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 72/6/1316: پذیرشـ  72/1/1316: دریافت

 چکیده

 ةهـا رر مص ـانسـاب اختار اخالقـ  مدـد و خبيـ،  رر ماـاب بيـاب مب ـا   ـ طيّببلد » ةمبارک آية
ا  که تأثيصپـذيص  مطلـوي يـا گونها ت  به   و تأثيصپذيص  محيط  ا ت. قانوب آيه فصاگيصتأثيصگذار

قليلـ  از ايـح م ـس مسـت  ا   البته شايد مـد .راررها از محيط را به طور ماب امالب م نامطلوي انساب
پ جـاه  ة، رر آيو خبي طيّبباش د که خور قصآب کصيس رر آيات  آب ا ت  ائات را نيز بياب کصره ا ت. بلد 

امصاف  معارل محيط پاکيزه و آلوره ا ت. محيط  هص مامل  ا ت که تـواب تأثيصگـذار    ور  و هشتس
 شـور: اوً، رو ن ته مهـس ما ـم م  مطلوي يا نامطلوي بص انديشه و رفتار انساب را رارر. از جدع آيات 

ها   تأثيصپذيص  انسـابپذيصندگاب رارر. ثانيا،صها ارتباط مستايس با قابم يا تأثياخالل رر روند هدايت انساب
يـا   از شصايط وامد ي ساب نيست  بل ه متغيصها  فصاوان  وجور رارر که تأثيصپذيص  را تشديد يا تضعيف

تحليلـ   رر ـدر بصر ـ  ايـح  ـک د. ايح پژوهش با روش ا  ار م  اتأثيص موامم را ب ل  خ   اميانا،
ها از شـصايط محيطـ  را افـزايش يـا کـاهش پـذيص  انسـابضصيب تأثيصواقعيت ا ت که کداب متغيص 

رهد. متغيصهاي  مان د روراب کورک   ميزاب مضور رر محيط  تاليد  ميزاب امتدار به متغيـص اثصگـذار  م 
هص کداب بـه ت هـاي  يـا جدـع آنهـا   پ دار  محيط آلوره  ضعف اراره يا ناتوان  رر ک تصل خويشتح الس
يا جانشـي    مزبوررر بصابص  فاداب متغيصها   .ک د  انساب از محيط پاک يا آلوره را تسهيم م پذيصتأثيص

آنها با ضد خور يا نوع تصکيب و مدل ـصر فـصر  يـا جدعـ  متغيصهـا   صفيـت آب را رارر کـه شـصايط 
 اثص موامم تأثيصگذار را مع وس ک د.  يا اميانا، رهدتأثيصپذيص  را تغييص 

 و خبي،  تصبيت اخالق   تأثيصپذيص  محيط . طيّببلد  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 را «بلد خبيـ،»را به اذب خدا  زمي ه و ماتض  روييدب گياهاب پاکيزه و  «طيّببلد »امصاف    ور  پ جاه و هشتس آية

ذإ  وَالْبَلَدُ الطيّب يَخْـصُُُ نَ» ارزش رانسته ا ت:با تأکيد  زمي ه و ماتض  رويش گياهاب ناچيز و ب  ذإذْبإ رَبِـهإ وَالـي باتُـهُ بـإ

ي نَ إدا، کَذلإكَ نُصَصِفُ الْآياتإ لإاَوْبٍ يَشْ ُصُوبَ رويـد. امـا ؛ و  صزميح پاکيزه گياهش به فصماب پصوررگار م «خَبُ،َ ً يَخْصُُُ إًإ

 ک يس.ش صگزارند بياب م گونه آيات را بصا  آنها که رويد. ايحارزش از آب ند  صزميح بدطي ت جز گياه ناچيز و ب 

مع ا  آيه بدوب رر نظص گصفتح ارتباط آب با آيـة قبـم  رر پـ  تمهـيس ايـح ماياـت »طباطباي  معتاد ا ت:  مالمه

گيـصر ا ت که امدال نيك انساب از گـوهص پـاک؛ رر بصابـص  امدـال خـالف نيـز از بـاطح پليـد و ناپـاک  صچشـده م 

 فومـاه اللّـه کتـاي  ـدع الدـممح»از قول قتاره آورره ا ـت:  الکشافرر (. زمخشص  161  ص8ق  1112ُ)طباطباي   

ـ بـصخالف کافصــ کسـ  ا ـت کـه ؛ مممح«ذلك بخالف وال افص فأنبتت الغي، أ ابها الطيّبة کاألرض به  وانتمع بعاله

بـارر و باراب بـص آب م بصر؛ مان د زميح طيّب  که ک د و از آب  ور م ش ور  با مام خويش آب را فهس م آيات خدا را م 

  ماصور آيه چ يح بيـاب شـده ا ـت: لطایف االشارات(. رر 117  ص7ق  1142ُرويد )زمخشص  از آب گياه  ورم د م 

شور نامطلوي خواهـد بـور... اگص ا م  رشد ک د فصع نيز رشد خواهد کصر و اگص جوهص خبي، باشد  هصچه از آب  ارر م »

 (.213ص  1ُتا  ب  )قشيص  « اند  هدچ يح بصم ساش نيز پاکيزهافعال  اهص کس  که باطح قلبش با ما باشد 

 کصيده فوق  قدرت شصايط محيط  رر تأثيصگذار  مطلوي يا نامطلوي بص انساب مـورر تأکيـد قـصارآية هصچ د رر 

آيـات فـصاواب ريگـص   زيـصا رر ؛پذيص  از محيط غالب  قطع  و الزام  نيسـت  اما از نگاه کل  قصآب کصيس  تأثيصگصفته

ا ـت. از ايـح  گصريـدهآب رر   ک  دم واب مامم اقتضاي  و امدار  رر تصبيت رانسته شده و ناش الزاببه محيط  صفا،

نـو  از مضصت (  تأثيصناپذيص  فصزند 14تواب به تأثيصناپذيص  ا حاي کهف از محيط مشصکانه )کهف:ر ته آيات  م 

هـا  (  مااومت هدسص فصموب رر بصابـص آموزه14سصاب نو  و لوط از شوهصاب )تحصيس:تأثيصناپذيص  هد  (13)هور:  پدر

 ـه از رر بصابص محصکات شهوان  اشاره کصر. رر ميح آن يو ف مضصت (  هدچ يح مااومت11 )تحصيس: آلور اوشصک

را رارر. نـزول بـاراب  شور که قابليـت قابـم  ناـش اولثصات محيط  نبايد غافم شد  از آيات و روايات ا تماره م مم

کتـاي هـدايت يـا  تأثيص ا ت. قصآب کـصيسبصا  رويش زميح ًزب ا ت  اما نزول آب بص زميح فاقد ا تعدار رويش ب 

ذإيحَ إإبي»: ک ـدهداب باراب رمدت ا ت که بص هدگاب ي ساب ريزاب ا ت  اما ريزش آب  رل مصرگاب را زنـده ند   الـي

 کـه ک ـدندـ  تماوت شاببصاي شدند کافص که کسان  ؛(6)باصه: « يُمْمإ ُوبَ ً تُ ْذإرْهُسْ لَسْ أَبْ أَنْذَرْتَهُسْأَ مَلَيْهإسْ  َواءٌ کَمَصُوا

واءٌ قالُوا»: ا  رر آناب اثصگذار نيستهيچ مومظه .آورر نخواه د ايداب ؛نتص ان  يا بتص ان ( خداوند مذاي از) را آناب   ـَ

 .نده  يا بده  اندرز را ما چه  ک دند  تماوت ما بصا : گمت د ؛(136)شعصاء: « الْوامإظإيحَ مإحَ  ُحْتَ لَسْ أَبْ أَوَمَظْتَ مَلَيْ ا

 طرح مسئله

پـذيص  ک  د  تصبيتک  ده  رر ميح مـال رشـوار( موامم محيط  را از موامم تسهيم28)امصاف: « بلد طيّب و خبي،»آية 

کارکصر  روگانـه تعصيـف شـده  ـ بسته به طيّب يا خبي، بورب محيط ـرانسته ا ت. به بياب ريگص  بصا  موامم محيط 



  1 «و خبيث طّيببلد » در تربيت اخالقي با مروري بر آية متغيرهاي تأثيرپذيري

نوع محصول بياب شده ا ـت. آيـة مزبـور  نـا ص بـه مدوميـت « ً يخصُ ًا ن دا»و « يخصُ باذب ربه»ا ت. رر تعبيص: 

بي ـ  يصقابـم پيشپذيص  متصبياب از موامم محيطـ   شـصايط را غقانوب تأثيصپذيص  انساب از محيط ا ت؛ اما ميزاب تأثيص

پذيصنـد؛ متـ  گـاه  تـأثيص موامـم اند  با  طو  متمـاوت  تـأثيص م هاي  که رر محيط وامد  رشد کصرهک د. انسابم 

ُ»آية مبارکه شور. محيط  مع وس م  ُ الْدَيِتإ مإحَ الْحَ ي تُخْصُإ رر تمسـيص آب  که اماب  ارق« الْحَ ِ مإحَ الْدَيِتَ وَتُخْصُإ

ا  از آب ا ـت. ندونه ( 372ص  1ُ ق 1177 )مصو   مويز   «الدممح مح وال افص ال افص مح الدممح يع  »اند: فصموره

ـلب مـح ال ـافص وإخصُا ال افص  لب مح الدممح إخصُا وذلك»مالمه طباطباي  ذيم آية فوق نوشته ا ت:  « الدـممح  

 موامم تأثيصگذار  به متغيصها  تأثيصپذيص  توجه شور.     زاوار ا ت بيش ازروازايح(. 136ص  3ُق  1112)طباطباي   

که آنچه مانع اکدال فصاي د تصبيت ا ت  بيش از هص چيـز بـا  رهدر ت م بهبصآورر  گذرا از آيات  ايح نتيجه را 

ي رَ ُولٍ مإحْ يَأْتإيهإسْ ما الْعإبارإ مَلَ  ةحَسْرَ يا» ةم ال  آي بصا شخص قابم مصتبط ا ت.  هإ واکانُ إًإ ُبَ بـإ تَهْزُإ )يـس: « يَسـْ

(  رًيـم روشـح ايـح مدماي ـد. هصچـه باشـد  انسـاب و 12 ندم: ؛33و71 م وب:مم ؛63 نحم:ريگص ) آيات؛ و نيز (34

بـصا  تغييـص مطلـوي  . ب ـابصايح انسـاب ا ـت  محيط و محيط نيز  ازند جانبه رارند. انساب  ازند محيط تعامل  رو

کـار  رر انديشـه و رفتـار آرمـ  ًزب ايجار تغييصات مطلوي محيط   ر ت و بصا   انساب  تغييصات مطلوي محيط 

د. رر ايـح  ـرهپـذيص  از آب را افـزايش م ا ت. متغيصهاي  وجور رارند که تأثيصگـذار  انسـاب بـص محـيط يـا تأثيص

 .  اندبصر   شده  دنشوپذيص  از محيط را موجب م تأثيص   که زمي ةپژوهش  بصخ  متغيصها

 شناسيمفهوم

 صزمي   مخالف بياباب و  حصا ت که خلق ک يص  که هصکـداب  «بلد»طو   نوشته ا ت:  :و خبي، طيّبالف. بلد 

رر بصابـص   و  رر آب فـصاهس ا ـت م ان  ا ت که ا باي تلذذ «طيّببلد »اند. رر آب جدع آمده  به شغل  اشتغال رارند

ا ت. ايشاب از قول ابح مباس  مسح  مجاهـد  قتـاره و  گصر آمدهآب   جاي  ا ت که ا باي ناشار  رر «بلد خبي،»

مح از امص و نه  اله  را به زمي ـ  ممح و اطامت او  هدچ يح  ورم د شدب مم: خدا  متعال ما ت د  نام کصره 

 رفتـهزار  کـه بصکـت از آب رهد؛ هدچ يح کافص  کمص و معصيت او را به شـورهم  طيّبآي گوارا  ثدص  ةکه به وا ط

 (.133ص  1ُ تا )طو    ب  تشبيه کصره ا ت و نزول باراب بص آب  ور  ندارر  ا ت

آب را به محيط و موامم انسـان  نيـز تعدـيس  بارر نگاه اول  نا ص به  صزميح طبيع  ا ت  اما معصوم «بلد»

امـا محـيط انسـان  رر  ؛طبيع  و انسان  رر اماطـه  اشـتصاک رارنـد (. محيط137ص  7  ُق1142  اند )راوند راره

کـه موجـب  ـدور امدـال   از جدله نمس انسـان   تأثيصگذار  شديدتص ا ت. بص ايح ا اس  هص مامم اثصگذار تصبيت 

انسـاب ا ـت   ةتزکي  ازکه زمي ه  ا ت. امص و نه  اله  «خبي،بلد »يا  «طيّببلد »شور  مصداق م  طيّبخبي، يا 

که به نـوم  بيـ ش  گـصايش و کـ ش آرميـاب   ها  جدع  و فضا  مجاز هانسان   ر ان ةشصايط خانوارگ   جامع

و خبي، ا ت. محيط از مي، مصداق و مع ا  نسبت به بلد  و ـعت  طيّبهاي  از محيط تحت تأثيص آنها ت  مصداق

 اند:بيشتص  رارر. بصخ  محاااب نوشته
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باروري و انعقاد نطفه تا هنگام تولد و سپس   شود که از آغاز)محیط( شامل تمامی متغیرهاي خارج از وجود فرد می

 .(943ص ،4931ریا و دیگران، )بی پذیردیا از وي تأثیر می ،گذاردتا مرگ، انسان را دربر گرفته و بر او تأثیر می

از جدلـه خـانواره  رو ـتاب    هـا  اجتدـام محيط تصبيت  تدـاب موامـم تأثيصگـذار بـص واقعيت» بصخ  نيز معتادند:

امـا  .(18ص  1تـا  ُ)مسـي   مـذار   ب « شـور  ذکص  مساجد  ملدا  ريح  مدر ه و رولت را شـامم م هاملاه

   تص ا ت:تعصيف ذيم  جامع

محیط انسانی هر چیزي است که انسان را احاطه کرده یا خارج از وجود انسان اسپت کپه بپه دو  سپخ داخلپی و 

حیطی است که از زمان تشکیل نطفه تا زمپان تکمیپل ثرات مؤم ةشود. محیط داخلی شامل همخارجی تقسیخ می

 .(471ص ق،4931 )عبدالقادر، شودجنین را شامل می

مح را هداب بلـد  مامـم يـا مراز  از جانب  خور قصآب  از جانب ريگص  نمس انسان  متصم به قصآب و از جانب  وب  م

مح را بـه مخـدا  متعـال مـ»...شـور. رر م که انواع طامات و معارف و اخالق  توره از آب  اا ت محيط  رانسته 

و نزول قصآب را به نزول باراب تشبيه کصره ا ت. زمان  کـه بـص   زارخيز و بابصکت  کافص را به زمي   شورهزمي   ما م

 زار  هصچ ـد بـاراب بـص آب ببـارر اما زمـيح شـوره .رويدها از آب م ها و ميوهخيز باراب ببارر  انواع ش وفهزميح ما م

رويد. انسان  که از جهالت و اخالق مذموب پاک ا ت  زمان  که به نـور قـصآب متصـم شـور  ند  ـجز اندک ـگياه 

و رو  خبي، و کدر اگص با قـصآب مـصتبط شـور  معـارف و   شورانواع طامات و معارف و اخالق  توره از آب  ارر م 

 .(711ص ق 1174)راز  « شوررر آب  اهص ند  ـجز اندک  ـ اخالق  توره

او تـابع م دـت او ـت.   ارار امـا قطعـا، ؛خدا  ماکس بص تأثيصات محيط  ا ـت  انساب و ورا  آب  ارار  البته ارار

ها  کدپيـوتص  جهـان   شـب ه»فضا  مجاز  را به  دیکشنري مریام وبسترمحيط امس از مايا  يا مجاز  ا ت. 

فضا  مجاز  بـه مع ـا  واقعـ   مجـاز  نيسـت  هصچ ـد  .(1116  وبستص) تعصيف کصره ا ت« اي تصنت مخصو ا،

 آب ا ت. ها ويژگ  از زاي  و تأثيصگذار  ناخورآگاهزاي  رارر. فصاگيص   جذابيت  توهسقدرت توهس

 ؛11 ق: ؛11 زخـصف: ؛11 فصقـاب: ؛12: أ)ر.ک:  ب و خبي، طيّببصا  بلد قصآن   ه و ف ذکص شده ا ت: ميته  

انسـاب  بـه   رربـار «طيّـب»به مع ا  خالص و م زه از هص آلورگ  ا ت.  «طيّب»نويسد:  . بالغ  نجم  م(1 فاطص:

 رر آنچـه اراره کـصره و رر آب رغبـت رارر ا ـت مع ا  پاک بورب از هص خباثت يا  مت و مالت ناخوشاي د يا پـاک 

فصاواب بـه ايـح تعصيـف  بعد از بصر   ـخورش ةبه نوشت ـ. هديح نويس ده که(131ص  7ُق  1174)بالغ  نجم   

   امـا  ـاهصا،سرا نيافت طيّب  تمسيص هد  ةکصاب و ائد    حابةر ت پيدا کصره  افزوره ا ت: رر بياب ر ول اکصب

 .)هداب( مشتصک مع و  ا ت؛ يع   مع ا  وامد  اما مصاريق متعدر رارر طيّب

را امـص  «خبيـ،»  ا ـمهان  ت. راغـبا ـ «ن ـد»قصار رارر که محصول آب  «بلد خبي،»  «طيّببلد »رر بصابص 

مالمـه  .(727ص  تـا)راغـب  ب  ا ـت م ـصوهپليد  و پسـت     ببمعصف  کصره که به  ـمار  يا مع و  ـ ناپس د

اما نظص به مت ا ص بـورب رو ممهـوب  .(161ص  8ُ  ق1112)طباطباي    مع ا کصره ا ت «قليم»طباطباي   ن د را به 

کـه   «ً يخـصُ ًا ن ـدا»بـا « يخصُ نباته بـاذب ربـه»آمده و رو ممهوب  «بلد» ف که رر و  «خبي،»و « طيّب»
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شور  بل ه بـص کيميـت نـامطلوي آب خال ه ند « قليم»رر  «ن د»تواب فهديد که مع ا  م   ها تو ف روييدن 

  محصـول بلـد بـص آب وهکيميت و غيص قابم ا تماره نيز از معان  آب ا ت. مـالبصکت  ب ارزش  ب نيز اشعار رارر. ب 

بـه خـدا  متعـال نسـبت راره نشـده ا ـت تـا نشـاب رهـد  ـطيّببصخالف محصول بلد  ـ خبي،  يع   هداب ن د

 گيص  تصبيت نامطلوي  ناش  از اراره و اختيار خور انساب ا ت. ش م

  )طبص ـ  «ًخالقاندا بع ت ًتدس م ارب ا: »بصخ  محاااب با نظص به  خح پيامبص اکصب :ي. تصبيت اخالق 

تصبيـت اخالقـ  » :انـدگونه مع ا کصرهتصبيت اخالق  را پس از مااب نبوت  بصتصيح ر الت رانسته و ايح  (8ص  1324

هـا را بـه هدـصاه پصورش قوا  ررون  و تعال   مات اخالق  جهت نيم به فضايم انسان  ا ـت کـه رور  از رذيلت

 .(21ص  1311  آمل  )جوار  «رارر

توانـاي  انسـاب بـص تصبيـت اخالقـ   ةس ده ايجار تعارل رر قوا  ررون  انساب با اشصاف ماـم را نشـانهديح نوي

 .(26و22ص  )هدـاب ا ـت شـدصرههداه گ  فصر  و جامعه را بصا  ر يدب به ايـح ماصـور ًزب   خويش رانسته

تالش رر جهـت ايجـار   اخالق  انساب  هدچ يح ـتالش رر جهت ش وفا کصرب ا تعدارها  فطص  تصبيت اخالق  

ها  بيـ ش  گـصايش و کـ ش از طصيـق مص ه و هدزماب تالش بصا  رفع يا رفع رذايم رر  ا ال  يا ت بيت فضايم

 شور.به کدال و  عارت انساب م ته  م    ا ب با تزکيه ا ت که رر نهايتتها  مروش

 پذیري محیطیاهمیت تأثیر

پـذيص  از شـصايط زمـان   م ـان  و اجتدـام   از مبـان  تأثيص».  تمحيط ا أثص از محيط و  اختةشخصيت آرم  مت

بـصا  » بصا  تغييص مطلوي  اوليح گاب تغييـص محـيط ا ـت. رو  بديح .(131ص  1313)باقص    «تصبيت انساب ا ت

 .)هداب( «کار  شصايط محيط  پصراختبايد به ر ت  ايجار ماًت و رفتارها  مطلوي رر انساب

 ـ خور  گويا  نـاتوان  مدوم رر که به نوبةانساب رر مصار موامم و شصايط اشعار را ةه اماط  ب«محيط»ممهوب 

رر ماابله با محيط ا ت. ايح ارما به مع ا   لب اراره رر مواجهه با محيط نيست  اما مخالمـت بـا آب  ـجز رر موارر 

ا ت کـه محـيط خبيـ،  قابليـت رشـد  ظصننيز چ داب فصاواب نيست. ناش محيط رر رشد يا انحطاط اخالق  از آب 

و  ندايـدپذيص  را  ـلب مـ ا تعدار هدايت  (87)ا صاء: ازر م ک د  هدايت را به خسارت تبديم مع و  را  لب م 

بي  د  کـص و گ ـو و کورنـد  غافل ـد  مان ـد ش وند  ند ند »ر. تعابيص  مان د شوبصا  تصبيت اخالق  مانع جد  م 

 ؛77انمـال:  ؛118امـصاف:  ؛11فـاطص: ؛72باصه:  ؛71)ر.ک: انمال:  ماک  از هديح مايات ا ت «اندبميواب و بدتص از آ

رفـت ورر محيط آلوره و نبور مزب جد  بـصا  بـصوباره رذايم مذکور مددتا، .(11فصقاب: ؛16و11ا صاء:  ؛21-24مدثص:

 ک د. ماوت متغيصها  ميزاب آب تغييص م زيصا با ت ؛ها از محيط ي ساب نيستاز آب ا ت. اما تأثيصپذيص  انساب

 پذیري محیطیساز تأثیرمتغیرهاي زمینه

 ؛م ـاب جغصافيـاي  زنـدگ  ا ـت «محيط طبيع »ا ت.  «اجتدام »و  «طبيع »محيط تأثيصگذار شامم رو مصداق 

شـور. م  ها رر يك م اب  رارا بورب هدف وامـد و تعامـم بـا ي ـديگص ما ـماز جدع انساب «محيط اجتدام »اما 
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 ازر بص تأثيصات محـيط طبيعـ  غالـب شـور. جدـع بصآي د آنها فصر را قارر م  بصخ  متغيصها  محيط انسان  و اميانا،

پـذيص  هصچـه بيشـتص تأثيص زمي ةرهد. متغيصهاي  که بورب تعدار بيشتص  از متغيصها امتدال تأثيصپذيص  را افزايش م 

 اند:بصر   شده رر ذيمآورند  را فصاهس م 

 يک. دوران کودکي و نوجواني

ک ـد. کـورک  تصکيبـ  از تص م پـذيص  از موامـم محيطـ  را مهيـاتأثيص ةروراب طموليت و   يح نزريك به آب زمي 

  قلب کورکاب را بـه زمي ـ  ابشفصزندا  خطاي به رر نامه باور  و امتدار ا ت. اماب مل  ارگ    داقت  خوش

(. يـا 31  نامه 1321) يد رض   اند تشبيه کصره  ارر هص نوع کشت  را رر خور پصورش رهدکه آمارگ  ر  مستعد کامال،

نوع محيط موجب ش وفاي  يـا  )هداب(. «تصندقدبنوجواناب را رريابيد که آنها نسبت به کارها  خيص پيش»: اندفصموره

 ها  فطص  ا ت.م توب ماندب راره

ربیانی است که به تأثیر محیط بر تربیت سخت باور دارد. او کپود  را غزالی چون جاحظ، ابن خلدون، سعدي، از م

امپا چپون در محپیط  پرار گیپرد،  ؛هنگام زادن هیچ نیک و بدي در او فعلیت ندارد :گویدداند و میپا  فطرت می

 .(434ص ،4911 ثر افتد )بهشتی و دیگران،ؤعوامل گوناگون محیطی بر او م

 غزال  رر ارامه نوشته ا ت:

، و روداند  رو بپه فعلیپت مپیشود و اند کود  احیا می بالفطرهِ این عوامل تربیتی مثبت باشند، صفات نیکِ راگ

و  ،مانپدو اگر عوامل تربیتی منفی باشپد، صپفات نیپک مکتپوم می ؛یابدبروز نمی ماند و زمینةصفات بد مکتوم می

 .)همان( رودو کود  از دست می رسدرفته به فعلیت مییابد و رفتهظهور می ةصفات بد زمین

تاب را گدصاه ک  د  اماريـ، ائدـه را بـصا  آنـاب بيـاب قبم از آن ه مصجئه فصزنداب: »فصماي دکه م  بياب اماب  ارق

ب رر شـاپذيص  کورکاب ا ت. کورکان  کـه شخصيتتأکيد  بص  صفيت تأثيص  (12ص  6  ُق1142)کلي     «ک يد

کيميت ا تابال مصرب بصـصه  ره د. اماب  ارق ال   محيط  الس را تصجيح ند بزرگ محيط آلوره ش م گصفته  رر

زيـصا شـتاي  صت فصمورنـد: نوجوانـاب را رريابيـد؛مض .  پا خ رار: ضعيف ا تندال کصرمنسبت به تشيع را از کس   

 .(178ص ق 1113)مديص   آناب به جانب خيص بيشتص ا ت

انـد  امـا تـواب ماابلـه ندارنـد. خانواره  مورر هجوب فضا  ماياـ  و مجاز امصوزه کورکاب  مظلومانه  با کدك 

خوا ت مق فصزنـد بـص پـدر را رر پا خ کس  که م  ند. ر ول اکصباخويشبصخ  والديح اوليح خائ اب به فصزنداب 

ب ني و بـص او بگـذارر  ني ـو اربـش ک ـد و محـيط ؛ نا«وَأَرَبَهُ وَيَضَعَهُ مَوْضإعا،  َالإحا ا ْدَهُ يُحَسِحَ أَبْ»... :ندبداند فصمور

آمـوزش نسـبت بـه کـورک  مان ـد ناـش  .(314ص  71  ُق1141 )مـامل   ا  بصا  او فصاهس آوررتصبيت  شايسته

 .(311ص  1ُ  ق1114)کصاج     «العلس ف  الصغص کال اش ف  الحجص» انداختح بص   و ا ت:

 متـ  ـ ها  مخـالف ـال  رر بصابـص انديشـهشور که رر بزرگها  روراب کورک  گاه  چ اب ا توار م ارزش

هـا  ماندگار  ارزش .(71 )ر.ک: لاداب: خواندپدراب خويش را ا م م    انديشةمااومت کصره ـتوميد  ها انديشه

 ک د. کورک  رر تداب مدص  تصبيت روراب کورک  را از مسا يت خا   بصخوررار م 
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 دو. تواضع، در برابر تکبر 

آورنـد  تواضـع يـا ت بـص ا ـت. پذيصش موامم  ال  و فسار رر  امباب خور را فـصاهس م هاي  که زمي ة گ ز ويژا

و گصوه روب آلـوره  طيّبيع   گصوه اول محيط  اند؛قدبو مت بص رر ان ار مق پيش  پذيصش مق ها  متواضع ررانساب

آلورگ  رروب  با محـيط آلـوره  ـ خيت بيشـتص  رارنـد.   ببکه مت بصاب به  ملتشايد به ايح  ؛ک  درا انتخاي م 

 تصصيح کصره ا ـت: «غملت»و  «ت ذيب آيات اله »  «ت بص نامق»قصآب رر تحليم چصاي  ايح انتخاي  به  ه رليم 

آورنـد و ا  هس ببي  د ايدـاب ند کش هست د و اگص هص معجزهکسان  که رر زميح به نامق مت بص و گصرب  زور به»

 گيصنـد راه  را ببي  ـد آب را رر پـيش م پيداي د و چ انچه راه ضاللت و گسه هدايت و رشد را ببي  د آب را ند اگص را

ت ذيب کصرند و نسبت به آنهـا   ت که آنها آيات ما راا آب  ببها را از آيات خور م صصف خواهيس کصر و ايح به ايح

 )طباطبـاي   بصا  ت بـص توضـيح  ا ـت «نامق»قيد  :د ا تطباطباي  معتا . مصموب(116 )امصاف: «غملت ورزيدند

 زيصا ت بص به مق وجور ندارر.  ؛(711ص  8ُ  ق1112

 يا خبيث طيّبسه. دسترسي آسان يا سخت به محيط 

ـ شـصايط هدصنگـ  را ها  اخالق ـ امس از کتاي  رو ت يا بدافزار ک  دهتص به موامم پاکيزه يا آلورهر تص   هصچه آ اب

 ـارگ  رر ر ـتصس ک د. کتـاي يـا رو ـت  کـه بـهک د. رر بصابص  رر ر تصس نبورب  کار را نسبتا،  خت م يم م تسه

رو   تالش بـصا  ر تص ـ  بـه تص ا ت. بديحپذيص  از آب  همشور. رر نتيجه  تأثيصا ت  بيشتص مورر ا تابال واقع م 

«  ـاباوا»و «  ـارموا»نهـ  قـصآب ا ـت. تعـابيص  مان ـد محيط طيّب يا فا له گصفتح از موامم خبيـ،  مـورر امـص و 

 فـال»  «يغضضـح»  «يغضـوا»  «اجت بـوا»  «ً تاصبـوا»  «ً تاصبـا»( يـا تعـابيص  مان ـد: 31 ؛ مديـد:133 مدصاب:)آل

(. رر ايـح 31و37 ؛ ا ـصاء:127و121؛ انعـاب: 13 از آب جدلـه ا ـت )ر.ک: نسـاء:« قوا انمس س و اهلي س نارا»  «تخضعح

 يات  بص رور  جستح از فوامش  اهص  و باط    مال يتيس  نداز رر مال مست  و زنا تأکيد شده ا ت. امـاب معصـوبآ

معا    مصيس خدا ت. کسـ  کـه بـه آب »هص معصيت  را مصيس خدا خوانده و رور  جستح از آب را تو يه کصره ا ت: 

(. گـاه  ايدـاب و تاـوا نيـز مـانع  ـاوط 26  ص1ق  1141ُ) دوق  « نزريك شور  رر شصف ورور به آب خواهد بور

ـلحت ها  آلوره  ت ها راه مصونيت ا ت. با ايح فصض کـه کورکـاب يـا کورکنيست. فصار کصرب از موقعيت  ـمتاب مص

 ره ـد. مضـصت ملـ تصيح روش  و يمة ا ال  را انجاب م ره د  ماکداب انديشد د با م يدانهخور را تشخيص ند 

رانـ  کـه ررگيـص  خدايا  تـو م »اند: ماکس امت ا الم   ا ال  جامعه را از و ايف خور رانسته  فصموره م واب اماب وبه

 خ  1321) ـيد رضـ   « ها  مق و ريح تو را آش ار و رر زميح تو ا المات را  اهص ک ـيسما بصا  ايح ا ت که نشانه

 قوّ  قهصيه  ورت بگيصر.  (. ايح مدانعت مد ح ا ت از طصيق هشدار يا رر نهايت 718  ص131

 چهار. کوتاهي يا بلندي زمان حضور در محيط

 ک د.پذيص  ايما م ک  ده رر تأثيصتعييح  يا خبي،  ناش طيّبمدت اقامت رر محيط 

کنندگان از فضاي مجازي، متناسب با طول زمپان هاي خانوادگی در میان استفادهبر اساس مطالعات میدانی، ارزش

 .(433ص ،4939 )خدامرادي، اي مجازي متفاوت استاستفاده از فض
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. امتيـار بـه وابسـته ا ـتمحيط  نيز ابتال يا ررماب  به کوتاه يا بل د بورب مدت اقامـت رر آب رر آلورگ  زيست

 ک د. زيست کصرب رر محيط آلوره  تصک آب و ورور به رنيا  ريگص را رشوار م 

گذشت کـه ناگهـاب بيهـوش شـد و بـص زمـيح افتـار. طصفصوشاب م آمده ا ت: مصر  از بازار م مثنوي معنويرر 

ها بـا  ـال .شغم بصاررب رباغ  ا ت :کصرند  ثدص  ندار. بصاررش را خبص رارند. و  گمتهصچ د بصا  ررماب او تالش 

ها  مغزش از بو   صگيح پص شده ا ـت. کدـ   ـصگيح  ـو بصراشـت  بـا فضوًت ميوانات زندگ  کصره و ًيه

   و با زيصک   مدفوع را جلو  بي   او گصفت. مصر به هوش آمد.  ً   ص او آمدمجله با

 هخ از آن سرگین سگ داروي اوست

 

 که بدان او را همی معتاد و خوست 

 (44دفتر چهارم، بخش  )رومی، 

ها رو  ـالک د که ر ت و پا  آنها بسـته شـده  رر مااب تد يم  غارنشي ان  را معصف  م   جمهورافالطوب رر کتاي 

بـه ماـب  شـده زنجيص از پـا  ي ـ  از زنـدانياب بـاز   ناگهاب اند.به ريوار غار نشسته و هصگز پشت  ص خور را نديده

ريگـص  چيـز  ماياـتکه شور رور. او متوجه م غار به بيصوب م  ةبي د و  پس از رهانخور را م  ص پشت  گشته بص

زن ـد. ايـح تد يـم رر ماـاب خواهد ريگصاب را با خور هدصاه ک د  از هدصاه  بـا او  ـص بـاز م اما زمان  که م  .ا ت

 .(27ص  1314)افالطوب  ا ت  اما ماک  از واقعيت  اجتدام  ا ت «م م»توضيح مالس 

 پنج. تقليد شايسته يا ناشايسته

  هدان د از  خويشتح با ريگصاب و ت صار رفتار آناب  از رو  توجه يـا بـدوب توجـه بـه نـوع رفتـار «تاليد»اصور از م

رفتـار  فعـال کيميـات و خصو ـيات ارراک شـد  تاليد به مع ا  توليد مجدر و» اند:ش ا اب نوشتها ت. بصخ  رواب

ها  آرم   ريشه رر تاليد از ريگـصاب ارها و ک شبخش و يع  از رفت .(711  ص1388)م صور   «موجور ريگص ا ت

محال ا ت کس  يافت شور که پيصو و مالد نباشد. کس  که خالف ايح را ارما ک ـد   رارر. به امتاار مالمه طباطباي 

 .(717ص  1  ُق1112يا بپ دارر که رر طول زندگ  تاليد ن صره  خويشتح را فصيمته ا ت )طباطباي   

ناآگاهانه و خصاف   بـه  ـح زمـان    ماًتاهانه يا ناآگاهانه  واقع  يا خصاف  باشد. تاليد رر تاليد مد ح ا ت آگ

مالـد رر نهايـت  رر    باشـد  امـائميزاب ماالنيت يا  ماهت انساب بستگ  رارر. تاليد مد ح ا ت ابتدا رر موارر جز

اگص  بور نيسـت  » فصمورند: مل صت مض رو  بديحجهات شبيه کس  خواهد شد که از او تاليد کصره ا ت.  هدة

) ـيد  «اند کسان  که خور را به قوم  شبيه ک  ـد  امـا مضـو  از آنـاب نشـوندخور را به  بوراب شبيه کح! زيصا کس

خدا  متعال به پيامبص  ومـ  کـصر بـه قـومش بگويـد: »اند: فصمورههس  اماب  ارق .(742  م دت 1321 رض  

از   رشد اب مصا نخوريد و خور را به شـ م رشـد اب مـح رر نياوريـد کـه شـدا هـس لباس رشد اب مصا نپوشيد  غذا

 (.111  ص11  1382ُ)مص مامل   « رشد اب مح خواهيد شد

ا  پذيصش انديشه و فصه و آناب ا ت. تاليد رر کورکـاب  جايگـاه ويـژه مشابهت  طح  با بيگانه  گاب اول رر

ک  د و تاليد رفتارهـا  نوزاراب قبم از رو  الگ  تاليد ند »ب   بص اي  ه  ه ارما  بصخ  محاااب مفصض اي رارر. با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
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رر  امـا قطعـا، -که جا  تصريـد ا ـت -را بپذيصيس (13ب  ص7441)جونز   «گيصرمختلف رر   يح متماوت ش م م 

بـم از هـص مامـم خويش  ق  مصاقبت والديح و مصبياب بص رفتار رو بديح ايص   يح  تاليد اوليح مامم يارگيص  ا ت. 

راند قبم از آموزش ريگـصاب  بايـد خـور را کسوت م کس  که خور را پيش»ا ت.  باجد  معصوم ريگص  تو ية

 .(124ص  16  1382ُ مامل  مص « )و قبم از آن ه با زباب اري ک د با  يصت و رفتار  اري ک د  آموزش رهد

 يا خبيث طيّبشش. اعتماد يا عدم اعتماد به محيط 

رهد  امتدار يـا مـدب امتدـار بـه ثص محيط  را کاهش يا افزايش م مغيصهاي  که ضصيب تأثيصپذيص  از موامم ماز مت

موامم تأثيصگذار محيط  ا ت. امتدار کصرب رر بصابص  وء  ح راشتح ا ت که مد ح ا ت نسبت به فـصر يـا گـصوه  

ر روابـط اجتدـام  رانسـت کـه رارا  رو طـصف تواب راشتح مسح  ح به ريگصاب رامتدار را م »بجا يا بيجا باشد. 

روابـط »ايح ا ت که   تصيح ناش آبمهس .(68ص  1381 )بختيار  « )فصر يا گصوه( ا ت ک  ده و امتدارشوندهامتدار

روابط انسـان  نيازم ـد امتدـار و مسـح  .)هداب(« اجتدام  را تسهيم کصره  ام اب  ور يا زياب را رر خور نهمته رارر

تواب امتدار کصر. بايد به م ـابع به هدگاب ند   ها  اخالق  و انسان امصوزه بصا  رريافت ارزش ويژهبها  ح ا ت  ام

 ها  جدع  بيگانه با ريد تصريـد نگصيسـت. امـاب  ـارقاز جدله ر انه و م واب رشدح ناش اخته يا ش اخته شده به

بايـد   که بصا  رريافت و خـوررب آب اندملس را نوم  طعاب رانسته ( 71 )مبس:« طَعامإهإ فَلْيَ ْظُصإ الْذإنْسابُ إإلى» ذيم آية

ها  ک ـون  ور اايح  خح رر زمان   ارر شده که ف  .(281ص  2  ُق1116 )بحصان   نهايت امتياط را انجاب رهد

 ها  انسان  نبوره ا ت. ر ت مخالماب ريح و ارزش

رهد يـا ه والديح خور امتدار ندارر  آگاهانه آناب را الگو قصار ند پذيص  ا ت. فصزند  که بامتدار گاب اول رر الگو

 گزي د که بصا  او قابم امتدار باش د.هاي  را بصم ت ها ويژگ 

گوهاي رفتپار اجتمپاعی هاي فردي والدین مانند سن، تحصیالت و شغل، تنها متغیر تحصیالت، با نوع البین ویژگی

 .(433ص ،4911 )پوریوسفی و دیگران، استمعناداري نشان داده  دختران رابطة

شوند. بـه بيـاب غيصقابم امتدار م و معتدداب   ها  غيصقابم امتدار رر جايگاه معتدد قصار گصفتهانساب گاه  ف  أبا ت

  ها  ارزشـ  از جانـب ني ـاب ناريـده گصفتـه شـدهشور. رر ايح  ورت  پياب  جا  رو ت و رشدح موض م ريگص

بزاز ا ت  آنجا تا ناـد  نـده   مجلس ومظ چو کلبة»  ک  د. به قول  عد ا  گوش ش وا پيدا م هتصيح پياب خيف

ها   ـوء  ـح بـه انسـاب .(38م ايـت   1388 ) ـعد   «و اي جا تا ارارت  نيار   عارت  نبـص   بضامت  نستان 

م رافع را به مداقم و جـاذي را بـه شور. بص ايح ا اس  مصبياب شايسته بايد موامشايسته  به رميدگ  از آناب م جص م 

 را از آناب رور کصره ا ت. ت مصمداک ص بص ان د. خدا  متعال نيز تداب م ا ص جاذي را رر پيامبصاب جدع و موامم 

    هو ن صرب بايد رر هص پيـامبص  أت رمصدت  کدال مام  ذکاوت  زيصک   قوّ»مجلس  نوشته ا ت: مصموب 

)تدايـم  شور  مان د پست  پدراب  آلورگ  مارراب  خشونت و غلظت  اب ـهنمصت خلق م  رر بصابص  هصآنچه موجب .باشد

نوشـته  شرح تجریدبه ملوط بورب( و شبه آب  هدچ يح غذا خوررب رر مسيص و شبه آب نبايد رر آناب باشد. مالمه رر 



71     7316بهار و تابستان ، 71پياپي  ،اول، شماره نهمسال 

اي هـا موجـب نمـصت ا ـت و بـا زيـصا  ؛ا ت: بايد از امصاض م مصه مان د اب ه   ال ت ريح  جذاب و بصص م زه باشـ د

 .(721ص  61ُ  ق1143)مجلس    «غصض بع ت م افات رارر. قوشچ   لس البول را هس افزوره ا ت

رر نهايـت  موجـب نـابور  يـا  ـرر فضا  مبتـذل مجاز   م ال، ـ   رشد اباز آب ها و باًتصامتدار به ناش اخته

 بصا  ندونه: .ها  ري   و مل  خواهد شدضعف ارزش

هپاي بنپدي و وفپاداري بپه خپانواده و ارزشپاي ،اي حاوي محتوایی است کپه در آنهاي ماهوارهها و فیلخبرنامه

جنسپی و  متهورانپة و در مقابل، داشتن روابط آزاد جنسی، روابپط ،رسداخال ی، امري مضحک و عوامانه به نظر می

اندیشانه و متر ی بپه زنپدگی و روابپط عپاطفی تلقپی اهمیت و ارزش ازدواج ناشی از نگاه آزاد ةایجاد تردید دربار

 .(307ص ،4939 زاده،)روشن و خلیل شودمی

بـه  ـکسـ  که م ال  بصا ک د. رغبت م پذيصش  خح آناب ب رر بصابص  بدگدان  نسبت به ني اب  آرم  را نسبت به

 مو ـ مضـصت موًنا از زبـاب پذيصر. بدگداب شده ا ت  معجزات او را هس ند  به مضصت مو   ـرليم واه 

 ا صائيم گمته ا ت:خطاي به ب  
 فزود و شک و ظنصد خیالت می  صد هزاران معجزه دیدي زمن

 ... زديام میطعن بر پیغمبري  از خیال و وسوسه تنگ آمدي

 سجده کردي که خداي من تویی  اي از جادوییبانگ زد گوساله

 ادي سر چنان اي زشت روچون نه  چون نبردي بد گمان در حق او

 (932ص ،)رومی، دفتر دوم

  مجالسـت بـا اشـصار  مل ا صائيم را نسبت به پص تش آب راغب کصر. به بياب مضصت گدان  به گو اله  ب  خوش

م ـان  مبـا م مضـصت ميسـ  ةبـه گمتـ .(761ص  16ُ ق 1116 مـامل  مـص ) بدگدان  به خوباب را رر پ  رارر

آنها شدا را به يار خدا اندازر  گمتار آنها بص ملس شدا بيمزايد و مدم آنها شدا را بـه آخـصت تشـويق که ريدب معاشصت ک يد 

 (. رر ايح  ورت  ريد واقع  نسبت به رشد اب رر شدا ش م خواهد گصفت.31  ص1ق  1142ُک د )کلي    

 نگري در برابر معرفت عميقهفت. سطحي

شـور.   به  ارگ  رر راب محـيط آلـوره گصفتـار م رو بس جد. بديحور را نگص قارر نيست پيامد رفتار خانساب  طح 

ها  ماقم با   جش مواقـب رفتـار  بـه اند که انديشه ن   د. رر بصابص  انسابيا آموخته  انداي اب انديشيدب را نياموخته

 ) يد رضـ   «!گذارندا  م هاي  طوًن  بص جهاي  اندک که غسچه بسيارند لذت»زيصا  شوند؛وارر ند  محيط آلوره

 .  کلدات قصار(1321

  بـه محـ  ها مشص با مضصت مو ـ ا صائيم موجب شد پس از  النگص  و فاداب معصفت مديق ب   طح 

و فصزنداب ا صائيم را از رريا گذرانـديس تـا بـه قـوم  ر ـيدند کـه بـص »پص ت   بداب راغب شوند. هاي  از بتريدب جلوه

گونه که بصا  آناب خدايان  ا ت  بصا  مـا نيـز خـداي  قـصار گداشت د. گمت د: ا  مو    هداب ها  خويش هدت مبت

( مشص چ د  اله بـا پيـامبص و مشـاهد  معجـزات 138)امصاف: « ک يد!ره! گمت: را ت   شدا گصوه  هستيد که ناران  م 
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 نگصيست د.ذرا و جاهالنه به موارث م ا صائيم باور مديق ايجار ن صره بور. آناب هدچ اب گفصاواب  بصا  ب  

بسـتص  م ا ـب   نگص   جهالت  نداشتح تحليم م ا ب  ت يه بص مدرکات مواس  اهص و ضعف ماالن  طح 

پذيص  هصچه بيشتص از محيط آلوره ا ت. باور شبهات  ارتدار  رغبت به کمص يا گصايش به  ايص اريـاب نيـز رر بصا  تأثيص

نگص  رر فصزنـداب را ها   ـطح قابم تحليم ا ت. الگوها  آموزش  خانواره نيز زمي ـهفاداب معصفت مديق  بستص

  واجبات ري ـ  را بـه فصزنـداب اوً،» که خاطصآخصالزماب را به ايح   مح رورم  پدراب مآورر. پيامبص معظسفصاهس م 

  فاـط ر ـتياب  فصزنـداب ثال ا، ؛ره د مدم به واجبات ند    با فصض آموزش  به آناب اجازثانيا، ؛ره دخور آموزش ند 

 (.146ص  تا)شعيص   ب  اندتوبيخ کصره و از آناب بيزار  جسته «ک  ده ا تارزش رنيا بصا  آنها راض به متاع ب 

 هشت. نوع مزاج انساني

رر آورر. گصايش به جانـب خـوب  يـا بـد  را فـصاهس مـ  ةرور گصم  و  صر  يا تص  و خش   مزاُ زمي گداب م 

 اند: نوشته «مزاُ»تعصيف 

جسخ حاصل شپده اسپت و داراي خاصپیتی متفپاوت از  که در اثر واکنش میان عناصر اربعةکیفیتی است  «مزاج»

شپده شده داراي درجاتی متفاوت از اعتدال است و میزان اعتدال کیفیپت حاصلخاصیت اجزاء است. کیفیت حاصل

 .(4ص ،4930)آهنچی و دیگران، هاي متفاوت وجود استه رتبه)مزاج( عامل مهمی براي دستیابی موجودات ب

اند که مزاُ آرم  بستص  م ا ب بصا  بصوز بصخ   مات اخالقـ  يـا گـصايش پيشي ياب رر ايح مايده مشتصک بيشتص

به رفتارها  غيصاخالق  ر ـت    اميانا،ا تبه جانب خيص و شص ا ت. انسان  که رر رفتارها  ج س  پصج ب و جوش 

تـواب بـه گصمـ  مـزاُ او مـصتبط به امتدـال  رفتـار او را م  .گويدزند يا به  صمت خشس گصفته   خ اب ناروا م م 

فتـار  غيـص کـه خـور  بـدوب مـذر موجـه  ر ـک  د يا اگص بصخ  هدسصاب نياز ج س  ي ديگص را بصآورره ند  .رانست

مزاج  رر  ـصر نوارگ  و جداي  م جص شور  اميانا،به اختالف خا  و مد ح ا ت رر نهايت ـشصم  و غيص اخالق  ا ت

ها  گيص ال ا ل  ميزاب تأثيصگذار  مزاُ ا ت. آيا مـزاُ  آرمـ  را رر بـصوز رفتارهـا يـا تصـديسمريشه رارر. اما  

 ؟ک د يا مدل صر آب  ت ها رر مد يك  صفيت و ا تعدار ا تاختيار م اخالق  ب 

تواند رر اثص اختالف مزاُ آنهـا باشـد. اگـص بعضـ  الق  بيح کورکاب م ها  اختماوت» بصخ  محاااب معتادند:

کورکاب مصبان  و ت دخو و بصخ  ش يبا  بصخ  لجوُ و بصخ  مطيع  بصخ  زرنو و بعض  ت بم و بعض  خيصخـواه و 

بعض  شارماب و بعض  اندوهگيح هست د  مد ح ا ت ايح  مات معلـول کيميـت مزاجـ  و تـواب   بعض  خورخواه

اما به ايح مع ا نيست که ايح  مات و اخالقيات قابم تغييص نباشد  بل ه مـزاُ بـيش از ا ـتعدار و  .دان  آنها باشدجس

 .(66-32ص  1311ي صب  و ريگصاب  ر.ک: ) «رهدآمارگ  بيشتص بصا   هور و بصوز ايح  مات نتيجه ند 

تص ا ت  امـا بـداب مع ـا نيسـت کـه نزريكبص ايح ا اس  انسان  که مزاج  گصب رارر  به مصز خشس و مصبانيت 

شـ اخت  رر غيـص ايـح  ـورت  بسـيار  از مبـان  انساب .تواناي  ک تصل بص نمس يا رفتارها  خويش را نداشته باشـد

 ال خواهد رفت. متصبيت  مان د اراره و اختيار آرم  زيص  
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 نه. اعتماد صادق يا کاذب به خويشتن

گيـصر.  ـامب آب ها و باورهـا  ري ـ  شـ م م صفت ياي   نسبت به ارزشامتدار  ارق به خويشتح بص ا اس مع

گمتح يا ماابله با تم ص باطـم رر او ت بيـت شـده  «نه»ت ئرهد. جص ارگ   خور را رر اختيار تم صات باطم قصار ند به

کـه خـور را از آب امتدار کاذي و ورور به محيط آلوره تو ط فـصر  ا ـت  گاه ها آغاز آلورگ  . رر بصابص  ناطةا ت

ايح بـاور  کـه ام انـات   ک د؛ م ال،ک  ده گصفتار م راند که آلوره شور. امتدار کاذي او را رر راب موامم آلورهباًتص م 

ر اند يا رر  ورت معاشصت با رو ـتاب فا ـد  از ها  او آ يب ند ا  به تم صات و ارزشامواُ ماهواره  ک  درريافت

راند؛ تم ص  خطصناک کـه  ت  آغاز آلورگ  ا ت. مت  گاه   رر ميح آلورگ   خور را پاکيزه م فسار آناب رر اماب ا

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي   قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْماالً»: کارتصيح افصار ا تزياب از به تعبيص قصآب   امب آب
مدـم  ميـ،؛ بگو آيا شدا را از آنهـاي  کـه از (141-143کهف: « )أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ

 .ني و رارنـد  پ دارند رفتارم   که کوشش ايشاب رر زندگ  ايح رنيا تلف شده  هداب کسان ؟کارتصند خبص رهيسزياب

امدال بد بـصا  اي ـاب خـوي جلـوه   قصآب رر نهايت  بصا  اي اب جا  خوي و بد و مق و باطم موض شده  به تعبيص

هدان د کسـ  ا ـت کـه واقـع را   بي دآيا کس  که مدم بدش بصا  او تزييح شده و آب را خوي و زيبا م » ک د.م 

 .(8فاطص: «)يابد؟چ اب که هست م آب

 ه ناطـةطيّـب را بـها  تأثيصپـذيص  از محـيط محيط   تالش ک يس شاخص ها  انباشتةبصا  رهاي  از  لدت

ا اس تحايق ميدان  کـه  بص .مطلوي  وق رهيس و رر بصابص تأثيصات نامطلوي بلد خبي،  خور و ريگصاب را مااوب ک يس

  رر باي تأثيص فضا  مجـاز  و تحـوًت هويـت ملـ  رر ميـاب شـهصونداب 1311ميصمحدد  و  اروخان  رر  ال 

)تاويت يا تضـعيف( هويـت ملـ  رر ميـاب شـهصونداب  يصاترر د از تحوًت و تغي 61اند  بيش از تهصان  انجاب راره

ميزاب ر تص   به فضا  مجاز   امتدار به آب  ميزاب ا تماره از آب   ـح   ـتهصان   هدزماب تحت تأثيص همت متغيص

 .بوره ا ت ـج سيت  نوع نگصش و  طح تحصيالت

 گیرينتیجه

زندگ  آرم   و رر يك کالب  شخصـيت انسـاب را تغييـص  ها  تم صات و  بكتأثيصات محيط  قارر ا ت خلايات  ارزش

ها  بسـيار ـ ذهح آرم  ا ت که گاه  فصيمته شده  تواناي  تشخيص اثصپـذيص ـ اميانا، ناخوا ته رهد. م شأ ايح تغييصات

اوت  ها رر تأثيصپذيص  ي سـاب نيسـت د  متغيصهـا  متمـرهد. هدة انسابتدريج  از محيط طيب يا خبي، را از ر ت م 

ک د.  ازوکار ايح تغييصات روند بسيار ک د  تدريج  و پيو ته بورب آب ا ـت. اجت ـاي تأثيصپذيص  را تشديد يا تضعيف م 

گذارند  مصاقبت بص خويشتح  محا بة نمس  هدچ يح توجـه بـه اي  ـه چـه تغييـصات هاي  که تأثيص نامطلوي م از محيط

اخوا ته رر آرم  ما م شور و اي  ه کـداب موامـم محيطـ  رر مـال بي ش   ک ش  و رفتار  مد ح ا ت به  ورت ن

بي ـ  انـد  هدچ ـيح پيشاهديتاهديـت و کـداميح تغييـصات ب يا اي  ه چه تغييصات  با تغييص کصرب و تغييص رارب هست د 

ذيص  انسـاب از اي  ه اگص ايح تغييصات رخ رهد چه نتايج م بت يا م م  رربص خواهد راشت  هده مد ح ا ت رونـد تأثيصپـ

 گيص  و  صانجاب  پذيصش يا اجت اي از آب وارر ک د.محيط را به مصملة خورآگاه  و تصديس
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 منابع
 .انتشارات ا الم  قس  اکبص غمار    مصحح: مل من الیحضره الفقیهق  1113  ابح بابويه  محددبح مل 

 .7  ش فلسفه علخ  «پايه پزش   مدرب بازخوان  ممهوب مزاُ بص»  1314 مهص  عيد    و محددآه چ   مصکز

 .ب يار بع تتهصاب    البرهان فی تفسیر القرآن  ق1116  هاشسبحصان    يد

مطالعپات فرهنگپی و   «امتدار اجتدام  و رابطه بصخ  موامم اجتدام  با آب: مطالعه مـورر  شـهص قـس»  1381  مهد  بختيار  

 .شداره روب  پيشاجتماعی

 .ب يار بع تقس    آالء الرحمن فی تفسیر القرآنق  1174 ار بالغ  نجم   محددجو

 .شصقتهصاب    رفتص روب  مثنوي معنوي  1366  بلخ   محدد

 .پژوهشگاه موزه و رانشگاهقس    آراي دانشمندان مسلمان در تعلیخ و تربیت و مبانی آن  1388  بهشت   محدد و ريگصاب

 . دتتهصاب    : با نگرش به منابع اسالمی4شناسی رشد روان  1311ره داي   و  يدامدد ريا  نا ص  ب 

 نامپهپژوهش  «پذيص  رفتار اجتدـام  رختـصاببصر   جامعه ش اخت  موامم ممثص بص الگو»  1388پوريو م  مديد  و ريگصاب  

 .1   ال  وب  ش علوم اجتماعی

 .ا صاء قس م  خليل     ت ظيس و تحايق: مصطادب  ضا در اسالم  1311  جوار  آمل   مبداهلل

 ًمياء التصاث. البيت سه آلممقس    وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه  ق1141  مص مامل   محددبح مسح

 .مصکز الص اله   تارهجا  ب   البیتمالمح المنهج التربوي عند اهل  تاالديح  ب مسي   مذار    يد شهاي

 .البيت سه آلقس  مم  اد رب االسن  ق1113  مديص   مبداهلل

معلدـاب ماطـع  ها  خانواره )مطالعه مورر ؛بصر   ميزاب ا تماره از فضا  مجاز  بص ارزش»  1313خدا مصار   طاهصه و ريگصاب  

 .12و11  ش فرهنگ ایالم  («متو طه  ازماب آموزش و پصورش ا تاب ايالب

 .ار امياء التصاث العصب ربيصوت    تفسیر مفاتیح الغیب ق 1174راز   فخصالديح  

 .رار العلس الدار الشاميهبيصوت    المفردات فی غریب القرآنق  1117  راغب ا مهان   مسيح بح محدد

 .اهلل مصمش  نجم کتابخانه آيتقس    فقه القرآن  ق1142الديح  راوند   قطب

 .1   ال نهس  ش پژوهیخانواده  «ا ها  ماهوارهصنامهماوق خانواره رر بصابص پخش ب»  1317زاره  روشح  محدد  و محددمهد  خليم

 .ش ا  مصکز  عد شيصاز    گلستان  1388  الديح عد   مصلح

 .پار ياب قس  محدد رشت   ه:تصجد  نهج البالغه  1321 يدرض   

 .رض قس    جامع االخبار  1363  الديحشعيص   تاُ

 .ميدريهف  نج  جامع االخبارتا  ب   شعيص   محددبح محدد

 .انتشارات ا الم  قس   المیزان فی تفسیر القرآن ق 1112 طباطباي    يدمحددمسيح 

 .رض قس    مکارم االخالق  1324  طبص    فضم بح مسح

 .ر ان  تبياب سه فصه گ  و اطالعممقس    وسائل الشیعه  1382 مامل   شيخ مص 

 جا.  ب 1   حيمه رار العلوب  ش یهالبیئه و اثرها فی الترب  ق1321  مامد  مبدالاارر

   بيصوت  مم سه التاريخ العصب .الثقلین تفسیر نورق  1177  مبدمل  بح جدعه مصو   مويز  

 .رار ال تب ًا الميهتهصاب     اموس  رآن  1321  اکبصقصش    يدمل 

   مصص.الهیئه المصریه العامه للکتابتا  ب   قشيص   مبدال صيس
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 .الذخائص رارقس    کنز الفوائدق  1114  ح مل محددب کصاج   

 .ال تب ًا الميه رارتهصاب  اکبص غمار  و محدد آخوند     محاق و مصحح: مل الکافیق  1142  کلي    محددبح يعاوي

 .رار امياء التصاث العصب بيصوت    مصحح: جدع  از محاااب  بحار االنوار  ق1143  مجلس   محددباقص

 .ب گاه تصجده و نشص کتايتهصاب    التحقیق فی کلمات القرآن الکریخ  1364  مسح مصطمو  

 . دتتهصاب    شناسی ژنتتیک: تحول روانی از تولد تا پیريروان  1388  محدور  م صور

 عپاتمطال  «فضا  مجاز  و تحوًت هويت مل  رر ايصاب  مطالعه مورر  شهص تهصاب»  1311  اروخان  و باقص ميصمحدد   راور  

 .1   ال  يزرهس  شملی

تبييح ناش مزُا رر تعليس و تصبيت بـا تأکيـد بـص تصبيـت اخالقـ  از ريـدگاه م دـا  ا ـالم  و »  1311ي صب    يده مصضيه و ريگصاب  

 .66-32ص  78 ش جديد  روره  وب  و بيست  ال  اسالمی تربیت و تعلیخ مسائل در پژوهش  «نظصاب طب   ت  ايصاب امب
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