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سال چهارم ،شماره  ،36تیر 1401

عوامل محیطی تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم
زهرا پرناك  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2محتبی انصاری

مقدم 3

 1طلبه سطح چهار (دکتری) ،رشته تفسیر تطبیقی ،حوزه علمیّه تربیت مدرّس صدیقه کبری ( سالم اهلل علیها) قم ،پژوهشگر ،مدرّس
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
این تحقیق با موضوع عوامل محیطی تربیت انسان از دیدگاه قرآن با هدف افزایش آگاهی عموم مردم برای دستیابی به تربیت
صحیح دینی و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت انجام یافته است .با بررسی و توصیف این عوامل از دیدگاه قرآن میتوان این
یافتهها را به دست آورد که اولین محی ط تربیتی ،محیط خانوادگی است و از عواملی که به ایجاد محیط سالم در خانواده
میانجامد ،انتخاب همسر باتقوا و در راستای آن احساس مسئولیت والدین در قبال تربیت فرزندان و همچنین اهتمام آنها به
انتخاب نام نیکو برای فرزندان که دارای تأثیر تربیتی و روانی بر آنها است .در کنار محیط خانوادگی ،محیط آموزشگاهی نیز در
تربیت انسان نقش دارد و از جمله آن میتوان به محیط مدرسه ،سایر مراکز آموزشی و رسانهها اشاره نمود که از مهمترین
عوامل مؤثر در تربیت انسان در سه بُعد دیداری ،گفتاری و رفتاری است .با برقراری روابط اجتماعی در این محیط ،محیط
همنشینی پدید میآید که با معرفی برترین الگوهای اخالقی و رفتاری و بیان عاقبت سوء افراد فاسد و پیامدهای همنشینی با
این افراد به ایجاد یک محیط سالم برای همنشینی ،تأکید شده است .محیط حرفه که سه رابطهی نفسِ حرفه ،محیطی که
انسان در آن کار میکند و مراجعین در محیط حرفه ،مطرح است و هر یک از این سه رابطه نقش تربیتی دارند .دادههای این
تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری و با شیوه توصیفی -تحلیلی ارائه شده است.
واژههای کلیدی :عوامل ،محیط ،عوامل محیطی ،تربیت ،تربیت انسان ،قرآن.
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مقدمه
یکی از مهم ترین عوامل تربیت ،عامل محیط است و اهمیت ویژه آن سبب شده که در مباحث روانشناسی و علوم تربیتی
مورد بررسی قرار گیرد .اما از آنجا که قرآن به عنوان مهمترین منبع برنامه تربیتی ،در چهارده قرن پیش به تأثیر محیط بر
تربیت انسان توجه کامل داشته است؛ از این رو الزم است که یافته های روان شناسی و علوم تربیتی از نگاه قرآن مورد بررسی
قرار گیرد .در این مورد تحقیقاتی از جمله مقاله نقش محیط در تربیت از منظر قرآن (امیری )1392،به بررسی محیط خانواده و
اجتماع و شیوه ها ی سالم سازی محیط پرداخته و کتاب محیط اجتماعی و تأثیر آن بر تربیت (محمدی ارهانی ،)1395 ،عوامل
اجتماعی مؤثر بر تربیت را بررسی نموده و یافته های بدست آمده از این تحقیقات نشان می دهند که یکی از عوامل تغییر
انسان و شکل گیری شخصیت او ،شرایط مختلف محیط زندگی است و تأثیراتی که از آن دریافت می کند .سوال اصلی ما این
ا ست که عوامل محیطی تربیت انسان از دیدگاه قرآن چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید آن را به این سواالت تبدیل کنیم
که عوامل خانوادگی در تربیت انسان از دیدگاه قرآن چیست؟ عوامل آموزشگاهی در تربیت انسان از دیدگاه قرآن چیست؟
عوامل همنشینی در تربیت انسان از دیدگاه قر آن چیست؟ عوامل حرفه ای در تربیت انسان از دیدگاه قرآن چیست؟ لذا محیط
مجموعه ای است که فرد از تأثیر پذیری مثبت یا منفی عوامل آن مصون نمی باشد .بدین جهت قرآن ،کتاب مقدس اسالم
برای تمام ساحت های تربیتی انسان ،برنامه هایی ارائه نموده که راه بالفعل نمودن استعدادهای بالقوه اخالقی و ساحت ملکوتی،
جبروتی و الهوتی انسان ،تنها با تالش اختیاری در راستای تبعیّت نمودن از دین خداست .سواالت فوق با روش کتابخانه ای
گردآوری و با روش توصیفی بررسی و این تحقیق با پاسخ به این سواالت در صدد پاسخ گویی به سوال اصلی می باشد.
 -1مفاهیم
 .1-1محیط
محیط« :اسم فاعل است که از «احاطه» گرفته شده و به معنای فراگیرنده و احاطه کننده آمده است( ».دهخدا،1377 ،
ج ،13ص  .)20464در اصطالح روان شناسی و علوم تربیتی محیط عبارتند از« :تمامی متغیر های خارج از وجود فرد که از
آغاز باروری و انعقاد نطفه تا هنگام تولد و سپس تا مرگ ،انسان را در بر گرفته و بر او تأثیر می گذارد یا از او تأثیر می پذیرد».
(مصباح ،1374 ،ص )219
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 .1-2تربیت
«تربیت از ریشه «ربو» به معنای سرزمین بلند و مرتفع» (راغب اصفهانی ،1412 ،ص « )645تربیت واقعی همان پرورش
دادن است یعنی به فعلیت در آوردن و پروردن استعدادهای درونی را که بالقوه در هر چیز موجود است( ».مطهری ،1367 ،ص
.)33
 .1-3انسان
«واژه انسان از ریشه «أنس» مشتق شده است( ».مصطفوى ،1368 ،ج ،1ص« )158زیرا حیات انسان بدون انس با دیگران
تأمین نمىگردد و گفته مىشود :انسان «مدنى بالطبع» است( ».راغب أصفهانى ،1412 ،ص« )94یا از ریشه «نسى» و در اصل
اِنسیان بوده که یاى آن به جهت فراوانى استعمال ،حذف شده است .شاهد این رأى اینکه «أنیسیان» به اتّفاق همگان اسم
ى انسان ،نون ،سین ،یاء و ریشه این
مصغّر انسان است و چون در تصغیر ،حروف اصلى هر کلمه باز مىگردد ،پس حروف اصل ِ
کلمه ،نسیان است( ».عسکرى ،1400 ،ص .)269
«انسان در اصطالح موجودی چهار ساحتی است که با داشتن ویژگیهای مادی و غرائز طبیعی ساحت ناسوتی دارد .از
ساحت ملکوتی هم برخوردار است؛ چون بعد از مرگ ،با بدن و جسم مثالی به زندگی ادامه میدهد .همچنین دارای روح و
ویژگی های عالم جبروت است و عالوه بر داشتن جسم ،روح مجرّد تام نیز دارد .و باالخره اینکه دارای ویژگیهای منحصر به
فردی مانند عقل ،اراده و قابلیّت مظهر بودن برای صفات کمال و جمال الهی می باشد و از این حیث ،ساحت الهوتی دارد .لذا
انسان حقیقتی است که در مسیر استکمال خود میتواند از مرتبة مادی تا مقام فنا فی اهلل سیر کند( ».صدرالدین شیرازی،
 ،1354ص )325
 .1-4تربیت انسان
« اساس عالم بر تربیت انسان است .انسان عصاره همه موجودات و فشرده تمام عالم است و انبیاء آمده اند که این عصاره
بالقوه را بالفعل کنند و انسان یک موجود الهی بشود که این موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه گاه نور
مقدس حق تعالی است( ».موسوی الخمینی ،1368 ،ج  ،19ص )50
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 -2عوامل محیطی تربیت
عوامل متعددی در تربیت و شکل گیری شخصیت انسان نقش دارند از جمله ی آنها ،عوامل محیطی است که به طرق
گوناگون در تربیت افراد مؤثر می باشد .لذا در اینجا به مهمترین عوامل محیطی می پردازیم.
 .2-1نقش عوامل خانوادگی در تربیت
اولین محیطی که در تربیت و تکامل انسان بزرگترین وظیفه را بر عهده دارد ،محیط خانوادگی است ،چرا که در این محیط
با ارتباطی که میان پدر ،مادر ،خواهر و برادر برقرار است ،شدید ترین و قوی ترین پیوندها وجود دارد و انسان را تحت تأثیر
روابط و مناسبات خود قرار می دهد و روش های گفتاری و رفتاری را یاد می گیرد.
 .2-1-1نقش محیط خانواده در تربیت
اولین و مهمترین عامل محیطی تأثیرگذار بر تربیت انسان ،نهاد خانواده می باشد که در فراهم نمودن زمینه های سایر
عوامل محیطی نقش بسزایی ایفا می کند .خدای متعال می فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال َتدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَ ْأنِسُوا( ،نور ،آیه )27؛
اى کسانى که ایمان آوردهاید در خانههایى غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید».
بیوت در آیه یکی از مصادیق محیط است که مراد از آن خانه یا خانواده می باشد.
« خانواده ،تأثیرات عمیقی در انتقال ارزش های اخالقی ،اجتماعی و ...در کودک دارد .والدین آگاهانه و ناآگاهانه از راه
آموزش غیر مستقیم ،در شکل دادن به شخصیت و رفتار کودک نقش بسزایی دارند؛ از این رو ،مسئولیت والدین در تربیت
فرزندان ،مستلزم سطح باالیی از آگاهی و بصیرت است( ».مصباح ،1374 ،ص .)220
به همین سبب اگر محیط خانواده سالم و صالح باشد ،زمینه ی مناسبی برای ایجاد صفات پسندیده فراهم می گردد و در
خانواده ناسالم به علت وجود رذایل اخالقی ،اختالل در رشد و تربیت انسان ایجاد می شود و به دنبال آن گرفتار ناهنجاری های
مختلف رفتاری خواهند شد.
همچنین قرآن به تأثیر پذیری از محیط خانواده های فاسد در اعتقادات و اخالق می فرماید:
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ک إِنْ تَذَ ْرهُمْ یُضِلُّوا عِبا َدکَ َو ال یَ ِلدُوا إِ َّال فاجِراً کَفَّاراً( ،نوح ،آیه – 26
ن الْکافِرِینَ دَیَّاراً * إِنَّ َ
ل نُوحٌ رَبِّ ال َتذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِ َ
«وَ قا َ
)27؛
نوح گفت :پروردگارا! روى زمین احدى از کافران را زنده مگذار* چرا که اگر آنها را بگذارى بندگانت را گمراه مىکنند ،و جز
نسلى فاجر و کافر به وجود نمىآورند».
« آیه  26تتمه نفرین نوح (علیه السالم) بر آنان است و غرق شدن قوم ،استجابت نفرین آن جناب بود و این عذاب تا آخرین
نفرشان را هالک کرد .در ادامه درخواست هالکت تا آخرین نفرشان را تعلیل مىکند که اگر درخواست کردم که همه آنان را
هالک کنى ،براى این بود که هیچ فایدهاى در بقاى آنان نیست نه براى مؤمنین زیرا اگر زنده بمانند آن چند نفر مؤمن را هم
گمراه مىکنند ،و نه براى فرزندان خودشان زیرا آنها فرزند صالح نمىآورند ،اگر بیاورند فرزندانى فاجر و کافر مىآورند».
(طباطبایی ،ج ،1374 ،20ص )56
در آیه دیگر می فرماید:
«وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَ ِّبهِ وَ الَّذِی خَبُثَ ال یَخْرُجُ إِالَّ نَکِداً( ،اَعراف ،آیه )58؛
و سرزمین پاکیزه گیاهش به فرمان پروردگار مىروید اما سرزمینهاى بد طینت جز گیاه ناچیز و بى ارزش از آن نمىروید».
آیت اهلل مکارم شیرازی با اشاره به تأثیر محیط در این آیه می گوید« :در این مثال انسان ها به گیاهان و محیط زندگی آنها به
زمین های شور و شیرین تشبیه شده اند ؛ در یک محیط آلوده ،پرورش انسان های پاک مشکل است ،هر چند تعلیمات قوی و
مؤثر باشد .همانگونه که قطرات حیات بخش باران هرگز در شوره زار سنبل نمی رویاند .به همین دلیل برای تهذیب و تحکیم
اخالق صالح باید به اصالح محیط اهمیت فراوان داد( ».مکارم شیرازی ،1377 ،ص ).152
 .2-1-2عوامل ایجاد محیط سالم در خانواده
 .2-1-2-1انتخاب همسر باتقوا و صالح و نقش آن در تربیت
از دیدگاه اسالم ،انتخاب همسر اولین مرحله تربیت انسان است که توجه به این امر ،می تواند سعادت فرد را در آینده
تأمین نماید .در واقع پدر و مادر با تقوا در شکل گیری صفات شایسته در فرزندان خود نقش مهمی را ایفا می کنند .اما وجود
مادر بویژه در تربیت اولیه انسان بسیار سرنوشت ساز است .چرا که ویژگی های قرار داده شده در خلقت و شخصیت او ،رسالت
مهمی را بر دوش او نهاده که از عهده پدر هم بر نمی آید.
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« پژوشگران غربی همچون اسپیتز نیز با انجام تحقیقاتی ،اهمیت رابطه کودک با مادر را در رشد جسمانی و روانی کودک نشان
داده اند .اسپیتز ،پس از بررسی کودکان جدا از مادر و کودکان در کنار مادر ،نتیجه می گیرد کودکان با مادر ،از جنبه های
شناخت محیط ،رشد اجتماعی و  ...بر کودکان جدا از مادر برتری دارند( ».اخوی راد ،سال دوم ،ص )96
اما نمونه قرآنی نتیجه ی تربیت مادر بی تقوا ،می توان به گمراهی فرزند حضرت نوح (علیه السالم) اشاره کرد؛ چرا که همسر
و فرزندش ایمان نیاوردند و در زمره کفار قرار گرفتند .لذا امام خمینی (ره) می فرماید:
« مادرِ خوب ،بچه ی خوب تربیت می کند و خدای نخواسته ،اگر مادر منحرف باشد ،بچه از همان دامن مادر منحرف بیرون می
آید و چون بچه ها آن عالقه ای که به مادر دارند ،به هیچ کس ندارند و همه چیز را در مادر می بیند( ».موسوی الخمینی،
 ،1374ص )124
لذا ،والدین مهم ترین شاخص تربیتی هستند که خداوند به جهت اهمیت کانون خانواده الگویی را معرفی می نماید:
«الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ( ،نور ،آیه )26؛
زنان خبیث از آن مردان خبیثند و مردان ناپاک نیز تعلق به زنان ناپاک دارند».
از سویی دیگر در سوره بقره ،آیه  221اساسی ترین شرط الزم برای انتخاب همسر ایمان و تقوا معرفی شده و در سوره تحریم
آیه  5صفات همسران شایسته را که به عنوان بهترین الگو برای همه ی مردم در انتخاب همسر می باشد را بیان نموده است.
 .2-1-2-2نقش تربیتی و احساس مسئولیت والدین نسبت به تربیت فرزند
والدین باید در مقابل تربیت فرزندان مسئولیت پذیر باشند و هیچ گاه تربیت آنها را به خودشان واگذار نکنند« .اگر والدین با
شیوه های مناسب تربیتی آشنا شوند و از آنها در زندگی خویش بهره گیرند ،در تربیت فرزند خود بیشتر از هر معلمی موفق
خواهند شد .زیرا روابط والدین با فرزندان از نظر کیفی و کمیت منحصر به فرد است( ».ساالری فر ،1396 ،ص )133
از این رو ،والدین برای ایجاد یک محیط تربیتی صحیح در خانه و حفظ کیان خانواده ،مسئولیت های مهمی بر عهده دارند
و تأثیر تربیت پدر و مادر تا آنجاست که حدیث مشهور نبوی می فرماید:
«کُلُّ مَولودٍ یُولَدُ على الفِطرَة و إنّما أبَواهُ یُهَوِّدانِهِ و یُنَصِّرانِهِ و یمجّسانه( ،ابن فهد حلى ،1375 ،ص)584؛
هر نوزادى بر اساس فطرت توحیدى متولد مىشوند ،این پدر و مادر اویند که وى را یهودى ،یا مسیحى و یا مجوسى
مىنمایند».
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از سویی دیگر ،خدای متعال در قرآن مردان را به عنوان سرپرست معرفی می نماید:
ض وَ بِما أَ ْنفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم( ،نساء ،آیه )34؛
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما َفضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْ ٍ
مردان سرپرست و خدمتگزار زنانند بخاطر برتریهایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر
انفاقهایى که از اموالشان مىکنند».
طبق صریح آیه شریفه ،مرد سرپرستی خانواده را بر عهده دارد زیرا از جهت عقلی و جسمی بر زن برتری دارد و با کنترل
احساسات خود ،می تواند مدیریت صحیح و قاطع به جهت اداره خانواده ایفا نماید .لذا باید به نحو أحسن مسئولیت خود را
انجام دهد تا محیط خانواده بستر مساعدی برای تربیت صحیح و رشد مسائل اخالقی شود و از بروز ناهنجاری ها در خانه
جلوگیری نماید .در آیه ی دیگر می فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ َأهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ َو الْحِجارَةُ( ،تحریم ،آیه )6؛
اى کسانى که ایمان آوردهاید! خود و خانواده خویش را از آتشى که هیزم آن انسانها و سنگها است نگاهدارید».
در این آیه شریفه نیز خدای متعال دستور می دهد که مراقب خود و خانواده خود باشید و مراقبت از خانواده همان مراقبت
تربیتی است و این مراقبت تربیتی منوط به تدابیری است که در محیط خانواده باید انجام شود اعم از تدابیر عِلّی و شناختی،
تدابیر انگیزشی و ایمانی.
« در روایات آمده که وقتی این آیه نازل شد شخصی از یاران پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) سؤال کرد که چگونه خانواده ی خود
را از آتش دوزخ حفظ کنم؟ حضرت فرمود :آنها را امر به معروف و نهی از منکر می کنی ،اگر از تو پذیرفتند آنها را از آتش
دوزخ حفظ کرده ای و اگر نپذیرفتند ،وظیفه ی خود را انجام داده ای ( ».العروسی الحویزی ،ج  ، 1415 ،،5ص )372
بدین جهت ،مرد وظیفه ی خطیری در قبال همسر و فرزندان خود به جهت بازداشتن از رفتارهای ناپسند دارد و باید در
دعوت آنها به اعمال و رفتار شایسته تالش وافری نماید.
اما نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که برتری های مرد نسبت به زن به معنای وجود نقص و ناتوانی زن نیست؛
زیرا زن هم با توجه به جنسیت خود توانمندی هایی دارد که در مرد وجود ندارد و اهمیت وجود مادر هم در تربیت اولیه ی
انسان بسیار سرنوشت ساز است که بیان آن گذشت .لذا آنچه مهم است ،هماهنگ کردن این توانایی ها با مسئولیت ها ی
والدین در خانواده که زمینه ساز هماهنگی در تربیت و رسیدن به سعادت خانواده می باشد و بی تفاوتی یا ناهماهنگی هر یک
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از والدین نسبت به تعهداتی که در مورد تربیت صحیح و دینی خانواده و حفظ آن در برابر انحرافات دارند ،سبب بی حاصل
شدن تالش های تربیتی و به دنبال آن خسارت جبران ناپذیر را برای خانواده در پی خواهد داشت.
 .2-1-2-3نقش انتخاب نام نیکو برای فرزندان در تربیت
انتخاب نام نیکو برای فرزندان از لحاظ روانی تأثیر زیادی می تواند بر وی داشته باشد ،چرا که این نام تا لحظه مرگ همراه
انسان است و اگر اسمی سبک ،زننده و زشت برای او گذاشته شود ،او را در معرض استهزاء و توهین دیگران قرار می دهد و
همیشه باعث شرمندگی فرزند است و همین امر در او عقده ی روانی ایجاد کرده و شخصیتش را متزلزل خواهد کرد.
از این رو ،مسأله نامگذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است که خداوند برای اولیای خود قبل از تولدشان ،نامگذاری می
کند .از جمله ،فرشتگان از طرف خدا به حضرت مریم بشارت می دهند که خداوند فرزندی به او خواهد داد که نامش مسیح
است:
«إِذْ قالَتِ الْمَالئِکَةُ یا مَرْ َیمُ إِنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَم» ( ،آل عمران ،آیه )45؛
چون فرشتگان مریم را گفتند که خدا تو را به کلمه خود بشارت میدهد که نامش مسیح (عیسی) پسر مریم است ،که در دنیا و
آخرت آبرومند و از مقرّبان (درگاه خدا) است».
یا در سوره مریم آیه  7به حضرت زکریا (علیه السالم) بشارت می دهند که خداوند پسری به نام یحیی به او عنایت داشته که
پیش از آن کسی هم نام او نبوده است.
نمونه دیگر ،همسر عمران است که نام زیبای مریم (به معنای زن عابد و خدمتگزار) را پس از تولد فرزندش انتخاب کرد و
برگزیدن این نام از شدت عالقه ی این مادر با ایمان به قرار گرفتن فرزندش در مسیر بندگی و عبادت خدا می باشد و این
نامگذاری از یک مسأله ی مهم تربیتی حکایت دارد .بدین جهت ،انتخاب نام زیبا برای فرزند از اساسی ترین حقوق آنها بر عهده
ی پدر و مادر است .در حدیث نبوی آمده:
حسِّنُ اسْمَه( ،حر عاملى ،وسائل الشیعة ،1409 ،ج ،21ص)482؛
«مِنْ حَقِ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ یُ َ
از جمله حقوق فرزند بر پدر ،این است که نام نیکو و زیبا بر او بگذارد».

8

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،36تیر 1401

روشن است که نام ها آثار تلقینی بسیار مؤثری در روحیه ی فرزندان دارد و می توان گفت که انتخاب نام شخصیت های
بزرگ و متقی ،انسان را به آنها نزدیک کرده و از طرفی نام شخصیت های فاجر انسان را به سوی آنها می کشاند که در اسالم به
این مسأله ی ظریف روانی دقت ویژه ای ش ده است .البته عواملی دیگر در خانواده وجود دارند مثل خواهر و برادر که به عنوان
الگوهای رفتاری در تربیت افراد خانواده تأثیر گذار خواهند بود.
«پس محیط خانوادگی اولین جایی است که مَلَکات در وجود انسان ایجاد می شود و در روایات ،راجع به مأموریت الهی انبیاء
داریم که ابتدا از خانواده شروع می کردند( ».تهرانی ،1396 ،ص )37
 .2-2نقش عوامل آموزشگاهی در تربیت
در کنار محیط خانواده ،محیط دیگری که در تربیت انسان نقش مهم و تأثیرگذاری را دارد ،محیط آموزشگاهی است که با
مسأله ی تعلیم و تعلّم ارتباط تنگ اتنگی دارد یعنی در این محیط ،تعلیم در کنار تربیت مطرح می شود و بین تعلیم و تربیت به
هیچ وجه تفکیک ایجاد نمی شود و هر تعلیمی ،قطعاً تربیت در پی دارد .آیات متعددی وجود دارد که تعلیم تحت عنوان تزکیه
مطرح شده و تزکیه همان تربیت نفس است.
خدای متعال می فرماید:
«کَما أَرْسَلْنا فِیکُ ْم رَسُوالً مِنْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِنا وَ یُزَکِّیکُمْ َو یُعَلِّمُ ُکمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ( ،بقره ،آیه ) 151؛
همان گونه رسولى در میان شما از نوع خودتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند ،و شما را تزکیه کند ،و کتاب و حکمت
بیاموزد».
«در این آیه سه مأموریت برای انبیاء مشخص کرده که مأموریت اول آنها «یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِنا» است که به معنای تالوت آیات
الهی برای مردم می باشد که در ضمن آن مردم را از خواب غفلت بیدار می کردند و در ادامه مأموریت دوم آنها که «یُزَکِّیکُمْ»
به معنای تربیت و تطهیر نفوس انسان هاست ،آغاز می شود و سپس در مأموریت سوم مأمور به تعلیم و تربیت انسان ها
هستند « .یُعَلِّمُکُ ُم الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ» (تهرانی ،1396 ،ص .)175
لذا در این آیه و آیات دیگر به تالزم بین تعلیم و تربیت اشاره شده است که متناسب با جوامع امروزی بدانها اشاره میشود:
 .2-2-1نقش مدرسه در تربیت
این نهاد اجتماعی از جمله مهمترین عوامل مؤثر در تربیت انسان می باشد که زمینه های رشد هویت و استعدادهای آنها را
در جهات مثبت و منفی فراهم کرده و اشخاصی همچون عالم ،مهذب ،موحد و  ...یا خالف اینها را تحویل جامعه می دهد .هر
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واحد آموزشی اعم از مدارس ،دبیرستان ها و آموزشگاه های عالی از معلم ،شاگرد ،برنامه و مکان تشکیل شده است که هر کدام
به نوعی در تربیت افراد نقش بسزایی دارند.
معلمان در تربیت شاگردان بیشترین تأثیر را دارند ،بدین جهت در معارف اسالمی به انتخاب آنها بسیار تأکید شده است
زیرا تعلیم و تربیت مال زم هم هستند .در اهمیت معلم همین بس که اولین معلم ،ذات اقدس باری تعالی است«.الرَّحْمنُ * عَ َّل َم
الْقُرْآنَ »( الرحمن ،آیه  )2 -1خدای متعال می فرماید:
«فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ( ،عبس ،آیه )24؛
انسان باید به غذاى خویش بنگرد».
در این آیه مراد از طعام ،طعام جسمانی نیست و سطح متعالی آن بر روح و نفس انسان است که روح همان تعلیم و تربیت می
باشد.
زید شحام از امام باقر(علیه السالم) در باره گفتار خدای عز و جل در این آیه که باید انسان به خوراک خویش نظر داشته
باشد ،پرسید معنی خوراک چیست؟
«فِی قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ َو جَلَّ فَلْیَنْظُرِ اَلْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ قَالَ قُلْتُ مَا طَعَا ُمهُ؟ فرمود« :قَالَ عِلْمُهُ اَلَّذِی َیأْخُذُ ُه عَمَّنْ َیأْخُذُ ُه؛ علمی را که
فرا می گیرد نظر کند از چه کسی فرا می گیرد ( ».بحرانى ،ج ، 1374 ،5ص.)584
از این رو ،هر چند تحصیل علم ارزشمند است ،ولی از آنجا که شخصیت اخالقی و معنوی معلم در روح شاگرد تأثیر گذار است،
الزم است که در انتخاب معلمان توجه و دقت نظر داشت .امام خمینی (ره) هم در این زمینه فرمودند« :معلم است که انسان ها
را مهذب و متعهد ،یا انگل و وابسته بار می آورد ،همه ی سعادت ها و شقاوت ها انگیزه اش از مدرسه ها و کلیدش دست
معلمین است( ».موسوی الخمینی ،ج  ،1378 ،6ص )237
اما مدیر مدرسه و سایر مراکز آموزشی در تربیت نسل جوان نسبت به معلمان نقش بیشتری را ایفا می کند .به علت اینکه
مدیر هم روی شاگردان و هم معلمان تأثیر می گذارد .وی در انتخاب معلمان و کارکنان و ارائه برنامه های آموزشی و  ....دارای
اختیار و سهم بزرگی است و اگر دغدغه ی تربیت شاگردان را داشته باشد به دنبال افرادی متدین و مزین به صفات نیک
اخالقی خواهد بود.
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«کسانی که اداره مراکز آموزشی در دست شماست! این را بدانید! صرف این نیست که استادی خوب درس می دهد یا
خوش بیان است؛ این مسائل شما را فریب ندهد .قیامت باید جواب گو باشید! بچه های مردم را دستِ چه کسی می سپارید؟ آیا
تربیت شده هم هست؟ شاگرد از هیکل استاد الگو می گیرد چه رسد به اینکه نعوذ باهلل در رفتارش عمل شرعی را ترک کند.
بسیاری از مشکالت امروز جامعه از این مراکز آموزشی است که ابعاد الهی و انسانی را رعایت نمی کنند( .تهرانی ،1396 ،ص
)189
در روایتی از امام حسن (علیه السالم) نقل شده که می فرماید:
«عَجَبٌ لِمَنْ یَتَفَکَّرُ فِی َمأْکُولِهِ کَ ْیفَ لَا یَتَفَکَّرُ فِی مَعْقُولِه( ،مجلسى ،1403 ،ج ،1ص)218؛
در شگفتم از آدمی که وقتی می خواهد از نظر جسمی چیزی بخورد دقت می کند ،اما از نظر روحی به تغذیه اش دقت نمی
کند».
در کنار نقش معلمان و مدیران در تربیت به نکته ی دیگری باید توجه نمود که اگر مراکز آموزشگاهی مثل مدارس و  ...کنار
اماکنی همچون پارک ها و سینماها باشند ،شاگردان هنگام ورود و خروج از همجواری با این اماکن تأثیر می پذیرند و بالعکس
اگر این مراکز جنب مساجد ،حسینیه ها و سایر اماکن مذهبی تأسیس شوند اثر دیگری در تربیت خواهد داشت .از سویی دیگر
باید در ،دیوار و تابلو اعالنات مراکز آموزشگاهی مزین به آیات قرآن و روایات معصومین باشند زیرا در تربیت مؤثر است،
همچنین وجود نماز خانه در این مراکز موجب اهتمام به فریضه ی مهم نماز که یکی از جنبه های تربیتی است ،می شود.
همچنین اجرای برنامه های فرهنگی در محیط آموزشگاهی از دیگر عوامل مؤثر در تربیت شاگردان می باشد .امروزه متأسفانه
در برخی از این محیط ها برنامه های خالف شرع از جمله برای برگزاری جشن تکلیف دختران با نوازندگی آالت موسیقی به
اجرای رقص همگانی می پردازند که با اصل تربیت دینی تناقض دارد و نخستین برنامه ی شیطان ،استفاده ی از همین وسائل
است .خداوند می فرماید:
«وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ ( ،إسراء ،آیه )64؛
هر کدام از آنها را مىتوانى با صداى خودت تحریک کن».
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« برخی از مفسران آن را تنها به معنای نغمه های هوس انگیز موسیقی و خوانندگی تفسیر کرده اند ،و معنای وسیعی دارد که
هر گونه تبلیغات گمراه کننده را که در آن از وسایل صوتی استفاده می شود ،شامل می گردد( ».مکارم شیرازی ،ج ،1374 ،12
ص .)184
از این رو ،اگ ر مدیران و معلمان نسبت به تربیت شاگردان دلسوز و حساس باشند به اجرای برنامه های مذهبی در مدارس
اهتمام می ورزند.
بنابراین محیط آموزشگاهی قوی تر از محیط خانوادگی است و افرادی هستند که در محیط خانوادگی تربیت صحیح نداشتند
اما در محیط آموزشگاهی به درستی تربیت یافتند و حتی عکس این مسأله هم وجود دارد که تربیت در محیط خانواده بسیار
عالی بوده اما محیط آموزشگاهی موجب تخریب تربیت شده است .لذا این محیط صرفاً برای یادگیری مسائل علمی نیست بلکه
باالتر از آن باید گفت که تربیت در سه بعد دیداری ،گفتاری و رفتاری است که الگو گیری در این محیط تأثیر عمیقی در تربیت
انسان دارد.
 .2-2-2رسانه ها و نقش آن در تربیت
یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار در تربیت ،رسانه ها هستند .رسانه به معنای هر وسیله ای است که مطلب یا خبری را به
اطالع مردم برساند؛ مانند رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و فضای مجازی که هر کدام با توجه به توانمندی های فوق العاده گاهی
موجب تغییر ارزش ها و باورها می شوند .در برنامه هایی که ضد ارزش ها را ارزش های مثبت معرفی می کنند و در مقابل
ارزش های معنوی را کم رنگ جلوه داده ،چگونه می توان انتظار داشت که بچه ها از همان سنین کودکی و حتی بزرگساالن
نسبت به باور و ارزش های دینی خود پایبند باشند .قرآن کریم می فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُ ْم فا ِسقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَ َعلْتُمْ نادِمِینَ( ،حجرات ،آیه )6؛
اى کسانى که ایمان آوردهاید اگر شخص فاسقى خبرى براى شما آورد در باره آن تحقیق کنید ،مبادا به گروهى از روى نادانى
آسیب برسانید ،و از کرده خود پشیمان شوید».
«برخی مفسران شأن نزول آیه را ،ولید بن عقبه دانسته اند که پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) او را برای جمع آوری زکات از قبیله
بنی المصطلق اعزام داشت ،اما او بدون تحقیق به پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) گزارش داد که آنها از پرداخت زکات خودداری
کرده اند .در آن زمان امتناع از پرداخت زکات ،یک نوع قیام بر ض ّد حاکمیت اسالم به شمار می آمد .پیامبر(صلی اهلل علیه و
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آله) تصمیم گرفت با آنها مبارزه کند .اما این آیه نازل شد که بیانگر تأکید بیشتر این حکم در مورد رهبران جامعه در مواجهه با
خبر است»( ،طبرسی ،ج ،1360 ،23ص .)196
آیه به صراحت فلسفه حکم را ،جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران و در نتیجه پشیمانی از اقدام نابجا بیان می کند.
رسانه ها از نظر امام خمینی (ره) یک دانشگاه تربیتی است که به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته و با اجرای برنامه
های جذاب نقش مهمی را در تربیت ایفا می کند .ایشان می فرماید:
« این دستگاه ها ،دستگاه تربیتی است .باید تمام اقشار جامعه با این دستگاه ها تربیت بشوند .یک دانشگاه عمومی است که در
تمام سطح کشور گسترده است( .موسوی الخمینی ،ج  ،1378 ،6ص )339
از این رو ،مسئولیت خطیری در قبال تربیت تمام اقشار جامعه از هر سنی بر عهده ی رسانه ها می باشد .و مسئولیین ذی
ربط اگر در این زمینه کوتاهی نمایند باید در پیشگاه الهی پاسخ گو باشند چرا که غفلت از نقش تربیتی این عامل مهم آسیب
های تربیتی جبران ناپذیری را بجای خواهد گذاشت.
 .2-3عوامل همنشینی و نقش آن در تربیت
انسان فطرتاً موجودی اجتماعی است و ایجاد روابط اجتماعی ،آن هم به صورت همنشینی از ملزومات این روابط می باشد
که در تمام ابعاد روح انسان مؤثر است؛ زیرا انسان به سرعت تحت تأثیر همنشین قرار می گیرد .در واقع همنشینی از محیط
آموزشگاهی آغاز می شود چرا که انسان از همان سنین کودکی با ورود به محیط آموزشگاهی ،محیط همنشینی به روی او
گشوده شده و در هر سنی ،تأثیر گذاری را خواهد داشت.
«وَ جاوَزْنا بِبَنِی إِسْرائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلى أَصْنا ٍم لَهُمْ قالُوا یا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِله ًا کَما لَهُ ْم آلِهَةٌ قالَ إِنَّ ُکمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ( ،اَعراف ،آیه )38؛
و بنی اسرائیل را از دریا به ساحل رسانیدیم ،پس به قومی که بر پرستش بتان خود متوقف بودند برخورده ،گفتند :ای موسی
برای ما خدایی مثل خدایانی که این بتپرستان راست مقرر کن .موسی گفت :شما سخت مردم نادانی هستید».
در این آیه از قوم بنی اسرائیل سخن می گوید که سال ها تحت تعلیم دین توحیدی حضرت موسی (علیه السالم) قرار داشتند
و حتی با دیدن معجزات الهی متعدد از ایشان اما مسیر خود را عوض کرده و به سراغ گوساله پرستی رفتند و با تأثیر پذیری از
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محیط ناسالم خطاب به حضرت موسی (علیه السالم) گفتند« :یا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِله ًا کَما لَهُ ْم آلِهَةٌ» و حضرت موسی (علیه
السالم) با شنیدن این سخن به آنها فرمود به یقین شما جمعیتی جاهل و نادان هستید( .اعراف ،آیه .)138
این آیه داللت دارد که محیط همنشینی با افراد فاسد چگونه در اعتقادات و اخالق انسان تأثیر می گذارد و موجب انحراف می
شود.
در این محیط ،به دلیل شدید بودن محبت ،اثر گذاری آن بسیار قوی است تا جایی که اگر محیط خانوادگی و آموزشگاهی
خوب باشند اما این محیط مخالف با موازین شرعی و عقلی باشد ،نقش سازندگی تربیت در محیط خانوادگی و آموزشگاهی را
خنثی و تخریب می کند و به عکس ،اگر دو محیط خانوادگی و آموزشگاهی دارای تربیت صحیح نباشد ولی محیط همنشینی
موافق با شرع و عقل باشد ،اثر تخریبی آن دو محیط را خنثی می کند .فراوانند کسانی که به خاطر داشتن دوستان ناباب دچار
خسارت های جبران ناپذیری شدند و افراد دیگری در اثر همنشینی با افراد متدین و پاک از انحراف نجات یافتند و به سعادت
رسیدند.
 .2-3-1قانون الهی در همنشینی ها و نقش آن در تربیت
خداوند خطاب به حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله) مسأله مصاحبت و معاشرت ایشان را مطرح می نماید که این
مصاحبت از همین پیوند همنشینی نشأت می گیرد.
«وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْ َههُ وَ ال تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ ال تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا َو اتَّبَعَ هَواهُ َو کانَ أَمْرُ ُه فُرُط ًا( ،کهف ،آیه )28؛
وبا کسانى که پروردگارشان را (همواره و در هر) صبحگاه و شامگاه مىخوانند و خشنودى او را مىجویند ،خود را شکیبا ساز و
دیدگانت را از آنان برمگیر که زیور دنیا را بطلبى و از کسانى که دلشان را از یاد خود غافل کردهایم و در پى هوس خویشند و
کارشان بر گزافه و زیاده روى است ،پیروى مکن».
در مورد شأن نزول این آیه گفته شده که پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) با کسانی همچون سلمان ،ابوذر و مانند این افراد
معاشرت تنگاتنگی داشتند .همین مسأله باعث شد جمعى از ثروتمندان مستکبر و اشراف از خود راضى عرب که محور تمامی
همنشینی ها آنها دنیا بود؛ به حضور پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) رسیده و گفتند اگر این گونه افراد را از خود دور سازى ما با
تو همنشین خواهیم شد.
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در آیات دیگر هم به صورت متعدد آمده است که دوستان و همنشینان در سعادت و شقاوت انسان بسیار تأثیرگذارند .از
جمله در آیه:
«وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِ ُم عَلى َیدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیالً( ،فرقان ،آیه )27؛
و به خاطر بیاور روزى را که ظالم دست خویش را از شدت حسرت به دندان مىگزد و مىگوید :اى کاش با رسول خدا راهى
برگزیده بودم».
«یا وَیْلَتى لَیْتَنِی لَ ْم أَتَّخِذْ فُالن ًا خَلِیالً( ،همان ،آیه )28؛
اى واى بر من! کاش فالنی را دوست خود انتخاب نکرده بودم!».
«واژه ی «فالن» در آیه کنایه از انسان است ( ».راغب اصفهانی ،1412 ،ص .)645
منظور همان شخصی است که انسان را به گمراهی کشانده است .البته این آیه برعکس آیه ی قبل است .همچنین هنگامی که
بهشتیان از دوزخیان می پرسند «ما سَلَکَکُ ْم فِی سَقَر؛ چه چیز شما را به دوزخ فرستاد؟» .پاسخ می دهند:
ن الْمُصَلِّینَ * َو لَ ْم نَکُ نُطْعِ ُم الْمِسْکِینَ * وَ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِینَ * َو کُ ّنَا نُکَذِّبُ ِبیَوْمِ الدِّینِ( ،مدثر  ،آیات
«قالُوا لَ ْم نَکُ مِ َ
)46 – 42؛
مىگویند :ما از نمازگزاران نبودیم و اطعام مستمند نمىکردیم و پیوسته با اهل باطل همنشین و هم صدا بودیم و همواره روز
جزا را انکار مىکردیم».
سپس می فرماید:
«لَقَدْ أَضَلَّنِی عَنِ ال ِّذکْرِ بَ ْعدَ إِ ْذ جاءَنِی وَ کانَ الشَّیْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُوالً ( ،فرقان ،آیه ی )29؛
او مرا از یاد حق گمراه ساخت ،بعد از آنکه آگاهى به سراغ من آمده بود ،و شیطان همیشه مخذول کننده انسان بوده است».
در اینجا نیز به همنشینی اشاره دارد .در آیه دیگر می فرماید:
« الْأَخِالَّءُ یَوْمَئِذٍ َبعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُ ٌّو إِالَّ الْمُتَّقِینَ( ،زخرف ،آیه )67؛
دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند مگر پرهیزگاران».
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در این آیه از همنشینانی که در مسیر گناه و فساد ،دست دوستی و مودت به هم می دهند ،سخن می گوید .در آخرت این
دوستی ها به دشمنی تبدیل می شود زیرا بر محور فساد و زرق و برق دنیا بوده اما اگر این همنشینی بر محور معنویت یعنی
«الْمُتَّقِین» باشد ،هیچ گاه تبدیل به دشمنی نخواهد شد و پیوند همنشینی آنها جاودانه خواهد بود.
حضرت علی (علیه السالم) هم با اشاره به نقش دوستان در سعادت و شقاوت انسان می فرماید:
« مُجَالَسَةُ الْأَخْیَارِ تُلْحِقُ الْأَشْرَارَ بِالْأَخْیَارِ وَ مُجَالَسَةُ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ تُلْحِقُ الْفُجَّارَ بِالْأَبْرَارِ فَمَنِ اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ أَمْرُهُ وَ لَمْ تَعْرِفُوا دِینَهُ
فَانْظُرُوا إِلَى خُلَطَائِهِ فَإِنْ کَانُوا أَهْلَ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ عَلَى دِینِ اللَّهِ وَ إِنْ کَانُوا عَلَى غَیْرِ دِینِ اللَّهِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِی دِینِ اللَّه( ،ابن بابویه،
صفات الشیعة 1362،ش ،ص )6؛
همنشینی با خوبان ،بدان را به خوبان و همنشینیِ نیکان با بدان ،نیکان را به بدان ملحق می سازد؛ کسی که وضع او بر شما
مبهم باشد و از دین او آگاه نباشید ،نگاه به دوستانش کنید ،اگر همنشین با دوستان خداست او را از مؤمنان بدانید و اگر با
دشمنان حق است ،او را از بدان بدانید».
در نمونه ی قرآنی آن می توان به فرزند حضرت نوح (علیه السالم) اشاره کرد که با بدان نشست و برخاست کرد و عاقبت او
خراب شد و ایشان در مورد همراهی او با افراد بد این گونه فرمود:
ع الْکافِرِینَ ( ،هود ،آیه )42؛
ی ارْکَبْ مَعَنا وَ ال تَکُنْ مَ َ
«یا بُنَ َّ
پسرم! همراه ما سوار شو و با کافران مباش!»
تو را از برگ گل هرچند دامن پاک تر باشد

مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشد
صائب تبریزی

 .2-3-2عوامل ایجاد محیط های سالم برای همنشینی
 .2-3-2-1معرفی برترین الگو های اخالقی و رفتاری و نقش آن در تربیت
یکی از عوامل مهم در ایجاد محیط سالم به جهت همنشینی ،معرفی برترین الگو های اخالقی و رفتاری است .والدین و
معلمان موظفند که این الگو ها را معرفی نمایند .زیرا این عامل می تواند یک روش مؤثر در تربیت باشد و به هر اندازه ،الگوی
ارائه شده از جذابیت بیشتری برخوردار باشد ،کارایی بیشتری در تربیت خواهد داشت« .شخصیت هایی که دارای نفوذ معنوی
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اند ،نقش الگویی بسزایی در تربیت بازی می کنند ،به گونه ای که تمام ویژگی های فکری و روحی و جلوه های رفتاری آنان
مورد تقلید قرار می گیرد( .امیری ،1392 ،ص .)143
خدا در قرآن ،پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) را به عنوان الگویی کامل برای تربیت عملی انسان معرفی می نماید:
« لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً( ،احزاب ،آیه )21؛
همانا براى شما در (سیره ) رسول خدا الگو و سرمشقى نیکوست( ،البتّه) براى کسانى که به خدا و روز قیامت امید دارند و خدا
را بسیار یاد مىکنند.
«بهترین الگو براى شما در تمام زندگى ،شخص پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) است ،روحیات عالى ،استقامت و شکیبایى ،درایت،
اخالص و توجه به خدا و تسلط او بر حوادث و  ...هر کدام مىتواند الگو و سرمشقى براى همه مسلمین باشد( ».مکارم شیرازی،
 ،1374ج  ،17ص )242
 .2-3-2-2تذکر عواقب سوء
بیان عاقبت افراد فاسد و ناشایست و پیامد های همنشینی با این افراد ،تأثیر بسیاری بر تربیت انسان دارد که قرآن به عواقب
هر دو اشاره نموده است.
 .2-3-2-2-1بیان عاقبت دوستان فاسد و معاشرت با آنها
با بیان عاقبت افرادی که در زندگی دچار انحراف شدند ،یقیناً کسی به دنبال چنین افرادی نمی رود و در انتخاب همنشین
خود دقت می کند .خدای متعال در آیات متعددی سرنوشت این مجرمان را در روز قیامت چنین توصیف می نماید:
«وَ یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ،روم ،آیه )12؛
آن روز که قیامت بر پا مىشود مجرمان در نومیدی و اندوه فرو مىروند».
(همچنین در آیات دیگر سرنوشت شوم این افراد بیان گردیده است و آگاهی متربی از سرنوشت این افراد ،خود عاملی است که
او را ملزم به ترک همنشینی با آنها می کند.
همچنین ذکر پیامد های همنشینی با افراد ناشایست و فاسد هم در دنیا و هم در آخرت ،عامل دیگری است که می تواند
انگیزه ای برای دوری گزیدن از این افراد باشد .زیرا همان طور که در سوره فرقان آیه  28گذشت ،کسانی که به وسیله ی
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دوستان بد از راه حق منحرف شدند ،در قیامت ابراز حسرت و پشیمانی می کنند و می گویند «یا وَیْلَتى لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُالن ًا
خَلِیالً».
نمونه بارز آن فرزند حضرت نوح (علیه السالم) بود که در دنیا و آخرت گرفتار عذاب الهی شد و همنشینی با افراد فاسد او را به
جایی کشاند که وقتی پدرش او را دعوت کرد تا برای نجات از طوفان سوار کشتی شود و همراه کفار نرود در جواب گفت:
«قالَ سَآوِی إِلى جَبَلٍ یَعْصِمُنِی ِمنَ الْماءِ( ،هود ،آیه ی)43؛
گفت به کوهى پناه مىبرم تا مرا از آب حفظ کند».
بنابراین ،همنشین در جهت مثبت و منفی تأثیر شگفت در تربیت انسان دارد .زیرا نفس انسان ها در پی معاشرت بر یکدیگر
نفوذ و خصوصیات یکی بر دیگری سرایت می کند .لذا همنشینی با صالحان ،میل به کمال را در انسان تقویت و او را به سوی
آن سوق داده و در مسیر سعادت یاری می دهد و همنشینی با فاسدان ،میل به فساد را در انسان تقویت و او را به تباهی می
کشاند و در مسیر شقاوت کمک می نماید.
 .2-4عوامل حرفه ای و نقش آن در تربیت
در بحث حرفه ،گاهی بخاطر نفسِ حرفه ،گاهی محیطی که انسان در آن شاغل است و گاهی از مراجعات در آن محیط
حرفه ،تحت تأثیر قرار می گیرد و هر کدام از این موارد از هم جدا نیستند زیرا ممکن است حرفه خوب باشد اما محیطی که در
آن کار می کند ،محیط مناسبی نباشد و موجب تخریب تربیت انسان شود و گاهی ممکن است حرفه و محیط آن خوب باشد،
اما کسانی که در این حرفه به انسان مراجعه می نمایند افراد خوبی نباشند .به همین خاطر هر یک از این عوامل ،خود به
تنهایی در تربیت انسان دخیلند.
 .2-4-1اهمیت حرفه و شغل در تربیت انسان
در اسالم مطالب فراوانی راجع به حرفه ها بیان شده است .برخی از حرفه ها ،حرفه هایی حرام هستند و برخی دیگر کراهت
دارند .انجام حرفه های حرام و حتی حرفه هایی که از نظر شرعی شغل حرامی نیستند و از آنها نهی نشده است ولی در روح و
روان انسان اثر سوء خواهند گذاشت و نتیجه اثر تخریبی آنها ضعیف شدن یا از بین رفتن بعد معنوی و انسانی می شود .لذا
حرفه ای که از آن نهی شده قطعاً نقش تخریبی و حرفه ای که مورد تحسین قرار گرفته ،نقش سازندگی برای تربیت انسان
دارد.
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از نمونه حرفه هایی که در روایات از آنها نهی شده است ،روایت اسحاق بن عمار است که نقل می کند بر امام صادق (علیه
السالم) وارد شدم و به حضرت عرض کردم:
ک فِی أَیِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُه؟» ( کلینى ،الکافی ،ج ،1407 ،5ص)114؛
«فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَا َ
اگر خواستم فرزندم را به شغلی بگذارم چه کاره شود؟».
حضرت فرمودند :این شغل ها را نگذار« .لَا تُسْلِمْهُ صَیْرَفِیّاً» اجازه نده در زرگری مشغول به کار شود و سپس علت آن را می
ن الرِّبَا» زیرا در این حرفه ناگهان انسان به دام حرام می افتد و در سراشیبی قرار می گیرد.
فرماید« :فَإِنَّ الصَّیْرَفِیَّ لَا یَسْلَمُ مِ َ
در مقابل حرفه ای که به آن امر شده ،زراعت است .در روایتی هارون واسطی نقل می کند:
ل شَیْ ٌء أَحَبَّ
ل ُهمُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ َو مَا فِی الْ َأعْمَا ِ
ن الْفَلَّاحِینَ فَقَا َ
ن مُحَمَّ ٍد (صلی اهلل علیه و آله) عَ ِ
«سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْ َ
إِلَى اللَّهِ مِنَ الزِّرَاعَةِ( ،حر عاملى ،1409 ،ج ،17ص)42؛
در باره کشاورزان پرسیدم ،فرمود :کشاورزان گنج هاى خدا بر روى زمینند؛ در کارها هیچ چیز در نزد خدا محبوبتر از زراعت
نیست».
« این دو حرفه از نظر اثرگذاری بر روح ،تقابل دارند .یکی تنگ نظری می آورد و دیگری وسعت نظر می آورد .به علت امر و
نهی ،این دو حرفه را اشاره می کنم .زرگری ،گِرم کاری است و در نتیجه تنگ نظری می آورد؛ آدمی که هر روز با گرم کار می
کند ،تنگ نظر می شود و این حرفه از نظر روانی اثر سوء و در بعد دینی نقش تخریبی دارد .اما زراعت خرواری است و اثر
حُسن دارد .این مطلب محصول آیات و روایات است ،در سوره اسراء آیه  35می فرماید « :وَ زِنُوا بالقِسطاسِ المستقیم» (
تهرانی ،1396 ،ص .)299
در روایت امام صادق (علیه السالم) از مشاغل دیگری نهی شده است .اسحاق بن عمار گوید:
«فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِی غُالَمٌ فَقَالَ أَ َال سَمَّیْتَهُ مُحَمَّداً قَالَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَالَ تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ الَ تَسُبَّهُ جَعَلَهُ اَللَّهُ قُرَّةَ عَیْنٍ لَکَ فِی
ل أَضَعُهُ قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ فَضَعْهُ حَیْثُ شِئْتَ الَ
حَیَاتِکَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدِکَ َفقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی أَیِّ اَلْأَعْمَا ِ
ن َو َال تُسْلِمْهُ بَیَّا َع
ن اَلصَّیْرَفِیَّ َال یَسْلَمُ مِنَ اَلرِّبَا َو الَ تُسْلِمْ هُ بَیَّا َع اَلْأَکْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ اَلْ َأکْفَانِ یَسُرُّهُ اَلْوَبَا ُء إِذَا کَا َ
تُسْلِمْهُ صَیْرَفِیّاً فَإِ َّ

19

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،36تیر 1401

ن رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ َعلَیْهِ
اَلطَّعَامِ فَ ِإنَّهُ َال یَسْلَ ُم مِنَ اَالِحْتِکَارِ َو َال تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ اَلْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ اَلرَّحْمَةُ وَ َال تُسْلِمْهُ نَخَّاس ًا فَإِ َّ
س( ،کلینی ،الکافی ،ج ،5ص )114؛
وَ آلِهِ قَالَ شَرُّ اَلنَّاسِ مَنْ بَاعَ اَلنَّا َ
اسحاق بن عمّار گوید :به محضر امام صادق علیه السّالم مشرّف شدم و به آن حضرت عرض کردم که پسردار شدهام .فرمود :آیا
نامش را محمّد نگذاشتهاى؟ عرض کردم :همین کار را کردهام .فرمود :پس محمّد را مزن و او را دشنام مگوى ،امیدوارم خداوند
او را براى تو در زندگانى تو نور چشمانت قرار دهد و پس از مرگت نیز جانشین خوبى برایت گرداند .گفتم :قربانت شوم! او را به
چه کارى بگمارم .فرمود :اگر او را از پنج چیز بازگرداندى ،او را به هرکارى مىخواهى بگمار ،او را به دست صرّاف مسپار چون
صرّاف از ربا در امان نمى ماند؛ به کفن فروش مسپار ،چون کفن فروش از وبا (و بیمارى واگیردار) اگر در بین مردم شایع شود
خوشش مىآید؛ و او را به فروشنده مو اد غذایى نیز مسپار ،چون چنین شخصى از احتکار در امان نیست و او را به قصّاب نیز
مسپار؛ زیرا او رحم را از دل او مى برد ،و او به دست برده فروش نیز مسپار ،زیرا رسول خدا صلّى اللّه علیه و اله فرمود«:بدترین
مردم کسى است که مردم را بفروشد».
 .2-4-2اهمیت محیط کار و حرفه در تربیت انسان
محیطی که انسان در آن حرفه ،شاغل است می تواند هم نقش سازندگی و هم اثر سوء بر تربیت انسان داشته باشد .از
آنجایی که این محیط و سایر محیط ها همچون آموزشگاهی و همنشینی بسیار حائز اهمیت است ،خدای متعال در آیاتی برای
نجات از محیط های بد و آلوده راهکار هایی را بیان نموده و می فرماید:
«یا عِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی واسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ( ،عنکبوت ،آیه )56؛
اى بندگان من که ایمان آوردهاید زمین من وسیع است تنها مرا بپرستید».
در آیه ای دیگر می فرماید:
«إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَالئِکَةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً
فَتُهاجِرُوا فِیها َفأُولئِکَ َمأْواهُ ْم جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِیراً(،نساء ،آیه )97؛
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کسانى که فرشتگان روح آنها را گرفتند در حالى که به خویشتن ستم کرده بودند و به آنها گفتند شما در چه حالى بودید؟
گفتند ما در سرزمین خود تحت فشار بودیم ،فرشتگان گفتند مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ پس
جایگاهشان دوزخ و سرانجام بدى دارند».
در این آیه به سرنوشت کسانی که ادعای اسالم داشتند اما به بهانه ی استضعاف ،از هجرت خودداری نمودند و بخاطر همین،
مورد توبیخ قرار گرفتند .لذا در این دو آیه بر لزوم هجرت از محیط های آلوده و عدم تسلیم در برابر فشارهاى دشمن به جهت
دفع یا رفع ظلم یا برای کسب معرفت بسیار تأکید شده است.
در روایتی از پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه و آله) آمده است:
ن الْأَرْضِ اسْتَوْجَبَ الْجَنَّةَ وَ کَانَ رَفِیقَ إِبْرَاهِی َم َو مُحَمَّدٍ صَ ّلَى اللَّهُ عَلَیْهِمَا َو
ض وَ إِنْ کَانَ شِبْراً مِ َ
ن أَرْضٍ إِلَى أَرْ ٍ
« مَنْ فَرَّ ِبدِینِهِ مِ ْ
آلِهِمَا( ،مجلسى ،ج ،1403 ،19ص)31؛
کسی که برای حفظ آئین خود از سرزمینی به سرزمین دیگر اگر چه به اندازه ی یک وجب فاصله داشته باشد ،مهاجرت کند
مستحق بهشت می گردد و همنشین محمد (صلی اهلل علیه و آله) و ابراهیم (علیه السالم) خواهد بود».
«پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) بعد از  13سال از مکه هجرت کرد تا بتواند مسلمانان را در محیطی به دور از شرک و بت
پرستی تربیت نماید .اصحاب کهف برای حفظ دین و تربیت صحیح خود به ناچار از شهر گریختند و به غار پناه بردند( ».
محمدی ارهانی ،1395 ،ص )64
الزم به ذکر است که عالوه بر محیط حرفه  ،باید به انتخاب همکار نیز توجه داشت .زیرا بسیار اتفاق افتاده که همکا ِر
نامناسب انسان را به گمراهی و فساد می کشاند.
 .2-4-3توجه به مراجعین در انتخاب حرفه و شغل و کار
در هر حرفه ای مراجعه کننده رابطه مستقیم با انسان دارند ،لذا مهم است که مراجعین از چه سنخی هستند .آیا مراجعین
افرادی هستند که انسان را به یاد خدا و در مسیر طاعت و بندگی قرار می دهند یا انسان را به یاد شیاطین می اندازند .زیرا
برخی از مراجعه کننده ها هستن د که در محیط حرفه هواهای نفسانی را در انسان زنده می کنند .بالعکس گروهی از مراجعین
هم هستند که بُعد معنویت را در وجود فرد رشد می دهند .به همین علت بهتر است که انسان حرفه ای را انتخاب نماید که
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حداقل اگر بُعد معنویت را در او رشد نمی دهد ،زنده کننده ی بُعد هواهای نفسانی هم نباشند .زیرا برخورد انسان با افراد دیگر
تأثیر گذار است و به تدریج در تربیت هم تأثیر عمیقی می گذارد .پس محیط حرفه ای در هر سه رابطه نقش تربیتی دارد و
باید به هر سه بُعد توجه ویژه داشت تا به فساد و گمراهی منجر نشود.
نتیجه گیری
قرآن کریم ،کتاب جامع و کاملی است که برای تمام ساحت های تربیتی انسان ،برنامه های سازنده ای ارائه نموده است.
یکی از مهمترین این ساحت ها ،تأثیر پذیری انسان از محیط است .اولین محیط تربیتی که نقش سرنوشت سازی در تربیت
انسان دارد ،محیط خانوادگی است که قرآن به صراحت به تأثیر پذی ری از این محیط تأکید نموده و از عواملی که به ایجاد
محیط سالم در خانواده می انجامد ،انتخاب همسر با تقوا و شایسته است و در راستای آن احساس مسئولیت والدین در قبال
تربیت فرزندان می باشد که به ایجاد یک محیط سالم در خانواده نقش دارد .همچنین والدین بایستی به انتخاب نام نیکو برای
فرزند اهتمام داشته باشند و از تأثیر تربیتی و روانی آن غفلت نکنند .در کنار محیط خانوادگی ،محیط دیگری که در تربیت
انسان ایفای نقش می کند ،محیط آموزشگاهی است که از عوامل آموزشگاهی تأثیر گذار بر تربیت انسان ،می توان به محیط
مدرسه ،سایر مراکز آ موزشی ،رسانه ها و فضای مجازی اشاره نمود که از مهمترین عوامل مؤثر در تربیت انسان در سه بُعد
دیداری ،گفتاری و رفتاری است .و با ایجاد روابط اجتماعی در این محیط ،محیط همنشینی متولد می شود که با معرفی
الگوهای پسندیده و بیان عاقبت افراد ناباب و پیامد های همنشینی با این افراد به ایجاد یک محیط سالم برای همنشینی ،تأکید
شده است زیرا همنشینی ها تأثیر سرنوشت سازی در ابعاد گوناگون وجودی انسان دارند .در محیط حرفه نیز ،سه رابطه مطرح
است اول نفسِ حرفه ،دوم محیطی که انسان در آن کار می کند و سوم مراجعین در محیط حرفه هستند که هر یک از این سه
رابطه نقش تربیتی دارند .اما شرایط محیط های بیان شده علت تامه در خوبی و بدی افراد نیست؛ ولی تأثیر هر یک از محیط
ها به عنوان یک عامل مهم زمینه ساز انکار ناپذیر است که در قرآن آیاتی درباره ی تأثیر فوق العاده ی محیط بر اعتقادات،
اعمال و رفتار وجود دارد که انسان بسیاری از صفات خود را از محیط کسب می کند.
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