ولـی در بعضـی جوامـع
توان گفت عـواملی  دانند. می تر از ای  می ای هم س  بلوغ را پایی  عده وجود باای 
نطقه جغرافیایی، ساختمان بـدن، تغذیـه و سـالمت در جنسیت، وراثت، م مانند

 2.شروع بلوغ مؤثرند
تربیتی یـاد -به رشد اخالقی آنوالدی  در ای  شرایط جدید که در دی  و عرف از 

فرزنـد شود، معمواًل دچار چالش و نگرانی نسبت به نوع وظایف خود در قبال  می
تری هسـتند.  نقـش سـنگی دار  شوند. در ای  راستا مـادران عهـده می شاننوجوان

شاید بتوان گفت بلوغ، تولدی دوباره است؛ با ای  تفاوت که بـرعکس تولـد اول، 
زنـد تـا فـرد جدیـدی متولـد شـود.  وپا می تولدی ارادی اسـت، نوجـوان دسـت

گونه که جنی  از محیط روانی، جسمی و... والدی  خصوصًا مـادر اسـتفاده  همان
د، نوجوان نیز از محـیط، امکانـات و اطالعـات کن نموده و خود را آماده تولد می

کنـد تـا فـردی الیـق  آوری نموده، اسـتفاده می حال جمع علمی و اخالقی که تابه
شود که نوجوان در دوران بلوغ چه  برای جامعه شود. در اینجا ای  سؤال مطرح می

ت اخالقـی او را هـدای -توانند بلوغ روانی  والدی  چگونه می و هایی دارد؟ ویژگی
 کنند؟

هــا در ایــ  دوران،  هــای آن شناســی بلــوغ دختــران و ویژگی در ایــ  نوشــتار روان
به ایجاد، اصـالح و یـا ارتقـای   شود تا والدی  بتوانند بعد از تبیی  آن شناسایی می

 رفتار نوجوانشان بپردازند.
                                                           

 .۴۳۸، ص ۱، ج فرهنگ عمید. عمید، 9
 .2۶۸، ص گونه فرزندتان را تربیت کنید این. عطاری کرمانی، 2
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 های بلوغ دختران یژگیو

 . جسمی و حرکتی1

ول قد، بزرگ شدن سینه و لگ  خاصره، های مهم بلوغ در دختران افزایش ط نشانه
پیدایش موهای زهار و سرانجام عادت ماهانه است. عادت ماهانـه، پایـان رشـد 

، گـذاری نیسـت دارد. نخستی  عـادت همـراه بـا تخم  سریع بدنی را اعالم می
ها، هورمـون اسـتروفن  فعالیـت تخمـدان بـر اثـرکشـد تـا  مدتی طـول میبلکه 

. بمانـدرود، آنگاه ثابـت  تدریج رو به فزونی  تا سه سال به و میزان آن فتهیا افزایش 
سنی رسیدن بـه سـ   ۀامنشود. د می تولیدمث نوجوان قادر به  در ای  هنگام دخترِ 

 99تری، حتـی در  بلوغ جنسی بسیار گسترده است. برخی از دختران در س  پایی 
گی را بار قاعـدسالگی برای اولی   93سالگی و برخی در سنی  باالتری، حتی در 

 1.است ماهگی نهسال و  92 ،. متوسط س  آغاز قاعدگی دخترانکنند تجربه می
وجوش بیشتری دارد، هرچند گـاهی دچـار خسـتگی  نوجوان در ای  دوران جنب

اش غالب نیست. در ای  شرایط نوجوان باید باشگاه بـرود،  شود، اما خستگی می
که انرفی  طوری لف شرکت کند بههای مخت فعالیت بدنی داشته باشد و در کالس

 2بدنش هدایت شود.

 . عقلی و ذهنی2

نزدیـ   سـاالن بزرگدر ای  مرحله، رشد مغز و دستگاه عصبی بـه میـزان رشـد 
توانـد بـه حـ   هنـوز نمی ،های الزم اما نوجوان به سبب کمبـود تجربـه ،شود می

عملیـات  توفیق یابد و هماننـد آنـان پاسـخ دهـد. در مرحلـه ساالن بزرگ مسائ 
های مهم در  شود، برخی از توانایی سالگی آغاز می 99در س   معموالً صوری که 

                                                           

 .220، ص شناسی رشد کودک و نوجوان روان. پارسا، 9
 .۳۸و  ۳7، ص ۳، ج چگونه فرزند نابغه داشته باشیمکاظمی،   . ر.ک:2
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تری  ایـ   شود که در سنی  قب  وجـود نداشـت. اساسـی تفکر نوجوان پدیدار می
آنچـه »یعنی تغییر در تفکر از  ؛ها تأکید بر تفکر مبتنی بر احتماالت است توانایی
 .  «آنچه ممک  است باشد»به  «هست

قـرار  رویش پـیشییر جهت تفکـر در شـیوه برخـورد نوجـوان بـا مسـائلی کـه تغ
از طریق تصور تمام روابط ممک  در تواند  مییابد. نوجوان  گیرد، انعکاس می می

ن از آگاهی نوجـوا. بپردازدله ئبه بررسی ی  مس، میان ی  مجموعه از اطالعات
واقعیـت تشـخیص  سازد ذهنیـات خـود را از را قادر می ویاحتماالت است که 

گیری و ایجاد  گر شک  رود، او خود را نظاره تدریج که س  نوجوان باال می به .دهد
گیری هویـت او نیـز، همـراه بـا تغییـر و اصـالح در  بیند. شک  افکار خویش می

تـری  مفـاهیم ماننـد خـدا و  گیرد و درباره کلی هایش، سرعت بیشتری می اندیشه
 آورد.  ای به دست می های تازه جهان هستی نیز قضاوت

کنـد. آگـاهی از  های فراشناختی نیز در ای  دوره در ذه  نوجوان رشد می توانایی
آن در حافظـه، آگـاهی یـافت  از  داری نگـهو  چیز یـ تمایز بی  دریافـت سـاده 

تر بـرای  های حافظه خود و استفاده کردن از فنون پیچیـده ها و محدودیت ظرفیت
هـای جدیـد نوجـوان دربـاره  دانـش و آگاهی زجملهاکم  به یادآوردن مطالب 

ذهـ  او را بـاال خواهـد بـرد. همچنـی ،  کـاراییهای شناختی است کـه  فعالیت
رسد که اسـتفاده از راهبردهـای کارآمـدتر  های ذهنی نوجوان به حدی می توانایی

 1.سازد پذیر می له و برخورد با تکالیف گوناگون را برایش امکانئدر ح  مس
هضـم نیسـت. از  مرگ برای نوجـوان قاب     دوران، مسائ  ماورا و مسئلهازای پیش

و هـر آنچـه بـه  ای  مرحله است که مسائلی مانند بهشت و جهنم، خـدا، فرشـته
کـه در  شـود تـا آنجـا کم برایش شفاف می کند، کم ماورا مربوط است را درک می
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جز  یـ  دوران بـهرسـد. نوجـوان در ا سالگی به رشد باالی خـود می انتهای پانزده
کند، جرقه بیشتر اختراعـات در ایـ  دوران  واقعیت، از تخی  خود نیز استفاده می

 شود.  زده می
هـا  بـا آنصـورت عـادی  او دوست دارد غیر از چیزهایی که در اطراف خودش به

مشـاهده  راحتی بـرای مـا قاب  برخورد دارد با مسائ  جدیدی روبرو شود و ای  به
طبق دستور مادرش غذا  ازای  برای دختران. دختری که تا پیشاست مانند آشپزی 

کردن مـواد غـذایی، طعـم و  جا جابهکند با  کم عالقه پیدا می کرد، کم درست می
شـدن بـا یـ   بوی جدیدی ایجاد کند. او هنگـام صـحبت بـا دیگـران یـا مواجه

  تمام کوشد با در نظر داشت کند، بلکه می گیری نمی مطلب، دیگر مث  قب  نتیجه
 1گیری کند. خوبی نتیجه مسائ  و با فکر و تدبیر، به

 های عاطفی . ویژگی3

تری  خصوصیات بلوغ نوجوان اسـت. زنـدگی امـروزه  رشد عاطفی، یکی از مهم
عللـی ازجملـه پیشـرفت  گیرد، امـا بـه ما نیز بیشتر تحت تأثیر ای  عام  قرار می

ی کـه از یکسـو تشـنه محبـت فّناوری، ای  مسئله دچار زوال شده است. نوجـوان
ای  خواهـد اسـتقاللش را آشـکار کنـد، لحظـه والدی  است و از سوی دیگـر می

ای دیگـر گویـا تمـام  کنـد و لحظـه همچون قهرمان، شاد و خوشـحال رفتـار می
های عالم روی سرش خراب شده است. وقتی هـم کـه در دنیـای خـود فـرو  غم
 2گیرد. امیدکننده وجودش را فرامیپردازی بسیار، افکار نا سبب خیال رود به می

ــودش ــرای خ ــت و ب ــ  اس ــیاری قائ ــویش ارزش بس ــه خ ــبت ب ــوان نس  نوج
کوشد با توجه به وضع آرایش و پوشش، خـود را آدم  کند. او می گذاری می سرمایه
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تابـد. امـروزه  جایی که پـذیرای او نباشـند را برنمی متشخصی نشان دهد. ورود به
ظاهر، نوع آرایش و پوشـش، در حقیقـت وجـود  دختران، با انتخاب ای  وضع و

آن  دهنـده   نشـانزنند که ما هستیم، به ما نگاه و توجه کنیـد. ایـ خود را فریاد می
هـا توجـه نشـده یـا اگـر شـده فقـط  ازای  بـه آن کنند پـیش است که احساس می

جسمشان برای دیگران مهم بوده است؛ بدی  خاطر با رسـیدگی و توجـه خـاص 
 شوند. ظاهرشان وارد جامعه میافراطی   ستگیبه جسم و آرا

 اجتماعی ـهای فردی  . ویژگی4

کننـد.  های همساالن اهمیت زیادی پیـدا می ها یا گروه در ابتدای نوجوانی، دسته
هـایی را  خـود نقشدر ای  راستا د و نکوشد گروه همساالن، او را بپذیر نوجوان می
نیـاز فـراوان دارد، امـا  ساالن بزرگیید گرچه به نظر مساعد و تأ ؛پذیرد در گروه می

 هـا آنها و قـوانی   گذراند و اندیشه می شبیشتر وقت خود را با دوستان و همساالن
گرایی و تبعیـت  گروه 1.دهد ترجیح می ساالن دیگر بزرگمعیارهای والدی  و  ررا ب

کـه گـاهی بـه سرکشـی از  طوری کنـد، به از گروه جای تبعیت از والدی  را پر می
 شود.  والدی  منجر می

حـال  هـای ایـ  دوره اسـت کـه درعی  تری  ویژگی الگوپذیری یکی دیگر از مهم
اش  باشد. نوجوان دوست دارد خـود را شـبیه فـرد موردعالقـه بسیار خطرناک می

کردار یا بدکردار باشد، بازیگر سینما باشـد  کند، محبوبی که ممک  است درست
ترهـا  از بزرگ ای عـدهبرهه از زنـدگی خـود، بـه  یا عارفی وارسته. نوجوان در ای 

هـا  ترهای دیگـر انتقـاد کنـد و بـا آن راحتی از خیلی از بزرگ گذارد و به احترام می
 2کند. لفظی یا عملی مخالفت می صورت به

                                                           

 .22۳، ص شناسی رشد کودک و نوجوان روان. پارسا، 9
 .۱۸، ص ۴، ج چگونه فرزند نابغه داشته باشیمکاظمی،   . ر.ک:2
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 . تدریجی بودن تحقق بلوغ روانی5

های جسـمی،  شناسان بر لزوم اص  تدریجی بودن رشد انسان در همه زمینه روان
قرآن کریم نیـز بـه ایـ  مسـئله در قالـب تشـریح  1شناختی و روانی اذعان دارند.

ــد. مراحــ  رشــد جســمی و روحــی اشــاره می در بلــوغ، اصــول تربیتــی و  2کن
گیری، محبت و مقدم بودن نیازهـای زیسـتی  شناسی زیادی ازجمله سه  جامعه

 نیم.ک دخی  است و ما از باب نمونه، اص  تدریجی بودن رشد را مطرح می
سازند کـه پـرورش  یمتربیت تدریجی ای  اص  را خاطرنشان  در اکرمپیامبر 

سـیری مـنظم صـورت  بـر اسـاسی رشد بدنی، ذهنی و عقلی و ها دورهباید در 
ی تربیتـی را بـه سـه دوره؛ هـا دوره رسـول گرامـی اسـالم اساس، ی براگیرد. 

ــیادت» ــت»، «س ــای« وزارت»و « اطاع ــه نیازه ــه ب ــا توج ــیم و ب ــر دوره  تقس ه
ی نمازآموزی مراحلـی را براآن حضرت  نمایند. یمی خاص بیان ها عم دستورال

ی سـالگ سهوالـدی  بایـد در »یـرد: بگیج با نماز انس تدر بهفرمایند تا فرد  یمذکر 
ی "محمـد چهارسـالگ( را بـه طفـ  بیاموزنـد و در اللـهکلمه توحید )ال الـه اال 

ی رویش را به قبله کنند و به او بگویند سالگ پنج" را به او یاد بدهند و در الله رسول
ی کامـ ، رکـوع و سـجده صـحیح را بـه او سـالگ ششسر به سـجده گـزارد. در 

ی به طف  بگویند دسـت و صـورتش را بشـوید و نمـاز سالگ هفتبیاموزند و در 
 3«.بگزارد

د باید در هنگـام انعقـا دهند، می والدینی که به بلوغ روانی نوجوانشان اهمیت می
های دی  توجه الزم داشته باشند. طبـق برخـی روایـات  ها و آموزش نطفه به آموزه

برای تربیت نیکوی فرزند باید از زمـان ازدواج، اقـدامات خاصـی انجـام شـود؛ 
                                                           

 .50، ص شناسی رشد با نگرش به منابع اسالمی روان. جمعی از مؤلفان، 9
 .۶7مؤمنون: . 2
 .۱۴۳، ص 2، ج تربیت دینی. داوودی، 3
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دام  و صـالح ازدواج کنیـد؛ زیـرا  بـا زن پـاک»فرمودند:  چنانکه پیامبر اکرم
   1«.ها و ریشه تأثیرگذار است فن

ر مهم تربیتـی، اقتصـادی، اجتمـاعی و خـانوادگی هسـتند کـه در بسیاری از امو
و هفت سـال  5هفت سال اول 4ی  سال اول، 3شیردهی، 2تولد،از های بعد  دوره

مثال اگر والدی  نیازهـای  عنوان دوم باید مورد اهتمام پدران و مادران واقع شوند. به
ت سال دوم، کـه فرزنـد های قبلی تأمی  کرده باشند، در دوره هف فرزند را در دوره

 توانند او را برای نوجوانی آماده کنند. برداری است، می مهیای آموزش و فرمان

 وظایف والدین در زمان بلوغ دختران

های خـاص خـود، طبعـًا در جهـت حفـظ سـالمتی  دوره نوجوانی با پیچیـدگی
شـده و  درسـتی بررسی طلبد. اگر  احتیاجـات نوجـوان به مالحظات دقیقی را می

تواند مراح  رشد خود را سپری کنـد.  راحتی می اسخ مناسب به آن داده شود، بهپ
در ای  فرآیند کم  والدی  حائز اهمیت فراوان است که در ذی  به برخی از ایـ  

 شود. ها اشاره می همیاری
مزاجی  والدی  نیازهای عاطفی نوجوان را فراموش نکنند؛ اگرچه سرکشی، عصـبی

کند، ولـیک  ایـ   های ابراز محبت والدی  را کور می ن راهگرایی فرزندشا و خلوت
آمده، همچنان میان خود و فرزند خود بزرگـراه  اند که با تحم  شرایط پیش والدی 

                                                           

 .۴2، ص ۸، ج تاج العروس من جواهر القاموس. حسینی زبیدی، 9
 .۱۳۹، ص ۱5، ج مستدرک الوسائل. نوری، 2
 .۶۶5، ص 2۶، ج منابع فقه شیعه. بروجردی، 3
گویـد:  : اریکسون می۴۱، ص شناسی رشد انسان از تولد تا مرگ( رشد انسان )روان. رایس، 0

اگر مادر در سه سال اول خصوصًا سال اول نیازهای عاطفی، روانی و زیستی کودک را فراهم کنـد 
 که احساس امنیت برایش حاص  شود او در آینده فرزند بهنجاری خواهد بود. طوری به
  .۳2، ص شناسی روانی آسیبسوزان،  -. پی. هالجی 0
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 دارند. محبت را باز باقی نگه می
توانند بـا پیگیـری مسـائ  درسـی، گذاشـت  وقـت خصوصـی بـرای  والدی  می

د را به دختر نوجوانشان نشـان دهنـد و محبت خو فرزندشان و درد دل کردن با او،
نوجوان به محبـت پـدر و مـادر، هـر دو دختر گونه که هست بپذیرند.  او را همان

عنوان نیـاز عـاطفی از جـنس  عنوان دوست و به پـدر بـه نیازمند است؛ به مادر به
و ایـ   عنوان ولّی و مقتدر باید توسـط مـادر حفـظ شـود مخالف. جایگاه پدر به

کـه پـدر بـه دختـر نوجـوانش  با هم راهگشاسـت. هنگامی« محبت»و « اقتدار»
محبت کند، او را بنوازد، برایش کادو بخرد یا او را به گردش ببرد، ایـ  پـدر بـرای 

ای  بالد مـرد قـوی شود. در ای  هنگام، دختر به خود می دختر بسیار ارزشمند می
توانه محکمـی کند؛ پس دارای پش که حرفش حساب دارد به او توجه و محبت می

ای در دلـش  توانـد ذره صورت است که محبت پسران خیابـانی نمی ای  است. در
 جا باز کند و او را بفریبد.

تصــویرگر چنــی  شــرایطی اســت. دختــری کــه تــا ســ  « دختــر شــینا»کتــاب 
چنان از محبت پدر برخوردار بـود کـه  آن ـتقریبًا س  ازدواجش  ـسالگی  چهارده

نشسـت و غـذا  نشستند او بر پای پدر می بر سر سفره میکه دیگران  حتی هنگامی
ای او را برای زندگی آبدیده کرد و توانست سختی زنـدگی  خورد. چنی  گذشته می

را به دوش بکشد و با مشکالت آن مبارزه کند. او از محبت پر شده بود و دیگر در 
 1دنبال جلب محبت نبود. زندگی به

قـدر بایـد بـه  عنوان یـ  دوسـت، آن بـه مسئله دیگـر اینکـه والـدی  مخصوصـاً 
کم با تغییرات دوران بلوغ آشـنا کننـد و  دخترشان نزدی  باشند که بتوانند او را کم

مرحله به او آموزش بدهند. تمام حواس مـادر بایـد بـه  به اطالعات الزم را مرحله
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بینی کند با وضع موجود دختر مثاًل تـا یـ   که بتواند پیش طوری دخترش باشد به
ماه دیگر امکان دارد عادت شود. دختر پیش از رسیدن زمان اولی  عـادتش، بایـد 
هر آنچه را که نیاز است ی  دختر از مادرش بشنود، دریافت کند. مسائ  مربوط 

نباید زودتـر از موعـد بـه نوجـوان آمـوزش داده  ـمخصوصًا خون دیدن  ـبه بلوغ 
 1.ندک شود، ای  کار اضطراب و نگرانی او را زیاد می

های زنـدگی و...  والدی  باید تمام وقت نوجوان خود را با تفریح، آموزش، کالس
  شـود انـرفی د، پر نمایند. ایـ  خسـتگی سـبب میکن که جسم وی را خسته می

زیادی از بدنش خارج شده و به آرامش برسد. نکتۀ مهم اینکه تبلت، تلف  همـراه 
کردن اوقات دختران نوجوان نیستند.  وجه وسیلۀ مناسبی برای پر هیچ و امثال آن به

رسـانند، روان  ای  وسای  عالوه بـر اینکـه ازلحـاظ جسـمی بـه بـدن آسـیب می
نوجوان را نیز آشفته کـرده و سـبب بـروز اخـتالف زیـادی بـی  والـدی  و فرزنـد 

 شوند. می
اند، نوجوان را از بیکـاری کـه  خواسته 2والدی  باید طبق آنچه ائمه معصومی 

های اساسی در حـد تـوان  دارند و به او مسئولیت  سادی است، دور نگهمنشأ هر ف
شود از میزان فکر کردن بـه مسـائ  واهـی کاسـته  واگذار کنند. ای  کار سبب می

 وپنجه نرم کند و خود را مفید بداند. کم با واقعیت زندگی دست شود، کم
                                                           

 .2۸۸و  27۸، ص شود کودک من بزرگ مینیا،  جعفری  . ر.ک:9
: إّیـاُکم و الَکَسـَ  : اإلمام علی۴۹5، ص 5، ترجمه احمد آرام، ج الحیاة. حکیمی اخوان، 2

را ادا  فإّنه َم  َکِسَ  لم ُیَؤِد َحَق الّلـه ِ َعَزوجـَ ؛ از تنبلـی بپرهیزیـد، زیـرا کـه آدم تنبـ  حـّق خـدا
: َمِ  اْسَتَطاَع َأْن َیْمَنَع َنْفَسُه ِمْ  َأْرَبَعِة َأْشَیاَء َفُهـَو َخِلیـقب ِبـَأْن اَل َیْنـِزَل ِبـِه اإلمام علی ـکند.  نمی

ـَوانِ  َجاَجـُة َو اْلُعْجـُب َو الَتّ ی؛ هـر کـس َمْکُروهب َأَبدًا ِقیَ  َو َما ُهَ ّ یا َأمیَرالُمؤِمِنی ؟ َقاَل اْلَعَجَلُة َو الَلّ
ای بـه او نرسـد.  بتواند چهار چیز را از خویشت  دور نگاه دارد، شایسته آن اسـت کـه هرگـز بـدی

پرسیدند: آن چهار چیز چیست ای امیر مؤمنان؟ فرمود: عجله، لجبازی، خودخواهی و سستی در 
 رساند. یا آسیب می: الَکَسُ  َیُضُر ِبالِدیِ  َو الُدنیا؛ تنبلی به دی  و دناإلمام الباقر ـکار 
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ارای اهمیت بیشـتری یکی دیگر از ابعاد دوران بلوغ که در قیاس با سایر ابعاد آن د
 ـبلـوغ روانـی »شـوند  است و والدی  در رابطه بـا آن معمـواًل دچـار چـالش می

در « بینی خـوش»است. بهتری  راهکار والدی  در ای  شـرایط، ایجـاد « اخالقی
اْلـُّلُه  الَّظـِن  ُحّْسُن »فرمودند:  خصوص دختران است. امام صادق نوجوانان به

 
أ

ْر إِ ِمْن ُحّْسِن  اِن اْلم  ـيِن یم  يـِه ِبع  ـر  ِإل  ّظ  ـا ن  ْن یـر   کـَ  م 
 
ُتـُه أ م  ـْ ِرِه و  ع    ِة ال  م  ِء و  س   

ِة  ـِة و  الِغـيان  ان  ياِ  و  اْْل م   ْ ّْلِبِه ِمن  اْل ى ق  َِ يِه و  ُقِذف   َِ يُث ُرکب   ْضِ  ِمْن ح  ِ  و  اْلف  ار  الَطه 
و سالم بودن سینه و  ی، ایمان محکم و نیکوی انسانگمان خوشریشۀ  1؛و  الِغْ ِق 

که به هر چیـزی  است ی اهای اخالق سوء است و عالمت آن  یکیتارقلب او از 
 اسـتنگرد با چشم پاک و نظر فضیلت بنگرد و ای  حقیقت بـدان خـاطر  که می

ــفات و  ــود او ص ــه در وج ــده یزهغرک ــب ش ــایی ترکی ــبش خوی ه ــای  و در قل ه
حسـ  ظـ   هـا آناقتضـای مخصوصی به ودیعه گذارده شده است که طبیعت و 

 «.است
ای سـازنده برقـرار  شود فرد با خود، دیگران و خداوند رابطـه بینی سبب می خوش

همـان طفولیـت در روان و قلـب  کند. سزاوار است والدی  بذر حسـ  ظـ  را از
اش باید قلـب خـود و فرزنـد و همسـرش را مـدیریت  دختری که در زندگی آینده

 کند، نهادینه کنند.
های  یـهپا« اندیشـی مثبت»تـوان بـا  یم تحقق بهتر بلوغ روانی نوجـوان،در روند 

ینی را در او تقویت نمود. والدی  باید دقت داشته باشند که درباره مسـائ  ب خوش
مختلف، مثبت فکر کنند، تفکرات مثبت را به زبان آورنـد و در حضـور نوجـوان 

هایی وجـود  گرایی تفاوت واقع اندیشی و به اینکه بی  مثبت با توجهبیان کنند؛ البته 
یی دور گرا واقـعرا از  هـا آناندیشی در نوجوانـان نبایـد  دارد، تقویت روحیه مثبت
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 کند.
تـوان بـا ممارسـت و تمـری  تقویـت کـرد. والـدی   یممثبت اندیشی نوجوان را 

نوجوان زمانی شـاد  مثالً باید در شرایط مختلف ای  حس را در او ایجاد کنند.  می
رو وقتـی بـا والـدی  بـه  ازایـ  اشد؛  است که فرصت انتخاب داشته بیب خوشو 

رود با در نظر گرفت  قوانی  خاصی از جانب والدی ، ای  حـق را داشـته  یمخرید 
باشد که دو چیز را برای خود انتخاب کند و مالکیت آن را داشته باشد. وقتی قـرار 

ابـراز تمایـ  نوجـوان، است اعضای خانواده با هم به مهمانی بروند، در صورت 
اجازه دهند خودش انتخاب کند چه لباسی را بپوشد. ایـ  اقـدامات، او والدی  به 

مسـتقیم  طور بـهیرگذار بودن تأثاحساس فعال بودن و  کند. یماو را فعاالنه تربیت 
ــر ایــ   مــؤثردر نوجــوان  نشــاطبــر ایجــاد روحیــه شــادابی و  اســت، عــالوه ب

 یابد. یمیق افزایش ش نیز از ای  طرنفس اعتمادبه
ینی در ب خـوشعوام  ایجـاد روحیـه شـادابی و  عنوان بهتوان  یمدیگری که  موارد

دوران بلوغ نوجوان نام برد، ای  است که دختران، باید شدیدًا تحت سـایه محبـت 
و پدر و مادر از هر فرصتی برای اظهار عشق و  و مهربانی والدی  قرار داشته باشند

نشیند  یمفاده کنند. ای  محبت همچون اکسیری در وجودشان ها است عالقه به آن
 1گذارد. یماثر  ها آنهای شخصیتی  یهپایری گ شک و بر 

 گیری نتیجه

ی  زمان زندگی هر فرد است. حساسـیت ایـ  دوران بـرای تر حساسدوران بلوغ 
ها نهـاده،  ۀ آنعهدرا بر « تربیت انسان» یواالدختران نوجوان که خداوند جایگاه 

                                                           

 ، سایت تبیان:«خانواده ایرانی». ناظم زاده، 9
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=231437. 
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بیشتر است. والدی  باید با رعایت ظرافت در رفتار و گفتار، به دختر کم  کننـد 
سپری کند. کلید اساسی گذر از ای  دوران به دست پدر  سالمت بهتا ای  دوران را 

الخصوص پدر مقتدر، با محبتی که بـه دختـر ارزانـی  یعلو مادر است. والدی ، 
د ایـ  دوران حفـظ نمایـد. والـدی  بـا تواند او را از بسیاری از مفاسـ کند، می می

فهمانند که وجودش بـرای جامعـه مفیـد اسـت.  یممسئولیت دادن به دختر به او 
ینی تعبیر کنند و برای ب خوشضروری است رفتار و اعمال او را به نحو احس  و با 

 خوبی سپری کند. او دعا و توس  نمایند تا ای  دوران را به



 

 ختراناوقات فراغت دسازی  بهینه
  *محمدکاظم کریمی

 مقدمه

هاسـت کـه افـراد فـارغ از  اوقات فراغت بخش مهمـی از زنـدگی روزمـره انسان
های گونـاگون سـپری  دلخواه خـود آن را بـه شـیوه تعهدات شغلی و اجبـاری بـه

های جدیـدی از گـذران  هـای نـوی ، شـیوه فّناوریآمدن  کنند. امروزه با پدید می
های گونـاگون زنـدگی فـردی،  کـه هرکـدام در جنبـهاوقات فراغت به وجود آمده 

 هایی است. خانوادگی و اجتماعی دارای فواید یا آسیب
عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه هرچنـد فـارغ از اشـتغاالت  دختران و زنان به

کاری، وقت زیادی در اختیار دارند، اما معمواًل برای استفاده درست از آن برنامـه 
آنکه دی  مبی  اسـالم بـه  گاهی کافی در ای  زمینه ندارند. حالمناسبی نداشته یا آ

های مختلفـی  ای مبذول داشته و در متون اسالمی، گونه اوقات فراغت توجه ویژه
 های گذران مطلوب آن معرفی و توصیه شده است. از شیوه

 شناسی مفهوم

 9فراغت به فتح فاء به معنی آسایش، آرامش، فرصت و مهلـت بیـان شـده اسـت.
                                                           

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.  *
 .۱50۱۱، ص ۱0، ج دهخدا نامه لغتدهخدا، ؛ 250۴، ص 2، ج فرهنگ فارسی. معی ، 9
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اگرچه در لغـت عربـی فراغـت بـه معنـی »باره گفته است:  درای  فرهنگ فارسی
زبان، فراغـت را بـه  به معنای آسایش است، اما فصحای فارسـی  اضطراب و فراغ

 9«.اند کاربرده معنی آسایش و آسودگی به
هایی است که هـر فـرد فـارغ از کـار و  اوقات فراغت شام  فرصتدر اصطالح، 

ای از اشتغاالت است که  دیگر، مجموعه بیان به اختیار دارد.شغ  رسمی خود در 
هـا و یـا  منظور توسعه آگاهی فرد با رضایت خاطر یا برای استراحت یا تفریح یا به

فراگیری غیرانتفاعی و مشارکت اجتمـاعی داوطلبانـه، بعـد از رهـایی از الزامـات 
 2«.پردازد شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می

 ت فراغت در اسالماهمیت اوقا

ای تقسـیم شـود کـه  گونـه روز افراد بایـد به های اسالمی، اوقات شبانه طبق آموزه
عالوه بر اختصاص بخشی از آن برای تأمی  معاش، فرصـت کـافی بـرای دیگـر 
امور ضروری مانند عبادت، تفریح، استراحت و شکوفایی استعدادها کـه امـروزه 

فرماینـد:  می داشـته باشـند. امیرالمـؤمنی شود،  از آن به اوقات فراغت یاد می
ِّلـى » ة  یّل  ـاع  ـُه و  س  اش  ع  ة  یُرّ  م  اع  َبُه و  س  ا ر  يه  َِ اِجى  ة  ین  اع  ّس   َ ات   اع  ُث س  ِلّْلُمْؤِمِن ت   

ّ  و  یْجُمُ   ِْ ا ی يم  َِ ا  ه  ِْ َذ
ين  ل  ْفِّسِه و  ب  ين  ن  روز خـود را بـه سـه  مـؤم  بایـد شـبانه 3؛ب 
بخشی برای نیایش و عبادت پروردگـار، بخشـی بـرای تـأمی   ند.بخش تقسیم ک

های حالل و زیبای مورد نیـاز  مندی از لذت های زندگی و بخشی برای بهره هزینه
خردمنـد »با بیانی مشـابه فرمـوده اسـت:  همچنی  امام صادق«. نفس است

جـات زمانی برای عبادت و منا .باید وقت روزانه خود را به چند بخش تقسیم کند
                                                           

 .2000، ص 2، ج فرهنگ فارسی. معی ، 9
 .903، ص مجموعه مقاالت سمینار ملی رفاه اجتماعیوبودجه،  . سازمان برنامه2
 .310، حکمت البالغه نهج. صبحی صالح، 3
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های خدا و زمـانی  با خدا، زمانی برای محاسبه نفس، زمانی برای تفکر در آفریده
های دیگـر مـدد  شدن سـاعت مندی از امور حالل که ای  زمان به بهینه برای بهره

 9«.رساند می
اسالم بر مراقبـت و مسـئولیت در برابـر عمـر و پرهیـز از هـدر رفـت    هرروی، به

اعضای جامعه تأکید دارد و دختران جوان نیز  های پیش روی زندگی همه فرصت
بایسـت  به دلی  برخورداری از نشاط، شـادابی و توانـایی جسـمی و روحـی، می

های در اختیار را مغتنم دانسته و در سپری کردن اوقـات فراغـت خـود بـه  فرصت
 امور مفید اهتمام ویژه داشته باشند.

 ریزی اوقات فراغت برنامه

فراغت خود را مـدیریت کـرد و از آن بهـره صـحیح بـرد؟ توان اوقات  چگونه می
ریزی اوقـات فراغـت حاصـ   سؤال مهمی است که پاسخ درست به آن با برنامـه

هـایی  شود. معمواًل دختران با کم  در انجام کارهای منزل یـا انجـام فعالیت می
های ورزشی، رفت  به پـارک، سـینما،  مانند تماشای تلویزیون، شرکت در فعالیت

خواهیم بـدانیم شـیوه  کنند، اما می اتر و مانند آن، وقت فراغت خود را سپری میتئ
تواننـد از  درست اسـتفاده از اوقـات فراغـت کـدام اسـت و دختـران چگونـه می

 های در اختیار خود بیشتری  بهره را ببرند. فرصت
طبعًا توجه بـه نیازهـای دختـران بـه لحـاظ زیسـتی، روانـی، فرهنگـی و دینـی، 

های  ریزی در ای  خصوص اسـت و بـرآوردن نیازمنـدی ط هر نوع برنامهشر پیش
آنـان بایــد در سـطوح فــردی و اجتمــاعی موردتوجـه قــرار گیـرد. بــدیهی اســت 

گذران اوقات فراغت در هر جامعـه، متناسـب بـا نحـوه تفکـر، اعتقـادات و  شیوه
                                                           

 .020، ص 2، ج الخصال، شیخ صدوق. 9
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نـی شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت است. در نظام اسالمی که مبت
فراغت در کنـار اوقـات کـار، بایـد در خـدمت  های الهی است، اوقات بر ارزش

تری  خسـارت آن اسـت کـه جوانـان و  جویی انسان قرار گیرد و بزرگ کمال حس
دختران جامعه اسالمی، تلقی خود از شیوه گذران اوقات فراغت خـود را در حـد 

 بی تنزل دهند.ویژه جامعه غر اسالمی، به ها و تلقیات جوامع غیر آرمان
 کم دارای سه کارکرد مهم است: های مربوط به اوقات فراغت دست فعالیت

 قوا؛ . رفع خستگی و تجدید9
 . تفریح و گریز از روزمرگی و یکنواختی؛2
 . رشد و تعالی شخصیت فردی.3

ای مهـم اسـت کـه  اندازه توجه به چگونگی سپری کردن سرمایه عمر در اسالم به
و  »از مواعظ لقمان حکیم به فرزنـدش ایـ  بـود کـه:  ایندفرم می امام صادق

ـُه  يت  ْبّل 
 
ا أ يم  َِ اِبَ  ب     ش 

ْرب 
 
ْن أ َ  ع  ج  َّزو  ين  ی    الَّلِه ع  ْف   ب  ق  ا و  ِ  ا  ِإذ  ُل 

 
ُتّْسن َنَ س 

 
ْم أ اْعّل 

ه ْقت  ْنف 
 
ا أ يم  َِ ُه و   ْبت  ّس  اِلَ ِمَما اکت  ُه و  م  يت  ن  َْ ا أ  يم  َِ فرزندم بـدان، فـردا کـه  9؛و  ُعُمِرک 

پرسـند:  شوی، درباره چهار چیز از تو می در پیشگاه الهی برای حساب حاضر می
ات را چگونه سپری کردی؟ عمرت را در چه کاری صرف کردی؟ ثروتـت  جوانی

 «را چگونه به دست آوردی؟ و آن را چطور مصرف کردی؟
 

 چنی  گفت روزی بـه پیـری، جـوانی
 

 نـدگانیکه چون است با پیریت ز 
 

 2که معنیش جز وقت پیری نـدانی  بگفت اندری  نامه حرفی است مبهم
 

ریزی صـحیح بـرای اوقـات فراغـت دختـران در جامعـه،  رو، وجود برنامـه ازای 
شان خواهد داد. اگـر دختـران  های روزانه نویدبخش موفقیت آنان در کلیه فعالیت

                                                           

 .930، ص 2، ج الکافی. کلینی، 9
 ، مثنویات.دیوان اشعار. پروی  اعتصامی،  2
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را صـرف امـور مفیـد و  جامعه اسالمی پس از انجام کارهای روزمره، وقت خود
های گونـاگون، بـه مطالعـه، بازدیـد  باارزش کنند و در کنار تفریحات و سرگرمی

علمی، امور فنی و هنری و دیگر کارهای موردعالقه بپردازند، کمتر دچـار یـأس، 
خاطر و احساس بطالت شده و بیشتر احساس شخصـیت، مـؤثر بـودن و  رنجش

ای پویا، بانشـاط و  های جامعه گذر پایهرضایت خاطر خواهند داشت و از ای  ره
 شود. معنویت بنا گذاشته می با

 ها و کارکردهای اوقات فراغت دختران زمینه

 مطالعه و تحقیق .1

های دینی و اسـتفاده از  نهادن به آموزه منظور ارج دختران مسلمان بهضرورت دارد 
شـد و تعـالی، نهـادن در مسـیر ر اوقات خود برای حضور مؤثرتر در جامعه و گام

پایه مطالعه و تحقیق سامان داده و از اوقات فراغت بـرای رشـد  زندگی خود را بر
رفته ایـ   دادن خود به مطالعه رفته های ضروری بهره گیرند. عادت علمی و آگاهی

دهد تا از امکانات در اختیارشـان بهـره مفیـد  فرصت را در اختیار دختران قرار می
افزارهـای  زیـون، تلفـ  همـراه، رایانـه، اینترنـت و نرمببرند و در ای  صورت تلوی

عنوان وسیله آموزشـی مورداسـتفاده قـرار  تواند به نوبه خود می مختلف هرکدام به
به   ها و مقاالت علمی، های علمی، دانلود و مطالعه کتاب گیرد. مراجعه به سایت

ق هــای علمــی از طریــ های علمــی و مشــارکت در بحث گذاشــت  یافتــه اشتراک
ها برای رشد آگاهی و  توان از آن های اجتماعی هرکدام فرصتی است که می شبکه

 کسب معلومات مدد گرفت.
کشور ایـران ازنظـر سـرانه   ای  نکته ازآنجا اهمیت دارد که بر اساس آمار موجود،

 20رود. سرانه مطالعه در ایـران حـدود  تری  کشورها به شمار می مطالعه از پایی 
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دقیقه اسـت. فاپـ   10آنکه در کشوری مث  فاپ  سرانه مطالعه  لدقیقه است، حا
درصـد مـردم  ۹۱خوانی جایگاه نخست را در جهان دارد و  ازنظر عادت به کتاب

خوانند؛ برای مثال ی  فاپنـی  طورمعمول کتاب، روزنامه و مجله می ای  کشور به
 9خواند. کتاب می ۴7در سال حدود 

ان دو حمال را دیدم که بار سنگینی را بـر پشـت در خوزست»گوید:  می 2حوق  اب 
وجدل در مسـائ  تأویـ  قـرآن و  کشیدند و در آن حالت دشوار مشغول بحث می

 3«.حقایق کالم بودن
 برخی از محورهایی که برای تحقق ای  هدف مؤثرند، به شرح زیر است:

انی و تالوت و مطالعه آیات الهی؛ خواندن کالم وحی و برقراری ارتبـاط بـا معـ •
شرح و تفسیر آیات برای انس بـا قـرآن دارای اهمیـت فراوانـی اسـت و در میـان 

 تفاسیر قرآن کریم شروع با تفسیر نمونه برای دختران جوان بسیار سودمند است.
البالغه و کتاب  شناخت و مطالعه روایات و سیره معصومان؛ کلمات قصار نهج •

 العقول برای شروع بسیار مفید است. تحف
عنوان فعـِ  خداونـد بـه  شنایی با خلقت و طبیعت و سیر در آفـاق و انفـس بـهآ •

 کند. انسان بصیرت خاصی عطا می
 .های حضرت امام و انقالب اسالمی آشنایی با اندیشه •
شعر و ادبیات دینی و ملی، ، تاریخ مطالعات تاریخی، تاریخ اسالم، تاریخ مل  •

 ادبیات دفاع مقدس، فرهنگ و ادبیات مل .
                                                           

 .۱۱0۶77۶، کد خبر ۱۳۹5اردیبهشت  ۴، ری صداوسیماخبرگزا. 9
دان عـرب در قـرن   َحوق ، بازرگان، سیاح معـروف و جغرافـی ِحوق  مشهور به ِاْب  . ابوالقاسم محمدب 2

هجری به سیاحت در بالد اسالمی پرداخـت و کتـاب صـورال االرض یـا  301تا  339چهارم هجری، از 
 المسال  و الممال  را تألیف کرد.

 .93، ص الرسالة الشرفیة فی تقاسیم العلوم الیقینیةسلماسی،  .3
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 حال عالمـان و اندیشـمندان بـزرگ اسـالمی و غیـر مطالعه سرگذشت و شـرح •
بخش بـودن و اسـتفاده از تجربیـات زنـدگی آنـان بسـیار  اسالمی به جهت الهام

 سودمند است.
باید جوانان روحانی و دانشـگاهی، قسـمتی »گویند:  باره می درای  امام خمینی

نند کـه در رأس آن توحیـد و از وقت را در شناخت اصول اساسی اسالم صرف ک
گذاران عدالت و آزادی امت، از ابـراهیم خلیـ   عدل و شناخت انبیای بزرگ، پایه

هـا  اجمعی ( و در شناخت طرز تفکر آن وعلیهم وآله علیه الله تا رسول خاتم )صلی
از نقطه اقصای معنویت و توحید تا تنظیم جامعه و نوع حکومت و شرایط امـام و 

 9«.و قضات و فرهنگیان که علما هستند و والت بقات دیگر از امرااالمر و ط اولی
های خوب برای رشد دانش و آرامش  کتاب ۀباید دانست به همان اندازه که مطالع

هـای فسـاد  های بد انسان را به پرتگـاهی کـه پایـانش گرداب روح مفیدند، کتاب
ی و سخیف های سطح که دختران، کتاب کنند. هنگامی اخالق است، نزدی  می

کم ذوق شناسایی چیزهای زیبـا را از دسـت  کنند، کم را برای مطالعه انتخاب می
های موهوم عالوه بر تضـییع  ای و رمان های افسانه دهند. ازجمله برخی کتاب می

هـای بـزرگ  گمراهی و فساد اخالق است و آنان را از رسیدن بـه آرمان ۀعمر، مای
ـُه ِمـْن ُمِهِمـِه : »فرموده است امام علی 2دارد. بازمی  ْ ا  َ َ    ِباْلُفُضـوِل  ـِن اْشـت  م 

ُموِل 
ْ
ن الزم سرگرم کند، از امـور مهـم کـه آرزو  کس که خود را به امور غیر آن 3؛اْلم 

 «.ماند دارد، بازمی

 نویسندگی و تدوین مقاله .2

نویسـی و  نامه نویسـی، فیلم نویسـی، داستان ویژه مقاله اهتمام بـه نویسـندگی بـه
                                                           

 .20، ص 2، ج امام صحی هخمینی،  . امام9
 .203-200، ص 2، ج جوان از نظر عقل و احساسات. ر.ک: فلسفی، 2
 .623، ص غررالحکم و دررالکلمآمدی،  . تمیمی3
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شعر در موضوعات مورد ابتالی جامعه از امور مهمی است کـه دختـران سرودن 
طلبی مدد خواهد رساند. برای ای  منظور شایسـته  جوان را در مسیر رشد و کمال

هـا، بخشـی  های مربوط به آموزش ای  مهارت است دختران با حضور در کالس
ن بـه دختـران جـوا رو آوردن ها اختصـاص دهنـد. از وقت فراغت خـود را بـدان

نویسندگی و تدوی  مقاالت علمی باعث کسب مهارت، ارتقای دانـش، ارتقـای 
شود و آثـار و  فرهنگ عمومی و کم  به اصالح امور و ح  مشکالت جامعه می

 عاید جامعه خواهد شد. مدت کوتاهنتایج آن در 
های گوناگون زندگی اجتمـاعی جامعـه  طبیعی است حضور فعال زنان در عرصه

هـای  ه، مستلزم آمادگی نسبی دختران امروز از طریـق کسـب مهارتامروز و آیند
هایشان است.  یتخالقبرای بروز استعدادها و  ها آنیری کارگ بهیاز جامعه و موردن

یج حس مفید و مـؤثر بـودن را در دختـران بـه تدر بههایی  تجهیز به چنی  مهارت
امـروز بـه مـردان های علمـی کـه در جامعـه  را در زمینـه هـا آنآورد و  وجود می

بـا  ،را در رقابـت سـالم بـا مـردان ها آنسازد و  یافته است، ورزیده می اختصاص
 کند. توفیق مواجه می

عبقاا  النوارالر فای الةاةام ال  ام درباره مرحوم میرحامد حسی  صـاحب کتـاب 
آمده است که ایشان در تصنیف به حدی اهتمام داشتند که هرگاه دسـت  النطهار

کـرد و چـون دسـت چـپ کـار  فتاد، با دست چپ تحریر میا راستش از کار می
چیـزی مـانع او در انجـام ایـ  کـار مهـم  فرمـود و هیچ کرد، با زبان امال می نمی
 9شد. نمی

 انس با کتاب و کتابخانه .3

اند و  کتابخانه محیطی اسـت کـه همـه اندیشـمندان و عالمـان ازآنجـا برخاسـته
                                                           

 .36، ص 9، ج االطهار امامةائمة االنوارفی عبقات، حسی  . میرحامد9
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انـد. کتـاب آینـه کـالم الهـی و  ردهدریافـت کمکان  آن محصول دانش خود را از
اسـت. خوانـدن کتـاب، مجلـه و  خواندن، اولی  خواست الهی از نبی خاتم

صورت عادتی برای دختران جوان تبدی   ویژه در محیط کتابخانه باید به روزنامه به
ــی  بخش ــق پرســه گــردد. همچن ــد از طری ــات فراغــت بای زدن در  هــایی از اوق

های مختلف کتاب کـه بـه  ویژه نمایشگاه ید و نشر، بهها و مراکز تول فروشی کتاب
گــردد، ســپری شــود.  های مختلــف در شــهرهای مختلــف برگــزار می مناســبت

ها پیشگام باشند، گـام  همچنی  اگر دختران بتوانند در برگزاری ای  قبی  نمایشگاه
خواهند داشـت. داشـت  حـرص در  سازی اوقات فراغت خود بر مؤثری در بهینه

های مرتبط با حوزه معـارف اسـالمی،  ویژه کتاب های معتبر به رید کتابتهیه و خ
تاریخ ادبیات ایران و جهان، فرهنگ اقوام و مل  نقش مهمی   های تاریخی، کتاب

 در ارتقای سطح اوقات فراغت دختران خواهد داشت.
ــی ــام عل ــد:  فرموده ام ــاِء »ان م  يُن اْلُعّل  ِْ ــا ّس  ــُب ب  ــتان کتاب 9؛اْلكُت ــا بوس ی ها ه
وگذار بـرای تسـکی  روح و کسـب  درواقع کتابخانه مح  گشت«. اند دانشمندان

گونه کـه  دانش است، کتاب ابزار کار دانشمند و باعث آرامش انسان است. همان
ها برای طراوت و شادابی جسم مفید است، فضـای  ها و تفرجگاه حضور در پارک

گــردد. یــ  ســاعت  کتابخانــه و محــیط آرام آن باعــث آرامــش روح و روان مــی
ارتقـای دانـش،   کردن با ی  کتاب مفید، فرصتی بـرای تفکـر، یـادگیری، خلوت

ها و  گرفت  از دغدغـه آرامش روح و روان و داشت  خاطری خوش به دلی  فاصـله
مشکالت زندگی روزمره برای دختران اسـت. حتـی خوانـدن کتـاب و مقالـه در 

ورش گیاهـان، نقاشـی، طراحـی، هایی مانند آشپزی، باغبـانی، پـر زمینۀ فعالیت
های خاصـی برخـوردار اسـت و  خیـاطی و ماننـد آن بـرای دختـران از جـذابیت
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های زنـدگی خـود را بـر اسـاس علـم و دانـش بنیـان  توانند از ای  طریق پایـه می
 گذارند.

در مطالعــه و  اللغاار رصــاحب کتــاب شــریف  دربــاره جــدیت عالمــه امینــی
کتابخانه یکی از شهرهای عـراق بـه مطالعـه  شود وقتی در خوانی، گفته می کتاب

روز فقط چهار ساعت باز بود، ایشان هم  شبانه پرداخت چون ای  کتابخانه هر می
توانست بیش از چهار روز در آن شهر بماند، با توافقی که میـان وی و رئـیس  نمی

کتابخانه برقرار شده بود، ایشان هرروز بـه هنگـام ظهـر؛ یعنـی سـاعت تعطیـ  
بسـت تـا سـاعت  شـد و کتابـدار در را بـه روی او می نه، وارد کتابخانه میکتابخا

و با لقمـه نـانی کـه بـه  هشت روز بعد، حدود بیست ساعت مشغول مطالعه بود
گذاشت، توانست در مـدت  همراه داشت و جرعه آبی که کتابدار در اختیارش می

اه خود را پیـدا چهار روز از میان چهار هزار نسخه خطی، منابع و اطالعات دلخو
 9کند.

 اهتمام به مسائل مذهبی و معنوی .4

ُ  »فرمایند:  می امام علی ْشـه   ْ ـُّزوُل و    ْ ـا  ِإَنه   َ ـا  اِقه  ر  َِ  
ْبـ   ِم ق  ة  الِنع  ب  ْْ ْحِّسُنوا اُل

 
أ
ـا يه  َِ  

ِم   ا ع  ا ِبم  اِحِبه  ى ال  ّل  هایی که در اختیار داریـد خـوب اسـتفاده  از نعمت 2؛ع 
هـای زودگـذر از کـف  که نعمت راسـتی از دسـت برونـد. بهکنید پـیش از آنکـه 

 «.ها چگونه رفتار کرده است دهند که صاحبشان با آن روند و شهادت می می
در وجـود همـه  اسـت وگرایش به دی ، معنویت و پرستش خداوند امری فطری 

ویژه بـرای دختـران کـه  ها نهاده شده است. نشاط و فراغت دوره جـوانی بـه انسان
تر اسـت، فرصـت مناسـبی اسـت تـا  ان به امور معنوی و مذهبی پررنگگرایشش

                                                           

 .09، ص نوش غدیر عالمه امینی؛ جرعه. لطفی، 9
 .909، ص األخالق مکارم. طبرسی، 2
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هایی از وقت خود را صرف امور دینِی فردی و اجتماعی کننـد. شـرکت در  بخش
ها و تکایـا و  های مذهبی، حضور پررنگ در مساجد، حسینیه مجالس و مناسبت

یـاز شدن به اماک  مقدسه و دست ن مشارکت در برگزاری مراسم مختلف، مشَرف
های بـروز  کردن، از زیباتری  جلوه بلند و توس  به سوی حضرات معصومی 

آیـد کـه بایـد در تقویـت و ایجـاد  تمایالت مذهبی و معنوی دختران به شمار می
 ویژه در اوقات فراغت کوشید. بسترهای مناسب برای آن، به

سـاخت  اگـر بـه فکـر تزکیـه و »گویند:  ای به جوانان می در توصیه خمینی امام
خویش نباشید، هنگام پیری که ضعف و سستی و رخوت و سـردی بـر جسـم و 
جان شما چیره شد و نیروی اراده و تصمیم و مقاومت را از دست دادید و بار گنـاه 

توانیـد خـود را بسـازید و مهـذب  تر ساخت، چگونه می و معصیت، قلب را سیاه
 9«.کنید

ــا  گیــر امــروز طاعــت ره جوان
 

ــه  ــردا ک ــد ف ــوانی نیای ــر ز ج  2پی
 

 سفر و گردش .5

ْرِض  ِفى سيُروا»از وافه  بارچهار  کم دستقرآن کریم  استفاده کرده و به سـیر  «اَْلَ
ُْ » فرمایـد: یم 61و سیاحت در زمی  سفارش نموده است. در سوره نم  آیه   ُقؤ

ْرِض  ِفى سيُروا بگردیـد و ؛ بگـو در زمـی  اْلُمْجِرميَّن  عاِقَبةُ  کاَن  کيَف  َفاْنُظُروا اَْلَ
 «.بنگرید که پایان کار مجرمان چگونه بوده است

هدف از سفر و گردش رشد اطالعات عمومی، آگاهی از فرهنـگ اقـوام و ملـ ، 
یروسـفر در زمـی  سایجاد تنوع در زندگی و کسب تجربه است. یکی از اهـداف 

و  هـا آنقرآن کریم اطالع از سرنوشـت گذشـتگان و دیـدن آثـار و بقایـای  ازنظر
                                                           

 .03، ص اکبر جهاد، امام خمینی. 9
 ، باب نهم.بوستان. سعدی،  2
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 گذشـته، وقـایع دربـاره . دیدن آثار گذشـتگان و تفکـرهاست آنتجربه از  کسب
 خوشـبختی عوام  شناخت برای روشنی راه و انسان فکر بیداری در مؤثری عام 

 امـام بـهخطـاب البالغـه  نهج 39 نامـه در علـی امـام. است بشر بختی تیره و
 از داریبـر بهره چگـونگی و آن حقیقـت و عمق فهم و تاریخ اهمیت ،مجتبی
 عمـر گرچـه عزیزم، فرزند: »است فرموده بیان کوتاهی عبارت ضم  در را تاریخ

 در و ام افکنـده نظـر آنـان کارهـای در است، نبوده گذشتگان عمر بازمان  هم م 
 کثـرت از کـه جـایی تـا ام نمـوده سـیر آثارشان در و کرده فکر دقت با یخشانتار

 دریافـت گذشـتگان از کـه را اخبـاری .آمدمحساب  به آنان از یکی مانند اطالع،
 تـا اولـی  بـاشخصـًا  خود گویی که کرده آگاه آنان وضع به مرا یقدر به ام، داشته

 در تعمـق. براثـر ام دیـده نزدیـ  از را امورشان جریان و کرده زندگیها  آن آخری 
 را اعمالشـان زیـان و سـود و شـناختم را کارشـان تیرگـی و روشـنی آنـان، تاریخ

 مفیـدآنچه  کردم، غربال را خود تاریخی اطالعات مجموع سپس. دمدا تشخیص
 ذهنت و برگزیدم تو برای مطالب مفید را تنها و گذاردم تو اختیار در بود آموزنده و
 9«.داشتم نگاهبرکنار  فایده بی و مجهول قضایای از را

را در بیان سرگذشـت پادشـاهان گذشـته و « ایوان مدائ »خاقانی قصیده معروف 
 رانجام آنان چنی  آغاز کرده است:س

 هان ای دل عبـرت بـی  از دیـده نظـر کـ  هـان
 

 
ـــــدائ  را   ـــــوان م ـــــرت دانآای ـــــه عب  یین

 

    خاک فروخـورده اسـت  یکاچندی  ت  جباران 
 2آخر هم سـیر نشـد ز ایشـان چشم  گرسنهای   

 

                                                           

 .39، نامه البالغه نهج. صبحی صالح، 9
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وجـود دوسـتان های سفر برای دختران، یـافت  دوسـتان جدیـد اسـت.  از ویژگی
وب که از تراز دوستی باالیی برخوردارنـد، نعمـت بزرگـی اسـت کـه خداونـد خ

کند و افراد در حفظ و پاسداشت ای  نعمت باید سـعی  ها می نصیب برخی انسان
ـة»فرماینـد:  می وافر داشته باشند. امام علـی ْرب  ُِ ْقـُ  اْْل ِحَبـِة  دادن  ازدسـت 9؛َ 

ــت ــت اس ــتان غرب ــک«. دوس ــتانه تش ــه در آس ــران ک ــاعی دخت ــدگی اجتم ی  زن
وسیله رفیق خوب، شخصـیت خـود را تقویـت کـرده و  توانند به اند، می قرارگرفته

های  استعدادهای اجتماعی خویش را به فعلیت رسانند. بخش زیـادی از دانسـته
دوسـتان و همسـاالن بـه  ما جنبه فرهنگی دارد و از طریق آمیخت  و معاشرت بـا

ــت می ــد؛ دس ــ  آی ــ رو نشست ازای ــکوفایی وبرخاس ــور در ش ــتان فک ــا دوس ت ب
های جاری زندگی بسیار مؤثر  اندیشی برای مشکالت و دغدغه استعدادها و چاره

شـود افـراد کمتـر در  گرفت  در کنار دوسـتان باعـث می است. افزون بر ای ، قرار
های منفـی و افکـار مـزاحم  مشکالت روزمره خود غرق شوند و از هجوم اندیشه

 نیز در امان بمانند.
های سفر که گاهی ممک  است دختران جوان را تهدیـد کنـد،  البته یکی از آسیب

توانـد سرنوشـت  پیدا شدن دوستان نامناسب است. گاهی ی  دوست نابـاب می
طورکلی تغییر داده و او را به مسیر فساد و گمراهی بکشـاند و موجبـات  انسان را به

آور  یم از عاقبـت حسـرتبختی او را فراهم سازد. بـه همـی  علـت قـرآن کـر تیره
واسـطه آنـان بـه گنـاه و  کسانی که در دنیا با دوستان منحرف معاشرت داشته و به

ّتى َليَّتنى َلْم َأَتِخْذ ُفالنؤًا َخُؤيالً »کند:  اند، یاد می آلودگی کشیده شده وای  2؛يا َويَُ
 «.کاش فالن شخص را رفیق خود نگرفته بودم بر م ، ای
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 ، زیارتی و تفریحیشرکت در اردوهای علمی .6

اردوهای علمی، تفریحی و زیارتی که امروزه در کشور ما گستردگی فراوانی پیـدا 
کرده است، بهتری  فرصت برای حضور دختران جوان و کسب تجربـه و آگـاهی 

 شان است. یاز زندگی آیندهموردندر موضوعات 
زادگـان و مقدس، قم، شیراز و دیگـر امام مشهداردوهای زیارتی عتبات عالیات، 

اماک  متبرکه، بهتری  فرصـت بـرای ارتقـای شـناخت و گـذران اوقـات فراغـت 
ها و  دختران است و آگاهی از مقام و منزلت ای  ذوات مقدسه در پرتو ای  زیارت

آید. اردوهای علمی به مناطق مختلف و بازدید از مؤسسات  بازدیدها حاص  می
ینه برای رشـد آگـاهی و کسـب ی  زمتر مهمو مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی 

هـای علمـی و  تجربه مستقیم برای دختران جوان در اثـر مشـاهده فراینـد فعالیت
راهیـان »ارتباط با کارشناسان و محققان علوم مختلف است. همچنی  اردوهـای 

هایی است که در اختیار دختران جـوان اسـت تـا عـالوه بـر  یکی از فرصت« نور
های  سی خود، با فضای جنگ و مبـارزه و رشـادتهای دینی و سیا ارتقای آگاهی

جوانان ای  کشور در هشت سال دفاع مقدس آشنا گردند و با مردمانی آشنا شوند 
ها و نامالیمـات دوران  های گذشته بـا صـبر و شـکیبایی سـختی که در طول سال

و دل پذیرفتنـد تـا ایـران و ایرانـی  باجانرا  ازآن پسهای  و سال ساله هشتجنگ 
 د باقی بماند.سربلن

ی ، برخی تکالیف و وظایف در اردوهای جمعی متوجه دختران است که باوجودا
 مراقبت بیشتری داشته باشند: ها آنباید نسبت به 

مراقبت از رفتار و گفتار در ارتباط با همراهان و پرهیز از دعوا، درگیری، اخـتالف •
 و بیان الفاظ رکی .

ــا آوردن  • ــهبج ــرک موقع ب ــادات و ش ــت و عب ــه و جماع ــای جمع ت در نمازه
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دعــای ندبـه و زیـارت عاشـورا کـه از طــرف   هایی ماننـد دعـای کمیـ ، مراسـم
 گردد. برگزارکنندگان اردو برگزار می

 سالمندان، بیماران و کودکان. خصوص بهکم  به دیگران  •
 اسالمی، رعایت حجاب و پرهیز از اختالط دختر و پسر. شئوناترعایت  •

 رحم صله .7

تباط با خویشاوندان و رسـیدگی بـه امـور آنـان، سرکشـی بـه والـدی  و انجـام ار
های بسیار پسندیده و مورد تأکید اسالم بـوده و  یازهایشان توسط دختران از خوین

شایسته است بخشی از اوقات فراغت در ای  مسیر صرف گـردد. طبیعـی اسـت 
و لـذتی بـه او کنـد  را در انسـان تقویـت می بـودنکم  به دیگران، حس مفیـد 

به نقـ  از کتـاب  یسه نیست. امام باقرمقا قاب های دیگر  بخشد که با لذت می
ُة الَرِحم»فرمایند:  می امام علی ِغّل  ابا  ل  و  ِة ت  ْعج    الَطاع 

 
 رحم صـلهپـاداش  9؛ِإَن أ

 فرماینـد: می و نیـز امـام صـادق« رسـد تر از هر عملی به صاحبش می سریع
ُة الَرِح » ـارِ اِلّل  ـى اْْل ْعم  َِ اِن  اِن الـِ یار  و  یِّزیـ   اِر یْعُمـر  و  رحم صـله 2؛ِم و  ُحّْسـُن اْلِجـو 

 «.کند همسایگی خوب، زمی  را آباد و عمرها را زیاد می

 تفریحات سالم .8

الزم اسـت دختـران جـوان  از امام علی و امام صـادق ذکرشدهمطابق سخنان 
بــه  رو آوردنت ســالم بپردازنــد. بخشــی از اوقــات فراغــت خــود را بــه تفریحــا

هـای الزم بـرای گـذران  شود تا عالوه بر کسب مهارت تفریحات سالم باعث می
شـان یـاری  هـای اصـلی زندگی تر فعالیت را در انجام مطلوب ها آنبهتر زندگی، 

                                                           

 .012، ص 29، ج وسائل الشیعةعاملی،  . حّر 9
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ــاند. فعالیت ــری  رس ــای هن ــی، نظه ــاطی، طراح ــر خی ــام  یعصنای ــتی، انج دس
  قات ورزشی مانند شـنا، فوتبـال، فوتسـال،های ورزشی، شرکت در مساب فعالیت

هایی است که مناسب دختـران بـرای گـذران  پنگ از ورزش والیبال، تنیس و پینگ
 تواند داشته باشد. زایی میو در شادابی و نشاط آنان سهم بساوقات فراغت است 

ــه ســینما و تماشــای تئــاتر بــرای افــزایش  همچنــی  تفریح هــایی چــون رفــت  ب
 ی و گذران اوقات فراغت دختران جوان بسیار مؤثر است.های عموم آگاهی

 

  



 

 ای بر باور کودکان  های رایانه تأثیر بازی
  *سیده طاهره موسوی

 مقدمه 

بازی الکترونیکی، در بـی  کودکـان از جاذبـه  عنوان ی  هم ای به های رایانه بازی
تمییـز، هـر  دلی  نداشت  توانایی تشخیص و کودک، به ای برخوردار هستند. ویژه

رو بسـیاری از  ازایـ  پـذیرد؛ عنوان واقعیـت، بـاور و ارزش می نوع تفکـری را بـه
ای با بهره جست  از عناصر ساخت بـازی، بـه تخریـب باورهـا و  های رایانه بازی

اند تـا بـا تعریـف عقایـد جدیـد و تغییـر زمینـه  های دینی کودکان پرداخته ارزش
های شـیطانی خـود را  ، پیـام و اندیشـهویژه کودکـان شـیعه اعتقادی کودکـان بـه

 ها نهادینه کنند.  صورت ی  ارزش، در باور آن به
بسـیاری از کودکـان در  1ای در ایـران، های رایانه بندی سّنی بازی باوجود نظام رده

هـای فراتـر از سـ  خـود  سایه غفلت و ناآگاهی والدی  و مربیان، به انجـام بازی
ای بر سالمت جسمی، روانی، فرهنگـی و  ایانههای ر مشغول هستند. اگرچه بازی

هویتی کودک تأثیرات مثبت و منفی فراوانی دارند، در ایـ  مقالـه صـرفًا تـأثیرات 
                                                           

 پژوهشگر.  *
ـناختی: مطالعـه ای از دیـدگاه روان های رایانه بندی سنی بازی رده»شریعت، . ن.ک. 9 ای بـه روش  ش

 .۱5ص  ،«دل ی
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هایی کـه هرچنـد  گیرد و به تحلی  برخی از بازی قرار می یموردبررسها  منفی آن
 شـده اسـت، ها، برای نوجوان یا جوان سـاخته  بندی سّنی بازی اساس نظام رده بر

 شود. دهند، پرداخته می ولی اعتقادات کودکان را مورد تخریب قرار می

 تأثیر بازی بر کودکان از دیدگاه اسالم

نیاز طبیعی و نشان پویایی و سالمت کودک، مؤلفۀ مهمی است که  عنوان بهبازی 
پوشی از آن در فرآیند تربیت صحیح کودکان جایز نیسـت. بررسـی دیـدگاه  چشم

یر آن بـر ابعـاد تـأثمدهای مثبت و منفی بازی، مستلزم توجـه بـه اسالم درباره پیا
ینی ب جهـاناصلی اسالم تربیت انسان و ارائـه  ۀدغدغ»تربیتی کودکان است؛ زیرا 

 عنوان بـه  یباز اسـباباسالم، کارکردهای پنهان و آشکار بـازی و  ازنظر 1«.است
کــودک بــرای تربیــت جســمی، عقالنــی، عــاطفی و اجتمــاعی  کارآمــدابــزاری 

هفت »فرمود:  همواره به والدی  توصیه می اکرمیامبر پ است. یزیر برنامه قاب 
 2«.فرزندت را به بازی فراخوان ،سال

در منظر اسالم، بازی یکی از نیازهای اساسـی و مـؤثر در رشـد کـودک اسـت و 
 که کودکانی کنار از گرامی اسالم پیامبر گاه نباید کودک را از آن منع کرد. یچه

 نهـی بـازی از را آنـان اصحاب از بعضی. کرد می بودند عبور بازی خاک غولمش
 3«.بگذارید بازی کنند، خاک چراگاه کودکان اسـت»آن حضرت فرمود: . کردند

هـا همراهـی  یژه پدر و مـادر بایـد کودکـان را در انجـام بازیو بهاعضای خانواده 
بـه القـای حـس  کنند؛ همراهی آنان عالوه بر همـدلی و تربیـت عـاطفی منجـر

 4شود. به کودکان می نفس عزت
                                                           

 .25، ص بررسی پیامدهای تربیتیشجاعی، . 9
 .57۹، ص ۸، ج س ینة البحار. قمی، 2
 .۱5۹، ص ۸، ج مجمع الزوائد. هیثمی، 3
 .27۱، ص ۴۳، ج بحاراالنوارر.ک. مجلسی، . 0
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 آنـانو همـی  امــر در تربیـت عـاطفی  کند یمسرشار از نشاط کودکان را ، بازی
ابزاری مهم برای تربیت و فراگیری  عنوان بهرو بازی  ازای  1؛بسیار مؤثر خواهد بود

ای  نـههـای رایا امـروزه بازی ها است و باید مورد اهتمام جدی قرار بگیرد. مهارت
سازان درصـدد هسـتند کـه از  های واقعی کودکان را گرفته است. بازی جای بازی

ها به مقاصد خود؛ یعنـی تخریـب روان، جسـم و اعتقـادات  طریق القائات بازی
 ویژه کشورهای مسلمان برسند. بازان در کشورهای مختلف به بازی

 مبارزه با عقاید اسالمی

ی بــرای مبــارزه بــا اعتقــادات اســالمِی ا رایانــه هــای بازی های ســازنده شــرکت
بازان، در وهله اول اصول دی  را مورد هدف قرار داده و به نفی توحید، معاد،  بازی

قـرار  یموردبررسـانـد کـه در ادامـه  عدالت و توهی  به نبـوت و امامـت پرداخته
 گیرد. می

 رواج شرکو توحید فی ن .1

ت اسالمی در بسـیاری از بازهـای عنوان پایه و اساس دیگر اعتقادا اص  توحید به
ای، مورد هدف قرار گرفته است؛ زیرا تضعیف ایـ  اصـ ، موجـب ایجـاد  رایانه

 شود. های اندیشه کودک و تخریب باور وی می تردید در دیگر مؤلفه
ای، پنهان یا آشکار، مفهومی مـادی از  های رایانه محتوای داستانی برخی از بازی

جایی،  هـایی همچـون جابـه خدایی که بـا ویژگی د.کن خداوند به کودک ارائه می
دلیـ  وابسـتگی بـه  به ـشود و قدرتش  ناتوانی و ضعف توصیف می محدودیت،

از شـیطان خـدایی کـه  یابـد؛ از طریق افزایش تعداد آنـان افـزایش می ـبندگانش 
                                                           

ــی، . 9 ــنت »بهشــتی و منطق ــرآن و س ــدگاه ق ــودک از دی ــت ک ــازی در تربی ــش ب ــی نق بررس
 .۹5، ص «معصومین
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برای ایجـاد تردیـد در ذهـ  کـودک دربـارۀ یگـانگی  برد. بهره می عنوان مشاور به
ال الـه اال »رواج شرک و نیز باهدف ایجاد شبهه در مورد مفهوم متعـالی  خداوند،

ای، چندخــدایی و مــرگ خــدایان تبلیــ   هــای رایانــه ، در بســیاری از بازی«اللــه
 1شود. می

 نفی عدالت خداوند .2

به  اعتمادی بینفوذ افکار اومانیستی در بازی، ایجاد حس  پیامد تری  مهماولی  و 
خـدایان موجـوداتی  2«خدای جنـگ» های بازی مجموعه در مثالً . وند استخدا

هـا  گونـه بازی ای  3.شوند یم گو، خائ ، ستمگر، ترسو و ضعیف نمایش داده دروغ
ت بسـیاری از اتفاقـات و شوند کودک که ذهنش نـاتوان از کشـف علـ باعث می
عـدالتی و ظلـم  ست، در موارد فراوانی اتفاقات پیرامون خود را بـه بیها سرنوشت

زمینـۀ ذهـنش  خدا تفسیر کند و ناخودآگاه، پاکی و منـزه بـودن خداونـد، در پس
نپـذیرفت   4تخریب شده و خدای عادل در نظر او به خدای ظـالم تعریـف شـود.

ها در بازی خدای جنگ، دلیـ  دیگـری بـر  تقدیر الهی توسط یکی از شخصیت
 5کند. های ذه  کودک ایجاد می زمینه عدالتی خداوند در پیش بی

 اعتقـادات یـاد گرفتـه، احسـاس و کودک باید نسبت به آنچه از»با توجه به اینکه 
انتقــال مفــاهیم نادرســت و  6،«عاطفــه پیــدا کنــد تــا آمــوزش او تکمیــ  شــود

                                                           

 .Godsو  God of Warای  های رایانه . ر.ک. بازی9
2 .God of War. 

 .www.guard3d.com، موجود در: «God of Warهای داستان بازی سری  ناگ ته». باللی، 3
« گـادز»ای/ بـازی  هـای رایانـه کاشتن بـرر ک ـر در نهـن مخاطبـان بازی». ن.ک. مقاله 0

 .www.seraj24.ir موجود در: ،«ای در خداباوری رخنه
 . www.vgpostmortem.blogfa.com ، موجود در:«God of Warتحلیل بازی ». ن.ک. باللی، 0
 .22۴، ص «تعلیم و تربیت و دنیای ناشناخته دینی کودکان». باهنر، 6
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شــود کــودک  هــایی، باعــث می ورزانــۀ طراحــان و ســازندگان چنــی  بازی غرض
هـای  نشبـر اسـاس آنچـه در کـنش و واکخداوند را دوست نداشته باشد. کودک 

دادن هر اتفاق یا مشکلی  های بازی مشاهده کرده، آموخته است که با روی شخصیت
 .توان نسبت به خداوند حس تنفر پیدا کرد و با او عناد ورزید در زندگی، می

 از نبوتزدایی  قداست .3

 شـود و ی  تلقـی خـام آغـاز مـی ازو مفهوم پیامبری،  کودکان از پیامبر شناخت
پیـامبر را سـالگی  1 تـا کودکان. کند میسوق پیدا قوی برداشتی  سوی به تدریج به

منـدی  سـالگی بهره 93تـا  1داننـد. در  می نیکوکـار وفردی خوب، مفید، پارسـا 
درک  پیـامبر رارسـالت  معنـای منجـی بـودن و سال 93پیامبر از معجزه و باالی 

 9.کنند می
مقـام پیـامبران و ویـران زدایـی از  ای، قداسـت های رایانـه سازان بازی هدف بازی

جنـگ »رو در بـازی  ازایـ  ها در ذه  کودکان اسـت؛ ساخت  شأن و عظمت آن
و  محمـد ویژه جنـگ بـی  حضـرت ، جنگ و کشتار بی  پیامبران به«پیامبران

و کـودِک بـازیگر نـاگزیر اسـت در  اند را به نمـایش گذاشـته عیسی حضرت
« وسـفید سیاه»همچنـی  در بـازی  2جایگاه پیامبران به نبرد و خـونریزی بپـردازد.

باز )کودک( برای حـ  مشـکالت  ، بازیانبیا ویژگی خاصشأن و  برای توهی  به
 کند. ها را برطرف می های آن مردم، معجزه کرده و گرفتاری

تنها کودکان را بـه  افروز از پیامبران بزرگ الهی، نه ای جنگ به تصویر کشیدن چهره
کنـد بلکـه آنـان را افـرادی  اهی پیامبران بدبی  میگن رفتاری و بی پارسایی، خوش

                                                           

 .220، ص «تعلیم و تربیت و دنیای ناشناخته دینی کودکان»باهنر،  .9
2 .www.javanonline.ir/fa/news/۴۹0۹0۹. 
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 دهنـد. طلبی در نظر او جلوه می سرشار از روحیۀ ستمگری، جنگجویی و قدرت
شـود کمـ   وسـفید موجـب می در بازی سیاه« معجزه»زدایی از مفهوم  قداست

مندی از نشان مخصـوص پیـامبران، امـری آسـان و قابـ   بهره خداوند به پیامبر و
 فردی قلمداد شود و سلب اعتماد کودکان به مقـام پیـامبران را در ط هرانجام توس

 پی داشته باشد.
ای موجب ایجاد تردید در ذه  کـودک دربـارۀ مفهـوم  های رایانه درنهایت، بازی

کوشـند پیـامبران را  هـا می زیرا تولیدکننـدگان ایـ  بازی شود؛ رسالت پیامبران می
از سوی پروردگار نشان دهنـد کـه از   ۀ ویژهطلب و فاقد نشان افرادی ظالم، قدرت

 ها برخوردار نیستند. بخشی انسان صالحیت الزم برای هدایت و نجات

 زدایی از امامت قداست .4

َأَلْم َتَر َکيَف َضؤَرَب »سوره ابراهیم چنی  فرمود:  25 و 2۴ خداوند متعال در آیات
بَ  َبًة َکَشَجَرٍة َطيا َمًة َطيا ُِ َها َثاِبٌت َو َفْرُعَها ِفؤى الَسؤَماءِ الُُه َمَثاًل َک ُتؤْؤتى  * ٍة َأْصُُ

ُهْم يَّتَذَکُروَن  َُ ْمَثاَل ِلَُناِس َلَع َها َو َيّْضِرُب الُُه اَْلَ َُ ِحيٍّن ِبِإْذِن َربا َها ُک  ندیـدی ؛ آیاُأُکَُ
 اش ریشـه کـه پـاک درختـی مانند را پاک سخ  است؟ زده مث  خداوند، چگونه

 اش الهی، میوه اراده به دم هر. است داده است، قرار آسمان در شا شاخه و استوار
. «گیرنـد پنـد که شود، شاید می یادآور راها  مردم، نمونه برای خداوند و دهد می را

سـوُل  أالـُّلها»فرمایـد:  در تفسیر آیه مزبور می امام صادق رُعهـا و الّّلـِه  ر   َ 
ُن  و   أميُرالُمؤِمنين   ّس   ْ يُن  و   ال ّس  ُْ ة   مُرها و  ت   ال ـيِن  ُولـِ   ِمـن ِّْسع  ّس  ُْ  أِغـاُنها و   ال

ةُ  ُقها الّشيع  ر   حسی ، میـوه و آن، حس  مؤمنان تنه آن، امیر ریشه خدا ؛ پیامبرو 
 1.«هسـتند آن یهـا شـیعیان، برگ و آن یها حسی ، شاخه فرزندان از نفر آن و ُنه

                                                           

 .۳۴5، ص مام النعمةالدین و ت کمال. شیخ صدوق، 9
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 ، پایـدارتری ، دارتری پیـامبر، ریشـه قرآنی خاندان که معناست حدیث، بدان ای 
 1هستند. یبشر جامعه یها خانواده مفیدتری  و گزارتری  خدمت

ها، تردید نسبت به مفهـوم واال  تری  تردیدهای موجود در بازی یکی دیگر از مهم
باز با جدا شدن از مسیر امامـت، از هـدایت و  است تا بازی« امامت»و ارزشمند 

سمانی فراروی انسان نهاده، دور ای که خداوند از رهگذر ای  حقیقت آ رستگاری
 دچار شود. یرگ دام و به تباهی و فساِد 

کـه در کشـور اسـکاندیناوی انجـام  2«شوالیه نامیرا»ای  برای نمونه در بازی رایانه
فاطمـه »هـم نـام  جز ی  اسم؛ آن های بازی، به های شخصیت شود، تمام نام می

ست  قرارداد با شـیطان، بـا پس از ب 3فاطمه، اروپایی انتخاب شده است. «مقدس
 5هـای که میوه درختینماید.  می 4استفاده از خون او اقدام به خلق درختی مقدس

 را باعـث ها و سـختی دردهـا هسعادت نس  بشر و رهـایی از همـ، آن جاودانگی
نیـت فاطمـه از  تنها نهشود  می معلوم ی داستان،انتهااما با ادامه بازی در  ،شود می

مایه گسـترش شـر و  آن،های  بوده بلکه درخت مقدس و میوهخیر ن خلق درخت،
 6پلیدی در میان بشریت هستند.

شود که طراحـان ایـ   با اندکی توجه در سیر داستان بازی، ای  واقعیت آشکار می
ــیت ــتفاده از شخص ــا اس ــازی، ب ــذاری ها و نام ب ــه و  گ ــاماًل آگاهان ــه ک هایی ک

انـد.  شیعه را مورد هجوم قرار دادهشده صورت گرفته است، مفهوم بنیادی   حساب
                                                           

 .2۸۹ـ  2۸7، ص بیت کرائم قرآن در فضائل اهلشهری،  . محمدی ری9
2. Undead Knights. 

 ( نام برده شده است.saint fatima« )فاطمه مقدس». در جریان بازی، بارها از فاطمه با عنوان 3
 کاربرده شده است. ( بهholy tree« )درخت مقدس». در جریان بازی بارها 0
 (.fruit of the holy treeمیوه درخت مقدس ) .0
 .www.vgpostmortem.ir، موجود در: «Undead Knightsتحلیل بازی ». باللی، مقاله 6
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از اعتقـادات نـاب اسـالمی، از یکسـو  زدایی تقدسای  ترفند سخیف، عالوه بر 
، و امامـان معصـوم زهرا موجب تردید و تعارض نسبت به عصمت حضرت

مفهوم امامت، آیندۀ دنیا و موعودگرایی در اذهان گروهـی از کودکـان و نوجوانـان 
سـتیزی  دیگر عامـ  گسـترش حـس نفـرت و اسالم گردد و از سوی مسلمان می

 شود. کودک و نوجوان غیرمسلمان می وندر
 های دیگر، مفهوم ظهـور حضـرت و بسیاری از بازی Undead Knightsدر بازی 

و موعودگرایی مورد تحریف و تخریـب قرارگرفتـه اسـت. سـازندگان  مهدی
الزمـان دینـی تولیـد هایی که با محوریـت سـب  آخر ای در بازی های رایانه بازی
هـایی  اند، غالبًا مح  حضور دشمنان نابودکنندۀ جهان را مسـجد و یـا مح  کرده

کـه  «منجـی»کنند و فرد  کاررفته است، انتخاب می که نمادهای اسالمی در آن به
عنوان پلیس صلح جهانی شـناخته  و به انگلیس یاعمدتًا سربازی از ارتش آمریکا 

که اغلب مسلمان هسـتند( و ) ها اهریمنان یا تروریستشود، پس از مبارزه با  می
چنـی   گیرد. هایی با طرح و شک  کلیسا، جش  پیروزی می نجات دنیا، در مکان

 مسـیحیان، عامـ  کـه کنـد می القـا کـاربر ذه  به را مفهوم ای »هایی  بازی

 1.«است و ناآرامی  خشونت و اسالم، عام  مودت و صلح آرامش،
 شـرطی برای« مهدی یا» بازی یا «فارس خلیج جهنم» ای رایانه برای نمونه، بازی

 منظور ایجـاد بـه و مهدی نام و اکبر الله شعار مقاب  در نوجوانان و کودکان کردن
 ایـ  در. است شده طراحی شیعی و اسالمی بزرگ حقیقت دو ای  نسبت به  تنفر

 یـا»از  غفلـت اکبر، اللـه شـعار به توجهی بی که شود می بازی، به کودک آموخته

                                                           

هــای  مهــدویت غــرب و بازی»مقالــه وردی طاقــانکی،  . ن.ک. بــازی ســام مــاجراجو؛ حــق9
ستیز و پدافنـد  ای اسالم های رایانه جنگ نرم، بازی»علیزاده،   برزگر و لع ؛ 22 ، ص«ای رایانه

 .۱۱0، ص «غیرعامل
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شـعار،  گوینـدگان از غفلـت همچنـی  و شـعار ایـ  مدافعان با ، مبارزه«مهدی
 1است. بازی از خارج شدن یا امتیاز دادن دست از یا شدن با کشته مساوی

آری، کودکی که روزهای زیادی، خود را به ایـ  بـازی مشـغول کـرده اسـت، بـا 
ها و نفرتـی کـه در طـول  ، ترسها اکبر و یا مهدی، خاطرۀ تلخ استرس شنیدن الله

بـدیهی اسـت ایـ   شـود. بازی نسبت به دشم  داشته است، در جانش زنده می
ناپـذیری بـه  هـای جبران افکنی در دل کودک، موجب وارد آمـدن زیان روش کینه

 شود. روح و روان و نیز اعتقادات وی می

 زدایی معاد .5

ندگی دنیا نشان داده و بهشـت ای، حیات را منحصر در ز های رایانه برخی از بازی
باز، پس از مـردن، بـا نیسـتی و  ای که کودک بازی گونه کنند؛ به و جهنم را نفی می
کننـده، در  صورت، مفهوم خدای مهربان و محبت ای  در 2شود. نابودی مواجه می

ریزی مفهوم نابودی و نیستی  پی شود. ذه  کودک، به خدای نابودکننده تبدی  می
از مرگ نـدارد، موجـب بـروز  کی که هنوز تصویر درست و روشنیافکار کود در

 شود. احساس ترس نسبت به آینده و بدبینی و تردید به خداوند می
باورمندی به معاد، منجر به ایجاد شوق برای تحکیم باورهـا، یـادگیری احکـام و 

شود. از طرفی نبـود  و رعایت امور اخالقی می شدن از گناه معارف اسالمی، دور
هـای کـودک را از قرارگیـری در صـراط  عتقاد به معاد نیز عـالوه بـر اینکـه انگیزها

دارد، منجر به سقوط وی در فرهنگ غرب؛ یعنی اصـالت لـّذت و  مستقیم بازمی
 3شود. آزادی، دوری از مسیر هدایت و تخریب باور توحیدگرایی می

                                                           

 .۱0۸، ص «ستیز و پدافند غیرعامل ای اسالم های رایانه جنگ نرم، بازی»علیزاده،   . برزگر و لع 9
 .Last Light Metro ۶و  HEEL GATE TWOهای  ن.ک. بازی. 2
یب اعتقادی کودکان است های رایانه هدف بازی». ن.ک. 3  ، موجود در:«ای تخر

 www.hawzahnews.com/detail/News/۳755۹۳. 
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 افکنی نفرت

افکنـی در دل  می، نفرتهای تخریب اسالم و اعتقادات اسال یکی دیگر از روش
هـای  گزارش اسـت. مسلمانان و پیروان دیگر ادیان نسبت به ائمه معصومی 

 مورداسـتفادهروش در صـدر اسـالم نیـز  تاریخی بیانگر ای  نکته است کـه ایـ  
افکنـی و قـرار  بـرای نفـرت  دشمنان آیی  آسمانی اسالم قرار گرفته است. معاویه

داد کارگزارانش به نام او  ویژه کودکان، دستور می بهدادن بذر کینه در دل مردم شام 
کـه کودکـان بـا  یزمان مدتو بعد از گذشت  کردند به کودکان شامی بره هدیه می

های حکومت، شبانه  نشانده شدند، دست مند می ها عالقه ها انس گرفته و به آن بره
ــد؛ و ایــ  کــار را بــه حضــرت هــا را می بره ــد. نســبت می علــی ربودن  1دادن
را در نماز و بر فـراز  یعل ها امام ها سبب شد سال یگر همی  نیرنگد عبارت به

ی ها عقدهها و  منبرها لع  و ناسزا گویند و اهالی شام در واقعه خونی  کربال، کینه
 را به بدتری  شک  ممک  آشکار کنند. شان سالهکهنۀ چندی  

ها و ترفنـدهای گونـاگون  تکنی  کارگیری هنرمندانه ای نیز با به های رایانه در بازی
افکنـی نسـبت بـه اولیـای  ها و... از حیله نفـرت در محتوای داستان، نمادپردازی

هـا بـرای شکسـت  حـریم عصـمت  طراحان ای  بازی شود. استفاده می دی 
 های تروریستی های مختلفی ازجمله منتسب کردن گروه از روش معصومی 

 و حضـرت به پیـامبر اکـرم -به همراه دارند که اکثرًا نمادهای مسلمانان را  -
آنان برای آشفته کردن افکار کودکان و ایجاد تردیـد نسـبت  برند. بهره می علی

شکنی و به وجود آوردن نفرت نسبت بـه نـام  خود و همچنی  قبح  به هویت دینی
های منفـی  شخصیترا بر روی  2های آن حضرت ها و لقب نام مقدس پیامبر

                                                           

 ، سایت پژوهه، در: «شناسی مکارانه معاویه در تقابل با علی روان». عابدینی، 9
www.pajoohe.ir. 

کاربر باید دو ت  از رهبران گروه تروریستی شورشی نورستان را بـه قتـ  « آی جی آی». در بازی 2
ه نام احمـد و هـدف بعـدی شخصـی بـه نـام برساند. اولی  هدف وی در ای  عملیات شخصی ب
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 گذارند. یو تروریست م
منظور رسیدن به اهداف شومشان و برای کاشت کینه  های ساخت بازی به کمپانی

در نمـاد پرگـار و  نوشت  نـام حضـرت از ترفندهایی چون علی نسبت به موال
بـه  طراحی نام آن حضرت 2های تروریستی و قات ، و در لوگوی پرچم گروه 1گونیا

ر  ا ا  ي ّ ناِد عّل»همراه عبارت دعای  ّظه  جاِئبم  هـای اسـتقرار  در بسیاری از مکان 3«لع 
ا م  أ»گروه تروریستی و نیز طراحی حدیث  ةُ ین  ّلِ  ن  در قرارگاه گـروه  «بابها ّى الِعّلِم وع 

انـد. همچنـی  برخـی از سـازندگان  اسـتفاده کرده 4تروریستی نابودکنندۀ جهان،
های  زیدر با فاطمه زدایی از بانوی بزرگ اسالم، حضرت بازی برای قداست

 5اند. طور سخیفی به ساحت آسمانی ایشان اهانت روا داشته خود به
                                                                                                                  

ای:  هـای رایانـه در بازی تـوهین بـه پیـامبر»محمدامی  است. )حق وردی طاقانکی، مقاله 
 (72، ص «زنجیره پلید

 . ن.ک. بازی اساسی  کرید.9
پـی کشـت   عنوان قاتـ  فرقـه اسـماعیلیه در بـاز بـه بازی Assasings creed. برای مثـال در بـازی 2

 در لوگوی پرچم ای  فرقه قرار داده شده است. سلمانان است و نام حضرت علیمسیحیان و م
 . ن.ک. بازی اساسی  کرید.3
 . ن.ک. بازی سام پرسپولیس.0
افتـد از زنـی  بااینکـه بـازی در کشـور اسـکاندیناوی اتفـاق می Undead Knightsهای  . در بازی0

شـود. )باللـی،  شجره طیبـه نیـز اهانـت میشود و به  ریز و ظالم به نام فاطمه مقدس یاد می خون
( همچنــی  در بــازی شــاهزاده www.vgpostmortem.ir، در:«Undead Knightsتحلیــل بــازی »

های بعدی از جنی به نام راضیه نگهبان  عنوان شاهزاده بازی و در نسخه ایران، از جنی به نام زهرا به
زهرا بارها در لوگوی بـازی اسـتفاده شـده  هم از نام فاطمه Prince of Persia 2008 آب و در نسخه

ها نزد خداونـد  تری  آفریده تری  و مقرب است. مسلمًا حضرت فاطمه زهرا )س( یکی از باشرافت
طور غیرمسـتقیم مقـام و جایگـاه ایـ   انـد، بـه است. با ترفندی که سازندگان ای  بازی بکـار برده

اند.  اند بـه نمـایش گذاشـته ونه کـه خواسـتهگ حضرت را تا حد ی  ج  پایی  آورده و ایشان را آن
زدایی آغازی است برای اینکه دشـمنان اسـالم و شـیعیان بتواننـد در آینـده  ش  ای  نوع از قبح بی

یف»جو، مقالـه  صـادقی ؛هـای دیگـر خـود بزننـد تر دست به توهی  تر و آزادانه راحت هـای  تحر
یخی و توهین  ، در:«های مرهبی در شاهزاده ایران تار

 www.mashreghnews.ir/fa/news/5۱۹50 
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 حس بیزاری نسبت به سایر مقدسات اسالم

سازان برای ایجـاد حـس انزجـار نسـبت بـه سـایر مقدسـات اسـالمی، بـا  بازی
رنگ، شک ، ) های روانی و پرجاذبه برای کودکان ها و ویژگی گیری از ظرافت بهره

گاه کاماًل آشکارا به مقدساتی چون قرآن کریم، اذان، صـلوات،  نماد( گاه پنهان و
 1اند. کعبه، مسجد و... توهی  کرده

 نمایی نمادهای اسالمی و ترویج نمادهای ماسونی زشت

ای که اساس آن بر ضدیت و عنـاد بـا اندیشـه تشـیع بنـا شـده  های رایانه در بازی
هـای اسـالمی،  هـا و نقش طرحهایی که آراسته بـا  است، اکثرًا مساجد و یا مکان
و احادیـث مشـهور و... اسـت،  علی امام ،نمادهای برخاسته از نام پیامبر

ها، دشـمنان، نابودکننـدگان جهـان و اهریمنـان معرفـی  عنوان مقـر تروریسـت به
 گردیده است.

هـا غالبـًا قرارگـاه منجـی صـلح جهـانی، لبریـز از  از سویی در بسـیاری از بازی
بـاز، آرامشـگاه و  بنـابرای  مقـر کـودک بازی و شیطانی است؛ 2ماسونینمادهای 

آید و موجب برقراری ارتباط عاطفی و ایم  با نمادهـای  حساب می پناهگاه وی به
 هنگـام نبـرد بـا حریـِف در ازآنجاکـه کـودک  شـود. ماسونِی موجود در آنجا می

واجـه ، با نمادهای اسالمِی قرارگرفته در محـ  اسـتقراِر حریـف مخود دشم ()

                                                           

 .Angry Birds؛IGI ،Uncharted 3 ،Guitar Hero III: Legends of Rockای: های رایانه . ن.ک. بازی9
نقـوش اهـرام، عقاب نماد خـدای خورشـید مصـریان، وسه،  عدد سی نمادهای ماسونی مانند .2

یالتی به وجود آمده بودنـد رسانی اعضای درون تشک ، برای اطالعHEXAGRAMگوش ستاره شش
ها،  تا اینکه توسط محققی  مسلمان، افکار و آثارشان کشف و ترجمه شد. اغلب آثارشان در طرح

هـا  هایشان به زبان رمز نوشته شـده اسـت و از سـاختار اصـلی آن ها، قوانی  و نظام بناها، پروتک 
ای  هـای رایانـه ها و بازی ری، رسانهتوان ارائه داد؛ اما در برخی شئون اجتماع بش اطالع دقیقی نمی

 .کنند غربی حضور فعال داشته و دارند و اهداف سلطه برجهان را پیگیری می
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های موجـود در مقـر  توزانـه بـازی بـه شخصـیت دلیـ  هجمـه کینه شود، به می
 آیـد؛ اسالمی، احساس دلهره، وحشت و کینه از نمادهـا درونـش بـه وجـود می

رو ای  ترفند موجب پذیرش و ترویج نمادهای شـیطانی و تقبـیح نمادهـای  ازای 
 گردد. میکنندگان  برای بازیاسالمی 

 





 

 قتصاد مقاومتینقش زن در تحقق ا
 *رسول آهنگرانمحمداالسالم والمسلمین دکتر  حجت 

 ه اشار

مرور اندک صفحات تاریخ گویای آن است که دشـم  از دیربـاز درصـدد بـوده 
گونـه  است تیشه به ریشۀ دی  و فرهنگ غنـی اسـالمی بزنـد و در ایـ  راه از هیچ

بـا ایجـاد  دشم  از نخستی  روزهای بعثت نبـوی تالشی دری  نکرده است.
ویژه از جنبـۀ اقتصـادی کمـر بـه نـابودی و ایجـاد خسـتگی و  فشار و تحریم بـه

ناامیدی در مسلمانان صدر اسالم بست و با اقداماتی چون محاصرۀ اقتصادی در 
طالـب یکـی از  جهت ای  هدف شوم گام برداشت. محاصرۀ اقتصادی شعب ابی

ان دی  صورت گرفت و اگـر تدابیری است که صدر اسالم در راستای براندازی بنی
ویژه بــانوان پرهیزکــاری همچــون  های مســلمانان، بــه فشــانی ها و جان فــداکاری

فرسای تاریخی و شـرایط سـخت  نبود، گذر از ای  برهۀ طاقت خدیجۀ کبری
 نمود. اقتصادی، امری محال جلوه می

م دیـ  مبـی  اسـال امروزه نیز دشم ، فرهنگ و اقتصاد ای  مرزوبوم را برای محـو
هــدف گرفتــه و بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری از طریــق شــبیخون فرهنگــی و 

                                                           

 دانشیار دانشگاه تهران.  *
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و تحـت سـلطه  های ظالمانه درصدد براندازی اسالم نـاب محمـدی تحریم
دادن و استثمار مادی و معنوی و انحطـاط فکـری و اعتقـادی یکایـ  افـراد  قرار

   جامعه است.
مـدیران جامعـه،  کننـده یتتربعنوان نیمـی از جامعـه و  بی ، نقش زنان به در ای  

ازپیش مورد توجـه اسـت و تنهـا بـا تمسـ  بـه فرهنـگ اصـی  اسـالمی و  بیش
برگ صفحات تاریخ  هایشان در برگ ای که نام و فداکاری الگوگیری از بانوان نمونه

 توان دشم  را در خیال خام خود ناکام گذاشت. اسالم ثبت است، می
د مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط اقتصا»بر بیانات مقام معظم رهبری  بنا

توانـد  های شـدید می ها و خصـومت فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی
 9«.کنندۀ رشد و شکوفایی کشور باشد تعیی 

ای  نوشتار بر آن است تا با بررسی ارکان اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار، به نقـش 
هــای  ه عبـور از مشـکالت و چالشبـانوان ایـ  مرزوبــوم در تحقـق ایـ  شــاهرا

 اقتصادی بپردازد.

 زنان و اهداف راهبردی اقتصاد مقاومتی

ــه هدف ــد ب ــاومتی نیازمن ــاد مق ــق اقتص ــد تحق ــدون تردی ــحیح و  ب ــذاری ص گ
دسترسی است که گام برداشت  اصولی و علمی در ای  راستا تنها راه دستیابی  قاب 

شـده بـرای تحقـق  اهبردی تعریفتری  اهداف ر شود. مهم به ای  مهم قلمداد می
اند از: حمایت از تولید ملی، مدیریت مصرف و اسـتفادۀ  اقتصاد مقاومتی عبارت
های موجود، ترویج فرهنگ کار و تالش و ارتقای روحیـۀ  بهینه از منابع و ظرفیت

 استقامت و پایداری در تنگناها و شرایط تحریم.

                                                           

 .۹۱/  5/  ۱۶. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، 9
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ویژه و برجسته است. نگـاه دیـ   ش  نقش بانوان در پیشبرد ای  اهداف بسیار بی
هایی است که خداونـد متعـال بـرای  ها و ظرفیت به وظایف زن با توجه به ویژگی

هایی بنیادی بـی  زن و  ای  جنس در نظر گرفته است؛ بدی  معنا که اسالم تفاوت
گرفته از همی  خصوصـیات  مرد قائ  بوده و وظایف و حقوق زن و مرد نیز نشئت

 ت.َخلقی و ُخلقی اس
کشـی،  ای به مقام و منزلـت زن مبـذول داشـته و بـا هرگونـه بهره اسالم نگاه ویژه

علیه زن بـه بهانـه تسـاوی حقـوق زن و مـرد مخـالف  استثمار و اعمال خشونت
است و با تعریفی متفاوت زن و مرد را مکم  و به تعبیر قرآن کریم لباس یکـدیگر 

هرگونـه تبعـیض، زن را مایـۀ  دوراز هبـبینانه و  دی  با نگاهی واقع 9کند. معرفی می
و  2شمرد؛ آرامشی که منجر به ایجاد محبت و مـوّدت آرامش و سکونت مرد برمی

ای دوسـویه سـبب تعـالی  فراهم آمدن زندگی سالمی است که زن و مرد در رابطه
 جسمی و روحی یکدیگرند.

و همسـنگ مـرد؛ بلکـه  3است نـه قهرمـان« ریحانه»بر اساس چنی  نگاهی زن 
سنگری است که در انجام وظایف متناسب با شرایط جسمی و روانی خویش  هم

عنوان جهاد زن یـاد شـده  که از نیکوهمسرداری به پردازد، تا جایی به مجاهده می
 0است.

توجه است که نقش زنان  با روش  شدن جایگاه زن از منظر اسالم ای  نکته شایان
هـایی کـه  بایست بر اساس ویژگی یدر پیشبرد اهداف راهبردی اقتصاد مقاومتی م

اسالم برای ای  جنس تعیی  کرده، مشخص گردد. مسـئولیت خطیـر زن و نقـش 
                                                           

 .۱۸۶ :. بقره 9
 .2۱ :. روم2
 . )َفِإَن اْلَمْرَأاَل َریَحاَنةب َو َلیَسْت ِبَقْهَرَماَنٍة(.75۹، ص غررالحکم و درر الکلم. تمیمی آمدی، 3
 . )ِجَهاُد اْلَمْرَأاِل ُحْسُ  الَتَبُع (.۴۹۴، ص البالغه نهجصبحی صالح، . 0
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رعایـت ) محوری او در محیط خانواده و تربیت فرزند و نیـز فعالیـت مشـروط او
حجاب و عفاف( در جامعه نباید نادیده گرفته شود و حضورش دوشـادوش مـرد 

های فـردی و اجتمـاعی وارد بـر  دون توجه به آسیببرای نمونه در امر تولید( و ب)
 باشد. پیکرۀ خانواده و جامعه

 ی تحقق اقتصاد مقاومتیها راهزنان و 

 . زنان و تولید ملی1

سرمایۀ اقتصادی هر کشوری بر پایۀ دانش، نیروی انسانی کارآمد و چرخۀ تولیـد 
  اقتصـادی موفـق اسـت کـه کمتـری ازلحـاظاست. در دنیای امـروز کشـوری 

وابستگی را به درآمدهای نفتی و دیگر ذخایر طبیعی و معدنی خام داشته و تمرکز 
 وسیله معطوف کرده باشد. خود را به تولید داخلی و درآمدزایی با ای  

به ستون فقرات اقتصاد مقـاومتی « تولید ملی»در بیانات مقام معظم رهبری نیز از 
م در تحقـق اقتصـاد مقـاومتی که خود نشانگر اهمیت ای  مهـ 9تعبیر شده است

 است.
عنوان نیمــی از جمعیــت جامعــه و بــا توجــه بــه وظــایف و مســئولیت  زنــان بــه

آمـده و در اصـ ،  حسـاب بهخطیرشان، اولی  مجریان فرهنگ و تربیت اسالمی 
دهند و درنتیجه نقش بسـیار پررنگـی را در حمایـت از  تمام جامعه را تشکی  می

 کنند. تولید ملی ایفا می
زنان در حمایت از تولید ملی به دو صورت است: در روش مسـتقیم بـانوان  نقش

خود وارد عرصۀ تولید شده و دوشادوش مردان چرخ اقتصاد کشور را بـه گـردش 
بایست با در نظر گـرفت  شـرایط  گونه که اشاره شد ای  امر می آورند و همان درمی

                                                           

 .۹/2/۱۳۹۴در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور،  معظم انقالب . بیانات رهبر۱
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 ی  عرصه باشد.جسمی و روانی و همچنی  ضرورت شرایط ورود بانوان به ا
توان به موارد ذیـ  اشـاره  از نقش غیرمستقیم بانوان در تحقق اقتصاد مقاومتی می

 کرد:

 الف( تربیت نیروی کارآمد

خداوند مّنان قدرت فرزندآوری و مقام مادری و همسری که مایۀ آرامش و مودت 
د در محیط خانواده است را به زن عطا نموده و دامان پر مهـر زن را نخسـتی  مهـ

عنوان الگـوی رفتـاری و  پرورش جسمی و روانی کودک قرار داده است. مـادر بـه
عملی در کانون خـانواده در نقشـی همچـون رسـالت انبیـا و تـالش در جهـت 

 بـه مـرد زن دامـ  از » بر فرمایش امام خمینی شود و بنا سازی ظاهر می انسان
 9«.رود می معراج

ارگردانی داخـ  منـزل و مسـئول مادر با توجه به مسـئولیت خطیـر خـویش و کـ
بایست ابتدا در خود روحیۀ تالش، کار و امیـد را تقویـت  پرورش نس  آینده، می

ویژه فرزندان باشد و در مرحلـۀ  ای برای دیگر افراد خانواده به کرده و الگوی نمونه
ای پرورش دهد که هم مشتاق تحصی  علم باشند و هم  گونه بعد نیز فرزندان را به

در راسـتای بـه حرکـت درآوردن چـرخ  برداری از سـیرۀ انبیـا و ائمـهبا الگو
اقتصاد، کـار را عـار ندانسـته و از هـیچ تالشـی دریـ  نورزنـد. در روایتـی امـام 

ُسوُل الَّلِه »فرمایند:  یم کاظم ِميُراْلُمـْؤِمِنين   ر 
 
ـاِئى و  أ ـْ   و  آب  کّّلُهـْم ق 

م   یِ یِهْم و  ُهو  ِمْن ع 
 
ِمُّلوا ِبن ينع  ِْ ِّلين  و  الَغـاِل و  رسـول خـدا 2؛ِ  الَنِبيين  و  اْلُمْرس 

کردند و ای  سیرۀ انبیـا،  با دست خویش کار می و همۀ پدرانم امیرمؤمنان
 «.رسوالن و صالحان است

                                                           

 .۳۴۱، ص 7، ج صحی ه نور، خمینیامام . 9
 .۱۶2، ص ۳، ج من الیحضره ال قیهیخ صدوق، . ش2
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امروزه یکی از آفات تحصی  علم در کشور ما جلوگیری دانش از ت  دادن جوانان 
هری دون شأن بوده و با تحصـیالت عالیـه حسب نگاه ظا به مشاغلی است که به

فاپـ   ماننـدکه راز موفقیت اقتصادی کشوری  در تنافی است. ای  درحالی است 
کوشـی و ابـا  آیـد، روحیـۀ سخت حسـاب می که از جهت منابع طبیعـی فقیـر به

نداشت  از هرگونه کار و فعالیت مفید بیان شده و بدون تردید ایـ  روحیـه، هدیـۀ 
هـا و  و هدفمنـد و درنتیجـه پـرورش نسـلی بـا ایـ  ویژگی کوش مادران سـخت

 روحیات است.

 کاالی داخلی ( مصرفب

باشد، هر چه تقاضا بیشتر تولید نیـز رونـق  تولید کاال مشروط به تقاضای بازار می
ویژه بیکاری کـه خـود  تر است. درنتیجۀ آن بسیاری از مشکالت اقتصادی به یافته

شـود. بـا  ق، فقر، اعتیاد و سـرقت اسـت رفـع میهایی مانند طال منشأ نابسامانی
ازپیش فراهم خواهـد  مصرف کاالی داخلی زمینۀ اقتدار و خودکفایی کشور بیش

 شد.
تری  زمینـۀ تسـلط بیگانگـان و  نظر بـه اینکـه مصـرف کـاالی خـارجی اصـلی

بایسـت  سـبی ، می سازی قاعدۀ نفی است، در راستای پیاده های استکباری دولت
رویۀ کـاالی خـارجی جلـوگیری  لید داخلی پرداخته و از واردات بیبه تقویت تو

 عهده دارد. تری  نقش را در ای  راستا بر کرد؛ زن در خانواده اصلی
نقـ   نجفـیمرعشی  العظمی الله آیتفرزند مرجع بزرگ جهان تشیع حضرت 

مرعشـی نجفـی ایـ  بـوده کـه  اللـه آیتیکی از خصوصـیات عملـی : »کند می
خارجی استفاده نکـرده و ایـ  روش را مبـارزه بـا  های لباساز  وقت هیچله  معظم

از دکمـه خـارجی بـرای  خواست میو حتی موقعی که خیاط  دانست میاستکبار 
دکمه در لباسش اسـتفاده  جای بهلباس وی استفاده کند، آقا اجازه نداد و از قیطان 
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 9«.کرد می
یاز خانوار و الگوی مصرف دیگر کنندۀ سبد کاالی مورد ن بانوی خانه مدیر تعیی  

سـازی  افراد خانواده است. وی از یکسو با اصالح الگوی سب  زنـدگی و فرهنگ
سازی دیگر افراد خـانواده از پیامـدهای مصـرف کـاالی  ویژه آگاه در ای  زمینه به

سـازی و  خارجی و الگو شدن ُمد و فرهنگ بیگانگان و از سـوی دیگـر بـا نهادینه
ویژه ایجاد روحیۀ رقابت  داخلی و بیان نتایج مطلوب آن به ترغیب مصرف کاالی

رفت  کیفیت کاالی ملـی، رفـع بیکـاری، ایجـاد  بی  تولیدکنندگان و درنتیجه باال
روحیۀ نشاط و امید در جامعه، کاهش فقر و استقالل اقتصادی گام مـؤثری را در 

 دارد. ای  زمینه برمی

 لیدج( به گردش درآوردن نقدینگی در چرخۀ تو

ای دارد،  اگرچه دارایی و ثروت در تأمی  معاش و رشد و تعالی انسان نقش ارزنده
م مسلّ  2کند. نباید هدف قرار گیرد؛ چراکه دی  را تباه و قلب را به قساوت مبتال می

کنندۀ آرامش واقعی نخواهد بود. عالوه بر آثـار  گاه تأمی  است چنی  آسایشی هیچ
چـه زن و چـه مـرد( بـه عـذابی ) کـریم زرانـدوزان را شوم دنیوی ای  رذیله، قرآن

وَن الؤَذَهَب َو اْلِفَّضؤَة َو ال يْنِفُقوَنهؤا فؤى »دردناک مژده داده است:  ُُ اَلذيَّن يکِنؤ
ْرُهْم ِبَعذاٍب َأليم ِه َفَبشا ُِ الَُ و کسانی که طال و نقـره را گنجینـه )و ذخیـره و  3؛َسبي

 «کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده! نمی سازند، و در راه خدا انفاق پنهان( می
ویژه طال و جواهرات برای زنان بیشتری  جاذبه را دارد. در روایتـی از  زیورآالت به

فام اسـت؛  نیز آمده است که عام  نابودی زنان امت م  دو سـرخ پیامبر اکرم
                                                           

1. www.mashreghnews.ir. 
 )َو اْعَلُموا َأَن کْثَراَل اْلَماِل َمْفَسَدالب ِللِدیِ  َمْقَساالب ِلْلُقُلوب(. .۱۹۹، ص العقول تحفانی، حّر  2.
 .۳۴ :. توبه3
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رعایت اعتدال و مبـارزه بـا روحیـۀ زرانـدوزی در زنـان از  9 نما. طال و لباس بدن
اهمیت بسزایی برخوردار است. افراط در اندوخته کردن طال در روایات اسـالمی 

دوسـتی درهـم و  بر فرمایش امیرمؤمنـان علـی امری مذموم شمرده شده و بنا
 از سوی دیگر اسـالم دربـارۀ بـه 2دینار تیری از جانب شیطان معرفی شده است.

برداری صحیح از امـوال سـفارش نمـوده و از  گردش درآوردن چرخۀ تولید و بهره
 یاد کرده است. 0و ایمان 3آن به مرّوت

میـزان که از های مردم بایکوت شده  ت  طالی کشور در خانه 900آمار بر اساس 
 900بیشـتر از ما با ای  حساب، مردم کشور  است.ذخایر بان  مرکزی هم بیشتر 

؛ چنانچـه ایـ  میـزان انـد گرم طال ذخیـره کرده میلیون 900رم معادل کیلوگ هزار
سرمایه در امر تولید و اشتغال به کار گرفته شود بسـیاری از مشـکالت فرهنگـی، 

 0های اجتماعی از بی  خواهد رفت. اقتصادی و آسیب
 ها در مسیر تولید و رونق بخشیدن بـه آن و نیـز منظور قرار گرفت  دارایی بنابرای  به

روی، کنزاندوزی و دف  سرمایه و به جریـان انـداخت  آن در تولیـد و  پرهیز از کج
ای اسـت کـه توجـه بـه آن تحقـق  وری بهینه، نقش زنان دارای اهمیت ویـژه بهره

 کند. اقتصاد مقاومتی را کم  می
                                                           

 .۱۸۴، ص ۱، ج القلوب ارشاد، دیلمی 9.
.. َو ُحُب الِدیَناِر َو الِدْرَهِم َو ُهـْم َسـْهُم .) اْلِفَتُ  َثاَلثب  .۱۱۳، ص ۱، ج الخصالشیخ صدوق،  2.

 الَشیَطان(.
: ِمـَ  اْلُمـُروَءاِل . )َقـاَل َرُسـوُل الَلـهِ ۱۶۶، ص ۳، ج مـن الیحضـره ال قیـهشیخ صدوق،  3.

 اْسِتْصاَلُح اْلَمال(.
: ِإْصـاَلُح اْلَمـاِل ِمـَ  اِدُق . )َقـاَل الَصـ۱۶۶، ص ۳، ج من الیحضره ال قیه. شیخ صدوق،  0

یَمان(.  اإْلِ
5. www.isna.ir. 
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 د( مشاغل خانگی

ــی  ــی  ایران ــگ اص ــان در فرهن ــۀ  ـزن ــه و وظیف ــدیریت خان ــم  م ــالمی ض اس
وسـیله  ری و تربیت فرزندان، به امور اقتصادی مبادرت نموده و بدی نیکوهمسردا

گاه اقتصادی خانوار و هم الگوی کاملی از کار و تالش برای دیگـر افـراد  هم تکیه
 شدند. خانواده محسوب می

های دینی نیز بـدان پایـه از اهمیـت اسـت کـه آهنـگ چـرخ  ای  مسئله در آموزه
علمـا و قـدم مجاهـداِن راه خـدا بـه عـرش ریسی زنان در کنـار صـدای قلـم  نخ
آمده اسـت یکـی از روزهـا،  در فرازهایی از زندگانی حضرت زهرا 9رسد. می

شـدۀ دسـتان مبـارک  که مقداری پشم گوسفند که بافته درحالی حضرت علی
بود، در دست داشتند، از منزل بیرون آمدند، روانه بازار شده و پیشـنهاد  فاطمه

شم فروش دادند. او هم به شـیوۀ معـامالت رایـج آن زمـان فروشش را به فردی پ
 2شده را به سه صاع جو مبادله نمود. دادوستد نمود و پشم بافته

امروزه با افزایش سطح تحصیالت و شرایط اقتصادی و فرهنگی، مشـاغ  بیـرون 
از منزل از سوی زنان با اقبال بیشتری روبرو شده است. اگرچـه حضـور زنـان در 

هـا نظیـر خـدمات بهداشـتی و آموزشـی الزم و ضـروری بـه نظـر  برخی عرصه
هایی که عـدم حضـور زن در  رسد، در بسیاری از مشاغ  و با احتساب هزینه می

تربیـت فرزنـدان بـر خـانواده تحمیـ   ینـۀدرزمخانه و فقدان مشارکت فعال وی 
کننـدۀ معیشـت  کننـدۀ نیـاز خـانواده و کم  تنها برطرف کند، ای  مشاغ  نـه می

های فراوان در خـانواده  یست بلکه خود عام  به وجود آوردن مشکالت و آسیبن
                                                           

: َثـالُث َتخـُرُق قـال النبـی . )۳77، ص 2۴، ج ت سـیر نمونـه، و دیگران . مکارم شیرازی2
َصـْوُت َصِریُر َأْقالِم اْلُعَلَمـاِء َو َوْطـی َأْقـداِم الُمَجاِهـدی  َو  اْلُحُجَب َو َتْنَتِهی إَلی َما َبیَ  یَدی الله:

 َمغاِزِل الُمْحَصنات(.
 .270ص ،العلوم عوالم. بحرانی اصفهانی، 2
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 تبع آن در جامعه خواهد شد. و به
رو مشاغ  خانگی راهکاری ارزنده برای ایجاد درآمـد و کمـ  بـه اقتصـاد  ای  از

خانواده است؛ زیرا زن ضم  حضور مستمر در منزل و داشت  مشارکت فعـال در 
بر کم  اقتصادی به خانواده در رونق اقتصـادی کشـور و  تربیت فرزندان، عالوه

 زایی نیز سهیم خواهد بود. اشتغال
 9سـاعت( 0تلویزیون ) جمعی های ارتباط دهندۀ میزان استفاده از رسانه آمار تکان

ای  رایانـه هـای بازی (،سـاعت ۹تـا  0 روزانـه) های اجتماعی خصوص شبکه به
تلف  همراه، نشانگر هدر رفت سـاعات و  2میلیارد ساعت( 6/90ساالنه بال  بر )

گمـارده شـود  بـه کـارمفید بسیاری است که چنانچه در مسیر تولیـد اقتصـادی، 
توجه به اقتصاد خانواده و کشور، از وقوع بسیاری از مفاسـد  عالوه بر کم  شایان

 استفادۀ ناصحیح از ای  ابزار کاسته خواهد شد.

 اصالح الگوی مصرف . زنان و2

ها و ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی بـوده و  لگوی مصرف یکی از ضرورتاصالح ا
مبدأ ای  امر مهم خانواده است؛ چراکه اقتصاد از خردتری  واحـد اجتمـاع یعنـی 

گیرد، در حقیقت اقتصاد خـانواده و  خانواده آغاز شده و تا سطح کالن را در برمی
 کنندۀ شرایط اقتصادی جامعه است. نوع مصرف آن تعیی 

مسئلۀ مدیریت مصرف یکـی از ارکـان »فرمایند:  باره می قام معظم رهبری درای م
اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسـراف و تبـذیر. هـم در 

ها باید به ای  مسـئله  های دولتی، هم غیردولتی، همۀ آحاد مردم و خانواده دستگاه
 3«.توجه کنند و ای  واقعًا جهاد است

                                                           

1. www.eghtesadonline.com. 
2. www.hamshahrionline.ir. 

 .۳/5/۱۳۹۱. سخنان رهبری در دیدار با کارگزاران و مسئوالن نظام،3
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فرد در تحقـق  عنوان رک  خـانواده ایفـاگر نقشـی منحصـربه راستا بانوان به در ای 
اصـالح الگـوی مصـرف در قالـب  آینـد. حسـاب می شعار اقتصـاد مقـاومتی به

 تری  آن بدی  شرح است: هایی ممک  خواهد بود که مهم مؤلفه

 الف( مدیریت مصرف

حـافظ »یژگـی یکی از صفاتی که در قرآن کریم برای بـانوان مـؤم  ذکـر شـده و
گونـه خیانـت مـالی،  در غیاب مرد مرتکب هیچ بدی  معنا که زن ؛است 9«بودن

نسبت بـه و  2ناموسی، فاش کردن اسرار خانه و شخصیت شوهر و مانند آن نشود
هر آنچه حفظ آن ضروری است اهتمام ورزد. در اینجا بایـد بـه معنـای صـحیح 

ــد ــ  ورزی ــه بخ ــد آن را ب ــرد و نبای ــه ک ــظ توج ــت  نوافۀ حف ــا و ریاض های بیج
های نامناسب معنا و تفسیر کرد؛ بلکه حفظ به معنای مصرف صـحیح و  کشیدن

یِ  »آمده است:  بهینه است. در روایتی از امام صادق ـُة الـِر ـاِئكُم الَطيب  يُر ِنّس  خ 
 
 
ـكْ  أ ْمّس 

 
ْعـُروف  و  ِإْن أ ـْ  ِبم  ق  ْنف 

 
ـْ  أ ق  ْنف 

 
اِ  اَلِتـى ِإْن أ ُة الَطع  ْعـُروف  الَطيب  ـكْ  ِبم  ْمّس 

  ُ اِمُ  الَّلِه ل  یِّليُب و  ل  یْن   ِتّْلَ ِمْن ُعَماِل الَّلِه و  ع  کسی است کـه  بهتری  زنان  3؛َ 
 کند درست بخشد یا خرج می خوشبو باشد، غذای پاکیزه تهیه کند، اگر مالی می

ران خداونـد کند نیز چنی  باشد. ای  زنان کارگزا جویی می جا باشد و اگر صرفهبو 
 «.هستند و کارگزاران خداوند ضرر نکرده و پشیمان نخواهند شد

بایسـت هماننـد یـ  مـدیر مـالی متبحـر ضـم   اساس بانوی خانواده می برای 
بندی نیازها و صرف درآمدها در بهتری  مصارف بـه بهداشـت، تغذیـه و  اولویت

توجه بـه ایـ  امـور ای مبذول دارد. اهمیت  سالمت روان افراد خانواده توجه ویژه
                                                           

 .۳۴ :. نساء9
 .2۳5 ص،خالصه ت اسیر المیزان و نمونهپور،  . یوسف2
 .200، ص االخالق مکارم . طبرسی،3
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شود که رعایت نکردن اصول مـدیریت صـحیح منـزل و توجـه  زمانی آشکار می
برای نمونه نوع تغذیه و توجه بـه کیفیـت مـواد غـذایی مصـرفی(، ) نداشت  به آن

های درمــانی هنگفــت بــه دولــت، ســبب وابســتگی  عــالوه بــر تحمیــ  هزینــه
 روی انسانی خواهد شد.ازپیش کشور به بیگانگان و نیز اتالف وقت و نی بیش

 ب ( پرورش روحیه قناعت

و به اکتفـا کـردن  9آمده است فراهم از آنچه است رضامندی و خرسندی قناعت،
خواهی معنا شده است. در روایات به ای  ویژگی برای  پرهیز از زیاده ها و به داشته

رکـات خرج بـودن را از ب زنان توجه فراوانی شده است تا جایی که رهبران دینی کم
شده کـه اگـر  بهتری  زن کسی معرفی در کالمی از امام صادق 2اند. زن دانسته

و در مقابـ ،  3د راضی باشدوچیزی به او داده شود سپاسگزاری کند و اگر داده نش
های بـیش از تـوان او نکـوهش  مراعات نکردن حـال همسـر و تحمیـ  خواسـته

 0گردیده است.
ُة »آیۀ  در روایتی چنی  آمده که پس از نزول ـْبع  ها س  ِعين  ل  ْجم 

 
ْوِعُ ُهْم أ م  َنم  ل  ه  و  ِإَن ج 

ْقُّسـو    ْبواب  ِلكِ  باب  ِمْنُهْم ُجّْزء  م 
 
اسـت،  دوزخ آنـان همـه گاه وعـده قطعـاً  و 0؛أ
 وارد] آنـان از معـی  بخشـی دری هـر از و اسـت در هفت آن برای که[ دوزخی]

                                                           

 .25۳، ص ۳، ج م ردات ال اظ قرآن. راغب اصفهانی، 9
 َقاَل: ِمْ  َبَرکِة اْلَمْرَأاِل ِخَفُة مئونتها(. . )َعْ  َأِبی َعْبِد الَلهِ 5۶۴، ص 5، ج الکافی. کلینی، 2
َلِتـی ِإْن ُأْعِطیـْت َخیُر ِنَساِئکُم ا :. )َقاَل الَصاِدُق ۱۶۱، ص ۱۴، ج الوسائل مستدرک. نوری، 3

 َشکَرْت َو ِإْن ُمِنَعْت َرِضیْت(.
. )َمْ  کاَنْت َلُه اْمَرَأالب َلْم ُتَواِفْقُه َو َلْم َتْصِبْر َعَلی َما َرَزَقـُه 2۸۹، ص االعمال ثواب. شیخ صدوق، 0

ِ  الَلُه ِمْنَهـا َحَسـَنًة َتَتِقـی ِبَهـا َحـَر الَنـاِر َو الَلُه َتَعاَلی َو َشَقْت َعَلیِه َو َحَمَلْتُه َما َلْم یْقِدْر َعَلیِه َلْم یْقبَ 
 َغِضَب الَلُه َعَلیَها َما َداَمْت کَذِل (.

 .۴۴و  ۴۳ :. حجر0
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خاطر گریـۀ آن حضـرت  بـهپیامبر سخت گریسـت و اصـحاب نیـز « [شوند می
گریستند و ندانستند که جبرئی  چه خبر آورده و نتوانستند از آن حضرت بپرسـند. 

خانـۀ  شـدند، سـلمان بـه شـادمان می ازآنجاکه آن حضرت، با دیدن فاطمـه
آن بانوی معظمه را به حضور پدر  آمد تا برای شاد شدن پیامبر خدا فاطمه

جـو مقـداری آرد  اهده کرد دختر رسول خدابیاورد. پس از ورود به خانه، مش
ـى و  »کند:  کند و با خود زمزمه می رو نهاده، خمیر می پیش ْبق 

 
أ يـر  و  ا ِعن   الَّلِه خ   9؛م 

   «.است پایدارتر و بهتر خداست پیش آنچه و
ای کـه  برخاست و چـادر کهنـه پس از سالم جریان را به عرض رسانید حضرت

رما پینه کرده بود بر خود پیچید. چون نگاه سـلمان بـه دوازده جای آن را با لیف خ
چادر افتاد گریه کرد و گفت: واحزناه دختران قیصر پادشـاه روم و کسـری پادشـاه 

که بهتـری  خلـق  دختر محمد پوشند و فاطمه عجم، سندس و حریر می
به خدمت پدر بزرگوار رسـید عـرض کـرد:  ای! چون فاطمه است چنی  جامه

را  حق آن خدایی که تو کند. به سلمان از لباس م  تعجب می اخد ای رسول»
به رسالت خلق فرستاد، برای م  و علی جز پوست گوسفندی بیش نیست که در 

خورد و شـب زیرانـداز ماسـت و بـالش زیـر سـر مـا  علف می روز شتر ما بر آن
ای »فرمـود:  خـاتم رسـوالن «.ایم پوستی است که در آن لیـف خرمـا کـرده

کس بـه بهشـت  ، دختر م  در میان گروهی خواهد بود کـه پـیش از همـهسلمان
 2«.رود می

 ج( پرهیز از اسراف

روی قـرار دارد و خداونـد متعـال در قـرآن کـریم مسـرفان را  اسراف در برابر میانه
                                                           

 .۳۶ :. شوری9
 .۸5، ص فضائل الزهرا. مقدم، 2
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الزم به ذکـر اسـت کـه اسـراف، معنـای  9شمرد. و ناسپاس برمی برادران شیاطی 
ور ریخت  مانـدۀ آب تـا اسـتفادۀ نابجـا از لبـاس وسیعی داشته و در روایات از د

 شود. افکندن هستۀ خرما را شام  می مهمانی و دور
بـدون  ،هـای دینـی و علمـی آموزهوجود  علیرغممردم ایران براساس آمار جهانی 

کارتری  مردمان جهان هستند. اسراف در ای  منابع بـه  اغراقی از اسراف گونه هیچ
ی و صـرف ی، انرفی، دارو، نان و سایر مواد غذاحدی است که مصرف سرانه آب

 2.چند برابر استانداردهای جهانی اسـت ،وقت برای انجام ی  کار معی  در ایران
برکتـی، فقـر، صـدمات  تأم  در عواقب سوء اسراف ماننـد غضـب خداونـد، بی

سـوی مصـرف بهینـه و صـحیح  جسمی و عقاب اخروی، ناخودآگاه انسان را به
 دهد.  سوق می

کند و بـا ابـزار  عنوان مدیری که در فرهنگسرای خانواده نقش الگو را ایفا می به زن
نمایـد و بـا  عشق و محبت رفتارهای پسندیده و شایسته را در خانواده نهادینـه می

توانـد بـا رعایـت اعتـدال و  توجه به اینکه مدیریت مصرف بر عهـده اوسـت، می
توجهی بـه اسـتقالل  قابـ  کمـ  3بـرنج(  پرهیز از اسراف )حتـی در یـ  حبـه

 اقتصادی مملکت و تحقق اقتصاد مقاومتی نماید.

 ییگرا تجملیز از ( پرهد

گویی  زیبادوستی و خودآرایی ریشه در فطـرت انسـان دارد. دیـ  نیـز بـر پاسـخ 
صحیح و متعادل به ای  نیاز فطری تأکید ورزیده و به آراستگی و زیبایی ظـاهری 

                                                           

 .27 :. اسراء،9
2. www.vpb.um.ac.ir. 

انی، برابر است بـا اسـراف روزانـه . دور ریخت  ی  حبه برنج در ی  وعده غذایی توسط هر ایر3
 .www.tasnimnews.comُت  در ماه.  2۱0هزار کیلو برنج در روز و  هفت
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ارد. بر اساس لطافت روحی نهاده شـده در سرشـت د ای مبذول می نیز توجه ویژه
 مراتب بیش از مردان است. زن می  به زیبایی در زنان به

گرایی آفتـی  افراط در توجه به نیاز فطری زیبادوستی است. تجم « گرایی تجم »
کنـد و  است که چون موریانـه در تـاروپود سـاختار اقتصـادی کشـور رخنـه می

یاری از مشکالت فرهنگی، اقتصـادی، اجتمـاعی مستقیم و غیرمستقیم، بروز بس
بایســت در حســادت،  و حتــی سیاســی را در پــی دارد. ریشــۀ ایــ  افــراط را می

 چشمی، ضعف فرهنگی و سستی باورهای معنوی جستجو کرد. وهم چشم
وبــرق امــروز از راه القــای مــد و ایجــاد روحیــۀ  دشــم  در دنیــای پرزرق

گونـه از زیبـایی،  عریفی متفاوت و حبابچشمی و رقابت ناسالم و با ت وهم چشم
فرهنگ، اقتصاد و سـالمت مـادی و معنـوی جامعـه را هـدف قـرار داده اسـت. 

های زنـدگی ازجملـه ازدواج،  ای سرطانی تمـام عرصـه گرایی همانند غده تجم 
را در برگرفتـه و  مذهبی و حتی تشـریفات مربـوط بـه تـدفی  و تـرحیم اتمراسم
بهتـری   در جامعه رو به فزونی است. امـام صـادق روز عواقب شوم آن روزبه

 اْنُّظـْر »فرمایـد:  سوز بیان داشته چنـی  می نسخه را برای درمان ای  بیماری جامعه
ى ْن  ِإل  ى ُدون َ ُهو   م  ْقُ ر  ِ  َِ ْنُّظْر  ل   و   اْلم  ى ْ  ْن  ِإل  َ ُهو   م  ْوق  ى َ  ْقـُ ر  ِ  َِ ـِإَن  اْلم  ِلـَ َ   ذ 

  ُ ْقن 
 
ا ل َ أ ْحر   و   ل َ م  ُقِّس  ِبم 

 
ْن  أ

 
ْوِجب   أ ّْست  اد     ْ  ِبَ ِمْن  الِّزی  َ   ر  ج  َّزو  به کسـانی  1؛ع 

توجـه کـ  و بـه بـاالتر از  استکمتر  تواز  ها آنی یاز تو هستند و توانا تر پایی که 
کـرده اگر چنان کنی به آنچه در دست داری قناعت  ؛خود هرگز توجه نداشته باش

 «.خداوند پیدا خواهی کرد شایستگی زیادت از سوی و
سـازی در جامعـۀ اسـالمی و  عنوان مبـدأ فرهنگ بی  نقش جهادی بانوان به درای 

 شود. ازپیش آشکار می تحقق اقتصاد مقاومتی بیش
                                                           

 .52۹، ص ۱، ج بحاراالنوار. مجلسی، 9
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 ارتقای روحیۀ استقامت .3

در اسالم  آوری، کسب روزی حالل و تأمی  مایحتاج خانواده ازآنجاکه وظیفۀ نان
مشـکالت  فشـار تحتبسیاری اوقات سرپرست خـانواده  بر عهدۀ مرد بوده و در

بایسـت در شـرایط  گاه روانـی همسـر می عنوان تکیـه اقتصادی قـرار دارد، زن بـه
سخت و تنگناها راهنما و مددکار مرد در کسب روزی حالل باشد؛ نـه اینکـه بـا 

، مرد را بـه رفتارهـای اقتصـادی خـالف شـرع )ماننـد یطلب فزونخواهی و  زیاده
فروشـی( وادار کنـد؛ اقـداماتی کـه  هـای ربـوی و گران اختالس، اخذ وام رشوه،

 آورد.  تنهایی ضربات مهلکی بر پیکرۀ اقتصاد کشور وارد می هری  به
آمده است هنگامی  نظیر همسرداری، فاطمۀزهرا در تاریخ زندگانی الگوی بی

سـخ را چگونه یـافتی؟ در پا پرسیده شد همسرت فاطمه که از امیرمؤمنان
ِة الّلِه  ِنعم  »فرمودند:  اع  ى ط  ّل  وُن ع  در «. خـدا اطاعـت بر است یاور بهتری  او 1؛الع 

خطـاب بـه  روایتی دیگر نیز چنـی  نقـ  شـده کـه روزی امیرمؤمنـان علـی
آیا غـذایی داری تـا از گرسـنگی بیـرون  ،فرمودند: فاطمه جان حضرت زهرا

نزل غذای کافی نـداریم در پاسخ فرمودند: دو روز است در م حضرت آییم؟
دادم و خـود نیـز از غـذای  و حسـی  و آنچه بود به شما و فرزندانم حس 

فرمودنـد: چـرا بـه مـ  اطـالع  اندکی که داشتیم استفاده نکردم. امیرمؤمنـان
ای ابوالحسـ ، »پاسخ دادند:  ندادی تا به دنبال تهیۀ غذا بروم؟ حضرت زهرا

 2«.تو درخواست کنم که برایت مقدور نباشدم  از خدایم شرم دارم چیزی را از 
 و حضرت زهـرا ای  مناعت و ازخودگذشتگی سبب شد خانۀ امیرمؤمنان

 .با وجود سی  مشکالت و مصائب، سرشار از عشق و محبت باشد
                                                           

 .۱۱7، ص ۴۳، ج األنوار بحارمجلسی، . 9
 .5۹، ص ۴۳، ج بحار األنوار. مجلسی، 2



 

 نامناسب زنان های شناسی شغل آسیب
  *فراهانی قائم مقامناهیدالسادات دکتر 

 اشاره

زنان و دختران جوانی هستیم که با انگیزۀ حضور در امروزه شاهد حضور گسترده 
عنوان منشـی، بازاریـاب یـا  های نامناسـب بـه جامعه یا کسـب درآمـد در شـغ 

عنوان  ها و مراکز از زنان و دختران بـه کنند. بسیاری از شرکت فروشنده فعالیت می
نماینـد.  ابزار جذب مشتری، تلطیف محیط کاری و توسعه تجـارت اسـتفاده می

کرده نیز هستند برای دستیابی به شغ  مناسب  خی از زنان و دختران که تحصی بر
عوامـ   کنند و ای  موضوع به دلی  گذاری می های ظاهری خود سرمایه بر ویژگی

متعددی مانند الگوی کاری مشخص برای حضور زن در جامعه به وجـود آمـده 
کند. در ای  مقالـه  میهای بسیاری را متوجه فرد، خانواده و جامعه  است و آسیب

 شود. های نامناسب زنان، پرداخته می یب شغ آسبه بررسی 

 فردی های یبآس

 ابزار تبلیغات .1

ــب رواج بی ــاتی از زن موج ــتفاده تبلیغ ــا اس ــاغ  ب ــیاری از مش ــابی و  بس حج
                                                           

 های باستان. ی فرهنگ و زبانادکتر  *
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از نیـروی  وری بهـرهنـه  شـوند. در ایـ  مشـاغ  های زننده در جامعـه می آرایش
جوانی  بلکه توان فکری و تخصصی او کارگیری بهنه  است و موردنظرجسمی زن 

 کام شیری جلب مشتری و ابزار وی  ساختگیو طراوت، زیبایی ظاهر و آراستگی 
را  بـودن ، مسـئول روابـط عمـومیگری منشین است. فروشندگی، اکردن مراجع

   1ای  مشاغ  دانست. ازجملۀتوان  می
پ و شک  مناسـب و قـد بلنـد های جذب بازاریاب، داشت  تی در برخی از آگهی

ویژه روابط عمومی بسیار باال یکی از معیارهای اساسی پذیرش ایشان از سوی  به
و جزء وظایف اصلی منشی در مح  کار است. برای مثال خـانمی کـه  2کارفرما

توانست دو الی سه  یماش بود و برای صرف ناهار  خانهمنشی شرکتی در نزدیکی 
به خواسته مدیر  بنا مح  کار،ناهار و برای برگشت به ساعت به منزل برود پس از 

شرکت درباره رعایت تنـوع در سـر و وضـع ظـاهری، نـاگزیر بـود دوبـاره رنـگ 
 3و متفاوت داشته باشد. ی خود را پاک کند و آرایشی غیرمعمولها الک

هایی به زنان در حقیقت تـوهینی آشـکار بـه جـنس زن  چنی  نقشواگذار کردن 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف  ییو کـاال ابزار مثابه بههایی  ی  جایگاهاست. زن در چن

گری و  های فروشندگی، منشـی در اکثر شغ  4.گیرد قرار می وری بهرهخاص مورد 
 زنان و دختـران جـوانانرفی  و های عملی توانایی، جنسی های بازاریابی جذابیت

دیگر بـا  عبارت به گیرد. مدرن قرار می داری سرمایهدر خدمت ی ا ظالمانهبه شک  
بـه  یافته توسـعهظلـِم  و سـاالری سـرمایه صـرف توسـعهزنان خود  رغبتمی  و 

                                                           

 .936، ص رهایی نیروهای تولیدزن و . افشارنیا، 9
 .21، ص 280، پیام زن، ش «از ویزیتوری تا مدیریت فروش». تاجی ،2
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احسـاس آزادی فانه با ای  وجود، زنان و دختران بـاز هـم س. متأشود خودشان می
 1.کنند می

های زنانگی خـود  هایی احساسات و لطافت درواقع زنان و دختران در چنی  شغ 
شـود.  ئله موجـب تقلیـ  احساسـات لطیـف آنـان میکنند و ای  مس را خرج می

های  هـا و بـه عبـارتی شـغ  ایفای نقشهمچنی  عاملی برای بازدارندگی زنان از 
هـا را در  کاهنـد، آن هایی که از لطافـت زنـان می زیرا شغ  گردد؛ ها می اصلی آن

د کـانون خـانواده نشـو د و باعـث مینـکن های خانوادگی دچـار مشـک  می نقش
مثاًل منشی بودن شغلی است که زن را در معرض  ؛د را از دست بدهدگرمای خو

دهد که ایـ  بـرای طهـارت  برخورد با افراد متعدد اعم از محرم و نامحرم قرار می
 2روحی زنان مناسب نیست.

ورود بانوان در بسیاری از موارد با دید ابزاری و جذب بیشتر مشـتری از راه ایجـاد 
است و تعداد بانوانی که بتوانند از ای  دستۀ ابـزاری  آنانهای ظاهری در  جذابیت

شـرایط  3های اجتماعی برکنار باشند چندان زیـاد نیسـت. باالتر بروند و از آسیب
ای اسـت کـه باعـث رواج بـدحجابی  گونـه هـای نامناسـب به بسیاری از شـغ 

 منـزل، از خـروج هنگـام کـه دهـد نمـی اجـازه زن شود. از سویی اسالم بـه می
 دهد؛ نمی چرانی چشم اجازه هم مردان به و کند فراهم را مردان تحری  موجبات

 4گردد. می نیز اجتماع کار نیروی تقویت موجب حجابی چنی 
                                                           

 ، موجود در:«های فردی و اجتماعی زنان از منظر اسالم حقوق و مسئولیت».  کوثری، 9
www.kosari112.mihanblog.com/post/1. 

 ، موجود در:«لط اً مراقبت روحیه زنانه خود باشید». اسراری، 2
 www.basirnews.ir/ 9313/03/03/ . 

 .21، ص 280، پیام زن، ش «از ویزیتوری تا مدیریت فروش». تاجی ، 3
حجابی، فسـاد  کند با ترویج بی مخالفان حجاب به بهانه اینکه حجاب نیمی از افراد جامعه را فلج می. 0

شـود کـه در جوامـع مسـلمان  کننـد. نتیجـه ایـ  می بندوباری نیروی تمام افراد جامعـه را فلـج می و بی
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 َکَأَحدٍ  َلْسُّتَّن  الَنِبيا ِنَساءَ  َيا»فرمایـد:  یم 32همچنی  خداوند در سوره احزاب آیه 
َساءِ  ِمَّن  َمَع  ِباْلَقْوِل  َّن َتْخَّضْع  َفاَل  اَتَقْيُّتَّن  ِإِن  النا ِْ ِبؤهِ  ىفِ  یاَلذِ  َفَي ؤَّن  َمؤَرٌض  َقُْ  َوُقُْ
 اگـر نیستید معمولی زنان از یکی همچون شما! پیامبر همسران ؛ ایَمْعُروًفا َقْواًل 
 شـما در بیمـاردالن کـه نگویید سخ  انگیز هوس ای گونه به پس کنید؛ پیشه تقوا

آیـه شـریفه خداونـد زنـان را از با توجه به  .«!بگویید شایسته سخ  و کنند، طمع
رو زنـان بایـد  کند؛ ازای  آمیز و صدایی نازک منع می گفت  با لحنی تحری  سخ 

 در حجاب، گفتار و رفتار خود موازی  اسالمی را رعایت کنند. 
تـوان  ینمکننده محـیط کـاری خـود هسـتند.  درواقع خود دختران و زنان انتخاب

وجـود دارد. زنـان های کاری  در همه محیطزن ها و دیدگاه ابزاری به  گفت آسیب
عایـت حجـاب و دختران باید حدود اسالمی را در مح  کار رعایت کننـد و بـا ر

 عنوان ابزار استفاده شود؛ ها به اجازه ندهند از آنمناسب و لح  صحبت مناسب، 
ی  شاید به دلی  پایبندی به حدود شرعی و اسـالمی کـار خـود را از دسـت بنابرا
 مانند. اما از آسیب مصون می ،دهند

 آزارهای اخالقی .2

دهـد.  آزارهای اخالقی در محیط کار بـه دو شـک  کالمـی و غیرکالمـی رخ می
آقایان، اظهارنظر در ارتبـاط برخی از های نامناسب و دور از شأن از سوی  شوخی

با ظاهر و نوع لباس و همچنی  دعوت به مالقات خارج از محیط به بهانـه طـرح 
از دیگـر مصـادیق  ،قصد طراحی مسائ  شخصی و نامتعارف کاری اما به مسائ 

                                                                                                                  

شـوند  ماع ظـاهر میهای بسیار متدی ، زنان با لباس ساده در اجت متجددمآب، فقط در روستاها و خانواده
پردازند وگرنه سایر زنان برای خودآرایی و آرایش، جـز اسـتهالک ثـروت و  و به فعالیت اقتصادی مفید می

ای جاه ، نام ایـ  را فعالیـت  کنند و عده وقت و فاسد کردن اخالق اجتماعی و خانواده، کار دیگری نمی
 گذارند. )سایت پرسمان(. اجتماعی و آزادی زن می
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های هرزه اشاره کرد.  توان به نگاه مینیز گونه آزارهاست. از آزارهای غیرکالمی  ای 
از موارد حادتر اینکه برخی از همکاران ازجمله مدیر ممک  است پس از نزدیـ  

اخالقی را نیـز بـه خـود های اجتماعی اجازه درخواست غیر شدن از طریق شبکه
 1بدهند.

ازآنکه بـه همکـاران و یـا  های نامتناسب هستند پس بسیاری از زنانی که در شغ 
رئیس شرکت اجازه اظهار نظـر دادنـد، ممکـ  اسـت بـه دلیـ  برداشـت منفـی 
اطرافیان از شخصیت ایشان، عدم کنترل ارتبـاط کـاری و نیـز بـه سـبب رعایـت 

 های جنسی قرار بگیرند. مورد مزاحمت 2قرمز وطنکردن خط
از  نمونـه یـ  منزلـه به زنـان اشـتغال در جنسـی یهـا مزاحمت مسـئله به توجه

 راه تنها کار از زنان کشیدن دست زیرا است؛ موارد ای  از پنهان، تقریباً  پیامدهای
 اندیشـه مطـابق پیامـدها نـوع ایـ  رسـد یم نظر به و است ای  معض  با مقابله

 و جنسـیت مبنـای بـر ها شغ  تفکی  در حد زیادی تا جنسیتی نظریه طرفداران
 قلمـرو در کـه ییها شـغ  ورود بـه بـرای را زنان های تالش و بوده مؤثر آن تداوم
 3است. کرده خنثی دارند قرار مردان

 ــ جا همهمیان خودشان در مشخصی  مرزبندیاسالم معتقد است مرد و زن باید 
و هر ی  از زن و مرد باید آن را رعایت  شندخانه ــ داشته با خیابان، اداره، تجارت

. اگر ای  حساسیت اسالم نسبت به روابط و نوع اختالط مـرد و زن رعایـت کنند
نیـز در دهند، زنـان  میاجتماعی انجام  عرصهکه مردان در را شود، همه کارهایی 

                                                           

 .30، ص 280، پیام زن، ش «چگونه در محیط کار غافلگیر نشویم» . رنجی،9
 .32و  32، ص 280، پیام زن، ش «معامله با خدای مهربان». ر.ک. مهتدی، 2
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203-206. 
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 1.توانند انجام دهند می صورت داشت  توانایی جسمانی و شوق و فرصت الزم
و رعایـت حـدومرزها، دوری از اخـتالط بـا مـردان به رعایت  2روایات ازبرخی 

مفسده نباشـد،  سببد؛ بنابرای  اگر اشتغال زنان نکن عفاف و پوشیدگی دعوت می
اگر مرزبندی رعایت شود و زنـان  3.با حفظ عفت و اخالق عمومی بالمانع است

اجـازه  -ی رسـم کـامالً هـم در چـارچوب  آن -جز از مسائ  کـاری  و دختران به
هرگونه صحبت و اظهارنظر به همکـاران و مشـتریان مـرد ندهنـد، هـم عفـت و 

شود. از سویی اگر آزارها از سمت رئیس شـرکت صـورت  شأن زن حفظ می هم 
های  پوشــی و درنهایــت بــروز آســیب بگیــرد، رهــا کــردن کــار از هرگونــه چشم

 ناپذیر بهتر است. جبران

 آزار جنسی .3

آورنـد طعمـه آزارهـای  ترانی که به مشاغ  کـاذب روی مـیبسیاری از زنان و دخ
سـاز ارتکـاب  ها به مواد مخدر زمینه جنسی هستند. از طرفی گرایش برخی از آن

 شود. هایی مانند ایدز و هپاتیت می اعمال مجرمانه و ابتال به بیماری

 آسیب روانی .4

ترس محـیط هایی که متوجه سالمت روان زنان و دختران است، اس یکی از آسیب
عوامـ  گونـاگونی اسـت ازجملـه:  حاصـ های محـیط کـار  کار است. استرس

داشت  وظایف متعدد، نبود امنیت اخالقی، تشویش از داشـت  روابـط کـاری بـا 
                                                           

 ، موجود در:«ماشتغال زنان از دیدگاه اسال» .  تاجی ،9
 www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910630000656. 

، ص 0، ج الکـافی، باب کراهه خروج النساء؛ کلینی، 230، ص 20، ج ةوسائل الشیععاملی،  حّر . 2
 )أَما َتْسَتْحُیوَن َو الَتَغاُروَن ِنَساُءُکْم َیْخُرْجَ  إَلی األْسَواِق َو ُیَزاِحْمَ  الُعُلو(. .036

 .96، ص 9310، مهر 80، مجله نامه جامعه، ، ش «بررسی اشتغال زنان از دیدگاه اسالم». نوری، 3
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های نابجـای  شود، درخواسـت همکاران که گاه به روابط نامتعارف نیز کشیده می
ی در آینـده شـغلی، بـروز عواقـب احتمـال همکاران و مشتریان، برخورد قـاطع و

نفس،  و تنّزل عزت توبیخ از سوی رئیس شرکت به دلی  نرسیدن به وظایف متعدد
ازحد به ظاهر، تغییر لح  و صـدا در صـحبت. ایـ  عوامـ  موجـب  توجه بیش

های نامناسـب، آسـیب  شوند که سالمت روان زنان و دختران شاغِ  در شغ  می
ها بروز  استرس و وسواس فکری در آنهای روانی بسیاری ازجمله  ببیند و اختالل

 کند.

 های جسمی یبآس .5

انجام وظایف دبیرخانه، مدیر دفتر، مدیر برنامه، آبدارچی، حسـابدار، بازاریـاب، 
تایپیست بر عهده منشی است و مسئوالن و مدیران شرکت از او توقع انجام کامـ  

ازحـد در  بیشوظایف را دارند. اجرای کارهای واگذار شده موجب بروز خستگی 
های جسـمی فـراوان مبـتال  یبآسـها را بـه  شود و درنهایت آن زنان و دختران می

 کند. می
َِ ل  » است: چنی  فرموده حس به فرزندش امام  یعلامام  در روایتی ِّلـ م  ُْ

 
 
ْرأ اِوُز   اْلم  ا ُیج  اِمن  اْلْمِر م  ه  فّس  ا ن  ى ِلب  ا و  أْرخ  اِله   ْ ُم ِل َ  أْنع  ِل إَن ذ  ـا َ  اِله  م  ُ  ِلج  ـا و  أْدو  ِله 

ْرأ ِإَن الم  یْان    َ  ان   ةر ْهِرم  ْ  ِبق  ْيّس  و توانش کار واگذار مکـ  و  ازحد بیش؛ به زن ةو  ل 
تر اسـت؛ زیـرا زن ریحانـه  ای ، برای حال او بهتر است و برای زندگی او مناسب

 1«.است و قهرمانه نیست
امـر ان اشـاره دارد و بیـانگر ایـ  به وضع روحی و جسمی زن تروایادسته از ای  

گیرنـد کـه بـا وضـعیت جسـمانی و  عهـده بـرهـا بایـد وظـایفی را  است کـه آن
                                                           

 .090، ص 0، ج الکافی . کلینی،9
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 1.ها را برهم نزند متناسب باشد و آسایش و آرامش آن شان یعاطف

 حقوق و مزایای ناچیز .6

های  ی  اجتمــاعی در تمــامی شــرکتتــأماگرچــه اجــرای قــانون کــار و قــوانی  
بگیر نیز الزامـی اسـت و هـر تـوافقی  ه نیروهای پورسانتخصوصی و حتی دربار

راحتی ایـ  مقـررات دور زده  برخالف ای  قوانی  باط  است، در مراکز زیادی به
شود. پرداخت کمتر از حداق  حقوق قانون کـار، عـدم پرداخـت بسـیاری از  می

 مزایای قانونی، عدم پرداخت پایه سنواتی، محرومیت از ثبت سابقه بیمـه، وضـع
ضوابط خاص درباره حقوق و شرایط کاری دوره آزمایشی، الزام بـه ارائـه سـفته، 

کاری، نداشت  مرخصـی و بسـیاری  های کاری باال بدون پرداخت اضافه ساعت
هـای شـاغ  در بازاریـابی و  توان در گفتگـو بـا خانم ها را می دیگر از ای  تخلف

تـرس از بیکـاری و نداشـت  گری مشاهده کرد. اغلب ای  افراد نیز به دلی   منشی
دهنـد و در مقابـ  آن سـکوت  ، به ایـ  شـرایط تـ  میتر مناسبفرصت شغلی 

 2کنند. می

 های خانوادگی یبآس

 برخورد آمرانه .1

 خـانواده اخالقـی و های نامناسب، فضای فرهنگی ویژه در شغ  با اشتغال زنان به
 و اشـخاص با چون اوآمده رفت و ها محاوره در شاغ  زنان. شود می آسیب دچار
 و ظرافـت اسـت، آمرانـه و مردانه برخوردهایشان نوع دارند سروکار مختلفی افراد

                                                           

 .استان کهگیلویه و بویواحمد)ای  بانو( ، سایت«اشتغال زنان از نظر قرآن و احادیث». تقوی، 9
 .30، ص 280، پیام زن، ش «چگونه در محیط کار غافلگیر نشویم». رنجی، 2

http://il-bano.ir/note/156011/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://il-bano.ir/
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َبری زنـان در  فرمـان 1شـود. می رنگ کم زنان گونه ای  در رفتار و گفتار در لطافت
شود. ای  نوع رفتـار و گفتـار  کارگیری امرونهی در زندگی می محیط کار، باعث به

شود بلکـه بـر کودکانشـان هـم  موجب بروز تنش با همسر میتنها  زنان متأه  نه
 گذارد. تأثیر می

 تعارض در باورها .2

های نامناسب )هماننـد  هماهنگی برخی از زنان و دختران با شرایط ظاهری شغ 
آرام به تغییر در عقاید و باورهـای آنـان  های متنوع یا پوشش نامناسب( آرام آرایشی

بیشتر در پوشش و ظاهر و نیـز در رفتـار و گفتـار رخ شود. ای  تغییرات  منجر می
هـای دینـی و ملـی آنـان دسـتخوش تغییـر  دهد و بسیاری از باورهـا و نگرش می
های ظاهری خـود بـرای کسـب  شود و زندگی آنان صرف استفاده از جذابیت می

 درآوردنعنوان ابـزاری بـرای پـول  نوعی از جـذابیت خـود بـه شود و به درآمد می
 کنند.  میاستفاده 

هـایی بـا بافـت مـذهبی موجـب ایجـاد  ویژه در خانواده هـا بـه ای  تغییـر نگرش
تواند عـاملی  که در زنان متأه  می شود هایی با دیگر اعضای خانواده می تعارض

ای در رفتار و افکـار  برای طالق عاطفی و یا در مواردی که تغییرات افسارگسیخته
در دختران مجرد  ای  دگرگونی اعتقادی. شود دهد، موجب طالق می زن روی می

های پـدر و  گردد، تاآنجاکه منع میمنجر های بسیاری  ها و تشویش نیز به تعارض
 ها نخواهد داشت. چگونگی پوشش، رفتار و گفتار آن برمادر تأثیری 

                                                           

، 98، ش9380، بهم  و اسفند «اشتغال زنان در بستر خانواده و ارتباط آن با طالق »،. حوراء9
 .20ص 
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 های اجتماعی آسیب

 تغییر نگاه دیگران .1

های زننده که از برخـی  یشراآرفتارهایی مانند برقراری رابطه با همکاران و داشت  
زند، باعـث  گری سر می هایی همانند بازاریابی و منشی دختران و زنان دارای شغ 

ها تغییر کند و عـدۀ زیـادی  شود دیدگاه دیگران نسبت به شاغالن در ای  شغ  می
از زنان از ایجاد ارتباط با چنی  افرادی نسبت به خانواده خود احساس خطر کننـد 

به دنبـال  -عنوان اقوام و آشنایان  عنوان مشتری و چه به چه به -مردان  و بسیاری از
که بسیاری از زنان و دختران شاغ ، نسبت بـه  حالی افکار جنسی خود باشند، در

مسائ  عرفی، اخالقی و شرعی بسیار پایبنـد هسـتند. ایـ  نـوع نگـرش موجـب 
انتظـارات و  شـود؛ زیـرا در معـرض هـا می ای بـرای آن ایجاد مشـکالت عدیـده

های نادرست دیگران  یتذهنهای نامعقول و بعضًا نامشروعی که حاص   پیشنهاد
 است، قرار خواهند گرفت.

 تنزّل جایگاه اجتماعی .2

اخالق )نامشروع( کارفرمایان را  اندکی از زنان و دخترانی که شرایط ابزاری و ضد
 الگوهـای تغییـر بـر نوعی بـه پذیرنـد، گری یا بازاریابی می های منشی برای شغ 

گذارند. پذیرش ای  شرایط، الگوی کاری مشخصـی را بـرای ایـ   می اثر اجتماع
خصـوص  شـود تصـور همگـانی به آورد و باعـث مـی ها به وجود مـی نوع شغ 

های خصوصی تغییر نماید. ای  تغییر نگـرش همگـانی طبعـًا  کارفرمایان شرکت
شـود کـه  می« عروسـ »یـ   منجر به تنزل جایگاه کارمندان ای  شغ  در حد

های خود مشغول اسـت،  عنوان ی  کارمند به انجام وظایف و مسئولیت تنها به نه
دهـد و عـاملی  های دیگر همکـاران را هـم انجـام می بسا که بعضًا مسئولیت چه

است برای تلطیف محیط کاری که امکان سوءاسـتفاده از وی نیـز فـراهم اسـت. 
عـوض شـده و در نتیجـه برخـی از « شـغ »شـوند تعریـف  همۀ اینها باعث می
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 کارفرمایان داشت  توقعات بیجا و نامشروع را حق خود بدانند.

 اعمال مجرمانه ارتکاب .3

 از بسـیاری. شوند می تبدی  مجرمانه اعمال برای پوششی به کاذب مشاغ  گاهی
 یـا ماشـی  شیشـۀ کردن پاک کردن، دود اسفند مانند کاذب مشاغ  در که افرادی
 برای نقابی عنوان به مشاغ  ای  از اند، مشغول مجاز ظاهر به های دی سی ت فروخ

 هــای فعالیــت بــه کننــد، مــی اســتفاده خــود خالفکارانــه اعمــال کــردن مخفــی
 خـاص، مکـان یا شخص گرفت  نظر تحت مخدر، مواد قاچاق مانند ای مجرمانه
 گونـه ای  تحقیق در. پردازند می... و غیرمجاز های دی سی فروش و قت  سرقت،
 1.آورند می پدید مختلف جرائم برای را مناسبی بستر مشاغ 

هـای  به شغ  های الزم، مهارت نداشت به دلی   حتی اگر برخی از زنان و دختران
بـه آنـان را نیـاز مـالی  ،انجام کارهای خالف ندارندآورند و قصد  کاذب روی می

ن و دختـران درآمـدهای کارگیری زنـا کـه بـا بـه ییپذیرش پیشنهاد افراد سـودجو
 .کشاند ، میآورند کالنی را به دست می

                                                           

 .، سایت برهان«نگاهی به پدیده اشتغال کانب در ایران»عسگری پرور،  9





 

 های اخالقی فضای مجازی بایسته
  *نیا محمد سبحانیاالسالم والمسلمین  حجت 

 اشاره 

در زنـدگی بشـر  فردی منحصـربهاطالعات و ارتباطات جایگاه  فّناوریکه  هامروز
از  زیـادیحجـم جایی  جابه در و فضای مجازی،اینترنت   پیدا کرده، نقش شبکه

فضای مجـازی، نسـ  جدیـدی از روابـط  شده است. آشکار خوبی بهاطالعات 
خوبی در زندگی مردم جـا بـاز کـرده  رغم عمر کوتاهش، به اجتماعی است که به

 است. 
وجود اختالف سنی و فاصله مکـانی، گـرد هـم  فضای مجازی افراد بسیاری را با

هـای  راهم آورده است. پست الکترونیـ ، پیامها را ف جمع کرده و زمینه ارتباط آن
هـای گسـترش و  های آنالی ، روش بازی و اینترنتی های ها، پایگاه روم کوتاه، چت

 قشـر ویژه به ـ افراد جامعه وسیع استقبال به توجه حفظ روابط اجتماعی هستند. با
 گسـتردۀ و عمیـق همچنـی  تـأثیرات و ای شـبکه ارتباطـات و اینترنت از ـجوان 
 اخالقی کنکاش از مسائ  فردی و اجتماعی، گوناگون های جنبه بر 1سایبر فضای

 و مجـازی فضـای در افـراد حضـور بایسـته اسـت. رشـد روزافـزون آن مرتبط با
                                                           

 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.  *
1. Cyberspace. 
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و  اجتمـاعی یها شبکه به تکاپوی در ها وقت آن از توجهی اختصاص بخش قاب 
 بـرای را ویژه های چارچوب و اصول تدوی  اخالقی، شدن مباحثتر  نیز کمرنگ

 .است کرده ناپذیر اجتناب ،ای رسانه یها اخالقی بی از ماندن امان در

 ویژگی فضای مجازی

 و مثبـت پیامـدهای دارای ،ها پدیـده سـایر ماننـد اجتماعی یها شبکه و اینترنت
 و آثـار از توان می عمومی، آگاهی سطح بردن باال و ریزی برنامه با که است منفی

 .رســاند حــداق  بــه را منفــی پیامــدهای و گرفــت بهــره نآ مثبــت دســتاوردهای
 اسـتفاده. است مجازی فضای های ویژگی تری  شاخص و بارزتری  از «سرعت»
 مـا به را توانایی ای  زیرا کند؛ می جبران را فیزیکی محیط کندی مجازی فضای از

 کـه مکـانی  بـه کلیـد، فشـردن یـ  یـا زدن بـرهم چشم ی  اندازه به که دهد می
 بـه بخشـیدن سـرعت باعـث ایـ  مسـئله،. داریم، برویم فاصله آن با ومترهاکیل

است و به  های روزمره شده و جلوگیری از اتالف وقت برای انجام فعالیت زندگی
 دسـت خـود مـوردنظر مقصـود و مقصـد به سرعت باال، با کند انسان کم  می

 .یابد

 ایران در مجازی فضای کاربران آمار

 فعالیـت خـارجی  رسـان پیام و اجتمـاعی یها شبکه در یرانیا میلیون ۳0 بر بال 
 اسـت ها، واقعیتی آوردن کاربران ایرانی به آن و رویها  شبکه ای  محبوبیت دارند.

شده  ارائه مجازی فضای ملی مرکز سوی از ازای  پیش که پذیرفت. آماری باید که
 رسان سرویس پیام در ها ایرانی توسط کانال هزار ۱00 بر بال  دهد می نشان است

دارنـد.  نفـر عضـو میلیون یـ  از بیش ها آن از است که برخی شده ایجاد تلگرام
 تولید تلگرامی های کانال فضای در مطلب هزار 200 و میلیون ی  از روزانه بیش
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 دیـده روز در بـار هـزار 500 متوسـط طور بـه شود که هر ی  از آن مطالب، می
 1.شود می

 زیمجا فضای در زنان حضور

در صـحنه  حضـور بـرای کمتـری در مقایسه با مردان، از فرصـت زنان ازآنجاکه
 رقم استفاده از فضایتری  بیش برخوردارند، های فرهنگی انجام فعالیت و اجتماع
 مجـازی فضـاهای از یکـی «اینسـتاگرام». انـد را به خود اختصاص داده مجازی

ایـ  اسـت کـه بسـیاری از واقعیت . است گرفته قرار زنان استقبال است که مورد
 انـد عبارتها  آسـیب ای  از های فضای مجازی، متوجه زنان است. برخی آسیب

 از:

 شخصی حریم افتادن خطر به. 1

است. در گذشته، هر  کننده نگران ایران، جامعه در عرفی های حریم شدن شکسته
و فاصــله  حــریم بــا خــود را  خــانوادگی روابــط و خصوصــی هــای کــس عکس

خانـه و انـدرونی  بـه غریبه شدن وارد و کرد می حفظ چشم دیگران مشخصی، از
 -زنـدگی  مسـائ  تری  که خصوصی اما امروزه افرادی ،دانست می بد را حریمش

 صـفحات در را شـان روزمره و اتفاقات زندگی -  کاماًل خودمانی های لحظه حتی
 همگـان یـدد معرض در اینستاگرام، مث  ای محدودیت کاربران شبکه بدون و باز

 دهند، کم نیستند. می قرار

 آرایی تن و تبرّج ترویج. 2

 ارائـه انـد، کرده بـاز فضـای مجـازی در افـراد از بعضـی کـه ییهـا دکان از یکی
                                                           

ــــراط. 9 ــــی ص ــــری تحلیل ــــاه خب ــــر: پایگ ــــد خب ، در: ۱۳۹5آذر  ۱7، ۳۳7000، ک
www.seratnews.ir 
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 افراطـی تبلی  آرایش متنوع، لوازم فروش. است زنانه زیبایی مربوط به محصوالت
 انجـام تـوان یمـ زیبـایی برای که و کارهای دیگری جراحی، کاشت، تزریق انواع
 بدون شدن، داشته است که دوست شده القا ها آن به که گرفته هدف را زنانی داد،

 بـههـا  جراحی و آرایشـی لوازم ایـ  طریـق از تنها زیبایی، و است نشدنی زیبایی،
 !آید می دست

 نامتعارف های دوستی گیری شکل .3

 است شده سبب یاجتماع های شبکه در متأه  مردان و زنان ازاندازه بیش حضور
 یا دوست خود برای کنند، ها با اینکه با فردی دیگری زندگی می شبکه ای  کاربران
  خـانواده پیکـره بـر ناپذیری جبران های انتخاب کنند. ای  پدیده، ضربه ای معشوقه

 کند. وارد می ایرانی

 عاطفی طالق گسترش .4

 در را عاطفی طالق اجتماعی، های شبکه در خانواده اعضای ازاندازه بیش حضور
 های شــبکه در مــرد و زن بــی  ارتباطــات. اســت داده گســترش ایرانــی خــانواده

 بسـا بـه و چه صـمیمیت بـه وابسـتگی و مدتی، از گیرد؛ پس می شک  اجتماعی
 میـان کـاری پنهان و خیانت شرایطی چنی  در. شود منجر می حضوری دیدارهای

 .  گیرد می شک  مرد و زن
 پیـدا تمایـ  اغلـب شـوند به همسرشـان دچـار می به بدگمانی زنان یا مردانی که

 اطالعـاتی کشـف و مواجهه بگیرند. نظر زیر را همسر دوستی شبکه که کنند می
 و باشـد داشـته دنبـال بـه تبـاهی تواند می اعتماد، ها سال از پس همسر، مورد در

 .دهد قرار طالق به منتهی قانونِی  مراح  مسیر در را زوجی 

 در روابط زن و شوهراختالل  .5

دلسـردی مـرد و زن از یکـدیگر  ،های اجتمـاعی های جدی شبکه یکی از آسیب
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گیـرد،  های مجازی میـان زن و مـرد غریبـه شـک  می که عشقفضایی  در است.
زمـان تری   و بیش کنند میوابستگی عاطفی شدیدی به دوست مجازی خود پیدا 

بـا چـت کـردن بـا او طـی ، شوند که از همسر خود دور می درحالی، را روز شبانه
هرکـدام در  خت ،پردا گفتگوبه بودن و جای در کنار یکدیگر  ها به ند. شبنمای می

گذرانند و با دوستان مجازی  در فضای مجازی وقت می دست ای موبای  به گوشه
 .هستند صحبت همخود 

 ها نسل شکاف. 6

ی والـدی  و فرزنـدان را ، دنیـا خانواده عرصه به جدید های فّناوری و وسای  ورود
 حرفـی آنکه بدون فرزندان، و والدی  که هستیم شاهد متفاوت کرده است. امروزه

 در. نشـینند می یکـدیگر کنـار در زیـادی های سـاعت باشـند، داشته گفت  برای
هـر  اسـت؛ گرائیـده سردی به فرزندان و والدی  میان موجود روابط کنونی شرایط

 زیسـتی های تجربـه و اجتمـاعی هـای تفاوت داشت  دلی  به نس ، ی  از ای  دو
 تفسـیر را آن خـود بیـنش بـا مطابق و نگریسته خود دیدگاه از را زندگی مختلف،

 .کنند می
 امــروز نســ  و کنــد می بــاتجربگی و دانــایی احســاس( والــدی ) دیــروز نســ 

 و بر ای  باور است کـه نسـ  دهد می نشان واکنش نس  دیروز برابر در( فرزندان)
 جوان نس  تواند نمی، فّناوری و زمان ناهماهنگی با نبودن و روز به سبب به یروزد

 .کند درک و فضای بینشی و نگرشی نس  جدید را

 احساس نارضایتی از زندگی .7

 کـرده فـراهم تر نزدیـ  نمـای از دیگـران را زندگی مشاهدۀ اجتماعی های شبکه
باشد. بـدیهی  داشته ی را در پینارضایتی از زندگ احساس تواند می ای  امر است.

 بیشـتری ناخرسـندی احساس خانوادگی و شخصی زندگی در افراد چه است هر
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ــته ــدگی را آن داش ــند و زن ــه می باش ــه ک ــد، گون ــتند نبینن ــاس خواس ــتر احس  بیش
ای که نارضایتی در چهـره و سـخ  آنـان  گونه کنند؛ به و شکست می سرخوردگی

پـی از اوضـاع زنـدگی، افسـردگی و  در یآشکار شده و در اثـر گلـه و شـکایت پ
نشـینی بـا دیگـران نیـز کـاماًل آشـکار  صـحبتی و هم هـا در هم حوصلگِی آن بی
مند و با درون و برونشـان در  شود. ای  دسته از افراد مدام از خود و دیگران گله می

 برند. سر می ستیز به

 مجازی فضای اخالقی یها بایسته

هـا  میلیون و شـده خلـقافـزار  نرم وافزار  سخت حوزه در مجازی فضای ازآنجاکه
 وجـود بـه راای  پیچیـده فراینـد چنـی  متفـاوت یهـا ملت وهـا  فرهنگ از انسان
 ،فّنـاوری مـدد بـه آن، تنهـا در امنیت اخالقی برقراری که است طبیعی، اند آورده

کـاربران و  نیـاز احسـاس بیشـتر و آگـاهی بـود؛ بلکـه نیازمنـد نخواهـد ممک 
 مدارانـه اخالق داشت  رویکـردی و آسایش و امنیت به مجازی جامعه شهروندان

 .است ای  فضا در ارتباطات به
 در اجتمـاعی اخالق از مجازی وای  حرفه اخالق حیطۀ کردن جدا ضم  برخی 

خواسـت و  بـه توجـه بـا کـه اسـت کارگزار کاربرِ  خود که معتقدند واقعی دنیای
 و بـد چیـزی چـه و است خوب و هپسندید چیزی چه دهد می تشخیص نیازش،
   شود. می تمام ضررش به و است ناپسند

 در واقعی، دنیای در اخالق از جدا مجازی دنیای در اخالق دیدگاه، ای  براساس
 مبحـث در گرایانه نسـبی دیـدگاه یـ  سـاز زمینه خـود ای  که شود می گرفته نظر

 دروغـی  مشخصـات ارائه یا و افراد به توهی  و دروغ مثال، عنوان به است. اخالق
 شـود، مـی شـناخته مجـازی، مجـاز فضـای یـ  در بهتر، موقعیت کسب برای

 و شده محسوب جرم جامعه، بر حاکم واقعی اخالق در مورد همان که درصورتی
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 .شود می رفتار آن با قانون با مطابق
 مقولـۀ اخـالق بـه گرایانـه مطلق و گرایانـه حقیقت رویکردی اسالم که در دیدگاه

اسـت؛ فلـذا  کانیم همه و زمانی ثابت، همه اخالقی معیارهای وها  ارزش ،است
 در کـه نـدارد. عملـی وجود چندانی تفاوت حقیقی فضای و مجازی فضای بی 

 نبایـد شـود. محسـوب می جرم هم مجازی فضای در است، واقعی، جرم فضای
 ویآبـر و بازی کردن بـا حق توهی ، فحاشی واقعی فضای در که کسی کرد گمان

 و دهـد انجـام را جـرائم ایـ  تمامی مجازی، فضای در تواند می دیگران را ندارد،
مجـازی  فضـای اخالقـی یها نگیرد. برخـی از بایسـته قرار نیز بازخواست مورد

 اند از: عبارت

 مدیریت زمان. 1

. شـود مـی «زمان» رفت  هدر سبب مجازی، فضاهای در ازحد بیش گذرانی وقت
 براسـاس کـه اسـت مهـم ای اندازه به آن، از بهینه استفادۀ رایب ریزی برنامه و زمان

 از اسـتفادۀ چگـونگی» با پرسـش از گام اولی  بنده در روایات مربوط به قیامت،
 در ناگزیر از حضـور مدرن، روست که انساِن  ازای  1شود؛ روبرو می «عمر نعمت

ارویی با ای  بلکه در روی و غیرموبایلی نیست، موبایلی اجتماعی یها شبکه همه
ای نیـاز او را برطـرف  گونـه کنـد کـه به اسـتفاده هایی باید شبکه یا شبکه فضا، از

 کند. می

 افراد خصوصی حریم. 2

 دیگـران خصوصـی یهـا حریم وارد رضـایت، و اجـازه بـدون کاربران از بعضی
اسـتفاده نمـوده و  شـخص بر ضـرر موارد ای  از است بسا ممک  چه و شوند می
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 .دهند انجام و یا امنیت روانی وی اقدامی مالی انی،ج علیه امنیت
 قـرآن در. دارد تـاریخ در عمیقـی ریشـۀ خصوصـی حـریم شـناخت  رسمیت به

 ضـرورت بـر اسـالم پیامبر کالم نیز در و حجرات و نور های سوره در مجید،
بدون اجازه  ورود تفتیش، تجّسس و .است شده تأکید خصوصی حریم به احترام

 چینی، سـخ  ،بـدگمانی ،گوش ایسـتادن فال ،دزدکی نگاه کردن ،اندیگر منزل به
آبرو کردن دیگران  دری و بی پرده و اشاعه فحشا قذف، و هجو دشنام دادن، غیبت،

ازجمله مواردی است که برای حفظ و پاسداشـت حـریم اشـخاص، همـه افـراد 
 َأيَهؤا يؤا»: دفرمای می کریم قرآن خداوند متعال در. اند جامعه از آن بازداشته شده

وا اَل  آَمُنوا اَلِذيَّن  ُموا َتْسَّتْأِنُسوا َحَّتى ُبيوِتکْم  َغيَر  ُبيوًتا َتْدُخُُ ى َوُتَسُا َها َعَُ ُِ  َذِلکؤْم  َأْه
کؤْم  َلکْم  َخيٌر   کـه ییها خانـه بـه ایـد آورده ایمـان کـه کسـانی ای 9؛َتؤَذکُروَن  َلَعَُ
 ای ، گویید سالم آن اه  بر و بگیرید اجازه تا مشوید داخ  نیست شما یها خانه
   «.بگیرید پند که باشد است بهتر شما برای

 هـر در آن، صـاحب از گـرفت  اجـازه بدون ورود نوع شریفه، هر آیۀ ای  براساس
 تـوان مـیرا ها(  )خانه« بیوت» وافۀ .ممنوع است مجازی و چه واقعی چه مکانی

از جملـه  فراوانی های مونههای واقعی نکرد و ن و محدود به ورود به خانه منحصر
های شخصی موجود در فضای مجازی را نیـز مشـمول ایـ  فرمـان الهـی  حریم

ها  سـایت کردن ه  خصوصی، حریم نقض مصادیقتری   مهم از یکی دانست.
ــایت وهــا  وبالگ و ــراد یها س ــات و اف ــوقی و حقیقــی مؤسس ــرد  اســت. حق ف

افزارهـای  ها و نرم اده از تکنی کننده در ای  اقدام حرام و غیراخالقی، با استف ه 
 و نفـوذ کـرده و اطالعات حقیقی یا حقوقی دیگـران خصوصی خاص، به حریم

 برد. می ها آن از فراوانی های سوءاستفاده گاهی
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بودن ای  فضـا و سـرک کشـیدن و ورود بـه حـریم فـرد در  بدیهی است مجازی
ــبکه ــت و ش ــای اینترن ــه  های پیام فض ــه ب ــی مخفیان ــان و دسترس ــات رس اطالع

 کاهد. خصوصی وی، از حرمت و ممنوعیت ای  عم  زشت نمی

 مجازی فضای در خصوصی حریم نقض مصادیق. 3

اکانـت یـا ایمی  ه  نظیر مخابراتی یاای  رایانه یها داده به غیرمجاز دسترسی 
 افراد؛

مخـابراتی یـاای  رایانـه های دسـتگاه در انتقال حال در محتوای غیرمجاز شنود 
 اینترنتی؛ های چت شنود هایافزار نرم و الگرها کی از فادهاست نظیر

 ــب، مختــ ــا حــذف، تخری ــ  ی ــا داده نمــودن پردازش غیرقاب ــری یه  از دیگ
 مخابراتی؛ یاای  رایانه های دستگاه

یـاای  رایانـه های دسـتگاه یـا یهـا داده به مجاز اشخاص دسترسی از ممانعت 
 غیرمجاز؛ طور به مخابراتی

غیرمجاز؛ طور به دیگری به متعلق یها داده ربودن 
 وسـیله به دیگـری شـده تحریف فـیلم و صـوت انتشـار طریـق از حیثیت هت 

 مخابراتی؛ یاای  رایانه های سیستم
بـه ضرر رساندن قصد به مخابراتی یاای  رایانه یها سیستم طریق از اکاذیب نشر 

 عمومی؛ اذهان تشویش یا غیر
دسترسی امکان که ای داده هر یا گذروافه دادن رقرا دسترس در یا فروش، انتشار 

 فـراهم را فـرد دیگـری مخـابراتی یـا ای رایانـه های دسـتگاه یا ها داده به غیرمجاز
 .کند می
غیرمجــاز و شــنود غیرمجــاز، دسترســی جــرائِم  ارتکــاب چگــونگی آمــوزش 
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 1 ای. رایانه جاسوسی

 رعایت حقوق معنوی .4

 از و رضـایت اذن بـدون استفاده مجازی، ضایف مربوط به اخالقی رذای  از یکی
 آن روش مصـداقتـری   مهم اسـت.ای  رایانـه امکانـات یا و هاافزار نرم از بعضی

 رضـایت امتیـاز، آن مال  یـا صـاحبان که درصورتی. است «رایت کپی»معروف 
 قـرآن مجیـد. نیست جایز مدل، و نمونه آن از برداری کپی و استفاده باشند نداشته

واْ  الَ  آَمُنواْ  اَلِذيَّن  َأيَها يا»: دفرمای می ُِ  َبيؤَنکْم  َأْمؤَواَلکْم  َتؤْأکُُ  َتکؤوَن  َأن ِإالَ  ِباْلَباِطؤ
نکْم  َتَراٍض  َعّن ِتَجاَرةً  ، در اموالی که میـان شـما اید آوردهای کسانی که ایمان  2؛ما
هـا را از  های نادرسـت آن ، به ناروا تصرف نکنید و با سببگردد می دست به دست

برخاسـته از  دادوسـتدیدست مردم خارج نکنید و صاحب نشـوید مگـر اینکـه 
 «.توافق شما باشد

 واگـذار را آن مـادی مالکیـت هـا، آن مؤلفان و ناشران که را آثاری کاربران، گاهی
 شـود، تهیـه و دانلـود می منتشـر کشـور نیـز در آن چـاپی های اند و نسخه نکرده

رغم اجـازه نداشـت  از ناشـر و  بـه ؤسسـات،م از آور اینکه برخی تأسف کنند. می
 خود، بـه صـورت نام به را ها ها، آن مجدد برخی از کتاب چینی مؤلف، با حروف

 کنند. می دیجیتالی منتشر

 صداقت. 5

 جنسـیت حتـی و اطالعات چهره، کاربران، که دارد را قابلیت ای  مجازی فضای
ناشـناخته مانـدن هویـت  اعثامر ب همی  داده و پنهان کنند. تغییر را خود واقعی
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 مجازی فضای در افراد چهارم ی  از بیش» گفته شده است:. شود میواقعی افراد 
 فضـای در را کـاری نیـز پنجم یـ  از بـیش و گوینـد می دروغ خـود نام مورد در

بـه نظـر برخـی از  1«.کننـد می پشـیمانی احساس آن از که اند داده انجام مجازی
طور  بـه 2اسـت. معکوس مجازی فضای در افراد درصد 01 هویت کارشناسان،

   صداقتی است. ، دروغ و بیباشد دروغ، اگرچه در فضای مجازیکلی 
 فضـای در افراد به اکاذیب انتساب فتاوای خود، در شیعه تقلید مراجع از ت  شش

 3.اند دانسته حرام جعلی، صفحه و اکانت ساخت  نظیر هایی راه از مجازی را
ــت ــا و گش ــایتگذار در فض ــبکه ی س ــی از  های پیام ها و ش ــوارد فراوان ــان، م رس

دهد. خبر درگذشت  های موجود در فضای مجازی را به ما نشان می پردازی دروغ
ای  های معروف جامعـه، یکـی از نمونـه بعضی از هنرمندان، ورزشکاران و چهره

توان به خبـر مـرگ  نویسی ای  فضا است؛ ازجمله می گویی و دروغ بیشمار دروغ
اشـاره  ورزش شبکه های از برنامه یکی زنده ارتباط در تلویزیون سرشناس جریم

 شدن مادر فرد مزبور به بیمارستان را در پی داشت. کرد که انتشار آن راهی

 پراکنی پرهیز از شایعه. 6

تولیـد و  به خود اوقات کردن پر و سرگرمی تفریح، برای کهاند  بوده افرادی همیشه
  بـیش شـایعات انتشار مجازی، فضای مدد به امروزه اما تند،پرداخ می نشر شایعه

شـایعه،  و دروغ خبـر کوتـاه، زمانی  در که ای گونه به است، شدت یافته گذشته از
متأسفانه برخـی  .شود می منتشر اجتماعی یها شبکه و وب صفحات در راحتی به

                                                           

 .www.khabaronline.ir، نشانی: ۱۳۸۹شهریور  2۱، یکشنبه پایگاه خبر آنالین. 9
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 را عـاییاد و حـرف هر -که تعدادشان نیز کم نیست  -از کاربران فضای مجازی 
 .دهند می بازنشر و پذیرفته وجویی پرس و تحقیق تری  کوچ  بدون
 و رسـانی اطالع ارتباطـات، زمینـه در مسـتقیم صـراط ترسـیم بـرای کـریم قرآن

 پیـروی از را مؤمنـان ای از آیـات، پـاره دراینکه  بر عالوه عمومی، افکار مهندسی
 و خیـاالت، ها نگری سـاده ،اه شـنیده از برگرفته بلکه ندارند، علم آن به که چیزی
 :فرمایـد مـیدربارۀ چگونگی رویارویی با خبر چنـی   1کند، می منع است، اوهام

ِذيَّن  َأيَها يا» ! ایـد آورده ایمان که ای کسانی 2؛َفَّتَبيُنوا ِبَنَبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءکْم  ِإْن  آَمُنوا اَلّ
 «.کنید تحقیق آن درباره آورد، خبری شما برای فاسقی شخص اگر
 و صـحت از وجـو پرس فاسقان، بدون از خبر پذیرش از را شریفه، مؤمنان آیه ای 

 در کـریم قرآن .دهد می تفحص و تحقیق دستور آنان به و کند می منع آن، درستی
ِذيَّن  ِإَنّ »: فرماید می کلی دستور ی  ِذيَّن  ِفى اْلفاِحَشةُ  َتِشيَع  َأْن  ُيِحُبوَن  اَلّ  آَمُنؤوا اَلّ
ْنيا ِفى ِليٌم أَ  َعذاٌب  َلُهْم   گناهـان و هـا زشتی دارند، دوست که کسانی 3؛اآلِخَرةِ  َو  الُدّ
 خواهنـد گرفتـار آخـرت و دنیا در دردناکی عذاب به یابد، اشاعه مؤمنان میان در

 «.شد
 مورد در را اساسی بی دروغ و تهمت انسان که نیست ای  به منحصر فحشا اشاعه

بلکـه ایـ   کنـد، مـتهم عفت منافی عم  به را ها آن و دهد نشر باایمان مرد و زن
 آن نشر به کم  وها  زشتی اشاعه و فساد نشر هرگونه که دارد وسیعی مفهوم تعبیر

چنی  نقـ  شـده اسـت:  روایتی از پیامبر گرامی اسالم در 4.شود می شام  را

                                                           

 .۳۶ :. اسراء9
 .۶ :. حجرات2
 .۱۹ :نور .3
 .۴0۳، ص ۱۴، ج ت سیر نمونه، و دیگران . مکارم شیرازی0
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ْرِء  ک فى» اِذبا   ِباْلم  ْن  ک 
 
ِ ث   أ  ْ ا ِبُكِ   ُی  همـی  شـخص ودنبـ گو دروغ برای 9؛ی ّسم   م 

 «.نماید بازگو و بیاورد زبان بر شنود می هرچه که است کافی
 دنیـای یـا رایانـه بـه بـا اسـتفاده از تلفـ  همـراه مـردم، کـه جهان از نقطه هر در

 هـزاران شـاید و صدها هر لحظه، و هر روز کشند، می سرک اجتماعی یها شبکه
 یـا اعتبـار آبـرو، عمد به خیبر که شود می قرار دادهها  شبکه بر روی نادرست خبر

 ناآگاهانـه دیگـر برخـی یا روند می نشانه را آنان وکار کسب یا و اشخاص شهرت
 مخـدوش را جنسیت یا قومیت فرهنگ، ملی، هویت از مردم عموم ذهنی تصویر

 .کنند می ایجاد تنش کشورها دیپلماتی  و سیاسی امور در حتی و کنند می
 بهداشـت و سـالمت حـوزۀ یـا اجتمـاعی امنیت به که نیز شایعات ای  از برخی
 و رباینـد مـی کـاربران از بسیاری چشم از را شب آسودۀ خواب شوند، می مربوط
 و آن رفـع گـاهی که ییها تنش شوند؛ می جامعه در ناآرامی و تنیدگی ایجاد سبب

هـا  دولت بر دوش گزافی یها هزینه عمومی، افکار به امنیت و آرامش بازگرداندن
 .کند بار می

 دلسـترهای داعشـی، خرماهـای آشامیدنی، آب آلودگی مرگبار، یها مسک  خبر
 پراکنـده شـده در شـایعات ایـ  از ییها نمونه تنها ابوال از ناشی مرگ یا کورکننده

 اخالقی یا مالی فساد گیری، کناره مرگ، بیماری، خبر .است اجتماعی یها شبکه
یگری از ای  شـایعات اسـت کـه سیاستمداران، نمونۀ د نصب و عزل درنهایت و

 هری  به تنهایی، پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد.

 پاسبانی حیا. 7

 روی ذهنی بودن بسیاری از گناهان در فضـای مجـازی، یکـی از دالیـ  و فکری

                                                           

 .۸5، ص 7۴، ج بحار األنوار. مجلسی، 9
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 چشم دور از به مرزی و و حّد  هیچ گناه در ای  فضا است؛ بنابرای  بدون به آوردن
 ارتکـاب گنـاه در فضـای مجـازی، دورۀ. شـد آلـوده گناهـان بـه انمردم، می تو

 کـه اسـت فضـایی مجازی، فضای. است حقیقی فضای در گناه انجام مقدماتی
 دارد شـرم و حیـا آن انجـام از حقیقـی فضـای در کـه گناهانی به را انسان شیطان
 فضـای از تر بایسـته مجـازی، فضـای در حیـا رو رعایـت ازایـ  کند؛ می دعوت

 است. قیحقی
 :فرمـود که کرد خود جان و قلب آویزه که گوش آویزه نه را خداوند کالم ای  باید

وَن  ال َو » ٍُ  ِمّْن  َتْعَمُُ ْيُکْم  ُکَنا ِإالَ  َعَم ُب َعّْن  ما َو  فيهِ  ُتفيُّضوَن  ِإذْ  ُشُهوداً  َعَُ ُُ َک  َيْع  َربا
ْرِض  ِفى َذَرةٍ  ِمْثقاِل  ِمّْن   فؤى ِإالَ  َأْکَبؤَر  ال َو  ذِلؤَک  ِمّْن  َأْصَغَر  ال َو  الَسماءِ  ِفى ال َو  اَْلَ

 شـما بـر شـاهد مـا اینکـه مگـر دهیـد، نمی انجام را هیچ عملی و 9؛ُمبيّن ِکّتاٍب 
 از آســمان، و زمــی  در چیــز هیچ و! شــوید می آن وارد کــه هنگــام آن در هســتیم

 و آن از تر کوچـ  نـه و ای ذره سنگینی اندازه به حتی ماند نمی مخفی تو پروردگار
 «.است ثبت آشکار کتاب در اینکه مگر تر، بزرگ نه

 خصوصــی، یها عروســی، مراسـم و عقـد مراســم از تصـاویر برخــی از انتشـار
عنوان مصـادیقی از  تـوان بـه در فضای مجـازی، می مختلط و فامیلی یها جش 

 بـدون تصـاویر گیـرد. نشـر صـورت می زدایـی حیایی یاد کرد که باهدف قبح بی
 کنـار اسـت کـه در آورتر اینسـتاگرام آن هنگـام تأسـف در تراندخ و زنان حجاب

شوند؛ ای  اتفـاق بـدی   می شوهر مشاهده و پدر، برادر مث  نزدیکانشان از برخی
 قـرار عمـوم دید معرض در ناموسشان اند که تصاویر داده اجازه ها ست که آنمعنا
 کنند. اظهار نظر اش قیافه و اندام و او مورد در همه و گیرد

                                                           

 .۶۱ :. یونس9
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 ها پاسداشت حریم .8

هـا  حریم رعایـت نسـبت بـه حقیقـی، فضـای در در جامعه هسـتند کـه افرادی
 نمونـه را کـه رفتارهـایی تـوجهی، کم روی از مجـازی فضای در اما اند؛ حساس

 در اسـالم، نگاه دهند. از می است، انجام ها حریم رفت  بی  از و تقوایی بی آشکار
 محـیط و واقعـی محـیط بـی  تفاوتی ،«رمنامح با ارتباط در حریم حفظ»مسئله 
 راه آن بـه کسـی کـه مجـازی محـیط نامحرمان در ندارد و ارتباط وجود مجازی

 است. اشکال مح  بنابرای  است، نامحرم دو خلوت ندارد، همانند
تطبیق  روایاتی که دربارۀ نهی از خلوت با نامحرم وارد شده بر ای  موارد نیـز قابـِ  

ـةُ » مایـد:فر می علی حضرت است. ت  اد   ْ ـاِء  ُم ـْ ُعو الِنّس  ـى ْ  ِء  ِإل  یِّزیـُ   اْلـب     و 
الَرْمُق  اْلُقُّلوب   ُهَن  و  ُف ُنور   ل  ـارِ  یّْلط  ْبغ 

 
ْمـُ   اْلُقُّلـوِب  أ ل  ـاِئُ   اْلُعيـوِن  و  غ  اِن  م   9؛الَشـيط 

 را ها دل است و بدبختی و بال نزول سبب نامحرم، زنان با مردان اختالط و گفتگو
 خـاموش را دل چشـِم  نـور دوخـت ، چشـم زنـان بـه پیوسـته سازد. می منحرف

 هـای دام و حیلـه از کـردن، نگـاه نامحرم به چشم گوشۀ با همچنی ، و گرداند می
 «.است شیطان

یـا  دور راه از نـامحرم بـا ارتبـاط میـان تفـاوت حکمـی ،شیعه مراجع تقلید همۀ
از  همـراه بـا تـرس و ذتلـ قصد با اگر مورد، دو هر نیستند؛ لذا در قائ  مستقیم

 چـت خصـوص در مراجـع تمـام همچنـی ،. دارد اشکال باشد، در حرام افتادن
 کننـد: می بیـان معمـولی، های صحبت نمودن ردوبدل و مخالف جنس با کردن

 جـایز باشـد، داشـته وجـود گنـاه بـه شـدن کشـیده و فتنـه خوف که درصورتی»
 2.«نیست
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 نن، اعتماد بیجا و پیامدهای ناگوار آز

 *آزادعباس االسالم والمسلمین  حجت

  اشاره

 رابطـه یعنی رابطه نوع تری  نزدی  از که هاست انسان میان پیوند ساز زمینه اعتماد
 جامعـه بـه آنگـاه و گیـرد می شـک  خانواده در سپس شود، می آغاز مادر و نوزاد

 .اسـت نـاممک  اعتمـاد وجود بدون ای رابطه هرگونه گیری شک . یابد می تسری
 مهمی نقش و است ضروری جامعه و  سازمان خانواده، دوستی، در اعتماد وجود

 روابـط و فردی بی  روابط عرصه در اعتماد فقدان. کند می ایفا پیشرفت و رشد در
 در مـؤثر قشـر عنوان به زنان میان ای  در. سازد می متوقف را تبادالت تمام جمعی
 و بـدبینی سـفره گسـتراندن و آن ریـبتخ یـا و اعتماد ایجاد در جامعه، و خانواده

 اعتمـاد -واقعیت  ای  از شدت به زنان دیگر سوی دارند. از بسزایی نقش سوءظ 
 سـه در اعتمـاد بیجـا بررسـی بـه نوشـتار ای  در. پذیرند می تأثیر -اعتماد  عدم یا

 و «اجتمـاعی اعتماد» و «در انتخاب همسر اعتماد» ،«به دوست اعتماد» عرصه
 .پردازیم می بر زنان آن بار انزی پیامدهای

                                                           

 کارشناس ارشد روانشناسی. *
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 شناسی مفهوم

گـاه اطـالق  اشتقاق یافته و در زبان عربی بر ستون و تکیـه «عماد» اعتماد از کلمه
یابنـد تـا سـقف و  ها با یکدیگر پیوند و اتصال مـی طور که ستون همان 9شود. می

ه کـرده، کنیم بـه او تکیـ ها استوار گردد، وقتی به کسی اعتماد می بر آن طاق خانه 
دهیم. براثر اعتماد و اطمینـان اسـت کـه کـاری را بـه  گاه خود قرار می وی را تکیه
 2دهیم. گونه تزلزل و دغدغۀ خاطری به خود راه نمی سپاریم و هیچ دیگری می

 بیجا اعتماد انواع و زن

انتخـاب »سـطح؛  سـه در را بر زنـان آن تأثیر نابجا و اعتماد توان می منظر ی  از
 «روابـط اجتمـاعی»و « و انتخـاب همسـر رتباط با جنس مخـالفا»، «دوست
 قرار داد. مورد بررسی و بندی تقسیم

 انتخاب دوست الف(

انسان موجودی اجتماعی است و به انس و برقراری رابطـه بـا افـراد نیـاز دارد. از 
فردی، داشت  دوست و برخورداری از ارتبـاط عـاطفی  تری  نوع روابط بی  نزدی 

مقتضـای تـدبیر  ت، حتی اگر آدمی را موجودی اجتمـاعی نـدانیم، بهدوستانه اس
ای ضـروری و  های فطری و غریزی، داشت  دوست پدیده عاقالنه و تأمی  خواسته

 3انکارناپذیر است.
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 دنیا خوش است و مال عزیـز اسـت و تـ  شـریف
 

 
ــر   9چیزی مقــدم اســت همــه لــیک  رفیــق ب

 

بـرای تمـام مراحـ  زنـدگی الزم  مردم وداشت  دوسِت شایسته برای همه طبقات 
ولی برای نس  جوان و نوجوان از اهمیت بیشتری برخوردار اسـت. ترنـر و  است،

اند کـه بـا افـزایش نیـاز نوجـوان بـه  هلمز در تحقیقات خود به ای  نتیجه رسـیده
اهمیت  گروه همساالن و دوستان دارای شناخته شدن و پذیرفته شدن نزد دیگران،

 ویژه دختـران، ارتباط دوستانه در زندگی نوجوانـان بـه وجوان است.خاصی برای ن
 2کند. نقش کلیدی و مهمی ایفا می

سـاز  فضای دوستی بهتری  فضای استفاده از کماالت معنوی اسـت و بایـد زمینه
ای که موجـب  در مقاب ، دوستی 3داری، بندگی، رشد علمی و اخالقی شود. دی 

سد دینی و دنیـوی اسـت، در حقیقـت دوسـتی ساز مفا انحطاط اخالقی و زمینه
 ها باید پرهیز شود. نیست؛ بلکه دشمنی و عداوت است و از ای  نوع دوستی

توصیه گردیده که نسبت به حـد  تنها به داشت  دوست خوب های دینی نه در آموزه
و حدود آن نیز سفارش شده اسـت. ایـ  امـر در بـی  زنـان و خصوصـًا دختـران 

ای اسـت؛ زیـرا زنـان عمومـًا  ای اهمیـت و حساسـیت ویـژهنوجوان و جوان دار
های  شود دختران در دوسـتی ای  ویژگی سبب می 0تر از مردان هستند. احساساتی

                                                           

 .سعدی. 9
 .902، ص با دخترمی، . پناهی و حسین2
نشیان بهترنـد؟ حضـرت  ی  از هم عرض شد: کدام شده است که به پیامبر خدا عباس نق  از اب  .3

َمْ  َذکَرکْم ِبالَلِه ُرْؤیُتُه َو َزاَدکْم ِفی ِعْلِمکْم َمْنِطُقُه َو َذکَرکْم ِباآلِْخَراِل َعَمُله؛ کسی که دیـدن او شـما »فرمود: 
«. ازد، سخ  گفت  او بر دانش شـما بیفزایـد و عمـ  او شـما را بـه یـاد آخـرت بینـدازدرا به یاد خدا بیند

 .(986، ص 3، ج بحاراالنوارمجلسی، )
؛ به نق  از حمیدرضـا شـاکری ، دفتـر 60، ص 93، کتاب نقد، شماره «زنان علیه فمینیزم». حسینی، 0

 .309یی، ص های دانشجو ها و پاسخ های برگزیده( پرسش ها و پاسخ هفتم )پرسش
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خود پا را فراتر نهاده، دوست خود را َمحرم بداننـد و بـا اعتمـاد کامـ  انبـوهی از 
خبـر از  بیپرده با او در میان بگذارنـد.  خویش را بی رازهای شخصی یا خانوادگی

 در اثـر کمبـود تجربـه و شـناخت، های خویش و ها و رفاقت حادثه  فراز و نشیب
ناپـذیری را متحمـ   های جبران را اسیر اسرار فاش شدۀ خود کرده و آسـیب خود
شکست، ناکامی و تبـاه شـدن عمـر و جـوانی  ها البته پایان ای  رفاقت ؛شوند می

 است. 
ْطِّلـْ   ل  : »دن راز نزد دوستان چنـی  فرمـوددرباره میزان آشکار کر صادق امام ُْ 

َ ِ یق  ى ِإَل  ِسِرک ِمْن  ال  ّل  ا ع  ِو  م  يِه  اَطّل     ل  ّل  ـُ ّوک ع  ـْم  ع  ـِإَن  یُضـَرک ل  ـْ   الَغـِ یق   َ   ق 
ُ َوک یكوُن   دشمنت اگر که ساز آگاه مقداری به تنها سّرت بر را دوستت 9؛یْومـا   ع 

 تبـدی  دشـم  بـه گـاهی دوسـت زیـرا نرسـاند؛ ضرری را تو یابد، آگاهی آن بر
با فاجر و بـدکار رفاقـت مکـ ، ». آن حضرت در سخنی دیگر فرمود: «گردد می

سـؤال شـد  از امیرالمـؤمنی  2«.آمـوزد زیرا فجور و کردار بد خود را به تـو می
 3«.کسی که نافرمانی خداوند را در نظر تو بیاراید»فرمود:  ؟کدام رفیق بدتر است

کنـد، اعتمـاد  به آن کـس کـه رازت را فـاش می»وایتی دیگر چنی  فرمود: و در ر
 0«.مک 

هـا بـه یکـدیگر نیـز  روش  است به میزان افزایش محبت میان دوستان، اعتماد آن
بسـا  ها اهـ  ورع و پرهیزکـاری نیسـتند و چه انسان ۀیابد، اما چون هم فزونی می

ندیشی آن است که انسـان های ی  دوست خوب را ندارند، مقتضای دورا ویژگی
شود اعتماد نکند، مگر آنکه زمانی طوالنی با دقـت و  نشی  می با هر کسی که هم

                                                           

 .933، ص 3، ج بحاراالنوار. مجلسی، 9
 .919، ص 39، ج بحاراالنوار. مجلسی، 2
 .910، ص 39، ج بحاراالنوار. مجلسی، 3
 .82، ترجمه سید محمدصادق عارف، ص یابی روش دوست. حیدری، 0
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همـۀ محبـت خـود را بـه »فرمود:  بینی، او را آزموده باشد. مولی علی باری 
دوستت نثار ک  و لیک  همه اطمینان را نسبت به او نداشته باش. دربـاره او همـه 

م  کردن( را بکار ببر، اما همه اسرارت را نزد او فـاش ها و مواسات )ک همدردی
نک  تا حق حکمت و مصلحت را رعایت و حقـوق واجـب دوسـت را ادا کـرده 

برای انسان پسندیده »فرماید:  همچنی  در روایتی دیگر آن امام همام می 9«.باشی
شـاید  نیست همه اسرار خود را حتی به دوست امی  و مورد اعتماد خود بسـپارد؛
کند او  پس از مدتی در ارتباطشان دگرگونی پدید آید. خرد و دوراندیشی حکم می

را به چیزی از اسرار خود آگاه نکند مگر آن چیزی کـه اگـر روزی دشـم  شـود، 
 2«.وسیله او به او زیانی برساند نتواند به

 تشکیل خانواده ب(

ولـی  ی اسـت،مانند سایر غرایز نهفته در وجود آدمی، موهبتی الهـ غریزه جنسی
ای از حیات و نوع اعمال آن در افـراد مختلـف و هـم در بـی   ظهور آن در مرحله

ویژه اینکـه آدمـی آن را بـا ضـوابط مـذهب و  انسان و حیوان متفـاوت اسـت، بـه
فراینـد رشـد هویـت  3سـازد. فرهنگ آمیخته و ارضای آن را تـابع معیارهـایی می

 صـوص دارد و انسـان را بـهجوانی حالت ویـژه و وضـعی مخدوران  در جنسی،
 کشاند. برقراری صمیمیت با جنس مخالف و تشکی  خانواده می

تری  شــرط در آن  زنـدگی خــانوادگی نـوعی مشــارکت اسـت و اولــی  و اساسـی
از همـان  اعتماد دست آوردن به 0اطمینان و اعتماد شرکا نسبت به یکدیگر است.

و در سرتاسر زندگی  شده  وعشر های آغازی  برای تشکی  خانواده و ازدواج تالش
                                                           

 .933، ترجمه سید محمدصادق عارف، ص یابی روش دوست. حیدری، 9
 .933ترجمه سید محمدصادق عارف، ص ، یابی روش دوست. حیدری، 2
 .00، ص خانواده و مسائل جنسی کودکان. قائمی، 3
 .900کتاب خانواده و فرزندان، ص  شناسایی حقوق متقابل زن و شوهر در خانواده،رشید پور،  -0
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ویژه زنـان بـه  یـا شـقاوت افـراد بـه تری  عوام  سـعادت مشترک نیز یکی از مهم
 آید. حساب می

 همسر انتخاب در نابجا اعتماد

کـه بـرای شـروع یـ   گـامی اسـت تری  نخستی  و مهم کفو انتخاب همسِر هم
ای  ب و شـرایط ویـژهبر آن تأکید فراوان شـده و آدا های دینی زندگی زیبا در آموزه

انتخاب شـدن  برایش بیان گردیده است، اما در جامعه گاهی ای  انتخاب کردن و
اتفاق  بـه اکثـر قریب شود. های پیش از ازدواج محقق می از مسیر روابط و دوستی

بلکـه ایـ   داننـد، را ی  دوستی معمولی نمی پسردختران، دوستی و رابطه با ی  
تصور آنان همـان چیـزی  مشترک قب  از ازدواج، درگاهی زندگی  رابطۀ دوستی و
   .منجر به ازدواج خواهد شد است که قطعاً 

راه رسـیدن  زندگی مشترک پیش از ازدواج به ی  هنجار در امروزه دوستی و حتی
بـه  م2009هایی که در سـال  از تمامی ازدواج .است شده  یبه ازدواج رسمی تبد
درصـدی  96مراتب باالتر از رقـم  می بهرق - ها آندرصد  32ثبت رسیده است، 

 9مشترک پیش از ازدواج همراه بوده است. یزندگ با - م9130در سال 
دختران با اولی  ابراز محبت و عالقه از سوی جنس مخالف، به وی اعتماد کـرده 

 بـر دهنـد. روانی خود را در اختیارش قـرار می -و تمام سرمایه جسمی و روحی 
 جوانـان و نوجوانـان در جنس هم غیر با عاشقانه ده قراراساس تحقیقات انجام ش

 دربـارۀ بررسـی چنـد گذشته، سال سه در که طوری به است، افزایش به رو ایرانی
 دختـر نفـر 9300 و مختلـف شـهرهای های دبیرسـتان آموز دانش 8000 حدود
 30 تـا 30 آن در کـه است شده انجام تهران شهر دانشجویی های خوابگاه ساک 

                                                           

1. (cf, Australian Bureau of statistics. 1995 & 2002b) 
 ترجمه علی گ  محمدی. ،ازدواج بر فروپاشی ازدواجتأثیر زندگی مشترک پیش از  : به نق  از 
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 داشـته صمیمانه ارتباط مخالف جنس با که اند کرده اظهار پاسخگویان از درصد
 در مخـالف جـنس بـا دوسـتی که است حالی در ای . اند گذاشته عاشقانه قرار و

 9نیست. موردپذیرش است، دینی دار ریشه فرهنگ دارای که ایران

 علل اعتماد نابجا و تأثیر آن بر انتخاب همسر

جنس مخالف به انگیزه ازدواج و تشـکی  خـانواده علـ   اعتماد دختران و زنان به
بـه دسـت آوردن حمایـت  مختلفی مانند تأمی  نیازهای عاطفی، نیازهای مـالی،

و نیازهای جنسی دارد کـه هرکـدام پیامـدهای منفـی زیـادی را در پـی  2فیزیکی
تری  دالی  ای  اعتمـاد و سـپس ارتبـاط بـا  بی  یکی از مهم خواهد داشت. درای 

 شناخت بیشتر از پسر و فراهم کردن ازدواجی موفق است. مخالف، جنس

 شناخت بهتر ارتباط بیشتر،

بدون تردید افرادی که درصدد ازدواج و تشکی  زندگی مشـترک هسـتند، بایـد از 
داشته باشند و زندگی خود را بر اساس شناختی کـه از  یکدیگر شناخت و آگاهی

انجـام دقیـق  ریانکارناپذو آشنایی از لوازم شناخت  یکدیگر دارند؛ بنا کنند چراکه
ای کـه بـر اسـاس تـوّهم و  و درست ی  عم  است در غیر ای  صورت، زندگی

                                                           

، روانشناسـی و علـوم «آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخـالف». گلزاری، 9
 .922-900، ص 9تربیتی )دانشگاه عالمه( شماره 

ا جـنس ای زنـان و مـردان در دوسـتی بـ ای که به بررسی مقایسـه م( در مطالعه2009. بلس  و بأس )2
اند، نتــایج ایـ  تحقیـق بـا یـ   پاشیدگی چنی  روابطی پرداخته مخالف دربارۀ آشنایی، انتخاب و ازهم

ساله از کشـورهای مختلـف نشـان داده اسـت کـه انگیـزه  93-32نفری محص  دانشجوی  200نمونه 
ه بـه دسـت مردان برای آشنایی و شروع چنی  روابطی، تمایالت جنسی است، اما زنـان بیشـتر بـا انگیـز

آوردن حمایت و مراقبت فیزیکی برای خودشان، به دنبال چنـی  روابطـی هسـتند. )موحـد و همکـاران، 
 ی عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش دانشجویان نسبت به معاشـرت و دوسـتی بررسی رابطه»

 (.960-903، صص «دختر و پسر پیش از ازدواج
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ِإَنكـْم ل  » :نـدیفرما یمـ امـام صـادق 9ریـزد. خیاالت واهی بنا گـردد، فرومی
وا َُ ْعِر  ْ َتى  ين  ح  ِْ اِل كوُنون  ال   یدشو نمی صالح و رسید نمی صالح مقام به شما 2؛ْ 

 «.کنید پیدا معرفت تا
گیری درسـت اسـت؛  همچنی  داشت  اطالعات الزم، از مقدمات مهـم تصـمیم

آنچه حرکـت در مسـیر پرفرازونشـیب زنـدگی را آسـان و لحظـات شـیری  آن را 
آورد،  های را به ارمغان مـی ها و سختی کند و شکیبایی بر مصیبت یادماندنی می به

ه با دیدی باز و با آشنایی کام  برای خود داشت  همراه و همسری مناسب است ک
های دینی برای انتخاب همسر شایسته و نیز تعیـی   برگزیده است. تأکیدات آموزه

 3خود گواه بر ای  مدعاست. هایی در ای  زمینه، معیارها و مالک
اکنون ای  سؤال مطرح است آیـا ارتبـاط و آشـنایی دختـر و پسـر قبـ  از ازدواج، 

تواند سبب تشـکی   و آیا ای  معرفت می 0ز شناخت کام  هست؟سا اساسًا زمینه
 و استحکام خانواده گردد؟

زنـدگی مشـترک پـیش از ازدواج، بـه  ۀشـود کـه دور گونه تصـور می در ظاهر ای 
و بـدی   دهـد میبـا یکـدیگر  شـان سازگاریهای عمیقی نسبت بـه  ها بینش زوج

گیری  ج آگاهانـه تصـمیمکنـد نسـبت بـه موضـوع ازدوا ها کم  می ترتیب به آن
ایـ   دربـارۀهایی که در استرالیا و سایر کشورهای غربـی،  کنند، اما اکثر پژوهش

                                                           

 .03، ص 20، ج شجوییهای دان ها و پاسخ پرسش. احمدی و همکاران، 9
 .92938، ح 3006، ص 8، ج الحکمه میزانشهری،  . محمدی ری2
 2233-2201، ص 0، ج الحکمه میزانشهری،  . ر.ک: محمدی ری3
انجامـد.  هایی کـه بـه گمراهـی می ُرَب َمْعِرَفٍة َأَدْت ِإَلی َتْضِلی ؛ چه بسـیار شـناخت: ». امام علی0

های قبـ  از  (. دوستی0210، 030ترجمه محمدعلی انصاری، ص ، غررالحکم و درر الکلم)آمدی، 
دهد تا یـ  تصـمیم  کند و اجازه نمی بی  انسان را کور می گزینش همسر، راه عق  را مسدود و چشم واقع

کنـده از احساسـات و عواطـف  صحیح و پیراسته از اشتباه گرفته شود. ای  نوع انتخاب ها که در فضایی آ
 کند. وتار می بینانه، زندگی مشترک را تلخ و آینده را تیره   نبود شناخت عمیق و واقعگیرد به دلی انجام می
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یعنــی  اســت؛، نشــانگر رونــدی کــاماًل معکــوس ه اســتموضــوع انجــام شــد
کـه از آن بـا عنـوان  -مشترک غیررسـمی همـراه بودنـد  با زندگیهایی که  ازدواج

هـای مسـتقیم، از  لب در مقایسه با ازدواجاغ - دکنن یاد می« ازدواج غیرمستقیم»
شـود کـه  زیرا چنی  جریانی، غالبـًا موجـب می 9؛برخوردار بودند تری کوتاهعمر 

شوهر، اعتمادش را نسبت به همسرش از دست بدهد و یا شوهر به خاطر اینکـه 
 2دختر به سهولت، تسلیمش شده، از نظرش بیفتد و او را رها کند.

 رانیـا یعلمـ یانجم  مددکار توسط شده انجام قیتحق  ی جینتااز سوی دیگر 
نشان  ،است گرفته انجامهزار نفر نمونه  30  یاز ب واستان بزرگ کشور  پنجکه در 

دختـران و پسـران  انیـمدر که قبـ  از ازدواج  یدرصد از ارتباطات 90تنها  دهد می
به جدایی  ارتباطات  یا دیگردرصد  10و در  شود میوجود دارد به ازدواج منجر 

در ادامه بـه  3ویژه بر دختر خواهد داشت. انجامد که طبعًا آثار منفی بسیاری به می
 شود. ها اشاره می برخی از ای  آسیب

 های شدید عاطفی ها و لطمه آسیب. 1

بسـیار حسـاس،  ویژه در اوایـ  ایـ  دوران ازلحـاظ عـاطفی نوجوان و جـوان بـه
لـذا در  یر متون دینی رقیـق القلـب اسـت؛به تعب پذیر و دل، انعطاف شکننده، نرم

دی  به سب  و روشی خاص برای برقراری ارتبـاط ویـژه بـا نوجـوان و  های آموزه
 سفارش شده است.جوان 

 هـای سـاختگی اسـت، های خیابانی که مشحون از عواطف و محبت در دوستی
های مجازی گـاهی فجـایعی تلـخ بـرای دختـران رخ  درنتیجۀ ناکام ماندن عشق

                                                           

1. cf, Australia, Parliament: 1998; Lillard, Brien, Waite: 1995; Smock, 2000. 
 .900ص  ،ها از منظر قرآن و حدیث تربیت جنسی: مبانی، اصول و روشفقیهی،   .2

3 . www.jahannews.com. 
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ی ســرخوردگی و بخت خــوش و ازدواج الیــکــاذب، مثــ  خ جانــاتیههــد؛ د می
سری ابـراز پنسبت به  آورد و ایی  میپشأن خود را  دختری که حرمت و افسردگی.
 ،پسـروفـایی و جـدایی  اینـ  بـا بی دهد، به او میعکس نامه یا  کند و عالقه می

نـه دختـران گو ای  رود. یش مـیپتا مرز افسردگی  شدت دچار سرخوردگی شده به
 انگارنـد کـه از خـود متنفـر شـده، دیده می چنـان آسـیب کرامت خود را آن قدر و

به ایـ   در روایتی زیبا امام علی 9کنند. ارزشی می پیوسته احساس پوچی و بی
ْن » فرمایند: حقیقت اشاره می ْ   م  يِه  کُرم  ّل  ْفُّسهُ  ع  ـْ   ن  ان  يـِه  ه  ّل  ه ع  ُْ ـْهو   کـه هـر 2؛ش 

 ارزش بـی او نظـر در اش نفسـانی هـای خواهش باشـد ائـ ق احتـرام خـود برای
 .«شود می

 ها محرومیت از ازدواج پاک و از دست دادن فرصت .2

 یکـه در پـ یو نجابت اسـت. دخترانـ یپاک خواهان ش،یدر نهاد خو یهر انسان
امـر،   یـو ا انـد زدهپشت پا به سرنوشـت خـود  قتیدر حق ند،روابط آلوده هست

ازدواج پـاک را  طی، شـرانوع از رابطه  یبه ا یبه جرم آلودگ که آنان شود میباعث 
روابـط ناسـالم، در ازدواج  گونـه ای  . روش  است کـه بـه سـبباز دست بدهند

قـرار  بیاز پسـران، در معـرض آسـ شیدختـران بـ و شود جادیا ریتأخ زیپسران ن
ن خودشـا اصـطالح بهو  یروابط دوسـت وجود دلی به  بسا دخترانی چه. رندیگ یم
 آیـد می شـان خواستگاریکه به  یگریازدواج با فرد د ازبودن بر روابطشان،  بندیپا

 .دهند کنند و فرصت ازدواج را از کف می می خودداری

 های جنسی اعتیاد، خودکشی و ناهنجاری افسردگی، .3

 نوجوانـانی کـه درگیـر رابطـه بـا جـنس مخـالف» میکر معتقد اسـت: دکتر مگ
                                                           

 .3-6، صص تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایراناحمدی،  .9
 .001حکمت  ،البالغه نهجصبحی صالح، . 2
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کنند، بسیاری از آنـان  های هیجانی را تجربه می آشفتگی طور مستمر، شوند به می
افسردگی در نوجوانانی کـه گرفتـار ایـ   9«.شوند ور می بیشتر در افسردگی غوطه

در  ها باشـد؛ البتـه گونـه رابطـه ثباتی ای  تواند نشئت گرفته از بی روابط هستند می
اسـاس مطالعـات  بـر بیننـد. زنان بیش از مردان آسیب روانـی می ثبات، رابطۀ بی

در  شـوند، دخترانی که دچار رابطه بـا جـنس مخـالف می سسه ملی سالمت،ؤم
بیشـتر  چهار برابـر حدود کنند، مقایسه با دخترانی که پرهیزکاری و عفت پیشه می

 2اند. نشانگان افسردگی از خود بروز داده

 . بدبینی و نفرت از جنس مخالف4

شـوند، نسـبت بـه جـنس  ر مواجـه میهای پسـ خیانت بسیاری از دخترانی که با
اعتماد شده و به ازدواج و تشکی  خانواده نگرشی منفـی پیـدا  مخالف بدبی  و بی

 کنند. می

 3روابط اجتماعیج( 

 به هـم را جامعه ی  افراد که است ای شیرازه حیاتی مانند عنوان عنصری به اعتماد
 از بسـیاری ریشـۀ کند. می جلوگیری ها آن پراکندگی و انفصال از و دهد می پیوند

و  گریکـدی بـه افـراد اعتمـادی در بی تـوان می یـ  جامعـه را انحرافات و مسائ 
 کـه سوءظ  و اعتمادی بی افزایش با کرد. جستجو جامعه، ساختار به اعتمادی بی

 تنهـایی و عجـز احسـاس اسـت، بـه دیگـران فـرد و اتکای اطمینان عدم نشانگر
 0.گردد می تقویت

                                                           

 .02، ترجمه زارعی توپخانه و هراتیان، ص بازگشت غرب به ع اف. مؤسسه رشد جوانان آمریکا، 9
 .03یان، ص ، ترجمه زارعی توپخانه و هراتبازگشت غرب به ع اف. مؤسسه رشد جوانان آمریکا، 2

3. Social Trust. 
 .29، ص تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی. چلبی و امیرکافی، 0
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 مـا جامعه در اجتماعی اعتماد ایرانی، جامعه کنونی شرایط در هک رسد می نظر به
 و هـا ارزش ملـی پیمـایش نتـایج اسـاس بـر. نـدارد مناسـبی و خـوب وضعیت

 آینـده در توانـد می کـه اسـت جدی ای مسئله «اعتمادی بی» ایرانیان، های نگرش
 .باشد سالم جامعه تحقق راه سر بر اساسی چالش و معض  عنوان به

هـایی  و تفریط در روابط اجتماعی خود بـا دیگـران دچـار افـراط  بی  زنان در ای  
بـا ایجـاد یـ  اعتمـاد بیجـا تمـام  شوند. برخی پا از حد خود فراتـر نهـاده و می

سرنوشتی تلخ و  دهند و سرمایه جسمی و روانی خود را در اختیار دیگران قرار می
 فتـا پلیس سایت آماری که اساس بر زنند. جبران برای خود رقم می گاهی غیرقاب 

 کـه ای پرونـده 63 از ، کرده منتشر دختران و زنان تصاویر از سوءاستفاده مورد در
 افـراد بـه اعتمـاد با شاکیان مورد 30 در است، شده بررسی جاری سال ابتدای از

 روابط وجود دلی  به اینکه متهمان یا اند داده قرار اختیارشان در را ها عکس غریبه،
 9اند. کرده سوءاستفاده فرد اعتماد از خانوادگی و دوستانه

دهـد  ها پر است از اتفاقـاتی کـه نشـان می ها و سایت همچنی  صفحات روزنامه
کشـد و آنـان  می تبـاهی بـه را جـوان دختـران زندگی اینترنتی های چگونه دوستی
 در را ارتبـاطی شـخص وقتـی 2فروشـند. می بیجا اعتماد به را شان چگونه زندگی

 ارتبـاط برقـراری ایـ  کند می گمان ارتباط آغاز در مقاب  فرد کند، می برقرار چت
 مـدتی از پـس اسـت. گـذرانی سرگرمی و وقت برای تنها و شود می قطع زودی به

 از اسـت ممکـ  بعـداً  کـه شـود احساساتی آغاز می ابراز و گیرد می شک  ارتباط
 درازمـدت در کـه وردآ وجـود بـه را هایی بستگی دل و شود مطرح طرف دو سوی

 بـه را جنسـی و جسـمی های سوءاسـتفاده یا فراری دختران مقوله مانند عوارضی
                                                           

1. www.mehrkhane.com/fa/news/24046. 
2. www.jamejamonline.ir/online/1726948777689272275. 
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 9.دارد دنبال
گذارنـد و  از سوی دیگر بعضی از زنان فقط عین  بدبینی و سوءظ  بر چشم می

تردید دارند. ای  در حالی است که قـرآن کـریم در  کس ش  و همه چیز و به همه
 الَظؤّنا  ِمؤَّن  کِثيراً  اْجَّتِنُبوا آَمُنوا اَلِذيَّن  َأيَها يا» فرماید: ی  میسفارشی ویژه به مؤمن

 هــا گمان از بســیاری از ایـد آورده ایمــان کــه کسـانی ای 2؛ِإْثؤؤٌم  الَظؤؤّنا  َبْعؤَ   ِإَن 
 «.است گناه ها گمان از بعضی چراکه بپرهیزید،

 در های خـوب گمان هب نسبت که است بد های گمان« الَظّن ِمَّن  کِثيراً » از منظور
« خیـر گمـان و ظ  حسـ » وگرنه شده کثیر به تعبیر آن از است، بیشتر مردم میان

 سـوره 92 آیـه در مجیـد قرآن که چنان است، مستحس  بلکه نیست ممنوع تنها نه
 ؛يؤراَخ  ِبَأْنُفِسؤِهْم  اْلُمْؤِمناُت  َو  اْلُمْؤِمُنوَن  َظَّن  َسِمْعُّتُمو ُ  ِإذْ  ال َلْو »: فرماید می نور
 و) خـود بـه نسبت باایمان و زنان مردان شنیدید را ناروا نسبت آن که هنگامی چرا

 ؟«نبردند خیر گمان( بود ها آن خود همچون که کسی
 شـده اسـت،نهی  ها گمان از کثیرینخست از شریفه  ۀدر آی اینکه توجه نکتۀ قاب 

 ایـ  اسـت. هگنـا هـا گمان از بعضـی زیـرا گوید می تعلی  مقامادامه در  در ولی
 مطـابق بعضـی بـد هـای گمان که باشد جهت ازای  است ممک  در تعبیر تفاوت

 و اسـت گنـاه مسـلماً  است واقع مخالف آنکه واقع، مخالف بعضی و است واقع
 کـافی گنـاه همـی  وجـود بنـابرای  است؛ شده «ِإْثٌم  الَظّنا  َبْعَ   ِإَن » به تعبیر لذا

 3بپرهیزد. همه از که است

                                                           

1. www.jamejamonline.ir/sara/1130794285492588872. 
 .22. حجرات:  2
 .982، ص 22، ج ت سیر نمونه، دیگرانو  . مکارم شیرازی3





 

 های پس از طالق سیبزن و آ

  *جویی نرگس زرین

 مقدمه 

در  های اخیـر پدیده طالق ازجمله مسائ  مهم اجتمـاعی اسـت کـه طـی سـال
آمـار رو بـه رشـدی داشـته و در ابعـاد روانـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و جامعۀ ما 

های ویرانگری بر افراد، خانواده و اجتماع بـاقی گذاشـته اسـت.  اقتصادی، آسیب
که فرد پس از طـالق تجربـه  اوضاعی راها و  نواده، بررسی آسیباهمیت نهاد خا

کند. بالطبع ترسیم کام  مشکالت پیش روی طالق برای زنان،  میکند، مهم  می
ویژه آنکـه  به ت مؤثر باشد؛تواند در استحکام خانواده و صبر در مقاب  مشکال می

ه تمام افرادی که طالق اگرچکنند.  ای بهتر اقدام به طالق می بسیاری به امید آینده
فردی متعددی مواجـه هسـتند؛  های و گرفتاری ها کنند، با کشمکش را تجربه می
مشکالت روحی و جسمی، بدبینی، ناامیـدی، زنان بیش از مردان از در ای  میان 

ای  . در ادامه به بررسی پـارهبرند رنج میکاهش فرصت ازدواج و مشکالت مالی 
 پردازیم. ی حاص  از ای  پدیده میهای فردی و اجتماع از آسیب

                                                           

 کارشناس ارشد فلسفه اخالق.  *
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 های فردی طالق آسیب

 . مشکالت روحی و جسمی1

روحـی و جسـمی مشـکالت بـرای زنـان،  را طالق آسیب ی تر شاید بتوان مهم
حوالتی که طالق در زندگی شخصـی و خـانوادگی ایجـاد ت ناشی از آن دانست.

ت فکـری و تعارضا ،سالمت روانی ریختگی هم مشکالت جسمانی، بهکند،  می
ذاتـی و  هـای یژگیو بـه اقتضـایزن  .شـود باعـث میدر زنـان را بحران هویـت 

است کـه ی ظریف، شکننده و عاطف ای مرد دارای روحیهدر سنجش با  ،جنسیتی
 وآمـد رفتلج و لجبـازی و  گذشته،زندگی  یزا تشنجهای متعدد و  درگیریدر اثر 

اضـطرابی و درجـاتی از هـای  طبیعـی دچـار حالت صـورت به دادگاه،  در محیط
ناکـامی و بـیش از مـرد احسـاس  مراتب به مطلقهزن  رو ی ازا ؛شود میافسردگی 
   1کند. یشکست م

مبـتال  گیافسـردبـه دو برابـر مـردان  زنـاندر کـ  جهـان، دهـد  نشان میآمارها 
یعنـی از هـر چهـار زن یکـی  درصد؛ 20شیوع افسردگی در زنان نرخ شوند.  می

 هشـت به ی  ،ای  بیمـاری اسـت و ایـ  نسـبت در مـردانواع اناز  یکیمبتال به 
افسردگی از مردان مبتال به اختالل طالق بیشتر رویارویی با پدیده در زنان است. 

رنوشـت سدر  کوتـاهیاحسـاس گنـاه و های عفونی و قلبـی،  بیماری 2.شوند می
ه و خود و فرزندان، خودانتقادی و ارزیابی منفی از عملکرد طالق، هویـت آشـفت

شکست، تغییـر در  احساسافسردگی، ، نگران، اضطراب، خشم، وحشت، اندوه
و  خودکشی جویی، ستیزه بدبینی نسبت به جنس مخالف، ،تنهایی ،سب  زندگی

                                                           

، سرپرسـتی پـس از جـدایی؛ خدابخشی، 00، ص هاي طالقطالق، علل، پیامدها و بچه. آذر، 9
 .98-91ص 

 .1، ص 9398، ش روزنامه شرق 2.
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روانی طالق در بـی  جسمانی و  برخی از پیامدهای مخدر موادگرایش به الک  و 
فـائق آمـدن دارد و  مدت  طوالنی یطالق، فرآیندذکر است که  شایاِن زنان است. 

 9خواهد بود.بر  ، زمانو بازیابی تعادل روحی گذشته برای زنان های آن بر آسیب

 . ناامیدی و ترس از آینده2

هـا  بدون همسر که واقعیت تلخ طـالق بـر زنـدگی آن زناِن ها و مشکالت  سختی
لی متـوای کـه  شود. زنان مطلقه ناامیدی و ترس از آینده میمنجر به افکنده، سایه 

انداز مطلـوبی بـرای زنـدگی  چشـم هسـتند، غالبـاً خرج و زندگی ی  یا دو بچه 
 بـرکـه فراوانـی مشکالت  ،د. از سوی دیگرنزناشویی و کاری فرزندان خود ندار

ایـ  دسـته امید به زندگی در از دست دادن  سر راه ازدواج مجدد قرار دارد، باعث
   2.شود زنان میاز 

خـود  زندگی های هزینهو تأمی   انبار مسئولیت مرد دوش کشیدن عالوه بر بهآنان 
مسک  و اجـاره، بایـد نگـاه تلـخ و فرزندان، با توجه به نبود بازار کار و مشکالت 

بیشتر در معـرض آسـیب بـوده و اغلـب، به همی  دلی   ؛متحم  شوند را جامعه
مشـکالت  یـ به دلدرصد زنان مطلقه   31 3گردند. س میأی و دچار سرخوردگی

های اجتماعی و  واج مجدد، مسائ  اقتصادی )بازار کار و سرپناه(، محدودیتازد
 0دارند. خود و فرزندانشان ۀنسبت به آیند یاحساس نگرانی زیادخانوادگی، 

 . احساس گناه3

آن انـدازه هـم کـه فکـر » مانندسری افکار منفی  با ی گاهی زنان پس از طالق، 
                                                           

نظـام فر،  ؛ سـاالری300ص  ،آسیب شناسی اجتماعی و ستیزه های خانوادگی و طالق، . فرجاد9
 .900، ص خانواده در اسالم

 .961، ص طالق از نگاه اخالق و قانونانارکی،  2.

 .38، ص بعد از جدایی؛ کریستیان، 330- 300، ص ستیز مردان زنفوروارد،  3.
 .28309، کد خبر: 9310فروردی   21، روزنامه شهروند. 0
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آن »، «آن عکـس زیبـای یادگـاری»، «بد نبـود همسر و زندگی مشترکم کردم می
 ای  م  بودم که زندگی را ویران کردم و حـاال یـ  زن مطلقـه»، «دهدیه روز تولّ 

دانم خداونـد دارد مـرا  مـی»، «خوشبختی فرزندم را به خطر انـداختم»، «ام شده
 «ام بـدبخت و بیچـاره»، «از گذشته نـدارد کمی دستآینده هم » ،«دهد کیفر می

ــرز ــود را س ــد و  نش میو... خ ــاه را کنن ــاس گن ــویش احس ــّدت در درون خ ش
ی د که بـه بررسـی رفتارهـانکن احساس طردشدگی سعی میدنبال  به .بخشند می

  و الیق تنبیه نشان دهند. د و خود را مقصر و گناهکارنبپرداز گذشته خود
در اثـر پشـت سـر  کـهزیـاد اسـت  قـدر آناوقات شّدت احساس گنـاه از گاهی 

 تواننـد نه توانایی منطقـی فکـر کـردن دارنـد و نـه می ی فروان،ها گذاردن سختی
زمـانی، ایـ  احساسـات نیرومنـد  ۀاز یـ  دور پـس. دبیان کنناحساس خود را 

ممکـ  طور مثـال مـادران مطلقـه  بـه .انجامـد میو به خشم و افسردگی  شود می
انــواع و او را در  تهیــه کننــدبــرای فرزنــد خــود هــدایای گونــاگون  دائمــاً اســت 
و از هرگونـه  در پـیش بگیرنـد انگارانه سه روش تربیتی غرق کرده و  بازی اسباب

ند تـا نرا سرزنش کپدرش ، اودر حضور  یا دنتنبیه و محدودیت کودک اجتناب کن
مام ایـ  اقـدامات در پاسـخ بـه احسـاس گنـاه ند. تد که مقصر نبودنبفهمان اوبه 

، بلکه باعـث تشـدید دهد نمیمشکالت کودک را تخفیف  تنها نهشدید است که 
 9شود. می نیزرنج کودک 

 . کاهش رضایت از زندگی4

بخش مشـکالت  پایان اند، لزوماً  طالق، حّتی برای زنانی که خواهان جدایی بوده
دهـد و در  زندگی مشترک نیست. طالق در واقـع فقـط نـوع مشـک  را تغییـر می

                                                           

-61، ص هـای طـالقبچه طالق، علل، پیامدها و؛ آذر، 906-990، ص های طالق بچه. تایبر، 9
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بعد از طالق با کاهش  موارد پیامدهای منفی بیشتری دارد. اغلب زنان بسیاری از
استانداردهای زندگی از قبی  فقدان حمایـت عـاطفی، کـاهش فرصـت ازدواج، 

های خـانوادگی و  ودیتبیکاری و مشـکالت مسـک ( و محـد) مشکالت مالی
بنابرای  با افت کیفیـت زنـدگی و رضـایت از آن مواجـه  رو هستند؛اجتماعی روب

 9شوند. می

 . دلهره از ازدواج مجدد5

بـرای  نفس اعتمادبـهنداشـت  ، بعـد از طـالقزنـان از مشکالت رایج  دیگریکی 
. زنان پـس از شکست دوباره در ازدواج دوم استو تردید  انتخاب همسر و ترس

و الزم اساسـًا ازدواج دوبـاره  گوینـد از جدایی از همسر و زنـدگی، بـا خـود مـی
 نـدکـه نتوان دنبرسـ ای مرحلـه  بـهمبادا دوبـاره ؟ و از اینکه است یا خیرضروری 

سـؤاالت و  هـا تنهـا بخشـی ازاین نـد، نگـران هسـتند.زندگی مشترک را ادامه ده
را  زدواجخورده در ا شکسـت معمواًل ذهـ  زنـاناست که های فراوانی  نگرانی دل

بـرای ایـ  دسـت از جواب قاطع و مطمـئ  . نداشت  استبه خود مشغول کرده 
هـا بـه وجـود  در درون آن یتـرس بزرگـ هـا، و گنگ و مـبهم مانـدن آن سؤاالت

که بعد از طالق  هایی نفس، او را به فرصت ترس، بدبینی و نبود اعتمادبه .آورد می
زنـانی کـه ناکـامی و شکسـت در  کند. توجه می آید، بی میبرای ازدواج به وجود 
نگرش و احساسات منفـی نسـبت بـه تشـکی   ی به دلاند،  زندگی را تجربه کرده

شــرایط  هرچنــد ؛کننــد پیشــنهاد ازدواج مجــدد را رد می، غالبــًا جدیــدزنــدگی 
شـرایط هماننـد ای  گری مانند مسائ  مربوط به فرزنـدان و عوامـ  زمینـه مداخله

ایـ  مسـئله  ترتیب ای  زند. بهخواستگاران نیز به عدم پذیرش ازدواج مجدد دام  
                                                           

از  پـسسرپرسـتی ؛ خدابخشـی، 963-960، ص تحوالت فرهنگـی در ایـرانگودرزی، و  عبدی  9.
 .20، ص جدایی
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د فکـر که به ازدواج مجـد ییها طالق گرفتهتواند ظاهری باشد و حتمًا  هرگز نمی
 9کنند. و دلواپسی را در درون خود حس می ای  چنی  نگرانی ،کنند می

 های اجتماعی طالق آسیب

 های ازدواج . کاهش فرصت1

زنــان بســیاری بعــد از طــالق، شــانس زیــادی بــرای داشــت  ازدواجــی موفــق و 
بـه خـاطر  بسا بخش همراه با حق انتخاب آزادانه، ندارنـد. یـ  زن چـه رضایت

همسـر خـود جـدا شـده  کالت و به امید پیوند با فردی بهتر، ازوجود برخی مش
یابـد؛  است، ولی در بیشتر موارد، به موقعیت شایسته و دلخواه خـود دسـت نمی

چراکه جز در مواردی خاص، هر مـردی بـه ازدواج بـا زنـی کـه پـیش از ایـ  در 
. گـاهی دهد خورده و فرزند یا فرزندانی نیز به همراه دارد، ت  نمی زندگی شکست

شود با فردی که اختالف سـنی زیـادی بـا او دارد یـا از شخصـیت  زن ناگزیر می
اجتماعی و شغلی مناسبی برخوردار نیست، ازدواج کند. هرکدام از ایـ  مسـائ  

 2زا است. نوبۀ خود برای او مشک  به
ازدواج در نداشت  شناخت کافی از طرف مقاب ، تـرس از شکسـت کلی،  طور به

خـانواده، آمادگی نداشـت   ،ت ازدواج اول، نداشت  توان اقتصادیمشکال ی به دل
، تداوم و حفظ استقالل افراد، احتمال طـرد و فرهنگی ذهنیت و نگرش اجتماعی

موانـع و  تـری  مهماز  ،فرزندان و فرهنگ و باورهای عامـه و سـنتی سویشدن از 
تنهـا  شـدهمنتشربراساس آمـار  3.برای ازدواج مجدد استمطلقه مشکالت زنان 

                                                           

طـالق از نگـاه قـانون و ؛ انـارکی، 00، ص هـاي طـالقطالق، علل، پیامدها و بچه. آذر، 9
 .931، ص اخالق

 .968-961، ص طالق از نگاه قانون و اخالق. انارکی، 2
آسیب شناسی اجتماعی و ستیزه هـای خـانوادگی ؛ فرجاد، 83، ص شناسی ایران جامعهادیب،  3.

 .960، ص و طالق
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 9کنند. درصد زنان سرپرست خانواده پس از طالق، دوباره ازدواج می  90

 . مشکالت معیشتی2

کـه غالبـًا  است از طالقپس  ،تری  مشکالت زنان از مهممسائ  مالی مسک  و 
و مخارج ماهیانۀ نگهداری فرزندان بـه   دنبال پرداخت نشدن کام  مهریه، نفقه به

و بـه  کـردهپوشی  چشم یش، زن از تمام حقوق خوراوانموارد فدر  آید. وجود می
نیـز را   مهریـه ،خواست خود یا فشار اطرافیـان بـرای گـرفت  قیمومیـت فرزنـدان

نداشت  تمک  مـالی از یکسـو و بیکـاری و  ی به دل؛ فلذا پس از طالق بخشد می
بازگشت به خانۀ پدری خود از سوی دیگـر، مجـددًا اسـتقالل خـود را از دسـت 

   2.گیرد فرسا قرار می د و در شرایطی سخت و طاقتده می
در تهران، مهریه خود  گرفته طالقدرصد زنان   38دهد،  نشان می تایج تحقیقاتن

از ناچار  ، بـهدرصد نیز برای گرفت  طـالق  09و  کنند میرا هنگام طالق دریافت ن
 گیرنـد. نمیای  هیچ نفقه گرفته طالقدرصد زنان   81حتی  ؛گذرند میمهریه خود 

حـادتری جلـوه  صـورت بهو فاقـد مهـارت  سـواد کمبرای زنـان مشکالت مالی 
 .کند می

دوران زنـدگی  مربوط به تقسـیم دارایـِی  های شرط ،ذکر است هنگام طالق شایان
شده  ارائهآمار نیز طالق و  های آید. مالحظه پرونده درمیبه اجرا  ندرت به ،مشترک

پس از طالق برای تقسیم مرد زن و  ندرت، به دهد که توسط مراکز معتبر نشان می
ارائـه  ،شرایط تقسـیم امـوال یکی از که ازآنجا .کردنداقدام  هایشان داراییاموال و 

که از سوی شوهر آغاز هایی  طالق دعوی دادخواست از سوی مرد است، درصد
پـس از طـالق  همی  دلی  کمتر زنی توانسـته اسـت به است؛ اندک ،شده است

                                                           

 .216033، کد خبر: 9310خرداد  6، روزنامه همشهری. 9
 .33-38، ص هاي طالقطالق، علل، پیامدها و بچهآذر،  2.
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کـه شـرط  هـایی ازدواجدر  کنـد.موال زندگی مشترک خـود را دریافـت نیمی از ا
زحمـت اثبـات دارایـی مـرد بـا زن اسـت و بارهـا  قیـد شـده،تقسیم دارایی مرد 

دارایـی شـوهر پـس از ازدواج کـار میـزان و تعیـی   ثابـت کـردنکه  شده گزارش
   9.دشواری است

؛ زیـرا زندگی اسـت ناتهیه مکتأمی  یا زنان مطلقه، پیِش روی از دیگر مشکالت 
های زیـر  بـه داسـتان 2کمتر کسی حاضر است به ی  زن مطلقه اتاق اجاره دهد.

 توجه کنید:
سال پیش از همسرم جدا شدم و صاحب ی  فرزنـد  3گوید:  می ساله 00 زنی»

زندگی  گیرندۀ تصمیماینکه م  و فرزندم در آسایش زندگی کنیم و  ی به دل ؛هستم
ای مناسـب  دنبال خانـه بـه ،ر زندگی مـا دخالـت نکنـدخودمان باشیم و کسی د

ای بـرای  خانه رۀانداز اندکی که دارم قادر به اجا دلی  پس اما در ای  میان به ،هستم
   3.«خودم و فرزندم نیستم

ها بـا  سال است از همسرش جدا شـده در تمـام ایـ  سـال 2ساله که  30زنی» 
 محض بـهها  خانه از صـاحبگوید: برخی  مشک  مسک  مواجه بوده است و می

دنبال خانـه اسـت از اجـاره دادن مسـک  بـه او  د زنی بدون همسر بهنبین اینکه می
 0.«کنند خودداری می

 اعتمادی به زنان مطلقه . بدبینی و بی3 

دیگـر »ای اسـت کـه احسـاس  گونه در برخی مواقع رفتار جامعه با زنان مطلقه به
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انـد کـه  گیرد. گویی آنان افـرادی بوده فرامی ها را وجود آن« جایی در جامعه ندارم
هـای خـود بودنـد و از برخـورد بـا واقعیـات  درپی پیروی از تمایالت و خواهش

زنان  9اند. زندگی خودداری کرده و منافع خویش را بر مصالح خانواده ترجیح داده
ن های کنجکاوانه دوستان، اطرافیـا ها، باورهای خرافی و نگاه مطلقه از گزند طعنه

طور مثال، بعضی معتقدند کـه وجـود زن مطلقـه در  و آشنایان در امان نیستند؛ به
 یم  نیست.  اتاق عقد خوش

مذموم بودن پدیده طالق در جامعه و مقصر شـمرده شـدن زن، منجـر بـه تنگـی 
به دالیـ   نزدیکانشانچراکه حتی شود؛  روابط اجتماعی و انزوای زنان مطلقه می

کنند و پس از جدایی از سوی جامعـه  اه از آنان دوری میفرهنگی و باورهای اشتب
هـای حـاکم بـر  ؛ بدی  ترتیب، ارزشگیرند حرمتی قرار می و برخی افراد مورد بی

افزایـد. از سـوی  جامعه بیش از مشخصات فردی بر مشکالت زنـان مطلقـه می
چـارچوب  ای اسـت کـه شخصـیت زن را در گونـه دیگر روحیه جامعه ایرانـی به

بیند؛ لذا با شکست  ای  کـانون، شخصـیت و هویـت خـانوادگی زن  ه میخانواد
 2شود. دستخوش اختالل می
ــی از پژوهش ــا  در برخ ــط و   30ه ــای غل ــه، باوره ــرد جامع ــان مج ــد زن درص

نظرانۀ افراد جامعه نسبت به طالق و زنان بیوه را باعث احساس  های تنگ قضاوت
دانند و ایـ  امـر موجـب  دیگران می بیگانگی، ناامنی و ناراحتی در روابط خود با

بودن کننـد. در تحقیـق  های فامیلی احسـاس معـّذب شود از حضور در جمع می
ها و  درصد زنـان سرپرسـت خـانواده از طعنـه 00شده است  دیگری نیز تصریح

درصــد در معــرض انــواع   66کننــد و حــدود  هــا، احســاس نــاراحتی می متل 
                                                           

 .900، ص آسیب شناسی اجتماعی و ستیزه های خانوادگی و طالق. فرجاد، 9
 .83، ص شناسی ایران جامعه. ادیب، 2



921    ويژه خواهران(9316رمضان المبارک توشه راهيان نور  ره( 

 9ها و آزارها قرار دارند. نیت سوء
کـرد کـه حتـی خـواهر کـوچکش از  یکی از مراجعـان مرکـز مشـاوره ادعـا می»

داده و  چـون او همسـرش را ازدسـت کنـد؛ با او احسـاس نـاراحتی می وآمد رفت
کنـد وجـود خـواهر  حـس می ،تر هم به شـوهرش اعتمـاد نـدارد خواهر کوچ 

 2.«اش منجر به خیانت همسرش خواهد شد بیوه
های  و از طــرف شــرکت در منــزل اســت خــانمی مطلقــه کــه پرســتار کــودک»

 شـود خصوصی برای نگهداری از کودکان و پرستاری از آنان به منازل فرستاده می
مـ  مجبـورم گویـد:  میاو  .ساله، از همسرش جدا شد 3داشت  ی  پسربچه  با

ها بفهمند م  بیـوه  خانم ویژه به ها آنام را از مشتریان شرکت پنهان کنم. اگر  بیوگی
 3.«دنکن دهند و به م  اعتماد نمی شان راه نمی را به خانه هستم، م 

 . سرزنش توسط جامعه4

دوسـتان، اطرافیـان و آشـنایان  با سرزنش و شـماتت خـانواده، گاهی زنان مطلقه
که از اول انتخاب او درست نبـوده  بر سر ای   شوند و با مالمت و بحث مواجه می

اکم بر جامعه با مقصـرانگاری زنـان در فرهنگ ح افزایند. ها می و... بر مشک  آن
 ،کنـد. بـدی  ترتیـب انـزوا و طـرد اجتمـاعی آنـان را فـراهم می ۀامر طالق، زمین

فرهنگ جنسیتی بیش از ذهنیات و احساسات منفی فردی، تعـامالت اجتمـاعی 
هـایی  کند. ای  مسئله خصوصـًا در اجتماعـات و خانواده زنان را دچار چالش می

   .شود تری برخوردارند، بیشتر مشاهده می ای سنتیه واره که از عادت
گرفتــه، باعــث از دســت دادن  افــراط در نکــوهش طــالق و ســرزنش فــرد طالق
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باور نادرسـت  ی به دلگونه افراد  ای  شود. گرفته می ها و اطرافیان فرد طالق دوست
دست کم دچار تنهایی و از  گرفته، کم و نگاه منفی مردم درباره طالق و افراد طالق

های نادرسـت  المث  . فرهنـگ اشـتباه و ضـربشوند یمدادن دوستان و نزدیکان 
گونـه افـراد را در پـی داشـته  گرفته، افزایش سرزنش ای  دربارۀ طالق و زنان طالق

 زند.  های منفی، حد تعادل در روابط را بر هم می است و با ایجاد رفتارها و نگاه
با لباس سـفید »گ ما دارد و مَث  قدیمی دید منفی نسبت به طالق، ریشه در فرهن

ــی ــفید برمی م ــاس س ــا لب ــردم روم و ب ــی می از همی « گ ــا ناش ــس  ج ــود. ح ش
گرایانه نسبت به زنان مطلقه، جـز احسـاس ناامیـدی، سـرخوردگی و از  سرزنش

ایـ  سـرخوردگی سـبب  به حتمنفس ارمغان دیگری ندارد.  دست رفت  اعتمادبه
 9شود. های اجتماعی می فعالیت گیری از نفس و گوشه کاهش عزت

 به داستان زیر توجه کنید:
احساس سرشکستگی اجتمـاعی دارم... ید: گو می باره درای ساله  39ی  خانم »

کنه که انگار طـالق  هست که به یه زن مطلقه طوری نگاه می طوری جامعه اآلن
گ  تو زِن زنـدگی نبـودی، تـو نسـاختی، ُخـب  همش تقصیر اون بوده، بهت می

ر مـاد ینکـها بـاوجودگ  ببـی  دختـرای مـ   خاله، عمـو همـه مـی .ساختی می
و، همسـایه همـه تـو رو مقصـر خاله، عمـ .شوهرشون بد بودن موندن و ساخت 

رم  فقـط مـی اآلنو سرشکستگی اجتماعی باعث شده م   پذیرش عدم .دون می
شـاید  .ام مطلقهدون  م   همکارام اغلب نمی ،هیچ دوستی ندارم ،سر کار و میام

 2.«اونا هم اگه بدون  دیگه با م  دوست نباش 

  . گرایش به ناهنجاری5

بعـد از زنـان،  یرو هـای پـیِش  از چالش نیازهای عاطفی و جنسـی ارضا نشدن
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شناسـان  ه جامعهتری  نیازهای درونی است کـ غریزه جنسی از قوی. طالق است
انــد. آنــان  اد کردهخــانواده قلمــد ارضــای آن را از کارکردهــای اساســی ازدواج و

دهـد.  سوی فساد را اجـازه نمی معتقدند زندگی زناشویی، ارتکاب زنا و گرایش به
زیاد بودن سـ ، حضـور فرزنـد،  ی به دل چنانچهوقتی بنیان خانواده متزلزل شد، 

وی به جـنس  مشکالت اقتصادی، تردید و بدبینی جامعه به زن مطلقه و سوءظ 
زنان مطلقه در اثـر  نگردد،ریق مشروع میسر از طمجدد فرصت ازدواج  مخالف،

 گیرند.  قرار میانحرافات جنسی و فساد اخالقی فشار غریزۀ جنسی در آستانه 
نیازهـای جنسـی را از میـان بـه مشـروع سـاختارمند و  دهی پاسـخطالق امکان 

زمـان مـدت اینان افرادی هستند که رابطه جنسی را بـرای ناگفته پیداست . برد می
ازدواج نکنند، باید به سرکوب مجددًا اند؛ بنابرای  اگر  طوالنی تجربه کردهکوتاه یا 

 بسـا کـه از ایـ  رهگـذر چهدنبال راهی برای ارضای آن باشند  بپردازند یا به غریزه
 نیازهای جنسی خارج از چارچوب خـانواده، یشاهد مواردی نظیر پذیرش ارضا

 خواهیم بود. 
 زنـان مطلقـه، نیـاز مـالی اسـت. احتیاجـاتدلی  دیگر بروز ناهنجاری در بـی  

جدید بـه تـرمیم روحـی و رفـع  ۀطلبد زنان مطلقه با تشکی  خانواد اقتصادی می
مشـکالت درآمـد و سـرمایه مـالی کـم بـا اگـر بـا  .های خود بپردازند نیازمندی

و به وسیله فرد یـا یکـی از نهادهـای حمـایتی د ننرم کن وپنجه دستاقتصادی نیز 
بـه مشـکالتی  ،برای تأمی  مسک  و مایحتاج زنـدگی ار نگیرند،مورد حمایت قر

باشـند،  گرفتـه  برعهـده نیـزاگر حضانت فرزنـدان را  شوند. در ای  میان میدچار 
و متأسـفانه در بعضـی از مـوارد بـرای تـأمی   شـود میتر  سخت مراتب بهاوضاع 

 شگری، دزدی و پخـ سوی انحرافـات جنسـی، تکـدی بهنیازهای اقتصادی خود 
 9شوند. مواد مخدر کشیده می
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 جـرم مرتکـب اگـر اشـان تربیتی و جایگاه ویـژه مادری خطیر نقش ی به دل زنان
 اعـم از دلیلی هر به که مادر زمانی .دارند خانواده در بسیاری منفی اثرات شوند،
 اشکال دچار فرزندان تربیت نداشته باشد، حضور خانه بزهکاری و... در طالق،

زدی یـا د اعتیـاد، بزهکاری چنگال افتادن در ی به دل که مادرانی بسا چه شود. می
بزهکـاری  مهم دالی  از که یکی کنند؛ چنان می تباه را نیز فروشی آیندۀ فرزندان ت 

 بـا بنـابرای  خـانواده اسـت؛ مناسب تربیتـی در بستر نداشت  جوانان و نوجوانان
 تبـاهی و بزهکـاری بـهخـانواده و یـ  نسـ   بلکه زن ی  تنها نه زنان بزهکاری

اعتیـاد زمینـۀ  فروشی و ت  مانند ارتکاب جرایمی با بزهکار زنان شوند. کشیده می
کـاهش  بر عالوه امر ای  و آورند می فراهم را مردان و زنان روابط گسیختگی ازهم
 پـایی  بنیـان خـانواده، شدن سست جوانان، در پذیری مسئولیت و ازدواج به می 

 فسـاد و فحشا شدن راه گشوده تقوا، و ایمان ضعف عه،جام اخالقی سطح آمدن
 9دهد. دیگر را در جامعه گسترش می های از آسیب بسیاری و جامعه در
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، قم: شـریف الرضـی، ارشاد القلوب الی الصوابد، دیلمی، حس  ب  محم .۴۱
 ق. ۱۴۱2

مجلـد،  ۴مرتضـوی،  :، تهـرانم ردات ال اظ قـرآنراغب اصفهانی، حسی ،  .۴2
 .ش ۱۳7۴چاپ دوم، 

، شناسـی رشـد انسـان از تولـد تـا مـرگ(رشد انسان )روانرایس، فیلیپ،  .۴۳
 .ش ۱۳۹2انتشارات ارجمند، چاپ هشتم،  :ترجمه مهشید فروغان، تهران

کتـاب ، شناسایی حقوق متقابل زن و شوهر در خـانواده ،شید پور، مجیـدر .۴۴
 .انجم  اولیاء و مربیان خانواده و فرزندان،

، ترجمـه بازگشت غرب به ع اف ،هراتیان، عباسعلی، زارعی توپخانه، محمد .۴5
انتشـارات تـالوت آرامـش،  :، کرج(IYD)اثر پژوهشی موسسه رشد جوانان آمریکا

 .ش۱۳۹۴چاپ اول،  
 ،مجموعه مقاالت سمینار ملی رفاه اجتماعی وبودجه، زمان برنامهسا .۴۶
انتشارات سـناب ، چـاپ  :، قمنظام خانواده در اسالمفر، محمدرضا، ساالری .۴7

 .ش۱۳۸۳اول، 
 .، تهران: انتشارات خوارزمیبوستانسعدی شیرازی،  .۴۸
تهـران: ، الرسالة الشرفیة فی تقاسیم العلوم الیقینیـةحس ،  سلماسی، ابوعلی .۴۹
 ش.۱۳۸۳نشگاه تهران، چاپ اول، دا
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، دفتـر ه ــتم هـای دانشـجوییهـا و پاســخپرسـش ،شـاکری ، حمیدرضـا .50
دفتـر نشـر معـارف، چـاپ سـیزدهم،  :، قـمهـای برگزیـده(ها و پاسـخ)پرسش

 .ش۱۳۸۹
آمـدهای تربیتـی بازی کوک در اسالم: بررسـی پـی ،شجاعی، محمدصادق .5۱

 .ش۱۳۸5مؤسسه بوستان کتاب،  :، قمبازی کودکاناسباب
ای بـر ضـمیمه مقدمـهمراحل رشد و تحـول انسـان بـه ،محمدرضا ،شرفی .52

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان  :، تهـراندیدگاه اسالم در مورد رشد
   ش. ۱۳75 چاپ و انتشارات، 

قـم: ترجمه محمـد دشـتی، ، نهج البالغهشریف الرضی، محمد ب  الحس ،  .5۳
 .ش۱۳۸0، چاپ هجدهم، الهادیانتشارات 

 .تاحیدریه، بی :مجلد، نجف ۱، االخبارجامعشعیری، محمد،  .5۴
 ق.۱۴۱۴، قم: مؤسسة دار الهجرال، نهج البالغهصبحی صالح،  .55
، ترجمـه سـید محمـدباقر المیزان فی ت سیر القـرآنطباطبایی، محمدحسی ،  .5۶

دفتر انتشارات اسالمی جامعـۀ مدرسـی  حـوزه علمیـه قـم، قم: موسوی همدانی، 
 .ش ۱۳7۴

   ،البیان مجمع  ب  حس ، طبرسی، فض .57
قـم: الشـریف الرضـی، چـاپ ، مکـارم األخـالق، ب  حسـ  طبرسی، فض  .5۸

 ق.۱۴۱2   چهارم،
مجلـد،  ۱الرضـی، الشـریف :، قـممکارم األخـالق، ب  حس  طبرسی، فض  .5۹

 .ش ۱۳70
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، چـاپ انتشارات جامعة الزهـراء :، قممن دیگر ماعباسی ولدی، محس ،  .۶0
 .ش ۱۳۹۳اول، 

ــرانزی، محســ ، عبــدی، عبــاس، گــودر .۶۱  :، تهــرانتحــوالت فرهنگــی در ای
 .ش۱۳7۸انتشارات سروش، چاپ اول،  

آسـیم،  :، تهـرانگونـه فرزنـدتان را تربیـت کنیـداینعطاری کرمانی، عباس،  .۶2
 .ش ۱۳۸۳

 ۱۳7۸انتشارات امیرکبیر، چـاپ ششـم،  :، تهرانفرهنگ عمیدعمید، حس ،  .۶۳
 .ش
، محقق مهـدی العین ،رحم فراهیدی، خلی  ب  احمد عمر ب  تمیم ابو عبدال .۶۴

 .ق۱۴0۹موسسه دار الهجره،  :مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم
هـای خـانوادگی و شناسی اجتماعی و سـتیزهآسیبفرجاد، محمدحسی ،  .۶5

 .ش۱۳72انتشارات منصوری، چاپ اول،  :، تهرانطالق
هـا از منظـر قـرآن و تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش ،نقیفقیهی، علی .۶۶

 .ش۱۳۸7موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، چاپ اول،  :، قمحدیث
، تهـران: دفتـر نشـر جـوان از نظـر عقـل و احساسـاتفلسفی، محمدتقی،  .۶7

 ش.۱۳7۸فرهنگ اسالمی، 
انتشـارات  :، ترجمه شیما نعمت اللهی، تهـرانستیزمردان زنفوروارد، سوزان،  .۶۸

 .ش۱۳77خجسته، 
انجمـ  اولیـا و  :ن، تهـراخـانواده و مسـائل جنسـی کودکـان ،علـی، قائمی .۶۹

 .ش۱۳۸۶مربیان، چاپ پانزدهم، 
 .ق۱۴۱۶اسوه، چاپ دوم،  :تهران ،س ینة البحارعباس،  شیخ قمی، .70
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قـم: جامعـه مدرسـی ،  ،صـحی ة اإلمـام الرضـا ،قیومی اصفهانی، جواد .7۱
 ش.۱۳۸7

نشـر مـیم، چـاپ  :، قـمچگونه فرزند نابغه داشـته باشـیمکاظمی، محس ،  .72
 .ش ۱۳۹2یازدهم، 

هــای قــرآن در ترجمــه ت ســیر مجمــع  شــرح وا ه عبــاس، نی،کرمــی فریــد .7۳
 ش.۱۳۸2تهران: سازمان چاپ و انتشارات، ،البیان

نشـر بـانو،  :، ترجمه مهشید میرمعزی، تهـرانبعد از جداییکریستیان، کگی،  .7۴
 .ش۱۳77چاپ اول، 

 :، ترجمه محمـدباقر کمـره ای، تهـراناصول کافیکلینی، محمد ب  یعقوب،  .75
 ق.۱۴2۱ خ و معارف اسالمی،دفتر مطالعات تاری

، انتشـارات قـائم آل محمـد :، قـماصول کافیکلینی، محمد ب  یعقوب،  .7۶
 .ش ۱۳۸۶چاپ سوم، 

 ۱۴07االسـالمیه، چـاپ چهـارم،  :تهران ، الکافییعقوب،   ب  کلینی، محمد .77
 .ق
انتشـارات دانشـگاه تهـران، چـاپ  :، تهـرانشناسیمبانی جرمنیا، مهدی، کی .7۸

 .ش۱۳۸2اول، 
 :، تهـرانشناسی رشد کاربردی نوجوانی و جـوانیروانادی، حسی ، آبلطف .7۹

 .ش ۱۳7۹اسپید، 
، قـم: انصـاری، چـاپ سـوم، نوش غدیر عالمه امینی؛ جرعهلطفی، مهدی،  .۸0

 ش.۱۳۸2
 ق.۱۴0۳، مؤسسه الوفاء، بیروت: بحار األنوار،  مجلسی، محمدباقر .۸۱
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 .ش۱۳۶2، المیهاالس دار الکتب :، تهرانبحار األنوار،  مجلسی، محمدباقر .۸2
انتشارات یاس بهشت، چاپ نهم،  :، تهرانحلیة المتقین،  مجلسی، محمدباقر .۸۳

 .ش ۱۳۸۸
ــدی ری .۸۴ ــدمحم ــهری، محم ــل ،ش ــائل اه ــرآن در فض ــرائم ق ــتک ، بی

 ش.۱۳۹۴دارالحدیث، 
 .ش۱۳۸۱دار الحدیث، :، قممیزان الحکمه ،شهری، محمدمحمدی ری .۸5
یمدایرة المعارف قمرکز فرهنگ و معارف قرآن،  .۸۶  قم: بوستان کتاب.، رآن کر
یم ،مصطفوی، حس  .۸7 ، تهران، مرکز نشر آثـار التحقیق فی کلمات القرآن الکر

 .ش۱۳۸۸العالمه المصطفوی، 
یعهمصطفوی، حس ،  .۸۸ انجم  اسالمی حکمت و فلسـفه  :، تهرانمصباح الشر

 .ش ۱۳۶0ایران، چاپ اول، 
 ش.۱۳75امیرکبیر، چاپ نهم،  :، تهرانفرهنگ فارسیمعی ، محمد،  .۸۹
 .ش ۱۳5۳انتشارات مقدم،  :، مشهدالزهرافضائلمقدم، محمدتقی،  .۹0
، االسـالمیه دار الکتـب :، تهـرانت سیر نمونه ،، ناصرو دیگران مکارم شیرازی .۹۱

 .ش۱۳۸۶
دار الکتـب اإلسـالمیه،  :، تهـرانت سیر نمونه ،، ناصرو دیگران مکارم شیرازی .۹2

 .ش۱۳7۴چاپ اول، 
تهران: مؤسسـه تنظـیم و نشـر ، صحی ه امام، الله موسوی الخمینی، سید روح .۹۳

 . آثار امام خمینی
، اصفهان: کتابخانه امـام االطهار امامةائمة االنوارفی عبقاتمیرحامد، حسی ،  .۹۴

 ش.۱۳۶۶امیرالمؤمنی ، 
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مؤسسـه آل :، قـممسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائلنوری، حسـی ،  .۹5
 ق. ۱۴0۸، چاپ اول، البیت

،  منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البالغـة  الله، هاشمی خویی، میرزا حبیب .۹۶
   تا. بي  مصحح: ابراهیم میانجی، تهران: المکتبة اإلسالمیة،

 م.۱۹۶7دارالکتاب، چاپ دوم،  :، بیروتمجمع الزوائد ،هیثمی، نورالدی  .۹7
، ترجمـه محمدرضـا )تنبیه الخواطر( مجموعة ورامورام، مسعود ب  عیسی،  .۹۸

 ش.۱۳۶۹، عطایی، مشهد: آستان قدس رضوی

انتشـارات  :، ترجمه ویدا ناصـحی، تهـرانخانواده و جامعهویلیام، جی گود،  .۹۹
 .ش۱۳52بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، 

نشـر شـاهد،  :، تهـرانخالصه ت اسیر المیـزان و نمونـهپور، عباس، یوسف .۱00
 .ش ۱۳۸۶

 ب( مقاالت

 در:، «لط ًا مراقبت روحیه زنانه خود باشید» ،اسراری، محیا .۱
www.basirnews.ir/ ۱۳۹۳/0۳/0۳/ . 

اسـالم و ، «تعلیم و تربیت و دنیای ناشناخته دینـی کودکـان» ،باهنر، ناصر .2
 .۱۳۸۸، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان های تربیتی پژوهش

ای  هـای رایانـه جنـگ نـرم، بازی» ،لعـ  علیـزاده، محسـ  ،برزگر، ابـراهیم .۳
، سال اول، شماره اول، بهار درت نرممطالعات ق، «ستیز و پدافند غیرعامل اسالم
۱۳۹۳. 

 ، در:«God of Warتحلیل بازی »، باللی، محمود .۴
www.vgpostmortem.blogfa.com/post-۱۸.aspx. 
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 ، در:«Undead Knightsتحلیل بازی » ،باللی، محمود .5
www.vgpostmortem.ir 

 :، در«God of Warهای داستان بازی سری  نا گ ته» ،باللی، محمود .۶
www.guard3d.com 

بررسی نقـش بـازی در تربیـت کـودک از دیـدگاه » ،منطقی، یگانه ،سعید بهشتی، .7
 .۳، شماره 7 ه، دورهای نوی  تربیتی اندیشه، «قرآن و سنت معصومین

یت فروش» ،تاجی ، نجمه .۸ و  2۸5، پیـام زن، شـماره «از ویزیتوری تا مدیر
 .۱۳۹۴، آذر و دی 2۸5

و  2۸5ن، شـماره ،پیـام ز«گری؛ ملکه مشاغل زنانـه منشی» ،تاجی ، نجمه .۹
 .۱۳۹۴، آذر و دی 2۸5

 ، در:«اشتغال زنان از دیدگاه اسالم»الهدی،  بنت تاجی ، .۱0
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910630000656 

  :در ،«اشتغال زنان از نظر قرآن و احادیث» ،محمدعلی تقوی، سید .۱۱
www.il-bano.ir/note/156011   

تحلیــل چنــد ســطحی انــزوای »مســعود و مهــدی امیــر کــافی،  ،چلبــی .۱2
 .، تابستان۱۸ی ایران، شماره شناس ، مجله جامعه«اجتماعی

ای:  هـای رایانـه در بازی توهین به پیـامبر»، وردی طاقانکی، مهدی حق .۱۳
 .۱۳۹۱، آذر ۶5، شماره ماهنامه پیام انقالب، «زنجیره پلید

، «ای هـای رایانـه مهـدویت غـرب و بازی»، وردی طاقـانکی، مهـدی حـق .۱۴
 .۱۳۸5آبان  50، شماره پرسمان

http://guard3d.com/%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-god-of-war%D8%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87/11/
http://il-bano.ir/note/156011/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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، پیـام زن، شـماره «محیط کار غافلگیر نشـویمچگونه در » ،رنجی، مرضیه .۱5
 .۱۳۹۴، آذر و دی 2۸5و  2۸5

ای از دیــدگاه  هــای رایانــه بنــدی ســنی بازی رده» ،شــریعت، ســید وحیــد .۱۶
، ۱۱، سـال هـای علـوم شـناختی فصلنامه تازه، «ای به روش دل ی شناختی: مطالعه روان
 .2ش 
،زن «غال زنـانفرا تحلیل چهار دهه پژوهش درباره اشـت»، صادقی، سـهیال .۱7

 .۱۳۹۴، تابستان 2، شماره 7در فرهنگ و هنر، دوره 
ــادقی .۱۸ ــد ص یف»، جو، وحی یخی و توهین تحر ــار ــای ت ــرهبی در  ه ــای م ه

 ، در:«شاهزاده ایران
www.mashreghnews.ir/fa/news/5۱۹50. 

 ، در:«نگاهی به پدیده اشتغال کانب در ایران» ،عسگری پرور، مریم .۱۹
www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5017 

ی بدن در دختـران  سن بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده»چی، ربابه،  قرقره .20
یز ، خـرداد و تیـر 2مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریـز، شـماره  ،«شهر تبر

۱۳۹0. 
های فـردی و اجتمـاعی زنـان از  حقوق و مسـئولیت» ،اصغر کوثری، علی .2۱

 www.kosari112.mihanblog.com/post/1:در، «منظر اسالم
آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس » ، گلزالری، ةح رد .22

 .۱۳۸۴، ۱شماره ، روانشناسی و علوم تربیتی )دانشگاه عالمه( ،«مخالف
تـأثیر زنـدگی مشـترک پـیش از ازدواج بـر فروپاشـی » ،ةح ری، علی گل .2۳

 .۱۳۸۳، سال هفتم، 25 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره ،«ازدواج
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بررسـی رابطـ  »حلیمه عنایت، محمـدتقی عباسـی شـوازی، ، موحد، مجید .2۴
عوامل اجتمـاعی و فرهنگـی بـا نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه معاشـرت و 

، مجله علـوم اجتمـاعی و انسـانی دانشـگاه «دختر و پسر پیش از ازدواج دوستی
 .۱۳۸5شیراز، دوره بیست و چهارم، شماره دوم، 

و  2۸5، پیـام زن، شـماره «معامله با خدای مهربان» ،محمدمهدیمهتدی،  .25
 .۱۳۹۴، آذر و دی 2۸5

  در: ،«خانواده ایرانی»ناظم زاده، فاطمه،  .2۶
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=231437 

مجله نامـه جامعـه، ، «بررسی اشتغال زنان از دیدگاه اسالم» ،نوری، اعظم .27
 .۱۳۹0، مهر ۸5شماره 

نشریه حوراء، شـماره  «در بستر خانواده و ارتباط آن با طالقاشتغال زنان » .2۸
 .۱۳۸۴، بهم  و اسفند ۱۸
« گـادز»ای/ بـازی  هـای رایانـه کاشتن برر ک ر در نهن مخاطبان بازی» .2۹

 www.seraj24.ir در: ،«ای در خداباوری رخنه

 ها ج( سایت

 www.yjc.ir باشگاه خبرنگاران جوان: .۱
 www.entekhab.irپایگاه انتخاب:  .2
 www.islamquest.net پایگاه اینترنتی اسالم کوئست: .۳
 www.javanonline.irپایگاه جوان آنالی :  .۴
 www.khabaronline.irپایگاه خبر آنالی :  .5
 www.seratnews.irپایگاه خبری تحلیلی صراط:  .۶



970    ويژه خواهران(9316رمضان المبارک توشه راهيان نور  ره( 

 www.tasnimnews.comخبرگزاری تسنیم:  .7
 www.snn.irخبرگزاری دانشجو:  .۸
 www. Mehrkhaneh.irخبرگزاری مهرخانه،  .۹

 www. JameJamOnline.irروزنامه جام جم:  .۱0
 www.sharghdaily.irروزنامه شرق:  .۱۱
 :www. shahrvand-newspaper.irروزنامه شهروند .۱2
 www. Hamshahrionline.ir روزنامه همشهری: .۱۳
 www.eghtesadonline.com سایت اقتصاد آنالی : .۱۴
 www.porseman.orgسایت پرسمان:  .۱5
 www.tebyan.netسایت تبیان:  .۱۶
 www.jahannews.comسایت جهان نیوز:   .۱7
 www.yalasarat.comسایت یالثارات:  .۱۸




