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 سرمقاله

گاه ـع و خاستـجوام یبنا ریز ،ینهاد اجتماع نیتریاصل وانـعنبهتاکنون  خیتار یداـاز ابت خانواده 

 گاهیآن به جا تیو هدا نیادیمقدس و بن یبنا نیبشر بوده است. پرداختن به ا خیها و تارها، تمدنفرهنگ

 اتیح ازبشر  نو غفلت از آن، موجب دور شد ی، همواره سبب اصالح خانواده بزرگ انساناشواقعی

 بوده است. یو سقوط به ورطه نابود یقیحق

کرده است  یرا معرف ییآن، استانداردها لیتـشـک یاست مقدس که اسالم بـرا ی، کـانـونـخـانـواده

 یستگیان مقدار از شاـمنطبق باشند به هم اسالم یخانواده با آن استانداردها دهندهتشکیلقدر ارکان  هر

 یانـسان ـلیدر فـضـا یواده، بـرتـرخـانـ یبـرخـوردار خـواهـنـد بـود و مـنـظـور از بـرتـر یو برتر

 است. یاسالم یهاارزشو 

و از  شوندیمخانواده شمرده  نیاز نظر اسالم برتر )ص(اکرم امبریپ تیباهل نکهیتـوجـه به ا بـا

خانواده  نیا دیکامل برخوردارند، با یـصورت به یقرآن یو اسـتـانـداردهـا یارزشـ یهایژگیوتـمـام 

باشد و  توجه مورد یاسـالم ایـهارزشاوج  عنوانبهآن  یهایژگیوو  رندیو قرار گگـهمگان ال یبرا

 هموارهو متعادل؛  یاسالم یبـه زنـدگـ یابـتیخـود و دسـ یرشـد و تـعـال یبرا یاسالم هایخانواده

 خود را با آن هماهنگ سازند. یهایریگجهترا مدنظر قرار دهند و تمام حرکات و  :بیتاهل مکتب

 گاهیو حفظ جا یاقدام به بازساز ،ینید یو مبان یانیوح یهاآموزهبر  دیبا توجه و تأک دیبا نیبنابرا

 است هایویژگیچه  یاسالم دارا دگاهیدمطلوب از  یخانوادهدانست که  دینظام خانواده کرد و با
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از  یمهم یکارکردهااسالم اشاره دارد و  دگاهیاز مقاالت به خانواده مطلوب از د یشماره برخ نیا در

 هاانسان شرفتیخانواده مطلوب، باعث سعادت و پ که؛ـنیا جمله از دهدیمشما قرار  یرو شیآن را در پ

 حی. تشرداردمیراسالیغ هایخانوادهبر  یاریبس یهاتیمزو  هایبرتر، جهت نیا ازشود. خانواده مطلوب، 

 یباعث کاهش مشکالت اجتماع تواندیم یعموم یهارسانهو  یدر مجامع علم یخانواده اسالم نییو تب

 را قدرتمندتر کند. هاخانوادهامروز جهان شود و کانون 

 یعامل در راستا نیترمهم، هاخانوادهنقش  تیکه؛ تقو میکن انیب میخواهیمشماره  نیدر ا واقع در

 زانیرنامه رو ب شهیجامعه است و الزم است که همه صاحبان اند یو فرهنگ یحل مشکالت اجتماع

 راستا قرار دهند. نیخود را در ا یهابرنامهمسأله مهم توجه کنند و  نیبه ا یفرهنگ

 رـسردبیـ                                                                                                         



 

 

 
 
 
 

 زن در خانواده آثار تقوا بر سبک و فرهنگ زندگی
 

 
 1طیبه حیدری                                   

 
 

 

 چکیده

آثار شگرفی بر  تواند چهپژوهش حاضر در پی بیان این مطلب است که تقوا و رعایت دستورات الهی می
، موضوع آثار تقوا بر سبک رونیا ازروش و منش و سبک زندگی مؤمنانه یک بانوی مسلمان داشته باشد. 

یری، حدیثی، کتب ی زن در خانواده امری است که با مراجعه به منابع لغوی، تفسزندگی و فرهنگ زندگ
سعی  االمکانیحتمورد کنکاش واقع گشته و  در این پژوهش یشناسجامعهو  یشناسرواناخالقی، کتب 

 شود. لیتحل و هیتجزو مطالب  ردیگقرار  استفاده موردشده منابع دست اول و یا کتب معتبر 
های تکوینی که در تاز زن و مرد با توجه به تفاو هرکداماین مسأله آن است تا بیان کند هدف از طرح 

ثار و برکات رعایت آتوانند با رعایت تقوا و دستورات الهی از راستای اهداف الهی از خلقت دارند می
تحقیق و نیاز  موضوع گردند. بر این اساس، با توجه به مندبهرهفضایل اخالقی و دوری از رذایل اخالقی 

آنان با رعایت تقوا  که نمود بیشتری در سبک زندگی بانوان داشته و شدهاشارهجامعه اسالمی به مواردی 
 توانند بهترین نقش را در این زمینه ایفا نمایند.و دستورات الهی می

های خانوادگی شز تناتواند رعایت تقوا و دستورات الهی توسط بانوان می کهاین است  آمده دستبهنتیجه 
اشد و موجبات سالمت بو اجتماعی کاسته و آثار مفید و ثمربخشی را بر ابعاد مختلف زندگی انسان داشته 

 ؛ وایفا نمایند یلیبدیب . بانوان قادرند در این زمینه نقش مؤثر وآوردروحانی و جسمانی انسان را فراهم 
ای را برای یات طیبهحا به جهانیان عرضه نموده و ای رهای الهی و مؤمنانهسبک زندگی مبتنی بر آموزه

 و جامع بشری رقم زنند و تمدن شکوفا و پایداری را در جهان ایجاد نمایند. خود

 

 تقوا، سبک، سبک زندگی، صبر، قناعت. واژگان کلیدی:

  

                                                 

 کارشناسی ارشد علوم قرآن. 1
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 مقدمه

 یـنیبهانجازد و ـسکر انسان را میـهای حاکم بر زندگی سطح تفباورها، اعتقادات و ارزش
ها است. بحث ما قادات و ارزشـدگی نمود این باورها، اعتـدهد که سبک زنانسان را شکل می

از  هـبرگرفتو  دهدی تشکیل میـراجع به سبک زندگی است که اساس و مبنای آن را تفکر دین
که  مانی و از جانب خالق هستی است. بر این اساس، یکی از دستورات الهیـتعالیم وحیانی و آس

مورد توصیه اکید تمام انبیاء و اوصیای الهی بوده و هست رعایت دستورات و تقوای الهی در 
تواند حلّال بسیاری از مشکالت و معضالت شیوه زندگی است که رعایت آن توسط مؤمنان می

آرامش روحی و روانی جامعه  سازسببمادی و معنوی انسان در شیوه و سبک زندگی بوده و 
 گردد.

های رعایت شود، اما راه رسیدن به آن و زمینهلفظ عامی است که شامل مرد و زن می تقوا
های تکوینی که میان زن و مرد در نظام خلقت وجود دارد متفاوت از دیگری آن با توجه به تفاوت

های تکوینی و هدف از خلقت و آفرینش از زن و مرد بر اساس تفاوت هرکدامشود، چرا که؛ می
توانند با می هرکدام ؛ واست واگذارشده هاآنهای متفاوتی به ها و مسئولیتستی نقشدر نظام ه

های اکتسابی توسط ها و کسبت کماالت معنی و کرامترعایت دستورات الهی و تقوا در آن زمینه
و الهی خویش در مواردی  یانسانهای اعمال و رفتار صالح و خدایی و انجام تکالیف و مسئولیت

 ند برای او مقرر فرموده به کمال و قرب الهی برسند.که خداو
بر این اساس، در مقاله حاضر راجع به آثار رعایت تقوا و دستورات الهی در شیوه زندگی بانوان 

ها و که در زندگی بانوان نمود بیشتری داشته و بر اساس تفاوت نقش شده اشارهبه مواردی 
تواند منشأ آثار مثبت در سطح خانواده و جامعه می هایی که دارند، روش و منش آنانمسئولیت

 در خانوادهآنان  به مبتال، ما به مباحثی اشاره کردیم که رونیا ازدر این موارد باشد.  بار انیزیا 
و رعایت دستورات الهی و تقوا  اثرندو جامعه است و بانوان بر اساس خلقت و تکوین در آن منشأ 

 های آنان بینجامد.ها و مسئولیتنقش بهتر چهایفای هر تواند به در این موارد می
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 رابطه تقوا و سبک زندگی

ارائه سبک و شیوه زندگی بر اساس قوانین و شریعت الهی و اسالمی یکی از مسائل مهم و 
، برای تمامی رونیا ازباشد. دین مقدس اسالم دین جامعی است. لزومات جامعه الهی اسالمی می

از  ؛ کهو الگوی جامع و کاملی دارد فهم قابلهای زندگی، دستورات ها و برنامهرفتارها، منش
عوامل حفظ فرهنگ و تمدن الهی و ضامن سعادت ابدی انسان در جامعه بشری  ترینمهم
آنچه که  تمامی بهتوان باشد. بر این اساس، زمانی که صحبت از سبک زندگی است، میمی

اسالم  بخشاتیحدین  رایز؛ شود، توجه داشتاجتماعی انسان می مربوط به ابعاد زندگی فردی و
برای همه ابعاد رفتاری زندگی ما معیار و میزان دارد و انسان برای پیمودن مسیر صحیح زندگی 

کند تا دچار انحراف نگردد. در این  یزیرهیپاباید بنیان زندگی را طبق معیار الهی و اسالمی 
ها تقواست که از اصول مشترک انبیاء الهی بوده و تمامی ا و مقیاسمعیاره ترینمهمراستا، از 

 ها را به داشتن تقوا و پذیرش آن فراخوانده است.صلحا و اولیاء الهی، انسان
نیمی از جامعه بشری و مربی نیمی دیگر از این جامعه نقش  عنوان بهدر این میان بانوان 

های خاص تکوینی، را دارند. آنان با داشتن ویژگی در باال بردن سطح معنویات اجتماع بدیلیبی
تری به امور معنوی برخوردار تر نسبت به مردان، از گرایش ژرفو عاطفه قوی ترفیلطروح 

عنصر تقوای الهی زیبنده شود، سعادت و کمال جامعه بشری را به  بههستند و اگر این گرایش 
و مرد وظایف  ی خاص برای هر دو جنس زنهاها و تفاوتدنبال خواهد داشت. همچنین ویژگی

 یتعالیبارذات  توجه موردطلبد که و احکام خاصی را نیز در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی می
ر فرموده است که ها و وظایف خاصی را مقرّتوصیه کدام هرها بوده و برای و خالق این تفاوت

ها به قرب الی اهلل نائل زمینه نیدر اوای الهی توانند با رعایت این مقررات و رعایت تقمی هاآن
 عنوان بهای را در دنیا و آخرت برای خود و جامعه خویش رقم زنند. آیند و زندگی سعادتمندانه

طبیعی  طوربه)تبرّج( در بانوان  ییخودنمادر رابطه با بحث حجاب به دلیل اینکه خصیصه  مثال
عفاف و پوشش بیشتر و رعایت مقررات و تقوای  هتجنیا ازبیش از جنس مردان وجود دارد 
تبرّج و رفتارهای که مورد رضایت الهی نیست متوجه  هرگونهالهی در این زمینه و پرهیز از 

ماع از این ـم نکنند و محیط اجتـرانی عده را فراهـو هوس یچرانمـچشبانوان است تا زمینه گناه 
 آن به محیط خانه و خانواده کشانده نشود. های ناشی ازلحاظ سالم بماند و همچنین تنش

 
 های تکوینی بین زن و مردتفاوت

های روانی، های وجودی و خدادادی، اعم از نیروهای بدنی و تواناییسرمایه نظر از هاانسان
های هوشی های طبیعی و اجتماعی و تواناییبرخورداری از نعمت کهچنانیکسان نیستند؛ هم

ها نشأت گرفته از تدبیر حکیمانه الهی است و تبعیض نیست، این تفاوت متفاوت و مختلف است.
را،  کسچیهخداوند »داند. های او مسئول می؛ خداوند انسان را در حد استعداد و تواناییکه چرا



9 

 

 

 

ده 
نوا

خا
در 

ن 
ی ز

دگ
 زن

گ
رهن

و ف
ک 

سب
ر 

وا ب
 تق

ار
آث

 

 
در درگاه الهی هر کس به میزان توان و  (286)بقره/ « کند، تکلیف نمیاشییتوانا یاندازه بهجز 

گیرد. تنها مالک برتری و معیار ارزشمندی در بارگاه قرار میینی خود مورد ارزشیابی استعداد تکو
 الهی میزان تقوای حاصله از کارهایی است که هر کس را بر آن توان دسترسی است.

 (14)نوح/ «شما را در مراحل مختلف آفرید )تا از نطفه به انسان کامل رسیدید!( کهیدرحال»
؛ و پروردگارتان کسانی را که کندمی( خود عمل یوـوخقـخل)و بگو: هر کس طبق روش »

 (84)اسراء/« شناسندراهشان نیکوتر است، بهتر می

ها مایه خیر و برکت و تفاوت میان انسان»فرماید: در این زمینه می )ع(موالی متقیان علی
 (227، 1385)فرهادیان، « تساوی آن مایه هالکت است

استعداد  بنا برتوانند با انجام وظایف و تکالیف اختصاصی خود و مرد میاز زن  هرکدامبنابراین، 
های تکوینی و خدادادی که در راستای تحقق اهداف الهی از خلقت است به کرامت و توانایی

مسیر متفاوت است، اما  اکتسابی که مالک ارزشمندی است دست یابند؛ منتهی راه رسیدن و
تقرب به درگاه الهی و رسیدن به حیات طیبه که همان  هدف که همان کمال الیق انسان و

باشد. پس سبک زندگی زن و مرد و مسیر زندگی سعادتمندانه در جهان آخرت است مشترک می
)زیبایی نژاد، سبحانی، شود. ها برای آن دو هم متفاوت میرسیدن به تقوای الهی در بعضی زمینه

شود و اختصاص به ی است که شامل زن و مرد میناگفته نماند تقوا لفظ عام (61ـ  60، 1389
شخص خاص و یا جنس خاصی ندارد، اما راه رسیدن به آن متفاوت است زیرا هر کس شرایط، 

طلبد. ها و استعدادهای خاصی دارد که با دیگری متفاوت است و وظایف خاصی را نیز میویژگی
کوینی بین زن و مرد، آثار رعایت تقوای های تتها و تفاو، سعی شده با توجه به ویژگیروازاین

قرار داده و به برخی از مواردی که از  موردتوجهالهی بر شیوه زندگی زنان را در ابعاد خانوادگی، 
تأثیر و نمود بیشتری در اجتماع برخوردار است پرداخته شود. )البته آثار فردی رعایت تقوای الهی 

 موردبحثندگی زن مسلمان ـ در مقاله دیگری تحت عنوان ـ آثار تقوا بر سبک و فرهنگ ز
 (225 / 190، 1394 .)فصلنامه تخصصی مؤسسه زبان و فرهنگ شناسیاست.(  قرارگرفته

 
 آثار خانوادگی رعایت تقوا

در این مقاله سعی شده از آثار رعایت تقوای الهی در سطح خانواده به برخی از موارد که 
 ره شود.باشد اشاشامل: گذشت، صبر و قناعت می

 
 ـ گذشت 1

 (237)بقره/های پرهیزکاران است. عفو و گذشت یکی از صفات الهی و از آثار ایمان و ویژگی
روح گذشت از تقصیر دیگران و نادیده گرفتن خطاهای آنان یکی از مکارم و محاسن اخالق و 

که حقوق شود زیرا؛ در طول زندگی کمتر کسی پیدا می؛ آداب معاشرت در زندگی اجتماعی است
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و در  شدهضایعاو ضایع نشده و دیگران حرمت او را نشکسته باشند. درست است که حقی از او 
چیزی نگرفته اما به خاطر گذشتی که از خود نشان داده، گذشتی که مایه انسجام  ظاهراًمقابل 

، و آرامش اجتماعی است جوییانتقامها و افزایش محبت و موقوف شدن جامعه و کم شدن کینه
باید  هاآن)...  (22)نور/است.  گرفتهعهده بر پایانشبیخداوند اجر و پاداش او را از فضل و رحمت 

دارید خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمی
 است!(

ر روحیه گذشت و زیرا؛ اگ؛ ادامه زندگی اجتماعی انسان بر پایه عفو و گذشت استوار است
های دیگران در انسان وجود نداشته باشد، زندگی اجتماعی بسیار تلخ و ناگوار از لغزش پوشیچشم

؛ و خدا گذرندمی در؛ و از خطای مردم برندمی فروخشم خود را  و) (134/عمرانآل)خواهد گشت. 
 نیکوکاران را دوست دارد.(

در  خصوصبههای بین فردی، یم رنجشعفو و گذشت روشی ست که ادیان الهی برای ترم
نظر  صرفبهاند. عفو و بخشش یعنی تمایل بین آشنایان و دوستان بسیار نزدیک تجویز نموده

نسبت به کسی که  تفاوتیبیکردن از حق خویش برای بروز خشم و کینه، قضاوت منفی و 
قت، انسانیت و عشق و بروز رفتارهای انسان گرایانه از قبیل ترحم، شف موجب رنجش شده است
های انسانی را نداشته باشد. که لیاقت چنین رفتارها و نقش هرچندو عالقه به فرد خاطی، 

او با خداست؛  پاداش)کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصالح کند،  (40)شورا/
 خداوند ظالمان را دوست ندارد!(

که تعادل  در زندگی فردی و اجتماعی افراد است ترین فایده عفو و گذشت ایجاد تعادلبزرگ
های نامطلوب تخلیه هیجانی مانند اجتماعی موجب بهبود روابط با دیگران و کاستن از روش

که همه این موارد از نگاه دین،  شودا و حسد میراز دیگران، افت ییبدگو، غیبت و جوییانتقام
ساد اعمال انسان را فراهم کرده و زندگی مادی و موجبات و ف شدهشمردهرذایل اخالقی  عنوانبه

همانند کسانی که از »اند که: و معنوی انسان را دچار تباهی خواهد نمود زیرا؛ مؤمنین کسانی
« کنندخشمگین شوند عفو می کهیهنگامو  ورزندگناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می

 (3/  2، 1387ی، و علوم تربیت یشناسروان، غباری بناب، مجله 37)شورا/
به دیگران و محفوظ ماندن از  سوءظنتعادل فردی موجب جلوگیری از اضطراب، افسردگی، 

های روحی باشد. در این صورت شخص یک فرد سالم از بیماریها میبیماری یتنروانعوارض 
 بوده که جسم او را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.

، مالیم، با گذشت و دارای اخالق نیک خونرممن انسان مؤ»فرمایند: می)ص( رسول گرامی

حال که اهمیت مسئله عفو و گذشت در زندگی انسان  (511/  8ق،  1414)الحرالعاملی، « است.
و گذشت در  از روحیه عفو یریگبهرهبانوان در  رگذاریتأثمشخص گردید در ادامه بحث، به نقش 

 شود.در سطح خانواده و جامعه اشاره میجهت اصالح و تربیت افراد و گسترش فضایل اخالقی 
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 آثار گذشت در سبک زندگی

عفو و گذشت منشأ برکات و آثار مثبت فراوانی در ابعاد مختلف زندگی انسان است که به 
 شود.برخی از این آثار اشاره می

 
 اصالح رفتار و گسترش فضایل اخالقی

از دستورات الهی است. در این  از موجبات سعادتمندی انسان در دنیا و آخرت عمل و پیروی
سازند و تقوای الهی را در این راستا، بانوانی که روش عفو و مدارا را در زندگی پیشه خویش می

توانند همسر می ژهیوبهها و قصور اعضای خانواده از لغزش پوشیچشمکنند و با زمینه رعایت می
و مشکالت محیط خانواده و  هااهنجارینقش مؤثری در آرامش خانواده ایفا کرده و بسیاری از ن

 خود و خانواده خویش را فراهم آورند. یریخ به عاقبتو موجبات سعادتمندی و  جامعه را بکاهد
آری( این )»فرماید: داند و میمی پیشگان تقوارا پاداش  خیری به عاقبتکریم قرآن کهچنان

 در زمین و فساد را ندارند؛ ییجویبرتراراده دهیم که سرای آخرت را )تنها( برای کسانی قرار می
 (83)قصص/« و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است.

به همسران عصومین: ـیت افراد است، در روایات ملی انسانـعفو و گذشت تج که آنجا از
است که این عمل، سبب تعالی روحی فرد و اصالح  شدههیتوصاز خطاهای یکدیگر  پوشیچشم

 د.گردخانواده می
نشسته بودیم.  )ص(روزی با پیامبر که کندمیدر این زمینه نقل  عبداهلل انصاریجابر بن

ایشان ضمن برشماری اوصاف ناپسند « آیا به شما بگویم بدترین زن کیست؟» حضرت فرمود:
 «شوهر را نپذیرد و از اشتباه او نگذرد. عذرخواهیزنی که ... » چنین زنی فرمود:

زمینه رشد  اوالًتوانند با رعایت تقوا و دستورات الهی مختلف زندگی میهای بانوان در عرصه
با برخورداری از شخصیت معنوی و الهی  ثانیاً ؛ وشخصیت الهی و معنوی خویش را فراهم نمایند

بر فرزندان، خانواده و اجتماع، با نهادینه کردن و گسترش  تأثیرگذارالگو و مربی و  عنوان به
موجبات  درنهایتو  بات اصالح رفتار و نگرش افراد خانواده را فراهم نمایندفضایل اخالقی موج

اصالح جامعه بشری را فراهم آورند، زیرا؛ انسان در قبال تربیت افراد خانواده و جامعه خویش 
 مسئول است.

 
 آرامش روانی

اعی عفو و گذشت تنها راه برخورداری از آرامش روحی و روانی در زندگی خانوادگی و اجتم
پر نزاع و متالطم است، اگر ، پرتنشهای امروزی بسیار پیچیده، انسان است، چرا که؛ زندگی

، رواین ازوار خواهد بود، ـار دشوار و ناگـاعی بسیـو و گذشت نباشد زندگی اجتمـعفروحـیه 
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ضی، )سید ر« رنج و آزار را تحمل کن، وگرنه هرگز خرسند نخواهد شد.»فرماید: می )ع(امیرمؤمنان

 (213، حکمت 1380
 

 سالمت جسمانی و رفتاری

واضح است  کامالًو  گرددروحیه عفو و گذشت موجب برخورداری انسان از آرامش روانی می
توسط  شدهانجامجسمانی خواهد شد، زیرا؛ تحقیقات  سالمتبهکه سالمت روانی منجر 

ردگی، عصبانیت، آن است که عفو و بخشش، در کاهش اضطراب، افس گرانیبدانشمندان 
و درمان اختالالت  ، امیدوارینفساعتمادبه و افزایش پرخاشگری، اختالالت عاطفی ـر فتاری

 (2/3، 1387)غباری بناب،  روانی، همچنین سالمت روانی انسان بسیار مؤثر است.
های جسمانی یا تشدید برخی از بیماری تحقیقات خود دریافتند که بروز یطدانشمندان در 

. از حاالت روانی فرد متأثر است که از آن به .بیماری عروق کرونر، قلب، سرطان، آسم و.مانند 
 دهندهنشانآماری، نیز  یهالیتحل و هیتجز، مثال عنوانبهشود؛ می بردهنام یتنرواناختالالت 
 (9/  2و  1)بهراد، رستگاری، بین خصومت و خشم و انسداد عروق است.  یمعنادارهمبستگی 

ون بر آن عفو و گذشت نقش مؤثری در کاهش بزهکاری، استفاده از مواد مخدر و داروهای افز
بازی و ، بدبینی، لجییروکممانند  یاجتماع ضدو همچنین باعث کاهش رفتاری  دارد بخشآرام

، عفو، گذشت نیبنابرا؛ کاهدشده و از خشم و عصبانیت و هیجانات ناشی از آن نیز می یورزنهیک
 عنوان بهمکتب حیات آفرین اسالم  خصوصاًراه درمانی است که از سوی مکاتب الهی و مدارا 

 است. شده زیتجویک فضیلت اخالقی برای سالمت روحی و معنوی انسان 
آنان  یعاطفبانوانی که در محیط خانواده و جامعه شیوه عفو و مدارا را که با روحیه  رواین از

و  و اجتماع را فراهم خواهند نمود سالمتی خود، خانواده سازگار است پیشه خود سازند موجبات
خواهند  یریگشیپهای روانی در محیط خانواده و جامعه از بروز خشونت، کش مکش و تنش

 کرد.
 

 ها و ایجاد امنیتاز بین رفتن کینه

 ها و تبدیل آن بهها و دشمنیآثار عفو و گذشت و مدارا در جامعه، از بین رفتن کینه ازجمله
دهد طرف ؛ وقتی فرد پاسخ بدی را با بخشش، خوبی و نیکی میکه چرامحبت و دوستی است. 

، کینه و تنفر را در وجود او خاموش داردیموامقابل را نرم کرده و در مقابل خود به خضوع درونی 
 گردانده و دست از دشمنی بر خواهد داشت.

 کرده است: کریم در این زمینه چنین توصیهقرآن بخشحیاتآیات 
)خواهی دید( همان کس  ناگاههرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن، »

 «که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است!
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و جز کسانی که بهره  رسندبه این مقام نمی انداستقامتاما جز کسانی که دارای صبر و »

 (35ـ  34)فصلت/« گردند!نایل نمیعظیمی )از ایمان و تقوا( به آن 
گیرد، از برکات های دیگران را نادیده میو لغزش کندمیافزون بر این، انسانی که گذشت 

فرماید: قرآن کریم می کهچنانشده و مورد مغفرت الهی نیز واقع خواهد شد،  مندبهرهمعنوی آن 
خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند دارید باید عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمی هاآن»

 (22)نور/« آمرزنده و مهربان است!

ذشت و مدارا در شیوه زندگی ـو و گـنیز به کارایی عف )علیها السالم(در سیره و رفتار معصومین
 است. شده اشاره

 ییخونرممدارا کردن با مردم، نیمی از ایمان و » فرماید:در این زمینه می )ص(رسول گرامی
 (280، 1387. شفیعی مازندرانی، 42، 1362)ابن شعبه، « ن نیمی از زندگی است.با آنا

از عواطف و احساسات  یریگبهرهتوانند در این زمینه به ایفای نقش پرداخته و با بانوان می
سرشار از عفو و  هیباروحجامعه بشری  سازانندهیآسرشار خویش از طریق پرورش فرزندان و 

ورات الهی به گسترش این فضیلت اخالقی در جامعه یاری رسانده و و اطاعت از دست گذشت
 های روانی و اخالقی را به جهانیان عرضه نمایند.تنش از دور بهسبک زندگی سالم و پایدار و 

 
 ـ صبر2

های الهی آراسته و متّصف ها و ارزشانسان خلیفۀ اهلل است و باید خود را به صفات و فضیلت
و سالمت روانی و تعادل روحی،  صحت اصوالًمبدأ کمال نزدیک شود.  یسوبهگرداند تا بتواند 

 شود.در پرتوی اتصاف به اوصاف قدسیه و ملکه شدن فضائل اخالقی در وجود انسان حاصل می
سازد زمینه تربیت و تزکیه نفس را هموار می هک های پسندیدهفضائل اخالقی و خوی یکی از

، روحیه صبر و شکیبایی در مقابل مشکالت و نامالیمات کندمیدیک و انسان را به مبدأ کمال نز
نتیجه ابتال به بلیّات و گرفتار  و صفات حسنه در زندگی است، زیرا؛ بسیاری از اخالق حمیده

، هانیاشود، مانند؛ صبر، رضا، تسلیم، حلم و غیر شدن به مصائب و نامالیمات حاصل و کامل می
رسیدن به یک  درراهاولین گام  تربیت انسان یا یبنا ریزکه  کندمیک او را به تقوای الهی نزدی

ملکات و احوالی است که قرآن آن  نیتربزرگ، صبر از رو این اززندگی سعادتمندانه الهی است. 
کارهای مهم دانسته )ذلک من عزم االمور( و  ازجملهو  به آن امر نموده است مکرراًرا ستوده و 

 (518/  1، 1374)طباطبایی،  شود.اند که اجرشان بدون حساب به تمام داده میفرموده تنها صابران

 (10)زمر/« دارند!دریافت می حساببیصابران اجر و پاداش خود را »
تا جایی که صبر رأس ایمان، نصف ایمان و  شدهاشارهدر روایات نیز به اهمیت فراوان صبر 

 است. شدهانیبهای بهشت دین و گنجی از گنج
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های بهشت است، صبر نصف ایمان است، صبر گنجی از گنج» :شدهنقل )ص(از پیامبر گرامی
 (715، 1387. نراقی، 19/  2، 1378طیب، )« صبر رأس ایمان است.

 
 آثار صبر در سبک زندگی

بانوان باشد که به برخی  خصوصاًتواند منشأ آثار و برکات فراوان در زندگی انسان می شکیب
 شود.اره میاش هاآناز 

 استقامت روحی بانوان

های متالطم امروزی، ممکن ی زندگیمشکالت فزاینده باوجودزندگی مشترک زن و مرد 
ماتی کنند که تنها صبر و تحمل ـها و نامالیریـودی، دلگیـها و ناخشناست آنان را دچار تنش

 دتریجدبروز مشکالت  و از آن بوده و به حفظ کانون خانوادگی کمک کرده سازچارهتواند می
 نماید. یریگشیپطالق  سرانجامها و مکش در دادگاهمانند؛ فروپاشی کانون خانواده، کش

تر در بانوان، نقش آنان در بهداشت روانی و با توجه به وجود عواطف و احساسات بسیار قوی
و  ترندیفعاطاست. به گفته روان شناسان، زنان نسبت به مردان  رتریگچشمآرامش خانواده 

جمعی از )دهند. تر عواطف خود را بروز میگیرند و راحتتر تحت تأثیر عواطف قرار میسریع

 (98، 1391، نژاد. زیبایی 430، 1381نویسندگان، 
برند و تأثر زنان بیش از مردان از استرس و فشار روانی رنج می شدهانجامبر اساس تحقیقات 

افتد و در به تپش می از مرداندان است. قلب آنان بیشتر بر آنان بیش از مر زااسترسعوامل 
)جمعی از کنند. شوند و خود را گرفتار میمقابله با استرس با هیجانی فزاینده غرق در مسأله می

های زندگی بر این اساس، اگر روحیه صبر و شکیبایی در آنان تقویت نشود تنش (435نویسندگان، 
دار کرده و آنان را دچار رنج و فشار روانی را جریحه هاآنممکن است عواطف و احساسات 

تر آزار روحی تر و حساسبه دلیل روحیه لطیف هاآنو رقّت قلب  ینازکدلبیشتری نمایند. 
شکیبایی راهکاری است از سوی دین الهی  صبر وبیشتری را برای آنان موجب شود، بنابراین، 

تر نموده و آرامش بیشتری را نصیب آنان امالیمات مقاومتواند روحیه بانوان را در مقابل نکه می
و اخالق آنان بیشتر  تر استاند: حس دیگر خواهی در بانوان قویگرداند. روان شناسان گفته

دردی و ابراز محبت بر مردان برتری دارند. ـمراقبت دارد. آنان در هم و یگذشتگ خود ازجنبه 
 (98، 1391 )زیبایی نژاد،

را  یدارتریپاتواند به تقویت این احساسات مثبت بیانجامد و آرامش می همصبر و تحمل 
نصیب اعضای خانواده کرده و هم باعث استقامت روحی بانوان گردیده آرامش، سالمت و رضایت 

 بیشتری را از زندگی برای آنان به ارمغان آورد.
 فرماید:می و ای از تدبیر در امور دانستهکریم صبر را نشانهخداوند در قرآن

 (43)شورا/ « است! ارزش پراما کسانی که شکیبایی و عفو کنند، این از کارهای »
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 یدر زندگنیز به ارزش صبر و بردباری در مقابل مشکالت و نامالیمات  :در روایات معصومین

ی )زیبایو در برخی روایات آمده است که بانوان بهره بیشتری از این موهبت الهی دارند.  شدهاشاره

 (86نژاد، ص 
در این راستا، از رفتارهای شایسته و مورد انتظار از زن در ایفای نقش همسری و حفظ کانون 

توجه در روایات بوده است.  های همسر نام برد که موردتوان به صبر بر بدخلقیخانواده می
 (157/  20)العاملی، 

 ر کندـشوهرش صب یبداخالقر زنی که ب»فرماید: در این زمینه می )ص(پیامبر گرامی اسالم
)طبرسی، « و او را تحمل نماید، خداوند به او همان ثوابی را خواهد داد که به آسیه عطا فرمود

214) 
 

 یشکرگزارتقویت ایمان و روحیه 

که هر دو وسیله آزمایش هستند، ایستادگی و  ای است از بال و نعمتزندگی دنیا مجموعه
ها را وظیفه انسان مجموعهها در برابر نعمت یشکرگزار و شکیبایی در برابر حوادث سخت

ای صبر و ایمان دو نیمه است، نیمه»دهد. به همین دلیل در احادیث آمده است: تشکیل می
 (48. ابن شعبه، 86 /17 رازی، قرطبی و صافی. مکارم شیرازی، فخر )طبرسی،« ای شکرنیمه

 
 همراهی خداوند

و افاضه خیرات  خاصهنصرت و اعانت و توفیق و ارشاد و هدایت  مراد از معیت خدا با صابران
و رفع بلیّات و انجام مقاصد و سایر تفضیالت اوست که شامل حال صابرین و باالتر از همه اجر 

 (251/  2)طیب، و ثواب اخروی است. هرگز کسب سعادت بدون صبر و تحمل رنج میسر نیست. 
 

 های اجتماعیکاهش تنش

ای حاکم است، اگر صبر و بردباری های مختلف زندگی انسان روابط پیچیدههامروزه بر عرص
انسان در برخورد با مشکالت ناشی از زندگی ماشینی امروزی دچار حوادث ناگواری  قطعاًنباشد 

 خواهد شد.
هایی ایجاد افراد دیگر مشاجرات و درگیری ییبایناشکاجتماعی و  ریناپذاجتنابیا بر اثر روابط 

 صدرسعه، اگر انسان از روازایند گشت که ممکن است موجب صدماتی برای انسان گردد، خواه
که موجب  کمک نگیرد مشکالت روحی و روانی فراوانی برای او و افراد جامعه بروز خواهد نمود

 اختالل و بر هم خوردن آرامش در روابط اجتماعی خواهد گردید.
نسبت به مردان و نقش پرورشی  (86)زیبایی نژاد، تر به دلیل صبر فزون بانوان خصوصاًانسان، 

و گسترش  یریکارگبهتوانند با رعایت تقوای الهی و که در اجتماع و بر نسل آینده دارند می
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ی صبر تحمل، شکیبایی و مدارا در روابط اجتماعی از بروز حوادث و مشکالت ناشی از آن روحیه
های اجتماعی کاسته و به صلح و سالمت جامعه تنش از برخی لهیوس نیبدنمایند و  یریگشیپ

فراهم آورند زیرا خداوند و موجبات جلب مغفرت و آمرزش الهی برای خود  انسانی کمک نمایند
مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، ... خداوند برای همه آنان »فرمایند: کریم میدر قرآن

 (35)احزاب/« مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.
. فرهادیان، 54، 1389)آمدی،  «ثمره و نتیجه بردباری صلح و سالمت است»فرماید: می )ع(علی

266) 

 
 ـ قناعت3

قناعت در لغت به معنای خرسندی، خرسند بودن به قسمت خود، بسنده کردن به مقدار نیاز، 
ذیل واژه  دا،شود )دهخ، خشنودی نفس به آنچه از روزی و معاش قسمت او میییجوصرفه

کلمه قناعت در  (653، 1390اصفهانی، ) یویدنهای قناعت(؛ اکتفا کردن به مقدار نیاز از نعمت
 است. کاررفتهبهروایات به معنای مطلق رضایت 
و از مکارم اخالق و صفات واالی انسانی و از  های افراد مؤمنقناعت یکی دیگر از ویژگی

 نفسعزتو دارای قناعت از  ساخته خودان است. افراد خصایص انبیاء الهی و اولیاء و صالح
دیگران ندوخته  ومنالمالچشم طمع به  گاهچیهباالیی برخوردارند و در پرتوی این روحیه متعالی 

کنند. آنان به مقدار ضرورت و برای کسب مال و ثروت و مقام شخصیت واالی خویش را خرد نمی
به همین دلیل داری  (650/  1، 1385)نراقی، روند، نمی یطلبادهیزو حاجت بسنده کرده و به دنبال 

است که  مانیا باانسان  ییاعتنایبرضایت خاطر و روحیه عالی هستند. همین روحیه قناعت و 
شود و او را از ذلت و خواری درخواست از دیگران نجات داده و سبب و بزرگی او می عزتمایه 

 گردد.او می یازینیب
به چند نمونه اشاره  نجایااست که در  شماریبایاتی که در فضیلت قناعت رسیده ، روروازاین

تنها در روحیه  یازینیبدر فراوانی ثروت نیست،  یازینیب»فرماید: می )ص(شود. رسول گرامیمی
 (644، 1387. مهدوی کنی، 51/  6، 1376. فیض کاشانی، 57)ابن شعبه، « است یازینیب

. 48)آمدی، « است. عزت نیدارتریپاقناعت »فرماید: در این زمینه می ع()موالی متقیان علی

 (643مهدوی کنی، 

 
 آثار قناعت در سبک زندگی

 شود.در ادامه به برخی آثار و فواید قناعت در سبک زندگی بانوان اشاره می
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 و آرامش روانی بهیطبرخورداری از حیات 

مال صالح و تقوای الهی بوده و از رذایل اخالقی به و اع مانیبااتوأم  هاآنبانوانی که زندگی 
 که یکی از معانی آن قناعت است برخوردار خواهند بود. طیبهدورند، مطمئناً از حیات 

 کریم آمده است:در قرآن
را به  مؤمن است، او کهیدرحالای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، هر کس کار شایسته»

« دادند، خواهیم داد.را به بهترین اعمالی که انجام می هاآنپاداش  و داریمحیاتی پاک زنده می
 (97)نحل/

 طیبه اتیح»در آیه شریف چیست؟ فرمود:  طیبهسؤال شد که منظور از حیات  )ع(از علی

 (394/  11)مکارم شیرازی، « .قناعت است
های عالیتـام فای دارد و تمردهـفهوم وسیع و گستـاست، م دهـش رـذکالح که در آیه ـعمل ص

که از آن جمله شیوه و سبک  ردیگیبرمهای مختلف زندگی را در مثبت و مفید انسان در حوزه
در زندگی خانوادگی است. بر اساس مطالعات روان شناسان، زنان  و سازندهزندگی مثبت، سالم 

ه کار ها و عادات درست و مثبت را که موجب افزایش سالمتی و تندرستی است، بیشتر بشیوه
به اصول اخالقی  ؛ وگرایش به دین و امور دینی در میان آنان بیشتر است شدهگفته ؛ وگیرندمی

های دینی اصل قناعت نیز یکی از امور و توصیه (430و  427ـ  425)جمعی از نویسندگان،  .بندترندیپا
خویش در امور های فطری ها و برتریاعمال صالح است که بانوان با توجه به ویژگی ازجملهو 

ی زندگی به کار بندند. بر این اساس، بانوان و مادران ارجمند توانند آن را در شیوهدینی می
به اعمال صالح و شایسته و پیروی از دستورات الهی و اولیاء دین مبنی بر  تمسکتوانند با می

رداری از روحیه و برخو (198. طبرسی، ص 112/  20)الحر العاملی، های زندگی، کم کردن هزینه
های خانوادگی که آرامش ها و تنشدر کانون خانواده، از بروز بسیاری از ناهنجاری یشگیپقناعت

زندگی را بر هم زده و موجب متزلزل شدن نهاد مقدس خانواده و در مرحله بعد سبب بروز 
پسندیده  کنند و با پرورش نسلی قانع، این فضیلت یریگشیپگردد های اجتماعی میناهنجاری

اخالقی را به فرزندان منتقل کرده و روحیه قناعت و بهینه مصرف کردن و دوری از اسراف و 
ای تحویل جامعه دور از حرص و طمع و فرزانهتبذیر را در جامعه نهادینه نمایند. فرزندان قانع و به

یند، سبک اهم نمابشری نموده و از این راه موجبات سعادتمندی خود و خانواده خویش را فر
 ای را برای جامعه بشری رقم زنند.بهزندگی و حیات طی

همچنین ( 61)آمدی،  «زندگی است نیگواراترقناعت »فرمایند: موالی متّقیان می کهچنان
« قناعت زیبایی زندگی است.» فرماید:آن حضرت زیبایی شیوه زندگی را در قناعت دیده و می

در زندگی خود پیاده  3مرضیهزهرای  طیبهی حیات هالگو و اسو کههمان روشی  (385)آمدی، 
کرده بود و هرگز زیبایی و گوارایی زندگی خانوادگی را با در تنگنا قرار دادن همسرش مکدّر 

یا ابالحسن، من از پروردگارم شرم دارد ک از تو بیشتر از توانت انتظار داشته »فرماید: نکرده و می
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. 16. نهج الحیاۀ، 238، یاللهتیآ. 77/  2، طالبیاب. مناقب آل 469/  1. کشف الغمه، 616)طوسی، « باشم...

 (15، ص 1390کوهستانی، 
و دوری از حرص و طمع و چشم  یشگیپقناعتواضح است که انسان با داشتن روحیه  کامالً

ی نگرانی و تشویش خاطر است و انجام اعمال صالح در کنار ایمان و که مایه هایچشمهمو 
و گواراترین زندگی برخوردار خواهد بود، زیرا؛ چنین فردی  نیباتریزترین، ، پاکطیبهز حیات تقوا ا

پروردگار و شاکر نعمات الهی بوده و از آرامش روح و روان و رضایتمندی باالیی  مقدراتراضی به 
فی در سبک زندگی خویش برخوردار خواهد بود. این از الزمه زندگی بانوان است که از آرامش کا

تر نسبت به مردان در رقیق تر و احساسات؛ آنان با داشتن روحیه لطیفچراکهباشند،  مندبهره
)جمعی از در شیوه زندگی دچار فشار  یروانهیمصورت قانع نبودن و عدم رعایت اعتدال و 

ندگی های روحی و روانی فراوانی در زها و ناهنجاریو اندوه و پریشانی، دلواپسی (435نویسندگان، 
 فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش خواهند شد.

افراد در اثر نداشتن روحیه قناعت و رضایت از زندگی به ایجاد دلهره  یطلبرفاهو  ییگراتجمل
های قلبی انجامد که از عوامل اصلی بیماریها میها و نگرانیها و تشویشو تداوم اضطراب

در بدن، ازدیاد چربی خون،  یعیرطبیغهای یهای قلبی، زخم معده و رسوب چربنظیر ایست
سردردهای  خصوصاًهای پوستی، چاقی یا الغری، بسیاری از سردردها اختالل در غدد و آلرژی
ناشی از استرس،  هاآن، منشأ عصبی دارد که قسمت اعظم طرفهکیمیگرنی و سردردهای 

ها و تحریکات با منشأ ا و استرسهتداوم دلهره یطورکلبهها و عدم رضایت از زندگی است. دلهره
روحی و رضایت نداشتن از زندگی و عدم احساس سرخوشی باعث اندوه و پیری و مرگ زودرس 

 (77ـ  76، 1391)حسینی،  شود.می
 (111. ابن شعبه، 143)دشتی، حکمت « اندوه، نیمی از پیری است.»فرماید: می )ع(، علیرواین از

و رعایت و نهادینه شدن این صفت و سایر فضایل اخالقی بنابراین، داشتن روحیه قناعت 
تر سبک زندگی برای بانوان، زندگی را برای آنان گواراتر و مطلوبدستورات و تقوای الهی در 

 فرماید:کریم میخواهند بود زیرا قرآن مندبهرهخواهد نمود و در آخرت نیز از آرامش ابدی 
 (51دخان/)« ر دارند.ولی( پرهیزگاران در جایگاه امنی قرا»)

موالی  کهچنانهر کس قناعت را شیوه زندگی خود کند دچار اندوه و پریشانی نخواهد شد. 
 (687)آمدی، « .ند دچار غم نخواهد شدک شهیپقناعتکه  کسآن»فرماید: متّقیان می

 

 و اصالح نفس یعزتمند

از آن خداوند، رسول او  اسالم و قرآن کریم، عزت و سربلندی تنها بخشحیاتاز نگاه مکتب 
و سرافراز زندگی کنند و  باعزت، شایسته است که بانوان مؤمن همیشه رواین ازو مؤمنین است. 

 خواری نکشاند. ذلتهای نفسانی آنان را به مراقب باشند که پیروی از خواهش
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فقان عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولی منا»فرماید: کریم میخداوند در قرآن

 (8)منافقون/ « دانند!نمی
بر زندگی فردی و روابط اجتماعی  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمو احساس کفایت از  نفسعزت

 درصددانسان است. کسی که به آنچه خداوند برایش مقدر کرده است راضی و قانع نباشد همواره 
رسیدن به  درصدداوان ، با تالش فررواین اززندگی است،  یهایخواهادهیزرفع کمبودها و 

ها و آرزوهای این راه، با حرص و طمع به دنبال کمبود و درهای نفسانی خویش است خواهش
های مکرر از دیگران ، عزت و کرامت نفسانی خود و خانواده خویش را قربانی درخواستانیپایب

 برد.سازد و همواره در زندگی با نگرانی و تشویش خاطر به سر میمی
« شایسته نیست که مؤمن خود را ذلیل کند.»فرماید: می )ص(راستا رسول گرامیدر این 

 (642؛ مهدوی کنی، 179)الذریعۀ الی مکارم الشریعۀ، 
. 51)آمدی، « از مردم است یازینیبقناعت سبب عزت و »فرماید: می )ع(امیر مؤمنان علی

 (143مهدوی کنی، ص 
دینی و الهی  یهاآموزه اموری است که مورد تأکیداصالح و تزکیه نفس از رذایل اخالقی، از 

کمک کارترین عامل برای اصالح نفس » فرماید:در این زمینه می )ع(است. علی قرارگرفته
بانوان در جهت اصالح  دهندهیاریبهترین  عنوانبهبنابراین قناعت  (233)آمدی، « قناعت است.

رهایی از  واقع دراست  یخودسازعوامل  ترینمهمو مزیّن شدن به مکارم اخالق و از  نفس
نداشته باشند دچار هوای  یشگیپقناعتاسارت نفس به قناعت وابسته است و اگر آنان روحیه 

 فرمایند:می )ع(تقیان علیـها است. موالی ماریـرچشمه تمام گرفتـد شد که سـنفس خواهن
« هر گمراهی است. فرمانبری نفس و پیروی از هوای نفس اساس هر گرفتاری و سرچشمه»

 (90. فرهادیان، 260)آمدی،
 

 رفع مشکالت با توجه به اصل قناعت

کردن  برطرفی دیگران از نعمات الهی و مندبهرهبرای  یسازنهیزمقناعت افراد در جامعه 
بر قناعت در راه نیت الهی و نیازهای مردم در جامعه  مازاداگر  خصوصبهمشکالت آنان است، 
طرف شدن فقر و محرومیت در سطح جامعه گردیده و به رونق و آبادانی صرف شود، موجب بر
فکر محرومان بودن و دستگیری از آنان از صفات  و به یدوست نوع اصوالًجامعه خواهد انجامید. 

 فرماید:کریم میاست. خداوند در قرآنکریم و ائمه معصومین: های قرآنیهمؤمنان و توص
مانده در راه را! و هرگز اسراف و  )همچنین حق( مستمند و واو  بپرداز را کانینزد و حق»

 (26)اسرا/« تبذیر مکن.
هر کس نیاز مؤمنی را برآورد خدا نیازهای فراوانی را »فرماید: می )ص(چه رسول گرامیچنان

 (494)جوادی آملی، « بهشت است. هاآنکه کمترین  کندمیبرای او تأمین 
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فراوان دین مقدس اسالم است که این  توجه موردماعی اصل قناعت در زندگی فردی و اجت
شود. افراد اعم از زن و مرد، به دنبال واقع می توجه موردهای امروزی کمتر اصل در زندگی

اند. در این میان، های فراوانی را برای خویش ایجاد نمودهکسب درآمد بیشتر مشاغل و درگیری
، فشار و یدارخانه عالوهبهلیل کار در بیرون از منزل فراوان، به د و مشقتبانوان با تحمل رنج 

قربانی  خود را یبهاگرانو آرامش و آسایش و وقت  استرس بیشتری را نصیب خود گردانده
 هایچشمهمو  و به دست آوردن پول بیشتر و صرف آن در جهت تجمالت، چشم یخواهادهیز

 نمایند.در زندگی می یرضروریغو مصارف 
کنند که زنان کارمند تحت ماری درباره تنیدگی یا استرس زنان کارمند، ثابت میمطالعات آ 

 15این رقم در مردان به  کهیطوربهاز کارمندان مرد هستند.  دتریشد مراتببههای تأثیر تنش
؛ اختالل جهیدرنت (435. جمعی از نویسندگان، 83، 1386)استورا، رسد. درصد می 21درصد و در زنان به 

نظام خانواده و بر هم خوردن آرامش و آسایش در آن، اضطراب و نگرانی، نارضایتی از زندگی، در 
کافی به امر تربیت فرزندان، کاهش روابط حسنه با اطرافیان و دوستان، غفلت از  عدم توجه

مسائل اصلی و ضروری زندگی و بسیاری از معضالت دیگر که به دلیل رعایت نکردن قناعت 
بنابراین، توجه به اصول اخالقی و رعایت دستورات ؛ شودی برای آنان ایجاد میدر شیوه زندگ

بسیاری از معضالت و  یگشاگرهتواند توجه به اصل قناعت می خصوصاًالهی در سبک زندگی 
 مشکالت افراد در جوامع امروزی باشد.
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 نتیجه
ا رعایت تقوا و دستورات الهی موجبات گسترش فضایل اخالقی و استحکام خانواده توانند ببانوان می

های خانوادگی و طالق بکاهند. در این راستا؛ رعایت عفو و گذشت که از را فراهم نموده و از تنش
تواند به آرامش روانی و سالمت جسمانی و رفتاری فرد های دینی و فضایل اخالقی است میتوصیه

-اخالقی و تربیتی بر خانواده و جامعه داشته باشد. بانوان با توجه به ویژگی ازنظرو آثار مطلوبی انجامیده 

-ها و کینههای دینی در مورد عفو و گذشت قادرند کدورتهای تکوینی خویش و با استفاده از توصیه

سالمت جامعه  را در سطح جامعه کاهش داده و از این طریق به امنیت و زاتنشها و رفتارهای توزی
 سازند. مندبهرهاثرات معنوی عفو و مدارا جامعه خویش را  و ازکمک نموده 

بانوان از ، چراکههای خانوادگی باشد، برای جلوگیری از تنش کارراهتواند بهترین صبر و تحمل می
های دینی هتر نسبت به مردان برخوردارند و با استفاده از این ویژگی و توجه به توصیویژگی صبر فزون

تواند توانند موجبات سالمت و آرامش خانواده و جامعه خویش را فراهم نمایند. شکیبایی میمی بارهنیا در
به تقویت احساسات مثبت در بانوان انجامیده و استقامت روحی و سالمت و آرامش روانی را در آنان 

در سطح خانواده و جامعه باشد. روحیه ها تواند بهترین حلّال مشکالت و تنشمی صدرسعهافزایش دهد. 
 ، آرامش در سبک زندگیطیبهو اصالح نفس در آنان گشته و حیات  یعزتمندقناعت در بانوان موجب 

و موجب رفع فقر و محرومیت در سطح جامعه گشته و  گرداندو دوری از غم و اندوه را نصیب بانوان می
، اعتقاد به خداوند متعال و یطورکلبهغان خواهد آورد. در زندگی را برای بانوان به ارم شیآسارضایت و 

ها و هنجارهای دینی، انجام دستورات پروردگار دستورات او و بنا نهادن زندگی بر اساس اعتقادات، ارزش
برای  یسودمندو  بخشحیاتو رعایت تقوای الهی و گسترش فضایل اخالقی در سطح اجتماع اثرات 

 که قلم از بیانش عاجز است. داشت جامعه بشری به دنبال خواهد
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 نقش والدین در مقابله با بحران هویت دختران از دیدگاه اسالم

 
 1طاهره فصیحی

 

 

 

 

 

 چکیده
ها در عصر حاضر به شمار ترین مشکالت اساسی خانوادهادیابتالی دختران به بحران هویت از بنی

نقش والدین در مقابله با بحران هویت دختران از دیدگاه »، پژوهش در پیرامون رواین ازرود. می

در پژوهش حاضر  1و درمان آن خواهد داشت. یریگشیپای دارد و نقش بسزایی در اهمیت ویژه« اسالم
های اندیشمندان مسلمان، نخست و با تحلیل برخی از آیات و روایات و دیدگاه شده پرداختهاین مهم  به

است. سپس نقش والدین در مقابله با بحران هویت دختران  شدهیبررسعوامل بحران هویت دختران 
شان به بحران را رعایت نمایند، دختران ییهادستورالعملکه اگر والدین در زندگی خود  است شده اشاره

 قرارگرفته توجه موردشوند. در محور دوم، نقش والدین در درمان بحران هویت دختران نمی بتالهویت م
توان ها میاین راه جمله ازهای درمان را بدانند. است، اگر دختران به بحران هویت مبتال شدند، والدین راه

منابع مختلفی مانند مقاله، به تقویت ایمان به خدا اشاره کرد. این نوشتار در تبیین موضوع مذکور، از 
 استفاده کرده است. یرساناطالعهای کتاب و پایگاه

 

 یگانگیب خود ازهویت، بحران هویت، خود فراموشی،  :دواژهیکل

 

                                                 

 شناسی ارشد علوم قرآنکار .1
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 مقدمه
ها در عصر حاضر، پرورش روحیه سالم زنانه در دختران است که یکی از مشکالت اساسی خانواده

ای مهم بر عهده دارند. گسترش الگوهای غلط و رواج نقش و وظیفه تجهنیا ازوالدین  ژهیوبهخانواده و 
های مختلف، های نامناسب و استفاده نادرست از وسایل پیشرفته ارتباطات جمعی و رسانهها و روشبینش

های مختلف کشورهای غربی با ها و مدیران رسانهزیرا رسانه؛ سازدمی دختران را به بحران هویت مبتال
 یریگبهرهاند؛ اینان با دختران نوجوان را هدف قرار داده ژهیوبهنداختن جنگ نرم هویت نوجوانان به راه ا

شود، و نیز اینترنت که رسانه تعاملی محسوب می هیسوکیاز ابزارهای همچون ماهواره که یک رسانه 
در این قشر تخریب هویت  سرانجامبه جنگ هویت نوجوانان رفته و هدفی جز ایجاد بحران هویت و 

-اسالم و نهضت» معاون وقت شورای اطالعاتی امنیت ملی در سازمان سیاه گفته است: کهچنانندارند. 

آورند که قصد دارند های اسالمی در زمان ما منبع کلیدی کسب هویت را برای اقوامی فراهم می
اساس، مؤسسه امور بر همین « همبستگی اجتماعی خود را در مقابله با تهاجم فرهنگی تقویت کنند.

باید هویت دینی مسلمانان را » اعالم کرد: صراحتبهامنیت ملی یهودیان در واشنگتن، طی کنفرانسی 
  (.95/  7/  3)جعفری نژاد، « از آنان بگیری.

دختران توسط دشمن امری بدیهی  ژهیوبه، هدف گرفتن هویت دینی و اسالمی نوجوانان روازاین
 یزیربرنامهکه با یک  کندمییب هویت دینی نوجوانان مسلمان، ایجاب است. تهدید دشمن به تخر

دختران جلوگیری  ژهیوبهصحیح و کارشناسانه بتوان از بروز مشکالتی همچون بحران هویت در نوجوانان 
 های شناخت و تقویت هویت را پیش پای آنان نهاد.صحیح و علمی راه صورتبهو  آوردهعملبه 

نقش والدین در لیت این کار در درجه اول به عهده والدین است، این نوشتار )مسئو که آنجا از 

نماید. برای تحقق این هدف، ابتدا ( را تبیین میمقابله با بحران هویت دختران از دیدگاه اسالم
و درمان  یریگشیپهای شود و سپس عوامل بحران هویت دختران و راهمفاهیم اساسی توضیح داده می

 گردد.ت دختران از سوی والدین از دیدگاه اسالم بررسی میبحران هوی
 

 ـ تفاوت دختر و پسر1

 جهتنیا ازهای انسانی با هم مساوی هستند و پسر و دختر در ویژگی تردیدی نیست که
های انسانی واحدی هستند. و دارای ویژگی اندانساننیست؛ یعنی هر دو  هاآنهیچ تفاوتی میان 

و مذاهب  هاها، مکتبتر از دیگر است. برخی فلسفهرتری دارد و نه یکی پستنه یکی بر دیگری ب
کریم با بیانات صریح و روشن، زن اند. قرآنده و او را تحقیر کردهزن را موجودی درجه دوم شمر

و خط بطالن بر عقاید  کندمیرا از جنس مرد و هر یک را وسیله زینت و آرامش دیگری معرفی 
تردیدی نیست که زن و مرد دارای سرشت  گونهچیهاسالم  نظر ازکشد. ره زن میخرافه آمیز دربا

که تقوا و عبادت برای مرد کمال آفرین است برای زن نیز کمال آفرین است؛  گونههمانواحدند. 
واه مرد هر که خ ؛مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أو أنثی فَلَنُحیینَّهُ حَیاۀً طیّبۀ» فرماید:قرآن می کهچنان

« کنیمایمان، ما به او حیات پاک و پاکیزه عطا می شرطبهباشد خواه زن، عمل صالح انجام دهد 
 (97)نحل/
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بنابراین، پسر و دختر از حیث انسانیت و فضایل انسانی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. تنها 
گز سبب برتری های فرعی است و هرها در ویژگیتفاوت در خصوصیات جنسیت است. این تفاوت

برای مثال، بلوغ شرعی، یعنی انجام وظایف ( 137ـ  1/138، 1374)سادات، یکی بر دیگری نیست 
 بیترتنیابهباشد. دینی در پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری می

. مسأله (1379دستانی، )صادقی اراگر آنان به این سن رسیدند، تکالیف واجب خود را باید انجام دهند 
هویت و بحران هویت هم در پسران نوجوان و هم در دختران نوجوان جای بحث و بررسی است، 

را بنای این نوشتار بر اختصار است، تنها مسأله هویت و بحران هویت را در دختران  ازآنجاکه
 نماید.بررسی می

 
 عوامل بحران هویت دختران از دیدگاه اسالم -2

 از: اندعبارتن هویت دختران از دیدگاه اسالم عوامل بحرا
 

 رفتار نامناسب والدین .2-1

 آنجاکه ازنماید. والدین زمینه را برای بروز بحران هویت دختران فراهم می نامناسبرفتار 
مختصر  طوربهوالدین  نامناسب یرفتارهابنای این نوشتار بر اختصار است چند مورد مهم از 

 شود:توضیح داده می

 عدم پذیرش .2-1-1

هایی که گردد. یکی از پرسشبحران هویت می سازنهیزمعدم پذیرش دختر از سوی والدین 
کنند پاسخ آن را از البالی رفتارهای کالمی و عملی والدین بیابند، این است فرزندان سعی می

 احساس باوی والدین اند؟ در حقیقت، میزان پذیرش فرزند از سکه والدینم تا چه اندازه مرا پذیرفته
تواند خود را به این جمع وابسته احساس یعنی عمان قدر می؛ تعلق به خانواده، نسبتی مستقیم درد

او را پذیرفته باشند. به همین دلیل چنان چه والدین، فرزند خود را به خاطر  عمالً هاآننماید که 
هوش یا نرمال بودن(، وضعیت  عواملی نظیر جنسیت )دختر یا پسر بودن(، استعداد و هوش )با

(، رتبه و یزیگرمردمیا  یدارمردمبودن(، تحرک و پویایی اجتماعی ) باینازچهره و ظاهر )زیبا یا 
های مذکور بپذیرند و مستقل از ویژگی را کمترتربیت تولد )فرزند اول یا دوم بودن(، فرزندشان 

آید. هویتش اختالل به وجود می یریگلشککه هست قبول نداشته باشند در روند  گونههماناو را 
 (1380)شرفی/

شوند و حتی گاهی این ها والدین میان فرزندان دختر و پسر تبعیض قائل میدر بعضی خانواده
اند اظهار ناخشنودی صاحب فرزند دختر شده مثالً کهنیاآورند و از مسأله را آشکار به زبان می
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های مهلک روانی به فرزندان این قبیل رفتارها، ضربه ند.دانکنند و زن را موجودی بدبخت میمی
 کنند.وارد می

است که در توجه کردن و محبت ورزیدن به فرزندان، دختران اندکی  شدههیتوصدر روایات 
اگر پدری چیزی برای  مثالًپرهیز شود؛  شدتبه هاآنبه  یتوجهیبباشند و از  نظر موردبیشتر 

ابتدا سهم دختر و سپس سهم پسر را بدهد. این مسأله به علت فرزندان خود خریده است، 
حساسیت عاطفی موجود در دختران است که نیاز بیشتری به محبت دارند و محبت در زندگی 

 (56ـ  57 1374، 1)سادات، تری دارد. نقش مهم هاآن

 تبعیض بین دختر و پسر .2-1-2

د پسر شود نه دختر و آنان که دارای دختر و بای حتماًها اصرار دارند نسل آدمی برخی خانواده
شوند. این بین پسر و دختر تبعیض قائل می ینوع بهپسر هستند به پسران توجه بیشتری دارند و 

گیرند و این امر روابط والدین با فرزندان را دچار افراد در مشاجرات فرزندان، طرف پسر را می
است با رفتارهای  قرارگرفتهاده مورد تبعیض . اگر دختری احساس کند در خانوکندمیخدشه 

 از پدر و مادر خود انتقام بگیرد و نارضایتی خود را از رفتار آنان اعالم کند. کندمیناهنجار سعی 
بین دختر و پسر در خانواده به حدی آشکار  هاآنگاهی رفتار والدین نسبت به دختر و تبعیض 

و زاید  تیاهمیبموجودی  کندمیشود و احساس می گم در است که دختر از آن سر رحمانهیبو 
)پناهی، حسینی، شود. امر باعث حسادت بین فرزندان می است و در دل پدر و مادر جایی ندارد. این

1390) 
اند. رسول ای بسیاری کردهـهرزندان سفارشـین فـی ما نسبت به عدالت بـپیشوایان دین

بین  ؛رّ و اللّطفـدکم کما تحبّون أن یعدلوا بینکم فی البإعدلوا بین أوال»اند: فرموده )ص(گرامی
که دوست دارید بین شما نیز در محبت کردن عدالت  طورهمانفرزندانتان عدالت برقرار کنید، 

 (1368)طبرسی، « برقرار کنند.

؛ بهترین خیرَ اوالدکم البنات»در مورد منزلت دختر فرمودند:  )ص(همچنین رسول گرامی
 (1368)طبرسی، « ا، دختران هستند.فرزندان شم

مَن کانت له ابنۀٌ فأدَّبها و » در مورد پاداش تربیت دختر فرمودند: )ص(رسول گرامی نیچنهمو 

أحسن أدبها و علّمها فأحسن تعلیمها فأوسع علیها من نعم اهلل التی أسبغ علیه کانت له متعۀ و سترا 

علم او را خوب تعلیم  نظر ازخوب تربیت نماید و کسی که دختری داشته باشد و او را  ؛من النّار
دهد )و او را با احکام و معارف اسالمی خوب آشنا نماید( چنین دختری مانع رسیدن آتش جهنم 

 (107 /1، 1368، یشهریر)محمدی « به پدر و مادر خواهد بود.
ران هویت در والدین نسبت به فرزندان موجب بح زیآمضیتبعبا توجه به مطالب مذکور، رفتار 

 گردد.آنان می
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 های میان پسر و دختروالدین به تفاوت یتوجهیب. 2-1-3 

ها های موجود میان دختر و پسر است. این تفاوتیکی از مسائل مهم در تربیت، توجه به تفاوت
ها ، بر عمق و گستردگی این تفاوتهاآنرشد  یپابهپا  جیتدربهشود و از هنگام تولد شروع می

شود که از هر ها سبب میرسد. وجود این تفاوتشود و در زمان بلوغ به اوج خود میده میافزو
ای انتظار رود که با نقش دیگری متفاوت است. هر یک از دختر و یک دختر و پسر نقش ویژه

در دوره دبستان،  ژهیوبه، آن از پسشود و در خود می تیجنسکه متوجه  یسالگسهپسر از سن 
دختر یا پسر آشنا شود و این کار تا مرحله بلوغ به  عنوانبهی خود با نقش ویژه جیتدر بهباید 

هایی را باید دارا باشد تا یک پسر باشد و یک دختر تعویق نیفتد؛ یعنی پسر بیاموزد که چه ویژگی
ست. بسیار مهم ا جهتنیا ازچه خصوصیاتی را باید دارا باشد تا یک دختر باشد. نقش پدر و مادر 

 یهمانندسازدهد و با او پسر در خانواده پدر را از جهت خصوصیات مردانه الگوی خویش قرار می
را نداشته  دهد. اگر مادر با دختر خود انس و صمیمیت کافیمادر را الگو قرار می ،و دختر کندمی

دختر از  ابسچهشود؛ در این صورت های زنانه در وی فراهم نمیباشد زمینه برای پرورش ویژگی
ای مواهب درونی خود از قبیل لطافت روح، عاطفه و احساس برخورداری کافی پیدا نکند و روحیه

زن موجودی خوار و  کندمیاگر رفتار مادر چنان است که دختر او احساس  نیچنهم خشن بیابد.
ین نوجوانی شود و در سنروانی دختر پاشیده می یهنیدرزمحقیر است، از ابتدا بذر احساس حقارت 

 خود ازسازد. ریشه و در ارتباط با جنس مخالف او را به رفتارها و حرکات نامناسب وادار می
در بینش و  ژهیو به عمده باید در خانواده و طوربهو ابتذال برخی از دختران جوان را  یگانگیب

 معموالًفتار است گر یگانگیب خود ازجستجو کرد. اگر مادر، خود به بیماری  هاآنرفتار مادران 
های وجودی ها باید دختران خود را با ارزشدهد. خانوادهدخترانی با همان ویژگی خود پرورش می

روش و  هرگونهبه ودیعت نهاده است آشنا سازند و از  هاآنخود و مواهبی که خداوند در درون 
 (73ـ  81/  1، 1374ات، )سادبینجامد خودداری کنند.  هاآنبرخوردی که به ایجاد عقده حقارت در 

 

 انتقاد و سرزنش والدین .2-1-4

های او بهای را ببینند و به امتیاز کودک و نوجوان و موفقیت هاضعف نقطهاگر والدین همواره 
 بهاند. پدر و مادر ناتوانی و زبونی را در روح و روان او پاشیده چندانی ندهند به د ست خود بذر

و بخواهند از طریق انتقاد و  شمارند انگشتقاط ضعف فرزند خود همواره روی ن کهنیا یجا
به نقاط مثبت و امتیازات  هاآنسرزنش او را اصالح کنند، باید در کنار آن نقاط ضعف و بیشتر از 

 هرگاهاو بیشتر شود.  نفس به اعتمادرا تأیید و تشویق نمایند تا  ها اواو توجه کنند و در این زمینه
ولو این موفقیت  یابد ـهای درسی، ورزشی، هنری، یا اخالقی دست میتی در زمینهاو به موفقی
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های خویش را باور شود تا توانایی روروبهاندک باشد ـ باید بالفاصله با تأیید و تشویق والدین 
 .(58ـ  59 /1، 1374)سادات، تر حل شود. از این طریق مشکالت درسی او بهتر و سریع بساچهکند؛ 

 مقایسه والدین. 2-1-5

کنند ها مرسوم است که فرزندان خود را همساالنشان در فامیل مقایسه میدر بعضی خانواده
بر احساس  کهنیامؤثر افتد، اما این روش جز  هاآنشده در پیشرفت  هاآنتا موجب عبرت 

را  هاآن ییجوزهیستشود و روحیه  هاآنبیفزاید و در مواقعی موجب تحقیر  هاآنناتوانی در 
است باید در موقع  هاآنها ایجاد انگیزه در برانگیزد اثر دیگری ندارد. اگر هدف از این مقایسه

او مورد خطاب مستقیم  آنکهیبو  میرمستقیغ صورتبهمکرر و پیوسته ـ  طوربهمناسب ـ و نه 
 باشد. ای طرح شود تا اثرات نامطلوب در پی نداشتهقرار گیرد، مطلب به شکل مدبرانه

، همواره باید به این نکته توجه داشته باشیم کسی که قصد تربیت او را داریم هرحال به
های روحی و روانی بسیار متنوع و ارای خواستگاه و ویژگیدموجودی بسیار حساس است و 

و پیچیده است؛ بنابراین در برخورد با او باید جوانب را در نظر آوریم و انتظار نداشته باشیم که ا
 (.61 /1، 1374)سادات، خواهیم. دقیق همان باشد که ما می طوربه

 

 خشونت پدر .2-1-6

اند و بعضی از پدران مدیریت خانواده را با تحکم، زورگویی و اعمال خشونت اشتباه گرفته
و خشن دارند. بدرفتاری بعضی پدران گاه چنان شدید است که محیط خانه را  تندرفتاری بسیار 

 نظر دیتجد. این قبیل پدران اغلب حاضر به کندمیسوزان برای زن و فرزندان تبدیل به جهنمی 
و در  کسچیهکه در برابر  اندقساوتدر رفتار خود نیستند و چنان گرفتار خودخواهی، خشونت و 

ای گوش بدهکار ندارند. باید انصاف داد که زندگی با چنین افراد مقابل هیچ توصیه ناصحانه
های قربانیان بدرفتاری واقع دراست و زن و فرزندان  زجرآوربسیار سخت و  خلقکجبدرفتار و 

پدر هستند؛ عالوه بر این، مشاهده چنین رفتاری از سوی فرزندان، درس خشونت، بدرفتاری و 
گذارد. پسران پدر را الگوی رفتار با اثر می هاآنآموزد و در زندگی آینده می هاآنناسازگاری به 

ها، در ذهن دختران تصویری وحشتناک دهند و با مشاهده این خشونتقرار می ینده خودهمسر آ
 ند.وشبندد و نسبت به همسر آینده خود و زندگی زناشویی بدبین میاز مرد نقش می

زندگی  وجود اضطراب، خفقان و خشونت در محیط خانه فرزندان را ـ که در سنین حساس
سازد و زمینه را برای انحرافاتی از قبیل و بدبین می عالقهیبخود هستند ـ نسبت به زندگی 

سازد؛ زیرا این قبیل فراهم می هاآنهای خطرناک دیگر در اعتیاد به مواد مخدر و برخی عادت
هایی که فاقد عواملی برای فرار از وضع موجود و تسکین اضطراب هستند. خانواده واقع درامور 

تمایل به انحرافات جنسی نیز هستند. به همین علت است که در  سازنهیزم، اندشیآساآرامش و 
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قرآن  کهچناناند. نهی شده شدتبهتعالیم اسالمی مردان از زورگویی و بدرفتاری با خانواده خود 
و عاشروهن بالمعروف؛ با »کنند:  یرفتارخوشدهد که با همسر خود کریم به مردان دستور می

خیرُکم خیرُکم »فرمودند:  )ص(و همچنین پیامبر اکرم« فتار کنید.همسرانتان به خوبی و خوشی ر

بهترین شما کسی است که  ؛ألهله و أنا خیرُکم ألهلی ما أکرم النساء إال الکریم و ال أهانهنّ إلّا لئیم
ام بهترم. افراد بزرگوار زنان را گرامی برای خانواده خود بهتر است؛ و من از همه شما برای خانواده

 (148ـ  150 /1، 1374)سادات، « شمارند.رند و فرومایگان زنان را خوار میدامی

 رفتار نامناسب معلمان مدرسه. 2-1-7

گردد رفتار نامناسب معلمان و مدیران دیگر از عواملی که موجب بحران هویت دختران می
به آن توجه آموزان زش دانشمدرسه است. یکی از نکاتی که معلمان و مربیان مدرسه باید در آمو

استعدادهای گوناگون  لحاظ از معموالًها هاست. انسانهای فردی میان انساننمایند، وجود تفاوت
هوشی ضعیف و برخی دیگر قوی هستند و بر این اساس موفقیت  نظر ازیکسان نیستند. برخی 

مینه ز لحاظ ازداشت. برخی  هاآنتوان انتظار یکسان از یکسان نیست و نمی هاآنتحصیلی 
عاطفی  نظر از؛ بعضی افراد اندناآرامای آرام و مطیع دارند و بعضی دیگر سرکش و روانی، روحیه

 از؛ بعضی افراد اندناآرامای اجتماعی دارند و برخی دیگر سرکش و بسیار قوی هستند و روحیه
قوی نیستند. ای اجتماعی دارند و برخی دیگر به آن اندازه عاطفی بسیار قوی هستند و روحیه نظر

 یآسانبهبرخی افراد به علت برخورداری از هوش سرشار، دروسی نظیر ریاضیات و علوم را 
نیست با این افراد مقایسه  هاآنتوان دیگران را که چنین آمادگی ذاتی در . آیا میرندیگیفرام

ی دیگر از نه. برخ مسلماًرا مورد سرزنش قرار داد؟  هاآنکرد و به علت کندی نسبی پیشرفت، 
 یراحتبهند و دروسی از قبیل تاریخ، جغرافیا، زبان و دروس حفظی دیگر را مندبهرهحافظه نیرومند 

کمتر  مراتببه هاآناند و پیشرفت تحصیلی . بعضی افراد از جهت یادگیری ضعیفرندیگیم فرا
نی تواناترند. های هنری یا فهای دیگر از قبیل مهارتمهارت ینهیدرزماز دیگران است ولی 

های تربیتی اهمیت دارد این است که معلمان و مربیان باید سعی کنند استعداد لحاظ از آنچه
هایی که آمادگی و استعداد را در زمینه هاآنشناسایی کنند و  یدرستبهکودکان و نوجوانان را 

ها شکوفا زمینه را یاری دهند که استعدادهای خود را در آن هاآنبیشتر دارند هدایت کنند و 
 سازند.

که در مورد هر کس از روش متناسب با  کندمیهای فردی ایجاب بنابراین، وجود تفاوت
اگر روشی درباره فرد یا افرادی کارساز بوده آن را به همه ـ با خصوصیات  شود وروحیه او استفاده 

یک روش تربیتی  بساچه ای در تربیت پرهیز کنند.متفاوت ـ تعمیم ندهند و از برخوردهای کلیشه
و مؤثر واقع شود اما همین روش در مورد فرد دیگر کارآیی نداشته باشد  در مورد یک نفر مفید

ها را نادیده بگیرند چنان چه معلمان و مربیان مدرسه این تفاوت اگرچه (62ـ  66/  1، 1374)سادات، 
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یت در برخی دانش آموزان و نسبت به همه برخورد یکسان داشته باشند سبب بروز بحران هو
 گردد.می

 دوستان ناباب .2-1-8

نوجوان از همساالن از هر  یریپذ اثردهد که در دوره نوجوانی، های علمی نشان میبررسی
های نامناسب کس دیگر ـ از قبیل خانواده و معلم ـ بیشتر است و به همین علت خطر دوستی

کنترل و نظارت والدین و  رو این ازتر است. خیمدر این دوران بسیار بیشتر و آثار و عواقبش و
با چه  هاآناهمیت ویژه دارد. والدین باید مراقب باشند که فرزندان نوجوان  جهتنیازامربیان 

است و الزم است  کنندهنییتعبسیار  جهتنیا ازاند. محیط مدرسه کسانی طرح دوستی ریخته
 آورندعملصحیح به  صورتبههای الزم را ن، مراقبتاولیاء مدرسه با مشارکت والدین دانش آموزا

هایی دارند، این آلودگی را به دیگران سرایت ندهند. یک فرد منحرف در تا اگر افرادی آلودگی
که گفتیم  یطورهمانتواند به آلودگی بکشاند؛ زیرا را می هاآنجمع نوجوانان، عده زیادی از 

گاه ممکن است زحمات  رواین ازآماده است؛  کامالًها شلغز گونهنیازمینه در نوجوانان برای 
آالیش تربیت کنند اند فرزندی پاک و بیو چندین ساله پدر و مادری که سعی کرده یروزشبانه

از بین برود. بر این  سرعتبههای آلوده و تماس با افراد ناسالم به علت قرار گرفت در محیط
 (95ـ  96 /1)سادات، وانی از اهمیت ویژه برخوردار است. اساس، مراقبت خانواده در دوران نوج

های های پدر و مادر و انسانو عدم توجه به توصیه بنابراین دقت نکردن در انتخاب دوست
تواند در زندگی هایی است که میهای ناباب یکی از راهو دلسوز و دوست شدن با انسان تربزرگ

حران و شکست نماید. بر همین اساس، اسالم نسبت به جوان اثر منفی بگذارد و او را دچار ب
دوستان توجه  انتخاب دوست سفارش بسیار نموده است. اکنون به یک حدیث در مورد اقسام

إن الّذین تراهم لک أصدقاُ إذا بَلَوتَهم وجدتَهم علی طبقاتٍ » فرمود: )ع(فرمایید. امام صادق

منهم کالکلب  ؛ وو منهم کالذئب فی المضرّۀ لۀشتّی فمنهم کاألسد فی عظم االکل و شدّۀِ الصّ

منهم کالثّعلب فی الرَّوغان و السِّرقَۀ. صُور هم مختلفۀ و الحرفۀٌ واحدۀٌ، ما تصنع  ؛ وفی البَصبَصَۀ

؛ (179/  1403، 74)مجلسی،  «غداً اذا ترکت فرداً وحیداً ال أهل لک و ال ولدٌ إلّا اهلل ربّ العالمین
را امتحان کنی، خواهی دید که  هاآن کهیهنگامبینی، رفیق در اطرافت می عنوانبهکسانی که »

باشند بلکه برای منافع خودشان انواع متعددی هستند )و متوجه خواهی شد که دوستان واقعی نمی
ـ بعضی از دوستان مانند شیر درنده 1: اندگروهاند(. بعد فرمود: این دوستان چند دور تو جمع شده

باشد، که شیر دنبال طعمه بزرگ و لقمه چرب و نرم از طریق قهر و زور می طورهمانباشند. می
ـ برخی دیگر از این دوستان مانند 2هستند.  نیچننیاها نسبت به رفقای خود بعضی از انسان

ـ تعدادی از دوستان مانند روباه 3باشند. گرگ دنبال آسیب و ضرر رساندن به دوست خود می
خواهند چیزی را از دوست خود بدزدند و فرار نمایند. این دوستان و نیرنگ می بازنزباهستند و با 
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شان شگردهای نکهیا باشوند های مختلف )مانند شیر، گرگ، سگ و روباه( ظاهر میصورت به
باشد(. پس مختلف است اما هدف واحدی دارند )و آن استفاده از مال تو و خالی نمودن جیبت می

مانی و آینده و در عالم قبر و روز قیامت چه خواهد کرد؟ آن زمانی که تنها می مواظب باش در
بزرگ،  خداوندزن و فرزند و این دوستان خبری نیست و کاری هم از دستشان ساخته نیست و جز 

 .(258ـ  260/  2، 1391)محمدی نیا، « نخواهی داشت. یادرسیفرو  پناهگاه

 اینترنت .2-1-9

گردد، اینترنت است. اینترنت یا همان موجب بحران هویت دختران می دیگر از عواملی که
هایی چون: سرعت دسترسی، جذابیت و فضای تعاملی فضای مجازی به علت داشتن ویژگی

خویش جذب نموده و حجم انبوهی از اطالعات و فضایی جدید را پیش روی  یسوبهنوجوانان را 
با  یراحت بهتوانند ها میاست؛ جایی که انسان مکانیبمکان  واقع درگشاید. اینترنت آنان می

های خود را بسازند، پیام بفرستند یا چیزی را ببندند، گروه قراردادیکدیگر ارتباط برقرار نمایند، 
ها معرفی کنند. در این مکان مرزهای جغرافیایی هیچ معنا و مفهومی ندارد و به همین سبب دشوار

در تحرک است و همواره  زیچهمهاست.  شدهبرداشتهن از میان و مشکات منطقی زمان و مکا
دوره نوجوانی، مرحله  (1388« های مجازیهویت انسانی در رسانه)»یابد این تحرک شتابی بیشتر می
شود. پس در عصر ای که با پرسش گری آغاز و به شناخت ختم میجستجوی هویت است؛ دوره

ای را که برای پاسخ به سؤاالت ، نوجوانان بهترین وسیلههافناوری و انبوه اطالعات و رسانه
خواهد والدین در حل دیگر نوجوان مانند کودکی نمی که آنجا ازیابند اینترنت است. خویش می

در فضای مجازی نیز از این ویژگی  دارجهتاطالعات  دهندگانارائهمشکالت او دخالت کنند؛ 
نماید. فضای مجازی با استفاده را به نوجوان تحمیل میخویش  نظر مدکرده و هویت  سوءاستفاده

-های دینی و مکتبها، فرقهعرفان انواعبرای نوجوان،  آمدهشیپاز این فرصت و شرایط خاص 

ای را و از سوی دیگر، شبهات عقیدتی پیچیده سوکیاز  یپرستطانیش مانند دینوپدهای ضاله 
 داکردهیپها گرایش دوره بازسازی دینی به یکی از این فرقهنماید تا در به نوجوان معرفی و القا می

 ؛ وو اعتقادات خویش دست بکشد های اعتقادی سرگردان بماند و از دینو در جدال با شبهه
ها، تصاویر، یابد، فضای سایبر با استفاده از فیلمهمچنین زمان تمایل به جنس مخالفت شدت می

سازد و ن راه را برای به بیراهه کشاندن نوجوان هموار میهای مستهجها، مطالب و داستانبازی
نماید. در حال جوشش است تحریک بیشتری می خودخودبهاحساسات جنسی نوجوان را که 

، دیگر فرصت کندمیمداوم از اینترنت استفاده  صورتبهنوجوان  کهیهنگامعالوه بر این 
فردی  یتیهویبندارد و به همین دلیل، دچار  های خود راشناسایی خویشتن و استعدادها و قابلیت

با  وخاکآبهمچنین دشمنان این  ؛ وند که چه کسی هست و چه کسی باید باشدادو نمی شده
اند تا قشر نوجوان و جوان را که تازه گام در تثبیت های نوین در تالشاز فناوری یریگبهره
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-س ساختن آنان از آینده کشورشان و سرمایهاند، به تزلزل کشیده و با مأیوهویت ملی خود نهاده

های ملی آن، هویت ملی نوجوانان و جوانان را هدف تخریب و آسیب قرار دهند. این حمالت 
گیرد؛ به این معنا که اطالعات و هدفمند صورت می یآرامبهاما  میرمستقیغمستقیم یا  طوربه

ی از مندبهرهها و با جمالت، تصاویر و آهنگ ها،با کلمات، واژه آرامآرامموجود در پهنه وب ابتدا 
 یسوبه، نوجوانان را شناسانهروانهای خاص دوره نوجوانی و نیز استفاده از ترفندهای ویژگی

که باب  طورآنتخریب هویت سوق داده، آنگاه بحران هویت را در آنان تقویت نموده و سپس 
 .(1389اطالعات، نوجوانان و بحران هویت، )فناوری دهند. میلشان است، هویتشان را تغییر می

 ایهای رایانهبازی .2-1-10

ای های رایانهآورد، بازیدیگر از عواملی که زمینه را برای بحران هویت دختران فراهم می
که در میان نوجوانان طرفداران بسیاری  دینوپدهای سرگرمی نیترپرمخاطبباشد. یکی از می

شود که در هایی محسوب میرسانه ازجملهای است. این فناوری نههای رایا، بازیداکردهیپ
-ها و پیشرفتنماید. بهبود کیفیت و تنوع بازیهویت نوجوانان نقش بسزایی ایفا می یریگشکل

این رسانه  روزافزونها و رایانه، باعث گسترش ، سناریوییانمایپوهای متنوع و متعامل گرافیک، 
ای در های رایانهصنعت بازی کهیطوربهبین نوجوانان شده است  ر خصوصبهدر میان جامعه، 

ای دومین های رایانهمیلیارد دالر اعالم کرد و بازی 5/5آمریکا در یک سال فروش خود را 
خانواده آمریکایی، 10ی بعد از تلویزیون شناخته شد. بر اساس یک مطالعه پیمایشی از هرمسرگر

ای یا ویدئویی خریداری یا کرایه کرده بودند. همچنین در طی مطالعه ایهای رایانهخانواده بازی 9
 82پسر مقطع اول دبیرستان در تهران صورت گرفت، مشخص شد در حدود  258که در بین 

باشند و برای حدود نیمی از سؤال شوندگان ای در منزل میدارای وسیله بازی رایانه هاآندرصد 
 ینوعبه هاآندرصد  1/  89ها قرار دارد و ها و برنامهسرگرمیها جزو درصد( آن بازی 45/  7)

سازند ای به حدی نوجوان را به خود مشغول میهای رایانهدر معرض تجربه مداوم هستند. بازی
کنند که دیگر فرصتی برای شناخت خویش و تفکر درباره های بازی میو او را مبهوت شخصیت

کند و در حین و بعد از انجام بازی خود را یکی را پیدا نمی ها و خصوصیات فردی خویشتوانایی
سپارد. هویت فردی خویش را به فراموشی می آرامآرامو  کندمیهای بازی تلقی از شخصیت

طراحان  کهچنان معضالت این بخش از هویت است، ازجملهبرهنگی و خشونت  فرهنگاشاعه 
خشن،  موجوداش، نقش یک از عواطف درونیهای اخیر با تهی کردن و عاری کردن زن بازی

اند و پس از ادغام برهنگی و خشونت زن اوج شکوفایی را به وی بخشیده عاطفهیبو  رحمیب
های اند. صحنهترسیم کرده جوزهیستدر کنار مردانی پرخاشگر، خشن و  ییجوزهیستوی را در 

ا در عرصه هویت فردی دختران ها موجود است مشکالت بسیاری رکه در این بازی یراخالقیغ
و عدم نظارت و  یختگیگسلجامو هویت فرهنگی و هویت جنسی نوجوانان ایجاد خواهد کرد. 
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دهد های فردی، فرهنگی، جنسی و دینی نوجوانان را مورد تهدید قرار میکنترل این رسانه، هویت
 (1389 «فناوری اطالعات، نوجوانان و بحران هویت)»

 اهتلفن همر .2-1-11

گردد استفاده نادرست از تلفن یکی دیگر از عواملی که موجب بروز بحران هویت دختران می
تلفن همراه  تأثیرگذار، دستگاه کوچک، اما پرکاربرد و نوظهورهای همراه است. از دیگر فناوری

شود. تلفن به تعداد طرفدارانش در سنین مختلف افزوده می روزروزبهباشد؛ دستگاهی که می
ها دارد، عنوان چهارمین صفحه نمایشگر )پس از عمر کوتاهی که در عرصه رسانه باوجودراه هم

و کامپیوتر( و هفتمین رسانه جمعی )پس از چاپ، ضبط صوت، سینما، رادیو،  سینما، تلویزیون
تلویزیون و اینترنت( را به خود اختصاص داده است. همچنین در یک تحقیق از سه مدرسه لندن 

است. در جریان مطالعه  آمدهدستبهسال، نتایجی چند  18تا  11ق مصاحبه با نوجوانان و از طری
درصد  50کنند. های همراه استفاده میوسیعی از تلفن طوربهمعلوم شد که این گروه سنی، 

ها ساله 18تا  17اند که موبایل دارند و این نسبت در بین سال گزارش کرده 14تا  13جوانان بین 
 بابسیار های همراه برای جوانان که تلفن مشخص شد مطالعهرسید. در جریان درصد می 80به 

. تلفن همراه به جوانان کندمییک نوع حس اجتماعی بودن را ایجاد  هاآناست؛ زیرا در  ارزش
دهد تا نشان دهند که بخشی از شبکه اجتماعی هستند و در درون آن، چه را می امکاناین 

دهد تا اجازه می هاآن. استفاده از تلفن همراه برای صحبت یا پیام فرستادن، به جایگاهی دارند
 موردلفن تدر آن  درگیر شوند. هم ظاهر فیزیکی تلفن و هم وضعیتی که شانیاجتماعدر شبکه 

. کندمیهای نمادینی را که ضامن ثبات شبکه اجتماعی است، حفظ گیرد، ارزشقرار می استفاده
در  هاآن« خیابانیاعتیار »ای برای بیان ، شیوههاآنهای همراه ، مدل یا رنگ تلفنمارک، اندازه

های مذهبی، خانوادگی، فرهنگی و شد. این رسانه مخاطراتی را متوجه هویتنظر گرفته می
های همچون تمسخر و کاستن از حرمت مقدسات که پیامک گونهنیاسازد؛ به جنسی نوجوان می

زند. به هویت دینی نوجوانان و جوانان آسیب جدی می :ک قرآن و ائمه اطهارآیات مبار ازجمله
 ینزاکتیبو رواج  یعفتیب، وجود نوعی برشمردتوان برای تلفن همراه همچنین از خطراتی که می
شوند آنان در همراه در اماکن عمومی به مکالمه مشغول می یبا گوشدر بین نوجوانان است که 

عمومی  یعفتیبو  ییایحیبها و کلمات زشت و خالف عرف، تفاده از این واژهبرخی اوقات با اس
و دور از شأن جامعه اسالمی نیز  یراخالقیغهای دهند و همچنین ارسال پیامکرا گسترش می
قابلیت بلوتوث  نیچنهمشود. هویت فرهنگی نوجوان محسوب می کنندهبیتخراز دیگر مسائل 

های همراه و ارسال در تلفن کنترلرقابلیغ آزاد و صورتبه یاچندرسانهی از امکانات مندبهرهو 
هویت  ینهیزم درهای مستهجن، نوجوان را در این سن با مشکالت متعددی و مشاهده فیلم
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فناوری اطالعات، )»تنها در گور نظارت والدین است  هاآنخواهد ساخت و کنترل  روروبهجنسی 

 (1389 ،«نوجوانان و بحران هویت

 ماهواره .2-1-12

گردد، ماهواره است. از دیگر بروز بحران هویت دختران می سازنهیزماز دیگر عواملی که 
در حال افزایش است و همچنین دسترسی به آن آسان شده، ماهواره  روز به روزهایی که فناوری
مضرات و معایب  های کمی باشند که از ابعادباشد. شاید خانوادهای میهای ماهوارهو شبکه

-باشند. یک کارشناس رسانه، در مورد برنامه باخبرهای این فناوری بر روح و روان نوجوان پیامد

ای در ایران قابل دریافت است شبکه ماهواره 17666 اکنونهمای گفت: های ماهوارههای شبکه
است. وی افزود: از  دهمشاهقابلدر ایران  باال وضوحو  یخوببهکه از این تعداد دو هزار شبکه 

های ساعته موسیقی و کلیپ 24شبکه اختصاص به موسیقی دارد که  380این دو هزار شبکه 
شبکه به مد لباس و  74های قابل دریافت در ایران کنند و از میان شبکهتلویزیونی پخش می

شبکه  252شبکه به ورزش؛  419شبکه مخصوص ادیان، تاریخ و مباحث اجتماعی؛  273آرایش؛ 
شبکه اختصاص به مقوالت اقتصادی دارد. آمارهای فوق  92مخصوص کودکان و نوجوانان و 

های مختلفی در حال تحمیل به نوجوانان است. این رسانه این نیز هست که هویت دهندهنشان
دهد که در هایی چون: ملی، مذهبی، جنسی، فرهنگی و خانوادگی را مورد تهدید قرار میهویت

-ها و مکتبهایی وجود دارند که به معرفی فرقهپردازیم. در ماهواره شبکهضیح آنان میذیل به تو

کشانند که این کار خویش می یسوبهساخته و  پردازند و نوجوانان را با آنان آشناهای ضاله می
و نظام اسالمی  ضدانقالبهای شود. وجود شبکهباعث تخریب هویت مذهبی و دینی نوجوان می

کنند. این ها هویت ملی نوجوانان را مخدوش مییکپارچگی ملی ایران در ماهواره و مخالف
مبارزه با نظام حاکم هدایت و  طرف بهها با تحریک و تشویش اذهان نوجوانان، آنان را شبکه

-کنند و گروههای مختلف تالش میتجزیه کشور و در مقابل یکدیگر قرار دادن ملیت منظوربه

نوجوانان را از درون تهی نموده و غرور  کندمیسازماندهی کنند. این رسانه سعی های نوجوان را 
 یراخالقیغهای ها و تبلیغات با صحنههای مستهجن و نیز فیلمملی را از وی بگیرد. وجود شبکه

فراگیر وجود دارند، معضالت و انحرافاتی را برای  صورتبهای های ماهوارهکه در بیشتر شبکه
 مشاهدهقابل وضوحبهدر جامعه  اکنونهمنمایند؛ معضالتی که نوجوانان ایجاد می هویت جنسی

های است. ترویج مدها، شیوه زندگی و نیز فرهنگ جوامع غربی، از مشکالتی است که شبکه
فناوری اطالعات، نوجوانان و بحران )»آورند ای برای هویت فرهنگی نوجوانان به وجود میماهواره

 (1389، «هویت
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 هویت از سوی والدین بحراناز ابتالی دختران به  یریگشیپهای راه -3

به بحران هویت مبتال  بخواهند دخترانشانمقدم بر درمان است. اگر والدین  یریشگیپهمواره 
 نگردند دستورات زیر را رعایت نمانید:

 رعایت آداب آمیزش جنسی .3-1

ن خود در حیض، پس فرزندی که به هم هر که آمیزش کند با ز»فرمود:  )ص(حضرت رسول
فرمود که:  )ع(حضرت صادق« .رسد مبتال شود به خوره یا پیسی، پس مالمت نکند مگر خود را

« نیست مگر کسی که ولدالزنا یا مادرش در حیض به او حامله شده باشد. بیتاهلدشمن ما »
باشد که آن طفل  ای که طفلمرد با همسر خود آمیزش نکند در حجره»همچنین فرمودند: 

همچنین از حضرت امام « گردد.شود یا فرزندی که از ایشان به هم رسد زناکار میزناکار می
هر که در حالت خضاب با همسر خود آمیزش کند فرزندی که به هم »منقول است که  )ع(صادق

 (1392)مجلسی، « رسد مخنث باشد.

 رعایت آداب والدت در مورد کودک .3-2

شود دختران به بحران هویت مبتال موجب می هاآنکه رعایت  ییهاالعملدستوردیگر از 
والدت در مورد کودک است. برای مثال، در روز والدت کودک باید اذان در  آدابنگردند رعایت 

در روز والدت، اذان  )ص(حضرت رسول کهچنانگوش راست او و اقامه در گوش چپ او بخواند. 
. از آداب دیگر والدت، گذاشتن اسم نیکو برای کودک است. از و اقامه در گوش حسنین گفتند

ها نامی است که داللت بر بندگی خدا زیباترین نام» منقول است که: )ع(محمدباقرحضرت امام 
 . در مورد دختران نیز بهترین(1392)مجلسی، « ها نام پیغمبران است.کند، مثل عبداهلل و بهترین نام

فرمود:  )ص(ینه، رقیه و ... هستند. رسول خدامانند فاطمه، معصومه، سک :تبیاهلهای ها، نامنام
حق فرزند بر پدر، اگر پسر باشد آن است که مادری نیک برای او بگیرد و نامش را نیک تعیین »

کند و قرآن را به او بیاموزاند و او را ختنه کند و شناگری یاد دهد و اگر دختر باشد مادر نیک 
ف را به او سو سوره یو دهد سوره نور را به او یاد هد و نامش را نیک تعیین کندبرای او قرار د

 (1392)مجلسی،  «ها جا ندهد و او را زود به خانه شوهر فرستد.نیاموزاند و در باالخانه

 جداسازی پسران و دختران .3-3

ر دختران از بروز بحران هویت د یریگشیپسبب  هاآنکه رعایت  ییهادستورالعملدیگر از 
دختران و پسران هنگام بلوغ با مشکل  کهنیاسازی پسران و دختران است. برای  گردد، جدامی

دختر یا پسر آشنایی یابند، باید از همان ابتدا  عنوانبهبا نقش خاص خود  جیتدربهنشوند و  روروبه
 هاآنتری دارد؛ زیرا رفتار شود. این مسأله در مورد دختران اهمیت بیش هاآنجداگانه با  طوربه

رسند. در تعالیم اسالمی به این نکته کامل توجه شده است و زودتر از پسران به بلوغ می
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با دختر و پسر به روشی جداگانه رفتار شود. در روایت  یسالگششاست که از حدود  شدههیتوص
در بغل نگیرد.  یا مرد نامحرم نبوسد و پسربچهرا  ساله شش بچه دخترکه  شده هیتوصاسالمی 

ای که سنش از هفت سال گذشته است، خودداری بچه های نامحرم از بوسیدن پسرزن نیچنهم
از هم جدا شود. مراعات این  یسالگششاند که بستر کودکان از توصیه کرده طورنیهمکنند. 

اسب را نقش مردانه و زنانه من جیتدر بهشود که پسران و دختران از همان آغاز اصول سبب می
دوران کودکی زمینه برای  از دیبا، هرحالبهپیدا کنند و برای بلوغ آمادگی کافی داشته باشند. 

های فطری دختر و پسر در خانواده فراهم آید و هر یک از این دو در مسیری که رشد و ویژگی
 (77 /1 ،1374 ،)ساداتنهاده است، سوق داده شوند.  هاآنآفرینش با تدبیری حکیمانه پیش پای 

 
 اجتناب والدین از بروز اختالف با یکدیگر .3-4

کنند و گاه ممکن متأسفانه عده زیادی از پدران و مادران در حضور فرزندان خود مشاجره می
خود را  طاقتکمفرزندان حساس و  لهیوسنیبد هاآنتر بشکانند. است کار را به جاهای باریک

آموزند. حریم اخالق و می هاآنونت را در عمل به سازند و درس ناسازگاری و خشمضطرب می
کنند و از استعمال کلمات نامناسب، زشت و رعایت نمی یدرستبهعفت کالم را  ژهیو بهدب ا

شود که فرزندان از همان کودکی کلمات سبب می گونهنیارکیک باکی ندارند. به کار بردن 
 طوربههای اخالقی و انسانی را زندان ارزشادب را جدی نگیرند. عالوه بر این، وقتی فر حریم

ها در عمل آشنا و زیبایی و جاذبه این ارزش عظمت بابینند مجسم در زندگی والدین خود می
 ژهیوبهآورد ها به وجود میبرای کسب این ارزش هاآنشوند و این خود بهترین انگیزه را در می

های انسانی و اخالقی دارد ارزش یسوبهشش فطری میل و ک طوربهاگر توجه کنیم که نوجوان 
هایی شوند. ارزشها در درون او شکوفا میاین ارزش یراحتبهشرایط فراهم شود  کهیدرصورتو 

، فداکاری و امثال آن در دوران بلوغ به یخواهعدالت، یکوکارین، یدوستنوع، یخواهآرمانچون 
ها را های اصولی این ارزشو تربیت باید برنامه و نهادهای تعلیم هارسند. خانوادهشکوفایی می

به رشد تکاملی خود برسانند و از این نیروی معنوی سرشار نوجوانان را بهترین استفاده به عمل 
 (115ـ  117/  1، 1374 ،)ساداتآورند تا نوجوانان به بحران هویت مبتال نگردند. 

 عادت دادن دختران به انجام تکالیف عبادی .3-5

از بروز بحران  یریگشیپدادن دختران به انجام تکالیف عبادی از سوی والدین باعث  عادت
مادر انجام وظایف دینی را جدی بگیرند، فرزندان نیز از همان  . اگر پدرگرددیمهویت در دختران 

است که  شدههیتوصدر تعالیم اسالمی  رواین از. آورندیم حساب بهابتدا جز مهم از زندگی خود 
تشویق و ترغیب نموده، با استفاده  نمازخواندن، فرزندان را به یسالگهفتدران و مادران از سن پ
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فرزندان خود را با جدیت به درس  همچنان کهرا به انجام آن وادارند؛  هاآنمختلف  یهاروشاز 
 .کنندیممختلف برای این کار استفاده  یهاوهیشو از  دارندیوامخواندن و امثال آن 

در اینجا این است که واداشتن فرزندان به انجام تکالیف عبادی نباید با  توجهقابللب مط
اما با جدیت  جیتدربهحوصله و  با صبرخشونت، سختگیری و تندی همراه باشد، پدر و مادر باید 

، لجاجت ییجوزهیستروحیه  بیترتنیابهو قاطعیت، فرزندان خود را به این مسیر هدایت کنند تا 
 ازآنجابه وجود نیاید. در مسایل دینی  هاآندر  هاعبادتحساسیت منفی نسبت به انجام این و 
در پیش گرفت که در دل کودکان و نوجوانان  ییهاروشبا قلب و روح انسان ارتباط دارند باید  که

ای واقع شوند و به ایمان قلبی تبدیل گردند. بر هاآن یبستگدلراه پیدا کنند و مورد محبت و 
تشویقی بهره جست. تجربه  یهاوهیشنامعقول بیشتر از  یهایریسختگ یجا بهاین منظور باید 

وادار به  هاآنفرزندان برخی پدران خشن که تنها با استفاده از خشونت و تنبیه  دهدیمنشان 
نه و علت آن جز کی اندگرفته، پس از بزرگ شدن از دین فاصله اندکردهیمانجام تکالیف دینی 

، نبوده است. هنر پدر و مادر در این است که اندداشتهو نفرتی که نسبت به خشونت پدر در دل 
مختلف بتوانند دین و احکام آن را برای نوجوانان شیرین و جذاب سازند  یهاروشبا استفاده از 

 ند.برانگیخته شود و با جسارت قدم در بیراهه ننهند و تسلیم هوا و هوس نشو هاآنتا رغبت 

 مراقبت والدین از عفاف دختران .3-6

از بروز بحران هویت دختران  که رعایت آن باعث پیشگیری ییهادستورالعملدیگر از 
عفاف، دختران نوجوان را  برهیتک، مراقبت والدین از عفاف دختران است. والدین باید با گرددیم

دختران نوع پوشش نقش  مخصوصاًاز فساد اخالقی حفظ کنند. در حفظ عفت و پاکدامنی افراد، 
در  آنجاکه از. مادران باید در این امر، الگوی مناسبی برای دختران نوجوان خود باشند. داردمیمه

، کنندیم یهمانندسازو با او  دهندیمسالگی، دختران مادر را الگوی خود قرار  6ـ  12سنین 
یک  عنوانبهرش در دوران نوجوانی لباس بپوشد که این پوشش برای دخت یاگونهبهمادر باید 

که  یکسآن به حال؛ خوشا طوبی لمن کانت أمَّهُ عفیفۀٌ» فرمود: )ع(الگو ثبت شود. امام صادق
مادر باید از پوشیدن لباس بیرون نازک، کوتاه و  .(285/  5، 1403)مجلسی، « مادرش پاکدامن باشد

انه بلوغ برای دختر خود بپرهیزد تا در آست ییهالباسچسبان خودداری کند و از تهیه چنین 
آمادگی رعایت پوشش مناسب در دروان بلوغ فراهم شود. اگر چنان چه دختران در دوره بلوغ 

 (1390هی، حسینی،نا)پ. شوندیمبه بحران هویت مبتال  رعایت عفاف و حجاب را ننمایند

 با جنس مخالف هایدوستجلوگیری دختران از  .3-7

نظر  خواهدیم. نوجوان شودیمجوانی، تمایل به جنس مخالف تشدید در دوران بلوغ و نو
با جنس  هایدوست روازاینجنس مخالف را به خود جلب نماید و در مقابل او خودنمایی کند؛ 
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را به دختران خود گوشزد  ییهایدوست. والدین باید خطر چنین شودیممخالف در این سنین آغاز 
ای دروغین عده یهامحبتدر دام ابراز  یخبریبشان به علت نمایند و اجازه ندهند عزیزان

خارج از محدوده اخالق و  یارابطهاگر  خصوصبهطلب بیفتند. ارتباط با جنس مخالف، فرصت
. با دینمایمغرق  هاشهوتو در گرداب  بردیمدستورهای دینی باشد، کرامت انسانی را از بین 

 یخوببهرابطه دختران و پسران را در فرد و جامعه  نگاهی به جوامع غربی پیامدهای منفی
است و  رفته انیم ازروشن  یاندهیآدرخواهیم یافت. در این جوامع، هدف انسان از زندگی و 

 یهابیآسقتل و جنایت، اعتیاد، خود فراموشی، آشفتگی روحی و روانی و دیگر  روزافزونافزایش 
بر عقل و ایمان است. ارتباط دختر و  یبندوباریبت و اخالقی و انسانی، همه ناشی از غلبه شهوا

و دختری که ارتباط جنسی داشته و قربانی  شودیمپسر در موارد زیادی به ارتباط جنسی منجر 
این عمل شده، از پذیرفتن خواستگار هراس دارد و چنان چه با فشار خانواده تن به ازدواج دهد، 

ست و اگر این رابطه فاش شود، در زندگی وی بحرانی همیشه نگران افشای رابطه گذشته خود ا
 هایدوستبنابراین اگر پدران و مادران، دختران را از ؛ (1390)پناهی، حسینی، جدی ایجاد خواهد کرد. 

 .شوندیمبا جنس مخالف جلوگیری ننمایند سرانجام دختران به بحران هویت مبتال 

 تعیین برنامه مناسب غذایی. 3-8

یفیت ک .از بحران هویت دختران، تعیین برنامه مناسب غذایی است یریگشیپل عوام از گرید
نوجوانی، نیاز  یدورهمسایل انحرافی مؤثر باشد. در  یریگشکلدر  تواندیمتغذیه در دوران بلوغ، 

برای دختران  ازیموردن. انرژی رودیمو امالح باال  هانیتامیودختران به مواد غذایی یعنی پروتئین، 
 اندازهبهکالیری در روز است. در هیچ دورهای از تکامل، نیاز انسان به انرژی  3000تا  1500ن بی

 طورآن معموالًاحتیاج به تغذیه سالم،  باوجوددوران بلوغ و نوجوانی نیست. نوجوان در مرحله بلوغ، 
ببیند تا با استفاده  سالم را آموزش هیتغذ، باید نکات مهم کنندینمکه باید از تغذیه متعادل استفاده 

 ازشانیموردنو امالح  هانیتامیواصلی غذایی، از رژیم غذایی متنوع،  یهاگروهمرتب از تمام 
 (1379)کارولین ای، رابرت شولمن،  .برخوردار شوند

در  یریناپذجبران یهابیآسدر دوران رشد و بلوغ،  خصوصبهتغذیه نامناسب برای دختران، 
مصرف نامناسب و کم بعضی مواد غذایی مانند شیر و سایر  ژهیوبهکند؛ -آینده آنان ایجاد می

بعد از چند بار وضع حمل  ژهیوبهمواد لبنی که موجب پوکی سریع استخوان در دوران بزرگسالی، 
 (1390)پناهی، حسینی، . شودیم

روز بنابراین تعیین برنامه مناسب غذایی از سوی والدین برای دختران موجب پیشگیری از ب
 .گرددیمبحران هویت در آنان 
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 تعیین برنامه مناسب خواب و استراحت. 3-9

و از بروز بحران هویت دختران، تعیین برنامه مناسب خواب  یریگشیپدیگر از عوامل 
است. اگر والدین برنامه مناسب خواب و استراحت برای دختران تعیین نمایند، آنان به  استراحت

و فرد سالم هم اگر در خواب  کندمیزیرا خواب زیاد تمرکز را کم ؛ وندشینمبحران هویت مبتال 
: دیفرمایم یپرخوابدرباره  )ع(. حضرت علیشودیمکند، دچار کسالت و خمودگی  یروادهیز
، باعث فساد و تباهی روح یپرخواب؛ پرخوری و کثرۀ األکل و النوم تُفسِدان النّفسَ و تَجلِبان المضَرَّۀ»

بنابراین والدین ضمن تأمین فرصت خواب  (1/330، 1352)فرید، « است. بارانیز و جلب عوارض
کمتر دچار  هاآنجدا جلوگیری کنند تا فرزندان  هاآن یپرخوابدختران نوجوان، باید از  ازیموردن

 (1390)پناهی، حسینی، خمودگی شوند.  کسالت

 توجه والدین به دختران در ایام قاعدگی. 3-10

والدین به دختران در ایام قاعدگی، توجه ننمایند و حاالت روانی ناشی از قاعدگی  اگر چنان چه
. یکی از مشکالت دختران و شوندینماطالع دهند، دختران به بحران هویت مبتال  هاآنرا به 

نابهنجار قبل از قاعدگی است. ویژگی اصلی این اختالل  یشناختروان یهاواکنشزنان، 
هیجانی و عاطفی و کاهش عالقه  ینااستوار، توجهقابللق افسرده، اضطراب مانند خ ییهانشانه

این  به مبتال وزنان. در دختران اندبودهدلخواه فرد  یهاتیفعالجزء  قبالًاست که  ییهاتیفعالبه 
. دهندیمقاعدگی رخ  یهاچرخهمنظم طی هفته آخر پاکی و در اغلب  طوربه هانشانهاختالل این 

، در خالل هفته بعد از قاعدگی افتهیکاهشدر ظرف چند روز پس از آغاز قاعدگی،  هانشانهاین 
مطالعات بسیاری این نتیجه را در بر داشت که جنایات زنان، ( 1353)ایزدی، نیکخو،  شوندیم دیناپد

 عادت ماهانه اتفاق میافتد 28تا  21مانند حمله شدید به افراد و دزدی از مغازه در روزهای بین 
 یهاحملهدرصد از جنایات یا  50 حداقلکه  اندبردهدر زندان زنان آمریکا به این موضوع پی 

که از اختالل پیش از عادت ماهیانه رنج  ردیگیمزنان از سوی کسانی صورت  زیآمخشونت
 یهانشانهدختران نوجوان نقش مؤثری در کاهش  یخانواده اگر نیبنابرا (1382)آلن باربارا،  برندیم

 .شوندینماین اختالل ایفا نمایند، دختران به بحران هویت مبتال 

 های درمان بحران هویت دختران از سوی والدینراه -4

است، از هر روشی مفیدتر  ذکرشدهکه در تعالیم اسالمی برای درمان بحران هویت  ییهاروش
 :شودیماشاره  هاآن. در این نوشتار از باب اختصار به تر هستندمناسبو 

 تقویت ایمان به خدا .4-1

زیرا ؛ ، تقویت ایمان به خدا استکندمیاز علل و عواملی که بحران هویت دختران را درمان 
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. وجود ایمان در فرد، نحوه تفکر و کندمیاز ایمان، در قلب فرد ایجاد  یامرتبهاعتقاد به خدا، 
 شیهایتوانمندصحیح از  یبرآورد کهنیا باوجودروانی،  ازنظرو  کندمیشیوه زندگی او را متحول 

، همچنین ندیبیمدارد، در رویارویی با رویدادها و مشکالت، بر خداوند تکیه دارد و خود را قدرتمند 
الهی امیدوار  یهاوعدهو برای حفظ آرامش خود، به  داندینم کسیبدر مصایب، خود را تنها و 

؛ ذین آمنوا و تطمئنُّ قلوبهم بذکر اهلل تطمئنّ القلوبال»: دیفرمایم بارهنیا درکریم است. قرآن
 هادل. آگاه باشید که با یاد خدا، ردیگیمبا نام خدا آرام  شانیهاقلبو  اندآوردهکسانی که ایمان 

 (28)رعد/ « .ردیگیمآرام 

 هایسختتغییر بینش نسبت به  .4-2

 هایسختتغییر بینش نسبت به  ،کندمیدیگر از عواملی که بحران هویت دختران را درمان 
بسیار مؤثر  هاآن، نوع نگرش او در سازگاری با شودیممواجه  هایسختفرد با  کهیهنگاماست. 

رنج و سختی باشد، تحمل فشارها و سازگاری  راز دو بهاست. اگر فرد به دنبال یک زندگی آرام و 
 هایسخترا ندارد؛ ولی اگر وقوع  هاآنع است؛ زیرا انتظار و توق ترمشکلبرای او بسیار  هاآنبا 
. در تعالیم اسالمی، بر نگرش دوم کندمیآماده  هاآنبداند، خود را برای مقابله با  ریناپذاجتنابرا 

 (4)بلد/ «؛ ما انسان را در سختی آفریدیم.لقد خلقنا االنسان فی کبد»تأکید شده است: 

که فشارها برای  داندیمتوجه داشته باشد،  اهیسختعالوه بر این، اگر فرد به حکمت وقوع 
کریم خیر انسان نهفته است. قرآن هاآنتکامل فردی و اجتماعی او ضرورت دارد و در ورای 

، دیدارینمامری را خوش  بساچه؛ فعسی أن تکرهوا شیئاً و یجعل اهلل فیه خیرا کثیراً»: دیفرمایم

 (19)نساء/« است. اما خداوند در آن، مصلحت فراوان قرار داده

 توکل بر خدا .4-3

دیگر از عواملی که در درمان بحران هویت دختران تأثیر بسزایی دارد، توکل بر خدا است. 
 دکنندهیناامامور است. در رویارویی با امور  یهمهتوکل بر خدا، به معنای تکیه کردن بر خدا، در 

: الف( افتیدستلبه کرد و به موفقیت به دو دسته از عوامل نیاز است تا بتوان بر یأس خود غ
( شرایط روانی خاصی که بتوان بهتر با مسایل مواجه شد. توکل بفراهم آوردن اسباب طبیعی؛ 

باعث فراهم شدن این شرایط روانی است. توکل باعث تقویت اراده و عدم تأثیر عوامل مخل 
 (757/  2، 1378)رابین دیماتئو،  شودیمروانی 

 ری جانشین موفقیت مداریتکلیف مدا .4-4

موفقیت  یجابه، تکلیف مداری کندمیدیگر از عواملی که بحران هویت دختران را درمان 
در رویارویی با شکست مأیوس نخواهد  گاهچیهمداری است اگر کسی به دنبال تکلیف باشد، 
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ما، جز  یدربارهآیا ؛ بگو: قل هل تربّصون بنا إلّا إحدی الحُسنَیَینِ»: دیفرمایمکریم، شد. قرآن
 فهیوظ انجاماگر فرد به دنبال  (.286بقره/) «یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟ )پیروزی یا شهادت(

هم احساس پیروزی خواهد کرد؛ زیرا به تکلیف خود عمل کرده است و  هایناکامباشد، در 
ون بر اساس توانایی که ؛ چکندینمو خود را با دیگران مقایسه  داندیمشکست را امتحان الهی 

 .هالآهدیا دارد، مکلف بوده است، نه بر اساس قدرت دیگران یا

 صبر و بردباری. 4-5

، صبر و بردباری بردیمو از بین  دهدیماز دیگر عواملی که بحران هویت دختران را کاهش 
، صبور شودیممواجه  هاآنکه در زندگی با  یایاجتماعانسان در تضادهای فردی و  اگراست. 

فردی در مقابل  اگر .گرددیمنیز  تردهیچیپ، بلکه شودینم برطرفمشکل او  تنهانهنباشد، گاهی 
دست خواهد داد و نسبت به مشکالت شرطی خواهد  ازا رشود، تعادل روانی خود  دیناام هایناکام

اگر در رویارویی  ماتلقی خواهد کرد، ا دتریشدشد. اگر با دیگر با چنین مشکلی مواجه شود، آن را 
ن تصبروا و تتقوا إ»با آن کنار بیاید.  تواندیم ترراحتبا مشکل، خود را از قبل آماده کرده باشد، 

است[ زیرا این از  ترستهیشا؛ اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید، ]فإن ذلک من عزم االمور
 (186/عمرانآل)« .است نانیاطمقابلکارهای مهم و 

 حات سالمتفری .4-6

، تفریحات سالم است. گرددیمدیگر از علل و عواملی که باعث کاهش بحران هویت دختران 
هد و به او آرامش بخشد. امام ایی یافت که به فرد روحیه دهکنندهباید در زندگی روزمره تقویت

؛ خود را نیااجعلوا النفسکم حظّاً من الدنیا ... و استعینوا بذلک علی امور الد»فرمودند:  )ع(رضا
دنیوی، خود را برای انجام تکالیف  یهالذتمسازید و با استفاده از  بینصیباز مواهب دنیا 

 (346/  78، 1403)مجلسی، « .دیسازآماده

آب و سبزه، موجب  ازجمله، گردش در طبیعت و نگاه کردن به مناظر طبیعی، رفتنمسافرت 
. ورزش نیز از اموری است که در شودیمشاط زدودن غم و اندوه و یأس از فرد و پدید آمدن ن

ـ  322/  76، 1403)مجلسی، متون اسالمی، برای نشاط جسمی و روانی فرد سفارش شده است. 

221.) 

 دعا کردن .4-7

 ازجمله، دعا کردن است. گرددیمدیگر از عواملی که موجب کاهش بحران هویت دختران 
انی که از دعا محروم است، هنگام بروز مشکالت، معنوی ـ عاطفی، دعا کردن است. انس هایهرا

برای خود  یپرقدرت گاههیتک، خواهدیم، ولی فردی که از خداوند کمک ندیبیمخود را تنها 



 

 

44 

هم
جد

و ه
م 

ده
هف

ره 
ما

 ش
ی ،

شر
ی ب

ص
ص

تخ
ه 

نام
صل

ف
 

. شودیماسباب مادی قطع امید کرد، متوجه وجودی ماورای طبیعت  یهمه. وقتی از ندیگزیبرم
 .شودیمد برقرار معنوی بین انسان و خداون یارابطهدر دعا، نوعی 

 

 :توسل به معصومان .4-8

است. : توسل به معصومین، گرددیمدیگر از عواملی که سبب رفع بحران هویت دختران 
، تأثیر روانی خاصی، هاآنتوسل به  (.1382)قمی، فیض جهان هستی هستند.  یواسطه )ص(پیامبر

نظام هستی قدرت تصرفی بیش از که در  یکسان بارابطه  یبرقرار، عالوهبهمشابه توکل دارد؛ 
 .کندینمو فرد احساس تنهایی و درماندگی  بخشدیمدارند، به انسان امید  هاانسانسایر 

 خواندن نماز .4-9

است. نماز  نمازخواندن، سازدیمدیگر از عواملی که رعایت آن بحران هویت دختران را مرتفع 
استعینوا بالصبر و »ر قرآن آمده است: نوعی یاری جستن از خداوند با آداب مخصوص است. د

که در این حالت بین  یایعاطفرابطه  (45)بقره/ «از شکیبایی و نماز یاری جویید. ...؛ الصالۀ
احساس آرامش وی  یمایهو  کندمی، روح و روان او را تقویت شودیمنمازگزار و خداوند برقرار 

یاور و  نیتربزرگکه  بخشدیمبه خود امید  «نإیّاک نعبد و إیّاک نستعی»گردد. او با تالوت می
 (1390)پناهی، حسینی، شود.  دیناام گاهچیهمددکار را دارد و نباید 
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 نتیجه:

به مطالب  ،«ان هویت دختران از دیدگاه اسالمنقش والدین در مقابله با بحر»این نوشتار در تبیین 
 زیر اشاره نموده است:

و فضائل انسانی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. تنها تفاوت در جنسیت ـ دختر و پسر از حیث انسانیت 1
 فرعی است و هرگز سبب برتری یکی بر دیگری نیست. یهایژگیودر  هاتفاوتاست. این 

 کار بهـ هویت در لغت به معنای حقیقت شیء یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد 2
که تفاوت فرد از دیگران یا شباهت او به دیگران  ییهایژگیو از یامجموعهاست. در اصطالح، به  رفته

 است. کاررفتهبه، رسانندیمرا 

 ـ هویت در اصطالح، مفهوم گسترده و کالن دارد که هویت فردی، اجتماعی، فرهنگی، ملی، دینی3
: هویت فردی، از اندعبارت. بدین ترتیب، هویت انواع یا مصادیق فراوان دارد که ردیگیبرمو جنسی را در 

 هویت اجتماعی، هویت فرهنگی، هویت ملی، هویت دینی و هویت جنسی.

این نوشتار، بحران هویت دینی  بحث مورد، هویت و بحران هویت هاتیهوـ از میان همه این 4
زیرا هویت دینی، انسان را به قدرت نامحدود خداوند پیوند میزند. کسی که با خداوند ارتباط ؛ دختران است

 .دینمایمعبور  سالمتبهجوانی،  ژهیوبههر دوره از زندگی  یهابحرانته باشد از داش

ـ تفاوت دیدگاه اسالم با دیدگاه اندیشمندان غرب در مورد هویت و بحران هویت نیز در هویت 5
شدند و دین را از زندگی خارج  اعتنایبدینی است. اندیشمندان غرب بعد از دوره رنسانس نسبت به دین 

ندارد. به این دلیل  ییکار آو معتقد شدند که دین نسبت به زندگی دنیوی  اندراندهرده و به حاشیه ک
از طریق علوم تجربی و علوم انسانی هویت انسان را بشناسانند و در  اندکردهاندیشمندان غربی تالش 

: دیگویمفرانسوی دان و فیلسوف معروف پاسکال، ریاضی کهچناناین تالش خود به نتیجه نرسیدند. 
 دانمینمو  رمیمیم؟ زندگی کردم و ندانستم چگونه زندگی کنم؟ اکنون چهو نفهمیدم برای  امشدهمتولد »

 «.چرا؟

 لیقبـ رفتار نامناسب والدین از 1از:  اندعبارتـ عوامل بحران هویت دختران از دیدگاه اسالم 6
ن پسر و دختر، مقایسه والدین، خشونت والدین. میا یهاتفاوتبه  یتوجهیبتبعیض بین دختر و پسر، 

ـ تلفن همراه. 6. یاانهیرا یهایبازـ 5ـ اینترنت. 4ـ دوستان ناباب.  3معلمان مدرسه.  نامناسبـ رفتار 2
 ـ ماهواره.7

ـ رعایت آداب 1از:  اندعبارتاز بروز بحران هویت دختران از سوی والدین  یریگشیپ یاهراهـ 7
ـ اجتناب والدین 4ـ جداسازی پسران و دختران. 3رعایت آداب والدت در مورد کودک. ـ 2آمیزش جنسی. 

ـ مراقبت والدین از عفاف 6ـ عادت دادن دختران به انجام تکالیف عبادی. 5از بروز اختالف با یکدیگر. 
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ختران. ـ تعیین برنامه مناسب غذایی برای د8با جنس مخالف.  هایدوستـ جلوگیری دختران از 7دختران. 
 ـ توجه والدین به دختران در ایام قاعدگی. 10ـ تعیین برنامه خواب و استراحت برای دختران. 9

ـ 2ـ تقویت ایمان به خدا، 1از:  اندعبارتدرمان بحران هویت دختران از سوی والدین  یاهراهـ 8
ـ صبر و 5مداری. ـ تکلیف مداری جانشین موفقیت 4ـ توکل بر خدا، 3. هایسختتغییر بینش نسبت به 

 .نمازخواندنـ 9ـ توسل به معصومان. 8ـ دعا کردن. 7ـ تفریحات سالم. 6بردباری. 
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 قرآن کریم
رجمه . تزنندیمو چرا زنان زیاد حرف  دهندینم(. چرا مردان به حرف زنان گوش 1382) ـ آلن باربارا، پیز1

 محسن جده دوست و آذر محمودی، تهران، فصل سبز.
 (. در جستجوی خوشبختی، ترجمه ابوالقاسم یابنده، تهران، انتشارات معرفت.1313ـ آویبوری، لرد، )2
مجازی، ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت، شماره  یهارسانه( هویت انسانی در 1388ـ اخگری، محمد، )3

 .28ـ  31( 1388)تیر  40
 .219ـ  231( بحران هویت و هویت دینی، پیک نور، شماره چهارم )دوره ششم( 1387اکبری، بهمن، ) ـ4
 جنسی زنان، تهران، سخن. یهابحران( 1383ـ ایزدی، سیروس، نیکخو، رضا، )5
( با دخترم )ویژه والدین و مربیان دختران نوجوان( قم، مؤسسه 1390ـ پناهی، علی احمد، حسینی، داوود، )6

 وزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.آم
 .Zamaneh.info ،3  /7  /95، بحران هویتی در جوانی و نوجوانی، 1390ـ جعفری نژاد، 7
هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، فصلنامه مطالعات  یشناختجامعه( تحلیل 1379)ـ حاجیانی، ابراهیم 8

 (193ـ  228( 79)پاییز  5ملی، شماره 
 شماره ( بحران هویت و انحرافات اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان،1381حسن ) ـ حاجی حسینی،9

 .34ـ  49 (1381)پاییز  17
( فرهنگ استاد: شرح واژگان گزیده آثار مکتوب استاد شهید مرتضی مطهری، 1378ـ خلیلیان، مهدی، )10

 تهران، دنیای هنر.
 تهران، چاپ سیروس. دهخدا، نامهلغت( 1341، )اکبریعلـ دهخدا، 11
 ترجمه محمد کاویانی و همکاران، تهران، دانشگاه تهران. ،( روانشناسی سالم1378ـ رابین دیماتئو، ام، )12
، فصلنامه هاچالشو  هافرصتفرهنگ و هویت ایرانی،  زگردیم( 1379، محمد و دیگران )ینیاالمروحـ 13

 (.79مطالعات ملی، شماره چهارم، )تابستان 
 ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.جایب( راهنمای پدران و مادران، 1374) یمحمدعلدات، ـ سا14
 در روانشناسی شخصیت، تهران، انتشارات رشد. هاهینظرو  هامکتب( 1390ـ شاملو، سعید، )15
جمهوری اسالمی ایران،  یمایصداوس( جوان و بحران هویت، تهران، سروش، 1380) محمدرضاـ شرفی، 16

 رییس سازمان در امور جوانان. دفتر مشاور
 ( نیازهای جوانان، قم، خرم.1379ـ صادقی اردستانی، احمد، )17
 ( مکارم االخالق، قم، الشریف الرضی.1386ـ طبرسی، حسن بن فضل، )18
 ( فرهنگ عمید، تهران، مؤسسه امیر کبیر.1363ـ عمید، حسن، )19
 و فرهنگ اسالمی.( الحدیث، تهران، دفتر نشر 1352ـ فرید، مرتضی، )20
 ( مفاتیح الجنان، قم، الهادی.1382ـ قمی، شیخ عباس )21
(، بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان، ترجمه 1379) ـ کارولین ای، مور، رابرت شولمن، ممی کر.22

 جواد میدانی، تهران، صابرین.
 ( حلیه المتقین، قم، پیام مقدس.1392، )محمدباقرـ مجلسی، 23
 ق( بحاراالنوار، بیروت، احیاء التراث العربی. 1403) محمدباقرلسی، ـ مج24
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الحدیث، سازمان چاپ و ان الحکمۀ، قم، مؤسسه فرهنگی دار(. میز1386، محمد )یشهریرـ محمدی 25
 نشر.

 ( شکار جوانان، قم، نشر سبط اکبر.1391، )اسداهللـ محمدی نیا، 26
 .ریرکبیامان، مؤسسه ( فرهنگ معین، تهر1363ـ معین، محمد، )27
 مسایل اجتماعی، تهران، نشر فرهنگ. یشناسبیآسای بر ( مقدمه1382ـ میری آشتیانی، الهام، )28
 32نور، شماره  آوردره( فناوری اطالعات، نوجوانان و بحران هویت، مجله 1389ـ نجلی علمی، محمود، )29
 .12ـ  23 (1389)پاییز 
 ( درآمدی بر فلسفه، تهران، انتشارات طهوری.1375ـ نقیب زاده، میر عبدالحسین، )30
روانشناسان بزرگ، ترجمه دکتر  یهاهینظرزندگینامه و  یراهنما(. 1947ـ نوردبی، ورنون، هال، کالوین، )31

 ( تهران، مؤسسه منادی تربیت.1386احمد به پژوه و رمضان دولتی، )
حمید رفیعی،  یمحمدعلسازی نظم جهانی، ترجمه و باز هاتمدن( برخورد 1378ـ هانتینگتون، سامئول، )32

نگی.فره یهاپژوهش دفتر، جایب



 

 

 
 
 
 
 

 یگـفرهن هاجمـت
 
 

 1اصغری سمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

 یوهیشرب غدنیای  2001از حمله نظامی آمریکا به افغانستان و شکست طالبان در سال  پس
که هدف  ودغانستان آغاز نمدولت و مردم اف هیعلنرم جدیدی از تهاجم را تحت عنوان جنگ

اند دریافته یخوب بهمردم افغانستان است. از سویی آنان فرهنگی و اجتماعی  یاستحالهاصلی آن 
 ترآسانبرای آنان،  ی الگوی غربیجامعه زنان افغانستان و ارائه قرار دادنکه این مسیر با هدف 

تصادی تعیین فرهنگی، سیاسی و اقی راهبردهای خود را در حوزه رواین ازمیسر خواهد شد، 
 نمودند.

ر حوزه زنان محقق در این پژوهش تالش کرده است به بررسی تهاجم فرهنگی و ابزارهای آن د
 افغانستان بپردازد.

تهدیدات آن را جدی  وامید که جامعه زنان افغانستان ابعاد مختلف از این جنگ نرم را و ابزارها 
 ان یاریگر نباشند.گرفته و دشمن را در مقاصد شومش

 

 رسانه، افغانستان، تهاجم، فرهنگ، فضای مجازی. کلیدواژه:

                                                 

 کارشناسی ارشد مطالعات زنان. 1
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 مقدمه
ها ند. تبادل فرهنگی ملتمنامجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در طول تاریخ را فرهنگ می

امری  نیز که در طول تاریخ در بستری طبیعی ادامه داشته برای تازه ماندن معارف و حیات فرهنگی بشر
 برد.می شیپبهی انسانی را در مسیر سعادت واقعی ضروری است و جامعه

شدن جهان و فروپاشی رژیم  یقطبتکداری به سرپرستی آمریکا، با در عصر حاضر که نظام سرمایه
کوشد تا نظرات سیاسی، های مختلف میی جهانی شده است، به شکلتاز عرصهشوروی سابق، یکه
ی خود را به تمام کشورهای جهان تحمیل کند و فرهنگ واحدی متناسب با منافع اجتماعی و اقتصاد

خواهی آمریکا برای ها نیز در برابر این زیادهحاکم سازد. از طرف دیگر سایر ملت جهان برخود  مدت دراز
در این میان فرهنگ اسالمی توانسته  کنندیمحفظ و پاسداری از فرهنگ ملی و بومی خود مقاومت 

 اخیر در برابر این هجوم مقاومت و اصالت خود را حفظ کند. صدسالدر  است
نظامی نظیر  ابرقدرتاند یک که با هزاران ترفند توانسته« نظم نوین جهانی»بدهی است طراحان 

شوروی سابق را از سر راه خود بردارند و سبب فروپاشی کمونیسم در سطح جهانی شوند، مایل نیستند با 
فرهنگ اسالمی در جهان سبب شد  روزافزونرابر منافع خود مواجه گردند. گسترش قدرت دیدی در ب

آنان، یک گروه  نامشروعخوفناک باشند که قدرت جدید مقابل منافع  جهتازآنگران بیشتر که سلطه
های قوی، نظیر ارزشفرهنگی با داشتن  ازنظرمذهبی به نام جهان اسالم باشند؛ قدرتی که  –سیاسی 
توان در برابر فرهنگ غربی قد علم ، برادری، مساوات و عدل، مییدوستنوع، یزیستظلم، یخداپرست

ی مستقیم، در ارکان جوامع اسالمی رخنه کنند و آن ترفند چیزی که در مقابله دانندیمکند؛ لذا چون 

 «.تهاجم فرهنگی»جز نیست 

غرب در حوزه تهاجم فرهنگی  این راهبردهای ینوعبهبدین منظور، در این مقاله سعی شده است 
 قرار گیرد و عوامل داخلی و خارجی و نیز برخی از راهکارهای مبارزه با آن مطرح شود. یموردبررس

 فرهنگی در لغت تهاجم

ور شدن و به دیگری یورش بردن است. عربی از ریشه هجم به معنای حمله یواژه تهاجم
 طرفهکیبه معنای هجمه  نجایااست و در  رفهدوطتهاجم بر وزن تفاعل به معنی برخورد و هجوم 

 (25، 1391طهماسبی، ) است. جانبهکیو 
 یاست و هنگ از ریشه ثنگ اوستایی به معن شوندیهَ( )اِ( مرکب از فر که پ: )فَ، فرهنگ

 یکشیدن و فرهختن و فرهنگ هر دو مطابق است با ریشه ادوکات و ادواره در التینی که به معن
فرهنج  یبه معن)حاشیه برهان به تصحیح دکتر معین(. تعلیم و تربیت است  یمعن کشیدن و نیز به

 (15109، 1373دهخدا، ) علم و دانش و ادب باشد. هاست ک
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 فرهنگی در اصطالح تهاجم

ولی این معنا لغوی معنای مشارکت طرفینی دارند،  ازنظرتهاجم از واژهایی است که  کلمه
آمده است. اگر چنین  طرفهکیبه معنی هجوم رایج عرف نیزِ، مراد نیست و حتی در استعماالت 

و  دانندیبودن مصداق م لفظ کیاعتقاد کسانی که اساساً اصطالح تهاجم فرهنگی را نباشد، 
 طرفینی تهاجم سازگارتر است. در یمعنا با پندارند،یامروز را نشر و تبادل فرهنگی م تجریانا

جو است که با اهداف که فرهنگ مهاجم، یک فرهنگ سلطه مینکیوضوح مشاهده م به کهیحال
گونه که سردمداران و و همان کندمیو تالش  یزیربرنامهخاصی در جهت بسط سیطره خود، 

اند قصد دارد که جهان را به دهکده واحد جهانی بر اساس آن اظهار کرده ونیگران کن اندیشه
بنابراین معنی تهاجم با غافلگیری و تحمیل توأم است اومانیستی مبدل سازد.  یهامبانی و ارزش

باورها و  خواهدیکه این کلمه در عرف ما ارزش منفی دارد این است که دشمن مو علت آن
 یهاآن باورهای نادرست و ارزش یجا باید و به را از جامعه ما بر عالیمعتبر و مت یهاارزش

نگ و تکنولوژی گرچه تاکنون رشد تکنولوژی به منفی را به ما تحمیل کند. درباره رابطه فره
داشته است اما درواقع، پذیرش آن ذاتاً  ریتأثمیزان زیادی در باال رفتن سلطه فرهنگی بیگانگان، 

 یایاولاز  یاتصور عده رغمیوابستگی فرهنگی صورت گیرد. بنابراین عل ونهبدون هرگ تواندیم
 بهدر مغالطات لفظی و عریف فرهنگ و ارزشیابی آن، که نسبت به تحوزه مسائل فرهنگی،  امور

منظور ما از مبارزه با تهاجم فرهنگی و نیز اند، شده شیطانی گرفتار یهاطهیدر دام ح حال هر
هدف بلکه با توجه به ارزشیابی ما از فرهنگ، آداب سنتی و قدیمی نیست،  گونهتجدید حیات هر

یعنی اعتقادات و یم مبانی و ارکان فرهنگ جامعه، در جهت حفظ و تحکاصلی از مقابله، 
با همه همان چیزی است که دشمنان ما،  قاًیدقو این،  ردیگیشکل مواالی اسالمی،  یهاارزش
را در جهت تخریب و انهدام آن  یاوقفهیتالش بخود،  یامکانات و ترفندها و هایگذارهیسرما

آینده را، آماج حمالت پیاپی خود قرار  یهانسل ن،یرآگو با انواع تیرهای زه برندیبه کار م
 (23، 1381)مصباح یزدی،  .دهندیم

« حوزه پوشش جهان اسالم»بر تفکر مسلمانان در طرح  یرگذاریواشنگتن در تأث استراتژی
برخوردار آمریکا،  جمهورسیرئشده است. این طرح عظیم که از حمایت جورج بوش، منعکس

 ییکایآمر یهادولت نفوذ کرده است. هدف این استراتژی انتشار ارزش یهاهاست به کلیه شاخ
به کل جهان اسالم و تقویت سبک زندگی غربی  «یحقوق زنان و بردبار اسی،دموکر» ینهیدرزم

 اعتباریجدا شوند. در همین حال سیا به تضعیف و ب روانهیمسلمانان اصولگرا از م کهینحوبهاست 
 (52، 1384امیر شهریار، ) .پردازدینی و احزاب اسالمی مخالف این رویه مکردن رهبران دی

معیارها ها، منظور آن است که سلیقهارتباطی و خبری، به یهاغرب در گسترش و شبکه تالش
 یهاشوهای تلویزیونی و دیگر برنامهها، و الگوهای رفتاری و اخالقی خود را در قالب فیلم

در سراسر کره زمین و به تمام بشریت تحمیل کند و در این نیست مگر کننده مبتذل، سرگرم
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دور از ترویج فرهنگ سالم،  کهیاهداف شیطانی سودجویانه نهفته است. درحالزیر آن،  درکه آن
. بنابراین ترویج شودیبا اهداف الهی انجام مکه از حقیقت دارد،  یاهرگونه دسیسه و با پشتوانه

و علت اساسی مخالفت ما با فرهنگ مهاجم غرب،  شودیر ناپسند تلقی نمهر فرهنگی یک ام
مصباح ) منفی، در آن به وجود آمده است. بارکیعنوان ضد الهی و ضد معنوی آن است که به رآثا

 (24، 1381یزدی، 
 تریمخف حالنیع درتر و آنچه از همه خطرناکاستعماری و سلطه گری،  یهاوهیمیان ش در

به  ،کندمیتهاجم فرهنگی است. خطری که در این زمینه جبهه اسالمی ما را تهدید  د،باشیم
 کندمیمعنوی به روح وارد  ازنظرخاطر گستردگی جبهه تهاجم، پیچیدگی آن و صدماتی است که 

را مختل  اشیو حیات معنو کشدیها را در درون وی به نابودی مو عقاید و ارزش رو افکا
 (42، 1381ح یزدی، مصبا) .سازدیم

 فرهنگ ابعاد

که رفتار او را از رفتار حیوانات مشخص و  ییهاهیعبارت است که از مجموعه ما فرهنگ
 برای فرهنگ در نظر گرفت: توانیسه بخش اساسی را م یطورکلبه. سازدیممتاز م
 ها و باورها( شناختاول
 ها ها و گرایش( ارزشدوم
 ( رفتارها و کردارهاسوم
عوض کردن و یا دگرگون  قصدبهاز هجوم فرهنگی تالش افراد یا جوامعی است که  ورمنظ

این دگرگونی ممکن است در سه بخش اساسی  شودیساختن فرهنگ جامعه دیگری انجام م
 ظهور کند:

 بینش افراد را نسبت به خدا، جهان و انسان تغییر دهند.ها و باورها، ( در بخش شناختالف
ها نسبت به هر چیز دارند که انسان ییهاغیر از شناختها، ها و گرایش( در بخش ارزشب

انسانی ممتاز از زندگی سایر زیرا زندگی نیز مطرح باشد،  ییهاارزش هاآنالزم است در زندگی 
عنوان اینکه خوب حیوانات خواهد بود که خوب و بد در آن مطرح باشد. کسانی که کارهایی، به

انسانی  یهاو به ارزش کنندیعنوان اینکه بد است ترک مو کارهایی را به نددهیانجام م ستا
نظر  اختالف هم باشناخت خوب و بد و ارزش و ضد ارزش  نظر ازپای بند هستند؛ اما جوامع، 

 ددل بست اگر دیگران بخواهن هاآنها را پسندید و به یک سلسله ارزش یااگر جامعهدارند. حال، 
ها را تغییر دهند این کار در بعد ارزشی هجوم فرهنگی است. آنچه شکل رفتار انسان که آن ارزش

 ها اعتقاد دارد.است که بدان ییهاباورها و ارزش کندمیرا تعیین 
رفتار  خود به خودخود تغییر کنند  نوبه بهها ( در رفتارها و کردارها، وقتی باورها و ارزشج
هجوم ببرند  یابه فرهنگ جامعه خواهندیکسانی که م رونیازا خواهد کرد. رییتغها همانسان
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 همدر الگوهای رفتاری افراد آن جامعه تغییراتی به وجود آورند. برای این کار  کنندیسعی م
خالصه منظور  طوربهگوناگونی وجود دارد که باید مورد شناسایی و ارزیابی فرار گیرد.  یهاوهیش

مردم جامعه ما را نسبت به جهان و  یهاما این است که شناختاز هجوم فرهنگی در جامعه 
که به نفع  یاگونهبهرا،  مانیو شیوه رفتار فردی و اجتماع میابستهدل هاآنکه به  ییهاارزش

 (71، 1381مصباح یزدی، ) تغییر دهند.خودشان باشد، 

 فرهنگی مدل

و  کندمیتنظیم  ییهاطبق مدل محیط فراگیر و مرجعی کلی است که رفتارها را فرهنگ،
. بخشدیممتاز آن جامعه، برحسب مرتبت انتظام م یهاارزشی را با توجه به ارزش یهاقضاوت

فرهنگی صرفاً در جهت رسانیدن اهمیت و نقش فرهنگ در شکل یابی و  یهااصطالح مدل
ین فرد، جامعه و فرهنگ زعم کورت لوین تعامل ب. بهشودیبه کار گرفته م اراستقرار رفتارها و کرد

 یهاپاسخ ترینقیو حتی عم شودیرفتاری وی را موجب م یهااغلب مدل یریگاست که شکل
که یک جامعه با برخورداری از معنایی و داشتن دلیلی برای . برای آنکندمیعاطفی او را تعیین 

ی نظام سازمانی است حت ریناپذفرهنگی اجتناب یهادهد، حضور مدل مهحیات به کار خود ادا
که برای داشتن معنایی خاص، ساخت پذیرفته، خود امری فرهنگی است.  جهتازآناین جامعه 

فرهنگی، آرمانی مجرد نیستند، بلکه قبل از هر چیز شناسایی رسمی  یهااست که مدل رونیازا
. به و این خود متضمن مشارکت در عملکرد آنان است رسانندیرا م یدهو ملموس صور سازمان

اعضای یک  یهابیان لینتن یک مدل فرهنگی واقعی مظهر تعداد محدودی رفتار است که پاسخ
سخن  یدرستبه توانی، مهمهنیا باجامعه معین در برابر وضعی معین در درون آنان جای دارد. 

 یوهیمتفق همگان در مورد ش یدهیآرمانی فرهنگ در جهت مشخص ساختن عق یهااز مدل
از اوضاع و شرایط، به میان آورد. چنین مدلی دارای ارزش  یافالن وضع و یا مجموعه رفتاری در

اساسی، در انتقال و فراهم آوردن موجبات پذیرش  وپرورشآموزشدستوری است. اولین مراحل 
حیات اجتماعی، مورد  یهابر ضرورت شتملم ییهاعنوان مجموعهفرهنگی رفتار که به یهامدل

 (77، 1380ساروخانی، ) .رساندیبسیار مدد م رند،یگیار مجذب و پذیرش قر
الگودهی استفاده کرده  یوهیدر ارائه مدل فرهنگی برای تغییر در رفتارها از ش یخوببه غرب

اسالمی  یاست به این صورت که ابتدا با زیبا و عقالنی جلوه دادن مبانی فکری غرب برای جامعه
. ما شاهد آن بودیم کندمیپذیرش فرهنگ غربی را فراهم خصوص جوانان و زنان، موجبات به

زنان تعریف  یغرب به انواع ضد عرف و فرهنگ اسالمی در میان مسلمانان و جامعه فرهنگکه 
این ضد فرهنگ خود را سازمان بخشید و گزاف نیست که بگوییم خود به  مرورزمانبهاما  شدیم

فرهنگ غرب که متغایر با فرهنگ و تمدن اسالمی بود آرمان تبدیل شد و با ارائه الگو بر اساس 
در نگرش مسلمانان نسبت به نقش زنان در جامعه دست زد تا از این طریق انسجام  یربه تغی



 

 

54 

هم
جد

و ه
م 

ده
هف

ره 
ما

 ش
ی ،

شر
ی ب

ص
ص

تخ
ه 

نام
صل

ف
 

فرهنگ غربی را جایگزین فرهنگ  تیفرهنگی در کشورهای اسالمی را متزلزل کنند و درنها
 اسالمی نمایند.

 اهمیت تهاجم فرهنگی

ای مسلمانان جهان که به »فرمایند: مبارزه با تهاجم فرهنگی میره اهمیت دربا ؛امام خمینی
پاخیزید و در زیر پرچم توحید و در سایه تعلیمات مجتمع شوید و هحقیقت اسالم ایمان دارید. ب

را از ممالک خود و خزائن سرشار آن، کوتاه کنید و مجد اسالمی را ها قدرت دست خیانت ابر
هستند بر  زیچهمهنفسانی بردارید؛ که شما دارای یز اختالفات و هواهااعاده کنید و دست ا

مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید و بر  یزدگغربفرهنگ اسالم تکیه زنید و با غرب و 
 ریاجفکران و بدانید که روشنو شرق زده بتازید و هویت خویش را دریابید  زدهغربفکران روشن

به اسالم راستین، تکیه  قاًیدقاند که تا متحد نشوید و شان آوردهلت و مملکتبالیی بر سر م شده
ها باید گذشته است. امروز زمانی است که ملت تاکنونننمایید، بر شما آن خواهد گذشت که 

و زبونی در مقابل شرق و غرب، نجات دهند  یباختگ خودفکران شوند و آنان را از چراغ راه روشن
 (19، 1381مصباح یزدی، ) «.ها استحرکت ملتکه امروز، روز 

ما از حصر اقتصادی »همچنین رهبر فقید مسلمین جهان حضرت امام خمینی)ره( فرمودند: 
وابستگی فرهنگی است. استقالل و موجودیت هر جامه  ترساندیم، آن چیزی که ما را میترسینم

گمان شود با وابستگی فرهنگی است که  یشیاندسادهگیرد و ت میأاز استقالل فرهنگ آن نش
اتفاق نیست که  بابمنجهت و است... بی ریپذامکان هاآندر ابعاد دیگر یا یکی از  استقالل

هدف اصلی استعمارگران که در رأس تمام اهداف آنان است، هجوم به فرهنگ جوامع زیر سلطه 
 (43، 1381مصباح یزدی، ) «.است

 انگیزه دشمن از تهاجم فرهنگی

است  هاآنگیرد که البته این کار انبیا و پیروان الهی انجام میجوم فرهنگی به انگیزه گاه ه
ای این است که با نیتی الهی فرهنگ آن جامعه را تغییر در هر جامعهکه انگیزه آنان از قیام، 

فاتی و انحراها و رفتارها مبتال به مفاسد ها، باورها، ارزششناخت ازنظرجامعه  واقعاًدهند. اگر 
ممنون باشیم. این کار هیچ  هاآناصالح انحرافات آن برآیند ما باید از  درصددباشد و کسانی 

اصطالح معروف، عکس این مطلب است، یعنی  بربناعیبی ندارد، ولی منظور ما هجوم فرهنگی، 
 ها تبدیل کنند،ها را به ضد ارزشگروهی در جامعه تا ارزش لهیوس بهایجاد تغییر نامطلوب 

در مردم ایجاد  یوانهادگباوری، وارفتگی باورهای صحیح را از مردم بگیرند، تردید، وسوسه، بی
های غلط به جامعه تزریق کنند، منظور از هجوم گرایی یا باورهای کاذب و ارزشکنند، حالت پوچ

 عنوانبهفرهنگی همین است. امروز هدف بیشتر مهاجمان فرهنگی این است که از این هجوم 
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یر غهرگز برای مسائل فرهنگی اصالتی قائل نیستند و در زندگی  وگرنهک ابزار استفاده کنند ی
 زیچهمهاز ارضای شهوت و ارضای جنون پول اندوزی خود چیزی دیگری برایشان مطرح نیست 

در حکم وسیله است برای رسیدن به این هدف، هر تالشی هم که انجام دهند، چه در کشور 
ای است برای اقتصاد، رفاه مادی، شهوت جنسی و جوامع دیگر، همه مقدمهخودشان و چه در 

تکنولوژی و مانند آن وسیله  –امثال آن حتی مسائل مانند تسلط سیاسی، نظامی، برتری علمی 
گیرند یک ابزار بکار می عنوانبهآن را  کنندیماست. چنین مردمی وقتی به جوامع دیگر تهاجم 

را درست  هاآندیگران را ندارند، در فکر این نیستند که اعتقادات  قصد اصالح فرهنگ وگرنه
 سوزاندندیمبرای مردم دل  هاآنهایشان صحیح است یا خطا اگر است یا غلط، باورها و ارزش

تغییر فرهنگ  درصددهای خود را تصحیح کنند. پس اگر کردند که باورها و ارزشاول سعی می
از  هاآنای که تصادی است که به دنبال آن هستند. اولین نتیجهمردم هستند به دلیل منافع اق

شکنند. وقتی مردم فرهنگ خود را مردود گیرند آن است که غرور مردم را میاین کار خود می
باشند. وقتی ملتی از فرهنگ خود  دادهازدستشمردند مانند آن است که هویت اجتماعی خود را 

را به گردن خود  هاآنانند آن است که بند اطاعت و بندگی دست بردارد و تابع دیگران شود م
، به جهینت درشود که خود سازند. ن رو حاصل میآانداخته باشد. این بندگی و تبعیت فرهنگی از 

این ابتدای کار است. هدف اصلی  همه نیا باخود اتکا ندارند و از خود هویتی نخواهند داشت، 
را مطابق  هاآنبپذیرند و رفتار  کنندیمرا که به مردم تزریق  یرسوم و آداباین است که  هاآن

و  روز هرروی از مدهای های کاذب را بپذیرند، مانند دنبالهخواست خود عوض کنند تا ارزش
ها. اگر به چنین کاری توفیق یابند مقاصدشان تأمین شده است. مردمی که تغییر دکورها و لباس

توانند کاالهای می یراحت بههای دیگران و مقلد آنان شدند هوسگونه مدپرست شدند تابع این
به فروش رسانند، با این حیله که امروز این کاال مد است و فردا از مد  هاآنشماری را در بازار بی
 (73، 1381مصباح یزدی، )افتد. می

 
 تهاجم فرهنگی در افغانستان

هر  واقع درگرفت، دچار بحران فرهنگی شد.  ها قرارروس تهاجم موردزمانی که  افغانستان از
ها سبب ایجاد گیریهای خارجی و نفوذ در دولت و تصمیمنوع حضور خارجی و اعمال سیاست

شود. در می جادیاهای فرهنگی نیز نظامی، بحران یاشغالگر درروندشود و بحران و تنش می
امعه افغانستان شده است و گیر جحال حاضر این بحران حدود سه، چهار دهه است که دامن

تهاجم غرب و حضور نیروهای آمریکا و ناتو سبب شده این بحران فرهنگی گسترش پیدا کند و 
ها ملت افغانستان در برابر تهاجم نظامی چه در زمان روس واقع درتری را داشته باشد. دامنه وسیع

های نظامی دولت ستند در تهاجمها موفق بودند و آمریکا و دشمنان نتوانو چه در زمان آمریکایی
کنند، اما متأسفانه در مسائل فرهنگی، شبیخون و بحران فرهنگی، ملت  ریگنیزمافغانستان را 



 

 

56 

هم
جد

و ه
م 

ده
هف

ره 
ما

 ش
ی ،

شر
ی ب

ص
ص

تخ
ه 

نام
صل

ف
 

به بنیان فرهنگی  یایجدهای بسیار افغانستان دچار چالش و بحران است و این بحران آسیب
یاری بوده سهای بن دچار آسیبدر جامعه افغانستان وارد کرده است و از این ناحیه ملت افغانستا

است. متأسفانه تداوم حضور آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان سبب گسترش ابعاد مختلف این 
 نیازا شیپاست، تهاجم شده است. یکی از آثار و تبعات بحران فرهنگی گسترش فساد اخالقی 

متأسفانه از زمان هجوم، شد، اما علنی فساد اخالقی رصد نمی صورتبهدر جامعه افغانستان 
گریزی بسیار مشهود شده است و گرایش به ادیان عیسوی و مسیحیت در تهاجم فرهنگی و دین

 (http://www.iiwfs.com)شود. ها دیده میبسیاری از حوزه
دفاع از حقوق زنان،  های فمینیستی از طریق مطرح کردن شعاری اندیشهاین میان اشاعه در

عنوان محور تهاجم آنان قرار دارد. انتخاب این نقطه به موردتوجههای دیگر بیش از عرصه
های فرهنگی در افغانستان به این دلیل است که در این عرصه، زمینه برای آسیب زدن به ارزش

سو در از یکهای دیگر فراهم است. زیرا ملت مسلمان افغانستان، بیش از عرصه ملیدینی و 
خصوص در دوران حکومت مجاهدین و سپس حکومت طالبان، زنان طول تاریخ افغانستان و به

اند. از سوی دیگر، تاکنون های دینی متحمل شدهها را به نام دین و دفاع از ارزشبیشترین ستم
گی، هم با توجه به اقتضائات فرهنراجع به زن و حقوق و تکالیف آن، آن بدیدگاه اسالم نا

دشمنان  رونیازای افغانستان تبیین و ارائه نشده است و جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی جامعه
ها، باورها و رفتارهای ضد عقلی و ضد ی ظلمها، همهها و فرصتاسالم با استفاده از این زمینه

اع از حقوق گذارند و با علم کردن شعار دفاسالم می حساب بهجور و متحجران را  نانسانی حاکما
و کرامت انسانی زن، زمینه را برای تهاجم فرهنگی و به ابتذال کشاندن جامعه افغانستان فراهم 

 سازند.می
 یردولتیهای غی کشورهایی غربی و سازمانویژه توجه موردبیان شد، در  آنچهتوجه به  با

 است: توجهقابلذیل بسیار  یفعال در افغانستان به مسائل زنان دو نکته
اکثر مردم آن به آب  ،کندمیکشوری که کمبود مواد غذایی و گرانی کمرشکن بیداد  در

اند، کودکان امکانات رفاهی و آموزشی محروم نیترییند، از ابتداآشامیدنی بهداشتی دسترسی ندار
اطفال را در جهان دارد، جای تأمل است که  ریم و بیشترین مرگ برند،یرنج م هیسوءتغذاز 

پرهزینه و حضور پررنگ زنان  یهالمیخشن، تولید ف یهاموسیقی، ورزش موزشآچگونه 
 .شودیاول برای زنان و دختران تعقیب م یهاتیاولو یمثابهبدحجاب، به

ها برای به صحنه  N.G.Oنیست که تالش کشورهای غربی و  انکارقابلهیچ مصنفی  برای
و در راستای از بین بردن  شدهحسابسیار آوردن زنان با شعار آزادی و احقاق حقوق زن، ب

زن و مرد و فساد  شرط و دیقیبگی، اختالط ـتذال، برهنـگ ابـاسالمی، ترویج فرهن یهاارزش
آمیخته  حجابییعبارت از ب کوشندیاستعمار و رجال آن در راه خود م آنچهاخالقی جامعه است: 
 یهاامروزی زن است که همه از ارمغان ینامطلوب و آزادی جاهالنه یهابه هرزگی و معاشرت

http://www.iiwfs.com/
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و  اخالق با. استعمار برای این منظور از زن استفاده کرد زیرا در راه نبرد روندیاروپا به شمار م
 اسلحه همین زن بود. نیترخطرناک ،کشتن فضیلت

اند که در آن که استعمارگران برای افغانستان نقشه جدیدی را طراحی کرده رسدینظر م به
نامید.  جانبههمهآن را تهاجم فرهنگی  توانیاست و م قرارگرفتهم و هنجارهای دینی هدف اسال

بسیار خطرناکی است که در فرایند آن مردم از فرهنگ خود فاصله گرفته  یوهیتهاجم فرهنگی ش
شوند و از این طریق خود با میل و رغبت قلبی تسلیم سمت فرهنگ بیگانه متمایل می هو ب

صورت تدریجی . تهاجم فرهنگی فرایندی است که در آن دگرگونی اجتماعی بهندشویدشمن م
 (1/329، 1389)حکمت، . شودیاز باورها شروع و به رفتارها ختم م

 
 پذیریش الگوی زن غربی در میان زنان افغانستان عوامل

 ضعف ایمان -1

امل نفوذ افکار ع نیترعنوان عمدهدر متون اسالمی از ضعف ایمان و کمبود حس معنوی به 
 نیتریاست. از طرفی اعتقاد به منبع الیزال الهی و قو ادشدهیو عقاید بیگانه و گسترش انحراف 

 انهو انحرافات و یا به معنای دیگر تهاجم فرهنگی بیگ هایروسد و مانع در مقابل کج نیو مؤثرتر
)سوره نازعات،  «هِ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوَیوَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ»: دیفرمایکریم متلقی شده. قرآن

 (40آیه 

ها را جرم و جنایتو جامعه شناسان برجسته، منبع و منشأ بسیاری از بزهکاری،  شناسانروان
ایمان نیرویی »: دیگویم ییکایآمر ستی. ویلیام جیمز فیلسوف پراگماتدانندیدر ضعف ایمان م

 ،کندمیدرمان  شود،یمؤثر واقع م ماند،یم ثمریبوسایل مادی  یاست که در جاهایی که همه
بسیاری از  یشهی: ردیگویشهید مطهری م (45، 1391)طهماسبی، . «بخشدیو الهام م زدیانگیبرم

افکار و عقاید آنان جستجو کرد. فکر  یالانحرافات دینی و اخالقی نسل جوان را باید در البه
 (11، 1390مطهری، ) .راهنمایی نشده استاید، ب کهچنانآن این نسل،

 روشنفکران وابسته و عناصر نفوذی -2

که در قرن هجدهم زیسته و دارای تفکرات آزاد  شودیکاربرده ماصطالح برای کسانی به این
آمیز به  عقل و شکاکیت و نگرش تردید ی. ویژگی این گروه اعتقاد به علم، تجربهاندیستیاومان

این  آنچهاندیشی است؛ اما  اعتقادی و سنتی و همچنین اعتقاد به نوگرایی و نومسائل دینی و 
است که در قبولی و اعتقاد به علم  یازحدشیبافراط  سازد،یرا از سایر تفکرات متمایز م ریانج

 (46، 1391طهماسبی، ) عنوان عامل بازدارنده بوده است.و تجربه و از طرفی دیگر مذهب و سنت به
اسکندری، ) کنند. یضد مذهب ای یرمذهبیو غ کیاست که جامعه را الئ نیهداف آنان ااز ا یکی
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. روند این گرددیرنسانس و فشار کلیسا بر مردم برم یاین تفکرات به دوره یشهیر (73، 1389
تنها به تقلید کورکورانه از غرب پرداخته و راه  هاآنجریان به قرن نوزدهم و بیستم کشیده شد. 

 یشهیبه اند چرا و چونیبامعه را در کنار گذاشتن دین و رسوم سنتی جامعه و گرایش نجات ج
 (46، 1391طهماسبی، ) .دانستندیغربی م

 

 
 فکران جهان سومنروش یفکر یهایژگیو

را  ییغرب و تمدن اروپا نانیا دانند؛یم شیهستند و غرب را قبله آمال خو گراغربالف: 
 گونهچیاند و هکرده ریاستعمارگر تصو انییکه اروپا نندیبیم یمان صورتو آن را به ه ندیستایم

 .دارندیآن، روا نم یارهایو مع یمبان یسودمند ایدر اصالت  زین یدیترد
بلکه  دهند،یبه خرج نم یدقت و ابتکار گونهچیهجامعه خود،  یمسائل جار لیتحل درب: 

 .رندیگیرا به کار م یغرب یهاشهیهمان کل
و علل و عوامل  هانهیدر فرهنگ غرب را بدون توجه به زم آمدهشیپ اناتیو جر مسائلج: 

 پندارندیاند، مسکوالر شده ی: مثالً چون جوامع غربدانندی، سرنوشت محکوم همه جوامع مهاآن
 باشند. گونهنیا دیبا ندهیدر آ یکه همه جوامع بشر

 .دانندیاز غرب م وچراچونیب دیتقلجوامع خود را،  شرفتیراه پ تنهاد: 
 ایهستند که  یو شامل کسان ندیآیم حساببهدست پروردگان استعمار  قت،یگروه در حق نیا

اند آن قرارگرفته ریرفته و تحت تأث یغرب یتجارت و... به کشورهاعنوان مسافرت و گردش، به
 تحت ان،یآثار مکتوب غرب گریها و دبا مطالعه کتاب ایو  اندکردهلیتحص یها غربدر دانشگاه ایو 
 (74، 1389اسکندری، ) اند.باختهو به غرب دل قرارگرفته ریتأث

 
 جمعی یهارسانه  -3

و بارزترین ابزاری است که استکبار جهانی جهت مقابله با  نیتریجمعی قو یهارسانه
 کشورهای اسالمی از آن استفاده نموده است. ژهیوبهکشورهای جهان سوم 

 یجمعارتباطکه اکنون ابعاد جدیدتری به خود گرفته و با استفاده از وسایل  یاعهمجمو
 پیشرفته همانند ماهواره درصدد تسخیر مسائل فرهنگی و عقیدتی کشورها برآمده است.

 
 هادر حوزه رسانه یشناسجامعه اتینظر

موجود  یهاهیرو نظ انددهیمطرح گرد یمتعدد اتیتاکنون نظر ،یحوزه ارتباطات اجتماع در
 نیدر ا یمتعدد اتیهستند. نظر یمجاز یها و فضاهارسانه یبر رو اعمالقابلدر علم ارتباطات 
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پژوهش، صرفاً به دو مورد از  نیموجود در ا یهاتیمحدود لیاست اما به دل شدهمطرححوزه 
 :شودیاشاره م لیذ رد هاآن

 یاجتماع یریادگی هینظر  -1

 نیدهد. ا حیاطالعات توض افتیتا رفتار افراد را هنگام در دکنمیتالش  یاجتماع هینظر
در اکتساب  توانندیها چگونه مو رسانه یفرد انیارتباطات م میابیتا در کندمیبه ما کمک  هینظر

 ندیاز فرآ یاجتماع یریادگی هیبر عهده داشته باشند. در نظر یافراد، نقش مهم دیجد یرفتارها
فرایندی است که طی آن  یریپذ. جامعهشودیها مطرح ماز رسانه هاآن افراد و تأثر یریپذجامعه

 ردیگیالگوها و معیارهای فرهنگی خاص جامعه را یاد مها، ارزشفرد، شیوهای رفتاری، باورها، 
 رخدر دوران کودکی  یریپذبخش جامعه نیتری. اصلکندمیرا جزئی از شخصیت خود  هاآنو 
دو  یریپذها برای ایجاد جامعه. رسانهابدییدر تمام طول عمر آدمی ادامه ماما این روند  دهد،یم

 :دهندیگونه از الگوهای رفتاری را به مخاطب ارائه م
و  کشدیها را به تصویر مگوناگونی از زندگی انسان یهاجنبه( الگوهای رفتاری فردی، الف

طالبی، میناوند، ) لید گروه مخاطبان واقع شوند.مورد تق توانندیکه م دهدیالگوهای رفتاری را ارائه م

1390 ،2/ 66) 

 یرفتارها میتوانیباور است که ما م نیبر ا ،یاجتماع یباندورا، متخصص روانشناس آلبرت
 ایو  یواقع طیمنشأ مح تواندیرفتارها م نیلذا ا م،یاموزیب گرانیرا از مشاهده رفتار د یدیجد

اگر رفتار  م،ینیبیماست م قیرا که در جهت منافع و عال یرما رفتا کهیباشد. هنگام یمجاز
 ،یو خواه پاداش درون یرونیداشته باشد، خواه پاداش ب یدر پ یانجام دهنده آن پاداش یبرا ورمذک

 دیما مف یبرا تواندیکه رفتار مذکور م میو اگر موافق باش میکنیآن رفتار را در ذهن خود ثبت م
. ماندیم یدر ذهن باق میبه استفاده از آن داشته باش ازیکه ن یا زمانباشد، آن رفتار مذکور ت

 د،یآن به وجود آ یکه ممکن است پس از اجرا ییامدهایپ لهیوسخاص، به یاحتمال وقوع رفتار
آن متصور باشد، احتمال  یبرا یشتریب یایتر و هر چه مزارفتار مثبت امدیهرچه پ شود؛یم نییتع

 (22/99، 1390فرخ نیا، لطفی، ) ت.اس شتریوقوع رفتار ب

را برای رفتار یک گروه اجتماعی ارائه کرده  ییهامدلب( الگوهای رفتاری اجتماعی رسانه،  
خواهد  یریپذموجب جامعه، جهیدرنتمتفاوت است که  یهادهنده رفتار صحیح در گروهو نشان

 درواقع. دهندیترجیح م یجمعاطارتبعنوان یک وسیله را به ونیزیشد. مردم عادی معموالً تلو
روشه در کتاب برای عامه مردم ابزار همراهی و نظم اجتماعی است. در همین راستا گی ونیزیتلو
در اجتماعی  ونیزیتلو ژهیوبه یجمعارتباطبا طرح نقش بسیار مهم و مؤثر « کنش اجتماعی»

: دیگوی. وی مکندمیاشاره  در این زمینه ایجاد کرده، ونیزیکردن نوجوانان به جهشی که تلو
اجتماعی کننده  م،یرمستقیگفت که اغلب اوقات به شیوه غ ونیزیتربیتی تلو یهاتوان از برنامهیم

برای تفریح، سرگرمی و آرامش خیال فرد پخش  هاآن یهازمانی که برنامه ژهیوبههستند. 
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اگر افراد »و معتقد است  کندیم( نیز به تعداد دفعات عرضه پیام اشاره 1989. کالپر )شودیم
اگر تکرار با تنوع  ژهیوبه دهدیمتناوب در برابر پیامی قرار گیرند، تغییرات جزئی رخ م طوربه

برای ارضای نیازهای  ییهاوی همچنین بر این باور است که ارتباطاتی که راه«. همراه باشد
را  یددارند تا ارتباطی که نیازهای جدبیشتری  یکنندگاقناع ریتأث دهندیموجود مخاطبان ارائه م

 (66، 1390طالبی، میناوند، ) .کنندیبرای ارضای آن نیازها ارائه نم یحلو پیشنهاد و راه زندیانگیبرم

 
 هاشده در رسانه: پذیرش رفتارهای نمایش دادهیسازمدل نظریه -2

 یهاجنبه شوندیشان داده من ونیزیکه در تلو ییهاشیاین نظریه اعتقاد بر این است که نما در
که مورد  دهندیو الگوهای رفتاری را ارائه م کشندیها را به تصویر مگوناگونی از زندگی انسان

 برادیویی و یا مطال یهاشیبه نما میتعمقابل. این پدیده حتی شودیتقلید مخاطب واقع م
 گذارندیرا به نمایش م ییهاها مدلدر مطبوعات نیز هست. بر اساس این نظریه، رسانه شدهچاپ

. شودیمحسوب م یریپذو پذیرش این رفتارها از روی الگو مدل از سوی مخاطب یک نوع جامعه
 تواندیم ییتنهاو هم به کندمیکه نقش را ایفا  شودیمدل هم به بازیگری اطالق م نجایادر 

شرایط معینی امکان دارد اطالق شود. از سوی دیگر، تحت  زندیبرای عملی که از بازیگر سرم
تقلید کند و یا آن را اجرای مجدد  ،کندمیعنوان مدل در رسانه تماشا مخاطب، از رفتاری که به

 (67، 1390طالبی، میناوند، ) کند.
 

 یسازبرجسته کردیرو

موضوعات  نییو تع یفکر یهاتیاولو جادیدر ا یجمع یهاکه رسانه کندمی انیب کردیرو نیا
که  کندمی ینیبشیپمذکور،  هی. نظرکنندیم فایا یعامه مخاطبان نقش اساس موردبحثمهم و 

 شهیاند نیمخاطبات را به ا تواندیها برجسته شود، مزمان و مکان در رسانه ازنظر یاگر موضوع
 توانندیها نمرسانه دیگویکه موضوع مذکور مهم است. سخن معروف برنارد کوهن که م داردوا

 نیا نیمب م،یفکر کن یزیدرباره چه چ ندیبگو توانندیاما م م،یکه چگونه فکر کن ندیوبه ما بگ
مدرن در انتخاب  یکاالها غاتیجذاب و تبل یهالمیف دکنندگانیتول یمسئله برا نیاست. ا هینظر

 یچه کسان یبرا یزیهستند که چه چ هیقض نیبه دنبال ا هاآندارد و  ییبسزا تیرسانه اهم وعن
 یشتریب یاثربخشکنند که در افکار و ذهن مخاطب  دیبرنامه تول یاو با چه رسانه یه زمانو در چ

 (98، 1390فرخ نیا، ) داشته باشد.
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 ه جنگ نرمزدر حو یاابزارهای رسانه 

 ونیزیتلو 

مجاری مهمی که جهت باال بردن افکار عمومی و سوق دادن به سمتی خاص و تربیت  از
محدود به مکان خاص این وسایل،  یرساناطالع ینه است. محدودهرسا شودیجامعه استفاده م

. بر اساس آمار منتشره از سوی ردیگیو یا قشر خاص نیست. بلکه تمامی آحاد جامعه را در برم
اند که در روز، چندین از بزهکاران خردسال جزو کودکانی بوده %95وزارت دادگستری آمریکا 

در سنین جوانی هنوز شخصیت  کهییاند. ازآنجاپرداخته ونیزیلوت یهابرنامه یساعت به مشاهده
مبتذل سینما و  یهابرنامه ریتحت تأث یراحتبهو منش اخالقی جوانان کامل نگردیده است، 

 (48، 1391طهماسبی، ) .کنندیفیلم الگوبرداری م یهاتیو از شخص هقرارگرفت ونیزیتلو
 ماندهیرسانه باق نیترعنوان محبوبانتقادهای فراوان بهبا وجود  ون،یزیتلو»دیدگاه دفلور  از
ها نگاه لذت محور دارد. به همه تکنولوژی یدارهیبر نظام سرما دیبا تأکزندگی مدرن، «. است

طالبی، میناوند، ) رسانه نیز در این پارادایم ابزار ایجاد تنوع و سرگرمی انسان و غفلت وی است.

1390 ،46) 

: ندیفرمایم ونیزیرادیو تلو الم ازـس وح ـصحی یادهـمیت استفـدر اه ؛امام خمینی حضرت
 نیترام، یک دستگاهی است که حساسدستگاه رادیو تلویزیون چنانچه من کراراً گفته»

تبلیغاتی هر کشوری است که هم از طریق بصر و هم از طریق سمع از آن مردم  یهادستگاه
مردم به هیچ  کنندیتوجه م -به تلویزیون –ادیو تلویزیون که به ر ریو آن طو کنندیاستفاده م

 یهاآن برنامه یهااگر این دستگاه اصالح بشود و برنامه… کنند،یطور توجه نمدستگاهی آن
اصالحی باشد، امید است که یک مملکت اصالح بشود و اگر این دستگاه یک دستگاهی باشد 

 (289، 1358صحیفه امام، ) .«مانندیان حال باقی مبه هم مردمکه نظیر همان زمان طاغوت باشد، 

 رونیازااست  شدهشناختهساز فرهنگ یادر تحقیقات پژوهشگران ارتباطات، رسانه ونیزیتلو
 در آن، مؤثر واقع شود. شدهارائهغربی  یهادر تبعیت زنان از فرهنگ و ارزش تواندیاست که م

سازی، ها نقش مهمی در آموزش، فرهنگر خانوادهعنوان عضو ثابت و دائمی بیشتبه ونیزیتلو
ها و گرایشروانی، تربیتی، اخالقی، سیاسی، معنوی،  یهایریگجهتپر کردن اوقات فراغت، 
 افرادگفت در تمام ابعاد زندگی  توانیم جرئتبهکه  آنجاتا ها دارد، سالیق در کانون خانواده

همچون  یجمعارتباطر و جادویی است. امروزه وسایل نقش اساسی بر عهده این جعبه افسون گ
را به  هاآنکه  پردازندیو به کار توسعه قوانین و هنجارهایی م کنندیاجتماعی عمل م نهادکی

 اویرصورت منبعی از تعاریف و تص. این وسایل بهزندیجامعه و دیگر نهادهای اجتماعی پیوند م
های ها و داوریاند که ارزشاجتماعی درآمده یهاهاجتماعی برای افراد و گرو یهاتیواقع

اند. چنانچه این ویژگی را در کنار قرار داده و خود هنجار ساز شده ریرا تحت تأث هاآنهنجاری 
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 مارابزار قدرت برای کنترل و مدیریت جامعه به ش هاآنها قرار دهیم که این ویژگی رسانه
ها و تغییرات اجتماعی به بر حرکت رگذاریوامل اصلی و تأثع جمله ازرا  هاآن توانیم ند،یآیم

 (63، 1390)طالبی، میناوند،  شمار آورد.
با زبان فارسی  ییهاالیها و سرمختلفی به تولید و نمایش فیلم یهازمان کنونی شبکه در

 از «Farsi 1»و « MBC Persia»دارند.  زبانیفارساند و سعی در جذب مخاطبان اقدام کرده
 زبانیفارسبر فرهنگ مردم  یرگذاریها هستند که با اهداف سیاسی سعی در تأثاین شبکه جمله

واسطه آنچه به تغییر رفتار مردم به یریپذمانند نظریه یادگیری یا نظریه جامعه ییهاهیظردارند. ن
نوادگی کمک نمایشی خا یهالمیف راتیو به تشریح تأث کندمیاشاره  کنند،یها دریافت ماز رسانه

( معتقد است ما به همان اندازه که از مشاهده پیامدهای رفتارمان یاد 1997. باندورا )کندمی
 دهندهانتقالعنوان . وی الگو را بهمیآموزیهم چیز م میرمستقیاز مشاهده تجارب غ م،یریگیم

عنوان و سینما به ونیزیتلوها، که روزنامه میریگینتیجه م نیچن نیبنابرا ،کندمیاطالعات تعریف 
 یهادر رسانه ازیگران. باندورا استدالل کرد که بکنندیالگوهایی که بسیار آموزنده هستند عمل م

( به حدی جذاب کردندیو فیلم را بررسی م ونیزیتلو یهاجمعی )و همکاران وی که عمدتاً برنامه
ها اشند. بدین ترتیب، شخصیتها بشبیه بازیگران رسانه خواهدیهستند که مخاطبان دلشان م

بسیار  هاآناین دلیل که  بهبگذارند. تنها  ریبر رفتار مخاطب تأث توانندیها مرسانه یهایا مدل
 یاکه یک مخاطب رفتار رسانه بارکیعالوه باندورا استدالل کرد که جذاب هستند. به

آن  یاالً یک شخصیت رسانهتکرار عمل توسط مثو یا تقلید کرد،  یرا الگوبردار شدهمشاهده
 (1390،65)طالبی، میناوند،  .کندمیرفتار را تقویت 

 ها و تقابل آن با هویت اجتماعی زنان سنتیدر رسانه شدهارائهفمینیستی  الگوهای

ها وظایف نباید از روی جنسیت توجه داشت که جوهره فمینیسم آن است که حقوق، مزیت باید
دانسته  یاشهیها همسری وظایف خانوادگی را نیز نقش کلیستمشخص شوند. بسیاری از فمین

 ریتحت تأث ونیزیتلو یها. برنامهکنندیو خانواده را محل تحکیم سلطه جامعه مردساالر قلمداد م
 دهند،یآن، الگوهای فمینیستی و لیبرالی از خانواده و روابط درون آن ارائه م یهاو آموزه همدرنیت

ها سبب تضعیف نهاده خانواده و دور کردن زنان از ماهیت اصلی آنان آموزهماهیت این الگوها و 
 وفتقرتقداری و غذا پختن و خانه (73، 1390)طالبی، میناوند،  .شودیو نقش مادری و همسری م

و این امور را امور درجه دوم در برابر مشاغل  رشدهیتحق شدتبهها و فیلم اهامور منزل در سریال
رغم آنکه فرم ظاهری و پوشش زن به تعلق وی به جامعه مسلمان . بهدهدیان ماجتماعی نش

 ،یداربچه یهااداره منزل ایفای نقش یهااشاره دارد، اما نحوه نمایش حضور زن در عرصه
 با مبانی اسالمی ندارد. تطابقیداری و شوهرداری، خانه
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مالی و معیاری  در اجتماع و درآمدجوامع مدرن میزان اشتغال زن  یهاکه در ارزش گونههمان
در خارج از خانه  ها، حضور زنانها و فیلمبعضاً در سریال شود،یبرای توسعه و پیشرفت عنوان م

ن در محیط زو به اولویت داشتن وظایف  شودیاز حضور در عرصه خانواده معرفی م ترباارزش
هویت  واقعبهرند، رفتارهای مردانه داسازی زنانی که  ارزش با. از طرفی شودینم یااشاره خانه

ه محاق رفته بزن مسلمان که باید سعی در کمال رساندن استعدادهای ذاتی خویش داشته باشد 
 (74 ،1390)طالبی، میناوند، . است
 

 افغانستان یونیزیتلو یهاشبکهبرخی  نقد

 شبکه طلوع .1

و بازگشت به  ایقت در استرالمو یسعد، جاهد وژمه پس از حضور د،یز یعنی ؛یمحسن خانواده
شرکت  استیکردند. سعد نقش ر «یموب»شرکت به نام شرکت  کی سیافغانستان، اقدام به تأس

شروع کردند. پس از « آرمان ویراد»را بر عهده گرفت. آنان در افغانستان کار خود را با  1«یموب»
مختلف  یهاطلوع با روش نویزیراه انداختند. تلو 2004طلوع را در سال  یونیزیتلو کهشب یمدت
 ظاهر یجنجال حالنیع درو  نندهیبپر یهااز شبکه یکیعنوان بازکرده و به نیمخاطب نیب ییجا

 نهایت درکردند. « لمر» یونیزیشبکه تلو یاندازبعد اقدام به راه یمدت یشده است. خانواده محسن
 نیکه ا شودیدند. گفته مکر جادیرا ا 2«وان یفارس» یسروصداشبکه پر  1388 تابستاندر 

 یکی یدارد. طلوع هر از چند گاه اریدر سراسر افغانستان در اخت دئوکلوپیو یادیشرکت تعداد ز
 .ردیگیها قرار مخوراک رسانه یکه تا مدت کندمیرا چنان مطرح  یاسیاز موضوعات س

                                                 

شود. ای که توسط سعد محسنی مدیریت می( شرکتی رسانهMOBY Grup)به انگلیسی  روه موبیگ .1

لنا را به  یشبکه، 1تلویزیونی طلوع، تلویزیون لمر، تلویزیون فارسی یهاشبکهاین مجموعه شامل 

مان، استدیوی با نام کنا را به زبان امهری برای مردم اتیوپی، رادیو آر یاشبکهلهجه عراقی به زبان عربی، 

 باشد.موسیقی باربد میوزیک، کابورا پرودکشن و در این اواخر رادیو ارکوزیا می

است که دفترهای  زبانیفارس: یک شبکه تلویزیونی farsiآوایش: فارسی وان، به انگلیسی 1فارسی  .2

کند. این میهای خود را پخش آن در استودیو سیتی دوبی قرار دارند و روی ماهواره )ریاست( برنامه

 موردتوجهخارجی با دوبله فارسی کرده است و در ایران  یهاالیسراقدام به پخش  1388شبکه از مرداد 

 عنوانبهاست. مدیر ارشد اجرایی ریاست شبکه، سعد محسنی است و سینا ولی اهلل  قرارگرفتهمخاطبان 

های توسط کمپانی 1فارسی  یاهالیسرکند. کار دوبله مدیریت این شبکه با گروه موبی همکاری می

نیوز  گذاری مشترک گروه موبی و کمپانیسرمایه 1شود. فارسی ثالث در مراکز مختلف منطقه انام می

 کورپوریشن است.
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و به خاطر  ستیمردم افغانستان ن نیدارد که مطابق فرهنگ و د یمختلف یهابرنامه طلوع
 نیکه به انتخاب بهتر« ستاره افغان»برنامه  ازجملهاست.  قرارگرفتهها مورد اعتراض برنامه نیا

 الماع باخدابرنامه را جنگ  نیافغانستان ا یاز علما یاری. بسپردازدیجوانان م نیخواننده از ب
 نهیهنگ مردم و حذف زمفر رییها را در تغبرنامه نیطلوع ا ونیزیتلو امور یایاولاند؛ اما کرده

در  گرید یهاها را عقب ماندن شبکهاز علت مخالفت یکی. طلوع دانندیطالبان مؤثر م رشیپذ
که  شدها، سبب به تخلفات رسانه یدگیرس ونیسیو فشار کم ادیز یها. اعتراضداندیرقابت م

نشان  یرا شطرنج انیرع مهی، زنان نشدهدوبله یهاباالخره طلوع تن به سانسور دهد و در برنامه
 .کندمیدهد. در حال حاضر طلوع برنامه سانسور را اعمال 

 ،یدولت مختلف یبارها اتفاق افتاده است که طلوع نهادها استیس یاینسبت به دن اما
معطوف  یوالت داخلرا راجع به تح یسؤال برده و توجه افکار عموم ریو پارلمان را ز جمهورسیرئ

 یهارنامهب رانیا یاسالم یجمهور ژهیوبه هیهمسا ینسبت به کشورهاشبکه  نیداشته است. ا
ه کامالً شبک کی یاسالم یجمهور یاز سو اکنونهمکه  ییداشته است. تا جا یاکنندهکیتحر
 .شودیشناخته م یستیونیصه

آن در  یبلیکه پخش ک ییبارها به باد انتقاد گرفته تا جا زیمردان پاکستان را ن استیس طلوع
از  یبرخ ،یغرب یدولت پاکستان ممنوع اعالم شد. در رابطه با کشورها یکستان از سوپا
 موردانتقادطلوع  یاز سو زیمتحده ن االتیو ناتو ا سافیآ یروهاین یو رفتارها هااستیس

 نیمسئول یآبرو ختنیبه مقامات و ر نیرا توه هاینیآفرجنجال نیاما متهمان ا است؛ قرارگرفته
و برهم زدن روابط  یداخل یافکنشبکه را به اختالف نیو ا دانندیم یدولت یکارها رامو یایاولو 

سبب  گانیبا همسا یریباور است که درگ نی. دولت بر اکنندیمتهم م یخارج یبا کشورها
با  یریدرگ یرابطه برخ نی. در اشودیافغانستان در سطح منطقه م یاسیس طرواب فیتضع

با  یریدرگ یآن است؛ اما برخ یکه طلوع مجر دانندیشده غرب م کتهید استیرا س گانیهمسا
 یستیژورنال فهیوظ انیب یآزاد جهیو نت دانندیرا سبب احقاق حق ملت افغانستان م گانیهمسا

 .کنندیم لیتحل
 

 طلوع تیهو

 دهدینشان م گونهنیا هیظاهر قض کهنیگفت که با ا دیشبکه با نیا تیدر رابطه با هو اما
اما  ،کندمی هیتغذ یخانواده محسن هیاست که از سرما یشبکه خصوص کیطلوع  ونیزیکه تلو

 نیاما ا دانند؛یکننده طلوع م لیو تحو ی( را حاملیو اسرائ کای)آمر هایکه غرب یاریهستند بس
 دهندیارائه م یطلوع شواهد نی. مخالفشودیانکار م شدتبهطلوع  امور یایاول یسو از هیقض

شرکت  کی کهنیا ازجمله. دهدیافغانستان نشان م یشبکه را به فراتر از مرزها نیا یکه وابستگ
لمر، کابورا پروداکشن و  ونیزیآرمان، تلو ویراد وز،یطلوع، طلوع ن نیاز تأم یافغان یخصوص
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 یهاشبکه ریشبکه طلوع و سا یقو بانیپشت کیناتوان است و بدون کمک  وانیفارس ونیزیتلو
و  انهیگراغرب یهااستیطلوع، س نیمنتقد طورنی. همآوردیدوام نم یاده محسنمربوط به خانو

 :لیذ نیقرا طورنی. همدانندیآن م یشبکه را نشانه وابستگ نیا یرانیضد ا
 سیپل ینظام گاهیکه جا 4مانند عقاب  ییهالمیبا ساختن ف کایآمر ینظام استیاز س تیحما

 .کندمی تیافغانستان را تقو
که در  یبه برنامه مستند زهیدو جا یاهدا ازجملهطلوع  ونیزیاز تلو یغرب یشورهاک تیحما

 است. شدهساختهمورد ستاره افغان 
 استمدارانیباشگاه پاتوق س نی. اکایخبرنگاران آمر یدر باشگاه مل یسعد و جاهد محسن حضور

 ی. حتاندافتهی جمهور از دوران روزولت در آن حضور یکه رؤسا شودیمحسوب م متحدهاالتیا
 برگزار کرده است. یمکان نشست نیباراک اوباما هم در ا

 (Satellite Television for the Asia Region«)استار»با استناد به حضور شرکت  یاریبس
ها نسبت دادند که وان، آن را به روبرت مرداک، امپراتور رسانه یاز سهام شبکه فارس یدر بخش

 است. کایدر آمر زیاو ن
 هیشکر ازجملهدارد.  یبانانیافغانستان پشت استمدارانیس انینماند که شبکه طلوع در م اگفتهن

ها خصوصاً شبکه طلوع پارلمان از رسانه دیپارلمان ابراز داشت که با ندگانیاز نما یبارکز
ا هیسازپرونده ی. او در رابطه با برخدهدیمسائل قرار م انیگزار باشد که مردم را در جرسپاس

به  تواندیها است که مرسانه یتخط ژهیو ونِیسیکم نیتوسط پارلمان نسبت به طلوع گفت: ا
 ملت افغانستان. ندگانیکند نه نما یدگیشبکه رس نیاتهامات ا

 یبودن فارس یستیونیراجع به اتهامات صه« وان یفارس»شبکه  ریمد لیحاج کم طورنیهم
آور مجموعه مسلمان شرم کی یبرا اوالً یهودی ای یلیاسرائ کیما به  یوابستگ»وان گفته است: 

 لیمن وک»: دیگوی. او مداندینم یهودیاصوالً مرداک را  لیحاج کم حالنیدرعاما « است.
 وان،یفارس ونیزیاست که تلو یگفتن. «ستین یهودیمرداک  یاما آقا ستم؛یمرداک ن یمدافع آقا

 نی. اکندمیدوبله کرده و پخش  یرانیلهجه ا یرا به زبان فارس یخارج یهالمیو ف هاالیسر
مخرب آن  یهاالیسر یاست. حت قرارگرفته یرانیا یهانندهیب لیبدیمورد استقبال ب ونیزیتلو

را مرداک  یاست که امروزه سعد محسن لیدل نیبه هم دیسر درآورده است. شا هادئوکلوپیاز و
 اند.مرداک کوچولو لقب داده ایافغانستان 

 ونیزیتلو ریشبکه صورت گرفته در دو سال اخ نیکه نسبت به ا یه به انتقادات فراوانتوج با
از  کهنیکرده است تا ا یمذهب یهاداده و بعضاً اقدام به پخش برنامه کردیرو رییتغ یطلوع کم
ها قانون وزارت کاهش مخالفت یطلوع باالخره برا ونیزیتلو طورنیها بکاهد. هممخالفت
 است. رفتهیعفت را پذ یر سانسور مسائل منافب یمبنفرهنگ 
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کم به شد، امروز کم یگذارانیو خواهرش بن یکه توسط سعد محسن« گروپ یموب» شرکت
 ونیزیآرمان شروع به کارکرد و حال تلو یویشرکت با راد نی. اشودیم لیتبد یاغول رسانه کی

پخش  یوان را که از دوب یفارس نویزیلمر، کابورا پرودکشن و تلو ونیزیتلو وز،یطلوع، طلوع ن
 یامارات تیدر مصاحبه با سا یآرمان اضافه کرده است. سعد محسن یویبه راد زین شود،یم

National Conversation خبر داد.  ندهیدر هجده ماه آ یاز دب دیخبر از آغاز بکار شبکه جد
 یایو کل آس انهیو خاورم هم وسعت دهد نیرا از ا اشیارسانه یامپراتور خواهدیم یمحسن ایگو

با  2 یبار فارس نی، ا1 یبعد از فارس شد،یم ینیبشیطور که پهمان دیرا پوشش دهد. شا یجنوب
 آغاز به کار کند. یاسیموضوع س

 
 انایشبکه آر .2

افغانستان است که از  یخصوص یونیزیتلو یهاشبکه نیترنندهیاز پرب یکی انایآر ونیزیتلو
شعبات در  یاما دارا باشدیدر شهر کابل م ونیزیتلو نی. مقر اکندمیش شهر کابل برنامه پخ

 نیا یهابرنامه نیتراز بزرگ یکی انایآر یقیاست. جشنواره موس زین یوجرسیو ن یدوب یهاشهر
 .باشدیشبکه م

 16شنبه است در روز سه ATNآن  یکه نشان اختصار انایآر ونیزیتلو ویراد یخصوص شبکه
 یمؤسس شبکه مخابرات ات،یشبکه توسط احسان اهلل ب نیآغاز به کارکرد. ا 2005اوت سال 

در افغانستان  نندهیپرباز چند شبکه  یکی انایآر ونیزیاست. تلو دهیگرد سیتأس م،یسیافغان ب
 کایدر اروپا و آمر انایآر ونیزیتلو یهانندهیکشور نشرات دارد. ب نیا تیوال 33که در  باشدیم
 .ندیشبکه را تماشا نما نیا یهابرنامه 25 یبرد و گلکسهات تیستال قیاز طر توانندیم

و هنرمندان افغانستان  گرددیهمه ساله برگزار م ATN Awards ای انایآر یقیموس جشنواره
 گانهزدهیس هایکه در کتگور ی. کسانخواندیفرامجهان  یاز شهرها یکیرا از سراسر جهان در 

جشنواره از زنان  نی. در اگردندیمردم انتخاب م یاند، توسط رأهشد دیکاند یرقابت هنر نیا
به رقص و  شدهارائه یهاکیکه همراه با موز دیآیدعوت به عمل م زبانیم یکشورها یهرقاص

 بپردازند. یکوبیپا
 

 هابرنامه

با تمرکز  اانیآر ونیزیتلو یهااست. اکثر برنامه یالمللنیو ب یکانال مل 2 یدارا انایآر ونیزیتلو
 ،یمحل یها. در کنار برنامهشودیو به دست نشر سپرده م هیآن ته یمحتوا یاصالت افغان یرو
را نشر  یسیو انگل یترک ،یهند یهاالیجمله سرمن یخارج یحیتفر یهاشبکه برنامه نیا
 .دینمایم



67 

 

 

 

   
گی

رهن
م ف

اج
ته

 

گی
رهن

م ف
اج

ته
 

 یاهیترک یهاالیبر سر ینقد

 دیبه تول هرروز شتریکسب سود ب یبرا یدارهیسرما یایدن یپشت پرده یهادست متأسفانه
قاعده  نیاز ا زین یاهیترک یهاالیکه سر آوردیم یرو ییمحتوایو ب دیجد یهاالیو پخش سر

، «فرات گلکن»پردازد، به نقل از که به اخبار کشور ترکیه می نی. وبالگ ترک آنالستندین یمستثن
های درصد صادرات سریال 80شود، ترکیه که گفته می« جالینوس»های رئیس گروه شرکت

های تلویزیونی ترکیه در کشورهای سریال»تلویزیونی این کشور را در انحصار دارد، آورده است: 
حال صد سریال های تلویزیونی هستند و تابهترین برنامهخاورمیانه و شمال آفریقا از پربیننده

«. رسدهزار دالر به فروش می 15دالر تا  500ها بین است که هر بخش از سریال صادرشده
های ترکیه در جذب گردشگر نقل سریال ریخبرگزاری میراث فرهنگی نیز در گزارشی در مورد تأث

خود به  زیونییهای تلوکرده است که ترکیه ظرف پنج سال گذشته فقط از فروش سریال
ن کشورها به میزان توانسته است بر تعداد گردشگران خود از ای ییآفریقاکشورهای خاورمیانه و 

های تلویزیونی ترکیه در کشورهای خاورمیانه ها و برنامهدرصد بیفزاید. خرید و نمایش سریال 12
درصدی تعداد سفر گردشگران از این کشورها به ترکیه شده است و  12و یونان باعث افزایش 

ی مدت پنج از سوی وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه این کشور ط شدهانجامهای طبق بررسی
کشور جهان  76ساعت برنامه تلویزیونی به  675،36مجموعاً  2011تا  2005سال گذشته از سال 

 فروخته است.
زن متأهل  ایمرد  کی هاآنکه اغلب در  هاالیسر نیا یگران محتوا لیاز تحل یگفته برخ به

دارد. یکی  رتیمغا زین هیمردم ترک بافرهنگ یحت شود،یگذاشته م شیرا با چند معشوقه به نما
 ask-i)« عشق ممنوع»های دورتر ببرد، هایی که توانست آوازه ترکیه را تا سرزمیناز سریال

memnu) شود. این سریال از روی رمان مشهور بود که در ترکیه هم با همین نام شناخته می
هم آنو به سفارش کانال دی ترکیه در دو فصل تولید شد. موضوع  «خالد ضیا اوشاکلیگیل»

« عشق ممنوع»کند. ای در استانبول اقامت دارند، روایت میعشق ممنوع دو نفر را که در خانه
آمریکا با زیرنویس انگلیسی، در کانادا در یک کانال اینترنتی و در یکی از  هاینالدر یکی از کا

ا عنوان مضمون اصلی داستان، بارههای آمریکای التین پخش شد. موضوع خیانت بهشبکه
ت عالی رادیو تلویزیون ترکیه، این سریال را به خاطر أطور مثال هیبهاست.  قرارگرفته موردانتقاد

جریمه وزیر امور زنان و خانواده ترکیه از آن به خاطر داشتن  یراخالقیرابطه غ حاوییک صحنه 
 نیترندهنیهنوز یکی از پرب« عشق ممنوع»انتقادها،  نیباوجوداهای شهوانی انتقاد کرد. صحنه
 های مردم ترکیه و کشورهای همسایه است.برنامه
کشور افغانستان نیز بازیگران این سریال شهرت زیادی پیدا کردند و بسیاری از جوانان  در

 نیکه به دنبال ا یفرهنگ یهابیتوجه داشت که آس دی. باقراردادندعنوان الگوی خود را به هاآن
 ورتص زبانیمردم کشور م رایزخطرناک است،  اریبس افتدیم اتفاق زبانیم یدر کشورها هاالیسر
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 شتریخود را هرچه ب توانندیم یو حاکم شدن فرهنگ سکوالر شتریب یکه با کسب آزاد کنندیم
 (http://cinemanegar.ir) بدهند. قیتطب هاالیسر نیمحبوب ا یهاتیبا شخص

 
 مطبوعات 

 یالهیانتشار افکار در بین جامعه از سوی دیگر وس یعمده یهاو مجالت از راه هازنامهرو
نفوذ فرهنگ بیگانه  یهابرای منعکس کردن یک فرهنگ در کشور دیگر است. یکی از راه

. اختصاص بودجه و امکانات عظیمی که از سوی امپریالیسم خبری، باشدینشریات و مطبوعات م
نقش مطبوعات را در  ابد،ییوابسته به آن اختصاص م یهاو دستگاه بوعاتمطچاپ و انتشار 

سازمان سیا آمریکا . به گزارش مطبوعات آمریکا، سازدیاصالح و فساد و فرهنگ جامعه آشکار م
نفوذ خود  یطهیخبری را در ح یهامطبوعاتی و آژانس یهاسیروزنامه و سرو 800متجاوز از 

 (52 ،1391طهماسبی، ) دارد.

 افغانستان یستینیاز مجالت فم یبرخ

 زن امیراوا و مجله پ تیجمع .1

دار زنان افغان است که سابقه یهااز سازمان یکیزنان افغانستان )راوا(،  یانقالب تیجمع
سازمان در  نیسکوالر اعالم کرده است. ا یحقوق زنان و دموکراس یخود را مبارزه برا یمشخط

 نایبه م شتریکشور کمال )که ب نایبه نام م ییفعال دانشجو کی در کابل، توسط 1977سال 
در پاکستان  اشیاسیس یهاتیبه خاطر فعال 1987در سال  یگشت. و سیمشهور است(، تأس

ترور شده  یب یج یو ک اریحکمت نیتوسط افراد گلبد یمعتقدند که و یترور شد. طرفداران و
مخالف بود و بعدها  «نیمجاهد»وقت و هم با  یستیکمون میسازمان در آغاز، هم با رژ نیاست. ا

با  «راوا»خواند. ازآنجاکه « بر گرده مردم یگریخنجر د»را  هاآنو  ردمخالفت ک زیبا طالبان ن
 یادیز یهامخالف است، همواره در افغانستان و پاکستان، بحث یمذهب ییادگرایهر نوع بن

 است. ختهیبرانگ
 هیعل حیصورت قاطع و با لحن صرکه در آن به دهدیانتشار م زن امیبه نام پ یاهینشر راوا

حقوق بشر در  یهایاز تخط ییهاو گزارش شودیو دولت مطلب نوشته م نیرهبران مجاهد
آنان را « راوا»از روشنفکران افغان که  یبا تعداد« زن امیپ». همچنان ابندییافغانستان انتشار م

دارد و مقاالت و نظرات  یلفظ یریدرگ نامدیم نایم انیادگراینو به اعتقاد راوا خادم ب کارسازش
معتبر افغانستان محسوب  اتیمواضع تند داشته و از نشر« زن امیپ». کشدیم نقد بهآنان را 

 .گرددیم
 :داردیاعالم م ریصورت زاهداف خود را به راوا

http://cinemanegar.ir/
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 یی)جدا سمیو سکوالر یبر اصول دموکراس یمبتن یاجامعه یحقوق زنان و مبارزه برا احقاق
 از دولت( نید

 ییادگرایهرگونه بن هیعل مبارزه
 در کشور یو عدالت اجتماع یارض تیاز تمام دفاع

 مذاهب و اقوام کشور ها،تیمل یتمام یبرا یمساو حقوق
مراکز  ریو سا خانهمیتیکتب، ـم ،یصح یاـهتیفعال ییبرپا یبرا یالـکمک م یآورمعـج
 .المنفعهعام

 برخورد سازشکارانه دارند. انیادگرایکه در مقابل بن یطرد روشنفکران و افشا
 جهان سوم. یدر کشورها خواهانهیآزاد یهااز جنبش دفاع
به  شیهاتیبه خاطر کار و فعال یاز مراجع مهم جهان رنامهیو تقد زهیجا 16تا حال حدود  راوا

در افغانستان  شودیم دهینام یاسو دموکر یها و نهادها آزادخاطر آنچه از جانب آن سازمان
 :ازجملهداشته است  افتیدر

 2001حقوق بشر  ییایآس زهیجا نیششم
 2000فرانسه  یجمهور یو برادر یبرابر ،یآزاد زهیجا
 2001 ریمشایا یمیا ادبودی زهیجا
 از جانب مجله گلمر 2001سال  زن
 کایآمر یورستیونی مپکنیاز جان ا زمیژورنال یالمللنیب زهیجا

 2004 کایآمر یمخصوص از جانب سنا یافتخار رنامهیتقد
 کیاز طرف دانشگاه انتورپ بلژ یافتخار یدکترا

که در  شودیهر ساله در کابل برگزار م یجنبش با حضور زنان روشنفکر افغانستان نیا جلسات
جلسات، مراسم سالگرد  نیا یاز جمله شوند؛یظاهر م یمحافل زنان بدون حجاب اسالم نیا
 .شودیم تیحما ایجو یهمچون مالل یروشنفکران یکه از سو باشدیم نایرور مت

 انجمن ایمجله ناد. 2 

و عضو  پرداختیغزل و شعر نو م شیانجمن، از شاعران جوان افغان بود که به سرا ایناد
ضرب و  لیبه دل 2005در زمان طالبان بود. او در سال  ییکارگاه سوزن طال یمخف یانجمن ادب

 توسط شوهرش کشته شد.شتم 
انجمن  هیرا تحت عنوان ناد یانجمن هیروس ونیزنان افغان در فدراس یشورا ینشران ارگان

خود را در قالب  یهاتیارگان فعال نی. اباشدیزن شاعر م نیاز ا یادبودیدادند که درواقع  لیتشک
 یستینیفم خواهیآزادزنان  ه،ینشر نیمختلف ا یها. در شمارهدهدیانجمن انجام م هیمجله ناد
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فعاالن  ی. از طرفشوندیم یعنوان زنان موفق جامعه افغانستان معرفزنان خواننده افغانستان به و
 دارند. یموسسه همکار نیدارند با ا یسکوالر دیعقا شتریزنان افغانستان که ب خواهیآزاد

 فصلنامه بانو .3

که در اروپا و  شودینشر م شیاتر میتوسط انجمن زنان افغان مق 2001فصلنامه از سال  نیا
است که از فعاالن حوزه  یعلوم دیفصلنامه خانم ناه نیا رمسئولیمد. گرددیم عیافغانستان توز

 یکردیرو اتینشر ریهمچون سا زینامه نفصل نیزنان افغانستان است. متأسفانه ا یخواهیآزاد
 است. یمللالنیب یهاانجمن تیدارد و تحت حما یو سکوالر یستینیفم

 اینترنت و ماهواره 

رافیایی در درون ـره وسیع جغـن در میان کاربران و با گستـحاظ عمومیت یافتـبه ل نترنتـای
و فارغ بودن از هر نوع کنترل از  یبه یک ارتباط خصوصی و شخص      شدن لیتبدمرزهای ملی، 

ــ ــوی مراجع قدرت، به وسـ ــه ارتباطات  لیبدیب یالهیسـ ــده لیتبددر عرصـ  یهانهیزم و شـ
ست. اینترنت  دولت لخارج از کنتر یرگذاریتأث ها و نهادهای قدرت را در جوامع به وجود آورده ا

سیله تزئینی  ونیزیمانند رادیو، تلو ست  متیق گرانو ماهواره از ابتدا یک و نبوده و با  یافتنینو د
ستفاده همه طبقات اجتماعی را فراهم آورد باور رقابلیغسرعت   صیات       ، زمینه ا صو ست. خ ه ا

س     ست به و شده ا تبدیل و رقیبی برای نهادهای تبلیغی دولتی و  پرقدرت یالهیاینترنت، موجب 
 تلقی شود. سازتیمنابع هو

و یک  همبهمتصل اینترنت جهانی عریض است؛ شبکه در دسترس از کامپیوترهای     واقع در
شــگاهی، تجاری و دولتی  تر خانگی، دانها شــبکه کوچککه شــامل میلیون یاچارچوب شــبکه

مانند ایمیل، چت، انتقال فایل  رسانند، یکه اطالعات و خدمات مختلفی را به یکدیگر م شود یم
مثل  ی،یهایژگیو لهیوســشــده به همدیگر، این روش جدید ارتباط به نکوب لی یهاو صــفحه

طات غ        با کاربر، نبود ارت نامی  م          ،یرکالمیگم ــ طاف جسـ یت انع قابل انی  جدایی فیزیکی و 
 است. شدهمشخص

با تفسیرهای نمادین در  توانندیها کنشگر است که مآزاد اینترنتی محل حضور میلیون فضای
( در اجتماعات مجازی حضور سایبری 2( به کنش فردی و جمعی متقابل بپردازند. 1اینترنت: 

 کنندیتفاده م( با افراد دیگری که از اینترنت اس4( گروه مجازی تشکیل بدهند، 3داشته باشند. 
 آزاد در مورد موضوعات گوناگون بپردازند. حثبه ب

است راه را برای کسانی  افتهی تبلورجامعه اطالعاتی که در قالب اینترنت  یگسترده جهان
 نترنتیصدایشان شنیده شود هموار ساخت. شبکه ا خواستندیو م شوندیکه اقلیت نامیده م

هروندان جهان است، یک نقطه تالقی عمومی است همانند یک محل مجازی مالقات عمومی ش
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و سازمان  رندیگیدر ارتباط قرار م باهمکشور جهان  155ها نفر از بیش از که در آن میلیون
 (156، 1387ربیعی، ) است. شدهمیتنظعظیمی که نظم آن از پیش تا حدودی 

امواجی  یرندهیره گدستگاهی است که از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا ماهوا ماهواره
مشکلی وارد  گونهچیدیده و تصاویر را بدون واسطه و ه مرزها را در هم نور یراحتبهاست که 

 راند که بسیانفوذ در مغزها را انتخاب کردهنفوذ در مرزها،  یجا. امروز دشمنان بهکندمیمنازل 
علمی و بهینه ئو استفاده صحیح، سریع، آسان و مؤثرتر از نفوذ در مرزها است. اگر از ماهواره وید

عنوان نفوذ فرهنگ خود و مخالف نیست ولی دشمنان از آن به هاآنشود، کسی با استفاده از 
 (53، 1391طهماسبی، ) .کنندیجایگزینی فرهنگ اصیل ملی و دینی استفاده م

 ر،یاخ در صدسال یعنوان عنصر فرهنگبه دیجد یهایاذعان داشت که با ورود تکنولوژ دیبا
مشاهده  ییهامقاومت نیچن نترنتیدر خصوص ا یول م،یمردم بود یاز سو ییهاما شاهد مقاومت

قداست و  یشد و نوع یوارد نهاد آموزش یضرورت فرهنگ کیبا  نترنتیکه ا لیدل نینشد به ا
و خانواده  یآموزش یهاطیو استفاده از آن در مح نترنتیبه ا یو لزوم دسترس ردک دایحرمت پ

خانواده و مدرسه،  ،یسنت یریپذجامعه ینداشت. با کاهش قدرت نهادها یبه مجوز خاص ازین
 کیعنوان به نیشده است، بنابرا یسنت ینهادها نیگزیجا نترنتیا رینظ دیجد یهارسانه

جوانان محسوب  یریو فرهنگ پذ یفرهنگ یمهم در دگرگون املاز عو یکیمدرن  یتکنولوژ
تمام عناصر  یریادگیو  ییامکان آشنا یبرا یطیمح نترنتیا یرهنگف نظرازنقطهو  شودیم

منتقل شود. با گسترش  گریمختلف د یهافرهنگ یبه اعضا تواندیجهان است که م یفرهنگ
همگان  اریخود جداشده و در اخت زماناز مکان و  یفرهنگ یهایژگیو یمجاز یتعامل فضا
 (111، 1390فرخ نیا، ) است. قرارگرفته

در اذهان  یدرک معقول و روشن یو اجتماع یمتنوع فرهنگ یهایغانستان تا هنوز از آزاداف در
 ۀاستفاد نیاما تمر اند؛یآزاد ۀشکل نگرفته است. مردم خسته از جنگ و استبداد تشن یعموم

از آن است که بتواند  ترفیضع یرا ندارند. دولت فعل یو مدن یعلم یهایو درست از آزاد دیمف
بسا کاذب و چه یظاهر برق و زرق شتریب یخارج یروهایکند. ن ییراهنما حیطور صحبهرا  ممرد
 ۀبانیفرو عوام یسطح یهاکشش و جاذبه رایز کنند؛یم جیو ترو غیرا تبل یو دموکراس یآزاد

 آن است. دیو مف قیعم یهااز ارزش شتریب یدموکراس
ها و موشک یجابهگفته بود: اگر  در زمان جنگ افغانستان کایآمر ینظام ستیاستراتژ کی
 ییکایو آمر یسبک غرب یهاپوشش ،یرانشهوت لیافغان وسا یهاجوان یها براها و راکتبمب

 .دیافغانستان را تصرف کن دیتوانیم نهیبدون هز دیبفرست
بحران است. عدم نظارت  جادیا یبرا یانهیخود زم یغرب یهااجازه به ورود رسانه یطرف از

سبب  نگ،یلتریبه مقوله ف یتوجهیدر افغانستان و ب یو مجاز یاجتماع یهابر شبکه قیدق
از  ییهاها و شبکهماهواره تیو حما تیتقو گریشده است. از طرف د یگسترش بحران فرهنگ



 

 

72 

هم
جد

و ه
م 

ده
هف

ره 
ما

 ش
ی ،

شر
ی ب

ص
ص

تخ
ه 

نام
صل

ف
 

 یهافرهنگ غرب هستند( سبب شده است بحران جی)که درصدد ترو یبغر یطرف کشورها
شده است و  یکند. جامعه افغانستان دچار بحران فرهنگ ادیدر افغانستان گسترش پ یفرهنگ

 .ردیرا بگ یو تهاجم فرهنگ خونیشب ینتوانسته است جلو
در  دیدر کشور افغانستان را با یو فساد اخالق یگسترش بدحجاب لیدال نیتریاز اصل یکی

 یدگسبک زن جیترو یدر پ شدتبهکه  میجستجو کن یاماهواره یهاشبکه یروزتالش شبانه
 یبه فحوا یندارد. نگاه یگاهیجا چیهستند و حجاب در آن ه یزن غرب یو ارائه الگو یغرب
 نیا انگریب یخوببه شودیپخش م زبانیفارس یاماهواره یهاشبکه یسوکه از  ییهاالیسر

 قیها با تزرشبکه نیاست. در ا قرارگرفته یموضوع است که زن مسلمان آماج حمالت اعتقاد
کرده است  فیزنان تعر یاسالم برا نیمب نیکه د یگاهیتا جا شودیم یسع یستینیفم یهاشائبه

 یازهایمطابق با ن نیاست که اسالم با وضع قوان یدر حال نیو ا ودجلوه داده ش یمیمخدوش و قد
در خصوص حضور و نقش زنان در خانواده و اجتماع ارائه  ایگو یفرد و جامعه توانسته است پاسخ

 دهد.
 نیآن است که ا دیآیبرم یاماهواره یهاشبکه یهالمیو ف هاالیسر یکه از فحوا نهگوآن
 نیا یهاالیدر اغلب سر مثالعنوانبهجز شکست در ساختار خانواده ندارند.  یها هدفشبکه
 کیکه در  یاما زمان کنندیصحبت م تیدم از خدا و معنوبهدم یاصل یهاتیها شخصشبکه

 یتی. عقالنشودیداستان حاکم م یبر فضا یبرالیل تیکامالً عقالن رندیگ یقرارم یساسمعادله اح
اجازه را به  نیاست و ا (Hedonism) ییگراو لذت (individualism) ییبر فردگرا یکه مبتن

 یداشته باشد که از سو یهراس آنکهیکند ب انتیخ شیبه خانواده خو یراحتبهتا  دهدیفرد م
 یحساب – یو عقالن یحساب منطق کیبر اساس  یو چراکه. ردیقرار گ سرزنشوجدانش مورد 

تا در مدت کوتاه عمر تنها به  دهدیاجازه را م نیا یو به و گذاردیکه اساس را بر فرد م یمنطق
 عمل کرده است. – شدیندیب شیخو

مشروع روابط نا هیخود به توج یهااز برنامه یکیدر  راًیوان اخ یشبکه فارس مثالعنوانبه
 یشبکه برادر نیا یهاالیاز سر یکیجلوه دهد. در  دیروابط را مف گونهنیکرد ا یپرداخته و سع

خواهر در  «؟یشویاست. چرا با او دوست نم یشخص، پسر خوب نیا»: دیگویبه خواهرش م
تو چرا »: دیگویپسر است م کیبه دوست شدن با  یو بیو ترغ قیکه در حال تشو درجواب برا

تا تنها و »: دیگوینوع رابطه م نیا هیبرادر در توج «؟یکن دایپسر پ من دوست یبرا یاهخویم
به مخاطب بفهماند اگر  کندمیتالش  ییهاالیسر نیوان با پخش چن یفارس« !ینباش نیغمگ

از  یریجلوگ یشد پس برا دیخواه نیتنها و غمگ دیمخالف نداشته باش جنسروابط نامشروع با 
موجب  یروابط نیچن یاست که برقرار یدر حال نی! ادیرابطه نامشروع برقرار کن ییغم و تنها

و  یعرف تیمسئول چیه یروابط نیو چن شودیجوانان م یروح یهاانیفساد در جامعه و ز جادیا
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 یو از سو شودیم هاآن یطلبمسئله باعث تنوع نیگذارد و همیبر عهده دو طرف نم یقانون
 .آوردیجوانان به وجود م ییزناشو ندهیآ یزندگ یا برار یخطرات فراوان گرید

پدر  یروابط دختر و پسر برا یسازیخود به دنبال عاد یهاالیدر سر زین کیجم کالس شبکه
 مثالعنوانبهکه  کندمیخود را عرضه  یهالمیو ف هاالیرابطه سر نیو در ا باشدیو مادرها م

 یدر حال صحبت با مادرش بود که مادرش به و یردخت الیرا پخش کرد که در آن سر یالیسر
که  یدانیم ،یکن یخانه و به ما معرف یاوریرا ب تیپسرهادوست یتوانیدخترم، تو م»: دیگویم

در « .یکن یاست که تو احساس راحت نیاش به خاطر اهمه هانیروشنفکر است و ا یلیپدرت خ
آن به  یفته بود که شبکه جم در حال القاجمالت کوتاه مادر به فرزند خود چند نکته نه نیا

مطلب  نیا ی. دوم القاهاآن نیوالد یروابط نامشروع فرزندان برا یسازیاول عاد ت؛ها اسخانواده
 یامر عاد کیکه روابط فرزندشان با جنس مخالف را  ندیآیم حساببهروشنفکر  یکه پدر و مادر

محسوب  مغزانیخارج و جزء متعصبان و ب کنند و اال از جرگه روشنفکران یمره تلقو روز
داشته باشند به روابط  یفرزندانتان در خانواده احساس راحت دیخواهیاگر م نکهی! سوم اشوندیم

 تیحما هاآنراه از  نیدر ا یو حت دیبا دوستانشان که از جنس مخالف هستند حساس نباش هاآن
 یهاکه شبکه رودیرا م یشبکه همان راه نیاوصاف معلوم است که ا نی! با ادیهم به عمل آور

فرهنگ  لیخانواده و تبد انیبن بیجز تخر ستین یو آن راه اندگرفتهشیپ مزمهوان و ز یفارس
 (http://nehed.keums.ac.ir)! و مبتذل بندوباریبی به فرهنگ یاسالم
هماهنگ  یشکل به یاماهواره یهاکه امروز در شبکه یمسئله الگوده دیاز ابعاد جد یکی

 یدارنیمسئله که د نیا یالقا گریدعبارتبهاست!  یدارنید نیدر ع یحجابیب گردد،یم غیتبل
 نیدر ا ینید یهاو بحث یشدن در مباحث نظراز مطرح ریجدا از حجاب است، غ یامقوله
نه آن را که نمو شودیمطرح م نهیزم نیدر ا یهابا ارائه مدل زین یپوست ریز یکلها به ششبکه

 دهند،یعنوان کرد که با نامحرم دست م یباحجاب ظاهراًزنان  دنیکش ریبه تصو توانیم
مثال در برنامه ستاره  طوربه. خوانندیو آواز م رقصندیم ییهاجمع نیو در چن کنندیم یبوسدهید

عموماً  یهاالیاز سر یبرخ نهیزم نیدر ا ی. حتخوانندیترانه م یاسالم حجاب باافغان زنان 
مسلمان بودن  نیدر ع توانیکه م دهندیم شینما گونهنیا یاماهواره یهادر شبکه یاهیترک

 و گوشت حرام خورد. دیمشروب نوش
از رفتارها را از  یدیدرصدد هستند تا سبک جد یاماهواره یهاگفت شبکه توانیم رونیا از

که در آن اخالق و  یزندگ یها. سبکورنددآیپدزنان در جامعه  یرفتار یدر الگوها رییتغ قیطر
. کندمی داینمود پ یستیاومان یاست که در غالب شعارها تیندارد و تنها نفسان ییجا انتید

زنان  یافغانستان ندارند و الگوبردار ینیبا فرهنگ د یتیسنخ چیه یاو ماهواره یغرب یهاالگو
ندارند باعث  یدوام یبازشبمهیوسک خکه چون عر یو افراد یاماهواره یهالمیو دختران از ف

 ظاهر شوند. یتیعار یآن با قالب یجابهخود را گم و  یوجود یواقع تیشخص هاآنخواهد شد 
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 استفاده از ظرفیت مراکز علمی 

ترین ابزارهای و البته خطرناک نیتراز ظرفیت مراکز علمی و آموزشی، یکی از مهم استفاده
ای شد چون بستر جنگ نرم، مقوله فرهنگ و مباحث اندیشه طور که ذکرجنگ نرم است. همان

لذا هدف اصلی جنگ نرم در مراکز علمی تسلّط بر حوزه علوم انسانی است، چون این  باشد؛یم
دهد و اگر دشمن بتواند های فکری اشخاص را شکل میگیریاست که جهت یعلوم انسان

ای خودش در جامعه هدف نفوذ کند، در هآموزشی مطابق با مبانی اندیش یهاسرفصل لهیوسبه
شوند و این صورت است که اندیشمندان آن جامعه سربازان بومی آن جنگ نرم برای دشمن می

تر جاده را برای ورود دشمن صاف و به عبارت ملموس کنندمبانی ارزشی دشمن را ترویج می
از  مراتببهای دشمن است که شهکنند و این ورود، لزوماً ورود فیزیکی نیست، بلکه ورود اندیمی

 تر است.ورود فیزیکی خطرناک

 فرهنگ غرب با مهاجرت دانشجویان تبادل

قائل  زیو عامه تما یفرهنگ عال نیاغلب ب یکارشناسان فرهنگ م،یدانیکه م طورهمان
کشور  نیا یبرا کایآمر یموافق هستند که فرهنگ عال هینظر نیبا ا نیاز ناظر ی. برخشوندیم

گفته بود:  متحدهاالتیاامور خارجه  ریوز پاول نیکال یمثال زمان ی. براکندمی دیرت نرم تولقد
 نجایاجهان که در  ندهیرهبران آ یاز دوست ترباارزش ییدارا چیکشور ما ه یبرا کنمیم کرمن ف»

 یدهاها و نهااز ارزش یمعموالً با درک بهتر یالمللنیب انیدانشجو. «ستی، ناندکردهلیتحص
 یالمللنیآموزش ب یهااز گروه یکیطور که توسط و همان گردندیبه خانه بازم ییکایآمر

از  یانهیگنج اندکردهلیتحص متحدهاالتیاها در که در طول سال ینفر هاونیلیم»: شدهانیب
در  اکنونهم ن،یشیپ انیاز دانشجو یاری. بسدهندیم لیکشورمان تشک یرا برا تیحسن ن

. «رگذارندیما مهم است تأث یکه برا ییهااستیس جیدر نتا توانندیاند که مقرارگرفته ییهاتیموقع
 یهااستیدر مقام توجه به س (Georgkenen)کنان جرج  ؛ییکایبرجسته آمر پلماتیسنده و دینو

مهم  یالهیوس یفرهنگ یهاهم تماس یو ازنظراست، اما  یسنت یگراواقع کیتوازن قدرت، 
جهان  یبر افکار عموم یادیز اریبس ریکه تأث باشدیم کایدرباره آمر یبازره با احساسات منفم یبرا

 (101جوزف نای، قدرت نرم، ) دارد.
بعد از نشست بن اول، آغاز  2001جوانان افغانستان از سال  یبرا کایآمر هیبورس یهابرنامه

مثبت  یآوردها. گذشته از رهشودیمهم شامل مردان و هم زنان افغانستان  هاهیشد. برنامه بورس
 یفرهنگ یجد یهادیو تهد امدهایپ یسر کیها، پروژه نیا یو آموزش یعلم یهافرصت جادیو ا
 یجامعه بوم یو فرهنگ یاعتقاد ،یخواهند داشت. انتقال علوم، سبب اختالط علم یاجتماع –
 رانیکارشناس، مد یوهارین نیبا تمدن غرب. تأم یمانند مخلوط شدن تمدن اسالم گردد،یم
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از آنان جزء  یبرخ شودیشده سبب م هیبورس انیدانشجو یارشد، استادان و معلمان از سو
 .ندیعمل نما زبانیم یکشورها یهامهره
در  یدیکه امروزه نقش کل ییکایآمر یهادانشگاه انیبه چند نمونه از دانشجو لیذ در

 :شودیافغانستان دارند اشاره م
 هیبورس کیدر  یپس از قبول 1977افغانستان در سال  جمهورسیرئ یف غن( محمد اشرالف

خود را در رشته  یرفت و مدرک دکترا ورکیویدر ن ایبه دانشگاه کلمب لیتحص یبرا یلیتحص
 کرد. افتیدر ایاز دانشگاه کلمب یفرهنگ یشناسانسان
 یدر مدرسه دولت خود را التیافغانستان است و تحص فیزاد متولد مزار شر لیخل ی( زلمب

در لبنان  روتیب ییکایخود را از دانشگاه آمر سانسیلدر کابل شروع کرد و فوق یقاض سهیل
 ندهینما یکرد. و افتیدر کایدر آمر کاگویخود را در دانشگاه ش یداچ یپ زادلیکرد. خل افتیدر
 ویدولت جورج دبل مقام مسلمان در نیدر سازمان ملل متحد و باالتر کایآمر متحدهاالتیا نیشیپ

 در افغانستان و عراق بوده است. کایآمر ریزاد سف لیخل ریاخ یهابوش بود. در سال
وردک  میاقتصاد افغانستان و جنرال عبدالرح ریهمچون دکتر عمر زاخیلوال وز زین یگرید افراد

 اند.به اتمام رسانده کایآمر یهاخود را در دانشگاه یعال التیدفاع افغانستان، تحص ریوز
و فاصله گرفتن از  ییکایافراد از فرهنگ آمر نیخاطرنشان شد که متأثر شدن ا دیبا یطرف از

آنان شده است  انیدر م یو فساد اخالق یسکوالر دیسبب گسترش عقا یفرهنگ و تمدن اسالم
. شودیم یالگوبردار ختهیعنوان افراد فرهافراد به افغانستان از آنان به نیو پس از بازگشت ا

 یاول افغانستان الگو یعنوان بانوامروزه به یاحمدز یهمسر اشرف غن یمثال روال غن طوربه
حقوق زنان و مردان در جامعه  یو تساو یفرهنگ آزاد جیجامعه زنان افغانستان است که به ترو

ان زنان افغانست یزاد از فعاالن حوزه آزاد لیخل یشرل بنارد همسر زلم ایو  پردازد؛یافغانستان م
 است.
 

 افغانستان انیدانشجو یبرا یاختصاص یهاهیبورس

 .شودیزنان افغانستان اشاره م یبرا کایکشور آمر هیبورس یهابه دو نمونه از برنامه لیدر ذ 
 تیفولبرا هیبورس :الف

بر  یمبتن یسطح عال یبرنامه رقابت کی ز،یه-تیشامل برنامه فولبرا ت،یفولبرا برنامه
 ان،یدانشجو یبرا یالمللنیب یمبادله آموزش یبرا یمال یهاکمک فتایدر یبرا یستگیشا

برنامه توسط سناتور  نیدانشمندان و هنرمندان است. ا ،هایاحرفهپژوهشگران، استادان دانشگاه، 
 شد. یاندازراه ،یالدیم 1946در  ت،یفولبرا امیلیو مزیج کا،یمرآ متحدهاالتیا

 شیب تاکنون 1946در کابل، از سال  کایسفارت امر ینگوسخ نور،یر کلیاطالعات ما هیپا بر
اند. استفاده کرده تیفولبرا یهاهیافغانستان، از بورس ازجملهکشور جهان  155هزار تن از  310از 
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 سالاجرا شد و تا  زیبرنامه در افغانستان ن نیا یدیخورش 1330عباس کاموند، از سال  ۀبه گفت
 ییکایآمر 150شهروند افغانستان و  250صورت گرفت،  یتسیکمون یکه کودتا یدیخورش 1357

 برنامه استفاده کردند. نیاز ا
آغاز  1381ها توقف در افغانستان، دوباره در سال پس از سال تیفولبرا ۀافزود که برنام یو
 یلیتکم التیتحص یاند، برادرصد آنان زنان بوده20افغان که  391 تاکنونو از آن زمان  دیگرد

و  یمسائل مذهب لیدر کابل گفت: به دل کایسفارت امر ی. سخنگواندشدهفرستاده کایبه امر
بفرستند؛  کایبه امر لیتحص یدختران خود را برا اندحاضرشدهافغان کمتر  یهاخانواده ،ینگفره

 یهازنان را در دانشگاه یلیتکم التیبه تحص ازیگرفت ن میدر مقابل تصم کایاما دولت امر
 هم کند.فرا ییکایآمر

افغانستان در  ییکایزنان در پوهنتون امر یبرا ژهیو یۀبورس 100 ل،یدل نیگفت: به هم کاموند
تا  افتیاختصاص  باشد،یم زستانیقرق شککیکه در ب انهیم یایآس ییکایکابل و پوهنتون امر

 د.استفاده کنن کایدولت امر یلیتحص یهاهیاز بورس ،یمساو طوربهمردان و زنان افغانستان 
 

 پرموت هیبورس :ب

 نیفراهم کرده است. ا یلیتحص یهاهیبورسزن فرصت  720 یبرا کایمتحده امر االتیا
پروموت پرداخته  تیاز پروژه حما هاهیبورس نیا نهیادامه دارد و هز ندهیها تا پنج سال آبرنامه

از زنان افغانستان  تیحما یبرا کایامر متحدهاالتیابرنامه  نیترپروموت بزرگ ای تی. حماشودیم
کار آن زنان افغان صاحب جهیدرنتکه  کندمی تیرا حما یمختلف یهاپروژهبرنامه  نیاست. ا

 هیبورس 180 زین یمقطع ماستر ی. همچنان براکنندیم لیو تحص آموزندیمتجارت  ،شوندیم
را در  التشانیتحص ،شوندیم هیبورس نیا افتیکه موفق به در یشده و زناندر نظر گرفته

 افغانستان ادامه خواهند داد. زا رونیمنطقه ب یکشورها
 االتیا یالمللنیکه توسط اداره انکشاف ب (WLD)برنامه توسعه زنان  یرقابت یهاهیبورس

. در ابدییادامه م 2018شروع و تا اواخر سال  یالدیم 2017سال  لیارائه و از اوا کایمتحده آمر
دختر  یرا برا ییهاهیزنان، بورس یوموت، برنامه توسعه رهبرپروژه پر یمطابقت با اهداف کل

را  یاز صفوف دوره ثانو یبعض اناًیو اح یی! که دوره ابتدا15-24 نیسن نیجوان ب یهانمخا
است. هدف از ارائه  باشد،یم میدر حال کسب تعل یو مسلک یکیدر مکاتب تخن ایکرده و  یسپر
معتبر و کسب علم بوده  یمیتعل یرکت جستن در نهادهاقادر ساختن دختران جوان به ش هیبورس

مشغول به کار شوند.  تقاضامحوربازار کار افغانستان را رشد داده و در مشاغل  یازهایتا بتوانند ن
 کنند،یکه انتخاب م یآموزش یهادانش آموزان و نهاد یبا توجه به محل زندگ هاهینوع بورس

از  یفقط بخش WLDزنان  یبرنامه توسعه رهبر یثانو دوره یهاهیمتفاوت خواهد بود. بورس
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 یها. کمکپردازدیقرار دارد م هیتحت پوشش بورس آموزدانشکه  یرا در زمان یلیمصارف تحص
 .شودیم نیتأم USAID-WLDاز منابع  یمال

معاون فرمانده آیسف در شمال کشور  (JOHN BULLARD)جنرال جان بلورد،  همچنان
که حمایت خود را از  گونههمان. میدهیممشابه را ادامه  یهاییگردهما یندازا: ما راهدیگویم

تا بتوانیم زنان افغان را کمک  میکنیم. چنین شوراها را ایجاد میدهیدولت افغانستان ادامه م
 ها.زراعت، صحت، آموزش و ایجاد روابط با خانواده یهابخش رکنیم البته د

منظور  نیکه به هم یآغاز به کار کرد. در مراسم 1395رطان س 9برنامه روز چهارشنبه  نیا
 یهاهیبورسگفت که  کایامر ریشارژداف نور،یر کلیبود، ما برگزارشدهدر کابل  کایدر مقر سفارت امر

 یرا فراهم خواهد ساخت. آقا یشتریب یهافرصتدختران افغان  یپروموت، برا دیجد یلیتحص
 یخیزنان افغانستان در مرحله حساس تار یبرا کیاستراتژ یگذارهیسرماگفت: پروموت  نوریر
 .شودیمکشور فراهم  نیا

 قیتطب هاآنبرنامه توسط  نیدر افغانستان که قرار است ا ایآس ادیبن سیرئ ،یاحمدز عبداهلل
زنان مساعد  یکشور برا یهاتیوالرا در تمام  التیبه تحص یبرنامه دسترس نیشود گفت: ا

در مناطق  رییبه عامالن تغ اندآموختهکه  ییهامهارتمک خواهد کرد که با ساخته و به آنان ک
 .شوندخود بدل 

 ای(های رایانهوسایل بازی )شامل عروسک و بازی 

انواع متنوعی که دارد، این قابلیت را دارد تا  واسطهبهیکی از ابزارهایی است که  بازیاسباب
اعتقادی و ارزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی های های مختلف جنگ نرم، مثل جنبهدر عرصه

سیاسی ایفای نقش کند و ذهن کودکان و حتی بزرگساالن درگیر با این ابزارهای بازی را 
شخصی که  کهینحوبهدر دایره ذهنی طرّاح بازی قرار دهد؛  یرارادیغو  خودآگاهصورت نابه

اش همان منظومه فکری ه فکری، منظوممرورزمانبهمشغول بازی با آن ابزار بازی خاص است، 
بازی است  لهیشود و این همان اثر کردن اهداف جنگ نرم در جامعه هدف آن وسطرّاح بازی می

عروسک  مثالعنوانبهاست؛  شدهمنتقلآن وسیله بازی به آن جامعه  طریقکه این اهداف از 
 هاآنای که در ای رایانههعیار برای سبک زندگی غربی است یا مثالً بازیباربی، یک نماد تمام

 غلبه کند. هاآنشوند و شخص قهرمان بازی باید بر مسلمانان تروریست نشان داده می

 پویانمایی و انیمیشن 

دهد. خود را به کودکان انتقال می موردنظراز طریق ابزار پویانمایی بسیاری از مفاهیم  دشمن
تونی دارد، جذب یک اثر پویانمایی شد، ای که به نمادهای کارعالقه واسطهبهوقتی یک کودک 

اش، اثر مدنظر خود را بر قهرمان پویانمایی لهیوستواند بهآنگاه این طراح پویانمایی است که می
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از طریق پوشش قهرمان پویانمایی، عالقه به یک نوع پوشش خاص  مثالًذهن کودکان بگذارد، 
 را در میان کودکان باب کند.
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 نتیجه
جنگ نرم باشد ولی  اتیواقعای عصر حاضر یکی از دالیل مهم توجیهی برای باطات نوین و انفجار رسانهشاید توسعه ارت

ای اصل ـا بجـها گردد و در این راستمبارزه تواند منجر به تغییر شکل شیوهبلوغ اجتماعی جوامع نیز میرشد و گسترش 
د تا با همراهی افکار عمومی بسترهای تغییرات مدنظر فراهم گرداع در جنگ نرم تأکید میـار در جنگ سخت بر اصل اقنـاجب
 آید.

های ملهم از اصل مقاومت اسالمی متمرکز تواند مقابله با بیداریدر جامعه اسالم ما نیز یکی از اهداف مهم جنگ نرم می
های واقعی دینی و ارائه شهایی چون: ایجاد تفرقه، تشکیک در ارزبر گزینه قطعاًگر گردد و در این راستا کشورهای سلطه

های موجود میان گذاری خواهند نمود؛ اما به دلیل مغایرتزنان و جوانان سرمایه ژهیوبهالگوی انسان غربی برای مسلمانان 
 ها و الگوها ما شاهد ایجاد تضاد و بحران هویت در میان قشر جوان هستیم.این ارزش

ها فراهم شد ضای مناسبی برای فعالیت غربیفسپتامبر و سقوط طالبان،  ی یازدهدر کشور افغانستان نیز پس از حادثه
هایی اند، ما با گزارشزنان را هدف حمالت خود قرار داده ژهیوبهاند، قشر جوان و درک کرده یخوببهاست. آنان که این مهم را 

 های آنان پرده برداشتیم.که در این پژوهش ارائه کردیم، از بخشی از فعالیت
ای که در این کشور حاکم های فرهنگی و اسالمیبا ارزش شدتبههای غربی فغانستان کشوری مسلمان است و ارزشا

ها برای است مغایرت دارد. جوانان ما باید توجه داشته باشند که هدف اساسی و نهایی تمام پیامبران تربیت صحیح انسان
های اساسی و راهکارهای عملی، پرورش و تربیت از طریق الگوها تکامل و سعادت ابدی است. در این مسیر یکی از روش

شود که به تربیت انسان از طریق مشاهده می )علیها السالم(به قرآن کریم و روایات وارده از امامان معصوم مراجعهاست. با 
 الگو بسیار تأکید شده است.

جنگ نرم در حوزه زنان افغانستان که شناسایی شد،  های که در این پژوهش انجام شد و ابعاد مختلفبا عنایت به بررسی
 راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن و پروژه نفوذ بیان کرد: عنوانبهتوان موارد زیر را می

 ؛باور کردن توطئه نفوذ فکری، سیاسی و فرهنگی دشمن -
 ؛جوانان یزیاستکبارستتقویت روحیه  -
 ؛سی و فرهنگی دشمنروشنگری در پیشگیری از نفوذ فکری، سیا -
 ؛و نهادها هاسازمانتالش برای حفظ وحدت بین ملت،  -
 ؛تقویت فرهنگ دینی و غنی اسالم -
 ؛تقویت باورها و اعتقادات دینی و مذهبی آحاد جامعه -
 ؛معرفی الگوی صحیح مسلمین و لزوم تبعیت از آنان -
 ؛تبیین پیامدهای الگوی گیری از غرب -
 ؛ندیآیمهایی که روی کار انگان در بدنه دولتپیشگیری از نفوذ بیگ -
 ؛هابصیرت افزایی و عبرت گیری از گذشته -
 ؛هاآنهای جوانان و پرورش فراهم ساختن زمینه رشد استعدادها و ظرفیت -
 ؛های اسالمیترویج اصول و ارزش -
 ؛وارداتی ای، البسه و انواع کاالهایهای رایانهنظارت جدی بر محصوالت فرهنگی، بازی -
 ؛علمی و اجتماعی بر محور قرآن و معارف اسالمی یهنر یهاتیفعال یدهجهت -
 ؛آن در راستای تقویت بنیه فرهنگی جامعه و بخصوص نسل جدید یریکارگبهتقویت تکنولوژی نوین و  -
 ؛در جامعه یخوانکتابتقویت  -
 ؛های دین و اسالمیحفظ هویت ملی و ارزش -
 .رتقاء خودباوری در جوانانتقویت اراده و ا -
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 قرآن
تا مطالعات فرهنگی، فصلنامه  یشناسجامعهاباذری، یوسف، عباس کاظمی، رویکردهای نظری خرید: از  -1
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، 1387مطالعات ملی. زمستان  های نوین و بحران هویت، فصلنامه علمی پژوهشیربیعی، علی، مقاله رسانه -9
 .36شماره 
مد آصف، واکاوی فمینیسم و نفوذ آن در افغانستان، مجموعه مقاالت همایش زنان افغانستان، حکمت، مح -10
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 .22، شماره 1390و ارتباطات بها 
 .1381، تهاجم فرهنگی، تحقیق و نگارش عبدالجواد ابراهیمی، چاپ هفتم، قم، یمحمدتقمصباح یزدی،  -13
 .1390مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، صدرا، تهران  -14
 .1391ی، انتشارات یاقوت، قم طهماسبی، احمد، شبیخون فرهنگ -15
میناوند، تقابل فرم و محتوا در نقش زنان در تصویر خانواده، فصلنامه تحقیقات  یمحمدقلطالبی، سارا،  -16
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 سیر نزولی حجاب در افغانستان
 

 1جمیله احمدی

 

 

 

 چکیده

یند محرومیت زنان از فراها زیرا خیلی اندبودهزنان در افغانستان همیشه قربانی عوامل مختلف 
شغال فرهنگی ادردناک  یدستاوردها. یکی از برندیمبسیار خطرناک را  یهابهرهدر افغانستان 

 میان زنان افغانستان است. در افغانستان سیر و روند نزولی حجاب در
را در افغانستان رواج  یحجابیبو  یبدحجابمقاله سعی شده به عوامل اشاره شود که روند  نیدر ا

 .دهندیم
گردد، اور بو  ییک ضرورت دینی تلقی شده و اگر تبدیل به یک ارزش، اعتقاد عنوانبهحجاب 

 خواهد بود. ریناپذ بیآس
فرایند نزولی  صوتی تصویری در یهارسانهمراکز آموزشی و  وها،ی اج عوامل مثل مهاجرین، ان

 .کندمیحجاب نقش باالی را ایفا 
 

  معرفت حجاب، فرهنگ، دین، عرف، تهاجم، :هادواژهیکل

                                                 

 سطح سه مطالعات زنان. 1
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 مقدمه

 ؛داردتهاجمی علیه اسالم دو نوع جریان وجود های در حوزه اندیشه
یک موضع  و با شودیممشخص وارد عرصه  و نام یک نوع جریان فکری که با یک هویت 

که این نوع  کنندفعالیت می شدهفیتحرمعینی در مقابل اسالم و یا به نام اسالم و  مشخص
اهداف  نیترمهمد، نکنتوجه را به خودش جلب می ناخواهخواهجریان در حوزه اندیشه اسالمی 

د یا کننپیدا  هاآن، یا گرایش به گردد هاآنکه عدۀ متوجه  باشدمیند هم همین نکیکه دنبال م
 د.نقرار بگیر هاآندر مقابل 

، شاخصه شودیموارد  هویت نامحسوس باکه یک نوع جریان فکری دیگری وجود دارد 
معارف  وارد بیرونی ندارد، نام و نشان مشخص ندارد، این نوع جریان با یک حرکت بسیار نرم،

تا بتوانند  کننداز حوزه معرفت دینی خارج کرده، وارد عرف عامیانه مردم می را هاآن دینی شده،
 .باشددر محو و نابودی معرفت دستشان باز  یراحتبه

ضروریات دین است مسأله حجاب زنان است، این ضرورت دینی  جزءیکی از معارف دینی که 
بسیار تند و با شتاب طی  و سیر نزولی را قرارگرفته موردتهاجممختلف امروزه  یهاوهیشبه 
 .کندمی

در چند امر خالصه  تواندیم، است قرارگرفته تهاجم مورد یگستردگاینکه حجاب چرا به این 
 گردد؛
، لذا باشدیمحجاب و عفاف حالت بازدارنده بر بسیاری از مفاسد اجتماعی  کهییآنجا از – 1

زمینه  خودخودبه وقتآنو حجاب را از زنان مسلمان بگیرند، که عفاف  کنندیمدشمنان سعی 
 .گرددیمبسیاری از مفاسد و انحرافات مهیا 

ستگی به نوع ـگ و... آن بـی نوع و رنـشخص است، ولـالم حکم حجاب مـدر دین اس – 2
 باشدیماز رسومات و فرهنگ کشورش  برگرفتهفرهنگ هر کشور دارد، هر زن مسلمان حجابش 

ن تنوع فرهنگی در حجاب باعث بروز شبهات و خارج شدن این ضرورت از حوزه معرفت به و ای
 حوزه عرف شده است.

واقع  هاجمـت موردامروز  چهـآنشاهد هستیم که دشمن به حجاب افراطی کار ندارد،  – 3
 دهندیماجازه  هاآن و بهآن نوع حجابی است که به زنان، مصونیت اجتماعی بخشیده  شودیم
 ترساندیمامروز دشمنان را  آنچهمختلف اجتماعی حضور فعال داشته باشد،  یهاعرصهه در ک

 حجاب زینبی و حجاب فاطمی است.
مختلف حجاب  یهاهیزاواست، از  شده برگزار هاشیهمانوشته است،  هاکتابدر باب حجاب  
ارد، ولی آنچه مهم ، لذا در موضوع حجاب فقر فرهنگی وجود ندگرفته قرارو بررسی  بحث مورد
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 یبدحجابو  حجابیبحجاب؟ آثار  آثاراست، همیشه بحث در این بوده که حکم حجاب چیست؟ 
 و مواردی دیگر بوده است.

گ بوی عرف ـو به آن رن نندـکیمی جدا ـعارف دینـکه حجاب را دارند از مـاین ولی در حوزه
کشور  مخصوصاًمتر بحث شده است. ، کدهندیمو تغییر قرار  موردحملهو بعد آن را  دهندیم

 کاری که نیترارزش باو  نیترمهمرا ندیدیم،  یانوشتهکتاب و  اصالًافغانستان که در این زمینه 
زنان افغانستان، »موضوع همایش زنان افغانستان را که با  میتوانیم شدهانجامدر این عرصه 

 .باشدیمشد  برگزار «و راهکارها هاچالش، هافرصت
و خطرات عرفی و  که در این باب هم بحث صورت بگیرد کندمیضرورت ایجاب  پس

 شدن حجاب گوشزد گردد. یاقهیسل
که از سایر معارف دینی خود، مثل نماز، روزه،  طورهماناهداف باید این باشد که یک مسلمان 

، داندینمجایز  تأمل، شک و شبهه در این زمینه را گونهچیه، کنندیمدفاع  و موارد دیگر، جهاد
، به حجاب و عفاف میاوریدربحجاب را جزء فرهنگ اسالمی نماییم، به یک هنجار اجتماعی 

زنان تعصبات مذهبی و ملی داشته باشیم، از دست دادن آن را مساوی با از دست دادن هویت 
 خود بدانیم.

 حجاب در دین

به  یباشد و تاریخدار میدر گستره جغرافیای اسالمی حجاب از یک صبغه دینی باالی برخور
اختالفی بین فرق اسالمی  باشدیماینکه یک ضرورت دینی  و در ی خلقت انسان دارد؛انهپ

 .باشدیم شدهثابتنیز امر  ادیان آسمانی دیگر، در دین اسالم که در تنهانهنیست. این امر 
حدود و کیفیت  دین، به مسأله حجاب نگاه تکاملی دارد، حکمت، نیترکامل عنوانبهاسالم 

 ابهامی در این مسأله وجود ندارد. گونهچیهو  را برای زنان مشخص نموده
 شدهپرداختهبه مسأله عفاف و حجاب  35 هیآو در سوره احزاب  31 هیآدر قرآن در سوره نور 

 ؛باشدیمیعنی به یک معنی منشور حجاب زن مسلمان همان سوره نور  ؛است
ارهن و یحفظن فروجهن و ال یبدین زینتهن اال ما ظهر منها و و قل للمؤمنات یغضضن من ابص»

لیضربن بخمرهن على جیوبهن و ال یبدین زینتهن اال لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او 

ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او التابعین غیر 

االربۀ من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا على عورات النساء و ال یضربن بارجلهن لیعلم ما  اولی

 (31)سوره نور آیه  .«یخفین من زینتهن و توبوا الى اهلل جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون
 را خویشو دامان  گیرند ( فروهوس آلودخود را )از نگاه  یهاچشمبگو  یمانا بانان زبه  و

هاى آشکار ننمایند و )اطراف( روسرى -جز آن مقدار که نمایان است-حفظ کنند و زینت خود را 
زینت خود را آشکار نسازند  و خود را بر سینه خود افکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود(
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، یا یا پسران همسرانشان پسرانشان،، یا شوهرانشان پدرمگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا 
کیششان، یا بردگانشان یا زنان هم خواهرانشان،برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران 

زن ندارند، یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان  به)کنیزانشان(، یا افراد سفیه که تمایلى 
ن دانسته شود )و پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشا رفتنو هنگام راه  ؛آگاه نیستند

تا رستگار  خدا بازگردید اى مؤمنان یسوبههمگى  ؛ ودارند به گوش رسد( برپاصداى خلخال که 
 !شوید

است،  شدهیانب یخوببهارزش و اهمیت حجاب در البالی کالمشان  :در روایات معصومین
 وردهای مفید و ارزشمندی را بیان داشتند:ابرای این امر آثار و دست

 ترارزندهکه زن بر سر دارد از دنیا و آنچه در آن است  یامقنعهشرف »: )ص(ماکرپیامبر

 (104، 1357اشتهاردی، ) «.باشدیم
 (البالغهنهج) «همانا حجاب متین برای آنان )زنان( متضمن سعادت است.»: )ص(امام علی

دنش برای زن مسلمان جایز نیست که روسری و پیراهنی بر تن کند که ب» :)ص(امام صادق
 (104 ،1357اشتهاردی، ) «را نپوشاند.

و ابهامی و اختالفی  شدهیمترس یخوببهدر فقه اسالم حدود و کیفیت حجاب برای زنان 
همه علماء حجاب را یک ضرورت و دارای  اتفاقبهقریب  در این زمینه وجود ندارد، تأملقابل

 .دانندیممعیار و کیفیت خاص 
 که معنای و مفهوم عرف و فرهنگ چیست؟در ابتدایی بحث باید بدانیم 

عرف خوی و عادت و امری که میان مردم معمول و متداول شده باشد، مثل نیکوی، 
 (2/1432فرهنگ عمید، ) جوانمردی، بخشش.

)ثقافۀ ـ ثقافات( دانش، بینش، تربیت، تعلیم، معرفت، آثار علمى و ادبى ( tarhanqفرهنگ: )
 باشد، هاآنتاب لغت، کتابى که شامل لغات یک زبان و شرح ک یبه معنیک قوم یا ملت و نیز 

 (69، 1386فرهنگ معاصر، ) . ها و...دورایک ملت، دست یهاداشته
که چه تفاوتی بین عرف مسلمانان و فرهنگ  دیآیمدر ابتدا این سؤال در ذهن به وجود  

این است عرف در اسالمی وجود دارد؟ تفاوتی که بین فرهنگ اسالمی و عرف مسلمانان هست 
و  باشدیمو تحول است. ولی فرهنگ بینشی  رییتغ قابل، یک امر رفتاری باشدیمحوزه رفتاری 

 در آن تغییر و تحول ایجاد نمود. توانینم یآسانبه
ضرورت دینی آیا وارد در فرهنگ جغرافیای اسالمی  عنوانبهسؤال این است که امروز حجاب  

 ؟ان جای گرفته استشده است، یا در عرف مسلمان
که حجاب پیدا  یریپذبیآسو با  با تنوع که در نوع حجاب در ممالک اسالمی شاهد هستیم

که این  شودیمو یا سعی  این نکته دور از ذهن نیست که حجاب یا در عرف وارد شده کرده،
 ضرورت وارد عرف عامیانه گردد.
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 اصر مشخص.اسالم برای مسلمانان فرهنگ خاص خودش را دارد، با عن
یعنى هم مطابق با واقعیت هستند و هم افراد باید  در اسالم یک سلسله باورها یقینی هستند 

( به جهان نادیده باالخرۀ هم یوقنون( و )الذین یؤمنون بالغیبیقین داشته باشند، ) هاآنبه 

 (102، 1381مصباح یزدی، ) باید یقین داشته باشیم، چون واقعیت دارد.
 هایدنیدیقین پیدا کرد، بلکه به  توانینمبه این مسائل  تنهانهه ما بگوید که اگر فرهنگى ب

 :گویدیماین سخن با فرهنگ اسالمى سازگارى ندارد. قرآن به ما  ؛یقین پیدا کرد توانینمنیز 
 «.الذین یؤمنون بالغیب و باالخرۀ یوقنون»

تعریف که امروزه اشته و دارد، یک مسلمان یقین داریم که مسائل غیبى وجود د عنوانبهما 
ماست همین  مدنظر آنچها ام، دهندمی، معانی متعددی را برای آن ارائه شودمیاز فرهنگ 

 گیردیمهجوم هم که صورت  ؛ وداشتن به آن یقینو فرهنگ اسالمى یعنى واقعیت امور غیبى 
 .باشدیمهدفش همین نقطه 

نیست. یعنى داراى یک اصل و  ییرتغقابلدومین عنصر این است که در اسالم اصول دینش 
 آنچهمتناسب با زمان و مکان متغیر است.  اشیجزئاحکام  حالیندرعمبناى ثابت است. 

 (102، 1381)مصباح یزدی،  دیگر از این عنصر محروم است. یهافرهنگ
 .هاستارزشو  هاینشبسومین عنصر شیوه رفتارى خاص برخاسته از آن 

. یعنى وقتى به یک واقعیت باشدیمعناصر اصلى فرهنگ اسالمى  هیادشداین سه عنصر 
، آن ارزش شیوه رفتارى ما را مشخص شودیمایمان پیدا کردیم آن واقعیت براى ما یک ارزش 

 (102، 1381)مصباح یزدی،  ، این همان اصول دین، اخالق و احکام اسالمى است.کندمی
با فرهنگ اسالم  یسائل دیگر هیچ ارتباطلباس، لهجه و گویش و م ؛که بریمیمپس پى 

یعنى اسالم معین نکرده که انسان با چه زبان سخن بگوید، یا چه لباسى بپوشد. اسالم  ؛ندارد
یک اصل کلى معین کرده و آن این است که انسان نباید تابع دشمنان خدا شود و رنگ دشمن 

)مصباح  فرهنگ اسالمى نیست.در وادى فرهنگ مربوط  شدهمطرحبه خود بگیرد. مسائل دیگر 

 (104، 1381یزدی، 
است، چه  قائلکه اسالم با این سه عنصر که برای فرهنگ  شودمیحاال این سؤال مطرح 

 ویژگی باید داشته باشد؟
انتقال، تثبیت و ترویج فرهنگ  هایراهویژگی  ،داردمییک فرهنگ را بیان  هاییهپاعناصر 
فرهنگ از ثبات و استحکام برخوردار گردد دارای چند  ، لذا برای اینکه یککندمیمشخص 

 :باشدمیویژگی 
یک فرهنگ باید به مقبولیت اجتماعى برسد، از سطح مقبولیت  ـ پذیرش اجتماعى: 1

فردى فراتر رود، چون تا به سطح مقبولیت اجتماعى نرسد، هرچند بسیار عالى و مقدس باشد، 
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امور دینى رنگ و بوى  خواهیممیاگر  همین اساس بر، شودنمیامر فرهنگى محسوب  عنوانبه
 فرهنگ به خود گیرند، باید کوشید تا به مقبولیت اجتماعى برسد.

بدین معنا که نه از طریق وراثت و  ؛فرهنگ، یک امر اکتسابى است ـ اکتسابى بودن: 2
. درست به دشویم فراگرفتهدر قالب الگوهاى ژنتیکى، بلکه در قالب یادگیرى و تعلیم و تربیت 

مواجه هستیم. در حقیقت با استفاده از  هافرهنگهمین خاطر است که با تنوع بسیار فراوان 
به جامعه دیگر  یاجامعهمختلف یادگیرى، فرهنگ از نسلى به نسل دیگر و حتى از  هاییسممکان

 (45، 1381)مصباح یزدی،  .شودیممنتقل 
که البته با دو ویژگى پیشین نیز در سومین ویژگى فرهنگ  فرهنگ: یریپذتحولـ  3

هستند  ییهاانسانآن است. اگر فرهنگ امرى است که مخاطب آن  یریپذتحولارتباط است، 
پذیر آدمى  ، هم به لحاظ روحیات و خلقیات و افکار تغییراندگرفته قرارکه در یک نظام و گروهى 

نیز فرهنگى خاص  هاآنـ که  انسانى یهامجموعهپذیر از دیگر  و تأثیر یجوارهمو هم به لحاظ 
آغاز حیات خود، همواره  یهاسالبشر جز در  واقع درخود دارند ـ در معرض تغییر و تحول است. 

متفاوتى مواجه بوده است.  یهابافرهنگو جوامع قرار داشته و بدین لحاظ  یهاگروهدر انواعى از 
بین این  یارابطهو بدون شک عامل و  اندهکردرا احاطه  هاانسان، هافرهنگامروزه انبوهى از 

 (46، 1381)مصباح یزدی،  وجود دارد. هافرهنگ
 است. انعطافقابلا در اینجا مدنظر ما فرهنگ غنى اسالم است، که تا چه حد امّ

و  ییگراعلمفرهنگى را که اسالم بنا نهاد، داراى هدف و حیاتى است که ابعاد زیباجویى و 

به فعالیت رسانده و همه عناصر فرهنگى را  شدتبهرا  هاانسان یخواهآرمان و طلبى منطق
عنصر  ؛سازدینمانسانى جدا  ییهعال، عنصر فرهنگ علمى را از عنصر اخالق سازدیممتشکل 

وحدت فرهنگ را پیرو  ؛کندینمفرهنگ هنرى را از عنصر فرهنگ ارشاد اقتصادى تفکیک 
. عناصر فرهنگ نمایدیمه و متالشى شدن آن جلوگیرى وحدت روح آدمى قرار داده و از تجزی

اسالمى که در منابع معتبر، ادب، خصال، علم، اخالق به مفهوم عمومى آن و محاسن امور نامیده 
 (170، 1379جعفری، ) ، همگى درون یک مفهوم عالى به نام حکمت جاى دارند.شوندیم

از  هافرهنگرد که آن را در میان دیگر دو ویژگى دا یهافرهنگفرهنگ اسالمى نسبت به 
 برخوردار کرده است. اییژهوبرجستگى 

، اولین تحول را در محیط به وجود آورد که بوى از یاچشمهـ فرهنگ اسالمى مثل یک  1
فرهنگ و تمدن در آن وجود نداشت، آن سرزمین جاهلیت مرکز زایش فکر و فرهنگ ساخت. 

خویش بر فراز جهان گستراند، از مرزهاى عربستان سپس همچون خورشید جهان تاب چتر زرین 
 (56، 1384)کاشفی،  جاهلیت گذشت و در شرق و غرب گیتى گسترش یافت.

و  هافرهنگـ فرهنگ اسالمى در عین اصالت و شخصیت مختص به خود ـ مانند  2
معنا ولى این به این  ؛دیگر سود جسته است یهاتمدّنو  هافرهنگدیگر جهان ـ از  یهاتمدّن
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دیگر را پذیرفته باشد، بلکه عناصر مثبت و  یهافرهنگنیست که اسالم بدون هیچ تصرفى 
موجودى تازه پدید  هاآنرا جذب و در خود هضم کرده و از  هاتمدّنو  هافرهنگسازنده دیگر 

 (56، 1384کاشفی، ) آورده است.
باعث پویایى  تواندیمکه وقتى سخن از عوامل مؤثر فرهنگ در میان است، مراد عواملى است 

تثبیت یک فرهنگ گردد، یا بالعکس، تضعیف و انحطاط  اصطالحبهو ادامه حیات و موجودیت و 
 و مرگ یک فرهنگ را به دنبال داشته باشد.

باید توجه داشت که یک فرهنگ غالباً و نه همواره داراى یک حوزه جغرافیایى خاص است. 
، لزوماً خود را به گوییمیمیا فرهنگ مسلمانان سخن  به همین سبب وقتى از فرهنگ اسالمى

 (48، 1384)کاشفی،  .یمانکردهیک مرز جغرافیایى خاص محدود 
فرهنگ هماهنگى وجود داشته  دهندهتشکیلاولین عامل در فرهنگ این است که بین عناصر 

 ف خواهد.سست و ضعی هایبآسباشد، عدم هماهنگى این عناصر، فرهنگ را در مقابل موانع و 
برخاسته از عقاید و باورهاى مقبول جامعه  هاارزشو  باشد هاارزشهنجارها برخاسته از  مثالً

 باشد.
آن از  یرپذیریتأثکه عناصر فرهنگ از قوت بیشترى برخوردار باشد، به همان مقدار  قدر هر

نطقى و ، هر چه ما براى عقاید و باورهاى خودمان استدالالت مشودمیعوامل مخرب کمتر 
و آن را از عوامل  یمابردهمحکمى داشته باشیم، به همان اندازه میزان تقویت عناصر را باال 

 .یماکردهدور  زایبآس
و تنها به نیازهاى  برخوردار باشد یریپذانعطافسومین عامل این است که یک فرهنگ باید از 

با هر شرایط زمانى و مکانى ثابت و محدود بسنده نکند، بلکه بتواند در هر زمان و مکان و 
از  ؛ وبیگانه هضم نشود یهافرهنگ در تا. باشد بشر متغیر و زمانى مقطعى، نیازهاى گوىپاسخ

داشته  ینینشدلثمرات این پاسخگویى به نیازهاى بشرى این است که فرهنگ باید جذابیت و 
اى مخاطبان زمینه اعتقاد روانى بر ازلحاظعناصر جذاب و دلنشین فرهنگ  بر یهتکباشد یعنى با 

 امور را فراهم آورد. گونهیناو عمل به 
جدا  یاجامعهکه واضح و روشن است، فرهنگ امرى جدا از جامعه نیست و هیچ  طورهمان

، انگشت اشاره ما متوجه گوییمیماز فرهنگ نیست. در حقیقت، وقتى از یک فرهنگ سخن 
آن جامعه نفوذ کرده است. اگر فرهنگ به  پود و ارتروح، در  مثابه بهجامعه است و آن فرهنگ 

هاى خاصى ـ که آن نیز به ، جامعه نیز با مکانیزمبخشدیمیک جامعه قوام و حیات و موجودیت 
عقیده برخى جزء فرهنگ آن جامعه است ـ به انتقال، ترویج، تثبیت و تکامل آن فرهنگ کمک 

به مدد  «کنترل یا نظارت اجتماعى»و « یریپذعهجام». جامعه عمدتاً با دو مکانیزم عمده کندیم
موفق طراحى  صورتبهکه اگر  اندیدروناین دو عامل، دو عامل  واقع درو  شتابدیمفرهنگ خود 

بدیهى است در صورت که فرایند  ؛آیندیم حساببهو اجرا شوند، تضمینى براى تداوم آن فرهنگ 
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تزلزل و  هایینهزمشود،  روروبهشکست و ناکامى و کنترل یا نظارت اجتماعى، با  یریپذجامعه
 (51، 1384)کاشفی،  .آیدیمسستى و حتى فروپاشى فرهنگى نیز فراهم 

، فرهنگ یک جامعه در معرض دو جریان بیرونى که ماهیتاً تفاوت زیادى با هم دارند، روینا از
 از: اندعبارتقرار دارد. آن دو 

ین است که هر ملتى با نقاط ضعف و قوت و منفى و : تبادل فرهنگى اـ تبادل فرهنگى 1
تا نقاط مثبت فرهنگ دیگر را بپذیرد و نقاط منفى  کوشدیمو  شودمیمثبت فرهنگ خود آشنا 

 تبادل فرهنگى نه امرى ممکن که الزم است. روینا ازفرهنگ خود را اصالح کند. 
 یافتهسازمانو  شدهیزیربرنامهتهاجم فرهنگى عبارت است از تالش  ـ تهاجم فرهنگى: 2

تمام یا بخشى از یک یا چند گروه اجتماعى ـ فرهنگى یا ملت یا جامعه یا تمدن و یا دولت، براى 
خویش بر سایر  موردنظر، اخالقیات و رفتارهاى هاارزشتحمیل مبانى و اصول اجتماعى، باورها، 

 کهیطوربه یشانهاارزشر نظام و و تغییر د هاملتو ارائه اطالعات انبوه به  و جوامع هاگروه
منجر به تأمین سیاسى و اقتصادى و... کشورهایى بشود  تهاجم مورددر کشور  هاگیرییمتصم

 (53، 1384کاشفی، ) .کنندیمکه از این حربه استفاده 
و جزو عقاید، باور و  یک ضرورت در فرهنگ مسلمانان جای بگیرد عنوانبهپس حجاب اگر 

واقع خواهد شد، ولی اگر در عرف مسلمانان جای گرفت، تضمین  تهاجم موردر نماد گردد، کمت
برای بقای آن وجود ندارد، زیرا عرف همان رسومات و عادات متداول در میان مردم است، دارای 

 خاصیت تغییر و تحول.

 عوامل سیر نزولی حجاب در افغانستان

می، ویژگی خاصی دارد، چون هم یک کشور مسلمان با جغرافیای اسال عنوانبهافغانستان 
 هاییتقومآمار باال دارد وهم در حوزه  یافرقهدارای تنوع مذهبی و قومی است و هم در حوزه 

 مختلف.
 .کشدیمو امروز هم حاکمیت اسالمی را یدک  همان اسالم است هایناوجه مشترک همه 

لی شاهد این هستیم درست است که مردم افغانستان بیشترین آمارشان مسلمان هستند، و
 .شودمیبسیاری از معارف دینی به شیوه افراطی و تفریطی در این کشور اجرا 

 از چند عامل متأثر دانست: توانیمیمحجاب در افغانستان را  ازجملهبیشتر معارف دینی 
 یا متأثر از تفکرات مذهبی خاص بودند. – 1
 یا متأثر از قومی خاص بودند. – 2
 خاص. یامنطقهیا متأثر از  – 3
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در مسأله حجاب حاکم بود، در بعد مثبتش این بود که حیا و عفاف  آنچهدر تمامی این امور  
 عرفی بودن حجاب بود. اشیمنفو در بعد  در حد بسیار قوی حاکم بود

سؤال در این است که امروز چه عوامل باعث سیر نزولی حجاب در کشور مثل افغانستان شده 
 است؟

 عوامل ذیل را مؤثر دانست: توانیمیموردن این بحران در مسأله حجاب در به وجود آ

 مهاجرین

و مشکالت اقتصادی که به وجود آمد مردم افغانستان به کشورهای مختلف  هاجنگ اثر بر
جدی وارد نشد، ولی در عرصه حجاب  هاییبآسمهاجر شدند، در بسیاری از معارف صدمات و 

 متأثر شدند. مختلف یهافرهنگدیدیم که از 
با سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت اسالمی، بسیاری از مهاجرین از کشورهای مختلف 

 به کشور بازگشتند.
مفیدی را برای  یهافرصتو  وردهای خوبی برای مردم این کشور داشتدستا هاهجرتاین 

 را در عرصه علمی، فرهنگی و اجتماعی بالنده کرد. هاآننسل جوان داد و 
جدی به دنبال  هاییبآسخالی از آسیب نبود و  هامهاجرتدور داشت، این  نظر ازنباید  ولی
 به افغانستان بود. هافرهنگو یکی از این آسیب ورود انواع  داشت

بینانه و تحقیرآمیز به زن داشته، تاریخ این کشور همیشه نگاه کم کهییآنجا ازدر مسائل زنان 
 .آمدیمز حکومت طالبان به شمار این فرصت یک فرصت طالی بعد ا

 بر همین اساس زنان با چند رویکرد وارد افغانستان شدند:
بودند، نوع پوشش و  بازگشتهاز کشورهای غربی  مخصوصاًکسانی از کشورهای مختلف 

 .پسندیدندینمفرهنگ سنتی مردم را خیلی 
اق پوشش را تغییر داده باز سبک و سی رفتندیمکه از کشورهای اسالمی به افغانستان  هاآن
 بودند.

 لذا زنان افغانستان به چند حوزه تقسیم شدند:
 زنان که در افغانستان مانده بودند. – 1
زنان که از کشورهای مسلمان مثل ایران، پاکستان و کشورهای عربی وارد افغانستان  – 2

 شدند.
 زنانی بودند که از کشورهای غربی وارد افغانستان شدند. – 3

، با وضعیت سختی که بردندیمکه در افغانستان مانده بودند، در یک فقر فرهنگی بسر زنان 
 بودند. گرنظارهدر زمان طالبان تجربه کرده بودند، 
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تا حدود سعی در تبلیغ افکار و  زنان که از کشورهای مسلمان وارد افغانستان شده بودند
 تا حدودی مساعد نبود. هاآنی خودشان داشتند ولی محدود بودند، محیط برا هاییشهاند

خیلی زود وارد عرصه شدند، دو نوع فعالیت را به دست  هاآناما زنان که از غرب آمدند، 
 گرفتند:

 دفاع از هویت جدید خودشان. – 1
 اشاعه این فرهنگ به زنان دیگر. – 2

 برای هنجار کردن این وضعیت باز در دو حوزه کاری وارد شدند:
 و کوبیدن حجاب اسالمی حجاب وارداتیتبلیغات علیه  – 1
و کوبیدن و  آن به حوزه عرف عامیانه واردکردنخارج کردن حجاب از حوزه معرفت و  – 2

 تبلیغات علیه حجاب دینی.
و  رسمبهدیدیم که حجاب در افغانستان با قدمت و تاریخ درخشان  هایتفعاللذا بر اثر این 

خود  یحداقلاز یک حجاب  تواندیممروز یک زن کمتر و ا متهم شد اییفهطارسومات و عنعنات 
 .زندیمو خیلی راحت دست به تغییر و تحول آن  دفاع کند

در عدۀ معدودی اتفاق افتاده، ولی همین خطرش بسیار  گوییمیم آنچهالزم به ذکر است که 
 اگر اندیشیده نشود ممکن است فردا دیر باشد. ،باشدمیگسترده و فراگیر 

 «نهادمردم یهاسازمان»ا وهایجان

س از سقوط طالبان، همگام با حضور نظامی و سیاسی آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان، پ
 یهانهیزمدولتی و غیردولتی نیز در افغانستان حضور یافته و در  مؤسساتموجی از انجوها و 

نسبت  هایدواریامیاسی، س بازتر نسبتاً . ایجاد فضای تازه وفعالیت خودشان آغاز نمودندمختلف 
و  ، فرهنگیمختلف اقتصادی یهاعرصهبه آینده افغانستان و نیازهای فزاینده به نیروی کار در 

دولتی و خصوصی به افغانستان  یالمللنیب مؤسساتانجو ها و  یآسالیسانکشافی، باعث هجوم 
و  ، فرهنگیاقتصادی یهابرنامه، امورات و هافرصتو با اندک زمانی توانست تمامی  گردید

 .بگیرندانکشافی را به قبضه خود 

موضوع زنان، وضعیت زنان افغانستان و تفکرات درباره زنان بیشترین توجه انجوها را به 
خودشان جلب نمود، امروز در دورترین نقاط افغانستان شاهد فعالیت انجوهای هستیم که 

 شعارشان حمایت از هویت زنان افغانستان است.
ان زنان همیشه قربانی رسم و رسومات غلط بوده، درست است که زنان این وضعیت افغانست

را قبول کرده بودند و به محرومیت و مظلومیت تن داده بودند ولی از وضعیت خودشان راضی 
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نبودند، قبول کردن با رضایت تفاوت دارد، لذا همین عدم رضایت از نوع زندگی باعث شد که 
 مؤسسات گردد. جذب این یراحتبه هاآن

 هافرصتتخصصی در امور زنان بود، لذا تمامی  هاییکارگزاردولت نو پای افغانستان، فاقد 
بدون هیچ عامل  خودشان را یهابرنامه یراحتبه هاآنو  و برنامه به دست انجوهای خارجی افتاد

 .بردندیم یشپبهبازدارندۀ 
عناوین مختلف کارگاه و نشست برگزار  در افغانستان شاهد هستیم که انجوهایی خارجی با

 را موضوع کودکان و زنان به خود اختصاص داده. هاآن، عمده فعالیت کنندیم
، هر برنامه که رویکرد حمایتی باشدمیقشر در کشور  ینترمحرومزنان و کودکان  کهییآنجا از

، لذا با این شیوه گیردیمصد در صد قرار  یرشموردپذ راحتیبهاز زنان و کودکان را داشته باشد، 
 انجوها بر بسیاری از مقاصد که داشتند دست یافتند.

دیگری که این مؤسسات پیاده نمودند عمده فعالیت خود را  ایشدهیزیربرنامه هاییتفعالاز 
 .آورندیدرمبه اجرا  دورافتادهمحروم و  مخصوصاًبه والیات مختلف 

و با  شده حساب صورتبهخودشان را  یهابرنامهن امروزه انجوهای غربی در کشور افغانستا
 :برندیم یشپبهموارد ذیل  صورتبهیک مهارت و تخصص باال 

حجاب هستند و یا فاقد  یحداقلکه دارای یک  نحوه حضور کارشناسان از جهت حجاب - 1
 حجاب هستند.

 مختلط میان زنان و مردان، شکستن حریم میان زن و مرد. یهاکارگاه - 2
 تغییر نوع پوشش. – 3
 عامل بازدارنده از فعالیت و پیشرفت. ینتربزرگ عنوانبهمعرفی حجاب  - 4
 در حضور مردان. بدحجابیا  حجابیببرگزاری مسابقات ورزشی میان دختران و زنان  – 5
 .حجابیبکشاندن زنان به اماکن عمومی و نشان دادن تعدادی از زنان  – 6
و  مثل افغانستان با هدف تشویق ینتخاب ملکه زیبایی از کشورا یهشدحساببرنامه  – 7

 هابرنامه گونهیناشرکت زنان مسلمان افغانستان در 
 ترویج غنا و موسیقی در میان زنان – 8
 کشاندن زنان به ابتذال فرهنگی و فساد اخالقی. – 9

 ملی یهاارزش یفتضع – 10
 ایجاد بحران هویت برای زنان. – 11
 جلوه دادن خانواده ناکارآمدو  تضعیف – 12
 (1/324، 1390)محسنی،  خانوادگی در راستای مرد ستیزی یهاتفرقهدامن زدن به  – 13
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کارشناس و استاد در این نشست حضور پیدا  عنوانبهکسانی که  که گفته شد، طورهمان
ید کورکورانه این نوع حضور باعث مرجع تقل هستند، نامناسب، دارای حجاب بسیار بد و کنندیم

 .گیردیمعدۀ قرار 
، این شکستن باشدمیاختالطی  صورتبه اکثراً کنندیمکه اجرا  یهابرنامه هاآناقدام بعدی 

 ازجملهاجتماعی  هاییناهنجار، همین عامل بر بسیاری از گرددیمحریم عفاف بین زن و مرد 
 .گرددیم یبدحجابو  حجابییب

ان لباس و فرهنگ خاصی دارند و نسبت به نوع پوشش افغانستان هر والیت برای خودش
، سعی دارند ابتدا کنندیمخودشان بسیار متعصب هستند، کسانی که در این مؤسسات فعالیت 

به  به اهداف خودشان برسند، زیرا راحتیبه توانندیمپوشش محلی را تغییر داده، در اقدام بعدی 
 ا ندارند.زنان دیگر آن تعصب محلی ر ییریافتهتغپوشش 

و  بدحجاب، باشدمیکردن زن مسلمان در افغانستان  هویتیبدر راستای  هاآنتمام تالش 
 مهم دشمنان است. هاییتاولوکردن زنان از  حجابیب

، در بعد فرهنگی از فقر و محرومیت بیشتری برخوردار هایتمحرومزنان افغانستان با تمام 
مسؤولین این مؤسسات  ، تنفر و انزجار به وجود آورد.ندتوایممعرفی عامل این محرومیت  هستند،

زنان در افغانستان را ارجاع به نوع زندگی، حجاب و عنعنات  هاییتمحرومعامل بسیاری از 
 .دانندیممذهبی و ملی 

 یطفرـت و افراط رسیمیمکاش کنیم به این نتیجه ـبررسی و کن یخوببهتمام این موارد را اگر 
و عرفی بودن حجاب باعث سیر نزولی در  در این قشر شده پذیرییبآسباعث در مسائل زنان 

 این ضرورت گردیده است.
 یردولتیغ یهاسازمانکشورهایی غربی  ییژهو توجه موردبا توجه به مطالب که ذکر شد، در 

 است: توجهقابلفعال در افغانستان به مسائل زنان دارد دو نکته ذیل بسیار 
اکثر مردم آن به آب  کندیمبی داد  کمرشکنکمبود مواد غذایی و گرانی در کشوری که  – 1

 سوء، کودکان از اندمحرومامکانات رفاهی و آموزشی  ترینییابتدابهداشتی دسترسی ندارند، از 
اطفال را در جهان دارد، جای تأمل است که چگونه  یرم و مرگ، بیشترین برندیمرنج  یهتغذ

یا  بدحجابزنان  پررنگو حضور  ینهپرهز هاییلمفخشن، تولید  یهاورزشآموزش موسیقی، 
 .شودمیاول برای زنان و دختران تعقیب  هاییتاولو یمثابهبهو غیره،  حجابیب

صحنه آوردن زنان با  بر کسی پوشیده نیست که انجوهایی کشورهای غربی برای به – 2
اسالمی،  یهاارزشراستای از بین بردن و در  شدهحسابو احقاق حقوق زن، بسیار  یآزادشعار 

 زن و مرد و فساد اخالقی در جامعه است. قیدوشرطیبفرهنگ ابتذال برهنگی، اختالط  یجترو
 (1/330، 1390محسنی، )
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که در  اندکردهدر نتیجه باید گفت که استعمارگران برای افغانستان نقشه جدیدی را طراحی 
 جانبههمهآن را تهاجم فرهنگی  توانیماست و  رفتهقرارگ آن اسالم و هنجارهای دینی هدف

بسیار خطرناکی است که در فرایند آن مردم از فرهنگ خود فاصله  ییوهشنامید. تهاجم فرهنگی 
و از این طریق خود با میل و رغبت قلبی  شوندیمسمت فرهنگ بیگانه متمایل  و بهگرفته 

 صورتبهت که در آن دگرگونی اجتماعی . تهاجم فرهنگی فرایندی اسشوندیمتسلیم دشمن 
این است که چه چیز قادر است  سؤال. حال شودمیتدریجی از باورها شروع و به رفتارها ختم 

حاکم بر یک  یهاارزشنظام فرهنگی را دگرگون سازد؟ برای دگرگون کردن نظام فرهنگی و 
، 1390محسنی، ) آورد. حساببه ابزارها ینترمهماز  هارسانهو  پرورش و آموزش توانیمجامعه 

1/331) 

 در اختیار گرفتن مراکز آموزشی

مدارس و  هر کشور ترقی و تکامل هر جامعه در گرو عالمان آن جامعه است، هاییهسرما
 دانشگاه نبض هر کشور است.

بسیاری شدید را اعمال کردند، با حضور ناتو  هاییریسختگطالبان در بعد تحصیل زنان  
 وارد در عرصه تحصیالت شدند. هاآنسیاری خوبی در اختیار زنان قرار گرفت و ب یهافرصت

انجوهای خارجی از این محرومیت زنان استفاده نموده، شروع به ایجاد مراکز آموزشی بسیار 
اول اینکه بیشترین  گسترده نموده، برای در اختیار گرفتن این امر مهم دو فرایند در پیش گرفتند،

ن را در بعد آموزش زنان اختصاص دادند و در این راه از صرف هزینه دریغ خودشا یهاکمک
که پوشش و  غربی داشته باشند نکردند. دوم اینکه توجه ویژه به ساخت مراکز آموزشی با سبک

 .زندیمنوع حضور زنان حرف اول را 
که با  مبینییماین فرصت باعث شد که زنان به مدارج مهم علمی دست یابند،  ینکهباوجودا

 مانع تحصیل برخی از زنان گردیده عمالًوضع نامناسبی که در برخی از مراکز آموزشی وجود دارد 
 .است

 دانست. هاآنزنان و مخلط بودن  حجابییب توانیمیمرا این موانع  ینترعمده
است که به سیر نزولی حجاب در افغانستان نقش  پس مراکز آموزشی یکی دیگر از عوامل

 .کندیمایفا 

 نقش رسانه در تخریب حجاب

با وضعیت که در زمان  قرار گرفت، یارسانهافغانستان بعد از سقوط طالبان در هجوم و اشغال 
 ای حاکم بود باعث این هجوم گسترده گردید.طالبان بر جامعه رسانه
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ت قبل و و مجال هاروزنامهاینترنتی،  هاییگاهپاگذرا به آمار رادیو، تلویزیون،  صورتبهاگر 
در افغانستان چقدر وسیع و  هارسانهکه هجوم  یابیمیم دربعد از حکومت فعلی نگاه کنیم، 

امروز شاهد هستیم که در افغانستان نزدیک به  (1/331، 1390 محسنی،) است. یرکنندهغافلگ
نی تلویزیو یهاکانال 50و به تعداد  اندنمودهصوتی و تصویری آغاز به فعالیت  یهارسانه1400

 .باشدیممربوط به دولت  هایزیونتلواین  وچهاریسشروع به نشر برنامه کردند. بیش از 
غربی در افغانستان جایگاهی نداشتند، ولی امروز یکی  یهارسانه درگذشتهبا توجه به اینکه 

اسلحه در دست غرب در راستای تخریب فرهنگ مردم و ترویج فحشا و فساد در  ینتربزرگاز 
 ن است.افغانستا

بسیار اندک  و یا ادعا کنیم که در تمام این رسانه برنامه دینی یا به حدی صفر است توانیمیم
 .گرددیمارائه  محتوایبو 

 :کندیمدر افغانستان نقش رسانه در سیر نزولی حجاب به دو صورت روند طی 
 حضور فیزیکی یک زن در رسانه. – 1
 نامحسوسمحسوس و  صورتبهعلیه حجاب  تبلیغ – 2

 هارسانهحضور مناسب زنان در  -3

 است دردناکهای تصویری بسیار مثل افغانستان حضور نامناسب زنان در رسانه یدر کشور
 .کندیمطی  حجابییبرا در ترویج  نامطلوبو این خود یک فرایند بسیار 

 بر کسی پوشیده نیست. ی باالی رسانه بر جوانان و خانوادهتأثیرگذار
وجود ندارد، اگر فکری برای  یبدحجابدارنده در مسیر  در افغانستان عوامل باز کهییآنجا از

 این موضوع صورت نگیرد آینده بسیار تلخ را برای زنان باید شاهد باشیم.
به خود اختصاص  هاآنامروز در رسانه بیشترین مباحث را مسائل زنان و وضعیت اسفبار 

است، با  منصبصاحبو یا کسی که در این مورد  نیک کارشناس مسائل زنا کهیوقت ،دهدیم
، عامل تمامی مشکالت زنان را در البالی کندیمدر رسانه حضور پیدا  یناهنجاریک وضع 

 تبلیغ علیه حجاب و عفاف زنان است. عمالً، خود این امر کندمیجستجو  هاآنباورها و اعتقادات 
. ولی اندبهرهیبز کمترین امکانات زندگی در بسیاری از نقاط افغانستان، شاهد هستیم که ا

مبتذل را در میان مردم  یهابرنامهو انواع  بسیار فعال هستند هایلموباو  ایماهواره یهاشبکه
 یبآسو بیشترین  ، این امر باعث تغییر نوع پوشش در میان دختران و زنان گردیدهکنندیمترویج 

 .است جمعی زده یهارسانهرا به سیر نزولی حجاب در افغانستان 
 هاکتاباشتراکی از  صورتبه هاآنو  ود نداردـان وجـی برای کودکـدر جای که کتاب درس

و برای درس خواندن سر پناهی ندارند، شاهد هستیم که انواع نشریات با بهترین  کنندیماستفاده 
توزیع گردیده، مبتذل در میان همین کودکان و نوجوانان  یهاعکسو با  یزیآمرنگطراحی و 

 .کنندیممثل آب خوردن ترویج ناهنجاری  راحتیبه
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مردم  یرگدامندر کشوری که انواع و اقسام مشکالت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
 زودگذر متمرکز نمودند. محتوایییبو  دینییبخود را بر روی مسائل  یهابرنامهها است، رسانه

و این  گیردینمصورت  یارسانهفانه هیچ تالشی برای کنترل امروز در کشور افغانستان متأس
 خود مزید بر علت شده است.

، در کنندیمخودشان استفاده  یهارسانهاز زیبای زنان در جذب مخاطب برای  هارسانهامروز 
 .کنندینماین راه از هیچ کوشش دریغ 

و توان مقابله با امواج  دک استو ان یزناچکه رویکرد دینی دارند بسیار  یهابرنامهمتأسفانه 
 را ندارند. عظیم
 متمرکزشدهدر این نکته  هاآنو تمام تالش  کنندیمرسانه امروز در افغانستان غوغا  یجهنت در

 تاجرانو او را مثل زنان غربی ملعبه و بازیچه دست  که عفت و حیا را از زنان افغانستان بگیرند
 انسانیت کنند.

 وجود ندارد. هاآناملی بازدارندۀ در مسیر فعالیت راستا هیچ ع یندر او 
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 :نتیجه
است، منکر آن منکر یک ضرورت دینی  انکار یرقابلغیک ضرورت دینی  عنوانبهحجاب 

 .شودمیتلقی 
امروز در کشورهای اسالمی با تنوع که در کیفیت حجاب وجود دارد، باعث گردیده که این 

 گیرد. گسترده قرار تهاجم موردضرورت دینی 
لذا دشمنان  ،شودمیاجتماعی محسوب  هاییناهنجارحجاب عامل بازدارنده بر بسیاری از 

زیرا هر چه  اسالم همیشه سعی در تخریب معارف دارند که دارای اهمیت و ارزش باال هستند،
تخریب  تواندیمب رساندن و از بین بردن آن ـآسی میت باشد،ـی دارای اهـیک مسأله دین

 برای جامعه اسالمی به بار آورد. یترگسترده
، از بین رفتن آن و یا باشدمیمسأله در معارف دینی  ینترباارزشعفت، حیا و حجاب یکی از 

 بر پیکره جهان اسالم وارد نماید. یریناپذجبران هاییبآس تواندیمشدن آن  رنگکم
، کشور که باشدمیافغانستان امروز شاهد یک تهاجم وسیع فرهنگی در حوزه معرفت دینی 

، امروز متأسفانه سیر نزولی حجاب را در این باشدمیمهم آن  یهاشاخصهحیا و عفت یکی از 
 کشور شاهد هستیم.

زنان  مسائل، تمام امورات را در شده حساب یهاطرحاستعمار گران و اشغالگران با برنامه و 
ه گرفته و به مقاصد شومشان و از وضعیت سخت گذشته زنان در این کشور بهر به دست گرفته

 .یابندیم دست
 کسیچهجای تأسف است که هیچ عامل بازدارندۀ در مسیر فعالیت این مهاجمین وجود ندارد، 

 درراهرا  هاآن و ناخواستهحتی شاهد هستیم که خواسته  ،کندینمدرک  این خطر و بحران را
 .کنیمیمرسیدن به مقاصد شومشان یاری 

 موش خطر را درک کنیم.امید که فریاد خا
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 جذب جوانان به جلسات اخالق یهاروش

 

 1صدیقه حمیدی

 

 چکیده

ی، بدون داشتن که نیل به سعادت حقیقاخالق یکی از ابعاد مهم دین مبین اسالم است چنان
 یهاانسانن رو نیست. از همی ریپذامکاناخالق الهی و زندگی سالم جهت رشد و تکامل انسانی 

که جلسات  ورزندیمدر جهت دیگر سازی و تربیت اخالقی دیگران اهتمام  خودساختهوارسته و 
ح آداب جلسات، ترویج صحیهدف این  ترینمهم. باشدمیاخالق یکی از نمودهای بارز آن 

ب اقشار مؤثر در جذ یهاروششناخت  ازمندیناسالمی و حل مشکالت اخالقی جامعه است که 
 ی بر آنان است.تأثیرگذارمختلف بخصوص جوانان و 

 یهاوهیش که روشمند و با استفاده از آن استجذب جوانان به جلسات اخالق نیازمند 
ن و حدیث، برخی مؤلف کوشیده است با استناد به آیات قرآانجام گیرد. لذا  شدهتجربهدرست و 

 بیان کند. جذب آنان را یهاوهیشی این جلسات بر جوانان و تأثیرگذار یهاروش نیترمهماز 

بیان موعظه  الگوی شایسته، یهاروشاز  یریگبهرهبر اساس دستورات تربیتی دین اسالم، 
 یهاقصه م شخصیت آنان، بیان مثال و نقلحسنه، ایجاد رابطه عاطفی با جوانان و تکری

و استفاده  هایبدو انذار از  هایخوب، ترغیب و تشویق به میرمستقیغ، استفاده از بیان آموزعبرت
ذب جوانان به مؤثر در راستای ج یهاوهیش ازجملهاز تکرار و تلقین معارف و فضایل اخالقی 

 ت.جلسات اخالق و پرورش سجایای اخالقی در آنان اس

 روش، جلسات اخالق، مربی، فضایل اخالقی. کلیدواژه:

                                                 

 کارشناس ارشد کالم اسالمی. 1
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 مقدمه

مردمی و  یهاتیفعالعلمی ـ کاربردی در  یهاروشیکی از مباحث مهم روز، استفاده از 
در عرصه مباحث دینی است چنانکه بخش مهمی از توفیقات انبیاء و اولیای  ژهیوبهاجتماعی 

را  هادلو  شدندیماست که از طریق آن وارد  ییهاروش به خاطر، هاانسانالهی در تربیت 
 .کردندیمخود جذب  یسوبه

 هاآنمناسب تربیتی برای پرورش سجایای اخالقی در جوانان و جذب  یهاروش یریکارگبه
، فساد و تباهی در جامعه، یعدالتیبانحراف،  هرگونهاز  یریبر جلوگبه جلسات اخالق، عالوه 
ز امنیت و آرامش برخوردار شود و مردم با اطمینان و آرامش در کنار سبب خواهد شد تا جامعه ا

 یکدیگر زندگی کنند و برای تکامل خود و جامعه قدم بردارند.

باید در جلسات اخالق استفاده کرد تا  ییهاروشکه از چه  شودمیحال این سؤال مطرح 
ن را به خود جذب کند؟ که جوانا خصوصبهکارآمدی بیشتری داشته باشد و اقشار مختلف جامعه 

-شرو نیا ازتبیین برخی  درصدد: ظام تربیتی اسالم و سیره معصومیناین نوشتار بر اساس ن
 .هاست

و از طریق مطالعه کتب مربوطه و بخشی هم برگرفته  یاکتابخانهروش این مقاله تا حدودی 
 .باشدمیدرس اخالق  یهاردهاز تجارب نویسنده از شرکت در جلسات و 

« جذب جوانان به جلسات اخالق یهاروش»در طی نگارش مقاله، کتاب مستقلی در باب 
با موضوع تبلیغ، تربیت و اخالق در ذیل عناوینی همچون  ییهاکتابدیده نشده ولی این بحث در 

است. در این میان کتاب  شدهاشارهتبلیغ بدان  یهاوهیشتربیت دینی یا اخالقی و  یهاروش
به این بحث پرداخته  یترجامع طوربهنوشته سید مهدی موسوی کاشمری « تتربی یهاروش»

 و راهکارهایی را در این زمینه ارائه نموده است.

ها در محافل و جلسات شرو این از یریگبهرهبه امید آنکه معلمان و مربیان اخالق بتوانند با 
 محافل کنند. گونهنیا، جوانان را جذب شیپ از شیباخالقی، 

 ضرورت برگزاری جلسات اخالق ـ1

. آدمیان، هر بخشندیمفضایل اخالقی، ساختار معنوی انسان هستند که هویت او را شکل 
است. از سوی دیگر، رذایل  ترکامل هاآنباشند، ابعاد معنوی  مندبهرهچه از اخالق نیکو بیشتر 

 (19، 1382واثقی راد،) اخالقی کاستی در کمال نفسانی و شخصیت معنوی است.
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هر کتاب یا سخنرانی یا رفتار عملی که افراد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، دگرگونی در نظام 
اخالقی و تحول در نظام فکری ایجاد کند، رفتار افراد را در جهت مثبت و کمال تغییر دهد، درس 

 اخالق است.

د، این جلسات از به دلیل تعاملی که بین افراد با مربی اخالق در جلسات اخالق وجود دار
ی آن بیشتر است، بنابراین مالک این جلسات، بیان رسا تأثیرگذاراهمیت خاصی برخوردارند زیر 

گذاشته در آنان  یجابهی بر افراد و اثر مثبت معنوی تأثیرگذارو شیوا نیست بلکه معیار، میزان 
 هست.

درس اخالق نیاز  در هر مرحله و رشد معنوی که باشد، نیازمند درس اخالق است. یهرکس
خود معلم اخالق بودند، پای درس اخالق نیز  کهچنانآن. مردان بزرگ هاستانسانمعنوی همه 

معنوی خود را  یهاارزشاز درس اخالق نیست، جز آنکه  ازینیب کسچیهتند بنابراین سنش
 نشناسد و کمال خود را نداند.

به خاطر   برخوردارند زیرا یاژهیویت البته در میان مخاطبین جلسات اخالق، جوانان از اهم
قدرت اراده و توان جسمی که دارند، نسبت به سایرین، آمادگی بیشتری جهت پذیرش و کسب 
فضایل اخالقی و پیشرفت معنوی دارند لذا باید تالش مربیان و متولیان این جلسات در جهت 

 باشد.جذب جوانان و ایجاد شوق و میل به حضور در جلسات اخالق، بیشتر 

حرکت علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه را در جهت کمال قرار دهد  تواندیم آنچه
زندگی رهایی بخشد و آن را در راستای اهداف الهی قرار دهد، درس  یهابستبنو جامعه را از 
 اخالق است.

 ـ روش الگودهی2

تربیتی که مورد  یهاروشاست به همین جهت یکی از  ریپذ الگوطلب و  انسان ذاتاً الگو
 (55، 1386)رشیدپور، ، روش الگویی است. قرارگرفتهتأیید پیشوایان دینی و مکاتب الهی 

)دهخدا( در این روش مربی اخالق  باشدمیالگو به معنای سرمشق، مقتدا، اسوه، قدوه و ... 
دین گونه ی قرار دهد و بدر معرض دید متربّ عمالًنمونه رفتار و کردار مطلوب را  کوشدیم

موقعیت اجتماعی او را دگرگون کند تا او به پیروی بپردازد و حالت نیکویی، مطابق با آن عمل 
 نمونه در خویش پدید آورد.

را به محسوس و  رملموسیغ یهاتیواقعروش الگویی به دلیل آنکه روشی عملی است و 
 های تربیتی است.ترین روشتأثیرگذار، از کندمیعینی تبدیل 
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حسنه و  یاسوه عنوانبه )ص(و پیامبر گرامی اسالم )ص(ن کریم نیز، حضرت ابراهیمدر قرآ
بارز اسوه  یهانمونهاز  )ص(. دلسوزی، محبت و رأفت رسول اکرماندشدهیمعرفالگوهای نیک 

 :سازی و اسوه دهی است. گرچه الگوهای اصلی ما در طریق تربیت و کمال انسانی، معصومان
، انسان رهرو، به الگوهای میانی و کسانی که قسمت حالنیدرعاتی ندارد که هستند ولی این مناف

با او نیز هستند، توجه  زمانهمای از این راه را رفته و در همان مسیر طی طریق کرده و عمده
 ( 144، 1386موسوی،) داشته و شیوه زندگی و مشی آنان را، سرمشق عمل و رفتار خود قرار دهد.

 یریگشکلربیت اخالقی فرد و احیای شخصیت وی، نقش محوری دارد زیرا ارائه الگو در ت
انسان قرار  فرا راهاخالقی و شخصیت ارزشی، درگرو الگو و سرمشقی است که در  یهاستهیبا

تر باشد، انسان در سیر تربیتی و رسیدن تیباشخصالگو و سرمشق کامل و جامع و  هرقدردارد، 
 خواهد بود. ترموفقبه کمال مطلوب خویش، 

 طوربهنکته بسیار ظریف و دقیقی که در این روش تربیتی وجود دارد، این است که مربی 
 جهیدرنت. دهدیمانجام  میرمستقیغ طوربهو کار تربیتی را  پردازدینممستقیم به کار تربیتی 

این روش ی است؛ زیرا در ، حفظ شخصیت متربّگرددیمش عاید رو این ازکه  یادهیفا نیتربزرگ
و مسائل تربیتی  کندمیمربی کاری به متربی ندارد این متربی است که خود را به مربی نزدیک 

به کمال، به سمت مربی  یابیدستده و خود جوان برای مآاز حالت تحمیلی و القایی بیرون 
که جوان در  ردیگیمت أمربی اخالق، از اینجا نش یسوبهو علت حرکت جوان  دینمایمحرکت 
مربی، با رفتارهای کمالی وی برخورد کرده و در برابر آن کماالت، شیفته و جذب  اارتباط ب

 و مجذوب آن خواهند شد. درآمدهفطرتاً در برابر کمال به خضوع  هاانسان. بدیهی است گرددیم
 د مهذب باشند زیرایین مربیان اخالق قبل از ارشاد زبانی، با، بنابرا(247ـ248، 1386رشیدپور،)

را به هدایت و ارشاد رهنمون خواهند  هاانسانو  اندبودهکماالت معنوی و روحی خود عامل جذب 
 .(248ـ247، 1386)رشیدپور، شد. 

 اندعبارتالگوی شایسته و مربیان اخالق که در جذب جوانان مؤثر است،  هایویژگیبرخی از 
 از:

 ـ هماهنگی گفتار و عمل2ـ1

که واعظ، به آنچه  شودمیز انجام معصیت( زمانی محقق اثر موعظه )رقت قلب و ترس ا
 یلقلقهمعتقد و عامل باشد زیرا در صورت عمل نکردن او به مورد وعظ، پند وی فقط  دیگویم

 .کندمیو در دل شنونده تأثیر ن لغزدیمزبانی خواهد بود که همانند باران روی سنگ صاف 
 (1/44)کلینی،
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 ییروگشادهـ 2ـ2

باید در زندگی اجتماعی به همراه خود داشته و از آن استفاده  هاانسانرهایی که یکی از ابزا
 باز و شاداب باشد. اشچهرهاست، یعنی انسان متبسم بوده،  ییروگشادهنمایند، 

را دوست  ییروگشاده، هاانسانکه همه  دیآیمبا بررسی روحیات مختلف، این نکته به دست 
، بدون تردید گذاردیم یجابهروانی، اثراتی در افراد مقابل  نظر ازدارند و طالب آن هستند و 

. ترندموفق گرانیدبرخوردارند، در زندگی اجتماعی از  ییروگشادهخوشرویی و  افرادی که از
 (1386،179)رشیدپور،

 «بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه»: دیفرمایمدر اوصاف افراد متقی  )ص(حضرت علی
پوشیده و مستور  طوربهتقوا، غم و اندوهش در عمق جانش  همام( شخص با ، خطبهالبالغهنهج)

 .خوردیمآثار انبساط و نشاط به چشم  اشچهرهوجود دارد ولی در 

باشند تا آنان جذب  روگشادهو  برخوردخوشمربیان اخالق نیز باید در برخورد با جوانان، 
 سخنان و نصایح آنان در جلسات اخالق گردند.

 موعظه حسنه ـ روش3

روش با توجه به  نیا (1383)اصفهانی، موعظه به معنی بازداشتند همراه با ترساندن آمده است 
تذکر داده شود که قلب شنونده از  یاگونهبه، موعظه یعنی کارهای نیک شودمیفطرت اجرا 

 (1/373، 1363طباطبائی،) تسلیم شود. جهیدرنتشنیدن بیان آن رقت پیدا کند و 

و  حقبهدعوت  یهاروشمجید یکی از است که صریحاً در قرآن ییهاوهیشیکی از موعظه 
ادع إلی سبیل ربّک »: دیفرمایمکریم است. قرآن ذکرشده )ص(تربیتی رسول خدا یهاوهیشاز 

 پروردگارتکمت و اندرز نیکو، به راه با ح ؛بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن
 .«به روشی که نیکوتر است، استدالل و مناظره کن هاآنا و ب دعوت نما

 عنوانبهلقمان حکیم  یهاموعظهمختلف قرآن و  یهاسورهانبیای بزرگ در  یهاموعظه
« حسنه»به « موعظه»پندهای جاوید و همیشگی برای هدایت ما ماندگار است. مقید ساختن 

خشونت،  هرگونهکه خالی از  افتدیمشاید اشاره به این باشد که اندرز در صورتی مؤثر 
 (1385،11/456شیرازی،) حس لجاجت مخاطب و ... باشد. کیتحر ، تحقیر طرف مقابل،ییجویبرتر

مثبت )فضایل و رفتارهای مطلوب( و  امور مختلف دنیایی و آخرتی، مسائلموعظه حسنه در 
 ممکن و قابل اجر است. رفتارهای ناپسند( و حتی امور خانوادگی منهیات، رذایل و)امور منفی 
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هدف از موعظه، ارتقای سطح تربیت و فرهنگ و ترویج فضایل اخالقی و تعظیم شعائر است، 
برخاسته از ترک واجب یا ارتکاب کار حرامی نباشد یعنی الزم نیست تا از شخصی گناه یا  اگرچه

رین هدف از این زند که به خاطر جلوگیری از آن این کار واجب شود. بلکه بیشت ترک واجبی سر
 شودمیمصونیت در جامعه، نسبت به جرم و سرپیچی از وظیفه، محسوب  ایاحعمل، پیشگیری و 

 (62، 1386)موسوی کاشمری، و نهی از منکر است.  معروفامربهو همین نیز تفاوت آن با 

 ـ روش عاطفی4

ست، مهرورزی و که در امر تربیت اخالقی و رشد معنوی آنان مؤثر ا یکی از نیازهای جوانان
. اصوالً محبت در تربیت نقش کلیدی دارد و بهترین نوع رابطه بین هاستآنمحبت کردن به 

حسینی زاده، ) .باشدمیبر اساس محبت است زیرا رابطه طبیعی  یارابطهمربی و متربی است، 

1380) 

، تربیت و نندکیمبه جامعه بشر کرده و  افتهیتیترب یهاانسانخدماتی که  ترینمهمیکی از 
و بدیهی است انگیزه این  رسالت انبیا الهی نیز همین بوده است نیتربزرگکه  هاستآنتهذیب 

کرده و زحمت  مندعالقهکه شخص مربی را به سرنوشت محبوب خود  کار بزرگ، محبت است
 .دینمایمتربیت را بر او آسان 

از لوازم الگو شدن برای  پسنددیمعشق به متربی و پسندیدن برای او، آنچه مربی برای خود 
داند که رنج و ناراحتی را این می )ص(ن مجید یکی از صفات مهم رسول خدامتربی است، قرآ

لَقَدْ جَاءَکُمْ »مردم برای او سخت بوده و حضرت نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان بوده است: 

برای مردم دلسوز  قدرآن ،«رِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّحِیمرَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَ
 خود را هالک کنی. کهنیاشدید بیندازی و یا  زحمتبهبود که خدای متعال فرمود: نباید خود را 

تشکیل  درراه )ص(رسول خدا زیانگرتیحالم و توفیق یکی از عوامل مهم رشد اس دیتردیب
و محبت بیکران و عام او  ییخونرمانسانی،  یهاکرامتو سرشار از فضایل و  نمونه یاجامعه

یت دانست و راز موفق «پیامبر رحمت»نسبت به همه نوع بشر بود. تا جایی که خداوند متعال او را 
 او را در همین امر معرفی کرد.

تربیت و  که در دیآیم حساببهمهم آدمی  یهاهیسرماعواطف استعدادی است فطری و از 
. بسیاری از اوصاف پسندیده از قبیل احسان به مردم، کندمیکسب فضایل نقش اساسی را ایفا 

از عمق جان انسان  برخاستهاز عواطف پاک و احساسات  ...و  یسپاسگزار ،رحمصله، ینوازمیتی
 .ردیگیمنشأت 
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ربی اخالق الزم ، بدین معنی که هم مکندمیسویه را بازی  در امر تربیت، عواطف نقش دو
است برای اثرگذاری بیشتر و بهتر تربیت، از عطوفت و مهربانی استفاده کند و هم عواطف جوان 

 صحیح شکوفا ساخته و پذیرش فضایل اخالقی را فراهم نماید. یاگونهبهرا 

بسیار مؤثر و  یهاروشمحبت، فلسفه و اساس تربیت است، اظهار آن نیز از  همچنان که
باید دیواری از ترس و وحشت بین  کنندیم. برخی گمان دیآیمحقق آن به شمار کارآمد در ت

 طوربهبتواند  فرضاًباشد تا تربیت، جامه عمل بپوشد. ولی غافل از اینکه اگر ترس  یمتربمربی و 
تا وقتی این اثر هست که عامل ترس نیز  جزیی و محدود سرپوشی بر صفات ناهنجار بگذارد

های زشت با قدرتی بیشتر که حاصل سرکوبی محض برطرف شدن آن، خویهبموجود باشد ولی 
فراوان گویای این حقیقت  یهاتجربه کهیدرحالو انباشته شدن آن است، خود را نشان خواهد داد. 

از  ترموفقاست که ابزار محبت و احساس اطمینان و اعتماد حاصل از آن، در امر تربیت، بسیار 
 .دانندیمصاحبان این روش، خود را در این زمینه بسیار موفق و ظفرمند عامل ترس بوده است و 

 (85، 1386موسوی کاشمری،)

، با او سخن زیآممحبتجوان، الزم است مربی با زبانی نرم و  یراخالقیغدر برابر رفتارهای 
فهم او بازگو کند و با دادن شخصیت و فرصت فکر  درخوربگوید و زشتی کارش را با زبانی 

دن به او، هم زمینه رشد اخالقی و اجتماعی او را فراهم آورد و هم وجدان و انصاف خود او را کر
 بیدار کند تا خود نسبت به آن عمل تمایلی نشان ندهد.

را به دین جذب و  هاآن توانندیمبنابراین مربیان اخالق، با محبت و مهرورزی به جوانان 
 اخالقی کنند. دینی و فضایل یهاتیهدارا متوجه  هادل

 ـ روش تکریم شخصیت5

 روازاینکرامت و بزرگواری از عوامل مهم سالمت رفتاری و حاکی از تربیت مطلوب است، 
 در کنار مهرورزی و عطوفت، باید روح بزرگواری را در جوان درمید و شخصیتش را احیا کرد.

فاقد شخصیت و که شخص بزهکار  شودمیناشی  آنجا ازو فساد  هایبزهکاربسیاری از 
 .کندمیکرامت نفس است؛ زیرا کسی که خود را گرامی بدارد از هوا و هوس پیروی ن

و در کارها  شدهشمرده، شخصیتش محترم ترهابزرگجوان یا نوجوان دوست دارد تا از ناحیه 
دیگران باشد. به  قبول مورداو در امور مختلف  یهاییتواناطرف مشاوره بزرگترها قرار گیرد و 

را بر عهده بگیرد، در این  بزرگ یهاتیمسئولاو اعتماد شود و در موارد هم به فراخور حالش 
صورت روح جوان آماده پذیرش هر نوع عرضه تربیتی خواهد بود وگرنه ممکن است حتی از 

و به راهی دیگر رود. سیره قبول هر سخنی گر چه صد در صد حق و به سود او باشد، امتناع ورزد 
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نیز گویای همین امر است که آن حضرت در سپردن کارهای بزرگ به افراد،  رم)ص(اکپیامبر
 یهاتیمسئول، در دادن افتییم یاقتیل باو اگر جوان مؤمن و  گرفتیمآنان را در نظر  یهااقتیل

آنان را بر دیگران در این خصوص ترجیح نیز  بعضاًو  دادینمبه او، هیچ تردیدی به خود راه 
 (61، 1386وسوی کاشمری، )م .دادیم

 هاآنتکریم شخصیت جوانان از سوی مربی اخالق، دارای سه پیامد مهم است که هر یک از 
 :رودیمتربیتی خود، از عوامل عمده به شمار  یهادادهی تأثیرگذاربرای مربی، در راستای 

و او را به  ندکمیرا در متربیّ برانگیخته و تقویت  نفساعتمادبهتا حد زیادی  ـ این عمل1
 گفتیم سنگ بنای اول تربیت است. همچنان کهو این امر  سازدیمارزش وجودی خویش واقف 

تا اعتماد شخص مورد تربیت به مربی خود جلب گردد و محبت  شودمیـ این روش موجب 2
 جهیدرنتبه سعادت و سرنوشت خود بداند و  مندعالقهاو در دلش جای گرفته و او را دلسوز و 

 و اشتیاق پذیرا باشد. یمندعالقهتربیتی او را با  یهاهداد

ایمان و اعتقادی آنان بارور نگردیده و هنوز مراحل  یهاهیماـ در بسیاری از افراد که هنوز 3
، انگیزه عمل صالح و کار خوب ضعیف و کمرنگ است و لذا گذرانندیمابتدایی و تکوین خود را 

غافل  توانینماشخاص، از نقش تشویق و تمجید  گونهنیا برای ایجاد انگیزه حرکت و عمل در
 (.78، 1386)موسوی کاشمری،بود. 

 ییگوقصهـ روش تمثیل و 6

تربیتی قرآن کریم و رسول  یهاوهیشبیان مثال و تشبیه امری معقول به محسوس، از 
رار است. مثال زدن، مفاهیم بلند معنوی و عقلی را در سطح درک و فهم همگان ق )ص(اکرم

 .دهدیم

، نینشدلرسا و  صورتبهرا عینی و ملموس و  هاتیواقعاین روش تربیتی به دلیل اینکه 
بیان  حال نیع در، جذاب و برانگیزاننده است و کندمیبه متربی القا  یآسانبهمطالب سخت را 

 .کندیماست و خرد او را به تفکر وادار  دارگریبمطلب از طریق تشبیه و تمثیل برای مخاطب 

 هاداستاناز واقع است که بخش زیادی از قرآن کریم را  کنندهتیحکاقصه، داستان پند آموز و 
گذشته تشکیل داده است. در قرآن هدف از بیان قصه و سرگذشت  یهاامتو قصص پیامبران و 

 پیشینیان، عبرت گیری صاحبان اندیشه ذکر شده است.
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ان نکات اخالقی، میان دستورهای مختلف عبادی، که با بی آن استقرآنی  یهامثالویژگی 
، تمرین و تذکری برای یاد خدا باشند و بذر لحظه هرتا  اندشده پراکندهسیاسی، اجتماعی و ... 

 (15/125، 1363طباطبائی،) غفلت و رذایل را در هر موقعیتی بخشکانند.

ر و به یاد خدا انداختن زدا، ابزاری جهت موعظه و باعث تذک غفلت ،گرتیهدا تواندیمقصه 
بنابراین، روش داستان و مثال برای ؛ شودمیسبب اطمینان قلب انسان  نهایت درمؤمنان و 

 الگوسازی علمی در تربیت اخالقی بسیار مؤثر واقع خواهد شد.

 میرمستقیغـ روش بیان 7

رد آن را به فرد مو یبه صورتدر این روش، شخص مربی پیام خود را نه با صراحت بلکه 
 کندمی احساسکه آن شخص، خطاب را متوجه خود  یحالنیدرعکه  کندمیتربیت خود منتقل 

و احیاناً مقاومت در پذیرش آن نیز جلوگیری  هاآنکه از تحریک احتمالی احساسات و عواطف 
که به کم اثر بودن روش مستقیم  شودمیکرده است، اهمیت این روش در تربیت وقتی نمودار 

 نسبت به نسل جوان توجه داشته باشیم. خصوصبهروز و در جهان ام

 ـ ابهام7ـ1

گاهی الزم است مربی، برای انتقال پیام تربیتی و اصالحی خود، صاحبان یک صفت یا کار 
مبهم ذکر کند و نامی از کسی به میان نیاورد  صورت بهزشت را که در مجلس او حضور دارند 

و سپس « ...اندیمردمو آنان چه بد  اندزشترای فالن صفت برخی از مردم دا»بگوید:  نکهیا مثل
یا اینکه در حضور آنان دارندگان  ؛ وسخن بگوید هاآندر تقبیح آن صفت و یا کار ناشایسته با 

بعضی افراد دارای چنین ویژگی »بگوید:  مثالًرا تحسین و تمجید کند  هاآنصفت متضاد با 
از تأثیرات  برکنارکه شنونده  است نیایات این صورت صوصاز خ« هستند و خوشا به حال آنان...

خاص قضاوت خود، آزادانه درباره زشتی و یا خوبی یک رفتار  یهاتیجمعو  هاتیشخصو نفوذ 
و نسبت به وجود یا  داردیمو نگاه خود را تنها به خود عمل معطوف  ندینشیمخاص به داوری 
 .شدیاندیم یدرستبهعدم آن در خود، 

 ـ هنر 2ـ7

، دیگویمبا مخاطبان خود سخن  میرمستقیغاز آن است که به گونه  ییهاجلوهمقصود از هنر، 
مختلف  یهاگروهو وسیع آن در  کنندهنییتعاز قبیل فیلم، نمایش، نقاشی و طراحی و ... که تأثیر 

 (94، 1386موسوی کاشمری، ) نیست. انکارقابلمردم 
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 روش تبشیر و انذار

که مکمل یکدیگرند. مربی باید همزمان به هر دو توجه داشته  اندیتیتربذار دو شیوه تبشیر و ان
. بیم و امید، خوف و رجاء در هدایت و دهدیم« بیم»و انذار  بخشدیم« امید»باشد؛ زیرا تبشیر 

 کمال یابی انسان نقش اساسی دارند.

. اکثر مواردی که این اندادشدهیمبشر و منذر  عنوانبهدر آیات متعددی از قرآن، انبیاء بزرگ 
و این شاید به جهت فهماندن پیش بودن  ذکرشدهدو واژه در کنار هم آمده، بشارت مقدم بر انذار 

بیشتر واژه انذار در  یریکارگبهو بخشندگی او بر عذاب اوست ولی  رحمت الهی بر غضب او
 آن در نفوس دارد. تریعمومثیر بیشتر و از تأ یانشانهابزار کار پیامبران، خود  عنوانبهکتاب الهی 

 (1386،116موسوی کاشمری، )

، انسان را نسبت به کارهای ریتقدقابلترغیب و تشویق و یاد نیک از رفتار و گفتار شایسته و 
و تحمل  بخشدیممثبت خویش امیدوار نموده، شوق و رغبت او را نسبت به تداوم راهش فزونی 

 .کندمیسان آسان امور بسیار سخت را برای ان

زیرا نظر به اینکه افراد بشر دارای خصایص و اخالق متفاوت هستند،  انذار نیز در امر تربیت و
بنابراین قوام زندگی اجتماعی و تأمین ؛ همیشه و در همه حال ترغیب و تشویق کارساز نیست

آوردن زمینه  امنیت عمومی و حفظ و حراست از جان، مال، ناموس، دین و فرهنگ مردم و فراهم
، تربیت و حرکت در مسیر کمال، مستلزم یخودسازمناسب برای تالش همگانی در امر 

 راهکارهای دیگری است که انذار و وعید و تنبیه از آن جمله است.

مربیان اخالق ضمن استفاده از هر دو روش تشویق و انذار باید توجه داشته باشند که استفاده 
جوانان، نه با امید و تشویق  خصوصبهباشد که افراد تحت تربیت  یاگونهبهاز این دو عنصر، 

 مغرور گردند و نه با ترس و تهدید مأیوس شوند.

 ـ روش تکرار و تلقین9

ورود حقایق و معارف به قلب، تلقین و تکرار است. نقش تلقین در این  هایراه نیمؤثرتراز 
، 1386موسوی کاشمری،) نیز همین باشد. است و شاید راز تکرار بسیاری از ذکر لیبدیبخصوص 

170) 

برای مبارزه و تضعیف یکی صفت ناهنجار و  هاراهروانشناسان، تلقین را یکی از مؤثرترین 
و با این روش به مداوای بیماران روحی و حتی  دانندیمآدمی  درروانجایگزینی خلقی پسندیده 

 .پردازندیمجسمی خویش 
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باشد و هم در افساد فرد و جامعه  اثرگذارتربیت و اصالح افراد  هم در امر تواندیماین روش 
ش برای روازایننقش بازی کند چنانکه در طول تاریخ رهبران و مربیان مکاتب حق و باطل 

 .اندکردهاستفاده  اهدافشانپیشبرد 

 کمتر ازاست و تأثیر آن  تیپراهمنقش تلقین و تکرار در تربیت و دیگر سازی نیز اساسی و 
از طریق تلقین و القای باورهای دینی در  توانندیمخود تلقینی نیست. معلمان و مربیان اخالق 

جوانان که از آمادگی بیشترین برخوردارند، به  مخصوصاًاذهان و نفوس افراد تحت تربیت خود 
 بزرگی دست پیدا کنند. یهاتیموفق

ا او مطمئن شود که سخنانش از اگر مربی بتواند اعتماد فرد تحت تربیت خود را جلب کند ت
باشد، این روش بسیار  ترپرجاذبهو  ترمقبولروی اعتقاد و باور است و شخصیت مربی در نزدش 

 (1386،173موسوی کاشمری، ) مؤثر خواهد بود.
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 عوامل استحکام خانواده از دیدگاه اسالم

 

 

 1سیده سمیه صدیقی

 

 

 

 

 چکیده

 ست کهگفت این خانواده ا توانیم کهیطوربهرکن در جامعه است،  نیترمهمخانواده 
شرفت اهداف ، خانواده محکم و منسجم، موفقیت زیادی در پیکندمیسرنوشت جامعه را تعیین 

؛ اموری شودمی اسالم رعایت برخی مسائل باعث تحکیم خانوادهفرد و جامعه دارد، از دیدگاه 
 ... ومانند رعایت حقوق یکدیگر، آراستگی ظاهری و باطنی، تعامل صحیح با یکدیگر 

ستحکام خانواده نگاشته شده، به بیان برخی عوامل ا یاکتابخانهدر این نوشتار که به روش 
 .شودمیاز دیدگاه اسالم پرداخته 

 خانواده، استحکام، فضائل اخالقیتقوا،  :دواژهیکل

                                                 

 دانش پژوه دکتری کالم اسالمی. 1
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 مقدمه

اولیه بشری است که برای نیازهای مادی و روانی بشر است، در  یهانظامخانواده یکی از 
اساسی شده و از آن استحکام الزم برخوردار  یهاچالشعصر حاضر نظام خانواده دچار مشکالت و 

 سقوط جامعه شود. همین امر )تزلزل نظام خانواده( باعث بساچهو  نیست

روابط  ینهیزم دراسالم، جایگاه خاصی برای خانواده قائل است و با بیان مسائل مختلف 
، اموری مانند حقوق زن و شوهر نسبت به دینمایماعضای خانواده، بر تحکیم خانواده تأکید 

عوامل  ازجملهیکدیگر، کسب درآمد صحیح، رعایت تقوا، صبر و گذشت در مشکالت زندگی و ... 
 تحکیم خانواده از دیدگاه اسالم است.

 مفهوم شناسی

خانواده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر 
، برادر و خواهر در ارتباط متقابل هستند و فرهنگ مشترکی پدر ، مادر،فرزندان شوهر، زن، عنوانبه

 میشویم، در یک نگاه ساده متوجه کنندیمبه نام خانواده زندگی و در واحد خاصی  اندآوردهپدید 
 رسوم و آدابخانواده، یک زن و یک مرد است که مطابق  یدهندهلیتشککه عناصر اصلی 

 هاآنو بعد فرزند یا فرزندانی بر جمع  اندبستهاجتماعی خویش با یکدیگر پیوند زناشویی 
 (1361،4بهشتی،) است. شدهافزوده

، خانواده اصل و پایه شودمیت تحکیم خانواده، به بحث اهمیت و جایگاه خانواده مربوط اهمی
، به سعادت و شقاوت خانواده بستگی دارد و موفقیت یاجامعهاجتماع است و سعادت و شقاوت هر 

و استحکام خانواده موجب موفقیت و توسعه جامعه و در مقابل ناکامی و تزلزل خانواده موجب 
 .شودمیاجتماعی  یهابحران معضالت و

 عوامل استحکام خانواده

 عواملی را که در تحکیم نظام خانواده مؤثر است، به دو دسته تقسیم کرد: توانیم

ممکن است فردی، توقعات و  ،شودمیاست که به افراد مربوط  یموارد الف( دسته اول،
چنین مالکی، برایش اهمیت خاصی برای همسرش در نظر داشته باشد که فرد دیگر،  یهامالک

مهم برای  یهامالک؛ فردی پوشیدن چادر را یکی از مثال عنوانبهچندانی نداشته باشد، 
بنابراین، ؛ همسرش بداند و ممکن است این مالک از نظر فرد دیگر، اهمیت چندانی نداشته باشد

ر چقدر زوجین نسبت دیگر دارد؛ هتحقق این نوع از عوامل، بستگی به میزان شناخت افراد از یک
 خواهند داشت. یترموفقبه شخصیت و روحیات یکدیگر، شناخت بیشتری داشته باشند، زندگی 
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دانست؛ بلکه  یاقهیسلرا عوامل شخصی و  هاآن توانینمب( دسته دوم، عواملی است که 
آن  ازجمله، پایدار و محکم خواهد بود، هاآنبا رعایت  یاخانوادهمسائل عامی است که هر 

 :باشدمیزیر  موارد عوامل،

 ـ تقوا1

به معنی حفظ کردن چیزی در برابر آفات است. تقوا به  «وقایه»: تقوا از ماده دیگویمراغب 
و به آن زیان رساند؛ سپس به خوف  رودیمبیم  ازآنچهمعنی محفوظ داشتن روح و نفس است 

در برابر گناه و محرّمات  یدارشتنیخواست و در لسان شرع آن را به  شدهگفتهو ترس نیز تقوا 
 )اصفهانی، ذیل واژه تقوا(و کمال آن به ترک بعضی از مباحات مشکوک است.  کنندیماطالق 

وَ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ  وَ قَدِّمُواْ لِأَنفُسِکمْ شِئْتُمْ نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حَرْثَکُمْ أَنىَ»خداوند در آیه 

که نسبت به زنان به جامعه انسانی نسبت  کندمیبیان  «وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِین أَنَّکُم مُّلَاقُوهُاعْلَمُواْ 
و اگر نباشد  که کشتزار برای بقای بذر الزم است طورهمانکشتزار است به انسان کشت کار، 

نین اگر ، همچماندینمآن  یو ابقادیگر غذایی برای حفظ حیات  و شودمینابود  یکلبهبذرها 
تقوا  «و اتقوا اهلل...»: ازجملهمراد  ؛ وشودمیو نسلش قطع  ابدیینمزنان نباشند نوع انسانی دوام 

بفرماید در نزدیکی  خواهدیمو خالصه  عمل صالح در خصوص نزدیکی با حرث است صورتبه
کنید. با زنان از حدود خدا تعدی نکنید و پاس حرمت خدا را بدارید و محارم خدا را هتک م

 (2/321، 1374)طباطبائی،

 از آن جمله، موارد زیر است: که شودیمدر روایات نیز بحث تقوای زن و شوهر، فراوان دیده 

و من  من تزوج امراه ال یتزوجها اال لجمالها لم یرفیها ما یحب»فرمودند:  )ص(پیامبر اکرم

 (100/235، 1404مجلسی، ) .«ینتزوج لمالها ال یتزوجها اال و کله اهلل الیه، فعلیکم بذات الد

ازدواج کند، چیزی را که دوست دارد )زیبایی( در او  اشییبایزکسی که با زنی فقط به خاطر 
؛ کندمینخواهد دید؛ و کسی که با زنی به خاطر ثروتش ازدواج کند، خداوند او به خودش واگذار 

 .کنمیمپس شما را به ازدواج با زن متدین سفارش 

: دیفرمایمدر سفارش مردان به رعایت تقوا در برخورد با همسر چنین  )ص(پیامبر اکرم
اخبرنی جبرئیل و لم یزل یوصینی بالنساء حتی ظننت ان ال یحل لزوجها ان یقول لها، اف؛ یا »

محمد، اتقوا اهلل، عزوجل، فی النساء فانهن عوان بین ایدیکم... فاشفقوا علیهن و طیبوا قلوبهن 

التکرهوا النساء و ال تسخطوا بهن و ال تأخذوا مما اتیتموهن شیئا إال  حتی یقفن معکم و

جبرئیل به من خبر داد و درباره زنان مرتب به من  (14/252، 1408)نوری،  «برضاهن و اذنهن
کلمه  نیترکوچککه گمان کردم مرد حق ندارد به همسرش اف ) یاگونهبه؛ کردیمسفارش 



 

 

114 

هم
جد

و ه
م 

ده
هف

ره 
ما

 ش
ی ،

شر
ی ب

ص
ص

تخ
ه 

نام
صل

ف
 

: ای محمد! تقوا در مورد زنان رعایت کنید؛ کردیمتوصیه  گونهنیاناخوشایند بگوید(، جبرئیل 
آنان مانند اسرایی در دستان شما هستند ـ پس نسبت به ایشان دلسوز باشید و قلبشان  یدرستبه

غضب  هاآنرا نسبت به خود پاکیزه گردانید تا در کنارتان بمانند، آنان را ناخوش ندارید و بر 
 ، از ایشان نگیرید.هاآن، جز با رضایت و اجازه دیادادهایشان نکنید و چیزی را که به 

و در  کندمیهمچنین آن حضرت زنان را به رعایت تقوا در برخورد با شوهر توصیه 
: دیفرمایمخود به یکی از زنان )خوله( اطاعت از شوهر را مصداقی را تقوا معرفی  یهاسفارش

ال تخرجی من بیته اال باذنه و ال تصومی تطوعاً اال  اتقی اهلل و اطیعی زوجک... حقه علیک ان»

ای خوله پرهیزگار باش و از ( 218 ص ،1370طبرسی، )«باذنه و ان دعاک علی ظهر قتب تجیبه
شوهرت اطاعت کن، حق او بر تو آن است که بدون اجازه او از منزل خارج نشوی و بدون 

مالش صدقه ندهی و هر زمان که خواستار او از  یاجازهروزه مستحبی نگیری و بدون  اشاجازه
 آمیزش باشد اجابت نمایی.

برای تأمین  باتقوا؛ مرد کندمی، در همه شئون زندگی آداب الزم را رعایت باتقوازن و مرد 
، عفت نفس دارد، نسبت به زن و فرزندان خود محبت دارد پردازدیممخارج خانه به کسب حالل 

، نسبت به شوهرش عشق و محبت دارد کندمیمنی خود را حفظ عفت و پاکدا باتقواو زن  و ...
و ... که تمامی این امور در تحکیم زندگی نقش  دینمایماصول الهی اطاعت  برهیتکو از او با 

 (58 -57، 1376)انصاریان، .دارد میمه

 ـ آراستگی اخالقی2

ن به فضایل کرده و از و بلکه هر انسانی( باید خود را مزی)طبق دیدگاه اسالم، زن و شوهر 
مطرح است و باعث استحکام خانواده  بارهنیدراای که مسأله نیترمهمرذایل دوری کنند، 

: حسن خلق به کنندیمتعریف  گونهنیا، حسن خلق است، علمای اخالق حسن خلق را شودمی
با  أمتوکه انسان را به حسن معاشرت با مردم،  شودمیحاالت نفسانی از نفس انسان گفته 

 .زدیانگیبرمو مدارا  یزبانخوشو  ییروگشاده

را مورد تجلیل  )ص(پیامبر اسالم خواهدیماهمیت اخالق نیکو به حدی است که وقتی خداوند 
همانا تو دارای اخالق و  «انک لعلی خلق عظیم» کندمیقرار دهد، اشاره به خلق نیکوی ایشان 

 رفتار پسندیده و واالیی هستی.

؛ امام شودمیاشاره  هاآننمونه به یکی از  عنوانبهکه  وانندامورد حسن خلق فرروایات در 
 اخالق است. ازنظر هاآنایمان، نیکوترین  نظر ازمؤمنین  نیترکامل: فرمودند )ع(باقر
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در زندگی زناشویی،  خصوصبهو  یانهیزمهر  ترین صفاتی که درصبر و گذشت: یکی از مهم
از  ییهایکوتاهذشت است؛ اگر زن و شوهر، نقائصی دارند و یا راهگشاست، صفت صبر و گ

و گذشت داشته باشند و صبر پیشه کنند، در قرآن نیز به صبر  پوشیچشم، نندیبیمسوی دیگری 
از شکیبایی و نماز  «و اسْتَعِینُواْ بِالصَّبرِ وَ الصَّلَوۀِ»سطح مقاومت سفارش شده است:  باال بردنو 

 دو، کاری دشوارند، جز برای اهل خشوع. یاری جویید و این

اخالقی  صورتبهآن صبر نسبت  نیترمهمصبر در زندگی مشترک، مصادیق زیادی دارد که 
یکدیگر است زیرا هر انسانی، دارای افکار و عقاید و اخالقیات متفاوت است و هیچ دو انسانی 

من صبر »فرمودند:  )ص(اکرم نیست که از هر نظر یکسان و کامل باشند. در این زمینه پیامبر

من صبرت علی سوء  و؛ علی بالئه )ع(علی سوء خلق امرأته أعطاه اهلل من االجر ما أعطی أیوب

زنش صبر نماید  یبداخالقمردی که در مقابل  :خلق زوجها أعطاها اهلل ثواب آسیه بنت مزاحم
زنی که بداخالقی شوهر  نیهمچنرا به او عطا خواهد کرد. )ع( خداوند اجر و پاداش حضرت ایوب

 (213 /100، 1404)مجلسی، «. را تحمل نماید، خداوند ثواب و اجر آسیه را به او خواهد داد

اصالح اخالق و رفتار سوء همسر ندارد؛  راه درالبته ناگفته نماند که صبر، منافاتی با تالش 
یکدیگر مکمل  یات و روایات بیان شده است، زن و شوهر، نسبت بهآکه در  طورهمانبلکه 

در جهت رفع رذایل اخالقی یکدیگر تالش  دیلذا باهستند و نقش آینه را برای یکدیگر دارند و 
 نمایند.

صفاتی که زن و شوهر باید خود را بدان آراسته نمایند، رازداری  نیترمهمرازداری: یکی از 
ه بیان مشکالت . البتشودمیاست. هر چه اسرار زندگی بیشتر فاش شود، مشکالت هم بیشتر 

زندگی برای مشورت گرفتن و مانند آن، مانعی ندارد ولی در غیر موارد ضروری، رازداری باید 
 (49، 1387رحیمی، ) یک اصل در زندگی باشد.

فاش ساختن راز در حکم سقوط  :افشاء السر سقوط»: ندیفرمایم باره نیا در، )ع(امام صادق
 (239 /78، 1404مجلسی،) «زندگی است.

و هم شامل محیط  شودمیـ آراستگی ظاهری: بحث آراستگی، هم شامل ظاهر زن و شوهر 3
خانه، چنانکه در تعالیم اسالم هم تأکید زیادی بر مرتب و آراسته بودن زن و شوهر نسبت به 

 یکدیگر شده است.

 اسالم، هر یک از زن و شوهر، حقوقی بر دیگری دارد که در نظر ازـ رعایت حقوق متقابل: 4
 :میپردازیم هاآنزیر به بیان برخی از 
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 الف( حقوق زن بر شوهر

اسالم، مرد نسبت به همسرش تکالیف و وظایف زیادی دارد و زن حقوق متعددی نزد  نظر از
فرمایند: جبرئیل به من خبر داد در مورد اهمیت حقوق زن می )ص(شوهر خود دارد. پیامبر اکرم

ه گمان کردم برای شوهر جایز نیست یک اف به همسرش کرد کسفارش زنان را می قدرآنو 
 (1408،14نوری،) بگوید.

اوست. در وظیفه مرد نسبت به زن، تأمین مخارج زندگی  نیترمهمتأمین نیازهای مادی: 
خوراک و پوشاک  ،فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، آمده است: )ص(روایتی از پیامبر اسالم

 (33، 1382)حسین بن علی ابن شعبه، «. واجب استزنان به نحو معروف بر شما 

در تعالیم اسالم، عالوه بر تأمین ضروریات زندگی، بر تالش در جهت گشایش در زندگی نیز 
 عیال الرجل اسرأته فمن انعم اهلل علیه» ، فرمود:)ع(ه است، چنانکه امام موسی بن جعفرتأکید شد

 (20/171، 1416)حیدری، «.ن تزول تلک النعمهیفعل اوشک ابنعمه فلیوسع علی اسرائه فان لم

خداوند، زن را موجودی لطیف و احساسی خلق کرده است که کمترین  عاطفی: یتأمین نیازها
داشته باشد به همین اقب جسمی و روحی بسیاری را در پیتوجهی نسبت به او، ممکن است عوبی

 نیززن شده است. امام جهت، در اسالم سفارش زیادی در مورد عشق و محبت نسبت به 
فرماید: اما حق همسرت آن است که بدانی که خداوند او را مایه می باره نیا در )ع(نیالعابد

آرامش و انس تو قرار داده است پس بدان که این نعمتی از جانب خدا برای توست بنابراین او را 
 بارحمتاما بر تو است که با او است  ترواجبحق تو بر او  هرچندباش و  خونرمگرامی داد و با او 

را سیر کنی و بپوشانی و اگر نادانی  که او یدارفهیوظاسیر است و  تو دسترفتار کنی زیرا او در 
 (1 /74، 1404)عالمه مجلسی، .کرد او را ببخشی

را تأمین  شانیجنسکه مردان بر زنانشان حق دارند که نیاز  طورهمان: یجنس ازینتأمین 
، شدهانیبشدن با زن،  بسترهم؛ از روایات متعددی که در مورد آداب دارندحق نیچنهمکنند، زنان 

پرسیدند: شخصی زن جوانی دارد، به خاطر )ع( ، از امام هشتمشودمیاهمیت این مسأله روشن 
است که با او نزدیکی نکرده ... آیا این  سال کیچند ماه و شاید  شده واردمصیبتی که بر مرد 

هیه آمده است ـارف الـدر مع ؛است کارتیمعصار ماه ـکار است؟ فرمود: آری، پس از چهمرد گناه
 ار همسرش باشد.ـیزش در کنـجهت آم شبکیهار شب ـرد هر چـکه مستحب است م

 (368،  1376انصاریان،)
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 ب( حقوق مرد بر زن

ن است، های زندگی، در گرو رعایت حق شوهر از جانب زاز استحکام پایه یاعمدهبخش 
 از: اندعبارتبرخی از حقوق شوهر بر همسرش 

در این فرمود: زنی به محضر رسول حق آمد و گفت حق شوهر بر زن  )ع(اطاعت: امام باقر
چیست؟ فرمود: اطاعت از شوهر و پرهیز از عصیان نسبت به او، البته روشن است که اطاعت از 

شته باشد و اگر شوهر کاری از زن بخواهد شوهر در اموری است که با دستورات الهی منافات ندا
که خالف اوامر الهی است، اطاعت از شوهر واجب نیست. وجوب اطاعت زن از شوهر در بیرون 

 گنجد و تأکید زیادی بر این مطلب شده است.رفتن از خانه نیز تحت همین عنوان می

نسبت به خواسته  شرع محدودیت دارد، واجب است نظر ازتمکین: زن در غیر از مواردی که 
شده و آمادگی  قدمشیپتسلیم باشد، حتی مستحب است در این زمینه  یریگکاممرد، در مسأله 

در پاسخ به زنی که از حق شوهر پرسید فرمود: او را از  )ص(خود را اعالم نماید. پیامبر اکرم
ایه از اینکه این مسأله ، )کن(163 /14، 1416حر عاملی، ) باالی شتر باشد. چند هرمنع نکند  یریگکام

، 1376)انصاریان،برجایی محبت شوهر و حفظ او از امور خارج از خانه است(  مهم است و عامل پا

378.) 

لیس للمرأه مع زوجها »فرماید: می )ع(عدم تصرف در مال همسر بدون اجازه او: امام صادق

کند یا صدقه دهد یا چیزی  زن مجاز نیست بدون اجازه شوهر برده آزاد فی عتق و اال صدقه...؛
 1416)حر عاملی، «و احسان نیاز به اجازه ندارد. رحمصلهببخشد یا نذر مالی کند اما زکات واجب و 

،13/ 323) 

زر و زیور خود »در این مورد فرموده است:  )ص(برای غیر شوهر خود را نیاراید: پیامبر اسالم
وهر خود را خوشبو مکن، روسری خود را که را در منظر و دیدگاه غیر شوهر مگذار، در غیاب ش

دا را به خشم ـاه و خـان را تبـنین کنید دینتـدست را نشان نده، اگر چو مچ کندمیجلب نظر 
 «.دیاآورده

 ـ تعامل صحیح5

و  کندمیتعبیر  «رحمت»و  «مودت»کریم، از رابطه میان زوجین، با کلمه عشق و محبت: قرآن
که شهوت، تنها عامل پیوند زناشویی نیست، بلکه صمیمیت و محبت  این مطلب است دهندهنشان

 (162، 1391، یاللهتیآ) .شودمیاست که باعث پیوند زوجین 

فرمایند: برای یک مرد پس از قبول اسالم، هیچ فضیلتی بهتر و برتر از می )ص(رسول خدا
خود شاد  زیآممحبتا نگاه نیست، زنی که مرد را با دیدن و ب کاردرستپیوند با یک زن مسلمان 
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)شیخ شوهرش حافظ عفت خویش و اموال وی باشد.  ابیدر غسازد، از دستورش اطاعت نماید و 

 (5/327، 1392کلینی،

سان که مرد به زن خود با مهر و صفا بنگرد و همسرش همانفرماید: هنگامیمی )ص(پیامبر
 .نگردیممهر  یدهیدبه او نگاه کند، خدای فرزانه به آن دو به 

است )بخصوص برای زن(، به  مهم اریبسروابط کالمی مناسب: نوع روابط کالمی در خانواده 
موارد مهم در  ازجملهزیادی دارد.  یهاهیتوصهمین جهت تعالیم اسالم در مورد چگونگی گفتار 

که آهنگ صدا مالیم باشد، زن و شوهر  صورتنیبدمحترمانه است  یوگوگفتاین مسأله، 
گزاری داشته را به بهترین نام صدا کنند، در مقابل کارهای یکدیگر، تشکر و سپاس رگیهمد

 (73ـ72،  1376انصاریان،) باشند، از توهین و تمسخر بپرهیزند.

 ـ فرزندآوری6

ی هایخانوادهتر از مستحکم مراتببهی که دارای فرزند هستند، هایخانوادهبینیم می طورهمان
، به خاطر حفظ مصالح هاخانوادهکه  شدیم مشاهدهبسیار  درگذشته. است که فرزندی ندارند

گرفتند و یا حتی خود را ملزم به تحمل یا رفع مشکالت فرزندان، بسیاری مشکالت را نادیده می
اما امروزه با تفاوت فکری که بین نسل قدیم با نسل امروز وجود دارد، شاید چنین ؛ کردندمی

یکی از عوامل استحکام خانواده، محسوب  عنوانبهشد و یا اصالً امری بسیار کمرنگ شده با
 کندمینشود اما حقیقت این است که وجود فرزند در خانواده، احساس مسئولیت والدین را بیشتر 

 و لذا بسیاری از مشکالت، به برکت همین احساس مسئولیت حل خواهد شد.

 ـ امور اقتصادی7

نیز همیشه تأکید : نوادگی، بحث اقتصاد است. معصومینخا یهانزاعدالیل  نیترمهمیکی از 
اقتصادی مناسبی داشت تا از  یزیربرنامهبنابراین باید ؛ اندداشتهبه کار و تالش و وسعت مالی 

فرزندم! »: ندیفرمایم، خطاب به محمد بن حنفیه )ع(در امان بمانیم. چنانکه امام علیمفاسد فقر، 
ن به خدا پناه ببر! زیرا فقر دین انسان را ناقص و عقل و اندیشه او را ، از آترسمیماز فقر بر تو 

 ( 319،دشتی، حکمت) «.سازدیمو او را نسبت به مردم بدبین  و مردم را نسب به او مشوش

و در مرحله بعد، هنر  باشیم درآمدبدین منظور ابتدا باید به دنبال منابع مناسبی برای کسب 
 داشته باشیم. یشگیپقناعت، روحیه هانیاو در کنار همه  را کسب کنیم درآمدمدیریت 

های دیگری در کنار مسئولیت هاآنبینیم، می: د مناسب: چنانکه در سیره معصومینمنبع درآم
کار تشویق  ینو دیگران را نیز به ا پرداختندیمهای تأمین زندگی که داشتند، به کار و تالش و راه
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ستقالل زندگی، استغنای روحی، عزت و آبرومندی و رفع نیازهای کردند، داشتن مال باعث امی
 سه گونه است: انسان است. کسب درآمد، معموالً

و کار  درآمدو تقدم بعد روحی و معنوی او، کسب  انسانی افراد شانتیاهمـ کار: با توجه به 1
 از: اندعبارتواقعی باید دارای معیارهایی باشد که 

 ؛قه و استعداد فردبا توان و عال تمطابق -

 ؛مولد بودن کار -

 ؛ویژگی پیشرفت و ترقی و پایداری )امنیت شغلی( دارا بودن -

 ؛مندانه بودن کار و کسب از راه حاللشرافت -

 ؛کمک به استقالل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... جامعه -

رای آینده خانواده ب یاهیسرما توانیم یشیدوراندارث، عیدی و هدایا: که با کمی  افتی( در1
 .ایجاد کرد

: خانواده با مدیریت صحیح اقتصادی ایجاد کند و موجب شکوفایی اندازپسو  یگذارهیسرما( 2
 در این زمینه راهگشا باشد: تواندیمشود. موارد زیر  خانوادهاقتصادی 

 ؛هاآنو مشارکت در سود  هاشرکتالف( خرید اوراق سهام 

 ؛ب( خرید اوراق مشارکت

 ؛، ارزیمدت دراز، مدتکوتاه یهاروشبه  هابانکدر  یگذارسپردهج( 

 ؛د( خرید زمین

 ؛(110ـ108، 1389رحیمی یگانه،)ه( خرید باغ و مزرعه 

اصل اقتصادی در خانواده است  نیترمهممدیریت مالی: درست است که داشتن منبع درآمد، 
( رگتبزرو حتی نهادهای ) هاخانوادهیار مالی نیز کمتر از آن نیست؛ چه بس یزیربرنامهاما اهمیت 

اعضای خانواده باید  روازاینکه به علت نداشتن مدیریت مالی مناسب، اقتصاد نامناسبی دارند. 
در این  توانندیمکه افراد  ییهاراه جمله ازآگاهی و مهارت الزم در این زمینه را کسب نمایند. 

های مربوطه، متناسب، شرکت در کالس یهاتیسازمینه اطالعاتی کسب کنند، مطالعه کتب و 
 .باشدمیو...  باتجربهمشورت با افراد 
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خود را به امور  ییگراکمالخواه است، اما گاه  تینهایبو  گراکمالقناعت: انسان، موجودی 
اسالم، آدمی را به قناعت در امور دنیوی و کمال طلبی  آنکهحال؛ دینمایمفانی دنیوی محدود 

 یجابهخانوادگی دلیل عدم قناعت است؛ زیرا  یهانزاع. بسیاری از کندمیعنوی توصیه در امور م
یک خانواده قانع، برای بهبود وضعیت زندگی،  کهیدرحال نگرندیم، به کمبودها هاداشتهتوجه به 
و در ضمن تالش، راضی به تقدیر الهی هستند و از همین رو، در زندگی آرامش  کنندیمتالش 
 (.155، 1391،یاللهتیآ)دارند 

 (1/83، 1404مجلسی، ) فرمود: کسی که قانع نباشد، زندگی برایش گوارا نیست. )ع(امام صادق
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 جهینت

 انیب با. اسالم که دین سعادت است، باشدمیو مؤثرترین نهاد جامعه  نیترمهمخانواده 
م، باعث الی که از دیدگاه اسلمعوا جمله از. کندمیرهنمودهایی بر لزوم تحکیم خانواده تأکید 

، داشتن ایمان و تقوا و رعایت حقوق یکدیگر، فرزند آوری، صبر، حل شودمیاستحکام خانواده 
 .باشدمیمشکالت اقتصادی، قناعت و ... 
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