
 مجلس سیزدهم 

 (2های تقویت آن در نسل جوان ) باوری و راه دین

 *ابوالفضلساجدیدکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

پیشـرفت و اعـتالی علمـی، فرهنگـی و کننـده و مهمـی فر  ای نقش تعیین جوانان، فر هر جامعه
رو، اهتمام به امر تربیت صحیح و پاسخگویی مناسب بـه نیازهـای آنـان،  اخالقی آن فارند. ازاین

سازف و فر عمل، بـه سـالمت و سـعافت  های مختلف هموار می مسیر حرکت و رشد را فر زمینه
های عقیدتی آنـان، از  قویت بنیانباوری جوانان و ت شوف. فر این میان، فین فرف و اجتماع منتهی می

 اهمیت و ارزش باالیی برخورفار است.
ل این نوشتار، به معرفی چهـار روش جهـت تقویـت روحیـه فین بـاوری فر جوانـان  فر بخش او 

گر فر ایـن بـاره اسـت یشوف، بیان پنج روش ف پرفاختیم. فر افامه، آنچه فر نوشتار حاضر اراهه می
جوی جوان بر جـای  ح فینی و تقویت و استحکام آن فر نهاف حقیقتکه آثار شگرفی فر القای رو

ــن روش می ــد؛ ای ــا عبارت نه ــد از:  ه ــت»ان ــر و محب ــ»، «مه ــر و نه ــح یام ــه روش ص ، «حیب
 «.یجیت تدریترب»و « میرمستقیت غیترب»، «یهنرورز»

                                                           

 .امام خمینیعضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی  *
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 . مهر و محبت1

 یاسـت. برخـورفار یباور نیق مهم  تشویق به فیسته برخورف با فرزندان جوان، از مصافیروش شا
غ فی، همچون: والدیمرب   م، استاف، مبل  متبسـم و مصـمم و  یا و امام جماعت، از چهره ینین، معل 

بـا جـوان،  یارتبـاط فوسـت یفارف. برقـرار ینیف یهار آموزهیبسزا فر تأث یم، نقشینرم و مال یلسان
شـدن فر صـورت عـدم حضـور فر اوحـال یایـ، جویمـاریفر صـورت ب یاز و یافت مرب  یع

الس و فسـت آنـان را کـا یب مسجد یغا یاز اعضا یگروه یدارهایا نماز جماعت، فیجلسات 
 یا ، چهـرهیبـه طـور عـاف یها مهـر و محبـت اسـت. برخـ از جلوه ییهافشرفن، نمونه یبا گرم

وحشـت نشـاند و  ین افـراف، غبـار غـم بـر فل میفارند. نگاه مستمر به ا کعبوس، خشن و ترسنا
سـتند، یز عبـوس نین یوس فارف. برخکمع یاثر ینیت باور فیتقو یای، برا ند. چنین چهرهیآفر یم

 یهـا بدان محتاج است، افـزون بـر نگاه یشوف. آنچه مرب یم یتبسم بر لبانشان جار یسخت اما به
سـب کد با ممارسـت آن را یرفه، باکچهره عافت ن یمتبسم است. اگر او به گشافگ یمای، سیجد

 ند. ک
رگـذار اسـت. گـاه یبـا جـوان تأث یت ارتباط عـاطفیر، فر تقوید و تحقیاز تهد یان و فوریب ینرم

بـر  ییه گوکفارف  یا ر همراه است و چنان لحن آمرانهیا ناخوفآگاه، با تحقی، آگاهانه یسخنان مرب  
ننـد؛ ک یفافن گرم و فشـرفه بـا جـوان و مخاطـب اجتنـاب مـ نیز از فست یه فارف. برخکیعرش ت

ان طـرفین را یـو عطوفـت م ی، فوستیگانگی، احساس یو فشرفگ یفافن با گرمکه فست فرحالی
ر کـت محبـت نیـد شده و آن را سـبب تقوکیز به فشرفن فست تأیات نیروا یفارف. فر برخ یفر پ

خـوبی ارتبـاط فاشـتم، امـا خـاطره  ینیان فیبا مرب   یه فر فوران نوجوانکرفه است. نگارنده با آنک
انگشـتانش بـه  کمربوطـه بـا نـو یه مرب  کاست  یاز یک نفر آنان فر نهن فارم و آن، مورف یتلخ

 فاف.ینوجوانان فست م
ن جهت اسـت یشمارف. بدیمرفم از اطراف فرف م یندگکن صفت را سبب پرایم، فقدان ایرکقرآن 

ْحَمٍةِمَنالَلِهِلْنَتَفِبماَر»فهـد: یامبر خویش را رهوف و مهربان قرار میکه خداوند متعالی، قلب پ
يَلُهْمَوَلْوُمْنَتَفًّظاَغلیَظاْلَقْلِّبَ ْنَفُضواِمْنَحْوِلَكَفاْعُفَعْنُهْمَواْسـَتْغِفْرَلُهـْمَوشـاِوْرُهْمِفـ

ْمِرَفِإذاَعَّزْمَتَفَتَوَمْلَعَلیالَلِهِإَنالَلَهُیِحُّباْلُمَتَوِملیَن ، فر برابر آنهـا یت[ رحمت الهکبه ]بر 1؛اْْلَ
                                                           

 . ۳6۱عمران، آیه  . آل1
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 «شدند.ینده مک، از اطراف تو پرایسنگدل بوف و اگر خشن و ی)مرفم( نرم ]و مهربان[ شد
ن بـا مخاطبـان یـمعلم ف یسخن و برخورف مدارا یز، فر نرمیآمق برخورف عطوفتیاز مصاف یکی

ر و یمؤفبانـه و فلپـذ ارین بوفند. قرآن از لحـن بسـین صفت مزیبه ا یامبران الهیکه پ است؛ چنان
 یزبـان ، بر نرمیفه نور آسمانیاصرار صح 1د.یگویبا قوم خوف سخن م نده از محبت موسیکآ

د و او به یگویقانه سخن میز شفین انسان )فرعون( نیتریه با طاغکرسد یآنجا من تا به یآموزگار ف
 خواند:یت فرا میراه هدا

 یبـه سـو 2؛*َفُقْلَهلَلكِإليآنَتَّزمي*َوَأْهِدیكِإليَرِبكَفَتْخشـياْذَهّبِإليِفْرَعْوَنِإَنُهطَغي»
 ی؟ و مـن تـو را بـه سـویزه شـوکیپـا یخواها مییرفه است و به او بگو: آکان یه طغکفرعون برو 

 «ت الهی برسی؟ینم تا به مقام خشکت یپرورفگارت هدا
ه با فرزند خویش ک یا پدریه با فوست خوف ک یسکو مشفقانه است؛ همچون  یه، پرسشیلحن آ

 د.یگویسخن م یاز سر  فلسوز
ز و ُپرجانبـه یـآمجمـالت عاطفـه یریارگک برخورف مشفقانه، اظهار محبت و به یهااز جلوه یکی

ز بـا یـخرفسـاالن را ن رمکـا یسازف. نبیسپرفن م جان  دن و گوشیه شخص را آمافه شنکاست 
؛ ای فرزنـد یاُبنَ یـ»ز ماننـد: یـآماحترام یهاز با واژهیفرزندان خوف را ن زف. امامانیه صدا مینک

یـا »د: یـفرمایمـ فر نامه به فرزندش، امام حسـن یرفند. حضرت علکیصدا م« فلبندم 
 3.«یُبنَ 

روابـط  ین، عبارت اسـت از: برقـراریبا مشتاقان و جویندگان ف یمهربان یهاگر از جلوهیف یبرخ
ل کیو تشـ یرسـان ، امدافی، رشـد فرسـیبـه آنهـا فر امـور زنـدگ یعمل یها، مساعدتیفوست
از اعضـا غاهـب،  یدار گروهـیـو مسـاجد، ف یز آموزشـکـفر مرا یارکـتعـاون و هم یهـاگروه
ان و کـوفکژه سـراغ گـرفتن از یو ، بـهیو نـاراحت ی، گرفتـاریمـاریگرفتن از آنها فر حاالت ب سراغ
ه بـه جـذب مخاطبـان کـاسـت  یق ارتبـاط عـاطفیا، مصـافنهیاز ا یکرساندن به آنان. هر سالم

ن صـورت، یـد؛ زیرا فر این، به فرزندان بدهیوالد ید، به جایفهیزه میه و جایانجامد. اگر هدیم

                                                           

 .1۳ـ  ۳7ر.ک: فخان، آیه . 1
 . ۳۱ـ  ۳7. نازعات، آیه 2
 .199، ص 7۴، ج بحار األنوار، یعالمه مجلس .3
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 د.یا رفهکهم والدین و هم فرزندان آنان را جذب 

 ی. هنرورز 2

ر ین مسـیـفر ا اربسـت هنـرکجوانان،  ینیف یت باورهایفر عرصه تقو یضرور یاز ابزارها یکی
نـد. ک ه جوان فر برابـر آن مقاومـت مـیکفارف  یزیال غرینترل امکچون  یلوازم یباور نیاست. ف

جـاف شـده یر این مسـیجوانان فر ا یبرا یاالت تازهکه فر جهان حاضر موانع و مشکنیگذشته از ا
ات مافکاست  ییت باورهایاست. گاه هدف ما تقو اسـت  یویو ظواهر فن یه لوازم آن وروف به لذ 

تر  آسـان یق فر امر نخست، بسیاست. توف یو اله یواالتر انسان یهاارزش یت به سویو گاه هدا
را بـه  یکـیخواهـد یه فو فرزنـد فارف و مـکاست  یر، چونان پدرین مسیشوف. رهرو  ایحاصل م

همـان  ت، بـهین وضـعیـپرورش فهـد. فر ا یگوشیباز یرا برا یگریل علم سوق فهد و فیتحص
ار کـبـه  یتـر فزون یهنـر یارهاکتر است، برای فیگری باید سازوسخت یت علمیه هداکزان یم
 یاربران ابزارهـاکـش غالب فر یه گراکن است یم، ای، آنچه فر جهان معاصر شاهدیرف. از طرفیگ

 یها به سـوفافن انسان جهت یه براک یاست. فر عصر یال مافیزفن به ام و فامن یک، تحریهنر
تـوان از یا مـیـشـوف، آیاسـتفافه مـ یژه هنـریو ی، از ابزارهایماف یهاشیت گرایات و تقویماف

 یآسـمان یاالهـاکرف؟ اگـر کـآن غفلـت  یت باورهـاین و تثبیم فیتعل یاهمیت و کاربرف هنر برا
 1ست؟ین یهنر یتر ابزارها اربرف فزونکسته یا عرضه آنها شایاست، آ ینیات زمیواالتر از ماف

و  ین زنـدگیـه اسـالم، فکـننـد کیفاننـد. آنهـا گمـان نمـینمـ ین جز امر و نهـیما از فجوانان 
، سـالمت یو شـغل یلیو تحصـ یق اخالقـی، توفیابیه فر فوستک ینیات است؛ فیبخش ح رونق

آزاف و آباف و نیز آخرت فلشـاف و آرام بـه  یایخاطر، آغاز و استمرار ازفواج موفق، فن یروان، آسوفگ
 ینـیگزن و از عزلـتیعجـ یبا زنـدگ یه اخالق و عرفان اسالمکاند  رساند. آنان غافلیما مدف م

ت یـم شـوف، قلـه تربینسل نو هنرمندانـه ترسـ یبرا ینیف یها آموزه یها ییبایزان است. اگر زیگر
الم مـا را کـ یهـا ییبایاگـر مـرفم ز شوف. به فرموفه امـام رضـایتر فتح م آسان ینیف یباورها

 یهـاالی، سـریمـدک یهالمی، خط، فیاگر شعر، نقاش 2رفند.ک می یق ما را طیطرفانستند،  می
                                                           

، یفینـی جوانـان، ر.ک: ابوالفضـل سـاجد یباورهـا یبـارو یاهمیت و نقش هنر برا ی. برای اطالع از فالیل علم1
يز دين  «.یهنر فر تعلیم و تربیت فین یکارگیر فالیل ضرورت به»، فصل سان  هِچ  یگراي چرا  دين یگر

َنا اَلَتَبُعوَنا.: »۱97، ص ۳ ، ج عیون أخبار الرضا. شیخ صدوق، 2 َن کاَلم  ُموا َمَحاس  َن الَناَس َلوس َعل   « فإ 
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جوانـان  یحـه مـذهبیبـر قر کیار گرفتـه شـوند، آثـار مبـارکن به یشیهدف پ یو... برا یونیزیتلو
لم و یال، تـاتر، فـیفر قالـب سـر یباور نیزفهنده از فیگر یشوف. اگر آثار سو  رفتارهایگر مجلوه

 شوف.یاسته مکاز جوانان  یاریاز انحراف بس ره عرضه شوف،یغ

 ازمنکر و نهی معروف . امربه3

ن فو، از یـر اسـت. اکـازمن یمعروف و نه ، امربـهیبـاور نیت و تقویت فیترب یها از جمله روش
 یا فارند. خداوند به جامعه یاتیح ین فر جوانان نقشیبذر ف یه فر بارورکهستند  یجمله واجبات

فافه     را وعیـد ید، عـذابی عمـومیـنما کا آن را تـریورزف و  یسست یواجب الهن یه از عمل به اک
د: یـفرما می رف. رسـول خـدایـگ ه تمام مرفم آن جامعـه و از جملـه مؤمنـان را فربرمیکاست 

د اجـازه جنـگ یـند، پس، بایواگذار نما   گریدیکر را به کازمن یمعروف و نه هرگاه امت من امربه»
ورزف،  یوتـاهک یضـه الهـین فریـه فر انجـام اکـ یا جامعـه   ن،یبنـابرا 1«د.خوف با خـدا را بدهنـ

افتن راه یـله، بـه فنبـال ین وسـیند و بـدیگری بنشیف واسطه  د انجام آن بهیس به امکه هرک یا گونه به
ر یمبغوض و مورف نفـرت خداونـد اسـت و فر مسـ یا ن جامعهیت باشد، چنیاز این مسئول یفرار

 ییفـاکا باشد، واجـب یط آن مهیه شراک یضه، فر صورتین فو فریند. اک میت کجنگ با خدا حر
آمـر و  یر و عدم احتمال خطـر مهـم بـرایط وجوب این تکلیف، احتمال تأثیاست. از جمله شرا

 ست.ین یناه
 یهـا و از جمله جوانان، بـه آموزه یر، التزام افراف جامعه اسالمکازمن یمعروف و نه هدف از امربه

م یمسـتق یه امـر و نهـک یقابل تحقق است. فر موارف یگوناگون یها ه به روشکست ن ایف یعمل
د یـوس فهـد، باکـجـه معیوه نتین شـیـه اکـ ید بهره جست. فر موارفین روش بایاز ا  مؤثر افتد،

آمـر بـه  یبـرا اسـالم یه رسـول گرامـکـ ییها یژگیش گرفت. از جمله ویرا پ یگریار فکراه
. با محبت و لطافـت، مـرفم را 1ق باشد؛ ی. با مرفم مهربان و رف۳است: ن یند، اک ر میکمعروف ن

مرفم توجـه  یوخو . به تفاوت ُخلق۴و و مناسب باشد؛ یک. گفتارش ن۱ر فعوت نماید؛ یار خکبه 
 2د.یس متناسب با خوفش سخن بگوکفاشته باشد تا بداند با هر

                                                           

یقـول: إنا امتـی  کـان رسـول اللـه   یقـول: عن الرضا: »۱۱۴، ص ۳۳ج  ،وسائل الشیعه. شیخ حر  عاملی، 1
 «تواکلت األمر بالمعروف والنهی عن المنکر فلیأننوا بوقاع من الله.

َتـاُج َأنس فقال رسول اللـه: »8۱، ص ۱7ج  ، بحار األنوار. عالمه مجلسی، 2 ُروف  یحس َمعس ـالس ـر  ب  مس
َ ُب األس : ... َصـاح 

اللُ  یًا َلُهمس ب  مس َفاع  ه  یقًا ب  یمًا َلُهمس َرف  َلَتهیکوَن... َرح  ز 
یَنِزَل کالا َمنس مس ل  ه  اَلق 

َتَفاُوت  َأخس فًا ب  َبیان  َعار  ن  الس
ف  َوُحسس  .« طس
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ن هدف یل به این یرا برا یمتعدف یها راهه آنها کشوف  استفافه می نیره و سخنان معصومیاز س
 یشدند. شخصـ یتر متوسل نم سخت یها رف، به روشک یرفند و تا ضرورت اقتضا نمک شه مییپ

  یشـقران یا»بوف. حضرت به او فرموف:  یخوار اهل شراب فر زمان امام صافق یبه نام شقران
، زشـت  ه سـر زنـدکس کاز هرار زشت کار نیکو از هرکس نیکوست؛ ولی از تو نیکوتر است و ک

 1.«یتر است؛ زیرا تو از وابستگان ما هست ، زشت اگر از تو سر زند یاست؛ ول
خوار اسـت، بـه  حتی نسبت به کسی که از بسـتگان و نزفیکـان اوسـت و شـراب امام صافق

 گوید تا او را از منکر بازفارف. ای مالیم، ارشافی و استداللی سخن می شیوه
د فر نظر گرفـت یز بایآن را ن یر احتمالیزان تأثیه طرف مقابل و می، روحیامر و نهب، فر ین ترتیبد

نـار که فر کز الزم است ین یار برف. فر موارفکبه  یگریافتد، زبان ف یارگر نمک یو اگر زبان فستور
 طلب نوجوانف و استقاللیه لطیر هم استفافه شوف. غالبًا روحکاز ارشاف، موعظه و تذ  ،یامر و نه

ت را بـه جـو  یـش و فوسـتانه تربکفل ین امر، فضای، سازگار نیست و ایو جوان، صرفًا با امر و نه
زبان نرم و ناصحانه، فل شنونده را نرم و آمـافه  یریارگک ند. بهکیل میوم تبدکم و محکحا یفستور

د. یـافزایان گوینـده و شـنونده مـیان سخت و آمرانه، بر فاصله میه بک گونه سازف؛ همانیرش میپذ
 یوقتـ رقبـافافند. امـام یح میرا ترج ییگوز فاشتند و نرمیوه پرهین شین، معمواًل از ایف یایاول
زبـان  آمرانـه  ی، بـه جـا«نکـوتـاه کلباسـت بلنـد اسـت؛ آن را »د: یـخواهد به فرزندش بگویم
 «  ؟ینکینمپاکیزه راهنت را یا پیزم  آیعز 2؛کصیر قمطهأال ت یا بنی»د: یگویم

 . تربیت غیرمستقیم4

روش  یت، اقتضـایُبرف. گاه وضع گوناگون بهره یهانسل نو، الزم است از روش ینیت فیترب یبرا
گفـت: مـن  3؛َقاَلِإّنيِلَعَمِلكمِمَناْلَقاِلیَن»فرمایـد:  که قرآن می ح فارف؛ چنانیان صریم و بیمستق

 «فارم.یعمل شما را فشمن م
                                                           

َلی َرُسول  الَله  : »۱69، ص ۴7 . همان، ج 1 ی َموس َران 
یـُت َعَلـی   الَشقس یع  َفَبق  ـی َشـف  َفٍر َوَما ل  ی َجعس َعَطاُ  َأیاَم َأب  َخَرَج الس

َنا إ  َباب  ُمَتَحیرًا َو ق   الس َفٍر الَصاف  َجعس ی َأَنا ب  َران 
ی... َقاَل: یا َشقس َران 

اَلک الَشقس َداک َأَنا َموس ی الَلُه ف  ُت َلُه: َجَعَلن  َلیه  َفُقلس ُت إ    َفُقمس
َحَسَن  َن الس نس کِل َأَح   إ  یَح م  َقب 

َن الس إ  َنا َو ک م  َمکان  َسُن ل  ک َأحس نس َنُه م  إ  نس کِل َأَحٍد َحَسن  َو َبُح َوَعَظـُه َعَلـی م  ک َأقس نس َنُه م  إ  یح  َو ٍد َقب 
َرُب  َنُه کاَن یشس

َ
یض  أل  ر 

َهة  الَتعس  .«  ج 
 .۴6۴، ص 6، ج تفسیر نور الثقلینحویزی،  عروسی .2
 . ۳68. شعرا، آیه 3
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 کد فارف، سـبید مخاطـب مخالفـت شـدیـه بـا عقاکـ ییهاژه آموزشیو از موارف، به یاریفر بس
ه خطـاب بـه آنـان نباشـند، کـ یاهیم، مؤثرتر است. همه به توصـیرمستقیان غیم مانند بیرمستقیغ

خصـوص اگـر بـا ه خطـاب بـه خـوف را بشـنوند؛ بـهیستند توصـیحاضر ن یسپارند؛ ولیگوش م
ت جوانان، یته فر تربکن نیفارف. ا یز فر پین یر منفیه تأثکر همراه باشد ین و تحقین توهیترکوچک

 یت باورهـایـه فر جامعـه مـا تقوکـتأسف است  یبس یبرخورفار است. جا یگاه شگرفیاز جا
ــیف ــتق ین ــه روش مس ــیب ــا یم، بس ــت و فر زم عیش ــه روشیتر اس ــان ــتقیغ یه ــدرت  م بهیرمس ن

م است؛ غافـل یمستق یها وهیراه، شا تنها یشوف. گویم یزیرو برنامه یگذارهی، سرمایشیاندچاره
 فارف.  یاژهیو یارآمدکه امروزه فر جهان رواج فارف، کمی یرمستقیغ یهاکاز اینکه سب

م یت، شخص را مورف خطاب مسـتقیم و تربیه فر امر تعلکم، آن است یرمستقیمقصوف از روش غ
واقع،  بـه یاسـت، ولـ امبریقرآن گرچه به پ یها، خطابقرار ندهیم. به فرموفه امام صافق

ْعِناي  ِاِاَحا ِك   اْلُقْإآُن   َنَزَل »فرموف:  مؤمنان مورف خطاب هستند. امام صافق
َ
ةُ   َواْساَّمِعي  أ َْ  1؛َحا  َجا 

 یا یم، ولـیگـوید: بـه تـو مـیـگویه مـکـنازل شده است  یالمثل عرب ن ضربیا کقرآن به سب
 «ه تو بشنو.یهمسا

رفه، کـامبرش را سـرزنش یـهر جا خداوند بلندمرتبـه پ»د: یفرمایگر میف یفر جا امام صافق
د: اگـر مـا تـو را ثابـت قـدم یـفرمایه مکگران است؛ مانند آنچه فر سوره اسرا آمده یمقصوفش ف

 2.«یل شویافران[ متماکآنان ] یه به سوکبوف  یکم، نزفیرفکینم
 انجام شوف؛ از جمله: یمتفاوت یهالکتواند به شیم میرمستقیسبک غ

ا ضـمن یـگر یه خطاب او به فرف فکفهد؛ بلیمًا مورف خطاب قرار نمینده، شخص را مستقی. گو۳
 شنوف.یز حضور فارف و سخن او را میشنونده ن یان فاستان و مثال است؛ ولیب

ز فر آنجا حضور فارنـد و فر واقـع، یه یکایک افراف نک ینده، به جمع است؛ فرحالی. خطاب گو1
 است. خطاب به هریک از آنان

ه کـرف؛ بلیـگیصـورت نمـ ینـیج فرهنگ فیم و تروی، فر قالب و عنوان تعلینی. پرورش باور ف۱
رف؛ یگیم یفهد و پیانجام م یار را به طور ضمنکگر، همان یگاه و لباس فیفهنده، فر جاآموزش

                                                           

 .6۱9، ص 1، ج الکافی، یشیخ کلین. 1
 .6۱۳، ص 1همان، ج . 2
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، ی، پژوهشـی، علمـی، بهداشـتکیپزشـ یهـا ئـتیه فر پوشـش هکـ ینـیف یهـامانند آموزش
و  یتیحمـا یهـا ه و انجمـنیـریخ یهـا ، مؤسسهی، بازرگانی، تجارینگار روزنامه، یگرفجهان
غان مسیانجام گ یخدمات کـه  انـد؛ چنانرفهکـخوف انتخـاب  یوه را براین شیا یحیرف. امروزه، مبل 

 گوید: می یحیسنده مسینو
ر بـه یتبشـم گرفتـه تـا از راه ینـون تصـمکرف. اکـر ضرر ی، از راه شمشیبیصل یها اروپا فر جنگ»

به هدف برسـد.  یزیر د، بدون خونیجد یبین جنگ صلیخواهد با ا یمقاصد خوف برسد. اروپا م
مارستان و... را اسـتخدام و مبشـرین را منتشـر یسا، مدارس، بیلکن هدف، یدن به ایرس یاروپا برا

 1«رفه است.ک
غ، مثاًل فر لباس استاف ریغ یفر چهره فرف ینیت فیاگر هدا وتر انجـام شـوف، یامپکیا و  یاضیر مبل 

 یهـاننده آموزهکو اثبات یننده فطرت الهکداریکه ب یاتهکنهد. اگر ن یبرجا یاتواند آثار ارزندهیم
ه بـا ک یتر و پرستارکبه فنبال فارف. اگر ف یر شگرفیمطرح شوف، تأث یگاهین جایاست، از چن ینیف
اف نخواهـد بـرف. یمار هرگز آن را از یند، بک یاعتقاف یریگمار ارتباط فارف، از اوقات مناسب بهرهیب

ز مجهز سازند ین یگریف یهاییخوف را به توانا ینیان فین مقصوف، الزم است مربیوصول به ا یبرا
گـاه یه فر جاکـ یسـانکان یـتوان از میعالوه متا فر غالب آن، رسالت خوف را به انجام رسانند. به

نـار حرفـه کد و آمـوزش فاف تـا فر یـرا برگز یفارند، افـرافه قرار یریو یا خ ی، مالیخدمات فرمان
ار آنان قـرار یاز اطالعات را فر اخت ینند و سطحکراغب  ینیف یهاخوف، جوانان را به آموزه یاصل

غان برتر مرتبط سازند. یفهند و برا  سطوح باالتر، آنان را به معلمان و مبل 
مقـدمات، او را  یسـازشـوند و پـس از فـراهمیق مـیبا فیگری تشـو یبه فوست یا افرافی. فرف ۴
 نند.کیت میرفه، او را تربکالقا  یرا به و یفهند و مطالبیم تحت نظارت خوف قرار میرمستقیغ
بیننده تناسـب فاشـته باشـد،  شخص  آموزش یهایاستککه با  یتیو ترب یآموزش یتابکا یلم ی. ف6

مثبـت و  یهـا و رفتارهـال آمـوزهیـنقد و تحله به کشوف یشوف. سپس، از او فرخواست میاراهه م
 یت احساسیپرفازف و از موقعیم یل نظرات ویمکبه ت یشده فر آن بپرفازف. آنگاه مرب مطرح یمنف

 برف.  را می یریگثر بهرهکجافشده حدایا
ا شـاگرفان شـما فر یـمثال، اگر فرزند  یشوف؛ برایم، فر قالب مشورت انجام میرمستقیان غی. ب6

                                                           

 .169، ص تبلیغاتی مسیحیت علیه اسالمهای  بررسی شیوه، یمرتضی نظر. 1
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د یـکـه فچـار همـان ترف ید فر برابر فرفیپرسید فارند، از آنها میترف ینید فیعقا یبرخخصوص 
 یباشد؛ نه آنکه مصـنوع یامل، واقعکد به طور یط مشورت باید. البته شرایتواند بگویشده، چه م

 ند.کجلوه 
ه بـا اسـتقبال گـرم مخاطـب کـاست  یگریم فیرمستقیوه غی، شی. آموزش و پرورش ضمن باز7

را  ینـیف یهـاآن، آمـوزه یالد و فر البـهیشـویمـ یبازن روش، با شخص همیهمراه است. فر ا
ن را فر تحقـق یبه ف یبندینید و فر عمل، آثار پاکمیان یاقتضا فارف، ب یه بازک یتیمتناسب با وضع

طـب را د و با رفتار خوف، اعتماف مخایفهیو رقابت سالم نشان م یصافقانه، توأم با جوانمرف یباز
با  یژه آنان به بازیتوجه و یایگو ،ر مؤمنانیو ام ره رسول خداید. سیینمایبه خوف جلب م

 یمانه و بـازیارتبـاط صـم ،نیامام حسن و امام حس ین لحظات زندگیفرزندان است. از بهتر
 شان با پیامبر خدا و پدر بزرگوارشان بوفه است. یا

 ییالس، فضاکاز  یا بخشی ییمانند: منزل، سفر ارفو یتیا فرزند، فر موقعی. فر حضور شاگرف  8
 د. ید آیپد یمعنو یهاد تا فر فل مخاطبتان جرقهینکجاف ین ایو فلنش یمعنو

 . تربیت تدریجي 5

د و از همـان روز نحسـت از او یبه فرزند خویش را هـدف قـرار فافه باشـ یبرفاراگر آموزش وزنه
ا فرزند شما از یرا ید؛ زیخوریست مکفر آموزش خوف شند، کبلند  ییلوکی 69ه وزنه کد یبخواه

د مبـتال یمر فرف شـدکزند و به یا وزنه را میفهد، یند و به آن تن نمیبیابتدا آن را فوق توان خوف م
الزم و  یسـاز، بـه بسـترینـیف یهـارش و عمـل بـه آمـوزهیماند. پذیار بازمکشوف و از افامه یم

ا توقـف و فر یـگرف  تواند به عقبیشبرف میپ یرمجاز، به جایجهش غاز فارف. ین یجیتدر یهاگام
 نجامد.یجازفن ب

رفه کـت یـج را رعایز اصـل تـدریـت مسلمانان صدر اسالم نیو هدا یسازخداوند فر مسیر آمافه
عت فر طـول یل شـریـمکسال نازل شـده اسـت. ت 1۱ یج طیتدر رو، قرآن کریم، به نیاست. ازا

م کـان حیـج اسـت؛ بـرای مثـال، بیت اصـل تـدریاز رعا کیط متنوع، حایزمان و با توجه به شرا
 یو قماربـاز یخـوارها به شرابل بوف و سالکمرفم مش یه عمل به آن براکحرمت شراب و قمار 

 شوف:یرفه بوفند، فر سه مرحله انجام مک یخو
كَعـِناْلَخْمـِریسـَئُلونَ»شـتر اسـت: یضرر آنهـا ب یفارند؛ ول ینها منافعید: ایفرمای. نخست م۳
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فرباره شراب و قمار از تـو  1؛ِإْثٌممِبیٌرَوَمَنِفُعِللَناِسَوِإْثُمُهَماَأمبُرِمنَنْفِعِهَما َواْلَمیِسِرُقْلِفیِهَما
مـرفم فر بـر  ی[ بـرای]از نظر مـاف یاست و منافع یان بزرگینند، بگو: فر آنها گناه و زکیسؤال م

 «شتر است.یاز نفعشان ب[ گناه آنها، یفارف؛ ]ول
ن بـار، از یـشـوف. ایوم مـکمح یدتریاب قمار، با لحن شدک. فر مرحله فوم، شرب خمر و ارت1

اف یـد اجتنـاب شـوف، از آن یـه باک یطانیش ید و فقط به عنوان عملیآیان نمیبه م یمنافع آن سخن
ُرَواَْلنَّصاُبَواَْلْزَ ُمِرْجٌسِمـْنَعَمـِلالَشـیَطاِنیاَأیَهااَلِذیَنآَمُنواِإَنَمااْلَخْمُرَواْلَمیِس»شوف: یم

هـا و ازالم )نـوعی د  شراب و قمار و بـتیامان آورفهیه اک یسانک یا 2؛َفاْجَتِنُبوُهَلَعَلُكْمُتْفِلُحوَن
 «د.ید تا رستگار شوینک یاند. از آنها فور طانیدند و از عمل شی( پلییآزمابخت

بار عالوه بر عـدم نیرف. ایگیمورف مذمت قرار م یشتریگر این کار با شدت بیه فیبه فنبال آن، فر آ
 یرگـیو ت یروحـ یر منفـی و زیانبـار آنهـا را فر آلـوفگیبوفن آن، تأث یطانیر منافع و عالوه بر شکن

َواْلَبْغَضـاَ ِفـيِإَنَمایِریُدالَشیَطاُنآنیوِقَعَبیـَنُكْماْلَعـَداَوَة»شوف: ی، گوشزف میروابط اجتماع
ان یـخواهـد م یطان میش 3؛اْلَخْمِرَواْلَمیِسِرَویُّصَدُمْمَعْنِذْمِرالَلِهَوَعْنالَّصاَلِةَفَهْلَأْنُتْمُمنَتُهوَن

همـه نیـا ]بـا ایـاز نماز باز فارف. آ ر خدا وکند و شما را از نکجاف یشما، با شراب و قمار عداوت ا
 «رف؟ک دیخواه یشدید[ خوففار یهن نیان و فساف و با ایز
ق یاز مصاف یکیه ک ی، حرمت فواحش و اثم و بغیالزم روح یهایساز. سرانجام پس از آمافه۱

ُقْلِإَنَماَحَرَمَربياْلَفَوِحشَماظَهـَرِمنَهـاَوَمـاَبطـَن»شـوف؛ یان میآنها شراب و قمار است، ب
ار باشد چه پنهـان، حـرام کبگو: خداوند فقط اعمال زشت را، چه آش 4؛َوا ْثَمَواْلَبْغيِبَغیِراْلَحِّق

 5«ن،[ گناه و ستم بدون حق ]را حرام نموفه است[.یرفه است و ]همچنک
پرسـتان قـوم  بـا بت میحضـرت ابـراه یو استدالل یجیان تدریگر آن فر قرآن، شیوه بینمونه ف
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   969  (1های تقويت آن در نسل جوان ) باوری و راه مجلس سيزدهم: دين

ن بوف یسال رسالتش، اوسه ستیفر طول ب رسول اکرم یو پرورش یهمچنین، از اصول آموزش
ت ی، موقعیشیاند ه با فقت و ژرفکفاف؛ بل ق انجام نمییفق  یابیرا بدون طرح و ارز یارکه هرگز ک

ش یگام قـدم پـ بـه ن گامیـف یهـاآمـوزه یو عملـ یو قلب یت نهنیتثب یده، برایانات را سنجکو ام
ام کف اسـالم اسـتحیشد و نهال تـازه و ضـعینهضت او فر نطفه خفه من نبوف، ینهاف. اگر چن می
 خواند: ین اصل فرا میا یه سخنان آن حضرت نیز ما را به سوکره نبوی یافت؛ نه تنها سیینم
ُِ الّلَ » َلي ِعَب  َِ  َِ َة الَّل َُ ٍِ َوَا ُتَكِإُهوا ِعَب  َِ ِاِإْف ْوِغُّلوا ِف 

َ
ِت ٌن َفأ ََ َن َهَها الِدحَن  َِ َفَتُكوُناوا َ  لَإاِ اِ  اْلُّمْنَباِت َِ

ْاَقي
َ
إا  أ ْْ د و عبـافت یفر آن وارف شـو یآرام ن است. پس، بهین، متین فیا 1؛اَلِهي َا َسَفإا  َقَطَع َوَا َظ

د و نـه یـمایپ یمـ یار، نـه راهـکـ ه افـراطکـد یـد و بدانییـروه و ناپسند ننماکخدا را بر بندگان او م
 «گذارف. یم یخوف باق یبرا یگاههکیت

غلـط او، برخـورف  یع فر برابـر رأیتند و سر یریگجوان، اجتناب از موضع ینیت باور فیتقو یبرا
اسـت.  یگـام بـه عقـب، ضـرور یکگام، و گاهی نیز فو گام به جلو و  به است گامیا سی یجیتدر
مراحـل  یطـ یه بـه جـاکن است ی، اینیت فیما فر آموزش و ترب یجار یهاب غالب روشیآس
م و یشـویمًا به مرحله سوم وارف مـیاز شراب و قمار انجام فاف، مستق ینه یه قرآن براک یاگانه سه

گرفـت، نـه یش مـیوه ما را پیش رمکامبر اید، اگر پیترف یم. بیز فاریع نیر سریق و تأثیانتظار توف
ان یـفر قلـوب آفم ینـیف یهـا ارزش یخیت تـاریفرصت تثب یو یافت و نه براییم یاوریچندان 

 ز بوف.یان آن نیت ایشان، نقطه پاکه مبدأ حرکماند؛ بلیم یباق
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