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امـام خـمـینـی؟ق؟:
بایــد  ایــران  مــردم  و  نظــام  مســئوالن  همــه  می گویــم  بــاز  مــن 
بداننــد کــه غــرب و شــرق تــا شــما را از هویــت اســامی تــان- 
بــه خیــال خــام خودشــان- بیــرون نبرنــد، آرام نخواهنــد نشســت. 
نــه از ارتبــاط بــا متجــاوزان خشــنود شــوید و نــه از قطــع ارتبــاط 
، همیشــه بــا بصیــرت و بــا چشــمانی بــاز بــه  آنــان رنجــور بــا 
آرام  گــر  ا کــه  یــد  نگذار آرام  را  آنــان  و  شــوید  خیــره  دشــمنان 

نمی گذارنــد. آرامتــان  لحظــه ای  یــد،  گذار
)صحيفه امام، ج 21، ص، 328(

امـام خـامـنه ای؟ظفح؟:
از خــود آن حماســه )نوزدهــم دی( بایســتی حراســت کنیــم و نگهبانــی کنیــم، 

ت هــا نقــاط اوج 
ّ
ــت ایــران بــود. مل

ّ
چــون ایــن یکــی از نقطه هــای اوج حیــات مل

و نقــاط حضیــض دارنــد؛ نقــاط اوج را بایســتی زنــده نگــه داشــت. نقــاط اوج، آنهایــی 
ــت را و بصیــرت یــک 

ّ
هســتند کــه زنــده بــودن و پــای کار بــودن و بــا اراده و عــزم بــودن یــک مل

ــود. نقطــه ی اوج را  ــد؛ نوزدهــم دی ایــن جــوری ب ــت را در ایــن مواقــع حّســاس نشــان می دهن
ّ
مل

ــی 
ّ
بایــد زنــده نگــه داشــت، چــون هــم بــه آینــدگان روحیــه می دهــد، هــم مایــه ی افتخــار و عــّزت مل
یــخ ثبــت می شــود و راه آینــده را بــرای آینــدگان روشــن می کنــد.  اســت. ایــن نقطه هــای اوج در تار

ــا امــروز  ــه بشــود و همیــن طــور کــه ت بنابر ایــن، خــود ایــن حادثــه را نبایــد گذاشــت کهن
بحمــداهلل ایــن حادثــه زنــده و ُپرنشــاط باقــی مانــده، همچنــان باقــی بمانــد.

ز قيام 1۹ دی-13۹۹/1۰/1۹( یزیونی در سالرو )بيانات در سخنرانی تلو
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کرمانی یار  آن  به دتس  را  آورده دل ها  اگر 
به خاک افتاده چون عباس، دستان سلیمانی

خونینش هجران  از  خیس  شد  چشمامنان  اگر 
دلیلش بود چشمـانش، حسینی بود و بارانی

رفتـن سرخش برای  دلهـامان  لرزید  اگر 
دل او بود لرزان از امیـد و خوف امیـانی

اگـر پیـوسته یاد او قرین قلب ما گـشته
نبـرد از  یاد  هـرگز  او  ،  ره یار  خراسانی

اگـر قلب سیاه دشمن از نام تو می لرزد
ایرانی پیر  و   جـوان  قلب  قوت  تو هـتی 

او رهبـر یه می خواند منـاز دفن  گر با  اگـر 
چو مالک بود در میـدان، َیل پیـر جمارانی

اگهی گه  گرفتـارمی  روباهـان  دام  در  اگـر 
خوشا شیران غران در کشاکش های میدانی

شاعر: مهدی قانع پور

هب یاد حاج اقسم



جهاد تبلیغی، جهاد تبیینی  

مدتــی اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب؟ظفح؟ فرمــان »جهــاد تبییــن« را 

صــادر کرده انــد و بدیهــی اســت، اولیــن نفراتــی کــه بایــد بــه معظم لــه 

غــان جــوان. 
ّ
غــان هســتند، به خصــوص مــا مبل

ّ
لبیــک بگوینــد، مبل

چــه بســا بســیاری خــود را نیروهــای جهــادی می داننــد و درســت 

هــم می گوینــد؛ چــون »بــا تمــام تــوان، همه جانبــه و مخلصانــه« بــرای 

گــر از مــا ســؤال  رســاندن دیــن بــه دانش آمــوزان، تــاش می کننــد؛ امــا ا

شــود: آیــا شــما در حــال »جهــاد تبیینــی« هســتید یا »جهــاد تبلیغی«؟ 

شــاید جــواب را ندانیــم و حتــی ممکــن اســت بــه معنــی جهــاد تبییــن 

غیــن 
ّ
و فــرق آن بــا جهــاد تبلیــغ، کم تــر توجــه کــرده باشــیم. واقعــًا مــا مبل

غیــن جهــاد تبیینــی؟ اصــًا ایــن دو بــا 
ّ
جهــاد تبلیغــی هســتیم یــا مبل

هــم چــه فرقــی دارنــد؟ 

؟ب؟
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عهــدۀ  »بــر  <؛1  َبــلاُغ 
ْ
ال ا 

َّ
ِإل ُســوِل  الَرّ ــى 

َ
َعل >مــا  می فرمایــد:  یــم  کر قــرآن 

؟ص؟ جــز رســاندن ]پیــام خــدا[ نیســت.« معلوم می شــود مســئولیت  پیامبــر

غیــن دیــن، رســاندن اســت و هرچــه 
ّ
اساســی رســوالن الهــی و مبل

می گوینــد، بایــد تبلیــغ و رســاندن محتــوا بــه مــردم باشــد، پــس وقتــی 

بــا تمــام تــوان و مخلصانــه ســعی می کنیــم دیــن را بــه دانش آمــوزان 

تبییــن،  جهــاد  امــا  هســتیم؛  تبلیغــی  جهــاد  حــال  در  یــم،  بیاموز

جملــه:  از  دارد.  تفاوت هایــی 

1 تبییــن، بــرای روشــن کــردن آن دســته از امــور دینــی اســت کــه 

ــَن  ْكــَر ِلُتَبِيّ ْيــَك الِذّ
َ
نــا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
نیــاز بــه تفکــر و تدبــر ویــژه دارد: >َو أ

وَن<؛2 »و بــه ســوى تــو ذکــر  ــُر
َّ

ُهــْم َيَتَفك
َّ
َعل

َ
ْيِهــْم َو ل

َ
 ِإل

َ
ل ــاِس مــا ُنــِزّ

ّ
ِللَن

)قــرآن( را فــرو فرســتادیم تــا بــراى مــردم آنچــه را کــه برایشــان 

نــازل شــده اســت، بیــان کنــی و شــاید بیندیشــند.«؛

نــا 
ْ
ْنَزل

َ
أ مــا  >َو  اختاف انــد:  محــل  کــه  دیــن  از  مباحثــی  در   2

ُفــوا ِفیــه<؛3 »و مــا 
َ
ــِذي اْخَتل

َّ
ُهــُم ال

َ
ــَن ل  ِلُتَبِیّ

َّ
ِکتــاَب ِإال

ْ
ْیــَك ال

َ
َعل

ایــن کتــاب را بــر تــو نفرســتادیم، مگــر بــرای این کــه حقیقــت 

را در آنچــه کــه مــردم اختــاف می کننــد، روشــن کنــی.« مثــل 

1. مائده/ 99.
2. نحل/ 44. 

3. همان/ 64.
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کمیــت دینــی کــه امــروزه عــده ای ضــرورت و بلکــه  بحــث حا

مشــروعیت حکومــت دینــی را منکــر می شــوند؛ 

ی کــه ممکــن اســت عــده ای آن را کتمــان کننــد،  3 تبییــن امــور

ِذيــَن 
َّ
َخــَذ الَلــه ِميَثــاَق ال

َ
در حیطــۀ جهــاد تبیینــی می باشــد: >أ

ُتُموَنــُه<؛1 »خــدا از آنــان کــه 
ْ

ــاِس َو لا َتك
ّ
ــُه ِللَن ُنّنَ ُتَبِيّ

َ
ِكَتــاَب ل

ْ
وُتــوا ال

ُ
أ

کتــاب بــه آن هــا داده شــد، پیمــان گرفــت کــه حقایــق کتــاب 

آســمانی را بــرای مــردم بیــان کنیــد و کتمــان مکنیــد!«؛ یعنــی 

ی کــه امــروز برخــی بــه راحتــی مرتکــب می شــوند.  همــان کار

ی اســامی  مثــل: انــکار جامعیــت دیــن و خدمــات جمهــور

و شــهدا، به خصــوص رشــادت ها و جانفشــانی های شــهید 

ســردار حــاج قاســم ســلیمانی؟حر؟ از ســوی برخــی آقازاده هــا. 

بـا ایـن توضیـح، وظیفـۀ مـا عـاوه بـر تبلیـغ جهـادی، تبییـن جهـادی 

نیـز هسـت. در ایـن مسـیر بایـد با نقل درسـت واقعیت هـای انقاب؛ 

با کتمان ها و تحریف های بدخواهان، مقابله و مبارزه کرد؛ از همان 

غ 
ّ
ابتـدای تربیـت در مـدارس، حتـی در دبسـتان و مهـد کودک ها. مبل

و مبّیـن انقابـی بایـد تبیین گـر دین و انقاب اسـامی باشـد. 

1. آل عمران/ 187.
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ــغ بایــد از 
ّ
حضــرت زهــرا؟اهع؟ اول جهــاد تبییــن در اســام اســت. مبل

کــه در قالــب روضه خوانــی  حضــرت  اّم البنیــن؟اهع؟ و تبیین هایــی 

داشــت، بگویــد. بایــد در نهــم و نوزدهــم دی مــاه از بصیــرت و فتنــۀ 

بی بصیرتــان بگویــد؛ از نقــش عّمارهــا در تبییــن و بصیرت افزایــی. 

ســلیمانی؟حر؟  شــهید  خدمــات  از  مقاومــت،  جهانــی  روز  در  بایــد 

بگویــد و این کــه چگونــه حــاج قاســم توانســت وحشــی های داعشــی 

تفکــر  بایــد  کنــد.  زمین گیــر  کشــورمان  مرزهــای  بــه  ورود  از  قبــل  را 

داعشــی را بــه دانش آمــوزان بشناســاند کــه چگونــه زنــان و دختــران 

اســیر را در قفــس کــرده، در بازارهــا می فروختنــد. بایــد آن که خدمات 

گــر شــهیِد قهرمــان نبــود،  حــاج قاســم؟حر؟ را انــکار می کنــد، بدانــد کــه ا

کنیــز در خانــۀ داعشــی ها  بــه عنــوان  بایــد  نوامیــس شــیعه  امــروز 

خدمــت می کردنــد و مــورد هتــک قــرار می گرفتنــد.

کســانی را نابــود  ــغ جهــاد تبیینــی بایــد بگویــد حــاج قاســم؟حر؟ 
ّ
مبل

کــرد کــه ســر کــودکان را در برابــر مادرانشــان می بریدنــد و بــا آن بــازی 

، نــواب صفــوی و فداییــان  ــغ جهــادی بایــد از امیرکبیــر
ّ
می کردنــد. مبل

گــر بــه ســخن برخــی سیاســیون گــوش  اســام بگویــد. بایــد بگویــد کــه ا



11

لـه
قـا

 مــ
ســر

می دادیــم کــه می گفتنــد: »دنیــای فــردا، دنیــای گفتمان هاســت، نــه 

ــد.  ــرمان می آم ــر س ــه ب ــک ها...«1 چ موش

ــغ جهــاد تبیینــی، بایــد بــرای دانش آمــوزان روشــن کنــد کــه چگونــه 
ّ
مبل

کــرده و بــا عمــل بــه آیــۀ:  امــام خامنــه ای؟ظفح؟ فتنه هــا را پیش بینــی 

ٍة َوِمــن ِربــاِط الَخيــِل ُترِهبــوَن ِبــِه َعــُدّوَ  ُهــم َمــا اســَتَطعُتم ِمــن ُقــّوَ
َ
ِعــّدوا ل

َ
>َوأ

یــد، بــرای مقابلــه بــا آن هــا  ُكــم<؛2 »هــر نیرویــی در تــوان دار ــِه َو َعُدّوَ الّلَ

ــرای میــدان  ــده )ب ی ( اســب های ورز ید و )نیــز ]دشــمنان [ آمــاده ســاز

نبــرد(، تــا بــا آن، دشــمن خــدا و دشــمن خویــش را بترســانید!« مــا را در 

تمــام جهــان و نــزد خــدای تعالــی ســربلند کــرد. 

محمود مقدمی

1. رهبــر معظــم انقــاب؟ظفح؟ در روز 11 فروردیــن 1395 در پاســخ بــه توئیــت معروف هاشــمی 
کــره  رفســنجانی، فرمودنــد: »این کــه بعضی هــا بیاینــد بگوینــد فــردای دنیــا، فــردای مذا
گاهــی گفتــه شــده باشــد،  گــر از روی ناآ اســت، فــردای موشــک نیســت، ایــن حــرف ا

گاهــی گفتــه شــده باشــد، خیانــت اســت«. گــر از روی آ گاهــی اســت؛ ا خــوب، ناآ
2. انفال/ 60.





رسی تطبیقی ویژگی های شهدای نوجوان با  رسی تطبیقی ویژگی های شهدای نوجوان با بر   بر
سیرۀ امام خمینیسیرۀ امام خمینی؟هر؟))33((

اشاره  

در مقــاالت گذشــته ابتــدا بــه اصــل »الگو پذیــری« پرداختیــم، ســپس تهجــد، 

ی را در ســیرۀ امــام خمینــی؟حر؟ و شــهدای نوجوان بررســی  عبــادت و خدامحــور

کردیــم؛ در ایــن شــماره بــه دومیــن ویژگــی حضــرت امــام کــه شــهدای نوجــوان 

نیــز از ایشــان الگــو گرفتــه بودنــد، اشــاره می کنیــم. 

تکلیف مداری  

رفتــار  امــام راحــل؟حر؟ و شــهدای نوجــوان در حــوزۀ  دومیــن ویژگــی مشــترک 

فــردی، تکلیف محــوری آنــان اســت. سرتاســر زندگــی امامــان معصــوم؟مهع؟ 

عمــل بــه تکلیــف و وظیفــه بــوده اســت. رســول خــدا؟ص؟ آن قــدر در راه عمــل بــه 

موضوع اصلی: بررسی تطبیقی ویژگی های شهدای نوجوان با سیرۀ امام خمینی؟هر؟ 

موضوع فرعی: تکلیف مداری 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

رضا آبیار� مدت زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه 
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ُقــْرآَن ِلَتْشــَقى <؛1 »مــا قــرآن را بــر 
ْ
ْيــَک ال

َ
َنــا َعل

ْ
ْنَزل

َ
وظیفــه تــاش داشــتند کــه آیــۀ >َمــا أ

تــو نــازل نکردیــم کــه )از کثــرت عبــادت خــدا و کوشــش در هدایــت خلــق( خویشــتن 

را بــه مشــقت بینــدازی.« در شــأن ایشــان نــازل شــد. 

جامعــۀ اســامی همــواره نیازمنــد انســان هایی بــا درجــۀ بــاالی تربیــت و ایمــان 

کــرم؟ص؟ در میدان هــای  اســت کــه در مواقــع ضــروری، بــه پیــروی از ســیرۀ نبی ا

گــون نقش آفرینــی کننــد. میــدان مــورد نیــاز جامعــه و زمــان حضــور در آن  گونا

عرصــه، توســط امــام امــت؟ع؟ مشــخص می شــود.

 ، در دوران امامـت معصومیـن؟مهع؟ قـرار نگرفتـن در صـف یـاران تکلیف مـدار

یـادی را از مسـلمانی خـارج کـرد و در صـف اهـل کفـر و نفـاق قـرار داد و  افـراد ز

یادی  ، تشـخیص تکلیف و عمل به موقع، نوجوانان و جوانان ز از سـوی دیگر

، بـه اسـام و عاقبت به خیری کشـاند.  را حتـی از مکاتـب و ادیـان دیگـر

کــه معیــار و محــور  بررســی ســیرۀ عملــی امــام خمینــی؟حر؟ نشــان می دهــد 

ــه  ــوری ک ــت، به ط ــوده اس ــف ب ــه تکلی ــل ب ــان، عم ــای ایش ــی فعالیت ه اساس

هــر جــا احســاس تکلیــف می کردنــد، بــا قــوت و ارادۀ کامــل انجــام می دادنــد 

و هــر کاری را تکلیــف خــود نمی دانســتند، علی رغــم اصــرار دیگــران، آن را 

تــرک می کردنــد. لــذا وقتــی احســاس کردنــد کــه بــرای اســام و قــرآن نقشــه های 

ــم  ی ــرار دارد و رژ ــر ق ــرض خط ــران در مع ــام در ای ــده و اس ــیده ش ــی کش عمیق

1. طه/ 2.
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پهلــوی بــرای ایــن ملــت چــه خواب هایــی دیــده اســت، حرکــت خــود را آغــاز 

کردنــد؛ تنهــا بــه ایــن منظــور کــه دیــن الهــی باقــی بمانــد.

وقتــی کــه همسرشــان بــه ایشــان گفتنــد: »آقــا! یــک کمــی آرام بنشــینید و آرام تــر 

بــه شــما  اســت. می دانــم  »واهلل تکلیــف  فرمودنــد:  امــام  کنیــد!«  صحبــت 

 ســخت می گــذرد؛ امــا ایــن تکلیــف الهــی اســت کــه بایــد انجــام بدهــم«.1 

مقــام معظــم رهبــری؟ظفح؟ در مــورد ادای تکلیف و احســاس وظیفه می فرمایند: 

ما  که  است  این  معنایش  تکلیف گرایى  کنیم  تصور  »اینکه 

در  نیست.  درستی  نگاه  باشیم،  نداشته  نظر  نتیجه  به  اصاًل 

دفاع مقدس و در همۀ جنگ هایى که در صدر اسالم، زمان 

؟ص؟ یا بعضی از ائمه؟مهع؟ بوده است، کسانی که وارد  پیغمبر

میدان جهاد می شدند، براى تکلیف هم حرکت می کردند؛ جهاد 

بود. در دفاع مقدس هم همین جور  تکلیف  فی سبیل اهلل یک 

کسانی  آن  بود؛  تکلیف  احساس  با  میدان،  این  در  ورود  بود؛ 

که وارد می شدند، اغلب احساس تکلیف می کردند؛ اما آیا این 

احساس تکلیف، معنایش این بود که به نتیجه نیندیشند؟ راه 

رسیدن به نتیجه را محاسبه نکنند؟ اتاق جنگ نداشته باشند؟ 

1. سرگذشــت هاي ویــژه از زندگــي امــام خمینــی؟حر؟، مصطفــی وجدانــی، انتشــارات پیــام آزادی، 
1378ش، بــه نقــل از مرحــوم آیــت اهلل توســلی، ج 1، ص 271.
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برنامه ریزى و تاکتیک و اتاق فرمان و لشکر و تشکیالت نظامی 

نداشته باشند؟ این جور نیست.

بنابرایــن، تکلیف گرایــى هیــچ منافاتــی نــدارد بــا دنبــال نتیجــه 

بــودن و انســان نــگاه کنــد، ببینــد ایــن نتیجــه چگونــه بــه دســت 

آن  بــه  رســیدن  بــراى  اســت؛  تحقــق  قابــل  چگونــه  می آیــد، 
، برنامه ریــزى کنــد«.1 نتیجــه، بــر طبــق راه هــاى مشــروع و میّســر

نوجوانــان شــهید دفــاع مقــدس بــا الهــام از آموزه هــای انسان ســاز اســام و 

ســیرۀ عملــی امــام خمینــی؟حر؟، صحنه هــا و لحظــات درس آمــوزی را از عمــل 

بــه وظیفــه بــه نمایــش گذاشــتند.

، برگ هــای زریــن دفتــر زندگــی شــهیدان نوجــوان مکتــب امــام  خاطــرات زیــر

راحــل؟حر؟ در عمــل بــه تکلیــف الهی شــان اســت: 

لشــکر  فرمانــدۀ  اســدی،  ســردار محمدجعفــر   

مقــدس،  دفــاع  دوران  در  المهــدی؟ع؟   33

را  لشــکر  هفده ســالۀ  شــهید  تکلیف مــدارِی 

این گونــه بــه تصویــر می کشــد: »قبــل از عملیــات 

والفجــر هشــت، وســعت ارونــد عمــًا دسترســی مــا را بــه اطاعــات مــورد 

خ:  1392/5/6. 1. بیانات رهبری؟حر؟در دیدار دانشجویان، مور
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نیــاز در مــورد نیروهــا و امکانــات بعثی هــا محــدود کــرده بــود. بــه دنبــال 

راهــی بــرای رصــد آن طــرف رودخانــۀ وحشــی ارونــد بودیــم تــا این کــه 

کــرد. دکل وســط  را جلــب  کشــتی غــرق شــدۀ وســط آب توجه مــان 

کشــتی هشــت تــا ده متــر ارتفــاع داشــت و می توانســتیم از بــاالی آن، 

همــۀ آن طــرف آب؛ یعنــی جایــی کــه دشــمن قــرار داشــت را ببینیــم و 

ایــن خیلــی بــه مــا در انجــام یــک عملیــات موفــق کمــک می کــرد.

البته شجاعت و استقامت باال پیدا  کوچک و  باید یک نفر با جّثۀ 

می کردیم که بتواند حداقل یک صبح تا شب باالی دکل تاب بیاورد و 

در عین حال، همه منطقه دشمن را رصد کند و همزمان اطاعات را 

بنویسد. به رزمنده ها اعام کردیم و منتظر داوطلب بودیم. ساعتی بعد، 

یک نوجوان الغراندام 17 ساله داوطلب شد. بهش گفتم: می دونی باید 

یک روز کامل آن باال بمانی؟ حتی نمی تونی پاهات رو باز کنی و باید 

ترسیم  برایش  را  روز بغل بگیری. وضعیت دشواری  رو یک  زانوهات 

کردم. حرف هایم که تمام شد، خیلی استوار و بااراده دست به کمرش 

گرفت و گفت: نمازم را با همین حالتم می خوانم، چیزی هم نمی خورم، 

. ... حرکتی هم انجام نمی دهم تا لو نروم و همه چیز را هم می نویسم و

باال  آن  ساعت ها  نوجوان  این  بود.  زده  حلقه  چشمانم  توی  اشک 

انجام داد. شب عملیات آن طرف رود، مقابل  را دقیق  کارش  و  بود 

به  ترکش  بود،  کشیده  خودش  را  نقشه هایش  که  سنگرهایی  همان 
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پهلویش اصابت کرد. آری، حسن 

تکلیف مداری اش  مزد  اشرافی 
شد«.1 آسمانی  و  بود  گرفته  را 

بــرای  نوجــوان  یــک  انگیزه هــای 

ادای دیــن و تکلیــف نســبت بــه 

مکتــب و وطنــش، زمانــی تجلــی 

و  مفاهیــم  کــه  می کنــد  پیــدا 

آموزه هــای اســام را آموختــه، مســیر ســعادت را شــناخته باشــد. در 

ایــن هنــگام، دیگــر ســن و  ســال و جّثــۀ کوچــک نوجوانــی، مانــع از 

بــود.  نخواهــد  عاقبت به خیــری  و  ســعادت  قلــۀ  بــه  رســیدن 

بــزرگ  کوچک هــای  از  دیگــری  نمونــۀ   

ســردار  را  خمینــی؟حر؟  امــام  مکتــب 

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی؟حر؟ چنیــن 

 ، ِدز ســد  در  روز  »یــک  می کنــد:  بیــان 

نوجوانــی کم تــر از شــانزده ســال، پیــش 

ــدر  ــود. آن ق ــل ب ــک زاب ــۀ زه ــد. بچ ــن آم م

جّثــۀ کوچکــی داشــت کــه کاهخــودش 

بــه  و  بــود  گرفتــه  را  چشــمانش  جلــوی 

1. هدایت سوم، سید حمید سجادی منش، انتشارات سورۀ مهر،1391، ص 300.
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ســختی می دیــد. پوتیــن انــدازۀ پاهایــش نبــود. بــرای همیــن بنــد پوتیــن 

را دور پاهایــش بســته بــود تــا از پایــش بیــرون نیایــد. یــک نــوار تیربــار 

ی دوشــش.  ــود رو ــار را هــم گذاشــته ب ــود دور کمــرش و تیرب ــده ب چرخان

یــه می کنــی؟ گفــت:  یــه کــردن. گفتــم: چــرا گر شــروع کــرد بــه شــدت بــه گر

ــه هــر تپــه ای کــه بگوییــد،  مــن آمــده ام شــما از مــن امتحــان بگیــری. ب

ی می کنــم، فقــط مــرا  مــی روم و بــه هــر نقطــه ای کــه بخواهیــد، تیرانــداز

برنگردانیــد. ازش پرســیدم: چــه کســی گفتــه شــما بایــد برگردیــد؟ گفــت: 

شــما دســتور دادیــد کــه افــراد زیــر هفــده ســال بایــد بــه عقــب برگردنــد. 

ــا غیــر از مذهــب، عنصــر دیگــری می توانــد چنیــن انگیــزه، قــدرت و  آی
شــجاعتی در یــک نوجــوان به وجــود آورد؟«.1

و سـلوک  تنهـا در سـیره  نـه  ی،  تکلیف مـدار

شـهیدان؛ بلکـه در وصایـای آن هـا نیـز مـوج 

راحـل؟حر؟  امـام  کـه  وصیت هایـی  می زنـد. 

خوانـدن و تفکـر کـردن در آن هـا را بـه بزرگان و 

می فرمودنـد.2  توصیـه  عارفـان 

1. برادر قاسم، ابوذر مهروان فر، انتشارات مهر امیرالمؤمنین؟ع؟، 1400ش، ص 65.
2. »ایـن وصیت نامه هایـی کـه ایـن عزیـزان می نویسـند، مطالعـه کنیـد، 50 سـال عبـادت کرده ایـد و 
خـدا قبـول کنـد... ایـن وصیت نامه هـا را بگیریـد و مطالعـه کنیـد و تفكـر کنیـد.« صحیفۀ نـور، امام 

خمینـی؟حر؟، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، تهـران، 1361ش، ج 14، ص 491.
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یکی از آن وصیت نامه هایی که هر انسانی را شرمنده می کند و اوج بصیرت و 

عرفــان در آن جلوه گــر اســت، وصیت نامــۀ نوجوان شــهید »رضا پناهی« اســت. 

ایــن شــهید دوازده ســاله، وصیت نامــه اش را 

قبــل از اعــزام بــه جبهــه، مخفیانــه در نــواری 

ضبــط و در گوشــه ای پنهــان می کنــد کــه بعــد 

می رســد. خانــواده  دســت  بــه  شــهادتش  از 

این بزرگ مرد نوجوان مکتب روح اهلل، در فرازی 

عمل  و  تکلیف مداری  وصیت نامه اش  از 

می گوید:  کرده،  مطرح  این گونه  را  وظیفه  به 

اواًل به ندای »هل من  از رفتن به جبهه این است که  »هدف من 

ناصر ینصرنی« لبیک گفته باشم و امام عزیز و اسالم را یاری کنم و 

آن وظیفه ای که امام عزیزمان بارها در پیام ها تکرار کرده - که هر 

کسی قدرت دارد، واجب است که به جبهه برود - و من می روم تا 

به پیام امام لبیک گفته باشم«.1

1. پنجاه سـال عبادت، گروهی از نویسـندگان گروه فرهنگی شـهید ابراهیم هادی، انتشـارات امینان، 
1392ش، ص 113.



  رسانه ها و تربیت اجتماعی نوجوانانرسانه ها و تربیت اجتماعی نوجوانان

مقدمه  

بی تردیــد امــروزه، یکــی از مؤثرتریــن عناصــر تربیــت در هــر جامعــه ای، رســانه ها 

ــا  ــته و   ب ــی را داش ــگاه عموم ــم دانش ــود، حک ــۀ خ ــعت دامن ــا وس ــه ب ــتند1 ک هس

آحــاد افــراد جامعــه ســر و کار دارنــد. رســانه های نویــن، تمامــی عرصه هــای 

، بــه ویــژه تعلیــم و تربیــت را دگرگــون ســاخته و بــه آن معنا  مختلــف زندگــی بشــر

و مفهــوم تــازه ای بخشــیده اســت.

ــا بررســی منابــع جامعه شناســی و تربیتــی، نقــش رســانه ها در  در ایــن مقالــه، ب

تربیــت نوجوانــان بررســی و تأثیــر ایــن تکنولــوژی در ابعــاد تربیتــی و در حیطــۀ 

اجتماعــی بیــان شــده اســت تــا بــا تبییــن ایــن نقش هــا، مســیری روشــن بــرای 

1. ر.ک: زوال دوران کودکـی، نیـل پسـتمن، ترجمـه: صـادق طباطبایـی، انتشـارات اطاعـات، تهـران، 
1385ش، ص 54.

موضوع اصلی: رسانه و أثرات آن 

موضوع فرعی: نقش رسانه ها در تربیت اجتماعی نوجوانان 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

حبیب قدرتی� مدت زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه
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ــد و جامعــه  ــدان فراهــم آی ــرای فرزن اســتفادۀ درســت و در عیــن حــال مفیــد ب

از خطــرات ناشــی از عــدم وجــود ســواد رســانه ای و نیــز مخاطــرات اســتفادۀ 

نادرســت از رســانه ها، خصوصــًا در زمینــۀ تربیــت نوجوانــان، مصــون بمانــد. 

نقش رسانه ها در تربیت اجتماعی نوجوانان  

گیــرد،  کــه در تربیــت بایــد مــورد توجــه قــرار  یکــی از ابعــاد وجــودی انســان 

اجتماعــی بــودن اوســت. مقصــود از تربیــت اجتماعــی، پــرورش دادن فرزنــدان 

بــر اســاس التــزام بــه آداب اجتمــاع و اصول ارزشــمند اخاقی اســت، به طوری 

کــه از دوران کودکــی بتواننــد در جامعــه حضــور یابنــد و از حســن رفتــار و ادب 
و تعــادل روحــی و روانــی و ِخــَردورزی در برخــورد بــا دیگــران، برخــوردار باشــند.1

1. ابعاد مثبت 
رســانه ها بــر تربیــت نوجوانــان تأثیــرات مثبتــی نیــز دارنــد کــه در ایــن مقالــه 

ــار مثبــت آن در ُبعــد اجتماعــی اشــاره می شــود، هرچنــد ابعــاد  بــه یکــی از آث

ــرد:  ــه ک ــه آن اضاف ــوان ب ــز می ت ــری نی دیگ

1. احكام و حقوق کودکان در اسام، قدرت اهلل انصاری، مرکز فقهی ائمه اطهار؟مهع؟، قم، 1392ش، 
ج1، صص 577-573.
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جامعه پذیری

در  فــرد  کــه  اســت  اجتماعــی  متقابــل  ُکنــش  فرآینــد  نوعــی  جامعه پذیــری 

خــال آن هنجارهــا، ارزش هــا و دیگــر عناصــر اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی 

ــا  ــرده و آن را ب ــی ک ــه، درون گرفت ــود را فرا ــون خ ــط پیرام ــا محی ــروه ی ــود در گ موج

شــخصیت خــود یگانــه می ســازد.1 

بــا توجــه بــه این کــه اجتماعــی شــدن یــا جامعه پذیــری از همــان کودکــی آغــاز 

می شــود و خانــواده، اولیــن محیــط اجتماعــی شــدن نوجوانــان بــه حســاب 

همســاالن؛  یــا  دوســتان  گروه هــای  مدرســه،  خانــواده،  بــر  عــاوه  می آیــد، 

کــه نوجوانــان در  کانال هــای جامعه پذیــری هســتند  رســانه ها نیــز از دیگــر 

رونــد زندگــی خــود بــا آن هــا ارتبــاط داشــته و بســیاری از مهارت هایــی را کــه در 

زندگــی بــه آن هــا نیــاز دارنــد، فــرا می گیرنــد. 

گــروه همســاالن  کنــار ســایر عوامــل ماننــد  ، رســانه ها در  بــه عبــارت دیگــر

جامعه پذیــری  در   ... و والدیــن  جامعــه،  مدیــران  و  ذی نفــوذ  گروه هــای  و 

ــا رســاندن  نوجوانــان نقــش مؤثــری دارنــد و به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم، ب

تبلیــغ در  و  آرمان هــای اجتماعــی  و  ارزش هــا  و اطاعــات، معرفــی  اخبــار 

1. بـه نقـل از: مطالعـه تطبیقـی عوامـل مؤثـر بـر جامعه پذیـری سیاسـی، علـی اسـكندری، پایان نامـه 
ارشـد، ص 4.
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 ، مــورد آن هــا، مقایســۀ ارزش هــای جامعــۀ خــودی بــا ارزش هــای جوامــع دیگــر
می رســانند.1 انجــام  بــه  را  جامعه پذیــری 

امــروزه نقــش و جایــگاه رســانه های ارتباطــی در حــدی اســت کــه نمی تــوان 

زندگــی را بــدون حضــور آن هــا قابــل تصــور دانســت و رســانه در کنــار نهادهــای 

دیگــری کــه طــرز تفکــر افــراد جامعــه را می ســازند، نقــش عمــده ای را نیــز در 

آمــوزش قوانیــن اجتماعــی بــه نوجوانــان ایفــا می کنــد. کارکــرد آموزشــی رســانه ها 

بســیار فراتــر از خانــواده، همســاالن و حتــی آمــوزش و پــرورش اســت.2 

گــون، آموزش هــای  رســانه ها می تواننــد در اشــکال و محتــوای متفــاوت و گونا

الزم را بــرای زندگــی در شــهرها و کان شــهرها و بــروز رفتارهــای اجتماعــی، 

هنجارهــا و ارزش هــای شــهروندی ارائــه دهنــد. 

2. ابعاد منفی 
در عصر حاضر که رسانه ها، از جمله فضای مجازی، جهان را به دهکده ای 

بـا فرهنگ هـا و  از قسـمت های مختلـف  را  کرده انـد و مـردم  کوچـک مبـدل 

باورهـای متفـاوت، بـه همدیگـر مرتبـط می کننـد، مباحـث تربیتـی، از جملـه 

1. نقـش رسـانه ها در مشـارکت ها، حـق پرسـت، نشـریه فرهیختـگان دانشـگاه، دوره جدیـد، ش11، 
1381، ص 3.

2. نقـش رسـانه ها در آمـوزش و تربیـت شـهروندی، سـمیه تاجیـک اسـماعیلی، اولیـن همایـش ملـی 
رسـانه، ارتباطـات و آموزش هـای شـهروندی، تهـران، 1393ش، ص 3.
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تربیـت اجتماعـی فرزنـدان را بـا چالش هایـی روبـرو کـرده اسـت کـه در ذیـل به 

دو مـورد مهـم اشـاره می شـود: 

 فقدان روابط اجتماعی: مطالعات نشان می دهد که افسردگی، اضطراب، 

دارند.1  ارتباط  رسانه ها  به  وابستگی  با  و هراس اجتماعی،  روانی  فشار 

هـراس یـا اضطـراب اجتمــاعی،2 بـه تـرس آشـکار و پیوسـته از حضـور 

در موقعیـت اجتماعـی یـا عملکـرد اشـاره دارد و از این باور فرد ناشـی 

می شــود کـه او در ایـن موقعیت هـا بـه طرز خجالـت آور و تحقیرآمیزی 

روابـط  از  پایینـی  سـطح  خـود  شـاخصه،  ایـن  کـرد.3  خواهـد  عمـل 

اسـتمرار  صـورت  در  کـه  دارد  دنبـال  بـه  را  میان فـردی  و  اجتماعـی 

ایـن وضعیـت، روابـط افـراد کم تـر و کم تـر شـده، بـه پایین تریـن سـطح 

خلـوت؛  در  تنهـا  نـه  نوجوانـان  کـه  ی  به طـور می رسـد.  خـود  کیفیـت 

بلکـه در میـان جمع هـای دنیـای واقعـی نیـز ترجیـح می دهنـد مـدام 

یابنـد.  حضـور  هسـتند،  عضـو  آن هـا  در  کـه  ی  مجـاز جمع هـای  در 

1. ر.ک: بررسـی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با عائم اضطراب در تعامات اجتماعی و سـبک های 
مقابله با اسـترس در بین دانشـجویان پزشـكی دانشـگاه علوم پزشـكی شـیراز در سـال 1397ش، 

اسـماعیل سـلطانی و حسـین بقایی، مجله علوم پزشـكی صدرا، ص 430.
.Anxiety Social .2

اسـتوار خیـر، مجلـه  ارتبـاط میـان اضطـراب اجتماعـی و سـوگیری های شـناختی در نوجوانـان،   .3
ایـران، دوره 13، شـماره 3 ) پاییـز 1386 (، ص 260. روانپزشـكی و روانشناسـی بالینـی 
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کی از آن است که نوجوانان درگیر استفاده  مشاهدات و مطالعات حا

از اشکال مختلف رسانه ها، کم تر به دیدار دوستان و بستگان خود 

آن ها  با  گذاشتن پیام  با  یا  آن، به صورت برخط  به جای  و  می روند 

کم تر  ارتباط برقرار می کنند و نیز با اعضای خانواده و دوستان خود 

صحبت می کنند و هنگامی که در کنار اعضای خانواده یا دوستان 

و  رسانه ها  در  را  خود  شخصی  فعالیت های  و  کارها  هستند،  خود 
شبکه های اجتماعی پیگیری می کنند.1

کاهــش ســامت روانــی: حجــم رو بــه رشــد تحقیقــات صــورت گرفتــه   

پیرامــون اســتفادۀ بیــش از حــد نوجوانــان از رســانه ها و اعتیــاد بــه 

ی هــا، نشــانگر آن اســت کــه ایــن اختــال نوعــی اختــال  ایــن تکنولوژ

علمــی،  مجامــع  گــزارش  طبــق  اســت.2  اجتماعــی   _ روانشــناختی 

ــائل  ــی و مس الت روان ــا ــا از اخت ــردم دنی ــر از م ــارد نف ــم میلی ــدود نی ح
روانــی  اجتماعــی رنــج می برنــد.3

1. ر.ک: بررسـی تأثیـر شـبكه های اجتماعـی بـر فاصلـه اجتماعـی )انزوا( در دانشـجویان دانشـگاه آزاد 
اسـامی واحـد شوشـتر، نبـی اهلل ایـدر و بهـزاد حكیمی نیـا، مطالعـات علـوم اجتماعـی ایـران، سـال 

پانزدهـم بهـار 1397 شـماره 56، ص 146.
2. بـه نقـل از: بررسـی رابطـۀ بیـن اعتیـاد بـه اینترنـت بـا افسـردگی، اضطـراب، فشـار روانـی و هـراس 

اجتماعـی در دانشـجویان دانشـگاه اصفهـان، نسـیم جعفـری و مریـم فاتحـی زاده، ص  36.
3. بهداشت روانی، جبار حیدری و قهرمان محمودی، نشر جامعه نگر، 1388ش، ص 18.
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یــاد از رســانه ها ســبب ایجــاد  مطالعــات نشــان می دهــد کــه اســتفادۀ ز

ی از خانــواده و به طــور کلــی، کاهش  احســاس بدبختــی، تنهایــی، دور

ســامت روانــی نوجوانــان می شــود. نتایــج تحقیقــات نشــان می دهــد 

تنهایــی  کرده انــد، حــس  اســتفاده  بیش تــر  رســانه ها  از  کــه  افــرادی 

آن هــا افزایــش یافتــه اســت. عــاوه بــر ایــن، اســتفاده از رســانه ها بــا 

بــوده  عجیــن  واقعــی  زندگــی  از  عقب نشــینی  و  افســردگی  افزایــش 

بــران نوجــوان رســانه ها، بیش تــر ترجیــح می دهنــد  کــه کار اســت؛1 چرا

در محیطــی آرام و خلــوت، از رســانه های مختلــف اســتفاده کننــد تــا 

هــم بهتــر بتواننــد از اطاعــات آن بهــره ببرنــد و هــم بــا تمرکــز و ســرعت 

کــرده، هزینه هــای  ، از اتصال هــای طوالنی مــدت جلوگیــری  بیش تــر

حاصــل از آن را کاهــش دهنــد؛ امــا ایــن نــوع خلــوت در درازمــدت، 

برخــی مشــکات روانــی ماننــد گوشــه گیری، افســردگی و تنــش روحــی 
و روانــی و در نهایــت، کاهــش ســامت روانــی را در پــی دارد.2

1. ارتبـاط بیـن افسـردگی و انـزوای اجتماعـی کاربـران اینترنـت نوجـوان و جوانان با مدت زمـان روزانه 
معمـول کاربـری اینترنـت، ایلناز سـجادیان و محمدعلی نادی، فصلنامه تحقیقـات علوم رفتاری 

بهار و تابسـتان 1385 شـماره 7 و 8، ص 34.
2. فرصت هـا و تهدیدهـای مجـازی در رشـد هـوش، خاقیـت، عواطـف، منطـق و تفكـر و مهارت های 
زندگی کودکان، الفته سـرمدی، فصلنامه فلسـفه و کودک، فلسـفه و کودک بهار و تابسـتان 1396 

- شـماره 15، ص 47.
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راهکارها  

بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده و نیــز بررســی تحقیقات انجــام یافتــه در زمینۀ 

ارتبــاط بیــن اســتفادۀ بیــش از حــد از فضــای رســانه ای و تربیــت اجتماعــی 

ــدۀ نوظهــور صنعــت رســانه ای توجهــی  ــه پدی ــه ب ــان،1 جــای آن دارد کـ نوجوان

جــدی شــود. در اینجــا بــه راهکارهایــی در زمینــۀ رســانه ها وتربیــت اجتماعــی 

نوجوانــان اشــاره می گــردد: 

ی اســتفادۀ بهینــه و درســت از رســانه ها بــرای نوجوانــان بــا  1 فرهنگ ســاز

موضوع »ســواد رســانه ای«؛ 

کردن خانواده هــا و متولیــان و دغدغه منــدان تربیــت، بــا خطــرات  2 آشــنا

ناشــی از اســتفادۀ نادرســت از رســانه ها، ماننــد: ســاختن برنامه  هایــی 

در قالــب فیلــم و ســریال و پخــش مصاحبــه در محیــط خانواده  هــای 

متزلــزل کــه بیانگــر الگوپذیــری آنــان از رســانه ها باشــد؛ 

1. بـرای مطالعـه بیش تـر ر.ک: نگاهـی انتقـادی بـه تأثیـر رسـانه و شـبكه های اجتماعـی بـر سـبک 
زندگـی ایرانـی ـ اسـامی، حمیـد فاحتـی، دو ماهنامـه پایـش سـبک زندگـی، ش 1، بهمـن 1392؛ 
فضـای مجـازی جایـگاه اینترنـت و شـبكه های اجتماعـی، پیامدهـای منفـی اینترنـت و ماهـواره 
در سـبک زندگـی اسـامی و راهكارهـای مقابلـه بـا آن، مهـدی هـادی، مجلـۀ مبلغـان، ش 241، 
افراسـیابی،  محمدصـادق  و  بشـیر  حسـن  ایـران،  در  اجتماعـی  رسـانه های  کارکـرد  1398ش؛ 

فصلنامـه رسـانه، سـال اول، ش 3، 1390ش.
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3 پــدر و مــادر در زمــان اســتفادۀ نوجــوان از رســانه، او را بــه حــال خــود رهــا 

نکــرده، بــا تحلیــل برنامه هــا و فیلم هــا بــه صــورت غیرمســتقیم، او را 

اهــل تحلیــل و نقــد، پــرورش دهنــد؛ 

ــود  ــت خ ــت تقوی ــان جه ــه نوجوان ــی ب ــرت بخش ــد و بصی ــت عقای 4 تقوی

کنترلــی در آن هــا؛ والدیــن می تواننــد از همــان ابتــدای دوران کودکــی، 

بــا تربیــت درســت و منطقــی و طبــق اصــول ارزشــمند اســامی ماننــد 

خــود،  فرزنــدان  کلۀ  شــا و  وجــود  در  خودمهارگــری  و  حیــا  تقویــت 

ســعادت آن هــا را در دیگــر مراحــل زندگــی آنــان تضمیــن کننــد، بــه 

گونــه ای کــه بــدون نظــارت و حضــور والدیــن نیــز بتواننــد در اســتفاده 

ــند؛  ــته باش ــتی داش ــاب درس ــود انتخ ــات موج ــی امکان از تمام

5 تولیــد و توســعۀ تولیــدات فرهنگــی متناســب بــا مســائل تربیتــی و دینــی 

در فضای رســانه ای؛ 

...؛  6 مشغول کردن نوجوانان به سرگرمی های ورزشی، ادبی، هنری و

7 ارائــۀ برنامه هــای آموزشــی و مشــاوره ای بــه نوجوانــان، در خصــوص 

اســتفادۀ درســت و مفیــد از رســانه ها و ذکــر مســائل و مشــکات 

اســتفادۀ نادرســت از فن آوری هــای ارتباطــی و رســانه ای )در قالــب 

پیش گیرانــه(. اقدامــات 





وش مرثیه خوانی در مدارس )22(( وش مرثیه خوانی در مدارس )ر   ر

مقدمه  

کــودکان و نوجوانــان بــا اهل بیــت؟مهع؟ از طریــق مراثــی و  اصــل ارتباط گیــری 

غیــن محتــرم، امــری ضــروری اســت کــه خوشــبختانه 
ّ
مدایــح آنــان توســط مبل

ــری  کــز فرهنگــی و مذهبــی مــورد توجــه بیش ت ــر از ســوی مرا در دهه هــای اخی

ــغ دینــی نســبت 
ّ
قــرار گرفتــه و شایســته اســت بــرای تحقــق ایــن امــر مهــم، مبل

بــه اجــرای مرثیــه یــا مولــودی در مــدارس تــوان و مهــارت کافــی را داشــته باشــد. 

گردیـد،  ارائـه  گذشـته  مقالـۀ  در  کـه  ستایشـگری  عناصـر  نمـودار  بـه  توجـه  بـا 

بـه  زمزمـه  ، شـعر  انـواع شـعر در  و  اولیـن عنصـر ستایشـگری  بـه عنـوان  شـعر 

.https://eitaa.com/mt_zafarat  .1

موضوع اصلی: مهارت مدح و رثا 

موضوع فرعی:شعر و زمزمه 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

سید عباس میرجعفری �1 مدت زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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عنـوان اولیـن قالـب در شـعر )آیینـی( معرفـی شـد کـه بـر ایـن اسـاس، در ایـن 

مقالـه پیرامـون شـعر زمینـه مطالبـی را بـه صـورت کاربـردی ارائـه خواهیـم داد و 

غیـن محتـرم با هـدف اجـرای قوی تر مرثیـه در مدارس، 
ّ
پیشـنهاد می کنیـم مبل

سلسـله مقاالت ما را در این بخش از نشـریه پیگیری نموده، جهت کاربردی 

 شـدن ایـن مقـاالت، بـا شـنیدن اجراهـای مربوط به همیـن محتواها، بـه کانال

و  مـدارس  در  اجـرا  بـرای  فرمـوده،  مراجعـه  ایتـا1  پیام رسـان  در  امیـن  سـفیر 

نماینـد.  تمریـن  مذهبـی،  مجالـس 

تعریف شعر  

، در لغــت بــه معنــی بــه هــم پیوســتن، آراســتن، ترتیــب دادن و در  نظــم یــا شــعر

یــد( و نیــز کام مــوزون و دارای قافیــه  رشــته کشــیدن دانه هــای جواهــر )و مروار

ــا  اســت2 و در اصطــاح، ســخنی اســت کــه در آن عنصــر تخیــل و عاطفــه ب

ــه  ــر دارای وزن و قافی گ ــه ا ــود ک ــان ش ــن بی ــان آهنگی ــه زب ــده، ب ــن ش ــم عجی ه

گر وزن داشــته باشــد؛ ولی قافیۀ منســجم  باشــد، همان شــعر ســنتی اســت و ا

نداشــته باشــد، شــعر نــو می گوینــد.3 

 .https://eitaa.com/safiramin .1
2. فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1376ش، ج 2، صص 1909-1896.

3. درسـنامه فـن رثـا، مرکـز آموزش هـای تخصصـی تبلیـغ، گـروه علمـی فن رثا، نشـر ذکـری، 1397ش، 
ص 121.
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تعریف زمزمه  

»زمزمــه« تکــرار کــردن دســته جمعــی کلماتــی اســت کــه شــرکت کننــدگان در 

ــت  ــا درخواس ــتر ب ــته و بیش ــس داش ــنایی و ان ــا آش ــا آن ه ــی ب ــات مذهب جلس

گوینــده و بــا هــدف ایجــاد شــور معنــوی )اعــم از نشــاط یا حــزن( و همــراه کردن 

، زمزمــه خوانــی؛  آن هــا در مجالــس توســل صــورت می گیــرد و بــه عبــارت دیگــر

ــا یــک بنــد از نوحــه ای خــاص، توســط مســتمعان،  یعنــی تکــرار یــک بیــت ی

، بــه صــورت آرام اســت.1  ــغ و ستایشــگر
ّ
مبل

اقسام زمزمه   

1. زمزمه با یک کلمه یا یک جمله 
و  روح  حسـین!  جانـم؛  آرام  حسـین!  جـان،  حسـین   ، العفـو الهـی  همچـون: 

... کـه ایـن قسـم از زمزمـه معمـواًل جایـگاه خاصـی دارد. بـه طـور مثـال،  روانـم و

« بیشـتر توسـط دعاخـوان در مواقـع مناسـب و در حیـن  جملـۀ »الهـی العفـو

اجرای مقدمۀ دعا و نیز بین قرائت متن اصلی دعا از مستمعین درخواست 

ـغ یـا ستایشـگر همراهـی  کننـد.
ّ
می شـود کـه بـا تکـرار ایـن جملـه، بـا مبل

یا مثًا زمزمۀ »حسین جان« در موقعیت های مناسب )مثل حین اجرا ی مرثیه، 

یارت، اشعار مقدماتی، ابتدای ورود به مقتل، اوج متن  قرائت فرازهایی از ز

1. فرهنگ اصطاحات مداحی، سید مهدی حسینی، مجله خیمه، اسفند 1381، شماره 1.
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...( کاربرد دارد و مجلس با  مقتل و نیز پایان مرثیه خوانی و بعد از نقطۀ اوج و

تکرار این نوع زمزمه ها شور و حال بیش تری می گیرد و تجربه نشان داده است 

که هر اندازه مستمعین با شور بیش تر و صدای بلندتر ذکر زمزمه را تکرار کنند، 

غ یا ستایشگر نیز با انگیزۀ بیش تری به اجرا می پردازد.
ّ
مبل

2. زمزمه با یک متن خاص، اعم از دعا، زیارت یا فرازهایی از آن ها 
از  فرازهایــی  یــا  فــرج  دعــای  زمــان؟جع؟،  امــام  ســامتی  دعــای  همچــون 

یــارت عاشــورا و یــا هــر دعایــی کــه مســتمع از حفــظ بــوده و بــا  دعــای توســل، ز

آن مأنــوس باشــد.

۳. زمزمه با شعر 
ایــن نــوع اشــعار دو دســته اند: دســته اول اشــعاری کــه کوتــاه و آهنگیــن بــوده، 

عمومــًا مســتمع بــا آن مأنــوس اســت. مثــل ایــن شــعر معــروف و قدیمــی: 

بر مشامم می رسد هر لحظه بوی كربلا
وی كـــربلا ز آر بماند  ترســم  دلـــم  بر 

بـده مهلت  أجــل  ای  فراتـم  آب  تشــنۀ 
كربلا شهيد  قبر  بغل  در  بگیرم  تا 

کــــربلا يا كــــربلا يا كــــربلا

ــا درخواســت تکــرار آن از ســوی مســتمعین در  ــد ب ــا ستایشــگر می توان ــغ ی
ّ
مبل

مجلــس شــور بیش تــری ایجــاد کنــد. 
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دســتۀ دوم، اشــعاری اســت کــه نــه تنهــا مســتمع بــا آن انــس نــدارد؛ بلکــه بــرای 

ــغ در ابتدا بند 
ّ
او تازگــی نیــز دارد. در ایــن صــورت، الزم اســت ستایشــگر یــا مبل

اول زمزمــه را چندیــن بــار تکــرار کنــد تــا مســتمع یــاد بگیــرد، ســپس درخواســت 

یــاد ایــن نــوع زمزمــه،  تکــرار آن را بنمایــد. طبیعــی اســت کــه در صــورت تکــرار ز

مســتمع بــا آن نیــز انــس گرفتــه، در ذهنــش خواهــد مانــد. از جملــه زمزمه هایــی 

یــادی پیــدا کرده انــد، ایــن زمزمــه اســت:   کــه اخیــرًا مســتمعین بــا آن انــس ز

»بــه تــو از دور ســام؛ بــه حســین از طــرف وصلــه ناجــور ســام...« یــا »ســام آقــا! 

کــه اآلن روبروتونــم« و از ایــن نمونه هــا کــه بــر ســر زبان هــا افتــاده اســت. 

هیئــت  در  کننــدگان  شــرکت  کــه  صورتــی  در  اســت،  ذکــر  بــه  الزم  نکتــه: 

کــودک و نوجــوان باشــند، اشــعار زمزمــه بایــد از نظــر محتوایــی  و مجلــس 

متناســب بــا درک و فهــم آنــان و بــه گونــه ای باشــد کــه بتواننــد بــه راحتــی بــا آن 

کننــد. ارتبــاط برقــرار 

در بخــش پایانــی ایــن مقالــه، دو مــورد از اشــعار زمزمــه کــه بــرای دو گــروه ســنی 

7 تــا 10 ســال و 11 تــا 13 ســال ســروده شــده و مناســب اســت، تقدیــم می گــردد. 

خواننــدگان گرامــی می تواننــد بــا مراجعــه بــه کانال هــای مربــوط در ایتــا )ســفیر 

امیــن یــا مرکــز تخصصــی زفــرات( ســبک های مختلفــی کــه توســط اســاتید در 

مرکــز زفــرات ارائــه گردیــده اســت، گــوش داده، ســبک مــورد نظــر خــود را جهــت 

اجــرا انتخــاب نماینــد. 
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)زمزمه1 )مناسب سن 11 تا 13 سال 

)بند اول(
نوکِر شاه عالمینیمزائر بین الحرمینیم
ما ملت امام حسینیم )2(به قول حاج قاسم که می گفت:
تو روزای سخت زندگی، می گیم حسینخانوادگی، می گیم حسین
این روزا به یاِد شهدا، می گیم حسینبا بزرگ ترا، می گیم حسین
حسین مدد... یاحسین مدد

)بند دوم(
امام حسین خیلی غریبهنوشته روی هر کتیبه
از گریه کردن بی نصیبه )2(بیچاره اون که توی روضه
واسه گریه های بچه هات، گریه کنممن می خوام برات گریه کنم

کبرت گریه کنممثل خواهرت گریه کنم توی روضه واسه ا
حسین مددیاحسین مدد

 )بند سوم(
منو بگیر بغل، حسین جانای عشق بی َمَثل، حسین جان
احلی من العسل، حسین جان )2(شبیه قاسم تو می گم
زخم پیكرت مونده بی کفن، آقام حسیندوری از وطن، آقام حسین
نیزه ها زدن بوسه بر تنت، آقام حسینتشنه کشتنت، آقام حسین
حسین مددیاحسین مدد

دانلود سبک اجرا

1. شاعر: محمدصادق باقی زاده. 
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)زمزمه )مناسب سن 7 تا 10 سال

)بند اول(
می خورم آبنیمه شب پامیشم از خواب

مهربون تر از بابامهیه سام میدم به ارباب )2(

همدم درد دالمه )2(چون امامه

تو دعا بكن که زائرت بشمتوی روضه های تو قد می کشم

آقا هرچی تو بگی روی ِچَشمتو صاح منو بهتر می دونی

من امام حسیُن خیلی دوست دارم )2( 

)بند دوم(
با دل خونمن شنیدم ای آقاجون

ک صحراسخت گذشت به بچه هاتون)2( شنیدم رو خا

مونده بودی تک و تنها )2(بین غم ها

به لباس عربیت چنگ بزنه کی دلش اومد بهت سنگ بزنه 

طعنه به خواهِر دلتنگ بزنهوقتی خواهرت دلش تنِگ برات
من امام حسیُن خیلی دوست دارم )2(1

دانلود سبک اجرا

1. شاعر محمد صادق باقی زاده.



ل خشم   ل خشم   مهارت کنتر  مهارت کنتر

اشاره   

ــت.  ــی اس ــای زندگ ــری مهارت ه ــد یادگی ــتن، نیازمن یس ــرای درست ز ــان ب انس

هســتند.  زندگــی  مهارت هــای  جملــه  از  انتقــادی،  تفکــر  و  گاهــی   خودآ

در مقــاالت قبــل گفتیــم: نوجــوان بــرای ارتبــاط مؤثــر بــا دنیای پیرامــون خویش، 

نیازمنــد خودشناســی اســت، و بایــد از تفکــر انتقــادی بهره منــد باشــد تــا یــاد 

بگیــرد چگونــه بــا دنیــای لبریــز از اطاعــات متناقــض روبــرو شــود.

را  آن  بایــد  یــادی  ز افــراد  کــه  اســت  از جملــه مهارت هایــی  کنتــرل خشــم، 

بیاموزنــد. کنتــرل خشــم از ایــن رو بــرای افــراد در جوامــع مختلــف مهــم و قابــل 

ــی در  ــات منف ــم و هیجان ــل خش ــی، عوام ــای کنون ــه در دنی ــد ک ــه می باش توج

موضوع اصلی: مهارت های زندگی 

موضوع فرعی: خشم و راهکارهای کنترل آن در نوجوانی 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش  آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

رضیه جبرئیل زاده� مدت زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه
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انســان، بــه بخــش جدایی ناپذیــر زندگــی مــا تبدیــل شــده اســت؛ امــا بایــد 

گفــت کــه کنتــرل خشــم در دوران نوجوانــی بــه دلیــل جهــش هورمونــی کــه در 

ــت. ــنین اس ــایر س ــخت تر از س ــب س ــه مرات ــد، ب ــاق می افت ــوغ اتف ــن بل س

خشــم در دوران نوجوانــی یــک حالــت هیجانــی اســت. اگرچــه بارهــا همــۀ مــا 

اصطــاح خشــم، کینــه و پرخاشــگری را شــنیده ایم؛ ولــی خشــم را می تــوان بــه 

یــج شــکل گرفتــه اســت تــا مــا را  عنــوان یــک پاســخ هیجانــی طبیعــی کــه بــه تدر

کامــی حفــظ کنــد، تعریــف نمــود.1  در مقابلــه بــا تهدیــد، آســیب و نا

در واقـع، می تـوان آن را یـک واکنـش جنـگ یـا گریز به وضعیت هایی دانسـت 

کـه بقـا و حیـات مـا را تهدیـد می کننـد. در مـورد ارتبـاط عصبانیـت و خشـم 

می تـوان گفـت که خشـم، شـدیدترین حالـت عصبانیت می باشـد2 که کنترل 

آن در آیـات و روایـات بسـیار مـورد توجـه واقـع شـده اسـت. ماننـد ایـن روایـت 

َو  َعـّزَ  اهَّلُل  َزاَدُه   
َّ

ِإل  
ً
َغْیظـا َکَظـَم  َعْبـٍد  ِمـْن  امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد: »َمـا  کـه 

و  احـدی  حسـن  جوانـی،  و  نوجوانـی  روانشناسـی  در  بنیـادی  مفاهیـم  رشـد:  روانشناسـی  ر.ک:   .1
1380ش. تهـران،  بنیـاد،  انتشـارات  محسـنی،  نیک چهـره 

2. ر.ک: بررسـی تأثیـر آمـوزش خودمدیریتـی مبتنـی بـر تئـوری شـناختی اجتماعـی بـر کنتـرل خشـم 
نوجوانـان دبیرسـتانی، پایانامـه کارشناسـی ارشـد، محمدصـادق عابـدزاده زواره، دانشـگاه تربیـت 

1395ش. مـدرس، 
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ِخـَرة؛1 هیـچ بنـده ای خشـم خـود را فـرو نخـورد، مگـر این کـه 
ْ

ْنَیـا َو ال  ِف الّدُ
ً
 ِعـّزا

َّ
َجـل

اسـت:  آمـده  قـرآن  در  افـزود.«  آخـرت  و  دنیـا  در  او  عـزت  بـر  عزوجـل   خداونـد 

ون<؛2 »و کسانی  َفواِحَش َو ِإذا ما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُر
ْ
ِإْثِم َو ال

ْ
ذيَن َيْجَتِنُبوَن َكباِئَر ال

َّ
>َو ال

کـه خـود را از گناهـان بـزرگ و زشـت کاری ها بـه دور می دارند و چون به خشـم درمی 

آیند، درمی گذرند«.

ابعاد پرخاشگری   

ئم خشم فقط در هیجان ها دیده نمی شود؛ بلکه در بدن، ذهن و  نشانه ها و عا

رفتار نیز می توان آن را مشاهده کرد. ماهیت دقیق پاسخ هر شخص به آسیب ها 

و ناکامی های زندگی در هر لحظۀ معین، به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد. 

رفتارهای پرخاشگرانه ممکن است به شکل های مختلفی جلوه گر شوند. در 

واقع، پرخاشگری انسان دارای سه ُبعد ابزاری، عاطفی و شناختی است.3 

کامــی و  ی یــا حرکتــی: ایــن ُبعــد بــه شــکل پرخاشــگری   ُبعــد ابــزار

ــه  ــاندن ب ــیب رس ــی آن، آس ــدف اصل ــردد و ه ــان می گ ــمانی نمای جس

دیگــران اســت؛ 

1. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالكتب االسامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407ق ج 2، ص 110، ح 5.
2. شوری/ 37. 

3. مدیریت خشم، لودون لیندن فیلدجی و هارپر کالینز، 2000م، صص 101-96.
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 ُبعــد عاطفــی و هیجانــی: در ایــن ُبعــد نیــز پرخاشــگری بــه صــورت 

بــرای  را  ارگانیــزم  درونــی  شــرایط  و  عوامــل  و  می کنــد  بــروز  خشــم 

می ســازد؛  آمــاده  هیجانــی  و  یــک  فیزیولوژ برانگیختگــی 

کــه خصومــت نــام دارد، ســبب ایجــاد   ُبعــد شــناختی: ایــن عامــل 

می شــود.  دیگــران  بــه  نســبت  ی  کینه تــوز و  ی  غــرض ورز احســاس 

محــو  و  یــب  تخر پــی  در  زیــرا  اســت؛  کــی  خطرنا هیجــان  خشــم، 

گرچــه ابــراز نشــود و درون ریــز شــود، بــاز  عامــل ایجــاد آن می باشــد؛ ا

در  نوجــوان  عملکــرد  بــه  و  می دهــد  افزایــش  درون  در  را  خصومــت 

می رســاند.1  آســیب  جامعــه  و  خانــواده 

انواع ابراز خشم  

1. زبان پرخاشگرانه: 
می زند. � توهین آمیز  حرف های  خشمش  ابراز  برای  نوجوان  کامی:   

...! مثل  تو باید، بایستی،  گر مردی...،  ا تی مانند: مواظب باش،  جما

خواهی  پشیمان  باش،  منتظر  فقط  می آورم،  گیرت  حاال  همیشه...، 

...؛ ی و شد، جرأت ندار

کارهـای ناتمـام، بكـر جـی، مجلـه پژوهـش در  از  1. ر.ک: پرسشـنامه پرخاشـگری باسـپری: برخـی 
.452-434 صـص  2007م،  شـخصیت، 



مهارت بخشی

42
6 

ره 
شما

ل _ 
 او

ال
 س

ش _
 14

00 
اه 

ی م
د

گرفتــن � کــردن،  اشــاره  انگشــت  بــا  مشــت ها،  دادن  تــکان  غیرکامــی:   

، ُهــل یــا فشــار دادن، چنــگ زدن، بــا دســت کوبیــدن،  دســت ها بــه کمــر

بــا صــدای بلنــد حــرف زدن، فریــاد کشــیدن، زل زدن، بــا عصبانیــت نــگاه 

، خشــک و جــدی بودن،بــاز کــردن دهــان،  کــردن، آوردن ســر بــه ســمت جلــو

گذاشــتن دســت روی گــوش، بیــش از حــد نزدیــک ایســتادن، لبخندهــای 
، پوزخنــد زدن و غیــره.1 کنایه آمیــز

2. زبان انفعالی: 
 کامــی: زمانــی کــه نوجــوان می خواهــد خشــمش را منفعانــه نشــان دهد، �

ــم...،  ــو بگوی ــه ت ــد ب ــه بای ــفم ک ــد: متأس ــتفاده می کن ــات اس ــن جم از ای

، فکــر می کنــم همــه اش تقصیــر  از دســت مــن عصبانــی یــا دلخــور نشــو

ــر  مــن اســت، ببخشــید کــه...، ناراحتــت کــردم، نمی دانــم چــه چیــزی ب

ســر مــن آمــده، نمی توانــم جلــوی خــودم را بگیــرم، نمی خواهــم فکــر کنــی 

کــه مــن...، بــه خاطــر شماســت کــه...، تقصیــر مــن نیســت، حرفــی بــرای 

صحبــت کــردن وجــود نــدارد، فرامــوش کــن کــه مــن حرفــی زدم، ایــن دارد 

...؛  مــرا می کشــد و

1. مدیریت خشم، صص 101-96.
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بــدن � زبــان  بــا  منفعانــه  صــورت  بــه  نوجــوان  کــه  زمانــی  غیرکامــی:   

کنــد،  کنتــرل  را  خــود  می کنــد  ســعی  و  می دهــد  نشــان  را  خشــمش 

بــدن  بــه  چســبیده  کــه  کــرده  گــره  مشــت های  ماننــد  رفتارهایــی 

نگهداشــته شــده اند، لب هــای جمــع شــده، فک هــا و دندان هــای بــه 

هــم فشــرده، چهــرۀ در هــم کشــیده، دســت هایی کــه بــه هــم قــاب شــده 

و جلــوی دهــان نگهداشــته شــده اند، ســر پاییــن آورده و گرفتــه شــده 

یــدن، لبخنــد  گز لــب  بــا دســت پوشــانده،  را  کل صــورت  بــا دســت، 

ــت هایی  ــل، دس ــرف مقاب ــه ط ــتقیم ب ــردن مس ــگاه نک ــاختگی زدن، ن س

ی  کــه بــه طــور فشــرده رو کــه محکــم بــه ســینه چســبیده اند، پاهایــی 

هــم افتاده انــد، بــه عقــب برگشــتن، اخــم کــردن، ابروهایــی کــه اندکــی 

ــه  ی ــاز رفته انــد، چشــم های محکــم بســته شــده، خندیــدن پنهانــی، گر ب

کوبیــدن در و ماننــد آن، دیــده می شــود.  کــردن، بــه هــم 

۳. زبان جرأتمندانه: 
 کامــی: زمانــی کــه نوجــوان بــا اعتمــاد بــه نفــس و جــرأت خشــم خــود را �

بیــان می کنــد؛ ماننــد زمانــی کــه می گویــد: احســاس می کنم،بــه نظــر مــن، 

 ... فکــر می کنــم، دوســت نــدارم، در مــورد... عصبانــی ام، وقتــی کــه تــو

مــن ناراحــت شــدم، درک نمی کنــم، خیلــی عصبانــی ام و بــه همیــن 
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دلیــل نمی توانــم در ایــن لحظــه خــوب فکــر کنــم؛ امــا بعــدًا می توانیــم 

ی عصبانــی ام  صحبــت کنیــم، ایــن آخریــن هشــدار مــن اســت، بــه قــدر

...؛ ــم و ــه بزن ــه چیــزی ضرب کــه احســاس می کنــم دوســت دارم ب

 غیرکامــی: زمانــی کــه خشــم و عصبانیــت روی حالت بدنــی نوجــوان تأثیــر �

می گــذارد، حالــت بدنــی قــرص و محکــم، هــر دو پــا روی زمیــن، دســت ها و 

پاهــای آمــاده، حالــت بدنــی شــّق و رّق، تمــاس چشــمی مســتقیم، صــدای 

محکــم، واضــح و یکنواخــت، چهــرۀ جــدی و در همــۀ ایــن حــاالت، حافظ 

فاصله هاســت و بــه حریــم خصوصــی احتــرام می گــذارد. 

روش های کنترل خشم  

پــس از تعریــف و بیــان انــواع خشــم، از اینجاســت کــه کار مربــی نوجــوان شــروع 

می شــود و بایــد بــه او بیامــوزد کــه چگونــه خشــم خــود را کنتــرل کنــد. بایــد 

، خفــه  توجــه کــرد کــه کنتــرل خشــم بــه معنــای عــدم بــروز آن و بــه عبــارت دیگــر

کــردن خشــم نیســت؛ بلکــه بایــد بــه نوجــوان آمــوزش داد چگونــه خشــم خــود را 
کاهــش داده، ســپس بــا لحــن و رفتــار مایــم آن را از خــود بــروز دهــد.1

1. ر.ک: مهـارت هـای زندگـی نوجوانـان )مدیریـت خشـم( کتـاب کار نوجـوان، ایـوان پیرسـون، دکتـر 
زهـره قربانـی، نشـر سـایه سـخن، 1398ش.
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1. وضو گرفتن با آب خنک 
اِء 

ْ
اْء ِبال

َ
َیَتَوّض

ْ
َحُدُکْم َفل

َ
پیامبر اکرم؟ص؟ می فرمایند: »ِاذا َغِضَب ا

هنگامی که یکی از شما خشمگین  الّنار؛1  ِمَن  َغَضَب 
ْ
ال َفِاّنَ  بارِِد، 

ْ
ال

است.« آتش  از  غضب  زیرا  بگیرد؛  وضو  خنک  آب  با  پس  شد، 

2. فاصله گرفتن: 
ئمــی مثــل:  ئــم جســمی خشــم را احســاس کردیــد؛ عا لحظــه ای کــه اولیــن عا

ــر شــدن  ــا معــده، انقبــاض ماهیچه هــای صــورت، تندت ناراحتــی در شــکم ی

ضربــان قلــب و ماننــد آن، هرگونــه تمــاس جســمی احتمالــی بــا شــخص 

گاهانــه خــود را عقــب بکشــید. ایــن عقــب  مقابــل را قطــع کنیــد، ســپس آ

کشــیدن عامتــی ابتدایــی وغریــزی اســت کــه حیوانــات نیــز از آن اســتفاده 

می کننــد تــا بگوینــد: مــن دارم عقب نشــینی می کنــم.

بسته به موقعیت و میزان خطری که احتمااًل تهدیدتان می کند، می توانید یک 

قدم به عقب بروید، عذرخواهی کنید، از اتاق یک دقیقه یا کًا بیرون بروید. 

۳. ُکرۀ خاکی: 
هدف این گام آن اســت که خودتان را از چنگال خشــم نجات دهید و توجه 

کــی جلــب کنیــد. ــه ســمت یــک موضــوع بی هیجــان در کــرۀ خا  خویــش را ب

1. بحار االنوار، محمدباقر مجلسی، دارالكتب االسامیه، تهران، 1407ق، ج 70، ص 272.



مهارت بخشی

46
6 

ره 
شما

ل _ 
 او

ال
 س

ش _
 14

00 
اه 

ی م
د

یــد و  کار می توانیــد ابتــدا شــیء بی جــان ســفتی را در نظــر بگیر بــرای ایــن 

ســپس بــا برگردانــدن حــواس خــود بــه کاری عــادی و بی هیجــان، ذهــن خــود را 

ــد. ــرف کنی ــراری اش منح ــی اضط ــش هیجان از واکن

برای مثال: شمردن تمام چیزهای آبی رنگ اتاق، مرور لیست خرید عمًا یا فقط 

 . ... کت یک مکان و در ذهن، فکر کردن به یک دستورالعمل برای ساخت ما

4. قطع تنش: 
کــه بــه مغزتــان پیــام بفرســتید تــا فرمــان  در اینجــا هــدف شــما آن اســت 

انقبــاض عضــات بدنتــان را قطــع کنــد. بســته بــه جایــی کــه در آن هســتید، 

کار را انجــام دهیــد:  از راه هــای زیــر می توانیــد ایــن 

، فشــار دادن زبــان بــه ســقف دهــان  بــاز و بســته کــردن مشــت ها در پشــت ســر

ــق  ــس عمی ــی. نف ــت کشش ــد حرک ــام دادن چن ــردن آن و انج ــا ک ــپس ره و س

کشــیدن نیــز ممکــن اســت مفیــد باشــد. 

تــی  گفتــن جما گفت وگــوی درونــی،  ، در حــال  ی بیش تــر تأثیرگــذار بــرای 

مثــل: خونســردی ات را حفــظ کــن یــا عبارتــی مثــل: آرام، تجســم تصویــری 

مثــل یــک صحنــه یــا چهــره کــه بــه شــما آرامــش می دهــد یــا آن را بــرای شــما 

تداعــی می کنــد، اســتعمال بوهــای خــوش، تصــور رنگ هــا یــا مناظــری کــه 
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... هرقــدر حــواس خــود را بیش تــر درگیــر  یــد و حــس زیبایــی را بــه خاطــر بیاور

ــد داد.  ــواب خواه ــریع تر ج ــما س ــز ش ــد، مغ ــا کنی ــن کاره ای

5. نفس کشیدن: 
، از روش تنفســی دلخــواه  قبــل از پاســخ کامــی یــا انجــام هرگونــه اقدامــی دیگــر

کنیــد؛ چنــد نفــس آهســته و عمیــق  کاهــش ضربــان قلــب اســتفاده  بــرای 

گــم را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد و  بکشــید. وقتــی نفــس می کشــید، دیافرا

بــه آرامــی از راه دهــان نفــس را بیــرون دهیــد.1 

وقتــی هــوا بــه بدنتــان وارد و از آن خــارج می شــود، عبــور هــوا را در ذهــن خــود 

مجســم و بــه گرمــی و ســردی آن توجــه کنیــد. گاهــی تصــور کــردن َدم بــا یــک 

رنــگ و بــازدم بــا رنگــی دیگــر نیــز مؤثــر اســت. 

6. خودآرام سازی: 
ــا تخلیــۀ اســترس های  ــا ب ــه نوجــوان کمــک می کنــد ت فنــون خودآرام ســازی، ب

بدنــی و ذهنــی، بــه آرامــش مناســبی دســت یابــد. ایــن فنــون تنــوع باالیــی 

دارنــد؛ ولــی بیش تــر آن هــا روی تمرکــز بــر یــک تنفــس عمیــق و ســه مرحلــه ای 

از  را  کـه قفسـۀ سـینه  اسـت  انتهـای دنده هـا  بـه  تنهـا عضلـۀ غیرمخطـط و چسـبیده  گـم،  1. دیافرا
محوطـۀ شـكم جـداً می کنـد. انقبـاض ایـن عضلـه نقـش مهمـی در انجـام غیـرارادی تنفـس دارد. 
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از  روانشــناختی،  یــک تمریــن  بــه عنــوان  ، می تــوان  ایــن رو از  کیــد دارنــد.  تأ

نوجــوان خواســت تــا در مکانــی آرام نشســته و راحت تریــن وضعیــت را بــرای 

نشســتن یــا دراز کشــیدن انتخــاب کنــد، ســپس عمــل دم را انجــام دهــد و بعــد 

از حبــس نفــس بــه مــدت پنــج ثانیــه، عمــل بــازدم را انجــام دهــد.

این تمرین 40 شماره دم، حبس و بازدم را شامل و به صورت معکوس شمرده 

می شود. زمانی که تمرین کامل شد، فرد می تواند به شرایط قبلی برگردد و در 

سیستم ذهنی و عصبی خود احساس راحتی بیش تری شاهد باشد. 

7. ورزش و بازی: 
کنتــرل  ورزش یکــی از مهم تریــن توصیه هــا بــرای 

کــه باعــث می شــود انــرژی درونــی  خشــم اســت 

نوجــوان تخلیــه شــده، آرامــش عضانــی و روحــی 

پیــدا کنــد. بــرای مثــال: زمانــی کــه نوجــوان بــه تــوپ 

ضربــه می زنــد، تمــام تمرکــز و قــدرت خــود را روی 

آن ضربــه می گــذارد و در زمــان عصبانیــت، انــرژی 

نهفتــه ای نــدارد کــه موجــب بــرور خشــم شــدید وی 

انــرژی وی در  ایــن  از  باالیــی  زیــرا درصــد  شــود؛ 

ورزش و تحــرک بدنــی تخلیــه شــده اســت.
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8. فرار از انزوا و پیوستن به اجتماع هم سّن: 
کــم  بــودن خانواده هــا و تعــداد  کم جمعیــت  کنونــی و  بــه شــرایط  بــا توجــه 

فرزنــدان، رفاقــت نوجــوان بــا دنیــای مجــازی و بازی هــای رایانــه ای موجــب 

شــده اســت کــه از اجتمــاع و دوســتان فاصلــه بگیــرد و بیش تــر وقــت خــود را 

در تنهایــی بگذرانــد و دچــار مشــکات روحــی، از جملــه عــدم کنتــرل خشــم 

و در نتیجــه، آســیب بــه خــود و دیگــران شــود.

و  دوســتان  جمــع  در  گرفتــن  قــرار  بــا  نوجوانــی،  دوران  در  می شــود  توصیــه 

شــود. مرتفــع  مشــکل  ایــن  هم ســاالن، 

9. مشاوره: 
ــب  ــم، متناس ــرل خش ــای کنت ــذ راهکاره ــص و اخ ــاور متخص ــه مش ــه ب مراجع

ی مناســب و  بــا شــخصیت هــر فــرد در دوران نوجوانــی نیــز می توانــد راهــکار

قابــل توجــه باشــد.

مجمــوع راهکارهــای مراقبت هــای روانــی، ســبب می شــوند تــا نوجــوان روی 

خویــش تســلط بیش تــری داشــته باشــد و بتوانــد نســبت بــه وسوســه ها، از خــود 

کنتــرل بهتــری نشــان دهــد. همچنیــن، ایــن برنامــه روی کاهــش پرخاشــگری 

نوجــوان و میــزان بی حوصلگــی او تأثیــر مثبتــی دارد.



 راهکارهای تقویت خودباوری نوجوانان معتاد ) راهکارهای تقویت خودباوری نوجوانان معتاد )33((

اشاره  

در شــماره چهــارم ماهنامــۀ ســفیر امیــن بــه راهکارهــای مقابلــه بــا بــاور غلــط 

انــکار اعتیــاد پرداختــه، و مــواردی ارائــه شــد )راهکارهــای مقابلــه بــا ماهیــت 

(. در ایــن شــماره و شــمارۀ بعــدی  انــکار و راهکارهــای مقابلــه بــا منشــأ انــکار

بــه ســومین راهــکار مقابلــه بــا انــکار اعتیــاد، کــه »تقویــت خودبــاوری فــردی« 

ــن  ــاج آن در ای ــای ع ــا راهکاره ــراه ب ــزرگ هم ــع ب ــه مان ــم. س ی ــت، می پرداز اس

شــماره، و پنــج مانــع دیگــر در شــماره بعــدی تقدیــم خواهــد شــد. 

تقویت خودباوری فردی  

یــف  خودبــاوری بیشــتر بــا عنــوان »اعتمــاد بــه نفــس« شــناخته شــده و تعار

مختلفــی از آن ارائــه می شــود؛ از جملــه: 

موضوع اصلی: اعتیاد نوجوانان 

موضوع فرعی: راهکارهای تقویت خودباوری فردی در نوجوانان معتاد 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

امیر نوائی لواسانی � مدت زمان تقریبی مطالعه: 12 دقیقه
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»اعتماد به نفس ارزشیابی مستمری است که شخص نسبت به ارزشمندی 

خـودش انجـام می دهـد و از ایـن طریـق، بـه نوعـی داوری نسـبت بـه وجـود 

خویـش می رسـد. اعتمـاد بـه نفـس در ُبعـد روانـی بدیـن معناسـت کـه جهـت 

رسـیدن بـه هـدف، از موانـع و نیـز از شکسـت های احتمالـی نبایـد هراسـی به 

دل راه داد و نسـبت بـه آن هـا تسـلیم شـد، توانمندی هـای خویـش را بایـد بـاور 
کـرد تـا بـا تکیـه بـر آن هـا بتـوان به هـدف خویـش نائل گشـت«.1

موانع خودباوری و راهکارهای مقابله با آن ها   

ــا باورهــای غلــط از جملــه  ی یکــی از راهکارهــای معرفتــی مقابلــه ب خودبــاور

انــکار اعتیــاد اســت. همان گونــه کــه ایــن ویژگــی ســبب تقویــت خصلت هــای 

پســندیده در افــراد می شــود، موانــع و عوامــل تضعیــف آن هــم ســبب تقویــت 

باورهــای غلــط از جملــه انــکار واقعیت هــا می گــردد. 

موانع خودباوری فردی  

ــا  ــا راهکارهــای مقابلــه ب ــه برخــی از شــایع ترین ایــن موانــع همــراه ب در ادامــه ب

یــم )هرچنــد ممکــن اســت در هــر فــردی بــه تناســب موقعیــت،  آن هــا می پرداز

مــکان و زمــان متفــاوت باشــد(:

1. خودباوری، محمدتقی فعالی، نشر دارالصادقین، چاپ دوم، 1396، ص185.
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1. دین گریزی و غفلت از یاد خدا  
از  بـار مـی آورد؛  بـه  یـاد خـدا خسـار ت های فراوانـی  از دیـن و  گرفتـن  فاصلـه 

گونـه  جملـه: از دسـت دادن اعتمـاد بـه نفـس و تخریـب خودبـاوری. همـان 

که خود شناسـی، انسـان را به خداشناسـی می رسـاند، در بسـیاری از موارد نیز 

خداشناسـی به خود شناسـی منتهی می شـود. بنابراین می توان نتیجه گرفت 

در بعضـی از مـوارد، عـدم معرفـت بـه خداونـد متعـال سـبب عـدم شـناخت 
خـود، و در نتیجـه از دسـت دادن اعتمـاد بـه نفـس و خودبـاوری می شـود. 1

تقویت ارتباط با کارشناسان دینی : راهکار

در  فــردی  خودبــاوری  ســبب  دینــی  مبلغــان  بــا  ارتبــاط  فراوانــی  مــوارد  در 
2 نمونــه:  بــرای  اســت؛  شــده  فــراوان  بــرکات  و  آثــار  و  معتــادان 

الف. شکوفایی استعدادها و رشد توانایی ها 

مبلغــان دینــی بــا ایجــاد ارتبــاط بــا جوانــان و نوجوانــان معتــاد توانســته اند 

اســتعدادهای ذاتــی آن هــا را کشــف کننــد و توانایی هــای آن هــا را ارتقــا دهنــد. 

ـه« )بحاراالنـوار، محمدباقـر مجلسـی، دارالكتـب  1. از حدیـث شـریف »َمـْن َعـَرَف نفَسـه فقـد َعـَرَف رَبّ
االسـامیة، تهـران، 1407ق، ج2، ص32( براسـاس ضوابـط اسـتدالل مباشـر در منطـق )عكـس 
کـه عـدم شـناخت و بـاور بـه خداونـد متعـال  گرفـت  مسـتوی، نقـض الطرفیـن( می تـوان نتیجـه 
حداقـل در بعضـی مـوارد سـبب خودفراموشـی، و در نهایـت تضعیـف و تخریـب خودبـاوری می شـود.

2. فعالیت های میدانی مبلغان پایگاه و کانون بصائر. 
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ســعید پــس از ســال ها داشــتن اعتیــاد و بــه قــول خودشــان کمپ نــوردی1 بــه 

کنــون بیــش از دوســال اســت هیــچ مــوادی مصــرف  برکــت ارتبــاط بــا مبلغــان ا

نمی کنــد و بــه کاری نســبتًا ســخت )آلماتوربنــدی( مشــغول اســت و بــرای 

ی حــال مــی آورد.  پــدر و مــادر خــود روز

ب. ارتباط با اماکن مذهبی و مبلغان

مجتبــی )از بهبودیافتــگان اردوگاه کرامــت( پــس از ســالیان طوالنــی اعتیــاد، 

کنــون حــدود یــک ســال اســت ســراغ مــواد نرفتــه و منظــم در جلســات هیئــت  ا

پیــش،  ســال  یــک  »تــا  می گویــد:  او  می کنــد.  شــرکت  بهبودیافتــگان  ویــژه 

بدتریــن افــراد نــزد مــن طلبه هــا بودنــد؛ امــا کمک هــا و کارهایــی کــه از آن هــا در 

ایــن یــک ســال دیــده ام کســی جرئــت نــدارد جلــوی مــن بــه آن هــا بگویــد بــاالی 

چشمشــان ابروســت«. 

ج. کسب موفقیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی 

ی فــردی در ســایه تعالیــم دینــی می توانــد بــه نوجــوان و جــوان معتــاد  خودبــاور

ــوب و  ــده ای مطل ــرد و آین ــه بگی ــود فاصل ــار خ ــتۀ غمب ــا از گذش ــد ت ــک کن کم

درخشــان بــرای خــود ایجــاد کنــد. برخــی از مددجویــان توانســته اند پــس از 

کرده انـد و دوبـاره بـه اعتیـاد  کمـپ تـرک  کـه چندیـن بـار در  کـه بیـن معتادانـی  1. اصطاحـی اسـت 
رایـج اسـت. کشـیده شـده اند 
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تــرک موفــق، اعتمــاد صاحبــکار و اســتاد خــود را بــه دســت آورنــد و بــا ارتبــاط و 

کــی و تــرک اعتیــاد از آن ها  وســاطت مبلغــان، حتــی صاحبــکار آن هــا بعــد از پا

مجــددًا دعــوت بــه کار کنــد. همچنیــن برخــی از تولیدکننــدگان بــا ارتباطــی 

کــه مبلغــان بــا آن هــا داشــته اند، تعــدادی از مددجویــان بهبودیافتــه را در مرکــز 

ــد.  ــه کار گرفته ان تولیــدی خــود ب

د. کسب موفقیت های ورزشی 

حســین از مددجویانــی اســت کــه بــا ارتباط مســتمر بــا مبلغان، عنــوان بهترین 

یکــن در جــام فوتســال هیئــات مذهبــی اســتان قــم را کســب کرد.  باز

2. بدبینی  
بدبینــی و ســوءظن _ در همــه انــواع آن، چــه نســبت بــه خــود و چــه نســبت بــه 

دیگــران _ مانــع بســیار بزرگــی بــرای خودبــاوری فــردی اســت؛ زیــرا بــه عقیــده 

صاحب نظــران1 بدبینــی نســبت بــه دیگــران ســبب می شــود فــرد همیشــه بــه 

دنبــال عیــوب دیگــران و برجسته ســازی آن باشــد و دائمــًا افــکار منفــی را در 

ذهــن خــود پــرورش دهــد. همچنیــن بدبینــی نســبت بــه خــود ســبب می شــود 

کاســتی ها و  فــرد همیشــه توانمندی هــای خــودش را نادیــده بگیــرد و فقــط 

1. خودباوری، محمدتقی فعالی، ص57.



مهارت بخشی

55

6 
ره 

شما
ل _ 

 او
ال

 س
ش _

 14
00 

اه 
ی م

د

ناتوانایی هایــش بــه چشــمش بیایــد و بدیــن ترتیــب دائمــًا خــودش را ســرزنش 

ــمارد.1  ــز می ش ــر و ناچی ــودش را حقی ــخصیت خ ــد و ش می کن

ایــن بدبینــی در نوجوانــان، بــا توجــه بــه شــرایط بلــوغ و ویژگــی هویت یابــی دورۀ 

نوجوانــی کــه پرســش های هویتــی نوجــوان بیشــتر می شــود2 و همچنیــن برخــی 

... بــه طــور طبیعــی وجــود دارد؛ امــا آســیب های آن در  شــرایط خانوادگــی و

نوجوانــان و جوانــان معتــاد وخیم تــر و شــدیدتر اســت؛ بــه ویــژه کــه اســتعمال 

ک  برخــی از مــواد مخــدر ماننــد شیشــه، خــود عاملــی بســیار قــوی و خطرنــا

ــه  ، ب ــر مــواد مخــدر ــرای بدبینــی و ســوءظن اســت. کارشناســان اعتیــاد تأثی ب

ــر معتــادان این گونــه توصیــف کرده انــد:  ویــژه مــاده مخــدر شیشــه را ب

»آن هـا ممکـن اسـت به روان پریشـی ناشـی از القای ماده مخـدر )متامفتامین 

کـه همـان شیشـه اسـت( هـم دچـار شـوند. پسـیکوز یـک اختـال روانی اسـت 

که بسـیار شـبیه به اسـکیزوفرنی پارانویا3 )اختال روانی همه دشـمن پنداری( 

اسـت. ایـن حالـت یکـی از أثـرات مصـرف کوتاه مدت ُدز باالسـت. 

1. همان. 
2. ر.ک: من کیستم؟، سیدمحمدحسین تقوی، مجله سفیر امین، شماره2، سال 1400، ص11. 

3. شـدیدترین نوع پارانویا و بیماری توهم و گونه ای از پسـیكوز یا روان پریشـی اسـكیزوفرنی پارانوئید 
گاهـی اوقـات توهمـات عجیـب و غریـب اسـت.  کـه مشـخصه آن هذیان هـای عجیـب و  اسـت 
گـر تحـت درمـان قـرار نگیـرد، غالبـًا جهـان را گیج کننـده  بیمـار مبتـا بـه اسـكیزوفرنی پارانوئیـد، ا

می یابـد و نمی توانـد عملكـرد مناسـبی داشـته باشـد. 
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ئــم عبارتنــد از شــنیدن صداهــای غیــر واقعــی و پارانویــا1 توهمــی کــه  ایــن عا
افــراد تصــور می کننــد دیگــران تهدیدکننــده و آزاردهنــدۀ آن هــا هســتند«.2

:راهکارها

الف( خداباوری

بدبینــی، دروغــی اســت کــه انســان دربــارۀ خــود و دیگــران مرتکــب می شــود و 

راهــکار عــاج فــردی آن، خودبــاوری اســت. در اســام، خودبــاوری در ســایه 

خدابــاوری دانســته، و خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس بــدون خدابــاوری بســیار 

ــَة  َق ــاَك والّثِ نکوهــش شــده اســت؛ چنان کــه حضــرت علــی؟ع؟ می فرمایــد: »إّي

ــيطاِن«؛ »بپرهیــز از اعتمــاد و تکیــه بــه 
َ

کَبــرِ َمصائــِد الّش بَنفِســَك؛ فــإّنَ ذلــَك ِمــن أ

خــودت؛ بــه درســتی کــه اطمینــان و اعتمــاد بــه نفــس )بــدون در نظــر گرفتــن قــدرت 

و اراده خداونــد( از بزرگ تریــن دام هــای شــیطان اســت«. 

زیبــــای  مناجــات هــای  بـا  ُانـــس  خــــداباوری،  تقــویت  راهــکارهای  از 

اهل بیـت؟مهع؟ )ماننـد مناجـات حضـرت علـی؟ع؟ در مسـجد کوفـه( اسـت. 

، به ویژه اشعار جذاب، عاقه فراوانی دارند.   برخی از مددجویان به مطالب نغز

که تحت تأثیر  مانی یا پارانویا ) )Paranoiaدر تعریف عام آن، غریزه یا فرآیندی از فكر است 
ُ

1. بدگ
اضطراب یا ترس به حالتی غیرمنطقی و وهم آلود درمی آید. افراد پارانوئید معمواًل فكر می کنند که 
دیگران برای آزار و اذیت آن ها می کوشند یا فكر می کنند که دیگران به دنبال توطئه علیه آنها هستند. 
)مقیاس های فكری پارانوئید )GPTS(، گرین و همكاران، طب روانشناسی، شماره38، ص 111-101( 
2. مـواد مخـدر نگاهـی اجمالـی، هواردابادینسـكی، بـه کوشـش محمدعلـی زکریائـی، ناشـر جامعـه و 

فرهنـگ، چـاپ اول، 1384، ص169. 
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ازایـن رو انـس بـا برخـی از اشـعار توحیـدی می تواند خدابـاوری را تقویت کند؛ 

مانند شـعر معروف سـنائی غزنوی: 

ملکا ذکر تو گويم كه تو پاکى و خدایى
وم جز به همان ره كه توام راه نمایى نر

ب( ممانعت از ورود افکارمنفی به ذهن 

کمــک شــود تــا بــا تمریــن، از ورود افــکار منفــی بــه ذهــن خــود  بــه نوجــوان 

کنــد و اجــازه رســوخ افــکار منفــی را بــه ذهنــش ندهــد. حضــور  جلوگیــری 

ــغ و مربــی متخصــص در 
ّ
منظــم در جلســات و برنامه هــای مشــاوره بــا مبل

ایــن زمینــه بســیار مفیــد اســت. در کتــاب شــریف معــراج الســعادة از افــکار 

منفــی بــه عنــوان وســاوس شــیطان یــاد شــده، و راه هــای عــاج آن، تــرک اخــاق 

ناپســند، تقویــت اخــاق پســندیده و اشــتغال بــه ذکــر خداونــد منــان دانســته 

شــده اســت؛ همچنیــن شــرط تأثیرگــذاری یــاد خداونــد متعــال، اصــاح نفــس 

از اخــاق و صفــات ناپســند ذکــر شــده اســت: »بلکــه هرچــه بــه یــاد خــدا دفــع 

یــاده از آن داخــل می شــود؛ ماننــد حوضــی عظیــم کــه از نهرهــای  آن می شــود ز

ــا  عظیــم آبــی متعفــن داخــل آن شــود و از ظــرف آب آن را بیــرون ریــزی چــه ت

ســد راه نکنــی منــع آب را نتوانــی کــرد و آنچــه از ظرفــی بیــرون ریــزی اضعــاف 
ــو ســازد«. 1 ــا حــوض را از آب متعفــن ممل آن از نهرهــا وارد می شــود ت

1. معراج السعاده، مااحمد نراقی، انتشارات علمیه اسامیه، ص94.
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۳. تنبلی 
مانـع دیگـر خودبـاوری و شـکوفایی فـردی، تنبلـی و سسـتی در زندگـی فـردی 

اسـت؛ زیـرا تنبلـی و سسـتی بـا باورهـا و افـکار بلنـد مغایـر اسـت. در نتیجـه 

این خصلت آرام آرام موجب تقویت باورهای غلط، از جمله انکار واقعیت، 

«؛ 1  ُ
َکَسـل

ْ
ْجِح ال

ّ
در انسـان می شـود؛ چنان کـه امـام علـی؟ع؟ می فرماید: »آَفـُة الُن

»آفـت موفقیـت، تنبلـی اسـت«. به گفتـه صائب: 

ما ره نزديك، دور از طبع كاهل كرده ايم
در ميان ره ز غفلت، خواب منزل كرده ايم

متأســفانه ویژگــی تنبلــی در افــراد معتــاد، بــه ویــژه نوجوانــان و جوانــان دچــار 

، بــه ویــژه مــواد  اعتیــاد، بیشــتر اســت؛ زیــرا بــر أثــر اســتعمال مــواد مخــدر

صنعتــی، اشــتها بــه غــذا و خــواب آن هــا دچــار اختــال می گــردد و قــوای 

جســمی آن هــا ضعیــف می شــود و از نظــر روحــی و روانــی شــرایط نامســاعدی 

ــاش را  ــت و ت ــوان فعالی ــزه و ت ــه انگی ــد؛2 در نتیج ــود می آی ــه وج ــا ب ــرای آن ه ب

ازدســت می دهنــد.  آرام  آرام 

1. میزان الحكمة، محمد محمدی ری شهری،  دارالحدیث، قم، 1422ق، ج11، ص5184. 
2. تغذیـه در بیمـاران معتـاد بـه مـواد مخـدر، مژده حسـینی، نشـریۀ پزشـكی طبیب مردم، شـماره56، 

1384، ص36. 
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:راهکارها

الف( تالش و اقدام فردی

ی فــردی زمینــه اصلــی خودشــکوفایی فردی اســت. تاش و کوشــش  خودبــاور

می شــود.  او  موفقیــت  و  شــکوفایی  ســبب  و  می افزایــد  فــرد  برخودبــاوری 

نمونه هــای فراوانــی وجــود دارد کــه نشــان دهندۀ نقــش مهــم ســعی و تــاش 

و عــزم و اراده در تقویــت خودبــاوری فــردی، و در نهایــت نیــل بــه موفقیــت 

ــه:  ــت؛ از جمل اس

  فرد خوشنویسی توانست پس از قطع دست راستش با دست دیگر هم �

استاد خطاطی شود.1 

  یکی از قهرمانان تنیس، فردی است که دست ندارد اما اراده می کند و با �

دو بازو قهرمان تنیس می شود.2 

  بزرگ ترین سخنران یونان باستان فردی بود که لکنت زبان داشت.3 �

بزرگ تریـن  از  ِاْبِن ُمْقلـه   .92011602921 خبـر:  کـد  16فروردیـن1392،  جمعـه  ایسـنا،  خبرگـزاری   .1
کـه پـس از قطـع دسـت راسـتش بـا دسـت دیگـر هـم  ادیبـان و خوشنویسـان تاریـخ ایـران اسـت 

اسـتاد خطاطـی شـد. 
کن  2. ورزشكار 37 ساله بدون دست به مسابقات تنیس 2014 توکیو دعوت شد. ابراهیم هماتو سا
کایرو مصر در سن 10 سالگی در حادثه ای دو دست خود را از دست داد؛ اما این معلولیت هیچ موقع 
کت تنیس را کنترل می کند. او در بسیاری از  کنون به طرز حیرت آوری را او را خانه نشینن نكرد و او ا
مسابقات عنوان قهرمانی را کسب کرده است. )سایت تحلیلی – خبری عصر ایران، کد خبر: 476983( 
3. دموسـتن، )384–322پیـش از میـاد( دولت مـردی برجسـته و سـخنرانی توانـا در آتـن در یونـان 
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، جوانی معلول است که با ویلچر قله دماوند را فتح کرد.1 �   منوچهر نامجو

  سعید َضروری، جوانی معلول است که هم قله دماوند را با ویلچر فتح کرده �

و هم در آب های خلیج فارس غواصی کرده است. 2 

� . ...   و

ــی دارد:  ــه م ــال عرض ــد متع ــه درگاه خداون ــی ب ــد؟ص؟ در دعای ــرت محم حض

ــَررِ 
َ

ــِل َو الّض
َ
ِعل

ْ
ــزِ َو ال َعْج

ْ
ــِل َو ال َکَس

ْ
ــِل َو ال َفَش

ْ
ــَن ال ــا ِم ِعْذَن

َ
ــاِط َو أ َش ــا ِبالّنَ ْیَن

َ
ــُنْ َعل »اْم

ــل«؛ 3»خدایــا نعمــت ســرزندگی و کوشــایى را بــه مــا ارزانــی دار و از 
َ
ل َ َجــرِ َو الْ

َ
َو الّض

ــان، دلمردگــی و مــالل، محفوظمــان دار«.  سســتی، تنبلــی، ناتوانــی، بهانــه آوری، زی

باسـتان بـود. او لكنـت زبـان داشـت و بـرای رفـع آن هنـگام سـخن گفتـن دانـٔه شـنی دردهـان نگه 
می داشـت. )دایره المعـارف بریتانیـكا، مورفـی جیمـز جـی. دموسـتنس، بایگانـی شـده از نسـخه 

اصلـی در 4 اوت 2016(
کنون سـه  1. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سـازمان بهزیسـتی کشـور، »منوچهر نامجو« تا
مـدال طـای کشـوری در رشـته دو و میدانـی 1500 و 5000 متـر را نصیـب خـود کـرده اسـت. )ر.ک: 

)https: //b2n. ir/s64950 :سـایت سـازمان بهزیسـتی کشـور
2. سـعید ضـروری متولـد 11 اردیبهشـت 1365 اسـت و از نـوزادی اختـال حرکتـی در پـا داشـته. وی 
کودکـی تـا سـال های اخیـر، کتابـی بدیـن مشـخصات نوشـته  دربـارۀ زندگانـی خـودش از تولـد و 
اسـت: زندگـی ضـروری: زندگینامـۀ سـعید ضـروری )ماجراجـوی دارای معلولیـت(، سـعید ضروری، 

تهـران، انتشـارات الگـوی فـردا، 1399. 
3. بحار االنوار، محمدباقر مجلسی، دارالكتب االسامیة، تهران، 1407ق، ج91، ص125.
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ب( اقدام در زمان تصمیم گیری 

یکــی از راهکارهــای مقابلــه بــا تنبلــی و سســتی، اجتنــاب از تســویف و اقــدام 

ــْرِق  ُ
ْ

در زمــان تصمیم گیــری اســت؛ حضــرت علــی؟ع؟ می فرمایــد: »ِمــَن ال

ــِة«؛ 1 »از حماقــت اســت شــتاب کــردن  ُفْرَص
ْ
ــَد ال ــاُة َبْع َن

َ ْ
ــَکاِن َو ال ْم ِ

ْ
 ال

َ
ــل ــُة َقْب

َ
َعاَجل ُ الْ

در کاری پیــش از پدیــد آمــدن امــکان و درنــگ کــردن پــس از فرارســیدن فرصــت«. 

ی در شــرح ایــن حدیــث می نویســد:  آیــت اهلل مــکارم شــیراز

»بــه هــر حــال امــام؟ع؟ دو چیــز را در اینجــا نشــانه حماقــت 

فراهــم  از  قبــل  کــردن  تعجیــل  نخســت  می شــمرد:  نادانــی  و 

شــدن امکانــات اســت؛ مثــل اینکــه کســی در فصــل غــوره کــردن 

درختــان انگــور اصــرار بــر چیــدن انگــور داشــته باشــد کــه نشــانه 

نادانــی اســت و دیگــر اینکــه وقتــی فرصت هــا فراهــم می شــود 

سســتی کنــد و بــه اصطــالح ایــن دســت و آن دســت نمایــد تــا 

فرصــت از دســت بــرود؛ فرصتــی کــه شــاید هرگــز بازنگــردد. ایــن 
ــت«.2 ــی اس ــری و نادان ــانۀ بى خب ــم نش ه

1. نهج الباغه، محمد دشتی، انتشارات تشیع، قم، چاپ سوم، 1386ش، حكمت 363. 
ح  2. پیـام امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟، ناصـر مـكارم شـیرازی، دارالكتـب االسـامیة، تهـران، 1386، شـر

حكمـت 363.





ی )پولیتیک و آپولیتیسم(  ی )پولیتیک و آپولیتیسم(  سیاست و سیاست گریز  سیاست و سیاست گریز

مقدمه  

ندارنــد،  کافــی  مشــارکت  سیاســی  امــور  در  شــهروندان  کــه  جامعــه ای  در 

احســاس تعهــد و دلبســتگی چندانــی نیــز بــه نظــام سیاســی وجــود نخواهــد 

داشــت و در شــرایط بحرانــی، بــه عنــوان نیــروی حامــی و مشــروعیت بخش 
نظــام عمــل نخواهنــد کــرد.1

؛ یعنــی بعــد از مشــکات عدیــده ای که دولــت یازدهم  در شــرایط کنونــی کشــور

و دوازدهــم بــرای مــردم بــه بــار آورد و نیــز در شــروع دولــت ســیزدهم، خصوصــًا 

گاهــی  کــه ناآ ، ایــن بحــث اهمیــت بیش تــری پیــدا می کنــد؛ چرا چنــد مــاه اخیــر

گاهــی از جامعــۀ کنونــی،  سیاســی، عــدم شــناخت از حکومــت و نیــز عــدم آ

1. ر.ک: بررسـی عوامـل اجتماعـی و روانـی مؤثـر بـر مشـارکت سیاسـی مـردم شـهر تهـران، سـید ضیـا 
 ،1 ش  دوره 5،  سیاسـی،  علـوم  پژوهشـنامه  امیـن،  فاطمـی  زینـب  و  فوالدیـان  مجیـد  و  هاشـمی 

.226-199 صـص  1388ش، 

مجتبی مداحی�

موضوع اصلی:  اصطالح شناسی سیاسی 

)موضوع فرعی: مفهوم شناسی سیاست و سیاست گریزی )پولیتیک و آپولیتیسم 

مخاطب:  دانش آموزان متوسطۀ دوم 

قالب:  مقالۀ کوتاه 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه 
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کنش هــا و واکنش هــای نامناســبی را در بحران هــای پیــش رو ایجــاد می کنــد.

انقــاب  پیــروزی  از  دهــه   4 گذشــت  از  بعــد  کــه  مردمــی  نیســت  زیبنــده 

گاهــی بعضــی از آن هــا،  پــای همــۀ ســختی ها و مشــکات بوده انــد، بــا ناآ

ــا حــوادث  گــواری مثــل اغتشاشــات دی مــاه 1398 ی ــروز اتفاقــات نا شــاهد ب

انتخابــات 1388 بــرای تمامــی مــردم باشــیم.1 همیــن مــردم می توانند بــا زیرکی 

، مشــارکت های  تأثیرگــذار انتخاب هــای  و  مواقــع حســاس  در  و بصیــرت، 

... در زندگــی خــود و آینــدگان تأثیــر بســیار خوبــی  سیاســی، راهپیمایی هــا و

گریزان انــد؟ بگذارنــد، پــس چــرا از سیاســت ورزی 

ایـن مقالـه سـعی دارد بـا بررسـی دالیـل سیاسـت گریزی، به ضرورت مشـارکت 

و حضـور سیاسـی مـردم در مسـائل سیاسـی- اجتماعـی بپـردازد و از آنجـا کـه 

حضـور صحیـح سیاسـی، نیازمنـد فهـم دقیـق از معنـای سیاسـت اسـت، بـه 

مفهوم شناسـی سیاسـت و سیاسـت گریزی نیـز اشـاره ای خواهیـم کـرد.

تعریف واژه  

»سیاســت« در فرهنــگ لغــت عمیــد بــه معنــای مدیریــت کــردن، درایــت، 

بــه  باهوشــی و خردمنــدی اســت2 و نقطــۀ مقابــل آن؛ یعنــی »آپولیتیســم« 

1. فتنه 88 عدم تمكین به رأی مردم و قانون، خبرگزاری تسنیم، 10 آذر 1392:
.https://b2n.ir/q42481 
2. فرهنـگ فارسـی عمیـد، دکتـر حسـن عمیـد، ویرایـش: فرهـاد قربـان زاده، نشـر َاشـجع، 1389ش، 

.  https://b2n.ir/g53556 سیاسـت:  واژه 
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معنــای سیاســت گریزی، القیــدی نســبت بــه سیاســت و مســائل اجتماعــی 

کشــور اســت کــه منجــر بــه خــودداری از شــرکت در جریانــات سیاســی و نیــز 

خــودداری از مشــی روشــن سیاســی می شــود.1 

ضرورت سیاست ورزی در زندگی  

بــا تعریــف واژۀ سیاســت، روشــن می شــود کــه زندگــی بــدون سیاســت می توانــد 

فقــط یــک تصــور ذهنــی باشــد؛ زیــرا در دنیــای واقعــی غیرممکــن اســت؛ 

چــون زندگــی هیچ کــس بــدون مشــکل و بحــران نیســت. در شــیوۀ مدیریــت 

مشــکات و بحران هــا بــه انــدازه ای از خردمنــدی و باهوشــی نیــاز اســت کــه 

، وقتی نخواســته  هرکــس بــه همــان اندازه سیاســت ورز اســت. بــه عبارتی دیگر

باشــیم مدیریــت مســائل و مشــکات زندگــی شــخصی و جامعــه را بــه دســت 

یــم و بــا خردمنــدی آن هــا را حــل و فصــل کنیــم، مجبــور بــه بــازی در زمیــن  بگیر

کســانی می شــویم کــه در جریانــات پیــش رو مدیریــت بهتــری دارنــد. 

ــت از  ــن اس ــز ممک ــت؛ دو چی ــت گریز نیس ــس سیاس ــف، هیچ ک ــن تعری ــا ای ب

ــه اصطــاح سیاســت گریزان باشــد؛ یعنــی سیاســت را طــور دیگــری  دســتۀ ب

معنــا کــرده و بــاور دارد. سیاســت در نــگاه ایــن افــراد، بــه گونــه ای دغل بــازی، 

حیلــه و نیرنــگ اســت. چنانچــه امــام علــی؟ع؟ در پاســخ »مغیــرة بــن شــعبة« 

1. ر.ک: فرهنـگ اصطاحـات و مكتب هـای سیاسـی، پرویـز بابایـی، نشـریه نـگاه، 1391، ذیـل واژه 
آپولیتیسم.
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روز می دانســت، فرمودنــد:  را در شــام، موافــق سیاســِت  یــه  بقــای معاو  کــه 

ــر  ــه از مــن ]سیاســتمدارتر و[ زیرک ت ــد. معاوی »بــه خــدا ســوگند! اشــتباه می کنی

ــم و  ــازی کن ــاز و فاســد اســت. مــن نمی خواهــم دغل ب نیســت؛ بلکــه او دغل ب
از جــادۀ حقیقــت منحــرف شــوم و فســق و جــور مرتکــب شــوم«.1

بی تردید سیاست در میان علوم اجتماعی مدرن، پیچیده ترین و فراگیرترین 

)میان  اجتماعی  فراگیر شدن سیاست در سطح  امروزه دیگر  علم است.2 

مردم(، ملی )میان مردم و دولت( و بین المللی )میان دولت ها و سازمان های 

گستردۀ تمام مردم در این عرصه است و به همین  جهانی( نشانگر حضور 

روستایی  در  چه  باشد؛  جایگاهی  و  موقعیت  هر  در  شخص  هر  دلیل، 

شخصی اش  نیازهای  تأمین  در  خود  که  باشد  دامدار  و  کشاورز  دورافتاده 

خودکفا است3 و چه در شهرهای کان باشد که در تأمین یک عدد نان نیز به 

دیگران وابسته باشد؛ به سیاست ورزی نیاز دارد و نمی تواند از آن فراری باشد.

بــه ابعــاد مختلــف  گاهــی، شــناخت، بصیــرت و معرفــت نســبت  علــم، آ

... از جملــه عواملــی هســتند  سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و

کــه انســان را در پیــچ و خم هــای زندگــی اجتماعــی و روزمــره و در راه رســیدن 

1. نهـج الباغـه، سـید رضـی، تحقیـق و تصحیـح: فیـض االسـام، انتشـارات فقیـه، قـم، خطبـه 191، 
.639 ص 

2. سیاسـت؛ رمزگشـایی از یک مفهوم پرابهام، غامحسـین مقیمی ، فصلنامه علمی پژوهشـی علوم 
.https://b2n.ir/e80088 :سیاسـی، ش 29، 1384ش

3. سیاست این شخص به حدی است که مدیریت دامداری و کشاورزی خود را دارد و آن را توسعه می دهد.
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بــه اهــداف مــادی و معنــوی هدایــت و کمــک می کننــد. بدیــن معنــا، روشــن 

ــا  ــر باشــد، انســان بهتــر می توانــد خــود را ب اســت هرچــه ایــن شــناخت بیش ت

ــد. ــق بده ــی وف ــی و مکان ــات زمان ــرایط و مقتضی ش

گاهی از تمامی  در عصــر حاضــر کــه بــه عنوان عصر اطاعات مطرح اســت، آ

وقایــع و رخدادهــای مربــوط بــه جهــان و محیــط اطــراف، یکــی از ضروری ترین 

نیازهــای اجتماعــی اســت تــا انســان ها بتواننــد بــا شــناخت کامــل از جهــان 

اطــراف خــود، بــه زندگــی اجتماعــی مطلــوب ادامــه دهنــد. 

پیشینۀ سیاست از نگاه امام خمینی؟حر؟و مقابله با جریان سکوالر  

در خاطـرات امـام خمینـی؟حر؟ آمـده اسـت: »... فـردی بـه ماقاتشـان آمـد و بـا 

حالت نصیحت به ایشـان گفت: آقا! سیاسـت عبارت اسـت از دروغ گفتن، 
یـد!«1 بگذار مـا  بـرای  شـما  را  آن  پدرسـوختگی.  خاصـه  و  نیرنـگ   خدعـه، 

 ایـن شـخص بـا چنیـن تفسـیری از سیاسـت، در پـی 

دور  سیاسـت  دنیـای  بـه  ورود  از  را  امـام  کـه  بـود  آن 

نگهـدارد؛ امـا امـام بـا هوشـیاری تمـام به ایـن نکته پی 

برده بود و همان لحظه به ایشان پاسخ داد: »… از اول 
مـا وارد ایـن سیاسـت کـه شـما می گوییـد، نبوده ایـم«.2

1. صحیفـه امـام، سـید روح اهلل موسـوی خمینـی، مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی، تهـران، 
چـاپ سـوم، 1379ش ج 1، ص 269.

2. همان.
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امــام در آغــاز انقــاب فقــط بــا یــک شــخِص دارای چنیــن تفکراتــی1 روبــرو 

درصــدد  کــه  غیرروحانیــون  و  روحانیــون  از  اعــم  یاناتــی  جر بلکــه  نبودنــد؛ 

جدایــی اســام از سیاســت بودنــد و مــدام بــه امــام می گفتنــد که یــک روحانی 

... کــه  بایــد بــه نمــاز و روزۀ مــردم رســیدگی کنــد، روحانــی را چــه بــه سیاســت و

یــادی کوبنــده فرمودنــد: »واهلل! اســام تمامــش سیاســت  در آخــر امــام بــا فر

اســام سرچشــمه  از  ُمــُدن  کردنــد. سیاســت  بــد معرفــی  را  اســام  اســت. 

کــم و ملــت؛ روابــط  می گیــرد.«2 و »مگــر سیاســت چیســت؟ روابــط بیــن حا

ــۀ  ــت. هم ــه هس ــدی ک ــری از مفاس ــا؛ جلوگی ــایر حکومت ه ــم و س ک ــن حا بی

این هــا سیاســت اســت«.3 

محکــم  پایه هــای  اســامی،  حکومــت  و  سیاســت  از  امــام  تفســیر  ایــن 

 انقــاب اســامی را بنــا نهــاد و خــون هــزاران شــهید، آن را محکم تــر ســاخت.

کامــًا  کــه مشــخصًا موضوعــات   امــام خمینــی؟حر؟ در تفســیر ســورۀ حمــد 

مذهبــی از دیــد عرفانــی مــورد بحــث واقــع شــده، تعریــف روشــنی از سیاســت 

بیــان داشــته اند کــه می تــوان گفــت جامع تریــن تعریــف ایشــان از سیاســت 

مبتنــی بــر دیــن اســت: »سیاســت ایــن اســت کــه جامعــه را هدایــت کنــد و راه 

ببــرد، تمــام مصالــح جامعــه را در نظــر بگیــرد و تمــام ابعــاد انســان و جامعــه را 

1. تفكر »جدایی دین از سیاست«.
2. صحیفه امام، ج 1، ص 65.

3. همان، ص 239.
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در نظــر بگیــرد و این هــا را هدایــت کنــد بــه طــرف آن چیــزی کــه صاحشــان 

بــه  مختــص  ایــن  و  هســت  افــراد  صــاح  هســت،  ملــت  صــاح  هســت، 

انبیاســت. دیگــران ایــن سیاســت را نمی تواننــد اداره کننــد. ایــن مختــص بــه 
انبیــا و اولیاســت و بــه تبــع آن هــا بــه علمــای بیــدار اســام...«.1

نمونۀ سیاست های پیامبر؟ص؟ در برابر کفار  

؟ص؟ و نیــز مقابلــۀ ایشــان بــا قریــش در دو  بررســی ســّنت و شــیوۀ زندگــی پیامبــر

کــم بــر ایــن دو زمــان نیــز یکــی هســتند، همچنیــن در طــول  برهــه کــه اصــول حا

23 ســال رســالت ایشــان، بیانگر سیاســت دقیق و الهی حضرت؟ص؟ اســت. 

گانــه ای  ایشــان در برابــر قریــش کــه خــود نیــز از آن هــا بــود، سیاســت های جدا

ــر قریــش کــه دشــمن اصلــی ایشــان در کل دوران  ــرای غلبــه ب ــد و ب اجــرا کردن

یــادی مواجــه  رســالتش، چــه در مکــه و چــه در مدینــه بــود، بــا مشــکات ز

شــدند؛ ولــی توانســتند بــا یــک جهت گیــری کامــًا عقانــی و واقع گرایانــه، بــه 
یــج بــر تمــام آن هــا غلبــه کننــد.2 تدر

کــه دوران ضعــف مؤلفه هــای قــدرت  مثــًا در دوران مکــه و آغــاز رســالت 

؟ص؟ بــوده اســت، برخــورد حضــرت بــا قریــش مبتنــی بــر سیاســت کامــًا  پیامبــر

1. تفسـیر سـوره حمـد، سـید روح اهلل موسـوی خمینـی، مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی؟حر؟، 
تهـران، 1384ش، ص 246. 

2. اخاق مداری در سیاست علوی، مقصود رنجبر، نشریه پگاه حوزه، ش 263، 1388ش.
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تدافعــی و اجتنــاب از هرگونــه درگیــری بــود تــا مانــع از گســترش دعــوت آن 

حضــرت نباشــد؛ زیــرا قریــش مکــه عامــل اصلــی عــدم گســترش اســام بودنــد 

و عمــده قبایــل مکــه و اطــراف آن، بــه دلیــل نفــوذ قریــش و موقعیــت مســلط 

آنــان، از گرایــش بــه اســام امتنــاع می کردنــد و تــا زمانــی کــه قریــش در مکــه و 
منطقــۀ حجــاز تســلط داشــتند، مانــع اساســی در راه دعــوت بودنــد.1

؟ص؟ برای دفع قریش در مدینه، تهاجمی و دقیقًا عکس  اما سیاست پیامبر

سیاست مکه بود. حضرت ابتدا باید رگ حیاتی قریش؛ یعنی تجارت آنان 

که در سایۀ امنیت ممکن بود و در واقع انگیزۀ قریش را در مخالفت با آیین 

که حفظ تجارت و منافع خودشان بود، مورد هدف قرار می داد. این  جدید 

و  شد2  آغاز  قریش  تجاری  کاروان های  به  مسلمانان  حمات  با  سیاست 

؟ص؟ بعد از هفت ماه استقرار در مدینه، دستور ناامن کردن کاروان های  پیامبر
ی را دادند و سریه ها و غزواتی )مثل بواط و ذات العشیره( رخ داد.3 تجار

؟ص؟ جریان صلح حدیبیه بود که اوج درایت،  از سیاست های بسیار مهم پیامبر
می آید.4 شمار  به  حضرت  زمان شناسی  و  واقع گرایی  عقانیت،   سیاست، 

؟ص؟ منعقد کرد  صلح حدیبیه یکی از مهم ترین قراردادهایی است که پیامبر

1. همان.
2. همان.
3. همان.
4. همان.
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که در  ؟ص؟ به دنبال داشت  و به تنهایی نتایجی معادل تمام غزوات پیامبر

نهایت به فتح بدون خونریزی مکه منتهی شد. 

و  بوده  آیندگان  عبرت  باعث  همیشه  ائمه؟مهع؟  یخ  تار خصوص  به  یخ،  تار

هست؛ اما درست فهمیدن موضوعات و شیوۀ برخوردهای ایشان با دوستان 

درست  عبرت گیری  باعث  که  است  زندگی  موقعیت های  در  دشمنان  و 

یخ سراسر الگوی ائمه؟مهع؟ به درستی تحلیل و  گر همین تار می شود؛ ولی ا

گوار  بررسی نشود، باعث کج فهمی های منجر به تکرار اتفاقات و حوادث نا

با  ؟ص؟  پیامبر برخورد  شیوه های  شناخت  عدم  مثال،  عنوان  به  می شود. 

قبایل یهود در مدینه مایۀ دستاویز دولت دوازدهم و به اصطاح ماله کشی 

اشتباهات و مشروعیت سازی انتخاب های وی در برجام و پسابرجام شد 
که بحمداهلل جامعۀ مذهبی و علمی کشور به خوبی در مقابل آن ایستادند.1

سیاست گریزی و رفع آن  

بــا توضیحــات فــوق، گاهــی حکومت هــا، رهبــران و مدیــران سیاســی بــه عمــد 

و بــا هــدف دور نگه داشــتن مــردم از جریانــات سیاســی، آن هــا را از مســائل 

ــه مطالــب فرعــی و حاشــیه ای هدایــت می کننــد کــه  کشــور و جامعــۀ خــود ب

ــه سیاســت گریزی جامعــه می انجامــد.  ایــن امــر ب

 .https://tn.ai/2138924 :1. خبرگزاری تسنیم
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در عصر حاضر که فضای باز سیاسی و شبکه های اجتماعی شرایط جدیدی 

تحلیل های  و  نظریات  اقسام  و  انواع  و  است  کرده  ایجاد  جامعه  برای  را 

گاهی سیاسی، موضع مناسبی برای  مختلف ارائه می گردد، نمی توان بدون آ

گاهی و بصیرت الزم و شناخت حقوق  زندگی مطلوب داشت؛ بلکه باید با آ

برابر رویدادها و چالش ها، موضعی منطقی و  و وظایف خود و جامعه، در 

رخدادها،  وقایع،  به  نسبت  انسان  شناخت  هرچه  نمود.  اتخاذ  درست 

... بیش تر باشد، کم تر دست خوش لغزش ها  جریانات اجتماعی، سیاسی و

اتفاق می افتد،  که  را  و انحرافات خواهد شد و بدین وسیله می تواند آنچه 

درست تحلیل و تفسیر نموده، حق و حقیقت را از باطل تفکیک کند. 

گــر افــراد جامعــه از تمــام تحــوالت و جریانــات سیاســی، اجتماعــی،  بی شــک ا

ــر روشــن و درک صحیحــی داشــته باشــند، می تواننــد در  ... تصوی فرهنگــی و

عرصه هــای مختلــف زندگــی، موضعــی درســت و منطقــی اتخــاذ نماینــد. 

سخن آخر  

در مجمــوع روشــن می شــود چگونگــی ارتبــاط بــا جهــان، راهــی جــز اســتفاده 

از سیاســت نــدارد؛ چــه سیاســت داخلــی و برنامه ریزی هــای دقیــق و چــه 

؟ص؟ در 23 ســال حیــات رســالت  سیاســت بین الملــل؛ کمــا این کــه پیامبــر

خــود، ایــن مهــم را بــه امــت خــود آمــوزش دادنــد. 
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ــائل  ــه مس ــبت ب ــد نس ــت دارد، نمی توان ــود را دوس ــور خ ــه کش ــخصی ک ــر ش ه

کشــور خــود بی طــرف بمانــد و در سیاســت ادعــای  سیاســی _ اجتماعــی 

اعمــال  و  رفتــار  بــا  سیاســت مدارانی  گــر  ا حتــی  باشــد،  داشــته  بی طرفــی 

بــه تشــنج بکشــند.  را  نادرســت، جامعــه 

آپولیتیســم و بی طرفــی سیاســی، کامــًا بــه ســود دولتمردانی اســت کــه به جای 

خدمــت بــه مــردم، می خواهنــد بــرای خودشــان کســب ثــروت و قــدرت کننــد. 

آنــان طبقــۀ زحمتکــش جامعــه را از شــرکت در انتخابــات و تعییــن سرنوشــت 

... دور می کننــد. شــاید یکــی از دالیــل تبییــن و روشــنگری رهبــر معظــم  خــود و

انقــاب؟ظفح؟ نیــز همین سیاســت ورزی اســت.1 

در  سیاســتمداران  شایســتۀ  انتخــاب  باعــث  درســت،  ی  سیاســت ورز

ی می شــود، پــس نمی تــوان  انتخابات هــای کشــور و در نتیجــه شایســته ســاالر

گرفــت. نادیــده  را  انتخابات هــا 

در یکــی از تجمعــات سیاســی دنیــا، عبارتــی چشــم عکاســان را جلــب کــرد: 

»سیاســتمداران بــد، بــا مــردم خوبــی کــه رأی نمی دهنــد، انتخاب می شــوند!«2 

. https://khl.ink/f/48855 :1. وبسایت فارسی حضرت آیت اهلل خامنه ای؟ظفح؟
. https://b2n.ir/j54255 :2. پایگاه خبری آفتاب
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شروع  

! خوب هستید؟ امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه.  سام بچه های عزیز
، به نام خدا1 خوب بچه ها! اول هرکار

خداونـــــد قــرآن و آیــات نــاببه نام خداوند گلبرگ و آب
خدایی که جز او خدایی نبود2بـه نـام خـداونــــد دریـا و رود

ایجاد انگیزه   

گل بچینــی؟  بچه هــا! شــنیدید میگــن نبایــد از تــوی پــارک یــا بــاغ دیگــران 

گل فقــط بــرای دیــدن و  کار خوبــی نیســت و  گل  یــا بعضیــا میگــن چیــدن 

کــردن؟  بوییدنــه؛ نــه چیــدن و از شــاخه جــدا 

1. کلمات کار و نام، با کشش و لحن سؤالی باشند.
2.مربی یكبار شـعر را می خواند و هم زمان روی تخته می نویسـد و در صورت تمایل بچه ها می توانند 

شـعر را با مربی هم خوانی کنند.

مهدی قانع پور�

موضوع اصلی: قرآن کریم 

موضوع فرعی: ترجمه و مفاهیم سورۀ مبارکۀ توحید 

مخاطب:دانش آموزان ابتدایی دوره اول 

قالب: کالس داری 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه 
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   خوب، نظر شما چیه؟1

یــادی دارن: زیبایــی، بــوی  ! گل هــا ویژگی هــای قشــنگ ز بلــه بچه هــای عزیــز

خــوش، رنگ هــای قشــنگ، بعضــی گل هــا برای ســاخت دارو اســتفاده میشــن 

یــم، هدیــه میدیــم.  یــا مــا گل رو بــه کســایی کــه دوستشــون دار

گل  افــراد  اون  مختلفــه.  اســتفاده های  بــرای  گل  کاشــت  کارشــون  بعضیــا 

میــکارن تــا وقتــی بــزرگ شــد، بچینــن و بفروشــن. اصــًا شغلشــون همینــه.

حــرف مــا در مــورد چیــدن گل از پــارک و بــاغ مردمــه. بــه نظــر شــما چیــدن گل از 

پارک هــا   و بــاغ دیگــران کار درســتیه؟ 

امــا مــن یــک بــاغ گل ســراغ دارم کــه گل هــاش هــم زیباســت، هــم خوش بــو و 

ــی  ــًا کار خیل ــه اتفاق ــت؛ بلک ــدی نیس ــا کار ب ــه تنه ــا ن ــدن گل از اونج ــم چی ه

ــداره.  ــی ن ــاش تموم ــی، گل ه ــتان بچین ــن گلس ــی گل از ای ــازه، هرچ ــه! ت خوبی

یــک خبــر خــوب دیگــه این کــه گل هــای ایــن بــاغ هیــچ وقــت پژمــرده نمیشــن! 

یاد منتظرتون نمی ذارم.  می پرسید این باغ گل کجاست؟ ز

جوابش قرآنه2

کــه شــما  بلــه، قــرآن. آیــات خــدا مثــل شــاخه های گل هســتند. همون طــور 

بــا نــگاه بــه گل هــای زیبــا، شــادی و آرامــش پیــدا می کنیــن، نــگاه بــه آیــات 

1. مشارکت کودکان در بحث.
2. جواب با کمی مكث و همراه با نوشتن روی تخته بیان شود.
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یــک هدیــۀ خیلــی  گل می تونــه  آرامــش میشــه.  و  باعــث نشــاط  قــرآن هــم 

خــوب باشــه، شــما می تونیــد قــرآن و آیه هــای اون رو بــه پــدر و مــادر و دوســتان 

خودتــون هدیــه بدیــد. ایــن هدیــه دادن می تونــه این طــور باشــه کــه بــرای اون هــا 

قــرآن بخونیــد تــا گــوش بــدن یــا ثــواب تــاوت قــرآن رو بــه اون هــا هدیــه کنیــد.

بچه هــا! همون طــور کــه گفتــم، بعضــی گل هــا دارویــی هســتند و بیماری هــا 

انســان، مثــل  بــرای بیمارهــای روحــی  قــرآن هــم  آیــات  رو خــوب می کنــن. 

... مثــل دارو می مونــن و اون هــا رو خــوب می کنــن. بداخاقــی، عصبانیــت و

هرچی بخـونی، بشنوی، بـاز کمهقـــــرآن رفــــــیـق دل هــــــر آدمه
روشــن بشــه قلــِب تــو یک عالمه1یه گل بیـا از این گلستان بچین

که  گل های زیبا هستند  که آیه های قرآن مثل  گفتیم   ! خوب بچه های عزیز

می تونیم اون ها رو بچینیم، حاال چطوری گل های قشنگ قرآنی رو بچینیم؟2 

ــات، از گل هــای  ــا حفــظ کــردن آی ــدن ی ــا شــنیدن، خون ــم ب آفریــن! مــا می تونی

قــرآن اســتفاده کنیــم و اون هــا رو بــرای خودمــون بچینیــم.

حاال این گل های دوست داشتنی رو کجا نگهداری کنیم؟ جای این گل ها، توی 

قلب و دل انسانه. تو بعضی احادیث اومده که قلب ما مثل حرمه، حرم خدا.3 

1. شاعر: مهدی قانع پور.
2. مربی کمی مكث می کند تا بچه ها جواب هایشان را ارائه کنند.

3. »قـال الصـادق؟ع؟: الَقْلـُب َحـَرُم اهلِل َفـا ُتْسـِكْن ِفـي َحـَرِم اهلل غَیـَر اهلل؛ دل حـرم خداسـت، پـس 
کن مكـن.« بحـار االنـوار، محمدباقـر مجلسـی، دارالكتـب االسـامیه،  در حـرم خـدا، غیـر خـدا را سـا

تهـران، 1407ق، ج 67، ص 25.
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کــه نبایــد آلــوده بشــه. قلــب مــا آدم هــا  کــی و خوبــی  حــرم، یعنــی جــای پا

ــا و  ــای زیب ــای گل ه ــه ج ــه ک ــنگ باش ی قش ــور ــدون بل ــک گل ــل ی ــه مث می تون

قرآنــه.  خوش بــوی 

بیاییــد امــروز بــا هــم یــک گل از بــاغ گل قــرآن بچینیــم و اون رو بــرای همیشــه 

تــوی گلــدون بلــوری قلبمــون حفــظ کنیــم. 

تنوع 1  

ولی قبلش چندتا معما: 

گــر معنــای اســمش، تــو قلبمــون  کــه ا کــدوم ســوره اســت   بچه هــا! اســم 
کارهــای خوبمــون قبــول میشــه؟2 باشــه، 

یم معناش میشه »آزاد«! گر حرف اولش رو بردار یه راهنمایی: ا

اخـاص  دیگـرش  اسـم  کـه  اهلل«  هـو  »قـل  یـا  توحیـد  سـورۀ  بچه هـا!  آفریـن 

رو خـدا قبـول  کارهـای خوبمـون  گـر مـا اخـاص داشـته باشـیم،  ا هسـت. 

یـم، میشـه خـاص؛ یعنـی آزاد.  گـر »الـف« رو از اول اخـاص بردار می کنـه. ا

اخـاص یعنـی مـن کارهـای خوبـم رو چـون خـدا دوسـت داره انجـام مـی دم 

بـرای همیـن کارهایـی کـه بـا اخـاص باشـه مـا رو از دام شـیطون آزاد می کنـه.

1. مربی به فراخور حال می تواند تنوع را زیاد یا کم کند.
گـر جـواب ندادنـد، ادامـه همـراه بـا راهنمایی  گـر جـواب گفتـه شـد، تشـویق کنیـد و ادامـه دهیـد و ا 2. ا

کـه در متـن آمده اسـت باشـد.
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که اسمش یکی از اصول دین  کدوم سوره است  خوب، یه سؤال دیگه:   
ماست؟ آفرین! همین سورۀ توحید؛ چون یکی از اصول دین ما، توحیده.1

ــرف  ــر ح گ ــه ا ــت ک ــوره اس ــدام س ــم ک ــه اس ــی میدون ــاال ک ــدی: ح ــؤال بع  س

یــم، اســم پســرونه میشــه؟ اولــش رو بردار

یــم،  گــر حــرف »تــا« رو از اولــش بردار آفریــن! بــازم ســورۀ توحیــد هســت کــه ا
میشــه وحیــد.2

کنــه؟4  کل قــرآن رو تــاوت  کــی می تونــه تــوی 30 ثانیــه   خــوب بچه هــا!3 
ــم.5 ــار بخونی ــه ب ــد را س ــورۀ توحی ــم س ــا ه ــد ب بیایی

دیدیــد کــه خونــدن ســه بــار ســورۀ توحیــد، تقریبــًا 30 ثانیــه زمــان بــرد! در 

احادیــث آمــده هــر کســی ســورۀ توحیــد رو ســه مرتبــه بخونــه، مثــل اینــه کــه 
کل قــرآن را تــاوت کــرده.6

1. در این بخش مربی می تواند به صورت کوتاه و ضمنی برای کودکان اصول دین را نام ببرد.
ک کـردن حرف  2. در ایـن بخـش مربـی می توانـد از تختـه اسـتفاده کنـد و بـا نوشـتن کلمـۀ توحیـد و پا

اول آن، جذابیـت بیش تـری بیافرینـد.
3. مشارکت بچه ها در بحث.

کار را  گــر بچه هــا پاســخ مــورد نظــر را نتوانســتند بدهنــد، مربــی می گویــد: مــن می توانــم ایــن  4. ا
ــم. ــام بده انج

5. در اینجـا مربـی بـه یكـی از بچه هـا می گویـد حواسـش بـه سـاعت باشـد تـا ببینـد چنـد ثانیـه طـول 
می کشـد و پـس از اتمـام، زمـان را از او مطالبـه کنـد.

6. مجموع روایات در تفسیر نور الثقلین، ج 5، صص 699-715 آمده است.
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قالب ها )قالب عددی(:   

یــم. بیاییــد یکبــار دیگــه ایــن  همــۀ مــا بــا ســورۀ توحیــد یــا اخــاص آشــنایی دار

ســورۀ زیبــا رو بــا دقــت بیش تــری مــرور کنیــم.1 

بچه ها! در این سوره با پنج تا از اسامی و صفات خدا آشنا می شیم؛ پنج نکته 

گر اونا رو خوب یاد بگیریم، دوستیمون با خدا بیش تر میشه.  در مورد خدا که ا

پنج اسم یا صفتی که توی این سوره در مورد خدا خیلی خوب بیان شده: 

ِحيِم«  ْحمِن الّرَ ِه الّرَ »ِبْسِم الّلَ
به نام خداوند بخشندۀ مهربان!

ما باید همه ی کارهامون رو با این آیۀ زیبا شروع کنیم. امام علی؟ع؟ می فرمایند: 

در ابتدای هر کار کوچک و بزرگی »بسم اهلل الرحمن الرحيم« بگویید!2 

َحٌد«
َ
ُه أ »ُقْل ُهَو الّلَ

![ بگو: او خداوند یگانه است.   ]ای پیامبر

»اهلل« اســم مخصــوص خداســت. ایــن نــام مقــدس 980 بــار در قــرآن آمــده. 

ــه اســت.3 یعنــی  ــه مــا میگــه خــدا »أحــد«؛ یعنــی یکتــا و یگان ــۀ زیبــا ب ایــن آی

تــوی تمــام جهــان هیــچ کســی مثــل خــدا وجــود نــداره و خــدای مــا بی نظیــره.

کت یا  1. مبلغیـن و مربیـان محتـرم می تواننـد بـرای نمایـش آیـات بـه دانش آمـوزان، از پاورپوینـت، ترا
کاغـذ از قبـل آمـاده شـده نیز اسـتفاده کنند.

ِحیـِم.« التوحیـد، محمـد بـن علـی  ْحمـِن َالّرَ ْمـٍر َصِغیـٍر َو َعِظیـٍم ِبْسـِم َاهلِل َالّرَ
َ
2. »َفُقوُلـوا ِعْنـَد ِاْفِتَتـاِح ُکّلِ أ

بـن بابویـه شـیخ صـدوق، مؤسسـه عمـران مسـاجد، تهـران، 1363ش، ص 235، ح 5.
کبر قرشی، دارالكتب االسامیه، تهران، 1371ش، ج 1، ص 34. 3. قاموس قرآن، علی ا
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قالب ها )قالب عددی(:   

یــم. بیاییــد یکبــار دیگــه ایــن  همــۀ مــا بــا ســورۀ توحیــد یــا اخــاص آشــنایی دار

ســورۀ زیبــا رو بــا دقــت بیش تــری مــرور کنیــم.1 

بچه ها! در این سوره با پنج تا از اسامی و صفات خدا آشنا می شیم؛ پنج نکته 

گر اونا رو خوب یاد بگیریم، دوستیمون با خدا بیش تر میشه.  در مورد خدا که ا

پنج اسم یا صفتی که توی این سوره در مورد خدا خیلی خوب بیان شده: 

ِحيِم«  ْحمِن الّرَ ِه الّرَ »ِبْسِم الّلَ
به نام خداوند بخشندۀ مهربان!

ما باید همه ی کارهامون رو با این آیۀ زیبا شروع کنیم. امام علی؟ع؟ می فرمایند: 

در ابتدای هر کار کوچک و بزرگی »بسم اهلل الرحمن الرحيم« بگویید!2 

َحٌد«
َ
ُه أ »ُقْل ُهَو الّلَ

![ بگو: او خداوند یگانه است.   ]ای پیامبر

»اهلل« اســم مخصــوص خداســت. ایــن نــام مقــدس 980 بــار در قــرآن آمــده. 

ــه اســت.3 یعنــی  ــه مــا میگــه خــدا »أحــد«؛ یعنــی یکتــا و یگان ــۀ زیبــا ب ایــن آی

تــوی تمــام جهــان هیــچ کســی مثــل خــدا وجــود نــداره و خــدای مــا بی نظیــره.

کت یا  1. مبلغیـن و مربیـان محتـرم می تواننـد بـرای نمایـش آیـات بـه دانش آمـوزان، از پاورپوینـت، ترا
کاغـذ از قبـل آمـاده شـده نیز اسـتفاده کنند.

ِحیـِم.« التوحیـد، محمـد بـن علـی  ْحمـِن َالّرَ ْمـٍر َصِغیـٍر َو َعِظیـٍم ِبْسـِم َاهلِل َالّرَ
َ
2. »َفُقوُلـوا ِعْنـَد ِاْفِتَتـاِح ُکّلِ أ

بـن بابویـه شـیخ صـدوق، مؤسسـه عمـران مسـاجد، تهـران، 1363ش، ص 235، ح 5.
کبر قرشی، دارالكتب االسامیه، تهران، 1371ش، ج 1، ص 34. 3. قاموس قرآن، علی ا

َمُد« ُه الّصَ »الّلَ
 خدا بى نیاز است ]نیازمندان فقط به او رو می کنند[.

یــم. مــا آدم هــا  وقتــی مــا تشــنه یــا گرســنه میشــیم؛ یعنــی نیــاز بــه آب و غــذا دار

یــم: آب، غــذا، لبــاس، خونــه، خــواب و خیلــی چیزهــای  یــادی دار نیازهــای ز

 1. دیگــه؛ امــا خــدا بــه هیــچ چیــزی نیــاز نــداره. »صمــد« یعنــی بی نیــاز

گــر خــدا نیــاز بــه  چــه خوبــه کــه خــدای مــا هیــچ نیــازی نــداره. فــرض کنیــد ا

ــت  ــاش صحب ــتیم باه ــا نمی تونس ــی وقت ه ــع بعض ــت، اون موق ــواب داش خ

کنیــم؛ ولــی االن مــا همیشــه می تونیــم بــا خــدای بی نیــاز صحبــت کنیــم. 

ْد«
َ
ْم ُيول

َ
ْم َيِلْد َو ل

َ
»ل

 نه فرزند دارد و نه فرزند کسی است.

بعضی آدم ها که خدا رو خوب نمی شناسن، مثل بت پرست ها، می گن خدا 

فرزند داره. این آیه میگه خدا نه فرزندی داره و نه خودش فرزند کسی هست. 

َحد«
َ
 أ

ً
ُه ُكُفوا

َ
ْن ل

ُ
ْم َيك

َ
»َو ل

 و هیچ همتایى ندارد. 

؟ص؟ یــا  « در ایــن آیــه، یعنــی مثــل و ماننــد.2 ممکــن بــود در زمــان پیامبــر »کفــو

یــم  حتــی در ایــن زمــان، کســانی مثــل بت پرســت ها بگــن مــا هــم خدایــی دار

مثــل خــدای شــما؛ امــا خــدا در ایــن آیــه می فرمایــد: بــرای خــدا مثــل و ماننــدی 

1. همان، ج 4، ص 150.
2. مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، نشر مرتضوی، تهران، 1375ش، ج 1، ص 359.
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وجــود نــدارد. پــس ایــن ســوره بــه مــا یــاد مــی ده کــه خــدای عزیــز و دوســت 

داشــتنی مــا یکتــا، بی نیــاز و بی ماننــد اســت. 

حاال چیزهایی که از این سوره یاد گرفتیم رو با این شعر1 با هم مرور می کنیم: 

گفته خدا به احمد، بگو خدا هست احد
احد یعنی یگانه، خدای این جهانه

گفته خدا به احمد بگو که هستم صمد
صمد یعنی بی نیاز، الیق حمد و نماز
گفته بگو لم یلد، یعنی نبوده والد

یعنی نداره فرزند، خالق اخم و لبخند
مامان بابا نمی خواد، خالق بارون و باد
نداره مثل و مانند، خدای بی همانند

شبیه او کسی نیست
یاد بگیری میشی بیست2

برای دانلود سبک های پیشنهادی اجرای شعر اسکن فرمایید.

1. شاعر: مهدی قانع پور.
2. سبک های پیشنهادی برای اجرا: الاله االاهلل سامی یوسف و ای لشكر حسینی از آهنگران.



  پاسخ به سؤاالت دانش آموزانپاسخ به سؤاالت دانش آموزان

 سؤال:

چــرا بعــد از شــهادت رســول خــدا بــه خانــه حضــرت زهــرا؟اهع؟ حملــه کردنــد 

و اصــاً  چــرا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســکوت کــرد و کاری انجــام نــداد؟ 

پاسخ:  

تأثیرگذار تریــن  و  مهم تریــن  از  ؟ص؟  پیامبــر شــهادت  از  بعــد  روزهــای 

یــخ اســام اســت؛ روزهایــی کــه بیش تــر مســلمان ها نتوانســتند  روزهــای تار

یــخ تحــت تأثیــر  از یــک امتحــان بــزرگ، ســربلند بیــرون بیاینــد و مســیر تار

گروه فرهنگی تبلیغی نزکا�

موضوع اصلی:  حضرت زهرا؟اهس؟ 

موضوع فرعی: دلیل هجوم به منزل حضرت زهرا؟اهس؟ 

مخاطب:  دانش آموزان متوسطه اول و دوم 

مناسبت: دهه فاطمیه و شهادت حضرت زهرا؟اهس؟ 

قالب: پرسش و پاسخ 
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ــا امــام علــی؟ع؟  قــرار گرفــت و خیلــی از کســانی کــه در روز عیــد غدیــر ب

ــتی،  ــف، سس ــا ضع ــد و ب ــش نماندن ــد خوی ــای عه ــد، پ ــرده بودن ــت ک بیع

... َتــن بــه بیعــت بــا کســی غیــر از امــام دادنــد و  بی خیالــی، تــرس، طمــع و

؟ص؟ در مــورد جانشــینی و خافــت بعــد  بــه فرمایــش چندیــن بــارۀ پیامبــر

؟ص؟ دفــن نشــده،  از خودشــان1 اعتنــا نکردنــد و هنــوز پیکــر مطهــر پیامبــر

؟لص؟ را غصــب  شــورایی بــه نــام ســقیفه تشــکیل دادنــد و خافــت پیامبــر

گــون از مــردم بیعــت گرفتنــد و متأســفانه  کردنــد،2 ســپس بــا ترفندهــای گونا

مــردم امــام را تنهــا گذاشــته و بــدون توجــه بــه پیامدهــای آن، بــا ابوبکــر 

بیعــت کردنــد. 

در ایــن میــان، تعــداد کمــی از اصحــاب باوفــا و بصیــر رســول خــدا؟ص؟ ماننــد 

... بــه عنــوان اعتــراض در خانــۀ حضــرت زهــرا؟اهس؟  ، ســلمان و مقــداد، عمــار

ْقَرِبیـَن] وقتـی پیامبـر؟ص؟ نزدیـكان خـود را بـه اسـام 
َ ْ
نـِذْر َعِشـیَرَتَك ال

َ
1. مثـًا در جریـان نـزول آیـۀ: [َوأ

دعـوت نمودنـد، اولیـن کسـی کـه لبیک گفـت، امیرالمؤمنین؟ع؟ بـود و پیامبر؟ص؟ نیـز از همانجا 
حضـرت را بـه عنـوان وصـی و جانشـین خویـش معرفـی فرمـود. تـا روز عیـد غدیر نیز چنـد مرحله و 
ح گردیـد و واضح تریـن و صریح تریـن  بـه شـیوه های مختلـف ایـن برتـری و لیاقـت جانشـینی مطـر

مـورد آن نیـز روز عیـد سـعید غدیـر بود. 
2. تاریخ کامل، ابن اثیر، ترجمه: سید حسین روحانی و حمیدرضا آژیر، انتشارات اساطیر، 1380ش، 

ج 3، ص 1199.
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تحصــن کردنــد تــا این کــه هــواداران ابوبکربــا ســاح و شمشــیر آمدنــد و تهدیــد 

گــر تحصــن را تمــام نکنیــد، شــما را می کشــیم. در آن شــرایط،  کــه ا کردنــد 

مهم تریــن چیــز بــرای امــام علــی؟ع؟ ایــن بــود کــه در جامعــۀ اســامی جنــگ 

داخلــی اتفــاق نیفتــد!

گر کمی به شرایط آن زمان توجه کنیم، خیلی از مسائل روشن می شود:  ا

1 اســام تــازه گســترش پیــدا کــرده بــود و مــردم در مناطــق مختلــف بــا 

گاهــی از تعالیــم اســام، بــه آن می پیوســتند. بنابرایــن، حکومت هــا  آ

و افــرادی کــه قصــد زور گفتــن و پادشــاهی ســایر ملت هــا را داشــتند، 

کافــی بــود متوجــه شــوند بیــن  بــا اســام دشــمنی می کردنــد و فقــط 

مســلمانان اختــاف و جنــگ رخ داده اســت. 

جامعۀ اسامی آن روزها در شرایط خاصی بود و سپاهی از مسلمان ها 

؟ص؟ از مدینه بیرون رفته  ید« به دستور پیامبر به فرماندهی »اسامة بن ز

بودند و پشت آنان به جامعۀ امن و آرام مسلمان ها گرم بود. سپاهیان 

جنگ  مشغول  مردم  گر  ا هستند.  جامعه  آن  از  جزئی  جامعه  یک 

داخلی شوند، چطور می توانند مقابل دشمن بیرونی ایستادگی کنند؟ 
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ــی  ــد و ایمان ــده بودن ــلمان ش ــازه مس ــردم، ت ــر م ــر بیش ت ــرف دیگ 2  از ط

ــد،  ــده بودن ــلمان ش ــان مس ــون اطرافیانش ــی چ ــتند و برخ ــوی نداش ق

اســام را پذیرفتــه بودنــد؛ امــا هنــوز تــه دلشــان تردیدهایــی داشــتند! 

کافــی بــود بیــن مســلمان ها جنــگ داخلــی در بگیــرد تــا ایمــان آن 

افــراد هــم بربــاد بــرود.

ضمن این که بین مسلمان ها کسانی بودند که هنوز به افکار و عقاید 

جاهلیـت تمایـل داشـتند یـا حتی یهـودی بودند و در ظاهر مسـلمان 

شـده بودنـد و بـه تعبیـری منافـق بـه شـمار می رفتنـد. ایـن افـراد فقـط 

بـرای این کـه در حکومـت قدرتمنـد اسـامی باشـند، بـه ظاهـر اسـام 

گـر جنگ داخلـی رخ می داد، این افراد نیز قطعًا به  آورده بودنـد، پـس ا

آن دامـن می زدنـد و در جنـگ روانـی علیـه دیـن أثـر می گذاشـتند و به 

اصـل و اسـاس اسـام ضربـه می زدنـد. 

، باعــث شــد تــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ راضــی  یــاد دیگــر ایــن دالیــل و حرف هــای ز

نباشــند جنگــی در بگیــرد، پــس در هجــوم اول، تحصــن و اعتــراض به صورت 

مســالمت آمیز و بــه دســتور امیرالمؤمنیــن؟ع؟ پایــان گرفت. 

سکوت  به  مأمور  حضرت  که  می دانست  خوب  خافت  غاصب  دستگاه 

است و مصلحت عمومی جامعه و اساس اسام را قطعًا بر منافع خویش؛ 
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، اندکی بعد مهاجمین  م خود ترجیح می دهد. به همین خاطر
ّ
بلکه بر حق مسل

دوباه به دستور غاصبان خافت، به خانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ هجوم آوردند؛1 اما 

این بار برای این که از امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت بگیرند، آمدند. بیعت امام همه 

که حتی  ؟ص؟ و مردم مردد را  چیز را تمام می کرد و اصحاب راستین پیامبر

بعضی ها شعار می دادند: تا علی بیعت نکند، ما بیعت نمی کنیم! متقاعد 

می کرد که به حکومت آن ها اعتراضی نداشته باشند. 

در ایــن هجــوم، برخــاف انتظــار هجوم آورنــدگان، حضــرت فاطمــه؟اهع؟ پشــت 

در آمدنــد و وقتــی فهمیدنــد، در را بــاز نکردنــد و از همــان پشــت در تــاش 

داشــتند تــا بــا صحبــت کــردن آنــان را بازگرداننــد. طبیعتــًا بــا ایــن اقــدام دختــر 

رســول اهلل؟ص؟ کــه شــأن و منزلــت ایشــان بــر همــه روشــن بــود، انتظــار می رفــت 

کــه مهاجمیــن شــرم کننــد و برگردنــد؛ امــا آنــان، در را آتــش زدنــد تــا بــه زور وارد 

 ، خانــۀ حضــرت شــدند. حضــرت فاطمــه؟اهع؟ در اثــر ضربــۀ مهاجمیــن بــه در

مجــروح شــده، فرزندشــان پیــش از موعــد تولــد، ســقط شــد.

کســانی کــه بــه منــزل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هجــوم آوردنــد، رشــادت، شــجاعت و 

گــون را دیــده بودنــد و خــوب می دانســتند  قــدرت حضــرت در جنگ هــای گونا

اسـاطیر، تهـران،  انتشـارات  پاینـده،  ابوالقاسـم  بـن جریـر طبـری، ترجمـه:  تاریـخ طبـری، محمـد   .1
.202 ص  ج  3،  1375ش، 
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گــر حضــرت مأمــور بــه ســکوت نبــود و درگیــری موجــب تضعیــف اســام  کــه ا

نمی شــد، چطــور دمــار از روزگار تــک تکشــان در مــی آورد؛ امــا آن هــا از ایــن 

یــخ اشــاره شــده اســت  شــرایط و موقعیــت سوءاســتفاده کردنــد. البتــه در تار

ــول  ــر رس ــه دخت ــه ب ــده را ک ــود خوان ــه خ ــن خلیف ــۀ دومی ــی؟ع؟ یق ــام عل ــه ام ک

خــدا؟ص؟ جســارت کــرده و ضربــه زده بــود، گرفــت و او را بــر زمیــن کوبیــد و 

؟ص؟ و  حتــی مشــتی بــر صورتــش فــرود آورد؛ امــا بــه خاطــر وصیــت پیامبــر

ــا ایشــان داشــت، همیــن مقــدار هــم ادامــه نــداد1 و مهاجمیــن،  عهــدی کــه ب

شــیر خــدا را مظلومانــه، بــا دســت بســته و پیــش چشــمان فرزنــدان و یارانشــان، 

بــرای بیعــت اجبــاری بــه مســجد بردنــد. 

نقل هــای »هجــوم بــه بیــت فاطمــه؟اهع؟« بــه دو گــروه تقســیم می شــود: یکــی 

هجــوم اول کــه منجــر بــه شکسته شــدن تحصــن شــد؛ دیگــری هجــوم اصلــی 

کــه بــه ســوزاندن درب خانــۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و شــهادت حضــرت زهــرا؟اهع؟ 

ختــم شــد. پــس دلیــل اصلــی ســکوت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ پیشــگیری از وقــوع 

جنــگ داخلــی و جلوگیــری از نابــودی اســاس دیــن خــدا بــود.

1. روح المعانـی فـی تفسـیر القـرآن العظیـم والسـبع المثانـی، أبـی الفضـل شـهاب الدیـن السـید محمود 
اآللوسـی البغـدادی، دار إحیـاء التـراث العربـی، بیـروت، ج 3، ص 124.



ی  ی سخنرانی کوتاه دانش آموز سخنرانی کوتاه دانش آموز
ورت شناخت حضرت زهرا؟اهس؟ ( ( ورت شناخت حضرت زهرا) ضر ) ضر

ایجاد انگیزه  

مــی دوزد.  الگــو  روی  از  را  آن  بــدوزد،  لبــاس  یــک خیــاط می خواهــد  وقتــی 

کنــون تصــور کنیــد الگــوی خیــاط دقیــق نباشــد و ایــراد داشــته باشــد؛ لباســی  ا

کــه می خواهــد بــدوزد، چطــور از آب در می آیــد؟! وقتــی لبــاس خــراب باشــد، 

اصطاحــًا می گوینــد لبــاس بــه تنــش زار می زنــد. 

یکــی از دالیلــی کــه اغلــب مــردم زندگــی بــه تنشــان زار می زنــد، ایــن اســت کــه 

ــه  ــه دوســتان! معمــواًل آدم هــا از کســانی کــه ب ــراد دارد. بل الگــوی زندگیشــان ای

گروه فرهنگی تبلیغی نزکا�

موضوع اصلی:  حضرت زهرا؟اهس؟ 

موضوع فرعی: ضرورت شناخت وجود مقدس حضرت زهرا؟اهس؟ و راه های شناخت 

مخاطب:  دانش آموزان متوسطۀ دوم 

مناسبت: دهه فاطمیه و شهادت حضرت زهرا؟اهس؟ 

قالب: سخنرانی کوتاه 
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عنــوان الگــو انتخــاب می کننــد، شــناخت کافــی ندارنــد. کســانی کــه بــه ســراغ 

کثــرًا از اخــاق و رفتــار آن هــا شــناخت  الگــو گرفتــن از ســلبریتی ها می رونــد، ا

خیلــی کمــی دارنــد و وقتــی کمــی از حقیقــت زندگــی واقعــی آن هــا مطلــع 

می شــوند، می فهمنــد کــه خــود ایــن افــراد چقــدر در زندگی هــای شــخصی 

خــود دچــار مشــکل هســتند. 

  می دانید چقدر از بازیگران، نویسندگان، خوانندگان یا ورزشکاران مطرح و �
پرطرفدار دنیا، با خودکشی از دنیا رفته اند؟1

  می دانید چقدر از این افراد دچار افسردگی شدید هستند؟ �

 می دانید آمار طاق و مشکات شدید خانوادگی بین این ها چقدر زیاد است؟ �

خیلی مهم است که آدم الگوی خودش را بشناسد. 

امــا شــهدا می تواننــد بــرای زندگــی مــا الگوهــای خوبــی باشــند؛ چــون آن هــا بــا 

ــام  ــردم، از تم ــور و م ــن کش ــایش ای ــت و آس ــرای امنی ــود، ب ــان خ ــردن ج ــدا ک ف

خوشــی ها و لذت هــای خــود گذشــتند.

وقتــی مصطفــی احمــدی روشــن؟حر؟ بــه شــهادت رســید، بیــش از 300 دانشــجو 

درخواســت تغییــر رشــته داده، آن دانشــمند شــهید را الگــوی خــود قــرار دادند2 

1. با 32 سلبریتی که خودکشی کردند آشنا شوید، افكار نیوز،
 https://b2n.ir/a 06887 :827248 :شناسه خبر 

.www. yjc.news689941 :2. باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر
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یــا بعــد از شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی؟حر؟ خیلی هــا واقعــًا ایــن شــهید 

زندگی شــان عــوض شــد. همچنیــن  و ســبک  دادنــد  قــرار  الگــو  را  بزرگــوار 

، بامــرام و خوش اخاقــی  شــهید ابراهیــم هــادی؟حر؟ کــه یــک جــوان ورزشــکار

بــود، از پرطرفدار تریــن شــخصیت ها بیــن جوانــان و نوجوانــان اســت. 

یکــی از چیزهایــی کــه می توانــد بــرای مــا خیلــی جــذاب باشــد، ایــن اســت کــه 

بدانیــم افــراد مهــم و آدم هایــی کــه خودشــان بــزرگ و قهرمــان هســتند، از چــه 

کســانی الگــو می گیرنــد. ایــن یــک تحقیــق خیلــی جذابــی می توانــد باشــد.

باالتریــن شــخصیت حــال حاضــر دنیــا قطعــًا امــام زمــان؟جع؟ اســت؛ چــون 

، مهم تــر و نزدیک تــر از ایشــان بــه خــدا وجــود نــدارد.  کســی در زمــان مــا باالتــر

فکــر می کنیــد از نظــر امــام زمــان؟جع؟ بهتریــن الگــوی زندگــی چــه کســی 

اســت؟ خیلــی جالــب اســت، در حدیثــی بســیار زیبــا، امــام زمــان؟جع؟ 

حضــرت زهــرا؟اهع؟ را الگــوی خــود معرفــی می کننــد.1 

اقناع اندیشه  

ــد؟  ــرار می دهن ــو ق ــرا؟اهع؟ را الگ ــرت زه ــان حض ــان؟جع؟ مادرش ــام زم ــرا ام چ

ایــن  بــه  بخواهیــم  گــر  ا دارنــد؟  ویژگی هایــی  چــه  زهــرا؟اهع؟  حضــرت  مگــر 

1. حضـرت مهـدی؟جع؟ فرموده انـد: »ِاّنَ ِلـی ِفـی إبنـة َرسـوِل اهلِل ُاسـَوٌة َحَسـَنٌة؛ الگـو و اسـوۀ  نیكـوی 
مـن، دختـِر فرسـتادۀ خـدا؟ص؟ )فاطمـۀ زهـرا؟اهع؟( اسـت.« الغیبـة، شـیخ طوسـی، مؤسسـه معـارف 

اسـامی، قـم، چـاپ اول، 1411ق، ص 286.
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ســؤاالت جــواب دهیــم، بایــد آن حضــرت را بیش تــر بشناســیم. اشــاره بــه دلیــل 

انتخــاب برخــی نام هــا بــرای ایشــان و همچنیــن پرداختــن بــه ابعــاد مختلــف 

بیش تــر  را  نورانــی  وجــود  آن  مــا  می شــود  باعــث  زهــرا؟اهع؟  حضــرت  زندگــی 

بشناســیم و بهتــر درک کنیــم کــه چــرا امــام زمــان؟جع؟ از آن حضــرت الگــو 

ــر  ــی ایشــان چنــان عظمــت دارد کــه هرچــه بیش ت ــرد. البتــه وجــود نوران می گی

کــه چقــدر از شــناخت حقیقــت آن  حضــرت را بشناســیم، بهتــر می فهیــم 

ــتند. ــور هس ــا این ط ــی چیزه ــت. بعض ــاه اس ــتمان کوت ــوار دس ــوی بزرگ بان

را  دنیــا  بیش تــر  هرچــه  دانشــمندان  کــه  ــم 
َ
عال عظمــت  شــناخت  مثــل 

چقــدر  دنیــا  عظمــت  بــه  نســبت  کــه  می فهمنــد  بیش تــر  می شناســند، 

چیزهــای ندانســته دارنــد. تــا اینجــا دانشــمندان تخمیــن زده انــد کــه آنچــه 

... قابــل مشــاهده اســت، در دنیــا بیــش از 100 میلیــارد  بــا ابــزار تلســکوپ و

ــارد  ــل رؤیــت می باشــد. فقــط کهکشــان راه شــیری مــا 300 میلی کهکشــان قاب

ســتاره مثــل خورشــید دارد. عظمــت ایــن اعــداد را این طــور می توانیــد درک 

گــر بــرای شــمردن هــر عــدد یــک ثانیــه  نماییــد کــه شــروع بــه شــمردن کنیــد. ا

یــد، می دانیــد چنــد وقــت دیگــر بــه عــدد یــک میلیــارد می رســید؟!  زمــان بگذار

. حــال تصــور کنیــد چنــد هــزار میلیــارد ســتاره قابــل  حداقــل 31 ســال دیگــر

مشــاهده در دنیــا وجــود دارد؟ و چقــدر از دانســتنی ها کــه هنــوز علــم بشــر 

تــوان درک آن را نــدارد.
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د « می فرماینــد: آســمان اول در برابــر  امــام صــادق؟ع؟ بــه »ُمَفّضــل بــن عمــر

آســمان دوم، ماننــد حلقــۀ زرهــی اســت افتــاده در بیابــان و هــر آســمان تــا 

آســمان بعــدی بــه همیــن صــورت اســت تــا آســمان هفتــم.1 ایــن عظمــت 

ــْولَك 
َ
ــُد! ل ْحَ

َ
؟ص؟ می فرمایــد: »يــا أ ک اســت. خداونــد متعــال بــه پیامبــر افــا

را نمی  آفریــدم.« بعــد  نبــودى، جهــان  تــو  اگــر  ای احمــد!  ْفــاَك؛ 
َ ْ
ال ْقــُت 

َ
َخل ــا  َ

َ
ل

ــا؛2 اگــر علــی نبــود،  ُ
ْقُتك

َ
ــا َخل

َ
ــْول فاِطَمــُة ل

َ
ْقُتــَك، َو ل

َ
ــا َخل

َ
ــْول َعــِىٌّ ل

َ
می فرمایــد: »َو ل

تــو را و اگــر فاطمــه نبــود، شــما دو نفــر را نمی  آفریــدم.« ایــن بنــد اشــاره بــه آن دارد 

گر  ؟ص؟، امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــوده و ا کــه نتیجــه و حاصــل نبــوت پیامبــر

ایــن امامــت نبــود، آن نبــوت حاصلــی نداشــت و امامــت حضــرت علــی؟ع؟ و 

، مرهــون وجــود حضــرت زهــرا؟اهع؟ اســت. ــازده امــام دیگــر ــه تبــع آن، ی ب

وجــود  آن  حقیقــت  درک  و  زهــرا؟اهع؟  حضــرت  وجــود  عظمــت  درک  واقعــًا 

نورانــی، امکان پذیــر نیســت؛ امــا بــه هــر مقــدار بتوانیــم بیش تــر بدانیــم، از 

ایشــان بیش تــر تأثیــر خواهیــم گرفــت. یکــی از راه هــای شــناخت حضــرت ایــن 

اســت کــه در مــورد نام هــا و القــاب حضــرت مطالعــه کنیــم؛ چــون هرکــدام از 

1. بحار النوار، محمدباقر مجلسی، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت، 1403ق، ج 8، ص 153.
2. عوالم العلوم و المعارف، عبداهلل بحرانی اصفهانی، قم، مؤسسة االمام المهدی؟جع؟، ج 11، ص 43.
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مــی معنــا و توضیــح دارنــد کــه بــا توجــه بــه معانــی 
َ
القــاب اهل بیــت؟مهع؟ عال

آن هــا می توانیــم آن بزرگــواران را خیلــی بهتــر بشناســیم. 

امام صادق؟ع؟ می فرمایند: حضرت فاطمه؟اهع؟ نزد خداوند ُنه اسم دارند: 

ثه و زهرا.1 اما در 
ّ

فاطمه، صّدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محَد

گفته شده  یارات، بالغ بر چهل نام و لقب برای حضرت  منابع حدیثی و ز

است که هرکدام از آن ها به بخشی از ابعاد وجودی آن بانو اشاره دارند. 

 به عنوان نمونه، یکی از معروف ترین این القاب »فاطمه« است. امام صادق؟اهع؟

حضرت  آن  ا؛2  َمْعرَِفِتَ َعْن  ُفِطُموا  َق 
ْ
ل َ الْ ّنَ 

َ
ِل َفاِطَمَة  َیْت  ُسِّ ا  َ »ِإنَّ می فرمایند:   

فاطمه نامیده شد؛ چون مردم از رسیدن به معرفت او بریده شده اند و دستشان 

از شناخت )کامل( ایشان کوتاه است.« این یعنی آن وجود نورانی مثل آسمانی 

که چقدر  که هرچه از آن بیش تر بدانیم، باز هم معترف خواهیم بود  است 

معانی  و  دالیل  البته  می کردیم.  را  فکرش  که  است  آن  از  بیش تر  عظمتش 

دیگری نیز برای این اسم گفته شده است. 

نقــل اســت کــه امــام صــادق؟ع؟ پس از شــمارش اســامی حضــرت فاطمه؟اهع؟ 

: ُفِطَمــْت 
َ

ِدی َقــال ِن َيــا َســّیِ ْخِبــْر
َ
ــُت أ

ْ
ّیُ َشْ ٍء َتْفِســيُر َفاِطَمــَه ُقل

َ
َتــْدرِی أ

َ
فرمودنــد: »أ

1. أمالی، شیخ صدوق، نشر کتابچی، تهران، چاپ ششم، 1376ش، مجلس 86، ح 18.
2. بحار االنوار، ج 43، ص 65.
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گاه ســازید!  ؛1 آیــا می دانــی تفســیر نــام فاطمــه چیســت؟ گفتــم: مــرا از آن آ ــّرِ
َ

ِمــَن الّش

فرمــود: دوری از شــّر و بــدی.« یــا در حدیــث دیگــری فرمودنــد: رســول خــدا؟ص؟ 

بــه حضــرت علــی؟ع؟ فرمــود: آیــا می دانــی بــرای چــه فاطمــه؟اهع؟ بــه ایــن اســم 

؟ص؟ فرمودنــد: بــرای آن کــه او  نامیــده شــد؟ حضــرت عــرض کــرد: چــرا؟ پیامبــر

و شــیعیانش از آتــش )جهنــم( منــع شــده اند.2 

یــا اســم »راضیــه« یعنــی زنــی کــه بــه مقــدرات خداونــد راضــی باشــد و »مرضیه« 

ــه مقــام رضــا می رســد و خــدا از او راضــی اســت.  ــی اســت کــه ب ــه معنــی زن ب

یــم، می دانیــد چــه تحولــی  گــر ایــن اســامی را بفهمیــم و از حضــرت الگــو بگیر ا

در زندگــی مــا ایجــاد می شــود؟ این کــه در هــر شــرایطی، حتــی در فشــارها و 

ــا خــدا کــم نشــود و از او ناراضــی نباشــیم و  ســختی ها، ذره ای از ارتبــاط مــا ب

این کــه در هــر شــرایطی، طــوری زندگــی کنیــم کــه خــدا از مــا راضــی باشــد... . 

یــا »زهــرا« بــه معنــی درخشــنده و تابــان اســت؛ یعنــی بانویــی کــه چنــان رنــگ 

خــدا گرفتــه کــه خــودش نورانــی و درخشــنده شــده؛ چــون خداونــد در قــرآن 

ْرِض...<.3 
َ
أ

ْ
ــَماَواِت َوال ــُه ُنــوُر الّسَ خــود را نــور آســمان و زمیــن معرفــی می کنــد: >الّلَ

کــی باشــد.  یــا »طاهــره« بــه معنــی زنــی اســت کــه دور از هرگونــه ناپا

1. کشف الغمة في معرفة الئمة؟مهع؟، علی بن عیسی اربلی، داراالضواء، 1403 ق، ج 1، ص 463.
2. بحار االنوار، ج 43، ص 211.

3. نور/ 35.
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ببینیــد کــه هرکــدام از ایــن اســم ها چقــدر معنــا دارد و تــا چــه انــدازه می توانــد 

در  اســم ها،  ایــن  از  یــک  هــر  بــرای  چــون  کنــد؟!  الگوســازی  زندگی هــا  در 

ــا  ــه آن ه ــث ب ــخ و احادی ی ــه در تار ــود دارد ک ــانه هایی وج ــرت نش ــی حض زندگ

ــرای  اشــاره شــده اســت. داســتان های خواندنــی زندگــی حضــرت زهــرا؟اهع؟ ب

کدامنــی کــه در لقــب »طاهــره«  کــی و پا هــر انســانی جذابیــت دارد. مثــًا پا

مــورد توجــه اســت: وقتــی بــا مــردی نابینــا مواجــه می شــوند، خــود را پوشــانده 

و رو می گیرنــد. رســول خــدا؟ص؟ می فرماینــد: او نابیناســت و تــو را نمی بینــد؛ 

امــا حضــرت بــرای آن کــه حجــب و حیــا رعایــت شــود، ایــن کار را می کنــد! لــذا 

یکــی از جاهایــی کــه رســول اهلل؟ص؟ در مــورد حضــرت زهــرا؟اهع؟ می فرماینــد: 

ــه فدایــش.« همین جاســت!  ــدرش ب »ِفداهــا أبوهــا؛1 پ

ــا نــام »مبارکــه« کــه اشــاره بــه بــرکات بی نظیــر وجــودی ایشــان دارد، مــا را بــه  ی

یــاد داســتان گردنبنــد پربرکــت ایشــان می انــدازد. وقتــی فقیــری بــه منزل ایشــان 

می آیــد و درخواســت کمــک می کنــد، حضــرت چیــزی در خانــه نداشــتند، 

فقــط یــک پوســت گوســفند در خانــه بــود کــه رختخــواب امــام حســن و امــام 

حســین؟امهع؟ بــه حســاب می آمــد، آن را می آورنــد کــه بــه او بدهنــد؛ امــا آن قــدر 

کــم ارزش بــود کــه فقیــر آن را قبــول نکــرد! 

1. المناقب، ابن شهرآشوب مازندرانی، نشر عامه، قم، 1379ق، ج 3، ص 343.
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برای  سیدالشهدا  حمزۀ  حضرت  دختر  ظاهرًا  که  گردنبندی  حضرت  بعد 

را به  این  او می دهند، می گویند:  به  و  باز می کنند  بود،  کرده  ایشان درست 

را به  را به مسجد می برد و ماجرا  گردنبند  مسجد ببر و بفروش. آن فقیر آن 

رسول اهلل؟ص؟ می گوید. حضرت به یاران خود فرمودند: چه کسی خریدار این 

گران قیمت و  گردنبند است؟ یکی از یاران حضرت چندین شتر و لباسی 

را در  گردنبند را می گیرد، سپس آن  یادی پول به آن فقیر داده و آن  مقدار ز

دستمال پیچیده و معطر می کند، به غامش می دهد و می گوید: این را به 

حضرت زهرا؟اهع؟ بده و خودت نیز از این به بعد در خدمت آن بانو باش. 

وقتی حضرت زهرا؟اهع؟ آن گردنبند را گرفتند، آن غام را در راه خدا آزاد کردند. 

غام بعد از آزادی لبخندی زد و گفت: چه گردنبند بابرکتی! فقیری را غنی 

کرد، بی لباسی را پوشاند، غامی را آزاد کرد و سرانجام به صاحبش برگشت.1 

یاد است.  مصداق این گونه برکات و کرامات در زندگی حضرت بسیار ز

ــرای درک  امــا یکــی دیگــر از القــاب حضــرت فاطمــه؟اهع؟ »محدثــه« اســت. ب

بیش تــر عظمــت وجــود پرنــور حضــرت زهــرا؟اهع؟ جــا دارد بــه معنــای ایــن نــام 

؟ص؟  نیــز اشــاره کنیــم. بــر اســاس بعضــی از روایــات، بعــد از شــهادت پیامبــر

خداونــد مکــرر فرشــته  اى )و در برخــی روایــات، جبرئیــل؟ع؟( را نــزد حضــرت 

1. بحار االنوار، ج 43، ص 56، ح 50.
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می فرســتاد تــا ایشــان را در غــم پــدر بزگوارشــان دلــدارى دهــد و از مــکان و 

گاه کنــد و بــا حضــرت دربــارۀ مطالــب  جایــگاه رســول خــدا؟ص؟ در بهشــت آ

امــام  بــه  را  فرشــته  آن  بنشــیند. حضــرت ســخنان  گفت وگــو  بــه  مختلــف 

علــی؟ع؟ منتقــل می کــرد و آن حضــرت آن هــا را می نوشــت.

در روایات ما از کتابی به نام »مصحف فاطمه؟اهع؟« اسم برده شده است که 

این گفتگو ها در آن نوشته شده است. این کتاب که پر از اسرار عالم می باشد، 

اکنون در دست امام زمان؟ع؟ قرار دارد و شاید مطالب عجیب و عمیق این 

کتاب اسرار آمیز نیز در الگوگیری امام زمان از حضرت زهرا؟امهع؟ مؤثر باشد. 

؟ص؟ کــه خاتــم االنبیاء و المرســلین  ممکــن اســت بپرســید: مگــر بعــد از پیامبــر

یــان وحــی قطــع نشــد؟ در پاســخ بایــد گفــت: طبــق آیــات قــرآن،  بــوده، جر

این کــه فرشــته بــر افــراد صالــح نــازل می شــود یــا خداونــد بــا بنــده ای از بنــدگان 

بــه  اختصاصــی  اصــًا  ارتبــاط  ایــن  و  نــدارد  ایــرادی  بگیــرد،  ارتبــاط  خــود 

یــادی  پیامبــران نداشــته کــه بخواهــد بــا پیامبــر خاتــم؟ص؟ ختــم شــود و آیــات ز

ــد.  ــران اشــاره کرده ان ــر پیامب ــا غی کــی از جانــب خــدا ب
َ
ــه ارتبــاط مل ــرآن ب در ق

مثــًا حضــرت مریــم؟اهع؟ 1 و ســخن گفتــن خــدا بــا مــادر حضــرت موســی کــه 

ــد.2  ــی می  خوان ــرآن آن را وح ق

1. آل عمران/ 42، 43 و 54.
2. قصص/ 7.
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وقتــی طبــق قــرآن امــکان ارتبــاط خــدا و فرشــتگان بــا غیــر پیامبــران پذیرفتــه 

کــرم؟ص؟  شــد، قطعــًا امــکان ایــن ارتبــاط بــا شــخصیتی کــه بــه فرمــودۀ پیامبــر ا

ســرور همــۀ زنــان عالــم در تمــام زمان هــا معرفــی شــده اســت، بــه طریــق اولــی 

پذیرفتنــی خواهــد بــود. 

گریز  

ئکــه در خانــۀ حضــرت زهــرا؟اهع؟ رفــت و آمــد داشــتند و جبرئیل  گفتیــم کــه ما

؟ص؟، بی اجــازه  امیــن؟ع؟ بــا آن همــه جایــگاه واال نــزد خــدا و حتــی پیامبــر

کــه در  بــه ایــن خانــه وارد نمی شــدند؛ امــا دل هــا بســوزد بــرای آن لحظــه ای 

ــی  ــام خانه های ــم: در تم ــه می خوانی ــای ندب ــد... در دع ــش زدن ــزل را آت ــن من ای

کــه بــه مســجد بــاز می شــد، بســته شــد، جــز در منــزل حضــرت زهــرا؟اهع؟ و 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟؛1 امــا آن در را آتــش زدنــد و بی اجــازه و بــه زور وارد ایــن 

خانــه شــدند و خــدا می دانــد پشــت آن دِر نیم ســوخته چــه بــر ســر آن انســیۀ 

الحــوراء؟اهع؟ آمــد؟!

1. »و سّد االبواب إاّل بابه«.
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موضوع اصلی:تقویم مناسبت ها 

مخاطب: مبلغان و مربیان دانش آموزی 

قالب: مقاله کوتاه 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه 

موضوع فرعی: سوژه سخن برای مناسبت های تبلیغی 

محمد تنه کار�

 مناسبت های تبلیغی دی ماه  مناسبت های تبلیغی دی ماه 14001400  
)17 جمادی االولی - 17 جمادی الثانی(

اشاره  

بــرای  ایده هایــی  ارائــه  بــه  امیــن،  ســفیر  مجلــۀ  از  شــماره  ایــن  در 

مربیــان  و  غــان 
ّ
مبل پرداخته ایــم.  دی مــاه  تبلیغــی  مناســبت های 

ــه  ــۀ خــود ب ی هــای خاقان ــا ارســال ایده هــا و نوآور گرامــی می تواننــد ب

آیــدی: Msafiramin@ در پیام رســان ایتــا، مــا را در ارائــۀ برنامه هــای 

کننــد. ی  بــردی بــه ســایر دغدغه منــدان فرهنگــی یــار کار
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برنامه پیشنهادیمخاطبمناسبتتاریخردیف

میالد 4دی1
حضرت مسیح؟ع؟

مشترک
در  قــرآن  نــگاه  از  معرفــی اجمالــی حضــرت مســیح؟ع؟ 

کانــال مدرســه

متوسطه
یــت مهدویــت و  بیــان رابطــۀ مســیحیت و اســام بــا محور

روایــات ظهــور

مشترک
ی مدرســه بــه  معرفــی شــهدای مســیحی در کانــال مجــاز

صــورت عکس نوشــته و خاطره نویســی

متوسطه
در  اســام  بــودن  کامل تــر  دالیــل  و  مســیحیت  معرفــی 

کتــاب  معرفــی  قالــب 

مشترک

مســیح؟ع؟  حضــرت  حضــور  و  ظهــور  روایــات  نصــب 

تابلــو  در  مهــدی؟جع؟  حضــرت  پشــتیبان  عنــوان  بــه 

مدرســه اعانــات 

مشترک

دیــدار برخــی از دانش آمــوزان بــا خانوادۀ شــهدای مســیحی 

بــه همــراه مســئولین مدرســه و ارتبــاط بــه صــورت زنــده 

( بــا دیگــر دانش آمــوزان )الیــو

روز ملی ایمنی 5دی2
مشترکدر برابر زلزله

زلزلــه  فرامــادی  علت هــای  جــان،  )حفــظ  روایــات  بیــان 

...( در فضــای مجــازی  از منظــر روایــات، قــدرت خــدا و

)کانــال مدرســه( و تابلــو اعانــات مدرســه
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برنامه پیشنهادیمخاطبمناسبتتاریخردیف

شهادت 16دی3
حضرت زهرا؟اهع؟

معرفی اجمالی حضرت زهرا؟اهع؟ در کانال مجازی مدرسهمشترک

متوسطۀ اول
زهرا؟اهع؟  حضرت  از  حدیث   40 حفظ  مسابقۀ  ی  برگزار
روان تری  و  کم تر  ابتدایی می توان احادیث  )برای مقطع 

را در نظر گرفت(

مسابقۀ عکس نوشته با محوریت روایات حضرت زهرا؟اهع؟متوسطه

مشترک ویژۀ 
یت حیا و عفافمدارس دخترانه دل نوشته برای حضرت زهرا؟اهع؟ با محور

مسابقۀ ساخت بهترین فتوکلیپ یا پادکست با محوریت مشترک
حضرت زهرا؟اهع؟

متوسطه ویژۀ 
مدارس دخترانه

شبهات  بخش:  دو  در  کتاب خوانی  مسابقۀ  برگزاری 
حجاب  و ادلۀ حجاب 

مشترک ویژۀ 
مدارس پسرانه

شــــهادت  روز  یــــــژۀ  و ســــینه زنی،  دســــتۀ   ی  راه انـــداز
زهـــــــرا؟اهع؟ حضــرت 

متوسطه ویژۀ 
مدارس دخترانه

برگزاری جلسۀ پرسش و پاسخ با موضوع: چالش های حیا 
و عفاف در جامعۀ امروزی

همخوانی و سرود همگانیمشترک
برای شهادت حضرت زهرا؟اهع؟

مشترک
فضاسازی ویژۀ شهادت حضرت زهرا؟اهع؟ 

برای هر کاس توسط دانش آموزان
و تقدیر از بهترین فضاسازی

برگزاری مسابقۀ نقاشی با موضوع شهادت حضرت زهرا؟اهع؟ابتدایی
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برنامه پیشنهادیمخاطبمناسبتتاریخردیف

شهادت سردار 13دی4
سلیمانی؟حر؟

معرفی سردار در کانال مجازی مدرسه و تابلو اعاناتمشترک

مسابقۀ بهترین عکس نوشته و معرفی در کانال مدرسهمشترک

مسابقۀ دل نوشته برای سردارمشترک

مشترک
تشکیل گروه سرود با موضوع

 شهادت سردار سلیمانی؟حر؟

خاطره گویی از سردار توسط همرزمان یا سرداران سپاه در صبحگاهمتوسطه

مشترک
و  سلیمانی؟حر؟  سردار  تشییع  از  خاطره  بهترین  مسابقۀ 

همراهان شهیدش

برگزاری مسابقات ورزشی با موضوع جام شهید سلیمانی؟حر؟مشترک

مشترک
شــهید  )خصوصــًا  شــهدا  نــام  بــه  کاس هــا  ی  نام گــذار

شهیدشــان( همرزمــان  و  ســلیمانی؟حر؟ 

9دی تا 5
19دی

دهه بصیرت 
دهه بصیرت

تشکیل گروه سرود با موضوع بصیرتمشترک
)دانلود سرود بصیرتباکام و بی کام(

مسابقۀ 4 گزینه ای با موضوع بصیرتمتوسط

فضاسازی مدرسهمشترک
با پوستر و بنر مناسب

مسابقۀ حفظ 40 حدیث با موضوع بصیرت متوسط

سخنرانی در صبحگاه با موضوع بصیرتمشترک
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برنامه پیشنهادیمخاطبمناسبتتاریخردیف

وفات حضرت26دی6
 اّم البنین؟اهع؟

مشترک ویژۀ 
تجلیل از یکی از مادران شهدا در مراسم صبحگاهمدارس دخترانه

کانــال مشترک در  البنیــن؟اهع؟  اّم  حضــرت  اجمالــی  معرفــی 
مدرســه ی  مجــاز

مشترک ویژۀ 
مسابقۀ دل نوشته برای یک مادر شهیدمدارس دخترانه

روز غزه29 دی7

برگزاری مسابقه نقاشی از کودکان غزهابتدایی

متوسطه اول
ی مسابقه انشاء نویسی با موضوع: »کودکان غزه و  برگزار

سایۀ سیاه اسرائیل«

متوسطه دوم
ی جلســه پرســش و پاســخ بــا موضــوع: »ضــرورت  برگــزار

حضــور و کمــک ایــران بــه ملت هــای مظلــوم جهــان«

برپایی نمایشگاه با موضوع غزهمشترک

مشترک

ی مســابقه بهتریــن کلیــپ )دانش آمــوزان کلیپ هــای  برگــزار
کانــال  کوتاهــی بــا موضــوع غــزه و مظلومیــت مــردم آن در 
کاســی خــود منتشــر کننــد و بــه بهتریــن کلیــپ و ... هدیــه 

تعلــق بگیــرد.(

ابتدایی دوم و 
متوسطه اول

نوشــتن نامــه بــه دوســت خــود در غــزه )ابتــدای نامــه بــا 
عبــارت »دوســت مظلــوم مــن ســام« شــروع شــود.(

مشترک
غــزه  کــودکان  از  حمایــت  بــرای  ویــژه  مراســم  ی  برگــزار
)ســخنرانی، ســرود، کلیــپ، پــر کــردن طومــار حمایــت(






