
 مجلس دوازدهم 

 (1جوان )های تقویت آن در نسل  باوری و راه دین

 *ابوالفضلساجدیدکتراالسالموالمسلمینحجت

 اشاره

زه یـنـه و انگی، زمیم؟ از نظـر شـناختیوفا سـازکرا فر جوانان ش یباور نیم نهال فیتوان چگونه می
جـو و قتیحق یه این امر، فطری است. همچنین، او موجوفکفر جوان وجوف فارف؛ چرا یاوکنیف

 یشناسـروان یهـااسـت. پـژوهش یخوف فر مورف نظام هسـتن یافیبن یهاپاسخ پرسش یایجو
و ارتباطـات  یلذات معنو کفر یز براین یجانیو ه یه جوان از نظر عاطفکفهد یرشد نیز نشان م

 ینیف یو رشد باورها یآموز نیف یبرا یو روان یبا توجه به وجوف بستر نهن 1فارف. یآمافگ یروحان
از آن بـه ضـعف مـا فر  ین باره کاستی فارند، بخش مهمـیتوان گفت اگر آنها فر ا فر جوانان، می

 گرفف.  یش برمیت و انجام رسالت خویترب یها روش
 ینـیف یباورها یند و چهار روش مناسب بارورک می کمکبه ما  یاستکن یمقاله حاضر، فر رفع ا

ن، یرا بـه والـد« هیـق و تنبیتشو»و « ریذار و تبشان»، «یالگوفه»، «نشیب یاعطا»جوانان، یعنی: 
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غان و تمام طالیمرب  فهد. نسل نو اراهه می ینیت فیفاران و فلسوزان هدا هیان، معلمان، مبل 

 باوری در جوانان های تقویت دین روش

 اند از: ها، عبارت ترین این روش مهم
 . تقویت بینش دینی1

 یده و نافرست افراف، فر نـافانینسنج یرهایگ ها و جهت نگرشفر ابتدا باید گفت: اغلب رفتارها، 
فر جوانـان، جهـل بـه  ینـیف یضعف باورها یاز عوامل اصل یکیآنها ریشه فارف و  یاطالع و کم

 یان نیز هسـت و فرقـیعص یها شهی، جهل، از راسالم یامبر گرامین است. بنا به فرمایش پیف
ت، یـن روایـاز ا 1برخـورفار باشـد. یت ظاهرییا جذابو  یت اجتماعیندارف که جوان از چه موقع

ن افـراف یتر کنـد، فر زمـره جاهـل یم یچیکه از فرمـان خداونـد سـرپ یجه گرفت کسیتوان نت می
ن یا فر بهتـریـافـت کـرفه، یها فر ن فانشـگاهیرا از بهتـر ین مدارک علمیتر یاگر عال یاست؛ حت

 ها قرار فاشته باشد.  تیها و موقع منصب
و یافتن پاسـخ  یجوانان، مواجهه با شبهات است. پرسشگر ینیف یعوامل ضعف باورها گریاز ف

ه آنـان و یـروح یده اسـت و اقتضـایپسند یجوانان امر ی، برایباور نیر فیژه فر مسیو مناسب، به
بـاز  یر الهـیت فر مسـکـ، جـوان را از حرینـیماندن فر شـبهات ف یآنهاست؛ اما باق یان ترقکپل
 د:یفرما می یه امام علک فارف؛ چنان یم
ْن   َعِّلُّموا ِصْبَ  َنُكْم » ُم   َِ ُْ ََ  َحْنَفُع َُ   ِعّْلِّمَن   ا   الَّل َْ ِح

ْ
ُم اْلُّمْإِجَئاُة ِاَإأ ِْ َِ َا َتْغِّلْ  َعَّلْ  ان خـوف آن کـوفکبـه  2؛ِا

بـر آنـان غالـب  3شه و نظر ُمرجئهید تا اندیم فهید است، تعلیحال آنان مف ه بهکمقدار از فانش ما 
 «نگرفف.

 هایي از جهل جوانان معاصر نمونه

 یها شـرفتین مواجـه سـاخته اسـت. پیـبسـیاری فربـاره ف یها جهان مدرن، جوان را با پرسش
انگارانـه  یات مافیـمسـلمانان، نظر یخیتار یماندگ ن، عقبیزم فر مغرب یو تمدن ماف یصنعت
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ران و نیـز رشـد یـژه ایو ، بهیاسالم یشورهاکها فر  شهین اندی، ترجمه گسترفه ایشمندان غربیاند
جوانـان اثرگـذار بـوفه اسـت.  یرکـه فر بحـران فکاست  یزفه، از جمله عوامل سندگان غربینو
از  یریـثکن جمـع یآن فر ب یرش اجمالیبه جهان و پذ ین، نگاه مافیبه ف یج نگرش خرافیتدر به

و  یین موانـع، شناسـایا از یک، الزم است هریباور نیت فیتقو یجوانان حاصل شده است. برا
 برطرف شوند.

تیشاف کن را با عزلت، تریمتأسفانه، معمواًل جوانان ف خانه غـم، یکتارتوته فر یو ب یزیست ها، لذ 
انداز  . چشـمپندارنـدیمـ یمرفگـو فل یرا مـالزم افسـرفگ ینـیشمارند و التزام به بـاور فیمعافل م

 است.  یبلکه مرام مرفگ ،ین زندگیین، نه آیاز جوانان ما از ف یاریبس
، یبعـدکظالم، خشن، ت ی، ستمگرین واقعیمتد ییه گوکشوف یر میتصو یاگونه ن بهیگاهی ف

و مروج خشم و نفرت، قهر و خشونت و یا قتـل و غـارت اسـت.  یجو، حامخواه، سلطهتیتمام
 نند.کیم میغ کرفه، به جوانان تفهیه فشمنان ما فر سراسر جهان آن را تبلکاست  ین سخنیا

مخاطبان را فر  یدیه ناامکسازند یاز آن م یر سختی، چنان تصوینیف ین باورهاییز فر تبین یبرخ
 یمثــال، زمــان ین نبــوفه اســت؛ بـراین چنـیــن فیکــه روش آموزگـاران نخســت فارف؛ فرحالی یپـ
سـازف، بـه  مـن ین روانـه یـآمـوزش ف یو معان را برا ر مؤمنانیم گرفت امی، تصمامبریپ ه ک

 ایشان فرموف: 
د و آنـان را از خـوف یـد و مـرفم را مـژفه و بشـارت فهیـبرو 1؛َحِسُإوا َوَا ُتَعِسُإوا َوَاِّشُإوا َوَا ُتَنِفُإوا»

 «د؛ نه سخت و فشوار.یریرا بر آنان آسان بگ ینید. امور فیمران
ح و یه، تفـریـماننـد تغذ یعـیطب یهـاخواسـته یوبک، سـریان ساختگیاف یااسالم برخالف پاره

ند تـا بـه اهـداف برتـر کینترل مکه فقط آنها را کرا هدف قرار ندافه است؛ بل یز جنسیغرا یارضا
ماُیریُدالَلُهِلَیْجَعَلَعَلْیُكْمِمْنَحَرٍجَولِكْنُیریُدِلُیَطِهَرُمْمَوِلُیِتَمِنْعَمَتـُه»د؛ یایان صدمه وارف نیآفم

نـد و ک کخواهد شـما را پـایم یشما تنگنا و رنج قرا فهد؛ ول یخواهد برایخداوند نم 2؛َعَلْیُكْم
 «  امل گرفاند.کنعمتش را بر شما 

باشـد و  یرفتنیقابـل هضـم و پـذ یاگونه د بهیز بایاسالم به جوانان ن یهاان آموزهیبنابراین، زبان ب
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 ند.کر یل سکج از آسان به مشیتدر به
 شناسي دشمن

سـلطه خـوف  یرفه، بـراکـمشاهده  یرا فر جامعه اسالم ینیه فشمنان اسالم آثار رشد فکاز آنجا 
ه کـهاسـت  انـد و سال جوانان را هـدف قـرار فافه ینیف یف باورهایاند، تضع رفهکاحساس خطر 
ن امـر را مـورف یـز بارهـا ایـاند. رهبر معظم انقـالب ن ر آغاز نموفهین مسیرا فر ا یا تالش گسترفه

 1گاه و ابعاف جنگ نرم فشمن پرفاخته است.یفافه و به جاد قرار کیتأ
ح به جوانان، توجه به زمان و فرهنگ جامعه و سن  مخاطـب، مهـم اسـت. ینش صحیب یفر اعطا

ُاِاُكام،»فرمایـد:  می حضـرت علـی ُ ام َعّلای آ َُ َّلوقاوَن ِلَزَا ٍن  ا َتقِساإوا َاوا ََ م  ُْ َغ اِإ  َفاِ َنّ
فرزندانتان را بر آفاب خوف تربیت نکنید؛ چراکه آنها برای ]آینده و[ زمـانی غیـر از زمـان  2؛َزَ ِنُكم

 «  اند. شما آفریده شده
آنـان  ین امور مـافیندارند و فقط به تأم یفرزندان خوف اهتمام ینیف یت باورهایه به تربک ینیوالد
 رم کـتی آمده است رسول ایکه فر روا منفور هستند؛ چنان رمکامبر ایشند، از نظر پیاند می

 ند و فرموف:کان نظر افکوفکبه بعضی 
ْحٌ  » ََ ِن   َو ُِ آِخِإ الَز ْن   ِْلَْوَا ْم   َِ ِْ ُساوَل   َفِق اَ    آَا ِئ َْ َِ   َحا   اْن   الَّلا ُم   َِ ِْ ُم   َفَقا َل   اْلُّمّْشاِإِ  َن   آَاا ِئ ِْ اْن آَاا ِئ َِ َا 

َن  َِ  
ْم َشْ ئ   ُْ ِن َن َا ُحَعِّلُّموَن َِ اَن  اْلُّمْؤ َِ ْم ِاَعَإٍض َحِسا ٍإ  ُْ ُضوا َعْن َْ َنُعوُهْم َو ََ ُهْم  ُُ ْوَا

َ
ا َتَعَّلُّموا أ َُ

َِ اْلَفَإاِئِ  َو
ْم َاِإي ُْ ْن َِ َن  

َ
ِني ِاَإاٌء  الُدْنَ   َفأ َِ تـوجهی و[ روش   وای به فرزندان آخرالزمان، بـه جهـت ]بی 3؛ٌء َوُهْم 

آنها؟ فرموفنـد: نـه؛ بلکـه از پـدران  کناپسند پدرانشان  عرض شد: ای رسول خدا  از پدران مشر
آموزنـد و هرگـاه  نـی را بـه فرزنـدان خـوف نمـییاز واجبـات احکـام ف یـک چیه هـکمسلمان آنان 

زی از امـور یفارند و به ناچ ن امر باز میید، آنان را از انی باشنیفرزندانشان فر صدف تعلیم مساهل ف
 «  زارند.یز از من بیزارم و آنان نین قبیل مرفم بری و بیمافی فرباره آنان قانع هستند. من از ا

 امبریـنند، مـورف نفـرت پک ن منع مییری فیه فرزندان خوف را از فراگک ینیت، والدین روایفر ا
ت یـا ناخواسـته موانـع تربینند و خواسته ک ه مییه ماهواره تهک یسانک، کاند. بدون ش فانسته شده

                                                           

 .۳9/6/۳۱89له به کنگره جامعه اسالمی فانشجویان فر مشهد،  . ر.ک: پیام معظم1
 .167، ص 19 ، ج شرح نهج البالغهالحدید،  ابی . ابن2
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نند، از مصافیق این روایت شـریف هسـتند. فلسـوزان و متولیـان ک فرزندان خوف را فراهم می ینیف
بـر  یا مـاهواره یها هکو شـب یمجـاز یفضـا یمنف یرگذارین را از ابعاف تأثید والدیت، بایامر ترب

 فرزندان آگاه سازند. ینیت فیترب
 یغـیتبل یها تیدار نموفه، از فعالیرف گذشته و حال آنها، جوان را بکفشمنان اسالم و عمل یمعرف

ه کـز یسـت فار و اسالم هیسـت سـرمایونی، صهکمثال، اگر رابرت مرفا یسازف؛ برا زار مییفشمنان ب
ُپرمخاطـب  یها هکری از شبننده بخش بسیاک تیرفه و هداکار کخوف را با اسالم بارها آش یفشمن

 ابد.ی ر میییها تغ هکن شبیشوف، نوع نگاه مرفم به ا یبه نسل نو معرف یفرست است، به یا ماهواره
 یها هکن نفون، حضور شـبیاز ا یا افته است. نمونهی یا ها نفون گسترفه امروزه، فشمن فر خانوافه

هاست که به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم، باورهـای اسـالمی را آمـاج حملـه  فر خانه یا ماهواره
 خویش قرار فافه است.

ب یـق راه تخریـفق ییها ، نقشهیفارس یس یب یوان و ب یای مانند: من و تو، فارس ماهواره یها انالک
 یزنـدگ کسـبغ یـمختلـف ماننـد تبل یهـا اند. آنها به روش ش گرفتهیجوانان را پ ینیف یها انیبن

شـرفت و تمـدن بـوفن آن و نیـز ین و ضد  پیف یانگار ن خرافهیش به غرب، تلقیت گرای، تقویغرب
ننـد. مـاهواره، فرون خانـه ک ن هـدف را فنبـال مـییـن، ایف یها گرا به آموزه ستن نگاه تقدسکش

رفه و کخانوافه جا باز  یه فر فل فرزندان و اعضاکوآمد است  ُپر رفت یحضور فارف و مانند مهمان
ار یبسـ یفـرف یکـیه شـما کـن اسـت یمنزل، مثل ا ید ماهواره برایفهند. خر همه به او گوش می

اما فاسد و منحرف را به منـزل  ر، یتأث یباال ییسخن، جذاب، شوخ طبع و برخورفار از توانا خوش
 و با آنها محشور باشد.ند ک یخانوافه شما زندگ یها با اعضا ا سالیها  ه ماهکد ینکخوف فعوت 

ها، امـور خرافـی و موهـوم از قبیـل: جـافوگری، کهانـت،  هـا و سـریال اکنون انبـوهی از فیلم هم
کنند و خواسته یا ناخواسته امور وحیانی  ای ُپررنگ مطرح می گونه پیشگویی و ارتباط با ارواح را به

 فهند. رفیف آنها قرار می را هم
شـه و یانـد و بـر نـوع اند فرزنـدان مـا را نشـانه گرفته یات و باورهاسو، اعتقاف یکها از  هکن شبیا

 یلذات مـاف یال آنان را به سویها و ام شیگر، گرایف یگذارند و از سو یآنها اثر سو  م ینیب جهان
ش یر و گـراکـن نـوع فیـفهند و به فنبال آن، رفتار و عافات آنها را بـر اسـاس ا سوق می یوانیو ح
 نند.ک ت مییهدا
شـوف: گـاه  انجـام می یمختلفـ یها لکهـا، بـه شـ ن فر ماهوارهیف یانگار ن شبهات و خرافهیتلق
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ه اعتقـاف بـه ک یوگو با مرفم ق گفتیشوف، گاه از طر یارشناس مطرح مکا ی یم توسط مجریمستق
ال توسط چهـره محبـوب یا سریلم ین فیها فر ح لمیگران فیشوف، گاه توسط باز ان میین ندارند بیف

ون محبـوب یـزیه توسـط تلوکـ ییهـا ر چهرهیوسـیله سـا شوف، گاه نیـز به ن مییلم تلقیو مثبت ف
فر خـالل انـواع  یشوف. فر موارف متعـدف ار القا میکارشناس و یا ورزشک، کگرفند مانند پزش می

ننـد، ک ت مـییـجرهت گناه را فر جوان تقو ینیف یها به آموزه یعمل ییاعتنا یخوف، با ب یها برنامه
پسـر  فختـران فوست یفختر نداشـتن و بـرا پسران فوسـت ینمایند، برا ج مییرا ترو یفساف جنس

رار آن و کـستن قـبح گنـاه، تکفهند و با ش جلوه می یماندگ ب، ضعف و نشانه عقبینداشتن را ع
 سازند.  جوانان را متزلزل می یجلوه فافن آن، باورها یعاف

ن را یـاصل ف یشوف، بر فو نوع است: گاه قا میفشمنان ال یغیتبل یه توسط ابزارهاک یانگار خرافه
ارت مشـاهد مشـرفه، ی، زیخاص مانند: حجاب، عزافار ییها آموزه ینند و گاهک می یخرافه تلق

ه کـن اسـت یـاز ف یبخشـ یانگار وع فارف، خرافـهیشـتر شـیخاص را. امـروزه، آنچـه ب یا عبافتی
 شوف. ن مییل فکبه  یساز نگاه منف نهیزم

ل به یرا انسان میم را فارف؛ زیرمستقیغات غینات و تبلین تلقیرش ایپذ یبرا یروان یز آمافگیجوان ن
ا به قـول یه یتوج یها را فارف و به فنبال راه یوانیال حیحد  و مرز ام یخته و ارضای بیافسارگس یآزاف

خواهد، انجام فهد و فچار عذاب وجدان هـم  ه آنچه میکاست  یففاع یها زمیانکشناسان م روان
 نشوف. 

 . الگودهي 2

: یاسـت. الگـو، فر لغـت بـه معنـا یینسـل نـو، روش الگـو یباور نیت فیمؤثر تقو یها از راه
ه کـاست  یحالت یار رفته و به معناکبه « اسوه»فر قرآن واژه  1سرمشق، مقتدا، مثال و نمونه است.

   3است. یرویاقتدا و پ یز به معنایو ن 2ندک دا مییر پیغاز  یرویانسان هنگام پ
نسل نو اراهـه  ین باشند. برایای ثمره عمل به فیه گوکاست  یبشر ییافتن الگوهایجوان فر صدف 

                                                           

 .177۱، ص 1، ج نامه دهخدا لغتاکبر فهخدا،  . علی1
التحقیق فی کلمات القارآن ؛ حسن مصطفوی، «أَسا»، نیل مافه «اسوه»، کلمه مفردات. ر.ک: راغب اصفهانی، 2
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م و موفق و یبدون مصاف ییهاآموزه ه بـا جهـان کـاست  یانتزاع یاتیافته، چون نظری مالکق مجس 
م بـه یرمسـتقیا غیـم یباور، مستق نیانسان ف ینی، نمونه عیالگوفهارتباط است. فر روش  یب یآفم

و ثمـرات آن را مشـاهده کنـد و بتوانـد از او  یفار نیـان تحقق فکشوف تا جوان ام جوان عرضه می
 نماید. یرویپ

ت کـحر ینـیف یف باورهـایر تضـعین روش فر مسـیز با استفافه از ایها ن ه ماهوارهکگفتنی است 
سازند. نقـش برتـر، برجسـته و موفـق فر  جوانان محبوب می یرا برا ینیضد  ف ینند. الگوهاک می

هـا  لمیف یه محتـواکنیفهند. عالوه بر ا ز مییست نیف یها تیخوف را به شخص یها الیها و سر لمیف
 فهند. اراهه می ینیف یاز الگوها یمنف یا ز چهرهین

 یافآوریـامبر خـوف را بـه یپ یات متعدفیو فر آ 1تام فارف یمان توجهیالگو به اهل ا یقرآن بر معرف
ه قـرآن از کـ ات فاشته باشد؛ چنانیست، حتمًا الگو فر زمان ما حیالزم ن 2ند.کیالگوها فعوت م

 یز الگـویـرا ن رمکـامبر ایـقرآن پ 3ستند.یز می امبریه قبل از زمان پکند ک اف میی ییالگوها
گـر، قـرآن فر روش یف ینـدارف. از سـو ه بـه صـدر اسـالم اختصـاصکـند ک ر میکن یشگیهم

 4فارف. ورانه برحذر میکورک یرویند و از پک مرفم را به انتخاب آگاهانه فعوت می یالگوفه
ه از عوامل مهم و کاند، نشانه آن است دهیعه گرویه به اسالم و شک یسانکقات فر خصوص یتحق

، اسـالم یگرام یمانند: نب یبرجسته اسالم یهاتیشخص ین عرصه، مطالعه زندگیمؤثر فر ا
لــ یبــزرگ بــوفه اســت؛ بــرا یو علمــا اهمــه اطهــار ن امــام، ین و ســومیمثــال، شــناخت او 

و  یپـس از انقـالب اسـالم یهـارا فر سال یل ُپرشماریخ ،دالشهدا یو س ا یداالوصیس
جمـع  ینـیشـناخت امـام خم یشانده است؛ حتک تیب عه، به فامن اهلیش یجهان یمعرف
فر فاخـل کشـور نشـان  یدانیم یهارفه است. پژوهشکرمسلمانان را مشتاق اسالم یاز غ یفراوان

العـافه  ن فوقیـفر جذب جوانـان بـه ف امامان یمربوط به زندگ یهاالیه پخش سرکفهد یم
اربرف کـبا  امامان یره عملیو س یاسالم ین منسجم الگوهایین جهت، تبیمؤثر بوفه است. بد

 َبَرف.ش یبه پ یبلند یها، با گامیباور نیت فیر تقویتواند جامعه را فر مس می، یهنر یابزارها
                                                           

 .۴؛ ممتحنه، آیه 1۳. احزاب، آیه 1
 .66و  6۳، ۴۳. ر.ک: مریم، آیه 2
 . همان.3
 .1۴ـ  1۱. زخرف، آیه 4
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ه کـفهـد یآموزان سال سوم متوسطه شهر تهران انجام شـده، نشـان مـه فر مورف فانشک یقیتحق
ال امـام ی، سـریت حضـرت علـیو شخصـ یآموزان به زنـدگر را فر جذب فانشین تأثیباالتر

جـه، یش گذاشته شـد و فر نتیش به نمای، فر اترمحمد رسول اللهلم یف 1فاشته است. یعل
نفـر نیـز فر آن سـال مسـلمان  ۴999نفر نام فرزند خوف را حمـزه گذاشـتند و  ۱999  فر آن سال
ون نفـر فر یـلیم 6/۳ان، باعـث شـد یحیمس یای مذهبیاز اول یکینامه  یلم زندگیش فیشدند. نما

 2 شوند. یحیقا مسیآفر
 تبشیر. انذار و 3

 یبخش یآگاه یز نوعیر نیکه تبش ه به فنبال آن ترس باشد؛ چنانکاست  یخبرفافن یانذار، به معنا
را فر  ییها تیف و محدوفیالکبه ت یبندی، پایباور نیه فکاز آنجا  3ند.که فرف را خوشحال کاست 

م. ینـکرا بر جوان آسان  ین تلخیر، تحمل ایاز جمله انذار و تبش ییها فارف، الزم است با روش یپ
مواجـه  یشـتریرا بـا زجـر ب ی، وین سختیه عدم تحمل اکترساند  می یانذار او را از خطر باالتر
را بـه  یزف و ویـانگ یز رغبـت او را برمیـا نیـافـت عطایفافن جوان بـه فر خواهد ساخت. بشارت

شوف.  ف مییلکرش تیذجه، جوان آمافه پیب او خواهد شد. فر نتیه نصکسازف  دوار مییام یجینتا
 ده است. یر نامیر و نذیامبران خوف را بشیروست که قرآن، پ ازاین

ش از هـر یفارف. امروزه، ب یا ژهیت ویاهم یو اخرو یویفن یرفهاکارکر، توجه به یانذار و تبش یبرا
ن امـر یـبـه ا یاسـت. فانشـمندان متعـدف ین مورف توجه محافل علمیف یرهاکارک، یگریزمان ف

ن یـیانـد. تبآمـده ژه اسـالم بریو ن، بـهیف یو اجتماع ید فرفیجد یایفهم زوا یرفه، فر پکاعتراف 
ن یـبه رخسـار ف ینیو ع یسازف و رنگ عملیجوانان ملموس م یاز به آن را براین، نیف یرفهاکارک
ات و یـات و روایـن موضـوعات بـا اسـتناف بـه آین اییجوانان، توجه به تب ینیزند. فر آموزش فیم

 ارساز است. کافزوفن فیدگاه فانشمندان، بسیار 
                                                           

 .۳98، ص 6، ش یتربیت اسالم صلنامه فپژوهشگاه حوزه و فانشگاه، . 1
 یها جلـوه فافن اسـوه یمانند تاریخ یهای ، باید از آسیبیاست، فر روش الگوی ی. گفتنInquiryبه نقل از مجله  .2

ياز دين، یاطالعـات بیشـتر، ر.ک: ابوالفضـل سـاجد یاز آنها اجتناب شوف. برا یفراانسان یو تلق یفین چارا   یگر
 .1۱7ـ  1۱۱، ص سان  هِچ  یگراي دين
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ن یـف یرفهـاکارکفافن مؤمنان بـه ار گرفته، توجهکت به یهدا یز برایه قرآن نک ییهااز جمله روش
ننـده سـخن کو اقنـاع ید، بـه زبـان فطـریـسـخن بگو یه به زبان فستورکش از آنیاست. قرآن ب

ر ینیـز بـه تـأث ی، و برخینان قلبیجاف اطمیاف خدا فر ایات به نقش یآ ینمونه، برخ ید؛ برایگویم
ق عبـافات ین اثـر بـه مصـافیـگـر، ایات فیآ یفر بعض 1نفس اشاره فارف. کیه و پاکیعبافت فر تز

قلمـداف  یشـگیه نفـس و تقواپکیمثال، قرآن اثر روزه ماه رمضان را تز ینسبت فافه شده است؛ برا
 یو اجتماع یها و انحرافات اخالقیه نماز را زفوفن زشتگر، خداوند اثر اقامیف یفر جا 2ند.کیم
و  یفـرف یرفهـاکارکز غالبـًا فربرفارنـده یـام اشاره فارف نکه به فلسفه احک یاتیآ 3رفه است.کر کن

ر کـمترتـب بـر آنهـا ن یرهاکارکام و آثار و کمت وضع احکات، حین آین است. فر ایف یاجتماع
   4شده است.

 تبشیررعایت تناسب در انذار و 

از  یـکز شـوف. هریـوه پرهین شـیط فر ایه از افراط و تفرک، الزم است یباور نیت فیر تقویفر مس
و  یختگـیهسـتند. هـر فو، فر برانگ ینـیف یبخشـتکت و حریترب یبرا یمناسب ین فو، ابزارهایا

ن حـال، یر و هم مرعوب انذار است؛ فر عـیمؤثر فارند. جوان، هم مشتاق تبش ینقش یبازفارندگ
ر یند و از مسـکعمل  یت متربید، هماهنگ با موقعیترس و ام یحاو یهاد فر اراهه آموزهیبا یمرب

 رکـن امبریـنـار هـم، بـه عنـوان صـفات پکر را فر یر و نذیبش یاعتدال عدول نورزف. امام عل
 یفر بازفارنـدگ کترسـنا یهـاامیـر پیز از نقش چشمگین یدانیو م یتجرب یهاپژوهش 5ند.کیم

   فارف. یرفتار
 یز بـرایـو خـوف ن 6شـمرفیت الزم مـیـقرآن کریم توجه به هر فو عنصر بشارت و انذار را فر ترب

را یـفارف؛ ز یا ژهیـگـاه ویانـذار فر قـرآن، جا 7وه بهـره بـرفه اسـت.یها، از هر فو ش هدایت انسان

                                                           

 .1۳؛ بقره، آیه 18. رعد، آیه 1
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قدم انذار بـر رو، ت فهند. ازاینیب اثر میش از جلب منفعت ترتیها بر ففع مفسده و ضرر، بانسان
ر یش از تبشـیفارف. اگرچه بیشتر آفمیان بـه انـذار بـ یشناختته روانک، نیات الهیآ یر فر برخیتبش
بـر تـرس  یبر عشق و محبت را بر روش مبتنـ یفهند، فر مجموع، اسالم روش مبتنیب اثر میترت

َن »د: یفرمایم که امام صافق فهد؛ چنانیح میترج َِ ْفَّضُ  
َ
ُ  أ ُِ ْوِف اْل ََ بـر تـرس  ،حـب 1؛اْل

 «فارف. یبرتر
شده  یاز ترس تلق یبرتر از عبافت ناش یات، عبافت عاشقانه، بسیه فر رواکل است ین فلیبه هم
 2است.

ت جوان اسـت. اگـر او یوضع یبه مقتضا یکت تناسب هریر، رعایگر فر انذار و تبشیته مهم فکن
د یـند، باکیم یر خطا را طیرفه و مسکرا فراموش یزیست نیجا، خطرات راه فنابه یدهایل امیبه فل

از  یان خالصـکـده و امیـأس فرغلتیـش انذار شوف؛ ولـی اگـر بـه یفر مورف عواقب انحراف خو
 3از فارف.یننده نکو فلگرم یقیند، به عامل تشویبیگناهان و عذاب را فور م

 . تشویق و تنبیه4

فافن اسـت.  رفن و توجـهکـ آگـاه یه، به معنـایتنبل، و یجاف شوق و میا یق، فر لغت به معنایتشو
 4رفن است.ک ا آگاهیدار یل و فر لغت، معافل بیه، مصدر باب تفعیتنب

ق، و یر بـا تشـویم. غالبـًا تبشـیه توجه فاشته باشیق و تنبیر با تشویالزم است، به رابطه انذار و تبش
ا یـش از عمـل یر و انـذار، پـیگرند. تبشیدیکه متفاوت از ک یشوند؛ فرحال یه مشتبه میانذار با تنب

ر و یتبشـ یجـه، جـایه، پس از عمل اسـت. قبـل از تحقـق نتیق و تنبیهمراه عمل است؛ اما تشو
د از یـفر جوانان، با یباور نیت فیتقو یه است. بنابراین، برایق و تنبیتشو یانذار، و بعد از آن، جا

جوانـان  یبـاور نین روش، فر رشد فیته اسیاربست شاکهر فو استفافه شوف؛ قبل و بعد از عمل. 
مدارانـه فر  نیت رفتـار فیـرار، اسـتمرار و تثبکـه، تیـق و تنبیفارف. هدف از تشو یتأثیر قابل توجه

 جوانان است.
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   911  (9تقويت آن در نسل جوان )های  باوری و راه مجلس دوازدهم: دين

ر یه انذار و تبشـک گر، آنیف یر است. از سویش از انذار و تبشیه، بیق و تنبیه اثر تشوکنیگر ایته فکن
ر و یت با تبشـکرا حریفارف؛ ز یو پختگ یفار نیرشد ف یبرا یشتریب فر او اثربخش است، استعداف

ن یسـن یجـه اسـت. پـس، بـراینترل نفس قبـل از مشـاهده نتکو  ینگر ندهیآ یانذار، مستلزم نوع
 1فارف. یشتریاربرف و اثر بکه، یق و تنبیفارند، تشو یمترک یه رشد شناختکتر  نییپا

                                                           

 .۳79، ص میدوباره به تربیت اسال ینگاه، ی. ر.ک: خسرو باقر1




