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Abstract
Addressing the issue of cultural values as a type of social capital is one of the most fundamental
national and international issues. These cultural values require investment and strengthening of
the foundations of religious culture in religious societies. The best time to stabilize a religious
culture and turn it into an appropriate social capital is childhood (from birthday to 14 years old).
This period is a very good opportunity to stabilize cultural and social norms and values.
Meanwhile, by stabilizing a religious culture in childhood, religious teachings can provide upto-date methods to achieve social capital sustainable development. The present study was
descriptive-analytical in terms of the nature of the research and fundamental in terms of the type
of research. For this purpose, all relevant information was collected through library and
document analysis instruments and was analyzed using qualitative and rational analysis
methods. The obtained results revealed that religious teachings offer five methods based on
innate disposition in order to establish the religious culture of childhood, namely the provision of
a role model (modeling, de-modeling), the provision of spiritual reward by parents that leads to
emotional-social development, the introduction of non-corporal punishment considering
educational goals, the use of control measures to stabilize the process of social education and
social non-deviation via the development of the concept of controller, and the provision of social
skills training that includes altruism, observing others’ rights, faithfulness, humility, tolerance,
honesty, modesty and chastity.
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احمد صابریمجد ،1محمد ادیبیمهر ،*2حسن زارعیمتین

 .1دانشجوی دکتری ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 . 2دانشیار ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .3استاد ،دانشکدة مدیریت ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 9311/02/23 :ـ تاریخ پذیرش)9311/00/06 :

چکیده
مقدمه :بررسی موضوع ارزشهای فرهنگی به منزلة سرمایهای اجتماعی از مسائل مهم ملی و فراملی به حساب میآید .این ارزشهای
فرهنگی در جوامع دینی نیازمند سرمایهگذاری و تقویت بنیانهای فرهنگ دینی است .بهترین دوران برای تثبیت فرهنگ دینی و تبدیل
آن به سرمایة اجتماعی مطلوب دوران کودکی (آغاز تولد تا چهاردهسالگی) است .این دوران فرصتی بسیار مناسب برای تثبیت هنجارها و
ارزشهای فرهنگی و اجتماعی است .در این میان آموزههای دینی برای تثبیت فرهنگ دینی در دوران کودکی قابلیت ارائة روشهای
روزآمد را دارد تا به وسیلة آن توسعة پایدار سرمایة اجتماعی محقق شود .روش تحقیق :پژوهش حاضر به اعتبار ماهیت پژوهشی
توصیفیـ تحلیلی است و به لحاظ نوع پژوهش بنیادی به شمار میآید .از این رو ،همة اطالعات مرتبط با موضوع با ابزارهای سنجش
کتابخانهای و اسنادی گردآوری شد و سپس روش تجزیهوتحلیل کیفی و عقلی به کار رفت .نتایج :آموزههای دینی برای تثبیت فرهنگ
دینی در دوران کودکی پنج شیوه را مبتنی بر فطرت ارائه میدهد :شیوة ارائة الگو (الگودهی ،الگوزدایی) ،شیوة پاداش معنوی از سوی
والدین که منجر به رشد عاطفیـ اجتماعی میشود ،شیوة تنبیه غیربدنی با در نظر گرفتن اهداف تربیتی ،شیوة کنترلمداری برای تثبیت
فرایند تربیت اجتماعی و عدم انحراف اجتماعی با توسعه در مفهوم کنترلگر ،شیوة آموزش مهارتهای اجتماعی (شامل نوعدوستی،
رعایت حقوق دیگران ،وفای به عهد ،فروتنی ،بردباری ،راستگویی ،حیا و عفاف).

کلیدواژگان
تربیت اجتماعی ،توسعة پایدار ،دوران کودکی ،سرمایة اجتماعی ،فرهنگ دینی.

*
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مقدمه
توسعه در جهان امروز از موضوعات مهم بینالمللی و داخلی کشورهاست و هر کشوری بسته به
جایگاهش در فرایند توسعه با مسائل و مشکالتی مواجه است که برای حل آن همت میگمارد.
بنابراین ،توسعه پدیدهای فراگیر و جریانی عمومی است که از کشورهای موصوف به جهان سوم
گرفته تا کشورهای پیشرفته با آن درگیرند .امروزه سرمایة اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایة
فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا میکند و از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار توسعة پایدار محسوب
میشود .از این رو از نظر بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی و برنامهریزان راهبردی در فرض نبود
سرمایة اجتماعی سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند و بدون سرمایة اجتماعی پیمودن
راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود .برای دستیابی به توسعة پایدار
سرمایة اجتماعی نهادهای گوناگونی نقش دارند که یکی از آنها فرهنگ است

( Yamaguchi 2013:

 .)60فرهنگ ماهیتی دوسویه دارد؛ قابل یادگیری و یاددهی است (خاکباز  .)2 :1931نیز عامل اصلی
و برانگیزانندة همة فعالیتها به شمار میرود (ملکی  .)22 :1931جامعهشناسان بر اساس تحقیقات
خود روشهای تربیت فرهنگی را عاملی مؤثر در فرایند جامعهپذیری معرفی کردهاند و آن را به منزلة
سرمایهای اجتماعی مورد مطالعه قرار دادهاند (تاجبخش  .)11 :1933در تحقیقات دیگری نیز موفقیت
در توسعة پایدار سرمایة اجتماعی منوط به تربیت فرهنگی و ارائة شیوههای آموزشی دانسته شده
است (شارعپور  .)232 :1931برای تثبیت فرهنگ دینی به منزلة سرمایهای اجتماعی ،بهترین دوران
دورانِ کودکی است .زیرا این دوران زمان و فرصتی بسیار مناسب برای انواع یادگیریهای اجتماعی
است .در این دوران است که میتوان هنجارها و ارزشها را نهادینه و روند تثبیت ساختارهای
فرهنگی یک تمدن را پایهریزی کرد .دورکیم بر اساس تحقیقات خود اعالم کرده است تربیت و
فرهنگپذیری در کودک برانگیختن یک رشته حاالت جسمانی و عقالنی و اخالقی است که مختص
به اوست و او را برای زندگی در محیط و جامعه آماده میسازد (قاسمزادگان  .)14 :1931اتحادیة
بینالمللی پرورش نو تربیت و فرهنگسازی کودکان را فراهم کردن رشد و زمینهسازی بروز
تواناییهای آنها دانسته و نقش تربیت از کودکی را به منزلة یکی از عوامل تعیینکنندة تحول
اجتماعی مورد مطالعه قرار داده است (قاسمزادگان .)14 :1931
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اسالم ،در مقام دین کامل ،آیین الهی زندگی انسان است و باید از آموزههای اسالم به مثابة
منبعی ارزشمند و کارآمد برای استخراج و تبیین مفاهیم و مراحل و روشهای کاربردی تربیت
استفاده کرد .تقویت فرهنگ دینی برای جامعة کنونی از اهمیتی مضاعف برخوردار است .زیرا اوالً
فرهنگ و سنت این سرزمین با اسالم عجین شده و رنگوبوی دینی گرفته و ایجاد بنیانهای جدید
فرهنگی و تثبیت آن به منزلة سرمایهای اجتماعی در توسعة پایدار نقشی بسزا دارد ،ثانیاً حکومت
ایران بر مبنای اصول و معیارهای اسالم بنا شده و در سیاستگذاری باید مطابق ارزشها و
دستورهای دینی عمل کرد .در دنیای امروز ،با توجه به پیچیدگیها و تحوالت روزافزون ،پرورش
و تربیت فرهنگی کودکان برای نقشپذیری در جامعه با چالشهای فراوان مواجه شده است .عدم
توانایی نقشپذیری افراد ،عدم تطابق با هنجارهای ملی و مذهبی ،و همچنین بروز ناهنجاریهای
اجتماعی همانند پرخاشگری و بیمسئولیتی در قبال حقوق دیگران و تخریب اموال عمومی از
دغدغههای اساسی برنامهریزان آموزش و نظام حاکم بوده است (کاظمی  .)933 :1933عالوه بر آن
یکی از مفاهیم مهم و سیاستهای دهسالة کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیوههای
تقویت فرهنگ دینی بر اساس سند چشمانداز جمهوری اسالمی در افق  1111است (کانون
پرورش فکری  .)1931روش تحقیق در این نوشتار توصیفیـ تحلیلی و ابزار مورد استفاده
فیشبرداری و منابع کتابخانهای بود.
اهداف و سؤاالت پژوهش
توسعة پایدار فرایندی است که تحقق آن مستلزم سرمایة اجتماعی است که در بستر فرهنگی
مناسب و مساعد پدید میآید تا باورها و اعتقادات جامعه را با مبانی توسعه همسو و همساز کند.
این سرمایة اجتماعی در فرهنگ دینی از کودکی قابل دستیابی است و در این دوره است که
هنجارهای فرهنگی تثبیت میشود و میتواند به مثابة سرمایهای اجتماعی نقش خود را ایفا کند.
برای رسیدن به این مهم اتخاذ رویکردها و روشها مهم است .بر این اساس ،این پژوهش به این
پرسش اصلی پاسخ میدهد که روشهای تثبیت زیرساختهای فرهنگ دینی از دوران کودکی
(آغاز تولد تا چهاردهسالگی) به منزلة توسعة پایدار سرمایة اجتماعی چیست؟
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پیشینة نظری پژوهش
هاشمی و همکارانش در پژوهشی ،با عنوان «تأثیر فرهنگ در برنامهریزی درسی» ،که در سال
 1933به شیوة توصیفیـ تحلیلی انجام دادند ،به رابطة فرهنگ دینی و تعلیم و تربیت دانشآموزان
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که برنامههای آموزشی و تعلیم و تربیت به دلیل ارتباطی که با
عوامل اجتماعی و فرهنگی دارند باید بر اساس فرهنگ دینی و تعلیم و تربیت اسالمی باشند.
منوچهری و فراهانی در پژوهشی ،با عنوان «جغرافیا و توسعة پایدار؛ تحقق توسعة پایدار؛
اهمیت آموزشوپرورش (آموزش توسعهای)» ،که از نوع بنیادیـ کاربردی بود و با رویکرد
توصیفیـ تحلیلی در سال  1932انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که دستیابی به توسعة پایدار
اقتصادی و اجتماعی معطوف به آموزشوپرورش باکیفیت است.
رجبی و احمدی نیاسر در پژوهشی ،با عنوان «تهدیدات تربیت دینی کودک و ارائة راهکارهای
قرآنی و روایی» ،که به صورت توصیفیـ تحلیلی در سال  1933انجام دادند ،به آسیبهای تربیت
دینی در دوران کودکی پرداختند و عواملی همچون وراثت ،محیط ،منابع و محتوای تربیتی را در
تربیت دینی مؤثر معرفی کردند و به این نتیجه رسیدند که میتوان با اتخاذ سه شیوه کودکان را بر
اساس مبانی دینی تربیت کرد .1 :شیوههای زمینهساز ،مانند تغذیة حالل و ...؛  .2شیوههای ایجادی،
مانند محبت و ...؛  .9شیوههای اصالحی ،مانند پرهیز از عیبجویی کودکان و ...
روش و ابزار تحقیق
پژوهش حاضر به اعتبار ماهیت پژوهشی توصیفیـ تحلیلی و به لحاظ نوع پژوهش بنیادی به شمار
میآید .به این منظور همة اطالعات مرتبط با موضوع با ابزارهای سنجش کتابخانهای و اسنادی
گردآوری شد و سپس روش تجزیهوتحلیل کیفی و عقلی به کار رفت.
پیشینة تحقیق
سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی مفهومی در جامعهشناسی است که در تجارت ،اقتصاد ،علوم انسانی ،و بهداشت
عمومی جهت اشاره به ارتباطات درونگروهی و بینگروهی از آن استفاده میشود .اگرچه تعاریف
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مختلفی برای این مفهوم وجود دارد ،در کل ،سرمایة اجتماعی به نوعی عالج همة مشکالت جامعة
مدرن تلقی شده است

(1998: 15

 .)Portesسرمایة اجتماعی ،عالوه بر باال بردن کیفیت سطح

زندگی ،شیوهای است برای افزایش سطح رفاه اجتماعی در جامعه (

Seunghwan & Hyugjun

 .)2016: 2یکی از ابزارهایی که کنشگران برای رسیدن به اهداف خود در جامعه استفاده میکنند
روابط اجتماعی است .کنشگران با استفاده از روابط اجتماعی کنشهای خود را گسترش میدهند و
فعالیتهای ارتباطی خود را سرعت میبخشند و باعث نفوذ بیشتر در جامعه میشوند .نظریة
معاصر اجتماعی برای توصیف این روابط گسترده و کیفیت آنها از اصطالح سرمایة اجتماعی
استفاده کرده است .دیدگاههای مربوط به سرمایة اجتماعی بسیار وسیعاند .کلمن سازمان اجتماعی
را پدیدآورندة سرمایة اجتماعی میداند و سرمایة اجتماعی را بر حسب کارکرد آن تعریف میکند.
وی سرمایة اجتماعی را نه یک شیء واحد ،بلکه تشکیلشده از انواع پدیده های گوناگون معرفی
میکند که دو خصوصیت بارز در آن است؛ یکی اینکه جنبهای از ساخت اجتماعی است و دیگر
اینکه کنشهای مشخص افراد را درون ساختار تسهیل میکند (کلمن  .)111 :1933فوکویاما نیز در
سطح کالن و در ارتباط با رشد و توسعة اقتصادی به بررسی سرمایة اجتماعی میپردازد .وی
سرمایة اجتماعی را دارایی گروهها و جوامع تلقی میکند .از نظر او سرمایة اجتماعی متشکل از
دستهای از هنجارها با ارزشهای غیررسمی است که هر یک از افراد این دسته با همکاری بین
خود سهمی را ایفا میکند .وی نیز بر هنجارهای همیاری به منزلة شالودة سرمایة اجتماعی بسیار
تأکید میورزد (فوکویاما  .)13 :1933بر اساس دیدگاههای مطرحشده آنچه به نظر میرسد تعریف
متغیر سرمایة اجتماعی از مجموعهای از هنجارهای باارزش یک جامعه است.
دین اسالم و سرمایة اجتماعی

دین اسالم فقط به ابعاد زندگی فردی و خصوصی انسان نمیپردازد ،بلکه به ابعاد اجتماعی و
سیاسی زندگی آدمی نیز توجه میکند .با مراجعه به متون دینی و سیرة رهبران مذهبی و دیدگاه
اندیشمندان درمییابیم که دین اسالم به ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی نظر دارد .البته گام
نخستین برای بررسی حضور دین در اجتماع توجه بیشتر به حجم تعالیم فردی و اجتماعی دین در
ارتباط با ابعاد فردی وجود انسان است .امام خمینی(ره) در این زمینه میفرماید« :نسبت اجتماعات
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قرآن به آیات عبادی آن از نسبت صد به یک بیشتر است .از کتب حدیثی که حدود پنجاه کتاب
است سه یا چهار کتاب مربوط به عبادت است .مقداری هم مربوط به اخالقیات است .بقیه مربوط
به اجتماعیات ،اقتصادیات ،حقوق ،سیاست ،و جامعه است( ».خمینى .)11 :1933
بُعد اجتماعی از نظر اسالم مورد تأکید فراوان قرار گرفته و آموزههای فراوانی در این زمینه
وجود دارد .پرداخت خمس ،زکات ،صدقه ،صلة رحم ،و توجه به همسایگان از نمونههای این
توجه است .همچنین عبادتهایی همچون نماز جمعه ،نماز جماعت ،حج ،تأکید بر اجرای مناسک
به صورت دستهجمعی از این موارد است .با دقت در این آموزهها میتوان دریافت که نگاه اسالم
به مسائل اجتماعی به منزلة یک سرمایة اجتماعی است که سعی بر تقویت آن دارد .حضرت
رسول(ص) در این مورد میفرماید« :کسی که صبح را آغاز کند و به امور مسلمین بیاهمیت باشد از
ما نیست( ».حرعاملی  .)223 :1932از آیات و احادیث فراوان در خصوص حق همسایه و حق
مسلمان بر گردن مسلمانان دیگر و لزوم امر به معروف و نهی از منکر برمیآید که همگی
نشاندهندة تأکید اسالم بر امر جمعی و رسیدگی به امور دیگران است .آموزههای اسالمی
سفارشکنندة آن چیزی است که امروزه تحت عنوان سرمایة اجتماعی مطرح میشود .فعالیت دینی
و مراکز مذهبی چون مساجد با ارائة خدمات به مردم ،ایجاد وحدت و همبستگی بین آنها ،کمک
به تربیت و آموزش فرزندان و خانوادهها ،اطالعرسانی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی به افزایش
سرمایة اجتماعی در جامعه و رواج اعتماد بین مردم کمک میکنند.
اگر به شاخصهای سرمایة اجتماعی از نظر کلمن توجه کنیم درمییابیم که بسیاری از این
شاخصها با سفارشها و تأکیدات اسالم در رفتار با دیگران همخوانی دارد .کلمن یکی از اجزای
سرمایة اجتماعی را تعهدات و انتظارات میداند و به برگههای اعتباری اشاره دارد که افراد در ازای
خدمتی که به دیگران کردهاند در دست دارند تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنند و در مقابل
خدمتی از آنها بگیرند .اما در اسالم تأکید بر این است که ما به دیگران خدمت کنیم و پاداش آن
را از خداوند بگیریم .کلمن میگوید هر چه از این برگههای اعتباری درجشده در دست افراد
بیشتر باشد سرمایة اجتماعی بیشتر است .پس میتوان گفت اگر طبق دستور اسالم عمل شود،
سرمایة اجتماعی نزد مسلمانان بسیار زیاد است .شکل دیگری از سرمایه از نظر کلمن هنجارهاست
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که افراد را وادار میکند برای منافع عموم فعالیت کنند (کلمن  .)132 :1933حس همکاری و ایجاد
اعتماد میان تکتک افراد جامعه به طور منسجم از دیگر فواید سرمایة اجتماعی است (کریمی و
همکاران .)2 :1933
توسعة فرهنگ دینی

توسعه از مسائل بسیار مهم نیمة دوم قرن بیستم و از اشتغاالت فکری اساسی محققان و
دولتمردان در این دوران محسوب میشود (سریعالقلم  3 :1943و  .)3توسعه ،به منزلة یک مفهوم
متعالی ،دستاورد بشری و پدیدهای چندبعدی است و فینفسه یک مسلک به حساب میآید .توسعه
به دلیل اینکه دستاورد انسان محسوب میشود در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است و
بر تحول ارگانیک داللت دارد .هدف از توسعه ایجاد زندگی پرثمری است که توسط فرهنگ
تعریف میشود .بنابراین ،توسعه دستیابی فزایندة انسان به ارزشهای فرهنگی خود است .بر اساس
این تعریف ،طبعاً توسعه از مقولة امور فرهنگی به شمار میآید (نظرپور  )4 :1933و پایدار بودن
فرهنگ به معنای ایستایی آن نیست ،بلکه منظور پویا بودن فرهنگ است (.)Bossel 2001: 4
توسعة پایدار ،1که از دهة  1331بر آن تأکید شد ،جنبهای از توسعة انسانی و در ارتباط با نسلهای
آینده است و هدف آن پرورش قابلیتهای انسانی است .توسعة پایدار ،به مثابة یک فرایند ،اساس بهبود
وضعیت و رفع کاستیهای اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته را فراهم میآورد و باید موتور محرکة
پیشرفت متعادل و متناسب و هماهنگ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همة جوامع و بهویژه کشورهای
در حال توسعه باشد (ازکیا 11 :1931؛ ضرابی و همکاران .)23 :1931
برای فرهنگ 2تعاریف گوناگون و متعدد و در مواردی متعارض ارائه شده است .گاه فرهنگ در
یک معنای وسیع ،که مترادف با تمدن است ،به کار میرود و شامل محصول تالش فکری و عملی
انسان میشود و گاه در معنایی در برابر تمدن استفاده میشود و منظور از آن محصوالت غیرملموس
انسان است؛ از قبیل هنر ،ادبیات ،آرا و عقاید فلسفی و اقتصادی ،و  .)Herskovits 2011: 3( ...اما ،در
این نوشتار منظور از فرهنگ همان است که انسانشناسان از آن به منزلة عامل تعیینکننده و اصلی
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رفتار آدمی نام میبرند (مونتیپالمر و همکاران  )11 :1943که از همین زاویه تعاریف بسیاری برای
تبیین واژة فرهنگ ارائه شده و از مجموع همة این تعاریف میتوان نتیجه گرفت فرهنگ مجموعة
ارزشها و هنجارها و نظام اعتقادات یک جامعه است که اوالً برخوردار از وحدت تألیف باشد ،ثانیاً
در سطح جامعه نسبتاً عمومیت پیدا کند و اکثریت مردم آنها را بپذیرند ،ثالثاً برای اعتقاد پیدا کردن
به این باورها به روش استداللی عمل نشود (عظیمی  .)33 :1931بنابراین ،فرهنگ آن نظام اعتقادی
مشترک میان افراد یک قوم است که مبنای عمل آنها در نظام اجتماعی قرار میگیرد و فرهنگ دینی
مجموعة تالشهای صورتگرفته برای فهم دین است که منتج به شبکهای از اعتقادات ،باورها،
خواستهها ،گرایشها ،هنجارها ،و ارزشها میشود (مطهری ،بیتا.)31 :
یونسکو توسعة فرهنگی را اینگونه معرفی میکند :توسعه و پیشرفت زندگی در یک جامعه با
هدف تحقق ارزشهای فرهنگی به صورتی که با واقعیت کلی توسعة اقتصادی و اجتماعی
هماهنگ شده باشد .آنچه امروزه نظر غالب محققان است اهمیت و جایگاه ویژة عوامل فرهنگی
در فرایند توسعة پایدار است (کریمی  .)12 :1932همانطور که در تعریف فرهنگ گذشت ،منظور
آن نظام اعتقادات و باورها و ارزشهای جامعه است که عامل اصلی و تعیینکنندة رفتار آدمی
است .در این صورت فرهنگ هم میتواند زمینههای الزم را برای توسعه فراهم آورد و فرایند آن را
تسهیل کند و هم میتواند به مثابة مانعی سر راه توسعه باشد (ریچارتی .)44 :1943
در جدیدترین تئوریهای مدرنیزاسیون ،توجه به سنتها مورد تأکید قرار گرفته و از توسعه بدون
امعان نظر به سنتهای انباشتهشدة جامعه نهی شده است .چون جز شکست حاصلی ندارد .دین
مربوط به مرحلة خاصی از زندگی انسان نیست و دوران آن سپری نشده است .فرهنگ دینی مبتنی بر
سنتهای درست با توسعه به معنای ادامة روند تمدنسازی نهتنها تعارض ندارد ،بلکه برانگیزانندة
توسعة پایدار است .زیرا دین شکل خامی از جامعه را به لحاظ مادی ترسیم نمیکند (مطهری :1931
 )113و با هر شکلی از روابط اجتماعی حاصل از زندگی جمعی ،اعمّ از شبانی یا کشاورزی یا
صنعتی یا  ،...سازگار و قابل انطباق است .خداوند اسالم را بر مبنای فطرت آدمی قرار داده است.
یکی از نیازهای مهم بشر ،که فطری است ،نیاز مادی است که بتواند به وسیلة آن به تکامل روحی و
معنوی برسد که این نیاز بر اساس توسعة پایدار محقق میشود (مصباحیزدی  .)193 :1931بنابراین،
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توسعة فرهنگی به معنای کنار گذاشتن سنتهای گذشته نیست .چون سنتها مجموعهای از
تجربههای یک جامعه است که از متراکم شدن عناصر فرهنگی شکل میگیرد و توسعة فرهنگی به
معنای رشد و گسترش آن است .فرهنگ دینی ،که بر مبنای انباشت تجربههای جامعة دیندار به
وجود آمده است ،میتواند توسعه پیدا کند و بر اساس نیازهای نو بازسازی شود و کنترل مؤثری بر
محیط اجتماعی اعمال کند (توسلی 193 :1933؛ ازکیا و غفاری .)13 :1932
کودک

اولین مرحلة زندگی انسان پس از متولد شدن دوران شیرخوارگی است .رشد جسمی و بیولوژیک
کودک در این دوره از اهمیت فراوان برخوردار است .پس از این دوره وارد دورة طفولیت میشود
که از آن به دوران کودکی یاد میشود .دوران کودکی بر اساس نظر روانشناسان به دو دوران
آغازین و میانه تقسیم میشود .دوران آغازین از هنگام تولد تا هفتسالگی را دربرمیگیرد که در
این دوران تربیت او در کانون خانواده و مهد و پیشدبستان صورت میپذیرد و دوران میانه از
هفتسالگی تا حدود دوازده سیزده سالگی را شامل میشود که دوران بلوغ کودک است .در این
مرحله است که فرایند اجتماعی شدن کودک شکل میپذیرد و این فرایند متأثر از فرهنگ خاص
آن اجتماع است .نوع نگاه به کودکان از منظر فرهنگی و اجتماعی و فرهنگپذیری آنها با توجه به
سرمایههای اجتماعیشان اهمیت این دوره را دوچندان میکند .در این مرحله رویکردهای هر
فرهنگ در ایجاد ساختارهای فهم و درک کودک متفاوت است ( .)Collins 2019: 3رویکرد برخی
از فرهنگها مانع رشد درک و شعور کودک میشود و باعث میشود کودک نتواند در مرحلة بعدی
زندگی خود ،که دوران نوجوانی است ،شکوفا شود .رشد و بالندگی کودک در این مرحله در مقام
یک موجود انسانی مبتنی بر رعایت خصوصیات اجتماعی و فرهنگی است .در این دوره ،کودک
یکی از اجزای سرمایة اجتماعی است و برای تقویت بنیان فرهنگ که همان هنجارها و
روشهاست میتوان از کودکی زمینة الزم را برای توسعة سرمایههای اجتماعی به وجود آورد
(رضایی اصفهانی  .)93 :1939هنگامی که کودک به سوی این هنجارها برود و نظام اعتقادات و
باورها و ارزشهای جامعه شکل بگیرد و عامل اصلی و تعیینکنندة رفتار آدمی شود ،فرهنگ هم
میتواند زمینههای الزم را برای توسعه فراهم آورد و فرایند آن را تسهیل کند (عبدلی .)112 :1933
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کودک از دیدگاه اسالم

بر اساس آیات قرآن شروع دورة کودکی از زمان بسته شدن نطفه است (حج2 /؛ مؤمنون11 /؛ نور
 .)23قرآن کریم برای پایان این دوره سه تعبیر به کار برده است :بلوغ الحلم ،بلوغ النکاح ،بلوغ
أشد (نور23 /؛ کهف32 /؛ حج :2 /فساء4 /؛ انعام122 /؛ یوسف22 /؛ اسراء21 /؛ احقاف12 /؛ نمل/
 .)44با توجه به این تعبیرات میتوان گفت قرآن سن مشخصی را برای پایان این دوران ذکر نکرده
است .اما ،در موضوع پایان کودکی ،بلوغ و رشد جسمی و عقلی را نشانة پایان این دوره دانسته
است .در روایات نیز به سن خاصی از کودکی اشاره نشده است و مراحل تربیت کودک سه مرحله
(ص)

معرفی شده است .مثالً بر اساس تعبیر پیامبر

هفت سال اول مرحلة سیادت کودک ،هفت سال

دوم مرحلة فرمانبرداری و تعلیمپذیری کودک ،هفت سال سوم مرحلة نظرخواهی از کودک و
مشورت با اوست (حرعاملی  .)133 :1932بر اساس تحلیل آیات و روایات میتوان گفت دوران
کودکی قبل از سن بلوغ است که با تولد آغاز میشود و تا چهاردهسالگی ادامه پیدا میکند که این
دوران مورد مطالعه در این پژوهش است (حیدری و رمضانی .)1 :1931
یافتههای تحقیق
انسانها دارای طیفهای وسیعی از صفات و رفتارهای و شخصیتهای متفاوتاند و از آنجا که
روشهای مندرج در قرآن و روایات موفقترین و کارسازترین روشهایی است که برای جامعة
انسانی به ارمغان آورده شده است پرداختن به این روشها که باعث تقویت و نهادینه شدن
هنجارها و ارزشهای فرهنگی میشود باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
الگودهی و الگوزدایی مبتنی بر فطرت

الگو به معنای نمونه است (عمید  .)122 :1223در روانشناسی اجتماعی به کسی که کودکان از
رفتار او تقلید میکنند الگو گفته میشود و خاستگاهی فرهنگی دارد (ساروخانی  .)411 :1931بنا
بر دیدگاه نظریهپردازان یادگیری ،یادگیری اجتماعی از راه مشاهده و تقلید و الگوبرداری انجام
میپذیرد و پایدارترین نوع یادگیری به حساب میآید (اولسون و هرگنهاین .)31 :1933
روش الگویی یکی از روشهای تربیتی است که مبتنی بر فطرت انسانی است (ملکوتیفر .)3 :1933
از آنجا که انسان بنا بر فطرت خود میل به کمال دارد و از نقص منزجر است ،اسوهها و الگوها نقش
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فراوانی در تربیت و تثبیت جنبههای فرهنگی و اجتماعی و عاطفی و اخالقی کودک دارند .انسان همواره
به دنبال مطلوب خود میگردد و سعی میکند در همة جنبههای زندگی خود شبیه او شود .آموزههای
دینی دو شیوة الگودهی و الگوزدایی را مبتنی بر فطرت آدمی ارائه میدهند (دلشاد تهرانی .)1 :1933
در الگوپردازی ،دین اسالم الگوهای مثبت واقعی را به طور صریح معرفی میکند یا در ضمن
داستان قرآنی الگوسازی میکند .نقل داستانها و سرگذشت پیامبران الهیـ همچون حضرت
نوح(ع) ،ابراهیم(ع) ،یوسف(ع) ،و ...ـ نمونههایی از روش الگودهی ضمنی است .از موارد صریح
(ع)

شیوة الگودهی معرفی حضرت ابراهیم

(ص)

و پیامبر

در مقام الگوست« :بهیقین برای شما در

ابراهیم و کسانی که همراه اویند الگویی برای پیروی نیکوست( ».ممتحنه )1 /و «بهیقین برای شما
(ع)

در فرستادة خدا الگویی نیکو برای پیروی است( ».أحزاب .)21 /امیرالمؤمنین

در رابطه با

الگوگیری از پیامبر(ص) چنین میفرماید« :برای تو کافی است نبی خدا(ص) را الگوی خود قرار دهی
 ...پس به پیامبر(ص) پاک و حسن اقتدا کن( ».تمیمیآمدی .)923 :1944
اسالم در کنار الگودهی از روش الگوزدایی که مبتنی بر ترسیم شخصیتهای منفور و گمراه
است بهره میجوید؛ طوری که نگرشی منفی در ارتباط با آنها به وجود میآورد .قرآن کریم در
آیات فراوانی از پیروی از افراد کوردل نهی میکند« :ما پدرانمان را بر آیینی یافتیم و قطعاً از آنها
پیروی میکنیم( ».زخرف .)29 /بر اساس بررسی منابع اسالمی میتوان گفت الگوزدایی به اندازة
الگودهی اهمیت دارد« :آگاه باشید  ...هرگز باتقوا نخواهید بود ،مگر اینکه بیتقوایان را بشناسید».
(مجلسی .)943 :1111
روش الگویی از روشهای مهم یادگیری اجتماعی کودک است .دانشمندانی همچون کلبرگ،
الینز ،و بندورا این روش را مهمترین عامل رشد اجتماعی کودک برشمردهاند (

Kohlberg 1963:

.)15; Ellis 1964: 17; Bandura: 1996: 1210
تحقیقات نشان میدهد هفت سال اول زندگی کودک از مراحل مهم شکلگیری شخصیت
اجتماعی کودک است .تقلید و شبیه شدن به الگو اساس یادگیری در این مرحله است که طرز
سخن گفتن ،راه رفتن ،رفتار کردن را از والدین و آشنایان و مربی و معلم خود میآموزد و شاکلة
شخصیت و شالودة وجودی خود را سامان میدهد (رضایی اصفهانی .)211 :1939
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آموزههای اسالمی دایرة وسیعی را برای تبعیت از الگو قائل است و آن را محدود به کانون
خانواده یا مربی و معلم نمیداند .دوستان و همبازیهای کودک تأثیری فراوان و نقشی بسزا در
(ص)

رشد و شکلگیری فرهنگ دینی کودک بر عهده دارند .پیامبر

میفرماید« :انسان بر مرام و

مذهب و روش دوست و همنشین خود خو میگیرد( ».کلینی  .)32 :1912ابن سینا بر آن است که
آموزش باید به صورت گروهی باشد و بر این موضوع تأکید میکند که کودکان از یکدیگر
الگوبرداری میکنند .دانشآموز باید با همساالن خود ،که اصیلاند و بهنیکی آداب و عادات
پسندیده را رعایت میکنند ،معاشرت کند .زیرا در این شرایط کودک از همساالن خود فرامیگیرد
و تالش میکند از آنها پیشی بگیرد (پژوهشکدة حوزه و دانشگاه  :1931ج .)33 ،2
شیوة الگویی در دورة قبل از دبستان کارآتر است و نقشی مؤثرتر برای نهادینه کردن ارزشها و
هنجارها ایفا میکند و باعث تثبیت فرهنگی کودک میشود .بر اساس آموزههای اسالمی ،باید الگو
و ضدالگو بر اساس درک کودک شکل بپذیرد و کودک به وسیلة این نحوة ادراک در زمینة الگو یا
ضدالگو بودن والدین و معلمان و دوستان شناخت پیدا کند تا دچار تضاد الگویی نشود .هرچند
انسان در همة ادوار زندگی خود همواره در حال تقلید کردن است ،در سنین یکسالگی تا
ششسالگی این غریزه شدت بیشتری دارد .عالوه بر این ،تقلید در این دوره بدون آگاهی و درک
درست صورت میگیرد (زارعیان .)4 :1931
پاداش معنوی

دومین شیوة مؤثر در تربیت و تثبیت فرهنگ اجتماعی و نهادینه کردن هنجارهای فرهنگی کودک با
هدف رسیدن به توسعة پایدار سرمایة اجتماعی شیوة تشویق و پاداشهای معنوی است .به منظور
تثبیت یک رفتار و هنجار درست این شیوه در برانگیزاندن شخص برای تکرار آن مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)Renzetti 2012: 78فطرت هر انسان کمالجو و دوستدار قدردانی و گرفتن پاداش است
و این روش برای تقویت رفتار و نهادینه شدن آن در کودک نقشی بسزا دارد (انارینژاد .)9 :1934
روش پاداش معنوی مبتنی بر ایجاد رغبت و انگیزه در آدمی با بهکارگیری آدابی موجب شکوفا شدن
استعدادها و رشد اجتماعی کودک میشود (حیدری و رمضانی .)3 :1931
قرآن کریم به توجه عاطفی (نگاه محبتآمیز ،لبخند ،و هر گونه احساس تأیید در برابر کار
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نیک) بسیار تأکید کرده است« :و اخفض جناحک لمن اتّبعک من المؤمنین( ».شعراء)212 /؛ و بال
عطوفت و فروتنی خود را برای کسانی از مؤمنان که از تو پیروی میکنند بگستران.
امروزه تحقیقات متعدد روانشناسان نیز تأیید میکنند که رشد عاطفیـ اجتماعی حوزة خاصی
از رشد کودک است که باید به آن توجه کافی شود .این رشد یک فرایند تدریجی و تلفیقی است
که از طریق آن کودکان توانایی درک و مدیریت احساسات و ایجاد روابط معنادار با دیگران را به
دست میآورند .این نیاز عاطفی میتواند به وسیلة مربیان و پدر و مادر برآورده شود و هنگام
موفقیت به مثابة پاداشهای معنوی به کودکان داده شود (.)Darling 2020: 30
آموزههای اسالمی نیز پیش از همه بر لزوم رشد عاطفی کودک سفارش میکند .در سیرة عملی
پیامبر(ص) و امامان(ع) موارد فراوانی از توجه ایشان به رشد عاطفی در این دوران وجود دارد (مطهری
 221 :1942ـ  .)221در روایتی پیامبر(ص) میفرماید« :کودکان را دوست داشته باشید و به آنها محبت
کنید( ».کلینی  )13 :1912و در روایت دیگری امام صادق(ع) میفرماید« :خداوند به واسطة مهربانی
بسیار انسان به فرزندش به او مهربانی میکند( ».کلینی  .)21 :1912در مواردی بسیار و موقعیتهای
گوناگون پیامبر(ص) به بوسیدن کودک توصیه کرده و فرموده است« :بوسیدن کودک از سوی والدین
موجب جلب پاداش الهی میشود و شاد کردن او موجب میشود که خداوند در قیامت والدین را
شاد کند( ».کلینی  .)13 :1912بر اساس بررسی روایات اسالمی میتوان گفت که هرچند پاداشهای
مادی مورد تأیید آموزههای اسالمی است ،پاداشهای معنوی در دوران کودکی از اهمیت بیشتری
برخوردار است .این پاداش معنوی بر اساس اقتضای این دوره به صورت عاطفی از سوی والدین و
مربیان صورت میپذیرد که رشد عاطفیـ اجتماعی کودک را در پی دارد.
تنبیه

از دیگر شیوههای کاربردی در فرایند تربیت فرهنگی از دوران کودکی نهادینه کردن ارزشهای
فرهنگی به منظور رسیدن به توسعة پایدار سرمایة اجتماعی به وسیلة روش تنبیه است .در تربیت
اجتماعی روش تنبیه برای جلوگیری از خطای انسان است و نوعی ایمنسازی در برابر اشتباه
اوست .تنبیه به معنای بیدار کردن و آگاه و هوشیار ساختن و ادب کردن است و روشی است برای
شکوفایی استعدادها و فرهنگپذیری کودک (رضایی اصفهانی  .)221 :1939روش تنبیه منحصر در
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ضرب و شتم بدنی نیست .در اصل بهکارگیری روش تنبیه هیچ گونه تردیدی نیست .اما ،در کیفیت
آن جای سخن است .بر اساس تحقیقات بهعملآمده کودکانی که کار اشتباهی انجام دادهاند خود را
مستحق تنبیهات غیربدنی میدانند؛ همانند قهر ،تندی ،مؤاخذه شدن .اما ،هیچگاه پذیرای تنبیه بدنی
نیستند ( .)Sanapo & Nakamura: 2011:39; Nixon & Halpanny 2010: 2بنا بر نظر اندیشمندان
تربیتی ،تنبیه هنگامی اخالقی است که به حُسن رفتار کودک لطمهای وارد نسازد و کیفیت آن در
حاالت مختلف متفاوت است؛ مثالً در زمانی که کودک دروغ میگوید از مناسبترین تنبیهها
برخورد سرد یا نگاهی مؤاخذهآمیز یا نادیده گرفتن خواستههای اوست (کانت .)191 :1932
هرچند ائمه هیچگاه کودکان و خدمتکاران خود را تنبیه نمیکردند ،در منابع اسالمی روایاتی
وجود دارد که در هفت سال دوم کودکی کتک زدن با هدف تربیت ،آن هم به منزلة راهکار تربیتی،
مجاز دانسته شده است .امیرالمؤمنین

(ع)

میفرماید« :به آموزگار خود بگویید اگر برای ادب کردن

شما بیش از سه ضربه زند ،قصاص میشود( ».حرعاملی  .)932 :1932آموزههای دینی بر این
موضوع تأ کید دارند که اصل اولیه در تربیت بر روش تنبیه بدنی نیست و جز در موارد ضرورت،
آن هم با شیوهای خاص ،صورت نمیپذیرد .امام موسی کاظم(ع) به یکی از اصحابش ،که از رفتار
فرزندش به ستوه آمده بود ،فرمود« :او را نزن؛ مدتی که طوالنی نباشد با او قهر کن( ».مجلسی
 .)33 :1111به نظر میرسد ،با توجه به رشد اجتماعی کودکان در این عصر و مبتنی بر روایاتی که
بر استفاده از شیوههای روزآمد تربیت داللت دارد ،میتوان گفت نباید از تنبیه بدنی استفاده کرد.
امیرالمؤمنین

(ع)

میفرماید« :فرزندان خود را به عادات و آداب خود مجبور نکنید .زیرا آنها برای

زمانی غیر از زمان شما خلق شدهاند( ».ابن ابی الحدید  .)243 :1111بنابراین یکی از عوامل مهم
تربیت اجتماعی کودک و رسیدن به اهداف تربیتی و نهادینه کردن هنجارها و زدودن رفتارهای
نادرست و تثبیت فرهنگ اجتماعی در او روش تنبیه غیربدنی است (مکارم شیرازی .)122 :1931
کنترلمدار

چهارمین روش از شیوههای کاربردی در فرایند تربیت فرهنگی کودک کنترل است که به منزلة
راهکارهای نظارتی برای کنترل اجتماعی به کار میرود .خودکنترلی حالتی درونی در فرد است که
بدون نظارت عامل بیرونی وظایف خود را انجام میدهد (الوانی  .)191 :1933یکی از راههای مهم
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پیشگیری از انحراف درونی کردن ارزشها و هنجارهای پذیرفتهشدة یک جامعه است که تثبیت
این هنجارها و ارزشها از کودکی در توسعة پایدار سرمایة اجتماعی نقشی بیمانند دارد؛ طوری که
جامعهشناسان بر آناند بین میزان فرهنگپذیری و کاهش میزان انحراف و جرم در یک جامعه
رابطة مستقیم وجود دارد و یکی از علل افزایش میزان انحراف فرهنگپذیری ناقص افراد است.
زیرا فرد بعد از پذیرش هنجارها ،بدون تأمل و تفکر ،رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه از روی
ترس از مؤاخذة دیگران که نوعی نظارت بیرونی تلقی میشود ،بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی
ناخودآگاه انجام میدهد .از این رو ،جامعهشناسان شکلگیری و ساخت شخصیت فرد را متأثر از
فرهنگپذیری و جامعهپذیری میدانند و میگویند« :از مهمترین نتایج جامعهپذیری ایجاد
شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر ،احساس ،و عمل است که همگی ویژگیهای یک فرد
محسوب میشوند( ».رابرتسون .)112 :1931
نظریة کنترلمدار ریشة هنجارشکنی فرهنگی و اجتماعی افراد را فریب خوردن و عدم همراهی
با جامعه میداند و به هر میزان که افراد توسط نهادهای نظارتی جامعه به صورت رسمی و
غیررسمی و درونی و بیرونی کنترل نشوند انحراف اجتماعی شکل میپذیرد (قاسمی .)39 :1931
با توجه به گستردگی روابط اجتماعی ،مهمترین کنترل رسمی از انحرافات اجتماعی را خانواده بر
عهده دارد و با توجه به تحوالت آزادیگرایانة این عصر دیگر کنترلهای غیررسمی اثربخش
نیستند (ولد و همکاران  .)243 :1933کنترلمداری در نهاد خانواده به دو صورت درونی و بیرونی
است .در صورت پیوند افراد خانواده در عقاید ،همکاری ،پیمان ،و وابستگی کنترل درونی صورت
میپذیرد (صدیق سروستانی  )22 :1933و در صورت پیوند افتراقی فرد از طریق کنش دوسویة
اجتماعی که در گروه دوستان وجود دارد ،کنترل بیرونی اتفاق میافتد که نقش خانواده در این
کنترل از اهمیت باالیی برخوردار است (گیدنز .)911 :1933
آموزههای دینی برای مقابله با انحرافات اجتماعی کودکان دامنة شیوة کنترلمدار را وسیعتر
میداند .در این طرز فکر ،خداوند بینندة همة رفتارهای کودک است و به همة رفتارهای اجتماعی
او علم دارد« :هر جایی که باشید خدا همراه شماست و به هر کاری دست زنید بیناست( ».حدید/
 .)1مبتنی بر منابع دینی ،نهاد خانواده نقشی ویژهتر از سایر موارد کنترلگر دارد .قرآن میفرماید:
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«ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خود و خانوادهتان را از آتش دوزخ نگه دارید( ».تحریم .)4 /در
تفسیر این آیه روایت شده است« :ابوبصیر از امام صادق(ع) پرسید :چگونه خانواده را باید از آتش
نگه داشت؟ فرمود :آنها را به انجام آنچه خدا فرمان داده است فرمان دهى و از آنچه خدا منعشان
فرموده است منع کنى .اگر از تو اطاعت کردند ،آنان را از آتش حفظ کردهاى و اگر نافرمانیات
کردند ،تو وظیفهات را انجام دادهاى( ».ابنشعبه  .)293 :1933در آموزههای اسالمی نظارت بر
رفتار و کردار اعضای خانواده از باب امر به معروف و نهی از منکر الزم است .این دعوت به نیکی
و بازداشتن از بدی شامل هر یک از دو نحوة کنترل درونی و برونی کودک میشود و نهاد خانواده
وظیفه دارد نقش کنترلی خود را در رفتارهای اجتماعی کودک اجرا کند .تشویق به شرکت در
مراسم مذهبی برای رشد اجتماعی کودک و ممانعت از رفتن او به محیطهای نامناسب از جمله
نقشهای نظارتی و کنترلی خانواده برای تقویت فرهنگ اجتماعی است.
آموزش مهارتهای اجتماعی

آموزش مهارتهای اجتماعی پرکاربردترین ابزار فرایند اجتماعی شدن است و موجب درک
ارزشهای اجتماعی و پایبندی به آن در توسعة پایدار سرمایة اجتماعی است (.)Rashid 2010: 69
مهارتهای اجتماعی به معنای فراگیری رفتارهایی است که فرد را بر تعامل مثبت قادر میسازد
(& Swangler 2017: 9

 .)Littleآموزش این مهارتها سبب میشود کودکان در موقعیتهای

اجتماعی رفتارهای تعاملی مطلوبی را که ریشه در بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد انجام
دهند .کمک به دیگران و شرکت در کار گروهی از این موارد است (گرمارودی و وحدانینیا
 .)113 :1932مهمترین مرکز آموزش مهارتهای اجتماعی در دوران کودکی خانواده است .این
نهاد به منزلة اولین محیط اجتماعی کودک وظیفة آموزش این مهارتها را برای فرهنگپذیری و
اجتماعی شدن کودکان بر عهده دارد

(.)Gurbuz & Kiran 2018: 95

یکی از راههای انتقال و آموزش این مهارتها به صورت آموزش زبانی و کالمی است که
میتوان گفت خانواده در دوران کودکی اول بهتنهایی این نقش را ایفا میکند و در دوران دوم
کودکی نیز اگرچه سایر نهادهای آموزشی میتوانند این نقش را ایفا کنند ،همچنان نقش خانواده و
والدین بیبدیل است (.)Gokel & Dagli 2017: 7365
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دورة آموزش و تعلیم است .در این مرحله آموزش

مهارتهای اجتماعی مبتنی بر آموزههای دینی برای تثبیت فرهنگ دینی و تبدیل آن به یک سرمایة
اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است .بر اساس آموزههای دینی تعلیم و آموزش کودکان
مسئلهای غریزی نیست که والدین بدون آموزش به آن دست زنند ،بلکه تربیت دینی کودک برای
ورود به عرصههای اجتماعی نیازمند آموزشهای کافی است .آموزههای دینی نیز فطری بودن این
آموزههای اجتماعی را در تربیت دینی کودک مورد توجه قرار داده است .پیامبر(ص) میفرماید« :هر
نوزادی با فطرت خدایی به دنیا میآید و پرورش مییابد( ».مجلسی  :1111ج .)231 ،9
هنجارهای اجتماعی همانطور که به وسیلة الگوی رفتاری قابل انتقال است قابلیت آموزش
کالمی و مفهومی نیز دارد .آموزههای دینی ،مبتنی بر فطرت ،آموزش این مهارتها را ضروری
میداند:
ـ انساندوستی :اگر فعالیتهای اجتماعی و تعاملی مبتنی بر محبت و نوعدوستی شکل گیرد،
(ص)

تعامل اجتماعی مطلوب حاصل خواهد شد .امام باقر

میفرماید« :دین محبت است و محبت

همان دین است( ».مجلسی .)293 :1111
ـ رعایت حقوق دیگران :آموزش صحیح وظیفهشناسی و احترام به حقوق دیگران باعث
میشود کودک از همان ابتدا فردی قانونمند شود و فراگیری آن یکی از موارد مهم رعایت قوانین
اجتماعی در آینده است« .مبادا بر حقّ یکدیگر تجاوز نمایید که این از سرشت نیکان نباشد».
(مجلسی .)239 :1111
ـ وفای به پیمان :این رکن اخالقی عالوه بر اینکه شخصیت کودک را تقویت میکند آثار
شگرفی در تعامالت اجتماعی دارد و پیوندهای اجتماعی را مستحکم میکند .امام باقر(ع) میفرماید:
«وفاى به عهد و پیمان در مواجه با خوشکردار و بدکردار -9 ،احسان به پدر و مادر چه
خوشکردار باشند و چه بدکردار( ».کلینی .)142 :1912
ـ فروتنی :از مهارتهایی است که فضیلت اجتماعی به حساب میآید و در مقابل آن
(ع)

خودپسندی است که موجب منزوی شدن فرد در تعامالت اجتماعی میشود .امام صادق
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میفرماید« :به همان مقدار که تکبر زشت و بد است تواضع و فروتنی بسیار پسندیده است».
(کلینی .)913 :1912
ـ بردباری :مهارتی است که به وسیلة آن قدرت تحمل دیگران باال میرود و تعامالت اجتماعی
مستحکمتر میشود .امام صادق(ع) میفرماید« :مؤمن بردبارى است که نادانى نورزد و اگر نسبت به
او نادانى ورزند ،بردبارى کند( ».مجلسی .)133 :1111
ـ راستگویی :ارزش مهم اخالقیـ اجتماعی است که موجب آرامش و اعتماد در روابط
(ع)

اجتماعی است .امام صادق

میفرماید« :مردم را با راستگویى و تقوا به نیکوکاری دعوت کنید».

(کلینی .)142 :1912
ـ حیا و عفاف :نقش بارزی در هنجارهای اجتماعی کودک دارد و عامل مهمی در روابط
اجتماعی سالم است .پیامبر(ص) میفرماید« :خداوند دوستدار آدم حیادار و پاکدامن است( ».کلینی
.)131 :1912
تعلیم و آموزش و شکلگیری فرهنگ دینی از زمان به دنیا آمدن کودک شروع میشود .گفتن
اذان و اقامه در گوش کودک نمونهای از این تعالیم است .اما آموزش این مهارتها با ورود کودک
به دورة پنجسالگی با توجه به رشد کودک و با توجه به اصل تفاوت در فهم و درک کودکان آغاز
میشود .زیرا آنها در این مرحله از نظر میزان یادگیری با یکدیگر متفاوتاند .آموزههای دینی این
تفاوتها را به رسمیت میشناسد و با آزمونهای متفاوت به رشد کودکان پی برده میشود.
«راستت از چپت کدام است؟»؛ پاسخ درست کودک به این پرسش حاوی این مطلب است که او
دورة رشد پیشین را پشت سر گذاشته است و آمادة فراگیری این مهارتهاست .همچنین در
حدیثی دیگر چنین آمده است« :کودک خود را تا ششسالگی فرصت دهید .سپس او را در
یادگیری کتاب به مدت شش سال تربیت کنید( ».حرعاملی  .)139 :1932آموزههای اسالم در
زمینههای تشریعی نیز تفاوت بین کودکان را در مرحلة فراگیری به رسمیت میشناسد .در این
مورد میتوان به مسئلة اقامة نماز میت برای کودک ازدنیارفتة پنجساله اشاره کرد .از حضرت
صادق(ع) سؤال شد« :آیا اگر کودک پنجسالهای بمیرد ،باید نماز میت بر او خواند؟» حضرت فرمود:
«اگر نماز را میفهمید و درک میکرد ،بر او نماز خوانده شود( ».حرعاملی .)32 :1932
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هرچند در دورة دوم کودکی (هفت سال دوم) نهادهای آموزشی در کنار والدین نقش آموزش
کودکان را عهدهدارند ،همچنان والدین مهمترین نقش آموزشی را ایفا میکنند .این نکته حائز
اهمیت است که آموزش مفاهیم دینی باید بر اساس تواناییهای ذهنی کودک باشد .اگرچه یاد دادن
این مفاهیم بسیار پسندیده است ،نباید موجب اختالل در یادگیری و دلسردی کودک شود .بنابراین،
نتیجة مطلوب زمانی حاصل میشود که روشهای آموزش صحیح به کار گرفته شود.
امیرالمؤمنین

(ع)

میفرماید « :هیچ حرکتی نیست مگر اینکه انسان در به انجام رساندن آن نیاز به

شناخت و آگاهی دارد( ».مجلسی .)243 :1111
نتیجه
بر اساس آنچه در این پژوهش بیان شد ،مفهوم سرمایة اجتماعی از مجموعهای از هنجارها تشکیل
شده است که این هنجارها افراد را وادار میکند برای منافع عموم فعالیت کنند .مفهوم توسعة
پایدار فرهنگ دینی از دوران کودکی به این معناست که تربیت فرهنگی کودک مبتنی بر نظام
اعتقادات و ارزشهای جامعة دینی باشد که بر این اساس سرمایة اجتماعی به وجود میآید و
انحرافات اجتماعی در محیط جامعه کنترل میشود .در این چارچوب نظری ،آموزههای اسالمی
برای تثبیت فرهنگ دینی کودک (آغاز تولد تا چهاردهسالگی) پنج شیوه ارائه میدهد:
ـ شیوة ارائة الگو (الگودهی و الگوزدایی) :بر اساس بررسی منابع اسالمی میتوان گفت
الگوزدایی به اندازة الگودهی اهمیت دارد .الگو و ضدالگو بر اساس درک کودک به او فهمانده
شود تا کودک با این نحوة ادراک دربارة الگو یا ضدالگو بودن والدین و معلمان و دوستان دچار
تضاد الگویی نشود.
ـ شیوة پاداش معنوی :این روش به مقتضای رفتار کودک صورت میپذیرد .این پاداش به
صورت عاطفی از سوی والدین و مربیان ارائه میشود که عالوه بر ایجاد رغبت و انگیزه ،رشد
عاطفیـ اجتماعی کودک را نیز در پی دارد.
ـ شیوة تنبیه :تنبیه صرفاً به صورت غیربدنی و با توجه به اهداف تربیتی صورت میپذیرد .با
توجه به رشد اجتماعی کودکان در این عصر ،در هیچ سنی در دورة کودکی از تنبیه بدنی استفاده
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نمیشود و بر اساس آموزههای دینی تنبیه غیربدنی که مبتنی بر شیوههای روزآمد تربیتی است
مورد استفاده قرار میگیرد.
ـ شیوة آموزههای اسالمی در تثبیت فرایند تربیت اجتماعی و عدم انحراف اجتماعی کنترلمدار
است .در این شیوه ،خداوند نیز در مقام کنترلگر اعمال و رفتارهای اجتماعی را شاهد و ناظر است.
مهمترین وظیفة کنترلگری بیرونی و درونی کودک در عصر امروز بر عهدة نهاد خانواده گذاشته
شده است.
ـ شیوة آموزش مهارتهای اجتماعی موجب رفتارهای تعاملی مطلوب کودک میشود .آموزش
زبانی و کالمی این مهارتها از هنگام رشد کودک (ششسالگی) صورت میپذیرد .هرچند
نهادهای اجتماعی در آموزش چنین مهارتهایی مسئولیت دارند ،خانواده اساسیترین نقش را ایفا
میکند .شیوة آموزش مهارتهای اجتماعی شامل نوعدوستی ،رعایت حقوق دیگران ،وفای به
عهد ،فروتنی ،بردباری ،راستگویی ،و حیا و عفاف است.
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تعهد سازمانی ،و رفتار فرانقشی در محیط زیست» ،مدیریت محیط زیست و توسعة پایدار ،ش ،14
صص  1ـ .4
 .93کلمن ،جیمز ( .)1933بنیادهای نظریة اجتماعی ،مترجم :منوچهر صبوری ،تهران ،نی.
 .93کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)1912الکافی ،قم ،المکتبه االسالمیه للنشر و التوزیع ،ج  2و  9و 3.

گستره.
 .11ریچاردتی ،گیل ،مترجم بنیزاده؛ محمود ( .)1943توسعة اقتصادی :گذشته و حال ،تهران،
 .11گرمــارودی ،غــالمرضــا؛ مــریمســادات وحــدانینیــا (« .)1932ســالمت اجتمــاعی؛ بررسـی میــزان
مهارتهای اجتماعی دانشآموزان» ،پایش ،)2( 2 ،صص  11ـ .114
 .12گیدنز ،آنتونی ( .)1933جامعهشناسی ،مترجم :حسن چاوشیان ،تهران ،نی.
 .19مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ( .)1111بحار األنوار ،مؤسسه الطبع و النشر ،بیروت ،لبنـان ،ج 1
و  11و  11و  12و  11و  32و  33و 111.
 .11مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1931سـجادههـای سـلوک ،قـم ،مؤسسـة آموزشـی و پژوهشـی امـام
خمینی(ره).
الزهرا.

 .12مطهری ،مرتضی ( .)1942تعلیم و تربیت در اسالم،تهران،

صدرا.
 .14ــــــــــ ( .)1931نظام حقوق زن در اسالم،قم،

صدرا.
 .13ــــــــــ (بیتا) .آشنایی با علوم اسالمی (کالم و عرفان) ،قم،
یه ،ج .1
 .13مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1931تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب االسالم 
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 امید ، تهران، تربیت در نهجالبالغه.)1933(  ولیاهلل، ملکوتیفر.13
.مهر
 ش، رشد معلـم،) «فرهنگ و برنامهریزی درسی» (معلم و برنامهریزی درسی.)1931(  حسن، ملکی.21
.23  ـ22  صص،212
 «جغرافیا و توسعة پایدار؛ تحقق توسعة پایدار؛ اهمیـت.)1932(  سوران؛ حسین فراهانی، منوچهری.21
.19  ـ93  صص،)114( 91 ، رشد آموزش جغرافیا،)آموزشوپرورش» (آموزش توسعهای
 . دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، نگرشی جدید به علم سیاست.)1943(  مونتی پالمر و همکاران.22
. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی، قم، ارزشها و توسعه.)1933(  محمدنقی، نظرپور.29
. نشر ظهور شفق، قم، محمد دشتی: مترجم.) نهجالبالغه (بیتا.21
،» «تأثیر فرهنگ در برنامهریزی درسـی.)1933(  سید احمد؛ نازیال بقایی؛ زهرا رسالتپیشه، هاشمی.22
.34  ـ49  صص،)1( 22 ،مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسالمی
، علـی شـجاعی: مترجم، جرمشناسی نظری ولد.)1933(  جرج؛ توماس برنارد؛ جفری اسنیپس، ولد.24
. سمت،تهران
. آستان قدس رضوی، مشهد، حسین بهروان: مترجم، درآمدی بر جامعه.)1931(  رابرتسون، یان.23
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