برریس اهداف تربیت ن
مبت� بر مسئولیتپذیری با نظر به
مراحل ت
تربی� مد نظر اسالم
هدف از این تحقیق ،بررسی اهداف تربیت مبتنی بر
چکیده مسئولیتپذیری با نظر به مراحل تربیتی مد نظر اسالم ،است.
در این خصوص ،ابتدا اشارهای به مراحل تربیتی مورد نظر اسالم
داشته و در ادامه ،به بررسی مراحل تربیت و احساس مسئولیتپذیری در اسالم
در حیطههای اهداف غایی و واسطی هر مرحله پرداختهایم .این مطالعه ،با
رویکرد کیفی و به روش توصیفی -تحلیلی ،با بررسی متون اسالمی به روش
کتابخانهای انجام شده است .بر اساس یافتههای تحقیق ،از دیدگاه دین اسالم،
کودک تا هفت سال اول زندگی ،سید و رسور است و تعبیر رسول گرامی اسالم
صلیاللهعلیهوآله هم از این مرحله تربیتی« ،سیادت کودک» است .هفت سال
دوم ،اطاعت و فرمانبرداری و هفت سال سوم ،مرحلهی مشورت و همرأیی
است .در مقالهی حارض ،بر آنیم تا اهداف غایی و واسطی هر مرحله را بررسی
کنیم؛ برخی از آنها عبارتند از :در مرحلهی سیادت :مرحلهی آشنایی با امور
نیک و بد ،اندیشهورزی ،قابلیت برقراری ارتباط مبتنی بر آداب و اخالق است.
در هفت سال دوم ،تعلیم (آموزش) و تأدیب (آموزش مستقیم ارزشها و پرهیز
دادن از ضد ارزشها) ،پرورش روحیه همکاری و روحیه نظم ،اعتقاد به معاد،
آزاد اندیشی بیان میشود و هفت سال سوم ،سن نظرخواهی و مشورت ،یادگیری
حالل و حرام ،خداشناسی ،کمک به دیگران ،شناخت ایثار ،سنت و احکام الهی
است که این اهداف واسطی میتواند او را ،به سمت هدف اساسی و غایی
تربیت ،یعنی قرب الهی هدایت کند.
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مقدمه

انسان ،نيكوترين مخلوقي است كه در پرتو حكمت و رحمت الهي ،از نعمت وجود برخوردار شده و
امتيازات و ویژگيهايي همچون :عقل ،اختيار ،فطرت ،كرامت و ظرفيتهاي وجودي چون كاملخواهي و
تكليفپذيري بهرهمند گرديده است .هر انسان بهطور فطري ،متو ّجه پروردگار و جوياي اوست و پيوسته،
به سوي او در تكاپو است.
بر اساس آیات قرآن کریم ،هدف از خلقت انسان ،خداگونه شدن و عبد خدا بودن است؛ یعنی هدف
کالن تربیت ،توحید و ادراک همراهی پیوسته و حضور مستمر حق است؛ « َو ُه َو َم َع ُك ْم أَی َنام كُ ْنتُ ْم»
(حدید .)4،از سوي ديگر ،انسان موجودي متعهد و مسئول است و اين تعهد و مسئوليت در ارتباط با
هدفداري آفرينش و جايگاه انسان با تو ّجه به امتيازات او بر ساير موجودات عامل ،معنا پيدا ميكند؛ به
همني سبب ،بايد بهگونهای تربيت شود كه خود را بشناسد و بداند چه وظيفه و مسئوليتي بر عهده دارد
و آن را به مرحلهی اجرا و عمل در آورد.
اسالم سه مرحلهی تربيتي را مد نظر قرار داده است .از نظر رسول خدا(ص) ،هفت سال اول زندگی
فرزند ،دوران سیادت و رسوری کودک است؛ بدین معنا که کودک در هفت سال آغازین زندگی ،باید در
خانواده آقایی و فرماندهی کند .از اینرو ،هر چه میخواهد ،در صورتیکه برای او زیانبار نباشد و در
توان پدر و مادر باشد ،حتیاملقدور ،باید تأمین شود .دورانی است که کودک ،باید آزاد باشد و مسئولیتی
متوجه او نشود .از اینرو ،در روایات آمده است که هفت سال اول ،کودک را برای بازی رها سازید (حر
عاملی1409 ،ق ،ص.)475-473
(ص)
در دومین مرحله كه بر اساس حدیث پیامرب  ،فرزند يا نوجوان ،بنده و فرمانبردار است ،احساس
مسئوليت ،رشد بارزتري مييابد .اين مرحله ،مرحلهی تكليفپذيري كودك است .منظور از تكليف كردن،
آن نيست كه به انگيزهها و عاليق كودك توجه نشود ،بلكه منظور اين است كه كودك بايد خود در برابر
تكليف ،احساس مسئولیت كند و همني ويژگي ،سازنده است و حاصل آن ،مصون ماندن از پارهاي لغزشها
در حال و آينده است (باقري ،1390 ،ص.)250
(ص)
سومین مرحله که با بلوغ رشعي آغاز ميشود و آن را معادل هفت سال سوم در حديث پيامرب که
فرزند مشاور خانه است ،دانستهاند؛ يعني ربويب شدن انسان ،از هنگام بلوغ آغاز ميشود و ارتباط آگاهانه
با خداوند ،معموالً با بلوغ رشوع ميگردد .در اين مرحله ،شخص ،بر خود تأثیر ميگذارد .با توجه به مطالب
فوق ،محقق درصدد پاسخگویی به اين سؤال است که اهداف تربیتی مبتنی بر مسئولیتپذیری بر اساس
مراحل مد نظر اسالم کدام است؟

اهداف پژوهش

اهداف اصلی و فرعی پژوهش عبارتند از:
الف .هدف اصلی
بررسی اهداف تربیتی مبتنی بر مسئولیتپذیری بر اساس مراحل مد نظر اسالم.
ب .اهداف فرعی
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 .1شناسايي مراحل تربيتي مورد نظر از ديدگاه اسالم
 .2شناسايي اهداف غايي و واسطي مبتني بر مسئوليتپذيري در مراحل سیادت ،اطاعت و فرمانبرداری
و مشورت و هم رأیی از ديدگاه اسالم

پرسشهای پژوهش

پژوهش حارض در پی پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
الف .پرسش اصلی
اهداف تربیتی مبتنی بر مسئولیتپذیری بر اساس مراحل مورد نظر اسالم کدام است؟
ب .پرسشهای فرعی
 .1مراحل تربيتي مورد نظر از ديدگاه اسالم چيست؟
 .2اهداف غايي و واسطي مبتني بر مسئوليتپذيري در مراحل سیادت ،اطاعت و فرمانبرداری و
مشورت و هم رأیی از ديدگاه اسالم چیست؟

روش پژوهش

این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی ،با بررسی متون اسالمی و به روش کتابخانهای
انجام گرفته است .بدین صورت که محقق با جستجو در کتب ،پایاننامهها ،مقاالت ،سایتهای معترب
و مرتبط با موضوع پژوهش ،به توصیف و تحلیل آن پرداخته است .با توجه به نوع موضوع پژوهش،
جامعهی تحلیلی ،متام منابع مرتبط با موضوع پژوهش است .حجم منونهی این پژوهش ،متامی منابعی
است که محقق به لحاظ بضاعت علمی و موقعیتی ،به آنها دسرتسی داشته است .محقق برای گردآوری
دادهها و تحلیل اطالعات ،با در نظر گرفنت موضوع پژوهش ،اهداف آن و برای یافنت پاسخ پرسش پژوهش
و با در نظر گرفنت رسفصلها و عناوین تعیینشده ،به مطالعهی منابع کتابها و فیشبرداری از آنها
پرداخته است و سپس ،فیشها بر اساس چارچوب در نظر گرفتهشده ،طبقهبندی و متناسب با اطالعات
جمعآوریشده ،ارزیابی و بررسی و با استفاده از تحلیل منطقی مطالب ،دادهها توصیف شدهاند.

 .1مراحل تربيتي مورد نظر از ديدگاه اسالم

پرسش فرعی اول این بود که مراحل تربيتي مورد نظر از ديدگاه اسالم چيست؟
در پاسخ به این سؤال ،محقق با توجه به مطالعهی ادبیات و پیشینهی این پژوهش ،به این نتیجه رسید
که از دیدگاه اسالم ،مراحل تربيتي شامل سه مرحلهی سیادت ،اطاعت و فرمانبرداری و مشورت و همرأیی
است که در شکل  1به آنها اشاره شده است.
پیامرب اعظم(ص) ،ضمن تقسیم مراحل تربیت به سه مرحلهی هفتساله (از تولد تا هفتسالگی ،از
هفت تا چهاردهسالگی و از چهاردهسالگی به باال) ،به والدین و مربیان سفارش میفرماید که در هفت سال
اول ،کودک ،فرمانده ،سید و رسور است و هفت سال دوم ،سن تعلیمپذیری ،اطاعت و فرمانبرداری اوست.
در هفت سال سوم ،چون شخص بزرگسالی ،به او بنگرند و اعتامد منایند و در کارها ،با وی مشورت کنند
بررسی اهداف تربیت مبتنی بر مسئولیتپذیری با نظر به مراحل تربیتی مد نظر اسالم
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و به نظر او احرتام بگذارند و به او مسئولیت دهند تا شخصیتش شکوفا شود (طربسی1412،ق ،ص.)87
تربیت و احساس
مسئولیتپذیری از دیدگاه اسالم

مرحلهی اول :مرحلهی سیادت
(هفت سال اول)

مرحلهی دوم :مرحله طاعت و
فرمانبرداری(هفت سال دوم)

مرحلهی سوم :مرحلهی
مشورت و همرأیی
(هفت سال سوم)

شکل  .1مراحل تربیتی مد نظر اسالم

 .2یافتهها
 .1-2هدف غایی مبتنی بر مسئولیتپذیری در مرحلهی سیادت

بخشی از پرسش فرعی دوم این بود که اهداف غايي و واسطي مبتني بر مسئوليتپذيري در مرحلهی
سیادت ،از ديدگاه اسالم چيست؟
در پاسخ به این سؤال ،محقق با توجه به مطالعهی ادبیات و پیشینهی اهداف غایی و واسطی را
استخراج کرده که در جدول  1به آنها اشاره شده است.
از آنجا که هستی از خدا رسچشمه گرفته و به سوی او نیز در حرکت است ،هدف غایی و آرمانی
تربیت اسالمی ،کسب رضایت الهی و قرب و نزدیکی به اوست .در حرکت به سوی چنین هدفی ،انسان
تربیتیافتهی مکتب اسالم ،همهی کنشها ،گرایشها و روشهای زندگیاش را ،آگاهانه و با اراده ،معطوف
به خیر میکند (ابراهیمزاده ،1391 ،ص.)242
در اين مرحله ،هدف غايي يا متعايل براي كودك ،هدایت و رشد است .كودك ،در درك احساس
مسئوليت ،ناتوان است .در این مرحله ،كودك تکلیفپذیر نيست و عرضهي تكليف ،از باب آشنا ساخنت
وي با آنهاست و لذا در پي ترك تكليف ،مؤاخذهاي جدي وجود ندارد (باقری ،1390 ،ص)248؛ اما گرایش
و رفتار او ،مطابق با فطرت خداجوي او است.
بهطورکلی ،سالهای آغازین کودکی ،سالهایی است که نهیهای بیجا ،مانع رشد و شناخت کودکان
میشوند .اسالم کودکان را ،در این سنین ،آزاد میگذارد تا هرگونه که خواستند رفتار کنند؛ زیرا شیوهای
جز این ،برخالف طبیعت کودک است و حرکت معقول و منطقیِ تربیت بهشامر منیرود؛ به همین جهت،
اسالم بر کودکان ،تکلیف و امر و نهی منیکند ،بلکه میگوید :دوران نخست کودکی تا هفتسالگی ،دوران
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حکومت کردن و دستور دادن کودک است و بر والدین است که دستورهای کودکان را اطاعت کنند .امیر
مؤمنان علیهالسالم« :أک ِر ُموا أوال َدک ْم َو أ ْح ِس ُنوا آدابَ ُه ْم ی ْغ َف ْر لَک ْم» فرزندانتان را گرامی بدارید و آنان را نیکو
تربیت و ادب کنید تا آمرزیده شوید (حر عاملی ،1409 ،ج ،15ص.)195

 .2-2اهداف واسطی مبتنی بر مسئولیتپذیری در این مرحله

بهمنظور واقعیت بخشیدن به هدف غایی و آرمانی و نیل افراد جامعه اسالمی به آن ،اهداف واسطهای
تعیین میشوند (ابراهیمزاده ،1391 ،ص .)242آشنايي با امور نيك و بد ،اندیشهورزی و کاوشگری اخالقی،
گرايش به خويبها و تنفر از زشتيها ،دستیابی به امیال ،افزايش قابليت انتخاب و انجام مسئوليتهاي
مشخص ،ايجاد گرايش مسئوالنه نسبت به طبيعت مشاركت و مداخلهی مؤثر گروهي ،با نظر به مفهوم
حيات طيبه ،در دوران كوديك است (آزادمنش ،1393 ،ص.)393
در کالم گوهرباری از امام علی(ع) آمده است« :نفس خود را ،به بخشش عادت بده و از هر خلقی،
بهرتین را برگزین؛ زیرا خوبی بهصورت عادت در میآید (مجلسی1403 ،ق ،ج ،77ص .)213ایشان
تأکید میکنند که عادت میتواند بر حاالت رسشتی انسان ،غلبه یابد (آمدی ،1378 ،ج ،3ص .)580البته،
تربیتهای نخستین ،به مراتب ،آسانتر از پرورش افراد در سنین باالتر است؛ به همین دلیل ،امام(ع) تغییر
عادتها را دشوار میدانند (هامن ،ص )181و از این جهت ،غلبه بر خویهای مذموم را ،از بهرتین عبادات
برمیشامرند (هامن ،ص.)176

 .1-2-2آشنایی با امور نیک و بد

تدبیر اخالقیِ متایالت درونی ،مستلزم متایل و اشتیاق به امور و مصادیق خیر نیز هست .هر عمل،
مبتنی بر میلی زیرساز است (باقری ،1390 ،ص .)266با نظر به مبدأشناختیِ عمل اخالقی ،تربیت اخالقی،
باید متضمن آگاهی فرد نسبت به ویژگیهای عمل مورد نظر باشد .این آگاهی شامل دو نوع آگاهی است:
فرد در وهلهی اول ،باید با معیار عمل اخالقی آشنا شود و سپس ،عملی خاص را به عنوان مصداق منطبق
با آن معیار بشناسد ،تا مقدمات انجام عمل اخالقی وی فراهم شود (آزادمنش و همکاران ،1395 ،ص.)8
از سوی دیگر ،مالحظهی اهداف واسطی دوران کودکی ،منتج از حیات پاک است .در اسالم همهی
فطرتها ،خدایی معرفی شدهاند« :فطرة اللّه التی فطرالناس علیها» (روم .)30 ،بهمنظور تقویت اعامل
خیر ،میتوان از طریق تحریک و تقویت گرایشهای فطری کودکان ،آنان را در انجام عمل خیر تشویق
منود.

 .2-2-2اندیشهورزی و کاوشگری اخالقی

از دید قرآن ،آدمیان همگی توان اندیشهورزی دارند و اگر مذمتی دربارهی بیخردی عدهای در قرآن
دیده میشود «اومل یتفکروا فی انفسهم» (روم .)۸ ،به دلیل عدم تفکرشان نیست ،بلکه به سبب نداشنت
جهت معینی در تفکر است .اندیشهورزی ،پرسشگری و کاوشگری اخالقی در کودک بدین معناست که وی
دربارهی خوبی و بدی امور ،بپرسد و اندیشهاش را بهکار گیرد ،تا بهاندازهی وسع معرفتی خود ،دلیل نیکی
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و بدی امور را کشف کند .از دیگر سو ،کودک توان تخیل دارد و با متسک به تخیل خود و ساخت سازه،
با واقعیت ارتباط برقرار میکند .از اینرو ،برای اندیشهورزی و کاوشگری اخالقی کودک در اعامل و امور،
باید توان تخیل اخالقی کودک بهکار گرفته شود (جانسون199٣ ،م ،ص .)40این ،بدین معناست که مراتبی
از تفکر نقادانه در کودک وجود دارد که بهاندازهی وسع او ،در جهت کاوشگری اخالقی بهکار گرفته شود
و این امر نیز ،از دیگر راههای تحقق این هدف است.

 .3-2-2دستورزی به امیال

یکی دیگر از ابعاد حیات طیبه ،حرکت در راستای اعتقاد و باور است .این پویش عملی در راستای
باورها و نیازمند ارادهورزی در حیطهی امیال است که در منش اخالقی فرد ،به ظهور میرسد؛ اما از آنجا
که تحقق این هدف تدبیر اخالقی متایالت درونی ،منوط به ظهور کامل اراده در فرد است ،تحقق آن در
این مرحله که هنوز اراده به ظهور نرسیده است ،عملی نیست (سجادیه و همکاران ،1394 ،ص.)55
از دیدگاه اسالم نیز صحبت از اراده در دوران کودکی ،منتفی است و اراده در وجود کودک ،چیزی
جز امیال شدید نیست (آزادمنش و همکاران ،1395 ،ص .)11در نظر گرفنت ویژگیهای دوران کودکی نیز
نشان میدهد که وجود کودک ،با عالقهمندی و شتاب همراه است و در عینحال ،کودک توان حقپذیری
دربارهی امیالش را دارد ،در پاسخ به نیازهای کودک میتوان شتاب نکرد و تعجیل را کنار گذاشت ،که این
امر میتواند یکی از راههای تحقق هدف یاد شده باشد.

 .4-2-2گرایش به خوبیها و تنفر از زشتیها

مالحظهی اهداف دوران کودکی نشان میدهد که از اهداف مهم این مرحله ،گرایش به مصادیق خیر
و نیز گرایش به زیبایی و تنفر از زشتی است؛ بنابراین ،بهمنظور تکوین هرچه بهرت ،مبدأ این گرایش باید
تقویت شود تا کودک ،به همهی خوبیها و مصادیق آنها گرایش پیدا کند و از همهی زشتیها و مصادیق
آنها تنفر داشته باشد .با توجه به مالزمهای که میان پاکی و زیبایی از یکسو و پلیدی و زشتی در سوی
دیگر وجود دارد ،تحقق زندگی پاک ،نیازمند تحقق درک زیبایی و در مرتبهی بعد گرایش به آن است
(سجادیه ،بیتا ،ص.)67

 .5-2-2دستیابی به قابلیت انجام مسئولیتهای مشخص

اراده ،یکی از مبادی عمل است و بدین جهت ،هدفگذاری رشد ارادهی کودک رضوری است (سجادیه،
بیتا ،ص.)78
الزمهی انجام مسئولیت ،مبارزه با سستیها ،دلزدگی ،خستگی و تنوعطلبیهایی است که کودک در
این مرحله با آن مواجه است .بدیهی است که برای این منظور ،باید مسئولیتی متناسب با توامنندیها و
حتیاملقدور ،مناسب با عالئق کودکان انتخاب کرد (سجادیه و همکاران ،1394 ،ص.)55
همچنین با توجه به ویژگیهای کودک ،توان هرچند اندک کودک بر عمل و تأثیرگذاری بر محیط،
میتوان این هدف را امکانپذیر دانست .تحقق این هدف بدان معناست که کودک باید رفتهرفته ،این
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قابلیت را پیدا کند که مسئولیتهایی را که به عهدهی وی گذاشته میشود ،به صورت شایسته انجام دهد.

 .6-2-2قابلیت برقراری ارتباط مبتنی بر آداب و اخالق

«هنگامیکه کودک به دنیا میآید ،با نوعی خود محوریِ شناختی و عاطفی همراه است؛ همچنین،
از رسمایهی عظیم اجتامعی جامعهی خود بیخرب است .وجود این دو عامل در وی ،ارتباط او با جامعه
را دچار مشکل میکند .برقراری ارتباط با دیگران بر اساس اصول اخالقی ،حقوقی و قراردادهای مشخص
اجتامعی ،امکانپذیر میشود» (سجادیه ،بیتا ،ص .)87از اینرو ،کودک برای کسب زمینهی ارتباط شایسته
و مبتنی بر آداب و اخالق با محیط اجتامعی خویش ،نخست الزم است با این آداب و رسوم آشنا شود و
سپس در معرض این ارتباط قرار گیرد .حرضت عيل(ع) میفرماید« :فرزندان خود را به عادات و آداب خود
مجبور نكنيد؛ زيرا آنان براي زماين غري از زمان شام خلق شدهاند» (نهجالبالغه ،گفتار  .)240الزم است با
مترین و مامرست ،رفتهرفته ،زمینهی ارتباط مبتنی بر آداب و اخالق در کودک فراهم شود .در نهایت،
وقتیکه کودک دارای زمینهی چنین ارتباطی شود ،در دوران پس از بلوغ ،عمل اخالقی از سوی وی با
کیفیت بهرتی پیگیری و انجام خواهد شد.

 .7-2-2برخورداری از سالمت روانیاخالقی

با نظر به هویت جمعی و بعد اجتامعی شخصیت انسانها و تأثیر مضاعف محیط بر رفتار کودک
نسبت به بزرگساالن ،تأثیر و تأثرهای متقابل کودک و محیط به سود محیط و نیز تکوین تدریجی شاکلهی
فرزند در دوران کودکی و با مالحظهی رسیدن به عمل اخالقی ،در نگاهی کلی ،میتوان نتیجه گرفت که
رشط این وصول ،برخورداری کودک از سالمت روانی اخالقی است .مربیان و والدین کودک ،به نحوی با
وی برخورد داشته باشند که سالمت روانی کودک ،تأمین شود و امنیتی روانی برای کودک فراهم گردد تا
موجبات تکوین عمل اخالقی را در بزرگسالی فراهم آورد .کودک باید بتواند به محیط اعتامد کند و حس
کند که حریم و حرمت وی رعایت شده است .به دیگر سخن ،این هدف به دنبال آن است که امنیت روانی
کودک را فراهم کند؛ بدین معنا که کودک در محیطی که زندگی میکند ،به لحاظ روانی آرامش خاطر
داشته باشد (آزادمنش و همکاران ،1395 ،ص )14که این موضوع ،در متون اسالمی ،یکی از اهداف مورد
نظر در پدید آمدن منش اخالقی در فرد است (باقری ،1389 ،ص.)135
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مرحلهی تربیتی

مرحلهی سیادت

اهداف غایی تربیتیِ مبتنی بر
مسئولیتپذیری

اهداف واسطی تربیتیِ مبتنی بر مسئولیتپذیری

هدایت و رشد؛ طهارت و حیات
طیبه؛ تقوی؛ قرب؛ رضوان؛ عبادت.

صحت ،قوت و نظافت (شأن جسمی)؛ تفكر و تعقل (شأن فکری)؛ تزكيه و
تهذيب (شأن اخالقی)؛ اقامهی قسط (شأن اقتصادی)؛ تعاون (شأن اجتامعی)؛
استقالل و عزت جامعه (شأن سیاسی).

 اهداف غایی یا متعالی برایکودک وجود ندارد.
 فاقد درک احساس مسئولیتاست.

پاکی؛ سالمت و قوت جسم؛ اندیشهورزی و کسب دانش نسبت به آموزههای
دینی و افزایش قابلیت انتخاب ،تدبیر اخالقی متایالت درونی؛ اندیشهورزی و
کسب بینش و دانش نسبت به پدیدههای طبیعی ،مهارت ترصف مسئوالنه در
پدیدههای طبیعی؛ اندیشهورزی و کسب بینش و دانش نسبت به پدیدههای
انسانی ،افزایش قابلیت مشارکت و مداخله مؤثر اجتامعی ،انتخاب درک و متییز
میان زشت و زیبا و گرایش به امر زیبا.

جدول  .1اهداف غايي و واسطي تربیتیِ مبتني بر مسئوليتپذيري در مرحلهی سیادت

 .3-2هدف غایی مبتنی بر مسئولیتپذیری در مرحلهی اطاعت و فرمانبرداری

بخش دیگری از پرسش فرعی دوم این بود که اهداف غايي و واسطي مبتني بر مسئوليتپذيري،
در مرحلهی اطاعت و فرمانبرداری از ديدگاه اسالم چيست؟ در پاسخ به این سؤال ،محقق با توجه به
مطالعهی ادبیات و پیشینه ،اهداف غایی و واسطی را استخراج کرده که در جدول  2به آنها اشاره شده
است.
در این مرحله ،اهداف غایی ،هدایت و رشد ،طهارت و حیات طیبه ،عبادت و عبودیت است .درونی
کردن ارزشهای دینی و اخالقی ،آموزش مفاهیم دینی و یافنت بینش صحیح یک چیز است و پذیرش و
عملکردن به آن چیز دیگر است .باید تالش کرد نوجوان و جوان ،به صورت خودآگاه ،به دستورات اخالقی
و دینی عمل کند .دی ن باوری و عشق و عالقه به ارزشهای دینی ،از درون او بجوشد؛ در این صورت،
رفتارهای مذهبی و دینی ،ماندنی و پایدار خواهد شد (کریمی و همکاران ،1376 ،ج ،7ص .)87به همین
دلیل ،این مرحله بهرتین فرصت ،هم برای تعلیم (آموزش) و هم برای تأدیب (آموزش مستقیم ارزشها و
پرهیز دادن از ضد ارزشها) فراهم میآید .والدین و مربیان در این مرحله ،بهرتین فرصت را برای تعلیم
و تربیت کودکان در اختیار دارند؛ زیرا در این مرحله ،کودک نه چون مرحلهی اول بازیگوش است و نه
مشکالت مرحلهی سوم را که مرحلهی بلوغ و نوجوانی است؛ به همراه دارد؛ بنابراین ،در این مرحله ،از
دیدگاه اسالم ،پدر و مادر محور تعلیم و تربیتاند و کودک با خصوصیات روانی و تربیتیای که دارد،
آمادگی کافی برای تعلیم و تربیتپذیری مستقیم را دارد (سيف و همکاران ،1382 ،ج ،1ص.)131

 .4-2اهداف واسطي مبتني بر مسئوليتپذيري در مرحلهی اطاعت و فرمانبرداری

اهداف این مرحله بهطور کلی عبارتند از :اعتقاد داشنت به معاد و اینکه خود را در رابطه با اعاملش
نزد خداوند مسئول بداند؛ مناز بخواند؛ قرآن را صحیح قرائت کند؛ پرورش روحيهی تعاون و همكاري؛
آزادانديشی؛ احرتام به عقاید و حقوق دیگران؛ آشنايي با مسئوليتهاي فردي و اجتامعي؛ پرورش روحيه
نظم و انضباط؛ راست گفنت؛ بدگويي نكردن از ديگران و ساير آداب (ابراهيمزاده ،1391 ،ص.)244
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 .1-4-2خداوند را به دلیل ربوبیت ،شایستهی اطاعت بداند و با انبیا و امئه معصومین(ع) آشنایی
پیدا کند

الس ِّن يف ُصو َر ٍة َح َس َن ٍة َج َع َل شَ بابَ ُه
شاب َح َدثُ ِّ
رسول گرامي اسالم ميفرمايد« :إ َّن ا َ َح َّب الخَالئِقِ َإل اللَّ ِه ٌّ
و َجاملَ ُه لِلّ ِه و ِف طا َع ِت ِه ذلِ َك الَّذي يُبا ِهي ب ِه ال َّرحم ُن َمالئكتَ َه يَقولُ :هذا َع ِبدي َح ّقاً؛ ب هراستي ،محبوبترين
آفريدهی پروردگار ،جوان خوشسياميي است که جواين و زیبایی خود را در راه خدا و اطاعت او قرار دهد.
او شخيص است که خداوند بر مالئکه مباهات ميکند و ميفرمايد :اين بندهی واقعي من است» (محمدی
ریشهری ،1386 ،ج ،2ص.)1401
َ
وشاب نَشَ أ يف ِعبادة الله» (کلینی1407 ،ق،
«سبْ َع ٌة يُ ِظلُّ ُه ُم الله يف ِظلِّ ِه يو َم ال ِظ َّل إِال ِظلُّ ُه :إِما ٌم عا ِدلٌ،
َ
ٌّ
ج ،6ص)47؛ خداوند هفت گروه را ،در سایهی رحمت خود جاي میدهد؛ جايی که سايه جز سايهی او
نیست :اول زمامدار دادگر؛ دوم ،جواين که در عبادت خداوند پرورشیافته باشد و غیره.

 .2-4-2اعتقاد داشنت به معاد و خود را در رابطه با اعاملش ،نزد خداوند مسئول بداند؛ مناز بخواند؛
قرآن را صحیح قرائت کند

یکی از آثار پربرکت اعتقاد به معاد ،بیدار شدن احساس مسئولیت و وظیفهشناسی در عمق وجود
انسانهاست .قرآن کریم به منظور تأکید بر مسئولیت انسان در برابر عملکرد خویش ،با لحنی آمیخته به
نسا ُن أَن یُ ْ َتکَ ُس ًدی» (قیامت )36 ،آیا انسان گامن میکند بیهدف
انکار و عتاب میفرماید« :أَیَ ْح َس ُب االْ ِء َ
رها میشود؟
قرآن کریم در نفی این پندار ،حیات مج ّدد انسان ،جریان مسئولیتخواهی و مؤاخذهی انسان در روز
قیامت را به او گوشزد میکند« :فَ َو َربِّکَ لَ َن ْسئَلَ َّن ُه ْم أَ ْج َم ِع ْی َن * َعمَّ کَانُوا یَ ْع َملُونَ؛ پس سوگند به پروردگارت
که از همهی آنان خواهیم پرسید ،از آنچه انجام میدادند» (حجر.)92-93 ،
معتقد به معاد ،بر این باور است که روز قیامت در پیشگاه عدل الهی ،مؤاخذه خواهد شد و دایرهی
مسئولیت او به کارهای ظاهری بزرگ ،محدود منیشودَ ...« :و إِن تُبْ ُدوا ْ َما ِفی أَنف ُِس ُک ْم أَ ْو ت ُ ْخفُو ُه یُ َح ِاسبْکُم
ِب ِه اللّ ُهَ ...و اللّ ُه َعلَی ک ُِّل شَ ْی ٍء ق َِدی ٌر؛ و اگر آنچه در دلهای خود دارید ،آشکار یا پنهان کنید ،خدا شام را
به آن محاسبه میکند ...و خداوند بر هر چیزی تواناست» (بقره.)284 ،
«َ ...و إِن کَا َن ِمثْق ََال َح َّب ٍة ِّم ْن َخ ْر َد ٍل أَت َ ْی َنا ِب َها َو کَفَی ِب َنا َح ِاسبِی َن؛ و اگر (عمل) هموزن دانهی خردلی
باشد ،آن را میآوریم و کافی است که ما حسابرس باشیم» (انبیاء.)47 ،
قرآن مجید میفرماید« :إ ّن الصلوة تنهی عن الفحشا و املنکر» (عنکبوت .)45 ،طبیعت مناز ،از آنجا که
انسان را به یاد خدا ،نیرومندترین عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبدأ و معاد میاندازد ،اثر بازدارندگی
از فحشا و منکر دارد .انسان که به مناز میایستد و تکبیر میگوید ،خدا را از همه چیز باالتر میشمرد...
بدون شک ،در قلب و روح چنین انسانی ،جنبشی به سوی حق و حرکت به سوی پاکی و جهشی به سوی
تقوا پیدا میشود( »...مکارم شیرازی ،1385 ،ج ،16ص.)284
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 .3-4-2پرورش روحيه تعاون ،همكاري و آزاداندييش

تعاون یکی از اصول اخالقی مهم است که در قرآن ،با صیغهی امر به آن اشاره شده و همین امر نشانگر
اهمیت و ارزشمندی آن است .خداوند در سورهی مائده میفرماید« :و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری،
با هم تعاون کنید و (هرگز) در راه گناه و تعدی همکاری ننامیید» (مائده .)2 ،در این آیه ،هم جنبهی
مثبت موضوع و هم جنبهی منفی آن بیانشده است و اشاره به این دارد که تعاون و همکاری باید ،هم
در دعوت به نیکیها و هم در مبارزه با بدیها انجام گیرد .روایات نیز با عناوین مختلفی ،مسلامنان را به
یاری یکدیگر فراخوانده و در بعضی از امور ،آن را واجب و رضوری دانسته است .امام علی(ع) در اینباره
میفرماید« :بر شامست که یکدیگر را نصیحت کنید و نیکو ،همکاری منایید .درست است که هیچکس
منیتواند حق اطاعت خداوندی را چنانکه باید بگذارد؛ لکن ،باید به قدر توان ،حقوق الهی را رعایت کند
که یکی از واجبات الهی ،یکدیگر را بهاندازه توان نصیحت کردن و برپاداشنت حق و یاریدادن به یکدیگر
است» (نهجالبالغه ،خطبه .)216

 .4-4-2احرتام به عقاید و حقوق دیگران

نوجوانان و جوانان به آگاهیهایی نیاز دارند تا شیوهی برخورد با افراد و گروههای گوناگون را یاد
بگیرند و برایشان معلوم شود که چه باید کرد؛ همچنین ،الزم است که قوانین گروهی مشخص شود تا
خواهشهای درست از نادرست را بشناسند و توقعات آنان از دیگران درست و اندیشیده باشد؛ از حدود
حقوق یکدیگر رس درآورند؛ اجرای عدالت کنند و وظایف خود را دربارهی دیگران نیکو بشناسند و انجام
دهند (قامئی ،1378 ،ص .)268بهرتین مردم کسی است که به دیگران ،بدون کمرتین چشمداشتی احرتام
گذارد .شعار همهی پیامربان این بوده است :بگو هیچ پاداشی از شام منیخواهم« .أُول ِئکَ الَّذي َن َه َدي اللَّ ُه
فَ ِب ُهدا ُه ُم اقْتَ ِد ْه ق ُْل ال أَ ْسئَلُ ُک ْم َعلَ ْي ِه أَ ْجرا ً إِ ْن ُه َو إِالَّ ِذکْري لِلْعالَم َني آنها؛ (طایفه انبیا) کسانیاند که خداوند
آنان را هدایت کرده است ،پس به هدایت و راه و روش آنان اقتدا کن (و به مردم) بگو :من بر این (ابالغ
رسالت) ،مزدی از شام منیطلبم .این (قرآن) جز تذکری برای جهانیان نیست» (انعام.)90 ،

 .5-4-2آشنايي با مسئوليتهاي فردي و اجتامعي

از نگاه جامعهشناسی مسئولیت و مسئولیتپذیری عموماً بر دو نوع است:
الف .مسئولیتهای فردی :فرد یا انسان ،برای اینکه بتواند حیات داشته باشد و زندگی اختیار کند،
دارای نوعی روابط خودی یا ذاتی است و این روابط خودی و ذاتی ،به انسان امکان میدهد تا بر
اساس روابط خویش ،روش زندگی را انتخاب کند؛ ولی این روابط را منیتوان بدون تعهد و مسئولیت،
تحقق بخشید .تعهد را میتوان وظیفه الهی انسان دانست و ترشیح منود و یا عمل ذاتی انسان دانست
(حاج یزاده و آروجه ،1393 ،ص .)123امام علی(ع) ،آنچنان خود را در پیشگاه خدا مسئول میداند که
میفرمایدِ « :ذ َّمتی بِ ا اَق ُُول َر ِهی َن ٌة َو ا َنا ِب ِه َز ِعی ٌم (نهجالبالغه ،خطبهی )16؛ عهدهام در گرو درستی سخنم
قرار دارد و نسبت به آن ،ضامن و پایبندم».
ب .مسئولیتهای محیطی یا اجتامعی :انسان عالوه بر مسئولیتهای فردی ،در برابر اجتامع و محیط
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خود نیز مسئول است و در این راستا ناگزیر از اجتامعی شدن است .از آنجا که انسان به غرایز بسیار
متنوعی مجهز نشده است ،به ناچار میآموزد که چگونه به دیگران برای رفع بنیادیترین نیازهای خود
با آنها همکاری کند؛ بنابراین ،انسان از حیات اجتامعی ،ناگزیر است و بسیاری از موهبتهای زندگی
خویش را مدیون جامعه میداند و همواره ،او از دیگران ،خیر و برکت دریافت میدارد .در سایهی تعامل
با اجتامع ،از غم و نگرانی آزار دهندهی تنهایی رها میشود .بر لبانش گل لبخند میشکفد و بر علم و
تجربه و آگاهیهای او افزوده میگردد و اینگونه است که دست لطف و مهر خداوند را احساس میکند
(پاینده ،1382 ،ص .)45خداوند متعال در کتاب آسامين قرآن ،مسلامنان را نسبت به يکديگر مسئول دانسته
و با رصاحت و دقت مسئوليت آنان را نسبت به يکديگر تعيني و مشخص کرده است؛ از جمله در قرآن
کريم خطاب به مؤمنان میفرمایدَ « :و ِ
السبيلِ َو ال تُبَ ِّذ ْر تَبْذيرا ً؛ و حق
آت ذَا الْ ُق ْر يب َح َّق ُه َو الْ ِم ْسک َني َو ابْ َن َّ
خويشاوندان و مسکينان و در راه ماندگان را ادا کن» (ارساء.)26 ،

 .6-4-2پرورش روحيهی نظم و انضباط

«وقتشناسی» يکي از مسائل رضوري در اسالم است .مسلامن بايد ،وقتشناس باشد .اسالم با ترغيب
به انجام منازها در اول وقت ،میکوشد مسلامنان را به افرادي باانضباط تبديل کند (رشيد پور،1362 ،
ص.)148
در تفسري آيهی مبارکهی «فَ َويْ ٌل لِلْ ُم َصلِّ َني ال َِّذي َن ُه ْم َع ْن َصالَتِ ِه ْم َسا ُهو َن؛ واي بر منازگزاراين که در انجام
مناز سهو کنند» (ماعون ،)6 ،گفتهاند منظور کساين هستند که نظم و انضباط را رعايت نکنند.
امام عيل(ع) ،در فراز دوم وصیتنامهاش ،به نظم و انضباط اشاره کرده و جملهی «نظم امرکم»
(نهجالبالغه ،نامه  )47را آورده است .بيان حرضت در وصیتنامه ،به صورت امر آورده شده است؛ يعني
رعايت نظم در جميع امور زندگي و همه برنامههای انساين ،رضوري است .ايشان میفرمایند :جهان هستي،
بر پايهی نظم استوار است و ما که جزيئ از اين جهان هستيم ،نبايد از آن انفکاک داشته باشيم؛ به عبارت
ديگر ،فردي که نامنظم است ،برخالف نظام جهان هستي رفتار میکند.

 .7-4-2راست گفنت ،بدگويي نكردن از ديگران و ساير آداب.

زبان ،عضوی فعال از بدن ما است که هم میتوان در راه خیر از آن مدد گرفت و هم در راه رش.
کارهای خوب زبان عبارتند از :تالوت قرآن؛ ستایش و شکر خدا؛ راستگویی؛ سالم گفنت؛ بازداشنت افراد از
بدیها؛ راهنامیی دیگران و غیر آن.
کارهای بد زبان فراوانند که برخی از آنها ،بیشرت بروز میکنند؛ مانند :دروغ گفنت؛ تهمتزدن؛
سخنچینی و ارسار دیگران را فاش کردن و در اصطالح دو به هم زنی و بین دوستان جدایی انداخنت؛ بد
زبانی و فحاشی و ناسزاگویی؛ شکایتها و کنجکاویهای بیمورد به قصد آزار و اذیت رساندن به دیگران؛
مسخره کردن و آبروی دیگران را ریخنت؛ دل شکسنت و تحقیر دیگران با الفاظ نامناسب و غیراخالقی.
امام زینالعابدین(ع) میفرماید« :زبان فرزندان آدم ،هر روز ،به دیدن سایر اعضای بدن میرود و حال
آنها را میپرسد .آنها میگویند :حال ما خوب است ،در صورتی که تو ،ما را رها کنی و بعد زبان را قسم
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میدهند و میگویند :پاداش و عذاب ما ،به دلیل تو است (مجلسی1403 ،ق ،ج ،72ص.)266
امام علی(ع) فرمود :بزرگترین گناه در پیشگاه خداوند متعال ،زبانی است که بسیار دروغ گوید (فیض
کاشانی ،1372،ج ،5ص.)243
مرحلهی
تربیتی

مرحلهی
اطاعت و
فرمانبرداری

اهداف غایی تربیتیِ مبتنی بر
مسئولیتپذیری

هدایت و رشد؛ طهارت و حیات طیبه؛
تقوی؛ قرب؛ رضوان؛ عبادت.
 شکلگیری زمینهی اهداف غایی -احساس مسئولیت رشد بارزتری مییابد.

اهداف واسطی تربیتیِ مبتنی بر
مسئولیتپذیری
صحت ،قوت و نظافت (شأن جسمی)؛ تفكر و تعقل (شأن فکری)؛ تزكيه و
تهذيب (شأن اخالقی)؛ اقامهی قسط (شأن اقتصادی)؛ تعاون (شأن اجتامعی)؛
استقالل و عزت جامعه (شأن سیاسی).

اعتقاد داشنت به معاد؛ مناز و قرآن خواندن؛ پرورش روحيه تعاون و همكاري؛
آزادانديشی؛ احرتام به حقوق و عقاید دیگران؛ آشنايي با مسئوليتهاي فردي و
اجتامعي؛ پرورش روحيه نظم و انضباط؛ راست گفنت؛ بدگويي نكردن از ديگران
و ساير آداب.

جدول  .2اهداف غايي و واسطي تربیتیِ مبتني مسئوليتپذيري در مرحلهی اطاعت و فرمانبرداری

 .5-2اهداف غايي مبتنی بر مسئولیتپذیری در مرحلهی مشورت و همرأیی

بخش پایانی پرسش فرعی دوم این بود که اهداف غايي و واسطي مبتني بر مسئوليتپذيري در
مرحلهی مشورت و همرأیی از ديدگاه اسالم چيست؟ در پاسخ به این سؤال ،محقق با توجه به مطالعهی
ادبیات و پیشینه ،اهداف غایی و واسطی را استخراج کرده که در جدول  3به آنها اشار ه شده است.
هدف اساسی تربیت اسالمی ،نیل به حیات پاک ،هدایت و رشد ،طهارت ،عبادت و عبودیت است.
آدمی با شناخت این اهداف ،مبدأ و غایت حقیقی جهان را باز میشناسد :در عرصهی جسم ،به پاکیزگی،
سالمت و قوت نائل میشود؛ گرایشها و هیجانهای خود را بهصورت موجه و مرشوع تنظیم میکند؛
ارادهی معطوف به خیر مییابد و در عرصهی فردی و جمعی ،عمل صالح انجام میدهد و غنا ،عفت،
عدالت و رأفت را در جامعه میگسرتد و ذائقهی توانایی برای درک و گرایش به زیباییها مییابد (باقری،
 ،1389ص .)91این مرحله را ،معادل آغاز ورود به دین دانستهاند و اهداف غایی ،در این مرحله شکل
میگیرد.
(ص)
پیامرب اعظم  ،به والدین و مربیان سفارش میکند که در هفت سال سوم زندگی (که هامن دوران
بلوغ و نوجوانی است) ،به او به عنوان شخص بزرگسالی بنگرند و به او اعتامد کنند و در کارها با وی
مشورت منایند و به نظر او احرتام بگذارند و به او مسئولیت دهند تا شخصیتش شکوفا شود (مجلسی،
1403ق ،ج ،104ص.)95

 .6-2اهداف واسطي مبتني بر مسئوليتپذيري در این مرحله

اهداف واسطی این مرحله عبارتند از :برقراري ارتباط عاطفي و اجتامعي؛ آشنا شدن با ارزش صلهرحم؛
اهميت دادن به خانواده؛ خداوند را منشأ حق و عدالت دانسنت؛ توسعه و حفظ جامعه؛ خريخواهي؛
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مصالح جامعه را به مصالح فردي ترجيح دادن؛ کمک به دیگران؛ رعایت قوانین و مقررات حفظ و احیا
محیط زیست؛ رعایت حقوق مالکیت فردی و اجتامعی و ايثار را ارزش دانسنت (مصوب جلسه شوراي عايل
آموزش و پرورش).

 .1-6-2برقراري ارتباط عاطفي و اجتامعي

این موضوع از آیات قرآن کریم نیز مستفاد میگردد که اصوالً اجتامعی بودن و ایجاد روابط اجتامعی
با همنوع خود ،در منت خلقت و آفرینش او پیریزی شده است .در سورهی فرقان آیهی  ،۵۴بر این موضوع
شا فَ َج َعلَ ُه ن ََس ًبا َو ِص ْه ًرا؛ اوست که از آب ،برشی آفرید
نیز تأکید شده است« :و َ ُه َو ال َِّذي َخل ََق ِم َن ال َْم ِء بَ َ ً
و آن برش را به صورت نسبها (رابطههای نسبی) و خویشاوندیِ دامادی (رابطههای سببی) قرار داد».
مالحظه میشود که روابط اجتامعی و معارشت نیکو و سازنده ،از اصول بنیانهای اجتامعی اسالم است.

 .2-6-2آشنا شدن با ارزش صلهرحم

در آيات و روايات متعددي ،به آشنا شدن با صلهرحم اشاره شده است و با عناوین گوناگون ،هامنند
توصيه به رعايت حقوق ارحام ،احسان به پدر و مادر و بهویژه مادر ،به ترشيح مسئلهی صلهرحم پرداخته
شده است؛ از جمله در آيهی  28سوره بقره ميفرمايد« :كساين كه عهد خدا را ،پس از محكم بسنت آن،
میشکنند و روابطي را كه خدا به پيوند آن ،امر كرده است ،میگسلند و در روي زمني فساد ميكنند ،آنان
زیانکارند».
(ع)
از امام صادق  ،دربارهی اين آيه سؤال شد .حرضت فرمود :مراد از «امر خدا» ،صلهرحم است و تأويل
ديگر آيه ،ارتباط شام با امئّه اطهار عليهمالسالم است (مجلىس1413 ،ق ،ج ّر ،ج ،2ص.)2136
افراد جامعه براي ارضاي نيازهايشان ،با هم روابط اجتامعي دارند .منظور از «روابط اجتامعي» ،كمك
متقابل انسانها به يكديگر ،براي تأمني نياز است (رفیعپور ،1378 ،ص.)73

 .3-6-2اهميت دادن به خانواده

در قرآن كريم ،خانواده (زن و شوهر) نشانهای از نشانههای خدا و مايهی آرامش روحى شمرده شده
است ،چنانكه خداوند فرموده است:
« َو ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخل ََق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْف ُِس ُك ْم أَ ْز َوا ًجا لِتَ ْس ُك ُنوا إِلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إِ َّن ِف َذلِ َك َليَ ٍ
ات
لِ َق ْو ٍم يَتَ َف َّك ُرونَ؛ و از نشانههای او اینکه همرساىن از جنس خودتان ،براى شام آفريد تا در كنار آنان آرامش
يابيد و در ميانتان ،مودت و رحمت قرار داد .در اين نشانههایی است براى گروهى كه تفكّر میکنند»
(روم.)21 ،
نظام خانواده از چنان جايگاه و مقام شايسته در اسالم برخوردار است كه حتى روى ثواب عبادت و
بندگى تأثیر میگذارد تا جايى كه دو ركعت مناز كساىن كه خانواده تشكيل دادهاند ،برتر از عبادت فرد
مجردى است كه شب و روز مناز بخواند؛ چنانكه امام باقر(ع) فرموده است:
«ال َّركْ َعتَانِ يُ َصلِّيه َِم َر ُج ٌل ُمتَ َز ِّو ٌج أَفْضَ ُل ِم ْن َر ُجلٍ أَ ْع َز َب يَقُو ُم لَ ْيلَ ُه َو يَ ُصو ُم نَ َها َر ُه؛ دو ركعت مناز مرد معيل،
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افضل و بهرت از مناز مرد مجردى است كه شب را به عبادت بايستد و روز را ،با روزه سپرى كند (حر عاملی،
1409ق ،ج  ،14ص.)7

 .4-6-2خداوند را منشأ حق و عدالت دانسنت

خـداونـد متعال ،خود «حق» است و آفرينش را نيز بر اساس «حق» استوار كرده ،دينش نيز دين حق
است و پيامربش را هم به حق فرستاده است (انعام62 ،؛ منل3 ،؛ بقره 2 ،و  .)119بـر ايـن اسـاس ،انـسان
در نظامی كامالً بهحق آفريده شده و دادوستدهای فكرى و عملی او و ارتـبـاطـش بـا خـدا ،خـود و سـايـر
پدیدهها ،بـايـسـتـى بـر مـحـور حق قرار گريد؛ بـه باطل نگرايد؛ ياوه نگويد؛ بیهودهکاری نكند و از محور
حق منحرف نشود؛ زیرا آنسوی حق ،جز گمراهى ،حرياىن ،از دست دادن رسمايه زندگى و نگونبختی
نخواهد بود «...فَامذا بَ ْع َد الْ َحقِ اِالّ الضَّ ُ
الل( » ...يونس )32 ،و پس از حقيقت ،جز گمراهى چيست؟
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر َض بِالْ َح ِّق :و خداوند آسامنها و زمني را ،بازيچه خلق نكرده ،بلكه به حق
« َخل ََق اللَّ ُه َّ
آفريده است» (جاثيه.)22 ،
در آيهی  115سورهی انعام ميخوانيم كهَ « :و تَ َّْت كَلِ َم ُة َربِّ َك ِص ْدقاً َو َع ْدلً ال ُم َب ِّد َل لِ َكلِامتِ ِه َو ُه َو
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم :عدالت به حد كامل رسيد و هیچکس منیتواند آن كلامت را تبديل و تغيري دهد و او ،خداي
َّ
شنوا و دانا (به گفتار و كردار خلق) است».
در اين آيه ،سخن از امتام كلمة حق ،بر اساس صدق (راستي) و عدل (اعتدال و برابري) است و در آن،
ترديد و تبدييل نيست و نيز در فرماييش از پيامرب(ص) آمده است كه «بالعدل و قامت السموات و االرض؛
آسامنها و زمني (يا بهطور کلی هستي) بر اساس عدالت استوار شده است» .در اين نگاه نيز عدل ،اساس
خلقت و آفرينش است و آفرينش بدون آن ،معنا ندارد.

 .5-6-2توسعه و حفظ جامعه ،خريخواهي ،مصالح جامعه را به مصالح فردي ترجيح دادن

فعاالن اقتصادىِ با اميان باور دارند كه آحاد جامعه ،مجموعهای به ه م پیوسته و برخوردار از روح واحد
و اعضاى يك پيكرند و جهتگیری اقتصاد اسالمى چنني است كه در عني احرتام به مالکیت خصوىص ،برنامه
را بهگونهای تنظيم كرده است كه اموال و ثروتها ،در دست گروهى محدود و ثرومتند متمركز نشود و
پيوسته ،در ميان آنان ،دست به دست نگرددَ :
«كْ الَ يَكُو َن ُدولَ ًة بَ ْ َي االَ ْغ ِن َيا ِء ِم ْن ُك ْم» (حرش.)7 ،
اساساً ،روح مقررات اسالمى در زمينهی تحصيل ثروت و وضع مالیاتهایی همچون خمس ،زكات ،خراج
و جز آن و احكام بیتاملال و انفال و ىفء و تحت نظارت رهرب و رئيس حكومت اسالمى بودن آن ،به اين
برمیگردد كه در عني احرتام به تالشهای فردى ،تأمني مصالح جمع مقدم است و بايد از دو قطبیشدن
جامعه (اقليتى ثرومتند و اكرثيتى فقري) جلوگريى شود؛ بهویژه هنگامی که فعال اقتصادى به مبناى اول،
يعنى خدامالىك« :املال مال الله يضعه عند الرجل ودائع» ،توجه كند ،میفهمد كه اگر بخواهد حق اين
امانت را آن گونه كه شايسته است ،به جا آورد ،بايد بهاندازهی نياز و با رعايت اقتصاد و اعتدال ،مرصف
كند و باقيامندهی آن را ،براى رفع نیازمندیهای جامعه و مستمندان هزينه منايد .بر همني اساس ،امام
(ع)
شبُوا ق َْصدا ً َ ...و يَ ُعو ُدوا بِ َا
صادق  ،در ادامهی جملهی یادشده میفرمایدَ « :و َج َّو َز لَ ُه ْم أَ ْن يَأْكُلُوا ق َْصدا ً َو يَ ْ َ
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ِس َوی َذلِ َك َعلَی فُ َق َرا ِء الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن َو يَلُ ُّموا ِب ِه شَ َعثَ ُه ْم»؛ خداوند به آنان اجازه داده است كه با رعايت اعتدال،
از اين اموال بخورند و بياشامند ...و اضافه را در اختيار نيازمندان از مؤمنان و سامانبخىش پراكندگى آنان
هزينه كنند (محمد بن مسعود عیاشی320،ق ،ج ،2ص.)13

 .6-6-2کمک به دیگران و رعایت قوانین و مقررات

از مهمترین آموزههای قرآن و اهلبیت(ع) ،خدمت به مردم و نیازمندان جامعه است .امام حسین ،
با تأکید بر این باور وحیانی میفرماید« :ا ْعلَ ُموا أَ َّن َح َوائِ َج ال َّن ِ
اس إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن نِ َعمِ اللَّ ِه َعلَ ْي ُك ْم ف ََل تَ َلُّوا ال ِّن َع َم
فَتَتَ َح َّو َل إِ َل غ ْ َِيكُم؛ بدانید نیازمندیهای مردم [که به شام مراجعه میکنند] از نعمتهای الهی است،
پس نعمتها را افرسده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند ،کفران نعمت کنید]؛ که این وظیفه
خدمترسانی به دیگران محول خواهد شد» (محدث نوری1408 ،ق ،ج ،12ص.)369
اساساً یکی از مهمترین آرزوها و درخواستهای امئهی اطهار(ع) ،از خداوند متعال ،توفیق خدمتگزاری
به مردم بوده است .امام سجاد(ع) ،در دعای مکارم االخالق ،با پروردگار متعال چنین نجوا میفرمایدَ « :و
أَ ْج ِر لِل َّن ِ
اس َع َل يَ ِد َي الْخ ْ ََي َو لَ تَ ْ َح ْق ُه بِالْ َم ِّن»؛ خداوندا! انجام کارهای خیر را برای مردم ،به دست من اجرا
کن و خدمات نیکم را با منت گزاری ضایع مگردان (صحیفه سجادیه ،دعای .)20
(ع)

 .7-6-2حفظ و احیا محیط زیست

دین مبین اسالم به عنوان کاملترین دین ،همواره به متام ابعاد وجودی انسان توجه داشته است و
جسم سامل را ،الزمهی داشنت روح سامل میداند .بسرت و زمینهساز جسم و روح سامل ،محیط زیست و طبیعت
سامل است ،هامنگونه که بر اساس آیات قرآن ،محیط زیست و طبیعت ،مسخر و در خدمت انسانها است:
«أَلَ ْم تَ َر أَ َّن اللّ َه َس َّخ َر لَ ُک ْم ما ِفی األ ْر ِض…» :آیا ندیدی خداوند آنچه را در زمین است ،مسخّر شام ساخت
(حج .)65 ،خداوند متعال در کنار حق استفادهی همگانی ،انسان را به حفاظت و توسعه آنها مکلف کرده
استُ « :ه َو أَنشَ أَکُم ِّم َن األَ ْر ِض َو ْاستَ ْع َم َرکُ ْم ِفی َها :» ...خدای یگانه شام را از زمین ایجاد کرد و شام را بر آبادی
زمین برگامشت (هود .)61 ،آموزههای دین مبین اسالم ،همواره ضمن بیان ارزش و اهمیت عنارص محیط
زیست و طبیعت ،مسلامنان را به حفظ و نگهداری از آنها سفارش کرده است.

 .8-6-2رعایت حقوق مالکیت فردی و اجتامعی

رعایت حقوق مالکیت فردی و اجتامعی از اصول رشيعت اسالمى است و در سخنان رهربان اسالم ،با
تعابري نغز و بلندى بر آن تأکید شده است؛ از آن جمله:
ِ
ِ
الصال ِة َو ايتا ُء
السمـْحـَ ُة اقا ُم َّ
1ـ ركـن دين است :.امام صادق(ع) در این باره میفرماید« :اَلُمـحـَ َّم ِديَّ ُة َّ
ْمام َو ا َدا ُء ُحقُوقِ الْ ُم ْؤ ِمنِ ( »...مجلسی1403 ،ق ،ج،68
ال َّزكا ِة َو ِصيا ُم شَ ْه ِر َر َمضا َن َو َح ُّج الْبَيْ ِت َو الطّا َع ُة لِال ِ
حج خانهی
ص)377؛ ديـن محمدی آسـان ،عـبارت است از :بر پا داشنت مناز؛ دادن زكات؛ روزهی ماه رمضان؛ ّ
خدا؛ اطاعت از امام و اداى حقوق مؤمن.
(ع)
2ـ فراتر از حق اللّه است .در سخن امري مؤمنان  ،مق ّدم بر آن شمرده شده است« :ج َـع َـ َل اللّ ُه
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س ُـب ْـحانَ ُه ُحق َ
يام ِب ُحقُوقِ اللّ ِه»
ُوق ِعبا ِد ِه ُم َق َّد َم ًة لِ ُحقُو ِق ِه؛ فَ َم ْن قا َم ِب ُحقُوقِ ِعبا ِداللّ ِه كا َن ذلِ َك ُم َؤ ِّدياً اِ َل الْ ِق ِ
(خوانساری ،1373 ،ج ،3ص)370؛ خداوند سبحان ،حقوق بندگانش را مقدمهی حقوق خويش ،قرارداده
است .هر كس به [رعايت] حقوق بندگان خدا قيام كند ،چنني كارى به رعايت حقوق الهى منجر میشود.
3ـ برترين عبادت است .پيشواى ششم میفرماید« :ما ُع ِب َد اللّ ُه ب َِش ٍء اَفْضَ َل ِم ْن ا َدا ِء حق الْ ُم ْؤ ِمنِ »
(کلینی1407،ق ،ج ،2ص)170؛ خداوند ،با چيزى برتر از اداى حق مؤمن ،پرستش نشده است.
4ـ فـلسـفـهی حـكـومت اسالمى است .امام عىل(ع) ،دربارهی پذيرش رهربى و واليت ا ّمت اسالمى
ياس ِة َو اِنَّ ا ا َ َردْتُ الْ ِقيا َم ِب ُح ُدو ِد َك َواالْدا َء
میفرماید« :ا َللّه ُـ َّم اِن ََّك ت َـع ْـلَ ُم ا َن ّـى لَ ْم ا َ ِر ِد االْث َر َة َو ال ُعلَ َّو الْ ُمل ِْك َو ال ِّر َ
ش ِع َك َو َوضْ َع االُ ُمو ِر ىف َم ِ
واض ِعها َو ت َ ْوف َري الْ ُحقُوقِ َعىل ا َ ْهلِها( »...ابناىبالحديد1404 ،ق ،ج ،20ص)299؛
لِ َ ْ
خـداونـدا! تـو میدانی كـه من ،آهنگ امارت و قرار گرفنت بر مسند پادشاهى و رياست را ندارم ،بـلكـه
آرمانم ،اقدام به [اجراى] حدود تو ،اجراى [قوانني] دين تو ،سامان دادن كارها در جاهاى خويش و پرداخت
حقوق به حقدار آن است.
ْالص َو التَّ ْو ِ
5ـ مثرهی اخالص و توحيد است .هامن حرضت میفرماید« :اِ َّن اللّ َه ...شَ َّد بِاالِخ ِ
حيد ُحق َ
ُوق
الْ ُم ْسلِم َني» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،32ص)9؛ خداوند به سبب اخالص و توحيد ،حقوق مسلامنان را محكم
كرده است.
(ع)
6ـ يـكـى از درجـات تـوبـه است .امري مؤمنان  ،براى توبهی واقعى ،شش درجه ترسيم میکند كه دو
درجهی آن پرداخت حقوق مردم و حقوق خداست (هامن ،ج  ،6ص)27
ِ
ِ
7ـ سـبب عل ّو درجـه در بـهـشت است .رسول اكرم(ص) مىفرمايد ...« :فـَاَيُّهـُ ْم كـا َن ا َشَ َّد للشّ ي َعة ُحبّاً
َو لِ ُحقُوقِ اِخْوانِ ِه ُم الْ ُم ْؤ ِمن َني ا َشَ َّد قَضا ًء كان َْت َد َرجاتُ ُه ِف الْجِنانِ ا َ ْعىل ( »...هامن ،ج ،8ص).57؛ هـر يـك از
مؤمنـان ،كـه به شيعه ،بـيـشرت عشق بورزد و حقوق برادران مؤمنش را بهرت ادا كند ،درجاتش در بهشت،
باالتر خواهد بود.

 .9-6-2ايثار را ارزش دانسنت

اس َمن يَ ْشِي نَف َْس ُه ابْ ِتغَا َء َم ْرضَ ِ
دربارهی ايثار جاىن در قرآن آمده است « َو ِم َن ال َّن ِ
ات اللَّ ِه َواللَّ ُه َر ُء ٌ
وف
بِالْ ِعبَا ِد؛ و بعىض از مردم براى بهدست آوردن خشنودى خدا جان خويش را فدا مىكنند» (بقره.)207 ،
و در جاى ديگر ،ايثار ماىل خاندان پيامرب(ص) را چنني میستایدَ « :و يُطْ ِع ُمو َن الطَّعا َم َعيل ُح ِّب ِه ِم ْسکيناً َو
يَتيامً َو أَسريا ً؛ غذاى خويش را ،با آنكه آن را دوست دارند ،به مسكني و يتيم و اسري میخورانند» (انسان)8 ،؛
همچنني ،از «انصار» ،كه در حال فقر ،از برادران مهاجر خود ،با تقسيم اموال و خانههای خويش پذيرايى
اصةٌ؛
كردند و آنان را بر خود مق ّدم داشتند ،اینگونه متجيد میکند« :يُ ْؤثِ ُرو َن َع َل أَنف ُِس ِه ْم َولَ ْو كَا َن ِب ِه ْم خ ََص َ
ديگران را بر خود مقدم مىدارند ،هرچند خود ،فقري و نيازمند باشند» (حرش.)9 ،
امريمؤمنان(ع) فرمود« :ا ِإلیثا ُر َس ِجیَّ ُة األَبرا ِر و شی َم ُة األَخیارِ؛ ايثار ،خوى نيكوكاران و شيوهی نيكان است»
(آمدی ،1378 ،ص ،396ح .)9163
تقوا ،برادری ،عفو و بخشش ،ترحم و دلسوزی ،رعایت حقوق دیگران ،جرأت و شهامت ،ایثار و
گذشت ،مشورت ،تعاون و همکاری و غیره جزو اصول تربیت اجتامعی است ،که اسالم بدانها سفارش
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کرده است .بدون تردید ،خانواده اولین نهادی است که این اصول ،در آن تجربه میشود و کودکان و
نوجوانان ،در رفتار اعضای خانواده ،آنها را نظاره میکنند .رسول اکرم(ص) ،در اینباره میفرمایدَ « :ر ِح َم
الله َعبدا ً أعا َن َول َد ُه َعلَی ِبرِه بِاإلِحسانِ إِلی ِه و التَ ِ
ألف لَه َو ت َعلی ِم ِه و ت َادی ِب ِه» (محدث نوری1408 ،ق ،ج،2
ص)626؛ خداوند رحمت کند بندهای که فرزندش را ،بر نیکی و سعادتش یاری کند ،به اینکه به او احسان
مناید و با او رفتار دوستانه داشته باشد و به آموزش پرورش او بپردازد.
مرحلهی
تربیتی

مرحلهی
مشورت و
همرأیی

اهداف واسطی تربیتیِ مبتنی بر
اهداف غایی تربیتیِ مبتنی
مسئولیتپذیری
برمسئولیتپذیری
صحت ،قوت و نظافت (شأن جسمی)؛ تفكر و تعقل (شأن فکری)؛ تزكيه و
هدایت و رشد؛ طهارت و حیات طیبه؛
تهذيب (شأن اخالقی)؛ اقامهی قسط (شأن اقتصادی)؛ تعاون (شأن اجتامعی)؛
تقوی؛ قرب؛ رضوان؛ عبادت.
استقالل و عزت جامعه (شأن سیاسی).
این مرحله را ،اولین مرحلهی ورود به دین دانستهاند .برقراري ارتباط عاطفي و
اهداف غایی در حال شکلگیری است .اجتامعي؛ آشنا شدن با ارزش صلهرحم؛ اهميت دادن به خانواده؛ خداوند را منشأحق و عدالت دانسنت؛ توسعه و حفظ جامعه؛ خريخواهی؛ مصالح جامعه را به
 شناخت فرد نسبت به خدا ،عمیق ومصالح فردي ترجيح دادن؛ کمک به دیگران و رعایت قوانین و مقررات؛ حفظ و
قلبی نیست.
احیا محیط زیست؛ رعایت حقوق مالکیت فردی و اجتامعی؛ ايثار را ارزش دانسنت
جدول  .3اهداف غايي و واسطي تربیتیِ مبتني مسئوليتپذيري در مرحلهی مشورت و همرأیی

نتیجهگیری

در این مقاله ،به بررسی اهداف تربیت مبتنی بر مسئولیتپذیری ،با نظر به مراحل تربیتی مد نظر
اسالم و با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین(ع) پرداخته شد و نتایج زیر بهدست آمد:
در روایات ،دوران زندگی انسان پس از تولد ،به سه دروهی مجزای سیادت ،اطاعت و فرمانبرداری
و مرحلهی مشورت و همرأیی تقسیم شده است .احادیث فراوانی ،دوران رشد را ،پس تولد تا  21سالگی
تقسیمبندی کرده و ویژگیهایی را برای رشد و تربیت یادآور شدهاند.
الف) مرحلهی سیادت و رسوری :بازیکردن از ویژگیهای بارز این مرحله است که در رشد و تربیت
نیز از اهمیت اسالمی برخوردار است .باید در هفت سال اول ،بهاندازهی کافی ،از نظر شخصیتی به کودک
احرتام گذاشته شود و مرکز توجه اعضای خانواده باشد .بازی ،از ویژگیهای این مرحله محسوب شده
است؛ بنابراین ،این هفت سال ،از نظر اسالم ،مرحلهای است که کودک محور تعیینکنندهی آن است و پدر
و مادر باید تا حد امکان ،مطابق خواستهها و نیازهای طبیعی کودک خود رفتار کنند.
ب) مرحلهی اطاعت و فرمانبرداری :در احادیث یاد شده ،اطاعت ،حرفشنوی و همچنین تعلیم و
تأدیب از ویژگیهای سنین این مرحله بیان شده بود .به همین دلیل ،در این مرحله ،بهرتین فرصت ،هم
برای تعلیم (آموزش) و هم برای تأدیب (آموزش مستقیم ارزشها و پرهیز دادن از ضد ارزشها) فراهم
میآید؛ بنابراین ،در این مرحله از دیدگاه اسالم ،پدر و مادر و مربی ،محور تعلیم و تربیتاند و کودک با
خصوصیات روانی و تربیتی که دارد ،آمادگی کافی برای تعلیم و تربیتپذیری مستقیم را داراست.
ج) مرحلهی مشورت و همرأیی :برای هفت سال سوم ،وزیر بودن ،همرأیی و همراهی با پدر و مادر،
یادگیری حالل و حرام ،آشنایی با احکام و حسن خلق ذکر شده است .در این مرحله ،هرکس بنا به سنت
بررسی اهداف تربیت مبتنی بر مسئولیتپذیری با نظر به مراحل تربیتی مد نظر اسالم
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الهی ،باید مسئولیت کارهای خویش را بپذیرد؛ زیرا به حالل و حرام آگاه است و برای اعامل او ،ثواب و
جزا در نظر گرفته میشود.
مسئولیتپذیری ،امانتی است که بر دوش انسان نهاده شده است؛ وظیفهای که از بدو تولد تا مرگ ،با
ما همراه است و هیچگاه ،از ما جداشدنی نیست و این امر ،به عاملی به نام تربیت نیاز دارد که با توانایی
و استعداد کودک ،نوجوان و جوان متناسب باشد.
شناخت هدف هر كارى ،در پياده كردن برنامههاى آن كار ،مؤثر و حائز اهمیت است و از آنجا که
هر مكتبى ،اهداف را بر اساس دیدگاههای خود ،تعيني و طبق آن ،برنامههاى تعليمى و تربيتى را پيشنهاد
میکند ،شناخت اهداف و برنامههای تربیتی و آموزشی ،رضورتی غیرقابلانکار است.
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