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فصلنامه علمي ـ فرهنگي
سال بيستم شماره  ٦٤ -٦٥بهار و تابستان ١٣٩٧

صاحب امتياز :مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت
مدير مسؤول :حميد زكى
سـردبيـر :آمنه غفاري
مديراجرايى :عبداﷲ زكي ،مسئول توزيع :محمد عيسي جاويد
ويراستار :كامله موسوي .صفحه آرا و طراحي جلد :آمنه زكي

 هيأت تحريريه :آمنه غفاري ،خانم احمدي ،خانم محقق ،طاهره رضايي ،حميد زكي.
 همكارانبخشگزارشي :جوادنجاتي،عوضعليرباني،خادمحسينصالحي ،سروربرﻻس.
 بشارت از مطالب نويسندگان در حوزة فرهنگ و انديشه استقبال مى كند.
 بشارت در ويرايش و كوتاه كردن و چاپ مطالب آزاد است.
 نظريات مطرح شده در مقالهها الزاماً رأى بشارت نيست.
 مطالب ارسالى بازگردانده نميشود.
 وﻻيت دايكندي ،ولسوالي كيتي ،سرتيغان ،شهرستان كيسو ،كتابخانه عمومي بشارت.

 ايران ،قم ،خيبان جواد اﻻئمه ،پاسداران شرقي ،كوچه  ، ١پﻼك ١٣
 نشاني سايت بشارتhttp://www.bsharat.com :
نشاني پست الكترونيكيinfo@bsharat.com :

 بها .٨٠:افغاني
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 راهنماي نگارش و شيوهنامه ارسال مقاله به مجله
پژوهنده ارجمند ،ضمن تشكر از همكاري علمي تان با فصلنامـه بـشارت خـاطر

نــشان مــيشــود اثــر علمــي خــود را در قالــب زيــر تــدوين و بــه نــشاني

 hamid.zaki١@gmail.comو  info@bsharat.comارسال نماييد.
 (١حجم مقاله حداكثر  ١٥صفحه  ٢٥٠كلمهاي باشد.

 (٢مقاله بايد داراي ساختار مقاﻻت علمي – پژوهشي و با رعايـت شـرايط ذيـل
 - ١ – ٢مقاله ارسالي در قالب نرم افزار  wordبا فونت  B Badrبا سـايز ١٣
باشد.

شيوه نگارش

باشد:

 – ٢ – ٢مقاله داراي عنوان ،چكيده ،كليدواژگان ،مقدمه ،روش پـژوهش ،نتـايج،
بحث و نتيجهگيري و فهرست منابع باشد.

 – ٣ – ٢عنوان مقاله بايد دقيق متناسب با متن مقاله و با محتوايي رسا و مختصر
باشد.

 - ٣استناد دهي و تنظيم فهرست منابع ،به شيوه APAباشد.
 – ١ – ٣ارجاع دهي به شيوه ) APAداخل متني( )نام خانوادگي ،سال انتـشار،
صفحه( اگر داراي چند جلد باشد )نام خانوادگي ،سال انتشار ،ج/ص(.

 - ٤تنظيمات فهرست منابع در آخر مقاله:

٣

مقالـهPDF،
Compressor
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انتشار ،عنـوان
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 – ١ – ٤ارجاع به مقاله) :نام خانوادگي ،نام نويسنده،

عنوان مجله ،شماره نشريه ،شماره ابتداي مقاله ،شماره انتهايي مقاله(.

 – ٢ – ٤ارجاع به كتاب ) :نام خانوادگي ،نام نويسنده ،سال انتشار ،نام كتاب ،نـام
مصحح يا مترجم ،محل انتشار ،نام ناشر(.

 (٥در نقل قولهاي مستقيم و غير مستقيم الگوهاي فوق قابل اعمال ميباشد.
 (٦واژگان خارجي حتما با معادل انگليسي خود در متن و بين هﻼلين قرار گيرد.
 (٧دبيران بخشها حق دارند مقاله را قبـول ،رد و ويـرايش نماينـد و از اسـترداد آن
معذورند.

 (٨مقاﻻت ترجمه شده اگر با نقد و نظر مترجم همراه باشـد جهـت بررسـي پذيرفتـه

سال نوزدهم  /شماره  / ٦٤-٦٥پاييز و رمستان ١٣٩٧

ميشود.

 (٩مقاﻻتي در اولويت انتشار قرار ميگيرد كه با رويكرد تقريـب و نـاظر بـه اوضـاع
داخلي و مسايل اجتماعي ،سياسي و حقوقي جامعه افغانستان ،همراه بـا راهكارهـاي
عملي باشد.

 (١٠مسؤوليت حقوقي مقاله از حيث مطالب ارائه شده به عهـده نويـسنده آن بـوده و

نشريه هيچ تعهدي را در اين زمينه نميپذيرد.

 (١١پذيرش اوليه مقاله مشروط بهرعايت راهنماي نگارش و قبولي نهايي منـوط بـه

تأييد هيئت علمي نشريه خواهد بود.

 – ١٢ذكر مشخصات كامل نويسنده به همراه آدرس كامل ،شماره تلفن تمـاس

و درجة علمي وي ضروري است) .ذكر نام و نام خانوادگي نويسنده ،نويـسندگان بـه

همراه رتبة علمي و سازمان وابسته(.
٤
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 نخستين گفتار
گاها از خود پرسيده ايم كه ؛ خانواده سالم و متعادل چه خانواده اي مي تواند باشد؟
وظايف هر يك از اعضاء نسبت به يكديگر چيست؟ كودكان و فرزندان ما چگونه تربيت
و پرورش مي شوند؟ عوامل تاثيرگذار در شكلگيري شخصيت آنان چيست؟ سهم

والدين ،زمان و اجتماع در شخصيت و آموزش و پرورش نسل آينده تا چه ميزان
ميتواند باشد؟ پيشرفت تكنولوژي و تغييرات زمان چه ميزان بر تربيت فرزندان ما تاثير
گذار خواهد بود؟ در جهان امروز كدام عامل نقش پررنگ تر و تاثيرگذارتري در تربيت
كودكان و آموزش و پرورش فرزندان ما خواهد داشت؟
در گذشته شخصيت ها بيش از پيش در محيط كوچك خانواده شكل مي گرفت
و قابل كنترل و مهار بود .والدين نيز نقش بسيار مهم و مستقيمي در تربيت فرزندانشان
داشتند ،اما امروزه مراجع ،عوامل و اولياي تربيتي و تعليمي كامﻼ تغيير يافته است .اگر
در گذشته شخصيت فرزندان در دامان والدين شكل مي گرفت ،امروزه عوامل ديگري
نيز هست كه در شكل گيري شخصيت فرزندانمان و داشتن خانواده سالم نقش كليدي
و اساسي را ايفا خواهند كرد.
مبرهن است كه؛ اسﻼم آموزههاي پربار و پرمحتوايي در زمينههاي عوامل
استحكام خانواده متعادل دارد .از سوي ديگر نيز؛ روانشناسان و صاحبنظران ديني هم
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Freeمتعادل ارائه داده
خانوادهي
نظرات و راهكارهاي عملي مؤثري براي تشكيل

خانوادهاي كه تعادل داشته باشد ،اعضاء خانوادهي با شناخت وظايف خود و حقوق
يكديگر و تفاوتهاي فردي و طرز برخورد با آن باعث استحكام و گرمي خانواده
ميشوند و آنها سعي ميكنند كه ؛ كانون خانواده را هرچه بيشتر گرمتر كنند .سازگاري و
انعطافپذيري در خانواده سالم و متعادل وجود دارد زيرا اعضا در خانواده ي سالم ؛ در
پرتو شناخت صحيح و واقعبينانهي همسران از وظائف يكديگر بستر مناسب براي تربيت
فرزندان صالح را نيز فراهم مي كنند.

)سردبير(

سال نوزدهم  /شماره  / ٦٤-٦٥پاييز و رمستان ١٣٩٧
٦
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مقاﻻت

 تربيت ديني جوان از منظر آيات و روايات
 نقش تحقير در تربيت كودكان
 نقش تشويق در تربيت
 نقش والدين در تربيت ديني و مهدوي
 حقوق متقابل والدين و فرزند
 پيدايش داعش و ادعاي خﻼفت اسﻼمي
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تربيت دينيجوان ازمنظرآيات وروايات


طاهرهرضايي

چكيده
سال نوزدهم  /شماره  / ٦٤-٦٥پاييز و رمستان ١٣٩٧
٨

يكــي از مهــمتــرين عــواملي كــه در تربيــت انــسان و بــهخــصوص در تربيــت دينــي انــسان
نقــش دارد خــانواده مــيباشــد .تربيــت دينــي بــهانــدازهاي مهــم اســت كــه آيــات و روايــات
متعددي بر آن تأكيد ميورزد.
تربيت بهطور رسمي از زمان تولد آغاز ميگردد.
و هــر دوره از دوران زنــدگي داراي ويژگــيهــاي خــاص خــود مــيباشــد كــه والــدين و
خــانواده بايــد بــا توجــه بــه آن ويژگــيهــاي خاصــي دارد ازجملــه جــوان داراي ضــميري
مــستعد و پــذيرا مــيباشــد ،گــرايش بــه خــوبيهــا و فــضيلتهــا و گــرايش بــه ديــن دارد و
شورونشاط جواني از ديگـر ويژگـيهـاي ايـن دوران مـيباشـد و خـانواده مـيتوانـد از آنهـا
براي تربيت ديني جوان بهره ببرد.
البته پرداختن به تربيت ديني روشهايي را ميطلبد كـه از طريـق آن بتـوان بـه سـهولت
جوان را بهسوي دين گرايش داد و ازجمله روشهـاي آن بيدارسـازي فطـرت و عقـل ،ايجـاد
رغبت و شوق ،مدارا و محبت و عفو و تغافل ميباشد.

كليدواژه :تربيت ،دين ،تربيت ديني ،جوان
 .كارشناسي روان شناسي تربيتي

مقدمه
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با توجه به اين مسئله كه دين اسﻼم به همه ابعاد وجودي انسان ازجمله روح و جسم،
فطرت و عقل توجه دارد ،ميتوان به اهميت تربيت ديني نيز پي برد.
مهمترين مسألهاي كه در تربيت ديني جوان موردتوجه است آشنايي با ماهيت آدمي و
هدف خلقت او ميباشد .با توجه به اهميت اين مسئله بايد به دنبال شيوههاي تربيتي مناسب
بود تا تربيت ديني معناي واقعي خود را بيابد.

زيرا تربيت آنگاه معناي واقعي خويش را مييابد كه اصـول تربيتـي آن در قالـب شـيوههـاي
درست به اجرا درآيد و اينگونه آدمي را در رسيدن به كمال مطلوب ياري رساند .در اين مـسير
ميتوان از آيات و روايـاتي اسـتفاده كـرد كـه موردتوجـه و اسـتفاده پيـامبران و ائمـه اطهـار
عليهمالسﻼم در مسير تربيت جوانان بوده است.

تربيت
لغوي :واژه »تربيت« از »ربو« به معناي زيادت گرفتهشده است .ربا الشي ء :أي زاد و
نما؛ )ابن منظور (١٢٦/٥ ،١٤١٦،يعني افزايش يافت و رشد كرد .فهو ربا :اذا زاد علي اي جهات
زاد )همان( يعني افزايش يافت؛ حال ازهرجهت افزايش يابد ،فرقي ندارد .با توجه به اين معنا
در بحث تربيت انسان ،مفهوم واژه تربيت ،بر پرورش استعدادهاي انسان يعني فراهم ساختن
زمينه رشد استعدادهاي آدمي دﻻلت ميكند.
اصطﻼحي :رب ،در اصل به معناي تربيت است و معناي آن ايجاد چيزي يا حالتي،
بهتدريج و در مراحل مختلف است تا به حد كمال و تام خود برسد) .اصفهاني(٣٣٦ ،١٤١٦ ،

مقاﻻت  -تربيت ديني جوان از منظر آيات و روايات

مفهوم شناسي

دين
لغوي :دين معناي گوناگون دارد كه عبارتاند از :عادت و شأن ،حساب ،جزا ،اطاعت و

٩

اسﻼم) .ابن منظور(٣٤٠/٤،١٤١٦،
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اصطﻼحي :در اصطﻼح نيز معاني گوناگوني دارد ،صرفنظر از ورود به اين بحث ،منظور
ما از دين در اين تحقيق همان دين اسﻼم است .چنانكه قرآن ،بهصراحت در به تعريف آن
ميفرمايد» :إنّ الدين عند اﷲ اﻻسﻼم«) .آل عمران(١٩ ،
تربيت ديني

اين واژه تركيب يافته از تربيت و دين است كه هركدام بهتنهايي معناي ويژهاي دارند،
چنانكه گذشت ،ولي وقتي اين دو واژه مركب شوند ،تعريف سومي به دست ميآيد كه در
توضيح آن گفتهاند :تربيت ديني عبارتست از مجموعه اعمال عمدي و هدفدار ،بهمنظور
آموزش گزارههاي معتبر يك دين به افراد ديگر ،بهنحويكه آن افراد در عمل و نظر به آن
آموزهها متعهد و پايبند گردند) .داوودي(٢٦،١٣٨٩،
سال نوزدهم  /شماره  / ٦٤-٦٥پاييز و رمستان ١٣٩٧

مهمترين عوامل تربيت
يكي از عوامل مؤثر در تربيت ديني انسان ،محيط زندگياي است كه انسان در آن
زندگي ميكند ،پس مهمترين عامل تربيت ديني جوان ،والدين و خانواده اوست .خانواده اولين
مكاني است كه انسان در آنجا قرار ميگيرد و همينطور آخرين مكاني است كه از آن جدا مي-
شود.
اهميت تربيت ديني
از نظر اسﻼم تربيت از گهواره آغاز ميشود .همانطور كه پيامبر اكرم )صلياﷲ عليه و
آله( نيز در حديثي ميفرمايد» :اطلبوا العلم من المهد الي اللحد«؛ )جزائري (٧٣/١ ،١٤٠٨،از
اين فرمودهي ايشان بهوضوح پي ميبريم كه زمان شروع علم كه تربيت نيز ،خود يك علم

است از همان آغاز تولد ميباشد ،هرچند كه مقدمات آن از زمان انعقاد نطفه ميباشد ولي بهصورت
١٠

رسمي ميتوان همان لحظهي تولد را در نظر گرفت.
پس يكي از وظايف مهم پدر و مادر كه تربيت ديني فرزندان است بايد از همان بدو تولد
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ميشود.
موردتوجه قرار گيرد كه با ذكر اذان و اقامه در گوش كودك شروع
امام صادق عليهالسﻼم نيز ميفرمايد» :وتجب للولد علي والده ثﻼث خصال :اختيار

لوالدته و تحسين اسمه و المبالغه في تأديبه« )ابن ابي الحديد(٣٦٦/١٦ ،١٤٠٤،؛ حق فرزند بر
پدر سه چيز است :دايه و مربي خوبي برايش انتخاب كند؛ نام خوبي برايش بگذارد و در تربيت
او تﻼش نمايد ،بنابراين نقش خانواده بهويژه والدين در تربيت فرزندان بسيار مهم است و آنها
وظيفه دارند كه به اين عمل مبادرت ورزند و رفتار و گفتارشان نيز بهگونهاي باشد كه خود
الگوي مناسبي براي فرزندانشان باشد.
مهمترين ويژگي دوران جواني
الف .ضميري بسيار مستعد و پذيرا

مستعد و قلب و دلي نرم است و وجود چنين ويژگي در جوان باعث ميشود آنچه را كه به
جوان بياموزيم ،بپذيرد.
اميرالمؤمنين علي عليهالسﻼم در وصيت خود به امام حسن عليهالـسﻼم مـيفرمايـد» :و

انما قلب الحدث كاﻻرض الخاليه ما القي فيما من شي ء قبلته فبادرتك باﻻدب قبل ان يقسموا
قلبك« )ابن ابي الحديد(٣٦٦/١٦ ،١٤٠٤،؛ و دل جوان همچون زمين نا كشته است ،هـر آنچـه
در آن افكنند ميپذيرند ،ازاينرو در آغاز جواني پيش از آنكه قلبت سخت شود ،بـه تربيـت تـو
اقدام كردم.
علت داشتن چنين روحيهاي از باب اين است كه جوان در اوايل زندگي خويش به سر
مي برد و تعلقات و وابستگي كمتري نسبت به دنيا و امور دنيايي دارد و قلب و دلش هنوز پاك
و روشن است و در مسير گمراهي و انحراف قرار نگرفته است و از اين رو مستعد و پذيرندگي
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يكي از ويژگيهاي كه براي جوانان در متون اسﻼمي ميتوان نام برد داشتن ضميري

بيشتري نسبت به مسايل دارد.
پيامبر اكرم صلياﷲ عليه و آله ميفرمايد» :اوصيكم بالشباب خيراً فانهم ارق افئده ان

١١
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فطال عليهم اﻻمد
ثم قرأ
اﷲ بعثني بشيرا و نذيرا فخالفني الشبان و خالفني الشيوخ و
قلوبهم) «...كليني(٩٣/٨ ،١٤٠٧،؛ شما را به نيكي با جوانان سفارش ميكنم؛ زيرا آنها

نرمترين دل را دارند ،همانا خداوند مرا بشارتدهنده و هشداردهنده برانگيخت ،جوانان با من
پيمان بستند و پيران به مخالفت پرداختند و سپس اين آيه را خواند :عمر آنان به درازا كشيد و
دلهايشان سخت شد.
با توجه به همهي حساسيتهاي اين دوران ،اين دوران از زندگي ،بهترين دوران براي

تربيت به شمار ميرود و در حديثي ديگر نيز امام صادق عليهالسﻼم ميفرمايد» :عليك

باﻻحداث فانهم اسرع الي كل خير«؛ )كليني (٩٣/٨ ،١٤٠٧،هان توجهت را بر جوانان متمركز

كن كه آنها زودتر بهسوي خوبيها ميگرايند.

اين حديث امام صادق عليهالسﻼم پاكي و نرمي دل جوان را ميرساند كه از اين ويژگي
سال نوزدهم  /شماره  / ٦٤-٦٥پاييز و رمستان ١٣٩٧

جوان بايد استفاده كرد و به تربيت ديني جوان پرداخت.
ب .گرايش به خوبيها و فضيلتها
يكي ديگر از ويژگي اين دوره اين ميباشد كه جوان زودتر بهسوي خوبيها و كارهاي
نيك جذب ميشود زيرا كه اين مسئله با فطرت پاك و قلب صاف جوان همخواني دارد.
دل جوان همچو آينه شفاف و پاك است و هر چه در برابر آن قرار گيرد آن را همانگونه
نمايان ميكند .حال اگر كار خيري در برابرش جلوه نمايد همان را انعكاس ميدهد و چنانچه
كار زشتي در برابر اين قلب آينه نما قرار گيرد ،باز هم همان را انعكاس ميدهد ،ازين رو
شايسته است در برابر او جلوههاي زيبا به نمايش بگذاريم و پيش از آنكه اين آينه روشن زنگار
گيرد و مكدر شود بايد غبار را از دل آن زدود) .صداقت(٤٣ ،١٣٨٧ ،
همانگونه كه امام علي عليهالسﻼم به فرزندش ميفرمايد» :فبادرتك باﻻدب قبل ان

يقسو قلبك و يشتغل لبك« )حراني(٧٠ ،١٣٦٣ ،؛ پس در تربيت تو شتاب كردم پيش از آنكه
١٢

دل تو سخت شود و عقل تو به چيزي ديگري مشغول گردد .اين بيان امام علي عليهالسﻼم نيز

گوياي اين مسئله است كه جوان روحيهاي دارد كه مسايل را به راحتي ميپذيرد و ميتوان او

را بهسوي نيكيها گرايش داد.
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ج .گرايش به دين
گرايش به دين در دوران جواني بيش از ديگر دوران بروز ميكند از اين رو در قرآن نيز
اشتياق و دلبستگي جوانان به امور ديني بسيار بيشتر از بزرگان برآورد ،شده است.
قرآن كريم در داستان حضرت موسي عليهالسﻼم ميفرمايد» :فما آمن لموسي اﻻ ذريه
من قومه ي علي خوف من فرعون) «...يونس(٨٣،؛ سرانجام كسي به موسي ايمان نياورد مگر
فرزنداني از قوم وي ،در حالي كه بيم داشتند كه مبادا فرعون و سران آن ايشان را آزار رسانند.
اين آيه نشانگر اين است كه روحيهي جوانان چنان مشتاق دين و فضيلت است كه با
تمام رعب و وحشتي كه فرعونيان به خاطر ايمان آوردن بر مردم ايجاد ميكرد باز اين جوانان
به علت قلب و دل پاكي كه داشتند به موسي عليهالسﻼم گرايش پيدا كردند.
زمينهي كمال را براي جوان فراهم ميكند .از همين است كه گرايش به دين در جوانان بيش
از بزرگان قرار دارد و ريشهي اين گرايشها به فطرت حقيقتجويي جوان برميگردد.
حقيقتجويي و دينخواهي جوانان فقط صرف دلبستگي ظاهري به خداوند و نيكيها
نيست ،بلكه جوانان قدرت درك آموزههاي ديني را دارا ميباشند و اين زمان بهترين فرصت
براي تربيت ديني جوانان است.
د .شور نشاط جواني
از ديگر ويژگي اين دوره ،به شور و نشاط جواني ميتوان اشاره كرد كه بهوضوح در
روحيه و رفتار جوان ميتوان ديد.
شادي ،امري است كه انسان در پرتو آن خود و جامعه خويش را ميسازد .انسان بهطور
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جوان ازآنجاييكه در سنين رشد و تكامل قرار دارد ،به دنبال كمالجويي است؛ و دين

فطري از غم گريزان و بهسوي شادي در حركت است .اميرالمؤمنين عليهالسﻼم ميفرمايد:
»المؤمن بشره في وجه و حزنه في قلبه« )ابن ابي الحديد(٢٤٥/١٩ ،١٤٠٤ ،؛ شادي مؤمن در

١٣

چهرهاش و اندوهش در دلش است.
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همين نشاط و شادي است كه باعث تكاپويي و شكوفايي انسان ميشود.
وقتي آدمي داراي روحيهي خوب و بانشاط باشد ،آمادگي بيشتري براي پيشرفت به دست
ميآورد .جوانان نيز كه به مرحلهاي از شكوفايي رسيدهاند داراي چنين روحيهي شاد و سرزنده-
اي ميباشد.
شادي و نشاط يكي از نيازهاي اساسي انسان است و مسألهاي است كه ميتواند تأثير به
سزايي در زندگي انسان گذارد و زندگي را بسيار مسرتبخش گرداند.
پيشوايان دين نيز در تقسيمبندي اوقات روزانه نشاط و شادي ارزش واﻻيي قرار دادهاند.
امام صادق عليهالسﻼم ميفرمايد» :كوشش كنيد اوقات روز شما چهار ساعت باشد:
ساعتي براي عبادت و مناجات با خدا ،ساعتي براي تأمين معاش ،ساعتي براي معاشرت و
سال نوزدهم  /شماره  / ٦٤-٦٥پاييز و رمستان ١٣٩٧

ساعتي را به تفريحات و لذايذ حﻼل اختصاص دهيد و از مسرت و نشاط ساعت تفريح و
شادي ،قادر خواهيد بود آن سه بخش ديگر را به خوبي انجام دهيد«) .حراني(٤٠٩ ،١٣٦٣ ،
در اين حديث بهروشني ميتوان ارزش و جايگاه اين مسئله را دريافت زماني كه انسان
داراي روحيهي خوب و بانشاطي باشد ميتواند در پرتو آن به ديگر فعاليتهاي خود بپردازد.
جوان با اين روحيه از يك سو داراي جسم سالم خواهد بود و از سوي ديگر اين ويژگي
باعث رشد ديني و معنوي او خواهد شد.
روشهاي تربي ت ديني جوان از منظر آيات و روايات
بيدارسازي فطرت و عقل
يكي از روشهاي تربيت ديني جوان بيدارسازي فطرت و عقل ميباشد كه از اهداف
مهم تربيت بهخصوص براي جوانان به شمار ميآيد؛ زيرا دوران جواني ،دوراني ميباشد كه
احساسات بهعنوان بزرگترين قوهي محركه آدميان در كمال قدرت است و عقل كه خيرخواه

١٤

احساسات است در حال ضعف و ناتواني ميباشد) .مؤسسه امام هادي )ع( (٤٩ ،١٣٨٧ ،و ممكن

است دچار خطا و اشتباه نيز شود.
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اميرالمؤمنين علي عليهالسﻼم در تقسيم زيبا از عقل چنين ميفرمايد» :العقل عقﻼن

مطبوع و مسموع« )زبيدي (٥٠٤/١٥ ،١٤١٤ ،عقل بر دو نوع است :يكي عقلي كه بهطور

طبيعي و بر اساس سنت آفرينش ،نصيب بشر ميگردد و ديگري عقلي كه از راه شنيدن

سخنان و فراگرفتن از اين و آن به دست ميآيد.
با توجه به اين حديث ،قسمي از عقل انسان در ارتباط با ديگران رشد ميكند و به كمال
ميرسد؛ بنابراين ميتوان در تربيتي ديني جوان از اين ويژگي استفاده كرد و به تربيت او
پرداخت.
حال به چند نمونه از مسايلي كه باعث بيدارسازي فطرت جوان ميشود اشاره ميكنيم.
موعظه و نصيحت
مردم كه معتقدند موعظه در مخاطبان تأثيري ندارد.
اما با نگاهي به سيرهي معصومان عليهمالسﻼم متوجه ميشويم كه آنان از موعظه
بهعنوان يك روش تربيتي استفاده ميكردند و اين مواعظ نيز مؤثر واقع ميشد.
در نهجالبﻼغه در ابتداي خطبهي همام آمده است كه روزي همام بر اميرالمؤمنين
عليهالسﻼم وارد شد و از او خواست اوصاف متقيان را براي وي چنان بيان كند كه گويي آنان
را ميبيند .امام مدتي سكوت كرد و سپس او را به تقوا سفارش كرد و فرمود :چنانكه در قرآن
آمده است؛ خداوند با متقيان است و متقيان نيكوكارانند .همام به آن بسنده نكرد و اصرار كرد
كه امام علي عليهالسﻼم بهتفصيل ،اوصاف آنان را بيان كند .امام نيز ويژگيهاي متقيان را
بيان كرد .زماني كه سخن امام به پايان رسيد ،همام بيهوش شد و از دنيا رفت) .صداقت،
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موعظه و نصيحت ،يكي از بهترين روشهاي تربيتي ميباشد ،برخﻼف نظر بعضي از

(١٩٢/١٣٨٧،٢
امام علي عليهالسﻼم فرمود» :هكذا تصنع المواعظ البالغه باهلها« )ابن ابي الحديد،

 (١٤٩/١٠،١٤٠٤موعظههاي رسا با اهلش چنين ميكنند .اين مطلب بهوضوح بيانگر تأثير
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تربيتي موعظه ميباشد.
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عبرت و تجربه
عبرت و تجربه راهي است كه آدمي را بهسوي بصيرت و روشنايي راهنمايي ميكند.
توجه به احوال نيك و بد گذشتگان و درك عوامل آنها راهي براي تربيت انسان مي-
باشد.
اگر انسان خصلت عبرتپذيري را داشته باشد و حوادث روزگار را به ديدهي عبرت بنگرد
اشتباهات و لغزشهايش كاهش مييابد و مسيري را كه ديگران آن را طي كردهاند باز آن را
طي نميكنند و از طرف ديگر انسان با توجه كردن به سرگذشت ديگران در مسير راه خويش
دورانديشي ميكند و متوجه آن هست كه اشتباهات آنان را باز دچار نشود.
سال نوزدهم  /شماره  / ٦٤-٦٥پاييز و رمستان ١٣٩٧

امام علي عليهالسﻼم در وصيتنامهي خويش به امام حسن مجتبي عليهالسﻼم ميفرمايد:
»اي بني اني و ان لم اكن عمرت عمر من كان قلبي فقد نظرت في اعمالهم) «...حراني،
(٧٠ ،١٣٦٣؛ اي پسرم اگرچه من بهاندازهي همهي كساني كه پيش از من زيستهاند عمر نكرد-
هام ،اما در كردار آنها نظر افكندم و در اخبارشان انديشيدم و در آثارشان سير كردم تا بدان جا
كه همانند يكي از آنها شدم؛ بلكه گويا در اثر آنچه از تاريخ آنان به من رسيد ،با همهي آنها
از اول تا آخر بودهام .پس من قسمت زﻻل و مصفاي آنان را از بخش تاريك آن بازشناختم و
سود و زيانش را دانستم ،از ميان آنها قسمتهاي مهم و برگزيده را برايت خﻼصه كردم و از
بين همهي آنها زيبايش را برايت برگزيدم و ناشناختههاي آن را از تو دوركردم.
و در جاي ديگر نيز ميفرمايد :عمر جوان عزيزتر از آن است كه براي تكرار و تجربه
تلخيها صرف شود.
بنابراين يكي از دغدغههاي والدين بايد اين باشد كه با استفاده از همين روش عبرت و

١٦

تجربه اطﻼعات و دانشهاي خويش را در اختيار فرزندانشان بگذارند و آنها را آگاه سازند و از
تلخيهاي روزگار دور نمايد.

الگو
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يكي ديگر از روشهاي تربيتي جوانان الگو يابي ميباشد و اين روش نيز راهگشا و

مناسب براي تربيت جوان ميباشد .الگو همچون يك قالب براي انسان محسوب ميشود تا
مثل آن شود .الگوي انساني همان شخصيتي ميباشد كه انسان ميخواهد او را در مسير
زندگي خويش بهعنوان پيشگام قرار دهد و مسير زندگي خويش را پست سر او بپيمايد.
آشنايي با الگوهاي برجسته و كامل اخﻼقي و بهرهگيري از آنها امري ﻻزم و ضروري
ميباشد كه بايد موردتوجه قرار گيرد.
جوانان در دورهاي قرار دارند كه اطاعاتشان بسيار اندكاند و در مسير زندگي خويش زود
تحت تأثير الگو و سرمشقي قرار گيرند.
در اسﻼم ائمه اطهار و پيامبران بهعنوان الگو معرفيشدهاند.
قرآن كريم درباره الگو بودن پيامبر چنين ميفرمايد» :لقد كان لكم في رسول اﷲ اسوه

اين الگوهاي عالي ،انسانها را بهسوي خوشبختي دنيوي و اخروي سوق ميدهد و باعث

سعادت دنيا و آخرت انسان ميشود.
با توجه به اهميت داشتن الگو بهخصوص براي جوانان ،والدين بايد در انتخاب الگوي
زندگي به جوان خويش بصيرت ﻻزم را بدهند تا آنها بتوانند الگوي مناسب براي خويش
بيابند.
البته خود رفتار والدين نيز بايد بهگونهاي باشد كه جلوهاي از يك الگوي مناسب را داشته
باشد تا جوان از طريق رفتار آنها جذب به راهنمايي آنها براي انتخاب الگوي مناسب شود.
ايجاد رغبت و شوق
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حسنه« )احزاب(٢١ ،؛ قطعاً براي شما رسول خدا )صلياﷲ عليه و آله( سرمشقي نيكويي است.

ايجاد و گرايش به عادتهاي مطلوب يكي از روشهاي تربيت انسان محسوب ميشود
و بسيار مورد تأكيد پيامبر و اهلبيت ميباشد و ازآنجاييكه جوان نيز در شور و شوق جواني
قرار دارد ،از انجام كارهاي نيك لذت ميبرد ،ميل بهخوبي و زيبايي دارد و گرايش دينياش نيز
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در اين زمان به اوج خود ميرسد؛ بايد از اين ويژگيها استفاده
بهسوي نيكي و مباحث ديني سوق داد و اين كار به طرق متفاوتي صورت ميگيرد.
تشويق به طاعت و بندگي
ميل به خدا و حس پرستشگري در همهي دوران عمر انسان وجود دارد ،زيرا حس
مذهبي در نهاد و سرنوشت انسان جاي دارد و از فطريات يا به تعبيري از تمايﻼت عالي انسان
بهحساب ميآيد.
پرستش در جواني و مبارزه با هواي نفساني در اين سنين بسيار ارزش دارد بهويژه
پرستشي كه همراه با شناخت خالق باشد) .صداقت(٨٣،١٣٨٧ ،
و اين شناخت هر چه از دوران پايينتر بهخصوص دوران نوجواني و جواني آغاز شود به
تربيت نزديكتر است.
سال نوزدهم  /شماره  / ٦٤-٦٥پاييز و رمستان ١٣٩٧

امام علي عليهالسﻼم ميفرمايد» :فاذا عرفت ذلك كما ينبغي لمثلك ان يفعله في صغره

خطر و قله مقدره و كثره عجزه و عظيم حاجته الي ربه« )ابن ابي الحديد (٧٧/ ،١٦١٤٠٤،حال

كه اين واقعيت را دريافتي )و خدا را شناختي( در عمل بكوش .آنچنانكه همانند تو سزاوار

است بكوشد آنچنانكه سزاوار مانند توست ازنظر كوچكي قدر و منزلت و كمي قدرت و فزوني
عجز و نياز شديدت به پروردگار.
نماز
يكي از بارزترين مصاديق عبادت و بندگي كه در تربيت ديني از مهمترين نمودها به
شمار ميرود نماز است .نماز از بزرگترين فرائض الهي است .اميرالمؤمنين علي عليهالسﻼم
نهتنها خود و فرزندانش به نماز اهميت ميدادند بلكه همه پيروان و شيعيان خود را به تعليم
نماز و سعي در تشويق آنان به مداومت بر آن ،فراخوانده است» :علموا صبيانكم الصلوة و

١٨

خذهم بها اذا بلغوا الحلم) «.خوانساري (٥١٩ ،١٣٦٠ ،در كودكي به فرزندانتان نماز را تعليم

دهيد و هنگام بلوغ آنها را به نماز واداريد .البته معصومان در آموزش نماز به كودكان توانايي و
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ظرفيت آنها را در نظر ميگرفتند ،در آموزش آن بر كودكان
رعايت بسياري از اعمال و آداب نماز معاف ميكردند؛ هرچند پاي بندي به همان اعمال را از
بزرگساﻻن ميخواستند) .صداقت(١٨٣ ،١٣٨٧ ،
فريضه نماز چنان در تربيت ديني جوانان مهم است كه حتي در پيش از بلوغ تنبيه
مختصر فرزند به خاطر ترك آن ،روا داشته شده است .پيامبر اكرم صلياﷲ عليه و آله و سلم
ميفرمايد» :فرزندان خردسالت را با زبان بر نماز و وضو انس و عادت دهيد و آنگاه به سن
دهسالگي رسيدند ،آنها را به خاطر سستي و سهلانگاري در نماز بزن ،ولي از سه بار فراتر
نرود«) .ورام ابن ابي فراس(١٥٥/٢ ،١٤١٠ ،
تعليم دعا
دعا از زيباترين و دلپذيرترين حاﻻت انسان و نردبان عروج او ميباشد .دعا راز و نياز
احساسات پاك بشري است) .موسوي كاشمري (١٠٨ ،١٣٨٦ ،تعليم و آموزش دعا ،در آموزه-
هاي ديني و معرفتي ما مسلمانان ،نقش اساسي در تربيت ديني دارد؛ زيرا دعا ابزاري است كه
بنده را به خدا پيوند داده و نيازهاي فردي و دروني خويش را با خداي يگانه خويش در ميان
ميگذارد و در پرتو آن به آرامش نائل ميشود .اميرالمؤمنين علي عليهالسﻼم از هر فرصتي
بهره ميبردند و به تعليم دعا به فرزندانش ميپرداختند .براي نمونه در هنگام غذا خوردن،
فرزندش امام مجتبي عليهالسﻼم را به دعا سفارش نموده و ميفرمايد :فرزندم! هيچ لقمه سرد
و گرمي را مخور و هيچ شربتي يا جرعه آبي را منوش مگر اينكه قبل از خوردن و آشاميدن،
اين دعا را بخواني» :اللهم اني اسئلك في اكلي و شربي السﻼم من و عكه و القوه به علي
طاعتك و ذكرك و شكرك فيما بقيه في بدني) .«...طبرسي(٢٢٢ ،١٤١٢ ،

مقاﻻت  -تربيت ديني جوان از منظر آيات و روايات

است .دعا پرواز روح انساني است به آشيانهي معشوق و دعا برانگيزانندهي شور و عاليترين

آموزش قرآن و مفاهيم
آموزش قرآن و مفاهيم آن ،يكي ديگر از مصاديق روشهاي تربيتي است كه جايگاه
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بس عظيم در تربيت ديني جوانان دارد؛ زيرا قرآن بزرگترين
كتاب اسﻼمي ميباشد .لذا امام علي عليهالسﻼم بعد آنكه بر اهميت تربيت و تسريع در آن
تأكيد ميكند ،نخستين اقدام خويش را تعليم و آموزش قرآن و معارف و احكام حﻼل و حرام
آن بيان ميكند ...» :نخست تو را كتاب خدا بياموزم و تأويل آن را به تو تعليم دهم و شريعت
اسﻼم و احكام آن را از حﻼل و حرام بر تو آشكار سازم و )در آغاز( به چيزي غير از قرآن
نپردازم«) .ابن ابي الحديد ،١٤٠٤ ،نامه  ٢٤/٣١ـ (٢٧
تشويق به مجالست با دانشمندان
همنشيني با دانشمندان در تربيت ديني فرزندان بهويژه نوجوانان و جوانان اثرات بسيار
فوقالعاده و خوبي را به همراه دارد .امام علي عليهالسﻼم به فرزندش امام حسين عليهالسﻼم
ميفرمايد» :و من خالط العلماء و قر« )حراني (٨٦ ،١٣٦٣ ،هر كس با دانشمندان معاشرت
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داشته باشد ،باوقار گشته و موردتكريم قرار ميگيرد و در جاي ديگر به فرزند محمد بن حنيفه مي-
فرمايد» :يا بني اقبل من الحكما مواعظهم و تدبر احكامهم« )حويزي (٢٠/٤ ،١٣٧٣ ،فرزندم!
پندهاي حكيمان را بپذير و در انديشههاي آنان بينديش؛ بنابراين والدين بايد نسبت به اين

مسئله توجه داشته و فرزندان جوان خويش را با همنشيني و مجالست با عالمان و دانشمندان
تشويق نمايند تا بدين وسيله قدر شكوفايي و بالندگي عمر خويش را دانسته و در اين فصل از
زندگي راه درست انديشيدن و تدبر را بياموزند و از تأثيرپذيري مجالست و مصاحبت با
دانشمندان محروم نماند.
مدارا و محبت

انسانها هميشه تشنهي محبتاند و همين مسئله باعث شادي و سرزندگي انسان ميشود
البته بايد توجه به اين مسئله داشت كه محبت قلبي بهتنهايي براي انسان كفايت نميكند.
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امام صادق عليهالسﻼم ميفرمايد» :اذا احببت رجﻼ فاخبره بذلك فانه اثبت للموده

بينكما« )كليني (٦٤٤/٢ ،١٤٠٧ ،هرگاه محبت كسي را به دل داشتي او را ازاينجهت باخبر
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كن كه اين آگاهي دوستي و محبت شما را استوارتر خواهد كرد.
شادي و سرزندگي و پويايي انسان ميشود ،بايد جايگاه و زمان خاص خود را داشته باشد.
جنبههاي متفاوتي محبت
همينطور كه امام عصر )عج( در دعاي افتتاح ،خداوند را با اين صفات ميخواند» :ايقنت
انك ارحم الراحمين في موضع العفو و الرحمة و اشد المعاقبين في موضع النكال و

النقمه« )طوسي) (١٠٨/٣ ،١٤٠٧ ،خداي من( يقين دارم كه تو از هر مهرباني ،مهربانتري ،در

جايي كه بايد عفو كني و بنده را مشمول رحمت قرار ميدهي و شديدترين عقوبت كنندگاني،
در جايي كه بنده را بايد عذاب و عقوبت برساني.
اگر بخواهيم محبت را بهعنوان يكي از روشهاي تربيتي جوان قرار دهيم بايد متوجه
باشيم كه رحمت ،عطوفت و خشم را بهجا و در زمان خويش بهكارگيريم .رشد تنها در يك بعد

كنند ولي در برخورد با كارهاي ناپسند ،ساكت وبي توجه باشند.
بلكه برخورد قاطع نيز در اين زمان خود نوعي محبت است؛ زيرا كه او را از اشتباهاتش
برميگرداند.
جنبهي ديگر از محبت را ميتوان ارزش قايل شدن به جوان دانست .دوران جواني دوران
وزيري و مشاوري انسان است همانطور كه پيامبر اكرم )صلياﷲ عليه و آله و سلم( ميفرمايد:
»الولد سبع سنين و عبد سبع سنين و وزير سبع سنين« )طبرسي(٢٢٢ ،١٤١٢ ،؛ فرزند هفت

سال )اول زندگي( آقا و سرور است و هفت سال )دوم زندگي( بنده و هفت سال )سوم زندگي(
وزير و مشاور است.
پيامبر اكرم )صلياﷲ عليه و آله( دوران تربيت فرزند را به سه دوره تقسيم كرده است كه
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فايده ندارد .مثﻼً والدين و اطرافيان به جوان خويش به خاطر نياز و ارزش اين مسئله محبت

دورهي سوم آن دوران جواني انسان است را بهعنوان مشاور و وزير نام برده است.
ارزش قائل شدن به مشورت و همنشيني جوان خود نيز جنبهي ديگر محبت است كه
جوان به آن نياز دارد.
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عفو و تغافل
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عفو و تغافل كه بر مبناي عزت نيز ميباشد ،يكي از روشهاي پسنديده تربيتي در قرآن
و اسﻼم ميباشد .خداوند به پيامبر خويش ميفرمايد» :خذ العفو و امر بالعرف« )اعراف (١٩٩ ،با
عفو و مدارا رفتار كن.
اين مسئله آنقدر ارزشمند است كه خداوند به پيامبر خويش سفارش ميكند كه خود را
به آن متصف كند .اين روش يكي از روشهاي تربيتي در برخورد با رفتارهاي نامناسب و
نادرست جوانان ميباشد .جوانان در دوران خاص و ناپختگي قرار دارند و ممكن است
اشتباهاتي را برحسب قرار داشتن در اين دوران انجام دهند حال اگر اطرافيان در زمان مناسب
و خاص خود نسبت به اشتباهات جوانان عفو و تغافل داشته باشند اثرات خوبي بر جاي خواهد
گذاشت.
سال نوزدهم  /شماره  / ٦٤-٦٥پاييز و رمستان ١٣٩٧
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امام علي عليهالسﻼم ميفرمايد» :اذا عاتبت الحدث فاترك له موضعا من ذنبه لئﻼ يحمله
اﻻخراج علي المكابره« )ابن ابي الحديد (٣٣٣/٢٠ ١٤٠٤ ،هرگاه نوجواني را توبيخ كردي راهي
براي او در توجيهش باز گذار تا موجب لجاجت و دشمني او نشود.
نوجوانان و جوان در اين دوران بسيار حساس و زودرنج و نسبت به خويش بسيار مطمئن
و مغرور هستند و اين اطرافيان هستند كه بايد مراقب و متوجه اين ويژگيها باشند و در رفتار با
آنها جانب احتياط را رعايت كنند.
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نتيجه
ازآنجاييكه انسان ،بيشترين ميزان تأثيرپذيري از نهاد خانواده و اجتماع ميگيرد و اين دو
نهاد نقش اساسي در شكلگيري شخصيت و تربيت ديني آنها دارد ،والدين بايد براي تعامل
بيشتر با جوانان خود بكوشند تا از تربيت ديني آنها غافل نشده و آنها را در اين درياي
پرتﻼطم خطر كه امواج آن هرلحظه ممكن است افكار و روحيات جوانان ما را بربايد ،آنها را
به حال خويش تنها نگذاريم و سعي كنيم همواره آنها را در مسير تربيت ديني راهنمايي كرده
و آنها را با مشكﻼت و خطرات احتمالي كه ممكن است با آنها روبرو گردند آشنا كرده و
والدين با بهترين شيوهها و ترفندها با آنها رفتار نموده تا دچار افراط و تفريط نگردند و
ازآنجاييكه اهلبيت بهعنوان الگوهاي ما هستند ميتوانيم اين شيوهها را از سيرهي آنها
برگزينيم.
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مضرات ،عوارض و آسيبهاي مواجهشدن با آنها را گوشزد نماييد .براي اين منظور بايد
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 .١قرآن كريم

 .٢نهجالبﻼغه ،نسخه معجم المفهرس دشتي ،نشر مشرقين ،قم ١٣٧٩ ،ش.

 .٣ابن ابي الحديد معتزلي ،عبد الحميد ،شرح نهجالبﻼغه ،انتشارات كتابخانه آية اﷲ مرعشي،
قم ١٤٠٤ ،ق.

 .٤ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ١٤١٦ ،ق.

 .٥جزائري ،نعمتاﷲ بنعبداﷲ ،كشفاﻻسرار فيشرح اﻻستبصار ،دارالكتاب ،قم ١٤٠٨ ،ق.
 .٦حراني ،حسن بن علي ،تحف العقول ،جامعه مدرسين ،قم ١٣٦٣ ،ق.

 .٧حسيني زبيدي ،محمد مرتضي ،تاج العروس من جواهرالقاموس،دارالفكر ،بيروت،
 ١٤١٤ق.

 .٨حويزي ،عبد علي بن جمعه ،نورالثقلين ،مؤسسه اسماعيليان ،قم ،چهارده ١٣٧٣ ،ش.

 .٩خوانساري ،جمال الدين محمد ،شرح غرر الحكم و درر الكلم ،انتشارات دانشگاه تهران،

سال نوزدهم  /شماره  / ٦٤-٦٥پاييز و رمستان ١٣٩٧

چاپ سوم ١٣٦٠ ،ش.

 .١٠داودي ،محمد ،سيره تربيتي پيامبر صلياﷲ عليه و آله و اهلبيت )ع( ،جلد دوم تربيت ديني،
سبحان ،چاپ ششم ،قم.١٣٨٩ ،

 .١١داوودي ،محمد ،دكتر حسيني زاده ،علي ،سيره تربيتي پيامبر صلياﷲ عليه و آله و اهلبيت
)ع( ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،تهران.١٣٨٩ ،

 .١٢راغب اصفهاني ،حسين بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،تحقيق صفوان عدنان داودي ،دار
القلم ،دمشق ١٤١٦ ،ق.

 .١٣صداقت ،محمدعارف ،جوانوجوانيدرسيرهياهلبيت )ع( ،جامعهالمصطفي العالميه.١٣٨٧،
 .١٤طبرسي ،حسن بن فضل ،مكارم اﻻخﻼق ،الشريف الراضي ،قم ١٤١٢ ،ق.

 .١٥طوسي ،محمد بن الحسن ،تهذيباﻻحكام ،دارالكتاباﻻسﻼميه ،تهران ١٤٠٧،ق.

 .١٦كليني ،محمد بن يعقوب ،كافي ،دارالكتاب اﻻسﻼميه ،تهران ١٤٠٧ ،ق.

 .١٧موسوي كاشمري ،مهدي ،روشهاي تربيت ،مؤسسه بوستان كتاب.١٣٨٦ ،

 .١٨مؤسسه امام هادي )ع( ،جواني فرصت نوآوري و شكوفايي ،پيام امام هادي )ع( ،قم.١٣٨٧ ،

٢٤

 .١٩ورام بن ابي فراس ،مسعود بن عيسي ،مجموعه ورام ،مكتبه فقيه ،قم.١٤١٠ ،ق.
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نقش تحقير در تربيت كودكان

 معصومه

حليمي 

چكيده

ازجمله شيوههايي كه در جهت تربيت فرزندان كارآيي فراواني دارد ،شخـصيت

بخشي به آنها از طريق تكريم و بزرگداشت شخصيت ايشان اسـت .تحقيـر و

خرد كردن شخصيت كودك به بهانه بازداشتن وي از خطا ،نهتنها مفيد نيست،
بلكه نتايج سوء تربيتي نيز به همراه داشته و وي را در خدعه و نيرنگ كـساني

كه دامي از محبت دروغين در مقابل وي گسترانيدهاند ،گرفتار ميكند .در ايـن
مقاله با نگاهي به اهميت و جايگاه تكريم كودكـان در شخـصيت بخـشي بـه

آنها از ديدگاه آيات و

روايات به برخي از راهكارهاي عملي جهت بهكارگيري اين روش در

تربيت روحي و رواني كودكان اشارهشده است.

واژگان كليدي :تحقير ،تربيت ،كودكان ،شخصيت ،اسﻼم ،روانشناسي.

 .كارشناسي روان شناسي
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مقدمه

غريزة حب ذات يكي از سرمايههاي فطري و ذخـاير طبيعـي اسـت كـه در بـاطن هـر
انسان ،به قضاء حكيمانه الهي قرار دادهشده است و يكـي از طـرق ارضـاء ايـن غريـزه
فطري ،تكريم و توجه به شخصيت انسان است .كودك هم مثل هر انسان ديگـري بـه
خود عﻼقـه دارد .احتـرام بـه كـودك و حـسن معاشـرت پـدر و مـادر بـا وي يكـي از
اساسيترين عوامل شخصيت ساز در كودكان است كه در كﻼم پيامبر اكرم صـلياﷲ و
عليه و آله و سلم و امام معصوم عليهمالسﻼم نيـز بـه آن تأكيـد فراوانـي شـده اسـت.
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٢٦

فطرت آدمي چنين ساختهشده كـه هـر كـس بـا وي نيكـي و احـسان كنـد ،دوسـتش
ميدارد و هر كه با او بدي كند ،با وي دشمن ميشـود .چـه نيكـي و احـساني در نظـر
مردم ارزندهتر از احترام و تكريم آنها است و كدام بدي و ضرري مهـمتـر از تحقيـر و
توهين به شخصيت آنان است؟
در اين مقاله ،ضمن پرداختن به نقش و اهميت تكريم كودك در تربيت وي ،بـه برخـي
شيوههايي كه ميتوان به تكريم كودكان پرداخت ،اشارهشده است.
مفهوم شناسي
واژهي تحقير ) (humiliationاز ريشهي كلمهي  humusاست كه در ﻻتين به معنـاي
زمين ) (earthيا با صورت بر زمين خوردن است .اين كلمه در زبان نروژي به معناي در درجـه
پايين قرار گرفتن ) ،(de-gradationمطالب توهين آميز ) ،(ned-verdigelseدر زبان آلمـاني
) (Erniedrig-ungو در زبان فرانسوي به معناي افت دارنده در نظر گرفتـه مـيشـود )لينـدر،
 .(٥٦ :٢٠٠٣واژه تحقير مترادف است با مفاهيمي همچون :از دست دادن چهره ،حس حماقت،
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كـردن ،ننگـين كـردن،
آزار رساندن ،رسوايي ،هتك حرمت ،پايين آمدن ،پست كـردن،
بياحترامي ،عجز ،بدنام كردن ،زبوني ،استهزاء كردن ،نـاچيز كـردن ،تهمـت زدن ،شرمـساري،
رنجاندن ،نپذيرفتن ،خنديدن به )كليني.(٤ ،١٩٩١ ،
تحقير از نگاه اسﻼم
ترور شخصيت و حقير كردن از نظر اجتماعي ،عملي ناپسند و رفتاري ناهنجار است؛
زيرا اين رفتاري است كه كرامت انسانها را از بين ميبرد .در آيات و روايات هم به تكريم
شخصيت انسان ازجمله كودكان پرداخته است كه به آنها اشاره ميشود:
-١در آيات
ميفرمايد:
»ولَقَد كَرﱠمنَا بني آدم وحملْنَا هم في الْبرِّ والْبحرِ ورزقْنَاهم مّنَ الطﱠيِّبات وفَضﱠلْنَاهم علَى كَثيرٍ
مّمنْ خَلَقْنَا تَفْضِ« )اسراء(٧٠،؛ ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و بـر دريـا و خـشكي سـوار
كرديم و از چيزهاي خوش و پاكيزه روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خويش برتـريشـان
نهاديم؛ و باز ميفرمايد» :وقُل ّلعبادي يقُولُوا الﱠتي هي أَحسنُ) «...اسراء(٥٣،؛ و به بنـدگان مـن
بگو كه با يكديگر به بهترين وجه سخن بگويند.
اين آيات بهطور صريح اشاره دارد كه از تحقير بپرهيزيم و به شخصيت و كرامت انـساني

مقاﻻت -نقش تحقير در تربيت كودكان

در آيات قرآن در مورد تكريم شخصيت مطالب ارزنـدهاي داريـم ،قـرآن در سـوره اسـراء

احترام بگذاريم.
 -٢در روايات
در مورد احترام به كودكان احاديث زيادي در منابع و متون اسﻼمي است كه در اينجا به
چند حديث اشاره ميكنيم:

٢٧
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مسلمين است،
جامعه
پيامبر اكرم صلياﷲ عليه و آله به الگوي تمامعيار
احترام را نسبت به يكديگر به تمامي افراد اعم از مسلمان و غيرمسلمان رعايت مي-
فرمود .در سيرة پيامبر صلياﷲ عليه و آله آمده است كه وقتي دعوت به اسﻼم
ميكرد ،طرف مقابل را احترام و نصيحت ميفرمود )فائضي ،بيجا .(٤٣ ،ايشان
فرمودند» :ﻻ تحقرن احداً من المسلمين ،فان صغيرهم عنداﷲ كبير« )آشتياني،١٣٧٥ ،
(٢٤٤؛ هيچكس از مسلمين را تحقير نكنيد و كوچك نشماريد ،زيرا مسلماني كه در
نظر شما كوچك است ،نزد خداوند بزرگ است.
همچنين ميفرمود» :كسي كه برادر مسلمان خود را با كلمات مودتآميز خويش
احترام نمايد و غم او را بزدايد تا زماني كه اين سجيه در او باقي است ،پيوسته در سايه
رحمت خداوند خواهد بود«) .مجلسي.(٨٤/١٤٥٧،١٦ ،
پيامبر اكرم صلياﷲ عليه و آله در مورد تكريم و احترام به فرزندان ميفرمود:
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٢٨

»اكرموا اوﻻدكم و احسنوا آدابكم«) .مجلسي(١١٤/١٤٥٧،٢٣ ،؛ »به فرزندان خود
احترام كنيد و با آداب و روشي پسنديده با آنها معاشرت نماييد «.امام رضا عليهالسﻼم
فرمودند» :اجمل معاشرتك مع الصغير و الكبير«) .آشتياني(٢٤٦ ،١٣٧٥ ،؛ ﻻزم است با
تمام اطفال و بزرگساﻻن با ادب و احترام رفتار نمائي.
امام علي عليهالسﻼم فرمودند» :اجملوا في الخطاب تسمعوا جميل الجواب«.
)آشتياني(١٣٧٥،٢٤٦ ،؛ با مخاطب خويش پسنديده و مؤدب سخن بگوئيد تا او نيز به
شما با احترام جواب بگويد.
رسول اكرم صلياﷲ عليه و آله فرمودند» :وقتي نام فرزندان را محمد گذاشتيد او
را گرامي بداريد و در مجالس برايش جاي باز كنيد و با صورت درهمكشيده با او
برخورد ننمائيد«) .آشتياني(١٣٧٥،٢٤٦ ،؛ همچنين فرمودند :فرزندان خود را گرامي
بداريد و آنان را نيكو تربيت كنيد تا خدا گناهانتان را بيامرزد) .آشتياني.(١٣٧٥،٢٤٦ ،

تحقير كودكان
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از مسائل مهم در تربيت كودكان كه گاهي آگاهانه و زماني ناآگاهانه رخ مينمايد ،مسئله

تحقير آنهاست .طفل در شرايط و امكاناتي قرار ميگيرد كه احساس ميكند او را كوچك
شمرده و يا به حسابش نياوردهاند .اين احساس موجب سرخوردگيها ،احساس شرمها ،ناامنيها و
در همه حال عوارض و زيانهايي است كه بعدها به مواردي از آنها اشاراتي خواهيم داشت.
ولي آنچه مهم است صور تحقيرهاست كه گاهي ناآگاهانه از سوي والدين و مربيان درباره
كودكي در حال رشد اعمال ميشود .آن صورتها عبارتاند از:
-١القات
در اين جنبه ،از مواردي ميتوان نام برد كه اهم آنها به شرح زير ميباشد:
همراه كردن كلمات ناصواب با نام كودك بجاي ذكر نام او با احترام.
به رخ كشيدن عيوب و نقائص كودك مخصوصاً در آنچه كه بهصورت مادرزادي دارد.
القاء ضعف و ناتواني به كودك كه تو عرضه نداري ،نميتواني چنين و چنان كني.
القاء به دختر كه تو نميتواني چون پسر باشي و به پيش روي و...
ذكر كلمات ركيك چون فحشها و ناسزاها و...
 -٢عمل و كردار
گاهي تحقير بهصورت عمل و كردار است مثل بياعتنايي به سخن ،نمايش و تظاهر و

مقاﻻت -نقش تحقير در تربيت كودكان

اعﻼم اين مسئله كه تو بيشخصيتي ،پستي و ذاتاً كثيفي و ...

رفتار و كردار كودك و يا بياعتنايي به درخواستهاي او ،مسخره و مضحكه قرار دادن كودك
در ميان جمع و يا متوجه كردن عباراتي نيشدار بهسوي او ،بردن آبروي او در جمع بهصورت
تنبيه ،پرخاش و يا فرياد كشيدن و حمله كردن؛ و در كل ارتكاب عملي كه طفل را شرمنده
كند و يا او براي گناهي ناكرده احساس خجالت نمايد.

٢٩

 -٣توقعات
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در مواردي ،تحقير بهصورت توقعات نارواست مثل توقع بيشازحد ظرفيت كه كودك
نتواند آن را برآورده سازد ،مقايسه او با ديگر افرادي كه در شرايط برتري قراردادند و درنتيجه او
خود را بيعرضه تصور نمايد ،خواستن از او كه چون بزرگسال عمل كند و كودكي خود را
ناديده گيرد؛ و باﻻخره توقع اين امر كه او بايد هميشه تسليم ،چشم و گوش بسته و مطيع
باشد؛ و همچون اسيري بدبخت تنها گوش به امر و نهي ديگران داشته باشد.
علل تحقير
در مورد اينكه چرا والدين و مربيان بهتحقير كودكان اقدام ميكنند از علل و عوامل
بسياري ميتوان سخن گفت كه مهمترين آنها عبارتند از ناداني به همه صورتهايش ،هم
ناداني از راه و روش تربيت و هم ناداني مربوط به شناخت مسئله و مشكل.
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٣٠

غفلت والدين يا مربيان از وظيفهاي كه بر عهده دارند و در مواردي از آينده آثارش.
تعصبات خانوادگي از آن بابت كه ميخواهند فرزندشان را با آداب بار آورند و آنها از
محل كودك احترامي بيابند.

پرتوقعي براي برخي از آنها كه ميخواهند راه صدسالهاي را فرزندشان يك شبه طي كند.
آميختن حساب ديگران با حساب تربيت فرزندان و خالي كردن عقده ديگران بر سر
فرزندان .وجود تحجر و قالبهاي فكري پديد آمده از شايعات ،تصورات و احساس قدرتها و
مالكيتها .مخفي داشتن حقارتهاي خود و سرپوش گذاشتن بر آنها .تصورات غلط از قدرت
و توان و امكانات كودك و حتي تصورات خﻼف واقع از آنان در اين جنبه.
تحقيق و موضع كودك
كودك در قبال تحقير ديگران ،مخصوصاً آنها كه در نزد او از اهميت و اعتباري
برخوردارند مواضع گوناگوني را ممكن است اتخاذ كند كه برخي از آنها عبارتند از:
-قبول رأي و نظر ديگران دربارهي خود ،بدين معني كه باورش آيد فردي پست و حقير

و ناچيز و زبون است.
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اطاعت و تسليم در برابر شرايط موجود و عادت يافتن به آن.
موضع قهر و خشم و عصبانيت كه خود زمينهساز تﻼفيهاست.
كينه در دل گرفتن و منتظر فرصت ماندن تا روزي كه توان انتقام را بيابد.
پياده كردن همين شرايط و اوضاع درباره كساني كه از او ناتوانترند.
پناه بردن به اوهام و خرافات و تخيﻼت در مواردي خاص و از آن جمله در مراحل
نوجواني .گوشهگيري و انزواجويي و سر در ﻻك خود فروبردن.
اصل در تربيت فرزندان

اصل در تربيت فرزندان ،پذيرش و قبول آنهاست به همان صورتي كه هستند و
اصل احترام به آنهاست و از جلوههاي مهم آن توجه به ادب و تربيت آنان ميباشد.
نيست .همچنين در تربيت آنها اصل بر اين است كه به تمنيات آنها به شرطي كه
صدمه آفرين نباشد توجه گردد .تقدير و تحسين ،بهجاي تحقير و سرزنش ،زمينهسازي
براي موفقيت و ارضاي خودنمايي آنها از وظايف والدين و مربيان است و در سايه آن
ميتوان مسئوليتي به آنان سپرد و از آنان موفقيت خواست .بايد با كودك همگام و
همبازي شد ،حتي به آنان سﻼم كرد .محبت و نوازش نشان داد تا حدي كه او
احساس كند سري در ميان سرها دارد و وجودش مايه ارزش و احترام و گرمي و
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اميرالمؤمنين علي عليهالسﻼم فرمودهاند :هيچ ميراثي چون ادب و تربيت براي فرزندان

صفاي زندگي است؛ و هم در بازيها موجباتي فراهم كنيم كه او برنده باشد نه بازنده
ولي اين امر نه بهصورت مداوم ،بلكه بهصورت متناوب باشد.
توصيههاي اسﻼمي
اسﻼم در اين زمينه توصيههاي بسياري دارد ،ازجمله توجه به كودك بهعنوان امانت خدا،

٣١
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احساس مسئوليت در وﻻيت و سرپرستي او ،قبول آنچه كه
آوردن او در ميان جمع و زندگي ،تأييد او به هنگاميكه كاري درست انجام داده ،حمايت او در
تنگناها ،توجه به علل و انگيزههاي رفتارش در مواقع خطا ،داشتن نقش هدايت براي كودك
و...
همچنين اسﻼم ميخواهد موجبات سازندگي و رشد او را از هر حيث فراهم آوريم ،او را
شاداب و دلخوش سازيم ،عنوان آقا و خانم را بر اسمش بيفزاييم ،نيازهايش را در حد امكان
برآورده كنيم .تنبيه ما به هر طوري كه انجام گردد براي سازندگي او باشد ،نه شكستن مقاومت
و سركوب كردن او ،در آنگاهكه كودكي مستحق تنبيه ميشود بايد آن را عادﻻنه و خود را
درخور آن بداند .درعينحال اين نكته را هم موردنظر داريم كه محبت ما بهافراط كشانده نشود
و او را پرتوقع و اهل افاده بار نياورد كه چنين فردي بيش از ديگران در معرض تحقيرها و
سركوب شدنهاست .همينكه كودكي خواستهاي دارد و برآورده نميشود گمان دارد كه او را
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٣٢

مورد اهانت قرار دادهاند.
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نتيجهگيري
تحقير سﻼمت رواني كودك را به خطر مياندازد و مانع برقراري ارتباط مؤثر ميشود.
پدران و مادران بايد بدانند كه اين تحقيرها كودك را به بدرفتاري دعوت ميكند و باعث
پيدايش حس انتقامجويي و كينهتوزي ميشود .از كنايههاي تلخ و اشارات زننده ،طفل شما
بهتر نميشود ،لذا بايد از بيانات نا خوشآيندي از اين قبيل خودداري شود .بهطور خودآگاه يا
ناخودآگاه نبايد ارزش كودك را در نظر خويش يا همساﻻنش پايين آورد و او را تحقير كرد .از
مطالب گذشته نتيجه ميشود كه اگر فرزندان در محيط خانواده مورد تكريم پدر و مادر باشند و
از ابتدا شخصيت آنها احترام شود و غريزه حب ذات آنها به نحو صحيح و بهقدر كافي ارضاء
شود ،اين كودكان داراي روحيهاي طبيعي و رواني معتدل ميگردند و زبون و فرومايه بار
پسنديده و رفتار عادﻻنه داشت .در غير اين صورت كودك ،روحي شكستخورده و رواني
افسرده دارد و بدون ترديد اين حالت دروني در خﻼل رفتار و گفتار كودك با وضع نامطلوبي
آشكار ميگردد .چنين كودكي در معرض انحرافهاي گوناگون قرار ميگيرد.

مقاﻻت -نقش تحقير در تربيت كودكان

نميآيند و در خود احساس حقارت و پستي نميكند .از چنين كودكي ميتوان توقع اخﻼق

٣٣

فهرست منابع
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.١

قرآن كريم

.٢

ارگاني بهبهاني حائري ،شيخ محمود ،سﻼم در اسﻼم ،انتشارات فيض كاشاني ،چاپ سوم ،بيجا.

.٣

آشتياني ،محسن و فائضي ،علي ،مباني تربيت و اخﻼق اسﻼمي ،انتشارات روحاني ،چاپ اول ،قم.١٣٧٥ ،

.٤

اميني ،ابراهيم ،اسﻼم و تعليم و تربيت ،ج  ،٢انتشارات انجمن اولياء و مربيان ،چاپ اول ،تهران.١٣٧٢ ،

.٥

دهخدا ،علياكبر ،لغتنامه دهخدا ،نشر اميركبير ،چاپخانه وزارت ارشاد اسﻼمي ،بيجا.

.٦

رشيد پور ،مجيد ،آموزش خانواده ،انجمن اولياء و مربيان ،جمهوري اسﻼمي ايران ،چاپ سوم،
تهران.

.٧

سادات ،محمدعلي ،راهنمائي پدران و مادران ،ج  ،٢نشر فرهنگ اسﻼمي ،چاپ چهارم ،بيجا.١٣٧٤ ،

.٨

طبسي ،محمدجواد ،حقوق فرزندان در مكتب اهل )ع( انتشارات تبليغات اسﻼمي حوزه علميه قم،
چاپ دوم.١٣٧٤ ،

.٩

غرويان ،بينام ،تربيت فرزند ،مؤسسه انتشارات نبوي ،چاپ اول ،تهران١٣٧٤ ،

 .١٠فائضي ،علي ،جايگاه روش تنبيه در تعليم و تربيت ،انتشارات فيض كاشاني ،چاپ سوم ،بيجا.

سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٣٤

 .١١فرهاديان ،رضا ،آنچه والدين و مربيان بايد بدانند ،انتشارات اسﻼمي حوزه علميه قم ،چاپ نهم.١٣٧٤ ،
 .١٢قائمي مقدم ،محمدرضا ،روشهاي آسيبزا در تربيت ،مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه ،چاپ اول.١٣٨٢،
 .١٣كريمي نيا ،محمدعلي ،الگوهاي تربيت كودكان و نوجوانان ،ناشر مؤلف ،چاپ اول ،قم.١٣٧٥ ،
 .١٤مجلسي ،محمدباقر ،بحاراﻻنوار ،مؤسسه الوفاء ،چاپ دوم ،بيروت ،لبنان.١٤٥٧ ،
 .١٥محمديان ،بهرام ،حقوق فرزندان از ديدگاه اسﻼم ،انتشارات سازمان انجمن اوليا و مربيان ،چاپ اول،
تهران.١٣٧٧ ،
 .١٦مظاهري ،حسين ،تربيت فرزندان از نظر اسﻼم ،انتشارات روحاني ،چاپ سوم ،قم.١٣٧٨ ،
مظاهري ،علياكبر ،هشدارهاي تربيتي ،مؤسسه انتشارات هجرت ،چاپ اول ،قم،
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 نقش تشويق در تربيت


فاطمه حسيني

چكيده
تشويق و تنبيه از عوامل مؤثر در يادگيري به شمار ميروند معموﻻً افراد اموري را ياد
ميگيرند كه فراگرفتن آنها همراه با تشويق باشد و از انجام اموري كه با سرزنش همراه باشد،
خودداري ميكنند با مطالعه قرآن و روايات چنين برميآيد كه امامان ما از تشويق بهصورت
كﻼمي و معنوي براي تربيت كودكان استفاده ميكردند .شكوفه استعدادهاي انسان از طريق
تشويق خود عامل رسيدن به كمال انسان ميباشد .نتايج نشان دادهشده است كه اگر رفتار
كودك انگيزههاي پيشرفت او از طريق مشوقها و ساير عوامل بروني شرطي كنيم آزادي و
رشد طبيعي را از او سلب و رفتار وي را با ضوابط و معيارهاي از پيش تعيينشده قالبسازي
كردهايم از طرف ديگر مطالعات متعدد نشان داده است كه اثر تشويق بيش از تنبيه است .اين
تحقيق تشويق در قرآن و روانشناسي تربيتي را بيان كرده و در ادامه انواع و فوايد و زيانهاي
آن را ذكر ميكند.
كليدواژهها :تشويق ،مشوق ،انگيزش ،اسناد دروني
 .كارشناسي روان شناسي
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مقدمه
تربيت يك فرآيند مستمر و پيوسته است كه هدف نهايي آن كمال و سعادت انسان است.

اين كمال در مكتب ما همان قرب الهي است و اهميت آن به اين خاطر است كه ما هم ميتوانيم
با تربيت درست ،افراد را به انساني تبديل كنيم كه خليفه خدا در روي زمين باشد )بقره (٣٠/يا
به موجودي پستتر از حيوان تبديل شود) .اعراف (١٧٩ ،در مسير تربيت ،با نظر به مباني،
اصول و روشهايي خاص براي پيمودن اين مسير انتخاب ميشود كه يكي از اين روشها
تشويق است .تربيت نياز شديد براي كودك است ،نيازي شديدتر از غذاي كودك ،زيرا اين

نوعي تغذيه دروني است و روش صحيح تربيتي موجب حفظ و حراست كودك از آفات و زمينهاي
براي فعاليتهاي انديشيده شده او است .هدف از اين تحقيق نقش تشويق در تربيت كودك و
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٣٦

بهطوركلي انسان ميباشد .بدون ترديد ،تشويق و ترغيب از مهمترين اركان روانشناسي تربيتي

و عاملي مؤثر در تحريك انگيزشهاي پيشرفت و عملكرد كودك در فرآيند يادگيري و تقويت
رفتارهاي مطلوب است .شكوفايي استعدادهاي انسان از طريق تشويق خود عامل رسيدن به اين
كمال انسان ميباشد .نتايج نشان دادهشده است كه اگر رفتار كودك و انگيزههاي پيشرفت او
از طريق مشوقها و ساير عوامل بروني شرطي كنيم ،آزادي و رشد طبيعي را از او سلب و رفتار

وي را با ضوابط و معيارهايي از پيش تعيينشده قالبسازي كردهايم .طبيعت انسانها بهگونهاي
است كه وقتي در انجام امور ،مورد تشويق قرار ميگيرند ،درصدد برميآيند تا آن كارها را بهتر
انجام دهند اين مسئله بهخصوص در سنين پايينتر كه رفتار آدمي از پيچيدگي كمتري
برخوردار است و نياز به حمايت و تأييد ديگران دارد ،مصداق بيشتري دارد .هرچند معلم بايد به
شيوههاي مختلف براي عﻼقهمند كردن و ايجاد انگيزه در دانشآموزان كوشش كند ،اما نبايد
محركها و مشوقهاي بيروني را جايگزين انگيزههاي دروني نمايد .صاحب نظرات تعليم و
تربيت براي ايجاد انگيزه در دانشآموزان اهميت فراواني قائل هستند بهطوريكه عدهاي آن را
رمز يادگيري دانستهاند و بخش عمدهاي از فرآيند يادگيري را در چگونه برانگيختن ميدانند.

PDF Compressor
Version
Freeتشويق در قرآن و
تشويق،
روش اين تحقيق كتابخانهاي بوده و در بخشهاي معناي
روايات ،تشويق در روانشناسي تربيتي و انواع تشويق ،فوايد ،زيان تشويق را نيز بيان كرده است
و در هر بخش مفاهيم نيز تعريفشده است.
مفهوم تشويق
لغوي :تشويق از ماده شوق است به معني برانگيختن انسان ،به شوق آوردن ،راغب
كردن ،آرزومند ساختن ،كار كسي را ستودن و او را دلگرم ساختن) .معين محمد(٢٩٠/،
معناي تشويق در عربي :شوق:
تشويقا )شوق( او را به آن چيز تشويق كرد(www.almaany.com) .

تشويق در انگليسي) encouraje ment :خداپرست ابوالفضل.(١٠١/١٣٧٩ ،

تشويق از عوامل وادار كننده بهحساب ميآيد در تربيت اسﻼمي روش تشويق بهعنوان
امري مسلم پذيرفتهشده است وقتي قرآن از بهشت سخن ميگويد ،يا از نعمتهاي آن سخن
به ميان ميآورد و همچنين هنگاميكه از بشارت پيامبران و وعدههاي شوقانگيز آن متذكر
ميشود همه جلوههايي از تشويق هستند .كتاب آسماني ما ،قرآن مجيد نقش تشويق را به ما
گوشزد كرده است خداوند در سوره انفال )آيه  (٦٥از راه تشويق ،مسلمانان را براي جهاد آماده

مقاﻻت – نقش تشويق در تربيت

تشويق در قرآن

ميكند ميفرمايد» :يا ايها النبي حرض المؤمنين علي القتال ان يكن منكم عشرون
صابرون يغلبوا مأتين و ان يكم منكم مأته يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم ﻻ يفقهوا« اي

پيامبر مؤمنان را به نبرد تشويق كن اگر بيست نفر شكيبا در ميان شما باشد دويست نفر و اگر
صد نفر باشد هزار نفر از كافران را مغلوب ميكند ،زيرا آنها به نتيجه كار خود آگاهي ندارند.
در اين آيه گفتگو از تشويق براي جنگ در راه حق است ولي بهطوركلي ميتوان گفت:
بشارت كه يكي از دو جنبه وظايف پيامبران است ،همان تشويق ميباشد با اين تفاوت كه

٣٧
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ظهور ميكن
بشارت پيش از عمل يا همراه عمل و تشويق پس از عمل
است و تشويق متوجه گذشته است .وجود انظار و تبشير براي هر تربيت متعادل ضروري است
زيرا اگر نيكوكار و بدكار ازنظر جزا يكسان باشد ،زمينه جهت بيرغبتي نيكوكاران به كارهاي
نيك و جرأت يافتن بدكاران در ادامه تباهكاريها فراهم ميشود .علي عليهالسﻼم در فرمان
تاريخي خود به مالك اشتر كه او را به فرمانروايي مصر برگزيده بود دستور ميدهد كه» :ﻻ
يكونن المحسن و المسيء عندك بمنزله سواء فإن في ذلك تزهيدا ﻷهل اﻹحسان في

اﻹحسان و تدبيرا ﻷهل اﻹسائة علي اﻹسائة« .مبادا نيكوكار و بدكردار پيش تو يكسان

باشند؛ زيرا چنين روشي نيكوكار را از كار نيك دور ساخته و بدكردار را به كار بد سوق ميدهد.

تشويق و تحسين براي همه افراد امري است ضروري و همه افراد انساني به تشويق
نيازمندند ،اما عدهاي به تشويق بيشتر نيازمندند.
كساني كه به تشويق بيشتر نيازمندند عبارتند از افراد كم رو ،افراد كم معاشرت ،افرادي
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٣٨

كه كمبود محبت دارند ،افرادي كه احساس حقارت ميكنند ،كودكاني كه پدر ،يا مادر يا هردو
را از دستدادهاند و يتيم محسوب ميشوند) .فايضي ،آشتياني(٣٥٥ ،١٣٧٥ ،
دين مبين اسﻼم در پي اين است كه انسانهايي بپروراند كه از نظر كماﻻتي كه خداوند
استعداد آنها را در جسم و جان يا كالبد و روانشان به وديعت سپرده ،برنامههاي تربيتي بايد
جامع همه عناصر و عوامل و ابزارهاي ﻻزم باشند و درعينحال ،موانعي چون سدهاي پوﻻدين
و ناگسستني پديد آورند كه از نفوذ و ورود همه عواملي كه خنثيكننده زحمات و تﻼشهاي
مربيان و متربيان ميباشند ،جلوگيري كنند .براي تربيت و اصﻼح كودك مربي از دو سﻼح
مؤثر ميتواند استفاده كند :يكي سﻼح تنبيه و ديگري سﻼح تشويق و پاداش .ترديدي نيست
كه تنبيه و خشونت ،باعث تأثر روحيه كودك ميشود و اين تأثر روحي ،اگر از راه صحيح و
بهاندازه ﻻزم برانگيختهشده باشد ،سبب عبرت طفل ميشود و با احساس پشيماني ،بهطورجدي

تصميم ميگيرد كه كاري نكند كه احياناً تنبيه و خشونت و سرزنش به دنبال داشته باشد.
همچنين تشويق و پاداش باعث نشاط و شادي كودك ميشود و درصورتيكه اين نشاط و شادي
از راه صحيح و بهاندازه ﻻزم ايجادشده باشد ،كودك با اشتياق تمام ميكوشد كه همواره
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كارهايي را كه از طرف مربي ،او را مورد تشويق و پاداش قرار مي
زندگي بدرخشد .مربي ﻻزم است توجه داشته باشد كه از يكسو بايد عقل كودك را احيا كند و
قوه تميز و تشخيص او را به كار اندازد تا بتواند نيك و بد را باعقل خود ،از هم جدا سازد و
مقلد فاقد تشخيص مربي و بزرگترها نباشد و از سوي ديگر ،براي اينكه او را به نيكي عادت
دهد و از بدي دور گرداند ،به عواطف او متوسل شود و با تحريكهاي عاطفي جامعه عمل
بپوشاند .پيشواي عاليقدر اسﻼم  ١٥قرن پيش ،در زمينه تربيت كودكان مسئلهاي را مطرح
ميكند كه شايسته است بهعنوان ارزندهترين برنامه تربيتي موردتوجه و استفاده قرار گيرد
»الولد سيد سبع سنين و عبد سبع سنين و وزير سبع سنين؛ فإن رضيته خﻼئقه ﻷحدا و اشرين
و اﻻ فاضرب علي جنبه فقد اعذرت الي اﷲ« منظور پيامبر صلياﷲ عليه و آله اين است كه
كودك در هفت سال اول زندگي سرور پدر و مادر است و آنها ناگزيرند خواستههاي او را
صميمانه اجرا كنند؛ در هفت سال دوم زندگي ،همچون بندهاي بايد مجري اوامر باشد و از خود
هفت سال سوم ،نه سرور است و نه بنده .او ديگر به مرحله تكامل رسيده و از نظر عقل و
احساسات ،در آستانه استقﻼل زندگي قرارگرفته است ،از اين رو بايد در خانواده همچون وزير
مشاور باشد و در حكومت خانواده در مسائل خانوادگي و اجتماعي و فردي ،از فكر و نظر او مدد
بگيرد؛ از آراي صائب او استفاده كند و اشتباهات و خطاهاي او را دوستانه گوشزد نمايد.
هنگاميكه به سن  ٢١سالگي ميرسد ،درصورتيكه اخﻼق او درست و مقبول باشد ،مربي به
هدف مقدس خود نايل آمده است و لذتي كه از اين راه ميبرد ،برايش بزرگترين پاداش
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هيچگونه مخالفتي ابراز ندارد و اين خود مستلزم داشتن برنامههاي صحيح تربيتي است؛ در

محسوب ميشود .جواني كه در چنين سني واجد صﻼحيت اخﻼقي و اجتماعي باشد ،شايسته
تشويق است .رضايت خاطر مربي از رفتار پسنديده جوان ،ارزندهترين تشويق و پاداشي است
كه به او تقديم ميشود؛ درعينحال ،او پاداش خوشخويي خود را در زندگي ،از محيط و
اجتماع خواهد گرفت) .بهشتي.(١٤٩ ،١٣٨٧ ،
٣٩

تشويق در روايات
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روزي حضرت علي )ع( در منزل بود و فرزندانش عباس و زينب كه آن زمان خردسال
بودند ،در دو طرف آن حضرت نشسته بودند .حضرت علي )ع( به عباس فرمودند :بگو يك،
عباس گفت :يك .بگو :دو .عباس عرض كرد :حيا ميكنم با زباني كه يك گفتهام دو بگويم.
حضرت علي )ع( براي تشويق و تحسين وي ،چشمهايش را بوسيد سپس حضرت به زينب كه
در طرف چپ نشسته بود ،توجه فرمود .زينب عرض كرد :پدر جان ،آيا مرا دوست داري؟
حضرت فرمودند :بلي ،فرزندان ما پارههاي جگر ما هستند .زينب گفت» :دو محبت در دل
مردان باايمان نميگنجد :حب خدا و حب اوﻻد .ناچار بايد گفت :حب به ما شفقت و مهرباني
است و محبت خالص مخصوص ذات ﻻيزال الهي است «.حضرت با شنيدن اين حرف به آن
دو ،مهر و عطوفت بيشتري ميفرمود و آنان را تحسين و تمجيد ميكرد.
رسول اكرم صلياﷲ عليه و آله فرمودند :پدري كه با نگاه محبتآميز خود فرزند خويش
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٤٠

را مسرور ميكند ،خداوند به او اجر آزاد كردن بندهاي را عنايت ميفرمايد )بذرافشان،١٣٩٢ ،
.(٤٩
ريشه رواني ميل به تشويق و پاداش
همه در انتظار تأييد ديگران هستند .در حقيقت همه افراد از خود و ديگران انتظار دارند
كه بر اعمالشان صحه بگذارند .ميل به تشويق و پاداش -به قول روانشناسان -از همين منشأ
رواني سرچشمه ميگيرد و بر سطح پهناور شخصيت انسان ،جريان پيدا ميكنند اگرچه انتظار
تأييد ،در اعماق روان انسان ريشه دوانيده است ،با وجود اين ميتوان با تقويت شخصيت ،خود
را از تأييد و تشويق ديگران بينياز ساخت .مردم كامل عيار -كه وسيله و هدف خود را عاقﻼنه
يافتهاند -نه از تشويق و تأييد ديگران خرسند ميشوند و نه از مذمت و بيتوجهي آنان غمناك.
اين عاليترين مرحله تكامل شخصيت انسان است .بد نيست بدانيم كه پيشوايان بزرگ اسﻼم
خود چنين بودهاند و براي پرورش پيروان خود ،دستورهايي در همين زمينه صادر كردهاند .امام
صادق )ع( فرموده است» :ﻻ يسير العبد عبدا خالصا ﷲ -عزوجل -حتي يسير المدح و الزم

PDF Compressor
Freeو كذلك المذموم.
Versionبذمهم
عنده بمنزله سواء؛ ﻷن الممدوح عنداﷲ -عزوجل -ﻻيسير مسموم
فﻼ تفرح بمدح احد فإنه ﻻيزيد في منزلتك عنداﷲ -عزوجل -و ﻻ يغنيك ان المحكومه لك و
المقدور عليك«؛ انسان هنگاميكه بنده خالص خداوند ميشود كه ستايش و مذمت ديگران
پيش او مساوي باشد ،زيرا كسي كه پيش خداوند موردستايش باشد ،از مذمت ديگران مذموم
نميشود و كسي كه پيش خدا مذموم باشد از ستايش ديگران ممدوح نميشود .پس از ستايش
ديگران شاد مباش ،زيرا به منزلت تو در پيشگاه خداوند نميافزايد و تو را از آنچه دربارهات
حكم و بر تو مقدر شده است ،بينياز نميسازد) .بذرافشان.(١٥٢ ،١٣٩٢ ،
تشويق در روانشناسي
اين انتظار كه كودك يا نوجوان بدون تشويق به وظايف خود عمل كند انتظار درستي
نيست .تشويق سبب ميشود كودك يا نوجوان انگيزه براي انجام كارهاي شايسته پيدا كند و از
مورد تشويق قرار گيرد ،شيريني تشويق در خاطره او باقي ميماند و انگيزه او را در تكرار آن
عمل قويتر ميكند؛ مثﻼً زماني كه كودكي در انجام كارهاي خانه به مادرش كمك كند يا
تكاليف خود را بهموقع انجام دهد يا به موفقيتي در امتحان دست يابد و يا ...اگر مورد تشويق
قرار گيرد همين تشويق روح او را تقويت ميكند و احساس رضايت و خشنودي از انجام آن كار
در او به وجود ميآيد و همين احساس خشنودي ،او را در تكرار آن كار ياري ميرساند؛
بنابراين :تشويق عاملي مؤثر در تقويت روحي انسان و ايجاد نشاط و اعتمادبهنفس در اوست و
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اين راه عادت به انجام آن كار در او بهتدريج پيدا شود .اگر كودك بعد از انجام كاري شايسته

گاهي در احياء شخصيت كودك و دور ساختن او يأس و نااميدي يا احياناً ترميم شكست روحي
او مؤثر است )سادات.(٩٠ ،١٣٩٢ ،
انواع تشويق
تشويق به صورتهاي گوناگون ممكن است صورت بگيرد گاهي با تشكر كردن از

كودك و اظهار رضايت نمودن از كار او و احياناً با نگاه و عمل محبتآميز او را نوازش كردن.
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قرار دادن و گاهي
ستايش
گاهي نزد ديگران از او تعريف كردن و عمل او را مورد تأييد و
هديه يا جايزهاي براي كار او در نظر گرفتن يا وعده دادن .همه اين موارد ميتوانند تشويق
بهحساب آيند و از همه آنها ميتوان در موارد گوناگون استفاده كرد .در هر مرحله از رشد كودك،
تشويق بايد متناسب با عﻼيق و رغبتهاي او باشد .چهبسا چيزي كه در سن سهسالگي رغبت
كودك را برانگيزد در دهسالگي در او اثر نداشته باشد؛ از اين رو ،بايد ديد در هر مرحله كودك چه
عﻼيقي دارد و چه چيزهايي در او شوق و رغبت ايجاد ميكند )سادات.(٩١،١٣٩٢ ،

مشوق
مشوق چيزي است كه هرگاه بهطور همزمان يا بﻼفاصله پس از بروز يك رفتار ارائه شود
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦

احتمال وقوع مجدد آن رفتار را افزايش دهد .به كلمات »همزمان« و »بﻼفاصله« در تعريف
مشوق توجه كنيد شما بايد در مورد زمان مناسب تشويق دقت كنيد ،در غير اين صورت بهطور
ناخواسته رفتاري را تقويت ميكنيد كه سعي در از بين بردن آن داريد .در اينجا به مثال

متداولي اشاره ميكنيم» :والدين بسياري از تمايل فرزندانشان براي خوابيدن نزد آنها شكايت
ميكنند .اين كودكان ديروقت به اتاقخواب والدين رفته و با گريه و التماس ميخواهند در كنار
آنها بخوابند .اغلب والدين ،در اينگونه موارد برميخيزند .فرزند خود را در آغوش ميگيرند يا
حتي به او شيريني ميدهند تا او در ازاي آن به بستر خود بازگردد« .آنها با اين حركت درواقع
رفتار نامطلوب فرزند خود را تشديد و تقويت ميكنند ،زيرا بﻼفاصله با مشوق توجه و اهميت
»در آغوش گرفتن و شيريني« موجب ميشوند تا كودك آن رفتار را تكرار كند؛ زيرا موفق شده
توجه والدين را به خود جلب كند .راهحل اين مشكل آن است كه مشوق بهطور همزمان يا
بﻼفاصله پسازآن كه كودك به بستر خود ميرود بهكاربرده شود ،بنابراين فرزندتان را در بستر
خودش در آغوش بگيريد و آنقدر منتظر نمانيد تا او نيمهشب به سراغ شما بيايد )مك گراو،

٤٢

فيليپ سي.(٢٢٠ ،١٣٨٨ ،
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طبقهبندي مشوقها
 -١مشوقهاي مادي )غيراصولي(
توجه داشته باشيد كه بيشازحد بر جوايز مادي تأكيد نداشته باشيد به همان ميزان كه

ارزش جوايزي مانند اسباببازي ،امتياز و پول افزايش مييابد ،انگيزه دروني كاهش پيدا ميكند.
والديني كه براي هر نمره عالي پول به فرزند خود ميدهند ،از مشوقي غيراصولي استفاده ميكنند
و اشتياق او را در كسب دانش يا افتخار به نمرات درخشان كاهش ميدهد .درواقع اهداي
جايزه ،گاهي بهاندازهاي است كه حكم رشوه پيدا ميكند و درنتيجه انگيزه حقيقي را از بين
ميبرد.

گاهي اوقات والدين ميتوانند جوايز را با امتيازهاي ديگر جايگزين كنند .اين جايگزين
ميتواند شيوه آساني براي ايجاد سيستمي اعتباري محسوب شود .براي هر جايزه ميتوان
ارزش معادلي در نظر گرفت ،نظير يك جايزه برابر با يك شيريني ،دو جايزه برابر با يك بستني
قيفي ،پنج جايزه برابر با تماشاي يك فيلم در منزل ،ده جايزه برابر با يك اسباببازي كوچك،
پانزده جايزه برابر با يك گردش تفريحي ،بيست جايزه برابر با يك مهماني در خانه دوستان.

مقاﻻت – نقش تشويق در تربيت

 -٢جوايز مقرون به صرفه

 -٣مشوقهاي احساسي :توجه ،محبت ،تأييد.
 -٤مشوقهاي پاداشي :امتيازات ،حقوق.
 -٥مشوقهاي طبيعي يا ذاتي :احساس خوبي كه از ترقي و پيشرفت بهسوي اهداف
در وجود كودك ايجاد ميشود و رضايت از تغيير در رفتار و درك دروني ،مشوقهاي ذاتي و
طبيعي محسوب ميشوند )مك گراو.(٢٢٠،١٣٨٨ ،
٤٣

 -٦مشوقهاي كﻼمي و آثار آن:
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اگرچه تشويق كﻼمي تقويتكننده بيرون است ،آثار آن با تأثير پاداشهاي مادي يكي
نيست .تعريف كردن با حساب و بهموقع از كسي ،تقويتكننده مؤثر اجتماعي است نه مادي.
تشويق كﻼمي داراي دو جنبه است:
الف :انگيزشي :دريافت كلماتي از يك منبع باارزش بهعنوان نشانه تحسين براي
دانشآموز دلنشين است .به اين ترتيب ،تحسين بايد از سوي كسي باشد كه به نظر دانشآموز
باارزش است .اگر دانشآموزي از معلم خود ،بهطور كامل نفرت داشته باشد يا به او بياعتنا
باشد ،تعريف و تمجيد معلم براي او تحقيرآميز يا دست كم بيارزش خواهد بود براي اينكه
تشويق كﻼمي معلم مؤثر افتد او بايد موردعﻼقه و احترام دانشآموز باشد .عﻼوه بر رابطه بين
معلم و دانشآموز ،نحوه تحسين و تمجيد نيز بسيار بااهميت است .بديهي است كه از نحوه
تحسين تا حد زيادي به شخصيت معلم بستگي دارد .بعضي از معلمان طبيعتاً خودانگيخته و
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٤٤

خونگرمند و براي دانشآموزان برانگيزانندهاند و بعضي ديگر اين ويژگي را ندارند .تعريف و
تمجيد اين معلمان مثل پديدار شدن ناگهاني خورشيد در يك روز ابري است كه البته اين هم
باارزش است .ولي معلم بايد از تعريف و تمجيد مكرر ،بدون توجه و اشاره خاص به كار
دانشآموز و نحوه انجام آن و نيز تمجيد و تعريف با آهنگ يكنواخت خودداري كند .تشويق
بايد صميمانه و عاري از هرگونه ريا و ظاهرسازي باشد تا از بعد از انگيزشي باارزش و داراي
جنبه بازخوردي باشد.
ب :بازخوردي .تشويق كﻼمي ميتواند اطﻼعات مهمي درباره دانشآموز و عملكردش به
معلم بدهد .اگر ارزش بازخوردي تحسين تحقق يابد ،مورداحترام بودن معلم اهميت ويژهاي
مييابد .مفهوم ضمني تحسين كﻼمي اين است كه چون دانشآموزان كار خود را دوست دارند
از خود مايه ميگذارند و تﻼش ميكنند نه اينكه فقط خشنود كردن معلم محرك آنهاست.
تشويق كﻼمي بايد دانشآموز را از پيشرفتش آگاه كند) .كديور پروين.(٢٨٤ ،١٣٩٣ ،

فوايد تشويق
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بايد به اين نكته اساسي توجه كرد كه در تربيت بايد تأكيد بر استفاده از تشويق و ترغيب
باشد نه تنبيه و تهديد .تنبيه گرچه بهعنوان يك عامل بازدارنده ممكن است كودك را از
ارتكاب كارهاي زشت بازدارد ،ولي معموﻻً انگيزههاي دروني را تغيير نميدهد و به اصﻼح

درون و تغيير در رفتار نميانجامد؛ درصورتيكه تشويق چنين نيست .تشويق غالباً رغبتهاي
دروني را برميانگيزد و با تقويت روحيه كودك ،تغييرات رفتاري مطلوب را در او ايجاد ميكند؛ از
اين رو بيشتر از تنبيه در اصﻼح درون مؤثر ميافتد .در روايت اسﻼم آمده است كه دلها را از
ناحيه ميل و رغبت آنها به دست آوريد؛ قلب اگر مورد اكراه و اجبار قرار گيرد كور ميشود؛
بنابراين در تربيت كودك تا آنجا كه ممكن است بايد از روش تشويق و تكريم شخصيت
استفاده كرد نه روش تنبيه .تحقيقات نشان ميدهند كودكاني كه به جهت جنبههاي مثبت در
موفقيت بيشتري دست مييابند .بهطوركلي تشويق آثار و فوايدي زيادي دارد ازجمله ميتوان
به موارد ذيل اشاره كرد:
 .١تشويق عامل وادار كننده است.
 .٢تشويق باعث ميشود تا شخص از كار و زحمت خود احساس رضايت ميكند.
 .٣تشويق باعث به وجود آمدن حس اعتماد در فرد ميشود.
 .٤تشويق فرد را از يأس و نااميدي نجات ميدهد.
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رفتار ،تشويق ميشوند نسبت به كودكاني كه به جهت جنبههاي منفي تنبيه ميشوند ،به

 .٥تشويق مايه تقويت روحي و رواني است
 .٦تشويق استعدادهاي افراد را رشد ميدهد و قواي دروني افراد را به فعليت ميرساند.

 .٧تشويق حقارت افراد را به عزت تبديل ميكند و باعث پيمودن راه كمال و تعالي
ميشود.

 .٧تشويق در نيكوكار رغبت بيشتري به كار نيك ايجاد ميكند.

 .٨تشويق افراد را به مرتبه خودآگاهي ميرساند.
 .٩تشويق چنان حساب شده انجام گيرد ،شخصيت فرد را احيا كرده و در سازندگي آن

٤٥
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زيان تشويق
تشويقات و مهرورزيها گاهي بدآموزيهايي ايجاد ميكنند و به همانگونه كه مفيدند
گاهي شخصيت انساني را ميكشند و او را دچار خواري و زبوني ميسازند و اعتمادبهنفس را از
دست او ميگيرند .چه بسيار كودكاني كه وقتي مورد تشويق قرار گرفتند لحظهاي بعد تغيير
اخﻼق دادهاند و نابهنجار و غيرعادي رفتار كردهاند ،تشويقاتي كه موجب ايجاد خلل در زندگي
كودك شود تشويق مزاحم ناميده ميشود و بايد از آن جلوگيري به عمل آيد .براي جلوگيري از
تشويقات و مهرورزيهاي بدآموز ،نكاتي موردنظر است كه بايد مراعات شود.
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦

نكاتي در تشويق و مهرورزي
 -١عمل ستايش شود نه خود فرد :در تشويق نبايد خود كودك را ستود بلكه بايد عمل او
را درست خواند تا آن تعميم يابد .منظور اين است كه عمل مهم است نه ظاهر و شخصيت و
بر اين اساس هركس كه آن عمل را انجام دهد محترم است ،اگر كودكي فﻼن فرماني را از
مادر برده و انجام داده ،عمل او و زحمات او موردتقدير قرار ميگيرد.
 -٢تشويق و مهرورزي بهشرط لياقت باشد :چه بسيار مهرورزيها و تشويقاتي كه كودك
درخور آن نيست و اگر درباره او به عمل آيد خودش آن را قبول ندارد و نميپذيرد و حتي
درباره هوش و خرد مربي ترديد روا ميدارد بدين نظر تا زمينه لياقتي در اين امر فراهم نيامده
نبايد به تشويق پرداخت.
 -٣تشويق و مهرورزي بهاندازه باشد :مهرورزي و تشويق خوب است به شرطي كه درباره
آن افراط نشود و ميزان قدرداني به ميزان كار و تﻼش او بستگي داشته باشد .اغراق در مدح و
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بيش از استحقاق باشد و نه چندان كه نشانه عجز يا حسادت ثناگو
 -٤تشويق و مهرورزي بهموقع باشد :اين امر آنچنان در كودك مؤثر است كه گاهي
مسير زندگي او را عوض ميكند ،اميد را در دل او زنده و او را در ادامه راهي كه در پيش دارد
بيش از پيش كوشا ميسازد.
 -٥تشويق صورت رشوه به خود نگيرد :از خطاهاي تربيتي يكي اين است كه كودك را
براي انجام كارهايش وعده دهند مثﻼً مادر به كودك بگويد اگر فﻼن كار را انجام دهي به تو
هزار تومان ميدهم ،يا فﻼن اسباببازي را براي تو ميخرم .اين وعده و وعيدها كم كم كار را
به چانه زدن ميكشاند و عمل را از جنبه وظيفه بودن خارج ميسازد .از سوي ديگر مادري كه
به فرزندش ميگويد »اگر برادرت را اذيت نكردي برايت شكﻼت ميخرم« بهطور ضمني به او
فهمانده است هر وقت كه مادر شكﻼت نداده او در آزار و اذيت برادرش محق است .عموماً
كودكان سعي دارند از راه عمل خﻼف و يا ﻻاقل تظاهر به آن مادر را وادارند كه دستوراتشان
 -٦تشويق و مهرورزي بهصورت غيرمستقيم باشد :زيرا روش مستقيم آن اغلب توقع
آفرين و آزاردهنده است .مادر بايد عمﻼً از روي رفتار و چهره آثار رضايت خود را بدو نشان
دهد و در ضمن داستانها و يا صحبتهاي خود مراتب رضايت خويش را به او اعﻼم دارد.
 -٧تشويق صورت معنوي داشته باشد :تا حدودي كه ممكن است از دادن پول ،خوردني
بهعنوان تقدير از كودك بايد خودداري به عمل آيد ،حتي به كودك بايد فهماند كه پاداش
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را عملي كنند؛ و اين از دورانديشي دور و موجب زحمت و مشقت بعدي است.

انجام وظيفه قدرداني ديگران نيست بلكه رضاي وجدان است .يك نگاه ساده و مسرتآميز
حتي بيش از غذاي موردنظر كودك او را به خود جلب و گرم ميكند.
 -٨حدود و استنباط كودك بايد موردنظر باشد :در ابراز محبت ،در تشويق و تحسين بايد
از كلمات و لغاتي استفاده كند كه كودك آن را دريابد و يا اگر مناسب براي او رتبه و مقامي
قائل شود از نوعي باشد كه طفل آن را بفهمد و تصوري از آن براي خود داشته و آن را دريابد.
)قائمي.(١٦٢ ،١٣٨٤ ،
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نتيجهگيري
در دين اسﻼم استفاده از روشهاي غير تنبيهي نسبت به تنبيه اولويت دارد زيرا قرآن به
كرامت ذاتي انسان معتقد است و از راه تشويق به كار نيك به تربيت افراد سالم ميكوشد و از
اين طريق زمينههاي رفتارهاي نامطلوب را از بين ميبرد تشويق و تنبيه دو روش مهم تربيتي
است كه مورد تأييد عقل و قرآن است .در امر تربيت تشويق و تنبيه يا پاداش و كيفر بهعنوان
يكي از عوامل و محركهاي مهم تلقي ميشود .نتيجهگيري ميشود كه بهترين روش تشويق
ميباشد .تشويق مانند برافروختن شمع است كه تاريكي را بهطور طبيعي از بين ميبرد .تشويق
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
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موجب ترويج ارزشها و حركت بهسوي كمال است .با تشويق ميتوان اراده افراد را قوي و
پربار نمود .همچنان كه تنبيه براي پيشگيري و درمان بسياري از ناهنجاريها راهگشا است كه
هرگز نميتوان از تشويق و تنبيه غافل شد.

فهرست منابع
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 .١قرآن كريم
 .٢بهشتي ،احمد ،تربيت كودكان در جهان امروز ،مؤسسه بوستان كتاب )مركز چاپ و نشر
دفتر تبليغات اسﻼمي حوزه علميه قم( )(١٣٧٧
 .٣حائري شيرازي ،راه رشد در باب تأديب و تربيت كودكان ،دارالصادقين )(١٣٧٨
 .٤خداپرست ،ابوالفضل ،فارسي روانشناسي واژهها و اصطﻼحات روانشناسي و زمينه وابسته
فارسي به انگليسي ،انتشارات پيوسته ،تهران )(١٣٧٩
 .٥سادات ،محمدعلي ،راهنماي پدران و مادران ،شيوههاي برخورد با كودكان جلد  .٢نشر
فرهنگ اسﻼمي ،تهران(١٣٩٢) .
 .٦فايضي ،علي و آشتياني ،محسن ،مباني تربيت و اخﻼق اسﻼمي انتشارات روحاني ،قم.
)(١٣٧٥
 .٨كديور ،پروين ،روانشناسي تربيتي ،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها
)سمت( ،تهران(١٣٩٣) .
 .٩كريمي عبدالعظيم ،اثرات پنهان :تربيت آسيبزا ،انتشارات انجمن اوليا و مربيان ،تهران.
)(١٣٨٥
 .١٠معين ،محمد ،فرهنگ فارسي يكجلدي سرايش ،تهران )(١٣٨٦
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 .٧قائمي ،علي ،نقش مادران در تربيت ،اميري ،تهران(١٣٨٦) .
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نقش والدين در تربيت ديني و مهدوي


رقيه صفري 

چكيده:
تربيت از مهمترين و سرنوشتسازترين امر در زندگي بشر است .مخصوصاً
موضوع تربيت كودكان كه خود از اهميت فراواني برخوردار است.
منظور از تربيت ،تربيت ديني و شايستهاي است كه زمينهساز رسيدن انسان به
جامعه مهدوي ميشود؛ و جامعه مهدوي همان حكومت عدل الهي است كه با
ظهور حضرت وليعصر )عج( محقق ميشود

واژگان كليدي :تربيت ،والدين ،دين ،مهدويت

 .كارشناسي علوم قرآن.
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مقدمه
اولين مربي انسان خداوند است .او كمال مطلق است و بشر جرعهاي از جﻼل و عظمت
بيپايان اوست .او آدمي را طي مراحلي از خاك آفريد تا با مراحل تربيت و تزكيه به افﻼك
برسد ،بهجايي كه خداوند خود بر آفرينش مخلوقش افتخار كند» .و لَقَد خَلَقْنَا اْﻹِنْسانَ منْ
سﻼلَةٍ منْ ،طينٍ ثُم جعلْناه نُطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ ،ثُمَ خلَقْنَا النﱡطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمضْغَةَ عظاما فَكَسونَا الْعظام لَحما ثُم أَنْشَأْناهَ خلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللّه أَحسنُ

الْخالقينَ«)مؤمنون(١٤ – ١٢ ،؛ ما انسان را از چكيدهاي از گل تيره آفريديم آنگاه او را

نطفهاي در جايگاهي استوار قرارداديم سپس آن نطفه را به خون بستهاي درآورديم و آن خون
گردانيديم ،پسازآن بر آن استخوانها گوشتي فرو پوشانديم و سرانجام با دميدن روح او را
بهصورت آفريدهاي ديگر پديد آورديم پس بابركت است كه خدايي كه نيكوترين آفرينندگان
است.
آري اين مربي زيباي آفرينش ،علوم آشكار و پنهان را براي بشر آموخت تا از ديگر
مخلوقاتش متفاوت باشد و خود راه سعادت و كمال را پيدا كند» .و ع ﱠلم آدم اْﻷَسماء كُلﱠها«
)بقره (٣١ ،و نعمت مهربانيش را بر او تمام كرد تا كساني چون موﻻيمان علي )ع( پيدا شود و
عاشقانه با او اينگونه مناجات نمايد »موﻻي يا موﻻي انت الرب وانا المربوب و هل يرحكم
المربوب اﻻ الرب«؛ آقاي من تو پروردگار پرورانده خلق و من پرورشيافته توام آيا در حق
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بسته را بهصورت گوشتي پديدار ساختيم و در مرحله بعد آن پاره گوشت را استخوانهايي

مربوب جز آنكه پروردگار اوست كه ترحم خواهد كرد) .مفاتيح ،مناجات امام علي )ع( در كوفه(
و اين مربي هستي و انسانها باز خود را تنها نگذاشت و مربياني از جنس خودشان برايشان
ارسال نمود تا حجت تمام گردد و طريق سعادت آسان شود» .لَقَد منﱠ اللّه علَى الْمؤْمنينَ إِذْ
بعثَ فيهِم رسوﻻً منْ أَنْفُسهِم يتْلُوا علَيهِم آياته و يزَكﱢيهِم و يعلﱢمهم الْكتاب و الْحكْمةَ« )آل
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داشت آنگاهكه پيامآوري
ارزاني
عمران(١٦٤ ،؛ بيگمان خدا بر ايمان آوردگان نعمتي گران
ميان خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنان تﻼوت ميكند و آنان را از پليديهاي شرك و

بيداد پاك ميسازد و به آنان كتاب و حكمت ميآموزد.
مربياني كه يكي از ديگري دلسوزتر و مهربانترند تا نوبت به حضرت خاتم اﻻوصياء،
محمد مصطفي صلياﷲ عليه و آله رسيد و كتابي براي بشر هديه آورد به نام قرآن تا راه و
رسم خوب بودن ،صالح بودن و انسان بودن را از جانب خداوند به بشر ابﻼغ دارد.
پيامبر اسﻼم مكمل تمام اوصاف انسانيت و آدميت بود ،او مرد الهي بود كه براي هدايت
بندگان از جانب خداوند به همراه كتاب نور فرستادهشده بود .او در راه تربيت مسلمانان و
اسﻼمپروري از هيچ امري دريغ نورزيد ،سعي و تﻼش و سختيهاي بسيار كشيد تا اسﻼم را
جهاني كند و طنين واﻻي دستورات قرآن در سرتاسر دينا گوشنواز گردد.
پيامبر رحمت و خاندان پاكش كه از سﻼله دخت نبي زهراي مرضيه هستند همه الگوي
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٥٢

بشريت و انسانهاي تمام نماي الهي بودند و هستند كه پيروي از آنها كليد سعادت بشر
ميباشد .آنها چراغ هدايت و كشتي نجات بودند .خداوند بر پدران و مادران منت نهاد و تربيت
نسل اسﻼم را به آنها سپرد تا مربيان ديگر ،ادامهدهندگان راه انبياء و اوصياء گردند .باشد كه
از دامن اين پدران و مادران شجره طيبهاي كه مايه بركت و سرافرازي اسﻼم است پرورش
يابند؛ و اين عنايت بزرگ و الهي شامل حالشان نميشود مگر اينكه در زمينه تعليم و تربيت
كودكانشان تﻼش و كوشش نمايند .چه نيكوست كه از كﻼم موﻻي متقيان علي )ع( الهام
گيرند و تربيت فرزندانشان را از كودكي آغاز نمايند چرا كه بسياري از سعادتها و شقاوتها از
اين دوران سرچشمه ميگيرد و اين دوران ،دوران تأثيرگذار زندگي آدمي است پس رو سوي
دروازه علم كنيم و از او كمك بگيريم و دست توسل به او نماييم .از گفتار و زندگي آن حضرت
درس زندگي و تربيت بياموزيم.
موﻻيمان اميرالمؤمنين عليهالسﻼم چه زيبا يادآوري نمودند به فرزندشان:
حدث كَالْأَرضِ الْخَاليةِ ما أُلْقي فيها منْ شَيء قَبِلَتْه» «همانا قلب كودك
»إِنﱠما قَلْب الْ 
همچون زمين كاشته نشده است كه آماده پذيرش هر بذري كه در آن پاشيده ميشود

ميباشد) «.دشتي.(٥٢٣/٣١ ،
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»فَبادرتُك بِالْأَدبِ قَبلَ أَنْ يقْسو قَلْبك ،و يشْتَغلَ لُبك«؛ پس در تربيت تو شتاب كردم
پيش از آنكه دل تو سخت شود و عقل تو به چيز ديگري مشغول گردد )دشتي(٥٢٣/٣١ ،
آري به پدران و مادران مسلمان و پيرو خاندان طهارت است كه بر موﻻي خويش اقتدا
نمايند و نسبت به تربيت فرزندان نسل آينده كوشا باشند و آنها را با آيين مقدس اسﻼم آشنا
سازند .به تعاليم قرآن مزين نمايند .چه نيكوست كه حاصل و ثمره كاشتههايمان در اين زمين
حاصلخيز نور ايمان ،دستورات نيكو و نوراني قرآن باشد كه باز گوهري از درياي موﻻيمان علي
)ع( صيد ميكنيم كه به فرزندشان فرمودند» :و أَنْ أَبتَدئَك بِتَعليمِ كتَابِ اللّه عزﱠوجلﱠ و تَأْوِيله،
ﻻءسﻼَمِ و أَحكَامه ،و حﻼَله و حرَامه ،ﻻَ ُأجاوِز ذلك بِكِ إلَى غَيرِه) «دشتي،
و شَرَائعِ ا ْ
(٥٢٣/٣١؛ پس در آغاز تربيت تصميم گرفتم تا كتاب خداي توانا و بزرگ را همراه با تفسير
آيات به تو بياموزم و شريعت اسﻼم و احكام آن از حﻼل و حرام را به تو تعليم دهم و به چيز
آري اين مردان خدا و پاكان درگاه الهي بودند كه مشعل اسﻼم را با جان و دل روشن
نگاه داشتند و در اين راه از هيچ چيز دريغ ننمودند .دست به دست ،خون به خون ،جان به جان،
اسﻼم را آبياري نمودند) .فقتل من قتل و سبي من سبي و اقصي من اقصي( .آنان كه به ظلم
ستمكاران امت گروهي كشته و جمعي اسير و گروهي دور از وطن شدند) .مفاتيحالجنان ،دعاي
ندبه(
اما نداي حق را به گوش جهانيان رساندند و پيغام اسﻼم را كه ظهور قائم بر حق اوست
به گوش عالم طنينانداز كردند؛ كه اين است همان وعده الهي كه خﻼف در آن نيست.
»وعد اللّه الﱠذينَ آمنُوا منْكُم و عملُوا الصالحات لَيستَخْلفَنﱠهم في اْﻷَرضِ« )نور(٥٥ ،؛ و
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ديگري نپردازم.

براي تحقق يافتن اين وعده زمين به مردمان مؤمن و صالح نياز دارند» :رِجالٌ ﻻ تُلْهيهِم
تجارةٌ و ﻻ بيع عنْ ذكْرِ اللّه و إِقامِ الصﻼةِ و إيتاء الزﱠكاةِ«)نور(٣٧،

و اينجاست كه ما اهميت تربيت آن هم تربيت ديني نسل آينده و كودكان پاكطينت را

ميفهميم كودكاني كه آينده اسﻼم اسلت و وظيفه ماست تا در حد توان خود در هدايتان كوشا

٥٣
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فرمودند:
باشيم و راه سعادت را به آنها نشان دهيم .امام صادق )ع(
ايمان آوردهايد خود و خانواده خود را از آتش نگهداريد (.نازل شد مردم پرسيدند يا رسولاﷲ
چگونه اين امر ممكن است پيامبر صلياﷲ عليه و آله فرمودند :عمل خير انجام دهيد و آن را
به خانواده خود نيز يادآوري كنيد؛ و بر پايه فرمانبرداري از خدا پرورششان دهيد )محمدي
ريشهري(٣١ ،
بيترديد بر پايه تربيت نيكو و عمل به دستورات ديني ،سعادت دنيا و آخرت ما فراهم
خواهد شد.
روشهاي تربيت ديني فرزندان
پدران و مادران چراغها و مربيان الهي هستند كه خداوند به بشر عنايت نموده است.
جايگاه و مقام پدر و مادر بسيار رفيع و ارزشمند است و احترام و تكريم آنها بر فرزندان واجب
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
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است تا جايي كه آيات قرآن و روايات معصومين )عليهمالسﻼم( سرشار از دستورات ديني مبني
بر توجه و احترام به آنها است .تا جايي كه احسان به والدين را بعد از عبادت خداوند واجب
دانسته است» .و إِذْ أَخَذْنا ميثاقَ بني إِسرائيلَ ﻻتَعبدونَ إِﻻﱠ اللّه و بِالْوالدينِ إِحسانًا« )بقره(٨٣ ،؛
و ياد آريد هنگاميكه بنياسرائيل عهد گرفتيم كه جز خداي را نپرستيد و نيكي كنيد درباره پدر
و مادر خود.
اما با توجه به مقام بلند و ارزشمند پدر و مادر بايد دانست كه خداوند وظيفه سنگيني نيز
بر عهده آنها گذاشته است .چرا كه سعادت و شقاوت فرزندان كه همان نسل آينده بشر است
به دست آنهاست .اگر صالح باشند فرزنداني صالح به جامعه تحويل ميدهند و اگر خود بر
مسير انحراف باشند فرزندان آنها نيز رهرو طريقشان خواهد بود.
پس بر پدران و مادران مسلمان و مهدي ياور است كه بينا و آگاه باشند و براي دوران
ظهور امام زمان )عج( توسط تربيت فرزندان شايسته زمينهسازي كنند.
در اين ميان پدران كه نقش اساسي در خانواده دارند و ناخداي سكان خانواده و زندگي
هستند بايد بدانند كه خانواده و فرزندان خود را به كدامين سوي ساحل ميكشانند آيا به كشتي
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نجات الهي سوار ميكنند يا به درياي ظلمت و گمراهي غرق مي
عليه و آله در فضل تربيت نيكو فرمودهاند كه »هر كه طفلي را تربيت كند تا ﻻ اله اﻻاﷲ بگويد
خداوند از او حساب نخواهد« )نهج الفصاحه.(٣٠١٢ ،
آري پدران مؤمن و صالح بايد جامعه را بشناسند و خود بر طريق سعادت باشند تا بتوانند
راهبانان خوبي براي فرزندان خود باشند و ازجمله پدراني نباشند كه پيامبر اسﻼم صلياﷲ عليه
و آله فرمودند» :واي بر فرزندان آخرالزمان از روش پدرانشان ،نه از پدران مشركشان ،بلكه از
پدران مسلمانشان ،چيزي از فرائض ديني ياد نميآموزند .اگر فرزندانشان نيز از پي فراگيري
معارف ديني بروند پدران مسلمانشان منع ميكنند و تنها از اين خشنودند كه آنها درآمد آسان
از مال دنيا داشته باشند هرچند ناچيز باشد .من از اين پدران بيزارم و آنان نيز از من بيزارند«
)تهراني ،حيدري كاشاني (٤٣ ،پدران غافل ،از فرزندان خود نيز نبايد توقعي داشته باشند؛ چرا
كه در زمينه تربيت آنان نيز اهتمام نكردهاند و فرزندانشان بهصورت گياه هرزه و خودبارور بار
شخصي از جايي عبور ميكرد ،پسري را ديد كه پدر خود را كتك ميزند ،به او اعتراض
كرد ،پسر در جواب گفت :مگر نه اين است كه فرزند بر گردن پدر حقوقي دارد ،ازجمله اينكه
نام نيك برايش انتخاب كند و او را تربيت نمايد و به او قرآن بياموزد؟ آن شخص در پاسخ
گفت ،آري .پسر گفت :پدرم نام مرا بر غوث )كَك( گذاشته و در تربيتم كوچكترين كوششي
نكرده است ،بهگونهاي كه باوجود رسيدن به سن بلوغ يك كلمه از قرآن را نميدانم.
)بذرافشان(٣٩ ،
پدران و راهكارهاي تربيت ديني و مهدوي كودكان
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ميآيند ،نبايد از آنها انتظار احترام و تكريم را داشته باشند.

بر پسران و پدران آينده است كه خود را بشناسند و در راه تزكيه و عزتنفس خود
كوشش كنند و بر وظايف ديني خود آگاه باشند و به آنها عمل كنند ،واجبات ديني را از اصول
زندگي خود بدانند .محرمات و ترك آن را كليد سعادت ،لقمه حﻼل را منبع تغذيه و ايمان و
تقوا را عزت و افتخار خود بدانند و هميشه سعي بر آن دارند تا در ارتباط قلبي و زبانيشان با

٥٥
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باشند.
انتخاب همسران شايسته
بر پسران مؤمن و مسلمان است كه در انتخاب همسر و شريك زندگي آگاهانه عمل كنند
و طبق دستورات ديني و سفارش بزرگان انتخاب نمايند و به هدف مقدس ازدواج آگاه باشند
كه خداوند در قرآن فرموده است» :و منْ آياته أَنْ َخلَقَ لَكُم منْ أَنْفُسكُم أَزواجا لتَسكُنُوا

إِلَيها« )روم(٢١ ،؛ از نشانههاي او اين است كه همسران از جنس خودتان براي شما آفريد تا

در كنار آنان آرامش يابيد» .هنﱠ لباس لَكُم و أَنْتُم لباس لَهنﱠ« )بقره(١٨٧ ،؛ آنها لباس شما
هستند و شما لباس آنها.
و بر پدران آينده است كه همسرانشان را طبق سيره رسول خدا و ائمه معصومين انتخاب

سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦

نمايند .همسراني مؤمنه و ديندار و صالحه تا براي او فرزنداني بهحق با ايماني و صالح به بار
آورد و پرورش دهد .پيامبر اسﻼم فرموده است» :هرچه ظرف وجود آدمي پاكتر و مطهرتر
باشد ،آنچه در آن قرار ميگيرد نيز گواراتر خواهد بود .همانا مادران بهمنزله ظروفند«.
و نيز ايشان به مردان مسلمان هشدار ميدهد كه بپرهيزيد از گياهان سبز و شادابي كه
در مزبلهگاه )خضراء الدمن( ميرويد .پرسيدند منظور از »خضراء الدمن« چيست؟ فرمود:
»منظور زن زيبايي است كه در يك خانواده بيتربيت بار آمده باشد«.
دينمحوري با روش ارتباطي
پدران وظيفهشناس و ديندار بر امور اعتقادي و ديني فرزندان خود بايد بهصورت مستقيم
يا غيرمستقيم نظارت داشته باشد .مخصوصاً كودكان خردسال كه وابستگي شديد عاطفي به
پدر دارند .پدر وظيفه دارد كه ارتباط خود را در منزل با كودكش صميميكند و حتي بهمثابه
دوست و همبازي او گردد ،همچون رسول خدا صلياﷲ عليه و آله كه با حسن و حسين و ديگر

٥٦

كودكان بازي ميكردند؛ و به آنها اهميت و احترام قائل بودند ،لذا از اين طريق خاطرات
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شيريني را در وجود آنها قرار ميدادند .پدران محترم نبايد اجازه
منزل طوﻻني شود و اين امر بين او و كودكش فاصله ايجاد نمايد؛ زيرا تا زماني كه او در منزل
است براي كودكش الگو و قوت قلب ميباشد .كودك با نماز خواندن پدر نماز نمادين ميخواند،
با سﻼم كردن او سﻼم ياد ميگيرد ،با محبت او محبت ميآموزد .با نگاه به روح و جسم پدر
رشد ميكند.
همبازي شدن پدر با كودك با ديد تربيتي و همراه با اخﻼق و منش ديني و مهدوي ،مثل
صبر ،متانت ،خوشاخﻼقي و بشاشيت و ادب و ...با هدف تزريق اخﻼق و منش ديني ،تربيتي
ميتواند قويترين تأثيرگذاريها را در پيريزي تحكيم شخصيت ديني و مهدوي فرزندي در
پي داشته باشد )تهراني ،حيدري.(٢٣٤ ،
آري پدران دينمدار وظيفه دارند فرزندان خود را از كودكي با معارف ديني آشنا كنند .از
طريق ايجاد فضاي ديني و معنوي در خانه ،انس خانواده با قرآن و اهلبيت و مجالس وعظ و
بردن نام ائمه معصومين عليهمالسﻼم ،مخصوصاً امام زمان )عج( و حضرت علي عليهالسﻼم
مثل يا علي ،يا مهدي ،يا اباالفضل ،يا زهرا و ...تكرار آنها در بازيهاي كودكان توسط پدر و
كودك كه راه القاء و تزريق معارف ديني و محبت اهلبيت عليهمالسﻼم ،بهصورت غيرمستقيم
در وجود كودك ميباشد؛ زيرا تلقين معارف ديني و تكرار آنها ،خود از روشهاي مهم تربيتي
ميباشد .سهل شوشتري از بزرگان عرفاست كه در سن هشتاد سالگي از دنيا رفت ،او ميگويد:
من سهساله بودم كه نيمههاي شبي ديدم ،داييام محمد بن سوار از بستر خواب برخاسته و
مشغول نماز شب است .يكبار به من گفت :پسرم آيا خداوندي كه تو را آفريده ياد نميكني؟
گفتم چگونه او را ياد كنم؟ گفت :شبهنگام كه براي خواب به بسترت ميآرمي ،سه بار از
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مناجات و دعا و راز و نياز ،بردن كودكان به مساجد و زيارتگاههاي معصومين ،در همه حال

صميم دل بگو» :خدا با من است و مرا مينگرد و من در محضر او هستم «.چند شب همين
گفتار را از ته دل گفتم .سپس به من گفت» :اين جمله را هر شب  ٧بار بگو «.من چنين كردم.
شيريني اين ذكر در دلم جاي گرفت .پس از يك سال به من گفت »آنچه را گفتم در تمام عمر
تا آنگاهكه تو را در گور نهند از جان و دل بگو كه همين ذكر و معنويتش دست تو را در دو
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جهان بگيرد و نجات بخشد«.
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بهاينترتيب نور ايمان به توحيد ،در دوران كودكي در دلم راه يافت و بر سراسر قلبم چيده
شد )بذرافشان.(٥٤ ،
توجه پدر به مراحل تربيتي و مهر و مومهاي زندگي كودك و انتخاب روشي طبق همان
سنين ازجمله روشهاي ديگر تربيتي كودك ميباشد .طبق حديث پيامبر صلياﷲ عليه و آله
»الولد سيد سبع سنين و عبد سبع سنين و وزير سبع سنين«؛ فرزند در  ٧سال اول سيد و آقا و
در  ٧سال دوم مطيع و فرمانبردار و در  ٧سال سوم وزير و مسئول است.
آري بر پدران است كه اين مراحل تربيتي فرزندان را آگاهانه قدم جلو نهند تا فرزنداني
باايمان ،بانشاط ،خﻼق و موفق در آينده داشته باشند؛ چرا كه كودك دوره سيادت و آقايي را به
معناي واقعي كلمه و با آزادي و بهرهوري از خواستههايش سپري كند .بهسادگي به دوره
اطاعت خواهد رسيد و همواره مطيع و فرمانبردار والدين و مربيان خواهد شد و نيز اگر دوران
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
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اطاعت )هفت سال دوم( را به نحو احسن طي كند بهخوبي به وزارت و معاونت پدر و مادر در
محيط خانواده خواهد رسيد و فردي مسئوليتپذير و قابلاعتماد خواهد شد .پس كودكان بايد
اين سه دوره را با آزادي و طبق اخﻼقياتي كه خاصيت آن دوران است بهطور طبيعي سپري
نمايد و در مقابل او سد و مانع تربيتي بنا شد .از  ٧سال اول زندگي خود استفاده كند و لذت
ببرد و به بازي و كنجكاوي تجربه كردن مشغول باشد ،چراكه اينها خود اهداف تربيتي اين
دوران است .پدران و مادران در  ٧سال اول زندگي كودك نقش حامي او را دارند ،نه اينكه مانع
آزادي و باعث خاموشي استعداد آنها گردند.
 ٧سال اول زندگي كودك دوران امر و نهي او به والدين و ديگران است .چنانكه رسول
مكرم اسﻼم صلياﷲ عليه و آله اين حقيقت مهم را گوشزد فرمودهاند» :فرزندان ما
جگرگوشههاي ما هستند و خردساﻻنشان فرمانروايان ما« )تهراني ،حيدري.(٣٠٤ – ٣٠٣ ،
صحبت كردن به فرزند چه زباني و چه عملي ازجمله روشهاي ديگر تربيتي پدران
ميباشد .امام صادق )ع( ميفرمايد» :خدا بندهاش را بهواسطه شدت محبتي كه به فرزندش
دارد مورد رحمت قرار خواهد داد«.
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پيامبر اكرم صلياﷲ عليه و آله نيز فرموده است :سه دعا
نميماند و مستجاب ميگردد؛ كه يكي از آنها دعاي پدر در حق فرزندش است .دعاي پدر از
اهميت زيادي برخوردار است و اين از آيات و روايات بسياري به دست ميآيد چه اين دعا براي
طلب فرزند صالح باشد و چه براي رشد و هدايت او .هركدام در جايگاه ارزشمندي قرار دارد.
پس پدران عزيز از اين امر نبايد غافل باشند و در انجام آن كوتاهي نفرمايند.
امام سجاد عليهالسﻼم در حق فرزندانش چنين دعا ميكرد :بار خدايا به من عطا فرما به
ماندن فرزندانم و شايسته گردانيدن ايشان براي اطاعت و پيروي از من و بهره بردن من از
ايشان ،خداوندا عمرشان را براي من دراز گردان و مدت زندگيشان را بسيار نما و خودشان را
براي من پرورش ده و ناتوانشان را نيرومند ساز ...و روزيهايشان را به دست من فراوان گردان

و ايشان را نيكوكار و پرهيزكار از گناه و بينايان راه حق و شنوندگان سخن راست .وفرمانبرداران
خودت ...قرار ده.
پرورش و تأديب و نيكي كردن به ايشان ياري فرما ...و مرا و فرزندانم را از شر شيطان
راندهشده از رحمتت پناه ده) .صحيفه سجاديه ،دعاي (١٦٩/٢٥
پذيرش اعمال كودكان در حد توان و قدرت آنها
اعمالي را كه كودكان در حدود توان و قدرت خود انجام ميدهد ،بايست موردتوجه و
پذيرش والدين قرار گيرد و اين امر آثار تربيتي سحر آسايي دارد .حضرت رسول صلياﷲ عليه
و آله در جمع اصحاب خود روزي فرمودند :خداي رحمت كند كسي را كه در نيكي و نيكوكاري
به فرزند خويش كمك كند يكي از اصحاب سؤال كرد يا رسولاﷲ چگونه فرزند خود را در
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بار خدايا بازوي مرا بهوسيله ايشان استوار گردان ...و ياد مرا به ايشان زنده دار ...مرا در

نيكي و نيكوكاري ياري نمايم حضرت در جواب چهار دستور تربيتي فرمودند:
 -١آنچه را كه كودك در قوه و قدرت داشته انجام داده از او قبول كند.
 -٢آنچه را كه انجام آن براي كودك طاقتفرسا و سنگين است از او نخواهد.
 -٣آنچه را كه انجام آن كودك را به گناه و طغيان و دروغ وادار ميسازد از او نخواهد.

٥٩
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 -٤در برابر كودك مرتكب اعمال احمقانه نشود) .
شيرين سازي عبادات در مذاق كودكان
عبادت و بندگي اثر تربيتي خاص روي انسان دارد ،بايست سعي كرد كه عبادت و بندگي
خدا را در مذاق كودكان شيري و دلنشين بسازيم .خانم فريده مصطفوي ميگويد :امام هرگز
كاري ديني و عبادي را به ما ديكته نميكردند ،مادر خانواده وقتي اعمال و رفتار ديني و عبادي
امام را ميديديم خود به خود در ما تأثير ميگذاشت؛ و سعي ميكرديم مثل ايشان باشيم .يادم
ميآيد زماني همسرم از روي عادت خانوادگي ،صبحها دخترم را از خواب شيرين بيدار ميكرد
كه نماز بخواند ،امام كه در جريان قرار گرفتند .برايش پيغام فرستادند كه شيريني اسﻼم را به
مذاق بچه تلخ نكن؛ و چه قدر اين حرف بجا بود .چرا كه تأثير عميقي بر روحيه دخترم گذاشت
بهطوريكه بعد از آن خودش سفارش ميكرد كه براي نماز صبح حتماً بيدارش كنيم و معني
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٦٠

»ﻻ اكراه في الدين« را آن موقع فهميدم) .عﻼء الدين(١٢٠ ،
آري بهحق اينگونه پدرهاي آگاه و بينا هستند كه در تربيت ديني و مهدوي فرزندان خود
موفق ميباشند .چه زيباست كه از شيوه و اسلوب زندگي اين بزرگان الگو بگيريم تا كودكان و
جوانان ما دستورات ديني را از صميم قلب و با يقين و باور قلبي بپذيرند نه از روي تقليد و
ترس و زور؛ زيرا تحميل عبادت بر كودكان آثار منفي تربيتي دارد چنانچه در اين داستان
بهخوبي آن را مييابيم.
مردي باآنكه پدرش از مؤمنان بود ،خدا و معاد را انكار ميكرد ،به هيچيك از اصول و
فروع دين و دستورات مذهبي پايبند نبود .شخصي از او پرسيد چه شده است با داشتن چنين
پدر مؤمن و باتقوايي تو چنين از آب درآمدي؟
مرد جواب داد :اتفاقاً پدرم باعث شده است كه چنين باشم .يادم ميآيم كه هنوز چون
كودك نو پايي بودم ،هر سحر پدرم با زور مرا از خواب بيدار ميكرد تا وضو بگيرم و مشغول
نماز و دعا شوم .اين كار او آنقدر بر من سنگين و طاقتفرسا ميآمد كه كمكم از عبادت و نماز
متنفر گرديدم و با آن كه مهرومومها از آن ماجرا ميگذرد ،هنوز به هيچيك از مقدسات و

معتقدات مذهبي عﻼقهاي ندارم.
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ما وظيفه و مسؤوليت داريم كه فرزندانمان را تربيت كنيم .چنانكه امام سجاد عليهالسﻼم
در ساله حقوق ،درباره اين مسؤوليت و وظيفه فرموده است» :و اما حق ولدك...و انك مسئول
عما وليته من اﻻدب) «.حيدري فراقي(٣١١ ،؛ اما حق فرزندت اين است كه بداني...كه خير و
شرش در دنيا و آخرت با توست و تو مسئوليت سرپرستي او را از حسن تربيت و راهنمايي او بر
راه خداي عزوجل هستي.
سﻼم براي بهبود اجتماع و اصﻼح شؤون جامعه كوشش به اصﻼح زن كرده است و براي
داشتن فرزندان صالح كه كارگردانان جامعه اسﻼمي خواهند بود ،توجه به مادر خوب داشته و در
انتخاب او توصيههاي بسيار كرده است .همچنين به دختران و مادران مسلمان سفارش نموده
براي اينكه بتواند به اسﻼم و جامعه اسﻼمي خدمت كنند و فرزنداني از نوع گلهاي بهشتي و
صالح داشته باشند ،بايست روي تزكيه نفس و معرفت ديني خود تﻼش نمايند؛ زيرا زن صالحه
كلمه ام در قرآن و روايات فراوان ذكر شده و به معناي ريشه و سرچشمه است ،كودك
مدت  ٩ماه در رحم مادر از وجود مادر خود تغذيه ميكند و به همين دليل تعبير به ام براي مادر
بهكاررفته است .تربيت فرزند مهمترين بخش زندگي مادر را تشكيل ميدهد از همان آغاز
انعقاد نطفه تا بزرگسالي و مخصوصاً در دوران نوزادي و كودكي كه مهمترين ركن اصلي است.
دامان مادر نخستين مدرسه و اولين پايگاه تربيتي كودك است .در اين پايگاه هرچه مادر قرار
دهد كودك ميآموزد از علم و اخﻼق و دين گرفتار تا چيزهاي ديگر .به دليل نقش و اهميت
تربيتي مادر ،امام حسن مجتبي )ع( هنگام مناظره با معاويه خطاب به او فرمودند» :معاويه چون
مادر تو هند است و مادر بزرگت نثيله ميباشد و در دامن چنين زناني پرورش يافتهاي اينگونه
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و پاك بر هزار مرد ناصالح ارجحتر است.

اعمال زشت از تو سر ميزند و سعادت ما اهلبيت در اثر تربيت در دامان مادراني پاك و پارسا
همچون خديجه و فاطمه ميباشد«.
امام خميني )ره( درباره نقش مهم مادران در جامعه ميفرمايد :زن مربي جامعه است در
دامن زن انسانها پيدا ميشود ،سعادت و شقاوت كشورها به وجود زن است ،زن با تربيت

٦١
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صحيح خودش انسان درست ميكند و كشور آباد مينمايد.
بلند ميشود.

راهكارهاي تربيتي مادران در دوران بارداري
محمدباقر فرزند مﻼ محمدتقي مجلسي است .او در دوران كودكي بسيار بازيگوش بود.
شبي همراه پدر براي نماز و عبادت به مسجد اصفهان رفت ،وقتي پدر در حال نماز بود
محمدباقر در حياط مسجد سراغ مشكي رفت كه پر از آب بود و آن را با سوزن سوراخ كرد و
آب آن به زمين ريخت .پدر با ديدن اين صحنه ناراحت شد و به همسرش گفت» :من در
تربيت فرزندم دقت بسيار داشتم ،امروز عملي از او ديدم كه مرا به فكر واداشت بااينكه در مورد
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
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غذايش دقت كردهام تا از راه حﻼل به دست بيايد نميدانم به چه دليل به اين عمل زشت
دستزده است« .زن كمي فكر كرد و عاقبت گفت» :هنگاميكه محمدباقر را در رحم داشتم در
خانه همسايه درخت اناري بود كه توجه مرا به خود جلب كرده بود ،سوزني را در يكي از انارها
فروبردم و مقداري از آب آن را چشيدم .مﻼ محمدتقي با شنيدن سخن همسر آهي كشيد و به
حقيقت مطلب پي برد« )بذرافشان.(١٨ ،
بسياري از سعادتها و شقاوتها در رحم مادر نقش ميگيرد و از حاﻻت روحي و جسمي
و اخﻼقي مادر تأثير ميپذيرد .به همين ترتيب بزرگان علم دين به مادران متدين و مسلمان
كه در آرزوي فرزنداني صالح و باايمان و مهدي ياور هستند دستورات و روشهايي را پيشنهاد
كردهاند .امام علي )ع( ميفرمايد :در شكم مادر خﻼصهاي از مجموعه صفات ظاهري و معنوي
پدر و مادر و اجداد و نياكان دوردست وجود دارد ،همچنين دهها عامل گوناگون ديگر ،بر جنين
تأثيرهاي كوچك و بزرگ و مفيد و مضر ميتواند داشته باشد )مرادي.(٢١ ،
بزرگي ميگفت ،پدران و مادران به اين دوران بايد توجه خاص كنند ،دوران قبل از تولد
كه به آن دوران كاشت ميگويند .جواني درست ← انتخاب درست ← نطفه درست؛ و
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ديگري به دوران تربيت كه به آن دوران برداشت ميگويند← :
مادر ← خانه را دارالقرآن كردن.
اگر پدران و مادران مخصوصاً مادران به اين مراحل اهتمام ورزند انشاء اﷲ فرزندان
صالح ،مؤمن ،مهدي ياور و دينمدار تربيت خواهند كرد.
بزرگان و دانشمندان و علماي دين براي تربيت هرچه بهتر كودك در اين دوران
مخصوصاً تربيت ديني و پرورش فرزنداني صالح و مؤمن نكات و سفارشاتي را براي مادران
بيان داشتهاند كه در ذيل به چندي از آنها اشاره ميكنيم:
با كوشش تمام از گناهان بپرهيزند.
حتي اﻻمكان مستحبات را انجام دهند.
آرامش روحي خود را حفظ كنند و سعي كنند عصباني نشوند.
خواندن قرآن و گوش دادن به آن بهصورت روزانه و براي سورههاي قرآن خواص بسيار
خواندن تسبيحات حضرت زهرا بعد از هر نماز و شب قبل از خواب.
خواندن دعاهايي مثل زيارت عاشورا ،توسل ،جامعه كبيره ،آل ياسين ،كميل ،سمات،
حديث كساء و زيارت امام زمان ،عهد و ...هركدام  ٤٠روز و در ايام در مناسبات خودش.
خواندن سورههاي ياسين ،يوسف ،حديد ،حشر ،تغابن ،جمعه ،صف ،توحيد ،قدر ،انبياء ،در
اين ايام مكرر كه توصيههاي زيادي شده است.
استغفار و خواندن  ٤٠شب نماز شب از سفارشات ديگر اين دوران است.
صحبت با جنين در اين ايام كه اين رفتار خاطرات خوبي را براي كودك از دوران قبل از
تولد به يادگار ميگذارند.
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باﻻيي بيان داشتهاند :طوري كه براي هر ماه و هر روز سوره مخصوصي را ذكر كردهاند.

در طول بارداري توجه بيشتر به تغذيه مادران و نكات بهداشتي آن داشته باشيم و خوردن
ميوههاي مقوي و مفيدي مثل ،مويز ،انار ،سيب و...كه هركدام خاصيت بسزايي دارند از ياد
نبريم و پرهيز مادر از خوراكيهاي مضر و زيانآور و توجه به حﻼل بودن لقمه مادر.
زيارت حرمهاي مطهر اهلبيت و مسجد رفتن و دعا كردن براي فرزندي كه در رحم

٦٣

دارد.
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شنيدن روضهها و اذكار اهلبيت و فرستادن صلوات بسيار.
خوردن به ،گﻼبي ،كندر ،خربزه با پنير ،خرما و رطب تازه ،ازجمله ميوههاي ديگري

هستند كه خاصيت جسماني و مخصوصاً روحاني بسزايي در جنين دارد) .مخبر،١٠٥ – ١٠٤ ،
تهراني(٢٧٦ ،

راهكارهاي تربيتي كودك در دوران شيرخوارگي موقع تولد

دومين مرحلهاي كه ميتوان زندگي كودك را بهسوي دينمداري و محبت امام زمان)عج(
سوق داد در موقع تولد ميباشد .كودكي كه نه ماه تمام در دنيايي به نام رحم مادر زندگي كرده
است و از آن دنيا فقط اخﻼقيات و رفتارهاي مادر خود را به همراه آورده است ،حال پا به
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٦٤

دنيايي ناآشنا ميگذارد كه از طرفي ،جدايي از رحم مادر بر او سخت تمامشده و از طرفي غير
مفهوم بودن اين دنيا مشكﻼت او را دوچندان كرده است و با صداي گريههاي خود ترس و
نارضايتي خود را از آمدن به اين دنيا اعﻼم ميدارد .در اين هنگام بر والدين و اطرافيان اوست
كه با روش محبت خود او را حمايت كنند .با نور ايمان و ياد خداوند به او آرامش عطا كند.
مسير و طريق سعادت را در اين دنيا به او گوش زد نمايد كه آن نور الهي و معرفت اهلبيت
عليهمالسﻼم محبت به زمان است .ازجمله آداب اسﻼمي كه در ارتباط با كودك بايست رعايت
شود قرار ذيل است:
باز كردن كام كودك با تربت سيدالشهداء عليهالسﻼم
غسل دادن كودك با آب فرات در صورت امكان
انتخاب نام مبارك بر فرزند ازجمله :محمد ،فاطمه ،علي و...
گفتن اذان و اقامه در گوش كودك
عقيقه ،قرباني و تغذيه حﻼل و طيب براي كودك و مادر فراهم نمودن و )...سايت تبيان(

راهكارهاي تربيتي دوران شيردهي
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شير مادر از نعمتهاي بزرگ الهي ميباشد كه خداوند بر نوزاد عطا كرده است .تار در ٢
سال اول زندگيش كه توان خوردن و نوشيدن غذاهاي ديگر را ندارد بتواند نياز خود را با شير
مادر برطرف كند .پيامبر صلياﷲ عليه و آله فرموده است :براي طفل هيچ شيري بهتر از شير
مادر نيست.
شير مبتﻼ شدن كودك به بيماريهاي عفوني را كم ميكند و همچنين تا حد زيادي از
مبتﻼ شدن كودك به بيماري آسم ،اگزما ،ديابت در بزرگسالي ،بيماريهاي دستگاه گوارش،
سوءهاضمه و غيره در او كم ميشود .شيري كه مادر به كودك ميدهد فقط تغذيه او نيست،
بلكه تبادل محبت بين كودك و مادر است .مادر با اين شير فقط جسمي او را نميسازد بلكه به
لحاظ روحي ،معنوي و عاطفي بر كودك تأثير ميگذارد .شايسته است مادران براي هرچه بهتر
تربيت نمودن فرزندان خود اين نكات را در نظر داشته باشند:
سفارش مادران بزرگواري است كه در طول تاريخ فرزندان تأثيرگذار را به جامعه اسﻼمي اهدا
نمودهاند ،كساني مثل امام خميني )ره( ،شيخ مفيد ،آيتاﷲ اميني و عﻼمه حلي ...مقدس
اردبيلي از زبان مادرش ميگويد كه مادر فرموده» :هرگز به لقمه شبههناك لب نزدم و قبل از
شير دادن او در همه حال وضو گرفتم«) .تهراني ،حيدري كاشاني(٢٦٣ ،
اهميت لقمه حﻼل و پاك چه براي مادر و چه براي كودك بسيار زياد است حال فرقي
نميكند كه در دوران جنيني باشد يا در دوران شيردهي و يا شبههناك نبودن شيري كه طفل
ميخورد چرا كه بنيه جسمي و روحي او با اين شير مستحكم ميشود پس هر طور شيري كه
باشد كودك به همان سو كشيده ميشود ،كسي مثل پسر شيخ فضلاﷲ نوري از پستان زن

مقاﻻت – نقش والدين در تربيت ديني و مهدوي

با نام خدا شيردهي را آغاز كنند و حتياﻻمكان كودك خود را با وضو شير دهند كه اين

ناصبي و دشمن اهلبيت شير ميخورد و دشمن اهلبيت و اسﻼم ميشود طوري كه در صحنه
اعدام پدر دست ميزند و خوشحالي ميكند و يا دشمنان امام حسين عليهالسﻼم در عاشورا كه
سخن حقيقت و راستي را نميشنيدند و امام فرمود :اينها شكمهايشان از مال حرام پرشده
است و نور حق در وجود اينها وارد نميشود .يا كساني مثل شيخ مرتضي انصاري ميشوند كه

٦٥
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كتابهاي ديني بسيار را به حوزه اسﻼم هديه كرد و خدمات ب
گفتند فرزندت به درجات عالي علم و تقوا رسيده است .وي در پاسخ گفت من در انتظار آن
بودم كه فرزندم ترقي بيشتري داشته باشد؛ زيرا من به او شير ندادم مگر اينكه با وضو بودم و
حتي در شبهاي سرد زمستان بدون وضو او را شير نميدادم) .بذرافشان(٦٠ ،
اين است اثرات تقوا و نور ايمان كه در وجود مادر خداوند قرار داده كه وقتي با محبت و
مهرباني او همراه شود معجزه ميكند.
بسياري از بزرگاني كه از تأثيرات شير بر آينده فرزند آگاه بودند حتي از شيرهاي
شبههناك هم پرهيز ميكردند .در نقل است كه هنگاميكه ابوالمعالي مشهور به امام الحرمين
كودك شيرخوارهاي بود روزي گريه ميكرد و آرام نميگرفت پدرش در اين هنگام ديد زني از
همسايگان براي آرام كردن كودك سينه خود را در دهان او گذاشت و كودك پس از خوردن
كمي شير آرام گرفت .پدر ابوالمعالي از اين كار چنان ناراحت شد كه كودك را از آغوش آن زن
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٦٦

گرفت و سرش را بهطرف پايين قرار داد كه هرچه شير خورده بود بازگرداند .آنگاه گفت :مرگ
فرزندم برايم آسانتر است از اينكه زنده بماند و ببينم طبيعت كودكم آميخته با شير زني شود
كه او را نميشناسم.
خود ابوالمعالي ميگويد :در هنگام درس و بحث گاهي يك نوع سستي در من ايجاد
ميشود و اين اثر همان شيري است كه در بدنم مانده است.
زمان شير دادن با اشك و محبت امام حسين )ع( و اهلبيت درآميختن و آنها را حسيني
و مهدوي بار آوردن

فرصت شير دادن به فرزند را با تﻼوت زيباي قرآن و يا شنيدن آن همراه سازيم كه با اين
عمل زمينههاي قرآني فرزندان فراهم ميشود و عشق به قرآن را با گوشت و پوست او درآميزد.
توصيهاي كه امام صادق عليهالسﻼم بر مادران شيرده دارد :فرزندت را از يك سينه شير
مده بلكه به هنگام شيردهي ،كودك را از هر دو سينه سير و سيراب كن تا براي او هم غذايي
كامل باشد و هم نوشيدني جان فزا.
لحظه شيردهي كودك را به ياد و ذكر و محبت امام زمان )عج( همراه نماييم و نامهاي
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آن حضرت و سﻼم دادن به آن حضرت را تكرار كنيم مثل السﻼم
يا مهدي ادركني ،صلوات ،خواند دعاي فرج و دعاهاي آن حضرت و...
حاﻻت روحي مادر تماماً در شير تأثير ميگذارد و در وجود كودك وارد ميشود ،پس
مادران عزيز توجه كنند هنگام شير دادن كودك آرامش خود را حفظ كنند و از حاﻻتي مثل
عصبانيت ،غضب و رذايل اخﻼقي پرهيز كنند) .حيدري(٣٠٢ – ٢٩٨ ،
راهكارهاي تربيتي
ازجمله راهكارهاي تربيتي را كه در تربيت كودك در نظر داشته باشيم موارد ذيل
ميباشد:
 -١انتخاب مربي دلسوز و مهربان و آگاه به مسايل و امورات ديني و مهدوي و
روشهايي كاربردي.
 -٣استفاده از بازيهاي شاد و متنوع در سطح كودكان با اهداف ارائه مفاهيم ديني و
مهدوي.
 -٤استفاده از هنرهاي مختلف مثل نقاشي و شعر و ...با هدف ارائه مفاهيم ديني.
 -٥بيان داستانهايي از سيره پيامبر صلياﷲ عليه و آله و معصومين عليهمالسﻼم در
سطح كودكانه و فهم آنها.
 -٦ميدان دادن به كودك براي تجربهآموزي.
 -٧خانهها را دارالقرآن كردن و مأنوس كردن خانواده با نور قرآن.
 -٨تشويق كودكان با جايزه دادن و تعريف كردن از او و تأييد كردن او.

مقاﻻت – نقش والدين در تربيت ديني و مهدوي

 -٢استفاده از روشهاي قصهگويي و نمايشي در قالب مفاهيم ديني.

 -٩ارائه دستورات ديني و معارف مهدوي همراه با محبت و خوشرويي به كودك.

 -١٠برگزاري مسابقات علمي و فرهنگي در زمينه آموزههاي ديني و مهدوي براي كودكان.

٦٧
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از آنچه بيان شد به دست ميآيد كه تربيت دوران كودكي نقش سرنوشتساز را براي
كودك دارد و آنچه كه در كودكي در ذهن كودك نقش ميبندد ماندگار و جاويداني است ،شبيه
نقشي كه بر روي سنگ نقش ميشود .در اين دوره تربيت ديني كودكان از اهميت خاصي
برخوردار و در اي دوره والدين فرزندانشان را دينمدار تربيت نمايند و نسبت به تعالي روح خود
و روح كودك بسيار اهميت بدهند.
والدين كوشش نمايند دينداري را در درون خانه خود وارد نمايند .رعايت مسائل ديني،
نماز خواندن والدين ،اخﻼقيات ،رفتار و متانت والدين در تربيت ديني كودكان نقش مؤثري
دارد.
آگاهي از روشهاي تربيتي امروزي ،براي والدين ﻻزم است تا بتوانند بهترين و
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٦٨

مناسبترين روش را در امر تربيت كودكان خود مورداستفاده قرار دهند.
والدين از روشهاي تربيت ديني و مهدوي ،در تربيت كودكان خود نبايست غفلت كنند و
براي جذاب و شيريني تربيت ديني كودكان خود ،از روش داستان و قصهگويي ،بازي ،نمايش،
بيان خاطرات شيرين استفاده نمايند .محبت و عشق به اهلبيت را در ذهن كودك خويش ثبت
و ماندگار بسازند
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فهرست منابع
 .١قرآن كريم

 .٢قمي ،عباس ،مفاتيحالجنان.

 .٣كارگر ،رحيم ،تعليم و تربيت در عصر ظهور.

 .٤آقا تهراني ،مرتضي كاشاني ،محمدباقر ،خانواده و تربيت مهدوي ،اّتود.١٣٨٩ ،
 .٥بذرافشان ،مرتضي ،صد حكايت تربيتي ،حوزه علميه.١٣٧٨ ،

 .٦پوينده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحه ،رستم خاني.١٣٧٧ ،

 .٧تبيان ،سايت تخصصي مهدويت ،مؤسسه مهدويت.

 .٨داوودي ،محمد ،اعرافي ،عليرضا ،سيره تربيتي پيامبر)ع( و اهلبيت )ع( ،حوزه و دانشگاه.١٣٨٣ ،

 .٩دشتي ،محمد ،شرح نهجالبﻼغه.

 .١٠راغب اصفهاني ،ابوالقاسم حسين بن محمد.
شيخي ،دارالحديث.١٣٨٧ ،

 .١٢زكريا ،احمد بن فارس ،معجم مقائيس اللغة ،بيروت ١٤٢٩ ،هجري.

 .١٣طبرسي ،فضل بن حسن ،مجمع البيان ،مترجم علي كرمي ،فرهنگ و ارشاد اسﻼمي.١٣٨٠ ،

 .١٤عﻼءا لدين ،سيد محمد رضا ،نگرشي نو به تربيت ديني كودكان و نوجوانان ،پيام صادق.١٣٨٠ ،
 .١٥فيض اﻻسﻼم ،سيد علي نقي ،صحيفه كامله سجاديه.

 .١٦مخبر ،سما ،با همكاران ،ريحانه بهشتي يا فرزند صالح.

 .١٧نراقي ،علي محمد حيدري ،شرح رسانه حقوق امام سجاد )ع(.١٣٨٨ ،

 .١٨مرادي ،زهره ،تعليم و تربيت كودك.
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 .١١ريشهري ،محمد ،منتخب ميزان الحكمه ،مصحح ،سيد حميد حسيني ،مترجم حميدرضا

٦٩
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حقوق متقابل والدين و فرزند
 معصومه فاضلي

چكيده
رعايت حقوق متقابل افراد در هر بخش از جامعه از اهميت زيادي برخوردار است .در اين مقاله
به حقوق متقابل والدين و فرزندان پرداختهشده است ازجمله حقوقي كه براي فرزند در اين
مقاله برشمرده شده است ،حق تربيت ،حق ابراز محبت و حق پرورش اجتماعي فرزندان است.
همانطور كه والدين مسئوليتهايي را دارند فرزندان هم داراي تكاليفي در برابر آنها هستند
كه بايد انجام دهند .از آن جمله نيكي به پدر و مادر است كه در آيات و روايات به فراواني بر
آن تأكيد شده است.
اهتمام به رعايت حقوق و تكاليفي كه در برنامه اسﻼم ،بر عهده هر صنف از افراد كه
گذاشته ميشود ،عﻼوه بر پيامدهاي فردي و رواني ،عواقب اخروي و جزاي و بازخوردهاي
اجتماعي را نيز به دنبال دارد كه سبب رشد و بالندگي هر فردي به همه لحاظ ميشود.

كليدواژه :حقوق ،تكليف ،والدين ،فرزند

 .كارشناسي ارشد تفسير.

مقدمه
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در اسﻼم به رابطه ميان زن و شوهر بسيار تأكيد شده است اگر كه اين رابطه با

انس و الفت و عشق همراه باشد ،مطمئناً خانوادهاي با پايههاي محكم و استوار براى

خود فرزندانشان خواهند ساخت .وقتى فرزندان در محيط خانه صداقت ،درستى ،محبت،
 ...را در ميان پدر و مادر خود ميبينند آنها نيز همين رفتار را پيش ميگيرند والدين را

الگو خود قرار ميدهند ،همين نشان دادن عملى رفتارهاى صحيح نوعى تربيت كردن

است ،البته تربيت فرزند بايد بهگونهاي باشد كه آيندهساز خود كودك و جامعهاش باشد.
والدين بايد سعى كنند كه استعدادهاى فرزندانشان را شكوفا كنند و او را در مسير

صحيح هدايت كنند و همين شكوفا شدن استعدادها عامل مهمي در آينده شغلى و

اجتماعي كودك خواهد داشت .والدين بايد به كودك بياموزند كه چه رفتارى داشته
تربيت صحيح بايد همراه با محبت كردن صحيح باشد ،همان گونه كه خداوند

عشق به فرزند را در سرشت والدين قرارداده است ،لطف و محبت و احترام به والدين را

هم در فطرت كودك قرار داده است .فرزند بايد احترام به والدين و تكريم آنها را در
همه حال چه درزمان پيري يا بعد از مرگشان بجا آورد و اين در دين ما بسيار تأكيد شده

است.
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باشد ،چگونه با مشكﻼت روبرو شود و با آنها مبارزه كند و دچار يأس و نااميدي نشود.

٧١
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مفهوم شناسي
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متقابل :از »قبل« ميباشد و به معناي» :هو مواجهة في تمايل و يﻼزمه وجود

خلف له متّصﻼ أو منفصﻼ«) .مصطفوي(١٨٦/٩ ،١٣٦٠ ،؛ رويارويي و داشتن مخالفت
در طرف ديگر است.

وظيفه :از »وظف« است و به معناي »الزمه اياه« )فراهيدي (٣٥٨/٩ ،٤١٠ ،كسي

را ملزم كردن است و »هل فيه شيء موظف ﻻ تجوز تجاوزه« )طريحي،١٣٧٥ ،

 (١٢٩/٥و فرد در آن چه كه موظف است ،حق تجاوز ندارد؛ و در اصطﻼح :آنچه كه
اجراي آن شرعاً و يا عرفاً در عهده كسي باشد.

حقوق :از »حق« و به معناي ثبوت همراه با مطابقت در واقع است

)مصطفوي (٢٦٢/٢ ،١٣٦٠،ملزم به انجام دادن است )ابن منظور (٤٩/١٠ ،١٤١٤ ،و
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦

نقيض باطل است) .فراهيدي (٦/٣ ،٤١٠ ،حق ،امري است اعتباري كه بر حسب آن،
شخص يا گروه خاص قدرت قانوني پيدا ميكنند كه نوعي تصرف خارجي يا اعتباري در

شي يا شخص ديگر انجام دهد و ﻻزمه آن ،امتيازي براي ذيحق بر ديگران و

اختصاص متعلق حق به وي ميباشد.

والدين :از »ولد« :به معناي فرزند انسان يا غير انسان است كه به تثنيه و جمع و

مذكر و مؤنث اطﻼق ميشود .والد :پدر و والده :مادر ،هر دو حقيقي هستند به خﻼف

»ام« كه اعم ميباشد) .قرشي(٢٤٣/٢ ،١٣٧١ ،

وظايف والدين در قبال فرزندان

براي اينكه فرزندان خوب و سالم و پرورشيافتهاي داشته باشيم بايد قبل از تولد

كودك و حتي قبل از آن يعني در انتخاب همسر توجه كرد چون اين مادر است كه در
٧٢

سرنوشت و تربيت فرزند نقش بسزايي دارد .در اسﻼم كه كاملترين مكتب و آيين حق
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اهميت مسائل تربيتي
است مراتب انتخاب همسر را بيان نموده است در قرآن نيز

بهصراحت بيانشده است با رجوع به سنت ائمه معصومين عليهمالسﻼم ،نيز ميبينيم كه

آنها نيز به اين مقوله بسيار اهميت ميدادند از آن جمله در هنگام تولد ،گفتن اذان و

اقامه ،شير دادن و احكام آن ،عقيقه و نامگذاري كه از والدين خواسته شده كه نام نيكو
بر فرزندان خود بگذارند و اين را حقي مسلم بر گردن والدين قرار دادهاند .پس ميبينيم

كه موارد زيادي ذكرشده است ولي ما در اينجا به مختصري از اين وظايف اشاره

ميكنيم.

مسئوليت تربيت

لزوم تربيت :در وجود هر انساني ،كماﻻت و استعدادهايي وجود دارد كه مختص

آدمي است و با حيوانات از اين جهت اشتراكي ندارد .اين وديعه الهي بهصورت بالقوه
محيط است كه عامل تعليم و تربيت اين مهم را به وجود ميآورد .تربيت در لغت از ماده

ربو ،همان زيادت و حصول نشأ جسماني و ظاهري مادي توسط والدين است.

)فراهيدي ،٤١٠ ،ماده ربو( تربيت در انسان به معناي فراهم آوردن زمينهي رشد و
پرورش استعدادهاي دروني و قواي جسماني و رواني او براي وصول به كمال مطلوب

است و اين كار درواقع عملي است آگاهانه با هدف رشد دادن ،ساختن و دگرگون كردن

استعدادهاي مادرزادي بشر) .اسماعيلي يزدي (٣٩ ،١٣٨٨ ،و در فرهنگ اسﻼمي نيز
مسئله تعليم و تربيت ،تعليم و تزكيه دو جز جداييناپذير از يكديگر بوده و هدف از بعثت

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

وجود دارد و به خودي خود قابليت شكوفايي و عرضه شدن ندارد بلكه نيازمند زمينه و

انبيا را تشكيل ميدهند و هدف از نهضت و بعثت انبيا ،تعليم و تربيت بوده است.

)فرهاديان(٢٦ ،١٣٧٧ ،

اولين جايگاه رشد كماﻻت انساني در هر فردي محيط امن خانه و وجود پرارزش

پدر و مادر ميباشد والدين ميتوانند باتدبير عاقﻼنه و سرشار از محبت به تربيت فرزندان
بپردازند و اولين مربيان در طول زندگي هر فردي قطعاً والدين او ميباشند.
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يكي از اساسيترين حقوق آنها به شمار ميآيد چنانكه در سيره ائمه اطهار بهوفور به

اين مهم پرداختهشده است ،همانند اين حديث از امام علي )عليهالسﻼم( كه ميفرمايند:

سنٍ«) .محدث نوري (١٦٤/١٥ ،١٢٠٨ ،پدر
»ما نَحلَ والد ولَداً نُحلًا أَفْضَلَ منْ َأدبٍ ح 

هيچ هديه و بخششي را به فرزندش عطا نكرده كه برتر از ادب و تربيت نيكو باشد.

يا اينكه رسول اكرم )صلياﷲ عليه و آله( ميفرمايد» :منْ حقﱢ الْ ولَد علَى والده أَنْ

يحسنَ اسمه إِذَا ولد و أَنْ يعلﱢمه الْكتَابةَ إِذَا كَبِرَ و أَنْ يعف فَرْجه إِذَا أَدرك) .«محدث

نوري(١٦٩/١٥ ،١٢٠٨ ،

و بسياري ديگر از اين روايات كه همگي بر لزوم تربيت فرزند سفارش ميكنند و

خواهان اجراي صحيح تعليم و تربيت از سوي والدين در حق فرزندان هستند.
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦

راهكارهاي تربيت

در امر تعليم و تربيت ،در كتب تربيتي راهكارهاي متعددي براي تأثير و تحقق

اصول تربيتي ذكر شده است كه در اين مجال كوتاه تنها به ذكر سه مورد از آنها
پرداخته ميشود.

الف :پند و اندرز

در پستيوبلنديهاي زندگي و در كشاكش ميان عقل و شهوت كه در وجود هر

انساني وجود دارد و بهخصوص در دوران كودكي تا جواني ،وجود تكيهگاهي عالم و
هوشيار موهبتي بسي عظيم و ضروري است كه هر تشنه به آگاهي ،بهخوبي اهميت او

را درك ميكند .والدين دلسوز بهخوبي ميتوانند اين نقش را براي فرزندانشان ايفا كنند

و با ذخاير گرانسنگ از زندگي ميتوانند ،سبب تصميمگيريهاي بهتر اوﻻد خويش

شوند .پند و اندرز از سوي والدين يك عامل رشد و هدايت در انسان است چراكه برآمده
٧٤

از عشقي پاك از سوي والدين است و همچنين اجبار و زوري هم در كار نيست .امام
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سجاد )عليهالسﻼم( در اهميت وجود راهنمايي دلسوز مي

حكيم يرْشده و) «مجلسي (١٥٩/٧٥ ،١٤٠٤ ،كسي كه عالمي حكيم نداشته باشد كه او

را راهنمايي نمايد ،هﻼك خواهد شد ...و بايد اين را هم دانست كه كه فطرت انساني با

پند و اندرز آميخته است و ميتواند پذيراي اندرز باشد امام علي )عليهالسﻼم( ميفرمايد:
»الموعظ حيات القلوب« )تميمي آمدي (٢٢٤/١ ،١٣٦٦ ،اندرزها زنده كننده دلهاست.

پس چه نيكوست كه انسان نصايح و تذكرات ديگران را همچون هديهاي گرانبها ،از

آنها بپذيرد و سپاس گذار تجربيات آنها باشد.
ب :تشويق

تشويق ميلي برگرفته از باطن آدمي است و هرگاه انسان در مقابل كار خوبي كه

انجام داده مورد تشويق واقع ميشود ،سبب خوشنودي و رضايتمندي او ميشود و
در او ميشود .كودك نيز در اثر تشويق كماﻻت مخفي او آشكار ميشود و از اين طريق
ساخته و پرداخته ميشود» .با تشويق كردن كودك ميتوان او را به سمت كارهاي
مطلوب سوق داد و از كارهاي ناشايست بازداشت و گاهي اندك نوازشي به كودك نيرو

ميدهد تا به تﻼش بپردازد .از آن لذت ببرد و در اين صورت روحيهاي شاد پيدا ميكند
و دست از ناسازگاري برميدارد«) .فرهاديان(٢٦٥ ،١٣٧٧ ،

آيد:

در امر تشويق نكاتي حائز اهميت است تا نتيجه بهتري از تشويق كردن به دست

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

همين امر است كه سبب رشد و شكوفايي بيشتر استعدادهاي او و افزايش اعتمادبهنفس

تحسين و تشويق بايد در مقابل كارهاي ممتاز باشد و نه بهصورت دائمي ،چرا كه

در اين صورت ارزش خود را از دست ميدهد) .اميني(٣٧٥ ،١٣٧٥ ،

از مسائلي تشويق به عمل آيد كه خطر و زيان فردي و اجتماعي به بار نياورد و به

كارهاي ترغيب كنيم كه مورد تأييد شرع باشد) .اسماعيلي يزدي(١٠٨ ،١٣٨٨ ،
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است) .فرهاديان(٢٦٦ ،١٣٧٧ ،

تشويق و تحسين نبايد از حد تجاوز كند زيرا ممكن است كودك را به غرور و تكبر

مبتﻼ سازد چنانچه امام علي )عليهالسﻼم( ميفرمايد :در مدح كسي زيادهروي و مبالغه

نكن) .اميني(٣٧٦ ،١٣٧٥ ،

تشويق صورت رشوه به خود نگيرد ،مثﻼً به كودك نگوييد اگر برادرت را اذيت

نكني به تو شيريني ميدهم چون در اين صورت كودك تصور ميكند كه هر وقت به او

شيريني ندادند ميتواند برادرش را اذيت كند) .فرهاديان(٢٦٦ ،١٣٧٧ ،

ج  -تنبيه :در امر تربيت ،كسي را نميتوان بهزور و اجبار وادار به هدايت و انجام

امري كرد ،چرا كه امري اختياري ميباشد .هميشه برخي از انسانها بر اساس خباثت

باطني و شرارت دروني كه دارند در سايه قانون و مقررات صحيح پيش نميروند و به

سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٧٦

سركشي از قوانين ميپردازند كه در اين صورت راهي جزء تنبيه باقي نميماند .البته بايد

اين را فراموش نكرد كه »ابزار تنبيه و انذار تنها در صورت يأس از تأثير ترغيب و

تشويق جايز است«) .اسماعيلي يزدي(١١١ ،١٣٨٨ ،

ازجمله روشهاي تنبيه اي ،تنبيه بدني است .غالباً اين روش در فرزندان سازنده

نيست ،بلكه بهعنوان يك عامل بازدارنده در تربيت محسوب ميشود .كودك ممكن
است از ترس والدين در حضور آنها مرتكب عمل خﻼف نشود ولي اين عادت بد او

غالباً از بين نميرود) .فرهاديان(٢٦٥ ،١٣٧٧ ،

در رابطه با آثار سوء تنبيه چند نكته وجود دارد ازجمله:

تداوم و استمرار در تنبيه بدني باعث ميشود كه فرد به آن عادت كرده و در نتيجه

از كارآئي آن كاسته و نهاية بياثر ميگردد )فرهاديان.(٢٦٥ ،١٣٧٧ ،

كودك بهوسيله تنبيه بدني عادت ميكند كه در برابر زور بدون چون و چرا تسليم

گردد و با اين منطق خو بگيرد كه زور و قلدري پيروز است) .اميني(٣٦٤ ،١٣٧٥ ،
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پس عاقﻼنه اين است كه در برابر خطاها و اشتباهات

مناسبي بهره برد ،بهعنوانمثال:

تنبيه ﻻزم نيست هميشه زباني باشد ،بلكه گاهي با بياعتنايي كردن ميتوان ابراز

ناراحتي خود را به كودك اعﻼم كرد.

قبل از تنبيه بايد ريشه و علت تخلف را جويا شد تا با از ميان بردن آن از تكرار

تخلف جلوگيري كرد) .فرهاديان(٢٦٢ ،١٣٧٧ ،

تنبيه اندك باشد و ادامهدار نباشد و مادر نقش ميانجي گر را داشته باشد و اينكه

عذر او را بپذيريم و راه توبه را هميشه باز گذاريم ،به تعهدش بها دهيم و اگر تكرار كرد

قانون را اجرا نمائيم) .اسماعيلي زاده(١١٣ ،١٣٨٨ ،
دورههاي تربيتي

هم متفاوت هستند و نوع نيازها و شيوههاي تربيتي در آنها متفاوت است و در اسﻼم

به پنج مرحله تقسيم ميشود ،كودكي ،نوجواني ،جواني ،بزرگسالي و پيري كه در اين اثنا
فقط به مسائل تربيتي در سه دوره كودكي ،نوجواني و جواني پرداخته ميشود.
كودكي

پيامبر )صلياﷲ عليه و آله( ميفرمايد :فرزند در هفت سال اول سيد و آقا و در

هفت سال دوم مطيع و فرمانبردار و در هفت سال سوم وزير و مسئول است) .طبرسي،

(٢٢٢ ،١٢١٤

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

هر انساني داراي دورههاي مختلفي ميباشد كه هريك بسته به عوامل متعدد با

تعابيري كه در كﻼم معصومين )عليهمالسﻼم( ما مشاهده ميشود همگي سرشار از

عشق و عﻼقه آنان به كودكان است ونشان دهنده اهتمام آنها به مسئله اهميت اين

دوران و حساس بودن در دوره كودكي است .امير المومنين علي )عليهالسﻼم(

ميفرمايند» :ولدك ريحانتك سبعا) «...دشتي (٣٤٣/٢٠ ،١٣٧٩ ،امام در اينجا كودك را
به گلي خوشبو براي ما تعبير كرده است تا به ما بفهماند كه كودكان بسيار حساس و
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لطيفند .در عدهاي ديگر از سخنان ائمه )عليهمالسﻼم(

سال آغازين زندگي بايد آزاد و رها باشند و در اوج آزادي قرار گيرند نه اينكه به عقيده
برخي از والدين ،در اين سن كودك را فقط امر به بكن ،نكن نمايند .در اين دوره چون

ذهن كودك به رشد كافي نرسيده ،عمﻼً براي تجزيه و تحليل عقلي آمادگي ندارد پس

بيشتر از حواس خود بهره ميگيرد و به فعاليتهاي حسي حركتي بيشتر متمايلاند و

بهوسيله بازي كردن ميتوانند تجربيات زيادي به دست آورند .امام صادق )عليهالسﻼم(
فرمودهاند :دعِ ا بنَك يلْعب سبع سنين )حر عاملي (٤٧٣/٢١ ،١٤٠٩ ،فرزندت را هفت
سال واگذار تا بازي كند .بااينكه» :الْغُلَام يلْعب سبع سنين«) .كليني(٤٧/٦ ،١٣٦٥ ،

فرزند در اين سن بسيار مهم ،تنها نيازمند برآوردن نيازهاي جسماني و مادياش از

سوي والدين نيست بلكه او براي رشد عقلي ،عاطفي ،روحي و ...نيز به وجود پرمهر پدر

و مادر نيازمند است .كودكي كه در اين سن محبت كافي نديده باشد در دورههاي بعدي
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
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دستخوش خطرات و لطمات فراوان ميگردد و غالباً اختﻼل و تنشهايي كه در رفتار و

اعمال جوانان در دوران بلوغ ظاهر ميگردد ناشي از كمبود توجه در دوره طفوليت و
نبودن برنامه صحيح تربيتي است.

ارزش نهادن و اهميت دادن به اين دوره ثمراتي را نيز به همراه دارد همچون:

شكوفايي استعدادهاي نهفته كودك

اعتماد او به پدر و مادر

مهيا شدن كودك براي دوران اطاعت

آرامش روحي و رواني كودك در دوران بعدي

ايجاد روحيه اعتمادبهنفس و پرورش شخصيتي مستقل )فرهاديان(٦٢ ،١٣٧٧ ،
نوجواني

در پايان هفت سال اول زندگي ،به تعبير پيامبر )صلياﷲ عليه و آله( كودك وارد

هفت سال دوم ميشود كه بخشي در دوره كودكي و بخشي در دوره نوجواني قرار دارد.
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در اين مرحله كودك ديگر از لحاظ جسمي قويتر شده است

درك ميكند و تا حدودي ميتواند مسائلي را تحليل كند ولي هنوز نميتواند فساد و

صﻼح خويش را تشخيص دهد .در اين دوره به فرموده امامان معصوم فرزند قابل ادب

شدن است و فرمانبردار است .حضرت علي )عليهالسﻼم( به فرزند بزرگوارشان امام

حسن مجتبي )عليهالسﻼم( ميفرمايند» :و إِنﱠما قَلْب الْحدث كَالْأَرضِ الْخَاليةِ ما ُألْقي
فيها منْ شَيء قَبِلَتْه فَبادرُ تك بِالْ َأدبِ قَبلَ أَنْ يقْسو قَلْبك و يشْتَغلَ لُبك) «حر عاملي،

 – ٤٧٨/٢١ ،١٤٠٩مجلسي (٢٢٣/١ ،١٤٠٤ ،قلب نوجوان بسان زمين خالي است هر
آنچه در آن افكنده پذيرا باشد از اين رو پيش آنكه دلت سخت و فكرت مشغول گردد،

به ادب و تربيت تو مبادرت وزيدم.

و درجايي ديگر از ايشان روايتشده» :حق فرزند بر پدر آن است كه نامش را نيكو

قرار دهد ،او را بهخوبي تربيت كند و به او قرآن بياموزد) «.دشتي(١٢٧٤/٦ ،١٣٧٩ ،

منظمي قرار ميگيرد و تكاليفي را كه بر عهده او محول ميشود را سعي ميكند انجام
دهد.

تمام حركات و رفتار و نحوه كنترل عواطف و احساسات انسان در بزرگسالي

مرهون آموزش و تأديب در دوره هفت سال دوم است ،زيرا اين مرحله بهترين دورهي

رشد و تبلور هوش و حافظه بوده و سرعت يادگيري نوجوان فوقالعاده است) .فرهاديان،

 (٧٠ ،١٣٧٧و طبق فرموده امام علي )عليهالسﻼم( ،كودك در اين برهه زماني

خاليالذهن و بدون مشغله است و لذا آمادگي پذيرش را دارد و اين وظيفه والدين و

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

در اين دوره كودك به مدرسه وارد ميشود و تحت برنامهي آموزشي و تربيتي

مربيان است كه با آموزش معارف و مباني اعتقادي ،پايههاي ذهني كودك را در همين

سنين محكم سازند تا بعداً دچار طوفانهاي شديد اعتقادي و فكري نشوند.
جواني
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هفت سال سوم زندگي مصادف با دوران بلوغ و

فرزند است ،ديگر از آن شور و نشاط دوران كودكي خبري نيست در اين سن ،او كامﻼً

متفاوت شده ،در سخنان اطرافيان فرو ميرود ،ساكت و تودار ميشود .غالباً ميخواهد

كه در جمع مطرح شود و نقش و مسئوليتي بر عهده بگيرد .حاﻻت و شخصيتي ناپايدار

دارد و گاهي نسبت به ديگران بياعتماد است در كارها بيحوصله و از كمبودهاي خود،

شكايت ميكند .در كل اين سن پرهياهو و پرتنش جوان بسيار حساس و زودرنج است

همانطور كه پيامبر )صلياﷲ عليه و آله( ميفرمايند» :به شما سفارش ميكنم كه
نسبت به جوانان مهربان باشيد ،زيرا آنان در اين هنگام نازكدل هستند«) .فرهاديان،

(١٣٧٧

در اين دورهي حساس و با وجود دنياي حاضر كه با سرعتي سرسامآور ميتازد و

بهپيش ميرود و در اين آشفتهبازار حيراني و سرگرداني و وجود مسائل عقيدتي ،مليتي و

سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦

فرقهاي ،...جوان دچار آشفتگي و بحرانهاي دروني بيشتر با دنياي بيرون خود پيدا

ميكند و گاهي در تحليل بين آنچه كه ميبيند و آنچه كه ميشنود و آنچه كه بايد بكند
يا نكند دچار اختﻼل ميشود و گاه دچار بحران شخصيتي ميشود .گاه از نبودهاي مادي

و ظاهري كه دارد به درد حقارت مبتﻼ ميشود و خواهان تغيير وضعيت است و به انكار

واقعيات اطرافش ميپردازد .اينجاست كه نقش والدين مدير و مدبر ،چند چندان كي

شود .والدين ميتوانند با بهكارگيري حربههاي تربيتي و آموزشي و مهرباني مناسب و به
هنگام ،جوان خود را آگاه سازند و او را با حقايق آشنا كنند.

در صورت عدم تدبير والدين و مربيان ،جوان در اين برهه خطرناك دچار انزوا و

مشكﻼت رواني و اعتقادي و ديني ميگردد و چهبسا به اعتياد و نيز گرايش پيدا كنند و

سبب تباهي خود و جامعه ميشوند.

محبت و مهرورزي نسبت به فرزند
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محبت و عشق ورزيدن ،موهبتي الهي كه در وجود هر

قوي در امر تأديب و تربيت است .هر انساني به محبت اطرافيانش نياز دارد و اين نياز

عاطفي و روحي در وجود كودكان بيشتر از ديگران است چرا كه آنها به وجود ضعف

بدني و نقصانهايي كه دارند اين احساس نياز در آنها بيشتر است .با محبت به كودكان
ميتوان سبب ساختن روح و روان و شخصيتي آنها شد و روحيه اعتمادبهنفس و

همگرايي و همدلي را در آنها تقويت كرد .بازهم در كﻼم گوهربار محبان به كودكان،

ائمه اطهار )عليهمالسﻼم( سرشار از لزوم محبت كردن به كودكان است .بهعنوان نمونه
پيامبر )صلياﷲ عليه و آله( ميفرمايد» :أَحبوا الصبيانَ و ارحموهم و إِذَا وعدتُمو هم شَيئاً

فَفُوا لَهم فَإِنﱠهم لَا يدرونَ ِإلﱠا أَنﱠكُم تَرْزقُونَهم« )كليني (٤٩/٦ ،١٣٦٥ ،كودكان خود را

دوست بداريد و به آنها اظهار محبت كنيد ،پس اگر به آنها وعدهاي داديد به آن وفا
كنيد زيرا آنان روزي خود را به دست شما ميبينند.

نوري (٣٩٣/٨ ،١٢٠٨ ،كسي كه به كودك ما ترحم نكند و به بزرگسال ما احترام
نگذارند ،از ما نيست.

كودك قبل از تولد و در دوره جنيني نيز محبت مادر و نوازشهاي او را درك

ميكند و بعد از تولد هم وقتيكه مادر از سينه به او شير ميدهد و او را نوازش ميكند

اين گرمي و عﻼقه سبب آرامش نوزاد ميشود .كودك هميشه بايد احساس كند كه پدر

و مادرش او را دوست دارند و به او توجه ميكنند .هنگاميكه كودك در خانه محبت و
عﻼقه متقابل بين والدين را ميبيند و در اين محيط رشد پيدا ميكند ،او نيز در

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

و همچنين فرمودند» :لَيس منﱠا منْ لَم يرْحم صغيرَنَا وَ لم يوقﱢرْ كَبِيرَنَا« )محدث

بزرگسالي فردي مهربان و رئوف خواهد شد و محبتش را نثار ديگران ميكند؛ اما اگر

كودك در دوران كودكي در محيط خانه محبت والدين را نديده باشد ديگر معناي محبت

و مهرورزي را نميفهمد و به تندي و خشونت عادت ميكند و ديگر هيچ تضميني براي
آينده او وجود ندارد.
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در جامعهاي كه مردم با محبت و مهرباني با يكديگر

عصبي و رواني بسيار كم ميشود و احترام به يكديگر زياد ميشود و در صورت كمبود

محبت چه بسا موجب بيماريهاي روحي همچون بدبيني ،نوميدي ،زودرنجي و توقعات
بيمورد و ناخرسندي از معاشرين  ...ميشود) .اسماعيلي زاده(١٩٠ ،١٣٨٨ ،

راههاي محبت

در كتب مختلف تربيتي و روانشناختي در حيطهي كودك ،راههاي مختلفي را براي

محبت كردن به فرزند برشمردهاند كه البته در هر دوره سني ،نوع محبت كردن قطعاً

متفاوت ميشود مثﻼً نوزاد از نوازش كردن لذت ميبرد ولي يك نوجوان شايد از نوازش
كردن خوشش نيايد.
محبت به كودك
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٨٢

بوسيدن كودك )محمديان :(١٦ ،١٣٧٧ ،بوسيدن كودك يكي از نشانههاي ابراز

عﻼقه به او است كه پيامبر )صلياﷲ عليه و آله( اين عمل را داراي ثواب ميداند

»أَكْثرُوا منْ قُبلَةِ أَولَا دكُم فَإِنﱠ لَ ُكم بِكُلﱢ قُبلَةٍ درجةً في الْجنﱠةِ) .«...مجلسي،١٤٠٤ ،

 (٩٢/١٠١فرزندان خود را زياد ببوسيد زيرا با هر بوسه براي شما مقام و درجهاي در

بهشت فراهم ميشود .اظهار محبت زباني ،همبازي ،شدن با كودك ،احترام به كودك،
وفاي به عهد.

محبت به نوجوان ،احترام به شخصيت او ،عمل به وعده ،عدم تبعيض به فرزندان،

تأمين نيازهاي فرزند.

محبت به جوان ،مشورت و پذيرش نظرات جوان ،سپردن وظايف و مسئوليت به

آنها ،دادن عزت نفس ،احترام به شخصيت و افكار جوان.

پرورش اجتماعي شدن فرزند
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انسان بر اساس فطرت خود نياز به زندگي اجتماعي و دست جمعي دارد تا بتواند

نيازهايش را برطرف سازد و براي اينكه بتوانيم در كنار يكديگر زندگي كنيم بايد يك
سري آداب و شرايطي را رعايت كنيم تا زندگي سالم و توأم با آرامش را داشته باشيم،

كودكان و نوجوانان بخش عظيمي از جامعه ما را تشكيل ميدهند؛ كه شخصيت آنان،

نحوه برخوردهاي اجتماعي و آشنا شدن با آداب اجتماعي را در دوران كودكي و نوجواني

ياد ميگيرند و اين وظيفه والدين است كه مسير زندگي كودكشان را رقم بزنند .ارزشها

و ضد ارزشهايي كه امروز در جامعه به چشم ميخورد حاصل رفتار و گفتار و كردار
والدين با كودكشان بوده است اين خانه و خانواده است كه به حال و آينده كودك

سمتوسو ميدهد؛ و خانه همان اجتماع كوچك است كه در آن اجتماع كوچك بايد
چيزهايي براي اجتماع فردا ياد گرفت.

اولياء بايد به كودكان خود بياموزند كه هر فردي داراي عزت نفس است .خداوند

هر فردي را عزيز و با سرشتي پاك آفريده است و دوست ندارد آدمي خود را خوار و

ذليل بداند؛ و اصل آمدن انبياء هم براي احياي كرامت نفس افراد است تا با شناخت خود

بتواند قلههاي سعادت را با رهنمودهايشان بپيمايند .والدين بايد آنچه را كه باعث نزول

شخصيت كودك ميشود به او بياموزند .مثﻼً اظهار فقر .لقمان حكيم به فرزندان خود

ميگفت :اگر روزي دچار فقر شدي اظهار نكن كه تو را پست و حقير ميشمارند و براي

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

شناخت شخصيت خود و ديگران

تو نفعي نيست؛ و اين فقط آزمايشي است از جانب خداوند و تنها نيازت را از خدا بخواه؛

و يا به دارايي ديگران چشم ندوختن و حسرت مال ديگران را نخوردن .حضرت علي

)عليهالسﻼم( ميفرمايند» :برترين بينيازي و دارايي نوميدي است و از آنچه در دست
مردم است«) .دشتي(٣٤٢/٧١١ ،١٣٧٩ ،

٨٣
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همانطور كه حفظ آبرو و شخصيت براي هر كس واجب است ،احترام به

شخصيت ديگران هم در جامعه امري ضروري است از اين رو پدر و مادر بايد به كودك

بياموزند همانطور كه در جامعه كسي دوست ندارد مورد تمسخر واقع شود پس نبايستي
ديگران را هم تمسخر كرد؛ و بهتر است با دركي عميق از شخصيت ديگران روح تعاون
و محبت را در جامعه تحكيم سازيم و اين جز در پرتو عمل به آداب اجتماعي اصﻼحي

ميسر نخواهد بود .برخي از سنتهاي نيكو در برخورد با ديگران مثل پرهيز از درشتي با
مردم ،اخﻼق خوب با مردم ،دوري از بدخويي و ...ميباشد پس نه تنها كوچك شمردن

شخصيت ديگران باعث بزرگي ما نميشود بلكه باعث كوچكي خودمان ميشود .پس به

كودكانمان بياموزيم كه با احترام ديگران در واقع به خودمان احترام كردهايم.
مشكﻼت زندگي و راه مقابله با آنها

سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٨٤

انسان در زندگي همواره در حال آزمايش است؛ و گاه در اين آزمايش غالب و

گاهي هم مغلوب ميشود .والدين هميشه كوله باري از تجربيات گرانبار هستند كه در

طول ساليان اندوخته كردهاند .از اين رو بايد اين تجربيات را در اختيار فرزندان خود
بگذارند؛ و آنها را با سرد و گرم روزگار آشنا كنند در اين صورت است كه اگر روزي

كودك با مشكلي ناشناخته رو به رو شد ديگر خود را نميبازد ،ترس و وحشت به خود

راه نميدهد بلكه همواره سعي ميكند مانند والدين خود صبور و مقاوم باشند و در برابر

نامﻼيمات احساس شكست و ناكامي نميكنند از راههاي مقابله ميتوان به -١ :اميد

بستن به خدا  -٢دعا كردن  -٣خواندن نماز براي رفع مشكل  -٤داشتن صبر و
مقاومت ...را نام برد.

همواره والدين بايد بهعنوان اولين مربيان به كودك بياموزند كه ايمان به خدا

بهترين پناهگاه بشر در پيشآمدهاي سخت روزگار است و هميشه از خدا بخواهند كه او
را موفق بگرداند و وجود خدا را هميشه در وجود خود احساس كنند و اين وظيفه والدين

است كه اين امر را به نحو احسنت به كودك خود ياد بدهند.

حقوق والدين بر فرزند
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خانواده بهعنوان كوچكترين مجموعه تشكيلدهنده جامعه در اعتﻼ و يا انحراف

آن نقش مؤثري دارد كه به اعتﻼ و يا انحراف خود خانواده پيوند خورده است .بر اين
اساس يكي از عواملي كه موجب ثبات خانواده خواهد شد آن است كه اعضاي اين

مجموعه كوچك حقوق يكديگر را رعايت كنند كه اين امر باعث ميشود در جامعه
حقوق يكديگر را رعايت كنند و ديگران هم حقوق اينها را رعايت كنند .احترام فرزندان

به حقوق والدين نيز در همين حوزه قرار ميگيرد و باعث ميشود پدر و مادر را در ايفاي

نقش راهبري خانواده ترغيب و تشويق خواهند شد و سبب ميشود تا اهداف جامعه نيز

محقق شود .ازجمله حقوق والدين احسان و نيكي به آنها ،احترام كردن ،اطاعت كردن،
تأمين معاش آنها در پيري و ...كه بهصورت مختصر به بيان آنها پرداخته ميشود.

با مطالعهي متون ديني مختلف هم ميبينيم كه احترام به پدر و مادر بهعنوان

شده است .امام علي )عليهالسﻼم( ميفرمايد» :برالوالدين أكبر فريضة« )تيمي،١٣٦٦،

 (٤٠٧نيكي كردن به پدر و مادر از باﻻترين واجبات است و يا اينكه در جاي ديگر

ميفرمايند» :فَاتﱠقُوا اللﱠه و لَا تَعصوا الْوالدينِ ،فَإِنﱠ رِضَاهما رِضَا اللﱠه ،و سخَطَ هما سخَطُ

اللﱠه)«.مجلسي(١٥٠/٣٠ ،١٤٠٤ ،
نيكي به والدين

يكي از اساسيترين و مهمترين حقوق والدين ،احترام و بزرگداشت آنها است كه

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

فضيلت اخﻼقي مورد بحث و دقت بوده است و در احاديث متعددي به اين امر سفارش

البته قطعاً اين بستگي به اين دارد كه خود والدين نيز در امر تربيت و احترام به فرزندان
كوشا بوده باشند و يا اينكه در برخوردشان با والدين خود رفتار مناسبي داشته باشند،

فرزندان نيز از آنها الگوبرداري ميكنند و در نوع برخوردشان با والدين خود تأثير
ميگذارد .در قرآن كريم نيز در آيات متعددي بر لزوم احسان به والدين تأكيد شده است

٨٥
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مانند ...َ» :ﻻ تَعبدونَ إِﻻﱠ اللﱠه و بِالْوالدينِ إِحسانا) «...بقره،

پدر و مادر خود احسان كنيد.

»و اعبدوا اللﱠه و ﻻ تُشْرِكُوا بِه شَيئاً و بِالْوالدينِ إِحسانا) «...نساء (٣٦ ،خدا را بپرستيد

و چيزي را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر خود احسان كنيد...

»و قَضى ر بك أَﻻﱠ تَعبدوا إِﻻﱠ إِياه و بِالْوالدينِ إِحساناً) «...اسراء (٢٣ ،و پروردگار تو

مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر ]خود[ احسان كنيد.

در اين آيات ديده ميشود كه احسان به والدين پس از مسئله توحيد و يگانگي

خداوند بيانشده است و اين بيانگر اهميت مسئله است .در معناي واقعي احسان چنين
آمده :ابو وﻻء ميگويد :از امام صادق )عليهالسﻼم( درباره گفتار خداوند كه ميفرمايد" :و

بالوالدين احسانا" پرسيدم كه اين احسان و نيكي چيست؟ فرمود :با آنها نيكو مصاحبت

كني و خوشرفتاري نمايي و آنها را وادار نسازي كه آنچه را بدان نياز دارند از تو
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٨٦

بخواهند ،اگرچه توانگر باشند )يعني حوائج آنها را نگفته فراهم كني( مگر نه اين است

كه خداي متعال ميفرمايد» :لَنْ تَنالُوا الْبِرﱠ حتﱠى تُنْفقُوا مما تُحبون« )آلعمران (٩٢ ،به
حقيقت به بر نميرسيد مگراز آنچه خود دوست داريد انفاق كنيد)...كليني،١٣٦٥ ،

(١٥٧/٢

با توجه به اين آيات چنين به دست ميآيد كه احسان در مورد نوع خاصي مدنظر

نيست بلكه مطلق نيكي كردن موردنظر قرآن است و هرگز مقيد به حدودي نيست مگر

در حيطه امور شرعيه و ديني؛ و اين در حالتي بايد رعايت حال و احترام آنها را نمود چه

در حيات و چه در ممات ،چه اينكه آنها كافر باشند و يا مسلمان امام رضا

)عليهالسﻼم( ميفرمايند» :بِرﱡ الْوالدينِ وا ِجب و إِنْ كَانَا مشْرِكَينِ و لَا طَاعةَ لَ هما في
معصيةِ الْخَالق) .«...مجلسي(٣٥٦/١٠ ،١٤٠٤ ،

پس با برخورد صحيح و با نرمي بايد با پدر و مادر رفتار نمود و در به خاطر آنان

دين و آخرت خود را نبايد نابود كرد ،از نظر دنيا و زندگى مادى با آنها مهر و محبت و

مﻼطفت كن و از نظر اعتقاد و برنامههاى مذهبى ،تسليم افكار و پيشنهادهاى آنها
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است) .مكارم شيرازي (٤٣/١٧ ،١٣٧٤ ،وجوب اكرام و احسان به والدين منحصر به اين
دنيا و در زمان حياتشان نميشود بلكه آنان بعد از مرگ هم داراي اين حق ميباشند

ازجمله :اداي قضاي نمازهاي فوتشده پدر ،قضاي روزه ،اداي دين ،نماز و دعا براي
آنان ،فرستادن صدقه و ...امام باقر )عليهالسﻼم( ميفرمايد :آقا و سرور نيكوكاران در روز

قيامت مردي است كه بعد از مرگ پدر و مادر به آنها نيكي كرده باشد) .مجلسي،

 (٤٣/١٧ ،١٤٠٤و از وصاياي پيامبر )صلياﷲ عليه و آله( به مردي اين است كه:

»والديك فَأَطعهما و برﱠهما حيينِ كَانَا أَو ميتَينِ و إِنْ أَمرَاك أَنْ تَخْرُج منْ أَهلك و

ما لك فَافْعلْ فَإِنﱠ ذَلك منَ الْإِيمانِ«)كليني (١٥٨/٢ ،١٣٦٥ ،از پدر و مادر خود اطاعت

كن و به آنها نيكي كن زنده باشند يا مرده و اگر به تو دستور دادند كه از خانواده و مال
خود جدا شوي انجام بده كه اين از ايمان است.

لزوم آن گفته شود بازهم كم است و قدر و منزلت اين دو گوهر بيش از اينها است.
آثار نيكي به پدر و مادر

در قانون الهي رسم بر اين است كه در مقابل انجام اعمال نيك انسان به او پاداش

داده ميشود و كسي كه حقوق والدينش را مقتنم بشمرد و در مقابل آنان متواضع و

مهربان باشد پاداشهاي متعدد دنيوي و اخروي در نظر گرفتهشده است كه برخي از
آنها بهاختصار در اينجا بيان ميشود:

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

در باب احسان و احترام والدين احاديث بسيار زياد است و هرچه در باب اهميت و

بهرهمند شدن از احسان فرزندان در آينده :اين رسم الهي است كه اگر با ديگران
خوشرفتار باشيد ديگران نيز با شما خوشرفتارند و اگر به بدي رفتار كنيد در مقابل نيز
بدي ميبينيد امام علي )عليهالسﻼم( ميفرمايد» :به پدران خود نيكي كنيد تا فرزندان
شما هم به اين سنت مقدس عمل كنند و به شما نيكي نمايند) «...مجلسي،١٤٠٤ ،
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 (٦٥/٧٤و از رسول اكرم )صلياﷲ عليه و آله( آمده» :ق

)محدث نوري(١٨٧/١٥ ،١٢٠٨ ،
افزايش طول عمر :پيامبر )صلياﷲ عليه و آله( ميفرمايد» :منْ أَحب أَنْ يكُونَ
أَطْولَ النﱠاسِ عمراً فَلْيبرﱠ وا لديه و لْيصلْ رحمه و لْيحسنْ إِلَى جارِه) «محدث نوري،
 (١٧٥/١٥ ،١٢٠٨كسي كه دوست دارد افزايش عمر داشته باشد پس به والدين خود
نيكي كند و صلهرحم كند و به همسايه احسان كند.
آمرزش گناهان :مردي خدمت حضرت رسول رسيد و عرض كرد :كار زشتي نبوده
مگر اينكه من انجام دادهام آيا براي من توبهاي است؟ حضرت فرمود» :برو به پدرت
نيكي كن تا كفاره گناهانت گردد «.چون آن شخص رفت حضرت فرمود» :اگر مادرش
زنده بود نيكي به او بهتر بود«) .مجلسي(٨٢/٧٤ ،١٤٠٤ ،
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٨٨

آسان شدن سختيهاي مرگ :براي آسان شدن سختي جان كندن ،راههاي در
احاديث واردشده از آن جمله نيكي به والدين است .امام صادق )عليهالسﻼم( ميفرمايد:
»من أحب أن يخفف اﷲ عز و جل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصوﻻ و
بوالديه بارا فإذا كان كذلك هون اﷲ عليه سكرات الموت و لم يصبه في حياته فقر

أبد )صدوق «(٣٨٩ ،١٣٦٢ ،هر كس كه ميخواهد خداوند شدت و سختيهاي مرگ را
بر او كم كند به خويشان خود رسيدگي كند و به پدر و مادرش خوبي نمايد پس اگر

كسي چنين بود خداوند سختيهاي مرگ را بر او آسان كند و در زندگياش هيچگاه فقر
و تنگدستي به او نرسد.

جايگاه ويژه ارزش مادر

مقام واﻻي والدين بر كسي پوشيده نيست و همه ارزش آنها را در تداوم زندگي

خوب ميدانند ولي در اين بين مقام مادر بيشتر از پدر است و مسئوليتي كه از جانب
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فرزند بر عهده مادراست بيشتر از پدر است هرچند در حكم

كه بر فرزند وﻻيت دارد و بر مادر وﻻيتي نيست ولي سفارشاتي كه در حق مادر شده

بيشتر است و در قرآن نيز در دو آيه پس از سفارش پدر و مادر ،از مشقتها و رنجهاي

مادر يادشده است »و وصينَا الْإِنْسانَ بِوالديه حملَتْه أُمه وهناً على وهنٍ و فصالُه في

عامينِ أَنِ اشْكُرْ لي و لوالديك إِلَي الْمصير« )لقمان (١٤ ،ما انسان را در مورد پدر و

مادرش و مخصوصاً مادرش ،كه با ناتوانى روزافزون حامل وى بوده و از شير بريدنش تا

دو سال طول مىكشد ،سفارش كرديم و گفتيم :مرا و پدر و مادرت را سپاس بدار ،كه

سرانجام بهسوي من است.

در تفسير اين آمده كه اين آيه از جمﻼت لقمان نبوده و به اين خاطر در اينجا

واقعشده كه دﻻلت كند بر وجوب شكر والدين و بهخصوص مادر ،مانند شكر خدا ،بلكه
شكر والدين ،شكر خدا است ،چون منتهى به سفارش و امر خداى تعالى است ،پس شكر
پيامبر )صلياﷲ عليه و آله( در جواب مردي كه پرسيد :كداميك از والدين حق اهم

دارد ،فرمود» :التي حملته بين الجنبين و ارضعته بين الثديين و حضنته علي الفخذين

و فدته بالوالدين«)محدث نوري (١٨٢/١٥ ،١٢٠٨ ،آنكس كه فرزند را ميان دو
پهلوي خويش برداشت و از دو پستان خويش شير داد و در دامن خويش نگه داشت و

پدر و مادر خود را فداي او ميكرد.

هيهات كه آن همه مصائب و سختيهاي را كه مادر متحمل ميشود هرگز قابل

جبران كردن نيست آنچنانكه نبي اكرم )صلياﷲ عليه و آله( فرمودند» :ما حقﱡ الْوالد

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

پدر و مادر عبادت خدا و شكر اوست) .موسوي همداني(٣٢٢/١٦ ،١٣٧٤ ،

قَالَ أَنْ تُطيعه ما عاش فَقيلَ و ما حقﱡ الْوالدةِ فَقَالَ هيهات هيهات لَو أَنﱠه عدد ر ملِ

عالجٍ و قَطْرِ الْمطَرِ أَيام الدنْيا قَام بينَ يديها ما عدلَ ذَلك يوم حملَتْه في بطْنها«

)محدث نوري (١٨٢/١٥ ،١٢٠٨ ،حق پدر اين است كه از او در طول زندگي اطاعتش

كني و حق مادر را هرگز نميتواني ادا كني اگر به عدد شنهاي بيابان و قطرههاي باران
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نخواهي بود.

تمام اين احاديث و سفارشات ائمه )عليهمالسﻼم( بر اين مطلب تأكيد دارد كه مادر

همچون گوهري باارزش ميماند در پهنهي گيتي و از دامان مادران است كه فرزندان
رشد پيدا ميكنند مادر بسان عشق تمامعيار است ،خﻼصه محبت الهي است در زمين،

پس با انديشيدن به عمق مسئله بهراحتي ميتوان وجوب احترام ويژه و خاص به آنان را

درك كرد.

عقوق والدين

در مكتب اسﻼم در رعايت احترام والدين بسيار سفارش شده و تأكيد ميكند كه
مبادا در مقابل آنها عمل ناشايستي چه زباناً و چه عمﻼً مرتكب شويد و پدر و مادر از
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦

فرزند ناخشنود شوند و ممكن است كه فرزند خويش را عاق كنند .عاق در لغت يعني :إذا
آذاه و عصاه و ترك اﻹحسان إليه و هو البر به .زماني كه فرزند پدر و مادر را اذيت كنند
و به آنها احسان نكنند درحاليكه آنان به فرزند نيكي ميكردند) .مجمع البحرين،
 (٢١٥/٥و روايات بسيار در مورد سختي عواقب عاق والدين بيانشده است همانند اينكه
جلُ عقُوبتُها و لَاتُؤَخﱠرُ إِلَى
پيامبر )صلياﷲ عليه و آله( فرمودند» :ثَلَاثَةٌ منَ الذﱡنُوبِ تُع 
الْآخرَةِ عقُوقُ الْوالدينِ و الْبغْي علَى النﱠاسِ و كُفْرُ الْإِحسانِ« )محدث نوري،١٢٠٨ ،
 (١٨٩/١٥و »أَكْبرُ الْكَبائرِ الشﱢرْك بِاللﱠه و عقُوقُ الْوالدين« )محدث نوري،١٢٠٨ ،

 (١٩٢/١٥از بزرگترين گناهان شرك به خدا و عقوق والدين است .معلوم مىشود

مسئله احسان به پدر و مادر بعد از مسئله توحيد خدا واجبترين واجبات است هم
چنانكه مسئله عقوق بعد از شرك ورزيدن به خدا از بزرگترين گناهان كبيره است.
)موسوي همداني(١٠٩/١٣ ،١٣٧٤ ،

٩٠

كمترين حد عقوق

PDF Compressor
صراحتFree
Version
معين كرده است »و
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قَضى ربك أَﻻﱠ تَعبدوا إِﻻﱠ إِياه و بِالْوالدينِ إِحسانا إِما يبلُغَنﱠ عنْدك الْكبرَ أَحدهما أَو

كﻼهما فَﻼ تَقُلْ لَهما أُف و ﻻ تَ ْنهرْهما و قُلْ لَهما قَولًا كَرِيما«) .اسراء (٢٣ ،و پروردگار

تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر ]خود[ احسان كنيد .اگر يكى از آن دو
يا هر دو ،در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنها ]حتى[ اف مگو و به آنان پرخاش

مكن و با آنها سخنى شايسته بگوى .در آيه آمده »فﻼ تقل لهما اف« در مورد كلمه

»اف« راغب در مفردات ميگويد» :اف« در اصل به معناي هر چيز كثيف و آلوده است

و بهعنوان توهين نيز گفته ميشود )راغب اصفهاني (٧٩ ،١٤١٢ ،درواقع كلمه اف همان

آخ در فارسي كه انزجار را ميرساند است .اين آيه در مورد كهولت و دوران پيري والدين

ميباشد و بيان شده كه در اين زمان كمترين بياحترامي به آنان نكنيد چرا كه در اين

زمان آنها به دليل ناتواني احساس نياز بيشتري به فرزندان ميكنند .بااينوجود در اين
وجوب احترام پدر و مادر و رعايت احترام تام در معاشرت و سخن گفتن با ايشان را

بفهماند ،حال چه در هنگام احتياجشان به مساعدت فرزند و چه درهرحال ديگر و معناى
آيه روشن است) .موسوي همداني (١١٠/١٣ ،١٣٧٤ ،امام صادق )عليهالسﻼم( در تفسير

آيه »إِما يبلُغَنﱠ عنْدك الْكبرَ أَحدهما أَو كﻼهما فَﻼ تَقُلْ لَهما أُف و ﻻ تَنْهرْهما« فرمودند:
اگر تو را ملول كردند به آنان سخن ناشايستي مگو و اگر ترا كتك زدند بازهم آنان را

مران و آنان پرخاش مكن و بر سرشان داد مزن و اينكه خدا فرمود» :قل لهما قوﻻ

كريما« يعني اگر تو را زدند بگو :خدا شما را بيامرزد و اين قول بزرگوارانه از ناحيه

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

آيه لزوم وجوب احترام آنها ،منحصر در دوران پيرى پدر و مادر كرد ،بلكه آيه مىخواهد

توست) .كليني(١٥٨/٢ ،١٣٦٥ ،

در اين آيه شريفه بهخوبي به تبيين حداقلي حد توهين به والدين را نشان ميدهد و

درواقع درصدد بيان اين است كه اصﻼً فرزند كوچكترين حقي در اهانت به پدر و مادر

خويش را ندارد چه برسد به توهين و ناسزا و دشنام كه گناهي نابخشودني در نزد
پروردگار است.
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عواقب عاق شده
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روايات بسياري در مورد آنچه كه بر سر كسي كه عاق شده است از ائمه )عليهم-

السﻼم( وارد شده است و پيشامدها و فرجام بدي را براي چنين كسي بيان كردهاند كه
برخي از آنها بيان ميشود.

عاق والدين آمرزيده شدني نيست

در شقاوت عاق والدين جبرئيل هم بر او نفرين فرمود» :هر كه پدر و مادر يا يكي

از آنها را درك كند و او را از خود خشنود نسازد آمرزيده مباد و رسول خدا )صلياﷲ
عليه و آله( بر نفرين جبرئيل آمين گويد«) .مجلسي(١٤٠٤ ،

از حضرت امام صادق )عليهالسﻼم( آمده است كه» :ملعون است ملعون است

كسي كه والدينش را بزند و كسي كه آزار به آنها رساند«) .محدث نوري،١٢٠٨ ،

سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
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(٦٣١/١٥

پس ميبينيم كسي مورد عاق والدين قرارگرفته عﻼوه بر اينكه والدين از او رنجيده

خواهند بود بلكه خداوند و ائمه معصومين هم از او ناراضي خواهند بود و چنين فردي

دچار عذاب اخروي قطعاً خواهد شد.
اثر دنيوي عاق شدن

كسي كه دچار عاق والدين شود نهتنها به عذابهاي اخروي دچار ميشود ،بلكه

عذابهايي را در اين دنيا خواهد ديد .حضرت پيامبر صلياﷲ عليه و آله ميفرمايند:

»ثَلَاثَةٌ منَ الذﱡنُوبِ تُعجلُ عقُوبتُها و لَا تُؤَخﱠرُ إِلَى الْآ خ َرةِ عقُوقُ الْوالدينِ و الْبغْي علَى النﱠاسِ
و كُفْرُ الْإِحسانِ«)محدث نوري (١٨٩/١٥ ،١٢٠٨ ،سه گناه است كه خداوند عقوبت آنها

را در دنيا تعجيل ميفرمايد ،عقوق والدين ،ظلم بر بندگان خدا ،بدي كردن در مقابل

احسان) .مجلسي(٢٥/١٦ ،١٤٠٤،

شايد حكمت اين تعجيل براي عبرت ديگران است.

كم شدن مال و آبرو
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»و قَالَ )عليهالسﻼم( :الْعقُوقُ يعقﱢب الْقلﱠةَ و يؤَدي إِلَى الذﱢلﱠةِ« )محدث نوري،

 (١٩٥/١٥ ،١٢٠٨عقوق والدين كمي آبرو و عمر را در پي دارد و شخص را به نكبت و
ذلت در دنيا ميكشد.

عاق شده وارد بهشت نميشود

ِامام صادق )عليهالسﻼم( فرمود» :اذَا كَانَ يوم الْقيامةِ كُشف غطَاء منْ أَغْطيةِ

الْجنﱠةِ فَوجد رِيحها منْ كَانَت لَه روح منْ مسيرَةِ خَمسمائَةِ عامٍ إِلﱠا صنْف واحد قُ ْلت

منْ هم قَالَ الْعاقﱡ لوالديه)«كليني (٣٤٨/٢ ،١٣٦٥ ،چون روز قيامت شود پردهاي از

پردههاي بهشت برداشته شود سپس از فاصله پانصد سال )در حديثي هزار سال آمده(

)كليني (٣٤٩/٢ ،١٣٦٥ ،براي آنكسي كه بوي بهشت پيدا كي شود مگر يك گروه،
پيامبر )صلياﷲ عليه و آله( فرمودند :سه كساند كه خداوند بهشت را بر آنها حرام

كرده است ،شرابخوار و آنكه پدر و مادر از او ناراضي باشند و)...نهج الفصاحه(٢٤٨ ،

و بسياري از اين روايات كه همگي در مذمت عاق شده وارد شده است و حاكي از

عمق اين گناه بزرگ است كه چنين عواقب ناگواري نيز به همراه دارد.

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

عرض كردم آن گروه چه كساني هستند؟ فرمود :آنكه عاق پدر و مادر شده است.

٩٣
٩٣
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نتيجه

در وظايفى كه هريك از پدر و مادر و فرزندان كه در برابر يكديگر بر عهدهدارند

وظايفى است كه عقل و شرع آن را حكم ميكند مثل تربيت فرزند كه مهمترين تكليف

والدين ميباشد .تربيت كارى بسيار سخت و طاقتفرسا است ،ولى ثمره و نتيجهاي

اميدواركننده دارد .اگر فرزندان به نحو احسن تربيت شوند مطمئناً وظايف خود را در قبال

والدين بهخوبي انجام ميدهند و قطعاً در جامعه فردى رشد يافته و قابلاحترام خواهند

بود .ولى اگر فرزند در محيط ناامن و پريشان خانه و بدون تربيت صحيحى كه راه و چاه

را به او نشان دهد ،رشد پيدا كند در جامعه ديگر او يك فرد موفق نخواهد بود ،پس

والدين تا حدودى ميتوانند آينده فرزند خود را تضمين كنند.
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٩٤

هر فرد بهعنوان يك انسان ،داراى شخصيت و ارزش انسانى مىباشد و اين

شخصيت قابلاحترام است پس بايد به هر فردي چه پدر يا مادر يا فرزند باشد احترام

گذاشت مخصوصاً كه احترام به پدر و مادر بهعنوان دو موجود باارزش كه تمام هستى
كودك از آنها است ،واجب و ضرورىتر است .اگر فرزند حرمت والدين را نگه ندارد و

اطاعت آنها را نكند باعث نارضايتى آنها مىشود ،رضايت والدين از فرزند بسيار

اهميت دارد همانطور كه آمده "اولُ ما كتب على اللّوح أنا اللّه ﻷاله الّا أنا من رضى عنه
والداه فانا عنه راضٍ ومن سخط عليه والداه فاناعليه ساخط" اول چيزي كه بر لوح

نوشته شد اين بوده ،منم خدائي كه هيچ خدائى جز من نيست هركس از او والدينش
راضى باشد پس من از او راضيم و هر كس والدينش از او خشمگين باشد من بر او

خشمناكم) .نراقي (٣٨٤،پس ميبينيم كه ناخشنود شدن والدين عواقب بسيار بدى هم
در دنيا وهم درآورت به همراه دارد

فهرست منابع
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 .١قرآن كريم ،ترجمه :فوﻻدوند.

 .٢نهجالبﻼغه فيض السﻼم ،فقيه ،تهران ،چ .١٣٧٩ ،٥

 .٣اسماعيلي يزدي ،عباس ،فرهنگ تربيت ،دليل ما ،قم ،چ اول.١٣٨١ ،

 .٤اميني ،ابراهيم؛ آيين تربيت ،انتشارات اسﻼمي ،تهران ،چاپ اول.١٣٧٥ ،
.٥

تيميي ،عبد الواحد ،غررالحكم و درر الكلم ،دفترتبليغات اسﻼمى قم ١٣٦٦،هـ .ش.

.٧

حرعاملي ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ٢٩ ،جلد ،مؤسسه آل البيت عليهمالسﻼم قم ١٤٠٩ ،هـ.ق.

.٦

.٨

حاج شريفي ،محمد رضا ،حقوق فرزند بر والدين از نگاه اسﻼم ،انتشارات سينا ،قم ،چ اول.١٣٧٤ ،
در آمدي بر حقوق اسﻼمي ،دفتر انتشارات اسﻼمي ،چاپ اول.١٣٦٤ ،

 .٩دشتي ،ترجمه نهجالبﻼغه ،مشهور ،قم ،چ اول.١٣٧٩ ،

 .١٠راغب اصفهاني ،حسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،دارالعلم ،الدار الشامية  -دمشق،
بيروت ،چاپ اول ١٤١٢ ،ق.

 .١١صدوق ،اﻷمالي ،يك جلد ،انتشارات كتابخانه اسﻼميه ١٣٦٢ ،هجرى.

 .١٢طبرسي ،رضى الدين حسن بن فضل ،مكارم اﻷخﻼق ،يك جلد ،انتشارات شريف رضى قم،
 ١٤١٢هجرى قمرى.

 .١٤فراهيدي ،خليل بن احمد ،كتاب العين ،انتشارات هجرت  -قم ،چاپ دوم ٤١٠ ،ق.
 .١٥فرهاديان ،رضا ،والدين و مربيان مسئول ،دفتر تبليغات اسﻼمي ،قم ،چ اول.١٣٧٧ ،

 .١٦قرشي ،علياكبر ،قاموس قرآن ،دار الكتب اﻹسﻼمية  -تهران ،چاپ ششم ١٣٧١ ،ش.

 .١٧كليني ،ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق ،الكافي ٨ ،جلد ،دار الكتب اﻹسﻼمية تهران،
 ١٣٦٥هجرى شمسى.

 .١٨مجلسي ،محمدباقر ،بحار اﻻنوار ،موسسه الوفا ،بيروت١٤٠٤ ،

 .١٩محدث نوري ،حسين ،مستدرك الوسائل ١٨ ،جلد ،مؤسسه آل البيت عليهم السﻼم قم.١٤٠٨ ،

 .٢٠محمديان ،بهرام ،حقوق فرزندان از ديدگاه اسﻼم ،سازمان انجمن اوليا و مربيان ،تهران .١٣٧٧

 .٢١مصطفوي ،حسن ،التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،تهران ١٣٦٠ ،ش.

مقاﻻت – حقوق متقابل والدين و فرزند

 .١٣طريحي ،فخر الدين ،مجمعالبحرين ،كتابفروشى مرتضوى ،تهران ،چاپ سوم ١٣٧٥ ،ش.

 .٢٢معتزلي ،ابن ابى الحديد ،شرح نهج البﻼغة ،كتابخانه آيت اﷲ مرعشى قم ١٤٠٤ ،هجرى قمرى.
 .٢٣مكارم شيرازي ،ناصر ،تفسيرنمونه ،دارالكتب اﻹسﻼمية ،تهران ،چاپ اول ١٣٧٤ ،ش.

 .٢٤موسوي همداني ،سيد محمدباقر ،ترجمه تفسير الميزان ،دفتر انتشارات اسﻼمى جامعهى
.٢٥

مدرسين حوزه علميه قم  -قم ،چاپ پنجم.١٣٧٤ ،

موسوي همداني ،سيد محمدباقر ،ترجمه تفسير الميزان ،دفتر انتشارات اسﻼمى جامعهى

مدرسين حوزه علميه قم  -قم ،چاپ پنجم،

٩٥
٩٥
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پيدايش داعش و ادعاي خﻼفت اسﻼمي


معصومه مطهري 

چكيده
با حمله آمريكا به عراق به بهانه مبارزه با تروريسم ،شاخهي القاعـده در عـراق
به رهبري ابو مصعب زرقاوي فعال شد و عمليات انتحاري بسياري در آنجا بـه
وقوع پيوست .او نزديكترين دشمنان خود را شيعيان ميدانـست و مهـمتـرين
هدفش مبارزه با دولت شيعي عراقي بود .وي در سال  ٢٠٠٦در بمباران مواضع
القاعده كشته شد و پس از او ابو عمر بغدادي و سپس ابوبكر بغـدادي رهبـري
اين گروه را كه همزمان با جنگ سوريه بود ،به دست گرفت .بـا فتـواي جهـاد
ايمن الظواهري ،القاعده به سوريه رفت امـا پـس از چنـدي اختﻼفـاتي ميـان
القاعده عراق و القاعده سوريه رخ داد كه سـبب جـدايي ابـوبكر بغـدادي و بـه
وجود آمدن داعش گرديد .داعش هدف خود را احياي حكومت اسﻼمي اعـﻼم
ميكند و براي خليفه ويژگيهايي را برميشمارد كـه آن را تطبيـق بـه ابـوبكر
بغدادي ميدهند.
كليدواژه :داعش ،خﻼفت ،حكومت.

 .كارشناسي ارشد تفسير.
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مقدمه
تاريخ اسﻼم از عربستان با بعثت حضرت محمد صلياﷲ عليه و آله در قرن هفتم ميﻼدي
آغاز شد .محمد صلياﷲ عليه و آله فرستاده خداوند و آخرين پيامبر اوست .پس از رحلت پيامبر
اهل سنت عقيده دارند كه پيامبر اسﻼم شخص خاصي را بهعنوان جانشين خود معرفي نكرد و
بايد مسلمانان خليفه براي خود انتخاب كنند .به همين جهت از ديرباز درصدد تشكيل حكومت
اسﻼمي و جايگزيني خليفه بودهاند.
بر اساس همين باور و انديشه ،در عصر حاضر القاعـده مـدعي احيـاي خﻼفـت اسـﻼمي
گرديد و سپس داعش با جدا شدن از القاعده اين شعار را سرلوحه خود قرار داده تا بدينوسـيله
كارهاي نامشروع خود را توجيه كنند.
اسﻼمي را ازنظر آنها به روش تحليلي ـ توصيفي بيان نماييم.
زمينه شكلگيري داعش
شكل قدرت مشروع در ذهنيت مسلمانان اهل سنت ،خﻼفت اسﻼمي است ،همچنان كـه
ميان اهل تشيع قدرت مشروع در قالب امامت توضـيح دادهشـده اسـت .در ذهنيـت مـسلمانان
خﻼفت گرا و امامت گرا ،هر شكل ديگري از قدرت نامشروع تلقي شـده و همـواره بـر آرمـان
قدرت مشروع اسﻼمي تأكيد شده است .طرح خﻼفت اسﻼمي كه القاعده مـدعي احيـاي آن و
پس از القاعده داعش درصدد احياي آن برآمده است ،تجربه نوين اهل سنت است كه بر بـستر
ذهنيت اسﻼمي كردن قدرت استوار است.

مقاﻻت – پيدايش داعش و ادعاي خﻼفت اسﻼمي

در اين تحقيق بر آنيم تا نحوهي پيدايش داعش و چگونگي احيـاي حكومـت و خﻼفـت

اهل سنت خﻼفت را در سه قالب خاندان اموي ،خاندان عباسي و خاندان عثمـاني تجربـه
كر ده است كه در هر سه دوره خﻼفت در اوج قدرت و پيشروي و تصرف و گسترش سـرزميني
بوده و در دورههاي نظير عباسي به لحاظ علم ،فلسفه و توسعه فرهنگ بشري نقش برجستهاي

٩٧
٩٧
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Freeدر قـاره اروپـا و
جنوب اسپانيا
داشته است .آخرين خﻼفت عثمانيها موفق شده است تا
بالكان تا نزديكيهاي وين ،پايتخت امروز اتريش پيشروي كند.
به همين دليل مسلمانان اهل سنت در حافظه تاريخيشان ،ارتباط تنگاتنگي بين قدرت و
خﻼفت برقرار كردهاند و هرزماني كه در تقابل با سـاير قـدرتهـا ضـعيف مـيشـدند در فكـر
بازسازي خﻼفت ميافتادند .همچنين دخالتهاي اقوام و قدرتهاي غير عـرب كـه در سـقوط
خﻼفتها نقش زيادي داشتند ،سبب تقويت اين انديشه گرديد.
پس از انديشه خﻼفت اسﻼمي ،شيوهي عملي بازسازي اين خﻼفت در ميان انديـشمندان
مطرح گرديد .ابن تيميه تنها شيوه دستيابي به خﻼفت اسﻼمي را امر جهاد ميدانست كه ايـن
انديشه در دوره قدرت غرب و سقوط خﻼفـت عثمـاني ،در دو منطقـه جغرافيـايي خاورميانـه و
شمال آفريقا بهوسيله متفكران اسﻼمي نظير كواكبي ،سيد جمالالـدين اسـدآبادي ،رشيدرضـا،
شيخ محمد عبده و در شبه قاره هند در خط فكري شاه ولي اﷲ دهلوي بازسازي شد و از درون
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
٩٨

آن سه مكتب خﻼفت گرا ظهور كردند:
 ١ـ مكتب اخوان المسلمين در مصر
 ٢ـ مكتب وهابيت در عربستان سعودي
 ٣ـ مكتب ديو بندي در شبه قاره هند
قدرت مشروع در اين هر سه مكتب ،خﻼفت اسﻼمي است و هيچ نوع حكومـت ديگـري
تلقي نميشود .روش و شيوه بازسازي خﻼفت از زاويه جهاد نگريسته ميشود.
بر اين اساس ميتوان گفت كه طالبان نمونـه مكتـب ديوبنـدي ذهنيـت خﻼفـت گـرا و
داعش جديدترين نمونه عربي ذهنيت خﻼفت گرا است كه از درون القاعده ،يكي از گروههـاي
سلفي گراي جهادي ،انشعاب كرده و جهاد را درخشانترين قالب كـه فهـم و هـضم آن بـراي
ديگران دشوار است ،مطرح كردهاند .طالبان ،القاعده و داعش در امر جهاد و ضرورت آن بـراي
بازسازي خﻼفت اسﻼمي وحدت نظر درند ،اما اين وحدت نظر الزاماً وحـدت عمـل و روش بـه
وجود نميآورد.
داعش ابتدا بخشي از القاعده بود كه در عـراق و سـوريه در پـي بـروز بحـران و دخالـت
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خﻼفت گرايياش قصد
نظامي آمريكا در عراق فضاي مناسب براي رشد يافت ،در تداوم
ورود به بخش دوم و غيرعربي خﻼفت را كرد كه در ذهنيتش خراسان بزرگ است ،جـايي كـه
طالبان و متحدان عربش ،مدعي قدرت هستند .تفاوت نگاه القاعده و داعش كه باعـث جـدايي
آنها در سوريه شده و ابوبكر البغدادي خليفه خود خوانده را از جبهه النصره ،وابسته به القاعـده
به رهبري ابو محمد الجوﻻني جدا كرد و به صحنه جنگ قدرت وارد كرد ،به همين دليل بود.
ايمن الظواهري رهبر القاعده بااحساس خطر داعش و قدرت گرفتن آن در سوريه ،ابـوبكر
البغدادي را مفسد و فاقد صﻼحيت خﻼفت اعﻼم كرد و حركت داعش را فتنه ناميد.
اعﻼم خﻼفت از سوي داعش
ابو محمد عدناني سخنگوي رسمي داعش با سخنراني خود در اول مـاه مبـارك رمـضان
خﻼفت داعش را رسماً اعﻼم كرد و ابوبكر بغدادي را بهعنوان خليفـه ايـن تـشكيﻼت معرفـي
داعش باشد( و خذﻻن كفار و شيعه و بدعتگذاران ميداند.
عدناني بر اساس آيه شريفه  ٥٥سوره نور ،خﻼفت و تمكين و امنيت را سـه وعـده الهـي
ميشمارد كه با شرط عبوديت خداوند متعال و عدم شرك تحقق مييابد .او هر حكومتي را كه
فاقد اين شرط باشد حكومت طاغوت معرفي ميكند و تحقق وعدهي

الهي را تحقق اين شرط ميداند .عدناني حقيقت خﻼفت مطرحشده در آيه ،ايـن خﻼفـت
را شامل تمام عالم ميداند و تنها شرط آن را عبودي حقتعالي ميگويد و بر اساس آيه شـريفه ٨
منافقون عزت حقيقي و پايدار را مختص پيامبر و مؤمنين تفسير مكو داعشيان را صاحبان اصلي
عزت و ايمان ميدانند كه هميشه در برابر دشمنان پيروز هستند) .ابراهيم نژاد(٣٧ ،١٣٩٠،٣٦ ،
عدناني در ادامه به اقدامات انجامشده توسط داعش ميپردازد و از آن جمله عدالت ،اقامه
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نمود .عدناني خﻼفت داعش را موجب عزت اسﻼم و اهل سـنت )اهـل سـنتي كـه از پيـروان

حدود ،برقراري شريعت و برگزاري دروس اسﻼمي در مساجد را نام بـرد و درنهايـت مـيگويـد
تنها يك واجب باقيمانده تا توسط داعش برقرار شود و آن خﻼفت است كه واجب كفايي است
و امت اسﻼمي در عدم اقامه آن تاكنون گناهكار بوده است .از اين رو شوراي مجاهدين داعـش
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تصميم به ايجاد خﻼفت ميكنند و تنها شيوه برپايي خﻼفت را
سعي دارند تا روايات منقول از پيامبر صلياﷲ عليه و آله و سلم دربـاره آخرالزمـان را بـر خـود
منطبق كنند تا از اين راه براي خود مشروعيت و مقبوليـت ﻻزم را بـه دسـت آورنـد و قتـل و
غارتهاي خود را توجيه كنند .اين گروه در شبكههاي ماهوارهاي ،سايتهاي اينترنتي ،مجﻼت
و جرايدي كه خودشان منتشر ميكنند ،اين روايات را بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم بر اعمال
خودشان تطبيق ميكنند) .سعادتي(٢٨ ،١٣٩٤ ،
داعش در مجﻼت ،سايتها و گفتوگوهاي خود از خليفـه خودشـان بـا عنـوان »ابـوبكر
البغدادي القرشي الحسيني« ياد ميكند .در برخي موارد كلمه »الهاشمي« را هم بـر آن اضـافه
ميكنند .اين القاب هركدام معناي خاصي در منابع اسﻼمي دارند .نام اصلي وي ابـراهيم عـواد
ابراهيم علي بدري سامرايي ،ملقب به ابو دعاء است .ولي ميتوان گفت آنها عناوين »ابوبكر«،

»القرشي«» ،الهاشمي« و »الحسيني« را با اهداف خاصي به او دادهاند كه به آنهـا اشـاره مـي-
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
١٠٠

كنيم:
»ابوبكر«؛ اين عنوان را به او دادهاند تا يادآور خﻼفت خلفا باشد ،چنانكه گفته شد ،طبـق
اعتقاد آنها ،در آخرالزمان روش خﻼفت خلفا زنده ميشود .با اين اسم ميخواهند خليفه خود را
احيا كننده خﻼفت اسﻼمي در آخرالزمان معرفي كنند.
»القريشي«؛ از نظر شيعه ضروري سـت كـه امـام و خليفـه از قـريش و هاشـمي باشـد،
چنانكه از حضرت علي عليهالسﻼم نقل شده» :انﱠ اﻷئمة من قُرَيشٍ غُرسوا في هـذَا الـبطنِ
من هاشمٍ لَا تَصلُح علَي سواهم و لَا تَصلُح الولَاةُ من غَيرِهم« )شريف الرضـي(٢٠١ ،٤١٤١ ،

امامان از قريش هستند و ريشه در بنيهاشم دارند و غير بنيهاشم صﻼحيت امامت را ندارد.

روايات فراواني بر لزوم قرشي بودن خليفه تا قيامت وجود دارد ،ازجمله روايات نقـلشـده
مانند »اﻷئمة من قريش« يعني امامان از قريش هستند؛ و حديث پيامبر خدا صـلياﷲ عليـه و

آله و سلم كه فرمودند» :لَا يزَالُ هذَا اﻷمرُ في قُرَيشٍ ما بقي منَ النّاسِ اثنَـانِ« )ابـن عقـده

كوفي (١٥٢ ،١٤٢٤ ،يعني هميشه اين امر )خﻼفت( در قريش است تا روزي كه دو نفر از مردم
زنده باشند.

PDF Compressor
مشهورFree
Version
اهـل سـنت بـر لـزوم
اگرچه افرادي قريشي بودن را ضروري ندانستهاند ،اما نظر
قرشي بودن است .پس لقب قريشي براي خليفه داعشي ،پشتوانهاي دارد كه ممكن است براي
مشروعيت دادن به خﻼفت او و تطبيق او با اين روايات باشد.
»الحسيني«؛ در روايات شيعه و اهل سنت واردشده كه كسي كه در آخرالزمان ظهور مي-
كند و زمين را پر از عدل ميكند از نسل امام حسين عليهالسﻼم است .اين امـر در بـين شـيعه
متواتر و متفقعليه است ،مانند حديث حضرت علي عليهالسﻼم از پيامبر خدا صلياﷲ عليه و آله
كه فرمود :لَا تَذهب الدنيا حتّي يقُوم رجلٌ من ولد الحسينِ يملَ ُؤها عدﻻ كما ملئَت ظُلم و جـوراً.
)ابن بابويه» (٦٦/٢ ،١٣٧٨ ،قيامت بر پا نميشود تا اينكه مردي از فرزندان حسين عليهالـسﻼم
قيام كند و زمين را با عدل و داد پر كند ،همانطور كه با ظلم و ستم پرشده است«
و در بين اهل سنت نيز ،اگرچه برخي معتقدند مهدي )عج( از نسل امام حسن عليهالسﻼم
است ،اما رواياتي در منابع آنها آمده كه دﻻلت ميكند بر اينكه حضرت مهـدي عليـهالـسﻼم
المشرِقِ ،ولَوِ استَقبلَته الجِبالُ لَهدمها و اتخَذَ فيهـا طُرُقـاً) «.ابـن طـاووس (٤٢١ ،١٤١٦ ،يعنـي
مردي از فرزندان حسين عليهالسﻼم از مشرق ظهور ميكند كه اگر كوهها در مقابلش بايـستند
آنها را تخريب ميكند و راه را هموار خواهد كرد.
همچنين حديث پيامبر خدا صلياﷲ عليه و آله كه فرمودند» :اگر از عمر دنيا بيش از يك
روز باقي نمانده باشد ،خدا آن روز را آنقدر طوﻻني ميكند كه مردي از فرزندان مرا كه هم نام
من است ،مبعوث كند ،سلمان برخاست و گفت :يا رسولاﷲ! از نسل كدام فرزندتان؟ فرمـود :از
اين فرزندم و با دستش به حسين زد«.
با توجه به اين روايات ،ممكن است لقب »حسيني« براي خليفه داعشي ،بهمنظور تطبيـق
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است؛ مانند حديث عبداﷲ بن عمرو كه گفته است» :يخرُج رجلٌ من ولَـد الحـسين مـن قبـلِ

با اين روايات به او دادهشده باشد تا مردم به خيال اينكه ممكن است اين همان مهدي موعـود
باشد ،براي ياري او رغبت زيادي داشته باشد.
همچنين فضيلت ديگري كه براي بغدادي ذكر ميشود ،فقيه بودن بغدادي است ،بنابراين
ادعا بغدادي ،ليسانس حقوق ،فوقليسانس مطالعات قرآنـي و دكتـراي فقـه دارد) .ابـراهيمزاده،

١٠١
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نتيجه
ازآنچه بيان شد نتايج ذيل به دست ميآيد:
 - ١ابوبكر بغدادي به علت اختﻼف با القاعده سوريه ،جبههي خود را از آنان جـدا كـرد و
گروه داعش را به وجود آورد.
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
١٠٢

 ٢ـ ابوبكر ادعاي خﻼفت اسﻼميكرد و خود را خليفه مسلمين خواند.
 ٣ـ براي شناخت داعش بايد القاعـده را شـناخت و بـراي شـناخت القاعـده بايـد سـلفيه
جهادي را شناخت.
 ٤ـ آنان تنها راه ايجاد حكومت و خﻼفت اسﻼمي را جهاد ميدانند.
 ٥ـ داعش براي خليفه اسﻼمي ويژگيهايي را برميشـمارند و آن را بـر ابـوبكر بغـدادي
تطبيق ميدهند.
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فهرست منابع

 .١ابن طاووس ،علي بن موسي ،التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ،محقق و مصحح :مؤسسه
صاحب اﻷمر؛ اصفهان ،گلبهار ،قم ،مؤسسه صاحب اﻷمر )ع( ١٤١٦ ،ق.
 .٢ابراهيم نژاد ،محمد ،داعش ،قم ،انتشارات داراﻻعﻼم.١٣٩٠ ،
 .٣ابن بابويه ،محمد بن علي ،عيون أخبار الرضا عليهالسﻼم ،ج  ،٢محقق و مصحح :ﻻجوردي،
مهدي ،تهران ،نشر جهان ١٣٧٨ ،ق.
الرزاق محمد حسين ،قم ،دليل ما ١٤٢٤ ،ق.
 .٥سعادتي ،قادر ،نگاه داعش به مهدويت ،نشريه منير  ١٥ ،٢٨بهمن .١٣٩٤
 .١شريف الرضي ،محمد بن حين،نهجالبﻼغه،مصحح :صالح ،صبحي ،قم ،هجرت١٤٤١ ،هـ.ق.
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 .٤ابن عقده كوفي ،احمد بن محمد ،فضائل اميرالمؤمنين عليهالسﻼم ،مصحح :حرز الدين عبـد
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ريشه هاي محروميت تعليمي زنان ١٠٢
 محمدعلي ابراهيمي

چكيده

عنوان اين نوشته »ريشههاي حقوقي ،اجتماعي و فرهنگي محروميت تعليمي زنان« است.

از آنجاي كه زنان كشور ما با محروميت تاريخي تعليمي مواجه بوده اند ،شناخت آن ميتواند

در سياستگذاري آموزشي آينده ثمر بخش باشد .پس سؤال اصلي آن است كه ريشههاي
حقوقي ،اجتماعي و فرهنگي محروميت تعليمي زنان افغانستان چيست؟ بهديگر تعبير ميتوان

پرسيد كه چه عواملي باعث گرديده كه نصف جامعه افغانستان با محروميت تعليمي مواجه شده

اند؟ بهتبع پرسش اصلي سؤالهاي فرعي نيز مطرح خواهد بود كه حقوق ،اجتماع و فرهنگ

چيست؟ و محروميت تعليمي بهچه نوع وضعيتي گفته ميشود؟

از ديد اين تحقيق علل اصلي محروميت تعليمي زنان مربوط بهاوضاع اجتماعي و فرهنگي

ميشود .از لحاظ حقوقي و قواعد موضوعه كشور ،مشكﻼتي در نظام آموزشي زنان وجود ندارد
و ما نياز بهاصﻼح نگاههاي اجتماعي و فرهنگي بهموضوع آموزش زنان داريم.

تمركز اصلي اين تحقيق روي منابع مهم تاريخي است ،تا شكست گذشته مايه عبرت و

درسنامه آينده باشد ،هر چند در برخ موارد از منابع فرعي هم بهره برده شده است .ساختار

بحث در دو فصل )هر كدام حاوي گفتارهاي مناسب ميباشد( سامان يافته است .براي انجام
اين كار فقط از روش كتابخانهاي استفاده بهعمل آمده است.

واژگان كليدي :حقوق ،اجتماع ،فرهنگ ،تعليم و تربيت ،زنان و محروميت.

 .ماسترحقوق جزاوجرمشناسي ،استادمؤسسه تحصيﻼت عالي ناصرخسرو.

مقدمه
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افغانستان كشور توسعه نيافته است .علل زيادي در عقب ماندگي آن دخالت دارد .شناخت

و مرفوع ساختن اين موانع بهدانش و تخصص نيازمند ميباشد .تنها با تعليمات مردان كار

بهفرجام نميرسد .سهم زنان هم بايد ناديده انگاشته نشود .چون زنان همپاي مردان قادر

بهفراگيري و متخصص شدن هستند .ولي در طور تاريخ با محروميت مواجه بودند.

بنابراين جاي اين پرسش است كه چرا زنان افغانستان با محروميت تاريخي در زمينهتعليم

و آموزش رو برو گرديده اند؟ و چه عللي در اين محروميت غير عادﻻنه نقش داشته است؟

دست يابي بهجواب اين سؤال نيازمند تحقيقات مؤثر تاريخي بود كه سعي شده بهكتب

معتبر مورخان صاحب نام مراجعه شده و تورق در صفحات آن انجام شود تا موضوع بهتنقيح در

آيد .ماحصل و نتيجه كار پژوهش آن شد كه قطعا ميتوان گفت علت محروميت تعليمي زنان
كشور در قواعد موضوعه حقوقي يا شرعي نميباشد .زيرا هم در قوانين عرفي و هم در

آموزههاي ديني روي آموزش متوازن تأكيد گرديده است .حتي در احكام شرعي گاهي آموختن
نميباشند.

اما از لحاظ اجتماعي و فرهنگي مسايلي وجو دارد كه ميتواند برخ چالشها و دشواريها

را براي زنان ايجاد نمايد .مثﻼ سنتي بودن جامعه افغانستان و قواعد عرفي كه رنگ و بوي

شرع بهآن داده شده از قبيل ننگ و غيرت بينقش در محروميت تعليمي زنان نميباشد.

ﻻزم بهياد آوري است كه ساختار بحث در دو فصل ترتيب يافته است .فصل نخست

حاوي مطالب كلي ميباشد كه تبيين آن اجتناب ناپذير بود .در فصل دوم به موضوع اصلي
پرداخته شده و راهكار عبور از مشكل بهتحرير در آمده است.
فصل اول :كليات و معلومات عمومي
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برخ فنون و تخصصها بر يك انسان مسلمان واجب ميگردد كه زنان از اين حكم مستثنا

گفتار اول :تعريفات
الف :حقوق

حقوق در لغت عبارت از راست ،درست ،ضد باطل ،يقين ،عدل ،بهره و  ...خواهد بود

)عميد .(٥٢٦ ،١٣٨٥ ،در اصطﻼح به مجموعه امتيازات ،قواعد ،دانش يا بايدها و نبايدهايي

دﻻلت دارد كه براي افراد لحاظ ميگردد يا در يك اجتماع بشري برقرار شده يا در يك مكتب

١٠٥
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صورت حقوق اجتماعي به
آموزشي بهتحليل و تجزيه در ميآيد )ساكت .(١٦١ ،١٣٨٧ ،اگر
گرفته شود ،مقصود مجموعه حقوق فرد در پيوند با جامعه است )صدر افشاري (١٣٨١ ،كه

شامل حق انتخاب و منتخب واقع شدن ،حق رأي يا استخدام خواهد بود.

حق در كاربرد اصطﻼحي خود عبارت از امتياز ،سلطه يا ملكيت است )كريمينيا:مجله

معرفت ،١٣٨٢/٧ ،ش  .(٨٢ ،٧٠چنان كه داين ميتواند شخص مديون را ملزم بهانجام كاري
بكند ،يا از انجام كاري نهي نمايد؛ چون صاحب حق ميباشد.

اما حقوق در اصطﻼح بيشتر معناي مجموعه بايدها و نبايدها را ميدهد كه در يك اجتماع

بشري حاكميت يافته و از هنجارهاي آن بهحساب ميآيد .چنان كه گفته اند حقوق مجموعه

»قوانين ،قواعد و رسوم« ﻻزم اﻻجرايي است كه براي استقرار نظم در يك جامعه انساني وضع

ميشود )سعيديان ،١٣٨٦ :ج  .(٢٥٠١ ،٣يا حقوق عبارت از »دانشي« است كه بهتحليل قواعد
حقوقي و سير تحول و تكامل آن در زندگي انسان ميپردازد )كاتوزيان.(١٤ ،١٣٨٢ ،

در نتيجه ميتوان گفت :حقها مربوط بهانسان است كه در زندگي فردي خود بهآن
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نيازمند ميباشد؛ اما حقوق مربوط بهاجتماع است كه جهت برقراري نظم و دفاع از خود بهآن
محتاج خواهد بود .بههمين خاطر حقها مربوط بهذات انسان است ،ولي حقوق جزء اقتضاي

زيست اجتماعي بوده و عارض بر انسان خواهد بود .لذا اگر اجتماعي نباشد ،سخن از حقوق لغو

ميباشد.

ب :اجتماع

اجتماع در اصل عبارت از عمل يا فرايند گرد آمدن در يك محل خواهد بود )سدر افشاري،

 .(١٣٨١اجتماع يعني جامعه ،كه بهگروه انساني اطﻼق ميشود .چون وقتي انسانها دور هم
جمع ميشوند بهآن اجتماع بشري ميگويند .در يك مفهوم عامتر كلمه اجتماع به گرد آمدن،
تجمع ،اتفاق كردن بر چيزى و يا دستهاى كه براى هدفى مشترك گرد هم جمع شوند ،گفته

مىشوند .اين كلمه در مقايسه با بعضى از كلمات مانند جامعه و امت از هيچ گونه بار سياسى و
عقيدتى برخوردار نيست )بهرامي ،بيتا.(١٦ ،
ج :فرهنگ

فرهنج يا فرهنگ ،در لغت بهمعناى تعليم ،تربيت ،دانش ،ادب ،عقل ،برهان ،معرفت،

نيكويى ،پرورش ،عظمت ،وقار ،حكمت و  ...آمده است) ،نفيسي ،(١٣٤٣ ،در معناى اصطﻼحى
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موئيل كينگ ،از همه
تعريف سا
آن ،صاحبنظران تعاريف متعددى ارائه كرده اند .در اين ميان

جامعتر است .بهاعتقاد وى ،فرهنگ عبارت است از مجموعه معارف ،عقايد ،ارزشها ،هنر،
ادبيات ،نظام سياسى -اجتماعى ،آداب و رسوم قومى ،ابزارها و وسايل زندگى جمعى كه

انسانها در حيات خويش بهدست مىآورند ،و براى نسلهاى بعدى به ميراث مىگذارند

)كينگ ،جامعهشناسى ،ترجمه همدانى ،ص  .(٥ -٥٥از آن جاي كه فرهنگ ،خاستگاه همه
پيشرفتها ،نوآوريها و منشأ همه عقب ماندگى و اندراساجتماعي به شمار مىآيد ،شناخت آن

حايز اهيمت است.

چنان كه قوانين پشتون والي )كليفورد و مري لوئيس ،مرتضي اسعدي (١٣٦٨،٤٢ :كه بر

غيرت افغانيت تأكيد ميكند ،١با اصل حفظ حجاب و لزوم عفاف زنان آميخته گرديده و موجب
انزواي آنان از حضور در اجتماع شده است .در حالي كه قوانين پشتون والي ريشه در عرفيات

دارد ،ولي ضرورت حجاب زنان با تأسيس شريعت اسﻼم تقنين گرديده است .اما بين اين دو

نهاد پل تقلبي احداث گرديده و موجب انزواي زنان شده است .زيرا مفهوم حجاب و عفاف زنان
والي يا غيرت افغاني مانع جدي حضور زنان در اجتماعات ميگردد و آنان را از مشاركت

اجتماعي باز ميدارد.

بههمين خاطر ميبينيم كه در طول تاريخ جرگهها و اجتماعات بهمردان اختصاص پيدا

كرده و از حضور زنان در آن جلوگيري شده است.
د :محروميت تعليمي

محروميت از نظر لغت معناي روشن دارد .چون منظور از آن محروم بودن ،يا بيبهرگي و

نا اميدي ميباشد )دهخدا ،بيتا( .محروميت وضع خاصي است كه موجب كيفيت ويژه در

جامعه ميگردد .ممكن است داراي ابعاد گسترده باشد كه يكي از آن حالتها محروميت

مقاﻻت – ريشه هاي محرومت تعليمي زنان

الزاما محروميت از حضور در جرگهها و حضور در اجتماعات نيست ،در حالي كه سنت پشتون

 . ١نگاه متفاوت بهزن ،روستا نشيني ،بدبيني نسبت بهشهر نشينان ،انتقامگيري ،شجاعت ،عصبيت ،غرور

قومي و مهمان نوازي از جمله سنتهاي رايج در ميان قوم پشتون است كه بهپشتون والي معروفيت دارد.

) نقش اسﻼم در دگرگوني اجتماعي با تأكيد بر افغانستان معاصر ،ص (٤١٩

١٠٧
١٠٧

تعليمي خواهد بود.
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در جامعه افغانستان انواع محروميت قابل حس است .مردم اين سرزمين از جهات بسيار

متنوع اين حالت را احساس و تجربه كرده اند .هر كدام آن اوضاع اثر ويژه خود را در جامعه
گذاشته و با يك نيم نگاهي سطحي قابل فهم ميباشد.

خوش بختانه در حال حاضر آنچه به نظر بسياري از كارشناسان مهم دانسته ميشود،

ميل عمومي به آموزش و ترك سنتهايي است كه همواره مانع آموزش كودكان به ويژه

دختران روستايي در اين كشور ميشده است )بيبي سي ٢٦ :آوريل  – ٢٠٠٩برابر با  ٠٦ثور

 .(١٣٨٨در حال حاضر اين رويكرد كامﻼ محسوس است و اوضاع رو به بهبودي ميباشد .خود
عﻼقمندي دختران بهآموزش دليل بر فايق شدن بر مشكﻼت است.
گفتار دوم :پيشينه شناسي محروميت تعليمي زنان
الف :نقش آموزشي علماي كشور

بر خﻼف آنچه كه تصور ميشود و تاريخ كشور گواه بر آن است ،وظيفه تربيت و تعليم از
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گذشتههاي خيلي دور به عهده علما بوده است .در تاريخ كشور بهكرات تذكر رفته كه در مرحله

نخست علماي دين مصدر آموزندگي و سواد دهي براي جويندگان علم بوده و در حد توان

سعي كرده اند كه اين وظيفه را به ميزان وسع خود بهفرجام برسانند )الفنستون.(١٨٨ ،١٣٧٣ :

نبايد از نظر دور داشت كه از ميان همين تعاليم قرون وسطايي شخصيتهاي برجسته

علمي ،نويسندگان ،فيلسوفان ،مورخان ،طبيان حاذق ظهور پيدا كرده و در امتداد تاريخ داراي

نام و آوازهبلند هستند.

وارتان گريگوريان مينگارد :هر اجتماع بزرگي يك يا بيشتر از يك مدرسه ،مكتب داشت

كه بهوسيله متصديان مساجد حفظ و به وسيله مﻼها اداره ميشد )گريگوريان ،مترجم :عالمي

كرماني .(٩٦ ،١٣٨٨،وارتان خيلي مفصل و بهصورت جزئي وضع فرهنگي و آموزشي گذشته
كشور را گزارش ميدهد كه نقش مﻼها در آن خيلي برجسته است .كليفورد مينويسد:

در روستاهايي كه مدارس دولتي برقرار نيست ،كودكان هنوز هم در مكتبهايي كه در

مساجد تشكيل ميشود درس ميخوانند؛ در اين مكتبها مﻼي ده درس ميدهد و تقريبا

تمامي آنچه كه آموخته ميشود قرآن و تعلميات ديني است )كليفورد ،پيشين.(١١٩ ،

در حال حاضر هم ما شاهد دو نظام آموزشي در كشور هستيم كه تفاوت فقط در اين
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ميباشد كه سيستم آموزشي ديني داراي كميت كيفي است ،ولي
گسترده فاقد كيفيت برخوردار ميباشد.

ب :وزارت معارف و رسالت علمي آن

نقطه تحول و آغاز مدرن شدن معارف در افغانستان بهزمان حكومت شيرعلي خان بر

مي گردد ،براساس تحقيقات كارشناسان يكي از توجهات شيرعلي تحصيل و آموزش و پرورش

بود .قبل از حاكميت او ،هيچ مدرسهاي عمومي و همگاني در افغانستان وجود نداشت؛ آموزش
يا در خانه بود يا در مكتب؛ فقط تعداد معدودي از افغانها روش تحصيلي را در سطح محدودي
دريافت ميكردند كه بهوسيلهاي مبلغين مذهبي صورت ميگرفت .شيرعلي اولين مدرسهاي
عمومي را در زميني در باﻻحصار كابل تأسيس كرد ،كه دو بخش داشت .نظامي و ملكي،

درسهاي ارائه شده بهزبان انگليسي توسط هنديها تدريس ميشد )گريگوريان.(١١٧ :

الفنستون بر اين باور است كه زنان در طبقات باﻻ غالبا نوشتن و خواندن را فرا ميگيرفتند

و برخي قريحة ادبي خوبي داشته اند؛ در عين حال نوشتن براي زن كار مناسبي دانسته نميشد
بعد از مرگ او ،امان اﷲ فرزندش بر كرسي قدرت تكيه ميزند .او با ايجاد وزارت معارف

تﻼش ميكند چهره كشور را متحول ساخته و افغانستان را از جهات مختلف به زنجيره ترقي
وصل كند .در مورد زنان مدرسه ويژهاي تأسيس ميكند كه معروف به مكتب عصمت بود.

بعدها نام آن را مﻼلي گذاشتند .اما در مركز وﻻيات و نواحي كشور هيچ يك از شاهان كشور
موفق به ايجاد آموزشگاه براي دختران نگرديده است.
ج :نوسازي آموزش و پروش در كشور

بازسازي تعليمات در كشور معطوف بهدهه هشتاد خورشيدي است .آن زماني كه افغانستان

با دخالت دول خارجه ميرفت كه از نبرد دست بكشد ،داراي نظام دموكراسي شود ،انتخابات

مقاﻻت – ريشه هاي محرومت تعليمي زنان

)الفنستون ،پشين.(١٨٤ :

برقرار نمايد و بين دولت و مردم مﻼئمت ،تفاهم و هماهنگي بوجود آيد.

با استقرار دولت انتقالي زنگ مدارس بهصدا در آمد ،مردم اميدوار شدند كه ديگر صداي

بمب و دود و باروتي را نخواهند شنيد .شور و شعف همه جاي كشور محسوس بود .شادي و

خرمي و اميد بهدلها جوانه ميزد .عطش كسب دانش چنان شعله ور بود كه دختر و پسر براي
كسب علم از هم سبقت ميگرفتند.

١٠٩
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مساعدتهاي بينالمللي به
مردم بهصورت خود جوش اقدام بهتأسيس مدارس كردند،

شتافت و بسيار چشمگير توازن آموزشي برقرار گرديد .تا جاي كه دختر و پسر بهصورت مساوي
امكان حضور بر سر كﻼس تدريس را يافتند.

تدريجا كار اعمار مدارس و احياي مكاتب نيز شروع شد ،در اقصا نقاط كشور بناهاي هر

چند معمولي ،ولي فراگر عيار گرديد .با اين كه هنوز كمبودهاي جدي در برخي مناطق وجود
دارد ،ولي ديگر آن محروميتهاي كه در زمان حاكميت سﻼطين بود بهحداقل رسيده است.
فصل دوم :علل شناسي محروميت تعليمي زنان

نظر بهآن چه كه در فصل اول گذشت ميتوان پرسيد كه ريشههاي محروميت تعليمي

زنان در كشور چه بوده است؟ بهعبارت ديگر چه علل و عواملي باعث گرديده كه نصف جمعيت
كشور در امتداد تاريخ از نور علم بيفيض مانده و در تاريكي زمان نفس بكشند؟

در مقام پاسخ اين سؤال فرضيههاي زيادي را ميتوان مطرح كرده كه هر كدام بهنوبه

خود عللي محروميت تلقي گرديده و موجب بيسوادي زنان كشور شده است .بهصورت فشرده
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ميشود به فقر عمومي جامعه افغانستان ،مخفي ماندن اصل ارزش علم ،فقدان ابزاركار براي
آموزش ،فقدان اعتدال در رفتار دولت مردان ،تبعيض گسترده در تار و پود جامعه و عدم عﻼقه

مندي زنان بهعلم دانست .اما تحليل اينامر مبتني بر شرح موضوعاتي است كه گمان ميرود

ريشههاي اصلي علت محروميت زنان در آموزش باشد.
گفتار اول :علل حقوقي و شرعي محروميت
الف :موانع حقوقي محروميت تعليمي زنان

 ١ـ قوانين گذشته

بهصورت متعارف وقتي سخن از حقوق بهميان ميآيد ،اشاره بهمجموعه قواعد و مقرراتي

دارد كه در يك جامعه حكومت ميكند )ساكت .(١٦١ ،١٣٨٧:در شرايط عادي متصدي وضع

قوانين در كشورها قوه مقننه ميباشد و كارويژه قوه مجريه تطبيق آن بر جامعه خواهد بود .پس
منظور از حقوق افغانستان ،مجموعه قوانيني است كه دولت عهدهدار وضع و اجراي آن بوده است.

ممكن است اين پرسش مطرح شود كه ريشههاي حقوقي محروميت تعليمي زنان چيست؟

در مقام پاسخ ميتوان گفت بررسي قوانين كشور حكايت از آن دارد كه هيچ گونهقاعدهاي

وضع نشده كه در آن حكم به محروميت تعليمي زنان كرده باشد .از نظام نامه اساسي دولت
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آموزش تأكيد دارد.
متوازن
عليه اماني گرفته تا قانون اساسي  ١٣٨٢كشور همه روي انكشاف
در اين ميان فقط قانون اساسي داوود راجع به موضوع حكم ﻻزم را تقنين نكرده است.

البته معنايش اين نيست كه حكومت جمهوري آن زمان مخالف تعليمات زنان بوده است.
 ٢ـ در قوانين نافذه

خوش بختانه در قوانين نافذه كشور بسيار شفاف موضوع آموزش قاعده سازي گرديده

است .در قانون اساسي جديد بهصراحت گفته است اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر
قانون داراى حقوق و وجايب مساوى ميباشند.

از نظر قانوني دولت مكلف است به منظور تعميم متوازن معارف )آموزش و پرورش ( در

تمام افغانستان  ،تامين تعليمات متوسطه اجبارى  ،پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد .در ماده

بعدي گفته شده كه دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن و انكشاف تعليم براى زنان ،
بهبود تعليم كوچيان و امحاى بي سوادى در كشور ،پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق نمايد

)قانون اساسي ،١٣٨٢ :مواد  ٤٢ ،٢٠و .(٤٣

هيچ نوع تبعيض داراي حق مساوي تعليم و تربيه ميباشند .همچنين دولت سيستم تعليمي
خود را چنين سياست گذاري كرده است:

) (١تعليمات متوسطه )اساسي( در افغانستان اجباري ميباشد .

) (٢تعليمات دورههاي قبل از مكتب ،دورههاي تعليمات متوسطه )اساسي( ،ثانوي،

تخنيكي -مسلكي ،حرفوي  ،هنري ،تعليمات رسمي اسﻼمي  ،تعليمات عالي) ،صنوف سيزدهم

و چهاردهم( ،تربيه معلم و سواد آموزي و سواد حياتي در مؤسسات تعليمي و تربيتي دولتي به
صورت رايگان تأمين ميگردد .

در نتيجه ميتوان گفت هيچ نوع محروميت تعليمي از نظر حقوقي در كشور موضوعيت

مقاﻻت – ريشه هاي محرومت تعليمي زنان

در قانون معارف نيز قانونگذار مقرر كرده است :اتباع جمهوري اسﻼمي افغانستان بدون

ندارد و دختران مثل پسران ميتوانند از مزاياي آموزش بهرهمند گردند.
ب :موانع ديني محروميت تعليمي زنان

چنان كه مشخص است ،در منابع اسﻼمي نيز ضمن آن كه مخالفت با دانشاندوزي

دختران وجود ندارد ،بلكه حتي در برخ موارد حكم بر وجوب آن نيز قاعده سازي گرديده است.

در قرآن كريم ذات علم موجب امتياز دانسته شده است .افتخار آيين اسﻼم در آن است كه
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و اولين آموزگار بشريت است .پيامبر خاتم)ص( نيز براي ياد دادن كتاب خدا و حكمت به نبوت
برانگيخته شده است .در جاي جاي قرآن بدون آن كه تبعيض يا استثناي شده باشد ،بهتفكر،

تعليم و تدبر امر گرديده است.

اين مطلب ميرساند كه از دين سوي استفاده ميشود .آناني كه خود را متوليان آيين حق

معرفي مينمايند ،مشكل بوجود ميآورند .از جهالت مردم سود برده و آنان را در تاريكي زمان

دفن كرده اند .در متن دين هيچ نوع ممنوعيتي يافت نميگردد كه بتوان از آن در جهت
محروميت زنان از آموزش استفاده كرد.

در منابع ديني چنان سخنان ارزشمند و تشويق جانانهاي وجود دارد كه هر خوانندة با

قرائت آن ميفهمد كه تا چه اندازه امر آموزش اهميت دارد .حتي پيامبر طلبگي علم را بر مرد
و زن مسلمان واجب كرده است .اسﻼم براي آن كه امت اسﻼمي را تشويق كرده باشد تا در
راه علم افزايي تﻼش نمايد ،ارزش آن را برتر از خون سرخ شهيدان توصيف كرده است.
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گفتار دوم :ريشههاي اجتماعي و فرهنگي محروميت تعليمي زنان
الف :ريشههاي اجتماعي محروميت تعليمي زنان

بدون هيچ ترديدي جامعه افغانستان در طول حيات خود داراي مشكﻼت فراوان بوده

است .جامعه پراكنده ،چند قومي ،چند زباني ،چند مذهبي و انتفاي مﻼئمت در ميان آنان از
مهمترين مسايلي است كه تأثر جدي در عقب ماندگي آن داشته است.

دليل عمده آن اين است كه زمامداران نتوانستند از اين ظرفيت استفاده مثبت و

بهرهبرداري مفيد داشته باشند .تنوع قومي ،زباني ،مذهبي و  ...در هر اجتماع بشري ميتواند
يك امر مثبت تلقي شده و زمينه ساز بروز استعدادهاي ارزنده و مؤثر باشد؛ ولي حاكمان ضعيف

و ناكار آمد افغانستان از اين معدن ١غني بهرهبرداري نتوانستند )احمدحنبل،ج .(٧٧ ،٢٢

مردم كشور در طول تاريخ و در تاريكي زمان از مزايا و امتياز بسياري مواهب الهي محروم

مانده و استفاده درست از نعمتهاي الهي نبرده اند .در نتيجه جامعه بيسواد ،خرافاتي ،توسعه

 . ١قال رسول اﷲ)ص( :النﱠاس معادنُ كَمعادنِ الْ فضﱠةِ والذﱠهبِ.،
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نيافته ،سرگردان و خشن مانده اند .بي جهت نيست كه كريس

كشوري در تاريكي« تعبير كرده است.
الفنستون مينگارد:

]در افغانستان[ نوشتن را براي زن كار مناسبي نميدانند ،چون ممكن است با استفاده از

اين قابليت بهمكاتبه با دلدادهاي بپردازد )الفنستون ،پيشين .(١٨٤ ،اين برداشت از دانش

آموختگي زنان بهحدي سطحي و سخيف است كه شرم از نوشتن آن ميتوان داشت .ولي اين
واقعيت جامعه افغاني است كه حتي توجه محققان خارجي را هم جلب كرده است.

اين سطح از برداشت سواد آموزي زنان وقتي در لفافه عرفيات ايلي پشتون والي در آيد

)كه نمود آن در كين خواهي است( ،اصﻼ انديشه توسعه فكري زنان را هم از بين خواهد برد.

چون معناي كين خواهي يا »اصل بدل« آن است كه يك مرد ايﻼتي بايد براي جبران ظلم و
خيانت و هتك حيثيتي كه نسبت به او شده از مرتكب شوندة آن ظلم ،خيانت و هتاكي انتقام

بگيرد )كليفورد ،مري لوئيس ،مترجم :مرتضي اسعدي ،پيشين .(٤٣ ،چون ايﻼتي فكر ميكند
بهاين اساس ميتوان گفت يكي از مهمترين ريشه محروميت تعليمي زنان در

برداشتهاي اجتماعي است .جامعه ما به لحاظ برداشتهاي بيپايه نكوشيده اند كه موجبات

روشنايي فكري زنان را آماده ساخته و موانع آموزشي آنان را بر طرف سازند.
ب :ريشههاي فرهنگي محروميت تعليمي زنان

تعليم و تربيت در هر كشوري بزرگترين انتقال دهنده فرهنگ ،تاريخ تمدن ،علم و دانش

از نسلي به نسل ديگر به شمار ميرود .آنچه از دانش بشر در گذر تاريخ به يادگار مانده و به

نسلهاي بعدي منتقل شده و هر نسلي در سايه پيشرفت و ترقي بخشي را به آن افزوده ،فقط

و فقط در سايه تعليم و آموزش بوده است .در جامعه مدرن امروز بسترهاي فرهنگي تهي از

مقاﻻت – ريشه هاي محرومت تعليمي زنان

رفتن دختر يا زن بهمكبت تعرض ناموسي بهاو است.

نظام تعليم و تربيه اصﻼً قابل تصور نيست و هيچ مجموعه انساني نميتوانند بدور از آموزش و

تعليم و تعلم باشند.

اگر منظور از فرهنگ مجموعه باورها ،ارزشها ،آداب اجتماعي ،سنن خوب و بد ،رفتارهاي

عمومي ،شعر ،ادبيات و كنشهاي متفاوت جمعي باشد ،در جامعه افغانستان تمام اين مؤلفهها

نسبت بهزنان حيرت برانگيز است .مثﻼ مردم بهمحروميت ارثي زنان باور دارند ،و زن سهمي از
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ميراث ندارد .دانش اندوزي زنان امر بهوده دانسته شده و بي
آداب اجتماعي نسبت بهزنان تحقير آميز است و هر چند در خانواده و اجتماع توهين شود مايه

افتخار خواهد بود ،زن را مخفي نگهداشتن و در چهار ديواري خانه محبوس كردن فخر آفرين

دانسته ميشود )همان.(١٠٧ :

اين مجموعه بخشي از فرهنگ كشور را شكل ميدهد .در چنين فضاي طبيعي است كه

هيچ عﻼقهاي براي دختران و زنان ايجاد نشود تا وقت خود را صرف دانش اندوزي نمايند .در
فرهنگ جامعه ما دختران و زناني باعث مباهات است كه هنر گلدوزي را بلد بوده و توان كار
براي خانواده و پذيراي از اعضاي خانوار را داشته باشد و قانع ،كم حرف و ساكت باشد.

بهعقيده كارشناسان بزرگ ترين و مهمترين مشكل جامعه زنان كشور در اين است كه

يك نگاه صحيح انساني نسبت بهزن وجود ندارد .زن بهعنوان يك موجود مادون و انسان درجه

دوم و سوم تلقي ميشود .زن در تملك مردان در ميآيد ،ابزاري در دست آنها است و قابليت

اين را ندارد كه انسان هم سطح با مردان باشد ،بهاراده انساني و اختيار خدادادي و حقوقي آنها
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احترام گذاشته نشده و در طرحبرنامههاي زندگي فاميلي و حيات سياسي – اجتماعي ،به
مشاركت آنها اهميت داده نميشود )همان .(٣٠ :،طبيعي است كه در اين حدي از تنزل
انديشي ،زن موقعيت پيدا نكرده و جايگاه خود را در اجتماع احراز نتواند .تا جاي كه موجب

ضياع دهها حقهاي طبيعي ،انساني و اجتماعي او خواهد شد.
فصل سوم :راهكارهاي مبارزه با محروميت تعليمي زنان
گفتار اول :از بين بردن موانع سخت ابزاري
الف :توسعه تجهزات آموزشي

سد سخت ابزاري تعليم و تربيت زنان در گذشته بسيار جدي بود .مهم ترين آن عبارت از

فقدان مكتب براي دختران ،فقدان ابزارهاي آموزشي مثل كتاب و معلم و پراكندگي محيط

زيست يا روستايي بودن ساختار زندگي اجتماعي را ميتوان نامبرد.

مثﻼ در دوران گذشته تا سال  ١٣٢٤در كل افغانستان  ٣٤٦باب مكتب وجود داشته

)فرهنگ (٤٣٩ ،١٣٦٧ :است كه تا سال  ١٣٤٩رقم فوق به  ٣٦٢٥افزايش يافته است .در حالي

كه در همين سال بيش از دو ميليون طفل بين  ٧الي  ١٢سال در كشور موجود بوده كه فقط

 ٢٧در صد آنان شانس رفتن بهمكتب را پيدا كرده و  ٧٣در صد ديگر از نعمت سواد محروم

بوده اند )دولت آبادي.(١٠٥ ،١٣٨٢ :
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در شرايط كنوني كه جامعه ما روند رشد را طي ميكنند ديگر با محدويت گذشته مواجهه

ندارند .به دليل اين كه در اكثر نقاط كشور مكاتب )هر چند ناكافي( براي دختران و پسران ساخته
شده و داراي كادر آموزشي هر چند ضعيف هستند .ممكن است در برخ نقاط كور كشور هنوز
مشكﻼت گذشته وجود داشته باشد ،ولي در اكثر قريب به اتفاق فعﻼ موضوع منتفي ميباشد.

با تشويق نهادهاي ملي و بين المللي جاي اميدواري است كه بسيار سريع نقاط محروم از

مكتب دختران شناسايي شده و كار ساختمان آن نيز شروع شود .ديگر اين موضوع نميتواند

بهعنوان چالش بر فرارروي نظام آموزشي كشور چهره زشت خود را بنماياند.
ب :تربيت مربي

هر چند از دورههاي حكام گذشته اين تﻼش صورت گرفت كه مركز تربيت معلم ١در

كشور داير گرديده و كادر آموزشي كافي فراهم شود ،اما بهدﻻيل مختلفي حتي تا دهه هشتاد

اين ارزوها برآورده نگرديد .گامهاي كه در اين زمينه برداشته شده بود اندك و ناكافي بود.

زمان حكومت نادرخان مكاتب كشور هيچ رشدي نداشته است و آمار سال  ١٣١٤معارف گواه

اين مطلب است )همان.(١٠١ :

از دهه هشتاد تا كنون با اهتمام نهادهاي مؤثر و مساعدت وزارت معارف ،دورههاي متعدد از

نيروي انساني بهفراغت تحصيلي دست يافته و بخش قابل مﻼحظه آنان در مراكز عالي نيز راه

پيدا كرده اند .اگر در گذشته فقدان معلم و ابزارهاي آموزشي مسأله جدي آموزش بود ،اكنون اين
نگراني در حال كاهش يا محو شدن است .حتي از طريق استخدام معلم زن زمينه هر گونه بهانه
تراشي از بين رفته و موضوع به سمت تخصصي شدن در حركت است )پوپل :سايت پزواك(.
ج :فشردگي محيط زيستي
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بههمين علت تأثر مفيد در ترقي معارف نداشت .برخي ديدگاهها حاكي از آن است كه حتي در

در حال حاضر كشور از لحاظ محيط زيستي نيز با گستردگي جامعه و افزايش نفوس

فاصلهها كوتاه و رو بهكاهش است .محيطهاي روستايي بهشدت رو بهوصل شدن بوده و

 . ١در زمان حبيب اﷲ فقط يك دارالمعلمين در كابل ايجاد گرديد) .دولت آبادي.(١٠١ :
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شهركهاي نا منظم در حال پديد آمدن ميباشد .هر چند اين

ولي تهديدي براي نظام آموزشي نيست.

بنابراين دوري مكان آموزشي كه در گذشته يك معضل بود ،ديگر از بين رفته است .براي

دانش اندوزي ﻻزم نيست راههاي زيادي پيموده شود .شور و اشتياق مردم به تعليم باعث

گرديده كه جامعه بهاين چيزها فكر نكنند .امروز دانش اندوزي با انگيزه قوي پيش ميرود و

نيروي محريك جامعه بشري است.

تغيير در روش زيست هم بهوضوح ديده ميشود .مهاجرت بهخارج از كشور و مﻼحظه

زندگي مردمان جهان توانسته است روي مردم ما تأثير سازنده داشته و دگرگوني عميقي ايجاد

نمايد .از زمان اشغال كشور توسط اردوي سرخ شوروي سابق تا حال حاضر جامعه افغانستان
روند تحول جدي را پيموده است .تمام اين دگرگونيها مثبت ارزيابي شده و مايه اميد ميباشد.
گفتار دوم :جدي انگاري موانع فرهنگي محروميت تعليمي زنان

عﻼوه بر آن چه گذشت محروميت تعليمي زنان عواملي ديگري نيز دارد كه بهصورت فشرده
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قابل احصاء ميباشد .مثﻼ ناامني گسترده در تمام نقاط كشور ،فقر گسترده اقتصادي خانوارهاي
افغانستان ،تبعيض نگرش خانوارها ميان فرزندان پسر و دختر ،ازدواج زود هنگام ،وجود عرفهاي

فاسدي كه بعضا رنگ ديني ميگيرد ،استمداد از نهادهاي تأثير گذار مانند شوراي علما و پيش
نمازان مساجد و استخدام زنان در پستهاي متناسب با شأن و منزلت آنان.
الف :فقدان امنيت

يكي از ريشههاي اصلي محروميت تعليمي زنان كه به قوت خود باقي است ،حتي توسعه

يافته ولي كاهش پيدا نكرده است ،نا امني گسترده در سراسر كشور است .اگر وجود امنيت

بهعنوان يك ضرورت فرهنگي تلقي شود و انكشاف جامعه در سايه سار آن جستجو گردد ،از
بين بردن و محو ناامني عامل مهمي در جهت ارتقاي سطح تعليمي زنان خواهد بود.

در گذشته هم اين موضوع مطرح بوده است كه دختران هنگام خارج شدن از منزل

بهصورت جزئي با نا امني مواجهه داشته اند .در دهههاي اخير اين موضوع بسيار جدي در
فراروي زنان خود نمايي ميكند .در جامعهاي كه نظم عامه پيوسته در تزلزل و شكستن است،

نميتوان انتظار داشت راه سعادت را بهآساني طي نمايد.

وجود جنگ و نا امني زحمات چندين نسل را در كشور نابود كرده است ،امر تحصيل

PDF Compressor
Free
Version
خسارات زيادي وارد
ارتباطي
مختل شده ،وضعيت صحي و درماني صدمة ديده و بهراههاي

شده است )آندرهبريگو و اوليويه روآ ،ترجمه :ابوالحسن سروقد مقدم .(٣٨ ،١٣٦٦ :هنوز در
قسمتهاي قابل توجه كشور رسيدگي و بازسازي صورت نگرفته و مشكﻼت بهقوت خود باقي

است .مخصوصا آن قسمتها كه دولت اصﻼ تسلط ندارد .مثل وﻻيات جنوبي كشور.

امروز امينت در رأس امور كشورها قرار دارد و در نهاد اجرايي كشورها شوراي امنيت ملي

در مركز قدرت و تصميمات اساسي قرار دارد و همه مسايل ملي از زاويه امنيتي آن نگاه

ميشود .بنابراين يكي از راهكارهاي توسعه محروميت زدايي تعليمي زنان ،توسعه امنيت
آموزشي آنان است.

ب :فقر گسترده اقتصادي

افغانستان بهدليل كوهستاني بودن و عوامل اقتصادي و سياسي ،از كشورهاي عقب مانده

و فقير جهان بهحساب ميآيد )مهندسي .(٦٧٩ ،١٣٧٠ :فقر در هر بعدي كه باشد زندگي را با

اختﻼل مواجه ميكند؛ اما فقر اقتصادي از رشد و رسيدن بهكمال جلوگيري ميسازد .در حالت
كشور افغانستان در سالهاي متمادي با پديده فقر دست بهگريبان است .قرباني اصلي فقر

افتصادي زنان و دختران بوده اند .خانوارها ناچار شده اند كودكان خود را حتي بهفروش
برسانند ،دختران را زير سن بلوغ به تزويج در آورند .يا حتي عوض خونبها بدهند.

كارشناسان در توصف افغانستان گفته اند :كشور فقير و فاقد تجهيزات ،به استناد آمار

بينالمللي افغانستان يكي از فقير ترين كشورهاي جهان است )آندرهبريگو :پشين.(٣٠ ،

شايد همين فقر ممتد اقتصادي باعث شده باشد كه حكومتهاي افغانستان هيچگاه برنامه

بلند مدت و مشخصي در زمينةتربيت نيروي انساني مورد نياز در سطح ملي ،به نحوي كه
مهارتهاي مورد نياز براي توسعة اقتصادي كشور را دقيقا مشخص نموده و چند و چون

مقاﻻت – ريشه هاي محرومت تعليمي زنان

فقر انسان ناچار است به حداقلها بسنده كند و در آرزوي امور دست نيافتني بماند.

آموزشها و كار آموزيهاي ﻻزم براي حصول بهاين مهارتها را تعيين كرده باشد ،تدوين

نمايد )كليفورد ،پيشين.(٢٣٤ ،

مشكﻼت اقتصادي كه مردم كشور با آن دست بهگريبان هستند بهوضوح آفتاب است،

بهحدي نمايان است كه نياز به گفتن و نوشتن ندارد .فقر اقتصادي است كه مردم ما را
مهاجران اقتصادي ساخت ،آنان را بهاقصا نقاط عالم پراكنده نمود ،تابعيت كشورهاي مختلف را
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بهآنان تحميل كرد ،سرنوشت مردم ما را با مردمان جهان
مشغول گرداندن .فرصت را از انديشيدن بهمسايل مهمتر گرفت .نگذاشت كه طرح اساسيتر

داشته باشند .حق انتخاب و برگزيدن شغل ﻻيق بهحال داشته و بهتناسب استعداد و توانايي
خود حرفه برگزينند.

گذشته از زنان ،حتي مردان نيز با محروميت تعليمي مواجه بوده و فقر اقتصادي باعث

شده كه بخش قابل توجه مردان از راه تعليم باز مانده و توفيق تحصيل نداشته باشند.
ج :عدم درك ارزش آموزش

با اين كه دين مقدس اسﻼم ،چنان بر تعليم و آموزش تأكيد دارد ،كه ارزش رنگ قلم را

برتر از خون شهيدان معرفي ميكند .در منابع اسﻼمي آمده است كه اولين صداي كه بهآسمان

ميرود ،صداي است كه از كشيدن قلم عالم بر روي كاغذ توليد ميشود .قرآن علم را ذاتا

موجب برتري ميداند .وظيفه پيامبران را آموزش و تعليم معرفي كرده است .آموزگار را پدر

معنوي ميداند ،اما هيچ وقت اين فرهنگ غني با قاعدههاي وسيع درميان جامعه ما معرفي
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
١١٨

نشده است.

جاي تأسف است كه ملت مسلمان افغانستان بهاين منبع غني توجه نكرده و اگر قدرت

آموزش و پرورش را داشته ،از كنار آن بهسادگي عبور كرده اند .علم چراغ راه انسان است .هيچ
فرقي بين زن و مرد نميباشد .هر كدام آنان وقتي قدرت بر فراگيري و امكان آموختن را دارند
بايد اهتمام كرده و اين فرصت را از دست ندهند.

بسيار بعيد است كه عموم مردم بهارزش علم آگاه نباشند ،با احتمال ناآگاهي يا كم آگاهي از

ارزش ذاتي علم ،نهادهاي دولتي و ادارات مسؤول بايد اين مشكل را رفع ميساختند .بدون هيچ

ترديدي كوتاهي در اين زمينه صورت گرفته است .مخصوصا از جانب علماي كشور كه نتوانسته يا

نخواسته اند مشعل دار آگاهي دهي و بلندگوي تشويق كردن مردم بهاين سمت باشند.

البته علم آموزي دود چراغ خوردن ،تحمل مشقت ،رنج سفر ،دوري از كانون گرم خانواده

و بردباري در برابر غربت را ميطلبد .علما عمدتا كساني اند كه در زندگي خصوصي با فقر و

محروميت اقتصادي سازگاري پيدا ميكنند .شايد اين تفكر درميان مردم وجود داشته باشد كه
برو در پي نان باش كه تربوزه آب است؛ شايد اين برداشت وجود داشته باشد كه زن اول و

آخرش بايد خانهداري و بچهداري نمايد.
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دختر چه عالمه باشد يا بيسواد در نهايت يك سرنوشت دارند.

برداشتها غلط است .زن آگاه و فهميده بهمراتب از زن بيسواد كارايي اجتماعي بيشتر دارد.

تأثير بهتر در تربيت گذاشته و انديشمندانهتر بهوظيفه خود رسيدگي مينمايند.

هيچ بهانهاي نميتواند موجب محروميت دختران و زنان مسلمان از آموزش و پروش باشد.

حتي گاهي آموختن برخ حرفهها براي انسان واجب ميشود .زن مسلمان هم از اين قاعده

مستثنا نيست .مخصوصا در شرايط كنوني كه زنان براي رفع نيازمندي خودشان بايد برخ

تخصصها را بلد باشند .شرايط گذشته خيلي تاريك بود .مردم در تاريكي زمان گم بودند .روي
اين مﻼحظات آنان ارزش و جايگاه علم را بهدرستي درك نكردند و زنان از اين جهالت

بيشترين ضرر را ديدند.

د :ساير عوامل تأثير گذار

اين تفكر جاهليت از قديم درميان مردم كشور وجود داشته كه از تولد فرزند پسر شادمانتر

ميشوند .بهپسر اعتبار و بهاي بيشتر قايلند .توجه بيشتر بهفرزند مذكر دارند .ولي دين اين رويه

انساني ميباشد .خداوند انسانيت را كرامت داده است ،نهمرد بودن يا زن بودن را .در هيچ جاي
قرآن نيامده كه موردي بر نقص وجودي زن يا برتري مرد داشته باشد .با اين كه مردم ما

مسلمان هستند ،اما از اين آموزه اسﻼمي مغبون مانده اند.

پيامبر اسﻼم بسيار كوشيد كه مردم را متوجه اين برداشت غلط نمايد و آنان را برحذر دارند.

بهپدران سفارش كرد كه وقتي از سفر آمديد بهفرزندان خود هديه بياوريد و اول هدايايي دختران

را بدهيد .اين يعني لزوم تكريم زن .ارج نهادن بهمقام و منزلت زن كه بهعنوان يك تكليف
اخﻼقي مطرح است .ولي افسوس كه هيچ وقت ما بهاين شناخت دست نيافتيم و بهآن بها نداديم.

سابقا كشور افغانستان با تعادل جمعيت زن و مرد مواجه نبود .تولد دختران در خانوادهها
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را برنميتابد .شرافت و ارزش انساني با اين طرز فكر مخالف است .اين روش بر خﻼف كرامت

كمتر انجام ميشد .اين امر باعث تقاضاي زود هنگام و خاستگاري از دختران در سن و سال
پايين ميگرديد .آيا ازدواج زود وقت مانع تحصيل آنان ميگرديد؟ بهعقيده اين نگاره وقتي

موضوع از بيخ منتفي باشد ،طرح اين پرسش هم موضوعيت ندارد .چرا كه حتي كودكان پسر

هم امكان رفتن بهمكتب را نداشتند ،چون غير از شهر كابل ساير بﻼد كشور مكتبي براي
دختران نساخته بود تا تزويچ زود هنگام مانع تحصيل آنان شناخته شود .اما در شرايط كنوني
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كه مكتب ويژه دختران است شايد اين فرضيه درست ارزيابي

منكوحه در كﻼسهاي درس ديده شده و حضور آنان مثبت ارزيابي ميگردد.

بيشترين موانع تحصيلي زنان عرف جامعه افغانستان است .عرفي كه سابقه ژرف داشته و

تدريجا رنگ ديني بهخود گرفته است .البته دين بهعرف رنگ نميدهيد ولي متديينان در توجيه

آن از دين سوي استفاده مينمايند .در جامعه افغانستان از عرف بهعنعنه تعبير ميشود .طبق

ديدگاه كارشناسان ميتوان گفت بيشترين سد يا علل محروميت تعليمي زنان بوده است.

در افغانستان رعايت اصل حجاب زنان يك حكم شرعي است .در قرآن كريم صراحتا مورد

حكم قرار گرفته است )النور .(٣١ :با اين كه حدود حجاب را علما بهوضوح بيان كرده اند؛

)مسأله  ،٨٣٤رساله عمليه( ولي عرف افغانستان چنان شدت بهخرج داده كه عمﻼ موجب

مشكﻼت براي زنان گرديده است )كليفورد ،پيشين .(١٠٧ ،پوششي كه براي زنان بالغ در كشور

ما رسم است يك عنعنهاي بيش نيست و اصﻼ مبناي شرعي ندارد.

در افغانستان بيرون آمدن دختران و زنان بالغ از منزل ننگ حساب ميشود و براي آن كه

سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
١٢٠

مرد بيغيرت شناخته نشود و در چشم ديگران بيننگ معروف نشود سعي ميكنند دختران و
زنان را تحت كنترل داشته و يا برخ موانع را بر فراروي آنان اعمال نمايند .بههمين خاطر در

جاهاي كه حتي مدرسه دخترانه است اجازه نميدهند كه از كﻼس ششم يا نهم بهبعد ادامه

تحصيل دهند.

چنين عرفهاي در طول تاريخ موجب سوء رويه و معاشرت با زنان گرديده و در ميان

خانوارهاي جامعه ما ،مردان به حد اعﻼ درجه مرتكب خشونت عليه زنان و فاميل خويش

گرديده و بهبيماريهاي خطرناك سوء معاشرت مبتﻼ شدند )رحماني.(٣٦ :

پس شناخت اين عوامل در جامعه ﻻزم است جدي گرفته شود و در جهت زدايش آناقدامات

متناسب و مؤثر انجام شود تا نتيجه مفيد ،ارزشمند كاربردي از آن حاصل گردد .از بين بردن آن
عرفها كه قرنها در جامعه حضور داشته كار آساني نيست ولي امكان پذير ميباشد.
گفتار سوم :اجتناب از روشهاي حساسيت بر انگيز
الف :اجتناب از افراطيت

بهطور كلي در زندگي رويه افراط و تفريط خصلت موفقي نيست .انسان بر سبيل اعتدال

ميتواند مؤثر و مفيد باشد .عقﻼنيت بشر حكم ميكند كه از زيادهروي در هر روندي كه باشد
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افراطيت در
خودداري شود .در افغانستان جادهها هميشه يك طرفه است.
اجتماعي اعمال ميشود كه دليل نا موفقيت ارزيابي ميگردد.

بهباور كارشناسان نهضت گشوده پنجره روشنايي بر فراروي مردم افغانستان از دوران

شيرعلي ،حبيب اله و امان اﷲ خان شروع شد ،ولي آنان هرگز موفقيت بدست نياوردند .دليل

شكست آنان چيز غير از افراطيت نيست .آنان همه چيز را يك شبه ميخواستند متحول سازند.
در مورد افراط در عمل كرد دولت ،ديدگاه اهل نظر اين است كه:

يكي از تحوﻻت با اهميت اجتماي در آغاز نيمه دوم قرن بيستم ،تغييري است كه در

موقف زنان رخ ميدهد .در اواخر دهة پنجاه ]ميﻼدي[ نهتنها حجاب برداشته شد ،بلكه بهزنان

امكان داده شد تا آهستهآهسته از چهار ديواري خانهخارج شده و در فعاليتهاي اجتماعي سهم
بگيرند )طنين ،پيشين ،طنين.(١١٩ ،

اين كه دولت ميآيد براي رشد فكري زنان از حجاب شروع كرده و پوشش سنتي بانوان

را با تجدد در تقابل ميبيند جاي تعجب است .آيا واقعا عريان كردن زنان ميتواند جبران كننده
برو كار كند كه هندوانه آب است .خيلي واضع است كه راه مدرن كردن كشور عريان سازي
زنان و خارج كردن آنان از پرده حجاب و عفاف نيست و ساختار اجتماعي آن را بر نميتابد.

اين چيزي است كه حتي غيرت زنان كشور هم آن را نميپذيرد .چنان كه خانم حفيظه

حسان رفتار شاهان با زنان در قالب اعطاي آزادي بهزنان را ظلم تاريخي توصيف ميكند و آن

را حركتي در جهت فساد اخﻼقي زنان ميداند .او ميگويد:

به دستور امان اﷲ خان كارمندان لباس غربي پوشيدند و آموزش كودكان در مدارس دولتي

بهصورت اجباري در آمد و چادر از سر زنان برداشه و ساير قوانين بهپيروي از غرب بهتصويب

رسيد .آموزشهاي غربي بهزنان و سپس اعزام آنان بهغرب آغاز شد .اما زنان نيز در كنار ساير
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بيكاري ،بيسوادي ،قحطي و كاستيهاي اقتصادي باشد؟ در اينحال است كه ميتوان گفت:

مردم بهمبارزه با اقدامات امان اﷲ خان پرداختند كه منجر بهسقوط وي شد )حسان.(٦٦٧ :

از اين نوع نگرش استفاده ميشود كه خود زنان از عملكرد دولت ابراز نارضايتي داشته و

آن را نوع بيحرمتي نسبت بهخود تلقي كرده اند .تندروي در هر سطحي كه باشد مفيد بهحال

اجتماع نيست و ارزش تحميل ندارد.

ب :احترام به خطوط قرمز مردم
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ظاهر ممكن است
در افغانستان حساسيت ناموسي بسيار باﻻ است .هر چند

نشود ولي در نهان يك واقعيت اجتماعي ميباشد .آن چه كه اين احساس را تحريك ميكند

آموزش مختلط دختر و پسر ميباشد .از گذشته با اين موضوع دقت نشده و تحصيل در محيط

مختلط دنبال شد است .شاهان تجدد طلب اصﻼ بهاين موضوع توجه نكرده و با تحميل آن

عمﻼ بهزنان آسيب رسانده اند.

طبق نوشته صاحب نظران آموزش مختلط دختر و پسر از سال  ١٣٣٧شمسي آغاز شده ك با

همكاري گروهي از دانشسراي عالي تربيت معلم دانشگاه كلمبيا انجام گرفته است )كليفورد،

 .(١٢١در كشوري كه حساسيت ناموسي بهشدت باﻻ است طبيعي ميباشد كه زنان اجازه تحصيل

نمييابند .در حال حاضر طﻼقهاي كه انجام ميشود علت اصلي آن اختﻼط آموزشي و تقاضاي

زن جهت حضور در كﻼسهاي است كه زنان و مردان يك جا درس ميخوانند.

اين نوع محيطها را ميتوان خطوط قرمز مردم تلقي كرد .آموزش مختلط فقط رضايت

غربيها و غرب زدهها را بدست آورده و خدمتي براي زنان نبوده است .در كتاب ظهور
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
١٢٢

افغانستان نوين آمده كه :تﻼشهاي امان اﷲ در جهت تأمين حق تحصيل عمومي براي زنان

و حق رفتن در انظار عمومي بدون برقع عمﻼ بهمزاج عناصر مذهبي نامطلوب آمد .حتي آرزوي
امير براي اين حق بهزنان كه موهاي خود را بهعنوا مد قيچي بزنند در سنت افغانان زشت تلقي

شد .موي زن و قتي بريده شد صرفا موجب بد نامي او ميشد )گريكوريان ،پيشين.(٣٢٤ ،

با وجود اين اخﻼقيات اجتماعي ريشهدار ،اصرار كردن در نوسازي فرهنگي و آموزشي،

مخصوصا براي زنان كار آساني نميباشد .چون واكنش اجتماعي را بههمراه خواهد داشت .در حال

حاضر نهادهاي تمويل كننده خارجي كه هدف ارتقاي سطح آموزشي زنان را دنبال ميكنند با اين
معضل مواجه دارند .آنان در جاده يك طرفه روان هستند .اقتضائات جامعه را در نظر ندارند و

بهنوعي افراطگرايانه كار خود را دنبال ميكنند كه عاقبت خوبي براي آنان انتظار نميرود.
ج :اجتناب از مواجه با عناصر مذهبي

بدون هيچ ترديدي عناصر مذهبي نفوذ بسيار قوي در ميان توده مردم دارند .جامعه اعتماد

و پيوند ناگسستني با آنان داشته و شديدا شنوندة و پذيرنده افكار و گفتار آنان هستند .در
گذشته هم دولت تﻼش زياد كردند كه از نفوذ اجتماعي آنان بكاهد ،ولي موفقيتي بدست

نياورد .در شرايط كنوني نيز برخي خيزشهاي نو انديشانه و روشنفكرانهاگر بهصورت افراطي
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دنبال شود ،احتمال واكنش در مقابل آن بعيد بهنظر نميرسد .با اين
مسير حق و درستي ميباشد ،ولي كار ناسنجيده و احساسي منطقي نميباشد.

كساني كه قصد خدمت بهجامعه زنان كشور را دارند ،فقط با حركت متوازن خواهند توانست

كمك بهاين بخش جامعه نمايند .هر گونه سرسختي و سماجت بيفايده و ناكار آمده خوهد بود.
خﻼصه

در يك جمع بندي كلي ميتوان گفت زنان در افغانستان با محروميت تاريخي مواجه بوده

اند كه در بعد آموزش نمود عيني دارد .در گذشته آموزش با كاستيهاي فراوان همراه بوده و

بهدور ار ميعارهاي كارشناسي شده و سنتي دنبال ميگرديد .بههمين علت مردان نفع قابل
توجهي از علم نبردند ولي زنان بيشتر از نعمت سواد محروم شدند.

با آغاز دورههاي نو انديشي كوشش گرديد كه اين مشكل حل شود .كرسي داران كشور در

تكاپو افتادند ولي فعاليت آنان بسيار ناچيز بهنظر ميآيد .تا جاي كه خيزش علمي آنان مأثير قابل

توجه نداشت .اين روند ادامه يافت تا آغاز قرن بيست كه كشور دچار بحرانهاي ممتد گرديد .كار

شايد در بدوي امر بهنظر آيد كه علت اصلي محروميت تعليمي زنان موانع حقوقي،

اجتماعي ،فرهنگي و ديني بوده است ،ولي با كاوش در گذشته ميتوان نتيجه گرفته كه از نظر

حقوقي و ديني اين فرضيه منتفي است ولي موانع فرهنگي و اجتماعي را نميتوان منكر گرديد.

بعد از دهه هشتاد خورشيدي كه جامعه جهاني در امر ثبات سازي كشور مداخله ميكند،

خدمات آموزشي ﻻزم ارائه ميگردد ،تدريجا سايه وحشتناك بيسوادي رخت بر بسته تا
افقهاي دور رانده ميشود .در اين ميان زنان نيز فرصت مييابند كه راه تعليم را در پيش
گرفته و از نعمت سواد بهرهمند گردند.

مقاﻻت – ريشه هاي محرومت تعليمي زنان

آموزش همچنان مختل مانده و تمام هم مردم بهسمت گذر از بحران معطوف گرديد.

١٢٣
١٢٣

فهرست منابع
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اسﻼمي ،محمد علي،فرهنگ و شبه فرهنگ  ،انتشارات شركت سهامي كتاب ،چاپ اول  ،١٣٩٤تهران.
آندرهبريگو و اوليويه روآ ،ترجمه :ابوالحسن سروقد مقدم ،جنگ افغانستان ،آستان قدس رضوي ،چاپ اول .١٣٦٦
انديشمند ،محمد اكرم ،آمريكا در افغانستان ،بانگاه انتشارات ميوند.١٣٨٤ ،
بهرامي،قدرت اﷲ و محمد رضا مؤمن ،نظام سياسى اجتماعى اسﻼم.،
حسان :حفيظه ،مجموعه مقاﻻت دومين سمينار افغانستان،وزارت امور خارجه ،چاپ .١٣٧٠
دفتر همكارى حوزه و دانشگاه در آمدى بر جامعه شناسى اسﻼمى .،انتشارات سمت ،تهران ،بيتا.
دولت آبادي ،بصير احمد ،شناسنامه افغانستان ،چاپ دوم  ،١٣٨٢ناشر محمد ابراهيم شيريعتي،تهران.
رحماني ،سيد عبدالوهاب ،بنيادهاي فكري نوسازي سياسي افغانستان ،رونه ،چاپ اول ،١٣٨٣
رحيمي ،محمد ،آمريت تحقيقات معاريف ،تاريخچه تعليم وتربيه مدرن در افغانستان.
رشتيا ،سيدقاسم ،افغانستان در قرن نزده ،چاپ پيشاور ،مركز نشر ميوند ،سال. ١٣٧٧
ساكت ،محمد حسين ،حقوق شناسي ،تهران،نشر ثالث.١٣٨٧ ،
ساموئل كينگ ،جامعهشناسى ،ترجمه مشفق همدانى ،بيتا.
سعيديان ،عبدالحسين ،دايراة المعارف ،ج  ،٣ناشران ،علم و زندگي – آرام ،تهران ،چاپ دوم .١٣٨٦
صدر افشاري و ديگران ،فرهنگ فارسي معاصر ،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد.١٣٨١ ،
طنين ،ظاهر،افغانستان در قرن بيستم،انتشارات عرفان )محمد ابراهيم شريعتي(ايران ،چاپ دوم .١٣٨٤
عميد ،حسن ،فرهنگ فارسي عميد ،انتشارات امير كبير ،تهران.١٣٨٢ ،
عميد ،حسن ،فرهنگ فارسي عميد ،انتشارات امير كبير ،تهران ،چاپ مكرر.
فرهنگ ،محمد صديق ،افغانستان در پنج قرن اخير ،ناشر انجينر احسان اﷲ مايار ،پاكستان.١٣٦٧ ،
الفنستون ،مونت استوارت ،محمد آصف فكرت ،افغانان جاي فرهنگ و نژاد ،آستان قدس رضوي،
بنياد پژوهشهاي اسﻼمي.١٣٧٤ ،
كاتوزيان ،ناصر ،مقدمه علم حقوق ،چاپ هفتم  ،١٣٨٢شركت سهامي انتشارات ،تهران.
كريس چانسون ،مترجم :نجله خندق ،افغانستان كشوري در تاريكي،
كريمينيا،محمد مهدي ،حقوق،حق و اقسام آن،مجله معرفت ،١٣٨٢/٧ ،شماره .،٧٠
كليفورد ،مري لوئيس ،مترجم :مرتضي اسعدي ،سرزمين و مردم افغانستان ،شركت انتشارات علمي و
فرهنگي ،چاپ اول .١٣٦٨
مركز فرهنگي نويسندگاه افغانستان ،متن كامل قوانين اساسي افغانستان ،چاپ اول .١٣٨٤
منصوري ،جواد فرهنگ ،استقﻼل و توسعه ،وزارت امور خارجه ،چاپ ١٣٧٥
مهندسي ،عليشاه افشار ،اهميت راهها در مسايل اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و سوق الجيشي افغانستان،
مجموعه مقاﻻت دومين سمينار افغانستان،وزارت امور خارجه ،چاپ .،١٣٧٠
نفيسي ،علي اكبر ،فرهنگ نفيسي ،انتشارات خيام ،تهران ،چاپ اول .١٣٤٣
وارتان گريگوريان ،مترجم :عالمي كرماني ،ظهور افغانستان نوين ،انتشارات عرفان ،چاپ  ،١٣٨٨تهران.
واعظي ،حمزه ،افغانستان و سازمانهاي ناقض هويت ملي.
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دل نوشتههاي ابريشمي
شعرهاي ابريشمي
نوجوان سﻼم

تهيه و تنظيم :آمنه غفاري
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قاب ابريشمي
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قاب ابريشمي
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گزارش

 مناسبتهاي ديني و فرهنگي
 نشست علمي
 مسابقات فرهنگي
 گزارش خبري
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كرامت انساني
نشست علمي حقوق و كرامت انساني »حقوق و

در انديشه شهيد مزاري«

نشست علمي »حقوق و كرامت انساني در انديشه شهيد مزاري« در سالن كنفرانس شهيد مطهري ،مجتمع آموزش

عالي فقه )مدرسه حجتيه( با حضور كارشناسان ،استاد حميد زكي ،استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر ،دكتر محمد

عوض اعتمادي ،محقق و پژوهشگر ،دكتر جواد محسني ،محقق برگزار گرديد.

اين نشست از سوي جنبش عدالت خواهي افغانستان و مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت ،روز سه شنبه ١٥

حوت  ٩٦با حضور علما ،اساتيد ،دانشجويان ،به مناسبت بيست و سومين سالگرد رهبر شهيد ،حجت اﻻسﻼم شهيد
مزاري رهبر فقيد حزب وحدت اسﻼمي در شهر مقدس قم برگزار شد.

آقاي فياضي دبير نشست علمي با طرح موضوع »حقوق و كرامت انساني در انديشه شهيد مزاري« ،به

تبيين موضوع پرداخت .سپس كارشناسان ،حقوق و كرامت انساني را در انديشه شهيد مزاري به تناسب طرح
سوال مورد بحث و تحليل قراردادند.

گفتني است از بيست وسومين سالگرد رهبر شهيد ،در شهرهاي مختلف جمهوري اسﻼمي ايران ،با برگزاري

نشستهاي علمي ،فرهنگي و مجالس گراميداشت ،از سوي مهاجرين ،فرهنگيان ،علما ،دانشجويان و ساير اقشار ،در

سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
١٣٨

مساجد ،حسينيه ها ،مراكز علمي و دانشگاهي تجليل به عمل آمدند .در شهر مقدس قم نيز چندين برنامه در
تجليل از رهبر شهيد از سوي اقشار و نهادهاي مختلف علمي و سياسي برگزار گرديد.

نشست علميحقوق بشردوستانه
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در عصر مهدويت

گزارش

نشست علمي حقوق بشردوستانه به مناسبت ميﻼد مسعود قائم آل محمد ،حضرت مهدي موعود
)عج( با حضور كارشناسان ،حميد زكي ،محمدحسين مظفري ،محمدعلي ابراهيمي برگزار شد.
اين نشست از سوي مؤسسه تحصيﻼت عالي ناصرخسرو و مركز فرهنگي – اجتماعي
بشارت ،روز پنجشنبه  ١٣ثور  ،١٣٩٧با حضور اساتيد و دانشجويان در مؤسسه تحصيﻼت عالي
ناصرخسرو ،در وﻻيت دايكندي با تﻼوت آياتي از قرآن كريم برگزار شد.
دبير علمي نشست ،آقاي يحيا عرفان ،به تبيين موضوع پرداخته و پرسشهايي را در
ارتباط با حقوق بشردوستانه مطرح نمودند؛ و سپس كارشناسان به ترتيب در مورد مفهوم
شناسي و چيستي حقوق بشردوستانه ،حقوق بشردوستانه در آموزههاي مهدويت ،موعودگرايي و
حقوق بشردوستانه به تبيين و بررسي موضوع پرداختند و در پايان كارشناسان به پرسشهايي
در ارتباط با حقوق بشردوستانه كه از سوي دانشجويان مطرح شدند ،پاسخ گفتند.
اين نشست علمي ،با جمعبندي دبير علمي نشست و دعائيه استاد عوضعلي رباني پايان يافتند.
گفتني است كه اين نشست علمي با توجه به سوالهاي مطرحشده در مورد حقوق
بشردوستانه در عصر مهدويت و با هدف ترويج فرهنگ مهدويت برگزار شد كه با استقبال خوب
دانشجويان مواجه شدند.

١٣٩
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احياي هويت
علمي»
نشست

به مناسبت رحلت مورخ معاصر
حاج بصير احمد دولت آبادي
نشست علمي »احياي هويت« به مناسبت رحلت حاج بصيراحمددولت آبادي ،محقق و

مورخ معاصر با حضور اساتيد و دانشجويان مؤسسه تحصيﻼت عـالي ناصـر خـسرو ،در

شهر نيلي برگزار شد.

اين نشست علمي به پاس گراميداشت روح مرحوم حاج بصير احمد دولت آبـادي و

تجليل از مقام مجاهدتهاي فكري وي در راستاي »احيـاي هويـت« و روايـت رنجهـاي

ناگفته بي شمار مردمش از سوي مؤسسه تحصيﻼت عالي ناصـر خـسرو ،دانـشجويان و
سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦

اساتيد اين دانشگاه برگزار گرديد.

در اين نشست علمي ،استاد حميد زكي و استاد محمد نوري در باره آثار ،تاليفـات و

چهره ماندگار دولت آبادي و نقش آن در روايـت رنجهـاي مـردم در راسـتاي »احيـاي

هويت« فراموش شده سخنراني كردند.

گفتني است مرحوم دولت آبادي در ديار غربت به عمر  ٦١سـالگي در اثـر بيمـاري

سرطان در كانادا ١٧ ،عقرب  ،١٣٩٨چشم از دنياي فاني فرو بـست و آثـار گرانـسنگي
مربوط به هويت بخشي قوم و تبارش از خود برجاي نهاد.

مرگ او درغربت ،اسناد ارزشمندي چند دهه مبارزات مردم و ناگفته هـاي مهمـي را

در ارتباط با جريانات سياسي و رهبران جهاد و مقاومت كشور باخود برد.

ساده زيستي و سـختكوشـي ،صـميميت و بـي آﻻيـشي ،از مهـم تـرين خـصلتهاي

شخصيتي دولت آبادي بـود و او آثـار گرانـسنگي را برجـاي نهـاد ،آثـاري كـه از وي
شخصيت نيك نام و پرآوازه ساخت.

از جمله آثار منتشر شده مرحوم دولت آبـادي» ،شناسـنامه افغانـستان« ،شناسـنامه

١٤٠
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مراسم گراميداشت ميﻼد مولود كعبه حضرت علي ابن ابيطالب )ع(

گزارش

گزارش مناسبتهاي ديني ومسابقات فرهنگي

مراسم گراميداشت سالروز ميﻼد مولود كعبه حضرت علي بن ابيطالب )عليهالسﻼم( با حضور
گسترده علما ،فرهنگيان و اقشار مختلف برادران و خواهران در مسجد جامع بازار سرتيغان،
برگزار شد.

اين مراسم از سوي مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت ،شوراي علماي ولسوالي كيتي به

هدف تجليل و گراميداشت ميﻼد مسعود حضرت موﻻي متقيان حضرت علي بن ابيطالب

)عليهالسﻼم( با برنامههاي متنوع سرود ،سخنراني ،مداحي و مقاله با مشاركت وسيع گسترده
برادران و خواهران روز جمعه دهم حمل برگزار شد.

در اين مراسم رييس شوراي علماي ولسوالي كيتي ،حجتاﻻسﻼموالمسلمين آقاي

راشدي و نيز ديگر سخنرانان در مورد فضايل امام علي )عليهالسﻼم( سخنراني نمودند و بر

الگوپذيري از عدالتگستري ،رفتار و فضايل آن حضرت تأكيد كردند.

گفتني است مراسم تجليل از سيزدهم رجب سالروز ميﻼد مسعود امام پرهيزگاران در

حسينيهها ،مراكز علمي و فرهنگي در مركز وﻻيت دايكندي و ديگر ولسواليهاي اين وﻻيت
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نيز برگزار شد.

همچنين مراسم گراميداشت سالروز ميﻼد مولود كعبه ،حضرت علي بن ابيطالب
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)عليهالسﻼم( با حضور والي وﻻيت دايكندي و ديگر مقامات دولتي ،علما و اساتيد دانشگاه،
فرهنگيان و دانشجويان و ساير اقشار مختلف مردمي در مسجد جامع بازار شهر نيلي ،مركز

وﻻيت دايكندي برگزار گرديد.

اين مراسم از سوي مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت ،شوراي علماي ولسوالي كيتي به

هدف تجليل و گراميداشت ميﻼد مسعود حضرت موﻻي متقيان حضرت علي بن ابيطالب

)عليهالسﻼم( با برنامههاي متنوع سرود ،سخنراني ،مداحي و مقاله با مشاركت وسيع و گسترده
برادران و خواهران روز جمعه دهم حمل برگزار شد.

در اين مراسم رييس شوراي علماي ولسوالي كيتي ،حجتاﻻسﻼموالمسلمين آقاي

راشيدي و نيز ديگر سخنرانان در مورد اما علي )عليهالسﻼم( سخنراني نمودند و بر الگوپذيري

از رفتار و فضايل و عدالتگستري آن حضرت تأكيد كردند.

گفتني است مراسم تجليل از سيزدهم رجب سالروز ميﻼد مسعود امام پرهيزگاران در

حسينيهها ،مراكز علمي و فرهنگي در مركز وﻻيت دايكندي و ديگر ولسواليهاي اين وﻻيت
نيز برگزار شد.
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مراسم گراميداشت سالروز بعثت پيامبر بزرگوار اسﻼم در
مسجد جامع بازار شهر نيلي ،مركز وﻻيت دايكندي
مراسم گراميداشت سالروز بعثت پيامبر بزرگوار اسﻼم حضرت محمد مصطفي
)صلياﷲ عليه و آله( با حضور والي وﻻيت دايكندي ،اساتيد حوزه و دانشگاه،
مسئول دفتر آيتاﷲالعظمي كابليِ و آيتاﷲالعظمي فياض ،رياست حج و اوقاف،
طﻼب و دانشجويان و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع بازار شهر نيلي ،مركز
وﻻيت دايكندي برگزار شد.
كوثر ،مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت ،دفتر امامجمعه شهر نيلي و ديگر نهاهادي علمي

گزارش

اين مراسم از سوي دفتر حضرت آيتاﷲالعظمي محقق كابلي ،بنياد فرهنگي
و فرهنگي  ،در روز شنبه بيست و هفتم رجب المعظم ،به هدف تجليل از عيد سعيد مبعث،
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با برنامههاي متنوع سرود ،سخنراني ،مداحي و مقاله با مشاركت وسيع اقشار مردمي
برگزار شد.
در اين مراسم والي وﻻيت دايكندي ،رييس حج و اوقاف و مسئول دفتر آيتاﷲالعظمي
فياض و نيز ديگر سخنرانان در مورد بعثت پيامبر مكرم اسﻼم حضرت محمد مصطفي
)صلياﷲ عليه و آله( و اهداف بعثت رسوﻻن بهتفصيل سخنراني كردند.
گفتني است مراسم تجليل از عيد سعيد مبعث ،در حسينيهها و مراكز علمي و
فرهنگي در ولسواليهاي وﻻيت دايكندي نيز برگزار شد.
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مراسم گراميداشت سالروز وﻻدت مسعود قائم آل
محمد ،مهدي موعود )عج( در كيسو ،ولسوالي كيتي از
توابع وﻻيت دايكندي
مراسم گراميداشت سالروز ميﻼد مسعود حضرت حجت ابن الحسن مهدي
موعود )عج( با برنامههاي متنوع سخنراني ،سرود ،مقاله و برگزاري مسابقه ،در
كيسو ،ولسوالي كيتي از توابع وﻻيت دايكندي بهطور جداگانه در سطح برادران و
اين برنامه از سوي مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت با همكاري

گزارش

خواهران برگزار گرديد.
دانشآموزان ،معلمان و فرهنگيان اقشار مختلف مردمي در كيسو با مديريت
آقاي نجاتي برگزار گرديد.
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گفتني است در اين مراسم ،برندگان مسابقه كتابخواني طليعه ظهور با اهداي
جوايزي مورد تقدير گرفتند .همچنين از سالروز ميﻼد مسعود منجي عالم بشريت،
حضرت مهدوي موعود در مركز وﻻيت دايكندي و ساير ولسواليهاي اين وﻻيت با
برنامههاي متنوع علمي و فرهنگي تجليل گرديد.

مراسم گراميداشت سالروز

PDF Compressor
مهدي Free
ميﻼدVersion
موعود )عج(

مراسم گراميداشت سالروز ميﻼد مسعود قائم آل محمد ،حضرت حجت ابن الحسن

حضرت مهدي موعود )عج( ،در مسجد جامع بازار شهر نيلي ،مركز وﻻيت دايكندي با
برنامههاي متنوع سخنراني ،سرود ،مقاله ،اهداي جوايز مسابقات ،برگزار گرديد.

اين مراسم از سوي دفتر حضرت آيتاﷲالعظمي محقق كابلي ،بنياد فرهنگي كوثر،

مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت و طﻼب حوزه علميه مهديه نيلي ،دفتر امام جمعه
شهر نيلي ،با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه ،والي وﻻيت دايكندي ،علما دانشجويان و

اقشار مختلف مردمي در مسجد جامع شهر نيلي با برنامههاي متنوع سخنراني ،سرود،
مقاله ،مداحي و اهداي جوايز مسابقه كتابخواني برگزار گرديد.

در اين محفل آقاي بليغ والي وﻻيت دايكندي و استاد حميد زكي سخنراني كردند

و در مورد فرهنگ انتظار و زمينهسازي ظهور بهتفصيل سخن گفتند.

سرود و سخنراني و اهداي و جوايز با حضور گسترده خواهران برگزار گرديد و در اين

گزارش

مراسم گراميداشت پانزدهم شعبان نيز در مدرسه »الزهرا« با برنامههاي متنوع

محفل استاد محمد حسين مظفري و والي وﻻيت دايكندي سخنراني كردند.

١٤٧
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همچنين مراسم گراميداشت سالروز ميﻼد مسعود حضرت حجت ابن الحسن مهدي
موعود )عج( با برنامههاي متنوع سخنراني ،سرود ،مقاله ،اهداي جوايز مسابقات ،در
مسجد جامع سرتيغان ولسوالي كيتي برگزار گرديد.
آيين مراسم از سوي از سوي شوراي علما و مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت و
همكاري و مشاركت اقشار مختلف مردم در مسجد جامع سرتيغان با مشاركت و
همكاري بازاريان ،فرهنگيان و معلمان و مشاركت گسترده اقشار مختلف برادران و
خواهران برگزار گرديد.
گفتني است آيين گراميداشت پانزدهم شعبان در مركز وﻻيت و ساير ولسواليهاي اين
وﻻيت برگزار گرديد.
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مسابقه كتابخواني ضيافت نور
به مناسبتماه مباركرمضان
گزارش

مسابقه كتابخواني ضيافت نور ،به مناسبت ماه مبارك رمضان و ميﻼد باسعادت

سومين اختر تابناك امامت و وﻻيت حضرت امام حسن مجتبي )ع( در سطح برادران و

خواهران در ولسوالي سنگ و تخت و بندر با مشاركت ليسه »بعثت« و ليسههاي ذكور و

اناث »مركز« در مسجد جامع خاتمالنبيين برگزار شد و مراسم اهداي جوايز مسابقه در

روز چهارم عيد سعيد فطر طي مراسم باشكوهي با حضور صدها نفر در مسجد جامع

خاتمالنبيين برگزار گرديد.

اين مسابقه از سوي مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت ،با همكاري كانون

فرهنگي امام جعفر صادق )ع( با مديريت استاد عوضعلي رباني در ولسوالي سنگ و

تخت بندر وﻻيت دايكندي با همكاري معلمان و فرهنگيان ليسههاي »بعثت« و

»مركز« برگزار گرديد.
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در اين مراسم ولسوال ولسوالي سنگ-تخت و بندر؛ استاد اميني مؤسس مسجد
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خاتمالنبيين استاد عوضعلي رباني ،استاد دانشگاه ناصرخسرو درباره اهميت كتاب و نقش
آن در جامعه سخنراني كردند.
در اين مسابقه بيش از  ١٥٠نفر مشاركت نمودند .ده نفر از برندگان مسابقه با
اهداي جوايزي نفيسي موردتقدير قرار گرفتند و همچنين پنجاه نفر ديگر مورد تشويق
واقع شدند.
گفتني است سال گذشته نيز در اين ولسوالي مسابقه كتابخواني در ماه مبارك
رمضان بهمنظور گسترش فرهنگ كتابخواني برگزارشده بود؛ و به اذعان شركت-
كنندگان ،برگزاري اين نوع مسابقات بهخصوص در مناسبتهاي مذهبي تأثير بسزايي در
رشد فرهنگي و ترويج فرهنگ كتابخواني دارد.
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مراسم تجليل از روز عيد غدير و اعطاي جوايز به
گزارش

برندگان مسابقه كتابخواني غدير كودكان
مراسم تجليل از عيد سعيد غدير خم و اعطاي جوايز به برندگان مسابقه
كتابخواني غدير كودكان بعد از ظهر روز يكشنبه  ١٢سنبله در سالن اجتماعات
مكتب پگاه روشنايي در وﻻيت دايكندي ،شهر نيلي برگزار شد.
اين مراسم از سوي مركز فرهنگي اجتماعي بشارت و مكتب خصوصي
پگاه روشنايي با حضور آموزگاران و دانشآموزان اين مركز آموزشي به مناسبت
عيد سعيد غدير خم برگزار شد و  ٥نفر از برندگان مسابقه كتابخواني غدير
كودكان موردتقدير و تشويق قرار گرفت و همچنين از تعداد ديگري از
دانشآموزان اين مكتب با اهداي لوح تقدير ،تقدير به عمل آمدند.
اين مراسم با تﻼوت قرآن كريم توسط يكي از دانشآموزان آغاز شد و
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ضرورت و تأث
خم و
آقاي برﻻس مدير اين مكتب در مورد عيد غدير

مسابقه كتابخواني در ترويج فرهنگ كتابخواني بهخصوص در ميان دانشآموزان
خردسال صحبت كردند؛ و سپس آقاي حميد زكي استاد دانشگاه ،در مورد غدير
خم و برگزاري مسابقه كتابخواني غدير كودكان تشويق عﻼقهمندان به كتاب به
شركت در اينگونه مسابقات كتابخواني صحبت نموده و تأكيد كردند كه
بكوشيم فرهنگ قلم و كتاب و درس را جايگزين فرهنگ خشونت و كشتار
مردم بيگناه سازيم.

سال نوزدهم  -شماره  / ٦٢ - ٦٣پاييز و زمستان ١٣٩٦
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برگزاري مسابقه كتابخواني»فضائل و وظائف بانوان«
گزارش

و تقدير از برندگان مسابقه
مسابقه كتابخواني فضائل و وظائف با نوان به روز دوشنبه  ٢٧عقرب  ١٣٩٧در شهر نيلي ،مركز وﻻيت
دايكندي از سوي مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت ،حوزه علميه حضرت زهرا و با همكاري مسجد
جعفريه چنداول كابل ،با مشاركت گسترده خواهران از حوزه هاي علميه ،ليسه هاي دخترانه نسوان
دشت و ليسه گندنيك ،برگزار شد.
اين مراسم در آستانه فرا رسيدن هفته ميﻼد النبي)ص( ،هفته وحدت و حضور خواهران ،با
تﻼوت آياتي از كﻼم اﷲ مجيد و خير مقدم از سوي مسئول اجرايي اين مسابقه برگزار گرديد .در اين
مراسم مقاله اي در موضوع ضرورت و نقش كتابخواني در گسترش فضايل و ارزشهاي معنوي در
جامعه ،توسط يكي از خواهران ارائه گرديد.
گفتني است برندگان اين مسابقه در مراسم ميﻼد النبي)ص( ،روز پنجشنبه  ١قوس  ١٣٩٧در
تاﻻر كنفرانس ساختمان وﻻيت دايكندي ،با حضور انجنير بليغ والي وﻻيت دايكندي ،رئيس حج و
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اوقاف و رئيس شوراي علماي اين وﻻيت ،مورد تقدير قرار گرفتند .در اين برنامه ٥ ،نفر به عنوان حايز
رتبه اول و  ٩نفر ديگر به عنوان رتبه تشويقي از ميان شركت كنندان در مسابقه كتابخواني مورد تقدير
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قرار گرفتند.
در اين مراسم والي وﻻيت دايكندي ،رييس شوراي علما ،رييس حج و اوقاف سخنراني كردند
در ارتباط با موضوع ميﻼد النبي)ص( و ارزش و جايگاه كتاب سخنراني كردند.
مسابقه كتابخواني فضائل و وظايف زنان در راستاي نهادينه كردن سياست كتابخواني بانوان و
گسترش فضيلت و فرهنگ كتابخواني در جامعه زنان برگزار گرديد.
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مسابقه كتابخواني »احكام جوانان« اثر حضرت آيت اﷲ العظمي مكارم شيرازي روزچهارشنبه  ٣٠عقرب ١٣٩٧
در شهر نيلي ،مركز وﻻيت دايكندي از سوي مركز فرهنگي – اجتماعي بشارت با مشاركت گسترده خواهران
دانشجو در مؤسسه تحصيﻼت عالي ناصر خسرو با حضور رياست دانشگاه و رييس دانشكده اقتصاد برگزار شد.
اين مراسم با حضور شكوهمند خواهران دانشجو و با تﻼوت آياتي از كﻼم اﷲ مجيد وخير مقدم
توسط استاد حميد زكي برگزار گرديد ،در اين مراسم آقاي هاشم عليزاده رييس دانشگاه ناصرخسرو ،استاد
محمد حسين فياض رئيس دانشكده اقتصاد سخنراني كردند و همچنين دو نفر از خواهران دانشجو در مورد
اهميت و نقش كتاب در تغيير و رشد جامعه مقاله ارائه كردند .و برندگان اين طي مراسمي در  ١٣قوس
 ١٣٩٧مورد تشويق و تقدير قرار گرفتند .و همچنين در اين مراسم پنج نفر از همكاران و فعاﻻن مسابقه
كتابخواني فضايل و وظايف بانوان و مسابقه كتابخواني احكام جوانان ،با لوح تقدير و اهداي جوايز نفيس
مورد تشويق قرار گرفتند.
اين مسابقه با شعار نقش كتاب در زندگي زنان ،و آشنايي آنها با احكام و مسايل زنان برگزار گرديد.
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با نگاهي به حوادث خونين ماه اسد

حميد زكي

طالبان ،شب جمعه ،نوزدهم اسد حمﻼت شديد و گستردهاي را از سه طرف ،بر
شهر غزني آغاز كردند؛ و قسمتهاي زيادي از اين شهر را تصرف نمودند.
بر اساس پارهاي از گزارشات ،طالباني كه چند روز قبل با همكاري افراد وابسته به
طالب ،در شهر جابهجاشدهبودند ،همزمان با آغاز جنگ از بيرون شهر ،جنگ از داخل
شهر را آغاز كردند ،در اثر جنگ شديد ،مراكز و ساختمانهاي دولتي ،بهجز از مقر
قومانداني پوليس وﻻيت غزني ،ساختمان وﻻيت و ساختمان رياست امنيت ملي ،به
تصرف طالبان درآمده و طعمه حريق شدند ،تلفات و خسارات زيادي به بار آمد ،خطوط و
پايگاههاي تلفن از كار افتاد و برق بسياري از مناطق شهر قطع شد.
ظاهر مفكر ،استاد دانشگاه غزني تحت عنوان »آغاز و ادامه جنگ در غزني؛ سه
روز سياهي و ستيز« ) ١٣اوت  (bbc١٣٩٧/٥/٢٢ – ٢٠١٨حمله طالبان به شهر غزني
را چنين گزارش كرده است:
نزديك ساعت دو بعد از نيمه شب جمعه ،صداي شليكهاي پراكنده
سﻼحهاي سنگين و خفيف از بخش جنوبي شهر و از بخشي به نام دروازه
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شده است و هر شب چنين صداها به گوش ميرسد ،انتظار نميرفت كه
اين شليكها آغاز جنگي دوامدار و غيرقابلمهار باشد.
بههرحال ،برق دولتي قطع شد و جنگ در دل تاريكي ادامه يافت؛ بهطوريكه
سلسله صداي شليكها از دروازه بلخ به سمت جاده مسعود و مسير منتهي به رياست
امنيت ملي امتداد يافت و به نظر ميرسيد كه مسير حمله طالبان جاده جنوبي شهر
خواهد بود ،اما ناگهان نقاط ديگري به حوزه حمﻼت طالبان تبديل شد و جغرافياي
جنگ وسعت يافت.
همزمان با شدتيابي شليكها در جاده جنوبي شهر ،حمﻼت طالبان از
موقعيتهاي مختلف بخش غربي شهر باﻻي ساختمان فرماندهي پليس غزني آغاز شد.
شهروندان غزني با اينكه دستپاچگي و دلهرگي خود را نهان نميتوانستند ،اما نسبت
به مهار و متوقف شدن جنگ نااميد نشده بودند و حدس غالب اين بود كه با آغاز صبح
و روشن شدن هوا ،طالبان فرار خواهند كرد و دولت قادر به اعاده آرامش خواهد شد ،اما
بهرغم چنين پيشبينيها و پنداشتها ،با روشن شدن هوا نهتنها از حجم و حوزههاي
حمﻼت طالبان كاسته نشد كه قسمتهاي شرقي شهر هم به صحنه ستيز و درگيري
تبديل شد؛ تا جايي كه خط درگيري تا پل چاي فروشي بهپيش آمد.
تنها جايي كه نيروهاي دولتي جواب جدي به طالبان داده بودند ،چهارراه
احمدشاه مسعود بود؛ تقريباً تمام كساني كه از موقعيتهاي نزديك آنجا تماس
تلفني برقرار ميكردند ،از افتادن شش جسد طالبان و شكست و عقبنشيني اين
گروه حكايت داشتند.
طالبان از كوچه چال و »زيارت پيرقرضداران« با سﻼحهاي سنگين مانند »توپ
هشتادودو« و »پيكا« باﻻي فرماندهي پليس غزني شليك ميكردند و تﻼش داشتند به
سمت بيمارستان خاتمالنبيين واقع در ايستگاه قرباغ پيشروي كنند و به نظر ميرسيد
كه ميخواهند بر بام شفاخانه يادشده باﻻ شوند؛ زيرا ساختمان شفاخانه خاتمالنبيين
بلندترين ساختمان مشرف بر ساختمان وﻻيت و فرماندهي پليس غزني است.
اما مقابله و مقاومت محافظان منزل فرمانده پليس غزني كه بهاندازه يك جاده
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كوچه منتهي به اين شفاخانه شد.
آتش گرفتن دو برج ديدهباني ساختمان فرماندهي پليس غزني حكايت از آن داشت
كه شليكهاي بيامان طالبان در حال درهم ريختن ستونهاي مقاومت نيروهاي دولتي
است؛ اما حوالي ساعت هشت صبح طالبان شكست خوردند و به سمت غرب شهر و تا
پل حيدرآباد فرار كردند.
و بدينسان جنگ با مقاومت و حمله دو طرف همچنان ادامه داشت ،ولي گروه
مهاجم طالبان رو به شكست بودند كه با رسيدن نيروهاي جنگي تازهنفس ،طالبان جان
تازه گرفتند ،عرصه را براي نيروهاي پوليس تنگ كردند ،در اثر جنگ خونين ،اجساد
شهدا و زخميان زيادي در ميدان نبرد باقي ماندند ،خانوادههاي زيادي از شهر غزني
متواري و مهاجر شده و تعدادي هم در خانههاي خود خانهنشين شدند .طالبان از خانههاي
مردم بهعنوان سنگر نبرد استفاده ميكردند ،هرچند كه طالبان استقرار در خانههاي مردم
را نفي كردند و حتي اموال و داراييهاي غيردولتي را موردحمله قراردادند.
آقاي مفكر در بخش از گزارش ،از وضعيت روزهاي آغازين جنگ غزني نوشته است:
با رسيدن نيروهاي كمكي و تازهنفس طالبان از نواحي قرباغي و منگور ،دوباره اين
گروه جان گرفت و نيروهاي دولتي را به عقب زدند .تا جايي كه طالبان از پل حيدرآباد
تا منطقه موي مبارك را تصرف كردند و تا عصر روز جمعه ،اده )ترمينال( قرباغ به جز
دور و پيش منزل فرمانده پليس همه تحت كنترل طالبان قرار گرفت .پيشرفتهايي
پياپي طالبان ساحه تحت كنترل دولت را چنان محدود كرد كه فقط فرماندهي پليس،
مقام وﻻيت و رياست امنيت ملي غزني تحت كنترل دولت ماند و ديگر نواحي شهر همه
به دست طالبان افتاد.
جريان جنگ ،متوقف نشد .حمﻼت نيروهاي دولتي بين حالت اغلب دفاعي و گاه
تهاجمي در نوسان بود .با فرارسيدن شب شنبه ،احتمال توقف جنگ كمرنگتر گرديد؛
زيرا طالبان مسيرهاي تداركات خوبي به سمت خوگياني )مهمترين مركز طالبان(،
قرباغي و منگور در اختيار داشتند و هيچ مانع و مزاحمتي از سوي نيروهاي دولتي
فراروي تهيه آذوقه و امكانات جنگي خود نميديدند .روز شنبه همچنان جنگ ادامه
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ميشد.
شب يكشنبه ،سومين شب جنگ ،شدت جنگ بيشتر گرديد ،اما طالبان موفقيت-
شان را در حفظ ساحههاي تحت كنترلشان تثبيت كرده و همچنان حالت حمله و تهاجم
داشتند .روز يكشنبه ،دوام درگيريها همچنان وضعيتي حاكم بر شهر و شهروندان بود.
بدينسان شهر به تصرف طالبان درآمد ،مقاومت نيروهاي دولتي درهمشكسته شد،
باآنكه اميد زيادي ميرفت كه نيروهاي كمكي از كابل به غزني برسد درحاليكه ميان
شهر غزني و كابل فاصله چنداني نبود ،ولي تا آن زمان از رسيدن قواي كمكي دولتي
كه جهت جنگ را تغيير بدهد خبري نبود ،در اثر ادامه جنگ خطوط برق و تلفن قطع و
دكانها بستهشده و مواد غذايي خانوادهها تمام و كم يافت شدند و آرد نانواييها
تمامشده و زندگي خانوادههايي كه در جنگ گير مانده بودند رو به وخامت بودند؛ و تنها
دكانهاي كوچكي در پسكوچهها گاهوبيگاه باز ميشد .ازيكطرف خطرات جنگ و از
طرف ديگر كمبود مواد غذايي زندگي خانواده را سخت دچار مشكل كرده بود.
آقاي مفكر در بخش ديگري از گزارش وضعيت ادامه جنگ را چنين گزارش كرده
است :طالبان در نيمه دوم روز اول جنگ از طريق تخريب آنتنهاي مخابراتي ،امكان
برقراري تماسهاي تلفني را از بين بردند .نبود برق و تهاجم ترس و تاريكي از يكسو و
قطع شدن ارتباطات تلفني از سوي ديگر غزني به شهر شايعه تبديلشده بود؛ خبرهايي
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دهن ميشد كه صحت و سقم و منبع انتشار آن هرگز قابل تأييد و تثبيت نبود.
كسانيكه در جنگ گير مانده بودند و بعضاً به خانههاي دوستان خويش پناه برده
بودند ،به سبب قطع بودن خطوط مخابراتي نه از سﻼمتي خويش به خانوادههاي خود
خبر داده ميتوانستند و نه امكان آن را داشتند كه از سﻼمتي اعضاي خانواده خود ،مطلع
و مطمئن شوند.
اينكه طالبان پاسگاههاي پليس را آتش زدند ،چيزي تازه و عجيب نبود ،اما وقتي
ملكيتهاي مردمي مانند تانكهاي تيل و ذخيرههاي نفت و خودروهاي باربري متوقف
در برخي سرايها را آتش زدن ،دهشت دوچندان شد و نگراني مردم افزايش يافت.
در سه روز ستيز كه شخصاً شاهد وضعيت بودم ،درب دكانها و نانواييها بسته
بود .ازاينجهت تهيه آذوقه آنچنان دشوار شده بود كه  ٣نفر به خوردن يك قرص نان
در يك وعده غذايي اكتفا ميكرديم.
در چند روز جنگ اخبار و گزارشات متناقضي در مورد شهر غزني منتشر ميشد،
بيشتر خبرها از طريق كساني به بيرون درز ميكرد كه از معركه جنگ موفق به فرار
شده بودند.
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خانه به خانه در شهر هستند و در مسير كابل  -غزني در منطقه سيدآباد پاسگاه بازرسي
ايجاد كردهاند.
برخي از خانوادههايي كه موفق به فرار شده بودند گفتهاند» :فرداي شبي كه طالبان
حمله كردند ،وقتي از خانه بيرونشديم ديديم كه طالبان همهجا را تصرف كردهاند«.
اكثر خانوادهها با پرداخت هزينههاي سنگيني موفق به فرار از شهر شدند .اغلب مسيرها
و جادهها در اثر جنگ يا مسدود و يا خراب شدهبودند ،خانوادههايي كه شهر را ترك
ميكردند مجبور بودند از بيراههها و از تپهها عبور بكنند تا خود را بهجايي برسانند .اين
خانوادهها براي رسيدن به يك جاي امن مجبور بودند هزينه گزافي را پرداخت كنند.
آقاي مفكر در قسمتي از گزارش جنگ در اين باره چنين نوشته است :روز گذشته
افراد فراري و ازجمله خودم تا دو نيم هزار افغاني كرايه موتر )هزينه مسافرت( تا كابل
پرداخته بودند ،درحاليكه در شرايط عادي ميزان متوسط مخارج مسافرت تا كابل دو
صد افغاني است.
وقتي در ايستگاه خودروهاي كابل آمديم ،سواري بيشمار بودند ،اما خودرويي يافت
نميشد تا طرف كابل حركت كند .سرانجام خودرويي يافتيم كه بهطرف كابل حركت
كرد .گير ماندن در مجبوريت محض موجب شد كه بيست برابر هزينه بپردازيم«.
خانوادههايي كه موفق به ترك شهر شدند مجبور بودند كه از مسيرهاي فرعي و
خاكي عبور كنند و گاهي به پستههاي امنيتي طالبان روبهرو ميشدند و گاهي به
موترهاي آنها گلوله اصابت ميكردند ،كودكان و زنان وحشتزده فرياد ميكشيدند .در
قسمت ديگر گزارش آقاي مفكر آمده است» :مسيرهاي اصلي در قسمت شيخآباد بسته
بود و موتر ما راههاي فرعي و خاكي را در پيش گرفت ،اما در همان مسير با كمين
طالبان برخورديم .ناگهان چند عراده تانك را ديديم كه از سمت مقابل ما به سمت
غزني در حركت بود .بنابراين شليكهاي طالبان آغاز شد .سواريها همگي در عقب
صندليهاي ماشين پناه گرفته بودند ،زنان و كودكان چنان جيغ و داد سر داده بودند كه
توصيف آن دشوار است .گلولههاي خفيفه زيادي به موتر حامل ما اصابت كرد ،اما
خوشبختانه  ...توانستيم شانس زنده ماندن بيابيم«.
در اثر ادامه جنگ اجساد قربانيان و نيز زخميها با وضعيت اسفباري در كنار
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رسانهها گفتهاند كه آنها چندين جسد را مشاهده كردهاند كه در كنار خيابان افتادهاند؛ و
بعضي از آنها وضعيت اجساد افتاده در جادهها را بسيار ناگوار توصيف كردهاند.
اين خانوادهها وضعيت ادامه درگيريها را بسيار وحشتناك توصيف كرده و
غيرنظاميان نيز در اين جنگ شهيد و مجروح شده و نيز آسيبهاي مالي زيادي ديدهاند.
آنها گفته اند در اثر تيراندازيها ،غيرنظاميان زيادي مجروح شدند .بعضي از منابع
وضعيت زخميهاي جنگ را بسيار ناگوار گزارش كردهاند ،زخميها در شفاخانه به خاطر
كمبود نيرو و امكانات ،در وضعيت دشوار و نگرانكننده به سر ميبرند.
بر اساس پارهاي از گزارشاتي كه تا سه روز جنگ منتشر ميشدند ،تعداد قربانيان
 ١١٣نفر و آمار مجروحان  ١٦٢نفر گزارش شدهاند.
كميته بينالمللي صليب سرخ نيز اعﻼم كرده كه براي  ١٢٠نفر زخمي در شفاخانه
شهر غزني كمكهاي اوليه بهداشتي و دارويي فرستاده است.
رسانههاي خبري بارها گزارشهايي را از باقي ماندن اجساد در خيابانها به دليل
كمبود امكانات منتشر نمودند .آقاي برمك وزير داخله در روز چهارم جنگ در يك
كنفرانس خبري گفت :كه انتقال اجساد و زخميان از طريق هوا و زمين آغاز شده است
).(bbc
وزير دفاع افغانستان در يك نشست خبري مشترك گفت كه طي چهار روز جنگ ٣٠
غيرنظامي شهيد شدهاند و نيز آمار كشتهشدههاي طالبان را در جنگ غزني طي چهار روز
 ١٩٤و ازجمله  ١٢فرمانده اعﻼم كرد و تعداد زخميان دشمن را  ١٤٧نفر خواند .وزير دفاع
تنها آمار كشتهشده مخالفان مسلح را در حمﻼت هوايي  ٩٥نفر خواند و تأكيد كرد كه در
ميان طالبان مسلح اتباع پاكستان ،چچن و عرب نيز ديدهشده است .وزير دفاع از شهادت
 ٧٠نفر پوليس نيز خبر داده است ) .(bbcبر اساس گزارش بي بي سي» :تصاوير تازه از
شهر غزني نيز نشان ميدهد كه جنگ هنوز هم در بخشهايي از شهر ادامه دارد .اجساد
زيادي در داخل محوطه شفاخانه )بيمارستان( روي هم افتاده و در برخي از جادهها هم
اجساد قربانيان ديده ميشود .مشخص نيست كه اين اجساد چه كساني هستند«.
در روز چهارم جنگ )دوشنبه  ٢٢اسد( به دستور اشرف غني رييس جمهور ،نيروهاي
امنيتي تازهنفس به حمايت از نيروهاي دولتي راهي غزني شدند.
وزير دفاع ،در يك نشست خبري گفت كه يك هزار نيروي تازهنفس در دو مرحله به
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ممكن است در پيش آمدن وضعيت فعلي در غزني ،كمبودها و كمكاريهايي در بين
نيروهاي امنيتي وجود داشته ،از ممانعت سقوط شهر غزني به دست مخالفان مسلح،
بهعنوان يك دستاورد ياد كرد.
در پنجمين روز جنگ غزني ) (١٣٩٧/٥/٢٣جمعيت هﻼل احمر محمولهاي از كمكهاي
مواد غذايي و نيز  ٢٠٠تابوت خالي به شهر غزني فرستاد.
روز پنجم جنگ )چهار شنبه  ٢٤اسد  (١٣٩٥دولت ادعا كرد كه طالبان را از داخل
شهر به بيرون رانده و شهر را در كنترل خود دارد .به گزارش بي بي سي يك مقام امنيتي
گفته كه در جريان پنج روز جنگ غزني حداقل  ٦٠غيرنظامي و  ١٤٥نظامي در اين شهر
به شهادت رسيدهاند و كشتهشدهها و زخميهاي طالبان به  ٥٣٣نفر رسيده است.
سخنگوي والي غزني آقاي عارف نوري ،گفته است  ٣٥جسد غيرنظامي را
شناسايي كرده كه بيشتر آنها زنان و كودكان ميباشند ،ولي آمار تلفات غيرنظاميان
بيشتر از اينهاست.
سازمان ملل متحد در  ٢٤اسد با صدور بيانيهاي تأكيد كرده كه آمار كشتهشدگان
افراد غيرنظامي در جنگ غزني از  ١١٠تا  ١٥٠غيرنظامي ميرسد.
فريد احمد مشعل ،فرمانده پوليس غزني گفته است كه نزديك به يك هزار
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شدند.
در جنگ غزني با آنكه دولت توانستند با فرستادن نيروهاي تازه نفس ،كنترل شهر
غزني را به دست گيرد و نيروهاي طالبان را از شهر بيرون براند ،ولي با همه آنها جنگ
در اطراف شهر و نواحي بيرون شهر همچنان ادامه داشت و روز به روز آمار تلفات دو
طرف درگير باﻻتر گزارش ميشد ،چنانكه در شام شب سه شنبه  ١٣٩٧/٦/٦تلويزيون
تمدن ،در گزارشي به قولي از وزير دفاع گفت :تعداد كشتهشدههاي جنگ غزني از گروه
طالبان به  ١٠٠٠نفر كشته ميرسند كه جسد  ٥٠٠تن از آنها به پاكستان انتقال
دادهشده است.
طالبان همزمان كه درگير جنگ شهر غزني بود ،بعضي از ولسواليهاي اين وﻻيت
را نيز موردحمله قراردادند ،ازجمله طالبان ولسوالي اجرستان را وﻻيت غزني در تاريخ
 ١٣٩٧/٥/٢٢مورد حمله قرارداده و متصرف شدند و  ١٠٠كماندو كه براي نجات
ولسوالي اجرستان فرستاده شدند همگي ناپديد شدند و  ٢٠نفر آنها به ولسوالي ميرامور
فرار كردند.
همزمان با سقوط شهر غزني ،ولسواليهاي اجرستان و جغتو نيز به دست گروه
طالبان سقوط كرده و شمار زيادي از نيروهاي امنيتي جان باختهاند.
ولسوالي اجرستان يكي از دورافتادهترين ولسوالي غزني ميباشد و شماري از اين
نيروها به ولسوالي ميرامور وﻻيت دايكندي پناهنده شدهاند.
رسانهها ازجمله نيويارك تايمز به نقل از منابع محلي گزارش داده است كه نزديك
به  ١٠٠كماندو كه دو روز پيش در ولسوالي اجرستان ناپديد شده بود ،بر اساس گزارشها
 ٢٠تن از نيروهاي كماندوها به ولسوالي ميرامور وﻻيت دايكندي فرار كردند.
بر اساس گزارشها دهها تن از اين نيروها جانباختهاند .اين خبر را وكﻼي وﻻيت
غزني در ولسي جرگه داده و گفتهاند كه دولت در مورد اين نيروهاي مسلح غمخوردگي
را نشان نميدهد؛ اما وزير دفاع ملي يك روز پيش در يك نشست خبري در كابل گفته
است كه در حدود پنجاه تن از نيروهاي كماندو از بهر تهديدهاي طالبان ،از ولسوالي
اجرستان به ولسوالي ميرامور وﻻيت دايكندي رفته كماندوها صد نفر نيستند ،پنجاه نفر
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در آنجا بودند به ولسواليهاي همجوار رفتهاند .بايد گفت كه طالبان سه روز قبل خبر
داده بودند كه  ٢٥تن كماندوي دولتي را در اجرستان غزني كشته و  ١٥تن ديگر را زنده
دستگير كردهاند.
پيش از حمله حمﻼت طالبان به وﻻيت غزني ،مركز ولسوالي پاتو و منطقه ناوهرود
ولسوالي كجران از طرف طالبان موردحمله قراردادند كه در اثر آن دهها نفر قرباني و
مجروح شدند؛ و افزون بر اين رخدادهاي ناگوار ،آمارهاي منتشرشده نشان ميدهد كه
در ده روز گذشته به جز از وﻻيت غزني ،تنها در چند وﻻيت ،حدود  ٢٥٠سرباز ارتش و
پوليس شهيد شدند؛ و تنها در فارياب در اثر حمله طالبان بر پايگاه مشهور به چيناييها
دست كم  ١٧سرباز ارتش شهيد و  ١٩تن زخمي شدند و  ٥٠سرباز ديگر به دست
طالبان افتادند.
ده روز پيشتر در حمله طالبان بر يك پايگاه ارتش در ولسوالي چينارتوي ارزگان،
 ٤٠سرباز ارتش جان باختند .اين سربازان نيز از مدتها در محاصره قرار داشتند.
يك شنبه شب همين هفته هم در حمله طالبان ١٤ ،سرباز پوليس در ولسوالي دشت
قلعه تخار جان باختند.
حادثه ناگواري كه ساير حوادث جنگ را تحت تأثير قرار داد ،حمله انتحاري خونين
به مركز آموزشي مهدي موعود در غرب پايتخت ،در منطقه دشت برچي كابل بود .اين
حمله مرگبار  ٤٨شهيد و  ٦٧زخمي برجاي نهاد .اين حمله در  ٢٥اسد  ،١٣٩٧هفت روز
بعد از جنگ غزني رخ داد .قربانيان اين حمله تروريستي ،دانشآموزان دختر و پسري
بودند كه در اين مركز براي آمادگي كانكور مشغول آموزش بودند.
عكسهاي منتشرشده از اين رويداد ،نشاندهنده عمق فاجعه غمانگيز و حمله
ددمشنانه و وحشتناك تروريستهاي تكفيري است كه غيرنظاميان ،كودكان و نوجواناني
را هدف قرار ميدهند كه جرم آنها تحصيل و آموختن و يادگرفتن است.
بر اساس گزارشها مسؤوليت اين فاجعه وحشتناك را گروه ترويستي داعش به
عهده گرفته است.
در پي حوادث تكاندهندهاي كه در كشور صورت گرفت ،كاربران شبكههاي
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مقامهاي ارشد دولتي يكي پس از ديگري استعفا دادند .محمدحنيف اتمر مشاور امنيت
ملي ٣) ،سنبله  (١٣٩٧استعفا داد و بهجاي آن حمد اﷲ محب ،سفير افغانستان در
آمريكا ،بهعنوان مشاور امنيت ملي از سوي رييس جمهور منصوب شد؛ و همچنان سه
مقام ارشد ديگر ،يكي ويس احمدبرمك وزير داخله ،ديگري طارق شاه بهرامي وزير
دفاع و سومي محمد معصوم استانكزي رئيس امنيت ملي به روز چهارم سنبله  ،١٣٩٧از
مقام خود استعفا دادند و آنها بر اساس خبرنامهاي كه به رسانهها فرستاده بودند ،دﻻئل
استعفاي خود را اختﻼفات جدي با سياستها و روشهاي سطح رهبري دولت در عرصه
حفظ تحكيم وحدت و اجماع ملي ،تأمين صلح و امنيت ،مديريت سياسي و امور
انتخابات در ماههاي اخير خواندند كه رئيس جمهور استعفاي آنان را نپذيرفت.
با پيش آمدن حوادث خونين وتكاندهنده و استعفاهاي دستهجمعي مقامهاي ارشد دولتي،
برنامه سفر رييس جمهور به وﻻيت محروم دايكندي چندين بار به تغيير و به تأخير افتاد.
با توجه به وضعيت ناگوار امنيتي و رخدادهاي حوادث خونين و وحشتناك
تروريستي ﻻزم است به مسائل چندي اشاره گردد:
 .١حمﻼت دهشتافگنانه گروههاي تروريستي و مخالفان مسلح دولت هر روز كه
ميگذرد ،دامنه بيشتري به خود ميگيرد و روز به روز موجب نگرانيهاي بيشتري ميشود،
اثرات منفي بر اقتصاد ،معيشت و زندگي مردم ميگذارد ،امنيت شغلي ،آسايش روحي
رواني شهروندان را تحت تأثير قرار ميدهد .زمينه مهاجرت جوانان از كشور را به نوبه
خود تشديد ميكند.
 .٢اين حوادث و حوادث مشابه نشان ميدهد كه گروه طالبان و داعش و ساير
گروههاي تروريستي مرتبط با سازمانهاي دهشتافگن ،از حمايت وسيع خارجيها و
پشتيباني مالي و تسليحاتي دشمنان مردم افغانستان برخوردار است و گرنه اين گروهها
بدون حمايت تروريسم بينالمللي هرگز توانايي عمليات دهشتافگنانهاي را با اين
مقياس وسيع نداشته و ندارد و نيز بيانگر اين است كه دولتهايي كه شعار مبارزه با
تروريسم را در افغانستان سر داده ،شعاري پوچ و بيمفهوم است.
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انتحاري بر مركز آموزشي مهدي موعود و مشابه آن ،بيانگر اين است كه ترويستهاي
تكفيري همانند داعش ،با حمﻼت انتحاري و نفاقافگنانه ،قصد بههمزدن انسجام و
همگرايي اقوام و مذاهب را در افغانستان دارد و در پي بهوجودآوردن نزاع قومي و
مذهبي ميباشد تا با ايجاد آشوب و نفاق ،به اهداف شيطاني و اهريمني خود برسد .ولي
مردم افغانستان با هوشياري و همدلي كه دارد ،نخواهد گذاشت انسجام و همگرايي ملي
و اسﻼميشان خدشهدار بشود و روي همين دليل است كه تا هنوز عكسالعمل بالمثل
از سوي قربانيان و متضرران اينگونه حمﻼت خونين نفاقانگيز كه هدفهاي خاصي
همانند آنها را مورد حمله قرار بدهد ديده نشدهاست؛ و اين نشان دهنده هوشياري و
مصلحتانديشي قربانيان حمﻼت انتحاري گروههاي تكفيري است.
 .٤مبارزه با سازمانهاي دهشتافگن عزم جدي و وفاق ملي ميخواهد و رخداد
اين حوادث نشان ميدهد كه گروههاي تروريستي همكاران خاصي خود را كم و بيش
در كشور نيز دارند ،چنانكه بر اساس پارهاي از گزارشات در مورد رخداد جنگ غزني،
طالبان توانستهبود ،پيش از جنگ در شهر نفوذ پيدا كنند و با كمك ستون پنجم،
نيروهاي خود را پيشاپيش ،در شهر جابهجا نمايند كه در نتيجه همكاريهاي داخلي با
طالبان همراه با عملياتي كه از خارج شهر غزني آغاز شد ،موجب گرديد كه طالبان
بهسرعت شهر غزني را تصرف كنند.
 .٥اين حوادث بهگونهاي نشان ميدهد كه عزم جدي و اراده واحدي در امر مبارزه
با تروريسم آنگونه كه بايست وجود داشته باشد وجود ندارد و از طرف ديگر نيروهاي
دولتي بيشتر حالت دفاعي در برابر حمﻼت تروريستي و دهشتافگن دارد نه حالت
تهاجمي و قلع و قمع كردن تروريستها .چنانچه حوادث پيش آمده در بعضي از وﻻيات
و ولسواليها كه مورد تهديد حمﻼت گروههاي دهشتافگن قرار دارد ،نشان ميدهد كه
نيروهاي دولتي بيشتر حالت دفاعي به خود دارد .درحاليكه بايست عزم جدي براي
مبارزه گروههاي تروريستي و دهشتافگن وجود داشته باشد تا مردم بيشتر از اين تاوان
و قرباني ندهند و شاهد خسارات ويرانيهاي ناشي از جنگ نباشد.
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متخصص را در امر مبارزه با تروريسم دو چندان ميكند و همچنين لزوم اتكا به مردم و
استفاده از قدرت و توان مردم و به وجود آمدن همكاري ملي و بسيج همگاني مردمي را
بيش از پيش ضروري ميسازد ،زيرا بهجانآمده بسيج همگاني با حمايت دولت و استفاده
از استعداد و توانهاي مردمي بهترين راه براي مقابله و غلبه بر دشمن قسيالقلب است؛ و
امروزه بيش از هر زمان ديگر سازماندهي معقول مردمي و به وجود آمدن حلقههاي
مطمئن نظامي همگاني با تكيه بر توان و اراده مردم تحت حمايت و نظر دولت ﻻزم و
واجب شده است ،زيرا اتكا به مردم و ملت ،تنها راه غلبه بر گروههاي تروريستي و
وحشت افگن است.
 .٧استعفاي مقامهاي ارشد امنيتي و تصميمگيرنده در طي دو روز ،حكايت از انتقاد
و نارضايتيهاي شديد مردم از وضعيت امنيتي و وخامت وضعيت جنگ دارد و رخداد
جنگ غزني و پسازآن حادثه حمله تروريستي بر مركز آموزشي مهدي موعود و استفاده
چند مقام ارشد دولتي نظير وزير دفاع ،وزير داخله ،مشاور امنيت ملي و رييس امنيت
ملي ،همگي حكايت از بحران امنيتي دارد و رئيس جمهور با نپذيرفتن استعفاي وزير
داخله ،وزير دفاع و رييس شوراي امنيت ملي ،توانست وضعيت بحراني كشور را مديريت
كنند.
 .٨پيشآمد اينگونه حوادث بر روند انتخابات پيش رو و برگزاري انتخابات سالم و
به دور از تقلب تأثير خواهد گذاشت و در پارهاي از مناطق كه تحت تصرف گروههاي
متخاصم دولت است ،انتخابات با چالشهاي جدي رو به رو خواهد شد.
 .٩با همه اينها ،بهوجودآمدن هرگونه عزم و اراده ملي و مردمي با حمايت دولت
و نيروهاي امنيتي ،تنها راه غلبه بر تروريسم و دشمنان افغانستان ميباشد كه ميبايست
با بسيج مردمي و مسلح كردن نيروهاي مردمي و خسارتديده از حمﻼت تروريستي،
بهعنوان يك گزينه مطمئن و چارهساز در نظر داشت.

