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  خانواده و پيشگيري از روابط ناسالم دختر و پسر
  1محبوبه جوكار  
  

  مقدمه
شك براي حل هر مشكل فردي يا اجتماعي، راهكارهايي وجود دارد كه با تدبير و انديشه و پشت سر گذاشتن آن راه بي
اند و تركيب عوامل  گونه كه چندعاملي از موانع و مشكالت عبور نمود. مشكالت اجتماعي، همان توان به سالمت ها مي حل

توجهي به رفع اين  شود، حل آنها نيز نيازمند پيوند عوامل مختلفي است و بي مختلف باعث به وجود آمدن آنها مي
خواهد شد. سنت الهي اين است كه اجتماعي، به تدريج باعث فروپاشي جامعه  - هاي اخالقي  معضالت و ناهنجاري

هاي اخالقي و اجتماعي، جامعه را نابود خواهد كرد و خداوند، قوم ديگري را  رفتاري رخوت و سستي و راضي بودن به كج
  كند: جايگزين آنها مي

املؤمنني اعزة عيل الكافرين يا اهيا الذين آمنوا من يرتّد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوٍم حيبُّهم و حيّبونه اذلًة عيل 
  )٥٤(مائده: جياهدون يف سبيل اهللا و الخيافون لومة الئم.

ند tرساند و) خداو ايد، هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، (به خدا زياني نمي اي كساني كه ايمان آورده
بر مؤمنان متواضع و در برابر آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست دارند؛ در برا جمعيتي را مي

  گري هراسي ندارند.كنند و از سرزنش هيچ مالمت كافران سرسخت و نيرومندند، آنها در راه خدا جهاد مي
بنابراين براي حل معضلي مانند روابط ناسالم دختران و پسران نوجوان و جوان كه امروز، بيش از پيش گسترده شده 

، خانوادگي، اجتماعي و همچنين نقش دولت و حكومت اسالمي، نقش نهادهاي است، الزم است به راهكارهاي فردي
، ابتدا به »خانواده«ها توجه شود. با عنايت به جايگاه مهم و كليدي  ديني، فرهنگي و آموزشي، هنرمندان و رسانه

  شود. راهكارهاي خانوادگي اشاره مي
  

  راهكارهاي خانوادگي
  طبق آيه شريفه:

  )٦(حتريم: يا اهيا الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا وقودها الناس و احلجارة. 
ها است، نگه  ها و سنگ ايد! خود و خانواده خويش را از آتشي كه هيزم آن انسان اي كساني كه ايمان آورده

  داريد.
رباره مملوكان و خانواده خود بازخواست كل امرٍئ مسئووٌل عّام ملكت َيمينُه و عياله; هر مردي د«: امام عليو حديث 

، خانواده در تربيت فرزندان نقش بسيار مهمي دارد. در اين بخش، تالش بر آن است كه به )405، 1383(آمدي،  »شود مي

                                                            
  .. كارشناسي ارشد رشته علوم تفسير و قرآن، پژوهشگر پژوهشگاه حضرت معصومه11

  25/7/1392تاريخ پذيرش:  - 13/7/1392تاريخ دريافت: 
Emai l :j okar 1353@ yahoo.com 
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هاي اخالقي و اجتماعي اشاره شود. بديهي است نقش خانواده در اين  ترين وظايف خانواده در پيشگيري از ناهنجاري مهم
  شود. و تأثير والدين بر فرزندان، بيش از آن است كه در اينجا گفته ميزمينه 

  
  الف. ايجاد فضاي محبت و احترام

اي شده است و براي هر يك از آنان، حقوق و  هاي ديني ما، به چگونگي رابطه همسران با يكديگر، توجه ويژه در آموزه
آميز همراه با رعايت احترام و حفظ شخصيت همسر،  تتكاليفي معين شده كه تالش براي ايجاد رابطه صميمي و محب

براي  - يكي از آن حقوق است. اين همه سفارش درباره ازدواج، خانواده، نوع برخورد زن و شوهر با هم و...، در روايات 
 گيري بدان دليل است كه خانواده و به ويژه پدر و مادر، در شكل - وسائل الشيعهنمونه دو جلد از كتاب ارزشمند 

سالي و به طور كلي، در سعادت يا شقاوت او، نقش مهم و  شخصيت فرزند و تثبيت خلق و خوي او در كودكي و بزرگ
توان به سوره نساء،  آيات متعددي در مورد ازدواج و خانواده آمده كه از جمله آنها مي قرآن كريمرو، در  مؤثري دارند. ازاين

كه به مردان براي برخورد پسنديده و نيكو با ) 2؛ طالق: 25(ر.ك: نساء:  ديگريو آيات » و عارشوهّن باملعروف«... ١٩آيه 
كند، اشاره نمود. احاديثي نيز هست كه نگاه مهربان زن و شوهر به يكديگر را موجب نشاط آنان  همسرانشان سفارش مي

به هم، در آنها و به دنبال آن در احاديث ديگري، از تأثير ابراز محبت زن و شوهر  )37/ 14، 1374(حر عاملي، داند.  مي
  فرزندانشان سخن گفته است.

بنابراين دريافت محبت الزم از سوي همسر و رعايت احترام و شخصيت او باعث ايجاد فضاي گرم و صميمي در خانه 
بت مندي و آرامش و نشاط در زن و شوهر، فرزندان را نيز از سرچشمه اين مح شود كه افزون بر ايجاد حس رضايت مي

  :شهيد مطهرينمايد. به گفته  سيراب مي
ها. چشمه بايد باران كوهساران را  ها و گياه مرد مانند كوهسار است و زن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گل

ها را شاداب ها و سبزه ها و گياه دريافت و جذب كند تا بتواند آن را به صورت آب صاف و زالل بيرون دهد و گل
نمايد. اگر باران به كوهستان نبارد يا وضع كوهسار طوري باشد كه چيزي جذب زمين نشود، چشمه و خرم 

طوري كه ركن حيات دشت و صحرا، باران و باألخص باران  ميرند. پس همان ها مي ها و گياهخشك و گل
ف است كه هم كوهستاني است، ركن حيات خانوادگي، احساسات و عواطف مرد نسبت به زن است. از اين عواط

  )256، 1385گيرد. (مطهري،  زندگي زن و هم زندگي فرزندان، صفا و جال مي
ترديد، اگر فرزندان در خانواده به ميزان كافي محبت ديده باشند و نياز عاطفي آنها در خانواده تأمين شده باشد، اين  بي

ز هركس، با پدر و مادر خود در ميان بگذارند هايشان را پيش ا»راز«شود  آميز و صميمانه از سويي سبب مي رابطه محبت
تا اين راهنمايان صميمي و مشاوران دلسوز و مورد اعتماد، نقش ارشادي خود را در زندگي فرزندان ايفا كنند و در مواقع 

فكري نياز و در لحظات بحراني در كنار فرزندانشان باشند. از سوي ديگر، رابطه صميمانه پدر و مادر، در آرامش روحي و 
كنند تا براي جبران آن، ناخواسته در دام روابط  فرزندان بسيار مؤثر خواهد بود. بنابراين احساس نياز يا كمبود نمي

هاي  رو، براي محافظت از فرزندان در برابر ناهنجاري هاي ناسالم گرفتار شوند. ازاين نادرست با جنس مخالف و يا دوستي
كننده و... نيست.  هاي خسته درپي، نظارت محسوس و نادرست، امر و نهيپي اخالقي و اجتماعي، نياز به تذكرهاي
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اي سرشار از  رفتاري نوجوانان و جوانان، پرورش آنان در خانواده انديشي و كج ترين مانع در برابر كج نخستين و مهم
  محبت، صميميت و پايبندي به اصول اخالقي و اسالمي است.

  
  ر با جوانب. اختصاص زمان براي تبادل نظ

كند. اين ارتباط هرچه بيشتر  گيري شخصيت پايدار و سالم آنها مي ارتباط سالم والدين با فرزندان، كمك بزرگي به شكل
  سازد. به گفته برخي بزرگان: تر مي تر و باانگيزه باشد، فرزند را پخته

ديگران ارتباط پيدا نكند، تدريجاً يك انسان هر چند نابغه و از نوادر هم باشد، اگر در اجتماع ريشه نزند و با 
زنند و از  ها مانند گياهاني هستند كه در زمين يكديگر ريشه مي رود. تمام انسان شود و از بين مي خشك مي

نمايند؛ مثالً مادران در فرزندان ريشه دارند و فرزندان نيز در مادران. وقتي اين دو را از همديگر  همديگر تغذيه مي
ها يك ارتباط قلبي است.... تربيت فرزندان  ها و محبت شوند. اين ريشه حال مي ژمرده و آشفتهجدا كني، هر دو پ

هاي سالم و مفيد، بيشتر از پند و اندرز در  هميشه با نصيحت و پند و اندرز نيست، بلكه برقرار كردن ارتباط
  )1387كودكان تأثير مثبت دارد. (حائري شيرازي، 

اند  اهميت بيشتري دارد. پدر و مادر موظف - گيري هويت به داليلي چون شكل - جوان اين ارتباط براي نوجوان و 
دوستانه، زمان مشخصي را براي گفتگو و نظرخواهي از فرزندان خود اختصاص دهند تا فرزندان نيز بتوانند به آساني 

و  حضرت ابراهيم. گفتگوي مشكل، نظر، انديشه و باور خود را در مورد مسايل گوناگون با آنان در ميان بگذارند
با فرزندانشان،  99تا  97در سوره يوسف آيات  حضرت يعقوبو  102در سوره صافات، آيه   حضرت اسماعيل

  نمونه قرآني اين گفتگوها است. بنا به گفته بعضي كارشناسان مسايل تربيتي:
توجه باشد. اين قبيل  اين مسئله بيتواند به  اي كه داراي فرزند نوجوان است، نمي در زندگي امروز، خانواده

ها بايد شرايطي را فراهم آورند كه فرزندانشان بتوانند به آساني افكار و تمايالت خويش و مشكالت و  خانواده
اي كه نوجوان در آن  تعارضات خود را با والدين و حتي با برادران و خواهران خويش در ميان بگذارند. خانواده

توان آن را  يابد، نميكالم نمي سخن و هم راز و هم كند و كسي را به عنوان هم ي مياحساس بيگانگي و تنهاي
  )89، 1378خانواده مطلوبي به لحاظ تربيتي به شمار آورد. (احمدي، 

شوند و در  نتيجه اينكه اگر خانواده، اين وظيفه را به درستي انجام ندهد، فرزندان از حوزه كشش خانواده خارج مي
بسا به سادگي، راه انحراف در پيش گيرند، ولي زماني كه فرزندان با گيرند و چه عوامل محيطي قرار ميمعرض جذب 

  مانند. ها و روابط ناسالم در امان مي خانواده پيوندي محكم دارند، از بسياري آفت
  

  ج. بهبود بينش جوان
شود و دگرگوني در بينش، از لوازم گون مياست. در اين روش، آگاهي انسان دگر قرآنهاي تربيتي  دادن بينش از روش

اي، بينش  (علم) ندارد. هر آگاهي» آگاهي«(بصيرت)، انطباق كامل معنايي با كلمه » بينش«تغيير رفتار است. كلمه 
دهد، ولي آگاهي، ممكن است سطحي،  نيست. بينش، نوعي آگاهي ژرف است كه آدمي را با واقعيت مورد نظر پيوند مي

آنان » بينش«داند، ولي همواره  مي» آگاه«كننده باشد. بر اين اساس، خداوند گاه منحرفان را  ر نتيجه، گمراهدامنه و د كم
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يعلمون ظاهرًا من احليوة الدنيا; آهنا فقط ظاهري از «فرمايد:  و در سوره روم آيه هفتم مي )75، ص 1374(باقري، كند  را نفي مي
  .»دانند زندگي دنيا را مي
هاي مهم و  بيتي، هم در جامعه و براي دعوت افراد به حق و حقيقت كاربرد دارد و هم در خانواده از روشاين شيوه تر

هاي مختلف زندگي كافي  مؤثر در تربيت فرزندان است. بنابراين، فقط آگاه نمودن نوجوان و جوان از مسايل و جنبه
اي تربيت شوند كه خوب را از بد، سالم را از ناسالم  ه گونهنيست، بلكه اين آگاهي بايد ژرف و گسترده باشد. اگر فرزندان ب

توانند صالح و فساد خود را نيز تشخيص  اند؛ يعني مي و مفيد را از مضر جدا كنند، به بينش و بلوغ فكري دست يافته
ت و... نيست؛ درپي مسايل، نظارت نادرس دهند. بنابراين با اجراي كامل و صحيح اين روش تربيتي، نياز به يادآوري پي

  هاي فردي و اجتماعي چگونه عمل نمايد. زيرا نوجوان و جوان خود به اين درك و بينش رسيده كه بداند در ارتباط
 31در نامه  امام حسنبه  به فرزندش در سوره لقمان و پندهاي حضرت علي لقمان حكيمپندهاي حكيمانه 

فرزندان است. باال بردن بينش نوجوان و جوان در مورد برقراري رابطه هايي قرآني از اعطاي بينش به  ، نمونهالبالغه نهج
  دوستي با جنس مخالف در چند محور قابل بررسي است:

  يكم. بسنده نكردن نوجوان و جوان به روابط نخستين و سطحي
رعايت اختصار،  هايي دارد. براي فردي است كه اصول و ويژگي يكي از مباحث امروزي در ارتباطات، بحث ارتباطات ميان

، ارتباط فقط براي انتقال معاني »فرديتوسعه و تداوم روابط در ارتباط ميان«شود. بر اساس اصل يكي از آنها بررسي مي
شود. دختر و پسري كه با هم صحبت  هاي ديگر نيز منتهي مي پذيرد، بلكه به توليد معاني و مبادله شناخت انجام نمي

آموزند و سطح دوستي خود را (ساده يا عاشقانه) به  نتظارها، شكل برخورد با يكديگر را نيز ميزمان با بيان ا كنند، هم مي
هاي  آموزند كه چگونه همديگر را راضي نگه دارند و اختالف موجود را حل كنند. بنابراين ارتباط آورند. آنها مي دست مي

  )98، 1383(زينتي،  رود. ميتوان گفت اين ارتباط تا چه سطحي پيش  انساني ايستا نيست و نمي
پرسي ساده و كوتاه و با  اظهار محبت به جنس مخالف و برقراري رابطه با او، از همين موارد است كه با سالم و احوال

شود و گاه تا  كند، مدت زمان آن بيشتر مي شود، ولي به تدريج نوع رابطه و گفتگو تغيير مي اي آموزشي و... آغاز مي انگيزه
شود و چون گستره و تداوم اين  رود كه تمام توان و زمان جوان براي حفظ اين رابطه و گفتگو هزينه مي ميجايي پيش 

بيني نشده و گاه ناشناخته پيش برود كه دو طرف انتظار آن را  ارتباط در اختيار او نيست، چه بسا تا مرزهاي پيش
توجهي به اين امور، بسياري از دختران و پسران را از  ه بودند. بينداشتند و خود را براي آن آماده يا لوازم آن را فراهم نكرد

  كند. اين ارتباط، پشيمان مي
  ، ذيل آيه:الميزاندر  عالمه طباطباييمرحوم 

... فانكحوهّن باذن اهلهّن و اتوهّن اجورهّن باملعروف حمصنات غريمسافحات و المتخذات أخدان. (نساء: 
٢٥( 

آنان تزويج نماييد و مهرشان را به خودشان بدهيد؛ به شرط آنكه پاكدامن باشند، نه  ...آنها را با اجازه صاحبان
  به طور آشكار مرتكب زنا شوند و نه دوست پنهاني بگيرند.

  فرمايد: مي
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و مذكر و مؤنث و مفرد و جمعش يكسان است؛ يعني هم » دوست«است كه به معناي » خدن«جمع » اخدان«كلمه 
شود و هم به يك  شود و هم به دوست مؤنث. هم به جماعت دوستان خدن گفته مي ته ميگف» خدن«به دوست مذكر 

فرد و اگر در مورد بحث به صيغه جمع آمده، براي اين بود كه در داللت بر كثرت و زيادي تصريح داشته باشد و 
كند؛ چون نفس آدمي  گيرد به او و مثل او قناعت نمي بفهماند وقتي كسي به منظور فحشا و زنا كردن دوستي مي

گيرد.  حريص است. اگر قرار باشد خواست نفس را برآورد و آن را اطاعت كند، حتماً دوستان زيادي براي فحشا مي
  )278/ 4تا،  (طباطبايي، بي

دارد و به يقين، والدين بايد اين بينش را در  اگر جوان به اين واقعيت آگاه شود، هرگز به سوي چنين روابطي گام برنمي
  و ايجاد كنند.ا

  
  دوم. تبيين انگيزه برقراري روابط

رسيم كه اگرچه اهدافي مانند كنجكاوي،  در بررسي انگيزه دختر و پسر از برقراري روابط ناسالم به اين نتيجه مي
هاي خالي، كمبود محبت، انتقام گرفتن از جنس مخالف و شناخت بيشتر براي ازدواج مطرح  سرگرمي، پركردن وقت

پذيرترند.  تر و هيجان ولي اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه دختران در قواي عاطفي و خُلقي بسيار حساسشود،  مي
كنند، براي فرونشاندن ميل  خورند و سقوط مي شوند. بيشتر دختراني كه فريب مي باخته مي به همين دليل به زودي دل

وري، حس محبت، دوستي و فداكاري است كه به اين رابطه شوند، بلكه به دليل زودبا جنسي تسليم جنس مخالف نمي
كنند. برخي بر اين باورند كه هدف دختران از برقراري اين نوع روابط، ارضاي نياز عاطفي، جلب محبت  كشش پيدا مي

ي و جنس مخالف و يا محبت كردن به اوست، ولي ابراز عالقه و عشق پسران به دختران، در وهله اول از روي انگيزه جنس
هاي زن و مرد جستجو  شايد علت اين تفاوت نگاه را بتوان در تفاوت )41، 1386(ر.ك: احمدي، تسكين حس شهواني است. 

  كرد كه به گفته شهيد مطهري: 
خواهد شخص زن را تصاحب كند و  مرد، بنده شهوت خويشتن است و زن، در بند محبت مرد است.... مرد مي

  )165، 1385(مطهري، د دل مرد را مسخّر كند و از راه دل او بر او مسلط شود. خواه در اختيار بگيرد و زن مي
آگاهي دختر از هدف و انگيزه پسر، به او كمك خواهد كرد تا از چنين روابطي پرهيز كند؛ زيرا آگاهي او از هدف پسر 

نبال برقراري چنين روابطي نخواهد بود. گاه به د براي برقراري اين ارتباط، براي دختر بسيار تلخ و ناگوار خواهد بود و هيچ
  بخشي، ابتدا بر عهده خانواده است. مسئوليت اين آگاهي

  
  سوم. قطع جريان سودرساني

معنوي و يا  - اصوالً برقراري ارتباط با ديگران با انگيزه رسيدن به اهداف مورد نظر است كه اين اهداف ممكن است مادي
اط با ديگران گاه به علت ترس از آنها است و گاهي مبتني بر طمع است؛ به اين جسمي و... باشد. برقراري ارتب - روحي

شود و هدفش، رسيدن به  اي براي تطميع، فراخوانده مي معنا كه علت ارتباط، تأمين نياز و كسب سود است. چنين رابطه
با پايان يافتن سودرساني، رابطه  هاي فرد تأمين شود. ماند كه خواسته هاي مورد نظر است و تا زماني پايدار مي خواسته
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هاي دختران و پسران جوان نيز به  شود. اين قاعده در دوستي شود و شكايت و بدگويي و ناسپاسي آغاز مي نيز قطع مي
  )1383(پسنديده، روشني پيدا است. 

  
  چهارم. جلوگيري از گزينش صحيح همسر

يگر ايجاد شده است، مانع گزينش صحيح و دقيق همسر اين نوع روابط، چون بر اساس عشق سطحي و وابستگي به يكد
هاي طرف مقابل خواهد شد و وقتي كسي در فرد مورد عالقه  آينده خواهد شد؛ چراكه وجود اين عالقه، مانع ديدن عيب

عني املحب َعمَيٌة «: ماند. به فرموده امام علي هاي او مخفي مي ها و عيب بيند، ضعف ها را مي ها و خوبي خود فقط نيكي
هايش،  هاي معشوق كور است و گوش او از شنيدن زشتي چشم عاشق از ديدن عيبعن معايب املحبوب و اذنه ّصامُء عن قبح َمساويه; 

كم به  . چنين فردي، پس از ازدواج و فروكش كردن جوشش احساسات و عواطف و غرايز، كم)481، 1383(آمدي،  »كر
شود كه اين آگاهي ديگر  برد و متوجه نامناسب بودن آن فرد براي همسري مي قابل پي ميهاي طرف م ها و كژي زشتي

  براي او ثمري ندارد.
  

  پنجم. دست نيافتن به خوشبختي در ازدواج
شود، ولي اين همسران دوره كوتاهي در كنار هم احساس خوشبختي  ها به ازدواج منجر مي اگرچه شماري از اين دوستي

ماند و با گذشت زمان، بدبيني و بدگماني بر زندگي آنها  شتر موارد، خوشبختي آنان چندان پايدار نميكنند و در بي مي
اند،  چنيني با يكديگر داشته افكند و ممكن است به طالق و جدايي نيز منجر شود. والديني كه خود، ارتباط اين سايه مي

  اي دارند.كننده خود نظارت نامتعارف و خسته اند و هم بر فرزندان  هم نسبت به همسر خود همواره بدگمان
  

  ششم. سرچشمه داشتن اين روابط در حس حقارت
گاهي برقراري چنين روابطي، ناشي از احساس حقارت در وجود نوجوان و جوان است. اگر نوجوان و جوان احساس كرامت و 

چنين، ريشه در احساس حقارت دارد.  رفتارهايي ايننمايد. روابط و  ارزشمندي نمايد، هرگز خود را اسير چنين روابطي نمي
داند، در پي آن است كه اين حقارت را از خود دور  مقدار مي كسي كه در ژرفاي وجود خود، خويشتن را موجودي خوار و بي

انساني  اي خود را مطرح نمايد. در اين موارد، وظيفه پدر و مادر اين است كه فرزند خود را متوجه ارزش گونه سازد و به
اش كرده، به او يادآوري كنند. در » اشرف مخلوقات«خويش كنند و تاج كرامتي كه خداوند بر سر او نهاده و مفتخر به 

  توان به اين آيه اشاره نمود:  شماري از آيات قرآن، با عبارات مختلف، كرامت انسان يادآوري شده است كه از آن جمله مي
و لقد كّرمنا بني ادم و محلناهم يف الرب و البحر و رزقناهم من الطيبات و فصّلناهم عيل كثري ممن خلقنا تفضيال. 

 )٧٠(ارساء: 
هاي راهوار) حمل كرديم و از انواع  زادگان را گرامي داشتيم و آنها را در خشكي و دريا (بر مركب ما آدمي

  ايم، برتري بخشيديم.... ا را بر بسياري از موجوداتي كه خلق كردههاي پاكيزه به آنان روزي داديم و آنه روزي
پس بر پدر و مادر الزم است فرزندان را كه گاه به دليل درگيري دروني و بيروني، نگراني و اضطراب و يا مظاهر زندگي 

ت ذاتي خود نموده، كنند، متوجه كرام مادي امروز و هنجار جلوه دادن ناهنجارها، در خود احساس حقارت و كوچكي مي
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رود؛  ها و روابط ناسالم نمي به آنها گوشزد نمايند كسي كه به كرامت و ارزش انساني خود آگاه است، به سمت آلودگي
هر كس را نفس، كريم و بزرگوار شد (خود را ارجمند من كُرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته; «: چراكه به فرموده امام علي

» ثمن بخس«. چنين كسي خود را به )441(نهج البالغه، ح » كند) گردد (از آن پيروي نمي د او خوار ميهايش نز دانست)، شهوت
هاي شما بهايي جز بهشت نيست. پس خود را به غير از  براي جان إّنه ليس النفسكم ثمٌن اال اجلنّة فال تبيعوها إالّ هبا;«فروشد:  نمي

  .)13/ 78، 1403(مجلسي،  »بهشت مفروشيد
اند  نكته مهم ديگر اين است كه والدين، افزون بر توجه دادن نوجوان و جوان به كرامت و ارزش وجودي خود، موظف

هاي مختلف نيز فراهم نمايند. او با درخشش در ميادين گوناگون و بروز  زمينه بروز و پرورش استعدادهاي او را در عرصه
  كمبودهايش با روابط ناسالم ندارد.استعدادهايش، نيازي به مطرح نمودن خود و جبران 

  
  د. اهتمام به تربيت و تقويت باورهاي ديني و مذهبي

شان نيز در زندگي گيري ها و جهت افراد، به ميزان برخورداري از تعليم و تربيت ديني و پايبندي به وظايف ديني، تصميم
تر است. نخستين نهادي كه اين باورها و  پاييناجتماعي ديني است و ميزان لغزش و انحراف آنها نسبت به ديگر افراد، 

كل مولود يولد عيل الفطرة فابواه «: كند، خانواده است كه بر اساس حديث پيامبر اكرم ها را در افراد تقويت مي نگرش
مسيحي يا زرتشتي  شود و والدين هستند(!) كه او را هيودي يا هيّودانه او ينّرصانه او يمجّسانه; هر فرزند بر فطرت اهلي متولد مي

  .)2/50ه.ق، 1404(صدوق، »گردانند مي
اگرچه انسان اراده و اختيار دارد و در تعيين سرنوشت خود، خير باشد يا شر، نقش اساسي دارد، ولي اين حديث، بيانگر 

ت به امر خداوند تأثير بسيار زياد خانواده بر افراد است. از آنجا كه شناخت خداوند و گرايش به او فطري است، انسان عاقب
اند با تربيت صحيح كودك، فطرت او را بيدار نموده و او را به  كند. والدين موظف نهد و به او شناخت پيدا مي گردن مي

  يابي سوق دهند. سمت خداجويي و كمال
بايد كمشود كه تربيت ديني، امري تدريجي است و  هاي ديني تربيت فرزند، روشن مي با اندك دقتي در دستورالعمل

كم انجام شود؛ يعني والدين، بر اساس دستورهاي اسالمي، بايد پيش از ازدواج براي تربيت فرزند اقدام نمايند كه اين كار، 
كنند  شده دين در انتخاب همسر شايسته است؛ برخالف تصور برخي كه گمان ميهاي معين همان توجه فرد به مالك

  م به تعليم و تربيت ديني فرزندان نمود.بايد از سن تكليف و يا پيش از آن اقدا
هاي ديني به فرزندان بايد تدريجي باشد و هريك، وقت معيني دارد كه اگر در  بنابراين توجه دادن به خدا و آموزش

گذارد و تعليم قبل و بعد از زمان مناسب، بازدهي الزم را  زمان مناسب خود آموخته شود، اثرهاي نيكو بر جاي مي
امام ها خواهد شد. به همين دليل است كه در حديثي از  نتيجه ماندن اين آموزش اثر بودن يا بي ث كمنداشته، باع

  آن را روايت كرده، وارد شده كه فرمودند: بن فضاله عبداهللا كه امام صادقو  باقر
و را آزاد گذارند تا بگويد. پس ا» الاله اال اهللا«وقتي پسر به سن سه سالگي رسيد، به او بياموزند كه هفت مرتبه 

بگويد. سپس » محمدرسول اهللا«سن او به سه سال و هفت ماه و بيست روز برسد. آنگاه به او آموزش دهند كه 
باز رها شود تا به ». صلي اهللا علي محمد و آله«آزادش بگذارند و چون به چهار سالگي رسيد، هفت بار بگويد: 

ويند دست راست و چپ تو كدام است؟ پس اگر دست راست و چپ سن پنج سالگي برسد. در اين هنگام به او بگ
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را از هم تشخيص داد، صورتش را به سوي قبله برگردانده و به او گفته شود سجده كن و همچنين آزاد گذارده 
شود تا اينكه به سن شش سالگي برسد. پس اگر شش سال بر او گذشت، نماز بخواند و ركوع و سجود به او تعليم 

اينكه هفت سال او تمام شود. در اين زمان به او گفته شود صورت و دو دستش را بشويد و نماز بخواند. گردد تا 
انگاري او را  سپس رها شود تا اينكه نه سالش تمام شود. در اين سن، وضو را به او ياد دهند و در صورت سهل

نبيه شود. پس اگر وضو و نماز را ياد تنبيه كنند و به نماز دستورش دهند و بر سستي كردن به خواندن نماز ت
  )15/193، 1374(حر عاملي، گرفت، خداوند پدر و مادر آن طفل را مورد رحمت و غفران خويش قرار خواهد داد. 

زمان با آموزش، به  طبق اين حديث و احاديث ديگري كه در اين زمينه وارد شده، آموزش ديني، تدريجي است و هم
  فرمايد: مي جه شود. پيامبر اكرمتربيت عملي فرزند نيز تو

 )٢١/٤٧٦, ١٣٧٤(حر عاملی, الولد سيد سبع سنني و عبد سبع سنني و وزير سبع سنني. 
فرزند، در هفت سال اول عمر، سيد و آقا است و در هفت سال دوم، بنده و مطيع و در هفت سال سوم، وزير و 

  مسئول و طرف شور است.
ايد سه مرحله سيادت، اطاعت و وزارت را به خوبي پشت سر گذارد تا با ايماني مبتني بر بنا بر اين سخن گهربار، فرزند ب

رشد نمايد و داراي ملكه تقوا و  - مانند اعتقاد به مبدأ و معاد و هدفمند بودن آفرينش - بينش و باورهاي ديني 
بايستد و بر هواي درون خود كه  اش هاي نفساني تواند در مقابل خواسته داري شود. در اين صورت است كه مي خويشتن

كشاند، چيره شود؛ چراكه خميرمايه شخصيت او با شيوه صحيح تربيت ديني و  هاي اخالقي مي روي او را به سمت كج
  اعتقادي، عجين شده است. 

تربيت دوران توان به جرأت گفت بسياري از رفتارهاي بهنجار يا نابهنجار نوجوان و جوان، ريشه در  با اين استدالل، مي
داري در فرزندان و الزام آنان به حفظ  كودكي دارد. در مورد رابطه دختر و پسر نيز چنين است؛ تقويت روحيه خويشتن

ها، تأثير زيادي در بازدارندگي از ايجاد روابط ناسالم در نوجواني و جواني دارد. به فرموده  عفت و حيا و رعايت حريم
فرزندان خود را گرامي بداريد و آنان را خوب تربيت كنيد (كه به اين كم و احسنوا اداهبم يغفرلكم; اكرموا اوالد«: اكرم  پيامبر

  .)21/476، 1374(حر عاملي،  »ترتيب) آمرزيده شويد
كه در تربيت فرزندان شايسته و توجه به تربيت روحي و  و فاطمه زهرا توجه به زندگي امير مؤمنان، امام علي

، پدر اسوه و نمونه، ميراث تربيتي فراواني باقي اي موفق بودند، راهگشا است. از امام علي د، خانوادهرواني فرزندان خو
است. اين نامه، منشور تربيتي كامل و جامعي  البالغه نهجترين و ارزشمندترين آنها، نامه سي و يكم  مانده است كه مفصل

كه همانند امام، به وجود رابطه بين سعادت و شقاوت خود و  براي همه مربيان، به ويژه پدران و مادران دلسوزي است
  فرموده: در اين نامه به فرزندش، امام حسن فرزندان، باور راسخ دارند. امام

 
 ) ٣١نامه  (هنج البالغه,وجدتك بعيض بل وجدتك ُكّيل حتي كأّن شيئًا لو اصابك اصابني. 

  كند.  كه هر چه به تو اصابت كند، گويا به من نيز اصابت ميتو را جزيي از خود، بلكه همه خود يافتم تا حدي 
تربيتي خود، وظيفه پدر دلسوز را توجه ويژه به ادب و تربيت  - نامه اخالقي حضرت در قسمت ديگري از اين وصيت

  داند: فرزند پيش از جواني مي
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(هنج البالغه, نامه َفَعناين من أمرك ما َيعنينَي من امر نفيس فكتبت اليك كتايب مستظهرًا به ان انا بقيت لك او َفنيُت. 
٣١( 

افكند. پس اين نامه را براي تو نوشتم  كه كار خودم مرا در اندوه ميطوريو در اندوه افكند مرا كار تو، به
اي كه اگر به آن عمل نمايي، خاطرم آسوده باشد)، اگر باقي باشم  نامه كه به آن، پشت قوي كردم (وصيت درحالي

  براي تو، يا بميرم.
  فرمايد: در جاي ديگر، ويژگي تربيت در اين دوران را چنين بيان مي

اّنام قلب احلََدث كاالرض اخلالية ما القي فيها من يشٍء َقَبْلتُه, فبادرُتك باالدب قبل ان يقسو قلبك و يشتغل 
 )٣١(هنج البالغه, نامه ُلّبك.

دل نوجوان همچون زمين خالي است كه هر تخم كه در آن افشانده شود، بپذيرد. پس به ادب نمودن تو پرداختم، 
  پيش از آنكه دلت سخت گردد و عقل و خردت گرفتار شود.

گرايي نسل جوان است و  ر دينزا د توجهي به تربيت ديني فرزند، از عوامل آسيب بي بنابراين، در انديشه امام علي
  والدين بايد از خردسالي، توجه كافي به تربيت ديني فرزندان داشته باشند.

  
  سازي زمينه استقالل و ابراز شخصيت اجتماعي جوان هـ. آماده

راز سازي زمينه كسب استقالل و اب يكي از وظايف خانواده براي جلوگيري از عوامل روابط ناسالم، تالش آنها در فراهم
ترين گرايش دوره نوجواني، به دست آوردن استقالل و ابراز  شخصيت اجتماعي براي نوجوان و جوان است؛ چراكه محوري

خويشتن است. اين نيروي فطري در درون انسان قرار داده شده تا در زمان مناسب، نوجوان را به تالش و شكوفايي 
ندانستن ترين آنها، انتظار نوجوان براي كودك هايي دارد كه از مهم انهها و نش استعدادهايش وادارد. رشد اين نيرو، ويژگي

دانند كه او  هايش اعتماد دارند و مي گيري او است؛ به شخصيت، فكر و عمل او ارزش دهند، نشان دهند كه به او و تصميم
  نياز بداند. جربه پدر و مادر بيگيرد، اگرچه نبايد خود را از راهنمايي و ت با آگاهي و فهمي كه دارد، تصميم درستي مي
زمان با بلوغ سني، بلوغ فكري و استقالل خود  اي باشد كه فرزندان، هم گونه بنابراين، راهنمايي و هدايت والدين بايد به

دهند، واكنش  را نيز به دست آورند. هر برخوردي كه نشان دهد اطرافيان، به استقالل و شخصيت او ارزش الزم را نمي
ها، شديد باشد و رفتارهاي نامناسب  پنهان يا آشكار او را در پي خواهد داشت. گاه ممكن است اين واكنشرواني 

  اجتماعي از او سر بزند كه برقراري رابطه ناسالم با جنس مخالف، يكي از آنها است.
جتماعي انسان و از سوي ديگر، نوجوان و جوان با رشد شخصيت بايد به اين بينش و آگاهي دست يابد كه شخصيت ا

در هنجارشكني و انجام كارهاي خالف شرع و عرف مانند  - انديشند گونه كه برخي مي آن - قدرت و جاذبه اجتماعي او 
هاي ناپسند، دوستي با جنس مخالف و... نيست. در اين صورت، به كشف استعدادهاي دروني »مد«بدحجابي، پيروي از 

تواند با آرامش خاطر، فرصت كنجكاوي، نوآوري و  ت و استقالل انديشه، ميكند و در سايه تعادل شخصي خود اقدام مي
رو، بر  كند. ازاين هاي نو را بيابد و از اين راه، شخصيت و قدرت اجتماعي خود را آشكار مي كشف محيط و طرح انديشه

دستيابي به زندگي مستقل  هاي عقلي و ديني نوجوان و جوان را محترم شمارند و زمينه پدر و مادر الزم است كه آزادي
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گونه، جوان نيز براي ابراز شخصيت اجتماعي، نيازي به شكستن هنجارها و زير پا نهادن  را براي او فراهم نمايند. اين
  شناسان: بيند. به گفته برخي روانهاي ارزشي نمي حريم

هاي  فايي وجود و خالفيتبراي اينكه نوجوانان و جوانان از شخصيت مستقل، متعادل و متعالي كه جوهره شكو
شان  هاي تالش و حركت آنها را به تناسب رشد شخصيت و تحول ذهني ذهني است، برخوردار شوند، بايد زمينه

  )188، 1378(افروز،  فراهم ساخت و موانع پيشرفت آنان را برطرف كرد.
  و. آموزش مناسب در مورد جنس مخالف

عيب و نقص و فرشته نجات  و كه اكنون اقدام به دوستي با او نموده، بيكند جنس مخالف ا گاه نوجوان و جوان گمان مي
هاي  شود. يكي از وظايف پدر و مادر اين است كه در فرصت او است و به همين دليل، در دام دوستي او گرفتار مي

ر مقابل اين هاي دختران و پسران و واكنش مناسب د هاي روحي و رفتاري جنس مخالف، ويژگي مناسب، درباره واقعيت
هاي مثبت و منفي  ها را به فرزندان بياموزند. نوجوان و جوان بايد بداند جنس مخالف، همچون خود او، ويژگي ويژگي

هايي نيز دارد. تصوري كه نوجوان و جوان از جنس مخالف  هايي ويژه، ناتوانايي گوناگوني دارد و با برخورداري از توانايي
گيري و تنظيم  اعضاي خانواده خود دارد، چندان متفاوت باشد. چنين شناختي در تصميمدارد، نبايد با تصوري كه از 

  كند.روابط درست با ديگران از جمله با جنس مخالف، به او بسيار كمك مي
  

  ز. آموزش حدود شرعي ارتباط با جنس مخالف
كاركرد خود را در مورد آموزش مسايل ديني امروزه به دليل شرايط اجتماعي و وجود آموزش و پرورش، خانواده بخشي از 

كنند مدرسه و معلم بايد مسايل ديني و  و احكام شرعي به نهادهاي آموزشي واگذار كرده؛ زيرا برخي والدين گمان مي
آموزان بياموزد. در نتيجه احساس نياز به يادگيري اين مسايل را نيز در فرزندان خود به وجود  احكام شرعي را به دانش

كه به فرموده بزرگان دين و از جمله آنها،  گذارد؛ درحالي ها را به عهده مراكز آموزشي مي آورد و همه بار اين آموزش نمي
  :امام صادق

, ١٣٧٤(حر عاملی, الغالم يلعب سبع سنني و يتعّلم الكتاب سبع سنني و يتعّلم احلالل و احلرام سبع سنني. 
١٧/٣٣١( 

  فت سال سواد بياموزد و هفت سال به آموزش حالل و حرام بپردازد.پسر بايد هفت سال بازي كند، ه
هاي ديني ويژگي جنسي ندارد كه آمده، آموزش آموزه» پسر«به معناي » غالم«اگرچه در اين حديث شريف، لفظ 

شود و آموزش حالل و حرام هم بر پسر و هم بر دختر واجب است؛  منحصر در پسر باشد، بلكه شامل دختر نيز مي
يا اهيا الذين امنوا «شود، همچون آيه شريفه:  كه با لفظ مذكر آمده، ولي شامل مرد و زن مي قرآنهاي عام  مانند خطابه

  شود. بديهي است كه وجوب روزه، فقط بر مردها نيست و شامل زنان نيز مي )،183(بقره: » كتب عليكم الصيام
ست كه ميزان ارتباط با جنس مخالف نيز در همين محدوده به هر روي، يكي از وظايف والدين، آموزش احكام شرعي ا

پذير نيست، بايد زمينه يادگيري آن را براي فرزندانشان  قرار دارد و اگر اين آموزش به هر دليلي براي پدر و مادر امكان
گر توجه خانواده ماندگي و يا محدودسازي فرزندان نيست و بيان فراهم آورند. آموزش اين حدود و رعايت آنها، نشانه عقب
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ها و دقايق زندگي، از جمله روابط  كاري به رفتار اجتماعي است و به هر اندازه كه فرهنگ خانواده باالتر باشد، به ريزه
  دهد. البته در رعايت حدود شرعي نيز بايد از افراط و تفريط پرهيز شود. اجتماعي بيشتر اهميت مي

  
  هزينه كم سازي براي ازدواج موفق، آسان و ح. زمينه

ترين راه سالمت و امنيت اخالقي جامعه است. هنگامي كه شالوده خانواده محكم باشد  ازدواج و تشكيل خانواده، مطمئن
هاي خطرناك  روي، سرگرداني، سركشي، تجاوز جنسي و شيوع بيماري و جوانان، به ازدواج و تشكيل خانواده بپردازند، كج

سازي براي  هاي ديني، يكي از حقوق فرزند بر پدر را زمينه رو، آموزه د. ازاينياب جنسي همچون ايدز، بسياركاهش مي
  فرمايد:  مي داند و رهبر جامعه مسلمين، حضرت رسول اكرم ازدواج او مي

 )٧١/٨٠ه.ق, ١٤٠٣(جملسی, من حق الولد عيل والده ثالثة: ُحيَّسُن اسَمُه و يعّلمه الكتابة و يّزوجه اذا بلغ. 
فرزند بر پدرش سه چيز است: اسم خوب برايش انتخاب كند، سواد به او بياموزد و هرگاه به  از جمله حقوق

  سن بلوغ رسيد، او را همسر دهد.
وپاگير، سد راه  ها و آداب و رسوم دست رو است و سنت امروزه در جامعه ما، اين دستور اسالمي با موانع بسياري روبه

هاي  انع، توجه بيش از حد به مسايل مالي و اقتصادي است. باال بودن هزينهازدواج جوانان شده است. يكي از اين مو
هاي سنگين، انتظار مسكن مستقل درآغاز زندگي و... قيدوبندهايي است كه برگزاري اين سنت نبوي را به  ازدواج، مهريه

  زدواج را ترك كنيد:دستي ا نمايد مبادا از ترس فقر و تنگ آشكارا اعالم مي قرآن كريمتأخير انداخته است. 
وانكحوا االيامي منكم و الصاحلني من عبادكم و إمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله و اهللا واسع عليم. 

 )٣٢(نور: 
همسر خود را همسر دهيد، همچنين غالمان و كنيزان صالح و درستكارتان را. اگر فقير و  مردان و زنان بي

  دهنده و آگاه است. سازد؛ خداوند گشايش نياز مي خود آنان را بي دست باشند، خداوند از فضل تنگ
  نيز آمده كه: در حديثي از امام صادق

(صدوق, من ترك التزويج خمافة العلية فقد اساء الظن بربه لقوله تعايل ان يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله. 
 )٣/٣٨٥ه.ق, ١٤٠٤

ترك كند، گمان بد به پروردگارش برده؛ زيرا خدا در قرآن فرموده دستي  هركس ازدواج را به دليل ترس از تنگ
  سازد. نياز مي است: اگر محتاج باشند، خداوند به فضل خود آنها را بي

  فرمايد: به ازدواج چنان است كه براي افرادي كه توانايي ازدواج با زنان آزاد را ندارند نيز راه نشان داده و مي قرآنتوجه 
نكم َطْوالً ان ينكح املحصنات املؤمنات فمن ما ملكت ايامنكم من فتياتكم املؤمنات و اهللا اعلم و من مل يستطع م

 )٢٥(نساء: بايامنكم بعضكم من بعض فانكحو هّن باذن اهلهّن. 
ي دامن از بردگان باايمان توانند با زنان پاك دامن را ندارند، مي ...و آنهايي كه توانايي ازدواج با زنان (آزاد) پاك

تر است و همگي اعضاي يك پيكريد. آنها را با اجازه  كه در اختيار داريد، ازدواج كنند. خدا به ايمان شما آگاه
  صاحبان آنان تزويج نماييد.
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با توجه به ارزش و اهميت فراوان اسالم براي ازدواج و تالشي كه براي زدودن قيدوبندها از ازدواج كرده، دختر يا پسر 
نياز به ازدواج كرد، بايد بدون هيچ مانعي ازدواج نمايد. تأكيد اسالم بر مهريه سبك، الزم نبودن  هر زمان كه احساس

  شاهد در زمان جاري نمودن خطبه عقد و...، راهكارهاي اسالم براي برگزاري ازدواج آسان است.
دكه دقت نمايند از چه كن كند و به مسلمانان گوشزد مي گونه كه در انتخاب همسر به دقت سفارش مي اسالم همان

گزينند، پس از انتخاب  دهند و چه كسي را براي همسري برمي اي دختر مي گيرند يا به چه خانواده اي زن مي خانواده
همسر، برگزاري ازدواج آسان را بهتر دانسته است. والدين نيز وظيفه دارند با دادن بينش صحيح به فرزندان درباره انتخاب 

گيري جا و سخت هاي بي دل نمودن انتظارها، نداشتن توجه افراطي به ماديات و كنار گذاشتن بهانههمسر شايسته و متعا
هزينه فرزندانشان را فراهم نمايند. اگر ازدواج، از آداب و رسوم نادرست و  مورد، زمينه ازدواج موفق، آسان و كم هاي بي

د و جوانان بتوانند در زمان نياز ازدواج كنند، بسياري از پرهزينه جدا شود و سن ازدواج به حد معقول و مشروع خود برس
خشكد و جامعه به  ها و روابط نامشروع با جنس مخالف از ريشه مي هاي اخالقي و مفاسد اجتماعي مانند دوستي كژي

  فرمايد: نيز مي اي خامنه العظمي  اهللا حضرت آيترود. رهبر معظم انقالب،  سمت سالمت و آسايش پيش مي
ها،  خواهند، اما موانعي هم وجود دارد... عادت ها هم آن را مي ها الزم است و جوان ازدواج براي جوان

پيرايه و  ها را ساده، بي ها... اگر عادت كنند كه ازدواج طلبي ها، تجمل چشمي هم و تفاخرها، تكاثرها، چشم
 )9/12/1379(بيانات مقام معظم رهبري،  .كنم كه خيلي مشكالت حل خواهد شد تشريفات انجام بدهند، فكر مي بي
سازي روحي  گويي آيات و روايات در مورد ازدواج، به علت تأثير مثبت و غير قابل انكار آن در سالم پرده اين تأكيد و بي

د: گوين اند و ميو جسمي فرد و خانواده و جامعه است. فقها نيز ازدواج را در صورت به گناه افتادن مجرد، واجب دانسته
  )493، 2تا،  (جمعي از نويسندگان، بي. »افتد، واجب است زن بگيرد كسي كه به واسطه نداشتن زن، به حرام مي«
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  .9/12/1379بيانات مقام معظم رهبري و پرسش در جمع دانشجويان و دانشگاه صنعتي اميركبير. 

  . قم: دارالحديث.پژوهشي در فرهنگ حيا). 1383پسنديده، عباس. (
  نا. . قم: بيتوضيح المسائل سيزده مرجعتا).  جمعي از نويسندگان. (بي

  . قم: دارالصادقين.راه رشد ).1378حائري شيرازي، صدرالدين. (
  . قم: مؤسسه آل البيت الحياء التراث. وسائل الشيعه). 1374حر عاملي، محمدبن حسن. (

  ). 6(24. فصلنامه كتاب زنان. »اسالم و روابط دختر و پسر«). 1383زينتي، علي. (
  قم: انتشارات جامعه مدرسين. من اليحضره الفقيه.ه. ق).  1404(بن الحسين بابويه قمي. صدوق، محمدبن علي

  . بيروت: االعلمي.الميزان في تفسير القرآنتا).  طباطبايي، محمد حسين. (بي
  . قم: دارالكتب االسالميه.اصول كافي ه.ق).1388كليني، محمدبن يعقوب. (
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  . بيروت: الوفاء.بحاراألنواره.ق). 1403مجلسي، محمد باقر. (
  . تهران: انتشارات صدرا.نظام حقوق زن در اسالم). 1385هري، مرتضي. (مط
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