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آسیب شناسی دوستی ُملهی و ارائه 
پیشگیری و راهکارهایی جهت 

  درمان آن
 

 5قضاییمرتضی االسالم ت حج
 2امیرمحمود رنجبر

 

 :چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی و آسیب شناسی 
دوستی ملهی و ارائه راهکارهایی جهت درمان 
و پیش گیری از آن بود. دوستی ملهی نوعی 
رابطه افراطی است که عوارضی چون وابستگی 

ا که از آنج عاطفی و افسردگی را به دنبال دارد.
این رابطه، در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی، 
شایع است و آسیب های زیادی بر روح و روان 
نوجوانان مبتالء برجای می گذارد با نگارش این 
پژوهش، اوال این دوستی را معرفی و ریشه یابی 
کردیم سپس به بیان راهکارهایی جهت درمان و 

 ر اینپیش گیری از آن پرداختیم. روش ما د
پژوهش مطالعه منابع مرتبط، مصاحبه با افراد 
مبتال به دوستی ملهی و همچنین مصاحبه با 

 روانشناسان و دغدغه مندانی که در این زمینه
                                                             

 . استاد عقاید در مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره( 5
مدرسه  9318. طلبه پایه سوم و پژوهشگر برتر سال  2

 علمیه آیت الله بهجت)ره(

فعالیت هایی انجام دادند، بود. نتایج این 
پژوهش نشان داد که این رابطه، یکی از 
اختالالت نوجوانی و حتی اوایل جوانی است. 
یافته های حاصل از این پژوهش ثابت کرد که 
گاه  تقویت اراده، تربیت صحیح خانوادگی و آ
سازی نوجوانان می تواند موارد ابتالء به این 

د و درمان آن نیز، بدون اختالل را کاهش ده
قطع کامل ظاهری و تقویت بعد مذهبی فرد 

 امکان پذیر نیست. 
محبت، دوستی، دوستی ُملهی،  : کلید واژه 

 وابستگی عاطفی
 

 مقدمه
دوستی مسئله ای مهم و تاثیر گذار در زندگی 
هر انسانی است و چه بسا دامنه این تاثیر تا 

روز زندگی اخروی او هم کشیده شود و در 
ت   َلْیَتِني َلْم  یا َوْیَلتی»قیامت با ندای 

َ
ِخْذ ُفالنًا أ

، از دوستی و دوستان، اظهار حسرت 7«َخِلیالً 
کند. محبت و میزان محبت ورزی در دوستی، 

ند توایکی از معیارهای مهم دوستی است و می
دوستی را تعالی بخشد. اما همین معیار اگر به 

روز زمینه ساز ب درستی رعایت نشود، می تواند

 .28. فرقان، 7
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حسرت دنیا و آخرت باشد. زیاده روی در محبت 
به دوست، از مصادیق همین رعایت نشدن 
هاست و از دیرباز مورد توجه مربیان و دغدغه 
مندان عرصه تعلیم و تربیت بوده تا جایی که بر 

 آن نامی هم نهاده اند، دوستی افراطی! 
بزرگی می گفت: دوستی افراطی، دوستان را 

ه به لیلی و مجنون می کند و این شباهت شبی
آغاز ماجراست. محبت افراطی، آدمی را وابسته 
می کند و وابستگی خود منشاء بسیاری درد 
هاست و کم نیستند نوجوانانی که در گرداب 
این عشق نابخردانه، گرفتار می شوند. دغدغه 
این افراد و درد هایشان بود که نگارنده را 

 سی و آسیب شناسی اینبرانگیخت تا با برر 
دوستی، راهکاری شایسته جهت رهایی آنها از 

 این عشق نابجا ارائه دهد.
البته می توان نامی پرمغز تر بر این دوستی 
گذاشت و آن دوستی ملهی است. جهت این 
نام گذاری هم نگرش دینی نگارنده به مسئله 
است و خرده ای بر آن نیست چرا که تفاوت در 

ی. دوستی ملهی با وجود اسم است نه مسم
شیوع زیاد در سنین نوجوانی و اوایل جوانی، اما 
آنچنان که باید مورد توجه نویسندگان و 
پژوهشگران قرار نگرفته است و فقدان منبع 
مکتوب، یکی از مشالت بر سر راه این پژوهش 

                                                             
. ناگفته نماند که این محبت ممکن است در ادامه  5

تبدیل به عشق شهوانی شود و متاسفانه در بسیاری از 

است. اما با این وجود، دغدغه مندانی در حوزه 
ه این زمین و دانشگاه تامالت و مکتوباتی در

 داشته اند که بن مایه این پژوهش خواهد بود. 
 که دهدمیبررسی های صورت گرفته نشان 

اکثر متخصصان عرصه تربیت این نوع از 
دوستی را یکی از اختالالت دوره نوجوانی و 
اوایل جوانی می دانند اما در ریشه بوجود آمدن 
و روش درمان آن اختالف نظرهایی وجود دارد. 

پیش رو سعی دارد به این پرسش ها پژوهش 
 پاسخ دهد؛

گیری دوستی ملهی های شکلریشه .9
 چیست؟

 های ناشی از دوستی ملهی چیست؟آسیب .2
چه راهکارهایی جهت درمان و پیش گیری  .3

 از این اختالل وجود دارد؟
 دوستی ُملهی؛ چیستی، چرایی و

 هاآسیب
دوستی ملهی نوعی از دوستی است که محبت 

 5از نوع محبت مجازی نفسانیموجود در آن 
ُملهی می باشد. در این دوستی، نوع رابطه از 
حد دوستی و دلبستگی فراتر رفته و به شیدایی 
و وابستگی می رسد. این نوع از دوستی از 
دیدگاه ائمه نیز مذموم بوده و آن ستارگان 

موارد، به دلیل عدم رعایت موازین شرعی روابط عاطفی 
 تبدیل به روابط شهوانی شده است.



 ستی ُملهی و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری و درمان آنآسیب شناسی دو

 

07 

هدایت، پیروان خویش را به رعایت حد اعتدال 
 .کرده انددر محبت نسبت به دوست سفارش 

َك » امام علی)ع( می فرمایند: فًا، َکلَ  اَل َیُکْن ُحبُّ
ْبِغْض 

َ
ْحِبْب َحِبیَبَك َهْونًا َما، َو أ

َ
َو اَل ُبْغُضَك َتَلفًا، أ
  5«َبِغیَضَك َهْونًا َما.

ترجمه: دوستی ات، در حد شیدایی نباشد و 
دشمنی ات مایه هالکت نباشد. دوستت را به 

شمنت را به اندازه دشمن اندازه دوست بدار و د
 بدار.

 چرایی تعبیر ُملهی
اسم فاعل از « ل ه و»ُملهی در لغت از ریشه 

باب ِافعال به معنای غافل کننده است و زمانی 
بکار می رود که چیزی موجب غفلت انسان از 

 2چیز دیگری شود و او را مشغول به خود کند.
بطور مثال زمانیکه در زبان عربی گفته می 

 الّتلفاُز التالمیَذ عن الدراسة" یعنی شود: "ُیْلِهي
تلویزیون دانش آموزان را به خود مشغول و از 

همچنین خداوند  7درس خواندن غافل کرد.
 متعال می فرماید:

ِه  ِرجاٌل ال ُتْلِهیِهْم »    9«ِتجاَرٌة َو ال َبْیٌع َعْن ِذْکِر الل 
ترجمه: مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها 

 را از یاد خدا غافل نمی کند.

                                                             
 713مالی، ص. األ 5
 293ص 3. معجم مقائیس اللغه، ج 2
 611. معجم االفعال المتداوله، ص 7
 .37. نور،  9

در این آیه شریفه خداوند از مردانی یاد می کند 
که خرید و فروش آنها را از یاد خدا باز نمی دارد. 
در واقع تجاره و بیع اینجا ملهی نیست و 

تواند این مردان را از یاد خدا غافل و به نمی
ل کند. بنابراین اگر ما از این نوع تجارت مشغو 

دوستی تعبیر به ُملهی کردیم، ریشه در غفلت 
نهفته در این دوستی دارد. در واقع دوستی 
ُملهی زمانی پدید می آید که شدت محبت به 
دوست، موجب غفلت انسان از یاد خدا شود و 

 انسان را مشغول به دوست خود سازد. 
 ی دوستی ُملهیهاشاخصه

هی، رابطه ای است که در ظاهر امر دوستی مل
اما شدت محبت  1شبیه به دیگر دوستی هاست

بین طرفین موجب پیدایش وابستگی عاطفی 
عمیق شده و این وابستگی چنان زندگی فرد را 
تحت تاثیر قرار داده که به هیچ عنوان، دوری 

ای هقراریدوست را نمی تواند تحمل کند. بی
فرد در اثر دوری از دوست واکنشی است به نبود 
محبوب و ریشه در صفات نفسانی انسان دارد 

. شایان ذکر است که طرفین دوستی ملهی، محدود  1
به همساالن نبوده و ممکن است بین غیر همساالن 
مانند استاد و شاگرد و حتی بین اعضای یک خانواده 

 اتفاق بیفتد.
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چرا که در علم اخالق، عامل پیدایش رفتارها، 
 5همان صفات انسان است.

هی ی دوستی ملهاشاخصهبنابراین در بررسی 
جنبه های درونی اهمیت بیشتری دارند و ابتدا 

فرد در دوستی درونی  هایویژگیبه بررسی 
ملهی می پردازیم چون مبدا پیدایش رفتارهای 
بیرونی هستند. همچنین ناگفته نماند که این 

، بر اثر دوستی ملهی بوجود آمده و هاشاخصه
 نتیجه آن می باشد. 

 ی درونیهاشاخصه
 الف( وابستگی عاطفی

بدون شک مهم ترین شاخصه درونی دوستی 
است که در  2ملهی، وابستگی عاطفی

 7روانشناسی به آن اختالل شخصیت وابسته
هم می گویند. البته وابستگی های انسان، 
منحصر در وابستگی عاطفی نیست و وابستگی 
های اجتماعی و ابزاری را هم شامل می شود 
اما نوع وابستگی موجود در دوستی ملهی از 
نوع عاطفی است گرچه ممکن است از بستر 
اجتماعی هم بوجود آمده باشد. اساس هر نوع 

 اوست. وابستگی در انسان، نیازهای

                                                             
. عوامل و مراحل تکون اخالقی در اسالم، معرفت  5

 36-91، صص 9اخالقی، ش
2   . Emotional attachment 
3  . Dependent personality disorder 

فردی که وابستگی عاطفی دارد هنگامی که در 
انتهای یک رابطه صمیمانه با خطر تنهایی 
مواجه می شود، احساس شدید وحشت زدگی، 

و در واقع وابستگی  9ترس و درماندگی می کند
ناایمن به شمار  1عاطفی نوعی از دلبستگی

رود، دلبستگی هم عبارت است از رابطه می
صی با شخص دیگر عاطفی پایدار که شخ

  7برقرار می کند.
بنابراین دلبستگی به تنهایی اختالل محسوب 
نمی شود بلکه امری کامال طبیعی و غریزی 
است اما اگر دلبستگی تبدیل به وابستگی 
عاطفی شود آنگاه فرد در رسیدن به خوداتکایی 
یا استقالل شخصی ناتوان می شود. در فرآیند 

ازمند شدیدا نیوابستگی عاطفی، فرد وابسته 
رابطه به دوست می شود در حالی که تا قبل از 
آن، هیچ احساس نیازی به او نداشته. در واقع 
نوعی نیاز سازی کاذب در طول این فرآیند رخ 

که فرد را مجبور به رابطه با دوست می  دهدمی
 کند.

 ب( افسردگی 

. اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر بینش در درمان  9
یک مورد اختالل شخصیت وابسته، مطالعات 

 21روانشناسی بالینی، ش
5  . Attachment 

 969. روانشناسی رشد، ص 7
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بارز دوستی ُملهی،  هایویژگییکی دیگر از 
افراد وابسته عاطفی  موجود در 5افسردگی

است. افسردگی حالت روانی ناخوشی است که 
با دل زدگی، نا امیدی و خستگی پذیری 
مشخص می شود و در بیشتر مواقع با اضطرابی 

افسردگی عموما  2.کم و بیش شدید همراه است
همراه با حالت غم و اندوه شدید و اضطراب 

 فراوان است.
 ی بیرونیهاشاخصه 

ی بیرونی دوستی ملهی مجموعه هاشاخصه
ای از عالئم اند که اکثر اوقات می توانند، این 
نوع از دوستی را از بقیه انواع دوستی جدا کنند. 
به عقیده برخی صاحب نظران، این عالئم و 
نشانه ها، نشأت گرفته از همان وابستگی 
عاطفی است که ویژگی اصلی این نوع از 

 دوستی است. 
قطعی نیستند و نمی توان البته این عالئم 

صرف وجود آنها، تشخیص به دوستی ملهی 
داد اما بیشتر اوقات دوستی های ملهی همراه 
با چنین عالئمی هستند. از طرفی برای 
تشخیص دوستی ملهی، نیازی به وجود تمام 
این عالئم نیست و ما در اینجا به ذکر عالئم 

 غالبی اکتفا می کنیم؛
است) دوستشان را خودخواهانه و تعصبی  .9

 فقط برای خودشان می خواهند(.
                                                             

1  . Depression 

کارهای مخفیانه و دور از چشم دیگران زیاد  .2
 می شود.

 دوری از یکدیگر بسیار اذیت کننده است. .3
کارهای مباح که باعث ارتباط فیزیکی می  .4

 شود، زیاد می شود.
نوع ادبیات گفت و گو با یکدیگر به شدت  .3

 عاطفی است.
دیگر برای یکخصوصی ترین مسائل را نیز  .6

 بیان می کنند.
مکرر و کودکانه رخ های آشتیقهر و  .7

 .دهدمی
 از زبان الهیان هاشاخصهشواهدی بر 

در این بخش، به بیان تجربیات از زبان 
شاهدانی می پردازیم که خود درگیر دوستی 
ملهی بوده اند و عواقب و اثرات آن را با تمام 

د، افراوجود چشیده اند. اهمیت تجربیات این 
نه فقط از جهت اثبات آنچه در بخش های قبل 
گفته شد است بلکه شاهد خوبی بر اهمیت 
فراوان طرح بحث و پژوهش در مورد دوستی 
ملهی است. تجربیاتی که در ادامه تقدیم 
خوانندگان محترم خواهد شد، همگی حاصل 
مصاحبه های متعدد نگارنده با الهیان به مدت 

ما در محیط های هفت سال می باشد و تما
 آموزشی پسرانه رخ داده است.

 

 279، ص9. مرضی تحولی، ج 2
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 الهی اول
من از کودکی یاد گرفته بودم که آدم مستقلی 
باشم. این استقالل اجازه نمی داد که به کسی 
وابسته شوم اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که 
بعد از آشنایی، حس کردم این آدم با بقیه فرق 

ه مرا بدارد. جذبه ای داشت که به طرز عجیبی 
. به تدریج توانستیم کشیدمیسمت خود 

تر رفاقتمان را شروع کنیم و روز به روز صمیمی
ای صمیمی شده بودیم که حتی شویم. به اندازه

خصوصی ترین مسائل را هم به یکدیگر 
 گفتیم . می

من از بودن با او لذت می بردم و نبودنش نیز 
آزارم می داد. یادم هست نتوانسته بودیم یک 

چار ای دای هم دیگر را ببینیم، به اندازههفته 
فشار روحی شده بودم که کارم به تشنج و غش 
کشید! بعد از تشنج بود که متوجه شدم تا چه 
اندازه روح و روانم را وابسته به دیگری کردم. 
سعی می کردم تا بتوانم خود را از او جدا کنم اما 
هر چه سعی می کردم قضیه بدتر می شد. 

ش را بخواهید من در حقیقت نمی خواستم راست
از او دل بکنم اما چاره ای هم نداشتم. زندگی 
برایم جهنم شده بود. از طرفی می دانستم این 
رفاقت و وابستگی مرا نابود خواهد کرد و از 

                                                             
ست مذهبی توان . این فرد پس از مدتی، با کمک یک مشاور 5

 از وابستگی نجات پبدا کند.

طرفی هم نمی خواستم کسی را که به زعم 
 .5خودم تنها مایه آرامش ام بود از دست بدهم

 الهی دوم
و جواب ساده شروع شد. سؤال  رفاقتمان با یک

وقتی رفتار و منش او را دیدم انگار گمشده ام را 
پیدا کرده بودم. دلم نمی خواست اگر رفاقتی 
شروع کردم، رفاقت خدایی نباشد بنابراین سعی 
کردم رفاقتمان رنگ و بوی خدایی داشته 

ادم فرستاوایل رفاقت برایش حدیث می 2.باشد
وانستم از شهدا و رفاقت هایشان مثال و تا می ت

می آوردم. این مثال ها باعث شد تا هم خودم و 
هم او اطمینان کاملی نسبت به درست بودن 
راهمان پیدا کنیم. این اطمینان البته زیاد طول 

چون با ظاهر شدن نشانه های  نکشید
وابستگی متوجه شدم که یک جای کار 

 ز وابستگیاطالعی ا لنگد. البته آن زمانمی
دانستم که چیست. فقط احساس نداشتم و نمی

کردم که از یک جا به بعد دیگر نمی توانم از او 
جدا شوم. این احساس تا مدتی برایم مبهم بود 
یعنی نمی دانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن 

 است.
شد. این می ام به او بیشترروز به روز عالقه

عالقه تا حدی پیش رفت که حتی صدایش هم 
بود و وقتی با من حرف برایم سحرانگیز شده 

. همانطور که می بینید گاهی دوستی های ملهی با  2
 نیت دوستی خدایی شروع می شود.
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توانستم از جایم تکان بخورم. یادم می زد، نمی
نمی رود که یکبار با من قهر کرده بود و من در 
طول مدت قهر لحظه ای نبود که به فکر او 
نباشم. هنگام غذا هنگام درس هنگام نماز و... 

ی هنگام خواب! قبل از خواب فکر و خیال حت
او نمی گذاشت که راحت بخوابم وقتی هم که 

 می خوابیدم خواب او را می دیدم. 
ای زندگی برایم جهنم شده بود ولی چاره

نداشتم. کل زندگی ام را به بود و نبود یک نفر 
گره زده بودم و این جهنم سزای همان گره زدن  

کردیم و دوباره بود. باالخره با هم آشتی 
رفاقتمان شروع شد. فهمیدم او هم به من 
وابسته شده و نتوانسته قهر را ادامه دهد. البته 
او وانمود نمی کرد که وابسته شده است. سعی 
می کرد با عناوینی مثل درس و کالس و حتی 

و او  رفاقت شهدایی، ادامه دهد. اما من
م های است برای با دانستیم که اینها بهانهمی

 !5بودنمان نه چیز دیگری

                                                             
. این فرد تحت درمان داوطلبانه قرار گرفت و پس از  5

 گذشت چند ماه به بهبودی نسبی دست پیدا کرد.
. ناگفته نماند که روانشناسان برخالف علمای اخالق  2

و دانشمندان علوم تربیتی، دوستی ملهی را به تنهایی 
آسیب زا نمی دانند بلکه معتقدند در صورتی این نوع از 
دوستی اختالل محسوب می شود که فرد در آن یا دچار 
رنج شخصی شود و یا از نقص عملکرد رنج 

ده دکتر مظاهری رئیس دانشکببرد.)مصاحبه نگارنده با 
 روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران(

 ریشه یابی ایجاد و استمرار دوستی ملهی
برای شناخت کامل و دقیق هر پدیده ای، 
ناگزیر از بررسی ریشه های آن هستیم و 
دوستی ملهی هم از این قاعده مستثنی نیست. 
در گفتارهای پیشین اشاره شد که ریشه ی 
ایجاد اصل دوستی، نیازمندی انسان است و 

انی بنابر فطرت خویش با دیگران رابطه هر انس
دوستی برقرار می کند. اما در مورد دوستی 
ملهی نمی توان چنین پنداشت که فطرت هر 
انسانی نیاز به برقراری چنین رابطه ای)دوستی 
ملهی( دارد. چرا که علمای اخالق، اساتید 

این نوع از دوستی را  2علوم تربیتی و روانشناسی
فطرت انسان و خالف فرآیند آسیب زا، خالف 

فرآیند وابستگی در  7صحیح تربیتی می دانند.
دوستی ملهی، همراه با نوعی نیاز سازی کاذب 
صورت می گیرد. این نیاز سازی کاذب که در 
طول فرآیند وابستگی تبدیل به یک نیاز 
حقیقی) مانند نیاز به غذا و اکسیژن( می شود 

. بسیاری از علمای اخالق حوزه همچون مرحوم  7
آیت الله سعادت پرور)ره(، مجاهدی )زیدعزه(، 
پناهنده)زیدعزه( معصومی )زیدعزه( و همچنین 
دانشمندان علوم تربیتی مانند حجج اسالم آقایان 

اد و اخوی، دوستی ملهی را قائمی، عالم زاده، پاک نه
یکی از آفات دوران نوجوانی و جوانی دانسته 

 اند.)مصاحبه نگارنده(
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طه ای عامل اصلی ایجاد و ادامه چنین راب
است. در برخی الهیان این نیاز، ممکن است 
نیازی مانند ازدواج باشد که در یک فرآیند 

رای بتباه تبدیل به رابطه دوستی شده. اش
بررسی کامل دوستی ملهی باید ریشه ی این 

 نیازسازی را پیدا کرد.
های این نیازسازی از دیدگاه علم ریشه

 و انشناسی و علوم تربیتی مختلف استرو 
یشتر مربوط به مسائل روحی و روانی است اما ب

در بسیاری از موارد، ریشه های جسمی نیز در 
البته ما  5.ایجاد دوستی ملهی بی تاثیر نیست

در پس از پرداختن به ریشه ها، به عوامل و 
زمینه های بستر ساز دوستی ملهی هم اشاره 

 خواهیم کرد.
 ریشه های ایجاد دوستی ملهی

 تربیت خانوادگیالف(کودکی و 
بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم 
تربیتی، ریشه ی نیازسازی صورت گرفته در 
دوستی ملهی را به دوران کودکی و تربیت 
خانوادگی فرد الهی باز می گردانند و معتقدند 
که اگر تربیت صحیح در دوران کودکی صورت 
گیرد، فرد در نوجوانی با مشکل کمتری روبرو 

                                                             
. البته بنظر می رسد که ریشه اصلی دوستی ملهی به  5

مسائل روحی و روانی برگردد و مسائل جسمی فقط در 
 حد عوامل بستر ساز ظهور و بروز داشته باشند.

 273. دنیای نوجوانی، ص 2

شناسان بطور مثال عده ای از روان 2.می شود
کودکی دچار  معتقدند فرد الهی، چون در

کمبود محبت از طرف خانواده خود بوده، این 
کمبود باعث تخریب اعتماد به نفس کودک 
شده و اعتماد به نفس پایین همانطور که در 
ادامه هم به آن اشاره خواهد شد، یکی از 

از عوامل ایجاد وابستگی است. عده ای 
دانشمندان علوم تربیتی نیز فرآیند اشتباه 
تربیتی والدین در کودکی را عامل چنین 
نیازسازی کاذبی می دانند و معتقدند اگر والدین 
خصوصا مادر، در فرآیند تربیتی، فرزند را از 
فرصت مسئولیت پذیری و تحمل سختی ها 

، فرزندشان هنگام استقرار در 7محروم کنند
) دانشگاه، حوزه علمیه، محیطی غیر از خانه

مدارس شبانه روزی و...( نمی تواند به استقالل 
اجتماعی برسد و به دنبال جایگزین برای پدر و 
مادر خویش است. این فرد در خانه خویش 

پذیری و عدم اتکای نتوانسته مسئولیت
همیشگی به پدر و مادر را تمرین کند و به شدت 

به دور  فضایی وابسته به والدین بوده و اکنون در
از والدین، احساس کمبود کرده و در صدد رفع 

. یکی از اصول حاکم بر تربیت فرزند اعمال سیاست  7
 های حمایتی اما به دور از وابسته بار آوردن اوست.

 (279)دنیای نوجوانی ص
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وابستگی خود به والدین، نیاز پیشین خود به 
 5آنها را تبدیل به نیاز به دوست می کند. 

این جایگزین سازی امری خطرناک است چرا 
که چارچوب های رابطه با والدین متفاوت از 
رابطه دوستی است و اگر کسی نیاز به والدین 

با دوست خود برطرف کند ممکن است  را
 2.بسیاری از این چارچوب ها را رعایت نکند

بنابراین نمی توان از گذشته فرد به عنوان یکی 
از ریشه های دوستی ملهی چشم پوشی کرد و 
همانطور که در ادامه خواهید دید، بقیه موارد 
نیز مستقیم یا غیر مستقیم ریشه در کودکی فرد 

 و به بیانی دیگر، تربیت والدین بر می گردد.
 ب(شخصیت افراد

ر وان افراد را داز دیدگاه روانشناسی امروز، می ت
تیپ های مختلف شخصیتی قرار داد و حتی 
برخی رفتارها و تصمیم های آنان را پیش بینی 

یکی از بهترین  7برگریز-کرد. تیپ شناسی مایرز
تیپ شناسی های شخصیتی در جهان است 

تیپ شخصیتی تقسیم می  96که افراد را به 

                                                             
. در صورتیکه اساسا نیاز به والدین با نیاز به دوست دو  5

نیاز متفاوت است و اگر هر کدام جای دیگری قرار 
 .بگیرد، انسان دچار اختالل در روابط می شود

. بطور مثال یکی از این چارچوب ها در رابطه دوستی  2
اعتماد مطلق است که از آن نهی شده اما در رابطه فرزند 

 با والدین چنین چیزی نهی نشده.
3. MBTI 

مورد بررسی در این  9مؤلفهکند. در میان چهار 
سوم بررسی نحوه تصمیم  مؤلفهشناسی، تیپ 

گیری افراد است که به دو نوع احساسی و 
 فکری تقسیم بندی می شود. 

با توجه به این تقسیم بندی می توان دریافت که 
افراد احساسی بیشتر در معرض روابطی چون 
دوستی ملهی هستند چرا که این افراد عموما 
 به هنگام تصمیم گیری و قضاوت، احساساتی

شده و به عاقبت و سرانجام کار را نگاه نمی 
افراد احساسی بیشتر محبت می کنند و  1.کنند

از طرفی بیشتر تمایل به محبت شدن دارند و 
این امر موجب می شود تا در روابط خود اولویت 

 را به میزان احساسات بدهند. 
ی تواند ریشهی مهم دیگری که میمؤلفه
ه میزان اعتماد بوابستگی شود، گیری شکل
در تیپ شناسی  مؤلفهاست که این  7نفس

نمایش داده می Q2 به شکل  3شخصیتی کتل
تا  9که به صورت عددی از  مؤلفهشود. در این 

درجه بندی شده، هر اندازه نمره فرد کمتر  91

. 3. حسی/شهودی 2. برونگرا/درونگرا  9. 9
 . منعطف/با ساختار4احساسی/فکری 

. وجه مشترک این شخصیت ها عالوه بر احساسی  1
ودن، شهودی بودن دریافت اطالعاتشان است و در ب

علم روانشناسی به این شخصیت ها اصطالحا 
 "دیپلمات" می گویند.

6  . Self -Reliance 
7.Cattel 16PF  
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باشد، شخصیت او به سمت وابستگی میل می 
کند و هر اندازه نمره فرد بیشتر باشد شخصیت 

 اش به سمت استقالل میل دارد. 
اعتماد به نفس پایین و در موارد شدیدتر، عدم 

( زمینه ساز 9اعتماد به نفس) با نمره نزدیک به 
بروز وابستگی های احساسی در افراد است. 

ه ب خود همیشه متکی اینگونه افراد در زندگی
توانند به استقالل دیگری هستند و نمی

شخصیتی دست پیدا کنند. عموما دچار 
اضطراب و تشویش روحی هستند و از دست 
دادن دیگران برایشان بسیار سخت است چرا 

 که خود را متکی بر آنها تعریف می کنند. 
از طرفی این افراد چون به دنبال پر کردن خالء 

شخصیت خود به خاطر اعتماد  های موجود در
به نفس پایین هستند، اغلب اوقات نسبت به 
دیگران دچار توهم شده و از آنها شخصیتی 
منجی گونه در ذهن خود می سازند. همچنین 
شایان ذکر است که ضعف اراده نیز در 

مهمی در ایجاد چنین  مؤلفهشخصیت افراد، 
 رابطه ای است.

نیست که تمام ذکر این موارد به معنای این  
ستی ی درگیر دوهایویژگیها با چنین یتشخص

                                                             
. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم و المسلمین  5

مجاهدی)زید عزه( از اساتید اخالق حوزه علمیه. ایشان 
 از استادشان مرحوم آیتریشه ی ضعف ایمان را به نقل 

 الله سعادت پرور)ره( نقل کردند.

ملهی می شوند بلکه این موارد می تواند 
این نوع از دوستی در گیری شکلهای ریشه

الهیان باشد و به بیانی دیگر امکان وقوع 
 دوستی ملهی در بین چنین افرادی باالست.

 ج(ضعف ایمان
برخی علمای اخالق و عرفای اسالمی، ریشه 

را،  دوستی ملهی و وابستگیگیری شکلصلی ا
از دیدگاه دین،  5 ضعف ایمان افراد می دانند.

و  2ریشه تمام گناهان، دلبستگی به دنیا است
از آنجا که دلبستگی به دنیا از عوارض ضعف 

بنابراین  7ایمان و بی توجه به پروردگار است،
ها از جمله غفلت حاصل از ریشه تمام غفلت

وابستگی در دوستی ملهی را می توان ضعف 
 ایمان دانست. 

صاحبان این دیدگاه به دنبال نفی ریشه های 
دیگر نیستند اما معتقدند ضعف ایمان خود به 
تنهایی می تواند ریشه وابستگی در دوستی 
ملهی باشد. ضعف ایمان را می توان ثمره 

یر نگارنده از دوستی ملهی هم دانست و تعب
دوستی افراطی به ملهی در همین راستا تفسیر 
می شود. در واقع ضعف ایمان، هم سبب 
وابستگی می شود و هم ثمره وابستگی به غیر 

ُس ُکلِّ َخِطیَئٍة ُحُب » . امام صادق)ع(:  2
ْ
ْنَیا. َرأ « الدُّ

 ( 393ص 2)اصول کافی، ج
مهما ضعف اإلیمان ضعف حّب الّله تعالی و قوي .  7

 (217، ص7، جش9376فیض کاشانی، حّب الّدنیا. )
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ف ایمان است. البته ذکر این نکته عخدا، ض
ضروری است که ضعف ایمان، معیاری قابل 
ارزیابی نیست و ثمره ریشه دانستن آن در فرآیند 

 شخص خواهد شد.درمان م
 های بسترساز در دوستی ملهی مؤلفه

یی می پردازیم که نمی هامؤلفهدر این بخش به 
توان آنها را عاملی مستقل جهت ایجاد و 
استمرار دوستی ملهی دانست بلکه این موارد 

این دوستی و خصوصا گیری شکلدر فرآیند 
وابستگی، نقش سرعت بخشیدن و بستر سازی 

عوامل گرچه به اندازه ریشه ها،  دارند. نقش این
نیست اما غفلت از آنها می تواند عالوه بر تسریع 
در وابستگی، فرآیند درمان را هم به تاخیر 

 بیاندازد.
 های مکانی مؤلفهالف(

 در آن بصورت شبانهمکان هایی که روابط افراد 
شود مانند مدارس شبانه روزی تعریف می

روزی، حوزه های علمیه و حتی دوره های 
طوالنی مدت. در این گونه مکان ها بسبب 

ساعته، میزان ارتباط افراد بطور 24وجود روابط
طبیعی زیاد می شود و این افزایش ارتباط می 

وستی دگیری شکلتواند بستر مناسبی جهت 
 5.ملهی باشد

                                                             
. شایان ذکر است که اجتناب از این گونه مکان ها  5

گاهی  ممکن نیست و ذکر این موارد صرفا به جهت آ

 های زمانی مؤلفهب(
 یهاشاخصهه قبال نیز در بخش همانطور ک

بیرونی دوستی ملهی گفته شد، قریب به اتفاق 
دوستی های ملهی در بازه انتهای نوجوانی و 

چرا که اساسا یکی از  دهدمیاوایل جوانی رخ 
وز عشق)محبت این دوران بر  هایویژگی

 2شدید( در افراد است.
از سوی خداوند جهت ای ودیعهبروز این عشق 

انسان برای امر ازدواج است اما آمادگی 
متاسفانه این عشق بجای قرار گرفتن در بستر 

ی دوستی استفاده ازدواج است، در رابطه
شود. استفاده از چنین محبتی در یک رابطه می

های روحی و عاطفی دوستانه عالوه بر آسیب
های رفتاری در تواند منجر به ناهنجاریمی

سته این شایزمینه مسائل جنسی شود. بنابر 
است افراد در این بازه سنی نسبت به خطرات و 

گاهی یابند.آسیب  های احتمالی آ
همچنین برخی موقعیت های زمانی نیز 

توانند سرعت زیادی به فرآیند دوستی ملهی می
ببخشند. بطور مثال بیشتر افراد پس از شکست 
های روحی و دوری از خانواده، دچار خالء 

خالء عاطفی می تواند  عاطفی می شوند و این

متولیان امر نسبت به مکان تحت تربیت و بستر بودن 
 آن برای ایجاد مصادیق دوستی ملهی است.

 83. دنیای نوجوانی ص 2
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گی و وابستگیری شکلبستر مناسبی برای 
 دوستی ملهی باشد.

 های جسمی مؤلفهج(
جسمی، به های بیماریبرخی اختالالت و 

خاطر ایجاد اضطراب و استرس در وجود افراد 
ملهی  دوستیگیری شکلمی توانند زمینه ساز 

باشند. اختالالت هورمونی و گوارشی، پرکاری 
هیپوفیز و غده فوق کلیوی و همچنین غده 

فشار خون باال می توانند با ایجاد و افزایش 
استرس در افراد، آثار مخربی بر روح و روان آنها 

 داشته باشند.
 آسیب شناسی دوستی ملهی

و  هاشاخصهپس از معرفی دوستی ملهی، بیان 
همچنین ریشه یابی علل و عوامل آن الزم است 

شنا شده و از خطرات های آن آتا با آسیب
گاهی یابیم. در بخش های پیشین  وابستگی آ
اشاره شد که وابستگی و افسردگی از مهم ترین 

ی دوستی ملهی است و در این هاشاخصه
بخش نیز باید به این دو شاخصه مهم بعنوان 

های دوستی ملهی اشاره کرد. وابستگی آسیب
و افسردگی منشاء آسیب های بسیاری هستند 

 رت تیتر وار به آن اشاره می کنیم.که بصو
 پیامدهای وابستگی عاطفی

فرد وابسته از نظر انگیزشی بدون وجود  .9
دوست خود نمی تواند انگیزه فعالیت های 

 خود را بوجود آورد.

فرد وابسته از نظر کاری، عموما احساس  .2
ناتوانی می کند چون پذیرفته که زندگی او 

 به دوستش وابسته است.
از نظر عاطفی هم دچار فرد وابسته  .3

تشویش و اضطراب است چون دائما نگران 
از دست دادن منبع حمایت عاطفی 

 خود)همان دوستش( است.
فرد وابسته چون دائما در وحشت از دست  .4

دادن دیگری است، در نوع رابطه باج 
تا وی را راضی نگه دارد  دهدمیعاطفی 

 حتی اگر از او تنفر هم داشته باشند.
 پیامد های نقص عملکرد 

افراِد درگیِر دوستی ملهی بخاطر ضعف اعتماد 
به نفس و همچنین احساس ترس از قطع 
رابطه، نمی توانند عملکرد خوبی در حوزه 
فعالیتشان داشته باشند و از آنجا که عموم 
الهیان در بازه نوجوانی و اوایل جوانی هستند، 

ثیر ابنابراین فعالیت های آموزشی آنها تحت ت
قرار گرفته و دچار افت درسی می شوند و افت 
درسی هم مشکالت بزرگتری همچون 
عصبانیت، پرخاشگری و احساس طردشدگی از 
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این  5.خانواده و گروه همساالن را به دنبال دارد
نقص عملکرد منحصر در فعالیت های 
آموزشی نیست و تمام زمینه های مورد اعتنا 

، خانوادگی و فرد از جمله اجتماعی، فرهنگی
مذهبی را هم شامل می شود. در مصاحبه ای 
که توسط نگارنده با تعدادی از الهیان طی 

صورت گرفت، مشخص شد  16تا14سالهای 
که بیشتر الهیان بسبب خستگی ناشی از 
افسردگی و تناوب دوره های آن، از انجام 

 فعالیت های ثابت و معین ناتوان اند.
 پیشگیری و دوستی ُملهی؛ راهکارها جهت

 درمان
دوستی ملهی با وجود اینکه پدیده ای شایع در 
سنین نوجوانی و در محیط های آموزشی است 
و غالبا مدیران مدارس با آن درگیرند، متاسفانه 
آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشده و 
پژوهشگران و نویسندگان عرصه های علوم 
تربیتی و روانشناسی در تالیفات و مقاالتشان، 

کلی و گذرا به این پدیده ت غالبا بصور 
 اند. پرداخته

از طرفی کتاب های بسیاری هم در زمینه ی 
دوستی تاکنون به رشته تحریر درآمده اما قریب 
به اتفاق آنها هیچ اشاره ای به مسئله دوستی 

                                                             
. افت تحصیلی از شایع ترین پیامدهای دوستی ملهی  5

تولیان موسسات آموزشی توجه داشته می باشد و م

ملهی نداشته اند با وجود اینکه از مصادیق بارز 
افراط در دوستی می باشد. البته ناگفته نماند 

، در این 2خی دغدغه مندان عرصه تربیتکه بر 
زمینه فعالیت های خوبی داشته اند که نگارنده 
در مسیر این پژوهش از آنها نیز استفاده کرده و 
جای بسی خوشحالی است که این پدیده شایع 
از دید این بزرگواران غافل نمانده است. در این 
بخش به بررسی راهکارهای موجود برای حل 

هی می پردازیم و سپس مشکل دوستی مل
مواردی را نیز جهت پیش گیری از آن مطرح 

 خواهیم ساخت.
 راهکارهای درمان دوستی ملهی

همانطور که در گفتار پیشین گذشت، دوستی 
ان ترین نوع روابط بین انسزاملهی یکی از آسیب

هاست و دغدغه مندان عرصه تربیت تاکنون 
اری در مورد درمان این رابطه، راهکارهای بسی

ارائه داده اند. راهکارهای ارائه شده عمدتا به دو 
 گروه تقسیم بندی می شوند:

. راهکار علمای اخالق و دانشمندان علوم 9
 تربیتی 

 . راهکار روانشناسان                                  2
علت این تقسیم بندی نیز به تفاوت دیدگاه این 

 دو گروه برمی گردد. 

باشند که شایسته است که نوع برخورد آنها با این 
 پدیده، کامال حساب شده و تربیتی باشد.

 . حجج اسالم قائمی و پاک نهاد. 2
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گفتار، هر دو راهکار را ارائه کرده و ما در این 
پس از نقد و بررسی، راهکار مورد قبول و 

 مناسب را بیان خواهیم کرد.
 راهکار روانشناسان

عموما هنگام بررسی پدیده  5روانشناسان بالینی
ها، در صورتی وارد عمل می شوند که آن را 
اختالل بدانند و اختالالت روانی شناخته شده 

توسط انجمن روانشناسی و پذیرفته شده 
 993( معرفی می شود. با بررسی APAآمریکا)

مورد اختالل روانی که در بیست گروه دسته 
بندی شده اند نمی توان نام دوستی ملهی و یا 
دوستی افراطی را یافت. این مسئله طبیعی 
است چرا که روانشناسان هنگام مواجه با یک 
پدیده روانی ابتدا بررسی می کنند که این پدیده 

ا به دنبال دارد یرنج شخصی یا نقص عملکرد 
خیر و اگر پدیده ای واجد یکی از این دو مورد 

 بود، آن را بعنوان اختالل می پذیرند. 
از دیدگاه روانشناسان، افرادی که درگیر دوستی 
ملهی می شوند اگر دچار اختالالت روانی 
دیگری همچون اختالل شخصیت وابسته، 
اختالل افسردگی نشوند، رابطه شان مشکلی 

و اختالل محسوب نمی شود. بنابراین نداشته 
روانشناسان معضل فرد را نه دوستی ملهی بلکه 

                                                             
رشته روانشناسی، روانشناسان بالینی  34. در میان  5

هستند که به بررسی و درمان اختالالت روانی 
 پردازند.می

اختالالت ناشی از آن می دانند و برای هر کدام 
از این اختالالت نیز درمانی ارائه می دهند. 
بطور مثال بارز ترین اختالل روانی موجود در 
بین الهیان، وابستگی عاطفی است. 

 ابستگی معتقدند کهروانشاسان برای درمان و 
قطع ناگهانی رابطه، واکنشی احساسی است و 

ور منظ به فرآیند درمان لطمه می زند به همین
کنند. در واقع قطع تدریجی را پیشنهاد می

روانشناسان معتقدند قطع ناگهانی فشار 
بسیاری بر الهی وارد می کند حتی اگر درمان 

نجر م داوطلبانه باشد و این فشار می تواند نهایتا
به مشکالت دیگری شود. قطع تدریجی البته 
همیشه به قطع رابطه کامل ختم نمی شود و 
اساسا روانشناسان در بسیاری از موارد قطع 
کامل رابطه را الزم نمی بینند بلکه درصدد رفع 
وابستگی عاطفی از طریق کاهش حجم و 

 عمق رابطه تا حد متعادل هستند. 
رمان اختالل برخی روانشناسان نیز برای د

 2وابستگی از روش روان درمانی مبتنی بر بینش
استفاده می کنند. در طول این فرآیند سعی می 
شود تا فرد الهی و وابسته از نظر فکری و 
اعتقادی، نیازسازی کاذبی را در مورد دوست 
خود انجام داده بود، اصالح کند. این روان 

2. Insight-orinted psychotherapy in 
treating 
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درمانی همراه با ریشه یابی علت وابستگی 
ت می گیرد و روانشناس نیز سعی می کند صور 

با اصالح ریشه ها، نوع نگاه الهی را نسبت به 
 رابطه و دوستش تغییر دهد. 

اختالالتی مثل افسردگی نیز که در دوستی 
ملهی بسیار شایع است، با دو روش خود 
امدادی و روش روان درمانی همراه با دارو 
توسط روانشناس یا روانپزشک، رفع می شود. 
در روش خود امدادی فرد می تواند در حوزه 
های فکری، مهارتی و احساسی اصالحاتی 
انجام دهد تا بتواند بر احساس افسردگی غلبه 
کند. در صورت افسردگی شدید هم باید به 
روانشناس یا روانپزشک مراجعه کرد تا با روش 

روان درمانی، افسردگی از بین  -توامان دارویی
 5برود.

ی اخالق و دانشمندان راهکار علما
 علوم تربیتی

در گفتار پیشین گذشت که این گروه دوستی 
ملهی را یکی از آفات سنین نوجوانی می دانند 
و از آن به دوستی افراطی تعبیر می کنند. 
راهکار این گروه نسبت به درمان الهیان و حل 
مشکل متفاوت از روانشناسان است. این گروه 
معتقدند که فرد الهی ابتدا باید نسبت به 

گاه شود و این  خطرات و آسیب های این رابطه آ

                                                             
 912افسردگی، ص.  5

گاهی می نامند ، استمرار این 2فرآیند را پیش آ
رابطه به هیچ عنوان به صالح طرفین رابطه 
نمی باشد و قطع رابطه ظاهری باید صورت 

 گیرد تا از ادامه وابستگی جلوگیری شود. 
البته به دلیل شدت وابستگی موجود در این 

 ه شدترابطه فرد الهی ابتدای قطع رابطه ب
تحت فشار است و باید جایگزین مناسبی برای 
رابطه قطع شده به او پیشنهاد شود. این 
جایگزین می تواند یک مربی خوب باشد تا 
بتواند با تغییر نوع نگرش فرد الهی به دوستی 
او را درمان کند. همچنین در برخی موارد 
ازدواج هم می تواند جایگزین مناسبی برای 

که منوط به وجود بقیه شرایط افراد الهی باشد 
 شودازدواج هم هست. این جایگزین موجب می

تا محبت شدید فرد الهی اوال تعدیل شده و 
 سپس به مسیری مناسب هدایت شود. 

در  همچنین به سبب ضعف ایمان موجود
کنند این الهیان علمای اخالق توصیه می

افراد تا می توانند بعد مذهبی و ارتباط با خدا را 
زندگی خویش تقویت کنند. این اقدامات  در

عبارتند از: نمازهای اول وقت، نماز جعفر طیار 
بصورت روزانه، مناجات با خدا و درخواست 
رهایی از وابستگی، تالوت سوره مبارکه نور 

 927بصورت روزانه، روزه گرفتن، تالوت آیه 

. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم و المسلمین  2
 عالم زاده از دانشمندان حوزه اخالق اسالمی.



 8931نشریه علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه، شماره سوم، پاییز      

 
23 

لُ  ُثَم » سوره مبارکه توبه
ُ
ُه ق ُهْم وبَ اْنَصَرُفوا َصَرَف الل 

ْوٌم ال َیْفَقُهوَن 
َ
ُهْم ق ن 

َ
مرتبه در یک  73هر روز « ِبأ

ساعت خاص و تالوت سوره مبارکه تبت 
هنگامی که به یاد طرف مقابل می افتد. 
همچنین برخی توصیه های غذایی نیز وجود 
دارد که رعایت آن سبب تسریع در فرآیند درمان 
الهیان می شود از جمله: پرهیز از پرخوری و 

 5.دن غذاهای با طبع گرمخور 
 نقد و بررسی راهکارها 

که گذشت راهکارهای درمانی  همانطور
روانشناسان مبتنی بر اختالالت پس از رابطه 
است و اصل رابطه مشکلی ندارد. در صورتی که 
ما اثبات کردیم این رابطه صحیح نیست چرا که 
نوع محبت موجود در این رابطه، ملهی بوده و 

ر این دوستی به سبب فراموشی افراد درگیر د
 . 2خدا، دچار سختی در زندگی دنیا می شوند

ای، رنج ابراین این باور که اگر در رابطهبن
شخصی یا نقص عملکرد وجود نداشت، پس 
مشکلی وجود ندارد، باوری غلط بوده و با مبانی 
اسالمی سازگار نیست. معیار سالمت هر رابطه 

وند است و ای از دیدگاه اسالم رضایت خدا

                                                             
. مصاحبه نگارنده با حجج اسالم مجاهدی،  5

معصومی، پناهنده و حجج اسالم غالمی، سنایی 
 اصفهانی، عالم زاده، پاک نهاد و قائمی.

، افراط در محبت و 7همانطور که می دانیم
دوستی تا حد شیدایی و غفلت از خداوند، از 
دیدگاه معصومین مذموم است. بنابراین در مورد 
دوستی ملهی دیدگاه پذیرفته و شده همان 
دیگاه علمای اخالق و دانشمندان علوم تربیتی 

 است.
 هاما در مورد نحوه درمان وابستگی، همانطور ک

گذشت مهم ترین اختالف بین این دو گروه در 
چگونگی قطع رابطه است. بسیاری از 
روانشناسان اعتقادی به قطع کامل ظاهری 
رابطه ندارند و این اقدام را واکنشی آسیب زا 

دانند در صورتی که گروه مقابل قطع کامل می
ظاهری را از اصلی ترین اقدامات جهت درمان 

 می دانند.
اکنون باید دید که کدام دیدگاه صحیح است و 
می تواند واقعا به درمان مشکل الهیان کمک 
کند. نگارنده در طول هفت سال دوستی های 
ملهی بسیاری را مورد مطالعه قرار داده و در 
طول این مدت با الهیان بسیاری صحبت کرده 
است. قریب به اتفاق الهیان در ابتدای مسیر 

مل هراس داشته و آن را درمان از قطع کا

ْعَرَض َعْن ِذْکِري َفِإن  َلُه َمِعیَشًة َضْنکاً » . 2
َ
« َو َمْن أ

( ترجمه: هر کس از یاد من روی گردان شود 924)طه، 
 دپس برای او زندگی سخت گرد

َك » . امام علی )ع(: 7 ًا، َکَلفًا، َو اَل ُبْغُضَك َتَلف ال َیُکْن ُحبُّ
ْحِبْب َحِبیَبَك َهْونًا َما.

َ
 (713)االمالی، ص« أ
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موجب اخالل در مسیر درمان خویش می 
دانند. این احساس کامال طبیعی است چرا که 
اساسا فرد الهی بخاطر شدت وابستگی به 
دوست نمی تواند قطع رابطه را حتی تصور کند 
و هر گونه درمانی که منتهی به قطع رابطه شود 

ا یرا رد می کند. اما نکته اساسی اینجاست که آ
ادامه رابطه هر چند بصورت تعدیل شده آن هم 
زمانی که وابستگی هنوز وجود دارد، صحیح 

 است یا خیر. 
در واقع روانشناسان رفع اختالل وابستگی را 
متوقف بر کاهش تدریجی رابطه می دانند اما 
علمای اخالق و دانشمندان علوم تربیتی 
معتقدند ادامه دوستی ملهی، ادامه یک رابطه 

ب زاست و هر لحظه ارتباط بر عمق آسی
وابستگی می افزاید. البته شایان ذکر است که 
علمای اخالق و دانشمندان علوم تربیتی، قطع 

ند جدایی و رابطه ظاهری را جهت تسهیل فرآی
کنند و در صورت رفع وابستگی توصیه می

بهبود فرد الهی و رفع وابستگی ارتباط مجدد 
 منعی ندارد. 

ی از الهیان با استناد به این همچنین بسیار 
حرف که قطع کامل، واکنشی احساسی است و 
باعث می شود تا حتی بیش از پیش به دوست 
خود وابسته شوند، معتقدند که این روش، 
صحیح نیست. علمای اخالق و دانشمندان 
علوم تربیتی در پاسخ به این دیدگاه، معتقدند 
که گرچه قطع کامل موجب افزایش فشار بر 

الهی می شود اما این فشار با توجه به فرآیند 
 جایگزین سازی، به تدریج کاهش می یابد. 

این گروه معتقدند بدون تحمل این فشار، نمی 
توان انتظار داشت که وابستگی از بین برود و در 
واقع چون وابستگی شدید است، رفع آن نیز با 
سختی همراه خواهد. مثال مناسب این 

توان در فرآیند استقالل یک موضوع را شاید ب
فرزند از خانواده مشاهده نمود. استقالل 
فرزندان از خانواده امری است طبیعی و بایسته 
است و اگر اتفاق نیافتد پیامدهای ناخوشایندی 
برای خانواده و جامعه خواهد داشت. هر 
فرزندی در ابتدای استقالل خویش از خانواده 

رار می احساس سختی نموده و تحت فشار ق
گیرد اما این سختی ها مقدمه استقالل از 
خانواده است و تا تحمل نشود استقاللی هم 
بدست نمی آید. البته خانواده در فرآیند این 
استقالل به او کمک می کند اما هیچ خانواده 
ای نمی پذیرد که فرزندانش تا ابد به او وابسته 

 باشند.
حمل ت بنابراین در طول فرآیند درمان وابستگی،

سختی ها و فشار ها امری طبیعی است و 
بیشتر الهیان پس از بهبودی، عاقل تر، محکم 
تر، قوی تر و پخته تر می شوند دوستان 
بهتری پیدا کرده و منطقی تر فکر می کنند. 
اما تمام این اتقاقات منوط به طی فرآیند 

 صحیح جدایی است. 
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الهیان باید ابتدا اراده خود را برای جدایی 
تقویت کنند و تا این اراده تقویت نشود هر گونه 
قطع رابطه کاملی هم بی اثر است. با تقویت 
اراده، قدم بعدی برای قطع رابطه فکری 
برداشته می شود. قطع رابطه فکری پیچیده و 
زمان بر بوده. این پیچیدگی موجب می شود تا 
در هر رابطه ای، بنابر شرایط و شخصیت افراد، 

ع رابطه فکری کم یا زیاد شود. مدت زمان قط
البته این نوع درمان نباید با برخورد های سلبی 
همراه باشد چرا که عموم الهیان در سنین 

رد ره، برخونوجوانی قرار دارند و اقتضای این دو 
  های صحیح تربیتی است.

 راهکار برگزیده درمان دوستی ملهی
با توجه به نقد و بررسی های انجام شده، به نظر 
نگارنده فرآیند صحیح درمان دوستی ملهی 

 بدین ترتیب می باشد:
گاهی: توجیه فرد الهی نسبت به پدیده  .9 پیش آ

دوستی ملهی و پیامد های خطرناک این 
 رابطه.

قطع رابطه ظاهری: فرد الهی باید رابطه  .2
 ظاهری را با دوست خویش قطع کند.

جایگزین سازی: یک جایگزین مناسب برای  .3
گرفته می شود و این  فرد الهی درنظر

جایگزین میزان وابستگی را تعدیل )مربی یا 
 دوست عاقل( یا جذب )ازدواج( می کند.

بینش درمانی: همزمان با مراحل پیشین، نوع  .4
نگرش فرد الهی به مقوله دوستی و محبت 

 باید تغییر کند و این تغییر به کمک یک مربی،
مشاور یا عالم اخالقی صورت می پذیرد. این 

 های روانشناسیتواند شامل مشاورهحله میمر 
 ، پزشکی و مذهبی باشد.

نظارت: مراحل پیشین اگر از سوی همان  .3
مربی، مشاور یا عالم اخالقی نظارت نشود 

 ممکن است فرآیند درمان مختل شود.
البته ناگفته نماند که تقویت اراده فرد الهی 
ضامن موفقیت مراحل باالست و بدون تقویت 

گونه درمانی، بی نتیجه خواهد بود. اراده هر 
عالوه بر تقویت اراده، رشد ایمان فرد نیز یکی 
از موثر ترین راه ها جهت موفقیت درمان می 
باشد. رشد ایمان، فرد را در رسیدن به اعتماد به 
نفس یاری کرده و به او کمک می کند تا آن 
عشق مجازی عمیقی را که نسبت به دوست 

 عشق حقیقی کند و معشوقخود دارد، تبدیل به 
واقعی را که همان خداست، دوست بدارد و به 
او وابسته شود. در صورت تحقق نیافتن رشد 
ایمانی، فرد الهی شاید از وابستگی به دوست 
رها شود اما به دلیل ضعف ایمان، مجددا به 
مورد دیگری وابسته خواهد شد بنابراین فرد 

ل م مراحالهی باید سعی کند تا عالوه بر انجا
درمان، خالء های معنوی خود را به کمک یک 
مشاور مطمئن، پیدا کرده و در راستای ایجاد 

 نشاط معنوی خود بکوشد.
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 عوامل پیش گیری از دوستی ملهی
پیش گیری از اختالالت روانی، همیشه جایگاه 
مهمی در کاهش آنها داشته اند به همین 
منظور معموال دغدغه مندان و متولیان امور 
تربیتی و فرهنگی جامعه، معتقدند عالوه بر 
فرآیند درمان چنین اختاللی باید از زمینه های 

آنها جلوگیری کرد. دوستی ملهی گیری شکل
ن روانی، شیوع بسیاری بیبعنوان یک اختالل 

و  5نوجوانان و حتی نوجوانان جامعه ما دارد
آسیب های ناشی از آن نیز می تواند تا مدتها 
فرد الهی و محیط پیرامون او را تحت تاثیر قرار 

ه چنین رابطگیری شکلدهد. تمام زمینه های 
ای تاکنون شناخته نشده و مواردی که در 

. اما با نیستبخش ریشه یابی بیان شد، کامل 
توجه به همان زمینه ها می توان راهکارهایی 
جهت پیش گیری ارائه داد و تکمیل نهایی این 
راهکارها برعهده دغدغه مندان و عالقمندان 

 به موضوع پژوهش خواهد بود. 
به عقیده نگارنده مهم ترین عامل، تربیت 
صحیح خانوادگی است زیرا تربیت صحیح می 

یاد شده را مرتفع سازد.  تواند تمام ریشه های
ادگی، عالوه بر ایجاد حس تربیت صحیح خانو 

پذیری و اعتماد به نفس کافی، مسئولیت

                                                             
. شیوع دوستی ملهی، مسئله ای است که به تجربه  5

قابل اثبات است اما متاسفانه ما آمار مستندی از آن 
 نیافتیم.

شخصیتی مستقل از او می سازد که سعی 
کند که از احساسات و عواطف خود در می

مسیر درست بهره ببرد. تربیت صحیح حتی بعد 
و باعث می شود  دهدمیمذهبی فرد را نیز رشد 

جوان محبت های زندگی خویش را در طول تا نو
 محبت خداوند قرار دهد نه عرض آن.

نین چگیری شکلعامل دیگری که می تواند از 
گاه  اختاللی بین نوجوانان جلوگیری کند، آ
سازی نوجوانان و خانواده آنان از خطرات 
دوستی ملهی است. چرا که بیشتر الهیان، تا 

یده پد قبل از دوستی ملهی، شناخت کافی از
گاه سازی  وابستگی عاطفی ندارند و این آ
سببب می شود تا عالوه بر شناخت اختالل 
خود را از ابتالی به آن حفظ کنند. البته این 
گاه سازی باید بر پایه واقعیت ها و به دست  آ
متخصصان عرصه های تربیت صورت گیرد 
وگرنه نمی توان انتظار اثر بخشی از آن را 

 داشت.
 نتیجه گیری

پژوهش حاضر بیانگر آسیب ها و راهکارهای 
درمان دوستی ملهی است. در پژوهش حاضر 
اثبات شد دوستی ملهی نوعی رابطه ی دوستِی 
نامتعادل است که محبت موجود در آن، 
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ملهی و نفسانی است که نهایتا منجر به غفلت 
از خدا و آسیب های روحی_روانی و جسمی می 

که سه شود. در مسیر پژوهش، مشخص شد 
عامل تربیت خانوادگی، شخصیت افراد و 

 گیریشکلضعف ایمان از ریشه های اصلی 
ی مکان، هامؤلفهچنین رابطه ای هستند و 

زمان و جسم نیز در تسریع فرآیند دوستی ملهی 
دخیل می باشند. سپس به ارزیابی و نقد 
راهکارهای درمان این نوع رابطه پرداخته و 

بتنی بر قطع مشخص شد که راهکارهای م
کامل ظاهری، کارآمد بوده و برای درمان چنین 
اختاللی نباید از بینش درمانی فرد الهی غفلت 
کرد. این بینش درمانی که شامل مشاوره های 
روانشناسی و مذهبی است به تصحیح باور های 
غلط فرد الهی کمک می کند و همچنین می 
 تواند او را از نظر مذهبی رشد بدهد تا فرآیند

درمان ضمانت اجرایی به خود بگیرد. همچنین 
گاه  در پایان به تربیت صحیح خانوادگی و آ
سازی بعنوان عوامل پیش گیری کننده از 
اختالل دوستی ملهی اشاره شد. گرچه 
مطالعات بیشتری در زمینه دوستی ملهی باید 
صورت پذیرد اما این پژوهش، با استفاده از 

تربیتی و منابع مطالعاتی، فعالیت های 
تجربیات افراد در زمینه دوستی ملهی، ثابت 
می کند که این نوع رابطه آسیب های جدی به 
قشر نوجوان کشور وارد می کند و متولیان امور 
تربیتی و فرهنگی در مواجهه با این اختالل 

نباید به صورت منفعل عمل کنند بلکه بهترین 
گاه سازی برای پیش گیری از  شیوه، همان آ

ء افراد و درمان صحیِح الهیان با روش ابتال
 های تربیتی می باشد.

 خذآمنابع و م

 قرآن کریم .9
ق.  9413ابن أبي جمهور، محمد بن زین الدین.  .2

عوالي اللئالي العزیزیة في األحادیث الدینیة چاپ 
 اول. قم

ش. االمالی 9376ابن بابویه، محمد بن علی.  .3
 چاپ ششم. تهران. انتشارات کتابچی

ق. مصادقه 9412بابویه، محمد بن علی. ابن  .4
االخوان به تصحیح سید علی خراسانی. 
الکاظمیه. انتشارات مکتبه االمام صاحب 

 الزمان العامه
ق. من 9493ابن بابویه، محمد بن علی.  .3

الیحضره الفقیه به تصحیح علی اکبر غفاری 
جلد چهارم. قم. دفتر انتشارات اسالمی وابسته 

 ه علمیه قمبه جامعه مدرسین حوز 
ق. تفسیر 9421ابن عاشور، محمد طاهر.  .6

التحریر و التنویر جلد بیست و ششم. بیروت. 
 انتشارات موسسه التاریخ العربی

ق. معجم 9414ابن فارس، احمد بن فارس.  .7
مقاییس اللغه جلد چهارم به تصحیح محمد 
عبدالسالم هارون. قم. انتشارات مکتب االعالم 

 االسالمی
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ق. لسان 9494د بن مکرم. ابن منظور، محم .8
العرب جلد چهاردهم چاپ سوم. بیروت. 

 انتشارات دار صادر
آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین.  .1

ش. شرح آقا جمال خوانساری بر غرر 9366
الحم و دررالکلم جلد چهارم چاپ چهارم. تهران. 

 انتشارات دانشگاه تهران
ش. فقیه عاشق. تهران. 9312برازش، علیرضا.  .91

 رات امیر کبیرانتشا
ش. نهج الفصاحه چاپ 9382پاینده، ابوالقاسم.  .99

 چهارم. تهران. انتشارات دنیای دانش
ش. 9366تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد.  .92

تصنیف غررالحم و دررالکلم به تصحیح مصطفی 
درایتی. قم. انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه 

 قم
ق. 9491تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد.  .93

ر الحکم و درر الکلم به تصحیح سید مهدی غر 
 رجائی. قم. انتشارات دار الکتب االسالمی

ش. اخالق الهی جلد 9387تهرانی، مجتبی.  .94
بیست و هشتم. تهران. سازمان انتشارات 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
ش. 9388حسینی طهرانی، سید محمد حسین.  .93

ه مالله شناسی جلد اول. تهران. انتشارات عال
 طباطبایی

ق. قرب 9493حمیری، عبدالله بن جعفر.  .96
االسناد. قم. انتشارات موسسه آل البیت علیهم 

 السالم
ش. معجم االفعال 9389حیدری، محمد.  .97

المتداوله و مواطن استعمالها. قم. انتشارات 
 مرکز العالمی للدراسات االسالمیه

ش. روانشناسی 9313دادستان، پری رخ.  .98
زدهم. تهران. انتشارات مرضی تحولی چاپ دوا

 سمت
ش. آسیب شناسی 9313دیوید ال، روزنهان.  .91

روانی با ترجمه یحیی سید محمدی چاپ سوم. 
 تهران. انتشارات ارسباران

ش. محبت در 9319رمضانی گیالنی، رضا.  .21
 اسالم. تهران. انتشارات صحیفه معرفت

ش. نهج 9371شریف الرضی، محمد بن حسین.  .29
 انتشارات الهادی. قم.البالغه چاپ سی و دوم. 

ق. 9411شیخ حر عاملی، محمد بن حسن.  .22
وسائل الشیعه جلد دوازدهم و شانزدهم. قم. 

 انتشارات موسسه آل البیت علیهم السالم
ق. بصائر 9414صفار، محمد بن حسن.  .23

الدرجات فی فضائل آل محمد به تصحیح 
محسن کوچه باغی. قم. انتشارات دفتر آیت الله 

 مرعشی نجفی
ق. المیزان فی 9311طباطبایی، محمدحسین.  .24

التفسیر القرآن جلد دوم و هجدهم چاپ دوم. 
 بیروت. انتشارات موسسه االعلمی للمطبوعات

عز الدین کاشانی، محمود بن علی. مصباح  .23
الهدایه و مفتاح الکفایه. تهران. انتشارات 

 موسسه نشر هما
ق. الفروق 9411عسکری، حسن بن عبدالله.  .26

 بیروت. انتشارات دار االفاق الجدیده فی اللغه.
ش. فرهنگ فارسی عمید 9313عمید، حسن.  .27

 چاپ سی و دوم. تهران. انتشارات امیرکبیر
ش. عوامل و مراحل 9312غیاثی، غالمرضا.  .28

تکون رفتار اخالقی در اسالم. معرفت اخالقی. 
 36-91. صص9شماره
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ش. اثر 9314فرشام، آیدا؛ خدابخش، روشنک.  .21
منی مبتنی بر بینش در درمان بخشی روان در

 یک مورد اختالل شخصیت وابسته
ش. عشق مجازی در آینه 9312فکری، حمزه.  .31

شریعت، حکمت و معرفت. مشهد. انتشارات 
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف 

 اسالمی
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی.  .39

ش. المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء 9376
ر غفاری جلد هفتم چاپ به تصحیح علی اکب

 چهارم. قم. انتشارات موسسه النشر االسالمی
ش. دنیای نوجوانی. تهران. 9313قائمی، علی.  .32

 چاپ و نشر بین الملل
ق. کافی. قم. 9421کلینی، محمد بن یعقوب.  .33

 انتشارات دار الحدیث
ق. بحار 9413مجلسی، محمد باقر بن محمد.  .34

احیاء  االنوار چاپ دوم. بیروت. انتشارات دار
 التراث العربی

ش. دوستی 9313محمدی ری شهری، محمد. .33
در قرآن و حدیث چاپ هفتم. قم. سازمان چاپ 

 و نشر دارالحدیث
ش. دوستی و 9319مدرسی، سید هادی.  .36

دوستان، ترجمه حمیدرضا شیخی و حمیدرضا 
آژیر. چاپ هفتم. مشهد. انتشارات آستان قدس 

 رضوی
 ش. اخالق9313مسعودی، عبدالهادی.  .37

اسالمی جلد سوم چاپ دوم. قم. انتشارات مرکز 
 مدیریت حوزه های علمیه

مصاحبه با حجج اسالم و المسلمین مجاهدی،  .38
معصومی و پناهنده، غالمی، عالم زاده نوری و 

 پاک نهاد)زیدعزهم(
 مصاحبه با دکتر مظاهری .31
 مصاحبه با ده تن از الهیان .41
ش. التحقیق فی 9368مصطفوی، حسن.  .49

الکریم جلد سیزدهم. تهران. کلمات القران 
 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ش. مقدمه ای بر 9378مطهری، مرتضی.  .42
جهان بینی اسالمی جلد چهارم چاپ شانزدهم. 

 تهران. انتشارات صدرا
ش. جاذبه و دافعه 9316مطهری، مرتضی.  .43

 علی)ع(چاپ صد و دهم. تهران. انتشارات صدرا
معین جلد دوم ش. فرهنگ 9319معین، محمد. .44

 چاپ بیست و هفتم. تهران. انتشارات امیرکبیر
ش. اخالق اسالمی 9383مکارم شیرازی، ناصر.  .43

 در نهج البالغه جلد دوم. قم. انتشارات نسل جوان
ش. افسردگی. تهران. 9386نجفی پور، فرشاد.  .46

 انتشارات نسل نو اندیش
ش. روانشناسی رشد با 9316وندرزن، جیمز.  .47

گنجی چاپ شانزدهم. تهران.  ترجمه دکتر حمزه
 انتشارات ساواالن

ق. 9411هاشمی خویی، میرزا حبیب الله. .48
منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه جلد بیستم 
 چاپ چهارم. تهران. انتشارات مکتبه االسالمیه
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 معناشناسی تعلق جارومجرور در
نقد همراه با  قرآن؛آیات  برخی از

 هاهای فارسی آنبعضی از ترجمه
 

 5یزدیسیدمحمدسعید مدرسی االسالمت حج
 2 محمدعلی ارسطا

 

 :چکیده
، یکی از سه قسم کلمه در ادبیات «حرف»

 «جرحرف»توان عرب است که از اقسام آن، می
برد. با توجه به ویژگی عدم استقالل  را نام

جر نیاز به حروف در رساندن معنا، حروف
دارند تا معنایشان در ضمن آن تحقق « متعلَّق»

آیه از یابد. در این مقاله، با بررسی چند 
آوری نظرات و احتماالت کریم و جمعقرآن

جر بعضی از مفسرین ادبی در مورد متعلق حرف
موجود در آن )با صرف نظر از وجه قوت و 
ضعف هر احتمال(، تاثیر انتخاب متعلَّق بر 

و  اعراب و ترجمه آیه مورد دقت قرارگرفته
 -هایهمچنین با تامل در عبارت برخی ترجمه

 ها در موردموردنظر، رای آن مشهور ذیل آیه

                                                             
. استاد ادبیات عرب در مدرسه علمیه آیت الله  5

 بهجت)ره(

است. جر مذکور در آن بیان شدهمتعلق حرف
 پژوهش گویای آن است که صرف تعییننتیجه 

جر در آیات، نقش مهمی در متعلَّق حروف
ها دارد. همین نکته باعث اعراب و ترجمه آن

کریم موارد زیادی از شده است که در قرآن
علق متاختالف بین ادبا و مفسرین در شناخت 

 شود. جر دیدهحروف
جر، متعلَّق، معناشناسی، رفح :کلیدواژه

 کریم، تفسیر ادبی، ترجمه.قرآن
 

 مقدمه
 ـاز دو قسم دیگر کلمه « حرف»تمایز اصلی 

عدم استقالل آن در  ـ «فعل»و « اسم»یعنی 
جر یکی از اقسام حرف رساندن معنا است. حرف

است که به سبب تمایز مذکور، همیشه نیاز به 
فعل دارد که ای مانند فعل یا شبهکلمه

ق»اصطالحا به آن  ق شود. متمی گفته« متعل  عل 
جر در ظهور و در واقع بستری است که به حرف

ثال ؛ مکندبروز معنای غیرمستقلش کمک می
، گرچه دارای معنایی کامل «جاء زید»عبارت 

است اما همچنان ابهاماتی وجود دارد؛ مانند 
؟ با اضافه کردن «زید از کجا آمد»اینکه 

به کالم، این ابهام برطرف « ِمن»جر حرف

. طلبه پایه سوم و پژوهشگر شایسته تقدیر سال  2
 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( 9318


