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Abstract
The aim of this study is psychological characteristics of human nature that is based on
Islamic teachings in the traditions of the Infallible Imams (AS) for optimal training in
adolescence should be considered.
The research method is descriptive and to collect the necessary data, the traditions of the
Infallible Imams (AS) on the subject of psychological characteristics innate, were studied by
using the form for taking notes from sources, characteristics of psychological training in
adolescence the emphasis has been collected and were analyzed with descriptive qualitative
methods.
The results showed that the teachings of the Imams, infrastructure, the psychological
characteristics of eternal perfection-seeking, desire for social cognitive development and
intellectual excellence, trends and goods, well, Of religion and the right of love, kindness,
spirit of independence and lack of dependence on others, responsibility, preserving and
promoting self-esteem And tend to be filled with activities vigorously to educate young
desired, is emphasized.
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ویژگی های روانشناختی فطری انسانی زیربنا برای تربیت مطلوب در
دوره نوجوانی با تأکید بر دیدگاه اسالمی

دکتر علی نقی فقیهی
دانشیار دانشگاه قم
an-faghihi@qom.ac.ir

چکیده
هدف پژوهش حاضر مطالعه ویژگی های روانشناختی فطری انسانی است که براساس آموزه های اسالمی در روایات ائمه
معصومین(ع) برای تربیت مطلوب در دوره نوجوانی باید مورد توجه قرار گیرد .روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی است و به
منظور گردآوری داده ها ،روایات ائمه(ع) در پیرامون موضوعِ ویژگیهای روانشناختی فطری ،مورد مطالعه قرار گرفته و با
استفاده از فرم های فیش برداری از منابع روائی ،ویژگی های روانشناختی ای که برای تربیت در دوره نوجوانی مورد تأکید بوده
است ،جمع آوری و با روش کیفی توصیف و تحلیل گردید .نتایج پژوهش نشان داد که در آموزه های ائمه معصومین(ع) ،زیربنا
قرار دادن ویژگی های روانشناختی کمال جاویدخواهی ،میل به رشد شناختى و تعالی عقلى اجتماعی ،گرایش به خوبی ها و
خیرها ،دین گرائی و حق پذیری ،محبت و مهربانی ،روحیه استقالل خواهی و عدم وابستگی به دیگران ،مسئولیت پذیری ،حفظ
و ارتقاء بخشی عزت نفس و تمایل به فعالیت های پر شور و نشاط به منظور تربیت مطلوب نوجوانان ،مورد تأکید است.

کلید واژه ها :روانشناسی دینی ،فطرت ،تربیت ،نوجوان.
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این مقاله در "چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی" نیز ارائه شده است(.قم:دانشگاه قم،بهار)7931
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مقدمه
نوجوانی یکی از مهمترین و پرارزشترین دوران زندگی هر فرد محسوب می شود زیرا تحوالت و دگرگونی های جسمی و روانی
خاص در این دوره پدید می آید و شخصیت فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و در حقیقت نوجوانی و بلوغ نقطه عطفی در گذر
زندگی آدمی از مرحله کودکی به بزرگسالی محسوب می شود(.مهاجر ،7913 ،ص)7-2
به عنوان یک واقعیت ،دوره نوجوانی را باید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی کرد ،دوره ای که با ویژگی هایش از سایر
دوران زندگی متمایز می شود .گرچه همه دوران عمر مهم است ولی نوجوانی مرحله ای تعیین کننده در سیر زندگی
سعادتمندانه یا شقاوتمندانه دارد(.حسینخانی ،7931 ،ص)22
در طی دوره نوجوانی نوعی گم گشتگی درباره نقش هایی است که از فرد انتظار می رود که آنها را ایفا کند .نوجوان در این
زمان نه کودک است و نه بزرگسال اگر نوجوان مانند کودکان رفتارکند به او گفته می شود که مانند سن خودش عمل کند .اگر
او سعی کند نظیر بزرگساالن عمل کند اغلب متهم می شود(.فوالدی ،7933 ،ص )703
در دوره نوجوانی خواسته های روانی خاصی به صورت نیاز ،نمود می یابند و بستر برای به فعلیت رسیدن آنها فراهم می-
گردد(اصالنی ،7932 ،ص  .)2و اگر زمینه برآورده شدن این نیازها به شیوه مناسب ،فراهم نشود ،مشکالت روانی  -تربیتی دامن
نوجوان را می گیرد .از این لحاظ توجه به شناخت این خواسته ها و نیازهای روانی ،قدم اساسی در کمک به تربیت ،رشد و
شخصیت سالم نوجوان است(.اکبری ،7931 ،ص )77
در این راستا از منظر دین مبین اسالم برای تربیت صحیح نوجوانان و رساندن آنان به زیست مؤمنانه ،بهره گیری از تربیت
مطلوب اثربخش ضرورت دارد و آشنائی مربیان و مبلغان با خواسته ها و نیازهای روانشناختی نوجوانان که از فطرت آنان
سرچشمه می گیرد ،می تواند زمینه ارتباطی مناسب را با آنها فراهم سازد و فرآیند تربیت مطلوب آن را سرعت و ارتقا ببخشد.
پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین این گونه ویژگی های روانشناختی در دوره نوجوانی ،می پردازد.
پیشینه پژوهش
مطالعات انجام گرفته نشان می دهد ،خواسته ها و ویژگی های نوجوانان از زوایای مختلف از سوی پژوهشگران مورد شناسایی و
تحلیل قرار گرفته است؛ اما پژوهشی که به طور ویژه به معرفی خواسته های روانشناختی نوجوانان که در فطرت ریشه دارد،
پرداخته باشد وجود ندارد .در ادامه برخی از پژوهش هایی که تا اندازه ای با موضوع تحقیق مرتبط هستند ،مرور می شوند.
اکبری ( ،)7931در پژوهشی با عنوان «نیازهای نوجوانان و جوانان» از ویژگی هائی مانند نیازمندی به سالمت ،خودآگاهی،
خودمدیریتی ،تحصیل ،شغل ،فراغت و سرگرمی ،ارتباط با دیگران ،مدیریت روابط ،درک مسائل عاطفی ،اطالعات فرهنگی،
آگاهی از مسائل جهانی ،کسب مهارت و راهنمایی و مشاوره به عنوان مهم ترین نیازها و ویژگی های نوجوانان و جوانان یاد
میکند.
نتایج پژوهش هزارجریبی و همکاران ( ،)7939با عنوان «بررسی نیازها ،عالیق و اولویت های دختران نوجوان شهر تهران»
نشان می دهد که نیاز به اعتماد عمومی و اعتماد نهادی باالترین اهمیت و اولویت را برای دختران دارند.
شعبانی و باباگل زاده( ،)7939در پژوهشی ویژه با عنوان «روانشناسی تربیت نوجوانان در سیره معصومین(ع)» که با رویکردی
دینی و روانشناختی انجام داده اند ،به بیان نیازهای اساسی نوجوان مانند نیازهای زیستی ،روانی ،نیاز به مهر و محبت والدین و
اطرافیان ،نیاز به معنویت ،پذیرش و توجه دیگران ،اکرام شخصیت ،مقبولیت اجتماعی ،تشویق ،استقالل ،عدالت و امنیت
پرداخته اند.
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سلطانی( ،)7932در پژوهشی با عنوان «درآمدی بر شناسایی نیازهای انسان از دیدگاه قرآن با تأکید بر برتری نیازهای معنوی
درسلسله مراتب نیازها» نیازهای انسان را متناظر با هرم نیازهای مازلو در پنج طبقه (نیاز به حیات ،نیاز به امنیت ،نیاز به
محبت ،نیاز به کرامت و نیاز به کمال) تنظیم نموده و تالش کرده است تا عالوه بر ابعاد مادی نیازها بر ابعاد معنوی هر طبقه از
نیازها نیز تأکید کند .از نظر او مهمترین مزیت این تحقیق آن است که در هر دسته از نیازها ،عوامل مثبت مؤثر در تأمین
نیازها و نیز موانع تأمین نیازها از دیدگاه قرآن کریم شناسایی و معرفی شده است.
شرفی و شرفی( ،)7932که در صدد «تحلیل و مقایسه نیازهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه در ابعاد شناختی،
عاطفی و عملکردی» بوده اند ،بیان می دارند که در بعد شناختی باالترین اولویت نیازهای آموزشی دانش آموزان به ترتیب
عبارتند از :شناخت مفهوم پلورالیسم دینی ،روش های پژوهش دینی و آشنایی با ادیان دیگر و پایین ترین اولویت و نیاز مربوط
به آموزش در زمینه شناخت مفهوم توکل به خداوند بوده است .در بُعد عاطفی ،باالترین اولویت نیازهای آموزشی دانش آموزان
به ترتیب عبارتند از :آموزش در خصوص چگونگی احساس تعهد و پایبندی نسبت به مسئولیت در زمان غیبت امام زمان(ع) و
پایین ترین اولویت و نیاز مربوط به آموزش در زمینه اعتقاد به معاد و جزای عادالنه انسان بوده است .در بُعد عملکردی باالترین
اولویت نیازهای آموزشی دانش آموزان عبارتند از :آموزش در زمینه مشارکت در نماز جمعه و پایین ترین اولویت و نیاز مربوط
به آموزش در خصوص چگونگی روزه گرفتن بوده است.
داودی( ،)7931که گام خوبی در راستای «بررسی شیوه ها و روش های ارتباط تربیتی با نوجوانان و جوانان در اسالم» برداشته،
بیان می دارد که نوجوانی و جوانی بهترین دوره زندگی انسان را تشکیل می دهد .این قشر جزء مهم ترین سرمایه-های هر
اجتماعی هستند ،چرا که نیروی فعال و کارآمد یک جامعه محسوب می شوند ،بنابراین بحث تربیت صحیح این قشر باید جزء
مسائل هر جامعه ای محسوب گردد.
عالءالدین( ،)7931در مطالعه ای با نام «نقش داستان های قرآنی به نیازهای تربیتی کودکان و نوجوانان» چنین می نویسد که
قصه های قرآن کریم نقش عمده ای در پاسخگویی به نیازها و رفع مشکالت روانی ،اخالقی کودکان و نوجوانان (از جمله:
نیازهای عاطفی ،اخالقی ،اجتماعی ،مذهبی ،نیاز به دانستن و نیاز به شناخت استعدادها و توانایی ها) دارد.
الیور 7و همکاران( ،)2070که درصدد «نیازسنجی دانش آموزان دوره متوسطه» بودند نشان دادند که نیازهای اجتماعی باالترین
اهمیت را از دیدگاه دانش آموزان داشتند و فقدان کمک از جان ب بزرگساالن یکی از مهم ترین خألهای مربوط به نیازهای
اجتماعی بوده است .از دیگر یافته های این پژوهشگران می توا ن به این نکته اشاره نمود که در دوره متوسطه نیازهای نوجوانان
به طور مناسب و کافی سنجیده نمیشود.
چاکلی ،)2001(2نیز ضمن بررسی «نیازهای یادگیرندگان نوجوان» به این نتیجه رسید که خروج از سرگردانی میان دورههای
کودکی و جوانی و محور قرار دادن نظرات در تصمیم گیری ها از جمله مهم ترین نیازهای نوجوانان است.
پژوهش های فوق و جستجو در مقاالت منتشر شده در حوزه ویژگی ها و نیازهای نوجوانان ،گویای این نکته است که تاکنون
در هیچ اثر پژوهشی مستقلی ،ویژگی های روانشناختی نوجوانان که ریشه در فطرت بکر انسانی داشته و در روایات اسالمی،
زیربنا بودن آنها برای تربیت تبیین شده باشد ،مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف پوشش دادن این
خأل علمی نگاشته شده است.
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روش پژوهش
برای نیل به هدف پژوهش از روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی استفاده شده و به منظور گردآوری داده های الزم ،فطرت انسانی
بر اساس آموزه های اسالمی در روایات معصومان(ع) مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از فرم های فیش برداری از منابع
روائی ،ویژگی های فطری آدمی که برای تربیت در دوره نوجوانی مورد تأکید بوده است ،جمع آوری و با شیوه های کیفی
توصیف و تحلیل گردید.
مفهوم شناسی
بسترسازی بحث ،نیاز به شناخت مفاهیم کلیدی است .مفاهیم تربیت ،ویژگی های روانشناختی فطری و نوجوان ،مفاهیم
کلیدی بحث هستند که در زیر به تبیین آنها می پردازیم:
تربیت مطلوب
واژه تربیت نیز که از نظر لغوی به معنی پرورانیدن ،پروردن ،آموختن ،تأدیب و سیاست ،ترقی و برتری و احسان و تفقد
نسبت به شاگرد و دیگر زیردستان به کار رفته است(دهخدا ،7919 ،ج ،1ص ،)1112از ریشه «ربی» و «ربأ» گرفته شده است
که بر برتری ،رشد و علو داللت میکند .در اصطالح ،تربیت عبارت است از فراهم آوردن زمینه و امکانات برای رشد و شکوفایی
استعدادها و توانایی های بالقوه انسان و هدایت آن درجهت مطلوب(میناگر ،7930 ،ص .)71تربیت آن هنگام مطلوب فطرت
آدمی است که نیل به هدف های طولی در سطوح رفتاری ،کلی و غائی تأمین شود و تمام فعالیت های زندگی ،در جهت
دستیابی به هدف خلقت تنظیم گردد.
مفهوم ویژگی های روانشناختی فطری
منظور از ویژگی های روانشناختی فطری ،ویژگی های روانی شناختی و روانی عاطفی است که هماهنگ با هدف آفرینش ،در
اصل خلقت انسان سرشته شده است.
فطرت نحوه خاصی از آفرینش و خلقت است که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده است .و از یک سلسه امور روانی
خدادادی حکایت می کند که در میان همه آدمیان مشترک است و هر یک از آن ها اقتضائاتی خاص دارد(مصباح یزدی،
 ،7913ص .)711یکی از آنها بینش شهودی ،گرایش آگاهانه و پرستش خاضعانه نسبت به حضرت حق است(.جوادی آملی،
 ،7912ص )23
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مفهوم نوجوان
در عربی چند واژه از نوجوان حکایت دارد که در روایات اسالمی برای تربیت و هدایت در دوره نوجوانی از آنها استفاده شده
است.
الف« -الحدث» به معنای نوجوان است(7.فراهیدی7103 ،ق ،ج ،9ص« )11حداثه السن» کنایه از جوانی و اول عمر است و
«حدثان» جمع حدث است و به معنای کسانی است که در سن نوجوانی هستند( 2.ابن منظور7171 ،ق ،ج ،2ص )792و یا
کسی که در سنین تر و تازگی و شادابی قرار دارد(9ابن فارس7101 ،ق ،ج ،2ص .)92منظور از کلمه احداث(1حمیرى7179 ،ق،
ص )723در تعبیر امام صادق(ع) ،نوجوانان است که توصیف شده اند به اینکه آنان ،در این دوره سنی ،نسبت به دیگر مراحل
رشد ،سریع تر به کارهاى خیر روى مى آورند.
ب -الغالم :درروایات ،غالم ،به معنای نوجوان هم آمده است .ریشه آن غ.ل.م و داللت می کند بر تازگی و بلوغ جنسی و به
معنای کسی است که تازه سبیلش در آمده است(1ابن فارس7101 ،ق ،ج ،1ص .)931در روایت آمده است که ابی بجیر عالم
اهوازی می گوید :به خدمت ابن حنفیه برادر امام حسین(ع) رفتم ،غالم نوجوانی وارد شد ،ابن حنفیه به او سالم کرد و گفت :یا
سیدی و بلند شد و میان دو چشمانش را بوسید .وقتی نوجوان رفت گفتم شما این غالم را سیدی خطاب کردید و در برابرش
ایستادی و شما به او سالم کردی؟! گفت :بلی او امام من است .گفتم مگر او کیست گفت :او علی بن الحسین(ع) است.

2

(مجلسی7109 ،ق  ،ج ،12ص)22
ج -المراهق در زبان عربی به نوجوانی که نزدیک به احتالم شده است گفته می شود(1ابن فارس7101 ،ق ،ج ،2ص .)117و
گاه در روایات وصف شاب به معنی تازه جوان مطرح شده است( 3طبرسى7172 ،ق ،ص)701
د« -فتی» هم به کسی گفته می شود که در آغاز جوانی باشد(3حسینی زبیدی7171 ،ق ،ج ،20ص )91به عبارت دیگر این
کلمه معادل نوجوان است .مؤنث آن «فتیاه» و جمع آن «فتیه ،فتیان ،فتیات» می باشد .گاهی از این واژه به عبد و کنیز هم
تعبیر می شود .مانند آیه 90سوره یوسف (راغب اصفهانی7172 ،ق ،ص )221و منظور از فتیات در آیه« :وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ
طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِنات(»...نساء )21 ،نیز ،تازه جوانانند .در روایات هم
به همین معنی آمده است(70.ابن بابویه،7912 ،ص)200

7

« .شاب حدث و شابه حدثه یعنی فتیه فی السن».
2
« .حداثه السن کنایه عن الشباب و اول العمر».
9
« .الرجل الحدث :الطری السن».
1
« .عَلَیْکَ بِالْأَحْدَاثِ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَى کُلِّ خَیْرٍ».
1
« .الذی طر شاربه ای طلع و ظهر».
2
 ...« .کُنْتُ یَوْماً عِنْدَهُ فَمَرَّ بِهِ غُلَامٌ شَابٌّ فَسَلَّمَ عَلَیْه»...
1
« .المرَاهِق :الغالم الذى دَانَى الحُلُم».
3
ن الرِّزْقِ یَا حَکَمُ إِنِّی
ت مِ َ
ن حَرَّمَ زِینَةَ اللَّ ِه الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّبا ِ
ی عَلَیْکَ فَقَالَ یَا حَکَمُ مَ ْ
« .الشَّابَّ الْمُرَاهِقَ عِنْدَنَا مِثْلَ هَذَا فَأَیَّ شَیْءٍ أَقُولُ وَ هِ َ
حَدِیثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ».
3
« .الفَتَى فی األصْلِ یقالُ للشابِّ الحدث».
70
...« .یَا مُحَمَّدُ لَقَدْ خَرَجْتَ إِلَیَّ کَأَنَّکَ فَتًى.»...
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رابطه ویژگی های روانشناختی و تربیت
تربیت مطلوب تغییر رشدی و کمالی پایدار است و نوع شدن تکاملی آدمی و اینکه چه باید بشود ،مبتنی بر این است که آدمیی
چگونه است ،چه می خواهد و چه توانمندیهایی برای بالندگی دارد .شناخت ویژگیی هیای روانشیناختی فطیری ،دسیتیابی بیه
اهداف تربیت ،جنبه ها و فرآیند رشد مطلوب آدمی را میسر می سازد و به انسانها این امکان را مییدهید کیه مسییر زنیدگی را
بسوی سعادت درست انتخاب کنند و با مسائل و مشکالت زندگی به طور منطقی و واقع بینانه برخورد نمایند.
ویژگی های روانشناختی فطری
بر اساس برداشت از آموزه های پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ویژگی های روانشناختی فطری که توجه به آنها در تربیت
مطلوب و شایسته نوجوانان بسیار مؤثر است ،عبارتند از:
یک-کمال جاوید خواهی
میل به کمال ،یکى از اصیل ترین امیال انسان است .انسان مى خواهد سعه وجودى هرچه بیشترى بیابد و علمش ،قدرتش،
اراده اش و حیاتش ،همه و همه نامحدود و مطلق گردد .میل به کمال ،فقط به انسان اختصاص ندارد ،بلکه شامل حیوان نیز
مىشود .آنچه ویژه انسان است ،درجه خاصى از این کمال است که در حیوان یافت نمى شود .به بیان دیگر ،تفاوت میان انسان
و حیوان در حوزه تشخیص مصداق کمال است .حکما و عرفا بر وجود این گرایش فطرى تأکید بسیار کرده اند .آیت اللّه شاه-
آبادى در این باره مى گوید :اگر ما به فطرت رجوع کنیم مى یابیم که او عاشق کمال مطلق است ،به طورى که اگر به همه
حقایق کیهانى آگاه شود ،آن را آرزو مى کند(.درودى و ملکى ،7932 ،ص)12
امام على(ع) با توجه به اینکه در جستجوی کمال بودن انسان ،از عقل او ناشی می شود ،می فرماید :در زندگی عاقل است
که به دنبال کمال است(7.تمیمی آمدی7170،ق ،ص)93
دوره نوجوانی دورهای است که کمال جوئی به اوج خود می رسد و از اینرو نوجوان تواناییها را بسیج می کند تا مراتب کمال را
کسب نماید و به آنچه به صورت فطری ،در زندگی ،طالب آنست دست یابد.
نوجوان همواره می خواهد در مسیر پیشرفت و رسیدن به کمال وجودی در حرکت باشد بگونه ای که به صورت طبیعی نمی-
خواهد دو روزش همانند هم باشد .امام صادق(ع) درباره نوجوانی که میل طبیعی اش به کمال کاهش یافته و تالشش بگونه ای
است که معموالً دو روزش شبیه هم است و یا روز دومش بدتر از روز اولش است فرمودهاند« :آنکه دو روزش برابر باشد ،مغبون
است و آنکه دومین روزش بدتر باشد ،نفرین شده است ،آنکه پیشرفت را در خود نبیند ،به نقصان نزدیکتر است و هرکه به
نقصان نزدیکتر باشد ،مرگ از زندگی برایش بهتر است»(.2ابن بابویه ،7912 ،ص)223

7

« .العاقِلُ یَطلُبُ الکَمالَ والجاهِلُ یطلُبُ المالَ».
2
 « .من استوی یوماه فهو مغبونٌ و من کان آخِرُ یَومیه ،شرَّهما الی النقصان أقرب فالموت خیرٌ له من الحیاه».
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دو -میل به رشد شناختى و تعالی عقلى  -اجتماعی
آدمی به صورت فطری خواهان دستیابی به دانش است .این میل در دوره نوجوانی ظهور برجسته ای دارد و می خواهد از هر
چیزی سر در بیاورد .و از جمله می خواهد بداند که چه ویژگی های آفرینشی دارد و چگونه از دیانت فطری و ارزش انسانی
خویش محافظت نماید .امام علی(ع) در پاسخ به همین خواسته نوجوانان ،فرزند خود و فرزند برادر خود را خطاب می کند و
میفرماید« :ای نوجوانان کوچکتر نسبت به بزرگترها ،شما ،در آینده جزء بزرگترهای قوم خود خواهید بود پس خود را به
نیروی علم و دانش مجهز سازید»(7احمدی میانجی7173،ق ،ج ،7ص .)913بطور کلی نوجوان این خواسته اش را که میخواهد
هر آنچه را در زندگی انسانی به آن نیازمند است ،بداند؛ در اولویت تالش های خویش قرار می دهد .امام على(ع) به این خواسته
و اولویت دادن به آن اشاره می کند ،آنجا که می فرماید :شایسته ترین چیزهایى که نوجوانان باید بیاموزند آن چیزهایى هستند
که هنگام بزرگسالى به آنها نیاز دارند(2ابن ابى الحدید7101 ،ق ،ج  ،20ص)999
دانش طلبی و کشف حقیقت در دوره نوجوانی با تبادل نظر و مباحثه و گفتگو ادامه می یابد زیرا می خواهد در تضارب آراء و
ادراکات عقل ها ،رشد علمی بیشتری پیدا کند و مطمئن شود درست یافته است و یا احیاناً به زاویه ای توجه کرده و از زوایای
دیگری مرتبط با موضوع غافل شده است .امام على(ع) به منظور جهت دهی مطلوب به دانش طلبی نوجوانان ،فراهم سازی
زمینه بحث و گفتگو را برای آنان الزم دانسته و می فرماید :نوجوانان را به مباحثه و مناظره ،سوق دهید( 9همان ،ج ،20ص
.)231
رشد شناختی -عقلی نوجوانان دارای ویژگیها و ابعاد مختلفی است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .7پیدایش هوش نظرى (تفکّر انتزاعى) :پیاژه در این زمینه مىگوید :کودکان غالباً مشاهده کنندگان جهان خارجى هستند و
در قید واقعیت محصورند (تفکّر حسى ی حرکتى) و تفکر آنها وابسته به اشیاى خارجى است .ولى نوجوان قدرت ذهنى فوق
العادهاى پیدا مىکند که او را از قید واقعیتهاى خارجى رها مىسازد و او را به عالم ذهنى و درونى خود متوجه مىگرداند.
نوجوانى دوره تفکر انتزاعى است« ،مَن» او آن قدر قوى است که مىتواند دنیا را از نو بنا کند و چنان بزرگ است که مىتواند
آن را جزئى از خود کند .همانگونه که حضرت على(ع) میفرماید« :و تحسب اَنّک جرمٌ صَغیرٌ و فیکَ انطوىَ العالَم االَکبُر»
(میبدی7177 ،ق ،ص )711بر اساس همین تفکّر انتزاعى ،بعضى از نوجوانان خوب مینویسند و وقایع را دقیق مجسم میکنند
و بعضى خوب سخنورى میکنند و مفاهیم را در قالبهاى متعدّد بیان مینمایند(.شرفی ،7911 ،ص)711
 .2ظهور استعدادها :در نوجوانى ،با افزایش سن ،استعدادها نیز بیشتر اختصاصى میشود ،در حالى که در کودکى بیشتر
عمومى بود؛ مثالً اگر دانش آموز سوم ابتدایى در درس فارسى قوى باشد معموالً (نه همیشه) در سایر دروس هم نمره خوبى
کسب میکند ،بر خالف نوجوان که ارتباط متقابلى بین دروس او دیده نمیشود و هر نوجوانى در درسى ممکن است موفقیتى
کسب کند .یکى از اهداف روانشناسى تربیتى کشف همین استعدادها ،و کمک به نوجوانان است تا استعدادهاى نهان خود را
بیابند و شکوفا کنند؛ مثل بچهاى که (چه بسا به اجبار والدین) رشتهی ریاضى را انتخاب کرده ولى دائم در فکر کارهاى هنرى
است که این نشان دهنده استعداد هنرى اوست.

7

 .قال علی (ع) لفتیان قریش« :یا بنی و یا بنی أخی إنکم صغار قوم ،و یوشک أن تکونوا کبار قوم آخرین ،فتعلموا العلم.»... ،
2
« .أولى األشیاء أن یتعلمها األحداث األشیاء التی إذا صاروا رجاال احتاجوا إلیها».
9
« .مُرُوا االَحداثَ بِالمِراءِ وَ الجِدالِ .»...
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 .9شک و تردید :در این دوره ،ساده اندیشى دوران طفولیت از بین رفته است و نوجوان به قضاوت و سنجش و ارزیابى مجدّد
اشیا ،اشخاص ،موضوعات و پدیدهها میپردازد تا در نظام ذهنى خود ،دوباره آنها را باز سازد .از این رو شاید در همه چیز شک
کند و یا به همه چیز ،حتى افکار و عقاید والدین خود انتقاد نماید در این دوره ،بر خالف کودکى ،نوجوان بزرگساالن را افرادى
عارى از عیب و اشتباه نمیداند ،بلکه به عکس کوچکترین عیب والدین را با ذرّهبین مخصوص دوره بلوغ بزرگ میبیند و شاید
این اشتباه اصالً براى نوجوان قابل تحمل و بخشش نباشد.
بنابراین ،در این دوره ،نوجوان در ابعاد وجود خود ،باورها و اعتقاداتش دچار شک و تردید میشود ،نه این که آنها را نفى کند
بلکه میخواهد آنها را دوباره سازى کند و آنچه را که قبال از روى تقلید و اطاعت پذیرفته بود ،با زیربناى فکر و استدالل ذهنى
خود بازسازى کند .بدین وسیله ،او در پى کسب «استقالل فکرى» خود است .از این رو ،در این دوره ،معلمان و مربیان نباید
انتظار داشته باشند آنچه را آنها میگویند نوجوان بپذیرد و آنها باید به این خصوصیت شناختى نوجوان توجه کافى مبذول
دارند و از شک و تردیدهاى نوجوان نسبت به موضوعات گوناگون دچار نگرانى و اضطراب نشوند ،بلکه از شک او براى رسیدن به
یقین استفاده نمایند(.مطهری ،7912 ،ص )1حضرت على(ع) نیز میفرمایند« :شک و تردید انسان مالکی برای عقل
اوست»(7.تمیمی آمدی7170،ق ،ص)111
بنابراین ،به اولیاء و مربیان توصیه میشود مواظب باشند که نوجوانان در شک باقى نمانند و این امکان را فراهم آورند که آنها
پایههاى منطقى و فلسفى مسائل اعتقادى را به تدریج بنا نهند.
سه -گرایش به خوبی ها و خیرها
بشر بر اساس فطرت انسانی خود به ارزشهای اخالقی و خوبی ها گرایش دارد و طبعا مایل است به خوبی ها بگراید و از بدیها
اجتناب نماید .این گرایش با علم خدادادی به خوبی ها و بدیها همراه است .یعنی بدون مربی و معلم ،اصول اولیه خوبیها و
بدیها را درک می کند این تشخیص فطری که ناشی از هدایت تکوینی خداوند است ،در قرآن شریف به الهام الهی تعبیر شده
است(فرید تنکابنی ،7912 ،ج،9ص)911؛ «قسم به جان بشر و قسم به خداوندی که آن را کامل و موزون آفرید و نیک و بدش
را به وی الهام کرد»(2شمس .)3-1 ،امام صادق(ع) در تفسیر این آیه فرموده است« :خداوند بر بشر آشکار فرموده آنچه را که
خوب است و باید عملی کند و آنچه را که بد است ،باید ترک نماید»(9کلینی7101،ق ،ج،7ص)729؛ «ما بشر را به خیر و شرش
شرش هدایت نمودیم»(1بلد)70،؛حضرت امام صادق(ع) در تفسیر«نجدین» فرموده است :مراد خیر و شر است.
در دوران نوجوانی و جوانی مفاهیم ارزشی برای انسان توسعه مییابد(سلیمانی فر،7939 ،ص .)733نوجوان برای انجام نیکی و
درستکاری حساسیت مخصوصی دارد و از آن لذت میبرد ،همواره در اندیشه پاکی و فضیلت است و میکوشد که گفتار و
رفتارش به راستی و درستی استوار باشد .نوجوان نه تنها بر نادرستی دیگران افسوس میخورد و از اعمال ناپاک مردم رنج می-
برد ،بلکه در دل آرزو دارد قدرتی به دست آورد تا ناپاکیها را از بیخ و بن براندازد و دنیای تازهای را بر اساس اخالق و فضیلت و
عدل و انصاف پایهگذاری کند(.فلسفی ،7911 ،ج ،2ص)211
7

« .ظَنُّ الْإِنْسَانِ مِیزَانُ عَقْلِهِ».
2
« .وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها * فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها».
9
« .قَالَ بَیَّنَ لَهَا مَا تَأْتِی وَ مَا تَتْرُکُ».
1
« .وَ هَدَیْناهُ النَّجْدَیْنِ».
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دبس ،نیز ،بر این اعتقاد است که در حدود پانزده تا هفده سالگی نوجوانان به ندای تقدس یا شجاعت به لرزه در میآیند و
آرزومند می شوند که جهان را از نو تشکیل دهند ،بدی را محو و نابود کنند و عدالت مطلق را حکم فرما کنند(.دبس،7911 ،
ص722و )11
امام صادق(ع) میفرماید« :نوجوانان را دریاب ،زیرا آنان شتاب بیشتری نسبت به هر امر نیکویی دارند»(7کلینی7101 ،ق،
ج ،3ص .)39همچنین امام باقر(ع) فرمودند « :مردی از بنی اسرائیل پسری داشت و برای این پسر دوستی بود که به خواب او
آمد و به او گفت :فرزندت در شب عروسی میمیرد .وقتی که شب عروسی فرزند فرا رسید ،پدر در انتظار مرگ او بود ،ولی صبح
متوجه شد که فرزند سالم است ،سراغ پسر رفت و پرسید :فرزندم ،آیا شب گذشته کار خیری انجام دادی؟ فرزند پاسخ داد:
خیر ،فقط سائلی در خانه آمد و من غذایی را که برای من فراهم آورده بودند ،به او دادم .پدر گفت :به سبب همین کار ،بال از تو
دور شد»(.2مجلسی7109 ،ق ،ج،71ص)102
شکوفائی گرایش به خیر و خوبی و سجایای اخالقی در نوجوانان از هر ملت و نژاد ،سبب شده است که دانشمندان روانشناس،
دوران بلوغ را سنین ماورای طبیعت بنامند و در مباحث روانشناسی جوان مستقالً درباره آن گفتگو کنند(.فلسفی ،7911 ،ج،7
ص)912
چهار -دین گرائی و حق پذیری
گرایش مثبت به آنچه واقعیت و حقیقت است و پذیرش آن ،از ویژگی های فطری است که در دوره نوجوانی به شکوفائی نسبی
می رسد .علم به برخی از حقایق که زندگی همراه با کماالت انسانی را موجب می شود؛ از واقعیت درون نوجوان نشأت می
گیرد.
یکی از حقایق که واقعیت درونی آدمی است «دینگرایی» است(9روم .)90 ،این روحیه به اعتراف بسیاری از روانشناسان در آغاز
دوران جوانی به شدت فعال گردیده ،رشد مییابد(خادمی کوشا ،7931 ،ص .)22دین خواهی یکی از خواسته های فطری بشر
است که با فرا رسیدن بلوغ ،مانند سایر تمایالت طبیعی در نهاد نوجوان بیدار میشود و آنان را به مجاهده و کوشش وا میدارد.
جوانان به طور طبیعی رغبت وافری به درک مسائل مذهبی دارند و گفتارهای مذهبی را با کمال عالقهمندی و رضای خاطر
میشنوند(همان ،ص .)21موریس دبس مینویسد« :در دوران بلوغ یک نوع نهضت مذهبی حتی نزد کسانی دیده میشود که
سابق بر این نسبت به مسائل مرب وط به مذهب و ایمان القید بودند و در سنین کمال و پختگی نیز دوباره القید و بیاعتنا می-
شوند .طبق نظر استانلی هال ،حداکثر این احساسات مذهبی در حدود  72سالگی پیدا میشود»(.دبس ،ص ،773به نقل از
خادمی کوشا ،7931 ،ص)21
درویس اودلوم یکی از روانشناسان بلوغ نیز ،در کتاب خود آورده است :در سالهای بعد از بلوغ خیلی از پسرها و دخترها داشتن
نوعی فلسفه زندگی را برای خود ضروری مییابند .وقتی نوجوانان به دنیای اطراف خود مینگرند و میکوشند شخصیت خود را
ارزیابی کنند ،احساس میکنند درباره طبیعت و معنی وجود انسان و حتی خود ،نیازمند پاسخ به پرسشهایی هستند.

7

« .عَلَیْکَ بِالْأَحْدَاثِ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَى کُلِّ خَیْر».
2
« .إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ لَهُ ابْنٌ وَ کَانَ لَهُ مُحِبّاً فَأُتِیَ فِی مَنَامِهِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ ابْنَکَ لَیْلَةَ یَدْخُلُ بِأَهْلِهِ یَمُوتُ قَالَ فَلَمَّا کَانَ تِلْکَ اللَّیْلَةُ وَ بَنَى عَلَیْهِ أَبُوهُ
تَوَقَّعَ أَبُوهُ ذَلِکَ فَأَصْبَحَ ابْنُهُ سَلِیماً فَأَتَاهُ أَبُوهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ هَلْ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّ سَائِلًا أَتَى الْبَابَ وَ قَدْ کَانُوا ادَّخَرُوا لِی طَعَاماً
فَأَعْطَیْتُهُ السَّائِلَ فَقَالَ بِهَذَا دُفِعَ عَنْک».
9
« .فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها».
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(سلیمانی فر،7939،ص .)713وی همچنین اشاره به این مطلب میکند که امنیت خاطر در گرو پذیرش مذهب حاصل میشود.
نوجوانان و جوانان احساس امنیت بیشتری میکنند آن هنگامی که به یک تشکیالت مذهبی وابسته باشند که میلیونها مردم
در طی قرون بدان ایمان داشتهاند(.اودلوم ،7911 ،ص)711
در تمام ادیان الهی ،دوره نوجوانی به عنوان دوره آغاز عمل به آداب و شعایر دینی و دوره آموزش عملی دینداری به حساب
میآید .در این دوره است که نوجوان به زندگی مذهبی بزرگسالی ورود پیدا می کند و دینداری را تجربه می کند و به باورها و
احساسات مذهبی استحکام می بخشد(.لطف آبادی ،7913 ،ص)931
هنگامی که رسول اکرم(ص) در مکه قیام کرد و دعوت خود را بین مردم آشکار نمود ،شور و هیجان عظیمی در قشر نوجوان و
جوان پدید آمد .آنان طبق تمایل فطری دینگرایی ،در اطراف حضرت محمد(ص) اجتماع کردند و تحت تأثیر گفتارش قرار
گرفتند .این امر سبب بروز اختالفات شدیدی در خانواده ها ،و بین جوانان و سالمندان گردید(خادمی کوشا ،7931 ،ص .)21در
مدینه نیز «مصعب» فرستاده پیامبر(ص) ،مشغول تبلیغ دین بود و آنجا هم جوانان از پیشگامان قبول دین اسالم بودند.
مصعب هر روز برای تبلیغ دین به میان مردم میرفت و پیش از همه ،جوانان نورس و نوجوانان او را می-
پذیرفتند(.طبرسى ،7930،ص)11
پیامبر اکرم(ص) به روحیه بی غل و غش بودن نوجوانان و جوانان در حق پذیری اشاره کرده و میفرماید« :من به شما درباره
نوجوانان و جوانان توصیه به خیر و نیکی میکنم .چرا که قلبهای آنان ،هنوز غل و غش پیدا نکرده و نسبت به پیران از رقت،
لطافت و سالمت بیشتری برخوردارند و به همین دلیل هنگامی که خداوند مرا به پیامبری و بشارت و انذار برانگیخت ،نوجوانان
و جوانان به من گرویدند و یاریام کردند( ،اما) بزرگساالن و پیران به مخالفت با من پرداختند»(7محمدی ری شهری،7933 ،
ص .)73مردی به نام ابو جعفر اَحوَل از دوستان امام صادق(ع) مدتی به تبلیغ و نشر تعالیم اهل بیت(ع) اشتغال داشت .روزی به
محضر امام(ع) شرفیاب شد .امام از او پرسید :مردم بصره در قبول روش اهل بیت(ع) و سرعت پذیرش آیین تشیع چگونه اند؟
عرض کرد :تعداد اندکی از مردم ،تعالیم اهل بیت را پذیرفتند .امام(ع) به وی فرمود :تبلیغات خود را متوجه نسل جوان کن و به
آنان بپرداز ،زیرا کودکان و نوجوانان برای پذیرش هر خوبی آمادگی بیشتری دارند و حرف حق را زودتر می-
پذیرند(.کلینی7101،ق ،ج، 3ص39؛ مجلسی7109،ق ،ج،29ص)210
پنج -محبت و مهربانی
یکی از اساسی ترین گرایش های فطری ،میل به دوست داشته شدن و میل به دوست داشتن دیگران است .روانشناسانِ
برجسته و صاحب نظران ،این نیاز روانی را در درجة نخست اهمیت قرار دادهاند ،نیاز به محبت یک فرآیند فعال و پویاست که از
بدو تولد در آدمی وجود دارد و به تدریج ،متنوع و پیچیده میگردد .برخی از بزرگان مانند خواجه نصیرالدین طوسی این میل
فطری را منشأ میل به انس گرفتن و انس پذیر بودن انسان دانسته اند و گفته اند که ،واژة انسان از ریشة «انس» است؛ یعنی
انسان ،انس گیر و انس پذیر است و مهر میورزد و دوست دارد به وی مهر ورزیده شود(طوسی ،7923،ص )221این میل
مهرورزی اگر درست هدایت شود ،نقش تعیین کنندهای در سرنوشت انسان دارد ،زیرا تأمین کنندة امنیت روحی و روانی او در
هنگام مواجهه با مشکالت فردی و اجتماعی است .در دوره نوجوانی این میل ،هم در بُعد دوست داشته شدن ،و هم در بُعد
دوست داشتن دیگران ،جلوه ویژه ای دارد.
7

« .اوصیکُم بِالشُّبّانِ خَیرا فَإِنَّهُم أرَقُّ أفئِدَةً إنَّ اللّهَ بَعَثَنى بَشیرا و نَذیرا فَحالَفَنِى الشُّبّانُ و خالَفَنِى الشُّیوخ».
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شکوفاسازی این استعداد فطری از طریق هنر محبت و مهروزی(سبحانی نیا ،7931 ،ج ،2ص )3باعث شکل گیری شخصیت
سالم در نوجوان می شود .پیشوایان دین دوست داشتن قلبی و ابراز نمودن این محبت و میل باطنی را برای زمینه سازی و
ایجاد نشاط روانی نوجوانان الزم می دانستند و خود ،با ابراز عالقه به آنان نیروهای خالق درون آنها را شکوفا می ساختند.
معصومان (ع) به کودکان ،نوجوانان ،خانواده و اطرافیان خویش ،بطور متناسب محبت میکردند و با احترام ،تحسین و تشویق،
شخصیت آنها را بارور می ساختند و عالقه آنان را به سمت و سوی مسائل و عملکردهای عام المنفعه ساماندهی می
کردند(.حرعاملى7103 ،ق ،ج ،72ص)717
محبت متناسب به نوجوان بستری را در وجودش مهیا و آماده می سازد که تعلیم و تربیت دینی را در برابر همه اغواهای
شیطانی ،بپذیرد و زمینه ساز رشد و تکامل وی گردد(.7مجلسی7109 ،ق ،ج ،7ص)229
در منابع روائی تأکید بر این است که باید پیش از آنکه نوجوان تحت تأثیر عوامل اغوائی ،جذب راه های بیگانه شود و عقل
و اندیشه اش را افکار نادرست فراگیرد و دلش مرده و سخت شود و نتواند خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهد؛ باید والدین و
مربیان به تربیتش همت گمارند .تربیتی منظم و متعالی ،به آنگونه که در سایه اندیشه و تفکر به امور مربوط به خودش اقدام
کند و از تجربههای مکرر و انجام آزمایشهای دوباره که اهل تجربه انجام دادهاند معاف گردد و به تجربهی مجدد نیاز نداشته
باشد»(2.رضی7171 ،ق ،ص)939
از جلوه های بسیار ارزشمند محبت در دوره نوجوانی دوستی صمیمانه با خدا (هندی7103 ،ق ،ج  ،72ص )721و مرکزیت
دادن به آن در همه روابط محبتی دیگر است .پیامبراکرم(ص) درباره چنین نوجوانی می فرماید :محبوبترین خالیق نزد خدا
نوجوان خوشسیمایی است که جوانی و زیبایی خود را برای خدا و در راه طاعت او بگذارد .خداوند رحمان به وجود چنین
نوجوانی برفرشتگان میبالد و میفرماید :این است بنده راستین من!(9دیلمی7103 ،ق ،ص )720این بدین معنی است که همه
دوستی ها در طول دوستی با خدا ارزش پیدا می کند .امام صادق (ع) می فرماید« :ایمان فرد خالص نمی شود ،تا آن که
خداوند در نظر او از پدرش ،مادرش ،فرزندانش ،خانواده و هر آن چه از مردم دارد ،محبوب تر باشد»(1مجلسی7109 ،ق ،ج ،21
ص .)21در دعاها نیز آمده است« :بارالها ،دوستی ات را محبوب ترین چیزها برایم قرار ده» (هندی7103 ،ق ،ج ،2ص.)732
باید به نوجوان آموخته شود که روابط خود با غیرخدا را براساس رابطه با خدا تنظیم کند .و در هر یک از دوستی با اولیای خدا،
پدر ،مادر و دیگران جلوههای دوستی با خدا را بنمایاند .این محوریت دوستی خداوند موجب دریافت محبت خدا می شود
(آلعمران .)97 ،در حدیث معراج آمده است :آنان که به خاطر من با یکدیگر دوستی ورزند ،و به هم مهر ورزند ،مستحق محبت
من هستند و آنان که به خاطر من با یکدیگر پیوند و ارتباط برقرار کنند ،و به من توکل نمایند ،مستحق محبت من هستند،
دوستی من نشانی و فرجامی و پایانی ندارد(.1دیلمی7172 ،ق ،ج ،7ص)733
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« .إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْءٍ قَبِلَتْهُ».
2
 .قال علی(ع)« :فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ یَشْتَغِلَ لُبُّکَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْیِکَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ کَفَاکَ أَهْلُ التَّجَارِبِ بُغْیَتَهُ وَ تَجْرِبَتَه».
9
 .قال الصادق(ع)« :إِنَّ أَحَبَّ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى شَابٌّ حَدَثُ السِّنِّ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ جَعَلَ شَبَابَهُ وَ جَمَالَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى ذَاکَ الَّذِی یُبَاهِی اللَّهُ
تَعَالَى بِهِ مَلَائِکَتَهُ فَیَقُولُ هَذَا عَبْدِی حَقّاً».
1
« .لَا یُمَحِّضُ رَجُلٌ الْإِیمَانَ بِاللَّهِ حَتَّى یَکُونَ اللَّهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ مِنَ النَّاسِ کُلِّهِمْ».
1
« .رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) أَنَّ النَّبِیَّ (ص) سَأَلَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ لَیْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَقَالَ یَا رَبِّ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَیْسَ شَیْءٌ أَفْضَلَ عِنْدِی مِنَ
التَّوَکُّلِ عَلَیَّ وَ الرِّضَا بِمَا قَسَمْتُ یَا مُحَمَّدُ وَجَبَتْ مَحَبَّتِی لِلْمُتَحَابِّینَ فِیَّ وَ وَجَبَتْ مَحَبَّتِی لِلْمُتَعَاطِفِینَ فِیَّ وَ وَجَبَتْ مَحَبَّتِی لِلْمُتَوَاصِلِینَ فِیَّ وَ وَجَبَتْ مَحَبَّتِی
لِلْمُتَوَکِّلِینَ عَلَیَّ وَ لَیْسَ لِمَحَبَّتِی عِلْمٌ وَ لَا غَایَةٌ وَ لَا نِهَایَةٌ».
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الزم به توجه است که ،دوستی با خدا از دو مؤلفه تشکیل یافته است .یک مؤلفه ایجابی که از آن به «تولّی» یاد میشود و
دیگری مؤلفه سلبی که در آموزههای دینی از آن به «تبرّی» تعبیر میگردد(شجاعی ،7932،ص .)703امام صادق(ع) میفرماید:
«دوستی در راه خدا واجب است و دشمنی در راه خدا نیز واجب است»( 7مجلسی7109 ،ق ،ج ،21ص .)12رسول خدا(ص) به
یکی از اصحاب خود فرمود« :به خاطر خدا دوست بدار ،و به خاطر خدا نفرت داشته باش و به خاطر خدا دوستی کن و به خاطر
خدا دشمنی ورز؛ زیرا دوستی خدا جز با اینها به دست نیاید»(2ابن بابویه ،7912 ،ص .)77از آنچه بیان شد به خوبی دانسته
میشود که دوستی با خدا به عنوان یکی از محوریترین نیازهای تربیتی در گسترة وسیعی از رفتارهای نوجوانان باید مورد
توجه مبلغان و مربیان قرار گیرد و با شکوفاسازی فطرت ،یادآوری مهر و محبت های خدا ،دوستی به خدا را در دل آنان تقویت
نمایند.
شش -روحیه استقالل خواهی و عدم وابستگی به دیگران
دوره نوجوانی و جوانی بر عکس دوره کودکی دوره گسست از وابستگی به خانواده و اعتماد به تواناییهای خویشتن و قدرت
شخصی و استقالل خواهی است .با شروع دوره بلوغ ،نوجوان رفته رفته به صورت آگاهانه دنیای جدیدی را برای خویشتن ترسیم
می کند که در آن نقش اصلی از آن خود اوست؛ برای خویشتن حق رأی ،نظر و قدرت عمل قائل است .خود را از خانواده جدا
می کند و در فعالیتهای اجتماعی مشارکت می نماید« ،مشارکت جویی» نوجوان در چرخه فعالیت های اجتماعی ،دینی و
سیاسی در راستای تأمین همین گرایش فطری او است(.حسینی زاده و حاجی ده آبادی ،7932 ،ص)17
از نظر متون اسالمی ،دوره نوجوانی دوره وزارت است 9.وزیر اگر چه در حوزه کاری خویش مستقل است ،ولی باید تحت قاعده و
ضابطه اداری دولت حرکت کند .نوجوان نیز اگرچه از توانایی های ادراکی و جسمی و بدنی ویژهای برخوردار است ،به همان
میزان شهوت و غرایز در او شعله ور است و بی تجربگی و عدم پختگی هر آینه امکان دارد او را از سریر سلطنت به زیر بکشاند،
پس باید ضمن حفظ روحیه استقاللخواهی و مشارکت جویی ،او را قانون مند و ضابطه گرا بار آورد(.همان ،ص)12
نوجوانی که استقالل طلبی فطریش شکوفا شده ،خود مسئولیت اعمال خویش را بر عهده میگیرد و مسئولیت کارها و اعمال
خویش را به عهده دیگران نمیاندازد .او در انجام کارها به خود اعتماد دارد .البته نه به این معنی که خود را از کمک و مشورت
دیگران بی نیاز بداند بلکه همانگونه که پیشوای اول مسلمین فرموده :الزم است هر انسانی در باطن خود نسبت به مردم دارای
دو احساس باشد :یکی احتیاج به آنها و دیگری بینیازی از آنها .احساس احتیاج را با سخنان نرم و روی گشاده خود آشکار
کند ،و بی نیازی خویش را به وسیله اجتناب از زبونی و حفظ شرافت شخصی خود ظاهر سازد(1.کلینی7101 ،ق ،ج ،2ص713؛
فرید تنکابنی،7912 ،ج ،9ص)231

7

 .قال الصَّادِقِ (ع)« :حُبُّ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَاجِبٌ وَ الْوَلَایَةُ لَهُمْ وَاجِبَةٌ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَاجِبَة».
2
 .قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ یَا عَبْدَ اللَّهِ« :أَحْبِبْ فِی اللَّهِ وَ أَبْغِضْ فِی اللَّهِ وَ وَالِ فِی اللَّهِ وَ عَادِ فِی اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وَلَایَةُ اللَّهِ إِلَّا بِذَلِکَ».
9
« .الْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ وَزِیرٌ سَبْعَ سِنِینَ»(طبرسی ،7172 ،ص222؛ مجلسی ،7109 ،ج ،707ص.)31
1
« .لِیَجْتَمِعْ فِی قَلْبِکَ الِافْتِقَارُ إِلَى النَّاسِ وَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُمْ فَیَکُونَ افْتِقَارُکَ إِلَیْهِمْ فِی لِینِ کَلَامِکَ وَ حُسْنِ بِشْرِکَ وَ یَکُونَ اسْتِغْنَاؤُکَ عَنْهُمْ فِی نَزَاهَةِ
عِرْضِکَ وَ بَقَاءِ عِزِّک».
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احساس استقاللخواهی و عدم وابستگی به دیگران از خود باوری و اتکاء به نفس است .خودباوری ،این است که فرد خودش
را قبول داشته باشد و به عقل و عزم و تصمیم و توانمندیهای خویش در انجام کارها اعتماد نماید و در زندگی ،روی پای خود
بایستد .دانشمندان تمام موفقیتهای فردی و اجتماعی انسانها را ناشی از اعتماد به نفس دانسته اند .به نظر آنان افراد متکی به
نفس ،با شخصیت و مستقل اند ،در خود احساس اطمینان میکنند ،مرد سعی و عمل اند و در انجام وظایف خویش کوشا و
جدی هستند ،به این و آن طمعی ندارند و هرگز زیر بار ذلت و زبونی نمیروند(.فرید تنکابنی ،7912 ،ج ،9ص)231
در روایات اسالمی تکیه بر خود و عمل خویش ،محور خوشبخت شدن دانسته شده است و از اینکه افراد بخواهند با آمال و
آرزوهای دور و دراز بجائی برسند ،برحذر داشته شده اند .چنانچه امام علی(ع) میفرمایند« :افراد عاقل به سعی و کوشش خود
تکیه میکنند ولی مردان نادان به آمال و آرزوهای خویش متکی هستند»(7تمیمی آمدی7170،ق،ص .)22همچنین آن حضرت
در ضمن نصایح خود به امام حسن مجتبی(ع) فرموده است :فرزند عزیز! بپرهیز از اینکه بر آرزوهای نفسانی خویش اعتماد
نمایی زیرا تکیه بر آرزوها ،متاع مردم احمق و کم خرد است(2رضی7171،ق ،ص .)102طبق آنچه خداوند فرموده است که:
برای آدمی جز حاصل کوشش او پاداشی نیست و نتیجه سعی و کوشش هر کس بزودی مشاهده میشود(9نجم )93-10 ،ویا؛
هر انسانی در گرو اعمال خویش است(1.مدثر)93 ،
نتیجه میگیریم که آنچه می توانیم بر آن تکیه کنیم تنها خود ما هستیم و اعمال و کردارمان .همچنین آنچه در روایات
اسالمی توصیه شده است این است که نوجوانان و جوانان باید متکی به خود بوده و وابسته به دیگران نباشند .امام صادق(ع)
فرموده است« :آن که خود را اجیر دیگری کند ،در روزی را به روی خود بسته است»( 1کلینی7101 ،ق ،ج ،1ص )30و در
جای دیگری میفرمایند« :کسی که هرچه به دست می آورد ،از آن کارفرمایی است که او را اجیر کرده است ،چگونه روزیش
بسته نشود»(2همان) .به این ترتیب با مذمت وابستگی به دیگران حس استقاللطلبی در کار و زندگی را در جوان تقویت می-
کنند .در احادیث دیگر بینیازی از مردم که نشانه استقالل جوان است توصیه شده است و نتیجه آن را عزت میداند .امام
علی(ع) میفرمایند« :بزرگترین بینیازی ،نومیدی از چیزهایی است که در دست مردم است»( 1.رضی7171 ،ق ،حکمت.)912
زندگی همهاش مبارزه و پیکار و تالش و کوشش است .هر انسانى در طول عمر با صدها بلکه هزارها مشکل مواجه مىشود،
براى اینکه زنده بماند و زندگى کند ناچار است با قواى طبیعى عالم بجنگد و آنها را مسخر گرداند ،با بیماریها و عوامل آنها
پیکار نمایند ،با تجاوزها و تعدیها و عوامل مزاحم آسایش و آزادى ،مبارزه کند .در صحنه نبرد زندگى کسى پیروز است که
نفس بزرگ و همت عالى و ارادهاى نیرومند داشته باشد .ریشه خوشبختى یا بدبختى هر کس در وجودش نهفته است .همت و
اراده عالى ،هر دشوارى را آسان بلکه محاالت را نیز ممکن مىگرداند .انسان با اراده ،در دریاى ژرف زندگى ،مانند پر کاهى
نیست که با موج دریا بازى کند و این طرف و آن طرف برود ،بلکه شناگر ماهرى است که نهتنها با بازوى نیرومند و ارادهی
آهنین خویش و توکل بر خدا به هر طرف خواست شنا مىکند بلکه حوادث جهان را نیز از مسیرشان منحرف مىسازد.
7

« .الْعَاقِلُ یَعْتَمِدُ عَلَى عَمَلِهِ الْجَاهِلُ یَعْتَمِدُ عَلَى أَمَلِه».
2
« .إِیَّاکَ وَ الِاتِّکَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْکَى».
9
« .وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعى * وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرى».
1
« .کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَةٌ».
1
« .مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْق».
2
« .وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِیهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ».
1
« .الْغِنَى الْأَکْبَرُ الْیَأْسُ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاس».
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هفت -مسئولیت پذیری
با شروع دوره نوجوانی ،درک عقلی و میل طبیعی آدمی به مسئولیتپذیری افزایش می یابد و نوجوان احساس تکلیف می-
کند و به همین جهت ،از نظر فقه اسالمی ،تکالیف الهی متوجه آنان می شود و در قبال عدم انجام آنها و یا انجام کارهای
خالف مؤاخذه می گردد 7.این امر نشان میدهد که در دورهی نوجوانی ،فرد می تواند مسئولیت پذیر باشد زیرا شخصیتش آن
قدر رشد یافته که در آستان ربوبی از او به عنوان مکلف پذیرایی شود .در واقع بزرگترین حادثه در فرآیند رشد و تربیت دینی
انسان در این دوره رقم میخورد و لباس فاخر و گران قدر بندگی خدا در این دوره به طور رسمی و با تکالیف و مسئولیتهای
ویژه ،در این دوره بر تن فرد پوشانده میشود ،از این رو پاسداشت آن قابل اهمیت است(حسینی زاده ،حاجی ده آبادی،
،7932ص .)73بدلیل مسئولیت پذیر بودن نوجوان است که پیامبر اسالم(ص) این مرحله را مرحله وزارت و مشاوره والدین با او
در امور خانه و زندگی خانوادگی دانسته است»(2طبرسی7172 ،ق ،ص .)222نوجوانان بدلیل احساس مسئولیتشان نه تنها در
مقابل کج روی ،انحراف ،جهالت و فساد سکوت نمیکنند و یا در جریان آن حل نمیشوند ،بلکه در برابر حرکت جامعه و
خانواده و نزدیکان خویش ،خود را مسئول میدانند .آنان از اینکه دیگران در منجالب فساد و بیراهههای سرگردانی به سوی
نابودی در حرکت باشند ،رنج میبرند.
نوجوان می فهمد که هر انسانی مسئول اعمال خویش است(انعام701 ،؛ مدثر .)93 ،و هر یک از اعضای آدمی مانند گوش و
چشم و دل ،همه دارای مسئولیتند(اسراء ،)92 ،و خودش سرنوشت خودش را رقم می زند(رعد ،)77 ،قرآن در آیات متعدد به
زوایای این مطلب اینگونه اشاره میکند که انسان نمیتواند بار گناه دیگری را به دوش بکشد ،چه خویشاوندان (فاطر )73 ،و
چه گذشتگان(بقره ، )791 ،هر کس در برابر اعمال خود مسئول ،و مورد سؤال قرار میگیرد(نحل ،)39 ،و تنها نتیجه اعمال خود
را دریافت خواهد نمود(فصلت )12 ،و در برابر نعمتهایی که به او داده شده است ،باز خواست میشود(تکاثر ،)3 ،هر کس کار
شایسته کند سود خواهد برد و هر کس کار بد انجام دهد زیان خواهد برد(انعام721،؛ جاثیه)71-71،؛(بوالهری ،نوری
قاسمآبادی ،رمضانی فرانی ،7913 ،ص )17امام صادق(ع) نیز ،تأکید دارد بر اینکه هرکس بار مسئولیت خویش را خودش باید
بر دوش بگیرد ،و اگر از انجام وظیفه شانه خالی کند ،دیگری بار مسئولیت او را حمل نخواهد کرد»(ورام بن ابی فراس،
7170ق ،ج ،7ص.)2
البته نوجوان نسبت به خانواده خویش هم ،احساس مسئولیت دارد .قرآن می فرماید« :ای کسانی که ایمان آوردهاید خودتان
و کسانتان را از آتشی که سوخت آن مردم و سنگها هستند حفظ کنید»(9تحریم( )2،بوالهری ،نوری قاسمآبادی ،رمضانی
فرانی ،7913 ،ص .)17بنابراین این انسان است که از بین تمام موجودات عالم مسئولیت پذیرش تکلیف الهی را به عهده گرفته
است .مسئولیتی که آسمانها و زمین از پذیرش آن سر باز زدند(1احزاب )12 ،و در عین حال خود و هر انسان دیگر را مسئول
اعمال خویش میداند(.1.نجم)93-93 ،

7

 .امام علی(ع) می فرماید« :تَجِبُ  ...وَ الْحُدُودُ إِذَا احْتَلَمَ(» .مجلسی ،7109،ج ،31ص.)792
2
« .الْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ وَزِیرٌ سَبْعَ سِنِینَ».
9
« .یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ».
1
« .إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً».
1
« .أَالَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعى».
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پیامبر اسالم(ص) با توجه به مسئولیت پذیری نوجوانان و جوانان کوشش داشت تا مسئولیتهای فرهنگی -اجتماعی را به
آنان بدهد .برای نمونه جوان نورسی به نام مصعب بن عمیر که از فضائل اخالقی و رفتار منطقی و دینی برخوردار بود ،را به
عنوان مبلغ و مربی به شهر یثرب فرستاد(طبرسی ،7930،ص ،)11وی اولین کسی است که در مدینه نماز جمعه و جماعت برپا
کرد و عاقبت نیز در جنگ احد به شهادت رسید(.همان ،ص)737
اولین فرماندار مکه هم که پس از فتح مکه با عنوان امیر ،از سوی پیامبر(ص) برگزیده شد ،عتّاب بن اسید  27ساله بود .وی
اولین امیری بود که نماز جماعت را در مکه برپا نمود(مجلسی7109،ق ،ج ،27ص .)722و آخرین فرمانده منتخب رسول
اهلل(ص) ،نوجوان  73ساله ای به نام اُسامه بن زید بود .پیامبر(ص) به اندازهای در پیروی از لشکر اسامه تأکید فرمود که حتی
متخلفان از فرمان او را نفرین کرد(احمدی میانجی7173 ،ق ،ج ،9ص .)237اولین مسلمانی که در سن  79یا  71سالگی برای
یاری پیامبر(ص) اعالم آمادگی نمود« ،علی بن ابیطالب(ع)» بود که پیامبر(ص) او را در همین سنین جهت وصایت و جانشینی
خود انتخاب کرد(مجلسی7101،ق ،ج ،1ص .)211وی اولین مسلمان و اولین یاور پیامبر(ص) در محیط شرک آلود و خفقان
آور مکه بود که در مراسم دعوت خویشاوندان پیامبر(ص) ،به عنوان وصی ،جانشین و معاون پیامبر(ص) معرفی گردید.
هشت -حفظ و ارتقابخشی عزت نفس
عزت خواهی انسان در دوره نوجوانی تبلور بیشتری پیدا می کند .عزت در لغت به معنی صالبت و قوت و حالت شکست
ناپذیری است« .عزت ،حالتی است که نمی گذارد انسان مغلوب کسی و چیزی گردد و شکست بخورد» (دلشاد تهرانی،7913 ،
 .)939عزت در مورد انسان یعنی آبرو و شخصیت و عدم کرنش در برابر صاحبان زر و زور (عبدوس ،اشتهاردی،7911 ،
ص .)713اصل عزت برای خداوند است و هر کسی که طالب عزت باشد باید به او متصل باشد 7و عزت او را پاس دارد در این
صورت است که خدا فرد را عزتمند می سازد .حضرت علی(ع) می فرماید :خداوند که نام او بزرگ است ،یاری کند هر که او را
یاری کند و عزت بخشد هر کسی که او را عزیز دارد ،بر عهده گرفته است(2رضی7171 ،ق ،نامه .)19البته شرط اعطای عزت
دوری از شرارت است .امام علی(ع) میفرمایند :هر که از شر و بدی برائت جوید به عزت دست یابد(9ابن شعبه حرانی،
7101ق ،ص .)972از مصادیق بارز عزت نفس بی نیاز دانستن خود از دیگران است که همواره در روایات به آن توصیه شده
است و کسانی که دارای چنین صفت ارزنده ای هستند ،مدح گردیده اند .در خصال به نقل از سهل بن سعد آمده است که
جبرئیل(ع) نزد پیامبر(ص) آمد و گفت ... « :بدان که بزرگی آدمی به شب زنده داری و عزت او در بی نیازی از مردم
است»(1کلینی7101 ،ق ،ج ،2ص  .)713امام علی(ع) فرموده است« :بزرگترین بی نیازی ،نومیدی از چیزهایی است که در
دست مردم است»(1رضی7171 ،ق ،حکمت)912؛ و نیز فرمودند« :خواری ،در خواستن از مردم است»(2لیثی الواسطی،7912 ،
ص .)71از امام زین العابدین(ع) آمده است« :تمام خیر و برکت را در بریدن طمع از آنچه دست مردم است ،یافتم»(1.کلینی،
7101ق ،ج ،2ص )713

7

« .مَن کانَ یُریدُ العِزَّةَ فَلِلَّهِ العِزَّةُ جَمیعًا» (فاطر.)70 ،
2
« .فَإِنَّهُ جَلَّ اِسْمُهُ قَدْ تَکَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَ إِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ».
9
« .مَن بَرِئَ مِنَ الشَّرِّ نالَ العِزَّ».
1
« .شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِیَامُ اللَّیْلِ وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاس».
1
« .الْغِنَى الْأَکْبَرُ الْیَأْسُ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاس».
2
 « .الذُّلُّ فِی مَسْأَلَةِ النَّاس».
1
« .رَأَیْتُ الْخَیْرَ کُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِی قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاس».
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برای پرورش عزت خواهی نوجوانان می بایست اوالً در بیدار کردن عزت خواهی فطری و شکوفاسازی و پرورش آن در این
دوره کوشش شود .ثانیاً متوجه گردند که خداوند آنان را عزیز آفریده است .ثالثاً آثار عزتمندی در زندگی دنیوی و اخروی آنان
تبیین شود .رابعاً آموزش ببینند که برای کسب عزت ،رابطه محکمی با خدا الزم است .خامسا با آنچه از امور متضاد با عزت
است ،آشنا گردند و عوارض رفتارهای غیرعزتمندانه برایشان تبیین شود در این صورت است که نوجوان چون عزتمندی و
جایگاه باالی خود را نزد خداوند می داند ،به عملی دست نمی زند که نارضایتی او را در بر داشته باشد .به عالوه سایر افراد
جامعه را دارای عزت می داند و حاضر نمی شود با آبرو ،احساس ،کرامت ،جایگاه ،عقاید ،اندیشه و ...دیگر افراد جامعه بازی کند.
وقتی انسان خود عزتمند باشد ،بی گمان برخورد عزتمندانه هم با سایر افراد جامعه خواهد داشت و در رابطه و تعامالت خود با
سایر افراد جامعه حتما از این ارزش انسانی استفاده خواهد کرد .عالوه بر اینکه نوجوانان دوست دارند مقبولیت اجتماعی داشته
باشند و این در برقراری رابطه مطلوب و عزتمندانه آنان با دیگران مؤثر است.
نه -تمایل به فعالیت های پر شور و نشاط
از مشخصات نوجوانی شکوفاسازی نشاط فطری و انجام فعالیت های شور آفرین است .نشاط با امید به آینده و روشن نگاه
داشتن نیازها ،عالیق ،خواستهها و تمایالت خدادادی همراه است.
امام علی(ع) ضمن توصیه به نشاط به برخی از پیامدهای مطلوب آن اشاره می کند و میفرماید :نشاط و شادمانی مایه
بهجت و انبساط روح آدمی است(7تمیمی آمدی7170،ق،ص )779و از اینرو بهره مندی از فرصت های بهجت زا را از ویژگی
های افراد عاقل دانسته بدین صورت که آنان فرصت ها را مغتنم میشمارند و از آنها به نفع خوشبختی و سعادت خویش
استفاده میکنند(2همان ،ص .)13توصیه پیشوایان معصوم(ع) همواره بر این بوده است که اوقاتی از شبانه روز را برای تفریح
اختصاص داده شود .امام رضا(ع) میفرمایند« :از لذائذ دنیوی نصیبی برای کامیابی خویش قرار دهید و تمنیات دل را از راههای
مشروع بدست آورید ،مراقبت کنید در این کار به مردانگی و شرافتتان آسیب نرسد و دچار اسراف و تندروی نشوید ،تفریح و
سرگرمی لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری میکند و با کمک آن بهتر به امور دنیای خویش موفق خواهید شد»

9

(مجلسی7109،ق ،ج ،11ص .)912امام صادق(ع) فرموده « :شایسته است مسلمان عاقل ساعتی از روز خود را برای کارهایی که
بین او و خداوند انجام میگیرد اختصاص دهد و ساعتی برادران ایمانی و دوستان خود را مالقات کند و در امور معنوی و اخروی
با آنان گفتگو نماید و ساعتی نفس خود را با لذائذ و مشتهیاتش که گناه نباشد آزاد بگذارد و این ساعت لذت ،آدمی را در انجام
وظائف دو ساعت دیگر کمک میکند»(1کلینی7101 ،ق ،ج ،1ص )31و نیز فرمود« :خداوند به داوود پیامبر وحی فرستاد ،ای
داوود ،به وجود من شادی کن و از یاد من لذت ببر و با مناجات من متنعم باش»(1ابن بابویه ،7912 ،ص .)732شادی و فرح

7

« .السُّرُورُ یَبْسُطُ النَّفْسَ وَ یُثِیرُ النَّشَاط».
2
« .اوقات السُّرور خُلسهٌ».
9
« .اجْعَلُوا لِأَنْفُسِکُمْ حَظّاً مِنَ الدُّنْیَا بِإِعْطَائِهَا مَا تَشْتَهِی مِنَ الْحَلَالِ وَ مَا لَمْ یَثْلِمِ الْمُرُوَّةَ وَ لَا سَرَفَ فِیهِ وَ اسْتَعِینُوا بِذَلِکَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْیَا».
1
« .یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ سَاعَةٌ یُفْضِی بِهَا إِلَى عَمَلِهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَاعَةٌ یُلَاقِی إِخْوَانَهُ الَّذِینَ یُفَاوِضُهُمْ وَ یُفَاوِضُونَهُ فِی أَمْرِ
آخِرَتِهِ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّاتِهَا فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَى تِلْکَ السَّاعَتَیْنِ».
1
« .أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع یَا دَاوُدُ بِی فرح [فَافْرَحْ] وَ بِذِکْرِی فَتَلَذَّذْ وَ بِمُنَاجَاتِی فَتَنَعَّم».
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نعمتی خداوندی است و هم او شادمانی را برای آدمی ارزانی داشته است .بگو به فضل و رحمت خداست که (مؤمنان) باید شاد
شوند( 7یونس )13 ،تا جایی که گشادهرویی را از صفات برجسته مؤمن میدانند و از عبوس بودن بیزاری میجویند.
چنانکه پیامبر اکرم(ص) میفرماید « :خداوند کسی را که در مقابل برادران دینی خود عبوس و اخمو باشد دشمن می-
دارد»(2نوری7103 ،ق ،ج ،3ص .)927می بینیم که دین اسالم پیروان خود را به شادیهای مثبت و سازنده و مفرح دعوت
میکند چرا که استفاده از امور مفرح در موقع مناسب و با رعایت حدود الزم برای تجدید نشاط و کاستن از یک نواختی زندگی
بسیار مؤثر است (انبیایی ،7932 ،ص .)39حضرت علی(ع) میفرماید :این دلها همانند بدنها خسته و افسرده میشوند و نیاز
به استراحت دارند در این حال نکتههای زیبا و نشاط انگیز برای آنها انتخاب کنید(9رضی7171 ،ق ،حکمت  .)731امام علی(ع)
با تأکید بر لزوم تقویت احساس امید ،می فرماید :هنگامی که نا امیدی قلب آدمی را تسخیر می کند ،تأسف ،وی را از پای در
میآورد(1کلینی7101 ،ق ،ج ،3ص.)27
رسول اکرم(ص) همه افراد را به ویژه نوجوانان را به فعالیت های با شور و نشاط تشویق می کردند(.لقمانی ،7913 ،ص)20
و می فرمودند« :بازی کنید و تفریح داشته باشید .همانا من ناراحتم که در دین شما خستگی و بینشاطی دیده
شود»(1.پاینده ،7932 ،ص)213
نتیجه گیری
تربیت مقوله مهمی است که والدین ،مربیان و مبلغان دینی را از دیرزمان تاکنون مشغول به خود کرده است .از آنجا که
تربیت باید براساس ویژگیهای روانشناختی فطری انسانی باشد و باید فهمید که آدمی چه خصوصیات ،چه توانمندی ها و چه
اهدافی دارد و چه تحوالت مطلوبی را بایستی در او رشد داد؛ شناخت ویژگی های روانشناختی فطری انسانی برای تربیت بویژه
در دوره نوجوانی که از حساسیت خاصی برخوردار است ،بسیار با اهمیت است .ویژگی های روانشناختی فطری که ظهور و
شکوفائی آنها در دوره نوجوانی از اهمیت و ضرورت برخوردار است و در آموزه های اسالمی ،بر آنها تأکید شده است شامل:
کمال جاویدخواهی ،میل به رشد شناختى و تعالی عقلى اجتماعی ،گرایش به خوبی ها و خیرها ،دین گرائی و حق پذیری،
محبت و مهربانی ،روحیه استقالل خواهی و عدم وابستگی به دیگران ،مسئولیت پذیری ،حفظ و ارتقابخشی عزت نفس و تمایل
به فعالیت های پر شور و نشاط است .هدف این مقاله کشف و تبیین این ویژگی ها و تأثیر آنها در تربیت مطلوب نوجوان
براساس روایات اهل بیت(ع) است.
ویژگی های روانشناختی فطری فوق الذکر که برای تربیت مطلوب در دوره نوجوانی زیربنا است مورد تأکید در آموزه های
اسالمی است.

7

« .قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا».
2
« .إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْمُعَبِّسَ فِی وَجْهِ إِخْوَانِه».
9
« .إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکْمَة».
1
« .وَ إِنْ مَلَکَهُ الْیَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَف».
1
« .الهوا و العبوا فإنّی أکره أن یرى فی دینکم غلظة».
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در رابطه با ویژگی کمال جاویدخواهی تأکید بر این است که در دوره نوجوانی که دوره اوج کمال جوئی است ،نوجوان در
مسیر کمال خویش ،همه تواناییهای خود را بکار ب گیرد تا مراتب کمال را کسب نماید و به آنچه به صورت فطری ،طالب آنست
در راستای زندگی جاوید ،دست یابد.
در رابطه با ویژگی میل به رشد شناختى و تعالی عقلى اجتماعی ،تأکید بر این است که نوجوان برای آموختن مهارت های
زندگی با کسب علم و تجربه تالش کند.
در رابطه با ویژگی گرایش به خوبی ها و خیرها تأکید بر این است که در دوره نوجوانی ارزشهای اخالقی و خوبی های
انسانی فطری را شکوفا ساخته و برای کسب فضائل اخالقی ،مجدانه ،کوشش نماید
در رابطه با ویژگی دین گرائی و حق پذیری تأکید بر این است که دین خواهی فطری با فرا رسیدن بلوغ ،مانند سایر
تمایالت طبیعی در نهاد نوجوان شکوفا شود و وی را به کوشش وا دارد تا باورهای مذهبی بر اساس فطرتش و بدون هر نوع
انحرافی چراغ راهش بسوی سعادت باشد.
در رابطه با ویژگی محبت و مهربانی تأکید بر این است که هنر محبت و مهروزی موجب شکل گیری شخصیت سالم در
نوجوان گردد بدین صورت که والدین و مربیان و خود نوجوان ،همگی شخصیتی را بپرورانند که محبت خداوند محور محبت
های نوجوان بوده و از جذب شدنش به عوامل انحرافی بازداشته شود.
در رابطه با ویژگی روحیه استقالل خواهی و عدم وابستگی به دیگران تأکید بر این است که نوجوان در چارچوب قواعد
زندگی مستقل فعالیت های خویش را تنظیم کند و با پذیرش مسئولیت کارهای خود ،اعتماد به نفس خود را ارتقاء دهد .و در
عین حال نسبت به خود و خانواده و دیگران و کمک به پیشرفت جامعه ،احساس مسئولیت نماید.
در رابطه با ویژگی حفظ و ارتقابخشی عزت نفس ،تأکید بر این است که حس عزت خواهی نوجوان جهت کسب مقبولیت
اجتماعی و برقراری رابطه مطلوب و عزتمندانه با دیگر افراد جامعه ،پرورش یابد.
در رابطه با ویژگی تمایل به فعالیت های پر شور و نشاط ،نیز ،تأکید بر این است که نوجوان به دور از هرگونه احساس
سستی ،افسردگی و نا امیدی ،با شور و نشاط آینده درخشانی را برای خویش بسازد.
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