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 چکیده

 وتربیت به شیوه صحیح است،ها تعلیمهای اسالم برای انسانترین توصیهازمهم        

 ه خرت انسان است. انسان بآ  و وتربیتی صحیح، که نهایتش سعادت دنیا تعلیم 

 وتربیت به خصوص تربیت دینی است.جهت الگوپذیری ذاتی همواره نیازمند تعلیم 

 تربیت دینی توسط والدین در خانواده و معلم در مکان آموزشی نیازمند دقت و ظرافت   

 خاصی است. در این زمینه تحقیقات و مقاالت بسیاری نگارش شده است. ولی این مساله 

 سالمت روان انسان در مقاطع سنّی مختلف همچنان مورد دربا توجه به اهمیت آن   هشیپژو

 توجه بوده است. در این نوشتار که به روش توصیفی و کتابخانه ای گردآوری شده است ، 

 شناسی به بیان ارتباط بین معلم و شاگرد در اخالق و معنویات، به نقش معلم پس از مفهوم 

 جموعه عقاید و شناخت معارف علمی و دینی،م گیری ازته، معلم با بهرهدر اخالقیات پرداخ 

 های مطلوب  کند و به سوی هدفزمینه رشد و شکوفایی استعدادهای فراگیران را فراهم می 

 نماید. تربیت دینی فراگیران تنها بر عهدۀ معلم آموزشیزندگی مادی و معنوی رهنمون می

 و   والنی که امور فرهنگیو مسئ والدینساز بر عهدۀ آیندهنیست، بلکه این وظیفه خطیر و  

 شود. سیاسی و اجتماعی جامعه را برعهده دارند، نیز مربوط می

 معلم، تربیت، افکارمعنوی، اخالق، والدین. کلید واژه:               

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه:

قرار گیرد  ومی باید مورد توجه  از مسائلی که در جوامع عم

ای صحیح در امر  هش استفاده از رو. ت استوتربیله تعلیم مسا

 گردد.وتربیت موجب تعالی روح و وحدت شخصیت میتعلیم

تربیت از آن جهت است که فقط بر زندگی  ضرورت تعلیم و

شخص تأثیر ندارد و این تأثیر توسط فرد بر محیط نیز هست،  

-واده به جامعه میگذاری تعمیم آن از خاندرجات این تأثیر

ب نمباشد، پس  ماید دقت  تربیتود که در  نظریاتِ سائل  از  ی 

صحیحِ برگرفته از قرآن و سنت مدد جست، با توجه به اینکه  

درصد جمعیت آن    99و    کشور ما، یک کشور اسالمی است

بایسته از  های  مسلمان است، معارف دینی نسل جدید یکی 

ل امر تعلیم و تربیت وزارت معارف به عنوان نهاد رسمی متکف

 رود. به شمار می در کشور

گاه اسالم تربیتی صحیح است که همه جانبه و جامع  دید از  

باشد که همه ابعاد روحی  ای میباشد تربیت در اسالم به گونه

دربرمی  را  فراگیر  جسمی  برنامهو  برای  و  زندگی  گیرد  های 

خرده    قوانینی که بعضی بر آنای دارد،  اصول و قوانینی ساده

می می و  س گیرند  است.گویند  عالی  خت  مکتب رتاسالم  ین 

یک را  قوانین  این  همه  که  است  هدیه  تربیتی  انسان  به  جا 

کند و این ما هستیم که با اختیار و خالقیت خود راه را  می

 گیریم. پیش می

-سعی نگارنده بر این است که با نگاه جامعدر این پژوهش  

ن  تعلیم و تربیت، بُعد معنوی و اخالقی آ تری نسبت به مسئله  

های مطرح شده  با استفاده از روش دهد تا    مورد بررسی قرار   را

را سوی  خواهیم  به  می  که  چرا  برداریم.  گام  صحیح  هی 

باشد زندگی خونگرمی  و  صمیمیت  از  سرشار  هایمان 

باشد. مارتباط قرآنی  فرهنگ  از  گرفته  نشأت  دیگران  با  ان 

ی  برگرفته از حقوق متقابل است؛ حقوق   استحکام این ارتباط

مک معه  و  مدرسه  در  خانه  علم  در  میلم  تبیین  را  د. کنآن 

اینجا  نیست هدف  تنها در مدرسه و دانشگاه  اصطالح معلم 

اخالق و معنویاتی است که توسط معلم زندگی بر فراگیرش 

تواند ماند، میشود. معلم همچون کیمیاگر میتعلیم داده می

صحیح   های معلمال کیمیا کند و چنانچه آموزهخاک را به ط

 س دارد. اشد نتیجه عکنب

تحقق اخالق نیکو و زندگی سالم در گرو تربیت صحیح  

می فراگیران  ازکتابافکار  استفاده  با  محقق  های  باشد. 

کتابخانه و  مطالب کوشش  دیجیتالی  این  آوری  ای در جمع 

این شغل انبیاء را گرامی  امید است معلمان عزیز  است،    نموده 

وهان را داشته  یت فرزندان و دانش پژبدارند و دقت الزم در ترب

ای دینی و سالم داشته باشیم. و مانند یم جامعهتا بتوانباشند 

زده تحویل  زده و شرق زمان پهلوی نباشد که انسانهایی غرب

. جامعه  دهیم



 
 

 معنا شناسی واژگان تحقیق -1

به هر بحثی نیازمند به تعریف و توضیح مبادی    ورود

تحقیق   واژگان  و  م تصوری  بیان  رهگذر  از  فاهیم  است. 

اله هموار  ست که ضرورت و بایستگی مسواژگان تحقیق ا

»فراگیر«،   »معلم«،  مفاهیم  به  رو  این  از  گردد؛  می 

 شود: »اخالق«، »تربیت« پرداخته می

 معلم  1-1

شده است و اسم فاعل    ی علم گرفتهواژه معلم از واژه 

می علم  کلمه  کاز  تعلیم  یعنی  لغت  در  معلم  ننده،  باشد 

بهمدرس، کسی که چ را  یاد می   یزی    1دهد. کسی دیگر 

ایجاد  معلم در اصطالح فردی است که مهم" ترین عامل 

از عناصر مهم آموزشی  شرایط یادگیری می باشد و یکی 

اگرد و  های عاطفی با ش است، معلم از طریق ایجاد حلقه

تواند  های فردی و استعدادهای آنان می درک درست تفاوت

نماید، معلمی  هدایت    دف معینا به سوی یک هشاگرد ر

پیشه نیست، بلکه شوق، عالقه و عشقی است  ونه تنها شغل

اند  که پیام آوران و رسوالن الهی نیز این منصب را دارا بوده

اولی بشریت بوده  و حتی پروردگار مهربان نیز مربی و معلم  

 2"است.

 فراگیر  1-2

گرفتن معنای  به  لغت  در  احاچیزی    فراگیر  بر  یا  طه 

-طالح آموزش مترادف با کلمه یادگیری میر اصو د 3آن، 

توان تغییری که در رفتار در نتیجه  باشد؛ یادگیری را می

 
 .1940، ص:29دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج . 1
زهرا امیری، سایت سایبان.  .2

  
 .127، ص:24ج . دهخدا، لغت نامه دهخدا،3

آید دانست، به طور کلی، یادگیری و  تمرین به وجود می

-فعالیتی دگرگون آموزشی، دینی(    )رفتاری،فراگیری هر چیز

سازد.  آماده میساز است که افراد را برای مقابله با محیط  

یادگیرفراگی و  بسیار  ری  معانی  دارای  حقیقت  در  ی 

های دگرگونی، عادت شکنی،  ای است که در قالبگسترده

پیش و  ارزش  درک  عالقه،  میایجاد  نمایان  شود.  داوری 

های شخصیتی همه از یادگیری  دگرگونیتفکر، احساسات،  

ح  ای که در اینجا مطر ترین واژهگیرند. مهم سرچشمه می

زیرا رفتار فرد در زمانی که چیزی    ت.اس است واژه»تغییر«  

متفاوت   بسیار  نیاموخته  که چیزی  زمانی  با  فراگرفته  را 

 است. 

این را  آن  نیز  کردهبرخی  تعریف  فراگیری    "اند:گونه 

سبتا پایدار در توانایی، گرایش یا ظرفیت  های ندگرگونی

عنوان  پاسخ است  "اند.کردهدهی  این  بر  تاکید  که    و 

 4.آید رفتار پدید می غییرفراگیری پیش از ت

 اخالق 1-3

به معنا عادت، خوی، سجیه و هیئت    اخالق در لغت 

هیئت راسخه هیئتی است که    5ای در نفس است.راسخه

افعال انسان به آسانی و بدون احتیاج به فکر و اندیشیدن  

 6شود. از آن صادر می

حی آن  این واژه جمع کلمه خُلق است معنای اصطال

که   است  انسانرفتاری  اعمال  میاز  سرچشمه  گیرد،  ها 

چنانچه اعمال انجام شده نیکو باشد فرد صفت حُسن خلق  

 .21- 24. محمد پارسا، روانشناسی یادگیری، ص4
 .635، ص:1فارسی، ج  . محمد معین، فرهنگ5
شرح اصطالحات گنجینه ذهنی . سید محمد جواد ذهنی تهرانی،  6

 .12رایج، ص:غیر علوم رایج و 



 
 

صورتیکه اعمال و رفتار فرد قبیح باشد به  گیرد و دررا می

، و در نهایت سیرت  دهیم این فرد صفت خلق قبیح را می

 1.و طبیعت انسانی است

ل  ان طبیعی و غیر قاباند: خلق و خوی انسبرخی گفته

به  تغ امر  اخالق  نمودن  پاکیزه  معتقدندکه  و  است  ییر 

همین   برای  ندارد.  توانایی  برآن  انسان  که  است  چیزی 

کسی که به او روی  "فرماید:می وآله(  علیهاهلل)صلیامبراکرمپی

نیکو و اخالق پسندیده داده شده باید خدا را شکر کند و 

ی افراد  ینجا منظور اخالق ذات البته در ا  "سپاسگزار او باشد.

وخویی که تحت تاثیر محیط به دست آمده  نه خلق   2است. 

 باشد. 

 تربیت  1-4

هر چند شامل همه جانداران  تربیت به معنای عام آن  

اکنون به عنوان تعلیم و تربیت بین  شود، اما آنچه هممی

-اندیشمندان جهان مورد بحث است، تنها شامل انسان می

ر نظر گرفته  ی را دید هدفجریان تربیت باباشد. مربی در  

به   تربیت  اینکه  دهد، چه  آن سوق  به سوی  را  و متربی 

رتصادفی بوده که بدون  معنای خاص آن، عملی ارادی و غی

تعیین هدف تحقق نخواهد یافت. تعلیم در لغت به معنای  

ها  آموختن و یاد دادن و عبارت است از فراهم کردن زمینه

اینک برای  عوامل  یاو  را  دانشی  فراگیر  تعلیم  ه  بگیرد.  د 

-عقلی دانشوواقعی سبب پرورش هر چه بهتر قوای فکری

و تحلیل را در او زنده    آموز شده، و قدرت ابتکار و تجزیه

کند. تعریف جامع تربیت، عبارت است از: فراهم کردن  می

ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن  زمینه

بنابراین تربیت  3یر در جهت مطلوب است. استعدادهای فراگ
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 .75اهلل امینی،ص:منظر آیت

گسترده اهداف  جنبهدارای  تمامی  به  زیرا  است  های  ای 

و استعدادهای گوناگون  جسمی و روحی انسان توجه دارد،  

 سازد. انسان را بارور می

 جایگاه معلم   -2

خود  قبل اصلی  موضوع  به  اینکه  و  از  زندگی  )معلمین 

ایشان(   مختصرتاثیرات  توضیح  جایگاه  بپردازیم  درباره  ی 

البالغه خواهیم داد؛ چرا که قرآن و  در قرآن و نهج  معلم

را برای ما بیان  البالغه با بیانی روشن و رسا مسائل روز  نهج

 نماید.می

 معلم در قرآن  2-1

آیه   در  کریم  می  151قرآن  بقره  ََ»و َ  :فرماید سوره 

ودن  یم و معلم ببه مقام تعل ََت عْل مُون َ«ََت كُونُواََل مََْماََيُع لِّمُكُمْ

امت، میوسلم(  وآلهعلیهاهلل)صلیرپیامب شما  فرماید:برای  »به 

دانستید.« و انسان برای شناخت  آموزد، آنچه را که نمیمی

-بسیاری از حقایق نیازمند وحی است، این آیه یادآور می

شود که اگر انبیاء نبودند، انسان برای آگاهی از امور خود  

 4اشت.و جهان راه به جایی ند 

قرآن   بیان  خطبق  کار  معلم  معلم،  کار  نقش  داست، 

-میهای آسمانی است. یک معلم  نقش انبیاء و نقش کتاب

تواند افراد شایسته تحویل جامعه بدهد افراد طالح را صالح  

کند معلم توانایی خنثی کردن قوانین طبیعی مانند وراثت  

ه  کند نیاز برا دارد. فردی که در محیط آلوده زندگی می

های صحیح  تواند با آموزهیم کاردان مارد که معلهمیاری د

  توجه این است   نکته قابل.  5فرد را از این محیط نجات دهد 

و   مدرسه  اساتید  مادر،  پدر،  که  زندگی  معلمان  این  که 

 .18- 19فرزندان، ص:  اهلل یوسفیان، تربیت دینی . نعمت3
 .233، ص:1. محسن قرائتی، تفسیرنور، ج 4
 . 10معلم خوب، ص:  هایآیت اهلل مظاهری، ویژگی  .5



 
 

منزلتی بس واال دارند و نباید مقام آنان  هستند،  دانشگاه  

 را سبک شمرد. 

تی اشاره دارد که  سوره آل عمران به صفا  159در آیه  

-له گذشت و انعطافدارا باشد، مسا  آن رارهبری باید  هر  

فردی که تصمیم به تعلیم  پذیری. بدیهی و روشن است هر  

از   باشد مردم  اگر خشن و تند خو  باشد  و تربیت داشته 

اطرافش پراکنده خواهند شد، چنانچه از این آیه برداشت  

گاه در امر  شود روح خشک و سنگین و بی لطافت هیچ می

 1شود. ق نمیتربیت موف

ف » الْق لْبََِف بِم اَر حْم ةٍَمِن َاللَّهَِلِنْت َل هُمَْو َل وَْکُنْتَ  ظّاًَغ لِيظَ 

ش اوِرْهُمَْفِيََ اسْت غْفِْرَل هُمَْوَ  ف اعْفَُع نْهُمَْوَ  ال نْف ضُّواَمِنَْح وْلِکَ 

اللَّه َيُحِبَُّالْأ مِْرَف إِذ اَع ز مْت َف ت و کَّلَْع ل ىَاللَّهَِإِ  به  :الْمُت و کِّلِين َنََّ

شدی! )و مهربان( نرمم( مرد)الهی، در برابر آنانرحمت  رکت()ب

پراکنده   تو،  اطراف  از  بودی،  سنگدل  و  خشن  اگر  و 

شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و  می 

مشورت  آنان  با  کارها،  تصمیم    در  که  هنگامی  اما  کن! 

توکل  خداوند    ل کن! زیرابر خدا توکش! و(  ع با)قاط  گرفتی، 

 .« را دوست داردکنندگان 

ی منش  ، دانشی است که به حوزهاخالق در این نوشتار

شود و از احکامی همچون بایدها،  و رفتار آدمی محدود می

 گوید.نبایدها، خوب و بد سخن می 

 البالغهمعلم در نهج 2-2

علی البالغالسالم(  )علیهحضرت  نهج  می در   :» فرماید ه 

  2. وسیله رهبری سینه گشاده است«  :الصَّدْرِ سِع ةُ س ةِلرِّيَاآل ةُا

اما سعه صدر و مسامحه و سهل انگاری نباید با یکدیگر  
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سعه شود.  مدیریت  اشتباه  انجام  برای  که  است  آن  صدر 

صیحیح گاه الزم است که برخی موضوعات جزئی ندیده  

د تا خود را اصالح  گرفته شود و فرد به خطاکار فرصت ده

انگاری رها کردن مدیریت صحیح و سستی  اید. اما سهلنم

   3باشد.ادث و اشخاص خطاکار میدر برابر حو

می مسئولیت  که  کسی  بر  یعنی  تسلط  باید  پذیرد. 

اعصاب داشته باشد. پدر در خانه، رئیس در اداره، وزیر و  

رهبر در مملکت نیاز به سعه صدر دارند، به همین ترتیب  

پس باید به این نکته توجه نمود    ارد. معلم هم به آن نیاز د

که یکی از ابزارهای اصلی معلمین زندگی سعه صدر است  

 و باید برای تقویت آن کوشید.

مسیر    -3 در  معنویات  و  خلقیات  بین  ارتباط 

 تربیت 

درمی کنیم  مراجعه  سنت  و  کتاب  به  که  اگر  یابیم 

و اخالرابطه بین دین  ق وجود دارد،  ی محتوایی عمیقی 

از آیات و روایات به مسائل اخالقی مربوط  یمی  بخش عظ

شود و دستوراتی است که در آباد کردن حیات دنیوی  می

له تجسم اعمال، آباد کردن آخرت نیز  ، براساس مساموثرند 

و این اخالق است که با    4شود.از اعمال دنیوی زاییده می

همانطور    ند،سازمعنویات عجین شده و آخرت انسان را می

خیر دنیا و آخرت    »فرماید:میالسالم(  )علیهعلیکه حضرت  

در چهار چیز است: راستگویی، ادای امانت، پارسایی شکم،  

 «5اخالق نیکو. 

یابیم ملکات اخالقی  با توجه به مطلب یاد شده درمی

آید؛ اگر ایمان در نهاد  ی انسان با خدا پدید میدر رابطه 
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حتی  به رامثبت  های اخالقی  لکه انسان تقویت شود سایر م

شود. مشکل اساسی در ظهور این ملکات فقدان  محقق می

 1یا ضعف ایمان است. 

تعلیم و تربیت اسالمی برای خروج از غفلت، نسبت به  

پروردگار عبادت را که برای تذکر است، به عنوان فریضه و  

نافله بسیار توصیه کرده است و اسالم با موجباتی که روح  

ده است. در اسالم یک  رزه کررد مبابرا از بین میعبادت  

خصوصیتی است که روح عبادت، ارتباط و پیوند میان بنده  

با خدا و شکستن دیوار غفلت است، نکته جالب این است  

که اسالم به عبادت شکل داده و به شکل نیز نهایت اهمیت  

های تربیتی را در لباس  را داده و در آن یک سلسله برنامه

خواهد عبادت  ی که میم وقتت؛ اسال ت وارد کرده اس عباد

خواهد مخصوصاً عبادت هم یک  را تشریح کند، چون می

به   که  را  چیزی  باشد،  داشته  تربیتی  نظر  از  خاصی  اثر 

وتربیت مؤثر است،  عبادت خیلی ارتباط ندارد ولی در تعلیم 

 2کند. در لباس عبادت اعم از واجب و مستحب، نمایان می 

فضا بایجاد  معنوی  برانگ فراگیر  رای  ی  یختن  و 

می باعث  وی  آموختن  احساسات  به   امید  و  شوق  شود 

افزایش یابد و برای دستیابی به مراتب عالی و مدارج باال  

و   نگاه  رفتار،  با  معلمی  کند. چنین  تالش  قبل  از  بیشتر 

سکوت به فراگیرانِ خود، همدردی کردن، بردباری نشان  

سختی تحمل  ندادن،  در  و  اندیشیدن، هایت  ها    چگونه 

دن، و باالخره چگونه زیستن را آموزش  چگون انتخاب کر 

 3دهد. می

به  راه  های شخصیت انسان و ارائه اخالق ناظر بر جنبه

هاست. وضع اولیه اخالق در ابتدا به  سوی کماالت و خوبی

ای بوده که شامل همه خصوصیات باطنی و شخصیتی  گونه
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  اُتَمِّمَ مَکارمَ نَّما بُعِثتُ لِث» إفرد بوده است با توجه به حدی

های اخالق  االخالقِ : همانا من برای به اتمام رساندن خوبی

مبعوث شدم« اخالقیات ناظر به تکمیل و به کمال رساندن  

انسان شخصیتی  و  معنوی  معتقد  ابعاد  فارابی  است.  ها 

سعادت، آخرین هدفی است که آدمی برای وصول  "است:

که از روی    جز با کارهای نیک ادت  کوشد و سعبه آن می 

آید. آدمی در اعمال نیک  به دست نمیانجام شود،  میل  

زیرا انسان بالقوه دارای خصایصی است که او را    ؛آزاد است

کند که  دهد فارابی تاکید می در انجام این اعمال یاری می 

ممارست کسب   اثر  در  ناپسند  اخالق  و  پسندیده  اخالق 

تواند  می   ق پسندیده نباشد اخال  شوند اگر کسی دارای می

غزالی نیز بر این باور است  "در اثر عادت آن را تحصیل کند.

باشد: تحصیل سعادت  تربیت انسانها به سه دلیل می"که:

خشنودی  آوردن  دست  به  دنیا،  و  مطیع    دین  خداوند، 

 4"تهذیب اخالق.ساختن نفس اماره  یعنی همان 

حرک" همه  دهنده  جهت  اخالق،  و  و    تهامعنویت 

فردی نیاز  فعالیتهای  و  اجتماعی  است؛    و  جامعه  اصلی 

مادی،   کمبودهای  با  حتی  را  زندگی  محیط  آنها،  بودن 

می مادی،    سازدبهشت  برخورداری  با  حتی  آن  نبودن  و 

آفریند. شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه  جهنم می

می بار  به  بیشتری  برکات  کند  رشد  بیشتر  آورد،  هر چه 

اد است و این تالش و  گمان محتاج تالش و جهاین، بی  

به حکومتها  همراهی  بدون  نمیجهاد  الزمه  دست  آید. 

  این است که حکومت باید   دستیابی به اخالق و معنویت 

خود منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشد؛ زمینه را  

برای رواج آن فراهم کند و به نهادهای تاثیر گذار میدان  

هم دشم  بااکنون  دهد.  افزون  روز  دلتهاجم  به  های  نان 
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با بهره نونهاالن  از  پاک جوانان و نوجوانان و حتی  گیری 

نفوذ    بینیمبه چشم خود می  ای،ابزارهای رسانه درتالِش 

ازاین رو مسئولین  "  1باشد. های پاک میکردن به این دل

جامعه اعم از حکومتی و غیر حکومتی وظایف سنگینی بر  

-رسی نیز میمعلمین درسی و غیر د  ل عهده دارندکه شام

 شود.

 معلم و شناخت معارف دینی   -4

علمی هر  شناساندن  به    الزمه  نسبت  داشتن  معرفت 

می دینی  حکم  مبانی  در  دینی  مبانی  با  آشنایی  باشد. 

ای در مقابل شبهات متفاوت است و انسان را از تزلزل  بیمه

 2دارد. در عقیده مصون می 

تند  های بدن در ارتباط هسانداممعارف دینی همچون 

شناساندن   برای  همه  و  با  معلم  است  الزم  معارف  این 

به   قادر  نیاز  موقع  در  تا  داشته  آشنایی  دین  اعضای 

پاسخگویی باشد. مثال اگر فردی درباره نماز بپرسد کسی  

تواند پاسخ جامع و صحیحی به او بدهد که به مباحث  می

پاسخ دادن    3باشد.  صفات الهی آشنایی داشته   و توحیدی

تر است  که پاسخ صحیح مهماما باید دقت نمود  مهم است  

از پاسخی است که فرد به خاطر حفظ مقام ظاهری بدهد.  

پاسخی که    ، ارزشی باالتر از پاسخ داردگاه گفتن نمیدانم  

افکنی شود. قانع شدن عقل تنها راه نیست، دل  باعث شبهه

  دری قوی خن به قگاه ممکن است س   هم باید آرام شود. 

رفتن دل تسلیم شود. اگر به  ب بدون آرام گ باشد که مخاط

بیتموعظه اهل  السالم(  های  مناظره)علیهم  ایشان  و  های 

بینیم که جالب توجه و بسیار  هایی را میدقت کنیم روش 

 4باشد.کارآمد می

 
 . 10ای، متن بیانیه گام دوم، ص:سید علی خامنه .1
 . 35سی، ص:شنا . محسن عباسی ولدی، روش 2
 . 348، ص:1مرتضی مطهری، حماسه حسینی، ج .3

-)علیهوگوی امام صادقتوان به گفتبه عنوان نمونه می

اهل مصر    السالم( از  کافری  نمودبا  دا  ، اشاره  ستان  دراین 

جا فقط چند نکته از  قابل توجهی وجود دارد؛ در این  نکات

  شویم زیرا  هزارومشتی خروار آن نکات را اینجا یادآور می

 از حوصله نوشتار خارج است:بیان همه ی آنها 

از موضوع کوچک و دم دستی که نام و  السالم(  )علیهامام

ان و توحید  را به ایمکند و او  صری شروع می کنیه فرد م

السالم( )علیهن داللت بر مهارت و زبردستی امامکشانید و ای

در طرز استدالل، اینکه توحید از فطرت بشر است و اثبات  

نیازی به تجسم و پیمودن راه پر پیچ وخم دور و  توحید 

بدون آنکه استدالل طوالنی  السالم( )علیهتسلسل ندارد. امام

کوتش  سواالت  با  تنها  بدونود  بدگ  اهی  و  به  توهین  ویی 

طبق    کند و خطاب می "ای برادر اهل مصر"، او رازندیق

السالم(  )علیههای خودش او را محکوم نمود. به امر امامجواب

هشام توسط  فرد  بعدها  بناین  و  شد  داده  آموزش  حکم 

اش به حّدی بود که امام  معلم اهل مصر و شام شد و پاکی

 5بدان خشنود بود. 

منا راهکا  -5 ا رهای  در  معلم  مر  سب 

 تربیت

ای  هرفرد برای رسیدن به اهداف مورد نظر در هر زمینه

به صورت   را  اقدامات  این  از جمله  دارد  نیاز  اقداماتی  به 

 کنیم: اختصار بیان می

 معلم و افکار معنوی فراگیر  5-1

برادر،   بهترین  و  واالترین  شاگرد،  تردید  بلکه  بی 

اند  هبیان کردعلت را چنین    ،ارجمندترین فرزند معلم است 
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که: علم و دانش، اساس و عامل به هم رسیدن یک نوع  

قرب و خویشاوندی روحی و معنوی است که معلم و شاگرد  

گونه پیوند  سازد؛ و چنین پیوندی از هررا با هم مرتبط می

-یو خویشاوندی جسمانی و خونی، واالتر و شکوهمندتر م 

-گرامی"گفت:ت که میباشد. از ابن عباس روایت شده اس 

ین فرد در پیشگاه من، همنشین من است همنشینی  رت

که از کنار مردم پا فراتر نهاده تا آنگاه که راه خویش را به  

 "1سوی من گشوده ودر کنار من بنشیند.

برداشتی به صورت متقابل داشت  توان  می از این روایت  

-ز میانتظار نباید تنها از معلم باشد شاگرد نیچرا که این  

دگی خود داشته باشد؛ نسبت به معلم زنتواند چنین حسی  

واهر دینی ایشان را همراهی نماید، راه  همچون برادر یا خ

 را از بیراهه تمییز دهد.

برعهده   فقط  دینی  تربیت  معتقدند  از معلمین  برخی 

ای که  حالی  در  است  دینی  مسئولین  و  ن چنین  خانواده 

م بر روی  ثیر مستقیتوانند تأنیست و تمامی معلمین می

عد شناختی دارد که از  باشند. انسان یک بُاگیر داشته  فر

معرفت آگاهیطریق  و  میها  تغذیه  بُها  یک  عد  شود، 

دینی،   عاطفی معارف  برابر  در  قلبی  تسلیم  ایجاد  با  که 

انتقاتغذیه می با  باید  دارد که  رفتاری  بعد  ل  شود و یک 

یح شکل  درست رفتارهای عبادی اخالقی به صورت صح

نقش  شود.  و   داده  آموزشی  نقش  آفرینی    معلم،  ایمان 

 2است. 

در یک نگاه کلی اسالم تربیت اعتقادی را در سه مرحله  

 داند: می

 
-العالموالمتکلم فی ادبالسامعۀرمهدی العجمی، تذکمحمدبن .1
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بخشی به متربی و اقناع  تولد ایمان: تاکید بر آگاهی -

 باشد؛فراگیر مدنظر می

م- این  در  مواظبت:  و  باید  مراقبت  رشد  موانع  رحله 

ف منفی  وستان نامناسب و عواطبرطرف گردد، شبهات، د

 توانند تاثیرگذار باشند.ند که میاز موانعی هست

نگهداری و تقویت: در این مرحله عواملی مانند ارتباط  -

ائمه   یاد  داشتن  نگه  زنده  معاد،  و  خدا  یاد  خدا،  با 

توصیف سیره پیامبر و  ، زیارت آنان،  السالم()علیهممعصومین

بیت بزالسالم(  )علیهماهل  بسزایی  رگترها  توسط  در  تاثیر 

 3ن دارد. تثبیت ایما

برخورداری از صفای نفس و پاکی از معایب روحی،  "

نورانیتی در دل می آمادهسبب  به شود که هر دل  را    ای 

می   طرف علت  خود  به  نوجوانان  و  کودکان  کشاند. 

قادرند وجود و عدم وجود  خدادادی    پاکی  برخورداری از

موز  معلمی محبوب دانش آ   رگ ا  ،این نورانیت را درک کنند 

حالت محدود به ذهن و شناخت    تاثیرش در بهترین   نباشد 

آموز می شود ، اما محبوبیت به او این امکان را می  دانش

باور  موانع  آسانی  به  تا  و   ذهنی   هایدهد  ایمان    صحیح 

ورهای دینی را در قلب و  بااز میان بردارد و بذر  را  قلبی،  

 4"آموز بنشاند.روح دانش

جود داشته  ظاهر و باطن فرد وخی از رفتارها در بر اگر

از  باشد می برخی  باشد  اثرگذار  تواند در معنویات فراگیر 

 آنها عبارت است از:

ایمان به گفتار خود: جمله معروف »سخنی که از  .  1

ت که از آن  دل برخیزد بر دل نشیند« بیان واقیعتی اس 

-ا اگر می توان به عنوان یک اصل اساسی یاد کرد. زیرمی

. محمد اسماعیل نوری، جعفر وفا، وظایف اخالقی معلم و شاگرد،  3
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ش  عمل  درونبینیم  در  خاطر  خصی  به  کرده  اثر  کسی 

خاصیت درون نمایی عمل است چرا که عمل شخص غالبا  

 1نشانه عقیده و اعتقاد اوست. 

ها و قطرات رحمت الهی هستند  مواعظ همانند باران"

بارد اگر از مسیر  دل انسانها میکه از عالم روح و اعلی روی  

  د، وارد قلب کسی شود، کسانی که خودشان عامل هستن

گذارد؛ ولی اگر شخص واعظ عامل نباشد این پندها  اثر می 

گذارد و شبیه به لغزش باران بر  روی دل دیگران اثر نمی 

می سخت،  سنگ  تخته  اول  روی  باید  انسان  پس  لغزد، 

 "2ا راهنمایی کند. خودش اهل عمل باشد سپس دیگران ر

گوینده  هر سخن همیشه رنگ  "اثر تقوای گوینده:.  2

صفا و  دارد  ازرا  اعم  گوینده  یا    ت  معنویت،  و  روحانیت 

را همراه می او  بد  و  دلیل  صفات زشت  به همین  آورد و 

-گردد تمام دریچهسخنی که از یک فرد با تقوا صادر می 

مام وجود  شود و تهای روح انسانی در برابر آن گشوده می

رد  عکس سخنی که از فکند و بهانسان از آن استقبال می

فاسدی و  عکسیسرم   ناپاک  با  منفی  زند  العمل 

های  گردد و دریچهناخودآگاهانه از طرف شنونده مواجه می 

 شود. روح بر آن بسته می

تفوق طلبی در بحث یا جدال یا مراء: جدال باعث  .  3

او را به  شود عواطف طرف مقابل  می جریحه دار شود، و 

سازگار نیست؛  دارد. از طرفی جدال با ایمان مقاومت وامی 

است، کبر با ایمان که تسلیم و خضوع روح  انه کبر  زیرا نش

خطرات   در برابر حق است سازش ندارد. برای رهایی از این

می  دستور  بحثاسالم  از  که  جنبه    یهایدهد  که 

رای اثبات حق نیز از  پرخاشگری دارند پرهیز شود حتی ب

 این طریق استفاده نگردد. 
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ک4 کسی  خودخواهی:  ترک  می.  و  ه  روح  در  خواهد 

وذ کند هرگز نباید اصرار داشته باشد که  افکار دیگران نف 

را  او«    حقایق  به  بلکه  به عنوان »فکری منتسب  بپذیرند 

باید به به    کوشید   عکس  به طور مطلق و حتی  حقایق را 

نمود؛ زیرا هر کس افکار خویش را  صورت فکر طرف بازگو  

 د. شوندوست دارد و جزئی از او محسوب می

رد آموزنده باید بر  ف مثبت: تالش فبرانگیختن عواط.  5

این باشد که عقل و عواطف در دو جناح متضاد قرار نگیرند  

و سعی شود که عواطف در طرح مسائل مورد توجه و همراه  

های  ود. از راهعقل باشند، تا قدرت کشش عقل بیشتر ش 

برانگیختن عواطف ذکر نام با احترام است، گوش کردن به  

مخا که سخن  طوری  به  م  طب  دریابد  پی    علم فرد  در 

حقیقت و راهنمایی اوست، یادآوری موارد قابل تحسین یا  

واقعی:   دلسوزی  طرف،  گفتار  قبول  ب اخِعٌََ»قابل  ف ل ع لَّک َ

ََ إِنَْل مْ بَِهن فْس ک َع ل ىَآث ارِهِمَْ گویی  :  أ س فاًََالْح دِيثََِذ ايُؤْمِنُواَ

هالک   خود را از غم و اندوه خواهی بخاطر اعمال آنان، می 

،اشتباهات به صورت  3«ر به این گفتار ایمان نیاورند!کنی اگ

 غیر مستقیم بر وی عرضه شود.

قرآن مجید سمبل عالی یک گفتار مؤثر و نافذ است و  

العاده بود که آن را  ارقنفوذ آن در افکار مردم آنچنان خ

و  کند  »سحر« خواندند، اغلب از همین روش استفاده می 

د  در مخالفان  استدالالت خود  برابر  همین  ر  مشتبهان  و 

ََهٌَم نَْإِل»هایی از قبیل:  بندد و با جملهطریق را به کار می

ََََغ يُْر خداست؟«اللَّهِ: غیر  معبود   آیا:اللَّهِ م ع  ء الهٌ»  ،4کدام 
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 آیااللّهِ:ََ غ يُْر خالِقٍ مِنْ »ه لْ،  1خداست؟«  با معبودی

-می مسائل مختلف را طرح  2هست؟« خدا جز آفرینندهای

گذارد و از  ند و قضاوت نهایی را به عهده شنوندگان می ک

 3جوید. وجدان خود آنها در طرح و حل مسائل یاری می

 نقش معلم در رفتار فراگیر  5-2

منظور از تاثیر معلم بر فراگیر یعنی تربیت و پرورش  

متفاوت  ، بسیار  با یکدیگر  تربیت  و  تعلیم  چرا که مفهوم 

 است: 

تند.  ت هسفاومفهومی با یکدیگر متاین دو واژه از نظر  

عام معنای  تعلیم  به  نسبت  تنها  تربیت  تعلیم  دارد.  تری 

و  کند  ای برای تربیت است و از این حد تجاوز نمی وسیله

-تربیت تنها به ناحیه عقالنی دانشجزئی از تربیت است. 

  ؛ آموز محدود نیست. چون معرفت و علم همه چیز نیست

اخالق، حسن سلوک    ،ن، ارادهنی از قبیل وجدانفسا  جهات

تواند  با افراد جامعه از مطالبی است که مفهوم تربیت می 

آن را در خود جای دهد. و هدف از تربیت این است که از  

دِ انسان، انسانی بسازد که از انسانیت خود، پیش از آنکه  خو

  4به عنوان ابزاری باشد، برخوردار شود. 

های  ها و واکنشاز کنش  در جهت آگاهی علوم تربیتی  

می تالش  و  آدمی  اخالقی  علمی،  استعدادهای  تا  کند 

حرفهمهارت به  های  علم  این  توجه  کند  شکوفا  را  ای 

ای است که فرد  ابزار و واسطههای اخالقی همچون  فضیلت

 5کند.را در مراحل تربیتی یاری می 

با  آشنایی  شامل  مناسب  تربیتی  برنامه  یک    محتوای 

نیازها و  زندگی  نظآداب  از  است.  اجتماعی  علّی  امه  ر 
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ای است که طبع و  طباطبایی، ادب هیئت زیبا و پسندیده

می سزاوار  مشروعی، چه  سلیقه چنین  عمل  هر  که  داند 

آن(  باشد   دینی امثال  و  )مانند  و چه مشروع عقلی)مانند دعا 

، بر طبق آن هیئت واقع شود. به عبارت دیگر،  دیدار دوستان(

مل  ه عت عمل. و معلوم است کدب عبارت است از ظرافا

کند که نخست، مشروع بوده  وقتی ظریف و زیبا جلوه می 

اختیاری   عمل  اینکه  دوم  باشد،  نداشته  تحریمی  منع  و 

شکل   و  هیئت  چند  در  را  آن  باشد  ممکن  یعنی  باشد؛ 

درآورد و شخص به اختیار خود آن را به وجهی انجام دهد  

ر غذا خوردن و  شود؛ نظیر ادبی که د  که مصداق ادب واقع 

ز خواندن سفارش شده است. باید توجه داشت که  یا نما

ب نموده است و آن انجام  اسالم سرتاپای زندگی را دارای اد

های اساسی  از این رو رسالت  6ر هیئت توحید است.اعمال ب

تعلیم آداب  امر  انواع  با  را  فراگیران  است که  این  وتربیت 

ا و  فردی  محتوازندگی  از طریق  آشنا  جتماعی  ی درسی 

 نماید. 

در یکی از گفتارهای گهر بار خود  السالم(  )علیهامام علی

َإِ»"فرماید:چنین می َلِلنَّاسِ َن فْس هُ َن ص ب  َبِت عْلِيمََِم نْ َف لْي بْد أْ م اماً

َت أْ َق بْل  َبِسِير تِهِ َت أْدِيبُهُ َلْي كُنْ َت عْلِيمَِغ يِْرهَِو  َق بْل  َبِلِس انِهََِن فْسِهِ دِيبِهِ

ن فْسِهَِ مُع لِّمَُ و ََو َ النَّاسَِ مُع لِّمَِ مِنَْ بِالْإِجْل الَِ أ ح قَُّ مُؤ دِّبُه اَ وَ  َ

ََمُؤ دِّ مردم قرار داد ،باید پیش    کسى که خود را رهبر  :بِهِمْ

از آن که به تعلیم دیگران پردازد ، خود را بسازد ، و پیش  

ا  ردار تعلیم دهد ، زیراز آن که به گفتار تربیت کند ، با ک

لیم دهد و ادب کند سزاوار تر به  آن کس که خود را تع

ادب  و  دهد  تعلیم  را  دیگرى  که  آن  از  است    تعظیم 
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در اینجا باتوجه به ظاهرِ  )علیه السالم(  کالم امام" «بیاموزد.

کالم، رهبر حکومت را خطاب قرار داده است، اما در آخر  

  ب شامل تمام کسانی نماییم که این خطاکالم مشاهده می

گیرند، نیز  نوعی ارشاد و هدایت مردم را برعهده می به  که 

که  می دارد  عقالنی  مسلم  واقیعت  یک  به  اشاره  و  شود. 

تواند به دیگران  چیزی نداشته باشد نمی   انسان تا خودش 

پایبند   اهدا کند؛ مردم سخن کسی را که به گفتار خود 

یند: اگر او این  وگپذیرند و به خود می نیست، هرگز نمی

ابتسخن داشت  باور  را  زندگی  ان  در  را  آنها  خودش  دا 

در  السالم(  )علیهبرد. به همین دلیل امامشخصی به کار می

ماید:» باید تادیب و تعلیم او نسبت به  فردومین جمله می

 . 1دیگران پیش از آنکه با زبانش باشد با عمل صورت گیرد

ات  یوانستیم اخالقاکنون وقت آن است که بدانیم اگر نت

مورد قبول دین اسالم را به فراگیران آموزش    عنویاتو م

دهیم یا با افرادی برخورد کردیم که دچار انحراف اخالقی  

 چگونه باید آن را درمان کنیم؟ اند شده

 آسیب شناسی در مسیر امر تربیتی  -6

قبل از بیان درمان باید دو نکته الزم و مورد توجه را  

 ، ملکات اخالقی. ل اخالقی و راه درمان ذکر نمود: رذائ

نکته اول: انحرافات اخالقی در حقیقت یک نوع بیماری  

یا  شود  های جسمی میروحی است و گاهی منشأ بیماری

گیرد.  های جسمی سرچشمه میعکس گاهی از بیماریبه

ارتباط با بیماری جسمی    بنابراین باید همان اصولی که در

 رارگیرد. شود مورد توجه قرعایت می

س  دوم:  اساسینکته  اصل  نوع    ه  تشخیص  درمان:  در 

 بیماری؛  تشخیص عوامل بیماری؛ راه درمان. 
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به   نسبت  اخالقی  مسائل  در  های  بیماریتشخیص 

جسمی فوق العاده پیچیده است؛ زیرا در بسیاری از مواقع  

انحرافات اخالقی عالئم و تظاهرات مشابه دارند، که این  

القی است که  از چند نوع بیماری اختظاهرات گاه آمیخته  

حو و  می دقت  را  علمی  در  صله  درمان  است  بهتر  طلبد. 

کودکان به  جوانی و نوجوانی باشد چرا که اصالح جوانان و  

  2ی بزرگسالی است.تر از دورهمراتب آسان

طبق نظر استاد مطهری، اساس تربیت در انسان باید  

فته در آن  بر شکوفا کردن روح و استعدادهای فطری نه 

ها تناسب و موقیعت بهتری برای شکوفا  دوره باشد. بعضی

ی  ی هفت تا سی سالگی دورهشدن استعدادها دارد؛ دوره

از بسیار   یکی  استعدادهاست  شکوفایی  برای  مناسبی 

اوست   تحصیل  دوران  هر شخص،  زندگی  دوران  بهترین 

زیرا روح او آمادگی پذیرش معلومات، افکار، اندیشه را دارد  

 3شود. یات و عواطفش افزوده م و روز به روز بر ذوقی

  و به خصوص والدین آنان   آموزانمعلمانی که با دانش

دارند  بیشتری  مسائل  بهتر می  ارتباط   در  را  آنان  توانند 

از   زیرا  کنند،  همراهی  اخالقی  و  به  اعتقادی  طریق  این 

 خواهند برد. سوابق کودکی آنان پی 

رفتار    اش قلب و اندیشه وویمعلم با توجه به نفوذ معن "

میدانش تسخیر  را  از  آموز  معلم  رفتار  تمام  نماید. 

گفتارو نحوه  تا  او  اشارات  و  حرکات  عملش  کوچکترین 

آموز معلم  آموز تقلید شود. دانشممکن است توسط دانش 

را سرآمد  او  دهد زیرا شاگرد  را الگو و سرمشق خود قرار می

می شخصیتها  واالترین  و  میند داافراد  سعی  پس  کند  ، 

شخصیت او را در خویش تجلی دهد و همان راه    االت وکم

های وجودی معلم  را برود که او رفته است. گاهی ضدارزش 
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پندارد در این مواقع فرد دچار تعارض بین  را نیز ارزش می

بیند  هم اکنون میآنچه    آنچه از خانواده خود آموخته و  

  م خود دیده را نتواند شود، چنانچه اشتباهی که در معلمی

اعتماد گشته  سبت به ارزشهای از پیش آموخته بیبپذیرد ن

تا مدتها دچار سرگردانی می قابل توجه در  شوو  نکته  د. 

مسئول تربیت روح و روان، عقل    اینجا این است که معلم 

است؛ شاگردانش  فکر  به    " و  محدود  معلم  وظیفه  پس 

بایستی خود    ورود به عرصه تربیت   تدریس نیست و قبل از

 1. زدرا بسا

هایی که در جامعه به عنوان افراد عادی در  حتی انسان

ظایف را در قبال یکدیگر  کنند، همین وکنار هم زندگی می

-دارند؛ جناب آقای سجادی در این باره مثال زیبایی زده

وقتی فردی در جامعه مشغول فساد است و مرتکب  "اند:

گوید: به من  و می کند  شود، دیگری نگاه می منکرات می

اندیشند کنند. نمییک قبر دفن نمیمن و او را در    چه؟

رد کشتی شود، ولو  که جامعه مانند کشتی است. اگر آب وا

کند، بلکه همه  از جایگاه یک فرد فقط آن فرد را غرق نمی 

سازد. انسان موجودی است با جا غرق میمسافران را یک

باید  مسئولیت و  اجتماعی  و  فردی  همه  های  قبال  در 

احساس مسئولیت داشته باشد. یکی از بزرگترین  ،  هاانسان

انسانمسئولیت اجتماعی  نفاق،  ها  های  مظاهر  با  مقابله 

ها به نوعی معلم  همه ما انسان  2"شقاق و بدبختی است.

سازیم  یکدیگر هستیم و با رفتارهایمان جامعه خود را می

. 

می مشاهده  کهچنانچه  نوشتاری  در  گذشت    نمایید 

آموزان بود،  معلم نسبت به دانشتاثیرات  با  بحث در ارتباط  

پیش  ده شد همانطور که  گونه مثال ز و برای درک بهتر این

 
ران، نقش معلم در تربیت اخالقی  دیگاعظم السادات موسوی و   .1

 . 4جامعه، ص:

است؛ عام  مفهومی  معلم  کردیم  بیان  این  که    از  رفتاری 

دانش به  نسبت  دیگر  معلم  معلمان  شامل  دارد  آموزان 

حضور دارند(    )والدین، افرادی که به عنوان الگو در جامعهزندگی  

شود. به عنوان مثال یک روحانی  ان نیز میفراگیر  نسبت به

رفتار نیک و بد او بر مردم    معلم دینی مردم جامعه است و

تاثیر گذار است اگر آنچه مردم از او انتظار دارند مشاهده  

توان  کنند، جذب او خواهند شد. یا به عنوان مثال دیگر می

 د. ومحیط جامعه اشاره نم ومادر و افراد شاخص دربه پدر

 

 

 .108للطیف سجادی، اخوت و برادری در اسالم، ص:. عبدا2



 
 

 گیری نتیجه

های یک جامعه و زیر  ترین رسالتدینی از عمدهتربیت  

بنای توسعه پایدار انسانی و ابزار اصلی برای تحقق اهداف  

آید. تحقق اهداف دینی بدون  به شمار می)دنیا و آخرت(  دینی

جنبه به  نمیتوجه  اخالقی صورت  و  های  دین  زیرا  پذیرد، 

 رند. ندی وثیق بایکدیگر دااخالق پیو

هر   انسانفراگیریِ  در  اخالقی  و  فعالیتی  رفتار  ها 

ساز است که برای زندگی اجتماعی در دنیا و برای  دگرگون

شود. انسان یا راه  رسیدن به سعادت اخروی به کار گرفته می

گیرد؛ یا باید به او یاد داد. فردی که  و رسم زندگی را یاد می 

و نادانی    ند. جهلتواند کنمین عمل هم  داند به آچیزی نمی

شود. نوع فراگیری در زندگی بر جسم و  سبب گمراهی می

 روح فرد اثرگذار است.

می صورت  اشخاصی  توسط  فراگیری  که  این  گیرد 

مسئولیت تربیت افراد جامعه را به عهده دارند. ایشان دارای  

ت مقامی واال هستند از این رو احترام به آنان و همچنین دق 

ست؛ مسئولینی که  بسیار سفارش شده اآنها در امر تربیت  

می یاد  زندگی  معلمین  عنوان  به  آنان  ایشان  از  زیرا  شود، 

کند و  هرگونه که رفتار نمایند فراگیر آن را ثبت و ضبط می 

ها را  گیرد و گاهی ضد ارزش در زندگی خویش به کار می 

نویات باشد  پندارد. اخالقی که آمیخته با تقوا و معارزش می

دهد و زمینه را برای  جهت می  های فردی را عالیتحرکات و ف

می  فراهم  صحیح  معنوی  رفتار  و  اخالق  طبق  رواج  کند. 

ی دقت در اخالق و رفتار  الزمه)علیه السالم( فرموده امام علی

تعلیم به دیگران معرفت  از  فردی آن است که معلم پیش 

گفتار تربیت، با    دینی کسب کند و خود را بسازد و پیش از 

 ار تعلیم دهد. کرد

تواند با های محقق فرد در امر تربیت میبا توجه به یافته

به گفتار   اینکه:  بیفزاید  تاثیرگذاری خود  بر  اقداماتی  انجام 

خویش ایمان داشته باشد و در آن از معارف قرآنی مدد گیرد،  

خودخواهی را ترک کند، حس تفوق طلبی و برتری نسبت 

باشد. چه خوبه فراگی نداشته  آنان که  ر  در عرصه  ب است 

کنند، برای شناخت و سنجش خود  وتربیت تالش میتعلیم

از آیات الهی بهره بگیرند، چنانچه رفتارشان ضد قرآن بود  

در رفع آن بکوشند، و چنانچه موافق قرآن بود آن را تقویت 

نمایند. خودسازی و کسب معارف دینی از اقدامات اولیه در  

توان آن  ت که میگر در امر تربیتربیت است، اقدامی دیامر  

اقدامات دانست وجود دارد و آن، شناخت و   این  را مکمل 

گونه  درمان رذائل اخالقی و ملکات اخالقی است. شناخت این

العاده  های جسمی فوقهای اخالقی نسبت به بیماریبیماری

ند وش پیچیده است زیرا چندین اخالق با یکدیگر آمیخته می

 سازند.می و درمان را دشوار 

دهنده افعال فردی و اجتماعی  ق دینی صحیح جهتاخال

مسئولین انسان و  که خانواده  است  به همین خاطر  هاست 

طریق   از  فراگیران  و  دارند  فراگیر  روی  بر  مستقیم  تاثیر 

شوند. دقت الزم باید بر این ها تغذیه میها و آگاهیمعرفت

به طور  ت معلم در ذهن متربی  باشد که کماالت و شخصی

لی یابد، پس نیاز به حفاظت دارند تا بتوانند راه  صحیح تج

مستقیم را در پیش گیرند و به کمال مقصود  برسند. منظور  

از متربی و معلم، تنها معلم و شاگرد آموزشی نیست، همه  

انسان با  ما  و  هستیم  یکدیگر  معلم  نوعی  به  زندگی  در  ها 

-د می رفتار خو  سازیم، باخویش را میرفتارهایمان جامعه  

 نوعان خود باشیم. توانیم مُهری بر تایید یا رد رفتار هم

از   دیگری  عوامل  که  چرا  نیست؛  نهایی  مطلب  این  اما 

بینی نشده محیط اطراف و  جمله وضع زندگی، حوادث پیش



 
 

خلق  در  انسان،  جسم  ساختمان  در  حتی  معنویات  و  وخو 

ر یک از  . امید است که برای هزندگی انسان تاثیرگذار است

از علوم مستقل  یاد شده که هر کدام میموارد   تواند یکی 

 باشد توفیقی از سوی باری تعالی برای بررسی باشد.
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   های اسالمی ایرانیانجامد که با ارزش عرف با نامحرم و عادی شدن روابط دختر و پسر می           
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 مقدمه

فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی 

رغم اینکه عمر خیلی زیادی ندارد توانسته به  است که علی

انسانها در فراز و نشیبهای  خوبی در زندگی مردم جا باز کند.  

رنج  بسیاری  اجتماعی  آسیبهای  و  دردها  از  تاریخ همیشه 

ههای آنها وی یافتن علل و انگیزاند و همواره در جستجبرده

  .بند آنها بیا برای رهایی از  بودهاند تا راهها و شیوههایی را

آموختهها،   و  تجربهها  و  آگاهیها  این  مجموعه  از 

توانستهاند زمینههای مطالعاتی و رشتههای مختلفی را برای  

ریزی  تبیین ناهنجاریها و نابسامانیهای زندگی اجتماعی پی 

شناسی اجتماعی    کار پیدایی دانش آسیبکنند. حاصل این  

 ت.)جامعه شناسی انحراف( اس 

لعه بینظمیها و آسیبهای  آسیب شناسی اجتماعی مطا

نیز   و  آنها  پیدایی  انگیزههای  و  علل  با  همراه  اجتماعی 

انضمام   به  پدیدهها،  این  درمان  و  پیشگیری  شیوههای 

اجتماعی   گونه  بیمار  شرایط  خاستگاه  مطالعه  زیرا  است؛ 

ر کل حیات اجتماعی از قبیل: فقر،  لی تبهکاری را باید داص

ت مالی و حقوقی و دیگر  تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنی

عواملی که باعث محرومیت میشوند، زمینه مساعدی را برای  

سرقت،   اجتماعی چون: خودکشی،  آسیبهای  مختلف  انواع 

... فراهم   اعتیاد به مواد مخدر، طالق، گدایی    از .  میآورند   و 

کند و  پیدا می   وسیعی  گستره  شناسی  آسیب  مفهوم   رو   این

 . گرددوانی برخوردار می از ابعاد ارزشی و کاربردی فرا 

در این زمینه کتابی با این عنوان یافت نشد. تحقیق  

نتیجه    اموییو    آزادی،  نژادیاسمی به این  در پژوهش خود 

  اند امنیت اجتماعی راتودست یافتند که فضای مجازی می 

تواند اینکه می   وجود   ا ؛ زیرا اینترنت بمورد تهدید قرار دهد 

کار گرفته  رسانی بهقدرتمند در عرصه اطالع عنوان ابزاری  به 

عنوان انفجار اطالعات هم نام  شود، تا آنجا که گاهی از آن به 

می  این فنبرده  ولی  که  شود،  فوایدی  تمام  با  مدرن  آوری 

تهدید  برا دارد،  نیز  خطرهایی  و  داشته  ها  بشر  و  جامعه  ی 

  ای از جرائم مربوط به که امروزه، بخش عمده طوری  است. به 

امنیت  که  است  مجازی  فضای  و  اینترنت  کامپیوتر،  حوزة 

آسیبهای اجتماعی به عنوان  .  اند اجتماعی را هدف قرار داده 

اموری که نظم عمومی جامعه را به هم میزنند و هنجارهای  

میباشند. ند بسیار حایز اهمیت  مورد تعرض قرار میده  آن را

بحران محسوب که افزایش ناهنجاریها نشانهای از وجود    چرا

 .میشود و نظم اجتماعی را تهدید میکند 

هدف اصلی ایجاد فضاهای مجازی صرف نظر از اینکه   

 جنبهی مثبت اطالعرسانی دارد بر  

این   و  میباشد  مهم  اساس گسترش فرهنگ و تمدن غرب 

طریق   از  امیتواند  ارزشها  بردن  بین    هنجارها،  تقادات، عاز 

شود، ایجاد  و...  ا  باورها  مجازی  آسیبهای  فضای  از  ستفاده 

سپس اجتماع را دربر میگیرد و حتی میتواند   ابتدا خانواده و 

بدبینی ایجاد کند و تمام ارزشها را مورد شک و تردید قرار  

 اعی و روند رو به رشدبا توجه به اهمیت آسیبهای اجتم.  دهد 

بیشک   تفکری  آن  به  نیاز  اجتماعی  آسیبهای  در  مداخله 

آ فعالیت  که  دارد  پیشگیری  جامع  مختلف  سطوح  در  ن 

باشد  پیشگیری  قابل  و حمایت  از  میلیون   .مراقبت  سال  ها 

با ابزار به شکار  انسان  .اختراع آتش و ابزار گذشته است ها 

  امه بشر به کشت و زرع اند. در ادپرداخته و روزگار گذرانده 

ته است و  ورزی )موج اول( شکل گرفروی آورده و عصر کشا

این دوره بوده است. بعد از هزاران سال،    زمین نماد اقتدار در 

فکر و اندیشه بشری رشد کرده و دست به اختراع و اکتشافات 

زد و عصر صنعت )موج دوم( شروع شد و با ورود صنایع و  

ها را  انات راحتی و آسایش انستکنولوژی به زندگی، موجب



 
 

و سرمایه و پول مشخصه اصلی آن شد؛ پس با فراهم آورد  

نیا به  زمینه توجه  در  دانش  و  اطالعات  به  انسان  های  ز 

مختلف، عصر اطالعات و ارتباطات یا دوره فرا صنعتی )موج  

انگیزی را  های شگفتسوم( آغاز شد و تغییرات و دگرگونی 

  کامپیوتر  با   سوم   موج  وجود آورد.  در ابعاد مختلف بشری به 

توسعه علم، دانش و فناوری    سرعت  و  شد   شروع   اینترنت  و

به شدت افزایش پیدا کرد؛ کسب اطالعات، آگاهی  اطالعات 

است سوم  موج  اصلی  دانایی مشخصه  اخیر  و  سالهای  در   .

شبکههای اجتماعی به عنوان بزرگترین دستاورد اینترنت و  

مخت دالیل  به  مجازی  بفضای  نامحدود  جمله  از  ودن  لف 

بیهویت و    ارتباطات،  بیمکانی  زیاد،  بسیار  آزادی  بودن، 

و ... با اقبال عمومی مواجه شده و هر کدام    بیزمانی کاربران 

دادهاند.  گسترش  را  فعالیتهایشان  خود،  اهداف  تناسب  به 

استفاده از تکنولوژیهای نوین و فضای مجازی عالوه بر اینکه  

اگر درست مدیریتمزیتهای فراوانی د و نظارت نشود    ارد، 

 جدی محسوب میشود. تهدید 

 مفهوم شناسی  -الف

 اينترنت  -1

های اینترنت، شبکه گسترده جهانی است که شبکه 

رایانه  اندازه مختلف  در  رایانه ای  حتی  و  متعدد  های  های 

افزارهای گوناگون و  افزار و نرم شخصی را با استفاده از سخت

کند. این شبکه  ی اطی به یکدیگر متصل مبا قراردادهای ارتب

رایانه جهان تلفن،  خطوط  طریق  از  شخصی  ی  و  های 

شود و با اختصاص  ای به یکدیگر متصل می های رایانه شبکه

امکان  نشانه آنها،  از  یک  هر  به  مشخص  الکترونیکی  های 

برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان تمام کسانی فراهم  
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عات میان  صل هستند و تبادل اطالکند که به شبکه متمی 

 .سازدصورت متن، صدا، تصویر و فیلم میسر می   آنان را به

در مجموع »شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی مالقات 

عمومی شهروندان جهان و یک نقطه تالقی عمومی است که  

کشور جهان با هم در    155ها نفر از بیش از  در آن میلیون 

اینترنت در    دهند.می را تشکیل می ارتباطند و سازمان عظی

انقالب دیجیتالی واقع دنی از  سیستم  و    1ای مجازی حاصل 

  2.عظیم و جهانی متشکل از انسان، اطالعات و رایانه است

ترین  ظهور شبکه جهانی اینترنت که یکی از برجسته 

پیشرفت فناوری  نمایانگر  است،  اطالعاتی  و  ارتباطاتی  های 

اد و تغییرات فناورانه انسان امروزی است که نقش آن در ایج

ت. سنیوشی پاجتماعی و به ویژه تغییرات ارزشی قابل چشم 

ی  ینترنت، نخستین فناوری است که برقراری ارتباط تعامل ا

سیستمی   و  ساخته  میسر  کاربران  میان  را  عامه  سطح  در 

و   اطالعات  مردم،  شامل  که  است  جهانی  و  گسترده 

ای  نه ای با برتری رساکامپیوترهاست. همچنین فرهنگ رسانه 

مسلط  و  فراگیرترین  در اینترنتی،  اثرگذار  فرهنگ    ترین 

جامعه است و برای کسانی که به زندگی در این عرصه عادت 

فضای  انکرده  این  در  با حضور  روزمره  زندگی  از  بخشی  د، 

   .کند مجازی معنا پیدا می 

 3هاي اجتماعیشبكه  -2

های اجتماعی نوعی ساختار اجتماعی به شمار  شبکه

گره آینمی  از  که  شده د  تشکیل  متعددی  این های  که  اند 

سازمانمیها  گره  یا  افراد  مهمتوانند  باشند.  این ها  آنکه  تر 

وی یک یا چند نوع خاص از وابستگی به یکدیگر  ها، از س گره 

وابستگیمتصل  هم اند.  دوستانه،  روابط  چون  شهری  هایی 

3 .Social Networks44، جعفری، و دیگران، ص  



 
 

هم  اداریبودن،  روابط  مجازی،  روابط  بودن،  ...   وطن    1و 

می شبکه را  اجتماعی  و  های  مجازی  به  غیرمجازی  توان 

شبکه  کرد:  واقع  تقسیم  در  غیرمجازی  اجتماعی  های 

های  ای از افراد و گروه وسط مجموعه هایی هستند که تشبکه

 .کنند به هم پیوسته، در محیط اجتماعی عمل می 

اجتماعی  شبکه شبکه  یا  مجازی  اجتماعی  های 

هایی است که  سایتای از وب عه سایت یا مجمواینترنتی، وب 

های  ها، افکار و فعالیت مندیدهد عالقه ن امکان می به کاربرا

اشترا به  یکدیگر  با  را  دیگر،  خود  عبارت  به  بگذارند.  ک 

سایتشبکه مجازی،  اجتماعی  با های  که  هستند  هایی 

مانند   امکاناتی  افزودن  و  موتور جستجوگر  یک  از  استفاده 

اینترنتی گفت  الکترونیک، پیام 2)چت  وگوی  انتقال    3رسانی 

قالب تصو در  را  کاربران  بیشتر  ارتباط  امکان  و...،  صدا  یر، 

و  شبکه فردی  روابط  از  می ای  فراهم  آورند. گروهی 

های از جمله شبکه  7پادکست  6یوتیوب،  5توییتر،   4بوک، فیس

  8. اجتماعی مجازی هستند 

به  ا ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  گسترش  مروزه 

زندگی  گ کجای  هر  در  که  است  جلوههای  ونهای  انسان، 
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2 .Chat 

3 .Email 
4 .Face book 

میکروبالگینگ است که با شعار وییتر هم یک سرویس به اصطالح  .  5

پا به عرصه وجود گذاشت. هدف    2006نید؟« در مارس  ک»چه کار می

کاربران اینترنت بتوانند  اصلی توییتر فراهم کردن این امکان بود که  

در هر لحظه و به سادگی، اتفاقاتی را که در اطرافشان در حال وقوع 

 است، در فضای مجازی منتشر کنند
6 .YouTube :م و  های وب نسل دوترین سایتتیوب، یکی از مهمیو

گذاری ویدئو است. یوتیوب را چاد هرلی،  ترین سایت به اشتراکمعروف

کر جواد  و  کارمندان استیون چن  از  سه  هر  که  آوردند  وجود  به  یم 

در    Pya Pal  شرکت دقیقاً  یوتیوب  دامنه   2005فوریه    15بودند. 

میخورد.   چشم  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حضور 

شده در قالب آن، در عین حال    اینترنت و سرویسهای ارائه 

اما  است  اطالعات  تبادل  و  کسب  برای  مفیدی  ابراز  که 

پیامدهای فضای سایبر در حوزه   باشد.  نیز  میتواند مخرب 

ف راهبردی،  ها  های  فرصت  ذکر  با  اجتماعی  و  رهنگی، 

تهدیدات، گاهی اثرگذار در شناخت سایبر به شمار میآید. 

تغییر و  بازیگری  همچون  و    پدیدههایی  گسترش  هویت، 

اجتماعی   رفتار  واقعی،  انزواطلبی  اخالقی،  ناهنجاری  تولید 

و   به فضای  مجازی  اعتیاد  زندگی،  تغییر سبک  شبکهای، 

بنی بر  تاثیر  دوم،  نقض  زندگی  بیدینی،  ترویج  خانواده،  ان 

محسوب  سایبر  فضای  پیامدهای  از   .. و  خصوصی  حریم 

ابداع   کـشف  پژوهـش،  این  نهایی  هدف  تبیین میشود.  و 

پیامدهای   کاهش  برای  مؤثر،  سیاستهایی  و  توصیهها 

فرصتهای   از  شایسته  بهرهگیری  و  سایبر  فضای  نامطلوب 

  پدیـد آمـده از فـضای سایبر است.

جتماعی  ل جدیدی از فضای روابط ایبری نسفضای سا

اسـت که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارد، به خوبی توانسته  

م سنین  در  مردم  زندگی  از  در  مردم  کند.  باز  جا  ختلف 

اندازی شد. شش ماه بعد  بعد راه  هایثبت شد و سایت به تدریج در ماه

 افتتاح شد.  سایت به طور رسمی و عمومی  2005ه در ماه م
7  .: Pod cast. صویری هستند که در های صوتی یا تها فایلپادکست

آنها مشترک شوند.  شوند و کاربران میاینترنت منتشر می توانند در 

 broadcasting پاد( و)آی I pod هایآمیزی واژهاین واژه، از هم

 ای نیز پادکست را سرواژ کلماتعده  )پخش( پدید آمده است. هر چند 

Demand Narrowcasting Personal On دانند که واژهمی 

Narrowcasting  مقابل در  محدود  ارسال  معنی   به 

Broadcasting  به معنی ارسال کالن به کار رفته است. واژه نامه

واژه   آکسفورد  امریکایی  نامیده  جدید  سال  واژه  برترین  را  پادکست 

   .http://fa.wikipedia.org/wiki .تاس
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گردهم   مجازی  فضای  در  متفاوت  اجـتماعی  گـروههـای 

آمدهاند و بدون محدودیت هر لحظه در هـر کـجا که باشند 

نقطه هر  با  بمیتواند  ارتباط  بخواهند  که  از جهان  رقرار  ای 

کند و این امر به مـرور مـیزان کـنترل خانواده ها و مدارس 

نی و  جدید  نسل  جهتگیریهای  آموختههای  و  کیفیت  ز 

متأثر   را  و جامعه  تـربیتی خـانوادههـا، مدارس  و  آموزشی 

ساخته است. بنابرین الزمۀ تعادل در این محیطهای مجازی  

یـ از  ابرخورداری  فناوری  و  فـنی  مـهارتهای  ست. کسری 

اینترنت و سرویسهای ارائه شده در قالب آن، در عین حال  

تـب و  کسب  برای  مفیدی  ابزار  اما که  است  اطـالعات  ادل 

ابزار   اینترنت  دیگر،  بیان  به  باشد،  نیز  مخرب  میتواند 

قدرتمندی اسـت کـه هـم میتواند باعث فساد گردد و هم  

تعلیم و  آموزش  اجتماعی    ابزار  و  فرهنگی  علمی،  رشد  و 

نوجوانان را فـراهم آورد. در نتیجه بررسی مسائل مربوط به  

حیح و برنامه ریـزی  این شبکهها جهت اتخاذ تصمیمات ص

دقـیق تـوسط مسئوالن فرهنگی و اجتماعی و نیز والدین 

ضروری است. حال با توجه به این مقدمه این سـؤال مـطرح  

ی مجازی چیست و چگونه میتوان  میشود که تأثیرات فضا 

 .تأثیرات زیـانبار آن پیشگیری نـمود از

با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامع در  

اطالعات جام فناوری  بـه  اخـیر  سالهـای  در  نیز  ما  عه 

ارتباطات توجه زیادی شده است ولی در این رابطه آسیبهای  

آ  ریشهیابی  به  است  ضروری  که  دارد  وجـود  ن  جـدی 

  187مندی از اینترنت در بین  پرداخت. کشور ما از نظر بهره  

درصد استفاده کنندگان  35دارد که    87کشور جـهان رتـبه  

مصرف    اینترنت میانگین  و  میدهند  تشکیل  جوان  قشر  را 

 
 24ص  ،دکان و نوجوانانتأثیر اینترنت بر کو . صادقیان،1

شبکه های دوسـت    1دقیقه در هفته   52شـده بـرای اینترنت  

این در  سوم  رتبه  جوانان  میان  در  ما  کـشور  در   یـابی 

کردهاند  کسب  اینترنت،    2.شـبکههـا  ای  رسانه  فرهنگ 

مـهمتر،   آن  از  و  کـرده  اشتغال  را  جوانان  ذهنی  فضای 

خانوا نقش  کـه  نمایانگر  است  ابـررسانه  ایـن  کنار  در  ده 

تـ کنترل  حد  چه  تا  خود  فـرزندان  روی  و  والدیـن  ربیتی 

 .نـظارت اخالقی دارند 

نوع جدیدی    بروز آسیبهای نوظهور میتواند زمینهساز

انی باشد، به همین دلیـل، برنامه  از آسـیبهـای اجتماعی و رو

های   آسیب  کاهش  و  پیـشگیری  شـناسایی،  برای  ریزی 

ظهور الزم و ضـروری اسـت. در این مقاله سعی شده است نو

اینتر با  مرتبط  های  آسیب  در  به  عـضویت  ویـژه  به  نت 

این گونه    شبکههای اجتماعی مجازی پرداخـته و بـرای رفـع 

 . مـعضالت پیـشنهاداتی ارائه میگردد

و   مجازی  فضای  تأثیرات  مورد  در  نـظری  مـبانی 

مسائل اجتماعی که جوامع  تربیت اسالمی یکی از بزرگترین  

امروزی بـه آن مبتال هستند، ضعف بنیاد خانواده است. از  

نابهنجاری   صـورت  بـه  خـانواده  مشکالت  کـه  آنـجایی 

د، خانواده و سالمت آن از اهمیت فوق  اجتماعی بروز میکن

ظر از آمار و ارقام باال و  العادهای برخوردار هستند. صرف ن

مـسائلی   در  که  ازدواج  روزافزونی  سن  باالرفتن    – مـانند 

  گی خـانواد  مـسائل  سـایر  و  فـحشا   منزل،  از  فرار   -طالق

از   نـارضایتیها  عـاطفی،  ارتباطات  سردشدن  دارد،  وجـود 

دگی است که باعث ناکامی و شکستهای بزرگی  زندگی خانوا 

اینها نشان از مشکالت عمیقی    در زندگی جوانان شده است. 

ه نوعی باید ریـشه یـابی و درمـان  در سطح خانواده دارد که ب

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به اینترنت و  . ستارزاده، 2

 9، صپیامدهای آن



 
 

مشکال بروز  در  اصلی  های  زمـینه  از  یـکی  ت  شـوند. 

فضای   مشترک،  زندگی  از  نارضایتی  اصوالً  و  خانوادگی 

حت تأثیر تولیدات رسانه ای به وجود آمده  مجازی است که ت

رضاء از زنـدگیهای مشترک را و باعث شده تا سطح توقع و ا 

ن باال ببرد. تحت تأثیر این فضا،  به ویژه در میان نسل جوا

ب داشته  انتظار  زندگی مشترک  از  باید  به  آنچه جوان  اشد. 

نوعی تحریف میشود و لذت و صمیمیتی که از برنامههـا و  

ات رسانهها، مانند فیلمها و سریالها در اذهان جوانان  مـحتوی

تا   میبندد  قابل  نقش  طبیعی  زندگی  در  زیادی  بسیار  حد 

نخواهد   برای  دستیابی  زیانباری  تبعات  میتواند  این  و  بود 

 .آینده جوانان بـه هـمراه داشته باشد 

آسیبهای    -ب و  اجتماعی  شبکههای 

 خانوادگی 

ی اجتماعی بر کاهش ثیر مثبتی که شبکههاأدر کنار ت 

ادن فاصلهها و رشد اطالع رسانی داشتهاند، از سوی دیگر  د

زیکی  مشاهده میشود که موجب کاهش ارتباط رودررو و فی

انسانها نیز شده اند. مطالعات حاکی از آن است که کاربران  

اجتماعی کمتر به دیدار دوستان و بستگان خود  شبکههای  

و یا با گذاشتن پیام با    میروند و به جای آن به صورت برخط 

خانواده   اعضای  با  کمتر  میکنند،  برقرار  ارتباط  خود  آنها 

کنار در  که  هنگامی  همچنین  و  میکنند  اعضای    صحبت 

خانواده خود هستند کارها و فعالیت های شخصی خود را در  

ا ترتیب شبکههای  این  به  میکنند.  پیگیری  جتماعی 

سبک در  بنیادین  تغییرات  اجتماعی  و    شبکههای  زندگی 

فرهنگ جوامع مختلف ایجاد میکنند و توانستهاند بر الگوی  

 .ثیر بگذارند أدگی افراد ت روابط خانوا

 
 8، ح112، ص2. کلینی، کافی، ج1

 هاوادهپاشیدگی خانازهم 

ویژه  منزلت  و  قداست  خانواده،  برای  قائل  اسالم  ای 

گونه  به  مقایسه  است؛  قابل  آن  با  نهادی  و  بنا  که هیچ  ای 

 فرماید:ره می در این با -صلی اهلل علیه و آله و سلم– پیامبر. نیست

اللّ» المُتَعفِّ  هإنَّ  العَفيفَ  الحَليمَ  الحَيِي  با حیای فَيُحِبُّ  انسان  ؛ خداوند 

    1دارد«.  ورزد، دوستدامنی میدامنی را که پاکبردبار پاک

 فرماید:  می -علیه السالم–  همچنین حضرت علی

العفاف اشرف االشراف» با شرافتانسان  2؛ اهل  افراد های عفیف  ترین 

 شریف هستند«. 

شبکه  در  متأسفانه  غیرمستقیم  اما  طور  به  اجتماعی  های 

مورد هجمه واقع شده است. حیازدایی و از بین بردن قبح 

فراهم   و  نامحرم  با  بر  رابطه  افزون  آلوده،  فضای  آوردن 

آسیب و  آسیب مشکالت  شد،  اشاره  آنها  به  که  های  هایی 

خانواده  و  کاربران  برای  هم  را  ددیگری  دارد.  ها  پی  ر 

خانوادهازهم بنیان  روابط پاشیدگی  ایجاد  دنبال  به  ها 

هاست. آمدهای منفی استفاده در این شبکه نامناسب از پی

ای  ایران ندارد. نتایج مطالعه البته این مسئله اختصاصی به  

ها در این  دهد، حدود یک سوم طالق می   در انگلستان نشان 

  رتباط است. وکالی بوک در اکشور با شبکه اجتماعی فیس

بوک روز به روز به  طالق در امریکا، بر این باورند که فیس 

ازدواج  فروپاشی  در  اثرگذاری  می عامل  تبدیل  شود.  ها 

کرَ کِی  کِلی  و  »فیس ف جِیسون  کتاب  در  و  اسکای،  بوک 

تأثیر فیس  به  ازدواج ازدواجتان«  نابودی  در  ها هشدار  بوک 

 نویسند: دهند. این دو در وبالگ خود می می 

 369، ص6. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج2
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تر از آن که عقل سلیمشان بخواهد تصمیم بگیرد، تایپ »مردم سریع

کنند و بیشتر درگیر احساسات کنند و دکمه ارسال را کلیک میمی

 1.«دهند تا بررسی عاقالنه کاری که انجام می آنی خود هستند

 در حوزة روابط همسران ها آسیب  -1

های   شبکه  که  اند  داشته  اظهار  محققان  برخی 

ت نسبتاً أاجتماعی  اند.   ثیر  داشته  آمارهای طالق  بر  زیادی 

نسبت های طالق رو به افزایش است و شواهدی در دست 

نظیر اجتماعی  های  شبکه  دهد  می  نشان  که  فیس    است 

بوک و مای اسپیس زمینههایی برای عدم پایبندی به ازدواج  

فراهم آوردهاند و به آمارهای باالتر طالق راه میبرند. برخی  

آسیبهایی   اجتماعی،  شبکههای  به  وابستگی  که  معتقدند 

نظیر ازدواج اینترنتی، طالق و ازهم پاشیدگی خانواده را در  

نگلیس به گونۀ  کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و ا

چشمگیری افزایش داده است. آمارها در ایاالت متحده نشان  

ج  حداقل یک زوج از هر پنجاه زو   2011میدهد که در سال  

های اجتماعی  همتاهل، آشناییشان از طریق پایگاههای شبک

شکل گرفته است؛ در عین حال چهار مورد از هر پنج مورد  

ز گفتهاند که شاهد وکالی مشاور در امور طالق در آمریکا نی

افزایش در موارد طالق مرتبط با شبکههای اجتماعی بوده  

ش گفته،  های اجتماعی پی  اند. عالوه بر این، سایتهای شبکه

افراد   تا در جستجوی  را وسوسه میکند  ناخشنود  همسران 

دوستان   سابق،  کالسیهای  هم  دوستان،  )نظیر  دیگری 

ند که بالقوه  صمیمی دوران کودکی، یا دوستان جدید( برآی

زمینۀ خیانت به همسران کنونی افراد را فراهم و بر ضد نهاد  

 2.خانواده عمل میکند 

 
1 . Divorce-online 

روابط    هاآسیب   -2 حوزة  و ودر  الدین 

 فرزندان 

پدیده شبکه های اجتماعی، خرده فرهنگ نوجوانان  

و جوانان را تحت تأثیر خود قرار داده است و در عین حال  

بروز نگرانیهایی در میان به    موجب  والدینی شده است که 

واسطه نداشتن سواد رسانه ای مدرن، از دنیای نسل جوان  

تو با  اند. این در حالی است که  افتاده  ه به گسترش  ج دور 

یا  گفتگو  امکان  عدم  شرایط  در  نسلی  شکاف  روزافزون 

مفاهمه با نسل جدید، نگاه و نگرش منفی در میان والدین 

تماعی شدت مییابد.  به رسانه های جدید و شبکه های اج

شبکه های اجتماعی شیوة تعامل فرزندان با والدین را نیز  

رابطۀ    ن دگرگون کرده است. بر اساس تحقیقاتی که پیرامو

در   انجام شده است،  بوک  آنها در فیس  والدین  و  فرزندان 

سالگی،    حالی هفده  تا  سیزده  سنین  در  درصد   65که 

دوستی  درخواست  خود  والدین  برای  ارسال    نوجوانان 

به   میزان  این  باالتر،  در سنین  کاهش    40میکنند،  درصد 

والدین پیدا می کند. همچنین د این  معموالً  نظر  ارسال  ر 

که ارتباط را آغاز می کنند و این رابطۀ یکسویه با    هستند 

وجود   با  کند.  می  پیدا  افزایش  فرزندان  سن  افزایش 

ه  محدودیت های سنی برای دسترسی به برخی امکانات شبک

های اجتماعی، کودکان و نوجوانان با انتخاب سن های باالتر  

فعالیت میکنند،  و  کرده  نام  ثبت  اجتماعی  در شبکه های 

یب کودکان وارد دنیایی میشوند که پیش از این تبدین تر

 . بزرگترها نیز تجربه زندگی در آن را نداشته اند 

تأثیر شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی )با . ساعی، نظری مقدم،  2

 11، صالمت اجتماعی(تأکید بر س



 
 

 بندوبارياشاعه فساد و بی  -3

دوری از حیا و عفت، یکی  بندوباری و  وجود فضای بی 

ویژگی ا شبکه ز  برخی  است. های  مجازی  اجتماعی  های 

می  اسالبدیهی است، وجود این پدیده که در فرهنگ غیر  

قرمز   خط  است،  متداول  و  رایج  امری  غربی  کشورهای 

 خداوند میفرماید:  1. فرهنگ ماست

كَ أَزْكَي لَهُمْ إِنَّ لِقُلْ لِلْمُؤِْمنِينَ يَغُضُّوا ِمنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَ»

يَصْنَعُون بِمَا  خَبِيرٌ  و  اللَّهَ  نهند  فرو  دیده  بگو،  ایمان  با  مردان  به  ؛ 

پاکیزهپاک آنان  برای  این  که  ورزند  ادامنی  آنچه تر  خدا  زیرا  ست؛ 

وَقُلْ لِلْمُؤِْمنَاتِ يَغْضُضْنَ ِمنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ کنند، آگاه است.« »می

عَلَي هُفُرُوجَ بِخُمُرِهِنَّ  وَلْيَضْرِبْنَ  مِنْهَا  ظَهَرَ  َما  إِلَّا  زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ  وَلَا  نَّ 

إِلَّ زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ  وَلَا  أَوْ جُيُوبِهِنَّ  بُعُولَتِهِنَّ  آبَاءِ  أَوْ  آبَائِهِنَّ  أَوْ  لِبُعُولَتِهِنَّ  ا 

وْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَ  أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

هُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ َما مَلَكَتْ أَيْمَانُ

عَلَ يَظْهَرُوا  لَمْ  الَّذِينَ  الطِّفْلِ  أَوْ  الرِّجَالِ  ِمنْ  وَلَا ي  الْإِرْبَةِ  النِّسَاءِ  عَوْرَاتِ 

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ َما يُخْفِينَ ِمنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَي اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا 

؛ و به زنان با ایمان بگو، دیدگان خود را از هر مُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَالْ

پاک و  ببندند  فرو  آشکار ور  دامنینامحرمی  را  خود  زیورهای  و  زند 

نگردانند، مگر آنچه طبعاً از آن پیداست و باید روسری خود را بر گردن 

ان با پدرانشان خویش فرو اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانش

پدران شوهرشان یا پسرانشان شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران  یا 

کیش خود با کنیزانشان یا  همبرادرشان یا پسران خواهرشان یا زنان  

های زنان نیازند با کودکانی که بر عورتخدمتکاران مرد که از زن بی

به گو قول حاصل نکرده را  پاهای خود  نکنند و  به ونهاند، آشکار  ای 

می نهفته  زینتشان  از  آنچه  تا  نکوبند  ای زمین  گردد.  معلوم  دارند، 

 
؛ حرعاملی، وسائل  10. تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم،ح1

 281، ص3الشیعه، ج
، 14مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج؛ 31-30(، آیه24. سوره نور)2

 443ص

کنید، امید که رستگار به مؤمنان، همگی از مرد و زن به درگاه خدا تو

  2شوید«.

 همچنین میفرماید:

يْهِنَّ ِمنْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤِْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَ»

اللَّهُ وَكَانَ  يُؤْذَيْنَ  فَلَا  يُعْرَفْنَ  أَنْ  أَدْنَي  ذَلِكَ  رَحِيمًا  جَلَابِيبِهِنَّ  ای غَفُورًا   ؛ 

های خود را بر پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمن بگو: پوشش

خود فروتر گیرند. این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند  

  3تر است و خدا آمرزنده و مهربان است«.نزدیک به احتیاط
و ترویج آن، آثار ویرانگر و سوئی در نسل جوان و به  

های  اهد داشت. برای مثال، در نوشته جامعه خودنبال آن در  

های نامناسب بوک«، نمونه عکس آموزشی ـ تبلیغاتی »فیس 

شود تا کاربران به  و شخصی از افراد مختلف نمایش داده می 

شوند.  در تشویق  اجتماعی  شبکه  این  در  خود  تصاویر  ج 

گروه  برای  بدون محدودیت  مانند فعالیت  های ضداخالقی، 

ن انواع روابط نامشروع، بخش دیگری  و مروجا  گراهاجنسهم

بندوباری است. گاهی عوامل جرم و  از مصادیق فساد و بی 

این  از  با سوءاستفاده  باندهای منحرف که  و  فساد و فحشا 

ها درصدد گسترش فساد هستند، با ظاهری فریبنده  شبکه

دهند،  پذیر قرار می خود را در معرض دوستی با افراد آسیب

ها و خطرهای جدی  کاربران جوان، آسیب ری برخی  انگاساده

را به دنبال خواهد داشت. همچنین به دلیل آزادی مطلق و  

شبکه بی این  در  گاهی  کاربران،  حصر  و  تصاویر  حد  ها 

شود. برای مثال، افرادی در  به نمایش گذاشته می  مستهجن

با بوک« و »بالگ اسپارتفیس » به نمایش گذاردن بدن    « 

اعتراض خود علیه حجاب را داشتند. د اعالم  برهنه خود قص

،  17؛ مکارم شیرازی، همان کتاب، ج59(، آیه33. سوره احزاب)3
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http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/article/show/page/11/id/238100?#book-footnot-6


 
 

این چنین صفحاتی به راحتی در فضاهای مجازی برای همه  

کاربران قابل تماشاست. آنچه حساسیت مسئله را دوچندان  

این است که در حال حاضر در بین کاربران بیشترین کند،  می 

تردید،  سال هستند. بی   25تا    18کنندگان جوانان  استفاده 

ا محتوامشاهده  حریمین  زیان ی  آثار  برای  شکنانه  باری 

حس   دلیل  به  نوجوانان،  و  جوانان  داشت.  خواهد  جوانان 

عالقه  عشق،  کنجکاوی،  جدید،  چیزهای  شناخت  به  مندی 

کمی آسیب   جذابیت،  و  سنی  اقتضای  پذیری،  تجربه، 

 .ها هستند ترین ابزار در دست این شبکهمهم

ه ساحر،  نفر شایعدرآغاز فراخوان پیامبر، یک یا چند  

این  شنیدن  با  دیگران  و  ساختند  را  بودن  شاعر  و  کاهن 

کردند  پخش  مردم  میان  سرعت  به  را  آنها  این   .شایعات 

شگان خود نیز باور  ای رواج یافت که کفرپیشایعات به گونه 

شاعر و مجنون خواندند و قرآن را   کردند و پیامبر را ساحر،

« کردند:  معرفی  اباطیل  و  شعر  الْوَسحر،  هَذَا قَالَ  كَافِرُونَ 

وَيَقُولُونَ »  ؛3« إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ»  ؛2« بَلْ هُوَ شَاعِرٌ »  ؛1« سَاحِرٌ كَذَّاٌب

که قرآن کریم به شدت    4« جْنُونٍَأئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَ

 از آن نهی کرده است.

 اعتیاد به شبکه های مجازی -4

آسیبهای    از  آ یکی  به  اعتیاد  به  اینترنت،  است  ن 

میلیون استفاده کننده از اینترنت در   47طوری که از میان  

با   5تا    2امریکا   و  اند  شده  اینترنتی  اعتیاد  دچار  میلیون 

گریبانگیر   زیادی  با    5.هستند معضالت  نیز  ما  جامعه  در 

گسترش روزافزون اینترنت شاهد این مسأله هستیم. نتیجه  

 
 4(، آیه38. سوره ص)1
 5(، آیه21. سوره انبیاء)2
 6(، آیه15. سوره حجر)3
 36(، آیه37. سوره صافات)4

شد  انجام  میدهد  تحقیقات  نشان  کشور  در  بیشترین ه  که 

  دختران و زنان و پسران جوان  استفاده کنندگان از اینترنت

  28درصد از آنها به خاطر حضور در چت روم،    35هستند و  

اینترنت  بازیهای  برای  چک    30ی،  درصد  منظور  به  درصد 

درصد نیز به دلیل جستجو،    25کردن پست الکترونیکی و  

 6.که جهانی هستند در شب

واند مشکالت جدی تحصیلی و  اعتیاد به اینترنت میت 

استفاده   اگر  آورد.  وجود  به  مخاطبان  برای  خانوادگی 

از   دوری  ماه  یک  مدت  به  نتوانند  اینترنت  از  کنندگان 

اعتیاد به آن قرار  اینترنت را تحمل کنن د در معرض خطر 

دارند. متأسفانه ما شاهد این پدیده در میان جوانان هستیم،  

صبح با اینترنت میگذرانند و   ری که برخی، شبها را تابه طو

آغازگر آسیبهای   این مسأله  را خواب هستند و  تمام صبح 

به   میتوان  آسیبها  این  جمله  از  میشود.  نیز  دیگر  متعدد 

خانو و  آسیبهای  جسمی  روانی،  عاطفی،  ارتباطی،  ادگی، 

 .اقتصادی اشاره کرد

تیادآور و  اگر بپذیریم که هر چیزی میتواند جنبه اع

خود بگیرد، در این صورت کامالً منطقی خواهد   بیمارگونه به 

بگوییم.   سخن  مجازی  های  شبکه  به  اعتیاد  از  که  بود 

وابستگی روزافزون مخاطبان به شبکه های اجتماعی و صرف  

پستهای   بازنشر  انتشار پست،  برای  زمانهای طوالنی  کردن 

قابلی امتحان کردن سایر  و  تهایی که  سایرین، الیک کردن 

اعی در اختیار آنها قرار میدهند، نوعی از  شبکه های اجتم

را به   8به نام اعتیاد به شبکه های اجتماعی 7اعتیاد اینترنتی 

پیامدهای  وجود آورده است. اعتیاد به شبکه های اجتماعی  

 158. اکبری، آسیبشناسی اجتماعی، ص5
 35، ص1378. بیابانگرد، 6

7 .internet addiction 
8 .social media addiction 



 
 

خجالتی شدن،    روحی متفاوتی برای کاربران دارد، افسردگی، 

از اجتماع و کاهش اعتماد به  گوشه گیری و تمایل به دوری  

 .نفس از جمله این عوارض است

نداشتن    دیگران،  با  صمیمی  و  پایدار  روابط  نبود 

های   عرصه  در  شکست  کلی،  طور  به  و  نفس  به  اعتماد 

برای اعتیاد افراد به اینترنت فراهم  گوناگون زندگی، زمینه را  

م.( در این زمینه نشان  1997می کند. نتایج پژوهش یانگ )

اد به اینترنت در افرادی که  اد که یکی از دالیل مهم اعتید

حمایتهای   آوردن  دست  به  دارند،  کمتری  عمومی  روابط 

اینترنتی   ارتباطهای  با  اجتماعی  حمایت  است.  اجتماعی 

به  تر  آسان  و  های    زودتر  شبکه  به  ورود  با  میآید.  دست 

اجتماعی و به ویژه »اتاقهای گپ« نوعی آشنایی و همدلی  

آید که دارای ارزش ها،  دردی میان کاربران، پدید می یا هم

معیارها، زبان، نشانه ها و نوآوریهای ویژه ای است و همگان  

از   بسیاری  فضا،  این  در  میکنند.  همنوایی  هنجارها  این  با 

صی، میان افراد رد و بدل میشود، بدون اینکه  اطالعات شخ

احساس ترس، طرد شدن و در معرض داوری بودن وجود  

ارد نوع  این  ایجاد  باشد.  احساس اشته  پیدایش  در  تباط، 

 1. حمایت اجتماعی موثر است

از    یکی  را  اینترنت  به  اعتیاد  پژوهشگران  برخی 

آسیبهای روان شناختی بسیار زیانبخش میدانند که کنش  

ری بهنجار و سالمت روانی فرد را در جنبه های مختلف  گ

عتیاد به شبکه  شماری از پیامدهای منفی ا  2مختل میکند. 

 :اساس یافته های گلدبرگ عبارتند از  های اینترنتی بر

 
بررسی اهداف آشکار و پنهان شبکههای اجتماعی؛ ی، جعفری، . عقیل1

 24ص
 .219ها و ثبات سیاسى، ص گروهى از نویسندگان، رسانه. 2

منظور  .  1 به  زندگی  سبک  در  شدید  دگرگونیهای 

 گذراندن زمان بیشتری در شبکه؛ 

 کاهش کلی فعالیتهای بدنی؛.  2

ه سالمت فردی و در نتیجه، پرداختن  جهی ببی تو.  3

 به سرگرمیهای اینترنتی؛ 

 هم زندگی؛ دور شدن از فعالیتهای م.  4

یا  .  5 و  خواب  برای  کمبود  خواب،  الگوهای  تغییر 

 گذراندن زمان بیشتری در شبکه؛ 

دادن  .  6 دست  از  نتیجه،  در  و  معاشرت  کاهش 

 دوستان؛ 

 غفلت از خانواده؛ . 7

 . یتهای شغلی و شخصیبی توجهی به مسئول. 8

 افسردگی و انزواي اجتماعی -5

یکی از کاربردهای اصلی شبکه های مجازی،    اساساً 

با دیگران است. با این حال بسیاری    برقراری ارتباط اجتماعی 

از گزارشها حاکی از آن است که شیوه های گوناگون ارتباط  

  3از طریق اینترنت، در پایین ترین سطح کیفی قرار میگیرند.

عموماً مجازی،  فضای  در  و    ارتباط  است  استوار  متن  بر 

براین، از نشانه های بصری و شنیداری در تعاملهای رودررو  بنا

است. بسیاری از روان شناسان این نگرانی را داشته  بی بهره 

اند که آسانی ارتباطهای اینترنتی، چه بسا افراد را وادارد تا  

بگذرانند؛   تنهایی  به  را  بیشتری  با زمان  بر خط  به صورت 

رار سازند و این  غریبه ها صحبت کنند و ارتباط سطحی برق

ارتباط    کارها را به قیمت از دست دادن گفتگوهای رودررو و

های فامیلی و دوستانه انجام دهند. پژوهشگران در پژوهشی  

احمدنیا،  3 شبکه.  تاثیرات  شناختی  جامعه  اجتماعی بررسی  های 

 54ص مجازی بر مناسبات خانوادگی، 



 
 

نتیجه   این  به  اینترنت،  کاربران  دربارة  ساله  دو  درازمدت 

ده از اینترنت با کاهش ارتباط  دست یافتند که استفادة فزاین 

اجتماعی محلی همراه است.   خانوادگی و شرکت در محافل

پژو این  در  این، شرکت کنندگان  بر  انزوای  افزون  به  هش، 

 1. اجتماعی و افسردگی دچار شده بودند 

ایده   به گفته برخی صاحب نظران »واقعیت مجازی 

کاربر    آل و فضای سایبر باید توانایی این را داشته باشد که

جه »فضای  را به فراسوی واقعیت دنیای واقعی ببرد.« در نتی

واقعی به پس زمینه رانده می شود و مجاز اهمیت می یابد.«  

حال آنکه تعامالت انسانی، همدردی ها و گفتگوی چهره به  

حقیقی   دنیای  در  فقط  که  هستند  انسانی  نیازهای  چهره 

جازی،  حاصل می گردند. حضور در شبکه های اجتماعی م

تنهایی اما  این موقعیت را فراهم میکند که افراد بتوانند به  

  در کنار هم، دست به کنشهایی بزنند که تا حد زیادی فردی 

است و به تنهایی صورت میگیرد، اما ضمنا به همراه دیگران  

و به طور دسته جمعی انجام میشود؛ بدون آنکه تنهایی هیچ  

نظر میرسد که شبکه  کس خدشه دار شود. در واقع چنین به  

ب و  مواقع  از  بسیاری  در  اجتماعی  از  های  گروه  این  رای 

راد  اعضایش به عنوان فضایی جمعی و محیطی برای بودن اف

در کنار هم به کار گرفته نمیشود. بلکه بیشتر، فضایی است 

برای پرداختن به »خود«  یا دست کم، چنین فضایی را شکل  

اعض کاربران و  اختیار  در  و  قرار میدهد. شکل  میدهد  ایش 

شت و گذار در صفحه  غالب حضور در شبکه های اجتماعی، گ

اما به تنهایی(  ها و تماشا و مطالعه محتواها و واکنش به آنها )

مجازی   های  شبکه  این  در  حضور  دیگر  عبارت  به  است. 

توسط اینگونه افراد با تنها بودن اما در کنار یکدیگر بودن  

 
از همبستگی تا تنهایی در انسان شناسی شهری؛ . غفاری، شاکری،  1

 98صبکههای اجتماعی و زندگی شهری، ش

ه میتوان آن را »تنهایی جمعی«  همراه است؛ نوعی تنهایی ک 

 .نامید 

ر زندگی اجتماعی، جای دوستان و  امروزه اینترنت د

ین روابط دوستانه و  نزدیکان را گرفته و در حقیقت جایگز

در   را  خود  وقت  ساعتها  که  افرادی  است.  شده  فامیلی 

گذرانند بسیاری از ارزشهای اجتماعی  میسایتهای اینترنتی  

که فرد دیگر فعالیتهای اجتماعی خود  را زیر پا مینهند. چرا  

ب  و  گذاشته  کنار  نتایج را  میآورد.  روی  فردی  فعالیتهای  ه 

فاده زیاد از اینترنت با پیوند پژوهش شاندرز نشان داد که است

از   که  کاربرانی  برعکس  است.  مرتبط  اجتماعی  ضعیف 

اینترنت کمتر استفاده میکنند، به طور قابل مالحظه ای با 

  2.تباط بیشتری دارند دوستانشان ار

یچگاه کاربران  بررسی محققان نشان میدهد شاید ه

د و  اینترنت از افسردگی و انزوای اجتماعی خود آگاه نباشن

یید نکنند اما ماهیت کار با اینترنت أرا ت  در صورت آگاهی آن 

چنان است که فرد را در خود غرق میکند. پژوهشهای انجام  

د اجتماعی  دنیای  است  منزوی  شده حاکی  دنیای  آینده  ر 

رشدی که دارد و جذابیتهای  باشد چرا که اینترنت با توجه به  

 سازد. تاد را به خود مع  افرادکاذبی که ایجاد میکند 

 اختاللهاي جنسی و روابط نابهنجار  -6

یکی از آسیبهای شایع شبکه های اجتماعی، اشاعه   

بندوباری اخالقی و تحریک جنسی است. مارک  فحشا، بی  

اشتن ر معتقد است در حال حاضر، اینترنت به دلیل دالس 

ناشناس »سه ویژگی »دسترسی آسان«، »هزینه اندک« و  

از مهمترین منابع اشاعۀ هرزه نگاری  ماندن کاربر«، به یکی  

تبدیل شده است. همچنین یافته های علمی نشان میدهد 

 25، صبررسی آسیبهای اجتماعی اینترنت. صبوری خسروشاهی، 2



 
 

ی بودن«، دو عامل اصلی بازداری زدایی  »گمنامی« و »نامرئ

شبک  محیطهای  در  از  بسیاری  در  است.  اجتماعی  های  ه 

نترنتی، افرادِ دیگر نمیتوانند شما را ببینند. نامرئی بودن  ای

فراد میدهد که به جاهایی بروند و کارهایی  این جرأت را به ا

اینگونه   در  افراد  نمیکردند.  اینترنت  از  که در خارج  بکنند 

ان تهدید اطها، نگران این نخواهند بود که از سوی دیگرارتب

 1.گمنام خواهند ماند   شوند؛ زیرا هر کاری که انجام دهند،

در   شرط  و  بیقید  و  آزاد  شرایط  همین  به  نظر  با 

به تازگی شاهد شکلگیری نوعی رابطه های عاشقانه  اینترنت،  

و جنسی از طریق شبکه های مجازی هستیم که در اصطالح  

ع  سکس مجازی، موضو  .ن به »سکس مجازی« یاد میشوداز آ

افراد میتوانند همدیگر را در فضای اینترنت جدیدی است که  

ببینند و بدون تماس جسمانی، رابطه عاشقانه و سکسی را  

ند. بیشک شکلگیری چنین شرایطی در شبکه های  تجربه کن

اجتماعی میتواند نقطه آغازی برای انقالب دیگری در عرصه  

ی  ق جنسی باشد. بر اساس برخی پژوهشها، سکس مجازاخال

دارد تا خانه و    میتواند به کابوسی تبدیل شود و افراد را وا

کاشانه خود را در جستجوی شخص دلخواهش رها کند. با  

ن شواهدی است که میتوان شبکه های مجازی را  وجود چنی

عامل ترویج انحرافهای اخالقی در جامعه، به ویژه برای نسل  

 2. ان دانستجو

نارضايتیهأت  -7 در  مجازي  فضاي  اي  ثیر 

 خانوادگی

یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی  

به آن مبتال می باشند ضعف بنیاد خانواده است. از آنجایی  

مشکالت خانواده ها به صورت ناهنجاری های اجتماعی  که  
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العاده ای  بروز می کند خانواده و سالمت آن از اهمیت فوق  

برای  فرزندان  کردن  آماده  باشد.  پذیرش   برخوردارمی 

اساس و  مهم  وظایف  از  یکی  اجتماعی  های  ی  مسئولیت 

خانواده ها به شمار می رود. جوانان باید بتوانند به خصوص  

گی های مشترک آماده شوند و سعی نمایند روابط  برای زند 

تنظیم  خود را با پیرامون شان در حد متعارف و قابل قبولی  

 .نمایند 

ا روز  و  باال  ارقام  و  آمار  از  نظر  در  صرف  که  فزونی 

ن ازدواج ، طالق، فرار از منزل،  مسایلی مانند باال رفتن س 

شدن   سرد  دارد،  وجود  خانوادگی  مسایل  سایر  و  فحشا 

تباطات عاطفی و نارضایتیها از زندگی خانوادگی است که  ار

ناکامیها و شکستهای بزرگی در زندگی ج وانان شده  باعث 

انواده دارد  است. اینها نشان از مشکالت عمیقی در سطح خ

یابی و درمان شوند  باید ریشه  به نوعی  از زمینه   .که  یکی 

از    های اصلی در بروز مشکالت خانوادگی و اصوالً نارضایتی

زندگی مشترک، فضای مجازی است که تحت تأثیر تولیدات 

ا سطح توقع و  رسانه ای بوجود آمده و باعث آن گردیده ت

در  خصوص  به  را  مشترک  زندگیهای  از  نسل    ارضاء  میان 

وان باید از زندگی  جوان باال ببرد. تحت تأثیر این فضا آنچه ج

ت و  مشترک انتظار داشته باشد به نوعی تحریف میشود. لذ 

صمیمیتی که از برنامه ها و محتویات رسانه ها مانند فیلمها 

یبندد تا حد بسیار زیادی  و سریالها در اذهان جوانان نقش م

ی نخواهند بود و این میتواند  در زندگی طبیعی قابل دستیاب

 .نده جوانان به همراه داشته باشد تبعات زیانباری برای آی

بر تغییرات . فروزان،  2 تأثیر آن  اجتماعی مجازی و  ظهور شبکههای 
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یازدايی  روابط آزاد بین افراد نامحرم، ح  -8

 و نقض احكام شرعی 

برای  شبکه خود،  ویژگی  اقتضای  به  اجتماعی  های 

به   را  آزادانه و  وجود می کاربرانشان فضایی  کاربر  آورند که 

کند که  ا دیگر کاربران ارتباط برقرار می بدون قید و بندی ب

شود. بر اساس عرف  یابی« یاد می آیند »دوست از آن به فر

بر احکام دینی است، روابط پسر    ما که مبتنیجامعه ارزشی  

های مشخصی تعریف  و دختر و مرد و زن نامحرم در محدوده 

یابی  های دوست متأسفانه فضای سایت  .ه استو تعیین شد 

اجتماعی مجازی، به نقض این احکام و شکسته    هایو شبکه 

نامحرم و عادی  شد  با  از شرع و عرف  ارتباط خارج  ن قبح 

های اسالمی  انجامد که با ارزش شدن روابط دختر و پسر می 

نداردایرانی هم  نظارت،   .خوانی  به عالوه در چنین فضایی، 

ارت دنیای واقعی وجود ندارد و جوانان با ورود به  همچون نظ

خود  جنسان  توانند با تعداد زیادی از غیر هم به راحتی می آن  

ارتباط داشته باشند؛ ارتباطی که به دلیل نبود هیچ قانون  

ای به خود  ای، شکل و هویت تازه کننده یروی کنترل خاص و ن

رس از آبرو،  گیرد که در دنیای واقعی، به دالیلی همچون تمی 

امکان شک دینی،  تقیدات  و  آن در  لخانواده، جامعه  گیری 

های مجازی  در شبکه این حد وجود ندارد. این نوع ارتباط که  

د در  دهد، رفته رفته بر سبک روابط افرابه سادگی رخ می 

زدایی  گذارد و سرانجام به حساسیتدنیای واقعی نیز اثر می 

الف و حیازدایی در بین و روابط گسترده و آزاد با جنس مخ

انجامد،  ر در دنیای واقعی می کاربران، به ویژه کاربران دخت 

سالمی و عرف ایرانی به شدت از  های اچیزی که در آموزه 

م دیده  گاهی  متأسفانه  است.  شده  نهی  برخی  ی آن  شود، 
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عکس  آلبوم  راحتی  به  ایرانی  دختر  نامناسب  کاربران  های 

گذارند تا درباره آن  تراک می خود را با دیگر کاربران به اش 

وجه این است که این فرآیند به تدریج دهند. نکته قابل تنظر  

زمان   گذشت  با  می و  داده  .دهد روی  نشان  برخی  تجربه   ،

فیس  در  عککاربران  از  نخست  خود  سبوک،  ساده  های 

کرده  عکساستفاده  مدتی،  گذشت  از  پس  اما  با اند،  هایی 

فایل شخصی در  داده ش پوشش کمتر،  قرار  روند  ان  این  اند. 

رود که به برداشتن کل حجاب ی برای برخی تا جایی پیش م

عکس نمایش  مبتذلیا  قبح می   های  واقع،  در  انجامد. 

، به تدریج شکنی و نقض حدود و احکام شرعی و دینیحریم

 1رود. در افراد از بین می 

شكلگیري    -9 در  اختالل  و  هويت  بحران 

 شخصیت 

سه   و  عناصر  فرهنگ  شخص،  یعنی:  هویت،  گانه 

ت فرد نقش مهمى را ایفا  جامعه، هر یک در تکوین شخصی

بى مى  ویژگى  تشکیل  همتاکنند. هویت شخصى،  را  فرد  ى 

گروه مى  با  پیوند  در  اجتماعى  هویت  ادهد.  و  جتماعات ها 

مختلف قرار گرفته و شکلگیری آن، متأثر از ایشان است. و  

رگرفته از باورهایی است که در  در نهایت، هویت فرهنگی، ب

تعامل واسطه  به  فرد  وجود  و    عمق  پیرامون  محیط  با  او 

لی جای گرفته است. از  های آن، از بدو تولد تا کهنساآموزه 

ای فرهنگى و اجتماعى    آن جا که فضای سایبری، صحنه 

موقعیت  در  را  خود  فرد  که  نقش است  متنوع،  و  هاى  ها 

د زمینه ای است برای  هاى زندگى قرار مىدهد، خوسبک

نتیجه،   در  که  کاربر  شخصیت  پذیری  چند آسیب  موجب 

  شخصیتی شدن کاربر خواهد شد. در فضای سایبر بیش از



 
 

های افراد  آن که هویت ظاهری فرد مطرح گردد، درون مایه 

م  اندیشه ی بروز  بیان  صدد  در  کس  هر  عالقه  کند.  و  ها 

و  مندی  شخصی  هویت  نشدن  مطرح  است.  خویش  های 

شخصیت م تقویت  موجب  اینترنت  در  فردی  های  شخصات 

رشد  و  می   چندگانه  آن  استحکام  این و  در  جوانان  گردد. 

از آسیب پذیری   به ویژه در  محیط  و  برخوردارند  بیشتری 

می  آنان شکل  هویت  که  رنگتر  گدورانی  پر  این خطر  یرد، 

 .شودمی 

هاى عمومى  هاى فراوانى که رسانه با امکانات و گزینه 

گذارند، آنان دائماً با له اینترنت در اختیار جوانان مى از جم

شوند. چنین هاى جدید و انواع مختلف رفتار آشنا مى رک مح

آفریند،    فضایى می  را  متحولى  پیوسته  و  نامشخص  هویت 

یک   اینترنت  در  یعنی  را  فرد  که  است  اجتماعی  صحنه 

موقعیتهای متنوع نقشها و سبکهای زندگی، قرار میدهد و از  

   1. ن تأثیر میپذیردآ

جا صاحبنظران  نظر  از  که  است  این  معه  واقعیت 

یر منابع گوناگونی  شناسی، شکلگیری هویت افراد تحت تأث

گروهی،   های  رسانه  خانواده،  منابع  این  ترین  عمده  است. 

گ  و  های  مدرسه  رسانه  میان  این  از  است.  همساالن  روه 

ت ویژه  گروهی با توجه به گستره نفوذ و فراگیری آن اهمی

ه  ای یافته اند. گسترش تلویزیونهای ماهواره ای موجب شد 

تأثیر   تحت  افراد  و هویت  نظام شخصی  گیری  است شکل 

   2. دد و گاه متعارض قرار گیردعوامل متع

 تعارض ارزشها  -10

لوژیکی ارزشها و هنجارهای اجتماعی را  تغییرات تکنو

روی    تحت تأثیر خود قرار داده است. یکی از چالشهای فرا 
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رنت فرهنگها برخورد با این پدیده است. چون اساساً ورود اینت

همراه با ارزشهای غربی، چالشهای جدیدی را در کشورهای  

عناصر  دیگ  از  برخی  که  آنجایی  از  است.  آورده  وجود  به  ر 

)ارزش های  موجود در   با فرهنگ خودی  مغایر  این پدیده 

اینترنت    - اسالمی گفت  میتوان  است، پس  میتواند ایرانی( 

ینترنت آسیبهای زیادی را به همراه داشته باشد. مثالً ورود ا

ارزشی در خانواده ها نظام  تغییر   در حوزه خانواده موجب 

میشود. در یک مطالعه تجربی نشان داده شد که استفاده  

   3.ز اینترنت موجب کاهش ارزشهای خانواده شده استا  زنان

 شكاف نسلها  -11

شکاف   و  اینترنت  است  کرده  بیشتر  را  نسلها  میان 

ند به اینترنت نیز  اکنون شکاف میان نسل دوم و سوم عالقم

را  دیگری  زبان  یک  هیچ  که  ای  گونه  به  شده،  آشکار 

به  های جدید  یفهمند. امروزه با ورود وسایل و تکنولوژی نم

خانواده  فرزندان  عرصه  و  والدین  که  هستیم  این  شاهد  ها 

نشینند، بدون آنکه  ار یکدیگر می های متمادی در کنساعت

هایی از  کمتر نشانه  حرفی برای گفتن داشته باشند. ما دیگر 

ان دور هم  هایی را داریم که والدین و فرزند آن نوع خانواده 

کاری با هم    نشسته و درباره موضوعات مختلف خانوادگی و

گفتگو کرده و نظرات همدیگر را راجع به موضوعات مختلف  

د شوند.  و  جویا  والدین  میان  موجود  روابط  فعلی  شرایط  ر 

د و  گرائیده  سردی  به  داشتن فرزندان  دلیل  به  نسل  و 

ی را های زیسته مختلف زندگهای اجتماعی و تجربه تفاوت 

را تفسیر    از دیدگاه خود نگریسته و مطابق با بینش خود آن

کنند. نسل دیروز )والدین( احساس دانایی و با تجربگی  می 

نسل می  و  با    کند  تطابق  خواهان  که  )فرزندان(  امروز 
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دهد و  نها واکنش نشان می های روز است، در برابر آپیشرفت

ر از تجربه  دار و سرشاهای ریشه چون از پس منطق و نصیحت 

  1. آوردآید به لجبازی روی می آنها بر نمی 

امروزه سرعت تکنولوژی شکاف بین نسل فرزندان و  

است. داده  بسط  را  معاون    والدینشان  اظهارات  براساس 

خانواده  سازمان بهزیستی کشور میزان گفتگو در بین اعضای  

زا  تواند آسیبدقیقه است که این می   30در کشور تنها حدود  

ی  .باشد  اینکه در  با وجود  با والدین  ک  فرزندان در مقایسه 

می  زندگی  فرهنگی  گرایش فضای  اطالعات،  و  کنند  ها 

عو دارند،  متفاوتی  پدیده  رفتارهای  این  بر  متعددی  امل 

بیشتر   روز  به  روز  را  شکاف  این  و  کنند. می تأثیرگذارند 

یافته، توجه  سرعت تحوالت و بسط ارتباطات با جهان توسعه

برنامه   بیشتر به    ها،شدن فرهنگ، رسانه های جهانیجوانان 

انجمن روزافزون  کانون گسترش  و  کانون  ها  از  غیر  هایی 

ها و غیره  علق یافتن جوانان به آن خانواده برای پیوستن و ت

 2. از آن جمله است

 نتیجه گیري 

زمینه آسیبهای فضای مجازی در زنان نتایج یق در  از تحق 

 ذیل حاصل گردید: 

های اینترنت، شبکه گسترده جهانی است که شبکه 

رایان  اندازه ه مختلف  در  رایانه ای  حتی  و  متعدد  های  های 

افزارهای گوناگون و  و نرم   افزارشخصی را با استفاده از سخت

همچنین   د.کنبا قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می 

آیند های اجتماعی نوعی ساختار اجتماعی به شمار میشبکه

بتی  ثیر مثأ در کنار ت.  اند های متعددی تشکیل شدهکه از گره 

و رشد  فاصله ها  بر کاهش دادن  اجتماعی  که شبکه های 

اند  داشته  رسانی  ت  ، اطالع  اجتماعی  های  نسبتاًأ شبکه   ثیر 
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اند. داشته  طالق  آمارهای  بر  هشبک  زیادی  اجتماعی  ه  ای 

نیز دگرگون کرده است.  با والدین را  تعامل فرزندان   شیوة 

ان  فرهنگ حاکم بر اینترنت، پیامدهای منفی بر سالمت رو

ها به دنبال  پاشیدگی بنیان خانواده هم   از  .و رفتار انسانها دارد

این   در  استفاده  منفی  پیامدهای  از  نامناسب  روابط  ایجاد 

بیهاست.  شبکه فضای  دووجود  و  و  بندوباری  حیا  از  ری 

های اجتماعی مجازی  های برخی شبکه عفت، یکی از ویژگی 

سایت فضای  دوستاست.  شبکه های  و  اجتماعی  های  یابی 

ارتباط   قبح  شدن  شکسته  و  احکام  این  نقض  به  مجازی، 

ع و عرف با نامحرم و عادی شدن روابط دختر و  خارج از شر

می  ارزش پسر  با  که  اسالمانجامد  هم های  ایرانی  خوانی  ی 

 .ندارد

روحی   پیامدهای  اجتماعی  های  شبکه  به  اعتیاد 

وشه  متفاوتی برای کاربران دارد، افسردگی، خجالتی شدن، گ

گیری و تمایل به دوری از اجتماع و کاهش اعتماد به نفس  

ا جمله  استاز  عوارض  ا ین  با .  اینترنت  از  فزاینده  ستفادة 

حافل اجتماعی محلی  کاهش ارتباط خانوادگی و شرکت در م

اجتماعی،    همراه است. از آسیبهای شایع شبکه های  یکی 

از    اشاعه فحشا، بی بندوباری اخالقی و تحریک جنسی است. 

بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتال  

ف بنیاد خانواده است. یکی از آسیبهای اینترنت،  میباشند ضع

اس  آن  به  که  اعتیاد  تحص میتواند مشکت  و  الت جدی  یلی 

خانوادگی برای مخاطبان به وجود آورد. از آن جا که فضای  

خود  سایبری، صحنه های فرهنگى و اجتماعى است که فرد  

هاى زندگى قرار  ها و سبک هاى متنوع، نقشرا در موقعیت 

د زمینه ای است برای آسیب پذیری شخصیت مىدهد، خو 

شدن   شخصیتی  چند  موجب  نتیجه،  در  که  کاربر  کاربر 
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شد. هنجارهای    خواهد  و  ارزشها  یکی  تکنولوژی  تغییرات 

اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است. اینترنت شکاف  

لها را بیشتر کرده است و اکنون شکاف میان نسل  میان نس
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  مقدمه

وضعیت زن و ارزش و منزلت او در طول تاریخ و در جوامع  

گوناگون، حالت نوسان داشته و دارد و در اکثر جوامع این 

ملت ها در  .  منزلت و ارزش به  فراموشی سپرده شده است

به عنوان یک موجود ضعیف و پست طول تاریخ اکثرا زن را  

البته هر  .  می پنداشتند و ارزش زیادی برای او قائل نبودند 

ت چه بیشتر در متون تاریخی و ادوار مختلف بررسی صور 

گیرد اسارت و مظلومیت زن در همه ی طبقات اجتماعی  

شود می  دیده  جایگاه  .  بیشتر  زن  هم،  کهن  جاهلیت  در 

ره مورد تحقیر بود و چه  انسانی شایسته ای نداشت و هموا

شد  می  گرفته  نادیده  او  انسانی  هویت  اصل  از  .  بسا  یکی 

نمودهای تحقیر جنس زن در فرهنگ جاهلی زنده به گور  

دخترا بودکردن  بی  .    ن  و  نظری  کوته  قرآن  گفته ی  به 

بضاعتی فکری عرب، زنگار فطرت و خا موشی وجدان، منجر  

بود شده  رفتاری  چنین  بروز  عصر  .  به  را  در  زن  جاهلی 

همچون ابزار و وسیله ای برای زندگی بوالهوسانه ی مرد می  

مرد می   برای  ها  لذت  انواع  تهیه  عامل  را  وی  و  شناختند 

لی که زن از هرگونه حقوق فردی، اجتماعی،  دانستند، در حا

 .   محروم بود... فرهنگی و

نگهداشتن زن   با عقب  را  برتری خود  این جوا مع مرد  در 

ابزاری که صرفا برای  امکانپذیر م ی دید و زن را به عنوان 

امروزه نیز در  .  تکامل مرد و خدمت به اوست می پنداشت

در این گونه  . تاکثر جوامع دنیا وضعیت به همین منوال اس 

جوامع که بسیاری از هنجار ها و ارزش های اصیل اجتماعی  

و انسانی به فراموشی سپرده شده است، مقام و منزلت واقعی  

یز از این مقوله خارج نیست و غرب با رنگ مدرنیته روح  زن ن

با نگاهی به وضعیت .  و جان زنان را به استضعاف کشیده است

گفت  توان  می  حاضر  عصر  در  جاهلیت   زن  در  چه  آن 

نخستین درباره ی مقام و منزلت زن گفته شد اختصاص به  

آن ندارد،  بلکه در عصر حاضر نیز  همواره  مظاهر جاهلیت 

 .   به اشکال دیگری در جوامع مدرن خودنمایی می کند اول 

در جوامع ماقبل مدرن ستم کشی زن عمده ترین مشکل  

ر جوامع مدرن  ولی به نظر می رسد د.   اجتماعی شان بود

ولی در   برداشته شده  برای تخفیف ستم کشی، قدم هایی 

یافته است افزایش  زنان   از  ره کشی  به  به .  حقیقت    توجه 

کرد افراطی و به اصطالح فمینیستی ما را به  وضع زن در روی

این مطلب می رساند که بی هویت کردن زنان و به ابتذال  

به دنبال این  .  استکشاندن آنان از پیامد های این نهضت  

نگرش زنان به عنوان آالت و ابزاری در اختیار مردان سودجو  

قرار گرفتند و یا به عنوان برچسب تبلیغاتی کاال برای فروش 

 .   یشتر، از جاذبه های جسمی خود مایه گذاشتند ب

بهر حال در هر زمان و هر مکتبی که با نام آزادی و حقوق  

او را خواند، جز فساد و جهل ارمغانی    زن  برایش  و اسارت 

او می بایست هویت اصلی خود را باز می یافت و به  . نداشت

گشت می  باز   خود  راستای  .  انسانیت   در  حاضر  نوشتار 

جایگاه زن در جاهلیت کهن و مدرن که به بررسی   شناخت  

خواهان برداشتن قدمی در   مقایسه  ای  این امر می پردازد،

   .  اصالح این نگرش ناصحیح دارد

در این مقاله ابتدا به مفهوم جاهلیت و تعریف آن پرداخته  

شده است و سپس برخی از مصادیق جاهلیت کهن درباره  

در ادامه به جاهلیت  .  است  ی جایگاه و شأن زن آورده شده

فمینیسم   مفهوم  در  که  پردازد  می  زن  در خصوص  مدرن 

آشکار می شود و برخی از مصادیق جایگاه زن در جاهلیت 

در آخر به نتیجه گیری و  .  را بیان و برر سی می کند مدرن  

 .   شودمقایسه این دو جاهلیت پرداخته می 



 
 

ه زمانی  جاهلیت کهن نامی است  که در اصطالح قرآنی دور

پیش از اسالم را شامل می شود و اگر در فرهنگ اسالمی به  

مردم آن زمان جاهل و به آن عصر، جاهلیت گفته شد نه به  

ردمی بی دانش و فا قد علم بودند، بلکه به  این دلیل که م

خاطر ضعف اخالقی و بینش غلط و دور از منطق آن ها بوده  

ترسیم زندگی نکبت   در  علیه السالم  چنانچه که امیر المؤمنان 

بار آن ها از سبک مغزی شان در اثر جاهلیت یاد می کنند،  

به   جوامع  در  آن  از  هایی  نمونه  نیز  امروزه  که  طوری  به 

ح پیشرفته به چشم می خورد و این همان جاهلیت اصطال

در  .  مدرن است که به مراتب بدتر از جاهلیت کهن می باشد 

مدرن در علم    این تحقیق وضعیت زن در جاهلیت کهن و 

و جاهلیت  بررسی شده  روایات  آیات و  و در  تاریخ  اخالق، 

کهن را از نظر زمانی به قبل بعثت و از نظر مکانی به جزیره  

حاضر  العرب   عصر  را  مدرن  اهلیت  ج  و  سازد  می  محدود 

 .   درنظر گرفته است

از آن جایی که بررسی نگرش و چگونگی برخورد مکتب ها  

دیت زن، تا حدودی موقعیت و جایگاه  و اقوام گذشته با موجو 

در آن دوره زن در  .  تاریخی زن را برای ما تبیین می کند 

بوده  شهوات  اطفاء  برای  و  اهلی  حیوانات  همواره    ردیف  و 

 .   مورد تحقیر و ظلم و ستم قرار گرفته است

با اندکی تأمل در می یابیم که در عصر حاضر نیز زن مورد  

ا عناوینی همچون دفاع از حقوق  تحقیر و ستم قرار گرفته و ب

زنان و تساوی حقوق، آن ها را از خانه به بیرون کشیدند و  

وردند و  زن را به صورت یک کاالی تجاری و تبلیغاتی درآ 

ن است که جاهلیت مختص به زمان خاصی نمی  آاین نشانگر  

و   فرهنگی  مختلف  های  زمان  و  ها  دوره  در  زن  و  باشد 

ط و وضعیت گوناگونی بوده، لذا اقتصادی و اجتماعی در شرای 

این سؤال است که جایگاه و   به  پاسخ  تحقیق درصدد  این 

 وضعیت زن در جاهلیت کهن و مدرن چگونه است ؟  

از    مسأله مدرن  و  کهن  جاهلیت  در  وضعیت  و  جایگاه  ی 

مواردی است که در مقایسه با بسیاری از مسائل دیگر کمتر  

تر کسی به آیات در باب آن سخن به میان آمده است و کم

بی گمان ستم  .  و روایات مرتبط با این موضوع آشنایی دارد

. به زنان یکی از سیاه ترین منظره های تمدن بشری است

هلیت کهن که انسان بودن زن فراموش شده بود  چه در جا

و از ارزش انسانی و حقوق اجتماعی و استقالل  در زندگی  

بودن او با نام  محروم بود و چه در  جاهلیت مدرن که زن  

شده   سپرده  فراموشی  به  مرد  با  حقوقش  تساوی  و  آزادی 

آن جا که جوامع غربی با نام احیای حقوق زنان هویت  .  است

یستی و ابتذال کشانده اند و یا  آن جایی که حقوق  او را به ن

بین المللی و بشری به جای آن که منشأ الهی داشته باشد 

ورد و هزاران نمونه دیگر،  آسر از خواسته های نفسانی در می 

همه ما را به این مهم می رساند که باید برای احیای مقام  

توان گفت در این راستا به یقین می  .  انسانی زن به پا خواست

به   از همه  به ویژه دین خاتم بیش و پیش  الهی  ادیان  که 

اما  اند،  داشته  توفیق  و  تأثیر  بسی  زنان  شخصیت  احیای 

شان در پس ابرهای جهل و بی خردی  متأسفانه این راه درخ

زنان و جامعه ی  مانده  میوه های    پنهان  از  باید  چنان که 

است نگشته  مند  بهره  دینی  فرهنگ  این.  شیرین  رو    از 

موسوم   مدرن  جاهلیت  به  که  دوران  این  در  است  ضروری 

مقام   و  ارزش  و  زن  معرفی دقیق شخصیت  با  است  گشته 

ب گردد و هر انسانی  ی حق جویان سیراواالی او کام تشنه 

که مناسبات و رفتارهای خود را بر مبنای غیر الهی قرار دهد 

بشری   تعالیم  به  وحیانی  آموزه های  به  به جای مراجعه  و 



 
 

مراجعه کند، در واقع طریق جاهلیت را در پیش گرفته، حتی  

 .   اگر به ظاهر جامعه ای مدرن و مترقی داشته باشد 

وض سیمای  ترسیم  با  حاضر،  جاهلیت تحقیق  در  زن  عیت 

کهن و مدرن این حقیقت را روشن کرده است که جاهلیت 

شرایط  یک  در  منحصر  یا  و  زمانی  بازه ی  یک  به  محدود 

لکه هر گاه چنان افکار و اعتقادات جاهلی در  معینی نیست، ب

جامعه بشری و لو در دوره رواج تکنولوی و پیشرفت و تمدن  

 .   آغاز شده است ظهور پیدا کند، دوران جاهلیت دگر بار

به   الزاما  سیر حیات در عرصه ی زمین و گذار زمان کمی 

منزله ی سیر اکمالی و تجربه کمال نیست، اگر جز این بود،  

پیشاپیش امت خود را از تجربه    صلی اهلل علیه  و آله و سلماهللرسول  

ی جاهلیت دوم در آخر الزمان و سال های قبل از ظهور با 

همه ی مظاهر و مصادیق بیان شده  وقتی .  خبر نمی ساخت

درباره ی وضع زن در جاهلیت اول را بنگریم، در می یابیم  

و اخالق  که امروزه نیز همچنان ساحت جان و دل و فرهنگ  

انسان دوران مدرن، غرق در ظلمات و تاریکی جهالت است،  

به مراتب سخت تر از جاهلیت اول جلوه می کند و تا زمانی  

تمسک نداشته باشد   علیهم السالمهل بیت  که بشر به قران و ا

 .   همچنان در بند جهل خویش گرفتار خواهد بود

وضعیت در ارتباط با پیشینیه ی تحقیق و پژوهش با عنوان 

و   گرفته  تحقیقاتی صورت  مدرن   و  در جاهلیت کهن  زن 

کتاب ها و  مقاالتی در این زمینه نگارش یافته است و اما 

ه صورت جامع و مدون  وضعیت و  ها بتعداد محدودی از آن 

اند و  جایگاه زن در هر دو جاهلیت را مورد بررسی قرار داده 

و یا تنها به یک    اند اکثرا فقط اشاره ای کوتاه به مطلب داشته 

اند، به عنوان مثال فقط وضعیت زن  نوع از جاهلیت پرداخته 

کرده  بررسی  را  مدرنیته  و عصر  مدرن  یا در جاهلیت  و  اند 
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. لیت را به طور مطلق  مورد بررسی قرار داده اند فقط جاه

ی وضعیت زن در هر دو جاهلیت اما  این تحقیق به مقایسه 

 . و بدیع می باشد پرداخته  و از همین منظر نو  

 :   این پژوهش در صدد پاسخ به  سؤاالت زیر است

 وضعیت زن در جاهلیت کهن چگونه است ؟  -1

چه شکلی بوده  جایگاه و شأن زن در جاهلیت به    - 2

 است ؟  

 وضعیت زن در جاهلیت مدرن چگونه است ؟  -3

فرهنگی-4 شرایط  و  در    -وضعیت  زن  اجتماعی 

   جاهلیت مدرن به چه نحوی است ؟

بیان این مقاله توصیفی است و در   ماهیت و نحوه ی 

 .   گرفته شده است  گردآوری آن از روش کتابخانه ای بهره

 وضعیت زن در جاهلیت کهن  -الف

 اهلیت و ريشه هاي آن  ج-1

 مفهوم شناسی واژه ي جاهلیت  -1- 1

ی جهل است و دو معنا دارد،  ی جاهلیت مشتق از ریشه واژه 

نادانی و ضد علم است و دیگری ضد حلم و  یکی به معنای  

به معنای سفاهت است که در بیشتر آیات قرآنی این واژه به  

   1.  معنای سفاهت و بی اعتنایی آمده است

های عرب می یابیم، جاهلیت عبارت به لغت نامه   با مراجعه

است از آداب و رسوم زشت و ناپسندی که از فرد یا گروهی  

انش و علم و دست نیافتن مردم به عالم  بر اثر دور ماندن از د

گردند  می  مبتال  بعثت .  بدان  از  قبل  ی  ها  زمان  بنابراین 

یت گفته  دوران جاهل  صلی اهلل علیه و آله و سلم  حضرت رسول اکرم 

شود بعثت .  می  بین  ی  فاصله  در  که  ت   مناسب  این  به 



 
 

حضرت ابراهیم و موسی و عیسی تا بعثت پیامبر اسالم مردم  

  1. ی ها وروش های ناپسند جاهالنه گشته اند گرفتار خو 

این کلمه نخستین بار در آیات مدنی ظاهر شد و درمجموع  

عصر    ی رفتارها، سنت ها، عقاید و ارزش ها یی که درهمه

ی عرب حکم  بر جامعه  صلی اهلل علیه وآله  پیش از بعثت رسول اکرم 

جاهلی    فرما  بود و اسالم آنهارا رد، نفی و انکار کرد، مظاهر 

   2.  و جاهلیت هستند 

زمانه  ...  حالت نادانی»:  در لغت نامه دهخدا چنین آمده است

قبل اسالم که عرب در ان جهل می داشتند به خدا و رسول  

زمانه ای که پیش از زمان  ...  یع دین و مانند آن وی و شرا

ها را  بود که قبایل عرب بت  صلی اهلل علیه و آله و سلم حضرت رسول 

پرستی قول  ...    دند می  به  و  گویند  را  بعثت  از  قبل  زمان  و 

به هر حال تمام  .  بعضی زمان قبل فتح مکه را جاهلیت نامند 

جاهل ی  کلمه  چند  هر  است،  جاهلیت  معانی  را  اینها  یت 

چه آن که آنان  .  بیشتر بر اعراب پیش از اسالم اطالق کنند 

در بسیاری  از اعمال و احکام خود به نهایت جهالت به سر  

  3.  «بردند می 

ی قرآن کریم جاهلیت به معنای یاد شده آمده  در چهار آیه 

 :  است

 .  ، آیا حکم جاهلیت را می جویند4« أف حُكم َال ج اهِلِي ةَيب غوَُن»

الَّذين َک ف ُرواَفيإِذَْ» الْجاهِلِيَّةََََِج ع لَ  ح مِيَّةَ  ، آن 5«  قُلُوبِهِمَُالْح مِيَّةَ 

 .  دلهایشان تعصب جاهلیت پروارندند گاه کافران در
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الْجاهِلِيَّةِ» ظ نََّ الْح قَِّ غ يْر َ بِاللَّهَِ باره6«  ي ظُنُّون َ در  ی خداوند ، 

ت ب رَّجْن َ».   ندهای نادرستی همانند دوران جاهلیت داشتگمان 

ظاهر  ی  جاهلیت پیشینو به شیوه  7، « ت ب رُّج َالْجاهِلِيَّةَِالْأُولَي

 .  نشوید

همانند، معلوم    هایی که ذکر شد و نیز آیه هاییمجموع آیه از  

شود جاهلیتی که در قرآن کریم ذکرشده ناظر به شیوه  می 

ین ی رفتار و نوع پندار عرب است، نه بر حد دانش آنان با ا

ظهور اسالم که قرآن آن را   توضیح که در دوران متصل به

ارتکاب  می  مفاسدی  است،  نامیده  است  جاهلیت  که  شده 

بی  نه  است  بوده  اخالقی  ضعف  جهل  .  دانشیمعلول  یعنی 

چنانچه امروز نیز برخی از ان مفاسد،  .  حاکم بوده است نه علم

هی  حتی در جوامع پیشرفته و به ظاهر مترقی، با وجود آگا

خورد می  چشم  به  آن  مفاسد  از  چنین .  مردم  مردم  به 

بی   گفت  باید  بلکه  ندارند  دانش  گفت  توان  نمی  جوامعی 

  8.  ردند خ

 شماي کلی عصر جاهلیت  -1- 2

دوره  ی  جاهلی از نظر زمانی، دوران پیش از بعثت رسول  

سال    200و حداکثر    150را تا حدود    صلی اهلل علیه و آله و سلم  اکرم 

درباره ی محدوده ی مکانی نیز،  .  اهلی می نامند دوره ی ج

منطقه ای که نام جاهلیت بر آن نهاده شده باشد، مشخص  

رسالت  از  قبل  دوران  که  این  لحاظ  به  ولی  است  نگردیده 

اکرم  بررسی قرار    صلی اهلل علیه وآله و سلم  حضرت رسول  مورد  را 
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. نند دهند آن را جزیره العرب و به ویژه مکه و مدینه می دامی 
1   

ی جاهلیت از جهل مشتق  همان طور که گفتیم اگر چه واژه 

مقابل علم نیست،  شده است، ولی جهل در این جا نقطه ی  

درست است که عرب .  ی مقابل عقل و منطق استبلکه نقطه 

آن روزجزیره العرب، مردمی درس نخوانده بودند،  اما اگر در  

و به آن  «  مردم جاهل»فرهنگ اسالمی به مردم آن روزگار  

گفته شده، نه تنها به علت بی دانشی،   «  عصر جاهلیت»عصر  

از دور  و  غلط  بینش  خاطر  به  آن   بلکه  منطق  و  و  عقل  ها 

پیروی از آداب و رسوم خرافاتی و داشتن صفاتی مانند کینه  

و تعصب کو ر  کورانه است که اسالم به   توزی، فخر فروشی

  2.  کرد  شدت با آن مبارزه

به    السالمم  علیهقرآن کریم و سخنان معصومین    در برخی آیات

این عرب در  یشمای کلی دوران جاهلیت و وضعیت جامعه 

قرآن کریم با دعوت   در یکی از آیات.  دوران اشاره شده است

مسلمانان به وحدت و دوری ازپراکندگی، وضعیت آنان قبل  

 : از اسالم گوشزد شده است

بِح بْلَِاللَّهَِج » ميعاًَو َالَت ف رَّقُواَو َاذْکُُرواَنِعْم ت َاللَّهَِو َاعْت صِمُواَ

قُلُوبِكُمَْف أ صْب حْتُمَْبِنِعْم تِهَِإِخْواناًََ ع ل يْكُمَْإِذَْکُنْتُمَْأ عْداءًَف أ لَّف َب يْنَ 

ک ذلِک َيُب يِّنَُاللَّهَََُش فاَحُفْر ۀٍَمِن َالنَّارَِف أ نْق ذ کُمَْمِنْهاََو َکُنْتُمَْع لَي

ََ و همگی به ریسمان خدا چنگ    :3  «آياتِهَِل ع لَّكُمَْت هْت دُون َل كُمْ

زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آنگاه  

الفت  شما  دلهای  میان  پس  بودید،  یکدیگر  دشمنان  که 

انداخت تا به لطف او  برادران هم شدید، و بر کنار پرتگاه  
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ینگونه خداوند نشانه  آتش بودید که شما را از آن رهانید، ا

.  «های خود را برای شما روشن می کند تا شاید هدایت شوید 

و   پراکندگی  و  اختالف  و دشمنی،  کینه  وجود  آیه  این  در 

می   آتش  پرتگاه  به سوی  را  مردم  که  تباهی  و  فساد  رواج 

از اسالم بیان شد  از مهمتر ین ویژگی های پیش  ه  کشاند 

 .  است

در مواضع متعددی از نهج البالغه    المعلیه الس  امیر المؤمنان علی

به تبیین و توصیف دوران جاهلیت و وضعیت اعراب جاهلی  

پردازد می  اسالم  از  فرماید .  پیش  می  جمله  خداوند »:  از 

محمد  اسالم حضرت  سلم  پیامبر  و  آله  و  علیه  اهلل  را  هشدار    صلی 

د تا امین و پاسدار وحی الهی  ی جهانیان مبعوث فرمودهنده 

آن در    باشد  و  داشته  را  دین  بدترین  عرب  ملت  شما  گاه 

های   سنگ  غارها،  میان  کردید،  می  زندگی  خانه  بدترین 

می   سر  به  شنوایی  فاقد  مارهای سمی خطرناک،  و  خشن 

می   ناگوار  غذاهای  و  نوشیدید  می  آلوده  های  آب  بردید، 

می  ناحق  به  یکدیگر  خون  پیوند ریختیخوردید،  و  د 

شد و  ن شما پرستش می اها میخویشاوندی را می بردید، بت 

   4. « مفاسد و گناهان شما را فراگرفته بود 

جاهلیت -2 در  زن  شأن  و   جايگاه  مصاديق، 

 کهن 

 زنده به گور کردن دختران  -2- 1

تاریخ، درباره ترین دیدگاه در گستره فرو مایه  زنان در    یی 

به استناد آیات   شواهد گسترده ایقرائن و  .  عصر جاهلیت بود

 .  103آل عمران ، 3
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ترین رفتار  رحمانهبی   احادیث معتبر موجود است که   کریمه و 

 .   را عرب جاهلی با زنان و دختران داشتند 

می  ننگ  و  خواری  منشأ  را  زن  از  عرب  خبر  وقتی  شمرد، 

اش به شدت می گرفت یافت چهرهوالدت فر زندی دختر می 

اری نگه دارد یا در خاک  ماند که آن را با خوو سرگردان می 

   1.پنهان سازد

هیچ ارزشی برای  .  ن جاهلی سخت ترین زندگی را داشتز

کافی است به آیات قرآن کریم اشاره کنیم  .  او قائل نبودند 

أ ح دُهُمََْ»:که وضعیت زن جاهلی را بیان می کند  بُشِّر َ و َإِذاَ

مِن َالْق وْمَِمِنَْسُوءَََِي ت واري،ََظ لََّو جْهُهَُمُسْو دًّاَو َهُو َک ظيمٌََبِالْأُنْثي

يُمْسِكُهَُع لَيماََ ماََََبُشِّر َبِهَِأَ  أ مَْي دُسُّهَُفِيَالتُّرابَِأ الَساءَ  هُونٍَ

، هنگامی که به یکی از آنان بشارت داده می شد 2«  ي حْكُمُون 

سیاه  ( از شدت ناراحتی) چهره اش دارای فرزند دختر شده، 

خشمگین است به خاطر بدی بشارتی  شود،  در حالی که  می 

شود و سرگردان  ده از قوم خود پنهان می که به او داده ش 

پنهانش   یا در خاک  دارد  به خواری نگه  را  او  آیا  است که 

از سیاق آیه به دست .  کنند سازد؟ آگاه باشید که بد حکم می 

آید که این دیدگاه رایج عرب جاهلی بوده و نزد همگان  می 

 3. اشته استشیوع و گسترش د

که شخصی جگر واقعا  جای بسیار تعجب و شگفتی است  

گوشه و پاره ی جگر خود را بدون این که زندگی او مزاحم  

او بوده است و یا حیات پدر را تهدید نماید با دست خود او  

را زنده به گور کند  و حال آن که این حس وحشی بود ن  

شود نمی  یافت  هم  وحشی  حیوانات  چه  .  در  کشتن اگر 
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ولی با تمام    ی فقر و تنگدستی بوده دختران بیشتر از ناحیه 

ای به این کار دست می زدند و  این احوال به طرز وحشیانه 

بریدند و در بعضی  حتی در بعضی قبائل دختران را سر می 

بلندی یا قله ی کوه به پایین پرت می    دیگر دختر را از باالی

رق می کردند و هر  نمودند و برخی دیگر آن ها را در آب غ

ر موقع زاییدن آن ها را در  شدند دگاه زنان آن ها آبستن می 

کردند که پس از  آوردند و قبر در کنارشان حفر می صحرا می 

زاییدن اگر نوزاد دختر بود بدون شستشو زنده به گورش می  

افتاد زن بدبخت و بیچاره که دو  کردند و چه بسا اتفاق می 

وزاد دختر می گردید و  دخترش زنده  سه بار گرفتار زاییدن ن

ی سوم به جرم زاییدن دختر، خود  در مرتبه شد،  به گور می 

    1. زن نیز با نوزادش زنده به گور می شد 

ضرر این انحراف فکری، فقط متوجه  »:  به عقیده سید قطب

زن در جامعه ی جاهلی نیست، بلکه در چنین جامعه ای  

زن   به  اهانت  و  است  مخدوش  عنصر  انسانیت  به  اهانت 

گور   به  زنده  و  است  انسانی  کردن  ارزشمند  نابود  کردنش، 

نفس بشر و بخشی از حیات بشری و مقابله نمودن با حکمت 

آفرینش است که نه فقط انسان  بلکه همه ی موجودات برای  

  4. « استمرار حیات باید نره و ماده داشته باشند 

آنقدر عاطفه خود را این واقعا وحشت آور است که انسان،  

هم   ان  انسان  کشتن  به  که  بگذارد  پا  ترین زیر  زشت  در 

انسانی که پاره تن خود  . صورتش افتخار کند و مباهات کند 

دست  با  را  او  است،  ضعیف  و  دفاع  بی  که  انسانی  اوست، 

این یک امر ساده نیست .  خویش زنده زنده به خاک بسپارد

چن به  دست  وحشی  نیمه  چند  هر  انسان  جنایت که  ین 
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انی و  وحشتناکی بزند، قطعا دارای ریشه های اجتماعی و رو

حوادثی پیش آمد و اسباب و عواملی    1. اقتصادی بوده است

به   اعراب  آلودگی  موجب  که  داد  یکدیگر  دست  به  دست 

 :   چنین رفتار وحشیانه ای گشت که به آن اشاره می شود

غذایی-1 مواد  ن   بود  کم  و   معیشت  دایره ی  در    :ضیق 

محیط اقوام جاهلی، تهیه مواد غذایی و کار های کشاورزی  

و به    . سیار دشوار بود و از رموز تجارت نیز بی خبر بودند ب

دلیل راهزنی در جاده ها به تجارت نمی پرداختنداین است 

که تکفل یک خانواده ی پر جمعیت بر دوش اغلب مردان  

از   ترس  علت  به  لذا  بود،  سنگینی  مرگ  بار  و  گرسنگی 

 .   دختران را زنده به گور می کردند 

عدم -2 و  طبیعی  اجتماعی  مقتضیات  نتیجه  :  سازمان  در 

فقدان حکومت مرکزی و وجود قبایل و جنگ های متعدد،  

برای   مردان  و  نداشت  وجود  ناموسی  و  مالی  امنیت جانی، 

حفاظت بهتر ا ز خانواده ی خود سعی در تقلیل افراد خانواده  

   . داشتند 

حتی با فقدان دو عامل  :  سوء تریبت، خود خواهی و نادانی-3

ر مقابل کوچکترین تحریک غضب و شهوت،  فوق، مردان د

دختر کشی می کردند و فضیلت و تقوایی که این احساسات 

وجود   وحشی  نیمه  جامعه  آن  در  کند،  هدایت  خیر  به  را 

 .  نداشت

پسران    این احتمال نیز وجود دارد که تولید کننده بودن-4

این  به  نیز  جوامع  این  در  دختران،  بودن  کننده  مصرف  و 

زیرا پسر برای آن ها سرمایه بزرگی  .  رده باشد جنایت کمک ک 

و   نگهداری شتران  و  محسوب می شد که در غارتگری ها 
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مانند آن از وجودش استفاده می کردند، در حالی که دختر  

 .   اینگونه نبود

زاع های دائمی قبیلگی  از سویی دیگر وجود جنگ ها و ن-5

ی  میان آن ها سبب فقدان سریع مردان و پسران جنگجو م 

شد و تبعا تعادل و تناسب میان دختران و پسران هم به هم  

می خورد تا آنجا وجود پسران عزیز شده بود که تولد پسر،  

مایه مباهات بود و تولد یک دختر مایه ی ننگ و ناراحتی و  

 .   رنج یک خانواده

از  پس وحشتن دفاع  زیر پوشش دروغین  ترین جنایات  اک 

واده انجام می گرفت و  ناموس و حفظ شرافت و حیثیت خان

عاقبت این بدعت زشت و ننگین مورد استقبال گروهی واقع  

شده و مسأله ی زنده به گور کردن دختران یکی از رسوم  

جاهلیت شدو همان است که قرآن کریم شدیدا آن را محکوم  

َال م وؤد ۀَُسَُ»:ساخته و می گوید  إِذا در    2«  ذ نبٍَقُتِل تََبِايِّ.ََل تئِوَ 

ال می شود ؤس  ره ی دختران زنده به گور شدهقیامت دربا

 .  که به چه گناهی کشته شده اند

 نكاح جاهالنه  -2- 2

بسیار عجیب است که عرب دوران جاهلیت به جهت شدت 

کردند ولی  غیرت، دختران بی گناه خود را زنده به گور می  

نا  و  زشت  بسیار  مراسم  داری  همسر  و  ازدواج  زمینه  در 

مفاسد زیادی داشتندکه به راستی انسان  پسندیده و آلوده به  

آنها شرم می کنند  به  .  از نقل  ما به طور خالصه و فشرده 

 :   پردازیمبررسی اقسام ازدواج های رسمی آنها می 

مردان که  ای از  عده (:  ازدواج دسته جمعی)نکاح الرهط  -1

نفر باشند با زنی ازدواج می کردند و خرج    10باید کمتر از  
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شدند و وقتی نوزادی به دنیا می آمد اگر    او را متکفل می 

پسر بود یک شب آن زن تمام شوهرانش را دعوت می کرد  

اگر   ایشان می داد و  از  و فرزند را بغل می کرد و به یکی 

 1. دختر بود  نزد خود زن می ماند 

االستبضاع  ن  -2  شدن)کاح  باردار  جهت  از  (:  ازدواج  یکی 

اگر کسی می  . نسلی بودازدواج های قانونی آن زمان ازدواج 

خواست ویژگی های فرد دیگری در فرزند او ایجاد شود زن  

ی آن مرد  ه ف خود را مدتی در اختیار او قرار می داد تا از نط 

یا به این زن منتقل شود و بچه ای با آن خصوصیات به دن 

 .   آید 

البدل-3 و  :  نکاح  آمد  می  دیگر خوشش  زن  از  مردی  اگر 

ش زیباست، همسرش را به رفیق  مالحظه می کرد زن رفیق

    2.  خود می داد و زن او را می گرفت

المقت-4  تنفرآمی:  نکاح  مرد  زناشویی  می  شخصی  اگر  ز، 

زنش مانند سایر اموال به پسر بزرگش تعلق می گرفت و اگر  

فاقد فرزند بود، به فامیل می رسید و حق هر گونه اعتراض  

 .   تسلیم نداشت  یا مقاومتی از زن سلب می شد و چاره ای جز 

الجمع-5 ثروت،:  نکاح  تکثیر  منظور  به   عرب    ثروتمندان 

ارتزاق    با عشوه گری کسب  که ند  کنیزانی زیبا  جمع می کرد

 .   برای آنها کنند 

های جاهلی  زناشویی تعویضی، یکی از ازدواج :  نکاح الشغار-6

آن بود که زنان و دختران به جای مهر و کابین زن دیگری  

ند، مثال شخصی دختر یا خواهرش را زن کسی  شد واقع می 
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می ساخت تا در عوض به جای گرفتن مهریه دختر یا خواهر  

 .   شخص را زن خود سازد آن

روسپیگری، اگر ارتباط همبستری  زن  و  :  نکاح السفاح-7

مرد خارج از اقسام فوق بود، آن نکاح را نکاح السفاح یا زنا 

  3. خواندند می 

نه در لغت به معنای مصاحبه و دوستی  مخاد:  نکاح مخادنه-8

داشتن است،  یعنی زنی برای خود مردی را و مردی برای  

زنی بر می  خود  به دوستی  و  را  آمد کند  و  رفت  که  گزید 

شد زن اعالم  پس هر گاه فرزندی زاده می .  کردند نزدیکی می 

با همان  می  او  برای فالن کس است که  فرزند  کرد که آن 

  4. ازدواج می کرد

 ج در جاهلیت  ر  بَ تَ-2- 3

حجاب  و  پوشش  دارای  اسالم  ظهور  از  قبل  عرب  زنان 

آشکار کردن زینت ها و نمایش برخی از  شایسته نبودند و با  

 5.اندام خویش در جامعه ظاهر می شدند 

فيَََن ْرو َق »  :خداوند در آیه شریف سوره احزاب می فرماید 

ت ََن يوتكُّبُ الجاهِجْن َتبرُّرَّب وَالَ در خانه های   6  «َ:االوليََةليََّج َ

نخست جاهلیت  همانند  و  بگیرید  قرار  به  -خود  زنان  که 

در میان مردم    -منظور خود نمایی از منزل خارج می شدند 

 .   ظاهر نشوید 

تبرج به معنای آشکار شدن در برابر مردم است، و از ماده ی  

است ظاهر  همه  دیدگان  برابر  در  که  شده  گرفته  اما .  برج 

ور از جاهلیت اولی چیست؟ ظاهر ا همان جاهلیتی  اینکه منظ 
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پیامبر  عصر  مقارن  که  سلمصلی    است  و  آله  و  علیه  به    اهلل  و  بوده، 

آن آمده  تواریخ  در  درستی    طوریکه  حجاب  زنان  موقع 

و   و گردنبند  از سینه  وقسمتی  گلو  به طوری که  نداشتند 

گوشواره های آنها نمایان بود و به این ترتیب قرآن همسران  

که بدون شک این .  پیامبر را از اینگونه اعمال باز می دارد

اولی همان  و ظا.  حکم عام است این است که جاهلیت  هر 

جاهلیت قبل از اسالم است که در جاهای دیگر قرآن نیز به  

آن اشاره شده و جاهلیت ثانیه جاهلیتی است که بعدا پیدا 

   1(. همچون عصر ما) خواهد شد 

ج در زمان جاهلیت نخستین توسط بسیاری از مصادیق تبر

نای تبرجی  مفسران بیان شده است که آن ها را در غالب مع

بیان کرده اند که از آن ها می توان راه رفتن بین مردان،  

آشکار   رفتن،  راه  در  عشوه  گوشواره،  و  گردنبند  پوشیدن 

ها  ساختن هر نوع زیبایی  برای مردان را  نام برد که همه این 

برای   آن زمان هستند تبرّ مصادیقی  تزیین .  ج در  و  تجمل 

ان بود، زن خود را بنابر  زنان جاهلیت به اندازه حال و امکانش

سنتی که  طبیعی و رایج میان زنهاست می آراست و با سرمه  

و لوازم آرایشی که به صورت می زدند و روغنی که به موها 

می مالیدند و خضاب کردن به کف دست و پا و خالکوبی و  

چه شبیه آن بوده که از مواردی برای زیبا سازی و زینت هر آن

به وسیله  .  می رفته استفاده می کردند   کردن در آن زمان بکار

خالکوبی نقش هایی از حیوانات و گیاهان یا صورت انسان را  

کردند  می  نقاشی  بدنشان  کردن  .  روی  زیبا  به  عرب  زنان 

تمیز کردن  آن ها سوهان را برای  .  ابروها هم اعتنا می کردند 

. و تراشیدن برخی دندان ها به کار می بردند  تا زیبا شوند 
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جاهلیت اخری،  جلوه گری زن در جاهلیت اولی و  عابدی، 2

 .32تا 29ص

اهلی خودشان را به زیور و زینت که از طال و نقره و  زنان ج

معادن دیگر  از سنگ های قیمتی و سنگ هایی که مورد  

  2.  توجه بود زیبا می کردند 

 وضعیت زن در جاهلیت مدرن   -ب 

 جاهلیت مدرن  -1

سخن به میان می آید، چنین به نظرمی  هر گاه از جاهلیت  

گذشته بوده وامروزه در  رسد که جاهلیت مربوط به دوران  

مخالف   و  گزاف  سخنی  آن  از  سخن  بشر  عقالنیت  دوران 

اما با تأمل در مفهوم جاهلیت و آنچه که  .  تمدن بشری است

بر بشر امروز می گذرد، روشن می شود که این معضل بزرگ  

ب گیر  گریبان  هم  استامروز  فصل  .  شر  رسیدن  فرا  اعالم 

وح و جان تعالی  جاهلیت دوم در واقع اعالم خارج شدن ر

بخش کتاب اهلل از فرهنگ و تمدن بشری و غیبت سیره و  

بشر   و جمعی  فردی  معامالت  و  مناسبات  از  اهلل  آل  سنت 

در  .  است جاهلیت  ما  توهم  و  تصور  رغم  به  که  آن  جالب 

رن و تکنولوژیک است،  عصری که آکنده از بالندگی تمدن مد 

   3.  به مراتب سخت تر از جاهلیت اول جلوه می کند 

»  :روایت شده که فرمودند   صلی اهلل علیه و آله و سلم  از پیامبر اکرم

من بین دو جاهلیت که دومین آن ها سخت تر از اولی است،  

  4.  «برانگیخته شده ام

 جاهلیت دوم، جاهلیتی است که دنیای امروز با همه پیشرفت

ادعای   و  بی سابقه ی بشری  و تمدن عظیم و  های علمی 

این در حالی است  .  جهانی، گرفتار آن استتشکیل حکومتی  

این .  که ادعای عقالنیت بشر، گوش فلک را کر کرده است

شفیعی سروستانی، جاهلیت مدرن، در رویارویی با   3
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جاهلیت قسم  از  جاهلیت  جنبه قسم  از  که  نیست  ی  هایی 

در حقیقت بسیاری از عقالنیت های مدرن  .  ندانستن باشد 

 .   ، حرکت و سیر آن ها در مسیر جاهلیت استجهل هستند 

ی نگون بختی  اول فرزند دختر نشانه اگر دیروز در جاهلیت  

به شمار می آمد و تنها جنس مذکر دارای ارزش و جایگاه 

ویژگی  نیز  مدرن  جاهلیت  در  امروز  بود،   های  اجتماعی 

طبیعی جنس مونث و دو نقش اصلی زنان، یعنی مادری و  

عنوان  به  کلیشه   همسری  فرودستی  نقش های  عامل  و  ای 

است شده  شناخته  تن.  آنان  به  زنان  جامعه  در  زمانی  ها 

خود   سنتی  های  نقش  از  که  شوند  می  شناخته  رسمیت 

شوند   همه ی ویژگی های جنس مذکر را دارا  .  دست بشویند 

و فعالیت   و مانند مردان در صحنه های مختلف کار، اشتغال

   (یسمفمین ) 1.  اجتماعی وارد شوند 

بیشتر  اگر دیروز زن تنها کاالی جنسی و وسیله ی کام روایی  

مردان می شد، امروز نیز زن وسیله ای است بر ای شهوت و  

نو  .  ثروت روز  هر  و  متنوع  کاالهای  ی  کننده  مصرف  زن 

هاست شرکت  و  .  شونده ی  آرایش  لوازم  و  پوشاک  از  اعم 

زندگی ب.  وسایل  ای  سابقه  بی  به طور  را  فرهنگش  ه  غرب 

 زاویه ی دورترین نقاط عالم صادر کرده و دین و دنیای ملت

امروزه نه تنها زن را از اسارت و بردگی هایی  .  ها را می رباید 

که قرون گذشته بر او تحمیل کرده بود، رهایی ندادند، بلکه  

برای   زن  از  و  افزودند  او  مظلومیت  بر  دیگر  ای  گونه  به 

ار مصرف و  وسیله  گسترش مراکز فساد و فحشاء و رونق باز

  2.  ای جهت تبلیغات وسیع بهره جویی کردند 

جامعه  هر  میابیم  در  خوبی  به  شد  گفته  آنچه  که  از  ای 

مناسبات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر  
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و   ریزی  برنامه  در  و  دهد  سامان  الهی  غیر  مقررات  مبنای 

حیانی،  گذاری و اجراء به جای مراجعه به آموزه های وقانون 

جاهلیت را در  در واقع طریق    به تعالیم بشری مراجعه کند، 

صلی اهلل علیه    ی جاهلی عصر پیامبرپیش گرفته است و با جامعه 

ای مدرن  حتی اگر در ظاهر جامعه   ؛هیچ تفاوتی ندارد   وآله و سلم

 .   و پیشرفته باشد 

 فمینیسم  -2

برابر   در  مدرن،  غربی  زن  واکنش  توان  می  را  فمینیسم 

سم  فمینی. هنگ به جا مانده از عصر سنت اروپایی دانستفر

را گاه به جنبش های سازمان یافته برای احقاق حقوق زنان  

از جنبه های   مرد  و  زن  برابری  به  که  ای  نظریه  به  گاه  و 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی معتقد است معنا کرده  

انگلیسی،    این واژه با اندکی تغییر در تلفظ، در زبان های.  اند 

استفاده از این .  رود  فرانسوی و آلمانی به یک معنا به کار می 

واژه تا دهه ی شصت و هفتاد میالدی، برای اشاره به تشکل  

های زنان مرسوم نبود و کاربردی محدود درارتباط با مسائل  

   3. خاص و گروه هایی خاص داشت

م  از نظر تاریخی، تکامل جریان فمینیستی به دو مرحله تقسی 

پس از    تا اندکی  19مرحله ی اول از اوایل قرن  .  می شود

سال   تا  یعنی  اول  این .  است  1920جنگ جهانی  از  پس 

زمان جنبش های زنانه رو به افول گذاشت و تا پس از جنگ  

نگرفت توجهی صورت  قابل  تحرک  دوم  دوم  .  جهانی  موج 

 .   آغاز شد  60جریان فمینیستی از دهه ی  

مکتب   یک  عنوان  و  معموال  اهداف  نمایانگر  ایدئولوژی  و 

آن   در جنبش های حق  .  استانگیزه های  که  همان طور 

زن2 بیداری  و  خمینی  امام  طاری،  جایگاه  )  رفیعی  بر  تأملی 
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طلبانه ی اقشار ضعیف و متوسط جامعه می توان به ستم  

در جنبش های فمینیسم اگر چه آغاز .  دیدگی آنان پی برد

کردن از طبقات باالی جامعه ی غر بی بودند ولی این چنین 

ن ها زنان در هر طبقه و  برداشت می شود که در دریافت آ

تحت ستم واقع شده اند و مورد بی    جامعه ای که بوده اند 

 .   حرمتی قرار گرفته اند 

به عنوان مثال از جمله اموری که فمینیسم وارد آن شد و   

نگرشهای خود را عملی کرد، این بود که زن را مورد هدف  

  بسیاری از استعمار گران.  کشور های سرمایه داری قرار داد

تولید بیشتر  با وجود دست یافتن به ثروت های گزاف به فکر  

نیروی انسانی بکار گرفته شده  .  و کار های تولیدی افتادند 

اغلب مردان را شامل می شد با وجود هزینه های زیادی که  

برای استعمار گران به وجود آمده بود سعی کردند از نیروی  

ات سعی در  از این رو با شبه.  زن در جا معه کمک بگیرند 

چرا که از آنها .  دند رفع حجاب و کشاندن زن به اجتماع کر

 .   با حقوق کم استفاده زیاد در امر تولید می کردند 

جاهلیت -3 در  زن  شأن  و  جايگاه  مصاديق، 

 مدرن  

 بی اعتنايی به نهاد اخال ق -3- 1

فمینیست ها با قطع پیوند میان انسان و خدا، بر حاکمیت 

این گونه حاکمیت بی قید و بندی  .  انسان تأکید می کنند 

اساس به ارزش های    یالت را می طلبد و بر این غرایز و تما

وجود انضباط و  .  نهند   نمی   وقعیالهی با قرارداد های انسانی  

تلقی می کنند و به این ترتیب     قید و بند را عامل محدودیت 

و بلکه موضوعیت خود را از    ش ارز ،  افسانه ای به نام اخالق
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هر  بنابرگزارش سازمان بین المللی مهاجرت،  .  دهد   دست می

 .  زن اروپایی خرید و فروش می شوند  ساله هزاران 

از سوی فمینیست   1960موضوعاتی که از اواخر دهه ی   

ناهم جنس خواهی   ها مطرح شد مانند سقط جنین، رپ، 

پیشنهاد   و  مثل  تولید  فناوری  نگاری،  هرزه  اجباری، 

گسترده به جای خانواده هسته    سوسیالیسم جنسی و خانواده 

اعطای  .  جایی برای تعهدات اخالقی باقی نگذارده است...  ای و

همسر   مقابل  در  زنان  به  تمکین جنسی  از  حق خودداری 

همراه با نارسایی های موجود در خانواده و اجتماع موجب 

از این    1.  شده که آثار تجاوزات جنسی به شدت افزایش یابد 

ها ورد در خواست گروهی از فمینیسم رو یکی از موضوعات م

کنفرانس پکن، نفی هر گونه تبعیض علیه گرایش های    در 

بازان و انحرافی بود و این که لفظ گرایش جنسی  همجنس

شود از  .  پذیرفته  کشورهایی  حمایت  مورد  درخواست  این 

به این ترتیب .  واقع شد ...  قبیل کانادا، آمریکا، اروپا، اسرائیل و

باز اخالقی مشروعیت به هم جنس  و  فرهنگی  ابتذال  و  ی 

   2. جهانی بخشیدند 

فمینیست سوی  از  که  موضوعاتی  دیگر  شد،  از  مطرح  ها 

های  انقالب جنسی نشانه و فرصت .  ی سقط جنین بودمسأله 

فراوانی را برای زنان به همراه داشت که آن ها را از آزادی  

ساخت مند  بهره  فعال  که  .  جنسی  دیدگاهی  از  رفته  رفته 

دانست یک جرم می   ای همراه با وقوع سقط جنین را فاجعه 

رسیده  دیدگاهی  انتخاب به  یک  به  را  جنین  که سقط  ایم 

جدا کردن رابطه ی جنسی از امر  .  ساده تبدیل نموده است

جنبش   که  است  بزرگی  مبارزات  از  یکی  مثل  تولید 

ی حائز اهمیت این مسأله .  ها آغاز کننده ی آن بودفمینست

تولید مثل که  است که ج از  هدف    دایی رابطه ی جنسی 
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یابد عمده ی آن خلق حیات است، کامال نمی  تواند تحقق 

  1.  را به دست آورند  مگر آن که زنان آزادی سقط جنین

 زنده به گور کردن مدرن  -3- 2

از    آن روز که اعراب جاهلی به خاطر ننگ دختر دار شدن

ند، در کمال  روی فقر، دختران خود را زنده به گور میکرد

حیرت و تعجب، آن عصر را عصر جاهلی و آن مردم را جاهل  

و   حیات  با  قرین  را  جاهلیت  صفت  هم  هنوز  و  خواندیم 

لیکن هیچ گاه در تصورمان  .  فرهنگ جاهلیت می شناسیم

نمی آمد که پس از هزاران سال و به رغم همه تجربه ها و  

صفات عای مدنیت و آگاهی، نه تنها حامل و مبلغ جمله  اد

مذموم عصر جاهلی بوده، بلکه پا را فراتر نهاده و گوی سبقت 

 .   را از آنان ربوده باشیم

با نهایت تأسف این مسأله به اشکال دیگری در جاهلیت قرون  

اخیر خود نمایی می کند، در شکل  آزادی سقط جنین که  

ری از کشور های به اصطالح متمدن  به صورت قانونی در بسیا

گر عرب جاهلی بعد از تولد نوزادان را می کشت،  رواج یافته، ا 

   2. انسان های متمدن عصر ما آن را در شکم مادر می کشند 

تشخیص جنس   پزشکی،  پیشرفت علم  سایه ی  در  امروزه 

جنین که پسر است یا دختر امکان پدیر شده است و بسیاری  

به   مناطق  که  از  صورتی  در  و  کنند  می  مراجعه  پزشک 

جنین دختر است به سقط کردن آن   تشخیص این باشد که

  3. اقدام می کنند 

از طرفی باید متذکر شد که غربیان و یهودیان برای کنترل  

در حالی  .  جمعیت مسلمانان طرح و برنامه ریزی می کنند 

درباره ی   را  موضوع  این  عکس  بر  درست  ها  آن  خود  که 
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تا جایی که ازدواج نکردن  .  تبلیغ و ترویج می کنند خودشان  

تنها .  دار نشدن، در آیین یهود گناه شمرده می شود  و بچه 

از قبیل   از جهان که کنترل زاد و ولد و شعار هایی  جایی 

یافت،   نخواهد  تحقق  گاه  هیچ  بهتر  زندگی  کمتر،  فرزند 

 ی مسلمانان می بینیم که غالب ایناما درباره .  اسرائیل است

کنترل    147 برنامه  مورد  اسرائیل  توسط  مسلمان  کشور 

به این ترتیب که با کمک های مالی  .  ت قرار گرفته اند جمعی

و سیاست های سوء کشور های آمریکا و انگلستان مسلمانان  

 .را باشیوه های گوناگون مقطوع النسل و عقیم می گرداند 

  4.  و این برنامه در جمیع کشور های اسالمی جاری است

می را  تالششان  تمام  ها  سیاستآن  با  تا  های  کنند 

به دست خودمان، مردان و زنان را عقیم کرده     گوناگون 

ما باید هوشیار باشیم  .  و نسل مسلمانان را ریشه کن کنند 

های واهی سقط جنین نکنیم و به فرمایشات  و به بهانه 

مان در این  زمینه گوش فرا داده و به  رهبر عظیم الشأن 

های ایشان پیرامون جمعیت و سفارش به ازدیاد  دغدغه

 .   ه و اهتمام داشته باشیمفرزندان توج

 ج در جاهلیت مدرن  تبر  -3- 3

تبرج عنوان کلی است که در خارج مصداق های فراوانی دارد  

به مصادیق آن تعلق   این عنوان  از طریق  نیز  نهی شارع  و 

است زنان  .  گرفته  در  تبرج  مصادیق  از  به  برخی  مربوط 

. حرکات و رفتار و پاره ای مربوط به نوع پوشش آن هاست

رفتار های جلف و سبک زنان در بیرون از خانه و پوشیدن  

لباس  و  کننده  توجه  جلب  های  نظر  کفش  از  جذاب  های 

از مصادیق تبرج و ممنوع است البته  .  رنگ، مدل و جنس 
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تبرج    استفاده از پوشش لزوما به معنای نفی تبرج نیست، زیرا

به معنای خودنمایی و جلب توجه دیگران است و این مسأله  

استفاده از برخی پوشش ها با نوع و مدل آن ها نیز محقق    با

  1.  می شود

ها و استفاده بیش از حد از مصادیق تبرج آرایش کردن خانم

ها از لوازم آرایشی که بیشتر برای تزیین صورت استفاده  آن

ز موارد دیگر تبرج که در انواع  هم چنین ا.  می شود، است

لب ها و خط چشم و طرز  ها وجود دارد، نقاشی کردن  آرایش

نقاشی سایه ها و رنگ های دیگر بر روی صورت است که  

خاصی طبق مدل های جدید به    اکثر زن ها در زمان های

چه تالش های بیهوده و قیمت   همان سبک آرایش می کنند، 

نمی کنند و حتی جراحی    های گزاف که برای اینکار مصرف

لب تغییرشکل  برای  گون پالستیکی  بینی،  می  ...   هاوه ها، 

دارد  تبرج.  انجامد  فراوانی  فاقد .  مصادیق  زندگی  وقتی 

پشتوانه ی عقلی شود و وقتی ایمان در زندگی کم رنگ شود  

ی  ها به عوامل ظاهری و پوچ روی می آورند که نتیجه انسان

است تبرج  ک .  آن  تبرج  وفور دیده  مصادیق  به  در جامعه  ه 

ن تغییرات نه بر  ای.  شود تغییر و تبدیل در زندگی استمی 

حسب ضرورت بلکه فقط برای تجمل و خودنمایی یا به تعبیر  

   2. ی بیماری استروانشناسان نتیجه 

اگر در جاهلیت کهن در زمان گذشته تبرج  در میان زنان  

زنانی  مدرن   عصر  در  نیز  امروزه  داشته،  که    رواج  هستند 

. کشند جاهلیت را همانگونه با مصادیق دیگری به یدک می 

ر جاهلیت کهن زنان با خلخال و لوازم آرایشی همان روز  د

صلی اهلل علیه و   به تبرج و خودنمایی پرداختند که قرآن و پیامبر

آنها را نهی کرد و در عصر مدرن که ادعای تمدن و    آله و سلم
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عده ای از زنان به تبرج و خودنمایی  علم و دانش دارند نیز  

به این امر ناپسند می  با مصادیق امروزی و مد روزگار خود  

و  .  پردازند  زمان  به  یابیم که جاهلیت مختص  پس در می 

 .   مکان خاص نیست

 نتیجه گیري  

با بررسی برخی از مصادیق جایگاه زن در جاهلیت کهن و  

وره ی زمانی  مدرن در می یابیم که جاهلیت محدود به یک د

در   تأمل  با  بلکه  نیست،  معینی  شرایط  یک  در  منحصر  و 

اهلیت و آن چه بر بشر امروز می گذرد روشن می  مفهوم ج

شود که این معضل بزرگ هم گریبا نگیر بشر است و هر گاه  

روح و جان تعالی بخش کتاب اهلل از فرهنگ و  تمدن بشری  

ت و معامالت خارج شود و سیره   و  سنت آل اهلل از مناسبا

فردی و اجتماعی رخت بربندد، در واقع همان طریق جاهلی  

تفاوتی  است   اسالم هیچ  از  پیش  با جامعه عرب جاهلی  و 

و   تمدن  بالندگی  از  آکنده  عصری   در  اگر  حتی  ندارد، 

 .   تکنولوژی باشد 

  ی نگوناگر دیروز در جاهلیت نخستین فرزند  دختر نشانه 

می  شمار  به  تنها  بختی  و  و  آید  ارزش  دارای  مذکر  جنس 

ژگی های  جایگاه اجتماعی بود امروز در جاهلیت مدرن نیزوی 

گرفته شده    طبیعی زن در دو نقش مادری و همسری نادیده 

رسمیت به  جامعه  در  زمانی  تنها  زنان  و  شناخته    است  

و مانند  شوند که از نقش های سنتی خود دست بشویند می 

 (.   فمینیسم )ی بیایند  ی فعالیت های اجتماعمردان به صحنه 

مردان تلقی  یا اگر دیروز زن تنها وسیله ی کام روایی بیشتر  

می شد،  امروز زن تنها کاالی جنسی و ابزاری برای فروش 

جاهلیت  2 و  اولی  جاهلیت  در  زن  گری  جلوه  عابدی، 

 . 36-35اخری،ص



 
 

شرکت تولیدی  محصوالت  می  بیشتر  شناخته  بزرگ  های 

مسابقه .  شود بازیگران   زنان  جدید  عصر  جاهلیت  ی  در 

عرضهپایان برای  زیناپذیر  هر چه  تحریک با ی  و  تر  کنندهتر 

 .   های تصویری هستند خود در جامعه و رسانه 

دیروز اعراب جاهلی به خاطر ننگ دختر دار شدن یا از    اگر

روی فقر نوزاد دختر خود را زنده به گور م یکردند، امروزه  

 .   کشند های متمدن عصر ما آن را در شکم مادر می انسان

زنان در جاهلیت کهن را  و همچنین اگر تاریخ تبرج توسط  

امروزه در عصر مدرن ه باید بگوییم که  م  ثبت کرده است 

این جاهلیت یعنی تبرج زنان را با مصادیق گوناگون مشاهده  

کنیم و پی می بریم که جاهلیت در این زمینه مختص به  می 

 .   زمان و مکان خاصی نیست
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 مقدمه:

فرزندان خود    یکی از مشکالتی که والدین در ارتباط با تربیت 

با آن مواجه هستند نحوه ی مدیریت بدرفتاری، پرخاشگری،  

و نافرمانی آنهاست. این مشکالت در مراحلی از رشد   لجبازی

کودکان و نوجوانان به طور طبیعی مطرح است در این موارد  

اگر والدین چگونگی برخورد صحیح با آنها را بدانند مشکالت 

ص این  غیر  در  کند  می  پیدا  بدرفتاری  کاهش  شاهد  ورت 

  شدید تر فرزندان خود خواهند بود. مقاالت و کتاب هایی در

مورد لجبازی کودکان نوشته شده از جمله کتاب کودک من 

نوشته دنیا برزویی و آقای مهدی تهرانی دوست هم در مورد  

درمان و علل لجبازی کودکان نوشته است و همچنین حجت 

کتاب حکمت نامه    االسالم و المسلمین محمدی ری شهری

لجبازی   به  اشاره هایی هم  اند که در آن  نوشته  را  کودک 

 ان شده است. کودک

لجبازی   درمان  راهکارهای  ارائه  دنبال  به  مقاله   این  در 

کودکان هستیم. که در زمانی که کودکان لجباز هستند به  

بزرگساالن   قواعد  رعایت  و  ها  خواسته  انجام  از  فعال  طور 

آنها وارد بحث و مشاجره می شوند. به  سرپیچی میکنند، با  

فرا را  دیگران  ناراحتی  موجبات  عمد  اغلب  طور  آورد،  هم 

فحش می دهند و دیگران را برای اشتباهات و بدرفتاری های  
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خود سرزنش می کنند. چون روحیه حساس و زودرنج دارند. 

و   شده  دشوار  بسیار  فرزندان  رفتار  مدیریت  موارد  این  در 

این رفتار ها عاجز و درمانده می شوند   والدین جهت کنترل 

یرند که نه تنها مشکل  و به ناچار روش هایی را به کار می گ

را کاهش نداده بلکه موجب افزایش و شدت گرفتن آن می  

شود، بنابراین ضروری است که والدین بدانند چه راهکارهایی  

برای درمان لجبازی کودکان وجود دارد؟ و با چه روش های  

 اربردی می توانند با این موقعیت ها مواجه شوند؟ موثر و ک

ک در یک شب نافرمان نشده بلکه  والدین باید بدانند که کود 

او شکل گرفته و متاسفانه در چند  این ویژگی در  بتدریج 

سال اخیر این رفتار در کودکان افزایش یافته و در کودکان  

غربی   در کشورهای  آمار  این  و  دیده می شود  بیشتر  پسر 

 .1شتر استبی

هدف مادر این مقاله پاسخ به این سوال می باشد که چه   

 برای درمان لجبازی کودکان وجود دارد؟  راهکارهایی

 لجبازی کودکان

لجبازی یکی از رفتارهای ناسازگارانه است که کودک روی  

به   خود  بزرگتر  با  و  کرده  پافشاری  خویش  نظر  و  عقیده 

 .2مخالفت می ورزد 
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با   5تا    3کودکان در سنین   ورزی  تضاد  به  سالگی شروع 

خصیت با وجود  اطرافیان و محیط می کنند. این مرحله از ش 

تمام تضادها و وقفه ها برای رشد به هنجار کودک طبیعی  

می باشد کودک در این سنین نسبت به محیط خود شناخت 

و آگاهی به دست می آورد و متوجه می شود که رفتارش  

گذا می  تاثیر  دیگران  محیط روی  بیشتر  کشف  برای  و  رد 

غلط دست به رفتارهایی می زند که به هیچ وجه به درست و  

بودن آن نگاه نمی کند و صرفا به تاثیری که در محیط می  

گذارد و متقابال تاثیری که می پذیرد می اندیشد. بنابراین 

کودک در این سن شروع به »نه« گفتن می کند و می خواهد 

دیگران ثابت کند در این میان والدین    از این طریق خود را به 

دک خود چه رفتار  دچار نگرانی می شوند و نمی دانند با کو

مناسبی داشته باشند؛ اما اگر این مرحله از رشد را طبیعی  

بنگریم هم از نگرانی والدین کاسته می شود و هم شیوه های  

ارتباطی مناسب با کودک خود را بهتر فرا می گیرد، چون  

والدین از رشد کودک دارند تاثیر قابل مالحظه    تصوری که 

لجبازی نوعی رفتار مقابله  ای برچگونگی فرایند رشد دارد.  

رفتارهای   آن  با  مواجهه  در  والدین  معموال  که  است  ای 

مختلفی نشان می دهد و والدین باید از ایجاد رفتارهایی که  

منجر به لجبازی در کودکان می شود تا حد ممکن اجتناب 

رفتارهای    کنند  به  باید  باشد  شدید  کودک  لجبازی  اگر 
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و  کنیم  توجه  اطرافیان  و  نحوه    خودمان  در  را  آن  علت 

برخوردمان به عنوان والد و تنبیه ها و تشویق ها جستجو  

کنیم. یادمان نرود که باید از هر کسی چیزی را توقع داشت 

که بتواند از عهده انجامش برآید. اصوال  کودکان میانه خوبی  

....  ب و  نزن  نکن، جیغ  ندارند. پس  ا درخواست های سلبی 

ابراین در ابتدا باید دقت کنیم که  معموال جواب نمی دهد، بن

دهد  می  انجام  کودک  که  ناخوشایندی  حرکت  آن  ریشه 

 12چیست؟

 ویژگی های کودک لجباز

رفتاری   پدیده  یک  کودکان  در  کردن  مخالفت  یا  لجبازی 

از   نظر و  است که طی آن کودک  قبول کردن  و  پذیرفتن 

درخواست والدین یا بزرگتر خود سرباز می زند و برخواست 

کردن  و   لجبازی  کلی  طور  به  ورزد.  می  اصرار  خود  ایده 

کودکان یعنی نپذیرفتن و امتناع کردن از درخواست و نظر  

 پدر و مادر، مربی و ...

سالگی در کودک دیده می شود    3این رفتار از سن یک تا   

باشیوه های مختلف )گریه کردن، خواهش کردن و ...(  که  

ه دنبال آن چیزی  می خواهد به هدفش دست یابد. کودک ب 

می رود که توجه خود به آن جلب شده نه به دنبال خواسته  

و مطلوب دیگران که اصال برای کودک قابل درک نیست. اما 

 



 
 

ه  از سوی دیگر پدر، مادر، یا بزرگتر انتظار دارد بچه ازخواست 

های او تبعیت و آنها را اجرا کند. در نتیجه بزرگتر در این 

دستور دادن و امر و نهی کردن به  حالت سعی می کند تا با  

کودک، خواسته های خود را عملی و او را ملزم به اجرای  

آنها کند و درست در همین جاست که میان خواسته های  

امر می و همین  گیرد  تعارض شکل می  والدین  با    کودک 

تواند زمینه ساز بروز تضاد و همچنین درگیری های کالمی  

از سوی بزرگترها با بچه    و حتی شاید برخوردهای فیزیکی

لجباز شود. لجبازی در  میان هر دو جنس دیده می شود،  

اما شیوع این قبیل مشکالت رفتاری در میان پسران بیشتر  

از دختران می باشد برخی کودکان خصایص متفاوت تری  

امر  دار همین  و  ترند  سرسخت  کمی  طبیعی  طور  به  و  ند 

تانه تری را از  سبب می شود تا رفتارها و کنش های سرسخ

نظر   و  خواسته  پذیرش  به  راحتی  به  و  دهند  بروز  خود 

بزرگتری خود تن ندهند بر همین اساس اغلب مشکل ساز  

هستند و باعث می شوند والدین نیز کنترل خود را از دست 

اشگری کالمی یا تنبیه بدنی آنها روی آورند.  بدهند و به پرخ

ان لجباز  بیشتر  این گونه کودکان را لجباز می نامند کودک

تمایل دارند تا ابتدا خواسته خود را اجرا کنند و در مرحله  
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بزرگترهای   نظر  و  قبول خواسته  به  که حاضر  است  بعدی 

 .1خود می شوند 

کنید، من نمی  من نمی آیم، شما نمی توانید من را مجبور  

که   است  جمالتی  ها  این  دهم  انجام  را  کار  این  خواهم 

زبان به  لجباز  آورند.  کودکان  و    2می  با پدر  لجباز  کودکان 

مادرشان مخالفت می کنند با آنان یکی به دو می کنند. در  

برابر هر خواستن جر و بحث می کنند و باالخره پاسخ منفی  

شکلی که آنان دوست می دهند و اصرار دارند که کارها به  

دارند انجام شود نه روش شما، حتی گاهی ممکن است به  

، اعتراض کردن معموال بخشی از تالش خشونت روی آورند 

های کودکان برای شکل دادن به هویتی مستقل از پدر و  

مادر است و به آنان این احساس را می دهد که می توانند،  

اگر کودک کال  محیط را هم رنگ خواسته های خود گردانند  

به صحبت های شما بی اعتنایی کرد، نگرانی جا دارد، ولی  

 .3ک روند طبیعی در مسیر زندگی است مخالفت های جزئی ی

کودکان لجباز دوست دارند، کارها همان طور که خودشان  

می گویند اتفاق افتد، آنها معموال کودکان خود محور گستاخ  

غالبا توهین آمیز و توام با  و تندخو هستند و رفتارهای آنان 
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نیز   فعال  بیش  کودکان  این  معموال  که  است  ادبی  بی 

 .1هستند 

مطا اختالفات طبق  دادند  انجام  روانشناسان  که  لعاتی 

زناشویی می تواند منجر به عقب نشینی اجتماعی و حتی  

 .2پرخاشگری در کودکان شود 

 سن لجبازی کودکان 

 2ت و کودک از  لجبازی جز عوامل طبیعی رشد کودک اس 

سالگی لجبازی را شروع می کند یا بهتر است بگوییم    3تا  

ه کودک به کشف خود نائل  که کشف می کند در این دور

در   و  است  حال    4شده  در  او  و  رسد  می  اوج  به  سالگی 

مقاومت در برابر خواسته های پدر و مادر و پافشاری برای  

دد اثبات انجام بسیاری از کارها است. او توسط خودش درص

خویشتن و احساس توانایی است ولی به درجه ای از خود  

رسد که می فهمد   آگاهی و شناخت محیط و اطرافیان می

رفتارش روی دیگران تاثیر می گذارد و واکنش ها را بر می  

از این رو در برخی امور و هنگامی که از وی کاری    3انگیزد

واکنش ها را  خواسته می شود لجبازی را به کار می گیرد تا  

مشاهده کند و روی خواسته اش پافشاری می کند تا هم به  

 .4اش ارضا شود خواسته اش برسد و هم کنجکاوی 
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 علل لجبازی 

علل لجبازی در کودکان بسیار گسترده و پردامنه است. از  

نظربیولوژیکی اختالل در عملکرد غدد و اعصاب ممکن است 

و بیشتر لجبازی ها   یکی از عوامل لجبازی در کودکان باشد،

که   آن  بدون  کودک  و  است  والدین  رفتار  سبک  از  ناشی 

باشد یا آن را خوب یا بد بداند   قضاوتی داشته درباره لجبازی  

تنها لجبازی را به عنوان وسیله ای برای محک زدن واکنش  

دیگران به کار می گیرد. ولی به طور کلی لجبازی می تواند  

 :5علت هایی داشته باشد 

 گو برداری: ال-1

لجبازی نیز مانند تمام دیگر رفتارها می تواند نشأت گرفته  

پذیری کودک الگو  و  و همساالن    ازمشاهده  مادر  و  پدر  از 

خود باشد. به خصوص رفتارهای والدین با یکدیگر می تواند 

تأثیر مستقیمی دریادگیری رفتار و لجبازی در کودک داشته  

ت که پدر و مادر حتی قبل  باشد بنابراین در گام اول نیاز اس 

و این رفتار را   توافق رسیده  به  باره  این  تولد کودک در  از 

باید دقت کنترل نمایند.   والدین  نیز  با همساالن  در رابطه 

معرض   در  که  هایی  محیط  از  را  خود  کودک  که  کنند 

نگه   دور  دارد  قرار  زیاد  فراوانی  با  رفتارها  اینگونه  مشاهده 
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خواه کودک با مشاهده این رفتار از  دارند چرا که خواه و نا

همساالن خود آن را تقلید می کند و یادگیری غیر مستقیم  

ل می گیرد و همچنین کارتون ها و فیلم هایی  در وی شک

که کودک مشاهده می کنند باید توسط والدین کنترل شود  

تا رفتارهای ناشایست از جمله لجبازی را در کودک تقویت 

 .1نکند 

 والدین:  بی توجهی-2

بی توجهی و عدم توجه  به کودک، یکی از علل برای لجبازی  

وجهی خود دارای دالیل  در کودک به شمار می آید. این بی ت

گوناگون می باشد که از جمله آنها گرفتاری و کثرت اشتغال  

والدین و سرگرمی آنها به رسیدگی به فرزندان دیگر و عدم  

فرزندان، خوشگذرانی و عدم وقت امکان توجه به تک تک  

 .2گذاری ها درباره آنها

به   نگریم  می  دینی خود  پیشوایان  رفتار  و  در سیره  وقتی 

ی محبت و توجه به کودکان را در کردار و رفتار آنان  زیبای

مشاهده می کنیم چنانچه آمده است که جابر می گوید: به  

فیاب محضر رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم (شد شر

سوار   پشت خویش  را  و حسین  که حسن  حالی  در  شدم، 

کرده بود و می فرمود: شتر شما مرکب خوبی است و شما 

 .3ان خوبی هستید دو نفر سوار
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 عوامل محیطی و بیرونی-3

مهمترین و موثرترین عامل محیطی ای که سبب می شود   

برخی از کودکان لجبازی کنند نحوه برخورد والدین است. 

یکی دیگر از عوامل محیطی که می تواند سبب بروز لجبازی  

به   تنبیه  از  گیری  بهره  در کودک شود،  مخالفت جویی  و 

شاید در ابتدا استفاده از چنین شیوه ای  جای تهدید است  

مناسب و مورد انتظار والدین را در پی داشته باشد، اما   پاسخ

با تکرار این قضیه و عملی نشدن تنبیه ها، کودک می فهمد 

که این اظهارات والدین تنها یک تهدید بی اساس است و در  

پس آن، برخالف ادعای پدر و مادر، عاقبت بدی وجود ندارد  

وم نخواهد او هرگز از امکانات و موقعیت های مطلوبش محر و  

بیان چنین  او خیلی زود متوجه می شود که معموال  شد. 

مادر   یا  پدر  ای  لحظه  تنها حاصل عصبانیت   تهدید هایی 

است و بعد از آن که عصبانیت آنها رفع شد، از تهدید و تنبیه  

 .4نیز خبری نخواهد بود 

 معاشرت های ناروا: -4

دی دوستان  یکی  کودک،  در  لجبازی  تشدید  عوامل  از  گر 

نامناسب و محیط های اجتماع است که وی در آن ها قرار  

گرفته است؛ لذا به خوبی مشاهده می کنید که عوامل کودک  
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بر یکدیگر به سرعت اثر می گذارد، خنده، گریه، لجبازی و  

منفی   بعضی  و  مثبت  بعضی  که  دیگر  رفتاری  های  عادت 

دوره سن الگو گرفتن است و الگوی مناسب است، زیرا این  

ت  لذا می  کند.  راهنمایی  شکل  بهترین  به  را  کودکان  واند 

کودک،   اجتماعی  دقیق محیط  با شناسایی  محترم  والدین 

 حتی اگر الزم است مدرسه یا سرویس او را تغییر دهند. 

 نیاز های عاطفی -5

یکی دیگر از مسائلی که در لجبازی کودکان نقش به سزایی  

در کودک   ارد نیاز کودک است. گاهی اوقات دلیل لجبازید

شما، چیزی جز خستگی و نیاز به استراحت یا تفریح نیست  

. گاهی لجبازی به خاطر رفع گرسنگی و یا نیازهای دیگر 

است البته این مورد بیشتر در کودکان خردسال صورت می  

م  گیرد به شکلی که آنها نیاز های خود را به شکل بهانه، اعال 

و دوست داشتن  می کنند گاهی  اوقات کودک نیاز به محبت  

قلبی از سوی والدین دارد. کودک از شما پول نمی خواهد 

می   بازی  و  سرگرمی  و  محبت  نمودن  ابراز  و  محبت  بلکه 

 . 1خواهد 

امام صادق )علیه السالم( در این زمینه می فرمایند: »حضرت 

دایا برترین اعمال  موسی )علیه السالم( از خداوند پرسید: خ
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د فرمود: دوست داشتن کودکان،  نزد تو کدام است؟ خداون

زیرا من آنها را بر فطرت توحید خود آفریدم و اگر آنها را  

می   داخل  بهشت  به  خود  رحمت  به  را  آنها  همه  بمیرانم، 

 2کنم.« 

 وضعیت جسمی و روانی کودک -6

وضعیت کودکان،  رفتاری  بد  بروز  در  موثر  عوامل  دیگر   از 

ارهای نامطلوب جسمی و روانی آنهاست که احتمال بروز رفت

را افزایش می دهد عواملی مانند:» خستگی، بی خوابی یا بد 

اضطراب،   نظیر  پزشکی  روان  اختالالت  برخی  و  خوابی 

افسردگی و ... از جمله مواردی است که امکان بد رفتاری در  

دلیل   به  است  ممکن  حتی  دهد.  می  افزایش  را  کودکان 

ر این مواقع  سنگی کمی لجباز تر از سایر مواقع باشد. دگر

بهتر است پدر و مادر با در نظر گرفتن این عوامل، درخواست 

به   را  اجرا ی آن ها  باشد و  از کودک داشته  های کمتری 

 .3زمان مناسب تری موکول کنند 

 روش تربیتی نادرست -7

ای است که   به گونه  و مادر  تربیتی پدر  مواردی روش  در 

آزرده، رنج آفرین رزندان خود را افرادی پر مدعا، سلطه جو  ف

آورند. مهر و محبتشان درباره فرزندان به گونه ای   بار می 
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است که بچه ها این احساس را دارند که پدر و مادر کلفت 

باید   آنهایند و هر چه را که بخواهند و طلب کنند  نوکر  و 

با برآورده کنند. بدیهی است چنین کودکانی، هنگا می که 

قدرت در برابر آنها میایستند منع هایی مواجه گردند با تمام  

و تالش می کنند به خواسته خود دست یابند حتی اگر از  

 راه لجبازی و به ستوه آوردن و

 .1والدین خود باشد  

 پیدایش لجاجت در افراط توهین و مالمت: -8

موثر بودن افراط توهین و مالمت در لجاجت کودکان فقط 

دکان نسبت به  صاص به کودکان ندارد ولی از انجا که کواخت

کارهایشان بیشتر در معرض مواخذه از سوی بزرگتر ها قرار  

می گیرند، نمود بیشتری دارد. امیرالمومنین )علیه السالم(  

وسرزنش   کردن  مالمت  در  تفریط  و  »افراط  فرمایند:  می 

 2نمودن، آتش لجبازی را شعله ور می کند.« 

ا به  لجباتوجه  زمینه  گاهی  که  است  ضروری  نکته  زی  ین 

کودک توسط خود والدین فراهم می شود و در واقع منشا  

لجاجت کودک، خودشان هستند ولی توجهی به این مسئله  

ندارند. مثال گاهی به کودک قول می دهند که اگر فالن کار  

ولی   خرم  می  برایت  را  جایزه  فالن  دهی  انجام  راخوب 
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ام کار توسط کودک به قول خود عمل  متاسفانه بعد از انج

کنند و موجبات خشم و لجاجت کودک را فراهم می  نمی  

به   نیز نهی شده: »هر گاه  از نظر روایات این مسأله  کنند. 

کودکتان وعده ای می دهید عمل نمایید چرا که آنان شما 

را رازق خود می دانند.« و گاهی نیز والدین به کودک می  

ل کودک  اگر  که  هایش  آموزند  برخواسته  و  کند  جبازی 

د، به هدفش می رسد و والدین کوتاه خواهد آمد  پافشاری کن

بنابراین یک سری از لجبازی های کودک آموخته شده است 

و گاهی اوقات باز خود والدین هستند که در مقابل خواسته  

های کودک خود لجاجت می کنند و همین لجاجت طرف  

ره ای از یک دختر بچه  مقابل را شدید تر می کند در خاط

از کودکی خودم به یاد دارم  که یک روز    نقل شده است که: 

در   ای  جانانه  کتک  لجبازی  اثر  در  من  و  داشتیم  مهمان 

حضور آنها خوردم از مهمانها خجالت کشیدم و شروع کردم  

به جیغ و داد کردن مادرم مرتب می گفت خفه شو، عیب 

آخر مادرم به عقیده  است که صدای دختر دربیاید و ... در  

را گرفت و لباس عروسک هایم را که    خودش بهترین تصمیم

خودم دوخته بودم و از جان بیشتر دوست داشتم آورد و در  

 «. 3پیش چشم من آنها را آتش زد گویا تمام امیدم قطع شد 
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این مادر نه تنها به تربیت کودکش کمکی نکرده بلکه باعث 

شاید تا آخر عمرش   عقده ای در قلب کودکش می شود که

فرماید: می  السالم(  امیرالمومنین)علیه  نکند.   فراموش 

 1»لجاجت باعث جنگ و دشمنی است.« 

 راهکارهای درمان لجبازی در کودکان:

تا اینجا در مورد لجبازی و علل لجبازی گفته شد در این  

قسمت به راهکارهای درمان لجبازی در کودکان می پردازیم  

ین رفتار در کودکان مواجه می شوندآن را والدین وقتی با ا

مشکل حادی می بینند که قابل درمان نیست و آنها انتظار  

و کنار    دارند که یک روزه کودکان این رفتار را ترک کنند 

روزه   یک  کودکان  لجبازی  که  بدانند  باید  والدین  بگذارند. 

شکل نمی گیرد و یک روزه هم برطرف نمی شود. لجبازی  

به یک عادت و خصلت رفتاری تبدیل می    کودک به مرور 

 .2شود و رفع آن نیاز به زمان و توجه دارد 

قرار    را مدنظر  باید چند چیز  لجبازی کودک  برای درمان 

 داد: 

 دم تهدید کودکان: ع-1

تهدید یک نوع تحریک است؛ زیرا شما در لفافه اعتراف می  

کنید که ممکن است اطاعت نکند مانند این تهدید: »اگر با 

 دوچرخه ات به خیابان بروی دوچرخه ات را خواهم گرفت.«
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مادرش  آنچه  بداند  تجربه  روی  از  کودک  که  صورتی  در 

ر خیلی محکم  دستور می دهد جدی است در زمانی که ماد

و بدون تزلزل دستور می دهد، کودک بیشتر تحت تاثیر قرار  

می گیرد و حرف شنوی  بیشتری خواهد داشت تا مواقعی  

را   او  اگر تشخیص می دهید که ممکن که  و  تهدید کنید 

است مجبور شوید جریمه سنگینی مانند گرفتن دوچرخه  

تطار  اش به مدت چند روز را اجرا کنید بهتر است ابتدا اخ

 .3دهید 

 مقابله به مثل با کودک -2

اگر کودکتان برای داشتن چیزی اصرار می ورزید که در حال  

فراهم کردن آن نبودید   حاضر امکان پذیر نبود و یا قادر به

همان موقعیت را برای کودک شبیه سازی کنید؛ برای مثال  

در   و  خواست  را  اش  عالقه  مورد  خوراکی  فرزندتان  اگر 

به او بگویید: »درک می کنم چقدر بستنی  دسترس نبود،  

هوس  خیلی  االن  هم  من  نداریم  فعال  ولی  داری  دوست 

« به همان  شکالت کردم و می خواهم، به نظرت چکار کنم؟

میزان که کودک برای خواسته اش اصرار کرد شما هم به  

گونه   بدین  کنید.  پافشاری  خود  خواسته  به  میزان  همان 

نند خودش در این شرایط کودک در می یابد کسی هم ما
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قرار دارد و او هم مثل مادرش نمی تواند در این لحظه به  

 .1خواسته اش برسد 

 ه درخواست والدین:انتخاب زمان مناسب برای ارائ-3

خود    دستورات  بیان  برای  را  مناسبی  زمان  والدین  گاهی 

انتخاب نمی کنند. به عنوان مثال گاهی والدین هنگامی که  

کودکشان در حال تماشای برنامه یا سرگرم بازی مورد عالقه  

یا   بده«  انجام  را  تکالیفت  »برو  گویند:  او می  به  است  اش 

به خرید برویم....« و چون  »زود آماده شو چون می خواهیم  

کودک در این مواقع حاضر نیست تا فیلم یا بازی را رها کند، 

ت کند  می  سعی  و  زند  می  جویی  مخالفت  به  از  دست  ا 

پذیرفتن درخواست والدین امتناع کند.در نهایت همین امر  

باعث افزایش زمینه بدرفتاری در کودک و ایجاد کشمکش  

 .2با پدر و مادر خواهد شد 

 ح خواسته والدین به صورت رو در رو:طر-4

والدین نباید درخواستها و دستورات خود را از راه دور و بدون   

ب چهره  به  چهره  تماس  که  برقراری  هنگامی  کنند.  یان 

خواسته رو در رو بیان نشود، تاثیر خود را از دست خواهد 

داد، زیرا بهره گیری از چنین شیوه ی بیانی ای سبب می  

صور کنند که مادر و پدر برخواسته خود اصرار  شود بچه ها ت
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آنها   از  کسی  ندهند  انجام  را  آن  هم  اگر  و  ندارند  زیادی 

نخواهد شد  یا عصبانی  از سوی  ناراحت  تلقی  . همین طرز 

کودک موجب می شود که او از دستورات والدینش سرپیچی  

است،   کارتون  تماشای  سرگرم  یا  بازی  مشغول  اگر  و  کند 

دست   از  را  مادر  فرصت  و  پدر  های  درخواست  از  و  ندهد 

 امتناع کند.

برای مثال مادری که از میان آشپزخانه، بی آنکه  کودک را 

شمی داشته باشد با صدای بلند از بچه  ببیند و با او تماس چ

می خواهد که »برو تکالیفت را انجام بده« تنها پاسخی که  

ز  اغلب دریافت می کنند یک »باشه« ی ساده و نامطمئن ا 

سوی کودک است . و چون کودک در اینجا اهمیت و لزوم  

به   اصال  که  است  نمی کند، ممکن  را درک  اجرای دستور 

 .3را به تعویق بیندازد سراغ آن کار نرود و آن 

 مصمم و جدی بو دن والدین درخواسته های خود: -5 

والدین باید در بیان دستورات و درخواست های خود جدی  

عباراتی استفاده نکند که در آن حق    و مصمم باشند و هرگز 

انتخاب نهفته است، به طوری که کودک احساس کند این 

دادن انجام  و  ندارد  اهمیتی  چندان  آن    موضوع  ندادن  یا 

خیلی هم مهم نیست، و فقط در صورت تمایل است که باید  
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آن را انجام دهد و در نتیجه چون الزم است که هر کودکی  

باشد. و قبل از خواب مسواک  ساعت خواب منظمی داشته  

بزند، ضروری است تا کودک کامال از قوانین آگاه باشد  و  

نم برای  بداند.  موظف  آنها  برابر  در  را  برای  خود  نباید  ونه 

درخواست رعایت ساعت خواب به کودک گفت:» می خواهی  

شب بخوابی؟«در این حالت به احتمال زیاد جواب  9ساعت 

تصور می کند که این امر دل  کودک »نه« خواهد بود، چون  

چنین   در  نیستند  جدی  آن  در  والدین  و  است  بخواهی 

جویی  مواردی انجام ندادن خواسته والدین به منظورمخالفت  

و لجبازی کردن کودک با آنها نیست. بلکه فقط نوع گفتار 

بزرگترهاست که سبب می شود او  موضوع را دل بخواهی  

 ز بزند. قلمداد کند و در نتیجه از آن سربا

حال اگر پدر و مادر برای امور جزئی و ساده قوانین وضع   

کند بدون شک فرزندشان را خسته می کنند و زمینه بروز  

ویی و لجبازی را در او فراهم می کنند و در نتیجه  مخالفت ج

وضع قوانین سخت گیرانه، الگوی رفتاری مناسب نیست و  

رفتاری در  حتما باعث زمینه ساز مشکالت و در نهایت بد  

 . 1کودکان خواهد شد 

 عدم دستور پی در پی والدین به کودکان-6
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ای  همان قدر که یادگیری معنای نظم و قانون و رعایت آن بر

کودکان ضروری است، پرهیز از سخت گیری بیش از اندازه   

والدین چنان در دادن دستورات خود   اهمیت است.  با  نیز 

دی عمل را از کودک  افراط می کنند که داشتن هر گونه آزا

سلب می کند و سعی می کند با اعمال یک برنامه اجرایی  

خشک و سخت گیرانه، همه ی رفتارهای کودک را لحظه به  

 حظه مدیریت و کنترل کنند.ل

در حالی که این برنامه فشرده و باید و نباید ها دارد آزادی   

عمل کودک را از بین می برد و ممکن است هر کودکی تنها 

ر به انجام دو یا سه دستور باشد و پس از اجرای همان  قاد

دو یا سه مورد اولیه دیگر حوصله انجام  ساده ترین  کارها  

د و حتی از عهده ی کارهایی که قبال اجرای  را نداشته باش 

آنها نیاز به دستور نداشت بر نمی آید بنابراین اگر کودک در  

دهد والدین    مواجهه با دستورات متعدد چند مورد را انجام 

و   آشفتگی  بر  دلیل  را  کودک  رفتار  این  و  نباشند  نگران 

 .2لجبازی کودک نگذارند 

 ایی آنها: عدم دخالت والدین در مقابل راهنم-7

خود   زندگی  امور  در  دیگران  کردن  دخالت  از  کس  هیچ 

پدر و مادر از همان  احساس رضایت و خوشنودی نمی کند. 

برپایه ی راهنمایی    شروع تربیت باید حرکت صعودی خود را 
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را   زیستن  صحیح  راه  کم  کم  بتواند  کودک  تا  دهند  قرار 

تشخیص دهد. دیگر قابل پذیرش  نیست که: من می گویم  

این طور باش من  می گویم این جا نرو و .... بلکه ارشاد و  

از  گرفتن  کمک  و  خردمندانه  در    راهنمایی  کودک  خود 

 .1مشکالت می تواند کمک بزرگی باشد 

 اری آرامش و امنیت در خانواده:برقر-8

به هر حال در هر خانواده مسائل و مشکالتی به وجود می  

باید  والدین  گو می شود  و  و گفت  بحث  به  که منجر  آید 

بدانند که تمام مسائل گره هایی هستند که به وسیله دست 

جای بحث و متهم کردن دیگران، آرام    باز می شوند یعنی به 

امن زدن  برهم  بدون  و  و  مشکالت  به خصوص  خانواده  یت 

مسایل را می توان به راحتی حل کرد به طوری که هم خود  

 .2و هم دیگران از نوع گفت و گوها لذت ببرند 

و در پایان به برخی رفتارهایی که باعث کاهش لجبازی در   

 کودک می شود اشاره می گردد: 

 قبول داشتن او -

 گوش دادن به حرفهای کودک -

 کودک توجه کردن به -

 
 56قائمی، علی، خانو.اده و تربین کودک ص - 1
 56قائمی، علی، خانو.اده و تربین کودک ص  - 2

 رابطه عاطفی مطلوب و مثبت بین والدین و کودک -

نشان دادن عواطف مثال بوسیدن، بغل کردن، نوازش کردن،  -

 نگا محبت آمیز 

و  - کودک  با  کردن  بازی  مثل  کودک  با  وقت  گذراندن 

 3تماشای تلویزیون همراه او 

 نتیجه گیری 

و    علل  بیان  به  نوشتار  این  در  گذشت  آنچه  براساس 

درم شده  راهکارهای  پرداخته  کودکان  در  لجبازی  انی 

لجبازی عبارت است از این که یکی از رفتارهایی ناسازگارانه  

است که کودک روی عقیده و نظر خویش پافشاری کرده و  

با بزرگتر خود مخالفت می ورزد. از آنجایی که اگر لجبازی  

در    کودکان است  ممکن  کند  پیدا  ادامه  و  نشود  درمان 

ی روحی و روانی یا اخالق های ناپسند بزرگسالی  به بیمار

تبدیل شود. یافتن راه حل درمان این مسئله در کودکی و  

لذا   است  برخوردار  سزایی  به  اهمیت  از  آن  به   پرداختن 

تحقیق در این موضوع ضروری به نظر می رسد. بسیاری از  

می کنند که لجبازی کودکان درمان ندارد و    والدین گمان 

ستوه می آیند و هر چه کودک می    از لجبازی کودکان به

گوید انجام می دهند و از این رو دچار سردرگمی می شوند 
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و چون نمی دانند که در مقابل لجبازی کودکان چه رفتاری  

بکنند خودشان هم به طورناخواسته با کودکان لجبازی می  

 کنند.

سیاری از والدین به عقیده خودشان برای اینکه کودک  اما ب 

و شود  مثال    تربیت  تا  کنند  لجبازی  می  او  با  کند  ادبش 

کودک به رفتار زشت خودش پی ببرد و از این لجبازی دست 

بیشتر   لجبازی  باعث  رفتار  این  که  دانند  نمی  ولی  بردارد 

درمان   برای  که  دانند  نمی  والدین  این  و  شود  کودک می 

ی کودکان باید راهکارهایی را به کار برد تا کودک از  لجباز

 ت بردارد نه اینکه با او لجبازی کند. لجبازی دس 

با توجه به مطالعات انجام شده لجبازی کودکان مربوط به  

سنین خاصی است که بیشتر ریشه  در برخورد والدین دارد  

 و قابل درمان است.

سادگی  براساس  مسئله  این  درمان  های  پیاده    راهکار  یا 

ذیل   شرح  به  مناسب  نتیجه  امکان حصول  و  روش  سازی 

 است: 

 برقراری آرامش و امنیت در خانواده -1 

 پرهیز از تهدید کودکان -2

 عدم دستور پی در پی به کودکان-3

 مقابله به مثل با کودک -4

 عدم دخالت در امور کودکان در مقابل راهنمایی آنها-5

 ت خود از کودک انتخاب زمان مناسب برای درخواس -6

 مصمم و جدی بودن درخواسته ها توسط والدین -7

 رح خواسته های خود به صورت رو در رو ط-8

از آنچه که گذشت به دست می آید که بزرگتر ها و والدین 

نقش به سزایی در لجبازی کودکان دارند و والدین باید در  

کودک   تا  باشند  داشته  کافی  اطالعات  تربیت کودک خود 

و لجباز نشود چون والدین هستند که کودک را    بهانه گیر

با شناخت دقیق    لجباز می کنند، پس چه خوب است که 

بکوشیم و   او   بهبودی  لجبازی در کودک، در جهت  دلیل 

دیر   فردا  و شاید  از همین االن شروع کنیم  بهتر است که 

 شود.
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