
خود اجتماعی ما
تعامل تشکل با تشکل اسالمی

بایسته های تشکل )7(

//// سید مهدی موسوی
ــماره  ــن ش ــد. در ای ــه ش ــخن گفت ــواده س ــا خان ــامی  ب ــکل اس ــل تش ــارۀ تعام ــین درب ــمارۀ پیش ــاره: در ش اش
ــن  ــس از روش ــتار، پ ــن نوش ــه ای ــود. در ادام ــه می ش ــامی  پرداخت ــکل اس ــا تش ــواده ب ــل خان ــوۀ تعام ــه نح ب
ــود و توضیح  ــه می ش ــوان پرداخت ــودک و نوج ــی ک ــت اجتماع ــرورت تربی ــه ض ــت، ب ــف تربی ــاد مختل ــردن ابع ک
ــار  ــودک در کن ــی ک ــت اجتماع ــی  را در تربی ــش مهم ــال، نق ــای همس ــکل ها و گروه ه ــه تش ــود ک داده می ش
ــود. ــاره می ش ــز اش ــا نی ــه آنه ــه ب ــد ک ــا می آی ــده خانواده  ه ــه عه ــی ب ــن رو وظایف ــت. ازای ــد داش ــواده خواه خان



نیاز فرزندان به تربیت جامع
ــواده   ها و والدین باید مباحثی را دربارۀ نحوۀ  خان
ــا عملکرد خود  ــود بدانند تا ب ــت فرزندان خ تربی
ــانند. نکتۀ مهم در  ــه فرزندان خویش ضرر نرس ب
رسالت تربیتی خانواده این است که والدین نباید 
ــوند که در  ــئله دچار افراط و تفریط ش در این مس

ــه فرزندان  ــت موجب ضرر زدن ب نهای
خویش می شوند. همچنین تشخیص 
و  ــدان  فرزن ــای  نیازه از  ــه  واقع بینان
تفکیک میان نیازهای واقعی از کاذب 
ــان اهم و مهم، از  ــذاری می و اولویت گ
بایسته های والدین است. شتاب زدگی 
ــای دوران  ــل در برآوردن نیازه و تعجی
رشد، به همان میزان زیان آور است که 

تأخیر در برآوردن آنها.
ــا، فرزندان خود را  برخی از خانواده  ه
ــاحتی  ــودات تک ُبعدی و تک س موج
ــا را به ُبعد مادی  ــور می  کنند و آنه تص
ــد. این  ــمانی محصور می کنن و جس
ــد  ح در  را  ــی  تربیت ــالت  رس ــراد،  اف

ــادی محدود  ــمانی و رفع نیازهای م تربیت جس
می دانند. همچنین بسیاری از خانواده ها، فقط 
ــود توجه  ــی فرزندان خ ــد علمی  و تحصیل ــه ُبع ب
ــغل  ــان در آینده بتوانند ش می  کنند تا فرزندانش
مناسبی کسب کنند. این والدین، فرزندان خود 
ــی می کنند و  ــودات یادگیرنده تلق ــًا موج را صرف
ــد علمی  و  ــازی برای رش ــالت خود را زمینه س رس

تحصیلی فرزندان خود می دانند. این گونه افراد 
ــدان خود می گویند: »ما همۀ  که همواره به فرزن
ــو را فراهم می کنیم تا  ــادی و رفاهی ت نیازهای م
ــوی«، در واقع  ــگاه بش درس بخوانی و وارد دانش
به فرزندان خود می  گویند: »عاِلم باش، نه آدم«؛ 
زیرا دانش آموزی و دانش جویی یکی از ابعاد مهم 
انسانی است. اگر کسی فقط در مسیر 
علمی  رشد کرد و دانشمند یا مخترع 
ــان ناقص و ضعیفی  ــد، انس خوبی ش
است؛ چراکه در ابعاد مختلف حیات 
ــت. حیات و  ــد نکرده اس انسانی رش
ــد و پرورش ابعاد  زندگی، نیازمند رش

دیگر وجودی انسان است. 
و  ــدی  تک ُبع ــودات  موج ــدان  فرزن
ــتند؛ بلکه عاوه بر  تک ساحتی نیس
ــی، دارای قابلیت  ها  ــمی  و علم جس
ــتند که  ــتعدادهای فراوانی هس و اس
ــت  برخی از مهم ترین آنها عبارت اس
از: ُبعد مذهبی، اجتماعی، سیاسی، 
ــن ابعاد و اکتفا به  هنری. غفلت از ای
تربیت جسمی  یا علمی ، قطعًا موجب ضرر و زیان 
ــدران و مادران باید از  ــت. پ کودکان و فرزندان اس
ــه فرزند خود فرمود:  لقمان حکیم بیاموزند که ب
ُمنَکِر  َه َعنإْ الإْ ُروِف َوانإْ َمعإْ ُمرإْ ِبالإْ

إْ
اَة َوأ ِقمإْ الصاَّ

َ
»َیا ُبَنیاَّ أ

ُموِر؛ َوال 
ُ
ِم األ َصاَبَك ِإناَّ َذِلَك ِمنإْ َعزإْ

َ
ِبرإْ َعَلی َما أ َواصإْ

ِض َمَرحًا ِإناَّ  رإْ
َ
ِش ِفی األ اِس َوال َتمإْ َك ِللناَّ رإْ َخداَّ ُتَصعِّ

ِیَك  ِصدإْ ِفی َمشإْ َتاٍل َفُخوٍر؛ َواقإْ َه ال ُیِحبُّ ُکلاَّ ُمخإْ اللاَّ

ف���رزن���دان م��وج��ودات 
تک ساحتی  و  تک ُبعدی 
بر  ع��الوه  بلکه  نیستند؛ 
دارای  علمی،  و  جسمی  
استعدادهای  و  قابلیت ها 
فراوانی هستند که برخی 
عبارت  آنها  مهم ترین  از 
مذهبی،  ُبعد  از:  اس��ت 
سیاسی،  اج��ت��م��اع��ی، 
هنری. غفلت از این ابعاد 
و اکتفا به تربیت جسمی  
موجب   

ً
قطعا علمی ،  یا 

و  کودکان  زی��ان  و  ضرر 
فرزندان است.
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ُت  ــَواِت َلَصوإْ صإْ
َ
نَکَر األ

َ
ــَك ِإناَّ أ ِت ــضإْ ِمنإْ َصوإْ ُض َواغإْ

ــا دار و به کار  ــرك من، نماز را برپ َحِمیِر؛1ای پس الإْ
پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار، و بر آسیبی 
که بر تو وارد آمده است شکیبا باش. این ]حاکی [ 
ــت. و از مردم ]به  ــو در[ امور اس ــزم ]و اراده ت از ع
ِنخوت [ ُرخ برمتاب، و در زمین خرامان راه مرو که 
ــت نمی دارد و در  ــنِد الف زن را دوس خدا خودپس
ــته  ــِن خود میانه رو باش، و صدایت را آهس راه رفت

ساز، که بدترین آوازها بانگ خران است.« 
از الگوی تربیتی لقمان برداشت می شود که توجه 
ــته  های مهم  ــد مذهبی و اجتماعی از بایس به ُبع
ــت. اقامه نماز، مظهر دین داری  تربیت آدمی اس
ــروف و نهی از  ــر به مع ــت، اما »ام ــت اس و عبودی
ــالت اجتماعی انسان است و امر  منکر« نماد رس
ــر« و »میانه روی«  ــی در جامعه نیازمند »صب و نه
ــاش در همۀ  ــر الزمۀ عزم و ت ــت؛ چراکه صب اس
امور است. اگر به منشور جامع تربیتی اسام که 
ــه 31 نهج الباغه امیرالمؤمنین7 تبلور  در نام
ــت، خوب دقت شود، مشاهده می شود  یافته اس
ــه همۀ ابعاد تربیتی  ــه آن معّلم بزرگ، چگونه ب ک
فرزندانش توجه داشته و راجع به همۀ امور زندگی 
راهکارهای کلی و اساسی ارائه کرده و هیچ بعدی 
ــطحی از امور زندگی را  از ابعاد وجودی و هیچ س

مغفول نگذاشته است.

تربیت اجتماعی فرزندان
ــالت اصلی خانواده ها،  یکی از وظایف مهم و رس
ــت اجتماعی  ــدان و تربی ــردن فرزن ــی ک اجتماع

ــب را درک  ــر خانواده ای این مطل ــت. اگ آنان اس
ــرد که باید برای تربیت فرزندان اقدامات جدی  ک
ــت که تربیت اجتماعی فرزندان  کند و اگر دانس
ــت اجتماعی و  ــرای تربی ــت، ب ــروری اس ــر ض ام
ــات الزم را نیز  ــری فرزندان خود اقدام جامعه پذی

انجام خواهد داد.
ــان،  ــت که به انس ــدن فرآیندی اس اجتماعی ش
ــط  ــی رواب ــه و چگونگ ــی در جامع ــای زندگ راهه
ــای اجتماعی را  ــل و نهاده ــا عوام ــی ب اجتماع
ــان را در جهت انجام  ــوزد و ظرفیت های انس می آم
وظایف فردی و مسئولیت  های اجتماعی توسعه 
می بخشد.2 در فرآیند اجتماعی شدن، فرد باید 

بتواند:
ــرای زندگی در جامعه  ــای ضروری را ب - مهارت  ه

فرا بگیرد؛
- به نحو صحیحی با دیگران ارتباط برقرار کند؛

ــی جامعه را در ذهن  ــها و اعتقادات اساس - ارزش 
خود متمرکز کند؛

ــود را در اجتماع  ــای خ ــع نیازه ــیوه  های رف - ش
بشناسد.3

و  ــدان  فرزن ــردن  ک ــی  اجتماع در  ــا  خانواده  ه
آماده سازی آنان برای حضور در اجتماع و پذیرش 
مسئولیت های اجتماعی، نقش مهمی  بر عهده 
دارند. به عبارت دیگر در مراحل اولیه اجتماعی 
ــواده رفتار و حس  ــن و اعضای خان ــدن، والدی ش
ــطه آموزش  ها و رفتارهای  هویت کودک را به واس
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اجتماعی شدن فرآیندی است که به 
و  جامعه  در  زندگی  راه های  انسان، 
چگونگی روابط اجتماعی با عوامل و 
و  می آموزد  را  اجتماعی  نهادهای 
جهت  در  را  انسان  ظرفیت های 
انجام وظایف فردی و مسئولیت های 

اجتماعی توسعه می بخشد

59

ــاس  خود، قالب  ریزی و برنامه  ریزی می  کنند و کودک نیز براس
ــت، با پیرامون  ــه متعلق به خانواده اس ــن حس هویتی ک همی
ــه ارتباط برقرار  ــه تدریج که با جامع ــراوده می کند. اما ب خود م
ــود و به مرور  می کند، تغییراتی در حس هویتی او ایجاد می ش
ــتقال و تفّرد در او شکل می گیرد و  ــاس مجزا بودن، اس احس
ــرد و آرام آرام  ــر گروه های بیرون از خانواده قرار می گی تحت تأثی
ــتقال هویتی در او شکل می گیرد و نوجوان  خودمختاری و اس
در پی خودشکوفایی، کسب استقال، قدرت مشارکت، رقابت 
ــایرین برمی  آید. در این حالت، ساختار خانه و  و همکاری با س
خانواده نقش تعیین کننده ای دارد. اگر ساختار خانواده بسیار 
صلب و سخت باشد که هیچ تغییر هویتی و آزادی عملی را برای 
فرزند برنتابد و والدین مقررات شدیدی را بر فرزند خود تحمیل 
کنند، میان فرزند و والدین شکاف ایجاد می شود. خانواده باید 
ــتقال و آزادی نوجوان را به طور کنترل شده فراهم  ــتر اس بس
ــه از همۀ جهت  ــت ک ــد؛ چراکه کودِک ایمن، کودکی نیس کن
محیطش امن باشد و به تعبیر دیگر، در یک محیط گلخانه ای 
ــه توانایی  ــت ک ــردد. بلکه کودک ایمن کودکی اس قرنطینه گ
تحمل نامایمات و برخورد با ناامنی ها، مشکات و سختی  ها را 
داشته باشد و اگر ناامنی را احساس کرد، درست تصمیم بگیرد 

و کار صحیح را انجام دهد.
ــر مترقبه،  ــوادث غی ــختی  ها، ح ــا، س ــگاه، بحران  ه ــا این ن ب
ــتی ها، قهرها، آزمون و خطاها، شکست ها و پیروزی ها،  دوس
ــتند که اگر کودک در معرض آنها قرار بگیرد  فرصت هایی هس
ــت و پنجه نرم کند، موجب  ــتی و به تدریج با آنها دس و به درس
ــب مهارت های مواجه با  ــتعدادها و کس ــکوفایی اس رشد و ش
امور اجتماعی و حوادث غیر قابل پیش بینی می شود؛ اموری 
ــان نیست و انسان ناخودآگاه و غیر  که همیشه در اختیار انس



اختیاری در آینده با آنها مواجه می شود. از این رو 
لقمان حکیم به فرزندش آموزش صبر می دهد و 
ــی اجتماعی و مواجهه با امور  ــوازم زندگ آن را از ل
َصاَبَك 

َ
ِبرإْ َعَلی َما أ ــمارد: »َواصإْ و پدیده  ها بر می  ش

ــیبی که بر تو  ُموِر؛4  و بر آس
ُ
ِم األ ــنإْ َعزإْ ــَك ِم ِإناَّ َذِل

وارد آمده است شکیبا باش. این ]حاکی [ از عزم 
ــت  ــت« از این آیه برداش ــور اس ــو در[ ام ]و اراده ت
می شود که اصل مسئولیت بر مقاومت انسان در 
برابر محیط و تأثیرگذاری او بر وضعیت پیرامونی 
استوار است؛ لذا قبل از پذیرش مسئولیت  های 

رسمی  و بزرگ در اجتماع، باید مقاومت 
مواجهه با وضعیت را در فرزند افزایش 
ــی باید تمرین کار اجتماعی،  داد. یعن
و  ــئولیت پذیری  مس ــداری،  وظیفه م
ــی و راحت طلبی  دوری از منفعت طلب
ــای رها  ــد. اما این به معن ــته باش داش
ــت؛ زیرا که  ــردن کامل فرزندان نیس ک
ــرل و  ــدون کنت ــد ب ــن نمی توانن والدی
ــه حمایت و  ــردن منطقی، ب محدود ک

ــد. ادای وظایف  ــی فرزندان خود بپردازن راهنمای
والدین مستلزم برخورداری از مراقبت، راهنمایی 

و کنترل متناسب است.5

نقش گروه  ها و تشکل ها در فرآیند تربیت اجتماعی
انسان برای تربیت اجتماعی، نیازمند قرار گرفتن 
ــی و ارتباط با  ــف محیط ــای مختل در وضعیت ه
ــد مهار ت های  ــت تا بتوان ــان های متعدد اس انس

مواجهه با افراد گوناگون و وضعیت های مختلف، 
ــی و اضطراری را  به خصوص وضعیت های بحران
ــارهای  ــب کند تا بتواند در آینده در برابر فش کس
ــتادگی کند  ــختی های روزگار ایس اجتماعی و س
ــته  ــا جامعه آن و افراد داش ــازنده  ای ب و تعامل س
باشد. به خصوص که براساس روان شناسی دوران 
ــتقال، خودیابی،  ــال اس ــوان به دنب بلوغ، نوج
ــت.  ــاالن و... اس ــاری، محّبت به همس خوداظه
ــت؛ بلکه  ــایرین نیس ــان، مجزا و منفک از س انس
عضوی از اجتماع است که با گروه  های اجتماعی 
در کنش و واکنش است. بدین جهت، 
نیمه دیگر فرد، خود اجتماعی انسان 

است.
ــی در کتاب   خواجه نصیر الدین طوس
ــت  تربی ــش  بخ در  ــری  ناص ــاق  اخ
ــر اوالد( به این  ــت و تدبی فرزند )سیاس
ــی از تربیت  ــه تأکید دارد که بخش نکت
ــد تا  ــودک باید در بیرون از منزل باش ک
ــنا شود. او  ــختی های مختلف آش با س
با الهام از سّنت تربیتی ایرانیان قدیم می نویسد: 
ــم بوده است که  فرزندان را در  »ملوک فرس را رس
میانۀ َحشم و خدم تربیت ندادی، بلکه با ثقات به 
طرفی فرستادندی تا به درشتی عیش و خشونت 
نمودن در مآکل و مابس برآید و از تنّعم و تجّمل 
ــت. و در  ــهور اس ــان مش حذر نماید. و اخبار ایش
ــای دیلم را عادت همین بوده است  ــام رؤس اس
ــاد کرده آمد،  ــی که بر ضّد این معانی که ی و کس

 انسان، مجزا و منفک 
از سایرین نیست؛ بلکه 
عضوی از اجتماع است 
ک���ه ب���ا گ���روه  ه���ای 
و  کنش  در  اجتماعی 
بدین  اس��ت.  واکنش 
جهت، نیمه دیگر فرد، 
انسان  اجتماعی  خود 

است.
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ــوار بود،  ــول ادب برو دش ــد، قب تربیت یافته باش

خاصه چون سّن در او اثر کند«.6
ــس از  ــمندان، پ ــیاری از اندیش ــاد بس ــه اعتق ب
خانواده، گروه  های همسال و تشکل های مردمی 
ــدن  ــر را در اجتماعی ش ــش و تأثی ــن نق  مهم تری
ــن امر، در دوران  ــودکان و نوجوانان دارند که ای ک
ــد.7 در  ــوغ، به اوج اهمیت و تأثیر خود می رس بل

ــاخته  ــکل ها که عمدتًا س گروه ها و تش
ــت و دارای  ــال اس ــراد همس ــت اف دس
ــنی  ــری، فرهنگی و س ــتراکات فک اش
ــی را  ــتند، فرد اجازه می یابد نقش هس
ــازی در آن نقش،  ــرد و با ب به عهده گی
ــب تجربه  ــتر و کس به خودآگاهی بیش
ــد. همچنین  ــت پیدا کن عمیق تر دس
ــخصیت خود  ــد ش می تواند ضمن رش
ــا  ارزش ه و  ــا  ــارات، هنجاره انتظ ــا  ب
و  ــاط  ارتب ــی،  اجتماع ــای  نقش ه و 
ــتری برقرار سازد. بدون  سازگاری بیش
تجربۀ کاِر گروهی، شخصیت فرد، رشد 
نمی کند؛ زیرا بخش عمده ای از فرآیند 
اجتماعی شدن، توسط )خود را در آینه 

جمع دیدن( صورت می  پذیرد. افراد در مواجه با 
دیگران، انجام کنش ها و دریافت واکنش ها، تصویر 
ــی مواجه با اجتماع و  ــبی از خود و چگونگ مناس
پدیده های اجتماعی را کسب می کنند. ازاین رو 
ــودک با  ــعه روابط اجتماعی ک ــرای توس تاش ب
ــاالن و عضویت او در گروه ها و تشکل  های  همس

ــال و انجمن های مختلف، یکی از راه  های  همس
ــف  ــدن کودک و کش مهم و مؤثر در اجتماعی ش
ــان  ــای پنه ــف زوای ــه و کش ــتعدادهای نهفت اس
ــی و  ــوغ اجتماع ــه بل ــود و او را ب ــود او می ش وج
ــخصیت  ــد همه جانبه ش ــی عاطفی و رش پختگ
ــادۀ پذیرش  ــه این ترتیب آم ــازد. ب نزدیک می س

مسئولیت های اجتماعی می  گردد.

اهمیت تشکل اسالمی در فرآیند تربیت
ــادق7  ص ــام  ام کام  در  ــه  چنانک
ــف والدین  ــی از وظای ــت، یک آمده اس
ــت که توجه  ــال فرزندان این اس در قب
ــد فرزندان آنها به کجا می  روند: »َو  کنن
َتَضُعُه َموِضعا َحَسنا«.8 به تعبیر خواجه 
ــانی  ــی، با چه کس ــن طوس نصیرالدی
ــد.  ــدن می کنن ــی ش ــن اجتماع تمری
روشن است که باید به »ثقات« اعتماد 
ــر کجا  ــه ه ــد را ب ــوان فرزن ــرد و نمی ت ک
ــپرد.  ــی س ــرد و به هر کس ــکلی ُب و تش
ــامی؟  ــکل اس چه جمعی بهتر از تش
ــاس مبانی و اهداف  تشکلی که بر اس
ــد فردی و اجتماعی شکل  اسامی در جهت رش

گرفته است.

وظیفه خانواده در قبال تشکل اسالمی
ــد  را در رش ــکل  ــت تش ــواده  ای اهمی ــر خان اگ
ــداف و  ــد و به اه ــود فهمی ــد خ ــۀ فرزن همه جانب
ــدا کرد،  ــامی  اعتماد پی ــکل اس برنامه های تش

یا  ان��ح��راف  چنانچه 
مشکلی در کار تشکل ها 
و  ن��وج��وان��ان  رف��ت��ار  و 
از  می بینند،  جوانان 
ف����ش����ار، اج���ب���ار، 
انتقاد  و  دهن کجی 
پرهیز  مذمت  و  صرف 
کنند و ضمن شناسایی 
های  دغدغه   و  نیازها 
راه  ج�����وان،  ن��س��ل 
و  صحیح  م��واج��ه��ه 
متناسب با انحرافات و 

اشتباهات را بیابند.



وظایفی دارد:
1. به فرزندان خود اعتماد کنند و به آنها استقال 
ــا بتوانند عضو  ــد تا آنه ــب را بدهن و آزادی متناس

تشکل شوند و در برنامۀ آن نقش ایفا کنند.
ــوی و مالی  ــری، معن ــکل از لحاظ فک ــه تش 2. ب
کمک کنند؛ البته بدون منت بیشتر تشکل های 
ــه  ــتند و ب ــا هس ــوش و خودکف ــامی، خودج اس
دولت ها یا گروه ها و احزاب سیاسی و بنگاه های 
ــه  بلک ــتند؛  نیس ــل  وص ــادی  اقتص
براساس ایمان مقدس و دغدغه الهی 
دور هم جمع شده اند تا عاوه بر رشد 
ــامی  فردی، برای تحقق اهداف اس
ــند.  ــامی  بکوش ــی جامعه اس  و تعال
و  ــاک  پ ــی  مال ــای  ــن رو کمک ه ازای
ــت والدین، موجب دلگرمی  بدون مّن
 فرزندان و پشتوانه فعالیت های تشکل 

اسامی  است.
ــتقیم در  ــن تا حد ممکن از دخالت مس 3.  والدی
ــد اگر نظری  ــعی کنن ــکل بپرهیزند و س امور تش
ــتقیم، به مسئوالن تشکل  دارند، به طور غیر مس
ــند همۀ  ــته باش انتقال دهند. البته انتظار نداش
پیشنهادهای آنها اجرایی شود؛ چراکه تشکل  ها 
ــات، وضعیت و برنامه  های خود،  با توجه به امکان
ــتند که ممکن است  دارای محدودیت  هایی هس

والدین از آنها بی اطاع باشند.
چنانچه انحراف یا مشکلی در کار تشکل  ها و رفتار 
ــار، اجبار،  ــان می بینند، از فش ــان و جوان نوجوان

ــرف و مذمت پرهیز کنند  ــی و انتقاد ص دهن کج
ــل  ــا و دغدغه  های نس ــایی نیازه ــن شناس و ضم
جوان، راه مواجهه صحیح و متناسب با انحرافات 

و اشتباهات را بیابند.9
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والدین تا حد ممکن 
مستقیم  دخالت  از 
تشکل  ام���ور  در 
سعی  و  بپرهیزند 
نظری  اگ��ر  کنند 
غیر  طور  به  دارند، 
به  م��س��ت��ق��ی��م، 
تشکل  مسئوالن 

انتقال دهند.
62


