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 چکیده
 یان بلوغ اجتماعین میشود. در ا بایسته و برجسته در هر جامعه شمرده می یازهایی بلوغ، از ن دهیپد

است که در آن افراد با  یندیمانند فرآ به یرا بلوغ اجتماعیساز است؛ ز فرد، خانواده و جامعه سرنوشت یبرا
 ندکن را کسب می یو استعداد رویارویی با زیستگاه اجتماع ییها، توانا کسب باورها، هنجارها، مهارت

 رو نوشتار پیشِ رو گران انجام دهند. ازاینیرا بدون اتکا به د یهای اجتماع ها و نقش توانند مسئولیت و می
هفت سال دوم  یعنیی اطاعت؛  در دوره یند بلوغ اجتماعیدرصدد واکاوی فرآ یلیتحل -یفیبا روش توص

 ییخود در پیوند با شکوفا خودی که بهنده است یت کودک در آیان شخصیه و بنین دوره، پایرا ایاست؛ ز یزندگ
ت یی اطاعت، ترب دهد، در دوره های پژوهش نشان می ای دارد. یافته ژه و برجستهینقش و یبلوغ اجتماع

ند بلوغ یپذیر است که با توجه به فرآ امکان یاجتماع یها و هنجارها با ارزش یو ییکودک و آشنا یاجتماع
 یهای زندگ پذیر گردد و مهارت جامعه یهای اجتماع ودک بسته به نقشن دوره بایسته است، کیدر ا یاجتماع

و  یهای اجتماع رشد و بالفعل شدن توانایی یآمیز به گام بعد ن امر، نخست ورود موفقیتیاموزد. برآیند ایرا ب
 یهای اجتماع گر مسئولیتین کار به ازدواج بهنگام و دیاست که ا یدر دوره جوان یدوم تحقق بلوغ اجتماع
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 مقدمه

را یاست؛ ز یترین و مؤثرترین دوران زندگ بدون شك از برجسته ین حیات هر فردیهای آغاز سال
شد  ن انگاشته میید در گذشته چنیشود. شا بنا نهاده می یت هر انسانیه و اساس شخصین زمان پایدر ا
 ی، عاطفیاست و پرورش اجتماع یازمند نگرورزی و تیمار جسمانیت، تنها نین طفولیکودك در سنکه 

گرفت؛ اما امروزه  ت کودك، چندان مورد نگرش قرار نمییکننده در ترب ك کارگزار تعیینیو... همچون 
ها به تیمار های رشد و بلوغ، نه تن ی گام ن راستینگی به کارآزمایی ثابت شده است که کودك در همهیا

ازمند ی، نیاجتماع یها و استعدادها ت رساندن توانایییاز دارد؛ بلکه در به فعلین یکامل جسمان
 ی خود است. ی برجسته کردن به گونه یاجتماع

ان شده، که یب یتیی ترب ا سه دورهیو  یتیدر قالب دو گام ترب یاتین باره رواین اسالم در این مبیدر د
 فرزندان مورد توجه قرار داده که عبارت است: یای را در بلوغ اجتماع ت سه پلهیِش رو، رواینوشتار پ

هر کدام از  (.736، صق 5454،ی)حر عامل «الَوَلُد َسیٌد َسبَع ِسنیَن َو َعبٌد َسبَع ِسنیَن َو َوزیٌر َسبَع ِسنیَن »
 54تا  یسالگ 3طاعت )از (، ایسالگ 3ادت )از تولد تا یس یهای زمان بازه یگانه، دارا های سه ن دورهیا

و  یعمل یك راهنمایتوانند همچون  ( است که مییسالگ 75تا  یسالگ 54( و وزرات )از یسالگ
فرزندان دارند، که  یط سنیهماهنگ با شرا یاتیها و خصوص هایی که هر کدام ویژگی باشند. دوره یتیترب

پذیر  مسئولیت ینده فرزندانیتوان در آ می سان رند، بدینیی درست و دلخواه مورد توجه قرار گ اگر به گونه
 داشت. یهای اجتماع نقش یفایو توانمند در ا

ن دوره یای دارد. دوم ند برجستهیها و فرآ کودك است که ویژگی ییادت و آقایی س نخستین دوره، دوره
 های مهین و کارساز در بلوغ از گام یکیر به اطاعت شده است، همچون یات تعبیکه در لسان روا

 یبرا یو اجتماع ین دوره کودك با توجه به رشد شناختیرا در ایشود؛ ز در نظر گرفته می یاجتماع
کودك از  ین دوره اگر رشد اجتماعیبایسته را دارد. در ا یآمادگ یاجتماع یها و هنجارها افت ارزشیدر
بالفعل  یلوغ اجتماعدر راستای ب یو یهای اجتماع رد، قابلیتیان مورد توجه قرار گین و مربیوالد یسو
پذیرد و  را می یاجتماع یها و هنجارها رسد، ارزش ت و استقالل میین معنا که فرد به هویگردد. به ا می

(. حال با توجه به 76، ص5774کند )نلسون،  توانمند عمل می یهای اجتماع نقش یفایدر ا
و خوشبختی  یات اجتماعیحآمیز  در پیوستگی موفقیت یی بلوغ اجتماع دهیارزشمندی و بایستگی پد

ِش رو، یگیرد، محقق درصدد است تا در نوشتار پ ی جوامع مورد توجه قرار می که در همه یانسان یزندگ
ات یات و روایی مجزا از هم از دیدگاه آ گانه به گونه سه یهای زمان را در طول بازه یند بلوغ اجتماعیفرآ

از  ین پژوهش آنست که با به دست دادن مفهومیی ا برجستهن قرار دهد. سودمندی ییو تب یمورد بررس
، دوره یند بلوغ اجتماعیهای مهین و کارآمد در فرآ از زمینه یکیدهد که  نشان می یبلوغ اجتماع

ف یوظا یتوانند برا ر درست فرزندان به درستی انجام پذیرد، مییت و تدبیاطاعت است که چنانچه هدا
 ازجمله ازدواج، انتخاب شغل و... آماده گردند. یهای دوره بزرگسال و مسئولیت
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از ابعاد پرسمان مورد اشاره را  ی، برخیگرید گفت که پژوهشگران دیز باینه پژوهش نیشیرامون پیپ
( با عنوان 5488) یو شجاع یجانیاند. ازجمله: آذربا گر و ناهمگونی مورد توجه قرار دادهید یایاز زوا

و...  ی، خانواده، بهداشت روانیی زندگ ، رشد در گسترهیزندگ یکه معنا «البالغه شناسی در نهج روان»
« یه منابع اسالمیاز تولد تا مرگ بر پا ینظام تحول روان»( با عنوان 5799) یاند. شجاع را درنگر آورده

به بعد(  یسالگ 35سالی )از  را از شیرخوارگی )از تولد تا دوسالگی( تا کهن یند دگرگونی روانیکه فرآ
ت مراحل رشد و فلسفه یماه»( با عنوان 5767) ین شکوهین نموده است. غالمحسییواکاوی و تب

را  یلیهای تحص ، دورهیو جوان ی، نوجوانیی دوره کودک افزون بر نگرش به فلسفه« یلیهای تحص دوره
ت یترب یبررس»( در پژوهش خود با عنوان 5735) یاند. محمد ن کردهییهای رشد تب با توجه به گام

ان کرده یب یهای دلخواه امام عل از روش یکیآموزی را  روش عبرت« البالغه از دیدگاه نهج یاجتماع
کامل ندارد و از چند  یقات گذشته همخوانیك از تحقیچ یِش رو با هین وجود، پژوهش پیاست. با ا

ت و یم و تربیسفه تعلهای عام رشد، فل های یاد شده، تنها به گام جهت ناهمسان است. در پژوهش
توجه شده است. در همان هنگام است که پژوهشگر در پژوهش کنونی،  یو روان یهای رشد اخالق گام
های  ك پرسمان مستقل بدان پرداخته نشده است را در دورهیرا که تاکنون همچون  یند بلوغ اجتماعیفرآ
قرار داده که نوشتار کنونی تنها  ادت، اطاعت، وزرات( به شکل مجزا مورد توجهیناهمسان )س یتیترب

 ی اطاعت است. دربردارنده دوره

 یشناس مفهوم. 1

 1بلوغ اجتماعی .1-1

، 5454، یبندیز ینیدن و نمو کردن است )حسیرس یی بلغ به معنا شهیبلوغ بر وزن فعول از ر
و کمال  یم اخالقیی اوج حافظه، درك مفاه ، نقطهیپختگ یمعنا شناسان بلوغ را به (. روان3-57ص

، بلوغ یهای بسیاری، همانند بلوغ جنس ( و به گونه577، ص5737نسون، یپشتکار دانسته )ال اتک
است؛  یهای بلوغ، بلوغ اجتماع ترین گونه از برجسته یکیاند.  و... اشاره نموده ی، بلوغ اجتماعیعاطف

ی  گران، از عهدهیرفتن از دن معناست که فرد بتواند با اتکا به خود و بدون یاری گیبه ا یبلوغ اجتماع
(. 753، ص5799د )احمدوند، یگوناگون برآ یهای اجتماع ها و جایگاه خود در ایستار یانجام کارها

آمده است که در آن افراد با کسب باورها،  یندیمانند فرآ به یگر، بلوغ اجتماعیای د ن در شناسهیهمچن
در حال پیشرفت را خواهند  یا زیستگاه اجتماعو استعداد رویارویی ب ییها، توانا هنجارها و مهارت

ن ی؛ بلکه ایو نه برآمده از الهامات درون یرونیی هنجارهای ب نه ساخته ین بلوغ اجتماعیداشت؛ بنابرا
                                                           

1. Social maturity
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ش یکنش فرد با فرهنگ خو است که بر اثر هم یی اجتماع ت پیوندهای دوسویهیفیده دستاورد کیپد
توان گفت که بلوغ  رو می آید؛ ازاین پدید می یاجتماع ی( و در بستر زندگ48، ص5775، یمی)کر

 زاده، شدن است )شکرالله یی اجتماع نهیهای ارزشمند دگرگونی و نمود به از جنبه یکیراستی  ، بهیاجتماع
 (.95، ص5488

 1شدن اجتماعی .1-2

گاه، دانا و ورز یآن کودك ناتوان اندک اندک به شخص یاست که ط یندیشدن فرآ یاجتماع ده یخودآ
گر، یای د (. در شناسه76، ص5777دنز، یشود )گ که در آن زاده شده، دگرگون می یهای فرهنگ در شیوه
های بنیادین  شود تا افراد، مؤلفه ای است که سبب می های دوسویه شدن آن دسته از کنش یاجتماع
ن ی(؛ بنابرا575، ص5737 وردند )ترنر،مشارکتشان در جامعه بایسته است به دست آ یت را که برایشخص

ا یهایی که جامعه  ها و چشمداشت است که از راه آن کودکان رفتارها، نگرش یندیشدن، فرآ یاجتماع
 (.554، ص5793گران، ید، کرول و دیآموزند )و فرهنگ از آنها دارد را می

 یهای رشد اجتماع دیدگاه. 2
 از دیدگاه متون اسالمی .2-1

سالی و  ، میانی، جوانی، نوجوانیش از زادروز، کودکیهای پ ی دوره نسان دربرگیرندههای رشد ا گام
 63 ی شده است. خداوند متعال در آیه یات اشاراتیات و روایند یاد شده در آیاست که به فرآ یریپ

که ان نموده یب« خلقکم»ر ینش است را با تعبیرا که وابسته به آفر یغافر چهار گام نخست زندگ ی سوره
گام  یعنیدر سه گام بعد از زادروز؛  یندارند؛ ول یها خود نقش ها انسان ن گامینکه در ایاشاره دارد به ا

د( و لتکونوا یر به لتبلغوا )تا برسیان زندگی، تعبیو بعد پا یریو بعد از آن پ یرسیدن به پایاِن قوت جسمان
ای  دارند و هم اشاره یها استقالل وجود ن گامیها در ا د( کرده است تا نشان دهد هم انسانی)تا بوده باش

ر یا سوء تدبیر و یتوانند دستخوش حسن تدب گانه می های سه ن دورهیك از این گفتار که هر یاست به ا
فرماید:  ز خداوند متعال مییگر نیای د (. در آیه566، ص78، ج 5757، یرازیرند )مکارم شیقرار گ
َوَقْد َخَلَقُکْم َأْطَواًرا یهای گوناگون آفرینش ینکه موجود انسانیه داللت دارد بر این آی(، ا54ه ی)نوح، آ 

بر  یگردد و پا ك دوره و زمان برگزیده از مادر زاده مییهایی در  گام یبعد از ط ین موجود انسانیدارد. ا
ُه َأْخَرَجُکْم ِمْن ُبُطوِن َو اللَّ فرماید:  ان مییبچنین  ن گام را اینیا یژگیم ویگذارد. قرآن کر می یجهان هست

هاِتُکْم ال َتْعَلُموَن َشْیئاً  گونه  ن دوره، هیچیسازد که انسان در ا ه یاد شده آشکار میی(، آ37ه ی)نحل، آ ُأمَّ
 ی(؛ بلکه برا763، ص55، ج 5757، یرازیش ندارد. )مکارم شیپایستگی خو یبرا یتوانایی بالفعل

                                                           
1. Socialization 
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ن یط و... است. از ایها، شرا ازمند به سازهیدر راستای زمان، نش یخو یها رشد و پویایی درونداشت
یاِنی َصِغیراً اسراء آمده است:  ی مبارکه ی روی در سوره (، در 74ه ی)اسراء، آ َو ُقْل َرِبّ اْرَحْمُهما َکما َرَبّ

یاِنی َصِغیراً ه عبارت ین آیا ( 57، ص6ج ، 5737، یبناب ی)قرش یوند اجتماعیداللت بر نخستین پ َرَبّ
به رشد درآوردن  یبعد از زادروز، برا یاجتماع یپذیری کودك همچون موجود ای تربیت گونه و به

کودك از هنگام  یاجتماع یها ن بالفعل شدن درونداشتیهایش دارد؛ بنابرا استعدادها و درونداشت
پذیرد؛  اگون تحقق میگون یهای زمان آهستگی و در راستای دوره ن مهم، بهیسته است که ایزاده شده، با

ی شایسته مورد  هایی است که اگر به گونه ها، مالزم با اقتضائات و ویژگی ن گامیك از ایای که هر  گونه به
م گام بعد از ینمونه در قرآن کر یرسد. برا می یبه بلوغ اجتماع یجوان ی رد، کودك در دورهیتوجه قرار گ

ةً  ثَمّ ر شده است: یتعب« قوت»با عنوان  یکودک ان که ین بی(. ا54ه ی)روم، آ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقَوّ
 ینیهای رشد تکو نکه طفل گامین گفتار باشد که وانگهی ایانگر ایتواند ب ی مطلق آمده، می گونه به

ده یت رسیها، درست به فعل و سازه طیها، شرا رسد، اگر زمینه کند و به گام قوت می می یش را طیخو
 یهای اجتماع ها و مسئولیت ای شایسته، نقش گونه ن گام بهی، جوان در ایدگاه اجتماعباشند، از دی

 یاجتماع یهای وابسته با زندگ ی پالش ش همهینش خوین انسان در آفریش را فراگرفته است؛ بنابرایخو
راهیابی  ی(. کودك برا755، ص5766، یی نگارش شده با خود به همراه ندارد )شکوه گونه را به

ند آماده یاموزد. فرآیرا ب یهای درست زندگ کسب کند و کارآزمایی ید آمادگیآمیز در جامعه با موفقیت
 یامبر گرامیبهای پ ت گرانین روایتوان در ا را می یهای اجتماع دار شدن مسئولیت عهده یشدن افراد برا

)ابن بابویه، « ْب َسْبَع ِسِنیَن َو َأْلِزْمُه َنْفَسَك َسْبَع ِسِنیَن ُیَؤدَّ  َدِع اْبَنَك َیْلَعْب َسْبَع ِسِنیَن و»: اسالم نگریست
های کودك را در چهارچوب سه دوره  ت یاد شده پویایی درونداشتی(، روا757، ص7ق، ج  5798

 ی ك، سرانجام وارد دورهیی هر  ای که با گذار از هر دوره با اقتضائات برجسته گونه دهد؛ به ش میینما
(. در 547، ص5797، یدریشود )ح می یو کارآزمایی زندگ یدوران کارآموز یعنیاستخدام؛ الزام و 

شان یند رشد کودك اشاره شده است. این درونمایه به فرآیبا هم یز از امیرالمؤمنین علیگر نید یتیروا
آموزی گردد و هفت سال به خدمت  ابد، هفت سال ادبیکودك، هفت سال پرورش »فرمایند:  می
در  یندیز به فرآیت نین رواینگرید، در ا گونه که می (. همان497، ص7، ج 5776ه، ی)ابن بابو« دیدرآ

انجامد. در  آغاز و به گام کنشگری و بکارگیری می یپیوند با رشد فرزند اشاره شده است که از پرورش و
سه گامی از رشد ا یهای دو  ی دوره ان شده است که دربرگیرندهیات گوناگونی بین باب هرچند روایا

های  ت و آماده شدن کودك برای پذیرش مسئولیتیبودن ترب یندیاست؛ اما روح پرسمان که فرآ
 ات مشهود است.یك از روایباشد، در سراسر هر  یاجتماع

 از دیدگاه اندیشمندان اسالمی .2-2

اند. ازجمله  ودهنم یورز شهیم و گاه غیرمستقیم اندیی مستق گونه ن باب گاه بهیمتفکران متقدم در ا
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و  یرا در ماندگاری زندگ یست جمعین گروه، زی( را نام برد. ایالصفا )قرن سوم هجر توان اخوان می
 یانسان در گرو زندگ ینموده و باور دارد که کماالت اخرو یها، بایسته تلق دن به شایستگییرس

از تفلسف در پیوند با ن گروه بعد یا. (578-548، ص7، ج 5767است. )اخوان الصفاء،  یاجتماع
های  گردند که شماری از انسان ای را یادآور می برجسته ی ، نکتهیلیبودن انسان در قالب تمث یاجتماع

دند که اهل آن را افراد فاسق، فاجر و دلبسته به یای رس به جزیره یمؤمن و صالح، بر اثر غرق شدن کشت
با آنان، حالت  یاثر مجالست با گروه نو و زندگ ن افراد بریدادند. سرانجام ا ل مییتشک یشهوت نفسان

شدن افراد  ین گروه باورمند به اجتماعین گفتار داللت دارد که اینو به خود گرفته و همانند آنان شدند. ا
توان  ن میی(؛ بنابرا75، ص5795سندگان، یاز نو یه هستند. )جمعیه و ثانویهای اول جامعه در پرتو گروه

، مشروط به چگونگی یهای اجتماع ا نبودن جوان در انجام نقشیتوانمند بودن گونه دریافت که  این
 های جامعه است. ش از گروهیریتأثیرپذ

گوید: دل کودك قابل  می یداند. و می یاکتساب یت را امریز تربیاز اندیشمندان قرن پنجم ن یغزال
ن باشد و اگر بر شر عادت نمود، ر رشد نمود، نشو او بر آیهاست. پس اگر بر خ  ها و گونه به همه نقش
ن پیوستگی باور یز در ایه.ق( ن 377(. ابن خلدون )593، ص4، ج 5798، یگردد. )غزال بدبخت می

ا اگر هم یندارد و  یتیشود که جز آن هو فرد می ی، سرشت ثانویپذیر ند جامعهیدارد که فرهنگ در فرآ
 ی(. و776، ص5769استعداد است )ابن خلدون، ی قوه و  ار کمرنگ و در اندازهیداشته باشد، بس

 ی. ابن خلدون برایشخص ی د ب( تجربهیکند: الف( تقل را به دو گونه مطرح می یپذیر ند جامعهیفرآ
د کردن غفلت ینبرد و از تقل ین روش پیکن هر که به ایل»دارد:  ان میید ارزشی برتر قائل است و بیتقل

)ابن خلدون، « دراز تحمل کند یاندوزی رنج تجربه ی وهیشش به یت خوید در راه تربید، بایورز
ش یها و دمسازهای خو کند که انسان فرزند خوگیری چنین برداشت می شان اینی(. ا776، ص5769

رد تا یط، اوضاع و احوال گوناگون به آن انس گیش و آنچه در شرایاست و نه فرزند سرشت و مزاج خو
شود )ابن  عت و سرشت او میین طبیشود، سرانجام همان جانش، ملکه و منش او یای که خو اندازه

ن منظور در کتاب یا ی( برای)قرن هفتم هجر ینصیرالدین طوس (. خواجه 776، ص5769خلدون، 
کند که از همان آغاز کودکان خود را به کار و پویایی  به پدران و مادران سفارش می یاخالق ناصر

 یاجتماع یزندگ یبرا ین راه در بزرگسالیآشنا شده و از ا یاجتماع یزندگ یو گرم یوادارند تا با سرد
ای است.  فوت و فن ویژه یدارا یاجتماع یرا زندگی(؛ ز794، ص5734، یداشته باشند )طوس یآمادگ
آشنا شده باشد  یاجتماع یهای زندگ ن میدان کامیاب شود، مگر آنکه به ویژگییتواند در ا نمی یهرکس

 (.73، ص5765دپور، ی)رش
دارد. از دیدگاه  یت انسانیند تربیدر باب فرآ یز اشاراتیم قرن دهم نیلسوف و حکیمالصدرا ف

های فرازمندی  پیمایند و در پله کنند و درجات فرهیختگی را می مالصدرا قوه و فعل با هم حرکت می
ن. پس یمع ینفس ،یای است و روبروی هر بدن ت ویژهییابند. در برابر هر درونداشتی، فعل می یدگرگون
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که  یده، دوباره به گام پیشین بازگردد و تا هنگامیرا گذران یوانیو ح یکه درجات نبات یمحال است نفس
، 5767، یرازین شیکند )صدرالد تجاوز نمی یاش از جایگاه نفس نبات ن در رحم است، گونهیجن

ای وجود دارد که  عملکرد ویژهگیری نفس، ساخت و  های شکل ك از گامین بنیان در هر ی(. بر ا957ص
، یدن به بلوغ اجتماعیرس یتوان گفت که برا ن فرانمود مییدرخور است. با ا یتیهای ترب ازمند برنامهین

نمونه نفس کودك در گامی ویژه تنها توان  ید درنگریسته شود. برایهای رشد با ك از دورهیاقتضائات هر 
ها و  ن گام درونداشتیرا بفهمد. حال اگر در ا ینتزاعتواند کارهای ا ات را دارد و نمیینیدرك ع
های  ورود به گام یی مساعد برا نهیدا نکند، زمیای شایسته پرورش پ گونه ی کودك به های برگزیده توانایی

 (.586، ص5779، یروبرو خواهد شود )بابازاده و نوروز یهای جد با چالش یبعد
ای دارند که به فراخور پرسمان  های برجسته ها و دیدگاه ن باب اندیشهیز در ایاندیشمندان متأخر ن

رو و پشتکار جامعه را یدر پیوند فرد و جامعه، ن ییشود. عالمه طباطبا پژوهش به چند نمونه اشاره می
(. عالمه در فرانمود چرایی 557-554، ص4، ج 5776، ییداند )طباطبا می یفرد یرویتر از ن نیرومند

، 4، ج 5776، ییکند )طباطبا فرد از نزدیکان اشاره می یریالگوپذ یژگیه به وتأثیرپذیری فرد از جامع
، 5776، ییباشد )طباطبا یهای فرد درونداشت ییتواند هم شکوفا ن چالش میی( که برآیند ا553ص
( 554، ص4، ج 5776، ییشود )طباطبا پذیر می مسئولیت ی( و هم از دید اجتماع557، ص4ج 
ك ی یارضا یش را برایهای خو باب باورمند است که انسان هر چند کوشش نیز در این ید مطهریشه

خواهد؛ بلکه بسا هست که  در برخی از افعال آشکارا خود فعل را نمی یدهد؛ ول دلبستگی انجام می
گونه افعال بایسته  نیکند. در ا ك مییك مقصود پایانی نزدیمقرون به رنج است و اما آن فعل، انسان را به 

ای  گونه ن و هنجارهای درست آنها را فهم کند تا آنها را بهیسودمندی بهنجار آنها را بداند و قوان است که
ك یکند و  ش و آرامِش خاطر را فراهم مییکه آشکارا آسا یزیچ یعنیانجام دهد که به برآیند دلخواه؛ 

شه است و از این یر و اندانسان تنها فک ین گونه کارها، راهنمایسازد برسد. در ا دلبستگی را خشنود می
ن ی(؛ بنابرا597، ص7، ج 5776، ید )مطهریم و تعلم به دست آید از راه کارآزمایی، تعقل، تعلیرو با

باره تحقق  ش را یکیتواند سرنوشت خو داند و نمی را نمی یهای زندگ ی نهادی چالش گونه چون به یآدم
اند امکانات  تا چه اندازه توانسته یتیهای ترب زهدارد که سا یاش در میدان جامعه، بستگ بخشد، کامیابی

 (.755، ص5766، یند )شکوهیرا بالفعل نما یبالقوه و

 سالگی( 14سالگی تا  7)از در دوره اطاعت  یند بلوغ اجتماعیفرآ. 3

 های اطاعت گونه .3-1

گردد که از  آغاز می یو یو رشد اجتماع یدوره نوینی از زندگ یبا ورود کودك به سن هفت سالگ
ها  رود. کسب ویژگی ت کودك بشمار مییهای ترب ترین و کارآمدترین گام از برجسته یکیدیدگاه اسالم 

ش یادت خویی س ن زمان اگر فرزندان دورهیسازد. در ا ی اطاعت می ی ورود به دوره تازه، کودك را آماده
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راهیابی به  ین دوره برخوردار بوده باشند، آماده برابایسته در آ یت و آزادیکرده و از امن یخوبی سپر را به
ت یموضوع یاجتماع یها و هنجارها ف و الزام فرزندان به ارزشین گام تکلیگام تأدیب هستند. در ا

ست؛ بلکه یهای کودکان ن ها و انگیزه انگاری بسته به دلبستگی یکسان ین امر به معناییابد. اگرچه ا می
هایی  ف ندهد، با الزامید خود را موظف احساس کند و بداند اگر تن به تکالیبدان معناست که کودك با
پرورش و سازش  یهایی که در راستا (، الزام757-756، ص5777، یروبرو خواهد شد )باقر

ن یبنابرا (؛53، ص5777، یشان در جامعه است )باقریآمیز ا کودکان برای راهیابی موفقیت یاجتماع
شان؛ در یا یاجتماع ینده زندگین کار با آیپذیری فرزندان و پیوند ا بایستگی اطاعتافزون بر ارزش و 

، یآباد ده یشد )حاج یت اجتماعیا هر گونه تربیپذیری و  توان قائل به هرگونه اطاعت ن باب نمییا
کاهی از گونه یانگار دهی(. ناد576، ص5795  فرزندان بینجامد، یکه به بلوغ اجتماع یی اطاعت و ناآ

 شان و جامعه است.یها در پیوند با ا ها و دشواری ی چالش نهیزم

 ممدوح اطاعت .3-2

یِن : فرماید خداوند متعال در نکوهش اکراه و اجبار می (. در پیوند 756ه ی)بقره، آ اَل ِإْکَراَه ِفي الدِّ
ك یباشد، از آن  یاخباری  هیك قضیه ین آیبر این باور است که اگر ا ییی یاد شده، عالمه طباطبا هیبا آ

ه یك قضیست و اگر ین یچ اکراه و اجبارین و باور هین است که در دیآید و آن ا به دست می ینیحکم د
ن معناست که یبد« گونه است که این»گذاری یادآوری شده باشد  ع و قانونیتشر یباشد و برا ییانشا

 ینیقت تکویك حقیبه  یمتک ین نهید و اینکن مان و دیدگاه واداریاکراه و اجبار به ا یگران را از روید
 یکارآمد است و نه در امور اعتقاد یو ظاهر ین است که اکراه و اجبار تنها در افعال بدنیاست و آن ا

 .یتی( و ترب474، ص7، ج 5763، یی)طباطبا
با  یپذیری محض ندارد. موجود انسان ت انسان مستقل است و روح اطاعتین دیدگاه شخصیاز ا

الشعاع قرار دهد به ناسازگاری  را تحت یو یطلبی و آزاد که روح استقالل یل و اجباریهرگونه تحم
آهستگی زیستگاه کوچك خانواده را ترك  کودك که به یت اجتماعین پالش در پیوند با تربیخیزد. ا برمی

را در یدارد؛ ز ییزش بسزاشود، ار ای بنام جامعه می تر و پیچیده بزرگ یکند و درون زیستگاه اجتماع می
ز یو ن یهای اجتماع ، نقشیهنجارها و مقررات اجتماع یریو فراگ ییاز به آشناین یی زمان ن بازهیا

ن نکات، فرزند ییابد که بایسته است در ا ت مییکنشی و رفت و آمد با یکایک جامعه موضوع ی هم شیوه
ممدوح  ین مهم در صورتیداشته باشد؛ اما اان را ین و مربیهای والد فرمانبری و اطاعت از راهنمای

اوامر و  یا و مستقلش قربانیت پویان، شخصین و دیگر مربیاست که کودك افزون بر اطاعت از والد
ن اطاعت ممدوح ی(؛ بنابرا535، ص5739، ینشود )قائم یجا و بدون وابستگی با رشد ویب ینواه

 یآمیز و راهیابی موفقیت یفرزند برا ید اجتماعهای رش کردن مؤلفه یدرون یاست که در راستا یاطاعت
 ین و نهادهایکنشی با والد کودك در هم یت و آزادین دیدگاه شخصیدر میداِن جامعه است و از ا
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اسالم در  یامبر گرامیشود. پ رو محض در نظر گرفته نمی ماند و دنباله می یگر نگاهداشته باقید یتیترب
ِف َلُه َوَتْعلیِمه َو َتْأدیِبهَرِحَم »فرمایند:  ن باره مییا َألُّ ه ِبااِلْحساِن ِاَلْیِه َوالَتّ ، ی)نور «اللُه َعْبدًا َاعاَن َوَلَدُه َعلی ِبرِّ

م را مورد نگرش قرار داده و ین در امر تأدیب و تعلیت یاد شده تالش والدی(. روا676، ص7، ج 5769
شان باشند و نه یا یاور و راهنماید در کنار فرزندان، ین بایدهد که والد ای نشان می گونه به« اعان»د یبا ق

 ند.یل و اجبار آنها را وادار به اطاعت و فرمانبری نمایت آنها را سلب نموده و با تحمینکه شخصیا

 اطاعت مذموم .3-3
ن گام از کودك یبه کودکان را در هفت سال دوم مطرح کرده و در ا یهای رسم اسالم آموزش

ند. هر چند اگر دوران ید از او بازخواست نماین بایاز دستورات بنگرد، وگرنه والد خواهد به برخی می
مطلق  یکتاتوریتوانند با د ن مییست که والدین معنا نیاند، بد هفت سال دوم را دوره اطاعت نامیده

ار و اکراه گویند را با اجب ن مییا فرزندان ناچار باشند، آنچه والدیند و یل نمایچیز را بر کودك تحم همه
(. اگر 535، ص5739، یی دستورات آنها جامه عمل بپوشانند )قائم به اجرا درآورند و به همه

ای که نتوانند  گونه ان سلب گردد؛ بهین و مربیوالد یفرزندان از سو یایی پو هیت مستقل و روحیشخص
ست و یشان نینده ایحال آد به یکه مف یها، سنن، عادات و رسوم، هنجارها و مقررات به آن دسته از ارزش

اصالح را به  یگاه فرد و جامعه رو راستی نادرست است، واخواهی، اندیشه و نکوهش کنند، هیچ ا بهی
است که  یرو اطاعت نکوهیده اطاعت (؛ ازاین575، ص5795، یآباد ده ید )حاجیخود نخواهد د

د حال ینماید که مف کارهایی می یریا آنها را وادار به فراگیکند و  ت مستقل فرزندان را سلب مییشخص
ُه »فرمایند:  می یباره امام عل نیست. در این یاجتماع یشان در زندگیا َفِانَّ َخْیَر الَقْوِل ما نَفَع و اْعَلْم َأنَّ

ُمهُ  یاد شده در پیوستگی  انی(. از ب75البالغه، نامه  )نهج «الَخْیَر ِفی ِعْلم الَیْنَفُع، َوال ُیْنَتَفُع ِبِعْلم ال َیِحقُّ َتَعلُّ
نده بهتر یآ یتوان برداشت کرد که بایسته است برا گونه می فرزندان، این یت و رشد اجتماعیبا ترب

را آموزش و یشان داشته باشد؛ زیا یهایی بهره گیریم که سودی برا کودکان، از علم و راهنمایی
شان را یا یی سوق دهد که بلوغ اجتماعفرزندان را به سوی یتواند گذرگاه زندگ های غیرمفید می راهنمایی

 یند بلوغ اجتماعیت مستقل کودکان در فرآیگر اگر شخصیی د د. به گفتهیا درنگ نمایدچار چالش و 
نند، در یبب یان فرازمندی کودك را در اطاعت و فرمانبری محض وین و مربیده انگاشته شود و والدیناد

 خواهند ماند. یباق یاجتماع یارت در زندگت و مهیرو و بدون خالق نده همواره دنبالهیآ

 در دوره اطاعت یند بلوغ اجتماعیفرآ. 4
ها  ن گامیك از ایات ادامه دارد. در هر یآغاز و تا زمان پایستگی ح یرشد انسان از گام کودک

، و یورز ، سستی در استداللیای نهفته است. برای نمونه در گام کودک های برجسته ها و انگیزه ویژگی
ادت یی س داد. در دوره سوق می یکردن و آزاد یای بهنجار به باز گونه چیرگی خودمحوری، کودك را به

بیشتر به شکل غیرمستقیم  یو یت اجتماعیکودك، ترب یو اجتماع یبودن رشد شناخت یبه سبب ناکاف
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رد گامی نو و گردد، کودك وا آغاز می یات از هفت سالگیی روا شد. در دوره دوم که بر پایه دنبال می
ی خود را دارد. خداوند متعال در پیوند با  های برجسته ند و ویژگییشود که فرآ ناهمسان از رشد می

ُکْم : فرماید م مییند رشد انسان در قرآن کریناهمگونی در فرآ ... ُثَمّ ُنْخِرُجُکْم ِطْفاًل ُثَمّ ِلَتْبُلُغوا َأُشَدّ
ی َوِمْنُکْم  رون یب یسان کودک سپس شما را به»...  (5ه ی)حج، آ َمْن ُیَرُدّ ِإَلی َأْرَذِل اْلُعُمر َوِمْنُکْم َمْن ُیَتَوَفّ

شود و  از شما گرفته می ید، جان برخیدهیم تا به کمال رشد برس آوریم، آنگاه شما را پرورش می می
که  یرشد آدمهای عام  منطق ناهمسان بودن گام«. رسانیم ترین گام زندگی می از شما را به پست یبعض
 یتر رشد و در پیوند با رشد اجتماع های جزئی کند که در گام جاب مییه مطرح شده است، این آیدر ا

 یی اطاعت همچون گامی از رشد اجتماع ند دورهیفرآم. یشو یندیاطاعت قائل به فرآ ی کودك در دوره
که  یدهد، فرزندان ه دستور مییآن یرا در ایی نور قابل برداشت است؛ ز سوره 57ی  هیکودك با نگرش به آ

َیا  رند.ید اجازه بگین است، بایاند، در سه وعده که زمان خلوت والد هنوز به سن بلوغ و احتالم نرسیده
ِذیَن َلْم َیْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُکْم  ِذیَن َمَلَکْت َأْیَماُنُکْم َوالَّ ِذیَن آَمُنوا ِلَیْسَتْأِذْنُکُم الَّ َها الَّ اٍت َثاَل  َأیُّ ن یر ایدر تفس .َث َمرَّ

، 55ق، ج  5453، ییرسد )طباطبا ز میییاند که کودك پیش از سن بلوغ و احتالم به گام تم ه فرمودهیآ
ه، ی/ ابن بابو497، ص7، ج 5776ه، ی)ابن بابو نیات معصومیی روا (، گامی که بر پایه567ص

 یعنی؛ (75، ص5794، یجانیرد )آذربای آموزش و تأدیب دا ( انطباق با دوره757، ص7ق، ج  5798
 یو آمادگ یتیهای جنس ص خوب و بد، درك ناهمگونییتشخ ییز شده و به توانایای که کودك مم دوره

توان  ی اطاعت را می (. در این راستا دوره545، ص5799، ییابد )شجاع دست می یآموزش رسم یبرا
و  یای که به بلوغ و احتالم در پایان کودک دوره یگریز و دییی تم دوره یکیم کرد. یبه دو بخش تقس

ناهمتایی را در پیوند با بلوغ  یتیبندی باال، الزامات و ابزارهای ترب انجامد. بخش می یی نوجوان آستانه
ش یدرك و فهم کودکان افزا یز تواناییی تم سو در دوره را از یکیکند؛ ز جاد مییفرزندان ا یاجتماع
چنان باالست که هرچه به کودك  آن یریادگین زمان سرعت یای که در ا نهگو یابد، به ر مییچشمگ

گر کودك در ید یی( و از سو545، ص5799، یآموزد )شجاع درنگ می آموزش داده شود، آن را بی
ی رویارویی  شود که شیوه ای می برجسته یو اجتماع ی، روانیهای جسم ی بلوغ، دچار دگرگونی آستانه

 کند. ی را درخواست میهای گوناگون و آموزش
درستی  به یتیر تربیو تداب یی شایسته و دلخواه سپر گونه ند رشد بهیی نخست اطاعت، اگر فرآ در دوره

نژاد و  مانیشوند )سل می یاجتماع یآموزی و زندگ نه شده باشد، کودکان دلبسته به علمیو نهاد یدرون
های  مند ا و کرانیبا مزا ییآشنا یکودکان برا ین زمان بستر وجودیدر ا (75-76، ص5797سودی، 

 یاجتماع یهای زندگ افت بنیانیحاکم بر آنها، کشف، درك و در یها و هنجارها ، ارزشیاجتماع یزندگ
ن ین امر در ای( که ا745، ص5798، یو ... آماده است )ابر یپذیر همانند تعاون، استقالل، مسئولیت

دهند  یارییابد که معلمان و همساالن تواناتر به کودکان  می به شکل دلخواه تحقق یدوره در صورت
های  ن زمان کودکان افزون بر زیستگاه خانواده، وارد زیستگاهیرا در ای(؛ ز757، ص5779ن، ی)کر
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ی دوم  شوند. در دوره های همساالن می شتر با گروهیهمچون مدرسه و داشتن پیوندهای ب یگریتر د گسترده
ن گام بسته یشود. فرزند در ا می یدیشد یکیولوژیزیهای ف بلوغ، کودك دچار دگرگونیاطاعت و در آستانه 

با  یرو به همانندساز (؛ ازاین757، ص5779ن، یندارد )کر ینانیاست، از خود اطم ینکه چه کسیبه ا
آزمودن  ین جایگاه پیچیده، پیشامدی برای(. ا757، ص5779ن، یکند )کر دا مییش پیها گرا گروه
و  ی، ارزشیرفتار یآورد تا بر آن شوند که چه الگوها کودکان فراهم می یبرا یای گوناگون زندگه شیوه

رو نمایاندن و آشنا کردن  (؛ ازاین57، ص5779، یند )شرفیتوانند آنها را برآورده نما بهتر می ینگرش
حل و فصل کنند،  شان را اجتماعی یهای وابسته با زندگ توانند چالش که بهتر می ییکودکان با الگوها

را هنوز در یتوانمند ظاهر شوند؛ ز یهای اجتماع ل خانواده و حل چالشیشود تا در پیوند با تشک سبب می
، ینیان حسیی کاملی شکل نگرفته )مرو گونه به یو اجتماع یتیهای شخص ها و زیرساخت کودکان شالوده

فراگرفته شده  یاگر کودك با نگش به الگوهان یهستند؛ بنابرا یتیهای ترب ( و متأثر از سازه555، ص5794
درستی و با قدرت انجام دهد، احساس  های خارج از خانواده کارش را به ها و سازمان ان گروهیبتواند در م

مانده و دچار بحران حقارت خواهد شد )کرول و  خواهد کرد، وگرنه در جایگاهی پیچیده باقی یتوانمند
َیاِني َصِغیًرافرماید:  باره می نیتعال در ا(. خداوند م547، ص5793گران، ید ه ی)اسراء، آ اْرَحْمُهَما َکَما َربَّ

(؛ 558، ص57، ج 5737، ییبرگردانده شده است )طباطبا یو ناتوان یه به کودکیدر آ« ریصغ»ی  ( واژه74
ز داراست ین یدارد؛ بلکه حقارت معنو یکه در آن فرد نه تنها حقارت ماد یای از حیات آدم دوره یعنی

ناتوان است. کودك هنگامی از  یهای زندگ ن معنا که در پیوند با چالشی(. به ا577، صگرانی)افروغ و د
، ین امر در پیوند با بلوغ اجتماعیکسب کند که ا یهای معنو شود که شایستگی ن حقارت خارج مییا

 یهای اجتماع نقش و مهارت یفایوابسته با ا یها، هنجارها ، ارزشیهای اجتماع نقش یریداللت بر فراگ
ت یی اطاعت روی هم رفته بدان نگریست، این است که ترب د در دورهیای که با ی برجسته دارد. نکته

رش اصل ین امر در پرتو پذیبماند؛ ا یت کودك محفوظ باقیای باشد که همواره فرد گونه د بهیبا یاجتماع
بسته به کودك  یت انفعالیه ما را از هرگونه تربک یپذیر است؛ امر کودك امکان« یت اجتماعیمسئول»

 (.579، ص5795، یده آباد یدارد )حاج بازمی

 در دوره اطاعت یند بلوغ اجتماعیمؤثر در فرآ یها  ویژگی. 5
 های اجتماعی آشنایی با نقش .5-1

از ]این[  یان بخشین میهایی همراه است. در ا ها و گوناگونی ها با ناهمگونی انسان یزندگ
( که 756، ص5739، یزدیجامعه است )مصباح  یو فرهنگ یده نظام اجتماعییها، زا اهمگونین

ف یا تضعیت یتقو یرونیهای ب تام دارد. دوم به دست سازه یان وابستگیار آدمینخست به پشتکار و اخت
 (767، 5739، یزدیپذیرند. )مصباح  جامعه تأثیر می یگذاری و فرهنگ شوند. سوم، از نظام ارزش می

ان ی( در م97، ص6، ج 5798، یرازی)مکارم ش یو معنو یهای ماد م در پیوند با ناهمگونیین کرآقر
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از شما را  یرتبه بعض  ... َوَرَفَع َبْعَضُکْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَیْبُلَوُکْم ِفي َما آَتاُکْم...فرماید:  ها می انسان
ه وجود ین آیدر ا (.565ه ی)انعام، آ« دیازمایها ب ن تفاوت رتبهید تا شما را در ایگردان یگریباالتر از د

ن پرسمان یز در پیوند با ایگر نیای د ق شده است. در آیهیها تصد ان انسانیحاالت و مراتب گوناگون در م
ر یتفس ن دری(. مفسر54ه ی)نوح، آ« دیهای مختلف آفر شما را به گونه ؛َوَقْد َخَلَقُکْم َأْطَواًرا: فرماید می

اند که مراد از آن، ناهمگونی در سن، جنس، رنگ،  ان داشتهیه یاد شده است، بیهای گوناگونی که در آ گونه
های گوناگون در  ن افراد در جامعه به سبب سازهی(؛ بنابرا556، صق 5483، یجاه، مقام و...است. )ذهب

ن خداوند متعال ی(. همچن555، ص5795، یآمل یگیرند )جواد یکتایی قرار نمی یگاه اجتماعیمنزلت و پا
ْرِض َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُکْم َوَأْلَواِنُکْم ِإنَّ ِفي َذِلَك : فرمایند گر مییای د در آیه

َ
َماَواِت َواْْل َوِمْن آَیاِتِه َخْلُق السَّ

هم به های سرشتین و  هم به ناهمگونی ییه از سوین آیدر ا. (77ه ی)روم، آ آلَیاٍت ِلْلَعاِلِمین
های بهنجار و نابهنجار است اشاره شده است )مصباح  آزرده از سازه ش دلیهایی که کم و ب ناهمگونی

ت شناخته شده یبه رسم یهای اسالم در آموزه یهای اجتماع ن ناهمگونیی(؛ بنابرا759ص ،5739 ،یزدی
در پیوند با  یکرد که حتن نکته را گوشزد ید ایز بایپیش از هر چ یهای اجتماع است. بسته به ناهمگونی

توانند کارایی داشته  ها می ت آنها، انسانیفیدارند، در ک یهایی که سراسر وجه سرشتین و جبر ناهمگونی
 یرا ط یکسانیهای بهنجار ویژه و  نمونه زادروز کودك، گام ی(. برا765، ص5739، یزدیباشند )مصباح 

ت یی ترب ها، سازه ن گامیگیرد؛ اما در چگونگی ا ار نمیار افراد قریی اخت ها در گستره ن گامیکند که ا می
ها قابل انگاشت است و در  انسان ین نکات برایت در ایگر تربیای د دارد. به گفته یژه و جدیکارآمدی و

و  یکه سراسر اعتبار ییهستند و چه آنها یمه اجتماعیبهنجار و ن که نیمه ییها، چه آنها گر ناهمگونیید
ترین  از برجسته یکین اساس یپذیر است. بر ا امکان یت آنها از راه اولیمر ترباند، ا قراردادی

راستی  به یهای اجتماع است. نقش یهای اجتماع فه و نقشی، ناهمگونی در وظیهای اجتماع ناهمگونی
های  ی هنجارها و ارزش های گوناگون و بر پایه هستند که از افراد در ایستار یا یهای رفتار چشمداشت

هستند که  ییرفتارها یهای اجتماع گر نقشیای د (. به گفته78، ص5773رود )کوئن،  معه انتظار میجا
های جامعه، آن  دهند که فرهنگ و ارزش انجام می یك جایگاه منزلتیشناساندن خود در  یافراد جامعه برا

، 5775کند )کوزر،  میداند و آنها را فروزش  سته مییسته و بایها را شا ها و انگیزه رفتارها، نگرش
 یها و هنجارها ارزش یریادگیاین است که  یهای اجتماع ی ارزشمند در پیوند با نقش (. نکته735ص

ن معنا که کودکان از راه ییابد. به ا شدن تحقق می یند اجتماعیدر فرآ یهای اجتماع وابسته با نقش
ها  گوناگون را پاسخ درخور دهند و نقش یهای اجتماع توانند چگونه رفتار کردن در بافت می یپذیر جامعه

گر در پیوند با یی د (. به گفته743، ص5773،ینیلیم دیند )تینما یرا درون یهای اجتماع و چشمداشت
بسته  ییو آشنا یهای نابهنجار، آگاه های بهنجار و چه متأثر از سازه چه متأثر از سازه یهای اجتماع نقش

 یشود و سپس او آنها را درون شدن به کودك آموخته می یند اجتماعیرآاز ف یسان بخش ها، به ن نقشیبه ا
گیرد )کوئن،  ن کمتر مورد نگرش و آموزش قرار مییوالد یاز سو یی کنون سازد. کاری که در دوره می
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ی  درباره یهای اجتماع نقش یپذیر ن به جامعهیاز والد یاریای که بس گونه (؛ به78، ص5773
ن کار، دیرکرد در بلوغ یا یامد منفیدهند که پ ت و نگرورزی نشان مییکمتر حساس یلیفرزندانشان، خ

شوند؛ اما  های سپرده شده، کمتر دچار چالش می نقش یرا افراد هماره در اجرایشان است؛ زیا یاجتماع
ئن، گرفته باشد )کو یافته و شکل ای پرورش شان تا اندازهیت اید شخصیبا یهای اکتساب در پیوند با نقش

)خانه،  یت انسانی، تربیاز اندیشمندان اسالم ینکه در نگاه برخیتر ا (. نکته برجسته74، ص5773
، 5775، یعیا کم اثر کند )رفیو  یهای بهنجار )وراثت( را خنث تواند نقش سازه می یمدرسه، اجتماع( حت

است،  یهای اجتماع گونینکه کودك قادر به درك ناهمیی اطاعت با نگاه به ا رو در دوره (؛ ازاین567ص
های گوناگونی از  بایستگی دارد. نمونه یوابسته با بلوغ اجتماع یکردن هنجارها یت دلخواه و درونیترب

ان شده یب ییو روا یهای قرآن در آموزه یهای اجتماع های هماهنگ به فراخور ناهمگونی در نقش آموزش
ت یریو مد یا نقش سرپرستی( و 74ه ی)نساء، آ تیهای مردانه را قوام از نقش یکیم یاست. در قرآن کر

( گوشزد 777ه یت )بقره، آیشان را در تداوم نسل و تربیهای زنان، سهم ا کند و در پیوند با نقش مطرح می
کردن آنها اشاره شده؛  ین در درونیت نقش والدیفیها و ک ن ناهمگونییز به ایات نینماید. در روا می

طفال ِبَصالِح آباِئِهم»نقل شده است:  که از امام کاظم یتیازجمله روا
َ
 ق، 5487،ی)مجلس «ُیحَفظ اْل

از  یکیشود.  ن نگاهداشته مییوالد یتهایت رفتار کودکان در اثر صالحین روای(. در ا776، ص67ج 
و  یاست که فرزندان از راه همانندساز یهای اجتماع ن، انجام درست نقشیوالد یهای رفتار شایستگی

ی  شایسته یانجام و اجرا یین راه توانایگیرند و از ا ( آنها را فرامی49، ص5779، ی)شرف یریالگوگ
 یت اجتماعین در پیوند با تربیکنند. در فراروی اگر والد ل خانواده را کسب مییو تشک یهای اجتماع نقش

نقش، تعارض نقش و... شده  یینداشته باشند و برای نمونه دچار جابجا یهای رفتار فرزندان شایستگی
ای، پدر نقش مادر و  کنند. اگر در خانواده جاد مییفرزندان خلل و کاستی ا یند بلوغ اجتماعیباشند، در فرآ

را پدر و مادر ی(؛ ز77، ص5797، یشوند )جان بزرگ فا کند، فرزندان دچار چالش مییمادر نقش پدر را ا
ف پدر را جبران کند، هم نقش یکند وظا که تالش می یی خود را دارند. مادر های ویژه ك نقشیهر 
ك مادر ینقش  یکند. برعکس اگر پدر را ویران می یدهد و هم نقش پدر را خوب انجام نمی یمادر

شناختی  را در نظام روان یگاه پدریکند و هم جا را سست می یرد، هم نقش مادریمهربان را به خود گ
ند ی، چه دختر چه پسر در فرآین کودکانین چنی(؛ بنابرا77، ص5797، یکند )جان بزرگ کودك لزران می

پذیر  ای شایسته جامعه خود به گونه یهای اجتماع را در نقشیشوند؛ ز دچار چالش می یبلوغ اجتماع
ی انجام نقش و نظم دادن به  وهی، شیفرهنگ ینکه تعهدات فرزندان بسته به رمزهایتر ا  اند. برجسته نشده

ی  ن جستار در وهلهی( که ا537، ص5737گیرد )ترنر،  ی بلندمدت شکل می وسویهعواطف، در کنش د
ی دوم همساالن و نظام  گران برجسته و در وهلهین را همچون دینخست ارزش خانواده و بویژه والد

گاه کردن ا یعنیفرزندان؛  یت اجتماعیآموزش و پرورش را در ترب  ی، اخالقیهای اجتماع شان به ارزشیآ
د بتوان گفت که در ین دیدگاه شای(. از ا5-79، ص5795، ینماید )پناه ان مییب یهای اجتماع و نقش
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 یبرا یها و هنجارها، در این صورت نخستین گام عمل ی ارزش بر پایه یپذیر صورت تحقق دلخواه جامعه
گامی که در  یعنی(؛ 97-97، ص4، ج ییل خانواده خواهد بود )طباطبای، تشکیت جمعیراهیابی به هو

 (.98، ص5797، یشود )فوالد دست ازدواج در جامعه تأیید می به یآن بلوغ اجتماع

 های اجتماعی آشنایی با مهارت .5-2
و  یش فرزند، مانع درونیرش و گراینکه بر سر راه شناخت، پذیبه سبب ا یآموزش در گام کودک

(. 57، ص5773کند )عالسوند،  می هرخنفرزند  یهای وجود ترین الیه وجود ندارد، در ژرف یرونیب
 فباَدرُتَك ِباْلَدِب َقبَل أن َیقُسَو َقلُبَك...»...فرماید:  میالبالغه به فرزندشان  نهج 75ی  ر در نامهیحضرت ام

ش باال همچون کانون یقلب در فرما «ت گردد.ت تو اقدام کردم، قبل از آنکه قلب تو سخیبه ترب
، یجانیدارد )آذربا ییرش باالیحالت نخستین خود، استعداد پذشناخت، عواطف و احساسات در 

آموزش  ید آن را براین بایرومند زمانی است که والدین باورپذیری نی( که ا36، ص5488،یشجاع
، چشمداشت یو اجتماع یرا با رشد جسمانیبه فرزندان خود مغتنم شمارند؛ ز یهای زندگ مهارت

 یپذیرند به سبب زندگ ای که آنها می گونه یابد، به ش مییوان افزاجامعه و خانواده از فرد نوجوان و ج
و  یاجتماع یند و در چارچوب هنجارهایمند نما ش را کرانیهای خو از دلبستگی ید بخشیبا یاجتماع

را فرا نگرفته باشند و  یهای درست رفتار که شیوه ین راستا نوجوانانیرند. در ایقرار گ یگروه
در راستای برابرسنجی خود با خانواده و جامعه، کسب نکرده باشند، دچار  های بایسته را مهارت
، 5799، یو... خواهند شد )احمد ی، انحرافات اجتماعیهایی چون دیرکرد در بلوغ اجتماع آسیب

گیرند، در رویارویی  را فرامی یهای اجتماع که مهارت یها نشان داده است، کودکان (. پژوهش54ص
 ی(. برا55، ص5799 ،یکنند )احمد تر عمل می تر و ماهرانه تیتر، باکفا منطقی یهای زندگ با چالش

ش یافزا یشود و در بزرگسال کسب می یی کودک ها در دوره دیکرد در ارضای خواسته یینمونه توانا
ط یوظیفه در شرا ن قدرت انجامی، همیی بلوغ اجتماع های برحسته از ویژگی یکیراستی  یابد. به می
 (.55، ص5799، یدرنگ است )احمد ت بایتقو

گران، حل چالش، یپیوند با د ییای از رفتارها همچون توانا ی گسترده دامنه یهای اجتماع مهارت
(؛ اما آنچه در پیوند با بلوغ 547، ص5797، یو... است )جان بزرگ یتیریگیری، خود مد تصمیم
کنشی شایسته در جامعه  و هم یزندگ لیتشک یبرا یهای اجتماع فرزندان ارزش دارد، مهارت یاجتماع

ند یگیری است که در فرآ ، داشتن قدرت تصمیمیهای برجسته در زندگ از مهارت یکینمونه  یاست. برا
دهد که  اسالم آموزش می یامبر گرامیباره خداوند متعال به پ نیشود. در ا می یدرون یت اجتماعیترب

خو و  ، با آنان نرمیبه برکت رحمت اله»فرماید:  که می چناند. یگیری نما تصمیم یتیفیچگونه و با چه ک
شدند. پس از آنان درگذر  رامون تو پراکنده مییگمان از پ ، بییدل بود و اگر تندخو و سخت یپرمهر شد

را یبر خدا توکل کن؛ ز یم گرفتیشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیو برا
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آید  گر به دست مییات دیه و آین آی( از ا9/55ه یعمران، آ )آل« دارد ن را دوست میکنندگا خداوند توکل
گاه د کنشگرانه و بر پایهیگیری با که تصمیم جایگاه باشد که  یابیق و ارزیاز حقا یی مشورت و آ

، 7، ج 5735، یهمدان ینیدهد )حس امبر رحمتش آموزش میین مهم را به پیخداوند متعال ا
نده با یو درست کودکان، که در آ یهای منطق تصمیم یریادگیرسمان در پیوند با ن پی(. ا744ص

ب و محاسن، یازمند آموزش و نشان دادن معایشوند، ن روبرو می یدر زندگ یهای سخت و مهم لحظه
رو  (؛ ازاین786، ص5797انا، یو...به دست خانواده است )مار یك پرسمان در زندگیزان کارآمدی یم
را  یهای اجتماع که مهارت ینیاز آمادگی در جامعه است. کودکان ، پیشیهای اجتماع مهارت یریادگی

را از خود  یاز سازگار ییی جامعه و تراز باال را در گستره یگیرند، پیوندهای مستحکم اد مییخوبی  به
ند آموزش یی اطاعت فرآ رو در دوره (؛ ازاین577، ص5797نصرآباد،  یدهند )محمد نشان می

آهستگی مورد نگرش و  د بهی( با73، ص5797، یبه دست خانواده )جان بزرگ یهای اجتماع مهارت
گاهی قرار گ نکه نسل جوان بتواند در یا یگر برایی د برسند. به گفته یرد تا فرزندان به بلوغ اجتماعیآ

ام دارد و در ان که سودمندی عینیشیپ یها و باورها ها، مهارت ها، ارزش بزنگاه با آن بخش از دانش
حساب  معقول به یکارآمد است آشنا شود و آنها را در مدت یان از هر دسته و صنفیآدم یت زندگیفیک

 یریادگیآموزش و  یبرا یعنیاتخاذ شود؛  یر مقتضید تدابیب و از آن خود کند بای، تصویابیخود ارز
آمیز است،  موفقیت یاجتماع یك زندگیکه شرط داشتن  یو اجتماع یهای فرهنگ آن بخش از سرمایه

که نتوانسته باشند  ی(. فرزندان46، ص5796، یده شود )شکوهیشیر اندیریزی و تدب د از پیش برنامهیبا
های  ها و توانایی ند و به امیال، دلبستگیینما یرا در خود درون یو اجتماع یهای اخالق ن سرمایهیا

ل خانواده، یجامعه نداده باشند، در تشک یقو اخال یهماهنگ با نظام ارزش یش شکل و ساختمانیخو
 شوند. ده دچار دیرکرد و چالش مییچیدر اجتماع پ یو زندگ یکسب بلوغ اجتماع

 گیری نتیجه

است.  یوابسته با بلوغ اجتماع یها و هنجارها رش ارزشیی اطاعت آماده پذ کودك در دوره
ای مورد نگرش و  گونه دوران اطاعت و تأدیب را بهد ین پرسمان، باین امر با فهم ایهای کارآمد در ا سازه

را یرند؛ زیی شایسته فرا گ را به گونه یهای اجتماع ها و مهارت ریزی قرار دهند تا فرزندان نقش برنامه
 یف اجتماعیها و وظا بسته به مسئولیت یی جوان شود تا فرزندان در دوره ن دو زمینه سبب مییا یریفراگ
گر ین امر ازدواج بهنگام جوان و پذیرش دیامد مثبت ایند. پیمند عمل نماای توان گونه ش بهیخو

وابسته با  یت نشوند و هنجارهایاست. در فراروی اگر فرزندان توانمند ترب یهای اجتماع مسئولیت
ان ینده در میشان آموزش داده نشود، کودك در آیدرستی به ا به یهای اجتماع نقش و مهارت یفایا

و  ین روی احساس ناتوانیدرستی انجام دهد و از ا تواند کارش را به نمی یهای اجتماع سازمانها و  گروه
 یابد. حقارت در وجود او گسترش می
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