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تابستان 1401ـ محرمالحرام  1444ـ شماره دهم

سخن نخست
عاشورا فصلی برای بازکاوی معیارهای عرفانی دین و شناخت میزان ارتباط انسان باا
فرهنگ جهاد و مقاومت است .آنگاه که با فرارساینن مااه ممارنس نسایا شاهاد از
کربال میوزدس در واقع بهترین زمان برای مراجعه به خود جهت سنجش میزان ارتباط
فردی و اجتماعی با فرهنگ اسالن خواهی و ستا ستیزی است و این پویش راه آنانی
است که برابر امپراتور زمان سر خا نکرده و سنتهای اسالمی را زننه کردنن .با هماین
معیار و بر اساس سخن بنیان گذار نهضت معاصر حسینی در ایران (اماان خمینای )
جنبه سیاسی ا اجتماعی مجالس عزاداری باالتر از همه جنباههاای دیگار اساتس تاا
جایی که دعو به گریه برای امان حسین در دایره همین مفهونس تعبیار مایشاود.
ورق زدن برگهای تااری اساالن حکایات از کوشاش فراگیار اهای بیات بارای
سیرهسازی از حرکت حسینی به عنوان برنامه زننگی اجتماعی انساان دارد تاا آدمایس
پلینی ها را زدودهس به اصی پاک خویش بازگردد .این معنا در سخن اماان صاادق
ْ َْ َ
ََ
درباره عنصر هنایتگری در حرکت حسینی میدرخشن کهَ « :و َبذل ُم ْه َج َت ُه ِفیک ِلیستتْ ِِذ
َّ َ َ
ْ َ
ِع َب َادک ِم َن ال َج َهال ِة َو َح َیر ِة الضَلله ».براستی هر اننازه جامعه انساانی در ژرفاای عاشاورا
وارد شودس به همان اننازه راهنما را شناخته و راه را مییابان .از ساوی دیگارس واقعاه
عاشورا درس بزرگی برای تجربه تل دنیاگرای هنایت گریز انسان استس زیرا نتیجاه
این تفکر دنیا دوستیس انمراف اخالقی ا اعتقادی در جهان اسالن بود و این حادثه آن
قنر دردناک باود کاه اماان زماان هار روز در رثاای جان شاهین مایفرمایان:
َ
اء ».البته پس از انقالب اسالمی و باویهه در ساالهای اخیارس
صبَاحاً َو َم َس ً
«فَ ََلن ْ ُدبَنَّک َ
خوشبختانه معرفت حسینیس به برکت فعالیتهای دینیس به یک شناخت فرهنگای باین
المللی تبنیی شنه و امروزه خیی رهپویان اهی بیت از سراسر جهان رو به کاربال
مینماینن .اکنونس حسین بن علی که روزگاری در غربت صمرای سوزانس نانایش
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

در گلو مانن و به جایی نرساینس خاود باه رساانهای جهاانی تبانیی شانه و فاار از
هیاهوهای شیطنت آمیز غولهای رسانهای جهانس در نبردی پیروزمننانهس ساالنه هزاران
نفس پاک را از سرتاسر جهان به خود میخوانن؛ و این سنت االهی است که چراغای
که ایزد برفروزد هرگز خاموشی نیابن.
به خواست پروردگارس معاونت فرهنگی ا تبلیغای دفتار تبلیغاا حاوزه علمیاه قااس
رهتوشه دیگری از ممتوای ویهه برای مبلغان ماه ممرن را فراها نموده است که امیان
میرود مبلغان ارجمنن و مخاطبان فرهیخته را به خود جلب نماین .رویکر اصلی ایان
ره توشهس تولین ممتوای شایسته برای سخنرانی باا رهیافات بیاان تااریخی در انتقاا
مفاهیا دینی است .نویسننگان مقاال کوشینهاننس ممتوا را به گونهای تنظایا نماینان
تا به صور کیفی بتواننس به عنوان منبری با ممتوای جنین و نویافتهس از یک سو نیااز
مبلغان گرامی را برآورده نماین و از سوی دیگر متناساب باا نیااز فکاری ا فرهنگای
زمانهس تنوین شنه باشن .البته موضوعا طرح شنه در این فصلنامهس نیازمنن شارح و
بسطی متناسب با فضای تبلیغی از سوی مبلغان گرامی اسات .رویکارد جهااد تبیاین
(جهاد زبانی در بیان معارف دینی) در همه مقاال مورد دقت نویسننگان قرار گرفتاه
و چون مبلغان هستنن که این قافله پویای حسینی را زننه نگه میدارنن و زیار پارچا
حسینبنعلی تبلیغ میکنننس انتظار میرودس بناابر فرماوده رهبار انقاالبس ایان
فرصت طالیی را غنیمت دانستهس در د مخاطب وارد شنه و نفوذ نماینن.
فصلنامه ره توشه در سه قالب رهتوشه اصلیس ویهه خاانواده و ویاهه منااط مشاترک
تولین میشود.
 رهتوشه اصلی :در مقالههای رهتوشه اصلی به ترتیبس به ترویج شاهاد در قالاب
بیانیه گان دون رهبر معظا انقالبس باا بیاان راهکارهاای نشار فرهناگ شاهاد ؛
تاثیرا مخرب اعتقادی ا فرهنگی سیطره دولت بنیامیه بر جامعه اسالمی با رویکارد
روشنگریس شیوه برنامهریزی در سبک زننگی امان حساین باا رویکارد مانیریت
زمان؛ ملتسازی بر اساس گفتمان امان حسین با رویکرد رشان تاراز شاهاد طلبای؛
سرگذشت همراهان و جاماننگان از قافله حسینی با رویکرد توجاه باه فرصاتهاای
زودگااذر در زناانگی؛ رو تربیاات اخالقاای باارای الگااوگیری در تربیاات فااردی و
اجتماعی با رویکرد سیره امان حسین ؛ جایگاه نماز در شخصایتشناسای شاهنای
کربال با رویکرد شناخت الگوی نماز؛ شرح زننگانی حضر عباس و نوادگاانش
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با هنف بیان نوع تربیت نسلی در میان اهی بیت ؛ تملیی خطبه امان حساین در
عاشورا با هنف شناخت مولفههای هنایت فکری از نظر امان حسین ؛ شرح خطبه
حضر زینب در کوفه با هنف شناخت بعن اجتماعی خطبه و میزان تأثیرگاذاری
آنس با رویکرد تبلیغ زنان در ممرنس پرداخته شنه است.
 رهتوشه خانواده :این رهتوشه میکوشن ضمن برجستهساازی جایگااه خاانواده باه
تربیت نسی حسینیس یاری رسانن .در مقالههای ره توشه خانواده به ترتیب به :جایگااه
اجتماعی زنان در واقعه عاشورا با رویکرد بیان نقشآفرینی باانوان در رخاناد کاربال؛
بررسی رو های آموز حجاب با رویکارد حفاح حجااب باه عناوان پاسناشات
شعائر عاشاورایی؛ نقاش ممبات در تربیات فرزنان باه مواباه رویکارد مماوری در
جامعهسازی اهی بیتی؛ تربیت اجتماعی فرزنانان در بساتر خاانواده باا هانف شارح
جایگاه خانواده در تربیت فرزننان بر اسااس الگاوی سابک زنانگی اهای بیات ؛
رفتارشناسی تربیت دینای در خاانواده شاهنا باه مواباه الگوهاای اساالمی پیشارفت
فرهنگی؛ نقش آموز خانواده در پیشگیری جرائا و آسیبهای اجتماعی باا هانف
تقویت بُعن خانوادگی تربیت در جامعه؛ تاثیر رسانهها و فضای مجاازی بار ساالمت
اجتماعی زنان با هنف برنامهریازی بارای تربیات نسالی ساالا از دریچاه خاانوادهس
پرداخته شنه است.
 رهتوشه مناطق مشترک :در مقالههای ره توشه مناط مشترک (مناط شیعه و سانی
نشین) به ترتیبس انتظارا حضر مصطفی از امت بازر اساالمی باا رویکارد
وحن اسالمی؛ لزون شاناخت فضاای فرهنگای و بایساته هاای اجتمااعی منااط
مشترک نشین (شیعه و سنی نشین) با رویکارد شاناخت فضاای تبلیغای در راساتای
حفح روحیه برادری؛ جایگاه روزه عاشورا در فرهنگ اهی سانت شاافعی باا هانفس
بیان عالقه شافعیان به امان حسین ؛ شرح دینگاه اهی سنت درباره رویکارد احیاای
اننیشه مهنویت در میان اهی سنت؛ شناخت اقلیمها و انواع عزاداری اهای سانت در
ایان ماه ممرن با هنف تشریح فعالیتهای اهی سانت در مااه ممارن؛ شابهه شناسای و
پاس به پرسشهای دینی مطرح شنه در مناط مشترک باا تاکیان بار یکپارچاه بینای
جامعه اسالمی؛ بیان خاطرا تبلیغی در مناط مشترک با هانف الگاوگیری مبلغاانس
پرداخته شنه است .بار دیگر باین خنا را سپاس گفت که در ایاران اساالمیس پیاروان
اهی سنت به موابه عاشقان اهای بیات س آن ساان باه ایان خانانان وحای ممبات
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میورزنن که ها در فرهنگ نامگذاری به نشانه تیمن و تبرک از نامهای یکایاک اهای
بیت بهره می برنن و هاس هر گونه تقرب به اهی بیت را مصناق آیه «قل ال اسالکم علیه
اجرا اال المودة فی القربی» میداننن.
در پایان ضمن سپاس از نویسننگان ارجمنانس از هماه کساانی کاه در ممتواساازیس
انتشار و ترویج این فصلنامه تال میکنننس بویهه حجت االسالن و المسالمین دکتار
مصطفی آزادیان رئیس ممترن تولین ممتوای فرهنگی و تبلیغای و همکااران گرانقانر
ایشان صمیمانه تشکر و تقنیر مینمایا.
سعید روستاآزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان 1401ـ محرمالحرام  1444ـ شماره دهم

جایگاه اجتماعی زنان در عاشورا
زهرا رضائیان

*

ََّ ََّ َ َ ُ َ َُّ َ ََّ ُ ُ ََّ ْ َ َ ُ َ َ َ ََّ ُ َ
اموا تتنزل َعل ْی ِه ُم
قال الل تعالیِ « :إن ال ِذين قالوا ربنا الل ثم استق
ْ َ َ ُ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
ْ ََّ ََّ
ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ 1
ال َمَل ِئکة أال تخافوا َوال ت ْحزنوا َوأ ْب ِش ُروا ِبال َجن ِة ال ِتي كنتم توعدون».

مقدمه

بیتردینس زنان یکی از عناصر نقشآفرین در نهضت عاشورا بودنن .به جرأ میتاوان
گفت اگر قیان امان حسین س پایناری و ماننگاری اسالن را امضا کرد؛ ساها بزرگای
از آن مرهون فناکاری زنانی است که در تاری س موی و مانننی ننارنن .زنان عاشورایی
با حضور خود و نقش جاودانهشان ثابات کردنان تکلیاج اجتمااعیس خااا ماردان
نیست؛ بلکه آنان نیز بنا بر وظیفه شارعی کاه بار دو دارنانس بایان باه جریانهاای
اجتماعی توجه کننن و هر گاه مسئله حمایت از دین و اقامه ح به میاان میآیانس در
صمنه حضور یابنن .واقعه عاشورا اگر چه حقیقتاً تل و جانسوز استس اماا در درون
خود تابلوی زیبایی از آزادگیس شناخت انسانها و بزرگی مقان زن است؛ تاابلویی کاه
در آن میتوان زنان و مردان را دوشادو یکنیگر در راه اعتالی ح مشااهنه کارد؛
بهگونهای که مردان در صمنه نبرد جنگیننن و به شاهاد رسایننن و زناان حتای در
اسار نیز پیان آنها را شهر به شهر باه همگاان اباال کردنان .نقشآفرینای زناان در
حادثه عاشوراس الگویی برای زنان مسلمان اسات تاا بارای اعاتالی کلما ا ر د و در راه
* کارشناس ارشن علون قرآن و حنیث.
 .1فصلتس آیه  .30آنان که گفتنن :پروردگار ما فقط خانای یکتاسات و بار ایان ایماان پایانار مانننان
فرشتگان رحمت بر آنها ناز شونن (و مهده دهنن) که دیگر هیچ ترسی (از وقایع آینانه) و حازن و
اننوهی (از گذشته خود) نناشته باشین و شما را به همان بهشتی که (انبیا) وعنه دادنن بشار باد.
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

احقاق ح س در اجتماع حضور فعا داشته باشنن؛ چنانکه در دوران مبارزه با حکومت
منموس پهلوی و نیز در دوران دفاع مقنسس زنان با الگوگیری از حضر زیناب
و دیگر زنان عاشوراییس نقشهای مهمی را رقا زدنن.
حضور زنان در واقعه عاشورا

زنان در نهضت عاشورا دارای جایگاه ویههای هستننس تاا آنجاا کاه نقاش و حضاور
فعاالنه آنها در همه مراحی این نهضت به روشنی دینه میشود .در واقاع آناان تبلاور
راستین ارز ها و آرمانهای مقنس اسالمی اا انساانی بودنان کاه علایرغا عالقاه
طبیعیشان به زننگی بیدغنغه در کنار همسر و فرزننس در آن برهه حساس تااریخی
احساس مسئولیت کردنن و سکو و بیتفاوتی را روا ننانستنن .آنان در تعارض دین
و دنیاس دین را مقنن دانستنن و برای ادای تکلیج شرعی خودس از تمان مظاهر دنیوی و
1
عالی خویش گذشتنن و نان خود را در تاری جاودانه کردنن.
زنان در واقعه عاشوراس گاهی در پس خیان و زمانی رزمننهای نستوه در عرصه میانان
مبارزه بودنن؛ گااهی رقی القلاب و گااهی سرساخت و انعطافناپاذیری کاه اعماا
شگفتآور و شجاعتهای بینظیری را از خود به نمایش گذاشتنن .اگر چاه خناونان
جهاد را بر زنان واجب نکرده استس اما هر گاه کشور اسالمی ماورد هجاون دشامنان
قرار گیرد یا اساس شریعت در معرض خطر واقع شود و نیاروی ماردان بارای دفاع
خطر مهاجمین کافی نباشن؛ زنان باین وارد مینان شاونن؛ چنانکاه در حادثاه عاشاورا
پای در عرصه مینان نهادنن .در واقع تاری عاشورا بیانگر آن است که زن نیز میتوانن
برای رسینن به واالترین مقان انسانیس همپای مردان و شاهینان اساالن گاان باردارد و
برای حفح دین در مینان مبارزه نقشآفرینی کنن .دکتر بنت الشاطی دربااره حکمات
همراهی زنان با کاروان امان حسین مینویسن:
زینب س خواهر حسین

با خطبهها و افشاگریهای خودس مزه و لذ پیاروزی را

از ابنزیاد و یزین گرفت و قطرههایی از زهر کشننه در جانهای آناان سارازیر کارد؛
یعنی با اقناما

زینب

شادی بنیامیه دیری نپایین و پیروزیشان دوامای نیافات و

زمانی دراز نگذشت که نتیجه کار زینب

به شکست و نابودی امویان منتهای شان.

هر رویناد سیاسی که پس از کاربال باه وقاوع پیوسات از خاروا مختاارس انقاالب
 .1ر.ک :مممنصادق مزینانیس نقش زنان در حادثه عاشوراس ا  20ا .18
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ابنزبیرس سقوط دولت اموی و قیان دولت عباسی و استواری و ریشهدار شنن ماذهب
شیعهس سبب همه اینها زینب

بود.

1

نقشآفرینی زنان در حماسه عاشورا
 .1مشارکت در جهاد و شهادت

در نهضت امان حسین زنان همنو مردان در جبهاه مباارزه باا دشامن حضاور
داشتنن و همراه و همن با نهضت امان بودنن .همکااری و همراهای زناانی چاون
طوعه در کوفه با مسلا بن عقییس همراهی همسران برخی از شهنای کاربال و مباارزه
آنان ماننن انخلجس همسر مسلا بن عوسجهس انوهب همسر عبنا ر د بن عمیار کلبای و
رسینن به فیض شاهاد س تشاوی رزمنانگان باه اداماه مباارزهس جهاادس شاهاد و
روحیهبخشی باه آناان و نیاز اعتاراض و انتقااد برخای از همساران ساپاه کوفاه باه
جنایتهای شوهرانشان در سپاه بنیامیه ماننن همسر خولیس از مصادی حضور زناان
2
در جبهه مبارزهس جهاد و شهاد است.
ابناثیر درباره به شهاد رسینن انوهبس همسر عبنا ر د بن عمیر کلبی مینویسن:

روز عاشورا وقتی عبنا رد بن عمیر کلبی به مینان رفتس انوهب نیز چوبی باه دسات
گرفت و به مینان شتافت؛ ولی امان حسین مانع او شن و فرمود« :زنان موظج باه
جهاد نیستنن» .پس از شهاد همسر

به بالین او رفت و صاورتش را پااک کارد و

گفت« :بهشت بر تو مبارک باد .از خنا درخواست مایکنا کاه مارا هماراه تاو قارار
دهن» .در این هنگان رستاس غالن شمر با عمود بر سر
به شهاد

رسین.

زد تا فرقش شاکافته شان و

3

همچنین نقی است پس از شهاد مسلا بن عوسجهس پسر خلجس آماده جنگ شن.
امان از او خواست که به سرپرستی مادر بپردازدس ولی ماادر او را باه جناگ
تشوی کرد و گفت« :جز به یاری پسر پیامبرس از تو راضی نخواها شن» .خلاج پاس
از نبردی دلیرانه به شهاد رسین .دشمن پس از شهاد س سر را از تن جنا کارد و
4
به سوی مادر پرتاب نمود .انخلج سر را برداشتس بوسین و گریست.
 .1باقر شریج القرشیس حیاة االمان المسین س ا 2س ا .299
 .2زهرا یزدانپناهس زنان عاشوراییس ا  66و .67
 .3عزالنین علی بن مممن ابناثیرس الکامی فی التاری س ا 5س ا .179
 .4مممنباقر مجلسیس بماراالنوارس ا 98س ا .142
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

در واقع قیان امان حسین ممصو مشترک ایوار و فناکاری زنان و مردانی است کاه
برای همه مسلمانان و آزاد زنان جهان الگو و اسوه هستنن؛ چرا که مردانی که در قیاان
امان حسین حماسه آفرینننس هار یاک دساتپرورده و تربیات شانه داماان زناان
شجاعس با ایمانس فناکار و مؤمنی بودنن که چنین فرزننانی به اسالن و جامعه اساالمی
تمویی دادنن .در دوران مبارزه امان خمینی با حکومت پهلوی و نیز در دوران دفااع
مقنس چه بسیار زنان و مادرانی که با الگوگیری از زنان عاشوراییس همواره با تشوی
همسر و فرزننان خودس آنان را روانه مینان جهاد میکردنن و خود در پشات جبهاهها
به پشتیبانی و تنارکا مشغو بودنن .برخی نیز پای در مینان جناگ مینهادنان و باا
دست گرفتن اسلمه رو در رویس با دشمن به جنگ پرداختنن.
مقان معظا رهبری منظلهالعالی درباره موقعیتشناسی حضر زیناب و همراهای
و همنلی ایشان با امان حسین میفرماین:
در آن ساعتهای بمرانی که قویترین انسانها نمیتواننن بفهمنن چه بایان بکننانس او
فهمین و امان خود را پشتیبانی کرد و او را بارای شاهین شانن تجهیاز نماود .بعان از
شهاد حسین بن علی

ها که دنیا ظلمانی شن و د هاا و جانهاا و آفااق عاالا

تاریک گردینس این زن بزر یک نوری شن و درخشین .زینب

به جایی رسین کاه
1

فقط واالترین انسانهای تاری بشریتس یعنی پیامبران میتواننن به آنجا برسنن.
دوموو ع تووما وونای ب وو
ای بتوووعل وو نموووزی ب و و
جووووووزم ا ت ووووووزر آلاهلل

مرکووووت ارتوووونار ز ب وووو

ونا

مه حزصو بوعد وع را ب و

ر چه عب که آ ر ون

زنان ایران نیز با الگاوگیری از حضار زیناب و دیگار زناان حاضار در حادثاه
جانگناز کربالس در صمنههای مختلفی از دفاع مقنس حضور داشاتنن؛ چنانکاه زناان
ذخیره سپاه خرمشهر در مسجن امان صادق در حالی که مسلح بودننس کار حفاظت
از مهما را به صور پستهای نگهبانی دو ساعته بر عهنه داشتنن و گاهی نیز کاار
توزیع سالح میان نیروهای داوطلب و مردمی توسط آناان صاور میگرفات .تمیاز
کردن سالح رزمننگانس خشابگذاریس خالی کردن بار مهما از کامیونهاا و  ...نیاز
 .1بیانا

در دینار با جمعی از پرستارانس .1370/08/22
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2511
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از دیگر فعالیتهای تنارکاتی زناان بارای جبهاههای جناگ باود .زناان در مساجن
سینالشهنا خرمشهر نیز به نگهبانی از مهما میپرداختنن .برخی دیگر از زنان نیز
در شرایط حساس بمبارانهای هوایی دشمنس کامیونهای مهما را از منطقه خطر و
1
تیررس به ممی امن منتقی میکردنن.
 .2آموزش صبر ،مقاومت و روحیهبخشی

زنان عاشورایی و در رأس آنان اهیبیت امان حسین و بهویهه حضر زینب با
رفتار و عملکرد خودس الگویی جامع و کامی در صبر و اساتقامت و روحیهبخشای در
شرایط سخت و دشوار بودنن .سین بن طااووس دربااره توصایه اماان حساین باه
خواهر درباره صابر و حفاح آراماش مینویسان« :اماان حساین باه او فرماود:
خواهرن! آرامش خود را حفح کن و کاری مکن که دشمن زبان به طعن و مالمت ماا
2
بگشاین».
در شرایط سخت و دشواری که دشمن رذالت و پستی را به اوا رسانن و به خیماهها
حمله کرد و پس از غار س آنها را آتش زدس هنگان کتک زدن زنان و کودکانس تاخت
و تاز با اسبها بر پیکرها و باهویهه پیکار مقانس اماان حساین و مشااهنه ایان
تصاویر توسط زنان و کودکانس اسار اهیبیات س عباور کااروان اسارا از قتلگااه
شهناس رنج و سختی سفر اسار س عبور از کوچه و باازار کوفاهس حضاور در مجلاس
ابنزیادس سفر به شان و حضور در دربار یزین با غی و زنجیرس آنچه که امینبخش زناان
و کودکان ستمنینه و داغنار بودس توکی و اعتماد به خنا و صبر و مقاومات زناان باا
تأسی به حضر زینب و دیگر زنان اهیبیت همچاون حضار انکلواون
بود.
زنان عاشورایی به رهبری حضر زینب از عزیزترین و ارجمننترین سارمایههای
عمر خود در راه عقینه و اننیشههای متعالی خویش گذشتنن و با صبر و استقامت در
راه رسینن به هنفس از شهاد همسرس فرزننان و برادران خود نه تنها خمی باه ابارو
 .1مرکز اسناد انقالب اسالمیس «مروری بر نقشآفرینی زنان در دوران دفاع مقنس»س 1398/07/03س کان
خبر.5206 :
https://www.irdc.ir/fa/news/5206

 .2علی بن موسی ابنطاووسس اللهوف علی قتلی الطفوفس ا .127
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

نیاوردنن؛ بلکه در نهایت ادب و اخالا حتی برای گرفتن پیکر شهنایشان از خیمه
خارا نشننن و احساساا خاود را مخفای کردنان .صانا باه شایون و گریاه بلنان
نمیکردنن تا مبادا امان حسین در مقابی آنها شرمننه شود .همین زنان هساتنن کاه
الگویی برای دیگر زنان مسلمان در طو تاری شننن تا آناان نیاز باه تأسای از زناان
عاشوراییس با روحیه استقامت و پایناری پاای در میانان مباارزه باا دشامن بنهنان و
هنگامی که فرزننی از دست میدهننس بیآنکه خا به ابرو بیاورننس به فرماان رهبار و
مقتنای خویش سر میسپارنن و دیگر فرزننان و حتی همسر خویش را راهی میانان
1
نبرد میکننن.
 .3پرستاری و مراقبت از کودکان

جمعآوری کودکان پراکننه در بیاباانس آران کاردن کودکاانس رساینگی باه بیمااران و
مناوای زخمیهاس پرستاری از امان سجاد  2که همزمان با واقعاه عاشاورا باه تانبیر
الهی بیمار و در خیمه بستری بودس مراقبت از جان ایشان در مقابی دشمنس حمایات از
زنان در مقابی تعنیهای دیگران به آنان و کودکانس از دیگر نقشهایی باود کاه زناان
عاشورایی با تأسی از حضر زینب هنرمننانه آن را ایفا کردنن.
امان سجاد درباره پرستاری حضر زینب از کودکان و مراقبت از احاوا آناان
میفرماین:

َْ
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تام و ِفتی بض ِ
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ِ
َ
ْ
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َما ُی َِ ُیب َها ِم َن الط َض َام َعلی اِلطف ِال ِِلن الِوم کانوا ی فض
ْ
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الخ ْب ِز ِفی ال َی ْو ِم َو الل ْیل ِة؛ 3عمهان زینب در مسیر کوفه تا شاان هماه نمازهااا واجاب و

مستمب را اقامه مینمود و در بعضی منااز نشساته نمااز میگازارد .از او علات را
پرسینن .فرمود :به خاطر شن گرسنگی و ضعج در سه شابانهروز نمااز را نشساته
 .1خبرگزاری تسنیاس «با دستان خودن پنج شهینن را به خاک سپردن»س 1393/07/19س کن خبر.521217 :
https://www.tasnimnews.com/fa/news/521217/16/07/1393

 .2عزالنین علی بن مممن ابناثیرس الکامی فی التاری س ا 5س ا .193
 .3عبنا رد بن نورا رد بمرانی اصفهانیس عوالا العلون و المعارف واألحوا من اآلیا
ا 11س ا .954

و األخبار و األقوا س
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میخوانا؛ زیرا طعان خود را بین اطفا تقسیا میکرد؛ چون مقنار غذایی که دشامنان
میدادنن یک قرا نان برای هر نفر در طو شبانهروز بود.

در جامعه اسالمی به تأسی از حضر زینب است کاه زناان بسایاری در شارایط
دشوار جامعهس به یاری و همانلی باا یکانیگر میشاتابنن و باهویهه در شارایطی کاه
بیماری همهگیر جامعه را فرا میگیردس بر باالین بیمااران حاضار میشاونن و از آناان
مراقبت میکننن .روزهای مبارزه با دولت منموس پهلوی و روزهاای دفااع مقانسس
مشمون از حضاور زناانی اسات کاه چاه در بیمارساتانهای درون شاهر و چاه در
بیمارسااتانهای صاامرایی و در خااط مقاانن جبهااهس بااه امااناد زخمیهااا و بیماااران
میشتافتنن.
مرحومه دکتر «مریا بهروزی»س یکای از شااخ ترین باانوان نقشآفارین در جریاان
انقالب اسالمی و یکای از اعضاای فعاا شااخه نظاامی باود کاه تبمار خاصای در
تیراننازی داشت .او در سا  1350ضمن مبارزا سیاسی علیه رژیاا پهلاویس بارای
خاناها جلسا دینی و مذهبی خانگی برگزار میکارد .در ساا  1354و در جریاان
سخنرانیهای مذهبی ا سیاسیس ممنوعالمنبر شن و تمت تعقیب ساواک قرار گرفات.
در سا  1357با دستور صریح امان خمینی(ره)س در مسجن قباا باه ساخنرانی دربااره
حکومت اسالمی و حقوق زن پرداخت و بعن از این سخنرانیس بار دیگار دساتگیر و
روانه زننان شن .آزادی موقت او پس از یک مااه تممای زنانانس باا بهمان  1357و
پیروزی انقالب اسالمی تقارن پینا کرد .او پس از توبیت جمهوری اسالمیس از جملاه
مبلغان عقینتی ا سیاسی و چهرههای سرشناس ایران در مجامع بینالمللای باود .وی
در سا  1390از دنیا رفت و در کنار فرزنن شهین س مهنی حاجیعباسی باه خااک
1
سپرده شن.
 .4پاسداری از ارزشهای دینی

زنان قهرمان عاشوراییس با شجاعتی موا زدنی به حفح ارز ها و اعتاراض باه هتاک
حرمت خاننان نبو و رعایت عفاف و حجااب در برابار چشااهای آلاوده اهتماان
داشتنن .اگر چه آنان اسیر بودنن و لباسها و خیمههایشان غار شنه بود و باا وضاع
 .1همشهری آنالینس «زنان مبارز در خیابان انقالب»س 1400/11/21س کن خبر.654517 :
https://www.hamshahrionline.ir/news/654517
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نامطلوبی در معرض دین تماشاچیان قرار داشتننس اما فریاد اعتراض سر میدادنن و بار
حفح عفاف تأکین میکردنن؛ چنانکه انکلوون هنگان عبور اسرا از کوچه و باازار شاهر
َ َ َ ُ
الکوفةَ ،أما َت َ
ست َ
حیون م َن الله و َر ُسوله َأن َت ُْظتروا إ َلتی َ
ترم َالْبتی؛ 1ای
ح
کوفهس فریاد زد« :یا أهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مردن کوفه! از خنا و فرستاده او شرن نمیکنین که به خانواده پیامبر چشا دوختهاین».
حضر زینب نیز در اعتراض به اینکه زنان و کنیزان یزین در ساراپرده و باه دور
از چشا انظار هستنن و زنان عاشورایی و اهیبیت در معرض دین همگان هستننس
در خطبه خود در کاخ یزین فرمود:

َ
َ َ َ
َ ُ
ْ َ
َ
َْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ ُ
بایا قت ْ َه َتکتت
الله س
ا ِمن الض ِل یا ابن الط ِ
ول ِ
لِاء! تخ یرك حرا ِئر َك وِامائك وسوقك بْات رس ِ
َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ ْ
ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ َّ ْ ُ ْ َ َ
تِ
س
تورهن واب یت و.وههن تح ِوب ِهن اِلع اء ِمن بلت ِالتب بلت و یستش ِترفهن اهتِ ال ِ
مْاه ِ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ َ َ َّ
َّ
َ َ
َ
ُ َ َ َ
ََ َ ُ
.تال ِه َّن َولتب
والم ِ
ْاق ِِ و یتَفح و.وههن الِ ِر یب والبضی وال نبُّ والشریف ،لیس مضهن ِمن ِر ِ
َو ْ ُ
مات ِه َّن َح ِمتب؛ 2ای پسر آزادشنگان! آیا این قانون عان و انصااف اسات کاه
ِ
المن ح ِ
زنااان و کنیاازان خااود را پشااتپرده جااای دهاایس ولاای دختااران رسااو خنا را
به صور اسیران بنین سوی و آن سوی کشانی؟ پارده حجااب ایشاان را بانری و

سر و رویشان را بگشایی و دشمنانس ایشان را از شاهری باه شاهری ببرنان و افاراد
بیگانه و فرومایه چهره آنها را بنگرنن؟ ناه ماردی بارای سرپرساتی آنهاا باه جاای
گذاردهای و نه حمایتکنننهای دارنن.
 .5مدیریت

سرپرستی کاروان اسرا در آن شرایط دشوار و سخت توسط حضر زنیب س درس
«منیریت در شرایط بمران» را به همگان میآموزد .بانوی بزر کربال باا مانیریت و
رهبری بازماننگان کربال در راستای اهناف نهضت و با هر اقنان خنویکننانه عاشاورا
از سوی دشمنس مقابله کرد و نقشاههای دشامنان را نقاش بار آب نماود .ایشاان باا
فصاحت و بالغتی ستودنیس در رویارویی با یزینس شجاعت حینریا را به نماایش
گذاشت و به یزین که از پیروزی ظاهریا شادمان بودس فرمود:

َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ُ ُ َ ُ ُ
ماء فا ْص َب ْحْا نستاق کمتا تستاق
اظْْت یا یزی ! حیث اخذت علیْا اقطار االر ِض و آفاق الس ِ
ُ
َ َّ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
الله هوانا و ِبك عل ِیه کرامتة؟ و ان ِذلتك ِلضظ ِتُ خط ِترك ِعْت َ؟ فشتمخت
االساري ان ِبْا علب ِ

 .1سین عبنالرزاق مقرن الموسویس مقتی المسین
 .2میرزا حبیبا رد هاشمی خوییس منهاا البراعه فی شرح نهجالبالغهس ا 18س ا .287
س ا .400
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ُ َ َ ْ َ ُّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
َْ َ ََ
ْ َ
َ
اال ُم َ
ور ُم َّتستِة َو
.ذالن َم ْس ُرورا حیث رأیت ال نیا لك مستوثِة و
ِبان ِفك َو نظ ْر َت فب ِعط ِفك
َّ
َ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َ
َ
َ
َّ َ
اللته ع ِّز َو َ.تَِ « :وال َيحسهنن الهذين
حین صفالك ملکْا و سلطانْا فمهَل مهَل ان ِسیت قتول ِ
َ َُْ
َ َ َ َّ ُ
َ
ِّ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ً َ
َ
ٌ
ههین»؛ 1ای
دادوا ِاثما َول ُه ْم َعذا ٌب ُم
كف ُروا انما ن ْملي ل ُهم خ ْی ٌر النف ِس ِهم ِانما نم ِلي لهم لیز
یزین! آیا میپنناری که اینك فضای آسمان و زماین را بار ماا تناگ کاردهای و ماا را
هماننن اسیران به هر شهر و دیار سوق داده و کشاننهایس ما نزد خانا خاوار و زباون
هستیا و تو در پیشگاه خنا گرامی و عزیز هستی و چیرگیا بر ما به خاطر مقامات
در پیش خناست؟ و به همین جهت باد به دما انناختهای و با غارور و نخاو باه
اطراف خود مینگری و از اینکه میبینی دنیا بر وف مراد و کان توسات و کارهاا باه
دلخواه تو رو به راه و ملك و پادشاهی بر تو صااف و هماوار شانه اساتس مسارور
وشادمانی؟! اننکی آهستهتر و آرانتار! مگار فراماو

کاردهای کاه خانای عزوجای

میفرماین :و البته نباین کسانی که کافر شنهاننس تصور کننان اینکاه باه ایشاان مهلات
میدهیا براا آنان نیکوست؛ ما فقط به ایشان مهلات مایدهایا تاا بار گنااه ]خاود
بیفزاینن و ]آنگاه عذابی خفتآور خواهنن داشت».

مادران شهنا و همسران شهین ما به تأسی از حضر زینب میتواننن با بیان و قلا
خودس تاری مقاومت مردان و زنان این سرزمین را در برابر رژیا طاغو و مباارزا
شجاعانه آنها در هشت سا دفاع مقنس برای نسای اماروزی تبیاین و ایان میارا
بزر ایوار و شهاد را به جوانان منتقی کننن.
کربال شهری اسا ای دلی شوهر زر

ب و

ا تبووزر
نووزز ب و

اسوا

اب حنوو ع و ارتوونار

ب وو

اسووا

بووز حن و ع حووا واووته در ا ووعا دل
دل که شن ب االحن عی نقش و نگزر

ب و

اسوا

نتیجهگیری

حضور مسئوالنه زنان در قیان امان حسین و همانلی و همراهای آناان باا نهضات
حسینیس گویای آن است که زن میتوانن بارای رساینن باه واالتارین مقاان انساانیس
هاپای مردان و شهینان اسالن گان بردارد و برای تجنیان حیاا اساالنس مجاهانتی
 .1همانس ا .286
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ثمربخش و چشاگیر داشته باشن .این زنان کاه هماننان دیگار زناان دارای عاطفاه و
احساس بودننس علیرغا عالقه به زننگی بیدغنغاه و بانون اضاطرابس باا تشاوی
همسر و فرزننان برای یاری فرزنن رسو خنا س خود نیز همراه و هاپاای آناان در
مسیر اعتالی ح و جامعه اسالمی کوشیننن تا در تعارض دین و دنیاس دیان را مقانن
بنارنن و در پی ادای تکلیج شرعی خویش با گذشاتن از خاود و تماایال نفساانی
حال س نان خویش را در تاری جاودانه کننن.
فهرست منابع
کتب

 .1ابناثیرس عزالنین علی بن مممنس الکامی فی التاری س بیرو  :دار صادرس 1399ق.
 .2ابنطاووسس علی بن موسیس اللهوف علی قتلای الطفاوفس ترجماه احمان فهاری
زنجانیس چاپ او س تهران :جهانس . 1348
 .3انیسیس فریباس شرحی بر مظلومیت شاهنای زنس مجلاه پیاان زن فاروردین 1387س
شماره .193
 .4بمرانی اصفهانیس عبنا ر د بن نورا ر د س عوالا العلون و المعارف واألحوا من اآلیا و
األخبار و األقوا س تصمیح مممنباقر ابطمای اصافهانیس چااپ دونس قاا :مؤسسا
االمان المهنی س . 1382
 .5شریج قرشیس باقر شریجس حیاة االمان المسین س چاپ او س قا :مکتب الاناوریس
1396ق.
 .6مجلسیس مممنباقرس بماراالنوارس بیرو  :مؤسس الوفاس 1403ق.
 .7مزینانیس مممنصادقس نقش زنان در حادثه عاشوراس چاپ او س قا :بوساتان کتاابس
. 1390
 .8مقرن الموسویس سین عبنالرزاقس مقتی المسین س بیرو  :دار الکتااب االساالمیس
1399ق.
 .9هاشمی خوییس میرزا حبیبا ر د س منهاا البراعه فی شرح نهجالبالغهس ترجماه حسان
حسنزاده آملی و مممانباقر کمارهایس چااپ چهاارنس تهاران :مکتبا االساالمی س
1400ق.
 .10یزدانپناهس زهراس زنان عاشورایی :نقش زنان در نهضت امان حسین (از عشاورا
تا سقوط امویان)س چاپ او س تهران :هال س . 1383

جایگاه اجتماعی زنان در عاشورا
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پایگاهها

 .1پایگاه اطالعرسانی و دفتر حفح و نشر آثار آیتا ر د العظمی سین علی خامنهای.
 .2خبرگزاری تسنیاس «با دستان خودن پنج شهینن را به خاک ساپردن»س 1393/07/19س
کن خبر.521217 :
 .3مرکز اسناد انقالب اسالمیس «مروری بر نقشآفرینی زنان در دوران دفااع مقانس»س
1398/07/03س کن خبر.5206 :
 .4همشهری آنالینس «زنان مبارز در خیابان انقالب»س 1400/11/21س کن خبار.654517 :

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1401ـ محرمالحرام  1444ـ شماره دهم

بررسی روشهای آموزش حجاب به دختران
حجتاالسالم والمسلمین محمد سبحانینیا

*

قال علی «:ا َّن ل ْل ُِ ُلوب َش ْه َوة َوإ ْق َباال َوإ ْد َباراَ ،ف ْ ُت َ
وها ِم ْن ِق َب ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
1
ش ْه َو ِت َها َو ِإق َب ِال َها ،ف ِإ َّن الِل َب ِإذا أ ک ِر ََ َع ِم َی»ل

مقدمه

در سالیان اخیر حجاب و پوشش زنان به عنوان موضوعی دارای حساسایت دینای و
اجتماعیس مورد توجه اننیشمننان و متولیان فرهنگ بوده است .این حساسیت بیاانگر
آن است که مسئله بنحجابیس امروزه به عناوان یاک آسایب جانی اجتمااعی قابای
بررسی است و پهوهش در این خصوا از اهمیت بسایار بااالیی برخاوردار اسات.
متأسفانه وضعیت حجاب در مناطقی از کشور به شکی غیار قابای تممای درآمانه و
بهگونهای است که همه دلسوزان جامعه را به واکنش واداشته است .بررسایها نشاان
میدهن غالب بنحجابیها از روی عناد و مخالفت با احکان اسالمی نیسات؛ بلکاه از
ناآگاهی بیشتر این افراد نشأ میگیرد .به نظر میرسن خا کناونیس ضاعج و فقار
تئوریک و عنن نظریهپردازی درباره حجاب اسالمی و ابعاد و مساائی جنیان آنس باه
پنینه بنحجابی دامن زده است .سخنان ارزشمنن مقان معظا رهبری منظلهالعالیس در
اینباره بسیار الهانبخش و کارگشاست؛ آنجا کاه فرماوده اسات« :خیلای از خاناهااس
متنین و مسلماننن و به انقالب عقینه دارننس ولی مسئله حجااب بارای آناان روشان
* عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.
 .1مممن بن حسین شریج الرضیس نهجالبالغهس حکمت 193؛ «د ها را میلای اسات و رویآوردنای و
پشتکردنیس پس د ها را آنگاه به کار گیرین که خواهان است و روی در کار؛ چه د اگر به ناخواه
به کاری وادار شودس کور گردد».
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نیست .حرفی ننارننس حجاب را رعایت میکننن؛ اماا واقعااً حجااب در ذهان آنهاا
1
سؤا و مسئله استس باین به اینها پاس داده شود».
یکی از دغنغههای مها خانوادههای مذهبیس چگونگی آشنایی دختران کوچکشان با
حجاب است؛ موضوعی که مرز بسیار باریکی دارد و اگر با دقت رفتار نکنیاس ممکان
است فرزننمان برای یک عمر از حجاب دلزده شود .گستر فرهنگ حجابس بنون
توجه به انگیزههای درونی و پایههای اعتقادی افراد و تنها با بهرهگیری از اهرن زور و
اجبار امکانپذیر نیست و اگار افاراد باه اقتضاای شارایط و باا اثرپاذیری از عوامای
اجبارکنننه تن به حجاب دهننس این امر بقا و دوامی نخواهن داشت و با تغییر شارایط
و برطرف شنن عوامی اجبارکنننهس حجاب را کنار خواهنن گذاشت .اگر چه اساتفاده
از مکانیزن الزان و اجبارس از سرعت باالیی برای حصو به نتیجه برخوردار است؛ ولی
اگر با مکانیزنهای شناختی و هنجاری همراه نشودس ثبا کمتری خواهن داشت .امان
علی پیوسته بر این امر تأکین میورزین که کار و مسئولیت بایان باا میای و عالقاه
شخصی انجان شود .از اینرو ایشان از ایجاد فضای اکراه و اجبار در کاار باه شان
پرهیز میکرد و هرگز به رو هاای مساتبنانه متوسای نمیشان؛ چنانکاه میفرماود:
« َو َل ْی َس لب َأ ْن َأ ْحم َل ُک ُْ َع َلی َما َت ْک َر ُه َ
ون؛ 2مرا نرسن که شما را به چیزی وادارن که نااخو
ِ
ِ
میانگارین».
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َّ
َ َ َ َ َ
ْ َ
تِ
آن حضر در
سفارشی واال ُفرموده استِ « :إن ِللِل ِ
وب شهوة و ِإقباال و ِإدبارا ،ف توها ِمن ِقب ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
3
َ
َّ
َشت ْته َوت َها َوإ ْق َبال َهتتا ،فتتإن الِلت َ
تب ِإذا أ کت ِتر ََ ع ِم تبَ؛ د هااا را میلاای اساات و رویآوردناای و
ِ ِ ِ
ِ
پشتکردنی .پس د ها را آنگاه به کار گیرین که خواهان اسات و روی در کاار؛ چاه
د اگر به ناخواه به کاری وادار شودس کور گردد».
در این نوشتار مهاترین رو های آماوز حجااب باه دختارانس باه اختصاار بیاان
میشود.
 .1توجه به محبت خداوندی

برخی والنین در تربیت دینی کودکانس ازرو

انذار و تهنین استفاده میکننان .بارای

 .1جمعی از نویسننگانس مجموعه مقاال کنگره اسالن و زنس ا  24و.25
 .2مممن بن حسین شریج الرضیس نهجالبالغهس خطبه .208
 .3همانس حکمت .193
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موا به فرزنن خود میگوینن« :جایگاهت جهنا است» یا «اتفاق بنی برایت میافتان».
این در حالی است که در دین اسالن انذار و تبشیر در کنار یکانیگر هساتنن .تهنیانس
تنبیااهس ارعااابس ناانامت و ساارزنشهای پیدرپاایس اثاار معکااوس دارد؛ چنانکااه
ُ
نتار َّالل َ
َ َ
َلمتة َی ُش ُّ
تب َ
جاِ .تة؛ 1زیاادهروا در
امیرالمؤمنین فرموده اسات« :اإلفتراُ فتب الم ِ
سرزنشس آتش لجاجت را شعلهور میکنن» .اگر حجاب با زیبایی و همراه با عشا و
رحمت بیکران خناونن به بننگانش طرح شودس جوانان آن را بهتر میپذیرنان .ماادری
میتوانن در تربیت دینی فرزنن موف باشن که وقتی درباره چرایای حجااب ماورد
سؤا قرار میگیردس به زیبایی آن را خواسته الهی مطرح کنن؛ بهگونهای که فرزنن بااور
داشته باشن خناونن ناظر رفتار اسات و جاز خیار و نیکای بارای او نمیخواهان.
بنابراین باین فرزننان را از کودکی با صفا زیبای خناونن آشنا کرد.
 .2گفتمانسازی (تبیین فلسفه حجاب)

فرهنگ و تمنن مغرب زمین در دهههای اخیرس با بهرهگیری از رسانهیهای فراگیار و
اثرگذار خودس دینگاه غرب درباره زن و خانواده را به گفتمان حاکا بر جهاان تبانیی
کردده و نظان معنایی به ها پیوسته ایجاد نموده است .در این گفتمانس زن از انسانی با
ویهگیهای متعالی به کاالی جنسی و ابزاری برای عرضاه و فارو هار چاه بیشاتر
کاالهای تولینی شرکتهای بزر ِ ملی و فراملی بن شنه است .در چناین فضااییس
ضرور گفتمانسازی در حوزه زن و خاانواده بار اسااس دیانگاه اساالمی روشان
میشود .رهبر فرزانه انقالب منظلهالعالیس با اشاره به ضرور گفتمانساازی در ایان
حوزه فرموده است« :گفتمان یك جامعهس موی هواستس هماه تنفساش میکننان؛ چاه
2
بنانننس چه ننانننس چه بخواهننس چه نخواهنن .باین این گفتمانساازی انجاان بگیارد».
باین گفتمان خانوادهگرایی در برابر فردگراییس تقویت و بر جامعه مسلط شاود .ایجااد
تمو در زمینه عفاف و حجاابس مساتلزن شاکیگیری و راهانانازی شابکه معناایی
خانوادهگراست؛ زیارا ارز هاای خاانوادگیس پیونانهای خاانوادگی و عفاتس ذیای
گفتمان خانوادهگرایانه تولین میشود .گفتگوی علمی با کودکاان و نوجواناان در حان
 .1عبنالواحن بن مممن تمیمی آمناس غرر المکا و درر الکلاس ا .94
 .2بیانا در سومین نشست اننیشههای راهبردیس .1390/10/14
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18453
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فها و درک آنها و تبیین فلسفه حجاب و پیامنهای آن از طریا مهاار گفتگاوی
چهرهبهچهره یا قصه و فیلا یا شعر موجب به کما رسینن آگااهی آنهاا از حجااب
میشود؛ بهگونهای که از آن به بهترین وجه دفاع و پاسناری کننن.
نسی جوان امروز دیگر احکان شرع را بر اساس تعبان مماض نمایپاذیرد و در پای
دانستن فلسفه و چرایی این احکان اسات .اگار والانین بخواهنان عفااف در وجاود
فرزننان نهادینه شودس باین مزایا و فوایان عفااف و پاکانامنی را باه آنهاا بیاموزنان و
چرایی این کار را به زبان ساده برایشان تبیین کننن .بنابراین خانوادههاا و رساانه ملای
باین توجه خاا و ویههای به این موضوع و فلسفه متعالی لازون رعایات حجااب و
عفاف در برابر جنس مخالج داشته باشن و آن را به خوبی برای آنان تبیاین کننان .در
این خصوا میتوان از کتاب مسئله حجاب استفاده کرد.
اظهارا  80درصن جمعیت  500نفری بانوان کاحجااب کاه در پهوهشای شارکت
کرده بودننس گویای بیاطالعی آنها از فواین و آثار پوشینگی و پیامنهای ناپوشاینگی
به عنوان اصلیترین عامی کاحجابی ایشان است؛ اگر چه انگیزههای دیگاری نیاز در
رفتار آنان تأثیر داشته است 1.برخی دختاران بیتفااو باه حجاابس از خانوادههاای
مذهبی هستنن که مادران در توجیه و تربیت آنان موف نبودهانن .در نظرخواهی از این
مادرانس آنها گفتهانن با وجود اعتقاد به خوبی حجابس نتوانستهانن دالیی قانعکننانهای
2
برای فرزننانشان بیاورنن.
بر اساس تجربهس انسانها هنگامی که شناخت کافی نسبت به مسئلهای داشته باشانن و
ریشهها و زیربنای آن را به خوبی بشناسننس با اشتیاق بیشتری آن را میپذیرنن؛ باهویهه
اگر آن مسئله جنبه شرعی و دینی داشته باشان .علات گریاز بسایاری از انساانها از
احکان دینیس این است که گمان میکننن دین با نیازهای طبیعی انسان مخالج است و
میخواهن آنها را از زننگی طبیعیشان جنا کنن .این طارز تفکار دربااره حجااب و
عفاف نیز مشهود است.
یکی از رو های آموز و آگاهیبخشیس زبان قصه یا داستانسرایی است که دارای
جاذبه و نفوذ ویههای است و از طری آن میتوان حقاای و واقعیاا زنانگی را باه
زیبایی تان ترسیا کرد و اثر آن را در افراد مشاهنه نمود .تأثیرگزاری قصاه و داساتانس
 .1یوسج غالمیس مبلغان و پنینه کاحجابیس ا .33
 .2همان.
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غیرمستقیا و نادیننی است .قصه به طور غیرمساتقیا راه را نشان میدهان و هانایت
میکننس عبر میدهنس موعظه میکننس تشوی مینماینس میترسانن و امینوار میکنان.
«شنینن قصهس از کارهای مورد عالقه کودکان و نوجوانان است .آنها با هیجاان زیااد
به داستان گو میدهنن و خود را در اختیار قصهگو قرار میدهنن و تاأثیر الزن را از
او میپذیرنن .قصه نه فقط پیانهای مفیانی بارای کاود دارد؛ بلکاه اگار جاذاب و
مناسب طراحی و بیان شودس کود و نوجوان میکوشن خود را باا شخصایتهای آن
1
قصه هماننن سازد».
 .3الگوآفرینی و معرفی الگوهای مناسب

یکی از شیوههای عینی و کاربردی تعلیا و تربیتس الگوآفرینی است که بر جاان و د
متربیان مینشینن .قرآن کریا در برخی آیاا س اشخاصای را باه عناوان اساوه و الگاو
معرفی کرده و به پیروی از آنان دستور داده است؛ چنانکه فرموده استَ « :ل َق ْد َك َ
ان َل ُک ْ
هم
َ َ َ َ َ ََّ َ َ ً
ََّ ْ
ََّ
َ ُ
الل ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ل َم ْن َك َ
یرا؛ 2قطعاً برای شاما
ان َي ْر ُجو الل َ َوال َی ْو َم اْل ِْخر وذكر الل ك ِث
ِ
ول ِ
ِفي رس ِ
در اقتنا به رسو خنا سرمشقی نیکوستس برای آن شخصی که به خنا و روز بازپسین
امین دارد و خنا را فراوان یاد میکنن».
تربیت ابتنایی انسان به طور طبیعی با رو الگویی شکی میگیارد .کاودک در چنان
سا نخست زننگیس همه کارهایش را از الگوهای پیرامون خود که در درجه او پنر
و مادر هستننس الگوبرداری و با تقلین از آناان رشان میکنان و سااختار تربیتایا
شکی میگیرد .از اینرو رو الگویی در ساازمان دادن شخصایت و رفتاار کاودکس
نقش بسزایی دارد .تلقی کودکان از والنین در ساا های نخسات کاودکیس باه نقاش
الگویی آنان در جهت موبت یا منفی دامن میزنن؛ زیرا کودکان در این ایان هماه چیاز
خود را از والنین و وابسته به ایشان میداننن .اگار والانین بکوشانن نموناه رفتاار و
کردار مطلوب و سازننه را در معرض مشاهنه فرزنن خود قارار دهنان و اسوهساازی
کننن؛ میتواننن شخصیت و موقعیات اجتمااعی او را دگرگاون کننان و او را تربیات
نماینن .دعو عملی به ارز ها از جمله حجابس به مراتب از دعو لسانی ماوثرتر
 .1جمعی از نویسننگانس مجموعه مقاال
 .2احزاب.21 :

نماز و خانوادهس ا 1س ا .249
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ُ

َ

َْ

ُ

است؛ چنانکه امان صادق فرموده است« :ک ُونوا ُد َعاة ِل ََّلْ ِاأ ِبغ ْی ِر أل ِس َْ ِتک ُْ؛ 1ماردن را باا
رفتار خود نه با زبانس به اسالن دعو نمایین».
چشا و گو کودکان و نوجوانانس همچون آینهای اسات کاه رفتارهاای والانین را
میبینننس میشنونن و تقلین میکننن .الگوهای عملی ارائه شنه توساط خاانواده ماننان
نموه پوشش و حجاب مادر یا پنر و نوع روابط عفیفانه آنهاس تأثیر عمیقی بار رفتاار
کودکان و نوجوانان دارد .در واقع پنر و مادر با ارائه اعما و رفتار مناسب و به شکی
غیرکالمیس ارز ها و هنجارهای سالا را در شخصایت کاودک نهادیناه میکننان .از
اینرو شایسته است در اصالح رفتار و اخالق خود بکوشانن؛ زیارا اخاالق و رفتاار
َ ُ َْ َْ َ ُ
آنهاس الگوی رفتار فرزننان است؛ چنانکه امان کاظا فرموده اساتُ « :ی ْحفتُ اِلطفتال
َ
ِب َََلح َآبا ِئ ِه ُْ؛ 2رفتار کودکان در اثر خوبیهای رفتار والنین حفح میشود».
ِ
توجه به این نکته ضروری اسات کاه ماادر نبایان تنهاا در پوشاش ظااهری الگاوی
فرزنن باشن و از مسائی دیگر غافی بمانن؛ زیرا در این صاور فراینان الگوساازی
به مشکی برخورد میکنن .چه بسیار مادران ممجبهای که نتوانساتهانن دختار خاود را
به استفاده از حجاب برتر مجااب کننان؛ زیارا میاان حارف و عمای برخای والانین
هماهنگی وجود ننارد .به عبار دیگر ماد ِر چادری از ایمان و حیاا و عفااف ساخن
میگوین و یا حجاب کامی را رعایات میکنانس اماا در حوزههاای دیگار اخالقای و
رفتاری ماننن ادبس تواضعس نوعدوستی و مهرورزی و  ...ضاعیج عمای میکنان .ایان
اتفاق موجب میشود دختر جوان و به بلو رساینهس از حجااب فاصاله بگیارد .چاه
بسیار خانوادههایی که والنینس فرزننان را به داشتن حجاب تشوی میکنننس اما خاود
شئونا را در میهمانیها یا مجالس عروسی رعایت نمیکننن .در این حالت است که
فرزننان با دوگانگی روبهرو میشونن و نمیتواننان آن در ذهنشاان حای کننان و در
بزرگسالی دچار تعارض میشونن.
یکی از گروههای مؤثر و تأثیرگاذار بار آشناساازی فارد باا معناا و مفهاون حجاابس
گروههای همساالن است .گروه کودکانس همبازیهاس دوستان و رفقااس همکااران و ...س
جزء گروههای همساالن به شمار میآینن .تأثیر گروههای همسااالن بار نوجواناانس از
 .1مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ا 2س ا .78
 .2مممن باقر مجلسیس بماراألنوارس ا 68س ا .236
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سنین  13تا  14سا شروع میشود .این مرحله از سن و سا س نقطه عطفای در حاوزه
زننگی شخ به شمار میآین .والنین باین بر دوستیابی فرزننان خود نیز نظاار
کننن تا نوع دوستیابی فرزننان گزینشی باشن؛ زیرا بچاهها از همسااالن خاود الگاو
میگیرنن.
 .4مهر و محبت والدین به دختر

نگر موبت فرزننان به مذهب و امور دینی از جمله حجابس ریشه در مهارورزی و
ممبت والنین دارد .آنان میتواننن ممیطی آکننه از مهار و ممبات بار پاا کننان و در
ذهن کود تجربه خوشایننی از عفاف و حجاب ایجاد نماینن .ممبت و مهارورزیس
نیروی عظیا و کارسازی در رو تربیتی است؛ چنانکه سعنی گفته است:
به نرم ب دشومع وعا کورد دوسوا

چع بز دوسا س ت ک ی دشومع اوسوا

چع س نا کنو سو ا رو و ن ورد

بوور سوور ن ووعرد

بووه ونووتع درشووت م ووع بووز ام وور

کووه ز نووا د و
چع ب

که س ت ک ونی سنوا و ور

1

دختران به دلیی برخورداری از عنصر عاطفهس به ارتباط تنگاتنگ و سرشاار از ممبات
پنران خود نیازمنننن .بسیاری از بنحجابیهای دختران امروز جامعهس به علت کمباود
ممبتی است که آنان از سوی پنران خود احساس میکننن .ایان در حاالی اسات کاه
اسالن ناب مممنی درباره ممبت کردن به دختاران سافار بسایاری کارده اسات.
پیامبر گرامی اسالن حتی در هنیه دادن نیاز دختاران بار پساران مقانن میکارد و
میفرمود:

َ
َ ََ
َ َ
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حف َّه َف َح َم َلها الی َ
توم َمحتاویج -
ق
لتی
ا
ه
ق
ت
ص
ِ
حام
ک
کان
،
ه
یال
ع
من دخِ السوق فاشتری ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ َ ٍ
َ َ ُّ
َ
َ َ َّ ُ َ َ َ
َ َّ
َ َ َ
عت َق َرق َبته ِمتن ُولت ِ ِاستماعیِ؛ 2هار
کور ،ف ِان ُه َمن ف َّر َح انثی َفکانما ا
ولیب ا ِب ِ
اال ِ
ناث قبِ الذ ِ
کسی به بازار رود و تمفهای بخرد و آن را برای خانوادها ببردس هماننن حمیکننانه

صنقه به سوی نیازمننان است و باین دختران را در دادن هنایا بر پسران مقنن بانارد؛
زیرا هر کس دختر

را خوشما کننس ماننن آن است که باردهای از نسای حضار

اسماعیی را آزاد ساخته است.
 .1مصلح بن عبنا رد سعنیس بوستان سعنیس باب .4
 .2مممن بن علی صنوقس ثواب األعما و عقاب األعما س ا .201
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 .5تشویق

یکی از شیوههای آموز حجاب و عفافس بهرهگیری از مهار تشاوی بار اسااس
آگاهی و تصمیا به موقع است .رو اصلی تعلیا و تربیت اساالمیس تشاوی اسات؛
زیرا اساس تربیت بر سهولتس ممبت و مالیمات اسات .مقصاود از تشاوی س پاسا
موبت در برابر رفتار مطلوب فرزنن است .این پاسخگویی ممکن اسات باا شایوههای
متنوع به صور ستایشس ابراز مهرورزیس واگذاری مسئولیت مناسب به متربیس وعنه
پادا و  ...جلوهگر شود .تشوی موجب میشاود کاود یاا نوجاوان از کاار خاود
احساس لذ و از خود احساس رضایت کنن و نتیجه این چرخهس تکرار رفتار است.
بهترین سن تشوی به حجابس از سنین پایین قبی از سن بلو شروع میشود .والنین
باین روحیا و ویهگیهای سن نوجوانی را در نظر بگیرنن و ساپس باا راهنماایی و
تشوی فرزننان به حجاب یا نهی آنها از بنحجابی مبادر ورزنن .اگار نوجاوان در
ممیط خانواده که اصلیترین ممیط زننگی و رشان اوساتس ماورد توجاه و ممبات
اعضای خانواده باشن و از طری تشوی اطرافیان احساس ارزشمننی نماین؛ هیچگااه
خود را در اجتماع برای جلب توجه دیگران به نمایش نمیگذارد.
 .6عادتبخشی

یکی از شیوههای آموز حجابس عاد بخشی کودکان و نوجوانان به این امار مهاا
است تا در پرتو انجان و تکرارس عمی به عاد تبنیی شاود و آنگااه ایان عاادا باا
آگاهی و شناخت همراه گردد .عم بخشینن و درونی کردن آموزههای دینی و ملکاه
کردن فضایی در کودکان و نوجواناانس نیازمنان بهرهگیاری از شایوه عاد بخشای باا
تکنیکها و مهار رفتاری و گفتاری است .متأسفانه برخی معتقننن کودک باین بعان
از رسینن به سن تکلیج حجابش را انتخاب کنن و زمانی تصامیا میگیرنان کاودک
خود را با حجاب آشنا کننن که دیگر دیر شنه است؛ این در حالی است کاه پایش از
آنکه کودک به منرسه رودس برایش دفتر و قلا و وسایی نقاشی تهیه و آنها را به ایان
کار تشوی میکننن« .والنین بناننن پیش از سن تکلیج میبایست بساترهای الزن در
زمینه مفاهیا دینی ا ارزشی چون حجاب را برای بچهها فراها کننان .اغلاب کساانی
که در سنین باالتر وظایج عبادی خود را انجان نمیدهننس باه مباانی دینای بیاعتقااد

بررسی روشهای آموزش حجاب به دختران



29
1

نیسااتنن؛ بلکااه در گذشااته ورزیاانگی و آمااادگی الزن را بااه دساات نیاوردهاناان».
عاد بخشیس الگوسازی و شیرینسازی حجاب و عفاف برای کودکاان و نوجواناانس
باین از سنین کودکی و نوجوانی شروع شاود و نبایان آن را باه بعان از سان تکلیاج
2
موکو نمود.
فهرست منابع
کتب

 .1تمیمی آمناس عبنالواحان بان مممانس غاررالمکا و دررالکلااس چااپ دونس قاا:
دارالکتاب اإلسالمیس 1410ق.
 .2جمعی از نویسننگانس مجموعه مقاال نماز و خانوادهس چاپ دونس ]بیجا  :انجمن
اولیاء و مربیانس . 1387
 .3جمعی از نویسننگانس مقاال کنگره اسالن و زنس چاپ دونس قا :سازمان تبلیغاا
اسالمیس . 1368
 .4سادا س مممنعلیس رفتار والنین با فرزننانس چاپ سیزدهاس ]بیجا  :انجمن اولیاء
و مربیانس. 1390
 .5سعنیس مصلح بان عبانا ر د س بوساتان ساعنی شایرازیس چااپ سایزدهاس تهاران:
خوارزمیس . 1399
 .6شریج الرضیس مممن بن حسینس نهجالبالغهس تصمیح صبمی صاالحس قاا :مرکاز
البمو االسالمیهس . 1374
 .7صنوقس مممن بن علایس ثاواب األعماا و عقااب األعماا س چااپ دونس قاا :دار
الشریج الرضیس 1406ق.
 .8کلینیس مممن بن یعقوبس الکافیس چاپ سونس بیرو  :دارالتعارفس1401ق.
 .9مجلسیس مممنباقرس بماراالنوارس بیرو  :داراحیاء الترا العربیس 1403ق.
نشریات

 .1عالءاالنینس سین مممنرضاس «شیوههای مؤثر برای نهادینه کردن حجااب و عفااف
 .1مممن علی سادا س رفتار والنین با فرزننانس ا .80
 .2سین مممنرضا عالءاالنینس «شیوههای ماؤثر بارای نهادیناه کاردن حجااب و عفااف در کودکاان و
نوجوانان از منظر قرآن و روایا »س فصلنامه قرآنی کوثرس ا .125
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37س

در کودکان و نوجوانان از منظر قرآن و روایاا »س فصالنامه قرآنای کاوثر س
زمستان 1389س ا  142ا .123
 .2غالمیس یوسجس مبلغان و پنینه کا حجابیس مجله مبلغانس 19س شهریور 1380س
ا  103ا 99

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1401ـ محرمالحرام  1444ـ شماره دهم

نقش محبت در تربیت فرزندان
راضیه علیاکبری

قال رسولالله

الَ ْب َی َان َو ْار َح ُم ُ
َ « :أح ُّبوا ِّ
وهُ»
ِ

*

1

مقدمه

یکی از نیکوترین و اساسیترین رو های تربیتس رو ممبت اسات کاه بیشاترین
تناسب را با فطر و سرشت انسانی دارد .مطالعا انجانشانه باه رو تملیلای اا
توصیفیس حاکی از این مطلب است که نیروی ممبت در تربیاتس نیرویای زمینهساازس
بازدارننه و برانگیزانننه است و اگر به اعتنا به کار گرفتاه شاودس تاأثیر شاگرفی در
نزاهت آدمی و تمق تربیت کمالی دارد .نیروی ممبت از نظر تربیتیس نیروی عظیا و
کارساز و بهترین تربیت آن است که بنین رو تمقا یابان .مهارورزی و ممباتس
قانونی است که سالمتس سعاد س شادمانیس هماهنگی و کامیاابی را بارای آدمای باه
ارمغان میآورد؛ به شرط آنکه آدمی بنانن چگونه و به چه اننازه از این اکسیر حیاا
استفاده کنن تا گرفتار افراط و تفریط که هر یک عوارض نامطلوبی در تربیات دارنانس
نشونن .اگر فرزنن احساس کنن که در د و قلاب والانین جاای داردس نمیتوانان باه
راحتی با آنها مخالفت کنن .آنچه والنین را به فرزننان پیونن میزننس ممبات اسات.
هر چه پیونن عاطفی میان والنین و فرزننان ممکاتار باشانس صاناقت و یکرنگای و
صفای بیشتری میان آنها رواا خواهن یافات .البتاه هماه والانین ممبات قلبای باه
فرزننان خود دارننس فقط باین از نیروی معجزهآسای مهر و ممبت در تربیت فرزنانان
استفاده کننن.
* دکترای کالن اسالمی و منرس دانشگاه.
 .1مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ا 6س ا .49
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از آنجا که ممبت یک نیاز طبیعی استس وجود و عنن آن در تعاد و عنن تعاد روح
تأثیر فراوانی دارد .فرزننی که در ممیط گرن ممبتس پرور مییابنس روانای شااد و
دلی آران و با نشاط دارد .به زننگی امینوار و د گرن است و خود را در ایان جهاان
پرآشوب تنها و بیکس نمیدانن .در پرتو ممبتس صفا عاالی انساانیتس عواطاج و
احساسا فرزنن نیز به خوبی پرور مییابن که نتیجه آنس پارور انساانی متعااد
خواهن بود .احساس ممبوبیاتس در آراماش فرزنان ماؤثر اسات و ایان آراماشس در
سالمت اعصاب و جسا تأثیر بسزایی خواهن داشت .برای تبیاین ایان مساائیس ابتانا
«نوع و شیوههای ابراز ممبت» بیان و سپس «تأثیرا تربیتی ممبت» ارائه خواهن شن.
مصادیق و شیوههای ابراز محبت

فرزننان باین مورد ممبت خالصانه والنین قرار گیرنن؛ یعنی ممبتی که شارطی بارای
ابراز آن اعالن نشنه و بیدریغ نوار میشود .در خانوادههایی که صامیمیت و مهرباانی
وجود داردس فرزنن میتوانن با اطمینان به شخصیت خودس با مشکال روبهرو شاود و
از سوی دیگر بنون داشتن اضطراب و تشویشس رفتارهای نامناسب خود را باه نماو
مطلوبی تغییر دهن .سالاترین افراد که قادرنن ممبتشاان را باه دیگاران اباراز کننانس
کسانی هستنن که والنینشان در کودکی به آنهاا باه صاور بیقیان و شارط اباراز
1
ممبت کردهانن.
والنین میتواننن ممبت خود را به طرق مختلج باه فرزنانان باروز دهنان؛ راههاا و
شیوههایی همچون احترانس مهربانیس بوسیننس ناواز س هنیاهس تواضاعس گاو شانوا
بودنس عمی به وعنهس کمک و حمایتس همبازی شننس همصمبت شننس خوب صانا
زدنس خو زبانی و خو اخالقی .فرزننان در هر سنی برای خود شخصیت قائلنن و
دوست دارنن در کانون توجه و عنایت باشانن؛ از همینروسات کاه پیاامبر اکارن
َ
َ ْ َ َ ُ َ
فرموده است« :أک ِر ُموا أ ْوال َدک ُْ َو أ ْح ِس ُْوا أ َد َب ُه ْتُ» 2.همچنین در سخن دیگری فرموده است:
الَ ْب َی َان َو ْار َح ُم ُ
« َأح ُّبوا ِّ
وهُ» 3.در حنیث شریج کساء نیز حضر زهرا فرزننان خود
ِ
را اینگونه مورد خطاب قرار میدهن« :یا ول ی و یا قرَ عیْی و ثمرَ فوادی».
 .1فرهنگ هالکوییس اصو پنری و مادری در تربیت فرزننانس ا .170
 .2حسن بن فضی طبرسیس مکارن االخالقس ا 1س ا .222
 .3مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ا 6س ا .49
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راههای ابراز محبت
 .1بازی با کودکان

یکی از راههای ممبت این است که والنین خود را در سطح ها ِ
بازا آگاهتر ا و نه به
صور یك فرد بزر و آگاه که با کود سنخیتی ننارد ا با کود باازا کننان و در
ِ
ضمن بازا آداب زننگی را به او یاد دهنن .در حقیقات باازی موجاب میشاود کاه
بچاهها وارد حااوزه فعالیاات بزر ترهااا شااونن و در شااکلی کودکانااهس واقعیتهااا و
هنجارهای زنانگی واقعای را تجرباه کننان .همانننساازیس الگاوگیری و بسایاری از
آموز ها و پرور های غیرمستقیاس از راه باازی فارا گرفتاه میشاود .اگار بچاهها
فرصت کافی برای بازی نناشته باشننس ممکن است گرفتار عقانههای جبرانناپاذیری
شونن .امروزه بسیاری از اختالال رفتاری و عاطفی باا یاک رو درماانی باه ناان
«بازیدرمانی» معالجه میشود .شاین به همین جهت است که پیامبر اکارن فرماود:
«هر کس کودکی نزد اوساتس بایان بارایش کاودکی کنان» 1.در هماین راساتا جاابر
میگوین :دینن رساو خنا باا دسات و پاا راه میرفاتس در حاالی کاه حسان و
حسین بر پشتش سوار بودنن و میفرماود« :شاتر شاماس بهتارین شاترها و شاماس
بهترین سوار هستین» 2.شخصی به نان عبنا ر د بن شیبه میگوین :پیاامبر در نماازی
سجنه را بسیار طوالنی کرد .بعن از نماز مردن علت این طاوالنی شانن را پرسایننن.
فرمود« :فرزننن حسن بر گردن من باود .نخواساتا عجلاه کانا تاا نیااز
حضر
3
فرزننن برآورده شود یا اینکه خود پایین بیاین».
امان صادق نیز در روایتی فرموده اسات« :دساتکا بچاه را  7ساا رهاا کان تاا
میتوانن از دنیای بازی لذتش را ببرد» 4.امان کاظا نیز فرماوده اسات« :کساانی در
بزرگسالی عجو س شتابزده و بیظرفیت هستنن که در کودکی باه انانازه کاافی باازی
نکردهانن» 5.مفضی بن عمر میگوین« :خنمت امان موسی کاظا رساینن .دیانن آن
حضر س فرزنن خود امان رضا را در دامان خود نشاننه و او را میبوسن .گااه او را
 .1مممن بن حسن حر عاملیس وسائی الشیعهس ا 15س ا .213
 .2مممنباقر مجلسیس بماراألنوارس ا 42س ا .285
.3همانس ا 42س ا .294
 .4مممن بن حسن حر عاملیس وسائی الشیعهس ا 15س ا .194
 .5مممنباقر مجلسیس بماراألنوارس ا 60س ا .362
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در آغو میگیرد و گاه بر شانها میگذارد و میگوین :پنر فنای تو باد! چه باوی
خوشی داری و چه اخالق نیکو و پاکیزهای و چه آشاکار و روشان اساتس فضای و
1
دانش تو».
از آنجا که بازی ها در رشن جسمی کودک و ها در رشن فکری و عقلای و عااطفی
کودک نقش دارد و مهاترین بعنی که در رشن باین ماورد توجاه قارار گیاردس رشان
شخصیت کودک است؛ امان خمینی به این مسئله توجه کافی داشتنن 2.خانا فریانه
مصطفویس دختر امان س درباره نوههای ایشان میگوین« :نوههای آقا همه شلو بودنن.
امان به دختر من که از شیطنت بچه خود گله میکردس میگفت :من حاضارن ثاوابی
3
ِ
شیطنت حسین میبریس با ثواب تمان عبادا خود عوض کنا».
که تو از تممی
 .2تشویق کودکان

تشوی س یکی از دو بُعن وظایج پیامبران است که رهبر دینی به وسیله آنس ماردن را در
تمامی جنبههای دینی به حرکت و تکاپو وا میدارد؛ چنانکه قرآن کاریا باه ایان امار
ین َع َلتب ْالِ َ
مها چنین اشاره کرده استَ « :یا ُأی َها َّالْبتب َح ِّترض ْال ُمتؤمْ َ
تال ...؛ 4ای رساو !
ت
ِِ
ِ
ِ
ِ
مؤمنان را به جنگ ترغیب کن» .در تربیت انسان اصی بر تشوی و ترغیب اساتس ناه
َ ُّ َّ
تادوا الش َّتر
تنبیه و مجازا  .امان علی نیز با اشاره باه ایان اصای فرماوده اسات« :ض
َ
ِبالخ ِیر؛ 5به وسیله خوبی با بنی بستیزین» .تشوی س موجب تمریکی عاطفیس ماادی یاا
معنوی میشود که وسیلهای برای تمق اعما و رفتاار موبات افاراد اسات .بناابراین
مقصن در تشوی س هنایت و راهآموزی است .کود در آغاز زننگی جاهی و نسبت به
ال بیخبر است و تأیین و تشوی س او را بارای
مواضع گوناگونی که باین اتخاذ کننس کام ً
تصمیاگیریهای صمیح در آیننه آماده میکنن .بیشاك ایان جهتدهیهاا بایان باه
سوی فضایی و اخالق باشن تا شخصیت افراد را بپرورانن و آنان را به سوی شارف و
6
انسانیت سوق دهن.
 .1مممن بن حسن حر عاملیس وسائی الشیعهس ا 18س ا .557
 .2سین مممنباقر حجتی کرمانیس سه گفتار پیرامون برخی از مسائی تربیتی اسالنس ا .66
 .3امیر رضا ستودهس پابهپای آفتابس ا 1س ا .107
 .4انفا .65 :
 .5جما النین مممن خوانساریس شرح غررالمکا ودررالکلاس ا .117
 .6علی قائمیس خانواده و مسائی منرسهای کودکانس ا 288
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بنابراین تشوی فرزننانس یکی از راههای ابراز ممبت است که ماورد نیااز آنهاسات؛
زیرا کودک هر عمی نیکی را که انجان میدهنس انتظار پادا دارد و والنین بایان ایان
انتظار را برآورده کننن تا برای پیشرفت او ایجاد انگیزه نماینان .اگار چاه بایان توجاه
داشت که تشوی نباین به صور رشوه در آین .کودک باین عمی خوب را به عناوان
وظیفه شخصی و اجتماعی انجان دهنس بنون اینکاه تاوقعی بارای ساتایش آن داشاته
باشن؛ ولی والنین باین او را به عنوان فردی وظیفهشناس تشوی کننان 1.بارای اینکاه
کودک به تنریج استقال یابنس خود را از وجود والنین بینیاز نماین و بتوانن شخصااً
زننگی کننس باین با هر عمی کوچکی که انجان میدهن و اعتماد به نفس او را آشاکار
2
میسازدس مورد تشوی والنین قرار گیرد.
آیا قرآن و روایا بسیاری نیز بر ممبتورزی تأکین کردهانان؛ زیارا بناای مکتاب
اسالنس مهر و ممبت و سیره و رفتار ائمه نمونه کامی این مهربانی اسات؛ چنانکاه
پیامبر اسالن فرموده است« :کودکان خود را دوست بنارین و با آنان مهربان باشین.
وقتی به آنها وعنهای میدهینس حتماً وفاا کنیان؛ زیارا کودکاانس شاما را رازق خاود
میپننارنن» 3.همچنین فرموده است« :کودکاان را در بغای بگیریان و بار دو خاود
بنشانین»س« 4فرزننانتان را زیاد ببوسین؛ زیرا به واساطه هار بوساهایس درجاه شاما در
5
بهشت باال میرود».
تأثیرات تربیتی محبت
 .1زمینهساز رشد عاطفی و شکوفایی استعداد

ممبت والنین به فرزننانس زمینه رشان عواطاج و روان فرزنانان را فاراها میکنان.
منظور از رشن عاطفهس احیا و شکوفایی استعنادهاس رشن طبیعیس تنریجی و هماهناگ
آن شناخت و شاکوفایی قابلیتهاای فطاریس رشان و پارور رغبتهاای موباتس
جهتدهی آنها به سوی کما و انطباق آن با اصو و ضوابط انسانیس تعانیی حاس
رقابت و تملک و سرور و لذ است .پرور عواطاجس از هانفهای مهاا تربیات
 .1علی قائمیس پرور مذهبی و اخالقی کودکس ا .96
 .2علیاکبر شعارینهادس روانشناسی رشنس ا .56
 .3مممن بن حسن حر عاملیس وسائی الشیعهس ا 5س ا .126
 .4مالممسن فیض کاشانیس ممج البیضاءس ا 3س ا .366
 .5معصومه حینریس آداب رفتار با دخترانس ا .73
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است .بنابراین از طری پرور و تربیت بر مبنای اسالنس میتاوان در رشان عاطفاه و
1
مهر و ممبت در وجود کودکان مؤثر بود.
 .2جلوگیری از رذائل اخالقی و احساس حقارت

رسو خنا مردن را با رو ممبتس از رذائی دور سااخت و باه فضاایی آراسات.
جهان آفرینش نیز بر اساس رحمت و ممبت سامان یافته است و بنان کماا مییابان
و پیامبر اکرن س جلوه تان رحمت و ممبت الهی و رو تربیتایا بار رحمات و
ممبت استوار بود .از اینرو خناونن آن حضر را چنین معرفی کارده اساتَ « :و َمها
ً
َ َ ََّ
أ ْر َس ْلن َاك ِإال َر ْح َمة ِل ْل َع َال ِم َین؛ 2و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیا».
برای تربیت انسان باین در او عشقی آفرین که از تمان غریزهها نیرومننتر باشن و در او
نیرویی گذاشت که تمان زنجیرها را با خود بردارد .ماادامی کاه ایان عشا عظایا و
نیروی بزر در انسان پا نگیردس بارای او حرکتای نخواهان باود و از بنان اساار ها
نجا نخواهن یافت .ما از ممبوبهای خود به خاطر چیازی کاه ممباوبتر اساتس
چشا میپوشیا و خوب را فنایی خوبتر میکنیا تا آنچه را که با اهمیاتتر اساتس
انتخاب کنیا .عش شنینتر و حب ا ر د س ما را از اسار غرایز و حاب نفاس و حاب
3
دنیا آزاد میکنن.
اظهار ممبت به فرزنن نیز او را از ابتال به عقنه نفساانی و احسااس کمباود حقاار
مصون میداردس اما کودکی که از ممبتهای گرن پنر و مادر ممرون بوده و یا نیااز او
درستی اشباع نشنه استس در نفس خویش احساس ممرومیات و نسابت باه پانر و
مادر و دیگرانی که او را دوست ننارننس عقنه نفسانی پینا میکنان .چناین انساانی در
معرض هر گونه انمراف و فسادی خواهان باود .باه عقیانه بسایاری از دانشامننانس
بیشااتر تناانخوییهاس خشااونتهاس لجبازیهاااس زورگوییهاااس باانبینیهاس اعتیادهاااس
افسردگیهاس گوشهگیریهاس نا امینیها و ناسازگاریهای افرادس معلو عقنه حقاارتی
است که در اثر ممرومیت از ممبت به وجود آمنه اسات .بناابراین اظهاار ممبات را
میتوان به عنوان یکی از عوامی مها بازدارننه از مفاسن اخالقی و اجتمااعی معرفای
 .1علی فایخیس مبانی تربیت و اخالق اسالمیس ا .108
 .2انبیا.107 :
 .3علی صفایی حائریس مسئولیت و سازننگیس ا .67

نقش محبت در تربیت فرزندان
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1
از او انسانی شایسته ساخت.



37

داد و

 .3انگیزهسازی

ِ
خوب بچهها را با مهرباانی
یکی از اثرا ممبتس انگیزهسازی است .اگر والنین عمی
بستایننس این امر سبب تناون رفتار موبت در آنها خواهان شان .بچاهها از نواز هااس
بوسههاس در آغو گرفتنها و حتی از آهنگ ممبتآمیز سخنان پانر و ماادر انگیازه
2
میگیرنن.
پیامبر اکرن به عنوان واالترین مربی بشرس با ممبت به مردن انگیزه تغییار و اصاالح
میداد و بیشترین لطج و ممبت را به مردن داشت .حضر تماوال اساسای را در
پرتو چنین روشی برای افراد ممق میکارد؛ زیارا رو ممبات در تربیاتس روشای
برانگیزانننه همه استعنادهای آدمی در جهت کما مطل اسات .تولیان رقات و رفاع
غلظت و خشونت از روح یا همان تلطیج عواطجس تمرکز و از بین رفاتن تشاتت و
تفرق نیروها و در نتیجه قنر حاصی از تجمعس همه از آثار عشا و ممبات اسات.
ممبت چنان انسان را متمو میکنن که هیچ چیز دیگری با آن قابی قیااس نیسات و
3
هیچ چیز نمیتوانن ماننن آن انسان را از ملک به ملکو بکشانن.
ممبت در تربیت و تمو معنوی فرزننان نیز چنین نقشی دارد .کودک در ممیط گرن
ممبتس اظهاار ممبات را از پانر و ماادر یااد میگیارد و خو قلابس خیرخاواه و
انساندوست تربیت میشود؛ زیرا طعا شیرین ممبت را چشینه اسات؛ از ایانرو در
آیننه این عمی را نسبت به دیگران انجان میدهن .چناین انساانی وقتای بازر شانس
نسبت به همسرس فرزننانس دوستان و معاشرین خود اظهار ممبت و آنهاا را شااداب
میکنن و در مقابی نیز از ممبتهای متقابی دیگران برخوردار میشود.
در حقیقت باال رفتن انگیزه کودک برای زننگیس درسس تمصیی و حتای برناماهریزی
در آیننهس داشتن خانوادهای پر مهر و ممبت است .ممبت میتوانان از هار کسای باه
کودک منتقی شودس اما هیچ ممبتی بهتر و ارزشامننتر از ممبات والانین باه کاودک
 .1سین علی حسینیزادهس تربیت فرزننس ا .80
 .2ابراهیا امینیس آیین تربیتس ا .123
 .3مرتضی مطهریس جاذبه و دافعهس ا .41
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نیست .باال رفتن انگیزه کودکس موجب موفقیت در آیننه او خواهن شن .تجربه نشاان
داده است بیشتر افراد موف س خانواده و دوستانی مهربان داشاتهانن کاه حاامی معناوی
آنها بودهانن .ممبتی که از روی منط باشنس کودک را در آیننه به فاردی مهرباانس باا
انگیزهس منطقی و پیروز مبن خواهن کرد.
نقش برانگیزانننگی ممبت در فرزنن از اینروست که اعتماد به نفس فرزنان تقویات
میشود .تجربه نشان داده است کودکانی که باا ممبات والانین و بار اسااس اصاو
منطقی و آرامش تربیت شنهاننس در اجتمااع نیاز از عاز نفس بااالیی برخوردارنان.
بنابراین هر چه کودک در ابتنای زننگی با مهر و ممبت والنین بزر شودس در آیننه
میتوانن با پشتوانه قاویتری زنانگی کنان و ایان پشاتوانه قاویس موجاب افازایش
عز نفس او خواهن شن.
نتیجهگیری

انسان در مسیر رشن و رسینن به هنف آفرینشس نیاز به ممبت کردن و مورد ممبات
واقع شنن دارد .خانواده خوب و رشنیافتهس خانوادهای اسات کاه سرشاار از ممبات
باشن؛ چنانکه مهاتارین رماز توفیا رهباران دینای و باهویهه حضار مممان س
بهرهگیرا از بهترین راهکار تربیتیس یعنی اباراز ممبات باه ماردن باوده اسات؛ زیارا
مهرورزا و ممبتس بهترین ابزار رسینن به تربیت الهی است .بیاان ممبات و اظهاار
مهر والنین نسبت به فرزننانس آغاز مسیر تربیتس و اهمیت آن تا آنجاست که د هااا
مشتاق فرزننان را صین میکننس آتش فاصالهها و اختالفاا خاانوادگی را خاامو
مینمایاانس افسااردگیها را معالجااه میکناان و سااختترین شاارایط زناانگی را باارای
خانوادهها تممیپذیر میسازد.
والنین میتواننن از اکسیر حیاا بخش ممبات بارای زمینهساازی رشان فرزنانان و
بازدارناانگی از هاار نااوع رفتااار نادرساات و انگیزهسااازی باارای انجااان فعالیتهااای
موفقیتآمیز استفاده کننن .اگر فرزننان به هر دلیلی در مسیرهای انمرافی قرار گرفتنان
و درگیر آسیبهای اجتماعی شنننس باز ها بهترین راه برای جلوگیری آنهاا از اداماه
مسیرس مهرورزی والنین است؛ زیرا فرزنن با دریافت این عشا و ممبات خالصاانهس
عز نفس پینا میکنن و به لیاقت و شایستگی و ارز خود پی میبرد.

نقش محبت در تربیت فرزندان
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تربیت اجتماعی فرزندان در بستر نهاد خانواده
حجتاالسالم والمسلمین محمد حسین افشاری کرمانی
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ْ
َ
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َ
َ
ذ َّ ِر ََّيت ُه ْم َو َما ألتناه ْم ِمن َع َم ِل ِه ْم ِمن شي ٍْء كل ْامر ٍئ ِبما كسب ر ِهین».
ِ

مقدمه

اننیشمننان دینی معتقننن بنای زننگی انسانس بر پایه زننگی اجتمااعی شاکی گرفتاه
است .این امر در فطر و ذا او به امانت قرار داده شنه است 2و به علت نیازی که
او به اجتماع داردس نمیتوان انسان را از جامعه دور کرد 3.اماروزه در میاان گوناههای
تربیتیس 4تربیت اجتماعی نقش خاصی را به خود اختصاا داده است و اننیشامننان
عرصه تربیتس با پذیر نیاز انسان به زیست اجتماعی به این ساؤا پاسا میدهنان
که چه کسی و با چه رو هایی باین انسان را اجتماعی تربیت کنان .دیان اساالن در
میان ادیان الهیس رویکرد اجتماعی ویههای دارد؛ بهگونهای که تمامی آموزههاای دینای
آن با اجتماع پیونن ممکمی دارد و برخی از آنها در بستر اجتماع تمق پینا میکنان.
* سطح  4حوزه علمیه قا؛ کارشناس ارشن مشاوره و روانشناسی.
 .1طور« :21 :کسانی که ایمان آوردنن و فرزننانشان به پیروا از آنان ایمان اختیار کردننس فرزننانشان را
(در بهشت) به آنان ملم میکنیا؛ و از (پادا ) عملشان چیزا نمیکاهیا و هر کس در گرو اعما
خویش است».
 .2سین مممنحسین طباطباییس روابط اجتماعی در اسالنس ا20؛ سعین اسماعیی علی و مممان جاواد
رضاس مکتبها و گرایشهای تربیتی در تمنن اسالمیس ترجمه بهروز رفیعیس ا  157و .158
 .3عبنا رد جوادی آملیس جامعه در قرآنس ا .24
 .4برخی گونه های تربیت عبارتنن از :تربیت دینیس تربیت اخالقیس تربیت عبادیس تربیت فلسفیس تربیت
جنسیس تربیت بننیس تربیت عقالنیس تربیت سیاسیس تربیت اقتصادیس تربیت عرفانی.
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

از نگاه دینس خانواده و بهویهه پنر و مادر نقش اساسی در تربیت اجتمااعی فرزنانان
خود دارنن .آنچه از خانوادهها خواسته شنه اساتس کساب و درونیساازی بایانها و
1
نباینهای الهی و حقیقی است و نه هر باین و نباینی که اجتماع به انسان القا میکنن.
با این سخن کوتاه میتوان باه تفااو تربیات اجتمااعی میاان مکاتاب توحیانی و
غیرتوحینی پی برد.
مراد از تربیت اجتماعی

تربیت اجتماعیس عبار است از تأمین تمهینا الزن برای متجلی سااختن ارز هاا
و ضوابط مطلوب اجتماعی در فردس بهمنظور مؤثر بودن او در برخوردهاای اجتمااعی
اعا از هنایت دیگرانس مخالفت با نظرا غیرمنطقایس توافا و ساازگاری و اماوری
2
نظیر آنها.
تربیت اجتماعی و خانواده

بنیادهای اصلی شخصیت افراد در خانواده شکی میگیرد .در این میان رابطاه والانین
با کودک اصی مها و اساسی است که زمینهساز آشنایی او با دنیای اجتماعی میشاود
و نخستین ارتباطا بیرونی او با جهان پیرامون از راه همانننسازی باا والانین شاکی
میگیرد 3 .از همینروی خانوادهس نقش بسیار مهمی در تربیت فرزنانان در هار گوناه
تربیتی دارد؛ نقشی که بنییناپذیراست و نهاد دیگری نمیتوانن باهخوبی از عهانه آن
َ َْ ْ َ
ُ َ
4
َ ََّ َ َ ُ َ ََّ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ََّ ُ ُ ْ
ان أل َحقنا ِب ِه ْم ذ َّ ِر ََّيهت ُه ْم َو َمها
َبربیاین .خناونن میفرماین« :وال ِذين آمنوا واتنعتهم ذ ِريتهم ِب ِإيم ٍ
ََْ ُ
ٌ
اه ْم م ْن َع َمله ْم م ْن َشيْء ُك َُّل ْامهرئ ب َمها َك َس َ
هین؛ 5کساانی کاه ایماان آوردنان و
هب َر ِه
ألتن
ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
فرزننانشان به پیروا از آنان ایمان اختیار کردننس فرزننانشان را (در بهشت) به آناان
ملم میکنیا؛ و از (پادا ) عمیشان چیزا نمیکاهیا و هار کاس در گارو اعماا
 .1حسین بستانس جامعهشناسی خانواده با نگاهی به منابع اسالمیس ا .130
 .2ممسن ایمانیس «تربیت اجتماعی»س فصلنامه تربیتس شمارۀ ششاس ا .31
 .3قاسا ابراهیمیپورس شاخ های خانواده مطلوب از دینگاه اسالنس ا .582
 . 4امروزه نهادهایی همچون نهاد آموز که یکی از متولیان آنس منارس می باشنن نیز سعی بر آن دارنن
که به اجرای این امر اقنان کنننس ولی با وجود آنکه منرسه یاک مکاان اجتمااعی اسات و میتاوان
زیست اجتماعی خوبی را در آن تجربه کردس باز نمیتوانن جایگزین نهاد خانواده بوده و نقشهای او
را در تربیت اجتماعی ایفا کنن.
 .5طور.21 :
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خویش است» .پیامبر اعظا در حنیوی درباره نقش پنر در تربیت فرزنان فرماوده
َ
َ َ
َ
است« :قال ُت ْح ِس ُن ْاس َم ُه َو أ َد َب ُه َو ض ْض ُه َم ْو ِضضا َح َسْا؛ پنر باین فرزننانش را بهخوبی تربیات
و جایگاهشان را نیکو بسازد» 1.سعنی شیرازی در اهمیت تربیات فرزنانان اینگوناه
میسراین:
بنووز روبوووزرا کووه سوو ت بوورد

پنوور چووع پوونر نووزبکش پوورور

بووورآر

دوسا داری به نزب

مونار

و ن و بو

2

ردم ووون و پر تووووزر
به ردی در

بجر و ع و

کوع

ور

به ن ا و بن

کوع

از همینرو باین نقاش والانین و اهمیات نهااد خاانواده را در امار تربیات فرزنانان
بهخصوا تربیت اجتماعی که عامی رشن گونههای دیگار تربیات از جملاه تربیات
دینی و عبادی استس جنی گرفته شود .در روایا آمنه اسات کاه روزا عانهای از
کودکان در کوچه مشغو بازا بودنن .پیامبر در حین عبورس چشمش به آنها افتاد
و خواست نقش بسیار بزر پنران و مسئولیت سنگین آنهاا را در رشان کاودک باه
آخرالزماان از دسات
همراهانشان گوشزد کنان .ایشاان فرمودنان« :واا بار فرزنانان
د
پنرانشان» .اطرافیان پیامبر با شنینن این جمله به فکر فارو رفتنان .لمظاهای فکار
کردنن شاین منظور پیامبرس فرزننان مشرکان است که در تربیت فرزننانشاان کوتااهی
میکننن .عرض کردنن« :یا رسو ا ر د ! آیا منظورتان مشرکین اسات؟» حضار فرماود:
«نه؛ بلکه پنران مسلمانی را میگویا که چیزا از فرایض دینی را باه فرزنانان خاود
نمیآموزنن و اگر فرزننانشان پارهای از مسائی دینی را فراگیرننس پنران آنهاس ایشاان
را از اداا این وظیفه باز میدارنن .اطرافیان پیامبر با شانینن ایان ساخنس تعجاب
کردنن که آیا چنین پنران بیمسئولیتی نیز هساتنن .پیاامبر کاه تعجاب آنهاا را از
چهرهشان خواننه بود ادامه داد« :تنها به این قانع هستنن کاه فرزننانشاان از ماا دنیاا
چیزا را به دست آورنن» .آنگاه فرمود« :من از این قبیی پنران بیزار و آنان نیز از مان
3
بیزارنن».
 .5مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ا6س ا .48
 .2مصلحالنین عبنا رد سعنی شیرازیس کلیا سعنیس بوستانس باب هفتاس بخش .23
 .3حسین بن مممنتقی نوریس مستنرک الوسائی و مستنبط المسائیس ا 2س ا .625
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

روشهای تربیت اجتماعی

خانوادهها برای تربیت اجتماعی فرزننان خود میتواننان از رو هاای ذیای اساتفاده
کننن:
 .1قصههای کودکانه

شاین هیچ روشی همچون قصهخوانی برای کودکان در امار تربیات جوابگاو نباشان.
قصه و حکایتهای آموزننهس میتوانن برای تمامی گروهای سنی نقاش خاوبی را باه
عنوان یک ابزار آموزشی و تربیتی ایفا کنن .اما به طور خاااس قصاههای آموزنانه در
دوران کودکی سها بسزایی در تربیت کودکان دارنن .قصهس ساادهترین راه ارتبااطی و
غیرمستقیاترین ابزاری است که میتوانن در تربیت به کار گرفته شود.
قصه باین دارای شرایط ذیی باشنن:
 قصه برای کودک قابیفها باشن.
 قصه باین برای کودک نو و بنیع باشن.
 قصه باین ارز های اخالقی و انسانی همچون صبرس ایماانس مهرباانی باه دیگارانس
مسئولیتپذیریس رو بهکارگیری مهار های اجتماعی و  ...را به کودک بیاموزد.
 قصهها باین جنای از اینکه تبیاینگار ارز هاای مهاا اجتمااعی هساتننس آداب و
رفتارهای اجتماعی را نیز به کودکان بیاموزنن.
شعرهایی که با آموزههای تربیتی باشنس نیز میتوانن کارکردهایی همچاون قصاه را در
امر تربیت کودک ایفا کنن.
 .2بازیهای کودکانه

َََْ َ َ َ
فرموده استَ « :م ْن َک َ
تاب لته؛ 1کسای کاه درنازد او
تان ِع ْْت َ َُ َص ِتبب فلیتَ

پیامبر اکرن
کودکی استس باین برای او کودکی کنن» .بازیس یکای از ابزارهاای بسایار مهاا بارای
تربیت اجتماعی کودکان است که منطب با دوران کودکی باوده و الزن اسات اهمیات
آن از سوی والنین بهدرستی درک شود.
چع که بز کعدک سر و کزرت تزد

پووز ببووز کووعدک بز وون واووزد

بازی برای فرزننان آثار موبت فراوانی دارد که در ذیی به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1مممن بن حسن حر عاملیس وسائی الشیعهس ا 21س ا .486
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 شادی و تجربهآموزی

بازی برای کودکان نقشی حیاتی دارد و موجب پرور روح و وسیلهای برای شادی
و انبساطخاطر کودکان است .این جمله بسیار مشهور است که باازی بارای کودکاان
صرفاً تفریح نیست؛ بلکه کودکان در بستر بازی است که تجرباه میکننان و از طریا
این تجربههاس شیوه درست زننگیکردن را میآموزنن .شاین بتاوان ایان اهمیات را از
حنیث امان صادق برداشت کرد .ایشان در روایتی فرماوده اساتَ « :دع ْاب َْتک ْیل َض ُ
تب
ِ
َس ْب َع ِس ِْ َین؛ 1بگذار فرزنن تا هفتسالگی بازی کنن».
 یادگیری شیوه ارتباط با دیگران

از جمله کارکردهای بازی برای کودکانس یادگیری رفتار با دیگران است کاه میتوانان
به شکیگیری تربیت اجتماعی صمیح در او شود .او با بازی با دیگران یااد میگیارد
که هر رفتار ممکن است چه واکنشی را از سوی فرد و یا افراد دیگر به هماراه داشاته
باشن .او در بازی با سایر همساالن خودس شایوه ایجااد ارتبااط باا آناان را میآماوزدس
دیگران را بهتر میشناسن و از خود نیز شناخت بهتری پینا نکنن.
 رشد عواطف و احساسات و مسئولیتپذیری

بازی میتوانن زمینهساز رشن عواطج و احساسا کودک شودس در تقویات جساا و
روح او تأثیر زیادی گذاشته و او را بهساوی زنانگی اجتمااعی و قباو مسائولیتها
راهنمایی میکنن .کودک با بعضی از بازیهاس ماننن لباس پوشاننن به عروساکس غاذا
پختنس رناگآمیزی عکسهااس جاواب دادن باه تلفان و ...باه تمارین نقاش خاود و
مسئولیتها در بزرگسالی مشغو میشودس موجب ارتبااط کاودک باا ممایط بیارون
میشود و دنیای اجتماعی او را گستر میدهن .در روایتای اماان کااظا علیهالساالن
ُ َ َ ُّ َ َ ُ ُ
الغَلم فی ص َغر َِ ل َی ُ
کو َن َحلیما فتی ِک َب ِتر َِ؛ پساننینه اسات کاه
ِ ِ ِ
فرموده است« :تستحب عرامة ِ
فرزنن در کودکی به بازا و جست و خیز بپردازد تا در بزر سالی بردباار و باوقاار
2
باشن».
بازی آثار دیگری همچنین شکوفایی استعنادهای بالقوهس آشانایی باا قاوانین و قواعان
اجتماعی و یادگیری شیوه عمی به آنها نیز ارد.
 .1مممن بن علی صنوقس من الیمضره الفقیهس ا 3س ا .492
 .2عباس قمیس سفینه البمارس ا 6س ا .666
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نقش والدین در بازی فرزندان

والنین درباره بازی فرزننان خود چنن نقش مها دارنن که بایسته اسات بانان توجاه
کننن:
الف .والنین نباین مانع از بازی فرزننان خود شونن و هار اماری را کاه میتوانان در
بازی کودکان ممنودیت ایجاد کننس برطرف کننن .در کتاب سایههای آفتاب به نقی از
اطرافیان امان خمینی نقی شنه است« :آن روز پس از تعمیر رادیوس صنای امان توجه
مرا به خود جلب کرد« :رادیو را کجاا میگذاریان؟» عارض کاردن :روی میازس کناار
دستتان .امان فرمودنن« :نهس جایی بگذارین که دست بچه به آن نرسان و بهتار اسات
روی تاقچه بگذارین» .با کمی تأمی مقصود امان را دریاافتا .حضار اماان بارای
آنکه ها رادیو ممفوظ باشن و ها مجبور نباشان مجاا تمار کاود را ممانود و
1
سلب نماینس آن را با امر و نهی آزردهخاطر سازدس این دستور را فرمود».
ب .والنین باین با همراهی کودک خود در انجان بازیهاس صفا اخالقی و اجتمااعی
را به او بیاموزنن .عیبهای رفتاری او را بهگونهای غیرمستقیا به او بازگو کارده و راه
اصالح رفتارهای نادرست او را برایش بیان کننن .از جمله بازیهایی کاه میتوانان در
امر تربیت اجتماعی کودک نقش ایفا کنن میتوان این موارد را نان بارد :اجارای تئااتر
(انجان یک شغی)س و معلابازی (برای آموختن مهار هاای ارتبااطی و از باین باردن
کمرویی در کودکان).
ج .والنین باین توجه کننن که بهترین بازیهاس برای کودکاان و نوجواناان بازیهاایی
است که بهصور گروهی با همساالن صور میگیرد و در این باره والنین باین باا
انتخاب گروه همساالن مناسب برای فرزننان خودس در امار تربیات اجتمااعی ایشاان
نقش بسیار مهمی ایفا کننن.
 .1الگوسازی مناسب

فرزننان بهگونهای آینه رفتار نزدیکان خود هستنن و آنچه را که از اطرافیاان خاود باه
خصوا پنر و مادر مشاهنه میکنننس نهادینه و تکرار میکننان .الگویهاای درسات
میتوانن زمینهساز شکیگیری رفتارهای مطلوب فرزننان باشن .هماین امار میتوانان
 .1مممنحسین رحیمیانس در سایه آفتاب :یادها و یادداشتهایی از زننگی امان خمینی س ا .194
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دلیلی بر اهمیت الگو باشن .از همینرو الزن است والنینی که دغنغه تربیت اجتماعی
صمیح فرزنن خود را دارننس ابتنا به اصاالح رفتارهاای خاود پپرداختنان تاا بتواننان
الگویی مناسب برای فرزننان خود باشنن .نتیجه این فراینن میتوانن مشاهنه رفتارهای
خوب و مناسب فرزننان در اجتماع و فعالیتهای گروهی باشن.
 .2ارتباط با خویشاوندان

یکی از مواردی که میتوانن زمینهساز تقویت رفتارهای اجتماعی فرزننان باشنس دینار
با خویشاوننان و صلهرحا است که در آموزههاای دینای بسایار بانان توصایه شانه
ُ
َ
َ
سهائ ُل َ
ون ِبه ِ َو
است .در اولین آیه سوره نساء اینگونه آمنه اساتَ « :و اتقهوا الله َ الهذ ت
َْ
َ َ ََْ ُ ْ َ ً
اْل ْر َ
قینا؛ و از خنایی بپرهیزین که (همگی به عظمت او معترفیان؛
حام ِإن الل كان علیکم ر
و) هنگامی که چیزی از یکنیگر میخواهینس نان او را میبرین! (و نیز) (از قطع رابطاه
با) خویشاوننان خودس پرهیز ِ
کنین زیرا خناوننس مراقب شماست» .در روایتی دیگار از
َ َ َْ َ
َُ
رسو خنا آمنه استِ « :إ َن أ ْع َجِ الخ ْی ِر ث َوابا ِصلة َّالر ِح ُِ؛ 1پادا صله رحاس سریعترین
پادا کار خیری است که به انسان میرسن».
عمی به این توصیه دینی دو فاینه ِ
دارد نخست آنکه فرزنانان باا مشااهنه رفتارهاای
والنینس رفتارهای درست اجتماعی را میآموزنن که در مباحث روانشناختیس از آن باه
یادگیری مشاهنهای 2تعبیر میشود .آلبر بننوراس  3یکای از روانشناساان مطارح در
حوزه روانشناسی یادگیری بر این باور است که مهاتارین ناوع یاادگیریس یاادگیری
ِ
فراینن یادگیری از طری نگاه کردن به دیگرانس
مشاهنهای است .یادگیری مشاهنهایس
4
حفح اطالعا س و سپس تکرار رفتارهای مشاهنه شنه است.
یکی دیگر از فواین صلهرحاس آن است که فرزننان در یک فضاای عملایس میتواننان
با تمرین مهار هایی که از والنین خودآموختهانانس رفتارهاای خاود را باه معارض
نمایش گذارنن و والنین با دینن رفتارهاس نقاط قو و ضاعج رفتارهاای اجتمااعی
ایشان را کشج کرده و در یک فضای مناسب پیرامون آن با فرزنن خود گفتگو کننان.
 .1مممن بن یعقوب کلینیس الکافیس ا 2س ا .160
2. Observational Learning
3. Albert Bandura

 .4حسین زارعس روانشناسی یادگیریس ا .143
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در اصی دینار با نزدیکاان و خویشااوننانس فضاای خاوبی بارای تجرباه رفتارهاای
اجتماعی و کشج آثار و فواین رفتارهای بهنجار و نابهنجار اجتماعی است.
 .3تقویت رفتارهای مثبت اجتماعی

از نگاه اسالنس تنبیه بننی امر ناپسانن شامرده میشاود .خاانوادهاا از دسات فرزنان
شرورشان کالفه شنه بودنن .بیادبی فرزنن خردسا س پنر و هماه اهای مناز را رناج
میداد .بیرون از منز نیز کسی از آزار و اذیت او آسایش نناشت .پنر نیز هر بار او را
به باد کتك میگرفتس به امین اینکه بر اثر تنبیهس دست از کارهااا زشات باردارد؛ اماا
فاینهای نناشت .روزا دست فرزنن خود را گرفت و نفسزنانس نازد اماان کااظا
آورد و از وا شکایت کرد .حضر نگاهی به آن مارد کارد و خواسات راه و رو
َ
َ ْ
تربیت کردن را به او بیاموزد .فرمود« :ال َتض ِر ْب ُه َو ْاه ُج ْر َُ َو ال ُت ِطتِ؛ 1او را نزنس بلکاه باا او
قهر کنس اما خیلی طو نکشن».
در مباحث روانشناختیس یکی از اموری که میتوانن باه افازایش و یاا نهادیناه شانن
رفتارهای موبت گرددس تقویت موبت است .هر گاه بعن از بروز یک رفتاارس ممرکای را
وارد ممیط کنیا و آن ممرک احتما بروز آن رفتار را افزایش دهن یا سبب بقااا آن
شودس به چناین ممرکای «تقویتکننانه موبات» 2میگوینان .بارای مواا اگار بعان از
رفتارهای خوب اجتماعی فرزننانس به ایشان هنیهای داده شود که مورد عالقه ایشاان
3
استس میتوانن موجب تقویت و یا افزایش آن رفتار بهنجار گردد.
امان خمینی در استفاده از راهکار تربیتای تشاوی س از شایوههایی همچاون تشاوی
زبانیس خرین یک هنیه کوچکس نواز کردن و بوسینن فرزننان یا نوه های خاود و
 ...استفاده مینمود .یکی از نوههای امان نقای میکنان« :مان هار موقاع پایش اماان
میرفتاس مرا تشوی به نماز میکرد .یادن میآین که وقتی  5ساله بودنس وارد اتااق آقاا
شننس دینن دارد نماز میخواننس من ها پشت سر ایشان نماز خوانانن .پاس از نماازس
4
امان چنن کتاب به من جایزه دادنن».
 .1مممنباقر مجلسیس بماراالنوار ا 110س ا .99
2. Positive Reinforcement

 .3گی آرس لفرانسواس نظریههای یادگیری انسانس ا .105
 .4معصومه عبنالمسینیس «سیره رفتاری بزرگان با فرزننان»س مجله طوبیس فروردین 1385س شماره . 4
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رفتارشناسی تربیت دینی در خانواده شهدا
حجتاالسالم و االمسلمین محمدباقر نادم
قال رسول الل

*

َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ
َ ُ
صالُ :ح ِّب ن ِّنیک ْم و
« :ادبوا اوالدكم علی ث ِ
َلث ِخ ٍ

َ ُْ
ُ ِّ َ ْ َ ْ َ َ
1
رآن»
حب اه ِل بی ِت ِ و علی ِقراء ِة الق ِ

مقدمه

مسئولیت اصلی تربیت و انتقا فرهنگ در درجه او س متوجه خانواده است که اولاین
و مهاترین پایگاه شکیگیری و رشن شخصیت و فرهنگ افراد به شمار مایآیان 2.از
نگاه دینیس والنین باین نسبت به امور دینی و اخالقای فرزنانان خاود اهتماان داشاته
باشنن تا فرزنن باه رو صامیح تربیات شاود و راه و رساا بنانگی و ساعاد را
بیاموزد .امان سجاد درباره وظیفه پنر نسبت به تربیت دینی فرزنن فرموده است:
َ
َْ
ِّ
َ َ َ
« َو أ َّن َك َم ْس ُئول َع َّما ُول َیت ُه ِم ْن ُح ْس ِن اِل َد ِب َو ال َّ الل ِة َعلی َر ِّبه؛ 3تو (پنر) نسبت به فرزنن خاود
مسؤو هستی که او را نیکو تربیت نماایی و او را باه ساوی پروردگاار رهنماون
شوی».
بیشک اگر تربیت فرزننان که عناصر تشکییدهننه جامعه هستننس مبتنی بار فرهناگ
ایوار و شهاد باشن؛ میتوان منعی شن که کاربردیترین و منطب تارین الگاو بارای
* کارشناس ارشن علون قرآن و حنیث.
 .1علی بن حسانالنین متقی هننیس کنز العمدا س ح « :45409فرزننانتان را به سه چیز ادب کنین :عشا
به پیامبرتانس عش به خاننان او و قرآن خواننن».
 .2ر.ک :پایگاه نوین شاهنس «عوامی مؤثر بر پنینآیی و گستر

فرهنگ ایوار و شهاد »س 1386/10/12س

کن خبر.87722 :
https://navideshahed.com/fa/news/87722

 .3حسین نوریس مستنرک الوسائیس ا 15س ا .168
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تربیت دینی را برگزینهایا؛ چرا که هشت سا دفاع مقانس دارای پشاتوانه فرهناگ
دینیس سیاسی و ملی است و خاستگاه اصلی تعیین وظایج و ارز های اخالقای کاه
رزمننگان بنان پایبنن بودننس منبعث از باورهاا و اعتقاادا دینای آناان باود .انطبااق
اننیشه اسالمی و تأثیرگذرای گفتمان تشیع در دفاع مقانسس باه انانازهای گساتره و
فراگیر بود که به جرأ میتوان گفت در جزئیترین رفتار و اننیشه رزمننگان ظهاور
و بروز داشت .همچنین تربیت مبتنی بر ایوارگری و شهاد طلبای نقاش بسازایی در
حفح دین و ارز های آن و استقال کشور ایفا میکنن .تبیاین و شناسااننن فرهناگ
ایوار و شهاد س از مکانیزنهای دفاعی اساالن بارای تسالیح جامعاه در برابار هجاون
فرهنگهای غیرخودی است 1.در نتیجه دفاع مقنس را میتاوان دانشاگاه فرهناگ و
سبک زننگی اصیی ایرانی اسالمی خوانن و مطالعه زننگینامه شهناس ارتباط با والنین
و خانواده شهنا و استفاده از الگوهای تربیتی سیره شهنا را میتوان باه عناوان معیاار
تربیت صمیح و اسالمی به خانوادههاای عصار حاضار معرفای کارد تاا باا تربیات
خااانوادگی مبتناای باار آمااوزههااای ایوااار و شااهاد س بتوانناان فرهنااگ ایوااارگری و
شهاد طلبی را در جامعه ارتقا بخشنن.
عوامل مؤثر در ایجاد فرهنگ ایثار و شهادت

هر نقشی که خانواده در تربیت و شکیدهی اخالقیا فرزننان خاود پیااده مایکنانس
مستقیماً در جامعه تأثیر میگذارد .با توجه به این امرس باین شرایط ممیطای مناساب و
زمینههای تربیتی که به شکیگیری شخصیت دینی و اخالقی فرزننان و رسینن آنهاا
به سعاد کمک میکننس معرفی شود .بنیهی است در این مسیرس پایبنانی والانین و
خانواده به مهار های تربیتی و اخالقیا س مهاترین راهکار انتقاا مفااهیا ارزشامنن
دینی و اخالقی به نسی آیننه است .برای اینکه فرزنن خود را بهگونهای تربیات کنایا
که با فرهنگ ایوار و شهاد مأنوس شودس بایسته است عوامی ذیی را در نظر بگیریا.
 .1جلیی صفریس «تأثیر نقش فرهنگ ایواار و شاهاد
ا.102

بار ارتقاای معناوی بسایجیان»س مجلاه حصاونس

رفتارشناسی تربیت دینی در خانواده شهدا
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 .1رعایت ضوابط شرعی قبل از تولد فرزند

همانگونه که فرزنانان در ویهگایهاای جسامی از پانر و ماادر ار مایبرنانس در
ویهگیهای معنوی و حاال روحی نیز ار مایبرنان؛ یعنای بانون کوچاکتارین
فعالیت اختیارس صفا و خصای والنین را فرا میگیرنن و با هماان مشخصاا باه
وجود میآینن .دوران جنینی افزون بر اینکه دوران تکامی جسمی و ایان شاکیگیاری
اعضا و جوارح اوستس دوران دریافت پیانهای تربیتی و تأثیرپذیری اخالقی و روانای
او نیز میباشن .کوچکترین رفتار خوب یا بن والنین میتوانن در حااال روحای و
روانی جنین تأثیرگذار باشن .یکی از وظایج خانواده برای پرور نسلی پا و آمااده
شهاد و فناکاری در راه ح س مراقبتهای حسابشنه دوران جنینی فرزنن و فراها
کردن زمینه رشن سالا و کامی او در این برهه حسااس و سرنوشاتسااز اسات .باه
همین دلیی است که اننیشمننان مسلمان با تکیه بر احادیاث و روایاتس معتقننان در
صورتی که مادر در ایان حمی از ذکر خناس شرکت در مجالس الهایس خوانانن قارآنس
توجه به واجبا و حفح آرامش غفلت نکنن؛ در روان و مغز کود و رشن روحای و
1
معنوی او اثر بسزایی دارد.
هر چنن کار اصلی تربیت هنفمنن فرزننان پاس از تولان آنهاا آغااز مایشاودس اماا
مسئولیت پنر و مادر پیش از آن شروع میشود .اگر زوجین قبی از فرزنندار شننس با
استفاده از روزی حال و تقین به آداب مذهبی و شرایط اخالقای و معناوی مناسابس
2
اقنان به فرزننآوری کننن؛ به وظایجشان قبی از تولن عمی کردهانن.
مادر شهین غالمرضا برزگر در مورد دوران بارداری خود میگوین« :پنرن توصیه کارد
در این چنن ماه خانه کسی که میدانی خمس نمیدهن و اهی رعایت احکاان نیسات
یا بیبننوبار استس نرو؛ حتی از رفتن به مراسااهاای عروسای هاا کاه سااز و آواز
3
داشتننس مرا منع میکرد».
همچنین مادر شهینان مجین و مهنی زینالنین درباره دقت در حفح طهار نطفاه و
 .1حسین انصاریانس نظان خانواده در اسالنس ا .396
 .2ر.ک :حسین مممودیانس دانش خانوادهس ا.118
 .3پایگاه اطالعرسانی گلزار شهنای تهرانس « 30سا است دوشانبه و پنجشانبه مهماان پسارن هساتا»س
1398/09/20س کن خبر.88961 :
https://www.yashahid.com/88961
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پاکی جنین از همان ایان قبی از تولن فرزننانش میگوین:
زمان بارداری مهنی و مجینس در تهاران زنانگی مایکاردیا .دوران ساخت خفقاان
شاهنشاهی بود؛ سعی من بر این بود ضمن رعایات طهاار و پااکیس تعاالیا عالیاه
وحی را در زمان بارداری لماظ کنا .همچنین تأمی و دقت بسایار در افکااری کاه از
ذهن من به عنوان یک مادر میگذشتس داشتا و نسبت باه تغذیاه و خاوردن غاذای
طیدب و طاهر و حال س در دوران بارداری بسیار دقت مایکاردن؛ چاون معتقان باودن

تأثیر زیادی بر روی جنین دارد.

1

مادر شهین منافع حرن هادی ذوالفقاری نیز میگوین« :برای تربیت فرزننانا همه چیاز
را از همان دوران بارداریان رعایت میکردن .مادرن از بچگی به من یاد داده باود کاه
در دوران بارداری هر چیزی بخوریاس روی بچه ما تاأثیر مایگاذارد و بایان احتیااط
2
ال هر حرفی نزنیاس هر لقمهای نخوریا و با وضو باشیا».
کنیا؛ مو ً
 .2تغذیه و لقمه حالل

همانگونه که لقمه حال در تربیت و سعاد انسان مؤثر استس در مقابای اساتفاده از
ما و لقمه حران نیز موجب شقاو و بانبختی مایشاود؛ چنانکاه اماان صاادق
ْ
ُّ
َ
فرموده است« :ک ْس ُب ال َح َر ِام َی ِب ُین ِفب الذ ِّر َّی ِة؛ 3اثار درآمان حاران و نامشاروعس در نسای و
اوالد ظاهر میشود».
با توجه به تأکین قرآن و روایا نسبت به لقمه حال و نهی از خاوردن لقماه حارانس
والنین شهنا نسبت به پاکی لقمه دقت ویههای داشتنن .شهین عبنالمسین برونسای در
مورد اهتمان پنر در کسب روزی حال و پرهیز از ما حران میگوین:
پنرن ابتنا در یک مغازه لبنیاتی کار میکرده اسات .بعان از مانتی کاار

را تعطیای

کرده و در آن وقت مادرن از او پرسینه است :چرا سر کاار نمایروی؟ پانرن گفات:
درآمنی حران داشتا و چون خودن شاهن باودن کاه صااحب مغاازه شایر را باا آب
مخلوط کرده و میفروخت .بنابراین ترک این فعی بر من واجب اسات .بعان از ایان
 .1پایگاه اطالعرسانی حوزهس «شهین زینالنین در کالن مادر قهرمان»س 1397/07/28س کن خبر.55881 :
https://hawzah.net/fa/Discussion/View/55881

 .2مرتضی کرامتیس سربازان سردارس ا .45
 .3مممن بن یعقوب کلینیس اصو کافیس ا 5س ا .125

رفتارشناسی تربیت دینی در خانواده شهدا
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شغی به حرفه بنایی روی آورد و معتقن بود میتوانن از این طری لقمه حاللای تهیاه
نماین.

1

 .3محیط خانواده

خانوادهس بهترین ممیط برای تربیت کودک است .ممیط خانه و رفتاار خاانوادهس تاأثیر
فاحشی در رشن شخصیت و باورهای کودک دارد .در صورتی که میان هماه ابعااد و
ارکان خانواده همکاری الزن و هماهنگی صمیح اتفاق بیفتانس فرزنانان خاوبی رشان
مییابنن و انسانهاای آرماانی تربیات خواهنان شان .اماان علای دربااره اهمیات
تأثیرپذیری کودک از ممیطس به فرزنن خود امان حسان فرماوده اساتََّ « :إنمتا َق ُ
لتب
َ ُ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ
َ َ ُ َ ُ َ
َ
ِس َتو ق ُلبتك و
فبادرتتك ِبتاِلد ِب قبتِ أن ی
تبء ق ِبلتته،
الح َ ِث
الخالی ِة ما ا ِلِبَ فیهتا ِمتن ش ٍ
کاِلرض ِ
ِ
َ َ َ ُ
شت ِغِ ل َُّب َك؛ 2د نوجوان همچون زمین خالی است که هار چاه در آن افکنانه شاودس
ی

میپذیرد .از اینرو من پیش از آنکه دلت سخت و فکر مشغو شودس باه تأدیاب و
تربیت تو پرداختا».
به نظر همه روانشناسانس اخالق و رفتار در ممایط خاانواده پایاهگاذاری مایشاود و
کودکان از طری دیننها و شنیننها راه و رسا زننگی را میآموزنن؛ 3یعنی افزون بار
تأثیرگذاری یك جانبه خانواده بر خل و خاوی کاود س ناوعی آماوختن دیاناری و
شنیناری نیز توسط کود صور میگیرد که والنین و اطرافیانس آموزگاران خواساته
و ناخواسته این آموز خواهنن بود .عالمه طباطبایی میگوین:
از نخستین روزی که کودک سخن یا اشااره را مایفهمانس پایاه اخاالق پساننینه و
صفا شایسته را در روان وی بناا نهااده و اساتوار ساازنن و تاا مایتواننان او را از
موضوعا خرافی نترساننن و از کارهای زشت و خالف عفت بازدارنن و خاود نیاز
از دور و بنگویی و دشانان الفااظ رکیاک اجتنااب کننان و در برابار وی کارهاای
پسننینه کننن تا عفیج و عالی طبع بار آین.
 .1خاطرا

شهین عبنالمسین برونسیس اطالعا

4

دریافتی از کنگره سرداران و  23000شهین استانهای

خراسان.
 .2مممن بن حسین شریج الرضیس نهج البالغهس نامه .31
اخالقی کودکانس ا .17

 .3علی قائمیس خانواده و مشکال
 .4مممن مممنی ریشهریس میزان المکمهس ا 10س ا . 721
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

الزمه تربیت کردنس تربیت شنن است .مؤترترین رو تربیتایس آن اسات کاه مربای
خود در مقان عمی الگوی تربیت مطلوب برای متربی باشن .بنابراین تربیاتس مقولاهای
دو جانبه است و والنین ضمن تربیات فرزنانانس خاود نیاز در ایان فراینان تربیات
میشونن .از اینرو حاکمیت فضای مذهبی و سخن گفتن درباره ح طلبیس فاناکاری
و ممترن شمرده شنن مقان شهین و فرهنگ شهاد توساط هماه اعضاای خاانوادهس
بستر پذیر فرهنگ ایوار و شاهاد را هاا در والانین و هاا در فرزنانان فاراها
میکنن .مادر شهینان مجین و مهنی زینالنین درباره کیفیات فضاای خاانوادگی کاه
فرزننان شهین در آن پرور یافتننس میگویان« :باا وجاود شارایط خااا زماان
طاغو س سعی ما در پاسناری از ممیط مذهبی خانه و دور نگه داشاتن فضاای آن از
گناه بود و معتقنن رمز تعالی فرزننان ما نیز در همین امر باود :کساب روزی حاال س
1
ایجاد ممیط پاک و فضای دور از گناه در خانواده».
 .4مراسم مذهبی و توسل به اهلبیت

یکی از سنتهای تأثیرگذار تربیتیس همراه کاردن و شارکت دادن فرزنان در مجاالس
مذهبی و جلسا سوگواری اهیبیت بهویهه ساالر شهینان است .بیاان حاواد
عصاار ائمااه و عباار هااای عاشااوراس موجااب نهادینااه شاانن عش ا و ممباات
َ
در د و جان فرزنن میشود؛ چنانکه پیامبر اکرن فرموده اسات« :ا ِّدبتوا
اهیبیت
َ
ْ
َ
َ ُ
والد ُک ُْ َعلی ثَلث خَالُ :ح ِّب َن ِّبی ُک ُْ و ُح ِّب ا ْهِ َب ْیته َو َ
َا َ
ترآن؛ 2فرزنانانتاان را باه
ِ
ال
ة
اء
ر
ق
لی
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
سه چیز ادب کنین :عش به پیامبرتانس عش به خاننان او و قرآن خواننن».
کارشناسان تربیتی معتقننن در کنار اخالق نیکاو و اساالمی والانین و پاشاینن باذر
ممبت اهیبیت در د و جان کودکس مهیا کردن ممیطی آرامشبخاش و عااطفی
برای کودک و برقراری رابطهای ممبتآمیز نیز میتوانن بساتر الزن را بارای پاذیر
پیانهای تربیتی خانوادهس از جمله هانایتگریهاای آنهاا باه ساوی فرهناگ ایواار و
شهاد فراها آورد و با وابستگی و اطمینانی که فرزنن نسبت به والنین پینا میکنانس
3
به آسانی آموزههای اخالقی و معنوی آنان را میپذیرد.
 .1پایگاه اطالعرسانی حوزهس «شهین زینالنین در کالن مادر قهرمان»س 1397/07/28س کن خبر.55881 :
https://hawzah.net/fa/Discussion/View/55881

 .2علی بن حسانالنین متقی هننیس کنز العمدا س ح .45409
 .3علی قائمیس خانواده و مشکال اخالقی کودکانس ا .33

رفتارشناسی تربیت دینی در خانواده شهدا

مادر شهین منافع حارن هاادی ذوالفقااریس تاأثیر توسای باه اهایبیات
روضهخوانی سینالشهنا در زننگی فرزنن را اینگونه شرح میدهن:
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باهویاهه

کمک خناونن لمظه به لمظه زننگی هماراها باود کاه توانساتا دیان را در تربیات
بچهها جاری کنا .اهیبیت
اهیبیت

کنارمان بودنن .من بچههاا را از کاودکی باا قارآن و

آشنا کردن .از سرگذشت اماماان

برایشاان حارف مایزدنس دعاا و

زیار عاشورا را مرتب در خانه برایشاان مایخوانانن .هاادی از بچگای باه هیئات
میرفت و با بچههای مسجن رفت و آمن داشت .هار وقات او را گوشاهای از خاناه
میدیننس یا نوحه گو

میکرد و سینه میزد و یا زیر لب روضاهخاوانی مایکارد و

آران آران برای خود

نوا گرفته بود .فرقی نمیکرد مشغو چه کاری است؛ در هماه

حا ذکر حسین
به اهیبیت

س حسین
حقیقتی است.

از لبش نمیافتاد .من به واقع فهمیانن عشا هاادی
1

مادر شهینان زینالنین نیز عالقه و وابستگی دو فرزنن شهین
اینگونه توصیج میکنن:

به روضه و توسای را

ما خانوادگیس اهی روضه و جلسا مذهبی بودیا .از همان کودکی بچههاا را هماراه
خود به هیأ میبردیا و در مجالس روضه شرکت میکردیا .این عادتی شانه باود
برای آنها که همیشه در این مجاالس شارکت کننان .عالقمنانی و عشا باه ائماه
اطهار

در آقا مهنی خیلی نمود داشات .او همیشاه ناان مباارک ائماه

را باا

بهویهه وقتی نان حضار زهارا
احتران خاا و ذکر القاب مقنس به کار میبردس 
بر زبانش جاری میشنس اشک در چشمانش حلقه میزد.

2

 .5دوستی و معاشرت

دوستی و معاشر با دیگرانس از عواملی است که در شکیگیری شخصیت و تربیات
فرزنن نقش جنی دارد .معاشر و همنشینی با دوساتان ساالا و باا ایماانس موجاب
رشن شخصیت اجتماعی و تقویت ارز های اخالقی و معناوی در جاوان میشاود.
گاهی والنین با بیتوجهی به هویت اسالمی و نیازهای دینای فرزنانس خاود ماانع از
 .1مرتضی کرامتیس سربازان سردارس ا .46
 .2پایگاه اطالعرسانی حوزهس «شهین زینالنین در کالن مادر قهرمان»س 1397/07/28س کن خبر.55881 :
https://hawzah.net/fa/Discussion/View/55881
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ِ
ِ
درست او میگردنن و با ممانعت از رابطه حسابشنه او باا افاراد شایساته و
انتخاب
حضور در جمعهای دوستانه مذهبیس مانع دینن الگوهای رفتاری پسننینه میشونن.
اهمیت همنشینی با دوست شایسته تا آنجاسات کاه در دوران دفااع مقانس برخای
جوانان بیگانه با فرهنگ جهاد و شهاد س گاه به واسطه دوستی و معاشر با دوستان
بسیجی و رزمننهس چنان شیفته فضای معنوی و اخالق حسنه آنها شننن که سارانجان
پابهپای رفقای خود از جبهه سر در آوردنن و عاقبتشان ختا به خیر و شهاد شان.
َ
ُ 1
َ ُ َ
َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ
خالتِ؛
لیل ِته فلیْظتر أحت کُ متن ی ِ
دین خ ِ
پیامبر اکرن در اینباره فرموده است« :المرء علی ِ
انسان به دین دوستش است؛ پس هر یک از شما بنگارد کاه باا چاه کسای دوساتی
میکنن».
بر اساس اهمیت مسائله مراقبات و نظاار والانین بار ممایطهاای اجتمااعی کاه
فرزننشان در آنها رفت و آمن میکننس مادر شهین مممنرضا شمسالنین میگوین:
اگر آن دنیا راجع به پنر و مادر از من بپرسننس میگویا :خنایا! پنر و ماادرن بهتارین
پنر و مادر دنیا بودننس آنها در تربیت من هیچ کوتاهی نکردنن .همان لمظاه پانر
از راه رسینس به پنر

گفتا :ببین پسر چه میگوین؟ گفت :چه میگویان؟ گفاتا:

میگوین شما و بابا بهترین مادر و پنرین .گفت :چطور؟ مممنرضا گفت :اماروز در
بسیج بودن .یکی از بچهها گفت :مممنرضا! بابا آمنه بود ببینن تو واقعااً هار شاب
به مسجن میایی یا نه؟ در دلا به گنرن آفرین گفتا که دورادور مواظاب بچاههاایش
است تا خنای ناکرده راه خطا نرونن.

2

 .6محیط مدرسه و جامعه

هر چنن تربیت اسالمی و ایوارگرانه اوالً و بالذا وظیفه و مسئولیت خاانواده اساتس
اما خانوادهها نباین نقش دیگر عوامی تأثیرگذار فرهنگی را نادینه بگیرنن .دست یافتن
به فرهنگ پر ارز ایوار و شهاد و گستر دادن آن در همه ساطوح اجتمااعس باه
استفاده بهیناه از امکاناا و ابزارهاای فرهناگسااز جامعاه و نیاز همااهنگا تماان
 .1مممن بن حسن طوسیس األمالیس ا 518س ح .1135
 .2پایگاه نوین شاهنس «شیوه تربیت فرزنن از زبان مادر شهین مممنرضاا شامسالنین»س 1396/11/20س
کن خبر.421367 :
https://semnan.navideshahed.com/fa/news/421367

رفتارشناسی تربیت دینی در خانواده شهدا
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مجموعههای تأثیرگذار نیاز دارد که مهاتارین آنس منرساه اسات و بخاش مهمای از
تعلیا و تربیت ارز ها با توجه به نقش معلاس همکالسانس دوستان هاسا و فضااا
منرسه شکی میگیرد.
دو رکن اساسی روابط انسانی حاکا میان معلا و داناشآماوزس عامای مهاا در تبیاین
ارز ها در منرسه است .بنابراین از یکسو اخالق و رفتاار معلاا و از ساوی دیگار
سالمت اخالقی و روانی دانشآموزانس نقش مهمی در سازننگی یاا ویرانای اخالقای
فرزنن ایفا میکنن.
معلا به سبب نفوذ معنوی خود با تمان رفتار س الگوهاا و سرمشا هاایی در اختیاار
شاگردان قرار میدهن و آنان از تمان حرکا س سکنا س اشارا و حتی واژههاایی کاه
معلا در خال انجان وظیفه تعلیا از آنها استفاده میکننس به شن تااثیر مایپذیرنان.
مادر شهین غالمرضا برزگر با عنایت به اینکه افزون بر نقش تأثیرگذار معلااس فضاای
مذهبی و معنوی حاکا بر منرسه و داناشآماوزان در تربیات دینای فرزنانان نقاش
بسزایی داردس میگوین« :یکبار غالمرضا در منرسه با یکی از بچهها دعوا کرده بود و
اتفاقاً تقصیر ها با او نبود .مادر دوستش او را دعوا کرده بود .فردایش رفتا منرساه و
گفتا شما به چه حقی سر بچه من داد زدیس آن ها وقتای بایتقصایر اسات؟ وقتای
1
آمنیا خانه به او گفتا از این به بعن باین یاد بگیری خود از حقت دفاع کنی».
مراکز آموزشی در سطوح مختلجس بستر مناسبی برای ایجاد و نهادینه کاردن فرهناگ
صمیح هستنن؛ زیرا از ابزارهای نفوذ فرهنگس تغییر نگر در افراد آن جامعه است و
قشر جوان و نوجوان به جهت خصوصیا روانشاناختیس اثرپاذیرترین گاروههاای
جامعه هستنن .بنابراین مسئوالن امور تربیتی و فرهنگیس دو شایوه جهات بسترساازی
برای فرهنگ شهاد در جامعاه پایش رو دارنان؛ یکای مباارزه باا فرهناگ مهااجا
بیگانگان و پاکسازی جامعه از ابزار و برنامههای فرهنگ مهاجا و دیگری معرفای و
اشاعه فرهنگ اصیی اسالن نابس الگوهای رفتااریس باورهاای اعتقاادی و اخالقای و
2
عناصر حماسهساز آن.
 .1پایگاه اطالعرسانی گلزار شهنای تهرانس « 30سا است دوشانبه و پنجشانبه مهماان پسارن هساتا»س
1398/09/20س کن خبر.88961 :
https://www.yashahid.com/30/88961

 .2جلیی صفریس «تأثیرنقش فرهنگ ایوار و شهاد

بر ارتقای معنوی بسیجیان»س مجله حصونس ا.110
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با نگاه به سیره و زننگی شهینان زینالنینس مایتاوان تاأثیر پااکی و ساالمی فضاای
منرسه در تربیت آن٬ها را به روشنی مشاهنه کرد؛ چنانکه مادرشان میگوین« :به علت
جو منارس زمان شاهس سعی میکردیا بچهها را در منارس ملی ثبتنان کنیا؛
آلودگی د
چون تقینا شان بیشتر بود .ویهگی آنها این بود که به عبادا س خصوصاا نمااز او
وقتس تالو قرآن و شرکت در نماز جماعات و حضاور در مجاالس دینای بسایار
1
گرایش داشتنن».
فهرست منابع
کتب

.1انصاریانس حسینس نظان خانواده در اسالنس قا :انتشارا ان ابیها س . 1379
.2شریج الرضیس مممن بن حسینس نهج البالغهس ترجمه مممن دشتیس چاپ او س قا:
مشهورس . 1379
.3طوسیس مممن بن حسنس األمالیس چاپ او س قا :دار الوقافهس 1414ق.
.4قائمیس علیس خانواده و مشکال اخالقی کودکاان :خاانواده و مشاکال اخالقای
کودکانس تهران :انتشارا امیریس . 1369
.5کرامتیس مرتضیس سربازان سردار (شجاعت ها و رشادتهای سردار قاسا سالیمانی و
شهنای منافع حرن)س قا :انتشارا سه نقطهس . 1395
.6کلینیس مممن بن یعقوبس اصو کافیس ترجمه سین جواد مصاطفویس تهاران :دفتار
نشر فرهنگ اهیبیت س 1348ق.
.7مقتی هننیس علی بن حسانالنینس کنز العمدا س
.8مممودیانس حسینس دانش خانوادهس تهران :انتشارا سمتس . 1383
 .9مممنی ریشهریس مممنس میزان المکمهس قا :انتشارا دفتار تبلیغاا اساالمیس
. 1371
 .10نوریس حسینس مساتنرک الوساائیس بیارو  :مؤسسا آ البیات إلحیااء التارا س
1408ق.

 .1پایگاه اطالعرسانی حوزهس «شهین زینالنین در کالن مادر قهرمان»س 1397/07/28س کن خبر.55881 :
https://hawzah.net/fa/Discussion/View/55881

رفتارشناسی تربیت دینی در خانواده شهدا
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مقاالت و پایگاهها

 .1پایگاه اطالعرسانی حوزهس «شهین زینالنین در کالن مادر قهرماان»س 1397/07/28س
کن خبر.55881 :
 .2پایگاه اطالعرسانی گلزار شهنای تهرانس « 30سا است دوشنبه و پنجشنبه مهماان
پسرن هستا»س 1398/09/20س کن خبر.88961 :
 .3پایگاه نوین شاهنس «شیوه تربیت فرزنن از زبان مادر شهین مممنرضا شمسالنین»س
1396/11/20س کن خبر.421367 :
 .4پایگاه نوین شاهنس «عوامی مؤثر بر پنینآیی و گستر فرهناگ ایواار و شاهاد »س
1386/10/12س کن خبر.87722 :
 .5خاطرا شهین عبنالمساین برونسایس اطالعاا دریاافتی از کنگاره سارداران و
 23000شهین استانهای خراسان.
 .6صفریس جلییس «تأثیر نقش فرهنگ ایوار و شهاد بار ارتقاای معناوی بسایجیان»س
مجله حصونس آذر و دی 1389س شماره 27س ا  113ا .100

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1401ـ محرمالحرام  1444ـ شماره دهم

نقش آموزشی خانواده در پیشگیری از
جرائم و آسیبهای اجتماعی فرزندان
حجتاالسالم والمسلمین سیدرضا صیاد منش

*

َ ََّ َ َ ُ ُ َ َ ََّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ
َ ُ َ
اجنا َوذ َّ ِر ََّي ِاتنا ق ََّرة
قال الل تعالی« :وال ِذين يقولون ربنا هب لنا ِمن أزو ِ
َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ََّ
َ َ ً 1
اج َعلنا ِلل ُمت ِقین ِإماما»
أعی ٍن و

مقدمه

انسانس موجودی اجتماعی است که در سایه ارتباط با دیگران میتوانن به استعنادهای
خویش پی ببرد و نیازهایش را برطرف کنن .خانواده با توجه باه نقاش آموزشای کاه
داردس میتوانن به کاهش جرائا و آسایبهاای اجتمااعی کماک کنان .آموز هاایی
همچون آموز مسائی جنسیس آموز رفتار و گفتاار نیکاو باه فرزنانانس آماوز
جواب دادن بنی با خوبیس آموز عفو و گذشتس آموز ادب به فرزنانس آماوز
مهار های زننگی به فرزننانس آموز مهار نه گفتنس آموز مهار حی مسئلهس
آموز صبر و وقار و آموز نقنپذیری و پننپذیریس از جمله آموز هایی هساتنن
که ضمن کمک به خانوادهس موجب پیشگیری از باروز جارائا و آسایبها در جامعاه
میشود .از آنجا که پیشگیری از رفتارهای مجرماناه و آسایبهاای اجتمااعیس جازو
وظایج انبیاء و پیشوایان دینی بوده اساتس هماواره پیشاگیری از وقاوع جارن و
آسیبهای اجتماعی در نظان اجتماعی اسالن مقنن بر اصالح مجرن باوده و در قارآن
کریا و روایا معصومین بهترین شیوههاا بارای پیشاگیری از جارائا و مفاسان
اجتماعی معرفی شنه است.
* سطح سه حوزه علمیه قا.
 .1فرقان « : 74 :و آنان هستنن که گوینن :پروردگاراس ماا را زناان و فرزنانانی مرحمات فرماا کاه مایاه
چشاروشنی ما باشنن و ما را (سر خیی پاکان و) پیشوای اهی تقوا قرار ده».
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خانوادهس نهادی اجتماعی است که هنف از آن در نگاه قارآنس تاأمین ساالمت روانای
برای سه گروه «زن و شوهر»س «پنر و مادر» و «فرزننان» و نیاز ایجااد آماادگی بارای
برخورد با پنینههاای اجتمااعی اسات .در آیاه پایش گفتاهس بار اهمیات خاانواده و
پیشاهنگی آن در تشکیی جامعه نمونه انسانی اشاره شانه اسات؛ چنانکاه پیونانهاا
سالا و درخشان خانوادگی را اینهآ پرهیزکاران معرفی کرده استس اماا هار روزه در
سراسر جهانس کودکان و نوجوانان بسیاری در معارض خطار جارائا و آسایبهاای
اجتماعی قرار میگیرنن که رشن و تمو آنها را با دشواری مواجاه میکنان .یکای از
عوامی اساسی شکیگیری شخصیت فرزنن در خاانوادهس والانین هساتنن کاه کاودک
آداب و رسونس نموه برخورد و ارتباط با ممیط و بسیاری از واکنشهای اجتمااعی را
از والنین به عنوان بهترین الگو یاد میگیرد .بنابراین خانواده تأثیر بسیاری بر فرزنانان
دارد تا آنجا که کارکرد مطلوب خانوادهس آن را به بهتارین مکاان بارای پیشاگیری از
جرائا و آسیبهای اجتماعی مبن میکنن 1.از اینرو ضرور دارد به بررسی نقاش
آموزشی خانواده در اجتماع در کاهش جرائا و آسیبهای اجتماعی بپردازیا.
محتوای آموزشی خانواده

در بمث نقش آموزشی خانواده که در پیشگیری از جارائا و آسایبهاای اجتمااعی
مؤثر استس میتوان به چنن امر مها اشاره کرد:
 .1آموزش و پرورش حس مذهبی به فرزندان

یکی از حقوق فرزننان بر والنینس آشنا ساختن آنان با خاناس اهایبیات و مساائی
اعتقادی و عبادی است که سعاد فرزنن را به دنبا دارد و ثاواب آن بارای والانینس
غیر قابی مماسبه است؛ زیرا فرزننان همچون نهاالی هساتنن کاه خناونان متعاا در
اختیار والنین قرار داده است تا به بهترین شکی آناان را تربیاتس آماوز و هانایت
کننن و در آیننه از ثمرا درخت وجودی آنها بهرهمنن شاونن .پروردگاار متعاا در
َ َُ ُ
قرآنس بر مسئولیت تربیتی خانواده تأکین کرده و فرموده استَ « :يا َأ ُّي َ
آمنهوا قهوا
هذين
ال
ها
ه
ِ
ُ
َُْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
ود َها الن ُ
یک ْم َن ًارا َو ُق ُ
اس َو ْال ِح َج َارة؛ 2ای کسانی که ایماان آوردهایان! خاود و
أنفسکم و أه ِل
 .1شیوا صالمی و مرضیه دهقانیس «بررسای نقاش خاانواده در پیشاگیری از آسایبهاای اجتمااعی و
فرهنگی نوجوانان»س اولین کنفرانس بینالمللی فرهنگ آسیبشناسی روانی و تربیتس ا3
 .2تمریا.6 :
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خانواده خویش را از آتشی که هیزن آن انسانهاا و سانگهاا هساتننس نگااه داریان».
پرور مذهبی کودکان باین از خانواده شروع شود؛ زیرا خمیرمایه شخصایت انساان
در خانواده تکوین مییابن.
راههای انتقال حس مذهبی به فرزندان

برای انتقا و آموز

حس دینی به فرزننانس سه راه پیشروی خانوادهها قرار دارد:

الف .تربیت عملی

اسالن به مشاهنه و تجربه اهمیت فراوانی میدهان؛ زیارا «مشااهنهس تجرباهس تفکار و
تعلیاس وسایلی هستنن که به انسان قنر تشخی میدهن» 1.اگر اعما اعتقاادی در
معرض دین و مشاهنه فرزنن انجان گیردس اثار تربیتای و ساازننهای را باه دنباا دارد.
افزون بر تأثیر روحی و روانیس موجاب تشاوی و ترغیاب فرزنان باه یاادگیری نیاز
میشود.
رعایت دستورا و اصو اسالمی همچون خواننن نماز او وقتس اهمیات دادن باه
روزه و سایر واجبا س همیشه به یاد خنا بودنس «بساا ر د » گفتن هنگان خوردن غاذا و
 ...به فرزنن درس خناشناسی میدهان .اماان کااظا فرماوده اسات« :کودکاانس باا
خوبیها و شایستگیهاا والنینشان حفح مایشاونن» 2.بناابراین فرزنانان اولاین و
بهترین درس دینناری و ارتباط معنوی با خنا را در ممیط خانه و از طریا مشااهنه
عملکرد والنین میآموزنن.
ب .بیان داستانهای دینی

یکی از ابزار تعلیا و تربیت دینیس قصه و داستان است .قصه و داستانس باازگو کاردن
سرگذشتی است که از واقعیا عینی زننگی بشر حکایت دارد تاا باراا آینانگان در
زمینههای گوناگون عبر باشن .یکی از ابزار آموزشی که قرآن کاریا نیاز از آن بهاره
برده استس داستان است .قرآن بسیاری از مباحث اعتقادیس اخالقای و فرهنگای را در
قالب داستان مطرح و خود را منبع داستان معرفای کارده و فرماوده اسات« :و هار
سرگذشتی از سرگذشتهاا ]پننآموز پیامبران را کاه برایات مایخاوانیاس حقیقتای
 .1سین احمن احمنیس اصو و رو های تربیت در اسالنس ا .81
 .2مممن بن مسعود عیاشیس التفسیر العیاشیس ا 2س ا .338
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است که د تو را به آن پابرجا و استوار کنیاس و براا تو در این سرگذشتهاا حا و
1
براا بهره بردن مؤمنانس پنن و تذکرا آمنه است».
در تربیت اعتقادی برای مأنوس کردن فرزنانان باه مفااهیا عقیانتیس بهتار اسات از
داستانها و قصههایی که در این مورد از قرآنس منابع حنیوی و تاریخی استخراا شنه
و نوشته شنه استس استفاده کرد .تأثیر این نوع آموز افزون بر ساادگی آن و انتقاا
سریعتر ممتواس فها مسائی خناشناسی را برای فرزننان آسانتر میکنن.
ج .ایجاد محبت الهی در قلوب کودکان

والنین باین ممبت خنا را در د کودک جای دهنن؛ برای مواا او را باا آفریانههاای
خنا و شگفتی آنها آشنا کنننس از نعمتهااس مهربانیاتس بخشاننگی و توجاه خااا
خناونن به بننگانش سخن بگوینن و او را بهترین دوست انسانهاا معرفای کننان .در
این صور فرزنن با عش درونی به خناوننس زمینهای برای انجان تکالیج الهای پیانا
خواهن بود .خناونن متعا به حضار موسای وحای فرساتاد« :ماردن را باه مان
عالقمنن کن و آنان را نیز نزد من ممبوب ساز» .موسی عرض کرد :چگونه؟ وحی
آمن« :نعمتهای مرا برای آنان بازگو کنس آنان خود عاش من خواهنن شن» 2.بناابراین
یادآوری و ذکر نعمتهای الهیس از جمله شیوههایی است که در بیناری فطر پااک
فرزننان به صاحب نعمت بسیار مؤثر است .ذکار نعماتهاا مایتوانان زمیناه بسایار
مناسبی برای رشن و تعمی بینش الهی فرزننان و در نتیجهس گرایش به صاحب نعمت
و زمینههای بننگی و شکرگزاری را در آنان فراها کنن.
 .2آموزش نماز و امور عبادی

آموز عبادا به متربیان و متعهن کردن آنان به انجان این دساتورا و در حقیقاتس
به معنای ایجاد گان به گان روح عباد و بننگی در فرزننان است؛ زیرا این آماوز
تأثیر مستقیمی در پیشگیری از جرائا و آسیبهای اجتماعی دارد .فرزنانی کاه روح
دینی و عبادی در او دمینه شنه و آموز دینه استس از هر ناوع گنااه و معصایت و
جرائا اجتماعی دور میشود.
هر جامعه پیروی اعضایش از هنجارها و قوانینس اهرنها و مکانیزنهایی دارد که به آن
 .1هود.120:
 .2مممنباقر مجلسیس بماراالنوارس ا 2س ا .4
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کنتر اجتماعی میگوینن .در جامعه دینی نیز این مکانیزن وجاود دارد کاه افاراد را از
هنجارشکنیس قانونگریزی و کجروی باز میدارد .یکی از این راههاس نماز است .نماازس
یاد خناست و کسی که به یاد خنا باشنس به سوی معصیت نمیرود؛ چنانکه خناونان
َ َ
ْ
ََّ ََّ َ َ ْ
الصَلة َتن َهی َع ِن ْالف ْحش ِاء َو ْال ُمن َکر؛ 1همانا نماز انساان را از
در قرآن کریا میفرماینِ « :إن
فمشا و منکر باز میدارد» .خناونن در آیه دیگری با اشاره باه نقاش نمااز در از باین
بردن بنیها میفرماین« :نماز را در دو طرف روز و نیز در ساعا تاریکی شب بر پاا
2
دارین؛ البته نیکوکاری شماس بنکاری شما را نابود میکنن».
 .3آموزش اخالق نیکو

توان گفتار در انسانس یکی از مهاترین ویهگیهای خنادادی او و بهکارگیری کلماا
و عبارا مناسب توسط افرادس از شاخ های نسبی وضاعیت اجتمااعی آنهاسات.
دین مبین اسالن همواره بر نیکاو ساخن گفاتن و رعایات عفات کاالن در تعاامال
اجتماعی تأکین کرده است .خناونن در آیا مختلفی بر این موضوع تأکین کارده و در
تبیین دستورا و احکان در آیا س عفت کالن رعایت شنه است .قرآن کریا در رابطه
ُ
با زیباگویی میفرماین« :ق ُولوا ِللن ِاس ُح ْس ًنا؛ 3با مردن (به زبان) خو س سخن بگویین».
سخن زیباس نوعی احتران به شخصیت دیگران است .از اینرو زیباگویی با هر کاس و
در هر شرایط سنیس موجب میشود گوینانهس جاواب مناساب بشانود؛ چنانکاه اماان
علی فرموده است« :زیبا سخن بگویین تا جواب زیبا بشنوین» 4.ارتباط میان فاردیس
نماد و نشانه هویت و کما انسان است .ارتبااط غیار ماؤثرس شاکوفایی اساتعنادهای
درونی انسان و تخریب روابط میشود .کسانی که ارتباط و روابط اجتماعی اساتواری
ننارننس بیشتر در معرض مار زودهنگاان هساتنن و بیشاتر باه مشاکالتی همچاون
بیماریهای قلبیس افسردگیس اضطرابس نارضایتی شغلیس فشار روانای و در نتیجاه باه
جرائا اجتماعی گرفتار میشونن 5.فرزننانی کاه نماوه صامیح رفتاار و گفتاار را در
 .1عنکبو .45 :
 .2هود.114 :
 .3بقره.83 :
 .4مممن مممنی ریشهریس منتخب میزان المکمهس ا 9س ا.451
 .5رابر

بولتونس روانشناسی روابط انسانیس ترجمه حمینرضا سهرابیس ا .25
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خانواده آموز نبینننس بیشتر از هانوعان آموز دینه خود گرفتار ایان مشاکال و
آسیبهای اجتماعی میشونن.
 .5آموزش صبر و شکیبایی

یکی دیگر از موارد آموزشی خانوادههاس آموز صبر و شکیبایی است .آموز صابر
در برابر مشکال و اغنا و ارضای نیازهای درونی باه فرزنانس موجاب پیشاگیری از
ابتالی او باه بسایاری از مساائی روانایس خاانوادگی و اجتمااعی در آینانه میشاود.
بیصبری و بیقراریس عجله داشتنس تسلیا انواع وسوسهها شنن و برخاورد هیجاانی
با مسائی و دیگر ویهگیهایی که در نقطاه مقابای صابر قراردارنانس موجاب تشانین
مسائیس مشکال و آسیبهای اجتماعی میشود .برخورد صبورانه والنین با فرزننان
و نهادینه کردن ویهگی صبر در وجود آنانس تأثیر بسازایی در آینانه فرزنانان و آینانه
جامعه خواهن داشت .واژه صبر بیش از  70مرتبه در قرآن تکرار شانه اسات.اهمیت
این نکته از آن روست که هیچ یک از فضیلتهای دینی دیگر باه ایان انانازه تکارار
نشنه است 1.قرآن مؤمنان را به صبر دعو میکنن؛ زیرا صابر دارای فوایان بسایاری
باارای تربیاات نفااس و تقویاات شخصاایت و افاازایش توانمناانی انسااان در براباار
سختیهاست 2.صابور باودنس ماانع انجاان بسایاری از اعماا ناشایانهس شاتابزده و
نسنجینه میشود و انسان را در راستای تفکر و تانبرس هانایت و رهنماون مایکنان؛
َ
ُ ْ ََ ْ
َ ْ
ْ َ َ َ
َ
هو ُك ُل َ
ون
چنانکه خناونن در قرآن میفرماینَ « :و ما أ ْر َسهلنا ق ْنله ِمهن ال ُم ْر َسهلین ِإال ِإنههم لی
َْ
ً 3
َ َ َْ َْ َ
اْل ْ
َ
ض ُک ْم ل َن ْعض ف ْت َن ًة َأ َت ْصهن ُر َ
عام َو َي ْم ُش َ
الط َ
كهان َر ُّبه َ َبصهیرا».
ون َو
ع
ب
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ع
ج
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اق
و
س
ون ِفي
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
بساایاری از مصاایبتهااا و آزمااایشهااا و ابتالئااا باار حسااب تااوانمن سااازی و
ظرفیتسازی برای رشن و تکامی انسان است و این باور که صبر میتوانان انساان را
هنفمنن کرده و به هنف خود که همان کما استس برسانن.
بهترین رو برای آموز صبر به فرزننانس این است که والنین در تعامال خاود باا
آنها صبور باشنن .فرزننان از راه مشاهنه کردنس یاد میگیرننس بناابراین والانین بایان در
ارتباط با فرزننان تا حن امکان صبورانه و منطقی باشنن تا آنها نیاز صابوری کاردن را
 .1بقره 155 :و 156؛ حنین 22 :و 23؛ آ عمران.186 :
 .2بقره.153 :
 .3فرقان.20:

نقش آموزشی خانواده در پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی فرزندان
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بیاموزنن .کودکان چیزهایی را که میبینننس انجان میدهنن؛ بنابراین والنین باین تا جاایی
که ممکن است الگوی کاملی برای فرزننان باشنن و با صبوری کردن بهویاهه در برابار
رفتارهای نامناسب کودکان در عمای باه آنهاا صابوری کاردن را آماوز دهنان .در
موقعیتهای مختلفی که نیازمنن صبر و بردباری هستننس با رفتار خود به کودکاان صابر
کردن را بیاموزنن .زمانی که والنین در برابر رفتارهای غیرصبورانه کودکانس بیقاراری و
پرخاشگری کردن آنها رفتار صبورانهای نشان میدهنانس فرزنانان نیاز از آنهاا الگیاو
میگیرنن و صبورانه رفتار میکننان .کودکاان معناای آراماش بخشاینن را از والانین
میآموزنن و یاد میگیرنن که چگونه نیازهای خود را کنتر کننان و در برابار مشاکال
1
خود را آران نگه دارنن و صبور باشنن.

 .1تومااس کواتچویای و ریچااردموریسس روانشناسای باالینی کاودک:رو هاای درماانگرس ترجماه
مممنرضا نائینیان و همکارانس ا .86
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فهرست منابع
کتب

 .1احمنیس سین احمنس اصو و رو های تربیت در اساالنس چااپ ساونس اصافهان:
انتشارا دانشگاه اصفهانس . 1384
 .2بولتونس رابر س روانشناسی روابط انساانیس ترجماه حمینرضاا ساهرابیس تهاران:
رشنس بیتا.
 .3عیاشیس مممن بن مسعودس التفسیر العیاشیس تمقی هاشا رسولی ممالتایس چااپ
او س تهران :المطبع العلمی س 1380ق.
 .4مجلسیس مممنباقرس بماراالنوارس چااپ دونس بیارو  :دار إحیااء التارا العربایس
1403ق.
 .5مممنی ریشهریس مممنس منتخب میزان المکمهس چاپ چهارنس قا :دارالمانیثس
. 1384
 .6کواتچویاایس توماااس و ریچاااردموریسس روانشناساای بااالینی کااودک :رو هااای
درمانگرس ترجماه مممنرضاا نائینیاان و همکاارانس چااپ چهاارنس تهاران :رشانس
. 1389
مقاله

 .1صالمیس شیوا و مرضیه دهقانیس «بررسی نقش خانواده در پیشگیری از آسیبهاای
اجتماعی و فرهنگی نوجوانان»س اولین کنفرانس بینالمللای فرهناگ آسایبشناسای
روانی و تربیتس . 1396

فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
تابستان  1401ـ محرمالحرام  1444ـ شماره دهم

تأثیر رسانهها و فضای مجازی بر سالمت اجتماعی زنان
فیروزه دلداری

*

َّ َ َ
قال االمام الجواد َ « :من َأص َغى إ َلى َن َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
اطق َع ِن الل ِه فقد
اطق فقد عبده ف ِإن كان الن ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
َ
َ
1
َ
َ
َ
َ
اطق َين ِطق عن ِلس ِان ِإب ِليس فقد عبد ِإب ِليس».
عبد الله و ِإن كان الن ِ

مقدمه

رسانه به عنوان فرهنگ در جوامع انسانی عصر حاضرر کیری ام م ر تررک منرابع در
افزاکش اطالعات مخاطبان است .ام سوی دکگر در سالهای اخير ،گسررر ضررک
نفوذ اکنررنت در کشور و عضوکت در شبیههای اجرماعي ام طرکق گوشيهای تلفر
همراه رشد چشمگيري داشرره اسرت .برهرغ همرهگير شردن شربیههای اجرمراعي،
حضور منران در اکر شربیههرا و ترارير اکر شربیه هرا برر منردگي نران ام من رر
جامعهشناخري اهميت دارد .افزاکش اطالعات با وجود ترثرير مببرری کره دارد ،ارررات
منفی ن بهخصوص بر سالمت فردی و اجرماعی مخاطبان انیار ناپذکر است.
اک نوشرار بر ن است تا سالمری اجرماعی منان را در اسرفاده ام رسانههرای جمعری
بيانکند .نراکج بهدست مده ،نشان میدهد که ميان مصرر رسرانهای افرراد و سرب
مندگی سالمتمحور رابطره معنراداری وجرود دارد؛ امرا نباکرد ام سريب ای وارده برر
سالمت اجرماعی منان غفلت ورمکد .وجود شیا تربيری ميان نسل جدکرد و نسرل
* دانش موخره سطح  3تفسير جامعهالزهرا .
 .1اب شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص « :4567امام جواد میفرماکد :کسی که به گوکندهای گو فرا
میدارد؛ گوکی در حال عبادت اوست .پس اگر ناطق سخنی ال ی میگوکد ،شرنونده خردا را عبرادت
میکند و اگر گوکنده سخنی شيطانی میگوکد ،شنونده در حال عبادت شيطان است».
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قنیا و نیز تغییر در نوع پوشش و استفاده ابزاری از زنان در رسانهس از جمله تاأثیرا
رسانه بر زنان بهشمار میرود که سالمت اجتماعی آنان را تمتالشعاع قرارمایدهان.
امروزه رسانه یک ابزار پرقنر در اختیار صاحبان قنر برای تساخیر آران جواماع
است .زنان به موابه پیشگامان تربیت در نهاد خانواده در تیررس آنها هستنن .اگر چاه
بت و بتپرستی در شکی قنیمی و سانتی آن در بسایاری از کشاورها و فرهناگهاا
منسوخ شنهس بتپرستی منرنی جایگزین آن شنه که همان غارق شانن در ممتاوای
بسیاری از رسانههاست .این ممتوا کااربران را در مقابای خاود باه پرساتش انناختاه
است .فریبننگی ساغوا و تأثیر و نفوذ این رسانهها با توجه به ممتوای مساتهجن آنهاا
بسی عمی تر و گسترده تر از گوساله سامری است .در روایتی از امان جاواد آمانه
است:

َّ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
َم ْن َأ ْص َغی إ َلی َناطق َف َِ ْ َع َب َ َُ َفإ ْن َک َان َّالْ ُ َ
تاط ُق
اطق ع ِتن الل ِته فِت عبت اللته و ِإن کتان الْ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ 1
َ
َی ْْ ِط ُق َع ْن ِلس ِان ِإب ِلیس فِ عب ِإب ِلیس؛ کسی کاه باه گوینانهای گاو فارا مایدارد؛
گویی در حا عباد اوست .پس اگر ناط سخنی الهی مایگویانس شانوننه خانا را

عباد میکنن و اگر گویننه سخنی شیطانی میگوینس شنوننه در حا عباد شایطان
است.

موالنا میگوین:
ر ننا

کوه ووع را بوز کاوو ن

آ نونا م دا که اب بوز رسوو ن

آوردد

2

ر نونا

کوه وع را حور

بزنگ ورو دا که او مدوردمز ددردد

 .1مفهوم شناسی
الف) رسانه

رسانه به معنای ابزاری است که به وسیله آنها ارتباط برقرار میشاود و انتقاا دهنانه
فرهنگها و افکار عنهای است کاه اکناون مصاادی آن روزناماهس رادیاوس تلویزیاونس
مجال س ماهوارهس اینترنتس صفما نوری و وینئوست .به عبارتی رساانه وسایلهای
است که نقش حامی اطالعا و پیانهای از پیش طراحیشنه را ایفا میکنن و واسطه
 .1ابن شعبه حرانیس تمج العقو س ا.4567
 .2جال النین مممن بلخیس مونوی و معنویس دفتر دونس ابیا

.1959 - 1960

تأثیر رسانهها و فضای مجازی بر سالمت اجتماعی زنان
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بین انتقا دهننه و گیرننه پیان است که در طو زمان دچاار تماو و پیشارفت شانه
1
است.
ب) سالمت اجتماعی

سالمت اجتماعی به معنای توانایی فرد در ایجاد ارتباط با ممایط اجتمااعی اسات و
عالوه بر آن ارزیابی و شناخت فارد از چگاونگی عملکارد در اجتمااع و کیفیات
روابطش با افراد دیگارس نزدیکاان و گروههاای اجتمااعی اسات کاه وی عضاوی از
آنهاست .طب این تعریجس شاخ های سالمت اجتمااعی عبار انان از :مشاارکت
اجتماااعیس انسااجان اجتماااعیس پااذیر اجتماااعیس شااکوفایی اجتماااعی و انطباااق
اجتماعی .باه عباار دیگارس ساالمت اجتمااعی مایتوانان ارزیاابی فارد از رواباط
اجتماعیا تعریج شود؛ عکاسالعمای دیگاران در برابار او چیسات و او چگوناه
2
درباره نهادهای اجتماعی و جامعه عمی میکنن.
 .2نقش رسانهها در سالمت اجتماعی

رسانه مهاترین عامی اجتماعیس بر سالمت و امنیت روانی جامعه تاأثیر فراوانای دارد.
رسانهها میتواننن یکی از متناو ترین بسترهای ارتباطی برای رسینن به مخاطب زیاد
و تال برای اصالحس بهبود و تغییر رفتارها و سابک زنانگی ساالمتممور باشانن.
تمقیقا نشان میدهن سبک زننگی سالمت ممور با جنسیتس سن و وضعیت تأهی
افراد در جامعه متفاو است و جنسیت در سبک زننگی سالمتی مؤثر است3.بمباران
تبلیغاتی که از سوی شبکههای اجتماعی وبخصوا شبکههای معانن وماهوارههاا باه
دختران و زنان القا میکننن در جهات تغییار نگار باه سابک زنانگی و وضاعیت
ظاهری این قشر است و به جهت روحیه حساس و لطیاج زناان و دختاران آسایب
جنی را به دنبا دارد .بیشترین توجه رسانههای جمعی معطوف به سالمت جسمانی
بوده و کمتر به بعن روانی و معنوی افراد که عضوی از اجتماع هستنن پرداختاه اسات
 .1روحا رد احمنزاده کرمانیس بازاننیشی در فرهنگ و رسانهس ا.155
 .2مممنحسین شربتیان و نفیسه ایمنی؛ «تملیی جامعهشناختی سالمت اجتماعی جوانان و عوامی ماؤثر
بر آن»؛ فصلنامه جامعهشناسی کاربردی؛ ا.170
 .3ر.ک :وحین قاسمی و همکاران؛ «تعیینکنننههای ساختاری و سرمایهای سبک زننگی سالمتممور»؛
ا 185و .186
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1

و این در حالی است که مشکال اجتماعی و روانی رونن رو به رشن داشاته اسات.
چنانکه طی چنن دهه اخیر و با تغییر الگوی زننگی و پیچینگی اجتماعا س گستر
زننگی آپارتمانی و سلولیس رفاه ناشی از زننگی ماشینی و تنهاایی انساان در جامعاه
منرن و نیز سهولت دسترسی به انواع رسانه بهویهه اینترنت و فضای مجاازی بانون
آموز سواد آن به افرادس موجب بروز مسائی و مشکال متعندی در حوزه سالمت
اجتماعی مصرفکنننگان این فضا بهخصوا زنان و دختران شنه است.
 .3اهمیت و ضرورت توجه به سالمت اجتماعی زنان

امروزه سالمت اجتماعی به منزله یکی از ابعاد سالمت در کناار ساالمت جسامانی و
روانیس نقش واهمیت گستردهای یافته است؛ به گونهای که دیگر سالمتی فقط عااری
بودن از بیماریهای جسمی و روانی نیستس بلکه چگونگی عملکرد انسان در رواباط
اجتماعی و چگونگی تفکر وی در بااب اجتمااع نیاز باه منزلاه معیارهاای ارزیاابی
سالمت فرد در سطح کالن جامعه به شمار میرود .در واقع سالمتس بنیادی است که
همه کوششهای انسان در بستر آن شکی میگیرد و در صاور وجاود ساالمت در
سطح قابی قبولیس افراد جامعه قادر خواهنن بود از دیگر منابع حیا بهره ببرنن.
سالمت زنان به سبب جایگاه واالی آنها در جوهره خلقت و بهویهه در شاکیگیری
فرهنااگس تربیااتس سااعاد و حفااح و ارتقااای سااالمت خااانواده و جامعااهس نقااش
تعیینکنننهای دارد .سالمت زنان به تعامال پیچینه بیولوژی فردیس رفتار بهناشاتیس
زمینه تاریخیس اجتماعیس امنیتی و سیاسی زنانگی آنهاا بساتگی دارد .زناانی کاه از
سالمت اجتماعی برخوردارننس با موفقیت بیشتری میتواننن باا چالشهاای ناشای از
ایفااای نقشهااای اصاالی اجتماااعی کنااار بیایناان و میتوانناان مشااارکت بیشااتری در
فعالیتهای جمعی داشته باشنن .از این رو سالمت اجتماعی زنان باه عناوان یکای از
مسائی اجتماعی باین مورد بررسی علمی قرار گیرد.
 .4تغییر سبک زندگی

سبک زننگی افراد انعکاسی از تجربیا س موفقیتهاس ارز هاس نگر هاا و انتظاارا
 .1مهنیزاده و همکاارانس نقاش رساانهها در انتخااب سابکهای زنانگی ساالمتممورس فصایناماه
پهوهشهای ارتباطیس ا.75
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او از زننگی است .در جوامع سنتی بهویهه درکشورهایی کاه فرهناگ جماع گرایای
دارننس سبک زننگی افراد بهخصوا گزینههای مصرف آنها به شان تمات تاأثیر
اجتماعس خانواده و اطرافیان قرار دارد .از نگاه اسالنس زننگی دنیوی به موابه مزرعاهای
است که انسان در آن خوبیها را میکارد و در آخر درو میکننس درسات در نقطاه
مقابی فرهنگ غرب است که بر مبنای مکتب اومانیساس لذ گرایی و غایت انگااری
زننگی دنیوی استوار است 1.سبک زننگی غربی شاین آساایش را باه ارمغاان آوردهس
ولی آرامش را از زننگی ربوده است .اگار چاه اماروزه تکنولاوژی در غارب بسایار
پیشرفته شنه و در تمامی مراحی زننگی جای خود را باز کرده استس سلب آرامش و
فراموشی از خانواده را به دنبا داشته است که حتی هانشین و همسار نیاز از انساان
دور خواهن شن .از آنجا که ارتباط و تعامای و تبااد اطالعاا در فضاای مجاازی
بسیار سریع و راحت و گمنان است و تقریباً نظار و کنترلی صمیح و مناسب بر آن
انجان نمی شودس روابطی که در این فضاها شکی میگیردسممکن است نهایتاً به ازدواا
ختا شود که برخی پهوهشگران معتقننن فضای مجازی به همین راحتی نیز میتوانان
ازدوااهایی را به شکست و طالق منجر کنن .زن و مارد نیازهاای عااطفیس روحایس
حمایتی و جنسای خاود را در فضاای مجاازی ارضاا میکننان و از یکانیگر غافای
میشونن .گاهی نیز با انتشار الگوهای نامناساب در فضاای مجاازیس افارادی کاه باا
هزاران فیلتر و درو فقط بخشهایی کوچک و از قبی تعیین شنه از زننگی خاود را
برای دیگر افراد جامعه به نمایش میگذارنن و از خود الگویی نامناسب میسازننس زن
و مرد نیز با مقایسه این الگوها با شریک زننگی خود از همسر خود د سرد میشونن
و این امرحتی به طالق عاطفی یا طالق حقیقی منجر میشود.
نمایش تجمال در زننگی از خانههای لوکس تا وسایی منرن زننگی و حتای ناوع
پوشش اشرافی و تجمالتیس موجب چشا و هاچشمی و تال زنان برای رسینن به
این نوع از زننگی است که گاه برای رسینن به آن نیز مرتکاب اشاتباها س خطاهاا و
2
حتی انمرافهای بسیاری میشونن.
 .1بیانا در دینار جوانان استان خراسان شمالیس .1391/07/23
 .2مجتبی حمایتخواهس «تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر انمرافا اجتماعی زنانس فصینامه انتظاان
اجتماعیس ا 16و .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252(17
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الف) تغییر نوع پوشش و ترویج بدحجابی

بر اساس نتایج پهوهشی که درباره شبکههای اجتماعی و سبک زننگی جوانان انجاان
شنهس 49/6درصن زنان و 41/4درصن مردان بر این باورنن که عضویت در شابکههای
اجتماعی اینترنتی در مقادیر متوسط به باال توانسته است بر سابک پوشاش ایشاان در
جامعه مؤثر باشن .در بخشهای دیگری از این پهوهشس تأثیر عضویت در شابکههای
اجتماعی اینترنتی بر ادبیا هویتی افراد در ارتباط با جنس مخالج و تأثیر شابکههای
اجتماعی اینترنتی بر سبک زننگی مجازی افراد بررسی شنه است .اشاعه رسانههاای
جمعی عالوه بر تغییر ارز ها با جهانی شنن ارتباطا و رسانهها بر شکاف ارز -
های نسلی تأثیر گذاشته است .لبااسهاای متمنالشاکی جواناانس موسایقیهاایی باا
سبکهای مختلج از نمود تأثیر رسانه بر تغییر رفتارها و ارز هاای نسای کناونی و
1
عنن پایبننی به سنتهای خود است.
یکی از نویسننگان درباره تقلین از الگوهای ارائه شنه در رسانهها و فضاای مجاازی
مینویسن:
تقلیاانهای شااگفتآورس انااواع آرایااش مااو و لباااس و حرکااا هنرپیشااگان فیلاهااا
بالفاصله پس از نماایش آن فایلا در خیابانهاای آنچناان باه چشاا میخاورد کاه
میتوان گفت یک شبه ماننن قارچ پا به عرصه وجود نهنن .دنبالاهروی تماشااگران از
قهرمانان فیلاها به قنری آشکار است که صاحبان مؤسساا و شارکتهای تجااری
در سا صنها میلیون دالر به سازننگان فیلاها پرداخت میکننن.

2

ب) انتقال افکار فمنیستی

استفاده گسترده زنان از فضای مجازیس موجب شنه گروههای مجازی که در ظاهر به
دنبا دفاع از حقوق زناناننس در فضای مجازی به شن گستر یافتاه اسات .طبا
تمقیقا انجان شنهس  60درصن اعضای شبکههای اجتماعی را زنان تشکیی میدهنان
و با توجه به ماهیت انتقادی فضای مجازیس یکی از مهاترین مکاتبی که در این بستر
این گفتمان انتقادی توان رشن و بسط کیفی و کمای را داردس مکتاب فمنیساا اسات.
فمنیسا در ذا خود تضعیجکنننه امنیت اجتماعی است؛ زیرا موجب ناوعی تضااد
 .1نریمان یوسفیس شکاف بین نسیها :بررسی نظری و تجربیس ا.114
 .2فرامرز رفیعپور؛ وسایی ارتباط جمعی و تغییر ارز ها؛ ا.36

تأثیر رسانهها و فضای مجازی بر سالمت اجتماعی زنان
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1

ج) استفاده ابزاری از زنان

حضور زنان در عرصههای اجتماعی و اساتفاده تبلیغااتی از زناان از ماوارد اساتفاده
ابزاری از زن و کاستن از شأن و منزلت او در جامعه اسالمی است .تهااجا فرهنگای
در دهههای اخیر قلب خانوادهها و ممکاترین ساتون خاناه ( زن و ماادر) را هانف
گرفته و با رو های مختلج سعی در از خودبیگانگی زنان مسالمان دارد و دشامنان
بااا ترفناانهای مختلااج و اسااتفاده از شااعارهای تبلیغاااتی مانناان حضااور بااانوان در
عرصههای اجتماعی و حمایت از حقاوق اجتمااعی باانوان باا سرپوشای بار نیاا
پلینشان در پی بیحرمتی و کاستن از ارز ومنزلت زن مسالمان اسات .پیامانهای
منرنیته بهمخصوا در غرب در حاوزه زن و خاانودهس ارز منان سااختن فعالیات
اقتصادی با الگوی اشتغا تمان وقت برای زنان است .حضاور تماان وقات زناانس در
عرصه اشتغا وفراگیری آنس آسایب هاای فراوانای بار نهااد خاانواده وارد مایکنان.
رسانههای جمعی با ایجاد الگوهایی از حضور و مشاارکت زناان در جهات اساتفاده
جامعه از توانمننیهای مختلج زنانسمیتوانن مشکال ناشی از اشاتغا تماان وقات
زنان را مرتفع سازد .عالوه برآن به دلیی اشتغا زنان و تمرک ناکاافی زناان باا تبلیاغ
ورز های حرفهای و ایجاد نیاز کاذب در این عرصه از جمله آسیبهایی اسات کاه
در بین زنان مسلمان بهویهه در نوع پوشش زناان و دختاران در عرصاههاای ورز
حرفهای در رقابت با سایر کشورها به ناکامی آنها در موفقیات مایانجامان و سابب
نارضایتی آنها از پوشش اسالمی میشاود و هااچناین زناان باا حضاور در برخای
عرصههاس هاچون سینماس با قضاو های جنسی مواجه میشونن.
د) تهدید حریم خصوصی زنان

ارتباطگیری در فضای مجازیس بسیار دورتر از حقیقت ارتباطگیری در دنیای واقعای
است .این ارتباطها موجب تهنین زنان و دختران میشاود .تهنیان هویات دختارانس
اعتیادس فرهنگپذیریس درگیاری در عشا های مجاازی و سوءاساتفادههاای جنسایس
تهنینهای جنی برای کاربران زن در فضای مجازی است .زنان به سابب حساسایت
 .1سعین مجردیس اینترنت و امنیت اجتماعیس ا.201
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روحیس بیشتر از مردان دچار آسیب میشونن .نگاه جنسیتی باه زناانس سابب شانهس
زنان با اساهای مستعار یا بنون عکس در این فضا فعالیت کننن تا ماورد خشاونت و
آزارکالمی قرار نگیرنن .تخریب شخصیت زنان در فضاای مجاازی توساط کااربران
مردس موجب مسنود شنن صفما اجتماعی زنان و یا کنارهگیری آنان از فعالیتهای
مجازی شنه است.همچنین صمبتهای رکیک جنسیس تخریاب شخصایت و عاز
1
نفس زنان را موجب شنه است.
ﻫ) مختل شدن رابطه خانوادگی

خانوادهس نهادی اجتماعی است که با وجود کوچک بودنس آثار و کارکردهای وسایعی
در زمینه دینیس آموزشیس تربیتیس جمعیتیس سیاسیس اقتصاادی و  ...دارد .نقاش زن در
اداره امور منز اهمیت ویههای دارد .اگرچه از نظر حقوقی تکلیفی از این نظر متوجاه
زن نیستس فضای عش و ممبت خانواده اقتضا میکنن که زنان همنو مردان بارای
ایجاد رفاه و آسایش خاانواده فعالیات کننان .زناان باا توجاه باه روحیاه مهرباان و
هنرمننشان در کانون خانواده به پرور نسی آینانه میپردازنان .اماان صاادق در
حنیوی از پنر گرامیشان نقش زن را به زیبایی در خانواده نشان داده است؛ آنجا کاه
میفرماین« :حضر علی و حضر زهرا برای تعیین وظایج خاود در مناز س
رسااو خنا را حکااا قاارار دادناان و از آن حضاار کسااب تکلیااج نمودناان.
رسو خنا نیز حضر زهرا را به خنمت در منز و حضار علای را باه
2
انجان دادن وظایج خارا از منز موظج نمود».
فضای مجازی با ایجاد مکان جنینس روابط جنینی را برای افراد پنین مایآورد .ایان
روابط سبب دوری زوجین از روابط حقیقی خود شنه و فاصله اجتمااعی میاان آنهاا
ایجاد میکنن .رابطه این فاصله عاطفی با استفاده بیش از حن از شابکههای اجتمااعیس
از نوع همبستگی است؛ یعنی عالوه براینکه اساتفاده بایش از حان از ایان فانآوری
سبب فاصله عاطفی میشودس فاصله عاطفی و عنن ارضای عااطفی زوجاین در برابار
 .1خنیجه کریمی و زینب برجینهادس تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی ا فرهنگی زناانس دو فصایناماه
تخصصی پهوهشهای اسالمی جنسیت و خانوادهس ا 29و .30
 .2مممن بن حسن حرعاملیس وسایی الشیعهس ا20س ا.179

تأثیر رسانهها و فضای مجازی بر سالمت اجتماعی زنان
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1

و) شکاف تربیتی فرزندان خانواده

نفوذ رسانه بر خانواده به عنوان مستمکاترین نهااد اجتمااعیس عاالوه بار اثرپاذیری
روابط اعضای خانواده از آنس با انتقا ارز ها و فرهنگ و هنجارهای دیگار جواماعس
موجب اختالف در خانواده شنه است .انمصااری باودن رساانههاا در دسات طبقاه
خاا سبب شنه تا ارز ها وهنجارهای مربوط به خود را که با نظار ارزشای طبقاه
عمون در تضاد است انتشار یابن و این دلیی عمنه شکاف نسلی اسات .تلویزیاون باه
دلیی حسی بودن و فراگیر بودن و انتقا ارز ها و هنجارهای سانتی سابب تقویات
الگوها و هنجارهای سنتی شنه که مورد تواف والنین است و از سوی دیگر مااهواره
و اینترنت به دلیی تبلیغ نوگرایی که با ارز های والنین در تناقضاننس سبب تقویات
شکاف بین نسلی شانه اسات .باا توجاه باه تمقیقاا صاور گرفتاهس اساتفاده از
سریا های خارجی در رسانهس شکاف بیشاتری را در باین فرزنانان و والانین ایجااد
کرده است 2.عالوه بر آن با تفکیک جغرافیایی کار و ساکونتس ناپنیان شانن پنیانه
همسایگیس وجاود ماادران شااغی و متخصصاان مسائو مراقبات از اطفاا و تاأثیر
3
تلویزیونس شکاف بین دنیای کودکان و بزر ساالن تقویت میشود.
نتیجهگیری

امروزه رسانه یکی از مهاترین ابزار مؤثر در زننگی آحااد جامعاه باهشامار مایرود.
رسانهها با طرح این واقعیت که زنان به عناوان بخشای از جامعاه انساانی از قانر
تأثیرگذاری در اجتماع برخوردارننس میتواننن با خارا ساختن آنان از تفارد نقاش باه
سزایی ایفا کننن و در پاسناشت حقوق اجتماعی از جمله سالمت اجتماعی زنان نیاز
با تفکیک حقوق جنسی و مننی زنان در اجتماع مؤثر باشنن.

 .1کریا خانمممنی و علیاکبر شاملیس اخالق در شبکههای اجتماعیس ا.64
 .2حبیب صبوری خسروشاهی و نفیسه توکلینیاسبررسی تأثیر رسانه ملی بر شاکاف نسالیس فصایناماه
مطالعا رسانهایس ا.113
 .3مارتین سگالیس جامعهشناسی تاریخی خانوادهس ترجمه حمین الیاسیس ا.83
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