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 ۱۳۹۶)، بهار ۱۱۲اول (پیاپی  ۀوم، شمار سهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 د شخصیت انسان در خانوادهموانع رش
 از نگرۀ قرآن و روایات

 ١محمد میرزایی       
 ٢زهرا مکفی       

 چکیده
شخصیت در قرآن و متون روایی، به نّیت و شاکله یاد شده و به واقع، همان خلـق 
و خوی رفتارساز و نسبتاً پایداری است کـه از مجمـوع غرایـز و عوامـل تربیتـی و 

د. مجموعۀ عوامل منظور، براساس مبـانی و غـایتی اسـت شو  اجتماعی حاصل می
های   که اسالم از انسان و شخصیت انسانی دارد. خانواده یکی از مهمترین کانون

گیری، رشد و شکوفایی شخصیت انسان است. موضوع ایـن مقالـه کـه بـه  شکل
ع ترین موانـ ای فراهم آمده، بخشی از مهم روش توصیفی تحلیلی از منابع کتابخانه

های آن از منظـر قـرآن و روایـات اسـت. ایـن   رشد شخصیت در خانواده و آسیب
گاهی خـانواده  موانع در دو حوزۀ جهل نظری و جهل عملی تبیین شده است. ناآ

های رشـد و   خصوص پدر و مـادر از جایگـاه خـود، خداونـد، شـیطان و شـیوه به
است. رهاسازی  تربیت، از موانع رشد شخصیت در خانواده در حوزۀ جهل نظری

انگاری والـدین در آمـوزش عملـی و علمـی اخـالق،  سپاری و سهل تربیت، برون
شعائر، دستورات اسالمی و مسائل عقیدتی، تنش در روابط والـدین، دنیـاگرایی و 

                                                           
 .۹/۱۱/۱۳۹۵تاریخ پذیرش:  - ۱۰/۵/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 . )mirzaee@razavi.ac.ir( ولئمس ۀنویسند، . استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی١
 .سطح سه حوزه علمیه. ٢
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هـای مختلـف سـّنی، از موانـع   بندی مسائل مورد نیاز فرزنـدان در دوره عدم طبقه
 ده از نگاه قرآن و روایات است.عملی رشد و شکوفایی شخصیت در خانوا

 قرآن، روایات، شخصیت، انسان، خانواده، موانع رشد واژگان کلیدی:

 مقدمه
کـه  اند. چنان گیری و شکوفایی شخصیت انسـان سـهیم عوامل گوناگونی در شکل

فقدان برخی موانع نیز در این فرآیند تأثیرگزار است. خـانواده از مهمتـرین عوامـل مـورد 
زمان، مکان، گستره و استعداد است. خانواده مهمترین کانون تأثیرگزار بر نظر به لحاظ 

جامعۀ انسانی، انسان و شخصیت است و پیشینۀ آن، به روزگـار خلقـت انسـان در روی 
های حل آن و... از نگاه  گردد. دربارۀ خانواده، فوائد، اختالفات و راهکار زمین باز می

. تألیفات زیادی سامان یافتـه اسـت. خـانواده نیـز شناختی و.. قرآن، روانشناسی، جامعه
پذیر اسـت و وجـود برخــی امـور در آن، مـانع رشــد و  مثـل هـر پدیـدۀ دیگــری آسـیب
 گردد.  شکوفایی شخصیت انسان می

وگو و پژوهش و  آنچه در میان تألیفات، کمتر مورد توجه قرار گرفته و نیازمند گفت 
شخصیت در خانواده اسـت. شخصـیت هـر  ها و موانع رشد نگارش بیشتر است، آسیب

 انسان، برآیند مجموعه غرایز و محصول چگونگی تعلیم و تربیت اوست. 
گیری شخصـیت،  بر اساس آیات قرآن و روایات معصومان، تأثیر خـانواده در شـکل

بیش از هر عامل دیگری است؛ زیرا وسعت زمانی حضور انسان در خانواده، اقتضـائات 
هـای روحـی و روانـی فرزنـدان در   ه لحاظ ذهنی، عاطفی و آمادگیسّنی ایام طفولیت ب

منـدی  ها در هر یک از اشکال عملی و نظری بر هـیچ اندیش یادگیری و دریافت آموزه
ــدگان نیم ــه نگارن ــن رو، اگرچ ــیده نیســت. از ای ــون روانشناســی و  پوش ــه مت ــاهی ب نگ

کـه قـرآن و روایـات از  آن اند؛ اما به دلیل های علمی و تجربی محققان هم داشته  کاوش
تری دارند، بدنـه اصـلی مقالـه بـر  جهان، انسان و شخصیت او، شناخت متقن و عالمانه

 موانع رشد شخصیت انسان در خانواده از نگاه قرآن و روایات تکیه دارد. 
مقاله که روش توصیفی و تحلیلی دارد، به کمک مراجعۀ مستقیم به متـون مکتـوب 

شناسان فراهم شده است. پس از بیان مفهوم  پژوهان و حدیث قرآن قرآن، روایات، تفاسیر



   

 

  
واده

خان
در 

ان 
انس

ت 
صي

شخ
شد 

ع ر
موان

...

۲۱ 

ای کوتاه به عوامل  ه شخصیت، خانواده و اصطالحات حدیثی و قرآنی مترادف آن، اشار
رشد شخصیت داشته و سپس جایگاه خانواده در قرآن و روایات را تبیین نمـوده اسـت. 

ی شخصیت انسان در خانواده از سؤال اصلی در مقاله آن است که موانع رشد و شکوفای
 نگاه قرآن و روایات چیست و کدام است؟ 
توان به دو حوزۀ جهل نظری و عملی تقسـیم  موانع رشد شخصیت در خانواده را می

نمود. آن چه در مقاله آمده، بخشی از موانع مهم است که نگارنـدگان آنهـا را بـه آیـات 
وزۀ نظری، به پنج عامل اشاره شده و در اند. در ح قرآن و روایات معصومان مستند کرده

های   گیری از نگارش حوزۀ عملی، هفت مورد بیان شده است. پایان بخش مقاله، نتیجه
 صورت گرفته است. 

 شناسی الف. مفهوم
 . شخصیت۱

اسالم نیز به عنوان دین آسمانی و خاتم ادیـان، از انسـان و شخصـیت انسـانی دارای 
بینی و غایتی است کـه از انسـان و شخصـیت  ر به جهانتعریفی است و این تعریف ناظ

های جسمی، عادات، تمایالت، حاالت،   سالم انتظار دارد. شخصیت، مجموعۀ ویژگی
احساسات، افکار و رفتارهایی است که به صورت نسبتًا پایدار در انسان وجود دارد و یـا 

و بـه قـول دهخـدا،  )۲/۲۰۳۲، ۱۳۷۵؛ معـین، ۹/۱۴۱۸۳ش، ۱۳۷۷(دهخدا، شود  در او دیده می
و  شود و در طول زمان با وجـود تغییـرات جسـمی  تعبیر می» من«هویت واحدی که به 

ماند، از دیگران متمایز است و شخصـیت  باقی می» من«روحی و فکری، باز هم همان 
 .(همان)او وحدت دارد و منشأ صدور آثار متعدد است 

 ﴾شـاِکَلِتهِ   ْل ُکـلٌّ َیْعَمـُل َعلـیُقـ﴿شخصیت در قرآن به شـاکله تعبیـر شـده اسـت. 
کند. در نگاه واژه  ؛ بگو: هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عمل می)۸۴(اسراء/

شناسان عرب، شـاکله از مـادۀ شـکل بـه معنـای مهـار کـردن حیـوان اسـت و شـکال، 
. )۴۶۲، ۱۴۲۷(راغـب اصـفهانی، بندنـد  ریسمانی است که با آن دسـت و پـای حیـوان را می

نکه به معنای صورت، هیأت، مثل، عادت، طبیعـت، مـذهب، نیـت، خـوی و راه و چنا
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اند: شـاکله، سـجّیه و  . مفسران گفته)۳۵۶-۱۱/۳۶۰، ۱۴۰۵منظور،  (همان؛ ابناند  روش گفته
(راغب، خلق و خویی است که انسان را وابسته و مقّید کرده و انسان تحت تأثیر آن است 

؛ مکـارم، ۲۹۸-۶/۲۹۷، ۱۳۷۷ ؛ مدرسـی،۱۸۹، ۱۳۷۸آملـی، ؛ جـوادی ۱۳/۱۹۴تـا،  همـان؛ طباطبـایی، بی
کننــد کــه از  . برخــی از آن بــه شخصــیت اکتســابی انســان یــاد می)۱۲/۲۴۸-۲۴۹، ۱۳۷۴

 . ملی، همان)آ(جوادی شود  مجموعه غرایز و عوامل تربیتی و اجتماعی حاصل می
ه از شـاکلۀ انسـان بر اساس روایات ذیل، نیت انسان، همان رفتار بشر قلمداد شده ک

 ، نقل شده که فرمودند:زند. از امام صادق سرمی
َال َو ِإنَ «

َ
ْفَضُل ِمَن اْلَعَمِل أ

َ
ُة أ یَّ َة ِهَی اْلَعَمُل ُثمَّ َتـَال َقْوَلـُه َعـزَّ َو َجـلَّ   النِّ یَّ ُقـْل ُکـلٌّ  - النِّ
ِتهِ   شاِکَلِتهِ   َیْعَمُل َعلی گـاه )۳/۴۶، ۱۴۰۷(کلینی، » َیْعِنی َعَلی ِنیَّ ؛ نیت برتر از عمل اسـت، آ

را تـالوت  ﴾ شـاِکَلِتِه   ُقْل ُکلٌّ َیْعَمـُل َعلـی﴿باشید که نیت همان عمل است. سپس آیه 
نیت را زیربنای عمل و اعمال  کند. امام علینموده و فرمود: یعنی بر نیتش عمل می

 .)۵۶ش، ۱۳۶۶(تمیمی آمدی، اند  را، میوه و نتیجۀ نیت دانسته
دهد و اصوًال،  خیزد، به عمل او شکل می رو، نیت انسان از اعتقادات او برمی از این

خود نیت یک نوع شاکله، یعنی امر مقیدکننده است؛ لذا گاهی نیت را بـه خـود عمـل 
تفسیر فرمودند و گاه آن را برتر از عمل شناخته، زیرا به هر حال، خط عمل منشـعب از 

 .)۱۲/۲۴۸، ۱۳۷۴(مکارم، خط نیت است 
بر این باورند که شخصیت،  ١شناسان با وجود عدم توافق در تعریف شخصیت، روان

باشـد و  در فـرد موجـود می صـورت دائمـی  کل صفات و خصوصیات فرد است کـه به
زاده کـالن،  قلـی ؛۱، ۱۳۷۴،  (ر. ک: کریمـیشود که فرد با محیط ارتباط برقرار کند  موجب می

 .)۱، ۱۳۹۱؛ قیامی میرحسینی، ۲، ۱۳۷۷

 . خانواده۲
، ۲۳۱، ۲۲۹، ۲۲۸، ۱۸۷(بقره/در قرآن کریم در بعضی موارد، برای خانواده از کلمۀ اهل 

و به جز یک مورد که به اسـتناد  )۲۱؛ روم/۳۲؛ نور/ ۲۱، ۱۲۹، ۱۲۸، ۳۵، ۳۴، ۳؛ نساء/ ۲۲۳، ۲۲۲
اء ویژۀ خانـدان پیـامبر و آل کسـ )۳۳(احزاب/» اهل بیت«روایات متعّدد فریقین، مراد از 

                                                           
1. Personnalite.  
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؛ حــویزی، ۱۹۸-۵/۱۹۹، ۱۴۰۴؛ سـیوطی، ۳۷-۲/۳۸، ۱۴۱۱؛ حســکانی، ۲۲/۵، ۱۴۱۲(طبـری، اسـت 
یاد  )۱۲؛ قصص/۷۳(هود/از خانواده به اهل بیت  )۲۰۶-۳۵/۲۳۵؛ مجلسی، ۴/۲۷۷-۲۷۱، ۱۴۱۵

تـا،  ؛ پاینـده، بی۴/۱۲ ، ۱۴۰۷(کلینـی، شده است. در متون روایی نیز از خانواده به اهل انسـان  
 )۱۲/۲۰۱، ۱۴۰۸؛ نـوری، ۱/۶تـا،  بی  (ورام،و اهـل بیـت  )۲۱۶، ۱۴۱۲ی، حسن بن فضل، ؛ طبرس۴۷۲

، ۳۵، ۳۴، ۳؛ نساء/ ۲۲۳، ۲۲۸، ۱۸۷(بقره/یاد شده است. زن و شوهر و فرزندان بدون واسطه، 
ــور/ ۲۱، ۱۲۹، ۱۲۸ ــه/ ۲۱؛ روم/۳۲؛ ن ــریم/ ۴و ۱؛ مجادل ــابن/ ۱۱، ۵، ۱؛ تح ــان/ ۱۴؛ تغ ــا  )۷۴؛ فرق و ی

و در برخی موارد والدین  )۱۳۲؛ بقـره/ ۱۰۰، ۹۲، ۸، ۱۲؛ یوسف/ ۲۴، ۲۳(اسراء/ والدین  همراه با
؛ ۷۵؛ انفـال/ ۱(نسـاء/ زن یا شوهر و دایی، خالـه، عمـو و عمـه و فرزنـدان بـا واژه ارحـام، 

حکایت از مراتـب ایـن کـانون دارد کـه در آیـات قرآنـی بـه ترتیـب  )۲۴؛ نور/ ۵۰احزاب/ 
 )۱۵-۱۳، ۱۳۸۵(ساالری فر، رده است. اهمیت از آنان یاد ک

وجود احکام خانواده مانند ازدواج، نفقه، ارث، طالق، والیـت جـد پـدری و لـزوم 
بـدیل  احترام بـه والـدین در قـرآن، کمتـرین تردیـدی در توجـه قـرآن بـه ایـن کـانون بی

ها و حقوق اقتصادی، اجتماعی و رفتاری گذارد. توجه به میزان مسئولیت اجتماعی نمی
اعضای خانواده نسبت به هم و نیز اهدافی که تعالیم اسالمی برای تشـکیل خـانواده در 

 نظر دارد، از جایگاه ارزندۀ این نهاد مقدس حکایت دارد.

 ب. عوامل مؤثر بر شخصیت
توانند بر شـاکلۀ انسـان تـأثیر  عوامل گوناگونی به شکل اختیاری یا غیر اختیاری می

ْنساِن ِإالَّ ما َسـعی﴿ه به تالش انسان است. بگذارند و تا حد زیادی وابست ْن َلْیَس ِلْإلِ
َ
 ﴾َوأ

ای جز سعی و کوشـش او نیسـت؛ ضـمن آنکـه  ؛ و اینکه برای انسان بهره)۴۱-۳۹(نجم/
 گیری شخصیت انسان، مانند عوامل تأثیرگزار و تأثیرپذیر متفاوت است. زمان شکل

ــۀ حــالل  ، )۱/ص۴ ، ۱۴۰۳(مجلســی، رام و حــ )۱۲۲، ۹۰، خطبــه۱۴۱۴(شــریف الرضــی، تغذی
؛ ۲۷و  ۲۶(نـوح/محـیط  )۶۴تـا،  (سیاسی، علی اکبـر، بیخانواده  )۳۴۶، ۱۴۱۰(تمیمی آمدی، وراثت 

اخـالق  )۳۳۶، ۱۴۱۰(تمیمی آمـدی، نشین  هم )۴۸/ص ، ۱۴۰۷(کلینی، مربی  )۴۸ص  ۱۳۷۹عالی، 
وامـل مـؤثر بـر از ع )۸/۳۰۰، ۱۳۷۸(طیب، خوب یا بد خود فرد مانند سخاوت بخل و کبر 

شخصیت هستند. در ایـن میـان، عامـل خـانواده کـه از نظـر قـرآن دارای سـه شاخصـۀ 
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بیشترین تأثیر را بر شخصیت انسـان دارد؛ زیـرا  )۲۱(روم/آرامش، موّدت و رحمت است 
ترین زمان و مکانی است که کودک  ترین و نسبتًا طوالنی محیط خانواده، اولین، مناسب

توانـد در آن تـأمین شـود،  و روحـی او می  های جسـمی تمام نیاز گذارد و به آن قدم می
و مانند زمین خالی، مستعّد پـذیرفتن هـر نـوع  ١ )۸۷(نحـل/داند  چیز نمی چون هنوز هیچ

های فـردی و   بذر اعم از بذر توحید یا شرک است. کسـب مهـارت، عاطفـه، معاشـرت
 شخصیت انسان است. رسـولاجتماعی، اخالق، تدّین و... از آثار مهّم خانواده در 

َعزُّ ِمَن «فرماید:  می
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َو أ َحبُّ ِإَلی اللَّ

َ
ْسَالِم ِبَناٌء أ ْزِویِج   َما ُبِنَی ِفی اْإلِ (مجلسی،  » التَّ

تر و عزیزتر از خانواده بنا نشده است. این ؛ در اسالم، هیچ بنایی محبوب)۱۰۰/۲۲ ، ۱۴۰۳
اسان اجتماعی نیز در تحلیـل بسـیاری از خصوصـیات رفتـار تأثیر تا آنجاست که روانشن

، ۱۳۷۷(قلی زاده کالن، کنند  ها رجوع می افراد جامعه، به تربیت اولیه و تربیت خانوادگی آن
. تأثیرگزاری خانواده منحصر در کودکان و نوجوانان نیست، بلکه حتی در شاکله و )۱۵۰

احـرز «خـانواده، در روایـت تعبیـر شخصیت زوجین نیز مؤثر است. چنانکه با تشـکیل 
بکار رفته است و موجب خوش خلقی افـراد مجـرد  )۳۲۸/ص ، ۱۴۰۷(کلینی، » نصف دینه

َیاَماُکْم «فرمودند:  شود. رسول اکرم می
َ
ُجوا أ ْخَالِقِهـْم   َزوِّ

َ
ـَه ُیْحِسـُن َلُهـْم ِفـی أ   َفِإنَّ اللَّ

ید، زیرا خداوند با ازدواج اخالق ؛ مردان بدون همسر را زن ده)۱۰۰/۲۱۶ ، ۱۴۰۳(مجلسی، 
 گرداند. آنان را نیکو می

 ج. موانع رشد شخصیت انسان در خانواده از منظر قرآن و روایات
روسـت و دربـارۀ آن  ای بـر رسـالت مقالـۀ پیش گفتـه بـه منظـور مقدمـه عوامل پیش

أثیر فرسایی شده است که بدان اشاره شد. در این بین، مـوانعی وجـود دارد کـه از تـ قلم
کند و مانع رشد شاکلۀ انسانی و هویت  می مثبت خانواده بر شخصیت انسان جلوگیری 

شناسی این عوامل، ترمیم کنندۀ عوامـل تـأثیرگزار خواهـد  شود. آسیب حقیقی انسان می
بود و به تقویت و شکوفایی رشد شخصـیت انسـان در خـانواده بـه عنـوان کـانون مهـم 

                                                           
ْفِئـَد ﴿. ١

َ
ْبصـاَر َواْأل

َ
ـْمَع َواْأل هـاِتُکْم ال َتْعَلُمـوَن َشـْیئًا َوَجَعـَل َلُکـُم السَّ مَّ

ُ
ْخَرَجُکْم ِمـْن ُبُطـوِن أ

َ
ُه أ ُکـْم َواللَّ َة َلَعلَّ
دانستید و بـرای  نمود، در حالی که هیچ چیز نمی؛ و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج ﴾َتْشُکُروَن 

 شما، گوش و چشم و عقل قرار داد، تا شکر نعمت او را بجا آورید!
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۲۵ 

ه از نگاه تراث اسالمی کمتر بدان اشاره و نیازمند دقت افزاید. موضوعی ک تأثیرگزار می
 نظر بیشتری است.

گـاهی  این آسیب ها و موانع در دو حوزه قابل بررسـی اسـت: اول در حـوزۀ عـدم آ
های تربیـت اسـت کـه  والدین نسبت به خود، خداوند، شیطان و حقوق فرزندان و شیوه

یاد شـده اسـت و دوم  )۳۹۱، ۱۳۷۸ (جوادی آملی،» حوزۀ جهل نظری«در کالم مفسران به 
کـه  در حوزۀ عدم انجام وظایف شناخته شـده کـه بـه اسـتناد روایـت امیرالمـومنین

حـوزۀ جهـل  )۴۶۲، ۱۰۷، حکمـت ۱۴۱۴(شریف الرضـی،  » َجْهُله  َقْد َقَتَلهُ   َعاِلٍم   ُرّب «فرمودند: 
مانع مهـم در  عملی نام گرفته است. در گام نخست از جهل نظری به عنوان یکی از دو

 کنیم: شکوفایی و رشد شخصیت انسان در خانواده از منظر تعالیم اسالمی آغاز می

گاهی و شناخت انسان نسبت به خود۱  . عدم آ
. او کسی است کـه )۳۰(بقره/اللهی است طبق تعالیم قرآنی، انسان دارای مقام خلیفة 

عـالم را مسـّخر او گردانیـده و خداوند، همۀ  )۷۰(اسراء/مورد تکریم خداوند قرار گرفته 
و از چنان عظمـت و جاللـی برخـوردار  )۱۳؛ جاثیه/۱۲؛ نحل/۳۳، ابراهیم/۶۵؛ حج/۲۰(لقمان/

و  )۶۱، اسـراء/۵۰؛ کهـف/۳۴(بقـره/است که خداوند به فرشتگان امر کرد او را سجده کنند 
ز حقیقت و ، اما گاهی ا)۷۲(احزاب/تنها او بود که قابلیت حمل بار امانت الهی را داشت 

سـپارد. امـام  اصل خویش غافل شده، ارزش و کرامت ذاتی خویش را به فراموشـی می
الَّ َیْعِرَف َقـْدَره  َقْدَرهُ   َعَرَف   َمْن   اْلَعاِلُم «فرمودند:  علی

َ
(شـریف » َو َکَفی ِباْلَمْرِء َجْهًال أ

و بـرای مـرد  ؛ دانا کسی است کـه ارزش خـود را بشناسـد)۱۴۹، ۳۰۴، کلمات ۱۴۱۴الرضی، 
همین جهل کافی است که قدر خود را نشناسـد و همـین نـادانی و جهالـت را موجـب 

اْمـُرٌؤ َلـْم یْعـِرْف َهَلـک«فرماینـد:  که در جای دیگـر می دانند. چنان هالکت انسان می
گردد. و یا بـه  ؛ فردی که قدر خود را نشناسد، هالک می)۴۹۷، ۱۴۹(همان، کلمات » َقْدَرهُ 

کنـی کـه ِجـرم کـوچکی هسـتی! گمـان مـی«انسـان بـه خـود فرمودنـد:  منظور توجه
. بـه همـین منظـور )۱۷۵تـا،  (میبـدی، بی» که در تو، عاَلم بزرگی فراهم آمده است درحالی

است که خودشناسی رمز موفقیت انسان و باالترین معارف و در ردیف شناخت خداوند 
، ۱۴۰۳(مجلسـی، » عرف رّبـهقد فمن عرف نفسه «محسوب شده است آنجا که فرمودند 
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۲۶ 

۲/۳۲(. 
پدر و مادری که نسبت به این جایگاه جهل دارند، نه تنها خود از شخصیت انسانِی 

توانند شخصیت بهنجار و متعـادلی کـه بـه دور از افـراط و  منظور، محرومند؛ بلکه نمی
تفریط باشد، در فرزنـدان خـود ایجـاد کننـد. احتـرام و توجـه افراطـی، موجـب ایجـاد 

گـذاری  شود. در مقابل، تفریط و کم بینی در کودک می یت کاذب و خودبزرگشخص
گشتگی کودک خواهد شـد. در ایـن سـنین،  شخصیتی و خود گم در احترام، سبب بی

ترها به او توجه کرده و مانند دیگـران بـا او رفتـار کننـد،  کودک بسیار مایل است بزرگ
. )۱۱۵، ۱۳۸۹(فیـاض بخـش، نکننـد های او را گـوش کـرده و اعمـال او را مسـخره  حرف

انـد، بـرای اثبـات نشناسـی اطرافیـان بـوده و حریم احترامی  کودکانی که دائمًا شاهد بی
گیرنـد و یـا در  و هتاکی را نسبت به دیگران در پیش می شخصیت خود حالت تهاجمی 

فریده رسند که ذاتًا پست و حقیر آ اثر حقارت و پستی در محیط خانواده، به این باور می
پذیر شوند و تـا پایـان  گیر و ستم حرف، گوشه اند و لذا، ممکن است کودکانی کم شده

. البته اگر چنین شـود، نبایـد از )۱۰۳(همان، عمر، همیشه زیردست و حقیر زندگی کنند 
ه  َنْفُسهُ   َعَلْیهِ   َهاَنْت   َمْن «فرمودند:  شرش در امان بود. امام هادی َمْن َشرَّ

ْ
(حرانی، » َفَال َتأ

 ؛ کسی که نفسش برایش پست شد، از شر او در امان نباش.)۴۸۳، ۱۴۰۴

گاهی و شناخت نسبت به خدا۲  . عدم آ
شخصیت اشخاص، رابطۀ مستقیمی با افق فکری آنان دارد. در اسالم، معیـار ارزش 

، ۱۴۲۱(ری شـهری، ، معرفت، عقل، اهداف و آرزوها و اخالق آنان است  انسانها به دانایی
؛ ۱۸۴، شــعراء/۱۸۹؛ اعــراف/۹۶(صــافات/. انســان بایــد بدانــد مخلــوق خداســت )۵۳و ۴۱-۳۹

. اگـر بـه دنبـال )۶۰، مومنـون/۲(بقـره/گردد  از اوست و به سوی او باز می )۵۴؛ روم/۲انعـام/
و عزت از آِن رسول خدا و باورمندان به  )۱۰(فاطر/سربلندی است، عزت از آِن خداست 

گاه و توانا است و اوست  )۸(منافقون/خداست  ؛ ۲۸۴؛ بقره/۱۸۹(آل عمران/که بر همه چیز آ
و بازگشـت همـه بـه  )۵۶(ذاریـات/. به منظور عبودیـت او خلـق شـده )۴۱؛ انفـال/۱۲طالق/

ای جز نابودی و جهـنم  . رویگردانی از خدا و پذیرش طواغیت، نتیجه)۲۸۵(بقـره/اوست 
ف زنــدگی، یکــی از های مختلــ نخواهــد بــود. تــرس از شکســت و ناکــامی در صــحنه
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۲۷ 

هایی اسـت کـه  های تزلزل انسان و کشاندن او به پذیرش ذلت و تکیـه بـر قـدرت زمینه
، اقــدامات منافقــان )۶۵(یــونس/انســان تصــور امــداد از او دارد. تــرس از انــگ دشــمنان 

، سه نمونۀ روشن )۱۳۹(نساء/وجستجوی عزت در میان کفار از سوی منافقان  )۸(منافقون/
ناپذیری  ، مؤمنان و منافقان را به شکسـته دنبال آن خداوند، پیامبرقرآنی است که ب

خود توجه داده و فرموده است نباید از گفتار دیگران نگران باشید و اگر به دنبال عـزت 
 هستید تمام عزت از آِن خداست. 

عدم شناخت والدین از این موضوع به عنوان اعضـای مـؤثر خـانواده، آغـازی بـرای 
مندانه در فضای زندگی است.  گی و متعاقبًا، تصمیم و عملکردی غیر عزتتزلزل در زند 

گیری  آثار مستقیم آن نیز بر شخصـیت فرزنـدان خواهـد بـود و مـانعی در مسـیر شـکل
شخصـیت مثبـت فرزنـدان خواهــد بـود. توجـه بـه خــدا باعـث نیرومنـدی، شــجاعت، 

و  )۶۵(انفـال/بـرد  بـاال میبرابـر، قـدرت انسـان را  مقاومت، امید و پیروزی است و تا ده 
کنـد و  چنان که در آیات فوق آمد، ترس و نامیدی زمینۀ توسل به غیر خدا را فراهم می

کند. چنین همتی عالوه بر فزونـی حسـرت در وقـت  هّمت و ارادۀ انسان را ضعیف می
بخشـی بـه  مـانع هویت )۴/۳۴۷۲، ۱۴۱۶(ری شـهری، مردن و بدبختی و بال در روز قیامـت 

ن و رشد شخصیت آنان خواهد بـود. تزریـق ایـن روحیـه بـه اعضـای خـانواده از فرزندا
 بار عدم شناخت خداوند و ایمان به اوست.  پیامدهای زیان

گونه ترسیم نمـوده اسـت کـه:  قرآن ثمرۀ بریدن از خدا و دلدادگی به دیگران را این
ْعَرَض َعْن ِذْکری َفِإنَّ َلُه َمعیَشًة َضْنکًا َونَ ﴿

َ
ْعمـی هْحُشُر َوَمْن أ

َ
؛ و )۱۲۴(طـه/ ﴾َیْوَم اْلِقیاَمِة أ

گردان شـود، زنـدگی (سـخت و) تنگـی خواهـد داشـت و روز  هر کس از یاد من روی
 کنیم. قیامت، او را نابینا محشور می

گاهی و شناخت نسبت به وسوسه۳  های شیطان . عدم آ
رون، او را به سوی ) که از د)۵۳، یوسف/۲۶(ص/انسان باید بداند غیر از هوای نفسانی 

از خـارج  )۳۹(حجـر/ای  خورده دهد، دشـمنی دیـرین، مصـّمم و قسـم حیوانّیت سوق می
وجودش به نام شیطان دارد که دائمًا با وسوسه، به دنبال فریب اوست. خداوند در آیات 

او  )۵۳؛ اسراء/۱۴۲؛ انعام/۱۶۸(بقره/گوناگون فرموده است: شیطان دشمن آشکار شماست 
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۲۸ 

مبادا شما را از راه بدر برد  )۱۶۸؛ ۲۰۸(بقـره/و از او پیروی نکنید  )۶(فاطر/دانید را دشمن ب
 .  )۶۲(زخرف/

 گونه یاد آور شده است که:  خداوند تجربۀ گرانسنگ این دشمنی را این
ـِة َیْنـِزُع َع   یا َبنی﴿ َبَوْیُکْم ِمَن اْلَجنَّ

َ
ْخَرَج أ

َ
ْیطاُن َکما أ ُکُم الشَّ ْنُهمـا ِلباَسـُهما آَدَم ال َیْفِتَننَّ

ْوِلیاءَ 
َ
یاطیَن أ ُه َیراُکْم ُهَو َوَقبیُلُه ِمْن َحْیُث ال َتَرْوَنُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشَّ َیُهما َسْوآِتِهما ِإنَّ ذیَن  ِلُیِر ِللَّ

؛ ای فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد، چنانکه پدر و مـادر ﴾ال ُیْؤِمُنوَن 
ت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند تا عورتهایشان را بر آنـان نمایـان شما را از بهش

بینند. ما شیاطین   بینید، می  اش شما را از آنجا که آنها را نمی  کند، در حقیقت او و قبیله
 آورند.  را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی

تـر و مـؤثرتر اسـت؟ و کـدام  مراستی، کدام کار از تربیت نسل نوپای انسـانی مه به
خبری از چنین دشمنی است که به سبب گمراهی خـود بـه  گناه، بزرگتر از غفلت و بی

خداوند است؟! آیا  )۱۶-۱۷(اعـراف/هر شکلی، در صدد انحراف انسان از صراط مستقیم 
ت یتـوان انتظـار شخصـ خوردۀ شیطان و منحرف از صراط مستقیم خداوند، می از فریب

تـوان از والـدینی شـیطانی،  ساز به مفهوم اسالمی آن داشـت؟! آیـا می یتسالم و شخص
، دوست بارآورد؟ بـه اسـتناد فرمـایش پیـامبر فرزندانی لطیف، رئوف، دلسوز و انسان

نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان تا آنجاست که آنهایند که طینت پاک فرزندان را به 
کل مولود یولد علی الفطرة حتی یکون أبواه «کشند، آنجا که فرمود: سو می این سو و آن

 .)۳/۲۸۱، ۱۴۰۳(بحار، » یهّودانه وینّصرانه

گاهی نسبت به شیوه۴  های رشد و شکوفایی شخصیت . عدم آ
خصوص رشد و شکوفایی شخصیت، ابزار  یابی و رشد، به عقل و تجارب بشر در راه

رمانی کمال اوست کـه و شیوۀ مغتنمی است؛ اما سخن از هدایت بشر، سخن از نقطۀ آ
دهــد. ایــن مأموریــت، جــز از مســیر آمــوزش و پــاالیش  فلســفۀ خلقــت او را شــکل می

و انســان  )۲۷(ص/یافتنی نیســت. بــه دلیــل هدفمنــدی خلقــت  شخصــیت انســان دســت
ترین وظیفۀ انبیاء  روی او در مسیر کمال، مهم و پیچیدگی انسان و موانع پیش )۳۶(قیامت/

. )۲؛ جمعـه/۱۶۴عمـران/ ؛ آل۲۹(بقـره/ها قرار داده اسـت  وزش انسانرا خداوند، پاالیش و آم
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ای که تجربۀ بشر از خلقت آدم تاکنون نشان داده است با وجود اعطای عقـل بـه  وظیفه
های مختلـف  ها، هنوز نتوانسته و نخواهند توانست مسـیر رشـد خـود را در عرصـه انسان

ای  ب مورد نظر قرآن، همـان برنامـهزندگی در رسیدن به هدف معین کنند. تعلیم و تهذی
ها و  گیری شـاکله و شخصـیت انسـان اسـت و جوشـش اندیشـه که حاصل آن، شـکل

هــای نادرســت و  نمــایش رفتــار او در گــرو آن شخصــیت اســت. بــرخالف تلقی
هایی که در جامعه شاهدیم، باالترین مهارت و تخصـص، مهـارِت تربیـت  انگاری سهل

بر، ذوجهـات،  اسـت. ایـن مهـم، فرآینـدی زمـان وتشّخص هویت انسـانی یـک انسـان
تردیـد،  ها در مقـاطع مختلـف ِسـّنی انسانهاسـت. بی مند و نیازمند آشنایی با شیوه روش

ها در خانواده و مراکـز آموزشـی، والـدین و مربیـان  مأمور ویژه اجرای این برنامه و شیوه
گاهی، بی ها، کـه شـیوۀ  برنامـهتوجهی، غفلت یـا سـرباززدن والـدین از ایـن  هستند. ناآ

وحیانی تشّخص شخصـیت انسـان اسـت، از موانـع مهـّم رشـد مطلـوب شخصـیت در 
گیری شخصیت بـا شـناختی عمیـق از  های وحیانی تربیت و شکل خانواده است. شیوه

ای است که در فقـر و غنـی، جـوانی و  انسان و احساسات و عواطف او به دنبال شاکله
ر مستقیم خارج نگردد و اخالق، دیانت و عقالنیت پیری، خوشحالی و ناراحتی از مسی
ها، محرومیت از چنان شاکله و  اطالعی از این شیوه بر رفتار و اندیشه او حاکم باشد. بی

 شخصیت را به دنبال دارد و مانعی بزرگ بر سر راه رشد و شکوفایی شخصیت است.

گاهی و شناخت والدین از حقوق فرزندان۵  . عدم آ
عنصر الینفک زندگی انسان است. خداوند در برابـر حقـوقی کـه حق و تکلیف دو 

برای انسان، بر خود و بر فرزندان فرض دانسته، تکـالیفی هـم بـر عهـدۀ انسـان گذشـته 
؛ ۱۵؛ لقمـان/۳۶؛ نسـاء/۸۳(بقـره/بدیلی که خداوند برای پدر و مادر در قـرآن  است. حق بی

از آن یاد کرده، در  )۲۲-۸۷، /۷۱ی، ج؛ مجلسـ۲۷۷-۲۸۷، ۱۴۱۸(طبرسی، و روایات  )۱۵۱انعام/
بند باشند و مسئولیت خود را در برابـر  بایست بدان پای برابر تکلیفی است که والدین می

، ۱۴۱۲؛ بروجردی، ۸۲-۲۱/۸۹، ۱۴۰۸، همو؛ ۸۹-۱۰۱/۱۰۹، ۱۴۰۳(مجلسی، آن به سامان برسانند 
عهدۀ والـدین اسـت  . در دین اسالم، مسئولیت مستقیم تربیت فرزندان به)۲۱/۴۵۰-۳۳۰

(همـان، . بلکه به دلیل تأثیر اسم بر مسمی و حتـی مـؤثر در تغییـر افـراد و جامعـه (همان)
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(حـر و لزوم همسویی این دو با هم، عالوه بر سفارش به تکـریم و تربیـت آنهـا  )۲۱/۳۳۳
، اولـین توجه دارد و به فرمایش حضرت رضا گذاری نیز نامدر  )۲۱/۴۷۶، ۱۴۰۹عاملی، 
، ۱۴۰۷(کلینـی، مرد در حق فرزندش آن اسـت کـه بـرای او نـام خـوب قـرار دهـد خوبی 

. بنا بر منابع فوق، این وظایف از دوران انتخاب همسر، تشکیل نطفـه، بـارداری و )۶/۱۸
شــیردهی شــروع شــده و در هــر مرحلــۀ ســنی نســبت بــه کــودک ماننــد خداشناســی، 

مسـئولیت، تـا مرحلـۀ ازدواج  حـّس و تأدیب، آموزش قرآن، پـرورشآموزی، تربیت  علم
گاهی از حقـوق و وظـایف فـوق، مـانع رشـد و )۲۱/۳۳۲، ۱۴۱۲ (بروجردی،ادامه دارد  . ناآ

 شکوفایی شخصیت در خانواده است.

 د. جهل عملی در ساختار خانواده
داشتن دانش کـافی از عوامـل رشـد شخصـیت در خـانواده و یـا شـناخت موانـع و 

م برای این وظیفه و مأموریت هست، ولـی شـرط کـافی های این فرآیند، شرط الز  آسیب
های بشری در مسیر تکامل، بـیش از آن  نیست. با تأسف باید گفت که بیشتر نابسامانی

هـای  که به فقـدان معرفـت برگـردد، ناشـی از جهـل عملـی اوسـت. ایـن جهـل، جلوه
 پردازیم:  گوناگون دارد که به تعدادی از آنان از نگاه متون می

 عملی از تعلیم و تربیت و رشد شخصیت. غفلت ۱
انگاری و مشـغول کـردن آنـان بـه  سـهل )۲۱/۴۱۰، ۱۴۱۲(بروجردی، رهاسازی فرزندان 

گیر و  های وقـت های عصر حاضر مانند تلویزیون، وسائل مصرفی و بازی انواع سرگرمی
، با های مّدعی سپاری تربیت به اشخاص دیگر و مؤسسه اکثرًا وارداتی و مخرب و یا برون

گــاه و وظیفه شــناس را  هــر دلیلــی کــه صــورت گیــرد، جــایز نیســت و جــای والــدین آ
توجهی به موضوع تربیت و رشد شخصیت فرزندان در کالم  گیرد. نتیجۀ توجه یا بی نمی

ثمره و محصول تربیت، پرورش فرزند صالح و «اینگونه آمده است که:  امیرالمومنین
، ۱۳۸۱(اسـحاقی، » یافتن فرزنـد ناصـالح اسـت رشـد توجهی به امر خطیر تربیت، پیامد بی

(بروجـردی، باید برای کودکـان، کـودکی کننـد  . پدران و مادران به فرمایش پیامبر)۱۹
. پیـامبر )۴۱۷، ۲۱(همـان، داد  چنان که خود عمال ایـن کـار را انجـام مـی )۲۱/۴۱۶همـان، 
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زندشان را یاری دهنـد. فرمود: خدا بیامرزد والدینی را که بر تربیت صحیح، فر  اکرم
(راوی) پرسید: چگونـه او را بـر نیکـی یـاری دهنـد؟ حضـرت فرمـود: والـدین هرچـه 

دهد، بپذیرند و آنچه را از انجام دادنش بـر  فرزندشان به اندازۀ توانایی خویش انجام می
ناپذیر است، از او نخواهند و او را به گناه و گردنکشی وادار نکنند  وی سنگین و تحّمل

گاهی از خود، فضای زندگی، امکانات، عالیق و )۶/۵۰، ۱۴۰۷ینی، (کل . والدین به دلیل آ
ریزی آنان برای کودکان  سالیق خود و فرزندان، بهترین مرّبی و مرشد فرزندانند و برنامه

تـوجهی بـه  و نوجوانان بهتر از هر کسی به صواب نزدیکتر خواهد بود. بدیهی اسـت بی
شد و شکوفایی شخصیت در فضای خانواده است. مانعی کـه ها، مانع بزرگ ر  این مهم

ْهلـیُکْم نـاراً ﴿خداوند از عواقب زیانبار آن اینگونه برحذر داشته است: 
َ
ْنُفَسُکْم َوأ

َ
 ﴾ُقوا أ

از مفهوم این  ؛ خود و خانواده خویش را از آتش نگه دارید. از امام صادق)۶(تحـریم/
را از آتـش دوزخ حفـظ کنـیم؟ فرمودنـد:  مان تعالی پرسیدند چگونه خانواده سخن حق

َکْیَف َنِقـی «؛ )۵/۶۲، ۱۴۰۷(کلینی، شان نمایید نهی ]از بدیها[امرشان کنید و  ]ها به نیکی[
ُمُروَنُهْم َو َتْنَهْوَنُهم

ْ
ْهَلَنا َقاَل َتأ

َ
 ».أ

 توجهی به انجام شعائر، اخالق و دستورات الهی در خانواده . بی۲
به کمال و قرب الهی رسـیده اسـت و یـا در مسـیر  شخصیت سالم، کسی است که

ْفَلَح ﴿فرماید:  . چنانچه قرآن کریم می)۴۱۲، ۱۳۸۸(شجاعی، کمال و قرب الهی است 
َ
َقْد أ

ی یقین کسی که پاکی جست (و خود را تزکیـه کـرد)، رسـتگار   ؛ به)۱۴(اعلـی/ ﴾َمْن َتَزکَّ
و شکوفایی شخصیت هم محسوب شد. بنابراین، موانع دستیابی به مقام قرب، مانع رشد 

هـا، ظلـم بـه خـود و  توجهی به حدود و شعائر الهـی و غفلـت از اقامـۀ آن شوند. بی می
ِه َفَقْد َظَلَم ﴿انگاری شخصیت انسانی است:  ناقص ِه َوَمْن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ َوِتْلَك ُحُدوُد اللَّ
هی تجاوز کند به خویشتن ؛ این حدود خداست و هر کس از حدود ال)۱(طالق/ ﴾َنْفَسهُ 

ستم کرده است. این خود، مقدمۀ انحطاط شخصیت و سقوط از مقام انسانی است. بـه 
همین دلیل اسـت کـه خداونـد تجـاوز از ایـن حـدود را موجـب جهنمـی شـدن انسـان 

َه َوَرُسوَلُه َوَیَتَعدَّ ُحُدوَد ﴿شمارد:  برمی یها َوَلـُه َعـذاٌب ُیْدِخْلُه نارًا خاِلدًا ف هَوَمْن َیْعِص اللَّ
؛ و آن کس کـه نافرمـانی خـدا و پیـامبرش را )۱؛ طالق /۲۲۹و  ۱۸۷؛ بقره/۱۴(نساء/ ﴾ُمهیٌن 
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کند که جاودانه در آن خواهـد  کند و از مرزهای او تجاوز نماید، او را در آتشی وارد می
 ای است. ماند و برای او مجازات خوارکننده

اقامـۀ آنـان  تـرک را، رهاسازی فـرائض و باالترین سطح تضییع دین امیرالمومنین
ْوَهَن «دانسته و فرمودند: 

َ
یَن   َما أ ـِه سـبحانه َو َتْضـِییِع اْلَفـَراِئض  الدِّ   »َکَتْرِك ِإَقاَمـِة ِدیـِن اللَّ

؛ هیچ چیز مانند ترک برپایی دین خدا و ضـایع کـردن فـرایض، )۷۰۰، ۱۴۱۰(تمیمی آمدی، 
در اسـالم، «اسـت:  است که شهید مطهری نوشته کند. در همین راست دین را خوار نمی

نـوعی ممنـوع (مکـروه، حـرام)  هر عملی که موجب انصراف و غفلت از خدا شود، به 
 .)۱۲۶، ۱۳۸۷(مطهری، » است. مثل افراط در گفتن و افراط در خوردن

در مقابل، اهتمام به رعایت حدود الهی، یعنی اکتفا به موارد حالل الهی و پرهیـز از 
از حدود الهی، نخستین قدم در تزکیه و تربیت و ساخت شخصیت سـالم اسـت.  تجاوز

شود. به اراده اخالقی انسان قدرت و  تقوا و تزکیه نفس موجب پرورش اراده انسان می«
. اخالق به عنوان مجموعۀ ملکات هر فـرد کـه )۱۲۵(همان، » دهد توانایی بکار بستن می

، نیازمند آموزش عملی والـدین بـه )۲۶، ۱۳۹۲نیا،  انی(سبحیابد  معموًال در رفتارش نمود می
فرزندان در خانواده است. موضوع اخالق آن قدر مهم اسـت کـه فلسـفۀ بعثـت پیـامبر 

ِتمَّ مکارم األخـالق«واقع شده است:  خاتم
ُ
؛ مـن )۲/۲۸۲، ۱۴۰۸(نـوری، » ِإّنی ُبِعَثت ِأل

أنـه «کـه فرمودنـد:  ومنینمبعوث شدم برای اتمام مکارم اخالق. از فرمایش امیرالم
قال لو کنا ال نرجو جنة وال نخشی نارا وال ثوابا وال عقابا لکان ینبغی لنا أن نطلب مکارم 

گونـه فهمیـده  این )۲۱۰، ۱۴(بروجـردی، همـان، » األخالق فإنها مما تدل علی سبیل النجاح
د، بلکـه حتـی شود که مکارم اخالقی، نه تنها ُبرد آخرتی و کمال انسانی در پـی دار  می

تزکیۀ نفس و پـرورش  ُبرد دنیوی آن نیز قابل انکار نیست؛ چه آنکه در دیدگاه اسالمی، 
 .)۱۲، ۱۳۸۹کار،  (تنهساز رشد ابعاد دیگر اوست  ُبعد اخالقی انسان، زمینه

انجام واجبات و تعظیم شعائر الهی، مانع نفس اماره است و موجب تعـادل در همـۀ 
ردد. تا انسان از هوای نفس خالی نشود و بـا شـیطان مبـارزه گ ابعاد شخصیت انسان می
شـود.  آید و زمینۀ پیمودن راه حق و سیر إلی الله حاصـل نمی نکند، اخالص پدید نمی

(فرهادیـان، اولین قدم پس از مبارزه با شیطان، سعی در عبـادت برتـر، یعنـی نمـاز اسـت 
ستند، نباید انتظار داشته باشـند . پدر و مادری که خود، حافظ حدود الهی نی)۱۷۴، ۱۳۹۲
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کننـد  که فرزندانشان عامل به این امر باشند. کودکان ما همانگونه زنـدگی را تجربـه می
شـوند کـه مـا عمـًال و باطنـًا  گونـه تربیـت می کنیم و فرزندان ما آن که ما قلبًا حس می

پدر و مـادر وقتـی  )۸، ۱۳۸۵(کریمی، خواهیم!  گونه که ظاهرًا هستیم و یا می هستیم، نه آن
چیزی به فرزندشان بگویند، ولی خود بـه آن عمـل نکننـد، نـزد خداونـد بسـیار نگـران 

ْن َتُقوُلـوا مـا ال َتْفَعُلـوَن ﴿کننده است: 
َ
ـِه أ ؛ نـزد خـدا بسـیار )۳(صـف/ ﴾َکُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَّ

کنیـد. سـفارش بـه نمـاز و روزه از  موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی
و امـام  سن هفت سـالگی و قبـل از تکلیـف از سـوی والـدین در کـالم امـام علـی

، بسترسـازی مناسـبی بـرای )۴/۳۶۸۱، ۱۴۱۶شـهری  ؛ ری۲۱/۴۰۵(بروجردی، همـان،  صادق
 دیگر شعائر عبادی و الهی است. 

 . عدم رعایت شرایط سنی در آموزش و تربیت۳
تعلیمی، امر الزمـی اسـت و اال های  بندی دانش رعایت شرایط سنی فرزندان و طبقه

هـای  زند. از منظر تعلیمـات اسـالمی، رعایـت دوره به تعادل شخصیت مترّبی لطمه می
گانه الزم است. فرزندان تا هفت سالگی باید بّچگی کنند و بزرگان نیز بایـد در ایـن  سه

د. در بـا آنـان همراهـی کننـ )۲۱/۴۱۶(بروجردی، همان،  گانه مانند پیامبر های بچه بازی
روایات، از این دوره به پادشاهی و سیادت (دورۀ بازی و کـودکی) یـاد شـده اسـت. از 
دورۀ دوم به (دورۀ بندگی و فرمانبرداری) یاد شده که شدیدًا باید مراقبت شوند و مـورد 
آموزش و امر و نهی عملی و نظری قرار گیرند. از هفت سالۀ سوم به وزارت یاد شـده و 

یری مسائل حالل و حرام، با مسائل حقوقی خود آشنا شـده و بـه الزم است ضمن یادگ
تدریج با مشاوره و مشارکت در کارها، حضور در کارهای جمعی و اجتماعی را تجربـه 

ها، نه تنها سیر تـدریجی  . جابجایی هر یک از دوره)۴۰۶-۲۱/۴۱۰(بروجردی، همـان، نماید 
صـیت فرزنـدان خواهـد بـود. بـه گیری شخ زند، که مانعی در شکل تربیت را به هم می

عنوان مثال، آموزش مسائل جنسی در دورۀ اول و دوم، حتی در مراحل ابتدایی هم قابل 
ها در برخـی  پذیرش نیست و نوعی انحراف از مسیر تربیت خواهد بود. رهاسـازی بچـه

گاهـان  خانواده ها در فضاهای مجازی، امروزه نمونۀ بارزی از انحـراف اسـت کـه بـر آ
پوشیده نیست. برعکس، بچگی نمودن با فرزندان در دورۀ سوم، سوزاندن زمـان جامعه 
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یادگیری مسائل اجتماعی و عقیدتی است که خـود، نـوعی انحـراف از تربیـت و مـانع 
 شکوفایی شخصیت آنان است.

 . غفلت از آموزش مسائل عقیدتی، فکری و تفریحی۴
رین زمـان و مکـان های مهم شخصّیت، شاخصۀ فکری است. بهتـ یکی از شاخصه

ای و واکسینه شـدن در برابـر امـواج افکـار  گیری شخصّیت فکری و اندیشه برای شکل
باطل و رنگارنگ، دوران نوجوانی و جوانی است که فرزندان، در فضای خـانواده بسـر 

برند. مجهز بودن والدین به این مهم و آمـوزش فکـری عقیـدتی فرزنـدان در محـیط  می
نسبت به  مناسب، از سفارشات اکید اسالم است. امام صادقهای  خانه و آموزشگاه

گرفتـار شـوند بـه » مرجئه«قبل از آنکه فرزندانتان در دام «آسیب عصر خود فرمودند: 
را  ]بیـت و اهل مسـائل مهـم فکـری و عقیـدتی از سـخنان پیـامبر[آنان حـدیث 

یح شـده کـه بـرای تصر  . در حدیثی از امام علی)۲۱/۴۰۸(بروجردی، همـان، » بیاموزید
 .)۴/۳۶۸۰، ۱۴۱۶شهری،  (ریجلوگیری از خطر مرجئه، فرزندانتان را از علوم ما بیاموزید 

گانه آمـد،  های سه طبیعت سّنی فرزندان و اقتضای دوران کودکی چنان که در دوره
های این دوران، مثل  بازی و سرگرمی است که در شخصیت افراد تأثیرگزار است. مشغله

هایی است. توجه به سرگرمی  های دیگر، گوناگون و دارای فوائد و آسیب مشاغل دوران
راهبردی، مانند شنا و تیراندازی و اسب سواری که هـر کـدام، فوائـدی در کـوچکی و 
بزرگی انسان بر آنان مرتب است، از توجهات مهم و مصادیق راهبردی سـرگرمی اسـت. 

لوالـد أن یعّلمـه الکتابـة و الّسـباحة و حّق الولـد علـی ا«باره فرمودند: رسول خدا در این
. سبک زنـدگی، )۱/۴۰۵، ۱۳۸۰(منتظـری، » الّرمایة و ان الیرزقه اّال طّیبًا و ان یزّوجه اذا بلغ
هایی است و موارد مـذکور، مصـادیقی از  امروزه بیش از گذشته نیازمند چنین سرگرمی

کیـد های مشروع است که در باروری شخصـیت انسـانها و سـودمن سرگرمی دی آنـان تأ
 دارد. از طرفی، خالء آنها، مانع رشد و شکوفایی شخصیت انسان در خانواده است.

 . آسیب دیدن روابط همسران در خانواده۵
احترام و تکریم، ایثار و فـداکاری، برخـورد منطقـی، عـذرخواهی هنگـام اشـتباه و 

ه و سـالم هـای سـازند پوشی از خطاها و رعایت عفـاف و حـدود الهـی از ویژگی چشم
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. عـواملی ماننـد تقـوا، شـناخت متقابـل حقـوق و )۴۴-۷۵، ۱۳۸۶(حسـینی، همسران است 
های مـذهبی، سیاسـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و همـاهنگی بـا  نیازهای همسر، همسـویی

شرایط زندگی، در ایجاد روابط سالم همسران بسـیار مـؤثر اسـت. بـدیهی اسـت چنـین 
ــی ــاری همچــون امنیــت روان ــا و )۱۸۹(اعــراف/  روابــط ســالمی، آث ، کــاهش ناهنجاریه

های اجتماعی ماننـد طـالق و متقـابًال رشـد فکـری، دینـی و  اختالفات، کاهش آسیب
بـا شـرایط فـوق،   را بـه همـراه دارد. خـانواده )۱۰۳/۲۱۹، ۱۴۰۳(مجلسـی فرهنگی خانواده 

بهترین محیط برای رشد شخصیت فرزندان اسـت. ناسـازگاری میـان زن و مـرد کـه در 
محصول عوامل مختلفی همچون عـدم  )۱۲۸و ۳۴(نساء/از آن به نشوز یاد شده است  قرآن

اخالقــی،  - رعایــت حقــوق مشــترک و خاصــۀ همــدیگر، عوامــل روانشــناختی، دینــی
-۱۴۴، صـص۱۳۸۷فر،  (سـاالریفرهنگی، اقتصـادی، جسـمانی و بـدنی اسـت  - اجتماعی

خروی و دنیوی بر زوجین، لطمات . آثار و پیامدهای این ناسازگاری عالوه بر آثار اُ )۱۳۴
روانـی و عـاطفی ماننـد بـدگمانی، کینـه و نفـرت بـر  )۳۰۸، ۱۳۸۶(قـائمی، شدید جسمی 

تـرین آثــار  ؛ آثـار مخـرب مــذکور، از مهم)۶۵(همـان، کنــد  شخصـیت فرزنـدان وارد می
 .)۴۸۵، ۱۳۷۳نژاد،  (شعاریاختالفات خانوادگی و مانعی در مسیر رشد شخصیت است 

 دیدن روابط والدین و فرزندان در خانواده. آسیب ۶
فقدان درک متقابل در فضای خانواده، یکی از موانع رشد شخصیت فرزندان است؛ 

طرف، موجب عدم درک و یا انکار احساسـات و نیازهـای خـود و فرزنـدان  زیرا ازیک
نـد های والـدین را پـذیرا نخواه ها و توصـیه شود و از طرف دیگر، فرزندان، راهنمایی می

، ۱۴۰۹(وسـائل الشـیعه، بود. در کالم معصـومان، اگـر از تکـریم اوالد سـخن گفتـه شـده 
انـد؛  یابی و جسارت فرزندان بـر والـدین هـم گفته ، در عین حال از منع جرئت)۱۵/۱۹۵

، ۱۴۰۳(بحـاراالنوار، سالی خواهـد بـود  زیرا چنین تفّوقی، موجبات نارضایتی آنان در بزرگ
 گیرند.  از یکدیگر فاصله گرفته و حالت تدافعی نسبت به هم می، بدین ترتیب )۷۸/۳۷۴

هـا  کنند یا از طرز فکـر و عمـل آن والدینی که احساسات فرزندان خود را انکار می
ای  گونه شوند کودک در موضع دفاعی قرار بگیرد به کنند... سبب می شدت انتقاد می به

عجوالنۀ والدین سکوت کنـد و  های که یا ترجیح دهد برای فرار از نصیحت و قضاوت
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در خود فرو رود و یا با افراد خارج از محدودۀ خانواده، رابطه برقرار کند و الگـو بگیـرد 
 .)۷۳، ۱۳۹۱(احمدی، 

بایـد فرزنـدان را در خـوبی یـاری و از ایجـاد لجاجـت و  بر اساس فرمایش پیـامبر
سرزنش زیاد، اجتنـاب  و )۵۰، ص۱۴۰۷(کلینـی، گردنکشی آنان با تحمیل دستورات سنگین 

ْفَراُط ِفی اْلَمَالَمـِة َیُشـبُّ «فرمودند:  کرد. در همین راستا، امام علی َجـاج  ِنیـَرانَ   اْإلِ »  اللَّ
سازد. بـر  ور می روی در مالمت و سرزنش، آتش لجاجت را شعله ؛ زیاده)۸۴، ۱۴۰۴(حرانی، 

ز اثرگزاری آثار مثبت خواهد شد این اساس هرگونه لطمه به روابط والدین با فرزندان، مانع ا
 و متعاقبًا مانع رشد و شکوفایی شخصیت آنان خواهد گردید.

 . دنیاگرایی فضای خانواده۷
یکی از موانع رشد شخصیت انسان، دنیا و مظاهر فریبندۀ آن است. گاه انسان چنان 

کند کـه فراغتـی بـرای سـاختن شخصـیت  در جریان مسائل زندگی، خود را گرفتار می
کند که در پس دنیا و  یابد. خداوند متعال در قرآن سفارش می د یا فرزندان خود نمیخو 

فریب آن، خود و خدا را فرامـوش نکنیـد کـه سـبب خسـران و ضـایع شـدن  مظاهر دل
ْوالُدُکْم َعـْن ِذْکـِر ﴿شخصیت شما خواهد شد: 

َ
ْمواُلُکْم َوال أ

َ
ذیَن آَمُنوا ال ُتْلِهُکْم أ َها الَّ یُّ

َ
یا أ

ولِئَك ُهُم اْلخاِسُروَن اللَّ 
ُ
اید!  ؛ ای کسانی که ایمان آورده)۹(منافقون/ ﴾ِه َوَمْن َیْفَعْل ذِلَك َفأ

 اموال و فرزندانتان، شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند، زیانکارانند.
نقل شـده اسـت کـه حضـرت، پـس از نگـاهی بـه  روایتی تکان دهنده از پیامبر

وای به حال فرزندان آخرالزمان از دست پدرانشان! «اطراف خود فرمودند:  برخی اطفال
فرمودند خیر؛ از دست پـدران  پدراِن مشرک آخرالزمان است؟ پیامبر ]مراد[پرسیدند 

آموزند و زمانی  مؤمن آنان. پدرانی که هیچ یک از فرائض را به اوالدشان نمی ]به ظاهر[
پردازنـد، پدرانشـان آنـان را از ایـن کـار بـاز  می که خوِد فرزنـدان بـه یـادگیری فـرائض

دارند و به شرافت و آبروی ناچیز دنیوی به آنان خرسندند. همانا من از آنان بیـزارم و  می
نیـاز از توضـیح اسـت؛ زیـرا  وضـوح روایـت بی )۲۱/۴۰۸(همـان: آنان نیز از من بیزارنـد.

انـد بـه جـایی  سـپری کردهدنیاگرایی کسانی که خـود در تـدّین و ایمـان، روزگـاری را 
رسد که نه تنها خود به عقب برگشته و حاضر به ترغیب و تشـویق فرزنـدان خـود بـه  می
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شوند که بـا ارادۀ خـود بـه سـوی یـادگیری  فرائض دینی نیستند، بلکه مانع فرزندانی می
روند. آنان با خرسند بودن به نگاه دنیوی فرزندان، به اندک شرافت و آبروی  فرائض می

دهند. مسیری که  اند و به حرکت ایمانی و تدّین فرزندان رضایت نمی ای گذرا راضیدنی
عالئقی این طایفه از خود نیز خبـر  کند و در بی پیامبر از آنان ومسیرشان اعالم برائت می

دهد. چنین فضای خانوادگی، مسّلمًا مانع رشد سالم شخصیت انسـان اسـت و مـانع  می
 نواده خواهد شد.شکوفایی شخصیت انسان در خا

 گیری نتیجه
گیری آن  شخصیت انسان اعم از سالم یا ناسالم، برآیند تالش مجموعه عوامل شکل

در فرآیند تعلیم و تربیـت اسـت. در ایـن فرآینـد، خـانواده بیشـترین سـهم را داراسـت. 
های اسالمی به دلیل درک حقیقـی از ماهّیـت انسـان، بهتـرین منبـع در شـناخت  آموزه

ها در متون اسـالمی،  و یا موانع آن است. نگارندگان با مطالعۀ مستقیم آموزه عوامل رشد
انـد. در  اعم از قرآن و روایات و دیگر منابع نگـارش یافتـه، بـه مهّمـات آن اشـاره کرده

ها و موانع رشد شخصّیت انسان در خـانواده، ناشـی از نابـاوری بـه  حوزۀ نظری، آسیب
جایگـاه پـدر مـادری، حقـوق فرزنـدان، غفلـت از خدا، جهل والدین نسبت به خود و 

گاهی از شیوه های آموزش و پرورش فرزندان است و در حوزۀ عمـل، موانـع  شیطان، ناآ
اعتنایی به شعائر اسـالمی  توجهی به فرآیند عملی آموزش و پرورش، بی رشد ناشی از بی

دیدن روابـط و اخالق و احکام الهی، عدم رعایت شرائط سنی در فرآیند تربیت، آسیب 
 همسران با یکدیگر و با فرزندان و دنیاگرایی و دنیانگری والدین است.
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