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 فارسی نگارش و ادب زبان بر اساس دستور خط و زبان فارسی مصوب فرهنگستانمقاله نگارش  .2
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 استاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد است.در ویر نشریه .4

 دارد.حق رد یا قبول مقاالت را برای خود محفوظ مینشریه   .5

 مقاالت ارسالی، مسترد نخواهد شد. .6

ترتیب درج مقاالت تابع مقررات خاص خود مجله است و به درجه علمی و شخصیت نویسندگان  .7

 آن بستگی ندارد.

 عهده نویسنده است.مسؤلیت صحت و سقم مندرجات مقاله به  .8

 کلمه باشد(. 9666تا  6666)حجم مقاله بین  صفحه تجاوز کند 25از  نبایدحجم مقاله  .9

/ مرکز چنانچه مقاله، مستخرج از طرح پژوهشی مصوب است، در پانویس صفحه نخست، با ذکر  .16

 کننده اعتبار طرح پژوهشی، مراتب زیرنویس شود.موسسه تامین

ذکر عنوان و استاد ، در پانویس صفحه نخست، با پایان نامه استچنانچه مقاله، مستخرج از   .11

 ، مراتب زیرنویس شود.راهنما و دوره تحصیلی مربوطه

 ارسال و پیگیری مراحل و نتیجه بررسی مقاله تنها از طریق سایت مجله به آدرس  .12
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هر صفحه از شماره یک  در واسامی و اصطالحات التین باید در پایین همان صفحه، پانویس  .5

 .شروع شود
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از  یوفاق اجتماع یهابیاز آس یریشگیرحم در پنقش صله

 اتیو روا اتینگاه آ
 

 1روزمهریف یمحمدمهد
 2رعربیاهلل مفرج

   
 چکیده

 انسان کاهش یرا در زندگ یعاطف یوندهایپ ،یآپارتمان یدر جهان معاصر و سبک زندگ یروند فرهنگ
 ییدر معرض خطر قرار گرفته است. از سو یو روابط اجتماع شودیم شتریها هر روز بداده و فاصله

ل، رفع مشک یااسالم بر شنهادیهم از نوع متوافق و همگرا است. پ بود و نبود جامعه در گرو روابط، آن
به  یانهو کتابخا یلیتحل یفیبه روش توص دارد. این پژوهش، یمهم یاجتماع جیرحم است که نتاصله
 و ییدایدستورالعمل در پ نیحل معضل جامعه امروز پرداخته تا نشان دهد که اعنوان راهرحم بهصله

و  اتیدارد. بر اساس آ یادهالعااست، نقش فوق یبشر یزندگ اتیکه از ضرور یوفاق اجتماع یداریپا
داشته  تواندیم یزیانگشگفت ریتأث یو رفتار یعاطف ،ینشیر بعناص تیو تقو جادیرحم در اصله اتیروا

با  یاست که در افراد یانسان قتیو آن وحدت حق کندیرا فراهم م یمهم قتیدرک حق نهیباشد که زم
در  بتواند یمجموعه انسان کیکه  شودیم برحم سباست. صله افتهیمتفاوت ظهور و بروز  یظاهرها

شوند که با  دواریو مشکالت ام یهنگام گرفتار یجامعه رَحِم یهم باشند و اعضا کیشر یغم و شاد
نوع رابطه به دلیل تبلور محبت  نی. در اشودیم لیها زاها و محبت ارحام رنج آنشدن کمک لیگس

 یمساع کیو تشر یرحم مشارکت عموم. صلهکندیمظهور  یبه دیگران، احساس وفاق و همدل یانسان
همگرا و متوافق  یهنجار شدن رفتارها یبرا ینیو تمر دهدیم شیو صالح را افزا ریبر خ یو همکار

و  حیحص تیترب ازمندیمطلوب ن یرگذاریاست. البته تأث یاجتماع داریوفاق پا یریگدر جهت شکل
 رحم است.استفاده درست از صله

 
 

 قرآن. ،یوفاق اجتماع یهامؤلفه ،یریشگیپ ها،بیآس ،یرحم، وفاق اجتماعصله واژگان کلیدی:

  

 ........................................................................................................................  
 (m.firoozmehr@gmail.com. )یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم اریاستاد .1

  (mirarab@isca.ac.ir. )یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم اریدانش .2

mailto:m.firoozmehr@gmail.com


 
 1317ستان ، تاب1های اجتماعی، شماره ی آسیباسالم مطالعاتفصلنامه 

 

 
 

2 

 مقدمه
ها، معاصر است. کوچک شدن خانواده ۀها از معضالت جامعانسان انیم یروابط عاطف فیتضع

تداوم فرهنگ  یبرا یجد یخطر یرانیخاله، عمه و عمو از جامعه ا یحذف برادر و خواهر و به زود

ه . باندازدیرا به خطر م یرانیخاص مسلمان ا یاست که وفاق اجتماع یااست و مسئله یرانیا یاسالم

 ازین نیاسالم است، از عوامل مهم رفع ا دیکه مورد تأک شاوندانیرحم و ارتباط با خوصله رسدینظر م

 یکه قرآن برقرار یرحم شده است تا حدبه صله یاژهیتوجه و اتیقرآن و روا اتیاست. در آ یاجتماع

 ا وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ»است:  هقرار داد یعباد دیها را در مرتبه بعد از توحو احسان به آن شانیبا خو وندیپ

 کیرا شر زىیو چ دی(؛ و خدا را بپرست63)نساء: « تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ بِذِی الْقُرْبى...

اوصاف  از یشاوندیقطع روابط خو گر،ید ی. از سودیکن کىی... ن شاوندیو به پدر و مادر و خو دیاو نساز

الَّذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ »مورد سفارش خدا و فساد شمرده شده است:  یهامانیفاسقان و در کنار نقض پ

)بقره:  «لَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ ال

شکنند اند، مىاستوار بسته مانىیکه عهدشان را که با خدا پس از آنکه بر آن پ ند(؛ فاسقان کسانى هست22

 نیدر زم ست،یى ناشاگسلند و با انجام کارهاآن فرمان داده است، مى وستنیو آنچه را خداوند به پ

 رحمهلمسئله ص زیتبع قرآن در سخنان معصومان )ع( نهستند. به انکارانیآورند، آنان زتباهى به بار مى

ق،  1111 ،ی؛ حر عامل152-151، ص 2، ج 1636 ،ینیقرار گرفته است )ر.ک: کل یمورد توجه خاص

( و از 151، ص 2، ج 1636 ،ینیشمرده )کل نیاکرم )ص( آن را جزء د امبری(. پ565-566، ص 21ج 

 رآن را د جیو ترو غی( و تبل151، ص 65ق، ج  1116 ،یاهداف رسالت خود به حساب آورده )مجلس

 ۀژیو تی(. اهم113کرده است )همان، ص  یخود معرف یاساس تیاز مأمور تیدر عبود دیکنار توح

رحم ار صلهآث نیتراز مهم یکی. گرددیاست که بر آن مترتب م یو اجتماع یفرد جینتا لیرحم به دلصله

ناصر ع تیقوو ت جادیدارد و در ا یینقش بسزا یوفاق اجتماع یهابیاز آس یریشگیاست که در پ نیا

 یزیانگشگفت ریاست، تأث یبشر یزندگ اتیکه از ضرور یوفاق اجتماع یِو رفتار یعاطف ،ینشیب

 .گذاردیم

 یشناسمفهوم

  رَحِممفهوم صله

، ص 11ق، ج  1115و اتصال و ارتباط است )ابن منظور،  وندیپ یبه معنا« وصل» شهیراز « صِله»
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رقت و  یآن )رحمت( معنا ۀشیاست و ر نیرحم زن و محل رشد جن یبه معنا« رَحِم»(. واژۀ 223

 ناستعاره است براى نزدیکان و خویشاوندا« رَحِم»(. واژۀ 261، ص 12)همان، ج  رساندیعطوفت را م

از  ی(. برخ612ق، ص  1112 ،ی)راغب اصفهان رندیگیها از یک رَحِم شکل مهت که آنبه این ج

خداوند فرموده است:  یقدس ثیهستند. در حد شهیرهم« رَحِم»با  میخدا مانند رحمان و رح یاسما

کند  حمررحمان هستم؛ رَحِم را خلق کردم و نام آن را از نام خود گرفتم؛ پس هر کس صله یمن خدا»

 «میدور نما شیمتصل سازم و هر کس قطع رحم کند، او را از رحمت خو شیرا به رحمت خواو 

و اتصال و ارتباط داشتن با  وندیپ یرحم به معناصله ن،ی(؛ بنابرا212، ص 12ق، ج  1116 ،ی)مجلس

 است. شانیو توجه و تعطف به ا شاوندانیو خو کانینزد

و  کانیدر باب ارث که مقصود از آن نزد یکیمفهوم رحم دو کاربرد دارد:  هانیدر اصطالح فق

 تیواسطه رحماز ارث مشخص نشده است و به ینیها در قرآن سهم معآن یهستند که برا یشاوندانیخو

 ردهنکارائه  یخاص دیو تحد انیآن شرع ب اریباب ارث که در مع ریدر غ گریو د برندیو قرابت ارث م

 یدر فقه برا رو،نی(. ازا16، ص 2ق، ج  1111 ،یعرف واگذار شده است )انصار یبه داوراست؛ بلکه 

که  فیتعر نی(؛ اما ا111، ص 21ق، ج  1116 ،یمطرح شده است )مجلس یآن نظرات متفاوت فیتعر

 اشندشاندان دور بیمراد از آن نزدیکانى هستند که از طریق نَسب به فرد پیوند دارند هرچند خو دیگویم

، ص 5ق، ج  1112 ،ی؛ طباطبائ1، ص 2ق، ج  1111 ،یکاشان ضیباشد )ف زیجا شانیو ازدواج با ا

است. از نظر عالمه طباطبائى رحم عبارت از: آن جهت وحدتى است که  افتهی یشتریب تی( مقبول651

اعث ت بو در حقیق شودمىبه خاطر تولد از یک پدر و مادر و یا یکى از آن دو در بین اشخاص برقرار 

  (.111، ص 1ق، ج  1112 ،یاتصال و وحدتى است که در ماده وجودشان نهفته است )طباطبائ

را شامل  یشاوندیگسترده است و هر خو شاوندانیشمول مفهوم رحم نسبت به خو رهیهرچند دا

را  ىزمانى که مرا به آسمان باا بردند، رحم»اکرم )ص( فرمودند:  امبریسخن پ نیو بر اساس ا شود؛یم

تو  انیکرد، به او گفتم: مآویخته به عرش مشاهده کردم که از رحمى دیگر به پروردگارش شکایت مى

، ص 1ق، ج  1111)صدوق، « رسیماست؟ گفت: در پدر چهلم به یکدیگر مى و آن چند پدر فاصله

ل را شمو یگستردگ نیاما ا کند؛یباشد باز هم رحم صدق م ادیهر چند فاصله ز شودی( استفاده م261

و به  رسدیمصورت نسب همه مردم به آدم و حوا  نیا ریدر غ رایعرف محدود کرد؛ ز یبا داور دیبا

کاربرد  کهی(، درحال115، ص 21ق، ج  1116 ،ی)مجلس ندیآیبه حساب م شاوندیاعتبار همه خو نیا

  .ستین یگستردگ نیبه ا شاوندانیدر مورد خو ینیرحم در متون د
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شود مراد از رحم که صله او مورد تأکید و توصیه دین است، شد معلوم مى انیمجموع آنچه باز 

 شوند.است که در عرف، از جملۀ نزدیکان و خویشاوندان محسوب می یاقوام و خویشاوندان

 رحممقصود از صله
ان به آنان، احس شان،یبا ا دارید لیعام است و به اشکال مختلف از قب شاوندانیبا خو وندیارتباط و پ

ردن و سالم ک یو حت یرفع مشکالت، دفاع از آنان در برابر ظلم، عطوفت و مهربان ،یمال یازهاین نیتأم

 یداور اریمع رحملهطور که در مورد گستره شمول مفهوم ص. همانردیانجام گ تواندیم یپرساحوال

 هنکیبا ا زیرحم نصله یگندارد، در چگون یخاص دیو تحد انیخصوص ب نیعرف است و شرع در ا

 رحم احسانمراد از صله»گوید: مى ریعرف است. ابن اث یداور اریکرده است مع نییرا شرع تع یموارد

 ها و رعایتدادن به آن ننمودن به نزدیکان از خویشاوندان نسبى و سببى و مهربانى و عطوفت نشا

رحم مراد از صله نییدر تب ی( مرحوم نراق151، ص 5، ج 1631 ر،ی)ابن اث« کردن احوال آنان است

را با  شاوندیاست که خو نیقطع رحم را معنا کرده و نوشته است: قطع رحم ا یعنینخست ضد آن 

 از آن برخوردار ازتیاز ن شیب واست و ت ازمندیکه ن یزیبه چ ای یو آزار ده تیاذ یکردار ایگفتار 

 نهیک یاز رو ای یو دفع ظلم از او نکن یقادر به دفع ظلم از او باش ایو  یکن یاز بخشش خوددار یهست

 دارشیکه از مسافرت برگشت به د یو موقع ینرو ادتشیشد به ع ضیو اگر مر یاو را ترک کرده باش

. همه این امور و امثال آن از مصادیق قطع رحم است و آنچه مقابل این امور است مانند جلوگیرى ینرو

آزار او، مساوات نمودن به مال با او، به مالقات وى رفتن و با دست و زبان کمک کردن و از اذیت و 

 (.211، ص 2ج  تا،یب ،یشود )نراقغیر آن از مصادیق صله رحم شمرده مى

 ریشده است. از جمله ام انیآن ب قیمصاد یدارد که برخ یامفهوم گسترده اتیرحم در رواصله

ت نخس یۀو به دنبال آن آ« اگر با سالم کردن باشد یحت دیصله ارحام کن»)ع( فرمودند:  یمؤمنان عل

للَّهَ الَّذِی ا اتَّقُواوَ »صلوا أرحامکم و لو بالتسلیم یقول اللّه تبارک و تعالى: »نساء را قرائت کرد:  ۀسور

سخن امام )ع(  نی(. از ا155، ص 2، ج 1636 ،ینی)کل« تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً

 زیآن است. امام صادق )ع( ن نیدارد که سالم کردن کمتر یرحم مراتب مختلفصله شودیاستفاده م

اى از آب محکم کن و بهترین راه براى خدمت پیوند خویشاوندى خویش را حتى با جرعه»فرمودند: 

صل رحمک و لو بشربۀ ماء و أفضل ما «: »نبینندبه آنان این است که )حداقل( از تو آزار و مزاحمتى 

 (.151)همان، ص « یوصل به الرّحم کفّ األذى عنها
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گوناگون  هاىتواند در قالب شکلرحم یعنى ارتباط و پیوند با اقوام و خویشاوندان مىبنابراین، صله

  نمود خارجى پیدا کند.

 

 مفهوم وفاق
رخ  هایی است که بین دو نفرباشد. مفاعله مربوط به فعلبر وزن فِعال مصدر باب مفاعله می« وفاق»

اند ارت. معانی بیان شده برای وفاق عبشتریب ایدهد. بنابراین، وفاق و موافقت، عملی است بین دو فرد می

، ج 1622)دهخدا،  اقضد نف ،یجهتکیاز: سازگاری کردن، سازواری کردن، همراهی کردن، یکدلی و 

 (.26211، ص 15

سازگار و همراه و  گریکدیافراد با  یاجتماع یمعناست که در صحنه زندگ نیبه ا یاجتماع وفاق

 ییبشتابند و از نفاق و دورو گریکدی به کمک دیو شدا هایاحوال هم باشند و در سخت یایهمدل و جو

 دور باشند.

 یوفاق اجتماع یهامؤلفه
 یگونگچ نییاز تب شیکه پ گرددیم لیتشک یهایاز عناصر و مؤلفه ینیدر متون د یوفاق اجتماع

 .ردیگیقرار م یبه اختصار مورد بررس یوفاق اجتماع یهابیرحم از آسصله یریشگیپ

 . مؤلفه بینشی1

نسان ا ،یانسان است. قرآن از بُعد اجتماع قتیاعتقاد به وحدت حق یوفاق اجتماع یاز عناصر اساس

 یلباز روابط س ی. در موارد متعدد وقتابدییظهور و بروز م شماریکه در افراد ب ندیبیواحد م قتیقرا ح

رغم ها بهانسان ههم دهدیکه نشان م بردیرا به کار م یریتعاب دیگویسخن م یاجتماع یجابیو ا

نفر  کینجات جان  ایفرد  کیواحدند. برای نمونه، در مورد قتل  کی ،یو ظاهر یفرد یهاتفاوت

ما مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً، وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّ: »دیفرمایم

 بکشد، نیزم یفساد در رو ایرا بدون ارتکاب قتل  ی(؛ هر کس، انسان62)مائده: « جَمِیعاً اسَأَحْیَا النَّ

بخشد، چنان است که  ییرا از مرگ رها یها را کشته و هر کس، انسانهمه انسان ییچنان است که گو

 :اندتهمطرح شده است، از جمله گف ینظرات ه،یآ نیا ریهمه مردم را زنده کرده است. در تفس ییگو

افراد دارند و فرد  گریرا دارد که فرد قاتل و د یزیاست که فرد مقتول در خود همان چ نیمقصود ا

، ص 6ج  تا،یب ،یافراد دارند )طوس گریو د یرا دارد که فرد ناج یقتیدر خود همان حق افتهینجات 
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 ،یاست که اصل آن در همه افراد برابر است )طباطبائ تیمشترک در همه، همان انسان قتیحق نی(. ا512

 ن،ی(؛ بنابرا11-12، ص 6ق، ج  1121 ه،ی؛ مغن1112، ص 6ج  تا،یب ب،ی؛ خط613، ص 5ق، ج  1112

قوق او از ح یحق ایرا به او روا دارد  یزیآمنیرفتار توه ایکند  یفرد انسان کیاقدام به قتل  یاگر کس

 زیقرار داده است. خداوند در مورد پره عرضخود و نوع انسان را مورد ت قتیکند در واقع حق عییرا تض

وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَکُمْ ا تَسْفِکُونَ دِماءَکُمْ »فرمود:  هودیبه  گریکدیو آواره کردن  یزیدادن از جنگ و خونر

 رونیب تانیهاو خودتان را از خانه دیزی(؛ خون خود را نر11)بقره: « وَ ا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَکُمْ مِنْ دِیارِکُم

 ،یواحد به حساب آورده )زمخشر قتیجامعه را حق کیقبل خداوند افراد  هیهمچون آ هیآ نی. در ادینکن

 دیهست یواحد قتیفرمودند چون حق ای( و گو611، ص 1، ج 1622 ،ی؛ طبرس131، ص 1ق، ج  1112

: دیکشخودتان را ن نچو یریبا تعاب گری. در موارد ددیبزن یسازخود دست به کشتار و آواره هیعل دینبا

 زی(؛ ن11)حجرات: « ا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ: »دینکن ییجوبیان ع(؛ از خودت25)نساء: « وَ ا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُم»

  اند.شده یمعرف قتیحق کیجامعه  کیافراد 

عنوان جامعه به کیافراد  ،یو منف یدادن از امور سلب زیاست که در پره یموارد ذکر شده شواهد

د واح قتیرا حق یمانیخداوند جامعه ا زین یجابیبه امور ا هیاند. در توصبه حساب آمده قتیحق کی

: دیم کنسال دتانبر خو دیشویم یاکه وارد خانه یهنگام کندیم هی. خداوند به مؤمنان توصکندیم یمعرف

 یجابه هیآ نیا(. در 31)نور: « طَیِّبَةً مُبارَکَةًمِنْ عِنْدِ اللَّهِ  تَحِیَّةًأَنْفُسِکُمْ  فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى»

 اتیآ شده است و به همان نکته که در هیتوص شتنیسالم کردن بر خو گران،یبه سالم کردن بر د هیتوص

 ،یطوس) دهدیتوجه م یمانیبودن افراد جامعه ا یکیبودن افراد بشر و  یکی یعنی شده،مطرح  نیشیپ

 (.635، ص 1ق، ج  1115 ،ی؛ مدرس113، ص 2ج  تا،یب

اکرم )ص( به مؤمنان فرمود: چرا به  امبریاز همسران پ یکیتهمت زدن به  یدر ماجرا خداوند

لَوْ ا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً وَ قالُوا هذا إِفْکٌ : »دیخودتان حسن ظن نداشت

مؤمنان حسن ظن به خود است و  گرید که حسن ظن به ستا نیجمله ا نی(؛ معنای ا12)نور: « مُبِینٌ

و  دیحسن ظن داشته باش زین گرانیبه د دیکنیو از خود دفاع م دیگونه که به خود حسن ظن دارهمان

ق،  1121 ه،ی؛ مغن216، ص 2، ج 1622 ،ی)طبرس دیدفاع کن دیناروا با یهادر برابر تهمت زین شانیاز ا

 (.231-231، ص 13ق، ج  1115اهلل، ؛ فضل115، ص 5ج 

 یانسان را در بُعد اجتماع یو کارآمد است و به راست قیاو دق یاجتماع اتیقرآن به انسان و ح نگاه

 .شناسدیم ینگاه را ضامن وفاق اجتماع نیو ا ندیبیم قتیحق کیواحد و  کی
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ثَل مَ»)ص( آمده است:  امبریشده استفاده شده است در سخن پ ادی اتیکه از آ ییمعنا یراستا در

المؤمنین فی تراحمهم و توادهم و تواصلهم کمثل الجسد إذا اشتکى عضو منه تداعى له سائر الجسد 

از  یهستند که هرگاه عضو ی(؛ مؤمنان جسم واحد112، ص 3ق، ج  1111 ،یهقی)ب« بالحمى و السهر

. امام صادق گرددیو آرامش از آن سلب م گردندیآن هم متأثر م یاعضا ریشود سا یآن دچار مشکل

ا واهلل ا یکون ]المؤمن[ مؤمنا ابدا حتى یکون اخیه المؤمن مثل الجسد اذا ضرب علیه »)ع( فرمود: 

 یمؤمن واقع یان(؛ مؤمن، زم12، ص 5ق، ج  1111 ،یطبرس ی)نور« عرق واحد تداعت له سائر عروقه

 زیآن ن یهارگ ریاز آن زده شود سا یجسد باشد که اگر رگ کیخود همچون  ینیاست که با برادر د

أیسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره »فرمود:  نی. همچنشودیم قراریمتأثر و ب

 نیا گرین دبر مسلما سلمانم کیحق  نیترو آسان نیتر(؛ کم135، ص 2، ج 1636 ،ینی)کل« لنفسک

 یراب پسنددیخود نم یاو دوست داشته باشد و آنچه برا یبرا داردیخود دوست م یاست که آنچه برا

خود  انیم زانینفس خود را م ،یدر امور اجتماع»)ع( به فرزندش فرمود:  یمؤمنان عل رینپسندد. ام زیاو ن

خود  یدوست بدار و آنچه را برا زین گرانید یراب یخود دوست دار یقرار ده؛ آنچه را برا گرانیو د

باش  وکارکیبه تو ستم شود، ن یگونه که دوست ندارمپسند؛ ستم روا مدار آن گرانید یبرا یپسندینم

زشت  زیخود ن یبرا یداریزشت م گرانید یکنند، آنچه را که برا یکیبه تو ن یگونه که دوست دارآن

 (.61البالغه، ن )نهج «یپسندید مخو یکه برا بده تیمردم رضا یرا برا یزیشمار و چ

 یدر وفاق اجتماع یانسان یِاجتماع اتیجامعه از ح کیاساس آنچه ذکر شده است شناخت افراد  بر

، واحد و همه کیصورت به یکه اعضا و افراد مختلف جامعه انسان ییدارد. در فضا ییها نقش بسزاآن

ا ر هانآ تیثیو حقوق و ح ندیبیرا مانند خود م یگریو هر فرد، د شوندیم دهید کریپ کی یاعضا

ما داشت؛ ا دیو وفاق در آن جامعه ام گریکدیبه روابط سالم با  توانیم داند،یخود م تیثیحقوق و ح

و هر کس فقط خود و منافع خود را  شودیم دهید گریاز فرد د گانهیب یقتیکه هر فرد حق ییدر فضا

 نندیبینم گریکدی یبرا یتیثیمنافع نباشد حقوق و ح یز دست دادن برخو اگر ترس از قانون و ا ندیبیم

  داشت. یبه وفاق اجتماع دیام توانینم یافضا و جامعه نیدر چن

 ی. مؤلفه عاطف2

ت عنصر اس یانسان قتیدانستن حق گانهیبودن و  گانهیکه ازمه عنصر  یعناصر مهم وفاق اجتماع از

وَ : »دیفرمایم یجامعه است. خداوند در وصف جامعه جاهل یتک اعضاتک انیم «یالفت و همدل»
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 حُفرَةٍشَفا  فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلى کُمْاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِ

؛ و نعمت )بزرگ( خدا (116عمران: )آل« مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونمِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ 

هاى شما الفت ایجاد کرد و به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلرا بر خود به 

خدا شما را از آنجا برگرفت )و نجات  اى از آتش بودید،برکت نعمت او برادر شدید و شما بر لب حفره

خداوند  هیآ نیسازد شاید هدایت شوید. در اخداوند آیات خود را براى شما آشکار مى نیچننیداد( ا

ما که ش دهدیو توجه م کندیم یادآوری شانیرا به ا یپس از دشمن ؤمنانم انیم یالفت و دوست جادیا

ان اش بودند و هر آن امکها بر لبهآتش که آن نیرا نجات داد. اکه او شما  دیقبالً بر لبه گودال آتش بود

 اىهایى بوده که هر لحظه در دوران جاهلیت به بهانهها و نزاعداشت در آن سقوط کنند استعاره از جنگ

؛ مکارم 621، ص 6ق، ج  1112 ،یآنان بود )طباطبائ ریگها دامنشد و مدتور مىدر میان اعراب شعله

جامعه  کیافراد  یهادل انیخداوند الفت م گر،ی(. در مورد د62، ص 6، ج 1621همکاران، و  یرازیش

ی قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِ یْنَوَ أَلَّفَ بَ»)ص( فرمود:  امبریکرده و خطاب به پ یخود معرف یرا کار انحصار

 نی(؛ اگر تمام امکانات موجود در زم36)انفال: « هَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْالْأَرْضِ جَمِیعاً ما أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لکِنَّ اللَّ

الفت و » دهدینشان م اتیآ نی. ایکن جادیها انس و الفت ادل انیم یتوانستینم یکردیم نهیرا هز

نسان ا قتیبودن حق گانهی جهیآن را ازمه و نت توانیدارد و م ییباا تیجامعه اهم یاعضا انیم «یهمدل

 دانست.

 . مؤلفه عملی و رفتاری3

مؤلفۀ سوم وفاق اجتماعی ظهور و بروز بینش حقیقت واحد انسانی و عاطفه، الفت و همدلی در 

رفتار و عمل اعضای یک جامعه است. این مؤلفه وفاق اجتماعی در قرآن با مفاهیم سِلم )آشتی(، تعاون 

دیگر بیان شده است. خداوند همه مؤمنان را به ورود  افزایی و همکاری( بر نیکی و تقوا و مفاهیم)هم

 لشَّیْطانِا خُطُواتِ تَتَّبِعُوا ا وَ کَافَّةً السِّلْمِ فِی ادْخُلُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»در سلم و آشتی فراخوانده است: 

 از و! درآیید آشتى و صلح در همگى ایدآورده ایمان که کسانى اى (؛211)بقره: « مُبِین عَدُوٌّ لَکُمْ إِنَّهُ

شماست. سِلم در این آیه به معنای صلح و آشتی  آشکار دشمن او که نکنید پیروى شیطان، هاىگام

؛ (221و  231، ص 11، ج 1615؛ جوادی آملی، 11، ص 2، ج 1621است )مکارم شیرازی و همکاران، 

اند که ازمۀ وحدت در دت دعوت شدهبنابراین، همه مؤمنان به ورود در دژ آشتی و مسالمت و وح

و البته صلح و سازش تام تنها در سایه  حقیقت انسانی وحدت و مسالمت در زندگی اجتماعی است
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گردد و به همین دلیل، این فرمان متوجه مؤمنان شده است. در ادامه خداوند از پیروی ایمان حاصل می

شود جامعه فاقد صلح و آشتی جامعه شیطانی میهای شیطان نهی کرده است که از آن استفاده از گام

 است.

صلح و آشتی فراگیر در جامعه که ازمۀ وحدت در حقیقت انسانی است، شرط ازم برای داشتن 

جامعه سالم و دستیابی به رشد و تعالی و سعادت مطلوب است، اما شرط کافی نیست؛ بلکه افزون بر 

ناپذیر، طبع و فطرت خود یا بر اساس ضرورت اجتناب صلح و آشتی، به دلیل اینکه انسان بر اساس

موجود اجتماعی است و باید زندگی جمعی داشته باشند، باید یکدیگر را در مسیر رشد و تعالی یاری 

 وَ»اند: افزایی و همکاری بر نیکی و تقوا دعوت شدهرو، در آیه دیگر جامعه مؤمنان به همدهند. ازاین

 و نیکى راه در( همواره) و ؛(2)مائده: « الْعُدْوانِ وَ الْإِثْمِ عَلَى تَعاوَنُوا ا وَ التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا

افزایی و همکاری . هم!ننمایید همکارى تعدّى و گناه راه در( هرگز) و! کنید تعاون هم با پرهیزگارى

به آن نیاز دارد؛ ولی ازآنجاکه ممکن  ناخواهخواهازمه زندگی اجتماعی است و بشر در زندگی خود 

است بر اساس این اصل مسلم به خطا رود و در اموری تعاون و همکاری کنند که به صالح زندگی 

ها نیست در این آیه اواً، دستور داده شده که بر نیکی و تقوا یکدیگر را یاری دهید؛ ثانیاً، اجتماعی آن

نقطه مقابل یگانه دانستن حقیقت انسان و الفت و همدلی از تعاون و همکاری بر گناه و دشمنی که 

 است تعاون و همکاری نکنید.

ای که به رستگاری افراد و اعضای جامعه بینجامد گونهافزایی و همکاری جمعی بر نیکی و تقوا بههم

افزایی و ترین سازوکار همهای خاص خود دارد و نیازمند سازوکار مناسب خود است. مهمدشواری

مکاری بر نیکی و تقوا پایداری فردی و اتکا و اتصال پایداری فردی به یکدیگر و اتصال و ارتباط ه

همه اعضای جامعه با یکدیگر در همه امور است. قرآن برای بیان این سازوکار از مفهوم صبر و مصابره 

عمران: آل) «تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ ابِطُوار وَ صابِرُوا وَ اصْبِرُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»استفاده کرده است: 

؛ در این آیه خداوند نخست به صبر فردی )اصبروا( فرمان داده است؛ ولی ازآنجاکه صبر فردی (211

کارایی محدود دارد به دنبالش به صبر جمعی و مصابره دستور داده است )و صابروا(. مصابره این است 

 کدیگری اتفاق به ها به هم وصل کنند و جمعیتىخود را در برابر سختی مقاومت نیروى هکه افراد جامع

 صفت در که برکاتى نتیجه در دهد و تکیه دیگرى صبر به را خود صبر یک هر و کنند تحمل را هااذیت

 اگر) ردف در هم که است امرى معنا این و گردد بیشتر صبر تأثیر و دهد هم دست به دست هست صبر

 لحا به نسبت اگر) اجتماع در هم و است محسوس( شود گرفته نظر در او شخصى حال به نسبت
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 هم هب را یکدیگر نیروى افراد تکتک که شودمى باعث چون( شود گرفته نظر در او تعاون و اجتماع

، 13، ج 1611؛ جوادی آملی، 52، ص 1، ج ق 1112شود )طباطبائی،  یکى نیروها همه و کنند وصل

(. بااتر از صبر جمعی، ارتباط و اتصال جمعی همه جانبه است که کارایی صبر جمعی را دو 225ص 

 شئون جمیع در کارها، و نیروها کند. مفهوم مرابطه )رابطوا( که به معنای وصل کردن همهچندان می

)طباطبائی، خوشى است به این معنا اشاره دارد  و رخا حال در چه و شدت حال در چه دینى، زندگى

 (.56، ص 1، ج ق 1112

های مرتبط توان دست یافت که وفاق اجتماعی مؤمنانه دارای مؤلفهاز مطالب پیشین به این نتیجه می

به هم است که از یگانه دیدن و یگانه دانستن حقیقت انسان، در مقام بینش، الفت و همدلی در مقام 

قوا و مصابره و مرابطه در مقام عمل و رفتار احساس و عواطف، صلح و سازش، تعاون بر نیکی و ت

 شود.تشکیل می

 های وفاق اجتماعیرحم از آسیبتبیین چگونگی پیشگیری صله
ری از رحم را بر پیشگیبر اساس عناصری که برای وفاق اجتماعی برشمردیم ازم است تأثیر صله

 های وفاق اجتماعی مورد کنکاش قرار دهیم.آسیب

 در بُعد بینشی . چگونگی پیشگیری1

های هماهنگ و سازگار با صورت امتخداوند موجودات زنده اعم از جنبندگان و پرندگان را به

 بِجَناحَیْهِ طِیرُیَ طائِرٍ ا وَ الْأَرْضِ فِی دَابَّةٍ مِنْ ما وَ»یکدیگر آفریده تا بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. 

 ازپرو خود بال دو با که اىپرنده هیچ نه و نیست زمین در اىجنبنده هیچ و (؛61)انعام: « أَمْثالُکُمْ أُمَمٌ إِاَّ

هر نوعی از حیوان بر اساس غرایز و  .هستند هایىامت آدمیان شما مانند نیز هاآن اینکه مگر کندمى

ت سوی اهداف تعیین شده در حرکتند. جامعه و امدهند و بهای تشکیل مینیازهای خود، امت و جامعه

کنند؛ اما نوع انسان چون دارای عقل، اراده و حیوانی بر اساس غرایز و سنخیت نوعی خود عمل می

اختیار است، امت و جامعه خود را نه صرفاً غریزی، بلکه بر اساس بینشی که از نیاز و رفع آن دارد، 

 دهد.شکل می

شمار است که در افراد بی در پیدایی و پایداری جامعه انسانی این بینش که انسان حقیقت واحدی

د تأکی یابد، نقشی مهم دارد. یکی از رازهایبا خصوصیات فردی و ظاهری متفاوت ظهور و بروز می

، اصالح، تقویت، پیشرفتایجاد، حفظ پیوند خویشاوندی این است که همیشه برای  راسالم بمکرر 
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باید از واحدهای کوچک آن شروع  در بعد مادی و معنویتکامل و عظمت بخشیدن به اجتماع بزرگ 

کرد، با پیشرفت و تقویت واحدهای کوچک، اجتماع عظیم، خود به خود اصالح خواهد شد. در همین 

افراد از کمک و یاری و عظمت بخشیدن به آن  راستا دستور به اصالح واحدهایی داده که معمواً

ست کند که خونشان در رگ و پوتوصیه میرحم خداوند تقویت بنیه افرادی را روگردان نیستند؛ در صله

ند و پیداست هنگامی که اجتماعات کوچک خویشاوندی هست هم در گردش بوده و اعضای یک خانواده

 .یابدها یعنی جامعه نیز عظمت مینیرومند شد، اجتماع عظیم آن

 نده و مکملای که اعضای آن مانند اعضای یک انسان کامالً با یکدیگر در تعامل سازداشتن جامعه

 سازد، از راه تقویت ارتباطاتیکدیگر باشند و چنان باشند که آسیب دیدن رگی همه عضوها را متأثر 

تر به نحو عینی رَحِمی که در طی آن اعضای یک خانواده یگانه بودن حقیقت انسان را در واحد کوچک

خواهیم از راه وضع قوانین و رسد تا اینکه بتر به نظر میکند منطقیو در متن وجود خود تجربه می

را به تقوا و پروا از « مردم»عادات اجتماعی به چنین هدفی دست یابیم. خداوند در آغاز سورۀ نساء 

پروردگار دعوت کرده و توضیح داده که او شما را از یک انسان آفرید و از وجود و جنس او، همسرش 

فرید. در ادامه به تقوای الهی و مراعات دستورات را پدید آورد و از این دو، مردان و زنان زیادی را آ

 خَلَقَ وَ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَکُمْ الَّذِی رَبَّکُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا»خدا در مورد ارحام فرمان داده است. 

 اى(؛ 1)نساء:  «الْأَرْحامَ... وَ بِهِ تَسائَلُونَ ذِیالَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ نِساءً وَ کَثِیراً رِجااً مِنْهُما بَثَّ وَ زَوْجَها مِنْها

 خلق او نوع از را همسرش و آفرید( آدم) تن یک از را شما کهان هم ،کنید پروا پروردگارتان از مردم،

 درخواست یکدیگر از او نام به که خدایى از. ساخت پراکنده را بسیارى زنان و مردان دو، آن از و کرد

 باشید خویشاوندان[ حقوق کردن پایمال]مراقب  و کنید پروا ،دهید()و روابط متقابل را شکل می کنیدمى

 فراموش نکنید(. را آنان و خود میان همبستگى و)

، مردمى که در کردهمردم را به تقوا و پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت  خداونددر این آیه 

 عیفضاصل انسانیت و در حقیقت بشریت با هم متحدند و در این حقیقت بین زن و مرد، صغیر و کبیر، 

یر به تفاوتى پى ببرند تا دیگر مرد به زن و کبو نیرومند، فرقى نیست تا مردم درباره خویش به این بى

داشتن آن هدایت نموده آلوده نسازند،  را که خداوند آنان را به اجتماعیصغیر ظلم نکند و با ظلم خود 

که خداى  ایجامعهبخش تشکیل شده، منظور تتمیم سعادتشان و با احکام و قوانین نجاتاجتماعى که به

همچنین هستى و بقاى فرد  ،شان را هموار و آسان کندتا راه زندگی را الهام کردسیس آن أعز و جل ت

 (.165-161، ص 1، ج ق 1112ی، )طباطبائ فرد و مجموعشان را حفظ فرماید
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نکته بسیار مهم در آیه این است که به دنبال توجه دادن مردم به وحدت در حقیقت انسانی و خلقت 

کند و از مراقبت خود بر از طریق یک پدر و مادر )آدم و حوا(، مسئله پیوند خویشاوندی را مطرح می

ه پیوند خویشاوندی اساس وفاق اجتماعی گوید. این بدان جهت است کپاسداشت این پیوند سخن می

رنگ شدن و حتی از بین رفتن این بشر است و قطع رحم و بریدن از خویشاوندان زمینه را برای کم

حم سازد؛ زیرا قطع ربینش و شناخت که انسان در عین کثرت افرادی، حقیقتی یگانه دارد را فراهم می

ند. خداوند کای تفرق در بینش و اعتقادات فراهم میو فاصله گرفتن فیزیکی از یکدیگر زمینه را بر

لَئِک لَهُمْ أُوْ الْبَینَاتُ وَ وَا تَکونُوا کالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ»خطاب به مسلمانان فرموده: 

 .(115 :عمران)آل «عَذَابٌ عَظِیمٌ

یث از حجدایی  "اختالف"مراد از »دارد، نوشته است:  که در تفسیر نگاه اجتماعی عالمه طباطبائی

دیده پجلوتر از  "قفرُّت"ذکر . «استها و جسمها اختالف و تشتت از حیث بدن "قتفرُّ"اعتقاد و مراد از 

ه هم ب یها از یکدیگر، مقدمه جدایى عقاید است، چون وقتى قومکه جدایى بدن برای آن است اختالف

حد ثیر متقابل متأنزدیک و مجتمع و مربوط باشند، عقایدشان به یکدیگر متصل و از راه تماس و ت

د، از یکدیگر جدا و بریده باشن خالف زمانی کهکند. بررخنه نمى میانشانشود و اختالف عقیدتى در مى

فرى داراى افکار و تدریج هر چند نشود و بهها مىها و مسلکها باعث اختالف مشربجدایى بدن

 .دآیشوند و تفرقه و جدایى باطنى هم به وجود میآرایى مستقل و جداى از افکار و آراى دیگران مى

نباشید که در آغاز  ییهاشما مسلمانان مثل آن امت» :خداى تعالى خواسته است بفرماید گویاپس 

آراء و عقایدشان  ،ین جدایى از جمعنتیجه ا هایشان از یکدیگر جدا شد و جمعشان به هم خورد و دربدن

مستقیم نتواند اختالف را برطرف سازد، با طور بهاگر جامعه اینکه،  خالصه د.هم دچار اختالف گردی

، ق 1112)طباطبائی،  «هم متصل و مرتبط سازده ها را بهم این است که بدن تواند و آنیک واسطه مى

 رتباط فکری و بینشی فراهم شود.(، یعنی با ارتباط ظاهری زمینه ا626، ص 6ج 

ها و اتصال و ارتباط با یکدیگر، بینش پس بر اساس آیات یاد شده توجه به نَسب، اصل و رحم واحد

شوند و فرزندان رَحِم واحد که اصل همه بشر به آن که اساس وفاق و اختالف است، به هم نزدیک می

 دار رَحِمی طغیان کنند.باید بر محبت ریشهفهمند که نهای ظاهری میرغم تفاوتگردد، بهبر می

 . چگونگی پیشگیری در بُعد عاطفی2

طور طبیعی عاطفه همبستگی و محبت را به دنبال دارد و کسی که وحدت در حقیقت انسانی به

تواند با غیر ارحام همچنین روابطی را ایجاد کند. ولی کسی احساس محبت نسبت به ارحام دارد، می
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ران ای عاطفی با دیگتواند رابطهکه تجربه محبت و روابط عاطفی با نزدیکان خود را ندارد، چگونه می

تأکید بر یک همبستگی طبیعی آغاز روش تربیتی برای ایجاد پیوندهای عاطفی گسترده  پسبرقرار کند؟ 

.. همه اساس رَحمی است. توصیه و دستورات اسالمی برای ایجاد رابطه با همسایه، برادران ایمانی و.

د خداونیعنی همان تجربه و آثار ارزشمندش که خدا ایجاد کرده، زمینه چنین دستوراتی است. ؛ دارند

فرموده  معرفی رحم را در ایجاد تعاطف و مهرورزیدن خویشان به همدیگرحکمت و رمز و راز صله

کلینی، )...« من رحمتى لتعاطف بها العباد اهلل الرحمن الرحیم و الرحم انا خلقتها فضالً فانّى انا»... است: 

ها رحمت خویش آفریدم تا انسان فضلبه من خداى بخشنده و مهربانم و رحم را  (؛15، ص 1، ج 1636

 .یکدیگر مهر و عطوفت ورزند وسیله بهبدین

رحم ارتباط رحمی بخصوص زمانی که یکی از نزدیکان گرفتار مشکالت و رنج باشد و از طریق صله

د شناسکمک به او در جهت رفع مشکل و رنج او تالش شود این فرد آسیب دیده او را منجی خود می و

صلۀُ الرحم تُوجبُ : »که فرمودند استشده نقل )ع(  از امام علیهمین دلیل، ورزد. به و به او عشق می

 .آورد؛ پیوند با خویشاوندان محبت می(611تا، ص )لیثی واسطی، بی« المَحَبَّۀَ

رد کننده را دوست دامقتضای اینکه انسان در سرشت خود احساناحسان و نیکی به هر نیازمندی به

(، 112، ص 21، ج ق 1116)مجلسی، « انسان بنده احسان است»گوید: آن حکمتی که می بنا برو 

ه با کها مستحکم باشد، حال اگر این نیکی به کسانی باشد تواند چنان پیوندی ایجاد کند که سالمی

همین دلیل، در قرآن و آورد. به کننده ارتباط خونی دارند، عواطف پایدارتری را به وجود میاحسان

های دینی هر کسی در احسان و انفاق و دستگیری باید نزدیکان و خویشان خود را بر دیگران آموزه

 وَ الْمَساکِینِ وَ الْیَتامى وَ الْأَقْرَبِینَ وَ فَلِلْوالِدَیْنِ خَیْرٍ مِنْ أَنْفَقْتُمْ ما قُلْ یُنْفِقُونَ ماذا یَسْئَلُونَکَ»مقدم بدارد: 

 سرمایه و) نیکى و خیر هر: بگو کنند؟ انفاق چیز چه کنندمى سؤال تو از (؛215)بقره: « السَّبِیلِ ابْنِ

 و مستمندان و یتیمان و نزدیکان و مادر و پدر براى باید کنید،مى انفاق که( معنوى و مادى سودمند

ترین مصداق خویشان هستند، ذکر شده در این آیه، نخست والدین که شاخص .باشد راه در درماندگان

 اند.و به دنبال آن خویشان دیگر )اقربین( و در پایان سایر نیازمندان مورد توجه قرار گرفته

 ارحام از فردى به نسبت شما از یکى هرگاه»: فرمود رابطه ارحامی چنان است که امیر مؤمنان )ع(

 رگاهه رحم چون کند، پیدا تماس او بدن به دستش کند سعى و شود نزدیک او به گرفت خشم خویش

 که جهت است(. این بدان212، ص 1، ج ق 1611)عیاشی، « یابدمى آرامش کند لمس را خود رحم

با وجود  و احساسات و عواطف است سبب بروز رحمت و محبت و تحریک رحم، به شدن نزدیک
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باطبائی، آورد )طمی پدید محبت و رأفت طرفین در و گشته ظاهر اثرش دیگر تضعیف در یک مرحله، بار

 (.111، ص 1، ج ق 1112

نقش ممتازی که پیوند با خویشان در ایجاد و تقویت روح انس و الفت و دوستی و دلسوزی نخست 

های دینی بر این کند سبب شده که در آموزهکالن جامعه ایفا می در سطحدر سطح خانواده و سپس 

رحم را ادامه مطلب تأکید شود که حتی اگر یک طرف قطع رَحم کرد، طرف دیگر واجب است صله

از امام  گوید:می ابوبصیرای نبیند. برای نمونه دهد تا با قطع شدن روابط رحمی روابط اجتماعی لطمه

شناس نیست، قطع رابطه کرده پرسیدم، امام عقیده و حقاز خویشان که با او هم صادق )ع( درباره فردی

اساس، امام سجاد (. براین611، ص 2، ج 1636)کلینی، « شایسته نیست که با او قطع رابطه کند»فرمود: 

تر از دو گام باشد: گامی که برای پر کردن جای هیچ گامی برداشته نشده که محبوب»)ع( فرمودند: 

الی در صف )نظامی یا نماز جماعت و جمعه( که برای خدا شکل گرفته برداشته شود و گامی که خ

، ص 1632)صدوق،  «ی که رابطه را قطع کرده است، برداشته شودشاوندیخوبرای برقراری ارتباط با 

51.) 

شدت مورد نهی العاده سبب شده که قطع رحم و گسستن روابط خویشاوندی بههمین نقش فوق

شد. قطع رحم به معنای برداشتن مالط ارتباط اعضای خانواده یعنی انس و الفت و دوستی و شفقت با

و به همین جهت است که در قرآن کسانی که  تبع آن برداشتن مالط ارتباط اعضای جامعه استو به

ست: ا کنند مورد لعنت قرار گرفته و عاقبت بدی برای ایشان تصویر شدهروابط خویشاوندی را قطع می

 است هداد فرمان آن پیوستن به خدا را آنچه و شکنندمى آن بستن از پس خدا با را عهدشان که کسانى»

 خواهد خدا رحمت از دورى آنان براى کنند،مى فساد زمین در ناشایسته کارهاى انجام با و گسلندمى

مهم است که حتی اختالف . پیوند رحمی چنان (25رعد: )« داشت خواهند را سرا این ناگوارى و بود

ی من نزدیکان»رو، شخصی از امام صادق )ع( پرسید: تواند آن را قطع کند. ازایندر عقاید اصولی هم نمی

عقیده نیستند، آیا با این حال حقی بر من دارند؟ امام فرمود: بله! حق رحم را چیزی دارم که با من هم

لینی، )ک« شند دو حق دارند: حق خویشاوندی و حق اسالمعقیده باتواند قطع کند و چنانچه با تو همنمی

(. نه تنها قطع رحم ناپسند است، بلکه همراهی و مصاحبت با کسی که قطع رحم 152، ص 2، ج 1636

شدت از همراهی با کسی که قطع رحم کرده پرهیز داده کرده نیز ناپسند. امام سجاد )ع( فرزندش را به

وده که چنین کسی در کتاب خدا مورد لعنت قرار گرفته است و به این آیه گونه ذکر نمو دلیل آن را این

فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ أُولئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ »اند: استدال کرده
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 این جز شوید، گردانروى( دستورها از این)(؛ اگر 21-26)محمد: « أَبْصارَهُم اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى

 از خداوند که هستند کسانى هاآن! کنید؟ خویشاوندى پیوند قطع و فساد زمین در که رودمى انتظار

به هم ریختن  است. کرده کور را هایشانچشم و کر را هایشانگوش ساخته، دورشان خویش رحمت

گرداند که حتی ابزار شناخت نه تنها فرد و جامعه را از رحمت خدا دور مینظام ارتباطات درست رحمی 

کند. پیامبر اکرم )ص( فرمودند: سازد و توان فهم حقایق را از انسان سلب میانسان را نیز ناکارآمد می

ها متشتت باشد و ارتباطات ها هماهنگ ولی دلآنگاه که دانش اظهار و از عمل دوری شود و زبان»

کند گوششان را کر و دیدگانشان را کور قطع گردد، در این اوضاع خداوند ایشان را لعنت می رحمی

 (.212، ص 1631)صدوق، « گرداندمی

گیری جامعه سالم را ناممکن آورد که شکلقطع رحم عواقبی را در زندگی اجتماعی پدید می

داری در اثر فراموشی همین مودت ، نظام طبقاتی و بردهسیدقطبسازد و حتی از نظر مفسرانی چون می

(. به نظر این مفسر اجتماعی 521، ص 1، ج ق 1112وجود آمده است )سیدقطب، و محبت رَحِمی به 

با توجه آیۀ نخست سورۀ نساء، خداوند قرابت رحمی و خانواده را زیرساخت و قاعده زندگی بشری 

و انسان تا پایان میوه یک درخت باشد. قرار داده و مقرر داشت که خلقت بشر از یک رحم آغاز شود 

توانست در آغاز راه، مردان و زنان متعدد بیافریند و از افراد متعدد و متکثر، خواست، میخدا اگر می

نسل را گسترش دهد؛ ولی او خواست که انسان یک خانواده باشد. خالق بشر در آیه یادشده بعد از 

تا وحدت قاعده  مطرح کرده و در کتابش نیز تذکر دادتوحید ربوبی، وحدت و پیوند خانوادگی را 

 ی )توجه به پیوند رَحِمی(،اساس اصل نیا با(. خدای متعال 525- 521جامعه انسانی باشد )همان، ص 

 ضمانت: لیقب از ؛گرددیم استوار آن بر جامعه اتیح و نظام که پردازدیم ییادهایبن و هاهیپا یزیریپ به

 و زن حقوق حفظ ،جامعه فانیضع قحقو تیرعا ،مردم انیم در و خانواده انیم در یاجتماعمتقابل 

 تضمنم که ایگونهبه بازماندگان، انیم ترکه میتقس و جامعهعمومی  اموال از مواظبت ،یو کرامت تیرعا

 (.523-525)همان، ص  باشد جامعه حال صالح دربرگیرنده و بوده افراد عموم یبرا یدادگر

قرآن توجه داده است که روابط خویشاوندی نباید سر از نژادپرستی درآورد. به همین دلیل، البته 

 جَعَلْناکُمْ وَ أُنْثى وَ ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْناکُمْ إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یا»دهد. معیار تقوا را حاکم بر همه معیارها قرار می

 و یک مرد از را شما ما مردم، اى (؛16)حجرات: « أَتْقاکُم اللَّهِ عِنْدَ مَکُمْأَکْرَ إِنَّ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً

 شما ما ارد؛ند برترى دیگرى بر آفرینش در اىقبیله و تیره هیچ بنابراین آفریدیم؛( حوّا و آدم) یک زن

 نژادپرستى به هآنک نه بشناسید را یکدیگر تا دادیم قرار مختلف هاىقبیله و گوناگون هاىتیره صورتبه را
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 یقینهب بداند؛ ترگرامى هاملت دیگر از را خود ملتى هر و کنید افتخار خود تیره و نژاد به و آورید روى

 .شماست باتقواترین خدا نزد شما ترینگرامى

 . چگونگی پیشگیری در بُعد رفتاری3

اعمال و رفتار اعضای  های وفاق اجتماعی درتوان در پیشگیری از آسیبرحم را مینقش مهم صله

ترین جلوه عنصر عملی و رفتاری وفاق اجتماعی سِلم )آشتی(، تعاون وجو کرد. مهمجامعه جست

ینی رحم در متون دافزایی و همکاری( بر نیکی و تقوا و مصابره است. یکی از رازهای تأکید بر صله)هم

تباط و تعامل با خویشان و دیدار با کند. ارآمیز و بدون تنش کمک میاین است که به زندگی مسالمت

های موجود برطرف گردد و شود که کدورتها سبب میایشان و رسیدگی به نیازها و مشکالت آن

کنندگان نزدیک شود. اینکه امیر مؤمنان گیرند به توجههای کسانی که مورد توجه و لطف قرار میدل

 کند سعى و شود نزدیک او به گرفت خشم خویش ارحام از فردى به نسبت شما از یکى هرگاه»فرمود: 

)مجلسی، « یابدمى آرامش کند لمس را خود رحم هرگاه رحم چون کند، پیدا تماس او بدن به دستش

رحم در رفع خشم و خشونت و کینه از میان (. در واقع بیان کارکرد صله235، ص 21، ج ق 1116

مهربانی و صلح و صمیمت در میان ایشان است. اعضای خانواده و خویشاوندان و پدیدارشدن رحمت و 

ند دهنده جامعه هستتجربه و تمرین مهربانی و صلح و صمیمت در خانواده و خویشان که واحد تشکیل

کند. در سخنی از امام صادق )ع( میان ای پر از مهربانی و صلح و صمیمت کمک میبه داشتن جامعه

سامان یافتن همه »و ثروت و  به زندگی، افزایش داراییاموری چون طوانی شدن عمر و افزایش امید 

رحم رابطه علّی و معلولی برقرار شده و به این نکته توجه داده شده که و مسئله نیکی و صله« امور

های موجود ها و نابسامانیها و افزایش مال و ثروت و رفع اعوجاجاش تأخیر در اجلرحم نتیجهصله

اینکه جای آورید تا رحم بهنیکی کنید و صله»است. امام صادق )ع( فرمود:  در زندگی فردی و اجتماعی

 1116)مجلسی، « های شما به تأخیر افتد و اموال شما فزونی یابد و تمام امور شما به سامان برسداجل

رحم در افزایش عمر و نیز مال و (. ضمن اینکه سخن امام )ع( درباره نقش صله222، ص 21، ج ق

سامان یافتن همه امور را نباید صرفاً تفسیر و توجیه مادی کرد، این نکته قابل توجه است که  ثروت و

رحم و دیدار و احسان به خویشان مشکالت مادی و آام روحی و روانی کسانی که دچار مشکل با صله

ز رحم این است که عواملی که سالمت جسم فردی او نیز از رهاورد صله گرددهستند برطرف می

شود و همچنین فرد یا افرادی از خویشان کند شناسایی و برای رفع آن اقدام میخویشان را تهدید می

که دچار فقر و مشکالت مالی هستند کمک مناسب را دریافت خواهند کرد و عدالت اجتماعی توسعه 
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یش ردش و افزایابد و هم گکند و بدین ترتیب هم امید به زندگی و افزایش طول عمر معنا میپیدا می

 درست مال و سامان یافتن همه امور که در سخن امام )ع( به آن اشاره شده است.

رحم در گشایش مالی و اقتصادی و ایجاد عمران و آبادانی و افزایش عمر و امید به زندگی تأثیر صله

اهده ثار را مشتوان این آای که اهل صالح نیستند هم میبنابراین، در جامعه؛ مشروط به صالح هم نیست

 جابهرحم قوم و ملتی که فاجرند و اهل نیکی و درستی نیستند، اما صله»کرد. پیامبر اکرم )ص( فرمود: 

پس چگونه خواهد بود  شودکند و عمرشان طوانی میها رشد میآورند در نتیجه اموال و ثروت آنمی

 الرّحم صلة» (. همچنین فرمود:155، ص 2، ج 1636)کلینی، « رحم کنند؟آنگاه که از نیکان باشند و صله

رحم شهرها (؛ صله111، ص ق 1111)طوسی، « أخیار غیر أهلها کان إن و األعمار فی تزید و الدّیار تعمر

 افزاید گرچه اهل آن از نیکان نباشند.سازد و بر عمرها میرا آباد می

نیک در آن جامعه است. های جامعۀ برخوردار از صلح و آشتی گسترش اخالق یکی از جلوه

رحم اخالق را صله»رحم یکی از ابزارهای مهم گسترش اخالق نیک است. امام صادق )ع( فرمود: صله

جهت است که ارتباطات رحمی هنجارها را (. این بدان151، ص 2، ج 1636)کلینی، « گرداندنیک می

 ها شده باشد در اثر ارتباطاتکند و اگر فردی از اعضای خویشاوند گرفتار برخی کژرفتاریحفظ می

ر گردد. افزون بگیرد و با تذکر و ارشاد امکان اصالح برای وی فراهم میرحمی مورد شناسایی قرار می

شود رحم خود از اخالق نیک است و سبب تقویت و پایداری بیشتر اخالق و ملکات نیک میاین، صله

 (.5، ص 5، ج ق 1121)مازندرانی، 

رحم در زندگی اجتماعی این است که توان مشارکت عمومی و تشریک مساعی صلهاز دیگر تأثیرات 

کند اعضای یک عشیره و دهد و کمک میافزایی و همکاری بر خیر و صالح را افزایش میو هم

خویشاوندان بر نیرو و توانمندی یکدیگر تکیه کنند و بر مشکالت فائق آیند. ارتباط با خویشان و دیدار 

د. افزایی فراهم گردشود از ضعف و قوت یکدیگر آگاه شوند و در نتیجه زمینه همب میبا ایشان سب

ل و کنی و اصخویشانت را گرامی بدار که ایشان بال تو هستند که بدان پرواز می»امام علی )ع( فرمود: 

« کنیم میاگردی و دست تو و بازوی نیرومند تو هستند که به آن اقدها باز میریشه تو هستند که به آن

افزایی با خویشان تأکید دارد (. در سخنی دیگر که در آن بر ضرورت تعاون و هم61البالغه، ن )نهج

ان نیاز نیست که از او با زبای مردم! انسان هر مقدار ثروتمند باشد باز از خویشاوندان خود بی»فرمودند: 

 کنند و اضطرابکه از او حمایت می ترین گروهی هستندو دست دفاع کنند. خویشاوندان انسان بزرگ

اشید باشند... آگاه بترین مردم میها نسبت به او پرعاطفهزدایند؛ و در هنگام مصیبتو ناراحتی او را می
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مبادا از بستگان تهیدست خود رو برگردانید و از آنان چیزی را دریغ دارید که نگاه داشتن مال دنیا، 

کس که دستِ دهندۀ خود را از بستگانش باز ودی ایجاد نکند. آن زیادی نیاورد و از بین رفتنش کمب

های فراوانی را از خویش دور کرده است؛ و کسی که پر ها گرفته اما دستدارد تنها یک دست را از آن

 (.26البالغه، خ )نهج« و بال محبت را بگستراند، دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد داشت

شود و فرد را افزایی تمرین و تثبیت میمناسبی است که در آن تعاون و همرحم بستر بنابراین، صله

تر و فراتر از ارتباطات خویشاوندی وفاق و همزیستی سازد که در ارتباطات جمعی بزرگآماده می

 تر اجرایی کند.افزایی و تعاون را آسانآمیز و هممسالمت

 گیرینتیجه
های های مختلف، نقش بسزایی در پیشگیری از آسیبقالب رحم به معنای پیوند با خویشان درصله

شود این بینش که انسان ای محدود است، سبب میوفاق اجتماعی دارد. ارتباط با خویشان که جامعه

حقیقت واحدی است که در افراد گوناگونی ظهور و بروز یافته همواره زنده بماند و تقویت گردد و در 

نند عنوان عضو یک حقیقت گسترده ببیجامعه بزرگ انسانی یکدیگر را بهکند افراد در نتیجه کمک می

فی قرار شوند. در بُعد عاطو مَثَل آنان چون جسدی باشد که اگر عضوی از آن صدمه ببیند، سایر اعضا بی

ورزی در سطح خویشان گسترش یابد و از آن کند تعاطف و مهربانی و محبترحم کمک مینیز صله

ای شکل بگیرد که همۀ اعضای آن به یکدیگر عشق ورزند و از کینه سرایت کند و جامعه به سطح بااتر

 و بدبینی و بدخواهی برای یکدیگر فاصله بگیرند.

 افزایی در گسترش خیرآمیز و روح تعاون و همرحم در بُعد رفتاری و عملی به زندگی مسالمتصله

انجامد. ارتباط و تعامل با خویشان و رحامی میآمیز میان اعضای جامعه او صالح و زندگی مسالمت

های موجود برطرف گردد شود کدورتها سبب میدیدار با ایشان و رسیدگی به نیازها و مشکالت آن

کنندگان و گیرند به کمککنند و مورد توجه و لطف قرار میهای کسانی که کمک دریافت میو دل

ح خویشان به سطح جامعه سرایت کند. از دیگر تأثیرات کنندگان نزدیک شود و این حالت از سطتوجه

افزایی و رحم در زندگی اجتماعی این است که توان مشارکت عمومی و تشریک مساعی و همصله

کند اعضای یک عشیره و خویشاوندان بر نیرو دهد و کمک میهمکاری بر خیر و صالح را افزایش می

ت فائق آیند. ارتباط با خویشان و دیدار با ایشان سبب و توانمندی یکدیگر تکیه کنند و بر مشکال

افزایی فراهم گردد. این نتایج اگر در شود از ضعف و قوت یکدیگر آگاه شوند و در نتیجه زمینه هممی
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جامعه فامیلی تبدیل به هنجار شوند و سبب ایجاد ملکات اخالقی گردند، زمینه مناسبی برای وفاق 

 اجتماعی خواهند بود.
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 ، تهران، دارالکتب ااسالمیۀ.الکافی، 1636یعقوب، کلینی، محمدبن

 ، قم، دارالحدیث.الحکم و المواعظعیونتا، محمد، بیبنلیثی واسطی، علی

 ، بیروت، دار احیاءالتراث العربی.صول الکافیشرح ا، ق 1112مازندرانی، مالمحمدصالح، 

 ، بیروت، مؤسسۀ دارالوفاء.بحاراالنوار، ق 1116مجلسی، محمدباقر، 

 ، تهران، دارمحبی الحسین.من هدی القرآن، ق 1115مدرسی، سیدمحمدتقی، 

 ، تهران، دارالکتب ااسالمیه.التفسیر الکاشف، ق 1121مغنیه، محمدجواد، 

 ، تهران، دارالکتب ااسالمیه.تفسیر نمونه، 1621مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، 

، تحقیق و تعلیق: سیدمحمد کالنتر، نجف، دارالنعمان للطباعه السعاداتجامعتا، نراقی، محمدمهدی، بی

 و النشر.

 البیت )ع(.، بیروت، مؤسسه آلالوسائلمستدرک، ق 1111نوری طبرسی، میرزاحسین، 
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 1نیالدشرف نیدحسیس
   

 چکیده

« تجرد زنان»روند رو به رشد  ران،یحوزه زنان و خانواده در جامعه امروز ا یاز جمله مسائل اجتماع

 یعددمت یو ساختار یو متأخر، از علل و عوامل شخص یو تجرد ثانو ییاست. تجرد، اعم از تجرد ابتدا

 اهگجایبهتوجه  ابه همراه دارد. ب یو اجتماع یدر سطوح فرد یانباریز یامدهایشده و آثار و پ یناش

 ریتأخ ژهیودر سن ازدواج به ریتأخ ران،یغالب جامعه ا یخانواده در گفتمان مذهب لیازدواج و تشک

تجرد، در صورت فقدان  حیو ترج مرد و چه زن هیاز آن، چه از ناح یقطع تیحرومو م مدتیطوالن

 لیبه دال زین شناسانتیمعاسالم تعارض دارد. ج یخانواده در نظام ارزش یبا فلسفه وجود ه،یتوج

و  یگذاراستیکرده و س یتلق کیو پاتولوژ کیپرابلمات یامر ع،یوس راژیتجرد زنان را در ت ،یگرید

دد نوشتار درص نی. ادانندیم ریناپذاجتنابآن را  لیجهت کاهش و تعد یاجتماع یفرهنگ یزیربرنامه

و با  کیموضوع را از منظر تئور نیشده، ا امانج یهااست تا با ارجاع به آمارها و مطالعات و پژوهش

 یگردآور مپژوهش، در مقا نیکند. روش ا نییو تب ریتفس ف،یبعد از انقالب؛ توص رانیجامعه ا تیمحور

 است. یو استنباط یاستنتاج ن،ییو تب لیو در مقام تحل یاطالعات اسناد
 
 

 ساختار، کارکرد. ت،یتجرد، تأهل، زنان، خانواده، عامل واژگان کلیدی:

  

 ........................................................................................................................  
 (Sharaf@qabas.net. ))ره( ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسة آموزش یعلم ئتیعضو ه .1
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 مقدمه
 اریسب یو اجتماع یترتب آثار فرد لیخانواده به دل لیازدواج و تشک ،یرانیا -یدر فرهنگ اسالم

 یبرخ ییشکوفا نت،یحصول آرامش و سک ،یجنس ازیهدفمند ن یجهت ارضا یسازنهیمهم )همچون زم

الح(، ارزش و نسل ص ریو تکث دیو تول یو کمال نفسان یمعنو یتعال یبرا شتریب یابیاستعدادها، امکان

هاد ن کیعنوان از خانواده به ینیاست که در منابع د عیمن گاهیجا نیهم لیاعتبار بالمنازع دارد. به دل

عرف  زین یشناختو مردم یخیبه لحاظ تار 1شده است. ادیقاطع شارع  تیو حما دییمقدس و مورد تأ

 یهانهیزم دیمقدس و تمه دنها نیا نتایمتشرعان در جوامع مختلف همواره بر حفظ و ص رهیو س عقال

 ریاهمچون س زیاست. سنت ازدواج ن دهیاصرار ورز رپایسنت د نیجهت استمرار ا یو ساختار یفرهنگ

را در  یادیز راتییتغ ته،یمدرن یروند جهان ریعمدتاً تحت تأث ریدر قرن اخ ،یستیز یهاالگوها و سبک

در چند دهه  زین رانیکرده است. جامعه ا بهتجر ،یو کارکرد یهنجار ،یارزش ،ییمعنا ،یفرم یهاجنبه

 ،یوقوع انقالب اسالم ریآن تحت تأث دیو تشد ینیرسوب و غلظت فرهنگ د یهرچند به اقتضا ریاخ

 یدارا لیاص یهاها و سنتارزش قیو تعم تیتثب ت،یتقو اء،یاح یدر راستا یدرخور یهاتالش

رهنگ ف یجینفوذ تدر لیسو، به دل کیاما از  ؛صورت داده ن،ید تیو حما دییو مورد تأ یخاستگاه فطر

 ........................................................................................................................  
ه، توان استنتاج نمود. برای نموناستحباب مؤکد و بلکه تقدس ازدواج و تشکیل خانواده را از آیات و روایات متعددی می .1

شوهر را به نکاح زن و زنان بیمردان بی»فرماید: سورة نور که خطاب به مؤمنان و کارگزاران جامعه اسالمی می ۲2آیة 

ه ؛ یا روایاتی ک«نیاز و مستغنی خواهد فرمودد، خداوند به لطف خود آنان را بییکدیگر در آورید و اگر مرد و زنی فقیرن

از  ترهیچ چیزی نزد خداوند محبوب»فرماید: شمرده است؛ روایاتی که می)ص(  ازدواج را جزو سنت و سیره پیامبر اکرم

؛ «ای که با طالق ویران شود، نیستاز خانه ترای که با ازدواج آباد شود، نیست و متقابالً هیچ چیزی نزد خداوند مبغوضخانه

خواهد خداوند را پاک و پاکیزه کند؛ کسی که میکسی که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ می»فرماید: روایاتی که می

مالقات کند، پس ازدواج کند؛ دو رکعت نماز فرد متأهل معادل هفتاد رکعت نماز فرد مجرد است؛ ازدواج کنید تا خداوند 

 (.۰-1ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب ، 1۰، ج ق 1۰۴۱)ر.ک: حرعاملی، « زی شما را زیاد کندرو

هرگونه رهبانیت که به اجتناب از لذت حالل جنسی منجر شود، مذموم شمرده )همان، باب  اتخاذهمچنین برخی روایات، 

خارج از چارچوب  ییجوکاموایات، هر نوع مذمت کرده است؛ و طبق برخی ر شدتبه(، برخی روایات نیز طالق را ۰۴

 تقبیح و تحریم شده است )همان، ابواب مختلف(. اًیقوازدواج دائم یا موقت، 

گفتنی است که در فقه اسالمی، ازدواج اگر چه در شرایط عادی استحباب مؤکد دارد اما در صورت نیاز جنسی، خوف در 

تاوای توضیح المسائل مراجع مطابق با ف برای تزویج، واجب خواهد بود )ر.ک:به گناه )تحت تأثیر تجرد( و توان الزم  دنیغلت

 ، باب نکاح(1۲۴۱، تقلید عظامسیزده نفر از مراجع 
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ها و قواعد و چارچوب یدر همه سطوح نهاد ،یتحوالت ساختار یوقوع برخ گر،ید یو از سو گانهیب

تا  و ینیبشیپ رقابلیو بعضاً غ رمنتظرهیغ یهاتیاز جمله در حوزه ازدواج و خانواده، وضع ییالگو

نهاد  یبی. از جمله عوارض آسکندیرا تجربه م یانقالب فرهنگو  یجامعه سنت ناهمسو با اقتضائات یحد

 رانیتجرد دختران و زنان در جامعه ا تیآن است، وضع یپژوهش درصدد طرح و بررس نیخانواده که ا

 یامدهایوقوع و ظهور پ یفراوان لیبه دل ریاست که در دو دهة اخ یمعاصر است. تجرد زنان، موضوع

مختلف  یکردهایبا رو یآن، مورد توجه و اهتمام پژوهشگران اجتماع رمنتظرهیغ یهاو جلوه یبیآس

ست. قرار گرفته ا یفرهنگ یگذاراستیو س یشناختبیآس ،یاجتماع یشناختروان ،یشناختتیجمع

 بر یاجتماع یفرهنگ دیو اصرار و تأک رانیازدواج در ا یارزش گاهجایبهاغلب محققان، با عطف توجه 

 یتلق کیو پاتولوژ کیپرابلمات یموجود را امر یفیو ک یکم یهایژگیزنان با و ردآن، تج موقعبهوقوع 

 اند با طرحکرده یموجود؛ سع تیوضع یریگعوامل مؤثر در شکل نییو تب لیکرده و پس از تحل

 یاوو واک یپژوهش درصدد است با بازخوان نیکنند. ا حیو تصح لیرا تعد یروند جار ،یشنهاداتیپ

ار داده قر نییو تب لیمورد تحل یشتریموضوع را با صراحت ب نیانجام شده، ا یهاهشمطالعات و پژو

 مطالعات، توجه دهد. نیمغفول ا شتریب هیبه سو ،ینیو با الهام از منابع د

 رامکان وقوع دارد، اما د کسانیزنان و مردان به  یو مطلق، اگر چه برا یاست که تجرد نسب یگفتن

 لی. دلشودیو احساس م یابیاز مردان ارز شتریب یلیزنان، به دال هیآن در ناح یبیجنبه آس ،یعموم یتلق

ست؛ ا یلیغالباً تحم نو در زنا یو انتخاب یاریاخت یاست که تجرد در مردان نوعاً امر نیتفاوت ا نیا

 گر،ید انیبه دنبال دارد. به ب یشتریب یو اجتماع یدر زنان، آثار مخرب فرد یتجرد قطع نکهیدوم ا لیدل

کم در دست ایامکان ازدواج دارند  لیدر صورت تما ،یمردان در هر سن ران،یدر جامعه ا کهییازآنجا

( جزو لیذ فی)با تعار یو ثانو ییاعم از ابتدا یتجرد قهر ستند،یمواجه ن یخصوص با مشکل حاد نیا

 زنانه شمرده شده است. یهایژگیو

 یتیعو وض تیهمواره موقع ،ییازدواج در نسبت با امر زناشو یسن طیاست که افراد واجد شرا روشن

 یکسان یرا)ب ییافراد دو حالت دارد: تجرد ابتدا تیبسته به وضع زیتجرد. تجرد ن ایدوگانه دارند: تأهل 

فاصله  در ژهیوبه قعموبهموفق به ازدواج  لیکه به هر دل یاند، دخترانکه تاکنون موفق به ازدواج نشده

 ابد،یامتداد  یسالگ ۰۱تا  هادگاهید یو طبق برخ ۰۴که اگر تا آستانه  شوندینم یسالگ 2۱تا  1۴ یسن

 که پس از یکسان ی)برا یثانو(؛ و تجرد شودیم ادی یاز آن به تجرد قطع شناسان،تیدر عرف جمع

دو مصداق عام دارد: تجرد  ،یتجرد ثانو(. شودیم لیتحم ایازدواج و تأهل، انتخاب  باریککم دست
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ازدواج، به علت طالق  باریککه بعد از  یشهادت همسر )زنان ایاز فوت  یو تجرد ناش از طالق یناش

 نی(. هماندافتهیامکان ازدواج مجدد ن ،یو آمادگ لیتما رغمبهو  افتهی ییمرگ همسر، از تأهل رها ای

 ید: کسانانسه گونه ییزنان در نسبت با امر زناشو یعنیدارد،  انیرج زیتأهل ن تیبا محور یشناسگونه

ه قبالً ک یو کسان متأهل هستند نکیکه ازدواج کرده و هم ا یاند؛ کسانکه تاکنون موفق به ازدواج نشده

 .اندوستهیمرگ همسر مجدداً به جمع مجردان پ ایوقوع طالق  لیبه دل یازدواج کرده و در ادامه زندگ

 یسالگ ۰۱ ای ۰۴تا  ییکه سن تجرد ابتدا یدر صورت ،یشناستیاست که در اصطالح جمع یگفتن

معنا  نیبه ا یتجرد قطع(. ۴۰، ص 1۲۴۱ ،ییرزای)م 1شودیم ادی «یتجرد قطع»به طول انجامد، از آن به 

 هاآناج ازدو ت،یقبر فرض موف اً،یازدواج ندارند؛ ثان یبرا یدسته از زنان اوالً، شانس چندان نیاست که ا

 ریجتدبه ،یاست که باال رفتن سن ازدواج و کاهش نرخ بارور یهیندارد. بد یدر روند بارور یریتأث

 .زندیکشور را برهم م یعتیتعادل در هرم جم

 رَحِمصله آمار مفهومتجرد زنان به زبان 

هزار نفر؛  ۴۴۴و  ونیلیم ۴سال در کشور  1۴ ی، تعداد دختران مجرد باال1۲۱۴سال  یطبق سرشمار

 یهزار و مجردها ۰2۱سال به باال،  ۰۴ یهزار نفر؛ مجردها 0۴۴و  ونیلیم ۲سال به باال،  2۴ یمجردها

هزار نفر؛  ۱۴۴و  ونیلیم ۴سال به باال،  1۴هزار نفر است. تعداد مردان مجرد  2۰2سال به باال،  ۰۴سن 

 یهزار نفر و مجردها 1۰۴سال به باال،  ۰۴ یاهزار نفر؛ مجرده ۲۴۴و  ونیلیم ۲سال،  2۴ یباال یمجردها

 سومیکسال  ۰۴ یگفت تعداد مردان مجرد باال توانیم ب،یترتنیاهزار نفر است. به ۴1سال به باال،  ۰۴

به  میهم ندارند اگر تصم یادیسال که عده ز ۰۴ یمردان باال نیاست که ا نیزنان مجرد است. مسئله ا

گروه  دنیاحتمال رس جه،ی. در نتکنندیسال ازدواج نم ۰۴ یزیاد، با دختران باال احتمالبه رندیازدواج بگ

 است. ادیز یسال به تجرد قطع ۰۴ یزنان باال

هزار نفر  ۰2۱هستند،  یتجرد قطع یسال کشور که دارا ۰۴ یزنان باال تیآمار فوق، جمع طبق

سال دارند، در  ۰۴از  شیکه ب سال کشور 1۴ یزنان مجرد باال تیدرصد کل جمع ۴حدود  یعنیاست؛ 

توان یسال، م ۰۴ یمردان مجرد باال یهزار نفر ۴1. با توجه به آمار رندیگیقرار م یگروه مجردان قطع

 ........................................................................................................................  
، 1۲۴۱میرزایی، شوند )شمرده می هاکردهازدواجگفتنی است که طبق تعریف، افراد پس از ازدواج، جزو آمار جمعیتی  .1

رو، دستخوش انحالل گردد. ازاین هاآنازدواج، در نتیجه طالق یا مرگ همسر، زناشویی حتی اگر به فاصله اندکی از  (00ص 

 تجرد قطعی، استمرار سنی تجرد ابتدایی است.
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 زنان است. یتجرد قطع پنجمیکمردان حدود  یگفت که آمار تجرد قطع

 یدرصد زنان در گروه سن 1۴: میبدان یزنان سن تجرد قطع یسال را برا ۰۴ یاگر باال گر،ید انیب به

ساله و  ۰۱تا  ۰۴ یدرصد در گروه سن ۰/۰ساله،  ۰۰تا  ۰۴ یدرصد در گروه سن ۴/۱ساله،  ۲۱تا  ۲۴

 است. ییهای مجرد هستند که رقم باالساله ۴۰تا  ۴۴ یدرصد در گروه سن 1/۲

نوسان بوده؛  یدارا 1۲0۴که تا قبل از سال  یتجرد قطع ران،یبر اساس گزارش مرکز آمار ا نیهمچن

درصد  1/1مردان حدود  یبرا 1۲0۴در سال  یکرده است. تجرد قطع دایپ یشیسال روند افزا نیبعد از ا

مردان  یبرا 1۲۱۴تا  1۲0۴ یهاسال یط یتجرد قطع یشیدرصد بوده است. روند افزا 2/1زنان  یو برا

 از سه برابر بوده است. شیزنان ب یحدود دو برابر و برا

درصد و تعداد زنان  2/1از طالق  یناش همسری، تعداد مردان ب1۲۱۴ یطبق سرشمار نیهمچن

 همسربیدرصد و تعداد زنان  ۴/1فوت همسر  لیبه دل همسریدرصد؛ و تعداد مردان ب 2/2 همسریب

، تعداد دختران هرگز ازدواج نکرده در مناطق ۱۴سال  یدرصد بوده است. بر اساس سرشمار ۲/0

 ران،یهزار نفر بوده است )ر.ک: مرکز آمار ا ۱۴۴و  ونیلیماز دو  شیب یسن یهامه گروهدر ه ییروستا

 (.۱۴و  ۱۴سال  یگزارش سرشمار
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  1931-1931ساله و باالتر برحسب وضع زناشویی:  11. جمعیت 1جدول 

 (1۹و  1۹سال  یگزارش سرشمار)منبع: مرکز آمار ایران، 

 

 یچارچوب مفهوم

 یهادر حوزه یمتعدد ینظر یهادگاهیآن، به د یو اجتماع یتجرد، ابعاد و آثار فرد ةدیپد نییدر تب

 یو مطالعات فرهنگ یارتباطات ،یشناختجامعه ،یشناختروان یکردهایبا رو ژهیومختلف به یدانش

 .ودشیم بسنده هاآنمجال تنها به چهار مورد از  قیض لینوشتار، به دل نیاستناد جست. در ا توانیم

 یانتخاب عقالن یۀنظر. الف

 یفرد تیبوده که فرد با عطف توجه به وضع یانتخاب یهانهیازدواج و تجرد گز ه،ینظر نیبر اساس ا

 است یهی. بدزندیبدان دست م ،یمحاسبه و برآورد عقالن یخود و با اعمال نوع یاجتماع تیو موقع

 هینظر نید، اباش یلیو نه تحم یو انتخاب یاریاخت یزنان امر یدختران و تجرد ثانو ییکه اگر تجرد ابتدا

 آن خواهد بود. یبرا یمناسب گرهیتوج

 شهی، رمرجح یرفتار نهیعنوان دو گزتجرد به ایزن به ازدواج  میتصم ،یانتخاب عقالن هینظر طبق

 یهاتیخود و امکانات و محدود تیمدارانه فرد از موقعو مصلحت یدر برآوردها و محاسبات عقالن

 میتصم ،خاببه انت میرمستقیو غ میکه مستق یدر صورت زیتجرد ن تیفرد به وضع یدارد. ابتال یطیمح

اشد، داشته ب یو امتداد یمقدم یآن نقش نیتع ای نییدر تع نوعیبه یو اراده او مستند باشد و خود و

 خواهد بود. هینظر نیمشمول ا

حاصل افعال  یاجتماع یهادهیمعتقد است: پد ،ییکایشناس آمر(، جامعهDaniel little) تلیل لیدان
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 دیو ترد اطیو احت یامر و نه ،یعتقاد، هدف، معنهستند که ارزش، ا یهم فاعالن انیاست و آدم انیآدم

عالِم  یمخلوقات انیآدم گر،یبه عبارت د؛ (0۴و  ۱۴-۱۲، ص 1۲۴1 تل،ی)ل کندیبر افعالشان حکومت م

و  داردفه ان،یالگو، رفتار آدم نیو سنجش عاقالنه است. طبق ا لیو قاصدند که فعلشان مسبوق به دل

را که با  یمعموالً راه ها،یاست که افراد در سر چندراه نیگرانه( است و فرض بر ا)سنجش دهیسنج

س از و پ کنندیم انیسود و ز بهمحاس یرفتن به هر راه ی. براکنندیم اریاخت موافق است، اغراضشان

است که در  دهیعاقالنه و سنج یعمل رو،نی. ازادهندیم حیرا ترج یادله موافق و مخالف، راه یبررس

 ،یبه هدف دنیمناسب جهت رس یالهیعنوان وسچارچوب اطالعات مشخص از شقوق مختلف و به

س نشان داد کرد و سپ نیاغراض و معتقدات او را مع دیرفتار فرد، ابتدا با نییتب یانتخاب شود. پس برا

[. ر؟یخ ایات ]به آن اغراض در چارچوب آن معتقد دنیرس یاست برا یخردپسند وهیکه آن عمل، ش

(، Interestsو آن را بر حسب مطلوب بودن ) دهدیاز هدف را اساس قرار م یانتزاع یفیتوص ه،ینظر نیا

فرض  نیبر ا هینظر نیا ن،ی. همچنکندیم ی( معنPreferencesداشتن ) تی( و اولوUtilitiesبودن ) دیمف

 ای یبخشهدیفا ثیاز ح ایاز اهداف دارد که  تناقضیو ب افتهیسامان  یاست که هر فاعل، دستگاه یمبتن

ه همواره و مختاران یرا خردپسند ساخته است و بر آن است که هر فاعل عاقل هاآن یبندتیاولو ثیاز ح

او  تیکه آن اعمال در برآوردن غا یو سپس بر حسب سهم شدیاندیم عواقبشانو  لاز افعا یابه دسته

 اریتوجه خود را معطوف اهداف و اعتقادات و قواعد اخت دیناچار با . پسکندیرا انتخاب م یکیدارند، 

، ص 1۲۴1 تل،ی)ل کندیم اریاخت دهیشقوق عد انیرا از م یشق ،هااینچون فاعل عاقل به کمک  م؛یکن

 (.۴۱۴-۴۴۱، ص 1۲۱۴و ادواردز،  یکارت؛ ر.ک: مک0۴و  ۱۲-۱۴

 ینسب تیمحروم یۀنظر. ب

 تیمحروم»انقالب تد رابرت گر، تحت عنوان  یاجتماع یاسیو س یشناختروان یةبا الهام از نظر

بودن  یلیآن را با فرض تحم یو اجتماع یفرد یهاتجرد دختران و زنان و بازتاب دهیپد توانیم ،«ینسب

 کرد: لیتحل لیذ انیمؤثر بودن آن به ب ای یاجتماع یفرهنگ طیمح یاز سو دهیپد نیا

 هاآن یانتظارات ارزش انیافراد، معلول بروز شکاف م ینسب تیاحساس محروم ه،ینظر نیا طبق

( و پندارندیبدان را حق مسلم و مشروع خود م یابیکه افراد دست یو آرمان انتزاع تیموقع ت،ی)وضع

 مکاناو  یابیکه دست یطیو مح یشخص هایتیامکانات و ظرف ها،نهیزم ل،ی)وسا هاآن یارزش ییتوانا

: اندتیمعمول دارای دو موقع طوربهافراد  گر،یبه عبارت د؛ ( استسازدیم سریانتظارات را م تحقق آن

در  یطیهای محو مساعدت یشخص هاییژگیو ریکه افراد تحت تأث یتیبالفعل )وضع یارزش تیموقع
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 یتیمورد انتظار )وضع یشارز تیبدان را دارند(؛ و موقع یابیامکان دست ایحال حاضر از آن برخوردارند 

 را دارند(. یطیمح یهاو عمدتاً با عطف توجه به مساعدت ندهیبه آن در آ یابیکه افراد توقع دست

 یحق اجتماع ایخواست، انتظار، آرمان  کیمطلوب را  تیفیازدواج با ک ایاگر اصل ازدواج  رو،نیازا

و  یعیبحق ط نینتواند ا ،یاجتماع یفرهنگ لیبه دال ژهیوبه لیبه هر دل یکه و یهنگام م،یکن یزن تلق

بار آثار به اعت تیوممحر نیکرده و ا تیکند، احساس محروم استیفارا  یشناخته شده اجتماع تیبه رسم

نزوا و ا اس،ی ،یدیاحساس نوم تواندیم هاتیمحروم ریدر کنار سا ای تنهاییبهمترتب  یو جانب یاصل

 کند. تیرا در او تقو یناکارآمد

در دسترس( است که  ایمحقق  یمتصور )در مقابل انتظارات ارزش یانتظارات ارزش ،یو دید از

 نییمتناسب را تع یرفتار یهاخود و واکنش یهاها و خواستهداشته ت،یفرد از موقع یابینحوه ارز

داشته  یادیمتصور فاصله ز یکسب شده با انتظارات ارزش یارزش تیاست اگر موقع یهی. بدکندیم

 یتیافرد را به نارض ،یعیطب صورتبه ت،ی. احساس محرومکندیم ینسب تیفرد احساس محروم باشد،

ع خود و منب هیپرخاشگرانه عل یهاواکنش اناًیموجود و اح تیو وضع یزندگ یاز روند کل یو ناخرسند

ق سو یستیز یارهایغالب و قواعد و مع یهاحاکم، فرهنگ و ارزش یهااستیس یعنی تیمحروم یاصل

 (.1۲۱-1۲۴و  ۱۰، ۱۴، ۴۰، ۲۰، 20، ص 1۲00خواهد داد )ر.ک: گر، 

 یو ساختار یعامل یرهایمتغ ییج. همنوا

 تیازدواج و نقش توأمان عامل جیرا یالگوها حیدر تشر ییکایشناس آمر(، روانDixon) کسونید

ختار اثر سا ریسه متغ نیدارد و معتقد است: ا دیتأک ریسه متغ تیآن، بر اهم یو ساختار در چگونگ

(، Availability) یاز: دسترس اندعبارت ریسه متغ نی. اکنندیم لیازدواج را تعد یبر الگوها یاجتماع

 یجنس -یتوازن نسبت سن قی( از طریاول )دسترس ری(. متغDesirability) لیو تما (Feasibilityامکان )

 نی. طبق اشودیم نییانتخاب آزاد( تع ایده ش میانتخاب همسر )تنظ یهاافراد در سن ازدواج و روش

وجود داشته باشد،  جدر سن ازدوا تیجمع یجنس -یدر نسبت سن یکه عدم توازن جد ییجا ه،ینظر

انتخاب همسر آزاد باشند،  یکه افراد جوان برا یی. در جاشوندیمواجه م ریها با تأخازدواج یبرخ

دوم  ریغ. متافتندیاتفاق م رترید کنند،یانتخاب م نیکه همسران را والد یجایبهها معموالً نسبت ازدواج

ه ضرورت دارد، اشار نیتوسط زوج خانواده لیکه جهت تشک یو اقتصاد یاجتماع تی)امکان( به وضع

ت. ازدواج مربوط اس یبرا زهیانگ جادیفرد و ا بیجهت ترغ ی( به فشار اجتماعلیسوم )تما ریدارد. متغ

 ازین یاز ازدواج همچون عشق و عاطفه، ارضا یناش یاجتماع یهاپاداش قیگاه از طر یعفشار اجتما
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 ؛یخوردگدر دوران سال یو نسب و احساس خوش لحفظ اص نسل، دیتول ،یاقتصاد تیحما ،یجنس

 یو... از سن یفرزندیتجرد، ب لیبه دل یهمچون انزوا، طرد و بدنام یاجتماع یهامجازات قیو گاه از طر

ها ممکن است ترس از مجازات یبرخ یها و براافراد پاداش یبرخ ی. براشودیبه بعد اعمال م نیمع

از  یاز فشار ناش شتریب نیازدواج در سن مع یاست اگر پاداش اجتماع یهیمشوق به ازدواج باشد. بد

 ردیگیصورت م یشتریب زهیتجرد[ باشد، ازدواج با سرعت و انگ نشی]در فرض گز یمجازات اجتماع

 ریازدواج با تأخ ناًیقیاز مجازات آن باشد،  شتریب نیتجرد در سن مع یو متقابالً اگر پاداش اجتماع

 اندک(. رییبا تغ ۰2، ص 1۲۴۴ ،یمی: کرز)نقل ا ردیگیصورت م

امل دو دسته عو ریتحت تأث ط،یعدم ازدواج در هر شرا ایگفت که ازدواج  توانیم یکل یبندجمع در

 نیا ندیراب ت،یو موقع طیو معموالً بسته به شرا ردیگیصورت م یو فرد یاجتماع ای یو عامل یساختار

. کندیم نییتع رادر جامعه  ییزناشو تیوضع یچگونگ زیدو دسته عوامل است که زمان ازدواج افراد و ن

و  یرسدست ریو کنترل افرادند. دو متغ اریکمتر تحت اخت ،یبا عوامل فرد سهیدر مقا یعوامل ساختار

و عدم تعادل در تعداد دو جنس  شوندیشمرده م یساختار یرهایجزو متغ کسون،ید هیامکان در نظر

 قیوبه تع لیتما رغمبهاز افراد را  یازدواج گروه تواندیم ،ینامساعد اقتصاد تیوضع ایدر سن ازدواج 

است اما معموالً همسو با اقتضائات  یفرد یاگر چه امر ه،ینظر نیدر ا لیتما یعنیاندازد. عنصر سوم 

 .شودیفعال م یساختار

 داغ ننگ یۀد. نظر

و  پسران یدر عدم تقاضا شهیاست و تجرد دختران و زنان عمدتاً ر ینیطرف یازدواج امر نکهیبا ا

را به طرق مختلف، متوجه زنان  یخیفشار توب ینوع دهدیمردان دارد، اما جامعه عموماً به خود حق م

ر د یدارند. زنان حت یو احساس یتلق نیچن انیخود از نحوه تعامل اطراف کم زنان،دست ایمجرد کند 

 طرد،) آزاردهنده یریگو خرده یفشار فرهنگ نیاز گستره ا زیامر ن نیو قصور در ا ریصورت عدم تقص

البد دختره » ،«دهیدختر ترش» ،«ردختریپ»موهن همچون  یری. وجود تعابستندیطعنه و...( بر کنار ن خ،یتوب

فشار بر دختران مجرد  نیدارند. ا یاعو... نشان از برچسب داغ ننگ و اعمال فشار اجتم« داره یبیع

ازدواج مجدد، کمتر و کمتر  طیشانس و شرا یدارا وهیبر زنان مطلقه کمتر و بر زنان ب دتر،یمانده شد

 است.

داغ »به  نیفشار و برچسب نماد نیاز ا ییشناس کانادا(، جامعهErving Goffmanگافمن ) نگیارو

به کار  یصفت ای یژگیاشاره به و ی( براStigma« )داغ ننگ»گافمن، اصطالح  دی. از دکندیم ریتعب« ننگ
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لول عدارد و م یماعدر روابط اجت شهیبرچسب ر نیآور است. اکننده و ننگبدنام داًیکه شد شودیبرده م

 نحوه تعامل جامعه با فرد است.

« ساالر یعاد» صهی، خص«خوردهداغ»و  «یعاد»افراد خود به دو گروه  میتقس قیابتدا از طر یاجامعه

. شودیم باره افرادو قضاوت در یابیارز یبرا یشاخص ت،یعنوان اکثربه یافراد عاد یژگی. وکندیم دایپ

 ،هنجارمند یاستانداردها ابهمسلط جامعه به مث یارهایناهمخوان با مع یهایژگیو ای یژگیو یافراد دارا

کرده است: انواع  یرا معرف از انواع داغ ننگ ییاند. گافمن، فهرست بلند باالسزاوار داغ و برچسب

 ،گراییجنسهم ،ییرومهاجرت، طالق، زشت ،یو روح یذهن ،یجسم یهاتیو معلول هایماریب

 ادیاعت ،یکاریتخلف، جرم، فقر، ب ،یمال یورشکستگ ،یو قوم ینژاد ،یمذهب دنبوتیاقل ،یگریروسپ

 و... .

 بیو معا هایکرده است: نواقص، زشت میرا به سه نوع تقس یاجتماع یهاداغ ننگ نیهمچن گافمن،

ت اختالال رمعمول،یغ یو رفتارها دیتقلب، عقا ،گوییدروغ) یتیشخص ی. نواقص و کمبودهایجسم

داشتن  لی)طرد شدن به دل یقوم یهایو...( و نواقص و کاست گراییجنسهم اد،یتجربه زندان، اعت ،یروان

 یاو تمام اعض افتهیها انتقال نسل قیاز طر تواندیو مذهب متفاوت(. گونه سوم داغ ننگ م تینژاد، مل

اقتدار  ،یکتدموکرایرغو نفرت( قرار دهد. در ساختار  یمشمول خود )طردشدگ کسانیخانواده را 

 ییهاتیموقع تواندیم رد،دا اریافراد در جامعه را در اخت تیموقع نییتع یهاکه مؤلفه یزیآمضیتبع

 یرا به داغ ننگ اجتماع یو عاطف یفرهنگ ،یاعتقاد ،یمتفاوت فکر یهاشیگرا ت،یهمچون طالق، معلول

 کند. لیتبد

 یتمام تیمجبور به رعا ،یاجتماع یهاتیکردنِ خود در موقع ریپذجامعه یخورده براداغ فرد

ه خوردفرد داغ یوجود تی. موقعکندیم لیتحم یبر و ساالر،یاست که نگرش مسلط عاد ییراهبردها

 کاریدستآن را  راحتیبهآزادانه و  توانیکه م وانیح کی ای ء؛یش کیتا حد  ساالریدر جامعه عاد

 .ابدیینگاه داشت؛ تنزل م یفیبالتکل تیتا ابد او را در وضع ایوارد شد و  اشیخصوص طةیکرد، به ح

 یوجود یهادادنِ امکان لیو تقل یخصوص میگرفتن حر دهیناد رش،یپذ زدن، عدمکردن، پس حذف

 یخورده، کسداغ رو،نیخوردگان است. ازادر مواجهه با داغ ساالریساختار عاد جیرا یهاوهیو...، از ش

 ریذپامعهج یبرا یفرد نیمواجه است. چن شتن،یجهت ساخت خو سازتینابع هواست که با بحران م

 .هددیرضا م شیخو افتهی لیخوارداشتِ و تقل تیوضع رشیو با اکراه به پذ تیکردن خود، در نها

ند عمل ک یطور دیرا داشته باشد؛ او با یعال یهااز فرصت یانتظار برخوردار دیخورده نباداغ فرد
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شده است.  گرانیاز د یو زیاست و نه نشان دهد که حمل آن موجب تما نیدهد بارش سنگکه نه نشان 

مال اع یو هیعل هاضیانواع تبع اساس، نیا و بر ستین یخورده انسان کاملفرد داغ ،یافراد عاد دیاز د

 کیه جامعه با توسل ب گر،ید انی. به بابدییکاهش م اشیستیز یهاکارآمد فرصت یو به شکل شودیم

خطرناک  یراب یلیکند و دل نییرا تب یبودن و ریپست بودن و حق کندیم یسع یدئولوژیا کی ای هینظر

 قرار دهد. نیریسا اریبودنش در اخت

 یافراد عاد دیکه اگر آشکارا در معرض د کندیگافمن، فرد بدنام شده همواره احساس م دید از

ن که قرار گرفت کندیخاص احساس م لیو به دال کنندیاو تجاوز م یصخصو میبه حر هاآن ردیقرار گ

ب موج یو انیرا به ز یاکنندهثباتیو ب نیآفرمختلط، تعامالت اضطراب یاجتماع یهاتیدر موقع

 یون. باور درکندیم لیکرده و به باور خود تبد یداغ ننگ را درون ،تدریجبه زین دهید. فرد داغشودیم

 یحضور و یهامختلف کنش متقابل و ساحت یهاشده همراه با احساس و رفتار متناسب، در عرصه

 م،حاک یهاو ارزش یبا توجه به فرهنگ عموم ویژهبه ط،یبودن شرا ایو در صورت مه ابدییتبلور م

-۴1 ،۲۰-۲1، ص 1۲0۱)ر.ک: گافمن،  سازدیاو را متأثر م یو اجتماع یفرد اتیمختلف ح یهاعرصه

، 1۲۱2و همکاران،  ی؛ قانع عزآباد2۲۴-2۲1، 2۴۰-2۴۴، 1۱۱-1۱0، 1۴۴-1۴۱، 122-12۲، 1۴۱، ۴2

 (.۲11ص 

 علل و دالیل تجرد

شدن دوره تجرد دختران از علل  یابد یو در موارد شدنیطوالن ت،یباال رفتن سن ازدواج و در نها

بط به زنان مرت یعوامل به مردان و برخ نیاز ا ی. برخشودیم یناش یمتعدد یو ساختار یشخصو عوامل 

که به  طلبدیم یحاتیتوض ک،یهر  میرمستقیو غ میمستق ریتأث یهاسمیمکان نییو تب ندیفرا حیاست. تشر

 اشاره لیبه موارد ذ توانیعوامل م نی. از جمله اشودیمجال، از طرح آن اجتناب م قیوضوح و ض لیدل

 نمود:

 ابتدایی دختران. علل و دالیل تجرد الف

شدن،  یتشدن، صنع یشهر ته،ی)مدرن یتحوالت ساختار ریباال رفتن متوسط سن ازدواج تحت تأث -

اشتغال  ،ییفردگرا ،یتیساختمان جمع رییتغ ،یفرهنگ یها و باورهاارزش نیادیتحول بن ،ینظام آموزش

 و...(؛
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 شیتر، افزاروشن انیو به ب 1ازدواج قهیمض ایتعداد زنان و مردان در سن ازدواج  انیعدم توازن م -

 رینرخ مرگ و م شیافزا لیتعداد دختران آماده ازدواج در مقابل تعداد پسران آماده ازدواج )عمدتاً به دل

 دختران یتجرد قطع عثبه شهرها )که با ییمردان، مهاجرت به خارج از کشور، مهاجرت پسران روستا

 (؛2مردان هیدر ناح ادیآمار اعت شیشده است(، افزا ییروستا

از: کاهش آمار  اندعبارتآن  قیمصاد شناسان،تیجمع انیدوم )در کشور که به ب یتیگذار جمع -

 ،ییارتباط زن و مرد؛ ر.ک: سرا دیجد یهاوهیطالق، کاهش ارزش خانواده و گسترش ش شیازدواج، افزا

 ؛(۴۴-۴0، ص 1۲۴۴

 (؛یو عدم استقالل اقتصاد یکاریب لیبه دل پسران )عمدتاً یازدواج از سو یدر تقاضا ریتأخ ـ

ه موقت ب یازینیاحساس ب ای یعدم آمادگ لیبه دل پسران و مردان به ازدواج )گاهاً لیکاهش تما -

 ازدواج(؛ لیبد یکارکرد یهانهیبه گز یدسترس لیدل

 ؛۲جیعنوان هنجار غالب و رابه یهمسرتک یغلبه الگو -

 ........................................................................................................................  
شناختی، برای توصیف تأثیر عدم توازن تعداد مردان و زنان ( در اصطالح جمعیتMarriage Squeeze« )مضیقه ازدواج» .1

 رود.تقارن در تعداد مردان یا زنان در سن ازدواج به کار میدر سن ازدواج یا عدم تعادل و 

اند و ده سال بعد ساله 1۰ تا 1۴سنین  نیب 1۲0۴، در سال 1۲۱۴-1۲۱۴های . طبق یک برآورد آماری، دختران متولد سال2

اما با توجه به اینکه ؛ دکننای که در آن اکثر دختران ازدواج میاند؛ یعنی در گروه سنیساله 2۰تا  2۴، 1۲۴۴یعنی در سال 

سال و تعدادی نیز  2۰تر از در سنین پایین هاآنتوان انتظار داشت که تعدادی از سالگی است، می 2۰سن متوسط ازدواج 

سال ازدواج کنند. اگر این طیف تغییرات را در دو سال پس و پیش از سن متوسط بگیریم، قدر مسلم  2۰ باالتر ازدر سنین 

اند. با توجه به شده« سن ازدواج»وارد  1۲۴۲از سال  1۲۱۴ -1۲۱۴های بود که موج دختران متولد سال این خواهد 1۲۴۲

، کنندهمسران خود را انتخاب می هاآنای که این دختران از میان اختالف سن متوسط ازدواج برای مردان و زنان، گروه سنی

سیار ب هاآنای با نرخ رشد بسیار پایین هستند، تعداد متولدان دوره اما ازآنجاکه این افراد؛ هستند 1۲۱۴-1۲۴۴مردان متولد 

دختر  ۰۰۴۴2۴۲مشخص، بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، در مقابل  طوربهکمتر از تعداد زنان در سن ازدواج است. 

که البته در این گروه  اهآنومیر ، بدون احتساب مرگ1۲0۴های سال ساله 1۰ -1۴)یعنی همان  1۲۴۴ساله در سال  2۰ -2۴

(. این محاسبه 1۲0۴های سال ساله 1۱ -1۴یعنی همان دارد )سال وجود  2۱ -2۴مرد  ۲۴0۱۴0۴سنی جوان ناچیز است(، 

دختر وجود خواهند داشت که قادر به یافتن همسر و ادامه مسیر  ۴0۱۲2۴کم تعداد دهد که در بازار ازدواج دستنشان می

درصد( در شهرها ساکن هستند  ۱۴واهند بود. از میان این تعداد، بخش عمده )نزدیک به طبیعی تشکیل خانواده نخ

 (.1۴۴، ص 1۲۴۲پور، کاظمی)

 هک است ناچیز ایاندازهبه داشتن مشروعیت رغمبه دیگر الگوهای وجود. است ایران در ازدواج رایج الگوی همسریتک. ۲

 دارای زنان آمار و نفر 1۱۱/۴1۱/1۱ همسر دارای مردان آمار ،1۲۴۴ سال سرشماری اساس بر. گرفت نادیده را آن توانمی
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 دختران و هم پسران هیکه هم در ناح ی)مشکل یتا سطوح عال یدانشگاه التیبه تحص اقیاشت -

 شده است(؛ یازدواج در سن مقتض قیعامل تعو

 ؛یسالگذار به بزرگ ندیمهم در فرا یعنوان نقطه عطفازدواج به تیکاهش موقع -

ه ناخواسته ب یمختلف و ابتال یهابه بهانه هیازدواج در مراحل اول یاریانداختن اخت قیبه تعو -

 تجرد در مراحل بعد؛

زنان  یندمخود )عالقه ینیتع یهاتیزنان در موقع یشیبازاند ای یتیجنس یهادر نقش رییوقوع تغ -

 (؛یو مادر ییکدبانو ،یآن بر همسر حیو ترج یرونیبه اشتغاالت ب

و  میصمخانواده در ت یاعضا ریو سا نیفرد و کاهش نقش و دخالت والد یخودمختار شیافزا -

 ؛موردنظر یهانهیانتخاب گز ایفرزندان به ازدواج  بیترغ

 نهیگز کیعنوان ازدواج به یکم، تلق)دست یسبک زندگ نوعیبهآن  لیکاهش قبح تجرد و تبد -

 تجرد(؛ یابیتیو باالتر از آن مز نینه لزوماً متع یحیترج یعرف

 ت؛یکفو یهاها و مالکشدن و تعدد و تکثر مؤلفه دهیچیپ -

 از ازدواج؛ یناش یهاتیاز محدود یو استقالل و ناخرسند یبه آزاد لیم -

 در مقام انتخاب؛ هاتیها و سنجش مطلوبو وسواس در احراز مالک ییگراآرمان -

مختلف، اصرار بر  یهاخواستگاران به بهانه رشی)عدم پذ انیو اطراف نیوالد یهایریگسخت -

 یهانهیزگ حی، رجوع به استخاره، اصرار بر ترجتربزرگدختران  ایر و تقدم ازدواج دخت بیترت تیرعا

 ،یازبلج و مطالبات فوق توان، ریشروط دست و پاگ لیدختر، تحم لیتما رغمبهخود  موردنظر

 فرزندان و...(؛ ازیدر قبال خواست و ن نیوالد یتیمسئولیب

 ی)ابتال یخانواده و کاهش نرخ تعهد و وفادار انیسست شدن بن لیترس از وقوع طالق به دل -

 (؛کندیم تیرا تقو تیحساس نیخانواده و دوستان به طالق، ا یاعضا یبرخ ن،یوالد

نان ز یپسران و مردان به ازدواج با برخ لی)همچون تما یلینرخ طالق در جامعه که به دال شیافزا -

 ازدواج را کاهش داده است؛ یخاص(، شانس دختران مجرد برا یهاتیمز لیمطلقه به دل

نُرم غالب )که خود  کیعنوان سال( توسط پسران به ۱تا  ۰تر )ازدواج با دختران کوچک حیترج -

 است(؛« ازدواج دختران قهیمض» جادیاز جمله عوامل مؤثر در ا

 ........................................................................................................................  
به بیان . است بیشتر یا همسر دارای دو مردان، بیانگر ،0۱۱/۴۴ یعنی مقدار، این تفاوت بوده است. نفر ۱۱2/۴۱۱/1۱ همسر

 دارند. زوجات تعدد الگوی ایرانی هایخانواده درصد ۰۴/۴ از کمتر آماری،
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ه در ب یفرد، بالقوه عامل تیپسران که تا قبل از روشن شدن وضع وظیفهنظام یخدمت اجبار -

 شود؛یدختران شمرده م یاز سو هاآن یپسران و عدم اجابت تقاضا یانداختن ازدواج از سو قیوتع

 رهیمحدود شدن دا جهیو در نت یکرده در سطوح عال لیگرفتن نرخ دختران تحص یفزون -

 (؛یلیتحص تی)عدم کفو یو به عبارت 1یلیتحص ترنییپا تیموقع یپسران دارا ینیهمسرگز

با  ممکن یهانهیگز نیانتخاب بهتر یبرا یاجتماع تیمز یکرده و دارا لیتالش دختران تحص -

 (؛مواجه است یکه تحقق آن با مشکالت و موانع ییایاز دست رفته )رو یهافرصت نهیهدف جبران هز

 ؛یو کسب استقالل مال یشغل گاهیجا تیانداختن ازدواج تا تثب قیبه تعو لیاشتغال و تما -

 تعهدات متشرعانه؛و  ینیکاهش تعلقات د -

 ؛یغرب یزندگ یهاسبک دی( و تقلنترنتی)ماهواره و ا گانهیگستر بجهان یهااز رسانه یریرپذیتأث -

ر الگوها د رییوقوع تغ ای) گریکدیافراد به  یو معرف یابیدر همسر یسنت یهاکاهش نقش واسطه -

 (؛یابیهمسر یهاو سبک

منجر  یپسران و دختران فاقد تمکن مال یرغبتازدواج )که به کم یهانهیو هز فاتیباالرفتن تشر -

 شده است(؛

همسر از شغل، ثروت و  یدختران )مثل برخوردار یو اجتماع یباالرفتن سطح توقعات اقتصاد -

تن داش رون،یخانه، مجاز بودن به کار در ب یو مشارکت مرد در کارها هاتیمسئول عیمسکن، توقع توز

 و دستمزد خود و...(؛ یاموال شخصدر مصرف  اریاخت

باورند که  نیدختران بر ا یانجام شده برخ یهابازدارنده: طبق مصاحبه یهاو نگرش هایتلق -

از ابر خواهند؛یم ییزاو بچه یدارلباس شستن، غذا پختن، خانه ،یجنس ازین یارضا یمردها ما را برا

شان که عقل ینجلب توجه خواستگارا یبرا نیدروغ یهایینماو جلوه یشینما یهانقش یفاینفرت از ا

 لیمردان به دل خواهند؛یم یفرزند بودن و ارث پدرتک لیبه چشمشان است؛ خواستگاران مرا به دل

 یراب دیزن است که با نیا ت،یرا روا داشته و در نها یهر نوع ظلم توانندیداشتن حق نابرابر طالق م

دواج در از یطالق کند؛ زندگ یضابه اظهار عجز و التماس از او تقاو با توسل  ضیاز ظلم و تبع ییرها

 ایپسران  یمعامله است، ازدواج مرسوم فاقد عشق است؛ برخ کی یازدواج سنت شود،یخالصه نم

 ........................................................................................................................  
تعداد دختران نسبت به  :دادندمیتشکیل  دخترانهای دولتی را درصد از دانشجویان دانشگاه ۴۱، 1۲۱2در سال  . طبق آمار1

 ۴۴ ،کارشناسی ارشددر مقطع درصد،  ۱۴ ،کارشناسیدر مقطع درصد،  ۲۴مقطع کاردانی، این سال، در کل دانشجویان در 

 .تاسبوده درصد  ۴۱ای بیش از درصد و در مقطع دکترای حرفه
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ان را دارند که دختر یشئونات تیبرتر، توقع جهاز و رعا یاطبقه تیموقع یبه اقتضا هاآن یهاخانواده

 و...؛ ستندین هاآن تیو رعا نیقادر به تأم نییطبقه پا

شغل  خانواده مثل یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ گاهیتجرد دختران: پا ندیفرا دکنندهیعوامل تشد -

 ،یهبمذ یبندیپا ،یخانواده، منطقه مسکون یدرآمد خانواده، تعداد اعضا زانیم ن،یوالد التیپدر، تحص

 ،یماریاز سوانح و ب یناش یهانقص ،یمادرزاد یهانقص ،ییبایانتظارات متفاوت از داماد، ناز

 یاحساس داشتن ظاهر ایاز بدن خود  یمنف ریبه جنس مخالف، تصو لیعدم تما ایو ضعف  یسردمزاج

دسته از دختران توسط مردان متأهل،  نیا یخاص و... ]خواستگار یهایماریداشتن ب گران،یمتفاوت از د

به خودشان را  نسبت هاآن یمنف تیذهن ؛یاجتماع تیمشهود و فاقد موقع یهایناتوان یمسن، دارا

 [؛کندیم دیو تشد تیتقو

 یهانییدختران و زنان، با توسل به تب ژهیوازدواج به طیاز افراد واجد شرا یاست که برخ یگفتن -

 یربه امو را ییناخواسته خود در امر زناشو تیو وضع طیشرا لیو تحم تیعدم موفق انه،یرگرایتقد

 اقع ان،یاطراف نینفر ،یبختاهیهمچون شانس، قسمت، سرنوشت، خواست خداوند، بستن بخت، س

 .سازندیو... مستند م نیوالد

 ب. علل و دالیل تجرد ثانوی

تجرد ثانوی عالوه بر اشتراک در برخی از علل و دالیل مؤثر در وقوع تجرد اولی، تحت تأثیر برخی 

شود. برخی از این عوامل یا موانع به مردان و برخی به عوامل خاص به وقوع پیوسته یا تشدید می

 از: اندعبارتکنند. اهمّ این عوامل زنان مربوط بوده یا نقش علّی و اعدادی خود را ایفا می

به ازدواج با زنان مطلقه و  هاآنهای رغبتی و ضعف تمایل غالب پسران و مردان جوان و خانوادهبی -

 بیوه؛

 ناخرسندی زنان به دلیل کاهش حق انتخاب در ازدواج دوم؛ -

های برجسته مثل جوانی، زیبایی، تحصیالت عالی، ثروت، موقعیت عدم برخورداری از ویژگی -

 یت خانوادگی و...؛اجتماعی، موقع

 اعتمادی برخی زنان به وفاداری و تعهد مردان؛سرخوردگی و بی -

 ها؛ترس مردان از فشار و سرکوب اجتماعی و ناموجه شمردن این نوع ازدواج -

در قالب مهریه را  هاآندهند قصد اخاذی از ای که احتمال میترس مردان از ازدواج با زنان مطلقه -

 دارند؛
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 های مرجح همسری؛ها و بایستهردان در برخورداری مطلقه یا بیوه از ویژگیتردید م -

 های همسر پیشین )در زنان مطلقه(؛نگرانی از مزاحمت -

 جویی شود؛طلبی و لذتترس از اینکه مبادا ازدواج دوم او حمل بر تنوع -

 شین؛ضعف تمایل به پذیرش و سرپرستی فرزند یا فرزندان بجا مانده از همسر پی -

 پافشاری خانواده همسر پیشین )متوفی( بر اجتناب عروس از ازدواج تا قبل از بلوغ فرزندان؛ -

 ؛هاآنها در صورت ازدواج یا محدود کردن مالقات وی با تهدید همسر اول به گرفتن بچه -

 عدم تمایل فرزندان به ازدواج مادر و احساس منفی نسبت به ناپدری؛ -

 ازدواج مجدد به دلیل اشتغال و استقالل مالی؛ نیازی بهاحساس بی -

 ؛هوسرانسرخوردگی از ازدواج مجدد به دلیل خواستگاری توسط مردان متأهل، مسن، معیوب و  -

پور ؛ حبیب1۲۱۰زاده چینی بالغ و همکاران، و... )در بخش علل و عوامل مؤثر در تجرد، ر.ک: زینال

؛ سفیری، 1۲0۱؛ آزادارمکی و همکاران، 1۲۴۴بی چوبری، ؛ مقدس جعفری و یعقو1۲۱۴گتابی و غفاری، 

منش و کاظمی، ؛ نیک1۲۴۲پور، ؛ کاظمی1۲۴0؛ احمدی و همتی، 1۲۴۲جاه، ؛ ساروخانی و رفعت1۲۴۱

1۲۴۴.) 

 آثار و پیامدها

تجرد اعم از ابتدایی و ثانوی، آثار و پیامدهای منفی قابل توجهی در مقیاس فردی )جسمی، روحی، 

وانی ویژه در صورت فراذهنی، احساسی، رفتاری و ارتباطی( و در مقیاس اجتماعی )تأثیر این پدیده به

ارد که به همراه دهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ارتباطاتی جامعه( باال بر ساحت

شود. گفتنی است که در برخی مطالعات انجام شده، تحت دو عنوان اشاره می هاآندر ادامه به اهمّ 

 اند.مجردان مسن، غالباً خود به تجربه و درک شهودی این آثار اذعان کرده

 الف. تجرد ابتدایی و قطعی دختران

رد ابتدایی و ثانوی مشترک و برخی مختص برخی آثار و پیامدهای منفی میان همه زنان دارای تج

 شود:ترین آثار و پیامدهای این وضعیت اشاره میمجردان ابتدایی است. در ادامه به برخی از مهم

یا برچسب طردکننده اجتماعی )چه تجرد « داغ ننگ»پذیرش  گافمنجلب نگاه منفی و به بیان  -

 ه ایران، امری پذیرفتنی و موجه نیست(؛ویژه دختران واجد شرایط ازدواج در جامعدختران به

های مزمن، نیش و های آزاردهنده )در معرض کنجکاویاعمال فشارهای روانی و سرکوفت -
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مورد و... های بیورزیهای ناصواب، نسبت دادن عیب و ایرادها، ترحمزنیهای زهرآلود، گمانهکنایه

 قرار گرفتن(؛

ی قرار گرفتن )احساس شرمندگی، طردشدگی، شکست تن -در معرض اختالالت روانی و روان -

پذیری، وسواس، پرخاشگری، کاهش اعتماد به حوصلگی، تحریکروانی، حقارت، انزوا، افسردگی، بی

گیری از جمع، کاهش انرژی و انگیزه برای کار، ابتال به خود، تمایل به کاهش ارتباط و ترجیح گوشه

 .(؛اختالالت شناختی، احساسی و رفتاری و..

بینی در مسیر تشکیل زندگی مستقل یا اجاره های اجتماعی: مشکالت قابل پیشاعمال محدودیت -

ها، خروج از کشور، محدود شدن ارتباط ها و مسافرخانهکردن مسکن، مسافرت تنهایی، سکونت در هتل

 با دوستان و بستگان متأهل؛

 الشی خانواده والدینی(؛خوردگی و تویژه در دوران سالترس از آینده مبهم )به -

 های زیسته همسری، کدبانویی، مادری و آثار مترتب بر آن؛محرومیت از تجربه -

 محرومیت از ارضای طبیعی نیازهای جنسی، عاطفی و روانی )و نیازهای ناگفتنی دیگران(؛ -

 گاه و مأمن عاطفی اجتماعی )از ناحیه همسر و فرزندان(؛محرومیت از تکیه -

 گاه و پشتوانه اقتصادی )در صورت فقدان شغل و استقالل مالی(؛از تکیهمحرومیت  -

که اتخاذ تجرد ناشی از صورتیمهری و احیاناً روگردانی سایر اعضای خانواده و بستگان )دربی -

 اراده و اختیار فرد باشد(؛

ه بر دهای ارتباطی و کاهش حریم خصوصی به دلیل نظارت سنگین خانواکاهش قلمرو و فرصت -

 فرد با هدف مراقبت از وی، فقدان استقالل مکانی از والدین و احیاناً سایر سرپرستان؛

تحمل آزار روحی به دلیل نگرانی والدین از سرنوشت او و متقابالً نگرانی والدین از آینده مبهم  -

 فرزند خود؛

 ی؛ظن به عالم هستی و خداوند به دلیل ابتال به چنین سرنوشتبدبینی و سوء -

یابی به خودنمایی )بدپوششی(، رفتارهای پرخطر جنسی، اعتیاد، فرار از خانه و حتی احیاناً سوق -

 خودکشی؛

 یابی به همباشی )ازدواج سفید(، ازدواج موقت مکرر، زن دوم شدن؛احیاناً سوق -

از ننگ رغم تمایل و صرفاً برای رهایی آمادگی روحی الزم برای تن دادن به هر نوع ازدواج به -

 تجرد؛
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ویژه در های اجتماعی )بهها و نقشمخدوش شدن هویت زنانه و محروم ماندن از برخی موقعیت -

 جوامعی که ازدواج از جایگاه ارزشی درخور توجهی برخوردار است(؛

 های اجتماعی، تحصیلی و شغلی؛اختالل در نقش -

بیرون، قرار گرفتن در معرض رفتارها  های مردان مجرد و متأهل در محیط کار وابتال به مزاحمت -

آمیز همکاران، احساس نابرابری جنسیتی در محیط کار و رنجش ناشی از آن، محرومیت و گفتارهای طعنه

از امکانات رفاهی به دلیل مجرد بودن، محول شدن مسئولیت بیش از حد بدون اجر مادی به دلیل مجرد 

احساس رقابت همکاران مرد متأهل به دلیل تالش و بودن و فراغت داشتن از سوی مقامات مافوق، 

 تحرک کاری بیشتر این نوع دختران؛

اختالل در هرم جمعیتی کشور )به دلیل محرومیت غالب اعضای این قشر از باروری در فرض  -

 ازدواج(؛

 بر هاآنویژه به دلیل تأثیر کاهش شادی و آرامش در جامعه )در صورت فراوانی این قشر و به -

 یط و اطرافیان(؛مح

ی ویژه از ناحیه کسانغیرمستقیم )به صورتبهبه مخاطره افتادن سالمت روانی و اخالقی جامعه  -

 ها و هنجارهای دینی و عرفی ندارند(.که پایبندی اخالقی قاطعی به ارزش

 یبه سایر اعضا هاآنعالوه بر خود  بدیهی است که مشکالت روحی و اجتماعی این دسته از زنان،

 یابد.خانواده، دوستان و نزدیکان نیز سرایت می

 ب. پیامدهای تجرد ثانوی

رغبتی مردان مجرد به ازدواج با زنان مطلقه و بیوه )دوشیزگی کاهش شانس ازدواج به دلیل کم -

 (؛1ها، هنوز هم ارزش قطعی داردبرای همسر اولی

 فای نقش سرپرستی فرزندان(؛کاهش شانس ازدواج به دلیل وجود فرزند یا فرزندان )و ای -

 قبح اجتماعی ازدواج مجدد برای زنان دارای فرزند؛ -

 افزایش فشار از ناحیه همسر اول یا خانواده او و تهدید به گرفتن فرزندان در صورت ازدواج؛ -

 ........................................................................................................................  
برخی پسران، زنان مطلقه یا بیوه را به دالیلی همچون زیبایی، موقعیت سنی مناسب، موقعیت طبق مطالعه گفتنی است که . 1

گیری در احتماالً توان مدیریتی بیشتر، سهل، تجربه همسرداری، )شغل و ثروت( ، موقعیت اقتصادیو خانوادگی اجتماعی

به ) کاهش دخالت اطرافیان ، احتماالًمشترک یدر زندگ مهریه، کاهش توقعاتگیری در آسانتشریفات مقدماتی ازدواج، 

 دهند.دلیل شکست در ازدواج اول یا گذر عمر( بر دختران را ترجیح می
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نگرانی از وضعیت تربیتی و اخالقی فرزند یا فرزندان )و اینکه ازدواج مجدد ممکن است  -

 از ناحیه ناپدری متوجه فرزندان کند(؛فشارهایی را 

های اقتصادی و معیشتی )برای زنان فاقد شغل، فاقد مستمری، ارثیه و تحمل فشارها و مضیقه -

 ذخیره مالی(؛

در مواردی عدم امکان بازگشت به خانواده پدری )به دلیل مرگ والدین و ازدواج و استقالل سایر  -

 اعضا(؛

خانواده بر فرزندان مطلقه یا بیوه در صورت مراجعه به خانه پدری و  اعمال کنترل بیشتر از سوی -

 ورزی و ایجاد مانع در ارتباطات وی با دیگران و محیط اجتماعی.بعضاً افراط در غیرت

احتماالً داشتن شغل، تحصیالت، استقالل مالی، خانواده مستقر، زندگی در شهر و دیار خود و در 

 تواند خألهایجتماعی گسترده، رضامندی از زندگی و... تا حد زیاد میکنار بستگان متعهد، روابط ا

؛ 1۲۱2ناشی از تجرد را ترمیم کند و فشارهای زندگی بر فرد را بکاهد )ر.ک: قانع عزآبادی و همکاران، 

؛ مدرسی یزدی و همکاران، 1۲۱۰؛ معمار و یزدخواستی، 1۲۱۱نژاد و همکاران، ؛ مالیی1۲۱۲زاده، فرضی

 (.1۲۱۱قادرزاده و همکاران، ؛ 1۲۱۱

 راهکارهای پیشنهادی

، سازمانی مشخص از هاآنپذیری رود با توجه به افزایش آمار این قشر و ضریب آسیبانتظار می

 نهادمردمهای تأسیس شود و سازمان هاآنسوی نهادهای مسئول برای نظارت و تولی امور مختلف 

ریزی دقیق و ایفای دغدغه و تعهد مسئوالنه به وظایف نامهگذاری و برها( مربوط نیز با سیاست)سمن

ها و اقدامات فرهنگی اجتماعی خود در این خصوص اقدامات مقتضی را صورت دهند. اهمّ توصیه

 بندی نمود:توان در محورهای ذیل دستهبایسته در این خصوص را می

 های جمعیتی؛سازی سیاستبازبینی و بهینه -

های مرجع و پذیری جنسیتی، بازتعریف هویت جنسی و بازسازی گروهامعهاصالح فرایند ج -

 مراجع الگویی نسل جوان؛

انجام یک رشته مطالعات میدانی با هدف روشن شدن میزان نقش و سهم عوامل ساختاری و محیطی 

 و عوامل فردی و درونی در پدیده تجرد؛

نتخاب بهینه همسر و کاهش نرخ تزلزل بسترسازی الزم جهت هدایت و راهبری افراد در مسیر ا -
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 خانواده؛

ها در عرصه همسرداری، کدبانویی و مادری های زندگی و ارتقای سطح توانمندیافزایش مهارت -

 با هدف افزایش ضریب اتقان و پایداری خانواده و کاهش طالق عاطفی و حقوقی؛

برای رویارویی معقول و  ها و ایجاد بسترهای فرهنگی اجتماعیسازی، اصالح نگرشفرهنگ -

 موجه با پدیده تجرد؛

ریابی با های همسهای سنتی همسریابی و معرفی افراد به یکدیگر یا تأسیس آژانستقویت واسطه -

 رعایت شئون اخالقی و عرفی؛

ترویج سبک زندگی اسالمی در بخش ازدواج و تالش در تخفیف تجمالت و تشریفات و سهولت  -

 ازدواج اولی و ثانوی؛هر چه بیشتر در امر 

ریزی جامع جهت حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی جوانان و رفع موانع ازدواج ایشان برنامه -

 )اشتغال، درآمد، مسکن و...( از سوی نهادهای دولتی مسئول؛

ترغیب نهادهای خیریه و خیرین جامعه به مشارکت در فرایند تسهیل ازدواج و تأمین خدمات و  -

 در این بخش؛ نیازموردامکانات 

 -شناختی و فرهنگیای و بالینی برای ارائه خدمات آموزشی، روانهای مشاورهتقویت سیستم -

 گیری خانواده و در استمرار آن؛اجتماعی در مراحل اولیه ازدواج و شکل

سال( ]اعمال این  2۰ -2۴تالش در جهت کاهش سن ازدواج پسران )ترجیحاً به محدوده سنی  -

 دختران را تا حد زیاد ترمیم کند[.« مضیقه ازدواج»تواند راه با ترویج همسان همسری میسیاست هم

 تررویه غالب موجود )ترجیح ازدواج با دختران کوچک جایبهترویج همسان یا همسن همسری  -

 (؛تربزرگو باالتر از آن، شکستن قبح ازدواج پسران و مردان با همسران 

 ها برای ازدواج پسران با زنان مطلقه و بیوه؛شسازی و اصالح نگرفرهنگ -

 های دولتی به ازدواج و تأهل؛مشروط کردن استخدام رسمی افراد در سازمان -

 میهنان بر ازدواج با اتباع بیگانه؛حمایت از بازگشت مهاجران به کشور و ترجیح ازدواج با هم -

دیار خود )مهاجرت از شهرهای حمایت و تشویق مهاجران شهری و روستایی به بازگشت به  -

دهی به انتخاب همسر کم اولویتهای شهری به روستا( یا دستبزرگ به شهرهای کوچک و از محیط

 های مألوف و زادگاه؛در محیط

ها برای کاهش مشکالت ازدواج در مراحل اولیه و نیز حمایت ویژه تقویت نقش حمایتی خانواده -



 
 رانیبر موضوع تجرد زنان در ا یتأمل  

 

 
 

۰1 

ان دختری که به دلیل طالق یا مرگ همسر مجدداً به خانه پدری از فرزند هاآنعاطفی و اقتصادی 

 اند؛بازگشته

دهی به اعطای خدمات اجتماعی ویژه به دختران مجرد و زنان محروم از ازدواج مجدد )اولویت -

های خود اشتغالی، اعطای مستمری و های فرهنگی و هنری، اعطای وامجذب ایشان در فعالیت

، اجرای طرح بیمه اجتماعی، تمدید بیمه دختران 1به زنان سرپرست خانواده های کمک آموزشیهزینه

سالگی، اعطای مستمری بازنشستگی به دختران مجرد، اعطای خدمات تفریحی، ورزشی  1۴مجرد پس از 

 ؛(و فراغتی ویژه

هایی برای تسهیل روابط مجردان و تقویت هویت مشترک ناشی از تجرد ها و کانونایجاد انجمن -

 ؛هاآنبا هدف کاسته شدن بخشی از مشکالت متعدد ناشی از وضعیت موجود 

سرپرست به دختران مجرد قطعی )یا زنان مطلقه و بیوه که از داشتن اعطای حضانت کودکان بی -

 (؛اندمحرومفرزند 

مند ازدواج موقت و سنت تعدد سازی مناسب جهت تسهیل ضابطهگذاری و فرهنگسیاست -

 رعایت همه شئون دینی، اخالقی، حقوقی و عرفی(؛زوجات )با 

تقویت بنیه فرهنگی جامعه در بخش التزام عملی به رعایت اخالق جنسی در تعامالت اجتماعی  -

 ( ابالغی مقام معظم رهبری(.1۲۱۴شهریور  1۲های کلی خانواده ))ر.ک: سیاست

 گیرینتیجه

ضالت موجود و روزافزون جامعه زنان کشور و از جمله مع یو ثانو یتجرد زنان اعم از تجرد ابتدا

شده است.  یناش یو درون یو فرد یطیو مح یمعضل از علل و عوامل ساختار نینهاد خانواده است. ا

ا بر ر یادهیمسائل و مشکالت عد ان،یمبتال یدر صورت فراوان ژهیوغالباً ناخواسته به تیوضع نیا

 نیاصالح ا یبرا ییو راهکارها هااستیکشورها، س شتریب. در کندیم لیها و جامعه کل تحمخانواده

 هااستیس یبرخ نیرغم تدوبه زیشده است. در کشور ما ن دیآن تمه یبیآس یامدهایو کاهش پ تیوضع

 ........................................................................................................................  
 ،چون طالق، فوت، اعتیاد، از کارافتادگیهمعواملی  به دلیلکه شود اصطالحاً به زنانی اطالق میخانوار زنان سرپرست .1

مین أمتکفل تیک تنه دار شده و نقش سرپرستی خانواده را عهده ناچاربهمسئولیتی همسر، یبمهاجرت و  ،غیبت طوالنی

اند. پذیر جامعهطبق مطالعات این قشر از جمله اقشار شدیداً آسیباند. زندان شدهفر یاقتصادروانی، عاطفی، تربیتی و نیازهای 

 رفع و رجوع کند.ایشان را متنوع تواند بخشی از مشکالت مردمی می و نهادهای دولتیهای ها و مساعدتشک، حمایتبی



 
 1317ستان ، تاب1های اجتماعی، شماره ی آسیباسالم مطالعاتفصلنامه 

 

 
 

۰2 

 انیجر کنندهنگران یصورتبه یتیجمع یهااستیس لیبه دل ژهیومعضل به نیاقدامات، ا یو اعمال برخ

موضوع تا حد  نی. در این پژوهش، علل و آثار اشودیو گستره آن افزوده م تیداشته و همواره بر کم

آثار و  یوقوع و محدودساز زانیکاهش م یقرار گرفته و برا لیو تحل یو مورد بررس امکان احصاء

 یو مردم یدولت ینهادها ،یاسالم هچند معطوف به کارگزاران جامع شنهادهایییآن، پ یبیآس یامدهایپ

 مسئول عرضه شده است.

 منابع
در طول سه نسل خانواده  یو فرهنگ یتحوالت اجتماع یبررس، 1۲0۱و همکاران،  یتق ،یآزاد ارمک

 .2۱-۲ص  ،1۱ش  ،ینامه علوم اجتماع ،یتهران

زنان،  یمطالعات راهبرد ،رانیازدواج در ا قهیمض تیوضع یبررس، 1۲۴0 ،یو رضا همت لیوک ،یاحمد

 .۱۰-۰۲، ص ۰1ش  ازدهم،یسال 

، زن در توسعه و سن ازدواج دختران شیعلل افزا، 1۲۱۴ ،یکرم و غالمرضا غفار ،یپورگتاببیحب

 .۲۰-0، ص ۲2ش  است،یس

سسة قم، مؤ ،عهیمسائل الشر لیتحص یال عهیوسائل الش لیتفص، ق 1۰۴۱حسن، محمدبن ،یعامل حر

 .ت )ع(یالبآل

ساله  ۵۴تا  ۰۳سالمت روان در زنان مجرد و متأهل  رخمین، 1۲۱۰بالغ و همکاران،  ینیچ زادهنالیز

 .2۲-1۲، ص ۲زن و جامعه، سال ششم، ش  ،زیشهر تبر یپزشکشاغل در دانشگاه علوم 

 ران،یا یشناسجامعه ،یاجتماع تیهو فیزنان و بازتعر، 1۲۴۲جاه، رفعت میباقر و مر ،یساروخان

 .1۱۴-1۲۲، ص 2دورة پنجم، ش 

 یشناستینامه جمع ،رانیا یتیگذار جمع انیدر خانواده در جر رییتداوم و تغ، 1۲۴۴حسن،  ،ییسرا

 .۱0-۲0، ص 2ش  ران،یا



 
 رانیبر موضوع تجرد زنان در ا یتأمل  

 

 
 

۰۲ 

 امهنژهیو ،یو علوم انسان اتیمجله دانشکده ادب ،یدانشگاه التیزنان و تحص، 1۲۴۱ جه،یخد ،یریسف

 .120-1۴1، ص ۴0و  ۴۱سال پانزدهم، ش  ،یعلوم اجتماع

 .یمقام معظم رهبر ی( ابالغ1۲۱۴ وریشهر 1۲) خانواده یکل یهااستیس

-12۲، ص 1۴ش  ،یی، توسعه روستامجرد ییدختران روستا یطرد اجتماع، 1۲۱۲زهرا،  زاده،یفرض

1۰۱. 

، زن در توسعه و دختران از تجرد ستهیتجربه ز ییمعنا یبازساز، 1۲۱۱و همکاران،  دیام قادرزاده،

 .۰2۱-۰۴۲، ص ۲دورة پانزدهم، ش  است،یس

داغ  نةیسال به باال در زم ۰۳دختران مجرد  ستةیتجارب ز، 1۲۱2فرزانه و همکاران،  ،یعزآباد قانع

 .۲۲1-۲۴۴، ص 2دورة چهارم، ش  ران،یا یمسائل اجتماع ی، بررساز تجرد یننگ ناش

، پژوهش زنان، مؤثر بر آن یتیو عوامل جمع رانیتحول سن ازدواج در ا، 1۲۴۲شهال،  پور،یکاظم

 .12۰-1۴۲، ص ۲دورة دوم، ش 

، 1۰۳۴ تا 1۰۳۴ یهاسال یط رانیازدواج در ا یهاشاخص راتییتغ یبررس، 1۲۴۴ جه،یخد ،یمیکر

تهران، مرکز مطالعات و  ران،یا یشناستیانجمن جمع شیهما نیدر: مجموعه مقاالت چهارم

 .هیانوسیو اق ایآس یتیجمع یهاپژوهش

ان، تهر انپور،ی، ترجمة مسعود کشده عیضا تیهو یبرا یشیاندداغ ننگ: چاره، 1۲0۱ نگ،یارو گافمن،

 نشر مرکز.

تهران، پژوهشکده  زاد،یمرشد یترجمة عل ،کنندیها شورش مچرا انسان، 1۲00تدرابرت،  گر،

 .یمطالعات راهبرد

 سروش، چ دوم، تهران، صراط. میترجمة عبدالکر ،یدر علوم اجتماع نییتب، 1۲۴1 ل،یدان تل،یل
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دختران مجرد و عوامل  یاجتماع یانزوا یبررس، 1۲۱۱السادات و همکاران، فائزه ،یزدییمدرس

 .1۰۰-121، ص 1سال هشتم، ش  ران،یا ی، مسائل اجتماعمؤثر بر آن اجتماعی – یفرهنگ

 .نی، قم، جامعه مدرسمرجع 1۰ المسائلحیتوض، 1۲۴۱ د،یعظام تقل مراجع

 .1۰۳۳ -1۰۵۴ یهانفوس و مسکن سال یعموم یهایسرشمار جینتا، 1۲۱۴ ران،یآمار ا مرکز

، مسائل سال از تجرد ۵۳تا  ۰۳دختران شاغل  ستهیتجارب ز، 1۲۱۰ ،یزدخواستیو بهجت  ایثر معمار،

 .102-1۰۱، ص 2سال ششم، ش  ران،یا یاجتماع

و موانع ازدواج در  هایژگیو رات،ییتغ، 1۲۴۴ ،یچوبر یعقوبی یمحمدحسن و عل ،یجعفر مقدس

، ص 2دورة اول، ش  ران،یا یشناستی، نامه انجمن جمعبر شهرستان رشت دیبا تأک النیاستان گ

۴۱-11۴. 

، ترجمة در مطالعات خانواده یدیکل میمفاه، 1۲۱۴ادواردز،  ندیو روزال بنزیر نیج ،یکارتمک

 تهران، نشر علم. ،یبیلب یمحمدمهد

 یفعاط یازهایمرتبط با ن یهااز چالش زنانوهیب ستهیز اتیتجرب، 1۲۱۱و همکاران،  ترایم نژاد،ییمال

 .۱۴-۴۴، ص ۱ش  ستم،یدورة ب ران،یزنان ا ییو نازا ییماما ،یدارشناسیمطالعه پد کی: یو جنس

 چ پنجم، تهران، دانشگاه تهران. ،یکاربرد یشناستیدر باب جمع یگفتار، 1۲۴۱محمد،  ،ییرزایم

علوم  هی، نشردر ازدواج دختران ریتأخ یهاحلعلل و راه، 1۲۴۴ ،یکاظم ییحیزهرا و  منش،کین

 .۲۴۱-۲0۴، ص ۴و بلوچستان، سال سوم، ش  ستانیدانشگاه س یشناسو روان یتیترب
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 1یالهدعلم دعبدالرسولیس
   
 

 چکیده

 ازین کیتحر یغرب، موجب گسترش فضا یدر کنار تهاجم فرهنگ کیالکترون یهارسانه یریفراگ

 تیهو یریگجامعه، شکل یاخالق تیرا در امن یمتعدد یهاشده است که چالش رانیدر جامعه ا یجنس

 دجوبه و رانیو باالخره استحکام خانواده در ا نوجوانان و جوانان یبرا یجنس ازین تیریکودکان، مد

 یکردیوبا ر یرشد اخالق جنس یبرا فانهیعف تیترب یمقاله، پاسخ به چگونگ نیآورده است. هدف از ا

مسئله  نیپاسخ به ا یحوزه است. برا نیمرتبط با ا یاجتماع -یروان یهابیاز آس یریشگیر پد یاسالم

توجه  ضمن ارتباطات،و دانش  یدر معارف اسالم یارشتهانیم یاو مطالعه یاستنباط -یلیبا روش تحل

 تیبه نام ترب یدیمفهوم جد یبندصورتبه ،یارتباط -یفرهنگ یاهینظر مثابهبه فانهیبه مفهوم ارتباط عف

 تیترب یهاسمیها و مکانبر روش هیبا تک نیپرداخته شد. همچن یاسالم تیترب فیبا توجه به تعر فانهیعف

 ق،یحقت یهاافتهیاستخراج شد.  فانهیعف تیربت یهاسرفصل ،یو اخالق جنس یریپذجامعه ،یاسالم

)صوت،  یرکالمیسخن( و غ ی)محتوا یبر ارتباطات کالم فانهیعف تیترب ینید یهاکه آموزه دهدینشان م

ارد. د دیبا نامحرم، عطر، ازدواج، حجاب، نگاه، عدم تبرج و عدم اختالط( تأک یمیارتباط صم ذان،یاست

ا، هارائه شد که روش یو جوان ینوجوان ،یسه دوره کودک یبرا فانهیعف تیاز ترب یجدول انیدر پا

 .کندیرا مشخص م فانهیعف تیترب یها و محتواعامل
 

 .یرکالمیو غ یارتباطات کالم ،یاخالق جنس فانه،یعف تیترب فانه،یارتباط عف واژگان کلیدی:

  

 ........................................................................................................................  
 (ralamolhoda@gmail.com)ع(. ) نیدانشگاه جامع امام حس یو مطالعات فرهنگ شهیگروه اند اریاستاد. 1
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 مقدمه
کل انسان ش یریپذو جامعه تینسل، ترب دیتول یبا کارکردها یعیطب یعنوان امرنهاد خانواده به

از  یکی یو شهوت جنس شودیو حفظ نسل بشر م دیزن و مرد، سبب تول نیب ی. روابط جنسردیگیم

 ئلامناقشات و مس ،یجنس ازین یضرورت ارضا ثیح نیخانواده است. از ا لیانسان در تشک یهازهیانگ

 نیتأم ایآ ست؟،یبشر چ یازهاین گریبا د یجنس ازیرا رغم زده است: تفاوت و تشابه ن یگوناگون ینظر

بر  یریچه تأث یامکان دارد؟، روابط جنس زیآن ن ریدر غ ایمحدود به کانون خانواده است  ،یجنس ازین

؟، چگونه هاستآنمواجه و ارتباط زن و مرد تا چه اندازه متأثر از جنس  گذارد؟،یم یارتباطات انسان

کرد؟ عفاف و حجاب چه  تیریا در جامعه مدمتأثر از آن ر یو ارتباطات انسان یجنس ازین توانیم

 در جامعه دارد؟. یجنس ازین تیریدر مد یریتأث

را برداشته  یروابط جنس تیخانواده، محدود لیو تشک یجمع تیمالک وندیبر پ دیبا تأک سمیمارکس

همچون  یافراد یهادگاهید نی(. همچن1831)ر.ک: انگلس،  داندیم یو روابط کامالً آزاد را حق هر انسان

 یهادر مکتب شهیرکه  یاز نگاه روانکاو دیهمچون فرو یگریو گروه د یقواعد اخالق یراسل از نگاه نف

را موجب اضطراب و التهاب در جامعه و مانع  یدر روابط جنس یدیدارد، هرگونه ق یغرب 1یگرایماد

 یدر حال نی(. ا1848 د،ی؛ فرو1841)رک: راسل،  کندیم یبه سود و لذت فرد معرف دنیو رس شرفتیپ

 توانیاست. هرچند م یمجامعه اسال یهااز مشخصه یکیدر روابط زن و مرد،  ایاست که عفت و ح

طه در راب یبه پاکدامن شتریب اتیدانست، اما در زبان روا یاز هرگونه گناه یعام عفت را خوددار یمعنا

، ص 1، ج 1841 ،ینیاشاره شده است )کل یشهوت جنس یهایاز سرکش یریمرد و زن و جلوگ انیم

ش گستر یبرا رانیا یاسالم امعهدر ج یمتعدد یهاکه چالش دهدینشان م یمختلف قاتی(. تحق97-38

است که عفاف و  یدر حال نی(. ا1839 ،یفرهنگ عفاف و حجاب وجود دارد )ر.ک: سادات منصور

 باشد. یجنس تیترب جهینت تواندیحجاب م

: میکنیاز آن اشاره م یاست اما فقط به بخش ادیگرفته در پاسخ به سؤاالت فوق ز انجام یهاپژوهش

، 1891 ،یاند )مطهرپرداخته یاسالم یهاو حجاب در آموزه ایکه به موضوع عفاف، ح یقاتیاول، تحق

در  جنسو  تیکه به مسئله جنس یقاتی(. دوم، تحق1834 ،یو بهشت 1838 ده،ی، پسند1898 ،یمطهر

 یرفتارها»با عنوان  یامقاله ی، جان اسلوپ ط«ارتباطات 11قرن »ارتباطات توجه دارند. در دانشنامه 

 ........................................................................................................................  
 تفکری اصالت انسان در زندگی دنیا.های ماتریالیسم با ریشه. 1
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 پردازدیم هاآن تیارتباط گران و کسب هو یدر رفتارها تینقش جنس لیبه تحل« در ارتباطات یجنس

شخص  تیهو رب دیرا در ارتباطات با تأک تیمقاله بحث جنس نی(. ا188-78، ص 1887)اسلوپ، 

و  تینسج زین گریمؤثر بر ارتباطات، دو مقاله د یهافصل عامل لیدانشنامه، ذ نی. در اکندیم یریگیپ

(. دستة 874-839، ص 1887 نز،ی؛ ه838-891، ص 1887)وود،  کنندیم لیرا تحل یجنس هاییشگرا

که  یقاتیحقت خصوصاًتوجه دارد.  یاخالق جنس ای یجنس تیاست که به مسئله ترب یقاتیتحق زیسوم ن

 (.1833 ت،ی؛ شل1833 فر،ی؛ متق1878 ،یهی)فق کنندیوجو مجست یو اسالم ینیامر را با نگاه د نیا

 یریشگیپ یبرا یاسالم تیترب انیدر جر فانهیارتباط عف یریگکه شکل مطالعه نیتوجه به هدف ا با

قاله، م نیا یمهم است. در چارچوب مفهوم اریبس یلیتحل یکردیاست، اتخاذ رو یاجتماع یهابیاز آس

عریفی از به ت تیابیای، بعد از دسمقایسه -و با روش تحلیلی یاکتابخانه صورتبهها داده یبا گردآور

و عفاف در دانش ارتباطات، با نگاهی به سطوح ارتباطات انسانی در حوزه کالمی و  یاسالم تیترب

های دین مبین اسالم در منابع دست اول اسالمی اعم از قرآن و حدیث ها و نظریهغیرکالمی به آموزه

کالم، رفتار و پوشش درگیر است در  ه،پرداخته شد، یعنی تمام آنچه که در روابط زن و مرد اعم از نگا

 .ردیگیقرار م فانهینظام ارتباط عف

با  یتشناخو نشانه یلیعفاف با روش تحل یارتباط یشناسمقاله، مفهوم نیا یو نوآور زیتما وجه

 یاست. با توجه به کارها یرکالمیو غ یدر دو حوزه کالم یسطوح ارتباطات انسان یهایژگیتوجه به و

و  یاسالم تیربدو مفهوم ت وندیدر پ یدیجد یبه دستاوردها قیتحق نی(، در ا1871 ،یالهد)علم نیشیپ

با آن در معارف  مرتبط میعفاف و مفاه یشناسابتدا به مفهوم ،منظور ینبد. میاافتهیدست  فانهیارتباط عف

همچون: ارتباط  ،یعفاف در سطوح ارتباطات انسان یریگشکل یپرداخته، سپس چگونگ یاسالم

 یبررس یرکالمیو غ یکالم تو بروز آن در ارتباطا یو ارتباط جمع یگروه ،یفردانیم ،یفرددرون

 یهابیدر جهت حل آس ییبه ارائه راهکارها ینید تیبا مفهوم ترب وندیدر پ ت،یخواهد شد. در نها

 پرداخت. میخواه فانهیبا ارتقاء روابط عف فانهیرعفیاز ارتباط غ یناش یاجتماع

 یشناسمفهوم

 ارتباط عفیفانه. 1

 وندیشوند تا پ فیخود تعر یدر بستر دانش میالزم است مفاه دیجد یپردازمفهوم کیدر توجه به 

باط ارت فیو تعر سو کیاز  یاسالم یهاعفاف در آموزه فیبه تعر ن،یبنابرا؛ شود دهیهم فهم یمفهوم
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 .شودیتوجه م گرید یدر علوم ارتباطات از سو

( که در 111، ص 7، ج ق 1616، ابن منظورملکه دوری از گناه در زندگی مؤمن است ) ،«عفاف»

؛ راغب 168، ص 1899داللت دارد )نراقى، معنای خاص به پاکدامنی و غلبه عقل بر شهوت جنسی 

عفت، دارای مفهوم »نویسد: اهلل مکارم شیرازی میطور که آیت(، همان198، ص 1، ج ق 1611اصفهانى، 

داری در برابر هرگونه تمایل افراطی و نفسانی است و مفهوم و خاص است؛ مفهوم عام آن خویشتن امع

، ص 1، ج 1831)مکارم شیرازی، « بندوباری جنسی استیداری در برابر تمایالت بخاص آن خویشتن

، ص 8، ج 1841رود )کلینی، شمار میناپذیر دین و ایمان به(. ظهور عفت و حیا که جزء جدایی138

شان ای»فرماید: گردد؛ چنانکه قرآن کریم می( به زمان پیدایش آدم ابوالبشر بر روی زمین برمی141

 (.111)طه: « ان پوشاندندهای خود را با برگ درختزشتی

عفت عبارت است از: مطیع و »نویسد: مى ةالسعادعلم اخالق، مرحوم مالاحمد نراقى در معراج در

منقاد شدن قوه شهوانیه از براى قوه عاقله که در اقدام به خوردن و نکاح، حدود اوامر الهى را به لحاظ 

و افراط و  تان اعتدال عقلى و شرعى اس(. عفت هم881، ص 1899)نراقى، « کمى و کیفى، نگهدارد

 یآن دور ۀاساس عقل، عفاف است و ثمر: »ندیفرمامی ی )ع(عل مؤمنان یرامتفریط در آن مذموم است. 

« است فیمدار، عفانسان عقل: »دیفرمامی نی(. همچن9، ص 91، ج ق 1686 ،ی)مجلس« است یاز زشت

. است طیو تفر فراطاز ا زیتعادل و پره سویبهمنشأ هر دو حرکت  رای(؛ ز18، ص 1844 ،یآمد یمی)تم

کرامت  یبه معناعقل نهفته است. عقل  یعفت و هم در معنا یاست که هم در معنا یهمان مفهوم نیا

 ی( که شاخص98؛ اسراء: 113-114، ص 18، ج ق 1619 ،ینفس انسان هم به کار برده شده )طباطبائ

ا در خود ر یانسان متتوجه فرد به کرا )ع( نیرالمؤمنیموجودات است و ام گریدر تفاوت انسان با د

 (.667البالغه، کلمات قصار )نهج داندیم یشهوان التیسبب خوار کردن تما

حفظ عزت نفس  به معنایعفاف در چهار مفهوم به کار رفته است: عفاف  قیمصاد میقرآن کر در

(، 4)نساء:  گرانید یاقتصاد میز حق خود و توجه به حرتجاوز نکردن ا به معنای(، عفاف 198)بقره: 

فعل  بلدر مقا یدارشتنیخو به معنای(، عفاف 88و  81)نور:  یجنس ازین تیریعفاف معادل کنترل و مد

 میبه کار رفته از عفاف در قرآن کر ی(. از هر چهار معنا48سالخوردگان )نور:  یمکروه و نه حرام برا

انسان  ،نیبنابرا؛ مفهوم با کرامت و عزت نفس وجود دارد نیا انیم یمیمستق ةکه رابط دیآیبه دست م

 یدور کندیم لیرا زا یسانو حرمت ان میاز آنچه که حر یعنی ورزد؛یحفظ کرامت خود عفاف م یبرا
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 1.شودیقائل م میهم حرمت و حر گرانیکرده و به دنبال آن، نسبت به د

و  امیقرار گرفته، به سه عنصر فرستنده، پ یباطات مورد بررسکه در علم ارت ارتباط هیاول فیتعار

مچون ه یمفهوم ارتباطات، عناصر یهایدگیچیداشت، اما با گذشت زمان و تفکر در پ هیتک رندهیگ

رشته  کی عنوانبه او... مد نظر قرار گرفت که ارتباطات ر تیپاراز ام،یانتقال پ لهیوس ام،یکانال پ ،یمعن

از ابعاد  یاریدر بس یرشته علم نی(، هرچند ا19-61، ص 1831 راد،انیمطرح کرد )ر.ک: محسن یعلم

 است. یشناسو جامعه یشناسروان ةدار دو رشتوام یو مسائل پژوهش قیهمچون روش تحق ،یدانش

رابطه به  نیبرده و در ا یبه رابطه نماد و معنا پ میشناسانه به ارتباط نگاه کنفرهنگ یکردیبا رو اگر

 فیمربوط به آن تعر یاز معناها و نمادها یافرهنگ را مجموعه اض،ی. فمیابییارتباط دست م فیتعر

 یماد یتیواقع یانسان در فضا و زمان است که دارا ةنماد، ساخت: »سدینوینماد م فیکرده و در تعر

 (.4، ص 1831 اض،ی)ف «شودیحس، تجربه م وسیلهبهبوده و 

 یفیه تعرب ،یشناسحوزه در کتاب ارتباط نیا شمندانیاز اند فیتعر نیچند یبا بررس رادانیمحسن

ارتباط : »دسینویاشاره دارد. او م رندهیدر گ یمعن یاست که به تجل افتهیاز ارتباط بر اساس معنا دست 

 یمشابهت معن ،امیپ ۀرندیگمشروط بر آنکه در  رنده،یاز فرستنده به گ امیعبارت است از: فراگرد انتقال پ

 یکالم صورتبههم  امیپ نی(. ا19، ص 1831 راد،انی)محسن« شود جادیا امیپ ۀمورد نظر فرستند یبا معن

فرستنده است که  یشده از سو یکدگذار امیمورد نظر همان پ یو معنا ابدییانتقال م یرکالمیو هم غ

 جهیبرلو درباره فراگرد نت یهامجموع نوشته. او از شودیم رندهیگ یدرون یشدن معنا ختهیموجب برانگ

فراگرد  کیندارد. اجزاء و عناصر  انی. فراگرد آغاز و پااستیبلکه پو ست،ین ستایفراگرد ا»که:  ردیگیم

 ی. داراردیگیم ریتأث یگریو از د گذاردیم ریتأث یگریبر د کیمتقابل هستند و هر یهاکنش یدارا

 (.91، ص 1831 راد،انیحسن)م «ستیاز اجزا ن یفیرد

. انسان از میپردازیم امیمفهوم ارتباط با استفاده از معنا، نماد و پ نییبه تب ات،ینظر نیتوجه به ا با

 اما از کند،یکردن آن معنا در وجود انسان عمل م ختهیعنوان برانگبه امیسو، واجد معنا بوده و پ کی

نبوده و درگذر زمان و با کسب تجربه  یاز معان یاریتولد واجد بس یانسان از همان ابتدا گر،ید یسو

نسان در ا کی یارتباط ندیفرا ای رسدیکه به انسان م یامیاست. پ افتهیرا  یاز معان یاریو آموزش بس

و  افتیاو است، در یاجتماع خیتار یها و گذشته او و حتاز تجربه یاو که ناش یذهن یهاچارچوب

 ........................................................................................................................  
 ردمم آنگاه «کن رفتار من با خواهیمی طور هر ندارم، ارزشی من» که کنی منتقل را حس این شما اگر»نویسد: شلیت می. 1

 .(44، ص 1833 شلیت و دموس،) «کنندمی رفتار شما با شودمی ساطع شما از که حسی همین بر اساس هم
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مد نظر داشته، به وجود آمده باشد. به  کنندهرسالمتفاوت از آنچه ا یمعنا تواندیکه م شودیپردازش م

 .دیآیکه معنا هم در انسان وجود دارد و هم در او به وجود م رسدینظر م

 یعناهام تواندیرا در انسان به وجود آورد و هم م ییمعنا تواندیدر فراگرد ارتباط، هم م امیپ ن،یبنابرا

 یهاکه تجربه ردیگیصورت م یمعنا در پردازش عقل نیبه خاطر آورد. البته اموجود در ذهن او را 

اط ارائه که از ارتب یفیعررا از قبل به همراه داشته است. با توجه به آنچه گذشت، ت یو اجتماع یشخص

 نیه اک رندهیفرستنده و گ نیب امیارتباط عبارت است از: فراگرد ارسال پ»خواهد بود:  نیچن میدهیم

ستنده مورد نظر فر یمعنا ختنیبرانگ یبرا ینماد ایو  آوردیبه وجود م رندهیدر گ یدیجد یمعنا ای ام،یپ

 «.است رندهیدر گ

شهوت  کیکه موجب تحر یامیارتباط، پ نیاست که در ا یاز ارتباط انسان یاگونه فانه،یعف ارتباط

در نظر  یفردانیرا در سطح م نهفایشود مگر در چارچوب شرع، وجود ندارد. اگر ارتباط عف یجنس

 ییکه معنا یامیاز هرگونه پ گریکدی یارتباط با در نظر گرفتن کرامت انسان نیارتباط، طرف نیدر ا م،یریبگ

 زیپره ن،یشود مگر در چارچوب د یشهوت جنس کیو موجب تحر زاندیرا برانگ یاز شهوت جنس

اط هم ارتب ییدر ارتباط زناشو یخواهد بود. حت نیو احترام طرف تیارتباط مقوم شخص نیکرده و ا

رد در مو ینید اتدو انسان وجود خواهد داشت، چنانکه دستور نیب یجنس ةرابط به معنایگونه عفاف

 وجود دارد. ییزناشو ةرابط

 یاگونهاست، به یبر اساس کرامت انسان رندهیفرستنده و گ نیمعنا ب ةمبادل فانه،یارتباط عف» نیبنابرا

ارتباط مگر در چارچوب  یشود، در دو سو یشهوت جنس کیاز شهوت که موجب تحر ییمعنا که

در  فعفامفهوم  ف،یتعر نیبا توجه به ا«. باشد امدهیو به وجود ن نشده ختهیبرانگ ن،یدستورات د

خالصه  ورطبهرا  فیتعر نیا می)کالم و رفتار( و معنا گره خورده و اگر بخواه امیارتباطات با دو عنصر پ

مگر در  زیانگشهوت امیپ افتیسبب عدم ارسال و در یعفاف در ارتباطات انسان تی: حاکممیکن انیب

 .شودیم ینید یها و هنجارهاچارچوب ارزش

ر را د فانهیاسالم در مورد عفاف، نظام ارتباط عف نیمجموعه دستورات د ،یشناختنگاه نشانه در

به  یرکالمیو غ یارتباطات به ارتباطات کالم یبندمیبا تقس وانتیکه م آوردیانسان به وجود م یزندگ

و  باهنر(، 1878) یانیسه پژوهش رشک یها با بررسشاخص نیوجوه مختلف عفاف اشاره کرد. ا

 آمده است:دست( به1871الهدی )( و علم1871) یالهدعلم

. عدم شوخی بین نامحرمان )محتوا و قالب 1سخن و کالم سالم،  ی. محتوا1کالمی:  ارتباطات
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 . سخن گفتن با نامحرم در حد ضرورت.8(، یانیب

. کنترل نگاه در برخورد 6. غیرت مرد، 8. پوشش مناسب مرد، 1. حجاب زن، 1غیرکالمی:  ارتباطات

 زی. پره9 ی،ی. عدم خودارضا4. کنترل فکر از افکار آلوده، 1با نامحرم )ارتباط رو در رو، عکس، فیلم(، 

. راه 7نامحرمان،  نیدن بیاز بلند خند زی. پره3از نازکی صدای )ناز و کرشمه( زن در ارتباط با نامحرم، 

از انس و  زی. پره11. عدم نمایش زینت زنانه و تبرج در جامعه، 18رفتن زن همراه با وقار و طمأنینه، 

. عدم تقلید از الگوهای 18با نامحرم،  یارتباط خصوص . اجتناب از خلوت و11صمیمیت با نامحرم، 

. عدم شنیدن 11در برخورد با نامحرم،  کنندهکی. عدم استفاده از عطر تحر16 رهمجنس،یرفتاری غ

. عدم اختالط 19. کسب اجازه در ورود به خلوت دیگری )استیذان(، 14 کننده،کیهای تحرموسیقی

. 18. رقص همسر برای همسر، 17دم تماس جسمی نامحرمان، . ع13های عمومی، نامحرمان در مکان

 . ازدواج موقت.11ازدواج دائم، 

 آورد.دستورات فوق در کنار هم، عفاف را به وجود می همه

 یاسالم تی. ترب2

بالغ  یفرد یهدف از سو یو آگاهانه و دارا یاست عمد یعمل «تیترب» ،یشناسروان کردیرو در

فتار اعمال و ر یمنظم برا راتییتغ جادیا تیترب ن،یساختن، پروردن و دگرگون کردن فرد. همچن یبرا

 و ننعبارت است از: انتقال س تیترب ،یشناسجامعه کردی(. در رو11-16، ص 1841 ،یفرد است )قائم

)همان،  یاجتماع راثیانتقال م ایتر و جوان یجامعه به اعضا کیها و فرهنگ آداب و رسوم و مهارت

د رش ان،یآن جر یکه ط یتیرا معادل فعال تیآموزش و پرورش، ترب کردیدر رو نی(. همچن14-11ص 

ت اس یو درون نهیادنه یاوالً، امر نیبنابرا؛ رندیگیدر نظر م شود،یم تیهمه جانبه هدا صورتبهفرد 

ر شش رشد فرد د اً،یرنگ و سرعت متفاوت را دارد. ثان رشیپذ تیقابل رامون،یپ طیکه در تعامل با مح

. متعادل رخ دهد صورتبه دیبا یو جسمان یمانیا ،یاخالق ،یاجتماع ،ی(، عاطفی)عقالن یبُعد شناخت

نوع اراده  آن وابسته به ریاست که تأث یمتوجه ساختن مترب یو کمک برا ییراهنما انیجر ت،یثالثاً، هدا

 (.11، ص 1871 پور،یفرد است )موس

 یکه برا معنا ینبداز عرش است،  برآمده یانسان موجود خاک ،یاسالم یشناستوجه به انسان با

انسان دو شأن و مرتبه است، مرتبة جسمانی که منشأ آن از عالم ناسوت بوده و جسم او را پدید آورده 

 امکانات تمامخلقت انسان در  زیو مرتبة روحانی که منشأ آن روح الهی و عالم ملکوت است. خداوند ن
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ها مجهز ساخت و تمام ها و بدیرا در نهاد او قرار داد و نفس او را به خوبی یعال ریمس مودنیو لوازم پ

را به او  هاآنهای و به تعبیر دیگر سعادت و شقاوت و راه هایدیها و تقوای نفس از آن پلناپاکی

را خود تعیین کند و هر راهی را  ایعالم دن طةعبور از ور یو آنگاه به او اختیار داد که نحوه 1شناساند

 .1ساخت ایبرایش مه

 موقعیت دنیوی او در طیفی است که در یک سوی کنندهیینتع ،یعبور انسان از مسیر زندگ چگونگی

 1از بهشت رضوان هاآناخروی  گاهیو جا 6تر از حیوان شدنو سوی دیگر آن پست 8اللهيخليفةآن مقام 

 18و بیرون 7ندشمنانی از درو ایاست. در عبور انسان از دن 3و شر مآب 9تا درک اسفل نار 4مآبو حسن

، اما از سوی دیگر قوای 11کنندیاو را به غفلت از حقیقت و فرورفتن با فروروندگان در دنیا دعوت م

مین، عقل، عصو. کتب آسمانی، پیامبران و مکنندیبسیاری انسان را به مقصود حقیقی و واالی او دعوت م

برای انسان قرار داده است.  داوندترین اسباب هدایت و تربیت الهی انسان هستند که خفطرت و... مهم

عادت به س دنیرس یرا برا یانسان دانسته و دستورات و احکام یرا متصور زندگ یهر دین و آیینی هدف

 ........................................................................................................................  
 .(3-9:شمس)« تَقْواها وَ فُجُورَها فَأَلْهَمَها سَوَّاها ما وَ نَفْسٍ وَ. »1

 سَعى وَ الْآخِرَةَ أَرادَ مَنْ وَ مَدْحُوراً مَذْمُوماً یَصْالها جَهَنَّمَ لَهُ جَعَلْنا ثُمَّ نُریدُ لِمَنْ نَشاءُ ما فیها لَهُ عَجَّلْنا الْعاجِلَةَ یُریدُ کانَ مَنْ. »1

 «مَحْظُوراً رَبِّکَ عَطاءُ کانَ ما وَ رَبِّکَ عَطاءِ مِنْ هَؤُالءِ وَ هؤاُلءِ نُمِدُّ کُالًّ مَشْکُوراً سَعْیُهُمْ کانَ فَأُولئِکَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ سَعْیَها لَها

 تْماًحَ رَبِّکَ عَلى کانَ وارِدُها إاِلَّ مِنْکُمْ إِنْ وَ» فرمود که شوندمی آن وارد استثنا بدون هاانسان تمام که مسیری(. 18-13: اسراء)

 .(91مریم: )« مَقْضِیًّا

 .(88: بقره)« خَليفَةً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی لِلْمَالئِكَةِ رَبُّکَ قالَ إِذْ وَ»: ةاشاره به کریم. 8

 لَهُمْ وَ بِها یُبْصِرُونَ ال أَعْیُنٌ لَهُمْ وَ بِها یَفْقَهُونَ ال قُلُوبٌ لَهُمْ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مِنَ کَثیراً لِجَهَنَّمَ ذَرَأْنا لَقَدْ وَ»: ةاشاره به کریم. 6

 .(197: أعراف) «الْغافِلُونَ هُمُ أُولئِکَ أَضَلُّ هُمْ بَلْ کَالْأَنْعامِ أُولئِکَ بِها یَسْمَعُونَ ال آذانٌ

 جَنَّاتِ فی طَيِّبَةً مَساکِنَ وَ فیها خالِدینَ الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْری جَنَّاتٍ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنینَ اللَّهُ وَعَدَ»: ةاشاره به کریم. 1

 .(91: توبه) «الْعَظیمُ الْفَوْزُ هُوَ ذلِکَ أَکْبَرُ اللَّهِ مِنَ رِضْوانٌ وَ عَدْنٍ

 .(17: رعد)« مَآبٍ حُسْنُ وَ لَهُمْ طُوبى الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ»: ةکریماشاره به . 4

 .(161: )نساء« نَصیراً لَهُمْ تَجِدَ لَنْ وَ النَّارِ مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْکِ فِی الْمُنافِقینَ إِنَّ»: ةاشاره به کریم. 9

 .(11: )ص« مَآبٍ لَشَرَّ لِلطَّاغینَ إِنَّ وَ هذا»: ةاشاره به کریم. 3

 .(18: وسف)« رَحیمٌ غَفُورٌ رَبِّی إِنَّ رَبِّی رَحِمَ ما إاِلَّ بِالسُّوءِ مَّارَةٌلَأ النَّفْسَ إِنَّ. »7

 .(4: فاطر)« السَّعیرِ أَصْحابِ مِنْ لِیَکُونُوا حِزْبَهُ یَدْعُوا إِنَّما عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَکُمْ الشَّیْطانَ إِنَّ. »18

 إِنَّما عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَکُمْ الشَّیْطانَ إِنَّ»؛ (18یوسف: )« رَحیمٌ غَفُورٌ رَبِّی إِنَّ رَبِّی رَحِمَ ما إاِلَّ بِالسُّوءِ لَأَمَّارَةٌ النَّفْسَ إِنَّ. »11

 .(4: فاطر) «السَّعیرِ أَصْحابِ مِنْ لِیَکُونُوا حِزْبَهُ یَدْعُوا
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 .کندیم مینقشه راه ترس عنوانبه

جود ندارد؛ تام و تیاجبار و فعل یها بر یکدیگر به معنادبیات دینی، چیزی به نام تربیت انسان در

از استعدادها و از »تواند انجام شود که توسط کسی می -به معنای پرورش همه جانبه -زیرا تربیت

رو[ ]ازاین... سدنارا بش مؤثرهای ها و عوامل تربیتی آگاه باشد و قانونها و از دردها و درمانکسری

-11، ص 1831، یحائر ییصفا« )مربی انسان جز آفریدگار انسان نیست. رب اوست و مربی اوست

داند ولی آنان را مربی می« هادی»و « مزکّی»، «بشیر»، «منذر»(. به همین دلیل قرآن کریم پیامبران را 18

انند پیامبران عمل کنند و محیطی را برای توانند مرو در خانواده مطلوب، پدر و مادر مینامد. ازایننمی

 نیدر ا یاله یایو اول ایتزکیه، هدایت و شکوفا شدن استعدادهای انسان فراهم آورند. تالش انب

 ،ینید تیترب یهدف اصل 1انسان باشد. یبرا یگرتیهدا تواندیم ن،یبا توجه به دستورات د یسازنهیزم

 «و ثابت ماندن در این مسیر است خدا یرغاز ربوبیت  دنشناخت و اعتراف به ربوبیت خدا و بری»

ر هاست که تقریباً دانسان« استقالل»و « آزادی»(. رکن اساسی در تربیت دینی 14، ص 1891)مرتضوی، 

ها باید کامالً (. به این معنی که انسان183، ص 1838تمام کتب تربیتی به آن اشاره شده است )ملکاوی، 

 .1باید از هرگونه اجبار اجتناب شودکنند و در این راه  انتخابآزادانه مسیر خود را 

ع و رف نهیزم جادی: اردیگیمورد توجه قرار م یاسالم کردیبا رو فیکه معموالً در تعار ییهامؤلفه

 تیاجانبه و غبالقوه، توجه به فطرت انسان، رشد همه یپرورش استعدادها ت،یموانع، آگاهانه بودن ترب

 انیشامل: جر اهاز تفاوت یوجود دارد که برخ فیدر تعار یاختالف کم ن،ینابراب؛ است تیترب

ا است. ب یانسان همچون خانواده و مرب کی تیمختلف در ترب یهاتیو فاعل تیشخص یریگشکل

 یتعامل یندیفرا»مختار عنوان نمود:  فیعنوان تعربه تیرا از ترب ریز فیتعر توانینکات م نیتوجه به ا

 یدر راستا یو اثرگذار یسازنهیجهت زم کی( که از یو مترب ی)مرب یدو عامل انسان انیو مستمر م

 ........................................................................................................................  
 داری دوست را کسی هر توانینمی تو؛ (14: )قصص «احببت من تهدی ال انّک»: فرمایدمی پیامبرش به متعال خدای. 1

 که خدا که ایرابطه آن پس؛ (78: )نحل «یشاء من یضل یشاء، من یهدی. »است من خود دست هدایت امر. بکنی هدایت

 که ضاییف این در آنها. هستند العالمین رب جانشینان امامان، و پیامبران بلکه. ندارد متربی با مربی دارد، عالم با است، رب

 .کنندمی اقدام هاانسان هدایت به داده قرار خدا

 سک هیچ تا کردیممى هدایت استعدادش اندازه به و حال تناسب به را فردى هر کنیم، هدایت را همه خواستیممى ما اگر». 1

 ار شیطان که آدمیانى و جنّیان همه از را دوزخ قطعاً که است شده تثبیت من جانب از سخن این ولى درنیفتد، دوزخ به

 .(18 :سجده« )کرد خواهم پر کنند، پیروى
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انبه و جرساندن همه تیبه فعل یو آگاهانه برا یو حرکت اراد یریاثرپذ گر،ید یو از سو یاله تیربوب

 «.است یو کمال انسان بهیط اتیبه ح دنیاو در جهت رس یهماهنگ استعدادها

 نیرابناب؛ داردیرا از حرکت باز م یوجود دارد که مترب یفراوان یهابیموانع و آس تیترب ریمس در

 یهابیاز آس یریشگیرفع موانع و پ ت،یاندرکاران امر تربو دست یمرب یاساس یاز کارکردها یکی

با  تیترب مراندرکاران او دست انینحوه مواجهه درست مرب ت،یمسائل مهم ترب گریاست. از د یتیترب

 دیبا او اتیو خلق اتیبه روح بردنیو پ یمترب یهاها و ضعفبعد از شناخت قوت هاآناست.  یمترب

رقرار ارتباط ب یبا مترب ژهیو یهاها و دستورالعملکارآمد و ارائه برنامه یهاوهیبا استفاده از عوامل و ش

 ازمندین و یو فرد یشخص شتریب تیترب تیباشند. در واقع، ماه رگذاریاو تأث یکرده، در حرکت درون

 و تیترب تیماه نیعام. همچن یهاها و برنامهو همراه با روش یخاص است تا کل یهاو برنامه هاوهیش

؛ یزده و دفعشتاب ،یمقطع یااست، نه پروژه یجیمند، مستمر و تدرزمان یندیاستعدادها، فرا یبارور

 تیمعه با محوردر جا یتیترب یتا نظام باشد یجیمستمر و تدرد یبا تیترب یبرا یزیربرنامه ن،یبنابرا

 .ردیگیآموزش شکل م

عنوان به یمقام معظم رهبر دگاهینگاه توجه به د نیدر ا یبا نظام آموزش یتیفهم نسبت نظام ترب یبرا

ورمان منظ ،ینظام آموزش مییگویم یوقت»است، قابل توجه است:  یکه مسئول جامعه اسالم ینیمرجع د

 یعنام نجایدر ا که یتیاما نظام ترب ؛یلیو اهداف تحص یمواد درس ،یلیتحص یهاعبارت است از: دوره

آموز و دانش یو روح یو تحول فکر یو روح یاخالق تیخاص از آن مورد نظر است، شامل ترب

ه اگر ما است ک یرتقیو عم ترفیظر اریکار بس کی نیمتعهدانه است. ا یاسالم شةیاند کیدانشجو به 

قام معظم م اناتی)ب« گذاشت هدرا خوا یمثبت راتیهم تأث ینظام آموزش یرو ناًیقی میانجام بده میبتوان

 (.41/مهر/11 ،یرهبر

 یظهور رفتارها یمقاله برا نیبه منظور ما در ا یدر علوم اجتماع یریپذمفهوم جامعه رسدینظر م به

ه ب یریپذجامعه فیمعمول، تعار طوربهباشد.  کینزد ،یاجتماع یهابیاز آس یریشگیهنجارمند و پ

افراد اشاره کرده و آن را متوجه امر آموزش در  یاجتماع تیشخص یریگو شکل یابیتیهو ندیفرا

 یریپذجامعه فیتعر کی. در دانندیجوامع که نظام آموزش و پرورش و دانشگاه متکفل آن است، م

فرهنگ خاص  یارهایها، الگوها و معها، افکار، معتقدات، ارزشآن، فرد راه وسیلهبهکه  یندیفرا» یعنی

 (.611، ص 1846نژاد، ی)شعار «دینمایم شیخو تیو آن را جزء شخص ردیگیم ادیجامعه خود را 

 ینید یهاها و آموزهرا در ارتباط با ارزش یریپذاست، جامعه یاسالم تیکه مد نظر ترب یمفهوم
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 ینید یریپذتوجه کرد. جامعه ینید یریپذالزم است به جامعه ن،یبنابرا؛ دهدیقرار ممورد توجه 

جامعه  ینید یدهامراسم و نما ف،یبا باورها، اعمال، وظا تدریجبهجامعه  کیاست که افراد  یندیفرا»

 (.68، ص 1871 ،یدری)ح «شوندیظاهر م نداریعنوان افراد دبه هاآنساختن  یخود آشنا شده و با درون

 پژوهش یهاافتهی لیتحل

 یعفاف در سطوح ارتباطات انسان. 1

فردی، گروهی و جمعی فردی، میانزندگی هر انسانی متشکل از ارتباطات انسانی در سطوح درون

رسد. ای از ارتباطات انسانی در فرهنگ زندگی خود میها، به منظومهاست که فرد با تنظیم این ارتباط

انسانی بر اساس نوع )صوتی، نوشتاری، تصویری(، محتوا )اطالعات، اخبار، ابراز احساسات، ارتباطات 

سویگی(، کیفیت و کمیت، سرعت انتقال، میزان هزینه، آموزش، تبلیغ(، چگونگی )دوسویگی، یک

 به زیکالم ن بر اساس نیبندی هستند. همچنپذیری، فاصله و بسیاری از مقوالت دیگر قابل طبقهدسترس

 .شودیم میتقس یرکالمیو غ یارتباط کالم

م بر اساس : تقسیشودیهای متفاوتی مبندیاز نگاه ارتباطات انسانی دارای تقسیم فانهیعف ارتباط

فردی، ، میانفردیانسانی درون فانهیگستره ارتباط بین فرستنده و گیرنده که به سطوح ارتباطات عف

غیرکالمی  و المیک فانهیدیگر، بر اساس کالم به ارتباطات عف یشود و از سوگروهی و جمعی تقسیم می

کل وجود در سه ش فانهیدو جنس، ارتباط عف نیارتباط ب ثیاز ح نیشود. همچن)نگاه و رفتار( تقسیم می

با  نیبنابرا؛ دو جنس نامحرم نیدو جنس محرم و ارتباط ب نیجنسان، ارتباط بخواهد داشت: ارتباط هم

 بود. میروبرو خواه فانهیدر ارتباط عف ریجدول ز
 

 . نسبت روابط انسانی در ظهور عفاف1جدول 

 هاانواع روابط بين انسان
 بستر ظهور

 رفتار نگاه كالم

 ها در ارتباطنسبت
    جنسانهم

 جنسانناهم
    محرم

    نامحرم
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 فردیدرون ارتباطالف. 

 رد ارتباط از نوع این. دهدمی روی فرد درون در که است ارتباطی دادوستد فردی، یکدرون ارتباط

با  تواندشود که انسان میپذیر میفردی از آن روی امکانارتباط درون .است خود با زدن حرف حقیقت

گیرد، موضوع یا منظور خودش واقع شود )بلیک و استفاده از نمادهایی که در ارتباط خویش به کار می

 (.87، ص 1893هارولدسن، 

 و معصیت به تمایل بر انسان داریخویشتن و عقل غلبه به معنای فردیدرون ارتباط در عفاف

. یردگنمی صورت شخص خود سوی از نفس کرامت گرفتن در نظر با جز این که است جنسی شهوت

 هچنانک برسد؛ جنسی تمایالت در خودارضایی به که شود مشغول خود با قدریبه تواندمی انسان

میمی ت) «خواندمی فرا خود به را او گناهان باشد، گناه فکر به زیاد کس هر: »فرمایدمی )ع( امیرالمؤمنین

 .(134 ، ص1844 آمدی،

 جایهب رفتاری ساختن جانشین نوع از العملعکس یک و انحرافی عمل یک خودارضایی و استمناء

 هیجان تخلیه به که کندمی کاری خود با عمالً . فرد(111-116، ص 1834 قائمی،)است  دیگر رفتار

 مذموم فرهنگی هایسنت از بسیاری و ادیان تمام در استمناء یا و خودارضایی ازآنجاکه. گردد منجر

 زودرس پشیمانی و انزواگزینی افسردگی، سبب است؛ زیرا تضاد در انسان نفس کرامت با شده خوانده

 .(161-183 همان، ص)شود می

 فردیمیان ارتباطب. 

گونه فردی را اینمطرح شد. ارتباط میان 1718در اوایل دهة  بار یناولفردی برای مفهوم ارتباط میان

هایی عنوان فرایندی تعاملی که در جریان آن، دو نفر پیامتوان بهفردی را میارتباط میان»اند: تعریف کرده

بنابراین، الزمه این ارتباط، دادن و گرفتن است و همچنین ؛ کنند، توصیف کردرا ارسال و دریافت می

 (.113، ص 1834)برکو و همکاران، « ایند ارتباط، عنصر اطالعات و رابطه همیشه با هم هستنددر فر

با هم و غیرکالمی  کالمی صورتبهدر این سطح از ارتباط، دو فرد در دو سوی ارتباط قرار دارند و 

است که پیامی ارسال و دریافت هرگونه  به معنایکنند. عفاف در این سطح از ارتباط ارتباط برقرار می

معنایی را در دو طرف ارتباط در مورد شهوات جنسی برانگیخته نساخته و در کنش متقابل ایشان موجب 

تحریک شهوت جنسی نشود مگر برای زوجین. از حیث جنس، در مورد این سطح به سه دسته ارتباط 

م که عفاف در ارتباط جنس نامحر. غیر هم8جنس محرم، . غیر هم1جنس، . هم1توان اشاره کرد: می

جاری است. احکام فقهی هر سه دسته از ارتباط ناظر بر عدم و غیرکالمی ها در حوزه کالمی این گروه
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، 1834برهم خوردن قوای نفسانی انسان از نظام عقالنی و از بین رفتن کرامت نفس است )معصومی، 

 (.111-119و  48و  89ص 

و  گنجد تنهافردی در ارتباطات انسانی میطح ارتباط میانازدواج بین دو جنس مرد و زن که در س

بهترین راه برای ارضای نیاز جنسی و برخورداری از ملکه عفاف است. ازدواج یک عامل ایجابی در به 

زنان لباس شما و شما لباس »فرمایند: رو خداوند متعال در قرآن کریم میوجود آمدن عفاف است ازاین

پوشی از (؛ زیرا رابطه جنسی و تعهد خانوادگی برآمده از ازدواج، سبب چشم139)بقره: « ایشان هستید

گناه شده و مرد و زن به خاطر پایداری رابطة خود حاضر به ارتباط جنسی خارج از خانواده نیستند. 

، باشد هداشت ازدواج بر شما توانایى از که کسى !جوانان گروه اى»فرمایند: می )ص( اکرم همچنین پیامبر

 آلودگى از را خویش دامان و بندد فرو چشم مردم نوامیس از که شودمى سبب ازدواج کند؛ زیرا ازدواج

 .(191، ص 1894خرمشاهی و انصاری، )« کند حفظ عفتىبى به

 ج. ارتباطات گروهی

دهد، همین وقتی ارتباط افراد از سه نفر بیشتر شود، روابط ایشان ارتباطات گروهی را تشکیل می

گیرد و اگر میان افراد از چند فرهنگ رخ دهد روابط در ساختار سازمان، ارتباطات سازمانی نام می

ای از مجموعهکه گروه تنها آنجایی(. از17، ص 1887شود )ایدی، فرهنگی خوانده میارتباطات میان

روه گ ارنست بورمندهنده نوع و شکل روابط میان اعضای آن گروه نیز هست، افراد نیست، بلکه نشان

شترکی کنند تا کارهای مای از افرادی که با یکدیگر ارتباط برقرار میمجموعه»کند: گونه تعریف میرا این

 (.149، ص 1834 )برکو و همکاران،« را انجام دهند و به هدفی مهم دست یابند

در این سطح ارتباط، حداقل در یکی از دو طرف ارتباط یک گروه محدود و قابل شمارش وجود 

ران گدارد. وجود عفاف در ارتباط گروهی موجب رعایت تمام موازینی است که شهوت جنسی در ارتباط

ا و هها، جشنیهمانیای در این ارتباط وجود نداشته باشد. برای مثال، در متحریک نشده و هیچ ریبه

کننده شهوت جنسی وجود های نامناسب و یا رقص و موسیقی تحریکها امکان پوشیدن لباسعروسی

، ص 1834باید از این امور خودداری کنند )معصومی،  دارد و البته مؤمنین در رعایت عفاف اسالمی

194-199.) 

 د. ارتباطات جمعی

افته ارتباط رو در رو یا مدل خطی ارتباط دانست که در یتوان شکل توسعهارتباطات جمعی را می
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یک طرف فرایند ارتباط فرستنده پیام و در طرف دیگر گیرنده آن وجود دارد. ارتباط جمعی یک فرایند 

های گروهی برای این فرایند ضروری است ولی حضور است و با اینکه تکنولوژی مدرن در شکل رسانه

 (.67، ص 1893د فرایند ارتباط جمعی اشتباه گرفت )بلیک و هارودلسن، این آالت فنی را نباید با خو

در این نوع ارتباط از وسایل ارتباط جمعی چاپی و الکترونیک، سمعی و بصری مانند روزنامه، 

شود که تولیدگران یا فرستنده آن معلوم و مشخص است اما رادیو، تلویزیون، سینما و... استفاده می

توان شمارش کرد. احکام مربوط به دیدن و شنیدن پیام دقیق نمی طوربهن پیام را مخاطبان و گیرندگا

 (.36-94، ص 1834ای با توجه به ریبه و تلذذ برای مخاطب بازگو شده است )معصومی، رسانه

 فانهیانواع ارتباط عف. 2

 یکالم فانهیالف. ارتباط عف

ارتباط به طرز حرکات اندام بدن اتکا  یبرقرار یها در ابتدا براعموماً معتقدند که انسان محققان،

ار کنند. برقر زین یارتباط گفتار توانستندیآن م وسیلهبهرا قرارداد کردند که  یو بعداً رمز کردندیم

وع احتمال است حول موض شدهارائه  یانسان به استفاده از زبان گفتار لیتما هیتوج یکه برا یحاتیتوض

(. ارتباطات 181، ص 1834حرکات بدن متمرکز است )برکو و همکاران،  ارتباط اصوات با حاالت و

 یاهمهارت ن،یبنابرا ردیگیها بر اساس گفتار و کالم شکل مانسان انیاست که م یروابط ،یکالم

 است. یمخواندن و نوشتن برآمده از ارتباطات کال دن،یچهارگانه گفتن، شن

ر صدا د یو نازک یمورد توجه است خود کالم است و لحن کالم، تند یکه در ارتباطات کالم آنچه

 یتار و برادر گفتار و نوش امیپ ۀفرستند ی. سخن و کالم براردیگیمورد توجه قرار م یرکالمیارتباطات غ

 رندهیگ و فرستنده یبندمیعفاف در تقس ن،یبنابرا؛ شودیو خواندن منعکس م دنیدر شن امیپ ۀرندیگ

 .شودینوشتن و خواندن م دن،یهار عمل گفتن و شنشامل هر چ

 یشهوت جنس کینبوده و موجب تحر یشهوت جنس یمعنا یکالم حاو یوقت . کالم و سخن:1

عفت  هرینبرد مانند کالم ناسزا و زشت، در دا نیرا از ب یکرامت انسان نیو همچن نیزوج انینشود مگر م

فت با توجه به ع گریو شنونده و خواننده از طرف د طرف کیاز  سندهیو نو ندهیگو ن،یبنابرا؛ قرار دارد

راد پست اف شیمستهجن کالم را سبب گرا یمحتوا )ع( علی نیرالمؤمنی. امپردازندیدر کالم به ارتباط م

 فانهیرعفیانسان را در ارتباط غ یارتباط رهیدا جهی( که در نت116، ص 1844 ،یآمدیمی)تم داندیبه انسان م

 .کندیوارد م
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و  بهیاحکام مراودات نامحرمان آمده است که اگر هرگونه صحبت مرد و زن نامحرم موجب ر در

داختن که به قصد شهوت ان ییهاصحبت ،یبترت ینبداز آن اجتناب کرد.  دیفساد باشد، حرام است و با

 رضروریصحبت غ یحرام است. حت کنندهکیتحر یهاکردن صحنه فیمانند تعر شودیگفته م یگرید

در صحبت کردن  زیها ن(. خانم114-118، ص 1834 ،یبا زن جوان نامحرم مکروه است )معصوم ردم

 فیو تلط قیخود را ترق ی، صدا1نباشد،  بهی. به قصد لذت و ر1کنند:  تیسه شرط را رعا دیبا نامحرم با

 (.113. خوف از به گناه افتادن نداشته باشند )همان، ص 8نکنند، 

خن گفتن از روى ناز و کرشمه که دل مردان را وسوسه کند و موجبات فساد س . عفاف در صدا:2

اسالم منع شده است. وقار در سخن و حیا در کالم، حکمى است که از طرف  نیرا فراهم نماید، در د

« معروفا قلن قوال»در مورد  ی(. عالمه طباطبائ81خداوند به زنان پیامبر فرمان داده شده است )احزاب: 

آن  و یعنى سخن معمول و مستقیم بگویید، سخنى که شرع و عرف اسالمى آن را پسندیده: »دسینویم

عالوه  تا شنونده دیسخنى است که تنها مدلول خود را برساند، نه اینکه کرشمه و ناز را بر آن اضافه کن

در  ،گریبه عبارت د؛ (887، ص 14، ج ق 1619 ،ی)طباطبائ« بر درک مدلول آن دچار ریبه هم بشود

 یاراد یرکالمیمورد توجه باشد و همراه کردن ارتباطات غ امیخود پ دینامحرمان با انیارتباطات م

 عفاف خارج است. رهیصدا از دا یهمچون نازک

 نیقرار گرفته است. از جمله مارت یشناسان مورد بررسزن توسط روان یصدا زیآمکیتحر اثر

... دیآیشمار مبه یمحرک و عامل جنس نیصدا اول: »دهیرس جهینت نیبه ا ییشناس کاناداروان سونیمور

 (.131، ص 18، ج 1841نژاد، )پاک« دارد ییزن در مردها اثر بسزا یو صدا

 یرکالمیغ فانهی. ارتباط عفب

د دارد. وجو یدر ارتباطات انسان یرکالمیبه غ یسهم ارتباط کالم یبنددر جهت مرتبه ییهاپژوهش

خاص با کالم به  تیوضع کیدر  یدرصد از معن 81مشخص کرده است که تنها  لسیردوینمونه ب یبرا

-191، ص 1834 ،یاست )فرهنگ یرکالمیآن در زمره غ ماندهیدرصد باق 41و  شودیمنتقل م یگرید

198.) 

است.  یارو گفت یاز کلمات نوشتار ریغ یرونیب یهامحرک هیکل قیارتباط از طر ،یرکالمیغ ارتباط

مشخصات صدا و نوع استفاده از فضا و فاصله  ،یمشخصات ظاهر ،ینوع ارتباط شامل حرکات بدن نیا

 کیر د یاکتساب یرفتارها ای یذات یعصب یهاواکنش وسیلهبه تواندیم یرکالمیغ یهااست. نشانه

 دانعبارت یرکالمیارتباط غ یهاخاص خود را دارد. کانال یزبان بدن یشود. هر فرهنگ جادیفرهنگ، ا
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 ،یناسشییبای)شبه اصوات(، فضا )مجاورت(، زمان، شامه، ز ییآوا ی(، داهایاز: زبان بدن )حرکت گفتار

عفاف را در  یل، وقتیدل نی(. به هم111، ص 1834و مصنوعات )برکو و همکاران،  یکیزیمشخصات ف

 ۀهنددکه نشان میشویروبرو م یبا موضوعات و مسائل متعدد میریدر نظر بگ یرکالمیارتباطات غ

طرف  یرا برا یمتفاوت یمعناها تواندیموضوع عفاف است و به در کنش متقابل م یو گستردگ یدگیچیپ

و عفاف  یمؤثر در ارتباطات انسان یختشنافقط به هفت حوزه نشانه نجایوجود آورد. در اارتباط به  گرید

 :میکنیاشاره م

که طبق حکم فقها، هر آنچه که باعث تلذذ از جنس مخالف ازآنجایی با نامحرم: یمی. ارتباط صم1

(، اگر مؤمن تشخیص دهد 89، ص 1، ج 1831و خوف فتنه )ریبه( شود، جایز نیست )مکارم شیرازی، 

کند، باید به قطع یا تقلیل ارتباط با نامحرم یا نامحرمان به انس و صمیمیت راه پیدا می ۀکه در مراود

قرآن کریم، خداوند متعال دوست نامحرم گرفتن را مورد توجه قرار داده و مؤمنین را نهی  اقدام کند. در

عفیفه باشند نه زناکار و  ی(؛ زنان11)نساء: « مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ ال مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ...»...کند. می

خود (؛ نه آنکه زنان را در پنهانى دوست 1)مائده: « مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ... لَاوَ»... باز و دوست پیدا کن و رفیق

آنچه که از کلمات لغویین و ظاهر آیه مشخص است اظهار عالقه و دوستی بین زن و مرد غریبه  د،یریبگ

، 1، ج 1831جهت تبانی بر هر نوع لذت و استمتاع جنسی نهی شده است )به نقل از مکارم شیرازی، 

 (.71و  76 ص

 نقش کلیدی در فهم حدود حجاب اسالمی دارند« جلباب»و « خمار» ۀدو واژ . حجاب و پوشش:2

 ةشود. ضرورت پوشیدن خمار از آییاد می رانیدر جامعه ا« چادر»و « مقنعه»و از این دو با عناوین 

(؛ راغب 81ور: )ن...« وبِهِنَّوَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُ»فرماید: شود که مینور استفاده می ۀشریفه سور

ای که زن معنای پوشاندن چیزی است و در اصطالح پارچهخمار در اصل به»نویسد: خمار می ۀذیل واژ

ای که قابل توجه (. نکته118، ص ق 1611)راغب اصفهانی، « شودپوشاند اطالق میسرش را با آن می

عنا از کلمه ا نیز بپوشاند و این مباید گریبان ر هاست اینکه کارکرد مقنعه فقط پوشاندن سر نیست؛ بلک

 (.119، ص 1، ج 1848شود )مصطفوی، فهمیده می« جیوب»

 ةاز ریش« یدنین»(. کلمه 17دهد )احزاب: دیگر چگونگی پوشیدن چادر را به زنان آموزش می ایآیه

ای است سرتاسری جامه« جلباب(. »191، ص ق 1611معنای نزدیک است )راغب اصفهانی، به« دنو»

 (.846، ص 14، ج ق 1619پوشاند )طباطبائی، ه تمامی بدن را میک

اسالم بر آن تأکید دارد، دورى از تبرج یا  نیو د رانیکه فرهنگ ا یگریمطلب د از تبرج: ی. دور3
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اند (، یعنى در جوامعى که به تمدن نرسیده88خودنمایى است؛ زیرا تبرج رفتار جاهلیت است )احزاب: 

شکال نظر پوشش ا از یامکان دارد مرد ،یشناختنگاه نشانه کی. در پردازندیمایى ممردم به خودن شتریب

تار در رفتار و گف یگرید یهانداشته باشد یا خانمى حجاب چادر را انتخاب کرده باشد، ولى به نشانه

که موجب پرهیز از خودنمایى است توجه نکند، این حجاب در همه ابعاد عفاف قرار ندارد. با در نظر 

توان در نظر گرفت که هم حجاب رعایت یرا م یکامل یاو نشانه ینظام رفتار فانه،یگرفتن ارتباط عف

 شده باشد و هم قید تبرج و خودنمایى زده شود.

عالوه بر پوشش، نوع رفتار و برخورد زنان و مردان در جامعه قابل توجه  مرد: . اختالط زن و4

س از پ دیخواست یزیچ امبریکه اگر از زنان پ دهدیدستور م نیبه مسلم میاست. خداوند در قرآن کر

زنان مسلمان  لدستور با تنقیح مناط شام نی( که ا18)احزاب:  دیاعالم کن شانیپرده خواسته خود را به ا

 ،یحکم غیر از پوشیده بودن زن از نامحرم است )قرش نیتوجه داشت که ا دیشود و بادیگر هم می

که  شودیعنوان نم هیآ نیو در ا کندیبه نوع ارتباط نامحرمان اشاره م هیآ نی(. ا188، ص 1، ج 1891

 .دهدیارتباط قرار م نیا وسطبلکه حجاب را در  د،یارتباط برقرار نکن امبریوجه با زنان پ چیبه ه

 یشهوت جنس یهااز محرک یکی تواندیانسان م یاز حواس جسمان کیهر  . استفاده از عطر:5

وده و قاعده مستثنا نب نیاز ا زین گنجد،یم یرکالمیارتباطات غ یبندکه در دسته ییایباشد. حس بو

 یبخصوص اگر عطر از سو شود،یشدن شهوت م ختهیاز بوها و عطرها موجب برانگ یبرخ وسیلهبه

که  یورود زن معطر به مجلس: »ندیفرمایم یتیدر روا )ص( اکرم امبرینامحرم استعمال شده باشد. پ زن

 (.411، ص 1831 نده،ی)پا« در آن نامحرم حضور دارد، برابر با زن زناکار است

د. قرآن باش امیپ ۀکنندو هم ارسال امیپ ۀکنندافتیدر تواندیهم م :یرکالمی. نگاه در ارتباطات غ6

(. 81و  88)نور:  داندیم ایو حفظ ح یکنترل گناه شهوت جنس یبرا یعامل ماًیکنترل نگاه را مستق میکر

به زن اجنبی است و  نگاهپوشی در آیة شریفه، نهی از مطلق ظاهر آن این است که مراد از امر به چشم

 ،یباشد )طباطبائبه زن نامحرم حالل است، صورت و کفین میمطابق روایات وارده، آنچه که از نگاه 

استنباط  هیآ نی(، اگر آن هم با لذت همراه باشد بدون اشکال نیست. از ا119، ص 11، ج ق 1619

 است که شالوده میرابطه مستق نیا ردو طرفه با هم دارند و د یاکه پوشش و عدم نگاه رابطه شودیم

حفظ فرج و کنترل نگاه هم به  هیدو آ نیدر ا ن،ی. همچنردیگیو حجاب کامل شکل م شودیعفاف بنا م

، 6، ج ق 1611 دقطب،یعامل به دستور عفاف باشند )س دیمرد و هم به زن دستور داده شده و هر دو با

 (.1111ص 
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 یدر ارتباطات انسان یفردانیدو جنس مرد و زن که در سطح ارتباط م نیازدواج ب . ازدواج:7

 کیاز روح عفاف است. ازدواج  یو برخوردار یجنس ازین یارضا یراه برا نیتنها و بهتر گنجد،یم

ب سب جبرآمده از ازدوا یو تعهد خانوادگ یرابطه جنس رایدر به وجود آمدن عفاف است؛ ز یجابیعامل ا

، 1894 ،یو انصار ی؛ خرمشاه139)بقره:  شودیاز گناه م زیدر کنترل چشم و فکر و باالخره پره لیتسه

م اسال یهابلکه طبق آموزه ست،ین یلذت جسمان کیدر پرتو ازدواج در حد  ی(. رابطه جنس191ص 

 مانیعفاف گفته شد، عفاف و ا یچنانکه در معنا شود،یروح انسان م یو بلند مانیا ییسبب شکوفا

 اتیدر روا گر،ید ی(. از سو916، ص 1831 نده،ی)پا شوندیهم م تیدارند که سبب تقو میمستق یارابطه

رادر ازدواج دارد را ب یبرا یکه وسع مال یاسالم مجرد یگرام امبریشده و پ حیتقب اریشخص مجرد بس

اسالم است ازدواج  نید دیتأکمورد  شتری(. آنچه که ب181، ص ق 1681 ،یریخوانده است )شع طانیش

خاص  طیازدواج موقت با شرا ،یجنس ازین یارضا یم نبود، براازدواج دائم فراه طیدائم بوده اما اگر شرا

 (.889، ص 1، ج 1841 ،ینیمراقبت از عفاف صادر شده است )کل یبرا یعنوان جواز و دستورآن به

در  انیو آموزش به مترب یریادگی یبرا فانهیمباحث ارتباط عف زیها و رو سرفصل نیعناو نیبنابرا

 .دیآیم ریجدول ز
 های ارتباط عفيفانهسرفصل. 2جدول 

 مباحث ریز سرفصل عنوان شماره

 ارتباط عفيفانه 1

 پیام، معنا و نشانه ارتباطات انسانی

 عفاف

با شناسی مفهومی کرامت نفس، تعریف مفهومی، نسبت

تقوا و حیا و حجاب، غیرت مرد، حیای زن، حجاب و 

 زبان بدن

 اخالق جنسی

نیاز جنسی، بهداشت شناخت غریزه جنسی، مدیریت 

جنسی، هویت جنسی، تکامل رفتار جنسی، جلوگیری از 

تحریک، تأمین نیاز جنسی حالل، عشق و نیاز جنسی، 

ازدواج موقت و ازدواج دائم، رفتارهای پرخطر جنسی، 

 های جنسیاختالالت جنسی، بیماری

 ارتباطات دوستی
ها، عوامل تقویت و شکست، تنظیم روابط بر محدودیت

 اس خصوصیات طرف مقابل، صمیمیتاس

 ازدواج 
وگو، معیارهای انتخاب، آداب و احکام آشنایی، گفت

 ازدواج دائم و موقت، روابط زناشویی، بارداری

نامحرمان  بین شوخی عدم سالم، کالم و سخن محتوای كالم و سخن ارتباطات كالمی 2



 
 یدر ارتقاء اخالق جنس فانهیعف تینقش ترب  

 

 
 

48 

)محتوا و قالب بیانی(، سخن گفتن با نامحرم در حد 

 ضرورت

 ارتباطات غيركالمی 3

 عمل

از افکار  فکر کنترل مرد، مناسب پوشش زن، حجاب

 و وقار با همراه زن رفتن خودارضایی، راه عدم آلوده،

 جامعه، در تبرج و زنانه زینت نمایش عدم طمأنینه،

 نامحرم، عدم و ارتباط خصوصی با خلوت از اجتناب

 زا استفاده عدم مخالف، جنس رفتاری الگوهای از تقلید

 اجازه کسب نامحرم، با برخورد در کنندهتحریک عطر

 اختالط عدم ،(استیذان)دیگری  خلوت به ورود در

 جسمی تماس عدم عمومی، هایمکان در نامحرمان

 همسر برای همسر رقص نامحرمان،

 نگاه
 رو، رو در ارتباط) نامحرم با برخورد در نگاه کنترل

 (فیلم عکس،

 صدا

 با ارتباط در زن صدای )ناز و کرشمه( نازکی عدم

 عدم بلند خندیدن بین نامحرمان، پرهیز از نامحرم،

 کنندهتحریک هایموسیقی شنیدن

 

 تیترب یهاسمیها و مکانروش. 3

ته در نظر گرف یانسان عامل ،یاسالم شهیآن است که در اند ۀکنندانیمنزله عامل، بواره انسان بهطرح

صادر شده از او را به خودش منتسب ساخت و او را منشأ عملش در  یها«عمل» توانیشده است که م

جنبه  شتریرفتار ب نکه،یتفاوت دارد. تفاوت نخست ا« رفتار»با « عمل»نظر گرفت. الزم به ذکر است که 

( ی)عمل جوانح ی( و عمل درونی)عمل جوارح یرونیعمل اعم از ب کهیو محسوس دارد، درحال یرونیب

امر  نیو ا شوندیعمل محسوب م هاآناز  یتنها برخ زین یرونیب یدر رفتارها نکه،یاست. تفاوت دوم ا

 شوند. دهیعمل نام هاآن اعتباررفتار باشند تا به  نیا رسازیز ،ینیمع یدر گرو آن است که مبان

 جهیتن توانیقرآن م ویژهبه یمتون اسالم یدارد، از بررس یچه انواع رسازیز یمبان نکهیخصوص ا در

 یرا مبان هاآن توانیکه م شودیخالصه م یاساس یعمل دست کم در سه نوع مبنا یگرفت که مبان

هود از مش عم)ا یرفتار هرگاهگفت  توانیم اساس، نیا . بردینام یاریاخت -یو اراد یشیگرا ،یشناخت

باشد، آن رفتار، عمل محسوب  ینمبت یاریاخت-یو اراد یشیگرا ،یشناخت ینامشهود( بر سه مبنا ای

، 1839 ،یو باقر یقابل ذکر است )خسرو لیعمل، نکات ذ رسازیز یسه مبنا فیاما در تعر؛ شودیم
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 (:31-36ص 

دارد.  مترتب بر آن جیاست که فرد از عمل و نتا یو تصور ریعمل، ناظر بر تصو یشناخت یمبنا -

 توانیم زیو متحول باشد و متناسب با آن ن ایپو یو تصور، امر ریتصو نیاست که امکان دارد ا یعیطب

 است. افتهیو تحول  رییعمل، تغ یشناخت یگفت که مبنا

 نیفرد مورد نظر آن عمل اشاره دارد؛ اعم از آنکه ا یهاجانیو ه التیعمل به تما یشیگرا یمبنا -

 )مانند ترس( باشد. زیپره ایمعطوف به اقدام )مانند شوق(  هاجانیه

 یفرد در مورد انجام دادن عمل است. هنگام نشیو گز یریگمیناظر بر تصم یاریاخت -یاراد یمبنا -

 زین و انتخاب میتصم ،یدرون یهاجانیو ه یشناخت ریکه عالوه بر وجود تصو افتیعمل تحقق خواهد 

 .ابدیدر مورد آن تحقق 

 یجلت یتعامل -یحرکت و یاحساس ،یدر سه بُعد شناخت یریپذدستاورد جامعه نیترمهم نیهمچن

شامل درک کردن، به خاطر سپردن، استدالل کردن، محاسبه کردن و باور داشتن  ی. رشد شناختابدییم

ترس، غرور،  ،یشاد ،یشامل لذت، اندوه، کنجکاو ی(، رشد احساس111، ص 1899است )رابرتسون، 

(. 114-111مان، ص شده است )ه یگذاررشد مرحله یشناسحسد و عشق است که در روان واضع،ت

 یبر اساس هنجارها میشامل نحوه برخورد و تعامل فرد با نمادها و مفاه یتعامل -یرشد حرکت نیهمچن

خاص خود را در  یهاروش ها،یتجل نی(. هر کدام از ا43-49، ص 1871 ،یدریاست )ح یاجتماع

 علوم ،یاسالم تیترب یهادر حوزه گرانید قاتیتحق یهاافتهیافراد به همراه دارد که  یریپذهجامع

 یریپذهجامع سمیطرف و سه مکان کیسه بعد از  نیرا در ا یریپذو جامعه یاجتماع یشناسروان ،یتیترب

 .میدر دانشگاه برس یاسالم تیاز ترب یتا به مدل میدهیقرار م

 یهاکردن ارزش یو درون یتیترب یهادر مورد نسبت روش یو باقر یاساس پژوهش خسرو بر

روش  دو ق،یها و تشوارزش نیی(، تبیو رفتار یشیگرا ،یانسان )شناخت یادراک یبر مبناها یاخالق

 یزندگ رهیو توجه دادن به س یاخالق یهاتیبر شخص دیکردن هستند. تأک یدرون یبرا میمستق ای حیصر

به  یاحساسات و توجه متربکردن  ختهیدر برانگ میمستقمهین یهااز جمله روش یاخالق یهاتیشخص

 یراب میمستقمهین یاست که روش یگروه یوگوبحث و گفت گر،یاست. روش د یاخالق یرفتارها

روش آن است  نیمهم ا یژگیهاست. وکردن ارزش یدر درون یشیو گرا یشناخت یفراهم آوردن مبنا

را با هم  یمسائل اخالق یابعاد شناخت توانندیو م شوندیم یفکر یتیفعال ریسطح با هم درگهم فرادکه ا

به  یسکال یوگوراهبرد بحث و گفت نیرا به چالش بخوانند. همچن گریکدی دگاهیبگذارند و د انیدر م
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 یهادگاهیدهد و د رقرا یاخالق یهادر عرصه ارزش زیآمتعارض ییرا در فضا انیدنبال آن است که مترب

 یربم وه،یش نیبگذارد. در ا لیه، در معرض بحث و تحلشد نییتع شیاز پ یتیآنان را بدون محدود

 قیتشو یو استدالل در مسائل اخالق یبه بحث و مناظره کالس صراحتبهرا  یدارد و مترب یانتقاد ینقش

ه کار گرفته ب میمستقمهین یاوهیش منزلهبه شودیانجام م دیکه در رفتار اسات یعمل ی. الگوپردازکندیم

است که با فراهم کردن  یروش ،یسپارتی(. مسئول188-71، ص 1839 ،یو باقر ی)خسرو شودیم

 .شودیم یمهارت -یها در بعد رفتارکردن ارزش یسبب درون یمترب یصحنه عمل برا

ار ک یاجتماع یشناسروان کردیدر قرآن با رو یمانینگرش ا یریگبر شکل زیو همکاران ن یزدیا

وجب و استدالل که م نیی. روش تبافتیقرآن دست  یبر مبنا ینید تیدر ترب ییهاکرده که به روش

شود یانجام م میمستق صورتبه یمترب یریادگی یبرا یبخش یو روش آگاه امیپ کیفرد در  شتریتعمق ب

، و همکاران یزدی)ا آوردیفرد را به وجود م یهاو نگرش هانشیب یریگشکل انیاثر در جر نیترکه مهم

 یمترب اتیبر اخالق ینید یهانگرش کهییاست. ازآنجا ازیبه تکرار ن زین یریادگی تیتثب ی(. برا1876

ها زشبه ار قیتشو نی(. همچنمان)ه شودیاستفاده م زیمبدأ و معاد ن یادآوریمؤثر است از روش تذکر و 

 مؤثر است. یمترب هاییشگراو  اتیبر اخالق زین هاضد ارزشاز  هیو تنب

کاربرد  تیترب ندیاست که در فرا یو سلب یجابیا صورتبه بخشزهیدو روش انگ هیو تنب قیتشو

مهرورزی به  ابراز صورتبهمقصود از تشویق پاسخ مثبت در برابر رفتار مطلوب متربی است که »دارد. 

ه است تنبی ،شود. نقطه مقابل تشویقگر میاو، واگذاری مسئولیت مناسب به او، وعده پاداش و... جلوه

پاسخ منفی در برابر رفتار نامطلوب متربی است و برای آن مصادیقی است، از جمله  از آنه مقصود ک

اعتنایی، تغییر چهره، محروم ساختن، جریمه و تنبیه بدنی. با این بیان نگاه سرد، روی برگرداندن، بی

ت را کرده اسو سعی خود  هشود که تشویق، پاداش دادن به فردی است که تن به کوشش دادروشن می

سینا فیلسوف و (. ابن161، ص 1، ج 1897)بهشتی، « های[ مختلف استو تنبیه مجازات نمودن ]از راه

دهد و منزله ضمانت اجرای تعلیم و تربیت مورد توصیه قرار میاندیشمند بزرگ اسالم تشویق را به

پسند مربی در برابر رفتار ناداند و معتقد است: واکنش مصادیق تشویق و تنبیه را متنوع و متعدد می

متربی باید متناسب و تدریجی باشد. ابتدا روگردانی، سپس ترشرویی، پس از آن ترساندن و آنگاه توبیخ 

، 1899تواند به تنبیه بدنی روی آورد )دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، است و مربی در شرایط خاص می

 (.139، ص 1ج 

استفاده از نهادها و  گر،یبه عبارت د؛ شودیانجام م یررسمیو غ یرسم یهادر روش یریپذجامعه
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و  ؛یو روش رسم طیاستفاده از مح یعنیها و هنجارها، انتقال ارزش یبرا یرسم یساختارها

 که معموالً یو دوست یکار یهادر گروه تیروابط متقابل با همساالن و عضو قیاز طر یریپذجامعه

است  یررسمیغ یهاهمان روش گذارد،یبر افراد م یترقیعم ریثخودکار انجام شده و تأ صورتبه

 (.19، ص 1871 ،یدری)ح

ا ر تیترب ندیشده و فرا یریپذکه موجب جامعه شودیم یگذاریجا ییهاسمیها در مکانروش نیا

 وجود دارد: یریپذجامعه یبرا یاصل سمی. دو مکانکندیم لیتسه

 یلقبنواع آن از که ا شودیم جادیا نیدر رفتار که بر اثر تجربه و تمر دارینسبتاً پا رییتغ :یریادگی. 1

 دیتقل ،یریگسرمشق ،یریپذنقش ده،یچیپ یریادگیعامل،  یسازیشرط ک،یکالس یسازیشرط ،یریخوگ

به  ،یریادگی روشه،ی(. به نظر گ111، ص 1831و همکاران،  نسونیاست )اتک یامشاهده یریادگیو 

 روشه،ی)گ ردیگیآزمون و خطا صورت م ه،یو تنب قیتشو د،یتکرار، تقل یکمک چهار نحوه عمل اصل

 (.164-161، ص 1839

خود فرد که سبب  زهیجامعه با رغبت و انگ یفرهنگ یها و هنجارهاکسب ارزش کردن: ی. درون2

 (.48-41، ص 1871 ،یدری)ح شودیشدن م یدرون

ذ افراد را در برابر نفو شان،یوجود دارد. ا یریپذدر جامعه سمیسه مکان ،یشناسان اجتماعنظر روان از

 هیرس از تنبت ایکسب پاداش  منظوربهکه  ی: متابعت )رفتار فردکنندیم میبه سه دسته تقس یاجتماع

 ایارزش  کیکردن  ینخود الگو و سرمشق قرار داده(، درو یرا برا یگری)د یانجام شود(، همانندساز

، ص 1836)ارونسون،  میکن یدرست زندگ میخواهیاست که م لیتما نیبر ا یاعتقاد خاص که مبتن

 .کندیم لیرا تسه یریپذو فرهنگ یریپذجامعه انیافراد، جر یاز سو کردیسه رو نی(. ا41-41

است. محبت کردن،  یبه مترب یمرب یکردن، محبت از سو یدرون یهاروش نیتراز مهم یکی

انکه . چنکندیرا در او زنده م یاز مرب یریاطاعت و الگوپذ یهانهیو زم ختهیرا برانگ یاحساسات مترب

 )ص( اکرم یامبرپهای ترین و مؤثرترین روش. یکی از مهمکندیمؤثرتر م زیرا ن یمرب هیو تنب قیتشو

ا ر هاآن ۀکردند و هم انگیزافراد ایجاد می استفاده از این روش بوده است؛ زیرا با این روش جاذبه در

 نشین به دورشآن همه اعراب بادیه گرفت،این روش را پی نمی )ص( داد. اگر پیامبر اکرمافزایش می

درباره  )ع( . حضرت علیندنشینی و بربریت به تربیت و فرهنگ دینی پناه آورشدند تا از بادیهجمع نمی

(. در 161البالغه، ح )نهج« دوستی ورزیدن نیمی از خرد است»اید: فرماهمیت و تأثیر این روش می

(. در واقع، 111البالغه، ح )نهج« آورددوستی ورزیدن پیوند با مردم را فراهم می»فرمایند: جای دیگر می
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زیرا با فطرت و سرشت آدمی سازگاری  ست؛نیروی محبت از نظر تربیتی، نیرویی عظیم و کارساز ا

 ۀدربار )ص( گونه تحمیلی است. از رسول خداپذیرش آن از ناحیه درون و بدون هیچ زیادی دارد و

 یور)ن« محبت بنیاد و اساس )روش و سنت( من است»روش و سنت آن حضرت پرسیده شد، فرمودند: 

 (.198، ص 11، ج 1683 ،یطبرس

. است یتیترب یهاروش نیتراز مهم یکیکه  شودیدنبال م یریالگوپذ انیدر جر یهمانندساز

: ایدفرممیکند و عنوان الگو معرفی میرا به )ص( رسول گرامی اسالم صراحتبهخداوند در قرآن کریم 

 کو،نیالبته شما در اقتدای به رسول خدا چه در صبر و مقاومت با دشمن و چه دیگر اوصاف و افعال »

ار امیدوار باشد و یاد خدا را بسی خیر و سعادت بسیار است برای آن کسی که به ثواب خدا و روز قیامت

به سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که برترین »فرماید: می )ع( حضرت علی نی(. همچن18)احزاب: « کند

رفتار،  یطورکل(. به114البالغه، خ )نهج« سیرت است و به سنت او بگروید که راهنماترین سنت است

 یمترب مثابهبه گرانید یرو شیعنوان الگو در پهب تواندیم یاخالق یهاتیشخص یزندگ ۀریمنش و س

 یواقع یهاداستان صورتبه ایقرار دارد  یمترب یرو شیزنده در پ صورتبه ایرفتار  نی. حال اردیقرار گ

 .ردیگیمورد توجه قرار م

که در اطراف او هستند، همچون معلمان،  یبا افراد صاحب نفوذ یمتعدد یعاطف یهاوهیبا ش یمترب

و  یذهن یهاشیها و گراآن نقش جهیکه در نت دینمایم یگانگیاحساس انطباق و  د،یو اسات انیمرب

 یانگریبا د باقانط نیهم قیو از طر سازدیو از آن خود م گرداندیم یافراد صاحب نفوذ را درون یاخالق

منسجم و  تیهو یداده و از نظر ذهن صیخود را تشخ تیکه هو شودیدارند، قادر م تیاهم شیکه برا

است  یکیالکتیبلکه متضمن د ست،یطرفه و خودکار ن کی ندیفرا کیامر  نی. البته ادیموجه کسب نما

مان، است )برگر و لوک قائلخود  یکه فرد برا یو ذات کنندیم نییفرد تع یبرا گرانیکه د یذات انیم

 (.131-138، ص 1839

و استاد،  یمرب یهاتیدر فعال هاآنهستند، بروز  زیبرانگ نیتحس مندانه،لتیفض یرفتارها که آنجا از

رکت در . مشاشودیرفتارها م نیبه ا هاآن یو سبب تحول عاطف کندیم جادیا یدر مترب یاحساس مثبت

و  دهدیمافراد را رشد  یریگمیتصم قدرت انتخاب و میمستقمهیبه شکل ن یاجتماع یهاتیفعال

 (.188، ص 1839 ،یو باقر ی)خسرو دیآیبه وجود م یاخالق یهامنش

ه، خانواده، مدرس تواندیکه م ردیگیصورت م یدر نهاد خاص یتیترب یهاسمیها و مکانروش نیا همه

 ییزاو مهارت یریادگیامر  یهمچون مدرسه و دانشگاه که متول ییدانشگاه باشد. نهادها ایگروه دوستان 
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 زیهنجارمند را ن یاعاجتم یزندگ یفرد برا یسازو آماده یریپذجامعه یندهایمعمول فرا طوربهبوده 

 انیدر جر یکه سبب رفتارها و آداب خاص دیآیبه وجود م ییهادانینهادها، م نی. در اکنندیدنبال م

 .ابدییم تیسرا یاجتماع ینهادها نیاز ا کیدر هر  یاسالم تی. تربشوندیم یزندگ
 

 پذیریهای جامعهتربيت با توجه به مکانيسمهای . ماتریس دوبُعدی روش3جدول 

های مکانيسم

 پذیریجامعه

 ابعاد رشد

 درونی كردن همانندسازی یادگيری

 بینشی -شناختی
 تبیین با استدالل

 بخشیآگاهی

ای هتشریح سیره زندگی شخصیت

 اخالقی

 هاتبیین ارزش -

تشریح سیره زندگی  -

 های اخالقیشخصیت

 وگوی گروهیبحث و گفت -

 اخالقی -احساسی
 تکرار

 تذکر و یادآوری

های تشویق به زندگی شخصیت

 اخالقی

 هاتشویق به ارزش

 هاضد ارزشتنبیه از 

 مهارتی -رفتاری
آزمون و خطا در 

 پذیرینقش

الگوپردازی عملی مربی و 

 های اخالقیشخصیت
 سپاریمسئولیت

 گیرینتیجه
 یتیربت یهاطرف و روش کیاز  ینید یریپذجامعه یهاسمیبه مکان میمستق طوربه یاسالم تیترب

کرامت نفس و  می. مفاهشودیم دئالیمؤمن ا کیتوجه دارد که موجب به وجود آمدن  گریاز طرف د

. ردیگیم رمورد توجه قرا یاسالم تیهستند که در ترب تیترب یدیکل میانسان از جمله مفاه یمعنو یتعال

 ،یاز زندگ تیرضا ز،یآممسالمت یستیدر حوزه همز نید یکارکردها ،یاسالم تیمهم ترب فرضشیپ

 در تیمعنو تیکارکردها از سرا نیاست که همه ا یاخالق اسالم یریو فراگ یو روان یاجتماع تیامن

 یاهبیاز آس یریشگیپ یبرا یگذاراز هدف شیب یلیهدف، خ نی. اشودیحاصل م یهمه ابعاد زندگ

 در جامعه مدرن امروز است. یاجتماع -یروان

 تی، پس تربشده لیو محتوا( تشک هاوهیها )شو برنامه یمترب ،یاز سه عنصر مرب تیترب که ییآنجا از

 یو جسم یروح یدر جهت رشد و تعال یمرب یاز سو ییهاها و اقدامبرنامهاشاره به سلسله یاسالم

 یمترب یو اراد هانهو انتخاب آگا یسازنهیزم یبرا یو مترب یبه تعامل مستمر مرب نیدارد. همچن یمترب

ورت ص یمختلف اجتماع یارتباط با خدا در نهادها تیکه با هدف تقو تیترب نیا امدیدارد. پ دیتأک
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 یریگمیو رفع موانع نه تنها سبب تصم هانهیزم جادیجامعه است. ا یمؤمن و سودمند برا یانسان رد،یگیم

 .شودیم یو اراده فرد در انتخاب راه شده، بلکه موجب ارتقاء کرامت نفس و خودباور

 یردن آگاههم فقط به دنبال باال ب ترشیو البته پ ستین یظاهر یبه دنبال رفتارساز یاسالم تیترب

 شیگراو  یآگاه تیبه دنبال تقو یاسالم تینبوده است. ترب یو اسالم یاخالق یهافرد نسبت به آموزه

 یدرون توانیم ،هدف نیفرد است که به ا یو ظهور آن در رفتارها یاسالم یهافرد نسبت به ارزش

 یریادگیاز  شیب یزیمتضمن چ ،یاسالم تیها در فرد را اطالق کرد. تربشدن ارزش نهیشدن و نهاد

وصاً در خص رد،یپذیصورت م یعاطف یوندهایآکنده از پ طیدر شرا تیترب رایاست؛ ز یصرفاً شناخت

 یاز زندگ یمختلف یهادانیدر م وندهایپ نیا ات،یها و اخالقکردن ارزش یو بُعد درون یهمانندساز

و  تیدر ترب یاقتضائات خاص یدانیکه هر م شودیانسان همچون خانواده، مدرسه و دانشگاه حاصل م

در خانواده  فرد یتیدر مدرسه و دانشگاه اگر در برابر رشد شخص یاسالم تیانسان دارد. ترب یریپذجامعه

شده در فرد تضاد  نهینهاد یهابا ارزش ینوعبهکه  دیآیمجدد به حساب م یریپذجامعه رد،یقرار گ

قرار  هیاول یریپذجامعه یاما اگر در راستا؛ دهدیجامعه مطابقت م یفرد را با هنجارها یسختبهداشته و 

 نیخواهد رفت و شامل ا شیآسان پ اریبس یآموزش یدر نهادها یاسالم تیترب ندی، فراداشته باشد

و  ص() اکرم امبریقرار دادن پ ۀاسو ،یآموزعلمدر  نیبه دستور د توجهبا  ن،یبنابرا؛ شودیها نمتفاوت

 سمیسه مکان توانیها را مکردن ارزش یو درون یهمانندساز ،یریادگیبه خدا سه بُعد  نیتوجه دادن مؤمن

را به همراه  یمهارت -یو رفتار یاخالق -یاحساس ،ینشیب -یبرشمرد که رشد شناخت یاسالم تیدر ترب

 دارد.

 تیربدر ت فانهیارتباط عف یمفهوم تیسرا یمقاله مورد توجه قرار گرفته، چگونگ نیکه در ا آنچه

 یریذپو جامعه یاسالم تیترب فانه،یهمچون ارتباط عف یمیاست. با توجه به نسبت مفاه یاسالم

و  یتعامل یندیفرا ،«فانهیعف تیترب: »میپردازیم فانهیعف تیبه نام ترب یدیمفهوم جد یبندصورتبه

 یعاطف ،یبا رشد شناخت یاراد یدر حرکت ،یاز مرب یمترب یریبا هدف اثرپذ یدو عامل انسان انیمستمر م

 فانهیعف تیاست. ترب یو کمال انسان بهیط اتیبه ح دنیخود در رس یجنس ازین تیریمد یبرا یو مهارت

خانواده، مدرسه و دانشگاه  ونهمچ ریپذجامعه یمتناظر نهادها یو جوان ینوجوان ،یدر دوران کودک

 توانیممؤثر است اما ن فانهیعف تیترب یریگدر شکل ی. هرچند خانواده در همه مراحل زندگافتدیاتفاق م

 نهادها را در نظر نگرفت. گرینقش د

 یمد نظر بوده و محتوا فانهیاسالم در ارتباط عف نیمب نید یهاها، معارف و ارزشآموزه نجایا در
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 یو درون یهمانندساز ،یریادگیهمان  فانهیعف تیترب سمی. مکانشودیم نیدر توجه به آن تدو یتیترب

در  .شودیم دهیفرد د یو مهارت یعاطف ،یاست که در رشد شناخت یاسالم تیترب یهاکردن با روش

رف و ابعاد ط کیآن از  یهاسمیو توجه به مکان ینید یریپذبا توجه به جامعه فانهیعف تیمدل ترب نجایا

 جدولدر  ،یآموزش-یتیترب یانسان و متناظر با نهادها یدر سه دوره رشد گریرشد انسان از طرف د

 :ابدییانعکاس م ریز
 

 تربيت عفيفانه در ابعاد و دوران رشد انسان. جدول 4جدول 

 نهاد تربيتی

 ابعاد رشد
 دانشگاه/ جوانی مدرسه/ نوجوانی خانواده/ كودكی

 بینشی -شناختی

بخشی در یادگیری: آگاهی

 ورود در اجازه کسبمورد 

، (استیذان)دیگری  خلوت به

حفظ حریم خصوصی در 

 برابر دیگران

یادگیری: بحث و 

در مورد وگوی گروهی گفت

های روابط آزاد دختر آسیب

 و پسر

آگاهی از شناخت احکام 

روابط با نامحرم، حجاب 

 زن، پوشش مناسب مرد

یادگیری: تبیین با استدالل و 

وگو پیرامون فلسفه عفاف و گفت

حجاب در روابط زن و مرد و 

 پیامدهای آن در خانواده و جامعه

بخشی در مورد احکام ازدواج آگاهی

 م،موقت و دائ

وگوی گروهی در مورد مسائل و گفت

 پیامدهای ازدواج موقت

 همانندسازی همانندسازی همانندسازی

گیری درونی کردن: شکل

 هویت جنسی

درونی کردن: رشد هویت 

 جنسی
 درونی کردن: تکامل هویت جنسی

 اخالقی -احساسی

یادگیری: تکرار، تذکر و 

یادآوری قبح آلت جنسی و 

 حفظ از دیگران

های یادگیری: تبیین ارزش

عفاف و حیا در روابط 

 فردیفردی و میاندرون

 یادگیری:

 همانندسازی:

همانندسازی: تشویق به 

 هاارزش

 هاضد ارزشتنبیه از 

همانندسازی: تشویق به زندگی 

 های اخالقیشخصیت

درونی کردن: ارتقاء کرامت 

 و عزت نفس

درونی کردن: ارتقاء کرامت 

و عزت نفس، تشویق به 

ضد ها، تنبیه از ارزش

 هاارزش

درونی کردن: ارتقاء کرامت و عزت 

 نفس، غیرت مرد، حیای زن

وگوی گروهی پیرامون یادگیری: گفتیادگیری: آگاهی از یادگیری: آگاهی از چگونگی  مهارتی -رفتاری
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العمل در برابر آزار عکس

 جنسی

رفتارهای پرخطر جنسی، 

اختالالت جنسی، 

وگوی گروهی پیرامون گفت

چگونگی ارتباط عفیفانه: 

 سالم، کالم و سخن محتوای

نامحرمان،  بین شوخی عدم

سخن گفتن با نامحرم در حد 

 ضرورت

راهکارهای مدیریت نیاز جنسی، 

حالل،  صورتبهتأمین نیاز جنسی 

های جنسی، پیشگیری از بیماری

 داریروابط زناشویی، بار

 یالگوپردازهمانندسازی: 

 عملی از والدین

همانندسازی: الگوپردازی 

های عملی مربی و شخصیت

 اخالقی

همانندسازی: الگوپردازی عملی مربی 

 های اخالقیو شخصیت

 درونی کردن:

 درونی کردن:

کنترل فکر از افکار آلوده، 

عدم خودارضایی، حیا در 

ارتباط با نامحرم و پیشگیری 

 عدماز روابط صمیمی، 

 در نامحرمان اختالط

 عدم عمومی، هایمکان

 نامحرمان، جسمی تماس

 با برخورد در نگاه کنترل

 رو، رو در ارتباط) نامحرم

عدم بلند  ،(فیلم عکس،

خندیدن بین نامحرمان، پرهیز 

 هایموسیقی شنیدن از

 کنندهتحریک

 درونی کردن: 

کنترل فکر از افکار آلوده، حیا در 

ارتباط با نامحرم و پیشگیری از 

 روابط صمیمی

 طمأنینه، و وقار با همراه زن رفتن راه

 در تبرج و زنانه زینت نمایش عدم

صدای )ناز و  نازکی عدم جامعه،

 نامحرم، با ارتباط در زن کرشمه(

و ارتباط خصوصی  خلوت از اجتناب

 الگوهای از تقلید نامحرم، عدم با

 استفاده عدم مخالف، جنس رفتاری

 با برخورد در کنندهتحریک عطر از

 همسر برای همسر رقص نامحرم،
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بر  (TFR) یمتقابل کاهش نرخ فرزندآور ریتأث یبازخوان

 رانینرخ طالق در ا شیافزا

 
 1یصالح قاسم

   
 

 چکیده

 یخانواده مصوب مجلس شورا میو قانون تنظ تیبرنامه جامع کنترل جمع هیرویب یبه دنبال اجرا

صد در سال در 9/3کشور از  تیدهه شصت در کشور دنبال شد، نرخ رشد جمع انهیکه از م یاسالم

 الهر زن در س یفرزند به ازا 1/3از  یکرد و نرخ بارور دایتنزل پ 5391درصد در سال  42/5به  5331

 رانیدر ا ینرخ بارور نظیریبو  عیکاهش سر نیسقوط کرده است. ا 5391فرزند در سال  8/5به  5331

و  دهیچیپ یامدهایبه پ توانیم هاآن ینترمهمداشته است که از  یدر پ یاگسترده یامدهایپ یاسالم

برآمده از  یتماعاج هاییبآسو  امدهایپ قیمصاد ترینیاصلاشاره کرد. از جمله  یاجتماع یاشبکه

و  فرزندییب ی( و رواج الگوTFR) ی(، سقوط نرخ فرزندآورYGR) تیکاهش نرخ رشد جمع

نهاد خانواده و روابط  یارساخت یبه کاهش بعد خانوار، دگرگون توانیم رانیدر جامعه ا یفرزندتک

 ژهیوبه وخانواده  یاعضا نیب یو گسست روابط عاطف فیاشاره نمود که منجر به تضع یخانوادگ

 صورتبه معموالًکه  یزندگ نیآغاز یهاسالمحسوس نرخ طالق در  شیهمسران شده است. افزا

از  شدتهباست که  یریمتغ ،یطالق عاطف دهیگسترده پد دیو فراتر از آن تشد شودیمانجام  یتوافق

 .اندشده متأثر( TFR) ی( و نرخ بارورYGR) تیکاهش نرخ رشد جمع ،یفرزندآور یالگو یدگرگون

 

نرخ طالق،  ،یاجتماع یهابیآس ،یفرزندآور یالگو ،ینرخ بارور ت،ینرخ رشد جمع واژگان کلیدی:

 .یطالق عاطف

  

 ........................................................................................................................  
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 مقدمه
 یااقتدار و بق ل،یتشک یهامتقابل آن در مؤلفه راتیآن و تأث یفیو ک یو تحوالت کم تیجمع

از  یاریبس خیمورد توجه و مداقه نخبگان و حاکمان بوده است. در طول تار ربازیاز د یبشر یهاتمدن

 نایند. اددانیم یجوامع بشر ۀمحرک یرویو ن یاقتدار اجتماع ۀمؤلف نیتررا مهم تیجمع پردازان،هینظر

 واجد راهبرد و نگاه یجوامع بشر یتیدر باب تحوالت جمع زین یفرق، نحل و مکاتب بشر ،یآسمان

سالم ا ینوران عتینسل در شر ریو تکث یمشوق ازدواج، فرزندآور یهااند که آموزهکالن بلندمدت بوده

آشکار  در صحنه تقابلو  یدر عصر کنون یفیو ک یاست. تحوالت کم یراهبرد دگاهید نیهم انگریب زین

ت که در مطالعات اس افتهی یاکنندهنیینقش تع زین سمیاسالم و مکتب بشرساخته اومان یدیدو مکتب توح

انه شناسجامعه یجامع و تخصص یهابه شکل پژوهش یقدرتمند اجتماع شرانیپ کیعنوان به یتمدن

 مورد مطالعه قرار گرفته است.

و نگرش بشر  یسبک زندگ نیادیبن رییو تغ تهیکه به مدرن ر غربد یاز رنسانس و انقالب صنعت بعد

گون به وجود آمده، دگر نینو یانسان متأثر از فضا یابعاد زندگ هیکل لهیوسنیمنجر شد، بد اتیبه ح

ط رواب زدواج،خانواده، ا ؛یبشر غرب دیجد یدگرگون شده در سبک زندگ میمفاه نیترشد. از جمله مهم

 ،یسبک زندگ یمانند دگرگون ینیبا عناو یاست که در مطالعات اجتماع یآورفرزند یو الگو یجنس

 .شودیم ادی هاآناز  یو انقالب جنس یانقالب خانوادگ

 ریجهان، س گریبه جوامع د یغرب نینو یسبک زندگ یهاو مؤلفه تهیامواج مدرن دنیدنبال رس به

 یمهندس یهاابرپروژه یادامه با اجراآغاز شد که در  زین یجوامع شرق یفرزندآور یالگو راتییتغ

غرب در  بیجهان و خصوصاً تمدن رق تیکنترل جمع ینظام سلطه برا یهاجهان و طرح یاجتماع

ت تحوال ۀ. گسترافتی یشتریسرعت و عمق ب یدر جوامع شرق یتیتحوالت جمع نیعالم، ا قشر

ج همچون ازدوا ییرهایخانواده و متغ قرار داد. نهاد ریرا تحت تأث یاجتماع یاز نهادها یاریبس ،یتیجمع

 اند.شده یاساس یهایهستند که دچار دگرگون ییهاو طالق از جمله مؤلفه

 روش پژوهش

 ۀرابطضوع ، به بررسی موتحلیل محتوا و با متد روش همبستگیو به  ترکیبی این پژوهش، به شکل
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پردازد. هدف این پژوهش، ن مییرادر ا 4نرخ طالق یش( با افزاTFR) 5یکاهش نرخ فرزندآور یهدوسو

اثبات رابطۀ دوسویه و معکوس بین نرخ باروری و نرخ طالق و بررسی چگونگی ارتباط متقابل بین 

 باشد.های محتوایی و آماری میبه روش تحلیل دادهو نرخ طالق  ینرخ بارورمتغیرهای 

 رانیا تیتحوالت جمع ریگزارش س

نرخ  ریو متغد نیارتباط متقابل ب یتر مسئله و کشف چگونگملمقاله و با هدف فهم کا نیا یدر ابتدا

 انری. امیآشنا شو رانیا یاسالم یدر جمهور تیتحوالت جمع ریو نرخ طالق، الزم است با س یبارور

 یجوال 55که روز  5989بود و از سال  تیکنترل جمع یهااستیس یمجر یکشورها نیاز نخست

آغاز  تیکاهش رشد جمع یخود را برا یاقدامات مل نیشد، اول ینامگذار تیجمع یعنوان روز جهانبه

قرن  مین یکل در جهان ط یو نرخ بارور 3تیکاهش نرخ رشد جمع ریس نکهیاست ا یهینمود. آنچه بد

است  نندهکنییمهم و تع اریاست که بس یکاهش ریس نیو سرعت ا زانیم یگذشته وجود داشته است، ول

 شده است. یو خانوادگ یفرهنگ ،یاقتصاد ،ینشده اجتماع تیریاز تحوالت مد یاریو منشأ بس

 را آن شناسانجمعیت برخی که شد برگزار کنفرانسى قاهره شهر در( ش 5383) م 5992 سال در

ر زنان د حقوق در تحولی همچنین و توسعه و جمعیت به مربوط هاىفعالیت تاریخ در عطفى نقطۀ

 تنظیم هاىبرنامه موفقیت و اجرا در زنان اساسى نقش سمینار، به نای در. آوردندمی شماربه دنیای اسالم

 و آموزشى نیازهاى تا داشتند حضور جهان کشور 589 در این سمینار نمایندگان شد. اشاره خانواده

 هایشرطیشپ از یکى که زنان زندگى کیفى ارتقاى براى و کنند بررسی جهان سراسر در را زنان بهداشتى

 ان،نوزاد ومیرمرگ همایش، کاهش این اصلى اهداف از. بردارند گام است، توسعه به دستیابى اساسى

 ،خانواده تنظیم جمله از بارورى بهداشت و آموزش به همگانى دسترسى تضمین و مادران و کودکان

 رانسکنف این در همچنین .است بوده زنان توانمندسازى و ایدز انتقال، قابل هاىعفونت از پیشگیرى

 تأکید ىجمعیت اهداف عنوانبه افراد حقوق و نیازها به توجه بر که شد تدوین اىساله بیست عمل مۀبرنا

 هارحط اقدامات، اهداف، این پیشبرد براى تا کردمى تشویق را حاضر هاىدولت عمل، برنامۀ این. داشت

 ........................................................................................................................  
 آورد.میانگین تعداد فرزندانی است که هر زن در طول دوره فرزندآوری خود به دنیا می TFRنرخ باروری کل یا . 5

هاى یک جامعه در دوره زمانى خاص که معموالً یک سال تمام شمسی است بر مبناى معینى را نرخ طالق نسبت طالق. 4

 گویند.می

ای از زمان است. نرخ ساالنه رشد جمعیت بشر در ای از موجودات در بازهعیت گونهرشد جمعیت تغییر در جم. 3

 شود.شناسی به میزان تغییرات جمعیت در یک سال گفته میجمعیت
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 همۀ دستـرسـى امکـان دیمیال 4851 سـال تا عمل برنامۀ این شد مقرر و نمایند اتخاذ را هایىبرنامه و

 .ندک فراهم بارورى بهداشت و جمعیت کنترل به مربـوط اطالعات و خدمات به کنندهشرکت کشورهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1991 -قاهره  -لمللی جمعیت و توسعه ا. کنفرانس بین1تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111تا  1991. نمودار تحوالت نرخ باروری در ایران از 2تصویر 
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 2112منطقه در سال  یو کشورها یرانکل در ا ینرخ بارور .3 تصویر

سیاست تحدید وقت دولت  5338 و پایان جنگ تحمیلی، از سال پس از پیروزی انقالب اسالمی

 اجرایبا  رد.کاجرا گسترده  صورتبههای تنظیم خانواده را ن برنامهآمتعاقب  موالید را اعالم کرد و

فرزند به ازای  1/3از میزان باروری نرخ  ،های تنظیم خانوادهسیاستله غیرکارشناسی و بیست و پنج سا

ترین نرخ باروری . در حال حاضر، ایران پایینرسید 5391فرزند در سال  8/5به  5331هر زن در سال 

 دنیای اسالم را دارد.

خ رکننده ساختار هرم سنی یکی از پیامدهای سقوط نکشور و تغییرات نگران 5سالمندی جمعیت

مطالعات نگاری جمعیت همچنان تداوم خواهد داشت. است که بر اساس آمارهای آیندهباروری بوده 

یشتری بشدت  با سرعت و ایران ینده روند سالمندی جمعیتآ طی سالیانکه  کنندجمعیتی اثبات می

د ش و خواهدجمعیت روبرقطعی ایران با پدیده سالمندی  ،ینده نه چندان دورآدر  و ادامه خواهد داشت

 که شروع کاهش تعداد جمعیت کل کشور هم از توابع آن خواهد بود.

  

 ........................................................................................................................  
 89-38؛ (Middle age) سالانیم 19-21 کند:بندی میگونه طبقهبندی سنی را این( ردهWHOسـازمان بهداشت جهانی )  .5

 .(Oldest oldبه باال خیلی سالمند ) 98؛ (Oldسالمند ) 98-81؛ (Young oldسالمند جوان )
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 2112 سازمان ملل در سال یبارور یویسنار 3اساس  )هزار نفر( بریران ا یتتعداد جمع ینیبیشپ. 1جدول 

 

و در  (UNFPA)بینی جمعیت توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بر اساس الگوی پیش

سال آینده در مسیر کاهش جمعیت قرار  38، یعنی حدود 5241صورت تداوم روند فعلی، ایران از سال 

عیت کشور کاسته خواهد شد. البته بدیهی است خواهد گرفت و ساالنه حدود دویست هزار نفر از جم

با نرخ باالی سالمندی و تداوم کاهش نرخ باروری در ایران، امکان وقوع زودتر این پدیده نیز تصور 

 شود.می
  

 سال

تعداد جمعیت کشور بر اساس سه 

 سناریوی

 رشد جمعیت و باروری کشور بر اساس سه سناریوی

 باال توسطم کم

 باال متوسط کم
نرخ 

 باروری

نرخ رشد 

 جمعیت

نرخ 

 باروری

نرخ رشد 

 جمعیت

نرخ 

 باروری

نرخ 

رشد 

 جمعیت

0931 1100 29431 29431 29431 - - - - - 0219 

0934 1109 23991 23991 23991 0229 0219 0229 0219 0229 0219 

0933 1111 31919 39932 34990 0212 1230 0291 0214 0232 0212 

0414 1119 39432 39291 33199 0209 1249 0299 1224 0239 0214 

0413 1191 39199 33399 31934 0211 1209 0291 1243 1211 12131 

0403 1141 39011 30333 33222 0219 1219- 0299 1290 1219 1291 

0413 1191 39119 39999 014999 0201 1291- 0291 1200 1201 1299 

0493 1191 22944 30311 0123210 0202 1231- 0292 1213- 1202 1214 

0443 1121 93013 32022 013229 0290 0212- 0220 1293- 1210 1219 

0493 1131 93401 30919 013929 0214 0293- 0224 1292- 1214 1200 

0493 1131 91993 29992 000393 0219 0299- 0229 1291- 1219 1214 

0431 1011 41931 21491 009134 0213 0222- 0223 1299- 1213 1212 
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 ایران سالمندان یتجمع . تحوالت2جدول 

 سال

تعداد 

جمعیت 

(111) 

نرخ رشد 

جمعیت 

 )درصد(

تعداد 

سالمندان 

(111) 

میانه سنی 

 ()سال

نرخ رشد 

جمعیت 

سالمند 

 )درصد(

میانگین 

سنی 

 )سال(

درصد 

جمعیت 

سال به  91

 باال

نسبت 

 91سالمندان )

سال به باال( به 

افراد کمتر از 

سال  09

)شاخص 

 سالخوردگی(

0999 03399 -  9/03 -   09 

0949 19123 0/9 0993 2/02 - 1/11 9/9 04 

0999 99213 2/1 0221 9/02 3/1 4/11 9/9 01 

0999 43449 3/9 1939 02 1/4 2/10 4/9 01 

0929 91199 39/0 9323 4/03 4 14 9/9 02 

0939 21439 9/0 9010 3/19 9/1 13 1/2 13 

0931 29091 13/0 9091 12 3/93 3/13 1/3 99 

0414 39432 10/0 01924 9/99 23/9 - 01 92 

0413 33913 92/1 01249 9/93 1/4 - 4/04 31 

0403 30119 19/1 03399 9/41 4 - 2/11 041 

 

اینک نرخ رشد جمعیت های تحوالت سالمندی این است که همیکی از نتایج قابل تأمل پژوهش

سالمندان کشور بیش از سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است و این یعنی زنگ خطر 

امی سون»ای تحت عنوان منتظر پدیده زودیبهاست و باید سالمندی جمعیت در ایران به صدا در آمده 

باشیم. این آمارها حاکی از آن است که طی حدود بیست سال آینده، نسبت نرخ رشد « المندی ایرانس

 جمعیت سالمندان به نرخ رشد جمعیت کل کشور، شانزده به یک خواهد شد.
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 بینی باروری در ایرانسال و بیشتر بر اساس سه سناریوی پیش 91. نمودار نسبت جمعیت 1تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2112 -سال و بیشتر در جهان  91. نقشه نسبت جمعیت 2یر تصو
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 2121 - در جهان یشترسال و ب 91 یتنقشه نسبت جمع .9تصویر 

 

یابیم که ایران تنها ، درمی4818و  4851های بر اساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان در سال

که به عبارت دیگر، درحالی؛ یل خواهد شدسال، از یک کشور جوان به یک کشور سالمند تبد 31طی 

اند ولی به علت درصد جمعیت ایران را تشکیل داده 8تنها  سال 38 یسالمندان باال 4851در سال 

درصد جمعیت کل کشور سالمند خواهد  33، حدود 4818سرعت پدیده سالمندی جمعیت، در سال 

است درصد و پویایی اقتصادی را طی نکرده  رغم اینکه ایران هنوز مسیر پیشرفت تکنولوژیکبود و علی

 .(538، ص 5393 ی،قاسمتوجهی از جمعیت خود را در چرخه کار و تولید از دست خواهد داد )قابل

و  (AEIآمریکا ) اینترپرایز برجسته انستیتو محققان ( ازNicholas Eberstadt)نیکوالس ابرشتات 

تحوالت جمعیت در جهان اسالم و ایران مطالعه نموده المللی است که بر روی پژوهشگران بین از یکی

 و گزارشی را منتشر کرده است.
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1317ستان ، تاب1های اجتماعی، شماره ی آسیباسالم فصلنامه مطالعات

 

 
 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «کاهش نرخ باروری در دنیای اسالم». پروژه 2تصویر 

 تعجب کمال در که فاحشی تغییر اسالم؛ جهان در باروری کاهش» وی در پژوهش خود تحت عنوان

 هایمحدوده اسالمی و کشور 29 از آمدهدستبه هایداده از هاستفاد با« است نشده آن متوجه کسی

 و 5988 تا 5981 هایسال در باروری نرخ میانگین طوربه دریافت، مسلمان اکثریت دارای جغرافیایی

 34 جهان کل در باروری کاهش نرخ آنکه حال است، یافته کاهش درصد 22 حداقل ،4858 تا 4881

 باروری درصدی 88 کاهش گذشته، دهۀ سه در که باروری کاهش یشترینب متأسفانه. است بوده درصد

 کاهش :دگویمی مقاله این از بخش دیگری در ابرشتات. است پیوسته وقوع به ایران در شود،می شامل را

 یکی میزان این. است بوده درصد 88معادل  و انگیزحیرت گذشته سال سی طی ایران در باروری نرخ

، 4855است )ابرشتات،  بوده بشریت تاریخ در باروری کاهش آمارهای شمگیرترینچ و تریناز سریع

 (.8ص 
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 2112تا  1922. جدول تاریخچه تحوالت جمعیت ایران از سال 8تصویر 

تحوالت ساختاری « بحران جمعیت در ایران»ای با عنوان ( نیز با پروژهMichael Cook)مایکل کوک 

 این قرن، این اواسط کند: تاررسی نموده و در نهایت، بیان میهرم سنی جمعیت در کشورمان را ب

 با ایجامعه در هاآن از حمایت برای کمی سن کار نسبتاً در جمعیت و شد خواهند سالمند جوانان،

 .(1، ص 4889کوک، داشت ) خواهد وجود خانوادگی، شده تضعیف شدیداً روابط

 به تجمعی تحوالت اگر. رسدمی نظر به تاریک یاربس بلندمدت، ایران در جمعیتی واقع، آینده در

شد،  خواهد سالمند ایران جمعیت درصد 38 از بیش ساله 28 یک دورۀ در رود، پیش ترتیب همین

 .است درصد 8 به ایران قریب سالمندان کنونی جمعیت کهدرحالی
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 1121تا  1391 -یرانا یتجمع یسالمند یبضر ییراتتغ. نمودار 9تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «بحران جمعیت در ایران». پروژه 11تصویر 
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های پیو در بریتانیا به دنبال پژوهشی با ( از مرکز پژوهشMichael Lipka)مایکل لیپکا همچنین 

چرا »هدف بررسی چرایی رشد باالی جمعیت مسلمانان در جهان، در مقاله تحلیلی خود تحت عنوان 

نویسد: در بین ادیان و فرق موجود در جهان، می« ان دارندترین نرخ رشد را در جهمسلمانان سریع

های آینده نسبت جمعیتی در بسیاری اسالم و مسلمانان باالترین نرخ رشد جمعیت را دارند که در دهه

از کشورهای جهان را دگرگون خواهد کرد. البته این قاعده یک استثنای بزرگ دارد که ایران نام دارد. 

ه جزو کشورهای اسالمی است اما از الگوی رایج نرخ باروری در کشورهای اسالمی رغم اینکایران علی

تبعیت نکرده و با وجود مشکالت اجتماعی و اقتصادی متعدد، در تحوالت ساختارهای جمعیتی کامالً 

یافته دچار افت شدید نرخ باروری شده و در آستانه سالمندی جمعیت قرار همانند کشورهای توسعه

 (.55، ص 4858کا، لیپدارد )

 

 

 

 

 

 
 

 . پنجره جمعیتی ایران11تصویر 
 

 جمعیت تغییرات روند روشن است آید،می دست به کشور جمعیتی آمارهای وتحلیلتجزیه در آنچه

 دهسالخور کشوری به ایران اسالمی جمهوری دهه، سه از کمتر در و نیست ما نفع به وجه هیچ به ایران

 و اقتصادی فشارهای افزایش و جامعه در نوآوری و نشاط کاهش نیمع به این و شد خواهد تبدیل

 بود. خواهد سالخوردگان عظیم خیل دغدغۀ رفع برای اجتماعی

 دش روشن «جهان مسلمانان جمعیت آیندۀ» عنوان تحت المللیبین تحقیقات پروژۀ یک اساس بر

 نفر، میلیارد 3/5 حدود دیمیال 4858 سال در پروژه این انجام زمان در جهان مسلمانان جمعیت که

 و است بوده درصد 48 حدود 5998 سال در آمار این. بود جهان کل جمعیت درصد 2/43 یعنی

 نفر، یعنی میلیارد 3/4 میالدی 4838 سال در جهان مسلمانان جمعیت دهدمی نشان هابررسی جدیدترین

 .(3، ص 4858شد )گریم،  خواهد درصد 2/43
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 2111هب و فرق جهان در سال . جدول جمعیت مذا3جدول 

Percentage Adherents Religion 

31.50% 2.2bilion Chistianity 

22.32% 1.6bilion Islam 

15.32% 1.1 bilion Secular/nireligious/agnostic/atheist 

13.95% 1 bilion Hinduism 

5.50% 394 milion Chinese traditional religion 

5.25% 376 milion Budhism 

4.19% 300 milion Ethnic religions ewcluding some in separate categories 

1.40% 100 milion Afrecan traditional religions 

0.32% 30 milion Sikhism 

0.21% 15 milion Spiritism 

0.20% 14 milion Judaism 

0.10% 7.0 milion baha 

0.06% 4.2 milion jainism 

0.06% 4.0 milion Shinto 

0.06% 4.0 milion Cao dai 

0.04% 2.6 milion Zoroastrianism 

0.02% 2.0 milion Tenrikyo 

0.01% 1.0 milion Neo-paganism 

0.01% 0.8 milion Unitarian universalism 

0.01% 0.6 milion rastafari 
100% 7167 milion total 

 و چین تمدن و اسالم تمدن دربارۀ خود مصاحبۀ از بخشی در ،(4888-5948)هانتینگتون  ساموئل

 :گویدمی مسلمانان روزافزون نقش به اشاره با غرب، تمدن با هاآن چالش
 ساًاسا تمدن این که چرا هاست؛چالش دیگر از متفاوت حدی تا آن چالش که است اسالم، تمدنی تمدن

 یم،هست آن شاهد اسالمی کشورهای اکثر در که زادوولد باالی رشد. دارد جمعیت اییپوی نوعی در ریشه

 19 تا 09 جوانان را اسالم جهان جمعیت درصد 11 از بیش امروزه. است کرده متفاوت را چالش این

 مىاسال هاینهضت و هاسازمان براى را اجتماعى نیروهاى که است نسلى همان این. اندداده تشکیل ساله

 که کرد اشاره 0321 سال در ایران جوانان جمعیت نسبت افزایش به توانمی برای نمونه. کندمی آماده

 در الجزایر در جوانان جمعیت درصدى 11 افزایش. گرفت شکل ایران در اسالمى انقالب دهه، این در

 قرار هم کنار ینهمچن. شد انتخابات در مسلمانان پیروزى به منجر نیز 31 دهۀ اوایل و 31 دهۀ اواخر

 عدیلت نیازمند دیگر فرهنگ در جمعیت رشد بودن کند و فرهنگ یک در جمعیت رشد مسئلۀ گرفتن

 شافزای حال در چشمگیر یاگونهبه اسالمى کشورهاى جمعیت. است خشونت از جلوگیرى و سیاسى

 هب کار اىجوی مسلمان جوانان جمعىدسته مهاجرت باعث آینده سال بیست ظرف مسئله این و است
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غرب،  فرهنگى هایارزش با مقابله و اسالمى هایجنبش پدیدۀ ظهور به توجه با که شد خواهد غرب

 (.139، ص 0939، گاردنرشود )می محسوب خطر یک غرب براى

 ایهسته تأسیسات علیه دستانهپیش حملۀ به کردن فکر از»: گویدمی زمینه این نیز در برژینسکی،

 لنس تغییر و جمعیتی آمارهای زمان، چون دهید، انجام را مدتطوالنی بازی یک و کنید اجتناب ایران

 (.4889)برژینسکی،  «نیست کنونی رژیم نفع به ابداً ایران در

 اجالس» عنوان با نشستی ملل سازمان جمعیت صندوق دعوت به میالدی 4888 سال فوریۀ 51 تا 54

 زیرۀج در «سوم هزارۀ توسعۀ اهداف به دستیابی و یتجمع از حمایت برای مسلمان رهبران المللیبین

 انمی در خانواده تنظیم پیشرفت روند بررسی اجالس، این اصلی محور .شد برگزار اندونزی بالی

 انانجو بین در ایدز ویژهبه مقاربتی هایبیماری شیوع با مقابله هایراه و اسالمی کشورهای و مسلمانان

 نظیر غیراسالمی کشورهای در ساکن مسلمانان جامعۀ یا اسالمی شورهایک از هیئت بیست از بیش. بود

 شرکت المللینبی اجالس این در هیئتی نیز ایران از. داشتند شرکت اجالس این در چین و تایلند فیلیپین،

 کنترل زمینۀ در شدهکسب  هایموفقیت به پاکستان و ایران اندونزی، مانند کشورها از گروهی. بود کرده

 مستندات و آمار و نموده شده اشاره گرفته کار به هایشیوه و هاروش و کشورشان در جمعیت درش

ول قب را جمعیت کنترل و نسل تحدید اردن و سوریه هیئت مانند دیگر گروهی. کردند ارائه را موجود

 و ادهخانو سالمت ضرورت دربارۀ کشورها از عده این. کردند تأکید آن بودن انحرافی بر و نکردند

شده  ؤکدم سفارش وحیانی و دینی معارف در آن ازدیاد و تکثیر که گفتند سخن فرزندان سالم تربیت

 .است

 کاهش میانگین تعداد اعضای خانواده ایرانی

 وامعی جاصل ۀعنوان سنگ بنا و پایاست که به بشری ترین کانون اجتماعترین و مقدسمهم ،خانواده

های گوناگون این نهاد ارزشمند با گذشت زمان و در دورهت. وردار اساز ارزش و اعتبار باالیی برخ

ها و قوانین حاکم بر آن هنجارها، ارزش، روازایناست. زندگی انسان، دستخوش تغییرات زیادی شده 

 سندیدهپ و های زمانی نیز دگرگون شده است؛ اما همواره همبستگی، ارزش کانونیبسته به شرایط و دوره

جوامع  گذرند. اشمار رفتههای نکوهیده و ناپسند در این نهاد بهگسست و جدایی نیز ارزش و بوده است

ن ایبه همراه داشته و مانند دگرگونی در الگوی فرزندآوری های زیادی دگرگونی، از سنتی به نوین

ز این اکه خانواده نیز است های گوناگون جامعه بر جای گذاشته بسیاری را در بخش اتثیرأتتحوالت 

 ت.ها دور نمانده اسدگرگونی
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ترین ای داشته است که محسوسکاهش سقوط گونه نرخ باروری در ایران اسالمی پیامدهای گسترده

ترین علل بروز های ایرانی است که این متغیر از مهمتر شدن مستمر خانوادهاین پیامدها کوچک

نگاه گذرا، این تغییرات محدود به رفتارهای  های اجتماعی برآمده از نهاد خانواده است. در یکآسیب

های آماری جمعیت، ای هر تحولی در مؤلفههاست، اما در یک نگاه راهبردی و شبکهشخصی خانواده

ست از بایدر تأثیر و تأثر کامالً مشهود و معناداری با سایر ساختارها و متغیرهای اجتماعی است که می

 عه و بررسی دقیق قرار گیرد.منظر کارشناسی و تحلیلی مورد مطال

های اجتماعی از نخستین نهادهای متأثر در تحوالت خانواده و روابط مشتمل بر آن و پدیده

توان به تحوالتی همچون رواج پدیده چندوجهی شناختی است که در این رابطه متقابل میجمعیت

ی و عاطفهای ی، طالقفقتوا یهانرخ طالقفرزندساالری، شیوع گسست عاطفی و زناشویی، افزایش 

 ها اشاره نمود.تضعیف گسترده شبکه خویشاوندی در خانواده

نفر  5/1در کشور، حدود  5331به معنی میانگین تعداد اعضای یک خانوار در سال  5بعد خانوار

به عبارت دیگر، ؛ نفر کاهش یافته است 3/3به حدود  5391بوده است که این عدد در سرشماری سال 

میانگین کمتر از چهار نفر عضو دارد و کمتر از دو فرزند را  طوربهضر هر خانواده ایرانی در حال حا

 داراست.

 1392-1392 هایطی سال و خانوار یتحوالت جمعجدول ت .1جدول 

 خانوار بعد خانوار نسبت جنسی زن مرد جمعیت سال

0939 2323192121 4124332441 9324122313 019 1420392199 929 

0931 2920432993 9223192993 9221442111 011 1020392942 9/9 

0939 2124392231 9923992991 9429132411 014 0229102220 4 

0929 9121992433 9129092093 1329412913 019 0129332199 3/4 

0999 4324492101 1921312390 1420942143 019 329292390 0/9 

 نفره وشر شده، فقط در دهۀ گذشته نسبت خانوارهای تکهمچنین بر اساس آمارهای رسمی منت

درصد افزایش یافته است. در مقابل،  2/1درصد و  4/3و به ترتیب  دونفره رشدی رو به افزایش داشته

که با وریطتنزل پیدا کرده است، به شدتبههای پنج نفره و بیشتر دچار سقوط آماری گشته و خانواده

 ای بر جای گذاشته است.سابقهوط بیدرصد کاهش رکورد سق 1/58

 

 ........................................................................................................................  
 شود.دهنده یک خانواده اطالق میبعد خانوار به میانگین تعداد افراد تشکیل. 5
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 1392-1382 هایطی سال خانوارها بر حسب تعداد افراد خانوار ینسب یعوز. جدول ت2جدول 

 نفر و بیشتر 9 نفر 4 نفر 9 نفر 1 نفر 0 سال

0939 9/3 2/11 9/13 9/12 2/04 

0931 0/2 4/03 0/12 9/19 10 

0939 1/9 9/09 3/11 4/14 1/91 

 

حسوس میانگین سن ازدواج و کاهش آماری نرخ ازدواج افراد، در سن ازدواج نیز در افزایش م

تجرد قطعی یعنی کسانی که امید به ازدواج ندارند و احتمال ازدواج در بین تشدید پدیده تجرد قطعی )

 ها بسیار مؤثر بوده است.( و کاهش نرخ رشد تعداد خانوادهآنان بسیار کم است

 ایرانازدواج در  واقعه میزان . نمودار12تصویر 
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 ایرانسن ازدواج در  یانگینمنمودار  .13تصویر 

 

 سال 31 یباال ینها در سنسهم ازدواج خانمنمودار نسبت  .11تصویر 
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 سال 32 یباال یندر سن یانسهم ازدواج آقا. نمودار نسبت 12تصویر 

 

 

 

 ف ازدواج بر حسب تحصیالت. جدول جمعیت هرگز ازدواج نکرده در سن متعار9جدول 
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ترتیب افزایش میانگین سن ازدواج نیز یکی دیگر از متغیرهایی است که موجب کاهش آمار بدین

ی، بارور ینو محدود سن ییطال یاناز دست دادن سال ها شده و در نهایت، بانرخ رشد تعداد خانواده

 ها را در پی داشته است.تر شدن بیشتر خانوادهکوچک

 در ایران سال 31 یدر باال یسهم فرزندآورنمودار . 19تصویر 

اد عنوان نهتوان با قطعیت گفت: خانواده بههای آماری فوق مشاهده شد، میبا توجه به آنچه در داده

دهندۀ اجتماع، بیشترین تأثیر را از تحوالت جمعیتی دریافت کرده و دچار دگرگونی اصیل و بنیان تشکیل

 شده است.

 یو روابط خانوادگ ساختار فیتضع

نهاد  موفقیت هایمؤلفهترین از مهم زوجینویژه بهو روابط عاطفی اعضای خانواده کمیت و کیفیت 

یار بسخانواده،  گسست عاطفی روابطعوامل ضعف و  ررسیبرو، ازاینخانواده و یا ناکارآمدی آن است. 

جین و زوبین تفاهم و توافق و  روابط خانواده تضعیفطورکلی، هر عاملی که باعث بهاست. ضروری 

 باعث افزایش نرخ طالق خواهد شد.ناسازگاری زناشویی شود، 

و تقویت جایگاه والدینی برای زوجین، عالوه بر تکامل  هاآنکه وجود فرزندان و تعدد ازآنجایی

عد شود، لذا با کاهش بُ، منجر به تحکیم روابط عاطفی بین همسران میهاآنبیشتر شخصیت انسانی 

27.5 28.3 28.7 29.5 30.4 31.2 32.2 33.1
34.6

37.5
40.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394



 
 رانینرخ طالق در ا شی( بر افزاTFR) یزندآورمتقابل کاهش نرخ فر ریتأث یبازخوان

 

 
 

98 

های عاطفی های عاطفی مشترک بین زوجین، مؤلفهها و کاهش ستونتر شدن خانوادهخانوار و کوچک

هش ناپذیر زندگی مشترک، کاهای اجتناببخش، برای استمرار زندگی مشترک و گذر از بحراناستحکام

 زندگی بخشاستحکام یعاطف یهالفهؤمها در حقیقت خواهد یافت. کاهش تعداد فرزندان در خانواده

 تنزل خواهد داد. شدتبهمشترک زوجین را 

و  خواهد داشت یدر پفقدان فرزند، این مقوم عاطفی خانواده، افزایش فردگرایی و اصالت تفرد را 

هر یک از زوجین برای جبران این تفرد و تنهایی و با هدف پرکردن خألهای وقتی و ذهنی خود، 

رویه بانوان، ، اشتغال بیبانوان یرهدفمندغ یدانشگاه یالتتحصه، تمهیداتی خواهند اندیشید. برای نمون

ایجاد روابط و مراودات گسترده و عمیق با دوستان و همکاران، گریز از محیط خانه تحت هر عنوان و 

 .(89، ص 5393طاهری، باشد )بهانه و ... از جمله این تمهیدات می
 

 زنان دانشجو جمعیت . نمودار12تصویر 
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 . نمودار جمعیت زنان شاغل در بخش خصوصی در ایران18تصویر 

 

 . نمودار تغییرات جمعیت مردان و زنان شاغل در ایران19تصویر 
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، ای و بدون فرزندهای هستهباید توجه داشت که این تصمیمات و اقدامات در فرض مسئله خانواده

و همچنین فقدان نشاط و عواطف سرشار اغلب با هدف فرار از تنهایی در خانه و تفرد ناشی از آن 

که این تصمیمات و سبک زندگی گیرد، درحالیوالدینی مورد نیاز انسان در دستور کار زوجین قرار می

خود منجر به تشدید بیشتر تفرد و تضعیف بیشتر روابط عاطفی خانواده شده و زوجین را روز به روز 

)اسالمی، عاطفی و زناشویی قرار خواهد داد  از همدیگر دورتر نموده و در معرض گسست روابط

 (.29، ص 5394

 شیوع گسست روابط عاطفی و زناشویی و طالق عاطفی

تفرد گسترده و مستمر زوجین و به دنبال آن تضعیف روابط عاطفی خانوادگی، به مرور باعث بروز 

ه شد« یرسمیرو غ یطالق عاطف»تحت عنوان ای گسست روابط زوجینی و زناشویی و وقوع پدیده

 است.

، هامیزان تفرد و تضعیف روابط عاطفی خانوادهباال رفتن  با زمانهم های اخیرسفانه در سالأمت

های شوند. دالیل بروز و نشانههای آغازین زندگی، به طالق عاطفی منتهی میها در سالبخشی از ازدواج

 گذرا به آن اشاره صورتبهن بخش گنجد و در ایمجال نمیطالق عاطفی جزو مباحثی است که در این 

 کنیم.می

معنای گشوده شدن گره عاطفی و مهربانی میان زن و شوهر است. در طالق به، 5عاطفی القط

ین بکنند؛ اما دیگر شوند و در حقیقت زیر یک سقف زندگی میعاطفی، همسران از یکدیگر جدا نمی

گذرانند؛ ولی دیگر نشاط و را میۀ خود روزمر زندگی هاآنو صفا خبری نیست.  رابطه عاطفیاز  هاآن

ده خانه بودن بسنکم از نقش حقیقی همسری خارج شده، به همیابند و کمرا درنمی خانوادگیاحساسات 

روانی و به عبارت بهتر طالق -شاید بتوان گفت زندگی زناشویی خاموش، جدایی روحید. کننمی

که وجود زن و شوهر از احساساتی  آنگاههستند. پس  طالق عاطفی ۀهایی برای واژخاموش، مترادف

آقاجانی، ت )توان گفت طالق عاطفی اتفاق افتاده اسمی ،شودبخش خالی میو آرامش ، با نشاطنشیندل

 (.558، ص 5393

 ........................................................................................................................  
ات توانند درباره احساسآن زن و شوهر با یکدیگر ارتباط صمیمی ندارند و نمی موجببهای است که طالق عاطفی، پدیده. 5

ف خود با یکدیگر حرف بزنند و ارتباط زناشویی مناسبی هم ندارند ولی در عین حال طالق رسمی و قانونی هم و عواط

 است. محقق نشده
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د، نباش در یک خانواده حضور نداشتهچراغ مهر و عاطفه های نشاط و عنوان پایهفرزندان بهزمانی که 

. زوجین شودثمری مستولی میناامیدی و بیگذارد. گوی زوجین رو به کاهش میوقایق گفتتدریج، دبه

ته سخن را به دست گرف ۀخواهند که رشتتوانند و نه میبرند و دیگر نه مینشینی با هم لذت نمیاز هم

ی از کحرفی برای گفتن به هم ندارند. این وضعیت ناخوشایند، توصیف دقیق ی و ادامه دهند. اصالً

 ت.های طالق عاطفی اسنشانه

، مملو از احساس هاآنهای طالق عاطفی این است که قلب همسران، یا یکی از از دیگر نشانه

ترین عامل حرکت و نشاط در زندگی جای خود را به ناامیدی و این مهم. شودناامیدی و شکست می

اند موفق نبودهمشترک نند که در زندگی کدهد و هر کدام از زن و شوهر، احساس میاحساس ناتوانی می

 ای والبته این مسلم است که احساس شکست لحظهد. انو از دست یافتن به آرزوهایشان دور شده

اما استمرار و ماندگاری این حس و تبدیل شدن  ،ای، ممکن است در زندگی هر زوجی پیش بیایدبرهه

 ت.ق عاطفی اسهای طالنوعی یاس فلسفی در زندگی، از نشانهآن به

 های گسست روابط خانوادگی و طالق عاطفی. جدول نشانه2جدول 
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ها و گیرند، گرفتار آشفتگیزن و شوهر از جهت روحی و عاطفی از یکدیگر فاصله می هرگاه

شوند و برای سبک شدن از بار غم و اندوه درونی خود، در پی جایگزین روانی می -های روحیناراحتی

 یاز مردان به همراز یبرخ فرار از تفرد، ینممکن است در اباشند. تنهایی در خانواده می مناسبی برای

ممکن  نوع روابط ین. ایاورندب یرو یاخالقیرکنند و به روابط غ یداپ یشگرازنان یا دخترانی دیگر با 

تر کلشهمسران مشکل و م ییرابطه زناشو یمترم یب،ترت ینشود و به ا یلاست به مرور به عادت تبد

رویه و غیرضروری بانوان، ایجاد روابط ، اشتغال بیبانوان یرهدفمندغ یدانشگاه یالتتحص خواهد شد.

جنس و گریز از محیط خانه جنس و غیرهمهای گسترده و عمیق با دوستان و همکاران همو مراوده

ق را در مسیر نیل به طال هاآنتحت هر بهانه نیز از پیامدهای تفرد و طالق عاطفی برای بانوان است که 

 دهد.رسمی بیش از پیش سوق می

 طالقافزایش آماری و فراوانی واقعه 

پایان دادن  به معنیرها شدن و جدا شدن است و طالق در اصطالح  به معنیدر لغت  «طالق»واژۀ 

« قیوافطالق ت»حال این پایان دادن ممکن است با توافق طرفین باشد که به آن  .به رابطه زناشویی است

و یا اینکه ممکن است به درخواست یکی از زوجین یعنی به درخواست زن یا مرد باشد که  گویندمی

 اجتماعی یمعضلآسیب و الق و از هم پاشیدگی کانون خانواده د. طگوینمی« طرفهطالق یک»به آن 

ر شرایط حاضر ولی د، رودشمار میبهما کنونی  امعهمشکالت بزرگ ج جمله است که پیامدهای آن از

 (.543، ص 5393کالنتری، ) ه استیل شددتبحل یک ازدواج ناموفق ترین راهمتداول صورتبه

 در ایران آمار طالق. جدول تغییرات 8جدول 

 سال
 طالق

 روستایی شهری کل

0930 091914 099309 09400 

0931 099993 044139 00139 

0939 099993 043944 09319 

0934 099299 049204 02190 

0939 030143 093224 01129 
 

عنوان یکی از علل تضعیف ساختار روابط عاطفی در نهاد خانواده و به دنبال کاهش نرخ باروری به

هایی همچون گسست روابط زوجین و طالق عاطفی که در سالیان اخیر در کشور شاهد بروز پدیده

الق طمی نیز افزایش محسوسی پیدا کرده است. های قانونی و رسشیوع بیشتر آن هستیم، تعداد طالق
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 هاآنبه جدایی  در موارد زیادیکند که به مرور زمان، تنشی فزاینده میان زن و شوهر ایجاد میعاطفی 

 .شودمنجر میو طالق رسمی یکدیگر از 

 یرانآمار طالق در ا ییراتتغ . نمودار21تصویر 

 

 یرانطالق در ادواج و ازآمار  ییراتتغ . نمودار مقایسه21تصویر 
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شود که در دو دهۀ گذشته و های آماری، روشن میبه این ترتیب و با توجه و تأمل در تحلیل داده

ت، ها اسبه دنبال تغییر در سبک زندگی که یکی از مصادیق آن تحول در الگوی فرزندآوری خانواده

 یوعطالق و ش یسن یوالگ یدگرگوننرخ طالق نیز دچار یک جهش محسوس آماری شده است که 

 های نخستین زندگی مشترک یکی از نتایج معنادار آن است.ی در سالطالق توافق

 دگرگونی الگوی سنی طالق و شیوع طالق توافقی

های زندگی طی سالیان متمادی واقعه طالق از یک الگوی رایج تبعیت نموده و در برخی از سال

های اخیر با تغییر الگوی فرزندآوری و سایر متغیرهای الزوجین فراوانی بیشتری داشته است، اما در س

مؤثر در واقعه طالق، شاهد آن هستیم که الگوی سنی واقعه طالق دچار دگرگونی و تحولی محسوس 

 شده است.

 1391. جدول توزیع سنی زوجین حین واقعه طالق در سال 9جدول 

 

های نخستین زندگی ثبت شده در سال های رسمیهای آماری موجود، فراوانی طالقبر اساس داده

مشهودی بیشتر است. یکی از علل اصلی این پدیدۀ نوظهور، توصیه همگانی و  طوربهمشترک 

غیرکارشناسانه ممانعت از فرزندآوری در پنج سال نخستین زندگی مشترک و در واقع نبود یک مؤلفه 

ترین های جوان با ابتداییرو، زوجاینبخش در زندگی به نام فرزند است. ازعاطفی مشترک و استحکام

غلب کنند که در اها و مناقشات خانوادگی بدون هیچ تعلق خاطری اقدام به طالق میترین تنشو بدیهی

 شود.توافقی محقق می صورتبهها موارد این طالق
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 1392. نمودار تعداد طالق بر حسب مدت زندگی مشترک در سال 22تصویر 

 

در بعضی موارد اولین راهی است  هامروز شد،میعنوان آخرین راهکار مطرح به طالق که همواره

ردی و فبسیار عمیق و گسترده  پیامدهایآنکه به عواقب و بی ،شودها گذاشته میروی زوجکه پیش

دید زای دوسویه و تششده باشد. به این ترتیب دور باطل و آسیبآن کمترین توجه و دقتی اجتماعی 

 معضل کاهش بُعد خانوار و افزایش نرخ طالق همچنان ادامه خواهد داشت. دوطرفههر 

 رابطۀ دوسویه و معکوس نرخ باروری و نرخ طالق

با توجه به اطالعات آماری فوق، روشن شد تغییرات میزان نرخ باروری با تغییرات نرخ واقعه طالق 

دیگر رابطۀ دوسویه و محسوسی با یک در هر دو صورت عاطفی و رسمی در تأثیر و تأثر متقابلی هستند و

معکوس بوده است و افزایش هر  صورتبهدارند. الزم به ذکر است که این رابطۀ متقابل و دوسویه، 

یک کاهش دیگری را به دنبال دارد. نمونه آشکار این فرایند رخدادی است که در سه دهۀ گذشته در 

 ایران به وقوع پیوسته است.

 گزاره بهتر است نتایج یک پژوهش تحلیل آماری را در نمودار زیر مرور کنیم.تر این برای فهم دقیق
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 1392تعداد فرزندان در سال طالق بر حسب  نسبت واقعهنمودار . 23تصویر 

پیداست که تعداد فرزندان در واقعه طالق بسیار مؤثر و معنادار است، به  وضوحبهدر این نمودار 

فرزند های بدون فرزند و پس از آن در خانوارهای تکها در خانوادهقاین معنی که اکثریت قاطع طال

بایست توسط ای است که میکنندههای آماری گویای واقعیت مهم و تعیینواقع شده است. این داده

 اندیشمندان و پژوهشگران تحوالت جمعیتی و مسائل اجتماعی مورد مطالعه و دقت قرار گیرد.

 از بحران طالق رفتراهکار جمعیتی برون

ای رفت از بحران پیچیده و چندبُعدی سونامی طالق در ایران، راهکارهای متعدد، جامع و شبکهبرون

ارتباط  اما آنچه با موضوع این مقاله؛ مستقل مورد بررسی قرار گیرد صورتبهطلبد که بایسته است را می

نی واقعه طالق و پیشگیری از روند رو به ترین راهکارهای اصالح شرایط کنودارد اینکه یکی از بنیادی

مشخص حمایت از فرزندآوری  طوربهتزاید این آسیب اجتماعی، حمایت از تحکیم نهاد خانواده و 

 ها است.خانواده

های فرهنگی مؤثر برای افزایش نرخ باروری و اصالح های قانونی محسوس و مشوقاعمال مشوق

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از آن جمله می الگوی فرزندآوری کامالً ضروری است که

 و یتی برای کلیه نهادهای حاکمیتی و مردمی، اصالح فرهنگ عمومیجامع جمع یاستس ینتدو

جنسیتی  سازیتحصیلی، متناسب هایجنسیتی رشته سازیبه فرزندآوری، متناسب هانگرش خانواده
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ی، الگوسازی از بانوان موفق فرزندآور، تبیین مشاغل، رفع پندارهای فمینیستی از نقش مادری و همسر

منزلت مادریِ زنان، اقدامات ویژه رسانه ملی در سیاست افزایش موالید، ایجاد گفتمان عمومی ضرورت 

افزایش زادوولد، تولید فیلم و سریال برای تبیین شرایط کنونی و آینده تاریک جمعیتی کشور، اعطای 

انگاری برای تبلیغات ضدجمعیتی، وضع قوانین و ، جرمشرطیشپبدون  اقتصادی ملموس وامتیازات 

سازی برخی خدمات ، رایگانهای حق بیمهها و تخفیفی مالیاتی، معافیتهاها و تخفیفاعمال معافیت

 ح، اصالهای نابارورای برای درمان زوجعمومی، تبیین فواید بارداری و زایمان طبیعی، حمایت بیمه

، ترویج امثال و حکم حسن اعتماد به رزاقیت پروردگار، ممنوعیت واردات دواجاز از یشپ یهاآموزش

 (.38، ص 5391و مدیریت تولید لوازم پیشگیری از بارداری و... )قاسمی، 

 گیرینتیجه

دربر  زین یملموس یاست که درک وجدان یگزاره علم کیمقاله،  نیدستاورد و گزاره برآمده از ا

و  ینرخ واقعه طالق در هر دو صورت عاطف راتییبا تغ ینرخ بارور زانیم راتییتغ نکهیدارد و آن ا

 ک،یهر  شیدارند و افزا گریکدیبا  یو معکوس دوسویه ۀهستند و رابط یو تأثر متقابل ریدر تأث یرسم

 را به دنبال دارد. یگریکاهش د

 امدهایپ نیا نیترداشته است که محسوس یاگسترده یامدهایپ رانیدر ا ینرخ بارور دیشد کاهش

در کشور،  5331بُعد خانوار در سال  گر،یبه عبارت د؛ است یرانیا یهاتر شدن مستمر خانوادهکوچک

. ستا افتهینفر کاهش  3/3به حدود  5391سال  یعدد در سرشمار نینفر بوده است که ا 5/1حدود 

بر اساس  نیاده است. همچنبرآمده از نهاد خانو یاجتماع یهابیعلل بروز آس نیتراز مهم ریمتغ نیا

سوس مح ینفره و دونفره در رشدتک یگذشته نسبت خانوارها ۀمنتشر شده، فقط در ده یرسم یآمارها

 یهاخانواده لاست و در مقاب افتهی شیدرصد افزا 2/1درصد و  4/3 بیاست و به ترت شیرو به افزا

درصد  1/58ا ب کهیطورکرده است، به دایتنزل پ شدتبهگشته و  یدچار سقوط آمار شتر،یپنج نفره و ب

 (.31، ص ج 5393 ،یگذاشته است )قاسم یبر جا یاسابقهیکاهش رکورد سقوط ب

و  نیزوج نیخانواده و تفاهم و توافق ب یروابط عاطف فیکه باعث تضع یهر عامل کهییازآنجا

ود فرزندان و تعدد وج کهیینرخ طالق خواهد شد و ازآنجا شیشود، باعث افزا ییزناشو یناسازگار

 هنجر ب، مهاآن یانسان تیشخص شتریعالوه بر تکامل ب ن،یزوج یبرا ینیوالد گاهیجا تیو تقو هاآن

ها تر شدن خانوادهبا کاهش بعد خانوار و کوچک رو،نی. ازاشودیهمسران م نیب یروابط عاطف میتحک



 
 رانینرخ طالق در ا شی( بر افزاTFR) یزندآورمتقابل کاهش نرخ فر ریتأث یبازخوان

 

 
 

588 

 یعاطف یهامؤلفه ن،یجزو نیمشترک ب یعاطف یهاعنوان ستونو کاهش تعداد فرزندان به

 اهش، کمشترک یزندگ ریناپذاجتناب یهامشترک و گذر از بحران یاستمرار زندگ یبخش، برااستحکام

 یبخش زندگاستحکام یعاطف یهامؤلفه قتیها در حق. کاهش تعداد فرزندان در خانوادهافتیخواهد 

 شیخانواده، افزا یمقوم عاطف نیا تنزل خواهد داد. در واقع فقدان فرزند، شدتبهرا  نیمشترک زوج

انواده شده خ یروابط عاطف شتریب فیخواهد داشت که منجر به تضع یدر پو اصالت تفرد را  ییفردگرا

قرار  ییو زناشو یدورتر نموده و در معرض گسست روابط عاطف گریروز از همدرا روزبه نیو زوج

 خواهد داد.

 یهاها در سالاز ازدواج یها، بخشخانواده یروابط عاطف فیتفرد و تضع زانیبا باال رفتن م زمانهم

 نشاط و چراغ مهر یهاهیعنوان پاکه فرزندان به ی. زمانشوندیم یمنته یبه طالق عاطف ،یزندگ نیآغاز

ن رو به کاهش یزوج یوگوگفت قیدقا ،یجتدربهخانواده حضور نداشته باشند،  کیو عاطفه در 

 یدی، مملو از احساس ناامهاآناز  یکی ای. قلب همسران، شودیم یمستول یرثمیو ب یدی. ناامگذاردیم

و احساس  یدیخود را به ناام یجا یعامل حرکت و نشاط در زندگ نیترمهم نیا شود؛یو شکست م

اند و از موفق نبوده شترکم یکه در زندگ کنندیو هر کدام از زن و شوهر، احساس م دهدیم یناتوان

 اند.دور شده شانیآرزوها به افتنیدست 

به  یادیکه در موارد ز کندیم جادیزن و شوهر ا انیم ندهیفزا یبه مرور زمان، تنش یعاطف طالق

 یمارآ یهاداده لیبا توجه به تحل ب،یترت نی. به اشودیمنجر م یو طالق رسم گریکدیاز  هاآن ییجدا

آن  قیاداز مص یکیکه  یدر سبک زندگ رییگذشته و به دنبال تغ ۀکه در دو ده شودیفوق روشن م

شده  یجهش محسوس آمار کیدچار  زیها است، نرخ طالق نخانواده یفرزندآور یتحول در الگو

 یکیک مشتر یزندگ نینخست یهادر سال یطالق توافق وعیطالق و ش یسن یالگو یاست که دگرگون

 معنادار آن است. جیاز نتا

 دیتشد و هیدوسو یزابیدانست دور باطل و آس دیدر کشور با تیتحوالت جمع یادامه روند کنون با

نرخ طالق همچنان ادامه خواهد داشت. تعداد فرزندان  شیو افزا یمعضل کاهش نرخ بارور دوطرفههر 

دون ب یهانوادهها در خاقاطع طالق تیکه اکثر یمعن نیاست، به ا معنادارمؤثر و  اریدر واقعه طالق بس

 فرزندی واقع شده است.تک یخانوارها فرزند و پس از آن در
 

  



 
 1317ستان ، تاب1های اجتماعی، شماره ی آسیباسالم فصلنامه مطالعات

 

 
 

588 

 منابع

در  ید رهبرنها، قم، (ییشودر روابط زنا یطفعا طالق) تنها یول هم با، 5394اسالمی، فاطمه، 

 .رف، نشر معاهاهدانشگا

 ینیخم ماما یو پژوهش یآموزش ۀسسؤم، قم، ی(طفعا طالق) تنها یهاتن، 5393 ،دق، محمدصانیجاآقا

 .)ره(

 های جمعیتی مصوب شورایبرنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقاء نرخ باروری بر اساس سیاست

 .ریاست جمهوری ، مرکز امور زنان و خانواده، تهران5394، عالی انقالب فرهنگی

 ،نشاکا، انیردر ا یاهسته نوادهخا یالگو رواج یفرهنگ یمدهایاو پ علل، 5393، سعبای، هرطا

 .نشاکا هدانشگا

ران، ته ،درباره جمعیت( -مدظله-باید برگردیم )بیانات مقام معظم رهبریالف،  5393صالح،  ی،قاسم

 .نو یزشخ

تهران،  ،پایان پویایی )علل کاهش نرخ رشد جمعیت، پیامدها و راهکارها(ب،  5393 ،_____

 نو. یزشخ

 نو. یزشتهران، خ ،یت از منظر شریعت(یستم )جمعمن قاتل نج،  5393 ،_____

 تهران، کتاب ابرار. ،یتجمع یجنگ جهان، 5393، _____

 نو. یزشتهران، خ ،های افزایش فرزندآوری در جهان(ی )مشوقنسخه بدل، 5391 ،_____

 ۀده سه یدر کشور ط طالق نرخ تحوالت یبررس) یراندر ا طالق، 5393، ینعبدالحس ی،کالنتر

 شناسان.، تهران، جامعهیر(اخ

 قم، دفتر مطالعات ی،معصومه محمد ینو تدو یص، تلخخانواده یهجنگ عل، 5383 یلیام،گاردنر، جان و

 .زنان یقاتتحق و

به نقل از پایگاه  ،4889 سمار ینسکی،برژزیبینگیو با « ژورنال یتاستروال» یکاییمصاحبه روزنامه آمر

 .www.wsj.com یرساناطالع

 رسانیالعاط یگاهپابه نقل از  ،یاندونز یبالجزیره  ،یتجمعالمللی بینشده در کنفرانس  مقاالت ارائه
www.iussp.org. 

  

http://www.wsj.com/
http://www.iussp.org/


 
 رانینرخ طالق در ا شی( بر افزاTFR) یزندآورمتقابل کاهش نرخ فر ریتأث یبازخوان

 

 
 

589 

، (The Future of the Global Muslim Population) مسلمانان یجهان یتجمع یندهآبرایان، گریم، 

 .www.pewforum.org رسانیاطالع یگاهپا، لندن، به نقل از 4855
Michael, Cook, 2009, iran's demographic crisis, 

https://www.mercatornet.com/demography/view/irans_demographic_crisis/. 

Greeme, Brian, 2010, The Future of the Global Muslim Population, Pew Research Center. 

Eberstadt, Nicholas, 2011, On Fertility Decline in the Muslim World. A Veritable Sea Still 

Curiously Unnoticed, American Enterprise Institute – AEI. 

Lipka, Michael, 2017, Why Muslims are the world’s fastest-growing religious group, Pew 

Research Center. 

Samanian, Faezeh, 2013, Iran's silent fertility crisis, fertilityportal. 

shahi, afshin, 2013, Iran is in the throes of an unprecedented sexual revolution, Science 

Arts Philosophy Politics Literature. 

 

  

http://www.pewforum.org/


 
 

 

 



 یاجتماع یهابیآساز  یریشگیدر پ یجمع یهانقش رسانه

 یقرآن کردیبا رو
 

 1علیرضا پویا
   
 

 چکیده

 یگونگو چ یاجتماع یهابیآس یستیشده است. بخش نخست، به چ لیمقاله از سه بخش تشک نیا

شده  یریگجهیپرداخته و نت هاآناز  یریشگیو پ هابیمصداق آس نییو تع فیدر تعر یارزش یمبان ریتأث

باشد اما  کسانیممکن است در جوامع مختلف  یاجتماع یهابیاز آس یانواع قیاست که گرچه مصاد

 ما نسبت یهاو ارزش یبا مبان هاآناز  یریشگیپ یو راهکارها هابیآس قیبه هرحال محدوده و مصاد

 یاشاره شده که امروزه از سو ییهابیوار به آسدر ارتباط است. بخش دوم، فهرست هابیبه آس

و  یمجاز یاجتماع یهاو شبکه نترنتیا ،یاماهواره یهاشامل برنامه یارتباط دیجد یهایتکنولوژ

 دیتهد یو فرهنگ یاخالق ،یاجتماع ۀما را از جنب ۀگسترده و اثرگذار، جامع طوربه یاانهیرا یهایباز

 نیتراشاره شده است. بخش سوم، مهم داتیتهد نیمقابله با ا هاییشنهادپ یبه برخ زیو در ادامه ن کندیم

 یهابیاز آس یریشگیدر پ یارسانه یراهبردها ۀقرآن دربار دگاهید یبخش مقاله است، با بحث و بررس

 هاآن یریکارگشده است که با به یریگجهیقرآن استخراج شده و نت اتیچند راهبرد کالن از آ ،یاجتماع

مرتبط بتوان به نحو  یها و نهادهابا سازمان یکشور و مشارکت و هماهنگ یجمع یهارسانه قیاز طر

 کرد. یریجلوگ یاجتماع یهابیاز آس یادیو بن یاصول

 

 یاهبیمقابله با آس یراهبردها ن،ینو یهارسانه یهابیآس ،یاجتماع یش ناس   بیآس   واژگان کلیدی:

 .یاجتماع یهابیدر مقابله با آس یقرآن کردیرو ،یاجتماع

  

 ........................................................................................................................  
 pooya@iribu.ac.ir .دانشگاه صدا و سیما اریاستاد. 1
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 یاجتماع یهابیآس یستیچ

 ییناهمنوا یخسارت و از نظر مفهوم ان،یآزار، گزند، درد، رنج، صدمه، ز به معنایدر لغت  ،«بیآس»

عه مطال به معنای یشناسبیجهت بحث از آس نیمعنا شده است. به ا رویکجبا هنجارها و مترادف با 

خانواده  ای معهجا ۀکریبه پ انینقصان و ز جادیموجود در جامعه است که باعث ا یو دردها هایناهنجار

 هایناهنجار نیاز ا ییهاو... را نمونه یطالق، ولگرد ،یفقر، خودکش ،یکاریب اد،یاعت توانیکه م شودیم

دل و عدم تعا یاختالالت، عدم هماهنگ ها،ینابسامان ۀمطالع ،یاجتماع یشناسبیآس ن،یبنابرا؛ دانست

 (.11، ص 1931 ،یو اکبر یاست )اکبر یاجتماع اتیمربوط به کالبد ح یدر کارکردها

کرد  فیواحد تعر ایگونهبهجوامع مختلف  یبرا یرا به نحو کل یاجتماع یهابیآس توانیم اگرچه

صداق م قیدق نییدر نظر گرفت، اما ازآنجاکه در تع کسانیجوامع  ۀهم یرا برا هابیآس یبرخ قیو مصاد

 یمتفاوت یو اخالق یفرهنگ یهاو مالک یارزش یهاقضاوت ک،یدئولوژیا یهادگاهیسرانجام د هابیآس

ضرورت  ،یاجتماع یهابیآس یاتیو عمل یمفهوم فیدر تعر یارزش یتوجه به مبان شود،یمطرح م

از ابعاد  و عیوس اریبس یاگستره یدارا یاجتماع یشناسبیمفهوم آس»گفته شده  اساس، نیا دارد. بر

ظم و ن صیتشخ ب،یترت نیبرخوردار است و در قلمرو آن اتفاق نظر وجود ندارد و به ا یفراوان یارزش

 ،یفرهنگ یارهایها و معنادرست بودن رفتارها در ارتباط با مالک ایو درست  یاجتماع یهاینظمیب

(. چنانکه عالوه بر 11، ص 1931)ستوده،  «شودیم فیحاکم بر جامعه تعر یها و هنجارهاارزش

رح بحث مط نیهم زین «هابیآساز  یریشگیپ»در  ،یاجتماع یهابیآس قیمصاد صیو تشخ فیتعر

حاکم،  یو ارزش یفکر یربناهایتوجه به ز زین یاجتماع یهابیآسمقابله با  یکه برا ایگونهبه شود،یم

با  توانینم یقیو از هر طر یبا هر روش ها،بیآس نییو تب فیمعنا که پس از تعر نیاست، به ا یضرور

 یو ارزش یرفک یکه با مبان میهست ییهابر روش هیازمند تکین زین یریشگیمقابله کرد. پس در پ هاآن

 مورد نظر ما تناسب داشته و هماهنگ باشد.

 دینوپد یاجتماع یهابیآسها و رسانه

ا ر یانسان ۀجامع هاآن یریکارگبه ۀخود، قطع نظر از نحو تیها در ذات و ماهرسانه نکهیبر اساس ا

 حیصح تیریمثبت قائل شد و با مد یهاها نقشرسانه یبرا توانیم برند،یبه انحراف نم میمستق ریاز مس

 ییزابیتوان از آسینم زین یفرض نیحال، در چن نیجامعه استفاده کرد. با ا تیهدا یبرا هاآناز 

از  یریگشیپ یبرا یارسانه یهاتیقبل از پرداختن به ظرف ،بیترت نیغافل بود. به ا نینو یهارسانه
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 یاجتماع یهابیآسکه خود در گسترش  دیجد یهاابعاد رسانه یتوجه به برخ ،یاجتماع یهابیآس

مرتبط با مباحث  یگذشته در مطالعات انتقاد یهادهه یط ل،یدل نیاست. به هم ینقش دارند، ضرور

شده  یادیتوجه ز یاجتماع یهابیآسو  هایها در رشد ناهنجاررسانه ریبه تأث ،یو اجتماع یفرهنگ

 است.

و  رانیدارد، اشتباهات مد ینید یتیو فرهنگ کشور ما که ماه تیبا توجه به هو یطیشرا نیچن در

 یجد یهابیآسو  یاساس داتیها ممکن است موجب تهدرسانه نیاز ا حیصح یبردارکاربران در بهره

شود. چنانکه مطالعات مختلف  یو فرهنگ یاجتماع یهایو سرانجام موجب بروز ناهنجار تیهو نیبه ا

 .کندیم دییرا تأ ییهابیآسو  دهایتهد نیوجود چن

دا به مقاله، ابت نیبا موضوع ا هاآنو ارتباط  یارسانه دیجد هاییتکنولوژ ییزابیآس تیبه اهم بنا

 یاجتماع یشناسبیآسها با اقتباس از کتاب رسانه نیاز ا یناش یاجتماع یهابیآس قیاز مصاد یفهرست
 ۀها در جامعراهکارها که رسانه یبه بعد(، مطرح و در ادامه به برخ 111، ص 1931 ،یو اکبر ی)اکبر

 :شودیاشاره م رندیبه کار بگ هاآندر قبال  توانندیما م یاسالم

 های ماهوارههای اجتماعی ناشی از برنامهآسیبالف. 

 . متزلزل کردن خانواده1

دیوارهای خانواده را نفوذپذیر کرده و روابط بین اعضای خانواده در درون و با های ماهواره، برنامه

ای کند. ابعاد مختلف رفتارها و سبک زندگی را تحت تأثیر پدیدهبیرون را دستخوش تغییرات اساسی می

 داری جهانیمدرن و تأمین منافع سرمایهدهد که در چارچوب تفکر پستبه نام شیء سروری سامان می

آید و ریزد و آگاهی زودرس برای فرزندان پدید میت. در این چارچوب، اخالق در خانواده فرو میاس

 ممکن است اعضای خانواده دچار تضاد و دوگانگی شخصیت شوند.

 . تزلزل جایگاه زنان2

ری کهای فای عمدتاً زنان بدون در نظر گرفتن مقام و جایگاه واقعی، با تواناییهای ماهوارهدر برنامه

های ظاهرشان در اموری چون تبلیغات بازرگانی، شوند و از آنان و زیباییشان نشان داده میو ذهنی

ناپذیری به این قشر مهم وارد که این خود صدمات جبران شودها استفاده میرقص و... در انواع برنامه

 سازد.وبرو میکند و به دلیل سیستمی بودن کانون خانواده، نسل آینده را با بحران رمی
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 . ازخودبیگانگی و بحران هویت3

ر ها، دچاای بدون اینکه خود بخواهند و یا بدانند بر اثر تماشای برنامههای ماهوارهمخاطبان برنامه

های افکار و اندیشه تدریجبهآرام و ها آرامشوند، چراکه این برنامهتغییرات ذهنی و ازخودبیگانگی می

کنند. در چنین شرایطی است که با تغییرات فرهنگی در اذهان مورد نظر خود را به مخاطب القاء می

شود. این آثار با توجه به گسترۀ نفوذ و فراگیری زیاد عالوه مخاطبان، موجب هویت افراد دگرگون می

 آید.ها، مدارس و گروه همساالن نیز پدید میگیری هویت یعنی خانوادهترین منابع شکلبر افراد بر عمده

 . ترویج خشونت4

آمیز های فراوان خشونتای داشتن صحنههای ماهوارههای انجام شده ویژگی اصلی فیلمطبق بررسی

آید مکرر به نمایش در می طوربهآمیز، هیجانی و ماجراجویانه ها اقدامات خشونتاست. در این صحنه

 گذارد.مخاطبان برجای می که آثار زیانباری بر

 . اختالل اندیشه5

تصاویر مستهجن، ذهن مخاطبان را دچار اختالل کرده و اعمال آنان را بدون آنکه خود بخواهند 

ر مخاطبان ای بگرایانهدهد این تصاویر آثار منفی هرزهدهد. نتایج تحقیقات نشان میتحت تأثیر قرار می

 ازد.سز آنان گرفته، احساسات و هیجانات کاذبی را جانشین آن میگذارد و قدرت اندیشه را ابجای می

 . تحدید امنیت ملی6

وقعات تغییر ت»توانند تأثیر سوء ایجاد کنند. این اتفاق از طریق ها در حوزه حاکمیت ملی، میماهواره

 عهدهد که موجب تضعیف ضریب ایدئولوژیک جامو... رخ می« تغییر هنجارهای عمومی»و « شهروندی

 شود.می

 های اجتماعی ناشی از اینترنت و فضای مجازیآسیبب. 

 ها. ایجاد تعارض در ارزش1

های دهد. یکی از چالشها و هنجارهای اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار میارتباطات جدید، ارزش

ی غربی، هاها برخورد با این پدیده است. اساساً ورود به اینترنت همراه با ارزشفراروی فرهنگ

های جدید را در کشورهای دیگر به وجود آورده است؛ زیرا بسیاری از عناصر ارزشی موجود در چالش
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هایی در خصوص نحوۀ ایرانی( مغایرت دارد. ارزش -های اسالمیاین فضا با فرهنگ خودی )ارزش

از جمله یابی، همسرگزینی، صرف اوقات فراغت با خانواده و... توجه به نظرات والدین، دوست

 شود.هایی است که در این رابطه دگرگون میارزش

 . بسط روابط غیراخالقی و نامتعارف2

ارتباطات جدید به دلیل تسهیل ایجاد روابط دوستانه و عاشقانه، بسترهای غیراخالقی بسیاری را در 

بندوباری، بی های اخالقی و اجتماعی مانندسازی ناهنجاریدهد و موجب عادیاختیار کاربران قرار می

 شود.در روابط زناشویی می یانتو خروابط نامشروع 

 ای و اینترنتی. جرائم رایانه3

ها و های شتاب بانکها و شبکهدر زمینۀ اقتصادی انواعی از جرائم، مانند نفوذ به سایت

ی مانند شود. در زمینۀ اجتماعی نیز جرائم زیاددیده می وفوربههای اینترنتی امروزه کالهبرداری

 دهد.هایی مانند کودکان و نوجوانان در این فضا رخ میاستفاده از گروهفریبکاری و سوء

 . شکاف نسلی4

 که اکنون در کشور ما شکاف میان نسلطوریها را بیشتر کرده، بهارتباطات جدید شکاف بین نسل

 خوبیبهبان دیگری را که هر یک ز ایگونهبهآشکار شده،  خوبیبهدوم و سوم ناشی از این فضا 

 فهمد.نمی

 . گسست فرهنگی و بحران هویت5

نان گذارد، آهای اجتماعی در اختیار جوانان میهای فراوانی که اینترنت و شبکهبا امکانات و گزینه

شوند. این موقعیت، هویت های جدید و انواع مختلف افکار و رفتارها آشنا میدائم با محرک طوربه

 ها وهای متنوع، نقشکه فرد خود را در موقعیت ایگونهبهآفریند، متحولی را مینامشخص و اغلب 

های گیرد. کارکرد غالب چتیابد و از هویت واقعی خود فاصله میهای گوناگون زندگی میسبک

ویژه نسل جدید را نسبت به حفظ معیارهای فرهنگی خود اینترنتی و ارتباط آزاد در فضای مجازی به

 شود.موجب گسسته شدن فرهنگ حاکم می تدریجبهکند و می توجهبی
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 های خانواده. تهدید بنیان6

های از اینترنت و فضای مجازی با گسستی که در ارزش ناشیها و هنجارهای اجتماعی ارزش

 دهد.های خانوادگی را در معرض تهدید جدی قرار میکند، بنیانخانوادگی و اجتماعی حاکم ایجاد می

 هاریک قومیت. تح7

اندازی ها، راهاین موضوع به لحاظ امنیتی از منظر حاکمیت ملی اهمیت زیادی دارد. ایجاد سایت

امن ها و دهای اجتماعی در مسائل قومیتی، اغلب تحریک قومیترسانها و استفاده از انواع پیاموبالگ

 زدن به مناقشات قومی را به دنبال دارد.

 . تهدید کودکان8

المللی مورد توجه واقع شده است. برای مثال، گردهمایی هاست که در مراکز بینموضوع سالاین 

 1333ال در س« کارشناسی دربارۀ حمایت کودکان در برابر سوءاستفاده جنسی از طریق اینترنت»جهانی 

ن بیشتری ات بیشتر توسعه پیدا کند کودکر شده نسبت به اینکه هرچه اینترنبرگزار شد و در قطعنامه صاد

 در معرض محتویات خطرناک آن قرار خواهند گرفت، هشدار داده شد.

 . عمومی شدن حریم خصوصی9

امروزه حریم خصوصی که صدمه خوردن آن موجب بروز اختالالت زیادی در نظم اجتماعی و 

ر پذیسیبآ شدتبهشود با گسترش اینترنت و فضای مجازی های اخالقی و اجتماعی میآسیبگسترش 

 شده و در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.

 . انزوای اجتماعی10

های اجتماعی امروزه در زندگی کاربران، جانشین ارتباطات حضوری دوستان و اینترنت و شبکه

کنند، بخش قابل ها وقت خود را در این فضا هزینه میکه افرادی که ساعتطورینزدیکان شده، به

 برند.ا در انزوای کامل به سر میای از اوقات خود رمالحظه

 ایهای رایانههای اجتماعی ناشی از بازیآسیبج. 

 دهند از جهاتی چند، اتفاقات وای است که به بازیکن امکان میهای الکترونیکی فضای رسانهبازی

نقالب ع اای یک نوهای ویدئویی و رایانهبین معتقدند: بازینتیجه بازی خود را هدایت کند. افراد خوش
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های ها به چشم دروازهدهد. آنان به این بازیآموزشی و یک جریان اجتماعی شدن متفاوت را نشان می

کنند که کودکان و نوجوانان را به انطباق و سازگاری آینده نگاه می سویبهانگیز رو ای و حیرتافسانه

های حرکتی و ادراکی و رقابتهای کشاند و مهارتهای مجازی در فضای سایبرنتیکی میبا واقعیت

دهد و به این ترتیب، جوانان را به افرادی قدرتمند در زندگی خود تبدیل اجتماعی را در آنان افزایش می

ای ههای ویدئویی و رایانبینی را ندارند، معتقدند: محتوای بازیکند. با این حال، افرادی که این خوشمی

ها به طرز چشمگیر و شدیدی پر از خشونت هستند ال این بازیهای فراوانی دارند. برای مثبدآموزی

های ذهنی، که در نهایت، منجر به اشاعۀ خشونت، تبعیض و کاهش همدلی و حتی نابودی پردازش

 شود.روابط اجتماعی و فرهنگی می

ی اها بجای، جایگزینی این بازیهای رایانهکننده در رابطه با بازییکی از مسائل مطرح و نگران

یل، هایی مانند تحصها بر فعالیتتعامالت اجتماعی واقعی است. همچنین مشغول شدن به این سرگرمی

ای های رایانهبه بازی تدریجبهگذارد. نوجوانان ممکن است عملکرد در مدرسه و شبکه دوستان اثر می

کنند. کمبود شدید می که اگر به هر علت امکان بازی نداشته باشند احساس ایگونهبهشوند معتاد می

 هایشوند و وقت و نیروی خود را صرف تهیه و انجام بازیآنان همانند معتادان به مواد مخدر منزوی می

دهد برخی از این نوجوانان برای برگشت از مدرسه و ها نشان میکنند. بررسیتر میجدیدتر و مهیج

هت اخیراً در برخی کشورهای غربی، کلینیک کنند. به این جها لحظه شماری میگونه بازیانجام این

 اندازی شده است.ای راهترک اعتیاد رایانه

 های جدیدرسانه بارزیانای برای کاستن از آثار رسانه هایپیشنهاد

های آسیبای در گسترش های رایانهافزایش آثار نامطلوب استفاده نامناسب از اینترنت و بازی

گونه آثار که جنبۀ فردی، خانوادگی و کارشناسان برای کاستن از این است که ایگونهبهاجتماعی 

ها کارگیری از طریق رسانهبه منظوربه هاآناند که به برخی از را مطرح کرده هاییپیشنهاداجتماعی دارد، 

 شود:اشاره می

ها جدید که رسانه هایای والدین و آشنایی آنان با کاربردها و پیامدهای رسانهافزایش سواد رسانه .1

مستقیم و غیرمستقیم این نیاز مهم در جامعۀ دینی امروز ما  طوربههای مختلف توانند از طریق برنامهمی

 را پاسخ دهند.

های جدید آشنا کردن نوجوانان و جوانان با خطرات ناشی از استفادۀ نادرست از تکنولوژی .2
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های که الزم است در برنامه هاتر از این رسانهبهتر و ایمن برداری هرچهای و آموزش آنان برای بهرهرسانه

 کنندگی الزم، اجرا شود.ویژۀ آنان با حفظ جذابیت و اقناع

ها با همراهی مدارس که استفاده از اینترنت در سنین پایین فرزندان صرفاً توصیۀ اکید به خانواده .3

از دوران ابتدایی و راهنمایی و توأم با با نظارت خانواده صورت گیرد و تلفن همراه مستقل پس 

های مختلف های الزم در اختیار فرزندان قرار داده شود. انجام این کار مهم نیز از طریق برنامهآموزش

 ود.سازی شها باید به اطالع والدین برسد و با همکاری آموزش و پرورش برای تحقق آن فرهنگرسانه

با هماهنگی سایر نهادهای مرتبط برای جایگزین کردن  هاجانبه از سوی رسانهتالش همه .4

رویه های ورزشی، هنری، علمی و... بجای استفاده بیهای تفریحی سالم مانند شرکت در فعالیتفعالیت

 ویژه نوجوانان و جوانان.از اینترنت و فضای مجازی برای سنین مختلف به

ناگون که بخشی از اوقات کاربران نوجوان و آموزی در زمینه مشاغل گوسازی برای مهارتزمینه .5

 ها و نهادهایها با همکاری سازمانکه این اقدام نیز نیازمند فعالیت رسانه جوان را به خود اختصاص دهد

 مرتبط است.

افزایش عالقه و ایجاد انگیزه در نسل جدید برای حضور در مراسم دینی و مناسک مذهبی که  .6

ود. این شهای اعتقادی و انگیزشی دینی در آنان میراغت، موجب تقویت پایهعالوه بر پر کردن اوقات ف

 گیرد.ها با همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط صورت میاقدام نیز از طریق رسانه

 های جمعیضرورت توجه به رویکردهای متفاوت در مدیریت رسانه

اساس تفکر مادی و برای تأمین  های جمعی که نوعاً برامروزه یکی از راهبردهای اساسی رسانه

کنند، غافل کردن مخاطبان از مسائل مهم زندگی و سرگرم کردن داری جهانی فعالیت میمنافع سرمایه

ۀ های انتقادی دربارهای غریزی و ازخودبیگانگی فرهنگی است. چنانکه بنا بر برخی نظریهبه لذت

ای است ای مدرن به شیوهرویج فرهنگ تودهگری در جهان جدید، تهای سلطهها یکی از عرصهرسانه

ت شوند. صنعرا تولید و موجب تخدیر مردم می« نیازهای کاذب»ها صنعت فرهنگ، رسانه وسیلۀبهکه 

شده و مصرفی  واردعنوان فرهنگ جهت داده شده، غیرخودجوش، شیء فرهنگ، مولد فرهنگ توده به

 داند که توسطبندی شده میافکار از پیش بستهای از است. مکتب انتقادی این فرهنگ را مجموعه

 گر است.کننده و سرکوبیابد و دارای آثار ساکتهای جمعی انتشار میرسانه

می که سرگرطوریها در قالب صنعت فرهنگ است، بهاز این دیدگاه، سرگرم کردن اساس کار رسانه
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ست. اینجاست که فراغت و در اساس چیزی جز عجز و درماندگی و نوعی گریختن از واقعیت نی

هایی برای عنوان فضاهای رهایی از کار و راهسرگرمی با وجود اهمیت و معنای ظاهری و روزمره آن به

 داری است.های سرمایهاستراحت، در عمل شیوۀ مؤثری در خدمت فرایند

ی و گیردهندۀ فرهنگ جدید چیزی جز همنوایی، سازش، تسلیم، کنارهبنابراین، عناصر تشکیل

مستقلی را نباید از مخاطبان صنعت فرهنگ انتظار داشت.  تفکررو، هیچ اینانزوای مخاطبان نیست. از

اطب اجازه که به مخ بازیگر نقش مرکزی در این فرایند، تولید صنعتی سرگرمی و تفریح سطحی است

)ر. ک:  ببندد دهد تا در برابر واقعیت پست و مفلوک تسلیم شود و پیشاپیش راه را بر مقاومتمی

 به بعد(. 139، ص 1913زاده، مهدی

عنوان شناس و استاد مطالعات انتقادی در علوم ارتباطات که از او بهاقتصاددان، جامعه هربرت شیلر

سایل وشود و نویسندۀ دوازده کتاب از جمله کتاب پردازان انتقادی یاد میترین چهرۀ نظریهبرجسته

داند دهندۀ نوعی نفوذ اجتماعی میاست، امپریالیسم فرهنگی را نشان یکاارتباط جمعی و امپراتوری آمر

ها، معلومات، هنجارهای رفتاری و همچنین روش ای، ارزشکه از طریق آن، کشور صاحب قدرت رسانه

ها کند. بر اساس نظر وی هنگامی که حاکمیت رسانهزندگی خود را به کشورهای دیگر تحمیل می

جانب کشور مسلط به کشورهای تحت استیال و با تحمیل فرهنگی انجام شود، از  طرفهیک طوربه

 یابد.امپریالیسم فرهنگی مصداق می

اد شده های ارتباطی ایجبه گفتۀ وی امپریالیسم فرهنگی که امروز از طریق نابرابری در تکنولوژی

وی یافته است که از ساست، فرایند یا پدیدۀ اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه امری هدفمند و سازمان

مالک مکشورهای امپریالیستی برای تسلط بر اقتصاد سایر کشورها و کسب برتری سیاسی نسبت به 

شود. به نظر او نیروی محرکه امپریالیسم، اتحاد قدرتمند الکترونیک و دیگر اعمال و به کار گرفته می

های ارتباطی را به تسخیر در آوردن هستۀ اقتصاد است. او هدف امپریالیسم فرهنگی از کنترل شبکه

ف و یرا انفعال ذهنی مردم اهداداند؛ زمرکزی رفتار انسانی یا به عبارت دیگر، کنترل تفکر و اندیشه می

 به بعد(. 113، ص 1913زاده، سازد )ر.ک: مهدیپذیر میرا توجیه هاآنهای سیاست

های جمعی در جهان امروز در دهد عمل رسانهمطالعات و شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می

ای از زند و بخش قابل مالحظهها و معضالت اجتماعی دامن میبُعد اجتماعی و فرهنگی به ناهنجاری

وجه به شود. در چنین شرایطی است که تهای اجتماعی از این ناحیه متوجه جوامع امروز میآسیب

شناسی الهی شناسی و انسانویژه با تکیه بر هستیها بهرویکرد و مبانی عملکردی متفاوتی برای رسانه
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 از اهمیت زیادی برخوردار است.

 های جمعیرویکردی قرآنی به مدیریت رسانه

 ضرورت پرداختن به دیدگاه قرآن

های فرهنگی و نجارها و ارزشنظران مسائل اجتماعی، رفتارهای سالم را ناشی از رعایت هصاحب

کنند. الگوهایی که یاد می« الگوهای استاندارد شدۀ رفتار»عنوان دانند و از این هنجارها بهاجتماعی می

ز گیری رفتارهای مطلوب نیهای تشخیص و اندازهعالوه بر اینکه راهنمای رفتار مطلوب هستند شاخص

 دانند. برترین هنجارها مینجارهای دینی را یکی از مهمنظران، هآیند. برخی از این صاحبمی حساببه

های دینی معلول تعلیمات دینی هر جامعۀ مفروض است. برای مثال، فقه ارزش»اساس، گفته شده:  این

مجتهدان و  وسیلۀبهها و شرع مقدس اسالم که از تعالیم اسالم سرچشمه گرفته است، در طول قرن

ترین نوع هنجارهای دینی در ین شده و تنها مرجع داوری در کارها و مهمدانشمندان دینی تنظیم و تدو

ها و هنجارهای دینی شناسی اجتماعی بدون در نظر گرفتن ارزشبنابراین، مطالعۀ آسیب؛ ایران است

های دهد که مثالً بین نوع بیماریهایی که در اروپا انجام شده، نشان میممکن نیست. بعضی از بررسی

مثال معلوم شده که در کشورهای اسالمی،  عنوانبهاعتقادات دینی رابطۀ نزدیکی وجود دارد. روانی و 

 (.11، ص 1931)ستوده، « کنند؛ زیرا خودکشی در دین تحریم شده استبیماران روانی خودکشی نمی

های علوم انسانی غرب که از سوی دیگر، ضعف علوم انسانی در کشور ما و تکیه آن بر پارادایم

ی شود که راهکارهای مبتنآشکار می خوبیبهشناسی سکوالر دارد آنجا شناسی و انسانیشه در هستیر

اید. افزکند، بلکه در مواردی حتی به آن میبر آن نه فقط مشکالت اجتماعی و فرهنگی ما را حل نمی

رو غرب که در عین حال امروزه انحطاط فرهنگی و معضالت اخالقی و اجتماعی در جوامع غربی و پی

نهانی آشکار شده و موضوع پوشیده و پ وضوحبهگرا و سکوالر شکل گرفته است با حاکمیت تفکر مادی

ها نیست. با توجه به این مسئله بود که در ابتدای پیروزی انقالب امام راحل، دستور توقف کار دانشگاه

رها بر اهمیت توجه به علوم و ضرورت انجام انقالب فرهنگی را صادر کردند و مقام معظم رهبری با

اند. اینکه مراکز علمی و آموزشی ما تا چه اندازه در این امر موفق انسانی بومی و اسالمی تأکید کرده

اند موضوعی است که در جای خود باید به آن پرداخته شود، اما اکنون پس از تجربۀ چهار دهه از بوده

توان تردید کرد که یکی از دشوارترین اجزا ا نمیوقوع انقالب و تشکیل حکومت اسالمی در جامعۀ م

گیری علوم انسانی اسالمی در کشور است که هنوز فاصلۀ زیادی با و ارکان مورد نیاز این نظام، شکل
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تحقق آن وجود دارد. در چنین شرایطی اما راهکار میانبُر مراجعۀ کارشناسانه به منابع دینی برای ادارۀ 

 ت اجتماعی و فرهنگی است که قرآن در رأس این منابع است.جامعه و مواجهه با مشکال

است. پیام و محتوای آن، حامل و دربردارندۀ مقصود « پیام»یکی از اجزا و ارکان مهمِ ارتباطات، 

فرستنده در قبال مخاطب است. به این ترتیب، هرچه پیام و ساختار آن یعنی نحوۀ انتقال معنا به مخاطب، 

شود. شتری برخوردار باشد، هدف و منظور فرستنده از ارسال پیام بهتر محقق میاز دقت و استحکام بی

ها و شرایط موفقیت کار های مهمی در خصوص روش، بحث«پیام»درآیات قرآن کریم جدای بحث از 

قرآن که رسانۀ مکتوب الهی است قابل استنباط  خودمطرح شده که عمدتاً از مباحث قرآن دربارۀ « رسانه»

اعی های اجتمآسیبهایی از رسانۀ الهی در قرآن که برای جلوگیری از ر اینجا تالش شده ویژگیاست. د

 بندی مناسب ارائه شود.کاربرد دارد استخراج شده و با دسته

 های اجتماعی قرآنآسیبقرآن و پیشگیری از 

در آیات قرآن با اشاره پردازند. بر اساس نظر قرآن، مردم با ارادۀ خود به ترویج فساد در زمین می

شود که در زمین گردش کنید و عاقبت کار گذشتگان را ببینید و از آن عبرت به این مطلب، توصیه می

« یَرْجِعُونَ عَلَّهُمْلَ عَمِلُوا الَّذِی بَعْضَ لِیُذِیقَهُمْ النَّاسِ أَیْدِی کَسَبَتْ بِما الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِی الْفَسادُ ظَهَرَ»بگیرید: 

 تا است شده آشکار دریا و خشکى در فساد اند،داده انجام مردم که کارهایى خاطر (؛ به11)روم: 

 الْأَرْضِ یفِ سِیرُوا قُلْ»بازگردند. ( حقّ سویبه) شاید بچشاند، آنان به را اعمالشان بعضى کیفر( خداوند)

 کنید و گردش زمین روى (؛ بگو11)روم: « مُشْرِکِینَ أَکْثَرُهُمْ قَبْلُ کانَ مِنْ الَّذِینَ عاقِبَةُ کانَ کَیْفَ فَانْظُرُوا

 بودند. مشرک هاآن اکثر اند را مشاهده کنید،عاقبت کار کسانی که قبل از شما بوده

توان نتیجه گرفت که نظر به ارادی بودن مفاسد و معضالت اجتماعی، با گونه آیات قرآن میاز این

دی ویژه با رویکرد توحیآموزشی در آموزش و تربیت آحاد مردم در جامعه، بهفعالیت نهادهای تبلیغی و 

های بآسیتوان از مفاسد و های دینی میو دوری از شرک درونی و بیرونی و محوریت تبلیغ متقن آموزه

گر عام هدایت»عنوان رسانۀ الهی، اجتماعی پیشگیری کرد. به همین جهت قرآن، خود و کتب انبیا را به

 گری مطرح شده است:کند. برای مثال، در برخی آیات، مطلق هدایتمعرفی می« و خاص

 فرقان و کتاب را موسى که آنگاه (؛ و19)بقره: « تَهْتَدُونَ لَعَلَّکُمْ الْفُرْقَانَ وَ الْکِتَابَ مُوسَى آتَیْنَا إِذْ وَ»

 یابید. هدایت شاید دادیم، باطل از حق یعنی جداکننده

 آن از (؛ پیش1عمران: )آل...«  الْفُرْقَانَ أَنْزَلَ وَ لِلنَّاسِ هُدًى قَبْلُ مِنْ»عمومی:  یتهدایات در برخی آ
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 کرد. نازل را باطل از حق یعنی جداکننده فرقان و فرستاد عموم مردم هدایت ]کتاب[ را براى

ه: )بقر« لِلْمُتَّقِینَ هُدًى فِیهِ رَیْبَ لَا الْکِتَابُ ذلکَ»در برخی از آیات هم سخن از هدایت خاص است: 

 ست.هدایت ا تقواپیشگان موجب برای نیست و تردیدى هیچ آن حقانیت در است که کتابى (؛ این1

های آسیبراهبردهایی برای مقابله و پیشگیری از »در همین چارچوب، از بررسی آیات قرآن 

با این مالحظه که این راهبردها در قرآن  اهآنهایی از آید که بخشبه دست می« فرهنگی و اجتماعی

های دین محور کاربرد دارد، به اختصار مشخص در رسانه طوربهعنوان نقش رسانۀ الهی بیان شده و به

شود. با این توضیح که ممکن است از قرآن یا سایر متون دینی راهکارهای خردی برای هر مطرح می

الق، هایی مانند طآسیببرای نمونه، برای مقابله با هر یک از  های اجتماعی استخراج شود،آسیبیک از 

راهکارهایی استنباط شود، اما آنچه در اینجا مورد بحث است استخراج  هاایناعتیاد، بیکاری و مانند 

های اجتماعی قابل آسیبهای مقابله با انواعی از عنوان زیرساختراهبردهای کالن از قرآن است که به

 .طرح است

 هایآسیبای قرآن برای پیشگیری از راهبردهای کالن رسانه

 های آموزندهسرگذشت تجارب و. بیان 1

گری و تعلیم و تربیت مخاطبان که به های واجد رسالت هدایتیکی از محورهای راهبردی رسانه

و مهذب  موفقتعبیر امام راحل، دانشگاه عمومی هستند تبیین حوادث آموزندۀ گذشتگان و تجارب افراد 

 وگو محور قابلهای مستند تصویری و گفتویژه از طریق برنامهدر حال حیات است. این کار مهم به

ها که امروزه رسانهاجراست و تأثیر زیادی برای راهنمایی مخاطبان بخصوص نسل جوان دارد. درحالی

شگان هایی مانند هنرپیز بین گروهدائماً در حال معرفی الگوهایی نه چندان شایستۀ الگوگیری به جوانان ا

ه هایی است کهستند. به این جهت پرداختن به تجارب افراد موفق از هر گروهی که باشند از ضرورت

وی ویژه جوانان، از سجا دارد به نحو شایسته جایگزین الگوهای نامناسب مرسوم کنونی به مخاطبان به

 ها شود.رسانه

های مختلف از جمله روایت حوادث در اختیار بشر است، از راهقرآن که خود برترین رسانۀ دینی 

پردازد تا مخاطبان خود را از می هاآنهای گویی، به تبیین عبرتگذشتگان با نهایت دقت در واقع

 رفتارهای ناصحیح و نامطلوبی که فرجام بدی به دنبال داشته است، باز دارد.

ها در سخن از نقل برترین قصه )ص( پیامبر اسالمدر سومین آیه در آغاز سورۀ یوسف، خطاب به 
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 نَقُصُّ نَحْنُ»ها برای زدودن غفلت است: شود که بیان این قصهقرآن است و از ادامۀ آیه فهمیده می

 (؛ ما9)یوسف: « الْغافِلِینَ لَمِنَ قَبْلِهِ مِنْ کُنْتَ إِنْ وَ الْقُرْآنَ هذَا إِلَیْکَ أَوْحَیْنا بِما الْقَصَصِ أَحْسَنَ عَلَیْکَ

 غافل آن زا پیش چند هر کنیممى بازگو تو براى قرآن این فرستادن و وحى طریق از را هاقصه نیکوترین

 بودى.

 سؤال این هب توجه بشر و با زندگى در ها و سرگذشت گذشتگانقصه در تفسیر این آیه دربارۀ نقش

در  نکته چند هب پرداخته است گفته شده که توجهزندگی گذشتگان  داستان مانند قرآن به کتابی چرا که

 کند:مى روشن را موضوع این این باره علت

 رد عقلى با دالئل انسان که را آنچه و است بشر زندگى گوناگون محل آزمایش حوادث تاریخ .1

 ناسبم مثال یک ذکر گاهى چنانکه .تواند ببیندمى عملى صورتبه تاریخ در کندمى ترسیم خود ذهن

 کند.مى برابر چندین را استدالل تأثیر بجا و

موقعیت خود را  هاانسان و دارد خاص خود را ی گذشته برای مخاطبان جاذبههاداستان و تاریخ .2

 تد.افکنند و آنچه تحت عنوان همانندسازی مطرح است از این طریق اتفاق میوجو میدر متن آن جست

 و مفه قابل عموم مردم های پیچیده براىبرخالف استداللو نقل وقایع و تجارب عملی  تاریخ .3

های موفق، روشی مناسب برای ارتباط ها و تجربهدلیل، ذکر هدفمند داستان همین به. است باورپذیرتر

 های جمعی است.با مخاطبان عمومی در رسانه

های تانداس و تاریخ انبی عنوان یک رسانۀ الهی ازبه توان نتیجه گرفت: قرآناز مجموع این مطالب می

 (.931 ص ،1، ج 1931کند )مکارم شیرازی و همکاران، را دنبال می تربیت و تعلیم گذشته، هدف مهم

گویی نمایی نقل حوادث، در تفسیر قرآن همچنین گفته شده که از میان سه قسم داستاناز جنبۀ واقع

بندی بر اساس واقعیت است که در تقسیم گوییهای قرآن، چنانکه در خود قرآن تأکید شده داستانقصه

 زیر قسم سوم است:

ها و همانند افسان؛ هایی که واقعیت ندارد و ساخته اندیشه بشری و بر اساس تخیل استداستان .1

 ها.های اساطیری و رمانقصه

 هایی که از نوعی واقعیت برخوردار است، اما با دروغ و تحریف واقع آمیخته است.داستان .2

پردازی و دروغ به دور است )جوادی هایی که بر اساس واقعیت است و از هرگونه تخیلداستان .3

 (.33، ص 1، ج 1931آملی، 

ا آمیزند تهای امروز جهان که حق و باطل را در هم میبنابراین، برخالف ترفند شناخته شدۀ رسانه
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ن ذهن مخاطبان در قبال تشخیص جلوگیری نمایند و با مشوّش کرد حقبهاز گرایش فطری مخاطبان 

ی گویحق و مصادیق آن زمینه را برای پذیرش باطل از سوی مخاطبان آماده سازند، قرآن بر حقیقت

کند. در قرآن با اعتراض به گیری مخاطبان تأکید میبرای عبرت هاآندربارۀ حوادث و بیان صادقانۀ 

ند: کآمیزند آنان را از این کار منع میزنند و حق باطل را درهم میکسانی که آگاهانه دست به این کار می

 و نپوشانید باطل با را حق و (؛11)بقره: « تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ الْحَقَّ تَکْتُمُوا وَ بِالْباطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُوا ال وَ»

 نکنید. کتمان دانید،مى اینکه با را حقیقت

نکتۀ قابل توجه اینکه قرآن درس گرفتن از زندگی و سرگذشت دیگران را به گذشتگان اختصاص 

 داند. چنانکه خطاب به پیامبر اسالمدهد و آن را شامل حال کسانی که زنده و معاصر هستند نیز مینمی

 اخبار بخشی (؛ این111)هود: « حَصِیدٌ وَ قائِمٌ عَلَیْکَ مِنْها نَقُصُّهُ الْقُرى أَنْباءِ مِنْ ذلِکَ»ید: فرمامی )ص(

دهیم که برخی هنوز پابرجا و برخی از میان مى شرح تو براى ما که هاستآبادی و شهرها وقایع از

 اند.رفته

 این (؛ در111)هود: « الْآخِرَةِ عَذابَ خافَ لِمَنْ لَآيَةً ذلِکَ فِی إِنَّ»فرماید: پس از چند آیه نیز می

 و برای حق راه یافتن براى است هایینشانه و مختلف عالمت حوادث و انگیزعبرت هاىسرگذشت

 ترسند.مى آخرت عذاب از که کسانى

از  نتواها اختصاصی به گذشتگان ندارد و میبنابراین، بیان وقایع و حوادث آموزنده در رسانه

های آنان که منعی در بیان آن نیست، در این ویژه در بیان موفقیتحوادث آموزندۀ افراد در قید حیات به

 کار بهره برد.

 دهی به نیکوکاران و هشدار به بدکاران. بشارت2

تواند در برابر کارهای خوب و بد موضع خنثی دار هدایت مخاطبان است نمیرسانۀ دینی که عهده

، بلکه الزم است نیکوکاران را تشویق و بدکاران را از کار بدشان برحذر بدارد. این روش، داشته باشد

 شود. البته نکتۀ اساسی در این میان این استاستفاده می خوبیبهراهبردی است که از مطالعۀ آیات قرآن 

د قصوکه رسانه باید مراقب باشد در تشخیص خوب و بد دچار خطا نشود که در آن صورت خالف م

ا طرفی و یها در قبال رفتار خوب و بد یا بینتیجه خواهد گرفت. اگر چه امروزه موضع اغلب رسانه

کنندۀ رفتارهای ناروا و بازدارنده از رفتارهای پسندیده است. خالف نظر قرآن تشویق عمده بر طوربه

های دینی در های الحادی و رقبای معاند با پیامهای مبارزۀ رسانهضمن اینکه در حال حاضر یکی از راه
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 اطبانِریزی شده و هدفمند مخاطبان به فسق و فجور است تا از این طریق مخجامعۀ ما، دعوت برنامه

 دارند.های متعالی و سازندۀ انقالب اسالمی بازهای نفسانی را از پذیرش دعوت پیامدرگیر با آلودگی

کردار را تشویق کرده و با های پیام الهی این است که افراد نیکبر اساس قرآن، یکی از ویژگی

 ر طرف مقابل افراد بدکار رادهی به آنان روحیۀ آنان را برای ادامۀ رفتار مطلوب تقویت کند و دبشارت

ای که دربردارندۀ پیام بشارت برای نسبت به عواقب کارشان بیم دهد. در آیۀ زیر قرآن خود را رسانه

 ونَیَعْمَلُ الَّذِینَ الْمُؤْمِنِینَ یُبَشِّرُ وَ أَقْوَمُ هِیَ لِلَّتِی یَهْدِی الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ»کند: نیکوکاران است معرفی می

 نمایدمى راه است پایدارتر خود که آیینى[] به قرآن این (؛ قطعا3ً)اسراء: « کَبِیرًا أَجْرًا لَهُمْ أَنَّ الِحَاتِالصَّ

 بود. خواهد بر ایشان بزرگ پاداشى که دهدمى کنند، مژدهمى شایسته کارهاى که مؤمنانى آن به و

؛ «یَهْدِی لِلَّتِی هیَ أَقْوَمُ»ای که همان رسانهبشارت مؤمنین در این آیه به رسانه الهی نسبت داده شده، 

ای را در خود دارد. در تفسیر به این موضوع اشاره شده تر و استوارتر از هر رسانهیعنی هدایتی باقوام

، دهند. در نتیجهکه مطابق این آیه بشارت برای مؤمنانی است که عالوه بر ایمان، عمل صالح انجام می

(. این مطلب 11، ص 19، ج 1931نان منوط به انجام عمل صالح است )طباطبائی، بشارت و پاداش مؤم

دهد که رسانۀ دینی باید مخاطبان را تشویق کند عقاید خود را در مقام عمل متجلی همچنین نشان می

 نمایند و رفتارهای منطبق با عقاید داشته باشند.

اید به نحوی باشد که به نیکوکاران بشارت ها در جامعۀ اسالمی بگیری کلی رسانهبنابراین، جهت

که این گروه از مخاطبان برای تقویت ایمان و انجام دستورات الهی تشویق شوند و با  ایگونهبهدهند، 

انگیزه بیشتر در مسیر حق، گام بردارند و از اینکه خواسته یا ناخواسته، مخاطبان را از انجام عمل نیکو، 

، از ریزی و اقدام الزم در این زمینهنمایند، باید احتراز نمایند. در نتیجه برنامه انگیزه و دلسردناامید، بی

ها و ها و محتواهای فیلمطلبان تا سوژهکننده و امیدوارکننده برای حقپخش اخبار و اطالعات تشویق

 شود.های رسانۀ اسالمی محسوب میهای نمایشی با این رویکرد، از اولویتمجموعه

 و هماهنگی در هدف . انسجام3

رسانه اسالمی هدفمند است، بنابراین باید اصول و مبانی واحد و ثابتی داشته باشد؛ زیرا در غیر این 

کشاند. ضمن اینکه رسانه دینی باید مراقب باشد در صورت، مخاطبان را به تعارض و سردرگمی می

المی عدول نکند. قرآن خود را های اساسی و اهداف راهبردی خود از اصول و مبانی متقن اسسیاست

کند و هم که اساس هویت ثابت در اندیشه و عمل است معرفی می« حق محور»عنوان رسانۀ الهی هم به
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 ابَالْکِتَ عَلَیْکَ نَزَّلَ»داند. برای مثال، می« هماهنگ و منطبق»های دیگر کتب الهی پیام خود را با پیام

 مؤید که، درحالىحقبه را کتاب (؛ این9عمران: )آل« وَالْإِنْجِیلَ التَّوْرَاةَ أَنْزَلَ وَ یَدَیْهِ بَیْنَ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ

ل چنین نازرا نیز این انجیل و تورات و کرد نازل تو بر است، خود از پیش آسمانى هاىکتاب از آنچه

 کرد.

کند و درباره تفسیر این آیه و آیات مشابه آن گفته شده که قرآن، کتب آسمانی پیشین را تصدیق می

های آنان باشد از قبیل هماهنگ است و اگر تفاوتی بین مأموریت هاآنهای اصولی ها و پیامبا نشانه

 مه در مسیرانان الهی هرستقسیم مسئولیت است، نه تضاد و تعارض در محتوای پیام آنان. بنابراین، پیام

، ص 1، ج 1931کنند )مکارم شیرازی و همکاران، ی را دنبال مییک هدف قرار دارند و اهداف مشترک

911.) 

های رسانه اسالمی باید به نحوی مدیریت، تولید و پخش شود که کمترین تعارض یا بنابراین، پیام

ته باشد. رعایت این اصل عالوه بر انجام این های آن وجود نداشاختالفی در مبانی و اصول محتوای پیام

شود. ضمن اینکه اصول و رسالت الهی در تدارک محتوای پیام، موجب جلب اعتماد مخاطبان نیز می

مبانی پیام در رسانه اسالمی نیازمند هماهنگی در رئوس و اصول اساسی محتوای پیام با سایر نهادهای 

موضوع نقش زیادی در انسجام اجتماعی و جلوگیری از آموزشی و تبلیغی کشور نیز هست که این 

 های اجتماعی در جامعه دارد.آسیب

 کنندگی. مستدل بودن و اقناع4

برای جلب مخاطبان و تأثیرگذاری بر آنان، وجودِ دالیل روشن و منطق استوار در ماندگاری و 

شود ست بودن بنیان آن، موجب میکه ابهام در پیام و سمتقاعدکنندگی پیام، نقش زیادی دارد. درحالی

های رقبا، پیام دچار تزلزل شود و رسانه نتواند دربارۀ محتوای پیام ها و فعالیتویژه با وجود مخالفتبه

مخاطبان را اقناع کند. در آیات متعددی از قرآن، بر این مطلب یعنی وضوح و اتقان در پیام تأکید شده 

« اسِقُونَالْفَ إِلَّا بِهَا یَکْفُرُ وَمَا بَیِّنَاتٍ آیَاتٍ إِلَیْکَ أَنزَلْنَا وَلَقَدْ»شود: میای از این آیات مطرح است که نمونه

 ند.کنمى انکار را هاآن کسى فاسقان جز فرستادیم و و مستدل روشن آیاتى تو بر همانا (؛ و33)بقره: 

ادیم، یّن و روشنی بر تو فرو فرستفرماید: ما آیات ب، حجت و دلیل معتبر است. در این آیه می«بیّنه»

گرفتن  اما آنچه مانع ایمان آوردنِ کافران است، فسق و آلودگی به گناهِ آنان یعنی تیرگی قلب و فاصله

شود پیامِ تأثیرگذار باید متقن و (. معلوم می113، ص 1، ج 1911از نور فطرت است )جوادی آملی، 
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اد از فطرت پاکشان شود و از گرایش آنان به فسق و فساد رسا باشد تا بتواند مانع فاصله گرفتن افر

 جلوگیری نماید.

کند و برای توده مردم قرآن که کتاب هدایت برای همه است، برای صاحبان اندیشه، برهان اقامه می

کند. این رسانه اسالمی مسائل عمیق برهانی را که بسیاری از و افراد عادی، مسائل را با مَثَل روشن می

تاب عقلی کند؛ زیرا کهایی ساده تبیین میهای عقلی گرفتار شبهات آن هستند، با مثالان در کتابحکیم

های همگان به جا با زبان برهان سخن بگوید. قرآن نوری است که بر دلمصطلح نیست تا در همه

ا جهان ر های خود همهیک رسانه جهانی، با پیام صورتبهتابد. قرآن جهانی است که باید تناسب می

ن روش یقدربهها ، به این جهت است که نشانه«بیّنات»که اتّصاف آیات به وصف روشن کند. چنان

ماند و جای هیچ عذری را باقی است که برای متفکر معتدل، هیچ ابهامی در حقانیت آن باقی نمی

گذارد؛ زیرا با هرکس در هر سطحی، مطابق فهم او سخن گفته است و تنها فاسقان هستند که به نمی

 (.111-111ورزند )همان، ص دلیل هوی و هوس، دلشان کور شده و به آن کفر می

ر این بیان تفسیری مطرح شده راهگشای یکی از مشکالت اساسی رسانۀ دینی در شرایط آنچه د

برای مخاطبان خاص  زمانهمهای جدی و مهم را توان پیامکنونی، در حوزۀ پیام است. اینکه چگونه می

ع ها برای ارضاء و اقناو عام ارائه کرد. بر اساس این الگوی عملی متخذ از قرآن، ضروری است پیام

و برای عموم مخاطبان بر منطق قابل فهم عموم و استفاده از مثال و  خواص بر پایۀ برهان، منطق و علم

 تشریح سادۀ مطالب استوار باشد.

دهی و مدیریت پیام در رسانه اسالمی در اصالح امور نتیجۀ مهمی که از این بحث برای سازمان

های رسانه دینی در همه حال و در همۀ اَشکال شود این است که ضرورت دارد برنامهجامعه حاصل می

نکه توان با توجیه ایبنابراین، نمی؛ آن و برای همۀ مخاطبان از اتقان و استحکام کافی برخوردار باشد

ه ک ها را نادیده گرفتای با ساختار و یا برای مخاطب معینی ساخته شده، وزانت و اتقان برنامهبرنامه

ها و مخاطرات جدی رسانۀ اسالمی است. البته رعایت این اصل به معنای شگاهچنین رویکردی از لغزاین

نادیده گرفتن زبانِ فهم و نیاز مخاطبان نیست، بلکه در عین توجه به موقعیت مخاطبان باید به این 

 ضرروت اساسی توجه شود.

 . بیانِ عفیفانه با مخاطبان5

های جامعه جلوگیری کند باید در محتوا، بیان و ساختار، خواهد از مفاسد و آلودگیای که میرسانه
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های اسالمی است از قرآن و گویی در آموزهعفیفانه عمل کند. عفیفانه سخن گفتن که از آداب سخن

ورۀ یوسف که س ، در تفسیر آیۀ سومتفسیر المیزانشود. در استنباط می خوبیبهرسانی آن نحوۀ پیام

 ؛ ما«الْغَافِلِینَ لَمِنَ قَبْلِهِ مِنْ کُنتَ إِنْ وَ الْقُرْآنَ هَذَا إِلَیْکَ أَوْحَیْنَا بِمَا الْقَصَصِ أَحْسَنَ عَلَیْکَ نَقُصُّ نَحْنُ»

 تو کهکنیم، درحالیمى کردیم حکایت وحى تو که به قرآن در این تو برای را هاسرگذشت نیکوترین

اسم مصدر )خود داستان(  به معنایاگر « قَصَصَ»بودى، توضیح داده شده که  خبرانبى از آن از پیش

رین بیان است. بهت به معنیسرایی( باشد، مصدری )قصه به معنایبهترین قصه است و اگر  یبه معنباشد، 

ده کرانگیز است اشاره های وسوسهو زن عزیز مصر که از داستان )ع( آنگاه به ماجرای حضرت یوسف

ای عاشقانه با اینکه این ماجرا قصه»گویی قرآن نوشته است: و در تعلیل و تبیین بهترین بیان در قصه

« ان کندتر از آن بیتر و پوشیدهاست، طوری بیان شده که ممکن نیست کسی چنین داستانی را عفیف

 (.111، ص 11، ج 1931)طباطبائی، 

فهمیده  خوبیهبرسانۀ الهی قرآن از بررسی آیات این کتاب  توجه به بیان عفیفانه و مبتنی بر حیا در

 مریم(؛ 13عمران: )آل...« بَشَرٌ  یَمْسَسْنِی لَمْ وَ وَلَدٌ لِی یَکُونُ أَنَّى رَبِّ قَالَتْ»شود. از جمله در این آیه: می

 است. نزده دست من به هیچ بشرى آنکه با بود خواهد فرزندى مرا پروردگارا، چگونه: گفت

 توانست باعث این حاملگیبا توجه به اینکه موضوع، باردارشدن حضرت مریم است؛ انکار آنچه می

ل آن گونه که از قوباشد از قول وی در بیانی لطیف، رسا و در کمال عفت و حیا بیان شده است. به این

دست نزده  که هیچ بشری به منحضرت آمده است که چگونه ممکن است من فرزنددار شوم درحالی

 است.

های برجسته در قرآن، موضوع مهم و قابل توجهی گونه عفیفانه سخن گفتن از قول شخصیتاین

شود. توجه به چنین موضوعی در جهان امروز که همه یا است که جا دارد جداگانه مورد بحث واقع 

 ردار است.ها در مقابل آن قرار دارند، از اهمیت بسیار زیادی برخورسانه اتفاقبهقریب 

کم چند پیامد سازنده رعایت عفت و حیا در محتوا و ساختارهای رسانۀ دینی در حال حاضر دست

کارگیری و تکرار الفاظ غیرعفیفانه در مخاطبان، در قبال مخاطبان دارد: اوالً، از بدآموزی ناشی از به

بان ق در کالم است را به مخاطکند. ثانیاً، این طرز سخن گفتن که یکی از ابعاد رعایت اخالجلوگیری می

آموزد. ثالثاً، از ابتالی مخاطبان به تخیالت و توهماتِ مخرب ناشی از دیدن و شنیدن محتواهای می

 کند.کننده جلوگیری میتحریک

داری جهانی هستند نه تنها بیان های موجود که عمدتاً در خدمت منافع سرمایهامروزه متأسفانه رسانه
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ر چه عفتی و تحریک هترویج بی هاآنگیرند، بلکه مشی عمومی رسانی را در نظر نمیعفیفانه در پیام

بیشتر غرایز و شهوات در پخش محتوا و بیان مطالب گوناگون است که این وضعیت، کار را برای 

های اسالمی برای حرکت در جهت مقابل و جلوگیری از مفاسد اخالقی و اجتماعی تا حدودی رسانه

 ند.کدشوار می

 . امر به معروف و نهی از منکر6

ها را که محدود به چند وظیفه نظرانِ ارتباطات و وسایل جمعی یکی از وظایف مهم رسانهصاحب

گیری این اما نکتۀ مهم این است که اهداف و جهت؛ دانندمخاطبان می« هدایت»یا « ارشاد»مهم است، 

کنند، این خصوص اهداف خود را دنبال میهای سکوالر در ارشاد و هدایت چیست. طبعاً رسانه

کند. که ارشاد و هدایت جامعه از سوی رسانۀ دینی اهداف و کارکردهای متفاوتی را دنبال میدرحالی

یف های عملی حاکم بر رسانه تعردر نتیجه ارشاد مخاطبان از طریق رسانه، بر اساس مبانی فکری و شیوه

 متفاوت است.ای به رسانه دیگر شود و از رسانهمی

هایی است که قبل از این بیان شد، کنندۀ بخش زیادی از ویژگیطورکلی تداعیشاید این عنوان به

ای در اصالح های دینی جایگاه ویژهدر معارف و آموزه« امر به معروف و نهی از منکر»اما ازآنجاکه اصل 

مورد توجه قرآن قرار گرفته است  های اجتماعی دارد و به نحو خاصآسیبامور جامعه و جلوگیری از 

 ضرورت دارد با عنوان مستقلی مطرح شود.

قرآن کریم یک راهبرد اساسی برای هدایت مردم و اصالح امور فردی و اجتماعی جامعه را امر به 

های رسانۀ اسالمی باید مردم را به انجام معروف و نهی از منکر دانسته است، یعنی محتوای برنامه

رسد و دوری از اعمال بد که ضررش متوجه همه مردم ه نفع آن به همه مردم میکارهای خوب ک

وب شود که کارکرد مطلشود، دعوت کند. البته این دعوت باید بر مبنای دقیق و محاسبه شده انجام می

ویژه در جذب و اقناع مخاطبان دربر داشته باشد. در آیات متعددی از قرآن، ضرورت انجام خود را به

 رُونَیَأْمُ وَ الْخَیْرِ إِلَى یَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْکُمْ وَلْتَکُنْ»به معروف و نهی از منکر مطرح شده است. برای مثال:  امر

شما گروهى  میان از باید (؛ و111عمران: )آل« الْمُفْلِحُونَ هُمْ أُوْلَئِکَ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ

اری اهل رستگ همان آنان بازدارند و زشتى از و بخوانند شایسته کار به و کنند دعوت نیکى به را مردم

 هستند.

انجام امر به معروف و نهی از منکر از مسلمانان خواسته شده و بر عمل به  صراحتبهدر این آیه 
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گیری جلو سازی محیط وآن تأکید شده است. ضرورت عمل به این تکلیف الهی که آثار زیادی در سالم

اما نکتۀ قابل توجه اینکه این آیه ؛ های اجتماعی دارد، در آیات دیگر قرآن نیز مطرح شده استآسیباز 

کند، یعنی در آیه ای واقع شده که به وحدت و جلوگیری از اختالف بین مسلمانان امر میبین دو آیه

رورت وحدت و دوری از تفرقه و ( بعد از آن، تأکید بر ض111( قبل از آیه مورد بحث و آیه )119)

اختالف شده است. در تفسیر گفته شده که دلیل آن، این است که اختالف در جامعه اسالمی از پیروی 

شود که اگر با امر به معروف و نهی از منکر از این امور جلوگیری ها ناشی میهوای نفس و خودخواهی

ن که از شرایط الزم برای پیشرفت جامعه است شود، بستر الزم برای وحدت حقیقی در جامعه مسلمانا

 آید.فراهم می

 شود:در تفسیر این آیه به نکات مهمی پرداخته شده است که اشاره می

از آن جمله اینکه اگر چه در آیه انجام امر به معروف و نهی از منکر به امت یا گروه نسبت داده  .1

بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر ؛ اده شده استشده، اما در سایر آیات انجام آن به عموم نسبت د

یک وجه فردی دارد که هر کس موظف است آن را انجام دهد و چون جنبه فردی دارد، طبعاً تأثیر آن 

مساعی است و این جنبه محدود است. وجهۀ دیگر آن، وجهۀ جمعی است که اجرای آن نیازمند تشریک

 عاعِ قدرتِ وسیعی نیاز دارد که از شئون حکومت اسالمی است.از امر به معروف و نهی از منکر، ش

 نظمی وازآنجاکه امر به معروف و نهی از منکر اقدامی است که باید نتیجه آن جلوگیری از بی .2

های اجتماعی در جامعه باشد، اجرای آن باید بر اصول و آسیبها و جلوگیری از گسترش ناهنجاری

 ار باشد.عمل منطقی و عقالنی استو

امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بر این منطق استوار است که زیان و فساد فردی در  .3

کند تواند موجب زیان و فساد جمعی در جامعه شود. در این صورت عقل و منطق حکم میجامعه می

 دیثی ازکه برای حفظ مصالح جامعه با نظارت عمومی از مفاسد فردی جلوگیری شود. چنانکه در ح

یک فرد خطاکار در میان مردم همانند کسی است که با جمعی »نقل شده که فرمودند:  )ص( پیامبر اکرم

گیرد، تبری بردارد و به سوراخ کردن محلی سوار کشتی شده و هنگامی که کشتی در وسط دریا قرار می

نم. کخودم تصرف میکه در آن نشسته است، بپردازد. اگر به او اعتراض کنند؛ بگوید من در سهم 

کشد که آب دریا به داخل کشتی که اگر دیگران او را از این عمل خطرناک باز ندارند، طولی نمیدرحالی

 (.91-91، ص 9، ج 1931)مکارم شیرازی و همکاران، « شوندنفوذ کرده و همگی در دریا غرق می

 از منکر که ماهیتی تبلیغی و توان نتیجه گرفت: وظیفه اجرای امر به معروف و نهیبنابراین، می
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تا حدود زیادی به عهدۀ رسانۀ اسالمی است.  ویژه در دوران معاصرارشادی دارد در حکومت اسالمی به

را نیز به اجرای آن  مسلمانرسانه نه فقط خود مجری این امر خطیر است، بلکه ضرورت دارد مخاطبانِ 

تشویق نماید. البته چنانکه گفته شد اجرای این دستورِ حکیمانه الهی نیازمند اجرای درست و توأم با 

کند، باید جامعه را نیز با چگونگی و شرایط تأثیرگذاری است که رسانه عالوه بر آنکه خود رعایت می

 شرایط انجام آن آشنا کند.

 گیرینتیجه

 فیرواحد تع ایگونهبهجوامع مختلف  یرا برا یاجتماع یهابیآس توانیاگرچه مچنانکه گفته شد 

داق مص قیدق نییدانست، اما ازآنجاکه در تع کسانیجوامع  ۀهم یرا برا هابیآس یبرخ قیکرد و مصاد

 وجود یتمتفاو یو اخالق یفرهنگ یهاو مالک یارزش یهاقضاوت ک،یدئولوژیا یکردهایرو هابیآس

 بر .ابدییضرورت م ،یاجتماع یهابیآس یاتیو عمل یمفهوم فیدر تعر یارزش یوجه به مباندارد، ت

مقابله با  یراهکارها نیو همچن هاآن قیمصاد نییو تع هابیآس ۀگفته شد که در مطالع اساس نیا

ز قبل ا ب،یرتت نیاست. به ا یحاکم ضرور یو ارزش یهنجار یهاو شاخص ارهایتوجه به مع هابیآس

 یاتیو عمل یمفهوم فیرا تعر یاجتماع بیآس دی، ابتدا باهاآن قیمصاد نییو تع هابیآس یدانیم یبررس

 ق،یادمص صیو تشخ فیرخ ندهد. چنانکه عالوه بر تعر یاشتباه هابیآس ییکرد تا در رصد و شناسا

 یهابیمقابله با آس یبراکه  ایگونهبه شود،یبحث مطرح م نیهم زین «هابیاز آس یریشگیپ»در 

 فیرکه پس از تع ایگونهبهاست،  یضرور ،یو ارزش یفکر یربناهایو ز یتوجه به مبان زین یاجتماع

 ازمندین زین یریشگیمقابله کرد و در پ هاآنبا  توانینم یقیو از هر طر یبا هر روش ها،بیآس نییو تب

 نظر ما تناسب داشته و هماهنگ باشد. مورد یو ارزش یفکر یکه با مبان میهست ییهابر روش هیتک

 ای میمستق هابیاز آس یاقابل مالحظه یهاامروزه بخش ،یاجتماع یهابیآس یبنددسته در

 یهارنامهاز: ب یناش یهابیدر سه بخش آس یطورکلکه به شودیم دینوپد یهارسانهمتوجه  م،یرمستقیغ

 یزابیآس یامدهایاست. آنچه از پ یبندقابل دسته یاانهیرا یهایباز ؛یمجاز یو فضا نترنتیماهواره؛ ا

 یرگذاریتأث عیوس ۀحجم و گستر خوبیبهمطرح شد  یو اجتماع یخانوادگ ،یها در ابعاد فردرسانه نیا

 یبه آسان هابیآس نی. اگر چه مقابله با ادهدیدر جامعه را نشان م یاجتماع یهابیها بر آسرسانه نیا

 یدر نظام اسالم یرسانه مل قیاز طر هابیآس نیمقابله با ا یاز راهکارها یفهرستاما  ست،یممکن ن

 .دینمایقابل توجه م اریمطرح شد که بس
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نکته هم اظهار  نیدر ضمن اشاره به ا دیجد یهااز رسانه یناش یاجتماع یهابیموضوع آس نییتب

ز ا یناش یهابیاز آس یریجلوگ یبرا تیریو مد یراهبر ازمندین یکنون یجمع یهاداشت که رسانه

 گرید یدر جامعه از سو یاجتماع یهابیاز آس یریو کمک به جلوگ ییخود از سو ینابجا یهاتیفعال

 یهااز آنچه امروزه بر رسانه یمتفاوت یراهبردها و راهکارها ها،یریگجهت ،منظور ینبدهستند. 

امر، رجوع به منابع  نیکه هم شودیدر جهان حاکم است، الزم م تیو به دور از اخالق و معنو گرایماد

 یمقاله رهنمودها نیا یدلیل، در بخش اصل نی. به همکندیم یمواضع ضرور نیا نییرا در تب یانیوح

 نکهیقرار گرفت و با اشاره به ا یها مورد بررسرسانه وسیلۀبه یاجتماع یهابیمقابله با آس یقرآن برا

مک به ک ینبنابراشد که  یریگجهینت دهد،یها رخ مانسان ۀبا اراد یاجتماع یهابین، آسقرآ دگاهیاز د

 مقابله کرد. یاجتماع یهابیبا آس توانیم یجمع یهارسانهو  یارشاد - یغیتبل یهادستگاه

 یهابیمقابله با آس یاست برا یاله یاقرآن که خود رسانه ،یبررس نیحاصل از ا جینتا مطابق

 هاهیوصت نیشد و نشان داد که عمل به ا نییتب هاآناز  یکه برخ کندیم هیرا توص ییراهکارها یاجتماع

ن فاصله گرفت یابر یاسالم ۀراهکارها در رسان نیا قیدق یو اجرا یزیربرنامه ،یگذاراستیس ازمندین

 است. یاجتماع یهابیو دور نگه داشتن جامعه از آس یراخالقیسکوالر و غ یهااز رسانه
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 منابع
 نور. یتهران، آوا ،یاجتماع یشناسبیبر آس یامقدمه، 1931 اهلل،تیستوده، هدا

تهران،  ،یانتقاد یهادگاهیو د جیرا یهاشهیرسانه اند یهاهینظر، 1913 دمحمد،یس زاده،یمهد

 .یهمشهر

 تهران، رشد و توسعه. ،یاجتماع یشناسبیآس، 1931 ،یاکبر نایابوالقاسم و م یاکبر

 اسراء. تالیجید ۀقم، کتابخان ،میتسن ریتفس، 1931-1931عبداللّه،  ،یآمل یجواد

چ پنجم، قم،  ،یهمدان یموسو دمحمدباقریس ۀترجم ،زانیالم ریتفس، 1931 ن،یدمحمدحسیس ،یطباطبائ

 .نیمدرس ۀجامع

 .ةیاالسالم، تهران، دارالکتاب نمونه ریتفس، 1931ناصر و همکاران،  ،یرازیش مکارم

 



 



 در سیره یاجتماع يهابیراهکارهاي مقابله با آس

 )ع( بیتاهل
 

 1محمدرضا جباري
   
 

 چکیده

ترين موضوعات در حوزه مباحث اجتماعي از مهم هاآنهاي اجتماعي و راهکارهاي مقابله با آسيب

اي مشترک ميان همه دلسوزان در جوامع بشري است، اما در جوامع ديني از اهميت باالتري و دغدغه

 مندي ازگرا، بهترين مسير، بهرهبرخوردار است. براي رسيدن به راهکارهاي عملي، کاربردي و واقع

عنوان راهنمايان )به )ع( لقِ انسان( و سيره و سخن معصومانعنوان سخنِ خدايِ خاتعاليم قرآن )به

ها شها در سه ساحت بينها و کژيتوانند ناشي از کاستيهاي اجتماعي ميحقيقي بشريت( است. آسيب

، راهکارهاي مقابله نيز بايد ناظر به هر سه ساحت باشند. با لحاظ ينبدو  ها باشندها و کنشو گرايش

گري در هر سه ساحت يا دو ساحت هستند، کننده اصالحبعضي از اين راهکارها تأمينتوجه به آنکه 

اند. آنچه در اين نوشتار، پيش رو داريد، لذا در اين پژوهش، بدون تفکيک از يکديگر ارائه شده

تواند هاي اجتماعي در قالب دوازده محور کلي است که هر يک ميراهکارهاي مقابله با آسيب

و در هر بخش،  يي داشته باشد. اين راهکارها بر اساس سخن و سيره معصومان ارائههازيرشاخه

 هايي بيان شده است.نمونه

 

هاي بينش و ، سيياحت)ع( هاي اجتماعي، راهکارهاي مقابله، سيييره معصييومانآسيييب واژگان کلیدي:

 .گرايش و کنش

  

 ........................................................................................................................  
 mrjabbari1395@gmail.com )ره(. دانشيار گروه تاريخ مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني. 1
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 مقدمه

 يهابيمقابله با آس يو راهکارها هاوهيش يبررس ،ياجتماع يهامهم در پژوهش ارياز مسائل بس

 انيهستند و متول بانيدست به گر ياجتماع يهابيبا مشکل آس ياست. امروزه جوامع بشر ياجتماع

 يرهايتدببر اساس  هااينو آثار آن هستند. گرچه  هابيکاهش آس يامورِ اين جوامع به دنبال راهکارها

 د،يتردارائه کنند اما بي هابيآس نيمقابله با ا يرا برا ييو راهکارها هاوهيممکن است ش يو تجرب يعقالن

شخور بوده و از آب يانيو وح ينيد يهابر آموزه يهستند که مبتن هاييآنراهکارها،  نيو کارآمدتر نيبهتر

عنوان خالق انسان و جهان، روشن است؛ چراکه خداوند به زيمدعا ن نيا لي. دلرنديگيم نشئت يعلم اله

در ابعاد مختلف  هابيدرمان دردها و آس يبرا هاانسانانسان آشناست و  يهابه دردها و درمان خوبيبه

 ندارند. يانيوح يهااز آموزه يريگاي جز بهرهچاره ،يو اجتماع يفرد

 يقرآن يدنبال کرد. در وح يانيب يو وح يقرآن يدر دو ساحت وح توانيرا م يانيوح يهاآموزه

 يهاقرآن در قالب اتيآ د،يبه اتمام رس ،يو با رحلت آن گرام شديعرضه م )ص( که تنها بر رسول خدا

 اش،يبر اساس رسالت اله )ص( اما رسول خدا؛ شديها، بر آن حضرت نازل مبه نام سوره يمشخص

 فهيشر ةيآ نينکته در ا نيبود. ا اتيمراد از آ انيو ب ريبر عهده داشت و آن، تفس زين يگريمهم د فهيوظ

(؛ ... و بر 44)نحل: « لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ أَنْزَلْنَا إِلَيْکَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ وَ»...بيان شده است: 

 کرديم تا آنچه را براى مردم نازل شده است برايشان بيان کنى و باشد که بينديشند. لتو قرآن را ناز

 مند ازآن حضرت که بهره نيراست نانيعنوان جانشبه )ع( نيائمه معصوم )ص( از رسول خدا پس

 شدند. نيد ريو تفس نييتب فهيدار وظبودند، عهده ياله يعلم موهبت

معصوم مدد جسته و  انيشوايپ نياز ا ،يموظف هستند در تمام امور زندگ هاانسان اساس، نيا بر

اعده ق نياز ا زين ياجتماع يمشکالت، مفاسد، انحرافات و دردها ها،بيبطلبند. مقابله با آس ييراهنما

 اگونونمشکالت به صور گ نيکردند که ازندگي مي يدر ادوار زيخود ن )ع( . معصومانستيمستثنا ن

ردها د نيو رفتار، درصدد برخورد، مقابله و درمان ا رهيوجود داشت. لذا آنان گاه با گفتار و گاه با س

 بودند.

ا ب )ع( مواجهه معصومان يو پژوهشگرانِ نسل امروز است که بتوانند چگونگ شمندانيعهده اند بر

 ريفسو ت يسازيبوم ،يامروز يازهايو به فراخور ن را کشف و استنباط ياجتماع يهابيمشکالت و آس

 گونهنيمطلب با ا نيحق ا ميهرچند اذعان دار م؛يمهم هست نيکنند. در اين پژوهش، درصدد انجام ا
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 ها ادا نخواهد شد.تالش

کرد: ساحت  يبندرا در سه محور دسته ياجتماع يهابيدر قبال آس )ع( اقدامات معصومان توانيم

ت: هر گف ديبا حيها. در توضو ساحت رفتارها و کنش هازهيو انگ هاشيها، ساحت گراو نگرش هابينش

ها و باورهاست که ممکن است مطابق واقع از نگرش ياگونه يدارا ،يهست قينسبت به حقا يانسان

وجود دارد که ممکن است در  يبه امور هاشيو گرا اليام ،ينباشد. همچنين، در درون هر انسان ايباشد 

ه هاست کدو بُعد مربوط به روح و جان و درون انسان نينباشد. ا ايسعادتش باشد  مصالح و يراستا

 ديبا ياجتماع يهابيمقابله جامع با آس يبرا ،يبترت ينبد. ابديينمود م يرفتار يهاآثار آن در کنش

 نيامل را تأمک تيموفق تواندياز ابعاد نم ياست توجه به بعض يعيتوجه شود. طب ادشدهيبه هر سه بُعد 

رفتارِ  يو اراده الزم برا زهيو انگ لينشوند، م حيو باورها تصح هابينشکه  يتا زمان نمونه عنوانبهکند. 

ها و رفتارها اصالح نخواهد کنش رد،يقرار نگ حيصح ريدر مس ليو تا اراده و م شودينم جاديدرست ا

 هطيخود را در هر سه ح يهاو برنامه ريتداب ديبا يمندان اجتماعگران و دغدغهاصالح ،علت ينبدشد. 

 کنند. ميشده تنظ ادي

آن است که توجه کامل به  يايگو خوبيبه )ع( معصومان رهيدر سخنان، مواضع و س قيدق يبررس

و استمرار حرکت آن حضرت توسط  )ص( اند و اصالً رسالت رسول خداشده داشته اديهر سه ساحت 

 يراهکارها يبوده است. در ادامه، به بررس ادشدهيدر سه محور  هاانسانح اصال يبرا )ع( نيائمه معصوم

 ميو کنش خواه شيگرا نش،يب طهيدر سه ح ياجتماع يهابيدر مقابله با آس )ع( معصومان يحاصال

 يهابيمقابله با آس يو تالش برا يگراصالح تيو اهم گاهيدر جا ياز آن، بحث شيپرداخت؛ اما پ

 داشت. ميخواه ياجتماع

ادگان فرست يو فسادها و انحرافات از اهداف اصل هابيو مقابله با آس يگراشاره شد، اصالح چنانکه

 هانانسا هيتزک -کتاب  ميدر کنار تعل -را  )ص( هدف بعثت رسول خدا ميبوده است. قرآن کر ياله

لْکِتَابَ يُعَلِّمُهُمُ ا يُزَکِّيهِمْ وَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَ اومْ يَتْلُهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُ»کرده است:  يمعرف

(؛ اوست خدايى که به ميان مردمى درس ناخوانده، 2)جمعه: « إِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَ وَالْحِكْمَةَ

و کتاب و  ازدرا پاکيزه س هانآبخواند و  هاآنپيامبرى از خودشان مبعوث داشت تا آياتش را بر 

از  هاانساندور کردن  به معناي «هيتزک»حکمتشان بياموزد. اگرچه پيش از آن در گمراهى آشکار بودند. 

 است. يو جمع يفرد يهاو انحرافات در عرصه هايو کژ ليفساد و رذا

 نيينقل کرده که خطاب به قومش در تب زني – يبزرگ اله امبرپي – بياز حضرت شع ميکر قرآن
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 لْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَکَّ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ»...گفت:  نيو رسالتش چن تيمأمور

نها با خداست. به او که بتوانم قصدى جز اصالح ندارم. توفيق من ت نجا(؛ ... تا آ11)هود: « إِلَيْهِ أُنِيبُ

دودن و ز مقابله با فساد و مفسدان به معناي زين «يگراصالح»آورم. ام و به درگاه او روى مىتوکل کرده

 است. يانحراف و کژ يهانهيزم يو نابودساز

بر مبغوض بودن فساد و مفسدان نزد خداوند متعال و بندگان صالح  م،ياز قرآن کر يمتعدد اتيآ در

 ميبا فطرت سل يهااز فساد در جامعه و نزد انسان ياصالح و دور تيده است. اهمش ديخدا تأک

 يفدادن عموم جامعه، خود را به دروغ مصلح معر بيفر يبرا زيمنافقان ن ياست که حت ياگونهبه

ا إِنَّمَا الْأَرْضِ قَالُوإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي  وَ»نقل کرده که:  نياز زبان منافقان چن ميقرآن کر کنند؛يم

گويند: ما خود (؛ و چون به آنان گفته شود: در زمين فساد مکنيد، مي11)بقره: « نَحْنُ مُصْلِحُونَ

 گريم.اصالح

 تيبر اهم يگريگواه روشن د توانيرا م هاانسان ياصالح روابط اجتماع يقرآن برا يدستورها

 (1)مائده:  اهانسان انيبر عدالت م يو مبتن کيبه روابط ن هيدانست؛ توص ياجتماع يهابيمقابله با آس

و احسان در  يکيو مقابله به ن (22با هم )نور:  هاانسانبه عفو و گذشت و مدارا در روابط  هيتوص زيو ن

 دستورهاست. ني( از جمله ا3و  2و انفاق و احسان و مواسات )بقره:  (61)مؤمنون:  گرانيد يپاسخ بد

در زدودن مظاهر  ايو نقش انب يفرهنگ جاهل ينمودها انيو ب يجاهل يخووقرآن با خُلق برخورد

و مظاهر فساد است. قرآن  ياجتماع يهابيدالّ بر ضرورت مقابله با آس يشواهد قرآن گرياز د ،يجاهل

و  1هانشبي رصهواژه را در هر سه ع نيبار، ا نياول يبرا تيعنوان مبتکرِ کاربردِ واژه جاهلبه ميکر

 به کار برده و به ذکر مصداق و نمونه پرداخته است. 3هاو کنش 2هاشيگرا

 ياهلمقابله با مظاهر فرهنگ ج ايشده که رسالت انب دينکته تأک نيبر ا زين )ع( معصومان اناتيب در

 ص() نکته اشاره کرده که رسول خدا نيرّائش به اغ يهااز خطبه يکيدر  )ع( نيرالمؤمنيبوده است. ام

آن  انيبود. ب يو اجتماع يفرد يهابياز آس يمختلف يهامبعوث شد که عرب مبتال به گونه يدر عصر

 است: نيخطبه کوتاه چن نيحضرت در ا

 ........................................................................................................................  
 .(154 :عمرانآل« )...الْجَاهِلِيَّةِقَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ  طَائِفَةٌ وَ. »1

مَنْ أَحْسييَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْم ا  يَبْغُونَ وَ الْجَاهِلِيَّةِأَفَحُکْمَ »؛ (21 :فتح) «... الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ کَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ . »2

 .(55 :مائده« )لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

 (.33)احزاب: ...«  الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ  قَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ وَ وَ». 3
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 دِينٍ رِّشَ عَلَى الْعَرَبِ مَعْشَرَ أَنْتُمْ و –أَمِيناً عَلَى التَّنْزِيلِ  و –نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ  )ص( اللَّه بَعَثَ مُحَمَّداً إِنَّ»

فِکُونَ تَسْ و –تَأْکُلُونَ الْجَشِبَ  تَشْرَبُونَ الْکَدِرَ و -حَيَّاتٍ صُمٍّ  خُشْنٍ و حِجَارَةٍمُنِيخُونَ بَيْنَ  -ي شَرِّ دَارٍ وفِ

(؛ همانا خدا 21البالغه، خ )نهج« مَعْصُوبَةٌواآلثَامُ بِکُمْ  مَنْصُوبَةٌاألَصْنَامُ فِيکُمْ  -تَقْطَعُونَ أَرْحَامَکُمْ  دِمَاءَکُمْ و

و فرمان خدا را چنان که بايد رساند. آن هنگام شما اى مردم  تا مردمان را بترساند محمّد را برانگيخت

اهموار، هاى نسنگستان منزلگاهتانو در بدترين سراى خزيده.  عرب! بدترين آيين را برگزيده بوديد

ناگوار. خوراکتان گلوآزار. خون يکديگر را ريزان. از گرزه مارهاى زهردار. آبتان تيره و  ينتاننشهم

 همه جا بر پا. پاى تا سر آلوده به خطا. يتانهابتخويشاوند بريده و گريزان. 

 ديدم تأکمر انيدر م يگراصل اصالح يبر رو ز،ين شيخو ياصل تيمأمور نييدر تب )ع( نيرالمؤمنيام

لَا الْتِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ  و –فِي سُلْطَانٍ  مُنَافَسَةًأَنَّه لَمْ يَکُنِ الَّذِي کَانَ مِنَّا  -اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ : »... فرموديم

بَادِکَ لُومُونَ مِنْ عِفَيَأْمَنَ الْمَظْ -ونُظْهِرَ اإلِصْلَاحَ فِي بِلَادِکَ  -الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِکَ  لِنَرِدَولَکِنْ  -فُضُولِ الْحُطَامِ 

دانى آنچه کرديم، نه به خاطر (؛ خدايا! تو مي131البالغه، خ )نهج...« مِنْ حُدُودِکَ  الْمُعَطَّلَةُتُقَامَ  و –

ى هاى دين را به جايخواستيم نشانهناچيز خواستن زيادت، بلکه مى ىو نه از دنيا رغبت در قدرت بود

 و ات را ايمنى فراهم آيدهرهايت ظاهر گردانيم. تا بندگان ستمديدهو اصالح را در ش که بود بنشانيم

 جد و رهيگرفت، تابع س شيرا که در پ يريمس زين )ع( نيات اجرا گردد. امام حسحدود ضايع مانده

، ق 1455مازندراني،  ابن آشوبدانست ) امشيق يو اصالح در امت جدش را هدف اصل يپدرش معرف

 (.241، ص 3ج 

و  اليو ام و باورها دياز: عقا اندعبارتاست که  ياز دو عنصر درون يناش هاانسان يرونيب يرفتارها

 ليم جاديسبب ا هاانسان بينيجهانو  کننديم ميانسان را ترس بينيجهانو باورها، نوع  دي. عقاهاشيگرا

ناچار از انجام آن  اتشانيدر دوره ح هاانسانکه  شوديم ييترک کارها ايو شوق به انجام  شيو گرا

 و ينقش اساس - شوديم ادي هابينشکه از آن با عنوان  -و باورها  ديچون عقا ،بدين لحاظهستند. 

 نيدر اول يدارند، لذا فرستادگان اله هاآنترک  ايدر انجام امور  هاانسان ميدر نوع اراده و تصم يديکل

راد آن که اف ديرا تصور کن يا. جامعهپردازنديم هاانسان يو باورها ديعقا حيگام از رسالتشان، به تصح

 يوزو معتقدند: ر ننديبيم شيمعتقد به مبدأ و معاد هستند، خداوند واحد را دائماً ناظر بر کار خو يهمگ

در  توانيم ايپاسخگو باشند. آ ياله شگاهيدر پ ديبا شانيتک کارهادر قبال تک هاانسانکه  ديخواهد رس

 ايکرد؟ و  اديمسئله و مشکل و معضل  کيعنوان به ياجتماع يهايو کژ هابياز آس ،ياعهجام نيچن

 يعالت ريدر مس ثار،يتوأم با گذشت و ا زيآممسالمت يستيزهم کيدر  ياجامعه نيدر چن هاانسانآنکه 
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 .وزو تجا يو تقوا دارند و نه بر گناه و تعد يکيبر ن ياريو تعاون و هم نديپويو کمال راه م

انسان، اينکه  يوجود يهاساحت گريو باور بر د نشيو تقدم ساحت ب تيجمله شواهدِ اهم از

ات مبدأ و و اثب يديمشتمل بر ابعاد عقا شتريب يمک اتيقرآن، آ اتيآ يجينزول تدر ريدر س مينيبيم

شعار  نيلوآنکه ا ايو  خورديبه چشم م يمدن اتيدر آ شتريب ن،يفروع د انيو ب عاتيمعاد هستند و تشر

 (.116ص  11تا، ج )بالذري، بي« قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا»بود که:  نيا )ص( و دعوت رسول خدا

 همه ديبا ،ياجتماع يهايو کژ هابيجامع در مقابله با آس يبه طرح لين ياشاره شد برا چنانکه

ناظر به هر سه ساحت  ديبا زيکارها ن. لذا ارائه راهرديانسان مورد توجه قرار گ يوجود يهاساحت

است لذا در  تدر دو يا سه ساح ييزدابيآس کنندهنيراهکارها تأم نياما ازآنجاکه بسياري از ا؛ باشد

 .پردازيممي – هاساحت ميان تفکيک بدون –ادامه، به معرفي راهکارها 

 بيان راهکارها

 یو روشن معارف اله حيصح نييتب. 1

 زياحت نس نيتقدم دارد. در ارتباط با ا گريو باورها منطقاً بر دو ساحت د هابينشگفتيم که ساحت 

 هاانسان کهنياست. با توجه به ا يانيو وح يو انتقال درست و روشن معارف اعتقاد نيياقدام، تب نيترمهم

 نييببازگو و ت هاآن يبرا يبه درست يهست قياند، لذا اگر حقاخلق شده جوقتيو حق ميبا فطرت سل

 فهيوظ نيترمهم ميقرآن کر اساس، نيا خواهند بود. بر رشيناچار از پذ ،يعيو طب يفطر طوربهشود 

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ  وَ»کرده است:  يمعرف نيرا بالغ مب )ص( و از جمله رسول خدا يرسوالن اله

 ز ابالغ آشکار ]مأموريتى[ نيست.ج [خدا](؛ و بر فرستاده 54)نور: « الْمُبِينُ

 اندعبارتکه  خورديبه چشم م ييمعصومان راهبردها رهيدر س يدرست معارف اعتقاد نييتب يبرا

 از:

 يهاداللبر است يگرا، آنچه مبتن: انسان بر اساس فطرت عقليهاي عقالناز استدالل يريگبهره .الف

ه و شد ديتأک يهمواره بر تعقل و خردورز ميدر قرآن کر رو،ني. ازارديپذيم يآسان بهاست را  يعقالن

. کردنديعمل م وهيش نيبه هم زين ايانب نيراست روانياصل استوار کرده و پ نيدعوتشان را بر ا زين ياله ايانب

 ابْنِهِ وَلِإِذْ قَالَ لُقْمَانُ  وَ»آورده:  نيبه فرزندش چن ميلقمان حک حيدر نقل نصا مينمونه، قرآن کر عنوانبه

که لقمان به  را(؛ و ]ياد کن[ هنگامى 13)لقمان: « هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

 به که مياور شرک خدا به من، پسرک اى: گفت - دادمي اندرز را او وى کهدرحالى –پسر خويش 
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 ،يورزشرک از زيبه فرزند براي پره هيلقمان در توص ه،يآ ناي ساسا بر. است بزرگ ستمى شرک راستى

ت اس يشرک ظلم»که:  کنديجمله م نياز شرک بسنده نکرده و کالمش را مستند به ا يبه صِرف نه

 «.بزرگ

ساخت که  همراه يعقالن نييآن را با تب ديبا زيدر عصر حاضر ن ينيمعارف د غيدر تبل اساس، نيا بر

 ديصرفاً بر اساس تقل ينيمعارف د کهياما درصورت؛ و ثبات خواهد شد يماندگار يصورت، دارا نيدر ا

 .دزيريم وعادت و احساس فراگرفته شود به محض مواجهه فرد با شبهات، دچار تزلزل شده و فر اي

 ،ينيمعارف د نييدر تب يو هنر يادب ياز ابزارها يريگ: بهرهيو هنر يادب ياز ابزارها يريگبهره .ب

 مدعا، عملکرد نيا ياست. شاهد روشن برا )ع( قرآن و معصومان ديو تأک دييمعقول و مورد تأ ياوهيش

و  يو اخالق يتقاداع قيحقا نييدر تب ياديز يو ادب يهنر عياست که از ابزارها و بدا ميخود قرآن کر

 ليز تمثا مياست. قرآن کر ياز ابعاد اعجاز قرآن، اعجاز بالغ يکيکه  ايگونهبهبهره برده است  يعيتشر

 معارفش بسيار بهره برده است. نييتب يبرا يادب عيصنا گريو استعاره و د هيو کنا

که در آن زمان عمدتاً شعر  برديبهره م يغيتبل اتيانجام عمل ياز ابزار هنر برا زين )ص( خدا رسول

 حسان بنهمچون  يياما از شعرا سروديآن حضرت خود شعر نمبود. گرچه  يادب عيو خطابه و صنا

ميم، طبري، ت)ر.ک: اشعار حسان در دفاع از اسالم در برابر شاعرِ قبيله بني برديمکرر بهره م طوربهثابت 

 يغيدر روش تبل يادب عياز ابزار هنر و صنا وفوربه زين )ع( يعل نيرالمؤمني(. ام316، ص 2، ج ق 1453

 البالغه ارائه شده است.از آن در نهج ياخود بهره برده که گوشه

و شعر و داستان و رمان و  لمياند. ابزار رسانه و فشده ياديتنوع ز يدارا يهنر يابزارها امروزه

 به کار گرفته شوند. ياجتماع يهابيمقابله با آس يدر راستا تواننديو... همه و همه م اتيادب

عارف م نييدر تب ديمؤثر و مف اريبس يهاوهياز ش يکي: کويو اخالق ن ييخونرمگيري از بهره .ج

و  )ع( يبه حضرت موس هي. خداوند متعال در توصکوستيو خلق ن ييخوهمراه با نرم هاآنارائه  ،ياله

فِرْعَوْنَ إِنَّهُ  ىاذْهَبَا إِلَ»گام فرمود:  نيمواجهه با فرعون و دعوت او در آغاز يچگونگ يبرا )ع( هارون

(؛ به سوى فرعون برويد که او به سرکشى 44-43)طه: « طَغَى؛ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَکَّرُ أَوْ يَخْشَى

 برخاسته و با او سخنى نرم گوييد، شايد که پند پذيرد يا بترسد.

آن حضرت و نقش  يکويو خلق ن ييخوبا مردم، به نرم )ص( از نوع رفتار رسول خدا ديتمج در

بِ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ رَحْمَةٍفَبِمَا »کرده است:  ديتأک نيامر در جذب افراد به د نيا

شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  لَهُمْ وَ تَغْفِرْلَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْ
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و اگر  خو ]و پُر مِهر[ شدى(؛ پس به ]برکتِ[ رحمت الهى، با آنان نرم156عمران: )آل« يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِينَ

ان درگذر و برايشان آمرزش از آن پسشدند. مي هدل بودى، قطعاً از پيرامون تو پراکندتندخو و سخت

و چون تصميم گرفتى بر خدا توکل کن؛ زيرا خداوند  ها[ با آنان مشورت کنکار ]و در  بخواه

 دارد.کنندگان را دوست ميتوکل

عنوان اصلي ثابت و انکارناپذير قابل طرح خلقي با مردم بهنيز اصل خوش )ع( سيره معصومان در

و مکتب آنان شده  )ع( بيتاهل سويبهجذب افراد ناآگاه،  است. همين نحوه سلوک همواره موجب

داشتند. نمونه معروف مربوط به رفتار  )ع( دار با معصوماناست؛ مگر کساني که عناد و دشمني ريشه

 )ع( امام اميه، بهبا فردي شامي که از روي ناآگاهي و تحت تأثير تبليغات مسموم بني )ع( نرم امام حسن

پس از شنيدن ناسزاهاي او، به وي نه تنها  )ع( خوبي بر مدعاي اين بحث است. امامناسزا گفت، شاهد 

امام  رددامقابله به مثل نکرد، بلکه با عطوفت در قالب جمالتي به وي فرمود که اگر حاجت و نيازي 

 )ع( موجب شرمندگي آن فرد شد و او که با بغض امام )ع( حاضر به رفع آن است. اين برخورد امام

، ص 3، ج ق 1455آشوب مازندراني،  د مدينه شده بود با محبت حضرت از آنجا خارج شد )ابنوار

114.) 

آميز يابيم. آن حضرت نيز در واکنش به رفتار اهانتمي )ع( چنين رفتاري را در سيره امام کاظم شبيه

ت نرمي و ماليم فردي که از نسل خليفة دوم بود، با وجود اصرار اصحابش براي ادب کردن آن فرد، با

خورده، حضرت  هکرد به زراعتش لطمکه او ادعا ميبرخورد کرده و در مزرعه او حضور يافت و درحالي

سيصد دينار به او دادند و فرمودند: تو اميد داشتي دويست دينار از اين زراعت سود ببري، اين سيصد 

ام ترين افراد نسبت به اماز دشمن و زراعتت نيز سر جايش است. با ديدن اين صحنه، آن فرد که دينار

. پس از آن عالقه و دبود برخاست و سر حضرت را بوسيد و از حضرت حالليت طلبي )ع( کاظم

، 2، ج ق 1415شد که مايه شگفتي دوستانش شده بود )مفيد،  ايگونهبهاحترامش نسبت به حضرت 

 (.233ص 

 يمؤثر هست که هست، امروزه برا ينيمعارف د يو اجرا جيو دوستانه در ترو زيآمروابط محبت اگر

اصل  جيمبرم به ترو ازي. امروزه جامعه نديابزار مهم غفلت ورز نياز ا دينبا ياجتماع يهابيمقابله با آس

از  ياريبس دشو ريگهمه يهمه آحاد مردم دارد. اگر اصل محبت و عطوفت و نرم انيمحبت در م

. در دهديو وحدت م يگانگيو  يخود را به دوست يشده و جاها مرتفع مشکالت و اختالفات و نزاع

 .شوديفراهم م يو معارف اله يکردن اصول اخالق نهيو نهاد جيامکان ترو ياجامعه نيچن
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 ها، شبهات و خرافاتباطل، بدعت دیعقا جیمقابله با ترو. 2

و با  شده دهيکه خود به انحراف کش يبا کسان ديبا ،ينيدرست و جذاب معارف د نييدر کنار تب

 يو اخالق يو اعتقاد يفکر يفضا يسازشده درصدد مسموم فيطرح سخنان آلوده، منحرفانه و تحر

قابل مشاهده است. رسول  خوبيبه )ع( تمام معصومان رةياصل در س نيجامعه هستند برخورد کرد. ا

 يهاآموزه نييآلود رفت و با تبو شرک ياز همان آغاز دعوتش به مقابله با افکار انحراف )ص( خدا

 رفت. يبه مصاف افکار انحراف ،يانيوح

 جيلجاج و عناد بر ترو يحق، از رو رشيپذ يکه به جا يدر برابر کسان زين )ع( يعل نيرالمؤمنيام

اجرا کرد، نمونه  هاآن يرا بر رو يمقابله کرده و حدود اله شدتبهخود اصرار داشتند  يافکار انحراف

تجاج با اح بتداآن حضرت با خوارج اشاره کرد. آن حضرت ا ديبه برخورد شد توانيباره، م نيارز در اب

تعصب م ياينسبت به بقا يشان ساخت، ولانحرافي رياز خوارج را متوجه مس ياديوگو، تعداد زو گفت

سبا و زُطّها در  عبداهلل بنهمچون  يانيغال گر،ياز خوارج، ناچار از جنگ و قلع و قمع آنان شد. نمونة د

اصرار  زشانيآمغلو فکارحضرت همچنان بر ا يهايعصر آن حضرت هستند که پس از روشنگر

(. مقابله حضرت با 156-151، ص 1341حضرت مواجه گشتند )کشي،  ديلذا با واکنش شد دند،يورز

 است. آن حضرت ضمن گانه نيز در همين زمينه قابل تفسيرهاي پديد آمده در عصر خلفاي سهبدعت

را از بين ببرد که  هاآنهاي زمان خلفا را برشمرده و آرزو کرده که بتواند مورد از بدعت 21يک خطبه، 

، ح 13-51، ص 1، ج 1311متأسفانه تعصب برخي مسلمانان بر سنت خلفا مانع اين کار شد )کليني، 

21.) 

فرات )عالمه  محمد بناز يک غالي به نام  )ع( به اعالم برائتِ امام رضا توانيها، منمونه گريد از

براي دوري شيعيان  )ع( ( دستور امام جواد1541، ح 554، ص 1341؛ کشي، 254، ص ق 1452حلي، 

( و دستور 1121، ح 151، ص 1341محمد بن سيار )کشي،  احمد بناز فردي غالي و منحرف به نام 

(، قاسم 661، ح 511حسکه )همان، ص  بن يعلن همچو يانيبراي مقابله شديد با غال )ع( يهادامام 

، ح 525)همان، ص  يقم يمحمد بن بابا حسن بن(، 665و  664، ح 511-511شعراني )همان، ص 

چون هم يبا منحرفان )ع( امام عصر زين يصغر بتي)همان( اشاره کرد. در عصر غ رينص محمد بن( و 666

 (.254-252، ص ق 1412مقابله کرد )طوسي،  هاآنبر لعن و طرد  يمبن عيبا صدور توق يشلمغان

توان در راستاي همين با خرافات و مسائل موهوم و غيرواقعي را نيز مي )ع( معصومان برخورد

و زدودن خرافات و امور  يهست قيمردم با حقا يآشناساز ا،يبعثت انب ياقدامات دانست. هدف اصل
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 نيروغد انيخدا يبرا يدر هست رگذاريقاد به نقش تأثو اعت يپرستمردم بود. بت يباورها رهيموهوم از دا

 تيبرخاست. در عصر جاهل هاآنبه مبارزه با  )ص( خرافات بود که رسول خدا قيمصاد نياز بارزتر

بر همگان آشکار  هاآنوجود داشت که با ظهور اسالم، بطالن و موهوم بودن  يفراوان يخراف يباورها

 وفکس و – ميابراه -مرگ فرزندش  انيبه مردم دربارة عدم ارتباط م )ص( شد. هشدار رسول خدا

 يياعتناي(. ب313ص  2، ج ق 1315آن حضرت است )برقي،  يزيستخرافه يهااز نمونه ديخورش

با استناد به محاسباتش، آن حضرت را از  کرديکه تالش م يرانيمنجم ا کيبه سخنان  )ع( نيرالمؤمنيام

 مانمعصو يزيستشواهد خرافه گريو جنگ با خوارج در آن روز منع کند از دنهروان  سويبهحرکت 

 (.355، ص 1، ج 1311است )طبرسي،  )ع(

مور و ا يهست قياز حقا يعدم شناخت کاف ليکه افراد به دل خورديبه چشم م يموارد متعدد امروزه

از  ايو  کننديم يرواقعيغ يشده و مشکالتشان را مستند به امور ييگراگرفتار خرافه ن،يموهوم و دروغ

. ننديبيرا گرم م ييوو سودج بيبازار فر زيافراد سودجو ن ان،يم ني. در اکننديامور موهوم طلب اثر م

و عقل مراجعه کرد و ارجاع داد و  يو وح نيبه متن د ديبا ياجتماع بينوع آس نيمقابله با ا يلذا برا

 کرد. جيرا ترو يياگرقتيحق

 یبر اصل نظارت اجتماع ديتأک. 3

 و ياله انياد يِوصف ناشدن ازاتياز منکر که از امت يامر به معروف و نه اي ياصل نظارت اجتماع

 ياژهيو گاهيداشته و جا ياجتماع يهابيدر مقابله با آس يمهم ارينقش بس زيخاتم است ن نياز جمله د

برشمرده و  انمؤمن يرفتار يهايژگياصل را از و نيا ميدارد. قرآن کر )ع( معصومان رهيدر قرآن و س

 :ديتوجه کن هيدو آ نيکرده است. به ا ميرفتار منافقان را درست در مقابل آن ترس

هُمْ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ  وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ الْمُنَافِقُونَ»

 انند(؛ مردان منافق و زنان منافق، همه هم11)توبه: « نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

گيرند و مشت خود را از انفاق دهند و از کارهاى نيک جلو مييکديگرند. به کارهاى زشت فرمان مي

اند. خدا نيز ايشان را فراموش کرده است، زيرا منافقان خدا را فراموش کرده بندند.در راه خدا مى

 نافرمانانند.

لَاةَ الصَّيُقِيمُونَ  يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ وَالْمُؤْمِنُونَ»

(؛ مردان 11)توبه: « رَسُولَهُ أُولَئِکَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ وَ الزَّكَاةَيُؤْتُونَ  وَ
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و نماز  دارنددهند و از ناشايست باز ميمؤمن و زنان مؤمن دوستان يکديگرند. به نيکى فرمان مي

کنند. خدا اينان را رحمت خواهد کرد، مي برداريفرماندهند و از خدا و پيامبرش گزارند و زکات ميمي

 خدا پيروزمند و حکيم است.

 و عنوان وظيفه همه مؤمنان ترسيم شده استديديم، اصل نظارت اجتماعي در قرآن کريم به چنانکه

که در رأس هرم مؤمنان قرار دارند نسبت به اين اصل التزام شديدتري داشته  )ع( طبيعي است معصومان

 ،و جانشينان معصومش بر اين اصل استوار بوده )ص( توان گفت: اساس دعوت رسول خداميباشند. 

 گرفتند. اصل تشکيل حکومتها و راهکارهاي متنوعي به کار مياما بسته به شرايطِ موجود، آنان شيوه

و  )ع( داري زمامداري مسلمانان توسط اميرالمؤمنين عليو سپس عهده )ص( ديني توسط رسول خدا

است.  ريدر برابر يزيد در همين راستا قابل تفس )ع( با معاويه و قيام امام حسين )ع( نيز جنگ امام حسن

 در سيرة ديگر معصومان 1هدف از قيامش را امر به معروف و نهي از منکر عنوان کرد. )ع( لذا امام حسين

عنوان کيد بوده است؛ بهعنوان اصلي زنده و مطرح مورد تأنيز همواره اصل نظارت اجتماعي به )ع(

 فرمود:در ارتباط با اين اصل مي )ع( نمونه، امام محمد باقر

آيند که اهل عبادت رياکارانه هستند؛ افرادي جوان و سفيه که امر به معروف آخرالزمان کساني مي در»

رک ي خود ]در تبينند مگر آنگاه که از ضررش در امان باشند. آنان براو نهي از منکر را بر خود الزم نمي

کنند. به نماز و روزه و هرچه ها و فساد عالم ]نمايان[ پيروي ميتراشند و از لغزشاين وظيفه[ عذرها مي

د! کننو در غير اين صورت، آن را ترک مي آورندکه ضرري براي جان يا مالشان نداشته باشد روي مي

ه اي است عظيم کف و نهي از منکر فريضهاند. همانا امر به معرورا ترک کرده فرايضچنانکه برترين 

الهي شامل حالشان شده و نيکان در خانه بدان  غضببسته به آن است. در چنين حالتي،  فرايضديگر 

شوند و کودکان در خانه بزرگساالن. همانا امر به معروف و نهي از منکر راه انبيا و مسير هالک مي

ها ها امن و تجارتبه آن است. به وسيله آن راه رايضفاي است که قوام ديگر صالحان است و فريضه

گيرد. شود و امور در مسير درست خود قرار ميدادخواهي مي منانها رفع شده و از دشحالل و ستم

پس با قلوبتان منکر را دشمن بداريد و با زبانتان از آن نهي کنيد و اين نهي را بر پيشاني اهل منکر 

 (.51ص  5، ج 1311)کليني،  «نهراسيد... مالمتگريالمت هيچ بکوبيد و در راه خدا از م

 ........................................................................................................................  
جدي محمد أريد آمر  أمةالصيييالح في  أطلب إنما خرجت ال ظالما و ال مفسيييدا و ال أشيييرا و اني لم أخرج بطرا و. »1

ص ، 3 ج، ق 1455آشوب مازندراني،  )ابن« أبي علي بن أبي طالب سيةة وجدي  بسييةة أنهى عن المنکر أسيير   بالمعروف و

241). 
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هاي اذعان کرد که براي مقابله با آسيب جرئتتوان به العاده اين اصل، ميتوجه به اهميت فوق با

اجتماعي، افزون بر همه راهکارهايي که از قرآن و سنت قابل استفاده است، بايد به اصل نظارت اجتماعي 

شکل صحيح  اگر به صلد. البته بايد بر اين نکته نيز تأکيد داشت که اجراي اين اتوجه جدي صورت گير

ها صورت نگيرد نه تنها اثر مطلوبِ موردِ انتظار را به دنبال ندارد، بلکه نتيجه و با لحاظ شرايط و زمينه

يعني در مثال، يکي از شرايط مهم در اجراي اين اصل، رعايت مراتب است.  عنوانبهعکس خواهد داد. 

استدالل، به فرد مبتال به ترک معروف يا فعل منکر  امرحله اول بايد با نرمي و تذکر دوستانه و همراه ب

 اگر حال. کرد استفاده – عملي و تند برخورد همچون –تذکر داد. در صورت لزوم، از ابزارهاي ديگر 

 گيريبهره و منطقي بيان و استدالل امکان ديگر کند، عمل خشونت و تندي با اول مرحله همان از کسي

 .شودنمي فراهم عطوفت و نرمي از

 فرهنگی – ینهادهاي اجتماع ميتحک. 4

هاي تا ميزان بسيار بااليي در اصالح جامعه و جلوگيري از بروز آسيب يفرهنگ يدر اينکه نهادها

ن بر نقش اي )ع( اجتماعي مؤثرند جاي هيچ ترديدي نيست. در منطق قرآن کريم و در سيره معصومان

ش که نق ستدان فرهنگي – ينهاد اجتماع نيترمهم توانيشود. خانواده را منهاد تأکيد فراوان ديده مي

کند که والدين به ابعاد هدايتي خانواده و دور افراد دارد. قرآن کريم اکيداً توصيه مي تيترب در ياشهير

هَا أَهْلِيکُمْ نَار ا وَقُودُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ»شدن اعضاي آن از عذاب الهي توجه داشته باشند: 

(؛ اى 1)تحريم: « يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ ئِكَةٌمَلَاعَلَيْهَا  ةُوَالْحِجَارَالنَّاسُ 

آنان که ايمان آورديد بازداريد خود و خاندان خويش را از آتشى که سوخت آن مردمان است و سنگ 

خدا را آنچه فرمايدشان و  گيرانى که نافرمانى نکنندخوى( سختبر آن است فرشتگانى دژم )درشت

 بکنند آنچه را که فرموده شوند.

مِنْ  وَ»افراد دارد:  يو روان يآرامش روح نيدر تأم يخانواده نقش مهم ليتشک ميمنظر قرآن کر از

مٍ إِنَّ فِي ذَلِکَ لَآَيَاتٍ لِقَوْ رَحْمَةً وَ مَوَدَّةًجَعَلَ بَيْنَکُمْ  آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاج ا لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا وَ

ها آرام هاى او اينکه از ]نوع[ خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدان(؛ و از نشانه21)روم:  «رُونَيَتَفَکَّ

هايى انديشند قطعاً نشانهو ميانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى، در اين ]نعمت[ براى مردمى که مي گيريد

 است.

از حقوق فرزندان بر  يکي اتيروا نيشود. در انيز همين تأکيد ديده مي )ع( روايات معصومان در
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 لِلْوَالِدِ إِنَّ و –إِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقّاً »فرمود:  )ع( نيرالمؤمنيشمرده شده است. ام کوين تيترب نيوالد

حَقُّ الْوَلَدِ  و –اللَّه سُبْحَانَه  مَعْصِيَةِأَنْ يُطِيعَه فِي کُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي  - لَدِعَلَى الْوَفَحَقُّ الْوَالِدِ  -عَلَى الْوَلَدِ حَقّاً 

(؛ حق فرزند بر پدر آن 366البالغه، ح )نهج« يُعَلِّمَه الْقُرْآنَ يُحَسِّنَ أَدَبَه و أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَه و -عَلَى الْوَالِدِ 

 دهد. ميکند و او را قرآن تعل تشيترب خوبيبهو  نديبرگز وکينام ن شياست که برا

 يريداشته و در جلوگ يريانکارناپذ ينقش فرهنگ زيها نهمچون مدارس و دانشگاه يآموزش ينهادها

 نييبمعلم ت طيو شرا ديتأک يآموزبر اصل علم ينيمؤثرند. در متون د ياجتماع يهابياز گسترش آس

اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا  رْفَعِي»... َفرمايد: مي ميشده است. قرآن کر

(؛ ... تا خدا ]رتبه[ کسانى از شما را که گرويده و کسانى را که دانشمندند 11)مجادله: « تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

 کنيد آگاه است.آنچه مى و خدا به ]بر حسب[ درجات بلند گرداند

 شده است. رسول خدا ميبلند ترس اريبس يآموزعلم و علم گاهيجا زين )ع( معصومان اتيروا در

، ص 14ج  ،ق 1453فرمود )مجلسي،  يو جهل را منشأ تمام شرها معرف رهايعلم را منشأ تمام خ )ص(

(. 2511، ص 3، ج ق 1411شهري، )محمدي ري دانستيمردم م نيتر( و عالمان را با ارزش115

بر نقش  اتيروا نيمعلم فراوان است و همه ا طيو شرا گاهيو جا يآموزبه علم و علم طمربو اتيروا

ر اگ ،بدين لحاظدارند.  ديدر سطوح مختلف جامعه تأک يو فرهنگ يآموزش ،يعلم ينهادها ليبديب

برنامه  ديمقابله شود حتماً با ياجتماع يهابيبناست بر اساس منطق موجود در کتاب و سنت، با آس

 و اجرا گردد. نيتدو يو آموزش يفرهنگ ينهادها يدهسامان يبرا يحيو صح عجام

 احساس کرامت نفس و بندگی جادیا. 5

به ارزش  که ييجاترين اهداف تربيتي انبيا اين بوده که انسان را به خودش بشناسانند تا يکي از مهم

اش پي برده و احساس کرامت نفس و بندگي در او پديد آيد. چنين انساني طبعاً ذاتي و عظمت وجودي

ابد. يميزان تعالي ميخو و رفتارهايش نيز به همين وداند و خلقخود را در سايه بندگي خدا گرامي مي

اشتغال به امور پَست در چنين انساني موجب پيدايش نوعي احساس تلخ و حالت انزجار شده و تالش 

اش را بازيابد. چنين انساني از نشست و برخاست با کند خود را از آن دور سازد تا کرامت نفسانيمي

 ند.خوامسير هدايت فرا مي سويبهاً او را گزيند و آن احساس کرامت، دائمافراد رذل و فرومايه دوري مي

زشي بفهمانند داراي چنين ار هاانسانبر آن بوده که به  )ع( چنانکه گفته شد، تالش انبيا و معصومان

توان شاهد خوبي بر اين را مي )ع( هستند و مبادا خود را ارزان بفروشد. اين جمله گهربار امام کاظم
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، 1311ني، )کلي« فَلَا تَبِيعُوهَا بِغَيْرِهَا الْجَنَّةُاَمَا إِنَّ أَبْدَانَکُمْ لَيْسَ لَهَا ثَمَنٌ إِلَّا » مدعا تلقي کرد، آنجا که فرمود:

 هاي شما را بهايي کمتر از بهشت نيست، پس آن را به غير بهشت مفروشيد.(؛ همانا بدن16، ص 1ج 

نساني و احساس بندگي، رفتارهاي اي را تصور کنيد که اعضاي آن بر اساس روح کرامت احال جامعه

عنوان هاي اجتماعي بهتوان از آسيباي مياند، آيا در چنين جامعهفردي و جمعي خود را تنظيم کرده

اي نه تنها مفاسد فردي و جمعي به حداقل يک معضل و مشکل و مسئله ياد کرد؟ در چنين جامعه

بر اساس روح گذشت و ايثار که الزمه کرامت  به جاي تعدي به حقوق يکديگر، هاانسانرسد، بلکه مي

 کنند.انساني است عمل مي

 تقویت و تأمين عدالت اجتماعی. 6

 يهاضعف عدالت در عرصه ايفقدان  ،ياجتماع يهابيو عوامل بروز و گسترش آس هانهياز زم يکي

معنا از کالم  نيخود است. ا يدر جا زياست. عدالت به مفهوم قرار داشتن هر چ يمختلف اجتماع

(؛ 431ح  البالغه،هج)ن« الْعَدْلُ يَضَعُ األُمُورَ مَوَاضِعَهَا»قابل استفاده است که فرمود:  )ع( نيرالمؤمنيام

مسئوالن  يباشد و از سو هايعدالتيشاهد ب يادهد. اگر جامعهعدالت هر چيز را در جاي خود قرار مي

و مفاسد  هابيو گسترش آس شيدايپ نهينشود زم دهيد يلتعدايدر برخورد با مظاهر ب يتيقاطع زيامر ن

نظر . لذا از مننديبيجوالن دادن فراهم م يبرا افضا ر زيو منحرفان و مفسدان ن ديآيم ديو انحرافات پد

. به زنديتحقق عدالت به پاخ ياند که مردم براشده ختهيبرانگ منظور ينبد يفرستادگان اله م،يقرآن کر

)حديد: « الْقِسْطِالنَّاسُ بِ قُومَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ: »ديتوجه کن هيآ نيا

م کتاب و ترازو را فرود آوردي هاآن(؛ به راستى ]ما[ پيامبران خود را با داليل آشکار روانه کرديم و با 25

 ه انصاف برخيزند... .تا مردم ب

 يرااج يفراهم آمد، برا نهيدر مد يحکومت اسالم ليکه با تشک يفرصت نياز اول )ص( خدا رسول

 قضايي عدالت از اعم –مختلف عدالت  يهاو تحقق عدالت بهره برد. آن حضرت در عرصه يحدود اله

 يز وحا تيتبع زيو ن يحدود اله يبر اجرا دتأکي. برداشت گام – يو خانوادگ يتيريو مد يو اقتصاد

 يهاوهاز جل يکاذب اجتماع ازاتيپا نهادن امت ريو ز المالتيب يمساو ميو تقس افراد انيم يدر داور ياله

 آن حضرت بود. ييگرامهم عدالت

خالفت، بر اساس  يريگ دستفراوان پس از به  يهايبا وجود دشوار زين )ع( يعل نيرالمؤمنيام

که  يها اجرا کند، اما کسانکامل در همه عرصه طوربهتالش کرد عدالت را  )ص( رسول خدا رهيس
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 بناي اجراي چنانآنکردند. آن حضرت  جاديرا ا يعدالت با منافعشان سازگار نبود موانع فراوان ياجرا

 -مُلِکَ بِه اإلِمَاءُ  ءُ وواللَّه لَوْ وَجَدْتُه قَدْ تُزُوِّجَ بِه النِّسَا»را داشت که در آغاز خالفتش فرمود:  عدالت

(؛ اگر ببينم 15البالغه، خ )نهج« مَنْ ضَاقَ عَلَيْه الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْه أَضْيَقُ و – سَعَةًفَإِنَّ فِي الْعَدْلِ  -لَرَدَدْتُه 

 گردانم که در عدالت گشايش است و آن کهمهر زنان يا بهاى کنيزکان رفته باشد، آن را باز مي بهکه 

ن نيز اجراي عدالت و تأکيد بر آ )ع( تر يابد. در سيره ديگر معصومانعدالت را برنتابد، ستم را سخت

و از  عدالتي را برنتافتهترين ظلم و بيخورد. آنان کوچکدر باالترين درجات قابل تصور به چشم مي

 يعل، صحابي خويش، )ع( مبردند تا جايي که امام کاظهمه ابزارهاي الزم براي ممانعت از ظلم بهره مي

تواند دفع وسيله بعنوان وزير او حضور يابد، بلکه بدينهارون بهيقطين را تشويق کرد که در دربار  بن

 لظلمةاعلي ان هلل تعالى أولياء مع أولياء  يا»در اين باره به وي فرمود:  )ع( ظلمي از مظلومي بنمايد. امام

(؛ اي علي، همانا براي 111، ح 433، ص 1341)کشي، « أنت منهم يا علي و ليدفع بهم عن أوليائه

 کند واز دوستانش دفع ظلم مي هاآنخداوند، همراه با کارگزاران ظلم، کارگزاراني هست که به وسيله 

ه با کند کاش، مفضل بن عمر جعفي را مأمور ميبرجسته ابينيز صح )ع( تو از آنان هستي. امام صادق

در اختيارش نهاده بود در ميان شيعيان بگردد و اگر اختالف و نزاعي ميانشان بود با  )ع( مامپولي که ا

صرف آن پول، اختالف را رفع کند و مانع شود آنان به دستگاه ظلم مراجعه کرده و حکم ظالمانه 

 (.256ص  2، ج 1311)کليني،  ودشان صادر و اجرا شدرباره

ند کردهاي مختلف اجتماعي تا آن حد بود که تالش ميعرصه بر تحقق عدالت در )ع( ائمه تأکيد

ز نمونه، در يکي ا عنوانبهعدالتي نيز مرتفع شود. هاي بينه فقط ظلمي رخ ندهد، بلکه حتي زمينه

خوانيم: يکي از کارگزاران حضرت، جمعي کارگر را مي )ع( هاي مربوط به سيره امام صادقگزارش

فرمود:  )ع( اجير کرده بود که تا عصر کار کنند. پس از اتمام کار، امام ()ع کار در مزرعه امام براي

 (.216، ص 5دستمزد اينان را قبل از اينکه عرقشان خشک شود بپردازيد )همان، ج 

هاي فروشي و احتکار است که از آسيبعدالتي اجتماعي در عرصه اقتصاد، گرانهاي بياز جلوه يکي

افزون بر بيان قبح و حرمت اين کار و پيامدهاي  )ع( د. در سيرة معصومانآيشمار ميجدي اجتماعي به

دنيوي و اخروي آن، در عرصه رفتار نيز اجتناب جدي از اين کار وجود داشت و با کساني که مرتکب 

با غالمش،  )ع( گرفت. نمونه آن، نوع برخورد امام صادقشدند برخورد جدي صورت مياين رفتار مي

اي در حدّ هزار دينار، او را براي تجارت به مصر فرستاد. مصادف نيز با سرمايه )ع( اممصادف است. ام

 )ع( براي امام ناما هنگامي که از چگونگي کسب اين سود کال؛ رفت و با هزار دينار سود برگشت
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 هاصل سرمايه را برداشت و از پذيرش آن سود اجتناب کرد؛ زيرا معلوم شد که ب )ع( گزارش داد، امام

دليل کمياب بودن آن کاال در مصر، مصادف و رفقايش با هم تباني کرده و کاال را به قيمت گزافي 

السيوف أهون من طلب  ةمجادليا مصادف »پس از ردّ آن سود، به مصادف فرمود:  )ع( اند. امامفروخته

تر ل آسان(؛ اي مصادف، همانا جدال با شمشير از طلب حال111، ص 5، ج 1311)کليني، « الحالل

 است.

در راستاي تحقق عدالت در  )ع( هايي اندک از موارد بسيار است که در سيرة معصوماننمونه هااين

اي را در نظر بگيريم که آحاد آن، در رفتارهاي بينابيني بر ابعاد مختلف نقل شده است. حال، جامعه

و تشکيل  هايها و درگيراي شاهد نزاعتوان در چنين جامعهکنند آيا مياي عمل مياساس چنين سيره

 خوري و ظلم افراد به يکديگر بود؟!قهاي قضايي متعدد به دليل اجحاف و تعدي و حپرونده

 ایجاد نظام اداري سالم. 7

 يماعاجت يهابيمهم مقابله با آس يهانهيزم گرياز د ياله نيبر قوان يسالم و مبتن يوجود نظام ادار

ت زمام امور را در دس يسالم ييکارگزاران اجرا ديجامعه سالم با کيتحقق  ياست که برا يعياست. طب

مهم جوامع  يژگيکه و راچ رد؛يدر دستور کار قرار گ يبر احکام اله يسالم و مبتن نيقوان داشته باشند و

 نيقوان نيا يصالح و سالم انيمجر اً،يبر آن حاکم است. ثان يبر وح يمبتن نيآن است که اوالً، قوان ياله

 ياله نيقوان نييتب يهم در پ )ع( معصومان ،بدين لحاظ. ستنديتخلف از آن ن يو در پ کننديرا اجرا م

 ليدر دوره پس از تشک )ص( رسول خدا ديأکتوسط صالحان. ت نيآن قوان ياجرا يبودند و هم در پ

 يو تالش در نصب کارگزاران صالح از سو از يک سو ياله يوح نييبر تب نهيدر مد ينيحکومت د

کارگزارانِ  انيکه در م ستين بدان معنا نيآن حضرت بر اصل مورد بحث است. البته ا تأکيدنشانگر  گر،يد

اما مهم آن است که پس از بروز فساد کارگزار، آن حضرت  شدند،ينم افتي يآن حضرت، افراد ناصالح

در  ديول خالد بن تيجنا انيدر جر توانيکه نمونه بارز آن را م کرديبرخورد و جبران م تيبا جد

 نيمؤمنرالياز اقدام خالد، ام يزاريظهار بضمن ا )ص( که رسول خدا ديد مهيجذيبن لهيقب يبرا تشيمأمور

 2تا، ج حنبل، بي احمد بن؛ 111، ص 2، ج ق 1455جبران آن، اعزام کرد )واقدي،  يرا برا )ع( يعل

 (.512، ص ق 1453؛ صدوق، 151ص 

سالم و  ينظام ادار جاديا ياز آن حضرت برا ياهتمام فراوان زين )ع( نيرالمؤمنيدوره خالفت ام در

کومت از کارگزاران ح ياريبس ضياقدام، تعو نيگزارش شده است. نمونه روشن ا ينيد نيبر قوان يمبتن
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از  يخکه با وجود اصرار بر ايگونهبهخالفت توسط آن حضرت است  يعثمان بالفاصله پس از تصد

، را به کار نخواهم گرفت )طبري هيمعاو زيدو روز ن يفرمود: حت ه،يافراد در خصوص عدم عزل معاو

 (.411، ص 3، ج ق 1453

و بعد از صلح  )ع( يرالمؤمنينام. پس از شوديم دهيد زين )ع( معصومان گريدر دوره د وهيش نيهم

 اما از دورة امام صادق فتاد،ين )ع( حکومت به دست معصومان گر،يهرچند د )ع( بر امام حسن يليتحم

 نيرالمؤمنيو ام )ص( عملکرد رسول خدا يهانمونه توانيوکالت، م يو با راه افتادن شبکه ارتباط )ع(

صر پس از ع )ع( نيوکالت و وکال مثال زد. ائمه معصوم التيدر ارتباط با تشک )ع( را توسط ائمه )ع(

 ني. اردندبيبهره م نينشعهيخود در مناطق ش ندگانياز وکال و نما انيعيارتباط با ش يبرا )ع( امام صادق

ما ا؛ شدنديامور، انتخاب و نصب م ريعدالت و وثاقت و تدب طيکارگزاران در صورت دارا بودن شرا

با آنان  شدتبه ع() ينمعصومرو به انحراف نهادند، لذا ائمه  ياطلبيوکال بر اثر دن نياز ا يمعدود

صادر کردند  زيرا ن ليمورد، دستور اعدام آن وک کيدر  يبرخورد کرده و عالوه بر عزل و طرد آنان، حت

به جامعه  اشصدمهشدت انحراف و  ليبود که به دل )ع( يهادامام  ياز وکال يکيو آن، مربوط به 

؛ 24، ح 524، ص 1، ج 1311شد )کليني،  يديدستور شد نيناچار از صدور چن )ع( يهادامام  عه،يش

 (.151-155، ص 1312؛ جباري، 351، ص ق 1415؛ مفيد، 1551، ح 524، ص 1341کشي، 

و  يساالرستهيبر اصل شا يدر نظام ادار )ع( است که اهتمام معصومان نيگذشت، نشانگر ا آنچه

 يهابياز مظاهر آس يکيخود  نکهيافزون بر ا ،يمقابله با کارگزاران ناصالح بود. وجود فساد در نظام ادار

 نيهم هابيمقابله با آس ابزار رايز شود؛يدر بدنه جامعه م هابياست، موجب رواج آس ياجتماع

 داشت. يگربه اصالح يديام توانيهستند که در صورت فساد آنان، نم يکارگزاران حکومت

 . اشتغال، ورزش و تفریحات سالم8

 يهابيمقابله با آس يابزارها نيسالم و از جمله ورزش، از بهتر حاتياشتغال و رواج تفر وجود

است.  رگيمتعدد د يهابيو منشأ آس ياجتماع يهابيآس نياز بدتر يکاريب د،يهستند. بالترد ياجتماع

 نير چند غتو اوقات فرا استيمه شتريب کاريمعموالً در افراد ب يبه سمت مفاسد اخالق ليتما نهيزم

 ديدفقدان شغل مناسب موجب تش ن،يو افزون بر ا شودينادرست پر م يهابرنامه لهيغالباً به وس يکسان

 يو روان يروح يهااز آن همچون دغدغه يناش يهابيابتال به آس جهيو در نت ياقتصاد يهايازمندين

ا فراوان داشتند ت ديتأک غالبر اشت )ع( لحاظ، معصومان ني. به همشوديو... م يو اختالفات خانوادگ
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جوان مطلع شد فرمود: از چشمم افتاد )مجلسي،  کي يکاريآنگاه که از ب )ع( که رسول خدا يحد

 (.6، ص 155، ج ق 1453

ن زداييِ اجتماعي دارد، چرا که افزوارتباط انکارناپذيري با آسيب زيسالمت جسمي و ورزش ن مسئله

. شوندبر خودِ فردِ مبتال به بيماري و خمودي، خانواده و جامعه نيز درگير مشکالت ناشي از آن مي

ر متون د رو،ازاينگذارد. ي بر جاي ميضمن آنکه اين وضعيت، به لحاظ روحي و رواني نيز تأثيرات منف

 يتصور درست ن،يديني تأکيد زيادي بر اهتمام به امر سالمت و قوت جسم صورت گرفته است و ا

 دارانينداست و جامعه  يو درون يابعاد روح تيو تقو تيصرفاً ناظر به ترب ينيکه دستورات د ستين

از طالوت، او را به قوت در هر دو بُعد علم  ديدر تمج مي. قرآن کراندغافل ياز پرداختن به ابعاد جسمان

(؛ خدا او را بر 241)بقره: « فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ بَسْطَةًزَادَهُ  إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْکُمْ وَ»و جسم ستوده است: 

 شما برگزيده است و به دانش و توان او بيفزوده است.

و قوت در بدن را از خداوند طلب  يسالمت جسم )ع( م سجاداما زيدعاي ابوحمزه ثمالي ن در

الها، ...  (؛ بار565، ص ق 1411)طوسي، ...« فِي البَدَنِ  وَالقُوَّةَفِي الجِسْمِ  الصِّحَّةَاللّهُمَّ أَعْطِنِي ... : »کنديم

رت آن حض ياز قوت جسم زين )ع( نيرالمؤمنيشمائل ام فيگردان ... . در توص رومنديبدنم را سالم و ن

 1شده است. اديحضرت  يظاهر يهايژگياز و دياز ابعاد قابل تمج يکيعنوان او به يو زور و بازو

 ژهيوبه -از اوقات افراد جامعه يبخش شودياست که موجب م نيدر ا يسالمت و قوت جسمان تياهم

افراد  يسالمت جسم ،گريد يهمچون ورزش شود. از سو يسالم حيو تفر سرگرمي صرف –جوانان 

 ناشي از آن باز يِو اجتماع يو اقتصاد يو روان يو آثار مخرب روح هايماريجامعه، آنان را از ابتال به ب

 دارد.مي

صورت گرفته و امامان  يتوجه خاص زيسالم ن حاتيبه مطلق تفر )ع( و سخن معصومان رهيس در

سالم  حياز اوقات روزانه خود را به استراحت و تفر ياند که بخشکرده هيتوص انشانيعيبه ش )ع( معصوم

جالب  يثياند. در حددانسته يو اقتصاد يابعاد عباد نيتأم يبرا يالهيبُعد را وس نياختصاص دهند و ا

 اةلمناج ساعةاجتهدوا في أن يکون زمانکم أربع ساعات: »که فرمودند:  ميخوانيم )ع( از امام موسي کاظم

في  يخلصون لکم االخوان والثقات الذين يعرفونکم عيوبکم و لمعاشةة ساعة ؛ والمعاشألمر  ساعة ؛ واهلل

 ........................................................................................................................  
 اراي بسيسينه علي داراي شکمي نيکو و کامل و» از اوصياف ظاهري آن حضيرت چنين بوده:  امة بن عتاب  قد. توصييف  1

فراخ بود، سياعد دسيتش عضيالني بوده و در قسيمت مفاصيل نازک شيده و شکيل بود و ساق پايش عضالني بوده و در       

 (.21ص  3تا، ج ؛ بصري، بي64-63، ص 1تا، ج )ثقفي، بي« قسمت مفاصل نازک شده و شکيل بود
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شعبه  بن)ا« الثالث ساعات لىتقدرون ع الساعةبهذه  تخلون فيها للذاتکم في غير محرم و ساعة الباطن و

ناجات م يرا برا ي: بخشديکن ميکه ساعاتتان را به چهار بخش تقس دي(؛ تالش کن456، ص 1611حراني، 

ا به شما ر وبتانيکه ع يمعاشرت با برادران و دوستان يرا برا يامر معاش، ساعت يرا برا يبا خدا، بخش

لذات حالل اختصاص  يبرا زيرا ن يو بخش دارندو در باطن با شما صداقت و خلوص  شونديم ادآوري

 .ديابيي[ مشتريتوان ]ب گريبخش چهارم بر انجام سه بخش د لهي. به وسديده

 . معرفی الگو9

خود هستند. هرچند  يزندگ وهيش ميتنظ يبرا حيصح يالگوها ازمندين يادر هر جامعه هاانسان

 رسوالنش فرستاده لهيو به وس يآسمان انيرا در قالب اد يو جامع زندگ حيخداوند متعال برنامه صح

ا راه ر نياات عمل کرده و دستور نيهستند که خود به ا يکامل يهاانسان ازمندياست اما افراد جامعه ن

هند. شاهد قرار د هاانسان گريد اريرا در اخت بهيط اتيح ريموفق خود در مس اتيکرده باشند تا تجرب يط

ارسال کرده، اما با  ميدستورات جامع خود را در قالب قرآن کر نکهيسخن آنکه خداوند متعال با ا نيا

 توانيبه ذهن م بيتقر يکرده است. برا ادي کوين يعنوان اسوه و الگوبه )ص( وجود، از رسول خدا نيا

نويسد عنوان نمونه ميشيوه درست نوشتن، اما خود نيز سرمشقي به انيرا مثال زد که با وجود ب يمعلم

مْ فِي لَقَدْ کَانَ لَکُ»کند مطابق با همان سرمشق بنويسد. به اين آيه توجه کنيد: آموز را موظف ميو دانش

(؛ قطعاً براى شما 21)احزاب: « ذَکَرَ اللَّهَ کَثِيرًا لِمَنْ کَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَ نَةٌحَسَ أُسْوَةٌرَسُولِ اللَّهِ 

در ]اقتدا به[ رسول خدا سرمشقى نيکوست: براى آن کس که به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا 

عنوان اسوه و الگو معرفي کرده به نيزو پيروان راستينش را  )ع( کند. حضرت ابراهيمميرا فراوان ياد 

(؛ همانا ابراهيم و آنان که با اويند، 4)ممتحنه: « فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ... أُسْوَةٌ حَسَنَةٌقَدْ کَانَتْ لَکُمْ »است: 

 اي نيکو هستند... .براى شما اسوه

عنوان اسوه و الگو معرفي کرده و به پيروي از آن حضرت را به )ص( نيز رسول خدا )ع( ناميرالمؤمني

 و – عَزَاء  لِمَنْ تَعَزَّى لِمَنْ تَأَسَّى و أُسْوَةًفَإِنَّ فِيه  - )ص( فَتَأَسَّ بِنَبِيِّکَ األَطْيَبِ األَطْهَرِ»کند: توصيه مي

(؛ ... پس به پيامبر پاکيزه و 115البالغه، خ )نهج...« والْمُقْتَصُّ ألَثَرِه  -بِنَبِيِّه  يأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّه الْمُتَأَسِّ

و مايه شکيبايى  او خصلتى است آن را که زدودن اندوه خواهد -رفتار  -پاک خود اقتدا کن، که در 

پيامبر را  تاررفترين بندگان نزد خدا کسى است که و دوست داشته است براى کسى که شکيبايى طلبد

 و به دنبال او رود... . سرمشق خود کند
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ه . امروزشوديتر مجامعه روشن کيافراد  يدر تعال کين يتوجه به آنچه گذشت، نقش الگوها با

 نيه کمترک شونديم يعنوان الگو معرفبه ياز آنان، کسان متأثرو جوامع  يمتأسفانه در فرهنگ منحط غرب

 و ييبايز همچون يظاهر ازاتيکه صرفاً امت يدارند؛ کسان يو اله ياخالق کين يهابهره را از خصلت

 يبزرگ يهامالک ،يفرهنگ نيرا دارا هستند. در چن ياخالق رذايلآلوده به  يهنرها ايو  يجمال ظاهر

 يارهاياز مع جيجوامع به تدر گونهنيافراد ا جه،يکامالً دگرگون گشته است. در نت تيو عظمت و شخص

در  يانواع مشکالت اخالق خوشدست ياجامعه نيو چن شونديدور م لتيو کرامت و فض يعالت يواقع

مدعا،  ني. شاهد روشن بر اشوديم ياسيو س يو اقتصاد يو فرهنگ يو اجتماع يو خانوادگ يابعاد فرد

را به  هاانسانجوامع،  نيدر ا يگوناگون اجتماع يهابيزده است. آسو غرب يجوامع غرب يوضع فعل

 .ننديبيم تيعظمت و انسان يواقع يارهايمع اءياحو  تيستوه آورده و راه نجات خود را در اقبال به معنو

 سازي بر اساس تعاليم دینی و ارزشی. فرهنگ11

استنباط کرد  )ع( توان از سيرة معصومانهاي اجتماعي که ميديگر راهکارهاي مقابله با آسيب از

ها و اصول ديني باشد. تمام تالش انبيا و اوصيا عه، فرهنگ مبتني بر ارزشآنکه فرهنگ غالب در جام

ها و اصول ديني تغيير دهند. در منطق قرآن الهي بر اين بوده که فضاي عمومي جامعه را مطابق با ارزش

طورکلي بايد در مسير صالح و تقوا قرار گيرد تا مشمول نزول رحمت الهي گردد. به کريم نيز جامعه به

وا بُوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنْ کَذَّ»اين آيه توجه کنيد: 

، قطعاً (؛ اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند61)اعراف: « فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا يَکْسِبُونَ

گشوديم، ولى تکذيب کردند پس به ]کيفر[ دستاوردشان ]گريبان[ برکاتى از آسمان و زمين برايشان مى

 آنان را گرفتيم.

و غالب بر جوامع در ارتباط با  يعموم يارهايمع دياشاره شد، با زين نيشيدر راهکار پ چنانکه

گ است که وجود فرهن يعيشود. طب نهيعنوان فرهنگ غالب، نهادشود و به جيترو يو بزرگ لتيفض

 نيرالمؤمنياز ام يثي. در حددهديقرار م ريجامعه، ناخودآگاه آحاد آن جامعه را تحت تأث کيغالب در 

(؛ 251، ص 1611حراني،  ابن شعبه« )الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم»که فرمود:  ميخوانيم )ع( يعل

گونه همان گرفت که ياجهينت نيچن توانيم ثيحد نيشان. از اتا به پدران ترندهيمردم به حاکمانشان شب

را  هاآنداده و  رييجامعه را تغ کي دممر ريمس تواننديدارند م اريکه در اخت ييبا ابزارها هاتيکه حاکم

نقش  نيچن توانديم زيجامعه ن کيسازند، فرهنگ غالب بر  هيخو و رفتار به خود شبودر خلق



 
 یقرآن کردیبا رو یاجتماع یهابیآساز  یریشگیدر پ یجمع یهانقش رسانه

 

 
 

155 

 يتمام همت خود را مصروف سازند تا با ابزارها ديبا يمؤثر فرهنگ يداشته باشد. لذا نهادها ينيرآفرييتغ

 را بر جامعه حاکم سازند. يسالم هنگبتوانند فر غ،يمختلف، از جمله رسانه و تبل

ترين اصول ارزشي در فرهنگ ديني، چگونگي نگاه انسان به ديگر آحاد جامعه است. از مهم يکي

برتري و فخر، صرفاً بر اساس تقواست و هيچ انساني به دليل جايگاه نسبي و اجتماعي  در نگاه ديني،

حبت و داراي م يگربايد نسبت به يکد هاانسانبرتري ندارد. در نگاه ديني،  هاانسانو مالي و... بر ديگر 

کافي  ين بارهعطوفت بوده و اين محبت دروني بايد در عرصه گفتار و رفتار نيز خود را نشان دهد. در ا

أيها الناس، إن ربکم واحد »را از نظر بگذرانيم که فرمود:  )ص( است حديث بسيار ارزشمند رسول خدا

ليس لعربي على عجمي فضل  و أتقاکمآدم من تراب إن أکرمکم عنداهلل  إن أباکم واحد، کلکم آلدم و و

و پدرتان هم يکي است. همه  (؛ اي مردم، خدايتان يکي34، ص 1611حراني،  ابن شعبه« )إال بالتقوى

ترينتان با تقواترينتان است و هيچ عربي را بر عجمي برتري نيست از آدم و آدم نيز از خاک است. گرامي

 مثال زد. هنگامي که )ع( توان از سيره امام سجادرا مي نهمگر به وسيله تقوا. نمونه ديگر در اين زمي

طاووس يماني، آن حضرت را در مسجدالحرام زير ناودان در حال مناجات و گريه ديد و به حضرت 

هستيد؟! حضرت در  )ع( که شما فرزند رسول خداريزيد درحاليعرض کرد که: چرا چنين اشک مي

ينهم ب رساند، چراکه طبق گفته قرآن: فال أنسابنفعي نمي اپاسخ فرمود: اينکه فرزند رسول خدا هستم مر

(. نمونه 316، ص 2، ج 1314ها منقطع خواهد شد )اربلي، يومئذ وال يتساءلون؛ در روز قيامت نسب

ضمن  )ع( مثال زد. يکي از ياران آن حضرت گويد: روزي امام )ع( توان از سيرة امام رضاديگر را مي

بينم مگر آنکه عمل ميخورم که فرقي ميان خودم و اين غالم نمي سمق»اشاره به غالم سياهش فرمود: 

 (.212، ص 2، ج ق 1365)صدوق، « صالحي داشته باشم که بدان وسيله برتري يابم

 . ترویج روحيه مواسات و همگرایی11

اديان آسماني گوياي اين حقيقت است که دستورات ديني در راستاي تقويت روح مواسات  تعاليم

همياري و همدردي با ديگران و عدم غفلت از معناي تعاون، اند. مواسات بهو همگرايي تشريع شده

 همشکالت آنان و تالش براي کمک به ديگران در حد وُسع و توان است. اين همياري بيشتر منصرف ب

ابعاد ظاهري و نيازهاي مادي است؛ اما منحصر به آن نيست و شامل نيازهاي روحي و رواني و عاطفي 

تواند و نبايد نسبت به گمراهي و ضاللت انسان مسلمان نمي شود. از منظر اسالم، انسانو معنوي نيز مي

در بياني  ص() . رسول خدادتواند چنين باشتفاوت باشد؛ چنانکه نسبت به نياز مادي او نيز نميديگر بي
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جامع و بسيار ارزشمند، شرط مسلماني را آن دانست که به نيازها و مشکالت ديگر مسلمانان اهتمام 

ن من سمع رجال ينادي يا للمسلمي من أصبح ال يهتم بأمور المسلمين فليس منهم و»وجود داشته باشد: 

کند و اهتمام نسبت به امور  صبح(؛ کسي که 114، ص 2، ج 1311)کليني، « فلم يجبه فليس بمسلم

مسلمانان نداشته باشد از مسلمانان نيست و کسي که نداي دادخواهي مسلماني را بشنود و پاسخ ندهد 

 نيست.مسلمان 

هاي فراواني قابل ذکر است که از وجود روح مواسات در نمونه )ع( سيرة تمامي معصومان در

 و ابيصح –نمونه، مُعَلّي بن خُنَيس  عنوانبهباالترين درجات، حتي نسبت به مخالفان حکايت دارد. 

که انباني بر دوش داشت ديده که را درحالي )ع( صادق امام شبي که کرده نقل – )ع( صادق امام وکيل

شود تا آنکه به مکان اسکان فقراي مدينه در رود. معلي نيز با آن حضرت همراه ميسمت مکاني مي به

کند. در پاسخ به هاي موجود در انبان را ميان آنان تقسيم مينان )ع( رسند و امامساعده ميمنطقه بني

واسات ما در بودند م يعهاگر ش»فرمايد: ن فقرا، شيعه نيستند، حضرت مياعتراض معلي مبني بر اينکه اي

 (.6، ص 4)همان، ج « داديمشد که حتي خورش غذايشان را هم ميحدّي مي

شيعيان، فراوان  يژهوبههاي دالّ بر مواسات معصومان با عموم مسلمانان، گذشت، گزارش چنانکه

. حال با توجه به اهميت اين اصل در اخالق اجتماعي، اگر است و منحصر به ابعاد مادي هم نبوده است

 به طعاًها و مشکالت اجتماعي قدر جامعه مسلمانان روح مواسات و ديگرگرايي ترويج شود، آسيب

 طلبي شخصي وحداقل خواهد رسيد؛ چراکه بسياري از مشکالت ناشي از روحيه خودگرايي و منفعت

اي که مواسات و ديگرگرايي در آن، فرهنگي ن است. در جامعهناديده گرفتن حقوق و نيازهاي ديگرا

ثار و آن را اي شتهگاه از حق خويش نيز گذ هاانسانشود، بلکه غالب شده، نه تنها خودگرايي ديده نمي

، نهادهاي فرهنگي ارزشي و تبليغي بايد تمام همت خود را مصروف ترويج اصل لحاظ ينبدکنند. مي

 ر جامعه از همان اوان طفوليت تا مراتب باالتر نمايند.مواسات و ديگرگرايي د

 ثاری. ترویج روحيه تقوا و گذشت و ا12

اند که تربيت نشده چنانآن هاانسانهاي اجتماعي ناشي از آن است که از مشکالت و آسيب بسياري

تند به شان هسها مهار کنند. کساني که به قدر الزم، امير بر نفسبتوانند نفسشان را نسبت به خواهش

هاي گناه فردي يا جمعي، با نهيبي، نفس را از سرکشي باز داشته و آن را تحت اختيار هنگام بروز صحنه

گيرند. چنين کساني نه فقط از ارتکاب گناهان فردي و جمعي ايمن هستند، بلکه به دليل غلبه خود مي
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گير سيار پيش پا افتاده، هر روزه دامنهاي روزمره که به داليل ببر نفس و توان مهار خشم، از درگيري

هر روز شاهد درگيري و نزاع افرادي  ستشود نيز ايمن هستند. هر يک از ما ممکن اآحاد جامعه مي

ي هاي متعالکه انسانارزش همچون رانندگي باشيم. درحالياي کامالً بيدر سطح جامعه به دليل مسئله

 کنند.اني عبور ميهاي نزاع، به آسگونه زمينهاز کنار اين

براي ترويج و تقويت اصل تقوا و مهار نفس، شواهد زيادي به  )ع( سخنان و رفتار معصومان در

خورد. در تعاليم قرآن بر اين نکته تأکيد شده که در روابط شخصي و جمعي، اصل بايد بر عفو چشم مي

تَسْتَوِي  لَا وَ»شريف توجه کنيد:  و حتي بر نيکي در برابر بديِ ديگران نهاده شود. به اين آيه و گذشت

)فصلت:  «کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ عَدَاوَةٌبَيْنَهُ  فَإِذَا الَّذِي بَيْنَکَ وَ السَّيِّئَةُادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  السَّيِّئَةُلَا  وَ الْحَسَنَةُ

و  و(؛ و نيکى با بدى يکسان نيست ]بدى را[ به آنچه خود بهتر است دفع کن آنگاه کسى که ميان ت34

 گردد.ميان او دشمنى است، گويى دوستى يکدل مي

 گيرينتيجه

و  هال و گرايشها، امياهايي در حوزه باورها و بينشتوانند ناشي از کاستياجتماعي مي هايآسيب

و هر دو حوزه ياد  هاها بر حوزه اميال و گرايشها و رفتارها باشند. منطقاً حوزه باورها و بينشيا کنش

يز ها نمقابله با آسيب ارهايلحاظ، در بررسي راهک ها و رفتارها تقدم دارد. بدينشده، بر حوزه کنش

ها را مقدم داشت. لذا در اين مقاله، ابتدا به و بينش بايد ابتدا راهکارهاي مرتبط با حوزه باورها و عقايد

روشن  از: تبيين صحيح و اندعبارتها پرداختيم که تبيين دو راهکار مرتبط با ساحت باورها و بينش

ند توانها، شبهات و خرافات. اين دو محور مهم ميبدعت طل،با ديعقا جيو مقابله با ترو معارف ديني

 ع() دايي از ساحت باورها و عقايد آحاد جامعه کمک کنند. در سيرة معصومانزسازي و آسيببه مصون

 يريگهرهاز: ب اندعبارت هاآنترين گرفته که مهمتبيين صحيح و روشن معارف نيز با ابزارهايي انجام مي

 .وکيو اخالق ن ييخوگيري از نرمو بهره يو هنر يادب ياز ابزارها يريگبهره ،ينهاي عقالاز استدالل

از:  اندعبارتتوانند مرتبط باشند راهکارهايي که با تمام يا بعضي از سه ساحت يادشده مي ديگر

مهم اجتماعي، فرهنگي  نهادهاي مي)امر به معروف و نهي از منکر(، تحک يبر اصل نظارت اجتماع ديتأک

 اعي،تأمين عدالت اجتم احساس کرامت نفس و بندگي، تقويت و جاديهمچون خانواده و مدرسه، ا

 سازي بر اساس تعاليمايجاد نظام اداري سالم، اشتغال، ورزش و تفريحات سالم، معرفي الگو، فرهنگ

 و ترويج روحيه مواسات و همگرايي. ديني و ارزشي
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، به ع() هاي اجتماعي از منظر قرآن و معصوماناين نوشتار پس از تبيين جايگاه مقابله با آسيب در

پرداخته شد و تالش بر آن بود که  )ع( هکارهاي يادشده بر اساس سيره و عملکرد معصومانبررسي را

 هدر ارتباط با هر محور، بيان و تحليل شود. روشن است ک )ع( هاي روشني از سيره معصوماننمونه

ز اآنچه ارائه شده ترسيم محورهاي کلي در اين زمينه است و ارائه طرح جامع نيازمند پژوهشي فراتر 

 نوشتاري در حد يک مقاله است که اميدواريم در قالب پژوهشي جامع صورت پذيرد.
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 منابع
 ، ترجمه محمد دشتي، قم، هجرت.1315، البالغهنهج

 ،هیسجاد فهيصح

اکبر غفاري، قم، مؤسسة النشر ، تحقيق عليالخصال، ق 1453علي )صدوق(،  محمد بنبابويه،  ابن

 االسالمي.

 .الحيدرية مطعبة، نجف، )ع( عيون أخبار الرضا، ق 1365، ييييي

 نا.نجف، بى، العقولتحف، 1611على،  حسن بنحراني،  ابن شعبه

 تا، مسند احمد، بيروت، دارصادر.، بيبن حنبل احمد

جا، ، بى)ع( االئمة معةفةفى  الغمّةکشف ، 1314ابى الفتح،  بن يسيعابوالحسن على بن  اربلّى،

 کتابفروشى اسالميه.

تهران، دارالکتب  ،يمحدث ارمو نيالددجالليس قي، تحقالمحاسن، ق 1315عبداهلل،  ياحمد بن اب ،يبرق

 .يةاالسالم

 ، بيروت، دارصادر.الطبقات الکبريتا، بن سعد بن منيع، بي محمد بصري،

 ، تحقيق محمد حميد اهلل، مصر، دارالمعارف.انساب االشرافتا، احمد بن يحيي، بي بالذري،

 ، تحقيق سيدجالل الدين محدث ارموي، تهران، چاپخانه بهمن.الغاراتتا، محمد، بي بن ميابراه ،ثقفي

، قم، مؤسسة آموزشي و ه )ع(سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائم، 1312محمدرضا،  جباري،

 پژوهشي امام خميني.

 ق. 1452رضى، ، قم، الحلّى العالمةرجال ، ق 1452يوسف بن على بن مطهّر،  حسن بن حلّى،

، بيروت، طالبابى مناقب آل، ق 1455محمد بن على بن شهر آشوب سروى مازندرانى،  رشيدالدين

 داراالضواء.

باقر خرسان، نجف،  دمحمديس قي، تحقاالحتجاج، 1311طالب،  يبن اب يعل احمد بن ،يطبرس

 دارالنعمان للطباعه و النشر.

 ، بيروت، اعلمي.و الملوک االممتاریخ ،ق 1453بن جرير،  محمد طبري،

 ، بيروت، دارالکتاب االسالمى.الغيبةکتاب ، ق 1412محمدبن حسن،  طوسى،
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 بيروت، موسسة فقه الشيعة. ،المتهجدمصباح، ق 1411، ييييي

 اختيار»، انتخاب و تلخيص شيخ طوسى با نام کشیرجال، 1341بن عبد العزيز،  بن عمر محمد کشّى،

 نا.ح حسن مصطفوى، مشهد، بى، به تصحي«الرجال معةفة

 اکبر غفارى، تهران، دارالکتب االسالميه.، تصحيح علىالکافى، 1311بن يعقوب،  محمد کلينى،

 ، بيروت، موسسة الوفاء.بحاراالنوار، ق 1453محمد باقر،  مجلسى،

 .ثيقم، دارالحد ،الحکمهزانيم، ق 1411محمد،  ،يشهر ير يمحمد

، بيروت، مؤسسة حجج اهلل على العباد معةفةاالرشاد فى ، ق 1415محمد بن نعمان،  محمد بن مفيد،

 االعلمى.

 جا، نشر دانش اسالمي.، تحقيق مارسدن جونز، بيالمغازي، ق 1455عمر،  محمد بن واقدي،
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Confronting strategies against social harm and 
damages in Ahl al-Bayt tradition 

 

Mohammad Reza Jabbari1 
   
 

Abstract 
 

Social damages and harms and confronting strategies are one of the most important 

subjects in social discussions and it is a common concern shared by all compassionates in 

human societies, but have higher priority in religious societies. The best way to obtain 

practical, feasible and realistic approach, is to use Qur’anic teachings (as God’s lectures who 

creates everything) and Imam's words and traditions (as true guides for humanity). Social 

harms and damages could result from flaw and perversity in three fields of intuition, 

orientation, and actions, therefore the confrontation strategies must be prepared in these 

fields. Based on the fact that some of these strategies offer betterments in other two or three 

fields, so they were introduced concretely. In what comes in the following parts, the 

confronting strategies presented in 12 general and centered frameworks, each of which could 

have some subclasses. Theses confrontations introduced based on words and tradition of 

Imams and we explain an example for every section. 

 
Key words: social harms and damages, confrontation strategies, traditions of Imams, 
intuition, orientation and action fields. 
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A Qur’anic approach to the role of public media in 

social harms prevention 
 

Alireza Pooya1 
   
 

Abstract 
 

This article consists of three parts. first part, attends to the nature of social damages and 

the manner of the influence of normative principles on definition and determination of 

damages examples and preventing them, and concluded that although example of different 

social damages could be similar in different societies, but in any ways, the range and 

examples of these damages and their prevention is related to our principles and values toward 

these damages. The second part outlined the damages from new communication 

technologies like satellite programs, internet, and virtual social networks and computer 

games, which nowadays threat our society on social, ethical and cultural aspects, and 

followed by some suggestion to confront them. The third part, is the most important part of 

this article, discuss and review Qur’anic insights about media strategies for preventing social 

harms and damages, extracts several strategies from Qur’anic verses, using which through 

public media of our country, and coordination and association with organizations and related 

entities, maybe it will be possible to prevent social harms and damages fundamentally and 

systematically. 

 
Key words: social pathology, harm and damages of new media, confronting strategies 
against social damages, qur’anic approach against social damages. 
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A review of mutual impacts of a reduction in total 
fertility rate (FTR) on increasing divorce rate in Iran 

 

Saleh Ghasemi1 
   
 

Abstract 
 

After irregular implementation of comprehensive population control family planning 

approved by Islamic consultative assembly, which started from the mid-60s in the country, 

population growth rate drops from 3.9% in 1365 to 1.2% in 1395, and fertility rate per 

woman drop from 6.5 children in 1365 to 1.8 child in 1395. This unique and fast reduction 

in fertility rate in Islamic Iran has so many consequences of which most important ones 

include complex and social networks consequences. The main examples for these 

consequences and social damages resulted from reduction in population growth rate (YGR), 

drop in total fertility rate (TFR), and prevalence of no-child or one-child pattern in Iranian 

society are weakening family dimension, revolution in family structure and family 

relationships which in turn leads to weakening and breaking down of emotional relationships 

among family members especially the couples. Tangible increasing in divorce rate especially 

at the first years of marriage, which is usually based on an agreement, and more than that, 

widespread escalation of emotional divorce, are the variables which highly affected by 

revolution in fertility patterns, reduction in population growth (YGR) and fertility rate 

(TFR). 

 

Key words: population growth rate, fertility rate, fertility pattern, social damages and 

harms, divorce rate, emotional divorce. 
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The role of virgin education in the transcendence of 

sexual morality 
 

Sayyed Abdorasool Alamolhoda1 
   
 

Abstract 
 

The expansion of electronic media along with Western cultural invasion promotes the 

need to stimulate Sex in Iranian society. This phenomenon has created numerous challenges 

in the community's security, the growth of children's identity, the management of sexual 

needs for adolescents and young people, and the well-being of family. The purpose of this 

article is to answer the question of how to virgin education for the development of sexual 

progress with an Islamic approach to preventing psychosocial harm associated with this area. 

To answer this question, by analyzing and studying the relationship between education and 

communication science, while paying attention to the concept of virgin communication as a 

cultural-communicative theory, a new conception of "education" was invented. Also, on the 

methods and mechanisms of Islamic education, socialization and sexual morality, the 

general outline of the virgin education was extracted. Findings of the research show that the 

religious teachings of virgin education emphasize verbal communication (verbal content) 

and non-verbal communication. Finally, a table of virgin education was presented for three 

periods of childhood, adolescence and youth, in which determines the factors and content of 

mental education. 

 

Key words: virgin relationship, virgin education, sexual morality, verbal and non-verbal 

communication. 
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Reflection on the issue of unmarried women in Iran 
 

Sayyed Hussein Sharaf al-Din1 
   
 

Abstract 
 

One of the social issues of the women and families in today's Iranian society is the 

growing trend of “unmarried women”. Being single comes from many personal and 

structural factors and has harmful effects and consequences at individual and social levels. 

Given that the statue of marriage and the family in the dominant religious discourse of the 

Iranian society, growing the age of marriage, especially in long term, whether from the male 

and female, and the preference for being single, in the luck of justification, conflicts with 

fundamentals of the family in the value system of Islam. For other reasons, the demography 

also consider the inclination of women to be unmarried as pathologic. So, cultural and social 

planning are needed to reduce and adjust them. This article aims to describe, interpret and 

explain this issue from a theoretical perspective and focusing on Iran's society after revision. 

The method of this research is inferential in collecting data and documentary information 

and in analyzing. 

 

Key words: unmarried, married, women, family, agency, structure, function. 
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The Role of (observation of) relationship in 
Preventing the Harm of Social Harmony from the 

Perspective of verses and narrations 
 

Mohammad Mehdi Firoozmehr1 

Farajullah Mirarab2 
   
 

Abstract 
 

The cultural flow in the contemporary world and the apartment life style has reduced 

emotional relationships in human life. Distances increase every day and social relationships 

are at risk. On the one hand, the existence of society depends on convergent relationships. 

The Islam’s suggestion for solving the problem is an (observation of) relationship, which 

has important social consequences. This research is a descriptive, analytical, and library-

based study of relationship as a solution to the problem of today's society. It shows that this 

instruction plays an important role in the emergence and sustainability of the social 

consensus that is essential to human life. On verses and narrations, (observation of) 

relationship can have a wonderful effect on creating and strengthening intellectual, 

emotional and behavioral elements. The (observation of) relationship causes a human being 

to share in sadness and happiness and members of the society, when confronted with 

problems, hope that their suffering through their help and affection will be eliminated. In 

this kind of relationship, due to the love, a feeling of empathy emanates and relationship 

increases public participation and cooperation. And thereby a practice to normalize 

convergent and consistent behaviors towards the formation of a sustainable social consensus. 

Of course, good influence requires proper education and right use of (observation of) 

relationship. 
 

Key words: relationship, social consensus, harms, prevention, elements of social 

consensus, Quran. 
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