
  



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 .97، ص 14صحیفه امام، ج 
 

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

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

توانند تعریف زن و حضرور در انقالب اسالم  و در دفاع مقدس، زنان  ظهور کردند که م 
او در ساحت راد و تهذیب وویش، و در ساحت حفظ وانۀ سالم و وانوادۀ متعادل، و در 
ساحت والیت اجتماع  و جهاد و امر به معروف و نه  از منکر و جهاد اجتماع  را جهان  

 های ببرگ را درهم بشکنند بستکنند و بن
 پیام به کنگره هفت هزار زن شهید کشور 
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 سخن نخست

 طراوت خانواده، خاستگاه رویش درختان پُر از دیدگاه اسالم، گلشن با
های عطرآگینی استت کته برکتات فراوانتی را عایتد جامعته ثمر و گل
برای آنکته ایتن بوستتان بهشتتی، نتتایج سازد. بدیهی است انسانی می

مبارک و ارزشتمندی را بته دستت دهتد، بایتد بتر استاس دستتورات 
همچتون باغبتانی  نیم، تتاعمل ک بیتروایات اهل پرور قرآن وروح

توفیق یتابیم  از ساز این حریم انسانبه حفظ و مراقبت از دانا و حاذق 
 اشکننتدهتعیتین نقش و اجتماع پیکره از نیمی به عنوان سوی دیگر زن

 آن، ستازی و ماننتدو تمدن در تربیت، فرزند و گسترش نستل انستانی
 پتا زن تتاریخ، طتول در است. بوده صاحبان اندیشه توجه مورد همیشه

 حضتور داشتته ستازندگی و زنتدگی هاىنشیب و فراز در مرد پاى به
 هتاىانگیتزه ایجتاد و متردان ترغیب با گاه و مستقیم طور به گاه است 
استت.  داده نشتان انسانتی تاریخ در را خود سازنده نقش آنان، در الزم

زن در جامعه باالتر از نقتش مترد  قشن»همچنان که امام راحل فرمود: 
تال در  کیتخودشان  کهنیبانوان عالوه بر ا کهنیا یاست  برا قشتر فعا

ال را در دامن خودشان ترب یهمه ابعاد هستند، قشرها . کننتدیمت تیتفعا
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استت  یامر نیا ... وخدمت مادر به جامعه از خدمت معلام باالتر است
 شیرا پت یدیجد خیتار ، در این میان زن ایرانی1«...خواستندیا میکه انب

 العالی()مدظلته، همان گونه که رهبتر فرزانته انقتالبچشم زنان جهان گشود
چشتم زنتان جهتان  شیرا پ یدیجد خیتار ،یرانیمسلمان ا زن»فرمود: 

بته و شتر فیزن بود، عف توانیگشود و ثابت کرد که م  فیبتود، محجا
ستنگر ختانواده را  تتوانیحال، در متن و مرکز بتود  مت نیبود، و در ع

 یهایسنگرساز ز،ین یو اجتماع یاسینگاه داشت و در عرصه س زهیپاک
 2«ارمغان آورد. بهکرد و فتوحات بزرگ  دیجد

خوانید، به همت گروهی از نویسندگان فاضل آنچه در کتاب حاضر می
در زمینه مطالب مربوط به زن و ختانواده ستامان یافتته و بتا تحلیتل و 

تتوان فضتای خانته را هتایی میبا چته فعالیتبررسی مسائلی همچون 
ستازی حجتاب و هتای نهادینتهقرآنی کرد؟ ضرورت فرزنتدآوری  راه

هتای فتردی و ختانوادگی روابتط در فضتای بآسی  عفاف در فرزندان
شیوۀ رفتار با نوجوانتان در   جرایم و امنیت در فضای سایبری  مجازی

نگتاهی بته عوامتل طتالق   غربی از افسانه تا واقعیت زن  دوران بلوغ
 .های ایثار زنان در انقالب و دفاع مقدسجلوه  زودرس

ستازنده ختویش دربتاره  ما را از نظرات رودانتظار میاز مبلاغان گرامی 
مطلت  نماینتد تتا بته توفیتق الهتی و  ،شده در این کتابمطالب  عرضه

 مساعدت همگان، بر کیفیت و کارآمدی آثار بعدی افزوده شود.

                                                           

 .97، ص 14ج   صحیفه امام . امام خمنیی 1

  16/12/1391. پیام به کنگره هفت هزار زن شهید کشور 2
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تشکر از نویسندگان محترم این اثر، از همته کستانی کته  ضمندر پایان، 
ویژه از زحمتات سازی اثر حاضر صادقانه تتالش نمودنتد، بتهدر آماده
اکبر مؤمنی، رئیس محتترم گتروه تتنمین االسالم والمسلمین علیحجت

 نمایم.می مناب  تبلیغی، سپاسگزاری
 
 

 سعید روستاآزاد

 معاون فرهنگی و تبلیغی

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم





 

 کرد؟توان فضای خانه را قرآنی هایی میبا چه فعالیت

 *کاظمه حاجیالل  حجت

 مقدمه
یـ  » فرمود سول خدار ََ بوا أوالَدُکـ   ـ أدِّ هـ    ُحـ ِّ  َو  ُحبِّ

َ
 1:الُقـآنن   َو  َبیتـ  أ

 «.فرزندان خود را بر محبّت من و محبّت خاندانم و قرآن، تربیت کنید
وجود توأمان قرآن و عترت در زندگی مسلمانان همچون دو بال همای 

زدۀ زندگی ماشینی را از حضتی  ذلتت بته اوج بشر عشرت ،سعادت
برای زنتدگی  )جل جاللته(برد. قرآن کتاب آسمانی حضرت حقعزت می

برتر بشری نازل شده است تا عالوه بر اجرای قوانین الهتی، از معتارف 
بتترای  المعاافی  ةریداشناستتی تتتا استتطورۀ مخلوقتتات پیشتتین، هستی
اند و یتوی گرفتتار شتدههای دنهایی باشد که در انبتوه سترگرمیانسان

 هستتند  نتداییها آن سوی کهکشان نجوایی از و منتظر حرفی، سخنی
هِ ک  َأال ِبذِ »: شود آنان که موجب آسایش و آرامش َمِئن   ِر اللَّ ُقُلوب َتط   2«.ال 

                                                           
 .فلسفه ارشد و کارشناس ۀعلمی ۀحوزآموخته دانش *

 .445 ص ،9 ج  إحقاق الحق و إزهاق الباطل ی نورالاه تستر یقاض. 1
 .28رعد: . 2
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 ه، از مواهبی برخوردار بود«بیتقرآن و اهل»زندگی ایرانی به لطف 
آوری فرهنگ پرافتخارش در جهان شده است و امروز نیز که باعث نام

، قرار دارند بیتها که در سایۀ الطاف قرآن و اهلهر یک از خانواده
وجود قرآن در خانواده همانند چتراغ  .در زندگی از آرامش برخوردارند
از آن به عنوان مشتعل هتدایت  دلیل،در تاریکی شب است و به همین 

  فرمود: پیامبرهمچنان که شود. می یاد
ُروا بُ  ــوِّ ــَن ــورا  کُ وتَ ُی ــُ وَها ُاُب ــْآنن  َو اَل َتُتو  َوَو   اْلُق ــت  ــل  الْ کَ ْ  ب  ــا َعَلَی ــوُد َو یَ َم ُه

ُطُیوا بُ  ع  یَ َنائ س  َو اْلب  کَ الْ   الُنَصاَرى َصُیْوا ع   ََ ُن اْلَب یُ َو  َذا یْ وَتُهْ  َعإ  ه  یـُثـَآ ع  کَ َل إ 
َو  َْه   الُسَماء  یْ ُثَآ َخ کَ َوُ  اْلُقْآنن  ت 

َضاَء ِل 
َ
ْهُیُه َو أ

َ
ـکَ ُآُه َو اُتَسَع أ ُُ  َمـا ُتض  ُء ُنُجـو

نْ  َْه   الدُّ
های خود را با تالوت قترآن نتورانی کنیتد و خانه 1:ایَ الُسَماء  ِل 

چنین کردند کته  اگونه که یهودیان و نصارهمان  آنها را قبرستان نکنید
ها را رهتا ولتی خانته ،ها انجام دادندعبادتشان را در کلیساها و کنیسه

ای که در آن زیاد قرآن خوانده شود، خیترش زیتاد ساختند  زیرا خانه
گیرند و این خانته بترای اهتل شود و اهل آن در گشایش قرار میمی

رای اهتل های آسمان بطور که ستارهدهند همانها روشنایی میآسمان
 درخشند.زمین می

 آغاز و پایان زندگی با قرآن کریم
شود، قرائت قرآن آشنا میصدای دلنشین وقتی نوزاد پس از تولدش، با 

هتدایت در  گرمتای و گیتردوجودش به نور قدستی قترآن انتس متی
در  شتود.های قلبش از هنگام تولد تا هنگام مرگ با او عجتین میسلول

انگیز قرآن در رشد اندیشه و ستالمتی جستم و علم نیز به تنثیر شگفت
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   17  ؟انه را قرآنی کردتوان فضای خهایی میبا چه فعالیت

اند که صتوت قترآن بتر محققان دریافته»روان انسان اشاره شده است  
جنین را در رحتم متادر  ،گذارد و از آنجا که مای  آمنیوتیکآب تنثیر می

 ،های آب تشتکیل شتده استتاحاطه کرده است و این مای  از مولکول
چینشتی هماهنتگ  نظم و و ردگذامیهای آب اثر صوت قرآن بر سلول

 دهتد. همچنتین صتوت قترآن باعتث نظتم وهتای آب میبه مولکتول
کتاهش  بخشی قرآن وشود و نیز تنثیر آرامهای مغز میهماهنگی سلول

 1.«شود کودکانی آرام داشته باشیماضطراب صوت قرآن باعث می
ی و تربیتت بشتر و بترا« هدایت»همچنین قرآن، منبعی برای راهنمایی، 

بهترین راه رسیدن به سعادت است، هتم آنتانی کته قترآن  ،پرهیزکاران
آورند، و نماز را بتر پتا آنان که به غیب ایمان می»فرماید: دربارۀشان می

کننتد، و آنتان کته انفاق می ،ایمدارند، و از آنچه به ایشان روزی دادهمی
بدانچه به سوی تو فرود آمده، و به آنچه پیش از تو نتازل شتده استت، 

آورند و به آخرت یقین دارند. آنهایند که از هتدایتی از جانتب ایمان می
 2.«پروردگارشان برخوردارند و آنها همان رستگارانند

 عظمت و اعجاز قرآن کریم
« علتم روز»هتای آن بتا ان آموزهعظمت قرآن در این است که هیچ زمت

توان گفت که بسیاری از اختراعتات و ت میأمغایر نبوده و حتی به جر
های قرآنی پیش رفتته استت. های علوم طبیعی هم به مدد آموزهشگفتی

 در شرح حتال و زنتدگی مشتاهیری همچتون جنتاب ابتوعلی ستینا
                                                           

   در: «انگیز قرآن بر انسانتنثیر شگفت»  مصیبی اردکانی. 1
http://fc.agri-es.ir/Default.aspx?tabid=7491 
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هتر گتاه در  متن»اند: ایشان گفته .توان این موضوع را به خوبی دیدمی
ای بردم و بعد از خواندن نافلتهبه نماز پناه می ،ماندمای وامیحل مسئله

نقلی و »وقتی یکی از برترین نوابغ علوم  1.«شدآن مشکل برایم حل می
باید پذیرفت که ایتن  ،گویدمیسخن چنین حقایقی از « عقلی و تجربی

حتاد درمتان دردهتای متزمن و  وکتاب آسمانی منسوخ نخواهتد شتد 
گونه که در ستورۀ همان خواهد بود  امروز و فردا دنیازدگانبسیاری از 

اُرو »نحل آمده است:  اا الد  ِِ درمتانی بترای آنچته در و  2:َو ِشفاٌء ِلماا 
 . «های شما(هاست )درمانی برای دلسینه

 خانواده و قرآن 
تتواتر در بته  بیتقرآن و اهلبیان در  ،در زندگیرا اهمیت خانواده 
ایتم  زیترا ستالمت جوامت  بشتری ها و مواعظ شتنیدهروایات، خطبه

نهتاد ختانواده بتوده  ، بهمعموالً در طول تاریخ در ادیان و اقوام مختلف
در ایتن  ،است. با توجه به نقش مهم خانواده در انتس بتا قترآن کتریم

 شود. انس خانواده با قرآن اشاره می ۀبخش راهکارهای مهارتی در زمین

 در قرآنیپدر و ما
ترین عوامل برای قرآنی شدن فرزندان، این است که پدر و یکی از مهم
هتای ها و غمباشند و قترآن در جریتان شتادیقرآن خواندن  مادر اهل
تواند بته طتور مستتقیم و شان فراموش نشود. این رفتار آنها، میزندگی

ی فرزنتد از شتیوۀ عملت ونغیرمستقیم بر رفتار فرزندان اثر بگذارد  چت
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ااَ  »باره فرموده است:  آموزد. قرآن کریم در اینوالدین می ََ الََّّ ُرو ُُ  ْ َأَتا
ََ َأنُفَسُکم ِبِرِّ َو َتََّسو  کنید  اما خودتتان آیا مردم را به نیکی دعوت می 1:ِبال 

  .«کنید؟را فراموش می
تداوم خواندن قرآن بعد از نمازها، خوانتدن قترآن در برختی روزهتای 

انگیتز کنتد. حتتی تواند فضای خانه را بستیار قرآنتی و دلمیهفته و... 
مند کتردن های بعد از نماز، برای عالقهتوانند از همین قرائتوالدین می

گونه که بترای تشتویق و بدین  های قرآنی برگزار کنندفرزندان، مسابقه
 تکریم فرزندان از آنها به عنوان داور استفاده کنند. 

 هر نماز  الوت قرآن بعد ازت
  .برنامه داشتند همیشه بعد از نمازهایشان قرآن بخوانند امام خمینی
رود روزهای اوّل که به جمااران تراریآ آوردناد،  اون ماا      یادم نمی

همسایه بودیم، بالفاصله احماد آقاا آمدناد و ند:ناد: اماام یا  قارآن        
خواهند. معلوم بود که وق:ی رسیدند، با ی  فاصله کمی موقع نمااز  می
خواندناد وو هناوز آن اا    شود و  ون همیره بعد از نماز، قرآن مای می

بودند[، ما هم قرآنی را که مربوط به عقد ازدواجمان باود،  قرآن نیاورده 
به ایران دادیم. بعد از مدتی، به احمد آقا ند:م:  ون این قرآن، مربوط 
به دوران ازدواج ماست، به ما برنردانید. رف:ند و بعد از مدتی، برنر:ند 
و ند:ند: نیست. ند:م: قرآنی باود باا ایان مرت.ااف. ند:ناد: نتیار،       

:م: پس، به امام بگو قرآنی از ما در نزد شما نم شاده اسات.   نیست. ند
نویا احمد آقا مطلب را به امام ند:ه بود؛ آن وقت ایران ی  قرآنای را  

دانم از ک ا برایران هدیه کرده بودند ا مثل اینکه از  ین بود ا   که نمی
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پرت آن هم دست خطی مرقوم فرمودند و به جاای آن قارآن، باه ماا     
رود، عنایات اماام   ناه در این خاطره از یادم نمیآنچه هیچهدیه کردند. 

 1به خواندن قرآن بعد از نماز بود.

 در زمان بارداری قرآن کریمتالوت 
م سکوت مطلق برقترار استت امتا   همیشه تصور بر این بود که در رح 

توانتد صتدای کتارکرد تنها میجنتین نتهاست که تحقیقات نشان داده 
معده، تپش قلب، سکسکه و حتتی گازهتای  ی)صداهای مادرش اندام

هایی کته متادرش دستگاه گوارشی( را بشنود، بلکه قادر است در زمان
هتایی کته بتا لگتدها و تکان ،رودهای پرسروصدا متیا محلیبه سینما 

قرآن خوانتدن متادر در دوران  2به صداها واکنش نشان دهد. ،خوردمی
منتتد شتتدن گتتوش نایی و عالقهتنها باعتتث آشتتتوانتتد نتتهمی ،بتتارداری

بلکته تتنثیر فراوانتی در  ،انگیز قرآن شتودمسافرشان نسبت به نوای دل
 سالمت و رشد جسمی و روانی در آرامش وی خواهد داشت. 

 خانوادگی قرآن ۀتشکیل جلس
 ۀد هر هفته یک بار یتا هتر متاه یتک بتار، یتک جلستنتوانخانواده می

گونته کته بتدین  برگتزار کننتدای در خانته مشترک قرآنی بیست دقیقه
هرکس چند آیه بخواند، ترجمه کند و دربارۀ آیه کمی با هتم صتحبت 

شود حس کنار هم بودن، بته انتس بتا قترآن کنند. این اقدام موجب می
اعضای ختانواده بتاقی بمانتد.  ۀآن برای هم ۀکریم افزوده شود و خاطر

                                                           
 .36، ص 14. مجله بشارت، ش 1
هتتای بتتان، بختتش مراقبتنی  در پایگتتاه اینترنتتتی نی«جنتتین گتتوش شتتنوایی دارد. »2
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نظتر گرفتت.  نیتز در را قرآنی محلی در خانته ۀتوان برگزاری جلسمی
خداوند در قرآن کریم بر نیکی و تقوای الهتی، بته تعتاون و همکتاری 

واَ»کند: میدعوت  ُعار  اِم َو َال  ث  ِ
وى َو ال َتعاَوُنوا َعَلى َاْل  ق  ِبرِّ َو َالتَّ  1:َتعاَوُنوا َعَلى َال 

بر نیکی و تقوا تعاون و همکاری کنید و بر گنتاه و دشتمنی همکتاری 
 .«نکنید

عالوه بر اینکه ثمرات و برکات  ،قرآن در آرامش و سکوتگوش دادن 
غیبتت و »تواند موجتب آرامتش جمعتی و پرهیتز از بسیاری دارد، می

 شود. « بدگویی

 های قرآنینقل داستان
گتویی های تربیت و تقویت مبتانی دینتی کودکتان، داستتانیکی از راه

 ۀن، ارائتمحتور بتودهای قرآنی به دلیتل حقیقتتاست. بنابراین داستان
سترایی بته دیتد پویتا و قصته ۀالگوی خوب و بد در مقابل هتم، زاویت

و استتفاده از تمثیتل، بترای کودکتان بستیار جتذاب و  ،بهترین ستبک
ها های خود با عنوان بهترین داستان. قرآن کریم از داستاناستآموزنده 

ُن َنُقص  َعلَ »کند: )احسن القصص( یاد می َقَد  َک ی  َنح  َسَن ال  َح َأح  َّا ی  ِص ِبما َأو 
َ   َک ی  ِإلَ  ََ َو ِإ آ ُقر  لِ کُ هَذا ال  ِِ غا

ِلِه َلِمَن ال  ن  َقب  ُِ َت  ها را ما بهترین سرگذشت 2:َن یَّ 
کنیم  و از طریق این قرآن ت که به تو وحی کردیم ت بتر تتو بتازگو متی

بایتد بته تناستب از این رو، می .«مسلاماً پیش از این، از آن خبر نداشتی
بترای  های قرآنتیویژه قبل از خواب، داستان، بهانسن و شرایط فرزند

 نقل کرد.  آنان
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آمیتزی نیتز نی همتراه بتا رنتگآهای قردادن کتاب قصه اختیار قرار در
موجب اشتیاق هر چته بیشتتر کتودک در گتوش ستپردن بته داستتان 

مالحظته ها بایتد قابتلن داستتانر تربیتی ایاثآ که شود. گفتنی استمی
باشند و منسوب بودنشان به قترآن نیتز فرزنتدان متا را بته ایتن کتتاب 

 کند.مندتر میآسمانی عالقه

 های قرآنیالگوپذیری از اسوه
طلبتی متدام در پتی یتافتن الگتو های استقاللنوجوانان به دلیل ویژگی

هتا، ستط رستانههستند. با توجه به معرفی و تبلیغ الگوهای نامناسب تو
های شایسته مواجه کنند تا موجتب ستعادت نها را با اسوهآوالدین باید 

های الگتو قترار دادن شخصتیت ،دنیوی و اخروی آنها شوند. در واقت 
تواند موجتب ظواهر، مفاهیم و عمل به قرآن کریم، میۀ قرآنی در حوز

ویژه فرزندان بته ستوی تکتریم هتر چته سوق دادن اعضای خانواده به
هایی که همه را با نگاه بدبینانه و نقادانته د. خانوادهشوبیشتر قرآن کریم 

شتوند. قترآن هتای اجتمتاعی بریتده میکنند، در عمل از هویتیاد می
ََ لَ کاَلَقر  »کند: تشویق می کریم، به اسوه قرار دادن پیامبر اکرم م  ُکاا

َوٌة َحَسٌََّة ِلَمن   ىِِ  ِه ُأس  ََ کَ ُسوِل َاللِّ َه َو ال  ر  یَ ا َم ا  یَ ُجوا َاللِّ َه َر اکَ َر َو ذَ ْل ِخ و   1:را  یاثِ کَ للِّ
، بترای استتمسلاماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکتویی 

آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بستیار یتاد 
 .«کنندمی

و رهروانراان وجاود دارد:    بیان مرابهی نسبت به حضرف اباراهیم 
ِِ کُ اَنت  لَ کَقر  » َوٌة َحَسٌََّة  راِه  ىم  ُأس  ذِ یِإب  َعاهُ یَم َو َالَّ َُ بارای شاما سرمرا      2:َن 
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 .«داردوجود  ،خوبی در زندنی ابراهیم و کسانی که با او بودند

 های مناسب منزلها در مکاننصب آیه
کنیتد گذارد، بته نحتوی کته حتس میای، در شما اثر میگاهی پیام آیه
  در ایتن تواند مفید باشتداعضای خانواده نیز می ۀبرای بقیتوجه به آن 

ای یا با کمک گترفتن از یتک آن را با استفاده از طراحی رایانه صورت،
دیگتری درج کنیتد و در خانته  ۀیب یتا زمینتهخوشنویس، بر کاغذ تذ

ََّ الاذِّ کِّ َو ذَ »نصب کنید. این کار، مصداق تذکر و یادآوری است:  ِإ َِ رى ک  ر  
َف  َِّ اُع َتَّ  ُِ

ُمؤ   .«بخشدو پیوسته تذکار ده، زیرا تذکار مؤمنان را سود می 1:َن یل 
البته خوب است بعد از مدتی، آن پیام را برداشته و پیام قرآنتی دیگتری 

 تفاوتی به پیام نشود.به جای آن قرار دهید تا تکرار آن موجب بی

 های قرآنیمعاشرت با خانواده
توانتد نقتش مهمتی در تربیتت و رشتد ، میبا خانواده قرآنینشینی هم

انتد، ایفا کند. کسانی که به ختود و دیگتران ظلتم کردهفرزندان معنوی 
داننتد کته چترا فتالن های خود را ایتن میروز قیامت یکی از حسرت

نناا  َخِلا ىَتَِّ ی  لَ  اَلتی  ا َو ی»شخص را به دوستی انتخاب کردم:  ُِ ِخاذ    2:ن  یَلم  َأتَّ
کاش فالن )شخص گمتراه( را دوستت ختود انتختاب ای وای بر من، 

های قرآنی و خانواده منزل  رفتن به توانند با . پدر و مادر می«نکرده بودم
 ، این فضا را بهتر فراهم کنند.خود دعوت آنان به منزل  

 تشویق فرزندان به قرآن خواندن
صحیح نیست و در نهایت، فرزنتدان را  فرزندتربیت برای  ،تنها تشویق
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ست، این است که گاهی بترای ا آورد  اما آنچه راهگشاگر بار میمعامله
ای یتا طتی مستیری نشان دادن اهمیت به قرآن کریم، برای حفظ سوره

ای با اعالم قبلی یا بدون اعالم قبلی به او تقدیم کنیم. البتته قرآنی، هدیه
مسیر ختوبی کته انتختاب  ۀالزم است همیشه ذکر شود که سود و فاید

امتا خرستندی ختود را از وی بتا تشتویق او   کند، متعلق به اوستمی
 توانیم ابراز کنیم.می

 زاهای آسیبرسانهمدیریت 
های قرآنی کردن فضای خانه، این است که میزان استتفاده از یکی از راه

چندانی برای فرزندانمان  ۀهای جایگزین را که فایدها و سرگرمیرسانه
اهش دهیم. برخی انواع موستیقی، برختی انتواع و ک کنیم کنترل ،ندارند
های سرگرمی، به طور روشن در ایتن ای و برخی برنامههای رایانهبازی
اما   شوند و برخی دیگر، آسیب چندانی ندارندزا دانسته میآسیب زمینه

برند. وقتی دربتارۀ چگتونگی اهتل علتم بتودن ها را از بین میفرصت
شتود کته بخشتی از یم، گفتته میکنتل میها از آنان سؤابرخی خانواده

فرصت خانواده را همگی در کنار هم به کار علمتی و مطالعتاتی ختود 
 پردازند و در آن فرصت، تلویزیون در خانه خاموش است.می

ها را به طور کامل از زندگی کودکان حتذف توان رسانهاز آنجا که نمی
مندتر کردن کودکان بته ها برای عالقههای رسانهتوان از قابلیتمی ،کرد

دادن  اختیتار قترار گونته کته بتا دربتدین  مفاهیم قرآنی استتفاده کترد
باعتث  ،های قرآنی یا اخالقتیهای داستانای و انیمیشنهای رایانهبازی
 های قرآنی شد. مندی آنها به آموزهعالقه
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 نی در نمازخواندن آیات و دعاهای قرآ
قبتل یتا بعتد از آن خواندن قرآن کریم در نماز، ارزشمندتر از خوانتدن 

رسد این کار در نشتان دادن توجته نماز توصیف شده است. به نظر می
 به نماز و قرآن برای اعضای خانواده نیز ارزشمند استت. امتام بتاقر

  فرمود:
ما  ع    اْلُقْآنَن َاائ 

َ
ه    َمْن َاَآأ اَئـَ  َحَسـَن   َو َمـْن ُکـَتَ  الُیُه َلُه ب  کَ  َصَوت  ٍ  م   ِّ َحـْآ

ُه ع  
َ
سا    َاَآأ ه  َجال  ـکُ َتَ  الُیُه َلُه ب  کَ َصَوت  ٍ  َخْمس  ُه ی ِّ َحْآ

َ
َن َحَسـَن   َو َمـْن َاـَآأ

ه  یْ َغ   ع   ْشَآ َحَسَنات  کُ َتَ  الُیُه َلُه ب  کَ آ  َصَوت  ََ   ٍ کتس قترآن را  هر 1: ِّ َحْآ
هر حرفی،  ازایلت ایستاده در نماز بخواند، خداوند برای او به در حا

کس در حال نشسته در نمتازش بخوانتد،  و هر  نویسدصد حسنه می
 و هتر  نویستدپنجتاه حستنه می ،هر حرفتی ازایخداوند برای او به 

هر حرفی، خداوند ده حستنه  ازاینماز آن را بخواند، به  کس در غیر
 نویسد.برای او می

توانتد راه ، استفاده از دعاهای قرآنی در قنوت نماز نیز میاین منظوربه 
آغتاز « ناف... یبَّ»خانواده دعاهایی را که با بزرگان مناسبی تلقی شود. اگر 

اعضتای شتود باعتث می ،شود، حفتظ کترده و در قنتوت بخواننتدمی
بترای نمونته،   خانواده نیز این آیات تازه را بشنوند و به خاطر بسپارند

َتَّا َعلاى »شریفه در قنوت:  ۀاین آی ۀچه زیباست زمزم َّا َو آِتَّا ُاا َوَعار  َ بَّ
ِزنا  َک ُ ُسلِ  قِ یَ َو ال ُتخ  َم َال  ِة ِإنَّ یو  َُ ِم  َک ا ِلُف َال  پروردگتارا  آنچته را بته  2:عاَد یال ُتخ 
پیامبرانت به ما وعده فرمودی، به متا عطتا کتن  و متا را در روز  ۀوسیل

ختود، تخلتف  ۀگتاه از وعتدرستاخیز، رستوا مگتردان  زیترا تتو هیچ
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 .«کنینمی

 دعا برای فرزندان
هتای مهتم بترای رشتد دعا کردن برای اعضتای ختانواده، یکتی از راه

ده اشتاره برای نمونه، به این دعای قرآنی زیبا برای خانوا  یکدیگر است
واِجَّا َو ُذ ِّ »کنیم: می ن  َأز  ُِ َّا َهب  َلَّا  َة َأع  یِّ َ بَّ قِ یُ اِتَّا ُقرَّ ُمتَّ َّا ِلل  َعل   1:َن ِإُاُاایٍن َو ِاج 

و متا   روشنی چشم ما قرارده ۀپروردگارا  از همسران و فرزندانمان مای
 .« را برای پرهیزگاران پیشوا گردان

                                                           

 .74. فرقان: 1



 

 یفرزندآورضرورت 

 *یرم محمدکا

 مقدمه
ه کتنیا یم. بترایراه بشناستید راه را از بیبادر مسیر راه، و  یدر هر اقدام

 یدر زنتدگرا  یت و اقتدامکتد اهتداف هتر حریتبا ،میراهته نترویبه ب
جتاد آرامتش و یا ،م. هتدف از ازدواجینکر کو در مورد آن تف ییشناسا
جتاد یا یعنتیازدواج  ییمل هدف غتاکم ،د نسلید نسل است. تولیتول

مند مشتاق و عالقه ز ذاتاً یدارد. انسان ن یاثمره یآرامش است. هر درخت
 یدمتآ ۀستتید و شایتاز ثمترات مف یکتی یاست. فرزندآور یبه ثمرده

وجتود والتدین ۀ داشتن فرزند در روایات به ثمتر ،ست. به همین دلیلا
 .تعبیر شده است

شتمار امروزه به دلیتل تغییتر نگترش زوجتین بتر استاس تبلیغتات بی
فرزنتدی فرزندی یتا بیها یا به تکخانوادهبسیاری از های معاند، رسانه

های فردی، خانوادگی و حتی اجتماعی و ملتی اند که آسیبروی آورده
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بتر استتاس مقتتاالت »کتته همتراه خواهتتد داشتت  درحالیفراوانتی بتته 
معایتب و  بتارۀدرهتای غترب مطبوعتات و خبرگتزاریمنتشرشده در 
بتته  ،شناستتان غربتتیفرزنتتدی، اغلتتب کارشناستتان و روانمزایتتای تک

بنتابراین  1.«اندفرزندی و مزایای فرزندآوری اذعان کردههای تکآسیب
حیات انسانی، در ایتن مقالته بته با توجه به تنثیر وجود فرزند در ادامۀ 

 فرزندی پرداخته خواهد شد. های تکضرورت فرزندآوری و آسیب

 فرزندیفرزندی و بیبازخوانی علل ترویج تک
فرزنتتدی را ناشتتی از مشتتکالت اقتصتتادی فرزنتتدی و بیبرختتی تک

هتتا و داننتتد  در صتتورتی کتته ایتتن موضتتوع، نتیجتتۀ تغییتتر نگرشمی
های زنان و مردان و در نتیجته، تغییتر فرهنتگ کشتورها استت. ارزش

هتتا و رغبتتتی بتته فرزنتتدآوری، ناشتتی از جنبشنگتتاه اول بیشتتاید در 
کشورها باشد  اما مسئلۀ مهم ایتن های فردی ت اجتماعی در ایدئولوژی

استتت کتته تمتتامی ایتتن اتفاقتتات و تفکتترات، تصتتادفی نیستتت، بلکتته 
استت  مجتامعی  یجهان« یمجام  مخف»ران س»گرفته از اقدامات نشنت

 ، یروابتط ختارج یالملتل، شتورانیامتور بت یسلطنت ۀمؤسس همچون
و  باشتگاه رم ،یفراماستونر جانبه،ون ستهیستیمکلتدربرگرها، یجامعۀ ب

 ۀنتیزم ،گونتاگون یهاها و برنامهبا طرحها . این محافل سال۳00 ۀتیمک
ملتل  یو اقتصاد یاسی، سینفوذ و اقتدار نظام سلطه بر مناسبات فرهنگ

مستقل جهتان را  یشورهاکها و سرنوشت ملت ،جهان را فراهم آورده
 ۀن مجام  با هدف گسترش ستلطیا .دهندیر مییخود تغۀ ل و ارادیبه م

                                                           
   در:«فرزندانجویی و سقوط در تکرابطۀ متقابل کمال». ساناز باقری راد  1

 https://www.mehrnews.com/news/4405748 
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ت جهتان را در یتاهش جمعکتش موضتوع یها پخود بر جهان، از سال
 یگونتاگون پت یهتان موضتوع را از راهیتانتد و اار قترار دادهکدستور 
 یهتاگتروه یهتاهنگام برشمردن هتدف 1،ولمنکتر جان کند. داگرفته
ت یمستئول»تحقتق  یبتراه کتن باورنتد یتهتا بتر اآن» :سدینویپنهان م
جتاد یاز راه ا»د یتآنتان گتذارده شتده استت، با ۀه بتر عهتدک« یآسمان
شرفته و به وجتود آوردن یپ یشورهاکدر  یمحدود و موضع یهاجنگ
جهان سوم، موجبتات مترگ حتدود  یشورهاکدر  یماریو ب یگرسنگ
دهیتنام« مصترفینندگان بکمصرف»ه اصطالحاً کرا  یارد انسانیلیسه م
  2.«فراهم شوداند، 

 ضرورت فرزندآوری
در آیتتات و روایتتات بستتیاری بتتر فرزنتتدآوری بتته عنتتوان یکتتی از 

های زندگی زوجین تنکید شده است  چراکه موجتب برکتات ضرورت
در ایتن بتاره متی امتام صتادقشتود. شمار دنیوی و اخروی میبی

همانا خداوند به بنده به سبب محبت شتدید او بته فرزنتدش »د: نفرمای
میراث خدا از بندۀ متؤمن، فرزنتد »د: نفرمایمی همچنین 3«.کندم میرح

 4.«صالحی است که برای او آمرزش بطلبد
شتوند کته از نظتر استالم، ای تفستیر میاما برخی از روایات به گونته

                                                           
های مخفی بریتانیتا ای سرویستر از جاسوسان حرفه. نویسنده و پژوهشگر که پیش1

 بوده است.
شناستی، رسانۀ ملی و تغییتر سیاستت جمعیتتی  مسئله»  ابراهیم شفیعی سروستانی. 2

 .40  ص«هاراهبردها و سیاست
 .۴۶۹، حدیث 482، ص3  جمن الیحضره الفقیه. شیخ صدوق  3
 .۴7۱، ص1  جخالقمکارم األطبرسی، فضل بن حسن . 4
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ُیـُ  » ی آمتده استت:تیرواشود  برای نمونه، در افزایش فرزند تنیید نمی ا 
َحــُد الْ َیــاْلل  

َ
 ۀلیاز دو وستت یکتتی افتتراد نتتانخور انستتان یمتتک 1:ن  یْ َســاَر یَ ال  أ
 فرزنتد استتدالل اهشک رجحان یبرا برخی در تفسیر .«است یتوانگر

در لغت به معنتای نیازمنتد و فقیتر آمتده « َعیِّل»عیال جم   هکاند ردهک
 یبسا فرزندان   چهستیفرزند ن یمعن به عرب در لغتاین واژه  2.است

 بته الیتستت. عیفرزند ن هک یابسا عائله ستند، و چهین خور انساننان هک
  ماننتد استت در آمتدن انسان و مخارج فلکت نانخور و در تحت یمعن

وارد بتر  همانتانیز و میتنکو  و غتالم سبک و شاگردان و خادمه خادم
 آنهتا امثتال و و زوجه و محارم از اقوام یاریبس مخارج فلک، و تانسان

ن بتاب بتا یتپتس ا .ننتدکیمت ستتیز انسان فلکو ت مخارج تحت هک
 3.ندارد یمنافات فرزندان ثرتکبه  بیترغ

برای روشنگری دالیل فرزندآوری، در ذیل به طور مختصر به برخی از 
 شود.برکات وجود فرزند اشاره می

 نشاط . شادی و 1
شتود، یها میفرزنتد وارد زنتدگه بتا تولتد ک یاتکن بریتراز مهم یکی
های به عبارت بهتتر، فرزنتدان از آغتازین لحظتهو نشاط است.  یشاد

 منب  لذت و شادی در خانواده هستند. تولد، 
 ۲00آمریکتا بتر « بریگهام یانتگ»نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشگاه 
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م نشتان ۲005تتا  ۱۹8۱های کشور جهان، بین سال 8۶هزار خانواده از 
که داشتن فرزند، موجب کاهش فشار ختون والتدین، افتزایش  دهدمی

تر از قدرت تعقل، افتزایش اعتمتاد بته تمایل به یادگیری، استفادة بیش
تتر در کارهتای جزیتی و ها، دقت بتیشنفس، امکان بهتر درک زیبایی

 1.گرددافزایش شادی والدین می

 . رزق و روزی 2
 ازى ویتنبتی ۀنتیعامتل و زم ،ات، ازدواج و فرزندآورىیات و روایدر آ

که پیامبر گرامتی   چنانت در خانواده معرفی شده استکبر منب  خیر و
ُ وا اِلهَ ؛ عإّنه أْرَزُق لَ : »اندفرموده اسالم ُتو  ار یتال اختیتاهتل و ع 2: ُکـا 

 «.ندکشتر مییار روزى شما را بکن یرا اید  زینک
ایم های نسل گذشته نیز مؤید همین موضوع است. بسیار شنیدهصحبت

هتا پتدر و مادر ۀخاطرات گذشتت یپا یهای خودمان وقتدر خانوادهکه 
م، یدار شتده با تولد فالن فرزند، خانهکنند کین صحبت میاز ا ،دینیبنش

 یالطاف الهت ۀنها همه نشانیا  م و...یدیل خریم، اتومبیار شدکمشغول به 
داننتد. از طترف یت مکتبر نرا منشت یه فرزندآورک است ییهابه زوج

و رزق در نظتر  یش روزیبترا کیختاۀ رکتن یا یرو یهر انسان ،گرید
اُن : »است آمده بارهن یدر ا است  گرفته شده نٍق َنح   ُ ن  ِإ ُِ الَدُکم   ُتُلوا َأو  ال َتق 

اُهم   ُزُقُکم  َو ِإیَّ هتا را نکشتید، متا شتما و آن فرزندانتان را از بیم فقتر 3:َنر 
  .«دهیمروزی می
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بته  ینتیبختوشقرآن کریم همچنین در بسیاری از آیات، متردم را بته 
ویژه کسانی که بته خواند  بهبه او فرامی لکخداوند متعال و اعتماد و تو

کنند. در ستورۀ مبتارک دلیل بیم از روزی، از فرزندآوری جلوگیری می
ى»ذاریات، دربارۀ حق بودن وعدۀ الهی آمده است:  ِِ ُق  َو  َمآء ِ ز  م  َو ُکاالسَّ

 ََ ا ُتوَعُرو َمآءِ *  َُ َوَ ِبِّ السَّ آ أَ  َِ َُ َل  ث  ُِّ ُه َلَحقٌّ  ِض ِإنَّ ََ کُ نَّ َو اال    یروز 1:م  َتَِّطُقاو
 قستم پس .ستا ، در آسمانشده داده شما وعده به هک ییزهایشما و چ

 یگفتار و سخن نیهم مثل به حقا است ، آننیو زم پروردگار آسمان به
 هتایوعتده  یو جم یروز. بر اساس این آیه، «د یدار بر سر زبانتان هک
در آن شتک و وجتود دارد و  نیقیو  طور حتمه ب آسماندر  ، همهیاله

د  همتانینکیم یجار بر زبان هک یعبارات نیهم ۀمثاب، بهتردیدی نیست
دهتد، ینم راه کا ختود شته شما ب یوگوهاگفت نیدر ا یسک هکطور 
  2.تردید کرد یسک ید ابداً در روزیطور نبانیهم

 از طالق. پیشگیری 3
ازدواج استت. فرزنتد،  یداریتاز عوامل مهم در پا یکید فرزند یتردیب

از  و  پیوندی است بتین متادر و پتدر ۀمنزلفرزند خردسال به مخصوصاً 
 شتود.فرزندی باعث تزلتزل ختانواده میفرزندی و حتی کماین رو، بی

آورد و باعتث ها فضای خالی بته وجتود متیدر خانواده نداشتن فرزند
فرزنتد یهای بتازدواج 3شود.قگی به زندگی مشترک میعالتضاد و بی

 ن نشتدهیتیآن تع یبترا یه مقصتدکتاست  ییرهایردن مسک یمانند ط
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درمانتده و  ،مقصتدیر بتین مستیمسافران ا ییجا یکباالخره و ، است
ن ین زوجتیها بتغاز اختالفآو سر نن ماللت سرمنشیشوند. ایخسته م

متین از هم خستته یه زوجکرسد یم ییار به جاک ،تیشود. در نهایم
بته عبتارت دیگتر،  .دیتآین آنهتا بته وجتود میب ییهاد و اختالفونش

ۀ بتیش از هتر نتوع ختانواد ،به زادوولتد ندارنتد یلیه مک یهایخانواده
 در معرض گسست قرار دارند. یدیگر

معکوستی وجتود  ۀبین تعداد اوالد و میل مادر به طالق، رابطهمچنین 
و  استتبندی به زندگی در مادری که دارای چند فرزنتد دارد  یعنی پای

به هر دلیلی به دنبال طالق است، بیشتر از متادری استت کته فرزنتدان 
توان این جمله را چنین بیان کرد کته می ،کمتری دارد. در بحث مذکور

هتای چندفرزنتد فرزند بیشتر از خانوادههای تکآمار طالق در خانواده
رزندان بیشتر باشد، رغبت پدر و مادر به گترفتن هرچه تعداد ف واست  
 1.کمتر است ،طالق

طتالق »دهد که: مطالعات جامعه شناسی و علوم اجتماعی نیز نشان می
لین دارای فرزنتد استت.میان افراد متنهال بدون  فرزند، بیش  2«تر از متنها

ی محکتم در مقابتل ستیل  یعنی فرزندان با حضور خود به عنوان ستدا
 .کنندویرانگر حوادث، از حریم کانون خانواده محافظت می

  

                                                           
نگاهی به تنثیرات متقابل سبک زنتدگی و جمعیتت ». گروه جامعه، خانواده و جوان  1

 https://www.farsnews.com/news/13931010001381   در:«بر یکدیگر

های اقتصادی و اجتماعی کننده ها و تسهیلبازدارنده»  دیگران و ر.ک: محمد قدسی. 2

پتاییز   شناستی و علتوم اجتمتاعی، مطالعتات راهبتردی زنتاننشتریه جامعته   «طالق

 .53ش، شماره 1390





 

 یفرزندتک شناسیآسیب

  *صالحان حسنیه

 مقدمه
 اکثتر کته استت اخیتر هایدهته یزاآسیب مسائل از یکی یفرزندتک

 موضتوعی یفرزنتدتک .انتدکرده پیدا گرایش بدان ایرانی هایخانواده
 آثتار ،جامعته و فرزندتک هایخانواده ،فرزندان ،سطح سه در که است
 هتاخانواده گترایش برای مختلفی عوامل .گذاردمی باقی خود از مهمی

 ستختی دلیتل بته هاخانواده برخی .است شده شناسایی یفرزندتک به
 بیشتتر اننتدفرز داشتتن بته تمتایلی ،اول فرزنتد با برخورد در کشیدن
 هایستبک در جدیتد شترایط دلیل به هاخانواده از دیگر برخی .ندارند
 از برخی .شوند داربچه توانندنمی دیگر فرزندشان تولد از پس ،زندگی
متی انتخاب را یفرزندتک ،گرفته قرار محیط تنثیر تحت نیز هاخانواده
 و تربیتی ،اقتصادی مشکل همچون یمشکالت دلیل به دیگر برخی .کنند

 هایآسیب از ،گرایش این .آورندمی رو یفرزندتک به ،رفاهی امکانات
 .شود واکاوی امر این است بایسته رو، این از  است ما جامعۀ

                                                           

 . و کارشناس روانشناسی آموخته جامعةالزهرادانش *
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 .بپردازیم همقول این شناسیآسیب به داریم سعی مقاله این در

  دینی هایآموزه با همگونینا .1

  دارد یمتعتدد آثار ،فرزند داشتن که شودمی استفاده دینی هایآموزه از
 ستبک و روایتاتکته چنان  شتودمتی والتدین اقتدار موجب جمله از

 شترایط در والدین توانای   بازوی ،فرزند که دهدمی نشان ایرانی زندگی
ـ    اْلَوَلـد   آ  یَتـْوع   ...» فرمتود: رضا امام .است زندگی سخت َنَوائ   َو  الـُدْهآ   ل 
ث    (بتا رویارویی) برای فرزند ندوختنا [ازدواج برکات از] 1:اِْلُُمـور َحَواد 
 .«تاس روزگار هایسختی
 فرزنتد آیتا» فرمود: خود یاران از یکی به عسکری حسن امام روزی
 وُن ُکـیَ  َوَلـدا   اْرُزْاهُ  الُیُهَ  » فرمود: دعا او ۀدربار امام خیر  کرد: عرض داری؟

ُضدا   َلهُ  ْلَ   ََ  توانتایی بازوی که کن روزی فرزندی او به خدایا  2:اْلَلُضد َعن 
 نیتز قترآن .«استت  بتازویی ختوب چه ،فرزند چراکه  باشد وی برای
نا ُثمَّ » داند:می اقتدار نشانة را فرزند و مال داشتن ةَ َکاال   ُم ُکالَ  َ َدد   َو  ِهم  ی  َعَلا رَّ
نا َرد   ُ واٍل  م  کُ َأ  ُ َْ َّا َو  َن یَبَّ َو  ِب  بتاز دولتت را شتما ستپس 3:رایاَنف َثَر ک  أَ  م  کُ َجَعل 
 ارىیت فرزنتدان و هتامتال بته را شما و میده روزىیپ آنها بر و میگردان

 .«مییفزایب شمارتان بر و ،مینک
 طبیعی .است فرزند ،والدین قدرتمندی اصلی هایپایه از یکی ،نبنابرای
 خواهنتد ترقدرتمنتد والتدین ،باشتد بیشتر فرزندان تعداد اگر که است
 ،استکباری تجاوز برابر در اسالمی جامعۀ ایستادگی ،دیگر سوی از .بود

                                                           
 .374، ص5  جیکافکلینی  محمد بن یعقوب . 1
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 .40، ص13  جتفسیر القرآن یالمیزان ف  ر.ک: عالمه طباطبایی  6اسراء: . 3



   37  فرزندیشناسی تکآسیب

 

 ۀائمت ،رو ایتن از  استت وابستته فتداکار جوانان عمل و ایمان گوهر به
 اکترم پیامبر .انددهکر تشویق نسل ازدیاد به را خود پیروان اطهار
 روشتنی ۀمایت ،فرزند چراکه  یدکن طلب را آن و بخواهید فرزند» :فرمود
 1.«است والدین قلب شادی و چشم
 خواستتمتی زنتان از نیتز ،آمریکتایی سرشتناس کاتولیک ،رایان جان

 انتواعی بته بزرگ هایخانواده تنمین» زیرا  باشند داشته زیادی فرزندان
 وی ختود .«استت موفتق هتایزنتدگی حاصتلش که دارد نیاز نظم از

 موالید کنترل به که کارشناسانی» او باور به .داشت نفره یازده ایخانواده
 2.«اندنکرده فکر آن حیاتجامعه و ادامه متعادل  رشد به ،معتقدند

  نسل رفتن بین از خطر .2

 بته دولتمتردان میتان ،انقتالب از پتس ایتران در جمعیتت کنترل ۀبرنام
 کته شد این ۹0 ۀده در موضوع این پیامد .دش تبدیل راهبردی سیاست

 مواجته جمعیتت تتدریجی شدن پیر و منفی رشد با آینده سال چند در
 به ایران اگر ،۲0۱0 سال در ملل سازمان گزارش اساس بر .شد خواهیم
 ،آینتده ستال 80 در ،بپتردازد جمعیتی جایگزینی ۀادام به صورت همین

 ایتن درصد ۴7 ،میان این از کرد  خواهد تجربه را میلیونی ۳۱ جمعیت
 .ددا خواهند تشکیل سال ۶0 باالی سالمند افراد را جمعیت

 نستل انقطتاع بتا جامعته متدتبلند در ،باشتد موالید کنترل بر قرار اگر

                                                           
 .224  صخالقمکارم األطبرسی، فضل بن حسن . 1
، ۱5ج   ماهنامه سیاحت غترب  «درباره خانواده تک فرزندیتنملی »  بیل مک کیبن. 2

 .۱۱۲ص 
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وا» فرمتود: خدا رسول ،رو این از 1 شد خواهد مواجه ُُ  َتَناَسـُیوا َتَنـاَک
نِّ  َتْکُثُآوا َباه   َعإ 

ُ
ُکُ   أ َمَ   ب  َُ  اِْلُ َیاَم    َیْو ـْق  َلْو  َو  اْلق  السِّ  نستل تتا کنیتد ازدواج 2:ب 

 ۀشدسقط ۀبچ به حتی و شما به قیامت روز در من که یابد افزایش شما
  .«کنممی افتخار و مباهات هاامت سایر بر شما

 کنتترل مستئلۀ بته توجته با آمریکا، سابق ملی امنیت مشاور ،برژینسکی
  :است هگفت ایران در جمعیت
 ایتران ایهستته تنسیستات علیته دستتانهپیش ۀحملت به کردن فکر از

 ،همته از بتاالتر .کنیتد حفتظ را تهتران با وگوهاگفت و کنید اجتناب
 و جمعیتتی آمارهتای ،زمتان چتون  دهید انجام را مدتیطوالنی بازی
 3.نیست کنونی رژیم نف  به ،ایران در نسل تغییر

  خانواده استحکام عدم .3

 تعتداد امتا ،دارد بستتگی والدین میان روابط به بیشتر هاخانواده انسجام
 فرزنتدان والتدین وقتتی  است گذارتنثیر نیز موضوع این روی فرزندان
 زیتادتری وقتت ادامه در و بیشتر ریزیبرنامه باید ،باشند داشته بیشتری

 اختصتاص ختانواده نیازهتای ساختن برطرف و خانواده موضوع به را
 تتالش و شتراکت ،والتدین پیونتد شودمی باعث موضوع این که دهند

 بتاهم حتس موضتوع ایتن .شود بیشتر فرزندان نیازهای رف  ایبر انآن
 بیشتر انسجام به نهایت در و کندمی بیشتر را بودن خانواده یک و بودن

                                                           
  «تتنملی در سیاستت کنتترل جمعیتت، آثتار و پیامتدهای آن»ر.ک: محمد فوالدی  . 1

 .180ت153ص
 .101  صخبارجام  األشعیری  محمد بن محمد . 2
  قابل دسترسی  «کنترل جمعیت از ضرورت تا فریب»خبرگزاری جمهوری اسالمی  . 3
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 حکایتت بالینی مشاهدات و تحقیقاتی هاییافته 1.شودمی منجر خانواده
 عوامتل از یکتی ،ختانواده محتیط در فرزند حضور عدم که دارد آن از

 حتتی یتا فرزنتد نبود ،حقیقت در 2.است مشترک زندگی در ناپایداری
 اعضتای میتان در ختالی فضای ایجاد سبب ،هاخانواده در یفرزندتک

 .دشتومتی مشترک زندگی در تضاد و عالقگیبی باعث بعضاً  و خانواده
 بتیش هاخانواده گونهاین که دهدمی نشان ایران در شدهانجام تحقیقات

 ستوی از 3.دارنتد قترار گسست معرض در دیگری ۀخانواد نوع هر از
 فتامیلی روابتط و کاهتدمتی هاخانواده گستردگی از یفرزندتک ،دیگر
 ختواهر نه ،شوندمی بزرگ تنها که فرزندانی .رودمی بین از ناخواهخواه
 و خالته ،عمه ،عمو صاحب آنان فرزندان نه و داشت خواهند برادری و

 تبتدیل کوچتک هتایخانواده به گسترده هایزندگی .بود خواهند دایی
 رفتتن بتین از موجتب تنهتانه ،خانواده الگوی شکل تغییر .شد خواهد
 افسرده و منفعل ،منزوی افرادی ،آینده در بلکه ،شودمی خانواده انسجام

 .دنشومی وارد جامعه به

  ساالریفرزند .4

 توجته فرزنتد هایخواسته به حد از بیش ،یفرزندتک هایخانواده در
 کتانون در فرزنتد دادن قترار و والتدین حد از بیش توجه این .شودمی

 غالبتاً  کودکتان گونهاین .دارد کودک شخصیت بر سوئی راثآ ،توجهات
 عواقتب تواننتدنمتی  هستتند صتبرکتم و پرتوقت  ،نتجزودر ،حساس

                                                           
1. http://iusnews.ir/fa/print/183282 
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 ایتن .بپذیرنتد را ختود عمتل مستؤولیت و بیازمایند را خود اشتباهات
 چتتر و کنتد رفتار هاآن با والدین همانند دارند انتظار جامعه از کودکان
 ایتن ،اوقتات از بستیاری در .بگستتراند آنتان ستر بتر را خود حمایتی
 و آنتان ۀخواستت و میتل مطتابق کتامالً  واقعی دنیای که آنجا از کودکان
متی ناستازگاری و سترخوردگی دچتار ،نیستت توقعاتشان گویپاسخ
 فرزنتد فعتال شخصیت گیریشکل مان  ساالریفرزند ،عالوه به .شوند
 1.شودمی

  اجتماعی رشد عدم .5

 ،کودکتتان اجتمتتاعی رشتتد عتتدم معتقدنتتد انشناستتجامعه از بستتیاری
 تتا دارد نیتاز بتازیهم به کودک زیرا  است یفرزندتک پیامد ینترمهم
 ستنتی شتکل بته انسانی روابط ۀتجرب .کنند دعوا و بازی یا رقابت او با
 روابتتط ۀشتتبک در و بتترادر یتتا ختتواهر داشتتتن از ناشتتی احستتاس ،آن

 و پیونتدها عامتل کته استت خاله و دایی ،عمه ،عمو مثل خویشاوندی
 یفرزنتدتک سیاست .هستند نخستین اجتماعی روابط در عاطفی ثبات
 تنهتایی و انتزوا ستمت بته هاخانواده این زا برآمده نسل شودمی سبب
 کته پسری رفتارهای ،انشناسروان تحقیقات اساس بر .شوند داده سوق
 .نتدارد ختواهر کته استت پستری رفتارهتای از هنجارترب ،دارد خواهر

 کته استت بتاور این بر ،انگلیسی معروف روانکاو و کودکان متخصص
 شتکوفایی و رشتد در اساستی و مهتم نقتش ،برادر و خواهر با ارتباط
 کتودک کته دکنتمی فراهم را امکان این ،ارتباط این .کندمی ایفا کودک
 و خالقیتت کنتدمتی کمتک او بته  کنتد بتازی را متفتاوتی هاینقش
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 و خشتتم دهتتدمتتی فرصتتت او بتته  دهتتد افتتزایش را اشخودجوشتتی
  کند هدایت را حس این آموزدمی او به و  کند ابراز را اشپرخاشگری

 آمتاده افراد با رویارویی و جامعه در زندگی برای را او که چیزی همان
  دارد تتنثیر نیتز والدین رشد در ،زیاد فرزندان که است گفتنی 1.کندمی
 تشتکیل و زیتاد فرزنتد داشتتن ،ازدواج» که است معتقد کیبنمک بیل

 شخصتیت شتدن ستاخته و والتدین رشتد بترای ،بتزرگ هایخانواده
  نویسد:می باره این در وی .«است مفید فرزندان

 قترار فرزنتدان پترورش در ،انستان پختگی و رشد عمومی ۀریش تنها

 وقتتی یعنتی  ترکم ،کردن کودکی ،تربیش فرزندان تعداد چه هر .دارد

 آدم ،کنیتد دیگتران رشتد و شتدن خوب صرف را خود زندگی شما

 کُنتد شتما رشتد ،کتم هایبچته داشتتن با ولی  بود خواهید دیگری

  2.دش خواهد

 به بزرگ خانوادة دارای مردان که چیزی بهترین» گوید:می ب ر کمن جان
 3.«ستا انآن شدةساخته شخصیت   همین ،آورندمی دست

  منطقیغیر انتظارات .6

 انتظتارات و والتدین افراطتی انتظتارات فرعی مضمون دو به پیامد این
 انتظتارات به والدین افراطی انتظارات .شودمی تقسیم فرزندتک افراطی
 اشتاره ختانواده فرزنتد تنهتا برای جانبههمه گذاریسرمایه قبال در آنها
 بته ،دارد اختصتاص نفتر یتک به توجهات و امکانات ۀهم وقتی .دارد
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 والتدین .رودمتی بتاال نیتز او از توقعات و انتظارات سطح ،میزان ناهم
 تحقق خود فرزند تنها در را خود ۀنیافتدست آرزوهای ۀهم دارند سعی

 ،دارد اختیتار در کته امکانتاتی دلیل به آنها فرزند خواهندمی یا ببخشند
 چنانچته ،دیگتر ستوی از .کنتد برآورده را آنها راتانتظا و آرزوها ۀهم
 اثر بر است ممکن ،باشد داشته قرار فرزندتک خدمت در امکانات ۀهم

 در و کنتد رشتد ینامناستب طرز به فرزندتک انتظارات ،نادرست تربیت
 دچتار ،روزمتره زنتدگی اجتمتاعی هتایواقعیت بتا مواجهته در آینده

 1.شود سرخوردگی

  ناراحتی و تنهایی احساس .7

 صتاحب و دهنتدمتی تشتکیل ختانواده کته هنگامی فرزندتک کودکان
 ،خاله من چرا» نظیر هاییسؤال با همواره هاآن فرزندان ،شوندمی فرزند
 ایجتاد بته موضتوع همتین و شوندمی مواجه «ندارم عمو یا عمه ،دایی
 داشتتن .شتودمتی منجر نیز فرزندتک والدین فرزندان در تنهایی حس
متی شتمار به اساسی نیازهای از یکی ،آن از ناشی هایمحبت و فامیل
 از دیگری هایمحبت چشیدن به والدین محبت بر عالوه فرزندان .رود
 سیستم ،موارد این که هستند نیازمند نیز وابسته هایفامیل محبت جمله
 در افتراد برای بزرگی هایحمایت و کندمی تقویت را فرد روانی ایمنی
 در یترقتوی ۀپشتتوان بتا تواننتدمتی افراد و شودمی محسوب زندگی
 برابتر در افتراد تحمتل افتزایش به موضوع همین .شوند حاضر جامعه
 فترد چراکه  شودمی منجر زندگی در نامالیمات و هاسختی ،هااسترس
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 او خالصانه که هستند افرادی داندمی و کندنمی کاریوکسبی احساس
 1.کنندمی حمایت را

 والدین استرس و اضطراب .8

 شتود،متی روروبه هاآن با فرزندتک کودک خود که هاییآسیب کنار در
 ایتن  کنتدمتی تهدیتد را کودکتان این ۀخانواد هم متعددی هایآسیب
 نتاکرده ختدای اگتر که کنندمی فکر و هستند نگران همواره هاخانواده
 ساخته هاآن از کاری هیچ ،بیاید وجود هب کودک یک این برای مشکلی
 آمدن وجود به از و دارند پراسترسی زندگی همواره والدین این .نیست
 فرزنتد داشتتن توانتایی کته هم هاییخانواده .هستند نگران ،اتفاق یک
 کته برنتدمی سر به موضوع این حسرت در همواره ،اندنداشته را بیشتر
 ایتن فرزنتد تنهتا ازدواج بتا .باشیم داشته بیشتری فرزندان نباید ما چرا

 در فرزندان این والدین ،اتفاقی هر تحت هاآن شدن دور یا و هاخانواده
 تعتداد اگتر کتهدرحتالی  کننتدمتی احساس بیشتری خأل خود زندگی
 دور ختانواده از فرزندان از یکی وقتی ،باشد آن از بیشتر یا دو فرزندان

 ایتن و رنددا حضور والدین خاطر تسالی رایب دیگر فرزندان ،شودمی
 را ختود تنهتایی والتدین این و آیدمی وجود به کمتر والدین برای خأل
  2.کنندمی پر دیگر فرزندان با

 پذیری نامناسبالگو. 9

هتیچ الگتویی در  ،دکنتفرزند رشد متیتک ۀکودکی که در یک خانواد
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 ،چندفرزند کودکان از همان سنین خردستالی ۀدر خانواد خانواده ندارد.
کننتد. در تر ختانواده مشتاهده میرفتار پدر و مادر را با فرزندان بزرگ

را  ختوب و بتد و کننتداز همان ابتدا خط قرمزها را شناسایی می ،واق 
فرزند، هیچ الگتویی وجتود نتدارد و بته کت ۀخانواددر شناسند. اما می

ناچار فرزند تنها مجبور استت الگوهتای ختود را از بیترون از خانته و 
فرزنتد خیلتی تتک ۀتربیت در ختانواد ،از این رو  خانواده انتخاب کند
 چندفرزندی است. ۀ دشوارتر از خانواد

ها چون از تتنثیر فضتاهای عمتومی و دوستتان از آنجا که اکثر خانواده
کننتد بتا فتراهم آوردن فرزندان خود بر آنها نگتران هستتند، ستعی می

امکانات مجازی و دیجیتالی پیشرفته، متدام فرزنتد ختود را در داختل 
های بسیار و تنها موجب صرف هزینهخانه مشغول کنند. این موضوع نه

یک فرهنتگ »شود، بلکه با ایجاد افزایش توقعات هر روزۀ فرزندان می
ناخواسته به انزوای هر چه بیشتر کودکتان کمتک  1«رسانهغنی از  اتاق
های تر با فراهم کردن دسترسی فرزندان به رستانهکند و از همه مهممی

بیشتر و عدم متدیریت متدت زمتان و محتتوای متوردنظر رستانه، بته 
بینتتد، طورغیرمستتتقیم بتته تنییتتد الگوهتتایی کتته فرزنتتد در رستتانه می

امروزه افراد به محتواهای فراملتی، فرادینتی پردازد. با توجه به اینکه می
شتماری از جملته های بیآسانی دسترسی دارنتد، آستیبو فراسنی، به

العتاده و عالقه به ادیان غیراستالمی، عقایتد غیرملتی، رفتارهتای خارق
کنتد. ها را تهدیتد میفرزندان خانوادهخطرناک، بلوغ زودرس، و... تک
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دفرزندی، احتمال کنتترل محتواهتای های چندر صورتی که در خانواده
 تر وجود دارد.نامناسب توسط خواهر یا برادر بزرگ

 یاری نکردن والدین در پیری  .10

ویژه در سنین پیری و کتمدر دین اسالم پیوسته بر احسان به والدین به
فرزنتد، هتای تکتوانی آنان تنکید شتده استت  امتا در اغلتب خانواده

گرایی مفرط، استتقالل و... هستتند و ایتن موضتوع فرزندان دچار کمال
شود گاه به تنهایی در شهر یا کشور دیگر زندگی کنند. گتاهی باعث می

مدام در پی پیشرفت تحصیلی یا شغلی هستند و گاه به دلیتل انتزوا، بتا 
تواننتد در کنند. از این رو، والدین نمیوالدین ارتباط عاطفی برقرار نمی

های فرزندان برختوردار شتوند و بستیاری از مایتتوانی از حسنین کم
کته شتود  درحالینیازهای جسمی، مالی، عاطفی و... آنان برطترف نمی

سازی نیازهای والدین بستیار های پرجمعیت، امکان برطرفدر خانواده
 فرزند است.های تکبیشتر از خانواده





 

 عفاف در فرزندان سازی حجاب وهای نهادینهراه

 *محبوبه ابراهیمی

 مقدمه
ای شتده های گستتردهعفاف بحث حجاب و ۀفلسف دربارۀ ضرورت و

سازی آن در میان نسل ترویج این فرهنگ در جامعه و نهادینه امااست. 
مستئلۀ بایسته استت. ایتن  آن واکاویجدید، از مسائل مهمی است که 

ها و مراکز فرهنگتی و نیتز تتالش و همتت مضتاعف مهم، تالش نهاد
طلبد. شاید تصور شود کته حجتاب فرزنتد ارتبتاطی بته والدین را می
 امتا در  حجابی فرزندان، مسئول نیستندو اینان در قبال بی ردوالدین ندا

ش والدین در حجتاب ، کاماًل برعکس است. اهمیت نقدینی هایآموزه
حجتاب، عتالوه بتر اینکته به حدی است که حتتی دختتر بی ،دختران

شتود، متادر باحجتابش نیتز در حجتابی مجتازات میخودش برای بی
  1شود.که از حجاب دخترش غفلت کرده، تنبیه میدلیل به این  ،آخرت
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د کیا تأ و روایاف قرآن ،والدین در تربیت فرزند یدیلکبا توجه به نقش 
ا یا»خود باشند:  ۀخانواد ید مراقب خود و اعضایه همگان باکد ننکیم
ذی  أَ  ُفَس یَها الَّ َُّوا ُقوا َأن  َُ لکُ َن آ ِحَااَ ُة َعلَ یکُ م  َو َأه  ااُ  َو ال  هاا ی  م  ناا ا  َوُقوُدَهاا الََّّ

نئِ   ۀخاود و خاانواد   ،دیا اماان آورده یه اکا ساان   کاى  1:ٌة ِغنٌظ ِشراٌد کَ َُ
 ؛دیا نگاه دار  ،هاسات ها و سان  زم آن انسانیهه کش را از آتر  یخو

. پیاامبر  «رندیه خرن و سات:گ که فرش:گان  بر آن نمارده شده کآتر  
ْواَلَدُکْ  »فرمودند: نیز  اکرم

َ
ُموا أ ْکآ 

َ
َدَبُهْ  ُیْغَفْآ َلُکـْ   أ

َ
ُنوا أ ْحس 

َ
فرزنادان:ان   2:َو أ

 .«را اح:رام کنید و آداب آنان را نیکو کنید تا آمرزیده شوید
  پوشش اسالمی فرزندان تتالش کننتد بنابراین بایسته است والدین در

 .مند باشداین امر باید روش هرچند که
تواننتد عملکتردی نوجتوان می والدین در ترویج عفاف نتزد کتودک و

هایی بازدارنده یا برانگیزنده داشته باشند. نوع تنثیرگذاری آنان بتا شتیوه
پیوسته تنکید شده که والتدین همتواره  .ندریگمیمرتبط است که به کار 

باید در شیوۀ تربیتی خویش از ابزارهای متناسب بتا ستن فرزنتد بهتره 
محتترک فرزنتتد در  ،بتترای نمونتته در کتتودکی عنصتتر محبتتت  گیرنتتد

از اشتباهات رایتج والتدین ایتن »تنثیرپذیری از والدین است. متنسفانه 
ادرستت و نتاقص های ناست که از کودکی فرزندان خود را به پوشش

که آموزش حجاب باید در کودکی انجام شتود دهند. درحالیعادت می
از کتودکی، دختتران را بته حجتاب  کتهو بر همین اساس تنکید شتده 
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حجتابی و از عتادت کتردن آنهتا بته بی ،با این روش تا 1«هندعادت د
هایی که گیری شود. در ذیل به برخی از روشپیش ،بیگانگی با حجاب

 ستازی حجتاب و عفتاف در کودکتان وبرای نهادینتهتوانند میوالدین 
 .شودپرداخته می ،دکنننوجوانان استفاده 

 لیتمث مندی ازبهره .1

توان برخی مفاهیم عقلی ت رفتاری را برای کودکان با تشبیه و تمثیل می
ها به مسائل زنتدگی قابل فهم ساخت. تبیین مسائل اخالقی و تشبیه آن

بترای  2انجامتد.دگاری و تعمیق آن در ذهن کودکتان میبه مان ،روزمره
 ۀها جواهرات خود را در خانچرا خانم»توان از کودک پرسید: مثال، می
تو هم  یموها»دهی وی گفته شود: پس از پاسخ «د؟نکنیم یخود مخف

 . «نگه داشته شود ید نامحرمان مخفید از دیمانند جواهر است که با
د و نیرا از روکش و کاغذش خارج ک یکی  دیدو عدد شکالت بردار یا
د. یندازین بیزم هدارید. سپس هر دو را ب را همراه با پوشش نگه یگرید

او بته طتور معمتول  «دهتی؟یح میکدام را تترج»د: وییگببعد به فرزند 
تتوان بتا صتورت می دارد. در ایتنیشکالت محفوظ با پوست را برمت

ن یتا»گیری از تمثیل در ذهن کتودک پرداختت: چنین عباراتی به نتیجه
 ،شه سالم و خوب بمانییهم یحجاب و پوشش. اگر دوست دار یعنی
  3.«یمثل حجاب از خودت مواظبت کن یزید با چیبا

                                                           

 .8۴0، ص۲  جرسائل حجابیه. رسول جعفریان  1

 .206  صشناسی تربیت دینی در کودکآسیب جعفری محمد . 2
3. http://basirat.ir/fa/news/303436 
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 گوییقصه .2
هنر قصه و داستان این است که بتا عاطفته و احستاس کتودک درگیتر 

روش مناسبی است برای بیان بسیاری از مستائل کته اثبتات شود و می
را در حتد فهتم  هتاتتوان آنآنها نیازمند استداللی قتوی استت کته نمی

های زیتادی قصته ،کودکان شرح داد. در قرآن، روایات و تاریخ استالم
اهیم و دستورهای دینتی بته فعالوه بر آموزش مدر آنها وجود دارد که 

همچنتین  1شود.سرنوشت دیگران نیز تنکید میگیری از بر عبرت، افراد
از جملته افتراد مشتهور و یتا  ،های دیگتر افترادتوان از سرنوشتتمی

تکتریم »اجتمتاعی استتفاده کترد.  هایآموز آستیبعبرت یاهگزارش
ها که اغلب از طریتق بیتان سرگذشتت ها و نکوهش ضدارزشارزش
بته طتور  ،بته خصتوص در دروان کتودکی ،گیتردها صورت میانسان

ها را گوشتزد ارزش پاکدامنی و رعایت حریم ،ناخودآگاه و نامحسوس
این دو مفهوم را در زندگی مخاطبان  ،های خطرکند و با اعالم زمینهمی

  2«د.کنخویش نهادینه می

 تشویق و ترغیب  .3
  از هستتند بلکه پتذیرفتنی ،کردنی نیستندها تحمیلدر تربیت دینی، پیام

هتای دینتی را بتا تشتویق و است والدین بکوشتند آموزهاین رو، الزم 
تر زبتانی و لطافتت ستخن، پتذیرفتنیترغیب همراه کنند و آن را با نرم

 ،های دلنشین و زیبا در دعوت فرزندان به حجاباستفاده از واژه 3ند.کن
                                                           

 .98  ص«های اخالقی در کودکانسازی ارزشنهادینه»آرا و همکاران  . مریم صف1
های خانواده پیرامون نهادینه کردن های تربیتی و آموزشبررسی شیوه»بپری ملکی   .2

 .6  ص«و حفظ حجاب و عفاف در کودکان و نوجوانان
 .۱۱۴  صتربیت دینی فرزندانالاه یوسفیان  نعمت .3
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هتای الزم استت بیشتتر دربتارۀ زیبایی زمینهنقش اساسی دارد. در این 
های ستخت آن در و سخن از گناه و مجازاتحجاب سخن گفته شود 

صحبت دوستانه و سرشار از دوستتی و محبتت  1.بعد قرار گیرد ۀمرحل
 با فرزند نیز در تنثیرگذاری سخن، مؤثر است. 

توان با پاسخ مثبت در برابتر رفتتار در تشویق کودکان به حجاب نیز می
مطلوب کودک به تحسین او پرداختت. پاستخگویی ممکتن استت بته 

از جمله ستایش رفتار، ابتراز مهترورزی، واگتذاری  ،های مختلفیوهش
 2او باشتد. هپتاداش بت ۀهای متناسب با رفتتار فرزنتد و وعتدمسئولیت

َتَق کَ عَ  اْبَنَتهُ  َعُآَح  من»فرموده:  خدا َْ َ
ُنَما أ

َ
ْن  أ َ   َرَاَب   م  ْسـَما کسی که  3: یُوْلد  إ 
اى از فرزندان اسماعیل است که بنده دخترش را خوشحال کند، مثل آن

 .«را آزاد کرده باشد
اى از دست فرزند شرورشان کالفه شده بودند و پدر نیز گویند خانواده

به امید اینکه بر اثتر تنبیته، دستت از  ،گرفتهر بار او را به باد کتک می
اى نداشت. روزى پدری کته از دستت کارهاى زشتش بردارد  اما فایده

رش به تنتگ آمتده بتود، دستت فرزنتد ختود را گرفتت و فرزند شرو
آورد و از وى شتکایت کترد.  ابوالحستن حضترتزنتان، نتزد نفس

پرستید: پتس چگونته امتام . مرد از  «فرزندت را نزن»حضرت فرمود: 
کتردنش از او دورى و بتراى ادب»فرزندم را تربیت کنم  امام ادامه داد: 

                                                           

 .۴8  صشونداب میچگونه فرزندان ما با حجاحمد لقمانی   .1

های خانواده پیرامون نهادینه کردن های تربیتی و آموزشبررسی شیوه»بپری ملکی   .2

 .3  ص«و حفظ حجاب و عفاف در کودکان و نوجوانان

 .221  صمکارم األخالقطبرسی  حسن بن فضل . 3
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ولی مواظب باش که قهرت زیاد طول نکشتد »فرمود:  سپس 1« قهر کن
  2.«و هرچه زودتر با فرزندت آشتی کن

 نصیحت و موعظه. 4

 های مادی  زندگی خود، همیشه در معرض جهتلانسان به دلیل ویژگی
زدایی او غفلت قرار دارد. استفاده از موعظته و نصتیحت، در غفلتت و

بلکه بته  ،بسیار مؤثر خواهد بود. دختران نیز از این قاعده مستثنا نیستند
ند. بنتابراین هست پذیرترمادر، نصیحت لحاظ وابستگی عاطفی به پدر و

گیری از پند، موعظه و نصیحت، بسیار اثربخش در تربیت دختران، بهره
، «قلتب ۀکننتدزنده»واهد بود. در مناب  دینتی، از موعظته بته عنتوان خ
نتام بترده شتده  «غفلتت ۀکنندبرطرف»و  «دل ۀجالدهند»، «بیداربخش»

بنابراین والدین موعظه و نصیحت را باید در دستور کتار ختود  3است.
موعظته و نصتیحت بته  معصتومین ۀه در ستیرکتچنان  قرار دهند

های زیتادی مبنتی بتر توصتیه شود  همچنین شتواهدفرزندان دیده می
بیتت شتود. نیتز اهلدیده می انبزرگانی همچون لقمان حکیم به فرزند

بته  بترای نمونته، امتام علتی  فراوانی بر موعظه داشتند هایتوصیه
اْلَمْو  َک َاْیَب     ْح اَ »کند: توصیه می فرزندشان امام حسن َظـ ب  دلتت را  4:َ 

 «زنده نگاه دار با موعظه 
 از  البته در موعظه به فرزندان نکات زیادی را باید مورد توجه قترار داد

                                                           
 .89  صعدة الداعی  حلیاحمد بن محمد ابن فهد . 1
 .18  صحکایت تربیتیصد   بذرافشانمرتضی . 2
 .194، ص2ج   بیتو اهل سیرۀ تربیتی پیامبر  داوودیمحمد . 3
 .69  صتحف العقولشعبه حرانی  . ابن4
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هتای آمیتز و امتر و نهیجمله اینکه موعظه نباید با برخوردهای تحکتم
دعتوت و موعظته بایتد بته  ،برانگیز همراه باشد. عالوه بر ایتنلجاجت

یعنی در هتر وضتعیت فکتری و روحتی   موق  و سنجیده و بجا باشد
 1با او رفتار شود. ،فرزند، متناسب با همان وضعیت و سطح توق  فرزند

های متعلق به نسل و مقتضیات زمان دیگر گاهی والدین روش متنسفانه
که فرزنتدان بته حالیکنند  دررا به اجبار به فرزندان خویش تحمیل می
ها و مطالبتات به دنبال خواستته دلیل تغییر شرایط و موقعیت اجتماعی،

ـآوا َاوالَدُکـ  »فرمایتد: می علتی   در این باره، امامدیگری هستند ال َتقس 
ُک  َزمان  َغیآ  َزمان  ُه  َمویواوَن ل  َنّ ُک ، َعا  ی  نداب  فرزندانتان را بتر آداب ختود  2:ََ

ه تربیت نکنید  چراکه آنها برای ]آینده و[ زمانی غیر از زمان شما آفریتد
 .«اندشده

 الگوسازی  . الگودهی و5

یعنتتی از طریتتق رفتتتار و  ،تواننتتد بتته صتتورت غیرمستتتقیموالتتدین می
سازی حجاب به نهادینه ،های گفتاریبدون استفاده از آموزش ،عملکرد

حجتاب و  ۀو عفاف در فرزندان بپردازند. معموالً متادرانی کته دغدغت
عفاف دارند و در برختورد بتا نتامحرم، رفتتار عفیفانته از ختود نشتان 

دهند و این حالت در وجود آنها نهادینه شده استت، در عمتل و بته می
ستازی بتاور حجتاب و عفتاف در فرزنتد طور غیرمستقیم بته نهادینته

 ند. زپردامیخویش 

                                                           

 .۱5۳  صتعلیم و تربیت اسالمی. محسن شکوهی  1

 .267، ص20  جشرح نهج البالغهالحدید  ابی. ابن2
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 های متتؤثر در نهادینتته کتتردن حجتتاب و عفتتاف، روشیکتتی از شتتیوه
گیترد الگویی است. در این روش، فرد از افراد دیگر سرمشق و الگو می

کنتد. در اینجتا بایتد و خود را با آنان همساز می یو از رفتار آنان پیرو
والتدین  ،گیرنتدگفت یکی از اولین کسانی که فرزندان از آنان الگو می

 ، شتنیداری،از حیتث دیتداری دهستند و بنابراین پدران و متادران بایت
 1حسنه باشند. ۀاسو ،گفتاری و کرداری

تنثیرگتذاری در باورهتای  همسویی رفتار و گفتار والدین، نقش مهتم و
کودکتان بته ایتن دلیتل کته  ،در واقت  2دینی و اخالقی فرزنتدان دارد.

داشتته باشتند، تمتام  یدرستت یریتگشتان هتدفیارهاکتواننتد در ینم
ات آنهتا را کتال و حراعمت و استتان یتوجهشان به پدر و مادر و اطراف

بنابراین برای باحجاب شتدن فرزنتدان، الزم  3نند.کید میمشاهده و تقل
د تا باشاست مادر، خود الگوی درست حجاب و رفتارهای توأم با حیا 

د و فرزند نیز به حجاب وش او انطباق رفتار و گفتارش سبب تنثیر کالم
الگتوی عملتی  ،ویژه متادرانوالدین به دلیل،گرایش پیدا کند. به همین 

شود چنانچه متادران بته تربیتت اخالقتی دختران هستند و لذا گفته می
 ،توانند فرزندان را هم بته اختالق و آداب دیتندینی، آراسته شوند، می

  4ند.کنمزین 

                                                           

   در:«مفاهیم حجاب و عفافکودکی، بهترین دوران برای آموزش ». جواد درستکار  1
http://news.police.ir/News/fullStory_printversion.do?Id=286942 

 .۱۱۴  صتربیت دینی فرزندانالاه یوسفیان  . نعمت2

 .38  صآنچه والدین و مربیان باید بدانند. رضا فرهادیان  3

 .8۴0، ص۲  جرسائل حجابیه. رسول جعفریان  4
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فیَفـ   » :فرمایدمی به همین جهت امام صادق ََ ـُه  مُّ
ُ
َمـْن کاَنـْل أ  1:ُطوب  ل 

 .«ال کسی که مادرش عفیفه باشدخوشا به ح

 استعداد هویت وشناخت  .6
های تربیتی که موجب نهادینته شتدن حجتاب و عفتاف از دیگر شیوه

شود انستان بته شناسی باعث میهویت .است «شناسیهویت» ،شودمی
شتود.  هتدایتهتای رفتتار ختویش های درونی انگیزهترین الیهعمیق

یابد که خداوند او را بترای هتدفی درمی ،انسان با تعمق در وجود خود
متعالی آفریده است و نباید گوهر ارزشتمند وجتودی ختود را ارزان از 

دهد. در این روش، تمام تالش والدین این است کته کتودک و بدست 
های خود را بشناستد و بته عتزت نوجوان، ارزش وجودی و توانمندی

ستربلندی  یارتقتابترای حفتظ و  را و اقدامات الزم بددرونی دست یا
خود انجام دهتد. اگتر احستاس خودبتاوری در کودکتان و نوجوانتان 

کنند ارزش خود را حفظ تقویت شود، همیشه و در تمام امور سعی می
از  2.نتدبروند و رو به تعتالی نها آلوده نکد و نفس خود را به پلیدینکن

ایتتن رو، در اولتتین مرحلتته الزم استتت ارزش وجتتودی دختتتر بتته او 
متینده شود تا وی دریابد که ارزشش در بتدن متادی خالصته نشناسا

د و مقام او بسیار باالتر و واالتر از آن است که بتا خودنمتایی، ایتن وش
بتا ایتن روشتنگری، دختتر  3ارزش زودگذر را برای خود کسب کنتد.

                                                           
 .285، ص5  ج نوارألا بحارمجلسی  محمدباقر . 1
های مؤثر برای نهادینه کردن حجتاب و عفتاف در شیوه. سیدمحمدرضا عالءالدین  2

، 37ش ،1389زمستان  ،وثری کقرآنمجله   کودکان و نوجوانان از منظر قرآن و روایات
 .138ص

 .۹۲  صعفت و پاکدامنی در اسالم. محمود اکبری  3
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کند و عفتت یابد کسی که حجاب را انتخاب مینوجوان و جوان درمی
ری و متدیریت یتگحقیقتت، مهتارت تصتمیمگزیند، در و حیا را برمی

تمرکز فکری و روحی برای رشد  ۀزمین و احساس با عقل را فعال کرده
 1و پیشرفت علمی را در خود فراهم کرده است.

 تعمیق معرفت دینی. 7 

امتا  ،ممکن است نسل جدید، احکام مربوط به حجاب را شنیده باشتند
اتفاق نیفتاده است. بته تعبیتر نیز تحلیل مسئله برای آنها  تفکر و تعقل و

های آن، ضترورتو  توانند با تحلیتل حجتابدیگر، برخی مادران نمی
کته الزم استت درحالی  حجاب آشنا کنند ۀفرزند را با حقیقت و فلسف

هتا بته ترین تحلیلها و عمیقحجاب و پوشش اسالمی با بهترین روش
اب عملتی حجت ۀکه این مسئله دربتاره شود  درحالیعرضنسل جدید 
هتا، نظری در مقالته ۀحجاب، در حوز دربارۀهای اساسی نشده و بحث

عملتی آن نادیتده  ۀها و سمینارها مورد توجه قرار گرفته و جنبهمایش
ای در این زمینته برخورد ریشه که باید توجه داشت 2گرفته شده است.

 ۀرابطت ،و نهادینه شدن آن در وجود فرزندان، بتا مانتدگاری آن در فترد
فرزنتدان  درلذا والدین بایتد در نهادینته شتدن حجتاب  3مستقیم دارد.
پتذیر امکتان ،مهم با ایجاد و تعمیق معرفت دینیمسئلۀ این  .تالش کنند
 خواهد بود.

الاه اراکتی نقتل آیتت بر این اساس، مادران باید الگوی دختران باشتند.
                                                           

 .77)حجاب و مدیریت احساس(  ص حجابنگاهی دیگر به . عبدالحمید واسطی  1
 .۴۳  صشوندچگونه فرزندان ما با حجاب می. احمد لقمانی  2
 .۹۱  صعفت و پاکدامنی در اسالم. محمود اکبری  3
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 رفتتی الاه بروجردشخصی نزد مرحوم آیتقبل از انقالب،  که کندمی
، در خواب دیدم سه قرآن در خانه دارم کته بته ترتیتب» :و عرض کرد

یکی بزرگ و دیگری متوسط و سومی کوچک است و دیتدم هتر سته 
بزرگ کامالً ستوخت و  آتش گرفتند. تا آمدم آنها را خاموش کنم، قرآن

ولتی موفتق شتدم قترآن کوچتک را کته   کلی از بین رفتدومی نیز به
آیتت الاه « د، خاموش کنم. تعبیر خوابم چیست؟اطرافش آتش گرفته بو

در تهران شخصی بته  ولی  دانممن تعبیر خواب نمی»بروجردی فرمود: 
ست که در تعبیر خواب استاد استت. نتزد ه الاه سیداحمد قمینام آیت

الاه گویتد نتزد آیتتآن شتخص می .«ایشان برو تا خوابت را تعبیر کند
تتو سته »فرمتود:  ایشانسیداحمد قمی رفتم و خوابم را تعریف کردم. 

دختر داری که یکی بزرگ و دیگری متوسط و سومی کوچتک استت. 
لی و دومی بی بودند کته  یهمان دو قرآن، حجاب شدند. آن دودختر اوا

اش تمتام شتد و ولی دختتر ستومت تتا درس ابتتدایی  کاماًل سوختند
حجاب شود، گفتی دیگر به این بهانه بی و ر برودباالت ۀخواست به دور

دهم این دختر از دستم برود و او را از رفتن به دبیرستان من  اجازه نمی
ولی آتتش آن را   همان قرآن کوچک است. اطرافش سوخت او  کردی

مرد گفتت: کتامالً  «درست است؟، خاموش کردی. آیا اینها را که گفتم
 1«.درست است

                                                           

 .414  صنقش زنان صالحه در اصالح جامعهالاه حسینی  . سید نعمت1





 

 مجازی فضای در روابط خانوادگی و فردی هایآسیب

 *ابراهیمی محبوبه

 مقدمه
 ،فترد امتا ،دارد افتراد رفتاه و آستایش در زیتادی نقش مجازی فضای
 آمارهتای .دکنتمتی مواجته جدیتدی هایآسیب با را جامعه و خانواده
 هایرستانه دۀگستتر حضتور نمایانگر ،اینترنت کاربران تعداد از متعدد

 را زیتادی زمتان ایرانیتانکته چنان 1 استت ایرانتی جامعۀ در اجتماعی
 ،۹۶ ستال در ،رسمی آمار طبق 2.کنندمی اینترنت در وجوجست صرف
  3.است رسیده نفر میلیون 5۶ به ،ایران در اینترنت کاربران تعداد

 بحث بایستگی (الف
 ۀناشتناخت و شتناخته هایآستیب شناخت ،است مهم میان این در آنچه

                                                           
 .کارشناس ارشد مدرسی معارف *

 .۱۱۱، ص1، ش مجله پایش سبک زندگی  «های اجتماعیشناسی شبکهآسیب. »1
 .۴۱7  صهای فراروی جهان اسالم در فضای مجازیظرفیتزاد  مرشدیعلی . 2
، ۹7اردیبهشتت  ۶. مشرق نیتوز  آخترین آمتار کتاربران فضتای مجتازی در ایتران  3

mashreghnews.ir به نقل از منصورامینی ریتیس ستازمان فضتای مجتازی ستراج در  
  .ها، راهکارها و آینده پیش روفضای مجازی، چالشهمایش 
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 بتودن ناشناخته که است این مسلم قدر .ستا هاخانواده برای فضا این
 استت صمیمی روابط و اعتماد جلبدر  مهمی عامل ،فضا این رد افراد
روش بترای .دشتومتی منجتر نتاگوار اتفاقتاتی بته متوارد بیشتردر  که

 استت بایستته ،مجتازی فضای از مشروع و معقول ۀاستفاد و مندسازی
 رعایتت در اینجتا بترای .شتود بررستی روابتط ایتن هایآسیب برخی
 .شودمی اشاره خانوادگی و فردی هایآسیب به تنها ،اختصار

  فردی هایآسیب (ب
 کته دارد یمتعتدد فردی هایآسیب ،مجازی فضای در نامشروع طبروا

 از: عبارتند هاآن از برخی

 اخالقی آسیب .1

 روابتط وارد عقلتی و شترعی متوازین رعایتت بتدون مرد یا زن وقتی
 اخالقتی مهم هایآسیب ،شوندمی مخالف جنس با عاطفی و صمیمانه

 ،اخالقتی فضایل بردن بین از ،هاآسیب این از یکی .شودبه فرد وارد می
 عفتت و حیتا مرزهای شدن کمرنگ بر فضا این و است عفت همچون

 هایشوخی ،کذب مطالب ۀاشاع ،گراییبیهوده موجب و دگذارمی تنثیر
متی مجتازی فضتای در تهمت رواجو  ،زاآسیب هاینگاه ،حدومرزبی

 بتین خصوصتی گویوگفتت هایاتاق ،ذکرشده موارد بر عالوه 1.شود
متی ،مجتازی هایشتبکه و هاسایت نیز و اجتماعی هایشبکه در افراد
منجتر  اخالقی فساد گسترش به ،ناسالم جنسی رفتارهای ایجاد با تواند
 مطالتب بیتان بتا فترد ،واقت  در 2.آورد بتار بته زیادی صدمات و شود

                                                           
 .8۲  صبیم موج. علی رهبر  1
 . ۱5۴  صهای نوپدید آنشناسی خانواده و آسیبجامعهکلثوم دنیایی  . رضا اکبری و ام2
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از جملته  ،کتذب ایتن که دارد نظر مورد فرد جذب در سعی غیرواقعی
 زناشتویی زندگی شک بدون که است مهم و جدی اخالقی هایآسیب
 اهتداف از را فرد ،حال عین در و کرد دخواه تهدید را همسرش با فرد

 قرارهتای متثالً  .دستازمی دور ،اسالمی اخالق با توأم زندگی و متعالی
یتک  شد باعث ،مجازی فضای و اینترنت با همسر آشناکردنو  یاینترنت
 شتروع زمتانی از متاجرا .کند طالق درخواست سالگی ۳۳ سن در مرد
 دادگتاه مشاور به او .کرد فعال را شخانم همراه تلفن اینترنت او که شد

 اتفاقی خیلی و بود غذا پختن مشغول همسرم یروز» گوید:می خانواده
 بتاز کته را فهرستت .شتدم چتت فضای وارد و برداشتم را اشگوشی
 .بتود شتده حتبس امسینه در نفس .دیدم را غریبه مرد چند اسم ،کردم
 بتاورم ،دیتدممی کته را چیتزی .خوانتدم و کتردم باز را همه یکییکی
 برقترار اینترنتی ۀرابط ،مختلف هایشهرستان از مرد چند با او .شدنمی
 هتم با تا بیاید تهران به او که ندبود گذاشته قرار هاآن از یکی با و کرده
 در خواستتم همسترم از ،پریتدهرنگ و زدهبهت ۀقیاف با .بروند سینما به
 یکتی با است قرار گفتم وقتی اما  کرد انکار ابتدا .دهد توضیح باره این
 چتت و ایمیتل از چیز همه» :گفت و کرد گریه ،بروی سینما به نآنا از

 ،اتفاق این از بعد .«است شده کشیده گذاشتن قرار به کار و دهش شروع
 1.«دهم طالق را همسرم گرفتم تصمیم

  روانی و روحی و جسمی هایآسیب .2

 به و فضا این در وقت صرف نیازمند ،مجازی فضای در نامشروع ۀرابط
 و روحتی ،جستمی پیامتدهای ،امر این و است فضا این به اعتیاد نوعی

                                                           

1.http://jamejamonline.ir/online/2811857274846653879  (22/4/96 )  
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 هایتانتدوم در کشتیدگی و درد  داشتت خواهد پی در متعددی روانی
 و خستتگی  هتاماهیچته ،پشتت ،کمتر درد ،ختوابیبی 1،دست تسش

 هایکیستت همچنتین و پتا و گتردن در آرتروز ۀعارض 2،چشم ضعف
 و عضتالت خشکی ،فقرات ستون در مشکالت ،دست مچ در مفصلی
 فضتای از افراطتی ۀاستتفاد جستمی هایآستیب از ،چاقی و هاماهیچه
 همچتون آثتاری کته باورند این بر کارشناسان همچنین 3.است مجازی
 چتون عتواملی اثتر رد کته ختون فشار و قلب ضربان ،تنفس در تغییر
 بتاقی فترد در است ممکن ،آمده پدید مجازی فضاهای در زیاد هیجان
 4.شود آمیزخشونت رفتارهای بروز باعث ،مانده
 کتردن چت هاساعت و مجازی فضای از رویهبی ۀاستفاد ،کلی طور به
 ،نتیجته در و دهتدمتی کتاهش را بدنی فعالیت ،اجتماعی هایشبکه در

 ایتن .کنتدمتی مختل را همگانی و عمومی و خانوادگی ،فردی سالمت
 فضتای اساستی هایآستیب از ،بتدنی هایفعالیت کاهش و تحرکیبی

 در ،فضتا این در روابط با تواندمی که است هاانسان زندگی در مجازی
 .دکن درگیر را فرد ،طوالنی زمان
 روابتط از حاصتل روانتی و روحتی هایآستیب برختی ،این بر عالوه
 ،حوصتلگیبی ،افسردگی  گرفت نادیده تواننمی را هاشبکه در مجازی

  5.است هاآسیب این ۀجمل از ،بدخلقی و تندخویی
                                                           

 .۴۳  صدنیای دیجیتال با تنکید بر نوجوانان. اسماعیل سعدی پور  1
 .۱7  ص«های فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمیآسیب»اکبر شاملی  . علی2
 ۱55کلثوم دنیایی  همان  ص. رضا اکبری و ام3
 .۴۹  صهمانسعدی پور  اسماعیل . 4
 .۲5  صاعتیاد به اینترنت. احمد امیدوار و علی اکبر صارمی  5
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 پتی در کته است آثاری ،روابط این روانی و روحی هایآسیب جمله از
 .گیتردمی صورت مجازی فضای در روابط این از افراد هایسوءاستفاده

 در واتستا  در پستری و دختر دوستی ماجرایبه  توانمی نمونه رایب
 بته اعتمتاد و ستادگی بتا دختتر ماجرا این در که دکر اشاره ۱۳۹۴ سال

 بتا را اشزندگی اسرار تمام و شد او ۀدلبست ،پسر غیرواقعی هایحرف
 مالقتاتی قرار ،دختر اعتماد جلب با پسر ،مقابل در .گذاشت میان در او
 بتا ،زابتل بته مشتهد از دختتر انتقال و ربودن ضمن و داده ترتیب او با

 از ،دختتر ۀختانواد از تومتان میلیتون 700 درخواستت و گروگانگیری
 1.دکر سوءاستفاده او اطالعات و اعتماد

 جنسی انحراف .3

 مجتازی فضتاهای و اینترنتت در چشتمگیر طور به که مسائلی از یکی
 ،واقت  در 2.استت شتهوانی مسائل ترویج و نگاریهرزه ،یافته گسترش
 افتزایش را جنستی مستائل ۀاشتاع یا نگاریهرزه امکان مجازی فضای
 بته ،مستهجن هایعکس و هافیلم به دسترسی ،این از پیش 3.است داده

ات بستیار صتفح روزانته ،آمارهتا جدیتدترین طبتق  نبود امروز آسانی
 .شتودمتیایجتاد  اینترنت در جنسی و غیراخالقی هایزیادی در زمینه

 ،پورنو و غیراخالقی هایفیلم و هاعکس این دیدن به بیمارگونه عادت
  4.شودمی واقعی هایآسیب و پرخطر جنسی رفتارهای بروز موجب

                                                           

 «.ساله  ۲0های مجازی برای دختر عاقبت دوستی». باشگاه خبرنگاران جوان  1

 .۴۱۲  صهمانزاد  مرشدیعلی . 2

 .۱۴7  صخانواده مسلمان و فضای مجازی. سعیدرضا عاملی  3

 .۱5۶  صهماندنیایی  کلثوم . رضا اکبری و ام4
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  خانوادگی هایآسیب (ج
 فضتای در غیرشرعی هایمحبت و نامشروع ۀرابط ،فردی آثار بر عالوه
  باشد داشته همراه به همسران روابط بر سوئی آثار تواندمی مجازی

 خانوادگی روابط شدن کم .1

 ،باشتد بیشتتر ختانواده در مجتازی هایشتبکه از استفاده میزان چه هر
متی نشتان مریکاآ در اخیر تحقیقات .شودمی کمتر خانوادگی تعامالت

 کته کستانی بتا مقایسه در جمعی هایرسانه و اینترنت کاربران که دهد
 مطالعتات همچنتین 1.گذرانندمی خانواده با کمتری وقت ،نیستند کاربر
 و دوستتان دیدار به کمتر ،اجتماعی هایشبکه کاربران که دهدمی نشان

 بتا مجازی فضای در کنندمی سعی آن جای به و روندمی خود بستگان
 صتحبتکمتر  خود خانواده اعضای با افراد این .کنند برقرار ارتباط آنها
 و کارهتا ،هستتند ختود ختانواده اعضای کنار در که هنگامی و کنندمی

 2.کننتدمی پیگیری اجتماعی هایشبکه در را خود شخصی هایفعالیت
 تتنثیر افتراد ختانوادگی روابتط بتر اجتمتاعی هایشبکه ،ترتیب این به

 .دشومی خانوادگی زندگی سبک تغییر موجب ،گذاشته

 همسر به خیانت .2

 و تتداوم و غریبته افتراد بتا عتاطفی متقابتل روابط به همسران ورود با
 مختالف جنس با روابط گیریشکل امکان ،هاصمیمیت تدریجی تعمیق

 روابتط گیریشکل موجبات ،عوامل این و شده زیاد مجازی فضای در
                                                           

 .۱5۲  صهمان. 1

 .۱۱۳ص  مجله پایش سبک زندگی  «های اجتماعیشناسی شبکهآسیب. »2
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 بته خیانتت بته و زنتدمی رقم را نامحرم افراد بین آلودگناه و نامشروع
 شتکل خزنتده و تتدریجی حتدی بته رونتد این .شودمی منجر همسر
 خیانتت گیریشتکل متوجته افتراد خود ،مواق  بسیاری در که گیردمی
  1.شوندنمی

 دنیتای و اجتمتاعی هایشتبکه گتذاریتنثیر مؤید نیز پژوهشی شواهد
 روابتط چتارچوب از ختارج) فرازناشتویی روابط برقراری در مجازی
 مجتازی هایشتبکه ۀرابط ،پژوهشی نتایج برای نمونه، است  (زناشویی

 صتورت بته ،رابطته ایتن 2.استت داده نشتان را خیانتت و همراه تلفن
 نیتز خیانتت بتر آنها تنثیر و خاص اجتماعی هایشبکهدربارۀ  ،موردی
 که شده حاصل نتایج این ،پژوهشی در ،مثال رایب و است شده بررسی

 افتزایش (مجتازی هایشبکه از یکی) بوکفیس از استفاده تراز چه هر
 پرخطتری رفتارهای برای زمینه و شده کاسته دینی هویت تراز از ،یافته

 3.شده است فراهم خیانت همچون
 بته اقتدام ،شتد مطلت  همسترش خیانتت از وقتتی دامتادتتازه یجوان

 درخواستت دادگتاه از ،یافتت نجتات مرگ از وقتی او .کرد خودکشی
                                                           

  «های اجتماعی مجازی در ایجاد مشکالت بین همسراننقش شبکه»هدایتی  فریفته . 1
 www.Iribnews.irخبرگزاری صداوسیما، 

اجتمتاعی مجتازی در روابتط های نقتش شتبکه»افشانی و همکتاران  سیدعلیرضا . 2
فصتلنامۀ مطالعتات امنیتت    «های مجازی تلفن همتراه(فرازناشویی )با تنکید بر شبکه

 .ش۱۳۹۶، تابستان 50، شاجتماعی
های اجتمتاعی اینترنتتی و تعامل در فضای مجازی شبکه»قاسمی و دیگران  وحید . 3

  «جوانان شهر اصتفهانبوک و تنثیر آن بر هویت دینی جوانان با پژوهش موردی فیس
 .۲، سال نوزدهم، شپژوهشی دین و ارتباطاتدوفصلنامۀ علمی
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 اجتمتاعی هتایشبکه دراین خانم  با که ساله ۲۴ جوان این .کرد طالق
 1.«...بود داده او با ازدواج به تن عجوالنه اقدام یک در ،بود شده آشنا

 زناشویی تعارضات .3
 فضتای در دلیلتی هتر بته ،مرد و زن از اعم هلنمت افراد وقتی ،واق  در

 روابتط در ناخوشتایندی اتفاقتات ،شوندمی ممنوع روابط وارد مجازی
 میتان اختالفات و تعارضات آنها از یکی که زنندمی رقم خود زناشویی
 کته استت آن از حاکی ،زمینه این در تحقیقی هاییافته .است همسران

 از زناشتتویی تعتارض ابعتاد تمتام بلکتته ،تعارضتات از بخشتی تنهانته
 ،جنستی روابتط ،همکتاری کاهش  یرندپذمی تنثیر اجتماعی هایشبکه

 خویشتان بتا رابطه ،همسر خویشان با رابطه ،مالی امور ،پذیریتحریک
 پتذیریتنثیر بیشترین که هستند مواردی جمله از ،فرزندان امور و ،خود
 آن از حاکی همچنین تحقیق این نتایج 2.دارند اجتماعی هایشبکه از را

 جنستی روابط ۀحوز در آسیب بیشترین ،هاآسیب این میان در که است
 ،نتتایج ایتن ،حال هر به اما 3.است مالی امور تنظیم در آسیب کمترین و

 تعارض میزان و اجتماعی هایشبکه از استفاده بین معنادار ۀرابط بیانگر
  .است همسران زناشویی

  طالق .4

 منتهتی ،مجتازی هایشتبکه در نامشروع روابط پیامدهای از دیگر یکی

                                                           
1. http://www.rokna.ir  (24/6/96 )  

بررستی ارتبتاط میتزان استتفاده و اعتیتاد بته »درودی  حمیتد اسکندری و حسین . 2
 .۲۳  ص«های اجتماعی بر گرایش به طالق و تعارضات زناشوییشبکه

 . همان.3
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 روابتط برقراری با افراد .است جدایی و طالق به زناشویی روابط شدن
 در و ماننتدمی غافتل واقعی فضای از ،مجازی فضای در ناسالم عاطفی
 ،هتم بتا صمیمانه ارتباط برقراری جای به ،شوهر و زن ،شرایطی چنین
 افزایش باعث عمل این و شوندمی مجازی فضای در وگوگفت مشغول
 با خانمی 1.شودمی جدایی بروز ،بعد مراحل در و همسران میان فاصله
 گفتت: قاضتی بته و داد طتالق دادخواستت خانواده دادگاه به مراجعه

 اینترنتت به شدنمتصل فکر به تنها ،آیدمی خانه به که شب هر شوهرم»
 تلگرام در و کندمی چت بوکفیس در ناآشنا هایدختر با دائم او .است

 ،بتوکفیس .ندارد معنایی او برای خانواده دیگر .است ارتباط در هاآن با
 دیگتر ،نشیندمی اینترنت پای وقتی شوهرم و شده من هووی و کابوس
 ،واقت  در .بنشتیند ستفره یتک سر من با شام برای حتی نیست حاضر
 شتب هتر کتابوس به ،موضوع این و کرده ازدواج بوکفیس با شوهرم

 هتایشکار جریان در تا روممی شوهرم کنار وقتی .است شده تبدیل من
 را ختود گوشتی یتا کتامپیوتر ۀصفح و زندمی فریاد سرم بر ،گیرم قرار
 پایتان هتایمناراحتی و مشکالت تا دادم طالق دادخواست .گرداندبرمی
 درستت .نیست دروغ ،شوممی جدا تو از گویممی وقتی بداند او و یابد
 شتوهرم ولتی ،دهتد رخ بایتد روزشدنبه و فناوری پیشرفت که است
 2.«فهممنمی را شوهر داشتن معنای دیگر من و کندمی رویزیاده
 شرکت ،۲0۱۴ سال در هکچنان  است جهانی ،پیامد این که است گفتنی
 شتناخته چینتی هتایزوج جتدایی اصلی عامل اجتماعی هایشبکه در

                                                           

 .۱5۲  صهای نوپدید آنشناسی خانواده و آسیبجامعهکلثوم دنیایی  . رضا اکبری و ام1
2. http://jamejamonline.ir/online/2811857274846653879 (22/4/96) . 
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 اجتماعی هایشبکه ،امریکا در هاپژوهش استناد به همچنین .است شده
 نیتز ایران در 1.دارند توجهیقابل نقش ،کشور این طالق هایپرونده در
 از پتایی رد ،طتالق هایدادخواست پنجم یک در ،هاگزارش اساس بر

 یتا مستتقیم هتاطتالق درصتد 5۶ و دارد وجتود اجتمتاعی هایشبکه
 درصد ۲5 تا ۲0 در نیز 2.است مرتبط اجتماعی هایشبکه با غیرمستقیم

 شتده ذکتر بتوکفیس ۀکلمت ،ختانواده هایدادگاه در طالق هایپرونده
  3.است
 بته اجتمتاعی هایشتبکه تنثیر بررسی» عنوان با مریکاآ در پژوهشی در

 هایشتبکه شد مشخص ،«طالق و زناشویی خیانت بر توئیتر خصوص
 ،همستر از غیتر افرادی با عاشقانه روابط ۀزمین کردن فراهم با اجتماعی
 4.دنشومی طالق نهایت در و زناشویی خیانت باعث

                                                           

  «های اجتماعی مجازی در ایجاد مشکالت بین همسراننقش شبکه»هدایتی  فریفته . 1

  www. Iribnews. irخبرگزاری صداوسیما، 

 . همان.2

 . همان.3

های اجتمتاعی مجتازی در روابتط نقتش شتبکه»افشانی و همکتاران  سیدعلیرضا . 4

فصتلنامۀ مطالعتات امنیتت   «های مجازی تلفن همتراه(فرازناشویی )با تنکید بر شبکه
 .ش۱۳۹۶، تابستان 50، شاجتماعی



 

 جرایم و امنیت در فضای سایبری

 *فرازپورمهدی سرگرد 

 مقدمه 
هتایی نستبت بته وضعیت فضای سایبری کشور و جترائم آن، تفتاوت

توجته بته اولویتت جترائم  جرائم امسال و سال قبل وجود دارد که بتا
کلیاتی درباره فضتای ستایبر و حتوزه تقستیم باید ،سایبری و عقبه آنها
هتای جترائم مصتادیق جترائم و اولویتت و ستپس بندی جترائم بیتان

 را تشریح کنیم.« سایبری»
هتای مختلتف زنتدگی اجتمتاعی بستری است که بخش ،فضای سایبر

پرداختت متالی، ارتبتاط اجتمتاعی،   قابل تعریتف هستتند آنافراد در 
حوزه خصوصتی  مکانات، خدمات چه درمندی از اتوانمندسازی، بهره

شتکل مجتازی  ،و دولتی، حوزه ازدواج و... . وقتی یک اجتماع انسانی
هتا و بخشی از همان آستیب مسلماً   در بستر این فضای سایبری بگیرد

 جرائم به این فضا کشیده خواهد شد.

                                                           

 .کارشناس پلیس فتا *
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 فضای سایبری و انحراف ذهنی
از انحراف ذهنتی  نشنت گرفتهشناسی یک پدیده جرم ،در حوزه جرائم

جترائم، سترریز  عتدم کارکردهاستت  گویتد:افراد وجتود دارد کته می
یعنی اگر انحراف ذهنی که در ذهتن   فرهنگی( -)کارکردهای اجتماعی

از جملته  ،های فضاهای مختلتفبا استفاده از قابلیت ،افراد وجود دارد
یل تبتد کند، بعد از مدتی به آسیب اجتماعیفضای سایبری تسری پیدا 

 . شودمی
و نیتز عتدم توانمندستازی آسیب اجتمتاعی  عدم کنترل و مهار بنابراین

شود کته منجر می به سرریزی در اجتماعپذیر در برابر آنها، اقشار آسیب
فراینتد انحرافتات ذهنتی و  ،یعنتی در همته جوانتب همان جرم است 

یک فراینتد شتناخته شتده استت. فضتای  ،ها تا ارتکاب جرمکجروی
هتا یتا هتا یتا در تکثتر توستعه آستیبنیز در انحراف کجروی سایبری

 گذارد.مستقیماً در ارتکاب جرم هم تنثیر می

 اقسام جرائم و مصادیق آن

 اند: جرائم به دو دسته تقسیم شده
   الف. جرائم سنتی
 .ب. جرائم نوپدید

این جرائم به واسطه افزایش ستطح کتاربری عمتوم متردم، در فضتای 
آمده است. جریان نوپدید در فضای ستایبری نیتز بته  سایبری به وجود

 شود:دو دسته تقسیم می
، انتشتار جرائم سنتی در بستر فضای سایبری که عبارتند از: سترقت. ۱



   71  جرایم و امنیت در فضای سایبری

 

 ها در فضای سایبری.انواع و اقسام توهینو تصاویر خصوصی افراد 
جریانی که فضای سایبری به صورت نوپدید با ختودش بته همتراه . ۲

 ت. آورده اس
میزان تنثیر فضای سایبر در ارتکاب جرائم سنتی  ،به بعد ۱۳۹۲از سال  

های متفتاوت های مختلفی که در مکانقابل توجه است. برای مثال آمار
هتای علت %۶5آوری شده است، بیانگر آن های گوناگون جم و اشکال

، نتزاع و درگیتری بتوده ۱۳۹0تا قبل از ستال  قتل به عنوان جرم سنتی،
های به قتل ،علت از سمت نزاع و درگیری بعد،به  ۱۳۹0. از سال است

هتا در بتروز قتتل ستهم نتزاع و درگیتری .خانوادگی تغییر کرده است
کاهش یافته و سهم بحث اختالفات ختانوادگی یتا قضتایای ناموستی 

از  ،افزایش یافته است. آنالیز آمار کلی کشور در حتوزه ارتکتاب جترم
نقتش فضتای ستایبری بته عنتوان که دهد میبه بعد نشان  ۱۳۹۲سال 

قابتل  ،های ختانوادگیچینی برای ارتکاب قتلوسیله یا ابزاری در زمینه
 توجه است.

یک جهش پیدا  ۱۳۹۲از سال  ،جرائم سنتی به وسیله ابزار فضای سایبر
پلیس مبارزه بتا متواد مختدر های بیشتر عملیات   برای مثالکرده است

نفتوذی دارد یتا بته وستیله فترد یا    یعنیتسنتی اس ،برای کشف باند
گزارش افراد و یا اجیر کردن یکی از مرتکبین برای کستب اطالعتات. 

کند، ولی اگتر حتوزه فضتای استفاده مینیز ابزار فنی اگر چه پلیس از 
 ترکشفیات آن کم )که شده است(، مجازی پلیس مواد مخدر فعال شود

هتایی کته دارد، یبر با قابلیتفضای سا بود.از کشفیات فیزیکی نخواهد 
تجاوز به عنف و سرقت  ،در حوزه پلیس آگاهی در جریان جنایی، قتل
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ای پیدا کرده است. در حوزه جرائم امنیتتی نیتز نقش گسترده ،مسلحانه
هایی که علیه جرائم امنیتی سازیگیری و شبکهتمام ارتباط %۹0 بیش از

سازی شده استت. سایبر شبکهاز طریق فضای ، شوددر کشور انجام می
تتنثیر ابتزار فضتای ستایبر در  ،به بعتد ۱۳۹۲از این روست که از سال 

 ارتکاب جرائم و جریان سنتی افزایش یافته است.

 جرائم نوپدید
. گتوییممی جرم محت  ستایبریبه آن یعنی جایی که  ،جریان نوپدید

های شتده دیدگان، قربانیتان و دستتگیربیشتر مرتکیبن جرائم سنتی، بزه
قربانیان جرائم ستنتی  %۶۳هستند.  متنهل ،جرائم سنتی در فضای سایبر

های خانم، کمتر رنج سنی قربانی ها هستند.خانم ،در بستر فضای سایبر
 باالی بیست سال است.  ،قربانیان آقا و از بیست سال

 ،ها برای مراجعه و ابراز شتکایت بته مراجت  انتظتامی و قضتاییخانم
مراجعته  ، فردشودمیمشکل حاد   بلکه وقتی کننداقدام نمیخیلی زود 

اش را بیتان دار شتدن حیثیتت زنتدگیکرده و متاجرا و شتیوه خدشته
این در حالی است که در بستر فضای سایبر، جسارت و انگیزه کند. می

در  یک جترم اخالقتی   برای مثال باالستنیز ها ارتکاب جرم در خانم
اگر آقایی بخواهد تمهیدات یک ارتباط نامشتروعی در  ،حالت نامشروع

فضای سایبر را بچیند و مرتکب چنین جرم یا آسیب و انحرافی شتود، 
دهتد تتا با احتیاط بسیار و انجام مالحظات فنی ایتن کتار را انجتام می

ها جا نگذارد، اما خانمه رد پایی از خود ب و جایی ثبت نشوددر چیزی 
 دهند. ای این کار را انجام میحظهبدون هیچ احیتاط و مال
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ستازی عتادی ،یکی از خصوصیات ابتدایی در فضای سایبر برای متردم
سازی است. آنچه باعتث نقت  محرمتانگی و محرمانگی و خصوصی

بته عبتارت . استت« ناظران اجتماعی»حذف  ،شودسازی میخصوصی
ظر بهتر مرحله تنثیرگذاری فضای سایبر در زندگی عادی متردم کته نتا

اجتماعی در آن تاثیرگذار نباشد، مرحله انحراف و آسیب است. عوامتل 
گفتگوهتا و عبتارات جدیتد دانستت کته  ،توان کلماتثیرگذار را مینت

 و ش نشنیده، تصتاویرش را ندیتدهاشخص در بیست سال قبل زندگی
این مواجهه ناگهانی او  است. ندیدههم کلیپ و چالش مخصوصش را 

دیگتری در مترد  ،ختانمی بترای مثتال رساند.ف میرا  به مرحله انحرا
بته او القتا این مترد  .کندگاهی با او چت می وجود دارد کهش ازندگی

 ،شتودکته آدم دعتوایش میزمتانی کند که بد نیست برای روز مبادا می
 دوست پسری داشته باشد.

 جرائم اقتصادی
کته  های غیتر مجتاز استتبرداشت ،بخشی از جرائم مالی و اقتصادی

و بعضی به شیوه کالهبرداری استت.  ،بندیبرخی به گونه قمار و شرط
های غیر مجتاز ایتن استت کته آقتا یتا ختانم هکتر منظور از برداشت

برداری بهره آنها آورد و از اطالعات حساب بانکی افراد را به دست می
کند. به این صورت که اگر حساب فرد قربتانی پتول داشتته باشتد، می

را از طریق خرید کاال یا کارت به کارت یا خرید شتارژ بته هکر پولش 
آنکته عمتده توجته جالتب نکتته کنتد. برداشت می صورت غیر مجاز

 زیر هیجده سال سن دارند. ،مرتکبین این جرائم مالی



74    ویژة خانواده(1398رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

از مشتخص چنتد استتان  دربیشتتر هکرهتا  ،در حوزه فضای سایبری 
ای معنتوی هتموجهه مذهبی مردم شهر، از ترفنتدهسبب به  ،جمله قم

چون برنده شدن فیش عتبات عالیات یا برانگیختن احستاس دلستوزی 
ای شش تا کانتال دارد کنند. برای مثال پسر چهارده سالهو... استفاده می
سیصد و در دیگری صد و بیست و پنج هزار عضو  آنها، که در دو تای

و پنجاه هزار عضتو دارد. بتدون هتیچ محتدودیت و رعایتت خطتوط 
عضو جم  کرده است ... عکس و تمسخر و  ،هزل ،رعفقط با شقرمزی 

ربتات  ،افزارینرممختلف به چند شیوه در البالی مطالب ارائه شده، و 
کند و با شتگردهایی کته دارد، اطالعتات تبلیغ مینیز و بدافزار خود را 

کشتورمان نوجوان در  57، اساس آمار کند. برحساب افراد را خالی می
یلیتارد و صتد میلیتارد رتوانستتند یتک ت ،فضای ستایبری با استفاده از

 یعنی هزار و صد میلیارد تومان از حساب مردم بردارند. ،تومان
نفر در کشور دسترسی کاربردی به اینترنت دارند و  7۲ ،نفر ۱00از هر 
یعنی توسعه بستر و پهنای بانتد  اولتین وظیفته هتر دولتتی بترای  ،این

. استت 1تنمین امنیت در فضای سایبری یا تنمین اینترنت پتاک ،مردمش
گویند با دسترسی مردم به اینترنت، میزان داده و ستانده آنها بتا هتم می

ای دهیتد و چته ستتاندهای میشتود. امتا بته راستتی چته دادهبرابر می
گیرید؟ اینترنت برای همه مردم فراهم شده است، ولی در مقابل این می

ختانم ردم، چه چیزی از آنها گرفته شتده استت؟ بترای مثتال داده به م

                                                           
بوک، یوتیو  و بیشتتر اینترنتی است که در آن خبری از فیس ،. مراد از اینترنت پاک1

های اجتماعی ماننتد گوگتل ریتدر، های آپلود عکس و فیلم و تقریبا تمام شبکهسایت
 بالگر و وردپرس، فرندفید، توییتر و هر سایت خالقانه و پر ترافیک دیگر نخواهد بود.
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 آن،به واسطه دسترسی به فضای سایبری و خرید کاال از ای ساله بیست
رسان رشتد آسیب ایاش با جنس مخالف به گونهمرحله انحراف ذهنی

شود. بازگشت این ختانم سبب جدا شدن وی از همسرش می کهکرده 
نامشروع و صد ضتربه شتالق بته خانته  بیست ساله با برچسب ارتباط

حیثیت سه نسل هینت امنتایی بتودن پتدرش و نتذرهای متادر  پدری،
اگر فضای سایبری نبود، شاید مدت زمان ایتن رد. بمیبین از را خیرش 
یکتی از دستتاوردهای فضتای ستایبر در  گیری خیلی بیشتر بود.ارتباط

 ،زمانی استت حذف این فاصله ،اجتماعی در کشور ما -حوزه فرهنگی
وجتود مشتکالت ختانوادگی، مهتارتی، بته ستبب اگر این خانم  یعنی

خواهد باعث از بین رفتن خانواده خود شتود ارتباطی و روانشناسی می
بتا بستتر فضتای  ،خواهتدو برای این کار سه ماه یا هشت ماه زمان می

 . شودتبدیل می مجازی این زمان به سه روز

بخش عظیمی از مرتبطین با و قربانی شدن  ترین علت به دام افتادنمهم
انحتراف ذهنتی تتوان میفضای سایبر در کشتور اعتم از زن و مترد را 

ای در همته افتراد علتی است که به عنوان زمینه ،انحراف ذهنی .دانست
رسانه گری و سوادهای خود کنترلباید با آموزش مهارت ووجود دارد 

 جتماعی مهار شود. توسط ناظران او فرهنگ سازی شده ، ای

 های سایبریای یا مهارتسواد رسانه
استتانداردهای ستازمان  برختی که استانداردهای دارد ،مهارت سایبری

استت توستط افتراد متخصتص در استتانداردهایی برخی دیگر ملل و 
باید  ،مردم برای ورود در فضای سایبریکشور به آن اضافه شده است. 
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بر تحقیقات، بیشترین تقاضتا  این حداقل استانداردها را رعایت کنند. بنا
عدم    بنابراینو نیاز مردم در بحث آموزش، بحث فضای سایبری است

مهتم ،گیتریهای سایبری برای ارتباطمهارت ارتباطی و مهارت وجود
، گویای های جرائم سایبریپروندهمروری بر  .رین مشکل مردم ماست

بترای  کنندگان از اینترنت فاقد این مهارت هستتند.است که استفاده آن
تصتویر منتشتر کتردن دانند نمی ه ودانند قربانی شدن یعنی چنمیمثال 

تر ، شترایط استفناکمتالیمسائل در حوزه  .خصوصی چه عواقبی دارد
آگتاهی و  نتاناشی از  ،مشکالت قربانیان در فضای مجازی بیشتر است.
 است.انگاری ساده

 ها و بزهکارها دیدهبزه
یعنتی بزهدیتده  استت  %۶0بیش از  ،آگاه در کشور دیدگان نادرصد بزه

  زیرا مهارت سایبری در افراد وجود ندارد. ایتن در آگاه خیلی کم است
 نتا عمتدتاً آگاهنتد و از ختأل ،بزهکارهای فضای سایبر حالی است که

 کنند.ها استفاده میدیدهآگاهی بزه
، هتاپرونتدهاز  %8۲و  مربوط به جترائم متالی ،جرائم در کشور بیشترین

به دلیل برداشت غیر مجاز و کالهبرداری مربوط به این حوزه است که 
ستیزده تتا حتداقل دوازده  ،اند. پلیس فتا در هر نیم ستاعتایجاد شده

ائم ردهتد. اگرچته بیشتترین جتتشتکیل میپرونده برداشت غیر مجاز 
ور متالی استت، امتا در واقت  رقتم خاکستتری جترائم سایبری در کش

 اخالقی بیشتر است.
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 های بانکیاز حساب های غیر مجازبرداشت
و های غیر مجاز در اثر لو رفتن اطالعات حساب بانکی افتراد برداشت

هتای مهندستی اجتمتاعی و استتفاده از روش: دهدرخ میبه دو روش 
در روش بترای نمونته . ستایبریهای ابزارهای فنتی در فضتای قابلیت

کند گیرد و به شما اعالم میمهندسی اجتماعی، فردی با شما تماس می
که برنده سفر عتبات عالیات شده و اکنون روی آنتن زنتده در حضتور 

کند. سپس برای پرداخت هزینه سفر شما را به وزیر با شما صحبت می
اهد تماس با او را خوکشاند  در حالی که از شما میسوی عابربانک می

 گوید انجام دهید.قط  نکنید و پای خودپرداز هر آنچه او می
هفتتاد میلیتون از حستابش گفتت تماس گرفته بتود و میخانم وکیلی 

دو روز  وقتی پرسیدیم چرا شتکایت نکترده استت؟ گفتتاند. برداشته
که به سبب این اتفاق بیمار شده است. به او گفتیم شما که وکیتل است 
ای با اعتماد بته به اندازه :اید؟ گفتد چرا گول این افراد را خوردههستی

 کرد که مرا نیز اغفال نمود. نفس صحبت می
ای از افتراد عده ،شودوقتی حقوق واریز می ،در برخی ادارات متنسفانه

 با آگاهی از مشخصات پرسنل به بهانه واریز شدن اشتباهی حقوق متثالً 
قصد کالهبرداری از طریق فضای ستایبری  ،رئیس اداره به حساب آنها

اطالعات مالی افراد به  ،های غیر مجازدر حوزه برداشت. بنابراین دارند
 رود. وسیله ابزار فنی یا به وسیله مهندسی اجتماعی از دست می

اطالعات حساب بانکی چیست؟ شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضتا 
ت که بیشتر در خریدهای و پی سی وی که روی کارت نوشته شده اس
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این حرف باعث نگرانی خیلی از افتراد متیاگر چه رود. اینترنتی لو می
ختورد. نمیبر به مشکل  کند، از یک درگاه امن خریدفرد اگر ، اما شود

 معلوم است کته درگتاه جتای نتا ،اگر فردی در خرید به مشکل خورد
کته انحتراف  آید؟ زمانیاین مشکل به وجود میچه زمانی امنی است. 

آن انحراف ذهنی به کمک هکر  ه باشد،ذهنی در ذهن هکر وجود داشت
 زند. ها و ... دست به کالهبرداری میآید و به وسیله رباتمی
 های پرداخت اینترنتی معتبرند؟اپلیکیشن آیا

هتای که زیر نظر بانتک مرکتزی و بانتکوجود دارد فقط چند شرکت 
ها باشتند  ایتن شترکتمی 1«واستطدرگتاه »دارای دولتی هستتند کته 

 ،دهنتدهفت شرکت واسط در کشور که درگاه واسط ارائته میمعتبرند. 
  تحت نظارت پلیس یعنی دیتایبس و تحت نظارت بانک مرکزی است

فتردی کته هتر  .جتا کننتدهجابرا هم یک ریال  توانندبه طوری که نمی
ایتن هفتت  .قابل استیفاستت ،شودجا میهپولش جاب از ریالحتی یک 

 آسان پرداخت، ایوا، روبیکا، بله )تراکنش مالی دارد( شرکت عبارتند از:
 .هفت هشتاد و

 های امن اینترنتی کدامند؟راهکار پرداخت
های پرداخت یتک آدرس یونیتک دارد کته آن را در نتوار آدرس درگاه
ظتاهر شتود، در مورد تقلبی آن، وقتی فرد وارد درگاه میکنند. میتایپ 

، امتا اگتر در آدرس دقتت کنتد بیند.میدرگاه پرداخت مانند سایت را 

                                                           

راه بیاندازد، الزم است پرداخت  ، یعنی اگر فردی کسب و کار اینترنتیدرگاه واسط. 1

 گیرد.و دریافت پول و تراکنش مالی انجام دهد، از شرکت واسط یک درگاه می
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 تواند متوجه تفاوت آدرس درگاه تقلبی با آدرس درگاه واقعی شتود.می
درگتاه تقلبتی،  ساست، امتا آدر http://pardakht.irآدرس درگاه واقعی 

ر به صفحه پرداخت هکتاین آدرس فرد را  http://pardäkht.ir این است:
واقعتی های پرداختی درگاهاز آنجایی که بسیار شبیه ما آ 1کند.میمنتقل 
این یکتی از  .شودمتوجه نمیرا در آدرس  äتفاوت کوچک  ، فرداست

بنتابراین از ورود بته درگتاه پرداختت  به نام فیشینگ است. ،انواع هک
 هتای نتافروشتگاههای نا امن باید به شدت پرهیز شود  زیترا فروشگاه

 ندارند. را نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی ،امن

 د یهای ناشناس اعتماد نکنها و رباتبه اپلیکیشن

 ،دیتشش کارت بانکی که داریا از پنج برای امنیت بیشتر بهتر است هر 
تنها رمز دوم یک کارت را فعال کنید و کارت را هم همیشه خالی نگته 

 ،به میزان خریتدکنید، خرید اینترنتی پیدا میزمانی که نیاز به هر دارید. 
کرده و از آن کارتی که رمتز دوم دارد، خریتد اینترنتتی کارت به کارت 

 انجام دهید. 

های ستایتهمیشته از وب ،کردن رمز عبتور و نتام کتاربری برای وارد
 استفاده کنید.  ،شوندیشروع م httpsایمن که با 

غی از حساب فرد کم شده است، شود که مبلگاهی این سؤال مطرح می
 آیا قابل برگشت است یا خیر؟

شود که از حسابش پول کسر شده است، باید در وقتی فردی متوجه می
پتول از   زیرا وقتی با پلیس فتا تماس بگیرد تا پیگیری کننداسرع وقت 

                                                           

 . برای مطالعه بیشتر. 1



80    ویژة خانواده(1398رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

تتوان و به حساب دیگری وارد شده باشتد، میخارج شده فرد حساب 
ها در چترخش باشتد، . اگر پتول در حستابآن حساب را مسدود کرد

  توان به سرعت شناسایی و حساب مربوطه را مسدود کرد.می

 انحراف ذهنی دختران و پسران

ویتژه میتزان به باشد میاز پسرها  ترمیزان انحرافات ذهنی دختران، بیش
یعنتی کمبتود  ،انحتراف ذهنتی .دوازدهم تا انحرافات دختران پایه دهم

پتدر و متادر توستط دختتری کته ایند بلوغ عاطفی در فر .بلوغ عاطفی
اش شود، پدر او را با خود به اجتماع و فضاهای مورد عالقتهنمیدرک 
. از این رو ناقص است، خوب نیستمادرش نیز ارتباطش با برد و نمی
ساالنی که با آنها در ارتباط است، شبیه کند. اگر کوشد خود را به هممی

کوشد تا دوستی از جنس آنها دوستی از جنس مخالف دارند، او هم می
 مخالف برای خود داشته باشد. 

 های قانونیحمایت
توانتد از حقتوق دختتران و بتانوان بتدون شتکایت متی قانون قضایی

کستی را متی اگتربرای مثال . دفاع کند العمومعیتوسط مدو شخصی 
توانید او را به مراج  قضایی می ،است شناسید که حقوقش تضیی  شده

ماجراهای تجاوزگرانه که خود فرد هتم شتاید بته  راهنمایی کنید. مانند
استت  کردهبرقرار آگاهانه ارتباط دوستانه  نوعی مقصر باشد  چرا که نا

وقتتی بترای  .کنتدآبرو یا خانواده اقدامی نمی به دلیل ترس ازو اکنون 
 ،مقام قضایی محرز شود که تضیی  حقوق فترد صتورت گرفتته استت

)حتی برای دخترهای زیتر شود بدون اینکه این مسئله در جایی آشکار 
 کند. العموم به پرونده رسیدگی میمدعی ،سن قانونی(
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 فروشی ل تنضمع
شده است. همیشه یک ه تبدیل بزرگ جامعل ضفروشی به معاکنون تن
 هتای مجتازیفروشتنوجود داشت، اما اکنون فروش خیابانی عده تن

فروشی در فضتای ستایبری روش دیگتری بترای اند. تنبه وجود آمده
افترادی زیتادی  ،ایدر شبکه اجتمتاعی کتره بردار است. برای مثالکاله

ذهتن  ، بتهچینتی نوشتته شتدهنام و مشخصات فرد به چون و هستند 
بتر با یک جستجو اما  ،ایرانی هم باشدافراد  در میان این کندخطور نمی

 دهد.  میارائه فروش تن ،پروفایلو مسافت  ،اساس لوکیشن
ای، آدرس ویتدئو زنتده چندثانیته فروش به بهانته شتروع آشتنایی،تن

خیابان، آدرس کوچه و پالک بارها از مشتری ختود از طریتق اینترنتت 
شود اشتتباه متوجه می ،رودبه آدرس میفرد کند. وقتی میدریافت پول 

بدون خجالتت متیو کند به پلیس مراجعه میبرای شکایت  فرداست. 
 .لطفاً شتکایت متن را رستیدگی کنیتد ،یابی پول دادمگوید: برای صیغه

 پول من را خورده است. 

 نظارت در فضای سایبری
وقتی بحث فضای محرمتانگی و خصوصتی افتراد بته در فضای سایبر 

ولتی بحتث   شودبه خود حذف می ناظر اجتماعی خودآید، وجود می
در همه دنیا سی آی ای یا مرکز  کند.نظارت در فضای سایبری فرق می

  کنددر حوزه خدمات سایبری در کشور فعالیت می ،مریکاآامنیت ملی 
کند، امور فنی و طراحتی امنیتتی فروشد، میزبانی داده مییعنی دامنه می

   یعنتیدهتددر کشور تراکنش مالی انجتام می و دهدشبکه را انجام می
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 ،همته جتای دنیتا اننتداز این رو بایتد م فضای سایبری  در در اساس 
 ،شتوددیتایی که توسط هر سایتی و هتر درگتاهی از متردم گرفتته می

 .قابل استتفاده شتود ،ضای  شدفردی حقی از گاه ود تا هر نگهداری ش
بلکته بتا مجوزهتای قضتایی   نق  حریم نیستتمسئله به معنای این 

توانتد بستیاری میگیرد و هنگام گرفتاری و مشکالت مردم صورت می
 بر همین اساس است. نیز شنود مکالمات  از مشکالت را حل کند.

شوود و و صوت در دیتاها ثبت میپیامک شاید این سؤال مطرح شود که 

 قدر است؟، ماندگاری آن چمانداگر می ؟ماندمی

هتای پیتامبسیاری از سرورهای شتبکهتوسط  ،بلهدر پاسخ باید گفت: 
طبتق  شود. این سترورها، نگهداری میکه خارج از کشور است یرسان

فتیلم و... را نگته  ،مانند صتوت ،های مردمیک سال داده ندقانون موظف
دارند تا در صورت تضیی  حق، مردم بتوانند شکایت کنند. بیش از یک 

 چون مشمول مورد زمان است.  ،سال هم شکایت مسموع نیست

 اهتوصیه به خانواده

سیستم عامل اندروید که فعالً نود و دو درصد بازار سیستتم موبایتل . ۱
امتن  و بسیار نا 1«متن باز»یک سیستم عالم  ،را در کشور در اختیار دارد

این سیستم عامتل را  ۲0۱۹سال .شرکت گوگل قول داده است در است
نستخه های خود خارج خواهد کرد. نکته قابتل توجته اینکته از برنامه

                                                           
دهتد و متن باز یعنی سیستم عامل مشخصات متدل گوشتی شتما را تشتخیص می .1

کتد بته آن  دارد، مشابه آن را پیدا کترده و دو ختطشماره سریال و باینری آن را بر می
گذارد. بتدین وستیله دیگتر گوشتی بترای شتما کند و روی گوشی شما میاضافه می
 نیست  
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امنیت برایتتان مهتم استت، یعنی هک کامل  اگر  ،شش اندروید به قبل
نسخه  اندرویدتانافزاری گوشی، بهتر است در صورت پشتیبانی سخت
بته  به پایین را حتمتاً  ۶اندروید  ،هفت به بعد باشد. در غیر این صورت

 دارد.  1روزرسانی کنید. هر چند شش به بعد هم باگ

نصتب نکنیتد. هتم شده استت، دانید کجا ساختهاپلیکیشنی که نمی. ۲
چتون هتای بستیاری هنگام نصتب دسترستی یی کههاچنین اپلیکیشن

بترای مثتال  اپلیکیشتن  گیرنتد.میاز شما  رالیست تماس، گالری و ... 
 که گویا فردی دیگری آمده و در خانه شما نشسته است. روبیکا 

 

                                                           

آید و ممکن است در اجرا و نیتز از باگ، یعنی خطاهایی که در برنامه به وجود می .1

دهد ها به هکر اجازه میافزار را دچار خطر کند. برای مثال برخی از باگنظر امنیتی نرم

های مخرب جاسازی شده است، کنترل دستگاه فرستادن فایلی که در آن کدتا از طریق 

 .قربانی را به دست بگیرد





 

 شیوۀ رفتار با نوجوانان در دوران بلوغ

 *معصومه طباطبایی ستوده

 مقدمه

آن را بته « ختالق»هایی استت کته عقتل، عالم خلقت آکنده از شتگفتی
مدام تحسین و ستایش « حیات»جهت این معماری تکوینی و مهندسی 

انگیزترین کند  و انسان ایتن اشترف مخلوقتات نیتز دارای شتگفتمی
خلقت است که خداوند، پس از آفرینش او، بتر حستن خلقتت ختود 

ید بهترین دوران شتکوفایی حیتات در گوید. در این میان، شاآفرین می
ای کته بتین دورهبشر، چه زن و چه مرد، دوران رسیدن به بلوغ باشتد  

زندگی نوپا  ،کودکی و نوجوانی با بروز تحوالت هورمونی و شخصیتی
کند و ایتن تحتول او را بترای زنتدگی میرا دستخوش تحولی اساسی 

 سازد.آینده آماده می
دارد: از بلوغ جسمی گرفته تا بلوغ فکری  و از  البته بلوغ انواع مختلفی

بلوغ جنسی و فیزیکی تا بلوغ متافیزیکی. در هر یتک از ایتن مراحتل، 
دین مبین اسالم احکامی دارد و حتی برای هر یک، قوانین فقهی وضت  

                                                           

 .و کارشناس روانشناسی آموخته جامعةالزهرادانش *
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کرده است. نظر بته اهمیتت بلتوغ در نوجتوانی )بته گونته جستمی و 
دوران و نحوۀ تعامل والتدین بتا های این فکری( در این نوشتار ویژگی

 شود.فرزند، تبیین می

 های دوران بلوغالف( ویژگی
ها باید قبتل از هتر چیتز، و روش رفتار با نوجوان برای آشنایی با شیوه

های فیزیولوژیک دوران بلوغ آشنا شد تا بتوان بر استاس ایتن با ویژگی
 تغییرات جسمی، بهترین برخورد را با آنها داشت.

 های فیزیولوژیک دوران بلوغویژگی .1

های سالگی استت و تتا آخترین ستال ۱۲آغاز نوجوانی معموالً از سن 
ادامته ت شتود وبیش کامتل میکه رشد جسمانی کمت دهۀ دوم زندگی 

تظتاهر آن در  و شتودها آغاز میترشح هورمون فزایشیابد. بلوغ با امی
کنتد. رمگاهی بتروز میش و نقاط چهرهدر دختران و پسران با تغییرات 

جغرافیایی، ساختمان  ۀعواملی چون جنسیت، وراثت، منطق»در حقیقت 
 1.«در شروع بلوغ مؤثرند بدن، تغذیه، سالمت و...

 شناختی دوران بلوغهای روانویژگی .2
های رشتد بلکته یکتی از نشتانه ،بلوغ، تنها یک پدیدۀ زیستتی نیستت

فکتتری و اجتمتتاعی استتت و در حقیقتتت از عالئتتم آمتتادگی پتتذیرش 
عوامل انقالبی » رود.مسئولیت در زندگی فردی و اجتماعی به شمار می

                                                           

  بترای مطالعتۀ 268  صاینگونه فرزنتدتان را تربیتت کنیتدعباس عطاری کرمانی  . 1

)مفتاهیم بنیتادی در  رشتدشناسی روانچهر محسنی  بیشتر ر.ک: حسن احدی و نیک

 شناسی نوجوانی و جوانی(.روان
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بلکه بر روان نوجوان نیز مؤثرنتد، افکتار و اختالق  ،تنها بر بدنبلوغ نه
ن پدیتتد ستتازند و انقتتالب عمیقتتی در روحشتتاآنتتان را دگرگتتون می

توان دیروز حتاال از آنچته هستت و آنچته بایتد کودک کم 1.«آورندمی
طلبی، در متدام در جهتت استتقالل و کنداحساس سردرگمی می ،باشد

پی کشف هویت خویش است و برای انسجام بخشتیدن بته هویتت و 
کنتد و گتاه از دوستتان و شخصیت خود گاه از والدین الگوبرداری می

تواند نوجوان را یا به کمال برساند یتا های الگو میگاه از رسانه. ویژگی
گرایی در دوران محوری و احستاسدچار ضالل کنتد  چراکته هیجتان
 شود. گرایی نوجوان میبلوغ در بسیاری موارد، مان  عقل

 ( شیوۀ رفتار با نوجواناِن در دوران بلوغب
ن میتا نادرستتتعامتل  ،های رایتج در دوران نوجتوانییکی از کلیشته

 عمومتاً به جای تعامل تنثیرگذار و عتاطفی، نوجوان و والدین است که 
شتود. از ایتن رو، نحتوۀ به بحتث و سروصتدا و دلختوری منجتر می

نوجوان بسیار مهم استت  چراکته شتیوۀ رفتتاری ناصتحیح برخورد با 
را از محیط گرم و مطمئن خانواده می فرزندناخودآگاه والدین، به طور 
پذیری د دیگر و در نتیجه، آسیباای تکیۀ نوجوان به افرراند و راه را بر
در ادامته بته راهکارهتایی بترای رفتتار کند. از ایتن رو، وی هموار می

 .کنیمدرست با نوجوانان اشاره می

 حفظ عزت نفس و تعظیم شخصیت نوجوان .1
شود، ممکتن رشد جسمانی زودتر از رشد عقالنی شروع می از آنجا که

گونته هری نوجوان بترایش ناخوشتایند باشتد. در ایناست تغییرات ظا

                                                           
 .46)کتاب جوان(  ص خالصۀ گفتارهای فلسفیحسین سوزنچی  . 1
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و از اعتماد به نفس پایینی برخوردار باشد، همین مسئله  فرد اگر ،مواق 
گیتری و باعث گوشته عدم مواجه شدن او با حل مشکل، ممکن است

  بنابراین والدین در ایتن دوران بایتد همتواره همتراه و او شود انزوای
یتاری عتزت نفتس  را برای افزایشوجوان نراهنمای فرزندان باشند و 

هفتت ستال  ۀمراحل تربیت را به سه مرحلت 1در روایتی . پیامبرکنند
سالگی به بعد( تقستیم  ۱۴و از  ،سالگی ۱۴تا 7سالگی، از  7)از تولد تا 

کنند که در هفت سال سوم زنتدگی به والدین و مربیان توصیه می ،دهکر
یک شخصیت بزرگستال  به عنوان ( به اوهمان دوران بلوغ و نوجوانی)

در . »به او اعتمتاد و در کارهتا بتا وی مشتورت کننتد . همچنینبنگرند
طلبتی و تشتخصبته  2در روایتت متوردنظر، رسول ختدا ،حقیقت
 ،کوچتک ختانواده ده و او را در کشورفرموجویی جوان توجه استقالل

ده بته پتدر و متادر فهمانت ،وزیر و مسئول شناخته است. از طرف دیگر
 3«دیروز رفتار نکنند. کودکاست که با جوان امروز مانند 
ستتفارش  الاه کوهستتتانیمرحتتوم آیتتت بستتیاری از علمتتا از جملتته

ای به گونته»اند  را در نوع رفتار با فرزندان خود به کار گرفته پیامبر
بته شخصتیت و احتترام و تکتریم که عالوه بتر مشتورت، بته قتدری 

خواستت داد کته از آنهتا میاش اهمیت متیفرزندان و اعضای خانواده
 4.«استخاره بگیرند ایشانبرای 

                                                           
دب َســْب لْ اَ . »1 بــدب َســبَع  َع َوَلــُد َســیِّ ََ ــنیَن َو  ــنیَن  س  ــنیَن َو َوزیــآب َســبَع س    مجلستتیمحمتتدباقر « )س 

 (.95، ص104  جبحاراألنوار
 همان.. 2
 .33)کتاب جوان و بزرگسال(  ص خالصۀ گفتارهای فلسفیحسین سوزنچی  . 3
الاه حتاج شتیخ محمتد )شترح حتال آیتت بر قلتۀ پارستاییعبدالکریم کوهستانی  . 4

 .139کوهستانی(  ص
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 نوید:  یکی از فرزندان شهید بهر:ی می
بابا خیلی مهربان و مؤدب بود  حتی صحبت با کمتال ادب و احتترام 

را « ختانم»یا « آقا»خواست صدایمان کند، کرد. وقتی میرا رعایت می

ل اسم و « دختترم»، «عزیتزم»آمیز الفاظ محبتآورد و ما را با مان میاوا

  1کرد.خطاب می« پسرم»

 اخالق نیکو در تعامل با نوجوان .2
گتری را در شتیوۀ کنترل باید توجه داشت که در تعامل با نوجوان نباید

در   زیترا موضت  قتدرت استتفاده کترد واجبار پیش گرفت و از ابزار 
 متوقتیث اطاعتت تنهتا باعت ،مداخالت مبتنی بر قتدرت، فرزندپروری
در موجبات ناکامی و گاهی خودستری فرزنتدان را  وشود نوجوان می

 ،داشتن حسن خلق در رفتار با نوجتوانقطعاً  .آوردفراهم مدت طوالنی
از زبتان قترآن کته . چنانشتوددر محیط خانواده می اوموجب دلگرمی 

 فرزنتدش را خطتاب« بنتی»کند که او با واژه لقمان به فرزندش یاد می
 کند:می

اٌم  َک َلُظل  ار  ََِّ الِشِّ ِه ِإ ِرک  ِبالَلِّ َِِّه َو ُهَو َیِعُظُه یا ُبَََّىِّ ال ُتش  َُ الب  ما َو ِإذ  قاَل ُلق 
 حتالی در تبه خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزنتدش  2:َعِظیٌم 

 قترار ختدا شتریک را چیتزى پسرم،: گفت ت کردمی موعظه را او که

 شرک ظلم عظیمی است. که مده
هماهنتگ  ویباید بتا احساستات در هنگام تعامل با فرزندشان  والدین
گوش دهند  چراکه اگر پتدر و  به حرف آنها عالقه و انگیزهو با  شوند

                                                           
 .90، ص هاسیره ستاره. زینب عباسی، 1
 .13: لقمان. 2
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و  مادر به نیاز عاطفی فرزنتدان پاستخ دهنتد، زمینتۀ پترورش همتدلی
 کنند. را در آنها ایجاد می نظراتفاق

 فرمایتد:می ،سورۀ طه به این موضوع اشاره کترده خداوند در قرآن، در
ال  لَ » ُقواَل َلُه َقو  ُه یِّ َِ ا َلَعلَّ َشىیَ ُر َأو  کَّ َتذَ یَ َّ  با او به نرمی سخن بگویید، شاید  1:خ 

 . «پند گیرد یا بترسد
رعایتت  راخیرختواهی  یعنتی ،در این همدلی حدومرز آن والدین باید

او هستتند. که طالب خوشبختی دنیوی و اخروی  بفهمانندو به او  کنند
تجربگتی، کتم سببکه مبادا به  نددهبتذکر هم در مواق  لزوم  همچنین

  2اش تهدید شود.سعادت و خوشبختی

 . اعتدال در تربیت نوجوان 3
قتدر بته او آزادی عمتل داد کته تعتادل آن در تربیت نوجوان نته بایتد

رفتار سختگیرانه باعث شد کته در اش به هم بخورد و نه باید با زندگی
 3.الک خود فرو رود و به مشکالت روحی دچار شود
ِدار  »فرمایتد: می ،خداوند در قرآن به اعتدال در رفتار سفارش کرده َواق 

ش   ىِِ  تِ  َک یِ َُ ن  َصو  ُِ ُضض   رو بتاش و بتا آرامتی در رفتارت میانته 4:َک َواغ 
 . «سخن بگو

طلبی نابجا، در تربیت فرزندان ظرفیت آنهتا را گاه والدین به دلیل کمال
در صتورتی   شونددلزدگی آنان می باعثگیرند و در نتیجه در نظر نمی

صتدر و  ۀیکی از نکات بسیار مهم در برختورد بتا نوجوانتان، ستع که
                                                           

 .44طه: . 1
 .154  صسلوک با فرزند. جعفر صالحان  2
 .گویند؟نوجوانان چه مینیا  برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: اصغر کیهان. 3
 .19لقمان: . 4
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در  تغافل نسبت به کارهای اشتباه آنتان استت. امیرالمتؤمنین، علتی
انی را سترزنش کتردی، از برختی هتر گتاه نوجتو»فرمایند: روایتی می

 1«.گناهان او در گذر تا سرزنش، او را به سرسختی )مقابله( وادار نکند
کننتد، باعتث بتروز والدینی که در سرزنش فرزنتدان ختود افتراط می

شتوند. در چنتین احساس گناه شدید و کاهش عزت نفس در آنتان می
 ،رکتز کنتدنکه بر خطای خود و جبتران آن تمآشرایطی فرزند به جای 

د و ممکن است به راهکارهایی مثل نکمیاحساس ناخوشایندی درونی 
 توجیه اشتباه، ظالم خواندن والدین و... روی آورد. 

 : که است شده نقل
 شتهرهای از یکتی مستجد در نامناستب و زشتت صدای با شخصی

 هدیته او بترای مستلمان غیتر متردی روزی. گفتت می اذان اسالمی

 از و نمتوده تشکر و تقدیر وی از قشنگی عبارات با و آورده ارزشمند

 رفتتار از که حالی در الصوت کریه ذنؤم. کرد ستایش وی گفتن اذان

 جویتا را تقتدیر و تحستین همته آن علت بود، زده شگفت کافر مرد

 .شد

 در کته دارم دختتری من: داشت اظهار وی پاسخ در مسلمان غیر مرد

 متدتی اما. مندم عالقه او به شدیدا و ندارد نظیر هوشمندی و فراست

 را محمتد آیتین خواست می و گشته متمایل شما دین به که بود

 وی تتا کردم تالش تشویق و تهدید و تطمی  با چقدر هر من. بپذیرد

 ختویش بتاور بتر همچنتان او و نشتد ممکتن دارم، باز کار این از را

 .آمدید محل این به شما که این تا ورزید، می اصرار

                                                           

 .333، ص20  جشرح نهج البالغهالحدید  ابیابن. 1



92    ویژة خانواده(1398رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

 گفتتن اذان ناخوش و کریه صدای آن با مسجد ذنهنم در که روزی از

 ختویش اعتقتاد از ناخودآگاه طور به و تدریجا دخترم کردید، آغاز را

 نتدارد، شتدن مستلمان به رغبتی چندان دیگر و شده دلسرد اسالم به

 متدیون را خود ایدکرده من حق در شما که خدمتی این مقابل در من

 1.کنممی شما تقدیم را ناقابل هدایای این و دانسته

همچنین تغافل و وانمود کردن به ندیدن اشتباهات و خطاهای نوجوان، 
شود که پردۀ حجاب و حیای فطری در نوجوان دریده نشتود سبب می
از »فرماینتد: می د. امام علیداشته باشجبران و ترمیم  ی برایو فرصت

های ختویش ه دانستتهبهترین اخالق انسان بزرگوار، تغافل او نسبت بت
 2«.است

البته باید به این نکته توجه داشتت کته تغافتل نیتز حتدی دارد و اگتر 
ای دیگتر بتا او رفتتار نوجوان خطاهای خود را تکرار کند، باید به گونه

در متوارد زیتادی بزهکتاری نوجوانتان دختتر و پستر بته دلیتل  3.کرد
گیترد و در درازمتدت، های بیش از حتد والتدین شتکل میسختگیری

ممکن است باعث پیامدهای ناگواری از جمله فرار نوجوانتان از خانته 
 ناپذیری در پی دارد. شود که عواقب جبران

 راهنمایی نوجوانان در انتخاب دوستان .4

ترین عوامل دوران بلوغ برای دختر و پستر نوجتوان، شاید یکی از مهم
انتخاب دوست باشد که گاه این دوستی تنها به دلیل عواطتف معمتول 

                                                           
1. https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/53113 

 .115  صعیون االحکام و المواعظلیثی واسطی  . 2
 .35ص  راهنمای پدران و مادرانمحمدعلی سادات  . 3
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بشری و گاه به دلیل عواطف شدید دوران بلوغ و در اصطالح امروزی 
بته  گیرد. در دوران بلوغ، به دلیل عالقتۀ فتردشکل می« عشق ورزیدن»

کوشتد روابتط اجتمتاعی نوجوان پیوسته می، جتماعیگسترش روابط ا
 خود را از محدودیت خانوادگی درآورد و به اشخاص دیگر مخصوصاً 

بینتد خود را از پدر و مادر دور میهمساالن خود گسترش دهد  چراکه 
ناچار ستراغ شود، بههایش میو شرم بیان مشکالت، مان  از ابراز ناگفته

رود و مشکالت دوران بلتوغ و حبت میصانتخاب دوست  همراز و هم
گذارد. حال در صورت نادرستت تغییرات هورمونی را با او در میان می

بودن نتیجۀ همفکری، ممکن است آیندۀ فرد به خطتر بیفتتد و او را در 
همتواره در انتختاب والتدین بایتد  زندگی دچار مشکل کنتد. بنتابراین

 .ننددوست، فرزندان خود را همراهی و راهنمایی ک

 . آشنا کردن نوجوانان با معارف اسالمی5

هتای دوران نوجتوانی، های معاند با توجته بته ویژگیبسیاری از رسانه
کننتد بتا تتنثیر بتر هیجتان و احستاس مدام در تولیدات خود سعی می

های دینی وی را مورد تردید قرار دهند تا فرد در تثبیتت نوجوان، آموزه
بهتترین و  رانتی شتود. از ایتن رو،هویت خود دچتار سترگردانی و نگ

ترین راه برای حفاظت نوجوانان از گرفتار شدن در دام دشتمنان مطمئن
اندیشی آنان، آشنا کردن آنها با مبانی دینتی و احادیتث و انحراف و کج
در روایتی در همین زمینه  است. امام صادق نارسیده از معصوم

یتد قبتل از آنکته کنا آشتنا نوجوانان خود را با احادیتث مت»فرمایند: می
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 1«.ه )یکی از گروهای منحرف عصر ایشان( بر شما پیشی بگیرندئُمرج

 . عدم تحمیل آداب و رسوم بر نوجوان6

شکنی و عدم پذیرش آداب و رستوم مند به سنتمعموالً نوجوان عالقه
شتود کته مبتادا ای است و همین مسئله موجتب وحشتت او میکلیشه

در روایتی به  امیرالمؤمنین علی 2.قرار بگیرد اشمورد مواخذۀ جامعه
آداب و رستتوم ختتود را بتته »فرماینتتد: می ،ایتتن موضتتوع اشتتاره کتترده

فرزندانتان تحمیل نکنید  زیرا آنها برای زمانی غیر از زمان شما آفریتده 
 3.«اندشده

 . جداسازی محل خواب فرزندان 7

ضتمن احتترام بته  در اسالم با توجه به آداب تربیتی متناسب بتا دیتن،
هتا از ارتبتاط غریتزی پذیری خانوادهعرف جامعه ت برای عدم آستیب

فرزندان ت معموالً در سنین بلوغ آنها را نسبت به جنسیت همدیگر آگاه 
کنند. این امر اگتر و به تفکیک امور شخصی و انحصاری آنان اقدام می

نتان با آگاهی و به طور اصولی صورت گیرد، در سالمت فکتری نوجوا
اثر مثبت خواهد گذاشت  اما اگر با جبر، کنایه و تنبیته صتورت گیترد، 

ورزی ناخودآگاه آنان خواهد شد بته و نفرتآینده باعث رفتار ناهنجار 
ای که حتی دلیل آن را هم شاید والدین یا خود نوجوانتان متوجته گونه

 نشوند.

                                                           

 .111، ص8  جتهذیب االحکامشیخ طوسی  . 1
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 واقعیت تا افسانه از غربی زن

  *دولتی فاطمه

 مقدمه

 انستان ،ارزش در تفتاوتی هیچ بدون آفریدمی را بشر خداوندوقتی که 
 بته و دانست ریحانه را زن سپس .کرد تقسیم مرد و زن جنس دو به را

 ضتربه هتدف   بتا افراد از بعضی اما .کرد سفارش او به محبت و احترام
 کته کنند معرفی موجودی را مسلمان ایرانی زن دارند قصد ،زن به زدن
 ایرستانه تبلیغتات سنگین و گسترده موج .است گرفته قرار ظلم مورد

 از یتکهتیچ از ،استالمی جمهوری در زنان که بوده مبنا این بر همواره
 در زنتان ،مقابل در و نیستند برخوردار خود شرعی و قانونی هایآزادی
 حقتوق و هتاآزادی تمتامی و جنستیتی عدالت از برخورداری با غرب
 ترقی و پیشرفت مسیرهای کردن طی حال در سرعت به ،مردان با برابر

 انستانی ،مترد همچون زن زیرا 1 ستا دیگری چیز واقعیت اما  هستند
                                                           

 گرایش تعلیم و تربیت. آموخته جامعةالزهرادانش *

 .23ص  گذرددر غرب چه می  منوچهر دبیر سیاقی .1
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َها َیا» :نیست او وجود گوهر در خللی هیچ که است اُ   َأی  ا الََّّ َّاُکم   ِإنَّ  َخَلق 
ن   ثى َو  َذَکرٍ  ُِ ََّ   ...ُأن  ُکم   ِإ َُ َر َر  َأک  هِ  ِعَّ  قاُکم   اللَّ  1.«َأت 
حسرت و هاآسیب از ،برابر الحطاص به حقوق   با غربی زنان هاروز این

 آن بتا ایرانتی مسلمان زنان که هاییحسرت  دهندمی سر فریاد هایشان
 .نیستند آشنا

 غربی زن ۀگمشد ،کرامت
 تلقتی انستانی طبقات وجز زن گاههیچ پیش هاسال از ،غربی جوام  در
متی خریتدوفروش بازارهتا در زن ،باستان یونان در مثال برای  شدنمی
متی خفته را ختود متری  زنتان ،مردان اوقات بیشتر استرالیا در .شد

 از یتکهتیچ اما ،شدندمی مجازات مردان مانند زنان ،فرانسه در .کردند
 از پتس .نداشتتند ( راحق رأی سیاستی الً مث) مردان امتیازات و حقوق
 بتا غربتی دارانسرمایه ،صنعتی انقالب گیریشکل با و رنسانس دوران
 حضتور ۀبهانت به ،مردان با زنان برابری و «فمینیسم» جریان انداختن راه
 کتار نیتروی عنتوان به را زن و کشیدند بیگاری آنها از ،اجتماع در زنان
 2.کردند تولیدی هایکارخانه وارد ارزان

 و ،هستتند احتترام مورد جا همه و همیشه زنان ما کشور درکه درحالی
 و محبتت بیشتترین بتا مادرشتدهتتازه زن ،مراستم بهترین با نوعروس
 زن ،دنتگیرمتی قترار استتقبال مورد احترام و تکریم بیشترین با پیرزنان
 مایته ختود کرامتت از ،جنستی برابری داشتن برای است مجبور غربی

                                                           
 .326، ص18ج  المیزان فی تفسیر القرآن  عالمه طباطبایی  ر.ک: 13. حجرات: 1
فصتلنامه مطالعتاتی صتیانت از حقتوق   «نق  حقوق زنان در غرب»  منیره اخوان .2

 .67، ص1شزنان  
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 کننتدمی مصترف مردانه هایهورمون زنان غربی کشورهای در .بگذارد
 بتاالی هتایجایگاه در بتواننتد مردانته هایقابلیت به شدن نزدیک با تا

 نیتروی یک عنوان به زن غربی دارانسرمایه نظر از .گیرند قرار سیاسی
 ،شتودمی شتناخته جنستی نیازهتای تنمین برای ابزاری و هزینهکم کار  

 بستیار هتاینقش ما سالمیا ایران   جامعۀ ،اسالمی انقالب با کهدرحالی
 هتازن» فرمود: راحل امام ،رو این از  است شده قائل زن برای واالتری
 ستازانسان کتریم قترآن .کننتدمتی بزرگ خود دامن در را شجاع مردان
 از ستازانسان هتاىزن اگتر .استت سازىانسان نیز هازن وظیفۀ و است
   1«شد خواهند دچار انحطاط و شکست به هاملت ،بشود گرفته هاملت

طانرررزط ررر   اگرررالطن وررررطططبررر الا ط ررر   
ط

ط

ط رر   ط رر   طاالبرررد طایررال  طا  ررد ططططط
ط

طچهطاهل ا طططچهطبدلک،طچرهطاادرزطططچرهطن  رهطططط
ط

ط

طشررزنزط رهررال ،طشرردگال طا رررط   البرررد ططط
ط

طامرررالطاطمرررد  طنال ابررر طدم  رررهط اررررالطط
ط

ط

ط2امد  بررر طم ،هرررال،ط   گررر طاهرررالا طط
ط

طبق فرمتودۀ پیتامبر  ،سن افزایش با ایرانی مسلمان زن اینکه دیگر ۀنکت
 َمـَع   ُ َکـاْلَبَآ » کنتد:متی پیتدا ایویژه جایگاه خانواده در گرامی اسالم

 
َ
آ  َکـأ  هتاىنعمت افتزایش باعتث ،شما بین خوردهسال پیران وجود 3:ْ  کُ اب 

 کته کسانی و شد شرفیاب اکرم رسول حضور پیرمردى .«است الهی
 پیغمبتر .نتدکردن رعایت را احترامش ،بودند نشسته حضرت محضر در

                                                           
 .300، ص6ج  امام خمینی  صحیفه نور. 1
 . 210  صدیوان اشعار  . پروین اعتصامی2
 .92ص  جام  األخبار  شعیریمحمد بن محمد . 3
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ُنـا َلـیَس » فرمود: و شد ناراحت آنان رفتار   این از اکرم  ْآَحْ  َیـ َلـْ   َمـْن  م 
یَآَنا ْآ یُ  َوَلْ   َصغ  یَآنَ کَ  َواِّ  متا پیتران و نکند ترحم ما ُخردساالن به که کسی 1:اب 

 و بستتگی متا بتا و نیستت متا از ،ندهتد قرار احترام و تکریم مورد را
 2.«ندارد پیوستگی

 افتزایش بتا چتون  استت هراس در سالیمیان به ورود با غربی زن اما
 و نیتاز متورد دیگتر و کنتدمتی پیتدا کاهش او جنسی هایجاذبه ،سن

 تنها و دهدمی دست از را خود جایگاه  در نتیجه، نیست کسی محبوب
 .است غربی زن ۀگمشد ،کرامت یعنی این 3 ماندمی باقی یاور بدون و

 غربی زن حسرت ،داریخانه
دست جامعه در حضور برای ایرانی بانوان از بسیاری که زمانی درست

 و متالی هتایدغدغته وجتود بدون است مشتاق غربی زن ،زنندمی وپا
 .کنتتد تجربتته را فرزنتتد تربیتتت و داریخانتته ،ختتانواده اقتصتتاد تتتنمین

 طتوری ،دهنتدمی نشان زنان از غربی هایرسانه و هافیلم که تصویری
 یتک .نیست این واقعیت اما  هستند رفاه در و آزاد ،موفق آنان که است
 توانتدنمی ،کندمی ازدواج زن یک وقتی و کند کار باید حتماً  غربی زن

 متاجرا ایتن هم فرزند تولد از بعد .«بنشینم خانه در خواهممی» بگوید:
 بترای متردان تمایتل که هاییشغل اغلب غرب در طرفی از .دارد ادامه

 گارستتونی ،هاشتتهرداری رفتگتتری ماننتتد ،استتت کمتتتر آن بتته اشتتتغال
 باید غرب در زن 4.دهندمی زنان به را هاکارخانه کارگری و هارستوران

                                                           
 .18ص  األمالی  . شیخ مفید1
 .54ت53، ص1ج   بزرگسال و جوان  . محمدتقی فلسفی2
 .112ص  زن در اسالم و غرب  محمدحسین قدیری ابیانه .3
 .143. همان  ص4
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 بر عالوه ایرانی زن کهدرحالی  بگیرد دوش به را خانه اقتصاد از بخشی
 حقتوق دارای ،نتدارد منتزل مختارج و خترج تنمین در ایوظیفه اینکه
 فرزنتد بته دادن شتیر بترای مرد از نفقه و مهریه مانند قانونی و شرعی
 و غربتی زنتان حسترت مورد که حقوقی  است منزل در کار و مشترک

 1.آنهاست دانانحقوق تعجب ۀمای

 نداشتن امنیت
 وجتود عتدم دلیتل بته غترب در زنتان که دارند ادعا غربی هایرسانه

 امتتا  باشتتند داشتتته فشتتاری و استتترس بتتدون زنتتدگی بایتتد ،حجتتاب
 نشتان ،شتده منتشر اخیر هایسال طی غربی مراکز در که هاییگزارش

 تلتخ واقعیت «جنسیتی یبرابر» تبلیغاتیۀ فریبند ظاهر پشت در دهدمی
 متدارس از بسیاری مجاورت در که طوری به  است جریان در دیگری

 فرزنتدان وستالستنکتم دختتران و دارد وجتود مهدکودک ،آمریکایی
 رونتد می درس کتالس به و سپارندمی مهدها این به را خود نامشروع

 از بتیش ،دهدمی نشان نیز آمریکا در هانظرسنجی از آمدهدستبه نتایج
 .انتدگرفته قرار جنسی اذیت و آزار مورد ،کشور این در زنان درصد ۶0
 هتزار ۲00 و میلیتون یتک حدود که دهدمی نشان انگلیس رسمی آمار
 انگلستتتان در جنستتی هتتایاذیت و آزار قربتتانی ۲0۱7 متتارس تتتا زن
 توستط آمریکا در (Me Too) «تومی» نام به کمپینی پیش چندی 2.ندابوده
 .بتود ختاموش تجاوزهتای افشتای برای که افتاد راه به زن هنرمند یک

                                                           

، 3ج  مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظتر استالم و غترب  زاده اردبیلیفائزه عظیم. 1

 .198ص

 .38، ص9ش  «خشونت علیه زنان تحلیل و بررسی»  . مهدیه شادمانی2
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 تجتاوز روایتت ،قربانیتان از نفتر هتزاران از بیش شد باعث کمپین این
 بته حستاس هایلباس ،شرکت یک تازگی به .کنند بیان را خود جنسی
 .انتدپوشتیده شتبانه پتارتی در را هتالبتاس این زن سه و دوخته لمس
 تعترض متورد بار چهل ،ساعت در زن هر که داد نشان هالباس حسگر
 1.است گرفته قرار
 از ،متانکن جتای بته غربی مجلل هایفروشگاه از بسیاری در طرفی از

 استتفاده متانکن عنوان به که زنانی یگاه و شودمی استفاده برهنه زنان
 اتیکتت زنان این که یاگونه به  شوندمی داده اجاره یا فروخته ،اندشده
 جنستی ۀبرد یک قیمت ،انسان قاچاقچیان از یکی ۀگفت به .دارند قیمت
 گوشتی یتک یتا و دوم دستت ختودروی یک بهای ۀانداز به اروپا در

 2.است هوشمند
 ،جهتان در ستمیتور انتواع از کتیی امتا ،برستد نظتر بته عجیب شاید

 ،یجنست لذت هدف اب گردشگران آن در هک است «یجنس یگردشگر»
 بترای خوبی درآمد یگردشگراین نوع  .نندکیمسفر  خاص یمناطق به

 نیتریاصتل از یکتی نوجوان دختران و زنان امروزه .دارد مقصد کشور
متی نشان آمار 3.هستند یخارج گردشگران یجنس یازهاین نیتنم مناب 
 اروپتای و ،انتدونزیایی ،فیلیپینتی ،چینتی ،تایلندی زنان از بسیاری دهد

                                                           
خبرگتزاری    در:«ساله شدجنبش زنان علیه آزارهای جنسی در آمریکا و اروپا یک. »1

 .1/09/1397الملل، ، بخش بینhttp://www.jamnews.comجام، 
تبیتتتان،   در: «های برهنتتته سوءاستتتتفاده جنستتتی از متتتدلینگ»  . محدثتتته امیتتتری2

www.article.tebyan.net 18/02/1395اجتماعی، ، بخش. 
فصتلنامه مطالعتاتی صتیانت از حقتوق   «نق  حقوق زنان در غرب»  . منیره اخوان3

 .69، ص1ش  زنان
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متی ارکت مشتغول تایلنتد فساد هایخانه در ،درآمد تنمین برای ،شرقی
 بته شتدن آلتوده ،جنستی صدمات ،افسردگی ،نامشروع کودکان .شوند

  1.است جنسی توریسم هایآسیب ینترمهم از، HIV ویروس

 غربی زن علیه پایانبی هایخشونت
 و سکوالریستتی ستمت بته کشورها بر حاکم جو که بعد به ۱۹ قرن از

 جتایی تتا شد بیشتر زنان علیه خشونت آرامآرام ،رفت پیش اومانیستی
 و افتادنتد زنتان علیته خشونت با مقابله فکر به غربی کشورهای در که

  دادند تشکیل غرب در دیدهآسیب زنان از حمایت برای متعددی مراکز
 رو همچنتان غرب افسارگسیخته فجای  در زنان به ستم وحشتناک آمار
 ،اروپتایی کشورهای زنان ۀپیکر بر بارفاجعه رفتارهای .است افزایش به

 روانتی و روحتی ناپتذیرجبران اختتالالت با را قربانیان از کثیری خیل
 ،اضتطراب چتون عوارضتی از ،عمتر آختر تتا گتاه که کندمی روروبه

 اعتماد دادنازدست و خودکشی افکار ،یاپارانو ،گناه احساس ،افسردگی
 از یکتی در مستترنیشن رسانیاطالع پایگاه 2.برد خواهند رنج ،نفس به

 در عنتف به تجاوز قربانیان تعداد بارۀدر را نمودارهایی ،خود صفحات
 بنتدیرده این در آمریکا متحده ایاالت که کرده تنظیم جهان کشورهای

 مدعی غربی کشورهای تمام اینکه جالب  قرار دارد سیزدهم جایگاه در
 در ،سوئد و کانادا ،آلمان ،فرانسه ،انگلیس جمله از ،بشر حقوق رعایت
 نتوانستته ،یازدهم ۀرتب با ایتالیا تنها و دارند قرار اول ۀرتب کشور ۱0 میان
 در اول کشتور ۲0 که نمودار نیا در .بگیرد قرار برتر کشور ۱0 میان در

                                                           
1. https://www.mashreghnews.ir/news/26335 

 .11ص  «زن در نگاه غرب»  پور. یعقوب کرمی2
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 1.خوردینم چشم به یاسالم کشور چیه ،شده داده نشان نهیزم نیا
 ،متردان درصد ۴0 ،آلبرتا تحقیقاتی ۀمؤسس توسط شدهانجام تحقیق در

 هتایکلو  خصتوص بته اجتماع در زنان آمیزتحریک و زننده پوشش
 .انتددانسته جنسی آمیزخشونت رفتارهای برای دلیلی عنوان به را شبانه

 تجتاوز ،هازنتدان در تجاوز ،پاشیاسید حمالت ،خانگی هایخشونت
 ،نوجوانتان و کودکتان با سوءاستتفاده از شهوترانی ،نظامی نیروهای در

 شتدهارائته آمتار اینکه توجهقابل ۀنکت 2.است گرفته فرا را غرب سراسر
 ،ذکرشتده ارقتام چتون  دهدمی خبر زنان علیه خشونت افزایش از تنها
 هتایگزارش قربانیتان از بستیاری و نیستت قربانیان واقعی تعداد لزوماً 
 .دهندنمی گزارش پلیس به را جنسی ۀاستفادءسو

 عفتیبی و حجابیبی
 در کتهاستت  ایایرانتی خبرنگتار ،نژادعلی مسیح یا نژادعلی معصومه
 آزادی را ختود هتدف و کنتدمتی فعالیت حجاب علیه کشور از خارج
 هتایچهارشتنبه و 3یواشتکی هایآزادی کمپین او .داندمی ایرانی زنان

                                                           
خبرگتزاری    در:«و خشتونت جنستی در آمریکتا دهنده از تجتاوزهایی تکانآمار. »1

 .18/11/1390الملل، ، بینwww.isna.irدانشجویان ایران، 
  در: پایگتاه علتم و «بررسی دالیل روند رو به رشد خشونت علیه زنان در غترب». 2

 .17/10/1391، آمریکاپژوهی، http://www.haadi.irپژوهی هادی، دانش
نشین، فراختوان کشتف حجتاب در نژاد ضدانقالب لندن. طی این پروژه مسیح علی3

بوک، عملیاتی کرد و از در فیس« های یواشکیآزادی»را در قالب پروژۀ  اماکن عمومی
از ختود تهیته کننتد و در ایتن  مردم خواست تصاویر بدون حجاب در اماکن عمومی

یافته ای ستازمانرسد دارای پشتوانهنظر میای که به بوک قرار دهند. پروژهصفحۀ فیس
های است  به صورتی که خبر ایجاد این کمپین به صورت عجیبی در بسیاری از رسانه
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 برداشتتن برای و بداند محدودیت را حجاب تا انداخت راه به را سفید
 و امنیتت و حجتاب به غربی زنان از بسیاری کهدرحالی  کند تالش آن

 متدونا» ،حرف این شاهد 1.خورندمی غبطه ایرانی مسلمان زنان آرامش
 ستال زن ۀجتایز کهدرحالی او .است معروف ۀخوانند «چیکونی لوئیس

  هستتم پتادری یک ،من» گفت: جمعیت به خطاب ،کردمی دریافت را
 ایتن اختیتار امتا  کننتدمتی برختورد متا بتا شیء یک مثل مردان چون

 از مردهتا که باشیم چیزی همان باید .نداریم را (پسندمردانه) فاحشگی
 در آمریکتایی زن یتک «شتلیت ونتدی» نایت بر هوعال .«خواهندمی ما

 زنانی کنندمی گمان مردم از بسیاری» نویسد:می باره این در خود کتاب
 متورد که هستند افرادی ،اندکرده پیشه عفاف با همراه زندگی روش که

 ،برنتدمتی رنتج روحتی بحتران یتک از یتا و اندشتده واق  بدرفتاری
 ،بانشتاط افتراد ایتن بیشتتر و نیستت گونتهاین وجههیچ به کهدرحالی
 آن و ایمکترده فرامتوش را مهتم اعتقتاد یک ما .هستند فعال و سرزنده
 بتر در را جتوان زنتان که اندوهی .است خاص فضیلت یک به احترام
 دستت از را زنانته دامنتیپاک به احترام که است ایجامعه نماد ،گرفته
 ختالف بتر غربتی زنتان کته استت ایتن ترجالتب ۀنکتت 2.«است داده

                                                                                                                  
های سی، رادیو فردا، صدای آمریکا، دویچته ولته و ... و روزنامتهبیمعاند همچون بی

آنکه این حجم  مطرح غربی مانند لوموند، اشپیگل، گاردین و ... منتشر شده است  حال
 آید. نژاد برنمیبازتاب به صورتی است که تنها از فردی مانند مسیح علی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/31/377181 

  در: خبرگزاری اهتل بیتت، «نگرش زنان غربی درباره زنان شرقی»افزا  . فرشته روح1

http://fa.abna24.com ،23/9/1396. 

 .97  ص«آورنددختران به عفاف روی می»ت  ی. وندی شل2
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 روزنامتۀ .اندشتده حجتاب وجودی ارزش متوجه ،غرب هایسیاست
 ایالتت در کته سال ۳0 تا ۱8 بین دختران تعداد» گوید:می «سنتیالسان»

 دهتۀ یتک بته نستبت ،شتوندمی مشاهده روسری و حجاب با فلوریدا
 آن بیتانگر «آیجی» پایگاه آمار .«است داشته چشمگیری افزایش ،گذشته
 ،قبلی هاینسل خالف بر ،نیویورک جوان دختران جدید نسل که است
 پوشیدگی به مردم و ندارند نمابدن هایلباس پوشیدن به چندانی عالقۀ
 در کته است یابندوباریبی ،امر این اصلی علت .اندآورده روی تربیش
 گترایش ،آن به العملعکس در اکنون و بود شده رایج گذشته سال چند
 1.«گیتردمی اوج نوجتوان و جوان دختران میان در تربیش پوشیدگی به

 حجاب به اروپا و آلمان و سوئیس در ترک زنان» گوید:می هوبر احمد
 پرقدرت سالح یک حجاب که اندشده متوجه آنان زیرا  اندآورده روی
 سوئیستی زنتان اکنون  ...است داده زنان به خدا که است آورشگفت و

 تهیته تتریبیش حیتای و پوشتش بتا لبتاس آنان برای که دارند تقاضا
 سیاستی و اجتمتاعی بحتث از فراتر ایمسئله عفاف و حجاب 2.«دشو

 استالمی هتایارزش و نیستند مسلمان خود کههم  افرادی حتی ،است
  انتدبرده پتی پوشتیدگی بلند جایگاه به ،ندارد چندانی اهمیت برایشان
 پژوهشتگر و نویستنده ،دانشتگاه استتاد ،ماکووو هنری دکتر مثال برای
 دو دفترم دیوار روی» نویسد:می بخشآزادی هایجنبش و زنان مسائل
 و  است باحجاب و مسلمان زنی تصویر ،اول عکس ام:چسبانده عکس

                                                           

  پایگتتاه خبتتری مشتترق  در: «اش برگزیتتدمحجتتاب را بتته ختتاطر زیبتتایی. »1

www.mashreghnews.ir ،6/5/1390، جنگ نرم. 
2. http://ensani.ir/fa/article/53370 
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 زیبتایی ۀملکت ۀمسابق در که دارد قرار آمریکایی زنی تصویر ،کنارش در
 و استت پوشتیده کامالً  نخست زن .ندارد تن بر چیزی و کرده شرکت
 بته .نیستتم مستلمان زنتان مستائل کارشناس من عریان  کامالً  دیگری
 زیبتایی ولتی  نتدارم حجتاب از دفاع برای ایانگیزه ،اینجا دلیل همین
 گویای ،حجاب که هاییارزش برخی از روبدین و دارم دوست را زنان
 حجتاب بتدون را مستلمان زن کته کسانی تنها .کنممی دفاع ،است آن
 زن بتودن ویتژه بتر یتنکیتد ،مستئله این و هستند او ۀخانواد ،بینندمی

 .است مسلمان

 استتمرار را ختانواده روح و زنتدگی کته استت ایریشته مستلمان زن
 ۀکننتدیاری و آمتوزدمی زنتدگی و کندمی تربیت را فرزندان .بخشدمی

 .استت آمریکتایی زیبایی ۀملک ،مقابل ۀنقط در .اوست پناهگاه و همسر
 او .کنتدمی گریعشتوه ،تلویزیون هایصفحه در نفر هامیلیون برابر در

 بتاالترین بته همگتانی ۀمزایتد در را اشزیبتایی است  عمومی ایملکه
ابیت ،زن فرهنگتی ارزش معیار آمریکا در  ....دنکمی عرضه قیمت  جتذا
  شتودمی کاستته سترعتبه زن ارزش ،معیارهتا ایتن اساس بر .اوست
 «.گیردمی کار به خودنمایی برای را روانش و اعصاب و خود چون
  نویسد:می ادامه در هنری دکتر

 هتاییارزش طرفتدار ایانتدازه تتا ولتی  کنمنمی دفاع حجاب از من

 را ختود ،زن وقتتی ،ویتژه شکلبه .است آن گویای حجاب که هستم
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 ،کنتدمی رفتتار تواضت  و وقار با و کندمی اشخانواده و همسر وقف

 1.باشم داشته او به نسبت موضعی چنین باید

 کالم جاِن 
 مشخص را غربی زن ماهیت حرفی هر از بهتر رهبری معظم مقام کالم
 : کندمی

 نظتر بتوانتد کته است این امروز غربی زن ۀعمد امتیاز و خصوصیات

 شتما لتذا .بگیترد قترار مردان التذاذ معرض در و کند جلب را مردان

 در .برهنگتتی از استتت عبتتارت امتتروز ،غربتتی زن ۀشاخصتت بینیتتدمی

 پوشتیده کتامالً  باید مرد ،کنندمی شرکت زن و مرد که رسمی مجلس

 رفتته پتیش عریتانی ستمت به ،است ممکن چه هر بایستی زن ،باشد

هیقابل تعداد که شنیدید شما .باشد  ،غربتی مقامصاحب بانوان از توجا

 کته کردنتد اعتالن دیگری از پس یکی ،این از قبل ماه چند همین در

 عضتو آنجاهتا در کته ایاداری مستائل جریتان در ،جوانی دوران در

 را ایتن  انتدگرفته قرار سوءاستفاده مورد خشونت با و زور با ،اندبوده

 ۀبرجستت هایزن  نیستند معمولی هایزن اینها .گفتند ،آوردند زبان به

 جتنس که مسیری آن روی بر را در ،حجاب ۀوسیل به اسالم .اندغربی

 اسالمی حجاب .نداده اجازه  بسته ،برساند انحراف ۀنقط این به را زن

   2.نیست زن محدودیات ۀوسیل حجاب  است زن مصونیات ۀوسیل

                                                           

خبر  در:  ای  اتاق شیشه«توصیف زنان غربی و زن مسلمان از نگاه استاد آمریکایی. »1

http://www.shafaf.ir ،2/7/1388. 

   در:17/12/1396. دیدار با مداحان اهل بیت. 2
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39136  



 

 زودرس طالق عوامل به نگاهی

 *صالحان حسنیه

 مقدمه
 آن شکستت کته استت رختدادی ینتترمهم و مقدس پیوندی ،ازدواج

 .بگتذارد جتا بتر ناپتذیریجبران پیامدهای جامعه و فرد ایبر تواندمی
 ،جهتان نقتاط از بستیاری در فرهنگتی نظتام در تغییر دنبال به انهتنسفم
 از مستئله ایتن و یافتته افتزایش هتاطالق میزان ،صنعتی جوام  ویژهبه

  .است شده جهان پژوهشی هایچالش ینترمطرح
 و مدرنیستم بته ستنت از گتذر جملته از مختلتف علل به نیز ایران در

 بته رو رونتدی طتالق ،مدرنیستم با جامعه سنت و فرهنگ ناهمخوانی
 استاس بتر .استت یافته کاهش مشترک زندگی مفید عمر و داشته رشد
 ۹۶ ستال در طتالق ،۹7 فتروردین در کشتور احتوال ثبت سازمان آمار

 بتر ساعت  هر در طالق ۲۱ تعداد به هم آن  داشت ایسابقهبی افزایش
 در کته بتود متورد ۹7۱ و هزار۱۶5 ،۹5 سال در طالق ،آمار این اساس
 طتالق نستبت که است گفتنی .رسید مورد 5۹7 و هزار۱7۴ به ۹۶ سال
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 ثبتت تتاریخ در حتد بتاالترین بته ۹۶ سال در شدهثبت هایازدواج به
 دیگتر همچنتین .بتود رستیده روز آن بته تا ۱۳۴۴ سال از ،ایران احوال

 ۶ در طالق آمار که دارد آن از نشان مسئوالن توسط شدهاعالم آمارهای
 درصتد۱۲ حتدود ۹۶ ستال در مشتابه زمتان به نسبت ۹7 سال اول ماه

 درصتد ۲/8 بته ۴/8 از ۹7 تتا ۹۶ ستال از طالق میزان و داشته کاهش
 1.است رسیده

 کاهش در بسیاری عوامل و علل که است آن از حاکی ،بسیار تحقیقات
 گتروه دو بته را علتل ایتن توانمی که دارند تنثیر طالق آمار افزایش و

 چنتد مقالته این در .کرد بندیدسته ،آن از پس و ازدواج از پیش عوامل
 شود.می بررسیاز آن عوامل  مورد

 طالق عوامل

 ازدواج از پیش مؤثر عوامل (الف

 قتدرت افتزایش بترای مهمتی هتایمهارت بته ازدواج از قبل زوجین
 ۀجملت ازنیاز دارند   مشترک زندگی بردن پیش و گیریتصمیم ،انتخاب

 :است این موارد هامهارت این

  شناخت فقدان .1

 مقابتل طترف و خود از شناخت فقدان از ناشی زودرس طالق معموالً 
 ،روانتی ،جنسی ،سنی ،شخصیتی هایویژگی شامل ،شناخت این .است

 قبتل باید پسران و دختران رو، این از .است خود احساسی و جسمانی
 نستبت نتیجته در و کننتد طی را خودشناسی مراحل ،همسر انتخاب از
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 بتواننتد تتا دنتیاب آگتاهی ختود اهداف و هاخواسته ،سالیق ،عالیق به
  کنند پیدا خود لآهاید همسر موردپسند هایویژگی و شرایط از ذهنیتی
 باعتث تنهانه ،همسران احساسات و شخصیت میان زیاد تفاوت چراکه
 و ناکتامی احستاس نتوعی بلکته ،شتودمتی بسیار اختالفات و تضادها
 فترد شتد خواهتد باعتث و آوردمی وجود به طرفین در اشتباه انتخاب
  .کند شتاب جدایی برای ،اشتباه جبران برای
 همستر شترایط نیتز و ختود از کته هستتند افتراد از بسیاری طرفی از

ستهل تنهانته امتا ،دارنتدشتناخت کتافی  ازدواج برای خود موردپسند
 فرصتت و کنندمی ازدواج نشدهحساب و عجوالنه یگاه بلکه انگارانه
 در مهتم عوامتل از یکی» توانمی بنابراین .گیرندمی خود از را شناخت

 .دانستت ازدواج در جوانتان یبرخت یشتتابزدگرا  طتالق یریتگلکش
 اشختانواده و او از الزم شناخت ،مشورت ،دقت با دیبا همسر انتخاب
 یمتدت گذشت از پس است نکمم ،صورت نیا ریغ در ،ردیبگ صورت

 نیبت یرفتتار یهتاتفاوت آن دنبال به و یدتیعق یهاتفاوت ،ازدواج از
 و یخانوادگ یدعواها شروع ۀنقط ،مسئله نیهم هک شود ارکآش نیزوج
 متورد در روایتتی در صادق امام رو، این از 1«.است طالق آن یپ در

وَد ب  المآأ ُ  إّنما» است: فرموده ازدواج از پیش تحقیق لزوم  2:َتَتَقُیـُد  ما عانُظْآ  ا 
 و زنتدگی گتردن به گردنبندی چه کن دقت  است گردنبند همانند زن

 .«افکنیمی خود حیات
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 ارتباطی و زندگی هایمهارتنداشتن  .2

 درک را یکتدیگر بتواننتد باید زوجین ،مشترک زندگی یک ایجاد برای
امتر  این 1.کنند تفهیم هم به را خود درونی محتویات و مکنونات ،کرده
 ویژهبه مناسب ارتباطی و زندگی هایمهارت از یمندبهره نیازمند ،مهم
 هتامهتارت ایتن ۀجملت از .استت مشترک زندگی نخست هایسال در
 ،اقتصتادی بحتران با مواجهه ،عاطفی و ارتباطی هایمهارت به توانمی

 بتا جتوان نستل نبودن آشنا که کرد اشاره ناکامی و عصبی هایاسترس
 زنتدگی صتحیح آداب و ستالم روابتط داشتتن بترای الزم هایمهارت
 دچتار را زوجتین زنتدگی ،استالمی ت ایرانی فرهنگ با منطبق مشترک
 بتا مواجهه هنگام به امروزی جوانان از برخی گونهبدین .کندمی بحران

 تستلیم ستر زنتدگی اول هتایسال در که مشترک زندگی هایدشواری
 فراگیتری و مشتترک زندگی هایگره گشودن جای به و دنآورمی فرود

 .بینندمی جدایی در تنها را مشکالت حل ،موردنیاز هایمهارت

  مشترک زندگی در مؤثر عوامل (ب

 غیرمنطقی توقعات .1

 شوندمی مواجه هاییواقعیت با مشترک زندگی به ورود با پسر و دختر
 آغتاز ۀنقطت ختود ایتن و دارد بستیار ۀفاصتل آنتان آرمانی تصویر با که

 ،واقعیتات این ۀجمل از 2.است زناشویی اختالفات و زندگی نامالیمات
 بین متعدد هایسلیقه اختالف و زندگی ابتدای در مادی مشکالت بروز

                                                           
شناستتی طتتالق )علتتل و عوامتتل( و آسیب». مستتعود صدراالشتترافی و همکتتاران  1
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 بتا و شتودمی زنتدگی در اختالفتاتی بتروز ستبب کته استت زوجین
 این از .دارد بسیار تفاوت ،اندداشته مشترک زندگی از آنها که تصویری

 عتدم را زودرس طتالق ستاززمینته عوامتل از دیگر یکی توانمی رو،
 باعتث چراکه  دانست ازدواج از پیش انتظارات و هادرخواست تعدیل
 را هاخواستته این از بسیاری ۀریش» .شودمی ازدواج از زوجین دلزدگی

 نگتاه و ،هاچشتمیهم و چشم ،نازپروردگی ،درونی هایعقده توانمی
 چتون مواقت  گونتهایتن در معمتوالً  1.«دانست دیگران زندگی به کردن

 یتا کننتد ریتزیبرنامته ختود توانایی حد از فراتر توانندنمی یا زوجین
 ،دانندنمی منطقی و معقول را یکدیگر هایخواسته سازیبرطرف گاهی

 ناکتامی باعتث موضوع این و کنندنمی برطرف را خود همسر توقعات
  .شودمی هاخواسته و آرزوها به رسیدن در فرد

شتان را بته ، شوهرپرتتوقعیبته دلیتل  دربارۀ زنانی کته پیامبر اکرم
 ،کننتدهایی فراتتر از حتد توانشتان مجبتور میبرآورده کردن خواستته

 : فرموده است
ییه  و ما ََ ُر  یي ما الَیقد  ََ َزوجها َو َحَمَیتُه  ْق ب     َل  َتآع 

َ
َمآأ ما ا  یُّ

َ
الُیطیُق َل  َیقَبـ    أ

نها َحسن    ییها َغضباُن الیُه م  ََ هر زنی که با شتوهرش  2 َو تیقيَ الیَه َو ُهو 

فتوق توانتایی اوستت وادار کنتد،  کته مدارا نکند و او را بر چیزهایی

روز قیامتت در حتالی  و ای از او قبول نخواهد شدهیچ عمل و حسنه

 کند که بر او خشمگین است.خداوند را مالقات می

                                                           

 252  صنظام حیات خانواده در اسالم. با اندکی تغییر در: علی قائمی  1

 .367، ص 76ج   بحار األنوار  مجلسیمحمدباقر . 2



112    ویژة خانواده(1398رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

وقتتی بته هتوش  .ویز کردآمردی به قصد خودکشی، خودش را حلق
 .امازدواج کترده کته سه ستال استت و امگفت: من شاگرد راننده ،آمد

توانم توقعاتش را برآورده چون نمی و زنم توقعات خارج از حد دارد
خره مترا بته ستتوه های او باألسرزنش .کندمرا سرزنش می مرتباً  ،کنم

  1.آورد و تصمیم به خودکشی گرفتم

 وجتود بتا آنهتا همستران کته است آمده بزرگان از بسیاری زندگی در
 شتهید استتاد همستر .داشتتند کمتی بستیار توقعات ،بسیار هایسختی
  :گویدمی ،طباطبایی عالمه همسردرباره  مطهری مرتضی

 متالی نظتر از نجتف دوران ماننتد ،شتدند مشترف قم به وقتی عالمه

کتتاب و امتالک عوایتد نرستیدن دلیتل بته این که بودند فشار تحت

 همستر .گرفتنتد محقتری و کوچتک ۀخان همین برای و بود هایشان

 بتزرگ لوممت ایخانواده در اینکه با مهدوی قمرالسادات خانم عالمه

 قتانعی و فهتیم زنو  ،بتود تبریز تجار از یکی دختر ظاهراً  و بود شده

 2.بود

 نارضایتی عاطفی و جنسی .2

 برطرف از نارضایتی توانمی را خانوادگی مشکالت از بسیاری زیربنای
 کته آنجتا از .کرد قلمداد جنسی و عاطفی نیازهای ویژهبه ،نیازها نشدن
 گرفتته را چهترهبتهچهره و فردی ارتباط جای تدریجبه هارسانه امروزه
 میتان در عتاطفی ۀفاصتل ایجتاد و وگوگفتت فضای کاهش به و است

 مشتترک زندگی آغازین هایسال همان در خصوصبه خانواده اعضای
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 نتوعی ،زنتان در ویژهبته عتاطفی نیاز ارضای کهدرحالی .دشومی منجر
 فقتدان و دارد همتراه بته آنتان بترای را نفتس عزت و امنیت احساس
 و شور احساس کاهش باعث نیز مردان برای ،عاطفی احساس دریافت
 کالمتی ارتبتاط ستردیموجب  است ممکن حتی .شودمی آنها هیجان
  .شود
 نارضتایتی استت ممکتن عتاطفی نیتاز به گوییپاسخ هرچند طرفی از

 رفتارهتای ۀحتوز زوجین از برخی که آنجا از ،کند ترکمرنگ را جنسی
 ۀرابط است ممکن ،کنندمی خطا و آزمون مدام و شناسندنمی را جنسی
  بترود طتالق نتیجته در و بیراهته سوی به زندگی ابتدای همان در آنها

 است قدری به زناشویی زندگی استحکام در جنسی روابط تنثیر چراکه
 ختود همستر بته کته بستیاری ۀعالقت وجود با اندکرده ابراز برخی که

 روابتط داشتتن علتت بته ،زنتدگی ابتدایی هایسال همان در ،اندداشته
 همسر ختود با زندگی ۀادام به قادر دیگر ،آشکار میلیبی و سرد جنسی
 مواقت  از بستیاری در جنستی اختتالل روانتی تتنثیر معمتوالً  .اندنبوده

 و یکتدیگر از آنان تنفر احساس که دانندنمی زوجین و است ناخودآگاه
 .دارد جنسی رضایت عدم در ریشه ،زندگی از نارضایتی احساس
 از .گذارنتدتنثیر جنستی نیتاز کیفیتت و کمیت تغییر در بسیاری عوامل
 فضتای و متاهواره ،اینترنتت از قاعتدهبی ۀاستفاد توانمی آنها ینترمهم

 و هتافیلم انتواع بته توانتدمی راحتیبه فرد چراکه  را ذکر کرد مجازی
 بتا هافیلم این سازندگان .باشد داشته دسترسی مستهجن هایپویانمایی
 باعتث و دهندمی افزایش را آنان جنسی ۀذائق ،مخاطب اقناع از استفاده
 بتدتر را اوضتاع آنچه .دنشومی یکدیگر برای همسران جذابیت کاهش
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 عدم به را آنها که است غیرمتخصص افراد با همسران مشورت ،کندمی
 مستتهجن هتایفیلم تماشای و مرد و زن میان اخالقی مرزهای رعایت

 در حیتا ستطح کاهش باعث موضوع این و کنندمی تشویق هم کنار در
  .شودمی همسران میان

 قتانونی طالق به اگر که است حدی به جنسی عاطفی نارضایتی آسیب
 صتورت بته ینزوج که است عاطفی طالق نوعی پیامدش ،نشود منجر

 زنتدگی هتم کنتار در فقتط بلکته ،شتوندنمی جدا یکدیگر از فیزیکی
 .کنندمی

 اخالقی و دینی هایارزش شدن رنگکم .3

 و مستئولیت احستاس بر همیشه ،اسالمی هایسنت و دینی اخالق در 
ارزش  و هاستنت بته پایبندی .است شده تنکید زوجین سازش و صبر

 در .استت خانواده تحکیم در مهمی عامل ،دینی جامعۀ یک در اخالقی
 ضتعف ،دارنتد همستانی گوناگون جهات از زوجین حتی که شرایطی
 1 .شود خانواده پاشیدگیازهم باعث تنهایی به تواندمی اخالقی تربیت
 جملته از ،دورویتی از پرهیز و زندگی در صداقت داشتن مثل مواردی
 عتدم و دارد بسیاری نقش زندگی استحکام در که است اخالقی رسوم

 نهایتت در و زنتدگی در دلسردی سبب مرور به ،اصول این به پایبندی
 گذشتته هاینستل کته اخالقی رسوم از یکی .شودمی منجر جدایی به

 باعتث کته استت زندگی در گذشت و صبر ،اندبوده پایبند آن به بسیار
  .شدمی آنها زندگی ماندگاری
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 و روانتی آرامش در مهمی عامل ،همسر تغافل و لغزش از پوشی چشم
 َیُغـُ   الَ  َو  َیَتَغاَعـْ   َلـْ   َمْن » :فرمود علیامام  .است بوده زندگی آسایش

ْن  یآ ََ َن  َکث  ْیَشُتهُ  َتَنُغَصْل  ااُلمُور   م   و تغافتل امتور از بستیاری از کته هر 1:َ 
 در کته مردانی و زنان .«شودمی تار و تیره اشزندگی ،نکند پوشیچشم
 را یکتدیگر نیازهتای و هاخواستته ،ندارنتد گذشتت ،مشتترک زندگی
 زود خیلی ،ندارند خود خشم و عصبانیت بر کنترلی و کنندنمی رعایت

 .گیرندمی طالق و دونشمی دور هم از

 در زنتدگی کته استت فرعتون همسر آسیه ،شکیبایی و صبر بارز ۀنمون
 جنایتات بته دستتش و کردمی خدایی ادعای که را همسری ناچن کنار

 تمتتام بتتر ،او اصتتالح امیتتد بتته امتتا  پستتندیدنمی ،بتتود آلتتوده زیتتادی
 هتایدرس از یکتی موضتوع ایتن .کتردمی صتبوری هایشبتداخالقی

 همستران هایبتدرفتاری برابتر در کته استت زنتانی برای آسیه زندگی
 فرماینتد:می روایتی در خدا رسول ،رو ینا از .کنند صبوری خویش

 همچتون پاداشتی خداونتد ،دکنت صتبر همسرش بدخلقی به کس هر»
 2.«دهدمی او به مزاحم دختر آسیه پاداش

 طالق به نسبتزدایی قبح .4

 رفتته بتین از چشمگیری طور به طالق قبح ،جامعه در امروزه انهتنسفم
 آن ارتبتاط و طتالق رواج از غلتط تحلیل با گرانتحلیل برخی و است

 بته  زننتدمی نیز تنیید مهر لشکم این بر ،خود حقوق از زنان آگاهی با

                                                           

 .717، ص2  جغرر الحکم و درر الکلمآمدی  عبدالواحد تمیمی . 1

 .247، ص103  جبحار األنوار  مجلسیمحمدباقر . 2



116    ویژة خانواده(1398رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

 افتزایش بته رو زنتان درخواست به طالق اخیر هایسال در که طوری
 مترد) سنتی ۀخانواد الگوی به مربوط هنجارهای تغییر همچنین 1.است
 بتر ،ختانواده هایهزینته در زنتان مشتارکت و (دارخانته زن و آورنان

 از تترس شتدن کم با و افزوده مدیریت در مشارکت برای آنان توقعات
 در آینده از آنان ۀدلهر از ،ثابت اقتصادی مناب  به دسترسی دلیل به آینده

 برپتایی همتراه بته عوامتل ایتن 2.استت کاسته اختالفات بروز صورت
 جامعته در را طتالق سازیعرفی نوعی ...و طالق جشن مانند مراسمی

 را طتالق استت ممکن افراد از برخی رو، این از  است آورده وجود به
 کستی قبال در مسئولیت نداشتن ،طلبیتنوع به پاسخ ،رهایی برای راهی

 عامتل ختود ،تفکر این که نندبدا آزاد و راحت زندگی ،کلمه یک در و
  .است زودهنگام طالق به تشویق در مهمی

                                                           

 .53)مجموعه مقاالت(  ص شناسی خانوادهآسیبشناس  . سیدجعفر حق1

 .265  صشناسی طالق و بررسی آن در حقوق مدنیآسیبزاده  . فهیمه ملک2



 

 دفاع مقدس انقالب و های ایثار زنان درجلوه

 *اصغر موسویسیدعلی

 مقدمه 
هتای تتاریخی یستت. دادهستابقه نای بیانقالب، پدیده زنان در حضور

های سیاسی در طول تاریخ ایران در عرصهدهد که زنان ایرانی نشان می
 شیرازی میرزای فرمان از که پسو اجتماعی حضور فعال داشتند  چنان

 اقتدام هتاقلیان شکستتن بته شاه ناصرالدین همسران تنباکو، در تحریم
 معنتوی و متادیهتای کمک با گیالن جنگل، زنان نهضت در کردند و

همچنین زنان ایران در طول چهتل  1رساندند. یاری را خویش، مبارزان
گیری و پاسداری از انقالب و در هشت ستال سال انقالب هم در شکل

 امتام خمینتیترین نقش را ایفا کردنتد  از ایتن رو، دفاع مقدس مهم
 بته و کشتیده آغتوش در را خود طفل، شیردل هاىزن امروز»فرمودند: 

 چنتین تتاریخ، امکد در. روندمی رژیم دژخیمان تانک و مسلسل میدان
 2.«است شده ثبت زنان از ایفداکارى و مردانگی

                                                           
 .هنر دینیادبیات و پژوهشگر  *

 .185   صسالهانقالب چهل. جمعی از نویسندگان  1
 .512، ص3  جصحیفۀ امام. امام خمینی  2



118    ویژة خانواده(1398رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

بر این اساس، بازخوانی حضور و ایثارگری زنتان در عرصتۀ نظتامی و 
کوشد این مهتم را واکتاوی ها است. این نوشتار میاجتماعی، از بایسته

 کند.

 های دفاع زنان از اسالمجلوه
دفاع از جامعۀ  مسلمین اعم از زن و مرد، برای ۀاسالم دفاع را برای هم

،   از ایتن رو1واجتب دانستته استت ،دف  ضررهای احتمالی اسالمی و
های بسیاری از حضور زنان در دفاع از استالم جلوه ،مستندات تاریخی
همتراه بتا صتدر استالم زنتان »اند. بر اساس مکتوبات، را روایت کرده

آنان  ۀاند. از جمل، حضور داشته«دجنگ اح»هایی مانند جنگ مردان در
ایمتن ام و بن جموح عطیه انصاری، ایمن همسر عمروجراحه، ام ۀنسیب

های در عرصته حضرت زهترا همچنین 2بن عود هستند. ةثعلبدختر 
 کته رستول ختدا در جنتگ احتدکته چنان حضور داشت  مختلف

وشو داد و شستها را آن جراحت جراحت برداشت، حضرت زهرا
در نهضت کربال و دوران پس از امتام زنان  همچنین نقش مؤثر 3.بست
های دفتاع از آنها در صتحنه ۀجانبای از مشارکت همه، گوشهحسین

  4های الهی است.اسالم و ارزش
 ایثار و فداکاری زنان ایران در انقالب و دفاع نیز ستتودنی استت. زنتان

و اثبتات ه داشتتند برجستتنقشتی  ،سال دفاع مقدس 8دوران  درایران 
                                                           

 .569  ص«اسالم و نقش زنان در عرصۀ دفاع». الهه وکیلی  1
 . 245، ص13  ج بحار األنوار  مجلسیمحمدباقر . ر.ک: 2

 .59  صها، مادر تمام خوبیفاطمهاصغر موسوی  . سیدعلی3
 .570  ص«اسالم و نقش زنان در عرصۀ دفاع»الهه وکیلی  . 4
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بلکته ، کردند که شخصتیت زن در تبعیتت از الگوهتای غربتی نیستت
  های دینتی استتافزاید، فداکاری و آرمانمی هاارزش آن بر چیزی که

بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها »از این رو، امام راحل فرمود: 
هتا خانم شتما زحمتات مرهتون متا. کننتد پیدا شجاعت و أتهم جر
، بتانوان. هستید نهضت رهبران شما» فرمودند: ایشان همچنین 1«.هستیم
 رهبترى بته را شتما متن. هستیمها آن دنبالۀ هستند  ما ما نهضت رهبر
 2«.شمایم خدمتگزار و دارم قبول

 های نظامیالف( عرصه

  جنگ ۀ. حضور زنان در جبه1

 ارتتش عتراق در زنتان همتدوش متردان علیتهدر آغاز جنگ تحمیلی 
  امتا جنگیدنتدمی همچون ایالم، کردستان، آبادان، دهلتران و... یمناطق

تتاریخ معاصتر استت   درگیری در خرمشهر، نماد عزت زنان ایتران در
جنگیدنتد و در ایتن شتهر آخرین فشنگ  نفس و چراکه آنان تا آخرین

 هزار و۶ ، ازهاآمار برخی طبق» .شمار زیادی از آنان به شهادت رسیدند
نفتر رزمنتده  500هتای دفتاع مقتدس، در طول سال زن شهیدنفر  ۴۲8
  3.«بودند

 ،سنگر، پر کردن خشاب اسلحه، حمل مهمتات...زنان رزمنده، با کندن 

                                                           

 .7، ص7  جصحیفۀ امام. امام خمینی  1

 .132. همان  ص2

 های زنان در دوران دفاع مقدس  خبرگزاری صداوسیما  در:. آمار شهدا و ایثارگری3
http://www.iribnews.ir/fa/news/1296766 
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مستافت طتوالنی و حمتل طتی  کردنتد.یاری میجنگ مردان را برای 
اما شوق بته استالم و  ،های مهمات برای زنان بسیار دشوار بودصندوق

های ختونحتی با دستتکه  می باعث شده بودخدمت به انقالب اسال
ختواهران  ۀ ایشتان،از جملت  1کنندجا ها را جابهصندوق، آلود و زخمی

 4و فاطمته نتواب صتفوی 3شتاه، شهناز حاجی2زادهرزمنده آمنه وهاب
 بودند.

 در جبهه  و پرستاری . امدادرسانی2

جنگتی و روز در منتاطق پرستتاران و امتدادگران، شتبانه به عنوان زنان
کمتتک  بتته رزمنتتدگان، نگتتی همتتراه پزشتتکان و پرستتنل درمتتانجغیر
و پشتیبانی بتهها حجم سنگین مجروحان جنگی در عملیات .کردندمی

این فرشتگان ستفیدپوش را در ذهتن تتاریخ یاد و خاطرۀ  موق  درمانی

                                                           
 . 22  ص«زنان سنگردار در نبرد خرمشهر». غالمرضا گلی زواره  1
  اند.المقدس حضور داشتهاالئمه و بیت. ایشان در عملیات ثامن2
جنگیتد. بتا وجتود شتدت شاه در جریتان نبترد خرمشتهر مردانته می. شهید حاجی3

بترای  ها در آن روزها، کسی ضعفی از ایشان ندید. ایشان زمانی که آمده بتوددرگیری
سنگرها غذا ببرد، همراه یکی از دوستانش شتهناز محمتدی، بتر اثتر اصتابت تترکش 

 (. 56(  ص1« )زن در آیینۀ دفاع مقدس»خمپاره، به شهادت رسیدند )زهره شریعتی  
خانم فاطمه نتواب صتفوی، »گوید: خواه، دربارۀ ایشان چنین می. برادر جانباز، ایران4

شیر رفته بود. او با اطالعتات بان به طرف بهمندیده نوۀ شهید نواب صفوی، به عنوان
ای کننتدهداد، در موفقیت عملیات نقتش تعیینمؤثر و مفیدی که از موقعیت دشمن می

ایفا کرد. در آخرین دیدار، او را در حالی دیدم کته پیکتر شتهیدی را بتا ختود حمتل 
زن »هره شتریعتی  )ز« گرددکرد. معلوم شد که از یک عملیات موفق چریکی بازمیمی

 (.56(  ص2« )در آیینۀ دفاع مقدس
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در اتتاق عمتل  گویتدیکی از پزشتکان متی. »کرده است ایران ماندگار
در همتان لحظتات طاقتت  مجروح بتودم ۀندمشغول جراحی یک رزم

هوایی دشمن آغاز شد. تیم پزشتکی و پرستتاری تصتمیم  ۀفرسا، حمل
عمل جراحی با موفقیت انجام    تا اینکهگرفتند اتاق عمل را ترک نکنند

  1«.اش را به دست آوردشد و رزمنده سالمتی

 پشت جبهه ب( عرصۀ پشتیبانی در

 نعاطفی رزمندگا حمایت مادی و. 1

م که زنتان یبینهای اول و دوم جهانی، میها، حتی جنگدر اغلب جنگ
  بودند هادر پشت جبهه، در تالش و حمایت از سربازان خود در جبهه

هتا در جنتگ تحمیلتی اتفتاق افتتاد و آن اما یکی از بتارزترین حمایت
حضور زنان انقالبی ایران در ستتادهای پشتتیبانی بترای تتدارک اقتالم 

از  ایحضوری کته نمونته  های عاطفی بودها و حمایتجبههموردنیاز 
هدیه دادن طالهتا و لتوازم خانته تتا پختت نتان . وحدت اسالمی بود

های رزمندگان تا نوشتتن نامته و دادن دوخت و بافت لباسو  ،2محلی
همگی نمودهتایی از های جنگ، قوت قلب و حمایت در اعزام کاروان

وشتتوی زنتتان در شست از ریبستتیا فتتداکاری زنتتان استتت. همچنتتین

                                                           
  «هایی از حضور زنان استان مرکزی در هشت سال دفاع مقتدسجلوه». احمد الهی  1
 http://www. irna. ir/markazi/fa/News/81324684  در:

ساعته  24. برای نمونه، خانم زارعی که بانویی شصت ساله بودند، در زمان عملیات، 2
داد  آشپزهای هزار نفر را غذا می 50خت و درآشپزخانۀ شهید چمران، روزانه پنان می

 دانشتجویی بستیج خانوادۀ و زنان مطالعات ها بودند )واحدحاضر در آن، بیشتر خانم
 .141  صنشینان سرا هستیپردهتبریز   دانشگاه
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زیادی از آنها شیمیایی  و تعدادکردند های رزمندگان مشارکت میلباس
کند کته حتاکی از ایثتار زن ایرانتی امام نمونۀ خوبی را نقل می 1شدند.
 ختواهران و متادران از هاییصحنه جنگ این طول در جانباین»است: 

 انقتالب این غیر در مندار گمان که امدیده دادهازدست عزیز همسران و
استت  نشدنیفراموش خاطرۀ یک من براى آنچه باشد  و داشته نظیرى

 یتک بتا جوان دختر یک ازدواجت است  چنین هاصحنه تمام کهبا این ت
 از و داده دست از را خود دست دو هر جنگ در که است عزیز پاسدار

 و بتزرگ روحتی بتا شتجاع دختتر آن. بتود دیتده آسیب چشم دو هر
، بتروم جبهته بته نتوانستتم که حال: »گفت صمیمیت و صفا از سرشار
 باشتم. کترده ادا دیتنم به و انقالب به را خود ازدواج، دین این با بگذار
 را آنتان الهتی هتاىنغمه و انسانی ارزش و صحنه این روحانی عظمت

، فیلسوفان، عارفان، هنرپیشگان، نقاشان، گویندگان، شاعران، نویسندگان
 ترستیم یتا بیتان تواننتدنمی، کنید فرض شماها که را کس هر و فقیهان
 کسهتیچ را بتزرگ دختر این معنویت و خداجویی و فداکارى کنند  و
  2.«کند ارزیابی رایج معیارهاى با تواندنمی

  . پاسداری از انقالب اسالمی2

حقیقت این است کته جنتگ بته منظتور حفتظ و صتیانت از انقتالب 
متادران، همستران، دختتران رزمنتدگان  اساس، صورت گرفت  بر این

حقیقتت حتافظ اصتلی  در ،اسالم و شهدای انقالب و جنگ تحمیلتی
فرماینتد: از ایتن رو، امتام خمینتی می  آیندانقالب اسالمی به شمار می

                                                           

 . 2روزنامه صبح نو  ص نامۀ زنانزاده  ویژه. الهام قلی1

 .194، ص16  جصحیفۀ امام خمینی . امام 2
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زنان حق بیشتری از مردان دارند، زنان مردان شجاع را در دامان ختود »
 ،هتا گرفتته شتوندساز از ملتتناگر زنان شجاع و انسا .کنندبزرگ می

در هشتت ستال دفتاع  1.«شتودملت به شکست و انحطاط کشتیده می
هتای ایثتارگران در صتف اول دفتاع از آرمان ۀهمواره ختانواد ،مقدس

 کنیم.ها اشاره میبرخی از این نمونه به در اینجا انقالب اسالمی بودند.

 جبهه یک( تشویق فرزندان و همسران به حضور در

گیری انقالب در شکل ،یاران انقالب اسالمی قبل از شروع جنگ اغلب
های آن، تمام همت خود را بته کتار گرفتته بودنتد تتا و دفاع از ارزش

و این  پیش آمد 5۹اینکه یورش صدام به ایران اسالمی در تابستان سال 
پتا در میتدان  کتهمادران، همسران و دختران را بتر آن داشتت  ۀمه امر

  تمام توان به مبارزه با آنتان برخیزنتد و با رندگذابجهانی  مبارزه با کفر
و حضترت  از این رو، مادران بسیاری، به تنستی از حضترت زهترا

ها تشتویق کردنتد و فرزندان خود را برای حضور در جبهته ،زینب
 ،انیمته ستجادیه خانم حلیحاج بود.شان زندگی ۀشهادت میو ،آن ۀثمر

ه خبر شهادت فرزنتدانم کهر بار »گوید: می ،دیهمسر و مادر چهار شه
پوشتاندم یام بود و رو مشوق بر چهره که اشک یدر حال ،آوردندیرا م

ه کتنیتا مبادا دشمن شتاد شتود، دلتم آرام بتود و خوشتحال بتودم از ا
یام کرد و هرگز فرامتوش نمتب خانوادهیخداوند متعال شهادت را نص

به من دادنتد، وجتودم پتر از  ه خبر شهادت همسرم راک ینم آن روزک
 2.«ماندم عشق جا ۀه از غافلک حسرت و اندوه شد

                                                           
 .۱5۴، ص5  جصحیفۀ نور. همو  1
   در:«ستجادیان»شتهید  5سبک زندگی در خانوادۀ ». گروه جهاد و مقاومت مشرق  2

mshrgh. ir/406632 
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مادران که همسران بسیاری از رزمندگان شهید نیز شوهران ختود  تنهانه
کشتیدند و بار زنتدگی را بته دوش میو خود  کردندرا راهی جبهه می

های پشتیبانی فرهنگتی همچنین در صحنه. کردندها را تحمل میسختی
هتتای رزمنتتده و دلجتتویی از اجتمتتاعی بتترای همیتتاری خانواده و

شتتهدا فعالیتتت  هتتایو خانواده و جانبتتازان ناهتتای مجروحتتخانواده
 . کردندمی

 ( عمل به وصیت شهدا مبنی بر حمایت از ولی فقیهدو

عزیزانشتان  ۀنامتهای شهدا نکاتی مشترک را در وصتیتاغلب خانواده
انقتالب را تنهتا » :از جملته  اندتذکر شدهکه بارها آنها را مند شاهد بود
مستیر »   و«پیرو والیت فقیه و راه انقتالب استالمی باشتید»  «نگذارید

 «.شهدا حمایت کنید ۀشهدا را دنبال کنید و از خانواد
ها تمام همت ختود کردن به وصایای شهدای، اغلب خانواده برای عمل

چهتل  ولدنتد. در طتهای آن کرده بورا وقف انقالب و اهداف و آرمان
کستانی بودنتد  های ایثارگران اولینانقالب اسالمی، خانوادهتاریخ سال 

 ۲۲هتای روز قتدس، . حضور در راهپیماییکه با استکبار مبارزه کردند
روز مبتارزه بتا استتکبار، بسیج، ستال ۀبهمن، سالگرد دفاع مقدس، هفت

ایتت از جانبه در انتخابات و رعایت حجاب و عفاف و حمحضور همه
 ایثتارگران ۀممتتاز ختانوادهای فعالیت از ،ن انقالب و ولی فقیهمسئوال

 . بوده است

 تبلیغ در پشت جبهه سه(

امتتور  درکارشتناس دینتی  هتای ایتدئولوژیک، همیشته افتتراددر جنگ
 ۀآموزش افراد و باالبردن روحیت برای روحیه دادن و ،معارفی و مذهبی
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در جنتگ صتفین در ستپاه کته چنان کردند می دینی مردم حضور پیدا
حضتور  1«بتانوان شتاعر و خطیتب»تعتدادی از  علتیامیرالمؤمنین 

مقابله بتا ستپاه  امام را به منظورداشتند که رزمندگان و جهادگران سپاه 
 کردند. معاویه، تشویق می

 ۀهای حتوزآموختتهدر دفاع مقدس نیز به حضور زنانی از قشتر دانتش
 هتای رزمنتدگان جلستات معتارفخانواده بتود کته بترای علمیه نیتاز

عقایتد و انقتالب استالمی در ، احکام، اسالمی، همچون جلسات قرآن
 اینتان متنستفانه»برگذار کنند. عشایر شیعه و اهل تسنن مناطق محروم، 

ۀ جنگ روانی دشتمن، گتاه متورد هجمت های مختلف و ایجادبه شکل
رفتنتد. زمتانی کته گمتی ن قراراهمچون مزدوران کومله و منافق کسانی
اثر مانده، بعد از شناسایی بانوان طلبته، دیدند جنگ روانی بین میامنافق

توجه به اقتدامات دشتمن، در طتول اما اینان بی زدند.دست به ترور می
های غترب ادامته دادنتد کته به حضور تبلیغی خویش در جبهه ،جنگ

 2«.شهید در کردستان است ۴۳۴حاصل آن 

                                                           
. در جنگ صفین تعدادی از زنان کوفی با اشعارشتان امتام را ستتایش و فضتایل آن 1

انگیختنتد )ر.ک: کردنتد و ستپاه عتراق را بتر ضتد شتامیان برمیحضرت را بازگو می
 (.243، ص6  جتاریخ طبری  طبری  ۱0۱، ص۲  جالفتوحاعثم  ابن

روزنامۀ رستالت،   «های حضور زنان بسیجی در دفاع مقدسجلوه». اصغر رضوانی  2

 .ش۱۳88بهمن  ۴یکشنبه 





 

 کتابنامه

 قرآن کریم
قم: مؤسسه المعارف االسالمیه،   عدة الداعی ، احمد بن محمد حلیابن فهد  .1

 ش.1378
  الحدیتدأبیشرح نهتج البالغتة البتن   الحدید، عبدالحمید بن هبةالاه أبیابن .۲

، چ : مکتبتة آیتةالاه المرعشتی النجفتیمحمتد ابوالفضتل ابتراهیم  قتم تصحیح
 .ق ۱۴0۴اول
  ترجمتۀ محمتد بتن احمتد الفتوحاعثم کوفی، ابومحمد احمد بن علی  ابن .3

 ش.1373مستوفی هروی  چ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 
تصتحیح   عن آل الرستول تحف العقول  حسن بن علی، شعبه حرانیابن .۴

 ق.۱۳۶۳قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،   اکبر غفاریعلی
)مفتاهیم بنیتادی در  شناستی رشتدرواناحدی، حسن  و نیکچهر محستنی   .5

 ش.۱۳۹۱شناسی نوجوانی و جوانی(  تهران: آیندۀ درخشان، روان
،   تهتران: انتشتتارات آکادمیتتکفرزنتتدیشناستی تکروانزاده، علتتی  استالم .6

 .ش1397
تهران:  ،چ ششم  الاه درودیانبه کوشش ولی  دیوان اشعار  پروین ،اعتصامی .7

 ش.۱۳۹۴ ،نشر نی
های نوپدیتد شناسی ختانواده و آستیبجامعهکلثوم دنیایی  رضا و ام ،اکبری .8
 ش.۱۳۹۶تهران: انتشارات آوای نور،   آن
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، ستوم فتیتان، چ قتم: نشتر  عفتت و پاکتدامنی در استالممحمتود   ،اکبری .9
 ش.1395
نشتر : مشتهد  اعتیتاد بته اینترنتت  اکبر صتارمیاحمدعلی و علی ،امیدوار .۱0

 ش.۱۳8۱تمرین، 
 ش.1394قم: بوستان کتاب،   آیین همسرداری  امینی، ابراهیم .11
 تا.  تهران: نسل نواندیش، بیشناسی نوجوانیروانرحمان   ،بابازاده .۱۲
 ش.1392قم: بوستان کتاب،   صد حکایت تربیتیمرتضی   ،بذرافشان .13
  قتم: شناستی ختانوادهاسالم و جامعهحسین  و همکاران   ،بستان )نجفی( .۱۴

 ش.۱۳۹0پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
باعتةتفسیر بیضتاویناصرالدین عبدالاه   ،بیضاوی .15 ، العتامرة   مصتر: دار الطا
 تا.بی
محمتد   شرح و توضیح غرر الحکم و درر الکلمعبدالواحد   ،آمدیتمیمی  .۱۶

 ش.۱۳۶۶خوانساری  تهران: دانشگاه تهران، 
تهران: شرکت ناجی   تربیت دینی در کودکشناسی آسیبمحمد   ،جعفری .17

 ش.1389نشر، 
 ش.1390، سوم قم: انتشارات دلیل ما، چ  رسائل حجابیهرسول   ،جعفریان .18
  تهتتران: دفتتتر نشتتر فرهنتتگ مطلتت  عشتتقمحمتتدجواد   ،اکبریعلیحتتاج .۱۹

 ش.۱۳۹۲اسالمی، 
 حیتاء  البیت ال   قم: انتشارات آل  وسائل الشیعة  محمد بن حسن ،حرا عاملی .20
 ق.۱۴۱۴راث، الت  
 حیتاء  البیتت ال     قم: مؤسستۀ آلوسائل الشیعة  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .۲۱
 ق.۱۴0۹راث، الت  
ای رسالۀ نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه  سیدمحمدحسین ،حسینی طهرانی .۲۲

 ش.۱۳۹5چ هفتم، انتشارات عالمه طباطبایی،   سهمگین بر پیکر مسلمین
قم: نشر عصر   نقش زنان صالحه در اصالح جامعهالاه  سید نعمت ،حسینی .۲۳

 ش.۱۳8۴انقالب، 
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)مجموعه مقاالت(  تهتران: نهتاد  شناسی خانوادهآسیبشناس  جعفر  حق .۲۴
 .ش۱۳88ریاست جمهوری مرکز امور زنان و خانواده، 

، انتشتتارات ستتازمان ارشتتاد، 5ج  صتتحیفه نتتورالاه  ستتید روح ،خمینتتی .25
 ش.1371
 .مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام  صحیفۀ امام  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .۲۶
  مقدمه و تصتحیح میتر شرح غرر الحکم و درر الکلممحمد   ،خوانساری .۲7

 الدین حسینی ارموی  تهران: دانشگاه تهران.جالل
قتم: پژوهشتگاه   بیتتو اهل سیرۀ تربیتتی پیتامبرمحمد   ،داوودی .28

 ش.1383، اول حوزه و دانشگاه، چ
تهتران: انتشتارات  اول،چ   گتذرددر غترب چته متیمنوچهر   ،دبیرسیاقی .۲۹

 ش.۱۳75 بحرالعلوم،
 ش.۱۳۹5  چ اول، اصفهان: قبسات، بیم موجعلی   ،رهبر .۳0
زاده  تهتران: ناهیتتد، حستین زیتترک  ترجمتتۀ غالمامیتلژان ژاک   ،روستو .۳۱

 ش.۱۳۹۶
  تهتران: دفتتر نشتر فرهنتگ راهنمای پدران و مادرانمحمدعلی   ،سادات .۳۲

 ش.۱۳87اسالمی، 
تهتران:   طالق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن  باقر ،ساروخانی .۳۳

 ش.۱۳7۲مؤسسۀ چا  و انتشارات دانشگاه تهران، 
  چ اول، تهتران: دنیای دیجیتال با تنکید بر نوجوانتاناسماعیل   ،پورسعدی .۳۴
 ش.۱۳۹۳شناسان، جامعه نشر
)جتوان و بزرگستال(   خالصۀ کتاب گفتارهای فلستفیحسین   ،سوزنچی .۳5

 ش.۱۳8۶الملل، تهران: شرکت چا  و نشر بین
: تهتران  )نوجتوانی و بلتوغ( 2شناستی رشتدروان  اکبترعلی ،نژادشعاری .۳۶

 ش.1387، دانشگاه پیام نور
 مطبعة حیدریة. نجف: ،  چ اولجام  األخبار  محمد بن محمد ،شعیری .37
 ش.۱۳۶۳قم: انتشارات رضی،   خبارجام  األ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .۳8
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رستتانۀ ملتتی و تغییتتر سیاستتت جمعیتتتی: »  شتتفیعی سروستتتانی، ابتتراهیم .۳۹
هتای مرکز پژوهش  وگو()مجموعه گفت« هاشناسی، راهبردها و سیاستمسئله

 .ش۱۳۹۱اسالمی صدا و سیما، 
تهتران: شترکت چتا  و نشتر   تربیت استالمی تعلیم ومحسن   ،شکوهی .40

 ش.1377های درسی ایران، کتاب
تهتران: نشتر  ،اولچ   آورنتددختتران بته عفتاف روی متی  وندی ،شلیت .41

 ش.1388 ،معارف
 ش.1376، : کتابچیتهران ،ششمچ   األمالیمحمد بن علی   ،شیخ صدوق .42
  چ دوم، األعمتالثواب األعمال و عقتاب   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .۴۳
 ق.۱۴0۶قم: 
اکبتر تصتحیح علی  من ال یحضره الفقیته  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .44

 ق.۱۴۱۳قم: دفتر انتشارات اسالمی،   غفاری
)نه حرف من، نه حرف تو، حرف ختدا(   سلوک با فرزندجعفر   ،صالحان .۴5

 ش.۱۳۹5تهران: تراث، 
قتم: جامعتۀ  ،  چ پتنجمالقترآنالمیزان فی تفسیر  محمدحسین  ،طباطبایی .۴۶

  ق.۱۴۱7 ،مدرسین حوزۀ علمیه
، قم: الشریف الرضتیهارم، چ  چ مکارم األخالق  حسن بن فضل ،طبرسی .47

 ش.1370ق /1412
تهتران:    چ ستوم،مجم  البیان فی تفسیر القترآن  فضل بن حسن ،طبرسی .۴8

 ش.۱۳7۲انتشارات ناصرخسرو، 
دار الکتتب العلمیته،    بیتروت:تتاریخ طبتریمحمتد بتن جریتر   ،طبتری .49

 ق.1407
  تهتران: دار الکتتب االستالمیه  تهذیب االحکاممحمد بن حسن   ،طوسی .50

 ش.۱۳۶5
 ، چ اول، تهران: دفتتر خانواده مسلمان و فضای مجازیسعیدرضا   ،عاملی .5۱

 ش.۱۳۹۶نشر فرهنگ اسالمی، 
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  تهتران: آستیم، اینگونه فرزندتان را تربیتت کنیتدعباس   ،عطاری کرمانی .5۲
 ش.۱۳۹۲
تطبیقتی حقتوق زنتان از منظتر استالم و مطالعه   فایزه ،زاده اردبیلیعظیم .53

 ،مرکتز امتور زنتان و ختانواده ،تهران: نهتاد ریاستت جمهتوری ،اولچ   غرب
 ش.1388
 ش.۱۳۶7تهران: امیرکبیر،   العابدینصحیفۀ سجادیۀ امام زین  جواد ،فاضل .54
 ق.۱۴۱0هجرت،  قم: نشر چ دوم،  العین  خلیل بن احمد ،فراهیدی .55
  های خانواده و طتالقشناسی اجتماعی ستیزهآسیب  محمدحسین ،فرجاد .56

 ش.۱۳7۲انتشارات منصوری، 
قتم: بوستتان کتتاب، چ   آنچه والدین و مربیان باید بدانندرضا    ،فرهادیان .57
 ش.1393، دهم
  تهران: انجمن اولیتا و مربیتان، نظام حیات خانواده در اسالم علی  ،قائمی .58

 ش.۱۳۹۳
 ش.۱۳۹۴ نا،بیجا:   بیزن در اسالم و غربمحمدحسین   ،قدیری ابیانه .5۹
تصحیح مؤسستة   الخرائج و الجرائح سعید بن هبةالاه  ،الدین راوندىقطب .۶0

 ق.۱۴0۹، : مؤسسۀ امام مهدىقم  چ اول، اإلمام المهدى
 ش.1378قم: نشر جامعۀ مدرسین،   سفینة البحار  شیخ عباس ،قمی .۶۱
المللتی فرهنتگ و کنگترۀ بین  «زن در نگتاه غترب» یعقتوب کرمی پور   .62

 ش.1393 ،اندیشۀ دینی
 ق.۱۴07  چ چهارم، تهران: اإلسالمیة، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب   .۶۳
)شترح حتال عتالم ربتانی، فقیته  بر قلتۀ پارستاییعبدالکریم   ،کوهستانی .۶۴

بتا، الاه شتیخ محمتد کوهستتانی(  قتم: ادصمدانی و عارف بالاه حضترت آیتت
 ش.۱۳۹۲
 ش.۱۳۹۴  تهران: نسل نواندیش، گویندنوجوانان چه میاصغر   ،نیاکیهان .۶5
شناستان یکتم از نگتاه جامعهوخانواده در قرن بیستت  محمدمهدی ،لبیبی .۶۶

  ش.۱۳۹۳به نقل از باقر ساروخانی  چ اول، تهران: نشر علم،   ایرانی و غربی
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تهتران: انتشتارات   شتوندمیچگونه فرزندان ما با حجتاب احمد   ،لقمانی .67
 ش.1390، دومبهشت بینش، چ 

  قتم: مؤسستۀ عیتون االحکتام و المتواعظعلی بن محمتد   ،لیثی واسطی .۶8
 ش.۱۳77فرهنگی دار الحدیث، علمی
 ق.۱۴0۴بیروت: مؤسسۀ الوفاء،   نواربحار األ  مجلسی، محمدباقر .۶۹
تبلیغات استالمی ، قم: مرکز انتشارات دفتر سیمای فرزانگانرضا   ،مختاری .70

 ش.۱۳7۱حوزۀ علمیۀ قم، 
فرزنتتد و مقایستتۀ مشتتکالت رفتتتاری در کودکتتان تک»  متترادی  ستتمانه .71

نامۀ کارشناسی ارشد پایان  «شناختی والدینچندفرزند با توجه به عامل جمعیت
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز.گروه روان

  چ جهان اسالم در فضای مجتازیهای فراروی ظرفیتعلی   ،زادمرشدی .7۲

و پژوهشتگاه فرهنتگ، هنتر و ارتباطتات،  اول، تهران: دانشگاه امام صتادق
 ش.۱۳۹۲
تهران: انتشارات امیرکبیتر، چ   تربیت فرزند از نظر اسالمحسین   ،مظاهری .73
 ش.1382، دوم
  تهران: شناسی طالق و بررسی آن در حقوق مدنیآسیبفهیمه   ،زادهملک .7۴

 ش.۱۳۹۶دبیزش، 
هتای ختانواده های تربیتتی و آموزشبررستی شتیوه» ، پری گلندوز ملکی .75

  سومین «پیرامون نهادینه کردن و حفظ حجاب و عفاف در کودکان و نوجوانان
های نتوین در متدیریت، اقتصتاد و علتوم انستانی، المللی پژوهشکنفرانس بین

 .کشور گرجستان، موسسه سرآمد همایش کارین تباتومی 

انتشارات هتاوژین،   هامادر تمام خوبی فاطمه اصغر سیدعلی ،موسوی .76
 ش.1394
، تهران: دار الکتتب اإلستالمیة، اول چ  تفسیر نمونه مکارم شیرازى  ،ناصر .77

 ش.۱۳7۴
، مرکتز ستوم ، چ«خرمشهر در جنتگ طتوالنی»هادی و همکاران   ،نخعی .78
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 ش.1390مطالعات و تحقیقات جنگ، 
، تحقیتتق آداب المتعلامتتینمحمتتد بتتن محمتتد   ،نصتتیرالدین طوستتی .7۹

 سیدمحمدرضا حسینی جاللتی  چ اول، شتیراز: کتابخانتۀ مدرستۀ علمیتۀ امتام

 ق.۱۴۱۶، عصر
)حجتتاب و متتدیریت  نگتتاهی دیگتتر بتته حجتتابعبدالحمیتتد   ،واستتطی .80

 ش.۱۳۹0  چ سوم، علوم و معارف اسالم ی(  موسسه مطالعات راهبرداحساس
مجموعته مقتاالت   «استالم و نقتش زنتان در عرصتۀ دفتاع»وکیلی، الهه   .81

 امتامار ثتر آشتو ن مظتینت ، مؤسستۀهمایش بزرگداشت بانوی انقالب استالمی

 . ش۱۳۹۳ ،نییمخ
  «هتاای و بتازی کتردن فرهنگهتای رایانتهبازی»یوسفی اردبیلی، فرهاد   .82

توسعه و ترویج علتوم تربیتتی،  مجموعه مقاالت اولین همایش ملی راهکارهای
 .ش۱۳۹۴  روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران

قتم: انتشتارات زمتزم هتدایت،   تربیت دینی فرزنتدانالاه  نعمت ،یوسفیان .83
  ش.1393

 
 نشریات  

، 1، شمجلتتۀ پتتایش ستتبک زنتتدگی  «های اجتمتتاعیشناستتی شتتبکهآسیب» .۱
 .ش۱۳۹5فروردین 

فصتلنامۀ مطالعتاتی صتیانت از   «غربنق  حقوق زنان در » اخوان، منیژه  .2
 .ش1394 ،2ش ،سال اول ،حقوق زنان

بررسی ارتباط میزان استتفاده و اعتیتاد »  اسکندری، حسین و حمید درودی .۳
نشتریۀ   «های اجتماعی بر گترایش بته طتالق و تعارضتات زناشتوییبه شبکه

 .ش۱۳۹5، پاییز ۳۳، ش۱5، دورۀ مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
های اجتمتاعی مجتازی در نقتش شتبکه»سید علیرضا و همکتاران   ،افشانی .۴

فصتلنامۀ   «های مجتازی تلفتن همتراه(روابط فرازناشویی )با تنکیتد بتر شتبکه
 .ش۱۳۹۶، تابستان 50، شمطالعات امنیت اجتماعی
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نشتر معتارف، چ  :قم  تیدانش خانواده و جمعاللهی، زهرا و همکاران  آیت .5
 .ش۱۳۹۴و سوم، بهار  ستیب
بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطۀ میتان بحتران »حسینی  سیدمحمد   .6

فصتلنامۀ فرهنتگ   «وجودی و امید بته زنتدگی دانشتجویان عالمته طباطبتایی
 .17، شدرمانیمشاوره و روان

  روزنامتۀ «های حضور زنان بسیجی در دفاع مقتدسجلوه»  رضوانی، اصغر .7
 . ش۱۳88بهمن  ۴رسالت، یکشنبه 

  تهتران: نشتر دنیای دیجیتال بتا تنکیتد بتر نوجوانتاناسماعیل   ،پورسعدی .8
  .ش۱۳۹۳،  اولشناسان، چ جامعه

فصلنامۀ مطالعاتی   «تحلیل و بررسی خشونت علیه زنان» شادمانی، مهدیه  .9
 .ش1396 ،9ش ،سال سوم  صیانت از حقوق زنان

های فتتردی فضتای مجتازی از منظتر اختتالق آستیب»اکبتر  شتاملی، علی .۱0
 .ش۱۳۹۶، بهار۲5، سال هفتم، شفصلنامۀ اخالق  «اسالمی

فرزنتدی: فرزنتدان از تکتجربتۀ زیستتۀ تک»شجاعی، جواد، و همکاران   .۱۱
، 15، دورۀ فصتلنامۀ زن در توستعه و سیاستت  «سال 18مطالعۀ دختران باالی 

 .ش1396، زمستان 4ش
، دی شتمیم یتاس(  ۲و  ۱« )زن در آیینتۀ دفتاع مقتدس»شریعتی، زهره   .۱۲

 . ۲۳و ش  ۲۲، ش۱۳8۳
شناسی طالق )علل و عوامتل( آسیب»صدراالشرافی، مسعود  و همکاران   .۱۳

و  73، ستال هفتتم، شمجلۀ مهندسی فرهنگتی  «و راهکارهای پیشگیری از آن
 .ش1391بهمن و اسفند ، 74
  «کودکانهای اخالقی در سازی ارزشنهادینه»مریم و همکاران   ،آراصف  .۱۴

 ش.۱۳۹7  تابستان ۱۳۹مشکوۀ، شماره 
  «سال حمایت: از پرستاری گرفته تا بافتن شال و کتاله 8»صفاری، زینب   .۱5

 . مجلۀ پیام زناالسالم سعید فخرزاده، آرشیو روایتگر: حجت
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 ،ماهنامتۀ پیتام زن  «رودمتیاز دامن زن، مرد بته معتراج »  عرفانیان، مریم .۱۶
 .ش۱۳۹۳ ،۲۶7ش
نهادینته کتردن و تثبیتت  یثر بتراؤم یهاعالءالدین  سیدمحمدرضا  شیوه .17

زمستتان ، ۳7ش  ،کوثر یقرآنفصلنامه حجاب و عفاف در کودکان و نوجوانان  
 ش.1389
  «تنملی در سیاست کنترل جمعیت، آثتار و پیامتدهای آن»فوالدی  محمد   .18

 .ش1390، زمستان1سال سوم، ش، فصلنامۀ معرفت
دوماهنامتۀ علمتی   حتوراء، «نگاهی دوبتاره بته طتالق»پور، فاطمه  قاسم .۱۹

 .۴0، شفرهنگی و اجتماعی زنان
های اجتمتاعی تعامل در فضای مجازی شتبکه»  قاسمی  وحید، و دیگران .۲0

اینترنتی و تنثیر آن بر هویت دینی جوانتان بتا پتژوهش متوردی فتیس بتوک و 
، ستتال پژوهشتتی دیتتن و ارتباطتتاتدوفصتتلنامۀ علمی  «اصتتفهانجوانتتان شتتهر 
 .۲نوزدهم، ش

هتای اقتصتادی و کننتده ها و تستهیلبازدارنده» و دیگران محمد ، قدسی .۲۱
شناسی و علوم اجتمتاعی، مطالعتات راهبتردی نشریه جامعه   «اجتماعی طالق

 .ش1390پاییز ، 53ش   زنان
های اضطراب متزمن در تمایز یافتگی و نشانه»باغی  فاطمه، و دیگران  قره .22

ای بتتر استتاس نظریتتۀ سیستتتم هیجتتانی ختتانواده و بررستتی اثربخشتتی مداخلتته
 .1، شدرمانی خانوادهفصلنامۀ مشاوره و روان  «های خانواده بوئنسیستم

 31چهارشتتنبه   نامتتۀ زنتتان روزنامتتۀ صتتبح نتتوویژه زاده  الهتتام قلتتی .۲۳
 .ش1395شهریور

، خترداد پیتام زن  «زنان سنگردار در نبرد خرمشهر»المرضا  غگلی زواره   .۲۴
 . ۲۶7، ش۱۳۹۳ماه سال 

ترجمتۀ وحیتد   «گزارش تحقیتق رستانه و ختانواده» لیوینگستون  سونیا  .25
هتای (، ادارۀ کتل پژوهش۳۹)پیتاپی  ۳، شفصلنامۀ رسانه و ختانواده  پیشوایی

 .ش۱۳۹۱اسالمی رسانه، 
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، ماهنامۀ سیاحت غرب، «فرزندیتنملی دربارۀ خانوادۀ تک»کیبن  بیل  مک .26
 ش.۱۹۳۲، آذرماه ۶های اسالمی صداوسیما، شمرکز پژوهش

نشینان پرده  واحد مطالعات زنان و خانوادۀ بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز .27

 .ش1395انتشارات دانشگاه تبریز، اردیبهشت   سرا هستی
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