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  یانحرافات اجتماعاهش کخانواده در  نقش یبررس
  *یجیشمس اهللا مر

  چكيده
بشر از زماني که زندگي گروهي را برگزيد، همواره با مشکل ناهمنوايي و رفتارهـاي انحرافـي برخـي از    
همنوعان خود روبرو بوده و همواره در شناسايي علت پديداري آن و راه حل و يـا گريـز از آن، تـالش    

ـناخته    يترين علت ناهنجار کرده است. در اين ميان، در همه اعصار جهل و ناداني اصلي هاي اجتمـاعي ش
ـته  پذيري و فرهنگ شده و انديشمندان بر آگاهي بخشي از طريق جامعه انـد.   پذيري در اين زمينه تأكيد داش

  اند. تر و کارسازتر دانسته پذيري را در آگاهي بخشي مطمئن البته شيوة فرهنگ
کجـروي اجتمـاعي بررسـي    بديل خانواده را در حل و يا كاهش معضل انحرافـات و   اين مقاله، نقش بي

گيري از تحقيقات به عمل آمده محققان و آموزه هـاي دينـي، نشـان داده اسـت کـه       كند. پس از بهره مي
توان بـا   خانواده تنها عاملي است که در كاهش انحرافات اجتماعي نقش برجسته و انکار ناپذيري دارد. مي

هاي حاکم شکل داد و يـا در   ان را مطابق ارزشگيري از شيوه صحيح و تاييد شده ديني، رفتار فرزند بهره
انگـاري در روش تربيـت، راه انحـراف و کجـروي رفتـاري و       گيري و يـا سـهل   اثر سوء تدبير و سخت

  ناهمنوايي را توسط فرزندان در جامعه هموار ساخت.
  پذيري، خانواده. پذيري، فرهنگاجتماعي، انحرافات، جامعه ها: زندگي کليدواژه

    

                                            
    Mariji44@gmail.comاستادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم *

 15/9/1391ـ پذیرش: 10/5/1391دریافت: 

۵۰     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره چهارم، پاييز  

  ياجتماع يزندگت ي. اهم۱
رش و یجـز پـذ   يا چـاره آسایش، آرامش و به  یابی سعادت و دستکمال، دن به یرس يانسان برا کش بی

از چنـان   یآدمـ  يبـرا  یاجتماع یبا همنوعان خود ندارد. امروزه زندگ ياریو هم یگروه یانتخاب زندگ
مجـازات بـه شـمار     ینـوع گر همنوعـان،  یو بدون ارتباط با د يانفراد یه زندگکبرخوردار است  یتیاهم

بـر وجـود    یاز وقوع جرم دانسته و برخ يریجلوگ يهاوهیاز ش یکیرا  ين رو، زندان انفرادید. از ایآ یم
براسـاس  ؛ زیـرا  انـد  هشـدار داده  يشدن زنـدان انفـراد   یبر خطرات طوالنین حال، در ع. د دارندأکیآن ت
بـودن   یه مـدت زنـدان  کـ ده یـ به عمل آمده، ثابت گرد ییااروپ يشورهاکغالب  يها ه از زندانک یقیتحق
دا شـده و در  یـ در او پ یو جسم یروان يهايمارید محدود باشد و گرنه بیباي، فرد به صورت انفراد یک
  1گردد. یماران اضافه مین و بیبه تعداد مجرمیت، نها

ده، یـ بش گردینصـ  یاجتمـاع  یه در پرتـو زنـدگان  کـ آنچـه را   یاگر از آدمـ : ز معتقد استین دورکیم
ه کـ ن اسـت  یا، نهین زمیمل در اأبل تاته قکن 2.افتیوانات و جانوران تنزل خواهد یبازستانند، به درجه ح

 یگروهـ  یبر زنـدگ ی، نیها و متون د ن آموزهیو همچن ینیدیرو غ ینیشمندان دید فراوان اندأکیغم تر یعل
ق یتشـو  يفـرد  یانسـان را بـه زنـدگ   و نیز در ادبیـات  ات یروا ی، چرا برخیات جمعید فراوان حیو فوا

ا در یـ انسـان بهتـر اسـت، و     ییتنهـا  ؛»االنسان خیـر  ةوحد«که فرمود:  پیامبر اکرمت یمثل رواکنند.  یم
  ».زدیه از تنها بال خک، یین به تنهاکدال خو «ي آمده است: ات شعریادب

وجـو کـرد؛    برد، جسـت ر آن به سر میها را باید در جامعه و گروهی که انسان دراز این ترغیب
اي جـز گـزینش و پـذیرش     زیرا هرچند انسان براي رسیدن به سعادت مادي و معنوي خـود چـاره  

زندگی گروهی ندارد، اما این حقیقت را هم نباید از نظر دور داشت که هـر اجتمـاع انسـانی تـوان     
، نـه تنهـا سـعادت بخـش     مهیا کردن سعادت بشر را ندارد؛ زیرا جامعه منحرف و جمعیـت کجـرو  

کند، بلکه خـود بسـتر مناسـبی اسـت کـه ریشـه حیـات        نبوده و زمینه به کمال رسیدن را مهیا نمی
کنـد. ایـن حقیقـت    فردي آدمی را خشکانده و راه رسیدن به سعادت و کمال انسانی را مسدود مـی 

ان بهتـر از  فرمایـد: تنهـایی انسـ    توان مشاهده کـرد، آنجـا کـه حضـرت مـی     را در حدیث نبوي می
  3همنشینی با بداخالقان و کجروان است.

ق بد نباشـد تـا   ینبوده و رف يجروکه در آن کد و مناسب است یمف يادر جامعه یزندگیب، ترتبدین 
در حد آرمـان  ی نباشد، چ گونه انحرافیه در آن هک يا ن جامعهیبر جان و جهان زند و صد البته وجود چن

 یرا همزاد با زنـدگ  يجروکانحراف و  یه دانشمندان علوم اجتماعکچرا ی ندارد؛ ت خارجیاست و واقع
ن یـ ه اکـ معتقدنـد  ل، ن حـا یدر عشمارند. یبرم یانسان يهادر اجتماع یعیطب يادهیانسان و پد یاجتماع
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را وجود و رواج آن در جامعه مخـل همـه   یز ؛ی ندارداجتماع يهادهیر پدیبا سا یچ گونه شباهتیده، هیپد
اش، آن را ننـده کد یـ تهد يخطرهاسایر و  يانباریبوده و ز یاست اجتماعیمربوط به اخالق و س يهادهیا

  4ین ساخته است.وحشت آفر

 چرا؟ يجروك. ۲

صـورت گرفتـه    یفراوان يها بحثرد، کف ید آن را تعریست و چگونه بایچ يجروکه انحراف و ینکدر ا
ر شـناخت  یه در مسـ کـ اسـت   یالتکدهنـده مشـ   نشاناست. این امر از آن ارائه شده  يف متعددیو تعار

دغدغـه   یده اجتمـاع یـ ن پدیا يداریپد یین و چراییتب، زیش از هر چیقرار دارد. اما ب يجروکانحراف و 
  اند. براي کشف علت و عوامل آن نموده یفراوان يها بوده و تالش یشمندان اجتماعیاند یاصل

، یسـت یسـه عامـل ز  ی قرار گرفته، گران اجتماعاوشکمورد توجه در این زمینه، ش از همه یه بکآنچه 
ی، مات جسـمان یو تقسـ  یشناسـ  پیـ و ت یسـت یز يها یژگید بر وکیأبا ت یبرخ است: یو اجتماع یروان

و شـاگردانش تـالش    فرویـد  يز با رهبـر ین يا عده، برآمدند یانحراف و رفتار انحراف یابیدرصدد علت 
را مسـئله  تـا   بپردازند يجروکن ییبه تبیت افراد، شخص يبند میو تقس یروان يهاه بر سنجهکینمودند با ت

اوش در عوامـل  کـ مقصر دانستن فـرد و   يشناسان به جا از جامعه یالبته گروه. یندحل نما یعلّ ینییبا تب
جامعه را مقصـر  ي فرد، به سراغ جامعه رفته و به جای انحراف، شناخت علت اصل يبرای، و روان یستیز

ژه آن دسـته از  یـ بـه و انـد.   داشـته دیگـر  نسبت به دو گـروه   يترتالش موفق ين ساختارییدانسته و با تب
ه ي افراد را، کـ ار خدادادیز اراده و اختین گروه نیاما ادارند. د أکیو امثال آن ت يریپذ ه بر جامعهک یمحققان
- نیـی قصـان تب ن غفلت موجب اخـتالل و ن یا. اند ده گرفتهینادی دارد، ن و رشد آدمیوکدر ت يدیلکنقش 

، چنـان توانمنـد   یو روانـ  یستیز همانند عوامل زین یرا عوامل اجتماعیز؛ شده است یجامعه شناخت يها
  ند، تحت الشعاع قرار دهند.هست ت اویل دهنده شخصکه شي انسان را، کاریه بتوانند افعال اختکستند ین

هرگـز  ی، و اجتمـاع  ی، روانیستی، زیکیزیعوامل ف، جامعه و تاریخ در قرآنتاب ک ةبه اعتقاد نگارند
زان یـ ، مکش یبباشند.  میاو ار ینش و اختیساز گز نهیه فقط زمکستند، بلیبشر ن ياریننده افعال اختکن ییتع

ه بـا عـدم   کـ هسـتند   یسانکست. یسان نیکها  ر نعمتیمانند سا ،ن نعمت خدا دادهیاستفاده افراد بشر از ا
 يریارگکـ ز با بـه  یگر نید یسانآورند. ک یفتور آن را فراهم مج موجبات ضعف و یبه تدریرو، ن نیاعمال ا

ات یعوامـل و مقتضـ  سایر تواند در برابر  یه مکسازند  یم رومندیو ن يقورا آن آن چنان یح، مستمر و صح
از خلق و خوهـا،   یفیلأت«ت را یه شخصکداند یچنان م ار را آنیت عامل اختیاهمایشان در ادامه، ؛ ستندیبا

  5کند.یف میتعر» ندیآیحاصل م یآدم ياریه بر اثر افعال اختک یاتکادات و ملمعتقدات، ع
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ار یـ د از اراده و اختینبای، عماتحرافات اجو ان يجروک  ن و شناخت علتییند تبیدر فرآین اساس، بر ا
 نـد، کیرا دچار اخـتالل مـ  مسئله  درست ین علمیینه تنها تبیقت، ن حقیرا غفلت از ایزماند؛ غافل  یآدم
ه ، کـ مـوثر  يهـا  حـذف مجـازات  از جملـه  ی خواهـد داشـت.   را در پ ینادرست یاجتماع يامدهایه پکبل

ی در جامعـه مـدرن   هـ ین تنبیحذف اعدام و قوان. به عنوان نمونه، شودیم يجروکاهش جرم و کموجب 
و  ده گرفتـه یـ ار در انسـان را ناد یـ ه در آن محققان نقش مهـم اراده و اخت کاست  یقاتیحاصل تحقغرب، 

مـورد  ، اسـت  یو اجتمـاع  ی، روانـ یکـی زیه همان عوامـل ف را، کبروز جرم  يها نهیزمي، زیش از هر چیب
  6یین خود قرار دادند.انون تبکتوجه و 

را  یمـ یترم ین حقوقیقات به عمل آمده، قوانیه بر تحقکیبا ت یجوامع مدرن و صنعت، دورکیمر یبه تعب
ن حقـوق  یه با قـوان کاند گرفته يماریبفرد فرد مجرم را به مثابه  7.اند نموده یهین حقوق تنبین قوانیگزیجا
 ییایمیا شـ ی یاهیگ يه با استفاده از داروک يماریعضو ب، همچون او را اصالح و مداوا نمودی، باید میترم

  گردد.یممعالجه 

  ريشه ناهنجارها، جهل و ناداني. ۲ـ۱

اراده و یـد بـه سـراغ خـود انسـان،      بای، انحرافانحراف و رفتار  یافتن علت اصلی يبرای، نیدمنظر از 
ـ ا. نمود یو اجتماع ی، روانیکیزیانون توجه خود را معطوف عوامل فکد ینبا. ار او رفتیاخت قـت  ین حقی
بـه  ی، شـگاه الهـ  ین در روز جـزا و در پ اه مجرمـ کآنجا ی مالحظه نمود؛ به خوبکریم توان در قرآن  یرا م

نّـا  ک«نـد:  یگو یمـ انـد،   اب جرم خود دانستهکخود، جامعه آلوده را عامل ارت یهنگام محاسبه اعمال انحراف
(نسـاء:  » ارض اهللا واسـعه « شـود  ین مجرمـان گفتـه مـ   یدر پاسخ به ا). 97(نساء: » االرض ین فیمستضعف

 د.یـ نکوچ کـ  يگـر ید يد و بـه جـا  یـ نیگز يدورید از آن جامعه و جمـع،  توانستیه مک نیه از اینا، ک)97
سـاز بـودن جامعـه آلـوده را      نهیزم یعنیست؛ ین نیچنشود، خداوند در پاسخ نفرمود: یحظه مچنانچه مال

ی جامعـه و جمـع،   آلـودگ  یعنـ ؛ یه ناتوان نبودن انسان را در برابر آن مورد سؤال قرار دادکبلکرد، ار نکان
  ند.کرا از او سلب  یار آدمیه اراده و اختکست یبدان حد ن

ده و بـه رغـم وجـود    یـ وس نگردیهـا مـأ   معلمان اخالق و مروجـان ارزش ه یقت، کن حقیبراساس ا
ت یـ نـه فعال ین زمیـ ت افراد را از دست ندادند و در ایت و پرورش شخصید به هدایانحراف، ام يها  نهیزم
ه مخاطبـان  کـ گونه  اند. همان انسان داشته یاجتماع یخ زندگیز در طول تاریرا ن یقات فراوانیتوفکنند.  یم

را بـه جبـر    یالهـ  يهـا  رش ارزشیاد شده، عدم التـزام و پـذ  یقت ین حقیتوانند با توجه به ا ینمز یآنان ن
  ند.یخود را تبرئه نمای ارجاع داده، و اجتماع یستی، زیروان
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  ديل امك؛ مشي. عدم آگاه۲ـ۲

و  ییناآشـنا ی، ها و مبتال شدن به رفتار انحراف ده گرفتن ارزشیناد یاصل يها از علت یکیاگر گفته شود 
و  یاز معضـالت اجتمـاع   ياریو جهل خود منشأ بروز بس یست. نادانین یسخن گزاف، است یعدم آگاه

 یمـال انسـان  کدن بـه  ید، اگر فرد منحرف از توان و استعداد خود در رسـ یترد یاست. ب یالت انسانکمش
چـون  همتواننـد   یمـ ي، و معنو یاله يها ژه ارزشیبه وکم در جامعه، حا يها ه ارزشکآگاه باشد و بداند 

ننـد،  ک کمکاش يو معنو يماد يهاو خواست یانسان يل به اهداف واالیرا در ن يوگر،  یتهدا یچراغ
ـ ا. خواهد بـود  كار اندیت بسیاز آن چراغ هدای وي گردان ياحتمال رو ات و یـ ه آکـ اسـت   یقتـ ین حقی

» ک هـم الغـافلون  هـم اضـل اولئـ   االنعـام بـل   ک کاولئـ «یـۀ  آ. به عنوان نمونه، نندکیمتأیید را  ات آنیروا
 یت و حتـ یـ وانیدر ورطـه ح  يه علت سقوط انسـان و افتـادن و  کند ک یان میب ییبایبه ز)، 179(اعراف: 

  از جهل و غفلت اوست. یتر از آن، ناشنییپا
و  یظلمـت نفسـ  «فرماید:  ، میدانستهرا جهل ارتکاب رفتار انحرافی  یز عامل اصلین حضرت علی

  و جهل. یردم به خاطر نادانکمتعال جسارت  يستم به خود نموده و در مقابل خدا 8؛»یتجرأت بجهل
مـن بـه خـاطر    ؛ »كبجهله عصا يانا الذ«کند:  یبه خدا عرض م، صحیفه سجادیهز در ین دامام سجا
  نسبت به خدا جسارت و گناه نمودم.ام،  یجهل و نادان

را فـراهم   یشـهوان  ةقـو  یـک مقـدمات تحر ه همه ک یز، در مقابل زنین وسفیحضرت داستان در 
 يهـا  از نـور ارزش  يریـ گافتـه و بـا بهـره   یه نجـات  کـ توانسـت از آن مهل الهـی  نمود، تنها به نور برهان 

  )24 :وسفی» (لقد همت به و هم بها لوال أن رءا برهان ربه«: دن در انحراف برهدیاش، از غلت ییخدا
ن بـاور  یـ بـر ا  یالد)قبل از مـ  470- 399( سقراطردند. کت اشاره ین واقعیز بر ایما و دانشمندان نکح

 يوی اسـت.  بخشـ  یز آگـاه ینحل آن، ی بوده و تنها راهعدم شناخت و آگاه ةثمر ه انحراف اساساًکبود 
ه بـه چـه   کـ م یاموزیـ د به آنها بیه باکبلیم، نکار با خشونت رفتار کبا تبه یستیما نبا«د: یگو میه رن بایدر ا
از افـراد   يشـمار  یتعداد بـ ی و جهل است. نادان ةت ثمریرا جنایز؛ ندینما يخوددار اب بزهکب از ارتیترت
  9»شوند.یب جرم مکمرت ،نندکسب ک یاند معرفته نتوانستهک

، دانشمند اسالمی نیز علت اساسـی ناهنجـاري را عـدم شـناخت دانسـته،      ابونصر فارانیحکیم 
  نویسد: می

را  يگریز دیه چکه خود قرار نداد و بلیت مشتاق الیآن را غا ا دانست ویاگر انسان سعادت را نشناخت و 
ـ له وصـول بـه آن مم  یحواس و متخ کمکه به آن و به یت قرار داد و به واسطه قوت نزوعیجز آن غا ن ک

همـه  ین صـورت،  گونه افعال را انجام داد. در اه آنیرد و سپس به واسطه آالت قوه نزوعکگردد، استنباط 
  10بهنجار) خواهد بود.یبا (نازاافعال انسان شر و ن
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. اسـت  یدر بـروز انحـراف دارد، عـدم شـناخت و آگـاه      یه نقش اساسک یاز عوامل یب، یکین ترتیبه ا
نه تنها قـوه عاقلـه   ي سبحان، ه خداکافی است کن عامل یت ایاهم. در بعد هستندمرحله ر عوامل در یسا

هـا را   فرستاد تـا انسـان   یامبر و نبیچهار هزار پست و یصد و ب یکه که داد، بلیبه بشر هد یو رسول باطن
ها، همـوار سـازند.    به نام ارزش یمال و سعادت را با چراغکدن به ینجات داده و راه رس یاز جهل و نادان

با تأسـف بـر   و  بسر برد یدر ناآگاههمچنان بهره گرفته و  ایت انبیمتر توانسته از هداکبشر ین حال، در ع
  دارد. اصرارخود  ین نادانیا

 يريپذ . فرهنگ۳

  کرد؟د یچه باهاي اجتماعی است،  ارتکاب بسیاري از ناهنجاري ۀریش ینادانجهل و ه کحال 
ی بخشـ  یو جهل، آگاه یوه در حل معضل نادانین شیموثرترتوان گفت: ین پرسش، میدر پاسخ به ا

ي؛ یعنـی  ریپـذ و جامعه يریپذ فرهنگ: ن استکن امر به اعتقاد جامعه شناسان، به دو صورت ممیااست. 
افتـه و  یدر جامعـه پـرورش    انسان لزوماًکید دارند؛ زیرا أجامعه بر آن ت یه مهندسان اجتماعک يا وهیدو ش

  رد.یگ ینم فاصله یجمع یگاه از جامعه و زندگچیه
عبـارت  بـه  . آمـوزد  یردن در جامعه را مک یزندگ يهاه به انسان راهکاست  يندیفرا 11ي،ریپذ جامعه

ان یـ ن جریـ سازد. ا یهماهنگ م یاجتماع يبا هنجارها ه فرد را صرفاًکاست ي ندیفرا يریپذ جامعهیگر، د
ردن فـرد  کـ ر یپـذ  بـه جامعـه   عمداً یگروه و هنجارها و الزامات گروه یرود: گاهیش میبه دو صورت پ

  12گرداند. یر میپذ فرد را جامعهی خود به خود، گروه یزندگنیز  یگاهپردازد.   یم
- یو از جهات فراوان با فرهنگ جامعه همانند مـ  قاًیه فرد را عمکاست  یانیجر 13ي،ریاما فرهنگ پذ

ـ البتـه اگـر جر   کنـد.  مـی هماهنگ  یاجتماع يفرد را با هنجارها ه صرفاًک يریپذ برخالف جامعه. ندک ان ی
اوان برخـوردار  فـر  يهـا  افراد جامعـه از مشـابهت  باشد، داشته تداوم رد و یصورت گ قاًیعم يریپذ جامعه

د یـ جد يه اعضـا کـ  يبـه طـور  . گردنـد  یهمانند م يو هنجار یگر از لحاظ ارزشیدیکخواهند شد و با 
آموزنـد،  یشوند، راه و رسم آن را م یم میجامعه خود سه كمشتر یدر زندگکم  کمان، ین جریجامعه در ا

م کحـا  يهـا  با فرهنـگ و ارزش توان  یرا م ين افرادیچن 14.شود فراهم میدر آنها  يریپذ نه فرهنگیزمو 
  همانند نمود.

  يريپذو جامعه يريپذ. تفاوت فرهنگ۳ـ۱

فـرد هماننـد جامعـه و    ی، ه در اولـ کن است یاسازد،  یز میمتما يریپذ را از جامعهپذیري  ه فرهنگکآنچه 
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هماهنـگ   یاجتمـاع  يهـا و هنجارهـا   فرد تنها خود را با ارزشی، م بر آن شده و در دومکحا يها ارزش
 يهـا و هنجارهـا   فرهنـگ و ارزش  يریادگیشخص عالوه بر  يریپذ گر، در فرهنگیدعبارت به کند.  یم

، شخص از بـاب  يریپذ جامعهفرایند اما در کند.  یدا میبه آن پ یو التزام عمل یم در جامعه، اعتقاد قلبکحا
ان جمـع  یـ در م موجـود  يخـود را بـا جمـع و هنجارهـا    ، »ي رسوا همرنگ جماعـت شـو  نشو یخواه«

بـود و  پـذیري   در فرهنـگ که،  یدر حال. داشته باشدبه آنها  یه التزام و اعتقاد قلبینکنه ا. ندک یهماهنگ م
رده اسـت. در  کـ دا یـ به آن هنجارها اعتقاد پ قاًیفرد عمی ندارد؛ زیرا اب آنها، تفاوتینبود جمع، حضور و غ

برسـد و   یاگر در ساعت دوازده شب به چهـار راهـ  ر شده باشد، یپذ ه فرهنگک يسوارد موتوریرینظر بگ
 در چهـار  یلیچ اتـومب یهر چند ه. رد تا چراغ راهنما سبز گرددکبا چراغ قرمز مواجه شود، توقف خواهد 

ر شـده  یپـذ  تنها جامعه يهم نصب نشده باشد. اما اگر فرد ییس راهنماین مدار بسته پلیراه نباشد و دورب
نباشـد   ن مداربسـته یس و دوربیپلکند، در صورتی که چراغ قرمز برخورد باشد، در ساعت پر تردد هم با 

 ان چهـار یدر مد، نکه حق تقدم دار يگریدیۀ ط نقلین و وسایماشکرد. هرچند از چراغ قرمز عبور خواهد 
  راه وجود داشته باشد.

ز ه تخلـف ا کـ است  يهشدارکرده که چراغ، دا یه شخص اول اعتقاد پکن است ین تفاوت، ایعلت ا
- ین رو، بدان ملتزم بـوده و در برابـر آن متوقـف مـ    یاز ارا در معرض خطر قرار خواهد گرفت.  فردن، آ

خـود را بـا هنجـار جمـع هماننـد      ي وجـود نـدارد؛   گونه اعتقاد نیچون اشود. اما در مورد شخص دوم، 
را مقـدم  ال خـود  یـ جامعه عبور نداده و در صورت فرصت، ام یل خود را از صافیرده و خواست و مکن
العمل نشـان نـداده و خواسـت    کسدر برابر هشدار ع ،نیس و دوربیدر صورت عدم حضور پلو  ندک یم

  سازد. یبرآورده میابان است، از خعبور ه خود را، ک
پـذیري   دتر از جامعـه یار مفیجامعه و افراد آن بس يبرا يریپذ ه فرهنگکشود یب، معلوم مین ترتیبه ا

ام و کاسـتح ی اسـت،  اجتمـاع  يفرد با هنجارهـا  يه همانندي، هدف، کرینگ پذدر فره است؛ زیرا اوالً،
 یبانیاعتقـاد و التـزام آن را پشـت   ؛ زیـرا  ان نخواهـد رفـت  یـ از م یوجود دارد و بـه آسـان   يشتریاستمرار ب

مسـتمر  یرر متزلـزل و غ یپـذ  با هنجارها توسط فرد جامعـه  یه هماهنگي، کریپذ خالف جامعهه بکنند.  یم
ـ  یاز به حضور پلینپذیري  در فرهنگ یاً،ثان رود. یان میزود از مبوده و  نتـرل  ک یعنـ ین، یس و نصـب دورب

و  یتـ یس و دسـتگاه امن یحضـور پلـ   یعنـ یاز به وجود چشم قانون، ینپذیري  اما در جامعه. ستین یرسم
ن را بـر  یقواعـد و قـوان   یـی ه ضـمانت اجرا ی، کـ نترل رسمکدر صورت عدم وجود ی است. نترل رسمک
 یدر گزارشـ  ویلیـام جـی بنـت   در معرض خطر قرار خواهند داشـت.  دارند، جامعه و افراد در آن، هده ع
هـا قتـل و هـزاران     دهین مدت، در ایقه برق شهر قطع شد. دق 25به مدت  كوریویدر ن يروز: «سدینویم
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ه کـ  ین مـدت یـ ه در اکـ ن بود یا مطلب سرّ. وارد شد یو دولت یسسات خصوصؤبر م یدالر خسارت مال
نتوانسـت جـرم صـورت گرفتـه را      یچ گونه ثبـت و ضـبط  یه. چشم قانون بسته شدشده بود،  برق قطع

ه کـ بلپذیري، نه تنها دوام و اسـتمرار نـدارد،    ه جامعهکدهد  ینشان م یبه خوبین گزارش، ا 15.»ندکنترل ک
دنبـال   بـه  پـذیري  فرهنـگ  کـه است  ین در حالیند. اکز ضمانت یرا ن یو روان یت اجتماعیتواند، امن ینم

  ند.کن یه خواست همه افراد جامعه است، تضمی را، کو آرامش اجتماع یت روانیخود امن

  ينيد دكيأت ي موردريپذ . فرهنگ۳ـ۲

ـ البتـه ا ین موجود پر رمز و راز بوده اسـت.  امل اکهدف از خلقت انسان، رشد و ت کش بی ن موجـود و  ی
ن یـ از ادارد.  يسـرمد  ییم و راهنمـا یاز به تعلـ ینو مقصود، دن به مقصد یرس يبرا ی،ل الهیبد یمخلوق ب

تـه در  کن نیـ ز بـه ا یـ را مبعوث نموده و خود ن این مهم، انبیمحقق شدن ا يم و مهربان براکیرو، خالق ح
ۀَ   هو الَّذي بعثَ فی الْأُمیینَ رسوالً منْهم یتْلُوا علَیهِم آیاته و یزَکِّیهِم« ۀکمبار یۀآ کْمـالْح و تابالْک مهلِّمعی و

  اشاره فرموده است. )2: (جمعه» و إِنْ کانُوا منْ قَبلُ لَفی ضَاللٍ مبِینٍ
ه از جانب خدا بر بشر عرضـه داشـته   کامبران بود یپی، مواد درسی، انیوح يهاو ارزش ینیفرهنگ د

هـا و   ن ارزشیـ ت ایـ قـرار دادنـد تـا در پرتـو نوران    م خود یتحت تعل، ین مواد درسیق ایو آنان را از طر
د یـ حـال با  برسد. یگرفته و در ساحل نجات به آرامش واقع یمال را پکدن به یبشر راه رسفرهنگ ناب، 

ار کـ را بـه  پـذیري   و جامعهپذیري  فرهنگ ةویاز دو ش یک دامیم خود، کدر روش تعل یاله يایانبید: پرس
  ، رسالت خود را به اتمام رساندند؟وهیدام شک ۀیپا و بر اند گرفته

 یرا بـه خـوب  ه ویه آن حضرت، هـر دو شـ  کن است یاگفت: توان  یم کرما پیامبره در مورد کآنچه 
 اکرمامبریـ رد. پکمشاهده  یبه خوبینه، توان پس از هجرت آن حضرت به مد ین امر را میاکردند. اجرا 

قـرار  خـود   یومتکـ ار حکـ در دسـتور   يهود و نصـار یچون  یشتر در برابر اقوامیرا بپذیري  جامعهة ویش
داشـتند در صـورت عـدم     ن اسالم نبودند و اجازهیرش دیه آنها هر چند مجبور به پذکن معنا یبه ا، دادند
ی، و حضـور در جامعـه اسـالم    یاجتمـاع  یاما در زندگکیش خود معتقد باشند، به ی، نکارشکو  یدشمن

ا یـ گران شـراب بنوشـند و   یه حق نداشتند در منظر دک نیمثل ا. م بودندکحا يت هنجارهایموظف به رعا
  ند.یرند و مطابق آن رفتار نمایار گک هش خود را بکی يهنجارها
امبر یـ پ یعنـ پذیري بـود؛ ی  ن اسالم، فرهنگینان به دیم مسلمانان و متدیدر تعل پیامبر اکرم ةویاما ش

و کننـد،   يبـر زبـان جـار    »ال الـه اال اهللا « ۀلمـ ک ه صـرفاً کنه اسالم یمان داشت، بر ا ید فراوانأکیت رمکا
تـا  رد کـ  یتالش مـ  پیامبر اکرمند و بدان ملتزم نباشد، کدر اعماق وجودشان رخنه ن یانیوح يهاآموزه
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  است.پذیري  ، همان فرهنگسیشنا جامعهدر مان یانماید. مان یاهل اخود را روان یپ
ی قُلُـوبِکُم      قالَت الْأَعراب آمنَّا قُلْ« کۀه مباریآ خُلِ الْإِیمـانُ فـد ا یـ لَمـ نا ولَمنْ قُولُوا أَسلک نُوا وتُؤْم لَم «

 يبـه نحـو   یالهـ  يهام ارزشی، تعلخداه هم و غم رسول کقت اشاره دارد ین حقی) به ا14 :(حجرات
خ بـوده  یطول تار دري الهی این و انبید دأکین روش مورد تیا .ندکن رسوخ امنؤه در اعماق وجود مکبود 

 يخلـق و خـو  یـت بـوده،   در صـلح و امن  يجامعـه بشـر  تا  ندکرد میهمواره تالش  یامبران الهیاست. پ
  ست.ینپذیري میسور  ق فرهنگین مهم جز از طریاکند. ان یدر جامعه رخ نما یو اله یانسان

بکُم  تُخْفُـوه  أَو أَنْفُسکُم فی ما تُبدوا إِنْ و«ۀ )، و نیز آی14(علق: » یري اللَّه بِأَنَّ یعلَم لَم أَ«آیۀ  حاسـی  بِـه 
اي تربیـت شـوند کـه     باید بـه گونـه  افراد است، یعنی  یرسمیرو غ ینترل درون)، بیانگر ک284(بقره:  »اللَّه

ـ ا. نداشـته باشـند   ینترل رسمکبه  يازین نـد  یدر فرا .شـود  مـی محقـق  پـذیري   ن امـر در پرتـو فرهنـگ   ی
او را در ی، س و دسـتگاه حقـوق  یبـدون پلـ  تـوان   دارد و نمـی  ینترل رسمکاز به یشخص نپذیري،  جامعه

خطـر  معـرض  هم به جان خود لطمه خواهد زد و هم جامعه را در ین صورت، در اکرد؛ زیرا جامعه رها 
ي حتـی  هاي بیرونی ندارد. چنین فـرد  ي فرد نیازي به کنترلریپذ فرهنگدر  که یقرار خواهد داد. در حال

ه کـ اسـت   یروشـ  نیـ اید پاسـخگو باشـد.   امت بایدر قکرد. چون معتقد است که ر گناه هم نخواهد کف
  را به ارمغان آورد. یت اجتماعیو امن یند و بهداشت روانکنه یسکوا یانسان يتواند جامعه را از خطر یم

  يريپذ. نقش خانواده در فرهنگ۳ـ۳

عـدم  ی، اب جـرم و رفتـار انحرافـ   کـ ارت یعلت اساسـ ه ي از انحراف است. گذشت کریگ شیدر پبحث 
تـوان   یمي که با تحقق آن، ریپذ است به نام فرهنگ يثرؤم ةویشین معضل، ا. براي حل بشر است یآگاه

مـادر، بـرادران و خـواهران،    پـدر،  اما اینکه خانواده، یعنی همنوا و بهنجار داشت.  يها جامعه امن و انسان
، دارنـد  از انحـراف  يریـ گ شیپـ قت، یو در حقپذیري  در فرهنگ ینقش ، چهيو مادر يشاوندان پدریخو

  ن نوشتار است.یاموضوع اصلی بحث 
از عوامـل   یـک  چیهـ . ردن فرزنـدان دارد کـ ر یپـذ  در فرهنـگ  یلیبـد  ینقش بـ  يخانواده داراک ش بی
انـدازه خـانواده   به ها،  ی و رسانهو علم یها، محافل مذهباعم از مدرسه، گروه ،در جامعه ،گرید یاجتماع

ه کـ است هم  ین دورانیتره صد البته مهمک، ین دوران زندگینخست كود؛ زیرا کستندیثر نؤمزمینه ن یدر ا
 يش از هـر جـا  یش و پیو با .گذراند یخانواده م یمیط گرم و صمیرا در محیرد، گ یل مکت او شیشخص

ن یـ را با ا يشتریزمان برو، کودك  این ي خانواده قرار دارد. ازرفتار يها و الگوهادر معرض ارزشیگر، د
ینان و اعتمـاد  به خانواده خود اطم يگریس دکش از هر یب كودبرد. به عالوه، ک میبه سر د وي گروه خو
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خانواده را نسـبت بـه   خره، کند. باأل یت و آرامش میاحساس امنبرد، یان آنان بسر میه در مک یمادامدارد. 
  ند.یبیخود دلسوز و مهربان م

ن عامـل  یتـر لیبـد  ید بـ ین و شـا ی، خانواده نخستینیدات متون دکیأو بر اساس ت یمعارف اسالمدر 
کننـد،  امـل ن کش یو رسـالت خـو  کننـد   یوتـاه کن امر یاگر در اکردن فرزندان است. ایشان ر یپذفرهنگ
بـه حـال    يوا«: اسـت  آمـده  دااز رسول خـ  یثید گرفت. در حدناخذه و سرزنش قرار خواهؤمورد م

ه کـ  یمنؤن مـ ی؟ حضرت فرمود: نه والدكن مشریدند: والدیپرس. نشانیآخرالزمان از جانب والد ياهبچه
بـه   ینـ یروان دیـ پ يم در اسـالم بـرا  یه تعلکروشن است  16.»دهندیم نمیواجبات را به فرزندان خود تعل

خـود    یز بـه فرزنـد گرامـ   یـ ن ین علـ یمنؤرالمـ یاسـت. ام قـرار گرفتـه   د أکیمورد تپذیري  وه فرهنگیش
ت تـو قبـل از   یـ من به ترب. ردیپذ یهر چه در آن نهاده شود مین آماده است. دل طفل چون زم« د:یفرما یم
  17»کردم.ه دلت سخت شود و ذهنت مشغول گردد، اقدام ینکا

بـه  ن امر مهـم را  ید اید چگونه باید دیبادارد، فرزندان  يریپذدر فرهنگ یه خانواده نقش اصلکحال 
کـردن  ر یپـذ  نـد فرهنـگ  یه بتوانـد در فرا کـ آن يبـرا ی، خـانواده،  تیشمندان تربیبه اعتقاد اندبرساند. انجام 

  ند:کت یل را رعاید مراحل ذیبافرزندان موفق باشد، 

  ینیانس د
ن یـ ت در ایـ شناسان، پنجاه درصد موفق به اعتقاد رواناست. جاد نگرش یایت، ن مرحله تربیتراصوالً مهم

نجـا  یدر ا ثر اسـت. ؤهشتاد درصـد مـ  که نگرش مثبت، ن باورند یز بر این یبرخ .ار، نگرش مثبت استک
ه کـ ط خانـه و خـانواده   یدر محـ  یالهـ  يهان و ارزشید يبه سون خود ش فرزندایگرا يبراباید ن یوالد

ببیننـد و آنـان را در دنیـاي    تدارك ویژه  يا ت آنان است، برنامهین و رشد و تحول شخصیوکخاستگاه ت
  ؟واکسینه نمایندقرار دارند، آسیب و در معرض هزاران  غات رنگارنگ مواجهیانواع تبلبا امروزي که 

ا و یـ ردن کـ  يفرزنـدان را از بـاز  یضه نماز، فر يبه هنگام اداوالدین ه کشود یده میفراوان دمتأسفانه 
او را زنـد و   خود داد میگوش  يباز كودکقرائت قرآن بر سر  يبرا يپدرا یو کنند!  میسخن گفتن منع 

کنـد،  منـد   راوت تـالوت بهـره  طـ نمـاز و   يبـا یزاسـرار  را از دهد، بدون اینکه او  مهري قرار می مورد بی
مثل نمـاز و قـران    ینیو فرائض د یاله يهانسبت به ارزش یموج منفدر ذهن فرزند دلبندش، ناخواسته 

ن لحظـه در  یتـر نیرین و شیباتریزیضه نماز و قرائت قرآن، فر يهنگام اداباید ه ک یدر حال. ندکیجاد میا
  لذّت ببرند.قرآن والدین از قرائت نار کفرزندان در یط خانه باشد تا مح

او را در ی، ت شناسـ یـ ارزش الزم قائل شـده و بـا موقع  فرزند،  يه براکشود  یمحقق مامر زمانی ن یا
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فرزنـد خـود را    یمرو یمه به قصد اقامه نماز به مسجد ک یاگر زمانو بدین وسیله م ینکم یجاد نشاط سهیا
ش یدر فرزنـد گـرا  ک، او را به این امر تشویق کنـیم و  وچهرچند ک يا هیهدتهیه ب و با یترغ یبه همراه

 یالهـ  يهـا ف ارزشیم و آموزش لطایش، راه تعلیپس از گراکنیم. جاد یها ان و ارزشیمثبت نسبت به د
ی نـ یف دیف و وظـا یالکـ ه عادت به انجام تي، کمرحله بعد يخود را برا كودیم، کاو هموار ساز يرا برا

  18یم.نکا یمهاست، 

  ینیعادت د
برخوردارنـد،   يریرپـذ یثأآرامـش و ت  یژگـ یه فرزنـدان از دو و کـ  یدوران یعنیاساساً دوران قبل از بلوغ، 

 یافکـ هـا توجـه الزم و   اما غالباً خانواده. ندیآین دوران به وجود میها در ارا عادتیز ؛است یدوران مهم
ـ داررا ن تصـور  یـ و اغلب ا دهندیت نمین دوره نداشته و به آن اهمیبه ا ردن درسـت  کـ ل یـ ه تحمکـ د ن

د. گـاه  نریم به انجام فرائض بگیتصمآنان د فرزندان را آزاد بگذارند تا خود یه باکنند کیگمان م، و ستین
 یرا تـا هفـت سـالگ    كودکـ «فرمایـد:   که می از پیامبر اکرمث معروف یبه حدین گمان، ا یدرست يبرا
هـر امـر   حـق نـدارد،   ر یـ امکـه،   یننند. غافل از اک یم، استشهاد »ید دانستر بایاو را امو د آزاد گذاشت یبا
  د.ینماصادر  یمانه و درستکیه فرمان حکمش مطاع است کح یمران زمانکح. کندرا طلب  یمعقولیرغ

فرزندان به انجام برخی رفتارها، که آن اما این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که وادار کردن 
 گوشی کرده و یا در انجام آن تنبلی و سستی به خود راه داده و از انجام آن سر را باور دارند، اما بازي
کنند، نه تنها موجب تحمیل نخواهد بود، بلکه از سستی و کاهلی آنان جلوگیري  باز زده و یا ترك می

ل دین را پذیرفته و نسبت به فرایض آن مثل نماز گرایش دارد، اما کند. براي مثال، فرزندي که اص می
در مواردي سهل انگاري نموده و مقید به انجام آن نیست، در این صورت، وادار کردن فرزند نه تنها 

نیز سفارش شده است که فرزندان خود  ناپسند نیست، بلکه در متون دینی و روایات ائمه معصوم
کنید تا عادت نماید. در خصوص نماز، روایات فراوانـی وجـود دارد کـه بایـد      را به انجام آن وادار

فرزندان خود را به انجام آن وادار کنید تا عادت نماید. با توجه به مستند بودن این روایات و وضوح 
داشت، چنین دستوراتی از ائمه شود که اگر این گونه امور پیامد منفی در پی می داللت آن، معلوم می

  19شد. صادر نمی وممعص

  ینیمعرفت د
دن یـ بـدون د  یعنـ شـوند؛ ی  یمـ  یا رشد تجربی یبه بعد، وارد مرحله انتزاع یان از سن دوازده سالگکودک

ه ی، کـ نـ یرنـد. دوران معرفـت د  یرده و آنها را بپذکر و استدالل کآن ف ةه دربارکآن را دارند  ییتوانایا، اش
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بـراي مثـال،    20کاوش و سؤاالت گونـاگون اسـت.  باً هم زمان با دوران بلوغ است، دوران جستجو و یتقر
. گـر ید ینـ یها پرسش د ؟ و دهحضور داردگانه در همه جا ی يم؟ چگونه خداید نماز بخوانیه چرا باک ینا

آنهـا  بـه   ،و سـپس فرزندان فراهم نمـوده   يرا برا ینید يهانه پرسشید ابتدا زمین بایوالدین دوران، در ا
بینـی   آن را پـیش  پیامبر اکرمه یژه در آخر زمان، کبه وین، سفانه غالب والدأمت که یدر حالدهند. پاسخ 
ي هـا ه گاه در مقابـل پرسـش  کبلکنند،  یا نمینه الزم را مهیا عدم توجه، نه تنها زمیو جهل در اثر اند،  کرده

موضـوع مـورد سـؤال را بـه صـورت تـابو در آورده و       ي، نش نامناسب نشان داده و در مواردکوافرزند، 
  دارند.یشدن به آن برحذر م یکفرزند را از نزد

هـاي   دلیل عجز از پاسخگویی و یا ناتوانی و جهل در خصوص پرسش متأسفانه بسیاري از والدین به
خـود، موجـب    هاي دینی بیگانه کرده و با رفتارهاي ناشایست دینی فرزندان خود، آنان را با دین و آموزه

  شوند. فرزندان خویش از دین می يدور
د یـ ه باکـ اسـت   ینـ یدر مرحله معرفـت د یق است؛ زیرا ار حساس و دقین مرحله بسیادر حالی که، 

ن و دانش از هم جداست. آنچـه  یه راه دکنند کنتصور رد تا یفرزندان صورت گ ين و دانش برایق دیتلف
وارد د و یرسـ  یبـه دوران جـوان   یوقتـ اي تربیت شود که  گونهبه د با دانش منافات دارد، یگوین میه دک

ـ ا. باشـد نشرمنده  ینید به فرائض دین و تقی، از اظهار تدشد یو دانشگاه یجامعه علم جـه همـان   ین نتی
چ یهـ  که یدر حال .داند یم يگریرا مخالف د یکیرده و ک کیکن و دانش را از هم تفیه دکاست  يرکتف

  21.یاله يهان و دستورالعملیشف دک ياست برا يه علم خود ابزارکنیچه ایست؛ ن آن دو نیب یمنافات
پررنـگ اسـت و در مرحلـه     كودکـ ن در یحالت تلقی، نیه در مرحله انس دکد توجه داشت یالبته با

 یه نوجـوان کـان، کـ  ودک، در فرزنـدان و  ینید وجود دارد. اما در مرحله معرفت دی، حالت تقلینیعادت د
 يد بـرا یـ ن رو، بایـ مفرماسـت. از ا کح يزیـ ش از هـر چ یبـ  يرینند، حالـت الگوپـذ  کیخود را تجربه م
قابـل   يهـا اسـوه و سرمشـق  الگو بـه فرزنـدان،    یۀ؛ زیرا اراردک یدار معرفنیمثبت و د يفرزندان الگوها

از انحرافات اسـت،   يریشگیهاست، عامل پانسان كعامل تحرو این امر شناساند، یرا به آنان م یدسترس
  22کتب است.ت میعامل حقانباالخره، هاست و شیر در گراییتغعامل 

  ینیله دکشا
نش یـ ز بینش او نیاو شده و ب ین وارد زندگیند، دکدا یپ ینیمعرفت د یسکه اگر کن است یا ینید ۀلکشا
همـه  خـود قـرار دهـد.     ارکن را سرلوحه یدی، ابعاد زندگهمۀ ند در کیتالش میجه، در نت. گرددیم ینید

هرگـز  فـرد  یـن مرحلـه،   داشـته باشـد. در ا   یاله يهامطابق با ارزش يه رفتارخواهد بود کن یا تالش او
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 يجان خود را فـدا  یه حتکبلنخواهد کرد، مقدم  ینید يهاخود را بر ارزش ینفسان يهاخود و خواسته
  ند.کیم ي دینیهاارزش

نـار حضـرتش   کدر جنگ جمـل  بوده،  ین علنیمؤرالمیام یتحت فرمانده يارزمنده، مسلم مجاشه
 یر علـ کن رزمنده لشی. ای استنیله دکل گرفتن شاکاز شو برجسته ا یگو يا نمونهوي حضور داشت. 

رد و دشـمن را بـه   یه قرآن به دست گکن شما حضار است یدر ب یسکا یآکه حضرت فرمود:  یآن هنگام
رد و بـه  کـ ند، دشمن او را قطعه قطعه خواهـد  کن یچنکسی ه هر کد یز بدانین را نیاالبته قرآن فراخواند؟ 

دسـت  ی! من آماده هستم. حضرت فرمـود:  ا علیجلو رفت و گفت:  مسلماش خاتمه خواهد داد. یزندگ
قـرآن را بـه دسـت    . سـپس،  ام آمـاده کـرد:  رد. عرض کنند و بدنت را قطعه قطعه خواهند کیتو را قطع م

- یتاب خدا فرا مـ کن یرد و گفت: من شما را به قرآن، اکقرار گرفت و رو به دشمنان  يگرفت و بر فراز
 مسـلم رد. کـ ر قطـع  یدستش را با شمشـ  یکه دشمن از پشت کده بود یالم او به اتمام نرسکخوانم. هنوز 

قـرآن را بـه    مسلمرد. آنگاه کگرش را قطع یدشمن دست د. اد زدیگرش گرفت و فریقرآن را به دست د
  23که قطعه قطعه شد.رش ضربه زد یکقدر بر پ ر آنیر چانه گرفت. دشمن با شمشیز

ن یـ ه در اخورد کـ  به چشم می یق فراوانیمصاددر ایران اسالمی، در این زمینه خ دفاع مقدس یدر تار
 يافـراد کـرد.  خ را منـور  ی، چشم تـار یستیو اومان يوالرکسهاي  ومتکت نفس و حیو انان یکعصر تار

و  ینـ ید يهـا ه اگـر ارزش کنشان دادند  ییبایبه ز کر تانیه با قرار گرفتن ز، کحسین فهمیدهشهید چون 
ه یو گلوله داغ تـوپ را بـه سـخر    کچگونه آهن سرد تانکل دهد، فرد را ش ینیله دکشا یفرهنگ اسالم

  دارد.ین وا میان را به تحسیرد و جهانیگیم
یـن را، و  د» کونوا دعاة النـاس بغیـر السـنتکم   «به مصداق حدیث ه اگر پدران و مادران کاست روشن 

 یبـه راحتـ  آن  ه افـراد کم بود یخواه ياشاهد جامعه، اموزندیردار خود به فرزندان خود بکالبته با رفتار و 
ن حاضـر  یاگـر والـد  کـرد.  نـه  ین راه هزیدر اکه باید است طبیعی پوشانند. یچشم نم یاله يهااز ارزش

فرزنـدان حاضـر   کننـد،  نه پرداخت یهزهی فرامین ال يو اجراي دینی ها  ارزشدین و نباشند در راه حفظ 
نـه فقـط   یهز. صـد البتـه،   ننـد کنـه  ین هزیخود را در راه د يو معنو يماد یهستو شوند تمام وجود ینم

  است.در راه احیاي دین الزم  يها نهیاز هز یز بخشیها نها و از خود گذشتنیتحمل سختیست، ن يماد

  ینید یخودجوش
از وقـت خـود    يالحظههرگز حاضر نیست ، ینیت دیر اثر آموزش و ترببه فرد کاست  ین مرحله زمانیا

بـه  خـود را   ینیفه دیرسالت و وظ یانکدر هر زمان و موي  سوزي کند. سپري کند و یا فرصتهوده یرا ب
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ط یدر محـ ؛ براي او تفـاوتی نـدارد کـه    ا نهیرد یگران قرار گیخواه مورد تمسخر د 24دهد. یانجام مخوبی 
عبودیـت و بنـدگی خـدا    به هنگام نماز و عبادت دسـت از  کفر باشد، ا در بالد یباشد و  یو اسالم ینید
. ردمکـ مشـاهده  ي آلمـان بـود،   ماینان صدا و سـ کارکه از کرا  یرانیا یشخصین آلمان، دارد، در برل ینمبر

ه کـ بـود   ین در حـال یـ شـد. ا ینمـ  كگاه از انجام فرائض غافل نبود، به هنگام ظهر نمـازش تـر   چیهوي 
  ن اسالم است.یدضد ژه یبه وین، د ه غالباً ضدکبلیست، ن ینینه تنها د ،آلمان يمایدات سیتول

ن یـ دن بـه ا یق رسـ یـ ه توفکـ  یسانکند کار اندیالبته بسی است. نیامل دکت ۀین مرحله، مرحلادر واقع 
ن بـودن  کنـامم تواند ی، نمرسند می ینید یه به مرحله خودجوشک يبودن افراد كاما اند د.مرحله را دارن

جوامـع   یجوامع حتدر  يندارین و دیتا د یی مواجه هستیمهالهیانواع حبیان کند. امروزه با ن مرحله را یا
عه و ینـاب شـ   يهااز ارزش يریگ  بهرهبا نند و کهمت ها  که خانوادهن است ایمهم رنگ شود.  اسالمی کم

 كرنگارنـگ و خطرنـا   يهـا در برابـر دام  ، هم خود و هم فرزندان خود رايت علویسفره تربگرفتن از بر
  نند.کنه یسکسم وایها و الئستیاومان

به مرحله چهـارم و پـنجم   ی، ه غالب افراد جامعه اسالمکرد کتمان کتوان یت را نمین واقعیاهر چند 
ق و سـخت توسـط   یـ دق يزیـ راز به برنامـه یه نکاست  ياژه مرحله پنجم، مرحلهیبه ویند، آیمتر نائل مک

ن راه یـ د در ایـ شـور با ک یفرهنگـ  يهـا ه و سـازمان یعلم يها حوزهد. دار ین و فرهنگ اسالمیان دیمتول
  نند.ک کمزمینه کن یرا در اها  یشگام باشند و خانوادهپ

  يريپذن در فرهنگيوالد يهاوهي. ش۴
سـتن  یبهتـر ز  يهمت خود را براهمه و دارند تالش بالسویه ان خود دفرزنهمه ن نسبت به یوالدک ش بی

ش یپـ در ت فرزندان خـود  یدر هدارا وه ین شیبهتراي به زغم خود  کنند. خانوادهیفرزندان خود صرف م
خـود را در   ینـ یفـه و رسـالت د  یه وظکنند کیگمان م یمذهبهاي متدین و  خانوادهژه یبه واست. گرفته 

و  یعات جامعـه شـناخت  دهد. مطالین شهادت نمیت چنیدهند. اما واقعینه به احسن وجه انجام مین زمیا
  ها رواج دارد:یان خانوادهوه در میسه نوع روش و شی، لکه به طور کدهد ینشان م یروانشناخت

ر، یـ گهـا را بـه سـه دسـته، سـخت     خانوادهینه انجام داده است، ن زمیه در اک یقاتیبا تحق دیانابومرنید
 یتـ یوه تربیسـه نـوع شـ   ي معتقـد اسـت:   بندن طبقهیبراساس ا يم نموده است. ویر و مقتدر تقسیگسهل

ت یـ ت و رشـد و ترب یشخصـ  يریـ گلکدر ش ی، آثار مختلفیکه هر کها وجود دارد متفاوت در خانواده
  25و... فرزندان دارد. ی، عقالنیجانی، هی، عاطفیاجتماع

امـا بـا توجـه بـه     هـا صـورت گرفتـه اسـت،      غربی یط اجتماعیبا توجه به محپژوهش ن یهر چند ا
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ن مطالعـه  یـ از ا تـوان یران، مـ یژه ایبه وی، ان خانواده جوامع اسالمیها در موهیها و شل روشاص شباهت
توانـد  یم داشـته و مـ  یت تعمـ یقابلدارند، دنبال  به هایوهدام از شکه هر کرا  ییامدهایپکرد. استفاده  یدانیم

  رد.یق قرار گین تحقیمورد استفاده ا

  هارانه خانوادهيگوه سختيشـ ۴ـ۱

کنند که باید سرسختانه بر امور فرزندان دخالت داشت تا آنـان   هاي مذهبی، گمان می بعضی خانواده
گیر، اساسـاً بـر   هاي سخترا متأثر نموده و مقید به انجام قوانین و دستورات دینی نمود. در خانواده

ري اسـت؛ بـدین   شود. این نوع خانواده، تابع اصول دیکتـاتو  قدرت والدین بیش از اندازه تأکید می
معنا که یک نفر، حاکم بر رفتار دیگران است. این فرد غالباً پدر و گاهی مادر در غیاب پدر نقش او 

و در موضوعاتی که به وي واگذار شـده، اعمـال نظـر کـرده و بـه کنتـرل رفتـار         را بر عهده گرفته
  پردازد. فرزندان می

دهـد،   ینشـان مـ  را نـد، راه  ک ین مـ ییهدف را تع رد ویگ یم میتاتور تصمیکتنها د يا ن خانوادهیدر چن
ل یـ د به دل خـواه و مطـابق م  یدهد و همه با یم تیبرا تر یسازد و امور زندگ یفه افراد را مشخص میوظ

گـران اجـرا   ید يد از سـو یـ فقط او حق اظهار نظر دارد و دستورش بدون چـون و چـرا با  . نندکاو رفتار 
رنـد.  ید نظـرش را بپذ یـ گـران با یدهد و د یم صیفرزندان را تشخه مصالح خانواده و کگردد. تنها اوست 

ح، اسـتراحت و  یار، گـردش و تفـر  کـ زمـان  کنـد.   یخانواده دخالت م ياعضا یخصوص يارهاکپدر در 
  26کند.ین میمعاو ل و ... افراد را یخواب، تحص

. ننـد کیل مـ یتحممتناسب با سن فرزندان بر آنها  يص خود قواعدیها، با تشخن خانوادهین در ایوالد
، نحـوه پوشـش و...   يو اسباب باز ي، نوع بازیزگکی، پايدر سروصدا هنگام باز يریگسختي مثال، برا

ه در کـ بلیـات،  لکدهند. نه تنها در یرده و آنها را تحت فشار قرار مکاساساً در همه امور فرزندان دخالت 
  از: ر عبارتندیگ رفتار خانواده سخت یلکآورند. خطوط یت خود در میامور را تحت آمرۀ ات همیجزئ

  ح داده شود؛یه توضکشود، بدون آن یل میر تحمیشان به صورت انعطاف ناپذ نیـ قوان
  پردازند؛ یم كودکه یار نموده و رفتار بد را بر نتافته و به تنبکخود را آش یتیـ خشم و نارضا

  ؛شوند ینم ایدش را جویرند و عقایگ یال و خواست فرزند را در نظر نمیـ ام
  27ن است.ییان در سطح پاکودکمت آنها به یگر و ابراز محبت و صمهیخشن و تنبی، ـ از نظر انضباط

خـود  دنبـال   بـه  ي،گـر یمثل هـر رفتـار د  کم بر خانواده، ن حاین رفتار و قوانین چنیه اکاست روشن 
گـاه   چیهـ تابنـد،   یر برنمـ یـ گ تسخ يها غالب افراد و خانوادهپیامدها را گونه  اینن یقیبه یی دارد. امدهایپ
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یـن اتفـاق خواهـد افتـاد.     ابا این وجـود،  اما . ستندیط خانه و خانواده خود نیآن در مح يداریخواستار پد
  اند از: عبارتامدها ین پیاز ا یبرخ

  28ید و اضطراب؛شد ی، عدم استقالل و احساس ناامنیدر رفتار و عدم ثبات عاطف يـ پرخاشگر
  29ی؛اجتماع یدر زندگ يزیگر تیو مسئول یگروه يارهاکت فرزندان در کـ عدم شر

  30ی؛و اجتماع یش به انحرافات اخالقیت و گرایو تزلزل در شخص يرکـ عدم آرامش ف
  31؛هاتیو فعال هادر رفتار يت و نوآوریـ عدم خالق

  32.یشه مخالفورانه و عدم تحمل اندکورکـ تعصب 
 يهـا  ن اسـت فرزنـدان در خـانواده   کـ ممهرچنـد  ه کد دارند کیأت یتیشمندان علوم تربیمحققان و اند

اسـت.   يتوأم بـا پرخاشـگر  آنان ثر موارد رفتار کدر ا یولبردار باشند،  یع و فرماندر ظاهر مطیر، گ سخت
گـران احتـرام قائـل    ید يرا بـرا یـ ز؛ آورنـد  یبه دست نمـ  يادیت زیمحبوبي خود، ها ين همبازیآنها در ب

تـرس و  یـر،  گسـخت  يهـا ط خـانواده ی. در محـ انـد  رفتاري را آموختهن ین خود چنیاز والدند؛ زیرا ستین
ژه یـ و فرزندان بـه ینکه، نخست ا: دارد یامد اساسین خود، دو پیاحاکم است. خانواده  يوحشت بر اعضا

. ننـد ک یمـ  یگـانگ یو ب یین خود احساس جـدا یاز والد يرکبه لحاظ فی، دن به دوره نوجوانیپس از رس
یکـی از  ه فـرار از خانـه   کـ شوند یم يگوناگون رفتار يدچار خطاهاید آمده، پد یدر اثر ناامنکه،  یندوم ا

  33خطاست.
نه تنهـا موجـب قانونمنـد شـدن و در     یرانه، گ سخت یتیبا روش تربیت مطلق در خانه، محدودالبته، 

ه یـ ن رفتن روحیبسته شدن و از که موجب شکبلشود،  ین شدن فرزندان نمیمتدی، موجب خانواده مذهب
 يهـا تیـ به فرزندان اجـازه فعال ها  شوند؛ زیرا در این خانواده یت و مانع بروز و ظهور استعدادها میخالق

  شود. داده نمیشان  ياستعدادها ییوفاکنو و ش

  انه خانوادهيگرا وه سهليـ ش۴ـ۲

هفـت  ژه تـا سـن   یـ به وکنند باید فرزندان، یز گمان میها ناز خانواده یر، برخیگدر مقابل خانواده سخت
ت یـ ردن تربکـ ث معـروف سـه مرحلـه    ین گمان نادرسـت را بـه حـد   یای، کامالً آزاد و رها باشند. سالگ

ـ ا. البته، این حدیث شریف به نندک یمستند میر است، ام یه تا هفت سالگکفرزندان  ه کـ سـت  نی ن معنـا ی
در خـانواده  یـد. بـه هـر حـال،     سر فـرود آور عقولشان باید ي مهاه در مقابل فرمانکبلید، نکفرزند را رها 

ابنـد و  یدسـت  خواهنـد،   یه خـود مـ  ک يآن طوري خود، هاه به خواستهکر، فرزندان اجازه دارند یگسهل
نداشـته   يارکـ  یسـ کبـا   یسک«ه، کن است یها ان نوع خانوادهیخود را بر آورده سازند، شعار ا يهاآرزو
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 ییتوانـا فرزنـدان  تـا  ه و در امور مستقل باشـند،  خواهد آزادانه انجام دادیه مه هر چکد هر یبگذار .»باشد
  نند.کدا یرا پ ییاکالزم در جهت خودات

هـاي والـدین و   هایی تمایالت، محور اصلی و مشـخص کننـده همـه فعالیـت    در چنین خانواده
تمـایالت فرزنـدان،   فرزندان است. والدینی که طرفدار آزادي مطلق در خانواده هستند، معتقدند که 

  34حاکم بر رفتار آنهاست.
ن گونـه  یـ اسـت. در ا  یاجتماع يبه آموزش رفتارها یتوجه ی، بتربیتیوه یشاین گر ید يهایژگیاز و
ن و آداب و رسـوم  یقـوان  يافراد در برابر اجرا .وجود دارد يار محدودین بسیقوان یلکبه طور  ،ها خانواده
ده یـ ن نوع خانواده، به تعـداد فرزنـدان و افـراد خـانواده، نظـر و عق     یندارند. در ا يدیچندان تقی، اجتماع

بـر  یـک از اعضـا،   مثل غذا خوردن، قانون خاص وجـود نـدارد. هـر    یی، در موارد جز یوجود دارد. حت
  ند.ک یرا انتخاب مخوردن خود وه غذا یشتمایالت خود، م بر کن حایاساس قوان

  عبارتند از:ر یگن سهلیرفتار والد یلکاز خطوط  یبرخ
  ستند؛یز مصمم نیآن ن يرده و در اجراکن را به وضوح ابالغ نیـ قوان

  سان در خانواده وجود ندارد؛ هم یـ مقررات انضباط
  افته دارند؛یرفتار مستقل و رشد  يبرا يزیناچ يا تقاضایـ توقع 

  ؛شوند یم كودکه و سرزنش یم قهر و گریده گرفته و تسلیـ رفتار بد فرزندان را ناد
  35.نندک یم يریگ تر سخت مکرده و کت خود را پنهان نیـ خشم و عصبان

ر نبودند و فرزنـدان  یگسخت یتیترب ةویه در شینکر اذعان دارند با ایگن سهلیه والدشده کار مشاهده یبس
سرّ مطلـب  شدن فرزندان را به دست آورند.  یمطلوب اجتماع ۀجیاند نت نتوانستهاما  ،اند را آزاد گذاشته

  دارد:به دنبال در را ذیل  يامدهایپیر، برخی گرفتار خانواده سهل یلکه خطوط کن است یدر ا
  36گردد؛یم مکخانواده حا يـ هرج و مرج در روابط اعضا

  37هدف هستند؛ یانگار، خود خواه و ب، سهلیبند و بار، الابالیـ فرزندان ب
  38ن؛در فرزندا یتیو شخص ی، تزلزل روحیو عمل يرکـ عدم استقالل ف

ـ ناهنجاري در تعامالت فردي و اجتماعی و نزاع و درگیـري بـا دیگـران و عـدم توانمنـدي حـل       
  39مشکالت؛

  40ی.و اجتماع یل به انحرافات اخالقیو تما يرینترل ناپذکـ 
فرزنـدان خـود    يهان همه خواستهیمأتتالش براي در همواره ، یتیوه تربین شین در ایه والدک ییاز آنجا
خــود  یشخصـ  يارهـا کاز پــس یجـه،  رده و در نتکـ ن كار را درکـ  ید، فرزنـدان تـالش و ســخت  هسـتن 
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عنصـر   بالقوه خود، معمـوالً سسـت   يردن از استعدادهاکبه سبب استفاده نیگر، د يبرنخواهند آمد. از سو
بـه  ی را نداشـته،  در زنـدگ  ینـ یب شیرقابل پیالت غکجرأت مقابله با مشاراده بوده،  کماراده و حداقل  یو ب
امـر،  ن یـ اشود.  میره یساز جامعه باشند، چ ندهید مردان و زنان آیه باي به فرزندان، کهترکج احساس یتدر

  41شود.  یگر مید يو رفتار یـ روان یالت و اختالالت روحکاز مش ياریبس أخود منش

  وه مقتدرانه خانوادهيشـ ۴ـ۳

بخـش و قـاطع    ینـان ه در نظـر او اطم ي، کا وهیرا به ش كودکه کاست  يا منظور از خانواده مقتدر، خانواده
 یدر حـال . شـود  یق مـ یتشـو  يرکف يفرزند به استقالل و آزاد يا ن خانوادهیگذارد. در چن یآزاد ماست، 

اظهـار نظـر،   یـن خـانواده،   گردد. در ایاعمال مآنها ز بر ین نیوالد ينترل از سوکت و یمحدود ینوعکه، 
ت، یمیو صـم  ین وجـود دارد. گرمـ  یـ والـد   كودکـ در تبادل  یعیوس یالمک و ارتباط كودکصحبت با 

هـر  ی، تـ یوه تربین شـ یـ در ا 42شـود.  یاظهار م یو عقالن یمنطق يا وهیارتباط است و به ش ياساس برقرار
 ين و انتخـاب اهـداف و تـالش بـرا    یـی ان و تـوان خـود، در تع  کـ به تناسـب ام ي خانواده، از اعضا یک

  ت دارند.کآن اهداف شر یابی دست
منـع   يزیـ را از چ كودکـ ن هرگاه یمختارانه است. والدبا رفتار خود مقتدر، انضباط همراه ةدر خانواد

ل آن را ارائـه  یـ رده، دلکـ ن یـی تب یاو به خـوب  يرا براموضوع  خاص داشته باشند، يانتظار يا از وکنند، ی
خـانواده   يچـه از سـو  بر خـالف آن  کنند، یا یوتاهکخود  يارهاکن حال، اگر فرزندان در یدهند. در ایم

ن یـی تع يننـد. بـرا  کیت مکن مجازات او شرییخانواده در تع يانجام دهند، تمام اعضا ین شده، عملییتع
  ین باره وضع شده است.ه از قبل در اکشود یاستناد م یز به مقرراتیمجازات ن

ه کـ وشـند  کیدر هر مـورد مـ  ن یفرزندان، والد ينابهنجار از سو ياب رفتارهاکاز ارت يریجلوگ يبرا
را اداره رفتـار و امـور خـود    ، ننـد تـا خـود   ک می کمکو به آنها  فرزندان را متوجه آثار اعمال خود سازند

  43شود. یم ینترلکگرین دی، جانشینترلکانضباط در خانه و اجتماع، خود ياجرا يبراین، . بنابرکنند
اندیشـی   مبنـاي عقلـی و مصـلحت   روش زندگی این خانواده، بر اساس مشـورت و پیـروي از   

شود. در این شیوه، نه محدودیت مطلق سایه افکنده و نـه دچـار معضـل آزادي مطلـق،     انتخاب می
اي بلکه معیار رابطۀ والد ـ فرزند، آزادي نسبی و متعـادل و همچنـین انضـباط هـدایت شـده      است، 

ها و مشکالت خود را بـا  ستهدهد تا خواخواهد بود که فرصت کافی براي اظهار نظر به فرزندان می
  44والدین در میان گذارند.

  کرد:ان یر بیب زیتوان اساس آموزش و پرورش در خانواده مقتدر را به ترت یماجمال، به 
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  ؛مسائل مربوط به خود را دارند ةت اظهار نظر درباریمحترم و صالحخانواده،  يـ همه اعضا
داشته و مطابق مصـالح جمـع اهـداف و روش     یوادگمات خانیـ تمام افراد خانواده حق دخالت در تصم

  نند؛ک ین میرا مع
  ؛است ياریه همیخانواده وجود دارد و رفتار هم بر پا یدر همه امور زندگ ییـ روش عقال

  گردد؛یت اجرا میبه همه اعضا ابالغ و با جدروشنی ن مشخص وجود داشته و به یـ قوان
را در نظر گرفتـه و   يمعقول و يهاا و خواستید او را جویت شده و عقایحما كودکـ از رفتار سازنده 

  شود؛ینشان داده م كودکدن آن به یراه رس
  دهند؛ینشان م یتی، نارضاكودکم قهر او نشده و در پاسخ به رفتار بد یناهمنوا مقابله و تسل كودکـ با 

کننـد و  الـت مـی  ـ در صورت ارتکاب رفتار نابهنجار، همه اعضاي خانواده در تعیین مجـازات دخ 
  دهند؛رأي می

ك ودکـ افته و مناسب با سـن  یمستقل، رشد  ير و پاسخگو بوده و رفتاریمهربان، درگدان، ـ در برابر فرزن
  45را از او توقع دارند.

  ذیل را به همراه دارد:از جمله موارد  يآثارها، یوهر شیساهمچون مقتدرانه ة ویش
  به نفس هستند؛اعتماد  يدار و داراشتنی، خوییهان خانوادهیـ غالب فرزندان چن

  هستند؛ ینترل و رام شدنکن حال قابل یدر عي و سرزنده، انرژپر يـ افراد
  تار مناسب و رابطه دوستانه دارند؛و با همساالن رف يارکساالن هم ـ با بزرگ

  دهند؛نشان می هاي تازه عالقمند و از خود کنجکاويـ با فشار روانی به خوبی مقابله کرده و به موقعیت
  46.شرفت هستندینند رو به پکیگرا بوده و احساس م ش و هدفیاندـ دور

مثبـت آن   يامـدها یه پیده، کوه پسندیه تنها شکشود یاد شده، مشخص می يهاوهیمل در شأت كبا اند
منطـق   وه مقتدرانه است. از نظر اسالم و دریند، شکیمند مدش بهرهیمفرهاورد ز از مواهب و یجامعه را ن

در  يانگـار نـد و نـه اجـازه سـهل    کشه یرانه را پیگنه حق دارد روش استبداد و سختیز خانواه، ات نیروا
ن یحـق نفـر   یه حتکبلدهد، ینم يریگخود و فرزندان را دارد. نه تنها اجازه سخت یامور و شئون زندگ

 کـس ا هـر  یـ و  47شـود. یر مـ یـ فقکند، ن یفرزندش را نفر کسیهر یز ندارد؛ زیرا ردن فرزندان خود را نک
او  يبـرا  یـک خـدا عمـل ن  کس فرزندش را ببوسد، هر کند، ملعون است. در مقابل، فرزندش را محبت ن

ث و یـ تـر بـا احاد  عیه جوانـان خـود را هـر چـه سـر     کات آمده است یدر رواین حال، در ع 48سد.ینویم
ة اقتدار و خانواده مقتـدر،  ویشیقت، در حق 49د.یر باشیگن راه سختید و در اینکآشنا  یتب فرهنگ اهل
  ند.ک ید مکیأد عقل است و هم نقل بر آن تییهم مورد تأ
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  گيري يجهنت
 ینش زنـدگ یه دسـت بـه گـز   کـ اسـت  آدمـی   یمهم و اساس يها ش از خواستهید، آرامش و آسایترد یب

داشـته اسـت.    یفراوان یو سازمان یفن يها شرفتیپین مهم، دن به ایرس يبرا زند. هرچند بشر می یجمع
با وجود همـه  است. مانده دردر جامعه  یانحراف يو رفتارها يبه نام ناهنجار یاما همچنان در حل معضل

ان همچنـان در  یـ افـزوده شـده و آدم  اجتمـاعی   يها  يجروک، روز به روز بر آمار ینترلکل و عوامل یوسا
  کنند. میحسرت آرامش دلخواه و مطلوب روزگار سر 

کنند، امـا  را حل  ین معضل جهانیتا ا ه استصورت گرفت یفراوان یعلم يهاتالشقات و یالبته تحق
 یو عـدم آگـاه  جهـل  ن انحرافـات در اثـر   یغالب اکه، ن است یه همگان بر آن اتفاق نظر دارند اکآنچه 

ة یواسـت. البتـه شـ   پـذیري   و فرهنگ يریپذوه جامعهیبه دو ش یبخش یز آگاهیاست و تنها راه حل آن ن
اجـراي آن  ا یـ ست و ین نکمم يریپذوه فرهنگیشی، دتر است. هر چند در جوامع غربیاراتر و مف، کدوم
  اقتدار خود را از دست داده است.امروزه ه کتنها عامل آن خانواده است یار سخت است؛ زیرا بس

 اوي، توان حل معضـل انحرافـات را دارد.   گریش هر عامل دینشان داده شد خانواده بیق، ن تحقیدر ا
حـل  ن معضـل را  یـ ا يادیـ تا حـدود ز جامعه را از انحرافات نجات داده،  تواندیه مکاست  یگانه عاملی
جامعـه شـاهد   یـرد،  ش گیرانـه را در پـ  یگا سـهل یـ رانه و یگ وه سختیاش دو شیتیوه تربیاگر در ش. ندک

امـا  . با آن را ندارندتوان مقابله در جامعه  ینترل رسمک يهاه دستگاهکخواهد شد  یفراوان يهايناهنجار
ل آمـار  یـ ه تقلکـ دهـد  یل جامعه مـ یر تحویپذفرهنگ یآورد، فرزندان يوه مقتدرانه رویبه شخانواده اگر 

  آن است. يامدهایاز پ یکی يجروکجرم و 
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