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 .٢ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎراﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد از ﻫﻤـﺎن دورۀ ﮐـﻮدﮐﯽ ،ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ
ﺟﻬـﺖ ﺗﺮﺑﯿــﺖ و ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓـﺎت آﻧــﺎن وﺟــﻮد دارد .در اﯾـﻦ ﻣﯿــﺎن ،ﻧﻘــﺶ
ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﮐﺴـﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺧـﻮد را در ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی
از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔـﺎ ﮐﻨـﺪ ،در ﭘﺮﺗـﻮ ﺳـﯿﺮۀ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮهﻫﺎی اﺻـﻼح رﻓﺘـﺎر ﺑـﻪ
واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺳـﭙﺲ ﻧﻈـﺮ
اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﻄﺮح و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﯿــﺎن ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳـﺖ .در اداﻣــﻪ ،راﻫﮑﺎرﻫــﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از اﯾــﻦ
اﻧﺤﺮاﻓﺎت از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق hاﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾـﺪه و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ادوار و اﺑﻌـﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﯿﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای واﻟـﺪﯾﻦ
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در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از زﺑﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮه و ﺳـﻨﺖ وی
آزﻣــﻮده ﺷــﺪه و ﺑــﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧﻄــﺎ اﺳــﺖ .ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ،ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ روش
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻣﻮﺿـﻮع اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ از روش ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺳﯿﺮۀ اﻣﺎم ﺻـﺎدق ،hاﻧﺤﺮاﻓـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺷـﯿﻮۀ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی،
واﻟﺪﯾﻦ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺑﻮده و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ ،رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه دارای اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ و
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺌﻠﮥ اراده و اﺧﺘﯿﺎر در او ،اﻧﺤﺮاف وی از اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ و
ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در
ﻫﻨﺠﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺧﺎﻟﺖ دارد .ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎ و رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ،
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدۀ ﮐﻮدک و رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﯾﻦ
اﺛﺮﮔﺬاری را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾـﻦ ﺳـﺆال
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮﻓـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻟﮕﻮی ﻓﮑـﺮی ،اﻋﺘﻘـﺎدی و رﻓﺘﺎرﯾﻤـﺎن ،اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hرﻓﺘـﯿﻢ ﺗـﺎ ﺳـﻨﺖ
آزﻣﻮده ﺷﺪه و ﺑﺮی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

اﻟﻒ .ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻟﻒ .اﺟﺘﻤﺎع :ﮔﺮد آﻣﺪن ،ﺗﺠﻤﻊ ،اﺟﻤﺎع ،ﻓﺮاﻫﻢ آﻣـﺪن ،اﺗﻔـﺎق ﮐـﺮدن ﺑـﺮ ﭼﯿـﺰی،
ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﻤﻮدن ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ دﯾﮕـﺮ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺟﺴـﻢ را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ،اﺟﺘﻤـﺎع

ب .ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺤﺮاﻓﺎت
اﻟﻒ .ﺧﻮد ﻓﺮد )ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮدی( :ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ارزشﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
ب .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪ :اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﮔـﺮوه ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم ارزشﻫـﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ آﺷـﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻫﻨﺠﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر.
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ﮔﻮﯾﻨﺪ )دﻫﺨﺪا ،۱۳۷۳ ،واژۀ اﺟﺘﻤﺎع( .اﺻﻄﻼح اﺟﺘﻤﺎع از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ از
اﻓﺮاد اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻗﻮی و ﺑـﺎدواﻣﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻧﯿـﺰ ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت،
ﻣﮑــﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ ﻣﺸــﺘﺮﮐﯽ دارﻧــﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ،اﻋﻀــﺎی آن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﻈﻤﯽ دارﻧﺪ .اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﻗﻮی ﺑـﺎ ﮔـﺮوه دارﻧـﺪ )ﺷـﺎرعﭘﻮر،۱۳۸۹ ،
(۱۱؛ اﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﮐﺎری ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ازﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻖ دارد را ﮔﻮﯾﻨﺪ )دﻫﺨﺪا ،ﻫﻤﺎن(.
ب .اﻧﺤﺮاف :در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﺞ ﺷـﺪن ،ﺑﺮﮔﺸـﺘﻦ ﺑـﻪ ﻃﺮﻓـﯽ ،ﻣﻨﺤـﺮف ﮔﺸـﺘﻦ،
ّ
ﮐﺞروی آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻋﻤﯿﺪ .(۲۸۵/۱ ،۱۳۷۴ ،در اﺻﻄﻼح ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای آن ﻋﻨﻮان
ﺷﺪه اﺳﺖّ .
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ذﯾـﻞ ،اﻧﺤـﺮاف ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﯿـﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ج .اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮک رﻓﺘﺎری ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ )ﺳـﺘﻮده،
 (۳۰ ،۱۳۷۲و ﻓﺮد ﺑﻪ دوری ﺟﺴـﺘﻦ و ﻓـﺮار از اﯾـﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ روی آورد )ﮐـﻮﺋﻦ.(۲۳۷ ،۱۳۷۰ ،
ﭘﺲ ﻣﻼک اﻃﻼق واژۀ ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﻮدن رﻓﺘﺎر وی ﺑﺎ ارزشﻫﺎ ،اﻟﮕﻮﻫﺎ
و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ روش ﻣﺮﺳـﻮم در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم،۱۳۵۵ ،
.(۱۳۶
اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای اﻗﺴﺎﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ )ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺤﺮاف ﻓـﺮد ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﮔﺬرا و ﺗﺼﺎدﻓﯽ( و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺛﺎﻧﻮی )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷـﺪن ﻓـﺮد از ﻧﻈـﺮ ﻋﻤـﻮم اﻓـﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ( اﺳﺖ.

ج .دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۱۴۶

ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
اﻟﻒ .ﻣﮑﺘﺐ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ :زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای رﻓﺘﺎرﻫـﺎی اﻧﺤﺮاﻓـﯽ ﺳـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ را
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .۱ :اﻓـﺮاد ﻣﻨﺤﺮف را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ؛ .۲
اﻓﺮاد را ﺑﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﭼﺎق ،ﻋﻀﻼﻧﯽ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ؛ آﻧﺎن اﻧﺤﺮاف را ﻣﻨﺘﺴﺐ
ﺑــﻪ اﻓــﺮاد ﻋﻀــﻼﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨــﺪ .۳.ﺗﻮزﯾــﻊ ﮐﺮوﻣﻮزومﻫــﺎ را در رﻓﺘــﺎر اﻧﺤﺮافآﻣﯿــﺰ ﻣــﺆﺛﺮ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ).اﺣﻤﺪی(۲۳-۲۶ ،۱۳۸۳ ،
ب .ﻣﮑﺘﺐ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ :رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﻧﺤﺮاف ﻓﺮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘـﺺ ﺷﺨﺼـﯿﺖ وی
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﻫﻤﺎن.(۳۱-۳۹ ،
ج .ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ :ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓـﯽ اﻓـﺮاد ﻣﺘـﺄﺛﺮ از
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )ﻫﻤـﺎن،
.(۴۱-۷۸
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د .ﻣﮑﺘﺐ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﻫـﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻓﻄﺮﺗـﯽ
ﭘﺎک و ﺧﺪاﺧﻮاه آﻓﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و اﮔـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﺤـﺮافزای ﺑﺮوﻧـﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﺤـﯿﻂ،
ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و ...ﺑﺮ او اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ،ﻓﻄﺮت ،وﺟﺪان ،ﻋﻘﻞ و دل ،او را ﺑـﻪ ﺳـﻮی
ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﻣﻨﺒﻊ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ )ﺧﺪا( رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )اﻟﻬﺎﻣﯽﻧﯿﺎ .(۲۴ ،١٣٨۶ ،ﻗـﺮآن ﻣﺠﯿـﺪ
ََ
َ
ﱢ
ً ْ َ َ ﱠ ﱠ ََ َ ﱠ
اﻟﻨ َ
ـﺎس
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ﻓﺄ ِﻗ ْﻢ َو ْﺟ َﻬـﻚ ِﻟﻠـﺪ ِﯾﻦ َﺣ ِﻨﯿﻔـﺎ ِﻓﻄـﺮت اﻟﻠ ِـﻪ اﻟ ِﺘـﯽ ﻓﻄـﺮ
ََ
ﻋﻠ ْﯿ َﻬﺎ﴾؛ روی ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﯿﻦ ﺧﺪا ﮐﻦ ،اﯾﻦ ﻓﻄﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻣـﺮدم
را ﺑـﺮ آن ﺳﺮﺷــﺘﻪ اﺳـﺖ )روم .(۳۰/اﻣــﺎم ﺻــﺎدق hاﯾـﻦ آﯾــﻪ را ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾــﺪ:
»ﻓﻄﺮﻫﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ«؛ ﺧﺪا ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻓﻄﺮت ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﻠـﻖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ،۱۴۰۷ ،
.(۱۳/۲
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﺮد در ﻣﺤﯿﻂ آﻟﻮدهای رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺮم و ﺑـﺰه در وﺟـﻮد او
ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و او آﻟﻮده و ﺷﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻮدک ﻧﻘﺶ دارد .ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺲ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد ،ﯾﮏ آﯾﯿﻨـﮥ
ﺻﺎف و ﮔﯿﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘـﺲ،
ً
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎنﻫﺎ را در وﺟﻮد ﺧﻮد

ّ
ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ )ﻣﻄﻬﺮی .(۱۰۱/۲ ،۱۳۷۸ ،ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ» jﮐﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﯾﻮﻟﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻄﺮة اﻻ
ّ
أن اﺑـﻮاه ﯾﻬﻮداﻧــﻪ او ﯾﻨﺼــﺮاﻧﻪ او ﯾﻤﺠﺴــﺎﻧﻪ« )أﺑــﯽ اﻟﺤﺪﯾــﺪ .(۱۴۱/۶ ،۱۴۰۴ ،ﻣــﯽﺗـﻮان ﺣــﺪود
ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎی
ﻧﺎروای روﺣﯽ در دوران ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻮدک و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻠﻘﯿﻦ و ﺑﻌـﺪ ﻫـﻢ ﺗﻌﻠـﯿﻢ،
ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی دارﻧﺪ )ﻣﻄﻬﺮی ،ﻫﻤﺎن( .ﭘـﺲ اوﻟـﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﺻـﻼح و ﺷـﯿﻮۀ
درﺳﺖ رﻓﺘﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ از واﺣﺪﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ "ﺧﺎﻧﻮاده" ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ
آن آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ اﺻﻼح ﮔﺮدد ،ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در درﺟﮥ اول
ﺑﺮ دوش ﭘﺪران و ﻣﺎدران اﺳﺖ )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ۱۳۷۴ ،ش.(۲۹۴/۲۴ ،

۱۴۷

د .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ...

اﻟﻒ .وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮدی
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﻧﻮع ﻧﮕﺮش و اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ
ب .ﺧﺎﻧﻮاده
ُ
َ
ﺷــﺎﻣﻞ وراﺛــﺖ ،ﺧﺼﻮﺻــﯿﺎت ﺧﻠﻘــﯽ ،ﺧﺼﻮﺻــﯿﺎت ﺧﻠﻘــﯽ ،ﺧﺼﻮﺻــﯿﺎت رواﻧــﯽ ،ﻣﯿـﺰان
دﯾﻨﺪاری ،ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺧﺘﻼف واﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﻮت واﻟﺪﯾﻦ ،ﻃﻼق
ج .ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﻪ
د .ﻣﺪرﺳﻪ
ﻫ  .دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺎﺷﺮان
و .ﻣﻌﻠﻤﺎن
ز .رﯾﺎﺳﺖ
ح .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ و ﻣﺎﻫﻮاره ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺧـﻮد را از
ﻓﺴﺎد و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :اراده اﻧﺴﺎن؛ اراده ﺧﺪاوﻧﺪ.

ﻫ  .واﻟﺪﯾﻦ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﺮۀ رﺿﻮی

۱۴۸
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ً
اﻧﺤﺮافﻫﺎ و ﺗﺒﻬﮑﺎریﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﻧﺴـﺎن را ﻗـﺪم ﺑـﻪ
ً
ً
ﻗﺪم و ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ )ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ۱۳۸۲ ،ش (۱۵۰/۱ ،و ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ،ﻏﺎﻟﺒـﺎ
ﺗﮏ ﻋﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن را از ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺮوع ﮐـﺮد )ﻣﮑـﺎرم ﺷـﯿﺮازی،
ﻫﻤﺎن .(۴۳۲/۱۷ ،از اﯾﻦ روی ،اﻣﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻣﺮی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ روﺣﯿـﺎت
ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا jدر ﻣﺪت  ۲۳ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ اﺣﮑـﺎم اﺳـﻼﻣﯽ را
روﺷﻦ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﯿﺎده ﮐﺮد و ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ در ﻣﮑـﻪ ﭘﯿﮑـﺎر
ﻧﻤﻮد )ﻗﺮﺷﯽ.(۴۱۶ ،۱۳۷۷ ،
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﺠـﺎد اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ  ۳ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری؛ دوران ﺑﺎرداری؛ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ.

 .۱ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از دﻗـﺖ در
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ،ﭘـﺎک ﮐـﺮدن ﻏـﺬا و اﻣـﻮال ،ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺣـﯿﻦ اﻧﻘﻌـﺎد ﻧﻄﻔـﻪ و...
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 .۱-۱اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ

ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ّ
روﺣﯿﺎت ،ﻋﻮاﻃﻒ ،اﺧـﻼق
و اﻓﮑﺎر اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﺛﻤـﺮۀ اﯾـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب
درﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهای ،ﻓﺮزﻧـﺪان ﺻـﺎﻟﺢ و ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪای ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﺤﻮﯾـﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب
درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻨﺪاری ،اﺧـﻼق ،اﺻـﺎﻟﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻫﻢﮐﻔـﻮ
ﺑﻮدن و ...ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ در ﮐﻼم اﻣﺎم ﺻﺎدق hﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻫﻢ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدان را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿﮑﻮ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ.

 .۲-۱ﺗﺄﻣﯿﻦ روزی ﺣﻼل
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠـﮥ رﺷـﺪ اﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ
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اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻼک اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :از ازدواج
ﺑﺎ اﻓﺮاد اﺣﻤﻖ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد اﺣﻤﻖ ﻣﺎﯾﮥ ﺑﻼ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻬﻤﻞ و ﺑـﺪﺑﺨﺖ
ﻣﯽﺷﻮد« )ﻣﺠﻠﺴﯽ .(۲۳۷/۱۰۰ ،۱۴۰۳ ،از دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺻـﯿﻪﻫﺎی اﯾﺸـﺎن در اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻤﺴـﺮ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻨﮕﺮ ﺟﺎﻧﺖ را ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯽ و ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ را در ﻣـﺎل و داراﯾﯿـﺖ ﺷـﺮﯾﮏ
ﻣﯽﺳﺎزی و ﭼﻪ ﻓﺮدی را ﺑﺮ دﯾﻦ و راز و اﻣﺎﻧﺘﺖ آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨـﯽ .اﮔـﺮ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑـﻪ ازدواج
داری ،دوﺷﯿﺰهای ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺎﺷﺪ« )ﮐﻠﯿﻨـﯽ،۱۴۰۷ ،
.(۳۲۳/۵
ﻣﺎدران ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺶﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روی رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎم ﺻـﺎدق hﺟﺎﯾﮕـﺎه زﻧـﺎن را در ﺣـﻮزۀ ﺧـﺎﻧﻮاده ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ» :زن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑـﺎش ﮐـﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﯽاﻓﮑﻨﯽ« )ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ .(۳۳/۲۰ ،۱۴۰۹ ،اﻧﺴﺎن ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻫﯿﭻ ﮔـﺎه
ﺑﻪ آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﺎل آﻧﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ذات و ّ
ﺗﺪﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .در اﯾﻦ ﺑـﺎره اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hﭼﻨـﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧـﺪ» :اﮔـﺮ
ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﺎل و ﻣﺎﻟﺶ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣـﺮ واﮔـﺬار ﻣﯽﺷـﻮد ،وﻟـﯽ
اﮔﺮ ﺑﺮای دﯾﻦداری وی ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا ﻣﺎل و ﺟﻤﺎل را ﻧﯿﺰ ﻧﺼـﯿﺒﺶ ﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ«
)ﻣﺠﻠﺴﯽ.(۲۳/۲۰ ،۱۴۰۴ ،
اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ ﭘﺎﮐﯽ دروﻧﯽ و ﻣﻨﺶ زﻧﺎن در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑﻬﺘـﺮ و ﺑﺮﺗـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻃﻮﺑﯽ ﻟﻤﻦ ﮐﺎﻧﺖ اﻣﻪ ﻋﻔﯿﻔﺔ«؛ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺪ )اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ. (۵۶۴/۲ ،۱۳۸۵ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑـﺮ ﭘـﺪر را ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ» :و
ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮ ﭘﺪر ﺳﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ :ﻣﺎدر ﺧﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮدن ،ﻧـﺎم ﻧﯿﮑـﻮ ﻧﻬـﺎدن و ﭘـﺮورش
ﺧﻮب دادن« )اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧـﯽ (۳۲۲ ،۱۳۶۳ ،و درﺑﺎرۀ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدان ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪَ » :ﻣ ْ
ـﻦ َز ﱠو َج
ََ ْ ََ
َ
ََ ُ ْ
ﺷـﺎر ِب ﺧ ْﻤـ ٍـﺮ ﻓﻘـﺪ ﻗﻄ َـﻊ َر ِﺣ َﻤﻬـﺎ«؛ ﻫــﺮﮐﺲ ﻋﺰﯾـﺰ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ازدواج ﻣــﺮد
ﮐﺮﯾﻤﺘـﻪ ِﻣـﻦ ِ
ﺷﺮابﺧﻮار درآورد ،ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ.(۱۱۳/۲۱ ،۱۴۰۶ ،
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮا و ﺗﺮک
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻏﺬای ﺣﺮام ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؛ ﭼﺮاﮐـﻪ
ﻧﻄﻔﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻠﻮل ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﻘﻤﮥ ﺣﺮام در ﻓﺮزﻧﺪ در ﺣـﺎل ﻧﻄﻔـﻪ و در
ﺣﺎل ﺣﻤﻞ و در ﺣﺎل ﺷﯿﺮ دادن و ﺳﭙﺲ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳـﺖ )ﻃﯿـﺐ،۱۳۷۸ ،
 .(۳۰۰/۸ﺧﻮردن ﺣﺮام ،ﺑﻨﺪﮔﺎن را از وﺻﻮل ﺑﻪ درﺟﮥ اﺑﺮار ﺑﺎز ﻣﯽدارد و ﻣﺎﻧﻊ از اﺗﺼﺎل ﺑـﻪ
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﻮار ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﯿﺮﮔﯽ و ﻇﻠﻤﺖ و ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﻏﻔﻠﺖ دل ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻔﺲ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن ،ﺑﻪ اﺳﻔﻞ درﮐﺎت ﻫﻼﮐﺖ و ﺿﻼﻟﺖ واﺻﻞ ﻣـﯽﮔـﺮدد .ﻓـﺮد ،ﻋﻬـﺪ
ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن ﻓﺮاﻣﻮش و در ﮔﻤﺮاﻫـﯽ و ﺳـﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑـﺎ ﺷـﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ آن
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮔﺮدد )ﻧﺮاﻗﯽ .(۴۴۰ ،۱۳۷۷ ،از اﯾﻦ روی ،از وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺪر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌـﺎش ﺧـﺎﻧﻮاده از
راه ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق hدر اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :ﻃﻠـﺐ
روزی ﺣﻼل را ﻓﺮوﻧﮕﺬار ﮐﻪ روزی ﺣﻼل ،ﺗﻮ را در دﯾﻦداری ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ« )ﻃﻮﺳـﯽ،
 .(۱۹۳ ،۱۴۱۴از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﺳﺴـﺖ ﺷـﺪهاﻧﺪ و
در ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ رﯾﺸـﻪ در رزق و روزی
آﻧﺎن دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ روزی ،ﺣﻼل ﺑﻮد ،اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﺸـﺎن
ﱡ
َ
در اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎل ﺣﺮام در اوﻻد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺴﺐ اﻟﺤﺮام ﻓﯽ اﻟﺬ ّرﯾﺔ«؛ درآﻣﺪ ﺣﺮام
در اوﻻد اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد )ﮐﻠﯿﻨﯽ .(۱۲۵/۵ ،۱۴۰۷ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮاﻗـﺐ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻏﺬای ﺣﺮام ﻧﺨﻮرﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺬا در ﻓﺮزﻧﺪان اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آن ﻧﻄﻔﻪای ﮐﻪ از ﻣﺎل ﺣﺮام ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﯾـﺪ ﺷـﯿﻄﺎن در آن ﺷـﺮﯾﮏ اﺳـﺖ«
)ﻣﺠﻠﺴﯽ.(۳۴۲/۵۷ ،۱۴۰۳ ،

 .۳-۱اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺸـﮑﯿﻞ و
اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﮥ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻼلزاده ﺑﻮدن ﻃﻔﻞ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد.
اﻟﻒ( اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﻋﯽ و ازدواج
ب( اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ در زﻣﺎنﻫﺎ و ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺣﻼل و ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻼم ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده
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و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺗﻐﺬﯾـﮥ زن و ﺷـﻮﻫﺮ ﻗﺒـﻞ از آﻣﯿـﺰش ،زﻣـﺎن و ﻣﮑـﺎن
آﻣﯿﺰش ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن و ﺣﺘﯽ ّﻧﯿﺖ ،ﺧﯿﺎﻻت و ﺣﺎﻻت روﺣـﯽ زن و ﻣـﺮد در
اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻦ »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ« ،داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺖ ﭘﺎک و اﻟﻬﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﺑـﺪاﻧﻬﺎ ﺳـﻔﺎرش ﺷـﺪه اﺳـﺖ .رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﮑـﺮدن
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ آداب در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﯿﺰش ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ ،ﻣﻌﻨـﻮی و
ﻋﻘﻠﯽ در ﮐﻮدک ﻣﯽﮔﺮدد )اﻟﻬﺎﻣﯽﻧﯿﺎ و اﺣﻤـﺪی .(۱۸ ،۱۳۷۸ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ
زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬارد ،اﻣﺎم ﺻﺎدق hرﻋﺎﯾـﺖ
آداب ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن درﺑـﺎرۀ زﻣـﺎن آﻣﯿـﺰش
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :در اﯾﻦ اوﻗﺎت آﻣﯿﺰش ﻧﮑﻨﯿﺪ .۱ :ﺑﯿﻦ اذان ﺻﺒﺢ و ﻃﻠـﻮع ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  .۲ﺑـﯿﻦ
ﻏﺮوب ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﻮا  .۳ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ  .۴ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ«
)ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ .(۱۲۵/۲۰ ،۱۴۰۹ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :در ﺣﺎل ﺧﻀﺎب و رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺑـﺎ
ﻫﻤﺴﺮت آﻣﯿﺰش ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮی از اﯾﻦ آﻣﯿﺰش ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺪ ،رﻓﺘﺎر و ﺣﺮﮐﺎت
زﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ« )ﻫﻤﺎن .(۲۵۸/۲۰ ،اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ زن ﺣـﺎﺋﺾ را ﻣﺎﯾـﮥ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎری
در ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽداﻧﻨﺪ )اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ (۲۸۹/۱ ،۱۳۸۰ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣــﺎه
ﻫﻼل اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ دﯾﻮاﻧﮕﯽ در ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﺑﺮوﺟﺮدی.(۴۰۳/۲۵ ،۱۳۸۶ ،
اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎن آﻣﯿﺰش ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﮐﻼغ در آﻣﯿﺰش ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎراﺳﺖ ،آﻣﯿﺰش
ﻣﺨﻔﯽﮐﺎراﻧﻪ را از ﮐﻼغ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ« )اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ.(۴۸۲/۱ ،۱۴۱۳ ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎرداری ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺪا را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕـﺎم،
از ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻄﻔﮥ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ،در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺮ
و ﺑﺪی ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ .(۴۰۴/۳ ،۱۴۱۳ ،اﯾﺸﺎن در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ وارد ﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش را ﺑﮕﯿﺮ؛ او را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻨﺸﺎن و ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪا ،او را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﺑﺎ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻼل ﮐﺮدهام؛
ﭘﺮوردﮔﺎرا ،از او ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ و ﺳﺎﻟﻢ روزیام ﮐﻦ و ﺷﯿﻄﺎن را در ﻧﻄﻔﻪام ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎز
و ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮای او ﻗﺮار ﻣﺪه )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۵۰۰/۵ ،۱۴۰۷ ،
ﺟﻤﻠﮥ »ﺷﯿﻄﺎن را در ﻧﻄﻔﻪام ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎز و ﺳﻬﻤﯽ ﺑـﺮای او ﻗـﺮار ﻣـﺪه؛ و ﻻ ﺗﺠﻌـﻞ
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ً
ً
ﻟﻠﺸﯿﻄﺎن ﻓﯿﻪ ﺷﺮﮐﺎ و ﻻ ﻧﺼﯿﺒﺎ« اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﮥ  ۶۴ﺳﻮرۀ اﺳﺮاء دارد .در اﯾﻦ آﯾـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ در
َ ْ ْ ْ
اﺳ َﺘﻔﺰز
ﺟﻮاب ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ﴿ :و
ِ
َ َ
َ
ََ
ْ
َ َ
َ َ ْ
َ ْ َ َ
اﺳ َﺘﻄ ْﻌﺖ ِﻣ ْﻨﻬﻢ ِﺑ َﺼ ْﻮ ِﺗﻚ َو أ ْﺟ ِﻠ ْﺐ ﻋﻠ ِﯿﻬﻢ ﺑﺨ ْﯿ ِﻠﻚ َو َر ِﺟ ِﻠﻚ َو ﺷ ِﺎرﮐ ُﻬ ْﻢ ﻓﯽ اﻷ ْﻣ َﻮ ِال َو
ﻣ ِﻦ
ِ
ْ َ
َ
ْ
ُ
اﻷ ْوﻻ ِد َو ِﻋﺪﻫﻢ﴾ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺰ در ﻣﻠﮑﯿﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺗﺼﻮر ﻧﻤـﯽﺷـﻮد و ﻻزﻣـﻪاش اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ در اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻣﻠـﮏ ،ﮐـﻪ ﻏـﺮض از ﺗﺤﺼـﯿﻞ آن ،ﻫﻤـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده
اﺳﺖ ،ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ آدﻣﯽ در ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺮدن از ﻣﻨﻔﻌـﺖ
و اﺧﺘﺼﺎص اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻄﺎن در ﻓﺮزﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از راه ﺣﺮام ﻓﺮزﻧـﺪی ﺑـﺮای آدﻣـﯽ ﺑـﻪ
دﻧﯿﺎ آﯾﺪ و ﯾﺎ از راه ﺣﻼل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﯾﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺻﺎﻟﺢ ﺗـﺮﺑﯿﺘﺶ ﻧﮑﻨـﺪ و ﺑـﻪ
آداب ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺆدﺑﺶ ﻧﺴﺎزد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻬﻤﯽ از آن ﻓﺮزﻧـﺪ را ﺑـﺮای ﺷـﯿﻄﺎن ﻗـﺮار داده و
ﺳﻬﻤﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮدش )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ .(۲۰۰/۱۳ ،۱۳۷۴ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪی
ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن در اﯾﺠﺎد او دﺧﺎﻟﺖ دارد ،ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رواﻧﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮدک در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯽرﯾﺰی
ﻣﯽﺷﻮد )رﺿﺎﻧﮋاد و ﻓﺎﺧﺮی .(۱۴۶ ،۱۳۷۹ ،در اﯾﻦ دوران ،وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪۀ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮق دادن ﻓﺮد در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ .ﺳـﻦ
واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﺣـﻢ ﻣـﺎدر اﺳـﺖ ﺷـﺮوع ﻣﯽﺷـﻮد و ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﻮﻟـﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﺎه از وﺟﻮدش ﻣﯽﮔﺬرد و در اﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﺎه اوﻟﯿﻪ ،از ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮔـﺬر ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ او ﮐﻪ در ﺗﻤـﺎم ﻋﻤـﺮ او را ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ و ﺗﺸـﮑﯿﻞ
دﻫﻨﺪه ﻣﻦ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ،اﯾـﺪهﻫـﺎی ﭘﺴـﺖ و ﺑﻠﻨـﺪ
ِ
ﻣﺎدر ،ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺎ ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎ ،ﺑـﺎ ّ
ﺗﺤـﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺗﻐﯿﯿـﺮات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ )ﻗﺎﺋﻤﯽ .۱۳۶۳ ،ص  .(۱۰۶ﻧﺠﺎﺑـﺖ و ﭘﺎﮐـﺪاﻣﻨﯽ و ﺣﺠـﺎب و
ﻋﻔﺎف و ﻃﻬﺎرت و ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﺷﻘﺎوت ﻣﺎدر ،در ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ و اﺳﺎﺳـﯽ و ﺑﻨﯿـﺎﻧﯽ
دارد .از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرش
دارای ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎی ﻋﻔـﺖ و ﻃﻬـﺎرت ﻓﮑـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ« )اﺑـﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾـﻪ .(۵۶۴/۲ ،۱۳۸۵ ،ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ

ﺑﺰرگ اﺳﻼم jﻣﺒﻨﺎی ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﮐﻮدک را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺑﺎرداری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪُ » :
اﻟﺸﻘﯽ ﻣﻦ ﺷﻘﯽ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ و اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﯽ ﺑﻄﻦ اﻣـﻪ« )اﺑـﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾـﻪ،
.(۴۰۲/۴ ،۱۴۱۳
ﺗﻐﺬﯾﮥ دوران ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﺻـﺤﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻢ و روح ﮐـﻮدک
دارد .ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ دور از ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾـﺪ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻏﺬای ﺟﻨﯿﻦ از آﻧﭽﻪ ﻣـﺎدر ﻣﯽﺧـﻮرد و ﻣﯽآﺷـﺎﻣﺪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ از وﺟـﻮد ﻣـﺎدر ﻣﯽﮔﯿـﺮد« )ﻣﺠﻠﺴـﯽ .(۳۴۲/۵۷ ،۱۴۰۳ ،اﯾﺸـﺎن در
ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﮥ دوران ﺑﺎرداری ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار "ﺑﻪ" ﺑﺨﻮراﻧﯿـﺪ ،اﻃﻔـﺎل ﺷـﻤﺎ را زﯾﺒـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ّ
)ﺷﺒﺮ.(۱۶۴ ،۱۴۲۸ ،

۱۵۳

 .۳وﻇﺎﯾﻒ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ

ُ .۱-۳ﺑﻌﺪ دﯾﻨﯽ
ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﯽ ﺧﻮﯾﺶ آﻣـﺎدﮔﯽ دارد ﮐـﻪ ﺑـﺎ آﻣﻮزشﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ آﺷـﻨﺎ ﺷـﻮد.
ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ،اﺣﯿﺎء و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ درونﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺪاﺧﻮاﻫﯽ و ﺧﺪاﺟﻮﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﺗـﺎ
ﺑﻪ دور از روشﻫﺎی ﺗﺼﻨﻌﯽ و دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن ّ
ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎب ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ روز اﻓﺰون ﭘﯿـﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ )ﻋﻼءاﻟـﺪﯾﻦ.(۳۴ ،۱۳۸۰ ،
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺳﺨﻨﺎن ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ آﺷـﻨﺎ

ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ...

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐـﻪ زﯾﺮﺑﻨـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ ،ﭘـﯽرﯾـﺰی
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ،در ﮔﺮو ﻃﺮز ﺗﺮﺑﯿـﺖ دوران ﮐـﻮدﮐﯽ
اﺳﺖ )ﻋﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﯽ .(۱۱۹۳ ،۱۳۸۷ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓـﺮد
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن دﻫـﯽ ﺷـﺎﮐﻠﮥ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ اﻧﺴـﺎن ﻣﯽﭘـﺮدازد .اﯾـﻦ
ﻓﻀﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑـﻂ وﯾـﮋۀ ﻋـﺎﻃﻔﯽ ،ﭘﺎﯾـﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮات روﺣـﯽ اﺧﻼﻗـﯽ و
رﻓﺘــﺎری را در ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘــﯽ اﻧﺴــﺎن ﺑــﺮ ﺟــﺎ ﻣﯽﮔــﺬارد .ﮐــﻮدک از ﺗﻤــﺎم ﮔﺮاﯾﺶﻫــﺎ و
ﻣﺤﺮکﻫﺎی درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و رﻓﺘﺎر او ﺑﻪ ﺗﺒﻊ رﻓﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿـﺮد.
از اﯾﻦ روی در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ ﺑـﺮآﻧﯿﻢ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ را ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از ﻏﻠﺘﯿﺪن در دام اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﮑﺮی ﻧﺠﺎت دﻫﻨـﺪ )ﻓـﺎﺧﺮی و ﻣﻨﺘﻈـﺮی،۱۳۸۵ ،

۱۵۴

 .(۱۶۰اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﺧﻮد را ﭘـﯿﺶ از
آن ﮐﻪ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮔﻤـﺮاه ﺷـﺎن ﺳـﺎزد ،ﺑـﺎ اﺣﺎدﯾـﺚ اﻫﻞﺑﯿـﺖ kآﺷـﻨﺎ
ﺳﺎزﻧﺪ) .ﮐﻠﯿﻨﯽ (۴۷/۶ ،۱۴۰۷ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
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ﯾﮏ .ﺧﺪا ﻣﺤﻮری
ﺧﺪاﻣﺤﻮری ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﮥ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﻣﻼکﻫـﺎ و
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻟﻬﯽ .اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد دارد .ﯾﮑﯽ
از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﻌﻨﻮی در اﻧﺴﺎن اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ادراک ﻟﺬاﯾﺬی ﺑﺮﺗﺮ از ﻟـﺬتﻫﺎی ﻣـﺎدی اﺳـﺖ )ﻣﻄﻬـﺮی-۳۶/۲ ،۱۳۷۹ ،
 .(۳۷اﯾﻦ ﻟﺬتﻫﺎ ،آﺛﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻣـﯽﮔﺬارﻧـﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ از
آﺛﺎر ﻣﺰﺑﻮر ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪۀ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و روﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎص در
اﻧﺴﺎن ﺧﺪاﺷﻨﺎس اﺳﺖ و اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻫـﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻨﺪﮔﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در رﻓﺘﺎر و ﭘﻨﺪار ﺧﻮﯾﺶ آﺛﺎر ﻣﺜﺒـﺖ
آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ اواﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و از
ﻧﻮاﻫﯽ او ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﯾﺎد ﺧﺪا آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺧﺪای ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﺷﻮد ،آن را ﺑﮕﯿﺮی و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ،
و ﻫﺮﮔﺎه ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﺪای ﻋﺰ و ﺟـﻞ از آن ﻧﻬـﯽ ﻓﺮﻣـﻮده ،وا ﮔـﺬاری«
)ﮐﻠﯿﻨﯽ ۱۳۸۸ ،ش.(۳۷۱/۳ ،

ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎب ﺧﺪاﻣﺤﻮری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﺪاﻣﺤﻮر ،ﺧﺪا را ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ اﻋﻤـﺎل
ﺧﻮد و ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ )ﺣﺪﯾﺪ (۴/و او را ﺣﺘـﯽ از رگ ﮔـﺮدن )ﻗـﺎف (۱۹/ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻨﻮدی او اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣـﺎم ﺻـﺎدقh
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻨﺎن از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و اﮔﺮ ﺗﻮ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨـﯽ او ﺗـﻮ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ« )ﻣﺠﻠﺴﯽ .(۳۵۵/۶۷ ،۱۴۰۳ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺻﻞ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان،

آﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت واﮐﺴـﯿﻨﻪ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ ﭼﺮاﮐـﻪ ﺧـﺪاﻣﺤﻮری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﯿـﺮوی
ﺑﺎزدارﻧﺪۀ دروﻧﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل و رﻓﺘـﺎر آﻧـﺎن را ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺮده و ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن اوان ﮐﻮدﮐﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﯽ-
ّ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ را ﺑـﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﺪ« )اﺑـﻦ
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ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ.(۳۹۱ ،۱۳۷۶ ،

ﺳﻪ .ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت ﻣﻮﺟﺐ ﯾﺎد ﺧﺪا و وﺳﯿﻠﮥ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﺮزش اﻟﻬـﯽ
اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ،ﻧﻤﺎز اﻧﺴﺎن را دﻋﻮت ﺑـﻪ ﺗﻮﺑـﻪ و اﺻـﻼح ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻤﺎز ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ روح اﯾﻤﺎن را در اﻧﺴﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻬﺎل ﺗﻘﻮی را در دل ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘـﻮی ،ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ )ﻣﮑﺎرم ﺷـﯿﺮازی ،ﻫﻤـﺎن ۲۹۰/۱۶ ،ﺗـﺎ  .(۲۹۲رﺳـﻮل ﺧـﺪا jﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ:
ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﺳﺖ ﻓﺮزﻧـﺪ آدم ،ﻣـﺎداﻣﯽﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻧﻤﺎزﻫـﺎی ﭘـﻨﺞﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ دارد
ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮد ،ﺑﺮ او ﺟﺮی ﻣﯽﺷﻮد و او را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﮐﺒﯿـﺮه
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دو .آﺧﺮت ﮔﺮاﯾﯽ
ﺑﺎور داﺷﺘﻦ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺺ دارد و ﻫﻤﻮاره ﺑﺴﺎن دوﺳـﺘﯽ
ﻣﻬﺮﺑﺎن ،او را از ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮﺑﯽﻫـﺎ ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و در
ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن آﺗﺶ ﺷﻬﻮت ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .در رواﯾﺘﯽ از ﺣﻀـﺮت ﺻـﺎدق hآﻣـﺪه اﺳـﺖ» :ﯾـﺎد
ﻣﺮگ ،ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﻧﻔﺲ را ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ و روﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻏﻔﻠﺖ را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و دل را
ﺑﺎ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ و ﻃﺒـﻊ را ﻧـﺎزک ﻣﯽﺳـﺎزد و ﭘﺮﭼﻢﻫـﺎی ﻫـﻮس را درﻫـﻢ
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و آﺗﺶ آزﻣﻨﺪی را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺳﺎزد و دﻧﯿﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﻨﺴﻮب ﺑـﻪ
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  .(۱۷۱ ،۱۴۰۰ ،hواﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ
اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺄﻧﻮس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎم ﺷﺸـﻢ hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :ﻓﺮزﻧـﺪ ...را در ﻫﻔـﺖ ﺳـﺎل ﺳـﻮم )از
ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﺣﻼل و ﺣﺮام ﯾـﺎد دﻫﯿـﺪ« )ﮐﻠﯿﻨـﯽ .(۴۷/۶ ،۱۴۰۷ ،آﻣـﻮزش ﺣـﻼل و
ﺣﺮام ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ در آﺧﺮت درﭘﯽ دارﻧﺪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
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ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ )ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮﺷﯽ .(۳۶۱/۱ ،۱۳۸۲ ،ﻧﻤﺎز ﻏﻔﻠﺖزدا اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻨﮑـﻪ در ﻓﻮاﺻـﻞ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،ﭘﻨﺞ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻣﺮﺗﺒـﺎ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫﺸـﺪار ﻣـﯽدﻫـﺪ
ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و ﮐﺒﺮ را در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و وﺳـﯿﻠﮥ ﭘـﺮورش ﻓﻀـﺎﺋﻞ اﺧـﻼق و ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻨـﻮی
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و روح اﻧﻀﺒﺎط را در اﻧﺴﺎن ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )ﻧﺎﺻـﺮ ﻣﮑـﺎرم ﺷـﯿﺮازی ،ﻫﻤـﺎن۲۹۲ ،
ﺗﺎ.(۲۹۵
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺑﺰﻫﮑﺎریﻫﺎ ،دوری از ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ .ﻧﺒﻮد ﻧﯿـﺎﯾﺶ و
ﻋﺒﺎدت در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط و ﺗﺒﺎﻫﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ راه درﻣـﺎن آن ،ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی ارزشﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات و ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ
اﺻﻠﯽ ﭘﺪران و ﻣﺎدران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ،اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ و
آﻧﻬﺎ را از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺒﺎدت و ﻧﯿـﺎﯾﺶ ﺑـﺎ ﺧـﺪای ﺗﻌـﺎﻟﯽ آﺷـﻨﺎ ﮐﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎم
ﺻﺎدق hدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼـﭗ را
آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ و ﻗﺒﻠﻪ را ﻧﺸﺎن او داده و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ .آنﮔﺎه او را ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳـﺎﻟﮕﯽ
واﮔﺬارﯾﺪ .ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺶ روی او ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و رﮐـﻮع و ﺳـﺠﻮد را ﯾـﺎدش دﻫﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻔـﺖ
ﺳﺎﻟﺶ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ ،وﺿـﻮ ﺳـﺎﺧﺘﻦ را ﺑـﻪ او
ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺷـﺪ وﺿـﻮ و ﻧﻤـﺎز را ﺑـﻪ
ﻧﯿﮑﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ.(۳۹۱ ،۱۳۷۶ ،

ُ .۲-۳ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﻣﯿﻞ دﯾﮕﺮﺧﻮاﻫﯽ اﺳـﺖ .ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾـﻦ اﺳـﺘﻌﺪاد ﻓﻄـﺮی ،اﻧﺴـﺎن ﻗـﺎدر اﺳـﺖ
ﮔﺮاﯾﺶ دروﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻓﺮق ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺰه اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺰه ﻣﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ )ﺧﻮدﺧـﻮاﻫﯽ( ،اﻣـﺎ
ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻏﯿﺮ اﺳـﺖ )ﻏﺮوﯾـﺎن .(۱۵۸ ،۱۳۷۹ ،از ﻫـﺪفﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ در ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﺮورش ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﺳـﺘﻌﺪاد ﻋـﺎﻃﻔﯽ در اﻧﺴـﺎن ﺳـﺒﺐ رﺷـﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از
ﮐﻤﺎﻻت ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﺒﻮد آن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﯿﺎری از اﺿﻄﺮابﻫﺎی روﺣـﯽ و ﻧـﺎآراﻣﯽﻫـﺎی
رواﻧﯽ ،ﺑﺰﻫﮑﺎریﻫﺎ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎی رواﻧـﯽ ،اﻓﺴـﺮدﮔﯽﻫـﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.
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ﯾﮏّ .
ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﺤﺒﺖ ﯾﮏ ﺟﺎذﺑﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ذرات ﻣﻮﺟـﻮدات را ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ و ﻫـﺮ
ﯾﮏ را ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و اﺳـﺎس ﺧﻠﻘـﺖ روی ﻫﻤـﯿﻦ ﭘﺎﯾـﻪ اﺳـﺘﻮار
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )اﻣﯿﻦ .(۱۶۴/۲ ،۱۳۶۱ ،اﻧﺴﺎن ﺗﺸـﻨﮥ ّ
ﻣﺤﺒـﺖ اﺳـﺖ و ﮐﻮدﮐـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن
ﻋﻄﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده و آﻏﻮش ﭘﺮﻣﻬﺮ و ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﻋﻄﺶ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﻨﺸـﺄ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻋﻘـﺪهﻫـﺎ ،ﻋـﺪم
ارﺿﺎی ﮐﻮدک از ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﺤﺒﺖ ،ﻋﻮارض ﻧﺎﮔﻮاری در ﭘـﯽ دارد از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮐﻢروﯾﯽ او ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪی ،در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮان و ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دورۀ ﮐـﻮدﮐﯽ
ً
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،اﺣﯿﺎﻧﺎ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و دﭼﺎر ﻋﻘﺪهﻫﺎی رواﻧﯽ ،اﺿﻄﺮاب ﺧـﺎﻃﺮ،
اﻧﺤـــﺮاف ،ﺧﺸـــﻮﻧﺖ ،اﺧـــﺘﻼل در رواﺑـــﻂ ،اﺣﺴـــﺎس ﺣﻘـــﺎرت ،ﺑﺰﻫﮑـــﺎری و دﯾﮕـــﺮ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮارتﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﺤﺒـﺖ در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ اﺳـﺖ )ﯾﻮﺳـﻔﯿﺎن .(۱۲۴ ،۱۳۸۶ ،ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی اﻓﺮاد و ﻋﻠﺖ ﻓﺮار ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را در
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎس ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اوﻟﯿﺎی دﯾﻦّ ،
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻔﺎرش ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﺧـﻮد
ً
ﻋﻤﻼ اﺑﺮاز ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ .اﻣـﺎم ﺻـﺎدقh
ﻧﯿﺰ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺒﻮﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﺮای او ﮐـﺎر ﻧﯿﮑـﯽ در ﻧﺎﻣـﮥ ﻋﻤﻠـﺶ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ او را ﺷﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﺎد ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ« )ﺑﺮوﺟـﺮدی،
 .(۸۶۲/۲۶ ،۱۳۸۶اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ« )ﺷـﯿﺦ ﺣـﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ .(۴۸۳/۲۱ ،۱۴۰۹ ،اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ّ
)ﻣﺠﻠﺴﯽ .(۱۰۵/۱۰۱ ،۱۴۰۳ ،ﻣﺤﺒﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ و ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘـﺮورش ﺻـﺤﯿﺢ
ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮعﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬای روان ﮐـﻮدک اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾـﺪ در ﮔﻔﺘـﺎر و
ّ
رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ و ّ
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ
دو .اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻢ
ً
اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮﺗﺎ دارای ﻏﺮﯾﺰۀ ﺣـﺐ ذات ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ارﺿـﺎی اﯾـﻦ ﻏﺮﯾـﺰه ،ﺟـﺰ از ﻃﺮﯾـﻖ
اﺣﺘﺮامُ ،ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد
ﺗﺠﻠﯿﻞ و اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻏﺮﯾﺰۀ ّ
ﺣﺐ ذات آﻧﺎن ارﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺰرﮔﻮار و ﺷـﺮﯾﻒ
و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺧـﻮد ،از ﮐﺎرﻫـﺎی زﺷـﺖ اﺟﺘﻨـﺎب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )اﻣﯿﻨﯽ .(۱۹۲ ،۱۳۸۴ ،اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﺪ
و آداﺑﺸﺎن را ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮﯾﺪ« )ﻣﺠﻠﺴـﯽ .(۹۵/۱۰۱ ،۱۴۰۳ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،اﮐﺮام و اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﭘﺴﺘﯽ و ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ
و روﺣﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و رواﻧـﯽ اﻓﺴـﺮده دارﻧـﺪ و ﻣﺸـﮑﻞ اﺳـﺖ در آﯾﻨـﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در
ً
ﺟﺎﻣﻌﻪّ ،ﻓﻌﺎل و ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺗﻮان و
ﮐﻢ ﺟﺮﺋﺖ ،در اﺟﺮای اواﻣﺮ اﻟﻬﯽ ،ﺑﯽاراده و در ارﺗﮑـﺎب ﻣﻌﺎﺻـﯽ ،ﺑـﯽﭘـﺮوا و ّ
ﻣﺘﻬﻮرﻧـﺪ
ّ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ذﻟﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل
)ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن . (۱۲۵ ،۱۳۸۶ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ » :ﻣ ْﻦ ﮐ ُﺮ َﻣـﺖ َﻋﻠ ْﯿ ِـﻪ ﻧﻔ ُﺴ ُـﻪ ﻟ ْـﻢ
ْ
ُﯾ ِﻬ ْﻨﻬﺎ ِﺑﺎﻟ َﻤ ْﻌ ِﺼ َﯿ ِﺔ«؛ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎور دارد ،ﻫﺮﮔﺰ آن را ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ،ﭘﺴﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی .(۶۳۴ ،۱۴۱۰ ،ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزی و رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺟﻮاب ﺳﻼم او ،وﻓـﺎی
ﺑﻪ ﻋﻬﺪ وی ،ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺮدن ،ﻣﺸﻮرت ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ اﺑـﺮاز وﺟـﻮد ﻓﺮزﻧـﺪ
و...
اوﻟﯿﺎی دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ّ
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دادهاﻧـﺪ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﺗﻌﻠﯿﻢ روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻮده و ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺳـﻔﺎرش
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑـﺮای ﺷـﻤﺎ در
ﻫــﺮ ﺑﻮﺳــﯿﺪن درﺟــﻪای اﺳــﺖ« )ﺷــﯿﺦ ﺣــﺮ ﻋــﺎﻣﻠﯽ .(۴۸۵/۲۱ ،۱۴۰۹ ،ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨــﺪ:
» ﮐﻮدﮐﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋـﺪهای دادﯾـﺪ ،ﺑـﻪ
آن وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ« )ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ .(۴۸۳/۲۱ ،۱۴۰۹ ،در ﺳﯿﺮۀ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐـﻪ اﻣـﺎم
در ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﺎن را ،از اﻣـﻮر ﻣﻬـﻢ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﯽﮐـﺮد
)ﻣﺠﻠﺴﯽ.(۲۱۵/۱۶ ،۱۴۰۳ ،

ُ .۳-۳ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آدﻣﯽ ،ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و آراﻣـﺶ و ﮔـﺬران زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮﯾﺶ را در ﮐﻨـﺎر
ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ روﺣـﯽ
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد را ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ
اﺟﺘﻨﺎب ﻓﺮزﻧـﺪان در اﺟﺘﻤـﺎع و ﺣﻀـﻮر در ﺑـﯿﻦ ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﯾﮑـﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ
واﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﻌﺎﺷﺮاﻧﺶ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ذﯾـﻞ ،ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
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ﺳﻪ .رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻣﯿـﺎن ﻓﺮزﻧـﺪان ،ﻣﺎﯾـﮥ اﺣﺴـﺎس ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﻋﺸـﻖ و ﻋﻼﻗـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد و
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﯿﻨﻪ ،ﺣﺴﺎدت ،ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﯿﺎن آﻧﺎن را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد و ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﮐﯿﻨـﻪﺗـﻮز و
اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان
ﺣﻘﯿﺮ و ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در او ﻋﻤﯿﻖ و رﯾﺸﻪدار ﮔﺮدد ،آراﻣﺶ روﺣـﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﭼﻬﺮهای آزرده در اﺟﺘﻤﺎع ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ در دل ﮐﻮدک ﻣﯽﮐﺎرد و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ،ﺳﺮ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻃﻐﯿﺎن درﻣﯽآورد و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽﻋـﺪاﻟﺘﯽ،
ﺳﺮاغ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهای رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر را درﺑﺎرۀ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.
از اﯾﻦ رو ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮمﻫﺎ و ﺑﺰﻫﮑﺎریﻫﺎ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر در
دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ )ﻗﺎﺋﻤﯽ ۳۷۵ ،۱۳۶۶ ،و .(۳۷۸
اﻣﺎم ﺻﺎدق hواﻟﺪﯾﻦ را دﻋﻮت ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ» :ﺑـﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« )ﻣﺠﻠﺴـﯽ .(۹۲/۱۰۱ ،۱۴۰۳ ،اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳـﯿﺮۀ
ﻋﻤﻠﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا jﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ دارای دو ﮐـﻮدک ﺑـﻮد و
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻮﺳﯿﺪ و آن دﯾﮕﺮی را رﻫـﺎ ﮐـﺮد؛ ﺣﻀـﺮت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
اﻋﺘﺮاض ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﭼﺮا آن ﯾﮏ را ﻧﺒﻮﺳﯿﺪی و ﺑﺎ آﻧﺎن ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﻮدی« )اﺑـﻦ
ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ.(۱۶۰/۵ ،۱۳۶۷ ،
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ﯾﮏ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻠﻢ واﻗـﻊ ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ.
ّ
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ّ
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﻔﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ اﺧﻼق زﺷﺖ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﮔﺮ
از ﻋﻬﺪۀ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﻤـﯽآﯾﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ آﻧـﺎن را ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﺻـﻼح ،ﺑـﻪ ﻓﺴـﺎد
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ )اﻟﻬﺎﻣﯽﻧﯿـﺎ و اﺣﻤـﺪی .(۹۰ ،۱۳۷۸ ،ﭘـﺲ واﻟـﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾـﺪ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺮﺑـﯽ و ﻣﻌﻠـﻢ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ُ َ ﱢ ُ ْ َ َ ﱢ َُ ُ ََ َ ْ َ
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺨ ْﯿ ِﺮ و اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻘـﻮم ﻣﻘـﺎم اﻷب«؛ ﻣﻌﻠـﻢ ﺧـﻮب
ِ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﭘﺪر اﺳﺖ )ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ .(۳۳۴ ،۱۴۰۶ ،hﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﺿـﻤﻦ
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ،آﻧﺎن را ﺑﺎ راه و رﺳﻢ ﺧﻮدﺳﺎزی و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﮑﺮ و ﻗﻠﺐ
آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد ،ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﮔﻔﺘـﺎر ،زﯾـﺮا رﻓﺘـﺎر و ﮔﻔﺘـﺎر
ّ
ﻣﻌﻠﻢ ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻟﮕﻮ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺒﺎ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .زﯾـﺮا
ﻏﺮﯾﺰۀ ﻋﻤﻞ آدﻣﯽ ،ﻗﻮیﺗﺮ از ﻏﺮﯾﺰۀ ﻋﻠﻤﯽ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤـﮥ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮان و اوﻟﯿـﺎی
ّ
اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻼص و ﺻﻔﺎ را در ﻣﮑﺘﺐ
ّ
و اﺟﺘﻤﺎع در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ ،ﺑﻪ او اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻓﺮاﮔﯿﺮان آﻧﻬﺎ ،از ﭼﻬﺮه،
ﺣﺮﮐــﺎت اﻋﻀــﺎ و ﺟـﻮارح ،ﮔﻔﺘــﺎر و رﻓﺘــﺎر و از ﺗﻤــﺎم وﺟــﻮد آﻧﻬــﺎ ،درس ادب و ﻋﺮﻓــﺎن
ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن ،ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﺟﺰ ﺧـﺪا را از ﯾـﺎد
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﻏﺮق ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ) .اﻟﻬﺎﻣﯽﻧﯿﺎ و اﺣﻤﺪی(۱۰۸ ،۱۳۷۸ ،
اﻣﺎم ﺻﺎدق hاﺛﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ را ،ﺑﻪ ﺑﺎراﻧﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺻﺨﺮه
ﻣﯽرﯾﺰد و ﺑـﺮ روی آن ﻣﯽﻟﻐـﺰد و ﺗـﺄﺛﯿﺮی ﻧـﺪارد )ﮐﻠﯿﻨـﯽ .(۴۴/۱ ،۱۴۰۷ ،ﻣﻌﻠـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدارش ﺑﺎ ﮔﻔﺘـﺎرش ،وﺣـﺪت و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻏﯿﺮ زﺑﺎن ،ﻣﺮدم را دﻋـﻮت ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ در ﺷـﻤﺎ
ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری و ﺗﻼش و ﻧﻤﺎز و ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻮد دﻋﻮت اﺳـﺖ« )ﻣﺠﻠﺴـﯽ،
 .(۳۰۹/۶۷ ،۱۴۰۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔـﺎه ﻋﻤﻠﮑـﺮدی ﺧـﻼف
اﺻــﻮل از ﺧــﻮد ﻧﺸــﺎن دﻫــﺪ ،ﺷﺎﯾﺴــﺘﮕﯽ ﻣﻘــﺎم ﺗﻌﻠــﯿﻢ و ّﺗﻌﻠــﻢ را ﻧــﺪارد .اﻣــﺎم ﺻــﺎدقh
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه دﯾﺪﯾﺪ ﻋﺎﻟﻤﯽ دوﺳﺘﺪار دﻧﯿﺎﺳﺖ ،او را ﺑﺮ دﯾﻨﺘﺎن ،ﻣﺸـﮑﻮک ﺷـﻤﺎرﯾﺪ.

زﯾﺮا ﻫﺮ دوﺳﺘﯽ ،ﮔـﺮد ﻣﺤﺒـﻮب ﺧـﻮﯾﺶ ﻣـﯽﭼﺮﺧـﺪ« )اﺑـﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾـﻪ .(۳۹۴/۲ ،۱۳۸۵ ،واﻟـﺪﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﻌـﺪ
از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﺎن ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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دو .اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺎﺷﺮان
روان اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ،در ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺠﺎورت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﯿﻨﮥ ﺻﺎف ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی روﺑﺮو ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻋﮑـﺲ آن
را در ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد )ﺧﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯽ .(۳/۳ ،۱۳۷۲ ،اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻓﺮﻣﻮده ﮐـﻪ ﭘـﺪرم ﺑـﻪ ﻣـﻦ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺑﺪان ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ« )اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ .(۳۷۶ ،۱۳۶۳ ،آﺳـﯿﺒﯽ ﮐـﻪ
اﻣﺮوزه از ﻃﺮﯾﻖ دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری در
ّ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻮﺟـﻪ ﺟـﺪی ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎ را ﺑـﺮای ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ اﯾـﻦ آﺳـﯿﺐ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .اﻧﺴﺎن ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻓﮑﺎر و ﺻﻔﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺧـﻮد را
از ﻃﺮﯾﻖ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی .(۷۳/۱۵ ،۱۳۷۴ ،اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :از
رﻓﺎﻗﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش :ﺧﺎﺋﻦ و ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﺳـﺨﻦ ﭼـﯿﻦ« )ﻣﺠﻠﺴـﯽ،
 .(۲۲۹/۷۵ ،۱۴۰۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑـﺮای ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺑـﺮوز ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ﺑﺎﯾـﺪ در
ّ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﺎﺷﺮان ﻓﺮزﻧﺪان دﻗﺖ ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر دوﺳﺖ ﺧﻮب را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎم ﺻـﺎدقh
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺪرم از ﭘﺪرش اﻣﺎم ﺳﺠﺎد hﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻓﺮزﻧﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﻨﯽ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ و رﻓﺎﻗﺖ ﻧﻨﻤﺎﺋﯽ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭘﺪر ﺟـﺎن آﻧﻬـﺎ
ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 . ۱زﻧﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ درﻏﮕﻮ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﺸـﻮ ،زﯾـﺮا او ﻣﺜـﻞ ﺳـﺮاﺑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دور را ﻧﺰدﯾـﮏ و
ﻧﺰدﯾﮏ را در ﻧﻈﺮت دور ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ.
 .۲ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺳﻖ و ﮔﻨﻬﮑﺎر ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺷﻮی ،زﯾﺮا او ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘـﺮ
از آن ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.
 .۳ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش از ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﯿﻞ ،زﯾﺮا او ﻣﺎل ﺧﻮد را در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺖ از ﺗـﻮ
درﯾﻎ دارد.

۱۶۱

۱۶۲

 .۴ﺑﺎ ﻓﺮد اﺣﻤﻖ )ﮐﻢ ﻋﻘﻞ( ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﺒﺎش؛ زﯾﺮا او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪ ،وﻟـﯽ ﺑـﺮ
اﺛﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
 .۵ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ رﻓﺎﻗﺖ ﮐﻨﯽ )ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ.(۳۲/۱۲ ،۱۴۰۹ ،
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ﺳﻪ .اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ازدواج
ّـ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮق ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ ،ازدواج ﺳﺎده ،آﺳﺎن ،ﺑﯽ رﯾﺎ و ﺑﯽ ﺗﮑﻠ ﻒ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط ﮔﻨﺎه ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﺷـﺒﺎع
ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺸﺮوع ﻏﺮاﺋﺰ وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ دﯾﮕـﺮ ،ﻫـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺒـﺎرزۀ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﺪون
ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی .(۴۵۷/۱۴ ،۱۳۷۴ ،اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hﻧﻘـﻞ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :روزی رﺳﻮل اﮐﺮم jﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی اﻟﻬـﯽ ﻓﺮﻣـﻮد:
ای ﻣﺮدم ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ از ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻟﻬﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔـﺖ دﺧﺘـﺮان ﺑـﺎﮐﺮه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﯿـﻮۀ
درﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ اﮔﺮ ﭼﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،اﺷﻌﮥ آﻓﺘﺎب ﻓﺎﺳﺪش ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و وزش
ﺑﺎد آن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮان وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن
در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،داروﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔـﺮ ﻫﻤﺴـﺮ
ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،از ﻓﺴﺎد اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺸﺮﻧﺪ و ﺑﺸﺮ از ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش ﻣﺼـﻮن ﻧﯿﺴـﺖ
)اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.(۲۱۸/۱ ،
ّ
ازدواج ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﺪﻧﯿﺖ و راﻫﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻓﺎه ﺑﺸـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽ رود .ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺰﯾﺰ )ﻣﺼﺮ( ﻣﻼﻗﺎت ﮐـﺮد ،ﺑـﻪ وی ﮔﻔـﺖ:
ً
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را ﺑﺮ آن ﮐﺎر )زﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐـﺮدی( واداﺷـﺖ؟ ﮔﻔـﺖ :ﺳـﻪ
ﺧﺼﻠﺖ :ﺟﻮاﻧﯽ ،ﺛﺮوت و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ )ﯾﻌﻨـﯽ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴـﯽ داﺷـﺖ(
)ﺟﺰاﺋﺮی .(۲۹۳ ،۱۳۸۰ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋـﺪم
ارﺿﺎء ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﺴﻞ و ﺑﻘﺎی آن در ﮔﺮو ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳـﺖ .آراﻣـﺶ روﺣـﯽ و رواﻧـﯽ زن و
ﻣﺮد در ﺳﺎﯾﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺮﯾﺰۀ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ و از راه
ﻣﺸﺮوع ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ازدواج ّ
ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑـﺮ واﻟـﺪﯾﻦ و ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ واﺟـﺐ اﺳـﺖ در
ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠـﺮدی را ﺗـﺰوﯾﺞ

ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ازدواج او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ آﻧـﺎن
ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻃﻮﺳﯽ.(۴۰۵/۷ ،۱۴۰۷ ،

ُ .۴-۳ﺑﻌﺪ اﺧﻼﻗﯽ

۱۶۳

ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺗﺮﺑﯿـﺖ اﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﺖ .ﻣـﺮاد از ﺗﺮﺑﯿـﺖ اﺧﻼﻗـﯽ ،اﻋﻤـﺎل
روشﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﭘﺮﺗﻮآنﻫـﺎ ،ﻓـﺮد ﻓﻀـﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗـﯽ را ﮐﺴـﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﻔﺎت رذﯾﻠﻪ را از ﺧﻮد دور ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﯿﺮۀ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ اﻣـﺎم
ﺻﺎدق hﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ،
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ُﺑﻌﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ.

ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ...

ﯾﮏ .دور ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻔﺴﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧﺤﺮافﻫـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ و اﻋﻤـﺎل
ً
ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﺪود و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼـﻮن در ﻫـﯿﭻ
ﯾﮏ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ آداب اﺧﻼﻗﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی در ﯾﮏ
ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،آﻣﻮزش داده ﺷﻮد )ﻧﻮری زاد.(۲۲۳ ،۱۳۸۳ ،
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﮔـﺮ اﯾـﻦ
ﻣﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠـﺐ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و او را از درس و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزﻣﯽدارد و روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن.(۸۷ ،۱۳۸۶ ،
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ آ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨـﺪ؛ ﭼﺮاﮐـﻪ
ّ
ﺧﻼق آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﺨﺖ ّ
ﻣﺸﻮش ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮآن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ذﻫﻦ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳـﯿﺪهاﻧـﺪ ،در ﻫﻨﮕـﺎم وارد ﺷـﺪن ﺑـﻪ
اﺗﺎق -در ﺳﻪ وﻗﺖ -ﺑﺎﯾﺪ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ آﻧـﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ -در ﺻـﻮرت
ﻟﺰوم -ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزﻧﺪ )ﻧـﻮر .(۵۸/آ ﮔـﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن در ﻣﻘﻄـﻊ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗـﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺎراﺣـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ )ﻧـﻮری زاد .(۲۲۲ ،۱۳۸۳ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺮ
واﻟﺪﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴـﯽ ﺧـﻮد را در ﺧﻔـﺎ و ﺑـﻪ دور از ﭼﺸـﻤﺎن ﻓﺮزﻧـﺪان اﻧﺠـﺎم
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دﻫﻨﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق hدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در اﺗﺎق ،ﮐﻮدﮐﯽ ﺣﻀﻮر دارد
ﻣﺮدان ﺑﺎ زﻧﺎن ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻃﻔﻞ را ﺑـﻪ راه ﺑﯽﻋﻔﺘـﯽ و زﻧﺎﮐـﺎری
ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ« )ﻣﺠﻠﺴﯽ .(۲۹۳/۱۰۰ ،۱۴۰۳ ،اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران
ﺧﻮد در ﺑﺎرۀ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮥ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﺶ ﺳـﺎﻟﮕﯽ
رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ او را ﺑﺒﻮﺳﯽ و ﺑـﺮ داﻣـﻦ ﺧـﻮد ﻗـﺮار دﻫـﯽ« )ﻃﺒﺮﺳـﯽ،۱۳۷۰ ،
 .(۲۲۳ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑـﯿﻦ ﭘﺴـﺮ ﺑـﺎ ﭘﺴـﺮ ،ﭘﺴـﺮ ﺑـﺎ
دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ را در ده ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد« )اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ.(۴۳۶/۳ ،۱۴۱۳ ،
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دو .ﭘﺮورش ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ
دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻟﻘﺎ و ﻋﺮﺿﮥ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﮑـﺮ و اﻧﺪﯾﺸـﻪای
از ﺳﻮی اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﮐﺴﺐ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﯾﺎ رذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و زﻣﯿﻨﻪای ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،ﺑـﺮای رﺷـﺪ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻗﻠﺐ و روح ﺟﻮان ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰاری ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈـﺮ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر در آن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺬر ﻣﺮﻏـﻮب
و دﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻓﺎت ،ﮐﺸﺘﺰار را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮔﺮانﺑﻬـﺎ درو ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد؛
وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺰار ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺤﻞ رﺷﺪ ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎک ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ
ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﻠﺐ ﺟﻮان ،ﻟﻄﯿﻒ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﺳﺖ و اﻧﮕﯿﺰۀ رﺷﺪ ﮔﻨﺎه در
آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن آﺳﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳـﻦ ﺑـﺎﻻ ﻣـﯽرود،
رﯾﺸﮥ ﮔﻨﺎه در ﻗﻠﺐ ﻗﻮیﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪن آن ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ
)ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن.(۷۱ ،۱۳۸۱ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺴـﺎن در ﭘﺮﺗـﻮ ﺗﺮﺑﯿـﺖ
اﺧﻼﻗﯽ از رذاﯾﻞ و ﺻـﻔﺎت ﻧﮑﻮﻫﯿـﺪه ﻣـﯽرﻫـﺪ و ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎﯾﻞ و ﺧﺼـﻠﺖﻫﺎی ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه
آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺳﻌﺎدت ﻣﯽرﺳﺪ )ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن .(۷۴ ،۱۳۸۶ ،اﻣﺎم ﺻﺎدق hﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﺧﻮدﺷـﺎن
ّ
ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﮑﻪ ﻧـﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﻣﺸـﺖ از ﭼﯿـﺰی ﺑﺎﺷـﺪ )ﻣﺠﻠﺴـﯽ،۱۴۰۴ ،
 .(۱۲۷/۱۶ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن در اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ» :ﺧـﺪا رﺣﻤـﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮدی ﻧﺎزل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﮑـﯽ وادارد« )ﺑﺮوﺟـﺮدی.(۸۵۶/۲۶ ،۱۳۸۶ ،

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﻨﺖ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗـﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد را در واﻟﺪﯾﻦ ﺧـﻮد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hﻧﻘـﻞ
ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ »ﭘﺪرم ﺑﺴﯿﺎر ﯾـﺎد ﺧـﺪا ﻣﯽﻧﻤـﻮد ،ﻫﻤـﺮاه او راه ﻣـﯽرﻓﺘﻢ ،او را در ﺣـﺎل ذﮐـﺮ
ﻣﯽدﯾﺪم ،ﺑـﺎ او ﻏـﺬا ﻣﯽﺧـﻮردم ،او را در ﺣـﺎل ﯾـﺎد ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽدﯾـﺪم ،ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ،او را از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد )ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ.(۱۳۵/۳ ،۱۴۱۴ ،

۱۶۵

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ...

از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،اﯾﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
 .۱ﭼﻮن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺋﻤﮥ اﻃﻬﺎر ،kﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎن ،ﻣﺸﻌﻞدار ﻫﺪاﯾﺖ
در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وﯾﮋﮔـﯽ ﻋﺼـﻤﺖ آﻧـﺎن و اﯾﻨﮑـﻪ راﻫﮑﺎرﻫـﺎ و
ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻼم و ّ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن آزﻣﻮده ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ّ
ﺳـﻨﺖ آﻧـﺎن،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و ﺧﻮدﺳﺎزی و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۲در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻧﻘـﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴـﯿﺎر
ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ رﻓﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿـﺮد .اﮔـﺮ واﻟـﺪﯾﻦ در
ّ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر روزﻣﺮۀ ﺧﻮد دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ و رﯾﺸـﻪﯾﺎﺑﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ آﻧﻬﺎ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿـﺮد و ﺑـﺎ
اﺻﻼح رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد.
 .۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ دﻟﯿـﻞ
اﻧﺤﺮاف اﻓﺮاد ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﮔـﺎﻫﯽ دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ اﻧﺤﺮاﻓـﺎت از
ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد رخ داده ،ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻗﺒﻞ ﺑﺎرداری ،اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ و ﺑﺎرداری ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرداری.
 .۴از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم ﺷﺸﻢ hﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑـﺎرداری واﻟـﺪﯾﻦ
در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻓﺮزﻧـﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻤﺴـﺮ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﮥ ﺣﻼل ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آداب زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ.
 .۵واﻟﺪﯾﻦ در دورۀ ﺣﻤﻞ و ﺑﺎرداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﯾـﻪ و رﻓﺘـﺎر و ﻣـﻨﺶ ﺧـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ.

۱۶۶

اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺎم ﺻﺎدق hدر ﺑﺎب ﺗﻐﺬﯾﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ دوران ﺑﺎرداری و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﺬاﻫﺎ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۶از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮد ،اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
ّ
را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ،واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺻـﺤﯿﺢ ،رﻓﺘـﺎر
ّ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺻـﻼح و
ّ
ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮانﻣﻨﺪ و ﺳﺎﻣﺎنﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮوﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫـﺎ
و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ را ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ،ﺳـﺎﻟﻢ
و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ.
 .۷ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری اﻧﺴﺎن از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮدی و داﺷـﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ،
ّ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺑﻌﺎد در ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻋﺘﺪال در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ارﺿﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،اﻧﺴﺎن از ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮزون و ﺑﺴـﺎﻣﺎن
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷـﻮد و در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﺪ و از اﻧﺠـﺎم
رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ

 .۱اﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ،ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒﺔ آﯾﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺮﻋﺸـﯽ اﻟﻨﺠﻔـﯽ،
 ۱۴۰۴ق.
 .۲اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،ﺷﺸﻢ ،ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ ۱۳۷۶ ،ش.
 .۳ـــــــــ  ،ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ،ذﻫﻨﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ،اول ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ۱۳۸۰ ،ش.
 .۴ـــــــــ  ،ﻋﯿﻮن أﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ،اول ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۵ـــــــــ  ،ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،دوم ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ اﺳﻼم و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﮥ
ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ۱۴۱۳ ،ق.
 .۶اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ،اول ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.۱۳۶۳ ،
 .۷اﺣﻤﺪی ،ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯽﭼﺎ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.۱۳۸۳ ،
 .۸اﻟﻬﺎﻣﯽﻧﯿﺎ ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ،ﺳﯿﺮۀ اﺧﻼﻗﯽ  -ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﻗﺪس ﺳﺮه( ،ﺑﯽﭼﺎ ،ﻗﻢ ،زﻣﺰم ﻫﺪاﯾﺖ.١٣٨۶ ،
 .۹اﻟﻬﺎﻣﯽﻧﯿﺎ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ و اﺣﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در اﺳﻼم ) ،(۲ﺑﯽﭼﺎ ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ.۱۳۷۸ ،
 .۱۰اﻣﯿﻦ ،ﻧﺼﺮت ،ﻣﺨﺰن اﻟﻌﺮﻓﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ،ﺑﯽﭼﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ۱۳۶۱ ،ش.
 .۱۱اﻣﯿﻨﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﻼم و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اول ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،
 .۱۲ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ۱۳۸۲ ،ش.

h

 .۱۳ﺑﺮوﺟﺮدی ،آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،اول ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺒﺰ۱۳۸۶ ،ق.
 .۱۴ﺑﺮوس ﮐﻮﺋﻦ ،درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﺴﻦ ﺛﻼﺛﯽ ،اول ،ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ.۱۳۷۰ ،
 .۱۵ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ،ﻏـﺮر اﻟﺤﮑـﻢ و درر اﻟﮑﻠـﻢ ،دوم ،ﻗـﻢ ،داراﻟﮑﺘـﺎب اﻹﺳـﻼﻣﯽ،
۱۴۱۰ق.
 .۱۶ﺟﺰاﺋﺮی ،ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﯾﺎ ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻗﺮآن از آدم ﺗﺎ ﺧـﺎﺗﻢ ،ﯾﻮﺳـﻒ ﻋﺰﯾـﺰی ،اول،
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺎدی ۱۳۸۰ ،ش.
 .۱۷ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  ،اﻣﺎم ﺷﺸﻢ  ،ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،اول ،ﺑﯿﺮوت ،اﻋﻠﻤﯽ ۱۴۰۰ ،ق.
 .۱۸ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﯾﮑﺼﺪ درس زﻧﺪﮔﯽ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ  ،ﺑﯽﭼﺎ ،ﻗﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳـﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۱
 .۱۹ﺧﺎﻧﯽ ،رﺿﺎ و رﯾﺎﺿﯽ ،ﺣﺸﻤﺖاﻟﻠﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻌﺒﺎدة ،اول ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﭼـﺎپ و
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ۱۳۷۲ ،ش.
 .۲۰دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا ،ﺑﯽﭼﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۷۳ ،
 .۲۱رﺿﺎﻧﮋاد ،ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺎﺧﺮی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ  ،اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮاده ) ،(۲ﺑﯽﭼﺎ ،ﺗﻬـﺮان ،اداره آﻣﻮزﺷـﮕﺎه ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ.۱۳۷۹ ،
 .۲۲ﺳﺘﻮده ،ﻫﺪاﯾﺖاﻟﻠﻪ ،ﻣﻘﺪﻣـﻪای ﺑﺮ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺸﺮ آوای ﻧﻮر.۱۳۷۲ ،
ّ .۲۳
ﺷﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻃﺐ اﻷﺋﻤﺔ  ،ﺳﻮم ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻹرﺷﺎد ۱۴۲۸ ،ق.
 .۲۴ﺷﺎرعﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی ،دوم ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﺖ.۱۳۸۹ ،
 .۲۵ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮﺷﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﻗﯿﻖ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ ّ ،اول ،ﺗﻬﺮان ،اﺳﻼﻣﯿﻪ۱۳۸۲ ،ش.
 .۲۶ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﯿﺖ ۱۴۰۹ ،ق.
 .۲۷ـــــــــ  ،ﻫﺪاﯾﺔ اﻷﻣﺔ إﻟﯽ أﺣﮑﺎم اﻷﺋﻤﺔ  ،اول ،ﻣﺸﻬﺪ ،آﺳـﺘﺎﻧﺔ اﻟﺮﺿـﻮﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳـﻪ ،ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺒﺤـﻮث
اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ۱۴۱۴ ،ق.
 .۲۸ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ،ﭘﻨﺠﻢ ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣـﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ۱۳۷۴ ،ش.
 .۲۹ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ،ﻣﮑﺎرم اﻷﺧﻼق ،ﭼﻬﺎرم ،ﻗﻢ ،اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ۱۳۷۰ ،ش.
 .۳۰ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،اول ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ۱۴۱۴ ،ق.
 .۳۱ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم ،ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ۱۴۰۷ ،ق.
 .۳۲ﻃﯿﺐ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،اﻃﯿﺐ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،دوم ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ۱۳۷۸ ،ش.
 .۳۳ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ،اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﯽ اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ  ،اول ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﯿﺖ ۱۴۰۶ ،ق.
 .۳۴ﻋﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻔﺴﺮان ﺷﯿﻌﻪ ،ﭼﻬﺎرم ،ﻗﻢ ،ﻧﻮﯾﺪ اﺳﻼم.۱۳۸۷ ،
 .۳۵ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،اول.۱۳۸۰ ،
 .۳۶ﻋﻤﯿﺪ ،ﺣﺴﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ ،ﺑﯽﭼﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ۱۳۷۴ ،ش.
 .۳۷ﻏﺮوﯾﺎن ،ﻣﺤﺴﻦ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ،ﺑﯽﭼﺎ ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ ﭘﯿﮏ ﺟﻼل.۱۳۷۹ ،
 .۳۸ﻓﺎﺧﺮی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮاده ) ،(۱ﺷﺸﻢ ،ﺗﻬـﺮان ،اداره آﻣـﻮزش ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﺳﭙﺎه.۱۳۸۵ ،
 .۳۹ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺷـﺎه ﻣﺮﺗﻀـﯽ ،اﻟـﻮاﻓﯽ ،اول ،اﺻـﻔﻬﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ اﻣـﺎم أﻣﯿـﺮ اﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻋﻠﯽ ۱۴۰۶ ،ق.
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۱۶۸

 .۴۰ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ،ﻓﺮﻫﺖ ،ﻧﻈﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و اﻧﺤﺮﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اول ،ﺗﻬﺮان ،روﺷﻨﻔﮑﺮ.۱۳۵۵ ،
 .۴۱ﻗﺎﺋﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ،اول ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮی.۱۳۶۶ ،
 .۴۲ـــــــــ  ،ﭘﺮورش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﯽﭼﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ اﻣﯿﺮی.۱۳۶۳ ،
 .۴۳ﻗﺮﺷﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻌﺜﺖ۱۳۷۷ ،ش.
 .۴۴ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ۱۴۰۷ ،ق.
 .۴۵ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺗﺤﻔﺔ اﻷوﻟﯿﺎء ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اردﮐﺎﻧﯽ ،اول ،ﻗﻢ ،داراﻟﺤﺪﯾﺚ۱۳۸۸۲۳ ،ش.
 .۴۶ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ،دوم ،ﺗﻬﺮان ،اﺳﻼﻣﯿﺔ۱۳۶۳ ،ش.
 .۴۷ـــــــــ  ،ﻣﺮآة اﻟﻌﻘﻮل ﻓﯽ ﺷﺮح أﺧﺒﺎر آل اﻟﺮﺳﻮل ،دوم ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.۱۴۰۴ ،
 .۴۸ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻗﻢ ،ﺻﺪرا.۱۳۷۹ ،
 .۴۹ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اول ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ۱۳۷۴ ،ش.
 .۵۰ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﺮاج اﻟﺴﻌﺎدة ،ﭘﻨﺠﻢ ،ﻗﻢ ،ﻫﺠﺮت ۱۳۷۷ ،ش.
 .۵۱ﻧﻮریزاد ،ﺻﻤﺪ ،آنﺳﻮی آﯾﻪﻫﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ اﻋﺠﺎزﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮآنّ ،اول ،ﻗﻢ ،آﯾﺖ ﻋﺸﻖ.۱۳۸۳ ،
ّ
 .۵۲ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ،ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺑﯽﭼﺎ ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ زﻣﺰم ﻫﺪاﯾﺖ.۱۳۸۶ ،
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