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اجتماعی که در جوامع اسالمی باید            -یکی از مهمترین وظایف دینی        
کامال رعایت شود، وظیفه پدران و مادران در رابطه با فرزندان است که                 
متأسفانه کمتر رعایت می شود. خانواده نخستین کانون تربیت کودک و              
معمار اولیه شخصیت اوست. در همین مدرسه بزرِگ تربیتی است که                 
فرزندان به تدریج از رفتارهای پدر و مادر، الگوبرداری می کنند. کودکان تا             

تالش می کنندکه    “  همانند سازی ”چند سالی مقلدند و مطابق اصِل           
آنان سازند. دوران کودکی و نوجوانی       “  شبیه”و  “  همانند”کارهای خود را    

بهترین و مناسب ترین زمانی است که پدر و مادر، فرزندان خود را با اخالق     
و آداب اسالمی آشنا سازند زیرا مزرع حاصلخیز روح نوجوان آماده بذر پاشی 
است.  امیرمؤمنان)ع(در سفارشی به فرزند خود امام حسن)ع( در زمینه               

بی تردید دل نوجوان چون زمینی       ”مستعد بودن روح نوجوان می فرمایند:        
خالی آماده پذیرش هر بذری است که در آن افکنده شود،  پس به تربیت تو 

“. شتافتم پیش از آنکه دلت سخت شود و خاطرت به چیزی اشتغال یابد               
ولی متأسفانه امروزه پدران و مادران بیشترین وقت و هزینه خود را برای                
دنیا ی مادی فرزندانشان صرف می کنند. بهترین شرایط را برای درس                
خواندن از کالس خصوصی تا آزمون های مختلف فراهم می کنند و برای              
رفاه و تفریح آنان نیز از کالس های ورزشی و موسیقی و ... دریغ نمی                   
کنند. البته این فعالیت ها عیبی ندارد ولی والدین بدانند که برای رسیدن به              
کمال و سعادت فرزندانشان بایستی در همه ابعاد از  جمله زمینه  تحصیلی،              
اخالقی، اجتماعی, بینش سیاسی و مذهبی تالش کنند و فرزندانشان تک             
بعدی رشد نکنند. انسان باید بتواند توانمندی هایش را در تمام ابعاد رشد               
بدهد و استعدادهایش را شکوفا کند. مثال کودکی که در روند رشد است اگر   
فقط بینی او رشد کند خیلی زشت و بی ریخت می شود، و اگر فقط کله                   
اش رشد کند قیافه اش مثل کاریکاتورها می شود.  روزی پیامبر)ص( با                
دیدن بعضی از کودکان فرمود: وای به حال کودکان آخر زمان از دست                 
پدرانشان! عرض شد: یا رسول اهلل)ص(!از پدران مشرک آنها؟ فرمود:نه از             
پدران مسلمانشان که چیزی از فرائض مذهبی را به آنان نمی آموزند، و اگر          
فرزندان بخواهند خود در صدد آموزش مسائل دینی باشند، آنان را از این               
امر باز می دارند. و تنها به این دل خوشند که فرزندانشان بهره ی ناچیزی                
از دنیا را به دست آورند. من از این قبیل پدران بیزارم و آنان نیز از من                     
بیزارند.  پس با توجه به این حدیث  سنگ بنا و معیار اصلی تربیت فرزندان                

ترین شیوه تربیت     رشد و آموزش دینی فرزندان می باشد.  یکی از مهم             
کودکان که در اسالم نیز بدان اشاره شده حالت خوف و رجا است به                    

دهند و به تحمیل      که والدین راه درست را به کودکان آموزش می            طوری  
دور از افراط، کامالً        پردازند و در عین آزادی به       رفتار خود به کودکان نمی    

روی کودکان و رفتارهای آنها تسلط دارند.  امام علی)ع( به فرزندش امام               
حسن)ع( فرمود: فرزندم از خدا به گونه ای بترس که بدانی اگر تمام                    
حسنات و خوبی های اهل زمین را به محضرش ببری از توقبول نخواهد               
کرد و به گونه ای به خداوند امیدوار باش که اگر تمام گناهان اهل زمین را             
به درگاهش آورده باشی همه اش را خواخد بخشید. نکته جالب در این                 
روایت این است که کودکان و نوجوانان با روحیه خوف و رجا تربیت شوند و 
این دو حالت چنان در وجود او شکل بگیرد که با گناه و لغزش اندک از                    
رحمت الهی ناامید نگردد و تصور نکنند که دیگر خداوند انها را نخواهد                 
بخشید و از سوی دیگر نپندارند که اگر چند کار خوب انجام دادند، پس هر               
کار خطایی هم انجام دهند مورد بخشش قرار خواهند گرفت و به این بهانه       
که خداوند اهل رحمت و مغفرت است به کارهای بد جرأت و جسارت بیشتر  
پیدا نکنند؛ بلکه همیشه بین امید و هراس حرکت کنند و از خط اعتدال                 

 خارج نشوند و به افراط و تفریط نگرایند.                               

 23. سوره مائده آیه مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیدهشد هر کس نفسی را بدون حق و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در زمین کرده ، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر کس نفسی را حیات بخ

إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ   بَنی  مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی

فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً 

وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ 

 /23لَمُسْرِفُونَ.                          مائده 

بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق و یا بی آنکه                    »

فساد و فتنه ای در زمین کرده ، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته ، و هر کس                       

نفسی را حیات بخشد ) از مرگ نجات دهد ( مثل آن است که همه مردم را حیات                          

بخشیده. و هر آینه رسوالن ما به سوی آنان با معجزات روشن آمدند سپس بسیاری از                    

ترجمه استاد    »مردم بعد از آمدن رسوالن باز روی زمین بنای فساد و سرکشی را گذاشتند              

 ای الهی قمشه

.در طی یکسال اخیر اتفاقات ناگوار و تأسف برانگیزی در شهرمان رخ داد که چهره شهر                 1

را خشن و ناامن جلوه داده است. اتفاقاتی که در طی چند سال اخیر کم سابقه بوده است.                   

هر از چند گاهی خبری از قتل و خودکشی در شهر منتشر می شود که انسان مو بر                         

اندامش سیخ می شود. در یک شهر کوچکی مانند رامهرمز این چنین جنایاتی از قبیل قتل                

و ضرب و شتم و خودکشی فاجعه ای عمیق است که انسان انگشت به دهان می ماند که                   

اینجا رامهرمز است یا ...؟ با نگاهی کوتاه به شهرهای اطراف که از لحاظ سطح فرهنگی و 

اقتصادی و بافت شهری همانند رامهرمز هستند مشخص می شود که آمار قتل و                       

خودکشی در رامهرمز بسیار عجیب و شوکه کننده است به طوریکه از این لحاظ طبق                    

رصدها به نقطه خطرناکی رسیده است. متأسفانه تا صحبت در خصوص این آمار و بی                   

نظیر بودن این آمار در سطح شهرستان در گذشته می شود برخی مسئولین زود موضع                   

گرفته و رامهرمز را با اهواز و دیگر شهرها قیاس می کنند که خود غلط اندر غلط است.                     

رامهرمز باید با خودش و با گذشته خودش مقایسه شود. اگر چاره ای اندیشیده نشود پروژه                

عادی سازی این فجایع کلید می خورد، لذا باید این حوادث در دید مردم قباحت و جرم و                   

گناه بودنشان را حفظ کنند وگرنه عادی شدن موجب می شود که افراد نسبت به این                     

فجایع بی تفاوتی شوند. اما براستی چرا این چنین شده است؟ آبشخور این حوادث                      

کجاست؟ کوتاهی کدام نهاد یا ارگان باعث این مشکالت شده است؟ مسئولین فرهنگی               

چه سهمی در ایجاد این عوامل دارند؟ خانواده چقدر نقش تعیین کننده ای دارد؟ دستگاه                 

قضایی و انتظامی چه وظایفی بر عهده دارد؟ نقش ماهواره در فروپاشی فرهنگ اصیل چند   

درصد است؟ جایگاه آموزش و پرورش در این اتفاقات کجاست؟ با یک نگاه همه ما و همه 

 این نهادها سهم و نقش بسزایی در وجود این جرایم دارند.

. خانواده ها که اولین و مهم ترین نهاد تربیتی هستند بی شک اولین انگشت اشاره به                    3

نشانه “  هر چه پیش آید خوش آید     ”سمت آنها خواهد رفت. تاکتیک ضد تربیتی ولنگاری و 

بی مسئولیتی در قبال فرزندانمان است. والدین می توانند با بکارگیری صحیح و اصولی امر 

تربیت در پیشگیری از این چنین جرم هایی سرنوشت ساز باشد. همه خانواده ها باید این                  

احساس خطر را داشته باشند که هر لحظه احتمال داشته باشد که چنین حوادثی دامن گیر                

آنها نیز بشود. خانواده های ما که از خانواده پیامبرانی همچون حضرت آدم)ع( و نوح)ع( و                 

یعقوب)ع( باالتر نیستند که فرزندانشان از راه به در شدند و گرفتار دام شیاطین شدند. این                 

اتفاقات می تواند تلنگر و زنگ خطری برای همه باشد تا از این به بعد با درایتی بهتر و                      

صرف وقت بیشتر در کنار خانواده، مواظب رفتار فرزندان خود باشند. یکی از روشهای                   

اتفاقاتی صله رحم و دید و      مبارزه با این چنین        

احواالت دوستان و          بازدید و با خبر شدن از      

مشکالت همدیگر با خبر     آشنایان است. زیرا از      

رفع مسائل همدیگر بر       می شوند و در صدد        

والدین باید دوستان و        می آیند. همچنین       

بشناسند و با خانواده های     رفیقان بچه هایشان را    

تا از این طریق بتوانند         آنها ارتباط برقرار کنند     

 کنترل کنند.فرزندانشان را راحت تر    

. از دیگر دستگاه های کلیدی و مؤثر در این جریانات، قوه قضاییه و نیروی انتظامی می                  2

باشند.که انتظار می رود همانطور که همیشه به وظایفشون عمل می کنند اینبار هم به این     

پرونده ها در خارج از نوبت و به صورت ویژه رسیدگی کنند. و بدون الفت و رحمت                        

اسالمی هر چه سریعتر با شدت با مجرمین برخورد کنند تا مایه ی عبرت سایرین بشوند.                 

فارغ از اینکه در ماجرای قتل های اسفناک در سطح شهرستان کدام طرف مقصر است                  

دستگاه قضایی باید با شدت هرچه تمام تر با مسببین و قانون شکنان برخورد قاطع کند.                  

همچنین از آنجایی که یکی از مستعدترین فضاها برای وقوع این جرم ها گعده های شب                 

نشینی و حضور اراذل و اوباش بصورت شبانه در سطح شهرستان و حواشی شهر و                      

همچنین وجود ده ها دکه قلیانی و پاسور بازی و حضور آنان از نصف شب به بعد در پارکها 

است از نیروی انتظامی که حافظ امنیت و آرامش مردم است انتظار داریم این فضاها را                   

لوث اراذل و اوباش پاکسازی کند. وجود این شب نشینی ها و قلیانی ها و جلسات شبانه                   

اراذل و یا بعضًا جوانان بیکار فسادخیز و فسادزاست. باید بدانیم این گعده ها سال های                    

آینده امنیت شهرستان را تحت شعاع قرار می دهند و فقط با یک جرقه               

در یک مناسبت،)همانند چهارشنبه سوری یا فوت یک خواننده!!( امنیت           

اخالقی، مالی و جانی مردم را مختل می کنند. همچنین با نهادینه سازی   

قانون مداری و احترام به مقررات و آشنایی افراد با حقوق خود جلوی خیلی از این جرایم را       

 بگیرند.

.آموزش و پرورش که مهمترین نهاد متولی آموزش هست هم باید با آموزش مهارت                2  

های صحیح زندگی هم در دانش آموزان و هم والدین از جمله کنترل خشم و مهارت                     

برقراری ارتباط سالم با همنوعان، کمک وافری در کاهش این امر داشته باشد. یکی دیگر                

از دستگاه های مهم، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی است که می تواند با گسیل نیروها و                   

سرمایه هایش در جهت فرهنگ سازی و کنترل و پیشگیری از جرائم با تکیه بر مجموعه                 

های فعال و خود جوش فرهنگی در سطح شهر نقش بی بدیلی در تغییر چهره شهر ایفا                    

بکند. در آخر پیشنهاد می کنم به فرمانداری که با تشکیل یک کارگروه متشکل از نخبگان 

و متخصصان علوم رفتاری و فرهنگی در جهت آسیب شناسی و حل این معضل که کم                   

کم به یک بحران تبدیل شده گامی بردارد و یک تصمیم اساسی در جهت پیشگیری از                   

 این جرائم بکارگرفته شود.

 

 

 

 

 حسین رئیسی

 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

 حوادث رامهرمز و زنگ خطری که باید شنیده شود

 وای به حال فرزندان آخرالزمان از دست پدرانشان!

دستگاه قضایی باید با شدت هرچه تمام تر با 

 مسببین و قانون شکنان برخورد قاطع کند.

یکی از مستعدترین فضاها برای وقوع این جرم ها گعده های 

شب نشینی و حضور اراذل و اوباش بصورت شبانه در سطح 

شهرستان و حواشی شهر و همچنین وجود ده ها دکه قلیانی و 

پاسور بازی و حضور آنان از نصف شب به بعد در پارکها است از 

نیروی انتظامی که حافظ امنیت و آرامش مردم است انتظار داریم 

این فضاها را لوث اراذل و اوباش پاکسازی کند. وجود این شب 

نشینی ها و قلیانی ها و جلسات شبانه اراذل و یا بعضاً جوانان 

 بیکار فسادخیز و فسادزاست.

. شیخ الرئیس ابو علی سینا، دانشمند و حکیم پر آوازه ای است              1
که گفته می شود بعد از اختراع دستگاه چاپ، دومین یا                 
سومین کتابی که به زیر چاپ رفت دو کتاب شفا و قانون او              
بودند و از سوی دیگر هنوز هم در معتبرترین دانشگاه ها و              
مجامع علمی جهان این دو کتاب ارزشمند وی تدریس می            
گردند. این دانشمند بزرگ اسالمی که همه موفقیت هایش را 
مدیون قرائت قرآن مجید و عمل به دستورات پیامبر مکرم            

و شناخت هر پدیده    “  هویت"اسالم)ص( می دانست در باب      
تعبیر زیبا و حکیمانه ای دارد. وی معتقد بود همیشه برای              
شناخت هر چیزی باید بتوانیم بین پدیده مجهول و یکی از             

این همانی برقرار کنیم و هرگاه این       ”دانسته های خود رابطه     
رابطه برقرار نشود فرآیندی به نام شناخت صورت نخواهد            

برخورد میکنم  “  کلید”پذیرفت. مثاًل وقتی که به چیزی مثل         
و آنرا می بینیم، بالفاصله در ذهن ما به شکل خیلی مشخص 

برقرار می گردد. به خود     “  این همانی ”و معلومی یک رابطه     
این همان است که قفل را باز می کند، پس این            “می گوییم: 

عکس این قضیه نیز صادق است، وقتی         ”  یک کلید است.  
نتوانیم چیزی را بشناسیم به این معناست که نتوانسته ایم             
بین آن چیز و دانسته های خود ارتباط این همانی برقرار               
کنیم. غرض از آنچه ذکر گردید این است که یکی از شایع              

  .ترین بیماری های این عصر را باتر بشناسیم

. ما ایرانیان از چند جهت مردمان ویژه ای هستیم. آنچنان ویژه             3
و متمایز از ملت ها و اقوام دیگر که اگر ترس از نژادپرستی و       
ملت گرایی کورکورانه نبود همه هموطنام را دعوت میکردم تا 
در یک روز و یک لحظه مشخص از عمق وجود خود فریاد              

ملتی که دارای چنان        ".زنده و پاینده باد ایران       “برآورند:
بصیرت، فرهیختگی و درایتی است که پس از قرن ها                
دلبستگی به کاخ های پر شکوه و باعظمتی که چشم                 
جهانیان به آنها خیره بود، ناگهان دست کشید و کلبه محقر و        
آرام علی)ع( و فاطمه)س( را جایگزین آنها کرد و هرگز از              
این انتخاب پشیمان نشد و بارها و بارها عزیزترین فرزندان            

 .خود را در این راه به قربانگاه فرستاد

. ما مردمانی هستیم که در تمام طول تاریخ هیچ فرهنگی را               2
نپذیرفتیم و به فرمایش یکی از بزرگان"حتی با مسلمان             
شدن ایرانیان این روح و فرهنگ غنی ایرانی بود که در عالم            

قرار “اسالم دمیده شد و جلوه های خود را به نمایش نهاد.             
نیست داستان از آنچه گذشت و آنها که در گذشتند بگوییم،            
هدف از این نوشتار بیان یک مسئله فراگیر یا بهتر بگوییم              
یک بیماری واگیردار خطرناک است که مدتی است عالئم            
بالینی خود را نشان داده است. بیماری مهلک و به شدت               

نیز یاد  “  بالی قرن ”که حتی از آن به نام       “  بی هویتی ”مسر  
می باشد. آیا تا    “  ابوال”و  “  ایدز”میشود بسیار خطرناک تر از      

مبتال شده باشد، به پدر و       “  ایدز"کنون هبچ بیماری که به       
مادر و همه کسانی که به نحوی با او رابطه دادند حتی                  
نیاکانش بد و بیراه گفته گفته است؟ آنچنان که نتواند                 
نزدیکان و خانواده اش دا بشناسد؟ شاید دیده باشید اما مسئله 

نه “  بی هویتی ”یک بیمار مبتال به      .بسیار فراتر از اینهاست   
فقط میگوید اینها خانواده من نیستند بلکه میگوید من پدر و            
مادر ندارم، نمی گوید پدرم آدم بدی بوده است، فریاد میزند             
اینها پدر و مادر من نیستند. برایش چیزی به نام پیشینه و               

آری این همان نتیجه ای است که دشمنان         .تاریخ معنا ندارد  
قسم خورده ما در هشت سال جنگ و ویرانی و بمب و آتش              
و خون به دنبالش بودند و ناکام ماندند ولی با یک ترفند شوم       
و ناجوانمردانه چنان به سادگی دارند به هدف میرسند که              
تصورش نیز مو بر تن هر ایرانی راست می گرداند. چشمانی            

که فریب کاخ های پر شکوه و تاالرهای دلفریب و چشمگیر            
آنهمه پادشاه و حکمرانان قدرتمند را نخوردند حاال سر ساعت 
معین و بدون هیچ اجباری کار و زندگی خود را تعطیل می               
کنند تا پای جعبه های جادویی بنشینند. حاال تو هرچه                
میخواهی فریاد بزن که خاموشش کن، نگاه نکن، فریب             

 !نخور

. هر چه بیشتر بگویی کمتر نتیجه خواهی گرفت. به راستی چرا            4
علی رغم این همه هشدارها باز هم در و پیکر خانه هایمان              
به لطف دیش ها و گیرنده هایشان بر روی این مهمانان               

آیا تا به حال به کسی        .ناخوانده باز است؟ پاسخ ساده است      
لطفا عطسه نکنید،   “که سرما خورده باشد تذکر داده اید که:         

چرا “  خواهش می کنم جلوی عطسه کردن خود را بگیرید؟          
نمی گوییم؟ چون خیلی حروف بی معنا و جاهالنه ای است            
که به یک مریض بگوییم عطسه نکن، سرفه نکن، نگذار آب     

باید با بیماری مبارزه کرد نه با عالئم          ... دماغت راه بیفتد و   
آری،   .بیماری. باید ویروس سرما خوردگی را نابود کرد            

دچارند، کسانی هستند که    “  بی هویتی “کسانی که به بیماری   
نمی توانند بین خودشان و آنچه که از خودشان و نیاکان خود            

 .برقرار کنند“ این همانی”میدانند رابطه 

به آنها  “  کیستند؟”. این هموطنان عزیز و بیمار نمیدانند که            5
بگویید که: من و تو همان هستیم به عظیم ترین فرهنگ              
عالم تعلق داریم، این همان است که همین سی چهل سال             
پیش عزیزانمان را به خاک و خون می کشید تا به اینجا                
برسد، تو همانی که چندین برادر و خواهرت مظلومانه قربانی          
شدند تا تو بتوانی جلوه ای از شرف و غیرتشان باشی. چاره              
این بیماری چیزی نیست جز یادآوری آنچه که امروزمان را            

ما همانیم که دشمن هرگز و در         .به دیروزمان پیوند می دهد    
هیچ جبهه ای شکست و اسارتمان را ندیده است، دل بستن            
به برنامه هایی که به خوردمان می دهند پشت پا زدن به                
همه باورهایی که همیشه نماد سربلندی و عزت ما بوده اند.            
باید امروز هم چاره کار را از کلبه گلی و محقر علی)ع( و                 
فاطمه)س( بخواهیم. اگر به گوش جان بشنویم باز هم راه             

 .نجات را خواهیم یافت

 تا نباشی آشنا زین پرده رمزی نشنوی"

 "گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 

 محمدامین عریضی

 دجالواره ای که جامعه را بی هویت می کند


