
 

 ها در خانواده معاصر عوامل افول ارزش

*اکبریراضیهعلی

 دمهمق
و رشرد   اجتماعی  روابط  و در استحکام  است  انسانی  بجرگ  جامعه  بدای  خانواده، سدگ

  و استوارسرازی  خرانواده  استحکام  در جهت  دارد. تالش  جامعه، نقش بدیادین  اعضای
  عمرومی جامعره  و سرعادت  اخالقری  سالمت  را برای  سیست ، زمیده  این  درون  روابط
به معدای رتتارهای خوب یرا   ها ارزش  انتقال  های خانواده، . یکی از نقشکدد می  تراه 

هرا، دیگر اسرت. ارزش  نس   به  بد، شایسته و ناشایست، مطلوب و نامطلوب از نسلی
معیار انتخاب یک خانواده مطلوب و نیرج مرالک تعیرین رتتارهرای اعضرای خرانواده 

یابی اخالقی و عملری را نشران  نمایی هستدد که جهت ها، همچون قطب است. ارزش
بدرابراین سربک  1گذارنرد. گیری و اقدامات روزمره اتراد تسثیر می دهدد و بر تصمی  می

هرا مربروط های او و هدجارهایی است که به ایرن ارزشزندگی ترد، بازتابی از ارزش
ها از دیدگاه اسالم به بیدش و مردش اترراد وابسرته اسرت؛ ماندرد  شوند. این ارزشمی
یدش درست نسبت به نظام هستی، مدش درست )ایمران و عمر  صرال   در مقابر  ب

و دیگران )احسراز مسرئولیت  3نسبت به خود )عدم ظل  به خود  2خدا، تقوا داشتن
برای تشخیص هر ارزشی به سه روش عقر ، تجربره و  4نسبت به خانواده و جامعه .

هاسرت،  ن محریط تربیتری انسانتری وحی نیاز است و از آنجا که خانواده، اولین و مه 
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  خرانواده 1راه این تشخیص باید ابتدا از طریق خانواده به ترزندان آمروزش داده شرود.
هرای  کدی ارزش های حقیقی را گسترش دهرد و بررای ریشره نیج موظف است ارزش

   2کاذب بکوشد.
ی ها امروزه خانواده معاصر به دلی  رشد سریع تکدولوثی و پیشرتت روزاتجون حوزه

ها و تضای مجازی، در معررض تحرومت پرشرتاب و در دنیرایی از  ارتباطی، ماهواره
های اجتماعی مترسثر از ترهدرگ  های متعارض قرار دارد؛ دنیایی که در آن، گروه ارزش

هررایی همچررون ماندررد تردگرایرری، اتررجایش سررن ازدواج،  کوشرردد ارزش غرررب، می
این امر موجب بروز مشرکالت  3د.طلبی را در جامعه ترویج کدد تجردزیستی و راحت
پذیری، ضعف  های معاصر شده است؛ ماندد کاهش روحیه سازش بسیاری در خانواده

هرا، نبرود  کارآمدی خانواده در حمایت و مراقبت ترزندان و کدتررل و نظرارت برر آن
یابی ایرن  وجود آرامش روانی و تسمین نیازهای عاطفی و اتجایش آمرار طرالق. ریشره

های مختلرف ترردی، اجتمراعی،  ی وجرود عوامر  متعرددی در حیطرهمسئله، گویرا
سراز  هرای ترهدگخانوادگی، ترهدگی، سیاسی، اقتصادی و نیج ضعف عملکررد نهراد

ها، صداوسیما و... است که باعر   های علمیه، آموزش و پرورش، دانشگاه ماندد حوزه
ضرعف باورهرای »ش اند. در این مقاله به بررسی نقر ها در خانواده شده نابودی ارزش
هرای خرانواده پرداختره  در اترول ارزش« هرا جایی ارزش خواهی و جابه دیدی و آزادی

 شود.  می

 تعریف و اهمیت ارزش .۰
ها و کمرال  هرا، بردى هستدد کره هدگرام بررسری خوبی  دارى ها، باورهاى ریشه ارزش

النری، های علمری، عق ، شام  همه ارزش«ارزش»واثه  4شود. مطلوب به آن رجوع می
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، زیسرتی، دیدری، اعتقرادی و اخالقری اسرت و 

در  مطهرری اسرتاد 5اند. تعریف متفاوت از آن ارائه کرده 343برخی نویسددگان حدود 
اگر چیجی به هر نوعی کمالی برای انسان باشرد و »گوید:  بیان مدشس پیدایش ارزش می
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نباشد و قاب  انحصار ه  باشد، ایدجرا ارزش پیردا  رایگان و به سادگی در دسترز او
 1«.کدد شود... امور معدوی ه  به همین دلی  ارزش پیدا می می

تروان گفرت  ای کره می گونره دهدرد؛ به  ها به زندگی انسران رنرگ و جهرت می ارزش
ترمروده اسرت:  دهدده شخصیت اوست؛ چدانکه امام علی های هر ترد، نشان ارزش

ارزش هر ترد، به آن چیرجى اسرت کره »و  2«اندازه همت اوست ارزش هر کو، به»
 3«.دوست دارد

 های خانوادگی و نقش خانواده در انتقال آن  . ارزش2
بررسی نگاه اسالم نسبت به هردف تشرکی  خرانواده، بره تشرخیص و تعیرین دقیرق 

کدد. از نظر اسرالم، تشرکی  خرانواده بررای رسریدن بره  های خانواده کمک می ارزش
و سعادت دنیوی و اخروی است و هرر رتترار و گفتراری کره در  5عبودیت 4ش،آرام

سازی تحقق این هدف باشد، ارزشمدد است؛ از جمله اعتقاد بره خداونرد  جهت زمیده
، بددگی خداوند، پاکدامدی و رعایت پوشش اسالمی، بیت و اولیای او، محبت اه 

سرخاوتمددی، غیررت، ابراز محبت بره اعضرای خرانواده، ُحسرن خلرق، آراسرتگی، 
   6خویی. بخشی، استقامت در برابر مشکالت، وتاداری و نرم گمانی، آرامش خوش
های الهری مربروط بره روابرط  های خانواده از نظر اسالم، در گرو تحقق ارزش ارزش

خانوادگی انسان است که پیوند محکمی با اطاعت و بددگی خدا در سط  الجامرات و 
وقوع این امر، مستلجم وجود تقوا در اعضرای خرانواده  رعایت حقوق خانوادگی دارد.

شود که خداوند در مقاب  نعمرت حیرات، از  است. ارزشمددی تقوا از آنجا روشن می
دانرد:  ها می ترین انسان کدد و انساِن باتقوا را با کرامت را مطالبه می« پرهیجگاری»انسان 

ِه َأْتقاُكْم »    7«.ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ
یکی از مصادیق تقوا، ایفای نقش هر ترد در قبال خرانواده در جهرت کسرب رضرای 
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های دیدی ترسی  شده اسرت. بررای مثرال در روایتری بره  الهی است؛ چدانکه در آموزه
ْ»آوری مرد چدین اشاره شده اسرت:  ارزش نقش نان َِ ْْْإر قظك    َِ ر 

َ
ْْْأ قهر قَدْاللَّ ن  ْْْعر ك    قَبغ   َ َْْعَلقىْْأَ

ْ قهر َيظلر داوند از آن کسی خشدودتر است که خانواده خود را بیشتر در رتاه و نعمت خ 1؛ عر
همچدین خداوند برای تبیین ارزشمددی نقش قوامیت مرد در خرانواده، از «. قرار دهد

هایی است کره پردر و  این موارد، ارزش 2استفاده کرده است.« تض »تعابیری همچون 
در ایرن  3ترزندان خود نیج انتقرال دهدرد.ها را به  شان، آن مادر باید ضمن عملی کردن

هرای خرانواده  راستا والدین باید به ترزنردان هدگرام انجرام رتتارهرایی کره برا ارزش
هرا را  هماهدگ است، پاداش دهدد و در برابر رتتارهایی که با آن هماهدگ نیسرت، آن

 بردین ترتیرب خرانواده، اولرین نظرام بررای حفرظ و انتقرال 4تدبیه و مجرازات کددرد.
هایی همچون امدیت و آرامش روانی، پرورش نسر  جدیرد، اجتمراعی کرردن  ارزش

در جامعره  5شود. ها شمرده می ترزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی و تربیت آن
هرا شرده  معاصر، خانواده دستخوش تحومت بدیادین و عمیقری در دگرگرونی ارزش

طلبی ، ریشه ایرن  خواهی، لذت زادیویژه تردگرایی، آ است و نوگرایی و مظاهر آن )به
   6های اخالقی در خانواده شده است. ت ییرات و عام  ایجاد بحران

 ها . علل تزلزل ارزش3
 الف. ضعف باورهای دینی 

های خانواده معاصر، تهاج  ترهدگی جهان غربی اسرت کره از طریرق  یکی از چالش
ر غیرمسرتقی ، سربک جمعی مردرن و بره طرو های رسانه گستردگی و نفوذ روزاتجون

دهد. غرب در راستای رسیدن به ایرن  زندگی و باورهای ضد دیدی خود را ترویج می
ها متجلجل کرد و سرپو اتکرار غیردیدری را  هدف، ابتدا جایگاه دین را در میان خانواده

ها در  هاست، گسترش داد. بدین ترتیب ارزش هایی که مورد استفاده خانواده در رسانه
ل و سبک زندگی غربی در زندگی مردم رسرو  کررد. بدرابراین یکری از خانواده، اتو
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گیری از  ها در خانواده معاصر، ضعف ایمران و تاصرله ترین عوام  نابودی ارزش مه 
 معارف دیدی و دنیاگرایی )سکومریس   است. 

گرایی بره دنیراطلبی، و از  های معاصر را از آخرت سکومریس ، سبک زندگی خانواده
هرای  گری ت ییر داد و با تضرعیف ارزش گرایی و اشراتی تی به سمت تجم زیس ساده

طلبی و  های دیگر همچون گذشت و ایثار و تداکاری، به مدفعرت دیدی، بسیاری ارزش
های معاصر، پدر و مادرها اهمیرت چدردانی بررای  خودپسددی تبدی  شد. در خانواده

بردا بره حرال »ترموده است:  خدا تربیت دیدی ترزندان قائ  نیستدد؛ چدانکه رسول
، از  یا رسرول»از حضرت سؤال شد: «. هاى آخرالجمان، از طرف پدرهاى ایشان بچه اّله

خیر؛ از پدرهاى مؤمن که واجبات را به ترزنردان »حضرت ترمود: «. پدرهاى مشرک؟
 1«.دهدد خود تعلی  نمی

زدایی کدرد  تقداس بیت کوشد از تمام امور مربوط به دین و قرآن و اه  غرب می
های تطری و اخالقی مورد سفارش دین، ماندرد احتررام،  تا در نتیجه بسیاری از ارزش

   2وتاداری، توجه به حقوق اعضای خانواده را به نابودی بکشاند.
زدگی  تدریج دچرار دنیراگرایی، رتراه های معاصر متسثر سبک زندگی غربی، به خانواده

شروند و  به دور از معدویرات و اخرالق میحد و حیات حیوانی  جویی بی مادی، لذت
شود. جالب است کره برخری اترراد،  تمام تالش آنان پیرامون مسائ  مادی خالصه می

دین و ممرذهب را انسرانی  انردوز، بری طلرب، سرودجو، ثروت بدردوبار، رتاه انسان بی
 داندد. متمدن، متشخص و هماهدگ با زندگی مدرن امروزی می

 طلبی ب. آزادی
ترررین ابررجار غرررب برررای ت ییررر سرربک زنرردگی، ترررویج برراور برره  ه یکرری از م

طلبی به خانواده معاصرر، بسریاری از  با ورود تفکر آزادی طلبی)لیبرالیس   است. آزادی
محوری تبردی  شرد.  ها اتول کررد، بررای مثرال ارزش خردامحوری بره انسران ارزش

نواده، برره کالمری و همکرارِی میران اعضرای خرا همچدرین همردلی و همراهری و ه 
تردگرایی و خودخرواهی و خودپسرددی و خودمشر ولی نبردی  شرد. طبرق نظریره 
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طلبی، انسان موجودی کامالن آزاد و مستق  است و در شداخت سعادت خرود و  آزادی
در ایرن  1کفاسرت؛ آزاد از هرر گونره تکلیرف و الرجام بیرونری. راه رسیدن به آن خود

ارد که گاهی بره حرذف دیرن از زنردگی شرایط، انسان به قدری بر عق  خود تکیه د
   2کدد دین، موضوعی خصوصی میان ترد و پروردگارش است. رسد و تصور می می

طلبری، دیگرر اقتردار والردین برر ترزنردان  های امرروزی بره آزادی با گرایش خانواده
شدنی نیست و تعیین رتتار ترزند بر عهده خود اوسرت. بسریاری از ترزنردان  تحمی 

زیررا هریی  3حت تسثیر لیبرالیس ، التجامی به آداب و رسوم دیدری ندارنرد؛امروزی نیج ت
شران در زنردگی  ترین هدف  کدد و آزادی، عرالی ارزشی برایشان با آزادی برابری نمی

   4است.
قیرد و شررط عالقره دارنرد و  در خانواده معاصرر، هرر کردام از اعضرا بره آزادی بی

رد و در راه ارضرای تمرایالت خرویش، از خواهدد مقررات خانواده را نادیده بگیر می
هرای خرانواده و حرمرت  حساب و کتاب استفاده کددد. بدرابراین ارزش های بی آزادی

طلبی ارزشرمدد  رود و برای اتراد، تدهرا آزادی و لرذت میان اعضای خانواده، از بین می
بخرواهی  های دیدی همچرون نمراز، روزه و حجراب، امرری دل است و التجام به آموزه

 است. 
در سبک زندگی غربی که در حال نفوذ به خانواده معاصر است، پدر و مادر تقرط بره 

کددرد.  ساز تولد ترزند هستدد و تا مردتی از او مراقبرت می جهت قانوِن طبیعت، زمیده
وقتی ترزند به سن استقالل و انجام کارهای شخصی برسد، شرسن پردر در حرد یرک 

در حد یک خرادم بررای انجرام وظرایفی ماندرد  کارگر برای تسمین مخارج و مادر ه 
ای، پردر و مرادر هریی  آید. در چدین خانواده آشپجی و شستشوی لباز و ... پایین می

ای در مقابر   ندارند؛ ترزند نیج رها و آزاد است و هریی وظیفره تربیت ترزند نقشی در
ای معرین هر والدین ندارد. این در حالی است که ترزندان یک خانواده اسرالمی، نقش

دارند و تکالیفی را در رابطه با پدر و مادر و خانواده به عدروان یرک نهراد، بره عهرده 
 دارند. 
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کددد؛ برای مثال یرک  ها را دگرگون معرتی می ای این ارزش های ماهواره امروزه برنامه
دختر یا پسر جوان در خانواده لیبرال را آزاد از تعهدات به پدر و مادر و نهاد خرانواده 

شرود؛ در حرالی کره  دهدد. چدین تصویری باع  تعارض نقشی در تررد می شان مین
ترهدگ و واقعیات زندگی، تکالیف دیگری برای او تعریف کرده و متداسرب برا ایرن 
تکالیف، حقوق متقابلی نیج برای او در نظر گرتته است که ترزند یک خانواده غربری، 

 ها محروم است. از آن

 ها جایی ارزش ج. جابه
داند که ستون خیمه خانواده در اسالم، زن است و ترا زمرانی کره بررای زن،  رب میغ

باشد، خرانواده اسرتحکام دارد و محیطری بررای  نقش مادری و همسری ارزشمدد می
ای بررای پیشررتت جامعره اسرت؛ از ایرن رو بررای تحقرق  سعادتمددی اتراد و زمیده

را از محریط مدرجل دور کردنرد و در اهداف خود، گام اول را از این نقطه آغاز، و زن 
این تفکر برای رهایی مطلق زنان از  1این راستا شعار دتاع از حقوق زنان را سر دادند.

... را  های اجتماعی برای زنان، عدم ازدواج، سقط جدرین و قید مردان، اولویت تعالیت
های خرارج از  با تسثیرپذیری از این دیدگاه در خانواده معاصر، تعالیت 2کدد. ترویج می

و دیگر نقش همسرری و  3مدجل، تحصی ، اشت ال و تجردگجیدی برای زنان ارزش دارد
   4مادری ارزشمدد نیست.

هرا ارزش مرادری را بره  ها با خانواده، تا آنجاست کره بعضری از آن دشمدی تمیدیست
تسکید بر استقالل زن از شروهر و نیرج تثبیرت جایگراه  5اند. عدوان یک مجازات دانسته

ها در خرانواده، اترجایش تجردگجیدری، اترجایش  اجتماعی زنان بدون توجه به نقش آن
هررای معاصررر،  سرن ازدواج، اتررجایش آمررار طررالق و کرراهش ترزنرردآوری در خانواده
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برداری ابجاری از زن و نگاه کامیی به مقام زن، حاکی از تررویج چدرین نگرشری  بهره
ی دیدی، نگاه ارزشمددانه و مبتدری برر است. در خانواده معاصر به دلی  ضعف باورها

جویانرره داده اسررت. اغلررب  کرامررت برره زن، جررای خررود را برره نگرراه ابررجاری و لذت
ها و روابررط  هایی از عشررق های برره ظرراهر خرانوادگی غربرری، حرراوی داسرتان سرریال

نامتعارتی است که بیددده را بعد از مردتی بره طرور غیرر ارادی و ناخودآگراه وارد بره 
شرده از مراهواره  زندگی واقعی و شخصری خرویش برا تصراویر پخش سازی همسان

تفراوتی بره حرری   خیانت به همسر، اتجایش سرن ازدواج، بی کدد. مصادیقی چون می
بددوباری تکری و ترهدگی در جامعه، نمونره برارزی از الگوهرای غلرط  خانواده و بی

 ای است. های ماهواره برنامه

 گیری نتیجه
الم، محیط خانواده باید سرشار از احساز آرامرش، مرودت و های اس بر اساز آموزه

های معاصر به دلیر  نفروذ سربک  رحمت باشد؛ این در حالی است که اکدون خانواده
خرواهی و  زندگی غربی و بره دنبرال آن ضرعف باورهرای دیدری، گررایش بره آزادی

انرد. در  های تطری و اخالقی و خانوادگی شده ها، دچار اتول ارزش جایی ارزش جابه
های خرود و  هایی که در خدمت استعمار هستدد، برای تبلیرغ اندیشره این مسیر رسانه

به صورت مستقی  و غیرمستقی ، برای تضعیف اسالم و ت ییرر سربک زنردگی برنامره 
طور  گیرنرد؛ بره ها قررار می هایی کره در معررض ایرن رسرانه دارند و چه بسا خانواده

 ند.ها شو ناخودآگاه دچار تحول ارزش
هرا  خواهی، علت اتول ارزش امروزه بعد از تضعیف باورهای دیدی و گرایش به آزادی

خواسرته یرا  ردر خانواده معاصر، تجلجل جایگاه و ارزش وجودی زنران اسرت. زنران 
های خرانوادگی  های تمیدیستی، در حال مبارزه با ارزش تحت تسثیر اندیشه رناخواسته 

هرا گرتترار  هسرتدد و بردین ترتیرب، خانوادهخود از جمله نقش همسری و مرادری 
های  معضالت بسیاری ماندد تقدان معدویت، اتسردگی، اتجایش آمرار طرالق و آسریب

هایی مردان از احترام و قدرت عم  برخروردار  اند. در چدین خانواده جدی دیگر شده
نیج با کدد. زنان  شان دلسرد می ها را نسبت به وظایف شان، آن نیستدد و جایگاه ضعیف

شان به دوش بکشدد و  رسیدن به جایگاهی برابر با مردان، مجبورند باری بیش از توان
تواندد ماندد گذشته، انتظار حمایت همه جانبه از شوهر داشته باشدد. در این میران  نمی
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هرا، در تضرای مجرازی  اند و دور از نظرارت خانواده ترزندان به حال خود رها شرده
های دیدی و اخالقی و خانوادگی،  ر باید برای نگهداری از ارزشآزادند. خانواده معاص

ابتدا به تقویت باورهای دیدی اعضای خانواده بپردازد؛ سپو معیار وجود آزادی را برر 
و در نهایت، برای هر کردام از اعضرای خرانواده نقرش  های دیدی تعیین اساز آموزه

اسرت کره زمیدره همردلی و خاصی در قبال دیگران تعریف کدد. این وظیفره والردین 
 تعام  اعضای خانواده با یکدیگر را تراه  نمایدد.
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