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دورۀ دبستان، بهترین فرصت تبلیغی برای تقویت دین داری کودکان  

گذشــته  کــودکان به رغــم اهمیــت آن در اندیشــۀ دینــی، در  تربیــت دینــی 

چنــدان مــورد توجــه جــّدِی اندیشــمندان و پژوهشــگران نبــود و چنیــن فکــر 

کودکــی نیســت  کــه اساســًا تربیــت دینــی امــری مربــوط بــه دورۀ  می شــد 

بــود. بــر مبنــای تجــارب شــخصی مربیــان  گــر بــدان توجــه می شــد   یــا ا

کامــًا علمــی تبدیــل شــده اســت؛ بــرای  امــروزه تربیــت دینــی بــه امــری 

غــان دینــی مســیحی و یهــودی از زمینه هــای مختلــف 
ّ
مثــال مربیــان و مبل

مطالعاتــی )از قبیــل مطالعــات روانشــناختی تحــول دینــداری، مطالعــات 

جامعه شــناختی دینــداری، مطالعــات فلســفی و...( بــه ویــژه مطالعــات 

پیشــبرد  بــرای  معاصــر،  دنیــای  در  دینــی  تربیــت  چالش هــای  بــر  ناظــر 

ــد. 1  کمــک می گیرن ــی و دینــی  تربیــت ایمان

1. روانشناســی تحــول دینــداری، محمــود نــوذری، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، قــم؛ 
ــوم انســانی، تهــران، چــاپ اول،  ســازمان ســمت و پژوهشــکدۀ تحقیــق و توســعۀ عل

زمســتان 1396، ص3.

؟ب؟
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در  دیــن  »آمــوزش  و  کــودکان«  »دینــداری  دربــارۀ  اخیــر  ســال های  در 

گرفتــه  کــم و انــدک در ایــران صــورت  کودکــی«، پژوهش هــای خــوب، ولــی 

غــان دینــی از ویژگی هــای 
ّ
گاهــی مربیــان و مبل اســت. 1 ایــن امــر، ضــرورت آ

کــودکان و نیازهــای معنوی شــان،  شــناختی، عاطفــی، اخاقــی و رفتــاری 

و تــاش بــرای آمــوزش معــارف دیــن بــه آن هــا در موقعیت هــای مناســب را 

ــون توجــه قــرار داده اســت.  کان در 

بــر ایــن اســاس، ایــن رویکــرد رســالت و وظیفــۀ نهادهــای آموزشــی، مربیــان 

و مبلغــان دینــی در دوره هــای مختلــف، خصوصــًا دبســتان، را نســبت بــه 

کــودکان بــه  کــه هــدف اصلــی آن دســتیابی  کــودکان _  لــزوم تربیــت دینــی 

کــرده اســت.  ایمــان و دینــدار نمــودِن آن هاســت _ ســنگین تر 

بـا همسـاالن، همدلـی،  تعامـل  آن  در  کـه  اسـت  دورۀ دبسـتان، دوره ای 

و  دیگـران  بـا  رقابـت  دیگـران،  حـال  بـه  توجـه  و  ترحـم  داشـتن،  دوسـت 

یـادی دارد؛ هیجانات مربـوط به تفاوت  کـودکان اهمیـت ز ماننـد آن بـرای 

جنسـیت بـه صـورت هیجـان یـا شـرم در حضـور جنـس مخالـف، ظهـور 

کـودکان  بـا  می دهنـد  ترجیـح  دبسـتانی  سـنین  کـودکان  و  می کنـد  پیـدا 

1. آمــوزش مفاهیــم دینــی همــگام بــا روانشناســی رشــد، ناصــر باهنــر، تهــران، ســازمان 
زمســتان 1378؛  اول،  چــاپ  بین الملــل،  نشــر  و  چــاپ  شــرکت  اســامی؛  تبلیغــات 
دانشــگاه،  و  حــوزه  پژوهشــگاه  نــوذری،  محمــود  دینــداری،  تحــّول  روان شناســی 
ــاپ  ــران، چ ــانی، ته ــوم انس ــعۀ عل ــق و توس ــکدۀ تحقی ــمت و پژوهش ــازمان س ــم؛ س ق
رویکــرد  انتقــادی  ارزیابــی  کودکــی؛  دوره  در  دیــن  آمــوزش  1396؛  زمســتان  اول، 
روانشــناختی، محمــود نــوذری، دوفصلنامــۀ علمــی - پژوهشــی تربیــت اســامی، ســال 

ششــم، شــماره 13، پاییــز و زمســتان 1390.
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همجنـس خـود تعامـل داشـته باشـند. بنابرایـن رشـد و تکامـل اجتماعـی 

و  همبازی هـا  میـان،  ایـن  در  و  اسـت  سـریع  بسـیار  دبسـتان  دورۀ  در 
1 معلمـان )مربیـان پرورشـی و مبلغـان دیـن( نقـش مهمـی دارنـد. 

کــودکان ســنین هفــت تــا دوازده  کــه  ایــن خصوصیــات نشــان از آن دارد 

کــه می تواننــد بــه  ســال از چنــان رشــد شــناختی و رفتــاری برخوردارنــد 

طــور منطقــی دربــارۀ توانمندی هــای خــود و برقــراری ارتبــاط اجتماعــی 

بــا دیگــران بیندیشــند و بــا درک قواعــد اخاقــی و عــرف اجتماعــی، بــه 

تحلیــل گزاره هــای اخاقــی، علــت و معلول هــا، قضــاوت اخاقی، مســائل 

فرضــی، آینده نگــری و جهان بینــی بپردازنــد.2 

و  تربیــت دینــی  بــرای  تبلیغــی  بهتریــن فرصــت  بنابرایــن دورۀ دبســتان 

ــت  ــوغ و سرنوش ــه دوران بل ک ــی  کودکان ــت؛  ــودکان اس ک ــداری  ــت دین تقوی

تأثیرپذیــری  زیــرا  اســت؛  دبســتان  دوران  همیــن  بــه  منــوط  جوانی شــان 

بســیار  تأثیرپذیــری ای  دارد،  کــه  حساســیتی  و  شــدت  آن  بــا  کــودکان 

ُپرفرجــام و آینده ســاز اســت و ازایــن رو دشــمنان می کوشــند بــا ابزارهــای 

کننــد؛ بــه  کــودکان و نوجوانــان شــبهه و انحــراف ایجــاد  گــون میــان  گونا

 
َ

ِدیــِث  َقْبــل َ َدُکــْم ِبالْ
َ

ْول
َ
همیــن جهــت امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »َبــاِدُروا أ

ْرِجَئــُة«؛ 3 »احادیــث ]و معــارف اســامی[ را هرچــه  ُ ــُم الْ ْیِ
َ
ْن َیْســِبَقُکْم ِإل

َ
أ

1. ر.ک: روانشناسـی کـودک و نوجـوان، محمدعلـی احمدونـد، دانشـگاه پیام نـور، تهران، 
چاپ دوم، 1391، ص 182-181.

2. همان، ص 147–173.
ــاپ  ــران، چ ــامیة، ته ــب اإلس ــارات دارالکت ــی، انتش کلین ــوب  ــن یعق ــد ب ــی، محم 3. الکاف

چهــارم، 1407ق، ج6، ص47، ح5.
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زودتــر بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــد پیــش از آن کــه ُمرجئــه1 بــر شــما ســبقت گیرنــد ]و 

کــودکان شــما را بــا ســخنان نادرســت خویــش بــه تســخیر درآورنــد[«.  دل هــای 

مــا  کشــور  در  دانش آمــوزی  جامعــۀ  کــه  معتقدنــد  نیــز  انقــاب؟ظفح؟  معظــم  رهبــر 

پراهمیت تریــن اقشــار اســت و فــردای انقــاب و نظــام اســامی بــه دســت ایــن قشــر 

کــه بایــد بــار ســنگین انقــاب اســامی را در آینــده بــر دوش  اســت؛ دانش آموزانــی 

گــر بچه هــا متدیــن بــار بیاینــد  بگیرنــد و بــه ســرمنزل مقصــود برســانند2. چــه این کــه ا
کشــور، آبــاد خواهــد بــود. 3 آینــدۀ ایــن 

ایشان در همین راستا فرمودند: 

ســعی کنیــد... اولیــن چیــزی را کــه در کــودک ایجــاد می کنیــد، ایمــان 

باشــد. هیــچ چیــز معــادل ایمــان نیســت. شــما از ایــن بچــه هرچــه 

ایمــان  آوریــد…:  وجــود  بــه  ایمــان  او  در  بایــد  بســازید،  بخواهیــد 

بــه خــدا، ایمــان بــه حقیقــِت مطلــق و ایمــان بــه اســام. اگــر ایــن 

1. فرقـۀ ُمرجئـه یکـی از شـعب و فـرق انحرافـی در اسـام اسـت. برخـی از مسـلمانان صـدر اسـام بـا 
تفسـیر بـه رأی و توجیـه فلسـفی و کامـی، رابطـۀ ایمـان با عمل را انکار کردند و گفتند الزم نیسـت 
کـرد. ایـن نگـرش بـه »تفکـر إرجـاء و إباحـه« شـناخته می شـود.  سـختی های تکالیـف را تحمـل 
)ر.ک: مقالـۀ »بررسـی تفکـر ارجـاء و تأثیـر ایـن تفکـر در ظهـور ُمرجئـه«، سـیدکاظم میرجلیلـی و 

همـکاران، پژوهشـنامۀ مذاهـب اسـامی، شـمارۀ 14، پاییـز و زمسـتان 1399، ص161-138(
2. بیانـات رهبـر معظـم انقـاب؟ظفح؟ در دیـدار اعضـای اتحادیـۀ انجمن هـای اسـامی دانش آمـوزان 

کشـور )1361/5/30(. سراسـر 
اسـتان ها  مشـاورۀ  هسـته های  و  پرورشـی  معاونیـن  دیـدار  در  انقـاب؟ظفح؟  معظـم  رهبـر  بیانـات   .3

.)1364/10/10(
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ــان  ــذر ایم ــتید ب ــما توانس ــد و ش ــدا کردن ــرورش پی ــان پ ــا ایم ــا ب بچه ه

شــخصیت  هــر  آن هــا  از  می شــود  آینــده  در  بکاریــد،  دلشــان  در  را 

کاری مناســب اند. اگــر ایــن عنصــر را  عظیمــی ســاخت و بــرای هــر 

در آن هــا نداشــته باشــیم، بــرای هیــچ کاری مناســب نیســتند؛ هرچــه 

تاجــر  نامطمئّن انــد؛  شــوند،  سیاســتمدار  نامطمئّن انــد:  بشــوند، 

کارگــر شــوند، نویســنده یــا هنرمنــد شــوند، نامطمئّن انــد.  شــوند، 

کنیــد. ایــن اولیــن نقطــه  کنیــد ایمــان را در بچه هــا تقویــت  ســعی 

اســت. البتــه آن وقــت می تــوان بــر محــور ایمــان، تعّصــب و جمــود 

و امثــال آن را پرورانــد و تنیــد. می تــوان صفــات عالــی، آزاداندیشــی، 
شــجاعت، بزرگــواری و ســماحت1 را پرورانــد و تنیــد. 2

بـا  امیـن معتقدنـد  و دسـت اندکاران مجلـۀ سـفیر  نویسـندگان  بنابرایـن مسـئوالن، 

و  دانش آمـوزی  مربیـان  و  غـان 
ّ
مبل بـه  کاربـردی  روش هـای  آمـوزش  و  دانش افزایـی 

جهت دهـی محتوایـی بـه تبلیـغ دینی، می توان تبلیغـی یکپارچه، مطلـوب و مؤثر در 

گام دوم انقاب اسـامی و رسـیدن به اهداف نظام جمهوری اسـامی  مسـیر تحقق 

انجـام داد کـه نتیجـۀ آن تربیت نسـلی مؤمن با روحیۀ انقابـی و جهادی خواهد بود.

علی ملکوتی نیا

1. جوانمردی
کـودکان و نوجوانـان  کانـون پـرورش فکـری  2. بیانـات رهبـر معظـم انقـاب؟ظفح؟ در دیـدار مسـئوالن 

.)1377/2/23(





  ویژگی	ها	و	نیاز	های	دانش	آموزان	ویژگی	ها	و	نیاز	های	دانش	آموزان	

خودمحوری نوجوان؛ ازشناسایی تا همراهی  

بـا ورود نوجـوان بـه دنیـای بلـوغ و دگرگونی هـای آن، تغییراتـی در روحیـه نوجـوان 

ماننـد  نوجـوان  همراهـان  گاهـی  می شـود.  ایجـاد  او  فـردی  خصوصیـات  و 

غـان، مربیـان و والدیـن، برداشـت های ناصوابـی از ایـن تغییـرات داشـته و 
ّ
مبل

بـا همـان ذهنیـت منفـی درصـدد مقابلـه بـا او برمی آینـد. خودمحـوری، یکـی از 

یـم تـا شـما  خصوصیـات نوپدیـد بعـد از بلـوغ اسـت کـه در ایـن مقالـه تـاش دار

کرده، ترجمه درسـتی از این ویژگی مثبت  گرامی را با واقعیت آن آشـنا  مبلغان 
ارائـه نمـوده و در پایـان شـیوه تعامـل سـازنده با نوجوان خودمحـور را مرور کنیم. 1

گاهـی بیش تـر از انـواع خودمحـوری نوجـوان ر.ک: خودمحـوری نوجوانـان وب سـایت یـک  1. بـرای آ
 1nojavan.com. :نوجوان

موضوع اصلی: ویژگی ها ونیازهای نوجوانان 

موضوع فرعی: ویژگی خودمحوری نوجوان 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

کوتاه  قالب: مقاله 

ابراهیم اخوی� مدت زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
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کــودک  نوجــوان بــا ورود بــه ایــن دوره، دچــار نوعــی خودمحــوری می شــود؛ 

کــه دوســت دارد نظــرات  فــردی می شــود  بــه  حرف گوش کــن قبلــی تبدیــل 

ایــن ویژگــی، نوجــوان را دچــار خودخواهــی  کنــد.  و ســلیقه خــود را پیــاده 

تفکــر  پندگریــزی،  به صــورت  اوقــات  اغلــب  کــه  می کنــد  خودشــیفتگی  و 

انتقــادی نســبت بــه همــه چیز، اقدامــات عجوالنــه و... خود را نشــان می دهد. 

ــرد  ــا تغییــرات درونــی خــود، بــه خویشــتن پنــاه می ب ــرای هماهنگ شــدن ب او ب

کســانی که هنــوز تغییــرات او را  و از جمــع دوری می کنــد و تحمــل آن بــرای 

ــی  گاه ــوان  ــول، نوج ــن تح ــال ای ــت. به دنب ــوار اس ــی دش ــد، اندک ــاور نکرده ان ب

ــه ســبد نیازهــای وی افــزوده می شــود.  ــه تنهایــی، ب ــزوا طلــب شــده و نیــاز ب ان

از مهمانی هــا و مجالــس عمومــی طفــره مــی رود و والدیــن خــود را در بســیاری 

از  مــوارد همراهــی نمی کنــد. همیــن ویژگــی ســبب عصبانیــت عــده ای  از 

ــودک  ک ــرازی  گردن ف ــّرد و  ــای تم ــه پ ــده و آن را ب ــان ش غ
ّ
ــان و مبل ــن، مربی والدی

دیــروز و نوجــوان امــروز می گذارنــد و بــا ایــن بینــش نادرســت ضوابــط ســخت 

و دور از انتظــاری را بــر نوجــوان پســر و دختــر خــود اعمــال می کننــد، چــون 

معتقدنــد بــرای کنتــرل آن هــا بایــد از قــدرت اســتفاده کــرد و روحیــات فــرد مــورد 

ــدارد.  ــی ن ــا اهمیــت چندان ــرای آن ه نظــر ب
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گایــه عــده ای از والدیــن روبــه رو می شــوند  غــان بــا 
ّ
گاهــی مبل بــر ایــن اســاس، 

گــروه ســهل گیران1 بــه حســاب می آمدنــد و  کــه در طــول پــرورش فرزنــد خــود از 

کاری بــه مســائل تربیتــی فرزنــد خــود نداشــته اند، بــا مشــاهده چنیــن حاالتــی 

از فرزنــد خــود، بهانــه را تمــام شــده می داننــد و بــه خیــال اینکــه دیگــر حریــف 

کــردن او ضربــات جبران ناپذیــری بــه آینــده اش  فرزنــد خــود نمی شــوند، بــا رهــا 

وارد می ســازند. درحالی کــه راه میانــه ای هــم وجــود دارد و آن تــاش والدیــن و 

دیگــر همراهــان نوجــوان بــرای درک ایــن فضــای جدیــد و توجه کــردن بــه روحیــه 

حســاس نوجــوان اســت. یعنــی می تــوان از دروازه همدلــی وارد دنیــای نوجــوان 

گذاشــتن بــه فردیــت و شــخصیت وی، همراهــی- شــد و در عیــن احتــرام 

همــدل بــرای ایــن ســفر مهــم بــود. 

دو گام در همراهی با خودمحوری  

گام اول: ترجمه درست 
برای داشتن رابطه ای آرام و مؤثر، الزم است چند گام متناسب با خودمحوری 

نوجـوان برداشـته شـود. نخسـتین اقـدام سـازنده در مواجهـه درسـت بـا ویژگـی 

کاری بـه  کـه در تربیـت فرزنـدان خـود آنهـا را از قیـد و بندهـا رهـا می کننـد و در عمـل  1. خانواده هایـی 
تربیـت آنهـا ندارند. 
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خودمحـوری نوجـوان، داشـتن برداشـتی صحیـح و بـدون ذهنیـت منفـی از 

چنیـن خصوصیتـی اسـت. نوجـوان ممکـن اسـت منـزوی نباشـد و تنهـا برای 

کشـف بیش تـر و نیـز رسـیدن بـه آرامـش، مدتـی ارتباط هـای پیشـین خـود را 

محـدود نمایـد. ازایـن رو انـزوای نوجـوان را نمی تـوان بیمارگونـه دانسـت،  بلکـه 

گاهی باعث می شـود از همراهی با  که  ممکن اسـت بخشـی از رشـد او باشـد 

ما، در برخی مهمانی ها سـر باز زند. هم چنین خودشـیفتگی می تواند معنای 

کـه عامـل صیانـت نوجـوان از  مثبتـی چـون خـود دوسـت داری داشـته باشـد 

خـود اسـت. نوجـوان سـالم، توجـه معتدلی بـه خود و عاقه معناداری نسـبت 

بـه خـود و برخـی از خصوصیـات خـودش داشـته و زبـان بـه تعریـف خویـش 

از  نشـانه ای  می توانـد  به ظاهـر  کـه  نوجـوان  رفتارهـای  از  برخـی  می گشـاید. 

خودخواهـی باشـد، ماننـد زمانی کـه تنهـا از خـود پذیرایـی می کنـد، نمی توانـد 

بـا واژه »خودشـیفتگی مرضـی«1 ترجمـه شـود. هم چنیـن نوجوانـی کـه درصـدد 

1 .اختال شخصیت خودشیفته )به انگلیسی: )Narcissistic personality disorder )NPD( نوعی 
که در آن فرد خود را بزرگ و مهم می پندارد و به گونه ای غلّوآمیز احساس  اختال شخصیت است 
توانایی و لیاقت می کند. این بیماران مرکز دنیای خود بوده، از هر جهت ویژه هستند، افاده ای 
و اسم پران بوده و در ذهن خود شخص مشهوری هستند. حس خودپسندی و سزاوار بودن، 
ج می سازد. آنان  هرگونه نگرانی درباره نیازها، مشکات و احساسات دیگران را از ذهن آنان خار
انتظار احترام و تحسین  از دیگران  و  از دیگران می دانند  برتر  را  متکبر و تحکم آمیز بوده، خود 
دارند. هنگامی که خود آنان و جهان اطراف شان نمی توانند انتظارات غیرواقع گرایانه و ناممکن 
آنان را برآورده سازند، به طور شایع دچار ناامیدی می شوند. مبانی تشخیص روانپزشکی براساس 
DSM-5. آلن فرانسس، ترجمه: عبدالرضا منصوری راد، کتاب ارجمند، تهران، 1392، ص133.
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کـه مـا تصـور  کـردن سـلیقه ها و نظـرات خـود اسـت، بهتـر از آن اسـت  اجرایـی 

می کنیـم. نوجوانـان بـدون قلمـروی شـخصی و عاقه هـای مشـخص، رشـد 

خوبـی ندارنـد و در دوره سـنی متناسـب خویـش بـه سـر نمی برنـد. زمانی کـه ما 

مخالفت هـای اولیـه نوجـوان را آغـاز اسـتقال فکـری وی ترجمـه کنیـم، یعنی 

کنـون  خودمحـوری اش را به عنـوان بخشـی از زندگـی تـازه اش قبـول کرده ایـم و ا

یـم.  الزم اسـت قـدم دوم را بردار

گام دوم: همراهی سازنده 
را  خود  رفتار  می دانیم،  نوجوانی  از  آنچه  با  مناسب  است  الزم  دوم  گام  در 

به روزرسانی کنیم. در سال های نه چندان دور، شما با فرزند یا یک متربِی کامًا 

کامل او به  که به خصلت »دیگرپیروی« و اعتماد  حرف گوش کن روبه رو بودید 

دیگران برمی گشت. همان فرد اکنون به دست تغییراتی خدادادی افتاده است 

که برای رسیدن به یک موقعیت جدید و نقش هایی که در انتظار اوست، الزم 

ک »دیگرپیروی«، خارج و به سمت »خودمحوری« حرکت  است به تدریج از ال

غان کوشا در این شرایط، کمر هّمت به 
ّ
گاه و مربیان مطلع و مبل کند. والدین آ

همراهی بهتر می بندند و با درک صحیح این شرایط طبیعی، رفتارهای یک 

طرفه پیشین را به رفتار دوطرفه تبدیل می کنند. برای تبدیل شدن چنین قانونی 

به مهارت، در قالب یک مثال، با آن آشنا می شویم. 
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یک مثال؛ یک مهارت 
بخشـی از خودمحوری نوجوان در شـمایل اصرار بر پیاده سـازی سلیقه هایش 

کوتاهـی  نمایـان می شـود. ایـن سـلیقه ها تنـوع فـراوان و برحسـب معمـول عمـر 

دارنـد و مرتـب در حـال تغییـر هسـتند. نوجـوان در پوشـش، مـدل مـو، ادبیـات 

گفتاری، انتخاب دوسـتان و نیز سـبک زندگی خود تغییرات فراوانی را نشـان 

کنیـد نوجوانـی در انتخـاب مـدل لبـاس خـود بـا یکـی از سـه  می دهـد. فـرض 

گزینه روبه روسـت. 

ــود  ــی خ ــئونات خانوادگ ــرایط و ش ــا ش ــب ب ــای مناس ــاب لباس ه 1 انتخ

گایــه نمی گــذارد. او هماننــد ارزش هــای خانوادگــی  کــه جایــی بــرای 

کــرده و ظاهــری هماهنــگ  از لباس هــای رســمی و مجلســی اســتفاده 

کــه نیــاز  یــم  بــا موقعیــت دارد. نــام ایــن ســلیقه را ســلیقه ســبز می گذار

ــای  ــت از انتخاب ه ــد و حمای ــه تأیی ــان ب ــوان زب ــان نوج ــت همراه اس

کــرده، بــه  او داشــته باشــند و از اینکــه شــرایط واقع بینانــه ای را لحــاظ 

تمجیــد بجــا و متناســب از شــخصیت او بپردازنــد. 

انتخاب های  از  متفاوت  که  می کند  انتخاب  لباس هایی  نوجوان،   2

در  است.  شده  تعریف  فرهنگی  چارچوب  در  ولی  است  خانواده 

زبان  دیگر  برخی  و  همراهی  خانواده ها  گاهی  انتخاب ها  مدل  این 

که روندی  از این نظر  گایه و طعنه می گشایند. انتخاب نوجوان  به 
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از  گرفته، می تواند یک پیام به خانواده باشد ولی  متفاوت در پیش 

متعارض؛  نه  است  متفاوت  فقط  است،  چارچوب  در  که  نظر  این 

لوقوَن  ْم َمْ ُ ْولَدُکْم َعىل آداِبُکم، َفِاّنَ
َ
امام علی؟ع؟ می فرمایند: »لَتْقِسروا ا

ِلَزماٍن َغْیِر َزماِنُکم؛ 1 آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید؛ زیرا 

آنان براى زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند«. 

کــه هشــدارهای اولیــه اســت،    ــی  ــودن چنیــن انتخاب به دلیــل نشــانه ب

ــه همراهــان نوجــوان  ــم و پیشــنهاد مــا ب ی ــام آن را ســلیقه زرد می گذار ن

ــی  ــت. یعن ــتقیم اس ــت مس ــای دخال ــتقیم بج ــارت غیرمس ــاد نظ ایج

وقتــی نوجــوان نظــر همراهــان خــود را می پرســد، به صراحــت می تواننــد 

از تفــاوت موجــود ســخن بگوینــد ولــی چنیــن انتخابــی را تخریــب 

ــد.  ــه نماین ــز ارائ ــن را نی ــنهادهای جایگزی ــای آن پیش ــد و بج نکنن

کـرده  3 نوجـوان، پوششـی متضـاد بـا آن چـه در آن رشـد یافتـه را انتخـاب 

و بـا آن نوعـی هماوردطلبـی راه انداختـه اسـت. مثـل زمانی کـه نوجـوان 

دسـت از چـادر می کشـد یـا قصـد دارد بـا آرایـش نامناسـبی در جامعـه 

سـلیقه ای  همـان  و  یـم  می گذار قرمـز  را  سـلیقه  ایـن  نـام  شـود.  ظاهـر 

اسـت کـه الزم اسـت بـا جدیـت همـراه بـا منطـق در مقابل آن بایسـتیم. 

ح نهج الباغـه، ابـن ابـی الحدیـد معتزلـی، کتابخانـه آیـت اهلل مرعشـی، قـم، 1404ق، ج20،  1. شـر
ح102. ص267، 



18
6 

ره 
ما

 ش
ل _

 او
ال

 س
ش _

 14
00 

اه 
ر م

آذ

دانش افزایی

بـا نوجـوان گفتگـوی هدایـت شـده ای خواهیـم داشـت ولـی از ایـن نظـر 

که خط قرمزی در مسـیر زندگی اوسـت، اجازه اعمال چنین سـلیقه ای 

را نمی دهیـم. در چنیـن شـرایطی، می تـوان از اهرم هـای قـدرت موجـود 

در فضـای خانـواده یـا امتیـازات موجـود در فضـای تبلیغـی و تربیتـی 

کـرد. حتـی بهتـر اسـت قبـل از چنیـن انتخابـی،   قانون هـای  اسـتفاده 

بـا  مواجهـه  هنـگام  نوجـوان  تـا  شـود  ابـاغ  فرهنگـی  فضـای  و  خانـه 

موقعیت، به راحتی از وسوسـه های خط قرمز خوانواده دور شـود. رسـول 

 میسـوَرُه، 
ُ

ِه... َیْقِبل ده َعىل ِبّرِ
َ
عـاَن َول

َ
خـدا؟ص؟ می فرماینـد: »َرِحـَم اهّلُل َمـْن ا

ـِرُق ِبـِه...؛ 1 خـدا رحمت کند کسـی  َو َیَتجـاَوُز َعـْن َمْعُسـوِرِه، َو ل ُیْرِهَقـُه َو ل َیْ

را کـه در انجـام خوبی هـا یـاور فرزنـدش باشـد... کارهـای آسـان او را بپذیرد، 

کارهـای دشـوار او بگـذرد ]کارهـای سـخت را از او نخواهـد[، او را ]بـا امـر و  از 

نهی هـای خـود[ خسـته نکنـد، و بی احترامـی بـه وی روا مـدارد«. 

کــه الزمــۀ رشــد  درنتیجــه خودمحــوری در دورۀ نوجوانــی ماننــد نهالــی اســت 

مناســب و صحیــح آن، تقویــت برخــی شــاخه ها و اصــاح برخــی و حــذف 

ایــن مرحلــه  در  امــور  ایــن  گــر  ا و  اســت  دیگــر  از شــاخه های  دیگــر  بعضــی 

انجــام نگیــرد و نهــال خودمحــوری در وجــود او تبدیــل بــه یــک درخــت تنومنــد 

کــرد. شــود به ســختی می شــود برخــی از ایــن اصاحــات را در او اعمــال 

کلینی، دارالکتب االسامیه، تهران، 1407ق، ج6، ص50. 1. الکافی، محمدبن یعقوب 



  بررسی	تطبیقی	ویژگی	های	شهدای	نوجوان	با	بررسی	تطبیقی	ویژگی	های	شهدای	نوجوان	با	
سیرۀ	امام	خمینیسیرۀ	امام	خمینی؟هر؟

اشاره  

ــگاه و نقــش روش الگویــی  ــه بررســی جای در بخــش نخســت از ایــن موضــوع ب

در اســام و روانشناســی پرداختیــم. در ایــن میــان، بیــان مصادیــق عینــی و 

یــات پرداختــن  متناســب بــا فرهنــگ و آموزه هــای دینــی جامعــۀ امــروز، از ضرور

بــه موضــوع الگوگیــری و الگوپذیــری اســت. 

الگوهای حقیقی  

بـا  انسـان پرور،  و  انسان سـاز  رهبـر  و  پیشـوا  یـک  عنـوان  بـه  خمینـی؟حر؟  امـام 

تربیـت نسـلی در طـراز جامعـه اسـامی، مسـیر رسـیدن بـه سـعادت و آرامـش را 

موضوع اصلی: بررسی سیرۀ عملی امام خمینی؟حر؟ و شهدای نوجوان 

موضوع فرعی: ارتباط با خداوند متعال در سیره امام خمینی؟حر؟ و شهدای نوجوان 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

کوتاه  قالب: مقاله 

رضا آبیار� مدت زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه 
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گـون فراهـم کـرده و الگـوی خوبـی برای نسـل امروز اسـت.  بـرای نسـل های گونا

کـه رهبـر معظـم انقـاب، حضـرت امـام خامنـه ای؟ظفح؟ می فرماینـد:  همچنـان 

»... مــا امــروز بــه ایــن الگــو احتیــاج داریــم. امــروز دســتگاه های 

الگــو  دائــم  انســان ها  کــردن  گمــراه  بــرای  دنیــا  تبلیغاتــی 

جلــوی چشــم نســل های بشــر در همــه دنیــا می آورنــد. البتــه 

الگوهــا کم جاذبــه و ناموفــق اســت؛ امــا دســت بردار نیســتند. 

هنرپیشــه می آورنــد، نویســنده می آورنــد، آدم هــای پرهیاهــوی 

و  پــوچ  هیکل هــای  می آورنــد،  باطــن  بــدون  خوش ظاهــر 

بی معنــا را می آورنــد و مرتــب نمایــش می دهنــد تــا بتواننــد بــه 

وســیله ایــن الگوهــا انســان ها را بــه ســمتی حرکــت بدهنــد و بــه 

کار، پول هــا خــرج می کننــد و  راهــی بکشــند. آن هــا بــرای ایــن 

ــد  ــه می بینی ــت ک ــن دس ــی از ای ــوودی و چیزهای ــای هالی فیلم ه

ــرای  ــت و.... ب ــت دار اس ــش جه ــد، اغلب ــنوید و می دانی و می ش

و  الگــو  و  اســت  خالــی  دستشــان  هــم  ملت هــا  الگوســازی، 

نمونــه ای کــه بتواننــد در مقابلــه بــا آن چــه کــه آن هــا می آوردنــد 
از خودشــان نشــان بدهنــد، ندارنــد. مــا دســتمان پــر اســت«. 1

خامنـه ای؟ظفح؟،  اهلل  آیـت  حضـرت  انقـاب  معظـم  رهبـر  سـخنان  از  برگرفتـه  مصـاف،  در  آفتـاب   .1
ص596. اسـامی،  انقـاب  انتشـارات   ،1383/5/17 سـخنرانی 
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غــرب بــرای تربیت نســل آینده خود الگوهای نامناســبی ماننــد مرد عنکبوتی، 

کاپیتــان آمریــکا و ماننــد آن هــا را بــه عنــوان افــرادی قهرمــان  بتمــن، آیرون مــن، 

کوچه هــای شــهرها و روســتاهای  کوچــه پــس  معرفــی می کنــد؛ درحالی کــه در 

کــم، بــا اقتــدا  کــه به رغــم داشــتن ســن  کوچکــی اســت  کشــور مــا رد پــای مــردان 

ــد و  گرفتن ــش  ــزرگ را در پی ــان های ب ــم انس ــود، راه و رس ــدای خ ــام و مقت ــه ام ب

کردنــد می تــوان در  کــه ثابــت  بــرای دیگــران حتــی بزرگ ترهــا الگــو شــدند؛ آنانــی 

نوجوانــی تــا نزدیکــی مقــام انســان کامــل رفــت. 

امـروزه والدیـن و مربیـان جامعـه مـا می توانند با معرفی و ترویج سـیرۀ نوجوانان 

شـهید، مسـیر تربیـت صحیـح ایـن نسـل حسـاس و تأثیرگـذار را همـوار سـازند 

کارآمـدی الگوهای پوچ و  و ضمـن کارآمـد نشـان دادن فرهنـگ غنی تشـیع، نا

بی اسـاس شـرق و غـرب را بـه جهانیـان ثابت کنند. 

ارتباط دائمی با خداوند متعال  

گام هــای مهــم در تربیــت و رســیدن بــه  شــناخت خــدا و نزدیک شــدن بــه او، از 

کــه بــدون آن، تعلیــم و تربیــت مفهــوم  مراحــل بــاالی انســانی اســت؛ بــه طــوری 

کــه تعلیــم و تربیــت بایــد  واقعــی خــود را نمی یابــد. امــام امــت؟حر؟ معتقــد بودنــد 

جهــت دار باشــد و جهــت آن هــم، ذات مقــدس بــاری تعالــی اســت. ایشــان 

کیــد داشــتند  بــه نقــش مهــم تقــوا و ارتبــاط دائمــی بــا خداونــد و عبــادت تأ

و عبــادت را ســکوی پــروازی جهــت نزدیک شــدن بــه خداونــد می دانســتند. 
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به  تقّیدی  آن چنان  امام  »حضرت  می گوید:  فردوسی پور  1  حجت االسام 

که یک نفر  که شاید برای بعضی ها این فکر پیش می آمد  عبادت داشتند 

این همه  با  ببرد،  بین  از  کلی  به  را  که می خواهد نظام شاهنشاهی  مسئول 

و شب زنده داری  به عبادت  را  بیشتر وقت خود  مشکات چگونه می تواند 

سپری کند.2  امام خمینی؟حر؟ در هر حالی که بودند، نماز شب را می خواندند. 

که هر  نمازهای شب و رازونیاز امام؟حر؟ در نیمه های شب چنان شدید بود 
گریه می کرد«.3 که در آن نزدیکی بود متوجه آن می شد و بی اختیار  فردی 

شهدای نوجوان هرچند هنوز به سن تکلیف نرسیده بودند، اما با تأسی به 

امام، در همان فضای جنگ و جهاد لحظه ای از یاد خدا غافل نمی شدند. 

در این میان، نماز بهترین راه ارتباط با خداوند بود که شهدای عزیز ما همواره 

و  شب زنده داری  وصف  در  امت؟حر؟  امام  چنان که  داشتند؛  اهتمام  آن  به 

برحق  ولّی  و  متعال  خداوند  پیشگاه  در  »ما  فرمودند:  رزمندگان  این  تهجد 

او، حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه افتخار می کنیم به سربازانی در جبهه و در 

که شب ها را در محراب عبادت و روزها را در مجاهدت در راه  پشت جبهه 
حق تعالی به سر می برند«. 4

1. وی عضو مجلس خبرگان رهبری، رئیس دیوان عدالت اداری، نماینده فردوس و طبس در دوره اول 
مجلس شورای اسامی و نماینده مردم مشهد در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسامی بوده است.

2 . سیره اخاقی تربیتی امام خمینی؟حر؟، علی اصغر الهامی نیا، زمزم هدایت، 1391، ص110.
3 . همان، ص118. 

4 . صحیفـه امـام، سـیدروح اهلل موسـوی خمینـی، مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی، تهـران، 
چـاپ سـوم، 1379ش، ج14، ص504.
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حجت االســام و المســلمین ســیدمحمد أنجوی نــژاد1 در مــورد اهتمــام یکــی 

از همرزمــان نوجوانــش بــه نمــاز شــب و عبــادت می گویــد: 

»من و حسن2 با هم عقد أخوت بسته بودیم و قرار گذاشتیم که در همه جای 

گــروه بچه هــای  جبهــه بــا هــم باشــیم. مــن دو ســال از او بزرگ تــر بــودم. مــا را در 

کارشــان شناســایی مناطــق دشــمن بــود، بردنــد.  کــه   اطاعــات عملیــات، 

ک عــراق می شــدیم تــا مناطــق  روزهــا اســتراحت می کردیــم و شــب ها وارد خــا

کنیــم. آن شــب طبــق معمــول بــه شناســایی رفتیــم.  مــورد نظــر را شناســایی 

کردیــم. بــرای این کــه مقــر  کمیــن3 بعثی هــا برخــورد  در حیــن شناســایی بــه 

و مــکان اســتقرار نیروهــای مــا لــو نــرود، بایســتی از بیراهــه فــرار می کردیــم؛ 

ــه مقــر خودمــان رســیدیم  ــد. وقتــی ب چــون بعثی هــا در حــال تعقیــب مــا بودن

نزدیکی هــای اذان صبــح بــود. حســابی خســته بودیــم. ســر و صورتمــان را 

ــه مــن  ــر ب ــه از خــواب بلنــد شــدم بچه هــای مق ک ــم. ظهــر  شســتیم و خوابیدی

کــه صبــح  گفتنــد: دیشــب چــه خبــر بــوده؟ گفتــم: چطــور مگــه؟ گفتنــد: شــما 

ــد  ــاز می خوان ــت دارد نم ــیده اس ــی رس ــا از وقت ــن آق ــن حس ــا ای ــد، ام خوابیدی

کارش را  کنــار حســن نشســتم و علــت  گریــه می کنــد. رفتــم  و بلنــد بلنــد 

گفــت:  کــردم  کــه چیــزی نمی گفــت. وقتــی از او خواهــش  کــردم. اولــش  ســؤال 

کانون فرهنگی ره پویان وصال در شیراز. 1 . سخنران و مسئول 
2 . شهید حسن دیزجی.

3 . َکمیـن نوعـی حملـه غافلگیرکننـده بـا اجـرای آتـش از مواضـع پنهـان علیـه سـتون های متحـرک یـا 
موقتـًا ثابت دشـمن اسـت.
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دیشــب دیروقــت بــه مقــر رســیدیم و مــن نمــاز شــبم قضــا شــده. دلــم بــرای 

کــرد بــه خوانــدن قضــای نمــاز شــب. او هــر شــب و  خــدا تنــگ شــده. و شــروع 
در هــر شــرایطی نمــاز شــب می خوانــد«.1

کـه حاج قاسـم سـلیمانی از او بـه عنـوان شـهید عـارف2  یکـی دیگـر از شـهدا، 

در  سـلیمانی  شـهید  کـه  اسـت  14سـاله ای  دانش آمـوز  نوجـوان  می کـرد،  یـاد 

مـورد ارتبـاط او بـا خـدا می گویـد: »حسـینعلی نمـاز را بـا صـوت حزیـن و دلـی 

که با خدا رفیق بود، رفیق  شکسـته می خواند. او از آن دسـته انسـان هایی بود 

اهلل بـود. شـهید حسـینعلی عالـی بـه خاطـر ارتبـاط دائمـی بـا خداونـد و نمـاز 

گفـت: مـن بـه مرحلـه ای  شـب، بـه درجـه یقیـن رسـیده بـود. او روزی بـه مـن 
کـه زمیـن بـا مـن حـرف می زنـد و می توانـم روی زمیـن راه نـروم«.3 رسـیده ام 

نماز اول وقت  

توجــه بــه نمــاز و بــه ویــژه نمــاز اول وقــت، نقــش بســزایی در رشــد و تعالــی 

انســان دارد. ایــن رشــد و تعالــی را می تــوان در شــهدا بــه زیبایــی دیــد.

جانبــاز بزرگــواری نقــل می کــرد: »در ســخت ترین لحظــات عملیــات دشــوار 

ــوان  ــد، نوج ی ــه می بار گلول ــر و  ــش تی ــمان آت ــن و آس ــه از زمی ک ــی  ــر، درحال خیب

1 . مصاحبه نویسنده با حجت االسام انجوی نژاد.
کـه در سـن 14سـالگی در عملیـات  24. شـهید حسـینعلی عالـی از اهالـی سیسـتان و بلوچسـتان بـود 

کربـای پنـج بـه درجـه رفیـع شـهادت رسـید.
3. برادر قاسم، ابوذر فروزان فر، انتشارات مهر امیرالمؤمنین؟ع؟، 1399، ص161.
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14ســاله ای1 از یــاد خــدا و ارتبــاط بــا او غافــل نمی شــد. شــب و روز مشــخص 

کــه ســرمان را  نبــود؛ چــه برســد بــه وقــت نمــاز. در آن لحظــات مــرگ و زندگــی 

یــم، مــن و یــک پیرمــرد شــصت- هفتاد ســاله  نمی توانســتیم از ســنگر بــاال بیاور

کوچــک بودیــم. ســاعت ها بــود نتوانســته بودیــم  و ایــن نوجــوان در یــک ســنگر 

حتی جابه جا شــویم. در آن وضعیت ســخت و مرگبار، آن نوجوان قمقمه اش 

گفــت:  گفتــم: چه می کنــی؟  گرفتــن. بــه او  کــرد بــه وضــو  را بیــرون آورد و شــروع 

کــه  گفتــم: االن؟ نمــاز اول وقــت  می خواهــم وضــو بگیــرم و نمــاز بخوانــم. 

ــرا  ــای م ــز حرف ه ــرد نی ــود. پیرم ــر ش ــت بهت ــن وضعی ک ــر  ــت، صب ــب نیس واج

کجاســت؟  گفــت: شــما حواســتان  کــرد. امــا نوجــوان برافروختــه شــد و  تأییــد 

کــه مــا بــرای نمــاز می جنگیــم. مگــر امــام حســین؟ع؟ بیــن  مگــر یادتــان رفتــه 

تیرهــای دشــمن نمــاز اول وقــت نخوانــد؟! مــا هــم آمده ایــم بــرای نمــاز، نبایــد 
نمــاز بــه تأخیــر بیافتــد. ســپس بــه نمــاز ایســتاد و نمــاز اول وقــت خوانــد«. 2

از چندیـن جلسـه مناظـره و بحـث  أثرگـذاری همیـن نمـاز اول وقـت  گاهـی 

کـه ایـران و عـراق درگیـر جنـگ نظامـی بودنـد،  بیشـتر اسـت. در همـان زمانـی 

داشـت.  جریـان  مبـارزه ای  عـراق  و  ایـران  تیـم  دو  بیـن  هـم  فوتبـال  زمیـن  در 

یـخ  مسـابقات آسـیایی نپـال بـود و ایـران یکـی از بهتریـن تیم هـای جوانـان تار

عاشـوری،  قلعه نویـی،  مجـد،  رضایـی  شـهید  از  تیمشـان  داشـت.  را  خـود 

1 . شهید نوجوان گشتاسب گشتاسبی.
2. به نقل از جانباز سرافراز مرحوم حاج عسکر آبیار.
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امیـد  فوتبـال(،  فدراسـیون  سـابق  کل  )دبیـر  اسـدی  قنبرپـور،  نامجومطلـق، 

کـه االن در فوتبـال هسـتند و  کامیـاب و...  هرنـدی، جـال بشـرزاد، مرفـاوی، 

بـه عنـوان مربـی یـا مدیـر فعالیـت می کنند، تشـکیل شـده بود. ایـن تیم خیلی 

خـوب بـود و عربسـتان، کـره شـمالی و قطـر را شکسـت داد و بـه عنـوان تیم اول 

کردنـد. مـا بـا  کـرد. آن هـا در نیمه نهایـی بـه عـراق برخـورد  گـروه خـود صعـود  از 

کـه بـا یکدیگـر  کشـور ایـن بـود  عـراق جنـگ داشـتیم و طبیعتـًا سیاسـت های 

کار روحـی و روانـی و تبلیغاتـی بـرای جمهـوری  بـازی نکننـد. ایرانی هـا یـک 

اسـامی انجـام دادنـد. بازی هـا هنـگام ظهـر برگـزار می شـد. ازایـن رو تیـم ایـران 

تیـم عـراق، در  بـا  بـازی  بـه  جـای  بـه پیشـنهاد شـهید مهـدی رضایـی مجـد 

یکنان ایران بسـیار  وسـط زمیـن نمـاز جماعـت برپـا کردنـد. ایـن کار زیبـای باز

گرفـت. عکـس ایـن اتفاق  مـورد توجـه دوربین هـا و روزنامه هـای خارجـی قـرار 

اربابـی  مهـدی  آقـای  کـه  اسـت  موجـود 

او  سـر  پشـت  هـم  بقیـه  و  ایسـتاده  جلـو 

شـهید  هـم  را  تکبیـر  و  اذان  ایسـتاده اند. 
گفـت.1 مهـدی رضایـی مجـد 

1. گفت وگوی اختصاصی برادر شهید رضایی مجد با خبرگزاری ایسکا نیوز،
.https://b2n.ir/y21990  :4/7/1396 



  تبیین	کلی	بیانیه	گام	دوم	انقالب	اسالمی	)تبیین	کلی	بیانیه	گام	دوم	انقالب	اسالمی	)22((

مقدمه  

فرزانــه  رهبــر  ایــران،  اســامی  کبیــر  انقــاب  پیــروزی  ســالگرد  چهلمیــن  در 

گام دوم انقــاب« صــادر  انقــاب اســامی بیانیــه ای مهــم بــا عنــوان »بیانیــه 

کردنــد. ایشــان در ایــن بیانیــه بــه تبییــن دســتاوردهای شــگرف چهــار دهــه  

بــه  اساســی  توصیه هایــی  روشــن  راه  ایــن  ادامــه  بــرای  و  پرداختنــد  گذشــته 

منظــور »جهــادی بــزرگ بــرای ســاختن ایــران اســامی بــزرگ« ارائــه فرمودنــد.

گام  کــه بارهــا در ایــن بیانیــه اشــاره شــده، مخاطــب اصلــی حرکــت  همان گونــه 

دوم انقــاب، جوانــان امــروز و جوانــان فــردای ایــن مرزوبــوم )کــه دانش آمــوزان 

بــرای  امــروز  نوجــوان  آماده ســازی  و  تربیــت  هســتند.  می باشــند(  امــروز 

یــت اســام نــاب، قطعــًا بــر عهــده مبلغــان و مربیــان  تمدن ســازی بــا محور

کــه در  گذشــته  کــه بــا دانش آمــوزان ســروکار دارنــد. در مقالــه  جوانــی اســت 

گام دوم انقالب  موضوع اصلی: تبیین و توضیح بیانیه 

گام دوم انقالب اسالمی  موضوع فرعی: سیر محتوایی و شبکه مفهومی بیانیه 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

کوتاه  قالب: مقاله 

علی ترسلی� مدت زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه
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ماهنامــه ســفیر امیــن )شــماره 2، مــرداد1400( منتشــر شــد، بــه تبییــن چارچوب 

گام دوم انقــاب اســامی بــا دیگــر بیانــات  گام دوم، تمایــز بیانیــه  کلــی بیانیــه 

اســناد  میــان  گام دوم در  بیانیــه  انقــاب؟ظفح؟، جایــگاه  رهبــر معظــم  آثــار  و 

باالدســتی و مراحــل تمدن ســازی پرداختیــم.

سیر  به  معرفتی،  و  بینشی  ُبعد  ارتقای  هدف  با  داریم  سعی  مقاله  این  در 

غ و مربی بتواند به درستی 
ّ
محتوایی و شبکه مفهومی بیانیه بپردازیم تا مبل

جوان آینده کشور را در چارچوب نقشه راه حرکت گام دوم انقاب تربیت کند.

گام دوم انقاب اسامی  دانلودمتن بیانیۀ 

سیر محتوایی و شبکه مفهومی بیانیه گام دوم انقالب  

گام دوم به هفت بخش تقسیم می شود: سیر محتوایی بیانیه 

بخش اول: اصول، مبانی و ویژگی های انقالب اسالمی 
کنــون محــور فــراز اول ایــن بیانیــه اســت و  حفــظ آرمان هــای انقــاب از ابتــدا تا

کــرد و ادامــه داد و نســلی  کــه آغــاز  در پایــان ایــن مطلــع، رهبــر انقــاب بــر نســلی 
کــه ابتــدای حرکــت اســت درود می فرســتد.1

کـه اینـک وارد  کـرد و ادامـه داد و بـر نسـلی  کـه آغـاز  1. درودی از اعمـاق دل بـر ایـن مّلـت؛ بـر نسـلی 
گام دوم انقـاب اسـامی( فراینـد بـزرگ و جهانـِی چهـل سـال دوم می شـود. )بیانیـه 
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کرامــت و  بنابرایــن نســل جــوان و نوجــوان بایــد نســبت بــه حفــظ آرمان هــا، 

اصالــت شــعارهای انقــاب حساســیت داشــته باشــند تــا در ادامــه مســیر 

مربیــان  و  مبلغــان  رســالت  اولیــن  پــس  نشــود.  دگرگونــی  دچــار  انقــاب 

کــه نوجوانــان را بــا آرمان هــا و شــعارهای انقــاب  دانش آمــوزی ایــن اســت 

آشــنا، و بــا تبییــن صحیــح مبانــی انقــاب، آنــان را بــه حراســت تمــام عیــار از 

انقــاب معتقــد نماینــد.

در ادامــه، رهبــر معظــم انقــاب؟ظفح؟ بــه تبییــن مبانــی اندیشــه ای ظهــور انقــاب 

در عرصــه سیاســی جهــان، شــعارهای جهانــی انقــاب اســامی و نظریــه نظــام 

ــغ 
ّ
کــه مبل گفــت این هــا همــان مــواردی اســت  کــه می تــوان  انقابــی می پــردازد 

کنــد. بایــد نســل جدیــد را بــا آن هــا آشــنا 

و  اســامی  جمهــوری  نظــام  موضــوع  انقــاب،  بــه  مربــوط  فرازهــای  از  پــس 

کــه  کــه بایــد بــه آن می رســیده و واقعیت هایــی  کــه میــان بایدهایــی  فاصلــه ای 

موجــود اســت، بیــان شــده. ویژگی هــای انقــاب و جمهــوری اســامی نیــز در 

ایــن فــراز آمــده اســت؛ از جملــه: زنــده و بــااراده بــودن، منعطــف بــودن، متحجر 

نبــودن، پایبنــدی بــه اصــول، مرزبنــدی بــا دشــمنان، چرایــی و چگونگــی 

گذشــت، نــه خونریــز و بی رحــم و مــردد و  مانــدن قدرتمنــد )امــا مهربــان و با

منفعــل(، صریــح و شــجاع در برابــر زورگویــان و مدافــع مظلومــان.
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بخش دوم: مروری از گذشته به امروز انقالب 
زندگــی  از  جدیــدی  فصــل  آغــاز  »در  اینکــه  بیــان  بــا  بیانیــه  دوم  بخــش 

کــه رهبــر انقــاب از  جمهــوری اســامی هســتیم« آغــاز می شــود. اولیــن چیــزی 

گرفتــن  گذشــته و درس  نســل جــوان و نوجــوان می خواهــد، شــناخت درســت 

»عزیــزان،  می فرماینــد:  آینــده  نســل  بــه  خطــاب  ایشــان  تجربه هاســت.  از 

گــوش ســپردن بــه تجربــه  دیگــران نمی تــوان  نادانســته ها را جــز بــا تجربــه  خــود یــا 

دانســت. بســیاری از آن چــه را مــا دیــده و آزموده ایــم، نســل شــما هنــوز نیازمــوده 

و ندیــده اســت. مــا دیده ایــم و شــما خواهیــد دیــد«.1 پــس دومیــن رســالت 

گذشــته، بــرای  مبلغــان و مربیــان تبییــن درســت و صحیــح و بــدون تحریــف 

گرفتــن در  نســل جدیــد و نیــز بیــان تجربه هــای موفــق بــرای آنــان جهــت عبــرت 

ــر اســت. راســتای ســاختن آینــده ای بهت

ســپس رهبــر معظــم انقــاب؟ظفح؟ از نقطــه شــروع انقــاب )کــه از نقطــه صفــر بــود( 

کــه هــم، همــه چیــز علیــه مــا بــود و هــم هیــچ تجربــه ای از حکومــت  می گوینــد 

یــت و  پــس از انقــاب نبــود و نخســتین درخشــش انقــاب، ترکیــب جمهور

اســامیت بود. ظهور انقاب اســامی مســتقل و آزاده، پس از حذف شــوروی، 

کــه پدیــده برجســته  تقابــل دوگانــه جدیــد اســام و اســتکبار را شــکل داد 

گام دوم انقاب اسامی. 1. بیانیۀ 
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کــه جهــان  جهــان معاصــر شــد. ایشــان بــا اشــاره بــه مشــکات طاقت فرســایی 

کــرد، عامــل عــزت و پیشــرفت ایــران  ــرای انقــاب و اســام ایجــاد  اســتکبار ب

در همــه عرصه هــای مدیریــت جهــادی را ایمــان اســامی و اعتقــاد بــه اصــل 

ــرای  ــوان ســومین رســالت مبلغــان ب »مــا می توانیــم« برشــمردند.1 ازایــن رو می ت

تربیــت نســل جــوان را تربیــت مدیرانــی جهــادی بــا ایمــان عمیــق اســامی، 

ــاور و معتقــد بــه اصــل »مــا می توانیــم« دانســت. خودب

بخش سوم: برکات و دستاوردهای انقالب 
در ایـن بخـش، رهبـر عزیـز انقاب به بـرکات بزرگ انقاب اسـامی می پردازند 

کـه عبارتند از:

1 ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران؛

2 عرصه علم و فناوری که موتور پیشران کشور است و ایجاد زیرساخت های 

حیاتی و اقتصادی و عمرانی؛

3 به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی؛

4 ارتقای شگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم؛

1. مدیریت هـای جهـادی- الهام گرفتـه از ایمـان اسـامی و اعتقـاد بـه اصـل »مـا می توانیـم«، کـه امـام 
بزرگـوار بـه همـه مـا آموخـت- ایـران را به عـزت و پیشـرفت در همـه  عرصه هـا رسـانید. )بیانیه گام 

دوم انقـاب اسـامی(
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کشور؛ کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی  کردن  5 سنگین 

6 افزایش چشم گیر معنویت و اخاق در فضای عمومی جامعه؛

7 ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان.

کوشــید.  همــواره بایــد بــرای حفــظ و ثبــات ایــن بــرکات در ادامــه راه انقــاب 

برخــی از ایــن بــرکات و محورهــا بایــد بــرای نوجــوان امــروز ســرلوحه عمــل 

گیــری دانــش، شــرکت در خدمت رســانی بــه  باشــد؛ مثــل: علم آمــوزی و فرا

ــه دســت آوردن بینــش سیاســی صحیــح و تقویــت بعــد معنویــت و  مــردم، ب

اخــاق و... ازایــن رو چهارمیــن رســالت مبلــغ و مربــی، تربیــت نســل جــوان بــر 

اســاس ایــن محورهاســت.

بخش چهارم: کم کاری ها و چالش های انقالب 
در بخــش چهــارم، حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای؟ظفح؟ بــا مــروری بــر 

تــاش چهل ســالۀ انقــاب، عامــل نرســیدن بــه دســتاوردهای بیشــتر و عقــب 

بی توجهــی  را  کنونــی  مشــکات  عامــل  نیــز  و  بــزرگ  آرمان هــای  از  مانــدن 

بــه شــعارهای انقــاب و غفلــت از جریــان انقابــی دانســتند. مــا در بخــش 

حیــث  از  اینجــا  در  و  پرداختیــم  موضــوع  ایــن  بــه  آرمانــی  حیــث  از  اول، 

آسیب شناســی انقــاب و اهمیــت آن )کــه رســالِت اول مربیــان و مبلغــان 

یــم.  آن می پرداز بــه  اســت(  دانش آمــوزی 
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بــا  انقــاب  کــه  چالش هــای  معنــادار  تفــاوت  بیــان  بــه  ادامــه  در  ایشــان 

کار خــود داشــته اســت بــا چالش هــای امــروز پرداختــه  مســتکبران در آغــاز 

ــم  ی گذشــته تعطیلــی ســفارت های رژ ــد؛ این کــه در  کرده ان و آن هــا را مقایســه 

صهیونیســتی و آمریــکا چالــش بــا آمریــکا بــود و امــروز اخــراج آمریــکا از منطقــه 

گــر  گذشــته ا یــم صهیونیســتی؛ در  غــرب آســیا و حضــور ایــران در مرزهــای رژ

خریــد تســلیحات ابتدایــی بــرای ایــران چالــش بــود، امــروز انتقــال ســاح های 

پیشــرفته ایــران بــه محــور مقاومــت چالــش مســتکبران بــا ماســت و... .

که »راه طی شده فقط قطعه ای از  نکته حائز اهمیت در این بخش این است 

مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان های بلند جمهوری اسامی است«.1 رهبری؟ظفح؟ 

جوانان و نسل جدید را به همت، هوشیاری، سرعت عمل و ابتکار در همه 

کردند و از آنان خواستند با نگاه انقابی، روحیه  عرصه ها و میدان ها دعوت 

کامل نظام پیشرفته اسامی  انقابی و عمل جهادی، ایران عزیز را به الگوی 

کردن و  برسانند. بنابراین رسالت پنجم مبلغان و مربیان دانش آموزی، آشنا 

تربیت نسل جدید با نگاه انقابی، روحیه انقابی و عمل جهادی است.

گام دوم انقاب. 1. بیانیه 
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بخش پنجم: فرصت ها و ظرفیت های انقالب 
کارآمــد، بــا زیربنــای عمیــق و  در ایــن بخــش، از نیــروی انســانی مســتعد و 

کشــور، نــام  اصیــل ایمانــی و دینــی، بــه عنــوان مهم تریــن ظرفیــت امیدبخــش 

کشــور، بــا هیــچ  بــرده شــده اســت. نیــروی انســانی بــه منزلــه ثروتــی عظیــم بــرای 

کشــور هــم  ــات مــادی  ــل مقایســه نیســت؛ هرچنــد امکان اندوختــۀ  مــادی قاب

کــه بســیاری از آن دســت نخــورده مانــده اســت.  فهرســتی طوالنــی دارد 

ــن  ــان مؤم ــان و نوجوان ــش از جوان ــن بخ ــان ای ــاب؟ظفح؟ در پای ــم انق ــر معظ رهب

گذشــته و نیــز ظرفیت هــای  ــرداری از دســتاوردهای  ــر بهره ب خواســته اســت ب

کشــور ارتقــا یابــد. بنابرایــن رســالت  کننــد تــا پیشــرفت  استفاده نشــده تمرکــز 

و  فرصت هــا  بــا  را  نوجوانــان  بایــد  کــه  اســت  ایــن  مبلــغ  و  معلــم  ششــم 

و  امیــد  موجــب  هــم  خــود  کــه  کنــد  آشــنا  کشــورمان  فــراوان  ظرفیت هــای 

بــرای  بــرای حرکــت و بهره بــرداری  دلگرمــی، و هــم موجــب ایجــاد انگیــزه 

کشــور بــه قله هــای پیشــرفت اســت. رســاندن 

بخش ششم: رویکرد و نگرش خوش بینانه به آینده 
در ایــن بخــش، رهبــر معظــم انقــاب؟ظفح؟ بــه امیــد و نــگاه خوش بینانــه بــه 

کلیــد اساســی همــه قفل هــا می داننــد؛ البتــه  آینــده توصیــه می کننــد و آن را 

کیــد می فرماینــد. ایشــان  ــه واقعیت هــای عینــی را تأ امیــد صــادق و متکــی ب
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بــا توجــه بــه برنامــه همیشــگی رســانه های دشــمن، مبنــی بــر انتشــار خبرهــای 

ــردن  ک ــان  ــا، پنه ــان دادن واقعیت ه ــه  نش ــه، وارون ــای مغرضان دروغ، تحلیل ه

کوچــک نشــان دادن  کوچــک و  کــردن عیــوب  ــزرگ  جلوه هــای امیدبخــش، ب

یــا انــکار محّســنات بــزرگ بــرای مأیوس ســازی مــردم و حتــی مســئوالن، از 

جوانــان می خواهنــد ایــن محاصــرۀ تبلیغاتــی را بشــکنند. 

کــه در  بنابرایــن رســالت بعــدی مبلغــان و مربیــان دانش آمــوزی ایــن اســت 

نونهــاالن و نوجوانــان، نهــال امیــد بــه آینــده را پــرورش دهنــد و تــرس و ناامیــدی 

را از آنــان دور کننــد تــا بتواننــد به ســوی آینده خیز بردارند و حماســه بیافرینند. 

ایــن رســالت، از نــگاه رهبــری، نخســتین و ریشــه ای ترین جهــاد اســت.

بخش هفتم: محورهای توصیه ای تمدن ساز  
در این بخش، رهبر معظم انقاب؟ظفح؟ هفت محور توصیه ای برای تمدن سازی 

بیان می کنند که به ترتیب عبارتند از: 

1 علم و پژوهش؛

2 معنویت و اخاق؛

3 اقتصاد؛

4 عدالت و مبارزه با فساد؛
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5 استقال و آزادی؛

6 عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن؛

7 سبک زندگی. 

در هـر کـدام از ایـن محورهـا نـکات محتوایـی و متنـی بسـیاری اسـت کـه چون 

پرداختـن بـه آنهـا در این نوشـتار نمی گنجد، در مقاله بعدی بـه آن می پردازیم. 

کــه در ســیر محتوایــی طی شــده  در این جــا فقــط بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنیــم 

ایــن  تمدنــی  توصیــه ای  بــا محورهــای  انقــاب، ســه محــور  برکت هــای  در 

بخــش مشــترک اســت و رهبــر معظــم انقــاب؟ظفح؟ در محورهــای تمدنــی بــه 

ــت.  ــده اس ــور ش ــه مح ــن س ــی ای ــل و تعال ــتار تکمی ــر خواس ــوی دیگ نح

این سه محور عبارت است از: 

1 پیشرفت های علمی و فناوری؛ 

کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی؛ 2 سنگین شدن 

3 افزایش چشمگیر معنویت و اخاق در فضای عمومی جامعه. 

کنونی چهار مورد از برکت های هفت گانه  بنابراین می توان گفت در وضعیت 

کـه رهبـری در محورهـای  انقـاب در حـد ایـده آل اسـت؛ ولـی سـه مـورد دیگـر 

توصیـه ای تمدنـی نیـز تکـرار کردنـد، هرچند نسـبت به پیش از انقاب، رشـد و 

پیشـرفت خوبـی داشـته لکـن هنوز تا نقطـه ایده آل فاصلـه دارد.
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ــا  ــاب ب ــس از انق ــور پ کش ــاوری  ــی و فن ــرفت علم ــد و پیش ــد رش 1 هرچن

پیــش از انقــاب قابــل مقایســه نیســت، ولــی تــا رســیدن بــه مرجعیــت 

ــم.  ی علمــی و قله شــدن، فاصلــه دار

کشـور بـه  2 در محـور عدالـت نیـز هرچنـد در تقسـیم امکانـات عمومـی 

همه نقاط کشـور بی نظیر بودیم، ولی در مبارزه با فسـاد عقب هسـتیم. 

ازایـن رو یکـی از محورهـای توصیـه ای تمدن سـاز، عدالـت و مبـارزه بـا 

فسـاد اسـت کـه مبـارزه بـا فسـاد عطـف به عدالت شـده اسـت. 

ــز هرچنــد افزایــش چشــمگیری ایجــاد  ــت و اخــاق نی 3 در محــور معنوی

یــم.  شــده اســت، ولــی بــا الگوســازی تمدنــی فاصلــه دار

روابـط  و  عـزت  آزادی،  و  اسـتقال  اقتصـاد،  محـور  چهـار  بـا  محـور  سـه  ایـن 

خارجی و مرزبندی با دشـمن و سـبک زندگی در محورهای تمدنی بیان شـده 

اسـت کـه در چهـار محـور بعـدی بایـد کار جدی تـر و جدیـدی صـورت بگیـرد.

کلیدواژه هــای اصلــی و  در مقالــه بعــدی بــه محورهــای تمدن ســاز و برخــی 

ــاءاهلل ــت. ان ش ــم پرداخ ــاب خواهی گام دوم انق ــه  ــدی بیانی کلی

ادامه دارد...





  مهارت	های آغازین ارتباط	با	دانش	آموزانمهارت	های آغازین ارتباط	با	دانش	آموزان	)بخش	دوم(	)بخش	دوم(

اشاره  

گذشــتۀ »ســفیر امین«، بــه اولیــن بخــش از مبحــث »مهارت هــای  در شــمارۀ 

ارتبــاط  ابتــدای  در  گشــاده رویی  و  زدن  لبخنــد  یعنــی  ارتبــاط«؛  آغازیــن 

پرداختیــم؛ در ایــن شــماره بــه مــوارد دیگــر از روش هــای ارتبــاط بــا دانــش آمــوزان 

کــردن و دســت دادن« اشــاره می شــود:  یعنــی »ســام 

سالم کردن  

و  مؤثــر  ارتبــاط  یــک  ایجــاد  بــرای  آغازیــن  مــوارد  جملــه  از  ســام کردن، 

ــه  ــزد و ب ــر می انگی ــوز را ب ــت دانش آم ــف مثب ــرا عواط ــت؛ زی ــش اس رضایت بخ

موضوع اصلی: روش های ارتباط با دانش آموزان 

موضوع فرعی: سالم کردن و دست دادن 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

کوتاه  قالب: مقاله 

محمد اسماعیلی مبارکه� مدت زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
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کمــک می کنــد و بــرای او فضایــی آرامش بخــش و  تســهیل در ایجــاد رابطــه 

فاقــد هرگونــه اضطــراب فراهــم مــی آورد. امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می فرماینــد: 

ــاِم؛ 1 هر واردشــونده ای حیرت ]و سرگشــتگی ای[  ِ َداِخٍل َدْهَشــٌة َفابَدُؤوا ِبالّسَ
ّ

»ِلُکل

دارد، پــس آغــاز بــه ســام کنیــد.« 

کنــد، از خودبزرگ بینــی و تکّبــر بــه  کــس بــا ســام ارتبــاط را آغــاز  هم چنیــن هــر 

ــاِم َبــِریٌء ِمــَن الِکبــِر؛ 2 آغازگــر  دور اســت. پیامبــر؟ص؟ می فرماینــد: »البــاِدُئ ِبالّسَ

ســام، از تکبــر و خودبــزرگ بینــی بــه دور اســت.«

بــا  دیــدار  هنــگام  مســلمان  بــرادر  بــه  ســام دادن  دینــی،  آموزه هــای  در 

هــم، از حقــوق متقابــل مســلمانان بــر یکدیگــر دانســته شــده اســت. امــام 

َم  ِ
ّ
ْن ُیَســل

َ
ــّقِ أ َ

ْ
ل

َ
ْســِلِم ِمــَن ا ُ  أِخیــِه الْ

َ
ُمْســِلِم َعــىل

ْ
صــادق؟ع؟ می فرماینــد: »ِلل

کــه هنــگام  ِقَیــُه؛ 3 از حقــوق مســلمان بــر بــرادر مســلمانش ایــن اســت 
َ
ْیــِه ِإَذا ل

َ
َعل

کنــد.« ماقــات بــه او ســام 

1. غـرر الحکـم و درر الکلـم، عبدالواحـد آمـدی، دفتـر تبلیغـات اسـامی، قـم، چـاپ دوم، 1410ق، ص 
541، ح 7314.

2. کنـز العمـال فـی سـنن األقـوال و األفعـال، متقـی هنـدی بکـری حیانـی، مؤسسـۀ الرسـالة، چـاپ 
.25265 ح  1401ق،  پنجـم، 

کلینــی، دارالحدیــث، قــم، چــاپ اول، 1429ق، ج 2، ص  3. الکافــی، ابــو جعفــر محمــد بــن یعقــوب 
.171
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نکاتی در باب سالم کردن 
کــه در  ســام کردن، امــری ســاده بــه نظــر می رســد؛ امــا دارای نکاتــی ریــز اســت 

صــورت رعایــت آن هــا، می توانــد اثــر بیش تــری در ایجــاد ارتبــاط بــا دانش آمــوز 

داشــته باشــد. اهــّم ایــن نــکات عبارتنــد از: 

کــردن پیش قــدم باشــیم؛ زیــرا ایــن عمــل در ذهــن  1 همیشــه در ســام 

مخاطــب باقــی می مانــد و نشــان بزرگــواری ماســت؛ 

کــرده، بــا لبخنــد بــه  کــردن، بــه چهــرۀ مخاطــب نــگاه  2 هنــگام ســام 

یــم؛ زیــرا ســام همــراه بــا لبخنــد، در ذهــن طــرف  اســتقبال ایشــان برو

کــودک  مقابــل مانــدگار می شــود و ایــن مانــدگاری، وقتــی مخاطــب مــا 

یــا نوجــوان باشــد، جّدی تــر خواهــد شــد؛ 

کاس یــا جمــع دانش آمــوزان وارد می شــویم، بــا صــدای رســا  3 وقتــی بــه 

کنیــم؛  بــه همــه ســام 

مشــغول  و  کــرده  خلــوت  گوشــه ای  در  دانش آمــوزان  از  گروهــی  گــر  ا  4

کنــار ایشــان توقــف  ــا یکدیگــر هســتند، پــس از ســام، در  صحبــت ب

نداشــته باشــیم، مگــر از مــا دعــوت شــود تــا بــه جمــع ایشــان بپیوندیــم؛ 

کنیــم،  5 در اردو هــا، هــرگاه وارد اتوبــوس می شــویم، بهتــر اســت ســام 

کوتاهــی ایــن رفــت و آمــد انجــام شــود؛  هرچنــد در بــازۀ زمانــی 
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و...  اهلل  یا  نباشید، چطورید،  از عبارات: خسته  کردن،  به جای سام   6

هم چنین  ندارند؛  را  سام  معنای  جمات  این  زیرا  نکنیم؛  استفاده 

عباراتی مانند: »خسته نباشید« با بار معنایی منفی همراه است، پس 

بعد از سام کردن می توان به جای کلمات این چنینی، از تعابیری مثبت 

و انرژی بخش مانند: »خدا قّوت، خدا یار و یاورت و... « استفاده کرد؛ 

کــردن از واژه هــای اصیــل آن بــه صــورت فارســی یــا عربــی  7 در ســام 

کنیــم و بــه هیــچ عنــوان بــه جــای حرکــت زبــان، ســر  صحیــح اســتفاده 

را بــه عامــت ســام تــکان ندهیــم؛ 

8 پس از سام کردن، بسیار کوتاه حال طرف مقابل را بپرسیم و اجازه دهیم 

تا وی نیز پاسخ دهد؛ سام و احوال پرسی نیازمند زمانی طوالنی نیست؛ 

9 سن و جنس مخاطب در نحوۀ سام کردن أثرگذار است؛ برای مخاطب 

ابتدایی، سامی گرم، مهربان و همراه با نرمی مناسب است که می تواند 

همراه با کمی نوازش باشد، در حالی که برای مخاطب نوجوان و جوان 

در متوسطه، باید به صورت رسمی تر و کمی دوستانه باشد؛ 

ــد و  ــت نماین ــا دق ــه خانم ه ــردن ب ک ــام  ــت در س ــر اس ــرد بهت ــان م غ
ّ
10 مبل

کننــد  کــه ســن باالیــی دارنــد، ســام  تنهــا بــه مدیــر، مــادران و معلمانــی 

کــردن بــه دختــران و خانم هــای جوان تــر پیش قــدم نشــوند.  و در ســام 
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کــه توقــف بیــش از حــد و طوالنــی بــه هنــگام ســام  کــرد  نبایــد فرامــوش 

ــز پســندیده نیســت؛ 1  ــر نی ــا دانش آمــوزان دخت و احوال پرســی ب

کــردن تأثیرگــذار اســت.  گفتگــو و ارتبــاط نیــز در نــوع ســام  11 فضــای 

کاس بــا  کــردن بــه دانش آمــوزان در مدرســه و  بــرای مثــال، نــوع ســام 

نــوع ســام در اردو و ســالن ورزشــی متفــاوت اســت )ســام در مدرســه 

کنتــرل  ــا در  ــا طمأنینــه و آرامــش باشــد ت کاس بهتــر اســت همــراه ب و 

کــه در اردو بهتــر اســت  کاس و تأثیرگــذاری، مؤثرتــر باشــد، در حالــی 

ــرژی و نشــاط باشــد(.  سرشــار از ان

دست دادن  

دســت دادن أثــرات شــگفت انگیزی دارد و موجــب ایجــاد ارتباطــات مؤثــر 

فــردی می شــود. مصافحه شــکل تکامل یافتــه ای از ارتباطات غیرکامی اســت 

گــر با کســی  کــه مــا صمیمیــت و عاقــۀ خــود را بــا آن ابــراز می کنیــم و بــر عکــس، ا

َم َو َکاَن 
َ

ـا َسـاِء َو َیـْرُدْدَن َعَلْیـِه الّسَ ُم َعَلـی الّنِ ِبـی َعْبـِداهلِل؟ع؟ َقـاَل َکاَن َرُسـوُل اهلِل؟ص؟ ُیَسـّلِ
َ
1. »َعـْن أ

ْن 
َ
ُف أ َتَخّوَ

َ
ِة ِمْنُهّنَ َو َیُقوُل أ ـاّبَ

َ
َم َعَلی الّش ْن ُیَسـّلِ

َ
َسـاِء َو َکاَن َیْکَرُه أ ُم َعَلی الّنِ ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن؟ع؟ ُیَسـّلِ

َ
أ

ْجِر؛ رسـول خدا؟ص؟ به زن ها سـام می کرد و 
َ ْ
ْطُلـُب ِمـَن األ

َ
ـا أ ْکَثـُر ِمّمَ

َ
ُیْعِجَبِنـی َصْوُتَهـا َفَیْدُخـَل َعَلـّیَ أ

کـه بـه زن هـا سـام می کـرد؛ ولـی خـوش  جوابـش را می دادنـد و شـیوۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ایـن بـود 
کنـد و می فرمـود: می ترسـم آوازش مـرا خـوش آیـد و زیادتـر از  نداشـت بـه زن هـای جـوان سـام 

کـه می جویـم )گنـاه( بـه مـن رسـد.« الکافـی، کلینـی، اسـامیه، تهـران، ج 2، ص 648. اجـری 
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کــدورت و دشــمنی داشــته باشــیم، از دســت دادن بــا او پرهیــز می نماییــم. ایــن 

دســتور مقــدس و پــر برکــت اســام، در تحکیــم رابطه هــاى دوســتی و اخــوت، 

بیــن مربــی و متربــی ثمربخــش اســت. 

َما َو َکاَن  ُبُ اَتــْت ُذُنو َ ِن َفَتَصاَفَحــا تَ
َ
ُجــا لّرَ

َ
َق ا

َ
رســول خدا؟ص؟می فرماینــد: »ِإَذا َتــا

 ِبَصاِحِبــِه؛1 زمانــی کــه دو نفــر بــا هــم ماقــات می کننــد 
ً
ــا ِبْشــرا ْکَثَرُهَ

َ
هّلِل أ

َ
 ا

َ
َمــا ِإل ُبُ ْقَر

َ
أ

کســی بــه  گناهانشــان می ریــزد و از آن دو نفــر، آن  و بــا یکدیگــر دســت می دهنــد، 

خــدا نزدیک تــر اســت کــه نســبت بــه دیگــری تبســم بیش تــری داشــته باشــد.«

نکاتی در زمینۀ دست دادن 

1 بــرای ادای احتــرام بــه اســتادان و پیشکســوتان بکوشــیم و در آن لحظــه 

مقــداری بــدن خــود را بــه طــرف جلــو ببریــم و بــا خــم نمــودن ســر خــود، 

از ارتبــاط چشــمی کم نماییــم؛ 

2 بــرای تفهیــم پیــام هم دلــی، توصیــه می شــود دســت طــرف مقابــل را بــه 

گــر دســت  کــه او دســت مــا را فشــار می دهــد، فشــار دهیــم. ا انــدازه ای 

ط 
ّ
کــه مــا تســل یم، بــدان معنــی اســت  طــرف مقابــل را محکم تــر بفشــار

1. عوالـی اللئالـی العزیـز فـی االحادیـث الدینیـة، ابـن ابـی الجمهـور احسـایی، دار سّیدالشـهداء للنشـر، 
قـم، 1405ق، ج 1، ص 435.
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کــه مــا بــا دســت دادن  یــم در حالــی  ط شــدن بــه او را دار
ّ
و یــا قصــد مســل

کنیــم؛  می خواهیــم عشــق و محبــت خــود را بــه دانش آمــوز منتقــل 

بـا روحیـۀ اجتماعـی و اعتمـاد بـه نفـس، بـا دسـت  غـان و مربیـان 
ّ
3 مبل

کـودکان  دادن محبت آمیـز می تواننـد دل هـای دانش آمـوزان )بـه ویـژه 

کننـد، پـس  را مجـذوب خـود  آنـان  و  نـرم  را  ابتدایـی(  و دانش آمـوزان 

آن هـا  بـا  و  بفشـاریم  آرامـی  بـه  را  دستانشـان  داده،  دسـت  آن هـا  بـه 

احوال پرسـی کنیـم. بـا ایـن کار بـه آن هـا اعتمـاد بـه نفس می دهیـم و تا 

مانـد؛  یـک روحانـی مهربـان خواهیـم  بـه عنـوان  مدت هـا در خاطرشـان 

4 مصافحۀ طوالنی و باال و پایین بردن مکرر دست، به خصوص اگر فرد 

مقابل سال خورده و شخصیتی محترم باشد )مانند برخی از معلمان و 

والدین دانش آموزان( صحیح نیست. در هنگام مصافحه با افراد دارای 

احترام، توصیه می شود از گرفتن بازو یا لمس بدن آن ها اجتناب کنیم؛ 

با  تازه  که  کسی  با  برخورد  اولین  در  که  باشیم  داشته  یاد  به  همیشه   5

کوتاه باشد. در غیر این صورت،  ی آشنا می شویم، دست دادن ما  و

که در دام ما افتاده است  این احساس به طرف مقابل القا می گردد 

و  با حالت شاداب  یم. هم چنین،  را نگه دار او  زور  به  و می خواهیم 

سرزنده به دانش آموزان دست بدهیم و در همه حال خنده رو باشیم. 
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که با حالت بی حال و سست دست می دهند، حامل پیام  افرادی 

که مخاطب این حس را به خوبی درک می کند؛  بی تفاوتی هستند 

ــت  ــر اس ــس بهت ــت، پ ــت اس ــک دس ــا ی ــه ب ــردم، مصافح ــن م ــرف بی 6 ع

کســی دو دســتی، دســت ندهیــم. معمــواًل دو دســتی دســت دادن  بــا 

گــر فــردی بــا هــر دو دســت بــه  در نمازهــای جماعــت مرســوم اســت. ا

کــه  شــما دســت می دهــد، احتمــااًل آنقــدر شــیفته تان شــده اســت 

دوســت دارد شــما را در آغــوش بکشــد. 

ارتباط  جهت  عاقمندی  نشان دهندۀ  دست،  دو  هر  با  دادن  دست   7

است. استفاده از دست چپ برای گرفتن و پوشاندن دست ها، »دست 

فراوان  صمیمیت  و  صداقت  و  می شود  نامیده  وار«  دستکش  دادن 

اگر هنگام دست دادن، دو نفر خیلی به هم نزدیک  را نشان می دهد. 

وابستگی  با  همراه  پایدار  دوستی  یک  به  تمایل  دهنده  نشان  باشند، 

است. فردی که این گونه دست می دهد به روابط شخصی و احساسی با 

دیگران اهمیت فراوان می دهد. به این نوع دست دادن، »در آغوش گرفتن 

مرسوم  آقایان  در  بیش تر  دادن  دست  نوع  این  می گویند.  هم  کوچک« 

است؛1 گاهی که از طرف استادان، والدین و پیشکسوتان دو دستی مورد 

1. ر.ک: مهندسی زبان بدن، پویا ودایع، انتشارات نسل نو اندیشان،چاپ4، 1396ش.



مهارت بخشی

47

6 
ره 

ما
 ش

ل _
 او

ال
 س

ش _
 14

00 
اه 

ر م
آذ

گرفتیم، دست خود را روی دست آن ها نگذاریم؛ بلکه اجازه  تفقد قرار 

دهیم دست ما بین دستان آن ها بماند تا وقتی دستان ما را رها کنند. 

ــی اســت  کاف ــا مــچ دســت ندهیــم.  ــا ب ــا دســت خیــس ی ــر اســت ب 8 بهت

یــم؛  عذرخواهــی نمــوده و ایســتاده احتــرام بگذار

یــاد عــرق می کنــد، حتمــا  کــف دســت مــا ز گــر  کــه ا 9 توجــه داشــته باشــیم 

کنیــم.  خشــک  را  آن  دادن  دســت  از  قبــل  مهــم،  ماقات هــای  در 

کــرده نشــانۀ دلهــره و نوعــی هیجــان غیــر عــادی  معمــوال دســت عــرق 

کــرده باعــث  گاهــی دســت دادن بــا دســت خیــس و عــرق  اســت و 

می شــود تــا در طــرف مقابــل احســاس تنفــر بــه وجــود  آیــد؛ 

کنیــم و  10 هنــگام دســت دادن بایــد تمــام کــف دســت دانش آمــوز را لمــس 

البتــه دســت او را محکــم نگیریــم؛ بلکــه خیلــی مایــم و آرام و فقــط بــه 

کــه  مــدت ۳ تــا ۵ ثانیــه دســت ها در تمــاس باشــند، مگــر در فضایــی 

کــه در  کنیــم  می خواهیــم بــا دانش آمــوز ارتبــاط روحــی بیش تــری برقــرار 

ایــن صــورت، می تــوان مــدت بیش تــری دســت او را نگه داشــت؛ امــا 

گرفتــن دســت باشــد.  بهتــر اســت همــراه بــا قــدم زدن یــا تغییــر حالــت 

11 ُشــل دســت دادن درســت نیســت؛ زیــرا نشــان گر ضعــف، نداشــتن 

اعتمــاد بــه نفــس، عــدم عاقــه و عــدم ثبــات اســت؛ 
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افــرادی  انگشتانشــان دســت می دهنــد، غالبــًا  نــوک  بــا  کــه  افــرادی   12

مغــرور یــا وسواســی هســتند. آن هــا شــاید در هنــگام دســت دادن، 

بــه مخاطــب خــود مخابــره  کننــد؛  پیــام بی تفاوتــی را 

13 هنــگام دســت دادن بهتــر اســت پــردۀ میــان انگشــت شــصت و چهــار 

کنــد.  انگشــت بــه صــورت عمــودی بــا دســت دانش آمــوز تمــاس برقــرار 

کــه مــا بــرای او احتــرام دو جانبــه قائــل  گفــت  در ایــن صــورت می تــوان 

گــر مــا بــه صــورت افقــی دســت  یــم. ا ی ارادت قلبــی دار هســتیم و بــه و

بدهیــم، نســبت بــه این کــه دســت مــا بــاال یــا پاییــن دســت طــرف 

ط یــا برعکــس می باشــد؛ 
ّ
گیــرد، حامــل پیام هــای تســل مقابــل قــرار 

14 دســت دادن بــا دانش آمــوز یــا معلمی کــه دســتش آزاد نیســت، صحیــح 

کــه وســیله ای در دســت دارد یــا در حــال وضــو  کســی  نمی باشــد. مثــل 
گرفتن اســت.1

ادامه دارد...

.)iranmojri.com ( کسب اطاعات بیش تر ر.ک: پایگاه اینترنتی»ایران مجری«؛ 1. برای 



  روش	مرثیه	خوانی	در	مدارس		روش	مرثیه	خوانی	در	مدارس		

مقدمه  

گهربار معصومین؟مهع؟، از مهم ترین  با توجه به آیات نورانی قرآن و فرمایشات 

وظایف هر مسلمان، خصوصًا پدر و مادر نسبت به فرزندانش، ارتقا و رشد 

معرفتی و دینی آن هاست که آیندۀ اعتقادی آنان را تضمین کرده، از به انحراف 

مورد  این  در  کریم  قرآن  این که  کما  می کند،  جلوگیری  آن ها  شدن  کشیده 

 َو ُقوُدَها الّناُس َو الِحجاَرة<؛ 1 
ً
م نارا

ُ
هلیک

َ
م َو ا

ُ
نُفَسک

َ
ذیَن اَمُنوا ُقوا ا

َّ
ّیَها ال

َ
 می فرماید: >یا ا

»ای کسانی که ایمان آورده اید! خود و خانوادۀ خود را از آتشی که هیزم آن انسان ها 

و سنگ  است، حفظ کنید! «. 

1. تحریم/ 6.

موضوع اصلی: مهارت مدح و رثا 

موضوع فرعی:کلیات مدح و رثا 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش  آموزی 

کوتاه  قالب: مقاله 

سید عباس میرجعفری� مدت زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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ایــن آیــه و آیــات دیگــری از ایــن قبیــل، ارزش و اهمیــت تربیــت و ضــرورت 

کــرده اســت؛ ولــی بــر همــگان  حفــظ تمامــی اعضــای خانــواده، را یــادآوری 

ــر از  ــه ایــن هــدف مهــم، عوامــل دیگــری غی ــرای رســیدن ب ــه ب ک روشــن اســت 

خانــواده، از جملــه: جامعــه، محــل تحصیــل، محــل ســکونت و... نیــز نقــش 

ــوان ایــن مســئولیت را  مهمــی را در ایــن راســتا ایفــا می کننــد. بنابرایــن، نمی ت

کــرد بخشــی از ایــن  فقــط متوجــه  پــدر و مــادر دانســت؛ بلکــه بایــد اعتــراف 

کــز فرهنگــی و مذهبــی، از جملــه: وزارت آمــوزش و  ــر عهــدۀ مرا وظیفــۀ مهــم ب

پــرورش، حوزه هــای علمیــه، اســاتید و معلمــان ایــن عرصــه و حتــی نخبــگان 

ــز هســت.  ــوان تبیین کننــدگان معــارف دینــی و... نی ــه عن تبلیــغ ب

کــه بــه ایــن وظیفــۀ مهــم تصریــح شــده،  در روایــات اهل بیــت؟مهع؟ عــاوه بــر آن 

بــه بخشــی از مصادیــق و مــوارد تربیــت نیــز اشــاره شــده اســت. از جملــه 

ُکــم  ولَدُکــم َعــىل َثــاث ِخصــاِل: ُحــّبِ َنبّیِ
َ
ُبــوا ا ّدِ

َ
این کــه پیامبــر؟ص؟ می فرماینــد: »ا

هِل َبیِتــِه َو ِقراَئــِة الَقــرآِن؛ 1 فرزنــدان خــود را بــر ســه چیــز ادب کنیــد )بــه آن هــا 
َ
َو ُحــّبِ ا

بیاموزیــد(: محبــت پیامبرتــان، محبــت خانــداِن پیامبــر و خوانــدن قــرآن«. 

بــدون شــک، حضــور نونهــاالن و نوجوانــان در محافــل مذهبــی با هــدف تبیین 

معــارف دینــی، همــراه بــا بــه وجــود آوردن شــور و حماســۀ مذهبــی، می توانــد بــه 

عنــوان یکــی از مؤثرتریــن عوامــل ارتقــا و رشــد اعتقــادی و دینــی نســل آینــده بــه 

1. کنز العمال، متقی هندی، مؤسسه الرسالۀ، بیروت، 1401ق، ح 45409.
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حســاب آیــد و بدیهــی اســت، هــر مقــدار محافــل مذهبــی در قالــب هیئــت، 

باعــث  باشــد،  جذاب تــر  و  پرمحتواتــر  پربارتــر،  مدرســه ها  و  خانه هــا  در 

ــر اعتقــادات در نســل آینــده خواهــد شــد.  اســتحکام بیش ت

و  دینــی  ارائــۀ محتــوای  کــه در عرصــۀ  قشــری  همچنیــن، قطعــًا مهم تریــن 

ــا حضــور  ــوده، مخصوصــًا ب کافــی برخــوردار ب معرفتــی از تخصــص و توانایــی 

کننــد، روحانیــت،  ــری در ایــن عرصــه ایفــا  در مــدارس می تواننــد نقــش مؤثرت

به ویــژه نخبــگان تبلیغــی و فرهنگــی در ایــن حــوزه هســتند؛ بــا توجــه بــه این کــه 

از مهم تریــن ابزارهــا در عرصــۀ تبلیــغ، مرثیه خوانــی هنرمندانــه و جــذاب بــرای 

ــغ 
ّ
اهل بیــت؟مهع؟ می باشــد، بــه منظــور توانمندســازی روحانیــون و طــاب مبل

نوجوانــان »مرکــز تخصصــی  و  نونهــاالن  و اجتماعــات  مــدارس  فعــال در  و 

حوزه هــای  تبلیــغ  معاونــت  نظــارت  تحــت  زفــرات«  پژوهشــی  و  آموزشــی 

علمیــه، مجموعــه مقاالتــی را پیرامــون روش مرثیه خوانــی در مــدارس تدویــن 

ــی  ــواع روش هــای مرثیه خوان ــه آمــوزش ان ــه در آن ب ک ــردآوری نمــوده اســت  گ و 

بــرای نونهــاالن و نوجوانــان و نیــز ارائــۀ محتــوای اعتقــادی و اخاقــی مناســب 

کــه طــاب و روحانیــون می تواننــد بــا به کارگیــری روش هــای  پرداختــه شــده 

و  کــردن مرثیه خوانــی خــود  بــر جذاب تــر  ایــن مجموعــه، عــاوه  موجــود در 

اســتفاده از محتــوای ارائــه شــده در آن، باعــث اســتحکام و تثبیــت افــکار 

گردنــد.  ــان  دینــی نونهــاالن و نوجوان
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بــر ایــن اســاس و بــا اســتعانت از پــرورگار، در هــر شــماره از ماهنامــۀ »ســفیر 

امیــن« بــه بخشــی از ایــن موضــوع پرداختــه می شــود و بــا توجــه بــه این کــه 

کلیــات و ارائــۀ  مقالــۀ پیــش رو اولیــن بخــش از ایــن مبحــث اســت، بــه بیــان 

یــم. مباحــث ضــروری می پرداز

عناصر ستایش گری برای دانش آموزان   
عناصر ستایش گری اهل بیت؟مهع؟ در قالب یک نمودار، بدین شرح است: 

طبــق نمــودار بــاال، در هــر بخــش بــه موضوعــات و مطالبــی کــه مرتبــط بــا اجرای 

کــه فهرســت مختصــری از آن  مــدح و مرثیــه در مــدارس اســت، اشــاره می شــود 

بــه شــرح زیر اســت: 
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1. عناصر محتوایی ستایش گری:  

شعر

 تعریف شعر؛ 

 انــواع اشــعار آیینــی مــورد اســتفاده بــرای نونهــاالن و نوجوانــان؛ اعــم از: 

نوحــه، زمزمــه، شــور، مرثیــه، دکلمــه، مولــودی و ســرود؛ 

 ویژگی های شعر انتخاب شده؛ 

 روش های اجرای شعر. 

مقتل

 تعریف مقتل؛ 

کاربردی مناسب برای مدارس؛   معرفی منابع و مقاتل 

 نکات الزم در استفاده از مقاتل. 

2. عناصر مهارتی ستایش گری:  

 صوت

 تعریف صوت؛ 

 تمرین های مهم در صداسازی؛ 

 راهکارهای محزون کردن صدا )برای اجرای مرثیه و عزاداری(؛ 

 راهکارهای بانشاط کردن صدا )برای اجرای مولودی و سرود(. 
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سبک

 تعریف سبک )تفاوت صوت و سبک(؛ 

 روش یادگیری سبک )نوحه، شور، مرثیه، دعا، سرود و...(. 

 فنون اجرا

 اصول اجرا؛ 

 انواع اجرا )دکلمه، نوحه، شور و...(؛ 

 انواع مجالس. 

3. آداب و آفات ستایش گری. 
نکته: 

1 با توجه به کاربردی بودن بحث، در ابتدای هر مقاله، موضوع مقاله توضیح 

داده شده و سپس همراه با یک نمونه اجرا به صورت رمزینه)کیوآر کد(، 

متصل به کانال سفیر امین در پیام رسان ایتا قرار داده خواهد  شود؛ 

پایــۀ تحصیلــی دانش آمــوزان یکســان  و  کــه ســطح علمــی  از آن جــا   2

نیســت، بنابرایــن، مباحــث و نمونه هــا بــرای دو مخاطــب ســنین 7 تــا 

ــا 1۳ ســال ارائــه خواهــد شــد.  10 ســال و نیــز 11 ت

کــه مباحــث مــد نظــر مــورد رضایــت امــام عصــر؟جع؟ و نیــز  امیــد اســت 

گیــرد. غــان و فعــاالن ایــن عرصــه قــرار 
ّ
روحانیــون، مبل

ادامه دارد...



  اردو	داری	)اردو	داری	)44((

اشاره  

ــکات  ــز ن ــزی اردو و نی ــواع اردو، برنامه ری ــه ان ــن، ب ــفیر امی ــتۀ س گذش ــمارۀ  در ش

برنامه هــای اردو،  بــه تقســیم بندی  ایــن مقالــه  بــا آن اشــاره شــد. در  مرتبــط 

یــم.  برنامه هــای اجرایــی قبــل از اردو و مســیر رفتــن بــه اردو می پرداز

تقسیم بندی برنامه های اردو  

برنامه های اردو به صورت زیر تقسیم می شود:

 برنامه های قبل از اردو؛

 برنامه های حین اردو:

1 برنامه های مسیر رفت؛

موضوع اصلی: اردو داری 

موضوع فرعی: برنامه های اجرایی قبل از اردو 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

کوتاه  قالب: مقاله 

صمد نظری � مدت زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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2 برنامه های محل اسکان و اردوگاه؛

3 برنامه های مسیر برگشت؛

 برنامه های بعد از اردو.

در این قسمت به شرح هرکدام از موارد باال پرداخته می شود:

الف( برنامه های اجرایی قبل از اردو  

قبــل از اردو الزم اســت امــور زیــر انجــام شــود تــا بتــوان اردویــی موفــق در مســیر 

رســیدن بــه اهــداف تعیین شــده اجــرا نمــود:

1 جمع آوری اطاعات پیرامون محل برگزاری اردو و مسیر رفت و برگشت؛

اعضــای  جلســۀ  در  تصویــب  جهــت  پیشــنهادی  برنامه هــای  ارائــۀ   2

اردو؛ برگزارکننــدۀ 

ــا و  کاره ــیم  ــزی و تقس ــذاری، برنامه ری ــت هدف گ ــه جه ــکیل جلس 3 تش

ابــاغ وظایــف؛

ک های ثبت نام؛ 4 تعیین ما

ک های تعیین شده؛ 5 ثبت نام بر اساس ما

6 تشکیل جلسۀ توجیهی برای اولیای دانش آموزان؛ 

7 تشکیل جلسۀ توجیهی برای اعضای اردو؛
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گرفتن رضایت نامه از والدین؛  8

9 تهیۀ نشریه، بروشور یا ویژه نامۀ اردو؛

10 طراحی مسابقات مکتوب:

 طرح سؤاالت؛

 طراحی و تایپ؛

 تکثیر به تعداد افراد.

11 تهیۀ هدایا و جوایز: هدایای مدنظر باید این ویژگی ها را داشته باشند:

 تعداد جوایز به اندازۀ توان مالی باشد؛

 دارای ُبعد فرهنگی و جذاب باشد؛

 بر اساس جنس و سن مخاطب باشد؛

 برای تمام برنامه ها جایزه موجود باشد.

12 آماده سازی سرود؛

13 آماده سازی اشعار هم خوانی؛

14 آماده سازی یک نمایش برای اجرا در اردو؛

15 طراحــی بلیــط بــا توجــه بــه هــدف برگــزاری اردو و توجــه بــه داشــتن اثــر 

فرهنگــی آن؛

16 اطاع رسانی برای آوردن وسایل الزم؛
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17 آماده سازی برگه ها، بنر و پارچه های تبلیغاتی اردو؛

کمک های اولیه؛ 18 تهیه جعبۀ 

19 تهیه وسایل ورزشی؛

یابی اردو؛ 20 تهیۀ برگه های ارز

گروه یا افراد نمونه در اردو، برای تشویق پس از اردو؛ ک های  21 اعان ما

کمک در اردو؛ 22 شناسایی افراد توانمند جهت 

23 تهیۀ سؤاالت و برگه های مسابقه در مسیر اردو در قطار یا...؛

کودکان؛  ی  24 تهیۀ برگه های طراحی یا رنگ آمیزی ویژۀ اردو

25 انتخاب چند نفر از مربیان و... به عنوان سرگروه  ها در اردو؛

گروه بندی افراد.  26

ب( برنامه های حین اردو  

کــه از زمــان  پــس از اقدامــات قبــل از اردو، الزم اســت برنامه هــای اصلــی اردو 

شــروع تــا پایــان اردو را شــامل می شــود، تبییــن شــوند. ابتــدا بــه برنامه هــای 

شــروع و مســیر رفــت اشــاره می شــود: 

1. قرائت سوره های حمد، توحید، قدر، ناس، فلق و آیت الکرسی 
در ابتــدای حرکــت در تمــام اتوبوس هــا، بــه طــور دســته جمعی، بــا صــدای 

کــه افتتاحیــۀ تمــام برنامه هــا اســت و  بلنــد و بــا ترتیــل، ابتــدا ســورۀ حمــد 
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ســپس ســوره های توحیــد، قــدر، نــاس، فلــق و بعــد آیــت الکرســی )بــا تصمیــم 

مربــی( قرائــت شــود. نحــوۀ قرائــت، نــوع اجــرا و بــا هیجــان بــودن آن، افــراد را بــه 

ــی تشــویق می کنــد. ــاری و مرب ــا ق همراهــی ب

2. قرائت دعای سالمتی امام زمان؟جع؟ 
بعد از قرائت سوره ها، همه با هم و با صدای بلند، دعای سامتی امام زمان؟ع؟ 

را بخوانند و برای سامتی و ظهور ایشان دعا کنند. 

3. جمع خوانی دعای سفر  
گفتــه شــده، بــه طــور دســته جمعی دعــای ســفر قرائــت شــود:  کارهــای  بعــد از 

؛1 خدایــا! مســیرم را عبــرت  ً
ِمــی ِذْکــرا

َ
 َو َکا

ً
ــرا

ُ
 َو ُصْمــِی َتَفّک

ً
 َمِســیِری ِعَبــرا

ْ
ُهــّمَ اْجَعــل

ّ
لل

َ
»ا

ــوب و  ــفر خ ــاءاهلل س ــا ان ش ــرار ده.« ت ــر ق ــخنم را ذک ــر و س ــتنم را تفک ــرو بس ــب ف و ل

گــردد و بــا خوبــی و خوشــی بــه پایــان برســد. ایمنــی بــرای همــه آغــاز 

4. جمع آوری صدقات 
پــس از خوانــدن ســوره ها و دعــای ذکــر شــده، یــک نفــر از هــر اتوبــوس صدقــات 

در  آن کــه  بــرای  بینــدازد.  صدقــات  صنــدوق  در  نمــوده،  جمــع آوری  را 

جمــع آوری صدقــات رونــق خاصــی ایجــاد شــود، بایــد تبلیغــات نیــز صــورت 

بگیــرد، از قبیــل:

کتاب جمکران، 1398ش، ص 305. 1. کلیات مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، انتشارات 
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  مسافرت خود را با صدقه آغاز کنید؛�

  با صدقه، سامت سفر خود را بخرید؛�

  حدیث است که صدقه، هفتاد نوع با را دفع می کند؛�

  صدقه، از مردن بد و دل خراش جلوگیری می کند؛�

  خدا اموات آن هایی را که صدقه می دهند، بیامرزد؛�

  صدقه، پس انداز در صندوق الهی است؛ جا نمانید.�1

5. شروع ختم قرآن و ختم صلوات  
ــر  ــژه را ب ــم و وی کار مه ــن  ــئولیت ای ــه مس ک ــر  ــخص دیگ ــا ش ــوس ی ــئول اتوب مس

عهــده دارد، بــا در دســت داشــتن فــرم ثبت نــام و برگه هــای مخصــوص ختــم 

قــرارداده شــده  پاییــن  در  آن  نمونــه  رمزینــه مشــاهدۀ  )کــه  و صلــوات  قــرآن 

اســت(، بــه ســراغ تک تــک افــراد حاضــر مــی رود و بــرای برنامــۀ ختــم قــرآن و 

صلــوات، بــه نّیــت ســامتی و تعجیــل در فــرج آقــا امــام زمــان؟جع؟ و شــادی 

ک و مطهــر شــهدا و... ثبت نــام می کنــد.  روح مطهــر امــام راحــل؟حر؟ و ارواح پــا

کــه ابتــدا نــام و نــام خانوادگــی شــخص را می نویســد و ســپس  بــه ایــن ترتیــب 

ــام او را در برگــۀ مخصــوص یادداشــت  ــل ن شــمارۀ صفحــات منــدرج در مقاب

می کنــد و آن را بــه فــرد تحویــل می دهــد تــا شــمارۀ صفحــات مشــخص شــده 

از قــرآن را بــه همــراه داشــته باشــد و بــرای قرائــت فرامــوش نکنــد. 

1. ر.ک: میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، دارالحدیث، قم، 1422ق، ج 6، فضیلت صدقه.
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:تذکرات 

1 صفحـات مشـخص شـده بایـد در طـول اردو قرائـت شـوند. بنابرایـن، 

که حتی االمکان،  الزم اسـت قبل از اردو، حتمًا از بچه ها تقاضا شـود 

قـرآن کوچـک و جیبـی بـه همراه داشـته باشـند؛

کسانی صفحات مشخص  که چه  2 در آخر اردو، پیگیری و بررسی شود 

شده را قرائت کرده اند و اگر جایزه یا امتیاز خاصی برای قرائت کنندگان 

در نظر گرفته شده بود، به آن ها اعطا شود.

کریم )خّط عثمان طه( و  برای مشاهده نمونه فرم ثبت نام، برای ختم قرآن 

ختم صلوات و همچنین برگه  مخصوص ختم قرآن و صلوات 

که به افراد داده می شود، از طریق رمزینه یا کیوآر کد اقدام کنید.

6. توزیع جزوه ها، بروشورها و برگه های ویژه 
مثـل فوایـد و بـرکات نمـاز، آثـار و بـرکات صلـوات و... . معمـواًل بـه علـت هزینۀ 

یـادی کـه بـرای اردوهـا صـرف می شـود، مسـئوالن و برگزارکننـدگان اردو  بسـیار ز

می خواهند بیش ترین تأثیر را روی افراد داشته باشند. بنابراین، باید برای اردو از 

مدت ها قبل برنامه ریزی کرده، جزوات، بروشورها یا تک برگه هایی با محتوایی 

مثل برکات نماز، آثار و برکات صلوات و... را طراحی و آماده کنند تا در اردو به 

افـراد بدهنـد و از ایـن طریـق بـر آنان تأثیرات مثبت فرهنگی مد نظر را بگذارند.

بهترین زمان برای تقسـیم جزوات، بروشـورها و تك برگه ها، ابتدای اردو اسـت. 
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البتـه ممکـن اسـت برگه هـای مخصوصـی بـرای میانـه یـا اواخـر اردو نیـز تهیـه 

شـده باشد. 

کــه  یــع ایــن فرم هــا و امثــال آن در ابتــدای اردو ایــن اســت  نکتــه: علــت توز

ــه آن  کننــد و ب شــرکت کنندگان از همــان ابتــدا مطالــب مــورد نظــر را مطالعــه 

گــر قــرار شــد ســؤاالتی از همــان جــزوات طــرح شــود، آن هــا را  اهمیــت بدهنــد و ا

کــرده، آمــادۀ پاســخگویی باشــند. مطالعــه 

ایــن برگه هــا می توانــد عناویــن جــذاب و زیبایــی داشــته،  برگه هــای ویــژه: 

کــه قبــل از اردو آسیب شناســی آن  بــر اســاس مطالــب مــورد نیــاز مخاطــب 

گرفتــه یــا متناســب بــا محــل و هــدف اردو تهیــه شــود. صــورت 

نمونه:  

راه های رسیدن به آرامش
:گناه  1. یاد خدا و دوری از 

گاه باشید که یاد خدا مایۀ آرامش دل ها است.1 �   آ

که آن � گناهان انسان افزون شود و اعمالی  که   امام صادق؟ع؟: هنگامی 

کیفر  تا  اندوه می کند  گرفتار  را  او  باشد، خداوند  نداشته  کند،  را جبران 
گناهانش باشد.2

1. رعد/ 28.
کلینی، مصحح: حسـین اسـتادولی، دارالثقلین، قم،  کافی، شـیخ محمد بن یعقوب  2. ر.ک: اصول 

کفر. 1388ش، ج 2، ایمـان و 
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:2. احساس رضایت از آنچه هستی 

هستی، � آنچه  از  نرسیدی،  می خواستی،  که  آنچه  به  اگر  علی؟ع؟:  امام   

نگران نباش.1 

که � که می خواهی، نیست، پس آن چه را   امیرالمؤمنین؟ع؟: هرگاه آن چه را 

هست، بخواه.2 

:3. دوری از آرزوهای دست نیافتنی 

امام حسین؟ع؟ می فرمایند:

1 آنچه را طاقت نداری، به زور بر خود تحمیل نکن؛

2 آنچه را به دست نمی آوری، دنبالش نرو؛

3 بر آنچه قدرت نداری، حساب باز مکن؛

که به دست می آوری، مبخش؛ 4 جز به اندازه ای 

کار انجام داده ای، پاداش مخواه؛ که  5 جز به اندازه ای 

6 جز به آنچه از طاعت خدا رسیدی، خوشحال مباش؛

7 جــز آنچــه خــودت را ســزاوار و اهــل آن می دانــی، عهــده دار مشــو و در 

دســت مگیــر.3

1. نهج الباغه، محقق: صبحی صالح، مؤسسۀ دارالهجرة، قم، 1414ق، حکمت 69.
دوم،  چـاپ  قـم،  اسـامی،  تبلیغـات  دفتـر  آمـدی،  تمیمـی  عبدالواحـد  دررالکلـم،  و  غررالحکـم   .2

.135 ص   ،3 ج   ،4044 ش  1410ق، 
کلمـات امـام حسـین؟ع؟، محمـود شـریفی، نشـر اسـوه )سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه  3. موسـوعه 

ص 767. ایـران(، 1383ش،  اسـامی  جمهـوری 
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:4. گره گشایی

خداونــد  کنــد،  برطــرف  را  مؤمنــی  گرفتــاری  کــس  هــر  حســین؟ع؟:  امــام 
می گشــاید.1 بــاز  را  او  آخــرت  و  دنیــا  گرفتاری هــای 

قــرار  و رحمــت خداونــد  توجــه  نهایــت  در  امــام علــی؟ع؟: هنگامــی شــما 
کــردن بــه تمــام خلــق را داشــته باشــید.2 کــه قصــد مهربانــی  می گیریــد 

کــه تمــام صداهــا را می شــنود! هــر کــس دلــی را شــاد  و: »... ســوگند بــه خدایــی 

کــه به هنــگام مصیبت،  کنــد، خداونــد از آن شــادی، لطفــی بــرای او قــرار دهــد 

گرفتــه، تلخــی مصیبــت را بزدایــد. چنان کــه  یــدن  چــون آب زاللــی بــر او بار
گاه دور ســازند.3 شــتر غریبــه را از چــرا

7. توزیع برگه های سؤال و مسابقه  
گردد و سؤاالت مسابقه تایپ  الزم است برای اردو مسابقات خاصی طراحی 

کیفیتی عالی، همراه با جوایزی مناسب و  شوند. این گونه مسابقات باید با 
تأثیرگذار اجرا شود. در اینجا به چند نمونه از این مسابقات اشاره می شود.4

1. همان، ص 752.
2. غررالحکم، ص 450، ح 10344.

3. نهج الباغه، حمکت 257.
کانال سفیر امین بارگزاری شده است: 4. نمونه ای از این سبک مسابقات در 

.https://eitaa.com/safiramin/2683 
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کنــون  کــه تا توضیحــات: ایــن مســابقه بــرای اردوهــای راهیــان نــور آمــاده شــده 

بیــش از 1۵ بــار در اردوهــای مختلــف، بــا ایــن خصوصیــات اجــرا شــده اســت: 

یا معادل  تومان  اول 1۵000  نفر  نفر مشخص شده:  برای سه  جوایز آن،   1

آن؛ نفر دوم 12000 تومان یا معادل آن؛ نفر سوم 10000 تومان یا معادل آن؛

ی جایزه مهم است؛ 2 تبلیغات و مانور دادن رو

کــم بــودن  3 تقســیم برگه هــا بــه تعــداد. )همــه بایــد توجیــه شــوند بــه علــت 

کــس قصــد شــرکت نــدارد، برگــۀ مســابقه را نگیــرد.(؛ برگه هــا، هــر 

ی بین صحبت های  4 به شرکت کنندگان یادآوری شود که روحانی و راو

خود پاسـخ سـؤاالت را خواهند گفت. بنابراین، الزم اسـت با دقت به 

گوش فرادهند؛ سخنان آن ها 

5 برای تحویل دادن جواب ها، حتمًا وقت تعیین گردد و تمدید هم نشود؛

6 حتمًا قبل از پایان اردو، برگه ها تصحیح و برندگان مشخص شوند؛

7 در محــل اســکان یــا بیــن مســیر برگشــت، حتمــًا جایــی را بــرای اهــدای 

گرفتــه و بــه آن هــا تحویــل شــود؛ زیــرا ممکــن  جوایــز بــه برنــدگان در نظــر 

کــرد. اســت بعــد از اردو، بــه راحتــی نتــوان آن هــا را پیــدا 

ادامه دارد...



  فرصت	های	تبلیغیفرصت	های	تبلیغی

فرصت نماز جماعت   

ــغ 
ّ
کــه مبل بــه فرصت هایــی  گذشــتۀ ماهنامــۀ ســفیر امیــن  در شــماره های 

کردیــم؛  اشــاره  نمایــد،  اســتفاده  دانش آمــوزان  رشــد  جهــت  در  می توانــد 

ــه عنــوان یــک فرصــت  ــه »نمــاز جماعــت« در مدرســه ب ــز ب در ایــن شــماره نی

یــم:  می پرداز تبلیغــی 

در میــان تمــام اعمــال و عبــادات، نماز به عنوان عمود دین، نور مؤمن، پرچم 

 اســام، وســیله ســنجش، نردبان ترقی، کلید بهشــت و... معرفی شــده است1 

 https://b2n.ir/z17622 :1 . ر.ک: احادیث نمازی، ستاد اقامه نماز

موضوع اصلی: فرصت های تبلیغی در مدارس 

موضوع فرعی: فرصت نماز جماعت 

غان و مربیان دانش آموزی
ّ
 مخاطب: مبل

کوتاه  قالب: مقاله 

مهدی سلیمانی آشتیانی� مدت زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
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ــه جماعــت اقامــه  کــه نمــاز ب ــی بیشــتر می شــود  و اهمیــت ایــن موضــوع زمان

ــرای آن متصــّور نیســت؛ شــاید علــت آن را  کــه در ایــن صــورت ثوابــی ب شــود 

بتــوان در آثــار فــراوان اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و تربیتــی نمــاز جماعــت 

کــرد.  جســتجو 

کــه در مــدارس »زنــگ نمــاز« ابــاغ شــده اســت هــر مدرســه موّظــف  از آن جــا 

اســت هنــگام اذان ظهــر و عصــر بــه مــدت ۳0 دقیقــه، نمــاز جماعــت را برپــا 

ــغ می توانــد از فرصــت ایجــاد شــده، اســتفاده های متعــدد 
ّ
کنــد1. مربــی و مبل

کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می کنیــم:  تبلیغــی ببــرد 

الف- قبل از ورود به نماز خانه 
نمــاز جماعــت دارای آدابــی اســت و انجــام برخــی از آن هــا ماننــد وضــو گرفتن 

ــرای ایــن بخــش مثــل بســیاری دیگــر از امــور مدرســه  واجــب اســت. مربــی ب

بایــد بــا مدیــر و خــادم مدرســه هماهنــگ باشــد. 

فرهنگ سازی برای رعایت آداب وضو

1 تشویق کردن دانش آموزان به دائم الوضو بودن؛ 

کاس ها؛  2 بیان آثار روحی و جسمی وضو در 

 https://b2n.ir/e30492 :1 . دستورالعمل تقویت و اجرای فرهنگ نماز در مدارس
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مــان و حتــی خــادم جهــت وضوگرفتــن بــا 
ّ
3 تشــویق مدیــر، ناظــم، معل

نمازجماعــت؛  در  شــرکت  و  دانش آمــوزان 

4 آموزش وضوی صحیح و آموزش رعایت آداب وضو؛ 

نظافت وضو خانۀ مدرسه

نظافــت وضوخانــه بایــد جــدی گرفتــه شــود، لــذا مربــی می توانــد بــا هماهنگــی 

مدیــر مدرســه برنامــه ای بــرای نظافــت داشــته باشــد. در ایــن برنامــه تمــام 

مــان( 
ّ
کــه مایــل هســتند )ماننــد خــادم، مرّبــی، دانش آمــوزان، معل افــرادی 

کســی تمایــل نداشــت؛ مدیــر  گــر  نظافــت وضوخانــه را بــه عهــده می گیرنــد و ا

وظیفــه ای را بــرای خــادم تنظیــم نمایــد تــا به صــورت مســتمر و برنامه ریــزی 

شــده، نظافــت انجــام شــود. همچنیــن مرّبــی می توانــد یکــی از دانش آمــوزان 

ــه قــرار دهــد.  ــر نظافــت وضوخان را مســئول نظــارت ب

یک وضوخانه مطلوب دارای ویژگی های ذیل است: 

یس ها؛  1 تمیز بودن سرو

2  تمیز بودن محل وضو؛ 

3 سالم بودن شیرهای آب؛ 

گرم و سرد؛  4 پیش بینی آب 
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کت های زیبا و جذاب؛  5 نصب دعای وضو باالی هر شیر آب در ترا

ماننــد  ســوره ها  برخــی  خوانــدن  ثــواب  دربــاره  زیبــا  روایــات  نصــب   6

وضــو1.  هنــگام  و...  توحیــد  قــدر،  ســوره  خوانــدن 

ب- فضای نماز خانه 
ثــواب  نمــاز،  اهمیــت  راســتای  در  روح(  ذی  )غیــر  تصاویــر  و  متــون   1

نمازجماعــت و... در مکان هــای مناســب نصــب باشــد. برخــی از 

کــه بتــوان هــر هفتــه  متــون قابــل تعویــض باشــد مثــا در قاب هایــی 

کــرد.  متــن آن را عــوض 

2 یــاد شــهدا زنــده بمانــد. در جلــوی نمازخانــه فضایــی ماننــد یــادواره 

شــهدا بــا متن هــای زیبــا از شــهدا و ســیره عملــی آنــان فراهــم شــود. 

گــر از عکــس در ســمت قبلــۀ نمازخانــه اســتفاده می شــود  )توجــه شــود ا

هنــگام نمــاز پوشــانده شــود.(

3 عکــس امــام؟حر؟ و مقــام معظــم رهبــری؟ظفح؟ در جلــوی نمازخانــه نصــب 

کــرد.  کــه بتــوان آن را در وقــت نمــاز پوشــاند یــا برعکــس  شــود به صورتــی 

 https://b2n.ir/s20473 :1 . در هنگام وضو این سوره را بخوانید، تبیان-پرسمان
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4 نمازخانـه معطـر بـه بـوی خـوش باشـد. در این راسـتا می توان از اسـپند، 

کرد.  عود، دسـتگاه بخار سـرد)گاب( و... اسـتفاده 

5 ُمهرها همیشه تمیز باشد. 

6 نوار جامهری حداقل برای دو صف اول انداخته شود. 

7 سجاده امام جماعت تمیز باشد. 

گرما و سرمای نمازخانه متناسب با فصل های سال تنظیم باشد.   8

نمــاز موکت هــا  از  قبــل  روز  هــر  اســت؛  نمازخانــه چنــد منظــوره  گــر  ا  9

باشــند(.  شــده  مشــخص  )مســئولین  شــود  پهــن  دانش آمــوزان  توســط 

10 نور نمازخانه مناسب باشد. 

11  متناســب بــا مناســبت ها نمازخانــه تزئیــن شــود. مثــا بــرای دهــه فجــر، 

دفــاع مقــدس، والدت هــا و یــا شــهادت های ائمــه اطهــار؟مهع؟ تزئینــات 

گیرد.  متناســب صــورت 

بــرای نمازخانــه خریــداری  کفشــی زیبــا و تمیــز  گــر امــکان دارد؛ جا 12 ا

امــر  ایــن  در  دانش آمــوزان  اولیــای  ظرفیــت  از  می توانــد  مدیــر  شــود. 

بگیــرد.  کمــک 

که در  کلیپ  و مانند آن  13 یک ویدئو پروژکتور جهت نمایش پاورپوینت، 

مناسبت های مختلف مورد نیاز است، در صورت امکان تهیه گردد. 
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14 استفاده از پاورپونت های زیبا برای نمایش تعقیبات نماز؛ کلیپ های 

تأثیرگذار در مناسبت ها، پخش سیرۀ شهدا و علمای بزرگ و... . 

کو باشد.  15 سیستم صوتی، سالم و دارای ا

کتاب های مذهبی تهیه شود.  16 قفسه قرآن، انواع دعا و 

کارهــای فــوق؛ از میــان دانش آمــوزان  17 مربــی می توانــد بــرای انجــام بهتــر 

افــرادی را بــه عنــوان مســئول هــر بخــش انتخــاب نمایــد. 

ج( ورود دانش آموزان به نمازخانه  
لبـاس  بـا  ورودی  درب  جلـوی  در  نمـاز«  »خادمیـن  آمدگوئـی  خـوش   1

امـکان(؛  َپـر )در صـورت  بـه همـراه داشـتن  بـا  و  و متحدالشـکل  مخصـوص 

2 راهنمایی »خادمین نماز« جهت نظم صفوف؛ مرتب بودن کفش ها و...؛ 

د( هنگام نماز خواندن  
1 شــورای نمــاز تشــکیل شــود؛ یعنــی بــرای هــر کاری یک مســئول انتخاب 

شــود؛ مثــا یــک نفــر مســئول اذان و تکبیــر، یکــی مســئول نظافــت، 

یکــی مســئول پذیرایــی، یکــی مســئول نظــم صفــوف، یکــی مســئول 

کفش هــا و...؛  نظــم 

2 هر روز یک نفر با صدای زیبا اذان بگوید. 
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کــه از پاورپونــت اســتفاده می کنیــد؛ وقــت نمــاز خامــوش و  3 در صورتــی 

یــا صفحــه پــاور، ســیاه باشــد تــا دانش آمــوزان هنــگام نمــاز حواسشــان 

پــرت نشــود. 

4 نمــاز بایــد در زمــان مناســب و صحیــح خوانــده شــود. نــه آنقــدر تنــد 

کــه خســته کننده باشــد.   ُکنــد  کــه مراعــات طمأنینــه نشــود؛ نــه آنقــدر 

هـ( بعد از نماز ظهر  
کتفــا  1 بعــد از نمــاز ظهــر بــه ذکــر ۳ صلــوات و دعــای »خدایــا خدایــا...« ا

دعــای  کــه  رجب المرجــب  مثــل  خــاص  ماه هــای  در  مگــر  شــود، 

می شــود.  خوانــده  مخصــوص 

2 امام جماعت2 الی ۵ دقیقه فرصت صحبت دارد. 

3 صحبت ها بر اساس مناسبت ها باشد. 

4 هــر روز را بــه یــک موضــوع خــاص اختصاص دهد:  مثًا شــنبه ها )قرآن(، 

سه شــنبه ها  )احــکام(،  دوشــنبه ها  الباغــه(،  )نهــج  یکشــنبه ها 

)صحیفــه ســجادیه(، چهار شــنبه ها )مباحــث سیاســی(؛ 

که  گرفته شـود، اما طوری برنامه ریزی شـود  5 مسـابقات مختلفی در نظر 

گرفته نشـود.  گیرد تا وقت نماز  پاسـخ به سـؤاالت و... در منزل انجام 
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6 بعــد از نمــاز عصــر؛ صلــوات، دعــای ســامتی امــام زمــان؟ع؟ و تکبیــر 

گفتــه شــود. 

کوتــاه را انتخــاب نمــوده، از دانش آمــوزان بخواهیــم  7 هــر مــاه یــک دعــای 

از  و  کننــد  زمرمــه  آرام  آرام  و  بصــورت دســته جمعــی  نمــاز،  از  بعــد 

نمازخانــه خــارج شــوند. مثــل دعــای وحــدت و... . 

و( خروج دانش آموزان از نمازخانه 
نقــش  دانش آمــوزان  ذهــن  در  می توانــد  کــه  خوشــی  خاطــرات  از  یکــی 

کــه »خادمیــن نمــاز« در پایــان نمــاز و هنــگام بیــرون رفتــن  ببنــدد ایــن اســت 

کننــد.  دانش آمــوزان، بــا عبــارات جــذاب، احساســی و زیبــا آنــان را بدرقــه 

ماننــد: »یــا علــی«؛ »خــوش آمدیــد«؛ »خــدا نگهدارتــان«؛ »فــردا منتظرتــان 

و...  »قبــول حــق«؛  هســتیم«؛ 



سید جواد محمدزاده�

  تلنُگرتلنُگر
اشاره  

ط بـه محتوا، تدریس می کنـد؛ نقاِش با مهـارت، تصویر می آفریند؛ 
ّ
اسـتاِد مسـل

سـخنرانی  شـیوایی  بـه  روحانـی  می چینـد؛  را  جمـات  زیبایـی  بـه  نویسـنده 

می کنـد؛ مـداح بـا اصـول صحیـح نوحـه می خوانـد؛ ولـی تئـوری »أثرگـذاری« در 

ک  همـان مجلـدات، جزوه هـا، متـون، تصویرهـا و شـکل ها باقـی می مانـد، خـا

کـرد.  گـر بـه چرخـه نرسـد، بایـد باطلـه حسـابش  کـه ا می خـورد و می پوسـد؛ چرا

شش راه  أثرگذاری  

1. دارا باشید:  
کــه مالــی در بســاط نــدارد، هیــچ گاه جــواد نخواهــد شــد و بخشــش  کســی 

یــم: »فاقــد شــئ نمی توانــد معطــی  کــرد. قاعــده را بیاموز را تجربــه نخواهــد 

موضوع اصلی: ارتباطات و أثرگذاری 

موضوع فرعی: هفت راه أثرگذاری 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

کوتاه  قالب: مقاله 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه 
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گنــج را در دســتان خــود حــس نکنیــم، چگونــه می توانیــم  شــئ باشــد«. تــا 

گام بــرای  از آن تصویــری بکشــیم، از آن بگوییــم و بیاراییم؟دارایــی، اولیــن 

یــم و  أثربخشــی بــر مخاطبــان اســت تــا بتوانیــم چــرخ نیلوفــری را بــه زیــر آور

یم؛  همــگان را از طعــم آن متنعــم ســاز

2. خورشید باشید:  
ــه انســان ها پیــچ و مهــره  کــه آن را ب ــز نیســت  أثرگــذاری ماننــد یــک قطعــه فل

کــه بایــد از اعمــاق اندیشــه های  کننــد تــا اتفاقــی بیفتــد! بلکــه بــذری اســت 

گرمــای وجــود او رشــد و نمــو  یــک، بــا پرتــو خورشــیِد مربــی، راه را بیابــد و بــا  تار

کنیــد، آنــگاه  کنــد. خورشــید باشــید و اطــراف و اعمــاق ذهــن او را روشــن 

أثرگــذاری را می بینیــد؛ 

3. دل سوز باشید:  
ظاهـری شـیک و اتوکشـیده، ادکلـن گران قیمـت، کت و شـلوار فاسـتونی و... 

گـر دل نسـوزد، فکـر بـه اندیشـه  تنهـا قطـره ای از اقیانـوس أثرگـذاری هسـتند. ا

کیمیـا همـان سـوختن دل اسـت. همـان نـور فانـوس در سـیاهی  نمی پـردازد. 

یا اسـت. همان شـمع شـدن و سـوختن برای رشـد انسـان اسـت.  شـب در در
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4. ادا در نیاورید:  
اســت.  راهگشــا  ولــی  باشــد  ناچیــز  و  انــدک  چنــد  هــر  حســاب  موجــودِی 

ــی  ــد ول ــته باش ــتی هایی داش کاس ــم و  ک ــد  ــر چن ــان ه ــی انس ــخصیت واقع ش

ــه  ــه قل ــان را ب ــد جوان ــیار می توان ــی آن بس ــر واقع ــخصیت غی ــا ش ــه ب در مقایس

گونــه تظاهــر و رســیدن بــه خــود  معرفــت نزدیــک ســازد. خالــی شــدن از هــر 

کــرد.  واقعــی یــک جهــش فزاینــده ای در جوانــان ایجــاد خواهــد 

5. به روز باشید:  
و  کشـورها  بـه  تحقیـق،  و  مطالعـه  بـا  باشـد.  شـما  دسـت  کـف  در  جهـان 

گوشـۀ جهـان را بشناسـید.  کنیـد تـا چهـار  سـرزمین های دور و نزدیـک سـفر 

بـه  و پرداختـن  امـروزی، دانسـتن  روزگار نسـل جـوان  سـرعت تکنولـوژی در 

مسـائل روز و آینده را با نگاه تحلیلی و منطقی، الزم تر و واجب تر می شـمارد. 

6. منظومه باشید:  
انســان بــرای رشــد و نمــو خــود نیــاز بــه آب و هــوا و غــذا و هــزاران ابــزار دیگــر 

دارد. مربــی و اســتاد نیــز بــرای رشــد دادن همــان انســان نیــاز بــه دانســتن علــوم 

مختلــف و گســترده دارد. منظومــه شــدن یعنــی؛ تمــام تــاش اســتاد و مربــی، بر 

دانســتن و چیدمــان محتــوا و مهارت هــا در کنــار هــم بــرای رشــد جوانــان باشــد. 



محمد زنگوئی�

	تجربه	تبلیغی		تجربه	تبلیغی	)	مصاحبه	با	حجت	االسالم	و	المسلمین	محمود	جعفری	()	مصاحبه	با	حجت	االسالم	و	المسلمین	محمود	جعفری	(

اشاره  

در  ویــژه  مبلــغ  عنــوان  بــه   1۳90 ســال  از  جعفــری  محمــود  حجت االســام 

شــهر  فقیــه  آیــت اهلل  شــبانه روزی  دبیرســتان های 

توابــع  )از  آبیــز  محمــدی  شــهید  و  حاجی آبــاد 

مشــغول  جنوبــی(  خراســان  زیرکــوه  شهرســتان 

فعالیــت تبلیغی  اســت. ایشــان عــاوه بر مــدارس، در 

مســاجد مختلفــی نیــز فعالیــت تبلیغــی داشــته اند. 

مردم نجیب و متدین  

ــر منطقــه و مــردم  ــه ب ک ــه نشســتم از روح تدینــی  ک ــا ایشــان  ــو ب گ گفــت و  ــای  پ

بــود می گفــت. وقتــی در مــورد دانش آمــوزان دبیرســتان شــبانه روزی  کــم  حا

موضوع اصلی:تجربه تبلیغی 

موضوع فرعی: مصاحبه با مبلغان موفق 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مصاحبه 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه 
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کــه حرفــش بــر دل هایشــان نشســته پرســیدم،  کــرده  آیــت اهلل فقیــه و این کــه چــه 

پاســخ داد: »مــردم خراســان جنوبــی، مخصوصــًا مــردم نجیــب و شــریف 

شهرســتان زیرکــوه، مردمــی متدیــن هســتند. هرچنــد نزدیــک مرزهــای شــرقی 

ــد،  ــود را دارن ــاص خ ــی خ ــای رفاه کمبوده ــین  ــردم مرزنش ــتیم و م ــور هس کش

کــم اســت. در نتیجــه اولیــا و  امــا روح معنویــت و دیــن داری بــر منطقــه حا

ــا مبلغــان ارتبــاط خوبــی دارنــد و دانش آمــوزان هــم مشــتاق ارتبــاط  مربیــان ب

ــا روحانیــت هســتند«.  ب

کــه خبــر أثربخشــی اش بــه  از ایشــان خواســتم تــا برایمــان از برنامه هایــی بگویــد 

کشــیده شــده بود!  تریبــون نمــاز جمعــه شــهر 

گفـت: در مدرسـه هیئتـی بـه نـام هیئت عـزاداری »شـبه النبـی، حضرت علی 

اکبـر؟ع؟ « راه انداختیـم. ایـن هیئـت محـور برنامه هـای ما با دانش آموزان شـد. 

روزه دسته جمعی  

پیــش از روز 2۵ ذی القعــده )کــه روز دحــواألرض نــام دارد( از ثــواب روزه گرفتن 

و اعمــال خــاص ایــن روز بــرای دانش آمــوزان گفتــم. در خال بحث پیشــنهاد 

ــد.  کــه عاقه منــد هســتند، روز دحــواالرض را روزه بگیرن دادم دانش آموزانــی 

کردنــد و آن روز  خوشــبختانه حــدود 6۵ نفــر از دانش آمــوزان عــام آمادگــی 
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کــه دانش  آمــوزان  گرفتنــد. ایــن خبــر بــه امــام جمعــه شــهر رســیده بــود  را روزه 

گرفته انــد. امــام جمعــه  کــه روزه، مســتحب بــوده اســت روزه  مدرســه در روزی 

کردنــد  محتــرم در نمــاز جمعــه از ایــن حرکــت دانش آمــوزان تشــکر و قدردانــی 

و همیــن تشــکر و قدردانــی، مایــۀ خیــر شــد و از آن پــس هــر وقــت آن هــا را بــرای 

از  یــادی  ز تعــداد  می کردیــم،  دعــوت  جمعــه  نمــاز  بــه  دســته جمعی  رفتــن 

ــد.  دانش آمــوزان اعــام آمادگــی می کردن

گرفتــن  چــه چیــزی باعــث شــد تــا دانش آمــوزان دعــوت شــما را بــرای روزه 

بپذیرنــد؟

کنم:  الزم است چند نکته را ذکر 

اســت.  آتــش  بــا  انســان  رابطــۀ  ماننــد  یکدیگــر  بــا  انســان ها  رابطــۀ   1

ــان باعــث ســوختن و از بیــن رفتــن  ــه آن ــدازه ب نزدیک شــدن بیــش از ان

کــردن از آن هــا، نتیجــه ای  ارتبــاط مؤثــر می شــود و از طــرف دیگــر دوری 

جــز ســردی و بی حالــی نــدارد. 

کنــد  گونــه ای رفتــار  ــغ در برقــراری ارتبــاط بــا دانش آمــوزان نبایــد بــه 
ّ
مبل

کننــد و در پــی آن،  کــه آن هــا بیــش از انــدازه بــا او احســاس راحتــی 

ایــن صــورت ســخن  در  زیــرا  و حریم هــا شکســته شــود؛  حرمت هــا 

ــغ ارزش و اعتبــار خــود را از دســت خواهــد داد. 
ّ
مبل
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ــغ از برقــراری ارتبــاط بــا آنــان نیــز ســد محکمــی بیــن 
ّ
کــردن مبل دوری 

گــوش  کــه نه تنهــا بــه ســخنان او  مبلــغ و دانش آمــوزان ایجــاد می کنــد 

نمی دهنــد، بلکــه در برنامه هــای فرهنگــی نیــز شــرکت نمی کننــد. 

کــه در  ارتبــاط مربــی بــا دانش آمــوزان بایــد بــه انــدازه ای دوســتانه باشــد 

عیــن حفــظ حرمت هــا و حریم هــا، دانش آمــوزان احســاس راحتــی و 

کننــد و بتواننــد ســؤاالت و دردودل هــای خودشــان را برای  صمیمّیــت 

کننــد.  ــغ بیــان 
ّ
مبل

ــراری  کلیدهــای اصلــی برق 2 داشــتن مقبولیــت بیــن دانش آمــوزان جــزو 

کــه بنــده داشــته ام ایــن مقبولیــت  ارتبــاط مؤثــر اســت. طبــق تجربــه ای 

بــا اعتمادســازی، بهــا دادن بــه دانش آمــوز، شــخصیت دادن بــه آن ها و 

کــردن بــه آن ها، زود نکشــیدن  رعایــت نــکات ریــزی ماننــد زودتــر ســام 

دســت هنــگام دســت دادن و مصافحــه، هدیــه دادن )حتــی یک عطر 

کــه پیــام محبــت را بــه مخاطــب منتقــل  یــا چیــزی از ایــن قبیــل( و... 

می کنــد حاصــل می شــود. 

در  ــغ 
ّ
مبل خــود  بــودن  عملگــرا  و  بــودن  کار  پــای  مقبولیــت،  از  پــس   3

کــردن دانش آمــوزان بســیار أثرگــذار اســت. در همیــن برنامــۀ  همــراه 

نهــار  تــا  کــردم  بــا آشــپزخانه هماهنــگ  بنــده  روزه روز دحــواالرض، 
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کننــد  کــه می خواهنــد روزه بگیرنــد را بــرای ســحر طبــخ  دانش آموزانــی 

کــه می خواهنــد روزه بگیرنــد  کســانی  گفتــم  و بــه دانش آمــوزان هــم 

کــردن  اســامی خــود را بــه بنــده بدهنــد تــا ســحر خــودم بــرای بیــدار 

یــم.  کنــار هــم بخور آن هــا بــه مدرســه بیایــم و ســحری را در 

4 ایجــاد فضــای معنــوی در مدرســه نیــز در اســتقبال دانش آمــوزان بســیار 

کــه  کــردم تــا آداب و ادعیــه ای  مؤثــر اســت؛ بــرای مثــال بنــده ســعی 

مکان هــای  در  پرس شــده  رنگــی  برگــۀ  صــورت  بــه  را  دارد  وجــود 

کــردن و نــام  کنــم: در حمــام ادعیــه و آداب غســل  مختلــف نصــب 

گرفتــن،  ــه دعاهــای هنــگام وضــو  غســل های مســتحبی، در وضوخان

در ســالن غذاخــوری آداب غــذا خــوردن، در خوابــگاه آداب خوابیــدن 

ــا آن و...؛ وقتــی ایــن ادعیــه و  یس بهداشــتی آداب مرتبــط ب و در ســرو

آداب و اعمــال مســتحبی همیشــه جلــوی چشمشــان باشــد بــه مــرور 

کننــد و  ایــن اعمــال و آداب عمــل  بــه  تــا  آن هــا را ترغیــب می کنــد 

رغبــت آن هــا را بــه ادای واجبــات و مســتحبات بیشــتر می کنــد. 

که در مدارس حضور دارم پربار بودن مراسم آغازین  5 در طی سال هایی 

از هر حیث برایم اهمیت داشت. بنابراین در انتخاب قاری و آیات 

کوتاه و در شرایط برگزاری مراسم دقت داشتم.  و حدیث یا حکایت 
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6  برگزاری نماز جماعت و بیان احکام مورد نیاز جوانان و نوجوانان و طرح 

تاوت نور و همچنین بیان یک نکته تفسیری از صفحه قرائت شده، 

از فعالیت های فرهنگی بنده بود؛ چراکه روح تشنه جوانان و نوجوانان 

قرآن،  تفسیر  و  احکام  حوزه  در  آن ها  کنجکاوی  ویژگی  به  توجه  و 

دانش آموزان را به برنامه های فرهنگی بیشتر مشتاق می کرد. 

کــه بــر اســاس  7 امــروزه راه جــذب و برقــراری ارتبــاط بــا جوانــان ایــن اســت 

نیازهایشــان و شــرایط امــروز آن هــا بــه وســیلۀ معــارف پویــای اســامی 

کــه در توانم هســت  کــرده ام تــا آن جــا  پاســخگو باشــیم. بنــده هــم ســعی 

کنــم؛ بــرای نمونــه یکــی  مســائل و موضوعــات مــورد نیــاز آن هــا را بیــان 

از مباحــث اخاقــی مــا، اخــاق حضــور در صفحه هــای مجــازی بــود 

کــه بــه ایــن مباحــث می پرداختیــم: از ثــواب انتشــار مطالــب مفیــد تــا 

ــدن آن هــا حــرام  کــه دی ــدن و الیــک نکــردن صفحــات و مطالبــی  ندی

کــه بــه یقینــی بــودن آن هــا  یــا مکــروه اســت، عــدم بازنشــر مطالبــی 

یــم و ماننــد آن.  اطمینــان ندار

گر نکته ای مد نظرتان هست استفاده می کنیم:  - در پایان سخن ا

ابوجعفــر أحــول بــرای تبلیــغ تشــّیع بــه بصــره رفتــه بــود. امــام صــادق؟ع؟ از 

کمــی اســتقبال مــردم  تبلیــغ او و اســتقبال مــردم ســؤال فرمودنــد. در پاســخ از 
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گروهــی انــدک هســتند و حرکت هایــی  گفــت: »شــیعیان در آن جــا  کــرد و  گلــه 

هــم انجــام می دهنــد؛ ولــی ناچیــز اســت و تأثیــری نــدارد«. امــام صــادق؟ع؟ 

ِ َخْیــٍر«؛ 1 » نوجوانــان را دریــاب 
ّ

ُکل  
َ

ْســَرُع ِإل
َ
ــْم أ ُ ْحــَداِث َفِإّنَ

َ ْ
ْیــَک ِبال

َ
فرمودنــد: »َعل

گــروه در پذیــرش هــر خوبــی بیشــتر شــتاب می کننــد.« کــه ایــن 

طبــق ایــن روایــت امــام صــادق؟ع؟، وظیفــۀ همــۀ مبلغــان، فعالیــت ویــژه 

کنــار آن می تواننــد بــه دیگــر عرصه هــای  در بیــن دانش آمــوزان اســت و در 

تبلیغــی نیــز بپردازنــد. 

در پایــان امیــدوارم تمامــی طــاب و دغدغه منــدان دیــن و فرهنــگ بــه عرصــه 

کــودکان و نوجوانــان وارد شــوند و بــا همتــی مضاعــف و  کار فرهنگــی بــرای 

گام دوم انقــاب  افزایــش تخصــص و اطاعــات خــود و بــا چشــم انداز بیانیــه 

یم.  اســامی، جامعــه ای مناســب حکومــت امــام زمــان؟جع؟ بســاز

از این کــه ایــن فرصــت و فضــا را در اختیــار بنــده قــرار دادیــد سپاســگزارم. 

ان شــاءاهلل ایــن تجربیــات تربیتــی و تبلیغــی بــرای مخاطبــان مؤثــر واقــع شــود.

1. الکافـی، محمـد بـن یعقوب کلینی، دارالکتب االسـامیة، تهران، چاپ چهـارم، 1407ق، ج 8، ص 
93، ح 66.





  پاسخ	به	پرسش	های	دانش	آموزی	پاسخ	به	پرسش	های	دانش	آموزی	1 

خدا کجاست؟ چرا او را نمی بینیم؟2  

کتابــش در  کــه  گرفــت و در حالــی  گوشــۀ اتــاق مــداد خــود را در دســت  زهــرا در 

گذاشــته بــود، بــه فکــر فــرو رفــت. مــادرش  مقابلــش بــاز و دســتش را زیــر چانــه 

کــردن شــام بــود و بــوی خــوش قورمــه ســبزی در  در آشــپزخانه مشــغول درســت 

کوچــک خــود را زیــر نظــر داشــت. او در  خانــه پیچیــده بــود. مــادر مدتــی دختــر 

فکــر عمیقــی فــرو رفتــه بــود. مــادر، زهــرا را صــدا زد؛ امــا او آن چنــان غــرق در فکــر 

کــه متوجــه نشــد.  بــود 

گذشـته؛ یعنـی در 7 سـالگی،  کـه سـال  1. زهـرا دریکونـد، 8 سـاله، کوچک تریـن نویسـنده ایـران اسـت 
.https://b2n.ir/u62457 :کتـاب »حـاج قاسـم و بچه هـا« را نوشـت

کودکان. 2. پاسخ به 2 سؤال خداشناسی با ادبیات داستانی و ساده در سطح ذهنی 

زهرا دریکوند �1

موضوع اصلی: خداشناسی 

موضوع فرعی: دیدن خداوند متعال 

مخاطب:دانش آموزان ابتدایی دوره اول 

قالب: داستانی 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه 
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گفــت:  کشــید و او را بوســید. مــادر  کنــارش نشســت، دســتی بــه صورتــش  مــادر 

»دختــرم! بــه چــه چیــزی فکــر می کنــی؟ « زهــرا بــه آرامــی پاســخ داد: »مــادر! 

کــه لبخنــد مــی زد، بــا  کجاســت؟ چــرا او را نمی بینیــم؟« مــادر در حالــی  خــدا 

گفــت: »میــوۀ دلــم! چــه شــده یــاد خــدا افتــادی؟ چــه فکــر قشــنگی!  مهربانــی 

چــه ســؤال زیبایــی!«

کــه خــدا بهتریــن نگهدارنــده و  گفــت: »امــروز در یــک پیــام قرآنــی خوانــدم  زهــرا 

کــه حافــظ  کجاســت  مهربان تریــن مهربانــان اســت.1 دوســت دارم بدانــم خــدا 

ــاز هــم لبخنــدی زد  ــا او را نمی بینیــم؟« مــادر ب ــدۀ ماســت؟ چــرا م و نگهدارن

و جــواب داد: »عزیــز دلــم! خــدا از تمــام مادرهــا مهربان تــر اســت و از پــدر و 

مــادر هــم بیش تــر از تــو مراقبــت می کنــد و همــه جــا هســت.« زهــرا پرســید: 

»خــدا چطــور همــه جــا هســت؟ مثــًا وقتــی مــن اینجــا هســتم، دیگــر نمی توانــم 

کــه می توانــد  گفــت: »دختــرم! خــدا قدرتــی دارد  تــوی آشــپزخانه باشــم؟« مــادر 

ــودن  ــا ب ــودات ب ــۀ موج ــت و هم ــا هس ــه ج ــه هم ک ــوا  ــل ه ــد، مث ــا باش ــه ج هم

ک، نفــس می کشــند و زندگــی می کننــد«.  هــوای پــا

زهــرا کــه هنــوز بــه جــواب دل خواهــش نرســیده بــود، دوباره پرســید: »مــادر جان! 

گفــت:  گــر خــدای مهربــان همــه جــا هســت، پــس چــرا او را نمی بینیــم؟« مــادر  ا

کــه مــا آن هــا را نمی بینیــم؛ امــا وجــود دارنــد.  »عزیــزم! خیلــی از چیزهــا هســتند 

اِحِمیَن<، )یوسف/ 64( ْرَحُم الّرَ
َ
1. >َفاهلُل َخْیٌر َحاِفًظا َوُهَو أ
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گرســنگی و تشــنگی، درد، دوســت داشــتن و...«  گرمــا، ســرما، محبــت،  مثــل: 

مــادر کــه می دانســت زهــرا عاشــق قورمــه ســبزی اســت، بــه او گفت: »چه کســی 

کــه  کــرده؟ « جــواب داد: »خــوب معلومــه! مــادر عزیــزم  ایــن غــذا را درســت 

اینجاســت.« مــادر گفــت: »آفریــن دختر قشــنگم! حــاال بگو ببینم، چهارشــنبۀ 

ــود  کــه از مدرســه برگشــتی و یــک قورمــه ســبزی خوش مــزه آمــاده ب هفتــۀ قبــل 

ــزه را  ــذای خوش م ــی آن غ کس ــه  ــم، چ ــه نبودی ــم خان ــا ه ــوردی و م ــو آن را خ و ت

کــرده  گفــت: »خــوب ایــن هــم معلومــه! شــما درســت  کــرده بــود؟« زهــرا  درســت 

بودیــد.« مــادر جــواب داد: »مــن کــه خانــه نبــودم، از کجــا فهمیــدی مــن درســت 

کــردم؟« زهــرا جــواب داد: »چــون همیشــه شــما بــرای مــا قورمــه ســبزی خوش مــزه 

ــت  ــی درس کس ــه  ــس چ ــد، پ ــرده بودی ــت نک ــما درس ــر ش گ ــد. ا ــت می کنی درس

کــس غیــر از شــما بلــد نیســت... «  کــرده؟ آخــر در خانــۀ مــا هیــچ 

گفت: »آفرین عزیزم! تو مرا ندیدی؛ ولی از  کرد و  مادر با تبسم حرفش را قطع 

که  که من در خانه بودم. حاال عزیزم! طبیعت زیبایی  کار من فهمیدی  روی 

اطراف ما هست؛ آبشار زیبا، گل های قشنگ، باران زیبا، شب و روز و... همۀ 

این ها آثار خداست. ما خود خدا را نمی بینیم؛ اما آثار قشنگ او را که مثل خدا 

زیباست، می بینیم و از آثارش پی می بریم که آفرینندۀ آن ها خداست. همان 

که  گرما و محبت  که تو را به ما هدیه داده، درست مثل هوا و  خدای مهربانی 

ما آن ها را نمی بینیم؛ اما از آثارشان می فهمیم که در اطراف ما وجود دارند«. 



  پاسخ	به	سؤاالت	دانش	آموزانپاسخ	به	سؤاالت	دانش	آموزان

چرا نباید گناه کنیم؟   

یکی از ســؤاالتی که بیش تر، دانش آموزان دورۀ  اول و دوم متوســطه می پرســند، 

کاری می خواهیــم انجــام  کنیــم؟ و چــرا هــر  گنــاه  ــد  کــه: چــرا نبای ایــن اســت 

گاهــی اوقــات می دانــم  دهیــم بــه مــا می گوینــد: حــرام اســت انجــام نــده. البتــه 

گنــاه را انجــام می دهــم. در ایــن  گنــاه بــرای مــن ضــرر دارد؛ امــا بــاز هــم آن  ایــن 

کنــم؟ مــوارد چــکار 

کاظم مرادی�

موضوع اصلی: پاسخ به سواالت دانش آموزان 

کنیم؟ گناه   موضوع فرعی: چرا نباید 

مخاطب: دانش آموزان ابتدایی دوره دوم و متوسطه اول 

کوتاه  قالب: مقاله 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه 
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پاسخ  
1 خداونــد انســان را آفریــده تــا در دنیــا زندگــی ســالمی داشــته باشــد و 

در آخــرت هــم در بهشــت جاودانــه بمانــد. امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ 

ــا؛1  ــا ِبَ ـ
َّ
ــا َتِبیُعوَهــا ِإل ـ

َ
ــَة، َفل ّنَ َ ــا الْ ـ

َّ
ــٌن ِإل َ

َ
ْنُفِســُکْم ث

َ
یــَس ِل

َ
ــُه ل می فرماینــد: »ِإّنَ

بــراى وجــود شــما قیمتــی جــز بهشــت نیســت، آن را جــز بــه بهشــت نفروشــید.« 

گنــاه، بهــا و ارزش انســان را پاییــن مــی آورد و ارزش او بــه انــدازه جهنــم 

و آتــش دوزخ تقلیــل پیــدا می کنــد.

ــد  ــد؛ )مانن ــق او می کن ــی در ح ــان لطف ــی انس ــول زندگ ــه در ط ک ــی  کس  2

ــا  ــا را نجــات می دهــد( م کــه در یــک عمــل جراحــی، جــان م دکتــری 

کنیــم و  ســعی می کنیــم تــا آخــر عمــر بــه هــر نحــوی از او تقدیــر و تشــکر 

کــه ناپســند اوســت انجــام ندهیــم؛ حــال  کاری را  در صــورت امــکان 

کــه خــوِد ایــن جــان را و هــر آنچــه  چگونــه خــاف نظــر و ســخن خدایــی 

کــرده و بــه صــورت رایــگان در اختیــار مــا  نیــاز ماســت بــرای مــا خلــق 

ــرار داده اســت؛ عمــل می کنیــم. ق

1. نهـج الباغـة، محمـد بـن حسـین شـریف رضـی، تحقیـق و تصحیـح: صبحـی صالح، نشـر هجرت، 
قـم، چـاپ اول، 1414ق، حکمـت456.
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گنــاه می گوینــد »می خواهیــم لــذت ببریــم!!«، در  3 بســیاری بــرای توجیــه 

ــه عنــوان  ــا را از بســیاری از لذت هــا دور می کنــد. ب ــاه م گن کــه  ــی  حال

گنــاه اســت.  مثــال اســتعمال مــواد مخــدر و روانگردان هــا، حــرام و 

گنــاه را مرتکــب می شــود ممکــن اســت ســاعتی از غــم  کــه ایــن  کســی 

ــارغ شــود؛ امــا در همیــن زمــان بســیاری از اشــتباهات مهلــک  دنیــا ف

کــه در ایــن مواقــع بــه یکــی از  از او ســر می زنــد. چــه بســیار افــرادی 

دوســتان و بســتگان و یــا حتــی بــه خودشــان آســیب رســانده و باعــث 

اختــاف و ناراحتی هــای فراوانــی شــده اند. 

گنــاه انســان را خــار  4 خداونــد عــزت و ســربلندی انســان را می خواهــد و 

کــرده اســت. از  و ذلیــل می کنــد و خداونــد بــرای همیــن آن را حــرام 

ْبــُه 
ُ
َفاْطل ِعــّزَ 

ْ
ل
َ
ا ْبــَت 

َ
َطل کــه: »ِإَذا  نقــل شــده اســت  امیــر المؤمنیــن؟ع؟ 

اَعــِة؛1 اگــر عــزت را می طلبــی آن را بــا اطاعــت خداونــد بطلــب«. ِبالّطَ

5 انســان بــرای موفقیــت نیــاز بــه برنامه ریــزی و پذیــرش محدودیت هایــی 

در مســیر زندگــی خــود دارد. خداونــد متعــال نیــز بــرای موفقیــت انســان 

1. غررالحکـم و درر الکلـم، عبدالواحـد بـن محمـد آمـدی، تصحیح و تعلیق: ارموی، دانشـگاه تهران، 
چـاپ چهـارم، 1373ش، جلد 1، ص 285.
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گنــاه و  کــه  گرفتــه اســت  در دنیــا و آخــرت، حــدود و مرزهایــی در نظــر 

معصیــت تجــاوز از ایــن حــدود و مرزهاســت.

آرزو بد نیست طغیانش بد اتس
هست دریا خوب و طوفانش بد اتس

گر چه هـر میلی همایون مرکبی اتس
خارج از اندازه، جوالنش بد اتس

پاســخ بــه »چــرا بــا وجــود اینکــه می دانیــم گنــاه مضــّر اســت بــاز هــم  
بــه ســمت آن می رویــم؟«

ــه تنبلــی عــادت  یــم بــه خوبــی ورزش، امــا چــون ب 1 عــادت: مــا علــم دار

گنــاه و معصیــت هــم همین گونــه اســت؛  کردیــم ورزش نمی کنیــم؛ 

گوشــش  گنــاه اســت، امــا چــون  می دانــد موســیقِی حــرام، معصیــت و 

ــد. ــوش می ده گ ــه آن  ــرده، ب ک ــادت  ــه آن ع ب

2 شــرایط محیطــی: جمــع دوســتان نابــاب، محلــه و خویشــان ســهل انگار 

گاهــی اراده انســان را در برابــر  نســبت بــه احــکام و دســتورات الهــی 

گناهــان سســت می کننــد.
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و  سیاســت ها  انســان  گمراه کــردن  بــرای  لعیــن  شــیطان  شــیطان:   3

از: عبارتنــد  آنهــا  پراســتفاده ترین  از  برخــی  کــه  دارد  نقشــه هایی 

کــه نفــس،   وسوســه : وسوســه، ســخنان بیهــوده و بی ســودی اســت 

بــه  را  او  از مــردم در انســان پدیــد می آورنــد1 و  شــیطان و برخــی 

کاری تحریــک می کننــد. شــیطان بــا وسوســه میــل  انجــام یــا تــرک 

انســان را بــه ســمت انجــام معصیــت الهــی تحریــک می کنــد. 

کــه شــیطان بــه همیــن طریــق  ماننــد داســتان حضــرت آدم و حــوا 

باعــث خــروج آن هــا از بهشــت شــد.

در نــگاه بــه نامحــرم و جاذبه هــای جنســی نیــز شــیطان از همیــن 

گنــاه می کشــاند.  ــه  طریــق عمــل می کنــد و انســان را ب

کــردن انســان از راه  گام هــای شــیطان: شــیطان بــرای منحــرف   

درســت، پلــه پلــه و گام بــه گام او را بــه ســمت گناهــان می کشــاند. 

ــا  ـَ ــوا ل ــَن اَمُن ِذی
َّ
ــا ال َه ّیُ

َ
ــا أ ــد: > َی ــور می فرمای ــوره ن ــال در س ــد متع خداون

ُمــُر 
ْ
َیأ ــُه 

َ
َفِإّن ــْیَطاِن 

َ
الّش ُخُطــَواِت  ِبــْع 

َ
َیّت َوَمــن  ــْیَطاِن 

َ
الّش ُخُطــَواِت  ِبُعــوا 

َ
َتّت

کامپیوتـری  1. موضوعـات تحقیقـی معـارف اسـامی و علـوم انسـانی، حسـن عرفـان، مرکـز تحقیقـات 
علـوم اسـامی، معاونـت اطـاع رسـانی، سـال 1373، ص 7 - 5. 
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گام هــاى  کــه ایمــان آورده ایــد!  کســانی  ــِر <؛1 »اى 
َ

ُمنک
ْ
َفْحَشــاء َوال

ْ
ِبال

شــیطان را پیــروى نکنیــد و هرکســی پیــرو گام هــاى شــیطان شــود، همانــا 

کــه او بــه فحشــا و منکــر فرمــان می دهــد.«

کــردن شــروع  ــا نامحــرم از وسوســه بــه نــگاه  شــیطان بــرای ارتبــاط ب

می کنــد و بــا وسوســه، فــرد را بــه ســمت ارتبــاط پیامکــی، ارتبــاط 

ــداری و... می کشــاند.  تلفنــی، ارتبــاط دی

 تســویف: یکی دیگر از سیاســت های شــیطان تســویف به معنای 

کــردن اســت. وعــدۀ بخشــش و اســتغفار در  کار را بــه آینــده موکــول 

ــد  ــه مهربانــی خداون کــردن افراطــی ب آینــده و همچنیــن دلخــوش 

متعــال هــم از همیــن روش شــیطانی اســت.

گنــاه انســان،  یشــه اصلــی خطــا و  4 مشــغول شــدن بــه مســائل دنیایــی: ر

یــاد بــه بــرآورده شــدن نیازهــا و عایــق بــه هــر صــورت ممکــن  میــل ز

اســت. ماننــد عاقه شــدید بــه خودنمایــی، راحت طلبــی و لذت های 

جنســی و در بزرگســالی عاقــه شــدید بــه معــروف و مشــهور شــدن، 

گــران قیمــت و امکانــات رفاهــی و...   پولــدار شــدن و ماشــین و خانــه 

1. نور /21.
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بــرای  مــا  تــاش  همــه  اینکــه 

لذت هــا  ایــن  بــه  رســیدن 

باشــد، بــا هــدف خلقــت مــا 

ســازگار نیســت؛ چــون هــدف 

ایــن  مــا  آفرینــش  از  خــدا 

ــر از  ــت و بهت ــوده اس ــا نب چیزه

کنیــم، در قیامــت  گــر از او اطاعــت  ایــن لذت هــا را خــدا وعــده داده ا

ْنَیــا 
ّ

بــه مــا می دهــد. پیامبــر خــدا؟ص؟ در ایــن مــورد فرمودنــد: »ُحــُبّ الُد

 َحَســَنة؛1 محبــت 
ّ

َئٍة َو َســَبُب ِإْحَبــاِط ُکِل  َســِیّ
ّ

 َخِطیَئــٍة َو ِمْفَتــاُح ُکِل
ّ

ُس ُکِل
ْ
َرأ

کلیــد هــر بــدی و دلیــل نابــودی همــه  بــه دنیــا ســر منشــاء هــر خطایــی و 

اســت.« نیــک  اعمــال 

ْعــداِء؛2. 
ْ
ُة أَضـــّرُ ال

َ
َغْفل

ْ
5 غفلــت: از امیــر المؤمنیــن؟ع؟ نقــل شــده اســت:»ال

غفلــت زیانبارترین دشــمنان اســت.« 

یــم، امــا آن را بــه خاطــر مســائل  بــا این کــه بــه طــا بــودن وقــت، علــم دار

بــدون اهمیتــی ماننــد تماشــای فوتبــال تلــف می کنیــم.

1. ارشـاد القلـوب، حسـن بـن ابـی الحسـن دیلمـی، انتشـارات شـریف رضی، قـم، چـاپ اول، 1412ق، 
ج 1، ص 21.

2. غرر الحکم، ص 265، حدیث 5744
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گاهـی بـه خاطـر تذکـر دادن دیگـران بـه امـری و یـا  6 لج بـازی بـا دیگـران: 

ابـراز وجـود و نشـان دادن اسـتقال فکـری و نظـری خـود بـا نظـر دیگران 

مخالفـت می کنیـم، هـر چنـد بدانیـم آن نظر درسـت اسـت. مثل عدم 

ی لجبازی اسـت. کـه از رو رعایـت حجـاب در برخـی افـراد 

یــم. ماننــد  گاهــی نســبت بــه چیــزی بــاور و اعتقــاد ندار 7 بــاور نداشــتن: 

کاری ســاخته نیســت،  ــم از او  ی کــه هــر چنــد علــم دار ــرس از مــرده،  ت

ــاز هــم می ترســیم. امــا ب

کــه بــه بیمــاری  گنــاه: بســیاری از افــرادی  8 عــدم شــناخت راه هــای تــرک 

اعتیــاد دچــار می شــوند و ضربــه آن را می خورنــد بــا اینکــه بــه مضــر 

ــه دلیــل عــدم شــناخت  ــد، امــا ب کرده ان ــودن مــواد مخــدر علــم پیــدا  ب

ــه آن ادامــه می دهنــد.  ــرک، ب راه هــای ت

گاهــی بــه دلیــل خشــم از وضعیــت و موقعیــت  9 غلبــه خشــم بــر انســان: 

کاری انجــام  کــه بــه وجــود آمــده اســت انســان  موجــود و یــا مســئله ای 

کــه می دانــد درســت نیســت و انجــام آن عواقــب بــدی دارد؛  می دهــد 

ماننــد بــد دهنــی بــه دوســتان هنــگام دعــوا و...





97

موضوع اصلی:تقویم مناسبت ها 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

کوتاه  قالب: مقاله 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه 

موضوع فرعی: سوژه سخن برای مناسبت های تبلیغی 

محمد تنه کار�

 مناسبت	های	تبلیغی	آذرماه  مناسبت	های	تبلیغی	آذرماه 14001400  )16	ربیع	الثانی	-	16	جمادل	االولی(

اشاره  

مناسبت های  برای  ایده هایی  ارائه  به  امین،  سفیر  مجلۀ  از  شماره  این  در 

گرامی می توانند با ارسال ایده ها  غان و مربیان 
ّ
تبلیغی آذرماه پرداخته ایم. مبل

و نوآوری های خاقانۀ خود به آیدی: Msafiramin@ در پیام رسان ایتا، ما را 

کنند. کاربردی به سایر دغدغه مندان فرهنگی یاری  در ارائۀ برنامه های 

برنامه پیشنهادیمخاطبمناسبتتاریخردیف

مشترکروز نیروی دریایی7آذر1

ارتباط با یکی از اعضای نیروی دریایی و بیان 
کار و ویژگی های شغلی آنها، بیان خاطرات دفاع 
نیروی  و  دریایی  توانمندی های  بیان  مقدس، 
نیروی  برخورد  عملیات  )مانند:  سپاه  دریایی 

دریایی سپاه با ناو های آمریکایی و...(

روز بزرگداشت شیخ 9 آذر2
مشترکمفید؟حر؟

صورت  به  مفید؟حر؟  شیخ  شخصیت  معرفی 
خاصه در فضای مجازی،  تبیین عشق فراوان 
کودکي، بیان  ایشان به تحصیل از همان دوران 

خاطرات کودکی و نوجوانی ایشان
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روز مجلس10 آذر3

مشترک

و  مدرس؟حر؟  شهید  شخصیت  اجمالی  معرفی 
دشمن شناسی  مانند:  ایشان؛  از  صفاتی  بیان 
شجاعت،  استبدادستیزی،  دشمن ستیزی،  و 

استقال شخصیتی و...

متوسطه
با  سیاسی  پاسخ  و  پرسش  جلسه  برگزاری 

موضوع جایگاه و وظایف مجلس در ایران

مشترکروز دانشجو16 آذر4

مجازی  کانال  در  دانشجو  روز  اجمالی  معرفی 
مدرسه و  معرفی دانشجویان و به ویژه مبلغان 
تشکیل  دانشگاهی،  تبلیغ  عرصه  در  موفق 
از  دعوت  اسامی،  مضامین  با  سرود  گروه 
که دوران تحصیل  دانشجویان موفق و انقابی 
بیانیه  تدوین  گذرانده اند،  مدرسه  آن  در  را 
و  تحصیلی  مقطع  هر  ویژه  استکبارستیزی 

کاس خواندن آن در صبحگاه یا 

19 آذر5
والدت حضرت 
زینب؟اهع؟ )روز 

پرستار(

مشترک

مجازی  کانال  در  زینب؟اهع؟  حضرت  معرفی 
پرستارانی  از  تجلیل  جشن،  برگزاری  مدرسه، 
کرده اند، ارتباط زنده  که در آن مدرسه تحصیل 
)الیو( با یک پرستار یا نیروهای جهادی جهت 
با  ارتباط  کرونا،  زمان  در  آنها  رشادت های  بیان 
یکی از مدافعان حرم حضرت زینب؟اهع؟ و بیان 
در  حرم  از  دفاع  در  اسام   رزمندگان  خاطرات 

سوریه، معرفی شهدای پرستار در فضای کرونا

ابتدایی
ینب؟اهع؟ و  مسابقه نقاشی با موضوع حضرت ز

روز پرستار
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شهادت آیت اهلل 20 آذر6
دستغیب؟حر؟

مشترک
معرفی برخی از کتب ایشان؛ مثل: گناهان کبیره 

)متوسطه( یا داستان های شگفت )ابتدایی(

متوسطه
در  استاد  کتب  از  برخی  پی دی اف  بارگذاری 
کانال مجازی مدرسه و برگزاری مسابقه کتابخوانی

شهادت حضرت 27 آذر7
زهرا؟اهع؟

مشترک
کانال  در  زهرا؟اهع؟  حضرت  اجمالی  معرفی 

مجازی مدرسه )همراه با انیمیشن و سرود و...( 

مشترک
رعایت  با  مدرسه  در  عزاداری  مراسم  برگزاری 

نکات بهداشتی

مشترک

فاطمیــه:   اول  دهــه  در  کوتــاه  دینــی  ســخنرانی 
اخــاق فاطمــی )ابتدایــی(؛ حجــاب و عفــت 
والیتمــداری  دختــران(؛  )متوســطه  فاطمــی 

پســران(. )متوســطه  فاطمــی 

متوسطه اول
از  حدیــث  چهــل  حفــظ  مســابقه  طراحــی 

زهــرا؟اهع؟ حضــرت 

مسابقه بهترین عکس نوشته از کام حضرت زهرا؟اهع؟متوسطه

کلیپ با محتوای فاطمیهمتوسطه مسابقه ساخت 

ابتدایی
نصب پرچم عزا در منزل و بارگذاری تصویر آن 

کانال مجازی مدرسه در 

متوسطه )مناطق 
مشترک فرقه ای(

و  اعتقادی  مباحث  به  مسلط  استاد  از  دعوت 
حضرت  شهادت  شبهات  به  پاسخ  و  فرقه ای 

زهرا؟اهع؟ 1 )ضمن رعایت مسئله وحدت(

تا هم  برگزار شود  کند درمدارس چنین نشست هایی  ایجاب می  اعتقادی  به مسائل  گاهی  آ 1. ضرورت 
دانش آموزان شیعه به حقانیت خود یقین پیدا کنند و هم در مقابل شبهات معاندان مقاوم سازی صورت 
گیرد. البته برای برگزاری این برنامه ها در مناطق مشترک مذهبی )شیعه و اهل تسنن( باید در نحوه 
گاه و همچنین در جهت دهی به سؤاالت بسیار دقت داشت تا  برگزاری و انتخاب استاد متخصص و آ

ناخواسته باعث ایجاد تنش و اختاف در مدرسه و منطقه نشود.
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شب یلدا30 آذر8

دکلمه خوانی از اشعار حافظ )ویژه فضای مجازی(مشترک

مشترک
بیان نکاتی )در قالب سخنرانی، عکس نوشته 
به  که  آیاتی  تفسیر  و  الهی  و...( در نعمت های 

شب و روز و اختاف این دو می پردازد

مشترک

گفت وگو با دانش آموزان درباره برخی آسیب هایی 
اختاط  )مانند:  آید  پیش می  یلدا  شب  در  که 
محرم و نامحرم، چشم و هم چشمی، اشرافیگری 
آشامیدن،  و  خوردن  در  زیاده روی  پذیرایی،  در 
شب  فرصت های  و  و...(  کردن  غیبت 
با  دیدار  مؤمنان،  بهار  زمستان،  )مانند:  یلدا 

خویشاوندان و...(

حل جدول قرآنی توسط خانواده1  ابتدایی
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