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با نفوذ همه جانبه ی نظام سلطه و تفکر  در عصر حاضر  چکیده: 
غرب در سبک زندگی اقشار مختلف جوامع اسالمی، نظام تربیتی، 
گرفته و به تدریج در حال  به ویژه تربیت دینی نیز تحت تأثیر قرار 
که یکی  تغییر ماهیت از تفکر اسالمی به تفکر غربی است. از آنجا 
نفسانی  مطلق  آزادی  و  لیبرالی  ایدئولوژی  غرب  فرهنگ  ارکان  از 
علل  و  ریشه ها  به  تا  نمود  تحلیل  و  کــاوی  وا را  آن  بایستی  است، 
گرایش به آن پی برد. از سوی دیگر با توجه به غنای فرهنگی قرآن 
توجه  با  را  کارآمد  و  مناسب  راه کارهای  معصومان؟مهع؟  سیره ی  و 
این  از  و  کرده  استخراج  منابع اسالمی  از دل  زمانه،  به مقتضیات 
فرهنگ غرب  نفوذ  از  و مشکالت حاصل  رفع معضالت  به  رهگذر 
در ساحت جامعه ی اسالمی پرداخت. در این میان نهج البالغه و 
به  دست یابی  برای  شامل  و  جامع  منبعی  علی؟ع؟  امام  سیره ی 
برای  حضرت  آن  مشکل گشای  راه کــارهــای  و  علوی  ناب  معارف 

همه ی دوران ها است.

مقاله ی پیش رو تالشی است تا با استفاده از تحقیقات موجود در 
به  و  نموده  کــاوی  وا را  جامعه  در  آن  نفوذ  ابعاد  لیبرالیسم،  مــورد 
تأثیرات حاصل از آن در جامعه ی اسالمی بپردازد، و با استفاده از 
کالم امام علی؟ع؟ راه کارهای مقتضی با زمان و دوران  احادیث و 

کنونی را ارائه نماید.
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مقدمه.  

مبانـی  از  جامعـه  عمومـی  فرهنـگ  جدایـی  ایـران  امـروز  معضـالت  از  یکـی 

گرایـش بـه زندگـی مـدرن و مرفـه غربـی می باشـد. در ایـن میـان  فرهنگـی اسـالم و 

کـه بـه  آزادی خواهی هـای شـخصی و منفعت طلبانـه و مقابلـه بـا محدودیت هایـی 

ع بـرای انسـان تعریـف شـده اسـت بـرای عالقه منـدان  واسـطه ی احـکام عقـل و شـر

و  دیـن  ایـن رو  از  نیسـت.  پذیـرش  قابـل  غرب گرایـان  و  مـدرن  دنیـای  تفکـرات  بـه 

دین مـداری را مخالـف لیبرالیسـم و آزادی هـای شـخصی نفسـانیت مدار می داننـد. 

کـه کشـورهای اروپایـی بـه رغـم ظاهـر بزک کـرده ی فرهنـگ خـود  ایـن در حالی اسـت 

بـه شـدت از درون تهـی شـده اند و بـه ویـژه در مسـائل فرهنگـی و اخالقی به بن بسـت 

رسـیده اند و بـه منظـور رهایـی از آن بـه معنویات سـاختگی و غیردینی پنـاه آورده اند.

ویـژه  بـه  تربیتـی  حـوزه ی  لیبرالیسـتی،  تفکـر  آسـیب های  اصلی تریـن  از  یکـی 

تربیت دینی و ارزشـی را نشـانه رفته اسـت. بنابراین برای جلوگیری از هجمه و نفوذ 

فرهنگـی لیبرالیسـم و آزادی هـای بی حـد و حصـر انسـان مدارانه بایسـتی ایـن معضل 

را شـناخته و بـا توجـه بـه دریـای بی کران آموزه های اسـالمی راه کارهای مناسـب ارائه 

گنجینه هـای نـاب ایـن دریـای بی کـران قـول و فعـل امیرالمؤمنـان امـام  داد. یکـی از 

کـه بایـد الگـو بخـش نظـام تربیتـی جامعـه ی اسـالمی باشـد. علـی؟ع؟ اسـت 
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ایجـاد  چرایـی  و  چیسـتی  و  ابعـاد  بایسـتی  ع  موضـو از  دقیق تـر  شـناخت  بـرای 

و  چالش هـا  ایـن  بـا  متناسـب  و  کـرده  شناسـایی  را  آن  از  ناشـی  اثـرات  و  لیبرالیسـم 

آسـیب ها بـه اسـتخراج راه کارهـای مناسـب از دیـدگاه امـام علـی؟ع؟ پرداختـه شـود.

تعریف لیبرالیسم.  

آزادی خواهـی  و  آزادی  معنـای  بـه  لغـوی  معنـای  در   )Liberalism( لیبرالیسـم 

اسـت  روشـن فکر  و  آزادی خـواه  فـرد  معنـای  بـه  و  فرانسـوی  واژه  ایـن  اصـل  اسـت. 

.)۲۸۰ ص  ش،   ۱۳۷۳ )آشـوری، 

امـا معنـای اصطالحـی لیبرالیسـم عبارتسـت از یک گونـه طـرز تفکـر در زمینه هـای 

کـه تکیـه اصلـی آن بـر آزادی هـر چـه بیشـتر، و  سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و دینـی 

توجـه بـه حقـوق طبیعـی افـراد اسـت. ارائـه ی تعریـف دقیـق و جامـع از لیبرالیسـم بـه 

کـه تعریف های  کاری دشـوار اسـت. چرا  عنـوان یـک ایدئولـوژی سیاسـی و اجتماعـی 

در  امـا  اسـت،  شـده  ح  مطـر این بـاره  در  غربـی  نظریه پـردازان  سـوی  از  متعـددی 

گفـت لیبرالیسـم در اصطـالح نگرشـی بـه زندگی و مسـائل آن اسـت  ع می تـوان  مجمـو

کیـدش بـر ارزش هایـی هم چون آزادی و خواسـت و اراده ی بشـری بـرای افراد،  کـه تأ

گروه هـا و جوامـع اسـت )شـاپیرو،  ۳۸۰ـ ش، ص ۳(.

لیبرالیسـم، ایدئولـوژی دنیـای مـدرن اسـت و پایـه و اسـاس آن اومانیسـم و بـه 

که انسـان با اسـتفاده  تبـع آن سکوالریسـم اسـت. بـر ایـن اسـاس، لیبرال هـا معتقدنـد 

کمـک و راهنمایـی از منابـع غیرانسـانی و غیـر طبیعـی؛  از عقـل و خـرد خـود و بـدون 

ماننـد دیـن می توانـد بـه اهـداف و امیـال خـود دسـت یابـد. از ایـن رو بایسـتی تـا حـد 

کلیسـا و مراجـع دینـی را  ممکـن آزاد باشـد، بـه همیـن دلیـل ایـن تفکـر نظارت هـای 
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در تمامـی حوزه هـا بـه ویـژه مسـائل اجتماعـی و سیاسـی بـر نمی تابـد و بـه شـدت از 

سکوالریسـم حمایـت می کنـد.

تاریخچه و عوامل پیدایش لیبرالیسم.  

بـر  و  عـرف  از  ج  خـار رفتـاری  معنـای  بـه  بیش تـر  لیبرالیسـم  هفدهـم،  قـرن  در 

امـا  اسـت.  بـوده  و دینـی  اخالقـی  قیـود  از  بـه دور  و  معنـای، هرزگـی، بی بندوبـاری 

ح آرای اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی نظریه پـردازان قـرن نوزدهـم،  تدریجـًا بـا طـر

معنـای جدیـدی بـه خـود گرفت. به نحوی که لیبرالیسـم در دنیای کنونی مهم ترین 

کم در  و اصلی تریـن ایدئولـوژی غـرب مـدرن محسـوب شـده، و بـه جریـان غالـب و حا

تفکر سیاسـی و اجتماعی جهانی تبدیل شده اسـت. از قرن هفدهم به بعد به تدریج 

نظریـه پـردازان روشـن فکر، زمینـه ی پیدایـش لیبرالیسـم را فراهم سـاختند؛ نظریات 

ک« و آرا و دیدگاه هـای »ولتـر«  اقتصـادی »آدام اسـمیت«، نظریـات سیاسـی »جـان ال

و دیگـر اندیشـمندان آن زمـان، پایه هـای اصلـی لیبرالیسـم را بنیـان نهـاد )زرشـناس، 

۱۳۹۴ ش، ص ۱۱۴(.

ک« یافـت. از نظـر  مواضـع اساسـی لیبرالیسـم را می تـوان در آثـار و افـکار »جـان ال

متفـاوت،  َاعمـال  و  افـکار  تحمـل  اسـت:  دارا  را  اساسـی  ویژگـی  سـه  لیبرالیسـم  او، 

منطـق. و  بی طرفـی 

نوعـی  از  متأثـر  ناخواسـته،  یـا  خواسـته  کلیسـا  کـه  بـود  بـاور  ایـن  بـر  وی 

گـر همیـن  ا امـا  اسـت،  از جامعـه  و  از دولـت  یک جانبه نگـری درخواسـته های خـود 

کلیسـا خـود را بـا سـه شـرط بـاال تطبیـق دهـد، خواسـته های او حالتی منطقـی به خود 

کید دارد که مؤسسـات  می گیـرد. تحمـل افـکار و عقایـد مخالـف و متفـاوت، بـر ایـن تأ
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کـه فضـای الزم بـرای افـکار و عقایـد متفـاوت  جامعـه بایـد بـه طریقـی سـاخته شـوند 

بـه وجـود آیـد. ایـن امـر شـامل آزادی مذهـب، آزادی بیـان، آزادی تشـکیل اتحادیـه 

و انجمـن و چندگانگـی در تمامـی شـئون زندگـی اجتماعـی را شـامل می شـود )رالـز، 

.)۱۵۶ ص  ش،   ۱۳۹۳

بـه  لیبرالیسـم  بیسـتم،  و  نوزدهـم  قـرن  در  سـپس  و  هجدهـم  قـرن  نیمـه ی  در 

کـه بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن ایدئولوژی هـای  غ و رشـد الزم رسـید تـا آنجـا  حـد بلـو

ح شـد. دوران مـدرن مطـر

بررسی مبانی لیبرالیسم.  

کیـد بـر خـرد و تجربـه ی  مبنـای اصلـی لیبرالیسـم بـه عنـوان یـک ایدئولـوژی، تأ

فـردی بـه عنـوان مبنـای علم و یقین در امور اسـت )آربالس تر، ۱۳۶۷ ش، ص ۱۹۰( 

امـا سـایر مبانـی هستی شـناختی، معرفت شـناختی و سیاسـی لیبرالیسـم متعـدد اسـت 

گـذرا بـه برخـی از آنهـا اشـاره خواهـد شـد )زرشـناس، ۱۳۹۴ ش، ۱۱۷- کـه بـه صـورت 

.)۱۲۲

و  اسـت  مـدرن  دنیـای  بـر  کـم  حا روح  انسـان مداری  و  اومانیسـم  اومانیسـم:  .۱

گرفتـه  طبیعتـًا لیبرالیسـم، یـک ایدئولـوژی اومانیسـتی اسـت و بـر مبنـای آن شـکل 

اسـت.

۲.سکوالریسـم: سکوالریسـم ایدئولوژی بالذات سـکوالر اسـت و این امر ریشـه در 

کیـد و تصریـح ویـژه ای  ویژگی هـای اومانیسـتی آن دارد و لیبرال هـا بـر سکوالریسـم تأ

دارند.

کـه افـراد بشـر  ۳.ذرهگرایـیحقوقـیواجتماعـی: لیبرالیسـم بـر ایـن بـاور اسـت 
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ایـن  بـر  می کننـد.  دنبـال  را  خـود  نفسـانی  اراده ی  کـه  هسـتند  ذراتـی  مثابـه ی  بـه 

اسـاس هـر فـرد قائـم بـه خـود و مسـتقل از دیگـری اسـت و بـر ایـن اسـاس »حقـوق 

لحـاظ  بـه  لیبرالیسـم  گرچـه  ا بنابرایـن  می شـود.  تعریـف  لیبـرال  تفکـر  در  فـردی« 

حقوقـی، ایدئولـوژی فردگـرا محسـوب می شـود، اما با توجه به آنکـه قطعه ای از پازل 

سـلطه ی لیبرالیسـتی اسـت، فـرد از طریـق نهادهایـی چـون افـکار عمومـی، رسـانه، 

کنتـرل  کـه در ذات لیبرالیسـم نهفتـه اسـت آن چنـان  ع طلبـی ای  مصرف گرایـی و تنو

کـه بـه عنـوان نقـش  کـه بـه هیچ وجـه فردیـت معنـوی و شـخصیت ویـژه ای  می شـود 

وجـودی در فلسـفه و حکمـت خلقـت او وجـود دارد، بـه صـورت تـام و تمـام امـکان 

بـه صـورت  افـراد غالبـا  تحقـق نمی یابـد و قابلیت هـای خـاص و روحانـی و فطـری 

فعلیـت نیافتـه و معطـل باقـی می مانـد.

ایـن اسـاس  بـر  بـرایآزادیدیگـری:  ۴.آزادیلیبرالـییعنـیعـدممزاحمـت

هـر فـرد بـه دنبـال منافـع خـود مـی رود و در راسـتای ارضـای نیازهـا و خواسـت های 

نفسـانی اش هیـچ محدودیتـی نـدارد، مگـر اینکـه آزادی نفسـانی او بـا آزادی نفسـانی 

بـه  توجهـی  هیـچ  »آزادی«،  از  تعریـف  ایـن  در  باشـد.  داشـته  مداخلـه  دیگـری  فـرد 

انسـانی نمی شـود. حقیقـت، عدالـت، مصلحـت و رشـد 

۵.نسـبگرایی: لیبرالیسـم از لحـاظ معرفت شـناختی و اخالقـی معتقـد بـه نسـبی 

انـگاری اسـت. اساسـًا لیبرالیسـم در حـوزه ی اخالقیـات معتقـد اسـت بـه اینکـه هیـچ 

ک و معیـار مطلـق و ثابـت اخالقـی ای وجود نـدارد مگر اصـل »لذت جویی«. یعنی  مـال

کـه لذت بخـش باشـد، »خـوب« محسـوب می شـود و هـر آنچـه لذت بخـش  هـر چیـز 

نبـوده و موجـب رنجـش شـود »بـد« تلقـی می شـود. مبنـای لـذت و رنـج در اندیشـه ی 

لیبرالی چیزی نیسـت به جز رنج و لذت جسـمانی. بر این اسـاس در چارچوب اخالق 
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لیبرالـی، هیـچ معیـار مطلـق عقالنـی یـا و حیانـی وجـود نـدارد و بـه تبـع احساسـات 

نفسـانی هـر فـرد، متغیـر و نسـبی اسـت.

از پدیـده ی  اروپـا در قرن هـای شـانزده و هفـده میـالدی  ۶.تسـاهلوتسـامح: 

کشـمکش های مذهبـی بـه شـدت رنـج می بـرد و ایـن سـتیزها بـه مانعـی  جنگ هـا و 

اساسـی در راه ایجـاد وحـدت و تشـکیل دولت های مدرن تبدیل شـده بـود. لیبرال ها 

کـه ریشـه در نسـبی گرایی دارد، بـه دنبـال ایجـاد  ح تئـوری »تسـاهل و تسـامح«  بـا طـر

از تنش هـای فرقـه ای و مذهبـی، زمینه هـای ایجـاد  کاسـتن  بـا  کـه  فضایـی بودنـد 

را  حقیقـت  لیبرالیسـت ها  چـون  اسـاس  ایـن  بـر  آوردنـد.  فراهـم  را  ملـی  دولت هـای 

امـری مجهـول می داننـد و بـرای دیـن نیـز منشـأی قدسـی و و حیانـی قائـل نبـوده و 

آن را حاصـل تـالش فکـری اذهـان بشـر در طـول تاریـخ قلمـداد می کننـد؛ لـذا معتقدند 

کـه  کالمـی، امـوری بی پایـه و بی حاصـل هسـتند  کـه نـزاع و درگیری هـای اعتقـادی و 

موجـب ایجـاد تنـش و درگیری هـای دراز مـدت در بیـن اقشـار جامعـه می شـود. لـذا بر 

کافرانـه  کرده انـد تـا تمامـی باورهـا از شـرک آلود و  اسـاس ایـن اصـل شـرایطی را ایجـاد 

گیرنـد و بدیـن ترتیـب  کنـار یکدیگـر در جامعـه قـرار  گرفتـه تـا و حیانـی و قدسـی در 

امنیـت اجتماعـی خدشـه دار نگـردد.

بررسی تعارضات لیبرالیسم با مبانی دینی.  

که بیان شـد مفهوم »آزادی« در لیبرالیسـم و دنیای مدرن، بر پایه ی  همان گونه 

تمایـالت نفسـانی بشـر و عـدم محدودیـت در دسـت یابی بـه خواسـته های مـد نظر هر 

فـرد اسـت و از سـوی دیگـر هـدف و غایـت لیبرالیسـم دسـت یابی بـه ایـن جنـس از 

کامـاًل متفـاوت دارد، آزادی در اسـالم  آزادی اسـت. امـا در مقابـل اسـالم، دیدگاهـی 
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کـه بـا اسـتفاده از آن می توانـد بـه هـدف خلقـت مطلوب  بـه مثابـه ی وسـیله ای اسـت 

کـه قـرب بـه ذات االهـی اسـت، می رسـد. اسـالم 

در قرآن مجید، یکی از هدف های بعثت انبیا، دادن آزادی به بشـر اسـت، بدان 

کـه افـراد را از اسـارت و بندگـی و بردگـی یکدیگـر نجـات بدهنـد. در حقیقـت،  معنـا 

آزادی مد نظر اسـالم رها شـدن و برائت از فرمان برداری غیرخدا اسـت؛ حال این غیر 

خـدا انسـان دیگـری باشـد یـا خـود هـوای نفـس فـرد. در حقیقـت آزادی دین مدارانـه 

کـه بـه فـرد هـم آزادی فـردی می دهـد و هـم آزادی اجتماعی، و  آزادی معنـوی اسـت 

خ نخواهـد داد  در عیـن حـال هیچ گونـه تزاحـم و تصادمـی بیـن حقـوق فـردی افـراد ر

)مطهـری، ۱۳۹۴ ش، ص ۲۴(.

برخی تأثیرات لیبرالیسم بر تربیت دینی فرزندان.  

اخـالق و دیـن، جـزء جدایی ناپذیـر زندگـی فـردی و اجتماعـی اسـت، و از طرفـی 

اخـالق بـا مسـائل معنـوی، دینـی و فطـری ارتباطـی تنگاتنـگ دارد از ایـن رو دنیـای 

فـردی،  دینـی،  و  اخالقـی  مباحـث  کنـار  از  راحتـی  بـه  لیبرالیسـتی  تفکـر  و  غـرب 

کـه دیـن و معنویـت را تحت الشـعاع  خانوادگـی و اجتماعـی نمی گـذرد و همان گونـه 

خـود قـرار داده اسـت، بـر اخـالق و مسـائل خانوادگـی و تعامـالت اجتماعـی نیـز تأثیـر 

اسـت. فـراوان داشـته 

تکلیف گریزی و اباحی گری.   .  

زدن  سـرباز  آن  در  کـه  اسـت  تفکـری  معنـای  بـه  تکلیف گریـزی  و  اباحی گـری 

هیـچ  حقیقـت،  در  می شـود.  دانسـته  جایـز  دینـی  واجبـات  و  مقـررات  و  قوانیـن  از 

بـر ایـن  الزامـی بـرای انجـام اعمـال دینـی و غیـر دینـی وجـود نـدارد.  محدودیـت و 
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کـه اسـاس سـعادت و رسـتگاری  کـه عـده ای از افـراد مدعـی می شـوند  اسـاس اسـت 

انسـان بـه بـاور قلبـی و ایمـان مربـوط می شـود و نـه انجـام اعمـال نیـک و در اصطالح 

و  صالـح  اعمـال  انجـام  بـه  نیـازی  و  باشـد  ک  پـا آدمـی  دل  بایسـتی  کـه  می گوینـد 

گروهـی دیگـر نیـز بـا تمسـک بـه ایـن  التـزام بـه عـدم انجـام محرمـات وجـود نـدارد. 

کمـال انسـانی رسـیده اند و انجـام تکالیـف الهـی مربـوط  کـه بـه  بـاور معتقـد هسـتند 

ج آنهـا  کـه بـه مـدار بـه آنهـا نبـوده و التـزام بـه آنهـا بـرای عوام النـاس و افـرادی اسـت 

.)۹۱ ص  ش،   ۱۳۸۸ )جـوان،  نرسـیده اند 

کـه ذات پـروردگار دسـت یافتنی اسـت و بـا او  ایـن ادعـا بـر ایـن پایـه اسـتوار اسـت 

کـه انسـان هـر اندازه  می تـوان متحـد شـد. در بحث هـای توحیـدی ثابـت شـده اسـت 

کنـد، بـاز مخلـوق اسـت و مخلـوق، در عیـن نیـاز و ربـط و تعّلـق و وابسـتگی بـه  رشـد 

کـه هیـچ مخلوقـی،  خـدا اسـت. حق تعالـی، آن خالـق یکتـا و ذات بی همتایـی اسـت 

تـوان شـناخت و دسترسـی بـه ذات او را نـدارد، چـه رسـد بـه اینکـه بـه او واصـل و با او 

یکـی شـود. از ایـن رو، ایـن ادعـا که انسـان در سـیر تکاملـی خود به مرحله ای می رسـد 

اصـول خداشناسـی  بـا  بی نیـاز می شـود،  تکلیـف،  از  و  پـروردگار، متحـد  بـا ذات  کـه 

سـازگار نیسـت.

امامـان  و  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  و  کریـم  قـرآن  بـود،  درسـت  ادعایـی  چنیـن  گـر  ا

ایشـان،  آموزه هـای  آنکـه  حـال  می آوردنـد.  میـان  بـه  سـخن  آن  از  معصـوم؟مهع؟ 

برخـالف ایـن دسـت تفکـرات و ادعاهـا اسـت. در همـه ی آیه های قـرآن و روایت های 

امامان معصوم؟مهع؟ انجام واجبات االهی و ترک محرمات دسـتور داده شـده اسـت. 

آیه هـا و روایت هـا، نشـان دهنده ی وجـود تکالیـف االهـی تـا آخریـن لحظـه ی زندگـی 

انسـان اسـت و در ایـن زمینـه، هیچ کـس، حتـی امامان معصوم؟مهع؟ اسـتثنا نیسـتند. 



، سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان 1061۳9۸

کـه در باالتریـن درجـه ی قرب  بـه همیـن دلیـل، پیامبـر اسـالم و امامـان معصـوم؟مهع؟ 

االهـی قـرار دارنـد، نه تنهـا هیـچ گاه دربـاره ی خـود چنیـن ادعایـی نداشـتند، بلکـه تـا 

آخریـن لحظـه ی زندگی شـان، بـه همـه ی تکالیـف االهی پای بنـد بودند و پیوسـته از 

بندگی خود در برابر پروردگار یاد می کردند. از این رو، سـیره ی زندگی معصومان؟مهع؟ 

نشـان دهنده ی نادرسـتی چنیـن ادعاهایـی اسـت )جـوان، ۱۳۸۸ ش، ص ۹۱(.

گذشـت اومانیسـم و مدرنیتـه چـون بـر مبنـای آزادی نفسـانی  کـه  امـا همان طـور 

گرفتـه اسـت هیـچ لزومـی بـه تکلیـف مـداری نـدارد و  انسـان از همـه ی قیـود شـکل 

حقـوق انسـان را بـر مبنـای آزادی مطلـق تعریـف می کنـد.

گـر ماهیـت تربیتـی فرزنـد بـر ایـن اسـاس شـکل بگیـرد، خروجـی تربیتی  بنابرایـن ا

و فرزنـدان چنیـن خانواده هایـی بـه شـدت دین گریـز و دین سـتیز خواهند بـود چرا که 

هـدف اسـالم بندگـی ذات خداونـد متعـال اسـت و لـزوم دسـت یابی بـه ایـن هـدف، 

تکلیف مـداری و توجـه بـه فرامیـن االهـی و نبـوی اسـت. بنابرایـن عمـاًل تربیـت فرزند 

قـرار داده اسـت  را سـرلوحه ی عملکـرد خـود  کـه مدرنیتـه  دین مـدار در خانـواده ای 

افـرادی در جامعـه دچـار دوگانگـی هویتـی  بـه نظـر می رسـد و چنیـن  امـری محـال 

خواهنـد شـد و بسـیاری از قوانیـن اجتماعـی اسـالم بـرای آنهـا قابل قبـول و پذیـرش 

نیسـت از ایـن رو، رفتـار نابهنجـار و سـاختار شـکنانه ای را در دوران نوجوانـی و جوانی 

از خـود بـروز خواهنـد داد.

گسترش و ترویج فساد.   .  

در عصـر حاضـر و بـا ترویـج روز افـزون ترویـج سـبک زندگـی مـدرن و آزادی هـای 

غربـی، بسـاط مذهـب گام بـه گام در کشـورهای غربـی برچیـده شـد، و در حال حاضر 
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کـه در غـرب بـه  کامـاًل بـه حاشـیه رفتـه اسـت. بدیهـی اسـت مذهبـی  دیـن و مذهـب 

بـه  یـا  انـزوا  بـه  مدرنیسـم  نظریه پـردازان  و  اصالح طلبـان  و  روشـن فکران  وسـیله ی 

کـه بـا  کشـیده شـده اسـت، مکتـب نجـات بخشـی نبـود،  حاشـیه ی زندگـی انسـان 

کاری بـر پیکـره ی اجتمـاع انسـانی و مدنیـت آن وارد شـد. منـزوی شـدنش ضربـه ی 

از همـان آییـن  گرفتـن شـهروندان مغرب زمیـن  در عیـن حـال جدایـی و فاصلـه 

و  بـرای شـکل گیری  را  فراوانـی  زمینه هـای  ناقـص هـم،  و  تربیتـی ضعیـف  و  دینـی 

ترویـج مفاسـد اخالقـی و فرهنگـی و اقتصـادی در غـرب فراهم آورده اسـت. به همین 

علـت حـوادث و آثـار زیانبـاری متوجـه خانواده هـای غربـی شـد و بـه از هـم پاشـیدگی 

انجامیـده  گسـیختگی نظـام اخالقـی و معنـوی در غـرب  از هـم  و  نظـام خانوادگـی 

اسـت.

کـه در آغـاز ورود بـه هـزاره ی  گردیـده اسـت  ایـن وضعیـت بـه قـدری رقت انگیـز 

سـوم، صـدای نالـه ی بسـیاری از خانواده هـای غربـی را در آورده اسـت و ایـن نگرانـی 

کـه در دهه های،  جـدی را دامن گیـر آنـان سـاخته اسـت و شـاید بـه همین دلیل باشـد 

گرایش  کنـش منفـی بـه وضع موجود فسـاد اخالقـی، فرهنگی و اقتصـادی  در مقـام وا

بـه معنویـات در غـرب رشـد نسـبتا فزاینـده ای داشـته اسـت )رهنمایـی، ۱۳۸۸ ش، 

ص ۲۳۱(.

کوتاه و اجمالی بین دو دسته از جوامع غربی ما را به این دریافت  یک مقایسه ی 

گریـزان از معنویـت اسـت و دیگـری پایبند به اعتقـادات مذهبی،  کـه یکـی  می رسـاند 

کـه نشـان می دهـد التـزام یـک جامعـه بـه دیـن تـا چـه حـد می توانـد در پیش گیـری از 

ناهنجاری هـای رفتـاری و روانـی افراد و ترمیم و اصالح بنیادهای اخالقی و فرهنگی 



، سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان 10۸1۳9۸

گـردد. امـروزه هنـوز در مغرب زمیـن خانواده هـای مذهبـی بـه  آن جامعـه مؤثـر واقـع 

ویـژه در روسـتاها و شـهرهای کوچـک زندگـی می کنند که به پشـتوانه ی التزام فکری 

و عملـی بـه دیـن، زندگـی تقریبـًا آرام و بـدون اضطـراب را پشـت سـر می گذرانـد و بـه 

آشـفتگی های اخالقـی  از  بـه دور  کوچـک  یـا  بـزرگ  صـورت مجموعـه ای خانوادگـی 

کنـار هم دیگـر بـه راحتـی زندگـی می کننـدو مثـاًل  و فرهنگـی ناشـی از دین سـتیزی در 

کـه بـه آن پایبنـد هسـتند در بیـن آن رواج دارد. آییـن ازدواج بـر اسـاس شـریعتی 

کـه اقشـار دور از زندگـی معنـوی، هـر روزه بـا مشـکالت متعـدد  ایـن در حالـی اسـت 

بلکـه  و  می دهنـد  تشـکیل  خانـواده ای  نـدرت  بـه  هسـتند.  درگیـر  روانـی  و  اخالقـی 

ج از محـدوده ی خانواده  بیشـتر، روابـط در محـدوده ی دوسـتی و روابـط جنسـی خـار

و بـه صـورت غیرقانونـی و ثبـت نشـده اسـت. روابـط عاطفـی و خانوادگـی در آنها عماًل 

گـر فرزنـدی هـم بـه وجـود آیـد یـا قبل از تولد سـقط  تعریـف نشـده اسـت؛ در ایـن بیـن ا

می شـود و یـا در صـورت تولـد رهـا می گـردد و یـا بـه صـورت تـک والـد بـزرگ می شـود. 

بـه دلیـل وجـود همیـن بن بسـت های اخالقـی، خشـونت های رفتـاری و بـزه کاری از 

جملـه تیرانـدازی و قتـل، سـرقت تجـاوزات جنسـی، خودکشـی و … در میـان جوانـان 

غربـی بـه شـدت رواج دارد.

کـه در نظـام فکـری و سیاسـی و فرهنگـی غـرب آنچـه روح  امـا حقیقـت آن اسـت 

کالبـد غـرب را تشـکیل می دهـد تفکـر ضـد دینـی و ضـد اخالقـی  بـر  غالـب و مسـلط 

اسـت. 

کـه بیـان شـد حاصل ایـن ضدیت تلـخ را می توان »برهنگـی فرهنگی«  همان طـور 

جـای  بـه  غربـی  جوامـع  در  وسـیع  صـورت  بـه  را  خـود  فتنه انگیـز  آثـار  کـه  دانسـت 
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گذاشـته اسـت و زمینـه ی بسـیاری از مفاسـد اخالقـی و انحرافـات تربیتـی و روانـی را 

فراهم آورده اسـت. این پدیده ی شـوم حتی در حوزه ی اقتصاد و سیاسـت هم ورود 

کـرده اسـت و رفتارهـای اقتصـادی و سیاسـی را نیـز بـه صورت اسـف باری تحـت تأثیر 

قـرار داده اسـت. چنان کـه در اقتصـاد غـرب، قمـار، ربـا و … هیـچ جایـگاه منفـی در 

بیـن اقشـار جامعـه نـدارد. بـه همیـن دلیـل فاصلـه ی طبقاتـی اقشـار جوامـع غربی روز 

گذاشـته اسـت. در دنیای سـی اسـت  به روز بیشـتر شـده و آثار سـویی را بر این جوامع 

نیـز البی هـای صهیونیسـتی و سـرمایه داران پول پرسـت بـرای دسـت یابی بـه ثـروت 

و قـدرت، از ریختـن خـون هیـچ انسـان و تضییـع حقـوق هیـچ فـردی ابایـی ندارنـد.

تربیـت و رشـد معنـوی فرزنـدان در چنیـن جوامعـی بسـیار سـخت و دشـوار اسـت. 

ع رفتـار افـراد در ایـن جوامـع تعریـف شـده  کـه اخالقـی و حـدود الـزام آوری بـرای نـو چرا

است. 

به همین دلیل، تربیت دینی در این شـرایط مقوله ای بسـیار مهم و دشـوار اسـت 

کـه خانـواده در مـورد آن دغدغـه و الزامـی نداشـته باشـد فرزنـدان نیـز بـه  و در صورتـی 

که بر اساس  صورت طبیعی دین دار و دین مدار نخواهند بود. بنابراین جامعه ی ما 

گرفته اسـت، بایسـتی تفکر و تدبیر الزم را چه در سـطح خانواده و  مبانی دینی شـکل 

که دغدغه ی دینی داشـته باشـند را  چه در سـطح اجتماع برای تربیت و رشـد نسـلی 

بـه کار گیرنـد؛ هم چنیـن در مواجهـه بـا دنیـای غرب و مدرنیته به اثرات سـوء مواجهه 

بـا تأثیـرات غیـر قابـل اجتناب عصر مدرنیته توجه داشـته باشـند.

کاهش آمار ازدواج و افزایش سن ازدواج.   .  

یکـی از تأثیـرات فرهنـگ غـرب بـر جامعـه ی ایـران پـس از انقـالب، به ویـژه در دو 
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کاهـش آمـار ازدواج بـه نسـبت جمعیـت، آمادگـی بـرای ازدواج و نیـز  دهـه ی اخیـر، 

کـه عامـل هـر دو، تغییـر در سـبک زندگـی و  افزایـش قابل توجـه سـن ازدواج اسـت 

گسـترش تفکـر اومانیسـتی و خودخواهانـه ی  نگـرش قشـر جـوان جامعـه بـه سـبب 

از مدرنیتـه می باشـد. حاصـل 

کمـی بعـد  غ یـا  در دهه هـای قبـل، پسـران و دختـران پـس از رسـیدن بـه سـن بلـو

نابه هنجـار محسـوب  رفتـار  یـک  مانـدن  ازدواج می کردنـد و مجـرد  بـه  اقـدام  آن  از 

می شـد. امـا بـا پیچیده تـر شـدن جوامـع و الگوپذیـری آنهـا از جهان بینـی مدرنیسـم 

هـم  بـاز  کـه  کاذب  انگیزه هـای  و  خواسـته ها  ایجـاد  نیـز  و  سـکوالر  زندگـی  سـبک  و 

زاییـده ی تفکـر اومانیسـتی و لیبرالیسـتی اسـت، زمینـه ی پاسـخ عقالنـی و اخالقـی 

گردیـد؛ و  بـه ایـن نیـاز طبیعـی و غریـزی از طریـق ازدواج عرفـی و معمـول، سـرکوب 

کـه امـروزه در بعضـی جوامـع غربـی جوانـان بـه طـور  ایـن رونـد تـا جایـی پیش رفـت 

کلـی از ازدواج سـر بـاز زدنـد و نیازهـای حاصـل از ازدواج از قبیـل نیازهـای جنسـی و 

ج از ازدواج قانونـی دنبـال می کننـد. چـرا  عاطفـی را در قالـب روابـط دوسـتانه و خـار

کـه آنهـا ازدواج را مانعـی بـرای آزادی خـود می داننـد و تنهـا زمانـی ازدواج بـه ازدواج 

کـه نشـاط جوانـی را از دسـت بدهنـد و نیازمنـد مراقبـت باشـند  قانونـی روی می آورنـد 

)فـوالدی، ۱۳۹۳ ش، ص ۷۹(.

گسترش ازدواج های سفید.   .  

کـه در سـال های اخیـر جامعـه ی ایـران، بـا آن مواجـه اسـت و  یکـی از معضالتـی 

اسـت.  »ازدواج سـفید«  اسـت مقولـه ای تحـت عنـوان  فزاینـده ای داشـته  گسـترش 

ج نشـدن  ع ازدواج، سـفید بودن شناسـنامه ی دختر و پسـر و در وجه تسـمیه ی این نو
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نـام آنهـا در شناسـنامه ی یکدیگـر اسـت )مینـوی، ۱۳۹۳ ش، ص ۴۲(.

که مشـکالت زیادی را برای  مسـأله ی ازدواج سـفید نوعی از الگوی زندگی اسـت 

فـرد و اجتمـاع ایجـاد می کنـد. ازدواج سـفید نوعـی رابطـه ی عاطفی-جنسـی بین زن 

کـه معـادل زندگـی مشـترک بـدون  و مـرد، بـدون خوانـدن صیغـه ی عقـد نـکاح اسـت 

از  ایـن پدیـده یکـی  بـه عنـوان هم خانگـی شـناخته می شـود.  ازدواج و در حقیقـت 

آمریکایـی  از دو سـوم زوج هـای  کـه بیـش  رایـج زندگـی در غـرب اسـت،  شـیوه های 

پیـش از ازدواج رسـمی، مّدتـی را بـدون ازدواج بـا یکدیگـر زیر یک سـقف می گذرانند. 

کـه در میانـه ی دهـه ی ۱۹۶۰ آغـاز شـد در مرحله ی اول  گسـترش هم خانگـی در اروپـا 

کشـورهای مرکـزی آن  ع پیوسـت و در مرحلـه ی دوم بـه  در شـمال ایـن قـاره بـه وقـو

و در مرحلـه ی سـوم بـه جنـوب اروپـا انتقـال یافـت و بـه تدریـج از رفتـار انحرافـی و 

نابه هنجـار بـه رفتـاری به هنجـار و پیش پـا افتـاده، تغییـر معنـا داد. متأسـفانه امـروزه 

کـه اقبـال بـه ازدواج در ایـران نیـز در بیـن جوانـان روشـن فکر و غـرب زده  شـاهدیم 

گرچـه در دنیـا  کـم شـده و جایگزیـن آن ازدواج سـفید شـده اسـت. ایـن پدیـده  بسـیار 

ح اسـت  پدیـده ی جدیـدی نیسـت؛ امـا در ایـران بـه عنـوان یـک شـوک فرهنگـی مطر

نـدارد  ایرانـی هم خوانـی  و فرهنگـی جامعـه ی  آموزه هـای دینـی  بـا  بـه هیچ وجـه  و 

)کاریـزی، ۱۳۹۶ ش، صـص ۱۰۲-۷۷(.

کـه  از دیـدگاه شـریعت اسـالم و شـیعه، ازدواج عبـارت اسـت از قـراردادی مشـروع 

دو فـرد ناهمجنـس و معمـواًل بالـغ را بـه هـم پیونـد می دهـد و برقـراری ارتباط جنسـی 

نمی تـوان  تعریـف  ایـن  اسـاس  بـر  می گردانـد.  مجـاز  را  آنـان  میـان  موقـت  یـا  دائـم 

قالـب مفهـوم  را در  بـدون خطبـه ی عقـد  مـرد  و  زندگـی مشـترک زن  یـا  هم خانگـی 

ازدواج گنجانـد و بـا اسـتناد بـه اینکـه زوج هـای هم خانـه معمـواًل روابطـی بلنـد مـّدت 



، سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان 1121۳9۸

بـا یکدیگـر داشـته و معمـواًل از حقـوق همسـران نیـز برخـوردار می شـوند، بـا ایـن تعبیـر 

ح می شـود. شـاید بتوان از لحاظ جامعه شناسـی  ادعـای تغییـر در مفهـوم ازدواج مطـر

ع پیونـد قـرار داد؛ امـا از لحـاظ شـریعت  و روان شـناختی لفـظ ازدواج را بـرای ایـن نـو

کـه از نظـر مبانـی فقهـی و  اسـالم، صـدق عنـوان ازدواج بـر آنجـای اشـکال اسـت. چـرا 

گنـاه و زنـا می باشـد هرچند عنـوان ازدواج بر آن  شـرعی ایـن جنـس از ازدواج مصـداق 

کـه هیـچ صیغـه ای توسـط طرفیـن یـا وکیـل آنها خوانده نشـده اسـت  نهـاده شـود چـرا 

)ماجراجـو، ۱۳۸۳ ش، ص ۱۴(.

در جوامـع معاصـر، افـزون بـر عـرف و دیـن، قانـون نیـز بـه الـزام ثبـت ازدواج در 

دفاتـر رسـمی و صـدور سـند یـا قبالـه ی ازدواج بـرای زن و شـوهر، در ازدواج مداخلـه 

کـه در جوامـع دینـی، ایـن سـند صرفـًا مـدرک رسـمیت  می کنـد. امـا بایـد توجـه داشـت 

ازدواج اسـت نـه عامـل مشـروعیت آن؛ یعنـی صرفـًا جنبـه ی مدنـی دارد نه شـرعی؛ از 

ایـن رو گاهـی پسـر و دختـر بـه دلیل نرسـیدن به سـن قانونی یا به دلیـل ازدواج موقت 

یـا دلیلـی دیگـر، فقـط بـه طـور شـرعی ازدواج می کننـد، امـا ازدواج آنهـا ثبـت رسـمی 

بـدون ثبـت قانونـی، نمی توانـد  ارتبـاط زن و مـرد  نمی شـود؛ پـس صـرف وصلـت و 

مفهـوم درسـتی از ازدواج سـفید باشـد، زیـرا ازدواج بـا وجـود صیغـه ی عقـد امـا بـدون 

ثبـت قانونـی، مشـروع اسـت )بسـتان، ۱۳۹۲ ش، ص ۴۵(.

گسـترش  مشـکالت اقتصـادی و ناامنـی شـغلی، پذیـرش آموزه هـای فمینیسـمی، 

روابط آزاد جنسی، گسترش سکونت انفرادی، عدم پذیرش تعّهد و مسؤلیت پذیری 

کـه در پیدایـش الگـوی ازدواج سـفید دخالـت دارد. در ازدواج  از عوامـل مهّمـی اسـت 

اصـل  آینده نگـری،  اصـل  مصلحـت،  اصـل  زندگـی،  در  مشـروعیت  اصـل  سـفید، 

گرفتـه شـده و افـراد بـا بسـیاری از مشـکالت  اخـالق، اصـل انسـانیت و حرّیـت نادیـده 
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دسـت و پنجـه نـرم می کننـد؛ فشـارهای روانـی افـراد افزایش می یابـد، حریم و حرمت 

افـراد خدشـه دار می شـود، زمینـه ی رشـد معنـوی و کمـاالت انسـانی فراهم نمی شـود، 

ک محـروم می ماننـد. ایـن  بسـیاری از افـراد بی مسـؤلیت شـده و از فوایـد ازدواج پـا

پدیده آثار مخّرب خانوادگی نظیر افول ازدواج، فروپاشـی نهاد خانواده، ایجاد نسـل 

ک و بـروز مشـکالت رفتـاری در فرزنـدان را در پـی دارد. هنجارشـکنی  و فرزندانـی ناپـا

ازدواج  نتایـج  از  کاهـش جمعیـت  باالخـره  تنـّزل جایـگاه زن، سـقط جنین و  دینـی، 

ع ازدواج  کـه بـرای ایـن نـو سـفید در سـطح جامعـه می باشـد. بـا ایـن بیـان تعبیـری را 

گرفـت ازدواج سـیاه اسـت. دیـن مقـّدس اسـالم، ازدواج موّقـت را بهتریـن  بایـد بـه کار 

ع الگـوی ازدواج می دانـد )کاریـزی، ۱۳۹۶ ش، صـص  راه حـل و جایگزیـن ایـن نـو

کرامـت مـرد و زن حفـظ می شـود و هم چنیـن از  کـه بـه واسـطه ی آن هـم   )۱۰۲-۷۷

کـه بـه آنهـا اشـاره شـد پیش گیـری می شـود. مشـکالتی 

کاهش نرخ موالید و فرزندآوری.   .  

کـه تحـت تأثیـر نگـرش مدرنیسـم، در جوامـع دچـار تغییـر  یکـی دیگـر از مـواردی 

کـه بـر اسـاس  گردیده اسـت، نگـرش بـه بـاروری و تعـداد فرزنـدان اسـت چـرا  و تحـول 

تفکـرات دنیـای غـرب و نظـام سـرمایه داری، زن هـم ماننـد مـرد یـک عنصـر فعـال 

اقتصـادی بـه شـمار می آیـد، از ایـن رو اشـتغال زن بـه امـور خانـه و فرزنـدآوری عمـاًل 

کم تـر می کنـد. بـه همیـن  کار باشـد،  کـه زن در بـازار  کار را نسـبت بـه زمانـی  نیـروی 

اسـت  مخالـف  خانـه  امـور  بـه  زنـان  اشـتغال  و  فرزنـدآوری  بـا  مدرنیتـه  تفکـر  دلیـل 

کاهش  )حسـینی، ۱۳۹۲ ش، ص ۱۲۴(. از سـوی دیگر نظام سـلطه به شـدت برای 

کـه تحـت نفـوذ مسـتقیم نگرش هـای غربـی  سـرمایه ی انسـانی و کنتـرل کشـورهایی 
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یـک  بـه عنـوان  را  کـم  فرزنـدان  تعـداد  از یک سـو  کرده اسـت؛  برنامه ریـزی  نیسـتند 

کـه ایـن امـر در دراز مـدت موجـب پیـر شـدن  امتیـاز عقلـی و فرهنگـی جلـوه می دهـد 

کارایـی آن کشـور می گـردد، و از سـوی دیگـر اقشـار جامعـه را بـه  سـن آن کشـور و عـدم 

ترغیـب می نمایـد. مهاجـرت 

کنـار هـم سـبب تزلـزل و آسـیب پذیری سـرمایه ی انسـانی  همـه ی ایـن عوامـل در 

کـه در طـول  کشـورها در مواجهـه بـا انـواع هجمه هـای دنیـای غـرب خواهـد بـود. چـرا 

کاهـش محسوسـی خواهـد  کار  زمـان بـا افزایـش سـن جامعـه نیـروی جـوان و در سـن 

داشـت و هم چنیـن در صـورت بـروز جنـگ نیـروی انسـانی الزم بـرای مقابلـه توسـط 

کشـور قابـل تأمیـن نخواهـد بـود.

امـا دنیـای غـرب بـرای دسـت یابی به این هدف به شـدت فرهنگ سـازی می کند 

کـم و خانواده های  کـه در رسـانه ها و برنامه هـای هـدف خود تعـداد فرزند  بـه نحـوی 

کوچـک را یـک آرمان شـهر جلـوه می دهـد و هم چنیـن از نظـر سیاسـی و اجتماعـی هـم 

در  خودشـان  آنچـه  برخـالف  و  می کنـد  دخالـت  کشـور  کالن  تصمیم گیری هـای  در 

کشـورهای اروپایـی و آمریـکا بـرای افزایـش تعـداد فرزنـدان امتیازاتـی قائل می شـوند. 

در کشـور ایـران امتیـازات اجتماعـی و اقتصـادی از فرزنـد سـوم بـه بعـد صلب می شـود 

)شـمس الدینی، ۱۳۹۵ ش، صـص ۲۳۴-۲۱۷(.

از نظـر اجتماعـی و  فرزنـدان  تعـداد  کاهـش  تأثیـرات سـوء  مـوارد  ایـن  از  گذشـته 

کـه فاقد خواهر و برادر هسـتند عمدتًا  روانـی نیـز بـر فرزنـدان تأثیـر می گـذارد. کودکانی 

در ارتباط گیری با اجتماع دچار ضعف هسـتند و وابسـتگی شـدیدی به والدین دارد، 

هم چنیـن انحصارطلبـی، خودخواهـی و عـدم ایثـار و روحیـه ی از خودگذشـتگی در 
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ایـن افـراد بیشـتر دیـده می شـود.

افزایش آمار طالق.   .  

گسـترش  در دهه هـای اخیـر بـا تحـوالت نظـام اجتماعـی تحـت تأثیـر مدرنیتـه و 

و محیـا شـدن شـرایط  اجتمـاع  بسـتر  در  زنـان  بـرای حضـور  اجتماعـی  فرصت هـای 

و دگرگونـی شـده  نیـز دچـار تحـول  نظـام خانـواده  آنـان،  بـرای  اشـتغال  و  تحصیـل 

کنـار عناصر  اسـت. بـا ورود زنـان بـه عرصـه ی اجتماعـی، فرصـت بـه دسـت آمـده، در 

خانوادگـی  تعارضـات  برخـی  منشـأ  و  منبـع  جامعـه،  پدرسـاالرانه ی  و  مردسـاالرانه 

گردیده و در موارد متعدد به تعارض بین ارزش های سـنتی و مدرن منجر شده اسـت 

بـروز اختـالف میـان زوجیـن، سسـت شـدن  بـه عنـوان عاملـی اساسـی در  گاه  لـذا  و 

ایفـای نقـش می کنـد  بـه طـالق در میـان زوجیـن  گرایـش  زندگـی مشـترک و  بنیـان 

.)۱۰۰-۹۱ صـص  ش،   ۱۳۸۵ )ایران محبـوب، 

از طـرف دیگـر زنـان بـا تحصیـالت بـاال بـه دنبـال توزیع قـدرت در سـاختار خانواده 

کـه  و داشـتن نقـش در تصمیم گیری هـای خانـواده می باشـند و ایـن در حالـی اسـت 

یعنـی  نـدارد  سـنخیت  امـروزی  شـده ی  ایجـاد  تحـوالت  بـا  مردسـاالرانه  آموزه هـای 

کردنـد، امـا زنـان دیگـر حاضـر  مـردان هم چنـان روحیـه مردسـاالرانه ی خـود را حفـظ 

کـه افزایـش آمـار طـالق و یـا گرایـش  بـه پذیـرش آن نیسـتند؛ بنابرایـن می تـوان گفـت 

برخـی  رشـد  از  گرفته اسـت،  قـرار  مدرنیتـه  مسـیر  در  کـه  جامعـه ای  در  طـالق،  بـه 

کـه می تـوان  ع برخـی تغییـرات در جامعـه خبـر می دهـد؛  گاهی هـای اجتماعـی و وقـو آ

بـه خـروج عقـل جمعـی از فهـم سـنتی و عالقه منـدی بـه دسـت یابی بـه حقـوق فردی 

گاهـی زنـان بـه حقـوق خـود و تن نـدادن به  و اجتماعـی، پذیـرش اجتماعـی طـالق، آ
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نظـام سـرکوب مردسـاالرانه و دگرگونـی دیدگاه هـای آنـان در مـورد نقش های سـنتی و 

ثابـت از پیـش تعیین شـده بـرای زن و مـرد، اعتقـاد زنـان بر لزوم خالصی از سرنوشـت 

تحصیـالت،  و  اشـتغال  بـه  آوردن  روی  و  جامعـه  در  حضـور  و  اجبـاری  کارخانگـی 

تـالش زنـان در اتـکای بـه خـود بـرای رسـیدن بـه اسـتقالل در عرصه هـای مختلـف 

زندگـی، تغییـر نقـش و جایـگاه زنـان در خانـواده و اجتمـاع، مرکزیـت تصمیم گیـری 

و تضعیـف  فعالیت هـای خانگـی  مـردان در  کارگیـری  بـه  بـرای  تـالش  در خانـواده، 

تعـارض  در  و  آموزه هـای فمینیسـتی  از  برگرفتـه  کـه  و همسـری  مـادری  نقش هـای 

کل تغییـر ارزش هـا و هنجارهـا و سـنت های جامعـه و  بـا مفاهیـم دینـی اسـت، و در 

گسـترش ایـن دسـت تفکـرات و تغییـرات در  کـرد. بـه  مـواردی از ایـن دسـت اشـاره 

نگرش هـا، ازدواج هـا بیشـتر در معـرض طـالق و خانواده هـا بیشـتر در معـرض از هـم 

گرفته انـد )شـکربیگی، ۱۳۸۷ ش، صـص ۵۵-۳۳(. پاشـیدگی قـرار 

فاصلـه  مشـکالت  از  دسـت  ایـن  شـکل گیری  علـت  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان  البتـه 

کـه دسـتورات و احـکام االهـی  گرفتـن جامعـه بـا اسـالم نـاب محمـدی؟ص؟ اسـت چـرا 

کیـد ویـژه دارد و مبنـای آن نـه مـرد سـاالری و نـه  اسـالم بـه جایـگاه رفیـع خانـواده تأ

زن سـاالری، بلکـه حـق محـوری اسـت و بـر ایـن اسـاس مـرد و زن در مقـام تکمیـل 

یک دیگـر هسـتند و در همـه حـال بایسـتی یـار و همـراه یک دیگـر بـوده و بـر مبنـای 

شـکل گیری نظـام خانـواده بـر پایـه ی محبـت تمـام تـالش خـود را می کننـد تا بـا ایثار، 

کننـد.  کمـال و دسـت یابی بـه مقـام قـرب الهـی را طـی  گذشـت و درک متقابـل سـیر 

)بسـتان، ۱۳۸۹ ش، ص ۷۸(.

کشـورهای دیگـر  کشـور مـا علی رغـم سـیر صعـودی آن نسـبت بـه  آمـار طـالق در 

سـالمت  بـودن  بـاال  بـاب  در  منطقـی  توجیـه  نمی توانـد  امـر  ایـن  امـا  اسـت  پایین تـر 
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گاه بـه خاطـر برخـی  کـه  روان خانـواده و سـازگاری زناشـویی بیـن زوجیـن باشـد، چرا

مسـائل فرهنگـی سـنتی و حتـی قانونـی طـالق بـه سـادگی امکان پذیر نیسـت. در این 

گـروه اجتماعـی  گـر چـه ممکـن اسـت بـا هـم بـودن را ماننـد یـک  شـرایط زن و شـوهر ا

ادامـه دهنـد امـا جاذبـه و اعتمـاد آنهـا نسـبت بـه یک دیگـر تغییـر یافتـه اسـت، و در 

گرچـه  ا احساسـات شـخصی یک دیگـر شـریک نیسـتند و در محیط هـای اجتماعـی 

خـوب و صمیمـی بـه نظـر می رسـند ولـی در خلـوت قـادر به تحمـل یک دیگر نیسـتند. 

ع توصیف کننده ی شـرایطی اسـت که به سـبب تغییراتی  تمامـی ایـن مـوارد در مجمو

کـدام از آنهـا بـا توجـه بـه  کـرده اسـت و هـر  کـه مدرنیتـه در سـاختار خانـواده ایجـاد 

گـردد  طـالق  و  خانوادگـی  اختالفـات  بـروز  سـبب  می توانـد  افـراد  ظرفیـت  تفـاوت 

)افشـاری، ۱۳۹۴ ش، ص ۲۷(.

قانون گریزی. . .  

یکـی از احتیاج هـا و الزمه هـای زندگـی اجتماعـی، نظـم و امنیـت جامعـه اسـت 

کـه افـراد جامعـه در جریـان اجتماعـی شـدن هنجارهـا و آداب و قوانیـن جامعـه خـود 

را به تدریـج فـرا می گیرنـد و آن را جزئـی از شـخصیت خـود قلمـداد می کننـد. واضـح 

کـه زندگـی بـدون مقـررات و قوانین، نظم و امنیت هـر جامعه را تهدید می کند  هسـت 

و باعـث سـلب آرامـش و آسـایش افـراد جامعـه می شـود. زندگـی در جوامـع امـروزی 

کنـد تقریبـًا  کـه روابـط افـراد و نهادهـا و مؤسسـات را تنظیـم  بـدون وجـود قوانینـی 

غیرممکـن بـه نظـر می آیـد.

درجـه ی  و  میـزان  حقوقـی،  لحـاظ  بـه  امـروزه  کشـورها  کثـر  ا عمـده ی  مشـکل 

پذیـرش واقعـی قوانیـن از سـوی افـراد جامعـه اسـت. هـر انـدازه میزان پذیـرش قانون 



، سال ششم، شماره ی دوازدهم، پاییز و زمستان 11۸1۳9۸

کم تـر باشـد، امـکان اجـرای درسـت آن قوانیـن فراهـم  کثریـت افـراد جامعـه  از سـوی ا

نخواهـد شـد. اجـرا نشـدن قوانیـن در جامعـه، قوانیـن موجـود را زیـر سـؤال می برنـد 

گذاشـته  گون سیاسـی فرهنگی و اخالقی جامعه اثر  گونا این مسـأله می تواند در ابعاد 

گـردد )فخرایـی، ۱۳۸۶ ش،  گسـیختگی و بی سـازمانی اجتماعـی  و احیانـًا موجـب 

.)۱۲۲-۱۱۱ صـص 

کتاب هـا و جزوه هـا بسـیار زیبـا و بـا صالبـت و  گرچـه مفـاد و بندهـای قانونـی در 

کشـورها دارای مشـکل هسـتند،  کثـر  آرمانـی هسـتند امـا در مرحلـه ی عمـل و اجـرا ا

کـه اجـرا نشـدن قانـون، بـا عـدم وجـود آن تفـاوت چندانـی نـدارد. لـذا  بدیهـی اسـت 

بـرای بیشـتر جوامـع عـدم اجـرای قوانین یک مشـکل جدی و قابل توجه اسـت و این 

امـر بـه ویـژه در کشـورهای پیـروی تفکـر مدرنیسـم بیشـتر دیده می شـود؛ چـرا که روح 

گرفتـه اسـت و از ایـن رو  کـم بـر آن قوانیـن بـر اسـاس اومانیسـم و فردگرایـی شـکل  حا

کنتـرل درونـی در افـراد آن جامعـه تبییـن شـده اسـت بـه همیـن دلیـل  هیـچ ناظـر و 

بـرای اجـرای قوانیـن بـه حضـور ناظـر بیرونـی اسـت و افـراد بـه صـورت خودجـوش بـه 

اجـرای قانـون اهتمـام نمی ورزنـد )صالحـی، ۱۳۷۸ ش، ص ۲۱(.

کـه از مخالفت با قوانین رسـمی جامعه  قانون گریـزی را می تـوان رفتـاری دانسـت 

گاهانـه و  آ بـا رفتـار خـود بـه صـورت  کـه  کسـی اسـت  صـورت می گیـرد و قانون گریـز 

از روی عمـد قوانیـن رسـمی جامعـه را نادیـده می گیـرد. بـا توجـه بـه اینکـه همـه ی 

گاهـی  از قوانیـن تخطـی می کننـد و  افـراد جامعـه در طـول زندگـی خـود بـه نحـوی 

بنابرایـن  می گیرنـد،  نادیـده  را  قوانیـن  همیشـه  کـه  می شـوند  پیـدا  کسـانی  هـم 

کـه افـراد جامعـه آن را انجـام می دهنـد و عمومـًا  قانون گریـزی طیفـی از رفتـار اسـت 

شـامل قانون گریزی هـای شـدید و خشـن، ماننـد: سـرقت و قتـل و قانون گریزی هـای 
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خفیـف و گاه بـه گاه مثـل نپرداختـن مالیـات و عبـور از چـراغ قرمـز و … را در بر می گیرد 

)محسـنی، ۱۳۸۴ ش، ص ۵۱(.

زمینه هـای قانون گریـزی را در چهـار حـوزه می تـوان مورد بررسـی قـرار داد: تدوین 

کننـدگان قانـون، محتـوای قانـون، مجریـان قانـون و تابعـان قانـون که همـان مردم 

و جامعـه پیرامونی هسـتند.

قانون گـذار  دسـتگاه های  هـم  و  افـراد  می تواننـد  هـم  کـه  قانـون  واضعـان  گـر  ا

باشـند، بـه صـورت تخصصـی و پـس از فرآیندهـای انتخـاب مدنـی برگزیـده شـوند، 

کاهش داد. بدیهی اسـت وقتی  می توان قانون گریزی افراد جامعه را تا حد بسـیاری 

قانونگـذاران از مجـاری روابـط و در اصطـالح بـا پارتی بـازی، بـر مسـند قانون گـذاری 

تکیـه زننـد؛ شـکافی میـان آنـان و مـردم جامعه ایجاد می شـود که جز بـا قانون گریزی 

که توسـط این گونه افراد وضع می شـود را نمی پذیرند  پر نمی شـود و مردم قوانینی را 

کـه قانون گذاری که با بی قانونی به این مسـند  کـه آنهـا را از خـود نمی داننـد، چرا چـرا 

رسـیده باشـد خـود، اولیـن قانون گریـز چرخـه ی قانون گذاری اسـت.

از سـوی دیگـر ناقـص و نامربـوط بـودن محتـوای قانـون هـم می توانـد زمینـه ی 

کـه فلسـفه و وضع قوانیـن تثبیت نظم  کنـد از آنجـا  قانون گریـزی را در جامعـه فراهـم 

چنیـن  نتواننـد  قوانیـن  ایـن  چنان چـه  بنابرایـن  اسـت  انسـانی  اجتماعـی  امنیـت  و 

کننـد و مهم تـر از آن تبعیض آمیـز و بـا ارزش هـا و فرهنـگ عمومـی  هدفـی را تضمیـن 

کـه بـا بی اقبالـی در جامعـه مواجـه خواهند شـد  جامعـه در تضـاد باشـند طبیعـی اسـت 

گریزان خواهند شـد.  و در نتیجـه افـراد بـا زیـر پـا نهادن یا دور زدن از آن روی گردان و 

کـه با باورها یا پیـش باورهای  از سـوی دیگـر تابعـان قوانیـن، یعنـی تمـام افرادی 
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که در آن زندگی می کنند،  که نشأت گرفته از فرهنگ فردی و جمعی جامعه ای  خود 

می تواننـد در قانون گریـزی یـا قانون مـداری مؤثـر واقـع شـوند. در نهایـت بی اعتنایـی 

گریـزی  مجریـان قانـون بـه قوانیـن مصـوب در جامعـه، عامـل دیگـری بـرای قانـون 

متولیـان  از جانـب  قوانیـن  بـه  بی احترامـی  و  نقـض  اسـت. بی شـک،  افـراد جامعـه 

کننـدگان آن، و در  مأمـوران و مجریـان آن قانـون، اثـر روانـی بسـیاری بـرای رعایـت 

همیشـه  قانون گریـزی  پدیدآمـدن  بنابرایـن  داشـت.  خواهـد  قانون گریـزی  نتیجـه 

مختـص نارسـایی و ناقـص بـودن قانـون نیسـت؛ بلکه در بسـیاری از مـوارد ناتوانی و 

کننـده ی  کارآمـدی و تخلـف مجریـان و دسـتگاه های اجرایـی نیـز می توانـد تشـدید  نا

قانون گریـزی باشـد )محرابـی، ۱۳۹۶ ش، ص ۱۰۶(.

گـر  کـه ا امـا مسـأله ی اصلـی در هـر چهـار حـوزه بـه ایـن مطلـب مربـوط می شـود 

تکلیفـی دینـی و یـا الزامـی عقلـی در تبعیـت از قوانیـن بـرای افـراد ایجـاد نشـده باشـد، 

که نیازهای اجتماعی آنها را برطرف نماید  معمواًل بسیاری خواهان قوانینی هستند 

گـر قانـون با طبـع مردم  و مشـکلی بـر مشـکالت فـردی آنهـا اضافـه نکنـد. در حقیقـت ا

بـه عنـوان یکـی از مـوارد زمینه سـاز و قانون شـکنی هم راسـتا نباشـد مـردم از اجـرای 

آن سـرباز می زننـد و در عصـر حاضـر علـت اصلـی قانون گریـزی را می تـوان همیـن امـر 

که مبنای اصلی تفکر مدرنیسـم منافع و آزادی های شـخصی اسـت. به  دانسـت چرا 

همیـن دلیـل در کشـورهای پیـروی تفکـر مدرنیسـم، به دلیل عدم وجـود ناظر درونی 

ع( در افـراد جامعـه، نهادهـای اجتماعـی بـه بازدارنده هـای بیرونـی و  )عقـل یـا شـر

قانون گریـزی  بـا  طریـق  ایـن  از  تـا  می شـوند  متوسـل  نظارتـی،  نهادهـای  گسـترش 

کـه خـود نهادهـای نظارتـی از انحـراف و تخلـف از  کننـد. ایـن در حالـی اسـت  مقابلـه 

قانـون مسـتثنی نیسـتند.
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در . . دینی  تربیت  بر  لیبرالیسم  سوء  تأثیرات  با  مواجهه  راه کارهای 
سیره و کالم امام علی؟ع؟

مباحـث تربیتـی بـه ویـژه تربیـت فرزند، در دوران حاضر ابعاد و گسـتره ی وسـیعی 

کـه بـه علـل و عوامـل متعـددی وابسـته اسـت. رشـد و نمـو  را شـامل می شـود، چـرا 

اصلی فرزند از نظر جسـمی، روحی و عاطفی در بسـتر خانواده شـکل می گیرد و بسـته 

بـه فرهنـگ و بـاور والدیـن از سـنین دو تـا شـش سـالگی بـا ورود به محیـط مهدکودک 

و پیش دبسـتانی نخسـتین تعامـالت اجتماعـی خـود را بـا محیـط غیـر خویشـاوندی 

ویـژه  بسـیار  جایگاهـی  از  معنـوی  و  دینـی  تربیـت  میـان  ایـن  در  داشـت.  خواهـد 

برخـوردار اسـت. امـام علـی؟ع؟ در نگـرش خـود بـه مسـائل و مشـکالت، راه و روشـی 

گسـترش بـرای همـه ی مکان هـا و زمـان ه اسـت،  کـه قابـل تسـری و  را ارائـه داده انـد 

گذشـت هـزار و چهارصـد سـال هم چنـان می توانـد راه گشـای  کـه بعـد از  از این روسـت 

انسـان ها باشـد.

اهتمام و باور والدین و مربیان به تربیت دینی.   . .

از  مـادر  و  پـدر  گـر  ا و  پذیرنـد  تربیـت  انسـان،  فرزنـد  از دیـدگاه حضـرت علـی؟ع؟ 

گاه باشـند، از ایـن ویژگـی و تربیت پذیـر بـودن انسـان بـه  شـیوه ها و اصـول تربیتـی آ

خوبـی بهـره می برنـد و فرزنـدان خویـش را در رسـیدن بـه باالتریـن درجه هـای علمـی 

و معنـوی یـاری می رسـانند. آن حضـرت بر اسـاس اصـل »تربیت پذیر بودن انسـان«، 

یکـی از حقـوق فرزنـدان بـر پـدر را، تربیـت شایسـته فرزنـد می دانـد و می فرمایـد: »حـق 

الولـد أن یحسـن اسـمه و یحسـن ادبـه و یعلمـه القـرآن« )شـریف الرضـی، ۱۴۱۴ ق، 

کـه نـام نیکـو بـرای او برگزینـد و به  ص ۵۴۶( یعنـی: حـق فرزنـد بـر پـدرش ایـن اسـت 
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کالمـی دیگـر  کنـد و بـه وی قـرآن بیامـوزد. آن حضـرت در  خوبـی ادب و تربیـت اش 

فرمـوده اسـت: »مـا نحـل والـد و لـدا نحـاًل افضـل مـن ادب حسـن« )همـان( یعنـی: 

هیـچ پـدری بـه فرزنـدش، موهبتـی ماننـد تربیـت نیکـو نبخشـیده اسـت. آن حضرت 

در سـخنی در این بـاره، بـه فرزنـدش امـام حسـن؟ع؟ می فرمایـد: »فبادرتـک بـاألدب 

قبـل أن یقسـو قلبـک و یشـتغل لبـک« )همـان، ص ۳۹۱( یعنـی: پیـش از آنکـه قلـب 

تـو دچـار قسـاوت و اندیشـه ات سـرگرم ]امـور بیهـوده[ شـود، بـه تربیـت تـو پرداختـم. 

کـه در تربیـت  گفـت اصلی تریـن موضوعـی  کـه می تـوان  بـر همیـن اسـاس اسـت 

کـه والدیـن و فـرد مربـی خـود مؤمـن و  گیـرد ایـن اسـت  دینـی بایـد مـورد توجـه قـرار 

معتقـد بـه باورهـای دینـی باشـند و تربیـت دینـی فرزند بـرای آنها دغدغه اصلی باشـد 

بـرای  را  کـه در تمـام حـاالت و شـرایط تـالش و اهتمـام خـود  در ایـن صـورت اسـت 

کـردن ایـن امـر بـه کار خواهنـد بسـت. محقـق 

بدیـن منظـور والدیـن و مربـی بایسـتی بـه مبانـی اعتقـادی و ارزشـی دینـی معتقـد 

بـر  اسـت  الزم  دیگـر  سـوی  از  و  شـوند  قائـل  احتـرام  و  ارزش  تربیتـی  بـه کار  و  باشـند 

کار  مباحث و مسـائل دینی تسـلط داشـته باشـند، صداقت و صمیمیت را از ملزومات 

کـودک و فرزنـد داشـته  کـردار و رفتـار مالیمـت و نرمـی بـا  گفتـار و  خـود قـرار دهنـد و در 

باشـند، صبـر و تحمـل الزم بـرای تربیـت دینـی را دارا باشـند، دوران تربیتـی فرزنـد را 

کـه می گویند،  کننـد و بـا آن در ایـن زمینـه، همراهـی نماینـد بـه هـر آنچه چیزی  درک 

عامـل باشـند.

ع »تربیـت فرزنـد« بـه دغدغـه ای در ذهـن پـدر و مـادر تبدیـل نشـود،  گـر موضـو ا

کـه دغدغه ی  نمی تواننـد فرزنـدان خویـش را بـه درسـتی تربیـت کننـد. پـدر و مـادری 
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تربیـت فرزنـد ندارنـد، یـا از تربیـت فرزنـدان خویـش بـاز می ماننـد یـا تربیـت فرزنـدان 

خـود را ناتمـام می گذارنـد یـا آنهـا را نادرسـت تربیـت می کننـد. بنابرایـن، بایـد پیـش 

از اقـدام بـه تربیـت فرزنـد، پـدر و مـادر در این بـاره، دغدغـه ای وجـود داشـته باشـد. 

دغدغـه ی تربیـت فرزنـد، پـدر و مـادر را نسـبت بـه فررزنـدان خویـش مسـئولیت پذیر 

گاهـی دربـاره ی تربیـت فرزنـد وا مـی دارد و مانـع از دسـت  کسـب آ می کنـد، آنهـا را بـه 

دادن فرصت هـا بـرای تربیـت فرزنـد می شـود.

فرزنـد  بـه  علـی؟ع؟  حضـرت  تربیتـی  راه کارهـای  کـه  نهج البالغـه   ۳۱ نامـه ی 

بزرگوارش امام حسـن؟ع؟ اسـت، نمونه ای آشـکار از دغدغه ی آن حضرت درباره ی 

در  خویـش  فـراوان  دغدغـه ی  دلیـل  بـه  حضـرت  آن  اسـت.  خویـش  فرزنـد  تربیـت 

راه نوشـتند.  از جنـگ صفیـن در میانـه ی  بازگشـت  را در حـال  نامـه  ایـن  این بـاره، 

ایشـان بـه تأخیـر انداختـن بیـان توصیه هـای تربیتـی خویـش بـه امـام حسـن؟ع؟ را 

پـس از رسـیدن بـه خانـه، نوعـی از دسـت دادن فرصـت و سـهل انگاری در تربیـت 

دانسـته اسـت. از این رو، در راه نامه ای را نگاشـته و آن را پیش از بازگشـت به خانه، 

فرزنـدش  می خواهـد  آنکـه  »آری  اسـت.  فرسـتاده  حسـن؟ع؟  امـام  فرزنـدش  بـرای 

نیکـو سـاخته شـود، بایـد همیشـه در صحنـه تربیـت حاضـر باشـد. و ایـن هشـداری 

گـر امـروز بـه فرزنـدان خویـش نرسـیم، چه بسـا  کـه ا گفـت  کـه بایـد بـه والدیـن  اسـت 

امکان رسـیدگی به طفل در فردا دیر خواهد شـد. اینجای تأسـف اسـت که اشـتغاالت 

که اغلب، ارتباط آنها با فرزندان را سـطحی  گونه ای شـده اسـت  مربیان و والدین به 

کـرده اسـت. پدرهـا تنهـا وقتـی بـه خانه می آینـد که کودک خوابیده اسـت  و بی ریشـه 

کـه بـاز هـم او خوابیـده و یـا خـواب آلـود اسـت.  و صبح هـا بـه هنگامـی سـرکار می رونـد 

کننـد و از فرصـت بـه  عـده ای زنـان یـا مـردان، می تواننـد بـا درآمـد متوسـطی زندگـی 
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کـرده، به پرورش فرزنـدان بپردازند، اما میل به داشـتن زندگی  جـای مانـده اسـتفاده 

مرفـه و جاذبه هـای لوکـس موجـب می شـود، وقـت فراوانـی را بـه کار در بیـرون از خانه 

اختصـاص دهنـد. در نتیجـه، از تربیـت فرزنـدان بـاز می مانند. این خود نشـانه ی آن 

کـه آنهـا از دغدغـه ی چندانـی نسـبت به تربیـت فرزندانشـان برخوردار نیسـتند  اسـت 

)قائمـی، ۱۳۷۴ ش، ص ۷۹(.

گاهی بخشی والدین به فرند نسبت به مسائل پیرامونی.   . . آ

عالقمنـد  مـادر  و  پـدر  تربیتـی  شـیوه های  از  پیـروی  بـه  را  فرزنـد  کـه  عواملـی  از 

گاهـی پـدر و مـادر دربـاره ی تربیـت فرزنـد و توانایی آنها  می کنـد، اطمینـان فرزنـد بـه آ

در ایـن زمینـه اسـت. بنابرایـن، پـدر و مـادر بایـد اعتماد فرزندان خـود را جلب و خیال 

کننـد.  آنهـا را دربـاره ی توانایی هـای خویـش در زمینـه ی تربیـت آسـوده 

حضـرت علـی؟ع؟ در نامـه ی ۳۱ نهج البالغـه، این گونـه اعتمـاد امـام حسـن؟ع؟ 

عمـر  پیشـینیان  انـدازه ی  بـه  مـن  چـه  گـر  ا »پسـرم!  می کنـد:  جلـب  خویـش  بـه  را 

کردار آنها نظر افکندم و در اخبارشـان اندیشـیدم و در آثارشـان سـیر  نکرده ام، ولی در 

گویـا تـا  کـه گویـی یکـی از آنهـا شـده ام، بلکـه بـا مطالعـه ی تاریـخ آنـان  کـردم، تـا آنجـا 

پایـان عمرشـان بـا آنـان بـوده ام. پـس قسـمت های روشـن و شـیرین زندگـی آنـان را 

از قسـمت های تیـره آن شـناختم و زندگانـی سـودمند آنـان را بـا دوران زیـان بـارش 

کـردم. سـپس از هـر چیـزی، مهـم و ارزشـمند آن را و از هـر حادثـه ای، زیبـا  شناسـایی 

کـردم. پـس ]با دانشـی  و شـیرین آن را بـرای تـو برگزیـدم و ناشـناخته های آنـان را دور 

فـراوان و اندوخته هایـی انبـوه[، آن گونـه که پدری مهربـان نیکی ها را برای فرزندش 

کنـم )شـریف الرضـی،  می پسـندد، مـن نیـز بـر آن شـدم تـا تـو را بـا خوبی هـا تربیـت 
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۱۴۱۴ ق، ص ۳۹۱( در حقیقـت، حضـرت علـی؟ع؟ بـا بیان این سـخنان می خواهند 

گـر می خواهیـد کسـی را تحـت تربیـت بگیریـد، اول بایـد اعتمـاد علمی  بیـان نماینـد: ا

کـه بـا چـه  کـه مـورد تربیـت قـرار می گیـرد، بدانـد  کسـی  کنیـد، تـا  او را بـه خـود جلـب 

گر شـنونده و متربی  کسـی رو به رو اسـت و آیا او قابلیت تربیت نمودن را دارد یا نه؟ ا

کـرد، اما  چنیـن اعتمـادی بـه مربـی خـود داشـته باشـد، به حرف هایـش توجه خواهد 

کـه بـا چـه کسـی رو بـه روسـت و چـه کسـی در صـدد تربیـت او بر آمـده و او را  گـر ندانـد  ا

گـوش نمی دهـد و دل نمی سـپارد و از  نصیحـت می کنـد، بـه سـخن او بـه طـور دقیـق 

پندهـای وی اسـتفاده نمی کنـد؛ یعنـی درسـت بـودن آن را درک نمی کنـد و در مقـام 

عمـل نیـز درسـت و دقیـق بـدان عمـل نمی کنـد. حضـرت علـی؟ع؟ در ایـن سـخنان، 

گوشـزد می کنـد تـا  گاهی هـا و تجـارب ارزشـمند خویـش را بـه فرزنـدش  اندوخته هـا، آ

کسـی بـه  مخاطـب بـه ایشـان به عنـوان یـک انسـان عـادی نـگاه نکنـد، بلکـه بدانـد 

گذشـتگان را در  کـه حاصـل عمـر همـه ی  ارشـاد و راهنمایـی وی روی آورده اسـت 

اختیـار دارد.

بـر همیـن اسـاس والدیـن بایسـتی بـا توجـه بـه سـن و میـزان ارتبـاط فرزنـد بـا ایـن 

گاهی بخشـی الزم و  اثـرات سـوء حاصـل از آزادی هـای بی حـد و حصـر دوران مـدرن، آ

بـه دور از تعصـب را بـه صورتـی واضـح، روشـن و بـا بیانـی سـاده و درخـور فهـم بـرای 

گاهی بخشـی می توانـد در گفتگوهـای  او از پیامدهـای احتمالـی داشـته باشـند. ایـن آ

ح شـود، بـرای مثال: گفت وگـو درباره ی  صمیمانـه روزانـه ی والدیـن بـا فرزنـدان مطر

گرفتـه باشـد در محیـط  کـه ممکـن اسـت فرزنـد در معـرض آن قـرار  یکـی از شـبهاتی 

ح شـده و درباره ی آن صحبت شـود و یا به صورت غیر مسـتقیم از تأثیرات  خانه مطر

منفـی اسـتفاده بی رویـه از فضـای مجـازی در قالـب یـک خاطـره می تـوان نـام بـرد. 
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کـه بیـان شـد والدیـن دغدغـه ی  کـه همان گونـه  ایـن امـر در صورتـی میسـر اسـت 

کـه فرزنـد را در عصـر جدیـد تنهـا رها نکنند و راهنما و راهگشـای  ایـن را داشـته باشـند 

وی در تمـام مراحـل زندگـی باشـند.

باشـد،  بـا سـیاه نمایـی  گاهی بخشـی همـراه  آ ایـن  گـر  ا بایـد توجـه داشـت  البتـه 

فرزنـد اعتمـاد خـود را نسـبت بـه والدیـن از دسـت داده و بـرای نظـرات آنـان احتـرام 

قائـل نخواهـد بـود و در آینـده و در سـایر مـوارد نیـز اعتمـاد خـود نسـبت بـه والدیـن 

کسـب  را از دسـت می دهـد و تـالش می کنـد از طریـق دوسـتان یـا بـه صـورت مسـتقل 

نمایـد. اطالعـات 

غیرمنطقـی  صـورت  بـه  مسـائل،  و  مشـکالت  از  والدیـن  گـر  ا دیگـر  سـوی  از 

کننـد، فرزنـد  ح  کننـد و مشـکالت احتمالـی را سـهل انگارانـه مطـر حساسـیت زدایی 

احتیـاط الزم را در مواجهـه بـا پیامدهـا نخواهـد داشـت و ممکـن اسـت ایـن امـر باعث 

شـود تـا فرزنـد پیـش از مواجهـه بـا مشـکل بـه سـوی آن بـرود و چـون ایـن تأثیـرات 

تبییـن شـده اسـت، دچـار مشـکل شـود. از سـوی والدیـن درسـت  منفـی 

همراه بودن والدین با پیشرفت های زمانه.   . .

اسـت«  خویـش  زمـان  فرزنـد  »انسـان  می فرماینـد:  سـخنی  در  علـی؟ع؟  امـام 

گفـت:  می تـوان  اسـاس  همیـن  بـر   )۱۲۲ ص  ش،   ۱۳۶۶ خوانسـاری،  )آقاجمـال 

نیـز  آینـده  و  هسـتند  جامعـه  آن  آینـده ی  کامـل  انسـان های  نسـل،  هـر  فرزنـدان 

شـرایطی متفـاوت بـا زمـان حـال دارد. بنابرایـن، باید فرزندان را با توجـه به رویدادها 

کـم بـر آینـده تربیـت نمـود و آنهـا را مطابـق بـا آینـده پـرورش داد. حضرت  و شـرایط حا

علـی؟ع؟ در حدیثـی دیگـر در این بـاره می فرماینـد: »التقسـروا او الدکـم علـی آدابکـم 
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فانهـم مخلوقـون لزمـان غیـر زمانکم« )ابن أبی الحدید، ۱۴۰۴ ق، ج ۲۰، ص ۲۶۷( 

کـه آنهـا بـرای ]آینـده و[ زمانـی  یعنـی: فرزندانتـان را بـر آداب خـود تربیـت نکنیـد؛ چـرا 

غیـر از زمـان شـما آفریـده شـده اند. 

بر این اسـاس، والدینی می توانند به نیکوترین و بهترین شـکل فرزندان خویش 

کننـد تـا آینده نگـر باشـند و رخدادهـای آینـده را یپش بینـی و فرزنـدان خـود  را تربیـت 

کانـت می نویسـد:  کننـد.  را متناسـب بـا رخدادهـای پیش بینـی شـده آینـده، تربیـت 

دسـت اندرکاران  توجـه  مـورد  بایـد  همـواره  کـه  تربیـت  و  تعلیـم  اصـول  از  »یکـی 

کـودک نبایـد تنهـا بـر حسـب وضـع فعلـی  کـه  برنامه هـای تربیتـی باشـد، ایـن اسـت 

کـرد. معمـواًل  ع بشـر پـرورش یابـد، بلکـه بایـد او را بـر اسـاس شـرایط آینـده، تربیـت  نـو

والدیـن، فرزندانشـان را تنهـا بـرای اینکـه بـا شـرایط موجـود زندگـی سـازگار باشـند، 

تربیـت می کننـد و حـال آنکـه می بایسـت بـه آنـان تعلیـم و تربیـت مناسـب تری داد تـا 

بتواننـد فرزنـدان آینـده باشـند )کانـت، ۱۳۶۳ ش، ص ۶۷(.

نتیجه گیری.  

جملـه  از  غـرب  فرهنـگ  نفـوذ  آفـات  همـه ی  علی رغـم  گذشـت،  آنچـه  بـر  بنـا 

گـر والدیـن در زمینـه ی تربیـت فرزنـدان دغدغـه ی  لیبرالیسـم، در جامعـه ی دینـی، ا

قلبـی و اهتمـام ویـژه داشـته باشـند، بـا توجـه بـه ظرفیـت بی بدیـل معـارف علـوی 

گرداب و طوفان حوادث  می توانند، فرزندان خود و نسـل آینده ی این سـرزمین را از 

حضـرت  ظهـور  زمینه سـاز  شایسـته  فرزندانـی  تربیـت  بـا  و  دهنـد،  عبـور  سـالمت  بـه 

مهـدی ارواحنـا فـداه باشـند.
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