


  
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

وواستند که بانوان قشری بااند که آنهرا تربترت کننرد وواستند  م امری است که انبتا م 
  امعه تقدیم کنندجامعه را، و اترزنان و اترمردان  به ج

 .79، ص 41صحیفه امام، ج 
 

 :(العالی ظله مد)یاسالم انقالب معظم رهبر
توان زن مسلمان ایران ، تاریخ جدیدی را پتش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که م 
تروان زن بود، عفتف بود، محّجبه و اریف بود، و در عتن حال، در مرتن و مرکرب برود؛ م 

های پاکتبه نگاه داات و در عرصه ستاس  و اجتماع  نترب، سنگرسرازیسنگر وانواده را 
 جدید کرد و فتوحات ببرگ به ارمغان آورد 

توانند تعریف زن و حضرور در انقالب اسالم  و در دفاع مقدس، زنان  ظهور کردند که م 
او در ساحت راد و تهذیب وویش، و در ساحت حفظ وانۀ سالم و وانوادۀ متعادل، و در 

احت والیت اجتماع  و جهاد و امر به معروف و نه  از منکر و جهاد اجتماع  را جهان  س
 های ببرگ را درهم بشکنند بستکنند و بن
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 سخن نخست
ثمـر  طراوت خانواده، خاستگاه رویش درختان پُـر از دیدگاه اسالم، گلشن با

سـازد. های عطرآگینی است که برکات فراوانی را عاید جامعه انسانی میو گل
بدیهی است برای آنکه این بوستان بهشتی، نتایج مبـارک و ارزشـمندی را بـه 

 بیـتروایـات اهل پرور قرآن وباید بر اساس دستورات روحدست دهد، 
ایـن حـریم به حفظ و مراقبـت از همچون باغبانی دانا و حاذق  نیم، تاعمل ک
 و اجتمـا  پیکـره از نیمـی به عنوان توفیق یابیم؛ از سوی دیگر زنساز انسان
سـازی و تمدن در تربیت فرزند و گسترش نسل انسـانی اشکنندهتعیین نقش

 تــاری،، طـول در است. بوده صاحبان اندیشه توجه مورد همیشه آن، مانند و
 حضـور داشـته سـازندگی و زنـدگی هاىنشیب و فراز در مرد پاى به پا زن

 در الزم هـاىانگیـزه ایجاد و مردان ترغیب با گاه و مستقیم طور به گاه است؛
اسـت. همچنـان کـه  داده نشـان انسانـی تاری، در را خود سازنده نقش آنان،

 امام راحل فرمود: 
بـانوان عـالوه بـر  کهنیا یزن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ برا قشن

فّعـال را در  یقشر فّعال در همه ابعـاد هسـتند، قشـرها کیخودشان  کهنیا

. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم بـاالتر کنندیم تیدامن خودشان ترب

  4. ...خواستندیا میاست که انب یامر نیا ... واست

، همـان چشم زنان جهان گشود شیرا پ یدیجد ،یتار در این میان زن ایرانی
 فرمود:  العالی()مدظلهگونه که رهبر فرزانه انقالب

چشم زنان جهان گشود و ثابـت  شیرا پ یدیجد ،یتار ،یرانیمسلمان ا زن

حـال،  نیبود، و در ع فیبود، محّجبه و شر فیزن بود، عف توانیکرد که م
                                                           

 .22، ص 41ج  ؛صحیفه امام ؛سید روح اّله موسوی خمینی. 4
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نگـاه داشـت و در  زهیسـنگر خـانواده را پـاک تـوانیدر متن و مرکز بود؛ م

کـرد و فتوحـات  دیـجد یهـایسنگرسـاز ز،ین یو اجتماع یاسیعرصه س

 4ارمغان آورد. بهبزرگ 

بـا موضـوعات از نویسندگان فاضـل جمعی به همت توشه تبلیغی خانواده ره
ط به زن و خانواده سامان یافته و با تحلیـل و بررسـی مسـا لی همچـون تبمر

؛ دوران عقـد ؛های ایجاد آمادگی کودکان بـرای انجـام تکـالیف عبـادیروش
های کنترل خشـم مهارت؛ کارهای تعامل با خانواده همسرراهبایدها و نبایدها؛ 

کارهـای البالغـه و راهضرورت آشنایی بـا نهج ؛و کاهش دعواهای خانوادگی
البالغـه و آن؛ نقش افزایش جمعیت در اقتدار ملی؛ ضرورت آشـنایی بـا نهج

سـعی دارد بـه ای های رایانـهشناسی محتوای بازیآسیبو نیز  کارهای آنراه
 ردازد.پترین مباحث مورد نیاز خانواده در جامعه معاصر بمهم

ش دربـاره مطالـب  ما را از نظرات سازنده خوی رودانتظار میاز مبلّغان گرامی 
مطلع نمایند تا به توفیق الهی و مسـاعدت همگـان، بـر کیفیـت و  ،این کتاب

 کارآمدی آثار بعدی افزوده شود.
در پایان، ضمن تشکر از نویسندگان محترم این اثـر، از همـه کسـانی کـه در 

ــهآماده ــد، ب ــالش نمودن ــادقانه ت ــر ص ــر حاض ــازی اث ــات س ویژه از زحم
اکبر مؤمنی، ر یس محترم گـروه تـأمین منـابع ن علیاالسالم والمسلمیحجت

 نمایم.می تبلیغی، سپاسگزاری
 سعید روستاآزاد

 معاون فرهنگی و تبلیغی

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
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 نقش افزایش جمعیت در اقتدار ملی

 *فاطمه اعتمادی

 مقدمه
های قدرت و اقتـدار یکی از مؤلفه جمعیت )از نظر ساخت، ترکیب و توزیع(

دهی در شـکل یعامل مؤثر ،ملی و استحکام ساخت درونی قدرت هر کشور
تر و امـروزه بحـث جمعیـت جـامع سـت.قدرت نظامی و اقتصادی کشورها

اهمیت کیفیت جمعیت  و گیردفراتر از چهارچوب سنتی مورد توجه قرار می
به مراتب افزایش پیدا کرده است. مسئله جمعیـت یـا نیز های آن و توانمندی

کنـد تـا ایفـا می ترین نقش را در تولید قدرت ملـیهمان منابع انسانی، اصلی
زمینی ـ و نیز تـوان تکنولوییـک،  زمینی و رو آنجا که منابع مادی ـ منابع زیر

 4کند.قدرت نظامی و حتی خود سرزمین در کنار عامل جمعیت، معنا پیدا می
که به علل مختلف، سیاست کلی کشـور هستیم هایی سالشاهد  ماندر کشور

زمینه نیز تا حد قابل تـوجهی  به سمت کاهش جمعیت متمایل بوده و در این
این در حالی اسـت کـه رونـد کـاهش جمعیـت جـوان در . پیش رفته است

                                                           
 ارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.و ک آموخته جامعةالزهرادانش *

 .24ص  ؛المللیامنیت ملی و نظام بین ؛روشندلجلیل . ر.ک: 4
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را از جهـات مختلـف در معـرط خطـرات  مانتواند کشورمی ،های آتیسال
روند کـاهش جمعیـت و تبعـات ناشـی از  .ناپذیری قرار دهدجدی و جبران

بارهـا  اخیـر هایسـالر جدی است که رهبر معظم انقالب دتا آن اندازه  ،آن
تحدیـد  تگوشزد نموده و خطـرامردم  و مسئولین به جدیت با را مسأله این
کـرده هـای گونـاگون بیـان و راهکارهای افزایش جمعیت را به مناسبت نسل

 است. 

 افزایش جمعیت از دیدگاه اسالم
 های دینی است. های کنترل جمعیت، مخالف تعالیم و آموزهاجرای سیاست

قرآن کریم به صراحت درباره تولید و تکثیر نسل سخن نگفته اسـت، اگر چه 

طبیعـی  اند که الزمـهاما برخی از آیات به ازدواج و آمیزش جنسی اشاره کرده

َو »آیـاتی همچـون اگر چـه در آن، تولید نسل و فرزندآوری است. برای مثال 
اُا ِ َفاْنِکُحوا ما طاَب َلُکُ» و 4«ِمْنُکْم  َأْنِکُحوا اأَلیامى ََ النس از بـه صـراحت  0«ْم ِمُ

امـا ایـن معنـا بـه  ی به میان نیامده اسـت؛افزایش جمعیت و تولید نسل سخن

ها گردد. قرآن کریم با سـتودن ازدواج، انسـانداللت التزامی از آنها استفاده می

ترین اهـدا  را به فرزندآوری و افزایش جمعیت ترغیب کرده و یکی از مهم

ن به آرامش و کسب معنویات، افـزایش روزی و برکـت در رسید ـازدواج را 

هُ  َو : »حفظ و تداوم نسل برشمرده است ـزندگی  َْ  َلُکُْم  َجَعَُ   اللَّ  َأْنُفِاُُکْم  ِمُ
َْ  َلُکْم  َجَعَ   َو  َأْزواجا   ََ  َأْزواِجُکْم  ِم و خدا بـرای شـما همسـرانی از  3:َحَفَدة َو  َبني

 .  «پدید آورد فرزند و نوادگانیجنس خودتان قرار داد و از همسرانتان، 

از نظر اسالم، ازدواج به عنوان عامل اصلی افزایش جمعیـت، بهتـرین عامـل 
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 هاست؛ زیرا هواهای آدمی تحـت قیـد و بنـد درنجات یک جوان از آلودگی

آمده، چشم و دیگر اعضا از لغزش مصـون مانـده و آدمـی در هنگـام فشـار 

چنانکـه  4؛کندده و خود را اقنا  میغریزه، به محرم راز و همسرش نزدیک ش

ـَرَ  ْنْفـَد دْ »فرموده است:  پیامبر اکرم ْْ َ
َ ََ وج ََ هـر کـس ازدواج  0:ْنـْ  یَمْن َتـ

 «.  کند، نصف دینش را حفظ کرده است
چه ممکن است برخـی اندیشـمندان افـزایش جمعیـت را دلیلـی بـرای  اگر

کردن فقر به عنـوان مـانعی  افزایش فقر در جامعه انسانی بدانند، اما قرآن با ردّ 
زیـرا  کـرده اسـت؛برای ازدواج، افراد را به ازدواج و توکل به خـدا دعـوت 

ْنْكُحـواو»خداوند تأمین زندگی چنین زوجـی را وعـده داده اسـت: 
َ
 اْْلَیـام  َ

اْلحيَن  َو  ْمْنُكْم  ـ ُ  َو  َفْضـْلْ   ْمْن  اللج ُ  ُیْغْنْهُم  ُفَقراَء  َیُكوُنوا ْإْن  ْإماْئُكْم  َو  ْعباْدُكْم  ْمْن  الفج  اللج
 و غالمـان همچنین، دهید همسر را خود همسربی زنان و مردان 3َعلـيم  واْسع  
 فضـل از خداونـد، باشند تنگدست و فقیر اگر را درستکارتان و صالح کنیزان
پیـامبر «. !اسـت آگـاه و دهنـدهگشـایش خداوند سازدمی نیازبی را آنان خود
یَج  َتَرَك  َمْن »نیز فرموده است:  اکرم ْو َْ َج  التج ـْ  َعـ ُ  ْباللج َساَء َظنج

َ
َمَخاَفَة اْلَعْيَلْة َفَقْد َ

َج َو َجـلج  َ  َع هر کس از ترس عیالمند شدن ازدواج نکند، نسبت به  1:َو َجلج ْإنج اللج
 «.  خداوند عزوجل سوءظن دارد

ابـزاری بـرای تـأمین قـدرت  بر اساس شریعت اسالم، زیادی جمعیت فقـط
سیاسی و اقتصادی جامعه یا منافع مادی برای والدین نیست؛ بلکـه بـه سـبب 
ارزش و جایگاه واالی آن در اسالم است که مورد توجه خاص قـرار گرفتـه 

 فرموده است:  چنانکه رسول اکرم ؛است
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 دار و مجاهـد دردار شـب زنـدهشود، همانند روزههنگامی که زن باردار می

راه خدا با جان و مال است و هنگامی که وضع حمل نمـود، آنقـدر اجـر و 

پاداش دارد که قابل توصیف نیست و اگر در این مدت از دنیا رود، هماننـد 

دهد، با هـر مکیـدن شـیر بـه او شهید است و زمانی که به نوزداش شیر می

دهنـد و تمـام را می اجر آزاد کردن یک اسیر از نسل حضرت اسماعیل

   4شود.گناهانش آمرزیده می

افزایش نسل مسلمانان برای از بـین بـردن بنیـان شـرک و  عالمه طباطبایی
ترین اهدا  شریعت اسـالم ذکـر کـرده و فرمـوده فساد توسط آنان را از مهم

در جنبه دیگر از مقاصد مهم شـار  اسـالم، افـزایش نسـل مسـلمانان »است: 
لمانان تا شـرک و فسـاد را از بـین است و آباد کردن زمین به دست گروه مس

   0«.ببرند

 ویژه ایران، بهکاهش جمعیت مسلمانان سیاست غرب در
جهــانی ماننــد مؤسســه ســلطنتی امــور « مجــامع مخفــی»هاســت ســران سال
الملل، شورای روابط خارجی، جامعـه بیلـدربرگرها، فرماسـونری و ... بـا بین

و اقتـدار نظـم سـلطه بـر مناسـبات  ذزمینـه نفـو ،های گونـاگونطرح برنامه
هـا آورده و سرنوشـت ملت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ملل جهان را فراهم

دهنـد. یکـی از را به میـل و اراده خـود تغییـر می نو کشورهای مستقل جها
های دیگر، کـاهش و مصادیق آشکار مداخله مجامع مخفی در سرنوشت ملت

بیلدر برگ که بـا حضـور  0244کنترل جمعیت جهان است. در نشست سال 
معـاون ر ـیس « خـواکین آلمونیـا»دبیر کـل نـاتو، « آندرس فوگ راسموسن»

                                                           
 .144ص  ؛االمالی ؛صدوقمحمد بن علی . 4
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مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپـا، « خاویر سوالنا»کمیسیون اروپا، 
مشـاور سـابق « هنری کسـینجر»ر یس بانک مرکزی اروپا، « یان کلود تریشه»

« رابـرت گیـتس»ابق مایکروسـافت، ر یس س« بیل گیتس»امنیت ملی آمریکا، 
« جـورج دیویـد»صدر اعظـم آلمـان، « آنجال مرکل»وزیر دفا  سابق آمریکا، 

 «پیتـر برابـک»ولیعهـد نـروی، « هاکـان»ر یس شرکت کوکاکوال، ملکه هلنـد، 
وزیر اسـپانیا نخست« لوییز زاپاترو»ملکه اسپانیا، « سوفیا»ر یس شرکت نستله، 

برگزار شد، بر موضو  افزایش جنگ و کشـتار  موریس سو یسو ... در سنت
ویژه در منطقه خاورمیانه و کشورهای مسلمان به منظـور کـاهش جمعیـت به

خوبی دریافته اسـت کـه جمعیـت،  غرب به 4رو به افزایش جهان، تأکید شد.
ترین عامـل قـدرت در کشورهاسـت. از ایـن رو مأموریـت خـود را در مهم

آیانس صـندوق »هایی مانند ه، تحت پوششکشورهای مسلمان و رو به توسع
ها پیش آغاز کرده است. این صندوق کـه بـه سـازمان ملـل از سال« جمعیت
است، فعالیت خود در ایران را پیش از انقالب آغاز، و تا بـه امـروز و وابسته 

دنبـال  تنظیم خانواده، حقوق زن، بهداشت مادر و کودکتحت عناوینی چون 
ن آیانس، چه در ایران و چه در دیگـر کشـورهای کرده است. هد  اصلی ای

 مسلمان، پایین نگه داشتن نرخ رشد جمعیت بوده است. 
ت یشده تنظیم خانواده از سوی غرب، رشد جمع های دیکتهبا اعمال سیاست

اهنده داشـت. پـس از ک ی، روندیتا شرو  انقالب اسالم 4311ایران از سال 
ی تشـویق موالیـد، رشـد جمعیـت هاو بـا اجـرای سیاسـت یانقالب اسالم

د. یدرصـد رسـ 1 یـکنزد یبه رشد 4312 - 4322افت و در دهه یش یافزا
به بعـد،  4312های تنظیم خانواده از سال پس از آن، با از سر گرفتن سیاست

                                                           
 ؛«های تغییر سیاست جمعیتی با تأکید بر نقـش رسـانه ملـیبایسته» ؛شفیعی سروستانیابراهیم . ر.ک: 4
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 رشد جمعیت کشور مجدداً کاهش یافت.
اجرایی شدن برنامه تنظیم خانواده که در حقیقت اجرایی شـدن گـام بـه گـام 

ت یـجمع یج سـاختار سـنینقشه دشمن در کاهش جمعیت ایران بود، به تدر
ایـن سوق داد.  یو به طر  سالخوردگکرد خارج  یت جوانیران را از وضعیا

 بریینسکی، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا گفته بود: در حالی بود که 

ای ایـران اجتنـاب دستانه علیه تأسیسـات هسـتهاز فکر کردن به حمله پیش

مـدتی وگوها با تهران را حفظ کنید. باالتر از همه بازی طوالنیکنید و گفت

چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران بـه نفـع  ؛را انجام دهید

   4رییم کنونی نیست.

 ۹۶۳۶تـا  ۹۶۳۱های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران که بین سال
با محوریـت مسـا ل جمعیـت و تنظـیم میلیون دالر و  ۵۲ای حدود با بودجه

کننده تغییرات جمعیـت در خانواده به اجرا درآمد، نقش مهمی در روند نگران
گرفتـه در برنامـه اول صـندوق ترین اقدامات صـورتکشورمان ایفا کرد. مهم

میلیـون دالر  ۴بـا  ۹۶۳۵تا  ۹۶۳۱های جمعیت سازمان ملل متحد که بین سال
مرکـز آمـوزش مامـا روسـتا و مـروج  ۶۳بودجه اجرا شد، عبارتند از: ایجـاد 
سـازی مـردان و زنـان مرکز آموزش عقیم ۱تنظیم خانواده، تأمین اعتبار ایجاد 

)وازکتومی و توبکتومی(، اعزام پزشکان به خارج از کشـور بـرای آمـوزش و 
موزی. در برنامـه دوم های نهضت سـوادآگنجاندن مباحث جمعیتی در کتاب

 ۹۳بـا  ۹۶۳۳تـا  ۹۶۳۶هـای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که بین سال
مرکـز آمـوزش مامـا  ۹۲میلیون دالر بودجه اجرا شد نیز اقداماتی مانند ایجاد 

مامـا(، اعـزام زنـان داوطلـب  ۹۲۳۳روستا و مروج تنظیم خـانواده )آمـوزش 

                                                           
    43/44/4323؛ «نرخ رشد جمعیت ایران بحران خفته در کمین»خبرگزاری دانشجو؛ . 4
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ارج از کشـور بـرای آمـوزش و ترویج تنظیم خانواده )رابطان بهداشت( به خ
دولتی تنظـیم خـانواده صـورت گرفـت. برنامـه سـوم  احیای انجمن غیرنیز 

 ۹۹بـا  ۹۶۳۶تـا  ۹۶۳۱های صندوق جمعیت سازمان ملـل متحـد بـین سـال
های بوشــهر، سیســتان و بلوچســتان، میلیــون دالر بودجــه، صــرفاً در اســتان

خ بـاروری و افـزایش شهر با هد  کاهش نرکردستان، گلستان و شهر اسالم
استفاده از وسایل پیشگیری اجرا شد. متأسفانه برنامه چهارم این صـندوق نیـز 

   4 برنامه پنجم آن نیز در دست اجراست.اکنون اجرایی شده و 
با به صدا درآمدن زنگ خطر ساختار جمعیتی در کشور و افزایش سـالمندان، 

رهبری به رؤسـای  بند از سوی مقام معظم 41های کلی جمعیت در سیاست
گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شـد و ارتقـای پویـایی، قوای سه

رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزنـد، کـاهش 
سن ازدواج و ... در دستور کار قرار گرفت. با اجرایی شدن بخـش انـدکی از 

 24بـیش از  4321ل این دستورات، جمعیت کشور در روزهـای پایـانی سـا
   0میلیون نفر اعالم شد.

به طوری که آمارهـای  ؛شاهد موج سالمندی در کشور هستیم اکنون سفانهأمت
این پدیده به شدت در حال افزایش است و در حـال حاضـر نـرخ سـالمندان 

این رقـم  ،۹۴۳۳تا سال ضمن آنکه درصد است.  ۱.۲سال در کشور  ۳۳باالی 
کننده دیگر آن اسـت کـه اما آمار عجیب و نگران ؛درصد خواهد رسید ۹۹به 

شمار سالمندان بـه  ،یعنی حدود سه دهه آینده ۹۴۵۱شود تا سال بینی میپیش
ایـن امـر بـه سـاختارهای اجتمـاعی و اقتصـادی . رسدمیدرصد  ۶۵بیش از 
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 4د.های جدی خواهد کرکشور آسیب وارد کرده و کشور را دچار مشکل
ت جمعیـت از جـوانی بـه سـالمندی و پیـری، کاهش جمعیت و روند حرک

اثرات سوء بسیاری به دنبال دارد. انقطـا  نسـل بشـر، عـدم رشـد و توسـعه 
های نشـاطی جمعیـت، آسـیبماندگی کشـور، بیاقتصادی و به تبع آن عقب

هـای طلبی فرزنـدان در خانوادهاخالقی و تربیتی همچون خودبرتربینی و رفاه
ها با مفاهیم ارزشی همچـون قناعـت، ایثـار، نوادهتک فرزند و بیگانه بودن خا

پـذیری و ارتباطـات نوعان، صبر، تحمل و ...، اخـتالل در جامعهکمک به هم
جمعیت، معضالت روحی و روانـی نسـل های کمهای خانوادهاجتماعی بچه

های اجتماعی خویشـاوندان )بـرادران، مند نبودن از موهبتآینده به دلیل بهره
ها و عموها(، هنجـار شـدن فرهنـگ اروپـایی ها، داییها، خالههخواهران، عم

زندگی بدون فرزند در میان بخشی از مردم، هزینه نگهداری سالمندان و بـاال 
ای، کاهش جمعیـت جـوان و نخبـه کشـور و های درمانی و بیمهرفتن هزینه

و پیامـدهای منفـی  ضعیف شدن نیروی دفاعی کشور، از جمله اثـرات سـوء
 0جمعیت است.کاهش 

 افزایی قدرت ملی افزایی، توانجمعیت
میـان یکی از عوامـل افزاینـده قـدرت ملـی کشـور اسـت. رابطـه  ،جمعیت

جمعیت و قدرت، یکی از موضوعات مهم مورد توجه کنشگران و بـازیگران 
کنند کـه کمیـت و کیفیـت سیاسی است. آنها از این منظر به جمعیت نگاه می

یـا کـاهش قـدرت ملـی کشـور دارد. از نظـر آنهـا آن چه نقشی در افزایش 
ترین عامل توسـعه، نیـروی انسـانی اسـت. نیـروی انسـانی محـور و کلیدی

                                                           
 .  02/40/4322؛ «ایران، در انتظار سونامی سالمندی»سایت صالح قاسمی؛ وب. 4

https://saleh-ghasemi.ir 

 44/22/4323؛ «پیامدهای اسفبار کاهش جمعیت ایران»خبرگزاری فارس نیوز؛ . 0
https://www.farsnews.com/news/43232242224312. 
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محرکه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی، اقتصـادی و سیاسـی اسـت. چهـار 
عامل سرمایه مادی، سرمایه انسـانی، عامـل طبیعـی و سـرمایه زیرسـاختی و 

شـوند. اقتصـادی کشـور محسـوب می از عوامـل رشـد و توسـعه ،زیربنایی
کنـد. محدودیت هر یک از این عوامل، رشد و توسعه اقتصادی را محدود می

برای مثال اگر در کشوری سرمایه و منابع مالی قوی باشد، اما رشـد جمعیـت 
خواهـد  مو به تبع آن منابع انسانی محدود گردد، فرایند رشـد و توسـعه عقـی

اگر جمعیت کشـوری جـوان، مولـد، فعـال و  ماند. از نظر کارشناسان توسعه
توانـد عامـل رشـد و توسـعه بـوده و بـرعکس اگـر جمعیـت می ؛کارا باشد

مـانعی بـرای رشـد و  ؛کشوری سالخورده، غیرمولد، مصرفی و ناکـارا باشـد
   4توسعه خواهد بود.

های مهم و محسوس قدرت و اقتـدار یـک جامعـه، افـزون بـر یکی از مؤلفه
نند توان نظامی، وسعت زمین، میزان منـابع طبیعـی و داشـتن ها ماسایر مؤلفه

های استراتژیک و راهبردی، مؤلفه جمعیـت اسـت. پـایین آمـدن نـرخ برنامه
های مختلـف بـه دنبـال دارد. از جملـه باروی، تهدیدات بسیاری را در حوزه

تهدیداتی که موضو  کاهش جمعیت برای یک نظام به دنبال دارد، تهدیـدات 
گیرد. رهبر معظـم انقـالب ست که مستقیماً اقتدار آن نظام را نشانه میامنیتی ا

جمعیـت تـأثیر زیـادى دارد در  مسئله»با اشاره به این موضو  فرموده است: 
اقتدار ملی و افزایش نسل جوان و بـزرگ بـودن کشـور از لحـاع جمعیـت، 

   0«.خیلی تأثیر دارد در ایجاد اقتدار
ماکسول تیلور، عضو شورای روابـط خـارجی رییـم اشـغالگر  4224در سال 

                                                           
معرفـت  ؛«کنتـرل جمعیـت، آثـار و پیامـدهای آنتـأملی در سیاسـت »؛ فوالدیمحمد . ر.ک: 4

 .422 ـ 423، ص 4322، زمستان ه دومشمار ؛فرهنگی اجتماعی

 .43/21/4323. بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 0
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=0132&npt= 4.  
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مـن »ای درباره ازدیاد جمعیت صریحاً اعـالم کـرد: قدس در جریان مصاحبه
ام. اینها در آفریقا، آسـیا میلیارد انسان فکر کردهپیشاپیش به مردن بیش از یک 

ین و عرضـه کنند. بحران جمعیـت و مسـئله تـأمو آمریکای التین زندگی می
ایـن «. کند حتی برای نجات جان ایـن اشـخاص تـالش نکنـیمغذا حکم می
گران غربـی از جمعیـت جـوان العـاده تحلیـلدهنده هراس فوقسخنان نشان

داننـد کـه افـزایش ویژه ایران است. آنها به خـوبی میکشورهای اسالمی و به
ر بـه هنگـام جمیعت جوان، افزایش اقتدار سیاسی در پی دارد؛ زیرا ایـن قشـ

     4کنند.خطر تمام انریی خود را صر  دفا  از کشور و نوامیس خود می
تهدیدات فرهنگی، اقتصادی و نظامی ناشی از کاهش جمعیت، مولـد تهدیـد 

شـود. ای به نـام اقتـدار میامنیتی هستند که موجب تقویت یا تضعیف مسئله
ییـرات در هنجارهـا و باال رفتن سن ازدواج، باال رفتن آمار طـالق، ایجـاد تغ

ــه ــیر صــحیح و جاب ــه از مس ــروج جامع ــبب خ ــای آن و ...، س جایی مرزه
های فرهنگـی شـده و اسـتحاله فرهنگـی پذیرتر شدن در برابر هجمـهآسیب

 تواند عامل مهمی در تضعیف اقتدار ملی باشد. ناشی از کاهش جمعیت، می

 آسیب اقتدار ملی ،کاهش جمعیت
بسته به نیروی جوان و کارآمد است. کشوری کـه توسعه و رونق اقتصادی، وا

اش شود، خودبـه خـود جمعیـت جـوان و نخبـهرو میبا پیری جمعیت روبه

تواند در خدمت مردم باشد دچار آسیب خواهد شد. از سوی دیگر دولتی می

افزای و های سـختو از همه توان و ظرفیت منابع ملی، سرمایه و زیرساخت

اقتصادی جامعه استفاده کند که نیروهای جوان، فعـال افزاری برای توسعه نرم
                                                           

شناسی سیاست کنتـرل موالیـد و قـانون آسیب» ؛زهرا جاللیو  زاده اردبیلیعظیمفا زه . ر.ک: 4

، بهــار و 12شــماره  ؛فصــلنامه علمــی ترویجــی فقــه و حقــوق خــانواده دو ؛«تنظــیم خــانواده

 .424 ـ 402، ص 4322تابستان
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و کارآمدی برای شتاب روند توسعه اقتصادی داشته باشـد. بـه مـوازات پیـر 

شدن جمعیت و کاهش نـرخ رشـد جمعیـت، تولیـد نیـز در کشـور کـاهش 

یابد، در نتیجه بحـران اقتصـادی کشـور را فـرا خواهـد گرفـت. بنـابراین می

ریزی و وجود منابع انسانی کمـی و کیفـی جـوان، هیافتگی بدون برنامتوسعه

بخش نیست. در واقع کـاهش زاد و ولـد نـه تنهـا فعال و ماهر، مؤثر و نتیجه

دهد؛ بلکـه بـه دلیـل کاسـتن از یک کشور را به سمت جمعیت پیر سوق می

جمعیت فعال و مولد، به تضعیف بیش از پـیش سـاختارهای اقتصـادی و در 

انجامـد. بـه عبـارتی ر از قافله توسعه جهانی نیـز میافتادگی کشونتیجه عقب

رفتـه کاهش جمعیت، سبب کم شدن نیروی کار جوان و پویا نیز شده و رفته

رساند و سبب ایجاد بحـران اقتصـادی به صنایع، تولیدات و اقتصاد آسیب می

تواند در اندک زمـان شود. نارضایتی مردم در کنار بحرانی شدن اقتصاد، میمی

هـای اعتراضـی در چنانکه بسـیاری از جنبشهم ؛ران امنیتی مبدل گرددبه بح

 کشورها، در مشکالت و مطالبات اقتصادی ریشه دارد. 

ــامی  ــدات نظ ــل تهدی ــه را در مقاب ــز جامع ــالمندان نی ــت س ــزایش جمعی اف

ای که یا توان مقابله در برابر تهاجمات نظـامی را کند؛ به گونهپذیرتر میآسیب

دهنـد. شـده بـرای فـرار از بحـران تـن می های تحمیـلسازشنداشته یا به 

وزیر اسـترالیا هشـدار داد کـه نخست« کورتین»که در جنگ جهانی دوم چنان

 این کشور برای حفظ امنیت خود، همانند آسیای پرجمعیت، به جمعیتی سـی

های مدرن امـروز، تغییـرات کمـی و کیفـی زیرا در جنگ 4میلیونی نیاز دارد؛

ه طور مستقیم و غیرمستقیم بر نیروهای مسلح در حـوزه مـدیریت جمعیت ب

های انسانی و معماری سـاختارهای نظـامی از نظـر ترکیـب و بافـت سرمایه
                                                           

   00/22/4323؛ «های جمعیتپرچم اقتدار بر بلندای شانه»خبرگزاری فارس نیوز؛ . ر.ک: 4
https://www.farsnews.com/news/43232202224232 
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المللـی ای کـه در سـطح بینجامعـه 4نیروی انسانی، تأثیر خواهنـد گذاشـت.

توانـد دارای ارتـش و قـدرت تری اسـت، میدارای جمعیت بیشتر و جـوان

ری نیــز باشــد. دوران جنــگ تحمیلــی و حضــور جوانــان در تنظــامی قــوی

ای بود کـه ایـران ساز، برگ برندههای سرنوشتهای نظامی و عملیاتعرصه

توانست در دوران دفا  مقدس آن را کسب کند. مطمئنـاً کشـوری کـه دارای 

جمعیت اندک یـا پیـر باشـد، توانـایی رویـارویی مقتدرانـه در برابـر تجـاوز 

واهــد داشــت. اگرچــه امــروزه اقتــدار نظــامی در مناســبات بیگانگــان را نخ

ها تسلط بر مناسـبات جهـانی المللی از اولویت خارج شده است و دولتبین

کننـد، امـا در شـرایطی کـه جمهـوری وجو میرا در اقتدار اقتصادی جسـت

اسالمی ایران در معرط تهدیدهای جدی دشمنان سیاسی خـود قـرار دارد و 

توان از ایـن مزیـت گیرد، نمیهای زورگو قرار میقدرت آشکارا مورد تهدید

 0پوشی نمود.در راستای اقتدار نظامی کشور چشم
 

                                                           
 20/22/4321. ر.ک: خبرگزاری صدا و سیما، نقش جمعیت در اقتدار ملی، 4

http://www.iribnews.ir/fa/news/4240302 

تحدید نسل شیعه، تهدیـد جامعـه ایـران )علـل » ؛آبادیسوختانلو و اعظم رحمتزهرا . ر.ک: 0
، ص 4322، شهریور 422سال بیست و دوم، شماره  ؛معرفت ؛«کاهش جمعیت و پیامدهای آن(

 .22 ـ 12



 

 ی دوران عقدبایدها و نبایدها

 *محبوبه ابوالحسنی

 مقدمه
ترین بنـا در نـزد تـرین و محبـوبعقد، دوران ساختن زیربنـای مهـمدوران 

اگـر تا جایی است کـه بنا در اسالم اهمیت و ارزش این خداوند متعال است. 

حفـظ نیمـی از جهـت در حقیقـت در  ،کسی در جهـت تحقـق آن بکوشـد

در این نوشتار برآنیم تا بـه تعریـف ایـن دوران از  ایمانش تالش کرده است.

اسالم و ضرورت آن پیش از تشکیل زندگی در زیر یک سقف بپـردازیم نگاه 

 و راهکارهایی برای شیرین سپری کردن این دوران ارا ه دهیم.

 تعریف دوران عقد
 اگـر چـهتعریف مشخص و واحدی اسـت.  ،مردماغلب تعریف عقد از نظر 

 ،انـدفتهتباه گرشهای اخیر، دوران عقد را با دوران نامزدی ابرخی افراد در سال

طبـق کـه  پسـر  خطبه عقد دختـر وخواندن  مردم از لحظهدر نگاه اغلب اما 

آینـد، دوران عقـد حکم پروردگار مهربان به همسری شرعی یکدیگر در مـی

                                                           

 .و کارشناس روانشناسی آموخته جامعةالزهرادانش *
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شود و هنگام ورود به زندگی مشترک مستقل و به قول معرو  آغـاز آغاز می

 4یابد.یاین دوران پایان م ،زندگی در زیر یک سقف

گانه است که شامل عقـد شـرعی، عقـد قـانونی و یک پیمان سه ،دواجعقد از

عقد دا م است کـه  همان صیغه ،شود. منظور از عقد شرعیعقد اجتماعی می

همـان ثبـت رسـمی ازدواج و نیـز است. عقد قانونی شده شر  مشخص در 

 پذیرش تعهدات قانونی و حقوقی ازدواج است و منظـور از عقـد اجتمـاعی،

 0در زمان عقد ازدواج است. ،ن و دوستان و جمعی از مردمحضور خویشا

 راهکارهای مدیریت دوران عقد
 دوران عقـد اسـت. ،یکی از اموری که در زندگی مشترک نقش حساسی دارد

 ،توانـد در بالنـدگیمیانجام ماهرانه و درست وظایف مخصوص این دوران، 

میـان عامـه مـردم . بگـذاردهای بعد تـأثیر عمیقـی پرباری و استحکام دوران

بهتـر از یـک سـال دوران بعـد از  ،یـک روز دوران نـامزدیمشهور است که 

حقیقـت مهمـی بیـانگر اما  ،آمیز استاین سخن مبالغهاگر چه عروسی است. 

 ر،پربـارت ،ترشیرین ،ترهایی مهم)عقد( از جهت دوران نامزدیاست. در واقع 

تـوان در ایـن مـی کـهد اسـت تر از دوران پس از عقـتر و سازندهبخشلذت

ایـن دوران از زنـدگی  3های زندگی آینـده را بنـا نهـاد.شالوده و پایه ،دوران

و الزم اسـت های مخصوص به خـود را دارد ها و حساسیتمشترک، ویژگی

مدیریت دوران عقـد،  های صحیح و کارآمد در زمینهجوانان با کسب مهارت

مشـکالت مخـتص ایـن دوران را بـه  .این روزها را به شیرینی سپری نمایند

                                                           
 .44؛ صبهترین و بدترین دوران عقد. مهدی عدالتیان؛ 4
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زیربنایی محکم بـرای زنـدگی  ،راحتی پشت سر بگذارند و با کمک یکدیگر

 مشترکشان بسازند.

فـرد ؛ زیـرا های زندگی اسـتدوران عقد بهترین فرصت برای کسب مهارت

 تحمـل و تفـاهم،در این دوران با مسا ل اقتصادی مربوط به تشکیل خانواده، 

شـود کـه رو میهاط مؤثر با همسر و مسا لی دیگر روبـمدیریت استرس، ارتب

بـه فـرد  ،هـای زنـدگیطلبد. کسب مهـارتفردی او را میمدیریّت برخورد 

 4عبور کند. ه راحتیاز این مسا ل و موضوعات بکند تا میکمک 

 عبارتند از:مدیریت دوران عقد  یترین راهکارهابرخی از مهم

 افزایش شناخت. 1

در قـرار گیـرد و دختر و پسـر باید مورد توجه ویژه یکی از مسا ل مهمی که 

افـزایش شـناخت تمام تالش و همت خود را صـر  آن کننـد، دوران عقد، 

مرحله اول شناخت کـه شـناخت کلـی و همـاهنگی  نسبت به یکدیگر است.

در زمـان خواسـتگاری و بـا تحقیـق و گفتگـو بایـد  ،فکری و اعتقادی است

پسر  دختر واز آنجا که و بدون آن نباید وارد عقد محرمیت شد.  حاصل شود

و مدت کوتـاهی اسـت کـه بـا یکـدیگر  ازدواج کرده ،از دو خانواده مختلف

های مبهم و نامشخص زیادی دارند که باید با سلیقه، رسـم نکته ،اندآشنا شده

دسـت آوردن ایـن ه های اخالقی یکـدیگر آشـنا شـوند. بـو رسوم و ویژگی

 0.ها، سرمایه ارزشمندی برای آینده استناختش
کننـده شـناخت اسـت. زوجـین در دوران نامزدی، تکمیل درمرحله گزینش 

خود را برای تفاهم و سـازگاری در زنـدگی  ،پرتو این آشنایی نزدیک و کامل
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و ایـن شـناخت  ،آن شـناخت بـرای انتخـابدر واقع کنند. مشترک آماده می
دوران عقـد، دوران خاصـی از بـه عبـارتی  4ت.اسـ برای تفاهم و سـازگاری

توانـد بسـیار می ،بر شیرینی خاصی که داردافزون زندگی هر فردی است که 
در مرحله آشنایی بـا خلـق و خـوی و  ینزا باشد. در این دوران زوجاسترس

هـا روحیات یکدیگرند و با وجود روابط محدودی کـه تحـت نظـر خـانواده
های طر  مقابل بیشتر آشـنا شـوند. از همـین مندیهباید با عالق ،وجود دارد

 نامند.رو دوران عقد را دوران شناخت می

 انس با یکدیگر. 2

بـرای  گیـرد،صـورت می ییارتباط با فردی که تازه با او آشـنابه طور طبیعی 
راحت نیست و مدتی زمان الزم است تا انس روحی حاصل شده و از انسان 

موضو  در دختر و پسـری کـه تـازه بـه یکـدیگر . این ندبیگانگی خارج شو
دختر و پسری که تـا ایـن زمـان ارتبـاطی بـا نـامحرم به ویژه اند، محرم شده

دهـد دوران عقد این فرصت را به آنها می خورد.بیشتر به چشم می ،اندنداشته
جاذبـه، هـر کـدام در  ها و رفتارهای پرتا با یکدیگر مأنوس شده و با محبت

 یی به خود اختصاص دهد.دل دیگری جا

 هاکاهش تدریجی وابستگی. 3

روز خـود را در کنـار خـانواده شـبانه ،دختر و پسر در دوران مجردی معموالً 

طبیعی است که جدایی و زندگی در فضای جدیـد و در  . بنابراینگذرانندمی

در دخترهـا کـه ایـن  ؛ بـه ویـژهکمی برایشان سخت باشـد ،کنار فردی دیگر

ریـزی ایـن فرصتی مناسب برای پی ،بیشتری دارد. دوران عقد وابستگی رنگ

 استقالل است.
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از طر  دیگر والدین دختر و پسر نیز برای عروسـی عزیزانشـان احتیـاج بـه 

آمادگی دارند. دوران عقد، فرصت الزم را بـرای ایـن آمـادگی در اختیارشـان 

هـم بتواننـد  تا به تدریج به جدایی از فرزندانشان عـادت کننـد و 4،گذاردمی

 مقدمات زندگی فرزندانشان را آماده سازند.

 تمرین مسئولیت . 4

مسـئولیت در کسب و پـذیرش  دختر و پسر برای فرصت خوبی ،دوران عقد

بـا نظـارت و رهنمودهـای والـدین، بـرای توانند است. آنها در این دوران می

آمـاده شرو  زندگی مشترک و برخورد با حوادث و مسا ل زنـدگی آرام آرام 

های ممکن بـرای مواجهـه و بینی مشکالت احتمالی، بررسی راهپیش 0شوند.

مقابلـه بـا آنهـا و تمـرین بـرای افـزایش تـوان تحمـل و اسـتقامت در برابـر 

 3است.ی قابل اجرا در این زمینه اهاز جمله روش ،هاگرفتاری

  . استفاده از فرصت برای اصالح زوجین5

ر نامزدش مشاهده کند که مورد پسـندش اگر کسی صفت یا خصوصیتی را د

نباشد و بخواهد آن را برطر  یا اصالح کنـد و یـا صـفت و حـالتی را در او 

ایجاد کند، بهترین دوران بـرای ایـن اصـالح و تغییـر و تربیـت دوران عقـد 

هنوز روابط طرفین عادی نشده است و نسـبت بـه هـم احتـرام و زیرا  ؛است

زمینـه اصـالح و تغییـر  ، بیشـتر وذیرشدر نتیجـه پـ .محبت خاصی قا لنـد

 1.است مساعدتر
                                                           

 . همان.4
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 ابراز محبت . 6

زوجــین بــا رفتــار، گفتــار و اظهــار تــا ی اســت خــوب فرصــت ،دوران عقــد

های خود در جهت افزایش محبـت تـالش نماینـد و ارتبـاط و انـس محبت

َبْبـَ  » فرموده اسـت: امام صادق .افزایش دهندخود را  ْْ َ
ْخ  ْإَذا َ

َ
 ْبْرهُ َرُجـا  َفـخ

ْة َبْيَنُكَما ْبَذْلَک  ْثَبُ  ْلْلَمَودج
َ
َ  ُ او را بـدان  ،گاه کسـی را دوسـت داشـتی هر 4:َفْإنج

 .«سازدزیرا این کار دوستی را در میان شما استوار می ؛آگاه ساز

شناسان بعضی از جمالت به علـت قـوی بـودن حافظـه بلنـد به اعتقاد روان

شـود و بهتـر اسـت همسـران در تمـام نمیها، از ذهنشـان پـاک مدت خانم

بـا  پیـامبر اکـرمآمیز استفاده کننـد. شان از جمالت محبتلحظات زندگی

گویـد: این سخن مرد که به همسرش می»اشاره به این موضو  فرموده است: 

ایـن موضـو  در مـورد  0.«شـوددوستت دارم، هرگز از قلـب او خـارج نمی

اّله آقاسـید ةر  واصـل، مرحـوم آیـصادق اسـت. در حـاالت عـانیز مردان 

آمـده اسـت کـه  ،بود طباطبایی مرحوم عالمهبرادر که  محمدحسن الهی

دید کـه همسـرش کنـار پنجـره ایسـتاده و او را اگر می ،آمدوقتی به خانه می

آمـد و بـه او با خوشحالی زایدالوصفی به سوی همسر خـود می ،کندنگاه می

همه چیـز یـادم  ،کنیشوی و از پنجره نگاه میهمین که تو بلند می» گفت:می

 3.«ماند دم درها میرود و تمام غم و غصهمی

، دادن هدیه بـه یکـدیگر عقد های ابراز محبت در این دورانیکی دیگر از راه

ـةَ » :فرموده است است. امیرالمؤمنین علی ُ  َتْجْلُب الَمَحبج  ،هدیـه دادن 1:َالَهْدیج
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نکات مهم در هدیه دادن، محترم شـمردن سـلیقه و  از .«کندجلب محبت می

البتـه بایـد توجـه داشـت کـه  نیاز طر  مقابل است تا او بیشتر دلشاد گردد.

قیمـت جـز هـدایای گـران زیرا تهیه ؛مادی باشند جنبهتنها دارای یا نباید اهد

 خاصیت دیگری ندارد. ،بردآنکه سطح توقع طر  مقابل را باال می

 سازی هگفتمان آیند. 7

بایـد آن را غنیمـت شـمرد، فرصـت  در ایـن دوران هایی کـهیکی از فرصت

ریـزی و توانند با گفتگو، به برنامهدر دوران عقد، دختر و پسر می گفتگوست.

ها و راهکارهای رسـیدن بـه آن بپردازنـد و بـا قـول و قرارهـای تعیین هد 

م رفت و آمد کننـد و سازنده، به یکدیگر متعهد شوند که با افراد صالح و سال

هـای اساسـی زنـدگی اهمیـت قا ـل برای ارزش .حرمت یکدیگر را نشکنند

شان قرار دهند. همچنین باید سـعی زندگی شوند و خواست خدا را سرلوحه

ها و نقاط ضعف و قوت یکدیگر را روحیات، خواستهمان، کنند از طریق گفت

 .  بشناسند

 آراستگی ظاهری. 8
بط زوجین در دوران عقد، رعایت وضـع ظـاهر اسـت. از نکات مهم در روا 

ای آفریده که در پی اظهار زیبـایی اسـت و مـرد را بـه خداوند زن را به گونه
ای آفریده که خریدار این زیبایی است و این امر یکی از عوامـل تحکـیم گونه

روابط میان زوجین است. دختری که در این دوران قبـل از قـرار مالقـات بـا 
 ،تحمام نموده و با لباسی تمیز و معطر به استقبال همسرش بـرودهمسرش، اس

در  نیـز اگـر پسـر کند.تواند در دل او جا باز کند و او را عاشق خود می قطعاً 
هنگام مالقات با همسرش آراسـته و خوشـبو باشـد، بـدون شـک رضـایت 

َلـو  َانج الَمـرَاُة »فرمـوده اسـت:  خدارسول همسرش را جلب خواهد کرد.
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وْجَها َلَفَلَف  ْعنـَده ََ ُع ْل سـاخت، اگـر زن خـود را بـرای شـوهرش نمی 4:َتَفنج
 .«گرفتگمان در دل او جا نمیبی
   گوید:میاالسالم محمدی ری شهری تحج

تـو  ، او را نصـیحت کـرد و فرمـود:در عقد دختر خـواهرم امام خمینی»

ی یـادش جوری منزل را آماده کن و در منزل مهیا بـاش کـه شـوهرت وقتـ

طوری نباشـد کـه بـا  .خواهد بیاید منزل، با شوق و ذوق بیایدآید که میمی

    0.«اکراه بیاید

 . انتظارات معقول و منطقی9
های بزرگ دوران عقـد، مقایسـه همسـر بـا دیگـران و مقایسـه یکی از آفت 

بـرای  های عقد و خرید و هدایاسـت.خانواده او با دیگران و یا مقایسه برنامه

زوجین سبک و چگونگی مراسم خود را با اطرافیان و دوسـتان مقایسـه  مثال

چشـمی کنند و یا در خریدها و هدایای مخصوص این دوران، چشم و هممی

ای نه تنها سبب ایجاد دلخوری و کدورت میـان طـرفین کنند. چنین مسئلهمی

ز بلکه گاه سبب تیـره شـدن روابـط پـس از ازدواج نیـ شود؛ها میو خانواده

جـا، طـر  های بیشود. بنابراین باید از این مسئله دوری کرد و با مقایسهمی

مقابل را نرنجاند. اگرچه توقع و انتظار از همسر امری طبیعی اسـت، امـا اگـر 

 ساز خواهد شد.این انتظار و توقع از حد بگذرد، مسئله

 والدین رعایت حقوق . 11

اما دختر و پسر بایـد  ،ارزشمند استدوران عقد بسیار  اگر چه عشق و عالقه

از پسری کـه برای مثال از رعایت حقوق والدین غافل شوند. نباید کنند توجه 
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اسـت؛ کمـک حـال پـدرش بـوده  ،در کارهای مربوط به بیرون از خانـهقبل 

در کارهـای در گذشـته دختری که  . همچنیننباید از پدرش غافل شوداکنون 

مهمـان  اننـدنبایـد اکنـون کنـار دامـاد م ،تکرده اسمنزل به مادرش کمک می

 بنشیند و کاری انجام ندهد.
فرد در حال گذار از خانواده اصـلی بـه خـانواده  ، دورانی است کهدوران عقد

عـروس و میـان جدید است. در این دوران احتمال بروز مسا ل و مشـکالتی 
تغییر است  جایگاه و موقعیت فرد در حالزیرا وجود دارد؛  هاداماد و خانواده

ممکن است اعضای خـانواده اصـلی را  ،ه بیشتر به همسر و خانواده اوو توجّ 
سـبب از دسـت کـه ازدواج بیایـد وجود هناراحت کند و این تصور در آنها ب
از همـین روی واکـنش  داشتنی شده اسـت.دادن یک عضو قدیمی و دوست
ی خـانواده تواند حساسیت اعضای اصـلمی ،عروس و داماد به این احساسات

 4را کاهش یا افزایش دهد.
دوران عقد، شرو  جدی تعامل با خانواده همسر است. خرید عقد، رفـت و  

آمد با خانواده همسر، پذیرش خانواده همسـر، احتـرام اعضـای خـانواده بـه 
هـا و ... از آنهـا، دیـد و بازدیـد خانواده عروس یا داماد و احترام به خـانواده

همسـر،  تجربگی در برخـورد بـا خـانوادهر است. بیاهمیت زیادی برخوردا
 0رو سازد.هتواند عروس یا داماد را با مشکالت بسیاری روبمی

 اعتدال در زندگی. 11
ایـن موضـو  سـبب کار هستند. تجربه و تازهکم ،در دوران عقد دختر و پسر

افـراط و  ،تجربگـییکـی از آفـات ایـن بی شود.بروز مشکالت متعددی می
باید در میزان رفت و آمـدها حـد اعتـدال را برای مثال تفریط در رفتار است. 
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همسر گمان کننـد پشـیمان شـده  نه آنقدر کم بروند که خانواده کنند؛رعایت 
کننـده باشـد. نـه است و نه آنقدر زیاد رفت و آمد کنند که برای آنهـا خسـته

شـوند و نـه آنقـدر زیـاد متصف که به صفت بخل  تهیه شودآنقدر کم هدیه 
 د که خانواده طر  مقابل فکر کنند روی گنج خوابیده است.بدهنهدیه 

بایـد گـرم و صـمیمی  ،هایشـان در ایـن دورانرابطه دختر و پسـر و خانواده

چرا که اعتدال در هر کـاری  ؛روی کشیده شوداما نباید به افراط و زیاده ؛باشد

، سبب خسـتگی دو طـر  و مد زیادپسندیده است و افراط ناپسند. رفت و آ

در ایـن به این نکته بایـد توجـه کـرد کـه  شود.ها میلطمه خوردن به محبت

و هـیچ کـدام آیـد وجـود به فی نباید هیچ گونه تحمیل و تکلّ  ،رفت و آمدها

باشد قیمت های گرانتوقع پذیرایی مفصل و سفره رنگین و هدیهدارای نباید 

 4یت حال یکدیگر را بکنند.در هر حالی باید رعازوجین و 
 به دیدار مردم شدن عیب نیست

 

 ولیکن نه چندان که گویند بس   
 

 رازداری . 12

خداونــد زن و شــوهر را همچــون لباســی بــرای یکــدیگر معرفــی کــرده و 

ََّ ِلباس  » فرماید:می ََّ  ِلباس   ُتْم َانْ  َو  َلُکْم  ُه َمـا » نیز فرموده است: امام باقر 0.«َلُه
َفاَد 

َ
ْتـُ  ْفـ  َ َْ ْف َْ ـاَ  َعْنَهـا  ََ ْتُ ، َو ْإَذا  َعْبد  َفاْئَدة  َخْيرا  ْمْن َ ْوَجٍة َصاْلَحٍة، ْإَذا َرآَها َسـرج

بنده مؤمن، هیچ بهـره ای نبـرده کـه بهتـر از همسـر خـوب و  3:َنْفْسَها َو َماْل 

ای باشد که هنگـام حضـور شـوهر، مایـه خوشـحالی او و در غیـاب شایسته

 .«نگهدار ناموس و مال او باشدشوهر، 

                                                           
 .جوانان و انتخاب همسر ر.ک: علی اکبر مظاهری؛. برای مطالعه بیشتر 4
 .422ره: . بق0
 .02ص ؛قرب اإلسنادعبداّله بن جعفر حمیری؛ . 3



   31  ی دوران عقدبایدها و نبایدها

آید که اگـر قـرار باشـد هایی پیش میدر دوران عقد گاهی مسا ل و کدورت

بر لطمه زدن به آبروی فـرد، حـل آن را بـا افزون  ،سریع به دیگران گفته شود

کند و با وجود حل آن مشکل، ذهنیت بـدی از و میربهمشکالت بسیاری رو

 ،رازداری در ایـن دورانبنابراین  .شده استطر  مقابل برای دیگران ساخته 

خـانمی  باشـد.از نکات مهـم و طالیـی اسـت کـه رعایـت آن ضـروری می

   گفت:می

رفتیم. مـن از او برای اولین بار بود که بـا همسـرم بـه بیـرون از منـزل مـی

خواستم مرا به جای دیدنی خاصی که سخت عالقه داشـتم ببـرد. او گفـت 

اش کمتر باشد و من جای دیگـری را که هزینه جای دیگری را انتخاب کن

بالفاصله اعضـای خـانواده از مـن  ،انتخاب کردم. اما وقتی به خانه برگشتیم

پرسیدند که کجا رفتید و پسر چطوری بود؟ من هم برای آنها عین واقعـه را 

خسـیس اگـر  .شود که خسـیس اسـتگفتند پس معلوم می نآنا .نقل کردم

کرد. تصور خـانواده ات را اجابت مین بار باید خواستهالاقل برای اولی نبود،

گونه شکل گرفت و رفتارهای بعدی او همیشه از ایـن زاویـه، درباره او این

شد. خودم هم از این موضـو  ناراحـت شـده بـودم تـا تجزیه و تحلیل می

بعد مرا به همان محـل مـورد نظـرم بـرد و گفـت: راسـتی دلـم  اینکه دفعه

هـایم را ولی مـوقعی کـه لبـاس ،قبل تو را به اینجا بیاورم خواست دفعهمی

یادم رفت پولی را کـه بـرای گـردش در جیـب پیـراهنم  ،کردمتعویض می

نتوانسـتم تـو را بـه جـای دلخواهـت همین جهت به  .گذاشته بودم، بردارم

ببرم. بعدها هم که شوهرم را به خـوبی شـناختم، دیـدم نـه تنهـا خسـیس 

اسـاس  ام برخانواده باشد. متأسفانهمیسخاوت نیز  بلکه دارای ملکه ؛نیست

 ،امدانند و تا کنون هر چه تالش کـردههمان گزارش اولیه، او را خسیس می
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این تصور غلط اصالح نشده است. ای کاش کمی صبر کرده و تا این حـد 

 4عجله نکرده بودم.

 رابطه کامل جنسیپرهیز از . 13

ارضای نیازها و غرایز طبیعی بشر از راه صـحیح  ،هم ازدواجیکی از اهدا  م 

مراحـل و مراتبـی دارد کـه در دوران  ،و بدون گناه است. تحقق ایـن هـد 

موارد متعددی از آن تأمین شده است و زوجـین از بـودن در کنـار هـم  ،عقد

شود ارتباط کامل جنسـی بـه زمـان رسـمی شـرو  برند. پیشنهاد میلذت می

شـود؛ زیـرا و در دوران عقد از آن پرهیـز ، ر یک سقف موکولزندگی در زی

اگر چه این عمل برای دختر و پسری که همسـر قـانونی و شـرعی یکـدیگر 

همچون بارداری و کم شـدن  اما ضررها و معایبی ؛گناه و جرم نیست ،هستند

توصـیه  ،پیشـگیری از آسـیب آن ایعالقه بـه زنـدگی مشـترک دارد کـه بـر

 .شودنامه خودداری شود از این برمی

                                                           
 ؛علما و بزرگان دینسیره خانوادگی همسران : همسران همراه ؛. جمعی از نویسندگان4

 .422ص



 

 راهکارهای تعامل با خانواده همسر

 *حسنیه صالحان

 مقدمه 
بلکه پیوند دو خانواده است. زمانی  ؛پسر، پیوند دو نفر نیست ازدواج دختر و

کنند، دو نو  فرهنگ و آداب و رسوم خانوادگی به هـم که طرفین ازدواج می
ایـن آداب و میان ای برای ایجاد وحدت و یکپارچگی خورد و زمینهپیوند می

هـا در قالـب یـک هـا و عـادتها، مقـررات، نقـشرسوم، هنجارها و ارزش
 4آید.یفرهنگ و سنت جدید به وجود م

را دارد. قوانین مخـتص بـه خـود  ،مانند یک دولت ایدر حقیقت هر خانواده
تفـاوت یکـدیگر بـا نیز شان که قوانینازدواج دو عضو از دو خانواده مستقل 

هـم بـرای خـانواده تـازه تأسـیس و هـم  تواند مشکالتی را، میبسیاری دارد
در یـک خـانواده مثـال  های هـر یـک از طـرفین ایجـاد کنـد. بـرایخانواده

                                                           

 و کارشناس روانشناسی. آموخته جامعةالزهرادانش *

بینی افزایش و کاهش طالق با توجه بـه نقـش خـانواده همسـر در پیش». آرمان عزیزی و همکاران؛ 4

هـای نـوین در مـدیریت، اقتصـاد و علـوم المللـی پژوهش؛ سومین کنفـرانس بین«زندگی خصوصی

 .4322گرجستان، مؤسسه سرآمد همایش کارین، اانسانی، باتومی، 
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اسـتقالل عـاطفی اعضـای  رای دیگـر بـیت بسیار است و در خـانوادهمصمی
کنـد ایجـاد میمشکالتی را خواه ناخواه کید شده است. این تالقی، أخانواده ت

در این نوشتار برآنیم تا اهمیت روابـط بـا  که باید با تدبیر آنها را برطر  کرد.
نیکو و پسـندیده بـا آنهـا را از نگـاه  برای رفتار یخانواده همسر و راهکارهای

 اسالم و سبک زندگی اسالمی مورد بررسی قرار دهیم.

 ثیر روابط با خانواده همسر بر زندگی زوجینأت
توانـد نقـش تعامالت منفی زوجین با خانواده همسر، از عواملی است کـه می

بسزایی در اختالفات زناشویی و حتی فروپاشی زندگی زوجین داشته باشـد. 
های فرهنگی، قومی و اسالمی جامعه ایرانی، زوجین جوان پـس بر ویژگی بنا

کـه . از آنجـا حفظ کننـدرا هایشان هرابطه خود با خانوادکوشند میاز ازدواج 
هـای زنـدگی کند و سایر جنبهای پیدا میالعادهاهمیت فوقنیز خانواده همسر 

توانـد لطمـات توجهی به این امـر مـیبی ،دهدثیر قرار میأا تحت ترزوجین 
 4داشته باشد.در پی ناپذیری برای خانواده و جامعه جبران

وقتـی  ؛ زیـراهای خاص خـود را داردقطع رابطه با خانواده همسر نیز آسیب
همسر است. او کـه  ،شوداین رابطه قطع گردد، نخستین کسی که معترط می

ایـن فشـارها را بـه  ،ار اسـتاز ناحیه والدین و بستگان خـویش تحـت فشـ
تـنش و درگیـری در خـانواده سبب بـروز ین امر اکند و همسرش منتقل می

 0کند.محیط نا امنی را در خانه ایجاد میشود و می
توانـد از همسـرش جـدا شـود و نـه از پـدر و در چنین اختالفی مرد نه می

 بـه ،از پدر و مـادر خـود چشـم پوشـیده ی استهمسر سواز یک  مادرش.
اکنـون هزاران امید به خانه شـوهر آمـده و شـریک زنـدگیش شـده اسـت و 

                                                           
 .همان. 4

 .همان. 0
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هـا کـه سـالی هسـتند پدر و مـادرسو از دیگر نیازمند حمایت شوهر است. 
تـوان بـه نمی اکنـوناند و و او را بزرگ کرده زحمت کشیده فرزندشان برای

سـاخت. شـان را فـراهم و اسـباب نـاراحتی ودراحتی با آنها قطع رابطـه نمـ
هر دو خانواده باید در ازدواج باقی بمانند تا شخص احساس هویـت بنابراین 

آنچـه موجـب موفقیـت در زنـدگی خـانوادگی زیـرا  4؛خویش را حفظ کند
ــا خــانواده همســر و بســتگان اومی ــاط مناســب ب ســت. شــود، وجــود ارتب
 :  فرموده است المؤمنین علیامیر

حتـی اگـر مـال و اوالد هـم  شـود؛نیاز نمیگاه از خویشانش بیانسان هیچ

داشته باشد، به مالطفت و احترام آنها احتیاج دارد. آنها هستند که بـا دسـت 

در  کننـد.خویشان و اقارب بهتر از او دفا  می کنند.و زبان از او حمایت می

شـتابند. پـس هـر کـس از ش میامواقع گرفتاری زودتر از دیگران به یاری

هـای زیـادی لیکن دست ؛آنها برداشتهیک دست از  ،خویشان دست بکشد

   0را از دست خواهد داد.

فـه را یبا اخالق خوش و سکوت و تواضع، محبـت یـک طاتوان بنابراین می
 مند شد.دست آورد و از مزایای این ارتباطات خانوادگی بهرههب

تـوان نیز به دنبال دارند که از جمله میارتباط با خانواده همسر فواید و آثاری 
حفظ بهداشت روانی، وجود تنو  در زندگی، رشد و بالنـدگی اجتمـاعی، به 

خـاطر، های فکـری خویشـاوندان، سـبکباری، امنیـتبرخورداری از حمایت
 3.اشاره کرد ترها و ایجاد تعادل در خانوادهمندی از تجربه بزرگبهره

                                                           
 .همان. 4
 .424ص ،21 ج ؛االنوار بحارمحمد باقر مجلسی؛ . 0
بینی افزایش و کاهش طالق با توجه به نقش خانواده همسر پیش». آرمان عزیزی و همکاران؛ 3

هـای نـوین در مـدیریت، اقتصـاد و المللی پژوهش؛ سومین کنفرانس بین«در زندگی خصوصی
م. ایمانی؛ ، به نقل از  4322 3علوم انسانی، باتومی، گرجستان، مؤسسه سرآمد همایش کارین، 

 .ارتباط با خانواده همسر
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 های اثبات پذیرش همسر، مهربانی و حسن معاشـرت بـا خـانوادهیکی از راه

که زوجین با قصـد و نیتـی الهـی بـه رفـت و آمـد بـا نیکوست چه  .ستاو

هر چنـد  کنند؛رحم یاری صله خانواده همسر بپردازند و او را در امر پسندیده

فرمـوده اسـت:  علـی خوبی با او نداشته باشند. امیرالمؤمنین که آنها رابطه

 4.«هر چند آنان از شما بریده باشند ؛با بستگان خود پیوند کنید»

 راهکارهای تعامل با خانواده همسر
تغییـرات  ،هـای آنهـاپس از ازدواج در زندگی هر یک از زوجین و خـانواده

افتد که هر کدام متعهدند این تغییرات را بپذیرنـد و ضـمن اتفاق می ایعمده

این راهکارهـا  جمله از 0های مدیریت مؤثر را بیاموزند.شیوه ،سازگاری با آنها

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 . بایستگی  ارتباط با خویشاوندان زوجین1

از بستگان و اقوامی دارند که هیچ کدام تا آنجایی کـه  ،هر یک از زن و شوهر

تواننـد را ندارند و نمی هاپوشی از آنحق چشمنباشد، شر  مقدس مانعی نظر 

دیـدار بـا خـانواده و ؛ زیـرا دارنـد مهم باز دیگری را نیز از انجام این فریضه

 باشد.کاری پسندیده می ،عبادت است و رفت و آمد با آنها ،رحمصله

زن نباید نسبت به اقوام شوهرش حساسیت نشان بدهد و از پذیرفتن آنان در 

زمان حضـور آنـان  باید از اوقات تلخیخودداری کند. همچنین  ،خانه شوهر

کمـک بـه حـل  وشـوهر از رفـت و آمـد بـا آنـان  منـعیـا در خانه شـوهر 

                                                           
 .20، ص42ج ؛االنوار بحارمحمد باقر مجلسی؛ . 4

ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر از دیـد  تیمدیر»نجمه بارباز اصفهانی و همکاران؛ . 0
پـاییز  ،02شـماره  نهم، سال ؛ فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛«مشاوره خانواده و اسالم

 .31ـ  2، ص 4323
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خیـر، نیکـی، عمـل مانع اجـرای  ی کهفرزند زن و ، امتنا  نماید.مشکالتشان

دشـمن  ،به فرموده قـرآن ،عبادت و رفت و آمد با اقوام و کمک به آنها باشند

کنـد و بـا ایمان دارد و احساس مسئولیت می که به قیامتمؤمنی انسانند. زن 

اگر ببیند همسـرش  ،همسر خویش در انجام کار خیر توافق صد در صد دارد

 4نماید.او را تشویق و ترغیب می ،کنددر این زمینه سستی می

 . احترام2

بـا بیـان درباره مناسبات اخالقی و روابط میان اعضای خـانواده،  امام رضا

ْجْمْل ُمَعاَشَرَتَك » ه است:، فرموداصل کلییک 
َ
ْغيْر َو اْلَكْبير َمَع  َو َ برخـورد  0:الفج

 .«زیبا و نیکو گردان ،خود را با افراد کوچک و بزرگ
حفظ و رعایت احترام خانواده اصلی از سوی فرزندان، به طور غیـر مسـتقیم 

شود. کسی که در روابط کالمـی و باعث حفظ احترام آنها از سوی همسر می
کند، همسـرش نیـز در احترامی پرهیز میر کالمی با والدینش از هرگونه بیغی

یکـی بنابراین دهد. حرمتی نمییرویارویی با والدین او هرگز به خود اجازه ب
حرمت والدینشـان  موجب حفظتوانند به کمک آن هایی که زوجین میاز راه

سوی خودشـان از سوی همسر خود شوند، حفظ احترام آنها در درجه اول از 
 3است.

آینـد های اسالم والدین همسر فرد، پدر و مادر او به شمار میاساس آموزه بر
اآلبـاُء »و رعایت احترام و حقوق آنها همانند پـدر و مـادر خـود الزم اسـت: 

                                                           
 .112؛ صنظام خانواده در اسالم حسین انصاریان؛ .4

 .4ص، 23ج  ؛بحاراألنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 0
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َمَک  َجَک، و َ   َعَلَّ َدَک، و َ   َ َوَّ انسان سه پـدر دارد: پـدری کـه  4:َثاَثة   َ   َوَلَّ
باعث به وجود آمدن او شده، پدری کـه دختـرش را بـه عقـد او در آورده و 

متأسـفانه برخـی بـدون توجـه بـه سـفارش  .«آمـوزدپدری که به او علم می
از رسیدگی همسر خـود بـه والـدینش  ،خداوند در مورد رسیدگی به والدین

هـای اسـالمی و ورد تأکیـد آموزهله مأدر حالی که این مس ؛کنندجلوگیری می
جلـوگیری از  بنـابرینآیـد. از وظایف فرزندان در برابر والدین بـه شـمار می

و  0سـتدر واقع جلوگیری از اجـرای حکـم خدا ،رسیدگی همسر به والدین
شک با توجه به آنچه در روایات درباره احترام به والدین آمده، مانع شـدن یب

 در زندگی خواهد داشت.در برابر این کار آثار سو ی 

 ،کـه شخصـی در نجـف اشـر کرده است حکایت  مرحوم محدث قمی

مگـر در  ،در خـدمت او بـود دار بـود و دا مـاً پرستاری پدر پیـرش را عهـده

رفت. بعضـی شد و به مسجد سهله میهای چهارشنبه که از پدر جدا میشب

مسـجد  های چهارشنبه بـهاز علمای نجف دیدند که این شخص، دیگر شب

او  ،رود و به خدمت پدر مشـغول اسـت. سـببش را از او پرسـیدندسهله نمی

های چهارشنبه به خدمت حضرت تشر  پیدا کـردم. در یکی از شب»گفت: 

گـاه از نظـرم کنم به پدر پیرت. آنحضرت سه مرتبه فرمود: تو را سفارش می

قـت و از این توصیه حضرت فهمیدم که آن جناب راضی بـه مفار .غایب شد

 3.«نیست های چهارشنبهجدایی از کنار پدرم حتی در شب

                                                           
 .312ص ،4 ؛ جو االدب ةالغدیر فی الکتاب السنعبدالحسین امینی؛ . 4
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آمـده اسـت کـه شـهید  آبادیاّله مهدی شاه تدر خاطرات همسر شهید آی

مـن مـادر نـاتوانی دارم کـه از او : »ه بـودآبادی زمان ازدواج به ایشان گفتشاه

دم اما دوست دارم خودم مسـتخ ،کنم. البته برادر و خواهر هم دارممراقبت می

مادرم باشم و به ایشان خدمت کنم. مادرم داغدیده هسـتند و خیلـی نیـاز بـه 

مراقبت دارند. من هم به خاطر عالقه و احترام خاصی کـه نسـبت بـه مـادرم 

قبول همسر ایشان این شرایط را «. دوست دارم ایشان پیش خودم باشند ،دارم

 4کند.می

 . محبت3

کسـی کـه بـرادر » فرموده است: یک هنر است. امام صادق ،اظهار محبت

مسلمانش به او نیاز داشته باشد و او بر رفع حاجتش نیز قـادر باشـد، امـا در 

خداوند بوی بهشت را بر چنـین شخصـی  ؛عین حال اقدامی در این امر نکند

 0«.کندحرام می

وظیفـه خاصـی های یکـدیگر چه از نظر فقهی، زوجین نسبت به خانواده اگر

موظفنـد هـا اما از منظر اخالقی در دین اسـالم، همـه انسـان به عهده ندارند،

نسبت به یکدیگر خیرخـواه باشـند و اسـاس و معیـار روابطشـان بـر اصـل 

زوجین در مقابـل نامالیمـات هر یک از محبت، تعاون و همکاری باشد. اگر 

به تـدریج  کنند،اخالقی رفتار خوشرویی و خوش ، با مالیمت،خانواده همسر

 ،های سخت بسیاری را نـرمتوان دلزیرا با محبت می خواهند دید؛ا تأثیر آن ر

 و به قول شاعر خارها را به گل تبدیل کرد.

                                                           
 .442ص ؛همسران همراه؛ . جمعی از نویسندگان4

 .132ص ؛مالیالا ؛صدوقمحمد بن علی . 0
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 . جلوگیری از دخالت اطرافیان در زندگی مشترک4

گاهی خویشاوندان به قصد آمـوزش زنـدگی، در  زنـدگی همسـران جـوان 

اگـر چـه  نماینـد.مـیگیری کنند و حتـی بـه جـای آنهـا تصـمیممیدخالت 

 ،اما اگر این خیرخـواهی بـا تـدبیر کـافی نباشـدقصدشان خیرخواهی است، 

 تبدیل به زیان خواهد شد و اختالفات بسیاری را به وجود خواهد آورد.

ها نتوانند مرزسازی مناسبی در روابط خود ایجاد کننـد، اگر زوجین و خانواده

لم در روابـط مرزهـای سـا با مشکالت بسیاری مواجه خواهنـد شـد. مسلماً 

تـوان میاز جمله  که ها و کارکردهای بسیاری داردزوجین و خانواده، ویژگی

حفظ استقالل زوجین، حفظ کمیت و کیفیت مناسـب ارتبـاط بـا خـانواده به 

های همسر، رعایت حریم خصوصی زوجـین، احتـرام بـه نیازهـا و خواسـته

ری زوجـین ها و کاهش بدرفتازوجین توسط خانواده همسر، رعایت حرمت

و خانواده همسر نسبت به یکدیگر، برخودداری از حمایت خانواده همسـر و 

 4.اشاره کردسعی زوجین در رفع مشکالت خانواده همسر 

آگـاهی  ،هـای آنهای جوان هنوز از رموز زندگی و آسیباز آنجایی که زوج

اتفاقـات رویـارویی بـا در کسانی هستند که  نیز کافی ندارند و در اطرا  آنها

اند، برخورد حـذفی بـا ایـن مختلف در زندگی، تجارب متفاوتی کسب کرده

در کارهـا و تـوان بـه جـای آزمـون و خطـا می ؛ زیراموضو  عاقالنه نیست

بـه سـرانجام کارهـا را هـا های سنگین، بـا مشـورت بـا خانوادههزینه تحمل

ْتـ ُ  َمْن  ْقُل اْلَعا»فرموده است: آموزی در اهمیت تجربه علیامام  رساند. َْ  َوَع
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   11  راهکارهای تعامل با خانواده همسر

َجـاْرُ   ها او را پند و اندرز دهـد و کسی است که تجربه ،عاقل و خردمند 4:التج

 .«در او اثرگذار باشد

 انتظارات منطقی. 5

 داز دیگران پـایین بیـاوررا توقع خود در زندگی اجتماعی، هر فرد باید سطح 

تـوان از هـر و نمی دارای میزانی از درک و شعور اسـت ،هر انسانی دو بپذیر

در زندگی مشـترک نیـز انتظار رفتارهای درست و حساب شده داشت.  ،کس

از زوجین و افراد خانواده همسـر، انتظـارات و توقعـات یک ممکن است هر 

تـوجهی قـرار از سوی مقابل مـورد بیاگر خاصی از یکدیگر داشته باشند که 

 معقـول انتظـارات برآورده نشـدن موجب بروز مشکالت بسیاری شود.گیرد، 

تواند سبب قطـع رابطـه فـرد یـا ، میاز زوجین توسط خانواده همسرهر یک 

عصـبانیت بـر سـر  ، و یا بروز خشم و خالی کردنخانواده همسرمشاجره با 

 شود.همسر 

حاکم شـدن های کم کردن توقع در زندگی یکی از راه ،های دینیآموزهبنا بر 

در روابط خـود  «برای دیگران نیز بپسندپسندی، هر آنچه برای خود می»اصل 

عروس باید نسـبت بـه است. برای مثال در روابط با خانواده همسر  ویژهو به

همـان رفتـاری را داشـته باشـد کـه دوسـت دارد در آینـده  ،مادر شـوهرش

گونه بـا عروسـش رفتـار باید هماننیز مادر شوهر  .عروسش با او داشته باشد

داشت مادر شوهرش بـا او خانواده بود، دوست  کند که در دورانی که عروس

 طور رفتار کند.همان

بسـیاری از  ،در نظر داشتن اینکه والدین همسر مثل والدین خـود فـرد اسـت

زن و شـوهر  کنـد.طر  می مشکالت را در ارتباط با خانواده طر  مقابل بر
                                                           

  .340، ص4ج ؛و درر الکلم الحکم غررعبدالواحد تمیمی آمدی؛ . 4
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بـا  ایـدب یعنـیبپذیرند؛  ،گونه که هستندباید خویشاوندان همسرشان را همان

 هـایبه آنها احترام بگذارد و از خطاهـا و آزار ،رعایت نکات اخالقی و دینی

 پوشی کند.آنها چشم

 ها. تعدیل وابستگی6
رو هستند: وابسـتگی بـه هبا دو نو  وابستگی روب ،زن و شوهر پس از ازدواج

فـرد در  والدین و اعضای خـانواده اصـلی و وابسـتگی بـه همسـر. معمـوالً 
یکی از گاه شود. در واقع هر دچار تعارط می ،رویارویی با این دو وابستگی

بیشـتری وابستگی مالی یا عاطفی و یـا فکـری  ،اشزوجین نسبت به خانواده
ایـن شـود. میمشـکالتی دچـار در برخورد بـا خـانواده همسـر  ،داشته باشد

یکی از مشکالت شایع زنـدگی زوجـین اسـت کـه تـأثیرش را بـه  ،موضو 
دهـد. بـرای از بـین بـردن چنـین ها در زندگی آنان نشان میصورت دخالت

 ،مشکلی باید به خود و همسر کمک کرد تا از وابستگی شدید به پدر و مـادر
 ،ای در احساس دوست داشتن پدر و مـادر خللـی وارد شـودبدون اینکه ذره

ادامـه داده و در را زن و مرد روابط مناسب بـا والـدین  الزم است 4.رها شود
تعارضات، در کنار رعایـت حقـوق همسـر، حقـوق والـدین را نیـز رعایـت 

گذاری از والدین و رعایت حقوق آنهـا فرزندان را به سپاسقرآن زیرا نمایند؛ 
 0.سفارش نموده است

 . رازداری 7

آیـد یـا زوجین پـیش مـیمیان مسا ل و مشکالتی  ،گاهی در زندگی مشترک
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هـایی دسـت چیززوجین نسبت به یکدیگر در جریـان زنـدگی مشـترک بـه 

پیامدهای ناگواری در پـیش  ،یابند که بازگو کردن آنها برای خانواده اصلیمی

بـه جـای کننـد، طرفین عیـوبی در یکـدیگر مشـاهده می برای مثال اگر دارد.

عیـوب یکـدیگر باشـند. چـه بسـا  باید پوشـاننده ،بازگو کردن برای خانواده

 ،ها به سبب عالقه افراطی به فرزنـد خـود یـا برخوردهـای مغرضـانهخانواده

این در حالی است کـه در سـیره بزرگـان  کنند.زمینه تشدید مسا ل را فراهم 

هـای زنـدگی سامان و پنهـان داشـتن کاسـتیشکایت نکردن از وضعیت نابه

 4قابـل مشـاهده اسـت.به وفور  ،دینمشترک و در مقابل برخورد سنجیده وال

بنابراین زن و شوهر باید اسرار یکدیگر را حفظ کنند و بـه بیـرون از فضـای 

ه: »ه اسـتفرمـود علیامام  خانه منتقل نکنند.  0:َصـْدُر اْلَعاْقـْل ُصـْنُدوُق ْسـر 

   .«سینه عاقل، گنجینه اسرار اوست

بــه محضــر  کنــد: روزی فاطمــه، از عایشــه روایــت میشــی، صــدوق

وگو پرداخـت. وقتـی شرفیاب شد و پنهانی با ایشان بـه گفـت خدارسول

َمـا ُكْنـُ  »از او پرسـیدم، فرمـود:  وگویش با پیـامبردرباره مضمون گفت
  ْ ْفْشَ  ْسرج َرُسوْل اللج  .«کنمرا افشا نمی خدامن راز رسول 3:ْْلُ

همسـرش را فـاش  اسرار درون خانواده، امانت است. اگر زن یـا شـوهر راز

آرمان خانواده خیانت کرده و زندگی خـود و اعضـای خـانواده را در  بهکند، 

که فرجام خیانت، بدبختی همـه اعضـای  معرط نابودی قرار داده است؛ چرا
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ـَ    َیْهـدک َكيـَد اْلخـاْئنيَن »کننده است: خانواده و نیز خود فرد خیانت نج اللج
َ
 4:َو َ

 .«رساندجایی نمی قطعاً خداوند، نیرنگ خا نان را به

 

                                                           
 .20: یوسف .4



 

 های کنترل خشم و کاهش دعواهای خانوادگیمهارت

 *زهرا رضائیان

 مقدمه

آرامش میان اعضاست. تکـرار خشـم و خانواده، محیطی برای انس و الفت و 

ــدمات  ــاد ص ــبب ایج ــوهر، س ــان زن و ش ــه صــحیح می ــک رابط ــودن ی نب

شود. مدیریت نکـردن رفتارهـا بـه هنگـام ناپذیری به پیکره خانواده میجبران

خشم، نه تنها موجبات نارضایتی خداوند را به دنبال دارد؛ بلکه فضـای الفـت 

کنـد. محبتی را میان زوجین حـاکم مییبرد و سردی و بخانواده را از بین می

هایی با کمرنگ شدن روابط عاطفی، ابعاد مختلف زنـدگی نیـز دچـار آسـیب

شود و دیگر خانواده محیط مناسبی برای پرورش و تربیـت نخواهـد بـود. می

هـا و راهکارهـایی را جهـت کنتـرل خشـم در فضـای در این مجال، مهارت

 کنیم.خانواده بیان می

 خشم ناپسند
غضب یا همان خشم، حالتی از برانگیختگی اسـت کـه در آن، شـخص اراده 
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در واقـع خشـم،  0غیظ نیز به معنای خشـم شـدید آمـده اسـت. 4انتقام دارد.
نیرویی دفاعی است که برای دفـا  از خـود و پاسـداری از حقـوق فـردی و 
اجتماعی در وجود انسان به ودیعت نهاده شده است. اگر این نیـرو از محـور 

هـای شـود کـه خویلی خود خارج شود، به خـوی ناپسـندی تبـدیل میاص
آتـش سـوزانی آورد. به عبارتی خشـم، ناپسند دیگری را با خود به همراه می

شـود و است که گاه یک جرقه آن به تـدریج بـه دریـایی از آتـش مبـدل می
 3برد.ها و شهرهایی را در کام خود فرو میخانه

 راهکارهای کنترل خشم
راهکارهـای بسـیار مناسـبی را در اختیـار انسـان برای مقابله با خشم، اسالم 

« رفتـاری»و « عـاطفی»، «شـناختی»توان آنها را به سه شیوه نهاده است که می

شناخت حقیقت خشم، آثار و پیامـدهای تقسیم کرد. منظور از شیوه شناختی، 

؛ اسـت در روایات ذکر شـده های کنترل نکردن آن است کهکنترل آن و آسیب

همچنـین در  1.«خشم، کلیـد هـر بـدی اسـت»در روایتی آمده است:  چنانکه

خشم پرهیز کن که اولش دیـوانگی و آخـرش از »روایت دیگری آمده است: 

تهیـیج عـاطفی و تشـویق و منظـور از شـیوه عـاطفی نیـز  2«.پشیمانی اسـت

تــرک پرخاشــگری اســت. کنتــرل خشــم و  رایتحریــک هیجــانی افــراد بــ

در این زمینه در روایات وارد شده است که از طریق بیـان آنهـا و هایی توصیه

چنانکـه  ؛توان او را به ترک این عمل تشویق نمودگفتگو با فرد پرخاشگر، می
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َم  َمْن » فرموده است: امام باقر َْ ْيْا  َو ُهَو َیْقْدُر َعَل  َك ـُ  َقْلَبـُ   ْإْمَضاْئْ   ََ َشا اللج َْ
ْمنا  َو ْإیَمانا  

َ
توانـد هر که خشمی را فرو خورد، در حـالی کـه می 4:َیْوَم اْلْقَياَمةْ َ

«. کنـدآن را اعمال کند؛ خداوند روز قیامت دلش را از ایمنی و ایمـان پـر می

توان خشم را مـدیریت می ،شیوه رفتاری، اعمالی است که به سبب انجام آنها

 رتند از:نمود و فضای متشنج را آرام کرد. برخی از این اعمال عبا

 یاد خدا و پناه بردن به او. 1

انسانی که همیشه به یاد خداست و خدا را در هر لحظـه بـر کـردار و گفتـار 

عامـل  ،از بسیاری گناهان نیز دوری خواهد کرد. یـاد خـدا بیند،خود ناظر می

ترین عامل بـرای دوری مؤثری در تنظیم و هدایت افکار و رفتار آدمی و مهم

کارهای ناشایست از جمله خشم است. از همین روسـت کـه انسان از انجام 

ـول و   قـوة »اند که هنگام خشم به استعاذه، ذکـر در روایات توصیه کرده  ْ 
هـای نفسـانی به هنگـام خشـم، امیـال و گرایش 0و دعا روی آورید.« ا  بالل 

نـین چدهنـد. در آدمی را بـه سـمت افکـار و رفتـار پرخاشـگرانه سـوق می

ذهـن آدم را بـه سـوی کنتـرل و تقوا و یاد خدا مانند عاملی درونی شرایطی، 

اشـتباه و گنـاه پیشـگیری مدیریت خشم هدایت، و از ایجاد افکـار و اعمـال 

َْ »فرموده است:  امام صادق 3کند.می ْو
َ
َج َو َجَل  اللج ُ  َ ْنْبَياْئـْ   َبْعـْ   ْإَل  َع

َ
َیـا  َ

َضبْ  ََ َضْب اْبَن آَدَم اْذُكْرْن  ْف   ََ ْذُكْرَک ْف  
َ
خداوند به یکـی از پیـامبرانش  1:َک َ

وحی فرستاد: ای فرزند آدم، به هنگام غضبت مرا به یـاد آور تـا مـن نیـز بـه 
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 «.هنگام غضبم تو را به یاد آورم

 کنترل زبان. 2

اگر چه کنترل زبان، کاری سخت و دشوار اسـت، امـا اگـر آدمـی بـه خـاطر 
زند، به خاطر کنتـرل ن و خطاهایی که از او سر میبسپارد که بسیاری از گناها

دهـد. امـام در حفظ و کنترل آن دقت بیشتری به خرج می ؛نکردن زبان است
َ  َعْنُ  َعَقـر»فرموده است:  علی َساُن َسُبع  ْإْن ُخل  ای است که زبان، درنده 4:الل 

 «.گزداگر رها شود، انسان را می

فریاد کشیدن، دشنام دادن، سرزنش کردن، ناسـزاگویی و یـادآوری خطاهـا و 

گشـا باشـد؛ بلکـه توانـد گرهاشتباهات گذشته هنگام عصبانیت، نـه تنهـا نمی

کنـد، آتـش خشـم و عصـبانیت را ور میچونان بنزینـی کـه آتـش را شـعله

 کنـد. همچنـین اخـم کـردن،تر میورتر نموده و فضای خانه را متشـنجشعله

احساسـات منفـی با ایجاد پوزخند زدن یا با صدای تمسخرآمیز سخن گفتن، 

 شـود.هـای شـما می، سبب کاهش شنوایی او نسبت به حر در طر  مقابل

تر شـدن فضـای بنابراین برای کنترل و مدیریت فضا و جلـوگیری از متشـنج

 خانه، ابتدا باید خود و نحوه سخن گفتن را کنترل کرد.

 سکوت کردن. 3

ها حاکم شـد و فضـا را توان بر لحظهسکوت هنگام خشم و عصبانیت، می با
کند و فضایی نفوذناپـذیر میـان فـرد مدیریت کرد. سکوت، روح را تغذیه می

توانـد کند که به سبب آن میخشمگین و دنیای پر هیاهوی اطرافش ایجاد می
شـده را  حل مناسب با مشکل ایجـادشرایط و اتفاقات را بازسازی کرده و راه

ـة  َفْفـ  ْفـ  ْإْن َكاَن : »فرموده است پیدا کند. امام علی ََ ـْمْ   َاْلَكـَاْم َبَا َالَفَّ
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َاَمُة ْمَن َاْلْعَثارْ  اگر در سـخن گفـتن، بالغـت بـوده باشـد؛ در سـکوت،  4:َالَسَّ
 «.هاستسالمت از لغزش

درنـگ و سـریع همیشه الزم نیست در مقابل خشم همسر یا پدر و مـادر، بی
داری را تقویت کرد تا در جـایی کـه پاس، داد. باید آرام آرام مهارت خویشتن

تواند خرمن زندگی را به آتـش بکشـد، از آن بهـره داغی و حرارت خشم می
ای اسـت کـه سـبب برد و فضا را مدیریت نمود. سکوت هنگام خشم، وقفـه

افکـار شود فرد توانمندی شناختی بیشتری پیدا کنـد و بتوانـد بـا هـدایت می
خود و شناسایی خطاهای شناختی، موقعیت خشم را مدیریت کند. از همـین 

ـبتَت : »ه اسـتفرمـود خداروست که رسـول
ـکُت إ َذا غَض  هـر گـاه  0:فَاست

 «.عصبانی شدی، ساکت باش

 صبر و بردباری. 4

ای پیـدا های مهم زنـدگی ایـن اسـت کـه بـه نـدرت مسـئلهیکی از واقعیت
ل شود. ضمن آنکه همیشه اولین راهـی کـه بـه ذهـن شود که بالفاصله حمی
توان راه درستی بـرای حـل رسد، بهترین راه نیست. هنگام عصبانیت، نمیمی

مشکل پیدا کرد. هنگام خشـم و عصـبانیت، بـا بـه تعویـق انـداختن کارهـا، 
های بهتـری توان به آرامش رسید و از قدرت استدالل استفاده کرد و اقـداممی

م  »باری هنگـام خشـم فرمـوده اسـت: ددرباره بر ام علیانجام داد. ام لـت التح 
: ف ُئ نَاَر التغََضب   «.کندبردباری، آتش غضب را خاموش می 3یُطت

 فکسن کم مبسش  ا  درتست ـسسسسشیه   
 

 

 هر کسه ـنگت  ند، ثمر بَخشَس   
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 بش تو گویم کسه چیسست یشیست   سم    
 

 

 1هر که  هرت دهد، شکر بَخشَ  
 

کند؛ برای مثال وقتی بـه فردی معنا پیدا میهای میاندر ارتباطصبر و بردباری 
شـود؛ خردمندانـه و شود و به تبع آن، خشمگین میشخص بردبار اهانت می

 کند.زدگی، با متانت و بدون شتاب رفتار میدور از هیجان
 تیغ   م ا  تیسغ ههسن تیرتسر   

 

 2بل   صد لشسکر فررانگیرتسر   
 

ترین فقیهان عالم تشـیع بـود اء، یکی از بزرگمرحوم شی، جعفر کاشف الغط

که همسر بداخالقی در منزل داشت؛ به طـوری کـه بارهـا و بارهـا از دسـت 

خورد. روزی برخی از اهل علم خدمت ایشان رسـیدند و همسرش کتک می

عـرب »درباره این مسئله از ایشان سؤال کردند. ایشان در جـواب گفتـه بـود: 

زنـد؛ شود، حسابی مرا مییه. گاهی که عصبانی میالبناست و قدرتمند و قوی

. قبول نکـرد. گفتنـد: «او را طالق دهید»گفتند: «. رسدمن هم زورم به او نمی

. بـاز هـم قبـول «مان را بفرسـتیم تـا او را ادب کننـداجازه دهید ما همسران»

این زن در این خانه بـرای مـن »نکرده بود. وقتی علت را پرسیدند، گفته بود: 

ایستم می های خداست؛ چون وقتی در صحن امیرالمؤمنینز اعظم نعمتا

خواننـد، مـردم در برابـر مـن تعظـیم و تمام صحن، پشت سر مـن نمـاز می

کنند. گاهی در برابر این مقاماتی که خدا به مـن داده، انـدکی هـوا مـرا بـر می

رود. خورم، هوایم بیـرون مـیآیم و در خانه کتک میدارد. همان وقت میمی

 3«.این چوب الهی است، این باید باشد

                                                           
 .4031؛ ص امثال و حکمعلی اکبر دهخدا؛ . 4
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 تغییر وضعیت بدن و ترک موقعیت. 5

ترین روش برای مهار خشم، تغییر وضعیت فیزیکی نشستن یـا ایسـتادن ساده
 فرموده است:  خدااست. رسول

َ  ْإَنَّ اْلَغَضَب َجْمَرة  ُتوَقُد 
َ
ِْ اْبـْن آَدَم  ْف  َ َ  َتـَرْوَن ْإَلـ   َجـْو

َ
ْمـَرْة َعْيَنْيـْ  َ ُْ

ْوَداْجْ  
َ
ا ، َواْنْتَفاْخ َ ُدُكْم َشْيئ  َْ َ

بدانیـد  4 :َذْلَک َفاْْلَْرَض اْْلَْرَض  ْمْن  َفْإَذا َوَجَد َ

بینیـد کـه شود. مگـر نمیکه خشم، آتشی است که در دل انسان مشتعل می

شود. وقتـی یکـی هایش متورم میهایش سرخ و رگبه هنگام خشم، چشم

 نین شد، روی زمین! روی زمین! ]بنشینید[. از شما چ

 ،انـدکی اسـتراحتبـا دهـد کـه تغییر حالت بدن این فرصت را به آدمـی می
 امـام صـادقفرصت فکر کردن پیدا کند و به عاقبت کار خـود بیاندیشـد. 

َمـا َرُجـٍل »فرموده است:  یُّ
َ
ْضـَب  َ ـُ  َسـَيْذَهُب  َو ُهـَو َقـاْئم   ََ ْْ َفْإنج َُ َفْلـَيْجْل َعْنـُ  ْرْجـ

ْيَطاْن َو ْإْن َكاَن َجاْلسا  َفْلَيُقم غضب از جانب شیطان است. پس هـر کـدام  0:الشج
از شما که خشمگین شد، اگر ایستاده بود، بنشـیند و اگـر نشسـته بـود، دراز 

 «.بکشد
گاهی محیط و محل توقف آدمی، منبع فشار روانی و محرک خشم است. در 

تواند از خشم آدمـی کـم کنـد. تـرک محـل میچنین شرایطی ترک موقعیت 
هنگامی که فرد یا خود خشـمگین اسـت یـا طـر  مقـابلش، ضـمن حفـظ 

شود فرد بهتر بتواند فضا را کنتـرل کـرده و از تـنش میـان ها سبب میحرمت
 اعضای خانواده جلوگیری کند. 

 در آغوش گرفتن و نوازش کردن. 6

در آغوش کشیدن، نوازش کردن و هر گونه تمـاس فیزیکـی هنگـام خشـم، 
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فرمـوده اسـت:  تواند همانند ریختن آب بر آتش عمل کند. امام صادقمی
َما َرُجٍل » یُّ
َ
ْضَب  َ ـْيَطاْن َو ْإْن َكـاَن  َو ُهَو َقاْئم   ََ َُ الشج ـُ  َسـَيْذَهُب َعْنـُ  ْرْجـ ْْ َفْإنج َفْلَيْجْل

هر شخصی که بر خویشاوندانش خشم گرفت، بـه او نزدیـک  4: ُقمَجاْلسا  َفْليَ 
 «.  شود و به او دست بزند؛ زیرا تماس با خویشاوند موجب آرامش است

کشـد یـا وقتی مادری به هنگام خشمگین شدن فرزندش، او را در آغوش می
کنـد؛ در واقـع همسری هنگام خشمگین شـدن همسـرش، او را نـوازش می

توسین مسـئولیت تقویـت شود. اکسیتوسین مین اُکسیباعث افزایش هورمو
پیوند بین افراد را بـر عهـده دارد. در واقـع ایـن هورمـون کـه توسـط غـده 

شود، نقشـی اساسـی در بهبـود کیفیـت روابـط ریزمغذی یا هیپوفیز تولید می
ضمن آنکه لمس پوست بدن، حالت متعادل تری به نام دستگاه عصـبی  .دارد

آورد و سـبب ایجـاد تعـادل در وجود میپاراسمپاتیک را در سیستم عصبی به
البته باید توجـه داشـت هـر گونـه تمـاس فیزیکـی  0شود.سیستم عصبی می

شدید مانند ضربه زدن، فشار دادن یا ُهل دادن و ... کـه عالمـت نـاراحتی یـا 
 دهد.شم است، پرخاشگری را افزایش میخ

 بخشش و گذشت. 7

های غلبه بر خشم و عصبانیت، گذشت کردن و بخشـیدن اسـت. یکی از راه

سبب کاهش اضطراب، افسـردگی، عصـبانیت، پرخاشـگری،  ،عفو و بخشش

اختالالت عاطفی و رفتاری، افزایش اعتمـاد بـه نفـس و پیشـرفت تحصـیلی 

صویری از سیمای پرهیزکاران، تسلط بـر خشـم، قرآن ضمن ارا ه ت 3شود.می
                                                           

 .320، ص 0؛ ج الکافیمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 4
 .22/20/4322؛ «نُه فایده بغل کردن برای سالمتی»پایگاه خبری تحلیلی پارسینه؛ . 0

https://www.parsine.com/fa/news/203242 

های دینـی بـا ارا ـه الگوهـای آموزهمهار خشم و پرخاشگری در پرتو مجید جعفری هرفته؛ . 3
 .422؛ ص اسالمی
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ََ ُیْنِفُقوَن ِفُى »شمرد: ترین صفات آنان بر میعفو و بخشش را از برجسته ِذی الَّ
 ََ ُُه ُیِحُال اْلُمْحِاُِني ُاِس َواللَّ َِ النَّ ََ َع ََ اْلَغْيَظ َواْلَعاِفي اِ  َواْلَکاِظِمي رَّ اِ  َوالضَّ رَّ  4:الاَّ

برنـد و از کنند و خشم خود را فرو میگی انفاق میهمانان که در فراخی و تن

 «.گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست داردمردم در می

هـای درمـانی در توانـد یکـی از روشاز دیدگاه اسالمی، عفو و بخشـش می

اصالح رفتار فرد با دیگران باشد. در این روش، آدمی با شناخت بیشتر خـود 

اند، بینش جدیـد دربـاره موضـو  و را رنجانیدههای افرادی که او محدودیت

کند تـا بتوانـد افـراد خطاکـار را ببخشـد و اختال ، رنج و بافت رنج پیدا می

اّله العظمـی سـید تدر عصـر زعامـت مرحـوم آیـ 0خود را از رنج رها کند.

ها کـه ایشـان در نجـف اشـر  نمـاز ، در شبی از شبابوالحسن اصفهانی

خواند، شخصی، فرزند ایشان را بـه شـهادت عت میمغرب و عشا را به جما

رساند. وقتی خبر شهادت فرزندش را به او دادنـد، بـا بردبـارى، صـبورى و 

سپس بلنـد شـد، نمـاز عشـا را «. ال حول و ال قّوة إالّ باّله »بزرگوارى فرمود: 

 3خواند و قاتل فرزند را هم مورد عفو و بخشش قرار داد.

تـرین قـدم بـرای تـداوم در واقع بخشیدن و فراموش کردن، نخسـتین و مهم

بخشـد. وقتـی گذشـت و ای به زندگی میزندگی است که رنگ و بوی تازه

آتـش شـود، دیگـر بخشش با فراموش کردن خطاهای طر  مقابل همراه می

ای دوبـاره روشـن ماند تا به اندک جرقهخاکستری از خشم بر جای نمیزیر  

 شود.
                                                           

 .431آل عمران: . 4

؛ فصـلنامه «روش درمانی عفو با تأکیـد بـر دیـدگاه اسـالمی»فرد و دیگران؛ محمد خدایاری. 0

 .12، ص 4324اندیشه و رفتار؛ سال هشتم، شماره اول، 
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18    ویژة خانواده(9318الحرام محرمان نور یتوشه راهره( 

 عبادیاعمال انجام دادن . 8

رفتارهای عبادی مانند وضو گرفتن، ذکر گفتن، غسل کردن، سـجده کـردن و 
...، نوعی انحرا  ذهن از موضو  خشم و توجـه بـه قـدرت برتـر خداونـد 

شـود و بـرای موجب وقفه در ارزیابی منفـی می. این نو  رفتارها متعال است
ر اثـر القا ـات شـیطانی بـر او کند که این خشم و عصـبانیت دفرد روشن می

توانـد شود، میفکری که در افکار منفی فرد ایجاد می رش  غالب شده است. بُ 
از جوشش هیجان خشم بکاهد و در نهایت به مهـار اعمـال  ،تصحیح افکار اب

 َو »فرموده است:  خدارسول 4آلود بینجامد.غضب
ْ
ـخ ُدُكْم َفْلَيَتَوضج َْ َ

ْضَب َ ََ ْإَذا 
ارْلَيْغَتْس  هر گاه یکی از شما خشمگین شد، وضو سـازد  0:ْل َفْإنج اْلَغَضَب ْمَن النج

در روایـت همچنـین حضـرت «. و غسل کند؛ زیرا ماده غضب از آتش است
بدانید که خشم، لکه سرخی است در دل فرزنـد آدم ... » فرموده است:دیگری 

وقتـی  3«.پس هر کس خود را در این حال دید، باید چهره بر خـاک بگـذارد
ترین مکـان بگـذارد، فرد خشمگین عزیزترین بخش بـدن خـود را در پسـت

چشاند و غروری را که سبب خشـم او طعم ذلت را به نفس سرکش خود می
 شکند.شده است، می

 هایی برای پیشگیری از خشمهنکت
هـا، عـدم هـا و تواناییها، ویژگیاگر هر یک از زوجین، روحیات، حساسیت

ها، نقاط مثبت و نقاط منفی خود را به درسـتی بشناسـد، در ها، مهارتتوانایی
تر در ترین گام را به سـوی داشـتن روابطـی بهتـر و صـمیمانهحقیقت بزرگ
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. توجـه بـه نکـات زیـر و رعایـت آنهـا زندگی خانوادگی بر خواهد داشـت
تواند به مدیریت خشم خود و طر  مقابل و نیز مدیریت و کنترل فضـای می

 خانه هنگام عصبانیت کمک کند.

 تغذیه مناسب . 1

، بر آستانه تحریک هـر فـرد بـه میزانـی صحیحتغذیه مناسب و پرهیز غذایی 
کننـد. یـک میگذارد. برخی غـذاها سیسـتم اعصـاب را تحرچشمگیر اثر می

کسانی که به خوردن چنین غـذاهایی عـادت دارنـد، بـه راحتـی عصـبانی و 
دار، ترشـی، شده، غذاهای تند و ادویـهشوند. خوردن غذاهای سرخنگران می

ماننـد کشـمش و ها آورند. بالعکس برخی خوراکیسرکه و غذاهای داغ زیان
فرمـوده  خدادر کنترل خشـم نقـش بسـزایی دارنـد. رسـول روغن زیتون

ب را ابا نام خدا بخورید. چـه نیکـو خـوراکی اسـت کشـمش. اعصـ»است: 
سـازد و خشـم را خـاموش کند و ضعف جسـمانی را مرتفـع میتقویت می

را  بـرد و دهـانسازد و بلغـم را از بـین میکند و پروردگار را خشنود میمی
 4«.کندرا باز می بو و چهرهخوش

تـأمین پـروتئین مـورد نیـاز بـدن، در  خوردن گوشت بلدرچین نیز به سـبب
 َمـْن »فرمـوده اسـت:  خداکاهش خشم و پرخاشگری مؤثر است. رسـول

هُ  ْن  َسرج
َ
ُْ ُ  َیْقَل  َ ْي ُكْل ََ

ْ
َْ  َلْحَم  ، َفْلَيخ ا

رج خواهـد خشـمش کـاهش هر کـس می 0:الدُّ
 «.یابد، گوشت بلدرچین بخورد

 های مثبتافزایش فعالیت. 2

تحمل فشار و اسـترس را بیشـتر  ،هاشدت تنش با کاهش تفریحیهای برنامه

                                                           
 .401؛ ص االختصاص محمد بن محمد مفید؛. 4
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بخش و هـای لـذتانجـام فعالیت 4افزاید.مثبت می ی  کند و بر خلق و خومی
های مـذهبی بدنی مانند سفر به دشت و دمن همراه خانواده، شرکت در برنامه

. روی و ..سـواری، شـنا، پیـادههای بدنی مانند دوچرخهو اجتماعی و فعالیت
 0شود.پذیری و خشم میسبب افزایش تمرکز و کاهش تحریک

 خشمو عوامل ایجاد  هااجتناب از موقعیت. 3

شـود قرار گرفتن در محیطی که عوامل موجود در آن سبب بروز خشم میاز 
، بایـد پـذیری را کـاهش دهـدتوانـد آسـتانه تحریکیا تغییر این عوامـل می

های شـلوغ و پـر زیاد، دوری از محیط کم کردن نورهای بسیار اجتناب کرد.
سر و صدا، انتخاب مسیری که ترافیک نداشته باشد یا ترافیک کمتـری داشـته 

، از جمله عواملی است که بـا پرهیـز از حضـور در آنهـا یـا انجـام آنهـا باشد
 3.توان مانع بروز خشم شدمی

 حواس هنگام خشمتغییر های استفاده از تکنیک. 4

هایی کـه سـبب پـرت شـدن ها و روشتوان از تکنیکمیبرای کنترل خشم، 
ای که موجب خشم شده، استفاده کرد. برای مثال ابتـدا بایـد حواس از مسئله

ای که موجب خشم شده، متوقف کرد؛ آنگاه به قـدرت و افکار پیرامون مسئله
 خداعظمت خداوند و بردباری او نسبت به بندگانش توجه نمود. رسـول

ای علی! خشمگین نشو و هـر گـاه بـه خشـم »فرموده است:  به امام علی
آمدی، درباره قدرتی کـه پروردگـار بـر بنـدگان دارد و گذشـتی کـه از آنهـا 

 1«.کند، بیندیشمی
                                                           

 .013؛ ترجمه مهدی قراچه داغی؛ ص غلبه بر خشمپیوری فوی؛ رنوا . 4
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شـود هـر فـرد نسـبت بـه توجه به این نکته که دنیا پایدار نیست، موجب می
امـام چنانکـه  ؛عملکرد خود بیشتر مراقبت کند و به راحتی خشـمگین نشـود

توانی خشـم را مهـار کنـی، مگـر ای مالک! تو نمی»به مالک فرمود:  علی
 4«.اینکه به معاد و زندگی اخروی بیاندیشی

قرآن و اشعار و بازخوانی آنها هنگام خشـم و نیـز شـمردن  آیات حفظ کردن
 تتوانـد سـبب پـرهایی اسـت کـه هنگـام خشـم میاعداد، از دیگر تکنیک
 0که موجب خشم شده، بشود.ای حواس آدمی از مسئله

 

                                                           
 .23؛ تصحیح صبحی صالح؛ نامه البالغه نهجمحمد بن حسین شریف الرضی؛ . 4
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 سجاد از دیدگاه امامتربیت فرزند 
 صحیفه سجادیه 52با تأکید بر دعای 

 *االسالم و المسلمین عباس آزادحجت

 مقدمه 
هـای بـه هـد رسـیدن هایی سنجیده و منظم بـرای مجموعه تالش ،تربیت

. های بالقوه در تمام ابعاد وجودی انسـان اسـتمشخص و شکوفاسازی توان

گرو شناخت ابعـاد مختلـف تربیـت و فرهنـگ  در ،آمیز کودکرشد موفقیت

از  امـام سـجاد صحیفه سـجادیه کند.ای است که در آن زندگی میجامعه

توسـط کـه  4های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و دینی استموزهبهاترین آگران

                                                           
 .کارشناس ارشد روانشناسی اسالمی *

. کتاب شریف صحیفه سجادیه که حاوی ادعیه و مناجات چهارمین پیشـوای شـیعیان اسـت، 4

؛ از ایـن رو رودهای حقایق و اسرار الهـی بـه شـمار مـیترین گنجینهمترین و مهیکی از بزرگ

بـزرگ  آقـادارد. « اخـت القـرآن»و « زبور آل محمـد»و « بیتانجیل اهل»چون  لقابیا

 .42، ص 42؛ ج الذریعةتهرانی؛ 

ای از صحیفه سـجادیه را بـرای طنطـاوی )مفتـی نسخه اّله نجفیآیت مسیش 4323در سال 
بهـا، در پاسـ، چنـین نوی پس از تشکر از دریافت ایـن هدیـه گرا .اسکندریه( به مصر فرستاد

این اثر گرانبهای جاوید کـه از مواریـث نبـوت  کنون بر این از محرومیت ماست که تا»نوشت: 
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در ایـن توانـد الگـویی مناسـب و میبیان شده است  حضرت در قالب ادعیه

فرزنـدان  هکه دربـار سجادیه هصحیفدعای بیست و پنجم  ویژهزمینه باشد؛ به

ْبَداَنُهْم َو »: داردعرضه می امام سجاداست. 
َ
ْصحج ْل  َ

َ
ْخَاَقُهـمَو َ

َ
ْدَیاَنُهْم َو َ

َ
َ ... 

ْعن  
َ
ْدیْبْهْم  َعَل  َو َ

ْ
ها و دینشـان و اخالقشـان را بـرایم بـه و بدن 4:َتْرْبَيْتْهْم َو َتخ

در ایـن  «.کردن در حقشان یاری فرما مرا در تربیت و خوبیر ... و سالمت دا

تربیـت در ایـن دعـا  گانـهبه بررسی اهمیت تربیت فرزند و ابعـاد سـهمجال 

 پردازیم.می

 الف. اهمیت تربیت فرزند
گـل  0جگرگوشـه والـدین، ماننـدهاى دینی، از فرزنـد بـا تعـابیرى در آموزه

عنـوان نشـانه  و از فرزنـد صـالح، بـه 1برکت و مایه خیر 3،خوشبوى بهشتی
امـام  1.شـده اسـت و میراث خداوند بـه بنـده مـؤمنش یـاد 2خوشبختی مرد

فرزنـد، بهتـرین »فرمایـد: ی دانسـته و مینعمت ارزشمندرا فرزند  سجاد
اى نقـد اسـت و اگـر چنانچـه بمیـرد، کننده اگر زنده باشد، دعا .نعمت است

 2«.فرستداى است که انسان او را پیشاپیش میشفاعت کننده
وجود فرزند، لذت زیادى در خانواده وجـود دارد.  با»گوید: مایکل آرگیل می

                                                                                                                  
برتـر و از کـالم  ،از گفتـار مخلـوق آن را ،نگرممن هر چه در آن می .است، دست نیافته بودیم

 . 024ص  ؛سیره پیشوایان. مهدی پیشوایی؛ «یابمتر میپایین ،خالق
 .404ص  ؛صحیفة السجادیةالحسین؛ . علی بن 4
 .440، ص 42ج  ؛و مستنبط المسا ل مستدرک الوسا لحسین نوری؛  .0
 .3 ص ،1 ج ؛یالکاف؛ کلینیمحمد بن یعقوب   .3

 .430 ص ،1 ج ؛حکم النبی األعظم؛ شهرىمحمد محمدى رى .1
 .22، ص 42؛ ج وسا ل الشیعة؛ حّر عاملیمحمد بن حسن . 2
 .22همان، ص  .1
 .440، ص 41؛ ج کنزالعمال؛ الدین علی متقی هندى عالء. 4
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عنوان یک مزیت از کودکانشـان دریافـت  لدین محرک و شادى را بهبیشتر وا
هاى تحقیقاتی و مشـاهدات بـالینی حکایـت از از سوی دیگر یافته 4.«کنندمی

آن دارد که عدم حضور فرزند در محیط خانواده، یکـی از عوامـل ناپایـدارى 
جود فضاى خالی را به و ،هافرزندى در خانوادهبی 0در زندگی مشترک است.

شـود. تحقیقـات عالقگی به زندگی مشـترک مـیآورد و باعث تضاد و بیمی
فرزنـد بـیش از هـر هاى بـیدهد که خانوادهشده در ایران نیز نشان می انجام

 3نو  خانواده دیگر در معرط گسست قرار دارند.
شایسته، تأثیر بسزایی بـر اسـتحکام  این اساس فرزندآوری و تربیت فرزند بر

نفس صـدور  رو این از .سالمت جامعه دارد ،تبع آندر خانواده و بهو شادی 
طـوالنی بـرای فرزنـد از سـوی امـام بـه طـور نسـبی یک دعای مسـتقل و 

بـر  شاهدی قوی بر جایگاه و اهمیت فرزند است. اهتمام امـام ،سجاد
دعا برای فرزندان با عبارات ظریف، بیانگر لزوم توجه به موقعیـت فرزنـد در 

در همـین دعـا در فـرازی بـا  امام .حیات فردی و اجتماعی است همنظوم
متعـال  یاز خـدا ،اهتمام به امر تربیت فرزندان و بـا اشـاره بـه مشـکالت آن

ْعن  »فرماید: یکند و میم یدرخواست یار
َ
ْدیْبْهْم  َعَل  َو َ

ْ
مـرا در و : َتْرْبَيْتْهْم َو َتخ

با اسـتعانت از خداونـد  امام«. اکردن در حقشان یاری فرم تربیت و خوبی
کنـد و از ایـن طریـق مربّیـان و بر اهمیت آن تأکید می ،برای تربیت فرزندان

عنـوان مربّـی، تمـام  به خواند. گرچه اماممی والدین را به این امر مهم فرا
 شرایط یک مربّی خوب را داراست، اما مقصود از این جمـالت تعلـیم شـیوه

آغاز تربیت، توکل بـر خـدا  نقطه نظر امام است. ازدرست تربیت کودکان 
                                                           

هـای های دانشـجویی: دفتـر چهـل و هشـتم )مهارتها و پاسـ،پرسـش. علی احمد پناهی؛ 4

 .  422؛ ص زندگی(

 .420ص . همان،0

 .24 -12ص  ؛پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن :طالقباقر ساروخانی؛ . 3
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توانـد مربّـی خـوبی باشـد کـه پـیش از و تربیت خویشتن است و کسی می
حـق » فرماید:حقوق می دیگران به تربیت خود بپردازد. همچنان که در رساله

بسـتگی  ،فرزندت این است که بدانی او از توست و خوبی و بدی او در دنیا
ول تربیـت و ئمسـ ،ایتو کـه سرپرسـتی او را بـه عهـده گرفتـهبه تو دارد و 

او مانند کسـی  پس درباره ؛سوی خداوند و اطاعت او هستی اش بهراهنمایی
و  کنـدعمل کن که کارش را در این دنیا بـه حسـن اثـر خـویش آراسـته می

 4«.فرستدمی
توانـد الگـویی بـرای می ،بر دعـا بـرای فرزنـد از سوی دیگر اهتمام امام 

تأثیر شگرفی بر آینـده و  ،که دعای والدین در حق فرزندان والدین باشد؛ چرا
خواهنـد در تربیـت فرزندانشـان موفـق یکـه مـ یوالدین سرنوشت آنان دارد.

 تربیـت نماینـد، بایـد از بیـتعاشق خدا، قـرآن و اهل یباشند و فرزندان
ٍٍ » فرمود: امام صادق. ببرندعامل دعا در حق فرزندانشان بهره  َثَاُث َدَعـَوا

ْ  )َتَعاَل (  ُدَعاُء اْلَواْلْد ْلَوَلْدهْ  هُ  َ  ُیْحَجْبَن َعْن اللج ـ ْإَذا َبرج سـه  0:، َو َدْعَوُتـُ  َعَلْيـْ  ْإَذا َعقج
گـردد: یمانـد و قطعـاً مسـتجاب مـیدعاست که از پروردگار در حجاب نمـ

و  ،که نسبت به والدین خود نیکوکار باشـد یفرزند پدر و مادر در حق یدعا
. بسیاری از صـالحان و «شودکه عاق والدین می ینفرین ایشان در حق فرزند

 اند.یافته با دعای پدر و مادر به این مقامات و درجات دست ،فرزانگان
 گوید: باقر مجلسی می تقی مجلسی، پدر بزرگوار محمد محمد

اینکه از نماز شب و تهجد سحری فارغ شدم، حال  از ها پسدر یکی از شب

خوشی برایم ایجاد شد و از آن حالت فهمیدم که در این هنگام هر حاجت و 

فکر کـردم چـه درخواسـتی  .درخواستی از خداوند نمایم، اجابت خواهد شد
                                                           

 .013ص ؛العقولتحف شعبه حرانی؛ . ابن4

 .022ص ی؛مالالا ی؛بن حسن طوس محمد. 0
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از امور دنیا و آخرت از درگاه خداوند متعال نمـایم کـه ناگـاه صـدای گریـه 

: چنـین دعـا کـردمدرنگ اش بلند شد و من بیدر گهواره باقر فرزندم محمد

ج دینـت و ناشـر پروردگارا! به حق محمد و آل محمد، این کـودک را مـروّ »

 4.«پایان موفق گرداناحکام پیامبر بزرگت قرار ده و او را به توفیقاتی بی
 دو  وقت ـحر ا  یصه نجشتم دادنسد 

 

 

 2اندر هن ف مت شب هب  یسشتم دادنسد   
 

، از برکت این دعـای نیمـه از آن بزرگواربه جا مانده آثار و برکات و خدمات 

، صـدور فتـوامرجعیـت و  ،س و تربیت شاگردان بزرگیدرت شب پدر است.

 بیـتآوری آثار اهـلهای مکّرر برای جمعو مسافرت های مهممسئولیت

ایـن  ، از جملهجلد 442 در االنوار بحارکه حاصل آن، تألیف کتاب ارزشمند 

 3باشد.آثار و برکات می

 گانه تربیت فرزندلفه سهؤ ب. م
در امـر تربیـت  بعـد مهـمدر آغازین فرازهای این دعا به سـه  امام سجاد

ْصحج لْ » :فرمایداشاره می
َ
ْخَاَقُهـْم   َو َ

َ
ْدَیـاَنُهْم َو َ

َ
ْبَداَنُهْم َو َ

َ
هـا و دینشـان و بـدن :َ

را در حقیقـت « صـّحت»لغت چه اهل گرا. «سالمت دار اخالقشان را برایم به

نسبت به غیر بـدن  یدانند، مجازبه معنای تندرستی و نبود مرط جسمی می

 1.رفته است کارو جسم نیز به
                                                           

 .404ص ؛ یخانواده و تربیت مهدوی؛ کاشان یحیدر ی و محمدباقرمرتضی آقا تهران. 4

 .  423؛ غزل دیوان حافظ شیرازیحافظ شیرازی؛ . شمس الدین محمد 0

 03/20/4322؛ «چگونه اخالص پدر، فرزندش را عالمه کرد»رسانی تبیان؛ . پایگاه اطال 3
https://article.tebyan.net/103122 

  .222ص  ،0العرب؛ ج  لسانابن منظور؛ ر.ک: . 1
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 . تربیت جسمانی1
ْبَداَنُهْم » حضرت در فراز

َ
ْصحج ْل  َ

َ
سـالمتی  به تربیت جسمانی و توجه به ،...« َ
 حقیقت لغوی، صفت بدن اسـت و بـه در« صّحت»فرماید. فرزندان اشاره می

شـود. ... اسـتعمال می صورت استعاری برای روح، نمـاز، ایمــان، اخـالق و
به معنای کارکرد طبیعـی اعضـای آن بـر اسـاس وظـایف  ،سـالمت در بـدن

تحقـق هـدفی کـه جهـت بـدن در  ؛ یعنیمقّرر و بدون نقص و کاستی است
در سیره امـام  4.کندحرکت میشده است، بدون هیچ مشکلی  برای آن آفریده

 ،دادنـدتولد فرزندی را به آن حضرت مـژده می هر گاه»آمده است:  سجاد
و اگـر پرسـید از سـالمت او میپرسید دختر است یا پسر؛ بلکه نخسـت نمی
فرمود: سپاس خدایی را که از مـن چیـز نـاقص و ناسـالمی گونه بود، میاین

 0.«نیافرید
مشـکالت  نیـز هـای بعـدسـال، در ندارنـد کودکانی کـه سـالمت جسـمانی

سـالمتی  رو توجـه بـه ایـن از .شناختی، هیجانی و اجتماعی خواهند داشت
های گوناگون، مانند ورزش و تحرک بدنی، خـواب کـافی و کودک در حوزه

باکیفیت، تغذیه کافی و مناسب، رعایت بهداشت دهان و دندان، پیشـگیری از 
 3رت دارد.ها و بهداشت محیط ضروبیماری

 تربیت دینی .2

لبـاس و  سفانه امروزه پرداختن والدین به رفع تنگناهای اقتصادی، دغدغـ أمت

رنگ نمـوده اسـت. تحصیل فرزندان، نقش نهاد خانواده را در تربیت دینی کم

هایی که بـیش از آنکـه غـم هویـت، ثبـات شخصـیت و خانواده رندایبس چه
                                                           

   .422، ص 1ج  ؛فی شرح صحیفة الساجدین ریاط السالکین؛ مدنیکبیر علیخان  سید. 4
 .04، ص 1ج  ؛الکافی ؛کلینی. محمد بن یعقوب 0

 .  430ص ؛شناس کودک خود باشیدروان؛ مبین صالحی. 3
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چنـدان مهـم  باشند، حریص رفع نیازهای نـهتربیت حقیقی فرزندان را داشته 

آنـان هسـتند، ... . پیگیر یادگیری و آموزش کامپیوتر، زبان، کنکور و او هستند

در  امـام سـجاد این در حالی است که .دغدغ  تربیت الهی او را ندارنداما 

بـه تربیـت  دهد،قرار میتوجه را مورد سالمت جسمی آنکه  از این دعا، پس

مـن  ی؛ و دینشـان را بـراَو َاْصحج ل ... َاْدیاَنُهْم »فرماید: میدان اشاره فرزن یدین

 «.سالم بدار

پیگیری دستورات و قوانین دینی در دو مرحله اعتقاد و عمـل و  ،سالمت دین

داری، یعنـی کسـب کاست آنها برای رسیدن بـه هـد  دیـن و کماجرای بی

بـه معنـای  ،مت دینـیرضایت و خشنودی پروردگار است. در حقیقت سـال

گونـه انحـرا  و کـژی اسـت. شـخص  پاک بودن اعتقادات و اعمال از هـر

انسان گناهکار، به مقدار انحـرا  و  نیزدارای عقاید فاسد یا درگیر شبهات و 

فساد خویش از سالمت در دین محروم است. در برخـی روایـات از امـوری 

بـرده  آفت دیـن نـامعنوان  به ،چون حسد، خودپسندی، فخرفروشی و طمع

یعنـی  0؛در لغـت بـه معنـای سـبب فسـاد آمـده اسـت« آفـت» 4شده است.

ای که باعث وقو  تباهی شده و شیء را از حالـت صـّحت و صـالح عارضه

 سازد.خارج می

او را  مندسـعادت ، هم آیندهاست تربیت دینی، هم حق کودک و وظیفه والدین

بخـش والـدین خواهـد اه نجاتو هم دارای ثوابی است که گ کندتضمین می

 بود.

 با توجه به اهمیت و ضرورت تربیت دینی به چند نکته مهم باید توجه کرد:
                                                           

 .  322، ص 3ج  ؛میزان الحکمة ؛محمدی ری شهری. محمد 4

 .  02ص  ،4ج ؛ مصباح المنیریومی؛ ف. احمد بن محمد 0
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گـاه برخـی والـدین در  های مناسب و اثرربش: گیری از روشالف( بهره

کننـد کـه دیـن را در کـام هـایی اسـتفاده میاز روش ،تربیت دینـی فرزنـدان

اّله ة کند. در خاطرات حضـرت آیـریزان میگفرزندانشان تل، و آنها را از دین

 فرمود: مظاهری است که می
بـه مقدسـات اسـالم تـوهین  ،بـودکه در محیط اسالمی بزرگ شده  یپزشک
پـس از تحقیـق متوجـه شـدیم کـه  .ای داشـتزننـده یکرد و برخوردهامی

گفـت: می. او شده است یهای پدرش ناشگیریاین پزشک از سخت یبیمار
خواندن نماز صـبح  یآمد و مرا براسر من می یصبح با چوب، باالپدرم هر »

صـورت و  و سـر هشدم، چـوب را بـای دیر بلند میکرد. اگر لحظهبیدار می
برخورد ناصحیح و غیر اسـالمی پـدر سـبب بـه ترتیب،  این به «.زدبدنم می

نسـبت بـه بود؛ به طوری که شده در وی  یروان یبیماروجود آمدن عقده و 
 4کرد.میو به آنها جسارت  هالم و مقدسات دین بدبین شداس

 یاینکه نسبت به انجام تکـالیف شـرع با یامام خمیناین در حالی است که 
در جان کـودک پرهیـز داشـت.  یفرزندانش بسیار مقید بود، اما از ایجاد تلخ

 گوید: از فرزندان امام می ییک
دخترم را از خـواب شـیرین ها ، صبحیعادت خانوادگ یهمسرم از رو یزمان

کرد که نماز بخواند. امام که در جریان قرار گرفت، پیغام فرسـتاد کـه بیدار می
جا بـود و تـأثیر اسالم را به مذاق بچه تل، نکن و چقدر این حر  به یشیرین
خـودش سـفارش  ،آن از که بعد طوری به ؛دخترم گذاشت هبر روحی یعمیق
 0رش کنیم.نماز صبح بیدا یکرد که برامی
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؛ مجموعه مقاالت کنگره «تربیت دینی با الهام از سیره تربیتی امام خمینی»غالمرضا منفرد؛ . 0

 .321ـ  321؛ ص امام خمینیآثار و اندیشه تربیتی حضرت 



   79  صحیفه سجادیه11با تأکید بر دعای  تربیت فرزند از دیدگاه امام سجاد

شـود، د مـیای که متولّـکودک از لحظه ب( توجه به سطوح تحول کودک 

نظر جسمی، روانـی، عـاطفی و شـناختی تجربـه  های متنوعی را ازدگرگونی

خـوبی  ها را بهکند. والدینی در تربیت فرزندشان موفقند که این دگرگونیمی

هـا تطبیـق دهنـد. با آن دگرگونی ،رصد کنند و تعامل و رفتارشان را با کودک

های مراحل گوناگون رشد کودک و نیازهای مرتبط بـا آنان با شناخت ویژگی

خـوبی  تواننـد بـهتر مـیهر مرحله، از شیرخوارگی تا نوجوانی و حتی بزرگ

 4.به کودک خود کمک کنند

ترین اصول در تربیـت یکی از مهم ج( رعایت اصل تدریج در تربیت دینی 

ای خاص دارد. پـرورش اصل تدریج است. هر چیزی ظرفیت و اندازهدینی، 

کنـد. ابعاد روحانی انسان هم از ضابطه و قانون تدریج و تکامـل پیـروی مـی

تربیت بـدن  شده متوازن، همراه با بندیریزی زمانبا برنامه پرورش دینی باید

انجـام گیـرد.  هاو به پیروی از عقل، مبتنی بر شناخت نیازها، عالیق و قابلیت

فرزنـد از  یتربیـت دینـ هبرنامـ یا امـام ششـم از امام پنجم یدر روایت

   :چنین وصف شده است یدوران خردسال

بعـد  .«بخـوان ال إلـه إال اّله »ساله شود، هفت بار به او بگـو:  چون کودک سه

بـار  هفتسپس واگذارش تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز رسد، 

و دیگـر تـا چهارسـالگی او را واگـذار و « اّله بگو محمد رسول»به او بگویند: 

محمـد و آل  اّله علـی صـلی»چون چهار سالش تمام شد، هفت بار بگویـد: 

دست راسـت و »به او گفته شود:  گاه. آنسالگی و رهایش کنید تا پنج« محمد

شته شود و سجده کند و بـاز دا قبله وا به فهمید، رو یوقت .«چپ کدام است؟

ساله شد، رکو  و سـجود آمـوزد  سالگی. چون شش واگذارش کنید تا شش
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ساله شود. در این سن دستور دهند تا دسـت و صـورت را بشـوید،  تا هفت

ساله شد، وضو یادش دهند و  دارند و چون نه وضو بگیرد، بعد به نمازش وا

 ش دهند و چـون نمـاز و وضـو فـراتنبیه شود و به نماز فرمان ،اگر ترک کرد

 4.شاءاّله ان .گیرد، والدینش آمرزیده شوند
 یوالـدین، پـرورش مـذهب یترین مسئولیت تربیتـمهم نااز نگاه معصوم
ا َوَلَّ »فرماید: می چنانکه امام سجاد ؛فرزندان باشد َک َمْسُئول  َعمج نج

َ
يَتـُ  ْمـْن َو َ

َ َلــْة  ْســْن اْْلََدْ  َو الدج َج َو َجــلج َو اْلَمُعوَنــْة َعَلــ  َ اَعْتــْ  ُْ ــْ  َعــ  یمــوظف 0:َعَلــ  َرب 
، او را به خداونـد بـزرگ یفرزندت را با آداب و اخالق پسندیده پرورش ده

 «.یش نمایاییار ،پروردگار یو در اطاعت و بندگ یکنی راهنمای
 ی، القـایکالمـ یهـانقـش خـود را از طریـق ارتباط ،در تربیت دینیوالدین 
بنـا بـر کننـد. یایفـا مـ یمـذهب یرفتارهـانیـز و  یو معنـو یمذهب یباورها

نـام خـدا در بردن مثل دعا کردن،  یها با انجام اعمال مذهبخانواده ،تحقیقات
از فقــرا و رعایــت اخــالق،  یهنگـام غــذا خــوردن، دادن خیــرات، دسـتگیر

ک و کودکـان شـوند. انجـام مناسـ یمعنـو یتوانند موجب رشد و بالندگیم
افشـاند. مـینیـز بـذر معنویـت را در دل کودکـان و نوجوانـان  یشعا ر مذهب

، در درک کودکان از مفـاهیم یدر مورد مسا ل مذهب یآزاد خانوادگ یهابحث
مقتضای سن کودک و متناسـب  ها بهاین بحثاگر دارد.  یتأثیر بسزای یمعنو

 یمعنـو یهـابحث او باشد، بسیار گیرا و شیرین خواهد بود. یفکر یبا فضا
 ینهادینـه کـردن مفـاهیم مـذهب یبرارا  یوالدین و کودکان، بستر مناسبمیان 

کودکـان در خـانواده  یتواند به رشـد مـذهبیکه م یآورد. از مسا لیفراهم م
اسـت. اصـوالً کودکـان  یمـذهب یهـاهـا و روایـتکمک کند، نقـل داسـتان
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را از طریـق  یمفـاهیم مـذهب تواننـدیها را دوست دارند و والـدین مـداستان
 4.جذاب آموزش دهند یهانها و داستاروایت

 . تربیت اخالقی3
 کـه امـام سـجاداست های دیگر تربیت یکی دیگر از جنبهتربیت اخالقی 

و اخالقشـان را  :َو اَص ـح  لـی... اَخالقُهـمت »فرماید: یدر این دعا به آن اشاره م
بـا  ردن تربیـت اخالقـی توسـط امـامجداگانه ذکر ک «.من سالم بدار یبرا

اعتقادات و اخالقیات، بیـانگر اهمیـت  وجود تقسیم دین به سه بخش احکام،
 آن است.

دوسـتی، وجـدان، احسـاس گنـاه، نـو  همچـونتربیت اخالقی با مفـاهیمی 
از دزدی،  ،محورکودک اخالق 0کار دارد. و همدلی، احترام، صداقت و ... سر

چینی، خشـونت، آزار و اذیـت دیگـران، دشنام، فریب، غیبت، تهمت، سـخن
 .به دور استبدخواهی و ... 

این مفهوم به یـک  ی است.از مفاهیم کلید ییک ی،مفهوم اخالق در روانشناس
از  یعنـوان یکـ شـود کـه بـهاطـالق مـی یدرون یها و باورهاسلسله ارزش

ترتیب وجـدان از یـک قضـاوت سـاده  این بهکند. عوامل مهارکننده عمل می
رود و به مقام تشخیص و به کار بسـتن نسبت به درست و نادرست فراتر می

 3رسد.می یاصول، تکالیف و قوانین اخالق
تربیت و سالمت اخالقـی فرزنـدان در فضـای خـانواده  بیان نقش والدین در
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در ؛ زیـرا سـتحاکی از اهمیت ایـن امـر در خـانواده ا، توسط امام سجاد
ثباتی قـوانین اخالقـی یا بینبود  زرفتاری فرزندان ناشی ابسیاری از موارد کج

های آشفته، با مشکالت نوجوان و جوان در خانواده .در زندگی روزمره است
های متزلـزل خانواده رو به رو هستند.زمینٔه اخالقی  خصوص در ای بهعدیده
را انـد، محـیط مسـاعدتری پاشـیده فرو از هموالدین اثر طالق یا مرگ  که بر

از پسـران  به عمـل آمـده تحقیقات سازد.فراهم میبرای رشد رذایل اخالقی 
هـای نوجوانـان خـانوادهمانـدگی عقبکه ، بیانگر آن است نوجوان دبیرستانی

افـرادی عصـبی، اسـت. آنهـا های اجتماعی خورده، در انجام فعالیتشکست
آمـادگی  ،آمـوزانکه در مقایسه با بقیه دانـشتندخو، بدبین و حساس هستند 

 4انحرا  بیشتری دارند.
تربیـت الگـویی و عملـی والـدین، جایگـاه نیز ای فرزند و یادگیری مشاهده

اسـاس  بـر ،اغلـب رفتارهـای انسـاندر تربیت فرزند دارد؛ زیرا مهمی  بسیار
واده تـرین پایگـاه یـادگیری افـراد، کـانون خـانیادگیری است و اولین و مهم

ــرآن  .اســت ــوام منحــر  گذشــته، ق ــان سرگذشــت بســیاری از اق ــا بی از ب
ً  » :دهدیرفتار و گفتار خانواده بر فرزندان خبر م یتأثیرگذار َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشُ

گوینـد: یدهنـد، مـیانجام مـ تیکه کار زش و هنگامی0:َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَبا َنا
ُنـوا كو»نیـز فرمـوده اسـت:  امام صادق .«عمل یافتیماین  پدران خود را بر

اْس  ْعَماْلُكْم  ُدَعاَة النج
َ
ْلْسَنْتُكْم ْبخ

َ
با اعمال خود مردم را دعـوت  3:، َو َ  َتُكوُنوا ُدَعاة  ْبخ

را در  . والدین موفق در تربیت فرزند این حـدیث امـام«نه با زبانتان ،کنید
هـای اخالقـی فرزندانشان به امور شایسته و فضیلتدر عمل گیرند تا نظر می
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که به گفتار والـدین بیندیشـند، بـه  فرزندان بیش از آنزیرا  ؛خوانده شوند فرا
 نگرند.عملشان می

 4دو صد گفته چون نیم کردار نیست
 عنوان الگـوی تربیـت فرزنـدان بـهکه در خانه بـهکنند پدر و مادر باید توجه 

ایجـاد صـفات خـوب و تـرویج خصـال پسـندیده و آیند و برای حساب می
کننـد و بـه تـذکر و پنـد اکتفـا  بایستی اقـدام عملـی ،عادات مطلوب تربیت

 .ننمایند
  گوییـعدیش گرچه ـخندان و مصشلح

 2به عمل کشر برهید به ـخندانی نیست 

درباره علل عدم گـرایش بـه  4324در پژوهشی که حسینی و دالویز در سال 
آموز دوره راهنمـایی و دبیرسـتان اسـتان مازنـدران دانش 4222نماز بر روی 
 ازاهمیت ندادن افرادی چون پدر و مادر و دوسـتان بـه نمـاز را  ،انجام دادند

 3اند.دانسته آموزان به نمازترین علل عدم گرایش دانشمهم
 پندم چه دهسی  نخسست تسود را   

 

 محکسسم کمسسرن  پنسسد بربَنسسد  
 

 گسویی کسه  چون تود نکنسی چنسشن  
 

 4پنسسد تسسو ب سسوَد دروف و ترفنسسد 
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های ایجاد آمادگی کودکان برای روش
 تکالیف عبادیانجام 

  *صالحان حسنیه

 مقدمه
و  بیـتاهـل ،خداآشنا ساختن آنان با  ،حقوق فرزندان بر والدینیکی از 

که سعادت فرزند را به دنبـال دارد و ثـواب آن  است مسا ل اعتقادی و عبادی

فرزندان همچون نهالی هسـتند کـه زیرا قابل محاسبه است؛  غیر ،برای والدین

را  انآنـتـا بـه بهتـرین شـکل است خداوند متعال در اختیار والدین قرار داده 

منـد و در آینده از ثمـرات درخـت وجـودی آنهـا بهرهکنند تربیت و هدایت 

در قرآن، بر مسئولیت تربیتـی خـانواده تأکیـد کـرده و  شوند. پروردگار متعال

ُذِ یل ا أَ یَ »فرماید: می ُاُس َو يکُ َأْهِلُ ْم َو کُ ََ آَمُنُوا ُقُوا َأْنُفَاُیَها الَّ َهُا النَّ ُُ ا َوُقو  ً  ْم َنُا
ةُ  ًَ اید! خود و خانواده خـویش را از آتشـی ای کسانی که ایمان آورده 4:اْلِحَجا

نیز دربـاره  سجاد. امام «نگاه دارید ،ها هستندها و سنگکه هیزم آن، انسان

                                                           

 . و کارشناس روانشناسی آموخته جامعةالزهرادانش *
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نج » فرماید:وظیفه پدر نسبت به تربیت دینی فرزند می
َ
ـا ُول   َک َو َ  َتـ ُ يَمْسـُئول  َعمج

ْسْن  ْمْن  ْ   اْْلََدْ   ُْ َ َلْة َعَل  َرب  نسـبت بـه فرزنـد خـود مسـئول  [پدر]تو  4 َو الدج

هستی که او را نیکو تربیت نمـایی و او را بـه سـوی پروردگـارش رهنمـون 

 .  «شوی

تربیت دینی فرزندان و آمادگی آنان برای انجام تکالیف دینی پیش از رسـیدن 

فرزنـد اسـت. تربیـت ترین ابعـاد تربیـت دینـی به سن تکلیف، یکی از مهم

ردن آنـان بـه کـد یان و متعّهـبه معنای آموزش عبادات به متربّ  ،عبادی و دینی

گام به گام روح عبـادت و  به معنای ایجاد و در حقیقت، انجام این دستورات

و بررسـی شـده در این نوشتار اهمیت این موضو   بندگی در فرزندان است.

 شود.ارا ه میراهکارهایی در این زمینه 

 ضرورت ایجاد آمادگی کودکان برای انجام تکالیف عبادی
امـا  ندارنـد؛تکلیفـی  ،انـداگر چه کودکان تا زمانی که به سـن بلـوغ نرسـیده

کنـد ای از تکالیف شرعی مواجه میمجموعهرسیدن به سن تکلیف، آنان را با 

در صورت نداشتن آشنایی و آمادگی قبلی، انجـام ایـن تکـالیف برایشـان که 

از همـین  و ممکن است حتی رغبتی نسبت به آن نشـان ندهنـد.شده ر دشوا

بلکه باید انـس  ؛خیر انداختأرو انجام تکالیف دینی را نباید تا زمان بلوغ به ت

بـا کمتـرین  ،و عادات الزم را پیشاپیش در آنها به وجود آورد تا در زمان بلوغ

به فرزندان خود، نمـاز »فرماید: می المؤمنین علیامیر مشکل مواجه شوند.

   0«.دینکه بالغ شدند، از آنان بازخواست کد و آنگاه یاد دهی

کننـد، هایی که از فرصت دوران کودکی برای این منظور استفاده نمـیخانواده
                                                           

  .013؛ ص تحف العقول. ابن شعبه حرانی؛ 4
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زیـرا  ؛شـوندرو میهدر دوران بلوغ و نوجوانی با مشکالت جدی روبمعموالً 

وانی یا جوانی و بزرگسـالی بـه کسی که انجام تکالیف دینی را تا مرحله نوج

تأخیر انداخته است، هر چند معتقد به مـوازین دینـی باشـد، بـه علـت نبـود 

تواند به راحتی به احکام دینی عمل کنـد. عملی و آمادگی روحی، نمیتمرین 

بـه دهنـد، اغلب کسانی که در سنین باالتر وظایف عبادی خود را انجام نمـی

ه ورزیـدگی و آمـادگی الزم را بـ در گذشتهبلکه  اعتقاد نیستند؛بیمبانی دینی 

 4اند.هدست نیاورد

شـود و که کـودک متوجـه اینگونـه مسـا ل نمیشاید این مسئله مطرح شود 

کـودک الفـاع و  . بایـد توجـه داشـت کـه شـایدکندمفهوم آنها را درک نمی

اسـتمداد ی توجه به خدا، راز و نیاز با خـدا، اعبارات نماز را نفهمد، ولی معن

از خدا، عرط دعا و تمنا در پیشگاه خداوند را در عالم کـودکی خـود درک 

 0کند.می

  برای انجام تکالیف عبادی سازی کودکانراهکارهای آماده

 آموزش تدریجی. 1

ملکه شدن ایـن  ،های تعلیم تکالیف عبادی در دوره خردسالییکی از فلسفه 

ا در سـن تکلیـف، انجـام ایـن ت در وجود کودک است بر اثر مداومتاعمال 

پـیش از آنکـه احکـام بـر ، باید اساساین وظایف برای آنان دشوار نباشد. بر 

زمینه رویارویی صـحیح بـا احکـام عبـادی را در آنهـا  ،فرزندان واجب شود

 فرموده است:  امام باقرچنانکه  ایجاد کرد.

                                                           
  .22ص ؛رفتار والدین با فرزندان ؛. محمد علی سادات4

  .421، ص0 ج ؛از نظر وراثت و تربیتکودک : گفتار فلسفی ؛. محمد تقی فلسفی0



82    ویژة خانواده(9318الحرام محرمان نور یتوشه راهره( 

« الـه االاّله ال »د هفت بار ید، از او بخواهیرس یبه سن سه سالگ کودک یوقت

د تا به سن سه سال و هفـت مـاه و ید. سپس او را به حال خود واگذاریبگو

محمـد »ه هفـت بـار کد ین هنگام به او آموزش دهیدر ا ،ست روز برسدیب

 یآنگـاه از و ،دیـاو را آزاد بگذار ید. سپس تا چهار سـالگیبگو« رسول اّله 

د و یـرار نماکـا تر« محمـد و آلـه یاّله علـ یصل»ه هفت مرتبه کد یبخواه

دسـت راسـت  کودکن وقت اگر یدر ا .دینکاو را رها  یسپس تا پنج سالگ

د و سجده را به او یص داد، او را در برابر قبله قرار دهیو چپ خود را تشخ

د. یـو  و سـجود را بـه او آمـوزش دهکـر ید و در سن شش سالگیاموزیب

هفت سال او تمـام  ید تا هفت سال او تمام شود. پس وقتینکش یسپس رها

. [وضـو یبـرا یآمـادگ]د ید صورت و دست خود را بشـوییشد، به او بگو

د تا نـه یرا به حال خود واگذار کودکآنگاه  ،د نماز بخواندییسپس به او بگو

ح را بـه ین هنگام وضو گرفتن صـحیتمام شد، در ا یسال او تمام شود. وقت

د و بـر بـدی یا به نماز وادارد و بر بدی ترک آن توجه داده و او ریاموزیاو ب

او، پـدر و  ،وضـو و نمـاز را فراگرفـت، خداونـد ی. وقتـآگاه کنیدترک آن 

! ،آمرزدیمادرش را م  4ان شاءاّله

از هفـت سـالگی کودکانتـان را بـه »: حضرت در سخن دیگری فرموده است

و  دیـنک امر ،شان به روزه گرفتنییتوانا هبه انداز ینماز خواندن و در نُه سالگ

 0«.نندکد، افطار یبر آنان غالب گرد یو گرسنگ یچون تشنگ
نیز به تمرین انجام تکالیف عبادی در کودکان تأکیـد کـرده و  شهید مطهری

 گوید: می
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ها را از کوچکی باید به نماز تمرین داد. دستور رسیده است که به بچـه بچه

تواند نمـاز نمی از هفت سالگی نماز تمرینی یاد بدهید. البته بچه هفت ساله

توانـد بخوانـد. از هفـت سـالگی مـیولی صورت نماز را  ،صحیح بخواند

یعنی همان اولی که بچـه  ؛چه پسر و چه دختر، تواند به نماز عادت کندمی

باید نماز را در دبستان به او یاد بدهنـد. در خـانواده هـم  ،رودبه دبستان می

 4.باید به او یاد بدهند

نیز در باب فلسفه روزه گرفتن کودک پیش از رسیدن بـه سـن  عالمه حلی
پـس  کودکـشود ین است و سبب مینو  تمر یک ،روزه»فرماید: تکلیف می
شود نفس انسـان، یز باعث میو نپیدا کند به انجام آن  یشتریزه بیاز بلوغ، انگ

 0«.ند و از اخالق ناپسند دور باشدکدا یرش انجام واجبات را پیپذ هکمل
مهـم و اساسـی اسـت کـه در  ،در تربیت دینی کودکتا آن اندازه این راهکار 

ظـف وم شـرعاً  ،پدر و جد پدری»آمده است:  توضیح المسا ل امام خمینی
به تمرین دادن کودکـان بـه عبـادت اعـم از واجـب و مسـتحب و همچنـین 

آمـده اسـت کـه امـام از  در خاطرات همسر امام خمینی 3«.قضای آن است
هـا از هفـت بچـه»گفـت: لگی در تربیت دینـی دقـت داشـت و میهفت سا

 1«.دعادت کرده باشن ،سالگی نماز بخوانند تا وقتی نه ساله شدند

 سازیالگو. 2

گرایش بسیاری  ،کودکان در سنین پایین به یادگیری از طریق مشاهده و تقلید

یر غیـر ثأتـ ،های تربیتی و عبـادی در مقابـل چشـم آنهـادارند و انجام برنامه

                                                           
  .202ص ؛مجموعه آثار ؛. مرتضی مطهری4
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کودکان اولین درس دینداری را در محـیط خانـه  مستقیمی در تربیتشان دارد.

وقتـی . در ایـن زمینـه هسـتند نبهترین الگـوی آنـا ،آموزند و پدر و مادرمی

و پـدر و مادرشـان نسـبت بـه امـور مـذهبی  حساسیتکودکان و نوجوانان 

خود به خود به این قبیل امـور  را مشاهده کنند،عبادات انجام به  اهمیت دادن

کننـد و مجـذوب حـاالت ملکـوتی دعـا و میپیـدا احساس عالقه و نشـاط 

 4شوند.مناجات می

آمـده اسـت کـه بـه حجـاب  مرحوم آیه اّله کوهسـتانی ،عالم ربانی بارهدر

حتی به قـدری مراقـب تربیـت  ؛ای داشتهفرزندان و نوادگان خود توجه ویژه

کـرد تـا مورد بستن روسری بانوان منزل، ا عمال نظر میمذهبی آنها بود که در 

 0طوری آن را بر سر کنند که حدود الهی حفظ گردد.

های اسالم را در چشـم تواند برنامهمی ،د والدین به مراعات مسا ل مذهبیتقیّ 

بـه یـاد گـرفتن اب جلوه دهد. به طور مثال وقتی مـادری ذفرزندان زیبا و ج

دش یـا یـاد گـرفتن کـامپیوتر توسـط او، افتخـار زبان انگلیسی توسط فرزنـ

گـرایش معنویـات  ،افتخار کند نیزخوانی او آموزی و نمازاگر به قرآنکند؛ می

 3.خواهد کرددارتر ریشه ،را در جان فرزند و در نهاد خانواده

، ملکاه های مورد توصیه اولیاای الهاو و اهاع معرفا گیریسّر مهم اربعین

شدن فضایع اخالقو و صفات حمیده به صورت تادرییو در وواود مدماو 

به مرور زمان در وجود سـالک  ،آثار عمل به دستورات چهل روزهاس ؛ زیرا 

 کند.استقرار پیدا می
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 محافل مذهبیعزاداری و حضور در . 3
سازی کودکان برای انجام تکـالیف عبـادی کـه یکی از راهکارهای مهم آماده

کنـد، حضـور در مسـجد و اش به تدریج در کودکان سـرایت مـیتربیتیآثار 
   اماکن مذهبی است.

یی تا جـا ،های مقدسنقش اجتماعی و تربیتی زیارت و حضور در این مکان
حج و زیارت خانـه خـدا بـه شـمار رفتـه اسـت و در  ،که نشانه کمال است

زرگترهـا نحـوه برخـورد ب 4روایات نسبت به آن سفارش فراوانی شده است.
، برپـایی مراسـم جشـن یـا سـوگواری و بیـتهای ویژه اهـلبا مناسبت

آنـان بر روح و روان  اثرات عمیقی ،هاییدر چنین برنامهکودکان شرکت دادن 
فرهنگ دینی در وجود آنهـا تقویـت  ست کهدر سایه اینگونه کارهادارد؛ زیرا 

 ماند.شده و پابرجا می

محافـل  ،دینی باید انس دادن فرزندان با دیندر دوره کودکی، هد  تعلیمات 

و نشست و برخاسـت  ،کندمیرا ایجاد آنچه چنین انسی  باشد.و مراسم دینی 

افراد متدین و شرکت در مراسـم و شـنیدن سرگذشـت پیشـوایان و با دیدار 

به تجربه ثابت شـده اسـت کـه اگـر  0.است و مؤمنان مجاهد یاران پیامبر

بـه ایـن کـار تشـویق  ،ماز خواندن جمـع را نبینـدن و به مسجد نرودکودک 

حضور کمرنـگ حضور در جمع، مشوق انسان است. متأسفانه زیرا شود؛ نمی

به تبع آن حضـور کمرنـگ فرزنـدان در و مجالس دینی و  والدین در مساجد

در وجـود فرزنـدان بسـیار کـم شود رغبت به عبـادت سبب می این مجالس،

 ،زیسـتهلمان بزرگ که حدود یک قرن پـیش مینامه یکی از عادر وقفباشد. 

آنچـه از مـن بـه جـا مانـده، آن را گـردو بخریـد و در مسـجد » :آمده است
                                                           

 ی رجو  شود.جواد محدث اثر به کتاب چهل حدیث زیارت، . درباره روایات مربوط به زیارت4

 .022 ص ؛گامی در مسیر تربیت اسالمی؛ . رجبعلی مظلومی0



81    ویژة خانواده(9318الحرام محرمان نور یتوشه راهره( 

بـه  ،آینـدنگهداری نمایید تا آنگاه که کودکان همراه با والدینشان به مسجد می

هدیه دهید تا عشق و عالقه به خدا، مسجد و منبر از ابتدا در آنها جوانـه  نآنا

 4«.زند و در بزرگسالی هم اهل مسجد و معنویت شوند

 های کودکان پاسخگویی به پرسش. 4

اطالعـی کودکـان، نوجوانـان و نمـاز، بی سبک شـمردنیکی از علل ترک یا 

کافی نسبت به ایـن شناخت دارای کودک جوانان از فلسفه عبادات است. اگر 

تقلیدی بـه حالـت آگـاهی مسئله باشد و خواندن نماز در وجودش از حالت 

هرگز آن عمل را در مراحل بعدی ترک نخواهد کـرد. از ایـن رو  ،تبدیل شود

آگاهی از فلسفه، آثار و فواید، آداب و شرایط اعمال، یکی از عوامـل مهـم در 

اگـر والـدین نتواننـد پاسـ،  .ی استترغیب و تشویق کودکان به اعمال عباد

نسبت بـه رغبتی بیممکن است  ،های کودک بدهندالؤصحیح و درستی به س

موجـب کنـار گذاشـته  ،چه بسا به تدریجدر وجوش ایجاد شود و آن اعمال، 

 شدن اصل عمل شود.

چرایی خواندن نماز، چرایـی روزه گـرفتن، و والدین باید بتوانند به سؤاالت 

از فراگیری اعمـال ظـاهری غیر زیرا  ؛پاس، دهندحجاب و ... چرایی رعایت 

روزه و حجاب(، کودک باید بداند که در ورای این اعمال چه اعتقاد و ، نماز)

 پـنجشود که مسلمانان هـر روز احساسی نهفته است و چه چیزی موجب می

معنـا حرکاتی را انجام دهند که ممکن است در نظـر او بـی ،بار به سوی کعبه

در بـرای مثـال  0های ساده تأمین کرد.وه کند. این مقصود را باید با آموزشجل

تـوان مـی ؟شـودپاس، به این پرسش کودکانه که اگر نمـاز نخـوانیم چـه می
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ها به جای اینکـه بـه : آیا این درست است که بچهداداینگونه به کودک پاس، 

بـه حـر  آنهـا گیری کننـد و حتـی بهانههمواره  ،پدر و مادرشان کمک کنند

نه!. کسی که بیشترین محبت و مهربانی را به مـا کـرده و  گوش ندهند؟ قطعاً 

 او حاال ما چقدر باید از او ممنون باشـیم و بـه حـر  خداست. ،ما را آفریده

چیز به مـا داده تشکر از خداست و همان خدایی که همه  ،گوش دهیم؟ نماز

نماز بخـوانیم. اگـر نمـاز  ستا گفته ،و دوست دارد بهشت را هم به ما بدهد

کسانی کـه  .ایمیم و هم به حرفش گوش ندادهاههم از او تشکر نکرد ،نخوانیم

ادب و غرغرو هستند که بـه های بیبچهمانند  ،دهندبه حر  خدا گوش نمی

 4کنند.احترامی میپدر و مادرشان بی

 استفاده از داستان. 5

یم در خواننـده و شـنونده اثـر ای است که بـه طـور غیرمسـتقوسیله ،داستان

رو قرآن کریم نیز بسـیاری از مباحـث اعتقـادی، اخالقـی و این گذارد. از می

هـا بـرای یکی از بهترین روش فرهنگی را در قالب داستان مطرح کرده است.

که در این امر بایـد  ستگویی برای آنهاقصه ،انتقال مفاهیم ارزشی به فرزندان

 چند نکته را رعایت کرد:

بایـد تقطیـع  ،طـوالنی اسـتداستان اگر  .خیلی طوالنی باشدنباید داستان . 4

کننده نباشد و هم کودک در شـوق انتظـار شـنیدن ادامـه آن شود تا هم خسته

 باشد. 

های اصلی خود و چهرهمیان ای باشد که کودک بتواند به گونهداستان باید . 0

 مقایسه و داوری نماید. ،آن
                                                           

های کودکانه . برای اطالعات بیشتر ر.ک: سید رضا طباطبایی؛ شصت پرسش اعتقادی )جواب4

 های اعتقادی(.به سؤال
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 در آن برجسته شود.باید خالقی یل افضاصفات نیکو و . 3

المقـدور حتیبایـد  ،شـودای کـه بیـان میها و افراد داستان و قصـهسویه. 1

 سن کودک باشد.متناسب با 

 حکمت آن قصه باید در متن قصه ارا ه شود.. 2

   4با زبان مناسب سن کودک بیان شود.. 1

 تشویق . 6

دک اسـت. البتـه بایـد های تقویت صفات خـوب در کـوتشویق، یکی از راه

کـه بـرای هـر کـار خـوب و هـر  ای؛ به گونهاعتدال در این امر رعایت شود

بلکه از تشـویق  نشود؛ای تهیه هدیه و جایزه ،دهدتکلیف عبادی که انجام می

استفاده نمود و حتی گاهی در میان جمع از کار خـوب او تعریـف نیز کالمی 

کـودک را بـه اینگونـه  ،های ظـاهریجاذبـهتوان بـا ایجـاد کرد. همچنین می

مانند اینکه اجازه پوشیدن بهترین لباس را بـرای خوانـدن  ؛مسا ل جذب کرد

یا اینکه چادری زیبا برای دختران و عبایی مناسب برای پسـران   دادنماز به او 

 نمود.و یا جانمازی خاص همراه با مهر و تسبیح و عطر برایشان تهیه 

رفتم، من هر موقع پیش امـام مـی» :کندنقل می خمینی امهای امیکی از نوه

وارد اتـاق آقـا  ،ساله بودمپنج آید که وقتی کرد. یادم میمرا تشویق به نماز می

من هم پشت سر ایشان نماز خواندم. پـس از  .خوانددیدم دارد نماز می ؛شدم

 0.«چند کتاب به من جایزه داد ،نماز امام

گیری در آموزش تکـالیف شـرعی که سختداشت توجه باید سوی دیگر از 
                                                           

  .040ص  ؛سلوک با فرزند عفر صالحان؛. ج4

فروردین ، 1شماره مجله طوبی؛ ؛ «سیره رفتاری بزرگان با فرزندان»معصومه عبدالحسینی؛  .0

  .022 -020، ص 4322



   87  های ایجاد آمادگی کودکان برای انجام تکالیف عبادیروش

الزم نیسـت بـرای حجـاب کامـل برای مثـال  .نیستنیز مطلوب  ،به کودکان

بلکـه بایـد  ؛گیـری شـودسـخت ،انددخترانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده

با حجـاب آشـنا  ،ای باشد که وقتی به سن تکلیف رسیدندگونهپوشش آنها به

 .به دست آورندشده و آمادگی پذیرش آن را 

 





 

 ایهای رایانهشناسی محتوایی بازیآسیب

  *دکتر علی کاظمی

 مقدمه

نحوه انتخاب دوست، شرایط دوست خـوب، شـیوه ارتبـاط بـا  بارهاسالم در

: ه اسـتفرمـود امام علی بسیاری دارد.های یافتدوست و... روایات و ره

اْق  َک ایج إْ » َبَة اْلُفسج َْ ـر   َفـْإنج  َو ُمَفا ـرج ْبالشج از نشسـت و برخاسـت بـا  4:ْلَحـُ  یَ الشج

تـوان ای را مـیهـای رایانـهبـازی .«پیونـدده شر به شـر مـیکفاسقان بپرهیز 

زیرا در جهان امروز که تکنولویی حر  اول را  ؛مصداقی از همنشین دانست

یـا  ،ایهـای رایانـهزند، کودکان و نوجوانان زمان بسیاری را صر  بـازیمی

سیاسـتمداران غربـی  کنند. بر همین اسـاسدوست الکترونیک خود می همان

هـا و نیـز تخریـب باورهـا و ارزشو  خـودگرانـه برای القای اهدا  سـلطه

ویژه جهـان سـوم و کشـورهای سالمت ذهن و روح کودکان و نوجوانان، به

هـای رویـه بـازید. ساخت بـینکنای استفاده میهای رایانهمسلمانان از بازی

                                                           
 وم ارتباطات.پژوهشگر عل *

 .21؛ ص عیون الحکم و المواعظ. علی بن محمد لیثی واسطی؛ 4
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رسان که با تبلیغات بسـیار در های بسیار خشن و آسیبویژه بازیای بهرایانه

. ، شاهدی بر ایـن مدعاسـتگیرندهای جهان قرار میبازی رده پرطرفدارترین

بـه بررسـی  ،ای مشـهورهای رایانـهدر این مقاله ضمن تحلیل محتوایی بازی

 .شودها پرداخته میهای حاصل از انجام این بازیبرخی از آسیب

 . ترویج روحیه تخریب و خشونت1
هـای مقابلـه بـا آمـوزهای پرطرفدار و بسیار خشن، به های رایانهامروزه بازی
کـه بـازیکن بایـد بـا ای اسـت بـه گونـههـا پردازند. رونـد بـازیمذهبی می

ترین و جدیدترین مدل بروز شـرارت و خشـونت، قـدرت تخریـب و فجیع
بـازی در عـالم مجـاز اگـر چـه خشم خود را نشان دهد تا برنده بازی شود. 

 آمارهـابنا بر که شود آنگاه مشخص میاما اهمیت این موضو   ،افتداتفاق می
 است.ای های رایانهبار بازیهای خشونتصحنه عامل بروز رفتارهای خشن،

هـای خـود تکیـه بـر پژوهش متخصصین انستیتو تکنولویی ماساچوست بـا
هـایی چـون همزمان با عرضه بـازی ،جرم و جنایت میان نوجوانان» معتقدند:

افـزایش « 1سرقت بزرگ اتومبیـل»، «3عذاب»، «0نبرد مرگبار»، «4مسابقه مرگ»
 پژوهشگران بخش روانشناسی کودکـان و نوجوانـان کالیفورنیـا 2.«یافته است

ای و تصـاویر هـای رایانـهها، بـازیتماشای فیلممیان برای بررسی ارتباط  نیز
آمیز مانند شلیک گلوله یا حمله به افـراد خشن با رفتارهای به شدت خشونت

تـا  81نوجوان بـین  8511ز چاقو و سالح سرد، مطالعاتی را روی با استفاده ا
اسـاس تنـو   آموزان بردرصد دانش 01 ،اساس نتایج بر .سال انجام دادند 85

                                                           
4. Death Race 

0. Mortal Kombat 

3. Doom 

1. GTA 

 .23؛ ص ایهای رایانهاحکام بازی. محمود صادقی؛ 5
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بار اقـدام های مختلف، حداقل یکهای خشن در رسانهتجربه تماشای صحنه
در ایـن اند و احتمال تکرار دوباره این اتفـاق بار کردهبه انجام اعمال خشونت

درصـد  51انـد، ها مواجـه نشـدهافراد نسبت به افرادی که با اینگونـه صـحنه
 4است.بیشتر 

ای همزمان با افزایش برانگیختگی در بازیکن، سبب شـناخت های رایانهبازی

هـا بـروز اعمـال ایـن بـازی .شـوندتهاجم و عادی شدن بروز خشونت مـی

ن یـک ضـرورت مطـرح رد( را بـه عنـواتهاجمی برای رسیدن به هـد  )بُـ

شوند نوجوان یا کودک به عنوان بـازیکن بـه انجـام قطـع کنند و سبب میمی

و انوا  سالح گـرم بپـردازد و  0ه برقی، ساطورخی با تبر، چاقو، ارّ عضو، ساّل 

شاهد چکیدن خون رقیـب باشـد تـا بـه هـدفش برسـد؛  ،با خصومت بسیار

ثیرگـذاری أسـازان بـرای تآنکه بداند در حال آموختن شرارت است. بـازیبی

سایر حواس بـازیکن را نیـز تحـت  ،افزاریهای نرمبیشتر با استفاده از افکت

اش را کلـه» ،«اش کنتکه تکه» هایی ماننددهند. برای مثال با پیامثیر قرار میأت

پخـش  صـدای شکسـتن و « بسوزان را او»، «بخور را او «،«بکشاو را » ،«بکن

خفــه کــردن رقیــب و صــدای خــرد کــردن  هــای گــردن در هنگــاممهــره

های دشمن، بازیکن را به کشـت و کشـتار بیشـتر و تجربـه اعمـال استخوان

ای که انجام آن برای یک آدم عـادی بـه راحتـی رحمانهوحشیانه خشن و بی

این سـبک،  در هااز جمله پرطرفدارترین بازی 3کنند.ممکن نیست، تشویق می

                                                           
 .02/20/4321، 343؛ پایگاه جنبش سایبری «نسل خشن، بازتاب رسانه خشن»باللی؛ . محمود 4

http://jc343.ir/?newsid=02410 
 ManHunt  نک:. 0

آمیز بـر هـای ویـدیویی خشـونتتـاثیر منفـی بازی»سانگ و جین ای.اندرسـن؛ یونگهای . ر.ک: الیسا3

 .22ـ  12، ص 4323، فروردین 41؛ سیاحت غرب؛ شماره «سالمت کودکان
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نـدای »، 3«سرقت بـزرگ اتومبیـل»، 0«جنگ قبایل»، «4نبرد مرگبار»به توان می

   اشاره کرد. و...« 1وظیفه

« 1ضـربه فنـی کـردن»، بـازیکن پـس از «2مورتال کامبت»های در سری بازی

 2کننده موسوم به فیتالیتی)مرگ و میـر یـا تلفـات(حریف، با انجام فنونی تمام

سـوزاندن زی ایـن بـادیگر اعمال وحشـیانه از  2 کند.را مثله میحریف خود 

بدن با اسید تا بیرون کشیدن قلب و سـتون فقـرات از بـدن و منفجـر کـردن 

حریف، باعث شده این بازی در برخی از کشورها از جملـه برزیـل و آلمـان 

 ممنو  شود. 

هـای سـبک آخرالزمـانی در بازی پرطرفدار دیگری به نام زامبی کـه از بـازی

بازیکن برای زنده ماندن باید به فکر ایجاد یک جامعه کوچـک باشـد.  ،است

هـای سـرد را بـا باید منابع اولیه شامل اسـلحه، مهمـات یـا سـالحاز این رو 
                                                           

4   . Mortal Kombat 

0   . Clash Of Clans 

3. GTA 

1. Call of Duty 

های دو بعدی و سه بعدی عرضه شده نسخه از این بازی به سبک 04. تا به امروز نزدیک به 2

ها، افزایش میزان خشونت و توحش در هر شماره از است. نکته قابل تأمل در این سری بازی

 ـشاهد انجام اعمال وحشیانه  Mortal Kombat Xآن  0242بازی است. در نسخه جدید سال 

 آور هستیم.سادیسمی و بسیار خشن و تهو 
1 .knockout 

2 .Fatality :ای وحشیانه در فیتالیتی به مانند نامش )به معنای مرگ و میر یا تلفات( ضربه

 .کندای است که یک شخصیت پس از شکست دادن حریفش به او وارد میهای رایانهبازی

  رت و... .مانند نصف کردن مغز سر، جدا کردن پوست رویی صو
https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/ 

 .02/20/4321، 343؛ پایگاه جنبش سایبری «نسل خشن، بازتاب رسانه خشن»باللی؛ . محمود 2
http://jc343.ir/?newsid=02410  
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بـازان و های متروکه یا کشتار فجیعانه دیگـر بـازیها و خانهمغازه جستجوی

 ،طرفـدارای خشـن و پرنمونـه دیگـر بـازی رایانـه 4ها به دسـت آورد.زامبی

ن پیـاده بـا ازیر گرفتن مـردم و عـابراست که در آن « 0سرقت بزرگ اتومبیل»

 است. اتومبیل، دزدی و... از مصادیق خشونت و خون در این بازی 

اسـاس  بـر عالقه ایرانی، کلش آ  کلنز است. های مورداز مشهورترین بازی

ای کـه ازیب 3؛درصد از جمعیت کل کشور مشغول این بازی هستند 2 ،آمارها

به کشورگشـایی از  شود برای بقا و پیشرفت در بازی، بایدمیبازیکن متقاعد 

طریق جنگ، فساد و غارت بپردازد. بازیکن بایـد روسـتای مجـازی خـود را 

طلبـی گری، قدرتبلکه باید از باب ارباب ؛بسازد، اما هد  سازندگی نیست

روسـتای خـود را بسـازد. های دیگران با دزدی، غارت، قتل و تخریب داشته

وسـیله را توجیـه  ،روند این بازی در پی القای این مفهـوم اسـت کـه هـد 

و حتـی دیگران اسـتفاده،  یهاباید از داشته ،کند و برای رسیدن به اهدا می

از این روست که در بازی شاهد دزدی، غارت و  .جان دیگران را قربانی کرد

 .  هستیم ک نفرجویی یدر جهت برتری حتی قتل سربازان

افـرادی کـه در خشـونت، خـونریزی، فسـاد و  ذکر شـده،های در تمام بازی

 بـرای برنـده شـدن، بایـد . بنـابراینشـوندبازنـده می ؛دزدی مهارت ندارنـد

 سـرماننـد شود کـه رفتارهـایی میالقا اینگونه ها در این بازی شوند.ای حرفه
                                                           

سایت ؛ وب«State Of Decay 0وضعیت قرمز: نقد و بررسی بازی» . محمدحسین باجالن؛4

 .22/23/4322نوداد؛ 
https://nodud.com/entertainment/games/4202120324/13132 
0. GTA 

؛ «منفور محبوب: بررسی علل موفقت بازی کلش آ  کلنز»سید محمد علی سید حسینی؛ . 3

 .0ص  ،4322های دیجیتال، مرکز تحقیقات بازی
http://direc.ircg.ir/Uploads/PersianCOC2222.pdf 
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بلکه به عنـوان ضـرورتی  ت؛اس بریدن، سالخی، مثله کردن و... نه تنها عادی

های در نسـخه، در طراحی بازی لحاع شده اسـت تـا بـا افـزایش خشـونت

نتیجـه  شـود.آمیزتری راضـی های خشونتبا مشاهده صحنهبازیکن جدیدتر 

هـا در زنـدان تـرین شـکنجهکارگیری وحشتناکهب ،خواهیاین همه خشونت

مشـخص شـد اغلـب سـربازان  ،در یک بررسـی میـدانی؛ زیرا ابوغریب شد

آمریکایی حاضر در جنگ عراق به بازی ندای وظیفه اعتیـاد داشـتند و سـری 

های مـورد عالقـه آنهـا قـرار در رده سوم لیست بازی ،های نبرد مرگبار بازی

   4داشت.

 پرستی. ترویج شرک و شیطان2
فراماسونی ها و عقاید نشانه ترویج ،ایهای رایانههای بازیترین آسیباز مهم

و شیطانی است. شاید در نگـاه اول وجـود نمادهـای ماسـونی و شـیطانی در 
امـا  ؛موضـو  مهمـی نباشـد ،های کاراکترهای بـازیلباس ها وپردازیصحنه

 ،های جوانـان و نوجوانـان در سـطح جامعـهنگاهی به تصاویر روی لباسنیم
 است که در درازمـدتسازان القای عقاید انحرافی بازیحتی ثیر و أحاکی از ت

بازی کلش آ  انجامد. برای مثال میگرایی و دوری از دین هویتی، پوچبی به
پرستی ماننـد خرگـوش شماری از فراماسونی و شیطانکلنز پر از نمادهای بی

زاویـه(،  1، به صـورت مثلـث 111عدد ابلیس )عدد  (،گرایی)نماد همجنس
که بارها در طول بازی نمـایش  ... است پر و 1تک چشم صهیونیستی، ستاره 

هـا و فراگیـری نـوعی عـادی شـدن نشـانه ،شود. وجود این نمادهـاداده می
ها، ای کـه لـذتبه گونـه ؛آورداستفاده از آنها را در زندگی افراد به وجود می

                                                           
ــود . 4 ــی؛ محم ــانه خشــننســل خشــن، ب»بالل ــاب رس ــایبری «ازت ــبش س ــاه جن ، 343؛ پایگ

02/20/4321. http://jc343.ir/?newsid=02410 
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از همـین شـود. زنده می این نمادهاهای طول بازی در ها و هیجانسرخوشی
 گاه پر از این نمادهاست.  ،زندگی بازیکنان لباس و لوازم روست که بیشتر

با گذشت زمان، استفاده از این نمادها به صورت عادی و بدون حساسیت و  

اشـاعه پرده پشت  گیرد.قرار می پذیرش شده و بیشتر موردواکنش، فراگیرتر 

تحریف اصل و اسـاس عقایـد اسـالمی مسـلمانان اسـت. بـرای  ،نمادهااین 

که در میان کودکان و جوانـان بسـیار محبـوب  4«نگخدای ج»مصداق بازی 

در مـورد یـک اسـطوره دارد.ایـن بـازی کـه محتوایی بسیار خطرناک  است،

کاربر رایانه را به کشتن خدایان مختلف برای رسیدن به مرحلـه  ،یونانی است

خـدای  ،کریتوس فرزند نامشرو  ز وسدر این بازی  0کند.بعدی ترغیب می

خبـر اسـت. خدایان است که در تمام طول قسمت اول بازی، از این امـر بـی

در دوران کودکی مـورد آزار و از همین رو وی که از پدرش اطالعی ندارد و 

هـای به آموزشبرای جبران این سرخوردگی گیرد، تمسخر همساالن قرار می

شـود. در قوی می آور و فرماندهیآورد. در جوانی پهلوانی ناممی ینظامی رو

نفره را بر عهـده دارد، بـه نبـرد بـا  51ها که فرماندهی گروهی یکی از جنگ

رود. کریتـوس در شـر  شکسـت و مـرگ نشین )ایرانیان( میشرقیان بیابان

خواهد. خدای جنگ نیـز بـه ازای کمک می« اریس»است که از خدای جنگ 

دهـد کـه بـه یاعطای روح کریتوس، دو شمشیر از اعمـاق جهـنم بـه وی م

 3شود.وسیله آنها در جنگ پیروز می

باعث سوق دادن آنهـا بـه  ،تجسم جسمیت خدا در ذهن کودکان و نوجوانان
                                                           

4. God of War 

 .40/22/4322؛ «0ای های رایانهپشت پرده بازی»سایت راسخون؛ . وب0
https://rasekhoon.net/article/show/411232 

 21/21/4324؛ «آموزندمیخداوندگاران جنگ و کودکانی که خشونت »نیوز؛ . فارس3
https://www.farsnews.com/news/43242124222222 
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ویـژه در درک مفهـوم خداونـد بـهزیرا  ؛شودسمت عقاید شیطانی و پوچ می

راه را بـرای  ،جسمیت بخشـیدن بـه خـدا .بسیار سخت است ،دوران کودکی

 اثـرکنـد کـه در هـای ذهـن افـراد همـوار مـیشهای کفرآمیز به پرسـپاس،

 شود. ای ایجاد میهای رایانهبازی باهمنشینی 

ای که تا کنون منتشر شـده و هـر سـاله های رایانهیکی از پرطرفدارترین بازی

 4«شـیطان مقـیم»هـای سـری بـازی ،شودهای جدیدی از آن منتشر مینسخه

منجی و عامل خیر بـرای بشـریت است. در این بازی فرزند شیطان به عنوان 

ای بـرای ورود همعرفی شده و بازیکن نیز باید به در خانه خدا به عنوان درواز

 0به دنیای شیاطین، شلیک کند.

 . اصرار به انجام گناه 3
گنـاه  ،محـوردر دنیـای اسـالم و ادیـان اخـالقبسیاری از کردارهای ناپسند 

ن را بـه نـابازیک ،ایهای رایانـهاین در حالی است که بازی .شودمیمحسوب 

دهند. در طی مراحـل کنند و عادت میطور غیرمستقیم به انجام گناه وادار می

دزدی،  3،«تقلـب»نه تنها قبح گناهانی چـون  ،های مختلفبازی و انجام بازی
                                                           

4. Resident Evil 

؛ سایت «هراسی آشنا شویدبا پنج بازی مطرح در عرصه ایران» محمد مهدی یوسفی رامندی؛. 0
 01/22/4321خبری تحلیل راهبرد معاصر؛ 

https://rahbordemoaser.ir/fa/news/12. 

های بازیگر ها هستند. رباتهای آنالین، رباتترین ابزارها برای تقلب در بازیرایج. یکی از 3

کنند. کاربران عادی باید های مستقل هستند که به جای انسان نقش بازی مییک سری برنامه

های تکراری با درگیر کردن خود انجام دهند. این ها در بازیزمان زیادی را صر  تکمیل دوره

دهد که ت که ربات بازیگر همین کارها را در مدت زمانی بسیار سریع انجام میدر حالی اس

باشد؛ بلکه مطلوب کاربران واقعی نیز قطعاً نه تنها مطلوب شرکت سازنده بازی مورد نظر نمی

دهد و تالش ایشان را برای کسب باشد؛ زیرا احساس ناخوشایندی به ایشان دست مینمی
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... از بـین  مـرده و خـواری، زنـا، ارتبـاط نامشـرو  بـاقتل، غارت، مشـروب

هـا شود و بازیکن با هر بار انجام ایـن بـازیبلکه انجام آنها عادی می ؛رودمی

گیرد و رفته رفتـه انجـام ایـن اعمـال در پاداش می ،برای پیشرفت در مراحل

ممکـن اسـت در هنگـام تـا جـایی کـه  شـودواقعیت نیز برای فرد عادی می

ونـه در بـرای نم های مشابه با وسوسه شیطان، به این اعمال بپـردازد.موقعیت

از جمـالت،  0«استخر مرده»و  4«سرقت بزرگ اتومبیل»، «خدای جنگ»بازی 

های جنسی برای جـذابیت بخشـیدن بـه بـازی اسـتفاده شـده رفتار و صحنه

در داستان نسخه سوم بازی، به زندگی  3«مکس پین»است. همچنین در بازی 

گزیده و دا ـم پردازد که کنج عزلت بربار مکس  میانسال میآلوده و تأسفسیاه

   1پردازد.آور، سیگار، مرفین و... میهای خواببه مصر  الکل، قرص

ای چیسـت؟ پاسـ، های رایانهشاید به ذهن برسد علت نمایش گناه در بازی

او ؛ زیـرا توان در سیاست گام به گـام شـیطان جسـتجو کـردال را میؤاین س

کند زشـتی گنـاه سعی میابتدا  .کشاندمرحله به مرحله افراد را به گمراهی می

 .و کارهای ناپسند را از ذهن انسان پـاک کنـد تـا وی آن کـار را قبـیح ندانـد

)زشـت(  از انجام کار ناپسـند پسکند. او را به انجام آن کار تشویق میسپس 

                                                                                                                  
سازد. فاطمه دمرچلی و محمد رقیب نیرومند با ناکامی مواجه می امتیاز در مواجهه با این

ای آنالین انبوه با استفاده های رایانهتشخیص ناهنجاری رفتار بازیگران بازی»حسین رضوانی؛ 

ها و کاربردها؛ بنیاد ها، فناوریهای دیجیتال: گرایش؛ کنفرانس تحقیقات بازی«از داده کاوی

 .4321 ای،های رایانهملی بازی
4. GTA   

0. Deadpool 

3. Max Payne 

 22/40/4323؛ «های پرهزینهخشونت و مسا ل جنسی، محتوای بازی»نیوز؛ . خبرگزاری مشرق1
https://www.mashreghnews.ir/news/323023 
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دهـد تـا میبرای اینکه انسان دچار عذاب وجدان نشـود، عمـل او را زینـت 

در گذشـته و در نهایـت، عملـی کـه کنـد مانند کار خوبی جلوه میجایی که 

شـود و برای انسان زشت و قبیح بود، به یک عمل خـوب و زیبـا تبـدیل می

  4ت.فرد از انجام آن هیچ گونه نگرانی و عذاب وجدانی نخواهد داش

 . ترویج سبک زندگی غربی4
ثیرگــذارترین ابزارهــای تبلیغــات هســتند و أیکــی از ت ،ایهــای رایانــهبــازی

گرایی با اسـتفاده کوشند در جهت اهدا  تجاری و مصر آنها می سازندگان

بـازیکن بـه دلیـل عالقـه بـه ؛ زیرا سبک زندگی غربی را ترویج کنند ،از آنها

های لفـهؤبه طور غیرمستقیم به تمام م ،های بازیوقفه صحنهبازی و تکرار بی

فرزنـدان  ها با پر کردن ذهـنشود. این بازیمند میهسبک زندگی غربی عالق

آنها را نسبت بـه زنـدگی اسـالمی  ،های سبک زندگی غربیلفهؤمسلمان از م

ای که افراد راه گریز از تمام مشـکالت و دسـتیابی بـه به گونه ؛کننددلزده می

داننـد. بـرای نمونـه در بـازی کارگیری شیوه زندگی غربی میهشادی را در ب

مسـلمان بـدون اینکـه متوجـه ها، دختران کـودک و نوجـوان ای باربیرایانه

از همان ابتدا توجه به جسم و انجـام هـر  ،ورزی شرکت سازنده شوندغرط

گونه عمل زیبایی و عریـانی بـدن را بـرای زیبـاتر شـدن بـه صـورت یـک 

 پذیرند. ضرورت می

گرایی ، تـرویج دیـدگاه مـادیپـژوهش  تحلیـل مضـمون بـازی سـیمزنتیجه 

های لفـهؤاکثر م سم و اصالت لذت پنهان در)ماتریالیسم(، اومانیسم، سکوالری

که به هیچ وجـه مناسـب جوامـع  هاستسبک زندگی ارا ه شده در این بازی
                                                           

سایت پژوهشکده امر به معرو  و ؛ وب«ای گمراهگرهای رایانهتولید بازی»محمود صادقی؛ . 4

 http://wiki.fmaroof.irنهی از منکر؛ 
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 4اسالمی و چه بسا تمام جوامع انسانی نیست.

 دادن عمر . پیشرفت کاذب و هدر5
شــود بــازیکن میموجــب  ،ایهــای رایانــهکننــده بازیهــای ســرگرمویژگی
ولی تصور کند که مدت بسیار محـدودی وقـت  ،ها مشغول بازی شودساعت

خود را صر  بازی کـرده اسـت. مشـغول شـدن بـه بـازی، غفلـت فـرد از 
اش را در بــردارد و مــانع شــکوفایی و ریــزی بــرای آینــده و زنــدگیبرنامــه

آنکـه فـرد بیشـود. اش در وقت مناسـب عمـرش میاستعدادها و توانمندی
گذارنـد و مـیای به بطالت ازی رایانهها در بساعتعمر خود را  ،متوجه شود

چـرا کـه  دهـد؛هدر  ،تواند برای تعالی و کمال خود بهره ببردزمانی را که می
باعث شوند فرد فکر کنـد  ،ایهای رایانهها در بازیپاداشممکن است کسب 

از این رو برای رفتن به مراحـل  .در حال پیشرفت و موفقیت در زندگی است
ای گفتـه سـاله 41حاضر به هر گونه تالشی است. برای نمونـه کـاربر  ،باالتر
میلیـون  3نصـبش کـردم و تـا حـاال  ،از روز هفتم که این بازی آمـد» است:

ایـن  0.«حتی حاضر هستم لباس تنم را بفروشم و امتیاز بخرم ؛خرجش کردم
ن ها انجام بازی، بـه دلیـل نرسـیددر حالی است که چنین افرادی بعد از سال

یاهای خود و نیز مقایسه وضعیت خود نسبت به هـم سـن و ؤبه آرزوها و ر
هـدفی یـا حتـی افسـردگی ساالن خود، احساس عقب مانـدن، پـوچی، بـی

فرد از انجـام بـازی هـم خسـته شـود.  شودسبب میها کنند. این احساسمی
دیگر » گفته است: ه،بازی را طی کرد 424یکی از کاربران کلش که تا مرحله 

                                                           
های سبک زندگی در بازی مطالعه انتقادی مؤلفه»رحیمی سجاسی و جعفر محمدیان؛ . داوود 4

، سال پنجم، 1اجتماعی؛ شماره  ؛ فصلنامه اسالم و مطالعات«( از منظر اسالم1ای سیمز )رایانه
 .024ـ  421، ص 4322بهار 

  .42/22/4321؛ «های روانی بازی کلش آ  کلنزآسیب»ها؛ . پورتال خبری و سبک زندگی برترین0
https://www.shahrekhabar.com/medical/4132422222421222 
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مـدام کـه یعنی چه  ای است.چون بازی مسخره ؛امبازی کردن خسته شده از
آخـرش هـم بـه هـیچ چیـزی  سرباز بسازی و خودت تخـریبش کنـی و در

 4.«نرسی
از نظـر کـه شـود سـبب خودکشـی افـرادی می ،هدفی و پوچیخستگی، بی

در کنار  0224برای نمونه پسر نوجوانی در سال  .ضعیف هستندبسیار روانی 
بـازی اورکو سـت در حـال اجـرا  ه کـهخودکشی کرد ، در حالیمیز کامپیوتر
رسـان ای آسیبهای رایانهشود بازیمتوجه میفرد به مرور زمان  0بوده است.
بلکـه او را از  ؛اندبه پیشرفت حقیقی در زندگی را ارضا نکردهوی نه تنها نیاز 

اند. از طرفی حتـی اگـر فـرد دیگـر های زندگی باز داشتهی از موفقیتبسیار
سراغ بازی نرود، از آنجایی که به احساس لذت حاصـل از پیشـرفت کـاذب 

هایی این چنینی خواهد بـود و مدام در جستجوی موفقیت ،عادت کرده است
کند. از این رو بـه انجـام مینهای عادی زندگی احساس رضایت از پیشرفت

های کـاذب در پردازد تا لذت پیشرفتآمیز میالعاده یا خشونتهای خارقکار
 وی زنده شود.

نتیجه نیز عاملی است کـه عادت بازیکن به اختصاص زمان برای کارهای بی 
گویی به نیازهـای پاس، ،فرصت برقراری ارتباط صمیمی و عاطفی با خانواده

 گیرد. را از فرد میو...  بقا و سالمتی، پیشرفت و قدرتمانند اصلی زندگی 

 زایی. توهم6
به نوعی منجر به فریب بـازیکن  ،ایهای رایانههای تعاملی بودن بازیویژگی

و بـازیکن  ای در بازی وجـود نـداردشدهشود. گویی قواعد از پیش تعیینمی
                                                           

 . همان.4

؛ ترجمه ایهای رایانهاینترنت و بازیاعتیاد به نت: رهایی از دام اعتیاد به . کوین رابرتس؛ 0

 .412اکرم کرمی؛ ص 
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بـاز  کـه کـامالً اسـت بلکه در حال تجربه دنیـایی با یک بازی مواجه نیست؛ 

شـده و پـیش تعیـین کند که اسیر یک بـازی ازاست. بازیکن چنان تصور می

 ،تـوهم آزادی . ایـنتواند انجام دهدمیبخواهد، بسته نیست و هر آنچه دلش 

در مخاطـب این اساس  کند. بربخش را برای بازیکن فراهم میای لذتتجربه

بـه طـوری  ؛شـودیبیند و در محتوای بازی غرق ماین رسانه خود را آزاد می

خـود را بخشـی از بـازی و  ،ایکه با ایجاد ارتباط و تعامـل بـا بـازی رایانـه

برای واقعی کـردن تـوهم آزادی، سازان بازیامروزه  4.بیندشخصیت بازی می

انـد کـه در محـیط های واقعیت افـزوده پرداختـهبه ساخت و گسترش بازی

 شوند.سازی میاطرا  فرد شبیه

فـرد پـس از اجـرای  .اسـت Zombie Goها، بـازی نمونه دیگری از این بازی

خیابان کـه  یا بازی، موبایل خود را به شیوه فیلمبرداری در هر مکانی از خانه

های کـه بـه شـکل انسـان را هـاییگیرد، در آن محـیط زامبیرویش میروبه

بیند که باید با سالح آنها را از بین ببـرد. واقعـی بـودن می ،وحشتناکی هستند

چـرا کـه در  ؛آفـرین باشـدتواند فاجعهمی ،محیط در کنار مجازی بودن بازی

 ؛ها دیگر حالت گرافیکی مصنوعی را ندارنـدشخصیت ،های نسل جدیدبازی

راد ها( دارند. از این رو ممکن است افـها )انسانبلکه شباهت بسیاری به فیلم

هـای گاه به تلقی آزاد بودن و گاه به تلقی توهم، به درگیری با افراد در محیط

تـرین برخـورد بـا اطرا  خود بپردازند یا به خود حق بدهند به دلیل کوچک

. در واقـع انجام دهندهای بازی هر شخصی، رفتاری همانند رفتار با شخصیت

لـوه دادن اختیـارات دهد، باعث واقعی جحس مکانی که بازی در آن رخ می
                                                           

؛ فصـلنامه «ایهای رایانهبازنمایی اید ولویی فرهنگی در بازی»محیا برکت؛ . هادی خانیکی و 4

 .434ـ22، ص4321های نوین؛ سال اول، شماره چهارم، زمستان مطالعات رسانه
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 شود. فرد برای بروز رفتار قهرمان بازی می

ها، ایجـاد توهمـات فکـری به عبارت دیگر از بارزترین نتایج منفی این بازی

زایی در ذهن افراد کم سن و سال به دلیل قدرت تجزیـه و است که این توهم

ر بیـدار تر، نتایج بسیار بدتری خواهد داشت. این موضو  در کنـاتحلیل پایین

کردن ترس ناخودآگاهی که در ضـمیر آنـان نسـبت بـه موجـودات مـاورایی 

شـود کـه وجود دارد، در برخی موارد باعث اخـتالالت فراوانـی در آنهـا می

 4د.و تعامالتشان با دنیای بیرون تأثیرگذار خواهد بو نشک، در آینده آنابی
 

 

                                                           
؛ فصـلنامه «هـا، بایـدها و نبایـدهابـه ویژگیای: نگاهی های رایانهبازی»حسینی؛ . سید داوود 4

 .33ـ  02، ص 4322، پاییز 31آورد نور؛ شماره ره



 

 کارهای آنالبالغه و راهضرورت آشنایی با نهج

 *سیداحمد طباطبایی ستوده

 مقدمه
توانـد تـرین کتـاب پـس از قـرآن اسـت کـه مـیجـامع ،البالغهنهجتردید یب

هـدایت بشـر را در راهنمای انسان در تمام ابعـاد زنـدگی بـه شـمار آیـد و 

سـنگی اسـت گـران مجموعه ،البالغهنهجدار شود. های گوناگون عهدهعرصه

اند. در عظمت و شگفتی ایـن نامیده« برادر قرآن 4:أخ القرآن»که به حق آن را 

َكـام  َفـوَق َكـاْم الَمخلـوْق َو »اند: اثر جاودانه همین بس که در توصیفش گفته
تـر از کـالم خداونـد می که باالتر از کالم بشر و پـایینکال 0:دوَن َكاْم الخاْل 

 «.  است

، اما جای بسـی تأسـف گذردمی البالغهنهجبیش از هزار سال از عمر چه  گرا

هنـوز در میـان شـیعیان  ،است که این گنجینه ارزشمند و این میراث مانـدگار

جـز آشـنایی بـا نـام ایـن  بیتمهجور مانده و بسیاری از ما دوستان اهل
                                                           

 .دانش آموخته حوزه و دانشجوی دکتری ادیان و عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی *

 .40ص ؛المعجزة الخالدة ؛شهرستانیحسینی الدین هبة. سید 4

 .01، ص4ج ؛شرح نهج البالغه ؛الحدیدابن ابی. 0
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های ایـن اقیـانوس ُدّر و مرجانکتاب، بهره دیگری از آن نداریم و خود را از 

در کشـور مـا قابـل  البالغـهنهجآمار انس و ارتباط با  ایم.بیکران محروم کرده

طوری کـه در یـک جامعـه آمـاری بـا طـرح ایـن  به ؛بار استتأمل و تأسف

ایـد، روشـن را به طور کامـل خوانـده لبالغهانهجپرسش که تا کنون چند بار 

بـار شد که از شش هزار نفـر، فقـط حـدود پـنج درصـد، آن هـم تنهـا یـک

کـه ُجـرج ُجـرداق، ادیـب و این در حـالی اسـت  4اند.را خوانده البالغهنهج

را خوانـده  البالغهنهجنویسنده مسیحی از کشور لبنان، بیش از دویست مرتبه 

اإلمــام بــه دنیــا، کتــاب ارزشــمند  و در معرفــی شخصــیت امیرالمــؤمنین
نسانیةعلی  اّله آیـتبـه توصـیه را نوشته است. کتابی که  ، صوُت العدالة  اإل 

توان آن را یکـی از و به جرأت می ترجمه شد به فارسی العظمی بروجردی

اسـت. جـرج تدوین شده ه هایی دانست که تا کنون در این زمینبهترین کتاب

جرداق که خود ادیبی متبحر بوده و بـا ادبیـات عـرب آشـنایی کامـل داشـته 

شود که در پشـت جلـد کتـابش می البالغهنهجآنچنان مسحور کلمات  ،است

ای علـی! اگـر بگـویم تـو از مسـیح » نویسد:می خطاب به حضرت علی

 پـذیرد.است، وجدانم نمـی اگر بگویم او از تو باالتر. پذیردباالتری، دینم نمی

 0«.کیستی؟ تو پس خودت بگو به ما ای علی!. گویم خدا هستینمی

   فرماید:می ایالعظمی خامنه اّله رهبر فرزانه انقالب، حضرت آیت

ما مثل آن بیماری هستیم که نسخه کاملی از یک طبیب حـاذق را در جیـب 

خود یا در طاقچه اتاق خود دارد، امـا در عـین حـال الی آن نسـخه را بـاز 

هـای بـرد. قـرنکند و از آن بیماری دا ماً رنج میکند و به آن عمل نمینمی
                                                           

کـاظم طباطبـایی، اسـتاد  محمـد االسـالم سـیدجة مصاحبه با ح». روزنامه جمهوری اسالمی؛ 4
 .42، ص21/23/4322، 44411شماره  ؛«حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

 متن پشت جلد. ؛العدالة اإلنسانیة صوت اإلمام علی ؛. جورج جرداق 0
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ز معار  آن بهـره اما از آن استفاده نکردیم و ا ،را داشتیم البالغهنهج متمادی

های فردی و اجتماعی خود را برای خودمان نگـه داشـتیم. نبردیم و بیماری

آشنا شـود،  البالغهنهجاین، آن تأسف و افسوس بزرگی است که هر کس با 

 4در دلش جا خواهد گرفت.

 البالغهبایستگی آشنایی با نهج
مطـرح  البالغـهنهجنخستین پرسشی که درباره ضـرورت مطالعـه و انـس بـا 

چه کاربردی در زنـدگی امـروز بشـر البالغه نهجاین است که اساساً  ،شودمی

دارد؟ چـرا بایـد مـی داشته و چـه مشـکلی را از سـر راه انسـان معاصـر بـر

 بخوانیم و با آن مأنوس شویم؟ البالغهنهج

در پرداختن به نیازهـای  البالغهنهج شاید بهترین پاس، به این سؤال، جامعیت

البالغه مانند قرآن، یک کتاب سـبک زنـدگی اسـت و مختلف بشر است. نهج

نیـز  البالغهنهجدارد، به معار  نیاز های قرآن گونه که به آموزهجامعه ما همان

فرمایــد: محتــاج اســت. مقــام معظــم رهبــری در یکــی از بیانــات خــود می

ی یک انسان کامل و برای یـک جامعـه هایی که برادر همه بخش البالغهنهج»

تـرین مطالـب را ارا ـه انقالبی کامل الزم و ضـروری اسـت، بهتـرین و وافی

   0«.دهدمی

کنـد را کتابی معرفی می البالغهنهجزاده آملی نیز اّله حسنحضرت آیتعالمه 

فزای خـود انگیز آن به قبری بوزد، صاحب قبر را با عطر جاننسیم دلاگر که 

                                                           
)برگرفتـه از بیانـات  22؛ صالبالغه از دیدگاه مقام معظـم رهبـرینهجمحمدمهدی علیقلی؛ . 4

 ش(.4312البالغه، آموزان شرکت کننده در مسابقات نهجمقام معظم رهبری در جمع دانش

 .89/15/8953بیانات مقام معظم رهبری در تاری، . 0
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2212 
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 4کند.یزنده م

در  البالغـهنهجاز عمـق تـأثیر حاکی تردید چنین سخنانی بیش از هر چیز، بی

منـد سـاخته و نـدای زندگی کسانی است که خود را از انوار قدسی آن بهـره

اطالعی ما شیعیان از این دریـای اند. بیانسانیت را از یرفای بیکران آن شنیده

ایـم که به خود جرأت نـدادهست از این روساز، معرفت و این کارخانه انسان

نعمـتش توشـه  البالغه مأنوس شده و به صورت مسـتقیم از سـفره پـربا نهج

برداریم. این در حالی است که دنیای امروز شاید بیش از هر زمان دیگری بـه 

مشکالت خـرد و کالنـش را بـا ایـن  بتواندو باشد این سخنان احتیاج داشته 

ضروری است تا بـه قـدر وسـعمان از ایـن راین بنابفزا مداوا کند. اکسیر جان

 توشه برداریم.  ،ثروت عظیم

دربـاره انـس اسـتادش میـرزا علـی آقـای  استاد شـهید مرتضـی مطهـری

   گوید:البالغه شده است، میکه واسطه آشنایی او با دنیای نهج شیرازی

آشـنا  البالغـهنهجبـار بـا  میرزا علی آقای شیرازی، بزرگ مردی که مرا اولـین

ساخت و درک محضر او را همـواره یکـی از ذخـایر گرانبهـای عمـر خـود 

اش در نظرم مجسم نگردد، یادی شمارم و شب و روزی نیست که خاطرهیم

داد و روی به او حال مـی البالغهنهجنکنم و نامی نبرم و ذکر خیری ننمایم ... 

سـیر  ،ست درک کنیمتوانیم درنشاند و در عوالمی که ما نمیمیبال و پر خود 

کرد، روحش با این تنفس می البالغهنهجزیست، با می البالغهنهجداد. او با می

تپیـد. زد و قلبش با ایـن کتـاب مـیکتاب همدم بود، نبضش با این کتاب می

نمود. غالبـاً جریـان های این کتاب ورد زبانش بود و به آنها استشهاد میجمله

، با جریـان سرشـک از چشـمانش بـر محاسـن بر زبانش البالغهنهجکلمات 
                                                           

 .5 ص؛ البالغهانسان کامل از دیدگاه نهج ؛زاده آملیحسن حسن. 4
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که از ما و هـر چـه در  ـ البالغهنهجسپیدش همراه بود. برای ما درگیری او با 

بخـش و ای تماشـایی و لـذتمنظـره ـشد برید و غافل میمی ،اطرافش بود

آموزنده بود. او نمونه عینی از سلف صـالح بـود ... بـا همـه اینهـا مـن ادعـا 

هـای وارد بـود و همـه سـرزمین البالغـهنهجکنم که او در همه دنیاهـای نمی

 4را فتح کرده بود. البالغهنهج

 البالغه چیستی نهج
و « هـانامـه»، «وصـایا»، «دعاهـا»، «هاخطابه»البالغه در حقیقت منتخبی از نهج

اسـت کـه توسـط سـید شـریف  مـوالی متقیـان علـی« های کوتاهجمله»

یعنی بیش از هزار سال پیش گردآوری شده اسـت.  ،ق 122در سال  رضی

به هیچ وجـه منحصـر در  البته الزم به ذکر است که سخنان حضرت علی

ای از سـخنان آن حضـرت را این مجموعه نبوده و سـید رضـی تنهـا گزیـده

 آوری کرده است. جمع

تنظـیم شـده  «هاحکمت»و « هانامه»، «هاخطبه»در سه بخش کلی  البالغهنهج

. بخش نخست که حجم زیادی از این کتاب را به خود اختصاص داده، است

هایی که گاه از یک خط تجاوز نکرده و گـاهی خطبه است؛خطبه  014شامل 

رسد. بخـش دوم شـامل به بیش از ده صفحه هم می« خطبه قاص ع ه»همچون 

بـه  که خطاب بـه افـراد مختلـف و در موضـوعات گونـاگون است نامه  22

ای ر تا نامـهکای کوتاه و یک خطی به فرماندهان لشاز نامه ؛استسامان یافته 

یـا کلمـات  حکمـت 122بلند و عمیق به مالک اشتر. بخش سوم نیز شـامل 

جمالت کوتاه و در عین حال پرمغز و بسیار جـذابی کـه  ؛است قصار )کوتاه(

                                                           
 .41 - 44ص ؛البالغهسیری در نهج ؛مطهری. مرتضی 4
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ه و گـاه هـای مختلـف و در موضـوعات متنـو ، گـاه در دو کلمـبه مناسبت

 4نزدیک به یک صفحه، توسط آن حضرت ایراد شده است.

هـای دیگـر که آن را از بسیاری از کتـاب البالغهنهجهای مهم یکی از ویژگی

ممتاز کرده، تنو  موضوعاتی است که در آن وجود دارد. این مجموعـه غنـی 

با پاس، به نیازهای مختلف علمی و عملی انسان، توانسته است هدایت بشـر 

عهده بگیرد. شاید سـّر اینکـه  های گوناگون فردی و اجتماعی برا در عرصهر

هم در همین نکته نهفته باشد؛ چـرا کـه قـرآن  اندلقب داده« برادر قرآن»آن را 

آنچـه را کـه  بر همین اساس نازل شده و هـر ،نیز که کتاب هدایت بشر است

سـت. برخـی در خـود جـای داده ا ؛بـدان احتیـاج دارد ،آدمی برای هـدایت

بزرگان با غور در این اقیانوس بیکران، نمایی کلی از محتوای غنی این کتـاب 

سـیری در بـه عنـوان مثـال اسـتاد شـهید مطهـری در کتـاب  ؛اندعرضه کرده
های بسیار مفید در زمینـه آشـنایی بـا که الحق و االنصا  از کتاب البالغهنهج

 البالغـهنهجختلـف کـه در شود، به چهارده موضو  ممحسوب می البالغهنهج

اشاره کرده است. برخی از این موضوعات عبارتنـد  ،خوردبیشتر به چشم می

ــادت»، «الهیــات و ماوراءالطبیعــه»از:  ، «حکومــت و عــدالت»، «ســلوک و عب

، «اصـول اجتمـا »، «دعا و مناجات»، «دنیا و دنیاپرستی»، «بیت و خالفتاهل»

 0 . و ...« اخالق و تهذیب نفس»

                                                           
کـه « آور حضرتسخنان شگفت»البته غیر از این سه بخش، قسمت دیگری هم تحت عنوان . 4

ه هـا جـای دادوجود دارد که سید رضی آن را در میان بخـش حکمـت ،باشدسخن می 2شامل 
کـالم  2ایـن  ،«فصل فی غرا ب کالمه»با عبارت  012است. به این صورت که پس از حکمت 

 کند.به بعد را بیان می 014را آورده و سپس حکمت 
 .11و  12 ص ؛البالغهسیری در نهج ؛مرتضی مطهری. 0
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 البالغههای آشنایی با نهجشیوه

 البالغهالف( تهیه نهج

، تهیـه یـک نسـخه از ایـن کتـاب البالغـهنهجبـا شناخت قدم نخست برای 

های ما شیعیان یـک نسـخه ارزشمند است. متأسفانه هنوز در بسیاری از خانه

این اقـدام بـه صـورت همگـانی اگر وجود ندارد، در حالی که  البالغهنهجاز 

تواند زمینه انس با ایـن کتـاب ارزشـمند را در جامعـه بیشـتر می ،دانجام شو

 یهای مختلف به یکدیگر، اهـدادر مناسبت البالغهنهجفراهم کند. هدیه دادن 

چند نسـخه از آن بـه امـاکن عمـومی ماننـد مسـاجد، مـدارس، ادارات و ... 

ای مـهای خوانا همراه با ترجنسخهتهیه تواند در این خصوص مؤثر باشد. می

 ؛ ماننـدهای ادبی و علمی مرسوم دور باشدکه از پیچیدگی البالغهنهجروان از 

کـاظم  اّله العظمی ناصر مکارم شیرازی، حسـین انصـاریان، سـیدترجمه آیت

 است. ترمحمد دشتی مناسب و ارفع

 البالغههای پیرامون نهجب( مطالعه کتاب

را در خواننـده افـزایش  البالغـهنهجیکی از نکاتی که انگیزه مطالعه و انس با 

نوشـته شـده و  البالغـهنهجهـایی اسـت کـه پیرامـون دهد، مطالعه کتـابمی

کنـد و زمینـه های این کتاب بیشتر آشنا مـیها و جذابیتخواننده را با ویژگی

سـیری در کتـاب  بـرای مثـال سـازد.را در او ایجـاد مـی البالغـهنهجانس با 
اثـر  البالغـهدر آسـتانه نهجاثر استاد شهید مرتضی مطهری، کتـاب  البالغهنهج

 البالغـههای دانشجویی پیرامـون نهجپرسش و پاس،حسن نادم، کتاب  محمد

ها کتاب دیگر از این دست، حـاوی مطـالبی هسـتند اثر مصطفی عزیزی و ده

بـا ، عالقه و انس البالغهنهجگویی به سؤاالت مختلفی پیرامون که ضمن پاس،



992    ویژة خانواده(9318الحرام محرمان نور یتوشه راهره( 

 دهند.این کتاب را در خواننده افزایش می

 البالغه اعترافات اندیشمندان درباره نهجمطالعه ج( 

 البالغـهنهجشنیدن اعترافات بزرگان ادیان و مذاهب درباره عظمت و بزرگـی 

هـای شـیعیان بـه وجـود نه تنها احساس غرورآفـرین و افتخـارآمیزی در دل

تشویق بـه مطالعـه و انـس بیشـتر بـا ایـن ای برای بلکه خود انگیزه ؛آوردمی

یکی از دانشـمندان مسـیحی بـه نـام ن رسیسـیان در برای مثال . شودمی کتاب

و  البالغـهنهجگفتگو با عالمه شهرستانی از علمای بغـداد، ضـمن تجلیـل از 

اینکه مخاطب این کتاب ارزشمند نه تنها شـیعیان، بلکـه بشـریت در سراسـر 

این گوینده با عظمت امـروز بـر منبـر کوفـه قـرار  اگر»گوید: می ،عالم است

دیدید کـه مسـجد کوفـه بـا همـه وسـعتش، از گرفت، شما مسلمانان میمی

اجتما  مردم مغرب زمین برای استفاده از دریای خروشان دانـش علـی مـوج 

 4«.زدمی

یکـی از  ،«امیـر بیـان»شـکیب ارسـالن ملقـب بـه ای که به افتخار در جلسه

یکـی  ،تشکیل شده بـود در مصر ست عرب در عصر حاضرنویسندگان زبرد

دو نفـر در »گویـد: از حضار پشت تریبون رفتـه و ضـمن تجلیـل از وی می

نامیـده شـوند: « امیـر سـخن»انـد اند که به حق شایستهتاری، اسالم پیدا شده

. شـکیب ارسـالن بـا نـاراحتی «یکی علـی بـن ابیطالـب و دیگـری شـکیب

ای بـه و از دوستش کـه چنـین مقایسـه گرفتو پشت تریبون قرار  خاستبر

مـن بنـد  ؟من کجا و علـی بـن ابیطالـب کجـا» گفت:گله کرد و  ،عمل آورد

 0.«آیمکفش علی هم به حساب نمی

                                                           
 .13و 10ص  ؛البالغهدر پیرامون نهج ؛شهرستانی حسینی الدینهبة. سید 4
 .32 ص ؛البالغهسیری در نهج ؛مرتضی مطهری. 0
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ــره  ــات در دانشــگاه علیگ ــتاد ادبی مســتر کرنیکــوی انگلیســی مســیحی، اس

س او حاضر بودنـد، و ادیبانی که در مجل نهندوستان، در محضر استادان سخ

قرآن را برادر کـوچکی اسـت »گفت:  ،اعجاز قرآندر پاس، به پرسشی درباره 

نام دارد. آیا برای کسی امکان دارد که مانند این بـرادر کوچـک  البالغهنهجکه 

تر )یعنی قرآن( و امکـان آوردن بیاورد تا ما را مجال بحث پیرامون برادر بزرگ

   4«.نظیر آن باشد؟!

 خوانی البالغهریزی نهجه( برنامد

فـراهم شـود،  البالغـهنهجبدیهی است که هر چقدر هم زمینه برای انـس بـا 

ای باید وارد عمل شد و خواندن و مطالعه ایـن کتـاب را باالخره از یک نقطه

تردید داشتن یـک برنامـه مـنظم فـردی یـا تشـکیل جلسـات یشرو  کرد. ب

تواند تأثیر بیشتری در این خصوص داشته باشد. ایـن کـار خانوادگی و ... می

. در شـودمینشاطی جمعی در خانواده نیز سبب بر ایجاد انگیزه فردی، افزون 

پرهیـز کـرده و  البالغهنهجشود که از مطالعه ترتیبی این خصوص پیشنهاد می

به عنـوان مثـال مطالعـه بخـش  0ای استفاده شود.از روش موضوعی یا تجزیه

هـای یا موضـوعاتی کـه تناسـب بیشـتری بـا جمـع البالغهنهجهای حکمت

تر است. این شیوه را حتی در مدارس، مسـاجد، مناسب ،خانوادگی و ... دارد

چناکـه تـالوت جمعـی قـرآن مجیـد توان اجرا نمود؛ همادارات و ... هم می

رات بـه شـکل سـنتی حسـنه و امروز در بسیاری از مسـاجد، مـدارس و ادا

 آمده است. تأثیرگذار در جهت انس با قرآن در
                                                           

 .85ص  ؛البالغهدر پیرامون نهج ؛شهرستانیحسینی الدین هبة. سید 4

مکتـب  ؛ر.ک: مصـطفی دلشـاد تهرانـی البالغـههای مطالعـه نهجبرای آشنایی بیشتر با روش. 0
 .00ص ؛البالغه(مهر)اصول تربیت در نهج
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 البالغه( حفظ نهجهـ

گونه که حفظ قرآن مجید و افزایش حافظان ایـن کتـاب آسـمانی یـک همان

حالت معنوی خاصی در جامعه ایجاد نموده و گویا فضای جامعه را به بـوی 

توانـد در نیـز مـی البالغهنهجترویج حفظ  ،نمایدنواز کالم الهی معطر میروح

ساز، برای فرد و اجتما  مؤثر باشـد. در گذشـته ایجاد انس با این کتاب انسان

، البالغـهنهج هـایی ازسرایان، بـا حفـظ بخـشبسیاری از سخنوران و مدیحه

هـای آن حضـرت، ضـمن تبـرک فرازهـای ابتـدایی برخـی از خطبـه ویژهبه

زمینه انس و الفت بیشتر بـا ایـن کلمـات ، سخنانشان به کالم امیرالمؤمنین

ایـن سـنت اگـر چـه آوردنـد. نورانی را برای خود و مخاطبانشان فراهم مـی

سـرایان کمرنـگ شـده، امـا حفـظ حسنه اکنون در میان سخنوران و مدیحـه

ویـژه جوانـان گسـترش در کنار حفظ قرآن در میان آحاد مردم، به البالغهنهج

 ریزی و تقویت بیشتر دارد. و البته برنامه یافته است که جای شکر بسیار

 ( برگزاری مسابقاتو

ویژه در سنین کمتر، برگـزاری مسـابقات البالغه بهبرای انس بیشتر با نهج

توانـد شـیوه بسـیار مناسـبی مـی ،جوایز متناسب یمختلف همراه با اهدا

تواند عامل مهمـی در باشد. تجربه نشان داده است که پاداش و جایزه می

خداونـد بـا چنانکـه ایجاد انگیزه اولیه در بسیاری از امور معنوی باشـد. 

هایی که برای مؤمنین در قرآن بیـان فرمـوده و توصـیف مکـرر آن، وعده

تقویـت  ،اندانگیزه کسانی را که هنوز از ایمان مستحکمی برخوردار نشده

ایی برای رسیدن به انس موقت و ابتد ایشیوهروش، این اگر چه کند. می

است تا انسان به حرکت درآمده و خود را به دریای  البالغهنهجحقیقی با 
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 بیکران این معار  زالل برساند.

 های مختلفالبالغه در محیط( نصب کلمات زیبای نهجز

، نصـب البالغهنهجمهم و کارآمد برای انس بیشتر با معار   یهایکی از شیوه

توانـد بـا عموم است. این کار میدید تأثیرگذار آن در آمیز و جمالت حکمت

نوشتن کلمات کوتاه حضرت در صفحات شخصی در فضای مجـازی یـا در 

قالب تابلوهایی زیبا و نصب آن در منزل، محل کار، مغازه یا حتی بـا نوشـتن 

صورت هفتگی یا ماهیانه در اماکن عمومی ماننـد هبآن برخی از جمالت ناب 

مســاجد، مــدارس، ادارات و ... انجــام شــود. وقتــی جمــالت و کلمــات آن 

حضرت به صورت غیرمستقیم و ناخودآگاه در مقابـل چشـمان انسـان قـرار 

بگیرد، به مرور زمان تأثیرگـذار بـوده و انـدک انـدک زمینـه انـس بیشـتر بـا 

از  ،کرد. انتخاب جمالت مناسـب در ایـن شـیوه را فراهم خواهد البالغهنهج

کوتاه بودن متن و در عین حـال عمیـق است. ای برخوردار العادهاهمیت فوق

چنـدان کنـد. گـاهی یـک جملـه کوتـاه از  تواند تـأثیر آن را دومی ،بودن آن

را برای همیشه در ذا قه انسـان  ، طعم شیرین کالم امیرالمؤمنینالبالغهنهج

 کند.ماندگار می

 البالغه( تشکیل محافل انس با نهجح

بـرداری از معـار  بلنـد آن البالغـه، بهرهانس با نهجترین هد  از شاید مهم

سـازی در جهـت کارگـاه انسـان، یـک این کتاب ارزشـمنداز آنجا که باشد. 

اسـتفاده بیشـتر از معـار  بلنـد آن مسـتلزم  است، خودشناسی و خداشناسی

ضیحات راهگشایی است که با مطالعه فردی ایـن دریافت فهمی درست و تو

کتاب حاصل نخواهد شد. برای دستیابی به این مهم، شرکت در محافل انـس 
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های آموزشی مختلفـی کـه در ایـن خصـوص وجـود و کالس البالغهنهجبا 

تواند راهگشا باشد. شرکت در یک جلسه از جلسات و محافل انس می ،دارد

ممکـن اسـت  ،البالغـهنهجیا مالقات و گفتگو با یکی از اساتید  البالغهنهجبا 

ای در انسان نسبت به این کتاب فراهم کند که ارتباطی همیشـگی چنان جذبه

 .  را در او رقم زند
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 ش.۹۶۳۵، ، قم: مؤسسه امام صادقپیشوایانسیره پیشوایی، مهدی؛  .42

؛ ترجمـه مهـدی قراچـه داغـی؛ تهـران: غلبه بـر خشـمپیوری فوی، رنوا؛  .41

 ش. 4322اوحدی، 

؛ تصـحیح تصـنیف غـرر الحکـم و درر الکلـمتمیمی آمدی، عبدالواحـد؛  .42

 ش.  4311مصطفی درایتی؛ قم: دفتر تبلیغات، 

تصحیح سـید مهـدی ؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ــــــــــــــــــــــــ .42

 ق. 4142رجایی؛ قم: دار الکتب االسالمی، 

؛ بیـروت: األنـدلس، صوت العدالة اإلنسـانیة اإلمام علیجرداق، جورج؛  .42

 م. 0224

؛ تهران: معاونت فرهنگـی و مدیریت خشم در خانهجعفری هرفته، مجید؛  .02

 ش. 4323اجتماعی سازمان اوقا  و امور خیریه؛ 

های دینـی بـا مهار خشم و پرخاشگری در پرتو آموزه؛ ـــــــــــــــــ .04

؛ چا  اول، قم: انتشارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی ارا ه الگوهای اسالمی

 ش. 4322امام خمینی، 
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همسران همراه: سـیره خـانوادگی همسـران علمـا و جمعی از نویسندگان؛  .00
 ش.4321؛ قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، بزرگان دین

بر اساس نسـخه دیوان حافظ شیرازی حافظ شیرازی، شمس الدین محمد؛  .03
 ش. 4321؛ تهران: بازتاب اندیشه، عالمه قزوینی و غنی

؛ بیـروت: دار احیـاء التـراث وسـا ل الشـیعهحّر عاملی، محمد بن حسـن؛  .01

 العربی، ]بیتا[.

؛ البیت؛ تصحیح مؤسسه آل وسایل الشیعه؛ ــــــــــــــــــــــــــ .02

 ق. 4122، قم: مؤسسه آل البیت

 ق.4324؛ تهران: مکتبة االسالمیة، وسا ل الشیعه ؛ـــــــــــــــــــــــــــ .01

؛ چـا  اول، قـم: البالغهانسان کامل از دیدگاه نهجزاده آملی، حسن؛ حسن .02

 ش.4320نشر قیام، 

الجوادین، ؛ بغداد: مکتبة المعجزة الخلدة الدین؛حسینی شهرستانی، سید هبة .02

 م. 0221

؛ چا  پنجم، قم: البالغهدر پیرامون نهج؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــ .02

 ش. 4320دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

مؤسسـة قـم:  ؛مختلف الشیعه فی احکام الشـریعهحلی، حسن بن یوسف؛  .32

 ش.4321، مالنشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین بق

؛ قم: ؛ تصحیح مؤسسه آل البیتقرب االسنادحمیری، عبداّله بن جعفر؛  .34

 ق. 4143، مؤسسه آل البیت

؛ چـا  البالغـه(مکتب مهر )اصول تربیـت در نهجدلشاد تهرانی، مصطفی؛  .30

 ش. 4322اول، تهران: انتشارات دریا، 

 ش. 4323؛ تهران: امیرکبیر، مثال و حکمدهخدا، علی اکبر؛ ا .33



998    ویژة خانواده(9318الحرام محرمان نور یتوشه راهره( 

هـای اعتیاد به نت: رهایی از دام اعتیاد به اینترنـت و بازیرابرتس، کوین؛  .31
 ش. 4323؛ ترجمه اکرم کرمی؛ چا  اول، تهران: صابرین،ایرایانه

؛ تحقیـق صـفوان مفردات الفاع القـرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد؛  .32

 ق. 4140دار الشامیه،  ـدمشق: دار القلم  ـعدنان داوودی؛ بیروت 

؛ تهـران: مؤسسـه هایی از سیره امـام خمینـیبرداشترجایی، غالمعلی؛  .31

 ش.4320، تنظیم و نشر آثار امام خمینی

؛ تهـران: انتشـارات سـمت، المللـیامنیت ملی و نظام بینروشندل، جلیل؛  .32

 ش. 4321

؛ تهـران: انتشـارات اولیـا و رفتار والدین بـا فرزنـدانسادات، محمد علی؛  .32

 ش.4322مربیان، 

؛ تهـران: طالق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آنباقر؛  خانی،سارو .32

 ش. 4320مؤسسه چا  و انتشارات دانشگاه تهران، 

؛ تصحیح محمد علی فروغـی؛ کلیات سعدیالدین؛ سعدی شیرازی، مصلح .12

 ش. 4322چا  اول، تهران: انتشارات هرمس، 

الحــدیث، ؛ قــم: دار شناســی تنظــیم رفتــارروانشــجاعی، محمــد صــادق؛  .14

 ش.4322

ای بـر مراحل رشد و تحول انسان: بـه ضـمیمه مقدمـهشرفی، محمد رضا؛  .10

 ش.4324؛ تهران: قرن، دیدگاه اسالم در مورد رشد

؛ تصحیح صبحی صالح؛ قـم: البالغه نهجشریف الرضی، محمد بن حسین؛  .13

 ق.4141هجرت، 

بـه  به سفارش پژوهشکده امـر ؛ایهای رایانهاحکام بازیصادقی، محمود؛  .11

 ش. ۹۶۱۴معرو  و نهی از منکر، قم: نشر معرو ، 

 ش.4322؛ تهران: تراث، سلوک با فرزند صالحان، جعفر؛ .12
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 ش4322؛ تهران:  انتشارات تراث، سلوک با همسر؛ ــــــــــــــ .11

 یک قدم تا باور: عزت نفـس کودکـان؛زاده؛ صالحی، مبین و معصومه قلی .12

 ش. 4320، چا  اول، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

قـم: انتشـارات مؤسسـه ؛ روانشـناس کـودک خـود باشـیدصالحی، مبین؛  .12

   ش.4322، چا  اول،آموزشی و پژوهشی امام خمینی

؛ تهـران: انتشـارات کتابخانـه االسـالمیه، االمـالیصدوق، محمد بن علـی؛  .12

 ش.4310

 ش. 4321؛ تهران: کتابچی، االمالی؛ ــــــــــــــــــــــ .22

؛ تصـحیح علـی اکبـر کتاُب من ال یحضره الفقیـه؛ ــــــــــــــــــــــ .24

 ق. 4134غفاری؛  چا  دوم، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 

؛ .20 ؛ تهـران: سـازمان تبلیغـات سیری در مسـا ل خـانواده طاهری، حبیب اّله

 ش. 4324الملل، نشر بیناسالمی، شرکت چا  و 

؛ ترجمه سید محمد المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، سید محمد حسین؛ .23

 ش. 4321قم: جامعه مدرسین، باقر موسوی همدانی؛ چا  پنجم، 

تهـران: دارالکتـب االسـالمی،  ؛ مکـارم األخـالق؛فضل بن حسنطبرسی،  .21

 ق. 4321

 ش.4322شریف رضوی، ؛ قم: مکارم االخالق؛ ـــــــــــــــــــــــ .22

 ق. 4141؛ قم: دارالثقافه، االمالیطوسی، محمد بن حسن؛  .21

 ق. 4142؛ چا  اول، بیروت: دارالفکر، البالغهشرح نهج عبده، محمد؛ .22

؛ مشـهد: خانـه پـژوهش راه بهترین و بدترین دوران عقدعدالتیان، مهدی؛  .22

 ش.4323روشن، 

دفتـر نشـر الهـادى، ؛ چـا  اول، قـم: الصحیفة السجادیةعلی بن الحسین؛  .22

 ش. 4321
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، تهران: مرکز البالغه از دیدگاه مقام معظم رهبرینهجعلیقلی، محمدمهدی؛  .12

 ش.4322چا  و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، چا  اول، 

؛ قـم: روضة الواعظین و بصیرة المتعظـین فتال نیشابوری، احمد بن محمد؛ .14

 ش. 4322انتشارات رضی، 

؛ به کوشش سعید حمیدیان، تهـران: نشـر داد. شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛  .10

 ش. 4321

؛ تهـران: گفتار فلسفی: کودک از نظر وراثت و تربیـتفلسفی، محمد تقی؛  .13

 ش.4322نشر معار  اسالمی، 

؛ تهران: الشافی فی العقا د و االخالق و االحکامفیض کاشانی، مال محسن؛  .11

 ق.4102لوح محفوع؛ 

؛ تحقیـق یوسـف الشـی، محمـد، المنیرالمصباح فیومی، أحمد بن محمد؛  .12

 ق. 4142الناشر: المکتبة العصریّة، 

قبادیانی بلخی، ناصرخسرو؛ دیوان اشعار؛ تصحیح مجتبی مینوی و مهـدی  .11

 .ش4322محقق. تهران: دانشگاه تهران. 

 ق. 4141، ؛ قم: اسوهسفینة البحار قمی، عباس؛ .12

ح صحیفة سـید ریاط السالکین فی شرکبیر مدنی، سید علیخان بن احمد؛  .12
 ق.4122؛ تصحیح محسن حسینی امینی؛ قم: دفتر انتشارات اسالمی، الساجدین

 ش. 4322؛ تهران: انتشارات آگاه، روانشناسی اخالق کدیور، پروین؛ .12

سـید جـواد مصـطفوی؛  ؛ ترجمـهاصول الکـافیکلینی، محمد بن یعقوب؛  .22

 ش.4320تهران: مؤسسه الوفا، 

؛ تهـران: دفتـر مطالعـات تـاری، و کـافیاصـول ؛ ـــــــــــــــــــــــ .24

 ش.4322معار  اسالمی، 
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تصـحیح علـی اکبـر غفـاری و محمـد ؛ الکـافی؛ ـــــــــــــــــــــــ .20

 ق. 4122آخوندی؛ تهران: دار الکتب االسالمیة، 

؛ قـم: انتشـارات زمینـه ســازان بـر قلـه پارسـاییکوهسـتانی، عبـدالکریم؛  .23

 ش.4324ظهور؛

تصـحیح حسـین ؛ عیون الحکـم و المـواعظلیثی واسطی، علی بن محمد؛  .21

 ش. 4321حسنی بیرجندی؛ قم: دار الحدیث، 

؛ بیـروت: کنز العمال فی سنن االقوال واالفعالمتقی هندى، عالءالدین علی؛  .22

 .ق 4122مؤسسه الرساله، 

؛ بیـروت: انتشـارات مؤسسـه الوفـاء، بحـار االنـوار مجلسی، محمد بـاقر؛ .21

 ق.4121

بیروت: دار ؛ تصحیح جمعی از محققان؛ بحار االنوار؛ ــــــــــــــــــــ .22

 ق. 4123احیاء التراث العربی، 

 ش.4322؛ قم: بوستان کتاب،الفبای زندگیمحدثی، جواد؛  .22

چـا  اول، قـم: دار  ؛حکم النبـی األعظـم شهرى، محمد؛محمدى رى  .22

 ق. 4102الحدیث، 

؛ تهران: خانواده از نگاه قرآن و حدیثتحکیم ؛ ـــــــــــــــــــــــــ .22

 ش.4322دارالحدیث، 

؛ چا  یازدهم، قم: دار الحدیث، میزان الحکمة؛ ـــــــــــــــــــــــــ .24

 ش. 4322

؛ قم: دفتر تبلیغات اسـالمی حـوزه علمیـه سیمای فرزانگانمختاری، رضا؛  .20

 ش. 4324 قم،

؛ قـم: بیتحقوق فرزندان در مکتب اهلمروجی طبرسی، محمد جواد؛  .23

 ش.4322دفتر تبلیغات اسالمی، 
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، تهران: انتشارات صـدرا، 02؛ چا  البالغهسیری در نهجمطهری، مرتضی؛  .21

 ش. 4323

 تا.؛ تهران: صدرا، بیمجموعه آثار؛ ــــــــــــــــ .22

 ش.4322قم: شفق،خانواده در اسالم؛ مظاهری، حسین؛  .21

انتشـارات قـدیس،  ؛ تهـران:جوانان و انتخاب همسـر مظاهری، علی اکبر؛ .22

 ش.4322

 ش.4324؛ تهران: آفاق، گامی در مسیر تربیت اسالمیمظلومی، رجبعلی؛  .22

 ش. 4310؛ تهران: امیرکبیر، فرهنگ فارسی معینمعین، محمد؛  .22

 ق. 4143؛ قم: المؤتمر العالمی، االختصاص مفید، محمد بن محمد؛ .22

بــن ؛ قــم: مدرســه امــام علــی اخــالق در قــرآنمکــارم شــیرازی، ناصــر؛  .24

 ش. 4324، طالبابی

؛  .20 ؛ تهـران: سـتاد اقامـه امـام در سـنگر نمـازموسوی خمینی، سید روح اّله

 ش.4324نماز،

ــر انتشــارات توضــیح المســا ل ؛ــــــــــــــــــــــــــــــ .23 ؛ قــم: دفت

 ق.4101اسالمی، 

؛ تهــران: امیرکبیــر، مثنــوی معنــویمولـوی بلخــی، جــالل الــدین محمــد؛  .21

 ش. 4324

؛ تهــران: ســازمان آمــوزش پــیش از ازدواجمیــر محمــد صــادقی، مهــدی؛  .22

ــر پیشــگیری از  بهزیســتی کشــور، معاونــت امــور فرهنگــی و پیشــگیری، دفت

 ش.4321های اجتماعی، آسیب

؛ تحقیق و نشر مؤسسه مستدرک الوسا ل و مستنبط المسا لنوری، حسین؛  .21

 ق. 4122 التراث،الحیاء  البیتقم: مؤسسه آل آل البیت الحیاء التراث؛
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؛ قــم: مؤسســه آل مســتدرک الوســا ل و مســتنبط المســا ل ؛ــــــــــــــ .22

 ش.4311االحیاء التراث،  البیت

؛ قـم: تنبیه الخواطر و نزهة النـواظرفراس، مسعود بن عیسی؛  ورام بن ابی  .22

 ق. 4142مکتبة فقیه، 

 ب( نشریات
تربیـت دینـی بررسی نقش الگـوی تربیتـی والـدین در »آقا محمدی، جواد؛  .4

، ص 4320تابسـتان  ؛ پژوهشنامه تربیت تبلیغی؛ سال اول، شماره دوم،«فرزندان

 .401ـ  422

مـدیریت ارتبـاط بـا خـانواده اصـلی و »بارباز اصفهانی، نجمه و همکـاران؛  .0

؛ فصلنامه فرهنگی تربیتـی زنـان «خانواده همسر از دید مشاوره خانواده و اسالم

 .31ـ  2، ص 4323، پاییز 02و خانواده؛ سال نهم، شماره 

هـا، بایـدها و ای: نگـاهی بـه ویژگیهـای رایانـهبازی»حسینی، سید داوود؛  .3

ـ  02، ص 4322، پـاییز 31آورد نور؛ سال دهـم، شـماره ؛ فصلنامه ره«نبایدها

33. 

هـای بازنمایی ایـد ولویی فرهنگـی در بازی»خانیکی، هادی و محیا برکت؛  .1

های نوین؛ سال اول، شماره چهارم، زمسـتان ات رسانه؛ فصلنامه مطالع«ایرایانه

 .434ـ  22، ص 4321

روش درمـانی عفـو بـا تأکیـد بـر دیـدگاه »خدایاری فرد، محمد و دیگران؛  .2

 .4324؛ فصلنامه اندیشه و رفتار؛ سال هشتم، شماره اول، «اسالمی

تشـخیص ناهنجـاری رفتـار »دمرچلی، فاطمـه و محمـد حسـین رضـوانی؛  .1

؛ کنفـرانس «ای آنالین انبوه بـا اسـتفاده از داده کـاویهای رایانهزیبازیگران با

هـا و کاربردهـا؛ بنیـاد ملــی هـا، فناوریهـای دیجیتـال: گرایشتحقیقـات بازی

 .4321ای، های رایانهبازی
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های سبک مطالعه انتقادی مؤلفه»رحیمی سجاسی، داوود و جعفر محمدیان؛  .2

؛ فصلنامه اسالم و مطالعـات «از منظر اسالم( 1ای سیمز )زندگی در بازی رایانه

 .024ـ  421، ص 4322، سال پنجم، بهار 1اجتماعی؛ شماره 

های اساسـی تربیـت کـودک بـر شناسایی مؤلفـه» رشید، خسرو و همکاران؛ .2

پژوهی؛ سـال ؛ فصلنامه علمـی پژوهشـی خـانواده«اساس دیدگاه والدین ایرانی

 .031ـ  042، ص 4321، تابستان 22سیزدهم، شماره 

مصاحبه با حجـة االسـالم سـید محمـد کـاظم »روزنامه جمهوری اسالمی؛  .2

؛ شـماره «طباطبایی، استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشـگاه قـرآن و حـدیث

44411 ،21/23/4322. 

؛ اسالم اتیات و رواینی از منظر آیت دیاصول ترببر؛ کااشانی، علی کزهره  .42

ـ  412، 4322ز و زمسـتان ییشماره دوم، پا، سال اول، 0تی یهای تربو پژوهش

020. 

تحدید نسل شیعه، تهدیـد جامعـه »آبادی؛ سوختانلو، زهرا و اعظم رحمت .44

؛ معرفـت؛ سـال بیسـت و دوم، «ایران )علل کـاهش جمعیـت و پیامـدهای آن(

 .22 – 12، ص 4322، شهریور 422شماره 

تی با تأکید بـر های تغییر سیاست جمعیبایسته»شفیعی سروستانی، ابراهیم؛  .40

، ص 4320، سال بیست و دوم، شهریور 422؛ معرفت؛ شماره «نقش رسانه ملی

02 – 11. 

؛ مجلـه طـوبی؛ «سیره رفتاری بزرگان بـا فرزنـدان»عبدالحسینی، معصومه؛  .43

 .022 -020، ص 4322، فروردین 1شماره 

بینی افزایش و کاهش طالق با توجـه بـه پیش»عزیزی، آرمان و همکاران؛  .41

المللــی ؛ ســومین کنفــرانس بین«خــانواده همســر در زنــدگی خصوصــینقـش 

 ش.4322های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی؛ پژوهش
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شناسـی سیاسـت کنتـرل آسیب»زاده اردبیلی، فا زه و زهـرا جاللـی؛ عظیم .42

؛ دو فصـلنامه علمـی ترویجـی فقـه و حقـوق «موالید و قانون تنظـیم خـانواده

 .424 – 402، ص 4322بهار و تابستان ،12خانواده؛ شماره 

؛ «تأملی در سیاست کنترل جمعیت، آثـار و پیامـدهای آن»فوالدی، محمد؛  .41

 .422 – 423، ص 4322معرفت فرهنگی اجتماعی؛ شماره دوم، زمستان 

؛ «تربیت دینی با الهـام از سـیره تربیتـی امـام خمینـی»منفرد، غالمرضا؛  .42

 321؛ ص تربیتی حضرت امام خمینـی مجموعه مقاالت کنگره آثار و اندیشه

 .321ـ 

هـای تـاثیر منفـی بازی»جـین ای . اندرسـن؛ یونگ سانگ، الیسا هـای و  .42

، 41؛ ســیاحت غــرب؛ شــماره «آمیز بــر ســالمت کودکــانویــدیویی خشــونت

 .22ـ  12، ص 4323فروردین 

 های اینترنتیج( پایگاه
؛ «State Of Decay 0وضعیت قرمز: نقد و بررسی بازی»باجالن، محمد حسین؛  .4

 4202120324.13132، کد مطلب: 22/23/4322سایت نوداد؛ وب

؛ پایگـاه جنـبش سـایبری «نسل خشن، بازتاب رسانه خشن»باللی، محمود؛  .0

 .02410، کد مطلب: 02/20/4321، 343

؛ «چگونه اخالص پدر، فرزنـدش را عالمـه کـرد»رسانی تبیان؛ پایگاه اطال  .3

 .103122، کد مطلب: 03/20/4322

 ای.اّله العظمی خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتپایگاه اطال  .1

؛ «نُــه فایــده بغــل کــردن بــرای ســالمتی»پایگــاه خبــری تحلیلــی پارســینه؛  .2

22/20/4322. 

های روانی بازی کلـش آ  آسیب»ها؛ پورتال خبری و سبک زندگی برترین .1

 .4132422222421222، کد مطلب: 42/22/4321؛ «کلنز
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 با حدیث خیبر بـه عظمـت امیرالمـؤمنین»)ابنا(؛  بیتخبرگزاری اهل .2

 .232012، کد مطلب: 42/22/4322؛ «پی بردم و شیعه شدم

؛ «نرخ رشـد جمعیـت ایـران بحـران خفتـه در کمـین»خبرگزاری دانشجو؛  .2

 .321022، کد مطلب: 43/44/4323

، کـد 0/2/4321؛ «نقش جمعیـت در اقتـدار ملـی»خبرگزاری صدا و سیما؛  .2

 .4240302مطلب 

؛ «های جمعیـتپـرچم اقتـدار بـر بلنـدای شـانه»خبرگزاری فارس نیـوز؛  .42

 .43232202224232 ، کد مطلب:00/22/4323

ــوز؛  .44 ــران»خبرگــزاری فــارس نی ؛ «پیامــدهای اســفبار کــاهش جمعیــت ای

 .43232242224312، کد مطلب: 44/22/4323

خداونـدگاران جنـگ و کودکـانی کـه خشـونت »نیوز؛ خبرگزاری فـارس .40

 .43242124222222کد مطلب:  ،21/21/4324؛ «آموزندمی

هـای خشـونت و مسـا ل جنسـی، محتـوای بازی»نیوز؛ خبرگزاری مشرق .43

 .323023، کد مطلب: 22/40/4323؛ «پرهزینه

ای کـاهش رونویسی از نسخه جدید بیگانگان بـر»نیوز؛  خبرگزاری مشرق .41

 .222131، کد مطلب: 23/22/4322؛ «جمعیت ایران

ــین .42 ــید روححس ؛ پور، س ــان و »اّله ــالق کودک ــد اخ ــؤثر در رش ــل م عوام

 .4322222، کد مطلب: 22/23/4322؛ پایگاه راسخون؛ «نوجوانان

منفور محبوب: بررسی علل موفقت بـازی »سید حسینی، سید محمد علی؛  .41

 .4322های دیجیتال، ؛ مرکز تحقیقات بازی«کلش آ  کلنز

ــود؛  .42 ــد بازی»صــادقی، محم ــهتولی ــای رایان ــره ــایت ؛ وب«ای گمراهگ س

 پژوهشکده امر به معرو  و نهی از منکر.
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هراسـی با پنج بازی مطرح در عرصه ایران»یوسفی رامندی، محمد مهدی؛  .42

کـد مطلـب:  ،01/22/4321؛ سایت خبری تحلیل راهبـرد معاصـر؛ «آشنا شوید

12. 

 های متعدد.ایران، نتایج سرشماری سالمرکز آمار  .42

ــمی؛ وب  .02 ــالح قاس ــایت ص ــالمندی»س ــونامی س ــار س ــران، در انتظ ؛ «ای

02/40/4322.  



 


