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 چکيده
انحراف یکی از موانعی است که بر سر راه سیر و سلوک انسان به سوی هدف غایی یعنی دستیابی 

به سعادت و لقای حق قرار می گیرد و او را از هدف اصلی زندگی خارج و انسان را از مقام خلیفه 

الهی به زیر می کشد؛ بررسی و شناخت عوامل مؤثر در انحراف انسان از مسیر رستگاری، مسأله 

لذا با روش کتابخانه ای، بسیار حساسی است که در علوم مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است؛ 

توصیفی ـ تحلیلی و به صورت کاربردی، به این سوال پاسخ داده شود که عوامل انحراف اجتماعی 

انسان از دیدگاه قرآن و روایات چگونه تبیین می گردد؟ این نتیجه حاصل شد که انسان عالوه بر 

خداوند انسان را موجودى مختار آفریده و از آنجا که ظاهر و جسمش دارای گوهری به نام روح است

 .می تواند با دارا بودن این ویژگی مسیر زندگی خود را تنظیم و راه سعادت یا انحراف بپیماید است
 

 انحراف، انحراف انسان، هدایت، ضاللت، گمراهی :يديکل واژگان
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 1مریم افشار ویگنی
 کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن کریم، مسوول پژوهش حوزه علمیه کوثر 1

 کرج

 

 نویسنده مسئول:نام 

 مریم افشارویگنی
 

 انحراف انسان از دیدگاه آیات و روایاتاجتماعی عوامل 
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 مقدمه

سالمت فرد و جامعه به روح و روان آنان بستگی دارد، افراد یک جامعه در صورتی می توانند به رشد و کمال و اهداف عالی برسند که از 

و ریشه های بیماری  سالمت جسمی و روحی برخوردار باشند؛ از سوی دیگر سالمتی روحی افراد در صورتی تامین می شود که زمینه ها

های گوناگون جسمی، روحی، مادی و معنوی شناخته شود و از شیوع و زیادت آن جلوگیری شود و از آنجایی که خداوند انسان را آزاد و 

ه از مختار آفریده است، به دلیل وجود قدرت اراده و امکان انتخاب در انسان احتمال انحراف و کجروی از مسیر هدایت و سعادت تعیین شد

سوی پروردگار، برای بشر وجود دارد و او می تواند بر خالف مسیر خلقت خود، گام بردارد؛ و از مسیر اصلی هدایت منحرف شده و در 

عدم شناخت عوامل مؤثر بر انحراف، راه انسان را در پیشگیری و درمان این انحرافات مانع شده و آدمی  تشخیص راه درست دچار خطا شود.

  الکت سوق می دهد. از این رو شناخت عوامل انحراف و روشنگری در این زمینه می تواند راه گشا باشد.را به سوی ه

 

 معناشناسی واژه انحراف 
( ، کج شدن و از اعتدال خارج 42، ص 2، ج1404واژه انحراف از ریشه ) حَرِفَ( به معنای عدول کردن از چیزی، کناره گرفتن   )ابن فارس، 

( آمده است. در جایی دیگر به معنای خم 158، ص1389( ، برگشتن به طرفی، منحرف گشتن)عمید، 343، ص 1، ج1363شدن  )جر، 

 (  257، ص1، ج1382دیشی ، از اصول اخالقی دست کشیدن و کارهای ناشایست کردن تعریف شده است. )معین، شدن، کژی اندیشه، کج ان

یعنى منحرف شد و از آن عدول کرد. )راغب «  و احْتَرَفَ  عن کذا و تَحَرَّفَ  انْحَرَفَ »همچنین از نظر راغب اصفهانی انحراف عبارت است از :  

 ( 228، ص1412اصفهانی، 

متمایل کردن یک چیز است از آن «» حَرَفَ عن الشّیء وَ انحَرَفَ عَدَلَ و اذا مالَ االنسان عن شیءٍ یُقال اِنحَرَفَ » یی دیگر آمده است: در جا

 ( 282، ص3، ج1416)لسان العرب، « سیری که داشته یا باید داشته باشد 

أی  ءَ و حَرَّفْتُهُالشی حَرَفْتُ ء و منتهاه یقالفی هذه المادّة: هو طرف الشیأنّ األصل الواحد » در معنای اصطالحی این واژه چنین آمده است: 

کنار.و بهذا اإلعتبار یستعمل بمعنى المیل و  -ء، و هو بالفارسیّةأخرجته عن موضعه و اعتداله و نحّیته عنه الى جهة الحرف و هو الطرف للشی

ن کذا و حرّفه، إذا کان خارجا عن موضعه و عن االعتدال، ثمّ استقرّ فی جهة طرف، العدول، من جهة الخروج عن الموضع یقال انحرف ع

 قطعاً اصل واحد در این ماده: کنار شی ء و انتهای آن است. گفته می شود : حَرَفْتُ »؛«ء أو جعله حرفافمرجع المیل هنا الى صیرورة الشی

الش بیرون آوردم و از آن جایگاه به جهت حرف )کنار شی( کج نمودم . به همین اعتبار ءَ و حَرَّفْتُهُ یعنی آن شی را از جایگاه و اعتدالشی

)حرف( به معنای میل و عدول از جهت خارج شدن از جایگاه به کار می رود گفته می شود : انحرف عن کذا و حرّفه زمانی که از جایگاه و 

ع مایل شدن در اینجا به برگرداندن شی یا کنار قرار دادن آن است. اعتدالش بیرون باشد، سپس در جهت مستقر گردد . در نتیجه مرج

 (232، ص 2، ج1430)مصطفوی، 

من أمره کأنه ینتظر و یتوقع فإن رأى من  حَرْف واحد، أی: مال. و اإلنسان یکون على ، و احْرَوْرَفَ انْحَرَفَ » در جای دیگری چنین آمده است:

به یک معناست یعنی میل پیدا کرد ) مایل به یک طرف شد، انحراف پیدا کرد(  ، و احْرَوْرَفَ انْحَرَفَ» ؛«اناحیة ما یحب؟ و إال مال إلى غیره

من أمره به این معناست که گویا انسان منتظر می ماند و امید انجام شدن کارش را دارد، اگر چیزی که دوست دارد  حَرْف اإلنسان یکون على

( بنابراین 211، ص 3، ج1409)فراهیدی، « ن را انجام می دهد. در غیر این صورت ، به کار دیگری رو می آوردرا از قسمتی از کارش ببیند آ

 از نگاه دینی شاید بتوان انحراف را همان مخالفت با دستورات الهی تعریف کرد که در اصطالح از آن به گناه یا معصیت تعبیر می کنیم. به

 حراف شمرده می شود که انجام آن باعث ناخشنودی خداوند می شود.عبارت دیگر فعل و عملی در قرآن ان

البته با عنایت به این که در نگاه دینی کجروی همیشه جنبه ی ظاهری ندارد بلکه گاهی نوع باطنی و درونی نیز پیدا می کند لذا تعریف 

بر کجروی، کج اندیشی و کج باوری را هم در بر می  را نباید به رفتار ظاهری فرد محدود کرد بلکه عالوه« انحراف» دینی و قرآنی از 

 ( 134، ص 1380گیرد.)سلیمی، داور، 

 

 حقيقت انحراف انسان
 مساله انحراف و گمراهی ارتباط تنگاتنگی با ماهیت انسان دارد و از آن جا که قرآن تعریف دقیقی از انسان ارائه کرده است، می تواند در

 شناخت این مساله راهگشا باشد، قرآن بر اصل اختیار و آزادی انسان تکیه دارد. 

ند که چه باشد، انسان به حکم نیروی خودسازی و خودساختگی، خود را را انتخاب ک« خویشتن»انسان یگانه موجودی است که خودش باید 

آنچنان که می خواهد می سازد و به این وسیله سرنوشت آینده خویش را به دست می گیرد. تمام تاسیسات تربیتی، مکتب های اخالقی و 

چگونه شکل بدهد. راه راست آن راهی است که  تعلیمات دینی و مذهبی برای راهنمایی انسان است که آینده، خودش را چگونه بسازد و
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انسان را به سوی آینده ای سعادت بخش می رساند و راه های کج و انحراف ها آنهاست که انسان را به سوی آینده ای تباه و شقاوت آلود می 

نیست؛ و آن براى خداست و پس سبیل إلى اهلل )یعنى راه بسوى خدا( واحد است و یکى بیش ( 35ـ34، صص4، ج1377مطهری، کشاند. )

و اعوجاج  کند و بطور انحرافپیماید؛ و غیر سالک إلى اهلل آنرا کج مىبسوى خداست. سالک بسوى خدا آن راه را به استقامت و راستى مى

 (166بی تا، صطباطبایى، نماید. )طىّ مى

 وند در قرآن کریم می فرماید:خداچنانچه  آزادی انسان تصریح دارد.آیات زیادی در زمینه های گوناگون بر 

 (29سوره کهف،آیه «)پس هر که خواست ایمان بیاورد، و هر که خواست کافر شود...» ... ،«فَمَنْ شاءَ َفلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُر...» ... 

و  بر این محور است که راه ضاللتقرآن هم  مبناى ارزش انسان این است که انسان آزاد و مختار بوده و مجبور نیست، و مبناى هدایت

جود هدایت را به انسان نشان دهد، تا انسان با اختیار خود راه را انتخاب کند، قدرت اختیار را هم خداوند متعال عنایت کرده و انسان را مو

 (319، ص 1388مختار خلق نموده است و مالک مسئولیّت انسان هم براساس آزاد و مختار بودن اوست. )موسوى تبریزى، 

از امرى که اساس  از مجراى خلقت و طبیعت، اگرچه بسیار کم هم باشد، جز به ضرر انسان تمام نخواهد شد و در این صورت انحراف انحراف

 (247، ص1387نظام زندگى روى آن استوار است، جز بدبختى دنیا و آخرت اثر دیگرى در بر نخواهد داشت. )طباطبایى، 
 

 اف انسان عوامل اجتماعی انحر
 می شود.در این بخش به برخی از عوامل اجتماعی انحراف انسان که در گمراهی و انحراف انسان نقش اساسی دارند، پرداخته 

 

 ـ محيط خانواده1

 یکی از عوامل موثر در انحراف انسان محیط خانه و خانواده نامطلوب و نامتعادل است.

 ر احاطه دارند و از ابتدای جلوه یافتن حیات آدمی تا زمان ی عوامل مادی بیرونی که انسان را دمجموعه

 (102، ص 1379شوند. )دلشاد تهرانی، گذارند، محیط شمرده میپایان یافتن زندگی این جهان بر انسان تأثیر تربیتی می

اخالق انسان ها مؤثر بوده در هر عصر و زمانی، محیط در ساختن شخصیت و است.  محیط یکى از عوامل مهمّ بهسازى یا انحراف شخصیت

است و پاکی و ناپاکی محیط، عامل تعیین کننده ای محسوب می شود و تمام افراد و فضاهایی که انسان از دوره جنینی تا مرگ با آنها در 

سنتها، هنجارها و  بسیارى از خلق و خویها، رفتارها، آداب و .ارتباط می باشد و به گونه ای با او پیوند دارد، محیط شخص محسوب می شوند

باشد. هر فردى به تناسب رشد جسمانى و روحى با نوعى محیط خاص در ارتباط ناهنجاریها برخاسته از تأثیر محیط بر شخصیت فرد مى

 (65، ص 1379جمعی از نویسندگان، . )است

کند؛ محیط اخالقى در آنجا رشد و نمّو مى هاىاست، و بسیارى از زمینه اوّلین مدرسه براى تعلیم و تربیت کودک محیط خانه و خانواده

شود که باید سالم یا ناسالم خانواده تأثیر بسیار عمیقى در پرورش فضائل اخالقى، یا رشد رذائل دارد؛ اهمّیّت این موضوع، زمانى آشکار مى

کند، ماندنى و پا برجا است! به تعبیر و نفوذ مىتوجّه داشت؛ اوّلًا کودک، بسیار اثر پذیر است، و ثانیاً آثارى که در آن سنّ و سال در روح ا

گذارند، از طریق تکوین و تشریع، منظور از تکوین صفاتى است که در درون نطفه دیگر پدر و مادر از دو راه در وضع اخالقى فرزند اثر مى

گیرد، و منشأ پرورش که آگاهانه انجام مىشود، و منظور از تشریع، تعلیم و تربیتى است ثبت است و از طریق ناآگاه منتقل به فرزند مى

ساز صفات و روحیّات انسان ها است. شود. درست است که هیچ کدام از این دو جبرى نیست ولى بدون شک زمینهصفات خوب و بد مى

ت اخالقی و رفتاری ( بنابراین مقدس ترین محیط، محیط خانواده است که می تواند پایدارترین تاثیرا164، ص 1،  ج1377)مکارم شیرازی،

 را در ساختار تربیتی انسان فراهم آورد و زمینه رشد و تکامل یا انحراف و گمراهی انسان را ایجاد نماید.

بنابراین انسان تحت تاثیر محیط خانواده در برخورد با افراد و مقررات حاکم بر آن به باورهایی می رسد که اگر خارج از اصول و 

ن در بزرگسالی بسیار سخت و اکثرا غیر ممکن می شود. اصوال تمامی رفتارهای تربیتی به مرور بر انسان اثر می فروع دین باشد، تغییر آ

و گذارد؛ این جاست که خانواده و سایر مراکز تربیتی برای انسان به صورت الگو می شود و فرزند با چنین روحیه ای از دیگران، سرمشق و الگ

، ص 1368جود خانواده تطبیق می دهد و اولین الگوهای خود را از اعضای خانواده انتخاب می نماید. )دشتی، می گیرد و خود را با شرایط مو

44) 

بر این اساس خانواده یک محیط طبیعی است که تربیت فرزند را به عهده گرفته و مادر و پدر بر حسب غریزه، بر خود واجب می دانند که 

 گونه کجی و انحراف اخالقی و رفتاری او باشند.پیوسته مراقب فرزندان خود از هر 
خانواده خوب و شایسته و سالم، زمینه بسیار مناسبی برای پرورش فرزندان سالم و خوب و شایسته است و خانواده بد و ناشایسته و ناسالم، 

 (201، ص 1382زمینه بسیار مناسب برای پیدایش و بار آوردن فرزندان ناسالم و بد و ناشایسته است. )بهشتی، 

می توان گفت خانواده جامعه ای کوچک به شمار می آید و قرآن کریم برای سالم سازی جوامع انسانی به این هسته اجتماعی، رویکردی 

 خاص دارد؛ خداوند برای نجات و رهایی از گمراهی و توجه به تعلیم و تربیت به سرپرست خانواده چنین خطاب می فرماید:
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 (6سوره تحریم، آیه)« هاست نگه دارید...خود و کسان خود را از آتشى که هیزم آن مردم و سنگ...» ؛«مْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً...قُوا أَنْفُسَکُ»...

در مقصود آیه این است که برای فرزندان و خانواده محیطی مطلبوب و سالم به وجود آورید تا از فساد، گمراهی، انحراف و رذایل دور باشند و 

 در تفسیر این آیه شریف از امام صادق علیه السالم چنین نقل شده است:آثار آن که عذاب و خشم الهی را در پی دارد حفظ شوند. نتیجه از 

اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ أَطَاعُوکَ کُنْتَ قَدْ وَقَیْتَهُمْ وَ إِْن أَقِیهَا فَکَیْفَ أَِقی أَهْلِی قَالَ: تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ  نَفْسِی قِیَل لَهُ: هَذِهِ» 

چیست؟ این خودم هستم که می توانم «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً» به آن حضرت گفتند: معنای آیه» ؛«عَصَوْکَ فَکُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ

از عذاب الهی محافظت کنم؟ فرمود: آنان را دستور می دهی به آنچه خداوند دستور داده خودم را از معاصی حفظ کنم، چگونه خاندانم را 

نچه را است و آنان را باز می داری از آنچه خداوند بازداشته است. پس اگر از تو اطاعت کنند، آنان را حفظ کرده ای و اگر نافرمانی کنند، تو آ

 (336، ص 13، ج1368 )قمی مشهدی،« که بر عهده ات بوده انجام داده ای

 همچنین خداوند در قرآن کریم در این زمینه می فرماید:

پدران و برادران خود را اگر کفر را بر ایمان برگزیدن دوست و یاور »...؛«...ال تَتَّخِذُوا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أَوْلِیاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْکُفْرَ عَلَى الْإیمان»...

 (23)سوره توبه ، آیه  «خود مگیرید...

 این امر و نهی الهی به اعضای خانواده و دوگانگی در رفتار نشان اهمیت موضوع است. هرگاه برخی از افراد در مسیر هدایت باشند، بر سایر

و پیروی کنند. همه اعضای خانواده الزم است از آنان تبعیت کنند و هرگاه سرپرست خانواده نیز در وادی گمراهی باشد دیگر اعضا نباید از ا

این احکام و دستورهای اکید در قرآن کریم برای آن است که خوبی ها و بدی های جامعه از خانواده بر می خیزد از این رو هدایت و ضاللت 

 (50، ص 1389افراد مرهون هدایت ها و گمراهی های خانوادگی است. )جوادی آملی، 

بسیار موثری دارد؛ زیرا محیطی که فساد اخالقی و رفتاری در آن وجود دارد بسیار متفاوت بنابراین محیط در ساختار شخصیت انسان نقش 

 . پیامبر اسالم صل اهلل علیه و آله در این زمینه می فرماید:است با نقش محیطی که سالمت اخالقی و اعتقادی دارد

هر نوزادی به فطرت توحید متولد می شود، و پدر و مادرش او »؛«مَا اللَّذانِ یُهَوِّدانِهِ وَ یُنَصِّرانِهابَواهُ هُ َیکُونَ  الْفِطْرَةِ حتّى مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى کُلُ» 

 (346، ص 4، ج1416)بحرانی، « را یهودی و نصرانی می کنند و از راه فطرت منحرف می سازند

ت که روحیات و صفات خوب و بد خود را به کودک انتقال می کودک فطرتاً پاک و بی گناه به دنیا می آید اما این محیط خانه و خانواده اس

 دهند.

محیط خانه مکتب بسیار سازنده ای است، به طوری که منشأ بسیاری از صفات خداپسندانه است و بسیاری از صفات منفی و ناپسند هم در 

 ( 98، ص 1387، )مظاهری  اثر عدم تشکیل چنین مکتبی ، پدیدار خواهد شد.

می توان گفت طالق، تبعیض میان فرزندان ، عدم توجه به نیازهای مادی و معنوی ، ارتباط نامطلوب میان پدر و مادر ، عدم  بر این اساس

ندان و سالمت اخالقی والدین و ... از عواملی است که می تواند زمینه انحراف فرزند را فراهم آورد. بنابراین خانواده نقس اساسی در تربیت فرز

دارد زیرا مهد اصلی تربیت است و زمینه ساز تحول و تکامل می باشد که می تواند زمینه سعادت یا شقاوت و انحراف فرزندان سالمت جامعه 

 را فراهم آورد.

  

 ـ محيط جامعه2
جامعه در اصطالح و عرف، به معنای گروه انسانی، که در مکان خاصی چه کوچک باشد، مانند یک روستا، یا بزرگ، مانند « جامعه»واژه 

ایرانی به کار می رود، عامل وحدت چنین اجتماعی از انسان ها که گرد هم آمده اند، می تواند دین، مذهب، نژاد، زبان، جغرافیا، شغل و 

حرفه و ... باشد و از جهت کمیت و مقدار افراد نیز فرقی نمی کند، از این رو واژه مورد بحث در جوامع مختلف استعمال شده است، حتی در 

 (21، ص 1379نیز به کار می رود. )مصباح یزدی، « جامعه بشری»عنای وسیع و کلی تری مانند م

ه، مالء، شیعه، قبیله، شعب، در قرآن لفظ جامعه استعمال نشده است، بلکه واژه های دیگری مانند: امت، اُناس، الناس، قوم، قریه، اهل، طائف

 (58، ص 1394 و ... این معنا را می رساند. )مرادخانی، جِبِل

توان یافت که گرچه هریک معنای ویژه خود را دارد و حاکی از واقعیتی ؛ کلماتی را در قرآن می«جامعه»در نگاهی کلی به واژگان مربوط به 

شود که وجه مشترکی است و بر گروهی اطالق می«ام»؛ که مشتق از«امّت»خاص است؛ اما ناظر به جمع و گروه است؛ از این میان واژه 

چنانچه خداوند در  ( 86، ص 1412راغب اصفهانى، . )مانند دین واحد، زمان واحد، یا مکان واحد به طور اختیاری یا اجباری داشته باشند

 قرآن کریم می فرماید:

سوره نحل )« اى برانگیختیم که خدا را عبادت کنید...و البته ما در میان هر امتى فرستاده» ؛«هَ... کُلِّ أُمٍَّة رَسُوالً أَنِ اعُْبدُوا اللَّ وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی»

 (36، آیه 

http://www.؟.ir/
http://wikifeqh.ir/ام
http://wikifeqh.ir/ام


 117-130، ص 2جلد1398 زمستان،  18، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

به معنای جامعه بشری و گروهی همسان در دین و آیینیا دارای جهتی مشترک اطالق « امت»چنان که مالحظه می شود در آیه فوق واژه 

در بحثی که تحت عنوان روابط اجتماعی رحمه اهلل علیه عالمه طباطبایی .را به هم پیوند داده باشد هاشده است که عصر یا مکان واحد آن

 مطرح نموده اند در این مورد چنین می گوید:

انسان در میان تمامی جانداران، موجودی است که باید اجتماعی زندگی کند و این مطلب نیاز به بحث زیادی ندارد، زیرا فطری است؛ یعنی 

فطرت تمام انسان ها این معنا را درک می کند و تا آنجا هم که تاریخ نشان داده، هر جا بشر بوده است، به صورت اجتماعی زندگی می کرده 

 (144، ص 4، ج1374و آثار باستانی هم این مطلبی را ثابت می کند. )طباطبایی، 

 ده از قبیل آیه:قرآن کریم با بهترین بیان در آیاتی بسیار از این حقیقت خبر دا

ماییم که وسایل حیات »؛«ضُهُمْ بَعْضاً سُْخرِیًّانَحْنُ قَسَمْنا بَْینَهُمْ مَعیشَتَهُمْ ِفی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُْم فَوْقَ َبعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْ…» 

ایم تا بعضى هایى )از کماالت مادى و معنوى( برترى دادها بر برخى به رتبهایم و برخى از آنها رآنها را در زندگى دنیا در میانشان قسمت کرده

 (32سوره زخرف ؛ آیه )« از آنان بعض دیگر را به خدمت گیرند )تا نظام اتم و اصلح اداره مجتمع بشرى فراهم آید(...

صورت می گیرد و تعامالت اجتماعی به صورت  از این رو زندگی اجتماعی انسان ها تحت جوامع کوچک و بزرگ به عنوان طائفه یا قبیله

همکاری با یکدیگر، تقسیم کار و ... صورت می گیرد و تمایالت درونی آدمی به زندگی اجتماعی همواره او را به این اجتماع عظیم دعوت می 

 کند.

بط اجتماعی، فرهنگ حاکم بر جامعه، میتوان گفت یکی از عوامل مهم انحراف آدمی، عواملی هستند که در دل جامعه جا گرفته اند. روا

گیری شخصیت افراد دارند؛ هرچه مناسبات روابط، ای در شکلارزش ها، آداب و رسوم اجتماعی، باورها و رفتارهای اجتماعی نقش ویژه

تر باشد، یط منحطشود و هر چه این محارزش ها و فرهنگ اجتماعی به سمت تعالی پیش برود، بستر تربیت متعالی انسان بیشتر فراهم می

 (68، ص 1379دلشاد تهرانی، گردد. )موانع رشد و تعالی انسان بیشتر و حرکت به سمت مقاصد واالی انسانی کندتر می

هاى پست را هاى متعالى را ضعیف و زمینه رشد اندیشهکند و جوّ فاسد روحى زمینه رشد اندیشهجوّ فاسد اجتماعى جوّ روحى را فاسد مى

د. به همین جهت است که در اسالم به اصالح محیط اجتماعى اهتمام زیاد شده است و باز به همین جهت است که سیاست کنتقویت مى

کنند و براى فراهم کردن این هاى متعالى را در مردمى بکشند، زمینه فساد اخالقى و عملى آنها را فراهم مىخواهند اندیشههایى که مى

 (568، ص 1نمایند. )مطهری، بی تا، جایلى که در اختیار دارند فاسد مىزمینه، محیط اجتماعى را با وس

بنابراین انسان همواره تحت تاثیر جامعه ای است که در آن زندگی می کند؛ شرایط محیط اجتماعی و اخالق و تربیت عمومی در افکار و 

 را ایجاد نماید. روان آدمی نقش موثری دارد که می تواند زمینه هدایت یا ضاللت و گمراهی فرد

اند، و اصالح هر یک در اصالح دیگرى تأثیر دارد، چه اینکه فساد داراى تأثیرى متقابل و ارتباط دو جانبه« جامعه»و « فرد»در تفکر اسالمى 

اینکه با ریشه به سوى آلودگى حرکت کند، حفظ افراد، دشوار خواهد بود. چه  کشاند. وقتى محیط اجتماعىیکى، دیگرى را نیز به فساد مى

تواند به اصالح جامعه کمک آید، از سوى دیگر هر کس با اصالح خویش مىکن کردن آلودگی هاى اجتماعى، زمینه رشد افراد نیز فراهم مى

 (44، ص 1387اند. )سروش، کند و حتى آنان که در صدد رفع تباهى از دیگران هستند، در جهت رشد خود نیز تالش کرده

و بافت جامعه، اعتدال و عدم اعتدال اجتماعی نقش مهم در جهت مثبت یا منفی در شکل گیری شخصیت انسان دارند. ساختار اجتماعی 

یک ساختار معتدل اجتماعی، موجبات هدایت و کمال آدمی را فراهم می آورد و ساختار غیرمعتدل اجتماعی عاملی است برای انحراف افراد. 

 (76، ص1379) دلشاد تهرانی، 

انسان ها و تحکیم بخشیدن به آن و پاک سازى جامعه از فحشا، منکرات و ستم به  سازى روابط اجتماعىاهتمام خاصی به سالماسالم 

 دارد؛ چنانچه در قرآن کریم آمده است: دیگران

به یقین خداوند به عدالت »؛« اءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونعَنِ الْفَحْش وَ یَنْهى إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى»

دهد، و از گناهان بسیار زشت )فردى و عائلى و اجتماعى( و نیکى کردن و اداى حقوق خویشاوند )خود و خویشاوند معصوم پیامبر( فرمان مى

 (90)سوره نحل ، آیه  «دهد، باشد که تذکر یابیددارد. شما را پند مىهاى ناپسند و تعدى و تجاوز بازمىو عمل

ترین حکمى هستند که اساس اجتماع بشرى با آن استوار است، و از نظر اهمیت به ترتیب گانه را که مهمخداى سبحان ابتدا آن احکام سه

ن هدفى که در تعالیمش دنبال شده صالح مجتمع و اصالح عموم ترییکى پس از دیگرى قرار دارند ذکر فرموده است، زیرا از نظر اسالم مهم

است، چون هر چند انسان ها فرد فردند، و هر فردى براى خود شخصیتى و خیر و شرى دارد، ولیکن از نظر طبیعتى که همه انسان ها دارند 

کند، بطورى که در ظرف ندگى مىیعنى طبیعت مدنیت، سعادت هر شخصى مبنى بر صالح و اصالح ظرف اجتماعى است که در آن ز

اجتماع فاسد که از هر سو فساد آن را محاصره کرده باشد رستگارى یک فرد و صالح شدن او بسیار دشوار است، )و یا به تعبیر دیگر عادتا 

از افراط و تفریط و (خداوند مردم را به عدالت و انصاف میان مردم و معامله به اعتدال که 476، ص 12محال است(. )طباطبایی، همان، ج

 (34، ص 14، ج1360کند. )طبرسی، کجى و انحراف، دور باشد، امر مى
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اى از اعضا و جوارح است و هر عضوى کار و طورى که پیکر، مجموعهاز بهترین و جامعترین تشبیهات، تشبیه جامعه به پیکر زنده است. همان

پیکر، سالمت و بیمارى دارد، جامعه نیز سالمت و بیمارى دارد؛ پیکر تولد و رشد ،  شوداى دارد، جامعه هم از مجموع افراد تشکیل مىوظیفه

اعضاى آن همدردى هست، جامعه نیز اگر سالم و زنده و داراى  و انحطاط و موت دارد، جامعه نیز همین طور است؛ پیکر اگر سالم باشد بین

( این تشبیه و تعبیر از سخنان رسول اکرم صلى اهلل علیه و آله 244ـ245صص، 25)مطهری، بی تا، جروح اجتماعى باشد همین طور است.

 است که فرمود:

مَثَل مؤمنین از » ؛«ى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىمَثَلُالْمُؤْمِنِینَفِی تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَکَى مِنْهُ شَیْءٌ، تَدَاعَ»

خوانند و آید سایر اعضا یکدیگر را به همدردى مىلحاظ عالیق و عواطف متبادل که بین ایشان هست مَثَل تن است: یک عضو که به درد مى

 (323، ص30، ج1416ابن حنبل،)« شودخوابى پیدا مىتب و بى

عمومی تاثیر گذار باشد و یک جامعه را به انحطاط و نابودی بکشاند. بنابراین بیماری اخالقی و رفتاری فرد در جامعه می تواند در تربیت 

 چنانچه خداوند در قرآن کریم می فرماید:

( و براى هر ملت و گروهى مدتى است )مدتى معین از زندگى دنیا»؛«وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاَء أَجَلُهُمْ ال َیسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُون»

 (34سوره اعراف ، آیه )« گیرندپس چون مدتشان به سر رسد ساعتى از آن تأخیر نخواهند کرد و پیشى نیز نمى

کند یعنى ملت هاى جهان همانند افراد، داراى مرگ و در این آیه خداوند به یکى از قوانین آفرینش یعنى فنا و نیستى ملت ها، اشاره مى

گیرند، قانون مرگ و حیات مخصوص افراد شوند، و به جاى آنها ملت هاى دیگرى قرار مىن برچیده مىحیاتند، ملت هایى از صفحه روى زمی

گیرد. با این تفاوت که مرگ ملت ها غالبا بر اثر انحراف از مسیر حق و عدالت ها را نیز در بر مىانسان نیست بلکه اقوام و جمعیت ها و جامعه

باشد. هنگامى که ملت هاى پرورى مىدر دریاى شهوات و فرو رفتن در امواج تجمل پرستى و تن و روى آوردن به ظلم و ستم و غرق شدن

هاى هستى خود را یکى پس از دیگرى از دست جهان در چنین مسیرهایى گام بگذارند، و از قوانین مسلم آفرینش منحرف گردند، سرمایه

 (158، ص 6، ج1374کنند. )مکارم شیرازی، خواهند داد و سرانجام سقوط مى

شهید مطهری معتقد است که بشر در جامعه حالت نیمه استقالل و نیمه آزاد را دارد یعنى در عین اینکه عضو و محکوم جامعه است، 

گذارد و هم این عضو چون صد درصد استقاللش از دهد و بر او تأثیر مىتواند حاکم بر جامعه خودش باشد؛ هم جامعه فرد را تغییر مىمى

شود گفت تواند کل خودش را تغییر بدهد و عوض کند. از نظر اسالم به هیچ وجه نمىنرفته است یک خصوصیت و حالتى دارد که مى بین

اى است که منعکس کننده وضع محیط و یک آیینه که فکر انسان، وجدان انسان، اراده انسان و ایمان انسان صرفاً یک پرتو و یک مَجلى

نیست. به همین دلیل اسالم روى اخالق، تربیت، دعوت، تبلیغ، اختیار و آزادى انسان ها در اجتماع و امثال اینها  است. چنین چیزى ابداً

، 21داند. )مطهری، بی تا، جداند؛ عزت ها و ذلت ها را تابع شرایط اختیارى انسانها مىکند و بلکه آن را اصل و اساس مىتکیه فراوانى مى

 (429ـ428صص 

کند. ناپذیرى بر روان و رفتار او دارد. انسان بسیارى صفات خوب و بد خود را از محیط کسب مىى زندگى انسان آثار اجتنابمحیط اجتماع

 دهد و محیط هاى آلوده غالبا افراد آلوده.محیط هاى پاک غالبا افراد پاک پرورش مى

 ده و می فرماید:خداوند در قرآن کریم به تاثیر محیط بر رفتار و اعمال انسان اشاره کر

و سرزمین پاک، گیاهش به اذن »؛«آیاتِ لِقَوْمٍ یَشْکُرُونوَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِِّه وَ الَّذِی خَبُثَ ال یَخْرُجُ إِلَّا نَکِداً کَذلِکَ نُصَرِّفُ الْ»

آید )از طینت خیر بیرون نمىزمینى( که پلید است )گیاهش( جز اندک و بىآید، و آن )سر)تکوینى( پروردگارش )فراوان و پربار( بیرون مى

خیزد(. این چنین ما آیات )توحید خود( را انسانى پاک، باورها و ملکات و کارهاى زیبا، و از طینت پلید، عقاید و صفات و اعمال پلید برمى

 (58آیه )سوره اعراف ،  «گذارندآوریم براى گروهى که سپاس مىگوناگون مى

اند و محیط ها به گیاهان تشبیه شدهدر این آیه تاثیر محیط بر روان و رفتار انسان به صورت لطیفى بیان شده است. در این مثال انسان

هاى پاک دشوار است هر چند آموزش، کارآمد باشد همان گونه هاى شور و شیرین. در یک محیط آلوده پرورش انسانها به زمینزندگى آن

رویاند. به همین دلیل براى تهذیب نفوس و تقویت اخالق صالح باید به اصالح محیط همت تواند در زمین شوره زار گل نمىاران نمىکه ب

 (581ـ580، صص 2، ج1385، . )بنیاد پژوهشهاى قرآنى حوزه و دانشگاهگماشت

دارای استعدادهای فوق العاده که در کانون خانواده هایی پاک  محیط و اجتماع تا آن حد اثر سازنده یا مخرب دارند که بسا افراد شایسته و

پرورش یافته اند، با قدم گذاشتن در محیط فاسد، تمام برنامه های تربیتی سابق خود را تحت تاثیر سوء محیط و اجتماع از دست داده، به 

ورطه هالکت به نابودی کشیده شده است و بر عکس  اشخاصی ناالیق مبدل گردیده، و توان های فراوان آنان در مسیر انحراف و سقوط در

 کم نیستند افراد ناالیقی که در اثر قرار گرفتن در محیطی مناسب و پاک، به انسان هایی با فضیلت و افرادی صالح متحول گشته اند.

 (75، ص1390)اسماعیلی یزدی، 

http://www.؟.ir/


 117-130، ص 2جلد1398 زمستان،  18، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

جامعه ای که جاذبه های گمراهی و انحراف، ندای فطرت و دعوت  در محیطی که زمینه فساد و تباهی برای انحراف انسان فراهم است، و در

پیامبران الهی را تحت الشاع خود قرار داده، اجابت این دعوت و پاسخ مثبت به این ندا، به منزله حرکت در مسیر خالف سیل خروشانی است 

 (58زدی، همان ، ص)اسماعیلی ی که کوه ها را از جای کنده و همه چیز را از سر راه خود بر می دارد.

 می توان به این مطلب اذعان داشت که محیط اجتماع نامطلوب نه تنها در امور سطحی زندگی و رفتار و گفتار عادی افراد اثر می گذارد بلکه

 بدون تردید قادر است بر عقاید دینی و مذهبی انسان ها تاثیرگذار باشد و آدمی را از راه حق و حقیقت کژ و منحرف سازد.

است که ن نکته شایان ذکر است که تاثیر پذیری انسان از شرایط به معنای اضطرار در برابر آن شرایط نیست، بلکه این امکان نیز در انسان ای

در مقابل فشارهای محیطی و اجتماعی ایستادگی کند و رنگ نپذیرد و حتی بر شرایط محیطی و اجتماعی تاثیر بگذارد، این ویژگی ظهور 

انسان است؛ به هر حال انسان ها به همان اندازه که تحت تاثیر عملکرد نظام های اجتماعی قرار می گیرند، در آنها دخل و تصرف  بارز اختیار

 (99، ص 1394نیز دارند. )کافی، 

 

 ـ محيط طبيعی و جغرافيایی3
داشته به گونه ای که با تغییر محیط طبیعی و با عوامل طبیعی و جغرافیایی همواره به طور قابل توجهی در رفتار و کنش آدمی تاثیر بسزایی 

شرایط آب و هوایی مختلف می تواند واکنش های خاصی را در رفتار انسان داشته باشد. از این رو محیط زیستی سالم، زمینه ساز سعادت و 

 کمال آدمی و محیط جغرافیایی آلوده، باعث انحراف و گمراهی انسان می گردد.

باشد. گذارند، انسان از نظر تربیتی متأثر از محیط جغرافیایی و طبیعی خویش نیز میو مردم در رفتار آدمی تأثیر می جدای از اینکه جامعه

گذارد. )مطهری، کند، خواه  ناخواه یک سلسله آثار قهری بر روی اندام و روحیه انسان میی جغرافیایی که انسان در آن رشد و نما میمنطقه

 (37، ص 4، ج1377

نوع آب وهوا، نور و حرارت، گرما و برودت، خشکی و بارندگی، نوع مکان زندگی، مسکن و نوع خوراک و مانند این ها در ساختار جسمی و 

گردد. محیط روحی انسان ونیز در خلق وخوی و رفتار آدمی تأثیر دارند.بخشی از تفاوت های فردی و جمعی به محیط زندگی برمی

محیط کویری، محیط جنگلی، محیط روستایی، محیط شهری، آرامش محیط، ازدحام محیط و .... هریک تأثیری کوهستانی، محیط ساحلی، 

 امام علی علیه السالم در ضمن خطبه ای می فرماید:( 114، ص 1379خاص بر روحیّات و اخالقیات انسان دارند. )دلشاد تهرانی، 

 أَرْضِهِمْ یَتَقَارَبُونَ َو  ذَلِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا فِلْقَةً مِنْ سَبَِخ أَرْضٍ وَ عَذْبِهَا وَ حَزْنِ تُرْبَةٍ وَ سَهْلِهَا فَهُمْ عَلَى حَسَبِ قُرْبِإِنَّمَا فَرَّقَ بَیْنَهُمْ مَبَادِئُ طِینِهِْم وَ»

قَصِیرُ الْهِمَّةِ وَ زَاکِی الْعَمَلِ قَبِیحُ الْمَنْظَرِ وَ قَرِیبُ الْقَعْرِ بَعِیدُ السَّبْرِ وَ مَعْرُوفُ  عَلَى قَدْرِ اخْتِلَافِهَا یَتَفَاوَتُونَ فَتَامُّ الرُّوَاءِ نَاقِصُ الْعَقْلِ وَ مَادُّ الْقَامَةِ

م، گوناگونی سرشت آنان است؛ علّت تفاوت های میان مرد» ؛«الضَّرِیبَةِ مُنْکَرُ الْجَلِیبَةِ وَ تَائِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّقُ اللُّبِّ وَ طَلِیقُ اللِّسَانِ حَدِیدُ الْجَنَان

زه زیرا آدمیان در آغاز، ترکیبی از خاک شور و شیرین ، سخت و نرم، بودند، پـس آنان به میزان نزدیک بودن خاکشان با هم نزدیک، و به اندا

ار، دیگری کوتاه قامت و دوری آن از هم دور و متفاوتند. یکی  زیباروی و کم خِرَد، دیگری بلند قامت و کم هّمت، یکی زشت روی و نیکوک

 (234)نهج البالغه، خطبه « فکر، یکی پاک سرشت و بداخالق، دیگری خوش قلب و آشفته عقل، و آن دیگر سخنوری دل آگاه است!خوش

د و تفاوت انسان ها در صورت ها و اخالقیّات نیز همان اختالف در مبادى و مقدمات طینت اصلى و جوهره اوّلى اوست که خاک و زمین باش

 (214، ص2، ج1362شود. )بحرانی، اشاره به طبیعت هاى اجزاى زمین می باشد که باعث اعتدال مزاج هاى مختلف انسان ها مى

های خفیف تأثیر دارد، علمای تربیت از قرن ها قبل به میزان تطابق و شرایط طبیعی و جغرافیایی زندگی، بر خُلقیات و بروز برخی نابهنجاری

اند، بقراط حکیم اولین کسی بوده که به تأثیر آب و هوا و فصول و منابع طبیعی و تأثیر آن بر روابـط اجتماعی توجه داشته سازگاری فرد با

اقلیم و اوضاع جغرافیایی برتندخویی و یا خوش اخالقی مردم اشاره نموده است، ابن خلدون و منتسکیو نیز تأثیر محیط طبیعی بر رشد 

اند و ساکنین نقاط سردسیر را بلغمی مزاج و تندخو و از لحاظ جسمانی قدرتمند ا را با شواهد زیادی به اثبات رساندهروانی و اخالقی انسان ه

امام علی علیه السالم در ( 191-192، صص 2، ج1376هاشمی رکاوندی، اند. )کار و محجوب خواندهو اهالی گرمسیر را حساس و قانع و کم

 مذمت اهل بصره می فرماید:

 وَ الشَّاخِصُ عَنْکُمْ مُتَدَارَکٌ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ ِدقَاقٌ وَ عَهْدُکُمْ شِقَاقٌ وَ دِینُکُمْ نِفَاقٌ و مَاؤُکُمْ زُعَاقٌ وَ الْمُقِیُم بَْینَ أَظْهُرِکُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِهِ أَخْلَاقُکُم... » 

تْ عُقُولُکُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُکُمْ قْرَبُهَا مِنَ الْمَاءِ وَ أَبْعَدُهَا مِنَ السَّمَاءِ ...؛أَرْضُکُمْ قَرِیبٌَة مِنَ الْمَاءِ بَعِیدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ خَفَّ... بِلَادُکُمْ أَنْتَُن بِلَادِ اللَّهِ تُرْبَةً أَ 

های شما دستخوش شکست، دورویی تان شعار، آبتان تلخ و ناگوار. خوی شما پست، پیمان »؛«فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَ أُکْلَةٌ لِآکِلٍ وَ فَرِیسَةٌ لِصَائِل

ترین خاک کیفر گناهش گرفتار، و آن که شما را ترک گوید، مشمول آمرزش پروردگار...خاک شهر شما گندهآن که میان شما به سر برد، به 

ا به آب نزدیک است، و دور از آسمان، خردهایتان است؛ و زمین آن مغاک؛ نزدیکترین به آب و دورترین شهرها به آسمان، ...سرزمین شم

 (14و13)نهج البالغه، خطبه  «اندک است و سفاهت در شما نمایان، نشانه تیر بالیید و طعمه لقمه ربایان و شکار حمله کنندگان

عى وجغرافیایى در خلق و خوى نخست تأثیر محیط طبی:شوداز تعبیراتى که امامعلیه السالمدر این خطبه داشتند دو نکته به خوبى روشن مى

 و دیگر تأثیر محیط اجتماعى دراخالق انسان هاست( بِلَادِ اللَّهِ تُرْبَةً أَقْرَبُهَا مِنَ الْمَاءِ وَ أَبْعَدُهَا مِنَ السَّمَاءِ... مَاؤُکُمْ زُعَاقٌ:آنجا که فرمود) انسان ها
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هاست و هرگز علّت تامّه ولى مسلّم است که تأثیر این ها در حدّ فراهم آوردن زمینههَنٌ بِذَنْبِهِ(وَ الْمُقِیمُ بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ مُرْتَ: آن جا که فرمود)

شوند، و به عکس در مناطقى که آب و هواى مناسب اى پیدا مىنیست، به همین دلیل در چنین محیط هایى همیشه افراد خوب و شایسته

شوند. )مکارم وبى نیز برخوردار است، افراد شرور و فاسد و زشت سیرتى نیز پیدا مىبراى خلق و خوى سالم دارد و از محیط اجتماعى خ

 (518، ص 1، ج1375شیرازی، 

کند، خواه ناخواه یک سلسله آثار قهرى بر روى اندام و روحیه اى که در آن منطقه رشد و نما مىانسان و منطقه محیط طبیعى و جغرافیایى

کند، همچنین هاى معتدله هر کدام نوعى روحیه و اخالق را ایجاب مىهاى گرمسیر و منطقهدسیر و منطقههاى سرگذارد. منطقهانسان مى

 (291، ص2، ج1358. )مطهری، منطقه کوهستانى یا منطقه صحرایى و غیره

انسان هایی که در محیط  بنابراین محیط طبیعی و جغرافیایی مختلف بر جسم، روح، خلق و خوی و رفتار و منش انسان تاثیر مهمی دارد و

 خاصی رشد و پرورش یافته اند در برخورد و ارتباطشان با دیگران این رفتار را بروز می دهند و او را به سمت و سوی خویش سوق می دهند.

ز همچون دیگر انسان از نظر تربیتی متاثر از محیط جغرافیایی و طبیعی خویش است. محیط جغرافیایی و طبیعی و عوامل برخاسته از آن نی

ودت، عوامل موثر بر تربیت آدمی به نحو اقتضا و نه علت تامه، انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. نوع آب و هوا، نور و حرارت ، گرما و بر

آدمی  خشکی و بارندگی ، نوع مکان زندگی، مسکن و نوع خوراک و مانند این ها در ساختار جسمی و روحی انسان در خلق و خوی و رفتار

 (129، ص 1368تاثیر دارد. )قائمی، 

اجتماعی و هر فردی در ارتباط با طبیعت از آن رنگ می پذیرد، به آن خو می کند و سپس جزئی از آن می شود، این وابستگی به محیط 

ا محیط می انجامد و این عناصرش که نوعی هم نوایی را در انسان ها بر می انگیزد، بی هیچ شبهه به ادغام فکری و در نهایت جذب تام ب

همچون شبکه ای برگرداگرد اندیشه او تشکیل می شود و مانع از آن می شود که چنین فردی جهات منفی محیطش را ببیند. احتماال 

 (15سوره فتح ، آیه )« قَلیال ال یَفْقَهُونَ إاِلَّ»؛ ( 103سوره مائده  ، آیه )« أَکْثَرُهُمْ ال یَعْقِلُون »همین پدیده است که در قرآن با جمالتی چون 

 (177، ص1394عنوان می شود. )کافی، 

 
 ـ مدرسه و محيط آموزشی4

همان طور که محیط خانه و اجتماع مهم ترین تاثیر را در پرورش اخالقی آدمی دارد، مدرسه و محیط آموزشی نقش موثری در قوام 

اعی که در بروز انحراف آدمی تاثیر بسزایی دارد، مدرسه و محیط آموزشی بخشیدن شخصیت انسان دارد، بنابراین یکی دیگر از عوامل اجتم

 ناسالم می باشد.

لغوی مدرسه، آموزشگاهی است که کودکان در سنین معین برای تربیت و آموختن علم و دانش قدم به آن می گذارند. آنچه از معنای 

امل شود؛ مکان آموزشی که سعادت انسان را مورد نظر داشته باشد و مدرسه استفاده می شود این است که هر مکان آموزش را می تواند ش

محیط آموزشی خاص هر جامعه را باید در هدف آن جامعه از تعلیم و تربیت و نیز در دیدی که  .یا مکانی که انسان را به شقاوت بکشاند

چه می خواهد، بلکه او را به گونه ای تربیت می کنند و نسبت به انسان دارد جستجو کرد. بعضی از جوامع، توجهی ندارند به این که انسان 

می سازند که منظور و هدفشان تأمین شود؛ خواه آن انسان را از مرتبه موجودی اش تنزل دهند و مسخ کنند، یا او را به جانب کمال سوق 

د حقیقت انسان مورد نظر آنها نیست؛ به صالح و به عبارت دیگر، به انسان نگاه ابزاری دارند؛ به این معنا که در تعلیم و تربیت، رش.دهند

ا سعادت او توجه ندارند؛ بلکه او را وسیله ای و ابزاری برای رسیدن به هدفهای پست و مادی می دانندبه هر حال، نمی توان هر آموزشگاهی ر

سعادت و کمال معنوی انسان توجه  بسته به این است که به ،دارای تعلیم و تربیت مثبت دانست؛ تعلیم و تربیت مثبت محیط آموزشی

 (127، ص1، ج1376. )امین زاده، داشته باشد و به انسان به عنوان انسان بنگرد؛ نه به عنوان ابزار و وسیله

مدرسه نقش مهم و اساسی در تشکیل شخصیت و زیربنای فکری کودک دارد و چه بسیارند کودکانی که همه ی آموخته ها و مکتسبات 

ن جای داده و آموخته های خانه را فراموش می کنند. مدرسه جای معاشرت است، محل ارتباطات وسیع و پردامنه است مدرسه را در ذه

یا  بهترین و یا بدترین فرصت را برای رشد یا انحطاط جهت افراد فراهم می سازد، می تواند او را حافظ و مدافع قانون و یا رشد بعمل آورد و

، ص 1368مدرسه، فضای آموزشی، وسایل و ابزار موجود در مدرسه همه و همه در کودک اثر دارد. )قائمی،  عاصی و نافرمان. جو اخالقی

240) 

اگر فرزند در محیط خانه از داشتن پدر و مادر معتقد محروم باشد می توان به مدرسه امیدوار بود تا خالهای اعتقادی و دینی او در جمع 

 .همساالن و مربیان متدین ترمیم گردد

از حساس ترین لحظات زندگی کودکان و نوجوانان زمان ورود به مدرسه و کسب تجارب تازه و متنوع اجتماعی است. عمدتا کودکان در 

روزهای اول مدرسه، رفتار همساالن و معلمان را با کنجکاوی ویژه ای تحت نظر می گیرند. نحوه رفتار الگوهای بزرگساالن مدرسه، مثل 

و فراش، از نظر بچه ها اهمیت فوق العاده ای دارد. بچه ها با توجه به اینکه با کسب چه نوع تجربه ای از معاشرت با مدیر، ناظم، معلم 
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بزرگساالن )موفق یا ناموفق( و با چه نگرشی )خوشایند یا ناخوشایند( وارد مدرسه می شوند، با مفروضات و باورهای ذهنی خاصی رفتار 

 (140ـ141، صص 1378م کالس خود را مورد مشاهده و ارزیابی قرار می دهند. )افروز، بزرگساالن مدرسه، مخصوصا معل

بنابراین محیط مدرسه از جمله مهم ترین عوامل موثر در تربیت به نحو اقتضاست که می تواند استعدادهای آدمیان را در جهات مثبت و 

جو، فداکار و یا خالف این ها تحویل جامعه دهد. از این رو نقش معلم منفی سامان دهد و اشخاص عالم، عاقل، متفکر، مهذب، موحد، عدالت 

 (34، ص 1395محمدی ارهانی، و مربی در شکل گیری شخصیت انسانی و ساختار روحی و رفتاری او از نقش های کلیدی است.)

اگونی که در آن وجود دارد می می توان گفت مدرسه و محیط آموزشی به خودی خود موجب انحراف فرزندان نمی شود بلکه عناصر گون

تواند او را به راه راست یا گمراهی بکشاند؛ به خصوص معلم و مربیان مدرسه که نقش اساسی در سوق دادن استعدادهای دانش آموزان در 

 جهت مثبت و منفی دارند.

که اگر  است برد؛ و معلمرا، کشور را پیش مىکه با ساختن خود، افراد  است معلم»امام خمینی رحمه اهلل در این زمینه چنین می گوید:

آورد، آورد، متعهد بار مىکند. معلم است که انسان ها را یا مهذب بار مىبشود، کشور را خراب مى خداى نخواسته در پیش او انحراف حاصل

هاست، و کلیدش دست اش از مدرسهها انگیزه شود. همه سعادت ها و همه شقاوتها بلند مىآورد و وابسته. همه از مدرسهو یا انگل بار مى

 (428، ص 7موسوی خمینی ، بی تا، ج)« معلمین است

در بیان اهمیت تعلیم و تربیت همین بس که تحقق گوهر آدمی منوط به آن است. مراقبت هایی که تحت عنوان تعلیم و تربیت در مورد 

ال است، با توجه به این مطلب که نوزاد آدم هر چند آدمیزاده است، ولی آدم آدمیزاد اعمال می شود، شرط الزم رسیدن آدمی به مرحله کم

نیست. بشر تنها با تعلیم و تربیت می تواند آدم شود، به شرط این که مربی وظیفه شناس ) و متخلق به رفتار دینی ( باشد. )شکوهی، 

 امام سجاد علیه السالم می فرماید:( 31ـ27، صص 1367

و اما حق دانش آموزت این » ؛...«فَأَنْ تَعْلَمَ َأنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَکَ لَهُمْ فِیمَا آتَاکَ مِنَ الْعِلْمِ وَ وَلَّاکَ مِنْ خِزَانَةِ الْحِکْمَةِ  بِالْعِلْمِ  رَعِیَّتِکَ وَ أَمَّا حَقُ »

شته، تو را قیم و سرپرست دانش آموزانت قرار داده است که بدانی خدا به وسیله علمی که به تو داده و خزینه ی دانشی که بر تو  ارزانی دا

 (160، ص 11، ج1408)نوریف « است...

قیم در لغت به چیزی گفته می شود که خودش از ثبات و استواری برخوردار است و می تواند موجب ثبات و استواری چیز دیگری نیز باشد. 

و علم موجب قوت و استحکام انسان می شود، چرا که دانش به انسان بینش  استواری و ثبات معلم به معلومات و دانش او است، یعنی دانش

و دید می دهد، تا با هر اشکال و یا حتی اشکاالت عدیده و تهاجمات فکری به سرعت تسلیم نمی شود و نه تنها ثبات فکری و اعتقادی او در 

ران هم قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر، عالم زمانی می تواند تکیه گاه هم نمی شکند، بلکه استعداد و توان این را دارد که تکیه گاه علمی دیگ

( امام علی علیه السالم در این باره می 120، ص 2، ج1387دیگران قرار بگیرد که خود را در معرض و دسترس آنها قرار دهد.  )یثربی، 

 فرماید:

کسی که خود را رهبر مردم » ؛«بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ َقبْلَ تَأِْدیبِهِ بِلِسَانِهإِمَاماً فَلْیَبْدَأْ  لِلنَّاسِ  نَفْسَهُ نَصَبَ  مَنْ»

)نهج البالغه،  «دهدقرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران پردازد، خود را بسازد و پیش از آن که به گفتار تربیت کند، با کردار تعلیم 

 (73حکمت 

مگر ممکن است »فروع، تابع اصول است و اگر اصل چیزی کژ باشد، محال است فرع آن مستقیم باشد آن چنان که در مثل گفته شده است

ی آن کس که خود را برای مردم پیشوا می سازد و خویشتن را تعلیم نداده است همچون کس« وقتی چوب کژ است، سایه آن راست باشد

است که خود را برای آموزش زرگری یا دردگری پیشوای مردم قرار دهد و خود نتواند انگشتری و لوحی بسازد، و این نه تنها نوعی سفاهت 

 خداوند در قرآن کریم در این باره می فرماید:(  289، ص7، ج1374ابن ابی الحدید، بلکه تمام سفاهت است. )

کند سزاوارتر است که از پس آیا کسى که به سوى حق هدایت مى»؛...«  أَحَقُّ أَنْ ُیتَّبَعَ أَمَّنْ ال یَهِدِّی إاِلَّ أَنْ یُهْدىأَ فَمَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ... »

 (35)سوره یونس، آیه  «یابد؟ او پیروى شود یا آن کس که خودش را هم تا هدایت نکنند هدایت نمى

ها و دستورات خود عمل کند، زیرا براى علم اشخاص موفقیتى کسب کند باید خودش به گفته بیتو مربى که بخواهد در تعلیم و تر هر معلم

کند بر اینکه در نفس صاحبش حالتى است مخالف به این معنا که اگر عمل بر خالف قول بود داللت مى، بى عمل هیچ تاثیرى نیست

هایش جز کید و نوعى حیله براى فریب دادن مردم و به دام انداختن آنها گفتهفهماند که کند و مىهایش را تکذیب مىهاى او که گفتهگفته

کنند صبر و ثبات ندارند نرم اى که به مردم پیشنهاد مىبینیم دل هاى مردم از شنیدن مواعظ اشخاصى که خود در طریقهنیست و لذا مى

هایش همه باطل است زیرا اگر حق بود خودش به آن عمل گفته گردد، و چه بسا بگویند:شان منقاد نصایح آنان نمىشود، و نفوسنمى

شود او گویند معلوم مىکرد. و اگر هم به این صراحت حکم به بطالن آن نکنند ال اقل در باره صحت و بطالن آن تردید نموده و مىمى

 (369ـ370، صص6ج داند. )طباطبایی، همان، هاى خود را صحیح و حق نمىخودش گفته

ین با نفوذترین و محبوب ترین فردی که می تواند در این مرحله حساس، به کودک کمک کند معلم است. بنابراین معلم تنها یک بنابرا

 آموزگار نیست بلکه مهم تر از آن، یک مربی و الگوی با نفوذ است که نقش مهمی در تربیت اخالقی دانش آموز دارد.
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مورد تربیت را فراهم می سازد، و کاری صورت می دهد که پدیده، کماالت بالقوه خود را به حالت مربّی فردی است که اسباب رشد و افزایش 

به تعبیر دیگر هر کمالی که در پدیده است مربوط به خود اوست نه مربّی و اگر به مربّی نسبت داده می شود به خاطر این  ؛فعلیت درآورد

 (1، ص 1354سبحانی تبریزی، . )چهره واقعی خود را نشان دهداست که او شرایط رشد را فراهم ساخته تا پدیده، 

بر این اساس مدرسه از عوامل مهم تاثیرگذار محیطی است که تعلیم و تربیت اخالقی فرزندان را شکل می دهد، زیرا از یک سو فرزند، 

که قرار است مربی آنان پس از والدینش می شوند  حساس ترین دوران عمر خود را در آن سر می کند و از سوی دیگر با معلمانی مواجه

 باشند و آداب دینی و اجتماعی را به وی بیاموزند.

 

 ـ دوستان و معاشران 5
 از دیگر عوامل اجتماعی انحراف انسان، دوستان و معاشران ناسالم می باشد.

ره نیازمند رفاقت و دوستی دیگران هستند. همان فرزندان بشر در تمام ادوار زندگی از ایام کودکی و جوانی تا روزگار کهولت و پیری، هموا

طور که آدمی از داشتن رفیق و دوست یکدل، احساس مسرت می کند و از مصاحبتش خشنود می گردد، از تنهایی نیز رنج می برد و از 

 (309، ص 2، ج1348نداشتن هم صحبت شایسته و مناسب، آزرده و متاثر می شود. ) فلسفی، 

ر توجه داشت که تاثیر معاشرین در فرد امری اجتناب ناپذبر است و نقش ویژه ای در شکل گیری شخصیت او دارد تا آنجا اما باید به این ام

 که بسیاری معتقدند افکار و صفات آدمی بازتاب صفات دوستان اوست.

 :چنانچه خداوند در قرآن کریم به این مساله توجه داشته و از زبان گمراهان و منحرفان می فرماید

 (28سوره فرقان ، آیه  «)گرفتماى واى بر من، کاش فالنى را )که سبب انحراف من شد( دوست نمى»؛«لَمْ َأتَّخِذْ فُالناً خَلیال لَیَْتنی یا وَیْلَتى»

آقاجانی، نصراهلل، آیه فوق یکی از صریح ترین آیاتی است که مصاحبت در حد رفاقت و صمیمیت با کجروان را سبب انحراف انسان می داند. )

بدون ( 143، ص 1382، 19مقاله: استراتژی قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعی ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، ش 

شک عامل سازنده شخصیت انسان بعد از اراده و خواست و تصمیم او امور مختلفى است که از اهم آنها همنشین و دوست و معاشر است، 

گیرد، این حقیقت هم از ا که انسان خواه و ناخواه تاثیر پذیر است، و بخش مهمى از افکار و صفات اخالقى خود را از طریق دوستانش مىچر

و مشاهدات حسى به ثبوت رسیده است.گاه نقش دوست در خوشبختى و بدبختى یک انسان از هر عاملى  نظر علمى و هم از طریق تجربه

( 72ـ73صص، 15رساند. )مکارم شیرازی، همان، جبرد، و گاه او را به اوج افتخار مىرا تا سر حد فنا و نیستى پیش مىمهمتر است، گاه او 

تواند پیام آور شوم شقاوت و بدبختى باشد. یک دوست ممکن تواند دروازه سعادت را بسوى انسان بگشاید، همان طور که مىیک دوست مى

 (221، ص 1386فوز عظیم شهادت باشد، یا او را به صف دشمنان خدا ملحق کند! )مکارم شیرازی ، ساز رسیدن انسان به است زمینه

دوست و همنشین چون دشمن آشکارى است که همه سرمایه هاى وجودى انسان را به باد می دهد و آدمى را به خوارى دنیا و عذاب آخرت 

بد و عامل ضاللت و گمراهى و انسانى که قاتل سعادت انسان است تعبیر به  رفیقگرفتار میکند، بی علت نیست که خداوند در سوره فرقان از 

 شیطان کرده است:

که مرا از یاد خدا )یا پیامبر و قرآن( پس از آنکه به من رسیده »؛«لَقَدْ أَضَلَّنِی عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِی وَ کانَ الشَّیْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُوالحقّا »

 (29)سوره فرقان ، آیه  «نحرف نمود، و همواره شیطان نسبت به انسان خوارکننده بوده و هستبود م

ارزش هاى واالى آدمى حمله می اکثر شیاطینى که راه را بر انسان می بندند، و زمینه جدائى او را از حق فراهم میکنند، و بی رحمانه به 

یند، و انواع حیله ها و ترفندها را براى گمراه کردن اهل ایمان به کار می گیرند سردمداران نمایند، و معاصى و گناهان را در نظر مردم می آرا

بودنشان دعوت به  کفر و شرک و فرعونیان زمان، و چه بسا اطرافیان خود انسان اعم از اقوام و دوستان و نزدیکان هستند که عالمت شیطان

 (136، ص 6. )انصاریان، بی تا، جاب از آنان مایه رشد و سعادت و نیک بختى استضاللت و گناه است و اینان دشمن آشکارند که اجتن

نتیجه دوستی ، فقط معاشرت و رفت و آمد و گفت و شنود نیست، بلکه آثار بیش تر و مهم تری بر آن مترتب می شود. مهم ترین اثری که 

گیرد. انسان دوست خود را الگو می گیرد و ار رفتارش تقلید می کند،  بر آن، مترتب می شود، تاثیر و تاثری است که در بین آنان انجام می

به او اعتماد می نماید و گفتارش را باور می کند، همسان و هم رنگ او می شود. این بدان جهت است که در بین دو کودک یا دو جوان، 

سال وجود ندارد ، لذا تاثیر متقابل دوستان در سنخیت و تناسب روحی خاصی وجود دارد که چنین سنخیتی بین آن ها و یک فرد بزرگ

یکدیگر، امری است واضح و روشن، به همین جهت اگر جوان با فرد فاسد و بد اخالق دوستی کند، هم رنگ او می شود و چنان چه با فرد 

 وت انسان تاثیر فراوانی دارد.صالح و خوش اخالق دوست شود، همانند او خواهد شد. بنابراین انتخاب دوست خوب یا بد، در سعادت و شقا

نشینی ( فرزندان به خصوص در دوران نوجوانی وجوانی،گرایش زیادی به دوستان دارند، فرصت زیادی را به هم414، ص 1387)امینی، 

 (182، ص 1381سازد. )اسحاقی، نشینی ورفاقت زمینه تأثیرپذیری آنان رافراهم میدهندوهمین همباآنان اختصاص می
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جاست که اسالم سفارش می کند که با افراد صالح دوستی کنید و از دوستی با افراد ناصالح اجتناب نمایید. چنانچه امام علی علیه  از همین

 السالم می فرماید:

، 1366،  تمیمى آمدى«) ملحق می شود از مصاحبت با فساق اجتناب کن، زیرا بد به بد»؛«وَ مُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ یَلْحَق إِیَّاکَ»

 (433ص 

تاثیر دوست بر دوست ناگهانی و ملموس نیست تا به راحتی بتوان درست را از نادرست تشخیص داد بلکه تاثیر آن تدریجی و پنهان است، 

می گذارد و باعث می شود از دوستی با افرادی که آلوده به مفاسد اخالقی فردی و اجتماعی هستند در بسیاری مواقع اثر سویی بر شخص 

جانب آنها ضررهایی متوجه شخص شود. تاثیر گروه دوستان در رشد شخصیت فرد کمتر از تاثیر خانواده نیست چرا که فرد پس از خانواده 

فردی و اجتماعی منحصرا زیر نفوذ گروه قرار می گیرد از این لحاظ اگر انسان با فردی ناباب طرح دوستی بریزد و آن فرد آلوده به مفاسد 

 (68، ص 1393باشد به تدریج تحت تاثیر رفتار آنها قرار می گیرد و زمینه انحراف او را فراهم می آورد. )حیدری، 

 تأثیر رفاقت و معاشرت در روح و روان، و اخالق و رفتار آدمی تأثیری انکارناپذیر است، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی؛ چنانچه امام

 سالم فرموده است:علی علیه ال

وهمنشینی با بدان، بدی به بار آورد، همانطور که هرگاه باد بر بویی  »؛«صُحْبَةُ الْأَشْرَارِ تَکْسِبُ الشَّرَّ کَالرِّیحِ إِذَا مَرَّتْ بِالنَّتْنِ حَمَلَتْ نَتْنا»

 (304، ص ش 1376لیثى واسطى،«) ناخوش گذرکند ، آن بوی ناخوش را همراه سازد

می کند؛ مثل یک باد می ماند که ن با افراد فاسد رابطه تنگاتنگ داشته باشد در رفتار و اخالق فرد او اثر می گذارد و او را هم فاسد اگر انسا

 اگر به یک شی بدبویی برخورد کند، این باد، بوی بد را همراه خودش، خواه ناخواه می برد و بوی بد به خود می گیرد.

اطن و رفتارهای ناپسند و کردارهای شیطانی تا دوزخی شدن پیش می رود ولی بر اثر برخورد با معاشر و دوستی گاهی انسان از نظر زشتی ب

سالم، دلسوز، مومن و خیرخواه، تغییر جهت می دهد و با اثر گرفتن از رفتار و گفتار معاشر و همنشین پاک طینت و مودبش در راه بهشت و 

ی نیز از نظر زیبایی باطن و رفتارهای پسندیده و کردارهای الهی تا بهشتی شدن و نامین سالمت صراط مستقیم حق قرار می گیرد و گاه

دنیا و آخرت پیش می رود، ولی به خاطر برخورد با دوستی خوش ظاهر و بد باطن و بی ادب و بی دین، تغییر مسیر داده ، با اثر گرفتن از 

 (49، ص 1384رد. )انصاریان، آن منبع شر در راه دوزخ و طریق باطل قدم می گذا

 قرآن کریم از حالت دوستانی که در مسیر گناه و فساد دست مودت به هم می دهند پرده برداشته و می گوید:

در آن روز تبدیل به دوستان )دنیا( در آن روز دشمن یکدیگرند )چون اسباب دوستى »؛«الْأَخِالَّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إاِلَّ الْمُتَّقین» 

 (67سوره زخرف ، آیه )« گردد(تر مىشود( مگر پرهیزکاران )که سبب دوستى آنان قوىاسباب دشمنى مى

یعنى « خلت»اند، بدان جهت است که آدمى گفته« خلیل»است که به معناى دوست است. و اگر دوست را « خلیل»جمع « اخالء»کلمه  

کنند، چه مطلق کسانى است که با یکدیگر محبت مى« اخالء»آورد. و ظاهرا مراد از حاجت وى را برمى گوید، و اوحاجت خود را به او مى

هایشان به منظور منافع متقین و اهل آخرت که دوستیشان با یکدیگر به خاطر خدا است، نه بخاطر منافع مادى، و چه اهل دنیا که دوستى

تثناء متقین دشمن یکدیگرند، براى این است که الزمه دوستى طرفینى این است که یک مادى است و اما اینکه چرا همه دوستان، به اس

طرف، طرف دیگر را در مهماتش کمک کند، و این کمک وقتى در غیر رضاى خدا باشد، در حقیقت کمک به بدبختى و شقاوت و عذاب 

 (181، ص 18. )طباطبایی، همان، جدائمى آن طرف است

خَلِیلِِه وَ  دِینِ الْمَرْءُ عَلَى»ر پذیری به نحو اقتضا تا آن جاست که در کالم پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله آمده است: این تاثیرگذاری و تاثی

 (779، ص 1363)پاینده، « انسان بر دین و آیین دوست و هم نشین خود است»؛«قَرِینِه

او پیروی می کند؛ به جهت همین تاثیر پذیری است که رهبران دینی، آدمی تحت تاثیر دوست و معاشران است و عمال از سیره و روش 

 پیروان خود را از ارتباط و معاشرت با افراد منحرف و گمراه باز می دارند. امام صادق علیه السالم در این خصوص می فرماید:

با افراد منحرف هم نشینی و معاشرت نداشته باشید، زیرا هم نشینی »؛«کَوَاحِدٍ مِنْهُماسِ وَ لَاتُجَالِسُوهُمْ؛ فَتَصِیرُوا عِنْدَ النَّ  الْبِدَعِ لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ

 (122، ص 4، ج1429)کلینی، « با آن ها موجب می شود که مردم شما را یکی از آن ها یه شمار آورند

و اخالق و رفتار و گفتار او اثر می گذارد و  دوست بد میل به فساد و سرکشی را در آدمی تقویت می کند و دانسته یا ندانسته روی عقاید

 انسان را از مسیر حق و حقیقت دور کرده و در مسیر انحراف و شقاوت یاری می دهد.
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 نتيجه 
دارای  خلقت خاص انسان او را برتر از سایر موجودات کرده به گونه ای کهانسان عالوه بر ظاهر و جسمش دارای گوهری به نام روح است. 

مساله انحراف و گمراهی ارتباط مستقل و آزاد است و با انتخاب خود، یکی از دو راه سعادت و شقاوت را اختیار می کند، از این رو شخصیتی 

تنگاتنگی با ماهیت انسان دارد زیرا او یگانه موجودی است که خود، انتخاب می کند که چه باشد و به حکم نیروی خودسازی و 

می تواند با  خداوند انسان را موجودى خودآگاه و مختار آفریده استو از آنجا که که می خواهد، می سازد  خودساختگی، خویش را آنچنان

به این وسیله سرنوشت و آینده  دارا بودن این ویژگی مسیر زندگی خود را تنظیم و راه رستگاری و سعادت یا انحراف و ضاللت را بپیماید و

از مجراى خلقت و  انحرافخود را به دست می گیرد. بررسی آیات قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السالم گویای این مهم است که 

رى که اساس نظام از ام طبیعت، اگرچه بسیار کم هم باشد، جز به ضرر انسان تمام نخواهد شد و در این صورت انحراف در تمامی ابعاد آن،

 زندگى روى آن استوار است، جز بدبختى دنیا و آخرت و دوری از کمال و سعادت اثر دیگرى در بر نخواهد داشت. 
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 گاه تهران.دانشبی جا، ، تعليم و تربيت و مراحل آن(، 1367)شکوهی، غالمحسین، 

، قم: دفتر ، ترجمه محمد باقر موسوى همدانى6و18و4و12، چاپ پنجم، جترجمه تفسير الميزان(، 1374)طباطبایى، محمد حسین، 

 .ى مدرسین حوزه علمیه قمى جامعهانتشارات اسالم
 .: موسسه بوستان کتاب، قمخسروشاهى، چاپ: اول محقق / مصحح: هادى ،تعاليم اسالم(، 1387)، طباطبایى، محمد حسین

 مقدس: نشر نورملکوت قرآن .، چاپ هشتم، نور مشهد  مهر تابان)بی تا(، طباطبایى، محمد حسین، 

 .، تهران: انتشارات فراهانى14، ج، مترجمانترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن(، 1360)طبرسى، فضل بن حسن، 

 بی جا، نشر رهیاب نوین هور.، چاپ اول، فرهنگ فارسی عميد(، 1389)عمید، حسن، 

 اپ دوم، قم: نشر هجرت.، چ3، جکتاب العين(، 1409)فراهیدى، خلیل بن احمد، 
 ان: هیئت نشر معارف اسالمی.، چاپ پانزدهم، تهر2، ججوان از نظر عقل و احساسات(، 1348)فلسفی، محمد تقی، 

 وم، تهران: انتشارات امیری.، چاپ سنقش پدر در تربيت (،1368) قائمی، علی ،

 شم، تهران: انتشارات امیری.، چاپ شزمينه تربيت(، 1368)قائمی، علی، 

، ، تهران، چاپ اول13، ج، تحقیق: حسین درگاهىکنز الدقائق و بحر الغرائبتفسير (، 1368)قمى مشهدى ، محمد بن محمدرضا ، 

 .سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمى

 : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.چاپ اول، قم نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن،(، 1394)کافی، مجید، 

 بی نا. ، چاپ اول ، قم:4ج کافی ،(، 1429)کلینى، محمد بن یعقوب، 

 .، چاپ اول ، قم، بی نا عيون الحکم و المواعظ )لليثی((، 1376)لیثى واسطى، على بن محمد، 
 ، چاپ اول، قم: نشر هاجر.محيط اجتماعی و تاثير آن بر تربيت(، 1395)محمدی ارهانی، نرجس خاتون، 

صطفی )ص( چاپ بین المللی ترجمه و نشر الم، نشر مرکز سنت هاي اجتماعی الهی در قرآن(، 1394)مرادخانی تهرانی  ، احمد، 

 دوم، بی جا .

ملل سازمان ، چاپ سوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الجامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن(، 1379)مصباح یزدی، محمد تقی، 

 تبلیغات اسالمی.

آثار عالمه  ار الکتب العلمیة) مرکز نشر، چاپ سوم، بیروت: نشر د2ج ،التحقيق فى کلمات القرآن الکریم(، 1430)، مصطفوى، حسن

 .مصطفوی(

 ، هران، صدرا. 4ج بينی اسالم(،اي بر جهانانسان در قرآن )مقدمه (، 1377) مطهری، مرتضی،

 ، تهران: نشر صدرا.2ج مجموعه آثار شهيد مطهري )انسان در قرآن(،(، 1358)مطهری، مرتضی، 

 .، تهران: انتشارات صدرا25و21و1، جمطهرىمجموعه آثارشهيد )بی تا(، مطهری، مرتضی، 

 .، چاپ نوزدهم، انتشارات شفقخانواده در اسالم(، 1387)مظاهری، حسین ، 

 اهید آقامیرزایی.و ننشر بهزاد بی جا، ، چاپ اول، 1، جفرهنگ فارسی معين(، 1382)معین، محمد، 

 پ اول، دارالکتب االسالمیه.، چا1ج البالغه(،پيام امام)شرح تازه و جامعی بر نهج (، 1375)مکارم شیرازی، ناصر، 

 تهران:دارالکتب االسالمیه.، 6و15، ج تفسير نمونه(، 1374)مکارم شیرازی، ناصر، 

 .: مدرسه االمام علی بن ابی طالب )ع(، قمچاپ دومسوگندهاي پر بار قرآن،(، 1386)مکارم شیرازی، ناصر، 

 .قم: نشر مدرسه االمام علی بن ابی طالب )ع(،  چاپ اول ، 1ج ،قرآناخالق در  (،1377) مکارم شیرازى، ناصر ،

 ، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( ، بی تا.7، جصحيفه امام)بی تا(، موسوی خمینی ، روح اهلل، 

 ول، قم: نشر نور علی نور.چاپ ا ،تقوى و اخالق قرآنى(، 1388)، موسوى تبریزى، محسن

، چاپ اول، بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم 11ج مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،(، 1408)نورى، حسین بن محمد تقى، 

 .السالم إلحیاء التراث

 ، قم: نشر انصاریان.2، جسيري در رساله حقوق امام سجاد عليه السالم(، 1387)یثربی، میرسید محمد ، 
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