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  چكيده
ـ  این نوشتار به یکی از مسائل اجتماعی معاصر اشاره دارد. الگوپذیري نوجوان مسئله اط اي است که در قالب مـدگرایی، ارتب

هـاي ابتـدایی   یابد. واکنشهاي نابهنجار اجتماعی، گرایش به هنجارهاي زودگذر و سستی روابط خانوادگی بروز میبا گروه
گیرنـد و  حسـاب را در پـیش مـی   شوند و طـرد بـی  گیر میوالدین در دو طیف افراط و تفریط قرار دارد. آنان، گاهی سخت

کنند. وضعیت مطلوب آن است که والـدین بـا   اي خنثا عمل میان به گونهشوند و در قبال سرنوشت نوجوگاهی تسلیم می
در نظر داشتن شرایط سنّی و اجتماعی نوجوان و با استفاده از راهبردهاي تربیتی مؤثر، الگوپـذیري نوجـوان را مـدیریت و    

و » یري از طریق معاشرتمدیریت الگوپذ«دهی کنند. راهبردهاي پیشنهادي مقالۀ حاضر در قالب دو راهبرد کالن سامان
گیرد. این راهبردها با استفاده از آیات و روایـات و بـا توجـه    جاي می» نوجواناندیشی با مدیریت الگوپذیري از طریق هم«

  هاي زندگی خانوادگی مطرح گردیده است.به شرایط و ظرفیت

  پذیري نوجوان، مدیریت.تربیت، نوجوان، خانواده، دین، الگو: هاواژهکلید
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  مقدمه
تربیـت نوجوانـان از حیـث اجتمــاعی و فرهنگـی اهمیـت اساســی دارد. نوجـوانی دورانـی حســاس و        

هـا  ساالن، رسانهالشعاع روابط همرود. در نوجوانی، ارتباط فرد با خانواده تحتساز به شمار میسرنوشت
سـاالن  درسه و گروه همگیرد. در این دوره، نوجوان بیشتر در محیط مهاي مرجع رفتاري قرار میو گروه

دهـد.  کند. ضعف ارتباط، کار و عملکرد تربیتی والدین و محیط خانواده را تحت تأثیر قرار میزندگی می
شود باید بـا حساسـیت و بـا نظـر بـه شـرایط زیسـتی و        راهبردهایی که براي تربیت نوجوان گزینش می

هـاي مرجـع در نحـوة    نوجـوان از گـروه  محیطی نوجوان انتخاب شود. در این مرحلۀ سنّی، تأثیرپذیري 
هـا و  کـاري ها و احزاب و حتـی برخـی بـزه   گروهی، ارتباط با انجمنپوشیدن لباس، آرایش، تعامل درون

خورد. مـدیریت الگوپـذیري نوجوانـان در محـیط خـانواده اهمیـت       ها بیش از همه به چشم میرويکج
وان و هم نیاز جامعه به پـرورش درسـت ایـن    مضاعف دارد. هم حساسیت والدین به آیندة فرزندان نوج

  نماید.می پذیرقشر جامعه، ضرورت مدیریت الگوپذیري را توجیه
رو، سعی شده است از برخی راهبردهاي کاربردي بحث شود کـه بـا اسـتفاده از آنهـا     در نوشتۀ پیش

از خانواده را مـدیریت  والدین قادر خواهند بود گرایش نوجوانان به الگوپذیري، مدگرایی و روابط بیرون 
مدیریت الگوپـذیري نوجـوان از   «و سالمت آیندة آنان را تضمین کنند. در بحث حاضر، دو راهبرد کالن 

بررسی شـده اسـت. در ذیـل ایـن     » اندیشیمدیریت الگوپذیري نوجوان از طریق هم«و » طریق معاشرت
که از خـود عنـاوین   ده است. چنانبازکاوي ش» مدیریت الگوپذیري نوجوان«دو عنوان، سازوکار اسالمی 

  پیداست، راهبرد اول یک راهبرد رفتاري، و راهبرد دوم یک راهبرد شناختی است.

  بيان مسئله
پیشرفت، توسعه، کمال و پویایی جوامع مرهون نیروهاي تربیت شـدة آن جوامـع اسـت. صـالح و     

کودکان، نوجوانـان و جوانـان   پذیرد. هاي تربیتی تحقق میهاي متوالی جوامع با برنامهسالمت نسل
گردند که فرایند تربیتی درسـتی را پشـت سـر بگذارنـد.     در صورتی به افراد مفید و مؤثر تبدیل می

انـد. آنهـا بـا فعالیـت و حضـور خـود در       گیـران آینـدة جامعـه   نوجوانان و نونهاالن امروز تصـمیم 
خواهنـد زد. بنـا بـه فرمـودة      هاي گوناگون اجتماعی، قوام، ثبات و پایـداري جامعـه را رقـم   عرصه

که در کوچکی درست تربیت نشود در بزرگی قادر نخواهند بـود [در مسـائل   کسی«، المؤمنینامیر
اي ). بنـابراین، جامعـه  43، ص 1366(تمیمـی آمـدي،   » سیاسی ـ اجتماعی] بر دیگران پیشی بگیرد 

گذاري ن و نوجوانان خود سرمایهگام داشته باشد که در تربیت کودکاقدم و پیشتواند افراد پیشمی
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 روي، امـام حسـن  نموده، آنها را طبق نیازهاي اجتماعی و سیاسی جامعه تربیت کرده باشد. بدین
به راستی، شما کودکان امروزیـد و در آینـدة نـه چنـدان     «خوانند: فرزندان امروز را بزرگان فردا می

  ).152، ص 2، ج 1403(مجلسی،» دور، بزرگان قوم دیگري خواهید شد
گذارد و نسبت به هویت خود و چگونگی نوجوان از حیث شناختی، به دنیاي استدالل و انتزاع پا می

جهان، فرهنگ، جامعـه و  ). او میان زیست 150، ص1384نشیند (آقا محمدیان، دنیاي پیرامون به تأمل می
کنـد. تـرجیح کارهـاي    سه مینحوة زندگی خانوادگی خود و فرهنگ، جوامع و نحوة زندگی دیگران مقای

بندي شدید نسبت بـه عقایـد و افکـار خـود در     ساالن، تمرد علیه کنترل خانواده، پايگروهی، اهمیت هم
هاي مقابل معیارهاي پذیرفته شدة والدین، تبدیل وضعیت تقلید از هنجارها به تقلید از الگوها و شخصیت

رود (شرفی، هاي بارز دورة نوجوانی به شمار میگیطلبی از ویژمطرح در سطح جامعه، و روحیۀ استقالل
شود نوجـوان بـه روابـط اجتمـاعی بیـرون از      ). کاهش روابط خانوادگی سبب می159- 148، ص 1368

خانواده عالقه پیدا کند. بر همین پایه، تأثیر خانواده و معلمان در هنجارپذیري و سـبک زنـدگی نوجـوان    
کند. تري پیدا میهاي مرجع ورزشی و هنري نقش پررنگن و گروهرنگ و به جاي آنها، گروه همساالکم

ساالن منبعـی بـراي انتخـاب    هاي ورزشی و هنري و نیز همهاي مرجع جدید نظیر هنرمندان، ستارهگروه
منـدي  گردد. نوجوان به صورت منحصر به فرد، به همنـوایی اظهـار عالقـه   هاي نوجوان قلمداد میارزش

سـاالن)  نـوایی بـا کسـانی (هـم    ). همین گرایش آنها را به سمت هـم 314، ص 1384کنند (شهرآراي، می
  خواند که از بیشترین سطح تعامل صمیمی برخوردارند.میفرا

هـا  هاي مرجع اهمیـت دارد. خـانواده  از حیث تربیتی، موضع خانواده در قبال ارتباط نوجوان و گروه
هاي هنري و ورزشـی بـا چالشـی    ساالن، رسانه و شخصیتغالباً در مواجهه با نحوة پیوند نوجوان با هم

اجتمـاعی دارد، عرصـه   ـ    رو هستند. برخی با تردید و انکار حقیقتی که ریشۀ زیستی و روانیجدي روبه
دهند. در مقابل، برخی دیگر با تسـلیم شـدن   گیري بیجا به خرج میکنند و سخترا بر نوجوانان تنگ می

هـاي فرزنـدان خـود،    مسئولیتی کرده و در مواجهه بـا گـرایش  ي نوجوان، بیهادر قبال تعلقات و گرایش
تنهـا بـر ارتبـاط نوجـوان و     کنند. این درحالی است که نحوة مواجهۀ والدین با نوجوان نـه خنثا عمل می

گـذارد، بلکـه ارتبـاط خـود والـدین و نوجـوان را نیـز        هاي گوناگون زندگی اجتمـاعی تـأثیر مـی   عرصه
فرزنـدان در هفـت سـال اول،    «انـد،  یادآوري نمـوده  گونه که امام علیدهد. همانار میالشعاع قرتحت

هـاي تربیتـی   گزار، و در هفت سال سوم [بسته بـه تـالش  بخش، و در هفت سال دوم، خدمتگلی زینت
  ).343، ص 2، ج 1404(ابن ابی الحدید، » هاي قبل] دوست و یا دشمن والدین هستنددوره
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هاي مورد قبول خـود، هـم   نوایی با شخصیتسویی و همۀ نوجوان به الگوپذیري و همبنابراین، عالق
رو، ناپذیر اسـت. ازایـن  توجیه اجتماعی دارد و هم پشتوانۀ زیستی و روانی. الگوپذیري در نوجوانی گریز

اجهـه  ، راه دیگـري نیـز در مو  »تسـلیم «و » انکار«جا دارد بحث شود که آیا والدین بجز دو طیف پیوستار 
توان بـا نوجـوان برخـورد کـرد کـه هـم اقتضـائات        در نوجوانی دارند؟ چگونه می» الگوپذیري«با پدیدة 

روحی، جسمی و اجتماعی دورة سنّی دورة نوجوانی نادیـده انگاشـته نشـود و هـم سـالمت اجتمـاعی       
ت کـه خـانواده   دار نگردد؟ شواهد و قراین به دست آمده از منابع دینی گویاي این امر اسنوجوان خدشه

  دهی کند.تواند پدیده الگوپذیري را مدیریت و سامانبا در نظر داشتن سازوکار خاصی می

  ضرورت مديريت الگوپذيري نوجوان
هـاي اجتمـاعی نوجـوان    شناختی، بیشتر رفتارها و کنششناختی و جامعهبنابر مطالعات و تحقیقات روان

گیـرد. الگوپـذیري در   ابط خانواده و نوجوان صورت مـی متأثر از الگوهاي رفتاري و در حاشیۀ ضعف رو
دهـد،  دار جلـوه مـی  آنچه این واقعیت را بـیش از همـه مسـئله    ناپذیر است. امانوجوانی یک امر اجتناب

هنجارهاي غیر متداول (نابهنجار) اجتماعی و معیارهاي ناصـوابی اسـت کـه    الگوپذیري نوجوان از خرده
اي کـه بیشـترین   گیرنـد؛ مسـئله  اي مهم (الگو) زندگی خود در نظر مـی هنوجوانان در انتخاب شخصیت

زنـد. طبـق نظـر    هـاي ارزشـی باشـد، رقـم مـی     ثبـاتی در قضـاوت  پذیري نوجوان را، که همان بیآسیب
هاي مرجع دوران نوجـوانی  هاي ارزشی نوجوان ریشه در ناپایداري گروهپژوهشگران، تزلزل در قضاوت

  ).205- 204 ، ص1384دارد (شهرآراي، 
تنها با اقتضائات روانـی و اجتمـاعی دورة   هاي مرجع نهطرد الگوپذیري و انکار پیوند نوجوان با گروه

زا هم هست. نقـش مثبـت خـانواده در    نوجوانی ناسازگار است، که براي جامعه، بسیار خطرناك و آسیب
ندهی ایـن ارتبـاط و جهـت    سـال، در سـاما  الگوپذیري و ارتباط عاطفی و رفتاري نوجوان با گـروه هـم  

رو، بـه دو راهبـرد کـالن    بخشیدن آن به سمت صالح و هدایت فـرد و جامعـه اسـت. در نوشـتۀ پـیش     
دهی، که از آیات و روایات قابل استنباط است، اشـاره شـده و سـازوکارهاي اجرایـی آن بررسـی      سامان

  گردیده است.

 انديشيالف. مديريت الگوپذيري با هم

ــدی ــذیري و تب ــاري، ســه سرچشــمۀ هــم  الگوپ ــاي رفت ــه نموده ــوازي دارد؛ ل شــدن آن ب عــرض و م
هایی که الگودهی و الگوپذیري را به سـمت سـعادت و کمـال و یـا شـقاوت و هـالك افـراد        سرچشمه
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هاي انتخاب الگو، معیارهـاي انتخـاب الگـو، و هنجارهـاي بـه دسـت آمـده از        کند. انگیزشرهنمون می
بخشـی الگـودهی و الگوپـذیري اسـت. اگـر الگـودهی و       نده در ثمـر الگوپذیري سه سرچشمۀ تعیین کن

هاي صحیح و معیارهاي مطلوب و هنجارهاي مطمئن همراه شود، هـدایت فـردي   الگوپذیري با انگیزش
و اجتماعی را در پی خواهد داشت، و اگر به هر علـت، در ایـن سـه عنصـر کژاندیشـی، بـدفهمی و یـا        

گسـتر، آینـدة ناخوشـایند بـراي     هاي اجتماعی دامنفزونی آسیب کوتاهی صورت بگیرد نتیجۀ قطعی آن
دهـی  هاي سـنگین فرهنگـی خواهـد بـود. بنـابراین، در سـامان      الگوپذیر و جامعه، هنجارشکنی و هزینه

الگوپذیري، الزم است تفاهم حداقلی نسبت به سه عنصر مزبور در میـان نوجـوان و کـارگزاران تربیـت     
  خانوادگی برقرار باشد.

ــم. 1 ــا:ه ــی در هنجاره ــا،    اندیش ــوط اســت. هنجاره ــا مرب ــه چگــونگی انجــام رفتاره ــا ب هنجاره
هـاي رفتـاري یـا    ها، نقـش داشتآورد. برپایۀ همین چشمهاي خاص رفتاري را به وجود میداشتچشم

شود که چرا یک رفتار خـاص مطلـوب و قابـل قبـول     گردد و توضیح داده میسلوك استاندارد ایجاد می
ص  ،1390کننـد (گیـدنز،   مندي ایجاد می). هنجارها تغییرات کند و سامان83، ص 2011دال، است (کین

پذیري، منابع اطالعاتی افراد نسـبت بـه   ). در رفتارهاي افراد نقش تعیین کننده دارند. کارگزاران جامعه36
الگوهـا و  روي از دهنـد. معمـوالً هنجارهـا در خـالل معاشـرت و پـی      هنجارها را در دسترس قرار مـی 

شـوند لزومـاً کارآمـد و    شوند. هنجارهـایی کـه بـا الگوپـذیري نهادینـه مـی      هاي مرجع، درونی میگروه
کننـد کـه در جهـت    بخش نیستند. هنجارها وقتـی بـه سـعادت فـردي و اجتمـاعی کمـک مـی       سعادت
رض هاي انسانی و مصالح دنیوي و اخروي باشـند. نوجوانـان بـیش از کودکـان و جوانـان در معـ      ارزش

ساالن ـ که ممکن اسـت بعضـاً هنجارشـکن     هنجارشکنی هستند. علت آن نیز بلوغ جنسی، ارتباط با هم
هاي کاذب است. نقش خانواده در تثبیت هنجارهـا  باشند ـ و روحیۀ تأثیرپذیري از مدگرایی و شخصیت 

وگـو  ي آن بـه گفـت  توانند نسبت به هنجارهـا و بایـدها  تر از سایر نهادهاست. آنها میرنگدر نوجوان پر
اندیشی نسـبت  اندیشی کنند. راهبردهاي عملیاتی خانواده در باب همبنشینند و در این موضوع با آنها هم

  گردد:به هنجارها، در موارد ذیل خالصه می

  الساعه (مد)الف. بازخورد منطقی با هنجارهاي خلق

ست که طبـق ذوق اهـل زمـان، طـرز     به معناي روش و طریقۀ موقت ا» fashion«معادل انگلیسی » مد«
روشـی اسـت   » مـد ). «»مـد « واژة ذیـل  ،1352 کند (دهخدا،زندگی و لباس پوشیدن و مانند آن را تنظیم 
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گیرد. مد به عنـوان یـک   اي است که مد نظر قرار میبندي یا عالقهبراي لباس پوشیدن، رفتار کردن، آذین
د معلـول        داريهاي دامنهپدیدة فرهنگی دنیاي نوین، بحث را در علـوم اجتمـاعی پدیـد آورده اسـت. مـ

د در سـایۀ زنـدگی نـوین، بـا        عوامل متفاوتی است. نظریۀ مقبول پژوهشگران اجتماعی این است کـه مـ
هاي اجتماعی فمینستی و حاکمیت مکاتب فکـري  داري و با حمایت جنبشهاي نظام سرمایهسازيزمینه

اظهـارگري  اجتماعی مد به خود ـ وجود آمده است. بازتاب فردي  گرایی و سودگرایی بهفردگرایی، انسان
  ).197، ص 2006یابد (ترنر، نمایشی مدگرایان در محضر دیگران بروز و ظهور میو خود

هـا نقشـی   هـاي معرفتـی و اجتمـاعی متفـاوتش، خـانواده     گیري مد و زمینهبه خاطر پیچیدگی شکل
تواننـد بـا توسـعۀ دانـش     هـا مـی  توانند داشته باشـند. خـانواده  یبنیادین در تأیید یا تردید نسبت به آن نم

هـاي گـرایش   السـاعه (مـد) زمینـه   ها و پیامدهاي الگوپذیري، از هنجارهاي خلقنوجوان نسبت به آسیب
شود: یکی اینکه نوجـوان  روي نوجوان از مد میرنگ کنند. دو عامل سبب پینوجوان به این پدیده را کم

کنـد. دیگـر اینکـه از پیامـدهاي     گذارد و با مد احساس هویت مـی ا به نمایش میبا مد شخصیت خود ر
تواننـد نسـبت نوجـوان و    کند. پدران و مادران با ورود به همـین دو حـوزه، مـی   هنجارگریزي تغافل می

  هنجارهاي جدید را متحول سازند.
نمایـانگري نوجـوان   گیزة خودالساعه با انروي از هنجارهاي خلقپیهاي ارزشمندي انسان: بیان مالك

گـذارد. ایـن انگیـزه    روز بـودن خـود را بـه نمـایش مـی     همراه است. نوجوان با مدگرایی، مهم بودن و به
انـد. از  بندي مطلوب نرسـیده هاي ارزشمندي انسآنها به دستهدهندة آن است که آنها نسبت به مالكنشان

کدام موجب ارزشـمندي انسـان   باس و مانند آن هیچنظر اسالم، آرایش، لباس، نوع آرایش مو، برچسب ل
نیست، بلکه ارزشمندي و شخصیت افراد به یک عامل درونی و یک عامل رفتاري وابسـته اسـت: بیـنش    

)، 13درست نسبت به نظام هستی و کنش درست (ایمان و عمل صالح) در مقابل خدا: تقـوا (حجـرات:   
ساس مسئولیت نسبت به دیگران و کمک بـه دیگـران)   )، دیگران (اح1خود (عدم ظلم به خود) (طالق: 

). نوجوانان به هر علتی، چه نیازهـاي اجتمـاعی ـ     204) و طبیعت (حفظ طبیعت) (بقره: 114عمران: (آل
سـاالن، بـه   نوایی بـا هـم  هاي اقتصادي و چه همروانی، چه کمبود دانش، چه تأثیرپذیري از تبلیغات بنگاه

هـاي ارزشـمندي انسـان و نقـش     یابند. وظیفۀ والدین این است که مالكاي گرایش میهنجارهاي لحظه
  ها را در سعادت انسان به آنان یادآوري کنند.این مالك

قشر نوجوان در هر جامعـه، بـه   بیان جایگاه اجتماعی ـ سیاسی نوجوان هنجارپذیر و هنجارگریز:  
ال  شناختی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی، داراي ارزش اسلحاظ جمعیت ت. نوجوانان نیروهاي فعـ
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تواننـد بـا   هاي سیاسی ـ اجتماعی جامعه در آینده هستند. آنان مـی  کنندگان وضعیتجامعه و تعیین
هاي سیاسی ـ اجتماعی و با تأیید و یا مخالفت خـود، مسـیر جامعـه را     نوع حضور خود در عرصه

هـاي  رنـد، در عرصـۀ فعالیـت   ). آنان با اهمیتی کـه دا 246، ص 24، ج 1403تغییر دهند (مجلسی، 
هـاي اجتمـاعی پایبندنـد و    شوند. برخی به هنجارهـا و ارزش اجتماعی ـ سیاسی یکسان ظاهر نمی 

کنند. مهم است بـه نوجـوان گوشـزد شـود کـه      ها عمل مینوا با هنجارها و ارزشبرخی دیگر ناهم
یـت فـرد هنجارپـذیر و    گـذارد، و موقع نـوایی بـر جایگـاه اجتمـاعی او تـأثیر مـی      نوایی و ناهمهم

ها، رفتارهاي نابهنجـار  ). نوجوانان هنجارگریز، آماج برچسب18هنجارگریز یکسان نیست (سجده: 
). آنهـا در ابتـدا،   108-104ص  ،1383 سازمان یافته و جایگاه اجتماعی متزلـزل هسـتند (عباسـی،   

، ناهنجـاري وجودشـان   دهند، تا اینکه به مرور زمانخطاهاي اندك و قابل اغماض از خود بروز می
). و جزاي رفتـار نادرسـت آنهـا    81برد (بقره: میرا احاطه نموده، آنها را هرچه بیشتر در خطاها فرو

پـذیر از حیـث   ). در مقابـل، افـراد هنجـار   27رویی نیست (یونس: چیزي جز ذلت، حقارت و سیاه
  ).31اء: اي قرار دارند (نستر و محترمانهمعنوي و اجتماعی، در جایگاه رفیع

نوایی با هنجارهاي توانند با بیان ارزشمندي هنجارپذیري، نوجوانان را به هماعضاي خانواده می
مثبت اجتماعی ترغیب کنند و با ذکر پیامدهاي ناگوار اجتماعی و فردي هنجارگریزي، نگرش آنـان  

ناپایـدار  را نسبت به هنجارهـاي اجتمـاعی عمـق ببخشـند و تعلّـق خـاطر آنـان ر ابـه هنجارهـاي          
  ها کم کنند.گروهخرده

  »هنجارهـاي رســمی «بخـش قابـل توجــه هنجارهـاي اجتمـاعی،     ب. توجـه بـه هنجارهـاي دینــی:    
)Formal norms .نـی بـراي   هنجارهاي مدونی اسـت کـه مجـازات   » هنجارهاي رسمی«) استهـاي معی 

رونـد؛  به شمار مـی کنندگانش لحاظ شده است. قوانین، مصداق بارز هنجارهاي رسمی در جوامع تخطی
هاي اجرایی خاصی (تأیید رسمی براي رفتارهـاي مناسـب و   هنجارهایی که مکتوب هستند و با ضمانت
). در جوامـع دینـی، هنجارهـاي    83، ص 2011شوند (کندال، کیفر براي رفتارهاي نامناسب) پشتیبانی می

فتـه شـده از سـوي دیـن     هـاي اجرایـی در نظرگر  شود و بـا ضـمانت  رسمی با احکام شرعی شناخته می
یابـد. بنـابراین،   گردند. در نگرش اسالمی، هنجارهاي رسمی بر محور احکام فقهی سامان میحمایت می

سازي و تفاهم هنجاري بر محور هنجارهاي رسمی (احکـام و بایـدها و نبایـدهاي    در این جوامع درونی
به تعبیر دیگر، بـدون فهـم و تفـاهم     رود.ترین اقدامات تربیتی و اصالحی به شمار میفقهی) از ضروري

حداقلی بر سر احکام و دستورات دینی تفاهم هنجـاري الزم، کـه بـراي نظـم جامعـه سـودمند و بـراي        
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اندیشـی بـر   یابـد. در محـیط خـانوادگی، هـم    گاه تحقق نمیسعادت و تکامل جامعه ضروري است، هیچ
گشـاید تـا از   می جوان و نوشکوفاي خانوادهاي به روي اعضاي نومحور بایدها و نبایدهاي شرعی، روزنه

یافتـۀ  طریق طرح، توجه و بازخوانی مستمر بایدها و نبایدها و دستورات رفتـاري، بـه الگوهـاي سـاخت    
رسی به این مهم، الزم است حـالل و حـرام شـرعی در محـیط خـانواده      رفتاري دست یابند. براي دست

هـاي  نیز کارکرد نمودهاي الگوپذیري از این دستورالعملبازخوانی و در قالب دانش و عمل تکرار گردد. 
  شرعی توجیه شود.

که یادآوري شـد، در جامعـۀ اسـالمی، هنجارهـاي اجتمـاعی بـر مـدار        چنانبازخوانی حالل و حرام: 
زند. احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد دنیوي ـ اخروي و فردي ـ اجتمـاعی  احکام شرعی دور می

اگر خداونـد چیـزي را حـالل نمـوده در آن، صـالح و      «فرمایند: می است. امام رضاانسان سامان یافته 
بینیم کـه خداونـد چیـزي    سالمتی بندگان نهفته است و افراد در زندگی خود، به آنها نیاز دارند، و اگر می

و هـالك  ایم که در آن مفسدة نابود کننـده  را حرام کرده زندگی افراد به آن وابسته نیست و مشاهده کرده
  ).592، ص 2تا، ج (شیخ صدوق، بی» کننده وجود دارد

کننـدة مصـالح و مفاسـد    گونه که در روایت مزبور بدان اشاره شده، حالل و حرام شرعی تأمینهمان
زندگی انسآنهاست. فهم آنهـا و سـازگاري زنـدگی خـانوادگی و اجتمـاعی بـر اسـاس آنهـا ضـرورتی          

به حفظ احادیـث بـا    م حالل و حرام در زندگی است که معصومانناپذیر دارد. به خاطر نقش فهانکار
هـاي  ) و فهـم حـدیث را از داشـته   154، ص 2، ج 1403محتواي حالل و حرام توصیه نموده (مجلسی، 

  ).146اند (همان، ص مادي و دنیوي ارزشمندتر خوانده
ست که قبالً چیـزي  توجه انوجوان گاهی نسبت به هنجارهاي دینی و مسائل شرعی به این علت کم

در این باب نیاموخته و نسبت به ضرورت آنها و نقش آنها در زندگی فـردي و اجتمـاعی توجیـه نشـده     
روي، الزم اسـت  اند. بدیناست و یا حتی والدین هنجارهاي مذکور را در زندگی خانوادگی نادیده گرفته

اي نوجـوان بـازخوانی و ضـرورت    بندي به حالل و حرام شرعی، آن را بـر در محیط خانواده، ضمن پاي
  کارکردي و نقش فردي و اجتماعی آن را برایش توجیه سازند.

ناآشنایی بـا هنجارهـاي اسـالمی    توجیه ضرورت کارکردي رعایت حالل و حرام در روابط اجتماعی: 
توجهی بـه هنجارهـاي اجتمـاعی در    فردي یکی از علل کمنسبت به پوشش و آرایش و نحوة روابط میان

ها نسبت بـه  شود که خانوادههاي ذکر شده است. توجه نکردن به احکام پوشش و آرایش سبب میحیطه
رعایت حـالل و حـرام در   «روابط نوجوان و نحوة پوشش و آرایش آنها توجه کافی نداشته باشند. بحث 
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حجـاب  گردد. غالباً اذعان دارند که رعایت مطرح می» حجاب و عفاف«به عنوان بحث » روابط اجتماعی
اي هنجاري و اخالقـی دارد، آثـار و پیامـدهاي اجتمـاعی نیـز دارد. رعایـت       و عفاف در عین اینکه جنبه

، 1385اي براي به انحراف کشیده شدن جوانان در جامعۀ اسالمی (نخعـی،  نکردن حجاب و عفاف زمینه
م، رعایـت حجـاب و   رود. از نظـر اسـال  ها به شمار می) و در پی آن، تزلزل و فروپاشی خانواده130ص 

). در نگـاه اسـالمی، رعایـت حجـاب و     31شود (نـور:  عفاف رستگاري فردي و اجتماعی را موجب می
عفاف در نظام معیشتی اسالمی کارکردهاي روانی (نظیر آرامـش روانـی، کـاهش اضـطراب و اسـترس)      

ی به خـانواده و  هاي جنسیابیکارکردهاي خانوادگی (همچون استحکام روابط خانوادگی، محدودیت کام
همسران مشروع، وفاداري جنسی، ترغیب جوان به ازدواج و تشـکیل خـانواده و جلـوگیري از گسسـت     
خانواده) و کارکردهاي اجتماعی (همانند وجود نیروي فعال در جامعه، پویـایی جامعـه، تقویـت غیـرت     

). 440- 427، ص 19 ، ج1387جمعی و ارزش و احترام زنـان در جامعـه) را بـه دنبـال دارد) (مطهـري،      
غفلت از کارکردهاي و پیامدهاي حجاب و عفاف با توجـه بـه محـدودیت دانـش و تجربیـات نوجـوان       

رود کـه نسـبت بـه آینـده و هنجارپـذیري فرزنـدان       رو، از والدین مسئول انتظـار مـی  طبیعی است. ازاین
ت حـالل و حـرام را   خویش حساسیت مذهبی داشته باشند؛ براي آنان کارکردها و کژکارکردهـاي رعایـ  

  بازگو کنند.
البته شبهاتی که در باب رعایت حالل و حرام در روابط اجتماعی و نیز استلزام بر حجـاب و عفـاف   

ناپذیري انگیزش و تعلّل نوجوانان را موجـب گردیـده اسـت؛ شـبهاتی از     شود نیز به طرز انکارمطرح می
  این قبیل:

 شود مانع و ناقض آزادي فردي است.  و حرام تبلیغ میـ آنچه به نام حجاب و عفاف و قلمرو حالل 
اي شخصی است کـه بـه دیگـران مربـوط     ـ رعایت کردن و نکردن حجاب و هنجارهاي پوششی مسئله

 شود.نمی
 ـ آنچه در روابط اجتماعی مهم است صاف بودن دل است، نه ظواهر بیرونی؛ همچون لباس و آرایش.

 گیري نسبت به آن شده است.د و حس مالکیت جنسی سبب سختهاي جنسی ریشه دارـ حجاب در عقده
شود که دختران جـوان خواسـتگار نداشـته باشـند؛ یعنـی      گیري در معاشرت اجتماعی سبب میـ سخت

 شود.رعایت حجاب مانع یافتن همسر مناسب براي دختران تلقی می
 ماندگی است.ـ جمود و تحکم در روابط اجتماعی نشانۀ رکود و عقب

هـاي  دوش سـاختن خـود از محـدودیت   هات مزبور را برخی جوانـان و نوجوانـان بـراي سـبک    شب
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دارند. در این میان، وظیفۀ خانواده اسـت کـه   پذیر ابراز میمعاشرتی یا در واکنش به اظهارات افراد هنجار
ود قـرار  زیربناي شناختی نوجوانان را تحکیم بخشند و اعطاي بینش به آنها را در دستور کـار تربیتـی خـ   

گفته سیاق فمینیستی و خاسـتگاه بـرون فرهنگـی دارد، امـا رویکـرد تربیتـی       دهند. هرچند شبهات پیش
  اي براي این شبهات داشته باشند.کنندهاسالمی اقتضا دارد که مربیان از جمله والدین پاسخ قانع

هـاي  سـاحت  هـاي فـردي و چـه در   بر اساس مبانی معرفتی و تربیتی اسالمی، انسان چه در ساحت
هـاي  هاي مـذهبی و هـم از لحـاظ محـدودیت    اجتماعی، آزادي مطلق ندارد، بلکه هم از حیث مسئولیت
ــه  زنــدگی اجتمــاعی، ملــزم اســت برخــی از محــدودیت  ــوط ب هــا را، کــه حجــاب و هنجارهــاي مرب

را بیشـتر  تنها قلمرو آزادي جوانان هایی نهبخشی از آنهاست، بپذیرد. نبپذیرفتن چنین محدودیتمعاشرت
آورد که مخل زندگی جمعی است. به همین سبب، رعایت کـردن و  کند، بلکه تعارضاتی به وجود میمی

نکردن هنجارهاي مربوط به معاشرت حـق شخصـی نیسـت؛ بلکـه بازتـاب اجتمـاعی و فرهنگـی دارد.        
کون و شـود، از خـالل سـ   بنابراین، اگر رعایت بایدهاي معاشرت، موجب ایمنی و سکون در جامعه مـی 

  یافتنی خواهد بود.آرامش اجتماعی نیز پیشرفت و ترقّی دست
خور توجه است که از منظر اسالم، صحت و سـالمت اعتقـادي دو   در نهایت، یادآوري این مسئله در

) کـه  277، 82، 25بال دارد: یکی سالمت قلبی (ایمان) و دیگري سالمت رفتاري (عمـل صـالح) (بقـره:    
ناپذیر مطرح شده است. ظاهر، بخشی از شریعت اسـالم اسـت   صورت جایگزین هر دو در کنار هم و به

 زاده،مهـدي  ؛231- 109ص  ،1389دهقـانی،  (آیـد  که التزام به آن نشانۀ ایمان و صافی دل بـه شـمار مـی   
  .)61 ،53 ،32ص ،1385 ؛ مهریزي،172- 151ص  ،1390
خت معیارهاي الگوي مناسب است. نوجوان نیازمند شنااندیشی در معیارهاي انتخاب الگو: . هم2

گزینـد، حـایز اهمیـت اسـت.     مـی اینکه نوجوان با چـه معیارهـایی الگوهـاي رفتـاري خـود را بـر      
گیرد، در آیندة اجتماعی و سیاسی خصوصیاتی که در الگوپذیري و الگودهی مورد مالحظه قرار می

نظـر بگیـرد کـه بـه فضـیلت       نوجوان اثر دارد. یک نوجوان سعادتمند آن است که معیارهایی را در
، ص 20الحدیـد، ج  شـود دوري گزینـد (ابـن ابـی    بینجامد و از معیارهایی که رذایل را موجب مـی 

). بنابراین، سزاوار است در خانواده، بایدهاي الگوپذیري مطرح شود و از این طریـق، نوجـوان   331
با این کار، راه نوجوان را بـراي  از چند و چون و لوازم و پیامدهاي الگوپذیري اطالع یابد. خانواده 

گشاید و او از این هاي گوناگون فرهنگی ـ اجتماعی میشناخت الگوهاي مناسب رفتاري در عرصه
  شود.طریق، به سعادت و کمال رهنمون می
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محـور  ارزش«، »حسـنه بـودن  «معیارهاي الگوپذیري از منابع دینی قابل استخراج هستند. در اینجا، به 
  گردد:اشاره می» رفتاري الگو ثبات«و » بودن

نوجوان به لحاظ روحیات و نوع روابط اجتماعی، ناگزیر اسـت  الف. تفاهم بر حسنه بودن الگوپذیري: 
هـاي سیاسـی،   کـاران، شخصـیت  ساالن، هنرپیشگان، ورزشها و افرادي را به عنوان الگو بپذیرد. همگروه

اندیشـی  کنند. نکتۀ شایستۀ توجه در همبه آنان اقتدا میمذهبی و ملّی الگوهایی هستند که نوعاً نوجوانان 
والدین ـ نوجوان این است که والدین و نوجوان باور داشته باشند که تقلید از هر الگویی آینـدة سیاسـی    

گونه که در آیات قرآن اشاره شده اسـت، الگـو بایـد نیکـو     کند. همانو اجتماعی نوجوان را تضمین نمی
گویاي ایـن واقعیـت اجتمـاعی و تـاریخی     » حسنه«). قید 6و 4؛ ممتحنه: 21احزاب: باشد (» اسوة حسنه«

است که الگو و الگودهی و الگوپذیري، هم جنبۀ مثبت دارد و هم جنبۀ منفی؛ یعنی انسآنها هـم از افـراد   
کنند و هم از افراد نابهنجـار و بدسـیرت. بـر سـمت و سـوي مثبـت داشـتن        درست و شایسته تقلید می

هنگـامی کـه    المؤمنینهاي دینی تأکید شده است. امیرها در آموزهري و تأثیرپذیري از شخصیتالگوگی
فرماینـد:  کنند و میخوانند، به پاکی و طهارت آن حضرت اشاره میمردم را به الگوپذیري از پیامبر فرامی

 و طلبـان، الگـو  بـراى  است گویىال او رسم و راه کنید. قطعاً اقتدا ترین فرد،ترین و شایستهپاك پیامبر، به«
 کـه  اسـت  کسى خدا نزد بنده ترینمحبوب و باشد. بزرگوارى خواهان که کسى براى بزرگى و فخر مایۀ

  ).228، ص 1414(سیدرضی، » نهد او جاي گام بر گام و کند، اقتدا پیامبرش به
رة آن بـه توافـق   خوب است در محیط خانواده، این اصل معاشرتی براي همه توجیه شود و همه دربا

نگـري، نبایـد از هـر گـروه و هـر نـوع شخصـیتی الگـو         بر اقتضاي منش اجتماعی، و آیندهبرسند که بنا
کنـد کـه شخصـیت نیکـو، رفتـار      پذیرفت. الگوپذیري از کسانی نوجوان را به سوي سعادت هدایت می

ـ  بستن به شخصـیت نیکو و وجهۀ نیکو داشته باشد. به همین خاطر، دل روي از افـراد  ه و پـی هـاي ناموج
  .)257کند (بقره: بختی دنیوي و اخروي دور مینامطمئن نوجوان را از سعادت و خوش

فرایند الگـودهی و الگوپـذیري فراینـدي نسـبتاً پیچیـده و      محور بودن الگوپذیري: ب. تفاهم بر ارزش
ن بدان تعلّـق دارد. بـه بیـان رسـاتر، الگوپـذیري تـابع       هایی است که خانوادة نوجوافرهنگمتأثر از خرده

خانوادگی نوجوان است. بدون تردید، شخصیت اجتماعی والدین طبقۀ اجتمـاعی کـه در   » زیست جهان«
کننـد و عوامـل بسـیار دیگـر در     هایی که با آنها معاشرت میکند، محل سکونت و خانوادهآن زندگی می

ارد؛ اما بنابر رویکرد اسالمی، ایـن مسـئله بـا وجـود آنکـه واقعیـت       فرایند الگوپذیري و الگودهی نقش د
ها و خود نوجوانان در پیمودن فرایند از پیش تعیـین شـده نیسـت. از    دارد، به معناي مجبور بودن خانواده

۱۲۴         ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

گونه کـه  ). آن4است (ممتحنه: » محور بودن الگوپذیريارزش«پذیري الگوپذیري نظر اسالم، معیار توجیه
آید، در الگوپذیري، نه خویشـاوندي و رابطـۀ خـونی اهمیـت دارد و نـه آشـنایی و       هد دینی برمیاز شوا

ها از طریق الگوپـذیري اسـت. بـا ایـن     ظواهر مردمی، بلکه آنچه مهم است مسئلۀ نزدیک شدن به ارزش
ي اندیشـی در مسـائل ارزشـی، بنیآنهـا    ها این است کـه بـا هـم   وصف، مسئلۀ حایز اهمیت براي خانواده

هـاي انسـانی و الهـی ارتقـا     اعتقادي نوجوان را تقویت کنند و ظرفیت درونی آنهـا را در مالحظـۀ ارزش  
بخشند. اگر چنین نکنند نوجوانان در انتخاب الگو و نحوة الگوپذیري دچار اشتباه خواهنـد گردیـد و بـا    

  ).73انتخاب الگوهاي نامناسب، در مسیر نادرست قرار خواهند گرفت (انفال: 
الگوپذیري نوجوانان اگر از سـر تمـایالت فـردي و    تفاهم بر ثبات رفتاري و شخصیتی الگو:  ج.

خودنمایانگري صورت گیرد، با هنجارهاي ثابت اجتماعی ناسازگار خواهد بود. علـت عمـدة ایـن    
مسئله آن است که الگوهـاي نوجوانـان در نوسـان و هنجارهـاي بـه دسـت آمـده از الگوپـذیري،         

الساعه هستند. همین مسئله پژوهشگران اجتماعی را واداشته است تـا بـا   ر و خلقهنجارهاي زودگذ
آیـد و  مواجه باشند. الگوپذیري از روي هوس، در طول زمان، پدید مـی » مدگرایی«مسئلۀ اجتماعی 

گـذارد و از بـین   رسـد و سـرانجام، رو بـه زوال مـی    کند و در زمانی بـه اوج مـی  به آرامی رشد می
هـا،  کند؛ یعنی الگویی با تبلیـغ رسـانه  وع الگوپذیري در یک چرخۀ همیشگی سیر میرود. این نمی

برد و پس از مدتی، شود و الگوي قبلی را به محاق میها پدیدار میفرهنگعوامل اقتصادي و خرده
). اگـر ایـن   152، ص 1386جـاه،  دهـد (رفعـت  جاي خود را به الگوي جدید پوششی و منشی می

بد هنجارهـاي جامعـه شکسـته شـده، فرهنـگ مـردم جامعـه عریـان و در تضـاد بـا           فرایند ادامه یا
  ).47-33، ص 1372هاي انسانی و بومی سیر خواهد کرد (حداد عادل، ارزش

هـاي ناپایـدار الگوهـاي    کند توجه به آسیبآنچه نوجوان را در این باب بیش از همه کمک می
که در قرآن اشـاره شـده اسـت،    تماعی است. چناناي و لزوم ثبات در الگوها و هنجارهاي اجلحظه

). 41الگوپذیري از سر هوس و با معیارهاي فردي ثبـات و اسـتحکام نخواهـد داشـت (عنکبـوب:      
بـر   هاي تاریخی و مذهبی، که از سوي دین و معصومانترغیب مردم به الگوپذیري از شخصیت

 اره دارد. حضـرت امیرالمـؤمنین  آن تأکید شده است، به همین جنبـه (ثبـات در الگوپـذیري) اشـ    
 فرمایند: من در منش سیاسی، از حضرت نوح، ابراهیم، لوط، موسی و حضـرت پیـامبر اکـرم   می

) بنابراین، در محیط خانوادگی، توجه به ثبات شخصیتی الگوهـا  329، ص 1982الگو گرفتم (حلّی، 
  از اهمیتی مضاعف برخوردار است.
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هاي روي از گروهها و پیدر پیوستن نوجوانان به گروهاي الگوپذیري: هاندیشی در تعدیل انگیزش. هم3
هاي گوناگونی همچون مـد روز بـودن،   خورد. نوجوانان به بهانههاي گوناگونی به چشم میمرجع، انگیزه

کننـد. والـدین بـا تعـدیل     هاي مرجع اقدام مـی نوایی با گروهها و عالیق به همگر شدن، کششمهم جلوه
توانند زمینۀ دسترسی نوجوانـان بـه الگوهـاي مناسـب رفتـاري همـوار سـازند.        هاي نوجوانان، میانگیزه

هاي کردن بر اساس عواطف و احساسات و نادیده انگاشتن داشته ترین چالش الگوپذیري انسان عملمهم
عالیـق   دهنـد کـه  عقالنی و دستورات دینی است. طبق آیات قرآن، برخی افراد کسانی را الگو قـرار مـی  

) و یا بر اساس مصـالح مـادي در ایـن زمینـه تصـمیم      104عاطفی شدیدتري نسبت به آنها دارند (مائده: 
که اگر به اوامر شرعی و یا میزان عقالنی بودن رفتار الگو توجه کنند آنها را )، در حالی31گیرند (توبه: می

گردد وضعیت ناپدار انگیزشی پیشنهاد میرفت از به عنوان الگو نخواهند پذیرفت. راهبردهایی براي برون
  از آن جمله است:» هدفمندي الگوپذیري«و » بازنمایی بسترهاي عقالنی در الگوپذیري«که 

فـارغ از عوامـل بیرونـی (عوامـل اقتصـادي، اجتمـاعی و       الف. بازنمایی بسترهاي عقالنی الگوپذیري: 
یري نقـش دارد. عـواملی همچـون اشـتیاق بـه      هاي درونی نوجوان نیز در نوع الگوپذاي)، انگیزشرسانه

رانی، و میزان اطالعات در الگوپذیري تأثیر گشایی، هوسبیانگري، عقدهبرانگیزي، گرایش به خودتحسین
). اما بنابر قراین دینی، الگوپذیري هنگامی به سعادت و هـدایت  130- 121، ص 1385گذارد (نخعی، می

 سر سنجش عقالنـی صـورت گرفتـه باشـد. حضـرت علـی       شود که احساسی نبوده و ازرهنمون می
تا هجده سـالگی،  «فرمایند: شمارند و میمیهاي بارز نوجوانی برخردي را از ویژگیرویارویی خرد و بی

که نوجوان به هجده سالگی پا نهد، هرکدام از دو نیروي درونی خردي در ستیزند و هنگامیمدام عقل و بی
  ).96، ص 1، ج 1414(مجلسی، » دهدرفتار انسان را تحت تأثیر قرار می گیرد و اعمال وفزونی می
خردي در رفتار نوجوان به تردیـد نوجـوان   اند، کشاکش خرد و بیبیان داشته که امیرالمؤمنینچنان

بسا زمینۀ گـزینش خردمندانـه از بـین بـرود و نوجـوان  بـه       انجامد و چهدر گزینش الگوهاي رفتاري می
یابد که  از سر احساسات و عواطف تصـمیم بگیـرد، نـه عقـل و منطـق. از نظـر اسـالم،        سمتی گرایش 

که از سـر  راه کننده تلقی شده است. در قرآن، کسانیالگوپذیري از سر احساسات و عواطف مردود و گم
هـاي خـود از زنـدگی پـدران و گذشـتگان      عواطف معیارهاي دینی را نادیده گرفته، الگوي خود را یافته

هـا را  انـد و گوشـزد شـده اسـت کـه پـدران آنهـا بسـیاري از ارزش        کنند، شماتت شـده ش ذکر میخوی
). علـت  140مائـده:   ؛170آورد (بقـره:  روي از شیوة زندگی آنها هدایت به ارمغان نمیاند و پیدانستهنمی

خـاطر بـه    اصلی ناصواب شمرده شدن الگوپذیري از آبا و اجداد چیزي جز الگوپذیري بر اسـاس تعلّـق  

۱۲۶         ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

بخش نبودن این الگوپذیري و رفتار نابخردانۀ الگـو (آبـا و اجـداد) نیسـت. بـراي معیارمنـد       آنها، هدایت
ساختن الگوپذیري نوجوان، شایسته است به نوجوان تفهیم گردد که به این سه مسئله (احساسـی نبـودن،   

اي سعادت نوجوان، همین بـس  بخش بودن و عقالنیت رفتار الگو) در الگوپذیري توجه نماید. برهدایت
بخـش بـودن   اش بر اسـاس هـوا و هـوس نباشـد و توجـه کنـد کـه از هـدایت        که سعی کند الگوپذیري

 شدگی الگو غفلت نکرده است.الگوپذیري و هدایت
تقویت ابعاد عقالنی الگوپذیري نوجوان از طریق بازنمایی سرنوشت افـرادي کـه از سـر احساسـات     

اند و همچنین مقایسـۀ وضـعیت شخصـیتی الگوپـذیران احساسـی و عقالنـی       هاند و زیان دیدعمل کرده
سورة اعراف، پـس از مقایسـۀ    92و  90کاري است که قرآن مطرح کرده. در آیۀ پذیر است. این راهامکان

و مخالفانشان، گوشزد شده است که پیروان کفّـار و مخالفـان حضـرت     عالیق پیروان حضرت شعیب
. ایـن تـذکر بـدان معناسـت کـه انسـآنها بـه خـاطر گـرایش شـدید روانـی بـه             زیان دیدگانند شعیب

جویند. بنـابراین، زیربنـاي عقالنیـت الگوپـذیري     شود، دوري میگریزي، از آنچه سبب زیان آنها میزیان
  است.» هاي احتمالی ناشی از الگوپذیري کورکورانه و نسنجیدهمقایسه و بازنمایی آسیب«همان 

در مکتب تربیتی اسـالم، الگوپـذیري غایتمنـد و معطـوف بـه      ند بودن الگوپذیري: ب. تأکید بر هدفم
هـا بـه   بخشد. در آیات قرآن، برخی الگوپذیرياهدافی است که زندگی دنیوي و اخروي فرد را بهبود می

؛ مائـده:  170گفته (بقـره:  شود. در آیات پیشسبب معطوف به اهداف ارزشی نبودن، نادرست خوانده می
بخـش نیسـت.   شود که این نوع الگوپذیري هدایتالگوپذیري از گذشتگان قوم به این سبب رد می) 104

گونه کـه  آید که الگوپذیري و الگودهی باید هدایت انسان را تأمین کند. آنبنابراین، از استدالل قرآن برمی
لگوپـذیري معرفـی   ا» بخشـی هـدایت «شود، عملکرد عاقالنه و عالمانۀ الگوها معـرف  در آیه مالحظه می

روي شده است؛ یعنی اگر خود الگو رفتارش خردمندانه و با حساب و کتاب باشد، شایسـتۀ تقلیـد و پـی   
بخش نخواهد بود، بلکه موجب دور شدن از مسـیر  تنها سعادتاست. در غیر این صورت، الگوپذیري نه

مجموعـه نظـام ارزشـی    هدایت و سرعت یافتن سقوط انسان خواهد گردید. هدفمنـدي الگوپـذیري در   
اسالم، قابل توجیه است، و اهداف بزرگ دینی قطعـاً اهـدافی اسـت کـه در الگوپـذیري مـد نظـر قـرار         

گیرد؛ اما به تناسب بحث (تربیت نوجوان)، اهدافی چند از آیات و روایات قابل اسـتخراج اسـت کـه    می
  اندیشی نوجوان ـ خانواده مورد توجه قرار بگیرد:جا دارد در هم

هاي مرجـع ابعـاد زنـدگی    تأثیر الگوپذیري و تقلید از گروهسازي الگوپذیري در سبک زندگی: جستهبر
یابـد.  دهد. نمودهاي ابعاد الگوپذیري در سبک زندگی بروز و ظهور مینوجوان را تحت پوشش قرار می
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گفـتن،   یک نوجوان با تأثیرپذیري از گروه مرجع و الگوي خود، نوع لباس، نحـوة آرایـش، طـرز سـخن    
  گزیند.  شکل راه رفتن، لوازم شخصی و روابط اجتماعی خود را برمی

در الگودهی، بیش از همـه   در منابع دینی، به سبک زندگی در الگودهی توجه شده است. امام علی
 را دیـدم کـه   گوید: روزي حضرت امیرالمؤمنینمی عمرو بن قیسورزیدند. بر سبک زندگی تأکید می

دار اسـت. کسـی بـه حضـرت     و آن لباس وصـله  خریده درهم پنج به را آن تن دارد کهبر  درشتى شلوار
ایـن لباسـی اسـت    «عرض کرد که این لباس در شأن مقام ایشان نیست. حضرت در پاسخ یادآور شدند: 

آورد و افـراد  دهد. این لباس، خشوع قلب و افتادگی به همراه مـی که مؤمن آن را براي خود الگو قرار می
پوشـی، فروتنـی و   ). سـاده 417، ص 2، ج 1380(حکیمـی،  » آینـد جـویی برمـی  درصدد صـرفه  ولخرج
جویی در زندگی عناصر کلیدي در سبک زندگی اسالمی هستند. پس نتایج بنیادین الگـودهی بایـد   صرفه

معطوف به اصالح سبک زندگی افراد باشد. بر اساس حدیث دیگري از آن حضرت، الگـوي خردمندانـه   
. مسیر آخرت را هموار سـازد.  2. زندگی دنیوي را سامان بخشد. 1سه شاخص داشته باشد:  آن است که

هـم رفتـه، الزم اســت در   ). روي545ص  ،1414. تفـریح و لـذت حـالل را تـأمین کنـد (سیدرضـی،       3
اندیشی خانوادگی، از این نکته غفلت نشـود کـه الگـودهی بایـد در جهـت سـبک زنـدگی اسـالمی         هم

  .دهی شودسامان
در نگرش اسالمی، الگوپـذیري و  بیان ضرورت در نظر گرفتن مصالح اخروي و دنیوي در الگوپذیري: 

گیـرد. در  گردد، بلکه جهات اخروي نیز مد نظـر قـرار مـی   هاي دنیوي تعیین نمیدهی فقط با مقیاسالگو
ذیري در جهـت  سورة مبارکۀ احزاب تصریح شده است که الگوپـ  21سورة مبارکۀ ممتحنه و آیۀ  6آیات 

رسیدن به خداوند و هموار ساختن مسیر وصول به آخرت است. سیرة پیامبر به عنـوان الگـوي رفتـاري    
کند که توجه صرف به امور دنیوي در الگوپذیري، سعادت انسـان  جامعۀ اسالمی نیز این نکته را تأیید می

 رسـم  و راه کـه  اسـت  کـافى  شـما  ىبـرا «دهند: در این باره توضیح می کند. امیرالمؤمنینرا تأمین نمی
 دنیـا  هـاى عیب و هابدى شناخت در شما براى خوبى نمايراه الگو قرار دهید، تا را اکرم پیامبر زندگى

 شـد؛  گسـترانده  او غیر براى و داشتهباز پیامبر بر سو هر از دنیا زیرا باشد؛ آن هاىزشتى و هارسوایى و
  ).229، ص 1414(سیدرضی، » گرفت فاصله آن اىزیوره از و نخورد شیر دنیا پستان از

هـاي دنیـوي در   هاي اخـروي بـیش از جنبـه   آمده است، جنبه که در توضیحات امیرالمؤمنینچنان
پذیري اهمیـت دارد. بـه علـت در نظـر داشـتن مسـائل مـادي و دنیـوي در الگوپـذیري اسـت کـه            الگو

شان نشانه رفته و آنها را در خطاهـاي مسـتمر   يالگوپذیران انگشت اتهام خود را به سمت الگوهاي رفتار

۱۲۸         ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

). اظهار پشیمانی از الگوپذیري در صورتی بـه حـداقل   38شمارند (اعراف: و نابخشودنی خود، مقصر می
رسد که در الگودهی و الگوپذیري، هم مصالح دنیوي در نظر گرفته شود و هم مصـالح اخـروي. هـر    می

  آورد.وي و اخروي را براي الگوپذیر به ارمغان میبافته، سعادت دنیدو جنبه به صورت هم

  سازي (معاشرت و مصاحبت)ب. مديريت الگوپذيري با همنشين

هـاي  ها و شخصـیت دهی الگوپذیري نوجوان، معاشرت و مصاحبت با خانوادهیکی از راهبردهاي سامان
اتی و رفتاري اسـت. بـر   موجه اجتماعی و از خالل معاشرت، آشناسازي نوجوان با مراجع فکري، اطالع

هـاي اجتمـاعی و   هـاي نوجـوان در عرصـه   هاي تقویـت تجربـه  ، یکی از راهاساس روایات معصومان
تجربه و سرد و گرم چشیدة روزگـار اسـت؛ افـرادي کـه هـم از      سیاسی مصاحبت و تعامل آنها با افراد با

زندگی بـه سـالمت عبـور کـرده     حکمت کافی و هم از دانش وافی برخوردار بوده و از راه پر پیچ و خم 
یابی به گنج ارزشمند تجربی افـراد مجـرّب   ترین راه براي دستهزینهباشند. همنشینی با چنین افرادي کم

). همنشـینی بـا افـراد خودسـاخته، علمـا و      335، ص 2، ج 1404الحدیـد،  ساخته است (ابن ابـی و خود
ب، سـالمت روحـی و روانـی، کمـال عقـل،      اندیشمندان موجب افزایش دانش، تجربه، وقار، احیـاي قلـ  

منشی، بیداري خرد، سالمت نفس، حسن ادب، پاکی نفس و روشـنی بیـنش سیاسـی و اجتمـاعی     بزرگ
  ).432- 429، ص 1366گردد (تمیمی آمدي، می

دهی و اصـالح الگوپـذیري، جـاي هـیچ تردیـدي نیسـت، امـا در اینکـه         در تأثیر معاشرت بر سامان
تربیت، چگونه زمینۀ مجالست نوجوان و افراد خودساخته را فراهم سازد، جـاي   خانواده به عنوان محمل

ارتباط با مسـاجد  «رسی خانواده به این مهم ذکر شده که هاي دستبحث وجود دارد. نکاتی به عنوان راه
  از جملۀ آنهاست.» مشارکت در مراسم مذهبی«و » مراودات سامانمند خانوادگی«، »و مراکز مذهبی

هاي سیاسی و اجتمـاعی زیـادي ایفـا    مسجد در تاریخ اسالم، نقشاط با مساجد و مراکز دینی: . ارتب1
کرده است. از اوایل اسالم تا روزگار ما، مسجد عالوه بر اینکه عبادتگـاه مؤمنـان بـوده، محـل آمـوزش،      

دسـاخته  ها بـوده و غالبـاً، پـاتوق افـراد متـدین، مـذهبی و خو      هاي بزرگ، شورها و خیزشگیريتصمیم
گردنـد.  سـاختگی اخالقـی بهتـر از دیگـران ظـاهر مـی      است؛ افرادي که به لحاظ آداب اجتماعی و خود

 جامعـه،  صـالحان  و افراد حاضـر در مسـجد، نخبگـان    میان پیوند و آشنایی ایجاد با مسجد و مراکز دینی
  ).62، ص 1379 کند (ضرابی،آنها را فراهم می اجتماعی روحی، تربیت و پرورش براي مناسب بستري

پـس از   تأثیر ارتباط با مساجد بر الگوپذیري نوجوان شواهد روایی فراوانـی دارد. رسـول گرامـی   
نمایند که قرآن و مساجد از هـم جـدا نیسـتند و کسـانی کـه      بیان جداناپذیري قرآن و عترت، گوشزد می
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در اسالم دارنـد؛ هـم بـه     قرآن را دوست دارند مساجد را  نیز دوست دارند؛ زیرا مساجد جایگاه خاصی
آورد. کسـانی  لحاظ ساختمانی با دیگر ساختمآنها تفاوت دارند و هم به لحاظ معنوي. مسجد برکت مـی 

  ).355، ص 3، ج 1408ها محفوظند (نوري، ها و آفتکه با مسجد ارتباط دارند از بیشتر آسیب
ه در رفت و آمد به مسـجد  ککسی«شمارند: کارکردهاي اصالحی مساجد را چنین برمی امام حسن

) دوسـت و  2هاي استوار اعتقـادي؛ ( ) نشانه1یابد: (استمرار ورزد به یکی از این هشت ویژگی دست می
) سـخن  6بخـش؛ ( ) سـخن هـدایت  5) رحمت مورد انتظـار؛ ( 4) دانش کمیاب؛ (3برادر به درد بخور؛ (

  ).235، ص 1363(حرانی، » از سر ترس) ترك گناه 8) ترك گناه از سر حیا؛ (7بازدارنده از انحراف؛ (
یابد کـه مراکـز مـذکور زمینـۀ آشـنایی بـا       سازي با این سازوکار تحقق میاز حیث تربیتی، ایمن

کنـد.  ساختۀ اخالقی را فراهم میاجتماعی و نیز افراد خود ـ هاي مذهبی و فعاالن سیاسی شخصیت
ان و نوجوانان را بـا منبـع تربیتـی ارزشـمندي     رو، خانواده با ارتباط مستمر با این مراکز، کودکازاین

  سازند.مرتبط می
در اسالم، بر رفت و آمد تأکید شده است. بهترین دلیـل بـراي اهمیـت    یافتۀ خانوادگی: . مراودة نظام2

این رفتار اجتماعی، تأکید مزید اسالم بر صلۀ رحم، عیـادت از مـریض، جویـا شـدن احـوال دیگـران و       
معاشرت یک ضـرورت اجتمـاعی اسـت؛ یعنـی زنـدگی اجتمـاعی مـراوده و         همکاري است. مراوده و

سازد. اقتضاي زندگی اجتماعی این است که با مردم مراوده داشـته باشـیم.   معاشرت با مردم را ناگزیر می
). مـراوده  635، ص 2، ج 1407همه در زندگی اجتماعی و مدنی خـود، بـه دیگـران نیازمندنـد (کلینـی،      

پرکردن اوقات فراغت نیست، بلکه کارکردهاي اجتماعی فراوانی به دنبـال دارد. بنـا    صرفاً اتالف وقت و
مراوده لیوانی پر است که دو سوم آن محبت و نیکی کردن و تنها یک سـوم آن   به فرمودة امیرالمؤمنین

). از این حیث،  جـا دارد از معیارهـاي   387، ص 4، ج 1404پرکردن اوقات فراغت است (شیخ صدوق، 
هـاي مـراودة خـانوادگی و سـهیم بـودن نوجوانـان در مـراودة        ینش طرف مراودة خـانوادگی، بایسـته  گز

  خانوادگی بحث شود.
فارغ از تأکید آیات و روایات، به اجمال، تجربیات شخصـی افـراد ضـرورت    مند: الف. مراودة ضابطه

قامت انسان اجتمـاعی سـزاوار   کند. همه قبول دارند که لباس انزوا بر معاشرت و رفت و آمد را تأکید می
نیست و باید محیط اجتماعی را در سطح فردي و خانوادگی، سرشار از تعامالت همیارانـه و مهرورزانـه   

 بـا  کـه  افـرادي  و مـراوده  نـوع  تربیتی، لحاظ به کرد. در این میان، چیزي که جاي تأمل دارد این است که
است؛ یعنی مهم است توجه شود که معیـار گـزینش    آمد و رفت خود از ترمهم شودمی آمد و رفت آنها

۱۳۰         ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

هـا  هایی باید رفت و آمد کنیم؟ و از مـرواده، بـا کـدام دسـته از خـانواده     معاشران چیست؟ با چه خانواده
  خودداري کنیم؟

آور اسـت. بـه تعبیـر    گسیخته زیانبر اساس مشاهدات عرفی و روزمره، مراودة خانوادگی افسار
). بر اسـاس آیـات و   24سازند (ص: فت و آمد را محمل خیانت خود میقرآن، افرادي هستند که ر

هاي دینی و انسانی در رفتارشان تبلور یافتـه،  روایات، رفت و آمد با کسانی شایسته است که ارزش
هاي ذکر شده پایبند نیستند، شایسته نیست. بر پایۀ همـین  که به ارزشو در مقابل، مراوده با کسانی 

، ج 1403مرواده با متدینان، صلحا، نیکوکاران و افراد موجه تأکید گردیده (مجلسـی،  معیار کلی، بر 
) و از مـراوده بـا   24؛ ص: 21، ص 1400؛ شیخ صـدوق،  402، ص 1414؛ سیدرضی، 196، ص 71

، ص 1، ج 1412سـران نهـی شـده اسـت (دیلمـی،      کاران و سبکپیشگان، گنهگویان، شرارتدروغ
). بــر 29، ص 1363؛ حرانــی، 191، ص 71، ج 1403؛ مجلســی، 402، ص 1414؛ سیدرضـی،  178

در خصوص مراوده با معیار پـول و سـطح    اساس همین معیار کلی است که در فرمایش امام باقر
مادي زندگی تذکر داده شده و تأکید شده است که انتخاب مراودان بر پایـۀ ثـروت مـادي، ممکـن     

هـاي  دة شما را به زندگی تغییر دهد و شما از نداشـته است در خالل معاشرت، ذهنیت شما و خانوا
بریـد، نادیـده   هاي ارزشمند الهی را که در اختیار دارید و از آنها بهـره مـی  خود بغض کنید و نعمت

  ).36، ص 12، ج 1409انگارید و یا حتی انکار کنید (حرّعاملی، 
مـراودات، فقـط رویکـرد اخالقـی     منـدي  که از استدالل امام پیداست، رویکرد اسالم به ضـابطه چنان

نیست، بلکه رویکرد اجتماعی و کارکردي است؛ بدین معنا که رفت و آمد با هر قشري و تعامـل بـا هـر    
 گـذارد. حضـرت امـام علـی    اي الزامات و پیامدهایی دارد؛ پیامدهایی که بر زندگی افراد اثر میخانواده

هـر  «انـد:  ها اثرگذار دانسـته، فرمـوده  ی خانوادهنوع معاشرت و شخصیت معاشران را در موقعیت اجتماع
(طبرسـی،  » بزرگی مساحت خانه و معاشران صـالح جـزو شـرافت خانـه اسـت      اي را شرافتی باید.خانه

اند، معاشرت صالحان در خانه، شرف و عزّت خانـه بـه   که حضرت یادآور شده) و چنان126، ص 1370
صـالحان، هـم ارزش اجتمـاعی دارد، یعنـی سـبب      رود. شرف بـودن معاشـرت خـانوادگی بـا     شمار می

گردد و هم ارزش تربیتی دارد، یعنی در ضمن معاشـرت، بسـیاري از الگوهـاي    خانه میوجاهت صاحب
  یابد.  رفتاري صلحا به اهالی خانه انتقال می

هـاي غیـر قابـل انتظـار تربیتـی را بـر خـانواده        توجهی به معیارهاي معاشرت ممکن است آسیبکم
هـاي معاشـرت چنـین تـذکر     در خصـوص آسـیب   محمد حنفیـه به پسرش  المؤمنینکند. امیرتحمیل 
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 از. باشـى  ایشـان  از تـا  باش همنشین خیر اهل با. است صالح همنشین انسان، نیک هاىبهره از«دهند: می
 و جـل  و عـزّ  خداى یاد از بافته، هم به بیهوده سخنان و باطل زیباى کلمات با را تو که کسانى و شرّ اهل

  ).385، ص 4، ج 1404نباشى (شیخ صدوق،  آنها از تا دارند دور باشمیباز مرگ یاد از
سـر را عامـل اصـلی فسـاد اخـالق معرفـی       هاي سبکآن حضرت در جاي دیگر، معاشرت با انسان

کـاري در  هاي توسـعۀ بـزه  نیز یکی از خاستگاه ). امام صادق160، ص 1، ج 1403نمایند (مجلسی،می
). در مجموع، تمـام حـرف   191، ص 71ج  ،1403شمارند (مجلسی، کاران برمیه را معاشرت با بزهجامع

زاسـت و معاشـرت هنگـامی    حسـاب و کتـاب آسـیب   گردد که رفت و آمد بیمیها به این بازو حدیث
ر تواند برآیند تربیتی مثبت داشته باشد که بـا در نظـر داشـتن معیارهـاي بنیـادین صـورت گیـرد. اگـ        می
هـاي  ها، هنجارهـا و آداب اجتمـاعی بـه نسـل    گونه باشد آنگاه رفت و آمد محملی براي انتقال ارزشاین

  آتی خواهد گردید.
که معیارهایی دارد ـ ضـوابط و قواعـدي نیـز دارد. معاشـرت       معاشرت ـ چنان ب. مراودة هنجارمند: 

نجارمنـد باشـد. هرچنـد متأسـفانه     ها و هنجارهاست که خود معاشرت هوقتی مفید و عامل انتقال ارزش
شــود و محرمیــت شــرعی (بــه عنــوان هــاي خــانوادگی گــاهی نابهنجــار ظــاهر مــیامــروزه معاشــرت

ترین عنصر در هنجار اسالمی معاشرت خانوادگی) به آشـنایی و روابـط خویشـاوندي تقلیـل     کنندهتعیین
هـا بـا   جارمنـد سـاختن معاشـرت   بخشی افـراد از حـدود و ثغـور روابـط و امکـان هن     یابد، اما آگاهیمی

توانـد رفـت و   هاي اجتماعی معاشرت خـانوادگی، مـی  افزایی در حیطۀ کارکردهاي تربیتی و آسیبدانش
  آمدها را به عامل هدایت تبدیل کند.

ضرورت رعایت هنجـار, بـار تربیتـی دارد؛ زیـرا کودکـان و نوجوانـان از طریـق رفـت و آمـدهاي          
گیرند. به همین سـبب اسـت کـه    خالقی و یا بدرفتاري و بزه را یاد میخانوادگی، آداب معاشرت، منش ا

هـاي تربیتـی بـارزي دارد. در حـدیثی از امـام      نکاتی در اخالق معاشرت اسالمی ذکـر شـده کـه نقـش    
، معاشرت با تذکر به عیوب اخالقی همدیگر و اخالص درونـی قـرین شـناخته شـده     بن جعفرموسی

). این فراز امام حـاوي ایـن نکتـۀ تربیتـی اسـت کـه در خـالل        409 ، ص1380شعبه حرانی، است (ابن
  توجه نیستند.هاي معاشرت نسبت به برخورد و رفتار همدیگر خنثا و بیمعاشرت درست، طرف

رنـگ،  گی تعامالت، کـم ها در اثر روزمرهاي آموزنده این است که حریمنکتۀ مهم دیگر در معاشرت
گـردد (طبرسـی،   احترام به همدیگر و آداب و رسوم طرفین برقرار مینشده و روابط خانوادگی بر اساس 

). بنابراین، آنچه مورد نظر است تأثیر معاشرت نیکو در قالب روابط خانوادگی بر رفتـار و  68، ص 1385
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عملکرد فرزندان خانواده است. اگر روابط بر اساس موازین شرعی و اصـول اخالقـی باشـد، برآمـدهاي     
 بار خواهد بود.ن نیز چشمگیر، و در غیر صورت، زیانتربیتی و معنوي آ

رفت و آمدهاي خـانوادگی عـالوه بـر آثـار تکـوینی، برکـات اجتمـاعی نیـز دارد.         ج. مراودة فراگیر: 
هـاي خویشـاوندي، بـا دنیـاي     کودکان و نوجوانان با معاشرت خانوادگی و حضور در مراسـم و دعـوت  

هـاي پنهـان اخالقـی و معاشـرتی     ها، به گنجینهست و برخاستشوند. آنها از خالل نشتر آشنا میبزرگ
کـاري، برگشـت   هاي گوناگون (اعـم از درس، شـلوغ  یابند. در این میان، برخی خانواده به بهانهدست می

هـاي دوسـتان و خویشـاوندان و    هـا و ضـیافت  سریع و یا تنبلی) از بردن کودکان و نوجوانان در مهمانی
که بر اساس صراحت روایات، باید والـدین بـا بـردن فرزنـدان خـود، در      در حالی زنند،آشنایان سرباز می

فرزنـدتان را در  «فرماینـد:  مـی  ها، بر تجربیات اجتماعی آنها بیفزاینـد. امـام صـادق   ها و ضیافتمراسم
). در حـدیث دیگـري بـه همـین     46، ص 6، ج 1407(کلینـی،  » هفت سال سوم با خود به همراه ببریـد 

کودك خود را تا رسیدن به شش سالگی، بـه دوش  «آن حضرت نقل شده است که فرمودند:  مضمون، از
حمل کنید، سپس شش سال دیگر کتاب الهی و احکام شرعی بیاموزید، و سپس هفت سـال دیگـر او را   

  ).476، ص 21، ج 1409(حرّ عاملی، » خواهید تربیت کنیدگونه که میبا خود ببرید و آن
اند، به همراه بردن کودك راه تربیت ویژة شـما بـر نوجـوان را همـوار     یان نمودهگونه که حضرت بآن

سازد. شاید حکمت گفتۀ مزبور این باشد که نوجوانان به سبب روحیۀ سرکشـی کـه دارنـد در خانـه،     می
تابند و بردن آنان به مجامع، هـم نگـرش آنـان را بـه پیرامـون      هاي اخالق تکراري والدین را برنمیدرس

هـاي  شـود کـه هـدایت   هایی طالیی نصیب والدین میها، فرصتکند و هم در خالل مالزمتمیعوض 
  پدرانه و مادرانۀ خود را به فرزند منتقل نمایند.

روابط خانوادگی بخشی از روابـط عـام اجتمـاعی اسـت. چنانچـه والـدین در روابـط خـانوادگی و         
هـاي روابـط اجتمـاعی نیـز ایـن حکـم       سایر حوزهها، فرزندان را به همراه ببرند، در ها و ضیافتدعوت

جاري است. مگر نه چنین است که حضرت ابوطالب همین الگو را در تربیت پیـامبر بـه کـار گرفـت و     
تـر  برد تا دانش و تجربیاتش بیشـتر و شخصـیتش مسـتحکم   ها با خود به همراه میایشان را در مسافرت

نیز آمده است کـه حضـرت وقتـی بـه      ة امام علی) در سیر370- 368، ص1، ج 1371گردد؟ (یعقوبی، 
  ).222، ص 2، ج 1412بردند (دیلمی، رفتند یکی از فرزندانشان را با خود به بازار میبازار می

هاي مدیریت الگوپذیري نوجوان مشارکت در مراسم مـذهبی  یکی از راه. شرکت در مراسم مذهبی: 3
هـاي  ترین آن رونق بخشیدن بـه آیـین  فراوانی دارد. مهماست. حضور در مراسم مزبور، پیامدهاي تربیتی 
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مذهبی و تقویت انگیزش افراد است. در ضمن مراسم مذهبی، عواطف انسان براي انجام مراسـم عبـادي   
علت نماز جماعـت را رونـق گـرفتن توحیـد و      گردد. امام رضابندي به اعمال دینی تحریک میو پاي

انـد. آن  و حصـول تقـوا را بخشـی از کارکردهـاي آن ذکـر نمـوده      اخالص معرفی نموده، تعاون، کنترل 
از فلسفۀ تشریع نمـاز جماعـت پرسـیده     اگر«دارند: حضرت علت تشریع نماز جماعت را چنین بیان می

 و اسـالم  و توحیـد  و اخـالص  شود، در جواب باید گفت: جماعت براي این قرار داده شـده اسـت کـه   
ردد؛ زیرا آشکار کـردن آن حجتـی بـر اهـل شـرق و غـرب بـراي        خدا آشکار، علنی و پررونق گ عبادت

خداوند یکتاست... عالوه بر آن نماز جماعت زمینۀ کمک به یکدیگر در کارهاي خیر و تقوا و بازداشـتن  
  ).262، ص 1تا، ج (شیخ صدوق، بی» نمایداز گناهان الهی را فراهم می

شـکل بگیـرد و نظـام کنتـرل اجتمـاعی       شود که تعـاون و تکافـل  در مجموع، مراسم دینی سبب می
شـود کـه   استحکام یابد. حضور خانواده در نماز جماعت و بردن فرزندان به نمـاز جماعـت، سـبب مـی    

هاي تعاون و تکافل آشنایی یابد و سازوکار کنترل اجتماعی را با جـان و  جوان با الگوي رفتاري در زمینه
و  مـذهبی نظیـر زیـارت قبـور معصـومان      مراسم اي است از دیگردل لمس کند. نماز جماعت نمونه

شـود و  کنندگان معرفـی مـی  مراسم عزاداري براي ایشان. در تمام مراسم مذکور، الگوهاي رفتاري شرکت
یابـد و بسـتر هـدایت و تربیـت وي     هاي معرفتی و تجربـی نوجـوان فزونـی مـی    از این طریق، اندوخته

  شود.پذیر میامکان

  گيرينتيجه
آید که الگوپذیري در نوجوانان یک امر طبیعی و مسبوق به اقتضـائات  نجام شده، به دست میاز مباحث ا

هاي احساسی والدین نسبت به الگوپذیري نوجوانان، به سسـتی روابـط   زیستی و اجتماعی است. واکنش
 حساب و کتاب آنها نسبت به الگوپذیري، موجب انحـراف زند و اغماض بیخانواده و نوجوان دامن می

شود. موضع درست در باب الگوپذیري نوجوان، این اسـت کـه   نوجوانان از مسیر سالمت و سعادت می
  دهی کنند.والدین با خودداري از افراط و تفریط، پدیدة الگوپذیري را مدیریت و سامان

اندیشی و تفاهم با نوجـوان بـر سـر محورهـاي     مند خانوادگی و همچنین هممعاشرت و روابط نظام
کنـد.  و بنیادین در الگوپذیري، مسیر گرایش نوجوان به الگوپذیري را به سمت تکامل هدایت میاساسی 

هاي سالم و مراکـزي کـه در آن انسـآنهاي خودسـاخته رفـت و آمـد       والدین با برقراري ارتباط با خانواده
هـاي اجتمـاعی،   یتکنند زمینۀ آشنایی نوجوان با افراد سالم را فراهم نموده، به الگوپذیري او از شخصمی

۱۳۴         ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

بخشـی در  رسـانی و معرفـت  توانند از طریـق اطـالع  رسانند. خانواده میاخالقی و فرهنگی سالم مدد می
السـاعه (مـد)، و   ها و معیارهاي هنجارهاي درست اجتماعی، نقـد منطقـی هنجارهـاي خلـق    زمینۀ مالك

برسـند. تفـاهم بـر سـر      پیامدهاي مثبت و منفـی هنجارپـذیري و هنجـارگریزي، بـا نوجـوان بـه تفـاهم       
محورهاي بنیادین در الگوپذیري نظیر معیار انتخاب الگو، ثبات شخصیتی الگو، هدفمندي الگوپـذیري و  

گشـاید تـا والـدین از گردنـۀ حسـاس      در نظر داشتن سعادت دنیوي و اخروي در الگوپذیري بـابی مـی  
سـالمت نوجـوان و در نهایـت،     ها و تعلقات این مرحلۀ سنّی به خوبی عبـور کـرده،  نوجوانی و گرایش

  سالمت جامعه را رقم بزنند.
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