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دیباچه««
در طلیعله چهلل سلالگی انقلالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهلار دهله تلالش و 
مجاهلدت در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظاملی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و 
راسلخ املام راحلل بله گوش می رسلد که: »مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور 
اداره شلود. ایلن مسلاجد بود که ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کلرد. این مراکز 
حساسلی اسلت کله مللت بایلد بله آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد کله خیال 
کننلد کله حاال دیگلر ما پیروز شلدیم، دیگر مسلجد ملی خواهیم چه کنیلم. پیروزی 

ما برای اداره مسلجد اسلت.«1 
در تملام ایلن سلال ها، فعالیلت های شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادها و سلازمان 
هلای متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریت 
مسلجد و تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و 
فراملوش شلده بلود که در آسلتانه چهل سلالگی انقالب اسلالمی و عطف بله فرمایش 
املام عزیلز کله پیلروزی ملا بلرای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های 
خلود را در مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد کله بله تعبیلر مقلام معظم رهبلری، به 

59/4/20 :  1
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عنلوان »مرکلز و مرجلع مقبلول، آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1« محسلوب 
می شلود، در حلوزه هلای مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتی تجمیع و تدویلن نموده و به 
محضلر صاحلب نظران، دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعه و بهره مندی از ایلن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتر و کیفلی محصوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم »چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خود را بیابلد، هزینه های 

مادی و معنوی بسلیاری از دوش جامعه، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2«. 

مرکز«رسیدگی«به«امور«مساجد

1  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقالب 1390/7/19
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فروغ مسجد  
برگزیده مقاالت کتاب های فروغ مسجد شماره 7-1، 

جلد چهارم
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مقدمه««
»آن قلدر آدم سلازی و پلرورش انسلان های واال و بلا ایملان مهلم اسلت کله اگلر یلک 
روحانلی هملت خلود را صرف کنلد و در طلول زمان بتواند تعدادی انسلان مناسلب و 

اسلتوار بسلازد کار بزرگلی را انجام داده اسلت.« 
پلرورش و تربیلت انسلان ها کار مقلدِس عظیملی اسلت، تلا آنجلا کله خداونلد بزرگ 
وظیفله اصللی همله پیامبلران و ائمه معصومیلن را تعلیم و راهنمایی انسلان ها 
می دانلد.  اهمیلت این مسلئله زمانی روشلن تر می شلود کله خداوند خلود را نیز معلّم 

و رّب انسلان ها معرفلی می کنلد.
مقلام ربوبیلت بنلدگان ذاتلاً  متعللق به خداونلد متعال بلوده و تنها رّب واقعی اوسلت. 
وظیفله پلرورش انسلان ها توسلط پیامبلر و ائمله معصومیلن در طلول مقلام 
ربوبیلت الهلی اسلت کله از طلرف خداونلد بلر عهلده ایشلان گلذارده و تفویض شلده 
اسلت. چنانچله می بینیلم ایلن وظیفله بعلد از ائمله معصومیلن بله عهلده علمای 
املت اسلالم گلزارده شلده و هملواره بلزرگان دینی ملا از صدر اسلالم تاکنلون به این 
مهلم توجله ویلژه داشلتند. نقلل اسلت از مرحلوم آیلت اهلل خوشلوقت پرسلیدند چرا 
کتلاب نمی نویسلید و مکتوبلات نداریلد، ایشلان اظهلار می دارنلد: ملن آدم نویسلی را 
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مهم تلر می دانلم. نوشلتن کتلاب خلوب اسلت و برکلت دارد املا خیللی از کتاب هلا 
خوانلده نمی  شلوند و خلاك می خورنلد؛ در حاللی کله اگلر آدم هلا تربیلت شلدند نله 
تنهلا خیانلت نمی کننلد بلکله خدمت هلای فراوانلی می کننلد و اسلتاد نیلز در همله 
آنهلا شلریک اسلت. اینهلا همله نشلان از اهمیلت و جایلگاه ویلژه تربیت انسلان ها در 

چهارچلوب نظلام معرفتی اسلالمی اسلت.
از طرفلی، بایلد توجله داشلت که تعلیلم و تربیلت چنانچه در اسلالم نیز به آن اشلاره 
شلده سلن مشلخصی ندارد و انسلان در تمام طلول زندگلی می تواند هملواره در حال 
تعلیلم و تربیلت باشلد؛ لیکلن میلزان تأثیرپذیلری در سلنین مختللف متفاوت اسلت 
و همله روانشناسلان اسلالمی و غیراسلالمی بلر ایلن مهلم تأکیلد دارند کله در دوران 
کودکلی و نوجوانلی، روح و روان انسلان، شلکل اصلی خود را پیدا می کند و شلخصّیت 
کلودك و نوجلوان در ایلن دوران هماننلد ملوم نلرم قابلل شلکل دادن اسلت. للذا این 
قابلیلت را در ایلن برهله بایلد غنیملت شلمرد تلا بتلوان انسلانی در طراز اسلالمی آن 
پلرورش داد. از آنجلا کله وظیفله تربیلت و تعلیم به عهده عالمان دین می باشلد شلاید 
سلخن گزافلی نباشلد اگر بگوییلم بهترین و مقدس تریلن مکان بلرای تربیت کودك و 
نوجلوان مسلجد اسلت. تجربله تاریخی صدر اسلالم تاکنون نیلز به همین مهم اشلاره 
دارد کله هملواره از ابتلدای بعثلت پیامبلر تاکنون انسلان های پاك، باتقلوا و تأثیرگذار 
در دیلن و در جهلت تعاللی پرچم اسلالم، در مسلجد پلرورش یافته و رشلد نموده اند. 
چله اینکله محلل پلرورش انسلان ها در زملان رسلول خلدا مسلجد بلود و اساسلاً 
مسلجد مبنلای هلر حرکلت آموزشلی و تربیتلی بلوده اسلت. در انقلالب شلکوهمند 
اسلالمی ایلران نیلز، بلا انلدك تأملل در سلیره بانیلان و پیشلتازان آن درمی یابیلم که 
همله پلرورش یافتله مسلاجد بودند و شلهدای گرانقدر انقلالب نیز از خانه خدا مسلیر 

علروج به ملکلوت را آغلاز کردند. 
مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد بلا عنایت به ایلن موضوع پلر اهمیت و البتله با علم 
بله تلالش همله جانبه نظام سللطه و دشلمنان قسلم خلورده در بله انحراف کشلاندن 
نسلل آینلده فرزنلدان انقلالب، سلال 1393 را سلال مسلجد و کلودك و نوجلوان 
نام گلذاری نملوده و در تلالش اسلت بلا مجموعله ای از برنامه هلا و اقداملات فرهنگی، 
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متولیلان و اثرگلذاران و دغدغه منلدان حلوزه تربیلت را بله اهمیلت و حساسلیت ایلن 
موضلوع رهنملون سلازد. امیلد اسلت مسلاجد، ایلن خانه های امیلد همچون گذشلته 
مهلد تربیلت و اعتلالء فرهیختگان و آینده سلازان فردای روشلن ایران و جهان اسلالم 
باشلند و خادملان و خدمت گلزاران مسلاجد بیلش از پیلش در ایلن راه قلدم بردارند.

این مجموعه نیز حاصل تالش جمعی از پژوهشلگران و اندیشلمندان حوزه و دانشلگاه 
اسلت کله بلا هلدف ارائله تحلیل هلا و راهکارهلای علمی و عمللی برای جذب و رشلد 
و پلرورش همله جانبه شلخصّیت کلودکان و نوجوانان، به رشلته تحریر درآمده اسلت.

ضملن سلپاس از نویسلندگان خلوش ذوق و دغدغه منلد و همکاران گرانقلدر در دفتر 
مطالعلات و پژوهش هلا، امیدواریلم ایلن اثلر، در نلگاه شلما گرامیلان بله ویلژه ائمله 
جمعله و جماعلات مقبلول افتلاده و پیشلنهادات و نظلرات ارزشلمند خویلش را از 

خادملان خویلش در معاونلت فرهنگلی اجتماعلی مرکلز دریلغ نفرماییلد.



جلد چهارم 16



17 بررسی تحلیلی نظام تربیتی مسجدمحور

بررسی«تحلیلی«نظام«تربیتی«مسجدمحور

اکرم«حسینی«مجرد1«

چکیده
مسلجد بله عنلوان یلک نهلاد اجتماعلی مؤثلر در جامعله اسلالمی، اهلداف، اصلول و 
روش هلای معینلی دارد. در صورتلی کله ارکان نظلام تربیتلی، بلا ارکان نهلاد مسلجد 
منطبلق باشلد، آن را نظلام تربیتلی مسلجدمحور می نامیلم. بر اسلاس آیلات و روایات 
اهلل بیلت هلدف بنیادی مسلجد، ارتبلاط و اتّصلال با خداونلد عالم اسلت. اهداف 
دیگلر مسلجد، اهلداف واسلطی هسلتند و مسلجد نقلش واسلطه را در نیل انسلان به 
آنهلا دارد. هدایلت، طهلارت و قلرب از جمله اهداف واسلطی هسلتند. اصلول حاکم بر 
مسلجد نیلز صبغله تربیتلی دارنلد و مبتنی بر هلر یک از آنهلا، تعلدادی روش  تربیتی 
تعریلف می شلو د. 1- اصلل عبلادت و معنویلت: روش هلای بهره گیلری از فرصلت 

1  1.دانشجوی دکترای الهیات دانشگاه االمام االوزاعی بیروت

Email:  Ahoseini56@gmail.com.



جلد چهارم 18

حضلور، پرهیلز از لغلو و روش طهلارت. 2- اصلل اجتماع و جماعلت: روش های رعایت 
حلال ضعیفلان، نظلم، رعایلت آداب معاشلرت. 3- اصلل امام محوری: روش هلای دّقت 
در انتخلاب املام اصللح، شلناخت و رعایلت حلّق املام، تبعّیلت کاملل از املام، رعایت 
سلسلله مراتلب در صلف نملاز. 4- اصل عداللت: روش تقلوا و ادای حقلوق دیگران. بر 
اسلاس ایلن اصلول و روش هلای تربیتلی، فضای مسلجد، فضایلی جّذاب بلرای حضور 

کلودکان و نوجوانلان آملاده و کارآملد بلرای تربیلت همه جانبله آنان خواهلد بود.

واژگان«کلیدی:«
تربیت، مسجد، اصول تربیتی، روش های تربیتی، نظام تربیتی مسجدمحور.
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مقدمه««
تربیلت یکلی از عللوم کاربلردی اسلت و براسلاس چارچلوب و تعاریلف نظلری کله 
پشلتوانه آن اسلت، قلرار اسلت به صحنله عمل وارد شلود. از هلر زاویه که بله موضوع 
خلود نلگاه کنلد و طبق هملان اهدافی که، چشلم انداز خود سلاخته، بله همان صورت 
عملل می کنلد. وقتلی سلخن از نظلام تربیتی به میلان می آیلد، انتظار ملی رود مطابق 
واژه »نظلام« )سیسلتم(، اجزائلی بلرای آن تعریلف شلود و نقطه ورود و خلروج تعیین 
گلردد. در حقیقلت هلر نظلام تربیتی حّداقلل نیازمند تعریف سله رکن خویش اسلت: 

اهلداف تربیتلی، اصلول تربیتی و روش هلای تربیتی.
پیلش از آن، نظلام تربیتلی بایلد نلوع نلگاه خلود را بله مقولله تربیلت، روشلن سلازد. 
نحله هلا و مکاتلب تربیتلی هیلچ گاه خلود را فلارغ از چارچوب هلای بنیادیلن و اصول 
نظلری معرفلی نمی کننلد. حّتلی مکتب هایلی چلون رفتارگرایی، کله بر رفتلار تأکید 
می کننلد و اهلداف کلّلی و آرمانلی را چنلدان قابلل مطالعله و تحقیلق نمی داننلد نیز، 
هرگلز اّدعایلی در شکسلتن حصلر قواعلد و اصول کلّی حاکلم بر رفتار ندارنلد؛ چرا که 
پذیلرش همیلن قواعد و اصول کلی سلبب امتیاز و تشلخیص مکاتلب تربیتی و جدایی 
آنهلا از یکدیگلر می شلود. آنچله همله، بلر سلر آن اتفلاق نظلر دارنلد داشلتن هدف و 
روش هلای متناسلب بلا آن اسلت. انتخلاب هدف هلای تربیتلی در نلوع انسان شناسلی 
مختللف  ریشله دارد و هدف هلا، تعییلن کننلده نلوع روش هلای تربیتلی هسلتند. 
)مشلایخی راد، 1381، ص50 تلا 80( نلگاه متفّکریلن مسللمان بله تربیلت چنیلن 
اسلت: »تربیلت بلا صنعلت فلرق دارد. بلا توجله بله همیلن تفلاوت، انسلان می توانلد 
جهت تربیت را بشناسلد. صنعت، »سلاختن« اسلت به این معنی که شلیء، یا اشلیاء 
را تحلت نوعلی پیراسلتن و آراسلتن قلرار می دهنلد؛ میلان اشلیاء و قوای آنهلا ارتباط 
برقلرار می کننلد. قطلع و وصل هایلی در جهلت مطللوب انسلان صلورت می گیلرد و 
آن گاه ایلن شلیء می شلود مصنوعلی از مصنوع هلای انسلان. فلرض کنیلد کله از گل 
یلک حلقله انگشلتر یلا یلک زیلور دیگلری می سلازیم، آن را شلکل می دهیلم یلا بله 
قلول معلروف پرداخلت می کنیلم؛ وضلع مخصوصلی بله آن می دهیلم و می شلود یک 
مصنلوع بلرای ملا، وللی تربیلت، پلرورش دادن اسلت؛ یعنلی اسلتعدادهای درونلی را 
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کله بالقلوه در یلک شلیء موجود اسلت بله فعلّیلت در آوردن و پلروردن، لهلذا تربیت 
فقلط در ملورد جاندارهلا یعنلی گیلاه و حیلوان و انسلان صلادق اسلت و از همین جلا 
معللوم می شلود کله تربیلت  بایلد تابلع و پیلرو فطلرت، یعنلی تابلع و پیلرو طبیعت و 
سرشلت شلی ء باشلد. اگر بنا باشلد یک شلی ء شلکوفا بشلود، باید کوشلش کرد همان 
اسلتعدادهایی کله در آن هسلت بلروز و ظهلور بکند. اما اگر اسلتعدادی در یک شلی ء 
نیسلت، بدیهلی اسلت آن چیلزی که نیسلت و وجلود نلدارد، نمی شلود آن را پرورش 

داد. )مطهلری، بی تلا، ج 22، ص: 552(
حلال سلؤال این اسلت کله در این فرآینِد پرورش و شکوفاسلازی اسلتعدادها، مسلجد 
بله عنلوان یلک نهلاد دینلی- اجتماعی چله نقشلی می تواند ایفلا کند؟ اگر یلک نظام 
تربیتلی بخواهلد بلا محوریّت مسلجد تعریف شلود، چینش ارکان اصلی خلود )اهداف، 

اصلول، روش هلا( را چگونه قلرار دهد؟
مقالله حاضلر کوشلش می کنلد تلا بلا نلگاه تلازه ای به نهلاد مسلجد، به سلؤاالت فوق 
پاسلخ دهلد. در ایلن نلگاه تلازه، مسلجد نهلادی اسلت کله اهلداف خاّصلی را دنبلال 
می کنلد و بلرای تحّقلق آنهلا، اصلول و روش هلای خلاّص خلود را دارد. املا از آنجا که 
مخاطِب مسلجد »انسلان« اسلت؛ همه آن چه گفته شلد »از اهداف واصول و روش ها« 
ناظلر بله پلرورش و تربیت انسلانی اسلت. بنابرایلن نظام تربیتلی مسلجدمحور، ارکان 

خلود را بلا ارکان مسلجد تطبیلق می دهد. 
  بلرای شلناخت ارکان و اصلول مسلجد، مبنلا را آیلات قلرآن و روایلات اهلل بیلت
قلرار دادیلم و بلر اسلاس آنها، چهارچلوب نظام مسلجد و نظام تربیتی مسلجدمحور را 

اسلتخراج نمودیلم. همیلن مسلئله، نلوآوری و نقطله امتیاز این نوشلتار اسلت.



21 بررسی تحلیلی نظام تربیتی مسجدمحور

الف(«معنای«محوریّت«مسجد«در«نظام«تربیتی««
معنلای محوریّلت مسلجد در تربیلت یا یک نظلام تربیتی را، بر اسلاس این که مسلجد 
در کلدام عرصله و کلدام رکلن از ارکان نظلام تربیتلی دخیلل باشلد و محلوری دیلده 

شلود، می تلوان از چنلد جهلت لحلاظ کرد:

1. نظلام تربیتلی ملا هملان اهدافلی را دنبلال نماید که نهاد مسلجد، در پی آنهاسلت. 
در واقلع تقلدس و نلگاه الهلی مسلجد را، در تربیت مّدنظر قلرار دهیم. 

2. نظلام تربیتلی مسلجدمحور، در معنلای دوم، می توانلد بله نظاملی تربیتلی  اطلالق 
 شلود کله اصلول خلود را برگرد اصول مسلجد چینلش کرده اسلت. به عبارتلی قواعد 
و دسلتورالعمل های کلّلی آن بلا محلور اصول و ارکان اساسلی مسلجد صادر می شلود.

3. وجله سلوم از معانلِی محلور بودن مسلجد در تربیت، این اسلت که نظلام تربیتی، از 
همله روش هلا و دسلتورالعمل های جزئی مسلجد در حیطه های مختللف، برای تحقق 
اهلداف تربیتلی خلود، بهلره می گیلرد. پلس نظلام تربیتلی مسلجدمحور بله معنلای 

سلوم، نظاملی اسلت کله روش های مسلجدی، در محوریّلت روش های آن قلرار دارد.

4. وجله چهلارم، بلا نگاهلی حداکثلری، جملع همله ملوارد پیشلین اسلت. در وجلوه 
سله گانله ای کله ذکر شلد، بله حضلور حّداقلی مسلجد یا بله تعبیلری کمتریلن بهره 
تربیتلی از ارکان مسلجد در نظلام تربیتلی بسلنده شلده بود. بله گونه ای که یلا تطابق 
در اهلداف، یلا تطابلق در اصلول و یلا تطابلق در روش، کافی بلود تا یک نظلام تربیتی 

را نظلام تربیتلی مسلجدمحور بنامیم. 
املا معنایلی کله نوشلتار حاضر بلرای تعریف نظلام تربیتی مسلجدمحور درنظلر دارد، 
محوریّلت در یلک یلا دو عرصله را کافلی نمی داند. در ایلن معنا الزم اسلت که در همه 
ارکان نظلام تربیتلی » اهلداف، اصلول و روش هلا« تناظلر و تطابق با ارکان مسلجد به 

وجلود آید.
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ب(«شناخت«نهاد«مسجد««
بلرای اسلتنباط ایلن معنلا کله تربیلت مسلجدمحور چیسلت و چله تمایلزی بلا دیگر 
نظام هلای تربیتلی دارد، شلناخت دقیلق نهاد مسلجد ضروری اسلت. مسلجد را نباید 
تنهلا سلاختمانی پنداشلت که با نلدای اذان، مسللمانان را برای ادای فریضله نمازهای 
پنج گانله در خلود جملع می کنلد و نقشلی جلز یلک ظلرف مکانلی نلدارد؛ مسلجد 
صرف نظلر از بنلای ظاهلری -کله البتله همیلن بنلای ظاهلری از جنبه هلای دیگلر 
موضوعیلت و اهمّیلت دارد- یلک نهلاد اثرگلذار و تعییلن کننلده اجتماعلی در جامعه 

است.  اسلالمی 
نهلاِد مسلجد، تعامللی دوسلویه بلا مخاطبلان خلود دارد بله ایلن معنلا کله مخاطبان 
مسلجد -کله در علرف بله جهلت آن کله کارکلرد اول و مهلم مسلجد نملاز اسلت، 
»نمازگلزاران« خوانلده می شلوند- علالوه بلر تأثیرات مثبلتِ عمیق و مانلدگاری که از 
حضلور مسلتمر در مسلجد می گیرنلد، و یلا آثلاری منفلی  که بله دلیلل بی اعتنایی به 
مسلجد وتلرك حضلور در آن خواهنلد دیلد، می تواننلد در کارکردهلای مختللف نهاد 

مسلجد بله صلورت مثبلت و منفی نقلش ایفلا کنند.
رسلول گراملی اسلالم بلرای کمتریلن ارتبلاط با مسلجد یعنلی تنها، نشسلتن در 
مسلجد چنیلن آثلاری را بلرای مؤمنلان پیش بینلی فرمودنلد: »ای ابوذر! تلا زمانی که 
در مسلجد نشسلته ای خداونلد متعلال بله تعداد هر نفسلی که می کشلی، یلک درجه 
در بهشلت بله تلو می دهلد و فرشلتگان بلر تلو درود می فرسلتند و بلرای هلر نفسلی 
کله در مسلجد می کشلی ده حسلنه برایلت نوشلته می شلود و ده گنلاه از تلو پلاك 

می گردد.«1)مجلسلی، 77 / 85 / 3(
همسلایه مسلجد بلودن و بله راحتلی از کنار آن گذشلتن، ممکن اسلت بلرای اعضای 
جامعله اسلالمی گران تمام شلود. ایلن یکی از نقاطی اسلت که اثبات می کند مسلجد 
یلک موجلود زنلده و اثرگلذار اسلت، نه سلاختمانی آجری یا سلنگی؛ چرا که شلکایت 
 او از همسلایگاِن بی اعتنلا، از سلوی پلروردگار چنیلن پاسلخی دارد: از امام صادق

، إّن اهلل َ تعالللی یُعِطیللَک مللا ُدمللَت جالِسللا فللی الَمسللِجِد بِللُکلِّ نََفللٍس تََنفَّسللَت َدَرجللًه فللی الَجنَّللِه، و تَُصلِّللی علَیللَک  1   - یللا أبللا َذرٍّ

المالئکللُه، و تُکَتللُب لَللَک بِللُکلِّ نََفللٍس تََنفَّسللَت فیللِه َعشللُر َحَسللناٍت، و تُمحللی عنللَک َعشللُر َسللّیئاٍت. 
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روایلت اسلت: »مسلجدها از حاضلر نشلدن همسلایگان در خلود بله درگاه خداونلد 
متعلال شلکایت کردنلد. خداونلد علّز و جلّل بله آنهلا وحلی فرمود: بله علّزت و جاللم 
سلوگند کله حتلی یلک نملاز از آنان نپذیلرم و عدالتلی از آنلان در میان مردم آشلکار 
نکنلم و رحملت ملن بله آنلان نرسلد و در بهشلت، همسلایه ملن نشوند.«1)مجلسلی، 

1403ق، ج 3، ص 85، ح 77(
روشلن اسلت تأثیلر منفلی  کله با بیلان روایت فلوق به عنلوان نمونله ای از آثلار تعامل 
بلا مسلجد ذکر شلد، نتیجله عملکرد خود افراد اسلت و تأثیری اسلت که خودشلان با 

بی اعتنایلی یلا غفللت و علدم حضور در مسلجد بلر زندگی خلود می گذارند.
املا در ایلن سلوی ارتبلاط، یعنی نقشلی کله مخاطبلان مسلجد می توانند ایفلا کنند: 
یکلی از نقش هایلی کله در منابلع اسلالمی بیلان شلده، عملارت و آباد کردن مسلاجد 
لاَلَه َو آتَلی  َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللِ َملْن آَملَن بِلاهللِ  َو الَیلوِم االِْخلِر َو أَقلاَم الصَّ اسلت. »إِن
کاَه َو لَلْم یَْخلَش إاِلَّ اهللَ  َفَعَسلی أُولِئلکَ أَْن یَُکونُوا ِمَن الُمْهَتِدیلَن «)توبه / 18( )جز  اللزَّ
ایلن نیسلت کله مسلاجد خلدا را آن کلس آبلاد می کنلد کله بله خلدا و روز واپسلین 
ایملان داشلته باشلد و نملاز بگلزارد و زکات بپلردازد و جلز از خدا نترسلد. امید اسلت 

کله اینلان از رهیافتگان باشلند.(
»پیامبلر اسلالم  در پاسلخ بله سلؤال ابلوذر از چگونگی آبلاد کردن مسلاجد فرمود: 
]بله ایلن گونله کله[ در آنها صداها بلند نشلود، به سلخنان و کارهای نادرسلت و بیهوده 
پرداختله نشلود، در آنهلا خریلد و فروش صورت نگیرد و تا زمانی که در مسلجد هسلتی 
از کارهلای لغلو و بیهلوده دسلت بکش. اگر چنین نکنلی در روز قیامت نباید کسلی جز 

خودت را مالمت کنی.«2)مجلسلی، 1403ق،ج 2، ص 374، ح 3661(
آن گونله کله آیله شلریفه فلوق اشلاره می کنلد، آبادکلردن مسلاجد تنهلا از کسلانی 
برمی آیلد کله چهلار ویژگلی داشلته باشلند: ایملان بله خلدا )مبلدأ(، ایملان بله روز 

واپسلین )معلاد(، برپایلی نملاز، پرداخلت زکات.

تللی و جاللللی ال َقِبلللُت  1   - »َشللَکِت الَمسللاِجُد إلللی اهللِ  تعالللی الذیللن ال یَشللَهُدونَها ِمللن ِجیرانِهللا، َفأوَحللی اهللُ  عللّز و جللّل إلَیهللا: و ِعزَّ

لَُهللم صللالًه واِحللَدًه، و ال أظَهللرُت لَُهللم فللی النللاِس َعدالَللًه، و ال نالَتُهللم َرحَمتللی، و ال جاَوُرونللی فللی َجنَّتللی.«
2   - »و قللد َسللألَُه أبللو َذرٍّ عللن َکیفّیللِه ِعمللاَرهِ الَمسللاِجِد ل: ال تُرَفللُع فیهللا األصللواُت، و ال یُخللاُض فیهللا بالباِطللِل، و ال یُشللَتری فیهللا و 

ال یُبللاُع، و اتللُرِك اللَّغللَو مللا ُدمللَت فیهللا، فللإن لَللم تَْفَعللل فللال تَُلوَمللنَّ یَللوَم الِقیاَمللِه إالّ نَفَسللَک. 
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ج(«اهداف«مسجد؛«اهداف«تربیتی««
1.«پرستش«و«ارتباط«با«خدا

هلدف بنیلادی مسلجد، ارتبلاط و اتصلال بلا خداونلد عاللم اسلت و مهم تریلن رکلن 
مسلجد یعنلی نملاز، در راسلتای ایلن هلدف بنلا شلده اسلت.

از املام صلادق روایلت شده اسلت: »هلرگاه به در مسلجد رسلیدی بدان کله تو به 
آسلتاِن خانله پادشلاهی بلزرگ و پلر شلکوه آملده ای، کله جز پلاکان بر بسلاط او قدم 
نگذارنلد و اجلازه نشسلتن در مجلس او، جز به صّدیقان داده نشلود...تو برای پرسلتش 

و همدملی بلا او آمده ای.«1)مجلسلی، 1403ق، ج 40، ص 373، ح 83(
بلر اسلاس فرمایلش حضرت صادق هدف از حضور در مسلجد، عبادت، و مؤانسلت 

بلا خدای متعال اسلت.
پلس اگلر نظلام تربیتلی، بلر مبنلای انسان شناسلی اسلالمی و قرآنلی، نقطله نهایلی 
سلیر تربیتلی را بلرای انسلان، لقلاء حضلرت حلق قلرار دهلد، در حقیقت هلدف نهاد 
مسلجد را، درمحوریّلت اهلداف خلود قلرار داده؛ و ایلن می توانلد اولین وجله از مفهوم 
محوریّلت مسلجد در نظلام تربیتلی باشلد. ایلن هلدف، بلا هدفلی کله قلرآن کریم از 
خلقلت انسلان بیلان می کنلد، مطابقلت کاملل دارد: »و ملن جلن وانلس را نیافریلدم 
مگلر بلرای این کله ملرا )بله یکتایی( پرسلتش کننلد.« 2 اّما عبلادت چیسلت؟ »ظاهر 
عبلادت، بله انجلام پلاره ای از اعملال ظاهری )ماننلد رکوع، سلجده، طواف و...( اشلاره 
دارد. املا حقیقلت عبلادت، عبارت از آن اسلت که انسلان خلود را در برابر رب خویش، 
در مقلام مملوکیلت و مربوبیلت قلرار دهلد. پلس حقیقلت عبلادت، عبودیّلت اسلت. 
پلس بله یلک معنلی می تلوان گفلت کله هلدف خلقلت، عبودیّت اسلت نه عبلادت؛ و 
هلدف تربیلت، سلاختن »عبد« اسلت نله »عابلد«. زیرا می تلوان عابد بود و عبلد نبود؛ 
چنان کله شلیطان، شلش هزار سلال عبادت نمود املا تنها عابلد بود نله عبد.«)باقری، 

1385، ص 55(
نکتله ای الزم بله توضیلح اسلت؛ و آن اینکله پرسلتش و عبودیلت کله به عنلوان یکی 

للُروَن و ال یُللؤَذُن بُمجالََسللِه  1   - »إذا بَلَغللَت بللاَب الَمسللِجِد َفاعلَللم أنّللَک َقَصللدَت بللاَب بیللِت َملِللٍک َعظیللٍم ال یََطللُأ بِسللاَطُه إالّ الُمَطهَّ

هللَت للِعبللاَدهِ لَللُه، و الُمؤانََسللِه...«  یُقوَن...فإنّللَک قللد تََوجَّ َمجلِِسللِه إالّ الِصدِّ
2   - »و ما خلقت الجن و اإلنس إال لیعبدون« ذاریات: 56
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از اهلداف بنلا نملودن نهلاد مسلجد از آن یلاد کردیلم، یکلی از اصلول مسلجد نیلز 
هسلت کله در قسلمت اصلول مسلجد، از زاویله ای دیگلر بله آن خواهیلم پرداخلت. 
یعنلی انجلام عبلادات )ذکلر، نماز، تلالوت قلرآن، و حتلی پرداختن به مسلائل علمی( 
بله عنلوان دسلتورالعمل های کللی )اصلول( در ارتبلاط بلا مسلجد، از سلوی شلارع 
مقلدس، املر شلده اسلت. پلس تکلرار عبلادت در دو بخلش اهلداف و اصول مسلجد، 
آگاهانله و بلا توجله بله دو نوع نگاه اسلت. پرسلتش و ارتبلاط و همدمی بلا خالق عالم 
)بنابرفرمایلش معصلوم( از طرفلی یکلی از مهم تریلن اهداف بنای مسلجد وحضور 

در مسلجد اسلت، و از سلوی دیگلر، یلک اصل و دسلتور اسلت.

2(«اهداف«واسطی«مسجد
ذیلل ایلن عنلوان، می خواهیلم بله اهدافلی اشلاره کنیلم، کله نهلاد مسلجد واسلطه 
می شلود تلا انسلان مؤملن بله آنهلا نائلل شلود. در حقیقلت هماننلد انجلام عبلادت و 
پرسلتش نیسلتند کله مسلجد بله طور مسلتقیم به قصلد انجام آن کار سلاخته شلده 
باشلد؛ بلکله اهدافی هسلتند کله به گونه ای غیر مسلتقیم و به واسلطه هملان عبادت 
و عبودیلت، انسلان بله آنهلا می رسلد؛ و در ایلن میلان، نهلاد مسلجد، نقلش واسلطِی 
پررنلگ و مهملی دارد، و نیلل بله این اهداف را آسلان تر و سلریع تر می کنلد. به همین 

سلبب آنهلا را اهلداف واسلطی مسلجد نامیدیم.

2-1.«هدایت«و«رشد
خداونلد خلقلت را بلا هدایلت هملراه نملود؛ »ربنلا اللذی اعطلی کل شلیء خلقله ثم 
هلدی« )طله/ 50(در رابطله بلا انسلان، هدایلت در دو مرحلله انجلام می پذیلرد. در 
نخسلتین مرحلله، هدایلت بله معنلی نملودن راه اسلت. ایلن هدایلت شلامل هدایلت 
رسلوالن و نیلز هدایت فطلری خواهدبود، زیرا در هر دو »نملودن« راه انجام می پذیرد.
در نلوع دیگلر از هدایلت، تنهلا نملودن راه در نظر نیسلت، بلکه »پیملودن« آن مطمع 
نظلر اسلت. هلادی در ایلن معنلی، کسلی نیسلت کله راه را نشلان دهلد؛ بلکه کسلی 
اسلت کله راه را بلرود و هدایلت شلونده را به دنبال خلود ببرد. ) ایصال اللی المطلوب( 
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هدایلت، گاه در قلرآن بلا واژه »رشلد« بیلان می شلود. »رشلد« در فرهنلگ قلرآن 
بله معنلای توسلعه یلا نملّو بله کار نرفتله، بلکله بله مفهلوم هدایلت اسلتعمال شلده 
ْشلُد: خالف الغّی، یسلتعمل  َشلُد و الرُّ اسلت. راغلب اصفهانلی در مفردات می گوید: »الرَّ
اسلتعمال الهدایه«)راغلب اصفهانی، 2141ق، ص 453( پس معنلای مقابل آن »غّی« 

بله معنای گمراهلی اسلت.)باقری، 1385، ص 55(
در تربیلت مسلجدمحور، هلر دو نلوع هدایت محقق می شلود و متربی پس از شلناخت 

راه، بلا هدایت گلری مسلجد، راه را نیز طلی می کند. 

2-2.«طهارت«و«حیات«طّیبه
در اسلالم کلیله معلارف و اصلول اخالقلی و احکام، به مسلئله طهارت و نجاسلت ناظر 
هسلتند.اصل توحید، طهارت کبری معرفی شلده و مشلرك کسلی اسلت که طهارت 
وجلودی خلود را از دسلت داده اسلت. طهلارت بله ایلن معنلای وسلیع، کله شلامل 
اعتقلادات و اخلالق واعملال می گلردد، یلک هلدف غایی در تربیت اسلالمی اسلت. از 
ایلن هلدف بلا عنلوان حیلات طّیبله نیز یلاد شلده اسلت. )همان( »ملن عملل صالحاً 
ملن ذکلٍر او أنثلی و هلو مؤملٌن فلنحیینُه حیلاه طیبه«)نحلل / 97( آیه بلر این داللت 
دارد کله خلدای تعاللی مؤمنلی را کله عملل صاللح کنلد، به حیلات جدیلدی غیر آن 
حیاتلی کله به دیگلران نیلز داده، زنده می کنلد. این حیلات، حیاتی اسلت خالص، که 
خباثتلی در آن نیسلت کله فاسلدش کنلد یا آثلارش را تباه سلازد. )طباطبایلی، بی تا، 

ج 12، ص 493(
طهلارت نیز مفهومی اسلت که علالوه بر جنبه هلدف بودن، یکی از دسلتورالعمل های 
جزئلی نیز محسلوب می شلود. لذا در بخشلی دیگر تحلت عنوان یکلی از روش ها بدان 

می پردازیم. 

2-3.«قرب«الهی
خلدای متعلال بله همله بنلدگان خود نزدیلک اسلت؛ آن هم نهایلت قلرب و نزدیکی: 
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»ملا انسلان را آفریدیلم...و ملا بله او از رگ گلردن نزدیک تریلم.«1 پلس دور بلودن و 
نزدیلک شلدن بلرای او معنلا نلدارد؛ اما این بندگان هسلتند کله به فراخور حالشلان و 
بله نسلبت تالششلان، به خاللق خویش تقلرب می جویند. »قلرب الهی« برای انسلان، 
یلک هلدف عاللی اسلت. زندگلی بنلده، بلا تلالش بلرای هرچله نزدیک تلر شلدن بله 
معبلودش معنلا پیلدا می کنلد و اگلر چنیلن تلالش و چنین مقصلدی نباشلد، زندگی 
شلبیه ملرگ می شلود. املام عللی  در بخشلی از دعایلی کله آن را به نلوف بکالی 
تعلیلم نملود،  فرملود: »خدایلا! کسلی کله ولع یاد تلو، او را به خود مشلغول نسلازد و 
بله جلوار قلرب تو رخت سلفر برنبنلدد، زندگیلش برای او ملرگ اسلت و مرگش مایه 

حسلرت او.«2)مجلسلی، 1403ق، ج 12، ص 95، ح 194(
املا نیلل بله ایلن هلدف چگونه بلرای انسلان حاصل می شلود؟ یکلی از راه هلا، انس با 
سلجده اسلت. املام صلادق فرملود: »بله خلدا قسلم زیانلکار نباشلد هر کله حّتی 
در تملام عملر یلک بلار حقیقت سلجده را بله جلای آورد، و رسلتگار نباشلد هرکه در 
چنیلن حالتلی )سلجده( با پلروردگارش خللوت کند، اما چونان کسلی باشلد که خود 
را می فریبلد و از خوشلی دنیلا و آسلایش آخلرت کله خداوند بلرای سلجده کنندگان 
آملاده کلرده غافلل و بی خبر اسلت. کسلی که در سلجود، به خدا خوب تقّرب جسلت، 
هرگلز از او دور نشلد و هرکله بله سلاحت خدا بی ادبی کلرد و حرمت او را نگه نداشلت 
و در حلال سلجودش بله جلز او دل بسلت، هرگلز به خلدا نزدیک نشلد. پلس، چونان 
کسلی سلجده کلن کله در برابلر خلدا خاکسلار و ذلیلل اسلت و می داند کله از خاکی 
آفریلده شلده، کله مردملان آن را پایملال می کننلد و تلو را از نطفله ای بلر آورده، که 
همگان آن را نجس می دانند و از نیسلتی، هسلت شلده اسلت. خداوند معنای سلجود 
را وسلیله تقلّرب دل و درون و روح ]بنلده[ بله خلود قرار داده اسلت. پلس هرکه به او 
نزدیلک شلود، از غیلر او دور گلردد. مگلر نمی بینی کله در ظاهر نیز حالت سلجده جز 
بلا کنلار گذاشلتن همه چیز و چشلم پوشلیدن از هلر آنچه دیلدگان می بیننلد تحّقق 
نمی یابلد. خلدا باطلن کار را نیلز چنین خواسلته اسلت.« )مجلسلی، 1403ق،ج 16ع 

1   -»و نحن اقرب الیه من حبل الورید« ق: 16

َفُر بُِقربَِک کانت حیاتُُه علَیِه میتًه، و ِمیتُتُه علیِه َحسَرًه.  2   - إلهی إنُّه َمن لَم یَشَغلُْه الُولوُع بِِذکِرَك، و لَم یَزِوهِ السَّ
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ص 136، ج 85(
راه دیگلری را نیلز پیامبلر گراملی اسلالم درحدیثلی معرفلی فرمود: فلردی به نام 
مجاشلع علرض کلرد: ای رسلول خلدا! راه نزدیلک شلدن بله حلق چیسلت؟ حضرت 

فرملود: دور شلدن از نْفس.1)مجلسلی، 1403ق، ج 23، ص 72، ج 7(
از فرمایلش امیلر مؤمنلان حضلرت عللی نیلز راه دیگلری بلرای تقرب جسلتن به 
حضلرت حق فهمیده می شلود: »پرهیزگاری، در زمان حیاتلت مایه عصمت ونگهداری 
تلو ]از گنلاه[ اسلت وبعلد از ملرگ موجلب قلرب منزللت تلو می شلود.«2)محمدی 

ری شلهری، 1379، ج 7، ص 1419(

ریُق إلی ُقرِب الَحقِّ ؟ قاَل: التَّباُعُد ِمَن النَّفِس«  1   - » فقاَل: یا َرسوَل اهلل ِ، فَکیَف الطَّ

2   -: »إنَّ التَّقوی ِعصَمٌه لََک فی َحیاتَِک، و ُزلفی لََک بَعَد َمماتَِک.«
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د(«اصول«حاکم«بر«نهاد«مسجد؛«اصول«تربیتی««
هرجلا سلخن از اصلل و اصول بله میان می آیلد، معنای پایه و اسلاس به ذهلن متبادر 
می شلود. املا کاربردهلای وسلیعی که ایلن واژه در عللوم و فنون مختللف دارد، ایجاب 
می کنلد کله در هلر مبحلث، منظلور دقیلق از »اصلل« روشلن شلود تلا تفاوت هلای 
ظریلف معنایلی، سلبب اختلالط و اشلتباه نشلود. مثلاًل هنگاملی کله در حیطله علوم 
تجربلی از اصلول فیزیلک یلا اصول روان شناسلی سلخن می گوییلم، نظر بله مجموعه 
یافته هایلی از ایلن عللوم داریلم که بله منزلله قانون مندی های شلناخته شلده در باب 
موجلودات ملورد مطالعله، در نظلر گرفتله شلده اند. در عللوم کاربلردی ماننلد عللوم 
تربیتلی نیلز متناسلب بلا ویژگلی ایلن عللوم، اصلل، معنلای معینلی خواهلد داشلت. 
ویژگلی بلارز عللوم کاربلردی در ایلن اسلت کله ایلن عللوم، در پلی ایجلاد تغییلرات 
مطللوب در عرصه هلای مختللف، وبدسلت آوردن قواعلد کللی بلرای تعییلن و هدایت 
تغییلرات ملورد نظلر هسلتند. پلس معنای »اصلل« در عللوم کاربلردی، قاعلده عامه 
ای خواهلد بلود کله می تلوان آن را بله منزلله دسلتورالعملی کللی در نظر گرفلت و از 
آن بله عنلوان راهنملای عملل اسلتفاده کلرد. املا رابطله اصلول و روش هلای تربیتی؛ 
اصلول و روش ها از یک سلنخ هسلتند زیرا هر دو دسلتورالعمل هسلتند بلا این تفاوت 
کله اصلول، دسلتورالعمل های کللی، و روش هلا، دسلتورالعمل های جزئی تلر هسلتند. 
روش هلا بلر اصلول مبتنی هسلتند بنابرایلن روش ها را بر اسلاس هملان اصولی که در 
دامنله آنهلا قلرار گرفته انلد، بله صلورت زیرمجموعله هر اصلل، دسلته بندی می کنیم.

)باقری، ص 63-66(

1.«اصل«عبادت«و«معنویت
» مسلجد خانله خداسلت«؛ ایلن مهم ترین تعریفی اسلت که از مسلجد ارائه می شلود 
و ارتبلاط مسلتقیم آن را بلا عاللم ملکلوت ثابلت می کند. قلرآن کریم صریحاً مسلاجد 
ِ َفلال تَْدُعلوا َملَع اهلل  را بله خلدا نسلبت می دهلد و از آِن اومی دانلد: »َو أَنَّ الَمسلاِجَد هلِلَّ
ِ أََحدا«)جلن / 18(همانلا مساجد)سلجده گاه ها( از آِن خداسلت، پلس هیلچ کلس را با 
خلدا مخوانیلد. پیامبلر خلدا در روایتی فرموده اند: »در تورات نوشلته شلده اسلت 
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کله: خانه هلای ملن در روی زمین مسلجدهایند. پس، خوشلا بنده ای کله در خانه اش 
خلود را پاکیلزه کنلد و سلپس در خانله ملن، بله دیلدارم بیایلد. بدانیلد! بلر میزبلان 
اسلت کله میهملان را گراملی  دارد. هلان! آنلان را که در تاریکی های شلب به مسلاجد 
می رونلد، بشلارت بلادا به نور درخشلان در روز رسلتاخیز.«1 )مجلسلی، 1403، ج 37، 

ص 373، ح 83(
پلس براسلاس فرمایلش رسلول اکلرم مؤمنیلن بلا حضلور در مسلجد بله مالقات 
خلدای سلبحان می رونلد و میهملان او می شلوند. اتفاقی کله در هیچ جایلگاه دیگری 
در زمیلن رخ نخواهلد داد و مسلجد بله واسلطه ایلن ویژگلی منحصلر بله فلرد، بر هر 

مکانلی ممتلاز اسلت. روایتلی از املام صلادق نیلز مؤیلد این مطلب اسلت:
»بلر شلما بلاد رفتلن به مسلاجد ؛ زیلرا مسلاجد خانه هلای خلدا در روی زمیننلد. هر 
کله پلاك و پاکیلزه وارد آنهلا شلود خداونلد او را از گناهانلش پلاك گردانلد و در زمره 
زائلران خلود قلملدادش کنلد. پلس، در مسلاجد نملاز و دعلا بسلیار بگزاریلد.« 2 )ابن 
بابویله، 1376، ص584، ح 440(بنابرایلن معنویلت اصیلل اسلالمی و ارتباط با خدای 

متعلال، یلک اصل اساسلی در نهاد مسلجد اسلت.

1-1.«روش«بهره«گیری«از«فرصت«حضور
اهلل مسلجد بایلد از همله لحظلات حضلور در خانله خلدا، بیشلترین اسلتفاده و بهره 
معنلوی را ببرنلد. للذا پیامبر اکلرم آنها را به انجام سله کار ویژه در مسلجد دعوت 
می کنلد.» هر نشسلتنی در مسلجد لغو و بیهوده اسلت، مگر نشسلتن سله کلس: نماز 
گلزاری کله ]قلرآن[ قرائلت کنلد، کسلی کله ذکر خلدا بگویلد و کسلی که بله دنبال 
دانشلی باشلد.«3 )مجلسلی، 1403ق، ج 3، ص 86، ح 77(این نشلان از طالیی بودن 
همله لحظلات در مسلجدبودن اسلت. بر اسلاس کالم رسلول خلدا تنهلا کاری که 
ارتبلاط و اتصلال بلا خالق را محکم کنلد، ارزش انجام دادن در مسلجد دارد. کار علمی 

للَر فللی بَیِتللِه ثُللمَّ زاَرنللی فللی بَیتللی، أال إّن علللی الَمللُزوِر  1   - فللی التَّللوراهِ َمکتللوٌب أّن بُُیوتِللی فللی األرِض الَمسللاِجُد، َفُطوبللی لَِعبللٍد تََطهَّ

لَمللاِت إلللی الَمسللاِجِد بالنُّللوِر الّسللاِطِع یَللوَم الِقیاَمِه.  للِر الَمّشللائیَن فللی الظُّ َکراَمللَه الزائللِر، أال بَشِّ
للَرُه اهللُ  ِمللن ُذنوبِللِه و ُکِتللَب ِمللن ُزّواِرهِ َفأکِثللُروا  للرا َطهَّ 2   - »علَیُکللم بِإتیللاِن الَمسللاِجِد؛ فإنّهللا بُیللوُت اهللِ  فللی األرِض، و َمللن أتاهللا ُمَتَطهِّ

عاءِ« للالهِ و الدُّ فیهللا ِمللن الصَّ
، أو ِذْکُر اهلل ِ، أو سائٌل عن ِعلٍم.  3   - ُکلُّ ُجلوٍس فی الَمسِجِد لَغٌو إالّ ثالثًَه: قِراءُه ُمَصلٍّ
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در کنلار قرائلت قلرآن و ذکر خدا قرار داده شلده و اهمّیت بسلیار آن جلای تأمل دارد.

1-2.«روش«پرهیز«از«لغو
گلذران وقلت گران بهلا بله سلخنان بیهلوده و بی ثملر، بلا فضلای معنوی مسلجد بلکه 
در مجملوع، بلا سلبک زندگلی اسلالمی در تضلاد اسلت. اجتنلاب از کارهلای بی فایده 
و باطلل، دسلتورالعمل دیگلری بلر پایله اصلل عبلادت و معنویلت مسلجد اسلت. در 
این بلاره حدیثلی از پیامبلر گرامی اسلالم نقل شلده که آن را در تفسلیر آبادکردن 
مسلاجد آوردیلم املا بله جهلت آن کله تناسلب زیادی بلا این بحلث دارد، مجلدد ذکر 
می کنیلم. »پیامبلر خلدا  ل در پاسلخ بله سلؤال ابلوذر از چگونگلی آبلاد کلردن 
مسلاجد ل فرملود: ]بله این گونه کله [در آنها صداها بلند نشلود، به سلخنان و کارهای 
نادرسلت و بیهلوده پرداختله نشلود، در آنهلا خرید و فلروش صورت نگیلرد و تا زمانی 
کله در مسلجد هسلتی از کارهلای لغو و بیهوده دسلت بکش. اگر چنیلن نکنی در روز 
قیاملت نبایلد کسلی جز خلودت را مالمت کنلی.« )طبرسلی، 1370، ج 2، ص 374، 

ج 2661(

1-3.«روش«طهارت
خانله خلدا بایلد هملواره طاهلر و پلاك باشلد به همیلن سلبب حفظ طهارت مسلجد 
از دسلتورات اکیلد احلکام اسلالمی اسلت. »اگلر مکللف ببیند که مسلجدی آللوده به 
نجاسلت شلده واجلب اسلت آن را ازالله کنلد و ایلن وظیفله مخصلوص کلف مسلجد 
نیسلت بلکله شلامل همله اجلزاء آن از زمیلن، دیوارها و سلقفش و حتلی بنابراحتیاط 
شلامل سلمت بیلرون دیوارهایلش می شلود. وجلوب تطهیلر آنچله گفتله شلد کفائی 
اسلت و ایلن تکلیلف اختصلاص بله کسلی که آنهلا را نجلس کلرده نلدارد همچنان که 
ایلن تکلیلف در صلورت املکان تطهیلر فوری اسلت و اگلر انجام ایلن وظیفله نیازمند 
بله دادن ملال باشلد دادن ملال نیلز واجب اسلت و اگر تطهیر مسلجد مسلتلزم کندن 
آن و یلا خلراب کلردن مقداری از سلاختمان آن باشلد جائلز و بلکه واجب اسلت و اگر 
مکللف نجاسلتی را مثلاًل در مسلجد ببینلد و وقت نمازهم رسلیده باشلد واجب اسلت 
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قبلل از نملاز مسلجد را تطهیلر کنلد البتله ایلن صورتلی اسلت کله وقت نماز وسلیع 
 ،باشلد. در مسلاجد فرقلی بیلن آباد و خرابله و متروکه آنهلا نیسلت«.)امام خمینی

1366، ج 1، ص 213(
علالوه بلر آن، مؤمنلان اهلل مسلجد نیلز بلرای حضور در مسلجد بله وضلو و طهارت 
توصیله شلده اند. پیامبلر اکلرم  فرملود: »همانلا خداونلد به سله کس وعلده داده، 
بلدون حسلاب وارد بهشلت شلوند، و هریلک هشلتاد هلزار نفلر را شلفاعت کننلد:1- 
ملؤذن2- املام جماعلت 3- کسلی کله وضلو بگیرد، سلپس به مسلجد رفتله و نماز را 

بله جماعلت بله بخوانلد.«1 )نلوری، بی تلا، ج 1، ص 488(
بهلا دادن بله معنویلت و ایجلاد گرایش هلای الهلی و قدسلی در نوجوانلان و جوانلان، 
بهتریلن و مؤثرتریلن ابلزار تربیتلی اسلت کله می توانلد آنها را بلا جذبه هلای توحیدی 
و لذت هلای معنلوی، از جاذبه هلای پلوچ ملادی و لذت هلای زودگلذر منصلرف کنلد.

سله روش ذکلر شلده در اصلل عبلادت و معنویلت، روش هایلی هسلتند کله تنهلا در 
تربیلت مسلجدمحور می تلوان آنهلا را بدیلن شلکل یافلت. حتلی والدیلن در بهتریلن 
شلرایط تربیتلی یلا بهتریلن مربیلان، منهلای فضلای مسلجد قادر بله چنیلن تربیتی 
نخواهنلد بلود. مسلجد بلا ایجلاد فرصلت ذکلر، قرائلت قلرآن و عللم آملوزی و از همه 
مهم تلر تفکلر و بصیلرت افزایلی، عالی تریلن فرصلت تربیتلی را در اختیار جوانلان قرار 
می دهلد. در تربیلت مسلجدمحور بایلد در ایجلاد این فضا توسلط مربی تالش شلود تا 
نوجلوان ایلن فرصلت را از دسلت ندهلد. للذت و جاذبه ایلن فراگیری، خلود به جذب 
بیشلتر ایلن قشلر کملک خواهد کرد. از سلوی دیگلر، خویشلتن داری و پرهیلز از امور 
لغلو، یعنی سلخن بیهوده، رفتار مغایر با قداسلت مسلجد، تمرینی اسلت بلرای اصالح 
اخلالق و رفتلار نوجوانلان کله بلا تکلرار و تلداوم، برایشلان ملکه و شلاکله شلخصیتی 
می شلود و باالخلره، روش تربیتلی حفلظ طهلارت در مسلجد، نوجلوان را بله طهلارت 
ظاهلر و باطلن دعلوت می کنلد. طهارتلی کله نوجلوان از حضلور در مسلجد کسلب 

می کنلد، ضمانتلی اسلت بلرای داشلتن یلک زندگلی مطهلر و بله دور از آلودگی.

َ َوَعللدَ اَْن یَْدُخلللَ الَْجنَّللَه ثاَلثَللَه نُُفللورٍ بَِغْیللِر ِحسللاٍب َو یَْشللَفَع ُکلَّ واِحللٍد ِمْنُهللْم فللی ثَمانیللَن اَلْفاً،اَلُْمللوذُِّن َو ااْلِمللاُم، َو َرُجللٌل  1   - اِنَّ اهللَّ

لللی فِللی الَْجماَعللٍه. للُأ ثُللمَّ یَْدُخللُل الَْمْسللِجَد َفْیصَّ یََتَوضَّ
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2.«اصل«اجتماع«و«جماعت«
برپایلی نماز جماعت از ابتدای تأسلیس نهاد مسلجد به دسلت رسلول خلدا، یکی 
از ارکان جدایلی ناپذیر مسلجد بوده اسلت. اگلر چه نماز فرادی و انجلام عبادت فردی 
هلم در مسلجد بی مانلع اسلت، اما آن چله کله اصاللت داشلته و دارد، جماعت محوری 
اسلت. پیامبلر خلدا فرمودند: »هلر که برای شلرکت در نماز جماعت به مسلجدی 
رود، بلرای هلر قدملی که برمی دارد هفتاد هزار حسلنه منظور شلود و بله همان اندازه 
درجاتلش بلاال رود و اگلر در آن حلال بمیلرد، خداونلد هفتاد هلزار فرشلته بگمارد که 
در قبلرش بله عیلادت او رونلد و انیس تنهایی او باشلند و تا زمانی که برانگیخته شلود 

برایلش آمرزش طلبند.«1 )مجلسلی،1403ق، 76 / 336 / 1(
اصلل جماعلت، تنهلا در ملورد نملاز جماعلت صلادق نیسلت بلکه بله معنایلی عام تر، 
بله ایلن حقیقلت اشلاره دارد کله همله شلئون اصللی مسلجد و املوری کله در آن 
صلورت می گیلرد، در زملره کارهلای گروهلی و جمعی اسلت. علالوه بر نملاز جماعت 
پنج گانله، کارهایلی ماننلد آملوزش معارف اسلالمی و مسلائل دینی، خطابله و وعظ و 
روشلن گری، تلالش برای رسلیدگی به معیشلت مؤمنان نیازمند و جلسلات مشلورتی 
و تصمیم گیلری، بلا مشلارکت جمعلِی مؤمنلان و اهاللی مسلجد انجلام می گیلرد. بله 

طلور کللی مسلجد جایلگاه گردآملدن و حلقله زدن اعضای جامعه اسلالمی اسلت. 

2-1.«کارکردهای«اجتماع«مؤمنین«در«مسجد
اجتملاع مؤمنلان در مسلجد چنلد بُعد یا چنلد کارکرد مهلم دارد که آنها را بر اسلاس 

منابلع اسلالمی البته بله اختصار بررسلی می کنیم.

1-1-2.«دیدار«با«برادران«ایمانی

همان طلور کله گفتله شلد ِصلرف حضلور در مسلجد و نشسلتن در آن، نتایجلی چون 
درجلات بهشلتی و حسلنات دارد، ِصلرف گردهم آیلی مؤمنیلن و مالقلات بلا یکدیگلر 

َرجللاِت ِمثللُل  1   - »َمللن َمشللی إلللی َمسللِجٍد یَطُلللُب فیللِه الَجماَعللَه کاَن لَللُه بللُکلِّ ُخطللَوهٍ َسللبعوَن ألللَف َحَسللنٍه، و یُرَفللُع لَللُه ِمللن الدَّ

َل اهلل ُ بللِه َسللبعیَن ألللَف َملَللٍک یَُعوُدونَللُه فللی َقبللِرهِ، و یُؤنُِسللونَُه فللی َوحَدتِللِه، و یَسللَتغِفُروَن  ذلللَک، و إن مللاَت و ُهللو علللی ذلللَک وکَّ
لَللُه حّتللی یُبَعللَث.«
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در مسلجد، اثلرات شلگرف و گران سلنگی دارد. املام عللی: »دیلدار بلرادران، گلر 
 چله انلدك باشلند، غنیمت بزرگی اسلت.«1 )کلینلی، 2 / 179 / 16( رسلول خدا
یکلی از ثملرات رفلت و آملد بله مسلجد را، پیداکلردن بلرادران ایمانلی می داننلد که 
در راه خلدا دوسلتی می کننلد. »شلخص مسلجد رو، دسلت کلم یکی از این سله چیز 
نصیبلش می شلود: یلا دعایلی کله بله درگاه خلدا می کنلد و خداونلد بلا آن او را بله 
بهشلت می بلرد، یلا دعایلی که به سلبب آن خداونلد بلالی دنیلا را از او برمی گرداند و 
یلا بلرادری کله بله خاطر خداونلد عّز و جّل به دسلت ملی آورد.«2 )طوسلی، 47 / 57(
دیلدار بلا بلرادران ایمانلی ثملرات ارزش منلد وبی بدیللی دارد کله تعلدادی از آنهلا را 

برمی شلمریم.

1-1-1-2.«شادی«و«آبادانی«دل«ها

 ایلن تجملع مؤمنانله در فضایلی کله معنویلت، اسلاس آن اسلت و هلدف، یلک املر 
متعاللی و بی زنلگار اسلت، کمترین فایلده اش، آرامش روحلی ل روانی برای فرد اسلت. 
پیامبلر خلدا  فرمودنلد: »مؤملن بلا مؤملن آرام می گیرد، چنلان که جگِر تشلنه با 
آِب سلرد.«3 )راونلدی، 100 / 58(احسلاس باهلم بلودن، با جمعی هم هدف و همسلو، 
هماهنلگ و هملراه شلدن، دیلدار چهلره بله چهلره با کسلانی کله در فرهنگ اسلالم، 
باهلم برادرنلد4،) حجلرات / 10(  فلرد را زنلده دل و بلا نشلاط می کند. در بیان رسلول 
اکلرم، دیلدار بلرادران ایمانلی یکلی از سله چیزی اسلت که سلبب شلادی مؤمن 
می شلود: پیامبلر خلدا  ل بله عللی  ل فرمود: »ای علی! مؤمن از سله چیز شلاد 
می شلود: دیلدار بلرادران، افطلار کلردن روزه، و عبلادت آخر شلب.«5 )مجلسلی، 74 / 
353 / 22(و در روایتلی از املام عللی  آملده اسلت: »دیلداِر نیلکان، مایله آبادانلی 
دل اسلت.«6 )مجلسلی، 77 / 208/ 1( از ویژگی هلای جوانلی، نشلاط و شلادابی و 

1   - »لِقاُء اإلخواِن َمغَنٌم َجِسیٌم و إن َقلُّوا.« 

2   - ال یَرِجللُع صاِحللُب الَمسللِجِد بِأَقلللَّ ِمللن إحللَدی ثللالٍث: إّمللا ُدعللاءٍ یَدُعللو بللِه یُدِخُلللُه اهللُ  بللِه الَجنَّللَه، و إّمللا ُدعللاءٍ یَدُعللو بللِه لَِیصللِرَف 

اهللُ  بللهِ َعنللُه بَللالَء الدنیللا، و إّمللا أٍخ یَسللَتِفیُدُه فللی اهللِ  عللّز و جللّل.
مآِن إلَی الماءِ الباِرِد. 3   - إّن المؤمَن لََیْسُکُن إلَی المؤمِن کما یَْسُکُن قلُب الظَّ

4   - »انما المؤمنون اخوه« . 

ُد ِمن آِخِر اللَّیِل.«  یاِم، و التََّهجُّ ، ثالُث َفرحاٍت لِلُمؤِمِن: لَِقی اإلخواِن، و اإلفطاُر ِمن الصِّ 5   - »یا َعلِیُّ

6   -: »لِقاُء أهِل الَخیِر الَقلِب.«
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مطالبله شلادی اسلت. جماعت محلوری در مسلاجد و اجتماع گروه های سلنی مختلف 
در فضایلی مطبلوع و معنوی، پاسلخ مناسلبی اسلت بله این نیلاز نوجوانلان و جوانان. 
یافتلن همسلاالن مؤملن و ارتباطی سلالم با آنان در مسلجد، یکلی از مهم ترین و البته 
آسلیب پذیرترین نیازهلای دوران نوجوانلی را بله خوبی برطرف می کند. نقش مسلجد 
و بله ویلژه املام جماعلت و بزرگان، در این خصلوص جدی و حیاتی اسلت. باید عوامل 
ایجلاد نشلاط معنلوی و ظاهلری ایلن قشلر را، در مسلجد فراهم کلرده و موانلع آن را 
رفلع سلازند و تحملل وظرفیلت مجموعه مسلجد را برای حضلور نوجوانان بلاال ببرند.

2-1-1-2.«رویش«محبت

محبلت در مناسلبات افلراد جامعه اسلالمی حلرف اول را می زنلد. کاربلرد واژه برادری 
بلرای بیلان ایلن روابلط، نشلان دهنلده جایلگاه ویژه محبلت اسلت. یکلی از کارهایی 
کله محبلت و ملودت را افلزون می کند، دیلدار و مالقات بلا یکدیگر اسلت. پیامبر خدا 

 فرمودنلد: دیلد و بازدیلد بلذر محّبت را می رویانلد.1 )مجلسلی، 74 / 355 / 36(

»3-1-1-2.«زنده«نگه«داشتن«احادیث««اهل«بیت

دیلدار و زیلارت مؤمنلان، کله یکلی از ثملرات حضلور جماعلت مسللمین در مسلجد 
  اسلت، موجلب احیلای یلاد و نلام و فرهنلگ متعاللی اهل بیلت عصملت و طهارت
می شلود. املام صلادق فرمودنلد: دیلد و بازدیلد کنیلد که دیلدار شلما از یکدیگر 
موجلب زنلده شلدن دل هلای شلما و یلاد کلرد احادیلث ملا می شلود و احادیلث ملا 
شلما را بله هلم مهربلان می کنلد. اگلر بله آنها عملل کنیلد، کملال و نجلات می یابید 
و اگلر رهایشلان کنیلد، گملراه و هلالك می شلوید . پلس بله احادیلث ملا عملل کنید 
کله در ایلن صلورت ملن ضاملن نجلات شلما هسلتم.2  )کلینلی، 2 / 186 / 2(در این 
فرمایلش حضلرت صلادق بله دیدار و دیلد و بازدیلد، امر می کننلد- تَلزاَوُروا- این 
صیغله املر، خلود حکایلت از اهمّیلت مسلئله دارد. سلپس دو نتیجله را بر ایلن دیدار 

َه.« 1   - »الزِّیاَرُه تُنِبُت الَمَودَّ

للُف بعَضُکللم َعلللی بعللٍض، فللإن أَخذتُللم بهللا  2   - تَللزاَوُروا فللإّن فللی زِیاَرتُِکللم إْحیللاًء لُِقلوبُِکللم، و ِذکللرا ألحاِدیِثنللا، و أحاِدیُثنللا تَُعطِّ

َرَشللدتُم و نََجوتُللم، و إن تََرکُتُموهللا َضلَلُتللم و َهلَکُتللم، َفُخللُذوا بهللا و أنللا بَِنجاتُِکللم َزِعیللٌم.
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مترتلب می داننلد: زنلده شلدن دل ها و ذکلر احادیث اهلل بیت . ذکلر احادیث نیز 
نتیجه ای در بردارد و آن مهربان شلدن مؤمنان نسلبت به یکدیگر اسلت. و سلرانجام، 
مقصلد نهایلی یعنلی سلعادت و نجلات، بلا عملل بله احادیث ائمله معصومیلن  به 

دسلت می آیلد.
نکتله قابلل تأملل این اسلت کله این مسلیر اشلاره شلده در روایت، بلا دیدار بلرادران 
ایمانلی آغلاز می شلود و این مسلئله، ارتبلاط تنگاتنگی نیلز با اصل عبلادت و معنویت 
نهلاد مسلجد دارد. زیلرا نجلات و رسلتگاری انسلان که در گلرو اتصال به معبلود یگانه 
اسلت، از هیلچ راهلی غیلر از مسلیر اولیلای معصلوم خلدا امکان پذیلر نیسلت. »ملن 
اراد اهلل بلدأ بکلم و ملن وّحلده قبلل عنکلم و ملن قصلده توّجله بکلم«1 هرکله خدا را 
اراده کنلد، از شلما شلروع کنلد و هلر کس خلدا را به یگانگی شلناخت، از تعلیم شلما 

پذیرفلت و هرکلس خلدا را طللب کلرد، از راه توجله به شلما طللب کرد.

2-1-2.«هم«افزایی«فکر«و«اندیشه
 یکلی دیگلر از ثملرات اجتملاع و گردآملدن مؤمنان در مسلجد، هم افزایی اندیشله ها 
و عقل هاسلت. ُشلور و مشلورتی کله قرآن بلر آن تأکیلد می کند،2 در مسلجد می تواند 
بله شلکلی ایلده آل صلورت بگیرد. زیلرا مؤمنانی که در مسلجد حاضر می شلوند، از هر 
قشلر و لبلاس و شلخصیتی هسلتند و تخّصص هلای گوناگونلی دارنلد. از عاللم دیلن و 
آگاه بله منابلع دینلی تلا متخّصصین فنلی و پزشلکی، و افرادی بلا مهارت های مختلف 
زندگلی. اشلخاص مسلن و دنیلا دیلده، تلا جوانان پرانلرژی و بله اصطالح املروزی. از 
سلوی دیگلر، جماعتلی کله در این خانله خلدا گردآمده اند، نسلبت به بلرادران ایمانی 
خلود دلسلوزند و غالبلاً منافلع دیگران را بر خلود ترجیلح می دهنلد. امیرالمؤمنین به 
کمیلل فرملود: ای کمیلل! مؤمنان با هلم برادرند و برای برادر چیزی مقلّدم تر از برادر 
نیسلت.3 )مجلسلی، 77 / 269 / 1(پس جمع مشلورتی با مؤمنان مسلجدی، می تواند 

1   - زیارت جامعه ی کبیره.

2   - »و شللاورهم فللی األمللر.« و در کارهللا بللا آنللان مشللورت کللن. )آل عمللران، 159(/ »و أمرهللم شللوری بینهللم« و کارهایشللان بلله 

صللورت مشللورت در میللان آنهاسللت. )شللوری، 38(.
3   - »یا ُکَمیُل، المؤمنوَن إْخَوٌه، و ال شیَء آثََر عنَد ُکلِّ أٍخ ِمن أخیِه.«
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 بسلیار غنلی و راه گشلا باشلد. ضملن این کله در روایتلی از حضلرت جواداألئمله
بلاروری و شلکوفایی عقلل، بله عنوان یکلی از نتایج دیدار بلا برادران ایمانی برشلمرده 
می شلود: »مالقلات بلا بلرادران، موجلب رفع دلتنگی و سلبب بلاروری عقل می شلود، 

هلر چنلد اندك و کوتلاه باشلد.«1)کلینی، ج 2، ص 353(
 ایلن ظرفیلت مغتنلِم مسلجد، می توانلد نمود و جلوه بسلیار مثبتلی در نهلاد خانواده 
داشلته باشلد. رفلع نیازهلای مشلاوره ای بلرای حلل اختالفلات، در مسلجد بله خوبی 
می توانلد محقلق شلود. طبیعلی اسلت املام جماعلت بله تنهایی قلادر به پاسلخگویی 
نخواهلد بلود و ضلروری اسلت واحدهای مشلاوره ای منظلم و کارآملدی در موضوعات 
مبتلال بله ملردم، مثلل مشلاوره تربیتلی، مشلاوره تحصیللی، مشلاوره ازدواج و حتلی 

مشلاوره های اقتصلادی تشلکیل شلود. 
ظرفیلت مهلم دیگلری کله نهاد مسلجد بلرای اجرایی نملودن روش هم افزایلی فکری 
دارد، اندیشله پویلا و نوآورانله نوجوانلان و جوانلان اسلت. مسلجد بسلتر امنلی اسلت 
بلرای بلروز اسلتعدادهای فکلری نوجلوان که از سلوی دیگر، خلود، بهره هلای فراوانی 
هلم می بلرد. کملک به بلروز این اسلتعداد، بله تکاملل شلخصیتی نوجوان نیلز کمک 
شلایانی می کنلد و روح امیلد را بلرای سلاختن آینلده روشلن در آنها می دملد. یکی از 
راه هلای تحقلق ایلن املر، تأسلیس اتلاق فکلر جوان در مسلاجد اسلت تا بلا حمایت و 

هدایلت جمعلی از فرهیختلگان مسلجدی، از ایلن ظرفیت طالیی اسلتفاده شلود.

2-1-3.«تعاون«در«بّر«و«تقوا
علالوه بلر هم افزایلی فکری و مشلورت، هملکاری و مسلاعدت عملی مؤمنیلن در امور 
خیلر از آثلار و بلرکات حضلور در مسلجد و شلرکت در نملاز جماعت اسلت. »تعاون« 
کله در لفلظ خلود )بلاب مفاعله( مفهلوم هملکاری دوجانبه را مسلتتر دارد، بی شلک 
محتلاج حضلور جماعلت اسلت و در محیط انفلرادی محقق نمی شلود. تعلاون واژه ای 

قرآنلی اسلت. قلرآن تعلاون را در دو جهلت تعریلف می کند:
 اول تعلاون در بلّر و تقلوا. کله بله آن املر و سلفارش می کنلد: »و تعاونلوا عللی البلّر و 

1   - »ُماَلَقاُه اإْلِْخَواِن نُْشَرٌه َو تَلِْقیُح الَْعْقِل َو إِْن َکاَن نَْزراً َقلِیاًل.«
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التقلوی« و )هملواره( در راه نیکلی و پرهیلزکاری بلا هلم تعلاون کنید.)مائده/2(
دوم تعلاون در گنلاه و تعلّدی کله از آن نهلی می کنلد: »و ال تعاونلوا عللی اإلثلم و 

العلدوان« و )هرگلز( در راه گنلاه و تعلّدی هملکاری ننمایید.)مائلده / 2(
اهاللی مسلجد می تواننلد در رعایلت تقلوا و حفلظ حلدود الهلی، یاری گلر همدیگلر 
باشلند. در کنلار انسلانهای باتقوا نشسلتن و معاشلرت با آنلان ، آگاه یا ناخلودآگاه، فرد 

را بله حفلظ حریلم و حلدود تشلویق می کند. 
املام رضلا در روایتی فلسلفه نماز جماعت و سلپس آثلار آن را برمی شلمرند که از 
جملله آنهلا، تعاون مؤمنلان در امور خیر و پیشلگیری از معاصی اسلت: »نماز جماعت 
از آن رو وضلع شلده اسلت تلا اخلالص و توحیلد و اسلالم و عبلادت خداوند آشلکار و 
هویلدا باشلند و شلهرت یابنلد؛ زیلرا اظهار ایلن امور، حّجتی اسلت برای خلدای یگانه 
بلر مردملان شلرق و غلرب عاللم؛ و نیلز، تلا منافلق و سلبک شلمارنده ]نملاز و دین[ 
آنچله را اقلرار کلرده و پذیرفتله اسلت به جای آوَرد و اسلالم ]خلود[ را هویدا سلازد و 
بلر آن مواظبلت نمایلد، و نیلز تلا شلهادت دادن های مردم به مسللمان بلودن یکدیگر، 
روا و ممکلن باشلد. علالوه بلر این هلا، نملاِز جماعلت موجب کملک کردن بله یکدیگر 
در راه نیکلی و تقلوا و باز داشلتن از بسلیاری از معاصی خداوند عّز و جّل اسلت.«1)حر 

عامللی،5 / 372 / 9(
نهلاد مسلجد که یکلی از پایگاه های اجتماعِی مسللمین اسلت، یک فرصلت و ظرفیت 
مغتنلم اسلت بلرای مشلارکت اعضلای جامعه اسلالمی در حلل مشلکالت اجتماعی و 
 نیلز در دخاللت بجلا و مشلروع در املور سیاسلی- حکومتلی. از نظر املام خمینی
»ایلن مسلجدالحرام و مسلاجد دیگلر در زملان رسلول اکلرم مرکلز جنگ هلا و 
سیاسلت ها و مرکلز املور اجتماعلی و سیاسلی بلوده؛ این طور نبوده اسلت در مسلجد 
پیامبلر، هملان مسلائل عبلادی نماز و روزه باشلد، مسلائل سیاسلی اش بیش تلر بوده. 
اسلالم می خواهلد که ملردم آگاهانه بلرای مصالح مسللمین در آن جا فعالیلت کنند.« 

1   - »إنّمللا ُجِعلَللِت الَجماَعللُه لَِئللاّل یکللوَن اإلخللالُص و التَّوحیللُد و اإلسللالُم و الِعبللاَدُه هللِ  إالّ ظاِهللرا َمکشللوفا َمشللهورا؛ ألنَّ فللی إظهللاِرِه 

للرِق و الَغللرِب هلل َِوحللَدُه، و لَِیکللوَن الُمنافِللُق و الُمسللَتِخفُّ ُمَؤدِّیللا لِمللا أَقللرَّ بللِه یُظِهللُر اإلسللالَم و الُمراَقَبللَه، و  ُحّجللًه علللی أهللِل الشَّ
لَِیُکللوَن َشللهاداُت النللاِس باإلسللالِم بعِضِهللم لَِبعللٍض جائللَزًه ُممِکَنللًه، َمللع مللا فیللِه ِمللَن الُمسللاَعَدهِ علللی الِبللرِّ و التَّقللوی، و الزَّجللِر عللن 

 ». کثیللٍر ِمللن َمعاِصللی اهلل ِ َعللزَّ و جلللَّ
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)املام خمینلی، 137، ج 18، 67(
تعلاون در بلّر و تقلوا، یکلی از بهتریلن شلرایط تربیتلی را فراهلم می کنلد تلا انلرژی 
فلراوان نوجوانلی در خدملت اهداف عالی انسلانی و اسلالمی قرار گیرد. شلور و حرارت 
نوجلوان، بله دنبلال عرصه ای بلرای ظهور اسلت و همین ویژگی، دسلت فرصت طلبان 
را بله نعملت بی نظیلر جوانلی دراز می کنلد. مسلجد بلا سلاماندهی کارهلای جمعلِی 
مفیلد و ضلروری در حیطه هلای اجتماعلی و سیاسلی، بلا لحلاظ توانایی هلای سلنین 

مختللف حتلی کلودکان نقلش بی بدیللی در این خصلوص دارد.
 بیشلتر آثاری که حاصل از اجتماع مسللمین در مسلجد اسلت، در صدر اسلالم یعنی 
در اولیلن مسلاجد هلم مصادیلق تامی داشلته اسلت. بیشلتر املور اجتماعی ملردم در 
مسلجد رتق و فتق می شلده اسلت. آموزش مسلائل دین و تبیین آیات وحی، مسلائل 
مدیریلت جامعله اسلالمی توسلط پیامبلر اکلرم در مسلجد بله انجلام می رسلیده 

اسلت کله پرداختلن تفصیللی به آنهلا، خارج از موضوع نوشلتار ماسلت.

2-2.«روش«های«مبتنی«بر«اصل«اجتماع«و«جماعت
دسلتورالعمل هایی کله مربلوط به حضلور در جمع مؤمنان در مسلجد، چه هنلگام نماز 
جماعت چه در سلایر اوقات وارد شلده اسلت، همه در شلمار روش های تربیتی اسلالمی 

هسلتند. تعلدادی از روش هلای خاص مسلجد در بعلد جماعت بدین تربیت اسلت:

1-2-2.«روش«رعایت«حال«ضعیفان«

املام عللی در نامله خلود بله اشلتر نوشلت: »و چلون بلرای مردم بله اماملت نماز 
ایسلتادی، نله چنلدان بلا طلول و تفصیلل برگلزار کلن کله ملردم از نملاز جماعلت 
خسلته و گریلزان شلوند و نله ]با فرو گلذاردن واجبلات و آدابلش[ آن را ضایع گردان؛ 
زیلرا در میلان کسلانی کله بلا تو نملاز می خواننلد، افلراد بیملار و گرفتار نیز هسلتند. 
هنگاملی کله رسلول خلدا ملرا بله یمن فرسلتاد از ایشلان پرسلیدم کله چگونه با 
آنهلا نملاز بگلزارم؟ فرملود: هم چون ناتوان تریلن آنان نماز بگلزار، و با مؤمنلان مهربان 
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باش.«1)نهج البالغله، نامله 53(
ایلن روش در جلذب کلودکان و نوجوانلان بله مسلجد و حفلظ ارتباط آنان با مسلجد، 
بسلیار مؤثلر اسلت. اگرچله نوجلوان بلا انلرژی سرشلارش، قاعدتلاً در زملره ضعیفلان 
محسلوب نمی شلود املا روحیله خاص او در این سلنین، سلبب می شلود کله برگزاری 

نملاز بله صورتلی مختصلر و کوتلاه، او را در مسلجد پایدارتر نگله دارد.

2-2-2.«روش«نظم«و«ترتیب«در«صفوف«جماعت

یکلی از جلوه هلای وحلدت مسللمانان کله بلرای هلر ناظلر و شلاهدی جذبله خاص و 
دوست داشلتنی دارد، صفلوف منظلم و فشلرده مسللمانان در نمازهای جماعت اسلت، 
ایلن جللوه حتلی برای غیر مسللمانان هلم جذبه خاصلی دارد، و یکلی از عوامل جلب 

دیگلران بله اسلالم همین شلکوه عظملت، ترتیب و ترکیب مسللمانان اسلت. 
با کمال تأسلف باید گفت که این موضوع مهم آن چنان که باید در مسلاجد ما رعایت 
 نمی شلود و ملردم بله نظلم و ترتیب علادت نکرده انلد؛ در صورتی کله پیامبر اکرم
شلخصاً پیلش از نملاز صف هلا را منظلم می کردنلد و توصیه هلا و دسلتورالعمل های 
فلراوان بلرای رعایلت این موضلوع مهم صلادر می فرمودنلد. )ابوالقاسلمی، 1378( ابن 
مسلعود می گویلد: پیامبلر اکلرم بلا دسلتان مبارکشلان، شلانه های ملا را در نملاز 
منظلم می کردنلد و می فرمودنلد: »مرتلب بایسلتید، پراکنلده نباشلید، چلون در میان 
قلب هلا و دل هلای شلما پراکندگلی ایجاد می شلود.«2 )نلوری، 12 / 507 / 6(در جای 
دیگلر می فرماینلد: »صف هلای خلود را منظلم کنیلد و شلانه های خلود را در کنار هم 

قلرار دهیلد، تلا اینکه شلیطان بین شلما رخنه نکنلد.«3   )نلوری، 12 / 507 / 6(
از املام عللی روایلت شلده اسلت کله فرموده انلد: »خألهلای میلان صف هلا را پلر 
کنیلد. ایلن کار بایلد از صلف اول شلروع شلود و صف هلا به ترتیلب تکمیل شلوند، که 
ایلن گونله ایسلتادن در نماز، نلزد پیامبلر گرامیتان محبوبتر اسلت. صف هلا را تکمیل 

1   - و إذا ُقمللَت فللی صالتِللَک للنللاِس فللال تَُکونَللنَّ ُمَنفِّللرا و ال ُمَضیِّعللا؛ فللإّن فللی النللاِس َمللن بللِه الِعلَّللُه و لَللُه الحاَجللُه، و قللد َسللألُت 

َهنللی إلللی الَیَمللِن: کیللَف اَُصلِّللی بِِهللم ؟ فقللاَل: َصلللِّ بهللم َکصللالهِ أضَعِفِهللم و ُکللن  رسللوَل اهلل ِ صلللی اهلل علیلله و آللله حیللَن َوجَّ
بِالُمؤِمِنیللَن َرحیمللا.

2   - »استووا، و ال تختلفوا، فتختلف قلوبکم .«

3   - »سووا صفوفکم، و حاذوابین مناکبکم، لئال یستحوذ علیکم  الشیطان.« 
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کنیلد، بدانیلد کله خداونلد و فرشلتگان بلر کسلانی کله صف هلای نملاز جماعلت را 
تکمیلل و منظلم می کننلد درود می فرسلتند. «1 )نلوری، 6 / 505 / 6(

در چنلد حدیلث وحلدت صفلوف بلا وحلدت قللوب هم سلنگ و همراه دانسلته شلده 
اسلت. )حلر عامللی، بلاب 70، ح 7 و 9 و 10( ایلن مسلئله حکایت از رازهلای پنهان و 
فلسلفه نملاز جماعلت دارد چون وحلدت قلوب بزرگ تریلن نیاز انسان هاسلت. یکی از 
عوامللی کله می توانلد وحدت آفرین باشلد، عمل به احکام و دسلتورالعمل های اسلالم 
و توصیه هلای مکلرر مبنلی بلر حضور در جماعلت مسللمانان و اقامه نملاز جماعت به 

شلکل صحیح و درسلت آن اسلت. )ابوالقاسمی، 1378(
حاللت صف هلای منظلم و متراکلم، علالوه بلر زیبایلی و شلکوهی کله دارد، روحیله 
اقتلدار و هماهنگلی را در نمازگلزاران بله ویلژه نوجوانان تقویت می کنلد. ضمن این که 
ایلن روش تربیتلی در مسلجد، کلودك و نوجلوان را بلرای نظلم در املور فلردی نیلز 

ترغیلب می نمایلد. 

3-2-2.«روش«رعایت«آداب«معاشرت

حضلور در هلر جمعلی، رعایلت یک سلری از آداب اجتماعلی را اقتضلا می کند. اسلالم 
بسلته کامللی از آداب معاشلرت و ظرایلف ارتباطلات انسلانی را ارائله می کنلد. نلکات 
دقیقلی کله در اخلالق اجتماعی رسلول خدا و اهلل بیت عصمت  بدان اشلاره 
شلده، هلر یلک حکمت های آشلکار و نهفتله بسلیار دارنلد و در تربیت انسلان متعالی 
مؤثرنلد. آراسلتگی ظاهلری و خوشلبو بودن، یکلی از آدابی اسلت که بلرای حضور در 
مسلجد، بله طلور ویلژه به آن تأکید شلده اسلت. پیامبر خلدا فرمود: »هلر که این 
سلبزی بدبلو )سلیر( را بخورد به مسلجد ملا نزدیک نشلود، اّما اگر کسلی آن را بخورد 

وللی به مسلجد نیاید اشلکالی نلدارد.« )مجلسلی، 84 / 9 / 83(
ایلن روش تربیتلی، روش هلا و دسلتورالعمل های جزئی تلر فراوانلی دارد کله همله 
ذیلل آداب معاشلرت بلا ملردم چله آداب کالملی چله آداب ظاهلری و رفتلاری قلرار 

1   - »سللدوا فللرج الصفللوف، مللن اسللتطاع ان یتللم الصللف االول و الللذی یلیلله، فلیفعللل، فللان ذالکللم احللب الللی نبیکللم، واتمللوا 

الصفللوف، فللان اهلل و مالئکتلله یصلللون علللی الذیللن یتمللون الصفللوف . «
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می گیرنلد. تبلیلغ ایلن نلکات رفتلاری، بله خصلوص تبلیلغ غیلر زبانلی و عمللی، آثار 
تربیتلی عمیلق و مانلدگاری بلر کلودکان و نوجوانلان دارد. رعایت این نلکات به ظاهر 
سلاده، شلخصیتی محبلوب و جلذاب از انسلان می سلازد کله در جلذب و تأثیرگذاری 

مثبلت بلر نوجوانان بسلیار نقلش دارد. 

3.«اصل«امام«محوری
گفتله شلد کله یکلی از مصادیلق کارهلای جمعلی در مسلجد و شلاید محوری تریلن 
و مهم تریلن آنهلا، نملاز جماعلت اسلت. دو رکلن اساسلی نملاز جماعلت، املام اسلت 
و مأملوم. تبعّیلت کاملل از املام در همله افعلال نملاز، بلر مأملوم واجلب اسلت. اقتدا 
کلردن بله اماملی که حائز شلرایط اسلت، درسلی اسلت کله مأملوم از نملاز جماعت، 
بلرای زندگلی خلود برمی گیلرد. علالوه بر نملاز، معملوالً مدیریت سلایر امور مسلجد، 
زیلر نظلر هملان امام اسلت و اهالی مسلجد، بلاز در کارها تابع کسلی خواهنلد بود که 

معیارهلای اسلالمی را بلرای اماملت جماعت داراسلت. 
تبعّیلت از املام جماعلت، تمریلن والیت مداری اسلت. والیلت که به فرملوده اهل بیت 
عصملت  از پایه هلای اصلِی بنای اسلالم اسلت و اطاعلت از آن بر مسللمین واجب، 

در نهلاد مسلجد در سلطحی پایین تلر و در نمونله ای کوچک تر به ظهور می رسلد. 
نکتله دیگلر آن اسلت کله از توصیه هایلی کله بله طلور دقیلق در اسلالم بله املام 
جماعلت می شلود، نقلِش محلوری و مهلم اماملت جماعت روشلن می گلردد. حضرت 
امیرالمؤمنیلن در سلفارش بله محّمد بن ابلی بکر هنگام گملاردن او به فرمانداری 
مصرنوشلت: »بله نملازت بنگلر کله چگونه اسلت ؛ زیرا تو املام ]جماعت[ ملردم خود 
هسلتی. ]سلزاوار اسلت[ کله نملاز را کامل به جلای آوری و سلبک و ناقلص برگزارش 
نکنلی؛ زیلرا هلر پیش نملازی کله بلرای مردملی نملاز گلزاَرد و در نملاز آنهلا کلم و 
کاسلتی باشلد، گناهلش بله گردن اوسلت و از نملاز آنها چیلزی کم نمی شلود. نماز را 
کاملل بله جلای آر و بلر آن مراقبلت نملا، تا تو نیلز همانند پلاداش همه آنها را داشلته 

باشلی و ایلن ]پلاداش تو[ چیلزی از ثلواب آنهلا نمی کاهد.1)طوسلی، 29 / 31(

1   - فللی وصّیِتللِه لِمحّمللِد بللِن أبللی بکللٍر حیللَن َوالُّه ِمصللَر ل: َو انُظللْر إلللی صالتِللَک کیللَف ِهللی فإنّللَک إمللاٌم لَِقوِمللَک )یَنَبِغللی لللَک( 
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3-1.«روش«دّقت«در«انتخاب«امام«اصلح«
شایسلتگی های املام جماعلت تأثیلر فلوق العلاده ای بلر مأمومیلن دارد. تأکید اسلالم 
همیشله بلر انتخلاب اصلح اسلت و تا وقتلی با معیارهای دقیق اسلالمی، و نه براسلاس 
سلالیق شلخصی، گزینله بهتلری برای انتخلاب وجلود دارد، دین اجازه انتخاب سلطح 
پایین تلر را نمی دهلد. للذا در خصلوص انتخلاب املام جماعت کله نمونه و جللوه ای از 

امامت مسللمین اسلت، هشلدارهای اکیلدی در بیانلات ائمه معصوم وجلود دارد.
 املام صلادق از پلدران بزگلوارش نقلل می کند که پیامبلر فرمودنلد: » امامان 
قافلله سلاالران، راهنمایلان شلما بله سلوی خداوند هسلتند بنابرایلن دّقلت کنید که 
چله کسلی می خواهلد راهبلری شلما را در دیلن و نمازتلان عهلده دار باشلد.«1 )حلر 

عامللی، ج 5، بلاب 26، ح 4(
پیامبلر اکلرم فرملود:» اگلر دوسلت داریلد نملاز شلما خلوب و بی آالیلش باشلد 
بکوشلید بهتریلن فلرد را بله اماملت برگزینید.«2)حلر عامللی، ج 5، بلاب 11، ح 7(

 املام صلادق در پاسلخ بله ایلن سلؤال کله چله کسلی بلرای اماملت جماعلت 
شایسلته تر اسلت از قلول رسلول خلدا فرملود: »پیش نملازی ملردم را کسلی بله 
عهلده گیلرد کله قاری تلر )قلرآن خلوان تلر یلا قرائتلش بهتلر( باشلد؛ اگلر در قرائت 
یکسلان بودنلد آن کله در هجلرت مقدمتلر اسلت، پیش نملاز شلود و اگلر در هجلرت 
نیلز یکسلان بودند آنکه سلّنش بیشلتر اسلت به عهلده گیلرد ؛ اگر هم سلن بودند. آن 
کله بله سلّنت داناتلر و در دیلن فقیه تر اسلت، اماملت کند. هیلچ یک از شلما در خانه 
کسلی بلر صاحلب خانه مقّدم ]در پیشلنمازی[ نشلود و نه بر صاحب نفلوذی در قلمرو 

نفوذش.«3)کلینلی، 3 / 376 / ح 1(
فلردی از املام دهلم سلؤال کلرد: آیلا می توانم به کسلی اقتلدا کنم که نسلبت به 
او شلناخت نلدارم؟ املام، پاسلخ دادنلد. »نملاز نخلوان، مگلر پشلت سلر کسلی که به 

هللا و ال تَُخفَِّفهللا، َفلَیللَس ِمللن إمللاٍم یَُصلِّللی بَِقللوٍم یَکللوُن فللی صالتِِهللم نُقصللاٌن إالّ کاَن علَیللِه، ال یَنُقللُص ِمللن صالتِِهللم َشللیٌء، و  أن تُِتمَّ
ْمهللا و تََحفَّللْظ فیهللا یَُکللن لللَک ِمثللَل اُُجورِِهللم و ال یَنُقللُص ذلللَک ِمللن أجِرِهللم َشللیئا. تَمِّ

1   - »ائمتکم وافدکم الی اهلل فانظر وا من توفدون فی دینکم و صالتکم. «

2   - »ان سرکم ان تزکوا صالتکم فقدموا خیارکم. «

ُم الَقللوَم أقَرؤُهللم لِلقللرآِن، فللإن کانُللوا فللی  للن أَحللقُّ أن یَللؤمَّ ل: إنَّ رسللوَل اهلل ِ صلللی اهلل علیلله و آللله قللاَل: یََتَقللدَّ 3   - لَّمللا ُسللئَل َعمَّ

للنَِّه  للنِّ َسللواًء َفلَیؤمَُّهللم أعلَُمُهم بِالسُّ الِقللراَءهِ َسللواًء َفأقَدُمُهللم ِهجللَرًه، فللإن کانُللوا فللی الِهجللَرهِ َسللواًء َفأکَبُرُهللم ِسللّنا، فللإن کانللوا فِللی السِّ
ُجللَل فللی َمنِزلِللِه، و ال صاِحللَب )الل(ُسلللطاِن فللی ُسلللطانِِه. َمللنَّ أَحُدُکللُم الرَّ یللِن، و ال یََتَقدَّ و أفَقُهُهللم فِللی الدِّ
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دیلن او اعتملاد داشلته باشلی.«1 )حر عامللی، ج 5، بلاب 12، ح 1(

3-2.«روش«شناخت«و«رعایت«حق«امام«
املام سلجاد فرمودنلد: »حلق پیش نملاز این اسلت که بدانلی چه مسلئولیت های 
بزرگلی را بله خاطلر تلو تحملل کلرده اسلت. او کاروان داری میلان تلو و خداونلد و 
نماینلده و سلخن گویی اسلت کله از سلوی تلو سلخن می گوید، بلرای تو دعلا می کند 
و خواهلش می نمایلد، در صورتلی کله تلو نله از جانلب او سلخن می گویلی و نله دعلا 
می کنلی، نله تقاضایلی را مطلرح می سلازی! اگلر او بلا مشلکلی مواجله شلد و گناهی 
کلرد بلا او شلریک نیسلتی وللی اگلر کوتاهلی و کلم توجهی از او سلر زنلد گناهش به 
گردن اوسلت. تو در قبال عملکرد او مسلئول نیسلتی ولی او مسلئولیت تو را پذیرفته 
و خلود را آملاج بالیلت قلرار داده و نملازش را سلپر نملاز تلو کرده اسلت، پس قدرش 

را بلدان و حقلوق او را رعایلت کن. «2)حرانلی، 1404، 266(

3-3.«روش«تبعّیت«کامل«از«امام
همان گونله کله نملاز، مجموعله ای از آداب، اذکار، مقّدمات، موّخرات و شلرایط خاصی 
اسلت کله انسلان را به عبودیّلت راهنمایلی می کند و در واقع دانشلگاهی بلرای تعلیم 
و تربیلت اسلت، نملاز جماعلت نیز چنین اسلت؛ چلون راه و رسلم زندگلی، حضور در 
جامعله، رفتلار با بلرادران دینی، رابطله امام و مأملوم و... نیز طی آن آموخته می شلود 
و مؤمنلان درس تبعّیلت از املام و در یلک صلف و کنلار هم بلودن را تمریلن می کنند 
درسلت همانند سلربازان کله با انجلام دادن عملّیاتی چون رژه، پوشلیدن لباس متحد 
و فلرم خلاص و سلایر حرکت هلا و برنامه هلا در عملل نظلم پذیلری، تبعّیلت، سلسلله 
مراتلب و... را تمریلن می کننلد. پیامبلر اکلرم فرملود: »املام، املام شلده اسلت تا 

1   - »ال تصل االخلف من تثق بدینه. «

ِّللَک َو تََکلَّللَم  ِ َو الِْوَفللاَدَه إِلَللی َرب للَفاَرَه فِیَمللا بَْیَنللَک َو بَْیللَن اهللَّ َّللُه َقللْد تََقلَّللَد السِّ 2   - »َو أَمَّللا َحللقُّ إَِماِمللَک فِللی َصاَلتِللَک َفللأَْن تَْعلَللَم أَن

ِ َو  َعْنللَک َو لَللْم تََتَکلَّللْم َعْنللُه َو َدَعللا لَللَک َو لَللْم تَللْدُع لَللهُ  »5« َو َطلَللَب فِیللَک َو لَللْم تَْطُلللْب فِیللِه َو َکَفللاَك َهللمَّ الَْمَقللاِم بَْیللَن یَللَدِی اهللَّ
الُْمَسللاَءلَِه لَللُه فِیللَک َو لَللْم تَْکِفللِه َذلِللَک َفللإِْن َکاَن فِللی َشللیْ ءٍ ِمللْن َذلِللَک تَْقِصیللٌر َکاَن بِللِه ُدونَللَک َو إِْن َکاَن آثِمللاً لَللْم تَُکللْن َشللِریَکُه فِیللِه 

َو لَللمْ  یَُکللْن لَللُه َعلَْیللَک َفْضللٌل َفَوَقللی نَْفَسللَک بَِنْفِسللِه َو َوَقللی َصاَلتَللَک بَِصاَلتِللِه َفَتْشللُکَر لَللُه َعلَللی َذلِللک. «
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مأموملان از او پیلروی و بله دنبلال او حرکلت کننلد.«1 )فیض کاشلانی، ج 2، ص 10(
  بنابرایلن در تماملی حلرکات و سلکنات بایلد پشلت سلر املام بلود. پیامبلر اکرم
فرمودنلد: »نمازگلزاران در صفوف جماعت سله دسلته اند: دسلته اول کسلانی که نماز 
آنهلا بلا اشلکال مواجه اسلت. دوم: کسلانی که فقط ثلواب و بهره یک نملاز نصیب آنها 
می شلود. سلوم: کسلانی که بله انلدازه هر رکعت ثلواب تعیین شلده در نملاز جماعت 
بله آنهلا عطا می شلود. جابلر بن عبلداهلل انصاری عرض کلرد: یا رسلول اهلل! توضیح 
بیشلتری بلرای ملا بدهیلد! پیامبر فرمودند: گروه اول کسلانی هسلتند کله قبل از 
املام سلر خلود را در سلجود و رکوع بلنلد می کنند و یا پاییلن می آورند. دوم: کسلانی 
کله همزملان بلا املام به رکوع و سلجده می روند. سلوم: کسلانی که پس از املام رکوع 
و سلجده می کننلد و تنهلا همین گلروه از ثواب جماعلت بهره مند می شلوند.«)نوری، 

ج 6، ص 492(

3-4.«روش«رعایت«سلسله«مراتب«در«صف«نماز
در فرهنلگ اسلالم، هلرگاه بلرای کاری، املام یلا فرماندهلی تعییلن می شلود، بلرای 
جانشلینی و جبلران خلأل احتماللی پیش بینی الزم صلورت می پذیرد؛ بله همین رو در 
نملاز جماعلت کله یکلی از صحنه هلای حرکت جمعی اسلت، صلف اول و نزدیک ترین 
جایلگاه بله املام بلا فضایل و ثلواب فوق العلاده اش، اختصلاص به کس یا کسلانی دارد 
کله صاحلب عللم و کمال باشلند و در صلورت نیاز و بروز هر مشلکلی برای املام، نماز 

را ادامله دهند. )ابوالقاسلمی، 1378(
املام محملد باقلر می فرمایلد: »کسلانی کله نزدیلک املام می ایسلتند بایلد از 
صاحبلان خلرد، اندیشله، دانلش و تقوا باشلند، اگر املام در خوانلدن نماز، یلا آیه های 
قلرآن اشلتباه کلرد، یلا آن را فراملوش نمود، یلا به هر دلیللی در ادامه نماز با مشلکلی 

مواجله شلد او را یلاری دهند.« 2
در رتبه بنلدی موقعّیت هلای دارای فضیللت، ایلن حدیلث از املام رضلا نقل شلده 

1   - »انما جعل االمام اماما لیوتم به .« 

2   - »لیکن الذین یلون االمام منکم اولو االحالم منکم و النهی، فان نسی االمام او نفایا قوموه.« 
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اسلت: »بهتریلن موقعّیلت در نملاز جماعت صف اول اسلت و بهترین نقطله، جایگاهی 
اسلت کله بله املام نزدیکتلر اسلت. پلس اگر پشلت سلر املام قلرار گرفتید تلا زمانی 
کله املکان پیلدا کلردن جایلگاه نملاز در صلف اول وجلود دارد در صلف دوم قلرار 

نگیرید.«1)نلوری، ج 6(

4.«اصل«عدالت
از اصلول مسلجد، اقتلدا کلردن مؤمنلان بله فلردی اسلت که بایلد حائز شلرط عدالت 
باشلد. تعریلف عداللت در کتلب فقهلی چنیلن آمده اسلت: »عداللت حالتلی نفسلانی 
اسلت کله انسلان را بلر مالزملت تقلوا وادار می کنلد و مانع از این می شلود که انسلان 
گناهلان کبیلره بلکله بنابلر أقلوا، صغیره هلا را هلم انجلام دهلد؛ تا چه رسلد بله اصرار 
بلر آنهلا کله از گناهلان کبیره حسلاب شلده اسلت، و مانلع می شلود از این که انسلان 
کارهایلی بکنلد کله عرفلاً حاکی از الاباللی بودن او نسلبت به دین اسلت و احتیاط آن 
اسلت کله اجتنلاب از کارهایلی که منافلات با ملروت دارد، معتبر باشلد، اگرچله بنابر 
أقلوا، معتبلر نیسلت. و املا گناهلان کبیره، هر معصیتی اسلت که نسلبت بله آن وعده 
و تهدیلد بله آتلش یلا عقلاب داده شلده اسلت، یا شلدیداً بلا آن برخورد شلده اسلت، 
یلا دلیللی دالللت می کنلد کله آن گنلاه از بعضلی از کبائلر بزرگتر یلا مانند آن اسلت، 
یلا عقلل حکلم می کنلد کله کبیره اسلت، یلا در اذهان اهلل شلریعت و تدین مسللماً 
چنیلن اسلت یلا نّصلی )از وحی( وارد شلده که کبیلره اسلت.«)امام خمینلی، 1366، 

ج 1، ص 499(
شلرایط و نصلاب حّداقللی بلرای املام جماعلت، همان هایی اسلت که در کتلب فقهی 
و رسلاله های عملّیله ذکلر شلده اسلت.2 )املام خمینلی، 1363، ص 291( املا ایلن 
سلقف تعاللی بلرای امام نیسلت؛ امام جماعت می تواند در مسلیر رشلد معنلوی، احراز 

شلرایط باطنلی و تزکیله خویلش گام بلردارد و مأملوم خلود را نیز دسلتگیری کند.

1   - »افضللل الصفللوف اولهللا، و افضللل اولهللا مللا قللرب مللن االمللام - فللان کنللت خلللف االمللام، فللال تقللم فللی الثانللی، ان وجللدت 
فللی االول موضعللا«

2   - »امللام جماعللت بایللد بالللغ و عاقللل و شللیعه دوازده امامللی و عللادل و حللالل زاده باشللد و نمللاز را بلله طللور صحیللح بخوانللد، و 

نیللز اگللر مامللوم مللرد اسللت امللام او هللم بایللد مللرد باشللد و اقتللدا کللردن بچلله ممیللز کلله خللوب و بللد را می فهمللد بلله بچلله ممیللز 
دیگللر جایللز نیسللت. و احتیللاط واجللب آن اسللت کلله امللام زن نیللز مللرد باشللد.«
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ملاّل محملد مهلدی نراقلی پیراملون شلرایط باطنی املام جماعلت می گوید: »سلزاوار 
اسلت املام جماعلت در میان ملردم به فزونی صفلای دل و رو آوردن به خدا و خشلوع 
و خضوع و دیگر شلرائط باطنی ویژگی و امتیاز داشلته باشلد؛ زیرا او پیشلوای ایشلان 
اسلت و نفلوس آن جماعلت را بله سلوی خدا می کشلاند پس بسلیار زشلت اسلت که 
دل او در نملاز غافلل یلا در وادی وسوسله های باطلل باشلد و از ایلن بدتر و زشلت تر و 
ناپسلندتر آن که التفات دل او به کسلانی که در پشلت او هسلتند بیشلتر از التفات دل 
بله صاحلب ُملکلی باشلد که بر همله احاطله دارد. آیا از دانلای نهانی ها شلرم نمی کند 
کله خلود را بله عنلوان پیشلوای اّملت می گملارد و در جلای رسلوالن خلدا و اوصیای 
راشلدین او می ایسلتد و از ایشلان نیابلت می کنلد، در حالی کله دل او از عموم مردمی 
کله بله او اقتلدا نموده انلد بیشلتر از عظملت و جلالل الهلی دگرگلون می شلود. پلس 
هلر املام جماعتلی بایلد خلود را بیازماید اگر ایلن صفات پلیلد در او نبلود امامت کند 

وگرنله تلرك نمایلد و خلود را به هالکت نیفکنلد.« )نراقلی، 1377، ج 4، ص 452(
اصلل عداللت، اگر برای امام جماعت، شلرط اسلت، بلرای مأمومین هلم الگوی زندگی 
اسلت. عدالتلی را کله بله معنا و تعریلف دقیق فقهی آن ذکر شلد، می توانلد در معنای 
عام تلر و وسلیع تری در نظلر گرفتله شلود و مثاًل عداللت اجتماعی را هلم لحاظ کرد. 

4-1.«روش«تقوا
تقلوا روشلی اسلت کله بر اسلاس اصلل عداللت اسلتخراج می شلود. تقوا یعنلی حفظ 
حریلم و مرزهلای الهلی. بلا حفظ حدود اسلت که می تلوان از گناهان کبیلره و صغیره 
دور ماند و حالت نفسلانی عدالت را بدسلت آورد. با تقواسلت که راه خروج از هر تنگی 

نفسلانی یلا مادی گشلوده می شلود: »و من یتلق اهلل یجعل لله مخرجاً«)طالق/2(
تقلوا املام و مأملوم را در حیطله عداللت حفظ می کنلد. »التَُّقلی َرئِیُس األْْخلاَلق ؛ تقوا 
در رأس همله ارزش هلای اخالقی اسلت.« )نهج البالغه، حکملت 410( پس روش تقوا 
شایسلته اسلت کله در نظلام تربیتلی مسلجدمحور، در رأس همله روش هلای تربیتی 
نیلز قلرار گیلرد. املام فرمود: »بر تقوا و راسلتی مواظبلت کن، که دیلن در این دو 
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جملع اسلت.«1 )محمدی ری شلهری، ج 4، ص 176(
روش تقلوا، در زیرمجموعله خلود روش هلای دیگلری را اقتضلا می کنلد. از پیامبلر 
خلدا روایلت شلده اسلت: »آدملی در زملره تقلوا پیشلگان نباشلد مگلر آنلگاه که 
سلخت تر از حسابرسلی شلریک از شلریکش، از خود حسلاب کشلد تا بداند که از کجا 
خلورده اسلت، از کجلا آشلامیده اسلت، از کجا پوشلیده اسلت، از حالل یلا از حرام؟«2 

)محملدی ری شلهری، ج 3، ص 83(محاسلبه یکلی از روش هلای ذیلل تقواسلت. 
املام: »کسلی را کله تقوا بلند مرتبه اش کرده اسلت، پَسلت مشلمارید و کسلی را 

کله دنیا بلاال برده اسلت، بلزرگ ندانید.«3)نهج البالغله / خطبه 191(

4-2.«روش«ادای«حقوق«دیگران
از شلعبه های عداللت، چله عداللت فقهلی و چله عداللت اجتماعلی، رعایلت حقوقلی 
اسلت کله فلرد مسللمان نسلبت بله دیگلران بلر گلردن دارد. هر قدملی که انسلان بر 
خلالف اصلل عداللت و رعایت حقلوق غیر، بلردارد، حکلم ظللم را دارد؛ و ظلم عواقب 
گرانلی دارد. یکلی از نتایلج بله گلردن داشلتن مظلمله، نهی الهلی از ورود به مسلجد 

ست.  ا
پیامبلر خلدا فرملود: »خداونلد بله ملن وحی فرملود کله: ای از تبار پیامبلران! ای 
از تبلار هشلدار دهنلدگان! بله قوم خلود هشلدار ده که هلرگاه یکی از آنان نسلبت به 
یکلی از بنلدگان ملن مظلمه ای به گردن داشلته باشلد، بله هیچ یک از خانله های من 
وارد نشلود؛ زیلرا تلا زمانلی کله در برابر من بله نماز ایسلتاده او را لعنت کنلم مگر این 
کله آن مظلمله را رد کنلد. در ایلن صلورت گلوش شلنوا و چشلم بینلای او شلوم و از 
دوسلتان و برگزیدگان من باشلد؛ و در بهشلت، همراه پیامبران و صّدیقان و شلهیدان، 

همسلایه من شود.«4)مجلسلی، 84 / 257 / 5(

یِن.«  دِق، َفُهما ِجماُع الدِّ 1   - »اإلماُم علیٌّ علیه السالم: علَیَک بالتَّقوی و الصِّ

للریِک َشللریَکُه، َفیْعلَللَم ِمللْن أیللَن َمْطَعُمللُه ؟ و  2   - »ال یَکلللوُن الّرجلللُل ِملللن الُمتَّقیللَن حّتللی یُحاِسللَب نَفَسللُه أشللدَّ ِمللن ُمحاَسللَبِه الشَّ

ِمللن أیللَن َمْشللَربُُه ؟ و ِمللْن أیللَن َملَْبُسللُه ؟ أ ِمللن ِحلللٍّ أْم ِمللن َحللرام.« 
3   - »ال تََضعوا َمن َرَفَعتُه التَّقوی، و ال تَرَفُعوا َمن َرَفَعتُه الدنیا .«

4   - »أوَحللی اهلل ُ إلَللیَّ أن یللا أخللا الُمرَسلللِیَن یللا أخللا الُمنِذِریللَن أنللِذْر َقوَمللَک ال یَدُخُلللوا بیتللا ِمللن بُیوتللی و ألَحللٍد ِمللن ِعبللاِدی 

عنللَد أَحِدِهللم َمظلَِمللٌه، فإنّللی ألَعُنللُه مللا داَم قائمللا یَُصلِّللی بیللَن یَللَدیَّ حّتللی یَللُردَّ تلللَک الَمظلَِمللَه، َفأُکللوَن َسللمَعُه الللذی یَسللَمُع بللِه، و 
للَهداءِ فللی الَجنَّللِه.« یقیللَن و الشُّ دِّ أُکللوَن بََصللَرُه الللذی یُبِصللُر بللِه، و یکللوَن ِمللن أولیائللی و أصِفیائللی، و یکللوَن جللاِری َمللع النَِّبیِّیللَن و الصِّ
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نتیجه««
بایلد مسلجد را از نلو شلناخت. نلگاه تازه مسلئله محور و ناظلر به مشلکالت پیرامونی 
بله نهاد مسلجد بله عنوان یلک پایگاه مهلم در اجتماع مسللمانان، نقش خلاص آن را 
بیلش از پیلش معرفلی می کنلد. این نوشلتار، سلعی نمود نلگاه تحلیللی و نظام مندی 
به مسلجد داشلته باشلد و از تک تک زوایای نظام مسلجد، برای نظام تربیتی اسلالمی 
توشله برگیرد. با این نگاه و با توجه به فلسلفه وجودی مسلجد و فلسلفه ارسلال دین 
بلرای بشلر، ایلن نتیجه حاصل شلد که اهلداف مسلجد، تربیتی، و اصلول و روش های 
حاکلم بلر آن نیلز، اصلول و روش هایلی تربیتلی هسلتند. اگرچله از منظر اسلالم، امر 
تربیلت، هیلچ گاه بلرای انسلان تعطیلل نمی شلود؛ املا بهتریلن و طالیی تریلن فرصت 
بلرای بهتریلن و مؤثرتریلن تربیلت، دوران کودکلی و نوجوانلی اسلت. للذا هلر یک از 
اصلول و روش هلای تربیتی مسلجد، برای قشلر کلودك و نوجوان، اهمّیلت خاص دارد 

و برنامه ریلزی ویلژه می طلبلد. 
حاصلل آن کله نظلام تربیتلی مسلجدمحور کله بلا اهلداف و اصلول و روش هایلش تلا 
حلد املکان و وسلع، معرفی شلد، ثابلت می کند کله کارآمدی و نتیجه بخشلی بسلیار 
بیشلتر و سلریع تری نسلبت بله نظام هلای تربیتلی دیگلر دارد و برای جامعه اسلالمی 

کنونلی، بهتریلن انتخاب اسلت.
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منابع:«««
قرآن کریم. «
ابن بابویه، محمد بن علی ، األمالی )للصدوق(، تهران، کتابچی،   چاپ ششم،1376 ش. «
ابللن شللعبه حرانللی، حسللن بللن علللی ، تحللف العقللول، تصحیللح غفللاری، علللی اکبللر، قللم، جامعلله  «

مدرسللین ، چللاپ دوم، 1404 / 1363ق.
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نقش«مساجد«در«شکل«گیری«هویت«دینی«کودکان«و«نوجوانان
ابراهیم«اخوی1

چکیده
هویلت دینلی هماننلد دیگلر ابعلاد هویتلی هلر انسلانی، نیازمنلد زملان و برنامه ریزی 
درسلت تربیتلی بلرای شلکل گیری صحیح می باشلد. در رویکلرد تربیت دینلی، توجه 
بله ملکان و فضلای روان شلناختی حاکلم بلر آن، از عناصلر مهلم شلمرده می شلود. 
مسلجد، بله عنلوان نهلاد و نملاد دینلی، سلهمی بسلزا در شلکل گیری هویلت دینلی 
مثبلت یلا آشلفتگی هویتلی دارد. از ایلن رو، در مقالله حاضلر برآنیلم تلا راهبردهلا و 
راهکارهلای هویت بخشلی مسلجد به گروه سلنی کلودك و نوجوان و نیز آسلیب های 

فلراروی آن بررسلی شلده و زوایلای گوناگلون ایلن مسلئله گردد. 

کلید«واژه«ها:
 هویت، مسجد، هویت دینی، کودك، نوجوان، تربیت دینی. 

1  . دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد روان شناسی.

email:e.akhavi@gmail.com
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مقدمه««
هویلت دارای ابعلاد گوناگلون و تعریف هلای متنوعلی اسلت. سلاده ترین راه درك این 
مفهلوم ایلن اسلت کله آن را بلا واژه خودیابلی معلادل بدانیلم. با توجله به ایلن،  ابعاد 
آن هلم قابلل درك خواهلد بلود. بله عنلوان مثلال در هویلت دینلی، فلرد نسلبت بله 
عقایلد و باورهلای مذهبلی خلود به نوعی شلناخت و ثبات می رسلد. دسلتیابی به این 
خودیابلی دینلی، نیازمند پیمودن مسلیری صحیلح و بهره گیری از همه منابعی اسلت 
کله چنیلن شلناخت عمیقلی را بله او ارزانلی می کننلد. ابتدایی تریلن منبع دسلتیابی 
بله دیلن، والدیلن و سلپس محیط هلای مرتبطنلد. ملدارس مذهبلی، دوسلتان، منابع 
مطالعاتلی، سلبک زندگلی والدیلن و برنامه هلای معنوی کله در طول زندگلی فرد رخ 
می نمایلد، همگلی در ایلن شلکل گیری سلهیم اسلت. مسلاجد، یکی از مراکزی اسلت 
کله سلهم شایسلته ای در رسلیدن افلراد بله چنیلن بینلش ژرفلی دارند. مسلاجد، در 
ابعلاد آموزشلی، احساسلی و نیز زمینه سلازی برای تولیلد رفتارهای دینی، سلبب  بروز 
و شلکل گیری هویتلی در مخاطبلان می گلردد کله از آن به هویت دینی یلاد می کنند. 
زمانلی کله از هویلت یلاد می کنیلم، از پروسله ای یلاد می کنیلم کله جرقه هلای اولیه 
آن در سلال های نخسلتین زندگلی پدیلد آمده، در نوجوانلی نیرو می یابلد و در جوانی 
بله یلک انتخلاب و منلش تبدیلل می شلود. از ایلن رو، هماننلد یلک سلاختمان بلنلد 
کله از آجرهلای متعلددی تشلکیل شلده اسلت، نظلام شلکل گیری هویلت دینلی نیز 
مدیلون رخدادهلای فکلری، احساسلی و رفتلاری در طول زندگی اسلت کله با تکمیل 
آن هویلت دینلی پدیلدار گشلته و با پایبنلدی به آن، با یک شلخصیت دینلی ماندگار 
روبلرو خواهیلم شلد. بله تعبیلر دیگلر، هویلت مسلئله ای تحول نگر اسلت بله طوریکه 
تملام دوره هلای زندگلی از خردسلالی تلا کودکلی و نوجوانی در رسلیدن بله وضعیتی 
شلفاف و مشلخص و یلا آسلیب دیدگی در شلکل گیری هویلت در هلر یلک از ابعلاد 
آن، نقلش دارنلد. از ایلن رو، زمانلی کله بله عنلوان مثلال از نقلش مکان هلای مذهبی 
در شلکل گیری هویلت دینلی سلخن بله میلان می آیلد، ایلن نقلش در سراسلر مدت 

زندگلی بزرگسلال املروز و خردسلال دیلروز سلهم داشلته و مؤثر بوده اسلت. 
آنچله مهلم بله نظلر می رسلد، توجله بله ظرافت هایی اسلت که به واسلطه مسلجد در 
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شلکل گیری ایلن هویلت نقلش دارنلد و بی توجهلی بله آن، ممکلن اسلت سلبب بروز 
آسلیب هایی در مرتبطلان بلا مسلجد گلردد و نله تنهلا هویلت دینلی محکملی را بله 
آنهلا نبخشلد، بلکله بلا بروز مسلائلی چلون دلزدگلی، بداخالقی هلا و مانند آن شلاهد 
مسلجدگریزی و حتلی دین گریلزی کسلانی باشلیم که دوره ای از سلن خلود را با این 
ملکان مقلدس مأنلوس بلوده و اکنون به سلویی دیگر کشلیده شلده اند که تناسلبی با 

فضلای فکلری و معنلوی پیلش از آن ندارد. 
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الف(«تعریف«هویت«و«اقسام«آن««
تعریلف هویلت بلا واژه ها و اصطالحلات گوناگونی هملراه گردیده اسلت و تفاوت هایی 
از جهلت زاویله نلگاه بله ایلن مسلئله وجود داشلته اسلت. بله نظلر دکتر محملد رضا 
شلرفی، روان شلناس و نویسلنده کتاب جوان و بحران هویت، از جهت تعریف عملیاتی 
هویلت، می تلوان چنیلن گفلت کله اگلر آدملی بلرای پرسلش های زیلر پاسلخ های 

مطمئلن و متقاعدکننلده ای بیابلد، در حقیقلت هویلت خویلش را باز یافته اسلت:
بداند جایگاه، منزلت و مرتبت او دقیقاً چیست و چه تعریفی دارد؛

آگاه باشلد کله چله پیوندهلا، رشلته ها و ارتباط هایلی او را بله خلود و جهان خلارج از 
خلود متعلق می سلازد؛

درك کنلد کله چله نقش هلا، وظایلف و مسلئولیت هایی در قبلال خلود و دیگلران بلر 
عهلده دارد؛

شلناخت واقع بینانله ای از توقعاتلش نسلبت به خود و دیگران به دسلت آورد و نسلبت 
خلود را بله گذشلته، حلال و آینده به درسلتی بدانلد. )محمدرضا شلرفی،1380،  ص( 
همچنیلن ایشلان  هویلت را بله فردی )شلخصی(، خانوادگلی، ملی، دینلی، اجتماعی، 

فرهنگلی و تمدنلی تقسلیم می کند. 
برخلی دیگلر از محققلان معتقدنلد در اصلل هویلت امری چنلد الیه یا چند سلطحی 
اسلت و بلر پایله تعلدد قلرار دارد. ایلن الیه هلا و سلطوح هویلت زندگلی انسلانی از 
هسلتی درونلی فلرد تا هسلتی جهانلی وی را در بر می گیلرد. بنابراین مفهلوم، هویت 
دارای پیچیدگلی زیلادی می باشلد و ایلن امر باعث شلده اسلت که این مفهلوم دارای 
ابعلاد متفلاوت باشلد؛ از جملله هویلت اجتماعی، هویت فلردی، هویت شلغلی، هویت 
خانوادگلی، هویلت قوملی و هویلت دینلی. )خدیجله سلفیری و زهلرا نعملت الهلی؛ 
1391، ص 39-70( در مقالله حاضلر، درصلدد تبیین هویت دینی و نقش مسلجد در 

شلکل گیری ایلن هویت هسلتیم. 
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ب(«تعریف«و«اهمیت«هویت«دینی««
بلر اسلاس نظر پژوهشلگران، هویلت دینی را می تلوان مجموعه ای شلناختی، اعتقادی 
و روانلی شلامل ارزش هلا، هنجارهلا، باورهلا، احساسلات، نمادهلا، طلرز تلقی هلا و 
آگاهی هلای مختلص بله یلک خلود فردی-اجتماعلی دانسلت کله حلول یلک محلور 
غایلی )مفهلوم مقلدس( سلازمان یافته اسلت بلا اثرگلذاری بلر کنش هلای اجتماعی، 
از یک سلو سلبب همبسلتگی و انسلجام درون گروهلی )درون دینلی( در میان اعضای 
گلروه )دینلداران( می شلود و از سلوی دیگلر موجبلات تمایلزات برون گروهلی )بلرون 
دینلی( را بلا دیگلر افلراد و گروه هلا فراهم ملی آورد. همچنین هویت دینی را به سلبب 
اهمیلت فلوق العلاده و جایلگاه واالی آن می تلوان مهم تریلن بعلد هویلت دانسلت که 
نقلش بسلزایی در هویلت بخشلی بله افلراد جامعله ایفلا می کنلد. )رئوفلی، محملود؛ 
1389، ص91-112( اهمیلت ایلن مسلئله تلا جایی اسلت کله گفته اند بلرای کودك 
دنیایلی ارزش دارد کله بتلوان از راه مذهب آن را شلناخت. )پورشله، سلوزانه؛ 1386، 

ص70(. 
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ج(«ابعاد«هویت«دینی««
خلود هویلت دینی هلم دارای سلطوح و الیه های گوناگونی اسلت که در روان شناسلی 
دیلن از آن صحبلت بله میلان آملده اسلت کله بلا توجه بله موضوعلات مرتبلط با آن 
ماننلد محیط هلای تربیلت دینلی، والدیلن و دیگلر عناصلر شلکل گیری هویلت دینی 
می توانلد متفلاوت باشلد. بلر اسلاس پژوهشلی،  هویت دینی یکلی از ابعلاد مهم هویت 
اجتماعلی اسلت کله متضملن سلطحی از دینلداری اسلت کله بلا »ملای جمعلی« یا 
هملان اجتملاع دینلی مقارن اسلت. در واقع  هویت دینی نشلان دهنده احسلاس تعلق 
و تعهلد بله دیلن و جامعله دینلی اسلت.  هویلت دینلی در واقع هملان آثلار و عوارض 
ناشلی از حملل وصلف دیلن بلر فلرد دیندار اسلت. به تعبیلر بهتر بلا پذیلرش دین به 
عنلوان یلک اصلل اعتقلادی، در زندگی فرد مؤملن تغییلرات و نتایج مهملی در وجوه 
مختللف حیلات حاصلل می شلود. با توجله به اینکله یکلی از ویژگی های هویلت، ابعاد 
چندگانله آن اسلت،  هویلت دینی نیلز دارای ابعاد مختلفی اسلت که موارد زیر شلامل 

می شلود. 

1.«بعد«دینداری«و«نگرش«به«نفس«دین«
»دینلی بلودن« عنوان عامی اسلت که به هلر فرد یا پدیده ای که ارزش ها و نشلانه های 
دیلن در آن متجللی باشلد اطلالق می شلود. تجللی ارزش هلا و نشلانه های دینی بودن 
فلرد را می تلوان در نگلرش، گرایلش و کنش هلای آشلکار و پنهلان او شناسلایی کرد. 
فلرد متدیلن از یک سلو، خلود را ملزم بله رعایت فرامیلن و توصیه های دینلی می داند 
و از سلوی دیگلر، اهتملام و ممارسلت های دینلی، او را بله انسلانی متفاوت بلا دیگران 
مبلدل می سلازد. بدیلن طریق می تلوان بلا دو نشلانه او را از دیگران بازشلناخت؛ یکی 
از طریلق پایبنلدی و التلزام دینلی اش و دیگلری پیامد دینلداری و آثار تدیّلن در فکر 
و جلان و عملل فلردی و اجتماعلی او. پلس دینلداری بله بیلان کللی، یعنلی داشلتن 
اهتملام دینلی به نحلوی که نگلرش، گرایش و کنش های فلرد را متأثر سلازد. گالرك 
و اسلتارك ویژگی هلای مرتبلط با دینلداری را حول پنلج بعد زیر جمع بنلدی کرده اند 

کله در ایلن بررسلی بدان اسلتناد شلده اسلت. ایلن پنج بعد به شلرح زیر اسلت. 
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بعلد اعتقلادی یلا باوردینی که نوعلی ادراك فردی برخاسلته از معرفت دینی  ●
اسلت کله دربلاره  حقانیلت اصلول دینلی به فلرد بینلش خلاص می دهلد. در واقع 
ایلن بعلد دربرگیرنلده باورهایی اسلت کله انتظار ملی رود یک فرد با توجله به دین 

خلاص خود بله آن ها اعتقاد داشلته باشلد. 
بعلد مناسلکی و اعملال دینی که مشلتمل بر دو دسلته می باشلد؛ یکی تحت  ●

عنوان شلعائر و مناسلک مطرح اسلت و عبارت اسلت از آداب و رسلوم و مراسلمی 
کله هلر دیلن از پیلروان خود انتظلار دارد کله بدانها عمل شلود؛ دیگری پرسلتش 
و دعلا کله اعملال دینلی و خصوصلی و غیر رسلمی اسلت که فلرد آن هلا را فقط با 

رضایلت خاطلر و بلدون هیچ گونله اجباری انجلام می دهد. 
بعلد عاطفلی یا تجربی کله ناظر به عواطلف، تصورات و احساسلات پیروان یک  ●

دیلن بله وجودی ربوبلی، همچون خدا یا واقعیتلی غایی و اقتداری متعالی اسلت. 
بعلد فکلری یلا دانش دینی که مشلتمل بلر اطالعلات و دانسلته های بنیادی  ●

در ملورد معتقلدات هر دین اسلت. 
بعلد پیآملدی یلا آثلار دینلی کله ناظلر بلر اثلرات باورهلا، اعملال، تجلارب و  ●

دانلش  دینلی بلر زندگلی روزانه اسلت و به عبلارت دیگلر تأثیر و انعلکاس دین در 
رفتارهلای روزمره اسلت. 

2.«بعد«فرهنگی«)تعهدی(«
تعهلد دینلی مجموعله ای از عناصر شلناختی نمادین و عملی اسلت که میراث سلنتی 
خلاص را تشلکیل می دهلد. مثل آموزه هلا، کتابها، رفتارهلا و آیین ها، تاریخ اندیشله ها 
و شلیوه های اندیشله ورزی کله ریشله در فعالیت هلای اجتماعلی اجتماعلات دارد، 
علادات غذاخلوردن، لباس پوشلیدن، املور بهداشلتی و نظایر آن که با نظلام اعتقادات 
مرتبط انلد، هنلر و آموزه هلای زیباشلناختی کله بله طلور عملی توسلعه یافته اسلت و 
بلا ایلن اعتقلادات ارتباط دارد و نظایلر آن عناصر بعلد فرهنگی هویت اسلت. در واقع، 
بعلد فرهنگلی، نگلرش مثبلت به میلراث فرهنگلی  ل مذهبی مسللمانان و تلالش برای 

حفلظ و نگهداری آن اسلت. 



جلد چهارم 58

3.«بعد«تاریخی«)تعلقی(«
منظلور از آن آگاهلی و کسلب دانلش نسلبت بله پیشلینه تاریخلی دیلن و احسلاس 
تعللق خاطلر و دلبسلتگی بلدان اسلت. این بعد بله آگاهی مشلترك افراد یلک جامعه 
از گذشلته تاریخلی دیلن خود و احسلاس دلبسلتگی بله آن و اهتمام به حفلظ و زنده 

نگهداشلتن آن دالللت می کنلد. )سلفیری و نعملت الهلی 1391، ص 70-39(

هویت«دینی«و«سالمت«روانی
پژوهش هلا حاکلی از آن اسلت که دسلتیابی بله هویت دینلی محکلم و صحیح، نقش 
بسلزایی در سلالمت روحلی و روانلی افلراد هلم ایفلا می کنلد. در پژوهلش علیخانلی 
تحلت عنلوان »رابطله هویلت دینلی و سلالمت روان در دانشلجویان دانشلگاه آزاد 
اسلالمی« نتایلج بله دسلت آملده نشلان داد کله بیلن هویلت دینلی و سلالمت روان 
رابطله وجلود دارد. افلراد دارای هویلت دینلی موفلق، از تعاملالت و کنلش اجتماعلی 
مطللوب برخلوردار بلوده، سلطح اضطلراب و افسلردگی آنها پایین اسلت. افلراد دارای 
هویلت دینلی آشلفته و دیلررس، دارای سلطح اضطلراب و افسلردگی بلاال و از لحلاظ 
کنلش اجتماعلی افلرادی ناموفلق می باشلند. همچنین در پژوهشلی که توسلط کزدیا 
و هملکاران، تحلت عنلوان »تردیدهای مذهبی و سلالمت روان در نوجوانان و جوانان« 
صلورت گرفلت، نتایلج حاصل از آن همبسلتگی مثبتلی را بین تردیدهلای مذهبی در 
سلطوح مختللف ایملان مذهبلی، بلا اضطراب و افسلردگی نشلان داد. در واقلع هر چه 
افلراد از لحلاظ اعتقلاد دینلی خلود را قلوی کننلد، سلالمت روانلی بهتلری دارنلد. در 
پژوهشلی، کله توسلط کاویکاالنلا در خصوص محل عبادت، سلازگاری، سلالمت روانی 
در میلان ملردم اهلل پلینلزی در روز مقلدس، صلورت گرفلت، نشلان داد که شلرکت 
در مجاللس مذهبلی، سلازگاری جمعی و سلالمت روانلی را بهبود می بخشلد، زیرا در 
ایلن مجاللس، افلراد بلا اصالح سلبک سلازگاری جمعلی و افزایلش میزان امیلدواری، 

سلالمت روانلی بهتری را کسلب ملی کنند. 
نتیجله نهایلی ایلن پژوهلش چنیلن گلزارش شلده اسلت: هرچله افلراد هویلت دینی 
خلود را بسلازند، سلالمت روان آنهلا تضمیلن ملی شلود و بلرای زندگی خلود هدف و 
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معنلای الزم را کسلب ملی کنند. )حمید، گلسلتانی پلور و کریم نلژاد 1392، ص79-
93( معنلای مقابلل ایلن پژوهلش چنیلن می شلود کله اگلر عناصلر دسلت اندرکار در 
شلکل گیری هویلت دینلی کلودکان و نوجوانلان، ماننلد مبلغلان دینلی و مسلئوالن 
مسلاجد بلا لحلاظ نکلردن ظرافت هلای کاری متناسلب بلا گلروه هلدف و رفتارهلای 
ناصلواب گریبانگیلر باشلند، در پدیدآیلی هویتلی نامطمئلن و آسلیب زا از جهت دینی 

نقلش داشلته اند و پیامدهلای ملادی و معنلوی آن را درك خواهنلد کلرد. 
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د(«هویت«دینی«و«آسیب«های«فراروی«آن««
در زمانله کنونلی بیلش از هلر وقلت دیگلری، مزاحم هایلی بلرای شلکل گیری هویلت 
دینلی وجلود دارنلد. بلا توجله بله رشلد اطالعلات و دسترسلی افلراد حتی از سلنین 
پاییلن بله ابزارهلای جهانلی مانند اینترنلت و ماهلواره، روند شلکل گیری هویت دینی 
نیلز دسلتخوش نوسلاناتی اسلت. از آنجلا کله وسلایل ارتباط جمعلی از جملله عوامل 
مهلم در جریلان جامعه پذیلر شلدن و تشلکیل هویلت افلراد اسلت و با توجه بله اینکه 
تماشلاگران پرمصلرف، حلس خطر و ناامنی شلدیدتری از تلویزیلون دریافت می کنند، 
بدیلن ترتیلب ارتبلاط آنلان با جملع کاهش یافتله و در نتیجله میزان فردگرایی شلان 
افزایلش می یابلد و همیلن املر تأثیراتلی بلر  هویت دینلی آن هلا دارد. وسلایل ارتباط 
جمعلی از جملله عواملل مهلم در جریلان جامعه پذیلر شلدن و تشلکیل هویلت افلراد 
اسلت و جهانلی  سلازی فرهنگلی، فرهنگ هلا و هویت های موجلود را در کنلار هم قرار 
می دهلد کله نتیجله آن نوعلی نسلبی شلدن، همزیسلتی و رقابتلی روزافلزون اسلت. 
بدیلن ترتیلب بلا افزایلش اسلتفاده از وسلایل ارتباطلی، نسلبی گرایی ملردم افزایلش 
می یابلد و همیلن املر بلر  هویت دینلی آن ها تأثیراتلی می گلذارد. از ایلن رو، توجه به 
دسلت اندازهای مسلیر پدیدآیلی هویلت دینلی، می توانلد در عبور موفق و سلالم از آن 

مؤثلر باشلد. بنابرایلن، توجله بله برخلی از پژوهش های انجام شلده الزم اسلت.  
آخونلدی )1377( در تحقیقلی بلا عنلوان »هویلت مللی و مذهبی جوانان مشلهدی و 
تأثیلر روابلط اجتماعلی بلر آن« اذعلان می کند که شلرکت در مراسلم مذهبلی و ملی 
از عواملل تعییلن کننلده هویلت ملی و مذهبی اسلت و تماشلای فیللم از طریق ویدئو 
از عواملل تضعیلف کننلده ایلن رابطله اسلت. سلید رضا عامللی )1380( در تحقیقلی 
بلا عنلوان »تعاملل جهانلی شلدن، شلهروندی و دیلن« آورده اسلت کله مذهب نقش 
تعیین کننلده ای در قلوت و ضعلف شلهروندی یلک کشلور و هویت فلردی و اجتماعی 
آن جامعله دارد. بله عبلارت دیگلر هنگاملی کله فلرد خلود را متعهلد بله دیلن بداند، 
نسلبت بله انجلام تعهلدات فلردی و اجتماعلی دیگلر نیلز متعهلد می شلود. حسلین 
لطف آبلادی و وحیلده نلوروزی )1383( در تحقیقلی بلا عنلوان »بررسلی چگونگلی 
نگلرش دانلش آموزان دبیرسلتان و پیش دانشلگاهی ایران به جهانی شلدن و تأثیر آن 
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بلر ارزش هلا و  هویلت دینلی و مللی آن هلا« بیلان می کنند کله پذیرش جهانی سلازی 
)نگلرش منفعلل( بیشلتر از همله متأثلر از ضعلف هویلت مللی و دینلی اسلت. نگرش 
فعلال بله پدیلده  جهانی شلدن و نگلرش مخاللف آن ناشلی از نیرومنلدی هویت دفاع 
از سلرزمین و قلدرت هویلت اعتقلادی و عملکلردی اسلت. بهلزاد دوران )1385( در 
تحقیقلی بلا عنلوان »تأثیلر اینترنلت بلر هویلت همسلاالن« ابلراز می کنلد کله وجود 
رابطله میلان کاربلری اینترنلت و هویلت هملاالن تأیید نشلده و میان هویلت هماالن 
زن و ملرد تفلاوت معنلی داری مشلاهده نشلده اسلت و دیگلر اینکه هویت هملآالن با 
متوسلط وقلت صلرف شلده در روز بلرای تماشلای فیلم هلای ویدئویی رابطله مثبت و 

معنلی دار دارد. 
دستاوردهای نهایی این پژوهش در چند جمله بدین شرح گزارش شده است:

میلزان اسلتفاده زمانلی اینترنلت بله طلور مسلتقیم بلا میلزان  هویلت دینی  ●
رابطله معنلی دار معکوسلی بله میلزان 0/11درصلد دارد؛ یعنلی با افزایلش میزان 

اسلتفاده زمانلی اینترنلت،  هویلت دینلی ملردم کاهلش می یابلد. 
بیلن میلزان مصرف گرایی ملردم با میزان  هویلت دینی آن ها رابطله معنی دار  ●

معکلوس وجلود دارد؛ یعنلی هرچه ملردم مصرف گراتر باشلند میلزان هویت  دینی 
آن هلا کاهلش می یابد. 

میلزان اسلتفاده زمانلی ماهلواره، بله طلور مسلتقیم بلا میلزان  هویلت دینی  ●
رابطله معنلی دار معکوسلی بله میلزان 0/30درصلد دارد؛ یعنلی با افزایلش میزان 

اسلتفاده زمانلی ماهلواره،  هویلت دینلی ملردم کاهلش می یابلد. 
میلزان اسلتفاده برنامله ای ماهلواره، به طلور مسلتقیم بلا میزان  هویلت دینی  ●

رابطله معنلی داری بله میلزان 0/27درصلد دارد؛ یعنلی بلا افزایش میزان اسلتفاده 
برنامله ای ماهلواره،  هویلت دینلی ملردم کاهلش می یابد. 

افزایلش ارتباطلات جهانلی و جهانی شلدن، موجلب ایجاد تغییلرات فرهنگی  ●
بسلیاری در جواملع مختللف شلده اسلت. رواج ارزش هلای گوناگلون از جملله 
لذت گرایلی، مصرف گرایلی، نسلبی گرایی و فردگرایلی عواملل تهدید کننلده  تعلق 
خاطلر بله  هویلت دینلی بله خصلوص در میلان جوانلان اسلت. در واقلع، هویلت  
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فرهنگلی و دینلی از تهاجلم فرهنگلی تهدیلد می شلود. همان طلور کله کاسلتلز 
نیلز جهلان آینلده را صحنله  کارزار دو قلدرت معتبر یعنلی جهانی شلدن و هویت 
می دانلد. )سلفیری و نعملت الهلی 1391، صفحله 39-70( مهم تریلن یافتله ایلن 
تحقیلق نشلان می دهلد کله هرقلدر میلزان اسلتفاده  افلراد از اینترنلت و ماهواره 

بیشلتر شلود میلزان  هویلت دینلی آنهلا کاهلش می یابلد. )همان(
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هـ(«رابطه«تلویزیون«و«هویت«دینی««
برخلی گملان دارنلد اسلتفاده از رسلانه تلویزیلون بله عنلوان ابلزاری بلرای تبلیلغ و 
شلکل گیری هویلت دینلی تلا جایلی اسلت کله حتلی می توانلد جایگزیلن مناسلبی 
بلرای تربیلت دینی مسلتقیم والدین، مربیلان و مبلغان گردد و پدیدآیلی هویت دینی 
را سلبب شلود. بلرای بررسلی ایلن گمانله، پژوهشلی علملی و میدانلی توسلط آقلای 
خیلری انجلام شلد که نتایلج حاکی از آن اسلت که تلویزیلون در سلطح هویت فردی 
نمی توانلد ابلزار مناسلبی بلرای تبلیغ دینی باشلد؛ چه در این سلطح احساسلات غرایز 
غلبله داشلته و در تلویزیلون زمینله بهلره گیلری از سلرگرمی و املور مالیلم بلا طبع 
زیسلتی او فراهلم اسلت و حلال و هلوای آن بلا حال و هوای مسلجد که آدملی خود را 
در فضایلی معنلوی احسلاس می کند و احسلاس تکلیلف در او تبلور می یابلد، متفاوت 
اسلت. پلس بایلد تلالش کلرد افلراد با مراکلز تبلیلغ سلنتی از جملله مسلجد ارتباط 
برقلرار کننلد؛ چله اینکله در این فضا زمینه شلکوفایی اسلتعدادهای فطلری و ادراکی 
فراهلم می گلردد. نهایلت تأثیر تبلیلغ تلویزیونی در سلطح هویت فلردی، تأثیر اقناعی 
اسلت. ایلن تأثیلر با تأثیلر ارشلادی و افزایش دهنده شلناخت و انگیزش فاصله بسلیار 
دارد. بلرای ترویلج دیلن بایلد درمقلام تربیلت برآملد و تربیت فضا و شلرایط مناسلب 
خلود را ملی طلبد. در مسلجد اسلت که هم فضای مناسلب برای هویلت پذیری دینی 
فراهلم ملی شلود و هلم از تلوده ای شلدن افلراد در جامعله ماشلینی و صنعتلی امروز 
جلوگیلری بله عملل می آیلد و مسلجد اسلت که سلازنده افلراد آملاده فلداکاری برای 
دیلن و کشلور می باشلد. تلویزیلون ممکلن اسلت بله ایلن املور بپلردازد املا بلا تغییر 
کانلال حلال و هلوای مخاطلب عوض می شلود ولی حال و هوای مسلجد هملواره ثابت 

اسلت. )خیری 1387، ص54-39(
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و(«بحران«هویت؛«تفسیر،«بررسی«عوامل«و«نشانه«های«آن««
بیشلترین تلالش بلرای دسلتیابی به هویتلی جاملع و مشلخص از دوران نوجوانی آغاز 
می شلود. البتله زمینه هلای آن پیلش از نوجوانلی وجلود داشلته اند. دکتلر دن فونتل، 
روان شلناس کلودك و نوجلوان معتقلد اسلت کله در دوران بللوغ،  سلطح فکلر افلراد 
گسلترش پیلدا کلرده و تعاللی می یابلد. نوجوانلان همزملان با شلناختن هویلت خود، 
قلادر بله تفکلر انتزاعلی هسلتند. آنهلا دربلاره مسلائل کاملال جلدی فکلر می کننلد، 
سلؤاالتی چلون ملن چه کسلی هسلتم، چه چیزهایلی اهمیلت دارند، معنلی و مفهوم 
زندگلی چیسلت و بله چله املوری بایلد معتقلد بلود، دارنلد. نوجوانلان بلر اسلاس 
پاسلخ هایی کله در برابلر پرسلش های خلود می یابنلد، دربلاره جهانلی کله در آن بله 
سلر می برنلد، قضلاوت می کننلد. آنهلا می تواننلد بله گونله ای بنیادیلن و تندروانله، 
آرمان گلرا شلوند و رو در رو بلا ارزش هلا و سلبک زندگلی والدیلن خلود کله بله طلور 
معملول محافظله کارانله و واقع گرایانه اسلت، قرار گیرند. )دن فونتلل، 1385، ص 28(

بلر اسلاس نظلر دکتلر شلرفی، نوجوانلان می تواننلد نقش هلای مختلفلی را تجربله 
کننلد، آنهلا را کاملال بیازماینلد، برگزیننلد و دوسلت بدارنلد. کسلانی کله در نوجوانی 
بلا هویت هلای متعلارض درسلت روبرو می شلوند، به احسلاس جدیدی از خود دسلت 
پیلدا می کننلد کله هلم تقویت کننلده و نشلاط آور اسلت و هم قابلل قبلول. نوجوانی 
کله در حلل بحلران هویلت ناموفلق اسلت، احسلاس گم گشلتگی و رنلج می کنلد. در 
ایلن حاللت فلرد ممکن اسلت از همسلاالن و خانلواده اش منزوی شلود یلا هویت خود 
را در هویلت جملع گلم کنلد. تعلداد زیلادی ازکارهلای غیرعلادی نوجوانلان ممکلن 
اسلت بله دلیلل سلرگردانی نقلش باشلد. در اواخلر نوجوانلی، امکانلات شلغلی  بلرای 
رشلد هویلت مسلئله ای اساسلی به شلمار ملی رود. اعمال جنسلی، سیاسلی، مذهب و 
ارزش هلای اخالقلی نیلز موضوعلات مهملی بلرای تصمیم گیری های نوجوان هسلتند. 
باورهلای مذهبلی والدیلن بله بسلیاری از نوجوانان تلقین می شلود، ولی آنهلا در اواخر 
نوجوانلی متوجله می شلوند کله می تواننلد خودشلان دربلاره مذهلب تصمیلم بگیرند. 
در ملورد هویت سیاسلی نیز بیشلتر نوجوانلان انتخاب های سیاسلی والدین را منعکس 
می سلازند،  وللی در اواخلر نوجوانلی، بله رأی خلود عملل می کننلد. متأسلفانه برخلی 
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از نوجوانلان بلرای کسلب اسلتقالل، همیشله تصمیم هایلی مخاللف نظر والدین شلان 
اتخلاذ می کننلد. چنین رفتلاری نه فقط ملالك موفقیت در رشلد خودکفایی یا هویت 

نیسلت، بلکله نماینلده نوعلی هویلت منفی نیلز می باشلد. )شلرفی 1380، ص17(
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ز(«بحران«هویت«از«نگاه«اسالم««
نوجلوان در حقیقلت نوعلی بحلران شلناختی ل عمللی را  تجربله می کنلد کله او را به 
سلوی یافتلن حقایلق جهان هسلتی و سلپس عملل مناسلب با آن فلرا می خوانلد. به 
طلور کللی می تلوان ایلن مرحلله را جسلتجو بلرای جهان بینلی صحیلح بله منظلور 
راه یابلی بله اهلداف زندگلی نامیلد. در تعلدادی از روایلات، پرداختلن به ایلن امر برای 
جوانلان ضلروری دانسلته شلده و گفته شلده اسلت کله جوان بایلد در حلال آموختن 
باشلد و یلا بله دانلش صحیح دسلت یافتله باشلد. امام عللی )ع( بله انگیزه انسلان در 
پیگیلری و حلل بحلران هویت بدین صورت اشلاره می کنند که انسلان دارای عطشلی 
اسلت کله فقلط بلا پیملودن راه خدا و لقلای او فرو می نشلیند. ایشلان در جلای دیگر 
انسلان فرزانله و شایسلته لطلف خلدا را کسلی می دانلد کله به حل سله سلؤال درباره 
خلود راه یافتله باشلد: از کجلا آملده اسلت؟ در کجاسلت؟  به سلوی چه مقصلدی راه 
می پویلد؟ ایلن سله شلناخت در حقیقلت دسلتیابی بله نوعلی معرفلت دربلاره نفلس 
اسلت کله الزمه اش شلناخت مبدأ نفلس یعنی خدای متعلال، مقصلد و منتهای نفس 
و شلناخت نفلس در ایلن عاللم اسلت. از نظلر اسلالم آنچله در بحلران هویلت اهمیت 
اساسلی دارد، مسلائل اصیلل جهان بینی اسلت کله در چگونگی شلکل گیری نیروهای 
بالقلوه فلرد تأثیلری عمیلق بله جلای می گلذارد. بنابراین می تلوان گفت حلل صحیح 
مسلائل اساسلی در جهان بینلی می توانلد راه را برای حل مسلائل دیگر باز کند. کسلی 
کله نسلبت به خلدای متعال شلناخت پیدا کلرده و به هدف و فلسلفه وجودی انسلان 
در ایلن جهلان پلی برده اسلت، با کسلی که به ایلن معرفت دسلت نیافتله، در رفتارها 

و جهت گیری هلا بسلیار متفلاوت اسلت. )بی ریلا و هملکاران 1374، ص997(
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ح(«پیامدهای«فقدان«هویت««
یکلی از راه هلای شلناخت اهمیلت هویت بخشلی دینلی و دیگلر ابعلاد هویتلی، توجله 
کلردن بله پیامدهلای فقلدان آن اسلت. زمانی کله فرد پس از سلال ها هنلوز به وضعیت 
مشلخصی درباره مسلائل اصلی زندگی خود مانند مذهب دسترسلی پیدا نکرده باشلد، 
بلا آسلیب هایی روبلرو می شلود. برخلی از ایلن آسلیب ها از منظلر متخصصلان تربیتلی 
چنیلن تبییلن شلده اند که تحول بللوغ، تصویر ذهنلی از بدن و هویت شلخصی نوجوان 
را تهدیلد می کنلد. نوجلوان بلا در نظر گرفتلن تجربیات گذشلته و قبول تحلوالت بلوغ 
می خواهلد هویلت خویلش را از نلو بازسلازی کند. حتلی مخالفلت و سلتیز نوجوانان با 
والدیلن خلود و عصیلان آنهلا در برابلر ارزش هلا و قدرت هلا و دخالت های دیگلران برای 

تثبیلت هویلت و جدا نملودن هویت خویش از سلایرین اسلت. 
معملوال والدیلن بلا این وضعیلت بحرانی نوجوانلان برخورد خوبلی ندارنلد و اغلب این 
وضعیلت را درك نمی کننلد. در خانواده هلا نوجوانلان ملورد بی مهلری قلرار می گیرند 
و در مواقعلی کله نیلاز شلدید به دوسلتی و تفاهم متقابلل دارند، مورد هجلوم و انتقاد 
قلرار می گیرنلد. در هنلگام بحلران هویلت، نوجلوان دچلار تضادهلا و کشلمکش های 
ضلد و نقیلض اسلت. بله پلدر و ملادر خلود عالقله دارد و از طرفلی بله خاطلر املر و 
نهی هلای مکلرر آنلان تنفلر هلم دارد. هلم وابسلته بله آنلان از نظلر اقتصادی اسلت و 
هلم می خواهلد مسلتقل عملل کند و بلا آنهلا مخالفت می کنلد. این تضادهلای درونی 
بله رفتارهلای متضلاد می انجاملد و باعلث رفتارهلای خصمانله والدیلن می شلود. اگلر 
والدیلن ایلن بحران درونلی و تضادها را درك نکنند و نتوانند تفاهم مشلترکی داشلته 
باشلند، ایلن تضادهلا به عصیان و سرکشلی تبدیل می شلود. در بحلران هویت نوجوان 
شلدیداً دچلار اضطلراب و ناراحتلی ذهنی اسلت. بله صورتی کله نمی توانلد جنبه های 
مختللف شلخصیت خلود را در یلک خویشلتن قابلل قبلول و هماهنگ سلازمان دهد. 
بله هنلگام بحلران هویلت نوجلوان در سله مورد یا بیشلتر از ملوارد زیر دچلار تردید و 
شلک اسلت: اهداف بلنلد مدت؛ انتخاب شلغل آینلده؛ الگوهای رفاقت؛ رفتلار و تمایل 
جنسلی؛ تشلخیص مذهبلی؛ نظلام ارزش هلای اخالقلی و تعهلد گروهلی. ایلن عالئلم 
حداقلل سله ملاه وجلود دارند و باعلث اشلکال در عملکلرد اجتماعی می شلوند بحران 
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هویلت نوجلوان را بله ابهلام و سلردرگمی می کشلاند و دارای عوارضلی ماننلد اختالل 
در احسلاس زملان و وقلت، احسلاس شلدید نسلبت بله خویلش و شلکل گیری هویت 
منفلی اسلت. )احملدی، 1378، ص30( مسلئولیت گریلزی، از دسلت دادن تلوان و 
اسلتعداد، دلمشلغولی های بی هلدف، ناتوانلی در مهلار هیجانات و داشلتن شلخصیتی 
منفعلل نیلز از علوارض ناکاملی در شلکل دهی هویلت بلرای نوجلوان اسلت. )شلرفی 
1380، ص20-24( بلرای کملک بله نوجوانلی کله هویت خویلش را بازنیافتله و خود 
را نشلناخته و در نقلش خلود ابهلام دارد بایلد روابلط بلاز و صمیمانه ای بله وجود آورد 
و بلا تکیله بلر نقلاط مثبلت وی او را بله تجربه ارزش شلخصی رهنمون شلد. مشلاوره 
فلردی بلا نوجوانلی که دچلار بحران هویت اسلت بایلد متوجه تأمین شلرایطی باشلد 
کله تهدیلد را در فلرد تقلیلل دهد و موانلع ادراکات وی از خویش را برطلرف نماید. در 
برخلورد مشلاوره ای بلا چنیلن نوجوانلی تفاهم تلوام با همدللی و احتلرام مثبت نقش 
عملده ای را ایفلا می کنلد. در ایلن صلورت نوجلوان از خویشلتن بیشلتر آگاه می شلود 
و بلرای زندگلی خلود معنایلی می یابلد و مسلئولیت انتخاب هلا و تصمیم هلای زندگی 
خویلش را بلر عهلده می گیلرد. مشلاوره گروهلی نیلز بله شلناخت هویلت و توجله به 
عالیلق و کسلب مهارت هلا مخصوصلاً ارتباطلات اجتماعلی بله نوجوانلان کملک ملی 
کنلد. نوجوانلان در مشلاوره گروهلی فلرا می گیرند که: همسلاالن آنان نیز مشلکالتی 
دارنلد، عللی رغم اشلتباهاتی که دارنلد اعضای گروه آنهلا را می پذیرند، قلادر به درك 
دیگلران هسلتند، می تواننلد به دیگلران اعتملاد کنند، وقتی احساسلات خلود را بیان 
 کننلد خلود را بهتلر می شناسلند، با تبلادل نظر در مشلاوره گروهی افراد گلروه هویت 
خلود را درك ملی کننلد و بله ارزش خویشلتن پلی می برنلد و اهداف قابلل وصولی را 
دنبلال می کننلد و مهلارت های اجتماعی را رشلد می دهند. )احملدی 1378، ص30( 
خودشناسلی، تعییلن هلدف بلرای زندگلی، پلرورش خالقیلت، مسلئولیت پذیلری، 
تصحیلح برداشلت های شلخصی، پذیلرش جنسلیت، الگوگرایلی متعلادل، بازآفرینلی 
خاطلرات دوران کودکلی، تحلیلل صحیلح رویدادهلای زندگی، مثبت گرایلی، پرورش 
توانایی هلای فلردی، تعدیلل انتظلارات دیگلران و ماننلد آن، از دیگلر پیشلنهادهای 

روان شناسلان بلرای دسلتیابی به هویلت فردی اسلت. )شلرفی، 1380، ص24-20(
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ط(«شکل«گیری«هویت«دینی«با«تکیه«بر«مسجد««
1.«کودک«و«مسجد

»ایریلس یاب« از کسلانی اسلت که مطالعات زیادی درباره مسلائل معنلوی کودکان و 
نوجوانلان داشلته اسلت. وی دربلاره کلودك و ارتباط او با مسلجد می نویسلد: »حضور 
در مسلجد و دیگلر مکان هلای مذهبلی، زمینه سلاز رشلد معنلوی کلودکان اسلت. 
مکان هلای مقدسلی همچلون مسلجد بله خدا اشلاره دارنلد؛ از این رو، در اسلالم برای 
مسلجد قداسلت و اهمیلت خاصلی بیلان شلده و مسللمانان به اسلتفاده از ایلن مکان 
معنلوی تشلویق شلده اند. « )یلاب، ایریلس، 1386، ص129( همچنیلن در آموزه های 
دینلی فرهنلگ ارتبلاط بلا مسلجد حتلی در ریزتریلن مسلائل آن ماننلد نحلوه ورود 
و خلروج بله مسلجد، توصیله بله معطلر و آراسلته بلودن، تمیلز نگهداشلتن مسلجد، 
حفلظ توجله معنلوی در مسلجد و پرهیلز از جلوه هلای دنیاخواهلی، اقامله نملاز در 
مسلجد و... مطلرح شلده اسلت. در کنلار این سلفارش های معنلوی، الزم به یلادآوری 
اسلت کله معملاری یلک ملکان مقلدس هلم ممکلن اسلت بتواند عظملت خلدا را به 
یلاد بیننلده بیلاورد یلا احسلاس حضلور خلدا را در انسلان زنلده کنلد. ایلن مکان هلا 
معملوال دارای اهمیلت تاریخلی ل مذهبی هسلتند. مکان های مقلدس و معماری هایی 
کله بیانگلر حضلور خداونلد هسلتند، روح کلودك را تحلت تأثیر قلرار می دهنلد. این 
فضاهلای معنلوی، زمینله روانلی انس با مسلائل دینلی را در کودکان ایجلاد می کنند. 
از ویژگی هلای عملده مسلاجد و مکان هلای مذهبی ماننلد زیارت گاه ها و حلرم امامان 
معصلوم، املکان برقلراری ارتبلاط بلا خداونلد اسلت. کلودکان بله هملراه والدیلن 
خلود در مراسلم معنلوی متعلددی ماننلد شلب های قلدر، جشلن میلالد معصومین و 
نیلز مراسلم شلهادت آنان، مراسلم دعلا و نیایش هلای هفتگلی، برگزاری مراسلم نماز 
جماعلت و دیگلر عبادت هلا کله اکثلراً در مسلجد برگزار می شلود، شلرکت می جویند 
و گام هلای اولیله رشلد معنلوی خلود را در چنیلن فضایلی بلر  می دارنلد. بهلره وری 
معنلوی از ایلن روش، منلوط بله مراعلات شلرایط آن و در نظلر گرفتلن پلاره ای از 
محدودیت هایلی اسلت کله کلودك بلا آن روبروسلت. از ایلن رو در این نوشلته برآنیم 
تلا نخسلت برداشلت کلودکان از ایلن ملکان مقلدس و سلپس راهکارهلای بهره منلد 
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سلاختن کلودك و اسلتفاده از مسلجد بله عنلوان یلک پایلگاه خداشناسلی را ملورد 
بررسلی قلرار دهیم. 

2.«آمادگی«کودکان«برای«بهره«وری«از«مسجد
آمادگلی روانلی کلودکان دربلاره حضلور در مسلاجد متفلاوت اسلت. بله گونله ای که 
خردسلاالن تلا 10 سلالگی، نسلبت بله کلودکان سلنین باالتلر از چنیلن مکان هایلی 
للذت کمتلری می برنلد و ایلن عدم عالقه در سلن 8 سلالگی به اوج خود می رسلد. در 
حالیکله کله کلودکان سلنین10 تلا 13 سلالگی، احسلاس می کنند که مسلاجد باعث 
می شلوند شلخصیت اخالقی و معنوی بهتری پیدا کنند. رفتن به مسلاجد لذت بخش 
می شلود. لذت هلای عقالنلی از داسلتان ها و مراسلم دینلی فزونلی می یابلد. همچنین 
دیلدار دوسلتان و روابط دوسلتانه بلا بزرگترها آنلان را متوجه للذت اجتماعی می کند. 
از نظلر فرزنلدان 13 سلاله و باالتلر،  عاملل اعتقلاد و ایمان اسلت که بزرگسلاالن را به 
ایلن مراکلز می کشلاند و بله ایلن محیط ها بیشلتر بله عنوان محلل اجتملاع مؤمنان و 
معتقلدان بله دیلن نگریسلته می شلود تا به یک سلاختمان یا یک مؤسسله. بله اعتقاد 
ایلن گلروه سلنی، مشلارکت در مراسلم عبلادِی محیط هلای مقدسلی چون مسلاجد، 
مایله تقویلت ایملان و نزدیک تلر شلدن آنلان به حاللت معنلوی و ارزش هلای اخالقی 

می گلردد. 

3.«راهکارهای«بهره«مند«سازی«کودکان«از«مسجد
ایریلس یلاب و دیگلر فعلاالن حلوزه معنلوی سلازی کلودکان، بلرای اسلتفاده بهتر از 
مکان هلای مذهبلی بله ویلژه مسلاجد،  بله والدیلن و مربیلان مذهبلی پیشلنهادهایی 
دارنلد کله می توانلد در مسلیر معنلوی کلودك از طریلق ارتبلاط بلا ایلن مکان های و 
اتفاقلات خلوب و بلدی کله در آن می افتلد، اثربخش تلر باشلد. و گام هلای نخسلتین و 

حیاتلی شلکل گیری هویلت دینلی را در آنهلا تقویلت کنلد:
از برداشلت کودکان نسلبت به مکان های مذهبی همانند مسلجد آگاهی داشلته  ●

باشلید تا بتوانید پاسلخ گوی احساسلات و پرسلش های آنان در این زمینه باشلید. 
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برای شرکت کودکان خود در مراسم مذهبی برنامه ریزی کنید.  ●
بلا توجله بله شلرایط سلنی و توانایلی فرزنلد خلود، او را تشلویق کنیلد تا در  ●

فعالیت هلای گروه هلای مذهبلی ماننلد هیئت هلا شلرکت کنلد. 
زمینله آشلنایی فرزنلد خلود را بلا اعضلای گروه هلای مذهبلی فراهلم آورید.  ●

آنهلا را در برنامه هلای مخصلوص کلودکان شلرکت دهیلد و تشویق شلان کنیلد تا 
در کالس هلا یلا برنامه هلای آمادگی بلرای عضویلت در گروه شلرکت کنند. حضور 

آنهلا در ایلن جلسلات و فعالیت هلا می بایسلتی منظم باشلد. 
فرزنلد خلود را بله تنهایلی برای شلرکت در مراسلم مذهبی نفرسلتید بلکه او  ●

را همراهلی کنیلد تلا به او نشلان دهید کله به ارزش هلای دینی و مذهبلی احترام 
می گذاریلد. 

نوع رفتار در مراسم مذهبی و اماکن مقدس را به فرزند خود بیاموزید.  ●
قبلل از شلرکت در مراسلم، ماهیلت آن را بله زبانی سلاده و قابلل درك برای  ●

فرزنلد خلود شلرح دهیلد و علت شلرکت خلود را برایش توضیلح دهید. 
فرزندتان را با مراسم و تشریفات مذهبی آشنا سازید.  ●
فلسلفه و جزئیلات مراسلم مذهبی را بلرای فرزندتان توضیح دهیلد تا حضور  ●

او در این مراسلم آگاهانه باشلد. 
بله فرزندتلان بیاموزیلد کله هنلگام دعلا کلردن چگونه بایلد دسلت ها را نگاه  ●

داشلت. همچنیلن حلرکات نملاز را بله او بیاموزید. 
قبلل از برگلزاری مراسلم، در صلورت املکان فرزنلد خلود را بله دیلدن مکان  ●

برگلزاری مراسلم ببریلد و کارهایلی را کله بایلد انجلام بدهلد، برایش توضیلح دهید. 
رفتارهلای شایسلته را برایلش توضیلح دهیلد و سلعی نماییلد کله او را بله  ●

تمریلن آنهلا تشلویق کنیلد. 
رعایلت حقلوق و احتلرام بله دیگلران را در تماملی موقعیت هلای زندگلی، به  ●

فرزندتلان بیاموزیلد. اگلر در طلول روز، برخلوردی آموزشلی با او نداشلته باشلید، 
انتظلار رعایلت حقلوق دیگلران در مراسلمی مذهبلی یلا رسلمی، کاری بیهلوده 

بود.  خواهلد 
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در صلورت بی فایلده بلودن تمهیلدات یلاد شلده، هنگام شلرکت در مراسلم،  ●
وسلایل بلازی ملورد عالقه او را بلا خود ببرید تا خسلته کنندگی مراسلم باعث بروز 
رفتارهلای ناهنجلار در فرزندتلان نشلود. در این خصوص از بردن اسلباب بازی های 
پلر سلر و صلدا خلودداری کنیلد. کتاب هلای داسلتان بله ویلژه کتاب هایلی کله 
موضلوع مذهبلی دارنلد، مناسلب بله نظر می رسلد. در طلول هفته ایلن کتاب ها را 
از دسلترس او دور نگهداریلد تلا هنگاملی کله آنهلا را بله او می دهیلد، برایش تازه 

و جذاب باشلد. 
ملکان مناسلبی را بلرای نشسلتن انتخلاب کنید. مکانلی را انتخلاب کنید که  ●

هلر لحظله بتوانیلد بلدون ایجلاد مزاحمت بلرای دیگلران، فرزندتلان را بله بیرون 
 . ید ببر

بله فرزندتلان بگوییلد تلرك محل مراسلم در هنلگام برگزاری سلخنرانی ها و  ●
اعملال عبلادی، کاری پسلندیده نیسلت و اگلر مجبور بله ترك محل اسلت، حتما 

باید بله سلرعت برگردد. 
در محافلل مذهبلی بله جلای اعتلراض به سلر و صلدای کلودکان، بله پدر و  ●

ملادر آنهلا کملک کنید تلا مشلکل فرزندشلان را حلل کنند. 
شلما می توانیلد خردسلاالن نلاآرام را در آغلوش گرفتله و مدتلی کوتلاه بله  ●

خلارج از محلل مراسلم ببریلد. 
خانلواده کلودکان نلا آرام، بله درك متقابل شلرکت کننلدگان در مراسلم نیاز  ●

دارنلد. در ایلن زمینله خانواده هایلی که چنین مشلکلی ندارنلد، می توانند با کمک 
کلردن بله آنهلا، الگویی مناسلب در زمینله توجه و دلسلوزی برای دیگران باشلند. 

فعالیت های ویژه ای را برای کودکان نا آرام برنامه ریزی کنید.  ●
بسلیاری از گروه هلای مذهبلی، برنامه هلای خاصلی را برای کلودکان در نظر  ●

می گیرنلد، هلر چنلد کله شلرکت بچه ها دسلت کلم در بخشلی از مراسلم عبادی، 
بسلیار سلودمند اسلت و آنهلا خلود را عضلوی از جامعله ای بزرگتر حلس خواهند 

کلرد و هویلت مذهبلی به تدریلج در آنها شلکل خواهلد گرفت. 
اگلر نمی تلوان مراسلمی خلاص کلودکان برگلزار کلرد، دسلت کم بخشلی از  ●
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مراسلم اصللی را می تلوان به کلودکان اختصلاص داد مثلال قرائت آیات الهلی را به 
آنهلا سلپرد، نصلب پوسلتر و پرچم هلا را بله آنهلا محلول کلرد و یلا گروه سلرود یا 

شلعرخوانی مذهبی تشلکیل داد. 
جلسلات آملوزش مذهبلی را برگزار کنیلد. بعضی از گروه هلای مذهبی، اقدام  ●

بله برگلزاری کالس هلای مخصلوص کلودکان می کننلد. اگلر چله بهتر اسلت این 
کالس هلا توسلط افلراد خبلره و کارشلناس برگلزار شلود، اما خود شلما بله عنوان 
عضلو گلروه، داوطللب اداره و برگلزاری ایلن کالس هلا شلوید. می توانیلد متلون 

آموزشلِی دارای محتلوای مناسلب را از مراکلز مذهبلی تهیله کنید. 
از فرزنلد خلود بخواهیلد چشلمانش را ببنلدد. سلپس از او بپرسلید هنگامی  ●

کله مشلغول دعاسلت یلا دربلاره خلودش فکلر می کنلد، دوسلت دارد در کجا باشلد؟
فرزنلد خلود را بله مسلجد و ملکان مذهبلی ببریلد و هنرهلای نمادینلی را  ●

کله در ایلن بناهلا بله کار رفتله اسلت، بلرای او توضیلح دهیلد. مثلاًل می توانید به 
آیاتلی کله بلرای محلراب در نظلر گرفته می شلود یا نمادهلای هنری کله در مکان 
مذهبلی اسلتفاده می شلود و معملوال طرحلی متعاللی و صعلودی دارد، اشلاره کنیلد. 

فرزندتلان را تشلویق کنیلد تلا بله مکان های مقلدس دیگران احتلرام بگذارد.  ●
در ایلن مکان هلا آهسلته سلخن بگویلد، بله زائلران خیلره نشلود و با مراسلمی که 

برگلزار می کننلد، همراهلی کند. 
اختصلار در برنامه هلای مذهبلی و میزان حضلور کودك در مسلجد را رعایت  ●

کنیلد. اگلر شلما بیلن بهره منلد شلدن از تکمیلل یلک دعلای طوالنلی و رعایلت 
حوصلله کودکلی که اکنون کنار شلما نشسلته اسلت، مخیر شلدید، حتما شلرایط 
کلودك خلود را در نظلر بگیلرد؛  زیلرا با این کار برای معنوی شلدن یک انسلان در 

آینلده نزدیلک سلرمایه گذاری کرده اید. 
کودکان را مجبور به شرکت در مراسم مذهبی نکنید.  ●
مقدملات حضلور در مسلجد و نیلز برنامه هلای زملاِن بلودن در مسلجد را بله  ●

گونله ای متنلوع کنیلد کله فرزند شلما همیشله مایلل به ایلن حضور باشلد. خرید 
مقلداری خوراکلی قبلل از حضلور و در مسلیر رسلیدن به مسلجد به هملراه توجه 
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عاطفلی پلس از خلروج از مسلجد می توانلد نقلش بسلزایی در تشلویق فرزندتلان 
باشد.  داشلته 

هلوا و دملای نامناسلب مسلجد، سلر و صدای زیلاد، نامنظلم بلودن برنامه ها،  ●
طوالنلی و دشلوار بودن مسلیر رسلیدن به مسلجد، سلخت گیری والدیلن در انجام 
همله مسلتحبات و برنامه هلای مسلجد، توجیله نبلودن کودك نسلبت بله زمان و 
طول برگزاری مراسلم، سلرگرم نشلدن کودك با فعالیت های آرام و مناسلب و نیز 
برخلورد بد مسلئوالن مسلجد، از آسلیب هایی اسلت که الزم اسلت والدیلن قبل از 
بردن کودکان به مسلجد در نظر داشلته باشلند. یادمان باشلد که ناخوشایندسازی 
حضلور در مسلجد، ممکلن اسلت فرزندملان را با انبوهلی از خاطرات بد نسلبت به 
ایلن ملکان مقلدس روبرو کند کله آثار منفلی بسلیاری در دینداری کلودك امروز 

و بزرگسلال فلردا به جلا خواهد گذاشلت. )اخلوی 1390، تک نگاره(
اعتقلاد بله یلاوران و محافظ هلای نادیدنلی، بلا وقایلع بله ظاهلر بی محتوایی  ●

و  بی منظلور  بزرگترهلا  کله  عشلقی  از  سرشلار  الگوهلای  بلا  می شلود.  شلروع 
سلاده انگارانه در اختیلار کلودك قلرار می دهنلد. مثال کودکلی که در زمیلن بازی، 
در یلک پلارك سلرگرم بلازی اسلت و از روی حصلار کلم ارتفاع می افتلد و مجروح 
می شلود. ملادر او را از زمیلن بلنلد می کنلد و به شلوخی به او می گوید: خوب شلد 
کله یلک فرشلته مواظبلت بود! ایلن حرف بلرای کودك یلک پیام جدی به شلمار 
ملی رود. او بلاور می کند کسلی کله نمی توانلد او را ببیند، از او محافظلت می کند و 
بله همیلن دلیلل آراملش می گیرد. بلرای کودکان مهم اسلت کله تا جلای امکان، 
هلر چله بیشلتر محافلظ داشلته باشلند. دانسلتن ایلن کله یک نفلر هسلت که از 
ملن محافظلت می کنلد، بله کلودك جسلارت و نیلرو می بخشلد و او را از تلرس 
ناشلی از تنها گذاشلته شلدن حفظ می کند. شلاید اشلاره به داشلتن یک فرشلته 
محافلظ در طلول روز و زندگلی روزمره را نتلوان تربیت مذهبی به شلمار آورد ولی 
هلدف از آن بلاز کلردن فضلای دنیلای کودك اسلت. باز کلردن دنیایی که بیشلتر 
دریافلت کردنلی اسلت تلا مصرفلی. باید بلرای ارضای نیازهلای خود تلالش کرد و 
تنهلا نبایلد بله حاصل تلالش دیگران اکتفلا نمود. دنیایلی ارزش دارد کله بتوان از 
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راه مذهلب آن را شلناخت. آنتلوان گزوپلری، نویسلنده فرانسلوی می گویلد: »اگر 
خواسلتی یلک کشلتی بسلازی، ملردم را بلرای جملع آوری چلوب و تهیه وسلایل 
الزم دور هلم جملع نکلن، وظیفله هلر یلک را مشلخص و کار را بیلن آنها تقسلیم 
نکلن، بلکله حسلرت رفتلن و رسلیدن به دریلای وسلیع و بلی انتهلا را در دل آنها 
بیلدار کلن. یلک نظریله پلرداز به نلام »آنجلال م . ت . رانیلدرز« یقیلن دارد که هر 
کودکلی ایلن حسلرت رسلیدن به دریلا یا هملان زندگلی نامحسلوس را حس می 
کنلد. از نلگاه او، تربیلت مذهبلی فضای خالی زندگلی هر کودکی را پلر می کند.« 
)سلوزانه پورشله، 1386ص71( بلر ایلن اسلاس، زمانلی که قرار اسلت مسلجد در 
شلکل گیری احساسلات مذهبلی کلودکان ما نقش داشلته باشلد،  بایلد راهکارهای 
رغبلت برانگیلز معنلوی )مانند معرفی مسلجد به عنلوان مکان اجتماع فرشلته ها( 
و ملادی )ماننلد نکته هایلی کله دربلاره ایجلاد عالقه به مسلجد گفته شلد(، به کار 

گرفته شلوند. 
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ی(نوجوان«و«مسجد««
1.چند«واقعیت«روان«شناختی«درباره«نوجوان

1-1. بلر اسلاس پژوهش هلای انجلام شلده، شلرایط خارجلی متعلددی می تواننلد 
تأثیراتلی مثبلت یلا منفلی در رشلد معنلوی نوجوانلان ایجلاد کننلد. نحلوه برخلورد 
دوسلتان یلک نوجلوان بلا او و ارزش هایلی کله بله آن پایبندنلد، در تصویلری کله او 
از خلدا و مکان هلای منسلوب بله خداونلد ماننلد مسلجد بله دسلت ملی آورد، و نیلز 
باورهلای همسلو بلا ایلن گرایش هلا، بسلیار مؤثلر خواهنلد بلود. اگلر محیلط نوجوان 
سرشلار از خوبی هلا، حقیقلت و زیبایلی باشلد، تصویلر او از خلودش، از دیگلران و از 
جهلان پیرامونلش، خلوب و حقیقلی و زیبلا خواهلد بلود. ایملان، تحت تأثیلر تجارب 

شلخصی، متحلول می شلود. 

1-2. نوجوانلان در خلارج از خانلواده ارتباطلات متعلددی ایجلاد می کننلد. دوسلتان 
صمیملی، فعالیت هلای ورزشلی، هنلری، مذهبلی و سیاسلی، در مرکلز توجهلات 
نوجوانلان قلرار دارنلد. کثلرت فعالیلت و ارتبلاط کودکان در سلنین نوجوانلی، فرصت 
کملی بلرای آنها باقلی می گذارد تا بلا خانواده خود همراهی کنند. شلما قادر نیسلتید 
نلوع دوسلتان فرزندتلان را انتخلاب و یلا دوسلتانی  را بله او تحمیل کنید، املا قادرید 
شلرایط را بله گونله ای آملاده کنیلد کله ارتبلاط او بلا نوجوانلان ملورد عالقله بیشلتر 
شلود. اگلر فلرد مذهبلی فعاللی هسلتید، رفلت و آملد خانوادگلی خلود را با دوسلتان 
مذهبی تلان افزایلش دهیلد تلا فرزنلدان شلما فرصلت و موقعیت هلای بیشلتری برای 
برقلراری ارتبلاط بلا هلم داشلته باشلند. یلا او را به مسلجدی کله در آن دوسلتان هم 

سلن و فعلال بلا فرزنلد نوجلوان شلما وجلود دارد، هدایلت کنید. 

1-3. دوسلتی های صمیمانله اهمیلت زیادی در زندگلی نوجوانان دارنلد. یک نوجوان 
بله دوسلت یلا دوسلتان صمیملی نیلاز دارد تلا رازهای خلود را بلا آنها مطلرح کرده و 
بله درد دل بپلردازد. برخلی از محققلان ایلن حاللت را »نیاز بله آینله« نامیده اند، زیرا 
نوجلوان در پلی یافتلن کسلی اسلت که شلخصیت و هویلت او را منعکس سلازد.  نیاز 
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متقابلل نوجوانلان بله آینه شلدن برای یکدیگلر، به طلرق مختلفی ابراز می شلود. آنها 
سلعی می کننلد نوع پوشلیدن لبلاس، آرایش موی سلر، نحلوه صحبت کلردن و حتی 
راه رفتلن خلود را مشلابه دوسلتان خلود کرده و بلا رفتارهلای والدین خلود مرزبندی 
کننلد، بله همیلن جهلت دچلار نوعلی گیجلی و پریشلانی می شلوند. بلر این اسلاس، 
بلا نگاهلی درون دینلی درمی یابیلم کله نیلاز بله آینله بلا مصداقلی از روایت همسلان 
اسلت کله می فرمایلد: »اهلل ایملان،  آینله یکدیگرند کله در آن کاسلتی ها و نقصان ها 
دیلده می شلوند و جبلران می شلوند«. 1 در کنلار ایلن روایلت، بله آدابلی کله دربلاره 
مسلجد گفتله شلده نیلز نگاهلی می اندازیلم کله از اهالی مسلجد خواسلته شلده تا با 
ظاهلری آراسلته و متناسلب بلا مسلجد حضلور یابنلد. نتیجله ای کله از این دسلتاورد 
روان شلناختی و آموزه هلای دینلی می گیریلم، ایلن اسلت کله نوجلوان از طریلق انس 
بلا مسلجد، نله تنهلا بله نیازهلای فکلری خود پاسلخ می دهلد، بلکله جهلت عاطفی و 
نیلاز بله گلروه هلم تأمیلن می گلردد و مهم تلر اینکله در جهلت تطبیق با گلروه هدف 
کله اهلل مسلجد می باشلند، ظاهلری پسلندیده تر و مقبول تلر را برمی گزینلد؛ زیلرا 
هنگاملی کله نوجوانلان طلرز لبلاس پوشلیدن و یا رفتلار خاصلی را می پذیرنلد، مانند 
پذیلرش ظاهلر بچه هلای مذهبلی کله بلا مسلجد تعاملل دارنلد، سلعی می کننلد تلا 
خلود را بلا سلنت ها و آداب و رسلوم رایلج در بیلن دوستان شلان تطبیلق دهنلد. آنهلا 
مایلل نیسلتند بله دلیلل داشلتن هویتی متفاوت از دوسلتان خلود، از سلوی آنها طرد 
و منلزوی شلوند. نوجوانلان اگلر بلندتلر از دوستان شلان باشلند، کمی قلوز می کنند و 
اگلر دوستان شلان در فعالیتلی شلرکت نکننلد، آنهلا نیلز شلرکت نخواهند کلرد و اگر 
دوستان شلان دوچرخله داشلته باشلند، آنهلا هلم بایلد دوچرخله داشلته باشلند. این 
نلوع تطبیق پذیلری، در ارتبلاط بلا انتخاب دیلن و مذهب نیلز صادق اسلت. نوجوانان، 
مذهبلی را می پذیرند که در جمع دوسلتان آنها ارزشلمند اسلت. اگلر فرزند نوجوانتان 
گفلت کله می خواهلد فعاالنله در یلک جملع مذهبلی یا گلروه سیاسلی شلرکت کند 
متعجلب نشلوید. سلعی کنیلد فرزندتلان را در فعالیت هلای اجتماعلی، مذهبلی یلا 

1  . قللال رسللوُل اهللِ s: »المؤمللُن ِمللرآٌه ألخیللِه المؤمللِن، یَْنَصُحللُه إذا غللاَب عنلله، و یُِمیللُط عنلله مللا یَْکللرُه إذا َشللِهَد؛ مؤمللن آینلله بللرادر 

مؤمللن خویللش اسللت. در غیابللش بللرای او خیرخواهللی می کنللد و در حضللورش، ناخوشللایندی ها )باورهللای نادرسللت( را از او دور 
می گردانللد. « )بحاراألنللوار، ج74، ص233، ح29(
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سیاسلی مشلارکت دهیلد، زیلرا آنها در سلن نوجوانی مسلتعد ابلراز وجلود و پایبندی 
بله تعهلدات هسلتند. )ایریس یلاب 1386، ص126( 

1-4. یکلی از مسلائل نگلران کننلده درباره نوجلوان، تمایل بیش از حد او به دوسلتان 
خلود اسلت. دوسلتی های صمیمانله اهمیلت زیلادی در زندگلی نوجوانلان دارند. یک 
نوجلوان بله دوسلت یلا دوسلتان صمیمی نیلاز دارد تلا رازهای خلود را با آنهلا مطرح 
کرده و به درد دل بپردازد. نوجوان مایل اسلت بیشلتر وقت خود را در گروه همسلاالن 
خلود بگذرانلد، در مهمانی هلا و جشلن تولدشلان شلرکت کلرده و پایبنلدی خلود بله 
دوسلتی ها را اثبلات کنلد. دوسلتی هایی کله در فضلای مسلجد ایجاد می شلود، زمینه 
بلروز دوسلتی های حلرام و نادرسلت را از بیلن بلرده و علزت نفلس معنلوی هملراه با 
آن و نیلز شلخصیت مسلجدی بلودن، سلبب سلالمت روانلی و معنوی فرد ملی گردد. 
بلا پذیلرش نیلاز نوجلوان به رشلد اجتماعی و گروه همسلاالن، ایلن نیاز او را با سلوق 
دادن وی بله دوسلتان مناسلب و گروه هلای دینلی مطللوب فراهلم کننلد. از ایلن رو 
در سلخنی از املام عللی علیه السلالم، یکلی از مزایلای ارتبلاط بلا مسلجد، بله دسلت 
آوردن دوسلتان خلوب و همراهلی بلا آنلان دانسلته شلده اسلت. حضلرت در سلخنی 
واال می فرماینلد: »َملِن اخَتلَلَف إللی الَمسلِجِد أصاَب إحلَدی الثَّمانی: أخا ُمسلَتفادا فی 
ُه عن َردًی،  اهللِ ، أو ِعلملا ُمسلَتطَرفا، أو آیَلًه ُمحَکَملًه، أو َرحَملًه ُمنَتَظلَرًه، أو َکلَِملًه تَلُردُّ
ُّلُه عللی ُهلدًی، أو یَتلُرُك َذنبلا َخشلَیًه أو َحیلاًء؛ هر که به مسلجد  أو یَسلَمُع َکلَِملًه تَُدل
آملد و شلد کنلد، بله یکلی از این هشلت چیلز دسلت یابلد: یافتن بلرادری بله خاطر 
خلدا، یلا دانشلی جدیلد، یلا آیتلی محکلم، یا رحمتلی که آن را چشلم بله راه بلود، یا 
سلخنی کله او را از هالکلت برهانلد، یا شلنیدن جمله ای کله او را به هدایلت رهنمون 
شلود، یلا آنکله گناهلی را از تلرس و یلا شلرم تلرك گویلد. «1 اثرپذیلری نوجلوان از 
همسلاالن، مسلئله ای اسلت کله همه کارشناسلان بله آن بلاور دارند. بخلش مهمی از 
دانسلته ها و باورهلای نوجلوان از طریلق دوسلتان و محیلط رفاقلت تبلادل می شلود. 
در کالم حضلرت هلم ایلن نکتله برجسلته شلده اسلت کله همراهلی با اهل مسلجد، 

1   . األمالی للصدوق، ص474. 
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سلبب تلرك بسلیاری از گناهلان اسلت و مانعلی بله نلام حیلا از دوسلتان مسلجدی، 
بله عنلوان عامللی بازدارنلده از خطاهلای فکلری و رفتلاری اسلت. بلا توجله بله ایلن 
قانلون روان شلناختی، می تلوان از چنیلن روحیه ای بلرای انتقال مفاهیلم دینی و انس 
بلا مسلجد بله نوجوانلان بهلره گرفلت. بله عنلوان مثلال، بلا تشلکیل حلقه هلای انس 
در مسلجد و فراهم سلازی زمینه هایلی بلرای فعالیلت گروهلی نوجلوان در ایلن مکان 

مقلدس، بله شلکلی غیرمسلتقیم، بسلیاری از پیام هلا را بله او منتقلل کرد. 

1-5. نوجلوان نیازمنلد فراهلم شلدن زمینله ای بلرای اندیشلیدن و خللوت کلردن بلا 
خلود اسلت. یکلی از جذاب تریلن ویژگی هلای مسلجد بلرای نوجلوان، فراهلم شلدن 
شلرایطی برای اندیشلیدن درباره خود، زندگی و آینده اسلت. وقتی نوجوان احسلاس 
می کنلد کله در کنلار بهترین هلا نشسلته اسلت، آمادگی ایجلاد تغییرات جدیلد را هم 
در خلود می بینلد و ایلن بله وی قدرتلی می دهلد کله درباره مسلیر زندگلی خود یک 
دیده بلان تلازه شلود، اشلتباهات احتماللی را پیلدا کنیلد، کمبودها را شناسلایی کرده 
و از همان جلا بلرای هجلرت و کلوچ کلردن به سلمت بهتر شلدن خلود را آملاده کند. 
بعضلی از دانشلمندان هلم بلرای حلل مسلائل علمی خلود گاهی بله مسلجد پناهنده 
می شلدند تلا در سلایه حمایت هلای معنلوی خداونلد و فضای روشلن مسلجد بتوانند 
بله روشلنایی علملی تلازه ای دسلت یابنلد. نوجلوان بلا حضلور در مسلجد می توانلد 
افلکار پراکنلده خلود را بلا مهملان شلدن در خانله خلدا جمع بنلدی کلرده و بلرای 

تصمیم گیلری و پلرواز معنلوی خلود را آملاده می کنلد. 

1-6. نوجوانلان ملی خواهنلد بلا کمک خدا دنیلا را اصالح کنند. تا حدود 12 سلالگی، 
تصلور نوجلوان از خلدا یلک تصلور مثبت اسلت. سلپس امکان تفکلر منطقلی در او به 
وجلود ملی آیلد و نوجلوان ملی فهمد که خوبلی و بدی با همه سلایه هلا و ضمائم آنها 
در دنیلا وجلود دارنلد. دعلای نوجلوان در این مرحله زندگی، بیشلتر شلامل خواسلته 
هلای فلوری و بلی درنگ اسلت تلا کم کم در سلن جوانلی این ارتباط رشلد ملی یابد 
و بله ارتبلاط خاصلی میان خلدا و انسلان تبدیل می شلود. نوجوانلان بزرگتلر، نگرانی 
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هلا و آرزوهایلی دارنلد که آنهلا را کامال رك و راسلت در دعاهای خود بیلان می کنند. 
نیلاز پذیرفتله شلدن در جامعله نیلز از جملله خواسلته های آنهاسلت. بله کمک خدا 
دنیلا را اصلالح کلردن، برانلدازی ظللم و انجلام کارهلای خارق العلاده، آرزوی بیشلتر 
نوجوانلان اسلت کله عمللی شلدن آنهلا را بله کمک خلدا املکان پذیلر می داننلد. به 
ایلن ترتیلب نوجلوان بله ارزش هایلی ماننلد آمادگی کمک بله دیگران و هملدردی با 

انسلان هلای دیگر نزدیک می شلود. )سلوزانه پورشله؛ 1386، ص72(

2.ارتباط،«رکن«شکل«گیری«هویت«دینی«نوجوان
ارتبلاط، زمینله تأثیرگلذاری و انتقال پیام اسلت. زمانی که ارتباطلی صحیح و دوطرفه 
شلکل می گیرد، سلفره ای گسلترده می شلود کله بهره های ملادی و معنوی سرشلاری 
را بلا خلود هملراه می کنلد. اگلر ایلن ارتبلاط بلا رویکلردی دینلی و هدفمنلد آغلاز و 
مدیریلت شلود، نتایلج بهتری ارزانلی دو طرف آن خواهد شلد و آنگاه که ایلن ارتباط، 
بلا مؤلفله ای بله نام اسلتمرار همراه باشلد، ایلن نتایج ماندگاری و اثربخشلی بیشلتری 
خواهلد داشلت. در موضلوع کنونلی، هلر دو عنصر به خوبی دیده می شلود. بله عبارتی 
دیگلر، زمانلی کله املام جماعت مسلجد و دیگر مسلئوالن مرتبلط با مسلجد، به قصد 
انتقلال پیام هلای دینلی بلا نوجلوان ارتبلاط می گیرنلد، عنصلر هدفمندی وجلود دارد 
و آنلگاه کله در طلول سلال بله مناسلبت های مختللف و شلیوه های گوناگلون ایلن 
ارتبلاط را ادامله می دهلد، از اسلتمرار هم بهره جسلته انلد. نتیجه ایلن تعامل، گرایش 
نوجوانلان بله نملاد دینی یعنی روحانلی و به دنبلال آن، قلرار دادن برنامه های معنوی 

مسلجد در فهرسلت کارهلای روزانه در طول سلال خواهد شلد. 

3.توجه«به«نماد«و«نهاد
لبلاس روحانیلت، نملادی از دیلن و دین داری اسلت و روحانی فردی اسلت کله رفتارها 
و منلش او بلرای دیگلران حجلت به شلمار می آیلد. در مهلارت ارتباط نیز تصریح شلده 
اسلت کله عملده تأثیرگذاری ملا در ارتباط بله عوامل ظاهلری و زبان بدن بلر می گردد. 
در روان شناسلی دیلن نیز بر این مسلئله تاکید شلده اسلت که تحول دینلداری در افراد 
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با حرکت از نماد و سلمبل آغاز و به سلوی نهادینه شلدن سلرازیر می شلود. برای توجه 
بیشلتر بله این مسلئله، تمثیل زیلر می تواند یاری رسلان خوبی باشلد:

»پیرملردی بله قصلد آزمایش سلطح فکر سله فرزند خود، از آنها خواسلت تلا هر کدام 
بله شلیوه ای کله مناسلب می داننلد، انبار خانله را پر سلازند و بله آنها گفت کله برنده 
کسلی اسلت کله در زملان کمتلر و بلا هزینله کمتلری بتواند از عهلده پر کلردن همه 
جلای انبلاری بلر آیلد. فرزنلد اول موفلق شلد انبلار را پر از شلن و ماسله کنلد و حتی 
دریچه هلای نلور را هم مسلدود نمایلد. روز بعد، فرزنلد دوم توانسلت در مدت کمتری 
انبلاری را بلا کاه پلر سلازد. نوبلت به فرزند سلوم رسلید. او لحظله ای به داخلل انباری 
رفلت و برگشلت و اعلالم کلرد کله کارش تملام شلده اسلت. همگی بلا شلگفتی وارد 
انباری شلدند ولی آن را خالی یافتند. تنها شلمعی در آن روشلن شلده بود. پیرمرد از 
فرزنلدش خواسلت تلا برایشلان توضیح دهلد. فرزند گفت من شلمعی روشلن کرده ام 
و بلا نلور آن همله جلای این ملکان را پر کلرده ام. اکنلون همله روزنه های ایلن انباری 

از نور شلمع پر شلده اسلت. «
پلر کلردن روح و جلان نوجوان از خاطرات خوب نسلبت به روحانی، نقش برجسلته ای 
در آینلده دینلی او خواهلد داشلت. نوجوان امروز بلا ارتباطی که از سلوی روحانی با او 
گرفتله می شلود، می توانلد احسلاس خوش بلودن با روحانلی را تجربه کنلد و می تواند 
در اثلر ناکارآملدی ارتبلاط، برداشلتی نامناسلب از دیلن و دینلداری در روان او شلکل 
بگیلرد کله پاك سلازی این برداشلت به زملان زیاد و شلرایطی متفاوت بسلتگی دارد. 
بلر ایلن اسلاس، بخشلی از اثرگلذاری ارتبلاط بلا نوجوانان در ایلن مهم نهفته اسلت و 

تملام برخوردهلای املام جماعت با نوجلوان، جایگاه ویلژه خود را خواهد داشلت. 

4.تنوع«بخشی«به«ارتباط
یکلی از اسلرار جذابیلت دوسلتی ها در دنیلای نوجوانلان و جوانلان، متنلوع بلودن آن 
اسلت. زمانلی کله نوجلوان با دوسلت خلود در قالب هلای گوناگلون تحصیللی، علمی، 
ورزشلی، مذهبلی و عاطفلی ارتبلاط می گیلرد، گوناگونی ارتبلاط او را به سلمت تداوم 
و تعاملل بیشلتر می کشلد. حلال اگلر ایلن ارتبلاط فقلط یلک بعلد و جنبله داشلته 
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باشلد، بله مراتلب از میلزان و مؤثربلودن آن کاسلته خواهلد شلد. برپایله تحقیقلات 
انجام شلده، بیشلتر یادگیری ها به شلکل غیررسلمی و غیرمسلتقیم انجام می شلود و 
حضلور ارتبلاط گیرنلده در موقعیت هلای گوناگون، سلبب انتقال پیام هلا در قالب های 
غیررسلمی آن خواهلد شلد. بر این اسلاس، یکلی از قوانین ارتباط گیلری امام جماعت 
بلا نوجوانلان، توجله بله ایجلاد تنلوع در ایلن رابطله و فراهم سلازی زمینله بلرای آن 
اسلت. اگلر ارتبلاط بلا نوجوان تنهلا در قالب نملاز جماعت و سلخنرانی خالصه شلود، 
ارتباطلی یک سلویه و کم تنلوع خواهلد بلود کله نتیجله آن کم رغبتلی بله تلداوم در 
ارتبلاط اسلت وللی زمانی کله شلکل های ارتباط گسلتره بیشلتری  می یابد، بله همان 

میلزان برداشلت های معنلوی و فرهنگلی فزون تلری بلر آن بلار خواهد شلد. 

5.پیش«نیازهای«ارتباط
مهلارت ارتبلاط هماننلد دیگلر مهارت هلای فلردی و اجتماعلی، نیازمند فراهم شلدن 
مقدماتلی اسلت تلا نتایلج سلودمند را بله دنبال داشلته باشلد. یکلی از ایلن زمینه ها، 
خصوصیلات فلردی املام جماعلت اسلت. روحانیانلی کله از روحیله برون گرایلی و 
مردم آمیلزی برخوردارنلد، بله اثربخشلی ارتبلاط ایمان دارند، سلطح تحملل و حوصله 
مطلوبلی در آنهلا وجلود دارد، از اطالعلات موجلود در دنیلای نوجوان ماننلد اطالعات 
ورزشلی، فنلاوری و ماننلد آن، بی اطلالع نیسلتند، مخاطب شناسلی خوبلی دارنلد، از 
نیازهلای فکلری و عاطفلی کنونی دانش آموزان بله خوبی باخبرند و در محتوا و شلیوه 
ارائله آن بله مخاطبلان از خالقیت خوبلی برخوردارند، در ارتباط و میلزان تأثیرگذاری 

آن موفق تلر خواهنلد بود. 

6.راهکارهای«ارتباط
6-1.«ارتباط«عاطفی

از آنجلا کله عاطفله در دنیلای روانلی انسلان ها بله ویلژه نوجوانلان، عامللی مهلم در 
ارتباط گیلری اسلت، اولیلن نکتله در راهکارهلا نیلز بله ایلن مسلئله اختصلاص دارد. 
معنلای دیگلر جملله این اسلت که الزم اسلت املام جماعلت حضور عاطفی بیشلتری 
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در دنیلای نوجلوان داشلته باشلد و بسلتری را فراهلم سلازد تلا اصلل روان شلناختی 
»خوشایندسلازی« شلکل بگیلرد و دانش آملوزان از یلادآوری نلام و شلخصیت املام 
جماعلت، احسلاس خوبی پیلدا کنند و خاطلره ای خلوش را تداعی نماینلد. این اصل، 
سلبب تکلرار و تمایلل بله بیشلتر شلدن ارتبلاط خواهلد شلد. در نقطله مقابلل نیلز، 
چنانچله نوجلوان از حضلور روحانلی محلل در مدرسله، احسلاس ناخوشلایندی مانند 
خسلتگی، یکنواختلی، سلخنان مغایر بلا نیازهای کنونلی نوجوان و ماننلد آن را تجربه 
کنلد، بله شلدت از ایجلاد رابطله بلا روحانلی و مکان هلا و برنامه هایلی کله وی در آنها 
نقلش دارد، گریلزان خواهلد شلد و نوعلی دلزدگلی در وجلود وی پدیلد می آیلد. بله 
عنلوان پیشلنهاد می تلوان ملوارد زیلر را در تقویلت بعد عاطفلی ارتباط املام جماعت 

و دیگلر عناصلر مسلجد بلا نوجلوان ملورد توجه قلرار داد:
حضلور روحانلی یلا یکلی از دسلت اندرکاران مسلجد بله عنلوان بیننلده برخی از  ●

مسلابقات ورزشلی نوجوان در مدرسله یا محیط های ورزشلی مناسلب با شلئون روحانیت
نقلش روحانلی و رابطلان مسلجد در پذیلرش و اهلدای جوایلز برترین هلای  ●

علملی، ورزشلی، پرورشلی و ...
پیشنهاد و پذیرش برخی از مسابقات فرهنگی مانند کتاب خوانی از سوی مسجد ●
تعییلن مالك هلای دانش آملوز برتلر اخالقلی از سلوی مسلجد و اهلدای جایزه  ●

ویلژه بله فرد
تقدیر از برترین های علمی، ورزشی و پرورشی در مسجد ●
ارتبلاط املام جماعلت و مربیلان مسلجد در قالب مشلاور مذهبی بلا دانش آموزان  ●

مدرسه در 
حضلور پررنلگ املام جماعلت و مربیلان در مناسلبت های مذهبلی بله ویلژه  ●

 .روزهلای توللد معصومین

6-2.«ارتباط«آموزشی
دانش آملوزی از نلگاه دیلن، یک امتیاز به شلمار می آید و روحانی محل بله عنوان نماد 
دیلن، می توانلد مشلوق و یاری دهنلده ایلن فضیلت باشلد. زمانلی که زمینله بهره وری 
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از دانلش دینلی و عللوم مرتبلط بلا آن، بلرای دانش آملوزان نوجلوان فراهلم می گردد 
و تلوان اسلتفاده از سلفره علملی یلک دین شلناس بله وجلود می آیلد، می تلوان از آن 
بله عنلوان روشلی مهم در اثربخشلی و مانلدگاری ارتباط نلام برد. احسلان علمی امام 
جماعلت و آملوزش مسلائلی کله نیازهای فکلری اکنلون و آینده نوجلوان و دانش آموز 
را تأمیلن می کنلد، هیلچ گاه از حافظله فراگیرنلده پلاك نخواهد شلد و خلود زمینه ای 
بلرای ارتبلاط بلا دیگلر عالملان دینی خواهد شلد. البتله یلادآوری این نکتله ضروری 
اسلت کله در ایلن بخش هم، توجه بله ذائقه و تلوان مخاطب در یادگیلری و بهره وری 

از روش هلای سلاده، فعال و جلذاب،  سلودمندتر خواهد بود.

در«این«بخش«می«توان«به«روش«های«زیر«اندیشید:
برگلزاری کالس هلای تقویتلی در مسلجد: برخلی از ایلن کالس هلا می توانلد توسلط 
خلود روحانلی تدریس شلود مانند عربلی و برخی دیگر توسلط نیروهای مسلجد اداره 

می شلوند. 
آملوزش مسلائل دینلی: عالقله به دیلن در نوجوان هملگام با جهش در رشلد فیزیکی، 
بلا برجسلتگی بیشلتری اتفلاق می افتلد و نیلاز به دانسلتن آنچه حلدود الهلی معرفی 

شلده اند، در این سلن از شلدت و رغبت بیشلتری برخوردار اسلت. 
آملوزش اخلالق: تمایلل بله کاملل شلدن و دور شلدن از خصوصیلات منفلی، نیلازی 
روان شلناختی اسلت و ماننلد جلوی روان در دل و جلان دانش آملوزان طلراوت ایجلاد 
می کنلد. چنانچله امام جماعت بله صورت منظم جلسلات اخالقی را بلا عنوان هایی چون 
آداب معاشلرت، مهارت هلای زندگی و شلیوه های موفقیت در تحصیلل و زندگی، می تواند 
زمینله را بلرای شلکوفایی همله جانبله دانش آملوزان فراهلم کلرده و یلادگاری روشلن و 

لذت بخلش از یلک روحانلی را در دل و جلان آنهلا بلرای همیشله باقلی بگلذارد. 
طلرح سلؤال های مهلم دربلاره دین همراه بلا معرفی منابلع و تعیین زمان مشلخص برای 
پاسلخگویی بله آنها، بخشلی از حضور فکلری روحانی در ذهلن و جان دانش آموز اسلت. 
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7.«بایسته«های«همراه«سازی«دانش«آموزان«
جلذب، مقدمله همراه سلاختن مخاطبان بلا محتوای خوب شماسلت. در قرآن، محبت 
بلر تبعیت مقدم شلده اسلت و ثمره ایلن همراهی، دریافت محبت بیشلتر اسلت: »ُقْل 
ُ َغُفلوٌر َرحیٌم؛  ُ َو یَْغِفلْر لَُکلْم ُذنُوبَُکلْم َو اهللَّ َ َفاتَِّبُعونلی  یُْحِبْبُکلُم اهللَّ إِْن ُکْنُتلْم تُِحبُّلوَن اهللَّ
بگلو اگلر خلدا را دوسلت می داریلد )کله بایلد هلم بداریلد( بایلد ملرا پیلروی کنید تا 
خلدا هلم شلما را دوسلت بلدارد و گناهانتلان بیاملرزد کله خلدا آملرزگار و مهربلان 
اسلت«.1 زمانی که شلما بلا رفتارها و گفتارهلای خود، بذر محبلت را در دل مخاطبان 
می پاشلید، می توانیلد بلا اسلتقبال آنهلا و تأثیرپذیلری بیشلتر روبلرو شلوید. بلر ایلن 
اسلاس، الزم اسلت افلرادی که به نمایندگی از مسلجد بلا مخاطبلان کار تربیتی انجام 

می دهنلد، بله چنلد نکتله کاربردی توجه داشلته باشلند:
شلرط اساسلی موفقیلت شلما در کار، آشلنایی بلا دنیلای روان شلناختی  ●

اسلت. مخاطبلان 
حالت مربی بودن را حداقل برای شروع یک ارتباط خوب کنار بگذارید. ●
خودتلان را برای روبرو شلدن بلا رفتارهای عجیب و غریلب برخی از مراجعان  ●

مسلجد آماده کنید.
صداقلت را از همله چیلز مهم تلر بدانیلد و بلرای پاسلخ به سلؤاالت سلخت از  ●

آنهلا فرصلت بگیرید.
بله هیلچ وجله اسلرار نوجلوان همراه خلود را فلاش نکنیلد؛ حتی بله صورت  ●

شلوخی یلا کنایه
با آرامش خود، به نوجوان ناآرام کمک کنید. ●
از سلر و وضلع ظاهلری آنهلا تعجلب نکنیلد و آنهلا را همانگونله که هسلتند،  ●

بپذیرید.
توجله داشلته باشلید که در رقابلت فرهنگی شلما فقط یک پیشلنهاد دهنده  ●

هسلتید نله تحمیلل کننلده؛  پلس سلعی کنید جذابیلت  سلخن و رفتارتلان را باال 
ببریلد و بله او حق انتخلاب بدهید.

1   . آل عمران : 31
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شلکل گیری شلخصیت، نیازمنلد فرصلت اسلت. به انلدازه کافی بله او فرصت  ●
تفکلر، تغییلر و تجربه کلردن بدهید.

هلر نوجلوان را یلک دین آملوز متفاوت بلا دیگلران در نظر بگیریلد و برای هر  ●
کدام وقلت مجزایی اختصلاص دهید.

از عصبانلی شلدن بپرهیزیلد و بلا رفتلار خلود الگلوی یلک متدیلن کاملل را  ●
بلرای او داشلته باشلید.

نوجوان به رفتار شلما و میزان تأثیر دینداری در شلما بیشلتر از سلخنان تان  ●
توجله می کند.

رفاقلت را جایگزیلن رقابلت سلاخته و در برابلر برخلی از ادعاهایلی کله از  ●
نوجوانلان می شلنوید، آرام، متیلن و سلاکت باشلید.

همیشله بله خلود یلادآور شلوید کله ملن کار ظریلف و سلختی را پذیرفته ام  ●
و چنانچله بلا موفقیلت از عهلده ایلن کار برآیلم، پاداش معنلوی بسلیاری دریافت 

کرد. خواهلم 
بلا  ● زیلرا  بپرهیزیلد؛  توانمندی هلای خلود  دربلاره  بی ملورد  تعریف هلای  از 

مقاوملت روانلی مخاطبلان خلود روبلرو خواهیلد شلد.
در اسلتفاده از کلملاِت حسلاس، خوش سللیقه باشلید. برای نوجلوان، احترام  ●

قائل شلدن شلما به شلخصیت او بسلیار مهم اسلت.
احترام به نظر نوجوان را در عمل نیز نشان دهید. ●
هلدف  اصللی کنتلرل مخاطب نیسلت،  بلکه هلدف تغذیه فکری درسلت او و  ●

تأثیرگلذاری بر خلوت های آن اسلت.
پلل ارتباطلی خلود را قلوی کنیلد و زمینله ارتباطلات بعلدی نوجلوان را  بلا  ●

خودتلان فراهلم آورید.
در موضع گیری هلای خلود حساسلیت های روانلی مخاطبان تلان را در نظلر  ●

. ید بگیر
به مخاطب خود در شکل گیری هویت دینی کمک کنید. ●
احساسات او را جریحه دار نکنید. ●
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تکیه گاه نوجوان خود باشید ولی ایجاد وابستگی نکنید. ●
سعی کنید دینداری او را با مالك های درست پیوند بزنید نه با افراد. ●
برای درك حقایق عجله نکنید. ●
نیاز او به تجربه کردن آموزش های شما را بپذیرید. ●
احساسلاتی نشلوید و بر احساسلات خلود مدیریت هملراه با اعتلدال را حاکم  ●

. کنید
گفتگوهای خود را دو طرفه کنید تا گفتگوی ثمربخشی داشته باشید. ●
پاسخی بدون قضاوت در گفتگوهای خود داشته باشید. ●
به مخاطب خود مارك و برچسب های منفی نزنید. ●
از حرف هلای متناقلض  ● بپرهیزیلد زیلرا مخاطلب شلما  تناقلض گویلی  از 

. نجلد می ر
همدردی صادقانه داشته باشید. ●
فرصت ارائه نظر و ابراز وجود در مسائل گوناگون را به نوجوان بدهید. ●
خانلواده بزرگتریلن پناهگاه اسلت. نوجوان خلود را به اعتماد و ارتباط بیشلتر  ●

بلا خانلواده تشلویق کنیلد. توجه داشلته باشلید که پیونلد محکم با خانواده سلبب 
آسیب هاسلت. کاهش 

توجله بله جنبه هلای مثبت و تشلویق و ترغیلب آنها، سلبب افزایلش اعتماد  ●
به نفلس نوجوانان اسلت.

سللیقه های ورزشلی، هنلری و علمی نوجلوان را تخریب نکنید. اگلر الگوهای  ●
نامناسلبی دارد، بله تدریلج دربلاره مالك هلای صحیلح ذهلن او را آملاده تغییلر 

. کنید
صبلور باشلید. صبلوری شلما بیشلترین کملک را بله راه یابلی نوجوانلان بله  ●

سلوی دینلداری خواهلد کلرد.
او را تشلویق کنیلد کله در میلان خواسلته های خلود چارچوب هلا، حقلوق و  ●

احتلرام دیگلران را رعایلت کنلد، املا از انتقلادات مکلرر خلودداری کنید.
حتلی دشلوارترین نوجوانلان هم بلا زبان نرم و منطلق شلما می توانند تبدیل  ●
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بله افرادی متعادل شلوند.
برخوردهلای شلما بایلد متناسلب بلا توانایی هلا و روحیلات در حلال رشلد  ●

باشلد.  مخاطب تلان 

8.آسیب«شناسی«ارتباط«
ارتبلاط تربیتلی از سلوی املام جماعلت و مربیلان مسلجد بله منظلور زمینه سلازی 
بلرای انتقلال پیلام دیلن، معنلا می یابلد. ایلن ارتبلاط، می تواند هلم در آغلاز و هم در 
تداوم، دسلتخوش آسلیب هایی شلود که آشلنایی با آنها، مقدمه ای برای پیشلگیری و 
ارتقای سلطح ارتباط سلازنده و هدفمند اسلت. در این نوشلتار به برخی از آسلیب های 

ارتبلاط توجله بیشلتری می کنیم. 

9.«ارتباط«یک«سویه
واژه ارتبلاط بله رابطه ای دو طرفه اشلاره دارد. زمانی، رابطه سلودمند و تأثیرگذار می شلود 
کله در آن تعاملل وجلود داشلته باشلد. چنانچله مربلی، بلرای ملدت زیاد به صلورت یک 
طرفله ارتباطلش را ادامله دهلد، نتیجله ای از آن نصیبلش نمی شلود. الزم اسلت مربلی با 
کاسلتن از سلطح ارتباط از طرف خود، فرد را به فعال سلازی دامنه ارتباط با خود ترغیب 
نمایلد و زمینه آن را نیز فراهم سلازد. چنانچه شلما پیوسلته ارتباطی یلک طرفه را دنبال 
کنیلد و فلرد مقابلل تمایللی بله ایلن رابطله نداشلته باشلد، چنیلن ارتباطلی بی هدف و 

بی فایلده خواهلد بلود و به شلخصیت تربیتی شلما آسلیب می زند. 

10.«افراط«و«تفریط«در«ارتباط
زیاده روی و کم کاری، هر دو آسلیب ارتباط سلازنده هسلتند. زمانی که مربی مسلجد، 
دامنله ارتبلاط بلا مخاطلب را بله جزئی تریلن مسلائل زندگلی او بکشلاند و در چنیلن 
ارتباطلی غلرق شلود، دیگلر نمی توانلد نقلش تبلیغلی خلود را بله خوبلی ایفلا کننلد. 
تصلور کنیلد فلردی در باتلالق گیلر افتاده و شلما از راه رسلیده اید و قصلد کمک به او 
را داریلد. آیلا درسلت اسلت که در کنلار او قرار بگیرید و نزدیک شلدن خلود را به این 
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حلد برسلانید، یا الزم اسلت کله از فرد گرفتلار و نیازمند کمک، کملی فاصله بگیرید و 
در زملان و بلا تدارك شلرایط الزم، او را یاری رسلانید. زمانی که مربلی دینی ارتباطی 
بی حلد را داملن بزنلد، طبیعلی اسلت کله از هنر تأثیرگلذاری خلود دور می شلود. در 
مقابلل نیلز، تفریلط در ایلن زمینله ناپسلند اسلت؛ ماننلد فلردی کله همیشله منتظر 

اقلدام اولیله از سلوی مخاطبلان بلرای ارتبلاط می ماند و خلود گامی بلر نمی دارد. 

11.«شوخی«های«نامناسب
شلوخی در سلخن، ماننلد نملک در غذاسلت. ایلن جملله حکیمانله را بله یاد داشلته 
باشلید. زمانلی کله شلوخی از اسلتاندارد خلود بگلذرد، بله رابطله مفیلد و هدفمنلد 
شلما آسلیب می زنلد. خصوصلا اگر شلوخی بدون حلد و مرز صحیحلی اتفلاق بیافتد. 
مربلی مذهبلی کله هلر نلوع طنلز و لطیفله را صرفلا بلا هلدف خندانلدن یلا بله بهانه 
جلذب مخاطبلان بله کار می گیلرد، دیگلر نمی توانلد یلک الگلوی اخالقلی متفلاوت و 
سلازنده باشلد. تنزیلل شلخصیت در ایلن حلد، نه تنهلا کمکی بله سلودمندی ارتباط 
نمی کنلد، بلکله شلما را در نلگاه مخاطبلان به فلردی سلاده و فاقد مهارت هلای کافی 
تبدیلل می کنلد. در ایلن بلاره، مراقبت بیشلتر درباره شلوخی ها و جوك های جنسلی 
اسلت کله بله هیلچ وجله نبایلد از زبان مبللغ گفته شلود. همچنیلن شلوخی هایی که 
توهیلن بله قومیت هاسلت و بنا بلر فتاوای مراجلع محترم، حرمت دارد. شلوخی  درباره 
مقدسلات و بلا کلیدواژه هایلی چلون خلدا، پیامبران، مناسلک دینلی و ماننلد آن نیز، 

مراقبلت ویلژه ای را می طلبلد. 

12.«تماس«های«تلفنی،«پیامکی«و«اینترنتی
برخلی بله بهانله ارتباط هلر چه بیشلتر با مخاطبلان، از روش هلای نوین ارتبلاط بهره 
می گیرنلد. اصلل مسلئله خلوب و مفید اسلت ولی مشلکل در شلکل اجرای آن اسلت. 
چنانچله مربلی یک مسلجد تمام وقلت و فوری پاسلخگوی پیامک های ارسلالی باشلد 
یلا وقلت زیلادی را پای رایانه بله بهانه مشلارکت در اتاق های گفتگوی مجازی سلپری 
کنلد و یلا مشلغول تبلادل فایل هلا، کلیپ هلا و نیلز نامه هلای الکترونیکی باشلد، دیگر 
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فرصتلی بلرای اندیشلیدن و اسلتفاده بهینله از زملان نخواهد داشلت. تبلیغ سلنتی و 
چهلره بله چهلره، اقتضائلات خلود را دارد و کار اصللی تربیلت در ارتبلاط حضلوری و 
هدفمنلد تعریلف می شلود نله ارتباطلات مجازی. بلرای ارتباطلات غیرحضلوری خود، 
زملان مشلخصی را اعلالم کنیلد تلا مخاطبلان تلوان هماهنگی با شلما را پیلدا کنند و 

خود شلما نیلز قادر به پاسلخگویی باشلید. 

13.«لحاظ«نکردن«جنسیت«در«ارتباط
مراعلات حریم هلای فقهلی در ارتباط بسلیار مهم اسلت. شلما بله عنوان یلک نماینده 
از دیلن، چهلره ای معنلوی به شلمار می آیید و انتظلار مخاطبان این اسلت که در تمام 
جنبه هلا، آموزه هلای دیلن را پیلاده کنیلد. از طلرف دیگر، بله دلیل زیبایلی پیام هایی 
کله منتقلل می کنیلد، محبوبیلت خاصلی نصیلب شلما می شلود و ایلن محبوبیلت 
می توانلد در ارتبلاط بلا جنلس مخاللف، گاهلی آسلیب زننده باشلد. یادمان باشلد که 
انتقلال عاطفلی بله صورت ناخواسلته و خلودکار در این مسلیر جریان می یابلد؛ از این 
رو، الزم اسلت مربلی ترجیحلاً همجنلس مخاطبلان باشلد. چنانچله این زمینله وجود 
نداشلته باشلد، از همسلرتان بخواهیلد در جلسلات شلما شلرکت کنلد. تلالش کنیلد 
جلسلات بله شلکل گروهی برگزار شلود و از دادن مشلاوره حضوری بله جنس مخالف 
بپرهیزیلد و اجلازه تملاس بلا همراه تلان را بله او ندهیلد. هلر نلوع شلوخی فلردی در 

جلسلاتی کله بلا مخاطبلان غیرهمجنلس دارید، می تواند دردسلر سلاز شلود. 

14.«مهارنکردن«احساسات
یادملان باشلد کله قرار اسلت با ابلزار ارتبلاط، مخاطبان را به سلوی دیلن و پیام های آن 
جلذب کنیلم نه به سلمت خودمان. پس الزم اسلت احساسلات خلود را مهار کلرده و از 
هزینله  کلردن بیهلوده و نامناسلب آن پرهیلز کنیم. گاهی بله دلیل مهار نشلدن چنین 
سلرمایه ای، ارتبلاط بله نزدیک تریلن حد ممکن توسلعه می یابد و کار به جایی می رسلد 
کله مربلی احسلاس دلتنگلی و وابسلتگی بله مخاطلب را در خلود مشلاهده می کند که 
بلروز چنیلن حالتلی، نشلان از مهلار نشلدن احساسلات در طلول ارتبلاط اسلت. شلما 
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دوسلتی محلدودی را بلرای ایفلای بهتلر نقلش تبلیغلی ایجلاد کرده اید و بلس. ممکن 
اسلت این وابسلتگی در طرف مقابل شلما هم پدید آید که پدیده خوشلایندی نیسلت؛ 
بله ویلژه زمانلی که مخاطبان شلما نوجلوان و جوان باشلند، احتملال بروز این آسلیب، 
قلوت بیشلتری می یابلد. اسلتاندارد ارتبلاط این اسلت که مخاطبلان، به کمک شلما به 

منبلع عاطفلی اصلی یعنلی خداونلد و معصومین  وصل شلوند. 
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ایلن نوشلتار، بلا روش توصیفلی )Descriptive( و  کتابخانله ای، بله تبییلن جایلگاه و 
نقلش خانلواده در تربیلت و آملوزش مسلائل دینلی کلودکان و نوجوانلان و روش های 

جلذب آنلان به مسلجد و نملاز جماعلت می پلردازد. 
مقالله حاضلر در سله فصلل بله شلرح ذیلل تدویلن گردیلد: در فصلل اول بله تعریف 
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پرداختله شلد؛ در ایلن راسلتا ابتلدا وظیفه خانلواده در تربیلت فرزندان مورد بررسلی 
قلرار گرفلت. سلپس، سلّن شلروع پلرورش و آملوزش کلودکان و نوجوانلان و اصول و 
روش هلای آملوزش احلکام و مسلائل دینی به آنلان تبیین گردید، در پایلان این فصل، 
مهم تریلن روش هلای جلذب کلودك و نوجلوان بله نملاز جماعلت و مسلاجد توسلط 

خانلواده مورد بررسلی قلرار گرفت.
در فصلل آخر)سلوم( نقلش املام جماعت در جذب کلودك و نوجوان بله نماز جماعت 
و مسلاجد ملورد بحلث قلرار گرفلت و به نقلش ممتلاز و ویژه املام جماعت بله عنوان 
مدیلر طبیعلی مسلجد در جلذب کلودکان و نوجوانلان به مسلجد و نملاز جماعت، به 

طور مشلروح پرداخته شلد.

«واژگان«کلیدی:
 نملاز، مسلجد، نملاز جماعلت، خانلواده، املام جماعلت، اصلول آملوزش، روش هلای 

جلذب کلودك و نوجلوان.
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مقدمه««
دوران کودکلی و نوجوانلی، سرشلار از عطوفلت و نشلاط و لبریلز از شادی هاسلت، در 
ایلن دوره، والدیلن شلاهد احساسلات پلاك و بی آالیلش کودکانله هسلتند. کلودکان 
امانت هلای الهلی در نلزد ملا بزرگسلاالن بله حسلاب می آینلد و غنچه هلای باطلراوت 

بوسلتان زندگی هسلتند.
ظرافلت، شلکنندگی و انعطاف پذیلری شلخصیت کلودك و نوجلوان، پیچیدگلی و 
حساسلیت تربیلت آنلان را آشلکار می کنلد. در تربیلت کلودکان اوالً باید روانشناسلی 
خلاص آنلان را شلناخت، ثانیلاً بلا احتیلاط و ظرافلت هرچله تمام تلر در جهت رشلد و 
شلکوفایی شلخصیت آنلان قدم برداشلت. یکلی از ابعاد بسلیار مهلم تربیت کلودکان، 
تربیلت مذهبلی آنلان اسلت. تقویت نیلروی ایملان و باورهلای مذهبی کلودکان تأثیر 
به سلزایی درجلوگیری از خطاها و لغزشلهای آنان دارد. این سلخن حقیقتی انکارناپذیر 
اسلت و در میلان خانواده هلا از دیربلاز املری مسللّم و پذیرفتله شلده می باشلد. تاریخ 
و تجربله نشلان داده اسلت افلرادی که از اعتقلادات عمیلق مذهبی برخلوردار بوده اند 
و بله اصلول و ارزش هلای آن پایبنلدی خود را نشلان داده انلد، معموالً افلرادی صالح و 
بله دور از خطاهلا و مفاسلد اجتماعلی و انحرافلات اخالقلی هسلتند. آنان کله به آیات 
قلرآن، ایملان عمیلق دارنلد و خلود را در حضور خداونلد عالمیان حلس می کنند و به 
پیام هلای آسلمانی آن گلوش دل می سلپارند کمتلر در معرض آلودگی ها و اشلتباهات 

 . هستند
اگلر تربیلت مذهبلی بلا رعایلت اصلول، روش هلا و اندیشله ای درسلت اسلتوار گلردد، 
موجب رشلد و پیشلرفت می شلود و فلرد را از سلقوط می رهاند، بلرای زحمات کودك 
پاداشلی از درون تهیله می شلود، آلودگی هلا در او روی بله کاهش می گلذارد، اضطراب 
و وسوسله ها کله مخصوصلاً در سلنین نوجوانلی و جوانی علارض فرد می شلود،از میان 

ملی رود و آرامش نسلبی بلرای او حاصلل می آید.
یکلی از بهتریلن راه هلای تقویلت ایمان مذهبی، ایجلاد جّوی مذهبلی و فضائی ّجذاب 
در محیلط زندگلی کلودك و نوجلوان اسلت و مسلجد بله عنلوان مهم تریلن پایلگاه 
بلرای جلذب کلودکان و نوجوانلان نقلش به سلزایی در تقویلت ایملان و روح معنلوی 
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آنلان ایفلا می کنلد، البتله بله این شلرط کله محیط مسلجد نیز بلرای کلودك جذاب 
و بانشلاط باشلد. برایلن اسلاس، ترغیلب کلودکان و نوجوانلان بله حضور در مسلجد و 
شلرکت در نملاز جماعلت، یکلی از اهلداف تربیتلی اسلالم اسلت؛ زیرا شلرکت مداوم 
در جملع مسللمانان، علالوه بلر آنچه بیان شلد، سلبب تعالی روح انسلان و اسلتحکام 
عقیلده و فکلر می گلردد. حلال سلخن این اسلت کله: نقلش خانلواده و املام جماعت 
مسلجد در جلذب تشلویق کلودکان و نوجوانلان بله مسلجد و نماز جماعت چیسلت؟ 
بله طلور کلّلی زملان آملوزش نماز در چه سلّنی اسلت؟ چه اصلول و روش هایلی را در 
آملوزش مسلائل دینلی بله کلودك و نوجلوان بایلد رعایلت کرد تا بله نتیجله مطلوب 
دسلت یافلت؟ خانلواده بله عنلوان اولین نهلاد متصّدی تربیلت کودك و املام جماعت 
بله عنلوان مدیلر فرهنگی مسلجد بلا چله شلیوه هایی می تواننلد کلودکان و نوجوانان 
را بلا مسلجد و نملاز جماعلت مأنلوس کننلد. در ایلن نوشلتار نسلبتاً مفّصلل برآنیم تا 
بلا مطالعله در آموزه هلای دینلی و نظرات کارشناسلان خبره، پاسلخی درخلور توجه و 

قانلع کننلده ای برای سلؤاالت یلاد شلده بیابیم.
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الف(«تعریف«مفاهیم«««
1.«خانواده«

خانلواده،1 یلک واحلد زیسلتی )بیولوژیکلی( اسلت کله تشلکیل آن مبتنلی بلر پیوند 
زناشلویی اسلت و براسلاس آن افلراد دارای رابطله سلببی یا نسلبی بوده و بلا یکدیگر 
خویشلاوند هسلتند. محّققلان عللوم اجتماعلی، خانلواده را بله »گروهلی از افلراد 
کله روابلط آنلان بلا یکدیگلر بلر اسلاس هم خونلی شلکل می گیلرد و نسلبت بله هلم 
خویشلاوند محسلوب می شلوند،« تعریف کرده بودند. گروهی دیگر از جامعه شناسلان، 
بلرای تعمیلم خانلواده، بله گونله ای که افلزون بلر روابط هم خونلی، ملواردی همچون 
فرزندپذیلری و پذیرش هلای اجتماعلی و قلراردادی را نیلز دربرگیلرد، خانلواده را این 
گونله تعریلف کردند: »گروهی اسلت متشلکل از افلرادی که از طریق پیوند زناشلویی، 
هم خونلی یلا پذیلرش، بلا یکدیگلر بله عنوان شلوهر، زن، ملادر، پلدر، بلرادر، خواهر و 
فرزنلد در ارتبلاط متقابلنلد و فرهنگ مشلترکی پدید آورده و در واحلد خاصی زندگی 

می کننلد.« )سلاروخانی1379، 135( 

2.«امام«جماعت
واژه »املام« در لغلت بله معنلای پیشلوا اسلت. املام، کسلی اسلت کله از او پیلروی 
می کننلد و بله وی اقتلدا می شلود، خلواه انسلان باشلد یا کتاب یلا غیر آن، حق باشلد 

یلا باطلل. )قریشلی 1412ق، ذیلل واژه»امام«( 
جماعلت بله معنلای گروهلی اسلت که گرد هلم آمده انلد. املام جماعلت در اصطالح، 
فلردی اسلت کله در بیلن گروهلی کله می خواهند نملاز اقامله کننلد، جلوتلر از همه 
بایسلتد و دیگلران بله او اقتلدا کنند. بلرای امام جماعت شلرایطی وجود کله در منابع 

فقهی مطرح شلده اسلت.
عنلوان »امام جماعت مسلجد« در میان جامعه مسللمانان از گذشلته های دور تاکنون 
بسلیار ملورد اسلتفاده قلرار گرفتله و بله  کارگیلری ایلن واژه در ادبیلات ما مرسلوم و 
معملول اسلت. اگلر چله اسلتفاده از ایلن واژه از نظر حقوقلی و عرفی عاری از اَشلکال 

1  -Family.
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اساسلی و مبنایلی اسلت؛ وللی بلا توّجله بله مفهلوم محلدودی کله از ایلن ترکیب به 
ذهلن متبلادر می شلود، وظایلف و مسلئولیت اندکی بلرای آن متّصور می شلود. امام از 
نظلر لغلوی بله معنلای پیشلوا، پیش نملاز، خلیفله، فرمانده سلپاه، راهنمای مسلافران 
اسلت. مفهلوم »املام مسلجد«، باالتلر از املام جماعلت اسلت، وقتلی می گوییلم امام، 
هلم نملاز جماعلت را شلامل می شلود و هم نملاز جمعه را؛ چون در مسلجد هلم نماز 
جماعلت خوانلده می شلود و هلم نملاز جمعله. بله هر حلال، منظلور از املام جماعت، 
شلخصی بلا تحصیلالت عاللی دینلی اسلت کله آشلنایی کافلی و وافلی در حوزه های 
فقهلی و احلکام و مسلائل شلریعت اسلالمی دارد. وی شلرایط و الزامات ذکر شلده در 
منابلع دینلی را برای امامت مسلجد)در عصلر غیبت امام زملان و در حاکمیت ولی 

امر حاضر مسللمین( داراسلت. 

3.«مسجد
 واژه »َمسلجد« اسلم مکان اسلت که از »َسلَجَد« اشلتقاق یافته، به معنای سلجده گاه 
و محلل عبلادت بلوده و با کلماتی چون »َسلجده« و »ُسلجود« هم خانواده اسلت. واژه 

مسلجد، در مجملوع 28 بلار در قرآن کریم ذکر شلده اسلت. 
در تعریلف لغلوی مسلجد در معاجلم و فرهنگ هلای لغلت تعابیر گوناگلون وجود دارد 
کله در واقلع، تماملی آنهلا به یلک معنا بازگشلت ملی کند. زجلاج در تعریف مسلجد 
می گویلد: »الَمسلَجد والَمسلِجد، اللذی یُسلَجد فیله، َو کلُّ َموضلٍع یَُتَعبَّلد فیله َفُهلو 
َمسلِجد« مسلَجد یلا مسلِجد، جایی اسلت که در آن سلجده می شلود و هلر جایگاهی 
کله در آن عبادت شلود، آنجا مسلجد اسلت. )الزبیلدی، ج2، 371( و ابلن اعرابی گفته 

اسلت: »المسلَجُد یفتلح الجیلم، محلراُب البیوت و مصلّلی الجماعلات« )همان( 
همچنیلن در مفلردات راغلب اصفهانلی آمده اسلت :»المسلجُد موضلِع الّصلاله اعتباراً 

بالّسلجود« )راغلب اصفهانی، 271( 
در لغت نامه هلای فارسلی نیلز »مسلجد« به معنای سلر بله زمین نهادن، جلای عبادت 

مسللمانان، خانه خدا و محل سلجود آمده اسلت.)دهخدا 1332ش، ج43، 384(
همچنیلن مسلجد، بله معنلای محلل و موضعی کله در آنها سلجده کننلد و هر محلی 
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کله آن عبلادت کننلد نیلز آملده اسلت و از طرفلی مسلجد، اسلم اسلت بلرای محلل 
عبلادت، خلواه در آن سلجده بکنلد و خلواه اینکله سلجده نکنند.)همان( 

جلای خوانلدن نملاز، نملازگاه )عبادتخانه، خانله ای که برای گلزرادن نماز می سلازند، 
نیلز از دیگر اسلتعماالت لغت مسلجد اسلت. )همان( 

در اصطلالح شلرعی، مسلجد بله ملکان معیلن و موقوف برای نماز اطالق شلده اسلت. 
)نجفلی 1392 ق، ج14، 61( 

4.«نماز
واژه فارسلی »نملاز« از واژه پهللوی »نِملاك« گرفتله شلده و آن هلم بله نوبله خود از 
ریشله باسلتانی »نِلم«، بله معنلای »خلم شلدن و تعظیم کلردن« مأخوذ اسلت که به 
تدریلج بلر معنی »صلاله« یعنی عبادت ویژه مسللمانان منطبق شلده اسلت. )خزائلی 

1358ش، 338( 
بلر اسلاس برخلی اسلناد تاریخلی، گروهلی از ایرانیلان تلازه مسللمان در سلال های 
حکوملت اعلراب بر ایران، به جلای واژه »صلوه« از کلمه »نِماك« اسلتفاده می کرده اند 
و هنلگام فراخوانلدن ملردم بله سلوی نملاز بله جلای »الصللوه« واژه »النِّملاك« و به 
لاله« عبارت »بشلتابید به سلوی نِملاك« را بله کار می برده اند.  جلای »حلیَّ َعلَلی الصَّ

)راشلدی 1378ش، ج1، 65(
بلا توجله بله ملوارد کاربلرد واژه نملاز می تلوان بلرای آن سله معنلای کللی در نظلر 

گرفلت:
4-1. خدملت و خدمتلکاری، اطاعلت و فرمانبلرداری، سلرفرود آوری و تعظیم، سلر به 

زمیلن نهادن، کرنلش و تکریم، اظهلار طاعلت و بندگی.)همان( 
واژه هلای نملاز بلردن، در نملاز آملدن، بله نملاز آملدن، در نملاز آوردن، بله معنلای 
پرسلتش کلردن، عاجلزی نملودن، خم شلدن، به عالملت تعظیم و بندگلی و به خاك 

افتلادن بله قصلد تعظیلم در برابلر پادشلاهی یلا بزرگلی دیگر بله کار رفته اسلت.
4-2. کلمله نملاز بله معنای پرسلتش و ادای طاعلت ایزد متعال و عرض نیاز به سلوی 
خلدای عالمیلان اسلت؛ بله طریقلی کله در شلریعت پیامبران وارد شلده اسلت که در 
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ایلن معنلا معاد کلمه »صلوه« اسلت. )هملان، 67( 
4-3. چلون شلرط نملاز طهلارت اسلت و کلمله نملاز مفهلوم طهلارت و پاکیزگلی را 
تداعلی ملی کنلد، کلمه »نمازی« منسلوب به نملاز و به معنای دوسلتدار نماز اسلت؛ 
هلم چنیلن بله معنلای پلاك و طاهر نیلز بله کار رفتله اسلت. در تعبیر دیگلر، نمازی 
کلردن بله معنلا پاك کردن، شسلتن، آب کشلیدن و غسلل دادن اسلت و »نماز کن« 

بله معنای شسلت وشلو کننلده بله کار می رفته اسلت. )هملان، 71( 
فرهنلگ عمیلد نملاز را چنیلن معنلا کرده اسلت: »پرسلتش، نیلاز، سلجود، بندگی و 
اطاعلت، خلم شلدن بلرای اظهلار بندگلی و اطاعلت و یکلی از فرایلض دیلن، عبلادت 
مخصلوص و واجلب مسللمانان کله پنلج بلار در شلبانه روز به جلا می آورنلد.« )عمیلد 

1369ش، ج2، 1919(
صللوه، از لفلظ عربی »صلّوها« مشلتق شلده اسلت و در منابع سلریانی الفاظی مشلابه 

و معلادل بلا اقامه صلوه به چشلم می خلورد. )راشلدی 1378ش، ج1، 73(
برخلی از متأخلران ریشله آن را »آراملی« پنداشلته اند و با پژوهش هایی کله به تازگی 
عملل آملده اسلت، این احتمال قّوت گرفته که اصل »صلوه« سلریانی اسلت و سلپس 
بلا جلاری شلدن آن در زبلان جنلوب عربسلتان شلاعران آن را در اشلعار خلود به کار 

برده انلد و بعلد از آن اعلراب شلمالی، لفظ »صللوه« را از آنهلا گرفته اند. 
نملاز فّعالیتلی عبادی و مشلروط به طهارت اسلت که مشلتمل بلر نّیت، قیلام، قرائت، 
رکلوع و سلجود و تشلهد و سلالم اسلت و در صورت حضلور قلب فضایلل اخالقی را در 
پلی دارد و بلا تأکیلد بر درون انسلان خلود حقیقی او را به سلوی کمال مطلوب سلوق 

می دهلد و بیانگلر جهان بینی اسلالمی اسلت.

5.«نماز«جماعت
در دیلن اسلالم، نملازی کله بله صلورت گروهلی خوانلده شلود و در آن به املام اقتدا 

شلود، »نملاز جماعلت« نامیده می شلود.
در نملاز جماعلت، شلخصی کله املام جماعلت اسلت جلوتلر از همله و رو بله قبلله 
می  ایسلتد و سلایر نمازگلزاران بله وی اقتلدا می کننلد. نمازهایلی کله می تلوان بله 
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صلورت جماعلت خوانلد، شلامل نمازهلای یومّیله )نملاز صبح، نملاز ظهر، نملاز عصر، 
نملاز مغلرب و نملاز عشلا( و نملاز مّیت، نملاز جمعه، نماز عیلد فطر و نملاز عید قربان 
می باشلند. بله شلخصی کله در نملاز جمعله به عنوان املام جماعلت می ایسلتد، »امام 

جمعله« گفتله می شلود.)دهخدا 1332ش، 772(
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ب(«نقش«خانواده«در«جذب«کودک«و«نوجوان«به«نماز«جماعت«و«مساجد«««
1.«وظیفه«ی«خانواده«در«تربیت«فرزندان

نقلش خانلواده بله عنوان یلک واحد اجتماعلی، مسلئله ای غیرقابل تردید اسلت. تأثیر 
خانلواده در فرزنلدان از نظلر فرهنگلی، اجتماعلی، اخالقلی و عاطفلی بسلیار مهم و با 
ارزش اسلت؛ زیلرا آنلان، مبانلی زندگلی را در آنجلا فلرا می گیرنلد و خلوب و بلد را از 
آنجلا می آموزنلد. از ایلن  رو، بیشلتر »بایدهلا« و »نبایدهلا« »خوبی ها« و »زشلتی ها« 

و روحیلات کلودك در خانلواده پایه گلذاری می شلود.
خانلواده، اولیلن کالس درس و نخسلتین بسلتر شلکفتن اسلت و کلودك دروس اولیه 
زندگلی را از پلدر و ملادر و اطرافیانلش فرامی گیلرد. از ایلن رو، اگر زبلان والدین عربی 
باشلد، کلودك بله زبلان عربی آشلنا می شلود، و اگر فارسلی باشلد، به زبان فارسلی و 
اگلر تلرك باشلد بله زبلان ترکلی ... اگلر خانلواده اهل سلاز و دهلل و ترانله و تصنیف 
باشلند، کلودك از همان خردسلالی به طلور نهادی آنهلا را می آموزد. اگلر والدین اهل 
مسلجد و نملاز و دعا و عبادت باشلند بلاز روی قانلون تبعّیِت کوچکتلر از بزرگتر، ُمهر 

را از مقابلل والدیلن برداشلته و بله تقلیلد از آنها خم و راسلت می شلود و می بوسلد.
خالصله، چشلمان درخشلان کلودکان شلب و روز حلرکات اهلل خانله )پلدر و ملادر( 
و اعملال آنهلا را می نگرنلد و گوش هلای حّسلاس آنلان، ماننلد یلک دسلتگاه گیرنلده 
قلوی و مجّهلز، مواظلب حلرکات و سلکنات آنهاسلت. »ویژگی هلای رفتلاری والدین، 
طلرز فکرها، آداب و رسلوم، تقلیدها، تعصبات، سلطح اندیشله و فرهنلگ آنها، امکانات 
ملاّدی و معنلوی آنلان و همچنیلن کسلانی کله آدملی بله صلورت مسلتقیم و یلا غیر 
مسلتقیم تحلت تأثیلر آنهاسلت در کودك اثلر می گذارنلد. )جهانگلرد 1372ش، 14( 
خانلواده بله ویلژه والدین، تأثیلرات پایداری بلر روی شلخصیت کودك و نوجلوان دارند 
و ایلن به ویلژه از دو جهلت مهلم می باشلد؛ یکلی اینکه اّولین کسلانی که کلودك با آنها 
روبله رو می شلود والدین هسلتند و دیگر اینکله والدین به نحوی تا آخر عملر با فرزندان 
می باشلند و هلر دو، تأثیلر و تأثلر متقابلل بر روی هم دارند. مرحوم فلسلفی می نویسلد: 
اّول معلّملی کله درس زندگلی به کلودك می آملوزد و در دل پلاك او نقش های خوب و 

بلد ترسلیم می کند، پلدر و مادر اسلت.« )فلسلفی 1344ش، ج1، 269(
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آموزه هلای دینلی، بزرگ تریلن مسلؤلیت والدیلن را تربیت صحیلح فرزنلدان می داند. 
بلر این اسلاس، در نظام تربیتی اسلالم، تربیلت خانوادگی از اهمّیت ویلژه ای برخوردار 
اسلت؛ خداونلد متعلال در آیه 132 طاهلا درباره مسلئولیت والدیلن در تربیت عبادی 
للوِه َواْصَطِبلْر َعلَْیَهلا...؛  اهلل خانلواده بله پیامبلر می فرمایلد: »َوأُْملْر أَْهلَلَک بِالصَّ

خانلواده خلود را بله نملاز فرملان ده و خلود در آن کار پایداری کلن.« )طه/132(
َِّذیَن آَمُنلوا ُقلوا أَنُفَسلُکْم َوأَْهلِیُکلْم نَاًرا  همچنیلن قلرآن کریلم می فرمایلد: »یَلا أَیَُّهلا ال
َوُقوُدَهلا النَّلاُس َو الِْحجلاَرُه؛ ای کسلانی کله ایمان آورده ایلد، خود و خانلواده خود را از 
آتشلی کله هیلزم آن مردم و سلنگ ها هسلتند، نگله داریلد.« )تحریلم/ 6( در حدیثی 
املام صلادق می فرماینلد: »هنگاملی کله این آیه شلریفه نازل شلد، ملردم گفتند: 
یلا رسلول اهلل! چگونله ملا خودملان و اهلل و عیالملان را از آتلش دوزخ حفلظ کنیلم؟ 
حضلرت فرملود: خودتلان کارهای خیر انجلام بدهید؛ خانواده خود را بله کارهای نیک 
تذکلر بدهیلد؛ آنهلا را بلر اطاعلت و عبلادت خداونلد تأدیلب و تربیلت نمایید. سلپس 
الِه َو اْصَطِبلْر َعلَْیها؛  َ تََعالَلی یَُقلوُل لَِنِبیِّلِه َو أُْمْر أَْهلَلَک بِالصَّ املام فرمودنلد: »إِنَّ اهللَّ
خانلواده خلود را بله نملاز فرمان ده و بلر انجلام آن شلکیبا باش!«)طله/132( َو َقاَل َو 
لا َو کاَن یَْأُمُر أَْهلَُه  َُّه کاَن صلاِدَق الَْوْعِد َو کاَن َرُسلواًل نَِبیًّ اْذُکلْر فِلی الِْکتلاِب إِْسلماِعیَل إِن
ا)مریم/54 و 55( و در این کتاب )آسلمانی( از  ِّلِه َمْرِضیًّ کاِه َو کاَن ِعْنلَد َرب لالِه َو اللزَّ بِالصَّ
اسلماعیل )نیلز( یلاد کن، کله او در وعده هایلش صادق، و رسلول و پیامبلری )بزرگ( 
بلود! و هملواره خانلواده اش را بله نملاز و زکات فرمان ملی داد و همواره ملورد رضایت 

پلروردگارش بلود.« )نلوری، ج12، 201، باب 8، ح5(
شلد،  نلازل  »طله«  مبارکله  سلوره   132 آیله  وقتلی  می گویلد:  خلدری  ابوسلعید 
 و امام علی تلا نُه ملاه، وقت نماز بله درب خانه حضرت فاطمله پیامبراکلرم
می آملد و دسلتگیره در خانله را می گرفلت و پلس از سلالم بلر اهلل خانله، به دسلتور 
آیله عملل می نملود و می فرملود: »الّصلاله الّصللوه، یَرحمُکلم اهلل؛ بشلتابید بله سلوی 
نملاز، بشلتابید بله سلوی نملاز، خداونلد رحمتش را شلامل حالتلان کند.« )مجلسلی 
1404ق، ج16، 203( و سلپس آیله تطهیلر را تلالوت می فرمود. قنلدوزی حنفی پس 
 از ذکلر ایلن حدیلث می گوید: »ایلن حدیث از 300 نفلر از صحابه و یلاران پیامبر
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روایلت شلده اسلت.« )قندوزی حنفلی، 174( 
بلا توّجله بله ایلن کله نگاه داشلت خلود و خانلواده از آتلش دوزخ، جلز از راه عملل به 
دسلتورهای خداونلد متعلال حاصلل نمی شلود و از سلوی دیگلر، عمل به دسلتورهای 
خداونلد نیلز متوقلف بلر تربیلت دینلی صحیح اسلت، ایلن آیه شلریفه داللت بلر این 
دارد کله خداونلد متعلال، والدیلن را مسلئول تربیت دینی فرزنلدان می دانلد. روایاتی 
کله در ذیلل ایلن آیله آملده نیلز همگلی بیانگر ایلن موضوع اسلت. بله عنلوان مثال، 
در روایتلی آملده اسلت: زمانلی کله ایلن آیله نلازل شلد، یکلی از مسللمانان نشسلت 
و مشلغول بله گریله شلد و گفلت: ملن از دسلت خلودم عاجلز بلودم، اکنون مسلئول 
خانلواده خلود نیلز شلدم. در ایلن هنلگام پیامبلر بله ایشلان فرمودنلد: همین که 
آنلان را بله آنچله خلود را امر می کنلی، امر کنلی و از آنچه خلود را از آن نهی می کنی، 
نهلی کنی]بلرای انجلام مسلئولیتت[ کفایلت می کنلد. )کلینلی 1405، ج5، 62، ح1(

بلا تأّملل در آموزه هلای دینلی، ضلرورت تربیلت فرزنلدان در محیط خانلواده به خوبی 
روشلن می شلود، بله نحلوی کله سلعادت و خوشلبختی جامعله بسلته به آن اسلت و 
اگلر کلودك و نوجلوان درسلت تربیت شلود، بله تدریج زمینه رشلد و تکاملل مادی و 

معنلوی جامعله فراهلم می گردد.
اسلالم بله مسلئله تربیلت و آملوزش فرزنلدان تا آن حلد اهمّیلت داده کله آن را حّق 
مسللّم فرزنلد بلر پلدر دانسلته اسلت. امام سلجاد نیلز در »رسلاله حقلوق« بدین 
وظیفله خطیلر چنیلن اشلاره می فرمایلد: »عملل کلن دربلاره فرزنلد خویلش، چلون 
عملل کسلی کله می دانلد اگر بله فرزند خود احسلان کند پلاداش داده می شلود و اگر 

بدرفتلاری کلرد مؤاخلذه و عقلاب می گلردد.« )نلوری 1408ق، ج15، 168(
در جلای دیگلر، املام بلا تفصیلل بیشلتری می فرمایلد: »اّملا حلق فرزند تو این اسلت 
کله بدانلی او پلاره ای از وجلود توسلت و در نیکلی و بلدی خلود در ایلن دنیلا بله تلو 
وابسلتگی دارد و تو در تربیت و ادب آموزی و خداشناسلی او مسلئولیت داری و باید او 
را در اطاعلت فرملان خلدا، در آنچله مربوط به تو و اوسلت، کمک رسلانی. در احسلان 
بله او پلاداش می گیلری و در بلدی بله او کیفلر می بینلی. عملل تلو دربلاره او ماننلد 
کسلی اسلت که یقیلن دارد به کارهلای نیکوی او در دنیلا آرایش می یابد و به واسلطه 
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حسلن قیلام بله وظایلف و مسلئولیت ها در پیشلگاه خداوند معذور اسلت.« )مجلسلی 
1404ق، ج15، 74(

املام سلجاد در ایلن حدیلث شلریف بله مسلئولیت پلدران در تربیلت فرزنلدان 
تصریلح فرملوده اسلت. املام پرورش هلای اخالقلی و ایمانلی فرزنلد را از وظایلف 
مسللّم مذهبلی آنلان )پلدران( دانسلته و خاطلر نشلان نملوده اسلت کله تربیت هلای 
پسلندیده پلدران، ماننلد ادای یلک فریضله مذهبلی موجب اجلر و پاداش در پیشلگاه 
خداونلد اسلت و پرورش هلای ناپسلند ماننلد تلرك واجب یلا ارتلکاب گناه، پلدران را 

مسلتحق عقلاب و کیفلر الهلی خواهلد کرد.
در آموزه هلای دینلی »علاق والدیلن« و »علاق فرزنلدان« هلر دو مطلرح اسلت کله بر 
اسلاس آن، همچنلان کله فرزنلدان در اثلر ترك حقلوق والدین بله آثلار وخیمه عقوق 
والدیلن مبتلال می شلوند، والدیلن نیز در صلورت ترك حقلوق فرزندان به آثلار وخیمه 
 در ضمن سلفارش هایی بله امام علی آن مبتلال می شلوند. چنانکله پیامبراکرم
فرملود: »ای عللی! خلدا لعنلت کنلد پلدر و ملادری را که فرزنلدان خویلش را بد 
تربیلت کننلد و موجبلات علاق خلود را فراهلم نماینلد. ای عللی! همان گونله کله 
فرزنلد علاق والدیلن می شلود، والدیلن نیلز علاق فرزنلد خواهنلد شلد.« )حلّر عامللی 

1409ق، ج15، 123( 

2.«سن«شروع«پرورش«و«آموزش«کودکان«و«نوجوانان
از نظلر اسلالم، تربیلت و آملوزش از گهواره آغاز می شلود و در خانواده شلکل می گیرد. 
مقدملات و پایه گلذاری آن از مرحلله تشلکیل جنیلن و حّتلی قبلل از آن اسلت. وللی 
آنچله کله صلورت رسلمی دارد از لحظه تولّد اسلت و بلا ذکر اذان و اقامله در دو گوش 

کودك شلروع می شلود.
بعدهلا و بله تدریلج در مراحلل مختللف زندگلی، والدیلن وظایفلی در قبلال کلودك 
دارنلد کله بله عنلوان مربّلی بایلد بله ادای آن بپردازنلد. بلدون شلک تا حلدود هفت 
سلالگی، اعملال قلدرت و فشلار مطلرح نیسلت؛ حّتلی رفتلار مذهبلی کلودك صورت 
بلازی و سلرگرمی دارد. سلعی و تلالش والدیلن باید بر این باشلد کله تکالیف مذهبی 
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بلر کلودك سلنگین نیایلد و او را خسلته نکنلد. در طلول ملدت تربیت در هفت سلال 
اول، کوشلش بلر ایلن اسلت کله مصداق هلا و مدل هایی عرضله و ارائه شلوند که برای 
کلودك درس آملوز باشلند و شلیوه تربیلت بله گونله ای باشلد که نیلازی بله اصالح و 
تجدیلد نظلر در آن ضلرورت پیلدا نکنلد که بسلیاری از لغزش هلای مذهبی افلراد در 

ایلن رابطه اسلت.
از وقتلی کله دسلتگاه ادراکلی طفل شلروع بله فعالیت می کنلد، و حلس کنجکاویش 
بیدار می شلود، پیوسلته از منشلأ و علل اشلیاء سلؤال می کنلد و روانش بلرای پذیرش 
خاللق جهلان بله عنلوان علّت حقیقی همله پدیده ها آماده اسلت. بنابرایلن، قبل از آن 
کله عقلل کلودك به خوبی شلکوفا شلود و در راه تحصیل عللم و درك حقایق عقالنی 
قلدم بلردارد، طفللی پلاك نهلاد و بلا ایملان و خلوش اخلالق بلار آملده باشلد، چلون 
بشلر قبلل از آن کله در راه اثبلات وجلود خلدا از نیلروی عقللش کملک بگیلرد، فطرتاً 
بله خداونلد جهلان متوجله اسلت،)روم/30( و بلرای ایجلاد حلس ایملان در کلودك، 
اسلتدالل های عقللی ضلرورت نلدارد و هملان نیلروی فطلری بلرای پلرورش ایملان 

کافی اسلت.
»ایملان بله خلدا از مهم تریلن ارزش هایی اسلت که بایلد در دل و جان کلودك بذر آن 
را بلارور کلرد؛ ایلن ایملان، در آینده بله او امید به زندگلی و اعتماد به خاللق را خواهد 
بخشلید و در او مانعلی دینلی پدیلد خواهلد آملد که از ارتلکاب گناهان بلازش خواهد 

داشلت.« )رفعت 1991م، 249( 
تعلیلم و تربیلت در ایلن مرحلله بایلد بله دور از شلتابزدگی و ضمن یلک روش مداوم 
و متناسلب بلا رشلد عقللی و میلزان پختگلی زبانی او صلورت گیلرد. در منابلع روایی 
حضلرات معصوملان ایلن پیوسلتگی و تلداوم در آملوزش را در سلنین کودکی، به 

ویلژه از سله چهلار سلالگی به بلاال چنیلن معرفلی فرموده اند:
عبلداهلل بلن فضاللی از املام باقلر یلا املام صلادق روایت کلرده اسلت که آن 
حضلرت فرملود: »هلرگاه کلودك بله سله سلالگی رسلید، هفت مرتبله کلمله توحید 
را بگویلد. وقتلی سله سلال و هفلت ملاه و بیسلت روز وی تملام شلد، هفت بلار بگوید 
محملد فرسلتاده خداسلت؛ هنگاملی که چهار سلالش کامل شلد، هفت بلار درود 
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بلر پیامبلر و آل پیامبلر بفرسلتد. زمانلی کله پنلج سلالش بله پایلان رسلید، به او 
گفتله شلود که دسلت راسلت و چپش کدام اسلت. پلس از آن او را رو به قبله نشلانده 
و به او گفته شلود سلجده کن. شلش سلاله که شلد، شسلتن دسلت و صورت را به او 
بیاموزنلد، آن گاه املر بله نملاز کننلد. هلر زملان نه سلالش تمام شلد، وضلو را به وی 
بیاموزنلد و اگلر انجلام نلداد، تنبیله بدنلی کننلد و همچنین نملاز را به او یلاد دهند و 
اگلر اطاعلت نکلرد، کتلک بزنند. وقتی وضلو و نملاز را آموخت، خداوند پلدر و مادرش 
را می بخشلد.« )حلّر عامللی 1409ق، ج15، کتلاب النلکاح، ابواب احلکام االوالد، باب 

82، 193، ح3( 
همچنیلن املام صلادق فرمودنلد: »ملا کلودکان خلود را وقتلی پنلج سلاله اند، به 
نملاز املر می کنیلم؛ وللی شلما کودکانتلان را وقتلی هفلت سلاله شلدند، به نملاز امر 
کنیلد. ملا کلودکان خود را وقتلی هفت سلاله اند، بله روزه وامی داریم؛ به انلدازه ای که 
تلوان دارنلد، چله تا نصف روز باشلد یا بیشلتر یلا کمتر. وقتی تشلنگی و گرسلنگی بر 
آنلان چیلره شلد، افطلار می کنند تلا اینکه بله روزه، عادت کننلد و تلوان آن را بیابند؛ 
وللی شلما کودکانتلان را وقتلی نُه سلاله شلدند، به انلدازه ای که تلوان دارنلد، به روزه 
وا داریلد و وقتلی تشلنگی بلر آنلان چیره شلد، افطار کننلد.« )صلدوق 1405ق، ج1، 

182، ح861( 
درستی چنین شیوه تربیتی را دانش روانشناسی جدید نیز به اثبات رسانده است:

کلودك در سلن دو تلا سله سلالگی از جنبله کالملی قلادر خواهلد بلود ادراك خلود 
را دربلاره بسلیاری از اشلیا و روابلط ]بیلن آنهلا[ بیلان کنلد و در پایلان سله سلالگی 
می توانلد جملالت را براسلاس قواعلد زبانلی رایلج بله کار گیرد و ایلن آمادگلی، امکان 
سلاخت جملالت ابتدایلی و صحیح را بلرای وی فراهلم می آورد.)منصلور 1407، ج2، 

 )132
عمق بخشلی ایملان کلودك بله خلدا، در تربیلت وی ضلروری اسلت. کلودك در ایلن 
مرحلله، از جهت هلای مختللف، کله از جملله آنهلا ایملان بله خداسلت، مقلّلد پلدر و 

اسلت. مادر 
دکتلر بنیامیلن اسلپاك، روانپزشلک آمریکایلی می گویلد: »زمینله عشلق و ایملان به 
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خلدا در کلودك، هملان زمینله عشلق و ایملان والدیلن به خداسلت.« 
سلپس می افزایلد: »میلان سله تلا شلش سلالگی، کلودك تلالش می کنلد تلا در همه 
چیلز از والدینلش تقلیلد کنلد، پلس اگلر آنلان از خدا بلرای او سلخن بگوینلد، ایمان 
کلودك بله خلدا نیلز دقیقلاً بله گونله ای خواهلد بلود کله در ضملن کلماتشلان به او 

آموخته انلد.« )اسلپاك 1980م، 248( 
کلودك در ایلن مرحلله پیوسلته بله روابلط محّبت آمیز و دوسلتانه گرایلش دارد تا آن 

کله محبلوب واقلع و یلک سلر و گردن از دیگلران برتر و باالتر محسلوب شلود.
»تأکیلد ورزیلدن بلر صفلات خاصلی، چلون رحمت و دوسلتی و گذشلت تا حلّد اعالی 
آن، و تلا حلد ممکلن عدم یادکلردِن صفاتی چون عقلاب و انتقام الهی.« )هملان، 251( 
در نتیجله، تصویلری کله کلودك در اندیشله خلود از خلدای تعاللی خواهلد داشلت، 
تصویلری زیبلا خواهلد بلود کله دوسلتدار اوسلت، از ایلن رو تعلّلق خاطلرش بله ذات 
مقلّدس الهلی افزایلش یافتله و او را بخشلنده دوسلتی و رحملت بله خلود خواهلد 

پنداشلت.
در دو روایلت مزبلور به نکات بسلیار دقیقی اشلاره شلده اسلت که رعایلت آنها کفایت 

: می کند
 وقتلی کلودك به سلن سله سلالگی رسلید، از او بخواهید کله هفت بار عبلارت »ال اله 

اال اهلل« را بگوید.
 سلپس، او را بله حلال خلود وا گذاریلد تلا بله سلن سله سلال و هفلت ملاه و 20 روز 
برسلد. در ایلن هنلگام، بله او آموزش دهیلد که هفت بلار بگوید: »محمد رسلول اهلل« 
سلپس، تلا چهلار سلالگی او را آزاد بگذاریلد. در آن هنلگام، از وی بخواهیلد کله هفت 

مرتبله عبلارت: »صللی اهلل علیه و آلله« را تکلرار نماید.
 سلپس تلا پنلج سلالگی او را آزاد بگذاریلد. در ایلن وقلت، اگر کودك دسلت راسلت و 
چلپ خلود را تشلخیص داد، او را در برابلر قبلله قرار دهید و سلجده را بله او بیاموزید.

 در سن شش سالگی، رکوع، سجده و دیگر اجزای نماز را به او آموزش دهید.
 وقتلی هفلت سلال او تمام شلد، بله او بگویید که دسلت و صلورت خود را بشلوید)در 
ملورد وضلو نیلز بتدریلج وضلو گرفتلن را بیاموزیلد( سلپس، بله او بگوییلد کله نملاز 
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ند. بخوا
 آنلگاه کلودك را بله حلال خلود وا گذاریلد تلا نه سلال او تمام شلود... در ایلن هنگام، 

وضلو گرفتلن صحیلح را بله او بیاموزیلد و او را بله نماز خوانلدن وادارید.
والدیلن بایلد بلا پیروی از سلیره اهل بیت دسلتورات الهی را به صلورت گام به گام 
و بلا فاصلله مناسلب زمانلی به کلودکان تعلیلم دهند تلا آنها هلم از یادگیری خسلته 
نشلوند و هلم بتواننلد آنچله را فرامی گیرنلد، تمریلن کننلد. نحلوه آموزش معلارف به 
کلودکان نیلز بایلد این گونله باشلد که ابتلدا خداشناسلی، توحیلد و نبلوت را آموزش 
دهنلد و سلپس به سلراغ احکام عمللی بروند. همچنیلن از آموزش املور زندگی مانند 
شلناخت دسلت راسلت و چلپ نبایلد غفللت کلرد. اسلتفاده از تنبیله بله عنلوان یک 

روش در تربیلت کلودك نیلز از روایلت نخسلت فهمیده می شلود. 
بله هلر حلال، بایلد کلودکان را در خردسلالی بله فراگیلری و اقامه نملاز و گرفتلن روزه 
تمریلن داد تلا بله تدریلج بلرای آنلان علادت و ملکله شلود، و هنلگام سلن تکلیلف، به 
خوبلی آملاده باشلند. حّتلی بلا توجله بله اینکله کلودکان از تنبیه بدنلی منع شلده اند، 
اّملا در ملورد زمینه سلازی و تحریلک و وادار کلردن آنلان بله نملاز، گاهلی ائمله امر 
بله تنبیله فرموده انلد. فقهلای عظام نیلز معتقدنلد در تمریلن دادن کودك به نملاز، در 
صلورت للزوم، بله مقلداری کله دیه واجلب نشلود، می تلوان او را تنبیله کلرد. از روایات 
اسلتفاده می شلود کله اگلر کلودکان در خواندن نماز سسلتی کننلد، می توان آنلان را با 
رعایلت موازیلن شلرعی، تنبیله )از زبانلی تا عمللی( کرد. البتله در روایلات، از نظر زمان 
و سلن بازخواسلت اختلالف وجلود دارد. از ایلن  رو، نمی تلوان دقیقلاً مشلخص کلرد که 
در چله سلّنی می تلوان آنلان را بلا تنبیله به نملاز واداشلت. در تعلدادی از روایلات زمان 
 بازخواسلت و تنبیله از شلش یا هفت سلالگی آمده اسلت. بلرای مثلال، پیامبراکرم
فرمودنلد: »وقتلی فرزندانتان شلش سلاله شلدند، املر کنید نملاز بخواننلد؛ وقتی هفت 
سلاله شلدند، )در صلورت للزوم( می  توانیلد آنهلا را بزنید.« )نلوری مازندرانلی 1408ق، 

ج3، 19( 

3.«اصول«آموزش«احکام«و«مسائل«دینی«به«کودکان«و«نوجوانان
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آملوزش مفاهیلم دینلی بله کلودکان گرچله املری بسلیار مقلّدس و واال اسلت، اّملا 
موفقیت در آن، در گرو آگاهی و شلناخت اصول و روش های آموزشلی متناسلب با آن 
اسلت. بنابرایلن روش هلا و شلیوه های آملوزش نماز در کلودکان و نوجوانلان بر اصولی 

اسلتوار اسلت، که بله ذکلر مهم تریلن آنهلا می پردازیم:

3-1.««اصل«فطری«بودن«مسائل«دینی
از جملله مهم تریلن نکاتلی کله در خصلوص آملوزش دینی کلودکان در روایلات آمده 
اسلت، مسلئله فطلری بودن توجله به دین و خداسلت. طبلق نّص صریح دین اسلالم، 
میلل به پرسلتش، نیایلش، کمال طلبلی، حقیقت جویلی و... در کودك املری فطری و 
درونلی اسلت. ایلن موضلوع را شلواهد تاریخی همچون: پرسلتش بت، خورشلید و گاو 

و سلاختن بهتریلن مکان هلا بلرای معابلد و آیلات)روم/30( و روایات تأییلد می کند. 
 پیامبراکلرم فرمودنلد: »هلر فرزنلدی بلر فطلرت توحیلد و خداپرسلتی متولّلد 
می شلود، و ایلن پلدر و ملادر او هسلتند کله او را بله دیلن یهلودی یلا مسلیحی و یلا 
زردشلتی سلوق می دهنلد. )و او را از راه فطلرت دور می سلازند( « )بخلاری 1419ق، 

جلزء 2، بلاب الجنائلز، 118( 
همچنیلن در روایتلی از املام صلادق آملده اسلت: » حضلرت موسلی علرض 
کلرد: پلرودگارا! کلدام عملل نزد تو برتر اسلت؟ فرمود: دوسلت داشلتن کلودکان؛ زیرا 
فطلرت آنلان را بلر توحیلد و یگانگلی خلود آفریلدم و اگلر آنلان را بمیرانم بلا رحمتم 

داخلل بهشلت می گردانلم.« )مجلسلی 1404ق، ج101، 9-7( 
در بررسلی تاریخلی، ایلن موضلوع ثابت شلده کله پرسلتش، جزئی از وجود و کشلش 
فطری انسلان اسلت. گاهی که میل و روح پرسلتش از سلوی انبیا در مسلیر صحیحی 
قلرار گرفتله، بله خداپرسلتی ختلم شلده اسلت  و گاهلی بلر اثلر جهلل، انحلراف و 

لجاجلت، موجلودات و اشلیای گوناگون پرسلتش شلده اند.
شلهید مطهلری در ایلن بلاره می فرمایلد: »یکلی از پایدارتریلن و قدیمی تریلن 
تجلّیلات روح آدملی و یکلی از اصیل تریلن ابعلاد وجلود انسلان ها حلس نیایلش و 
پرسلتش اسلت. مطالعله آثلار زندگی بشلر نشلان می دهلد هر زملان و هرجا که بشلر 
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وجلود داشلته اسلت، نیایلش و پرسلتش هلم وجلود داشلته اسلت. چیزی که هسلت 
شلکل کار و شلخص معبلود متفاوت شلده اسلت؛ از نظر شلکل، از رقص هلا و حرکات 
دسلته جمعلی ملوزون هملراه بلا یلک سلسلله اذکار و اوراد گرفتله تلا عالی تریلن 

خضوع هلا و خشلوع ها.« )مطهلری 1380، 105( 

3-2.««اصل«تدریجی«بودن«آموزش«مسائل«دینی
یکلی از اصوللی کله رعایلت آن آموزش الزم اسلت، آملوزش گام به گام مسلائل دینی 
و عبلادی بله فرزنلدان اسلت. تربیت کلردن و تربیت پذیلری، امری تدریجی اسلت و با 
رعایلت توانایلی و قلدرت افراد ممکن می شلود. هیچ انسلانی جز براسلاس تواناییش و 
جلز بلا حرکلت تدریجی و درسلت، به کملال دلخواه نمی رسلد. تربیت بایلد هماهنگ 
بلا طاقلت، تلوان و گنجایلش افلراد و بله صلورت تدریجلی صلورت گیلرد. منظلور از 

پلرورش تدریجلی، هماهنگلی رونلد تربیلت با رشلد تدریجی فرزندان اسلت. 
انسلان از زملان توللد تلا سلنین بزرگسلالی توانایی هلای جسلمی، ذهنلی و عاطفلی 
یکسلانی نلدارد، بلکه در هر دوره از رشلد بلا خصوصیات ویژه آن دوره ظاهر می شلود.
قلرآن کریلم در طلول 23 سلال به تدریلج بلر پیامبراکلرم نلازل شلد. خداونلد در 
آیله 106 از سلوره »اسلراء« بله این نکته اشلاره می فرمایلد: »و قرآنی کله آیاتش را از 
هلم جلدا کردیلم تلا آن را بلا درنگ بلر ملردم بخوانلی و آن را به تدریج نلازل کردیم.« 
بلرای اینکله فرزندانلی بلا نشلاط در زمینله عبلادت و مسلائل دینلی پلرورش دهیلم،  
الزم اسلت تکالیلف دینلی را در نظلر آنهلا آسلان جللوه داده و یادگیری و انجلام آن را 
در طلول زملان و چنلد سلال توزیلع کنیلم. چنان کله در روایلات آمده اسلت: »وقتی 
کودك سله سلاله شلد، کلمه »الالله اال اهلل« را یلادش بدهید. سلپس او را رها کنید تا 
به سلن سله سلال و هفت ماه و بیسلت روز برسلد، آنگاه »محمد رسلول اهلل« را یادش 
بدهید. سلپس تا سلن چهار سلالگی رهایش کنید و در سلن چهار سلالگی صلوات بر 

محملد را یادش بدهید.« )شلیخ حلّر عامللی 1409ق، ج15، 193-194( 
دانشلمندان تعلیلم و تربیلت نیلز بلا توجله بله توانایی هلای ویلژه دوران کودکلی در 
آموختلن مفاهیلم و معلارف، رعایلت اصلل تدریلج را مسلئله مهملی دانسلته اند کله 
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غفللت از آن نتیجه هلای جبران ناپذیلری بله بلار خواهلد آورد.
بله نظلر »پسلتالوزی«، مربلی بلزرگ تعلیلم و تربیلت سوئیسلی، بلا توجله بله اصلل 
تدریلج در آملوزش، سلرعت و شلتاب زدگی را زیلان آور دانسلته اسلت و می گویلد: 
»طبیعلت، شایسلتگی ها ی بر تلر  آدملی را کله هماننلد گوهلری کله در صلدف پنهان 
اسلت، در او پنهلان کلرده اسلت. اگر صلدف را پیش از وقت بشلکنید، گوهلری ناقص 

خواهیلد یافلت.« )نقیلب زاده 1375، 147( 
غزاللی می گویلد: »یکلی دیگلر از وظایلف معللم ایلن اسلت کله بله قلدر فهلم فراگیر 
سلخن گویلد و یکبلاره در تربیت نخسلت، آنلان را از امور آشلکار به ملوارد دقیق، و از 

ظاهلر و علنلی بله پنهان و خفلی منتقل نکنلد.« )غزاللی1376، 138( 
بنابرایلن، بایلد آملوزش احلکام و مسلائل دینلی، متناسلب بلا سلطح درك و قلوای 
ذهنلی و روانلی متعلملان باشلد. والدین و بزرگسلاالن نباید انتظار داشلته باشلند، که 
کودکشلان بله یکبلاره اهل عبادت و مسلجد و نماز جماعت شلود. برنامله عادت دادن 
او بله نملاز و آملوزش و انلس بلا مسلجد و محلراب، باید بر اصلل تدریج مبتنی باشلد. 
کلودك نبایلد یکبلاره بلار سلنگینی از وظایف دینی را بلر دوش خود احسلاس کند، و 

خلود را بله انجلام دادن آن موظلف بداند.

3ـ3.«اصل«تسهیل«در«آموزش«مسائل«دینی
از  خلودداری  موضلوع  روی  اسلالم،  اجتماعلی  عبلادات  و  جمعلی  برنامه هلای  در 
تنلدروی و سلخت گیری و خسلته کلردن افلراد عنایلت خاصلی مبلذول گردیلده و 
اولیلای گراملی توصیه هلای فراوانلی نموده انلد کله مبلادا از رعایلت حلال و حفظ 
نشلاط افلراد غفللت شلود و در عبلادات و مراسلم اسلالمی، به جلای جاذبله و عالقه و 

سلازندگی، تنّفلر و دافعله صلورت گیلرد. 
بله همیلن دلیلل، در احادیلث متعلّددی، توصیله شلده اسلت کله نمازهلای جمعه و 
جماعلات بله گونله ای نباشلد کله بله سلبب طوالنلی شلدن و سلنگین بلودن، حقوق 

ضعیفلان و سلالمندان و کلودکان ضایلع گلردد. 
معلاذ بلن جبلل که در یکی از مسلاجد مدینله پیش نماز بلود، روزی در نملاز جماعت 
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سلوره بزرگلی را تلالوت کلرد و نملاز را آن قدر طلول داد که مردی در اثر خسلتگی و 
ناتوانلی طاقلت نیلاورد و نتوانسلت نملاز خلود را با جماعت بله پایان برسلاند؛ در میان 
نملاز، قصلد فلرادا کلرد، نماز خلود را تمام نملود و به سلراغ کار خود رفلت. وقتی این 
خبلر بله اطلالع پیامبلر رسلید، آن حضرت بسلیار ناراحت شلدند و دسلتور دادند 
معلاذ را حاضلر کننلد. آن گاه بلا ناراحتلی بله او فرمودنلد: »ای معاذ! این طور نباشلد 
کله ملردم را از نملاز جماعلت فلراری بدهلی. بلکله در نملاز جماعت سلوره های کوتاه 

را بخلوان.« )حّر عامللی 1409ق، ج5، 47( 
تسلهیل در آملوزش مسلائل دینی کلودکان و نوجوانان، از اهمّیت مضاعف و به سلزایی 
برخلوردار اسلت. در دوران خردسلالی، در نملاز باید به گونه ای عملل کنیم که کودك 
احسلاس خسلتگی نکنلد. نبایلد نملاز را بلرای او سلنگین و کسلل کننده بسلازیم. به 
مصلحلت اوسلت کله نمازهلا را بلا ذکرهلای طوالنلی و رکلوع و سلجودهای خسلته 
کننلده، طوالنلی نکنیم. حّتی سلفارش شلده اسلت به خاطلر چند کودکی که با شلما 
بله نملاز ایسلتاده اند، آن را سلریع تر بخوانیلد، از برخلی کارهای مسلتحبی صرف نظر 
کنیلد، هشلیار باشلید کله او کودك اسلت و حلال و روحیه شلما را ندارد، بله ویژه که 
از حلاالت و رفتلار شلما سلردرنمی آورد و معنلای عبارات شلما را نمی فهملد.« )قائمی 

 )35 ،1375
املام سلجاد کودکانشلان را دسلتور ملی داد تا نماز مغرب و عشلا را با هلم بخوانند 
و نملاز ظهلر و عصلر را نیلز بلا هلم بخواننلد و در ملورد این  که هلر نملازی را در وقت 
فضیللت و مخصلوص خلودش بخواننلد بلر آنلان سلخت نمی گرفلت؛ بله آن  حضلرت 
علرض شلد: آنهلا نملاز را در غیلر وقلت فضیلتلش می خواننلد. فرملود: ایلن کار برای 

آنلان بهتلر اسلت از این  کله بخوابنلد و نملاز نخوانند.)کلینلی 1405ق، ج2، 409( 
بعضلی والدیلن و مربیلان کله اصلرار دارنلد از روی جبلر و اکلراه و بلدون توجله بله 
حلال و روحیله کلودك او را نملاز خلوان بلار آورنلد، آنلان ناخلودآگاه المذهب هلای 
آینلده و افلرادی عقلده ای می پروراننلد. چنیلن افلرادی، در نخسلتین فرصتلی کله به 
قلدرت و اسلتقاللی دسلت یابنلد، دیلن و عبادت را تلرك خواهند کرد. طبیعی اسلت، 
مسلئولیت چنیلن وضعلی بلر عهلده کسلانی اسلت، کله چنیلن زمینله ای را فراهلم 
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کرده انلد. )قائملی 1375، 36( 
فرزنلد املام در مصاحبله ای نیلز نقلل کرده اسلت: یلادم می آیلد زمانی همسلرم از 
روی علادت خانوادگلی، صبح هلا دختلرم را از خلواب شلیرین بیلدار می کرد کله نماز 
بخوانلد، املام کله در جریان قرار گرفتند، برایش پیغام فرسلتاد: »شلیرینی اسلالم 
را بله ملذاق بچله تللخ نکلن!« و چقدر این حلرف به جا بلود و تأثیر عمیقلی بر روحیه 
دختلرم گذاشلت، بله طلوری کله بعلد از آن، خودش سلفارش می کلرد که بلرای نماز 

صبلح حتملاً بیدارش کنیلم. )کریمی نیلا 1386، 204( 
والدیلن و مربّیلان بایلد توجله داشلته باشلند کله، کاربلرد خشلونت و شلّدت عملل 
آخریلن راه حللی اسلت   کله بایلد ملورد اسلتفاده قلرار گیلرد؛ تجربله نشلان می دهد 
فرزندانلی از پلدران خشلن کله تنها با خشلونت و تنبیه، آنهلا را وادار بله انجام تکالیف 
دینلی می کرده انلد، در بزرگسلالی از دیلن فاصلله گرفتله و علّلت جلز کینله و نفرتلی 
که نسلبت به خشلونت والدین در دل داشلته اند نبوده اسلت. )سلادات 1378، 127( 

3-4.«اصل«اعتدال«و«میانه«روی«در«آموزش«مسائل«دینی
اعتلدال و میانله روی، همان گونله که از نامش پیداسلت، به معنای پیملودن و گزینش 

راه میانله و وسلط و علدم تمایل بله دو طرف افراط و تفریط اسلت.
قلرآن کریلم، اّملت اسلالم را اّمت میانله و وسلط می نامد. )بقلره/143( براین اسلاس، 
در آییلن اسلالم، هیچ گونله افلراط و تفریطلی وجود ندارد و مسللمانان برخالف سلایر 
فرقه هلا، از مقرراتلی پیلروی می کننلد کله قانلون گلذار آن، به تملام نیازهلای فطری 

بشلر آگاه بلوده و همله جهلات زندگلی جسلمی و روحلی او را در نظر گرفته اسلت. 
رعایلت اعتلدال در زندگلی حضلرات معصوملان بله ویلژه در زندگلی پلر برکلت 
 در کلیله اعملال و رفتارشلان به روشلنی دیده می شلود. امام علی پیامبراکلرم
دربلاره پیامبلر فرمودنلد: »سلیره اش تعلادل و میانله روی بلود.« )نهلج البالغله، 

کلملات قصلار، 67( 
پرهیلز از افلراط و تفریلط، قاعلده اساسلی زندگلی اسلت. از طریلق رعایلت میانه روی 
بله معنلای واقعلی کلمله می تلوان بهتلر به هلدف رسلید. در تربیلت دینلی و آموزش 
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نملاز نیلز از ایلن اصلل باید پیروی نمود. »درسلت اسلت کله توصیه ها و تشلویق های 
پیشلوایان دین، هر انسلان محّب پلروردگار را به انجام دادن عبلادات راغب می گرداند، 
اّملا توانایی هلا و آمادگی هلای روحلی او نیلز شلرط اسلت. اگلر او با تحمیلل عبادت بر 
خلود، للّذت عبلادت را از خویلش سللب کنلد و خلود را در آن املر به مشلّقت اندازد، 
نله عبلادت او عبادتی سلالم محسلوب می شلود، و نه خلود او از عبادتش بهلره معنوی 

می بلرد.« )مظلوملی 1366ش، 142( 
ظرفیلت انسلان بلرای عبلادت، یلک ظرفیت محدود اسلت. بنابراین، باید سلعی شلود 
عبلادت بلا نشلاط باشلد. اگلر نشلاط از بین بلرود، عبلادت تحمیللی می شلود. پیامبر 

فرمودند:  اکلرم
»بله راسلتی ایلن دیلن، متیلن و اسلتوار)حکیمانه و دور از افلراط و تفریلط( اسلت، با 
ملدارا در آن قلدم برداریلد و عبلادت خلدا را بر بندگان خلدا تحمیل نکنیلد وآن را در 
نظلر آنلان، ناپسلند جلوه ندهیلد تا همچون سلوارکار افراط جویی شلوید که نه سلفر 

را بله پایلان بلرده و نله مرکبی باقی گذاشلته اسلت.« )کلینلی 1405، ج 2، 87( 
در دسلتگاه الهلی، کمّیلت بلر کیفیلت، سلیطره نلدارد. امام صلادق فرملود: »من 
در طلواف کعبله بلودم کله پدرم بلر من گذشلت. در آن موقع ملن جوان بودم و شلور 
و تالشلی در عبلادت داشلتم. پلدرم دیلد کله علرق از سلر و رویلم می ریلزد، بله ملن 
فرمودنلد: فرزنلدم! )زیلاد خلود را خسلته مسلاز( هر گاه خداونلد بنده خود را دوسلت 
بلدارد، او را وارد بهشلت می کنلد، و بلا طاعلت کلم و ناچیلز از او راضلی و خشلنود 

می شلود.« )کلینلی 1405، ج 2، 86( 
متأسلفانه علّده ای از والدیلن، مبلّغلان و مربیلان بله دلیلل نلا آگاهلی از مراحل رشلد 
و تحلّول روانلی کلودکان و نوجوانلان و همچنیلن بی اطالعلی از شلیوه و روش هلای 
برخلورد حضلرات معصوملان  در ایلن بلاره، بلا اتکا بله دانسلته ها و تجربیلات غیر 
علملی و نادرسلت خویلش، اعماللی را مرتکلب می شلوند، کله در برخلی موارد بسلیار 

مضلّر بله حلال کلودکان و نوجوانان اسلت

3-5.«اصل«تکرار«و«مداومت«در«آموزش«مسائل«دینی
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یکلی از اصلول آموزش مسلائل دینی به کلودکان و نوجوانان، اصل»تکلرار و مداومت« 
اسلت. بلدون تردیلد تربیلت و آملوزش بلا اقداملات قطعلی و گسسلته از هلم و بدون 
تکلرار تحقلق پیلدا نمی کنلد. خداونلد آدمی را طلوری آفریده اسلت که بایلد اقدامات 
تربیتلی بله طلور مرتلب و مسلتمر و مکلّرر بلر او اعملال شلود تلا در متربلی نهادینله 
گلردد. عللت تکلرار انجلام دسلتورات دینلی در طلول روزها و ماه هلا و سلال ها نیز در 
ایلن ویژگلی آدملی نهفتله اسلت؛ از ایلن رو خانواده ها بلرای آملوزش مسلائل دینی و 
تقویلت روحیله نمازخوانلی در فرزنلد بایلد برنامه داشلته باشلند و این برنامله به طور 
ملداوم و مکلّرر اجلرا شلود. البتله معنلای مداوملت، آن نیسلت که بلا تکرار ملالل آور 
خواسلته های خلود، روح او را آزرده کننلد و شلیرینی عبادت و نملاز را در کام وی تلخ 
نماینلد. بسلیاری از جنبه هلای مداوملت می توانلد نامرئلی و غیلر مسلتقیم باشلد. بله 
طلور مثلال هلر بار سلجاده نماز را جللوی دیلدگان فرزند خردسلال پهلن می کنیم تا 
او را نسلبت بله نملاز عالقه منلد کنیلم. اگر ایلن عمل را بله برنامه هر روز خلود تبدیل 
کنیلم خواهیلم دیلد کله اثلر خلود را خواهد داشلت اصلوالً اتصلال و ارتباط بلا روح و 

روان کلودك را نبایلد رهلا کرد.
بسلیاری از افلکار و اعملال، در سلایه  تمرین و عمل مکّرر در انسلان تثبیت می شلوند. 
حّتلی ایملان آدملی هلم، نوعلی تثبیت در سلایه عملل اسلت؛ »اَل یَْثُبلُت اإلیملاُن إاّل 
بعَملل؛ هلر قلدر عملل مکّرر باشلد، املکان تثبیلت آن بیشلتر خواهلد بلود.« )کلینی 

1405، ج 2، 38( 
گفته انلد: »روزی پیامبلر قصلد خوانلدن نملاز داشلتند و امام حسلین در کنار 
جلّد بزرگوارشلان در صلدد همراهلی با آن حضلرت بودنلد، پیامبر تکبیلر گفتند، 
وللی املام حسلین نتوانسلتند آن را تکلرار کننلد، پیامبلر تکبیلر دوم و سلوم و 
 چهلارم و پنجلم و ششلم را گفتنلد، در نهایلت بلرای هفتمیلن بلار، تکبیلر املام

صحیلح ادا شلد و نملاز آغلاز گردیلد.« )مجلسلی 1404ق، ج43، 307( 
والدیلن و مربّیلان بایلد از ایلن شلیوه رفتلار پیامبلر به عنلوان الگو و سرمشلق در 
املور تربیتلی بهلره گیرنلد. آنلان باید هماننلد آن حضرت، مراحل رشلد کلودك را در 
نظلر بگیرنلد و سلعی کننلد با صبلر و حوصله، بله نیاز فطری کودکان پاسلخ مناسلب 
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دهنلد. هنلر بلزرگ والدیلن و مربیلان ایلن اسلت کله دنیلای کلودك را درك نمایند 
و بداننلد کله برخلی از مسلائل کله ممکلن اسلت بلرای بزرگسلاالن خسلته کننلده 
باشلد، بلرای کلودکان لّذت بخلش اسلت. کلودك از تکلرار مکلّررات همچلون خواندن 
و ذکلر مکلّرر قصه هلا و داسلتان ها اصلاًل خسلته نمی شلود. اگلر بیلان این داسلتان ها 
بلا صلوت خلوش و ریتلم و آهنلگ مطلوب باشلد، کودك کاملاًل مجلذوب و عالقه مند 
می شلود. در ایلن بلاره، ملادران بله خوبلی می داننلد کله بعضلی قصه هلا را صدهلا بار 
تکلرار کرده انلد، وللی بلاز هم کودك به آن عالقه نشلان داده اسلت. از این رو سلفارش 
می شلود کله والدیلن، نملاز و آیلات قرآن را بلا حال مناسلب و صوت و آهنلگ موزون 
قرائلت کننلد، تلا کلودکان بیشلتر بله کالم الهلی جلذب شلوند. در ایلن بلاره، والدین 
می تواننلد بله قرائلت نمازهلای علمای ربّانلی گوش دهنلد و آنها را ضبلط کنند تا هم 

خودشلان و هلم کوکانشلان، بهره مند شلوند.

3-6.«ایجاد«هماهنگی«میان«خانواده«و«مسجد«در«آموزش«مسائل«دینی
یکلی از عواملل مؤثر در تکوین شلخصیت علمی، معنوی و جسلمی کلودك و نوجوان، 
ایجاد هماهنگی و همکاری مثبت و سلازنده بین خانواده، مدرسله، مسلجد و رسلانه ها 
و غیلره اسلت. برای رسلیدن به اهلداف تربیت دینلی و ترویج فرهنگ نملاز، همکاری 

همله نهادها، بله ویژه نهادهلای فرهنگی و تربیتی، ضلرورت تام دارد.
خانلواده، مدرسله و مسلاجد در انجلام دادن وظایلف تربیتلی و پرورش مسلائل دینی، 
مکملل یکدیگرنلد. پیونلد و ارتبلاط نزدیلک خانلواده، مدرسله و مسلجد و دیگلر 
متصّدیلان املور فرهنگلی و تربیتلی بلا یکدیگلر، در واقلع پیونلد اسلتوانه های تربیت 
صحیلح و منطقلی اسلت. امروزه، الزم اسلت مدارس یلک عالقه واقعلی و باطنی، برای 
حضلور مسلتمر و ارتبلاط نزدیلک دانلش آملوزان بلا مسلاجد، در آنلان ایجلاد کننلد. 
البتله، ملدارس نبایلد فقلط بله سلاختن نمازخانه هلا اکتفلا کننلد. هر چند سلاخت و 
توسلعه نمازخانه هلا اقداملی مثبلت و ارزنلده بلرای رسلیدن بله ارزش هلا و مقّدسلات 

واالی دینلی اسلت، اّملا هیلچ گاه جلای مسلجد و آثلار سلازنده آن را نمی گیلرد.
بایلد همله تلالش دسلت انلدرکاران تعلیلم و تربیت، بلر این باشلد که پیونلدی واقعی 
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ل نله ظاهلری و صلوری  ل بیلن خانله، مدرسله و مسلجد ایجلاد کننلد. بلا ایلن گونله 
پیونلد، هلم خانله به فضایلی اسلالمی و آکنلده از ارزش هلای معنوی تبدیل می شلود 
و هلم، مسلجد و مدرسله نقلش سلازنده و هدایتگری در زمینله ارزش هلای دینی ایفا 
می کننلد. از ایلن  رو، بلا هماهنگلی و یکسلانی فضلای حاکلم و ارزش هلای معنلوی و 
دینی در خانه، مدرسله و مسلجد، بسلیاری از تعارضات و مشلکالتی که ممکن اسلت 
بلرای کلودکان در نتیجله ناهماهنگلی بین این نهادهلای تربیتی ایجاد شلود، بر طرف 

می گلردد.
فرهنلگ انس گرفتن با مسلجد و در رأس آن نماز جماعت بله عنوان یک حرکت ارادی، 
آگاهانه و مستمر، باید از آغاز دوران کودکی در نظام تربیتی خانواده، مدرسه و جامعه به 
عنلوان یلک اصلل مهم تربیتی مّدنظر قلرار بگیرد تا فطرت خداجوی کلودك به گونه ای 
 رشلد و پرورش یابد، که هیچ عامل و شلرایطی نتواند موجبات انحراف او را فراهم سلازد.
املروزه اگلر خانواده، مدرسله و مسلجد و دیگر متصّدیلان امور فرهنگی و تربیتی، نسلل 
جدیلد را بله سلوی یلک هلدف و روش واحلدی سلوق ندهنلد، نمی تلوان امیلدی بله 
پیشلرفت دینی جامعه داشلت. اگلر این متصّدیاِن اصللِی تربیتی در برنامه هلا و روش ها 
هماهنگلی الزم را نداشلته باشلند، در رونلد رشلد دینلی کلودك و نوجلوان اختلالل به 
وجلود خواهلد آمد؛ کله اولین عارضه آن، تعارض و دو گانگی ارزشلی اسلت. متأسلفانه، 
بایلد اذعلان کلرد که فّعالیت هلا در این راسلتا، هماهنلگ، هم جهت و همخوان نیسلت. 
حتلی در ملواردی، ممکلن اسلت بلا فّعالیت هلای ملوازی و گاهی مغایلر، انلرژی و توان 
یکدیگلر را خنثلی و کاهش دهنلد. به عنوان مثلال، بعضی خانواده هلا اطالعات چندانی 
از دیلن و نحلوه آملوزش مسلائل دینلی بله فرزنلدان خلود را ندارنلد. از طرفی، مدرسله 
تکالیلف سلختی بلر بچه های ایلن گونه خانواده هلا تحمیل می کنلد. این تعلارض باعث 
می شلود کله نوعلی دو گانگلی در کودکان و نوجوانلان به وجود آید. مثلال دیگر این که، 
برخلی خانواده هلا کله بله مذهب توّجه دقیلق و الزم ندارنلد، در محافلل و میهمانی ها ل 
بلدون توجله به مسلائل شلرعی  ل بلرای بچه هایشلان لباس هایلی انتخلاب می کنند که 
بلا آن مجالس تناسلب داشلته باشلند از سلویی، اصلرار مدارس بلر این اسلت که دانش 
آملوزان پوشلش و لبلاس مناسلب با شلرع بپوشلند. در اینجا، بلرای بچه ها ایلن تعارض 
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بله وجلود می آیلد که مدرسله راسلت می گویلد یا خانلواده؛ حلرف مدرسله را بپذیرد یا 
خانله را؛ تابلع کدام یک باشلد؟

 و مثلال دیگلر، بسلیاری از خانواده هلای مذهبلی تلالش می کننلد فرزندانشلان را بلا 
مسلجد و نملاز جماعلت مأنلوس کنند، وللی بعضلی از متولّیان مسلجد، مانلع حضور 

کلودکان بله مسلجد و نملاز می شلوند و می گوینلد: مسلجد جلای کودکان نیسلت. 

4«.«خانواده«و«روش«های«جذب«کودک«و«نوجوان«به«نماز«جماعت«و«مساجد«
هرجلا سلخن از مسلائل تربیتی اسلت، اولین و مهم تریلن پایگاهی که بایلد بدان توجه 
کلرد، خانلواده اسلت؛ زیلرا منش، شلخصیت، ایملان مذهبلی و بسلیاری از رفتارهای 

آدملی در خانلواده شلکل می گیرد.
مسلجد بله عنلوان مهم تریلن پایگاه بلرای جذب کلودکان نقلش به سلزایی در تقویت 
ایملان و روح معنلوی آنلان ایفلا می کنلد. بلر ایلن اسلاس، یکلی از مسلائل مهلم در 
خانواده هلای مذهبلی، آگاهلی از روش هلای صحیلح ایجلاد عالقله و گرایلش فرزندان 
نسلبت بله حضلور در مسلجد و نملاز جماعلت اسلت. برخلی از خانواده هلا بلا وجلود 
تالش هلای بسلیار، موفلق به ایجاد انلس و عالقه نمی شلوند و گروهی دیگلر پرداختن 
بله ایلن مسلائل را بلا رفتارهایلی نامناسلب هملراه می کننلد. در اینجلا، بله مهم ترین 
روش هایلی کله توسلط خانواده در جذب کلودك و نوجوان به نماز جماعت و مسلاجد، 

مفیلد اسلت اشلاره می کنیم:

4-1.«جذب«و«آموزش،«سپس«رفتار
پیامبراکلرم می فرماینلد: »کودکانتلان را گراملی بداریلد و بلا آداب و روش پسلندیده 
بلا آنهلا معاشلرت نماییلد.« )مجلسلی 1404ق، ج23، 114( یکلی از اصلول تربیلت 
دینلی، ایجلاد عالقه منلدی کلودکان بله انلس و ارتبلاط بلا مسلجد و محلراب اسلت. 
کودکلی کله از هملان اوان طفولیلت خلود را در کنلار عبلادت والدیلن و در جمع های 
معنلوی و اماکلن مقلدس می یابلد، زمینله بیشلتری بلرای آملوزش و انلس دیلن و 
پرسشلگری دربلاره دیلن و املور دینی در او شلکل می گیلرد. از  این  رو بلر والدین الزم 
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اسلت شلرایطی فراهلم کننلد کله کلودك با کارشلناس دیلن، یعنلی املام جماعت و 
مسلجد مأنلوس گلردد تلا با مسلائل دینی بیشلتر آشلنا شلود و به پاسلخ بسلیاری از 
پرسلش های خلود کله والدیلن نتوانسلتند او را قانلع کنند، دسلت یابد. البّتله والدین 
بایلد خود را برای پاسلخگویی به سلؤاالت دینلی کودك آماده سلازند؛ آگاهی کودکان 
از چگونگلی انجلام فرایلض دینی و نیز دانسلتن فلسلفه انجلام آن به گونله ای محدود، 
می توانلد مشلّوق خوبلی بلرای انجلام ایلن کار و اسلتمرار آن باشلد؛ مثاًل دربلاره نماز 
خوانلدِن کلودکان و فضیللت رفتن به مسلجد، اگر در سلن مطالعه هسلتند کتاب های 

مناسلب تهیله شلود و در مناسلبت هایی بله آنلان هدیه داده شلود.

4-2.««رفتار«محّبت«آمیز«با«کودکان«و«نوجوانان«
 یکلی از شلیوه های نفلوذ در روح کلودك و نوجوان خو گرفتن بلا او و رفتارهای جّذاب 
و عاطفلی اسلت. تحقیقلات روانشناسلی نشلان داده اسلت کله از بیلن عوامللی نظیلر 
شلباهت، قلدرت و صمیمّیلت، عاملل صمیمّیلت تأثیلری قوی تلر بلر جلای می گذارد. 
ایجلاد صمیمّیلت و رابطله محّبت آمیلز باعلث می شلود کله فرزنلدان از والدیلن و در 
خواسلتهای آنلان پیلروی کننلد، زیلرا می ترسلند کله در غیلر ایلن صلورت، عشلق و 
عالقله آنلان را از دسلت بدهنلد. بنابراین با اسلتفاده از عالئق خانوادگلی، اعالم جهت، 
نشلان دادن رحملت و عنایلت، تحریلک عواطف و گاهی نیز اسلتفاده توأملان از مهر و 

قهلر می توانلد بسلیار ثمربخش باشلد. 
بلدون تردیلد، »راه سلالم پیونلد بلا جهلان، راه عشلق اسلت.« )شلولتس، دوآن، 82( 
اریلک فلروم، روانشلناس آلمانلی، بلا بیان ایلن مطلب، حّد و ملرز عشلق و محّبت را از 
ارتبلاط انسلان ها بلا یکدیگلر فراتلر بلرده، آن را نوعلی رابطه بلا جهان تلقلی می کند، 
خانلواده ای کله رنلگ الهی یابلد، عاطفه اعضاء خانواده در آن بسلیار مشلهودتر خواهد 
بلود، و عاطفله، صمیمّیلت و همدللی را در پلی خواهد داشلت. بنابرایلن، بهترین ابزار 

تمریلن کلودك بلر فرمان پذیلری، آن اسلت که احسلاس عشلق و محّبلت کند.
دکتلر »یسلری عبدالمحسلن« می گویلد: »مهم ترین عوامللی که کلودك و نوجوان را 
بلر طاعلت و فرمانلب رداری مسلاعدت می کند، دوسلتی  و محّبتی اسلت کله از جانب 
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تملام افلراد خانواده احسلاس می کنلد.« )رفعلت 1991م، 328( 
وسلایلی کله در کلودك و نوجوان، روحیله اطاعت پذیلری را پدید ملی آورد، عبارت اند 

از: امنّیلت، محّبلت، منزللت، آزادی و نیلاز به نیلروی کنترل کننده.
دکتر »فاخر« این نیازها را به گونه زیر معرفی کرده است:

»نیلاز بله تثبیلت ذاتلی یا منزللت ]فلردی و اجتماعی[، این کله به موجودیّلت و مقام 
او معتلرف باشلند و به وی توجه نشلان دهنلد ... و نیاز به امنّیت، محّبت و اسلتقالل.« 

)فاخر 1985 م، 101-100( 
بنابرایلن، اگلر کلودك یا نوجلوان از جانلب والدین محّبت، دوسلتی و جایلگاه ویژه ای 
را احسلاس کنلد، خواهد کوشلید کله این جایگاه را بله منظور فراهم سلاختن رضایت 
 آنلان، حفلظ کنلد؛ و مهم تریلن مصلداق رضلا، اطاعلت از آنلان اسلت. پیامبراکرم

فرموده اسلت:
»خلدا رحملت کنلد پلدر و ملادری را کله فرزندشلان را بلر نیکلی بله پلدر و ملادر 

 )60 ج74،   1404 کنند.«)مجلسلی  مسلاعدت 
روش مساعدت نیز به گونه ای باید باشد که پیامبراکرم مشخص کرده است:

»خلدا رحملت کنلد بنلده ای را کله فرزنلدش را بر کارهلای نیک یاری دهد، به سلبب 
احسلان، ملدارا، آملوزش و ادب آموزی به وی.« )نلوری 1408ق، ج2، 626( 

کودکلی کله ]در خانلواده[ از محّبلت و منزلت الزم برخوردار باشلد، در انجلام فرامین 
پلدر و ملادر، بلا آن کله اسلتقالل طلبلی را دوسلت دارد، هیلچ احسلاس کوچکلی و 
خلواری نخواهلد کلرد. همچنیلن به واسلطه همین محّبتی کله از آن برخوردار اسلت، 
آمادگلی تقلیلد و پیلروی از رفتلار پلدر و مادر در وجودش ریشله می دوانلد، در نتیجه 
رفتلار آنلان بلر او بازتلاب پیلدا خواهلد کلرد و بله خواسلته های آنلان پاسلخ مثبلت 

داد.  خواهد 

4-3.«الگو«بودن«والدین«در«محافظت«بر«شعایر«دینی،«به«ویژه«نماز«
مهم تریلن نلوع یادگیلری انسلان، یادگیری مشلاهده ای اسلت. بر همین اسلاس، یکی 
از روش هلای تربیلت، تربیت به وسلیله الگو اسلت، کله می تلوان آن را»روش الگویی« 
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نامید. 
انسلان ها بله الگلو نیازمندنلد. در خانلواده، پلدر و ملادر می تواننلد بهتریلن الگلوی 
کلودکان و نوجوانلان باشلند و اگر چنین شلود، در شلکل گیری رفتار آنها بسلیار مؤثر 
خواهنلد بلود. کلودکان و نوجوانانی که شلاهد حرکت سلپند گونه والدین هنلگام نماز 
هسلتند، به طلور قطلع بله ایلن نکتله توجله بیشلتری خواهنلد داشلت. البتله هرچله 
رابطله والدیلن بلا فرزنلدان عاطفی تر باشلد، آنها بیشلتر تأثیلر می گیرنلد. هرچند پند 
و نصیحلت هلم اثرهایلی دارد؛ اّملا رفتار الگویی مؤثرتر اسلت. شلاید بر همین اسلاس 

گفته انلد کله صلدای عملل بلندتر اسلت. 
اولیلن الگوهلای رفتلاری بلرای کلودکان، والدیلن هسلتند و رفتلار آنلان ملورد تقلید 
و همانندسلازی کلودکان قلرار می گیلرد ل دختلر از رفتلار ملادر و پسلر از رفتلار پدرل 

بیشلتر متأثلر می شلود.
کلودکان بله قدری باهوش هسلتند که حّتی می توانند احسلاس والدیلن را از انجام یک 
کار درك کننلد. مثلاًل اگلر پلدر و ملادری در خواندن نماز سسلتی کنند یلا آن را کاری 
خسلته کننلده بداننلد، با ایلن کار بله فرزندان خلود آموخته انلد که نماز عملی خسلته 
کننلده و تکلراری اسلت؛ وللی اگر بلرای نماز خلود ارزش قائل شلدند و خصوصلاً بعد از 
به جلا آوردن نماز، نشلاط بیشلتری پیدا کردند و اخالقشلان نسلبت به قبلل از آن تغییر 

بهتلری داشلت، کلودك می آملوزد که نملاز شلادی آفرین و محّبت بخش اسلت.
پلدر و ملادر کله الگلوی فرزندان هسلتند، باید این املور را در همه ابعلاد آن پیاده کنند. 
دسلتورات دینلی می گویلد که انسلان ها بایلد چگونه زندگلی کنند، چگونه رشلد کنند. 
مبلادا بله کودکانملان بگوییلم نماز بخلوان، وللی خودملان دروغ بگوییلم و کارهایی که 
نبایلد انجلام دهیلم، مرتکب شلویم. اگر فضای خانله آمیخته با ارزش های معنوی باشلد 
و پلدر و ملادر خود ارزش هلای الهی و تکالیف دینی را در زندگلی خویش جدی بگیرند، 
کلودکان بله طلور غیلر مسلتقیم و به صلورت مشلاهده ای از ایلن فضای معنلوی متأثر 

می شلوند و عالیلق دینلی در آنهلا به طلور طبیعی پلرورش می یابد. 
اگلر والدیلن در قاللب الگوهلای رفتاری کلودك و نوجوان، نگرشلی مطللوب و مثبتی 
بله مسلجد و نملاز جماعت داشلته باشلند و آملوزش دینی فرزنلدان خلود را در قالب 
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وظیفله ای اساسلی تلقلی کننلد، بله یقین ایلن گونه برخلورد تأثیلر بسلیاری در رفتار 
کلودك و نوجلوان خواهلد داشلت. پلدر و ملادری کله بله مسلجد می رونلد و فرزندان 
خویلش را از هملان دوران کودکلی در مجاللس و محافلل مذهبلی همراهلی می کنند 

سلبب تقویلت احسلاس پلرورش مذهبلی در آینده سلازان جامعه می شلوند. 
 الگلو شلدن در اخلالق و عملل و نقلش اساسلی آن در تربیلت، دایلره ای وسلیع دارد. 
از کانلون خانلواده و تأثیلر سرنوشت سلاز رفتلار پلدر و ملادر، بلر فرزنلدان، تلا معلّمان 
و مربّیلان آملوزش و پلرورش و اسلاتید دانشلگاه ها و مراکلز تعلیلم و تربیت و رؤسلای 
ادارات و نهادهلا و عالملان دین)ماننلد املام جماعلت مسلجد( و در نهایلت مسلئوالن 

عاللی رتبله نظام را شلامل می شلود.
نکتله شلایان توجله این که: باید والدین و همه دسلت انلدرکاران در املر تربیت، عماًل 

الگلو باشلند و تنها دعوتگر زبانی نباشلند.
 در احادیلث آملده اسلت: »بله وسلیله کلردار شایسلته و اعملال نیلک خلود راهنما و 
راهبلر ملردم بله سلوی فضیلت هلا شلوید و تنهلا دعوتگلر زبانی نباشلید.« )مجلسلی 

1404ق، ج5، 195، ح19( 
بنابرایلن، والدیلن و مربّیلان بایلد از نخسلتین دوران کودکلی، هلم خلود بله عنلوان 
الگلوی مناسلب بلرای کلودکان و نوجوانلان بلوده و هلم افراد دیگلری را کله اهل نماز 
هسلتند بله عنلوان الگو معّرفی نماینلد و بالطبع کلودکان و نوجوانلان و جوانان هرچه 
از الگوهلای مناسلب تر و واالتلری بهره منلد شلوند، کمتلر دچلار آسلیب نمازگریزی و 
مسلجدگریزی می شلوند. دربلاره تأثیر نقش الگلوی مطلوب و محبوب در شلکل گیری 
شلخصیت انسلان، سلخن فلراوان گفته شلده اسلت. ذکر خاطلره ای از یکلی از عارفان 

بلزرگ می توانلد شلاهد نیکویلی بلر اثبات مدعا باشلد:
روزی از »سلهل شوشلتری« کله از عرفلای بلزرگ و اهلل کراملات بلود، پرسلیدند: 
چگونله بله این مقام رسلیدی؟ گفلت: در کودکی نزد دایلی ام زندگی می کلردم. وقتی 
7 سلاله بودم، نیمه شلبی از خواب برخاسلتم. دایی ام را دیدم که رو به قبله نشسلته، 
عبایی به دوش کشلیده، عّمامه ای دور سلرش پیچیده و مشلغول نماز خواندن اسلت. 
از حاللت او خوشلم آملد، کنارش نشسلتم تلا نمازش تمام شلد. آن گاه از من پرسلید: 
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پسلر، چرا نشسلته ای؟ بلرو بخواب.
گفتم: از کار شما خوشم آمده، می خواهم پهلوی شما بنشینم. گفت: نه، برو بخواب.

 رفتلم و خوابیلدم. شلب بعلد نیلز از خواب بیدار شلدم. وقتی از دستشلویی برگشلتم، 
بلاز هلم دایلی مشلغول نماز خوانلدن بود. کنارش نشسلتم. بله من گفت: بلرو بخواب. 

گفتلم: دوسلت دارم هلر چله شلما می گویید، ملن هم تکلرار کنم.
دایلی ام ملرا رو بله قبلله نشلانید و گفلت: یک مرتبله بگو »یلا حاضر یا ناظلر« من هم 
تکلرار کلردم. سلپس دایلی گفت: برای امشلب کافی اسلت. حلاال برو بخلواب. این کار 
چنلد شلب تکلرار شلد و هلر شلب عبلارت »یلا حاضر و یلا ناظلر« را چنلد بلار تکرار 
می کلردم. کلم کلم وضلو گرفتلن را هلم آموختلم. در نهایلت کار بله جایی رسلید که 
ملن بلدون ایلن کله نزد دایی بلروم، خودم قبلل از اذان صبلح بیدار می شلدم و پس از 
نملاز تسلبیح به دسلت می گرفتم و پیوسلته تکرار می کلردم: »یاحاضر و یلا ناظر« و از 
ایلن کار حلّظ روحانلی می بلردم تلا این کله به ایلن مقام و مرتبه رسلیدم. )دسلتغیب 

شیرازی 1370، 18( 

4ـ4.««تشویق«و«ترغیب«کودکان«به«حضور«در«مسجد«و«نماز«جماعت
تشلویق و ترغیلب، یکلی از مهم تریلن ابلزار تربیتلی اسلت کله بلرای برانگیختگلی و 
شکوفاسلازی اسلتعدادهای انسلان بلرای رسلیدن بله کملال قابلل بهره گیلری اسلت. 
قلرآن کریلم بله شلیوه های گوناگونی بله تشلویق و ترغیلب پرداخته اسلت. آیاتی که 
نعمت هلای بهشلتی را بیلان می کننلد و آیاتی که از بشلارت سلخن می گوینلد، از این 
دسلته آیلات هسلتند.1 یکلی از راه هلای جلذب فرزنلدان به حضلور در مسلجد و نماز 
جماعلت، تشلویق و ترغیب اسلت. آنان برای مشلتاق شلدن به کاری بیلش از هر چیز 
بله تشلویق و تأییلد نیلاز دارنلد، زمانی کله کودکلی صورتش را بله مهر می چسلباند، 
بجلای ایلن کله حالتش را به سلجده بزرگسلاالن درآورید، بایلد همان رفتلار کودکانه 
را تحسلین کنیلد، ایلن سلبب می شلود رفتلار بارهلا تکلرار شلود و بلا رشلد ذهنلی 

1  -نسللاء، آیلله165؛ حدیللد، آیلله 7 و 18؛ انشللقاق، آیلله25؛ مائللده، آیلله9؛ رعللد، آیلله22 و 24؛ اراف، آیلله42 و... نمونه هایللی از آیللات 

بشللارت آمیز قللرآن کرایم انللد کلله بلله تشللویق و ترغیللب بنللدگان بللرای انجللام کارهللای نیللک می پردازنللد.
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و حرکتلی، زمینله یادگیلری سلجده درسلت نیلز فراهلم می شلود؛ بلا گذشلت زملان 
هنگامی کله کلودك بله نوجوانلی می رسلد، بلا عبلادت انلس می گیلرد؛ او را به عنلوان 
کودکلی نمازخلوان بله همله معّرفلی کلرده و کارهلای او را بله اسلم نملاز بسلتایید؛ 
همچنیلن نوجوانانلی کله بله سلن تکلیلف نرسلیده اند هلم تشلویق و تأییدشلان الزم 

ست. ا
تشلویق اگلر بله گونله ای پسلندیده و بجا باشلد، بسلیار کارسلاز اسلت. تأثیلر تربیتی 

تشلویق، گاهلی چنلان اسلت کله جهلت زندگلی افلراد را دگرگون می سلازد.
اگلر تشلویق قبلل از انجلام عمللی پسلندیده باشلد، موجلب شلوق و رغبلت شلخص 
می شلود، و اگلر پلس از انجلام آن عملل باشلد؛ سلبب تقویلت و پایلداری ایلن رفتلار 
در او می گلردد؛ بنابرایلن والدیلن محتلرم می تواننلد در دو مرحلله فرزندانشلان را بله 
عبلادت و حضلور اماکلن مذهبلی دعلوت کنند. ابتلدا آنهلا را ترغیب به نملاز خواندن 
و آن هلم در مسلجد کننلد و در صلورت انجلام، بله تشلویق آنهلا بپردازند. بلا توّجه به 
اینکله تشلویق فرزنلدان نوعلی توّجه و شلخصیت دادن به آنها اسلت، سلعی می کنند 
خلود را از کانلون توّجله و محّبلت والدیلن دور نسلازند. از این  طریق به تکلرار عمل یا 
رفتلار ملورد نظلر پرداختله، تلا جایی کله جزئی از شلخصّیت رفتلاری آنهلا می گردد.
تشلویق کلودك، می توانلد یلک تشلویق ملاّدی یلا معنلوی باشلد. پلاداش و تشلویق 
ملاّدی حّتلی می توانلد بلا خرید یک شلکالت، اسلباب بازی، یلا یک گلردش تفریحی، 
و بلازی و سلرگرمی صلورت گیلرد. تهیه وسلایلی که موجب تشلویق کودك می شلود 
مثلاًل سلجاده، چلادر نملاز بلرای دختر یا قبلله نما بلرای پسلر و... البته، هلر چند این 
نلوع پاداش هلا خوب اسلت، اّملا نبایلد از پاداش های معنلوی و روحی نیلز غفلت کرد.
در سرگذشلت بزرگانلی می خوانیلم زمانلی کله کلودك بودنده انلد از پدرانشلان بابلت 
شلرکت در نملاز جماعلت صبح جایزه دریافت داشلته اند و آن ابتکار را شلیرین و مؤثر 
و بله یلاد ماندنلی قلملداد می کننلد. گاهی یلک آفرین و نلوازش تاثیر بیشلتری دارد. 
نقلل شلده اسلت کله پسلر بچله ای در نلزد پیامبلر عطسله کلرد و سلپس گفلت: 
»الحملداهلل« پیامبلر بله او فرملود: »بلاَرَك اهلُل فِیلَک؛ آفریلن برتلو.« )کلینلی 
1344ش، ج4، 474( همیلن ابلراز محّبلت از سلوی والدیلن بله فرزنلد، می توانلد 
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بهتریلن پلاداش بلرای آنهلا تلّقی شلود. پلدر و ملادر گرامی باید توّجه داشلته باشلند 
کله تشلویق و پلاداش نقلش موثّلری در تربیلت فرزندشلان دارد، البته بله گونه ای که 
بدانلد چلرا ملورد تشلویق واقلع شلده اند. تشلویق باید متناسلب بلا رفتار نیلک فرزند 
باشلد، نله بیشلتر و نله کمتلر از آنچله شایسلتگی دارد. دوری از افلراط و تفریلط، و 

رعایلت تعلادل نیلز از ضروریلات تشلویق اسلت.

4-5.«عادت«دهی«کودک«به«نماز«و«مسجد
وقتلی انسلان عمللی را بله طلور مسلتمر تکلرار کلرد بله تدریلج بلا آن خلو می گیرد 
و حالتلی در نفلس بله وجلود می آیلد کله اصطالحلاً علادت نامیلده می شلود.)امینی 

 )88  ،1373
 یکلی از خصوصیلات مهلم دوره کودکی، عادت پذیری اسلت. در ایلن دوره در کودکان 
از طریلق حضلور در مسلاجد و نمازخانله دبسلتان و مشلاهده نماز جماعلت بزرگترها، 

علادت و اسلتمرار ایجاد می شلود.
 دکتلر قائملی در ایلن باره می نویسلد: »باید کلودك را به مظاهر عمل و تکلرار در ظاهر 
انلس دهیلم تلا باطلن او شلکل گیرد. تجلارب و تعالیلم علمی نشلان داده انلد، که حّتی 
عملل ریایلی در صلورت تکلرار در فلردی تثبیلت می شلود. پلس از تثبیلت، می تلوان 
یلک عملل ریایلی را بله صلورت واقعلی و بی ریلا درآورد؛ بله شلرط ایلن که نّیلت عمل 
را تغییلر دهلد. ایلن روش، بله ویلژه دربلاره کلودکان در دوره ابتدائی مؤثر اسلت. مثاًل، 
ممکلن اسلت کلودك یلا نوجوانی از طرف امام جماعت تشلویق شلود و خاطره خوشلی 
در ذهنلش شلکل بگیلرد. وی مّدتلی به خاطر همین تشلویق، به مسلجد ملی رود. پس 
از مّدتلی، جاذبه هلای معنلوی مسلجد و حلاالت نماز گزاران بله هنگام نماز، ایلن فرد را 
مجلذوب خلود می کنلد و او را فلردی مذهبلی بلار ملی آورد. این گونله، ما کلودك را به 
تکلرار ظاهلر در عبلادت سلوق می دهیلم، تا زمینله برای انس بله عبلادت، تثبیت عمل 

و ایجلاد علادت، در او فراهلم آید.« )قائملی 1375ش، 36 و 37( 
بنابرایلن، یکلی از روش هلای جلذب کلودکان، نوجوانلان و جوانلان بله مسلجد و نماز 

جماعلت، علادت دادن به آن اسلت. 
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املام عللی یکلی از روش هلای تربیتلی را علادت می دانلد کله از آن بله عنلوان 
طبیعلت دوم یلاد می کنلد و می فرمایلد: »نفلس را بله انجلام ملکارم و تحّملل بلار 
گلران علادت ده، تلا شلرف نفس پیدا کلرده، آخرتلت آبلاد، وسلتایش کنندگانت زیاد 
شلوند.« )آُملدی 1366، ج1، 18( بلر ایلن اسلاس، اسلالم سلفارش می کنلد فرزندان 
را از کودکلی بله نملاز و روزه علادت دهیلد تلا تقّید بله فرائض در بزرگسلالی بلر آنان 

دشلوار نگلردد. )حلّر عامللی 1409ق، ج7، 168( 
 اگلر والدیلن، فرزنلدان خلود را از کودکلی و نوجوانی بله حضور در مسلجد و خواندن 
نملاز و عبلادات علادت دهنلد، ایلن سلّنت پسلندیده بله تدریلج در ذهلن آنلان نقش 

بسلته و بلا آن مأنلوس می گردنلد.

4-6.«ارتباط«کودکان«با«مسجد«و«اماکن«مذهبی
مشلاهدات انسلان یکلی از عوامل مؤثر در تربیت وی اسلت. قرآن کریلم در آیات متعدد 
انسلان ها را بله »دیلدن« و »فکر کلردن« دعوت می کنلد. بین »دیدن« و »بلاور کردن« 
رابطله مسلتقیم وجلود دارد. والدین باید کاری کنند که فرزنلدان با صحنه های گوناگون 
اقامله نملاز و آملاده شلدن بلرای اقامه نماز مواجه شلوند. شلرکت در نمازهلای جماعت 
مسلجد محلّله، شلرکت در نماز جمعه و موارد مشلابه بله آن می توانلد در تقویت روحیه 

نمازگلزاردن و انلس با مسلجد و محراب فرزندان مؤثر باشلد.
حضلور کلودکان در مسلجد و اماکلن و برنامه هلای مذهبلی، بله ویلژه نملاز جماعلت 
مسلجد، اگلر با تشلویق همراه باشلد، آنان را به حضور در مسلجد و اقامله نماز ترغیب 
می کنلد. شلهید مطهلری بلا توجه به نقش مسلجد در تشلویق کودکان بله عبادت 
معتقلد اسلت: »بچله را بایلد در محیلط نماز خوانلدن برد. اگلر در جمع نباشلد و نماز 
خوانلدن جملع را نبینلد، بله ایلن کار تشلویق نمی شلود. چلون اصاًل حضلور در جمع 
مشلّوق انسلان اسلت. آدم بلزرگ هم وقتلی خلودش را در جمع اهل عبلادت می بیند، 
روح عبلادت بیشلتری پیلدا می کنلد، کلودك که بیشلتر تحت تأثیر اسلت. متأسلفانه 
کلم رفتلن ملا بله مسلاجد و مجاللس دینلی و ایلن کله کلودکان کم تلر در مجاللس 
مذهبلی شلرکت می کننلد، سلبب می شلود کله این هلا از ابتدا رغبلت به عبلادت پیدا 
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نکننلد، وللی ایلن بلرای شلما )والدین( وظیفله اسلت ... باید ما بلا بچه هلای خودمان 
برنامله  مسلجد رفتلن داشلته باشلیم تلا بچه هلا بلا مسلاجد و معابلد آشلنا شلوند. ما 
خودملان کله از بچگلی بلا مسلاجد و معابد آشلنا بودیم در ایلن اوضاع و احلوال امروز 
چله قلدر بله مسلجد می رویم کله بچه هلای ما کله هفت سلاله شلده اند به دبسلتان و 
بعلد بله دبیرسلتان بعلد بله دانشلگاه رفته انلد، ولی اصاًل پایشلان به مسلاجد نرسلیده 
اسلت، برونلد... خلوب، این هلا قهراً از مسلجدت فلراری می شلوند.« )مطهلری 1373، 

 )100-99
البتله بلرای موّفقیت در این کار الزم اسلت بلرای کودکان و نوجوانلان، در کنار عبادت 
و نملاز برنامه هلای متنلوع و جّذابلی وجود داشلته باشلد؛ ماننلد اهدای جوایلز، کارت 
تشلویق، پخلش شلیرینی و شلکالت در بیلن کلودکان کله زمینله جلذب آنلان را بله 

عبلادت و مسلجد فراهلم می کنلد. از املام حسلن نقل شلده اسلت کله فرمودند:
نملاز ظهلر یا عصلر را در محضلر پیامبلر خواندم؛ همیلن که حضرت سلالم دادند 
بله ملا فرمودنلد: بلر جایتلان بمانیلد و آن گاه بلرای تقسلیم ظلرف حلوایلی در میلان 
نمازگلزاران از جلا برخاسلتند و بله هلر کلدام مقلداری حللوا می خوراندند تلا اینکه به 
ملن رسلیدند؛ ملن کلودك بلودم، آن حضرت قلدری حللوا به ملن خوراندند، سلپس 
فرمودنلد بلاز هلم بدهلم؟ علرض کلردم آری، آن حضلرت بله خاطلر خردسلال بودنم 
بلاز هلم مقلداری بله ملن خورانیدنلد و بدیلن حلال بودنلد تلا آنکه بله هملگان حلوا 

خوراندنلد. )فقیهلی 1384، 59( 
دکتلر شلرفی نقلل می کند: در وقف نامله یکی از عالملان بزرگ که حدود یلک قرن پیش 
می زیسلته آملده اسلت کله فرمود: آنچله از من بجا مانلده آن را گردو بخرید و در مسلجد 
نگله داری نماییلد تلا آنلگاه کله کودکانی همراه با والدینشلان به مسلجد می آینلد، به آنها 
هدیله دهیلد، تلا عشلق و عالقله به خلدا،  مسلجد و منبر از ابتلدا در آنهلا جوانه زنلد و در 

بزرگ سلالی هم اهل مسلجد و معنویت شلوند. )شلرفی 1368، 216( 
متأسلفانه در برخلی ملوارد رفتلار و برخوردهلای دور از انتظلار بعضلی از مؤمنلان 
نمازگلزار نسلبت بله کلودکان و نوجوانانلی کله بلا اشلتیاق بلرای نملاز جماعلت بله 
مسلجد آمدنلد، موجلب سلرخوردگی و شلاید انحلراف آنلان از مسلیر دیلن و خواندن 
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نملاز شلود. شلخصی می گویلد: »در کوچکی همیشله سلعی می کردم نماز خلود را در 
مسلجد بخوانلم. روزی در حلال نملاز متوجه شلدم پیرملردی مراقب من اسلت. نمازم 
کله بله پایلان رسلید، پیرمرد به من گفت: نمازت درسلت نیسلت و سلپس با سلخنان 
نیشلدار خلود ملرا مالملت کلرد. من غرق در سلکوت بلودم؛ هلرگاه می خواسلتم از او 
بپرسلم کجلای نملاز ملن اشلتباه اسلت، اجلازه نملی داد و پیوسلته می گفلت: نمازت 
درسلت نیسلت و امثلال تلو حق ندارند به مسلجد بیاینلد. از آن به بعلد تصمیم گرفتم 
دیگلر بله مسلجد نلروم و در منلزل هلم نملاز نخوانم؛ ایلن نخسلتین قدم بلرای ترك 

کاملل نملاز و انحرافلم از طریق اسلالم بلود« )فقیهلی 1384، 81( 
ایلن در حاللی اسلت کله سلیره حضلرات معصوملان کاملاًل با ایلن شلیوه برخورد 
مخاللف اسلت. جابربلن عبلداهلل می گویلد1: از املام باقلر در ملورد کودکانلی کله 
بلرای نملاز واجلب در صف  جماعت شلرکت می کنند، سلؤال کلردم؛ املام فرمود: 
آنلان را در آخلر صف هلای نملاز جماعلت بلا هلم نگذاریلد، بلکله در بین بزرگسلاالن 

پراکنلده سلازید.« )طوسلی 1406ق، 380( 
از ایلن حدیلث شلریف اسلتفاده می شلود: بایلد نسلبت بله کلودکان و نوجوانانلی کله 
در نملاز جماعلت شلرکت می کننلد، طلوری رفتلار شلود کله احسلاس بی توجهلی و 
بی احتراملی نکننلد؛ زیلرا بلا ایلن شلیوه، هلم احتلرام آنلان حفظ شلده و هم بله آنان 
شلخصّیت داده ایلم و هلم انگیلزه حضلور آنان در مسلجد و نماز جماعت بیشلتر شلده 

و در عیلن حلال بله نملاز جماعلت نیلز نظم خاصلی بخشلیده ایم. 

الهِ َو َفّرُقوابَْیَنُهْم«. الهِ الَْمْکُتوبَِه. قاَل: ال تَُؤّخرُوُهْم َعِن الصَّ 1  -»َسَألُْتُه َعِن الّصْبیاِن اِذا َصفُّوا فِی الصَّ
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ج(«نقش«امام«جماعت«در«جذب«کودک«و«نوجوان«به«نماز«جماعت«و«مساجد««
یکلی از ارکان اصللی هلر مسلجد کله از متولّیلان فرهنگی اثرگذار مسلاجد محسلوب 
می شلود، املام جماعلت اسلت کله در آموزه هلای اسلالمی دارای منزلتلی ارزشلمند 
اسلت. پیامبلر می فرماینلد: »خداونلد وعلده داده اسلت کله سله نفلر را بلدون 
حسلاب وارد بهشلت نمایلد و هلر یک از آنها شلفاعت هشلتاد هلزار را بنمایلد؛ مؤذن، 
املام جماعت و کسلی که وضو بگیرد و وارد مسلجد شلود و در جماعلت نماز بخواند.« 
)نلوری 1408ق، ج6، 449( در میلان تملام کسلانی کله بله گونله ای در اداره املور 
مسلجد دخاللت دارنلد، املام جماعلت به عنلوان مدیلر طبیعی مسلجد دارای نقشلی 
ممتلاز و ویلژه اسلت؛ به طلوری  که صالحّیت هلا، شایسلتگی ها، عملکرد، شلخصّیت و 
چگونگلی برخلورد و رفتلار او بلا ملردم، به ویلژه کلودکان، نوجوانان و جوانلان به طور 

مسلتقیم بلر مسلجد و جلذب افلراد اثر می گلذارد.
در ادامله بله مهم تریلن نقش هلای املام جماعلت در جلذب کلودکان و نوجوانلان بله 

مسلجد و نملاز جماعلت اشلاره می شلود:

1.«رعایت«نظافت«و«آراستگی«ظاهر
خداونلد متعلال بله عنلوان یلک قانلون همیشلگی کله شلامل تملام اعصلار و قلرون 
می شلود دسلتور فرملوده: »ای فرزنلد آدم! زینلت خلود را هنلگام رفتلن به مسلجد با 

خود داشلته باشلید.« )اعلراف/31( 
از آنجایلی کله املام جماعلت به عنلوان روحانلی و رهبر معنلوی در مسلجد و اجتماع 
در قاللب الگلو و نمونله خوبی هلا مطلرح اسلت، اگلر بله بهتریلن وجله ممکلن لبلاس 
بپوشلد، تمیلز باشلد، محاسلن مرتلب داشلته باشلد و از عطلر و بلوی خوش اسلتفاده 
کنلد،  مواظلب نظافلت دهلان و دنلدان و احیانلاً بوی بد دهلان خود باشلد و در نظافت 
و آراسلتگی ظاهلری خلود کوشلا باشلد، می توانلد در جلذب کلودکان و نوجوانلان که 

طبلع پلاك و آرام دارنلد، نقش به سلزایی داشلته باشلد.
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2.«رعایت«احکام«شرعی«و«اخالقیات
املام جماعلت بایلد دارای اخلالق نیکو و شایسلته ای باشلد و با مردم، به ویلژه کودکان 
و نوجوانلان بله خوبلی ملدارا کنلد. املام جماعتلی موفق اسلت کله مؤملن و عامل به 

باورهلا و احکام شلرعی و اخالقیات باشلد. 
در روایتلی از املام صلادق آملده اسلت: »به وسلیله کلردار شایسلته و اعمال نیک 
خلود راهنملا و راهبلر مردم به سلوی فضیلت ها شلوید و تنها دعوتگر زبانی نباشلید.« 

)مجلسی 1404ق، ج5، 198، ح19( 
وقتلی کلودکان و نوجوانلان مشلاهده می کننلد کله املام جماعلت آنچله را می گوید، 
خلود عاملل بله آن اسلت، بله توصیه هلای او بیشلتر توجله نملوده و عملل می کننلد. 
وقتلی کلودکان و نوجوانلان مشلاهده کننلد، املام جماعت، زودتلر از دیگلران به طور 
منظلم و سلر وقلت در مسلجد حاضلر می شلود و بعلد از نماز و مراسلم برای پاسلخ به 
سلؤاالت آملاده اسلت و...، آنلان نیلز بله حضلور در مسلجد و شلرکت در نملاز جاعت 

رغبلت پیلدا می کنند.

3.«تشویق«کودکان«و«نوجوانان«به«حضور«در«مساجد«و«نماز«جماعت
یکلی از عواملل و ابزارهلای جلذب کلودکان و نوجوانلان در زمینه هلای گوناگلون از 

جملله حضلور در مسلاجد و نملاز جماعلت، تشلویق املام جماعلت اسلت.
همله انسلان ها، حّتلی بزرگسلاالن، تلا آخلر عمر نیاز بله تشلویق دارند. تشلویق موجب 
رغبلت و دلگرملی و نشلاط و تحلّرك می شلود و انسلان را بله جّدیلت وادار می کنلد. 
انسلانی کله ملورد تشلویق قلرار گیرد و احسلاس آراملش و رضایلت خاطلر و اعتماد به 
نفلس می کنلد و بلرای جّدیت بیشلتری و تحّمل دشلواری ها آماده گلردد. برعکس، اگر 
مورد نکوهش یا ناسپاسلی قرار گرفت، دلسلرد و بی رغبت می شلود و احسلاس حقارت 
و ضعلف می کنلد، بله گونله ای که تلوان خویلش را از دسلت می دهلد و نمی تواند حّتی 

از اسلتعدادهای موجلود خویلش نیز اسلتفاده کند. )امینلی 1373ش، 135( 
تشلویق کلودکان و نوجوانلان نمی توانلد منحصر بله افراد یا نهلاد خاّصی باشلد. یعنی 
اگلر فقلط خانلواده چنیلن کاری را انجلام دهلد، تأثیلر مطللوب و کاملل را نخواهلد 
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داشلت؛ بلکله بایلد همله عوامللی که بله نوعی بلا آنلان مرتبط هسلتند، به ایلن نکته 
اساسلی توجله داشلته باشلند. تشلویق را نمی تلوان منحصلر بله دادن جایزه دانسلت، 
بلکله برخوردهلا و فضای ایجاد شلده توسلط دیگران نیز مشلّوق خوبی بلرای کودکان 
و نوجوانلان اسلت. البتله الزم اسلت در تشلویق افلراد به  گونله ای عمل کرد کله تأثیر 

مطللوب و ماندگاری داشلته باشلد.
تشلویق کلودك و نوجوانلی کله در مسلجد حاضلر شلده بله گونله ای که با شلخصیت 
و روحّیلات او موافلق باشلد، پاسلخی اسلت بله خواسلته های درونلی او در زمینه ذهن 
و عاطفله اش کله دوام حضلور او و آغلاز حضلور دیگلر افلراد هم سلن و سلال او را نوید 
می دهلد. بلا توجله بله روحیات ایلن گروه سلّنی، این تشلویق نبایلد طوری باشلد که 
نتیجله عکلس داشلته باشلد؛ زیلرا تشلویق مسلتقیم ایلن توّهلم را ایجلاد می کند که 
نوجلوان و جلوان در مقابلل ارزش هلای ملادی واکنلش می دهنلد و جلذب می شلوند. 
بنابرایلن، تشلویق ها بایلد غیر مسلتقیم و حّتلی االملکان در مقابل انجام کاری باشلد.

بلا توّجله به روحیلات ایلن گلروه سلّنی، راه هلای زیر بلرای تشلویق آنان بله حضور در 
مسلجد و نملاز جماعلت توصیه می شلود:

3-1.«معرفی«کودک«و«نوجوان«نمونه
مناسلب اسلت جلوان نمونله در طلول هفتله یلا ملاه یلا فصلل یلا سلال، توسلط امام 
جماعلت، برگزیلده و معرفی گلردد. البته، این معرفی به شلکل اعلالم در تابلو اعالنات 
یلا در ضملن برنامه های مسلجد در مناسلبت های مذهبی امکان پذیراسلت. پسلندیده 
اسلت کله قبلل از اعلالم، املام جماعلت در ملورد اهمّیلت اسلتفاده از دوره نوجوانی و 
جوانلی در اسلالم سلخن بگویلد و از نوجوانی و جوانلی حضرات معصوملان یا علما 

و عرفلا، حکایتلی را نقلل نمایلد. سلپس هدیه ای به رسلم یادبلود به او داده شلود.

3-2.«جایزه«ویژه
برخلی نوجوانلان و جوانلان در ملّدت خاصی پلا به مسلجد گذاشلته و در آن ثابت قدم 
می شلوند. بهتلر اسلت املام جماعلت ایلن فرصلت را غنیملت شلمرده و بلرای تلداوم 



133 نقش خانواده و امام جماعت، در تشویق کودک و نوجوان به نماز جماعت و حضور در مسجد

حضلور او جایلزه ویلژه ای را تهیله کنلد. مثاًل کلودك و یلا نوجوانی در ملاه رمضان، در 
مراسلم نملاز جماعلت، سلخنرانی دینی، دعا، نیایش و مراسلم شلب های قلدر به طور 
منّظلم و فّعلال حضلور داشلته اسلت! بهتر اسلت چنیلن فلردی در عید فطلر در میان 
نمازگلزاران نملاز عیلد، مورد تشلویق و تمجید قلرار گیرد و به عنوان کلودك، نوجوان 

یلا جلوان نمونه، معرفلی گردد. 

4.«ارتباط«عاطفی«با«کودکان«و«نوجوانان
کلودکان، نوجوانلان و جوانلان، املام جماعلت را بله عنوان آیینله تمام نملای خوبی ها 
و مکرمت هلای انسلانی و سلمبل پاکلی، صداقلت، صفلا، شلجاعت، ملرّوت، انسلانیت، 
شلکیبایی، ایثلار و گذشلت می شناسلند. بنابرایلن بلرای جلذب آنلان به مسلجد، امام 
جماعلت بایلد بلا آنهلا دوسلت شلده، در غلم و شلادی آنلان شلریک شلود، از آنلان 
احوالپرسلی کنلد، بلا آنلان بله اردو رود، حّتلی در صلورت املکان در میادین ورزشلی 
آنلان حضلور یافتله و آنلان را ملورد تشلویق قلرار دهلد. و از فرصت هلای مناسلب بله 
منظلور بیلان مقصود اسلتفاده کنلد؛ در حالی کله بعضلی از روحانیان، ائمله جماعات 
بلا اتّخلاذ تدابیلر نامناسلب و حالت هلای عالمانله بله خلود گرفتلن، سلنگین و رنگین 
حرکلت کلردن بی حلّد، هم کالم نشلدن بلا دیگران، به ویلژه کودکان و نوجوانلان و ...، 

بیلن خلود و آنلان فاصلله می اندازند. 
بنابرایلن، روابلط و احترام های امام جماعت و کودکان و نوجوانان نباید در چارچوبی خشلک 
و رسلمی باقی بماند؛ بلکه می بایسلت به برقراری روابط عاطفی منجر شلود، یعنی کودکان 

و نوجوانلان و جلوان، امام جماعت را به عنوان یکی از دوسلتان خود بپذیرد.
املام جماعلت بلرای ایلن کله سلطح روابط خلود با آنلان را بله این حلد برسلاند، باید 
بله نلکات متعلّددی توّجله داشلته باشلد و در املور گوناگونلی، هملراه آنان باشلد؛ در 
مشلکالت بله آنهلا کملک کنلد؛ موّفقیت هایشلان را بله آنها تبریلک بگویلد؛ از غم هاو 
ناراحتی هلای آنهلا ابلراز تأسلف و انلدوه کنلد، هدایلای کوچکلی مثل عطر، تسلبیح و 
انگشلتر بله عنلوان یلادگاری به آنهلا تقدیم کنلد؛ در صورت املکان، کمی در مسلائل 
خصوصلی آنهلا وارد شلود، مثاًل روز تولّدشلان، به آنهلا تبریک بگوید و سلایر اقداماتی 
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از ایلن قبیلل کله بلا توّجه به شلرایط املام جماعت و فرهنلگ و روحیلات اهالی محل 
در برقلراری و تلداوم ارتباطلی دوسلتانه و محّبت آمیلز مؤثر اسلت. 

بهتلر اسلت ارتبلاط املام جماعلت کلودکان و نوجوانلان و جوانلان به روابلط حضوری 
محلدود نگلردد و ارتبلاط کتبلی بیلن آنلان و املام جماعت نیز بسلیار مفید اسلت. در 
ایلن صلورت کلودکان و نوجوانلان و جوانلان از ایلن کله امام جماعلت به آنهلا احترام 
گذاشلته و بله طلور خصوصلی، مطلبلی را بلرای آنهلا بیان کرده، احسلاس شلخصیت 
کلرده و بله املام جماعلت نزدیلک شلده و مطالبی را کله حضلوری نمی تواننلد، بیان 

کننلد، بله صلورت کتبی بلا املام جماعلت در میلان می گذارند.
املام جماعلت بایلد هلم بلا نوجوانلان و جوانان داخل مسلجد بله گرمی برخلورد کند 
تلا حضلور آنهلا در مسلجد تداوم یابلد و هم با کلودکان، نوجوانلان و جوانلان بیرون از 

مسلجد، تلا زمینه حضلور آنان در مسلجد فراهم شلود. 

5.«تکریم«و«احترام
املام جماعتلی کله به رفتلار، ارزش ها، گفتلار و نظریات کلودکان، نوجوانلان و جوانان 
احتلرام می گلذارد، در جللب و جلذب آنلان به مسلجد بسلیار مؤثر اسلت. وقتی جوان 
احسلاس کنلد، املام جماعلت در صلدد ایلن نیسلت کله نظریلات خلودش را بله او 
تحمیلل کنلد و بله نظریلات او احتلرام می گلذارد، احسلاس شلخصّیت می کنلد و از 
ایلن روابلط و آشلنایی، خوشلحال می گلردد. البتله احترام املام جماعت به کلودکان، 
نوجوانلان و جوانلان بله معنلای پذیرفتن تلاّم و تمام نظریلات آنها بدون دلیل نیسلت، 
بلکله بله معنلای شلنیدن و تحّملل کردن آنهلا و تعیین راهی حسلاب شلده و مدبّرانه 

جهلت هدایت آنهاسلت.
بهتلر اسلت بله کلودکان، نوجوانلان و جوانلان در حّد املکان فرصت داده شلود تا آنان 
خلود را بلروز دهنلد و نظریلات و افکارشلان را مطلرح نماینلد، آن گاه بله اصلالح آنهلا 

پرداخته شلود.
بله هلر حلال، در آییلن اسلالم بر تکریلم کلودکان، نوجوانلان و جوانلان تأکید بسلیار 
شلده اسلت. خانواده، مدرسله، اجتملاع همه و همه بایلد فضایی برای تکریلم و احترام 
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آنهلا باشلد، بله ویژه مسلجد کله از تقلّدس و موقعیتی خلاص برخوردار اسلت. ارضای 
نیلاز بله احتلرام و علّزت نفلس بله احساسلاتی نظیلر اعتماد بله نفلس، ارزش، قدرت، 
موّفقیلت، کفایت، شایسلتگی، کسلب اعتبار و حیثیت و مثمر بلودن در جامعه منتهی 
خواهلد شلد کله البتله همله این ها مبتنلی بر رفتلار مسلئوالنه ایلن گروه های سلّنی 
اسلت کله اسلتحقاق احتلرام را داشلته باشلند و نله براسلاس تعریلف و تمجیدهلای 
ظاهلری و بی ملورد. اگلر املام جماعلت و دیگلر متولّیلان مسلاجد بله این نکتله توجه 
نماینلد، گاملی بلزرگ در مسلیر جلذب کلودکان و نوجوانلان و جوانلان برداشلته اند. 
فضلای تلوأم بلا احتلرام و تکریلم، انسلان را به سلوی خلود می کشلد. حّتلی گاهی در 
مسلجد خطاهایلی از نوجوان سلر می زنلد که باید با تذّکلرات صمیمانله و در خفا او را 
متوجله اشلتباهش کلرد تا بله مقاومت و عناد کشلیده نشلود. به ویژه دربلاره کودکان 
و جوانلان کله حّساسلیت دارنلد و موعظله باید کوتلاه و بلیغ و سلنجیده و بلا اوضاع و 
شلرایط فکلر او مناسلب باشلد و همچنیلن در عیلن نرمی و ملدارا، گام به گام باشلد. 

6.«بها«دادن«به«کودکان«و«نوجوانان«
سلتایش خواهی و جللب توّجله، دو نلوع از خواسلته های این گروه های سلّنی در عرصه 
ذهلن و عاطفله اسلت. بنابرایلن بهلا دادن بله آنلان، عاملل مهملی در راسلتای تأمین 
خواسلته و جللب توّجله آنهلا بله مسلجد و نملاز جماعت اسلت. البتله این بله معنای 
اختیلارات زیلاد و غیلر منطقی کلودکان، نوجوانلان و جوانان و یا پذیرش هلر نوع نظر 

و سللیقه آنها نیسلت.
 بله هلر حلال، احتلرام و بهلا دادن بله شلخصیت جلوان و مسؤلیت سلپاری بله ایلن 
گروه هلای سلّنی، از شلیوه های مهلم  تربیتلی شلمرده می شلود. نوجوانلان و جوانلان، 
بلا همله مشلکالت و واقعیلات ایلن دوران، بلرای ایفلای نقلش و انجلام مسلؤلیت های 
مختللف توانایلی  بسلیار دارنلد. علدم اعتماد به آنلان و بی توّجهلی به توانایی هایشلان، 
مانلع شلکوفایی اسلتعدادهای آنهاسلت و در نتیجله بله علدم رشلد مطللوب آنلان  
می انجاملد. بله طلور کلّلی عالوه بلر مطالب فلوق، دیگر مصادیلق احترام و بهلاء دادن 

بله نوجوانلان و جوانلان عبارت انلد از: 
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6-1.«عضویت«در«هیئت«امنای«مسجد
 عضویلت یکلی از نوجوانلان و جوانلان متعّهلد و مؤملن مسلجدی در هیئلت امناء، به 
نوعلی بهلا دادن بله وی اسلت. ایلن اقدام باید سلبب ایجاد رقابت سلازنده میلان آنان، 

بلرای به دسلت آوردن این پسلت باشلد.

6-2.«مشورت«و«نظرخواهی«از«کودکان،«نوجوانان«و«جوانان
شایسلته اسلت املام جماعلت و اعضلای هیئلت امنلاء، بلرای فّعالیت هلای گوناگلون 
مسلجد، نظلر کلودکان، نوجوانلان و جوانلان را جویلا شلوند و در صلورت املکان، 
پیشنهادهایشلان را اجلرا کننلد. این اقدام سلبب خودباوری و احسلاس شلخصیت در 
آنلان می شلود. آنلان از ایلن کله می بیننلد بلا آنلان مشلورت می شلود و نظرهایشلان 
در تصمیم گیری هلای مسلجد اثلر دارد، خوشلحال می شلوند و مسلجد را از خلود 

می داننلد. در نتیجله، پیوسلته در مسلجد و برنامه هلای آن حاضلر خواهنلد شلد. 

6-3.«مسئولیت««سپاری«
بلا توّجله بله این که کلودکان، نوجوانلان و جوانلان مشلتاقند در فّعالیت هلای گروهی 
و جمعلی شلرکت نماینلد و بله آنلان در این ارتبلاط بها داده شلود، الزم اسلت از آنان 
در انجلام کارهلای مسلجد، نظیر پیگیلری فّعالیت هلای عمرانی و فرهنگلی، دعوت به 
عملل آملده و آنلان را در این ارتبلاط ترغیب و تشلویق کنند. به عنلوان مثال پیگیری 
انجلام برنامله اعتکاف در یک مسلجد توسلط نوجوانان و جوانان صلورت گیرد. موضوع 
ثبلت نلام را بله آنلان واگلذار کلرده و در تصمیم گیری هلا و تصمیم سلازی ها نظلرات 
آنلان نیز خواسلته شلود، یا آنان را بلرای پیگیری نیازهلای فرهنگی مسلجد به ادارات 
تبلیغلات اسلالمی و اوقلاف و املور خیریه روانه سلازند. یا بلرای مثال در یک مراسلم، 
برنامله پذیرایلی بلر عهده کلودکان و نوجوانلان و جوانان باشلد. در هر صلورت باید به 
آنهلا مسلئولیت داده شلود و همچلون بلزرگان از مشلارکت های آنلان در فّعالیت هلای 
مسلجد اسلتفاده گلردد. این اقلدام با روحیه پرشلور و نشلاط نوجوان و جوان تناسلب 

دارد و سلبب ایجاد وابسلتگی آنان به مسلجد می شلود.
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7.«برقراری«جلسات«و«برنامه«های«ویژه«برای«کودکان،«نوجوانان«و«جوانان
املام جماعلت باید برای هر سللیقه و جمعّیتی برنامه مناسلب داشلته باشلد. مسلاجد 
بایلد بلرای کلودکان، بزرگسلاالن، دانشلجویان، جوانلان و...، برنامله خاّصلی داشلته 
باشلند. بلرای آنهلا کله اهلل دعلا هسلتند برنامله دعلا، بلرای آنهلا کله اهل کتلاب و 
مطالعله هسلتند، کتابخانله و سلالن مطالعه و برای کلودکان و نوجوانان آنچه مناسلب 
سللیقه آنلان اسلت، برنامه ریلزی شلود. امام جماعلت ضمن احاطله  علمی، بایلد بداند 
چله مسلائلی را در ایلن دوره بایلد بلرای نوجوانلان و جوانلان گفلت کله از دیلن زده 
نشلوند و در عیلن حلال بایلد آن مسلائل را بلا زندگی تطبیلق داد. کلودکان، نوجوانان 
و جوانلان نیازهلای مخصلوص بله خلود دارنلد؛ روحیلات و عالیلق آنها با بزرگسلاالن 
متفلاوت اسلت. املام جماعلت می بایسلت بعلد از مخاطب شناسلی دقیلق و آگاهلی از 
نیازهاو سلالیق آنان، جلسلاتی را ویژه آنها تشلکیل دهد و مفاهیمی از دین اسلالم را 

برایشلان بیلان کنلد کله بلا سلالیق، روحیلات و نیازهای آنان متناسلب باشلد.
ملوارد زیلر موضوعلات مناسلبی بلرای گفتگو بلا جوانلان اسلت: »ازدواج در اسلالم«، 
»عشلق مجلازی یلا حقیقلی؟«، »زیبایلی«، »نیایلش«، »روابلط دختر و پسلر«، »آثار 
نملاز در زندگلی زوج های جوان«، »اخالق جنسلی«، »آثار نماز«، »انحراف جنسلی«، 
»چشلم چرانی«، »مسلائل روان شناسلی جوانلان مثل اعتملاد به نفس و امیلد.« البته 
بهتلر اسلت بلرای ارائله هر موضوع بله نکات روان شناسلی جوانلی، روحیلات جوانان و 
اصلول جّذابیلت و اثرگلذاری توّجله شلود؛ مثاًل در هلر موضوع، عنلواِن زیبلا و جّذابی 
انتخلاب شلود تلا توّجله جوانان را بیشلتر جللب کند، مثلاًل صحبت در موضلوع روابط 
دختلر و پسلر بلا عناوینلی همچلون »دختلری بلا کفشلهای کتانلی« و صحبلت در 
موضلوع آثلار نملاز درزندگلی زوج هلای جلوان با عنلوان »ملرد و زن معراجلی« انجام 

. شود
جلسله نبایلد حاللت سلخنرانی و خطلاب مسلتقیم داشلته باشلد؛ بلکله باید بله صورت 
گفتملان برگلزار گلردد تا  کلودکان، نوجوانلان و جوانان بتواننلد نظر و سلؤال های خود را 
بیلان کننلد. مطالب در قالب مناظره، داسلتان، خاطره و پرسلش و پاسلخ بهتلر قابل ارائه 
اسلت. بهتلر اسلت قالب هلای گوناگونی انتخاب شلود تا جلسلات متنلّوع و جلّذاب گردد.
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متنلّوع نبودن برنامه ها، کسلالت آور و خسلته کننده اسلت. به عبارت دیگلر، همان گونه 
کله بلدن انسلان از خلوردن غذاهلای یکنواخلت افسلرده و بی اشلتها می شلود، طلرح 
مباحلث تکراری نیز اسلباب خسلتگی و افسلردگی اهل مسلجد، کلودکان، نوجوانان و 
جوانلان را فراهلم نملوده، روح و جلان آنان را کله از لطافت و ظرافلت خاّصی برخوردار 
اسلت، مللول و آزرده می سلازد. امام عللی می فرماید: »این قللوب آدمیان همچون 
بلدن آنهلا گاه، خسلته می شلود؛ پلس ]بلرای رفلع خسلتگی آن[ از حکمت هلای نو و 

تلازه بهره جوییلد.« )نهج البالغله، حکمت 91( 

8.«دعوت«شخصّیت«های«موّجه«و«محبوب«کودکان«و«نوجوانان
انسلان در مراحلل گوناگلون زندگلی خویلش به الگلو نیلاز دارد؛ زیرا با افزایش سلن و 
تجربه هلای ذهنلی، تقلیلد بله صورت آگاهانله صورت می گیلرد و در حیطله اراده قرار 
می گیلرد در ایلن حلال، فلرد می کوشلد خلود را بلا شلخص یلا اشلخاصی کله افرادی 
قابلل قبول هسلتند همسلان کنلد و نگرش هلا و ویژگی های رفتلاری و اخالقی آن فرد 

یا اشلخاص را برای خود سلر مشلق قلرار دهد.)اسلحاقی 1381ش، 68-67( 
یکلی از خواسلته های اجتماعلی جوانلان الگوپذیلری اسلت. او در جامعله، خواسلتار 
کسلانی اسلت کله در رفتلار و گفتلار بلرای او الگلو باشلند. )قائملی 1379ش، 45( 

املام جماعلت و دیگلر متولّیلان مسلجد بایلد شلخصیت های محبلوب و ملورد پسلند 
نوجلوان و جلوان را در سلطح شلهر شناسلایی کرده و آنلان را به مسلجد دعوت کنند 
تلا در جملع نمازگلزاران حاضلر شلوند یلا این کله اگلر شلخصیت برجسلته و توانایی 

اسلت، مراسلم سلخنرانی بلرای او تشلکیل دهند.
ایلن کار بلا مشلورت و هملکاری خلود نوجوانلان و جوانلان امکان پذیلر اسلت. بلرای 
مثلال معلملان و مدیلران بله مسلجد فراخوانده شلوند. این کار بایلد از نظلر تبلیغاتی 
و فرهنگلی بله خوبلی پوشلش داده شلود. بلرای مثال بلا نصلب پلالکارد در مقابل در 

مسلجد بله مدیلر دبیرسلتان خیر مقلدم گفته شلود.
بله طلور کللی دعلوت از هنرمنلدان، ورزشلکاران و دیگر شلخصّیت های محبلوب این 
قشلر، بلرای حضلور در میلان نمازگلزاران، حرکلت مثبتلی اسلت کله چگونگلی آن را 
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موقعیلت جغرافیایلی مسلجد و سلطح فرهنگلی محلل تعییلن می کند.

9.«رعایت«حال«نمازگزاران،«به«ویژه«کودکان«و«نوجوانان«در«نماز«جماعت
کسلانی کله در نملاز جماعلت شلرکت می کننلد از گروه هلا و اصناف مختلف تشلکیل 
می شلوند و هلر کلدام دارای حوصلله و ظرفیلت مخصوصلی هسلتند کله رعایلت و 

اهتملام بله آن بلر املام جماعت الزم اسلت. 
انلس بلن ماللک می گوید: »هیچ گاه پشلت سلر هیلچ امامی نملاز نگزاردم کله نمازش 

از پیامبلر کوتاه تلر و کامل تر باشلد.« )بخلاری 1419ق، ج1، 173( 
در روایلت آملده اسلت: ملرد نابینایلی نلزد پیامبرآمد و علرض کرد: یا رسلول اهلل! 
ملن ملرد نابینایلی هسلتم، و چه بسلا صلدای اذان را می شلنوم، اّما کسلی نملی یابم 
کله ملرا بلرای خوانلدن نملاز جماعت با شلما بله مسلجد بیلاورد، پیامبلر فرمود: 
»طنابی از منزلت به مسلجد ببند و بدین وسلیله در نماز جماعت مسللمانان شلرکت 

کلن.« )حّر عامللی 1409ق، ج5، 377( 
از این روایت اسلتفاده می شلود که در عصر پیامبراسلالم تمامی مسللمانان، حّتی 
افلراد ناتلوان در نملاز جماعت شلرکت می کردند، و بله این ترتیب مسلاجد آن روزگار، 
بله ویلژه مسلجد پیامبلر از جهلت برگلزاری آیین جماعلت بسلیار فّعال بوده اسلت. با 
توجله بله روایاتلی از پیامبلر نقل شلده اسلت، آن حضرت سلعی می کلرد که نماز 
جماعلت ایشلان طول نکشلد که باعث خسلتگی افراد نمازگزار شلود و حّتلی از امامان 
جماعتلی کله رعایلت حلال نمازگلزار نکرده اند نیلز به شلّدت اعتراض کرده اسلت. در 
کتلاب »معاللم القربله« از بخلاری نقلل شلده کله ابومسلعود گفته اسلت: »ملردی به 
پیامبلر علرض کرد: ملن به لحاظ ضعلف و ناتوانی از حضور در نملاز جماعت فالن 
کلس خلودداری می کنلم؛ زیرا او نملاز را خیلی طول می دهد. ابومسلعود گفته اسلت: 
پیامبلر اعظلم در این بلاره بلرای مردم سلخنرانی کلرد. من هرگز پیامبلر را در 
سلخنرانی ایلن چنین خشلمگین ندیده بلود.« آن حضرت خطاب به حاضلران فرمود: 
»برخلی از شلما، ملردم را گریلزان می سلازند. اگلر کسلی اماملت گروهلی را برعهلده 
بگیلرد، بایلد از طوالنلی کلردن نملاز پرهیز کنلد؛ چون در نملاز جماعت افلراد ناتوان، 
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ه  1367ش،  سلالمند و نیز کسلانی کله کار و پیشله دارند، یافت می شلوند.« )اِبْن  اُُخلوَّ
باب 47، 266( 

در روایتلی دیگلر از پیامبراکلرم آملده اسلت: »کسلی که اماملت گروهلی را به عهده 
گیلرد و در حاضلر شلدن ]بلرای نملاز[ و قرائت و رکوع و سلجده و نشسلتن و برخاسلتن 
خلود، راه اعتلدال و میانله را در پیلش نگیلرد،  نملازش ملورد پذیلرش نخواهلد بلود و از 
کتف هلای او تجلاوز نمی کنلد و جایگاه چنین املام جماعتی نزد خداونلد همچون جایگاه 
سللطان سلتمگر و تجاوزگری اسلت که بلرای اصالح رعّیلت خود تالش ننملوده و فرمان 

الهلی را در میلان آنلان به پای نداشلته اسلت...« )حلّر عامللی 1409ق، ج8، 420( 
متأسلفانه در برخلی مسلاجد،  مسلتحّبات بیلن نملاز بله انلدازه ای طوالنلی می شلود 
کله علّده ای نملاز دوم را فلرادا خوانلده و گاهلی بله همیلن دلیلل در مسلجد حاضلر 
نمی شلوند و از فیلض جماعلت محلروم می ماننلد. به یقین ثلواب نماز جماعلت با انجام 
حّداقلل مسلتحبات هملراه با جمعّیِت  بیشلتر بسلیار بهتلر از نماز طوالنی بلا انجام همه 
مسلتحبات خواهلد بلود. آمار نشلان می دهلد که آنچه ملردم، به ویلژه اقشلار نوجوان و 
جلوان را از مسلجد گریلزان می سلازد،  طوالنی کلردن نملاز و فاصله بین دو نماز اسلت. 
)قرائتلی 1387ش، 79( املام صلادق می فرماینلد: »یَْنَبِغلی لِْلَِماِم أَْن تَُکلوَن َصاَلتُُه 
َعلَلی َصلاَلهِ أَْضَعلِف َمْن َخلَْفُه؛ بر امام جماعت سلزاوار اسلت که در نملازش رعایت حال 

ضعیف تریلن افراد پشلت سلرش را بکنلد.« )حلّر عامللی 1409ق، ج8، 420( 
املام صلادق درباره سلیره پیامبراکلرم در نملاز جماعت، از پلدر گرامیش نقل 
می کنلد کله فرملود: »پیامبلر هنلگام خوانلدن نماز جماعلت، صدای گریله طفلی 
را شلنید کله ملادرش او را بلا خود به مسلجد آورده بود. آن حضرت نملاز را کوتاه کرد 

تلا مبلادا نگرانلی در مادرش پیدا شلود.« )حّر عامللی 1409ق، ج5، 470( 
املام عللی می فرماینلد: »آخرین سلخن پیامبر با ملن این بود کله: علی جان! 
در نملاز جماعلت حلال ضعیف تریلن مأملوم را مراعلات کلن.« )حلّر عامللی 1409ق، 
ج5، 447( ایلن حدیلث شلریف گویلای آن اسلت کله یکلی از راه های جللب و جذب 
مسللمانان بله کانلون مسلجد و نملاز جماعلت،   کوتلاه برگلزار نملودن نملاز جماعلت 
اسلت. پیامبراکلرم در اقامله نملاز جماعت و ایراد سلخن، رعایت حلال همه مردم 
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را می نملود و بله اختصلار وللی جاملع و کامل نملاز می خواند. کوتاه سلخن می گفت و 
در تبییلن راز آن می فرملود: »خداونلد هملان گونله که ملرا به اقامه فرائلض و واجبات 
فراخوانلده، ملرا بله ملدارا و نرملی با ملردم فرملان داده اسلت.« )کلینلی 1405، ج2، 
117، ح4، بلاب الملداراه( آن حضلرت بله مبلغلان اعزاملی نیز همیلن روش را توصیه 

می نملود.
  بله هلر حلال، از سلیره نورانلی پیامبراکرم و روایات و سلخنان حضلرات معصومین
اسلتفاده می شلود کله می تلوان نملاز را کاملل خوانلد یعنلی تماملی اذکار و اجلزاء و 
ارکان و رکلوع و سلجود نملاز را بلا طمأنینله و بله صلورت کاملل انجلام داد و از آنهلا 
چیلزی کلم نکلرد، وللی در عین حلال آن را مختصلر و کوتلاه خواند؛ مثاًل سلوره های 
کوتلاه در نملاز خوانلد و اذکار رکلوع و سلجود را یکبلار و بلا قرائلت کاملل اداء کلرد و 
یلا حّتلی بعضلی ذکرهلای مسلتحبی را در نملاز تلرك کلرد. بنابرایلن، در برنامه های 
جمعلی و عبلادات اجتماعی اسلالم، روی موضوع خودداری از تندروی و سلخت گیری 

و خسلته نکلردن افلراد، عنایت خاصی شلده اسلت. 

10.«حضور«امام«جماعت«در«جمع«کودکان«و«نوجوانان
همله کلودکان و نوجوانلان در مسلجد حاضر نمی شلوند و املام جماعت نیلز نمی تواند 
در برخوردهلای گلذری در بیلرون از مسلجد بلا همه افراد محلل، ارتباط برقلرار کند؛ 
بله همیلن دلیلل برای برقلراری ارتباط کامل با گروه های سلّنی یاد شلده، می بایسلت 

در مکان هایلی کله آنلان در آن اجتماع دارنلد، حاضر گردد.
و  کافی نلت  ورزشلی،  میادیلن  کتابخانه هلا،  دبیرسلتان ها،  ملدارس،  دبسلتان ها، 
پارك هلا، مکان هایلی هسلتند کله معموالً کلودکان و نوجوانان و جوانلان در آن حضور 
دارنلد. برخلورد بلا آنلان و برقراری ارتباط بلا آنها در هر کلدام از ایلن مکان ها، ظرافت 

و حساسلیت مخصلوص بله خلود دارد و شلیوه مناسلب بلا آن را می طلبد. 
 ایلن اقلدام املام جماعلت، سلبب جللب توّجه آنلان شلده و زمینله مناسلبی را برای 

حضلور جوانلان در مسلجد فراهلم می کنلد. 
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11.«سرکشی«امام«جماعت«از«خانواده«های«شهدا«و«جانبازان
همله فّعالیت هلای املام جماعلت بایلد بلا محوریّلت خانلواده صلورت گیلرد تلا جذب 
خانواده هلا به مسلاجد تسلهیل شلود. سرکشلی املام جماعلت از خانواده های شلهدا و 
جانبلازان، یکلی از فّعالیت هایلی اسلت که وی می توانلد انجام دهد. در برخی مسلاجد 
ایلن برنامله بلا اعلالم قبللی و با حضلور نمازگلزاران مسلجد انجلام می پذیرد کله آثار 
مثبلت بسلیاری را بله همراه داشلته اسلت. چنیلن برنامه مسلتمر و هفتگلی می تواند 
بله گونله ای تنظیلم شلود که این سرکشلی هر شلش ملاه یا سلالی یکبار تکرار شلود. 
توّجله بله خانواده هلای شلهدا و جانبلازان را می تلوان در سلیره پیامبلر مشلاهده 
نملود؛ روزی آن حضلرت هملراه بلا گروهلی از اصحاب بعلد از نماز، از مسلجد حرکت 
کردنلد و بله دیلدار خانواده »سلعد بن ربیلع« که از شلهدای جنگ احد بلود، رفتند و 
اعضلای خانلواده را ملورد محّبلت و رحملت خویش قرار دادنلد. )همدانلی رفیع الدین 

1383ش، 345-321( 
پیامبلر پلس از شلهادت جعفلر بلن ابی طاللب در جنگ موتله، به خانله او رفت و 

بلا حضلور خویلش موجب تسللّی دل خانلدان او گردید. )بلالذری، ج2، 298( 
املام جمعله و جماعلت بایلد از پیامبر اسلالم تأسلی بجوینلد. نمازگزارانلی که به 
دالیلل مختللف، خلود یلا خانلواده آنها ملورد محّبت املام جماعلت و نمازگلزارن قرار 
می گیرنلد، ایلن تفّقلد را از برکلت معنلوی و اجتماعلی مسلجد تلقلی می کننلد. ایلن 
عملل آثلار مثبلت بسلیاری را بله هملراه خواهلد داشلت کله مهم تریلن آن ترغیلب 

نملودن خانواده هلا و فرزنلدان آنهلا بله حضور در مسلاجد اسلت.

12.«ارائه«مشاوره«روانشناسی«با«نگرش«مذهبی
اهمّیلت معنویلت و رشلد معنلوی در انسلان ها، در چند دهله قبل به صورتلی فزاینده 
توّجله روانشناسلان و متخّصصلان بهداشلت روانلی و اخالقلی را بله خود جللب نموده 
اسلت. فلسلفه اُمانیسلتی و عللم پوزیتیوسلتی غلرب در قلرون اخیر ماننلد دو لبه یک 
قیچلی و بلا روش هلای گوناگلون سلعی نمودند تا گفتملان الهی و معنلوی را از صفحه 
روزگار و از زندگلی بشلریت حلذف نماینلد. در حالی که در قلرن 21 ضمن اظهار عجز 
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از ایلن خواسلته، به دیلن و معنویت علروج کردند. 
دین کامل اسلالم برای همه ابعاد و شلئونات زندگی بشلر دسلتورات مؤثری ارائه کرده 
اسلت. برخی از این دسلتورات باید توسلط متخّصصان دینی از منابع مربوط اسلتخراج 
و تشلریح شلوند. از طرفلی عصلر کنونی، با توسلعه همله جانبه تکنولوژی هلای ارتباط 
جمعلی، عصلر انفجلار اطالعلات نام گلذاری شلده اسلت و مفاهیملی چلون دهکلده 
جهانلی و جهانلی شلدن مطلرح اسلت. ایلن موضلوع آسلیب های اجتماعلی و اخالقی 
نلو پدیلد و مشلکالت رفتلاری و اعتقلادی جدیدی را به وجلود آورده اسلت. تحقیقات 
انجلام شلده حّتلی در کشلورهایی کله دین رسلمی آنها اسلالم نیسلت، نشلان داد که 
گرایلش نوجوانلان و جوانلان و نونهلاالن به مذهلب و انجام فّعالیت هلای مرتبط با دین 
یلا انجلام تشلریفات مذهبلی به صلورت کلّلی در کاهش ناهنجلاری رفتلاری آنها مؤثر 
اسلت. بلر اسلاس این تحقیقلات رفتار با ریسلک بلاال )مانند رفتلار پُر خطر جنسلی و 
مصلرف ملواد مخلدر و...( در جوانانلی که به کلیسلا و معابد و خصوصاً مسلاجد گرایش 

دارند، بسلیار کمتر اسلت.)والس و فورملن، 1998، 741 ل 721(
روانشناسلی دینلی یلا هملان روانشناسلی مذهبلی از مباحث جدیدی اسلت کله باید 
در راسلتای فّعالیت هلای فرهنگلی مسلاجد بله آن توّجه شلود و اسلاس مشلاوره های 

مذهبلی قلرار گیرد. 
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تربیت«مسجدی«کودک«در«سیره«اهل«بیت
مهدی«محمدی«قناتغستانی1

چکیده
مسلجد در تملّدن اسلالمی، جایلگاه ویژه ای داشلته اسلت. دسلتورات اسلالم در قبال 
مسلجد بله گونله ای اسلت که باعلث ایجلاد رفتار خاصلی در فرد مسلجدی می شلود. 
ایلن رفتلار منجلر بله آن می شلود که فلردی مولّلد برای اسلالم تربیلت گلردد. از این 
رو تربیلت افلراد از بلدو کودکلی می توانلد نسللی مسلجدِی بلا اخالِق خاص مسلجد، 
 بله جامعله ارائله نمایلد. در ایلن پژوهلش بلا تکیله بلر میلراث روایلی معصومیلن
سلعی شلده روش منظملی بلرای تربیلت مسلجدی مبتنلی بلر دالیلل درونلی و علل 
بیرونلی مؤثلر بلر کودك ارائه گلردد. در فصوِل دالیل، وراثت و شلکل گیری شلخصّیت 
و اعتملاد سلازی کلودك بله مسلجد بررسلی شلده و در فصلوِل عللل، تأثیلر تشلکیل 
گروه هلای همسلاالن، الگوهلای مسلجدی و کیفیلت اقامله نملاز بلر تربیلت کلودك 

1  . دانشجوی دوره دکتری تاریخ اسالم دانشگاه شیراز.

 email:Mahdi_550bc@yahoo.com
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بررسلی می گلردد. چهارچلوب نظلری ایلن پژوهلش بر اسلاس کتلاب تربیلت کودك 
اسلتاد صفائلی حائلری قاللب بنلدی شلده و غاللب منابلع از منابع حدیثی دسلت اول 
شلیعی هسلتند و عنوانلی بلا نلام نکته و اشلاره در نظر گرفته شلده تا مفهلوم احادیث 

را بله شلرایط زملان حاضلر نزدیلک کرده و ملوارد اسلتثناء را بیلان دارد.

واژگان«کلیدی:«
مسجد، تربیت کودك، اهل بیت، تمّدن اسالمی، مراحل رشد کودك.
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مقدمه««
مسلجد مهم تریلن پایلگاه اسلالم و اصلی تریلن جایلگاه تمّدن سلازی انسلان اسلت. از 
آن رو کله مسلیر اصللی حرکلت انسلان به سلوی خلدا در بعلد مکانی اسلت. در تاریخ 
اسلالم بیشلتر دسلتاوردهای تمّدنی و فرهنگی پیوسلتگی تامی با مسلجد دارند. آنچه 
کله اهمّیلت زیلادی دارد تربیلت نیلروی انسلانِی پیوسلته و همراه با مسلجد اسلت به 
گونله ای کله علالوه بلر آن اخلالق مسلجدی را نیلز اکتسلاب نمایلد. ثمر بخش تریلن 
تربیلت بلرای نیلل بله ایلن هلدف، تربیلت کلودك مسلجدی اسلت؛ چلرا کله تربیت 
از کودکلی، تلالزم در بزرگسلالی را بله دنبلال خواهلد داشلت زیلرا شلالوده فلرد در 
هنگاملی کله پذیلرای اهلداف و عقایلد اسلت در دوران کودکلی شلکل می گیلرد. از 
ایلن رو اهلل بیلت برای تربیلت کودِك مسلجدی اهمّیت زیلادی قائلل بودند. این 
املر در گذشلته جواملع اسلالمی چنلان رایلج بوده کله فصللی جداگانه بلرای این امر 
در احادیلث و متلون اسلالمی قلرار داده شلده اسلت. چلرا کله پیونلد میان مسلجد و 
نهاد هلای اجتماعلی چنلان عمیلق بلود کله خلواه ناخلواه زندگی فلرد با مسلجد گره 
می خلورد. بلا ورود سلبک زندگلی ملدرن بله جهلان اسلالم و کمرنلگ شلدن دین در 
زندگلی مسللمانان، مسلاجد نیلز کارکردهلای فّعال خلود را از دسلت دادنلد. تا جایی 
کله نقلش مسلجد به صلورت مهجلور بله نمازهلای جماعلت و مناسلبت های مذهبی 
محلدود شلد و پیونلد عمیق خلود را با نهاد هلای اجتماعلی از جمله خانلواده، اقتصاد، 
آملوزش و ... را از دسلت داد. در چنیلن شلرایطی کله تهاجم فرهنگی از نسلل نونهال، 
تبلیغلات خلود را آغلاز می کنلد، ایلن سلؤال بلرای ملا مطلرح می شلود کله تربیلت 

مسلجدی کلودکان بلرای بلار آوردن مسلجدی های ثابلت قلدم چگونله باید باشلد؟
مسللماً اولیلن گام بلرای پاسلخ به این سلؤال مراجعه به میراث تمّدن اسلالمی اسلت. 
مهم تریلن ایلن میلراث قلرآن کریلم و روایلات معصومیلن لسلت کله در وهله اول 
بایلد بله آنهلا مراجعله نملود. املا پیچیدگلی مطلب آن اسلت کله احادیلث صریح در 
ملورد تربیلت مسلجدِی کلودك در دسلت نیسلت، چلرا کله ایلن نیلاز اکنلون ایجلاد 
شلده و در گذشلته، کلودك در پروسله جامعه پذیلری مسلجدی می شلد. در حالیکله 
اکنلون مسلجد بلرای کلودکاِن ملا و حّتلی خود ملا غریلب و نا آشلنا اسلت. از این رو 
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بلرای اسلتخراج مفاهیلم تربیتی مسلجدی در سلیره اهل بیلت بایلد در گام اول به 
تقریلرات معصومیلن توجله نمود، سلپس متغیر های بحلث را مورد توجله قرار داد. 
ایلن متغیرهلا  عبارتنلد از احادیلث مربلوط بله تربیلت کلودك و احادیلث مربلوط به 
مسلجد. گام دوم آن اسلت کله بلا اسلتفاده از ابلزار عقل ایلن منبع روایلی را مطابق با 
زمینه هلای اجتماعلِی زمانله خلود بله کار بگیریلم. یعنلی طبق نیلاز زمانه خود شلرح 
دهیلم. ایلن مطللب هلر چله بلر اسلاس تجربله شلخصی نبلوده و متکلی بلر نظریات 

علملی باشلد نتیجه بهتلری خواهد داشلت.
فصلول ایلن پژوهش به سله بخش کلّی تقسلیم می شلود: بخش اول تربیت در اسلالم 
بلر اسلاس احادیلث و چهارچوب نظری اسلت. بخلش دوم به عواملل درونی که کودك 
را بله مسلجد جلذب نملوده و یلا از آمدن به مسلجد بلاز ملی دارد، می پلردازد و از این 
رو تحلت عنلوان »دالیلل« بله معنی عواملل درونی آمده اسلت. بخش سلوم به عوامل 
خارجلی مؤثلر در تربیت مسلجدی کودك می پلردازد و از این رو تحلت عنوان »علل«  
بله معنلی عواملل خارجلی آمده اسلت. در انتهلای هر فصل نیلز مطلبی تحلت عنوان 
نکتله و اشلاره آملده تلا هلم متلن احادیث را بله زمان حاضلر نزدیک کنلد و هم نکات 

اسلتثناء و موانلع هر مبحث بر شلمرده شلود.
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الف(«تربیت«کودک«در«اسالم««
تربیلت در اسلالم، پیلش از توللد آغلاز می گلردد و تا حدود بیسلت سلالگی ادامه دارد 
در تماملی ایلن مسلیر دسلتورات خاصلی مطابلق با شلرایط سلنی و اجتماعلی فرزند 
آملده اسلت. اما بی شلک مؤثّرتریلن دوران تربیت، سلنین کودکی یعنی تلا حدود 12 

سلالگی اسلت. در ایلن زملان والدین بیشلترین سلهم را در تربیت فرزند خلود دارند.
ِدیلن تربیتلی والدین نسلبت به فرزندانشلان زمانی ادا می شلود که وظایلف الهی خود 
را در تربیلت نسلل موفلق بله جلا آورند. یکلی از اینها وظایلف والدین در قبال مسلجد 

اسلت. چنان کله در حدیث شلریف از امام صلادق آمده:
اٍل  ِ َعلزَّ َو َجلَّ َمْسلِجٌد َخَرابٌ  اَل یَُصلِّی  فِیلِه أَْهُلُه َو َعالِلٌم بَْیَن ُجهَّ »ثاََلثَلٌه یَْشلُکوَن إِلَلی اهللَّ

َو ُمْصَحلٌف ُمَعلَّلٌق َقلْد َوَقَع َعلَْیلِه الُْغَباُر اَل یُْقَرأُ فِیِه.« ) کلینلی 1407ق، ج2، 613(
سله چیلز نزد خداونلد عّزوجّل شلکایت کنند: مسلجد خرابی کله اهالی ]اطلراف[ آن 
در آن نملاز نخواننلد، و دانشلمندی کله در میلان علّده ای نلادان قلرار گرفته باشلد، و 
قرآنلی کله در کنلار طاقچه هلا گذاشلته شلده و غبلار رویلش را گرفته باشلد و کسلی 

آن را نخوانلد.
در بیانی دیگر از امیر المؤمنین آمد:

»لَیلَس لِجلاِر الَمسلِجِد َصلالٌه إذا لَلم یَشلَهِد الَمکتوبَلَه فلی الَمسلِجِد،إذا کاَن فاِرغلا 
1413ق،145( )حمیلری  َصحیحلا.« 

اگلر همسلایه مسلجد، فلارغ و سلالم باشلد و برای گلزاردن نملاز واجلب در آن حاضر 
نشلود، نملازش پذیرفته نیسلت.

محّملد بلن مسللم از امام باقلر روایت کرده کله آن حضرت فرمود: نماز آن کسلی 
کله از همسلایگان مسلجد باشلد و در نملاز جماعلت حاضلر نشلود، نملاز نیسلت یلا 
نمازش درسلت نیسلت، مگر کسلی کله بیمار یا گرفتلار و درگیر کاری ضروری باشلد.

رسلول خلدا بله جمعلی فرملود: »حتملاً باید به  نملاز جماعلت در مسلجد حاضر 
شلوید، در غیلر ایلن صلورت بلدون تردیلد خانه هایتلان را آتلش خواهلم زد.« )ابلن 

بابویله، 1367، ص28(
بلا ایلن ترتیلب اگر فلردی در تربیلت فرزند خود نکوشلد و آن را مسلجدی بلار نیاورد 
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بی گملان مسلئولیت کم شلدن افلراد غیلر مسلجدی از نسللش بلر گلردن وی خواهد 
بلود. در احادیلث تربیتلی بله صراحلت بیلان شلده کله وظیفله پلدر و ملادر، تربیلت 

صحیلح و حسلن کلودك اسلت. املام عللی می فرمایند: 
»َما نََحلَ  َوالٌِد َولَداً نُْحاًل أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسٍن.« )نوری، 1408ق، 165( 

پدر ارثی را برای فرزندش باقی نمی گذارد که بهتر از ادب و تربیت نیک باشد.
در بعضی از روایات، این تربیت به صورت مصداقی ولی دارای مفهومی کلی بیان شده:

»بله کلودکان  مطاللب سلودمند بیاموزیلد، )عقایلد شلیعه را بله آنهلا تعلیلم دهید( تا 
مخالفلان بلر آنها غاللب نشلوند.« )حرانلی، 1382، 159(

انجلام ایلن مهلم بلرای والدیلن هلم فریضله اسلت و هلم می توانلد مایله سلعادت یلا 
شلقاوت آنهلا گلردد،  »حلق فرزنلد این اسلت که بدانلی جزئلی از وجود تو اسلت، در 
دنیلا بلا هلر خیر و شلری کله دارد به تو منسلوب اسلت، در حسلن تربیلت، راهنمائی 
بله خلدا، و کملک بله او در اطاعت از تلو، و ایجلاد روح فرمان برداری در او، مسلئولی و 
در ایلن بلاره پلاداش یلا کیفر داری؛ پس بلا وی چنان رفتلار کن که در دنیلا آثار نیک 
تربیتلت زیلب و زیلور )و مایه سلرفرازی( تو باشلد، و )در آخلرت( بر اثر انجلام وظیفه 

.« )حرانلی 1382، 417(  در پیشلگاه خلدا معذور باشلی، و ال قلوه اال باهللَّ
همان طلور کله مشلخص شلد وظیفه سلنگین تربیت بلر گلردن والدین اسلت اما این 
تربیلت راهکارهلای خلاص خلود را دارد در بیان هلای معروفلی از اهلل بیلت نقلل 

: شده
»الُْغلاَلمُ  یَلَْعلُب  َسلْبَع ِسلِنیَن َو یََتَعلَّلُم الِْکَتاَب َسلْبَع ِسلِنیَن َو یََتَعلَّلُم الَْحلاَلَل َو الَْحَراَم 

َسلْبَع ِسلِنیَن.« )کلینلی 1407ق، ج6، 47( 
کلودك هفلت سلال بلازی می کنلد، هفت سلال خوانلدن و نوشلتن می آملوزد و هفت 

سلال حلالل و حلرام یلاد می گیرد.
»الَْولَُد َسلیٌِّد َسلْبعَ  ِسلِنیَن، َو َعْبٌد َسْبَع ِسلِنیَن، َو َوِزیٌر َسْبَع ِسلِنیَن.« )عاملی 1414ق، 

ج7، 334(
فرزنلد تلا هفلت سلال سلّید و آقا اسلت و هفت سلال فرمانبلردار و هفت سلال وزیر و 

کمک اسلت.
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حلال بله طلور اخلص، تربیلت کلودك بلرای حضلور در مسلجد بایلد چگونه باشلد تا 
نسلل نوخواسلته عضلو ثابت مسلجد باشلند؟ 

کسلی کله می خواهلد کودکلی را بله هدفلی، بله مکتبی، بله عقیلده ای پایبند سلازد، 
نبایلد اینهلا را بله او تزریلق کند و تحمیل کنلد و با جایزه ها و کف زدن هلا او را حرکت 
بدهلد و بلا شلعارها او را داغ نمایلد. ملا می بینیلم آنهلا کله در خانلواده مذهبلی و در 
داملان روحانلی تربیلت شلده اند مادامی کله در محیط سلّنتی بودند با همان سلّنت ها 
مأنلوس بوده انلد. اگلر از ایلن محیلط بیرون نملی رفتند شلاید تا آخر عمر هلم معتقد 
و جلّدی می ماندنلد، املا اینهلا هنگاملی کله بله محیط هلای بلاز و آزاد می رسلند و با 
ضدسلّنت ها روبلرو می شلوند، ناچار از گذشلته می برنلد و به نفرت و انزجار می رسلند. 
)صفائی  حائلری 1387، 38( البّتله در جامعه هلای بسلته و یلا در جامعه هلای متضادی 
کله رو بله حرکلت گذاشلته اند، ماننلد جامعله اصیلل اسلالمی می تلوان افلراد را بلا 
مذهلب آشلنا کلرد و می تلوان آنهلا را با سلّنت ها آشلتی داد، بلدون آنکه این آشلنایی 
و سلّنت نتیجله بلد بدهلد، چون در ایلن جامعه سلّنت ها متحرکنلد و زیر بنلا دارند و 
مشلکلی ایجلاد نمی کننلد و لذا می بینیم پیشلوایان دسلتور می دهند که کلودك را با 
قلرآن و بلا مذهلب آشلنا کنیلد، و تمرینش دهیلد، زیلرا در جامعه اسلالمی تضاد های 
اجتماعلی بله حرکلت در آمده انلد و تضلاد از بیلرون به درون افراد کشلیده شلده و در 
سلطح جامعله تضلادی نیسلت، بلکه آنچله باعث تشلنج و تزللزل افکار و سلد حرکت 

باشلد از آن جلوگیلری می شلود و از میلان ملی رود. )صفائی  حائلری 1387، 44(
نیلل بله ایلن املر نیاز بله آن دارد کله مربّی کلودك - اعلم از والدین و معلمان - سله 

ویژگلی را در وی بلارور کند:
1. شخصّیت و استقالل ●
2. حّریت و آزادمنشی  ●
3. تفکر و تحلیل ●

هنگاملی که کودك شلخصّیت داشلته باشلد، تقلیلد نمی کند و تحت تأثیلر هر حرفی 
و هلر مکتبلی قلرار نمی گیلرد. حّریت و آزاد منشلی کودك را می سلازند تلا اگر روزی 
بله اشلتباهی پلی ببلرد، پیگیلری نکنلد و لجاجت نلورزد و عقیلده ای را بلر عقیده ای 
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ترجیلح ندهلد؛ مگلر آنکله از رجحلان و امتیلازی برخلوردار باشلد. تفکلر رکوردهلا را 
می شلکند و هلر گونله عقیلده سلّنتِی مهاجم را مهلار می کنلد و تحلیل می بلرد. تفکر 
و تحلیلل آن هلم در زمینله حّریلت و آزادی و با خصوصیت شلخصّیت و اسلتقالل، به 
نتیجله ای بلزرگ خواهلد رسلید. ایلن امر وقتلی محقق می گلردد که مربی سله روش 

در قبلال کلودك پیلش گیرد. تزکیله، تعلیلم و تذکر)عادت(.
طبلق چهارچلوب نظلری، ایلن مبحلث بله دالیلل داخللی و عللل بیرونلی تقسلیم 
می شلود تلا درك بهتلری از آن بله دسلت آیلد. اولیلن دلیل داخللی و متقلّدم بر علل 
که سلازنده شلخصّیت اسلت. وراثت و امتزاجیسلت که با رفتار مسلجدی همراه باشلد. 
دیگلر دلیل بررسلی شلده عوامل جلذب روانی کودك اسلت که قسلمی از تفکر وی را 
شلکل می دهلد. در بخلش عللل به دو عللت الگوهای مسلجدی و گروه های همسلاالن 
پرداختله می شلود. الگوهلای مسلجدی بله عنوان مربّلی دو وظیفله تزکیله و تعلیم را 
بله صراحلت بله دوش می کشلند و گلروه همسلاالن تقریبلاً در هلر سله قسلم تربیت 
کلودك،  شلخصّیت، حریلت و تفکلر  مؤثر نلد. در فصلل آخلر نحلوه جلذب کلودك و 
عواملل دافعله وی بله صلورت مصداقلی در نملاز جماعلت ملورد بررسلی قلرار خواهد 

گرفت.
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ب(«دالیل«داخلی««
1.«وراثت

در تفکلر اسلالمی بخلش قابلل توجهلی از تربیلت مربلوط بله پیلش از به دنیلا آمدن 
کلودك می باشلد. ممکلن اسلت عللم ملدرن تلا جایلی بلا ایلن نظر هملراه باشلد که 
تربیلت بله تلوارث و ژنتیلک مربوط شلود اما آنچه که در اسلالم مطرح اسلت، چندین 
گام فراتلر از ژنتیلک اسلت. در بعضلی از احادیلث آملده که سلعادت و شلقاوت فرد از 

زمانلی مشلخص می گلردد کله در شلکم مادر اسلت.
رسلول خدا فرموده اسلت خوشلبخت در شلکم مادرش خوشبخت اسلت. )کلینی 
1382، ج1، 152( یلا در حدیثلی دیگلر آملده: »الشلقی ملن شلقی فلی بطلن امله« 
)کلینلی 1382، ج1، 152( ایلن املر بسلته بله آن اسلت کله والدیلن قبلل و هنلگام 
امتلزاج نطفله چله میلزان روحیله الهلی داشلته باشلند. روایلت اسلت کله املام زین 
العابدیلن گدایلی را در روز عرفله دیلد کله از مردم در خواسلت کملک می کرد، به 
او فرملود: »وای بلر تلو! آیلا در ایلن روز از غیلر خلدا در خواسلت می کنلی؟! همانا که 
در ایلن روز بلرای آنچله در شلکم های زنلان باردار وجلود دارد، امید می رود که سلعید 
باشلند«. )ابلن بابویله 1367، ج 3، 40( در جلای دیگلر آملده کله اسلحاق بلن عملار 
گویلد: »بحضلرت صلادق علرض کلردم: نزد ملردی ملی روم و بعضی از سلخنم را 
می گویلم او تملام مقصلود ملرا می فهملد و ملردی دیگر نلزد او می روم و تمام سلخنم 
را بله او می گویلم او طبلق گفتله ملن جلواب می دهد و ملردی دیگلر نزد او ملی روم و 
سلخنم را می گویلم او )چلون مقصلود ملرا نمی فهملد( می گویلد دوبلاره بگلو. فرمود: 
ای اسلحاق میدانلی چلرا چنیلن اسلت؟ گفتلم: نه، فرملود: آنکه تمام سلخن تلو را از 
بعلض گفتلارت می فهملد، کسلی اسلت کله نطفله اش بلا عقلش خمیر شلده اسلت و 
آنکله پلس از اتملام سلخنت جوابت  را می گوید کسلی اسلت که عقلش در شلکم  مادر 
بلا او آمیختله اسلت و آنکله چلون سلخنش گوئلی گویلد: دوباره بگو کسلی اسلت که 
پلس از بزرگ شلدن عقللش بله او آمیختله شلده او اسلت کله می گویلد دوبلاره بگو.« 

)کلینلی 1362، ج1، ص30(
بلا توجله بله ایلن روایلات مسلّجل اسلت کله تربیلت مسلجدی کلودك تلا حلّد قابل 
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توجهلی بله رفتلار والدیلن قبلل از به دنیا آملدن کودك بسلتگی دارد. هر شلخص در 
قبلال مسلجد وظیفله ای دارد. هنگاملی که در قبلال این وظیفله قصلور ورزد احتمال 

ایلن مطللب کله فرزنلد وی مسلجدی شلود کمتلر می گردد.
از امیرالمؤمنین نقل شلده: »هر نوزادی به  فطرت خداشناسلی و مسللمانی زائیده 
می شلود جلز آنکله پدر و مادرش هم آن کسلانی هسلتند کله او را منحرف می سلازند 
و یهودیلش می کننلد، نصرانیلش بلار می آورنلد، کیلش گبران بله او می آموزنلد.« )ابن 
بابویله 1377،ج 1، ص 5( طبلق ایلن روایلت مسلّجل اسلت کله نخسلتین گام تربیت 
کلودك، از والدیلن آغلاز می گردد. حال بله تعلدادی از روایات می پردازیلم که اهمّیت 

مسلجد را بیلان می دارند.
ُجَل یَْعَتاُد الَْمَسلاِجَد َفاْشلَهُدوا لَلهُ  بِاإْلِیَمانِ   رسلول اکلرم می فرماینلد:»إَِذا َرأَیُْتُم الرَّ
ِ « )نلوری 1408ق، ج 3، 362(  ِ َملنْ آَملنَ بِلاهللَّ َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللَّ َ یَُقلولُ  إِن أِلَنَّ اهللَّ
هنگاملی کله دیدیلد ملردی بر رفلت و آمد به مسلجد مداوملت می کنلد وی را مؤمن 
بدانیلد. خداونلد متعلال می فرمایلد: تنهلا آنلان کله ایملان به خداونلد دارند مسلاجد 

خلدا را آبلاد می کنند.
املام صلادق فرملود: هلر که پیاده به سلوی مسلجدها رود، پای خویلش را بر هیچ 
خشلک و تلری ننهلد جلز آنکله ایلن زمیلن تلا زمیلن هفتم بلرای او خلدا را تسلبیح 

گوینلد و بله پاکی یلاد کنند.
بالعکلس آن نیلز در ملورد محجوریت مسلجد از امام صادق روایت شلده: »َشلَکِت 
 ) ُ )َعلزَّ َو َجلَّ َِّذیلنَ اَل یَْشلَهُدونََها ِمْن ِجیَرانَِهلا، َفَأْوَحی اهللَّ ِ )تََعالَلی( ال الَْمَسلاِجُد إِلَلی اهللَّ
تِلی َو َجاَللِلی اَل َقِبلْلُت لَُهلمْ  َصلاَلًه َواِحلَدًه، َو اَل أَْظَهلْرُت لَُهلْم فِلی النَّلاِس  إِلَْیَهلا: َو ِعزَّ
َعَدالَلًه، َو اَل نَالَْتُهلْم َرْحَمِتلی، َو اَل َجاَوُرونِلی فِلی َجنَِّتلی« مسلجدها از حاضلر نشلدن 
همسلایگان در خلود بله درگاه خداونلد متعلال شلکایت کردنلد. خداونلد عّزوجلّل به 
آنهلا وحلی فرملود: بله علّزت و جالللم سلوگند کله حّتی یلک نملاز از آنلان نپذیرم و 
عدالتلی از آنلان در میلان مردم آشلکار نکنم و رحمت من به آنان نرسلد و در بهشلت، 

همسلایه من نشلوند. )طوسلی 1414، ص 696(
اینهلا و بسلیاری ملوارد دیگلر از احادیلث کله تأکیلد زیادی بلر رفت و آمد به مسلجد 
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دارنلد نشلانگر آننلد کله رفلت و آمد به مسلجد بلر نطفه و فرزنلد تأثیلر می گذارد.
نکتله و اشلاره: این امر مسللم اسلت که وراثت موجلب تأثیر در ادب کلودك می گردد، 
پلس نخسلتین گام بلرای تربیلت کلودك مسلجدی را بایلد از پیلش از تولّلد وی آغاز 
کلرد و آن نیلز بلا پدرانلی مسلجدی اسلت. هلر گام پیشلتر یعنلی یلک راه محکلم تر 

برای نسللی مسلجدی. 

2.«شخصّیت«سازی«برای«کودک
دیلن اسلالم بلرای تربیلت کلودك در دوره اّول رشلد اهمّیلت زیلادی قائلل شلده و 
دسلتوراتی که در این باره وارد شلده اسلت بیشلتر متضّمن آن اسلت که فردی فّعال، 
متفکلر و مسلتقل بلار آید تلا فردی مذهبلی. چرا که مذهبی شلدن بله راحتی ممکن 
اسلت وللی عواقلب نامطللوب زیلادی دارد. کودکلی کله تربیلت مذهبلی بلدون تفّکر 
داشلته باشلد در معلرض خطلرات گوناگونی اسلت. از جملله تفّکرات خشلک مذهبی 
کله بلروز آن در اندیشله های سللفی مشلهود اسلت. اّملا کودکلی که تفکری مسلتقل 
داشلته باشلد و شلخصّیتی محتلرم بلرای وی به وجلود آورده باشلند ایلن چالش ها را 
نلدارد زیلرا هلم از مناعلت طبلع برخوردار اسلت هم بلا تعّقلل می تواند راه درسلت از 

راه نادرسلت را تشلخیص دهد.
روش هلای تربیتلی اسلالم برای کلودك از بدو تولد آغلاز می شلود از پیامبر روایت 
شلده: روزی رسلول خلدا جهلت خواندن نملاز از خانه بیرون شلد. )یلا جهت نماز 
عیلد از شلهر بیلرون رفلت.( در آن زملان املام حسلین کله طفللی خردسلال  بود 
هنلوز به سلخن گفتلن در نیاملده بلود. )به اصطلالح هنوز زبان بلاز نکرده بلود( تا آنجا 
کله نگلران بودنلد، مبلادا هرگز زبلان به سلخن گفتن باز نکنلد و بی زبان )الل( باشلد، 
رسلول خلدا املام حسلین را در حاللی کله بلر گردن یا بلر دوش خلود گرفته 
بلود بیلرون آورد، و ملردم پشلت سلر آن حضلرت صف کشلیده بودنلد، پیامبر آن 
حضلرت را در سلمت راسلت خلود قلرار داده و آهنلگ نملاز کلرد و تکبیر گفلت، امام 
حسلین نیلز گفلت: »اهللَّ أکبلر« رسلول خلدا چلون آواز تکبیلر او را شلنید 
دوبلاره تکبیلر گفلت، و املام حسلین نیز بلار دیگر گفلت: »اهللَّ أکبلر« و این عمل 
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تکلرار شلد تلا اینکله رسلول خلدا هفت بلار تکبیلر گفلت، و امام حسلین نیز 
تکبیلر گفلت، و سلّنت بلر گفتن هفلت تکبیلر افتتاحّیه جاری گشلت.

ایلن عملل در مرحلله رشلد روانلی- اجتماعلی بلا نلام اعتملاد در برابلر بی اعتملادی 
شلناخته می شلود ایلن مرحلله مهم تریلن و تأثیرگذارتریلن مرحلله در رشلد کلودك 
اسلت. آنچله از سلّنت پیامبلر بلرای ما باقلی ماند، آن اسلت که کودك در سلنین 
ابتدایلی بلا مسلجد انلس داشلته باشلد آن هلم بله گونله ای کله هویّلت و جهان بینِی 

پیوسلته با مسلجد، داشلته باشلد. 
همچنیلن از رسلول خلدا دربلاره احتلرام بله شلخصّیت کلودك نقلل شلده کله 
فرملود: پنلج چیلز اسلت که تلا بمیرم تلرك نکنم ... سلالم بر کلودکان،  تلا روش پس 

از من باشلد.
بلا ایلن نلگاه، کلودك دارای هویّتلی مسلتقل شلناخته می شلود و از آسلیب های 
بی توّجهلی در املان اسلت. ایلن روش در روان شناسلی رشلد اریکسلون، در مرحلله 
دوم رشلد، تحلت عنلوان خودگردانلی و اتلکاء بله نفلس در برابلر شلرم و شلک آملده 
 اسلت. ایلن رفتلار بلا ترکیبلی از رفتار رحمانلی ثملره ای چنلد برابلر دارد. پیامبر
فرموده انلد: »بلوی فرزنلد از بلوی بهشلت اسلت و چلون پدر بله فرزند خویلش بنگرد 
و او را خشلنود کنلد، بلرای او پلاداش آزاد کلردن بلرده ای اسلت«1 و ایشلان همچنین 
می فرماینلد: »فرزندانتلان را بسلیار ببوسلید کله بلرای شلما در قبلال هلر سله بوسله 

درجله ای در بهشلت اسلت کله انلدازه آن پانصلد سلال راه اسلت.«
و گفتله شلده اسلت کله پیامبلر، املام حسلن را می بوسلید، اقرع بلن حابس 2 
گفلت: ملن ده پسلر دارم و هیلچ کلدام را نبوسلیده ام. پیامبلر فرمودنلد: »آن کس که 

رحلم و مهربانلی نکنلد بله او مهربانی نمی شلود.« )نیشلابوری 1366، 588(
محّبلت هلم ثملره دنیلوی دارد هم ثمره اخلروی و تأثیلری معجزه آسلا دارد، چنان که 
امیر المؤمنیلن می فرمایند: »ألن اإلنسلان عبید اإلحسلان«  )مجلسلی1404، ج 8، 
368( حلال انسلان عاقلل ایلن حاللت را برای کودك متصّور شلود که محّبت از سلوی 

1  . مرحوم مجلسی هم در بحار االنوار، ص 80، ج 74، چاپ جدید، این دو روایت را از همین منبع نقل کرده است. 

2  . پللس از فتللح مکلله مسلللمان شللده اسللت. بللرای اطللالع بیشللتر از شللرح حللال و بعضللی فرومایگی هللای او می تللوان بلله اسللد 

الغابلله، ابللن اثیللر، ص 107، ج 1، مراجعلله کللرد.
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اعضای مسلجد چله تأثیری می تواند داشلته باشلد.
واگلذاری  طریلق  از  املر  ایلن  اسلت.  کلودك  بله  شلخصّیت دهی  بعلد،  مرحلله 
مسلئولیت هایی بله کودك میّسلر اسلت کله بتواند از پس آنهلا بر آیلد و او را در جمع 
مطلرح نمایلد. از املام صلادق روایلت شلده: »در طلواف کعبله، کلودکان  خلود را 
هملراه ببریلد و در سلنگ زدن بلر سلر شلیطان از آنان نیابلت کنیلد.« )کلینی1363، 
ج 4، 33( أذان و اقامله گفتلن کلودکان در مسلجد انجلام املور مذهبلی و فّعالیت های 
مسلجدی در ایجلاد شلخصّیت مذهبلی و مسلجدی بلرای کلودك بسلیار مؤثر اسلت. 
مطللب مهلم آن اسلت کله هلر چله ایلن مراحلل بله صلورت غیلر مسلتقیم یلا بله 
قلول اسلتاد صفایلی غیلر تزریقلی باشلد، )صفائی  حائلری 1387، 38( در ایلن صورت 
اسلت کله فرزنلدی تربیلت خواهد شلد چلرا که خلود تحلیل گر اسلت و در هر سلّنی 
تعاملالت خلود بلا دیگلران را در ارتبلاط بلا خلدا می بینلد. از صفلوان جملال روایلت 
شلده: از املام صلادق دربلاره صاحب املر امامت پرسلیدم، فرمود: صاحلب این امر 
بلازی و بیهوده گلری نکنلد، آنگاه ابو الحسلن موسلی که کلودك  بود و بزغالله ای مّکی 
هملراه داشلت و بله او می گفلت: »پروردگارت را سلجده کلن« آمد، امام صلادق او 
را در آغلوش کشلید و فرملود: پلدر و مادرم فدای کسلی که بلازی و بیهوده گری نکند. 
)پلس املام اگلر چله کلودك باشلد، از بزغالله ای هلم کله وسلیله بازی کلودکان 
اسلت، اسلتفاده ذکلر خلدا و یلاد ربّوبیلت او و خضوع در پیشلگاه مقدسلش می کند.( 

)کلینلی 1362،ج2، 87(
نکتله و اشلاره: در حلال حاضلر چله میلزان حضلور اطفلال در مسلاجد قابلل تحملل 
اسلت؟ سلّنت نبلی اکلرم بلر آن بود کله حسلنین را از نلوزادی با خود به مسلجد 
می بردنلد وللی اکنلون اگلر کودکلی موقلع نملاز باعلث حواس پرتلی علّده ای گلردد 
بلا وی چله برخلوردی خواهلد شلد؟ همان گونله کله در بلاال بیلان شلد ایلن سلنین 
حّسلاس ترین موقلع بلرای تربیلت یک انسلان اسلت. بنا به نظر اریکسلون اگلر اعتماد 
بله نحلو موفقیت آمیلزی در کلودك رشلد یابلد، او در دنیلا احسلاس امنّیلت خواهلد 
کلرد. اگلر پرسلتار )در اینجلا اعضای مسلجد( ناسلازگار، پلس زننده یا از نظلر عاطفی 
غیرقابلل دسلترس باشلد، به رشلد حلس بی اعتمادی در کلودك کملک می کند. عدم 
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توفیلق در رشلد اعتملاد، بله تلرس و باور این کله دنیا ناسلازگار و غیرقابلل پیش بینی 
اسلت منجلر می گلردد، گاهلی قداسلت ما ممکن اسلت یک نسلل را از مسلجد و نماز 
جماعلت زده کنلد. شلاید نهیب پیرمرد مسلجدی بر سلر کودك چنلدان در آن لحظه 
مهلم نباشلد، املا عواملل جاذبله ای هسلتند کله بله راحتلی کودکلی را که از مسلجد 
بریلده شلده به خلود جذب کننلد. آن هم با وجلود روایاتلی از معصوم کله می فرماید: 

»و هلر خالفلی که از خردسلال  سلرزند کّفلاره ای نلدارد.« )حرانلی 1376، 468(
راه درملان ایلن مطللب نیلز کمی تلاب آوری و بردباری اسلت که سلیره عملی حضرت 
 روایت شلده: جّدم رسلول خدا ماالملال از آن اسلت از املام صادق رسلول
بلا ملردم نملاز ظهلر می خوانلد و دو رکعلت آخلر نملاز را سلریع و خفیلف ادا کلرد. 
موقعلی کله رسلول خلدا نملاز خلود را سلالم داد، پرسلیدند آیلا دسلتور جدیدی 
دربلاره نماز صادر شلده اسلت؟ رسلول خلدا گفت: از چله جهت؟ گفتند: شلما دو 
رکعلت آخلر نماز را بسلیار سلریع و خفیلف ادا کردید. رسلول خدا بله آنان گفت: 

آیلا فریلاد کودك را نشلنیدید؟ )کلینلی 1363، ج 5، 204(
ایلن رفتلار را بلا عملکلرد مسلجدی های اکنون مقایسله کنیلم حجت االسلالم قرائتی 
در کتلاب خاطراتشلان آورده انلد کله هفت سلاله بلودم که به یکی از مسلاجد کاشلان 
رفتلم، در صلف اّول نمازجماعلت ایسلتاده بلودم که پیرملردی مرا گرفلت و مثل گربه 
بله عقلب پرتلاب کلرد و گفلت: بچله صلف اّول نمی ایسلتد! و ایلن در حالی بلود که با 
بی احتراملی هلم جایلی را غصلب کرد و هلم ذهن کودکی را نسلبت به نماز و مسلجد 
مکلّدر کلرد پلس از گذشلت سلال ها هنلوز آن خاطلره تللخ در ذهنلم مانلده اسلت. 

)بهشلتی بی تا، جللد1، 7(.
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ج(«علل«««
1.«گروه«همساالن

»فلإن یلد اهلل ملع  الجماعله، و إیّاکلم و الفرقله! فلإن الشلاّذ ملن النلاس للشلیطان، 
کملا أّن الشلاّذ ملن الغنلم للذئلب« )شلریف الرضلی 1414، 31( هملواره بلا گلروه و 
جماعلت باشلید کله دسلت قدرت الهی، همواره پشلت سلر جماعت اسلت. از هر گونه 
تفرقله بپرهیزیلد کله گلروه انلدك از ملردم، طعمله شلیطان هسلتند؛ همان گونه که 

گوسلفندان جلدا شلده از گلله، طعمله گرگ هسلتند.
ایلن سلخن امیر المؤمنین بله خوبی اهمّیت گروه اجتماعلی را از منظر دینی بیان 
می فرمایلد. گروه هلای اجتماعلی از مهم تریلن عوامل سلالمت یلا ناسلالمی جامعه اند، 
چلرا کله به میلزان قابل توّجهلی از تأثیلرات اجتماعی افلراد، از این گروه ها می باشلد. 
ایلن اهمّیلت برای گروه های نونهلاالن و کودکان اهمّیتی چند جانبله دارد. در گام اول 
ایجلاد گروه هلای همسلاالن باعلث تقویت واکنلش صحیح و بله موقع اجتماعی شلده 
و کلودك از سلطح آگاهلی اجتماعلی باالیلی برخلوردار می شلود. در گام بعلدی باعث 
افزایلش نشلاط وی از طریلق تعاملالت بلا سلایر افلراد گلروه می شلود و در گام آخلر 
رونلد جامعه پذیلری را بلرای وی تسلریع می کنلد. حلال اگلر این سله گام در مسلجد 
برداشلته شلود بسلیاری از هزینه هلای تربیتلی، درمانلی و امنیتی کم خواهد شلد چرا 
کله کلودك بله طلور غیرمسلتقیم در تعاملل بلا گلروه همسلاالن در فضایلی معنلوی 
رشلد مذهبلی می یابلد و از آفاتلی چلون تنهایلی علدم جامعه پذیلری و یلا جلذب در 
گروه هلای ناسلالم اجتماعلی بله دور می ماند. این شلرایط مانند آن نیسلت که کودك 
در فضایلی کاملاًل اسلتریل و بله  دور از آلودگلی باشلد و بلا تملاس بلا ناهنجاری هلای 
جامعله و فرهنلگ غربلی راه خلود را عوض کند، بلکله آموزش گروه همسلاالن روندی 
بسلته نیسلت، آموزشلی غیلر مسلتقیم و عمقلی در رفتلار فردی اسلت کله در زمینه 
ای مذهبلی صلورت گرفتله و فلرد را هلم با شلرایط بیرونلی و هم با ارزش هلای دینی 

می سازد. آشلنا 
حلال نکتله مهلم ایلن اسلت کله تشلکیل ایلن گروه هلای هم سلن چله گونله مقلدور 

؟ ست ا
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در زمان اهل بیت معصومین به چند صورت این امر محقق می شد: 
مسلاجد هملواره بلرای عملوم ملردم باز بود و چلون مرکز توجله و از مهم تریلن اماکن 
شلهر محسلوب می شلد ایلن املکان فراهلم می آمد تا بله عنلوان محل بلازی کودکان 
یلا بله اصطلالح پاتلوق آنهلا قلرار گیلرد. برعکلس زملان حاضلر کله مسلاجد فقط در 

وقت نملاز باز هسلتند. 
همراهلی کلودکان بلا والدیلن بلرای حضلور در نملاز باعلث می شلد کله زمینه هلای 

آشلنایی فراهلم شلود.
بله علّلت اینکله در گذشلته نهلاد خانلواده بسلیط بلود و روابلط صلله ارحلام شلیوع 
داشلت عموملاً کلودکان روابطلی محکلم از جنس خویشلاوندی داشلتند و ظهلور این 
املر در مسلجد، گروه هلای منسلجِم کودکانلی بود که به نملاز، یادگیری قلرآن و بازی 

می پرداختنلد.
اجتماعلات درسلی و قرائلت قلرآن در قاللب مکتب خانله آن هلم بله صلورت بسلیار 
وسلیع املری مهلم در ایجلاد گروه هلای همسلاالن بلود. در ملورد ابو القاسلم ضحاك 

بلن مزاحلم هالللی نقل شلده: 
وی از تابعیلن و مفّسلر قلرآن بلود. اصلش از کوفه بود ولی در بللخ و مرو و بخارا زندگی 
می کلرد و از اصحلاب املام عللی بلن الحسلین نیلز بلود. وی نویسلنده التفسلیر 
الکبیلر و التفسلیر الصغیلر اسلت. روایلت شلده معللم اطفلال بلود و در مکتب خانه اش 
سله هلزار کلودك  درس می خواندنلد و او بله سلبب ناتوانلی خلود و کثرت شلاگردان 

سلوار بلر خلر، میان ایشلان می گشلت. )ثقفلی 1374، 240(
أذان و اقامله و املوری از مسلجد کله به این قشلر سلنی واگذار می شلد تا حلد زیادی 

در ایجلاد هویّلت آنهلا مؤثر بلود و به آنها شلخصّیت می داد.
نلکات یلاد شلده از نلوع عللت و معلول نیسلتند بلکه از نلوع کنش و واکنش هسلتند، 
یعنی هریک از عوامل یاد شلده مقّوم دیگری اسلت و در یک راسلتا نتیجه مشلترکی 
دارنلد و آن نیلز ایجلاد گروه های صمیمانه همسلاالن اسلت. مجموع ایلن عوامل باعث 

می گلردد کله مسلجدی بودن بلرای جوامع اسلالمی به صلورت پایدار باقلی بماند.
بلا ورود مدرنیتله بله جهلان اسلالم ایلن گروه هلای همسلاالن بله جاهلای دیگلر نقل 
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ملکان کلرد ماننلد ملدارس و گروه هلای دوسلتی کله پاتوقشلان در پارك هلا بلود. بلا 
کلم شلدن جّذابیلت مسلاجد و جدایلی نسلل ها از یکدیگلر موجلب گردیلد کلم کلم 
گروه هلای همسلاالن در مسلجد هویّلت خلود را از دسلت بدهنلد و تنهلا بله صلور 
غیرمنسلجم ندرتلاً در بعضلی مسلاجد آن هم در قاللب کالس های تابسلتانی، کودکان 
را جلذب مسلجد نماینلد. در صورتلی که در گذشلته جهان اسلالم، گروه همسلاالن با 
مسلجد پیونلدی اجتماعلی و هویّتلی داشلتند لذا در آن زملان این سلؤال اصاًل مطرح 
نبلود کله چگونله کودکان را به مسلجد جلذب کنیم؟ کلودك در مسلجد و محاّلت با 
همسلاالن خلود بلزرگ می شلد. هر محلّه، مسلجد خود را داشلت که با مسلجدی های 
خویشلاوند پلر می شلد زیلرا هلر یک فرزنلدان خلود را به مسلجد می آوردنلد. در واقع 
پیونلد گروه هلای همسلاالن در مسلجد از طلرق مختللف آن هلم بلا پیوند های بسلیار 

محکملی مانند نهلاد خانلواده بود.
نکتله و اشلاره: مسللماً شلرایط فعللی قابل برگشلت بله قالب زندگی گذشلته نیسلت 
و بایلد راهکارهلای مطابلق زملان خلود اتخلاذ گلردد. املا می تلوان از تاریلخ و سلیره 
معصومیلن الهلام گرفلت. شلاید نتلوان حدیثلی در رابطله بلا افزایلش آگاهلی 
اجتماعلی از طریلق گروه هلای همسلاالن یافلت املا می تلوان بلا ترکیب اصلول دینی 
نسلخه ای مطابلق بلا شلرایط زمانه یافت. بله عنوان مثلال صله رحم مسلجدی ها فقط 
پیونلد دو دوسلت نیسلت بلکله پیونلد خانواده ها هم هسلت. ایلن پیونلد از طریق دید 
و بازدیلد در مسلجد بله هملراه فرزنلدان تثبیلت می گردد. املام عللی در این باره 
می فرماینلد: »هلر کله بله مسلجد رفلت و آملد کنلد، یکلی از ایلن هشلت چیلز را به 
دسلت آورد: بلرادری کله در راه خلدا از او بهره منلد گردد، دانشلی برگزیده، نشلانه ای 
اسلتوار، رحمتلی ملورد انتظار، سلخنی کله او را از تباهی باز دارد، سلخنی که بشلنود 
و او را بلر راه هدایلت رهنملون شلود و یلا گناهی را به سلبب بیم یلا آزرم ترك کند.« 

)ابن بابویله 1382، 75(
متأسلفانه یادملان رفتله کله بچه سلالم کسلی اسلت که شلور کودکی داشلته باشلد، 
انلرژی داشلته باشلد و هنگاملی کله کلودکان بله هلم می رسلند چله نشلاطی از خود 
بلروز می دهنلد. ایلن املر کاملاًل طبیعلی و دال بلر صّحلت روانی اسلت. اگر خواسلته 
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باشلیم کودکلی موّقلر و سلاکت ماننلد پیرملردی مسلجدی کله 50 سلال بله عبادت 
پرداختله، داشلته باشلیم، تنهلا یلک نتیجله بیشلتر نلدارد. از دسلت دادن نسللی که 
مسلجدی های حلال و آینده انلد. ایلن نکتله را هلم فراملوش نکنیلم، هنگاملی کله 
تعلداد غیلر مسلجدی ها زیلاد شلد اقبلال عموملی نیلز بلا آنهلا می گلردد چنانکله 
امیرالمؤمنیلن فرمودنلد: »انملا الطاعله ملع  الجماعله« یعنلی بیشلتر ملردم پیرو 

جمعیت هلا هسلتند. )کلینلی 1382، ج 2، 11(

2.«الگو«های«شخصّیتی«مسجد،«قهرمانان«دینی
از هنگاملی کله تملّدن اسلالمی پلا بله عرصله مدنّیت گذاشلت،1 مسلجد اسلاس این 
مدنّیلت شلد و غاللب املور مهلم از خانوادگلی گرفتله تا مسلائل سیاسلی و نظامی در 
مسلجد تصمیم گیری می شلد. از این رو افرادی که آمد و شلدی به مسلجد داشلتند، 
)نمازگلزاران( و مسلئولین مسلجد )سلازنده، ملؤذن و املام جماعلت( هلم از لحلاظ 
اجتماعلی جایلگاه ویلژه داشلتند و هم دسلتورات اسلالم بلر اهمّیت نقش آنهلا تأکید 
می کلرد. ایلن املر کله نخبگان جامعه در مسلجد جملع شلوند   و از اعتبلار اجتماعی 
زیلادی نیلز برخوردار باشلند موجلب می گردید تا مسلجد مرکز توّجهات قلرار گیرد و 
طبعلاً کلودك تملام الگوهلا و حّتلی فانتزی های ذهنی خلود را از این افلراد می گرفت. 
حلال بلا بررسلی این الگوها در دو قسلمت املام جماعلت و نمازگزاران، تا حلّدی ابعاد 

الگوبلرداری و جلذب کلودك به مسلجد را شلرح می دهیم.

2-1.«امام«جماعت:
عالی تریلن مقاملی کله تنهلا مسللماناِن شایسلته، بلرای آن در مسلجد برگزیده انلد، 
اماملت جماعلت اسلت. از ایلن رو پیش نملاز بایلد شلروط خاصلی داشلته باشلد تلا 
مسللمانان و مؤمنلان بتواننلد بله وی اقتلدا نماینلد. رسلول خلدا در ایلن بلاره 
می فرماینلد: »پیش نملاز جماعلت به منزلله شلخصی اسلت کله بله  نمایندگلی نلزد 
پادشلاه یلا بزرگلی گسلیل می گلردد، پس برتریلن و شایسلته ترین شلخص را در نماز 

1  . با هجرت پیامبر به مدینه دوران مدنیت اسالم آغاز شد.
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پیلش بداریلد و بله اماملت گماریلد.« بلاز آن حضلرت فرملود: »اگلر شلما را خلوش 
می آیلد یلا خلوش می دارید کله  نمازتان نیکو شلود پس خوبلان و برگزیدگانتلان را به 

اماملت در نملاز پیلش اندازیلد.« )ابلن بابویله، 1367، ج2، 31(
ایلن برگزیدگلی در کتلاب شلیخ صلدوق به صورت واضح شلرح داده شلده اسلت: »... 
سلزاوارترین افلراد بله پیلش ایسلتادن )اماملت جماعلت یا پیش نمازی( کسلی  اسلت 
کله قلرآن را بهتلر بدانلد و بخوانلد، یلا در قرائلت بهتر باشلد، و اگلر چند تلن همه در 
قرائلت قلرآن و جلودت قرائلت مسلاوی باشلند پلس آگاه تریلن آنلان به مسلائل فقله 
و عللوم شلرعّیه، و اگلر همله از جهلت فقاهلت برابلر باشلند، هلر کلدام از ایشلان کله 
زودتلر هجلرت کلرده باشلد، )یعنلی از بلالد کّفار به بلالد اسلالم هجرت کلرده و قهراً 
بله مسلائل دینلی آگاهلی بیشلتری پیلدا نملوده اسلت( و اگلر از حیلث هجلرت همه 
برابر باشلند پس سلالمندترین آنان )مراد سلال های اسلالم آوردن اسلت آنکه سلابقه 
بیشلتری بلا اسلالم دارد( و اگلر در سلّن همله مسلاوی باشلند پلس نکوروی تریلن و 
خوشلروی ترین آنلان شایسلته اسلت کله جلو بایسلتد، و صاحب مسلجد )کله در آنجا 
اماملت می کنلد( در مسلجد خلود سلزاوارتر از دیگلران به اماملت اسلت، و کسلانی که 
نزدیلک بله املام در جماعلت می ایسلتند باید صاحبلان خلرد و پرهیزکاران باشلند تا 
اگلر املام دچلار سلهوی شلود، یلا در ملوردی درمانلد و ندانلد راه صلواب چیسلت یلا 
نتوانلد آنچله را فراملوش کلرده به خاطلر آورد او را راهنمائلی و اعلالم کننلد، کله چه 
بایلد انجلام دهلد، و بلا فضیلت تریلن صف هلا، صف هلای اّول اسلت و بلا فضیلت تریلن 
جاهلا در صف هلای اّول جلای کسلی اسلت که بله املام نزدیکتر اسلت.« )ابلن بابویه، 

1367، ج2، 31(
طبلق مطللب فلوق املام جماعلت بایلد از چنلد جهلت بر سلایر ملردم برتری داشلته 
باشلد. ایلن برتری هلا موجلب می شلود که در املر نماز رهبری مسللمانان را به دسلت 
گیلرد و از اعتبلار اجتماعلی زیلاد برخلوردار باشلد. آنچله بلرای کلودك اهمّیلت دارد 
محبوبیلت و مرکلز توجه بودن اسلت. در تمّدن گذشلته اسلالمی هنگاملی که کودِك 
خردسلال وارد مسلجد می شلد خلواه ناخواه متوّجه می شلد کله از مهم تریلن افراد در 
مسلجد پیلش نملاز اسلت، این املر خود بله خود باعلث پر رنگ شلدن ایلن جایگاه و 
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صفلات آن فلرد بلرای کودك می شلد و تبعلاً اثرات تربیتلی خاص خود را هم داشلت، 
چنانکله فقیله، قلاری، افلراد مسلن، خّیرین و ... کله اماملت جماعت را داشلتند مورد 

احتلرام قلرار می گرفتند.
املا مهم تریلن ویژگی تثبیلت و پذیرش این الگلو خوش رفتلاری و نرم خویی پیش نماز 
و صلورت و ظاهلر پاکیلزه آن بود. وجود صفلات برگزیده دینی با رفتلار و ظاهر جّذاب 
موجلب می گردیلد کله اوالً کلودك بله مسلجد جلذب شلده و ثانیلاً از مهم تریلن فرد 
مسلجد الگوبلرداری نمایلد. اگر املام جماعت این توانایی را داشلته باشلد که مخاطب 
خردسلال خلود را شلیفته خلود نمایلد بی شلک کلودکان از نمازگلزاران همیشلگی 
مسلجد خواهنلد شلد، چلرا کله اکنلون به وضلوح شلاهد هسلتیم کودکی که شلیفته 
شلخصیتی مجلازی در تلویزیلون می شلود و رفتارهلای وی را مو به ملو انجام می دهد 
و سلعی می کند یک قسلمت از مجموعه شلخصّیت مورد عالقه اش را از دسلت ندهد.
نکتله و اشلاره: بعضلی از نلکات زمینله واحدی بلرای جواملع مختلفی دارد و همیشله 
 جلواب مثبلت می دهلد ماننلد پاکیزگلی ظاهلری و آراسلته بلودن. از املام رضلا
سلؤال شلد در ملورد فرمایلش خلدای علّز و جلّل: »ُخلُذوا ِزیَنَتُکمْ  ِعْنلَد ُکلِ  َمْسلِجٍد« 
یعنلی زینلت خلود را برداریلد و خویشلتن را بیاراییلد نزد هر مسلجدی یعنلی هنگام 
هلر نملازی، آن حضلرت فرملود: »از جملله آن زینت هلا، شلانه زدن بر ملوی برای هر 

نملازی اسلت.« )ابلن بابویله 1367، ج1، 174(
 املا بعضلی از ویژگی هلا بایلد نسلبت بله شلرایط جامعله، عرضله گلردد تلا جایگزین 
مناسلبی بلرای الگو های غیر اسلالمی باشلد. متاسلفانه بعضلاً خلط مباحلث اخالقی با 
مسلائل عرفی موجب گردیده که از مسلیر سلیره معصومین دور شلویم. به عنوان 
مثلال شلأنیِت روحانیلت طبلق بعضی از تعاریلف عرفی بله گونه ای بیلان می گردد که 
روحانلی را از بدنله جامعله جلدا کلرده، چله رسلد به اینکله مجلاز بداند مانند رسلول 
خلدا بلا کلودکان بازی نماید. رسلول اکرم در این بلاره می فرماینلد: »َمنْ  َکانَ  

ِعْنلَدهُ  َصِبلیٌ  َفلَْیَتَصابَ  لَه.«  )عامللی، 1409ق، ج 21، ص 486(
همچنیلن در داسلتان معروفلی از رسلول خلدا آملده کله روزی پیامبلر برای 
نملاز، بله مسلجد می رفلت، در راه، گروهلی از کلودکان انصلاری، بازی ملی کردند، تا 
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آن حضلرت را دیدنلد، دور آن حضلرت آمدنلد، و بله لبلاس او خلود را آویختله ... هلر 
یلک می گفلت: »کلن جمللی« شلتر ملن بلاش! آن حضلرت نمی خواسلت به مسلجد 
دیلر برسلد. بالل حبشلی از مسلجد بیلرون آمد و به جسلتجوی پیامبلر پرداخت، 
آن حضلرت را در کنلار جمعلی از کلودکان یافلت، جریلان را فهمیلد، بلالل قصد کرد 
کله کلودکان را گوشلمالی دهد، تا ایشلان را آزاد کننلد. آن حضرت، بلالل را از اجرای 
تصمیلم خلود، نهلی کلرد و فرملود: تنلگ شلدن وقلت نملاز بلرای ملن محبوب تلر از 
رنجانلدن این کودکان اسلت، سلپس بله بالل فرمود: بلرو حجره های خانه را جسلتجو 
کلن و آنچله )از گلردو و یلا خرملا و...( یافتلی بیاور، تلا خلود را از این کلودکان بخرم. 
بلالل رفلت و پلس از جسلتجو، هشلت دانه گلردو یافلت به حضلور پیامبلر آورد، 
پیامبلر بله کلودکان فرملود: »اتبعلون جملکم بهلذه الجویزات« آیا شلما شلتر خود را 
بله ایلن گردوهلا می فروشلید؟ کودکان به ایلن داد و سلتد راضی شلدند، و گردوها را 
گرفتنلد و آن حضلرت را آزاد نمودنلد، پیامبلر بله راه خلود به طرف مسلجد ادامه 
داد، در حاللی کله ملی فرملود: »رحلم اهلل اخلی یوسلف باعلوده بثملن بخلس دراهم 
معلدود« ... خداونلد بلرادرم، یوسلف را رحملت کنلد، کله او را )برادرانلش( بله چنلد 
درهلم انلدك فروختنلد املا ایلن کودکان، ملرا به هشلت دانه گلردو فروختنلد، با این 
فلرق کله بلرادران یوسلف، وی را از روی دشلمنی فروختند، ولی این کلودکان از روی 
نادانلی فروختنلد. وقتلی بلالل ایلن همله محّبلت را دیلد، تحت تأثیلر قلرار گرفت، و 
بله پلای مبلارك آن حضلرت افتلاد، و بله اظهلار تواضع کلرد و گفلت: »اهلل اعلم حیث 
یجعلل رسلالته« خداونلد ملی داند که مقام رسلالت را در وجود چه کسلی قرار دهد؟1
اماملت جماعلت بلا کملی دّقلت در انتخلاب، بهتریلن الگلو بلرای کلودکان اسلت که 
البتله ایلن املر نیلز شلرایط خلود را دارد چنانکه امام صلادق می فرمایند: »پشلت 
سلر سله کلس نبایلد نملاز جماعلت خواند کسلی کله عقیلده اش و مذهبش بلرای تو 
نامعللوم اسلت و کسلی کله دربلاره ائمله غللو کنلد، گرچه شلیعه باشلد! و کسلی که 
آشلکارا  مرتکلب گناه شلود، گرچه در عقیلده اش میانه رو باشلد.« )ابلن بابویه 1377، 

1  . مولللف بلله کتللاب نفائللس االخبللار کلله ایللن خبللر متواتللراً از ایللن کتللاب نقللل شللده دسترسللی نداشللت و لللذا آن را از سللایت 

زیللر نقللل نمللوده اسللت 
.http://www.ghadeer.org/site/qasas/lib/masjed/masged02.htm
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ج1، 172( قسلمی از ایلن فرمایلش جنبله الگو پذیلری دارد تا  افلراد ناصالح به عنوان 
املام و الگلو در مسلجد قلرار نگیرند.

2-2.«نمازگزاران:
مؤمنانلی کله در گذشلته جماعلت مسلجدی را تشلکیل می دادنلد از اقشلار مختللف 
بودنلد و اگلر رفتلار اسلالمی را رعایلت می نمودنلد ملوارد زیلادی بلرای نسلل نونهال 
وجلود داشلت تلا بتوانلد از آنهلا پیلروی نمایلد. از جمله این طبقلات و اقشلار می توان 
بله غازیلان و رزمنلدگان، علملاء و دانشلمندان، خّیریلن، رؤسلای اصنلاف و ... اشلاره 
نملود. در موقعیت هلای خلاص کله هلر یلک از این افلراد در مسلجد به امور اسلالمی 
تخصصلی خلود می پرداختنلد بله الگویی مناسلب بلرای کلودکان بلدل می گردیدند، 

بله عنلوان مثلال، غازیلان و رزمندگان.
گروه هلای نظاملی بله علّلت دفلاع از سلرزمین، عقیلده و جانبلازی در ایلن راه و نیلز 
برخلورداری از غلرور و آزادگلی و جسلمی نیرومند، هملواره محبوب تریلن و مهم ترین 
طبقله اجتماعلی پلس از حاکملان و علمای دینی در تمامی جوامع بشلری را تشلکیل 
می دادنلد. ایلن گروه ها غالباً منشلأ ایدئولوژیک نیز داشلتند. تحسلین همگانی موجب 
می گردیلد تعلداد قابلل توّجهلی از نوجوانان و حّتلی در بعضی جوامع کلودکان به این 

گروه هلا پیوسلته تلا جنگجویان فردا شلوند. 
در تاریلخ اسلالم حرکت هلای جهادی از مسلاجد شلروع می شلد تا گروه هلای مطّوعه 
بلرای شلروع اهلداف مقلّدس خلود از خانله خلدا کار خلود را آغلاز نماینلد. ایلن املر 
حالتلی کللی در تاریلخ اسلالم بلود  و جهاد چه در زملان پیامبر چله در زمان امیر 
المؤمنیلن و چله در سلایر زمان هلا و مکان هلا ماننلد مرزهلای هنلد، روم، شلمال 

آفریقلا، شلمال آندللس، ماوراءالنهلر و قفقلاز، اجتملاع غازیلان ابتدا در مسلجد بود.
رسلم بلر ایلن قرار بلود تا جنگجویلان در مسلجد اجتملاع می کردند و مردم شلهر نیز 
حاضلر شلده و بلرای رفتن آنهلا دعا می نمودند. مسللماً هیبلت نظامیان و کار قدسلی 
آنهلا، آن هلم در جلّوی به شلّدت احساسلی موجلب می گردید کله توّجه نسلل جوان 
بله مبلدأ حرکلت آنهلا جلب شلود؛ و چله بسلیار در تاریلخ اسلالم رخ داده کله علماء 
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رهبلری حرکت هلای جهلادی را بلر عهلده گرفته اند آن هلم با تکیه بر نیلروی جهادی 
کودکانلی کله خلود تربیلت نملوده و به حلد نوجوانلی رسلانده اند، مثلال آن در زمان 

حاضلر، امام خمینلی بود.
رزمندگانلی کله در مسلاجد حضور دارند و کولله باری از خاطره هسلتند، هم الگوهای 
مناسلبی بلرای گروه هلای نلو نهالنلد و هلم می تواننلد مسلجدی های پایلدار تربیلت 
نماینلد. ایلن املر مسلتلزم برقلراری جلسلات خاطلره و معرفی این قشلر بله کودکان 

ست. ا
نکتله و اشلاره: در زملان حلال این امر مختص بله رزمندگان دفاع مقدس نیسلت بلکه 
سلایر نظامیلان نیلز می تواننلد به عنلوان الگو معرفی شلوند. سلرگرد نیلروی انتظامی 
می توانلد در مسلائل امنّیلت شلهری بله تربیلت ایلن نسلل بپلردازد و از درگیری های 
خلود بلا اشلرار بلرای ایلن نسلل الگلو بسلازد. نیلروی سلپاه پاسلداران می توانلد دید 
جهانلی کلودکان را گشلوده و برای آنان الگو شلود. متأسلفانه اقشلار نمازگلزار معموالً 
از حرفله خلود سلخن نمی گوینلد و املام جماعت نیلز سلعی نمی کند تلا از این جمع 

مؤمنلان بله عنوان ابلزار جذب نونهلاالن اسلتفاده نماید.
ََّما َقلْلُب  الَْحلَدثِ  َکاألْْرِض  الَْخالَِیلِه َما أُلِْقلَی فِیَها ِمْن َشلیْ ٍء َقِبلَْته«   نکتله آخلر آنکله »إِن
)شلریف الرضلی 1414،393( جلز ایلن نیسلت کله دل نوجلوان همچون زمیلن میان 
تُهلی اسلت؛ هلر چله در آن افشلانده شلود، هملان را ملی پذیلرد. آنچله کله بلرای ما 
شلاید دور از ذهلن و کم اثلر باشلد در فضای ذهنلی کودك اثربخش اسلت اگر خوراك 
از مسلجد ومسلجدی ها تأمیلن نشلود برای خود، خلوراك دیگری خواهد یافت. شلاید 
بله خاطلر علدم ریلا و خللوص، توانایی های خلود را پنهلان کنیلم، اّما در ایلن صورت 

آنکله خلود را می نمایاند طاغوت و دشلمن اسلت.

3.«کیفّیت«اقامه«ی«نماز«در«مسجد
معلاذ بلن جبلل از صحابله رسلول خلدا و از انصلار بلود وی از بلزرگان قلراء عصر خود 
محسلوب می شلد. وی بله خوانلدن قلرآن عالقه زیلادی داشلت و هنگامی کله به نماز 
می ایسلتاد سلوره های بلنلد می خوانلد. معلاذ بلن جبلل در زمان رسلول خلدا در 



جلد چهارم 170

مسلجدی املام جماعلت بلود. وی در نملاز خویلش قرائلت را طوالنلی می کلرد. روزی 
شلخصی از کنلار مسلجد می گذشلت و قصلد کلرد نملاز را بله جماعلت بخوانلد. معاذ 
طبلق معملول شلروع بله خوانلدن سلوره طوالنلی کلرد. آن شلخص کله بلرای رفتن 
عجلله داشلت، قصلد انفلراد کلرد و نملاز را بله پایلان برد و بلر مرکب خویش نشسلت 
و رفلت. ایلن خبلر بله گوش رسلول خلدا رسلید. حضلرت، شلخصی را نلزد معاذ 
فرسلتاد و فرملود: »معلاذ! زنهلار از اینکله فتنه سلاز باشلی و کاری کنلی کله ملردم 
نملاز جماعلت را تلرك کننلد، تلو را سلفارش می کنلم کله سلوره های کوتلاه مثل »و 

الشلمس« و ماننلد آن را بخوانلی .« )ابلن بابویله 1376، ج 1، 168(
در روایتلی دیگلر از امیلر المؤمنیلن آملده که خلدا می فرمایلد: به هنلگام امامت، 
نملاز را چنلدان طلول ملده، نملاز جماعلت  نله بایلد نفلرت آور باشلد، نله دسلت و پلا 
شکسلته؛ در صفلوف مأمومیلن، گروهلی بیمارنلد و جمعلی گرفتلار کار )و رعایت آنها 
الزم اسلت(. موقعلی کله پیغمبلر ملرا بسلوی یملن می فرسلتاد پرسلیدم چگونله 
بلرای آنهلا نملاز بگلزارم؟ فرملود: »مثلل ضعیف تریلن فلرد آنلان نملاز بخلوان و بلا 

مؤمنلان مهربلان بلاش.« )حرانلی 1382، 217(
طوالنی شلدن نماز برای افراد بزرگسلال نیز بعضاً دشلوار اسلت چه رسلد به کودکان. 
ایلن املر می توانلد کسلالت زیلادی بلرای کودکی باشلد کله در اوج انرژی خود اسلت. 
بله دیلد افلراد کهنسلال کله املروزه غاللِب مسلجدی ها را تشلکیل می دهنلد، نمازی 
دلچسلب اسلت کله مّدت زیادی انسلان را به خلدا مشلغول دارد اما این بلرای افرادی 
در همان سلن شایسلته اسلت نه تمامی سلنین. آفت ایلن اطاله نملاز جماعت آن قدر 
زیلاد اسلت که رسلول خلدا از آن بله فتنه یاد نملوده اسلت. در روایلات متعّددی 

آملده کله نملاز را برای کودکان سلبک بدارید تلا از نماز زده نشلوند.
اسلتحباب در ایلن اسلت کله نمازها هلر یک در وقلت خود و بلا فاصله خوانده شلوند. 
 املری جلاری و ملورد تأکیلد بلود اما اهلل بیت ایلن املر در زملان معصومیلن
بلرای اینکله ایلن امر بر کلودکان دشلواری ایجاد نکنلد اجلازه داده بودند کله دو نماز 
را در یلک وقلت بخواننلد. در روایتلی از املام سلجاد  آملده: ... تلا کلودکان ، نملاز 
مغلرب و عشلاء را یلک جلا بخوانند. ابلو محمد می گفلت: زود خواندن نماز عشلاء 
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بهتلر از آن اسلت کله بخوابنلد و نماز عشلاء را نخواننلد. )کلینلی 1363، ج2، 320(
بله تدریلج بلا بلاال رفتلن سلن، کلودك مهیلا می شلود تا اعملال دینلی خود را بسلط 
دهلد. در روایتلی از املام صلادق نقلل شلده کله: ملا کلودکان خلود را در حاللی 
کله پنلج سلاله هسلتند بله خوانلدن نملاز املر می کنیلم، و شلما بله اطفلال خویلش 
وقتلی هفلت سلاله شلدند دسلتور نملاز خوانلدن دهیلد. همچنین ملا کلودکان خود 
را هنگاملی کله هفلت سلاله شلدند بله گرفتلن روزه املر می کنیلم بلدان مقلدار کله 
از یلک روز روزه می تواننلد، هلر چنلد تلا نصلف روز یلا بیشلتر از آن و یلا کمتلر از آن 
باشلد، و وقتلی تشلنگی یلا گرسلنگی بلر ایشلان غلبه کلرد افطلار می کنند تلا به این 
ترتیلب بله گرفتلن روزه علادت کنند و تلوان گرفتن آن را بیابند، و شلما نیلز فرزندان 
خلود را هنگاملی کله نله سلاله شلدند بگرفتلن روزه واداریلد هر چقلدر از یلک روز را 
کله می تواننلد روزه بگیرنلد، و وقتلی تشلنگی بر ایشلان غلبه کلرد روزه خلود را افطار 

کننلد. )ابلن بابویله 1367، ج 1، 426(
مسلئله تدریلج در تربیت کودك امری بسلیار مهم اسلت. امام عللی درباره تدریج 
در املر نملاز می فرماینلد: »علّملوا صبیانکلم  الّصللوه، و خذوهلم بهلا اذا بلغلوا الحلم« 
منظلور از حللم سلّن بللوغ اسلت. )خوانسلاری 1366، ج4، 353( پلس تلا آن زملان 
بایلد ذهلن کلودك را آملاده کلرد. اطالله نملاز بلرای کودکانلی کله در نملاز حاضر ند 
باعلث تخریلب آنهلا نسلبت به مسلجد و نملاز جماعت می شلود. در اصلول تربیتی نیز 
مماشلات بلا کلودك بله صراحت ذکر شلده امام سلجاد یکلی از حقوق خردسلال 
بلر والدیلن آن می دانلد که از خطایلش درگذرند. )حرانلی 1382، 427( پس به طریق 
اوللی تحمیلل آنچله کله برای وی واجلب نبلوده و در طاقت کودك نیسلت، امری غیر 
اسلالمی اسلت. املام باقلر بر فرزند خود که پسلر بچه ای سله سلاله بلود نماز کرد 
و فرملود: اگلر بیلم آن نبلود کله ملردم می گفتنلد: بنی هاشلم بر کلودکان خردسلال  
خلود نملاز نمی گزارنلد، ملن بلر او نملاز نمی خوانلدم )یعنی نماز بر کسلی کله در این 

سلن باشلد الزم نبود(. )عامللی 1367، ج 1، 472(
نکتله و اشلاره: بعضلی از مسلاجد در قالب هلای گوناگلون سلعی کرده انلد فضایلی 
تلطیلف شلده بلرای نو نهلاالن ایجلاد نمایند این املر می تواند نوسلتالژی مناسلبی از 
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مسلجد در ذهلن کلودك باقلی گلذارد و هلم باعث می گلردد که نملاز گلزاران مطابق 
دل خلود بله نملاز بپردازنلد و هم نونهاالن بر فریضه ای دشلوار امر نشلوند. املا باز این 
نکتله ملورد تأکیلد اسلت که نملاز جماعلت بایلد برای همه اقشلار سلبک باشلد زیرا 
بله صراحلت حدیلث معصوم از 8 سلالگی بایلد کودك را بله نماز امر کلرد ولی نه 

نملازی کله بیلش از حوصله وی باشلد.



173 تربیت مسجدی کودک در سیرۀ اهل بیت

نتیجه«گیری««
بهتریلن و آسلان ترین زملان بلرای جلذب افلراد بله مسلجد دوران کودکلی می باشلد. 
چلرا کله ذهلن کلودك آملاده پذیلرش اندیشله و الگلو اسلت. اما بله همان انلدازه که 
ایلن املر آسلان می نماید در صلورت اشلتباه لطملات جبران ناپذیلری را وارد می نماید 
تلا حلّدی کله می تواند شلخصی را برای همیشله از دین و مسلجد دور کند. متأسلفانه 
تبلیلغ بلرای جلذب کلودکان به مسلجد در زملان ما بسلیار انلدك اسلت و آن قدری 
هلم کله موجلود اسلت آفات خلاص خلود را دارد. املر پژوهلش در مورد نحلوه تربیت 
کلودك مسلتلزم سلرمایه گذاری زیادی اسلت تا بتوان نسللی تمّدن سلاز ایجلاد نمود. 
آنچله بیلان شلد مجموعله ای از احادیث بلود که با چینشلی خاص در پی ارائله راهکار 
تربیتلی بلرای جامعله حاضلر جهلت جلذب کلودکان بله مسلجد اسلت. گام اول این 
تربیلت از پلدران و ملادران آغاز می شلود تلا در صلب ملردان و امتزاج آن نلزد مادران 
تأثیلر داشلته باشلد. گام دوم ایجلاد تمایلل درونلی بلرای کلودك هنلگام مواجهله بلا 
محیلط مسلجد می باشلد. در ایلن گام سلن کلودك بیلن 2 تا 6 سلال در نظلر گرفته 
شلده تلا نسلبت به فضلای مسلجد مأنلوس شلده و در آن اطمینلان خاطر پیلدا کند. 
پلس از ایلن دو گام درونلی، بایلد عللل بیرونی مؤثر بر تربیت را بررسلی نملود. از علل 
بسلیار مؤثلر در تربیلت صحیلح کودك چه اسلالمی چه غیر اسلالمی -تربیلت به طور 
علام- گروه همسلاالن هسلتند؛ چلرا که ایلن گروه ها باعلث افزایش آگاهلی اجتماعی 
بلرای فلرد شلده و وی را دارای واکنلش صحیلح، بله موقلع و حّتی متقلّدم می کنند و 
در نتیجله کلودك از سلالمت روانلی ملورد قبوللی بلر خلوردار می گردد. تشلکیل این 
گروه هلای همسلاالن در مسلجد، هلم باعلث جامعه پذیلری طبیعی در میلان کودکان 
شلده، و هلم فضلای نوسلتالژیک مذهبلی بلرای آنهلا به وجلود ملی آورد که تلا پایان 
عملر پیونلدی درونلی با مسلجد برقلرار می کننلد. پیوند مسلجد با نهاد های آموزشلی 
و رابطله مسلجدی ها از طریلق صلله رحلم، می توانلد در تشلکیل ایلن گروه هلا مؤثلر 
باشلد. مسللماً ایلن اجتملاع کلودکان در مسلجد با الگلو برداری از سلایر مسلجدی ها 
هملراه اسلت. البتله بله شلرطی کله تخطئله و خدشله ای بله شلخصّیت کلودك وارد 
نیاورنلد. ایلن الگوهلا املام جماعلت و نمازگلزاران هسلتند. ایلن امر در صورتلی که به 
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خوبلی بلرای کلودك عرضله شلود می توانلد جایگزین مناسلبی بلرای الگوهلای غربی 
باشلد. نحلوه عرضله هلم بایلد غیلر مسلتقیم، در رفتلار و به صورت برجسلته باشلد تا 
نقشلی مؤثر داشلته باشلد. سلرانجام تحمیل شلرایط سلهل بر کودك تا منجر به زده 
شلدن وی از مسلجد و نماز نشلود تأثیر مهمی در مسلجدی شلدن کودك دارد. افراد 
بایلد ملّد نظلر داشلته باشلند نسلل جدیلد بسلیاری از مؤلّفه هلای تربیتی گذشلته را 
تحملل نمی کنلد چه بسلا در گذشلته پلدری بلا تنبیه بدنی یلک عمر پسلرش را نماز 
خلوان می کلرد، ایلن کار چله خلوب، چه بلد در شلرایط خودش مؤثلر بود املا امروزه 

باید راه هلای جدیدی اندیشلید.
در پایلان توصیله می گلردد از دانش روان شناسلاِن رشلد، در تبیین دقیلِق نحوه جذب 
کلودك بله مسلجد کله بسلیار مؤثر اسلت، اسلتفاده شلود. دیگر آنکله منابلع حدیثی 
تنها یکی از میراث اسلالمی  هسلتند. متون ادبی، عرفانی، فلسلفی، تذکره ها و... همه 
مطاللب زیلادی در ایلن ملورد دارنلد که می تلوان با غلور در آنهلا، مطالب راهگشلایی 

به مسلئولین اجرایلی ارائه داد.
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منابع««
ابللن بابویلله، محمللد بللن علللی ، ترجملله مللن ال یحضللره الفقیلله، مترجمللان علللی اکبللر غفللاری، محمللد  «

جللواد غفللاری، و صللدر بالغللی، تهللران، صللدوق،1367.
ابللن بابویلله، محمللد بللن علللی ، ثللواب األعمللال و عقللاب األعمللال، مترجللم صللادق  حسللن زاده، تهللران،  «

ارمغللان طوبللی، 1382.
ابللن بابویلله، محمللد بللن علللی ، گلچیللن صللدوق )گزیللده مللن ال یحضللره الفقیلله(، مترجللم محمللد  «

حسللین  صفللا خللواه، تهللران، فیللض کاشللانی، 1376. 
ابن بابویه، محمد بن علی الخصال، مترجم محمد باقر کمره ای، تهران، کتابچی، 1377. «
ابللن شللعبه حرانللی، حسللن بللن علللی ، رهللاورد خللرد، مترجللم پرویللز اتابکللی، تهللران، نشللر و پژوهللش  «

فللرزان روز، 1376. 
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی،  تحف العقول، مترجم احمد جنتی، تهران، امیر کبیر، 1382. «
بهشتی، سیدجواد، خاطرات حجه االسالم قرائتی، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، بیتا. «
ثقفللی، ابراهیللم بللن محمللد بللن سللعید بللن هللالل ، الغللارات، مترجم عبللد المحمللد آیتللی، تهللران، وزارت  «

ارشاد،1374.  
حمیللری، عبللد اهلل بللن جعفللر، قللرب اإلسللناد النللص، مصحللح مؤسسلله آل البیللت  قللم، مؤسسلله آل  «

البیللت:   1413ق.
خوانسللاری، محمللد بللن حسللین آقللا جمللال  ، شللرح آقللا جمللال خوانسللاری بللر غللرر الحکللم و درر الکلم،  «

مصحللح جللالل الدیللن  حسللینی ارموی محللدث، تهللران، دانشللگاه تهللران ، 1366.
شریف الرضی، محمد بن حسین ، نهج البالغه، مصحح صبحی  صالح، قم، هجرت،1414ق. «
شللیخ حللر عاملللی، محمللد بللن حسللن ، وسللائل الشللیعه، مصحللح مؤسسلله آل البیللت ، قللم، مؤسسلله  «

آل البیللت ، 1409ق.
شللیخ حللر عاملللی، محمللد بللن حسللن ، هدایلله األملله إلللی أحللکام األئملله ، مصحللح آسللتان قللدس  «

رضللوی، بنیللاد پژوهش هللای اسللالمی، گللروه حدیللث ، مشللهد، آسللتانه الرضویلله المقدسلله، مجمللع البحللوث 
اإلسللالمیه،1414ق. 

صفائی حائری، علی، تربیت کودك، تهران، لیله القدر، 1387. «
طوسی، محمد بن الحسن ، األمالی )للطوسی(، مصحح مؤسسه البعثه، قم، دار الثقافه، 1414ق. «
فتللال نیشللابوری، محمللد بللن احمللد، روضلله الواعظیللن، مترجللم محمللود مهللدوی دامغانللی، تهللران،  «

نللی،1366. 
کلینی، محمد بن یعقوب ، أصول الکافی، مترجم سید جواد مصطفوی، تهران، اسالمیه، 1362. «
کلینللی، محمللد بللن یعقللوب ، الروضلله مللن الکافللی یللا گلسللتان آل محمللد، مترجللم محمللد باقللر کمللره  «

ای، تهللران، اسللالمیه، 1382.
کلینللی، محمللد بللن یعقللوب ، گزیللده کافللی، مترجللم محمللد باقللر بهبللودی، تهللران، علمللی فرهنگللی،  «

 .1363
کلینللی، محمللد بللن یعقوب الکافللی، مصحللح علللی اکبللر غفللاری و محمللد آخونللدی، تهللران، دارالکتللب  «

االسالمیه،1407ق. 
مجلسللی، محمللد باقللر بللن محمللد تقللی ، مللرآه العقللول فللی شللرح أخبللار آل الرسللول، مصحللح سللید  «

هاشللم  رسللولی محالتللی، تهللران، اسللالمیه،1404ق.
نللوری، حسللین بللن محمللد تقللی ، مسللتدرك الوسللائل و مسللتنبط المسللائل، مصحللح مؤسسلله آل البیت  «

 ، قللم، مؤسسلله آل البیللت ، 1408 ق.
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حکم«فقهی«آوردن«کودکان«به«مسجد
سید«مصطفی«بهشتی1

چکیده
مسلجد بله عنلوان مهم تریلن پایلگاه دینلی مسللمانان، مکانی ارزشلمند برای رشلد 
معنلوی تماملی اقشلار جامعه به حسلاب ملی آید کله در روایات فراوانی بله حضور در 
ایلن ملکان مقدس سلفارش شلده اسلت. بلا ایلن وجود تعلداد قابلل توجهلی از فقها، 
آوردن کلودکان بله مسلجد را مکلروه دانسلته انلد. اما در مقابلل برخلی از فقها چنین 
کاری را مبلاح و برخلی دیگلر آن را مسلتحب دانسلته و تنهلا، آوردن کودکانلی را بله 
مسلجد مکلروه ملی داننلد کله در زمینله طهارت مسلجد قابلل اعتملاد نیسلتند و یا 
بلرای عبلادت دیگلران ایجاد مزاحمت ملی کنند. مسلتند حکم به کراهلت، دو روایت 
ضعیلف السلند اسلت که دالللت آن بلر کراهلت آوردن همه کلودکان جلای تحلیل و 

1  .دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد علوم حدیث

Email:  behesht@gmail.com.
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بررسلی مجلزا دارد. در مقابلل ایلن دو روایلت، روایلات و گزارشلات فراوانلی از سلیره 
پیامبلر وجلود دارد کله نله تنها حکایلت از مباح بلودن آوردن کودکان به مسلجد 
دارد بلکله گویلای اولویلت و ُحسلن چنیلن کاری هلم هسلت. بلا ایلن حلال حتی در 
صلورت پذیلرش روایلت کراهت نیلز می تلوان راهکارهایی ارائه داد تا بلا »حفظ حریم 
عبلادی و طهلارت مسلجد« شلاهد ورود کلودکان به مسلجد باشلیم. در دوران کنونی 
که شلاهد هجمه فرهنگی دشلمن علیه کودکان و جوانان مسللمان هسلتیم، مسلئله 
ارتبلاط کلودکان بلا مسلجد از اهمیلت بیشلتری برخلوردار شلده کله لزوم بررسلی و 

تحلیلل ایلن موضلوع را دو چندان ملی کند.
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مقدمه««
تربیلت نسلل دینلدار و معتقلد بله آملوزه هلای دینلی یکلی از دغدغله هلای آیینلی 
ملا اسلت. انتقلال آملوزه هلای پربار و انسلان سلاز اسلالم عزیز به نسلل بعلدی کاری 
بلس دشلوار اسلت و بنلا بلر روایات مختللف وظیفه ای اسلت کله بلر دوش یکایک ما 
سلنگینی ملی کنلد. از طلرف دیگر بلرای تربیت شایسلته بایلد عوامل مختلفلی نظیر 
ملکان و زملان را نیلز تعریلف کلرد کله بلا توجه بله جایلگاه ویلژه ای که دین اسلالم 
بلرای »مسلجد« در نظلر گرفتله، ملی تلوان گفلت کله بهتریلن فضلای تربیتلی برای 

کودکان مسلاجد اسلت. 
املا بلا ایلن وجلود، سلؤال این اسلت که آیا اسلالم عزیلز محدودیت سلنی بلرای ورود 
کلودکان بله مسلجد در نظر گرفته اسلت و آیا مؤمنلان را از آوردن کودکان به مسلجد 
پرهیلز داده اسلت؟ اگلر چنیلن محدودیتی وجود دارد آیا شلامل تماملی کودکان می 

شلود و یلا اینکله قیلد و بند و تبصلره ای در این مورد وجلود دارد؟
پاسلخ اجماللی بله ایلن سلؤال ایلن اسلت کله برخلی از فقهلا بلر اسلاس روایتلی از 
پیامبلر و املام صلادق، آوردن کلودکان به مسلجد را مکروه دانسلته اند اما در 
کنلار چنیلن فتوایی، تعلدادی از فقیهان شلیعه این کراهت را مخصلوص گروه خاصی 
از کلودکان دانسلته و آوردن دیگلر کلودکان را نله تنها مکلروه نمی داننلد بلکه دارای 

اولویلت و یلا اسلتحباب و گاه واجلب معرفی کلرده اند.
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الف(«دیدگاه«علمای«گذشته«و«حال««
1.«فتاوای«مراجع«معاصر

مراجعله بله فتلاوای َمراجلع معاصر نشلان ملی دهد که برخلی از فقها به صلورت کلی 
فتلوا بله کراهلِت آوردن کلودکان بله مسلجد داده انلد و هیلچ قیلدی بلرای آن بیلان 
نکلرده انلد. برخلی دیگلر، فتلوای کراهلت را مقید بله گروه خاصلی از کلودکان )نظیر 
آنهلا کله احتمال رود مسلجد را نجلس کنند و یا آداب مسلجد را مراعلات نکنند( می 
داننلد. برخلی هلم در کنلار چنیلن قیدهایلی فتلوا داده اند کله آوردن دیگلر کودکان 

مسلتحب و گاه واجب اسلت.
تقریبلاً همله مراجلع در رسلاله خلود آورده انلد: »راه دادن بچله و دیوانله بله مسلجد 
مکلروه اسلت.« )توضیلح المسلائل مراجلع، ج 1، ص 508( املا بعضلی از فقهلا بعد از 

بیلان ایلن مسلئله اضافاتلی دارنلد که قابل بررسلی اسلت. 
آیت اهلل بهجت، اسلتحباب جلوگیری از ورود کودکان به مسلجد را مخصوص  ●

کلودکان غیلر ممیزی ملی داند که مراعات آداب مسلجد را نمی کنند.
آیت اهلل سیسلتانی، کراهت ورود کودکان به مسلجد را تنها در مورد کودکانی  ●

ملی داننلد کله موجب زحملت نمازگزاران شلوند و یا احتمال رود مسلجد را نجس 
کننلد. در غیلر ایلن صلورت آوردن کلودکان به مسلجد نه تنهلا مانعی نلدارد بلکه 

دارد.  اولویت 
آیلت اهلل فاضلل ورود کلودکان بله مسلجد را به شلرط آنکه مزاحمتلی ایجاد  ●

نکننلد و باعلث عالقله منلدی آنها به نماز شلود، مسلتحب ملی دانند. 
آیلت اهلل ملکارم نیلز ورود کلودکان بله مسلجد را بلا هملان دو شلرط یعنلی  ●

مزاحمتلی ایجلاد نکننلد و باعلث عالقله مندی آنهلا به نماز شلود، مسلتحب بلکه 
گاه واجلب  می داننلد. 

2.«دیدگاه«علمای«پیشین«در«این«زمینه«)پیشینه«فقهی(
بلا کنلکاش در کتلب فقهلِی علمای گذشلته و رصلد دیدگاه آنهلا در ایلن موضوع می 
تلوان چنیلن نتیجله گرفلت که سله دیدگاه در ایلن مسلئله وجلود دارد. )ر.ك: مفتاح 
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الکرامله فلی شلرح قواعد العالمله، ج  6، ص 287(

2-1.«دیدگاه«اول:«کراهت
بسلیاری از علملای پیشلین بله دلیل وجلود دو روایت در ایلن باب، فتلوای به کراهت 
آوردن کلودکان بله مسلجد داده اند. ایلن بزرگان عبارتند از: شلیخ طوسلی در النهایه 
)ص 109( و المبسلوط )ج 1، ص 161(، ابلن ادریلس حللی در السلرائر )ج 1، ص 
279(، محقلق حللی در المعتبلر )ج 2، ص 452(، عالمله حللی در المنتهی )ج 1، ص 
388( و نهایله اإلحلکام )ج 1، ص 356( و التذکلره )ج 2، ص 428(، شلهید اول در 
اللدروس )ج 1، ص 156(، البیلان )ص 67(، الذکلری )ج 3، ص 124(، النفلیله )ص 
143(، فیلض کاشلانی در مفاتیلح الشلرایع )ج 1، ص 104(، فاضلل اصفهانی )هندی( 

در کشلف اللثلام )ج  10، ص 4( و سلید یلزدی در العلروه الوثقلی )ج 1، ص 600(.

2-2.«دیدگاه«دوم:«اباحه«
برخلی از علملا نیلز بلا اینکله در مقلام بیلان مسلئله بلوده انلد، املا حکلم بله کراهت 
نکلرده و تنهلا ورود دیوانلگان را مکروه برشلمرده انلد. بنابراین از دیدگاه این دسلته از 
علملا، مانعلی بلرای آوردن کلودکان به مسلجد وجود نلدارد. ایلن بلزرگان عبارتند از: 
محقلق حللی در الشلرائع )ج 1، ص 128( و المختصلر النافلع )ص 49(، عالمله حللی 
در إرشلاد االذهلان )ج 1، ص 250( و محقلق سلبزواری در کفایله االحلکام )ص 17(.

2-3.«دیدگاه«سوم:
«اختصاص«کراهت«به«گروه«خاصی«از«کودکان«و«مستحب«بودن«آوردن«ما«بقی«کودکان«به«مسجد«

برخلی از فقهلا و محدثلان نیلز کراهلت آوردن کلودکان بله مسلجد را تنهلا مخصوص 
کلودکان غیلر قابلل اعتملادی )ینبغی أن یلراد بالّصبی: ملن ال یوثق به( ملی دانند که 
احتمال دارد مسلجد را آلوده به نجاسلت کنند )لمحافظته علی التنزه من الّنجاسلات( 
و یلا بازیگوشلی آنها سلبب مزاحملت برای عبلادت دیگران باشلد )لمحافظتله علی ... 
أداء الّصللوات(. املا ملا بقلی کلودکان کله در این زمینله قابلل اعتماد هسلتند نه تنها 
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آوردنشلان بله مسلجد مکلروه نیسلت بلکه مسلتحب هلم هسلت. چراکله آوردن آنها 
بله مسلجد تمرینلی بلرای انجلام عباداتشلان به حسلاب ملی آیلد و وا داشلتن آنها به 
عبلادت تمرینلی، خلود از مسلتحبات اسلت. )فالظاهر أنّله ال یکره تمکینه بلل ینبغی 

القلول باسلتحباب تمرینله علی فعلل الّصاله فی المسلجد.(
ایلن بلزرگان عبارتنلد از: محقلق کرکلی در جاملع المقاصلد )ج 2، ص 149(، شلهید 
ثانلی در مسلالک االفهلام )ج 1، ص 329( و الروضله البهیله )ج 1، ص 546(، صاحلب 
ملدارك در الملدارك )ج 4، ص 401(، مقلدس اردبیللی در مجملع الفائلده و البرهان 
)ج 2، ص 153(، مجلسلی اول در روضله المتقیلن )ج 2، ص 106(،  عالمله مجلسلی 
در بحلار االنلوار )ج 80، ص 349( و محلدث بحرانلی در الحدائلق الناضلره )ج 7، ص 

285( کله هلر یلک بله گونله ای ایلن مطللب را مطرح کلرده اند.
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ب(«بررسی«سندی«و«داللی«مستند«فتوای«کراهت«««
مسلتند ایلن فتلوا دو روایلت هلم مضملون اسلت کله در چندین کتلاب کهلن روایی 

شلیعه آمده اسلت. 

1.«متن«دو«روایت«مستند«کراهت
1-1.«روایت«اول:«

ْبَیلاَن َو  لَراَء َو الَْمَجانِیلَن َو الصِّ   َجنُِّبلوا َمَسلاِجَدُکمُ  الَْبْیلَع َو الشِّ »َقلاَل أَبُلو َعْبلِد اهللَّ
لْوِت.« َّلَه َو الُْحلُدوَد َو َرْفلَع الصَّ ال األْْحلَکاَم َو الضَّ

املام صلادق فرمودنلد: »مسلجدهای خلود را از خریلد و فلروش و دیوانلگان و 
کلودکان و قضلاوت و جسلتن گمشلده و اجلراء حلدود و فریلاد کشلیدن دور بدارید.«

ایلن روایلت در سله کتلاب تهذیب االحلکام ج 3، ص 249،عللل الشلرائع، ص 319 و 
الخصلال، ص 410، بلا سلند یکسلان آمده اسلت.

2-2.«روایت«دوم:
ِ ص َجنُِّبلوا َمَسلاِجَدُکمْ  ِصْبَیانَُکلْم َو  »َعلْن أَبِلی إِبَْراِهیلَم   َقلاَل َقلاَل َرُسلوُل اهللَّ
َّلَه َو الُْحلُدوَد َو األْْحلَکاَم(  ال َمَجانِیَنُکلْم )و َرْفلَع أَْصَواتُِکلْم( و ِشلَراَءُکْم َو بَْیَعُکلْم )َو الضَّ

اْجَعُللوا َمَطاِهَرُکلْم َعلَلی أَبْلَواِب َمَسلاِجِدُکْم.«
املام کاظلم  از پیامبلر  نقلل ملی کنلد کله فرملود: »مسلجدهای خلود را از 
کودکانتلان و دیوانگانتلان و فریلاد کشلیدن و خریلد و فلروش و ُجسلتن گمشلده و 
اجلرای حلدود و قضاوت دور بدارید. دستشلویی را نیز )با فاصله( در درگاه مسلاجدتان 

دهید.« قلرار 
ایلن روایلت نیلز در چهار کتاب تهذیلب األحکام، ج 3، ص 254، ملن الیحضره الفقیه، 
ج 1، ص 23، نلوادر راونلدی )بله نقلل از بحلار االنلوار، ج 80، ص 34( و الجعفریلات، 
ص 51 آملده اسلت. بلا ایلن تفلاوت که قسلمت هلای داخل پرانتلز در کتلاب تهذیب 
و قسلمت پایانلی یعنلی »اجعللوا مطاهرکلم« در کتلاب ملن الیحضلره الفقیله نیامده 
ِ تََعالَلی« بله فلراز »َرْفلَع  اسلت. البتله در کتلاب جعفریلات نیلز عبلارت »إاِلَّ بِِذْکلِر اهللَّ
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أَْصَواتُِکلْم« اضافه شلده اسلت. 
شلایان ذکلر اسلت که ایلن روایت در کتلاب دعائلم اإلسلالم، ج 1، ص 149 )بر فرض 

اعتبلار کتلاب و مؤلف( نیز آمده اسلت.

2.«بررسی«سندی«روایت
بررسلی اسلناد ایلن دو روایلات در کتلب مذکلور نشلان ملی دهد کله تمامی اسلناد، 
ضعیلف هسلتند کله بله اختصلار دلیلل ضعف سلند هلر یلک از آنهلا بیان می شلود. 

2-1.«سند«روایت«اول:«
گفتیلم کله ایلن روایلت در سله کتاب حدیثی و با سلندی یکسلان آمده اسلت. سلند 
ایلن روایلت در هلر سله کتلاب مرسلل و ضعیف اسلت. چلرا کله در پایان سلند، »عن 
لِد بْلِن َعلِلیِّ بْلِن َمْحُبوٍب َعلِن الَْحَسلِن بِْن ُموَسلی  بعلض رجالله« آملده اسلت. »ُمَحمَّ

لاِب َعلْن َعلِلیِّ بِْن أَْسلَباٍط َعلْن بَْعلِض ِرَجالِه« الَْخشَّ

2-2.«سند«روایت«دوم:«
سلند شلیخ طوسلی در تهذیب األحلکام )اقال( به دلیلل ضعف عبلداهلل الدهقان )رجال 
النجاشلی، ص  231(، ضعیلف ملی باشلد. »َعْنلُه َعلْن َسلْهِل بْلِن ِزیَلاٍد َعلْن َجْعَفلِر بِْن 
ْهَقاِن َعْن َعْبلِد الَْحِمیِد َعلْن أَبِی إِبَْراِهیلَم ع َقاَل َقاَل  ِ الدِّ لاٍر َعلْن َعْبلِد اهللَّ لِد بْلِن بَشَّ ُمَحمَّ

»   ِ َرُسوُل اهللَّ
شلیخ صلدوق در ملن الیحضلره الفقیه، سلندی بلرای این روایلت نقل نکلرده و آن را 

مسلتقیما بله پیامبر ص نسلبت داده اسلت. 
عالمله مجلسلی در بحلار االنلوار ایلن روایلت را از نوادر راونلدی نقل کرده و با اسلتناد 
بله سلند داخللی کتلاب، سلند را نقلل نکلرده اسلت. »النلوادر لراونلدی بِإِْسلَناِدِه َعْن 
ِ« املا ایلن روایلت در نوادر  ُموَسلی بْلِن َجْعَفلٍر َعلْن آبَائِلِه َقلاَل َقلاَل َرُسلوُل اهللَّ
راونلدی کله اکنلون در دسلترس اسلت یافلت نشلد. دیگلر بلزرگان هم نظیلر محدث 
بحرانلی در الحدائلق الناضلره ایلن روایت را بله نقل از بحلار مطرح کرده انلد. بنابراین 
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ایلن روایلت در دسلت محدثلان بعلد از عالمه مجلسلی نبوده اسلت. 
املا سلندی کله محلدث راونلدی در ابتلدای کتلاب النلوادر، به املام کاظلم  نقل 
کلرده، بله دلیلل آنکله اکثر رجلال آن دارای توثیق خاص نیسلتند، ضعیف به حسلاب 

می آیلد.
همیلن سلند بلا اندکلی تفلاوت در ابتلدا، در کتلاب جعفریلات هلم آملده اسلت کله 
حداقلل بله دلیلل آنکله موسلی بلن اسلماعیل و پلدرش اسلماعیل بله موسلی توثیق 
خلاص ندارنلد، ضعیلف السلند بله حسلاب ملی آیلد. »أخبرنا محملد حدثنی موسلی 
حدثنلا أبلی علن أبیله علن جلده جعفر بلن محملد عن أبیله عن عللی  قلال قال 
رسلول اهلل«ایلن روایلت در کتلاب دعائم االسلالم هم بدون ذکر سلند آمده اسلت. 

بنابرایلن ایلن روایلت بلا تماملی اسلناد مذکور، ضعیف السلند اسلت.

3.«بررسی«داللی«روایت
بلا اینکله اسلناد ایلن دو روایت ضعیف اسلت اما بنابر قاعده تسلامح در ادله سلنن می 
تلوان از ضعف سلندی چشلم پوشلید. چلرا که بنابلر این قاعده کله بر گرفتله از اخبار 
»ملن بللغ« اسلت ملی تلوان با چشلم پوشلی از ضعف سلندی حکلم به اسلتحباب و 
یلا کراهلت نملود. محلدث بحرانلی ذیل این روایلت می گویلد: »أصحابنلا یکتفون فی 
أدلله السلنن بأمثلال هلذه االخبلار بلل ما هلو أضعلف.« )الحدائلق الناضلره، ج  7، ص 

270( حلال بایلد دیلد کله داللت ایلن روایات چگونه اسلت.

1-««1.«معنای«لغوی«صبیان«
»الصبیلان« جملع واژه »الصبلی« اسلت کله در لغلت به معنلای کودك می باشلد. اما 
سلؤال ایلن اسلت که مقصلود از آن، کلدام دوره از دوران کودکی اسلت؟ کودك شلیر 

خلواره، کلودك خردسلال، کودك ممیلز، کلودك نوباوه و یلا نوجوان؟
بررسلی لغلوی نشلان ملی دهلد که »الصبلی« بله تماملی دوران های کودکلی اطالق 

ملی شلود و نملی تلوان دوران خاصلی را برای ایلن واژه مشلخص نمود. 
گاهلی بله نلوزاد شلیرخواره تلا هنگامی که از شلیر گرفته نشلده اسلت، الصبلی گفته 
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ِبلیُ : ملن لَلُدْن یُولَلد إِللی أَْن یُْفَطلم . )لسلان العلرب، ج  14، ص 449(.  ملی شلود: الصَّ
صبلی ... یلدل عللی صغر السلن. )معجلم مقائیلس اللغه(

گاه بله کلودك خردسلال و کم سلن و سلال گفته می شلود: یقال: رأیته فلی  ِصباه  أی 
فلی صغره. )کتلاب العین، ج  7، ص 168(

گاهلی هلم بله کلودك نوبلاوه ای کله نزدیلک سلن بللوغ اسلت، اطلالق ملی گلردد: 
ِبلیُ : ملن للم یبُللغ الحللم )مفلردات الفلاظ القلرآن، ص 473( الصَّ

و گاهلی هلم بله نوجوان اطلالق می گلردد. الصبی: الغالم. )لسلان العلرب، ج  14، ص 
)449

در قلرآن نیلز دو بلار از این واژه اسلتفاده شلده که هر کدام اشلاره بله دوران خاصی از 
کودکلی دارد. ایلن واژه در یک جلا بله معنلای کودك شلیرخوار آملده: »َفَأشلاَرْت إِلَْیِه 
قالُلوا َکْیلَف نَُکلِّلُم َملْن کاَن فِلی الَْمْهلِد َصِبیًّلا« )مریلم( به او )حضرت عیسلی( اشلاره 
کلرد. گفتنلد: »چگونله بلا کودکلی کله در گاهلواره اسلت سلخن بگوییلم؟!« )سلوره 

مریلم، آیه 29(
و در جلای دیگلر بله معنلای کودك خردسلال یا نوبلاوه آمده: »یلا یَْحیی  ُخلِذ الِْکتاَب 
لا.« ای یحیلی! کتلاب )خلدا( را بلا قلّوت بگیر! و ملا فرمان  ٍه َو آتَْینلاُه الُْحْکلَم َصِبیًّ بُِقلوَّ

نبلّوت )و عقلل کافلی( در کودکلی بله او دادیم! )سلوره مریلم، آیه 12(
بنابرایلن ایلن واژه توسلعه در مفهلوم کلودك دارد و بله تمامی سلنین کودکی اطالق 

می شلود.

3-2.روایت«در«مقام«بیان«محدوده«حکم«و«مصادیق«آن«نیست
ایلن روایلت در مقلام بیلان حکم کلی اسلت و در آن بله جزئیات و قیلودات و محدوده 
آن پرداختله نشلده اسلت. شلاهد ایلن مدعلا، دیگلر فرازهلای ایلن روایلت اسلت کله 
هیلچ محلدوده ای بلرای آنهلا هلم مطرح نشلده اسلت. در حالی کله بنابر نلص معتبر 

می دانیلم کله برخلی از مصادیلق آن نله تنهلا مبلاح بلکه مسلتحب نیز هسلت. 
ْوِت« بله معنای فریاد کشلیدن و  بلرای نمونله یکلی از فرازهلای ایلن روایت »َرْفلَع الصَّ
بلاال بلردن صلدا در مسلجد اسلت. در حالی کله در ملورد اذان، نه تنهلا کراهتی وجود 
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نلدارد بلکله مسلتحب اسلت که بلا صلدای بلند گفتله شلود. »َسلَأَل ُمَعاِویَُه بْلُن َوْهٍب 
ِ  َعلنِ األَْذاِن َفَقلاَل اْجَهلْر َو اْرَفلْع بِلِه َصْوتَلک«. )من الیحضلره الفقیه،  أَبَلا َعْبلِد اهللَّ

ج 1، ص 284(
همچنیلن در ملورد تکبیلر و صلوات نیلز در روایت از تعبیر »ارفعوا اصواتکم« اسلتفاده 

شده اسلت. )الکافی، ج 2، ص 494(
بنابرایلن ایلن روایلت بله صلورت مجمل و کللی حکمی را بیان داشلته اسلت که برای 
بله دسلت آوردن محلدوده و مصادیلق آن باید بله دیگر روایلات مرتبلط مراجعه کرد. 
بله بیلان دیگلر بر فلرض پذیرش ایلن روایت، عللم اجمالی پیلدا می کنیم کله آوردن 
برخلی از کلودکان بله مسلجد کراهلت دارد. املا بلرای روشلن شلدن ایلن مطللب که 
ایلن نهلی بله کلدام گلروه از کلودکان تعلق می گیلرد باید بله دیگر آموزه هلای دینی 
مراجعله کلرد و مصادیقلی از کلودکان را کله یقیلن بله اباحله یا اسلتحباب یلا وجوب 

آوردن آنهلا بله مسلجد داریلم، از حکم ایلن روایت خلارج نماییم.

3-3.«امکان«دست«برداشتن«از«حکم«کراهت«در«روایت
برخلی از فرازهلای ایلن روایلت از اسلاس توسلط برخلی از فقهلا ملورد پذیلرش قلرار 
نگرفته اسلت. چراکه با اسلتفاده از روایات معارض و یا گزارشلاتی از سلیره معصومان 
نتیجله گرفتله انلد که از اسلاس چنین کاری کراهت نداشلته اسلت. بلرای نمونه یکی 
از فرازهلای ایلن روایلت »االحلکام« بله معنای قضاوت اسلت کله عالمه حللی در این 

باره ملی گوید: 
»مسلأله: للشلیخ رحمله اهلل قلوالن فلی الحکلم فلی المسلاجد. قلال فلی الخلالف: ال 
بلأس بله و هلو اختیلار ابن إدریلس و کرهه فلی النهایله و األقلرب األّول. لنلا: اّن أمیر 
المؤمنیلن علیله السلالم حکم فی جاملع الکوفه و قضی فیله بین النلاس و دّکه القضاء 

مشلهوره إللی اآلن.( )مختللف الشلیعه فی أحلکام الشلریعه، ج 3، ص 9(
»شلیخ طوسلی در ملورد قضلاوت در مسلجد دو قول دارد. یکلی جلواز و دوم کراهت. 
املا نظلر بهتلر و نزدیکتلر بله واقع، جلواز اسلت. چراکله امیرالمؤمنیلن  در جامع 
کوفله بیلن ملردم قضلاوت می کرد و ملکان قضلاوت او هم اکنلون نیز به دکله القضاء 
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مشلهور است.«
البتله ایلن مطللب تلازه ای نیسلت. چراکله در بلاب تعارض میلان اخبار ممکن اسلت 
از محتلوای روایتلی دسلت برداریلم و ملتلزم بله روایت دیگلری و یا آملوزه ای قطعی 

از سلوی شلارع شویم.
بنابرایلن در ملورد کراهلت آوردن کلودکان بله مسلجد هلم چنیلن حکملی املکان 
پذیلر خواهلد بلود. البتله به شلرط آنکله اوالً تعلارض میلان اخبار اثبلات شلود و ثانیاً 

هیچ گونله وجله جمعلی نتلوان بلرای حلل آن ارائله داد.

3-4.«مفهوم«اصلی«روایت«با«توجه«به«روح«کلی«حاکم«بر«آن«
اگرچله مالکلی بلرای نهلی در این روایت مطرح نشلده و فلسلفه حکم، بیلان نگردیده 
اسلت املا ملی توان بلا اسلتفاده از قرائن موجلود در دیگلر روایات و همچنین بررسلی 
فرازهلای ایلن روایلت بله نکاتی کلیدی دسلت یافلت. به بیلان دیگر از میلان فرازهای 
گوناگلون ایلن روایت، مشلترکاتی پدیدار می شلود کله در کنار روایلات دیگری که در 
بلاب کاربلری مسلجد وجلود دارد، مفهوملی جامع از ایلن روایت به ما عرضله می کند. 
در نتیجله بلا بله دسلت آوردن ایلن ملالك یلا مفهوم جاملع می تلوان معنلای نهی از 

آوردن کلودکان بله مسلجد را بهتر فهمیلد و مقصود روایلت را درك نمود.

1-4-3.«مزاحمت«با«کاربری«اصلی«مسجد،«مالک«نهی«در«روایت«

کنلکاش در ایلن روایلت نشلان ملی دهلد کله وجله مشلترك تماملی فرازهلای نهی 
شلده »ایجلاد مزاحملت برای فعالیت اصلی در مسلجد« اسلت و هر یلک از این موارد 
می توانلد بله نحلوی کاربلری اصللی مسلجد را تحت الشلعاع قرار دهد. روشلن اسلت 
کله کاربلری اصللی مسلجد همچنان که از نلام آن پیدا اسلت و از آیات قلرآن و روایات 

بلر ملی آیلد، »عبلادت و یاد خدا« اسلت. قلرآن ملی فرماید:
لْن َمَنلَع َمسلاِجَد اهللِ أَْن یُْذَکلَر فِیَهلا اْسلُمُه َو َسلعی فِلی َخرابِهلا ....؛  »َو َملْن أَْظلَلُم ِممَّ
کیسلت سلتمکارتر از آن کلس کله از بلردن نام خلدا در مسلاجد او جلوگیلری کرد و 

سلعی در ویرانلی آنهلا نملود؟!« )سلوره بقره، آیله 114(
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بنابرایلن هلر چیلزی کله با کاربلری اصلی مسلجد ل یعنی عبلادت ل در تعارض باشلد 
و یلا ایجلاد مزاحملت بلا آن کنلد، ملورد نکوهلش قرار ملی گیلرد و بایلد از آن پرهیز 

گردد.
ایلن دلیل ل یعنلی معارضله بلا کاربلری اصللی مسلجد ل در برخلی از روایلات مرتبلط 
بلا کراهلت مسلجد بله وضلوح مطلرح شلده اسلت. بلرای نمونه املام صلادق  می 

ید:  فرما
لْیِف فِی الَْمْسلِجِد َو َعْن بَلْرِی النَّْبِل  ِ صلّی اهلل علیه و آله  َعْن َسللِّ السَّ »نََهلی َرُسلوُل اهللَّ
فِلی الَْمْسلِجِد؛ پیامبلر  از شمشلیر کشلیدن در مسلجد )برهنله کردن شمشلیر از 

غلالف( و تراشلیدن تیر )و کمان( در مسلجد نهلی فرمود.« 
سلپس املام صلادق در ادامله حدیلث، دلیلل ایلن نهلی پیامبلر را اینگونله مطرح 

می کنلد:
ََّملا بُِنلَی لَِغْیلِر َذلَِک؛ همانا مسلجد برای غیر چنین کارهایی بنا شلده اسلت.«  »َقلاَل إِن

)الکافی، ج 3، ص 369( 
در روایت دیگری نقل شده است که: 

ُ َعلَْیلَک  َّلًه فِلی الَْمْسلِجِد َفَقلاَل ُقولُلوا لَلُه اَل َردَّ اهللَّ »َسلِمَع النَِّبلیُّ ص َرُجلاًل یُْنِشلُد َضال
ََّهلا لَِغْیلِر َهلَذا بُِنَیت؛ رسلول خدا  شلنید که شلخصی در مسلجد برای  ََّتلکَ َفإِن َضال
)حیوان یا شلیء( گمشلده اش فریاد می کشلد. حضلرت فرمود: بله او بگویید: خداوند 
گم شلده ات را به تو نرسلاند. مسلجد برای غیر این کارها سلاخته شلده اسلت.« )من 

ال یحضره الفقیله، ج  1، ص 237( 
بنابرایلن هلر کاری کله با کاربری اصلی مسلجد ل یعنی عبادت پلروردگار ل در تعارض 

باشلد، نکوهیده خواهد بود.
حلال بلا توجله بله ایلن نکتله بله سلراغ فرازهلای ایلن روایلت ملی رویلم تلا ببینیلم 

حقیقتلاً وجله مشلترك میلان همله آنهلا همیلن نکتله اسلت؟

2-4-3.«بررسی«فرازهای«گوناگون«روایت

در ملورد خریلد و فلروش، کله مسلئله بسلیار واضح اسلت. چرا کله بارزتریلن مصداق 
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دنیلا کله می توانلد انسلان را از یلاد خلدا باز دارد، مسلائل مالی اسلت. بله همین دلیل 
اسلت کله قلرآن در هنگامله سلتایش بندگان خلاص خود ملی فرماید:

ِ؛ مردانلی کله هیچ تجلارت و معامله  »ِرجلاٌل ال تُلْهیِهلْم تِجلاَرٌه َو ال بَْیلٌع َعلْن ِذْکلِر اهللَّ
ای آنلان را از یلاد خلدا غافلل نمی کنلد.« )سلوره نلور، آیه 37( 

املا در ملورد صلدای بلنلد و پیلدا کردن گمشلده کله آن هم الزمله اش فریاد کشلیدن 
اسلت بایلد گفلت که حتی صلدای مناجات هلم اگر بلند باشلد، مزاحم عبلادت دیگران 
خواهلد بلود. چله برسلد به صدای بلنلدی که برای یافتن گمشلده و یا هلر قصد دیگری 

باشلد. در روایلت پیشلین هم که بله صراحت همین نکته مطرح شلده اسلت.
املا در ملورد اجلرای احلکام )یا قضاوت( در مسلجد بایلد گفت که ازدحلام جمعیت و 
شللوغی غیلر مرتبط با مسلجد، کاربری اصلی مسلجد را تحت الشلعاع قلرار می دهد و 
مزاحلم عبلادت دیگران خواهد شلد. همچنیلن برای محکلوم و خانلواده او نیز خاطره 
ای بلس دردنلاك و رنلج آور بله یلادگار خواهد گذاشلت و برای همیشله مسلجد را در 

ذهلن او نامبارك قلرار خواهد داد.
ورود دیوانله بله مسلجد نیز ممکن اسلت اذهان عموم مردم را به سلوی خود مشلغول 

کنلد و بلا حرکات غیلر عاقالنه خود کاربری مسلجد را بلر هم ریزد.

3-4-3.«مقید«کردن«کراهت«با«توجه«به«مالک«به«دست«آمده
ورود کلودك بله مسلجد هم گاهلی ممکن اسلت چنین وضعیتلی را به همراه داشلته 
باشلد و مزاحمتلی بلرای عبلادت کننلدگان ایجاد کند. اما در هر صورت روشلن اسلت 
کله همله کلودکان چنیلن مزاحمتلی را ایجلاد نملی کننلد و ورود همله کلودکان به 

مسلجد بلا کاربری مسلجد در تعارض نیسلت.
در ملورد دیگلر فرازهلای ایلن روایلت هم ممکن اسلت چنیلن احتمالی وجود داشلته 
باشلد. یعنلی در هلر ملورد از فرازهلای مذکلور اگلر مزاحمت جلدی با کاربلری اصلی 
مسلجد پدیلدار شلود، نهلی روایت شلامل همان ملورد خواهد بلود. اما اگلر مصادیقی 
از ایلن فرازهلا یافلت شلد که نله تنهلا منافاتی بلا کاربری اصلی مسلجد نداشلت بلکه 

بلر کیفیلت و کمیلت آن هم افلزود، شلامل نهی نخواهد شلد. 
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بلرای مثلال بلا اینکله خریلد و فلروش و تجلارت، مصداقلی بلارز از رویکلرد ملردم به 
سلوی دنیلا اسلت املا در ملورد خریلد و فلروش کتلاب، آن هلم کتبلی که بلا رویکرد 
معرفتلی و دینلی فراهلم آملده، بایلد بله گونله دیگری حکلم کلرد. بنابراین اگلر ارائه 
کتلب سلودمند در مسلجد بتوانلد مردم را به عبلادت و یاد خدا بیلش از پیش متمایل 
کنلد و آن هلا را بله کاربلری اصللی مسلجد نزدیک تر گردانلد، می توان گفلت که اگر 

اولویلت نداشلته باشلد، مکلروه هم نخواهلد بود.
در ملورد آوردن کلودکان بله مسلجد هم باید بله همین نکته دقیق توجه ویژه داشلت. 
اگرچله برخلی از کلودکان آن هلم در سلنینی خلاص، ممکلن اسلت مزاحمتلی برای 
عبلادت دیگلران ایجلاد کننلد. اما بسلیاری از کلودکان نه تنهلا مزاحمتلی ایجاد نمی 
کننلد، بلکله بله جهلت همراهلی بلا والدیلن باعث ملی شلوند تا آنهلا با خیلال راحت 

به عبلادت خلود بپردازند.
مادرانلی کله بلا نلوزاد خود به مسلجد ملی آینلد اگلر مزاحمتی بلرای دیگلران ایجاد 
نکننلد، خلود باخیلال راحلت بله عبلادت خواهنلد پرداخلت و در کنلار نگهلداری از 
کلودك خلود مشلغول راز و نیلاز خواهند شلد. املا اگلر ورود همه کودکان به مسلجد 
را مکلروه بدانیلم، مسلجد آملدن زن هلا، بیشلتر بلرای پیر زن هلا مصداق پیلدا خواهد 
کلرد. چراکله هلر زنلی بلرای بله دنیلا آوردن هلر کودکلی حداقل سله سلال از آمدن 
بله مسلجد محلروم خواهلد مانلد و بر فرض کلم تعلداد بودن فرزنلدان، نگهلداری هر 
کودکلی تلا رسلیدن بله مرز بلوغ نیلز محرومیلت زمانی گسلترده ای را بلرای او ایجاد 

خواهلد کرد.
نکتله دیگلر اینکله در میلان کلودکان علده ای هسلتند کله خلود مشلغول عبلادت 
می شلوند و عبلادت تمرینلی را در مسلجد تجربله می کننلد. این کودکان کله معموالً 
ممیلز هسلتند حتلی می تواننلد در املورات مسلجد یاری رسلان بزرگترها باشلند و به 

طرقلی دیگلر املورات عبلادی بزرگترها را سلهل و آسلان کنند. 
در چنیلن ملواردی آیلا ملی تلوان گفت کله اذان گفتلن و تکبیلر گویلی کودکانی که 
بلا عشلق و عالقله خلود پلای به خانله خدا نهلاده انلد و گاه با تملام وجلود در صفوف 
نملاز جماعلت ملی ایسلتند، از مصادیلق مخالفلت بلا کاربلری اصلی مسلجد انلد؟ آیا 
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چنیلن کارهایلی از سلوی چنین کودکانلی مزاحمتی برای عبلادت نمازگلزاران ایجاد 
ملی کنلد و یلا اینکله بر عکلس گاه مسلیر عبلادی آنهلا را هموار ملی نماید؟

4-4-3.«مخلص«کالم«در«باب«مفهوم«اصلی«روایت:

اوالً: کاربری اصلی مسجد بنابر آیات و روایات گوناگون، »عبادت و یاد خدا« است.
ثانیلاً: بلا توجله بله قرائلن بیرونلی و درونلی ایلن روایلت، ملی تلوان گفلت کله نهلی 
موجلود در روایلت در مورد مسلائلی اسلت که بلا کاربری اصلی مسلجد یعنی »عبادت 

و یلاد خلدا« در تعارض باشلد.
ثالثلاً: در هلر فلراز از ایلن روایلت اگلر مصداقی پیدا شلد که بلا کاربری اصلی مسلجد 

منافاتی نداشلت، شلامل نهلی روایلت نخواهد بود.
نتیجله: بلر فلرض آنکه ایلن روایت دال بر کراهلت آوردن کودکان باشلد، تنها در مورد 
کودکانلی خواهلد بلود کله برای املور عبلادی مسلجد ایجاد مزاحملت می کننلد. اما 
اگلر خلود مشلغول عبلادت شلوند و یلا به املور عبلادی دیگران کملک کننلد، آوردن 

آنهلا ملی تواند مسلتحب نیز باشلد.

3-5.«اختصاص«روایت«به«کودکان«غیر«ممیز«و«غیر«قابل«اعتماد
در بخلش پیشلین بلا اسلتفاده از وجه مشلترکی که میلان تمامی فرازهلای این روایت 
وجلود داشلت، چنین برداشلت شلد کله کراهلت آوردن کلودکان به مسلجد، مقید به 
هملان وجه مشلترك می باشلد. بدیلن ترتیب آوردن هلر کودکی کله مزاحمت جّدی 

بلا کاربلری اصللی مسلجد یعنی »عبادت و یاد خدا« داشلته باشلد، مکروه اسلت.
املا در ایلن بخلش به سلراغ قرینله ای خواهیم رفلت که مختلص به فلراز »الصبیان« 

اسلت و وجله اشلتراکی با کلیلت فرازهای روایلت ندارد.

1-5-3.«قرینه«مشترک«میان«»الصبیان««و«»المجانین«

توجله در ایلن دو روایلت هلم مضملون، نشلان دهنده آن اسلت کله در هلر دو روایت 
»الصبیلان« و »المجانیلن« در کنلار یکدیگلر آملده انلد که ایلن خود می توانلد قرینه 

خوبلی بلرای بله دسلت آوردن مصادیق نهلی در »الصبیان« باشلد.
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روشلن اسلت که نهی از آوردن »مجانین و دیوانگان« ریشله در نداشلتن »قوه عاقله« 
و »تمییلز خلوب و بلد از یکدیگر« دارد. کنتلرل و مدیریت رفتار چنین افرادی بسلیار 
دشلوار اسلت و گاهلی پیامدهلای رفلت و آمد چنین اشلخاصی به مسلجد اصلاًل قابل 

پیلش بینلی نخواهد بود. 
بلا ایلن وجلود باید دانسلت که حتی همیلن افراد هلم دارای مراتب گوناگونی هسلتند 
کله گاه نهلی پیراملون آنهلا را نیلز بلرای ملا مسلئله سلاز ملی کنلد. در بیلن بیماران 
مبتلال بله جنلون و یلا سلندروم داون مراتب پر فلراز و نشلیبی وجود دارد کله حقیقتاً 
نملی تلوان همله آنهلا را یلک کاسله کلرد و یک حکلم کللی پیراملون همه آنهلا داد. 
چراکله برخلی از بیملاران مذکلور به کلی از قلوه عاقله محلروم نبلوده و از این نعمت، 
بله میلزان کمتلری نسلبت بله افلراد سلالم، برخوردارند. در هر حال روشلن اسلت که 

ملالك تشلخیص دیوانه، نداشلتن »قلوه عاقلله« و توانایی »تمییز« اسلت.
بلا ایلن مقدمله بله سلراغ قرینله مذکلور یعنی کنلار هلم قلرار گرفتلن »المجانین« و 
»الصبیلان« ملی رویلم. ایلن مسلئله ملی توانلد قرینله ای باشلد بلر ایلن مطللب کله 
مقصلود از »صبیلان« در ایلن روایلت، کلودکان »غیلر ممیلزی« اسلت کله بله دلیلل 
نداشلتن »قلوه عاقلله« و »تمییز«، رفتارشلان قابل پیلش بینی نیسلت و کنترل رفتار 

و مدیریلت آنهلا بسلیار دشلوار و گاه غیلر ممکن اسلت. 
ایلن نکتله هملان مطلبی اسلت کله برخلی از علمای پیشلین بلا عنوان »کلودك غیر 
قابلل اعتملاد« به آن اشلاره کرده انلد. در بخش دیدگاه علمای پیشلین گفته شلد که 
بزرگانلی نظیلر محقلق کرکلی، شلهید ثانلی، مجلسلی اول، عالمه مجلسلی و محدث 
بحرانلی ایلن حدیلث را مختص به »کودکان غیلر قابل اعتماد« دانسلته و آوردن دیگر 

کلودکان را بله مسلجد مسلتحب بر ملی شلمرند. محقق کرکی ملی گوید: 
»ینبغلی أن یلراد بالّصبلی: ملن ال یوثلق بله، أملا ملن عللم منه ملا یقتضلی الوثوق به 
لمحافظتله عللی التنزه ملن الّنجاسلات، و أداء الّصللوات، فالظاهر أنّه ال یکلره تمکینه، 

بلل ینبغلی القلول باسلتحباب تمرینله علی فعلل الّصاله فی المسلجد.«
»شایسلته اسلت کله مقصود از »الصبی« کسلی باشلد که بله او اعتماد نمی شلود. اما 
کودکلی را کله )از رفتلارش( اعتملاد بله او فهمیلده ملی شلود )از دو جهت ملی توان 
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شلناخت.( یلا بله جهلت مراقبلت آن کلودك نسلبت بله »پرهیلز از نجاسلات« و یا به 
جهلت مراقبلت او نسلبت بله »برگلزاری نمازها« اسلت. بنابلر این ظاهر این اسلت که 
آوردن چنیلن کودکلی بله مسلجد کراهت ندارد. بلکه قول به مسلتحب بلودن )آوردن 
کلودك بله جهلت( تمریلن دادن او بلر انجام نماز در مسلجد، شایسلته خواهلد بود.«

2-5-3.«مصادیق«اعتماد«به«کودک

اعتملاد بله کلودك، ممکن اسلت از راه هلای مختلفی برای ملا اثبات شلود. اما در باب 
مسلجد بایلد ایلن اعتماد به تناسلب احکام مسلجد باشلد. بنابراین می تلوان گفت که 

مهم تریلن ملالك اعتملاد یا علدم اعتماد به کودك دو مسلئله اسلت: 
اول اینکله: کلودك در املور نجاسلت و پاکلی قابلل اعتملاد باشلد و خود و مسلجد را 

نکند. آللوده 
دوم اینکله: کلودك واقلف بله اهمیت موضوع نماز بلوده و مزاحمتی بلرای نماز و دیگر 
عبلادات نداشلته باشلد. البتله ایلن هملان نکته ای اسلت کله در بخش پیشلین به آن 

اشلاره شلد که هملان وجه مشلترك میلان تمامی فرازهلای این روایت اسلت.
املا در ملورد طهلارت مسلجد و مراقبت از آلوده نشلدن آن به نجاسلت بایلد گفت که 
ایلن از موضوعلات مهلم فقهلی اسلت کله تأکیلدات فراوانی به آن شلده اسلت. تا آنجا 
کله همله فقهلا و مراجلع، نجلس کردن مسلجد را حلرام دانسلته و به وجلوب برطرف 
نملودن آن نجاسلت، آن هلم به صورت فوری فتلوا داده اند. )توضیح المسلائل مراجع، 

ج 1، ص 501، مسلئله 900(
شلیخ طوسلی هلم، نهلی در ایلن روایت را مرتبلط با موضوع نجاسلت می دانلد و منع 
آوردن کلودکان بله مسلجد را بله دلیلل اهمیلت رعایلت مسلئله طهلارت در مسلجد 

معرفلی ملی کنلد. )الخلالف، ج 1، ص 487( 
بنابرایلن نهلی در ایلن روایلت بلرای کودکانلی اسلت کله قابلل اعتملاد نیسلتند و 
مهم تریلن ملالك اعتملاد بله کلودکان در مسلجد، حفلظ حریلم عبلادی مسلجد و 

رعایلت طهلارت محیلط آنجلا اسلت.
نکتله دیگلر اینکله در بلاب طهلارت کلودکان، وضعیلت موجلود در جامعله کنونی ما 
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بلا دوران گذشلته بسلیار تفلاوت پیلدا کلرده اسلت و بلا وجلود وسلائل و لبلاس های 
گوناگلون پیلش گیرنلده، احتملال نجاسلت مسلجد در اکثلر کلودکان وجلود نلدارد. 
بنابرایلن آنچله کله بیلش از هلر چیلز بایلد رعایت شلود هملان رعایت حریلم عبادی 

مسلجد اسلت کله در بخلش پیلش بله تفصیلل بیان شلد.

3-5-3.«نتیجه:

1ل بلا توجله بله قرائلن، می توان گفلت که مقصود روایلت، کودکان غیر ممیزی اسلت 
که در محیط مسلجد قابل اعتماد نیسلتند.

2ل اعتملاد بله کلودك بله تناسلب احلکام مسلجد اسلت کله در دو موضلوع »رعایت 
طهلارت« و »حفلظ حریلم عبلادی مسلجد« خلود را نشلان خواهلد داد.

3ل املروزه بلا وجلود لبلاس هلای پیلش گیرنلده، احتملال نجاسلت مسلجد در اکثلر 
کلودکان وجلود نلدارد. بنابرایلن در دوران کنونلی تنهلا مسلئله »حفظ حریلم عبادی 

مسلجد« ملی توانلد مصلداق کراهلت آوردن کلودکان به مسلجد باشلد.



جلد چهارم 196

ج(«تعارض«با«سیره«معصومان«و«دیگر«آموزه«های«دینی««
کنلکاش در گزارشلات تاریخلی مرتبلط با ایلن موضوع، گویای آن اسلت که در سلیره 
پیامبلر خلدا و اهلل بیلت نله تنهلا نشلانه ای از کراهلت آوردن کلودکان بله 
مسلجد بله چشلم نمی خلورد؛ بلکله دقیقا گزارشلاتی وجلود دارد کله دقیقلاً مخالف 

است.  آن 

1.«گزارش«های«گوناگون«روایی«و«تاریخی«آوردن«کودکان«به«مسجد«
مراجعه به سیره نشان می دهد که:

اوالً: پیامبلر هیچلگاه از آوردن کلودکان به مسلجد حتی شلیرخوارگان نهی نکرده 
و گاه بله خاطلر گریله کودکلی نملاز را سلریع تلر به پایان رسلانده اسلت. ایلن روایت 
کله بلا سلند صحیلح از املام صلادق  نقل شلده حاکلی از تأییلد پیامبلر و به 

اصطلالح تقریلر معصلوم بلر چنین عملی اسلت. 
ْکَعَتْیِن  ْهلَر َفَخفََّف فِلی الرَّ  بِالنَّاِس الظُّ ِ  َقلاَل َصلَّی َرُسلوُل اهللَّ َعلْن أَبِلی َعْبلِد اهللَّ
اَلِه َحلَدٌث َقلاَل َو َما َذاَك  لا انَْصلَرَف َقلاَل لَلُه النَّلاُس َهْل َحلَدَث فِی الصَّ األِْخیَرتَْیلنِ َفلَمَّ
. )الکافی،  ِبلیِّ ْکَعَتْیلِن األِْخیَرتَْیِن َفَقلاَل لَُهْم أََما َسلِمْعُتْم ُصَراَخ الصَّ ْفلَت فِلی الرَّ َقالُلوا َخفَّ

ج 6، ص 48(
ثانیلا: خلود پیامبلر از آوردن نوادگانلش بله مسلجد پرهیلز نملی کلرد و بله گونه 
هلای مختللف املام حسلن و املام حسلین را ملورد مالطفلت خلود قرار ملی داد. 
ایلن در حاللی اسلت که سلن آن دو بزرگوار در آن دوران کمتر از 7 سلال بوده اسلت. 
شلواهد نشلان دهنده آن اسلت که این عمل بارها توسلط پیامبر تکرار شلده و از 
سلیره ملداوم آن بزرگلوار به حسلاب ملی آیلد. چنانچه ایلن مطلب در کتلب مختلف 
شلیعه و سلنی و بله گونله های متفاوت مطرح شلده که نشلان دهنده تکلرار و فراوانی 
قابلل مالحظله چنیلن عمللی در سلیره پیامبر خلدا  در سلنین مختللف کودکان 
اسلت.گاهی پیامبلر  حسلنین را بلر دوش خلود سلوار ملی کرد و با شلادمانی 
ویلژه آن دو را بله مسلجد ملی بلرد. )اماللی شلیخ صلدوق، ص 437( گاهی آنهلا را به 

مسلجد می بلرد و کنلار خلود می نشلاند و مرتبلاً آن دو را می بوسلید. 
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 ِ لِنیَن َفَدَخلْلُت َمْسلِجَد َرُسلوِل اهللَ  َفَوَجلْدُت َرُسلوَل اهللَّ »َحَجْجلُت فِلی بَْعلِض السِّ
ًه َو َهلَذا أُْخلَری.« )بحاراالنوار، ج  َجالِسلاً َو َحْولَلُه ُغاَلَملاِن یَافَِعلاِن َو ُهلَو یَُقبِّلُل َهَذا َملرَّ

43، ص 314( 
گاهلی حسلنین در هنگامله نملاز، سلوار بلر دوش پیامبلر می شلدند و وقتلی 
دیگلران می خواسلتند جلوگیلری کننلد، پیامبلر بله آنهلا اجلازه چنیلن کاری را 

د.  نمی دا
َد َفَجلاَء الَْحَسلُن َفَرِکلَب َظْهلَرُه َو ُهَو َسلاِجٌد   یَُصلِّلی َفَسلجَ »َرأَیْلُت َرُسلوَل اهللَّ
ثُلمَّ َجلاَء الُْحَسلْین  َفَرِکلَب َظْهَرُه َملَع أَِخیِه َو ُهَو َسلاِجٌد َفَثُقلاَل َعلَی َظْهلِرِه َفِجْئُت 
َفَأَخْذتُُهَملا َعلْن َظْهلِرِه َو َذَکلَر َکاَلملاً َسلَقَط َعلَلی أَبِلی یَْعلَی َو َمَسلَح َعلَی ُرُءوِسلِهَما.« 

)کشلف الغمله، ج 1، ص 527( 
گاهلی در نملاز جماعلت، پیامبلر قلدری سلجده اش را طول ملی داد. ملردم بعد از 
نملاز علّلت را از پیامبلر جویلا شلدند. حضلرت فرمود: فرزنلدم در حال سلجده، بر 
پشلتم سلوار شلد. نخواسلتم در سر برداشلتن از سلجده شلتاب کنم. آنقدر صبر کردم 

تلا کلودك، خودش از پشلتم پیاده شلود.
ْدَت بَْیلنَ  َّلکَ َسلجَ ِ إِن َه َقلاَل النَّلاُس یَلا َرُسلوَل اهللَّ لالَ ِ الصَّ لا َقَضلی َرُسلوُل اهللَّ »َفلَمَّ
َُّه یُوَحلی إِلَْیَک  َّلُه َقْد َحلَدَث أَْملٌر أَْو أَن َظْهَرانَلْی َصاَلتِلَک َسلْجَدًه أََطلَْتَهلا َحتَّلی َظَننَّلا أَن
لَلُه َحتَّلی یَْقِضلَی  َقلاَل ُکلُّ َذلِلَک لَلْم یَُکلْن َو لَِکلنَّ ابِْنلی اْرتََحلَِنلی َفَکِرْهلُت أَْن أَُعجِّ

َحاَجَتلُه.« )السلنن الکبلری، ج 1، ص 171(
گاهلی حسلنین بله مسلجد ملی آمدنلد و پیامبلر بعلد از نملاز، آن دو را روی 
 یَُصلِّلی َفَجاَء  پلای مبلارك خود قلرار ملی داد. »َعِن ابْلِن َمْسلُعوٍد َقلاَل: َکاَن النَِّبیُّ
لا َعاَد َعاَدا  لا َرَفَع َرأَْسلُه أََخَذُهَما أَْخلذاً َرفِیقاً َفلَمَّ الَْحَسلُن َو الُْحَسلْین  َفاْرتََدَفلاُه َفلَمَّ
لا انَْصلَرَف أَْجلَلَس َهلَذا َعلَلی َفِخلِذِه األْیَْملِن َو َهَذا َعلَلی َفِخِذِه األْیَْسلِر ثُمَّ َقلاَل ...«  َفلَمَّ

)االرشلاد، ج 2، ص 28(
گاهلی پیامبلر  با شلنیدن صدای گریه حسلن و حسلین از منبر فلرود می آمد 

و به سلوی آنها می شلتافت. 
 بَُکاَء الَْحَسِن َو الُْحَسْیِن َو ُهَو َعلَی الِْمْنَبِر َفَقاَم َفِزعاً ...« َُّه َسِمَع َرُسوُل اهللَّ »أَن
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 )المناقب، ج 3، ص 385(
گاهلی پیامبلر در حلال سلجده بلود و امام حسلین وارد مسلجد می شلد و از 
البله الی جمعیلت خلود را به پیامبر می رسلاند و بر دوش حضرت سلوار می شلد. 
پیامبلر هلم در حالی کله او را بلر دوش خلود نگله می داشلت، دسلت مبارکش را 
پشلت کملرش می گذاشلت تلا کودك نیافتلد و در همین حلال نماز را ادامله می داد. 
ُفوَف َحتَّی  لی الصُّ  َو ُهَو َسلاِجٌد َفَیَتَخطَّ »َکاَن الُْحَسلْیُن  یَِجلی ُء إِلَلی َرُسلوِل اهللَّ
 َو َقلْد َوَضلَع یَلَدُه َعلَلی َظْهلِر  یَْأتِلَی النَِّبلّی َفَیْرَکلَب َظْهلَرُه َفَیُقلوُم َرُسلوُل الللَّ
الُْحَسلْیِن  َو یَلَدُه اأْلُْخلَری َعلَلی ُرْکَبِتلِه َحتَّلی یَْفلُرَغ ِملْن َصاَلتِلِه.« )کتاب سللیم 
بلن قیلس الهالللی، ج  2، ص 735( شلبیه همیلن مطللب در مورد امام حسلن در 

منابلع اهلل تسلنن نقل شلده اسلت. )تاریلخ مدینله دمشلق، ج 13، ص 178(
گاهلی پیامبلر بلر فلراز منبلر در حلال خطابله بلود کله املام حسلن از او باال 
 سلوار می شلد و دو پلای او بر روی سلینه پیامبر ملی رفلت و بلر گردن پیامبر
آویختله می شلد. پیامبلر هلم او را بلر دوش خلود نگله می داشلت تلا خطبله بله 

برسلد.  پایان 
»َکاَن الَْحَسلُن  یَْأتِیلِه َو ُهلَو َعلَلی  الِْمْنَبلِر یَْخُطلُب َفَیْصَعُد إِلَْیلِه َفَیْرَکلُب َعلَی َعاتِِق 
 َحتَّی یُلَری بَِریلُق َخلَْخالِِه َو َرُسلوُل   َو یُْدلِلی ِرْجلَْیلِه َعلَلی َصلْدِر النَِّبلیِّ النَِّبلیِّ
 یَْخُطلبُ َفُیْمِسلُکُه َکَذلِلکَ َحتَّلی یَْفلُرَغ ِملْن ُخْطَبِتله.«  )کتاب سللیم بن قیس  اهللَّ

الهالللی، ج  2، ص 735(
گاهلی پیامبلر بلر منبلر خطبله ملی خواند که حسلن و حسلین وارد مسلجد 
می شلدند و پیامبلر خلود از منبلر فلرود  می آملد و آن دو را بلنلد ملی کلرد و 

پیشلاپیش خلود قرار ملی داد. 
ِ یَْخُطلبُ َعلَلی الِْمْنَبِر َفَجاَء الَْحَسلُن َو الُْحَسلْیُن َو َعلَْیِهَما َقِمیَصاِن  »َکاَن َرُسلوُل اهللَّ
ِ  ِمَن الِْمْنَبِر َفَحَملَُهَملا َو َوَضَعُهَما بَْیَن  أَْحَملَراِن یَْمِشلَیاِن َو یَْعُثلَراِن َفَنَزَل َرُسلوُل اهللَّ

یََدیِْه.« )سلنن ترمذی، ج 5، ص 324 و سلنن نسلائی، ج 3، ص 193( 
»گاهلی پیامبلر در هنلگام سلخنرانی حسلنین را بلا خلود بلر روی منبلر می برد 
و آنلان را روی زانلوان خویلش می نشلاند.« )مسلند احملد بن حنبلل، ج 5، ص 354(
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روزی پیامبلر بلرای گروهلی نملاز می خوانلد و حسلین کله بسلیار کوچلک 
 به سلجده می رفت حسلین بلود نزدیلک پیامبلر قرار داشلت. هلرگاه پیامبلر
 می شلد و پاهای خلود را تلکان ملی داد. هنگامی کله پیامبر سلوار بلر پیامبلر
می خواسلت بلر خیلزد او را بله کنار خلود می گذاشلت و هنگامی که دوباره به سلجده 
می رفلت همیلن کار تکلرار می شلد. شلخصی بله پیامبلر اعتلراض کلرد کله تو به 
 گونله ای بلا کلودکان برخلورد می کنلی که ملا هیچلگاه چنین نکلرده ایلم. پیامبر
فرملود: آگاه باشلید! اگلر بله خلدا و فرسلتاده اش ایملان داریلد، بایلد بله کلودکان 
ِ َو َرُسلولِِه  ترحلم کنیلد و برخوردی عاطفی داشلته باشلید. »أََما لَلْو ُکْنُتلْم تُْؤِمُنوَن بِاهللَّ

ْبَیلاَن.« )المناقلب، ج 4، ص 71( لََرِحْمُتلُم الصِّ
املام صلادق ملی فرمایلد: روزی پیامبر به نماز ایسلتاد و حسلین در کنار 
 بله زبلان بیایلد. پیامبلر  هفلت تکبیلر گفلت تلا حسلین  او بلود. پیامبلر
ِ َکاَن  هفتمیلن تکبیلر را کله گفت، حسلین  آن را تکرار کلرد. »إِنَّ َرُسلوَل اهللَّ
 َفلَلْم یُِحِر الُْحَسلْیُن  لاَلِه َو إِلَلی َجانِِبلِه الُْحَسلْیُن بُْن َعلِلیٍّ َفَکبََّر َرُسلوُل اهللَّ فِلی الصَّ
 یَُکبِّلُر َو یَُعالِلُج الُْحَسلْیُن التَّْکِبیلَر َو لَلْم یُِحلْر َحتَّلی  التَّْکِبیلَر َو لَلْم یَلَزْل َرُسلوُل اهللَّ
لابَِعِه.« )علل الشلرایع، ج 2، ص  أَْکَملَل َسلْبَع تَْکِبیلَراٍت َفَأَحاَر الُْحَسلْیُن التَّْکِبیَر فِی السَّ

)331

2.«رفت«و«آمد«هدفمند«کودکان«به«مسجد
دیگلر گزارشلات تاریخلی و روایلی نشلان ملی دهد کله در دورانلی از سلنین کودکی، 
رفلت و آملد کلودکان به مسلجد بسلیار هدفمند و با تدبیلر ویژه انجام پذیرفته اسلت. 
املام حسلن در سلن هفلت سلالگی در مجلس پیامبلر حاضر می شلد و قرآن 
را ملی شلنید و حفلظ ملی کلرد. آنگاه نزد ملادرش می آملد و آنچه را کله حفظ کرده 
بلود بیلان ملی کلرد. هلر وقت املام علی نلزد حضلرت فاطمله س می آملد آیات 
قلرآن را از آن بانلو ملی شلنید. امیلر المؤمنیلن می فرمود: یلا فاطمله! این مطلب 

را از کجلا می گوئلی؟ می فرمود: پسلرت حسلن برایلم گفته.
ِ َو ُهَو ابُْن َسلْبِع ِسلِنیَن     َکاَن یَْحُضُر َمْجلَِس َرُسلوِل اهللَّ »أَنَّ الَْحَسلنَ بْلَن َعلِلیٍّ
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   َفَیْسلَمُع الَْوْحلَی َفَیْحَفُظلُه َفَیْأتِلی أُمَّلُه َفُیلِْقلی إِلَْیَهلا َملا َحِفَظلُه ُکلََّملا َدَخلَل َعلِیٌّ
َوَجلَد ِعْنَدَهلا ِعلْملاً بِالتَّْنِزیِل َفَیْسلَألَُها َعْن َذلَِک َفَقالَلْت ِمْن َولَِدَك الَْحَسلِن.« )المناقب، 

ج 4، ص 7(

3.«پاسخ«به«دو«اشکال«
ممکلن اسلت گفتله شلود بردن حسلنین به مسلجد بله دلیلل مقام عصملت آنها 
بلوده و ایلن مسلئله نمی توانلد دلیللی بلر رجحلان آوردن دیگلر کلودکان بله مسلجد 
باشلد. املا پاسلخ ایلن اسلت کله ایلن عملل را پیامبلر خلدا  کله بله تعبیلر قرآن 
اسلوه نیکلو برای مردم اسلت، بارهلا و بارها در پیلش روی مردم انجلام داده و هیچگاه 
خلود را تافتله جلدا بافتله معرفی نکرده و همیشله هماننلد دیگران عمل کرده اسلت. 
بنابرایلن پیامبلر  بلا عملل خلود حکلم جلواز آوردن کودکان بله مسلجد را صادر 

کرده اسلت.
ممکلن اسلت گفته شلود کله برخی از ایلن روایات از منابلع اهل تسلنن و برخی دیگر 

که از منابع شلیعی نقل شلده، دچار ضعف سلندی اسلت. 
املا پاسلخ ایلن اسلت کله اوالً کثلرت ایلن گزارشلات که تنهلا به بخشلی از آن اشلاره 
شلد، ملا را بله ایلن اطمینان می رسلاند که رفلت و آمد کلودکان به مسلجد در دوران 
پیامبلر املری علادی بلوده و نهیلی در کار نبوده اسلت. ثانیلاً اکثر ایلن روایات در 
کتلب معتبلر و گاه بلا سلند صحیلح نقل شلده اند. هماننلد روایلت اول )کوتلاه کردن 
نملاز بله دلیلل گریه کلودك( کله در کتاب شلریف کافی و با سلند صحیح نقل شلده 

ست. ا
ثالثلاً اگلر ایلن روایلات تنهلا در منابلع کلم اعتبار شلیعی و با سلند ضعیف نقل شلده 
بلود، احتملال جعلل از سلوی غالیان، متصور بلود. اما بسلیاری از این نقل هلا در کتب 
روایلی و تاریخلی اهل تسلنن نقل شلده که هیلچ انگیزه ای بلرای جعلل در میان آنها 

متصور نیسلت.
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4ـ««تعارض«میان«سیره«ی«پیامبر««با«روایت«نهی
بایلد توجله داشلت کله حوادثی کله در قاللب گزارشلات و روایلات تاریخی نقل شلد، 
در سلنین مختلفلی رخ داده اسلت. برخلی از این رخدادهلا مربوط به زمانی اسلت که 
کلودك هنلوز بله زبان نیامده و حدوداً دو یا سله سلاله اسلت. برخی مربلوط به زمانی 
از دوران کودکلی اسلت کله سلوار شلدن بلر دوش پلدر بزرگ بلرای کلودك جذابیت 
دارد و احتملاال سلن کلودك، حداکثلر چهلار یلا پنلج سلاله اسلت. برخلی از حلوادث 
حاکلی از آن اسلت کله کلودك بله آراملی کنلار پیامبلر نشسلته و از بازیگوشلی 
 کودکانله خبلر چندانلی نیسلت و یلا اینکله کودك با اشلتیاق بله سلخنان پیامبر
گلوش داده و پلس از حفلظ، آن مطاللب را بلرای ملادر بیلان ملی کند. این ملوارد هم 

ملی توانلد برای سلن شلش یا هفت سلالگی باشلد.

4-1.«تعــارض«جــدی«میــان«دو«دســته«از«روایــات«و«ترجیــح«روایــات«ســیره«بــر«روایــت«
کراهــت

بلا ایلن مقدمله بایلد گفت کله ظاهراً میلان سلیره معصوم بلا روایت کراهلت، تعارضی 
جلدی وجلود دارد. چراکله هیلچ یلک از ملالك هلای پیش گفتله در روایلت نهی، در 

سلیره معصوم رعایت نشلده اسلت. 
بله بیلان دیگلر هلر یلک از ملالك هایی کله در بلاب روایلت نهلی گفته شلد، مربوط 
بله سلن خاصلی از کلودکان اسلت کله ممکلن اسلت در گروهلی از آنها ظهلور و بروز 
داشلته باشلد. املا در سلیره معصلوم، آوردن کلودکان در تمامی سلنین وجلود دارد و 

هیلچ محدودیتلی در آن مشلاهده نمی شلود.
بلرای نمونله یکلی از ملالك هایلی کله در بخلش پیشلین گفتله شلد، »حفلظ حریم 
طهلارت مسلجد« بود که بیشلترین احتملال آن در ملورد نوزادان و کودکان کم سلن 
و سلال اسلت. املا همانطور که گفته شلد، پیامبلر نه تنهلا از آوردن چنین کودکی 

نهلی نکلرده بلکله بلا ترحم نسلبت به آنهلا، نملاز را زودتر به پایان رسلانده اسلت.
یکلی دیگلر از ملالك هلای پیلش گفتله مزاحملت بلرای عبلادت نمازگزاران بلود که 
 معملوالً در سلن و سلال کمتلر از پنج یا شلش سلال صورت ملی گیرد. املا پیامبر
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نله تنهلا در برابلر مزاحمت هلای معملول کودکانله، موضلع نگرفتله بلکله ترحلم و 
خویشلتنداری در برابلر آن را سلزاوار دانسلته اسلت. مزاحملت هایلی کله گاه از حال 
علادی هلم خلارج شلده و نماز جماعت و یا سلخنرانی را تحت الشلعاع خلود قرار داده 

ست. ا
بنابرایلن بله نظلر می رسلد که میلان روایات سلیره و روایلت کراهلت، تعارضی جدی 
وجلود دارد کله بله راحتلی قابلل انحالل نیسلت. پس باید یک گلروه از ایلن روایات را 

بلر دیگلری ترجیلج داد و گلروه دیگلر را به ناچار کنلار نهاد. 
املا در اینکله کلدام گلروه را بلر دیگری ترجیح بدهیم روشلن اسلت که: انبلوه روایات 
سلیره، قلدرت آن را دارد کله دو روایلت ضعیلف السلند نهلی را کنلار بزنلد و خلود بر 

مسلند بنشیند.

4-2.«وجه«جمع«میان«روایات«در«صورت«عدم«پذیرش«رجحان«روایات«سیره
البتله بایلد توجله داشلت کله دو روایت کراهلت اگرچه ضعیف السلند هسلتند اما جابر 
ضعلف خلود را کله عملل فقهای پیشلین به آن باشلد، هملراه خلود دارند. با ایلن وجود 
اگلر اصلرار بلر یافتلن وجله جمع هلم باشلد، باید گفت کله اصل اوللی در ایلن موضوع، 
اسلتحباب و یلا اباحله آوردن کلودکان بله مسلجد اسلت. مگلر آنکه کلودك رفتلار آزار 
دهنلده ای داشلته باشلد و آداب مسلجد و طهلارت آن را آنچنلان تحلت الشلعاع قلرار 
دهلد کله باعلث هتلک حرملت مسلجد گلردد. در چنیلن شلرایطی آوردن کلودك بله 
مسلجد کراهلت خواهد داشلت. البتله رفتار پیامبر نشلان می دهد کله احراز چنین 
مسلئله ای بسلیار دشلوار اسلت و به راحتی بلا یک مزاحمت سلاده نمی تلوان کودکی را 
از آملدن به مسلجد محروم کرد. ظاهر این گزارشلات حاکی از آن اسلت کله نمازگزاران 
بایلد سلعه صلدر بیشلتری داشلته باشلند و رفتارهلای کودکانله بچله هلای مسلجد را 
مزاحمتلی جلدی بله حسلاب نیاورنلد. چنانکه پیامبلر به عنلوان امام جماعلت و یا 
سلخنران، بلاال رفتلن کلودکان از دوش خلود را در حین نملاز و سلخنرانی، مزاحمت به 
حسلاب نملی آورده و نله تنهلا از آمدن کودك به مسلجد پرهیز نمی کرده، بلکله با ادامه 

سلخنرانی و نملاز، چنیلن رفتارهایی را عادی انگاشلته اسلت.
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5.«راهکارهای«پیشنهادی«برای«بر«طرف«نمودن«کراهت«احتمالی
در صورتلی کله اولویت روایات سلیره نسلبت به روایلت کراهت را نپذیریلم و به دنبال 
وجله جملع میلان اخبلار باشلیم بایلد آوردن گروهلی از کلودکان را به مسلجد مکروه 
بدانیلم. املا بلا ایلن حلال می توان بلا برطلرف نملودن نگرانی هلای موجلود در روایت 
کراهلت از ایلن مانلع نیلز عبلور کلرد. برخلی از آموزه هلای دینی هلم موید ایلن نکته 
اسلت کله بله جلای پرهیز از ورود کودکان به مسلجد بایلد به فکر راه چلاره و بر طرف 

نملودن ملالك هلای مانعیت بلود. جابلر می گوید:
اَلِه الَْمْکُتوبَلِه َقاَل اَل  ْبَیلاِن إَِذا َصفُّوا فِلی الصَّ »َعلْن أَبِلی َجْعَفلٍر  َقاَل: َسلَألُْتُه َعِن الصِّ
ُقلوا بَْیَنُهلْم؛ از امام باقلر در مورد کودکانلی که در نماز  لاَلِه َو َفرِّ ُروُهلْم َعلِن الصَّ تَُؤخِّ
واجلب شلرکت می کننلد، سلؤال کلردم. حضلرت فرمودنلد: آنلان را در قسلمت عقب 
صفلوف قلرار ندهیلد. بلکله آنلان را در میلان بزرگسلاالن پراکنلده سلازید.« )تهذیب 

األحلکام، ج  2، ص 380(
بنابرایلن حتلی اگلر کراهت مذکلور را بپذیریم می توان بلا رفع موانع موجلود و یافتن 
چلاره ای مناسلب، مسلجد را بلرای حضور تمامی کلودکان مهیا کلرد و موضوع کراهت 
را از اسلاس برطلرف نماییلم. بله بیلان دیگر حتلی اگر حکم بلر جای خود باقی باشلد 

ملی تلوان بلا برطرف کلردن موضوع، از قلرار گرفتن در حکم خارج شلد.
یکلی از ملالك هلای کراهلت »حفظ حریلم طهارت مسلجد« بلود. املا همان طور که 
گفتله شلد در دوره کنونلی زندگلی بشلری تقریبلاً چنیلن مسلئله ای نگلران کننلده 
نیسلت. زیلرا لباس هلای پیلش دارنلده کنونلی، نگرانلی نجاسلت مسلجد را بلرای 

کودکانلی کله چنیلن احتماللی بلرای آنهلا متصلور هسلت، بلر طلرف ملی کند.
املا نگرانلی دیگلر »حفلظ حریم عبادی مسلجد« بلود. به جلز والدین که خلود مأمور 
حفلظ و نگهلداری کلودکان در محیلط مسلجد هسلتند ملی تلوان سله راهلکار دیگر 

بلرای این مسلئله در نظلر گرفت.
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5-1.«مدیریت«و«آموزش«کودکان«در«قالب«فعالیت«های«فرهنگی«
اول اینکله معملوالً مسلاجد، فعالیلت هلای گوناگلون فرهنگلی ل دینلی بلرای سلنین 
مختللف کلودکان و نوجوانلان دارنلد کله همیلن مسلئله ملی توانلد در سلازماندهی 
کلودکان در محیلط مسلجد تأثیر گذار باشلد. این فعالیلت های جانبی اگلر به صورت 
صحیلح انجلام شلود از کلودك پلر جنلب و جلوش، یلک مسلجدی فعلال و متدیلن 
می سلازد. گذشلته از اینکله آموزش کلودکان برای حضلور در محیط مسلجد و تربیت 
آنهلا بلرای پشلتیبانی فعالیلت های عبادی مسلجد نیلز در همین قالب میسلر خواهد 

. د بو

5-2.«قرار«دادن«مسئول«نظم«کودکان«در«مسجد
دوم اینکله بله صلورت مجلزا نیلز ملی تلوان فلردی خلوش سلیما، خلوش صحبلت و 
خلوش برخلورد را مسلئول نظلم کلودکان در مسلجد قلرار داد تلا در صلورت برهلم 

ریختلن نظلم مسلجد، مدیریلت کلودکان را بلر عهلده بگیلرد.

5-3.«فراهم«آوردن«اتاق«بازی«برای«کودکان«کوچکتر
سلوم اینکله بلرای علده ای از کلودکان آن هم در سلنینی خاص که در داخل مسلجد 
راهلکاری بلرای نگهلداری آنهلا موجود نیسلت، می تلوان اتاقی مخصلوص فراهم کرد 
تلا در آنجلا بله بلازی و شلادمانی خود مشلغول باشلند. البته بله نظر می رسلد که این 
اتلاق بایلد در نزدیلک تریلن ملکان ممکلن به صحن اصلی مسلجد قرار داشلته باشلد 
تلا هلم والدیلن، نگلران کلودك خلود نباشلند و هم کلودك، حلّس حضور در مسلجد 
را فراملوش نکنلد. بایلد مراقلب بلود فراهم آوردن چنیلن محیطی کلودك را از محیط 
اصللی مسلجد دور نکنلد و او را بله بهانله بلازی بله طلور دائلم از عبلادت دور نسلازد. 
بنابرایلن چنیلن مکانلی باید برای کودکان کم سلن و سلال باشلد و اگر بلرای کودکان 
بلا سلنین باالتلر هلم برنامله ای تنظیم ملی شلود، نبایلد در هنگامه نماز و مراسلمات 
اصللی مسلجد انجلام گیلرد. پس بلرای کلودکان بزرگتلر می تلوان محیط را سلاعتی 
پیلش یلا پلس از نملاز جماعت فراهلم کرد و بله همین بهانله آنها را با محیلط عبادی 
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و نظلم مخصوص آن نیز آشلنا سلاخت.
6.«بررسی«دیگر«آموزه«های«دینی«مرتبط«با«موضوع

دسلتیابی بله دیلدگاه اصللی شلارع در یلک موضلوع و یا به دسلت آوردن ملراد جّدی 
متکللم در یلک فلرع فقهلی، کاری دشلوار اسلت کله بایلد بلا بررسلی همله جانبه آن 
موضلوع، صلورت پذیلرد. بلرای بله دسلت آوردن تصویلری تمام نملا از دیدگاه شلارع 
در یلک موضلوع، نملی تلوان به صلورت جزیلره ای عمل کلرد و تنها به سلراغ روایات 
آن بلاب رفلت و دیگلر آملوزه هلای دینلی مرتبلط بلا موضلوع را بله حلال خلود رهلا 
کلرد. بنابرایلن، بله جلز بررسلی روایاتلی کله به صورت مسلتقیم بلا موضلوع بحث در 
ارتباط انلد، بایلد تعالیلم و آملوزه هلای دیگلر را نیلز در نظلر داشلت و از روح حاکم بر 

مبانلی دینی هلم غافلل نماند.

6-1.«مسجد«تأمین«کننده«وظایف«والدین«در«برابر«فرزندان
در ملورد موضلوع مذکلور نیلز بلا اینکله تا بله اینجا تقریبلاً به مطللوب رسلیده ایم اما 

توجله بله دیگر آملوزه هلای دینی بلر اتقان تحلیلل ما خواهلد افزود.
از آیلات و روایلات فراوانلی کله پیراملون مسلئله خانلواده و تربیت فرزند در دسلت ما 
اسلت، چنیلن بلر می آید کله والدین نسلبت به فرزندان خلود وظایف متعلددی دارند 

که برخلی از آنهلا عبارتند از:
1ل تربیت فرزند؛

2ل آموزش مسائل مورد نیاز فرزندان؛ 
3ل آموزش مسائل دینی به فرزندان؛

4ل مراقبت فرزندان در برابر انحرافات اعتقادی؛
5ل تمرین دادن کودکان به عبادت پیش از دوران تکلیف؛

6ل قرآن آموزی به فرزندان از سنین کودکی؛
7ل یافتن محیطی مناسب برای فعالیت های مختلف علمی، فرهنگی، تفریحی و ...

اینهلا تنهلا بخشلی از وظایلف والدیلن و جامعه در قبال کلودکان و نوجوانان مسللمان 
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اسلت کله بله صراحلت در آیلات و روایلات متعلدد مطلرح گردیلده اسلت. املا جالب 
اسلت کله بدانیلم امیر مؤمنان عللی  مسلجد را داروی تربیتی تماملی این دغدغه 
هلا معرفلی کلرده و ایلن پایلگاه دینلی را پاسلخگوی اکثلر نیازهلای معنلوی و دینی 

مسللمانان دانسلته است.
شلیخ صلدوق در روایتلی صحیح السلند از امیرمؤمنلان علی  چنیلن نقل می کند 

کله حضرت بارهلا )کان یقول( ملی فرمودند:
ِ، أَْو ِعلْملاً  »َملِن اْخَتلَلَف إِلَلی الَْمَسلاِجِد أََصلاَب إِْحلَدی الثََّملاِن: أَخلاً ُمْسلَتَفاداً فِلی اهللَّ
ُه َعْن َرًدی، أَْو یَْسلَمُع َکلَِمًه  ُمْسلَتْظَرفاً، أَْو آیَلًه ُمْحَکَملًه، أَْو َرْحَمًه ُمْنَتَظلَرًه، أَْو َکلَِمًه تَُردُّ
ُّلُه َعلَلی ُهلًدی، أَْو یَْتلُرُك َذنْبلاً َخْشلَیًه، أَْو َحَیاًء؛ هر کسلی که به مسلجدها )پی در  تَُدل
پلی( رفلت و آملد داشلته باشلد یکلی از ایلن هشلت )موهبلت( بله او می رسلد: برادر 
مؤمنلی کله در راه خلدا بله او فایلده رسلاند، یا دانشلی ارزشلمند و تلازه، یلا )دلیل و( 
نشلانه ای محکلم و اسلتوار، یلا رحمتلی کله از حضلرت حق انتظار داشلته )بله او می 
رسلد(، یلا سلخن حکملت آمیلزی کله او را از کارهای پسلت و نکوهیلده بلاز دارد، یا 
سلخن هدایلت گلری کله او را بله کارهلای خیلر راهنمائلی کند، ملی شلنود، یا ترك 
گنلاه از بیلم الهلی و یلا ترك گنلاه به خاطلر حیا و شلرم.« )الخصلال، ج  2، ص 409(
بنابرایلن مسلجد بهتریلن محیطی اسلت که ملی تواند دغدغله های گوناگلون والدین 
در ملورد فرزندانشلان را لبلاس عملل بپوشلاند و تربیتلی شایسلته را بلر پایله مباحث 

دینلی بلرای آنها فراهلم کند. 

6-2.«خطر«محیط«های«رویاروی«مسجد«و«وجوب«ارتباط«کودکان«با«مسجد
روشلن اسلت کله والدیلن هر چقلدر هم کله معتقد باشلند، اگلر درهای مسلجد را به 
روی کودکانشلان بسلته ببیننلد، باالجبلار زیلور زندگی خلود را به محیطلی دیگر می 
فرسلتند. محیط هایلی کله گاه ممکلن اسلت هم علرض مسلجد قلرار گرفتله و مدعی 

تربیلت دینی هم باشلند. 
ایلن نکتله پراهمیلت در نگاهلی کالن و عمیق تلر محیط هایلی همچلون خانقلاه و 
عبادتکده هلای انحرافلی را بله ملا نشلان ملی دهد کله در عرض مسلجد املا رویاروی 
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آن، جوانلان مؤملن را بله انحلراف و کلژی می کشلاند. 
مسللماً غفللت ملا از کلودکان، حداقلل در دوران کنونلی پیاملدی جلز خسلارت و از 

دسلت دادن دل هلای پلاك آنهلا نخواهلد داشلت.

6-3.«حکم«ثانوی«در«مسئله،«در«صورت«پایبندی«به«کراهت
بنابرایلن حتلی اگلر وجلوب یلا اسلتحباب آوردن کلودکان به مسلجد را از گزارشلات 
سلیره و روایلات مذکلور دریافلت نکنیم، باید به تناسلب شلرایط کنونی بله آن پایبند 
باشلیم. بله بیلان دیگلر بر فلرض آنکله حکم اوللی بلرای آوردن کلودکان به مسلجد، 
کراهلت باشلد، اما هجمه سلنگین فرهنگی دشلمن علیه کلودکان و جوانان مسللمان 
در دوران کنونلی، حکملی ثانویله ایجلاد ملی کند که جلز بردن کودکان به مسلجد ما 

را بله وظیفله دینیملان منتهلی نخواهد کرد. 
فراملوش نکنیلم کله تجربه پیلروزی انقالب شلکوهمند اسلالمی هم ضلرورت تربیت 
ریشله ای جامعله را از دوران کودکلی بله ما گوشلزد می کند. چراکه دریای خروشلان 
انقلالب، بلدون جوانلان انقالبی که از رودخانه های مواج مسلاجد سلر بلرآورده بودند، 

بله هیچ وجله پدیدار نمی شلد.
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نتیجه«گیری««
1ل در شلش کتلاب حدیثلی شلیعه دو روایلت هلم مضملون آمده اسلت کله در آن از 

آوردن کلودکان بله مسلجد نهی شلده اسلت.
2ل بررسلی سلندی نشلان ملی دهلد که هلر دو روایلت ضعیف السلند هسلتند. اما بنا 

بلر قاعلده تسلامح در ادلّه سلنن می توان از ضعف سلندی آن چشلم پوشلید.
3ل بلا توجله بله قرائن، می تلوان گفت کله مقصود روایلت، تنها کلودکان غیر ممیزی 

اسلت که در مسلجد قابل اعتماد نیسلتند.
4ل اعتملاد بله کلودك به تناسلب احلکام مسلجد تعریف می شلود کله در دو موضوع 

»رعایلت طهلارت« و »حفلظ حریم عبادی مسلجد« خلود را نشلان خواهد داد.
5ل املروزه بلا وجلود لبلاس هلای پیلش گیرنلده، احتملال نجاسلت مسلجد در اکثلر 
کلودکان وجلود نلدارد. بنابرایلن در دوران کنونلی تنهلا مسلئله »حفظ حریلم عبادی 

مسلجد« ملی توانلد مصلداق کراهلت آوردن کلودکان به مسلجد باشلد.
6ل در سلیره پیامبلر و اهلل بیلت، هیچ گزارشلی مبنی بلر نهی آنهلا از آوردن 

کلودکان به مسلجد وجلود ندارد.
7ل رفتلار پیامبلر در مواجهله بلا کسلانی که کودکان خلود را به مسلجد آورده اند، 

حداقلل حاکلی از نوعلی اجازه و یا رضایت اسلت. 
8ل پیلش قدم شلدن پیامبلر در آوردن نوادگان و کودکان خود به مسلجد و کثرت 
چنیلن رفتلاری از سلوی ایشلان، اگر نگوییم نشلانگر حسلن انجام چنین کاری اسلت 
و دالللت بلر وجلوب یلا اسلتحباب آن دارد، قطعاً نشلان دهنده مباح بلودن آن خواهد 

بود.
9ل آوردن کلودکان بله مسلجد کله توسلط پیامبلر ص انجام شلده در سلنین مختلف 
کلودکان بلوده اسلت. بنابرایلن جلای وجله جمعلی میلان ایلن دسلته از گزارشلات با 
روایلت نهلی باقلی نمی مانلد. بنابراین حکم به اسلتحباب یلا اباحه آوردن کلودکان به 

مسلجد بلر کراهت ترجیلح دارد.
10ل اگلر اصلرار بلر یافتلن وجله جمع میان ایلن دو دسلته از روایات باشلد، باید گفت 
کله اصلل اوللی، اسلتحباب و یلا اباحله آوردن کلودکان بله مسلجد اسلت و حکلم به 
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کراهلت مربلوط به کودکانی اسلت کله حرمت »طهلارت« و »روح عبادی مسلجد« را 
نمی کنند. حفلظ 

11ل از سلیره پیامبلر  بلر ملی آید کله آن حضلرت، رفتارهای معملول و مزاحمت 
هلای علادی کلودکان را مزاحمتلی جلدی برای حریم مسلجد به حسلاب نملی آورده 
و گویلا بلا عملل خویلش دیگلران را به سلعه صدر بیشلتر واداشلته اسلت. پلس با هر 

مزاحمتلی نملی توان حکلم به کراهلت کرد.
12ل حتلی در صلورت پذیلرش روایلت کراهلت نیلز ملی تلوان راهکارهایلی بلرای بر 
طلرف کلردن ایلن مانع ارائله داد. آملوزش کلودکان در قاللب فعالیت هلای فرهنگی، 
قلرار دادن مسلئول نظلم کودکان در مسلجد و فراهلم آوردن اتاق بازی بلرای کودکان 
کوچکتلر ملی توانلد راهلکاری بلرای »حفلظ حریم عبلادی مسلجد« باشلد و موضوع 

کراهلت را از اسلاس حلل کند.
13ل بررسلی دیگلر آملوزه های دینی نشلان ملی دهد کله والدین وظایلف فراوانی در 
قبلال فرزنلدان خلود دارنلد کله مسلجد ملی توانلد بهتریلن محیط بلرای تأمیلن این 

وظایف باشلد.
14ل هجمله گسلترده فرهنگی از سلوی دشلمن به سلمت کلودکان مسللمان و خطر 
محیط هلای هلم علرض مسلجد ما را بلر آن ملی دارد تلا آوردن کودکان به مسلجد را 
الزم بدانیلم. بنابرایلن حتلی اگر به حکم اولی آوردن کودکان به مسلجد مکروه باشلد، 
بله حکلم ثانلوی و در شلرایط کنونی جامعه حکم بله لزوم یا اسلتحباب و اباحه آوردن 

آنهلا به مسلجد خواهد شلد.
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منابع«««
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ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر، 1414ق. «
احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی تا. «
احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بی تا. «
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بحرانللی، یوسللف بللن احمللد بللن ابراهیللم ، الحدائللق الناضللره فللی أحللکام العتللره الطاهللره، قللم، دفتللر  «

انتشللارات اسللالمی، 1405ق.
حلّللی، ابللن ادریللس، محمللد بللن منصللور بللن احمللد، السللرائر الحللاوی لتحریللر الفتللاوی ، قللم، دفتللر  «
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حلللی، عالملله حسللن بللن یوسللف بللن مطهللر اسللدی ، إرشللاد األذهللان إلللی أحللکام اإلیمللان ، قللم، دفتللر  «

انتشللارات اسللالمی، 1410ق .
»  ، حلللی، عالملله حسللن بللن یوسللف بللن مطهللر اسللدی ، تذکللره الفقهللاء، قللم، مؤسسلله آل البیللت

1419ق.
حلللی، عالملله حسللن بللن یوسللف بللن مطهللر اسللدی ، مختلللف الشللیعه فللی أحللکام الشللریعه، قللم، دفتللر  «

انتشارات اسللالمی، 1413ق .
حلللی، عالملله حسللن بللن یوسللف بللن مطهللر اسللدی ، منتهللی المطلللب فللی تحقیللق المذهللب ، مشللهد،  «

مجمللع البحللوث اإلسللالمیه، 1412ق.
حلّللی، محقللق نجللم الدیللن جعفللر بللن حسللن ، المختصللر النافللع فللی فقلله اإلمامیلله، قللم، مؤسسلله  «

المطبوعللات الدینیلله، 1418ق.
حلّللی، محقللق نجللم الدیللن جعفللر بللن حسللن ، المعتبللر فللی شللرح المختصللر، قللم، مؤسسلله سللید  «

الشللهداء علیلله السللالم ، 1407ق.
حلّللی، محقللق نجللم الدیللن جعفللر بللن حسللن ، شللرائع اإلسللالم فللی مسللائل الحللالل و الحللرام ، قللم،  «

مؤسسلله اسللماعیلیان، 1408ق.
خمینللی، سللید روح اهللَّ موسللوی ، توضیللح المسللائل مراجللع، چللاپ هشللتم، قللم، دفتللر انتشللارات  «

اسللالمی، 1424ق. 
راغب أصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، 1412ق. «
سبزواری، محقق محمد باقر بن محمد مؤمن ، کفایه األحکام ، بی تا. «
شهید اول، محمد بن مکی عاملی، البیان ، قم، محقق ، 1412ق. «
شللهید اول، محمللد بللن مکللی عاملللی ، الللدروس الشللرعیه فللی فقلله اإلمامیلله، قللم، دفتللر انتشللارات  «

اسللالمی، 1417ق.
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شهید اول، محمد بن مکی عاملی، النفلیه، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، 1408ق. «
شللهید اول، محمللد بللن مکللی عاملللی، ذکللری الشللیعه فللی أحللکام الشللریعه، ، قللم، مؤسسلله آل  «

. البیللت
شللهید ثانللی، زیللن الدیللن بللن علللی بللن احمللد عاملللی، الروضلله البهیلله فللی شللرح اللمعلله الدمشللقیه،  «

کتابفروشللی داوری ، 1410ق.
شللهید ثانللی، زیللن الدیللن بللن علللی بللن احمللد عاملللی ، مسللالک األفهللام إلللی تنقیللح شللرائع اإلسللالم ،  «

قللم، مؤسسلله المعللارف اإلسللالمیه، 1413ق.
طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن ، الخالف ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1407ق. «
طوسللی، ابللو جعفللر محمللد بللن حسللن ، المبسللوط فللی فقلله اإلمامیلله، تهللران، المکتبلله المرتضویلله  «

إلحیللاء اآلثللار الجعفریلله، 1387ق.
طوسللی، ابللو جعفللر محمللد بللن حسللن ، النهایلله فللی مجللرد الفقلله و الفتللاوی ، بیللروت، دار الکتللاب  «

العربللی ، 1400ق.
طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب األحکام، تهران، دار الکتب اإلسالمیه، 1407ق. «
عاملللی، جللواد بللن محمللد حسللینی، مفتللاح الکراملله فللی شللرح قواعللد العاّلملله، قللم، دفتللر انتشللارات  «

اسللالمی، 1419ق. 
عاملللی، صاحللب مللدارك، محمللد بللن علللی موسللوی ، مللدارك األحللکام فللی شللرح عبللادات شللرائع  «

اإلسللالم ، بیللروت، مؤسسلله آل البیللت، 1411ق.
فاضللل هنللدی، محمللد بللن حسللن بللن محمللد اصفهانللی ، کشللف اللثللام و اإلبهللام عللن قواعللد األحللکام ،  «

قللم، دفتللر انتشللارات اسللالمی، 1416ق.
فراهیدی، خلیل بن أحمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، 1409ق. «
فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع ، قم، کتابخانه آیت اهلل مرعشی.  «
کرکللی، محقللق ثانللی، علللی بللن حسللین عاملللی ، جامللع المقاصللد فللی شللرح القواعللد، قللم، مؤسسلله آل  «

البیللت، 1414ق.
کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دار الکتب اإلسالمیه، 1407ق. «
مجلسللی اول، محمللد تقللی بللن مقصللود علللی اصفهانللی ، روضلله المتقیللن فللی شللرح مللن ال یحضللره  «

الفقیلله ، قللم، مؤسسلله فرهنگللی اسللالمی کوشللانبور، 1406ق.
مجلسللی، محمللد باقللر بللن محمللد تقللی، بحللار األنللوار الجامعلله لللدرر أخبللار األئملله األطهللار، بیللروت،  «

دار إحیللاء التللراث العربللی، 1403ق.
محمد بن عیسی ترمذی، سنن ترمذی، بیروت، دارالفکر، 1403ق. «
مقللدس اردبیلللی، احمللد بللن محمللد، مجمللع الفائللده و البرهللان فللی شللرح إرشللاد األذهللان ، قللم، دفتللر  «

انتشللارات اسللالمی، 1403ق.
نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم، مؤسسه انتشارات اسالمی، 1365 ش. «
نسائی، احمد بن شعیب، سنن نسائی، بیروت، دارالفکر، 1348ق. «
هاللی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس الهاللی، قم، الهادی، 1405ق. «
یللزدی، سللید محمللد کاظللم بللن عبللد العظیللم طباطبائللی ، العللروه الوثقللی ، بیللروت، مؤسسلله األعلمللی  «

للمطبوعللات ، 1409ق.
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بررسی«جاذبه«ی«رفتاری«اهالی«مسجد«در«جذب«و«حفظ«کودکان«و«
نوجوانان

ابراهیم«نعیمی1«

چکیده
 هلدف از نلگارش ایلن مقالله بررسلی جاذبله رفتاری اهالی مسلجد در جلذب و حفظ 
نوجوانلان اسلت. روش تحقیلق به صلورت کتابخانله ای، هملراه بلا حضلور میدانلی در 
تعلدادی از مسلاجد و مصاحبله بلا اعضلای هیئلت امنلا و تعلدادی از نوجوانلان، برای 

کسلب اطالعلات عینی اسلت.
 مسلجد در شلرایطی می توانلد نقلش خطیر پرورش و انسان سلازی خلود را در تربیت 
دینلی، اخالقلی، فرهنگلی، اجتماعلی، سیاسلی، اقتصلادی و حّتلی نظامی ایفلا نماید 
کله بتوانلد به عنلوان یلک سیسلتم فّعلال و پویلا در جامعله حضلور زنلده ای داشلته 

1  . استادیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی. 

email:nueimi@atu.ac.ir
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باشلد و ایلن زنده بلودن بلا حضلور کلودکان، نوجوانلان و جوانلان، اثربخشلی فکلری، 
شلناختی و رفتلاری خلود را در عمل نشلان دهلد. مجموعله عوامل ده گانله ای در این 
خصلوص مؤثرنلد کله از بیلن عواملل یلاد شلده، عواملل مؤثلر در جاذبه هلای رفتاری 
اهاللی مسلجد ملورد بررسلی و تبیین قلرار گرفلت. ابتدا به بررسلی ابعلاد و مختصات 
موردنظلر از نوجلوان پرداختله شلد و ویژگی هایلی کله فلرد در ایلن دوره دارد بیلان 
گردیلد، به خصلوص بله شلرح و بسلط اجماللی نیازهلای اساسلی نوجلوان پرداختله 
شلد، تلا بلا عللم بله ایلن نیازهلا بتلوان تحلیلل روان شلناختی دقیق تلری از عواملل 
مؤثلر در جلذب نوجوانلان در مسلجد ارائله داد. سلپس بله تبییلن دقیق تلر اعتملاد، 
راه کارهلای ایجلاد آن، مسلئولیت و نحلوه مسئولیت سلپاری بله نوجوانلان و نیلز بله 
صلورت میدانلی عللل علدم اعتماد هیئت امنای مسلاجد بله نوجوانان بررسلی گردید. 
نتایلج حاصلل از ایلن تحقیلق ارائله راهکارهایی بلرای ایجلاد جاذبه رفتلاری در اهالی 
مسلجد )روحانلی، هیئلت امنا و سلایر مسلجدی های فّعلال و مؤثر( ارائه اصلول تعامل 
صحیلح بلا نوجوانلان و مسئولیت سلپاری بله نوجوانان بلود. همچنین اهالی مسلجد با 
عنایلت بله نیازهلای اساسلی نوجوانلان و تالش در جهلت ارضای آن نیازهلا در محیط 

سلالم املکان جلذب حداکثلری نوجوانان بله مسلاجد را دارند. 

کلیدواژه«ها:«
مسجد، نوجوان، اعتماد، مسئولیت، ارتباط، تعامل.
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مقدمه«««
 مسلجد یلک نظلام اجتماعلی بلر مبنلای اعتقلاد اسلت کله ویژگی هلای خلاص خود 
را دارد. ایلن نظلام اجتماعلی مجموعله ای از قواعلد و اصلول را ابلداع و بلرای اعضلای 
خویلش نقش هلای متنوعلی تعییلن می کنلد. هلر مسلجد دارای مرزهایی هسلت که 
چگونگلی سلازمان بندی و روابلط بین افلراد را در این سیسلتم تعیین می کنلد. مرزها 
عبلارت از مقرراتلی اسلت کله معّیلن می کنلد چله کسلی و چگونله جلزء ایلن زیلر 
منظومله اسلت. عملکلرد یا نقش مرز، حراسلت از عمل متمایزسلازی سیسلتم اسلت. 
 ایلن سیسلتم )مسلجد( به عنلوان اصلی تریلن پایگاه اسلالمی نقش مهملی در تربیت، 
آملوزش و ایجلاد نزدیکلی بیلن اعضلای خلود کله مسللمانان هسلتند، دارد. پایگاهی 
کله هملواره در روایلات از آن بله بزرگلی یادشلده اسلت. یکلی از رسلالت های پیامبلر 
اکلرم پلس از دریافلت وحلی الهلی و رسلانیدن آن بله ملردم، ایجلاد پایگاهلی به 
نلام مسلجد بلود تلا مکانلی بلرای عبلادت و ذکلر حق تعاللی و تشلکیل اجتماعلات 
اسلالمی و مردملی باشلد. بعلد از آن بلود کله مسللمین در صفوف وحدت بخلش نماز 
جماعلت کله در مسلاجد برگلزار می شلد، روح تربیلت و نشلاط را در جامعله به وضوح 
مشلاهده کردنلد. به طوری کله اینلک بعلد از گذشلت قرن هلای متملادی از پیدایلش 
اسلالم، مسلجد نه تنهلا اعتبلار و ارزش خلود را حفظ کلرده بلکه هملواره در برهه های 
مختللف زمانلی، نقلش مهملی در تحلّوالت اجتماعلی، سیاسلی و فرهنگلی داشلته 
اسلت. در کشلور ملا مخصوصلاً در دوران انقلالب و هشلت سلال دفاع مقدس، مسلجد 
مکانلی بلرای بسلیج نیروهلای مردملی، آملوزش، سلازمان دهی و پشلتیبانی نیروهای 
بسلیجی و مردملی بلوده، در ایلن میلان حضلور جوانان در کنار سلایر قشلرهای مردم 
دیلده می شلود. حضلور آنلان در نمازهلای جماعلت و تشلکیل حلقه هلای کمک هلای 
مردملی، بسلیج نیروهلای اعزامی به جنلگ، ایجاد رده های آموزشلی و اموری مشلابه، 
نقلش مؤثرتلری در رونلق مسلاجد داشلت، املا باگذشلت زملان و سلپری شلدن آن 
روزهلای سلخت، نه تنهلا کارکرد مسلجد در کشلور تفلاوت پیداکرده، بلکه بلا کمرنگ 
شلدن حضلور جوانلان در مسلاجد بله علّت هلای مختللف، رونلق روزهلای گذشلته را 
نلدارد. متأسلفانه در سلال های بعلد از جنلگ تحمیللی بله خاطلر سلهل انگاری، نبود 
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برنامه ریلزی صحیلح و بی اعتنایلی به این سلنگر اسلالمی، مسلجد در گرایش و جذب 
جوانلان ضعیلف عملل کلرده اسلت. املروزه بلا تغییلر نیازهلای نسلل جلوان و تحّول 
روحیلات آنهلا، نقلش بلارز مسلجد به عنلوان کانلون تربیلت دینلی جوانان به روشلنی 
مشلخص می گلردد. جوانلی کله املروزه در قرن بیسلت و یکم به سلر می بلرد، جوانی 
اسلت کله بلا بحلران معنویّلت و هویّلت دینلی و فرهنگلی روبلرو اسلت و بلا هجمله 
فرهنگلی بیگانلگان دسلت  و پنجله نلرم می کند. بلر همه ما الزم اسلت تا از پیشلرفت 
چنیلن ویلروس خطرناکلی جلوگیلری کنیلم. پلس از اینجاسلت که مسلجد می تواند 
بله روح پرسشلگر و کنجلکاو نوجلوان، پاسلخی درخور و متناسلب بلا نیازهایش بدهد 
و الگلوی شایسلته ای از دیلن و فرهنلگ ایرانی-اسلالمی بله او معرفلی کنلد. )دژبانلی 

)1389
 از طلرف دیگلر بلرای همه کسلانی کله به هلر نحلو در ارتباط بلا کلودکان و نوجوانان 
کار می کننلد، پاسلخ بله ایلن سلؤال مهم اسلت که چله رفتلاری را باید با نوجلوان در 
پیلش بگیرنلد کله ضمن جلذب نوجوان، شلرایط ادامه هملکاری مثبت وی را داشلته 
باشلند. بلرای دسلتیابی بله اصلول صحیح رفتلار بلا نوجوانان، ابتلدا نیازمند شلناخت 
علملی و دقیلق آنهلا هسلتیم. ایلن مرحلله خلود، کلیلد حلل بسلیاری از معضلالت 
دوران نوجوانلی اسلت. به عنلوان  مثلال بیشلتر افلراد بزرگسلال، تغییلر و تحلّوالت 
روحلی نوجلوان را املری غیرعلادی و نگران کننلده توصیلف می کنند و یلا حّتی اغلب 
والدیلن از منفی گرایلی فرزنلدان خلود رنلج می برنلد و آن را یک حادثه بلزرگ و صرفاً 
مرتبلط بلا خلود تلقلی می کننلد، حال آنکله بله اقتضلای سلّن بلوغ، بیشلتر ایلن امور 
طبیعلی و مرحلله ای گذرا و موقت اسلت. )شلرفی 1383( امام عللی در این زمینه 
َّملا َقللُب الَحلَدِث َکاللرِض الخالَیلِه ملا اُلقلَی فیها ِملن َشلْی ٍء َقِبلَتُه«  می فرماینلد: » إِن
دل نوجلوان ماننلد زمیلن آماده اسلت که هر بذری در آن افشلانده شلود، ملی پذیرد. 

)نهلج البالغله، نامه 31(
فرهنلگ عموملی جامعله ملا الهلام گرفتله از مکتلب روح بخلش اسلالم اسلت و ایلن 
جامعله اسلالمی الزم اسلت بتوانلد فرهنلگ، ارزش هلا، باورهلا و اعتقلادات خلود را به 
نسلل نوجلوان و آینده سلازان کشلور منتقلل نمایلد. یکلی از مراکلز بسلیار مهلم کله 



217 بررسی جاذبۀ رفتاری اهالی مسجد در جذب و حفظ کودکان و نوجوانان

می توانلد ایلن نقلش را ایفلا نمایلد، مسلجد اسلت. بله دلیلل آنکله ملردم در هلر روز 
چنلد نوبلت با مسلجد سلروکار دارنلد. صلدای اذان و وقت نملاز را از مسلاجد دریافت 
می کننلد، بلرای نملاز جماعلت در مسلاجد حاضلر می شلوند، در جلسلات قلرآن و 
سلخنرانی علملا در مسلاجد حضلور پیدا می کنند، در مراسلمات مناسلبتی خاصی که 
برگزار می شلود و نیز در اعیاد، شلهادت ها و در مراسلم بزرگداشلت درگذشلتگان خود 
در مسلاجد حضلور می یابنلد، للذا در صلورت وجلود جّذابیلت در بخش هلای مختلف 
اعلّم از ظاهلری و معملاری و نیلز در اهاللی مسلجد، هیئلت امنلا و روحانلی، می توان 
اثربخشلی بسلیار بیشلتری را در ذهلن و رفتلار مخاطبلان بر جلای گذاشلت. در حال 
حاضلر پلس از ورود بله مسلجد، بلا نگاهلی گلذرا به جملع حاضلر می تلوان به راحتی 
مشلاهده کلرد کله اکثر حاضرین، افراد مسلن می باشلند و از نسلل جدیلد و نوجوانان 
تعلداد انگشت شلماری در مسلجد حضلور دارنلد. ایلن مشلاهده عینلی، بیانگلر ایلن 
واقعیلت اسلت کله متولّیلان مسلجد به عنلوان یک عامل بسلیار مهلم ل البّتله در کنار 
سلایر عواملل ل  نتوانسلته اند در جذب نسلل جدید بلرای حضلور در برنامه های عبادی 

و مذهبلی نقلش کامللی را ایفلا نمایند.
 بلا حضلور مرتلب در مسلاجد می توانیلم به  وضلوح مشلاهده کنیم کله فراوانی حضور 
ملردم و به ویلژه کلودکان و نوجوانلان در ایام سلال در مسلجد، از یک سلیر ناودیسلی 
و طاقدیسلی برخلوردار اسلت. یعنلی در ایاملی مثلل ماه محلرم به ویژه در دهله اول و 
نیلز ملاه مبلارك رمضان به ویلژه در شلب های پر برکت قدر، شلاهد حضلور حداکثری 
مردم )طاقدیسلی( در مسلاجد هسلتیم، ولی در سلایر ایام سال، شلاهد حضور جمعی 
از مسلجدی های همیشله در صحنله و بله یلک معنا حضور ناودیسلی عملوم مردم در 
مسلاجد هسلتیم. ایلن موضلوع بیانگلر ایلن واقعیت اسلت که ملردم اعتقلاد درونی و 
قلبلی خلود را بلا همله هجمه هلا، شلبهات و مشلقات همچنان حفلظ کرده انلد و این 
بلاور درونلی را در روزهلای خاصی در طول سلال بله نمایش می گذارند؛ وللی متولّیان 
املور مسلجد بلرای جلذب ایشلان، به خصلوص کلودکان و نوجوانلان چه کارهایلی را 
می تواننلد انجلام دهنلد کله شلاهد حضلور گسلترده تر و همیشلگی آنهلا در مسلاجد 

شیم.  با
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 از طلرف دیگلر کلودکان و نوجوانلان در سلنین خلاص رشلد و بللوغ قلرار داشلته و 
در ایلن سلنین، شلاهد رفتارهلای پرخطلر، تمایلل بله تجربله کلردن، آزملون  و خطلا 
نملودن، اسلتقالل خواهی، اثبلات خلود و ملورد توجله قلرار گرفتلن توسلط اطرافیان از 
سلوی ایشلان هسلتیم و اگلر ایلن تمایلالت رشلدی نوجوانان از سلوی یک مرکلز فّعال 
اعتقلادی و فرهنگلی مثلل مسلجد، در مسلیر صحیلح هدایلت نشلود، می توانیلم آثلار 
انحلراف ایلن نیلروی فوق العلاده را در جهلات دیگر مشلاهده کنیلم، ضمن آنکله افراد و 
مراکلزی هلم هسلتند که به صلورت سلازمان یافته و در صورتی که نوجوانانملان را جذب 
 نکنیلم، آنهلا جذبشلان می کننلد و به سلوی هالکلت سلوق می دهنلد. املام صادق
می فرماینلد: »بلاِدروا أَحداثَُکلم بِالَحدیِث َقبَل أَن تَسلِبَقُکم إِلَیِهلُم الُمرِجَئِه« به آموختن 
حدیلث بله نوجوانانتلان پیلش از آن کله منحرفین آنلان را گمراه سلازند، اقلدام نمائید. 
)تهذیلب األحلکام، ج8، 11، ح30( املام خمینی در این ارتبلاط فرمایش حکیمانه و 
مدبّرانله ای دارنلد، ایشلان می فرماینلد »به نماز و مسلاجد اهمّیت دهید کله پرونده های 
دادگسلتری ملال بی نمازهاسلت و نمازخوان هلای واقعی در دادگسلتری پرونلده ندارند، 
شلیطان ها از مسلاجد و نملاز می ترسلند، آنهلا می خواهنلد، از نملاز جلوگیلری کنند و 

بعلد از خاللی کلردن سلنگرها حمله کننلد.« )صحیفله نور،جلد18(
 ایلن ضرورت هلا موجلب پیدایلی ایلن موضوع تحقیق شلده اسلت که سلعی می کنیم 
در چنلد محور اصلی؛ بررسلی و شلناخت دقیق تلر نوجوان، خصوصیلات و ویژگی های 
نوجوانلی و نیازهلای اساسلی ایلن دوره، نقلش مسئولیت سلپاری به نوجوانلان، چرایی 
علدم اعتماد متولّیان مسلاجد به نوجوانلان، راه های تعامل و ارتبلاط مثبت و اثربخش، 
صحیلح و جلّذاب، بله این موضوعلات پرداخته و در نهایلت به جمع بنلدی جاذبه های 

رفتلاری اهاللی مسلجد برای جذب و حفلظ نوجوانان خواهیم رسلید.
 بلرای اینکله بتوانیلم نوجوانلان را بله مسلاجد و شلرکت در برنامه هلای متعلدد آن، 
ازجملله نملاز جماعلت و سلایر برنامه هلای فرهنگی جذب کنیلم باید بله مجموعه ای 
از عواملل مؤثلر و مهلم در ایلن زمینله، توجله داشلته باشلیم کله شلامل ملوارد زیلر 

می باشلد:
1.  شلناخت دقیلق  نوجلوان، ابعلاد و مختصلات، ویژگی هلا و نیازهلای اساسلی او و 
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تلالش در جهلت عالمانله برخلورد کلردن بلا ایلن سلن خلاص و روحیلات حّسلاس.
2.  مسلجد، سلاختار کلّلی و معملاری، محلل جغرافیایلی، داشلتن یلا نداشلتن برخی 

امکانلات جنبلی مثلل کتابخانه.
3.  هیئلت  امنلا، ترکیلب سلنی، تحصیللی، اخالقلی و نحلوه تعاملل آنهلا بلا سلایرین 

نوجوانلان. به ویلژه 
4. روحانی، سن، سواد و تحصیالت، اخالق و نحوه تعامل وی با نوجوانان.

5.  مؤلفه هلای اثربخلش در جلذب نوجوانلان کله متناسلب با نیازهای سلن و سلال و 
اقتضلای حلال ایشلان اسلت از جملله؛ اعتملاد کردن بله آنها ، مسلئولیت سلپاری به 
نوجوانلان بلرای اثبلات وجلود و نیز نحلوه تعامل صحیلح و جّذاب که موجلب گرایش 

ایشلان بلا ایجلاد یک احسلاس خلوب و انگیلزش درونی خواهلد بود.
6.  پایلگاه بسلیج، ترکیلب شلورا و تصمیم گیرنلدگان اصللی، فّعالیت هلا و برنامه هلای 
جلّذاب کله بخشلی از روحّیلات هیجان خلواه نوجلوان را در محیطلی سلالم، جلذب و 

باشد. پاسلخگو 
7.  برنامه هلای فرهنگلی کانون هلای وابسلته بله مسلجد از لحلاظ تنلّوع، تکثلر و 

پاسلخگویی بله نیازهلای نوجوانلان.
8.  نگرش خانواده به مسجد و تشویق یا ممانعت از حضور نوجوانان در مساجد.

9.  نگرش اولیای مدرسه به مسجد محل و نحوه همکاری و تعامل با آنها. 
10. جلّو دوسلتان و همسلاالن نوجلوان، کله هملراه و مشلّوق وی بلرای حضلور در 

مسلجد بلوده یلا مخاللف و مسلخره کننلده وی هسلتند.
11. نوع تبلیغات رسانه ها به ویژه صدا و سیما.

12. ماهلواره، فضاهلای مجلازی و تلفلن همراه که امروزه به سلرعت در حال گسلترش 
بلوده و بیشلتر نوجوانان کنجلکاو را نیز جذب کرده اسلت. 

بلا توجله بله هدف اصللی این مقالله که بررسلی جاذبه های رفتلاری اهالی مسلجد در 
جلذب و حفلظ نوجوانلان هسلت، سلعی می کنیلم کله بیشلتر به ابعلاد مرتبط بلا این 

ملورد بپردازیلم و از بسلط سلایر مؤلفه هلا خلودداری خواهیم کرد.
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الف(«نوجوان««
از  نظلر می گیرنلد کله  را در  انسلان مراحللی  فرآینلد رشلد  بلرای   روان شناسلان 
شلکل گیری انسلان تلا ملرگ وی را در برمی گیلرد. انسلان در مراحلل رشلدی خلود 
پلس از دوران کودکلی، دوره نوجوانلی کله در واقلع دروازه ورود بله دوره بزرگسلالی 
اسلت را تجربله می کنلد. در خصلوص سلن دقیلق نوجوانی بیلن روان شناسلان اتّفاق 
 نظلر قطعلی وجلود ندارد املا عموملاً فاصله بین سلال های 12 تلا 20 سلالگی را دوره 

نوجوانلی قلملداد می کننلد. )شلرفی 1383، سلاالری فلر 1391(
 نجفلی )1382( در پژوهلش خلود چنین بیلان می کند که: نوجوانلی دوره پیچیده ای 
از رشلد انسلان اسلت و درواقلع صرف نظر از دوره نلوزادی، در هیلچ دوره ای از زندگی، 
تغییلرات به انلدازه نوجوانلی، رخ نمی دهلد. در طلی ایلن دوره، نوجوان بللوغ را تجربه 
می کنلد کله بلر رشلد جسلمانی، فیزیولوژیکلی و روان شلناختی تأثیلر می گلذارد و 
تغییلرات فراوانلی در مفهلوم خلود صلورت می گیلرد، نوجوان بحلران هویّلت را تجربه 
می کنلد، مسلائل و مشلکالت عاطفلی افزایش یافتله و نوجلوان به دنبلال تعیین نقش، 

جایلگاه و مسلئولیت خلود در اداره زندگی  اسلت.
 اریکسلون )1950( اولیلن کسلی بود کله هویّت را به عنوان دسلتاورد مهم شلخصیت 
نوجوانی و گامی مهم به سلوی تبدیل شلدن به انسلانی ثمربخش و خشلنود، تشلخیص 
داد. تشلکیل هویّلت عبارت اسلت از مشلخص کلردن اینکه چه کسلی هسلتید، برای 
چله چیلزی ارزش قائلیلد، چله کسلانی بلرای شلما ارزش قائلنلد و چله مسلیری را 
می خواهیلد در زندگلی دنبلال کنید. )بلرك 2007، ترجمه سلید محملدی، 1391(

 مارسلیا )1993( نوجلوان را هویّتلی در حلال رشلد تعریلف می کنلد، هویّتلی کله در 
حلال تبییلن و تثبیلت سلاختار »ملن«، سلاختار درونلی و خلود سلازمان دهنلده و 
پویایلی آرزوهلا، اهلداف، تجربیلات، مهارت هلا، باورهلا و تاریخچله فرد اسلت. )به نقل 
از شلهرآرا 1384( طبلق نظلر برزونسلکی )1990( هویّلت اساسلاً یلک نظریله راجلع 
بله خویشلتن اسلت که شلامل فرضیلات، سلاختارها و قیاس هلای منطقلی منطبق با 

اسلت. افراد 
 مینوچیلن )1974(، )ترجمله ثنایلی، 1389( معتقلد اسلت هویّلت مبتنلی بلر دو 
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رکلن اسلت؛ احسلاس تعلّلق و تمایلز. گروتوانلت و کوپلر )1985( یلادآور شلده اند که 
چگونگلی تعاملل والدیلن، معلملان، همسلاالن و افلراد مهلم و مؤثّلر در زندگلی فلرد، 
پیامدهلای رفتلاری ویژه ای را به همراه دارد. گالسلر )1975( معتقد اسلت که نوجوان 
از طریلق تعاملل و درگیلری عاطفلی بلا اطرافیلان به توسلعه هویّلت خود می پلردازد، 

زیلرا خصوصیلات مشلترکی دارند.
 حلال کله بله  اجمال دانسلتیم ابعاد و مختصات نوجوان چیسلت و با بحلث هویّت یابی 
کله مؤلّفه هلای بسلیاری درگلذر از ایلن بحران هویّلت مؤثرند آشلنا شلدیم، می دانیم 
کله نوجلوان بله دنبال کشلف و تکمیل چه چیزی اسلت، در نتیجله می توانیم قضاوت 
بهتلری از شلرایط او داشلته باشلیم تلا بلا عللم بله ایلن ملوارد بتوانیلم سلالمت روان 
نوجلوان را در خانلواده و جامعله )مسلجد( تأمیلن کنیم. سلالمت روان آینلده جامعه، 
در گلرو تأمیلن سلالمت روان کلودکان و نوجوانلان آن جامعله اسلت کله بزرگسلاالن 
آینده را تشلکیل می دهند. سلازمان بهداشلت جهانی در سلال 2001 مفهوم سلالمت 
روان را شلامل آسلایش ذهنی، احسلاس خلود توانمندی، خودمختلاری، کفایت، درك 
همبسلتگی بیلن نسللی، شلناخت و توانایلی خلود در محّقلق سلاختن ظرفیت هلای 
عقللی و هیجانلی خویلش می دانلد. )اصغلر نلژاد 1377( تحقیقلات نشلان می دهد در 
بیلن عواملل مختلفی که در پرورش شلخصیت سلالم در کلودکان و نوجوانلان مؤثرند 
؛ اعتملاد، اسلتقالل دهلی و مسئولیت سلپاری و نحلوه برخلورد و تعاملل بلا نوجوانلان 
از مهم تریلن و بنیادی تریلن عواملل در رشلد و سلالمت نوجوانلان بله شلمار می آید و 
خانلواده جایلی اسلت که بلذر هویّلت، فرهنگ و شلخصیت هلر فلرد در آن پایه ریزی 

شلده و در مدرسله و مسلجد تثبیت می شلود. )کمال نسلب 1385( 
 اگرچله بیلن مراحلل مختللف زندگلی حلّد فاصلل وجود نلدارد و رشلد و نمّو انسلان 
بلارز  به انلدازه ای  نوجوانلی  دوران  تحلّوالت  و  تغییلرات  وللی  اسلت،  به هم پیوسلته 
و مشلخص هسلت کله ایلن مرحلله از سلن را به طورکللی از سلایر مراحلل متمایلز 
می سلازد. ایلن تغییلرات و تحلّوالت نه تنهلا فیزیکی اسلت بلکله در همه ابعلاد زندگی 
فلرد بله وجلود می آیلد و بلا مجموعله ای از خصائلص قابل رؤیلت و بررسلی هسلت. 

)معتملدی 1383(
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 مجموعله خصوصیاتلی کله روان شناسلان ازلحلاظ فیزیکلی، روانلی و اجتماعلی برای 
دوره نوجوانلی برشلمرده اند به صلورت خالصله شلامل ایلن موارد هسلت:1. بللوغ؛ در 
ایلن دوره تغییلرات و تحلّوالت سلریع و عمیقلی در جسلم پدیلد می آیلد کله سلبب 
پیدایلش ُخللق  و خلو و رفتلار جدیلدی در فلرد می شلود. 2. توجه خاص به پوشلش و 
وضلع ظاهلری 3. سلن تکلیلف و مسلائل شلرعی ناشلی از آن 4. دوره آرمان گرایی 5. 
دوره انتقلال برزخلی 6. دوره هویّت یابلی 7. تخّیلل گرایلی 8. دوسلتی های افراطی 9. 
بی ثباتلی عاطفلی 10. خواهش های متضلاد 11. افراط در احساسلات 12. ماجراجویی 
13. توجله فزاینلده بله جنس مکمل 14. تعلارض و تنش با خانواده 15. انتقاد نسلبت 
بله همه چیلز و همه کلس جلز خلودش 16. مشلکالت رفتلاری و درسلی 17. زمینله 
ابتلال بله آسلیب های اجتماعلی 18. کاهلش نظلارت خانلواده و آزادی عملل بیشلتر 

نوجوان )شلعاری نلژاد 1382(
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ب(«نیازهای«اساسی«نوجوان««
 بلرای اینکله بتوانیلم نوجوانان را در برنامه ها و فّعالیت های مسلجد جلذب کنیم، الزم 
اسلت کله بله ایلن نکته بسلیار مهم روان شلناختی توجه داشلته باشلیم کله نوجوانان 
اصلوالً دارای چله نیازهلای اساسلی هسلتند، زیرا با دانسلتن ایلن نیازها، به شلناخت 
بهتلری از نوجلوان کله متناسلب بلا ویژگی های شلخصیتی هسلت، خواهیم رسلید و 
در فّعالیت هلای مسلجد توسلط هیئلت امنلاء و سلایر اهاللی مسلجد، بلا عللم بله این 
شلاخصه ها و تنظیلم نحلوه تعامل صحیلح و جّذاب با اثربخشلی افزون تلری می توانیم 

بله جلذب نوجوانلان در برنامه هلا و امور مسلجد نائل شلویم. 
1. اثبلات خلود و ابلراز وجلود؛ نوجلوان به شلّدت نیازمند آن اسلت که دیگلران حضور 
او را قلدر دانسلته و ارج نهنلد و شلخصیت او را به حسلاب آورنلد. ایلن نوعلی تمریلن 
شلخصیت بلرای او محسلوب می شلود که می خواهلد در آینده ای نزدیک، به اسلتقالل 
دسلت یابلد و اتّلکای خویلش را از خانلواده بلردارد و متکی به خود شلود. خانواده هایی 
کله بله ایلن نیلاز جامله عملل می پوشلانند و به موقلع پاسلخگوی احتیاجلات واقعلی 
و اساسلی شلخصیت نوجوانلان می شلوند، کمتلر در تقابلل بلا نوجوانلان خویلش قرار 
می گیرنلد و ایلن دوران را بلا آرامش بیشلتری سلپری می کنند. نوجوانلان می خواهند 
خلودی نشلان دهنلد و به اصطالح بله اثبلات ذات بپردازند تا بلرای بزرگسلالی، دارای 
شلخصیت مسلتقلی گردنلد. خانواده هلا نیلز باشلخصیت دادن بله آنهلا و تأییلد ایلن 
جنبله مهلم از نیازهایشلان و نیز میلدان را برای تجلی اثبات شلخصیت ایشلان فراهم 

کلردن، بله تعلادل الزم دسلت می یابند. )شلرفی، 1383(
 2. نیلاز بله اسلتقالل؛ در دوره نوجوانلی وابسلتگی های عاطفی کمتر شلده و به تدریج 
اتلکای بله خلود و ملحق شلدن بله گروه هلای اجتماعی بیشلتر می شلود. در این دوره 
نوجلوان سلعی می کنلد، تصمیملات زندگلی خلود را به صورت مسلتقل گرفتله و آنها 
را به انجلام برسلاند. اسلتقالل نوجوانلان از ابعاد مختلفی قابل  بررسلی اسلت، از جهات 

عاطفلی، اقتصلادی، فکری و فردی. )کشلاورزی 1386(
3. نیلاز به جلب توجه و احسلاس دیده شلدن )پذیلرش و مقبولیلت(؛ ازجمله نیازهای 
اساسلی یلک نوجلوان ایلن اسلت کله مقبلول خانلواده و اطرافیانلش باشلد. نوجلوان 
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بایلد احسلاس کنلد کله موقعیت مطللوب و قابلل قبولی در بیلن افراد مهلم زندگی و 
اطرافیانلش دارد. اهاللی مسلجد با توجه بله مراوداتی که بلا نوجوانان برقلرار می کنند 
و نیز سلوابق ذهنی و تجربّیات شلخصی که حاصل ارتباط با نوجوانان خودشلان بوده 
اسلت بله برنامه عملی می رسلند که بلر اسلاس آن نوجوانان یک مسلجد از موقعیت و 
جایگاه یکسلانی در نزد ایشلان برخوردار نیسلتند، بلکه برخی در شلرایط بهتری قرار 
داشلته و بعضلی دیگلر در وضعیلت نامطلوبلی قرار گرفته انلد و این احسلاس نامطلوب 
توسلط نوجلوان می توانلد، منجلر بله کناره گیلری و در نهایلت جدایلی نوجلوان از 

مسلجد شود.
 ذکلر چنلد نمونله از گفته هلای نوجوانلان در ایلن خصلوص: »ملن خیللی در مسلجد 
کارکلردم وللی هیچ کلس از ملن تشلکر نمی کلرد وللی همین کله بلندگلو از دسلتم 
بله زمیلن افتلاد و صدمله دیلد، ملورد تحقیلر همله واقلع شلدم و ملرا بی دسلت وپا و 
بی عرضله لقلب دادنلد.« »صورتلم جوش هلای زیلادی درآورده بلود و یکلی از بزرگان 
مسلجد هلر وقلت کله ملرا می دیلد می گفلت ایلن جوش هلا را تخلیله کلن خیللی 
صورتلت بدشلکل شلده، حاللم را بله هلم می زنلد. « »وقتی که بلرای اولیلن و آخرین 
بلار از بلندگلو اذان گفتلم، خیللی اضطلراب داشلتم و صدایلم می لرزید و چنلد بار هم 
سلرفه کلردم، بعلد از اذان چنلد نفلر از پیرمردهلای مسلجد به ملن حملله کردند که 
ایلن چله وضعی اسلت؟ چلرا اذان را مسلخره کردی؟ بلد نیسلتی مگر مجبلوری؟ کی 

بله تو گفتله بلود کله بلروی و اذان بگویی؟«
4. احسلاس بزرگ شلدن؛ نوجوانان از شلنیدن مکرر »بچه« خسلته شلده اند و در سیر 
مراحل تکاملی خود دارای عجله و شلتاب بیشلتری هسلتند تا از این واژه جداشلده و 
فاصلله بگیرنلد. آنهلا دوسلت دارنلد به عنلوان یک انسلان بزرگ ملورد توجله و احترام 
باشلند و از شلنیدن مکرر»اون بچه اسلت«، »تو بچه ای«، » کار تو نیسلت«، »از پس 

ایلن کار برنمی آیلی« ملولند.
5. جللب اعتملاد دیگلران؛ نوجلوان دوسلت دارد کله مورد اعتملاد واقع شلود و به وی 
کاری سلپرده شلود کله مهلم اسلت و در شلرایط علادی این کار بله افلرادی بزرگتر از 
سلن او واگلذار می شلده اسلت. لذا تملام تالش خود را بلرای نشلان دادن توانش جمع 
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می کنلد تلا بتوانلد این اعتملاد را ارزش گذاشلته و تقویلت نماید. 
6. نیلاز بله شلهرت؛ یکلی از نیازهایلی کله به خصلوص در عصلر حاضلر بلا گسلترش 
بله  نیلاز  اسلت  یافتله  بیشلتری  نوجوانلان گسلترش  بیلن  در  رسلانه ای  تبلیغلات 
مطرح شلدن در جملع و کسلب شلهرت اسلت. ایلن نیلاز بلرای نوجوانلی کله در حال 
اسلتقالل خواهی هسلت به قلدری جلّدی اسلت که گاهلی اوقات بلرای حصلول به آن 
انلواع خطلرات مختللف را بله جلان می خرد. اهاللی مسلجد می توانند متناسلب با این 
نیلاز نوجلوان، اقلدام بله ترتیلب دادن برنامه هایلی نماینلد که نوجلوان با نشلان دادن 
تلوان و لیاقلت خلود، ایلن نیاز خلود را نیز در جهت درسلت خود ارضا نملوده و جذب 

فّعالیت هلای معنلوی گلردد.
7. نیلاز بله تعللق بله گلروه ؛ در جریلان رشلد فلردی و اسلتقالل طلبی نوجلوان و 
بلا کمرنلگ شلدن وابسلتگی بله خانلواده، نوجلوان وارد گروه هلای همسلاالن و سلایر 
گروه هلای اجتماعلی مثلل کانون هلا، انجمن هلا، هیئت هلا و بسلیج می شلود. نوجوان 
بلرای احسلاس تعللق بله گروه، بیشلترین فّعالیلت را از خود بلروز می دهلد. وارد گروه 
شلدن و تعللق بله گلروه، بله معنلی پذیلرش و قبول گلروه توسلط نوجوان اسلت. هر 
نلوع رویلدادی کله بلر ایلن پذیلرش اثلر بگلذارد، نوجلوان را دچلار تزللزل، احسلاس 
بی اعتملادی بله خلود و احسلاس عدم کفایلت خواهلد نملود. اینجاسلت کله گلروه 
می توانلد اثلر نلرم و خلاص خلود را در تغییلر نوجوان نشلان دهد. در ملواردی نوجوان 
سلرخورده از گلروه بله باندهلا و گروه هلای ناسلالم اجتماعلی می پیوندد تا بلر تنهایی 

و علدم تعلّلق اجتماعلی خویلش فائق آیلد. )شلرفی 1383(
8. نیلاز بله هویّت یابلی و تثبیلت آن؛ به نظلر اریکسلون، هویّت عبارت اسلت از افتراق 
و تمییلزی کله فلرد بیلن خلود و دیگلران می گلذارد. از دیلد او هویّلت یلک سلازه 
روانی-اجتماعلی اسلت کله شلامل طلرز فکر، عقاید فلرد و نحلوه ارتباط او بلا دیگران 
می شلود. هویّلت فلردی نیلز جنبه هایلی از هویّلت اسلت کله کملک می کنلد فلرد 
خلودش را از دیگلران جلدا کنلد و شلامل دسلته ای از ارزش هلا، باورهلا و هدف هایلی 
اسلت کله فلرد دارد و از دیلد دیگلران پنهان نیسلت. )برقلی مقلدم 1388( هویّت در 
کنشلی دائملی بلا جهلان فیزیکلی و اجتماعلی رشلد می کنلد و ایلن فرآینلد رشلدی 
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در قاللب سلاخت های شلناختی ظاهلر می شلود. هویّلت اساسلاً یلک نظریله راجع به 
خویشلتن اسلت که شلامل فرضّیات، سلاختارها و قیاس هلای منطقی منطبلق با افراد 

اسلت. )فیلیپلس 2008، بله نقل از انصلاری 1388( 
9. نیلاز بله تجربله مسلئول بودن؛ یکلی از نیازهای بسلیار مهم در نوجوانان این اسلت 
کله یلک مسلئولیت کاری به وی سلپرده شلود و آن کار بلا اجلازه، هماهنگی، کمک و 
هملکاری وی به انجلام برسلد. ایلن نیاز نوجلوان، همزمان چنلد نیاز دیگلر را نیز ارضاء 
می کنلد مثلل نیلاز بله جللب اعتملاد دیگلران، نیاز به احسلاس بلزرگ شلدن، نیاز به 
کسلب احتلرام، نیلاز بله تجربله انلدوزی، نیلاز بله ملورد توجله واقع شلدن و نیلاز به 

اثبلات خود. )کشلاورزی 1386( 
10. نیاز به اشلتغال فکری و جسلمی؛ نوجوان سرشلار از انرژی اسلت و الزم اسلت که 
ایلن انلرژی در موقعیت هلای مناسلب به کارگرفته شلود. اگلر این اتفاق نیفتلد با توجه 
بله گرایش هلای جسلمانی کله در فلرد ایجلاد می شلود، ایلن انلرژی بله مسلیر های 
نادرسلتی منحلرف خواهد شلد، لذا الزم اسلت کله با برنامه ریلزی دقیق بتلوان اوقات 
فراغلت نوجلوان را از طریلق برنامه هلای متنلوع و مفلرح فکلری و جسلمی در جهات 

مقبلول، هدایلت نملوده و به صلورت بهینله از آنهلا اسلتفاده مطلوب را به عملل آورد.
11. گرایش به کمال؛ مرز تفکیک انسلان از سلایر موجودات، عشلق به برترین هاسلت 
کله بله معنلای انسلانّیت تجلّلی می بخشلد. از این منظلر، کمال گرایلی، به منزلله نیاز 
روحلی بشلر تلقلی می شلود. کمال گرایلی بله نوجوانلان بیلش از بزرگسلاالن، پویایی 
می بخشلد و آرملان نوینلی فلرا راه زندگیشلان می آفرینلد. مذهلب از سرچشلمه های 
اصیلل و منابلع قابلل اتکایی اسلت کله می توانلد کمال گرایی نوجلوان را ارضلاء کند و 
بلرای پرسلش های فطلری نوجوان در خصلوص ارزش های اخالقی و معنلوی، متصّدی 
تدویلن سلاختار ارزش هلا شلود. سللوك اخالقلی انسلان را بلر شلالوده مذهلب بهتلر 
می تلوان بنلا کلرد. اسلتخراج نمونه هلای بدیلع و جلّذاب از فرهنگ اسلالمی در زمینه 
کمال جویلی و اسلتعال و تدویلن آنهلا در قالبی روان و شلیوا، به نحو مطللوب و مؤثری 
اقناع کننلده ذهلن نوجوانان اسلت. عرفان اسلالمی، مظاهلر کم نظیلر و تکان دهنده ای 
از کملال جویلان را در بلردارد. نوجلوان بلا درك دقیق و تفسلیر صحیلح کمال گرایی، 
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بله نقطله ای می رسلد کله بله بی حاصللی و پوچلی بسلیاری از آرزوهای بشلری واقف 
می شلود، آنلگاه بلا چشلم اندازی گسلترده از قلّله آگاهی به بسلتر حرکت های بشلری 
می نگلرد و در تکاپلوی روزملره زندگلی، از اسلتعالی روحلی غافلل نمی ماند. )شلرفی 

)1383
12. نیلاز بله معنویّلت؛ انسلان از ابتلدای تولّلد و در دوران طفولیلت سرشلار از فطرت 
پلاك و زالل اسلت و جوشلش های درونلی انسلان را که هملان بُعد اخالقلی و مذهبی 
اسلت را سلبب می شلود. نوجلوان بلا دل و روح زالل و آرمان طلبلی کله دارد به دنبال 
عدالت طلبلی و حقیقت جویلی و خداخواهلی اسلت. اعتقاد بله خداوند، داشلتن ایمان 
و الگوهلای صحیلح رفتلاری و اعتقلادی، نه تنهلا روش زندگلی مناسلب را بله کودکان 
و نوجوانلان می شناسلانند، بلکله ارزش هایلی را کله الزمله یک زندگی سلالم اسلت به 
آنلان معرفلی می کننلد. بی اعتقلادی بله ارزش هلای صحیلح زندگلی باعلث می شلود 
نوجوانلان معیارهلای بی ارزشلی را انتخلاب کننلد و درنهایت به سلرخوردگی و پوچی 

در زندگلی روآورند. )حجلازی 1391(
13. نیلاز بله تجربه انلدوزی؛ نوجلوان نیلاز دارد کله در موقعیت هایلی قلرار بگیلرد که 
بتوانلد زندگلی اجتماعلی را یلاد بگیلرد، بلا دیگلران ارتبلاط برقلرار کلرده و در جهت 
رسلیدن بله یلک هلدف مشلترك بلا کار جمعلی و گروهلی تلالش کند و سلهم خود 
را در ایلن تلالش جمعلی ادا نمایلد. در ایلن راه ممکلن اسلت با توجه به سلن و سلال 
و شلرایط نوجلوان اشلتباهات سلهوی هلم رخ دهلد وللی اهاللی مسلجد بایلد بلا دید 
اغملاض، اجلازه ایلن آزملون  و خطلا را بلرای رشلد هلر چله بیشلتر نوجلوان بدهنلد. 
اگلر نوجلوان االن یلک اشلتباهی مرتکلب شلود و در محیطی دوسلتانه توأم بلا رأفت 
و عطوفلت معنلوی آن اشلتباه را تصحیلح کنلد، در آینلده از بسلیاری از آسلیب ها 
پیشلگیری خواهلد شلد و جامعله هزینله اشلتباهات بزرگتلر نوجلوان املروز و جلوان 

فلردا را نخواهلد داد.
14. نیلاز بله تخلیله هیجانلات؛ دوره نوجوانلی اوج دوره انلرژی، تحّرك و نشلاط و نیز 
اوج دوره هیجلان خواهلی و بی باکلی فلرد اسلت. بلا عللم بله ایلن موضلوع می تلوان 
برنامه های آموزشلی متناسلب را از طریق پایگاه های بسلیج مسلتقر در مسلاجد برای 
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نوجوانلان طراحلی کلرده و در یلک محیلط معنلوی، کنتلرل شلده و ملورد تأیید این 
نیلاز نوجوانلان را جامله عمل پوشلاند. 

15. نیلاز بله کسلب احتلرام؛ همله انسلان ها و از جملله نوجوانان دوسلت دارنلد مورد 
تکریلم و احتلرام دیگلران باشلند و دیگلران در برخورد بلا آنها این احتلرام و ادب را در 

کلردار، گفتلار و حلاالت چهلره و ظواهر رفتلاری خود نشلان دهند.
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ج(«مسئولیت«««
 واژه مسلئولیت از لحلاظ لغلوی بله معنلی توانایلی پاسلخ دادن، و در علرف عمومی به 
مفهلوم تصمیم گیری هلای مناسلب و مؤثلر اسلت. منظلور از تصمیم گیلری مناسلب، 
آن اسلت کله کلودك و نوجلوان در چارچلوب هنجارهلای اجتماعلی و انتظاراتلی که 
معملوالً از او ملی رود، دسلت بله انتخابلی بزند که سلبب ایجلاد روابط انسلانی مثبت، 
افزایلش ایمنلی، موّفقیت و آسلایش خاطر وی شلود. مسلئولیت ارثی نیسلت و باید از 

طریلق تجربله آموخته شلود. )اسلالمیه 1391(
 یکلی از راه هلای تربیلت اجتماعلی نوجوانان، نقلش دادن به آنان در تصمیم سلازی ها 
و پذیلرش مسلئولیت ها و ایفلای آنهاسلت. پیامبلر اسلالم فرمودنلد: »الولد سلید 
سلبع سلنین و عبلد سلبع سلنین و وزیر سلبع سلنین« یعنلی فرزند تا هفت سلالگی 
سلروری اسلت کله بایلد ملورد احتلرام و اطاعت قلرار گیلرد و خواسلته های صحیح او 
بله نحلو شایسلته بلرآورده شلود و در هفت سلال دوم باید تحلت تعلیلم و تأدیب قرار 
گیلرد و در جهلت رشلد و شلکوفایی اسلتعدادهای فطلری او بله آموزش و پلرورش او 
هّملت گمارنلد و در هفلت سلال سلوم وزیلر اسلت، پشلتوانه و پشلتیبان اسلت یعنی 
کسلی اسلت کله ملی توانلد مسلئولیتی را بپذیلرد و بله عنوان مشلاور مورد مشلورت 
قلرار گیلرد و از فکلر و اندیشله او بهلره بلرده شلود.الزمه چنیلن نامگلذاری در هفلت 
سلال سلوم، تربیلت و آمادگلی فرزنلد بلرای پذیلرش مسلئولیت در دوره قبلل از آن 
اسلت. بنابرایلن الزم اسلت کلودك این آمادگلی را در محیلط خانه و ایّلام تحصیل در 
مدرسله کسلب نمایلد. مشلورت کردن بلا نوجوانلان نوعی جلب مشلارکت آنلان بوده 
و موجلب رشلد و تعاللی شلخصیت آنلان ملی گلردد، چله بلا ایلن کار احسلاس مفید 
بلودن و مسلتقل بلودن کلرده و راه مبلارزه بلا مشلکالت و یافتلن راه حلل بلرای آنها 
در آنلان شلکوفا می شلود و اعتملاد بله نفلس در ایشلان تقویلت می گلردد. علالوه بلر 
نظرخواهلی از فرزنلدان نوجلوان بایلد انجلام برخلی از امور را نیلز به آنان واگلذار کرد 
تلا خلود را بنمایاننلد. نشلان دادن خود بله خصلوص در دوره نوجوانی، املری طبیعی 
اسلت کله اگلر ایلن نیلاز به طلور منطقلی و صحیلح ارضاء نشلود، بله شلکل های غیر 
منطقلی و نامعقلول اشلباع خواهلد شلد. بلا سلپردن برخلی مسلئولیت های مربلوط 
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بله خانلواده، مدرسله، مسلجد و یلا املور شلخصی خلود فرزنلدان بله آنها به تناسلب 
سّنشلان، می تلوان روحیله کار و فّعالیلت، مؤثلر بلودن، نظلم و انضبلاط را در آنهلا بله 
وجلود آورده و حلّس مسلئولیت پذیری و مهارت هلای تصمیم گیلری را در آنهلا تقویت 

نملود. )شلرفی 1383، کشلاورزی1386، اسلالمیه 1391(
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د(«عوامل«مؤثر«در«پرورش«احساس«مسئولیت«در«نوجوانان««
 بلرای اینکله بتوانیم احسلاس مسلئولیت را در نوجوانلان پرورش دهیم الزم اسلت به 

مجموعله نکاتی توجه داشلته باشلیم.
1.  باور کردن توانایی های یک نوجوان و اعتماد کردن به او.

2.  نوجلوان در دوران کودکلی یلاد می گیلرد بله شلما اعتملاد کنلد. حلاال قضیله بلر 
عکلس اسلت او می خواهلد بفهملد کله شلما تلا چه حد بله او اعتملاد داریلد. )جودی 

فلورد، ترجمه شلهرآرای،1384(
3.  توجله کلردن بله یکلی از نیازهلای اساسلی نوجلوان کله نیلاز بله اثبلات وجلود 
می باشلد، نوجلوان بلرای ثابلت کردن خلودش نیلاز دارد که کاری به او سلپرده شلود 
تلا او بلا عالقله و تلوان و تلالش، آن کار را بله نحلو احسلن بله انجلام رسلانده و بلرای 

خلودش اعتبلار کسلب کند.
4.  مسلئولیت و کار سلپرده شلده، به صورت عینی و دقیق مشلخص شلده باشلد، تا 
املکان ذهنلی شلدن و اقداملات مغایر حذف شلود. به طلور مثال مسلئولیت برگزاری 
جلسلات قلرآن کله شلامل ؛ هماهنگلی بلا اسلتاد بلرای زملان و ملکان حضلور، نصب 
اّطالعیله و ثبلت نام عالقمندان، آماده کردن کالس و... می باشلد به وی سلپرده شلود 

و مطابلق بلا هملان موارد اعالم شلده هلم، گلزارش انجام کار اخذ شلود.
5.  الگوگیلری نوجلوان در انجلام مسلئولیت از بزرگترها به ویژه امام جماعت مسلجد، 
بدیلن منظلور الزم اسلت که بلزرگان و به ویلژه امام جماعلت در انجام مسلئولیت های 
خلود دّقلت کافلی داشلته باشلند تا بله عنلوان الگو اثلر مثبتی را بلر نوجوانان داشلته 

باشند.
6.  برای انجام درسلت مسلئولیت های نوجوان، پیامدها و مشلّوق های مناسلب تعیین 

و اعالم شلود.
7.  انجلام املور مربلوط بله مسلجد و تقسلیم کار عاملل مؤثلر در تقویلت احسلاس 

مسلئولیت نوجوانلان اسلت.
8.  مشلّوق های کالملی متناسلب بله هملراه احتلرام به نوجلوان و هملکاری در جهت 

هلر چله بهتلر انجام شلدن کار بله عهده گرفته شلده 
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9.  توضیلح خواسلتن در فرآینلد انجلام مسلئولیت و بررسلی چالش هلای آن بلرای 
کملک بله رفلع موانلع )برانلدن، ترجمله قراچه داغلی، 1387(

10.  پرسلش گری نوجلوان؛ بلا شلروع بله انجلام مسلئولیت واگلذار شلده، نوجلوان 
بلا مسلائل متعلّددی روبلرو می شلود کله بلرای حلل آنهلا از راه هلای مختللف اقلدام 
می نمایلد و پرسلش های زیلادی برایلش مطلرح می شلود، پاسلخگویی تلوام بلا صبر و 
حوصلله بله ایلن پرسلش ها موجلب تقویلت حس مسلئولیت پذیلری نوجلوان خواهد 

شلد. )فیشلر، ترجمله کیلان زاده، 1386(
11. گاهلی اوقلات نوجلوان یلک کار را با روش خودش )روشلی متفلاوت از آنچه که تا 
بله حلال معملول بلوده( بله انجام می رسلاند و بله هملان نتایج یلا بهتلر از آن نتایج و 
یلا بلا کیفیتلی بهتلر از قبل انجام می شلود کله در این صلورت ضمن دادن اجلازه این 

کار، بایلد مشلّوق های کالملی و حمایت هلای عمللی نیز صلورت پذیرد.
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هـ(«الگوهای«عملی«نوجوانان«مسئولیت«پذیر««
 الگوهلا و نمونه هلای اخالقلی، همیشله نیلروی محرکله جامعله بوده انلد و کاروان 
بشلریت را بله اهلداف متعاللی و واال سلوق داده  انلد. بله ویلژه نوجوانلان کله همیشله 
مجلذوب قهرمانلان و سرمشلق های عاللی انسلانّیت بلوده انلد، در برابر ایلن جلوه های 

ارزشلمند، بلی اختیلار می شلوند و سلر تعظیلم فلرود می آورنلد. )شلرفی 1383( 

1.«پیامبر«اعظم«اسوه«ی«الهی
 قلرآن کریلم بلا عنایت به نیاز انسلان برای داشلتن الگو در سلوره مبارکله احزاب، آیه 
شلریفه 21 چنیلن می فرمایلد: »و در شلخصیت رسلول خلدا  بلرای شلما الگویی 
الهلی وجلود دارد.« اگلر شلخصیت ارزشلمند حضلرت رسلول بله ویلژه در دوران 
نوجوانلی ایشلان بله نوجوانلان معرفلی شلود و فضائلل اخالقلی ایشلان کله در عصلر 
جاهلیلت بله عنلوان »محملد امیلن« شلناخته شلده بودند تشلریح شلود، هالله ای از 
پاکلی، قداسلت و حرکلت، نوجلوان را بله وجد ملی آورد و شلیفته حضرتش می شلود. 
بیلان ویژگی هایلی همچلون امانلت، پاکلی و صداقلت، معصومیلت و معنویلت از بلدو 
توللد و کودکلی، محلرك نوجوان بلرای تحصیل ارزش هلای الهی و معنوی می شلود و 

نیلروی خفتله او را بلرای حرکلت و تلالش بله جریلان می اندازد.

2.«امام«علی««اولین«موّحد
 اولیلن شلخصیتی کله به پیامبر خدا ملحق شلد، نوجوان 10 سلاله ای بله نام علی
بلود، در عصلری کله همله بلزرگان و اشلراف قلوم، پیامبلر را تکذیلب می کردنلد، 
املام عللی بلا تملام وجلود از پیامبلر و حقانیلت اسلالم دفلاع می کلرد و در 
حسلاس ترین و خطرناك تریلن برهه هلا یلار و هملراه رسلول اهلل بلود، تشلریح 
جوانمردی هلا و مبلارزات قهرمانانه ایشلان، برای نوجوانی که شلیفته روحیه حماسلی 
و شلجاعت اسلت، هملراه بلا اخلالق، تقلوا و کراملت آن امام هملام، برای نوجلوان در 

برگیرنلده آثلار تربیتلی بزرگی اسلت. 
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3.«حضرت«داوود«««قهرمان«13«ساله
 حکایلت مؤثلر دیگلری کله نوجوانلان را جلذب الگوهای راسلتین و واقعلی می نماید، 
داسلتان حضلرت داوود اسلت کله در پیلکاری سلهمگین، کله هیچکلس یلارای 
مبلارزه بلا جاللوت را نداشلت بله نیلروی ایمان و شلهامت ذاتلی و توّکل بر خلدا، پای 
در راه مبلارزه بلا او نهلاد و او را از بیلن بلرد. خداونلد نیلز به پلاداش این املر بزرگ، او 

را در مقلام فرمانروایلی و فرزانگلی قلرار داد. )شلرفی 1383(

4.«اسامه«فرمانده«ی«نوجوان
 نوجلوان 18 سلاله ای کله در جنلگ با کشلور روم توسلط شلخص رسلول اکرم به 

مقام فرماندهی سلپاه مسللمین منصوب شلد.

5.«نوجوانان«درخشان«کربال«حضرت«علی«اکبر«و«قاسم
 از جملله چهره هلای نورانلی تاریلخ کربلال این دو نوجوان پر افتخار هسلتند که شلرح 

دالوری هلای ایشلان معموالً در منابر ذکر می شلود.

6.«حسین«فهمیده،«نوجوان«13«ساله«ای«که«الگوی«رهبرش«شد
 حضلرت املام خمینلی در تمجیلد از ایلن نوجلوان شلجاع فرمودنلد: رهبلر ما آن 

نوجلوان 13 سلاله ای اسلت کله نارنجلک بله کملر بسلته و به زیلر تانک ملی رود. 
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و(«بررسی«میدانی«چرایی«عدم«اعتماد«متولّیان«مدیریت«مساجد««به«نوجوانان«در«««
اداره«امور

 دوره نوجوانلی بلا مختصلات و ویژگی هایلی کله بیلان شلد، مهم ترین و حسلاس ترین 
دوران زندگلی انسلان به شلمار می رود، ایلن دوران همراه با تغییلرات و دگرگونی های 
منحصلر بله  فلردی اسلت کله در هیلچ مرحله دیگلری وجلود نلدارد. از طلرف دیگر، 
بسلیاری از اهاللی مسلجد نیلز که خلود پلدران و ملادران نوجوانانی مشلابه هسلتند، 
اطالعلات دقیقی نسلبت بله ویژگی های ایلن دوره ندارند و نمی دانند بایلد با نوجوانان 
چگونله برخلورد کننلد و برخی از ایشلان معتقدند کله باید رفتلاری را در پیش بگیرند 
کله بزرگ ترهایشلان و اهاللی مسلجد نسلل قبلل، در ملورد آنهلا بله کار گرفته انلد. 
درحالی کله بلا توجله به دگرگونی هلای اجتماعی و رشلد علم و فناوری، فهم انسلان ها 
و شلناخت عقللی آنهلا و رفتارهایشلان تغییر شلکل داده و یا به کلّی منسلوخ  شلده اند. 
بلا توّجله بله مصاحبه هایی کله با تعلدادی از اعضای محتلرم هیئت امنا مسلاجد انجام 

دادم، اهلّم ایلن دالیلل را به شلرح زیر دسلته بنلدی و اعالم می شلود:
1.  نوجوانلان هنلوز بچله  هسلتند و زود اسلت کله کاری را به طلور مسلتقل بله آنهلا 

بسلپاریم چلون قطعلاً از پلس آن کار برنخواهنلد آملد و کار خلراب خواهلد شلد.
2.  نوجوانان باهم لجبازی می کنند و کارها خراب می شود.

3.  میلزان آگاهلی و معلوملات نوجوانلان کلم اسلت و نملی توانند کار را به درسلتی به 
انجام برسلانند.

4.  تجربه کافی برای انجام امور ندارند.
5. ممکلن اسلت نوجوانلان حرملت مسلجد را در انجلام کار نگله ندارنلد و کاری کنند 

که دور از شلأن مسلجد اسلت.
6.  نوجوانان طهارت کافی را رعایت نمی کنند و بی احترامی به مقدسات می شود.

7.  نوجوانلان در حیلن کار شلوخی هایی می کننلد کله بله بزرگ ترهلای حاضلر در 
بی ادبلی می شلود. مسلجد 

8.  آداب حضور در مسجد و نشستن صحیح در مسجد را رعایت نمی کنند.
9.  احکام شرعی را نمی دانند و در روند کار خلل وارد می شود.
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10. وقتی اشتباهی را به ایشان گوشزد می کنیم، نمی پذیرند.
11. نوجوانان با سّنت ها و آداب  و رسوم برنامه های مسجد همراه نمی شوند.

12. صبر و حوصله کمی دارند و کار را نیمه رها می کنند.
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ز(«اصول«تعامل«صحیح«و«جّذاب«با«نوجوانان««
 انسلان موجلود پیچیلده و شلگفت انگیزی اسلت کله تعامل بلا دیگران الزمله زندگی 
اوسلت. هنلگام رویارویلی بلا یک انسلان، با دنیلای عظیمی روبه رو می شلویم که سلیر 
در آن و یافتلن پیچ وخم هلای آن مهلارت و آگاهلی زیلادی را می طلبلد. داشلتن یلک 
ارتبلاط کمابیلش سلالم با انسلان های اطرافمان، مسلتلزم آشلنا شلدن بلا ویژگی های 
عملده رفتلاری آنلان اسلت. این آشلنایی و مهلارت علی رغم تصلور عموملی، نه تنها از 
طریلق تحصیلل و مطالعله بله دسلت نمی آیلد، بلکه نحوه سللوك بلا ملردم، یک هنر 
اسلت. احتمال دارد یک نانوا بیشلتر از یک پزشلک در آن ظاهر باشلد. داشلتن تعامل 
بلا اطرافیانملان در گلرو شلناختی صحیح و البّته نله همه  جانبه، از افراد اسلت چرا که 
هیلچ گاه نمی تلوان یلک انسلان را از تمامی جوانب شلناخت. هنگامی که یک شلناخت 
کلّلی از افلراد بله دسلت می آوریلم می توانیلم در جهت سلازگار کردن خودملان با او و 

همچنیلن او بلا خودملان، گام های مؤثری برداریم. )شلعاری نلژاد، 1382(
 مسلجد یلک سلازمان اجتماعلی کوچلک اسلت کله روابلط اعضلای آن، بلر مبنلای 
اعتقلادات دینلی و درونلی روحانلی و سلایر مسلئولین بلا ملردم و از جمله کلودکان و 
نوجوانلان، مهم تریلن عنصلر شلکل دهنده روابلط و مناسلبات در ایلن سلازمان اسلت. 
بلدون تردیلد ایلن روابط و تعاملالت از اهمّیت بسلیار باالیی برخوردار اسلت، زیرا این 
روابلط بسلترهای الزم را بلرای جلذب کودکان و نوجوانلان و اجتماعی شلدن بّچه ها و 

نیلز سلالمت جسلم و روان آنلان فراهلم می کند. 
 در ایلن بخلش از مقالله تلالش می کنیلم برخلی از مهم تریلن اصلول تعاملل صحیلح 
بلا کلودك و نوجلوان در اختیلار متولّیلان عزیلز مسلجد قلرار گیرد. بلا امید بله اینکه 
عزیلزان متصلدی، بعلد از آشلنا شلدن بلا ایلن شلیوه های صحیلح برقلراری رابطله و 
تعاملل مثبلت با کودکان و نوجوانان، محیطی سلالم، پرنشلاط و جلّذاب را برای حضور 

و فّعالیلت نسلل جدیلد در مسلجد مهیلا نمایند.

1.«تبّسم«به«لب«و«چهره«گشاده
 در اولیلن برخلورد دو انسلان، نخسلتین چیلزی که جللب توجه می کنلد حالت چهره 
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و صلورت ظاهلری فلرد می باشلد. اگلر صلورت فلرد حالتی بّشلاش و متبّسلم داشلته 
باشلد سلایر افلراد در خلود یک احسلاس راحتی بلرای برقلراری ارتباط با او احسلاس 
می کننلد. در تعالیلم اسلالمی، حدیثلی از امام عللی داریم که ایشلان می فرمایند: 
»المؤملن بشلره فلی وجهله و حزنه فی قلبله« یعنی موملن گشلاده رویی را در صورت 
نشلان می دهلد و انلدوه را در دل نگله ملی دارد. بله یاد داشلته باشلیم که اولیلن تأثیر 

بله یلاد ماندنی ترین تأثیر اسلت. )فرخلی 1388(

2.«حاالت«ظاهری«و«بدنی
 تحقیقلات روان شناسلان نشلان می دهلد بیلش از 60 درصلد پیام از طریلق غیر زبانی 
بله دیگلران منتقلل می شلود و تنهلا حلدود 40 درصلد پیام هلا از طریلق گفتلار بله 
مخاطبلان منتقلل می گلردد. ایلن املر بدیلن معنلی اسلت که نلوع پوشلش ظاهری، 
حلاالت بدنلی ملا در مکالمه بلا دیگران، حاالت صلورت و چهره، نحلوه آرایش صورت، 
حلرکات سلر، نحلوه ایسلتادن، نحلوه اسلتفاده از دسلت ها در هنلگام صحبلت کلردن 
و در مجملوع حاللت کللی بلدن و چهلره بسلیار بیشلتر بلا ملا سلخن می گویلد. برابر 
پژوهش هلای انجلام گرفتله، تأثیلر پیلام ؛ 7% کالملی، 38 % بله تُلن صلدا و لحلن آن 
و 55% غیرکالمی)زبلان بلدن( اسلت. )اسلماعیلی 1388( بله نظلر می رسلد حدیلث 
شلریف کله می فرمایلد: »کونوا دعلاه للناس بغیر السلنتکم« ملردم را نه بلا زبانتان که 
بلا اعملال و رفتارتلان بله کار نیلک دعلوت کنید، ناظلر به همیلن بعلد از تأثیرگذاری 

عمللی، بیلش از گفتارهلای ظاهری باشلد. )خالقلی 1387(

3.«گوش«دادن«فعال
 شلنیدن، عمللی غیلر ارادی اسلت کله بله توّجله و دّقلت نیلازی نلدارد و ما ملدام در 
حلال شلنیدن اصلوات مختلفلی هسلتیم کله بله گوشلمان می رسلد، اما گلوش دادن 
عمللی ارادی و بلا خواسلت و انتخلاب گوش دهنلده اتفلاق می افتد. اصلوات گوناگونی 
کله ملا عموملاً متوجله آنهلا نیسلتیم اگلر توجله و دّقلت ملا را به خلود جللب کنند و 
ملا بله آنهلا گلوش دهیلم و مثلاًل بیلن اصواتلی که بله گوش ملا می رسلد تمایلز قائل 
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شلویم کله صلدای ُعَمر اسلت یلا زید و نیلز چه می گویلد، در ایلن صورت ملا در حال 
گلوش دادن هسلتیم. گلوش دادِن فّعلال یکلی از مهم ترین ملوارد در برقلراری ارتباط 
و تعاملل مثبلت بلا دیگلران اسلت کله فنلون ُخردتلری هلم دارد که بلا تمریلن قابل 

حصول اسلت. )شلفیع آبلادی 1393(

4.«گفتار«در«حد«فهم«و«درک«مخاطب
 برقلراری رابطله اثربخلش بلا مخاطب، مسلتلزم مکالمه در سلطح درك و فهم اوسلت 
واال گفتلاری کله مخاطلب آن را نملی فهملد، ارزشلی بیلش از ارضلای غلرور و خلود 
بزرگ بینلی گوینلده نلدارد. در حدیلث شلریفی به نقل از رسلول خلدا می خوانیم 
کله می فرماینلد: »کللم النلاس عللی قلدر عقولهلم« با ملردم به انلدازه سلطح درك و 

فهلم ایشلان سلخن بگوئیلد، مویّلد همین مطلب اسلت.

5.«نگاه«کردن«به«چهره«ی«مخاطب
 برقلراری ارتبلاط چهلره بله چهره بلا مخاطب یکلی از اصلول انکارناپذیر بلرای تعامل 
اثربخلش می باشلد چلرا کله مخاطلب احسلاس مثبت دیلده شلدن، مورد توجله واقع 
شلدن و محتلرم بلودن می کند. الزم اسلت گوینلده در برقراری ارتباط بله این موضوع 
مهلم توجله داشلته باشلد. البتله با توجله به قیلود فرهنگلی و اعتقادی ملا در صورتی 
کله گوینلده و مخاطب غیر همجنس باشلند، الزم اسلت که حریلم الزم را حفظ کرده 

و از نگاه هلای ممتلد پرهیلز نمایند.

6.«استفاده«از«کلمات«تحسین«آمیز«و«مشّوق«های«کالمی
نوجلوان در مراحلل رشلد خلود بله شلّدت نیازمنلد مورد تحسلین واقع شلدن اسلت. 
اصلوالً همله انسلان ها از ملورد تعریلف و تمجیلد واقلع شلدن خرسلند می شلوند و از 
گوینلده آن مطاللب نیلز، تصویلر مثبلت و مانلدگاری در ذهلن خود ترسلیم می کنند. 
چقلدر خلوب اسلت کله در قبلال انجلام فّعالیت هلای درسلت، معقلول و خردمندانله 
نوجوانلان، خّسلت به خلرج نداده و از ایلن ابزار افزاینلده رفتارهای مطللوب به صورت 
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بجلا و منطقلی بهره منلد گردیلم. هنگاملی که بلا نوجوان روبرو می شلوید سلعی کنید 
بلا او برخلورد مثبلت داشلته باشلید از کلمه هلا و عبارت هلای تشلویق آمیلز اسلتفاده 
کنیلد و بله دنبلال نقلاط مثبت او باشلید نله عیب جویلی و ایلراد گرفتن. مفهلوم این 
اصلل ایلن اسلت کله او را تشلویق کنیلد، نلکات مثبلت او را ببینیلد و یلادآور شلوید، 

توانایی هلای او را مدنظلر داشلته باشلید. )البلرزی 1390( 

7.«همدلی
 مبنلای مهلم روان شلناختی ارتبلاط مؤثر بلا نوجوانلان، فرآیند همدلی اسلت. همدلی 
لزوملاً مسلتلزم آن اسلت که نوجوان بدانلد والدین او را درك کرده انلد. چنین ارتباطی 
فراتلر از آن اسلت کله صرفلاً بگوییلم »ملن احسلاس شلما را درك می کنلم.« بلرای 
همدللی ابتلدا بایلد تجربه عاطفی نوجلوان را دقیقاً درك کرد و سلپس آنچه را والدین 
فهمیده انلد در قاللب کلملات یلا اشلارات بله نوجلوان منتقلل کلرد. طبیعی اسلت که 
عالیلم غیرکالملی در ارتبلاط والدیلن بلا نوجلوان نقلش مهمی ایفلا می کنلد. همدلی 
غیلر از هملدردی اسلت. هملدردی، نگرانلی، تأسلف یلا ترحملی اسلت کله شلخص 
ممکلن اسلت نسلبت بله دیگلری احسلاس کنلد یا نشلان دهلد، املا همدللی عبارت 
اسلت از کوشلش بلرای هم احساسلی بلا دیگری بلرای درك احساسلات وی از دیدگاه 
خود اوسلت. همدلی مشلارکت در احسلاس دیگران اسلت، نه اظهار احساسلات خود. 
ایجلاد و رشلد همدللی نیازمنلد تالش در سله بعد مهم شلناختی، عاطفلی و ارتباطی 

ست: ا
 7-1. مؤلفله شلناختی همدللی؛ والدیلن را ملزم می سلازد که رفتار نوجلوان را دقیقاً 
مشلاهده کلرده از معنلای مشلاهدات خلود آگاهلی یابند. همدللی نیازمند آشلنایی با 
تجربله رفتلاری نوجلوان و نیلز اطلالع از تأثیلرات آن رفتلار اسلت؛  اطالعاتلی نظیلر 
تأثیلرات رفتلار نوجلوان بر افلکار و عواطلف او و یا هنلگام رویارویی با مسلائل مختلف 

زندگی.
7-2. مؤلفله عاطفلی همدللی؛ نیازمنلد حّساسلیت بله احساسلات نوجلوان و گلوش 
دادن بله گفته هلای او دربلاره احساسلات خویش اسلت. این احساسلات در قالب کالم، 
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حلرکات و یلا اعملال نوجلوان جلوه گلر ملی شلود. ایلن مؤلفه هلا نیازمنلد هماهنگلی 
دریافت هلای والدیلن از عواطلف نوجلوان بلا رفتارهلای نوجوان اسلت.

7-3. مؤلفله ارتباطلی همدللی؛ متمرکلز بلر انتقلال ایلن نکتله بله نوجلوان اسلت که 
والدیلن او را درك کلرده، حقایقلی دربلاره تجلارب و رفتارهلای نوجلوان می داننلد و 
احساسلات کنونلی او را دقیقلاً درك ملی کننلد. بله عبلارت دیگلر، همدللی مسلتلزم 
آن اسلت کله بله نحلوی بله نوجلوان منتقلل شلود کله والدیلن او را درك ملی کنند. 

)رحیملی نیلک 1389(

8.«ابراز«عواطف«مثبت
 یکلی دیگلر از مبنلای روان شلناختی ارتبلاط مؤثلر والدیلن و نوجوانان، ابلراز عواطف 
مثبلت اسلت. ملا عواطلف مختلفلی را در طلول زندگلی روزانله تجربله می کنیلم و 
اظهلار می نماییلم. حاللت عاطفلی ملا در هلر لحظله بلر ادراك، شلناخت، انگیلزش، 
تصمیم گیلری و قضاوت هلای بیلن فردی مؤثر اسلت. ابلراز عواطف مثبلت از دو طریق 

می توانلد بلر ارتبلاط والدیلن و فرزنلدان تأثیر گلذارد:
نخسلت اینکله والدیلن می تواننلد با ابلراز عواطلِف مثبت، کاری کننلد که در  ●

فرزنلد موجلب احسلاس مطبلوع شلود و فرزنلد مایل می شلود آنچله در ملا ایجاد 
خوشلایندی می کنلد انجلام دهد.

دوم اینکله وجلود والدیلن به هنلگام برانگیختگی عواطف مثبلت نقش مهمی  ●
در پیاملد عالقله فرزنلد بله والدیلن دارد و در واقلع، به شلکل گیری نگلرش مثبت 
بله سلخنان والدیلن می انجاملد و زمینه را برای هملکاری و پذیرش پیشلنهادهای 

آنهلا فراهلم می کند.
بنابرایلن طبلق این دیدگاه، انسلان از کودکلی نیاز به توجه عاطفی مثبلت دیگران، آن هم 
به طلور غیرمشلروط دارد. آنچله مهم اسلت اسلتمرار این توجله عاطفی مثبت اسلت، زیرا 
والدیلن معملوالً بله فرزنلد خلود ایلن توجله عاطفلی مثبلت را دارند، وللی به تدریلج این 
توجله مثبلت بله رفتارهای خاصی از فرزند مشلروط می شلود و دوسلتی و عواطف مثبت 
خلود را مشلروط بله خوب بلودن رفتلار کودك می کننلد در آن صلورت، این تلّقلی برای 
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کلودك شلکل می گیرد کله گویا تمام شلخصیت او پذیرفته نشلده اسلت. بنابرایلن، باید 
والدیلن نسلبت به کودك پذیرش کامل داشلته باشلند. )کماللی 1391(

9.«پذیرش«مثبت«غیرمشروط
یکی دیگر از مهم ترین مبانی روان شلناختی ارتباط مؤثر با نوجوانان پذیرش غیرمشلروط 
نسلبت بله نوجوانان اسلت، بدین معنا که، نوجلوان را آن گونه که هسلت بپذیرند، هرچند 
ممکلن اسلت رفتلار او ملورد پذیرش آنلان نباشلد. باید به نوجلوان به عنوان یک شلخص 
مسلتقل احتلرام گذاشلت و بلرای او به عنوان یک انسلان بلا توانایی هلا و رغبت های خاص 
خلود، ارج و ارزش قائلل شلد. والدیلن مؤثلر بایلد نخسلت یلک شلنونده خوب باشلند تا 
بتواننلد در زمینله تعبیلر و تفسلیر اطالعلات و ارائله کملک و راهنمایلی و تأثیرگلذاری 
مطللوب اقلدام ورزنلد. نوجوانلان نیلاز دارند کله با تمام وجود احسلاس کنند مورد عشلق 
و عالقله والدیلن، افلراد مهم زندگی، مربّیان و پذیرش غیرمشلروط توسلط آنان هسلتند، 
هرچنلد کله اعملال و رفتارشلان احتماالً ملورد تأیید آنان نخواهلد بلود. به بیان دیگر، باید 
مفهلوم »ملن را دوسلت دارند اما از کارم خوششلان نمی آید« را با تفکیلک معنی در مورد 

والدیلن احسلاس کنند. )اون، ترجمه فهیلم، 1389(

«10.«لزوم«آموزش«و«تربیت
 ایلن اصلل بلر این باور مبتنی اسلت که انسلان موجلودی یادگیرنده اسلت و کودك و 
نوجلوان همان طلور رفتلار می کنلد کله آملوزش می بیند و تربیلت می شلود. زمانی که 
کلودك رفتلار نادرسلتی از خلود بروز می دهد الزم نیسلت او را سلرزنش کنید. در این 
شلرایط توصیله می شلود عللل بلروز آن رفتلار را بررسلی کنید. شلاید کلودك در این 
ملورد خلاص، آملوزش ندیده اسلت و یلا ممکن اسلت به وسلیله یادگیرّی مشلاهده ای 

از محیلط، ایلن رفتار را آموخته باشلد.

11.«انعطاف،«اغماض«و«سعه«ی«صدر
 بلا اغملاض و سلعه صدر بلا نوجلوان تعاملل کنیلد. حساسلیت و عکس العملل شلدید 
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میلل بله تکلرار آن رفتلار را در کودك و نوجوان بیشلتر می کنلد و به اصطالح »َجری« 
می شلود. در برخلی ملوارد موجلب می شلود کلودك احسلاس گنلاه کنلد. در ایلن 
وضعیلت تکلراِر رفتاِر نامطلوب مشلاهده می شلود. کلودك مقاومت و لجبلازی می کند 
و باالخره ناامنی روانی، وسلواس و ناسلازگاری پدید می آید. شایسلته اسلت خطاهای 
کلودك یلا نوجلوان را به طلور محرمانله، صمیمانله، بامحّبلت و به طور غیرمسلتقیم به 

او متذکلر شلوید و از خطاهلای کوچلک نیلز چشم پوشلی کنید.

12.«اصل«پذیرش«و«احترام«متقابل
کلودك و نوجلوان را همان طلور کله هسلت بپذیرید، نه آن طلور کله در رؤیاهای خود 
تصور می کنیلد و بدانیلد اگلر کلودك یلا نوجلوان در خانلواده پذیرفتله شلود و ملورد 
احتلرام قلرار گیلرد یلاد می گیلرد کله خلود را بپذیلرد. کلودك بایلد بدانلد کله چله 
درسلخوان باشلد و چله نباشلد، چله زیبلا باشلد و چله زشلت، چله دختر باشلد و چه 

پسلر، نلزد ملادر و پلدر پذیرفتله شلده و ملورد احترام اسلت.

13.«اصل«پاسخگویی«به«پرسش«های«کودک«و«نوجوان
 بلا پرسلش های کلودك بله طلرق گوناگلون می تلوان روبلرو شلد. باید بله حرف های 
کلودك به طلور فّعاالنله گلوش داد و بله پرسلش های او باصداقلت، کوتلاه، سلاده و بلا 
ارائله مثال هایلی و در حلّد فهلم او پاسلخ دهیلد. محتلوای پاسلخ ها بایلد به تدریلج، 
متناسلب با سلن و ظرفیت ذهنی او باشلد. با سلؤال های کودك برخورد تشلویق آمیز 
داشلته باشلید و بلرای مثلال بگوییلد: »به به چه سلؤال خوبلی« و هنگام روبرو شلدن 
بلا سلؤال های گوناگلون کلودك او را دعلوت به اندیشلیدن کنیلد و بگوییلد: منظورت 
از ایلن سلؤال چیسلت؟ می توانلی بیشلتر توضیلح بدهلی؟ چطور شلد که این سلؤال 
بله ذهنلت آملد؟ خلودت چلی فکلر می کنلی؟ بیلا با هلم فکلر کنیلم و با هلم جواب 
درسلت را پیلدا کنیلم.... به هیچ عنلوان با پرسلش های کلودك برخورد تمسلخرآمیز و 
تحقیرآمیلز نداشلته باشلید. از بیلان عباراتلی مثل این چه سلؤالی اسلت می پرسلی یا 
ایلن فضولی هلا بله تلو نیامده یلا خندیدن به سلؤاالت کلودك جلداً خلودداری کنید. 
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در ملورد ایلن اصلل در طلی مطلب جدیلدی به طور مفصلل توضیح داده خواهد شلد.

14.«اصل«قاطع«و«جّدی«بودن
 در کنلار تملام اصلول برقلراری رابطله انسلانی بلا کلودك و نوجلوان، اصلل دیگلری 
مطلرح می شلود و آن اصلل قاطلع و جّدی بودن اسلت. اکثلر والدین یا قاطع هسلتند 
یلا مهربلان؛ در حالی کله معلدودی از والدیلن هلم قاطلع و هلم مهربلان هسلتند. تُن 
صلدا نشلان دهنده تمایلل شلما بله قاطلع بلودن و مهربلان بلودن اسلت و همزملان 
پیگیلری شلما بلا عملل و رفتلار مناسلب، جلّدی بودن شلما را نشلان می دهلد. هرگز 
قاطلع بلودن را با خشلونت و سلختگیری یکلی ندانید. منظلور از قاطع و جلّدی بودن 
ایلن اسلت کله همواره میلان شلما و فرزندتان باید اصولی حاکم باشلد و رعایت شلود. 
زمانلی کله توصیله می شلود با کلودك خود دوسلت باشلید به ایلن معنا نیسلت که با 
آنهلا جلّدی نباشلید و اجازه بدهید که کودك از دوسلتی با شلما سلوء اسلتفاده بکند. 
کلودك بایلد بدانلد از آزادی بی قیلد و شلرط برخوردار نیسلت و در ملواردی که پدر و 
ملادر مشلخص کرده انلد اگلر رعایلت نکنلد منلع می شلود و پدر و ملادر در ایلن مورد 
بلا او جلّدی هسلتند و تسللیم گریله او نمی شلوند. گاهی بلا قهر کردن موقلت و چهره 

را در هلم کلردن می تلوان بله کودك یلاد داد از رفتلار او راضی نیسلتید.
 بلا توجله بله مباحلث ذکرشلده، می تلوان جاذبه هلای رفتلاری اهاللی مسلجد را کله 
منجلر بله جلذب نوجوانان به مسلجد و فّعالیت هلای متنوع عبلادی ل فرهنگی و حفظ 

ایشلان در ایلن مسلیر می گلردد را بله شلرح جدول زیلر جمع بنلدی و اعلالم نمود:
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جاذبه«های«رفتاری«اهالی«مسجد دافعه«های«رفتاری«اهالی«مسجد

1- دارای چهره ای بشاش، خندان و معطر باشند.  1- دارای چهره ای عبوس، اخمو و ابرو 
درهم کشیده باشند.

2- با زبانی نرم، شیوا و شیرین، سخن بگویند. 2- زبانی تندوتیز و بد داشته باشند.

3- به سخنان نوجوانان خوب گوش دهند. 3- توّجهی به صحبت های نوجوانان نکنند.

4- باکرامت نفس با نوجوانان تعامل کنند. 4- با گفتار و رفتار، موجب به خطر افتادن امنیت 
خاطر نوجوانان شوند.

5- احترام و ادب به نوجوانان را همچون بزرگان 
ابراز نمایند.

5- احترام الزم را به نوجوانان قائل نباشند.

6- به نوجوان فرصت اندیشیدن بدهند. 6- به نوجوان سوء ظن داشته و بدگمان باشد.

7- نیازهای نوجوانان را درك کرده و متوجه آنها 
باشند.

7- بی مالحظه، نوجوان را سرزنش و تحقیر نموده 
و آبروی نوجوان را در بین سایرین ببرند.

8- تشویق و قدردانی به موقع در کارها را به عنوان 
ابزاری برای ایجاد رقابت سالم بکار گیرند.

8- بین نوجوانان رقابت ناسالم و نزاع ایجاد کنند.

9- در حضور جمع شایستگی های نوجوانان را 
بگویند.

9- در حضور جمع، مشکالت و نواقص نوجوانان 
را بگویند.

10- عذر نوجوان را برای اشکاالت کاری بپذیرد 
و دلسوزانه برای کارهای بعدی،  او را راهنمایی 

کنند.

10- هیچ عذری را نپذیرند و خشن، برخورد 
سلبی کنند.

11- اجازه ابراز وجود به نوجوانان بدهند. 11- سخنان نوجوان را مکرر قطع کرده 
بی توجهی کنند.

12- به هر نوجوانی متناسب با توانش کار و 
مسئولیتی را واگذار کنند.

12- نوجوانان را بی عرضه بدانند و هیچ کاری 
به کسی واگذار نکرده و همه امور متمرکز دست 

خودشان باشد.

13- نوجوانان را با هر لباس و ظاهری بپذیرند. 13- نوجوانانی که لباس و ظاهری مناسبی ندارند 
را طرد کنند.

14- به همه با یک دید نگاه کند. 14- بین نوجوانان تبعیض بگذارد.
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جاذبه«های«رفتاری«اهالی«مسجد دافعه«های«رفتاری«اهالی«مسجد

15- با همه ارتباط و تعامل داشته باشند. 15- خیلی از نوجوانان را شایسته تعامل ندانند.

16- به مسائل و موضوعات مطرح شده تسلط 
علمی و فکری داشته باشند.

16- راجع به موضوع چیزی ندانند ولی اصرار بر 
اجرای حرف خودشان داشته باشند.

17- آنچه را می گویند با عمل خود نشان دهند. 17- خودشان به آنچه می گویند، عامل نباشند.

18- در تعامل با نوجوان، یک برنامه تربیتی 
مشخص داشته باشند.

18- فاقد برنامه بوده و هرلحظه یک جور رفتار 
کنند.

19- پیش داوری و قضاوت عجوالنه نداشته 
باشند. 

19- سریع قضاوت کرده و زود تصمیم بگیرند.

20- از القاب زیبا برای مخاطب قرار دادن 
نوجوانان استفاده کنند که موردپسند خودشان 

هم باشد.

20- از القاب زشت و زننده و تحقیرکننده برای 
مخاطب قرار دادن نوجوانان استفاده کنند.

21- سخنانشان ناظر به رشد نوجوانان باشد. 21- زیاد حرف بزنند و خیلی نصیحت کنند.

22- مجموع کردارها به گونه ای باشد که نوجوانان 
را از روی میل، عشق و رغبت درونی به مسجد 

جذب کند.

22- حضورشان موجب طرد و فرار نوجوان از 
مسجد شود.

23- ایمان و ذکر و یاد خدا در سخنان، رفتار و 
کردارشان مشهود و ملموس باشد.

23- دیگران را دعوت به ذکر خدا و عبادت کند 
و خودش وقتش را در سایر امور صرف کند.

رفتارهایی«که«موجب«تقویت«یا«تضعیف«تعامل«و«ارتباط«جّذاب«و«اثربخ



247 بررسی جاذبۀ رفتاری اهالی مسجد در جذب و حفظ کودکان و نوجوانان

نتیجه«گیری««
 بررسلی های میدانلی، تجربیات شلخصی و گفتگلو با نوجوانان و اعضای فّعال مسلاجد 
نشلان می دهلد، از جملله دالیللی کله مانلع جلذب نوجوانلان و جوانلان بله مسلجد 
هسلت، سسلت شلدن عالیلق و انگیزه هلای درونلی، گرایش بله معنویت هلای کذایی، 
جّذابیلت املور ملادی و شلهوانی، رفتارهای غیلر جلّذاب و دفع کننده اهالی مسلجد و 
برخوردهلای سلطحی آنهلا با نوجوانان، فقلدان جهان بینی مطلوب و نداشلتن باورهای 
صحیلح و منطقلی در ایلن خصلوص هسلت. اگلر باورهلای یلک انسلان، غیرمنطقلی، 
سلراب گونله و غللط باشلد، طبیعلی اسلت کله رفتلار، اعملال و کلردار مبتنلی بر آن 
باورهلا صحیلح، متکاملل و سلعادت آفریلن نخواهلد بلود. اعملال و حلرکات، کنش  و 
واکنش هلای رفتلاری و جلوه هلای عمللی فلرد، نملودی از باورهلای درونلی اوسلت، 
به طلور مثلال کسلی کله انسلان باورمنلدی به یکتایلی خدا و معلاد باشلد، در حقیقت 
انسلانی وارسلته و مؤملن اسلت، ایملان و باورهلای دینلی و مذهبیش حّتلی در ظاهر 
اعملال، رفتلار، حلرکات، سلکنات، نلگاه و برخوردهای او اثلر می گذارد. بلرای نمونه از 
پوشلش نامناسلب و حضلور در مجاملع یلا از ورود بله مواضلع اتهلام و ملوارد احتمال 
لغلزش و گنلاه پرهیلز می کند و ما از روی مشلاهده ایلن رفتارها بله مجموعه باورهای 

ارزشلمند وی پلی می بریلم.
 بله نظلر بسلیاری از روان شناسلان اجتماعلی و متخصصلان عللوم تربیتلی، انضبلاط 
اجتماعلی، مسلتلزم کنتلرل و تسللّط اجتماعلی اسلت و ایلن پدیلده خلود متکلی بر 
اجتماعلی سلاختن اعضاسلت، به گونله ای که آنلان بخواهنلد مطابق انتظلارات جامعه 
رفتلار کننلد. شناسلاندن انتظلارات اجتماعلی یلک جامعله دینی بله نسلل نوجوان و 
جلوان، آنهلا را قلادر می سلازد تلا خلود را در جایلگاه پذیلرش و مقبولیلت اجتماعلی 
مالحظله نملوده و بلرای ایفای نقش خلود، آگاهانه وارد صحنه شلوند. معرفلی نهادها 
و مراکلز اجتماعلی به ویلژه مراکلز اعتقلادی و هویّلت دهلی دینلی همچلون مسلجد، 
و کارکردهلای آنهلا ، بلرای نسلل نوجلوان یلک ضلرورت منطقی محسلوب می شلود. 
چراکله شلناخت هلر پدیلده، مقدمه انس، الفلت و در نهایت دل بسلتگی به آن اسلت. 
ترغیلب نوجوانلان بله بحلث و اظهارنظر در خصلوص زمینه هلای مشلارکت اجتماعی 
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و حلدود مسلئولیت های آنلان در مسلجد، موجلب رشلد و تعاللی انضبلاط اجتماعلی 
خواهلد بلود. زیلرا عملل به قواعلد و مقرراتلی کله برخاسلته از تفکلر و اراده نوجوانان 
باشلد، پایبنلدی و تعّهلد عمیق تلری را بله دنبلال خواهلد داشلت. پلرورش اعتماد به  
نفلس نوجوانلان و تقویلت حلّس »خودبلاوری« در آنان، علالوه بر این کله توانایی های 
توسلعه  نیلز  را  اجتماعلی  مسلئولیت پذیری  دامنله  می دهلد،  افزایلش  را  عموملی 
لباِب فی المجللس َو اَفِهموُهُم  می بخشلد. رسلول اکلرم می فرماینلد: »اَوِسلعوا لِلشَّ
َُّهلُم الُخللوُف َو اَهلُل الَحدیلِث«؛ برای جوانلان در مجالس جلای بازکنید، و  الَحدیلَث َفاِن
املور نلو و جدیلد را بله آنان تفهیلم کنید، چرا کله این گلروه جایگزین شلما و درگیر 
مسلائل جدیلد خواهنلد شلد. )الفلردوس، ج 1، 98، ح 320، بله نقل از سلایت تبیان(
 نوجوانلان و جوانلان ملا به طلور طبیعلی بله کارهلای نلو و افلکار جدیلد عالقه منلد 
هسلتند. آنلان شلیفته مطاللب تلازه و سلبک های نویلن روزگار خلود می باشلند بله 
سلخنان جدیلد باکملال دقلت گلوش می دهنلد و دربلاره مطاللب نو بلا عالقه فلراوان 
گفتگلو می کننلد. املام عللی می فرماینلد: »إَذا احَتجلَت إِلَی الَمشلَوَرِه فلی أَمٍر َقد 
ُه بَعَد  َُّهم أََحدُّ أَذهانا َوأَسلَرُع َحدسلا، ثُلمَّ ُردَّ لّباِن، َفإِن َطلَرأَ َعلَیلَک، َفاسلَتبِدِه بِِبدایَلِه الشُّ
ذلِلَک إللی َرِی الُکهلوِل َوالُشلیوِخ لَِیسلَتعِقبوُه َویُحِسلُنوا، االِختیلاَر لَلُه َفلإِنَّ تَجِربََتُهلم 
أَکَثلُر«؛ هنگامی که در پیشلامدی احتیاج به مشلورت داشلتی ابتدا بله جوانان مراجعه 
نملا، زیلرا کله آنلان ذهنلی تیزتر و حدسلی سلریع تر دارند، سلپس )نتیجله( آن را به 
نظلر بزرگسلاالن و پیران برسلان تلا پیگیری نموده، عاقبلت آن را بسلنجند و راه بهتر 
را انتخلاب کننلد زیلرا تجربله آنلان بیشلتر اسلت. )شلرح نهج البالغله، ج20، 337، 
ح866( مسلجدی های ملا بایلد متحلّول شلوند و پاسلخگوی نیازهلای روز نوجوانلان 
باشلند. یکلی از خألهایلی کله نوجوانلان اظهلار می دارنلد ایلن اسلت کله اطالعلات 
علملی و بله روز آنهلا بیشلتر از بزرگترهایشلان اسلت و در تعاملل بلا آنهلا بله دلیلل 
فقلدان اطالعلات الزم، عموملاً با مخالفلت کردن، تندخویی و به حسلاب نیاوردنشلان، 
واکنلش نشلان می دهنلد. املا ایلن واکنلش نبایلد به گونله ای باشلد کله راهلی بلرای 
برگشلت وجود نداشلته باشلد. امام عللی می فرماینلد: »اِذا عاتَبَت الَحلَدَث َفاتُرك 
لَلُه َموِضعلا ِملن َذنِبلِه لَِئلاّل یَحِملَلُه الخلراُج َعلَلی الُمکابَلَرِه« هلرگاه جلوان را توبیلخ 
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کلردی، برخلی خطاهلای او را نادیلده بگیلر، تا توبیلخ تو، او را بله مقابله وادار نسلازد. 
)شلرح نهج البالغله ابن ابی الحدیلد، ج 20، 333، ح 819( روان شناسلان معتقدند که؛ 
زیلاده روی در هلر احساسلی روی توانایلی فرد در داشلتن تفکلر منطقلی و معقول اثر 
می گلذارد. همان قلدر کله فکلر می کنیلد سلزاوارید نوجوانان به شلما احتلرام بگذارند 
بله آنهلا احتلرام بگذاریلد. برای جلذب نوجوانان، اهالی مؤثر مسلجد بایلد خلق خوش 
و روی بلاز خلود را بلا همله ملردم به ویلژه نوجوانلان، آشلکار و پنهلان بله نمایلش 
بگذارنلد. مسلجدها بایلد بله امکانلات و ابزارهلای آموزشلی و اطالع رسلانی روز ماننلد 
کامپیوتلر، انلواع سلراچه های مذهبلی و فرهنگلی، برنامه های آموزشلی در رشلته های 
مختللف مجهلز شلوند و جاذبه هلای کافلی را بلرای جلذب نوجوانلان و جوانلان بله 
خلود را داشلته باشلند. وضعیلت ظاهری مسلاجد، طوالنی نشلدن نمازهلای جماعت، 
ویژگی هلای املام جماعلت، کتابخانله، فعالیلت کانون هلای فرهنگلی، پایلگاه بسلیج، 
هیئلت امنلاء و همله اجلزاء حاضلر در مسلجد از عواملل مؤثلر در جلذب نوجوانلان و 

جوانلان به مسلاجد می باشلند.
 آموزش  افراد مؤثر در مسلجد )روحانی، هیئت امنا و سلایر فعاالن( در جهت شلناخت 
ویژگی هلا و نیازهلای نوجوانلان، افزایلش مهارت هلای اجتماعی و تغییر روابط، بسلیار 
مفیلد و ضلروری بله نظلر می رسلد. توجله بله نقلاط مثبلت، تقویلت اعتماد بله  نفس 
و احسلاس خود بلاوری و خلود ارزشلمندی در نوجوانلان از ویژگی هلای اولیلای الهلی 
و مربیلان بلزرگ اسلت. املام راحللدر طلول عملر پر برکتشلان همیشله بلر نقاط 
مثبلت و توانمندی هلای نوجوانلان تأکیلد داشلته، عّزت نفلس و اعتماد به  نفلس را در 
آنهلا تقویلت می نمودنلد. تکریلِم شلخصیت چیلزی اسلت کله نوجوانان سلخت بدان 
نیلاز دارنلد. وقتلی اعتملاد نوجلوان بله دوسلتی پایلدار بلا پلدر و ملادر جللب شلد و 
نیلاز او از ایلن  جهلت بله نحلو شایسلته ای ارضلا گشلت، دیگلر او خلود با همله وجود 
بله دنبلال معیارهلا و ارزش هلای اخالقلی و اجتماعلی مورد قبلول و پذیلرش »الگوی 
محبوبلش« کله اینلک ملادر، پدر، املام جماعت یا سلایر اهالی مسلجد اسلت، خواهد 
بلود. همچنیلن دریچله قللب نوجلوان به روی کسلی که بله او محّبت کند باز اسلت و 
بلرای کسلی کله محّبت کنلد و اعتملادش را جللب نماید، سلفره دلش را می گشلاید. 
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والدیلن از هرکسلی بله او نزدیکترنلد، اگلر رازدار او باشلند، می توانند بله دنیای درون 
وی راه یابنلد و او را هدایلت کننلد. موفقیلت در جلذب نوجوانلان آن قدر کله به روابط 
مثبلت، مهربانانله و اعتملاد آمیز با نوجوانان وابسلته اسلت به هیچ مهلارت، ایده، ابزار 
یلا دسلتورالعملی بسلتگی ندارد. احساسلات متعادل داشلتن به معنلی بی تفاوت بودن 
نیسلت. شلور و شلوق داشلتن و با انلرژی و عالقه کارکلردن از ضروریلات فّعالیت های 
اعتقلادی اسلت. نوجوانلی کله نیاز شلدید معنوی خود را در مسلجد جسلتجو می کند 
و بلا شلنیدن احادیث شلریف، جلذب برنامه های عبلادی و معنوی می گلردد. ازجمله، 
رسلول اهلل می فرماینلد: »َملْن کاَن الُْقلرآُن َحدیَثلُه َو الَْمْسلِجُد بَْیَتلُه بََنلی اهلُل لَلُه 
بَیتلاً فلی الَْجنَّلِه« )وسلائل الشلیعه، ج 3، 481( هر کلس که کالمش قلرآن و خانه اش 
  مسلجد باشلد، خداونلد منزلی در بهشلت برای او بنلا می کند. امام حسلن مجتبی
می فرماینلد: »اَْهلُل الَْمْسلِجِد ُزّواُر اهللِ َو حلٌق َعلَی الَْملُزوِر اَلتُّحَفُه لِزائِلِرِه« )کلمه االمام 
الحسلن، 41( اهلل مسلجد زائلران خلدا هسلتند و بلر زیلارت شلونده اسلت کله بله 
زائرانلش هدیله ای بدهلد. بایلد ایلن اخلالق عمللی را در ظاهلر و رفتار اهالی مسلجد 

نیلز مشلاهده کند. 
 پیامبلر گراملی  اسلالم، هلدف از بعثلت خلود را تکمیلل ملکارم اخلالق معرفلی 
می فرماینلد و قلرآن کریلم نیلز بله حضلرت موسلی  می فرماینلد بلرای جلذب 
فرعلون بلا قلول نلرم و نیکلو سلخن بگو، للذا از این فرمایشلات ارزشلمند که مناسلب 
فطلرت انسلانی می باشلد بلرای جلذب نوجوانلان که قلب نلرم و آملاده ای دارنلد، باید 
َّما َقللُب الَحَدِث َکاللرِض الخالَیِه  بیشلترین بهلره را بلرد. امام علی می فرماینلد: »إِن
ملا اُلقلَی فیهلا ِملن َشلْی ٍء َقِبلَتلُه« دل نوجلوان مانند زمین آماده اسلت کله هر بذری 

در آن افشلانده شلود، می پذیلرد. )نهج البالغله، نامله 31(
 دادن مسلئولیت بله نوجوانلان، چندیلن نیلاز از نیازهلای اساسلی آنلان را ارضلاء 
می نمایلد. بازخلورد مثبلت دادن بله فّعالیت هلای نوجوانلان، مؤثرتریلن شلکل جذب 
آنلان می باشلد. اسلتفاده از بازخوردهلای عاطفلی مثبلت مثلل لبخنلد زدن، تشلکر 
کلردن، آرزوی موفقیلت کلردن یلا وقتلی نوجوانلان از مسلجد بیلرون می رونلد بله 
هرکلدام جملله مثبتلی بگوییلد حّتلی یلک لبخنلد و خداحافظ هلم بی تأثیر نیسلت. 
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اگلر مجبوریلد صحبتتلان را با نوجوانلی قطع کنید تا رفتار نامناسلب نوجلوان دیگری 
را تصحیلح کنیلد حتملاً از او عذرخواهلی کنیلد یلا اگلر مشلغول صحبلت بلا فلردی 
هسلتید و تلفلن هملراه شلما زنلگ می زنلد و مجبلور بله پاسلخ دادن هسلتید، حتماً 
از مخاطبتلان عذرخواهلی کنیلد. به جلای اینکله روی اشلتباه نوجوان تمرکلز کنید او 
را به سلوی انتخلاب رفتلار مطللوب هدایلت کنید. داشلتن رفتلار مناسلب را مهم ترین 
وظیفله خلود بدانیلد و آن را در رأس املور قلرار دهیلد تلا نوجلوان در عملل شلما آن 
رفتارهلا را مشلاهده کنلد. به نوجلوان مرتبلاً بازخورد رفتلار مناسلبش را بدهید. برای 
ایلن کار رفتلار او را با اسلتفاده از واژه هلای مثبت توصیف کنیلد. از تمرکز بیش  از حد 
روی رفتارهلای نامناسلبی کله از نوجوانلی سلر می زند خلودداری کنید. بله نوجوانان 
فرصلت بدهیلد تلا بلر رفتارشلان مسللّط شلوند و بتواننلد به توصیه های شلما پاسلخ 
مناسلب بدهنلد. ملدام روابلط کاریتان را بلا نوجوانان هر چه بیشلتر مسلتحکم کنید. 
موقلع عصبانیلت قضلاوت نکنیلد. قبلل از آرام کلردن دیگلران خودتلان را آرام کنید. 
 عملل کلردن بله مجموعله ملوارد یلاد شلده از مؤثرتریلن عواملل جلذب نوجوانان به 

مسلجد هسلت کله بایلد بله کار گرفتله  شلده و اثربخشلی آن را مالحظله نمود.
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255 الزامات نرم افزاری حضور کودکان و نوجوانان در مسجد

الزامات«نرم«افزاری«حضور«کودکان«و«نوجوانان«در«مسجد
محمد«حسین«شریفی«نیا«1

چکیده
موضلوع ایلن جسلتار بررسلی الزاملات نرم افلزاری حضلور کلودکان و نوجوانلان در 
مسلاجد اسلت. الزاملات نرم افلزاری بله آن دسلته از اقداملات رفتلاری و برنامه هلای 
عملیاتلی گفتله می شلود کله ملا را بله هدف ملورد نظلر نزدیلک می کنلد. در موضوع 
ملورد مطالعله، یعنلی جلذب کلودکان و نوجوانلان به مسلجد جاذبه های شلخصیتی، 
ظاهلری، کالملی و رفتلاری املام جماعلت، فعالیت هلا و برنامه هلای مسلجد، نگلرش 
هیئلت امنلا و سلایر مسلؤلین مسلجد و همچنیلن نلوع رفتلار خلادم و نمازگلزاران، 
از جملله الزاملات نرم افلزاری جلذب گروه هلای سلنی مذکلور بله مسلجد می باشلند. 
از ایلن رو، پلس از تبییلن اهمیلت انلس کلودکان و نوجوانلان بلا مسلجد، مهم تریلن 

1 .دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

Email: sharifinia1@gmail
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الزاملات نرم افلزاری انلس ایلن گروه های سلنی بلا خانه خدا بله اختصار بیان شلده اند.
بله گملان نگارنلده، نگرش مثبلت به حضور کلودکان و نوجوانان در مسلجد، آشلنایی 
بلا ویژگی هلای روان شلناختی کودکان و نوجوانلان، درك نیازهلا و انگیزه های کودکان 
و نوجوانلان، آگاهلی از مهارت هلای ارتبلاط بلا کلودکان و نوجوانلان و وقلت گذاشلتن 
بلرای کلودکان و نوجوانلان، پیلش شلرط هلر نلوع اقداملی بلرای جلذب و اسلتمرار 
حضلور کلودکان و نوجوانلان در مسلجد اسلت. پلس از آن جاذبه هلای املام جماعلت 
بله عنلوان رکن اصلی مسلجد در سله بعلد ظاهری، گفتلاری و رفتاری ملورد کنکاش 
قلرار گرفته انلد. در بعلد ظاهلری بله اموری ماننلد آراسلتگِی ظاهری، ژسلت و حاالت 
بدنلی، تملاس چشلمی و موقعیلت اجتماعلی اشلاره شلده اسلت. در بعلد جاذبه هلای 
گفتلاری املام جماعلت مؤلفه هایی نظیلر رعایت احتلرام و ادب ، هم زبانلی و همدلی، 
اعتمادآفرینلی، رازداری، زیبلا سلخن گفتلن، خوب گلوش دادن و پرهیلز از پرگویی و 

نصیحلت کلردن مهم شلمرده شلده اند.
در بعلد جاذبه هلای رفتلاری بلر مهربانلی و صمیمیلت، تواضلع و فروتنلی، همدللی و 
توجله بله کلودکان و نوجوانلان، واگذاری مسلئولیت به کلودکان و نوجوانلان، طوالنی 
نکلردن نملاز و سلخنرانی، تجلیلل از کلودکان و نوجوانان مسلجدی، چشلم پوشلی از 

خطاهلای کلودکان و دعلوت از فرزنلدان مأمومیلن تأکید شلده اسلت.
در بخلش برنامه هلای مسلجد، ضمن اشلاره بله خصوصیلات برنامه های ویلژه کودکان 
ماننلد شلاد بلودن، کوتلاه بلودن، متنلوع بلودن، پرهیجلان بودن، متناسلب با سلطح 
شلناختی کلودکان بودن، پاسلخ گلوی نیاز کودکان بلودن و همراه با تشلویق و پاداش 
بلودن، تعلدادی از برنامه های مناسلب کلودکان از قبیل واگلذاری اذان گویی و مکّبری 
نملاز جماعلت بله کلودکان و نوجوانلان، دکلمه خوانلی و سلخنرانی های کوتلاه ویلژه 
کلودکان و نوجوانلان، تلالوت قلرآن و خوانلدن دعاهلای بعلد از نملاز توسلط کودکان 
و نوجوانلان، سلخنرانی و جلسلات پرسلش و پاسلخ مخصلوص کلودکان و نوجوانلان، 
اجلرای مسلابقات علملی، دینلی، هنلری و ورزشلی مناسلب کلودکان و نوجوانلان، 
تشلکیل گروه هلای کتاب خوانلی بلرای کلودکان و نوجوانلان، برگزاری مراسلم جشلن 
یلا علزاداری مخصلوص کلودکان و نوجوانان، کالس های آموزشلی، تربیتلی و فرهنگی 
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بلرای سلنین مختللف، برگلزاری اردوهلای درون و بلرون شلهری سلیاحتی و زیارتی، 
تهیله روزنامله دیلواری، حلقه های صالحیلن و اجرای تئاتلر و نمایش فیللم به اختصار 

توضیلح داده شلده اند.
در پایلان ضملن تشلریح نقلش نگلرش متولیلان مسلجد، رفتلار خلادم و نمازگلزاران 
مسلجد، تشلویق والدیلن و مربیلان، ارتبلاط بلا ملدارس و سلایر اقداملات در جلذب 
کلودکان و نوجوانلان بله مسلجد، فنون برقراری ارتباط با کودکان معرفی شلده اسلت.

کلید«واژه«ها:
برنامه هلای  املام جماعلت،  مسلجد کودك محلور، کلودکان مسلجدی، جاذبه هلای 

مسلجد، ارتبلاط بلا کلودکان، جلذب کلودکان.
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مقدمه««
در اسلالم مسلجد از جایلگاه واال و بی بدیلی برخوردار اسلت. مسلجد خانله خدا نامیده 
شلده و هملگان از پیلر و جلوان، زن و ملرد، خردسلال و بزرگسلال بله حضلور در آن 

فراخوانلده شلده اند.1 )مجلسلی، 1412ق؛ حرالعامللی، 1416ق(
ایلن املر بلدان جهت اسلت که از نخسلتین روزهای تأسلیس مسلجد در صدر اسلالم 
بلرای آن کارکردهلای گوناگون عبادی، آموزشلی، تربیتی، سیاسلی و اجتماعی تعریف 
گردیلد پیامبلر اسلالم بله مسللمانان آموخت که مسلجد هلم محل عبادت اسلت 
و هلم محلل تعلیلم و تربیلت. در قلرون اولیله اسلالمی اصلی تریلن مراکز آموزشلی و 
تربیتلی نخسلت مسلاجد و سلپس ملدارس بوده انلد. )منیرالدیلن، 1368( حتلی در 
برخلی روایلات فضیللت تعلیلم و تعللم در مسلجد النبلی بلا جهلاد در راه خلدا برابلر 

شلمرده شلده اسلت.2 )ابن حنبل،1412ق(
همچنیلن پیامبلر کسلانی را کله در مسلجد به تعلیم و تعللم پرداختله بودند را بر 
افلرادی کله در مسلجد به نماز و عبادت مشلغول بودنلد، ترجیلح داد و فرمود: گروهی 
کله بله املر آملوزش پرداخته انلد، برترنلد، زیلرا ملن بلرای تعلیلم و تربیلت مبعلوث 

شده ام.3 )مجلسلی، 1412ق(
بنابرایلن، نبایلد گملان کنیم که مسلجد تنهلا محل اجتماع بزرگسلاالن و کهنسلاالن 
1  . قللاَل َرُسللوُل اهلل: َوَمللْن َمْشللی إِلَللی َمْسللِجد یَْطُلللُب فیللِه الَْجماَعللَه کاَن لَللُه بِللُکلِّ ُخْطللَوه َسللْبُعوَن أَلْللَف َحَسللَنه َو یُْرَفللُع لَللُه ِمللَن 

َرجللاِت ِمْثللُل ذلِللَک؛ پیامبللر می فرمایللد: کسللی کلله بلله قصللد شللرکت در نمللاز جماعللت بلله سللوی مسللجد گام بللر مللی دارد،  الدَّ
خداونللد متعللال در برابللر هللر گامللی هفتللاد هللزار حسللنه بلله او پللاداش می دهللد و بلله همیللن میللزان درجللات وی باالتللر خواهللد 
للراً  ِ فِللی األْْرِض َو َمللْن أَتَاَهللا ُمَتَطهِّ ََّهللا بُُیللوُت اهللَّ رفللت. )بحاراألنللوار، ج80، ص384( قللاَل الصللادق: َعلَْیُکللْم بِإِتَْیللاِن الَْمَسللاِجِد َفإِن
َعللاءِ َو َصلُّللوا ِمللَن الَْمَسللاِجِد فِللی بَِقللاٍع ُمْخَتلَِفللٍه َفللإِنَّ ُکلَّ بُْقَعللٍه  للاَلهِ َو الدُّ ُ ِمللنْ ُذنُوبِللِه َو ُکِتللَب ِمْنللُزوَّاِرهِ َفأَْکِثللُروا فِیَهللا ِمللَن الصَّ للَرُه اهللَّ َطهَّ
تَْشللَهُد لِلُْمَصلِّللی َعلَْیَهللا یَللْوَم الِْقَیاَمللِه؛ بللر شللما بللاد بلله رفتللن بلله مسللاجد، زیللرا مسللاجد خانه هللای خداونللد در زمیللن هسللتند و 
کسللی کلله بللا طهللارت بلله سللوی مسللاجد بللرود خللدای متعللال او را از گناهانللش پللاك می کنللد و از زوارش نوشللته می شللود، پللس 
زیللاد در مسللاجد نمللاز و دعللا بخوانیللد و در مسللجدهای مختلللف نمللاز بخوانیللد، چللون در روز قیامللت هللر مکانللی بللرای نمازگللزارش 

گواهللی می دهللد. )وسللائل الشللیعه، ج5، ص372(
2  . َقللاَل َرسللوُل اهلل: َمللْن َراَح اِلللی َمسللِجِدی لِِعلللٍم یَُعلُِّمللُه کاَن َکَمللن َغللزا فللی َسللبیِل اهللِ؛ پیامبللر فرمودنللد: هرکسللی بللرای 

یللاد گرفتللن یللا یللاد دادن دانشللی بلله مسللجد مللن بللرود، گویللا کلله در راه خللدا جهللاد کللرده اسللت. )مسللند االمللام احمللد بللن 
حنبللل، ج2، ص350(

 :  َفللاَِذا فِللی الَمسللِجد َمجلِسللان: َمجلللٌس یََتَفقَّهللُون و َمجلللٌس یَدعللُوَن اهللَّ َو یَسللَألُونَه. فقللال َرُسللُول اهللَّ 3  . َخللَرج َرُسللُول اهللَّ

َکال الَمجلَسللین اِلللّی خیللر اَّمللا َهللؤالءِ َفَیَدعللُون َو اَّمللا َهللُؤالءِ َفیَتعلّمللُوَن َو یَفقَّهللُوَن الجاِهللل، َهللؤاُلءِ اَفَضللل، بِالتَّعلَّیللم اُِرْسلللُت ثُللمَّ 
َقَعللد َمعُهللم؛ رسللول اکللرم وارد مسللجد شللد و دیللد کلله در آن دو مجلللس تشللکیل شللده اسللت، یکللی مجلللس علللم کلله در 
آن از معللارف اسللالمی بحللث می شللد و دیگللری مجلللس دعللا کلله در آن مناجللات می کردنللد. رسللول اکللرم فرمللود: هللر دو 
مجلللس خللوب و مللورد عالقلله مللن اسللت. آن گللروه دعللا می کننللد و ایللن گللروه درس می خواننللد و درس می  دهنللد؛ ولللی گللروه 
علمللی برتللر از گللروه دعللا کننللده هسللتند؛ چللون مللن بللرای تعلیللم مللردم، مبعللوث شللده ام. سللپس رسللول اکللرم بلله گللروه 

دانش پژوهللان پیوسللت. )بحاراألنللوار، ج 1، ص206(
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اسلت کله در آن فقلط بله عبلادت و راز و نیلاز بلا حلق تعاللی بپردازنلد؛ بلکله متعلق 
بله کلودکان و جوانلان نیلز هسلت تلا در آن بله تعلیلم و تعللم بپردازند و به درسلتی 
تربیلت شلوند. متأسلفانه در زملان ملا برخلی مسلاجد فقط محلل تجمع بزرگسلاالن 
شلده و کلودکان و نوجوانلان کمتلر مایلل بله شلرکت در برنامه های مسلجد هسلتند. 
در حاللی کله مسلاجد بایلد همه اقشلار، به ویلژه کلودکان، نوجوانان، جوانلان و حتی 
خردسلاالن را بله خلود جلذب کلرده و نقلش تربیتی مؤثلری را بلرای ایلن گروه های 

سلنی بلر عهلده بگیرند. 
بدیهلی اسلت بلرای تحقلق این هلدف ارزشلمند بایلد امکانات و للوازم سلخت افزاری 
ملورد نیلاز و همچنیلن الزاملات نرم افزاری الزم مهیا شلود تلا زمینه حضلور این گروه 

آینده سلاز در مسلاجد فراهلم گردد.
الزاملات نرم افلزاری بله آن دسلته از اقداملات رفتلاری و برنامه هلای عملیاتلی گفتله 
می شلود کله ملا را بله هلدف ملورد نظلر نزدیلک می کنلد. در موضلوع ملورد مطالعه، 
یعنلی جلذب کلودکان و نوجوانان به مسلجد جاذبه های شلخصیتی، ظاهلری، کالمی 
و رفتلاری املام جماعلت، فعالیت هلا و برنامه هلای مسلجد، نگلرش هیئت امنا و سلایر 
مسلؤلین مسلجد و همچنیلن نوع رفتلار خادم و نمازگزاران مسلجد، از جملله الزامات 
نرم افلزاری جلذب گروه هلای سلنی مذکلور بله مسلجد می باشلند. از این رو، اگلر امام 
جماعلت، متولیلان مسلجد و نمازگلزاران عالقمنلد به حضلور کلودکان و نوجوانان در 
مسلجد هسلتند و مایلنلد آنهلا را بله مسلجد جذب کننلد، بایسلتی عالوه بر داشلتن 
نگلرش مثبلت بله این املر و اعتقاد بله لزوم حضلور کلودکان و نوجوانان در مسلاجد، 
بلا شلیوه های برقلراری ارتبلاط خلوب و مؤثر با این گروه های سلنی نیز آشلنا باشلند.

بلا توجله بله ایلن اهمیلت حضلور کلودکان و نوجوانلان در مسلاجد، در ایلن مقالله 
نقلش رفتارهلا و شلیوه تعاملل املام جماعلت، متولیلان مسلجد و دیگر نمازگلزاران با 
کلودکان و نوجوانلان در اشلتیاق آنلان بله مسلجد را بررسلی می کنیم. علالوه بر این، 
ضملن بیلان جاذبه هلای رفتلاری و گفتلاری آنلان در ارتبلاط بلا کلودکان و نوجوانان، 
مناسلب ترین فعالیت هلای فرهنگلی و تبلیغلی املام جماعلت و مسلئوالن مسلجد در 

ارتبلاط بلا ایلن گلروه سلنی را بله اختصلار توضیح خواهیلم داد.
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الف(«اهمیت«حضور«کودکان«و«نوجوانان«در«مسجد««
کلودکان و نوجوانلان سلرمایه های اصللی آینلده هلر جامعله ای هسلتند و پیشلرفت و 
سلعادت جوامع به تربیت سلالم و شلکوفایی اسلتعدادها و خالقیت های آنان بسلتگی 
دارد. از سلوی دیگلر، ایلن گروه سلنی تأثیرپذیرترین و آسلیب پذیرترین افلراد جامعه 
نیلز می باشلند. بله همین دلیلل، سلرمایه گذاری بر روی ایلن افراد و تلالش وافر برای 

جلذب آنان به مسلاجد، ضرورتلی انکارناپذیر اسلت. 
حضلور کلودکان و نوجوانلان در مسلاجد دارای آثلار و بلرکات فراوانلی اسلت کله در 
حیطله فلردی می تلوان به ملواردی ماننلد فراگیلری معارف اسلالمی و احلکام دینی، 
آشلنایی بلا آداب معاشلرت و ارزش هلای اخالقلی، تأمیلن نیازهلای روحلی و روانلی، 
بیمله شلدن در برابلر آسلیب های اجتماعلی، غنی سلازی اوقلات فراغلت و جلوگیلری 
از اتلالف وقلت آنلان، کشلف اسلتعدادها و بلروز توانایی هلا و خالقیت هلا، آموختلن 
نظلم و انضبلاط و تقویلت روحیله تعلاون و همکاری اشلاره کلرد. در حیطله اجتماعی 
نیلز ملواردی از قبیلل حفظ سلرمایه های انسلانی جامعله، ارتقلاء امنیلت خانوادگی و 
اجتماعلی، بهسلازی اخلالق اجتماعی، تحکیم ارزش های انسلانی، کاهلش بزهکاری و 
کجلروی، افزایلش صمیمیت هلای بین فلردی و انسلجام گروهی، ارتباط با همسلاالن 
و تشلکیل گروه های آموزشلی، فرهنگی، ورزشلی و خدمات رسلانی و همچنین تقویت 

هویلت دینلی و مللی پلاره ای از آثلار ارتبلاط کلودکان و نوجوانان با مسلجد اسلت.
افلزون بلر فوایلد فوق، کلودکان مسلجدی بهترین مشلوقین والدین و همسلاالن خود 
بلرای حضلور در مسلجد و انلس بلا خانله خدا هسلتند. چه بسلیار فرزندانی کله باعث 

مسجدی شلدن پلدر و ملادر و دوسلتان و هم کالسلان خود شلده اند. 
حضلور کلودکان و نوجوانلان در مسلجد از چنلان اهمیتی برخوردار اسلت کله یکی از 
عالملان بلزرگ کله حدود یلک قرن پیش می زیسلته، در وقلف نامه خود آورده اسلت: 
»بلا آنچله از ملن بله جا مانلده گلردو بخریلد و در مسلجد نگهلداری نمایید تلا وقتی 
کلودکان هملراه بلا والدین شلان بله مسلجد می آینلد، بله آنها هدیله دهید تا عشلق و 
عالقله بله خلدا، مسلجد و منبلر از ابتلدا در آنهلا جوانله زنلد و در بزرگسلالی هم اهل 

مسلجد و معنویت شلوند«. )شلرفی، 1375(
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وقتلی مسلجد ممللو از نوجوانلان و جوانلان باشلد، خود به خود مسلجد به یلک پایگاه 
فعلال و جلوان تبدیلل شلده و سرشلار از سلرزندگی ، پویایلی و نشلاط می گلردد. در 
چنین مسلجدی هیچ کس احسلاس خسلتگی و خمودگی نمی کند و محیط مسلجد 
بلرای کلودکان و نوجوانلان بله محیطی جذاب و پر نشلاط تبدیل شلده و عبادت برای 
آنلان شلیرین و دلچسلب می شلود و هملان طلور که املام عللی می فرمایلد: نباید 
خلود را بله زور بله عبلادت وادار کلرد، بلکله باید عبلادت را با نشلاط و شلادابی انجام 

داد.1 )نهلج البالغله ، نامه 69(
پلس بله طلور خالصله می تلوان گفلت حضلور کلودکان و نوجوانلان در مسلجد هلم 
سلبب گرایلش مثبلت آنلان بله مسلجد، آموزه هلای دینلی، روحانیلت و انلس و الفت 
بلا محیط هلای مذهبلی می شلود، و هلم تقویلت اعتماد بله نفلس و ارتقلای ارتباطات 
اجتماعلی آنلان را در پلی دارد. در بررسلی عواملل نرم افلزاری حضلور کلودکان و 
نوجوانلان در مسلجد نخسلت جاذبه هلای املام جماعلت را ملرور می کنیم، سلپس به 
سلایر عواملل نظیلر نگرش هیئلت امنا و مسلئولین مسلجد، رفتار خلادم و نمازگزاران 

و اهمیلت ارتبلاط مسلجد و مدرسله می پردازیلم.

1  . قللاَل َعلللُی: َو خللاِدع نَفَسللَک فِللی الِْعبللاَده و ارُفللْق بِهللا و التَْقَهرهللا، َو ُخللْذ َعفَوهللا و نَشللاَطها؛ نفللس خللود را بفریللب و بلله 

عبادتللش وادار و بللا آن مللدارا کللن و بلله زور و اکللراه برچیللزی مجبللورش نسللاز و بلله هنللگام نشللاط و شللادابی بلله عبللادت بپللرداز.
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ب(««جاذبه«های«امام«جماعت««
املام جماعلت بله عنوان رکن اصلی مسلجد، نقلش واال و منحصر به فردی در اشلتیاق 
کلودکان و نوجوانلان بله مسلجد ایفلا می کنلد. او کله در واقع رهبلر و هدایلت کننده 
مجموعله فعالیت  هلای دینلی، تربیتلی و اجتماعی مسلجد اسلت، باید بلا تأثیرگذاری 
بلر هیئلت امنلا، مسلئولین و متصدیلان املور مسلجد و همچنیلن نمازگزاران، بسلتر 
مناسلب را بلرای حضلور نوبلاوگان در مسلجد مهیلا نماید. از ایلن رو، باور شلخصی او 
بله حضلور کلودکان و نوجوانلان در مسلجد ، نحلوه عملکلرد او در ارتبلاط بلا کودکان 
و نوجوانلان و سلبک برخلوردش بلا نونهلاالن در جلذب یلا دفلع آنلان بله مسلجد و 
شلرکت در نملاز جماعلت و سلایر برنامه هلای مذهبلی بسلیار مؤثلر اسلت. همچنین 
جاذبه  هلای ظاهلری، گفتلاری و رفتلاری او نیلز در ایلن امر نقلش مهمی دارنلد. البته 
رفتلار بقیله دسلت انلدرکاران و متولیلان مسلجد هلم در جلذب کلودکان و نوجوانان 
بله مسلجد مؤثلر اسلت کله در ادامله ایلن نوشلتار بلر آن خواهیلم پرداخلت. در ایلن 
قسلمت نخسلت ویژگی هلای عموملی املام جماعلت و مسلؤلین مسلجد را کله بله 
مثابله پیش شلرط حضلور کلودکان در مسلجد می باشلند، توضیلح می دهیم و سلپس 

جاذبه هلای ظاهلری، گفتلاری و رفتلاری املام جماعلت راتبییلن می نماییلم.

1.«ویژگی«های«شناختی«امام«جماعت
نخسلتین بخلش از جاذبه هلای املام جماعلت کله وجلود جاذبه هلای دیگلر بله آنهلا 
بسلتگی دارنلد، ویژگی هلای شلناختی و ذهنلی اوسلت. بی تردیلد املام جماعتلی 
می توانلد در املر جلذب کلودکان و نوجوانلان موفلق باشلد کله بله حضور کلودکان و 
نوجوانان در مسلجد باور داشلته باشلد و جذب این گروه های سلنی را از وظایف خود 

بدانلد. چنیلن املام جماعتلی بایلد واجلد خصوصیات شلناختی زیر باشلد:

1-1.«آشنایی«با«ویژگی«های«روان«شناختی«کودکان«و«نوجوانان
املام جماعلت بایسلتی تلا حلدودی بلا ویژگی هلای عاطفلی، شلناختی، رفتلاری و 
هیجانلی کلودکان و نوجوانلان آشلنا باشلد. زیلرا هلر نلوع تعاملل و اثرگذاری بلر آنان 
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نیازمنلد اطلالع از خصوصیلات روحی-روانی و نیازهای خلاص دوره کودکی و نوجوانی 
اسلت. بله عبلارت دیگر بدون شلناخت دقیلق خصوصیلات روانی و رفتلاری کودکان و 
نوجوانلان نمی تلوان بلا آنهلا ارتبلاط برقلرار کلرد و آنلان را تحت تأثیلر قلرارداد. البته 
شلناخت دقیلق خصوصیلات نوبلاوگان و آگاهلی از تملام ابعلاد و زوایای شلخصیتی و 
رفتلاری پیچیلده آنلان کاری تخصصی و دشلوار اسلت؛ اما اطالع از برخلی ویژگی های 
کلیلدی آنلان می توانلد املام جماعت را در رسلیدن به نتیجله مطلوب یلاری دهد. در 

اینجلا بلرای نمونله بله چنلد خصوصیلت اصلی آنلان اشلاره می کنیم.
1. یکلی از خصوصیلات کلودکان و نوجوانلان عدم ثبات در حلاالت عاطفی و رفتارهای 
آنلان اسلت. آنان اغللب هیجانی، زودرنج و کم  تحمل هسلتند و گاهلی با کوچک ترین 
محلرك ناخوشلایندی، ناراحت و عصبانی می شلوند. از سلوی دیگر، آنهلا اغلب مایلند 
در کلیله املور به صورت مسلتقل عملل کنند، اما معموالً خیلی زود خسلته می شلوند 
و از زیلر بلار مسلؤلیت شلانه خاللی می کننلد )بیابانگلرد، 1376( کله این املر موجب 
انتقلاد اطرافیلان می شلود. در صورتلی که ایلن انتقلادات ادامه یابنلد، آنلان اعتماد به 
نفس شلان را از دسلت می دهنلد در نتیجله نسلبت بله اطرافیلان بی اعتملاد شلده و از 
آنهلا دوری می کننلد. از ایلن رو، املام جماعلت در برخلورد بلا نونهلاالن بایلد صبور و 
پرتحملل باشلد و کارهلای نلاروای آنهلا را با دیده اغملاض بنگرد و تا جایلی که امکان 
دارد، از آنهلا انتقلاد نکنلد؛ چون ممکن اسلت برای همیشله از مسلجد و روحانی بیزار 

شوند. 
2. تلوان ذهنلی و شلناختی کلودکان و نوجوانلان محلدود، املا رو به گسلترش اسلت. 
نلوع تفکلر در دوران کودکلی عینلی و در دوران نوجوانلی انتزاعلی اسلت. )منصلور و 
دادسلتان، 1374( ایلن بلدان معناسلت که کلودکان وقتلی می توانند چیلزی را درك 
کننلد کله آن را بله صلورت عینلی دیده باشلند؛ بله همین دلیلل، الزم اسلت بیان هر 
موضلوع انتزاعلی مثلل خلدا، عداللت، دیلن، اخلالق و ... بلا مثال هلای عینلی و قابلل 
مشلاهده ارائله شلود تلا کلودکان بتواننلد آن را درك کننلد. املا نوجوانلان قادرنلد بلا 
اسلتدالل و اسلتنتاج مفاهیلم منطقلی به نتیجه برسلند و بلرای درك مطاللب، نیازی 
بله مثال هلای عینلی ندارنلد. در این دوره نوجوان می کوشلد خود را از املور جزئی رها 
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کلرده و بله کلیلات بپلردازد. طلی ایلن مرحله گرایش او نسلبت بله مسلائل معنوی و 
ماوراءالطبیعه بیشلتر می شلود و مایل اسلت از اسلرار هسلتی و مسلائل بنیادین عالم 
سلر در آورد. )افلروز، 1375( بله همیلن دلیلل در ایلن مرحلله، ذهلن نوجلوان آماده 
تفکلر دربلاره دیلن و املور معنلوی اسلت و به مسلائل فلسلفی عالقله نشلان می دهد.
3. کلودك و نوجلوان دوسلت دارد هملواره تصویلر مثبتلی از خلود داشلته باشلد. این 
نلگاه مثبلت بله خلود، باعلث می شلود کله او بله دیگلران و آینلده نیلز نگاهلی مثبت 
داشلته باشلد. چنیلن احسلاس خوشلایندی موجلب رونق زندگی و نشلاط و شلادابی 
او می شلود و اگلر ایلن چنیلن شلد، بهتریلن زمینله رشلد و تعاللی او فراهم می شلود. 
)ماسلن1، 1382( بله همیلن سلبب، توصیله می شلود املام جماعلت در مواجهله بلا 
کلودکان و نوجوانلان خصوصیلات خلوب آنلان را برجسلته سلاخته و آنها را نسلبت به 

آینده شلان امیلدوار سلازد.
نوگرایلی، نشلاط و شلادابی،  نوجوانلان تحول خواهلی،  4. دیگلر خصوصیلت مهلم 
شلجاعت، و پلر انلرژی بلودن آنهاسلت. نوجلوان مدام می کوشلد تلا با انلرژی و نیروی 
فراوانلی کله در اختیلار دارد، در شلرایط خلود دگرگونلی و تغییلر ایجاد کنلد و از این 
طریلق، بله موقعیلت جدیلدی دسلت یابلد. ایلن املر بله او پویایی، طلراوت، نشلاط و 
شلادابی خاصلی می بخشلد و او را به سلمت کار هلای گروهی و فعالیت  هلای اجتماعی 

سلوق می دهلد. )افلروز، 1375(
5. کلودکان و نوجلوان دارای روحیله ای لطیلف و حسلاس هسلتند و گاهی نسلبت به 
اطرافیلان و محیلط خلود بدبین شلده و احسلاس بیگانگلی می کننلد و در نتیجه یک 

حلس ناامنلی و تنهایلی آنهلا را فلرا می گیرد.

1-2.«درک«نیازها«و«انگیزه«های«کودکان«و«نوجوانان
موضلوع اساسلی دیگلر در جلذب کلودکان و نوجوانلان بله مسلجد، تشلخیص نیازها 
و انگیزه هلای مخصلوص شلرایط سلنی آنلان می باشلد. پلر واضلح اسلت کله آنهلا بله 
مکان هلا و محافللی می رونلد کله به نوعلی پاسلخگوی نیازهایشلان باشلند. از این رو، 

1  . Mussen, P. H.
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املام جماعلت و سلایر متولّیلان مسلجد بایلد، از نیازهلای خلاص این گروه های سلنی 
آگاه باشلند و آن را در برنامه ریزی هلا و فعالیت هلای مسلجد مدنظلر قلرار دهند. وقتی 
املام جماعلت بله ایلن نیازهلا و انگیزه هلا واقلف باشلد، رفتلار کلودکان و نوجوانان را 
بهتلر درك می کنلد و راحت تلر بلا آنهلا کنلار می آید. زیلرا از نظلر روان شناسلان، نیاز 

مهم تریلن عاملل هلر نلوع رفتلار و فعالیتی اسلت. )ریلو1، 1387(
بنابرایلن آگاهلی از نیازهلای جسلمی، روانلی، عاطفلی، اجتماعلی، معنلوی، اخالقی و 
شلناختی کلودکان و نوجوانلان نقلش مؤثری در جلذب آنان به مسلاجد دارد. در واقع، 
تنهلا در صورتلی برنامه ریلزان املور فرهنگلی مسلاجد، قلادر خواهنلد بلود برنامه های 
جذابلی بلرای کلودکان و نوجوانلان تدوین کننلد که ایلن فعالیت ها در جهلت ارضای 
نیازهلای گوناگلون آنلان و مطابلق بلا سللیقه ها و انگیزه هایشلان باشلد. بلدون شلک 
چنیلن برنامه هایلی می تواننلد بسلتر مناسلب بلرای جلذب و پلرورش کلودکان در 

مسلاجد مؤثر باشلد.
بله عنلوان مثلال، یکلی از نیازهای مهم کودکان شلادی اسلت. آنهلا در صورتی جذب 
مسلجد می شلوند که در آن برنامه های شلاد و هیجان انگیز اجرا شلود. ولی متأسلفانه 
اغللب برنامه هایلی کله در مسلاجد اجرا می شلوند، از فضای شلاد و مفرحلی برخوردار 
نیسلتند و ایلن نیلاز کلودکان را بلرآورده نمی کننلد. علدم ارضلای نیلاز به شلادی نیز 

باعلث کاهلش انگیزه آنان برای حضور در مسلاجد شلده اسلت.
مثلال دیگلر، نیاز به تنوع اسلت. کلودکان و نوجوانلان از امور تکلراری و یکنواخت زود 
خسلته می شلوند و مایلنلد سلخنرانی ها و برنامه هلای مسلجد متنوع باشلد. اما برخی 
مسلاجد در مراسلم و برنامه های مناسلبتی کمتر از سلخنرانان با سلواد، خوش بیان و 
معلروف اسلتفاده می کننلد و غالبلاً خلود امام جماعلت به ایلراد سلخنرانی می پردازد. 
ایلن املر موجلب دل زدگی و گریلز نوجوانان و جوانان از مسلاجد می شلود. متاسلفانه 
متنلوع نبلودن برنامه هلای مسلاجد و نیلز ناآشلنابودن گرداننلدگان آن بلا شلیوه های 
نویلن جلذب کلودکان و نوجوانلان باعلث دوری ایلن عزیزان از مسلاجد و جلذب آنان 
بله مراکلز تفریحلی نظیلر باشلگاه های ورزشلی، کافی نت هلا، پارك هلا و شلهربازی ها 

1  . Reeve, T. M.
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شلده است.
سلایر نیازهلای کلودکان و نوجلوان کله توجه بله آنها شلرط موفقیت هلر برنامه دینی 

و فرهنگی اسلت، بدیلن قرارند:
نیلاز بله محبلت، احتلرام و عدالت از سلوی والدیلن و همله بزرگترهایی که با  ●

آنلان سلر و کار دارند.
نیلاز بله احسلاس آراملش و امنیلت در خانه، مسلجد، مدرسله و هرجایی که  ●

حضلور دارند.
نیلاز بله ورزش، تفریلح و بازی هلای فکلری فلردی و گروهلی کله سلبب  ●

ورزیدگلی، شلادابی و کسلب تجربله در زندگلی آنلان می شلود.
نیلاز بله آشلنایی با دیلن و معنویت بله زبان سلاده و قابل فهم بلرای کودکان  ●

و نوجوانلان که زمینه متدین شلدن آنهلا در بزرگسلالی را فراهم می آورد.
نیلاز بله جامعه پذیلری، فراگیلری آداب معاشلرت، پلرورش حلس تعلاون،  ●

همیلاری و مشلارکت اجتماعلی.
نیلاز بله هنرنمایلی، ابلراز وجلود، خودشلکوفایی، کار و تحلرك و فعالیلت  ●

جسلمی و روحلی بلرای خدملت بله خلود و جامعله. )قائملی، 1370(

1-3.«آگاهی«از«مهارت«های«ارتباط«با«کودکان«و«نوجوانان«
از آنجلا کله مهم تریلن وظیفله املام جماعلت تأثیرگلذاری بر اقشلار مختلف ملردم، از 
جملله کلودکان و نوجوانلان اسلت و ایلن املر بلدون برقلراری ارتبلاط سلازنده و مؤثر 
بلا آنلان ممکلن نیسلت، الزم اسلت آنهلا با فنلون و روش هلای ارتبلاط مؤثر، بله ویژه 
اصلول ارتبلاط بلا کلودکان و نوجوانان آشلنا باشلند و آن را در روابلط میان فردی خود 

بله کار گیرند.
مهم تریلن اصوللی کله باید در هنلگام گفتگلو و ارتباط با کلودکان و نوجوانلان رعایت 
کنیلم تلا بتوانیلم آنهلا را جلذب کرده و بله اسلتمرار ارتباط بلا خود عالقمند سلازیم، 

بله شلرح زیر می باشلد:
کلودك و نوجلوان شلیفته احترام و محبت اسلت. از این رو، بله هرکس که با  ●
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آنهلا محترمانله رفتلار کرده و نسلبت بله آنها محبت نماید، جذب شلده و دوسلت 
دارند با او رابطه داشلته باشلند. 

کلودکان و نوجوانلان از سلرزنش و تحقیلر بیزارنلد. آنهلا چلون نمی تواننلد از  ●
خودشلان دفلاع کننلد، سلعی می کننلد با کسلانی که آنها را سلرزنش یلا نصیحت 

می کننلد، کمتلر روبرو شلوند.
کلودکان و نوجوانلان بلا کسلی صمیملی می شلوند کله بتوانلد آنهلا را درك  ●

کنلد و بله آنهلا توجله کنلد. پس بلرای برقلراری ارتبلاط با آنان بایسلتی علالوه بر 
همزبانلی، بلا آنلان همدللی کنیلم و آنلان را هملان گونه کله هسلتند، بپذیریم.

اگلر بخواهیلم بلر کلودکان و نوجوانلان تأثیلر بگذاریلم بایلد نیازهلای آنلان  ●
را بشناسلیم و بکوشلیم ارتبلاط ملا در جهلت تأمیلن نیازهلای آنلان باشلد. چلون 
انسلان ها در صورتلی ارتبلاط را ادامله می دهنلد کله طلرف مقابل به خواسلته ها و 

نیازهلای آنهلا توجه داشلته باشلد.
کلودکان و نوجوانلان بیلش از بزرگسلاالن نیلاز به احسلاس آراملش و امنیت  ●

دارنلد. از ایلن رو، ارتبلاط بلا آنلان بایسلتی در فضایلی آرام، ایمن و سرشلار از صفا 
و صمیمیلت صلورت پذیرد.

کلودکان و نوجوانلان عاشلق تعریلف و سلتایش اند. پلس از رفتارهلای خلوب  ●
و ویژگی هلای مثبلت آنلان مخصوصلاً در مقابلل دیگلران تعریلف و تمجیلد کنید. 
بله هلر حلال تعریف، تحسلین و احترام بله کلودکان و نوجوانان، مخصوصلاً اگر در 

جملع صلورت گیلرد، تأثیر شلگرفی بر آنلان خواهد گذاشلت.
کلودکان نسلبت به وسلایل شلخصی خود حسلاس هسلتند و مایل نیسلتند  ●

دیگلران حریلم خصوصلی آنهلا را نادیلده بگیرنلد. بنابرایلن، هملواره بله عالیلق و 
ارزش هلای کلودکان و نوجوانلان احتلرام بگذاریلد و هرگلز بلدون اجازه به وسلایل 
خصوصلی آنهلا مثلل گوشلی تلفلن همراه و دفترچه یادداشلت شلان دسلت نزنید 

و بله مکالملات تلفنلی آنها گلوش ندهید.
کلودکان سرشلار از عواطلف و هیجان های پاك و بی آالیشلند و دوسلت دارند  ●

اطرافیانشلان احسلاس آنهلا را بفهمنلد. پس سلعی کنید احساسلات آنهلا را درك 
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کنیلد و بله عواطلف آنها واکنش مناسلب نشلان دهید.
یکلی از نشلانه های دوسلتی و صمیمیلت خودافشلایی و بیان مسلائل زندگی  ●

شلخصی اسلت. از ایلن رو، گاهی بلرای آنها از خاطلرات دوران کودکلی و نوجوانی 
خلود بگوییلد و بعضلی تجارب خود با فرزندانتان را برایشلان شلرح دهیلد. این امر 

احسلاس دوسلتی و نزدیکلی بین شلما و آنها را افزایلش خواهد داد.
از آنهلا سلؤاالتی بپرسلید کله دوسلت دارنلد دربلاره آن بله دیگلران توضیح  ●

بدهنلد. مثلاًل از موفقیت هلا، افتخارات، مسلافرت ها و خاطرات شیرین شلان سلؤال 
کنیلد. ایلن املر بچه هلا را شلاد می کنلد و بله آنهلا نشلان می دهلد کله شلما بله 

مسلائل آنهلا توجه داریلد. )کاملکاری، 1380(

2.«جاذبه«های«ظاهری«امام«جماعت
پلس از ویژگی هلای شلناختی، اولیلن عاملی کله در جذب کلودکان و نوجوانلان تأثیر 
دارد، وضعیلت ظاهلری املام جماعلت اسلت. مهم تریلن خصوصیت ظاهلری که برای 
بچه هلا بیشلتر اهمیلت دارد عبارتند از: آراسلتگی ظاهری، ژسلت ها و حلاالت بدنی و 

نلوع نلگاه کلردن املام جماعت بله آنها کله در ادامله به تبییلن آنهلا می پردازیم.

2-1.«آراستگی«ظاهری
آراسلتگی سلر و صلورت، طلرز لبلاس پوشلیدن، تمیلزی لباس و بلدن، بلوی دهان و 
حتلی لبخنلد زدن در جذابیلت یلا علدم جذابیت فلرد تأثیر ناهشلیار و عمیقلی دارد. 
زیلرا بلرای اغلب مردم، وضعیت ظاهری شلخص بیانگر سلطح سلواد، طبقله اجتماعی 

و اقتصلادی و عقایلد و ارزش های اوسلت. 
املام جماعلت بله عنوان روحانلی و رهبر معنلوی نمازگلزاران باید الگلوی خوبی برای 
کلودکان و نوجوانلان باشلد. از ایلن رو، او بایلد بله بهتریلن وجه ممکن لباس بپوشلد، 
تمیلز باشلد، محاسلن مرتلب داشلته باشلد، از عطلر و ادکللن اسلتفاده کنلد، مواظب 
نظافلت دهلان و دنلدان و احیانلاً بلوی بلد دهلان خلود باشلد و در مجملوع از نظلر 

ظاهلری آراسلته و زیبا باشلد.



269 الزامات نرم افزاری حضور کودکان و نوجوانان در مسجد

بله یلاد داشلته باشلیم کله چهلره بلاز و متبسلم املام جماعلت در هنلگام گفتگلو بلا 
نمازگلزاران بیانگلر آن اسلت کله او از ارتبلاط بلا نمازگلزاران، بله ویلژه کلودکان و 

نوجوانلان خوشلحال اسلت و از گفتگلوی بلا آنلان للذت می بلرد.

2-2.«ژست«و«حاالت«بدنی
شلاید ایلن جملله را شلنیده باشلید که صلدای حلاالت بدن بلندتلر از صلدای کلمات 
اسلت. ژسلت های بدنلی ابلزاری قدرتمند اسلت که می توانلد باعث تحکیم یلا تضعیف 
ارتبلاط ملا با دیگران شلود حاللت چهره اطالعلات فراوانی از احساسلات و هیجان های 
درونلی ملا ارائله می دهلد. به طوری کله برخلی نظریه پلردازان معتقدند پلس از زبان، 
مهم تریلن منبلع اطالعاتلی حلاالت درونلی آدمهلا حلرکات چهلره آنهاسلت. حاللت 
چشلم، حلرکات ابلرو و دهان نشلان دهنده احسلاس غمگینی، شلادی، خشلم،  تعجب 

یلا سلردرگمی ما می باشلد.
علالوه بلر ایلن، ژسلت های ملا از قبیل طرز نشسلتن، ایسلتادن یلا راه رفتلن پیام های 
مهلم را منتقلل می کننلد. بلرای مثلال، دسلت بله سلینه نشسلتن حاللت تدافعلی را 
می رسلاند؛ اگلر پاهلا را روی یکدیگر قلرار دهید گویلا می خواهید بین خلود و دیگران 
مانلع ایجلاد کنیلد؛ وقتلی به جلو خم می شلوید، یعنلی آن موضوع برایتان مهم اسلت 
و بلا دقلت آن را دنبلال می کنیلد؛ برعکلس، دور شلدن از گوینلده و حاللت للم دادن 
نشلانه کم توجهلی بله گوینلده و علدم عالقه به موضلوع مورد بحلث اسلت. بنابراین با 
دقلت بله قلرار گرفتلن حالت هلای بدنلی مناسلب می تلوان عالقه و یلا علدم عالقه به 

کلودك یا نوجلوان مخاطب را نشلان داد.

2-3.«تماس«چشمی«
در هنلگام گفتگلو بلا کلودکان و نوجوانلان بله آنلان نلگاه کنیلد، زیرا تماس چشلمی 
 مسلتقیم و مناسلب، بیانگر توجه شلما به کودك و گفته های اوسلت. رسلول خدا
هنلگام گفتگلو، نلگاه گلرم و صمیمانله خلود را از مخاطبان دریلغ نمی  کلرد و همواره 
نگاه هلای خویلش را میلان یارانلش تقسلیم می کرد و به طلور برابر، تملام اهل مجلس 
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را از توجله خلود بهره مند می سلاخت. )طباطبایلی، 1419ق(
معملوالً تملاس چشلمی بله دو منظلور بله کار ملی رود: نخسلت نشلان دادن عالقله و 
توجله بله مخاطلب، و دوم تسللط بر مخاطب و کنتلرل وی. هر چه رابطله بین دو فرد 
صمیمانه تلر باشلد، طلول ملدت تماس چشلمی آنها بیشلتر اسلت، در مقابلل، هر چه 
موقعیلت اجتماعلی طرفیلن فاصله بیشلتر داتشله باشلد، تماس چشلمی کمتری بین 

آنهلا برقرار می گلردد. )مایاایوانوفلا1، 1385(
املام جماعلت با حفظ ارتباط چشلمی خود با مخاطبلان، به ویژه کلودکان و نوجوانان 
می توانلد بازخلورد کالم خلود را چهلره و ژسلت های بدنلی آنلان دریافلت کلرده و در 
نتیجله، شلیوه بیلان مطالب خلود را بهبود بخشلد. مثاًل با کم شلدن توجله مخاطبین 
و از دسلت دادن تمرکلز و تملاس چشلمی آنلان، به خسلتگی آنان پی برده و سلخنان 

خلود را جملع و بله آن خاتمه دهد.

3.«جاذبه«های«گفتاری«امام«جماعت
جاذبه هلای گفتلاری املام جماعلت شلامل ملواردی اسلت کله بله کیفیلت بیلان و 
گفتگلوی او بلا کلودکان و نوجوانان مربوط می شلود. املوری از قبیل رعایلت احترام و 
ادب کلودکان، هم زبانلی بلا آنان، جللب اعتماد آنان، حفلظ رازهای نوجوانلان، توانایی 
زیبلا سلخن گفتلن و خوب گلوش دادن در ایلن حیطه قلرار دارند که بله اختصار آنها 

را توضیلح می دهیلم.

3-1.«رعایت«احترام«و«ادب
نحلوه سلخن گفتلن ملا بلا کلودکان و نوجوانلان، تأثیلر عمیقلی در نگلرش و رفتلار 
آنلان نسلبت بله ملا دارد. در واقلع، الگویلی کله ملا در حلرف زدن بلا کلودکان ارائله 
می دهیلم، بله آنهلا می آملوزد کله چگونله بله ما پاسلخ بدهنلد. از ایلن رو، در سلخن 
گفتلن بلا کلودکان و نوجوانان همیشله بایلد از کلملات احترام آمیز و مؤدبانه اسلتفاده 
کنیلم تلا ضملن ارائله الگویی مناسلب، مهر خویلش را در دل آنلان بکاریلم و آنان یاد 

1  . Maiaivanovna, L.
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بگیرنلد کله بلا ملا و دیگلران محترمانه سلخن بگویند.1 از سلوی دیگلر، همان طور که 
می دانیلم بلدون رعایلت ادب و احتلرام متقابلل نله تنهلا گفتگلو تأثیلر مثبتلی در پی 
نخواهلد داشلت بلکله غالبلاً بلر مشلکالت و تنش هلا خواهلد افلزود. بله همیلن دلیل 
املام عللی می فرمایلد: »دم فلرو بسلتن بهتلر از بی ادبانله سلخن گفتلن اسلت.« 

)مجلسلی، 1412ق(

3-2.«هم«زبانی
توجله بله زبلان و سلطح فهلم مخاطلب، یکلی از مؤلفه هلای اصللی هلر نلوع ارتباطی 
اسلت. املام جماعلت در گفتگلو با کلودکان و نوجوانلان باید سلن، پایلگاه اجتماعی و 
سلطح درك آنلان را در نظلر بگیلرد و طلوری سلخن بگویلد که بلرای آنلان قابل فهم 
باشلد. هملان طلور کله پیامبلر می فرماید: »ملا پیامبلران مأموریلم تا با ملردم به 
اندازه درك و عقلشلان سلخن بگوییم«.2 )الحرانی، 1363( درك محدود و روح لطیف 
آنلان نیازمنلد گشلودن زبلان کودکانله و رعایلت ظرافلت  در برخلورد با آنان اسلت. از 
ایلن روی، پیامبلر می فرماینلد: »هلر کس با کودکی سلر و کار دارد، بلا او کودکانه 
رفتلار کنلد«.3 )ابلن بابویله، 1413ق( موللوی هلم با اشلاره بله همین حدیث شلریف 

می گویلد
چون که با کودك سر و کارت فتاد

هم زبان کودکی باید گشاد
 )مثنوی، دفتر چهارم(

 بلر ایلن اسلاس، تشلخیص موضوعلات مناسلب و ملورد نیلاز کلودکان و نوجوانلان و 
بلا زبلان کودکانله سلخن گفتلن، هنلری اسلت کله املام جماعلت محبلوب کلودکان 
و نوجوانلان بایلد از آن بهره منلد باشلد. چنیلن املام جماعتلی موضوعاتلی را انتخلاب 

مللت؛ هللرگاه ادب از تللو رخللت بربسللت، سللکوت پیشلله نما . )بحاراألنللوار، جلللد71،  1  . َقللاَل َعلللی: اِذا فاتَللًک االًًدب ًفالللِزم الصُّ

ص293(
لُم الَناَس َعلی َقْدرِ ُعقُولِِهم .)تحف العقول، ص37( 2  . َقاَل َرسُوُل اهلل: اِنّا َمعاِشَر االَنبیاءِ اُِمرنا اَْن نُکَّ

3  . َقاَل َرسُوُل اهلل: َمْن کاَن ِعنَدُه َصبٌّی َفلَْیَتّصاُب لَْه. )من الیحضره الفقیه، جلد3، ص483(
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می نمایلد و آن را بله گونله ای بیلان می کنلد که بلا نیازهلای نوبلاوگان هماهنگ بوده 
و توجله و اشلتیاق آنلان را بله بحلث برمی انگیلزد. 

بدیلن منظور پیشلنهاد می شلود املام جماعت از خود کلودکان و نوجوانان بپرسلد که 
بیشلتر بله چله موضوعاتلی عالقمنلد هسلتند. ضمنلاً او می تواند بلا طرح چند سلؤال 
سلطح فهلم و درك آنهلا را بسلنجد و متناسلب بلا همان سلطح، با آنان سلخن بگوید.

3-3.«اعتماد«آفرینی
عنصلر دیگلری کله از ارکان یلک ارتبلاط خلوب و سلازنده، به شلمار می آیلد، اعتماد 
متقابلل اسلت. وقتلی یلک نوجلوان بله املام جماعلت نزدیلک می شلود و بلا او رابطه 
برقلرار می کنلد کله بتوانلد بله او اعتماد کنلد و از جانب او هیچ نگرانی نداشلته باشلد.
در واقلع، پیش شلرط هلر نلوع گفتگوی سلازنده و مؤثری، ایجلاد فضای املن همراه با 
اعتملاد اسلت. هملان طلور که تلا نگرانی حضلرت ابراهیلم از فرشلتگانی که برای 
نابلودی قلوم للوط آملده بوده انلد، برطلرف نشلد، از گفتگلو با آنلان خلودداری نکرد.1 

)سلوره هود، آیه74(
مهم تریلن عناصلر اعتماد آفریلن در روابط گفتاری عبارتند از: راسلتگویی، خیرخواهی 

و خودافشایی.
راسلتگویی اصلی تریلن عاملل در جللب اعتملاد طلرف مقابلل اسلت. وقتلی گوینلده 
بلا صداقلت، واقعیت هلا را بیلان می کنلد و شلنونده مطمئلن می شلود کله بله او دروغ 
نمی گویلد، می توانلد بله او اعتملاد کنلد. بله همیلن دلیلل، امام باقلر می فرمایلد: 

»راسلتگویی را پیلش از سلخن گفتلن بیاموزیلد«.2 )کلینلی، 1411ق(
دومیلن عنصلر اعتمادسلازی خیرخواهلی اسلت. ما انسلان ها به کسلانی کله خیرخواه 
و دلسلوز ملا هسلتند، اطمینلان می کنیلم و حرف های ناگفته ملان را بلدون دغدغه، با 
او در میلان می گذاریلم. از ایلن رو، پیامبلران هنلگام گفتگلو با ملردم، برخیرخواهی و 

ْوُع َوَجاءتْللُه الُْبْشللَری یَُجاِدلَُنللا فِللی َقللْوِم لُللوٍط؛ چللون تللرس از ابراهیللم زایللل شللد و بشللارت فرزنللد  للا َذَهللَب َعللْن إِبَْراِهیللَم الللرَّ 1  . َفلَمَّ

بلله او رسللید، نماینللدگان مللا در بللاب قللوم لللوط بلله گفتگللو پرداخللت. 
دَق َقبَل الَحدیِث )اصول کافی، جلد2، ص104(. 2  . َقاَل الَْباقُِر: تَعلَّمُوا الصِّ
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دلسلوز بلودن خلود تأکید می کردند.1 )سلوره اعلراف، آیه68(
معرفلی خلود و سلخن گفتلن در باب مسلائل شلخصی هم عاملل دیگری بلرای جلب 
اعتملاد مخاطلب اسلت. وقتلی املام جماعلت خلودش را معرفلی می کنلد و اهدافش 
را بله روشلنی توضیلح می دهلد، راه را بلر هرگونله پیلش داوری و شلایعات می ببنلدد. 
بله همیلن دلیلل، پیامبلران الهلی در گام نخسلت بله معرفلی خلود و اهلداف خلود 

می پرداختنلد.2 )سلوره شلعراء، آیه16(

3-4.«رازداری
 امیرالمؤمنیلن اسلت.  امانلت داری  و  خردمنلدی  نشلانه های  از  یکلی  رازداری 
می فرمایلد: »سلینه خردمنلد، صندوق راز اوسلت«.3 )نهج البالغه، حکملت6( چه این 
رازهلا مربلوط بله خلودش باشلد، چله مربوط بله دیگلران. در اسلالم تأکید زیلادی بر 
 رازداری و ممنوعیت افشلای اسلرار دیگران شلده اسلت؛ به طوری که رسلول خدا

بلر ملال نملودن راز بلرادر دینلی را خیانت به او شلمرده اسلت.4 )نلوری، 1408ق(
بنابرایلن املام جماعلت بایلد نسلبت بله حفلظ رازهلای دیگلران اعلم از خردسلال و 
بزرگسلال کاملاًل مراقلب باشلد. ایلن امر افزایلش اعتملاد دیگران بله املام جماعت را 

بله دنبلال خواهد داشلت.

3-5.«زیبا«سخن«گفتن
زیبایلی کالم موجلب جذابیلت و شلیرینی آن و در نتیجله، پذیلرش بهتر آن از سلوی 
کلودکان و نوجوانلان اسلت. ایلن هنلری اسلت کله قلرآن کریلم بله نیکلی از آن بهره 
بلرده و بلا قلرار گرفتلن در اوج قلله فصاحلت و بالغلت در دل هلا نفلوذ کلرده اسلت. 
خداونلد در قلرآن مجیلد بله همله انسلان ها توصیله می کنلد کله بله زیبایلی سلخن 

ِّللی َوأَنَللاْ لَُکللْم نَاِصللٌح أَِمیللٌن؛ پیام هللای پللروردگارم را بلله شللما می رسللانم در حالللی کلله خیرخللواه و امیللن  1  . أُبَلُِّغُکللْم ِرَسللاالِت َرب

شللما هسللتم. مضمللون ایللن آیلله در آیللات 79 و 93 سللوره اعللراف، 45 و 47 سللوره مریللم و 30 و 33 سللوره مؤمللن نیللز تکللرار 
شللده اسللت. 

َّا َرُسوُل َربِّ الَْعالَِمیَن؛ نزد فرعون بروید و بگویید ما پیام آور پروردگار جهان هستیم. 2   َفْأتَِیا فِْرَعْوَن َفُقواَل إِن

3  . َقاَل َعلی: َصدُر الَْعاقَِل َصندُوُق ِسّرهِ.

4  . َقللاَل َرسللُوُل اهلل: یَللا اَبللاَذر! اَلَمجایللُس بااَلمانَلله و اِفشللاُء ِسللرُّ اَخیللَک ِخیانَللٌه َفاْجَتنللب ذلللک؛ گفتگوهللا امانتنللد و افشللای راز 

بللرادرت خیانللت بلله اوسللت؛ پللس همللواره از آن اجتنللاب کللن )مسللتدرك الوسللایل، جلللد8، ص398(.
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بگوینلد.1 )سلوره بقلره، آیه 83(
در تعالیلم اسلالمی توصیله شلده کله هرگز واژه هلای نامناسلب و القاب زشلت به کار 

نبریلد، حتلی هنگاملی کله از شلخص یلا موضوعی به شلدت ناراحت هسلتید. 
دلیلل ایلن املر روشلن اسلت. زیلرا سلخنی کله بلا نرملی و عطوفلت هملراه باشلد، 
همچلون آهنگلی گوش نلواز، دلنشلین و تأثیرگلذار اسلت، خداوند متعال به موسلی و 
هلارون توصیله می کنلد حتی بلا فرعون کله دعوی الوهیت داشلت و بر پلروردگار 
عاللم طغیلان کلرده بلود، به نرمی سلخن گویند.2 )سلوره طله، آیه44( البتله مالیمت 
هنگاملی ارزشلمند اسلت که بلا قاطعیت و شلفافیت همراه باشلد. چون نرملی گفتار، 
ابلزاری اسلت بلرای القلای بهتلر حقیقت و آنلگاه که موجب زیلر پا نهادن حلق گردد، 
جللوه ای از نفلاق و تظاهلر و چاپلوسلی خواهد بود. پس شایسلته اسلت املام جماعت 
در عیلن نرملی و مالیملت، از گفتلن حقایق ابا نکند و سلخن حق را بلا کمال قاطعیت 
و شلفافیت بیلان نمایلد. بدین منظلور، امام جماعلت می تواند با اسلتفاده از روش های 
بیلان غیرمسلتقیم مثلل کنایله، تعریلض، حکایلت و کلی گویلی در عیلن قاطعیلت و 
شلفافیت، از درگیلر شلدن مسلتقیم بلا مخاطب پرهیز کنلد. در این شلیوه ها که قرآن 
کریلم هلم در پلاره ای ملوارد از آنهلا بهلره بلرده، یک موضلوع ناخوشلایند نظیلر امر، 
نهلی، توبیلخ یلا حقیقتلی تلخ، بدون اشلاره مسلتقیم به شلخصی یلا گروه ملورد نظر 
بیلان می شلود بله ایلن وسلیله مقصلود خلود را بله طلور غیرمسلتقیم بله مخاطب یا 

مخاطبلان القلا می نماید.
بدیلن ترتیلب، املام جماعلت در عیلن حاللی کله پیلام خلود را بله فلرد ملورد نظلر 
انتقلال می دهلد، املا بله طلور مسلتقیم بلا او درگیر نمی شلود و آثلار سلوئی همچون 
دل آزردگلی و نفلرت از او را بله دنبلال نلدارد و تأثیرگلذاری ارتبلاط را دو چنلدان 

می سلازد.
در مجملوع، رعایلت خالصه گویلی، بهره منلدی از آرایه هلای ادبلی ماننلد تشلبیه و 
کنایله، تلفلظ روان کلملات و جمالت، برخورداری از سلاختاری منظلم و نیکو و توجه 

1  . َو ُقولُواْ لِلنَّاِس ُحْسناً. 

ُر أَْو یَْخَشی؛ با او به نرمی سخن بگویید، شاید بپذیرد یا بترسد. ََّعلَُّه یََتَذکَّ َّیًِّنا ل 2  . َفُقواَل لَُه َقْواًل ل
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بله جنبه هلای عاطفلی مخاطب همه به شلیوایی و رسلایی سلخن کمک کلرده و فهم 
و درك آن را آسلان تر می نمایلد.

3-6.«خوب«گوش«دادن
در حاللی کله بله نظلر می رسلد گلوش دادن کاری بسلیار سلاده اسلت، اما اگلر خوب 
گلوش دادن هنلری اسلت که از هر کسلی بر نمی آیلد. گوش دادن فقط شلنیدن کالم 
طلرف مقابلل نیسلت؛ بلکله توجله بله گوینلده و دیلدگاه او نسلبت به مسلئله مطرح 

شلده و درك احساسلات و انتظلارات او نیلز از عناصلر گلوش دادن فعال اسلت.
اگلر املام جماعلت بخواهلد یلک شلنونده موفق باشلد و بلا کلودك و نوجلوان ارتباط 
مؤثلری داشلته باشلد، بایلد عالوه بر ملوارد فوق، بله ژسلت ها و حاالت بدنلی گوینده 
هلم توجله کنلد و خلود نیز در هنلگام گوش دادن با ژسلت ها و حالت بدنی مناسلب و 
تلکان دادن سلر بله او بفهماند که حواسلش کاماًل به اوسلت و به او توجله دارد. مراقب 
باشلید در هنلگام حلرف زدن طلرف مقابلل از رفتارهایی مثلل خمیازه کشلیدن، نگاه 
کلردن بله سلاعت یا بله اطلراف و بی قلراری، خود را نسلبت بله صحبت هلای گوینده 
بی اعتنلا و کلم حوصله نشلان ندهیلد؛ بلکه برعکس، باید با تماس چشلمی مناسلب و 
حلرکات چهلره عالقمندی خود را به شلنیدن سلخنان کلودك یا نوجوان ابلراز کنید. 
مثلاًل هنگاملی که هیجان زده می شلود و شلادی، غم یلا عصبانیت در چهلره و گفتار او 
نمایلان می شلود، بلا عکس العمل مناسلب و بله موقع بلا او همدلی و همراهلی نمایید.

و  افلکار  خواسلته ها،  احساسلات،  از  موقتلاً  بایلد  جماعلت  املام  شلرایط،  ایلن  در 
پیش داوری هلای خلود چشلم بپوشلد و گفتگلوی درونی خویلش را متوقلف کند و در 
هنلگام صحبلت طلرف مقابلل، در ذهلن خلود به فکر آملاده کردن او پاسلخ نباشلد تا 
بتوانلد کالم و حلال او را بله درسلتی درك کند. توجه داشلته باشلیم که اگلر به جای 
گلوش دادن، بله فکلر پاسلخ دادن باشلیم، بخش زیلادی از حرف های شلنونده را اصاًل 

متوجله نخواهیلم شلد و در نتیجله اطالعلات مهمی را از دسلت خواهیلم داد. 
نکتله قابلل توجله ایلن  کله گلوش دادن یلک مهلارت چندگانه اسلت. یعنی علالوه بر 
شلنیدن سلخنان گوینلده، بلرای درك صحیلح گفتگوهلای او تلالش کنیلم و بلرای 
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اطمینلان از درسلتی برداشلت خلود، اسلتنباط های خلود را بله صلورت پرسشلی بلا 
گوینلده در میلان گذاریلم.

3-7.«پرهیز«از«پرگویی«و«نصیحت«کردن
پرگویلی، مکررگویلی و املر و نهلی مسلتقیم بلا ویژگی هلای دوره کودکلی و نوجوانی 
سلازگار نیسلت و آنهلا را زود خسلته می کنلد. از ایلن رو، سلخنرانی های مسلجد، 
بله ویلژه صحبت هلای بیلن دو نملاز نبایلد طوالنلی باشلد؛ چلون باعلث سلر رفتلن 
حوصلله کلودکان و تلرك جلسله سلخنرانی می شلود. افلزون بر ایلن، املام جماعت و 
یلا سلخنران یلا از لحلن سلرزنش گونه یلا نصحیلت مسلتقیم بله کلودکان و نوجوانان 
اجتنلاب کنلد؛ زیلرا ممکلن اسلت آنلان را نسلبت به املام جماعت و مسلجد دلسلرد 

نمایلد و شلوق آنهلا بله حضلور در مسلجد و برنامه هلای آن از بیلن بلرود. 

4.«جاذبه«های«رفتاری«امام«جماعت
آخریلن تبللور جذابیت هلای امام جماعلت در رفتارهای او نهفته اسلت. همان طور که 
می دانیلم رفتارهایلی کله بر مهربانلی و صمیمیت، تواضلع و فروتنی، همدللی و توجه 
بله دیگلران، پلاداش کارهلای نیلک و اغملاض از خطاها اسلتوار اسلت، بلرای همگان 
شلیرین و جلذاب هسلتند. در ایلن بخلش بعضلی از این رفتارهلای خوب و جلذاب را 

می کنیم. معرفلی 

4-1.«مهربانی«و«صمیمیت
برخلورد صمیمیانله و هملراه بلا مالطفلت و گشلاده رویی املام جماعلت بلا کلودکان 
و نوجوانلان یکلی از مهم تریلن عواملل جلذب و اسلتحکام حضلور آنلان در مسلاجد 
می باشلد. اگلر املام جماعلت چنلد دقیقله مانلده بله اذان در مسلجد حضلور یابلد و 
گفتگویلی دوسلتانه، خیرخواهانله و پدرانله بلا کودکان و نوجوانان داشلته باشلد، آنان 
مجلذوب وی شلده و بلا اشلتیاق به مسلجد می آینلد. )موظف رسلتمی، 1391( گاهی 
یلک لبخنلد، یلک گفتگوی دوسلتانه، یک دسلت به شلانه نوجوان زدن، یکلی دو قدم 
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بلا او راه رفتلن و صحبت هلای نوجلوان را شلنیدن، می تواند مسلیر زندگلی او را تغییر 
می دهلد.

پلس، همان طلور کله خداوند بله پیامبر خلود می فرماید: »اگر تندخو و سلخت دل 
بلودی، همله از دور شلما پراکنلده می شلدند«1 )سلوره آل عملران، آیله159(؛ املام 
جماعلت نیلز اگلر بدخلق و ترش روی باشلد، هیلچ گاه نمی توانلد کلودکان و نوجوانان 
را دور خلود جملع کنلد. او بایلد بلا خوش خلقلی، مهربانلی، بردبلاری و آسلان گیری با 

نوبلاوگان دوسلت شلده و آنهلا را به مسلجد و اماکلن مذهبی جلذب نماید.
در ایلن صلورت، رابطله امام جماعلت و نوجوانان در چارچوب رسلمی باقلی نمی ماند، 
بلکله او یکلی از دوسلتان کلودکان و نوجوانلان بله شلمار می آیلد کله در مشلکالت 
بله کملک آنلان می شلتابد؛ موفقیت هایشلان را تبریلک می گویلد؛ بله مناسلبت های 
مختللف هدایلای کوچکلی بله عنلوان یلادگاری بله آنلان تقدیلم می کنلد؛ در سلالم 
کلردن بلر آنهلا پیشلی می گیلرد و آنلان را بلا القاب شایسلته خطلاب می کنلد. چنین 

املام جماعتلی محبلوب ملردم، جوانلان و کلودکان خواهلد بود.

4-2.«همدلی«و«توجه«به«کودکان«و«نوجوانان
منظلور از همدللی، درك احسلاس کنونلی طرف مقابلل از اتفاق یا مشلکلی که برایش 
رخ داده و نشلان دادن حلس مناسلب بلا حلال فعللی اوسلت. بلرای اینکله بتوانیلم با 
دیگلران همدللی نماییلم، بایلد بتوانیم خودمان را بله جای او قرار دهیم و مسلئله را از 
منظلر او ببینیلم تلا بتوانیم حلس و حلال او را درك کنیم. در مقابل، هملدردی یعنی 
شلریک شلدن در غلم و رنلج دیگلران و درگیلر شلدن با مشلکل آنلان. روان شناسلان 

تأثیلر همدللی را بیشلتر از هملدردی می دانند.
البتله در برخلی ملوارد ایلن دو واژه را بله جای هم بله کار می روند. به هلر حال، خوب 
اسلت املام جماعلت با نمازگلزاران، به ویژه نوجوانلان و جوانان همدلی کلرده و در غم 
و شلادی بلا آنان هم حسلی نمایلد. یادآوری می شلود در همدللی الزم نیسلت کاماًل با 
گوینلده موافلق باشلیم؛ بلکله تنها کافیسلت خودمان را به جای او گذاشلته و مسلائل 

واْ ِمْن َحْولَِک.  ا َغلِیَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ 1  . َفِبَما َرْحَمٍه مَِّن اهللِ لِنَت لَُهْم َولَْو ُکنَت َفظًّ
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را از دریچله نلگاه او بنگریلم و او را بله خاطلر احساسلش مذملت نکنیلم، حتلی اگر با 
او موافق نیسلتیم.

4-3.«واگذاری«مسئولیت«به«کودکان«و«نوجوانان
دادن مسلئولیت بله کلودکان و نوجوانلان یلک راهلکار مناسلب برای عالقمنلد کردن 
کلودکان و نوجوانلان بله حضلور در مسلجد اسلت. کودکلی کله در مسلجد بله او 
مسلئولیتی واگلذار می شلود، خلود را متعللق بله مسلجد و مسلجد را متعللق به خود 
می دانلد و تملام تلالش خلود را بلرای انجلام هر چه بهتلر وظیفله ای که به او سلپرده 
شلده، بله کار می بنلدد. للذا ضلروری اسلت پلاره ای از فعالیت های مسلاجد به دسلت 
آنهلا سلپرده شلود و املام جماعلت و هیئت امناء مسلجد نظلارت و مدیریلت کارها را 

بلر عهلده گیرند.
برخلی مسلئولیت هایی کله می توان به کلودکان و نوجوانلان داد عبارتنداز: مسلئولیت 
کتابخانله، گفتلن اذان، و تکبیلر نملاز، قرائلت قلرآن و دعلای پلس از نملاز، مسلؤلیت 
کفشلداری، پهن کردن سلجاده ها ، سیسلتم صوتلی، برنامه ریزی و اجرای مناسلبت ها، 
تزئینلات و تبلیغلات، زیبا سلازی مسلاجد، انجام برخلی کارهای فنی مسلجد و اموری 

کله از عهلده آنها بلر می آید.

4-4.«طوالنی«نکردن«نماز«و«سخنرانی
از آنجلا کله آسلتانه تحملل کلودکان و نوجوانلان پایین اسلت، املام جماعلت باید در 
هنلگام حضلور آنلان از طوالنلی شلدن اقامله نملاز و سلایر برنامه هلای مسلجد، نظیر 
سلخنرانی و مراسلم دعلا و زیلارت بپرهیلزد. در این شلرایط بهتر اسلت املام جماعت 
در هنلگام اقامله نملاز، تنهلا به واجبلات اکتفا کلرده و از مسلتحبات نملاز مثل قنوت 
مفصلل یلا رکلوع و سلجود طوالنی چشم پوشلی کنلد و برای جبلران آن، پلس از نماز 

بله ذکلر و دعا بپلردازد.
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4-5.«تجلیل«از«کودکان«و«نوجوانان«مسجدی
معرفلی و تجلیلل از کلودکان و نوجوانانلی کله در نمازهلای جماعت مسلجد شلرکت 
می کننلد، یلا در برنامه هلای مسلجد فعلال هسلتند، یکلی از روش هلای مؤثر تشلویق 
آنلان بله شلمار ملی رود و بر تلداوم حضلور آنهلا در مسلجد می افزاید. حداقلل تجلیل 
آن اسلت کله بعضلی مواقلع بیلن دو نماز یلا در پایان بعضی سلخنرانی ها و مراسلم ها، 
نلام آنهلا توسلط امام جماعت اعالم شلده و از حاضرین خواسلته شلود برای سلالمتی 
و موفقیلت آنهلا صللوات بفرسلتند. ایلن کار باعلث تشلویق آنلان و دلبسلتگی بیشلتر 
بله مسلجد و املام جماعلت می گلردد. ضمنلاً توصیله می شلود بلا هملکاری مؤمنیلن 
خّیلر کتاب هلای متناسلب بلا سلن و پایله تحصیللی دانش آملوزان تهیله شلود و در 
مناسلبت های مختللف بله عنلوان جایزه به کلودکان حاضر در مسلجد اهداء شلود. در 
هلر صلورت، تعریف، تحسلین و تشلویق کلودکان و نوجوانلان، مخصوصاً اگلر در جمع 
صلورت گیلرد، تأثیلر شلگرفی بر کلودکان خواهد گذاشلت و همیشله از آن بله عنوان 

یلک خاطره شلیرین یلاد خواهنلد کرد.

4-6.«چشم«پوشی«از«خطاهای«کودکان
نبایلد توقلع داشلت کله کلودکان و نوجوانان مثلل افراد بزرگسلال رفتار کننلد و تمام 
آداب و شلرایط نملاز و مسلجد را رعایلت نمایند. طبیعی اسلت که نوباوگان متناسلب 
بلا شلرایط سلنی و نیازهلای دوره رشدی شلان رفتلار می کننلد و یقینلاً گاهلی دچلار 
اشلتباه و خطلا می شلوند. املام جماعت و سلایر بلزرگان مسلجد باید بیشلتر خطاها و 
لغزش هلای آنلان را نادیلده انگاشلته و با سلعه صلدر و خوش رویلی آنلان را راهنمایی 

کننلد تلا دوباره مرتکب اشلتباه نشلوند. 
بله یلاد داشلته باشلیم بلازی و شلیطنت های کودکانله نیلاز طبیعی کودك اسلت و ما 
بایلد بلا درك شلرایط و نیازهلای کلودکان، بلا سلعه صلدر و تحمل بلاال این ملوارد را 
نادیلده بگیریلم؛ املا در عیلن حلال، بلا شلیوه های جلذاب و نلو بله آنلان بیاموزیم که 
مسلجد مکانلی بلرای عبلادت پلروردگار و آملوزش معلارف دینلی اسلت و ملا بایلد با 
سلکوت و آراملش، حرملت ایلن ملکان مقلدس را پلاس بداریم. بله هر حلال، منطبق 
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کلردن توقعلات و انتظاراتملان بلا شلرایط سلنی آنها، باعلث تقویت دلبسلتگی آنان به 
مسلجد و تعالیلم دینلی می گلردد.

4-7.«دعوت«از«فرزندان«مأمومین
یکلی از راهبردهلای خالقانله بلرای جلذب نونهاالن به مسلاجد این اسلت کله امامان 
جماعلت از بزرگ سلاالن و کهن سلاالن مسلجدی بخواهنلد کله گاهلی فرزنلدان و 
نوه هلای کوچلک خلود را بله مسلجد بیاورنلد. بلا توجله به ایلن که غالبلاً افراد مسلّن 
بله مسلجد می آینلد، اگلر هلر یلک از آنهلا یلک نفلر از فرزنلدان یلا نوه هلای خلود را 
بله مسلجد بیاورنلد، حضور کلودکان و نوجوانلان در مسلاجد رونق می گیلرد. )موظف 

رسلتمی، 1391(
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ج(«برنامه«های«مسجد««
پلس از جاذبله املام جماعلت، مهم تریلن عاملل در جلذب کلودکان و نوجوانلان بله 
مسلجد فعالیت هلا و برنامه هلای مسلجد اسلت. یک مسلجد کودك محور بلرای جذب 
کلودکان و نوجوانلان، بایلد فعالیت هلای گوناگونی انجام دهلد تا بتواند افلراد با عالیق 
و نیازهلای گوناگلون را بله سلوی خلود بکشلاند. هلر چند توضیلح تماملی برنامه های 
مفیلد و جلذاب در ایلن مختصلر نمی گنجلد؛ وللی بلرای مثلال، بله چنلد نمونله از 
فعالیت هلای کم هزینله و قابلل اجلرا در اغللب مسلاجد اشلاره می کنیلم. املا پیلش از 

توضیلح ایلن فعالیت هلا الزم اسلت. چنلد موضلوع مهلم را یادآور شلویم:
یک مشلکل اساسلی که در برنامه های بیشلتر مساجد مشلاهده می شود، این  ●

اسلت کله با وجلود اینکه دختران بیلش از نیمی از جمعیت کلودکان و نوجوانان را 
تشلکیل می دهنلد، وللی متأسلفانه بیشلتر برنامه هلا و فعالیت ها، با نگاهی پسلرانه 
تلدارك دیلده می شلوند و دختلران اغللب در حاشلیه از آن بهره منلد می گردنلد. 
املروزه در کمتر مسلجدی می تلوان از برنامه هلای ویژه کلودکان و نوجوانان دختر 
سلراغ گرفلت و در برنامه ریزی هلا کمتلر به روحیلات، خواسلته ها و عالیق دختران 
توجله می شلود. بنابرایلن، متولیلان مسلجد باید با نگاهلی جامع االطلراف و مبتنی 
بلر شلناخت عالیلق و نیازهلای همله مخاطبلان، در تملام فعالیت هلا و برنامه های 

مسلجد، نیازهلا و شلرایط ویژه دختلران را نیز در نظلر بگیرند.
برنامه هلا و فعالیت هلای مسلجد بایلد مبتنلی بلر هدف هلای اصیلل و واقعی  ●

مخاطبلان باشلد. هرگونله هدف تراشلی، هدف سلازی بیرونلی و تحمیللی نله تنها 
اثلر فعالیلت و اصاللت تربیتلی آن را از بیلن می بلرد، بلکله خلود به تدریلج به ضد 
آن تبدیلل می شلود، بلرای مثلال اگلر کلودك از فعالیتلی ماننلد بلازی کله یلک 
فعالیلت طبیعلی اسلت و ذاتلاً واجلد للذت درونلی اسلت، از طریلق مشلوق های 
بیرونلی و پاداش هلای ملادی تقویت شلود بله تدریج لذت هلای بیرونلی، جایگزین 
لذت هلای درونلی می شلود و ایلن فعالیلت خود انگیختله اثلر تربیتلی خلود را از 
دسلت می دهلد. همیلن طلور اگلر رفتارهلای دینی و عبلادی که خلود ذاتلاً واجد 
للذت معنلوی هسلتند، بلا تشلویق های بیرونلی بلرای مدتلی بله شلکل افراطلی 
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افزایلش یابنلد، پلس از چنلدی اسلاس و ریشله درونی ایلن گونه رفتارهلا تضعیف 
می شلود. )کریملی، 1381(

بدیهلی اسلت کلودك و نوجلوان، هلم باید بخنلدد و بازی کند و شلاد باشلد  ●
و هلم بایلد بله انجلام تکالیلف دینلی خلود بپلردازد. نباید چنیلن به وی القا شلود 
که مسلجد جای خنده و شلادی نیسلت، از این رو، الزم اسلت برنامه های مسلجد 
بلا زمینله ای شلاد و لذت بخلش اجلرا شلوند تا کلودکان بداننلد که در مسلجد هم 

می تواننلد شلاد و بلا طراوت باشلند.
علالوه بلر ایلن، برنامه هایلی ملورد عالقله و توجه کلودکان قلرار می گیرند کله کوتاه، 
متنلوع و پلر شلور و هیجلان باشلند و در نهایلت بله تشلویق و پلاداش منجلر شلوند. 
بنابرایلن، برنامه هلای معرفی شلده در مقالله حاضر در صورتی مورد اسلتقبال کودکان 

و نوجوانلان قلرار می گیرنلد کله واجد شلرایط فوق باشلند.
نکتله قابلل توجله ایلن کله بیلن میلزان عالقه منلدی نونهلاالن بله مسلجد بلا میزان 
مشلارکت آنهلا در فعالیلت و برنامه هلای مسلجد رابطله مسلتقیم وجلود دارد؛ یعنلی 
هرچله کودك عالقه  بیشلتری به حضور در مسلجد داشلته باشلد، میزان مشلارکت او 
در برنامه هلای مسلجد بیشلتر خواهلد بلود. بنابراین، برای تداوم مشلارکت آنلان بهتر 
اسلت در حیلن اجلرای ایلن فعالیت هلا، اقداملات جذابلی مانند اهلدای جوائلز، دادن 
امتیلاز بلا کارت تشلویق، پخلش شلربت، شلیرینی و شلکالت و املوری از این دسلت 

گیرد. صلورت 

1.«واگذاری«اذان«گویی«و«مکبری«نماز«جماعت«به«کودکان«و«نوجوانان
سلپردن نقلش مکّبلری به کلودکان اقدامی مؤثلر در ترغیب آنان به حضور در مسلجد 
و شلرکت در نملاز جماعلت اسلت. زیلرا یکلی از راه هلای عالقمنلد کلردن نوجوانان و 
کلودکان بله مسلجد همیلن تکبیر گفتن بلرای نماز جماعت اسلت. البته نخسلت باید 
چگونگلی تکبیلر گفتلن را بله کلودکان و نوجوانلان آملوزش داد تلا آنان مکبلر خوبی 

شلوند. )موظف رسلتمی، 1391(
هملان طلور کله می دانیم در گذشلته تکبیرگویی در مسلاجد بسلیار مرسلوم بلود؛ اما 
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درحلال حاضلر بله دلیلل اسلتفاده از میکروفون هلای یقله ای، تکبیرگویی تلا حدودی 
کم شلده اسلت. بلرای احیلای این سلنت نیکو بایلد امام جماعلت و متولیان مسلاجد 
از کلودکان و نوجوانلان بلرای مکّبری دعوت کلرده و تعدادی از عالقمنلدان را آموزش 

دهنلد تلا بله صلورت دوره ای و نوبتی ایلن کار را انجلام دهند. 
افلزون بلر ایلن، خوب اسلت گاهلی مؤذنین مسلاجد از بیلن کلودکان و نوجوانانی که 
قبلاًل تمریلن مؤذنلی کرده انلد و اذان را بلا صلوت زیبا و صحیلح ادا می کننلد، انتخاب 
شلوند. بلرای تصحیلح اذان و اقامله کلودکان نیلز می توان بلا در اختیار گذاشلتن یک 

نلوار یلا سلی دِی اذان، مؤذنیلن خوبی برای مسلاجد تربیلت نمود.

2.«برگزاری«سخنرانی«و«جلسات«پرسش«و«پاسخ«ویژه«کودکان«و«نوجوانان
یکلی از اصوللی کله در نظلام آموزشلی کشلورهای پیشلرفته، ملورد توجه قلرار دارد، 
ایجلاد تفکلر انتقادی و تقویلت روحیه پرسلش گری و کنجکاوی هدفمنلد در کودکان 
و نوجوانلان اسلت. از آنجلا کله به خاطر گسلترش وسلایل ارتبلاط جمعلی اعتقادات و 
باورهلای دینلی ملردم، به ویژه نسلل جلوان و نوجلوان، در معرض هجوم اندیشله های 
متفلاوت قلرار گرفتله و سلؤاالت زیلادی در ذهلن نوجوانلان و جوانان به وجلود آمده، 
الزم اسلت بلا اتخلاذ سلاز و کارهلای مناسلب، فضای پرسلش گری در مبانلی اعتقادی 
و عبلادی دانش آملوزان فراهلم گلردد. بدیلن منظلور پیشلنهاد می شلود در کنلار 
سلخنرانی های مسلجد یلا بله طلور جداگانله جلسلات سلخنرانی و پرسلش و پاسلخ 
ویلژه نوجوانلان و جوانلان منعقلد گلردد و در آنهلا از اسلاتید، معلمان و افلراد تحصیل 
کلرده و آشلنا بلا معلارف اسلالمی برای سلخنرانی و پاسلخگویی به سلؤاالت دعوت به 

عملل آید.

3.«اجرای«مسابقات«علمی،«دینی،«هنری«و«ورزشی«مناسب«کودکان«و«نوجوانان
برگلزاری مسلابقه  ها یکلی از فعالیت هلای پردامنله و کم هزینله مسلجد اسلت کله 
در صلورت مدیریلت صحیلح، درآملدزا نیلز خواهلد بلود. کلودکان و نوجوانلان عالیق 
گوناگونلی دارنلد. برخلی بله ورزش، برخلی بله هنر و برخی بله مطالب علملی و دینی 
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عالقه منلد هسلتند. بلرای مثلال، در ملاه مبلارك رمضلان پلس از نملاز جماعلت و 
سلخنرانی، هلر شلب می تلوان یلک مسلابقه در موضوعلی خلاص اجلرا کلرد. 

مسلابقاتی از قبیلل احلکام، قلرآن، نهج البالغله، حفلظ حدیلث، خطاطلی، نقاشلی، 
نویسلندگی، خاطره نویسلی، تهیله روزنامه دیواری، عکاسلی، طراحی و انواع مسلابقات 
ورزشلی ماننلد: دو، دوچرخه سلواری، فوتبلال، والیبلال، تنیلس، و ... نقلش بسلیار 
سلازنده ای در ترغیلب کلودکان و نوجوانلان بله مسلجد دارنلد. توصیله می شلود ایلن 
مسلابقات در موضوعلات مختللف و متناسلب بلا مناسلبت های مذهبلی و در رده های 
سلنی مختللف برگلزار شلود. حضور املام جماعلت در هنلگام برگلزاری مسلابقه ها یا 

اعلالم نتایلج در تقویلت پیونلد و ارتبلاط او بلا کلودکان و نوجوانلان اثرگذار اسلت.
همچنین اجرای مسلابقه های حضوری به صورت پرسلش و پاسلخ در مسلجد، هنگام 
برگلزاری مراسلم مذهبلی و اهلدای جوایلزی مثل کتاب و سلایر محصلوالت فرهنگی 

نیلز هیجان آفریلن و جذاب هسلتند.

4.«تشکیل«گروه«های«کتاب«خوانی«برای«کودکان«و«نوجوانان
البتله عالقمنلد کردن کودکان و نوجوانان به کتلاب و کتاب خوانی صرفاً از راه نصیحت 
و توجیله و اصلرار و یلا تشلویق های ملادی و کالملی بدسلت نمی آیلد؛ بلکله بایلد از 
دریچله نیلاز و خواسلته  شلخصی آنها بله این مسلئله پرداخلت. یعنلی کتاب خوانی را 
بلا مطالعله کتاب هایلی شلروع کنیم کله آنها دوسلت دارنلد و کم کم آنها را به سلمت 
کتاب هلای مفیدتلر و پربارتلر سلوق دهیلم. بدیلن منظلور توصیله می شلود تعلدادی 
کتلاب رملان و داسلتان مناسلب و مفیلد تهیله شلود و در اختیلار بچه هلا قلرار گیرد. 
آنلگاه آنهلا را در گروه هلای 3 یلا 5 نفره سلازماندهی کنیلد تا در زمان هلای خاصی در 

مسلجد جملع شلوند و با هلم کتلاب بخوانند.

5.«برگزاری«مراسم«جشن«یا«عزاداری«مخصوص«کودکان«و«نوجوانان
تشلکیل هیئت هلای مذهبلی ویلژه کلودکان و نوجوانلان بلا عناوینی همچلون هیئت 
عللی اکبلر، هیئلت عللی اصغلر و هیئلت حضلرت قاسلم برای پسلران و 



285 الزامات نرم افزاری حضور کودکان و نوجوانان در مسجد

هیئلت حضلرت رقیله، هیئلت حضلرت سلکینه و هیئلت فاطمه زهلرا بلرای 
ایفلا  دختلران می توانلد نقلش برجسلته ای در گرایلش بچه هلا بله سلوی مسلجد 
نمایلد. از سلوی دیگلر، هملکاری در جشلن ها و چراغانی هلا و سلیاه کوبی در مراسلم 
علزاداری و سلینه زنی از املوری اسلت که معملوالً نوجوانلان و جوانان اشلتیاق زیادی 
بلرای شلرکت در آن از خلود نشلان می دهنلد. زیلرا از ایلن طریلق حس مفیلد بودن، 
بزرگ شلدن و توانایلی انجلام فعالیت هلای اجتماعلی در آنهلا تقویلت می شلود. بله 
علالوه، در طلول ایلن فعالیت هلا بیلن آنهلا و بزرگترهلا تعامالتلی پیلش می آیلد کله 
باعلث افزایلش صمیمیلت و انسلجام اجتماعی آنلان می گلردد. خصوصاً اگلر در اثنای 
کارهلا پذیرایلی هلم بشلوند، در آنهلا للذت و شلادی خاصلی ایجلاد می شلود. در این 
بیلن حضلور بزرگ ترهلا و چگونگلی برخلورد آنلان بلا کلودکان و نوجوانلان از اهمیت 

زیلادی برخوردار اسلت.

6.«کالس«های«آموزشی،«تربیتی«و«فرهنگی«برای«سنین«مختلف
یکلی از مهم تریلن خدملات مسلجد بله کلودکان و نوجوانلان، وجود انلواع کالس های 
آموزشلی اسلت. هر چند ممکن اسلت بعضی بچه ها از کالس و درس گریزان باشلند، 
وللی برگلزاری کالس های مورد عالقه آنان نظیر آموزش سلرود و تواشلیح، روان خوانی 
و قرائلت قلرآن، کالس هلای تقویتلی رایلگان، دوره های ورزشلی، هنلری، امدادگری و 
عقیدتلی در جلذب آنلان بله مسلجد بسلیار مؤثر هسلتند. علالوه بلر این، می تلوان با 
امکانلات اندکلی کالس هلای آملوزش مهارت هلای زندگلی یلا آملوزش حرفه آملوزی 
در رشلته های خیاطلی، گللدوزی، گل سلازی، هنر هلای دسلتی، خطاطلی، نقاشلی و 
طراحلی، عکاسلی، فیلم بلرداری، ورزش هلای رزملی و شلنا بلرای دختلران و پسلران 

برگلزار کلرد و بدیلن وسلیله آنهلا را با فضای مسلجد مأنوس سلاخت.

7.«برگزاری«اردوهای«درون«و«برون«شهری«سیاحتی«و«زیارتی
کلودکان و نوجوانلان، روحیله پر شلور، کنجلکاو و جسلتجوگری دارند کله می توان از 
آن برای هدایت و شلکوفایی استعدادهایشلان اسلتفاده کرد. مسافرت و اردوهای درون 
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و بلرون شلهری ابلزار مناسلبی بلرای تحقلق ایلن هدف بله شلمار می آیند. مسلافرت 
علالوه بلر ایلن کله سلبب شلادابی روح و روان می شلود، زمینله یادگیلری ارزش های 

اخالقلی و جامعه پذیلری کلودکان و نوجوانلان را فراهلم می سلازد.
مسلاجد می تواننلد بلا هملکاری پایلگاه بسلیج و ملدارس همجلوار در ایلام تعطیلل و 
تابسلتان ها اردوهلا و سلفرهای زیارتلی و تفریحلی برگلزار کننلد. شایسلته اسلت بله 
منظلور ترغیلب و ایجلاد انگیلزه در دانش آملوزان بله حضلور در مسلجد، دانش آموزان 
سلاعی و فعلال در برگلزاری نملاز جماعلت مدرسله و نیلز دانش آملوزان مسلجدی در 

اولویلت ایلن اردوها باشلند.
بله منظلور بهره برداری بیشلتر از ایلن موقعیت های ارزشلمند، توصیه می شلود اردوها 
و مسلافرت های دسلته جمعلی با حضلور امام جماعلت، برخی از اعضلای هیئت امنا و 
برخلی اولیلاء کلودکان و مربیلان آنهلا برگزار شلود. بی تردیلد حضور املام جماعت در 
برنامله کوهنلوردی، بازی هلا و اردوهلای کودکان در جلذب و تربیت دینی آنان بسلیار 

مؤثلر و سلازنده خواهد بود.

8.«تهیه«روزنامه«دیواری
نوبلاوگان اسلتعدادهای فراوانلی دارنلد که اسلتفاده بهینله از آن باعث شکوفاسلازی و 
تقویلت اعتملاد بله نفلس آنان می گلردد. یکلی از فعالیت هایی کله در پرکلردن اوقات 
فراغت و رشلد علمی و اجتماعی کودکان و نوجوانان بسلیار مؤثر اسلت، تشلویق آنان 
بله تهیله روزنامله دیلواری در باب موضوعلات مورد عالقه خودشلان می باشلد. مطالب 
ایلن روزنامله دیلواری با نظلارت بزرگترهایی کله از طرف امام جماعت تعیین  شلوند و 
با نویسلندگی، طراحی و نقاشلی کودکان و نوجوانان تهیه و سلپس در محل مناسلبی 

در مسلجد نصب گردد.
توصیله می شلود ایلن کار در قاللب تیم هلای 3 یلا 5 نفلره انجلام گیلرد و بلرای هلر 
تیلم یلک سلرگروه بزرگتر تعیین شلود. سلپس آنهلا بین خود تقسلیم وظایلف نموده 
و هرکلدام متناسلب بلا توانمنلدی  و عالقله اش، قسلمتی از کار را بلر عهلده بگیلرد. 
شایسلته اسلت در پایلان کار، مطاللب روزنامله دیواری توسلط امام جماعلت یا برخی 
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افلراد ملورد تأییلد ایشلان بازبینلی و نواقلص و اشلکالت احتماللی آن برطلرف گردد. 
روزنامله دیلواری می توانلد حلاوی مطاللب متنوعلی از قبیلل احلکام شلرعی کودکان 
و نوجوانلان، معلارف دینلی بله زبلان سلاده، برخی آیلات و روایات مناسلب کلودکان، 
آشلنایی بلا شلخصیت های بلزرگ دینلی و مللی، عکس هلای مناسلب و سلایر مطالب 

ملورد عالقله دانش آموزان باشلد.

9.«حلقه«های«صالحین
املام جماعلت می توانلد بلرای گروه هلای سلنی مختللف حلقه هلای بحلث و گفتگلو 
تشلکیل دهلد و در آنهلا به کودکان آموزش هلای عقیدتی، اخالقلی، تربیتی و فرهنگی 
ارائله گلردد. هلر گلروه باید توسلط یلک مربی تحصیلل کلرده و خوش فکر اداره شلود 
و املام جماعلت بلر موضوعلات مطرح شلده در ایلن حلقه ها نظلارت نمایلد. بی تردید، 
ایلن حلقه هلا کله املکان ارتبلاط چهلره بله چهلره بلا کلودکان و نوجوانلان را فراهلم 

می سلازد، در رشلد دینلی و علملی آنها بسلیار مؤثر اسلت.

10.«اجرای«تئاتر«و«نمایش«فیلم
بلا توجله بله روحیله کلودکان و نوجوانلان و این کله معموالً آنلان حوصلله و عالقه ای 
بلرای شلنیدن سلخنرانی و موعظله از خود نشلان نمی دهنلد، بهتر اسلت برخی اوقات 
بله جلای سلخنرانی از شلیوه های تبلیغلی دیگری اسلتفاده شلود. گاهلی نمایش یک 

فیللم یلا اجلرای یک نمایش نامله اثر چندیلن سلخنرانی را دارد.
از سلوی دیگلر، اجلرای نمایش نامه هلای معنوی و مناسلب بلا فضای مسلجد می تواند 
در تحلول فکلری و رفتلاری نوجلوان مؤثلر باشلد. وقتلی کلودك یلا نوجوانلی در 
نمایش نامله ای نقشلی را برعهلده می گیلرد و بلرای اجلرای آن چنلد مرتبله آن نقلش 
را بلازی کنلد، کم کلم نقلش خلود را بلاور می کنلد و آن را در رفتلار خلودش منعکس 

می سلازد.
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د(«نگرش«متولیان«و«مسئوالن«مسجد««
اعضلای هیئلت امنای مسلاجد باید افلرادی تحصیل کرده، روشلنفکر، روزآمد و معتقد 
بله حضلور کلودکان و نوجوانلان در مسلجد باشلند. آنهلا بایسلتی بلرای برنامه ریزی و 
اداره املور مسلجد بله انلدازه کافلی وقلت بگذارنلد و بلا تهیه وسلایل و امکانلات الزم، 
بسلتر مناسلب را بلرای حضلور کلودکان و نوجوانلان فراهلم نماینلد. عالوه بلر هیئت 
امنلاء، مسلئولین هیئت هلای علزاداری، کانون هلای فرهنگلی و پایلگاه بسلیج نیز باید 
در ایلن زمینله اتفاق نظر داشلته باشلند و از تعلارض و رقابت منفی برای خنثی سلازی 
فعالیت هلای یکدیگلر اجتنلاب نماینلد. زیرا، اگلر بعضی متولیان و مسلئولین مسلجد 
بلا آملد و رفلت کلودکان و نوجوانلان به مسلجد موافلق نباشلند و وجود آنلان را مخل 
آراملش نمازگلزاران و بله هلم خلوردن نظلم و قداسلت مسلجد بدانند، املکان جذب 

ایلن گروه های سلنی به مسلجد دشلوار می شلود.
نکتله قابلل تأملل این کله متولیان و اهالی مسلجد باید کلودکان و نوجوانلان را همان 
طلور کله هسلتند، بپذیرنلد و نسلبت بله نلوع پوشلش، آرایلش سلر و صورت، سلبک 
گفتلار و برخلی رفتارهلای نامناسلب آنها با سلعه صلدر و اغماض برخورد کننلد. نباید 
بله نوجوانلان چنیلن القا شلود که نوجوان مسلجدی نباید شلیک پوش و مرتب باشلد، 
یلا نبایلد اهل شلوخی و خنده و شلادمانی باشلد؛ یا نمی توانلد همانند سلایر نوجوانان 

املروزی از لباس هلای شلاد و متنلوع و امروزی اسلتفاده کند.
ضمنلاً براسلاس سلفارش پیامبلر اکلرم کله جوانلان را ملورد مشلورت خلود قرار 
دهیلد، چله خلوب اسلت کله در ترکیب هیئلت امنلاء مسلاجد از جوانان نیز اسلتفاده 
شلود تلا در کنلار افلراد مسلن بله اداره املور مسلاجد بپردازنلد. مسللماً جوانلان نیلز 
لیاقت هلا و توانایلی الزم را بلرای ایلن کار دارنلد و بهتلر بلا کلودکان و نوجوانلان کنار 

می آینلد.
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(«رفتار«خادم«و«نمازگزاران«مسجد««
رفتلار خلادم و نمازگلزاران بلا کلودکان و نحلوه برخلورد آنلان بلا ایلن میهمانلان خدا 
نقلش مهملی در جلذب یلا دفلع آنان بله مسلجد دارد. در صورتی کله افلراد مذکور با 
کلودکان مهربلان و خلوش رفتلار باشلند و با روی گشلاده، سلعه صدر و تحملل باال با 
آنلان مواجله شلوند،  کودکان با شلوق و اشلتیاق به مسلجد می آینلد؛ ولی اگلر آنها در 
مقابلل بازی هلا و رفتارهلای کودکانله صبور نباشلند و با کودکان رفتار خشلن و تندی 

داشلته باشلند، کودکان از مسلجد گریزان خواهند شلد. 
متأسلفانه گاهلی برخلورد نامناسلب و دور از احتلرام بعضلی از بزرگترها بلا کودکان و 
نوجوانانلی کله به مسلجد می آینلد، باعث ناراحتی و دلزدگی آنان از مسلجد می شلود. 
نمازگلزاران و خلادم مسلجد نباید بلا تندخویلی و بداخالقی مانع آملد و رفت کودکان 
و نوجوانلان بله مسلجد گردنلد. در مقابلل، نمازگلزاران و خادم مسلجد باید بلا رعایت 
حرملت کلودکان و نوجوانلان و پرهیلز از تنلدی و خشلونت در برخلورد با آنلان، نقش 

مؤثلری در ترغیلب ایلن گروه سلنی به حضور در مسلجد ایفلا نمایند.
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و(«ارتباط«با«مدارس««
ارتبلاط  خلود  نزدیلک  ملدارس  بلا  کننلد  تلالش  بایلد  مسلاجد  اماملان جماعلت 
صمیمانله ای برقلرار نماینلد. آنهلا می تواننلد بلا هملکاری هیئلت امنلای مسلجد، از 
مدیلر و مسلؤالن ملدارس دعلوت کننلد تلا در مسلجد حضلور یابنلد. از سلوی دیگر، 
ائمله جماعلات نیلز بایلد گهگاهی به مدرسله های پیرامون مسلجد سلر بزننلد و برای 
حضلور دانش آملوزان در مسلاجد بلا مدیلران و معلملان همفکلری نماینلد. بله عالوه، 
آنهلا می تواننلد بلا همکاری هلم، زمینه حضلور و مشلارکت دانش آملوزان در برنامه ها 
و مراسلم های جشلن و علزاداری مسلجد را مهیلا سلازند. ایلن کار باعلث می شلود هم 
ملدارس معنوی تلر و مذهبی تلر شلوند و هلم حضلور کلودکان و نوجوانان در مسلاجد 
پررنگ تلر گلردد. برخلی اقداماتلی کله می توانلد در جلذب دانلش آموزان به مسلاجد 
و پیونلد مسلتحکم تر آنهلا بلا ایلن ملکان مقدس کملک نماید به شلرح زیر می باشلد:

1. املام جماعلت مسلجد حداقلل هفته ای یک بلار در نملاز جماعت ملدراس هم جوار 
دانش آملوزان سلخنرانی کند.

2. حضلور املام جماعلت در جلسلات سلتاد نملاز مدرسله، انجملن اولیلاء و مربیلان، 
شلورای معلمیلن و برخلی مراسلم های مدرسله و همچنیلن شلرکت در مراسلم اهداء 

هدایلا بله دانش آملوزان ممتلاز مدرسله نیلز مفیلد و راه گشلا می باشلد.
3. مسلاجد ترتیبلی اتخلاذ نماینلد کله از دانش آملوزان ملدارس هم جلوار، بله عنلوان 
خادمیلن افتخلاری مسلجد بهلره جسلته و در مناسلبت های مختللف، بلرای انجلام 
کارهلای مسلجد مثلل چراغانلی کردن، سلیاه پوش کلردن، توزیلع چای و شلیرینی و 

ماننلد آن از آنلان اسلتفاده نماینلد.
4. چلون دانش آملوزان در مقطلع سلنی ای قلرار دارند کله نیازمند ابراز وجود و نشلان 
دادن آثلار و هنلر خلود بله دیگران هسلتند، مشلارکت در برنامه های مسلجد می تواند 
بهتریلن موقعیلت را بلرای شلکوفایی اسلتعدادهای آنلان فراهلم نمایلد. مسلئولین 
مسلجد می تواننلد آثلار دانش آملوزان از قبیلل نقاشلی، عکاسلی، خطاطلی، طراحلی، 
نشلریه دیلواری، شلعر، قصله، خاطلره، نمایش هنلری و نظایلر آن را در مناسلبت های 
مختللف و برنامه هلای متنوعلی که مسلاجد دارند، در معلرض نمایش قلرار دهند. این 
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املر هلم بله فعال تلر شلدن و غنی سلازی برنامه هلای مسلاجد کملک می کنلد و هلم 
زمینله بلروز اسلتعدادهای بالقلوه دانش آملوزان را فراهم می سلازد.

5. تجلیلل از دانش آملوزان ممتلاز ملدارس توسلط املام جماعلت و متولیلان مسلاجد 
نیلز تأثیلر فوق العلاده ای در ایجاد نگلرش مثبت دانش آملوزان به مسلجد و برنامه های 
مذهبلی دارد. بدیلن منظلور توصیله می شلود مسلئولین مسلجد هلر سلاله پلس از 
پایلان امتحانلات و مشلخص شلدن نفرات ممتلاز و برجسلته مدارس همجوار مسلجد 
در زمینه هلای علملی، اخالقلی، ورزشلی و سلایر زمینه هلا طلی نامله ای کتبلاً از ایلن 
دانش آملوزان و والدین شلان دعلوت نماینلد و در یلک مراسلم ویلژه از آنلان تجلیل به 
عملل آورده و هدایایلی بله آنلان اهلداء کننلد. ایلن املر موجلب شلکل گیری نگلرش 

مثبلت بله مسلجد در ایلن دانش آملوزان و اولیلاء آنلان خواهد شلد.
6. بعضلی مدیلران ملدارس بلرای ایجلاد پیونلد دانش آملوزان بلا مسلاجد برنامه های 
تشلویقی و تجلیلل از دانش آملوزان ممتاز درسلی و اخالقی را در مسلاجد محل برگزار 
می کننلد. طلی ایلن اقلدام شایسلته، دانش آملوزان در مسلاجد حضلور یافتله و همراه 
بلا انجلام سلایر برنامه هلا، هدایلا و للوح تقدیلر خلود را از دسلت مدیلر مدرسله و امام 

جماعلت مسلجد دریافلت می نمایند.
ملدارس،  مدیلران  و  متولیلان  سلایر  هملکاری  بلا  می تواننلد  جماعت هلا  املام   .7
دانش آملوزان ملدارس پیراملون مسلجد را در برنامه هلای مسلجد مشلارکت دهنلد و 
یلک مدرسله را بله عنلوان میزبلان و سلایر ملدارس را بله عنلوان میهملان تعییلن 
نماینلد. مثلاًل برگلزاری جشلن نیمله شلعبان را، بله یک مدرسله واگلذار نماینلد و از 
دانش آملوزان دیگلر ملدارس همجلوار، بلرای شلرکت دعلوت بله عملل آورنلد و ایلن 

برنامله در طلول سلال بله صلورت چرخشلی بله دیگلر ملدارس واگلذار شلود. 
حضلور والدیلن، معلمین و اولیاء مدارس و همچنین امام جماعت و مسلئولین مسلجد 
در ایلن برنامه هلا بسلیار مفیلد و مؤثلر اسلت و ضملن تقویلت روحیله دانش آملوزان، 
باعلث رونلق مسلاجد خواهد شلد. ایلن روش، فوایلد و مزایلای زیلادی دارد که برخی 

از آنهلا بدیلن قرارند: 
دانش آملوزان بلرای دیلدن برنامه هلای اجرا شلده توسلط همکالسلی ها، هم  ●
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مدرسله ای ها و یلا همسلاالن خلود بلا شلوق و رغبت بیشلتری بله مسلجد می آیند.
از آنجلا کله دانش آملوزان دارای سللیقه های مختلفلی هسلتند، برنامه هلای  ●

مسلجد متنلوع و جلذاب خواهد شلد.
معملوالً برنامه هایلی کله توسلط دانش آملوزان طراحلی و اجلرا می شلوند،  ●

بیشلتر بلا روحیات و سلالیق کلودکان و نوجوانان سلازگار و همسلو می باشلد و به 
همیلن دلیلل بیشلتر ملورد توجله آنلان قلرار می گیرد.

مسلئولیت دادن بله دانش آملوزان در برنامه هلای مسلجد موجلب بلاال رفتن  ●
اعتملاد بله نفلس و تقویلت علزت نفلس آنلان می گلردد. ایلن املر باعلث جللب 
مشلارکت فعاالنله آنلان در طراحلی و اجلرای برنامه هلای مسلجد می شلود و در 

نتیجله احسلاس تعللق کلودکان و نوجوانلان بله مسلجد را تقویلت می نمایلد.
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ز(«سایر«اقدامات«««
علالوه بلر الزاملات نرم افلزاری فلوق، چند عاملل دیگر مرتبط با مسلجد نیلز در جذب 
و حضلور کلودکان مؤثرنلد کله در اینجا فقط به سله مورد نسلبتاً مهم تلر یعنی نظافت 
و زیبایلی مسلجد، اطالع رسلانی مناسلب و درك فلسلفه نملاز و آثلار و بلرکات حضور 

در مسلجد اشلاره می کنیم.

1.«آراستگی،«نظافت«و«زیبایی«فضای«مسجد
از آنجلا کله طبلع کلودکان و نوجوانلان پلاك و آرام اسلت، آنها بله مکان هلای پاکیزه، 
آرام، شلاد، جلّذاب و دلپذیلر بیشلتر گرایلش دارنلد و از مکان هلای کثیلف، آشلفته، 
غمبلار و یکنواخلت دوری می کننلد. از ایلن رو، بلرای جلذب آنان به مسلاجد باید این 
مکان هلا آراسلته، پاکیزه، شلاد و پرتنوع باشلند. فرش هلای تمیز و پاکیلزه، در و دیوار 
رنگ آمیلزی شلده بلا رنگ هلای مالیلم و شلاد، بهره مند از نلور کافی و هلوای مطبوع، 
حیلاط بلزرگ و زیبلا و شبسلتانی معطلر و خوشلبو از مشلخصات یک مسلجد کودك 

و نوجوان پسلند اسلت.
علالوه بلر زیبایلی و تمیلزی، الزم اسلت مسلجد از سیسلتم گرمایشلی و سرمایشلی 
مطبلوع، جلا کفشلی خوب، سلرویس های بهداشلتی و وضوخانه تمیز، سیسلتم صوتی 
مناسلب، مهرهلای تمیلز و تزئینلات مناسلب نیلز برخوردار باشلد تلا کلودکان در آن 

احسلاس راحتلی و آراملش کنند.

2.«اطالع«رسانی«مناسب
و  برنامه هلا  رسلانی  اطلالع  نحلوه  مسلاجد،  بیشلتر  مشلکالت  از  یکلی  معملوالً 
فعالیت هایشلان بله کلودکان و بله دانش آملوزان اسلت. متولیلان املر بله ویلژه املام 
جماعلت و هیئلت امنلا، باید با اسلتفاده از روش هلای نوین اطالع رسلانی، خانواده ها را 
در جریلان فعالیت هلای مسلجد قلرار دهند. علالوه بر این، آنهلا می توانند بلا همکاری 
مدیلران و مربیلان ملدارس، برنامه هلای مسلجد را به اطلالع دانش آموزان برسلانند و 

تبلیغلات الزم در ایلن خصلوص را انجلام دهنلد.
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3.«آشنا«کردن«کودکان«با«فلسفه«و«احکام«نماز
تعلدادی زیلاد از کلودکان و نوجوانلان نمی داننلد چلرا باید نملاز بخواننلد. و به همین 
عللت، میللی بله حضلور در مسلجد و نملاز جماعلت ندارنلد. از ایلن رو، املام جماعت 
بایلد بله زبلان سلاده و قابلل درك برای کلودکان، فواید نملاز و آثار و بلرکات آن را در 
زندگلی تشلریح کند. شناسلاندن نملاز به کلودکان و نوجوانلان به عنوان عاملل ایجاد 
آراملش و رفلع اضطلراب، از بیلن بلردن رذایلل اخالقلی، بهتریلن و برترین یلاد خدا و 
بهتریلن وسلیله محبلوب شلدن در نلزد پلروردگار، باعلث تحکیلم اعتقاد کلودکان به 

نملاز و مسلجد می گردد.
افلزون بلر ایلن، حضور مدیلران، معلمان و دبیران رشلته های مختللف در نماز جماعت 
نیلز عاملل بسلیار مهملی در جلذب دانش آموزان بله نماز و مسلجد می باشلد. دبیران 
عزیلزی کله از فرصتهلای خود در مسلاجد برای رفع اشلکاالت درسلی دانلش آموزان 
اسلتفاده می کننلد، بلدون شلک باعث ترغیلب آنان به حضلور در خانه خدا می شلوند. 
نصلب احادیلث مربلوط به ثواب نملاز جماعت با خط زیبا در مدرسله و مسلجد، باعث 

شلوق بیشلتر کودکان به شلرکت در مراسلم نماز جماعت خواهد شلد.
از سلوی دیگلر، تشلکیل جلسلات بحلث و گفتگلو پیرامون فلسلفه نملاز، فوایلد نماز، 
آثلار نملاز و اسلرار نملاز توسلط ملدارس و مسلاجد بلا دعلوت از سلخنرانان محبلوب 
دانش آملوزان می توانلد سلبب تشلویق آنان بله اقامه نملاز و حضور در مسلاجد گردد. 
البتله دعلوت بله نملاز هملواره بایلد بلا محبلت، مهربانلی و اخلالق خلوش باشلد و از 

هرگونله تنلدی و پرخلاش پرهیز شلود.
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ح(«فنون«برقراری«ارتباط«با«کودکان«و«نوجوانان««
بلا توجه به اهمیت آشلنایی ائمه جماعات و سلایر مسلؤلین مسلاجد با فنلون برقراری 
ارتبلاط مؤثلر و سلازنده بلا کلودکان و نوجوانان، در پایلان این مقاله بله اختصار برخی 
از شلیوه هلای ارتبلاط بلا کلودکان را معرفلی می کنیلم. بله طلور کللی بله مجموعله 
اصلول ارتباطلی و تکنیک هلای رفتلاری، گفتلاری و چهلره ای کله موجلب برقلراری 
ارتبلاط سلازنده و رضایت بخلش بلا دیگران شلده و آنان را بله فرد عالقمند می سلازد، 
مهارت هلای ارتباطلی و فنلون جلذب مخاطلب می گوینلد. در اینجلا برخلی از ایلن 
فنلون را فهرسلت وار بیلان می کنیلم؛ املا پیلش از آن نگاهلی به سلبک های ارتباط با 
کلودکان می اندازیلم. بله طورکللی بزرگترهلا به سله شلیوه با کلودکان ارتبلاط برقرار 

می کننلد:
برخلی اغللب بلا کلودکان بله طلور خشلونت آمیز حلرف می زننلد. کلودك را تحقیلر 
می کننلد و بلا جمالتلی تهاجمی او را مخاطب قلرار داده و به وی املر و نهی می کنند. 
در مقابلل کلودکان بله شلیوه های متفاوتی واکنش نشلان می دهند؛ برخی می ترسلند 
و خودشلان را مخفلی می کننلد؛ بعضلی بازیگلوش و بی خیال هسلتند؛ و تعلدادی هم 

بلا گسلتاخی، از آن سلر می پیچند. 
گلروه دوم فقلط بلا زبلان مالطفت، نرمی و محبت سلخن می گویند. و هیلچ گاه از خود 
قاطعیلت و اقتلدار نشلان نمی دهند؛ املا گاهی ناگهلان تغییر روش داده و با خشلونت 

کالملی یا رفتلاری کلودك را وادار به انجلام کاری می کنند. 
و در نهایلت افلرادی کله بلا روش برقلراری ارتبلاط سلالم آشلنا هسلتند، بله گونله ای 
مثبلت، صمیملی، منطقلی و قاطلع سلخن می گویند و ضملن احترام به کلودك، به او 
می فهماننلد کله بایلد موقعیلت و شلرایط را در نظلر بگیلرد و درسلت رفتار کنلد. آنها 
می داننلد کله جملالت و کلمات مثبلت مانند: ملن به شلما افتخار می کنلم، عالی بود 
فرزنلدم و ... بله کلودك و نوجلوان اعتملاد بله نفس و احسلاس شلادی و خوشلبختی 
می بخشلد؛ رفتلارش را بهتلر می کنلد؛ و کوشلش او را بلرای رسلیدن بله موفقیلت 

افزایلش می دهلد. 
اگلر می خواهیلم جلزء گروه سلوم باشلیم، باید فنلون ارتباطلی زیر را که سلبب بهینه 
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سلازی روابلط ملا با کلودکان و نوجوانان می شلود، ملورد توجه قلرار دهیم.
1. نلام کلودك را بلا احتلرام صلدا بزنیلد. مثال: آقلا مرتضی، مطهلره خانلم و ... این امر 

باعلث تقویلت علزت نفلس کودك و عالقمندی بیشلتر او به شلما می شلود.
2. در طلول حضلور کلودك، هلر چنلد دقیقله یک بلار نلام او را ببرید. صدا کلردن نام 

کلودك توجله او را بله حرف های شلما جللب می کند. 
3. بلرای بیلان مطالبتلان بیشلتر از جملالت مثبلت اسلتفاده کنیلد. مثلال بله کودك 
نگوییلد: بله مهلر دسلت نزن یا توی مسلجد نلدو. در مقابل بله او بگوییلد: عزیزم! مهر 
را اینجلا بگلذار یلا شلما هلم بیا با ملا نماز بخلوان. البته مثبلت حرف زدن کار آسلانی 

نیسلت؛ اما تالشلی ارزشلمند و پر فایده اسلت.
4. هرگلز از کالم سرزنشلی یلا تحقیلر آمیلز مثلل: خجاللت نمی کشلی، پسلر بلد و ... 
اسلتفاده نکنیلد. ایلن نلوع کلملات، احسلاس بی ارزشلی را در آنهلا به وجود ملی آورد.
5. بلا کلودك یانوجلوان ارتبلاط چشلمی برقلرار کنیلد. تأثیلر واژه هلا را زمانلی بهتلر 
احسلاس می کنیلد کله بله چشلم هایش نلگاه کنیلد و بلا آراملش بلا او حلرف بزنیلد. 
6. بله تلن صلدا و لحلن کالمتلان توجله کنیلد. بلا کودکی کله غلر می زند، بله تندی 
صحبلت نکنیلد. زمانلی که کودك آرام شلد، با او حلرف بزنید. باال و پاییلن رفتن صدا 
بایلد متناسلب بلا موقعیلت باشلد. بله هلر حال، بلا کلودك بلا خشلونت و داد و بیداد 

حلرف نزنید.
7. بله کلودکان وبله ویلژه نوجوانان فرصت دهید تا حرفشلان را بزنند. اگلر می خواهید 
هملراه شلما باشلند، باید بله آنها بگوییلد که چرا باید بله این روش خلاص عمل کنند 
و بله حرف هایتلان گلوش بدهنلد. کلودکان اگلر اهمیلت و ارزش پیلروی از حرف ها و 
دسلتورات شلما را بداننلد، خیللی راحلت آن را می پذیرنلد. مثلال بله جای ایلن که به 
آنهلا بگوییلد: شلما نباید صلف اول نماز جماعت بایسلتید، بهتر اسلت بگوییلد: بعد از 

نملاز همه جمع شلوید تلا اشلکاالت نمازمان را برطلرف کنیم. 
8. همیشله در هنلگام نهلی کلردن از عمللی، رفتلار جایگزیلن  را بله کلودك نشلان 
بدهیلد؛ بلرای مثلال بگوییلد: االن موقلع نملازه، نباید توی مسلجد بدوی املا میتونی 

اینجلا بنشلینی و نقاشلی نملاز رو بکشلی و جایلزه بگیلری.
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بدهنلد. پلس  انجلام  بله طلور هم زملان  را  نمی تواننلد چنلد دسلتور  9. کلودکان 
خواسلته هایتان را یکی یکلی بیلان کنیلد. ابتلدا کارهای سلاده تر را از کلودك بخواهید 

و سلپس او را بله انجلام کارهلای پیچیده تلر تشلویق کنیلد. 
10. بله جلای برجسلته کلردن ناکامی ها و ناتوانی های کودك و سلرزنش کلردن او، به 
ویژگی هلای جلذاب و رفتارهلای مثبلت او توجله کنید و بیشلتر در ملورد آنها صحبت 

. کنید
11. کلودکان شلدیداً الگلو پذیرنلد و از رفتلار نزدیلکان خلود تقلیلد می کننلد. پس با 
کلودك خوش رفتلاری کنیلد تلا او هم رفتار خوبی داشلته باشلد. خوش رفتاری شلما 
بلا کلودك بله او یلاد می دهلد چگونله باید رفتلار کند، چله رفتلاری پذیرفتنی اسلت 
و چله رفتلاری نادرسلت اسلت. بله عنوان مثلال، اگلر توقع داریلد کلودکان محترمانه 
حلرف بزننلد، خودتلان بلا همیلن شلیوه صحبت کنیلد و آنها را بلا الفلاظ دخترخوبم، 

پسلر خوبلم، عزیلزم، گلم ملورد خطاب قلرار دهید. 
12. بلا کلودکان هلم مهربلان و هلم جدی باشلید. اگلر درخواسلتی از کلودك دارید، 
یلا چیلزی را بله کودك توصیله می کنید، بایلد روی آن پافشلاری کنیلد. درعین حال 
سلعی کنیلد سلخت گیر نباشلید و چیلزی فراتلر از توانایلی کلودك از او نخواهید. اگر 
می بینیلد کلودك تالشلش را می کنلد، بله او کملک کنیلد تلا کارش را بهتلر انجلام 

بدهد. 
13. گاهلی از کلودکان سلؤال بپرسلید تلا آنهلا وادار بله فکر کردن شلوند. بهتر اسلت 
سلؤاالت بله گونله ای باشلند کله پاسلخ آنها بلله یا خیر نباشلد و مجبور شلود بیشلتر 

حلرف بزنلد و دیدگاه هلا و احساسلاتش را بیلان کنند. 
14. اگلر احسلاس می کنیلد کلودك واکنش درسلتی بله درخواسلت ها و حرف هایتان 
نشلان نمی دهلد و گیج شلده اسلت، پرسلش و درخواسلتتان را دوبلاره تکلرار کنید تا 
منظلور شلما را خلوب متوجله شلود. می توانیلد از او بخواهیلد آنچله را بله او گفته اید 

تکلرار کنلد تلا بدانیلد منظورتان را درسلت فهمیلده یا خیر.
15. زمانلی کله می خواهیلد کلودك کاری برایتلان انجام دهلد، به جلای کلمات امری 
مثلل تلو بایلد ... ، از کلمات خواهشلی اسلتفاده کنید. مثلال بگویید: خیلی خوشلحال 
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می شلم کله هلرروز قبلل از نماز بیایلی و نوارهلای نملاز را پهن کنی. 
16. در جملع کلودکان، افلراد خجالتلی و کلم حرف یا بچه هلای کوچک تر را تشلویق 
بله صحبلت و مشلارکت در بحث هلا کنیلد. گاهلی بچه هلای بزرگ تلر یا رودارتلر زیاد 
صحبلت می کننلد و بله بچه هلای کوچک تلر و کم روتر فرصلت حلرف زدن نمی دهند. 
شلما سلعی کنیلد بلا وادار کلردن ایلن افراد بله صحبلت، به همله فرصت اظهلار نظر 

بدهید.
17. کلودکان را هملان طلور کله هسلتند، بپذیریلد. کودکلی کله تأییلد می شلود و 
دیگلران، بله خصلوص املام جماعلت مسلجد بله او بهلا می دهنلد، از اعتماد بله نفس 
و احسلاس ایمنلی باالتلری برخلوردار می شلود و در کارهایلش موفق تلر خواهلد بلود.
18. وقتلی کلودك صحبلت می کنلد، تلا انتها به سلخنانش گلوش دهیلد و حرفش را 
قطلع نکنیلد. اگلر ملدام وسلط حرف کلودك بپریلد، ممکن اسلت او از مطلرح کردن 

دیدگاهایلش صلرف نظلر کند.
19. گاهلی کلودکان در بیلان افلکار و احساساتشلان دچلار مشلکل می شلوند؛ گاهی، 
یافتلن کلملات صحیلح برایشلان دشلوار می شلود؛ یلا موقعیلت چنلان ترسلناك بله 
نظرشلان می رسلد کله از بیلان آن چله واقعاً احسلاس می کنند، می ترسلند؛ یلا نگران 
آن هسلتند کله مورد تمسلخر یلا طرد دیگلران قرار بگیرنلد. در همه ایلن موقعیت ها، 

اصلی تریلن کار آراملش بخشلیدن بله کودکان اسلت.
20. بلرای کلودکان ونوجوانان حاضر در مسلجد وقت بگذارید و تلالش کنید تا ارتباط 
دوسلتانه ای بلا آنهلا برقلرار کنید. یادتان باشلد کله گفتگو بلا کلودکان ونوجوانان یک 
مسلیر دو طرفه اسلت. با آنها حرف بزنید و منتظر شلنیدن پاسلخ ها و واکنش هایشلان 

باشلید. گلوش دادن نیز به انلدازه حرف زدن مهم اسلت. )پت1، 1376(

1  . Pat, P.
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روش«های«تعلیم«مفاهیم«و«آموزه«های«دینی«به«کودکان«و«نوجوانان
حسن«خلجی1

چکیده
تربیلت دینلی فرزند یک ضرورت اسلت کسلانی کله تربیلت کلودکان ونوجوانان خود 
را از وظایلف خویلش بله حسلاب نمی آورند و بیشلتربه املور روزمره خلود می پردازند، 

بایلد منتظلر پیامدهای ایلن بی توجهی ها باشلند.
آشلنا سلاختن کلودکان بلا مفاهیلم و آموزه هلای دینلی آنهلا را ازآسلیب های اخالقی 
و اجتماعلی مصلون ملی دارد؛ چلرا که بسلیاری ازشلرارت های افراد ناشلی از نداشلتن 
تربیلت دینلی و اخالقلی می باشلد و آموزش صحیح کلودکان و نوجوانلان با ارزش های 
دینلی باعلث می شلود آنلان دربرابلر ایلن انحرافات مقاومت بیشلتری داشلته باشلند. 
والدیلن و مربیلان اگلر بخواهنلد کلودکان را بلا معلارف دینی آشلنا کنند و ایلن امررا 

1  . دانش آموخته حوزه علمیه قم ، کارشناس ارشد علوم تربیتی

Email: hasan6188@yahoo.com.
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در آنلان نهادینله سلازند، بایلد از سلنین کودکلی و نوجوانلی شلروع کننلد، زیلرا فردا 
دیلر اسلت. درنظلام تربیتی اسلالمی آغاز تعلیلم و تربیت با اسلتفاده از روش شناسلی 
و بررسلی شلیوه های صحیلح تربیتلی جایلگاه ویلژه ای دارد. درخلت پرثملر تربیلت 
آنلگاه بله بارمی نشلیند کله نظریه هلای تربیتلی در قالب شلیوه های صحیح و درسلت 
بله اجلرا درآیلد. روش تحقیلق در ایلن مقاله بله صورت توصیفلی و تحلیلی می باشلد. 
نتایلج حاصلله از ایلن تحقیق نشلان می دهد مربیلان و والدین با اسلتفاده از روش های 
تشلویق، بصیرت بخشلی، قصه گویلی، الگویلی و محبت می توانند کلودکان را با مفاهیم 

و آموزه هلای دینلی تعلیلم دهند. 

کلید«واژه«ها:«
کودك و نوجوان، تعلیم، روش شناسی، تربیت، آموزه های دینی. 
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مقدمه«««
تربیلت دینلی فرزنلد یک ضلرورت است،کسلانی که تربیلت کلودکان و نوجوانان خود 
را از وظایلف خویلش بله حسلاب نمی آورند و بیشلتربه املور روزمره خلود می پردازند، 
منتظلر پیامدهلای ایلن بی توجهی هلا باشلند.حضرت علیدرایلن بلاره می فرماید: 
»و التکونلوا کجفلاه الجاهلیله ال فی الدیلن یتفقهون و ال علن اهلل یعقولن کقیض بیض 
فلی اداح یکلون کسلرها وزرا و یخلرج حضانها شلرا« )نهج البالغه، خطبله 166( مانند 
سلتم پیشلگان دوران جاهلیلت نباشلید کله نله در پلی آگاهلی دینلی بودنلد و نه در 
شناسلایی خلدا اندیشله می کردند، مثلل تخم افعلی در النه پرندگان که شکسلتن آن 
گنلاه اسلت، زیلرا گملان ملی رود تخم پرنلده باشلد، اماجوجه آن شلر و زیانبار اسلت. 
یعنلی ظاهلر شلما بله حکلم محیلط اسلالمی باایملان اسلت، وللی درباطلن، صفلات 

جاهلیلت را دارید.
برایلن اسلاس می تلوان گفلت یکی از دالیل مهم آسلیب های فلردی و اجتماعی که در 
آینلده درافلراد به وجلود می آید بلی توجهی و غلفلت درتربیت دینلی دردوره کودکی 
و نوجوانلی اسلت. بلا ایلن اسلتدالل کله حضلرت عللی دربلاره تربیلت پذیربودن 
کلودك و نوجلوان بله املام حسلن می فرماید:»إنّما قللب الحلدث کاالرض الخالیه 
ملا ألقلی فیهلا ملن شلیئ قبلته« )نهلج البالغله، نامله 31( قللب نونهال ماننلد زمین 

خاللی اسلت که هرتخملی درآن افشلانده شلود، می پذیرد.
نوجوانلان  تربیلت دینلی کلودکان و  اهمیلت  املام صلادق دربلاره ضلرورت و 
می فرماید:»بلادروا أوالدکلم بالحدیلث قبلل أن یسلبقکم إلیهلم المرجئله« )کلینلی، 
ج 6، ص 47( بله ایلن معنلا کله هرچله زودتلر معلارف اسلالمی را بله فرزنلدان خلود 
بیاموزیلد پیلش ازآنکله منافقلان بلا آموزش هلای انحرافلی بلر شلما سلبقت گیرنلد.

بنابرایلن »... کلودك در خطلر اخالقلی را بایلد در ردیلف انحرافلات جوانلی قلرارداد، 
زیلرا اگلر از آن جلوگیری نشلود سلقوط درتبهلکاری او فراهلم می شلود.« )ژان پیاژه، 

1369، ص 119(
موللوی راجلع به اینکه هرچه انسلان بزرگ تر می شلود صفلات او قوی تر و ریشله دارتر 
می گلردد مثللی ملی آورد آنجلا کله می گوید: »ملردی خلاری در معبر کاشلت و مردم 
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ازایلن بوتله خلار در رنلج بودنلد.او قلول داد کله سلال دیگلر آن را بکند و سلال دیگر 
نیلز کاررا بله سلال بعلد موکول کلرد و سلال های بعد نیزبله همین ترتیلب عمل کرد.
ازطرفلی، درخلت، سلال به سلال ریشله دارتر می شلد و خارکلن ضعیف تلر می گردید. 
یعنلی میلان رشلد درخلت و قلوت او نسلبت معکلوس برقلرار بود. حلاالت انسلان نیز 
ماننلد خاربُلن و خارکلن اسلت. روز به روز صفات درانسلان ریشله های عمیق تری پیدا 
می کنلد و اراده انسلان را ضعیف تلر می کنلد، بنابرایلن قلدرت یلک جلوان دراصلالح 

نفلس خلود، از یک پیر بیشتراسلت.« )مطهلری، 1371، ص 80-79(
سعدی نیز می گوید:

هر که در خردیش ادب نکنند
در بزرگی فالح از او برخواست

چوب تر را چنان که خواهی پیچ
نشود خشک جز به آتش راست

موللوی و سلعدی نیز بر این عقیده هسلتند که آموختن فضایلل و تربیت فرزندان باید 
از سلنین کودکلی و نوجوانلی آغاز شلود زیلرا دراین سلنین آمادگلی و صالحیت های 

الزم بلرای امرتربیلت در آنان به میزان کافلی وجود دارد.
وقتلی محلور تربیلت، تقویلت و ارتقلای رفتارهای دینی درکلودکان و نوجوانان باشلد، 
مسللماً فرزنلدان در برابلر آسلیب های اخالقلی و اجتماعلی مصلون می ماننلد زیرا که 
بسلیاری از شلرارت های افلراد ناشلی از نداشلتن تربیلت دینلی و اخالقلی می باشلد. 
والدیلن و مربیلان اگلر بخواهنلد کلودکان را بلا معلارف و آموزه های دینی آشلنا کنند 
و ایلن املور را بله آنلان تعلیلم دهنلد، باید از سلنین کودکلی و نوجوانی شلروع کنند، 

چرا کله فردا دیراسلت. 
املا بلرای آشلنا سلاختن کلودکان با مفاهیلم دینی چله باید کلرد؟ از چله روش هایی 
اسلتفاده کنیلم؟ مؤثرتریلن روش هلا و عوامل کدامند؟ پاسلخ به این سلؤاالت موضوع 

و محتلوای ایلن مقاله می باشلد.
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الف(«ضرورِت«داشتِن«روش««
روش شناسلی و بررسلی شلیوه های تربیتی در نظام تربیتی اسلالمی، جایلگاه ویژه ای 
دارد. درواقلع، درخلت پرثمرتربیلت، آنلگاه بله بلار می نشلیند کله نظریه هلای تربیتی 
درقاللب شلیوه های صحیلح و درسلت اجرا شلود. بلرای موفقیلت درهلرکاری، آگاهی 
بله اسلباب و وسلایلی کله بتواند به گونه ای سلریع و آسلان، ملا را دررسلیدن به هدف 
یلاری کنلد، الزم اسلت. اتخلاذ روش هایی کله بتواند ما را به آسلانی درپیملودن جاده 
موفقیلت یلار و مددکار باشلد، ازشلرایط توفیق درانجلام هرکاری اسلت. درقرآن کریم 

آمده اسلت:
»لیلس البلر بلأن تأتلوا البیلوت ملن ظهورهلا و لکلن البّر و أتلوا البیلوت ملن أبویها و 
اتّقلوا اهلل لعلّکلم تفلحلون« )بقلره، 189( نیکوکاری بدان نیسلت که از پشلت دیوار به 
خانله درآییلد )چه این کارناشایسلته اسلت( نیکی آن اسلت که پارسلا باشلید و در هر 

کاری از راه آن وارد شلوید.
درتفسلیرآیه فلوق فرموده   انلد کله »وأتلوا البیوت ملن أبوابهلا« یعنی باید هلرکاری را 

از راه خلودش انجلام داد. )موسلوی همدانلی، ج 3، ص 80(
حضلرت عللی دربلاره ضلرورت داشلتن روش در کارهلا می فرماید:»ملا خاصلگان 
و یلاران و گنجلوران نبلوت و درهلای رسلالت هسلتیم و در خانه هلا جلز از درهای آن 

نتلوان وارد شلد.« )نهج البالغله، خطبله 154(
دراهمیلت داشلتن روش، املام صلادق فرمود:»العامل علی غیربصیره کالسلائرعلی 
غیلر طریلق فلال تزیلده سلرعه السلیر اال بعلدا« )تحلف العقلول،ص 379( عمل کنند ه 
بی بصیلرت ماننلد ره نلوردی اسلت کله بله بیراهله ملی رود. سلرعت حرکلت او را بله 

هلدف نمی رسلاند جلز آنکه دورش سلازد.
حضلرت عللی به مردم سلفارش می کنلد که:»ای ملردم آن کس که راه آشلکار را 
بپیملاد بله آب درآیلد و آن کلس کله راه بیراهه را در پیلش گیرد، در بیابان بی نشلان 
می افتلد.« )نهلج البالغله، کالم 60201( بنابرایلن هررشلته ای ازعللوم شلیوه و روش 
خلاص خلود را دارد کله اگردرسلت بله کار گرفتله شلود، نتایلج مطلوبلی بله هملراه 
خواهلد داشلت. تعلیلم و تربیلت نیلز چنیلن اسلت و مربیلان و والدیلن می تواننلد بلا 
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شناسلایی بهتریلن شلیوه ها و روش هلا، در رسلیدن بله اهلداف از آنهلا بهلره ببرند.

ادخلوا االبیات من ابوابها
واطلبوا االغراض فی اسبابها

 )مولوی، دفتر اول، بیت 1628(
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ب(«روِش«تشویق«««
یکلی ازروش هلای بسلیار مؤثلر در آموختلن مفاهیلم و آموزه هلای دینلی بله کودکان 
اسلتفاده از روش تشلویق می باشلد. تشلویق یلک شلیوه مناسلب درایجلاد انگیزش به 
سلوی کارهلای مثبلت می باشلد. تشلویق در روح کلودك و نوجلوان ایجلاد انگیلزش 
می کنلد و آنلان را بله انجلام اعملال نیلک تحریلض و ترغیلب می نمایلد. امیرمؤمنلان 
عللی دربلار ه نقلش پلاداش و کیفلر الهلی در تربیلت آدمی می فرماید:»خلدای 
سلبحان پلاداش را بلر طاعلت و کیفر را برمعصیت خود قرار داده اسلت تلا بندگانش را 
از عذاب خویش باز دارد و به سلوی بهشلت روانه سلازد.« )نهج البالغه، حکمت368(
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مقصود«از«تشویق«و«تنبیه«چیست؟««
»مقصلود از تشلویق در پاسلخ مثبلت در برابلر رفتلار مطللوب کلودك )متربلی(، ابراز 
مهلرورزی بله او، واگلذاری مسلئولیت مناسلب بله او، وعلده پلاداش و ... جلوه گلر 
می شلود. نقطله مقابلل تشلویق تنبیله اسلت کله مقصلود ازآن پاسلخ منفلی دربرابلر 
رفتلار نامطللوب متربلی اسلت و بلرای آن مصادیقلی اسلت، از جملله نگاه سلرد، روی 
برگردانلدن، بلی اعتنایلی، تغییلر چهره، محروم سلاختن، جریمه و تنبیله بدنی. با این 
بیلان روشلن می شلود کله تشلویق، پلاداش دادن بله فلردی اسلت که تن به کوشلش 
داده و سلعی خود را کرده اسلت و تنبیه مجازات نمودن ]از راه های[ مختلف اسلت  .« 

)بهشلتی، 1379، ج 2، ص 241 (
ابلن سلینا فیلسلوف و اندیشلمند بلزرگ اسلالم تشلویق را بله منزلله ضمانلت اجرای 
تعلیلم و تربیلت، توصیله می کنلد و مصادیلق تشلویق و تنبیله را متنلوع و متعلدد 
می دانلد و معتقلد اسلت واکنلش مربلی در برابلر رفتار ناپسلند متربی باید متناسلب و 
تدریجلی باشلد. ابتلدا روگردانی، سلپس ترش رویی، پس از آن ترسلاندن و آنگاه توبیخ 
اسلت و مربلی در شلرایط خلاص می توانلد بله تنبیه بدنلی روی آورد. )دفتلر همکاری 

حلوزه و دانشلگاه، 1377، ج 1، ص 287(
بلرای ترغیلب کلودکان ونوجوانان به امور دینی، بهتر اسلت اصلی ترین روش، تشلویق 
باشلد؛زیرا تعلیلم وتربیت اسلالمی بر سلهولت، محبت و مالطفت تأکیلد دارد. وانگهی 
از طریلق تشلویق می تلوان انگیلزه و میلل فطلری او را بله مهلر و محبلت و قدردانلی 
تأمیلن و اعتملاد او را جللب کلرد. البتله در صورتلی کله تشلویق مؤثلر واقلع نشلود و 
خطلا و تخلفلی از سلوی متربی صورت گیرد بله منظورآگاهی دادن بله او و جلوگیری 
از اهملال کاری در انجلام ]اموردینلی[ می تلوان ابتلدا به انذار و سلپس بله تنبیه روی 
آورد و منظلور از تنبیله در اینجلا تنبیله بدنلی نیسلت؛ بلکله در درجه اول اسلتفاده از 
روش هایلی اسلت که کلودك را از انجام کارهای نامطلوب ناخشلنود کنلد. بی توجهی، 
قهلر )کوتلاه مدت(، سلرزنش، محروم سلازی و امثال آن ازشلیوه های تنبیهی هسلتند 
کله جنبله انسلانی داشلته و بلرای تنبیله، بهتر اسلت از آنها اسلتفاده شلود، نله تنبیه 

بدنی. )احملدی، 1380، ص 143(
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«شرایط«تشویق«««
بلرای اینکله امرتشلویق، زیلان و خطلری را بلرای کلودك بله دنبلال نداشلته باشلد، 

رعایلت نلکات ذیلل حائلز اهمیلت اسلت.
1- بایلد عملل یلا اخلالق نیلک کودك را تحسلین کلرد، نه خلود او را. در ضملن او را 

بایلد متوجله کنیلم کله آنچه ارزشلمند اسلت عمل و صفت اوسلت. 
2- تشلویق بایلد به جلا و به موقلع و متناسلب بلا نلوع رفتلار کلودك و نوجلوان باشلد 
و روحیله شلخص در انتخلاب شلکل آن، یعنلی زبانلی، رفتلاری، ماللی، معنلوی و ... 

گلردد. مالحظه 
غزاللی تفاوت هلای قابلل توجله در انلواع تشلویق و ترغیلب را این گونه بیلان می کند: 
»اگلر کلودك را گوینلد: به دبیرسلتان شلو تا بله درجه ریاسلت رسلی، وی خود لذت 
ریاسلت ندانلد کله چه باشلد؛ لکن باید گفت: به دبیرسلتان شلو تا شلبانگاه، چوگان و 
گلوی بله تلو دهلم، تا بلازی کنی، تلا کودك به حلرص آن به دبیرسلتان شلود و چون 
بزرگ تلر شلود، وی را ترغیلب کنلد بله جامله نیکلو و زینت، تا دسلت از بلازی بدارد. 
چلون بزرگ تلر شلود وی را بله خواجگلی و ریاسلت وعلده دهلد و گویلد: جامله دیبا، 
کار زنلان باشلد و چلون بزرگ تلر شلود آنلگاه گویلد: خواجگلی و ریاسلت دنیلا اصلی 
نلدارد کله همله بله مرگ تبلاه شلود؛ آنلگاه وی را بله پادشلاهی جاوید وعلده دهد  .« 

)عطلاران، 1379، ج 3، ص 59(
3- تشلویق بایلد به گونله ای باشلد کله باعلث ترغیلب دیگلران بشلود، نله دل سلردی 

نان.  آ
4- تشلویق بایلد بله انلدازه و معقول باشلد و به هیچ وجله از حد تجاوز نکنلد، زیرا در 
ایلن صلورت موجلب غرور و تباهی شلخص می شلود و نیز نبایلد کمتر از اندازه باشلد، 

زیلرا نتیجله مطللوب خود را ازدسلت می دهد.
5- تشلویق وسلیله ای بلرای ایجلاد انگیلزه اسلت؛ بنابرایلن نبایلد به صلورت هدف در 
آیلد و تملام ذهلن و فکلر کلودك را به خود مشلغول سلازد. زیرا در این صلورت، نقش 

بازدارنلده پیلدا می کند.
6- موقعلی کله کلودك را تشلویق می کنیلد بایلد عللت آن را برایلش بگوییلد و ایلن 
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عملل بایلد به گونله ای صلورت گیرد که کلودك خود را مسلتحق آن ببینلد و آن را در 
درون تأییلد کند.

7- تشویق در حضور جمع، اثر بیشتری دارد.
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ج(«روش«بصیرت«بخشی««
کلمله »بصیلرت« بله معنلای رؤیلت قلبلی و ادراك درونلی و باطنی اسلت و در کتب 

لغلت بلرای آن معانلِی مختلفلی آورده انلد کله بله برخی از آنهلا اشلاره می کنیم.
1.«ادراک«قلبـی:«در مفلردات راغلب آمده اسلت:»به ادراك قلبی، گاهلی بصر و گاهی 

بصیلرت گفته می شلود.«1)راغب، ص 127(
2.«چشم:«گاهی هم به دستگاه بینایی بصیرت گفته می شود.

3.«اعتقـادات«قلبـی:«باورهای قلبی دینلی و حقیقت امور، بصیرت نامیده می شلود.2 
)فراهیدی، ج7، ص117(

4.«زره«و«سـپر:«زره، و آنچله از سلالح در بلر گرفتله می شلود، بصائر نامیده می شلود. 
گاهلی بله معنلای تُرس )سلپر( هم آملده اسلت.3 )ابن منظلور، ج4، ص 68(

5.«هوشـمندی«و«عبـرت: بصیلرت، بله هوشلمندی و زیرکِی راسلتین، هوشلمندی 
بصیرت مندانله، اطلالق می شلود. همچنیلن بله معنلای حّجلت و دلیل، اعتقلاد قلبی، 

ثبلات در دیلن و عبلرت نیلز بکار رفته اسلت.
در فارسلی، »بصیلرت« مترادف واژه هایی همچون: بیداری، هشلیاری، آگاهی، روشلن 
بینلی، دانایلی، بینایلی و درك صحیلح از ابعاد و نتایج امور و الیه هلای زیرین رخدادها 

می رود.  بکار 
بصیلرت چنیلن تعریلف شلده اسلت: »قلوه ای در قلب، نورانی به نور قدسلی اسلت که 
بله واسلطه آن حقایلق و بواطلن را می بینلد، همان طلوری کله چشلم، صلورت اشلیاء 
را می بینلد.« )جرجانلی، التعریفلات، ص 20( دکتلر شلرفی در کتلاب تربیت اسلالمی 
بلا تأکیلد بلر دیلدگاه امام خمینلی بصیلرت در تربیلت را اینگونه معرفلی می کند: 
»در حقیقلت، بصیلرت یلا بینلش بله طلرز تلقلی آدملی از امور و حلوادث نیلز اطالق 

می شلود و بله تعبیلری دیگلر، بینلش، نوعلی آگاهی عمیق و گسلترده اسلت.«
اهّمّیلت بصیلرت از آنجا روشلن می شلود کله بصیرت، محور همه اعمال انسلان اسلت 
و عکس العمل هلای متفلاوت انسلان بلر سلاس بینلش و بصیلرت او شلکل می گیلرد و 

1  . »یقال لقوه القلب المدرکه بَِصیَره وبََصر نحو قوله تعالی: »َفَکَشْفنا َعْن َکِغطاَءَك َفَبَصُرَك الَْیْوَم َحِدیٌد« )ق: 22(. 

2  . البصیره اسم لما اعتقد فی القلب من الّدین و حقیق األمر. 

ْرُع، و کلُّ ما لُِبَس ُجنًَّه بَِصیرٌه. و الَبِصیَرُه: التُّرس، و کل ما لُِبَس من السالح فهو بصائر السالح.  3  . الَبصیَره: الدِّ
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ارزش و اعتبلار انسلان، وابسلته بله نوع بینش اوسلت.
امیرمؤمنلان عللی می فرماینلد: »اگلر دیلده بصیرت، کور باشلد نگریسلتن چشلم 

سلودی نمی دهلد.«1 )آملدی، ص 41(
بصیلرت بله انسلان شلناخت عمیلق از جهلان هسلتی و عاللم آخلرت می دهلد کله 
موجلب ارتبلاط کاملل و جاملع انسلان بلا آنهلا می شلود. بصیلرت و آگاهی نسلبت به 
مسلایل موجلب می شلود کله فرد تعلادل خلود را در حوادثی کله منتهی بله فقدان ها 
و خسلران ها می شلود، از دسلت ندهد و محزون نشلود و همچنین در رویدادهایی که 

منجلر بله کامیابی هلا می شلود، خلودش را گلم نکند.

1.«بصیرت«بخشی«در«قرآن«و«روایات
در مکتلب تربیتلی اسلالم بلرای بهره گیلری بیشلتر از دیلن و حاکلم سلاختن آن بلر 
حیلات علادی و مبلارزه بلا تقلیلد در مبانلی دیلن، ابتلدا هملگان را دعوت بله تفّکر و 
تعّقلل در مفاهیلم و مبلادی دیلن و کشلف حّقانیت دیانلت الهی از میان ادیان سلّنتی 
و موروثلی می نمایلد و از تقلیلد و متابعلت کورکورانله از آبلاء و اجلداد بله شلّدت منع 

می کنلد. چنانچله می فرمایلد:
مُّ الُْبْکُم الَّذیَن ال یَْعِقُلوَن« )انفال/ 22( ِ الصُّ َوابِّ ِعْنَد اهللَّ »إِنَّ َشرَّ الدَّ

بدتریلن جنبنلدگان نلزد خداوند کسلانی هسلتند که تعقلل نمی کنند و از اسلتماع و 
اظهلار حق عاجلز و ناتوان هسلتند. 

یکلی از محورهلای اساسلی در امرتعلیلم و تربیلت، توجله بله روش معرفلت و بصیرت 
می باشلد، معرفلت و بصیلرت بله معنلای نوعلی آگاهلی عمیلق و گسلترده اسلت کله 

نتیجله آن ایجلاد پیونلد بیلن انسلان و واقعیلت ملورد نظر می باشلد.
اسلاس هدایلت اسلالم بلر اسلاس عللم و معرفلت اسلتوار اسلت، نله تقلیلد و پیلروی 
کورکورانله. اسلالم بلر آن اسلت تلا آنجلا کله افلراد بشلر ظرفیلت و اسلتعداد دارنلد، 
دل هایشلان را پلر از عللم و معرفلت کنلد. معرفت به خلدا، معرفت به قیاملت، معرفت 

1  . نََظُر الَْبَصِر اَل یُْجِدی إَِذا َعِمَیِت الَْبِصیَره.
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بله جهلان هسلتی و معرفلت به همله پدیده هلای زندگی؛ شلناخت انسلان نسلبت به 
مسلایل زندگلی و آگاهلی او از موضوعلات گوناگلون، بله ویلژه اندیشله های دینلی و 
مذهبلی، تأثیلر فلراوان در رفتلار وی دارد؛ زیلرا بلا تجزیله و تحلیلل وجود انسلان، به 
ایلن نتیجله خواهیلم رسلید کله مهم تریلن بخلش وجلودی او، بُعلد معرفتی اوسلت. 
خداونلد خلود را در 38 ملورد، بصیلر معرفلی نملوده و دعلوت پیامبلر و پیروانلش بله 

سلوی خلدای بصیلر را، بلر مبنلای بصیرت دانسلته اسلت. )یوسلف/108(
در قرآن کریم این روش مورد تصریح قرار گرفته است: 

ُِّکْم َفَمْن أَبَْصَرَفلَِنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعلَْیها« )انعام/104( »َقْد جاَءُکْم بَصائُِر ِمْن َرب
»آیلات الهلی و کتلب آسلمانی کله سلبب بصیلرت شماسلت البتله از طرف خلدا آمد 
پلس هلر کلس بصیلرت یافت خلود به سلعادت رسلید و هر کس کلور بمانلد در زیان 

افتاد.«
اگلر انسلان بصیلرت و آگاهی نداشلته باشلد نمی توانلد تکالیلف الهی را بشناسلد تا به 

اطاعلت از آنهلا تلن در دهلد و به هلدف حیات خویش برسلد.
پیامبر اکرم دراین خصوص می فرمایند: 

»کلور آن نیسلت کله چشلم او نتواند ببیند، بلکه کور کسلی اسلت کله بصیرتش کور 
باشد.«1)نهج الفصاحه،ص656،ح2373(

پیامبلر اکلرم از سلوی خداوند مأمور می شلود بله صراحت اعالم کنلد که »حرکت 
او و پیروانش بر مبنای بصیرت و روشلن بینی است.«2)یوسلف، 108(

2.«بصیر«به«چه«کسی«اطالق«می«شود؟
در روایلات، بصیلر بله کسلی اطلالق می شلود کله بعلد از شلنیدن سلخنان بله تفّکلر 
می پلردازد، بعلد از مشلاهده املور دربلاره آنهلا می اندیشلد، و از مایه هلای عبرتلی 
کله در حلوادث اسلت عبلرت می گیلرد و تلالش می کنلد در راهلی کله دارای عالیلم 
و نشلانه های واضلح اسلت، سلیر کنلد و در اثلر درك و بینلش درونلی حالتی بلرای او 

1  .»لیس االعمی من یعمی بصره انما االعمی من تعمی بصیرته«. 

ِ َعلی  بَصیَرهٍ أَنَا َو َمِن اتََّبَعنی «. 2  . »ُقْل هِذهِ َسبیلی  أَْدُعوا إِلَی اهللَّ
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ایجلاد می شلود کله از افتلادن در مهاللک پرهیلز می کند.1)نهج البالغله، خطبه 153(
سلوق دادن بله سلوی نلور و روشلنگرِی درون انسلان ها کله وظیفله پیامبلران الهلی 
بلوده، بلر مبنلای روش بصیرت صلورت می گرفت. زیرا در شلناخت بر مبنلای بصیرت 
و آگاهلی و تعّقلل، انحلراف و کلج روی نیسلت. در آموزش مسلائل دینی بله کودکان و 
نوجوانلان نیلز بایلد شلناختی صحیح از انسلان و فلسلفه خلقت داشلت، زیلرا هنگامی 
کله فلرد بله فلسلفه و منافلع و مضلّرات موضوعلات آگاهی و شلناخت پیلدا می کند با 
قلدرت تشلخیص خلود، خیلر، خوبلی و صلالح خویلش را انتخلاب می کنلد. بنابرایلن 
اساسلی ترین مرحلله در تعلیلم وآملوزش مسلائل دینی به کلوکان و نوجوانلان، ایجاد 
بینلش و بصیلرت اسلت. اگلر مبلغلان، مربیلان و والدین خواسلتار گرایش کلودکان و 
نوجوانلان بله انجلام املور دینلی هسلتند، بهتر اسلت به آنلان مزایلا و فواید ایلن امور 
را آملوزش دهنلد و فلسلفه ایلن کار را به زبان سلاده برایشلان تبیین کننلد و مطمئن 
باشلند اگلر بتواننلد به شلیوه صحیلح، دگرگونی درونلی در کودك ایجاد کننلد، تغییر 
رفتلار و ترغیلب کلودکان و نوجوانلان در رعایت آموزه هلای دینی را مشلاهده خواهند 

. کرد

کودکان را میبری مکتب به زور
زان که هستند از فواید چشم کور

چون شود واقف به مکتب می دود
جانش از رفتن شکفته می شود.

می رود کودك به مکتب پیچ پیچ
چون ندید از مزد کار خویش هیچ

)مولوی،، دفتر سوم، ابیات 4585 تا 4587(

ْرَعَه فِی الَْمَهاِوی .« َر َو نََظَر َفأَبَْصَر َو انَْتَفَع بِالِْعَبِر ثُمَّ َسلََک َجَدداً َواِضحاً یََتَجنَُّب فِیِه الصَّ ََّما الَْبِصیُر َمْن َسِمَع َفَتَفکَّ 1  . »َفإِن
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3.آثار«بصیرت«آفرینی
بصیلرت، نلگاه فلرد را ازسلطح وپوسلته رویدادهلا می گذرانلد و بله عملق و  ●

باطلن آنهلا نفلوذ می دهلد. 
بصیلرت موجلب تعلادل و ثبلات روح فرزنلدان می شلود و آسلیب پذیری در  ●

برابلر حلوادث و عواملل تهدیدکننلده معنویلت کمتلر می شلود.
بصیرت مشکالت و سختی ها را آسان جلوه می دهد.  ●
توصیه های محقق نراقی1 درباره بصیرت آفرینی در متربیان؛ ●

محّقلق و فاضلل نراقلی بسلیاری از رفتارهلای نابهنجلار، غیراخالقلی و غیردینلی و 
وسوسله های شلیطانی را ناشلی از علدم بصیلرت و بینلش صحیلح متربّلی در مسلایل 
اعتقلادی، فکلری، اخالقلی و اجتماعلی و علدم شلناخت وافلی در افعلال، رفتلار و 
انگیزه هلا و آثلار و علوارض آنهلا می داننلد و معتقلد اسلت بلا دادن بینلش و شلناخت 
درسلت می تلوان متربلی را تربیلت کلرد و اخلالق وی را اصلالح نملود و از وقلوع 
مشلکالت روانی، رفتارهای زشلت، و سرنوشلتی ناخواسلته پیش گیری کرد؛ از این رو 
ایلن دو مربّلی و متفّکر اسلالمی در همله جنبه های تربیتلی، بویژه تربیلت اخالقی، بر 
ایلن روش تأکیلد می ورزنلد و معملوالً آن را پیلش از روش هلای دیگر ذکلر می کنند و 

اعتبلار زیلر بنایلی بلرای آن قایلند.
محّقلق و فاضلل نراقلی بلرای اجلرای ایلن روش و تحّقلق بینلش در متربّلی توصیله 

می کننلد کله مربّلی بله املور زیلر بپلردازد:
1. متربّلی را از آیلات و احادیلث در ملدح یلا ذم صفلات و رفتارهلای ملورد تعلیلم و 
تربیلت آگاه سلازد و آثلار و علوارض آنهلا را که در قلرآن و کلملات معصومین  ذکر 

شلده، بله وی آملوزش دهلد و از وی بخواهلد در بلاره آنهلا اندیشله و تاّملل نماید.
2. شلناخت کافلی از فضیللت و رذیللت ارایله دهلد و حسلن و قبلح صفلت یلا رفتلار 
را بیلان نمایلد تلا متربّلی بله تشلخیص درسلت از نادرسلت و اخلالق و رفتلار نیک از 

1  . »مللال احمللد نراقللی«، فرزنللد مرحللوم »حللاج مللال مهللدی نراقللی«، درسللال 1185 هجللری قمللری، مطابللق بللا 1150 شمسللی 

در نللراق متولللد شللد. او از بللزرگان علمللای دیللن، و مجتهدیللن شللیعه می باشللد، کلله درعلللم فقلله، اصللول، حدیللث، رجللال، نجللوم، 
ریاضللی، معقللول و منقللول، ادبیللات و شللعر تبحللر داشللته و عللالوه بللر علللوم متللداول عقلللی و نقلللی در بسللیاری از علللوم دیگللر 

مهارتللی بسللزا داشللته اسللت.
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اخلالق و رفتلار ناپسلند برسلد و زیبایلی یلا زشلتی رفتاری را کله می خواهد از او سلر 
بیابد. بزنلد، 

امیلر المؤمنیلن عللی می فرمایلد: »هیچ حرکتی و فعالیتی نیسلت مگلر آن که تو 
در انجلام آن بله عللم و معرفت نیاز داری« )تحلف العقول، ص171(

3. ارتبلاط عینلی بیلن کملال، شلرافت و رفتلار مطلوب با قلوت و عزت نفلس را برای 
متربّلی مکشلوف سلازد و رابطه نقصلان، بیماری هلای روانی و صفلات و رفتارهای ضد 

ارزشلی بلا ضعف و ذلّلت نفلس را تبیین کند.
یکلی از مهم تریلن عواملل گرایلش و عالقله کلودکان و نوجوانلان بله انجلام یک عمل 

اخالقلی، آگاهلی و شلناخت آنلان از فوایلد انجلام آن عمل می باشلد.
»در یکلی از تحقیقلات از میلان پانصلد نفلر بانوی کم حجلاب، اظهارات هشلتاد درصد 
آنلان نشلان داد کله بی اّطالعلی از فوایلد و آثلار پوشلیدگی و پیامدهای ناپوشلیدگی، 
اصلی تریلن عاملل کم حجابلی ایشلان اسلت؛ هلر چنلد انگیزه هلای دیگلری نیلز در 
رفتلار آنلان تأثیلر داشلته اسلت.« )غالملی، سلایت باشلگاه اندیشله، مبلغلان و پدیده 

کلم حجابی (
4. از عللل و اسلباب بلروز صفلت یلا وقلوع عمللی که بله صلورت ناخواسلته از متربّی 
صلادر شلده، پلرده بلردارد تلا متربّلی بله درك درسلتی از آن چله انجلام داده اسلت، 

برسلد و در آینلده از بلروز چنیلن رفتارهلای ناخواسلته پیشلگیری کنلد.
»در میلان بانلوان بلی تفلاوت بله حجلاب، برخلی دخترانلی از خانواده هلای مذهبلی 
بودنلد کله مادران ایشلان در توجیله و تربیت آنلان موّفلق نبوده انلد. در نظرخواهی از 
ملادران، آنهلا اظهلار کرده انلد که با همله اعتقاد خلود به خوبلی حجاب، نتوانسلته اند 

دالیلل قانع کننلده ای بله فرزندانشلان ارایه کننلد.« )همان(
5. شلناخت درسلتی از عظملت، علزت، قلدرت، محّبلت، رضایلت، خشلم، عداللت و 
رحملت خداونلد و قضلا و قلدر ارایله دهلد تلا با بینلش صحیلح راه عبودیّلت و صراط 
مسلتقیم را در نیلل بله هلدف عاللی تربیلت بپیمایلد و اگلر عملکردهلای نادرسلتی 
داشلت، مأیوس نشلود و راه صالح را طی نماید.« )بهشلتی و همکاران، ج4، ص263(
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4.«چگونه«در«کودکان«بصیرت«ایجاد«کنیم؟«
شلاید ایلن سلؤال در ذهن ایجاد شلود کله برای ایجلاد آگاهی در کلودکان و نوجوانان 
چله اقداماتلی بایلد انجلام دهیلم و چله شلرایطی بایلد رعایلت شلود تلا کلودکان و 
نوجوانلان از روی آگاهلی، رفتارهلای اخالقلی را انجلام دهنلد؟ راه کارهایی کله در زیر 

بیلان می شلود کملک خواهلد کرد تلا بینلش کودکتلان افزایلش یابد.
قبلل از هلر اقداملی بایلد سلطح درك و فهلم کلودك را بله دسلت بیاوریم و  ●

بدانیلم چله مقلدار بله مطالبی کله می خواهیم مطلرح کنیلم، آگاهی و فهلم دارد. 
سلپس بلر اسلاس سلطح آگاهلی آنلان فلسلفه انجلام فرایض دینلی را بله صورت 
دو طرفله بحلث کنیلم. البته ایلن امر باید به صلورت مباحثه و گفت وشلنود صورت 
پذیلرد زیلرا کلودکان در صحبت هلای یک طرفله زود خسلته می شلوند و ممکلن 
اسلت در اثنلای صحبلت کلردن شلما بله مسلائل دیگلری فکلر کننلد و بله کللی 

حواسشلان جلای دیگری باشلد.

چون که با کودك سر و کارم فتاد
پس زبان کودکی باید گشاد

)مولوی، دفتر چهارم، بیت 2577(

شایسلته اسلت قبلل از شلروع بحث و تبلادل نظر بلا کلودك، آمادگی ذهنی  ●
و روحلی کلودك را در نظلر داشلته باشلیم، زیلرا در غیلر ایلن صلورت گفتگوی ما 
نتیجله مطللوب را در پلی نخواهلد داشلت. بله عنوان مثلال تصّور کنید بلا کودکی 
کله مشلغول دیلدن یلک کارتلون جلّذاب اسلت و یلا چشلم هایش غلرق خلواب 
اسلت بخواهیلد دربلاره اهمیلت نملاز صحبلت کنیلد. مطمئنلاً دراین گونله مواقع 
ملا نمی توانیلم مطاللب را بله کلودکان انتقال دهیلم؛ زیلرا او آمادگلِی پذیرش این 
مطاللب را فعلاًل نلدارد. بنابراین آمادگِی ذهنلی و روانی یکلی از کلید های موفقیت 

انتقلال مطاللب و یادگیلری کودکان می باشلد. 
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هنلگام آگاهلی دادن بله کلودکان، ضملن بیلان حکملِت آفرینلِش انسلان،  ●
فلسلفه نملاز، و... مسلائل و مشلکالتی کله باعلث سلرخوردگی و دوری انسلان از 
انجلام اموراخالقلی و دینلی می شلود را بله آنهلا گوشلزد نماییلم. بله عنلوان مثال 
محیط هلا، افلراد و رفتارهایلی کله باعلث سسلتی در انجلام عملل نماز می شلود را 

بله آنهلا معرفلی کنیم. 
قبلل از گفتگلو با کودکان حتملاً مطالب را مرور کنیم تا دچلار دگرگونی های  ●

گفتلاری و تناقلض در گفتلار نشلویم تلا بتوانیلم نتیجله جالبلی از بحلث به دسلت 
آوریلم. زیلرا مرور مطاللب باعث انسلجام در گفتار می شلود.

زملان و ملّدت گفتگلو بلا کلودك بلا توجه بله عالقه و شلور و شلوق کودکان  ●
ادامله پیلدا کنلد. بله عنوان مثلال گفتگوی مبلغلان و مربّیلان با کلودکان در مورد 
مسلائل دینلی، زمانلی موثلر خواهلد بلود کله آنلان بله لحلاظ روحلی و جسلمی 

آمادگلِی الزم و کافی داشلته باشلند. 
در هنلگام صحبلت بلا کلودك از او نظرخواهلی شلود کله چه عوامللی باعث  ●

دوری کلودکان از انجلام املور معنلوی می شلود و بعلد از آگاهلی از ایلن عواملل با 
یکدیگلر در ملورد علّلت بله وجلود آملدن این عواملل و درملان آن بحلث کنید.
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د(«روش«قصه«گویی«««
قصله یکلی از مقوله هلای هنلر اسلت کله هملواره در آملوزش و یادگیلری و تربیلت 
نیلروی اندیشله کاربلرد موثلری داشلته اسلت. »قصله بیان گلر دیلدگاه انسلان درباره 
جهلان و عواملل ناشلناخته پیراملون او و وسلیله ای بلرای انتقلال و آملوزش آداب و 
سلنن، اعتقلادات و تاریلخ یک نسلل به نسلل های دیگر بوده اسلت.« )دیویلی چمبرز، 
1380، ص5 ( در قصله بلا القلای غیِرمسلتقیِم محتلوای ملورد نظلر، بله متربیلان، 
کیفیلت آملوزش و پلرورش را می تلوان به طلور چشلمگیری افزایش داد و با اسلتفاده 
از آن می تلوان آگاهلی و بصیرتلی در انسلان ایجلاد کلرد کله رفتار و افکار پسلندیده و 

ناپسلند را از یکدیگلر تشلخیص دهنلد و دربلار ه آنهلا بله تفکلر بپردازند. 
کودکان بس افسانه ها می آورند

درج در افسانه شان بس سر و پند

هزل ها گویند در افسانه ها
گنج می جو در ویرانه ها

)مولوی، دفتر سوم، ابیات 2602و 2603(

قّصله هملواره منعکس کننده دیدگاه انسلان دربلاره جهان و عوامل ناشلناخته پیرامون 
او و وسلیله انتقال و آموزش آداب و سلنن، اعتقادات، و تاریخ یک نسلل به نسلل های 
دیگلر بلوده اسلت. انسلان به خاطلر ویژگی هلای خاّص روحلی اش به قّصله عالقه دارد 
و چله بسلا راه و رسلم قهرمانلان آن را الگلوی خلود قلرار می دهلد. )دیویلی چمبلرز، 
1366، ص5(پلس بلا قّصله نله تنها می توان انسلان را بلا میراث های فرهنگلی و آداب 
جامعله خلود و جهلان آشلنا سلاخت وقلدرت تفّکلر او را پلرورش داد، بلکله می تلوان 
زمینله خودسلازی و جامعه سلازی را در او برانگیخلت. )پورخالقلی چتلرودی، 1371، 
16( محکم تریلن دلیلل بلر ریشله دار بلودن عالقه انسلان بله قّصله، توّجلِه کتاب های 
مذهبی و به خصوص قرآن مجید به قّصه اسلت. بسلیاری از نویسلندگان و شلاعران و 
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عرفلا نیلز افکار خلود را در قالب قّصه بیلان کرده  اند. )رهگلذر، 1366، 12( اصرار قرآن 
بلر قّصه گویلی و قّصه خوانلی هلر خواننده ای را به وجد و شلگفتی وا می دارد. انسلان از 
خلود می پرسلد کله مگر قّصه چیسلت و چله می کند کله آفریدگار هسلتی در آخرین 
پیلام بله آفریلده خویلش ایلن چنیلن قّصله می گویلد و او را بله تأّملل در قّصه هلا فرا 
می خوانلد. در واقلع، پاسلخ ایلن پرسلش را بایلد در مفهلوم و معنای »قّصله« در قرآن 

و »شلیوه قّصه نویسلی قرآن« جسلتجو کرد. ) حسلینی )ژرفلا(، 1378، 18(
»بله جلرأت می تلوان گفلت کله در میلان اقلوام و فرهنگ هلای گوناگلون، هیلچ قالب 
بیانلی بله قلدر قّصله نافلذ و مؤثّلر نبوده اسلت. این تأثیلر آن گاه کله با بالغلت و اعجاز 
وحلی همراه گشلته، بسلی افزون شلده اسلت. در طلول تاریلخ دعوت اسلالمی، مردم 
از همیلن قّصه هلای قرآنلی درس گرفته  انلد، پیلام آموخته  انلد، ادبّیاتلی مسلتقل بلر 
نهاده  انلد، و بلا آنهلا زیسلته  اند. در همان آغلاز دعوت نیلز قّصه گویی قلرآن از ابزارهای 
تبلیغلی آن بلود. بله همیلن دلیل که قّصله جایگاهی بلنلد در تربیت نفلوس و تهذیب 

جان هلا دارد.« )هملان، 20(
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«تأثیر«قصه«در«کودکان«و«نوجوانان««
1.«عبرت«آموزی«در«اثر«قصه«و«داستان

داسلتان ها و قصه هلا بیلان حلال اشلخاصی اسلت کله در گذشلته زندگلی می کردنلد 
و بلا رعایلت و علدم رعایلت اصلول الهلی و انسلانی به سلعادت یا شلقاوت رسلیده  اند. 
شلنیدن و گلذر بلر احلوال شلخصیت ها و قهرمان هلای قصله و تطبیق شلرایط خود با 
آنهلا بله انسلان بینشلی می دهد تا ضملن سلنجش و ارزیابی رفتلار و اندیشله خود به 
اصلالح و تقویلت آنهلا بپردازنلد. قصه ها بیان حال انسلان هایی هسلتندکه در گذشلته 
مثلل ملا زندگلی می کردنلد و اگلر ملا بتوانیلم بلا بیلان دقیلق قصه هلا بله کلودکان 
ونوجوانلان کملک کنیلم تلا به خوبی اندیشله ها و آملال قهرمانان قصه را ملورد تجزیه 
و تحلیلل قلرار دهنلد و سلپس به واکاوی رفتلار خود بپردازنلد مطمئناً تغییلرات قابل 

مالحظله ای را در رفتلار آنلان مشلاهده خواهیم کرد. 

بشنوید ای دوستان این داستان
خود حقیقت نقد حال ماست آن

نقد حال خویش را گر پی بریم
هم ز دنیا هم زعقبی برخوریم

)مولوی ، دفتر اول، بیت 35(

قصه هلا بله بیلان تجربه هلای تللخ و شلیرین بشلر می پردازنلد کله یلادآوری ایلن 
تجربه هلا باعلث آگاهلی و عبلرت افلراد می شلود. بیلان حکایلات و داسلتان ها بلرای 
ایلن اسلت کله انسلان ها از آن عبلرت بگیرنلد و در برابر احلکام الهی سلر تعظیم فرود 

بیاورنلد و در همله احلوال از تصمیملات خداونلد خشلنود باشلند.
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عبرت است آن قصه، ای جان مر تو را
تا که راضی باشی از حکم خدا

تا که زیرك باشی و نیکو گمان
چون ببینی واقعه بد ناگهان

دیگران گردند زرد از بیم آن
تو چو گل خندان گه سود و زیان

)مولوی، دفتر سوم، ابیات 3255تا 3257(

قلرآن کریلم بلرای هدایت و عبلرت ملردم از روش بیان قصه اسلتفاده کرده اسلت؛ به 
عبلارت دیگلر، مقصلود قلرآن از قصه گویلی، سلرایش داسلتان بلا ذکلر امور درشلت و 
ریلز آن نیسلت، بلکله بلرای هدایلت و سلعادت ملردم از زبان قصله اسلتفاده می کند: 
» و ُکاٌل نَُقلصُّ َعلَیلکَ ِملن اَنباِءالرُُّسلل ملا نَُثبِّلُت بِلِه ُفلوادَك و جائَلَک فی هلذه الَحقُّ 
و موِعَظله و ِذکلری للموءمنیلَن« و هریلک از سرگذشلت های پیامبلران را کله بلر تلو 
بلاز می گوییلم چیلزی اسلت کله دللت را بلدان اسلتوار می گردانیلم، و در ایلن اخبلار 

حقیقلت بلرای تلو آملده و بلرای مومنان انلدرز و تذکاری اسلت. )هلود/120(

حرف قرآن را بدان که ظاهری است
زیر ظاهر باطنی بس قاهری است.

) مولوی، دفتر سوم، بیت 4244(

در سلوره یوسلف، بعلد از اینکله بله زحمت هلا و رنج هلای کللی پیامبلران و عکلس 
العملل منفلی اکثریلت مخاطبیلن و سرنوشلت برخلی از کافریلن اشلاره می کنلد، 
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حکملت تملام آن داسلتان ها را پندآملوزی آینلدگان عاقل و پوینلدگان خردمند اعالم 
می کنلد؛ »لقلد کان فلی قصصهلم عبلره الولی االلبلاب ملا کان حدیثا یفتلری و لکن 
تصدیلق اللذی بیلن یدیله و تفصیلل کل شلیء و هلدی و رحمله لقلوم یؤمنلون؛ بله 
راسلتی در سرگذشلت آنلان، بلرای خردمنلدان پنلدی اسلت، گفتلاری دروغ نیسلت؛ 
بلکله توضیلح تملام املور و بلرای گروهلی که ایملان می آورنلد مایه هدایلت و رحمت 

)یوسلف/111( است« 

هست قرآن مر تو را همچو عصا
کفرها را درکشد چون اژدها

)مولوی، دفتر سوم، بیت 1209( 

2.«ایجاد«بصیرت«و«شناخت
یکلی از محورهلای اساسلی در تبلیلغ و تعلیلم و تربیلت، توجله به شلاخص معرفت و 
بصیلرت می باشلد، قصله می توانلد کملک شلایانی در رسلیدن بله این شلاخص بکند. 
ارایله قصه هلا بله شلیوه صحیلح می تواند نوعلی آگاهلی عمیق و گسلترده کله نتیجه 

آن ایجلاد پیونلد بیلن انسلان و واقعیلت مورد نظر اسلت ایجلاد نماید.
»قصه هلا از ابلزار بنیادیلن معنادهلی و الگلوی طبیعلی تفکلر محسلوب می شلوند که 
ملا پیلش از مدرسله از طریق افسلانه ها، داسلتان های کودکانله و تاریخچله خانوادگی 
خلود، آنهلا را فلرا می گیریلم. قصه ها ترکیلب قدرتمندی بلرای سلازمان دهی و انتقال 
اطالعلات و معنا دهلی بله زندگلی دارنلد. در واقلع در جریلان یلک قصه ممکن اسلت، 
شلخصیت های آن بلا بحرانلی مواجه شلوند و در صدد حلل آن برآینلد. ارایه این روش 
بله صلورت مسلتقیم بله افلراد آسلان نیسلت وللی می تلوان از طریلق قصه گویلی بله 
ایلن هلدف دسلت یافت. )اسلکندری، کیانلی، زمسلتان 1386( »کلودکان و نوجوانان 
ضملن داسلتان ها و افسلانه ها بلا حقایلق و تجلارب زندگلی آشلنا می شلوند: شلادی و 
غلم، کامیابلی و ناکاملی، امیلدواری و نومیدی، محرومیت، سلتم و سلتم کار، عدالت و 
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علادل، عللم و عالم، دموکراسلی و اسلتبداد و خالصله همه رنگ های زندگلی را تجربه 
می کننلد و آشلنا می سلازند.« ) شلعاری نلژاد، 1364،75(

پیام هلا و گزاره هلای مفهوملی نهفتله در محتلوای قصه هلا و حکایلات را یکلی از 
مهم تریلن عواملل آگاهلی و بینلش متربیلان می دانلد و نقش ایلن پیام هلا در تربیت و 
هدایلت انسلان ها بسلیار مفید اسلت، به گونله ای که تأملل و تفکر در محتلوای قصه ها 
افلراد را از گرفتار شلدن در رنج هلا و محنت هلا می رهانلد و راه کارهلا و مسلیرهای 

صحیلح را بله آنلان می نمایانلد.

یک حکایت بشنو اینجا ای پسر
تا نگردی ممتحن اندر هنر

)مولوی، دفتر ششم، بیت 2736(

3.«ارایه«ی«الگوهای«مناسب
درتعلیلم و تربیلت قصه گویلی روشلی اسلت کله بله وسلیله آن می تلوان بله طلور 
غیرمسلتقیم در اعملاق متربیلان تأثیلر گذاشلت. داسلتان نویس و قصه گلو، ضمن بیان 
وقایلع مهلم اقوام، ملل و شلخصیت های مهلم تاریخ، روح خواننده و شلنونده را به همراه 
خویلش تلا عملق تاریلخ می بلرد، و الگوهایلی را برایش مجسلم می سلازد تلا از گفتار و 
رفتارشلان سلر مشلق بگیرند و پیلروی کننلد. »تأثیرات قصه و داسلتان، غیر مسلتقیم 
و نامرئلی اسلت. بله طلور غیرمسلتقیم راه را نشلان می دهلد و هدایلت می کنلد، عبرت 
می دهلد، موعظله می کنلد، تشلویق می نماید، می ترسلاند، امیلدوار می کند، همله اینها 
بله طلور غیرمسلتقیم القلا می شلود. و بله همین جهلت پایلدار خواهلد بلود.« )امینی، 
ج2، 1379، 109( »در واقلع شلنیدن قصله یکلی از کارهلای ملورد عالقله )انسلان ها( 
اسلت. آنهلا بلا هیجلان زیلاد بله داسلتان گلوش می دهنلد و خلود را دراختیلار قصه گو 
قلرار می دهنلد کله در ایلن صورت بله صلورت غیرمسلتقیم تأثیلرات الزم را می پذیرند. 
قصله، نله تنهلا پیام هلای مفیلدی بلرای )انسلان ها( دارد، بلکله اگر بله گونله ای جذاب 
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و مناسلب طراحلی و بیلان شلود، )مخاطبلان( می کوشلند خلود را با شلخصیت های آن 
قصله هماننلد سلازند.« )جمعلی از نویسلندگان، 1386، ج1، ص249 (

»دانشلمندان تعلیلم و تربیلت، افسانه سلازی و داستان سلرایی را پللی می داننلد کله 
دنیلای افسلانه ای تخیللی کلودك را بله دنیلای واقعلی بزرگسلاالن ارتبلاط می دهد و 
چله بسلا که انسلان را به ارزش هلای اخالقلی راهنمایی می کنلد. داسلتان بزرگ ترین 
وسلیله ظهلور وجلدان پلاك و خوی و خصللت پسلندیده در کودك اسلت و ثبات این 
صفلات در او بله درجله نفلوذ و تأثیلر آن بسلتگی دارد. داسلتان یلک معللم جلذاب و 
دوسلت داشلتنی اسلت کله کودك را بلا انلواع فرهنگ هلا و معرفت ها آشلنا می کند.« 

) شلعاری نلژاد، 1364، 76و77( 
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(«روش«الگویی«««
یکلی از مهم تریلن انلواع یادگیری هلای انسلان، یادگیری مشلاهده ای اسلت. بر همین 
اسلاس، یکلی از روش هلای تربیلت، تربیلت به وسلیله الگو اسلت، کله می تلوان آن را 
روش الگویلی نامیلد. ایلن روش در سرتاسلر زندگلی و ابعلاد مختللف آن کاربلرد دارد 
و از آنجلا کله محتلوای تربیلت را بله صلورت عینلی و عملی ارایله می دهلد، در انتقال 
مفاهیلم و آملوزش برنامه های تربیتی، بسلیار مؤثر اسلت. شلاید به همین دلیل اسلت 
کله در منابلع اسلالمی، بلر بهره گیلری از الگلو و پیلروی از اسلوه های حسلنه تأکیلد 

شلده است.
 روش الگویلی، یکلی از شلیوه های مؤثّلر و مطللوب در تربیلت کلودك اسلت. درایلن 
روش، فلرد، از فلرد یلا افلراد دیگلر بله عنلوان سرمشلق و الگلو اسلتفاده می کنلد و با 
مشلاهده رفتلار دیگلران از آنهلا پیلروی و خلود را بلا آن هم سلاز می کنلد. بنابرایلن 
می تلوان گفلت: »الگلو، پیلروی عینلی و مشلهود از یک اندیشله وعملل در جنبه های 

گوناگلون، بلرای رسلیدن بله کمال اسلت.«
تربیلت ابتدایلی انسلان، بله طلور طبیعلی بلا روش الگویلی شلکل می گیلرد. کلودك 
در چنلد سلال نخسلت زندگلی خلود، همله کارهایلش را از الگوهلای پیراملون خلود 
الگوبلرداری می کنلد کله در درجله اول پلدر و ملادر اوینلد، و بلا تقلیلد از آنلان رشلد 
می کند و سلاختار تربیتی اش سلامان می یابد. کودك بسلیاری از رفتارها و عادت های 
خلود را در مرحلله آغازیلن زندگلی از طریلق تقلیلد از دیگلران فلرا می گیلرد، وآن را 
جزئلی از رفتارهلای روزملره خلود قلرار می دهلد. از ایلن رو روش الگویی در سلازمان 
دادن شلخصیت و رفتلار کلودك نقلش بله سلزایی دارد. بله عنلوان مثلال کلودك بلا 
تقلیلد از اطرافیلان سلعی می کنلد زبان را بیاملوزد و از طریلق والدین و سلایر اعضای 

خانلواده راه رفتلن را فراگیرد. 
بانلدورا، دربلاره تکلرار رفتلار الگلو، تحقیلق بسلیار جالبلی انجلام داده اسلت، درایلن 
تحقیلق، وی »کلودکان یلک مهلد کلودك را بله پنلج گلروه تقسلیم کلرد. در گلروه 
آزمایشلی اّول، کلودکان بله مشلاهده رفتلار الگلوی فلرد بزرگسلالی می پردازنلد کله 
بله طلور فیزیکلی و لفظلی بله یلک آدم پالسلتیکی حملله می کنلد. درگلروه دّوم، 
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کلودکان حلوادث و رفتلار فلوق را در فیلملی مشلاهده می کننلد. در گلروه آزمایشلی 
سلّوم، کلودکان رفتلار تهاجملی شلخصّیت ها را در فیللم کارتونلی می بیننلد. در گروه 
آزمایشلی چهلارم، کلودکان درهیلچ یلک از سله موقعّیلت فلوق قلرار نمی گیرنلد. و 
باالخلره در گلروه آزمایشلی پنجلم، کودکان به مشلاهده یک الگو با رفتلار آرام، مطیع 
وغیلر تهاجملی مبلادرت می ورزند. بعلد از مشلاهده رفتارهای مختللف در زمان معّین 
شلده، تملام کلودکان در موقعیلت یکسلانی قلرار داده می شلوند. آزمایشلگر از طریلق 
یلک پنجلره بله مشلاهده رفتلار کلودکان می پلردازد و رفتارهلای تهاجمی شلفاهی و 
عمللی آنلان را یادداشلت می کنلد. در تحلیلل اّطالعات به دسلت آمده از یادداشلت ها 
بله ایلن نتیجه می رسلند کله: الگوی پرخاشلگری را کله گروه هلای اّول تا سلّوم دیده 
بودنلد، رفتلار تهاجملی بیشلتری نسلبت بله گلروه چهلارم از خلود نشلان می دهنلد 
)گروهلی کله هیچ ملوردی را مشلاهده نکردنلد(. برعکلس، گروهی )گلروه پنجم( که 
الگلوی رفتلار آرام، مطیلع و غیلر تهاجملی را مشلاهده کلرده بودنلد، رفتلار تهاجمی 
کمتلری نسلبت به گلروه کنترل )گلروه چهلارم( از خود نشلان می دادند.« )شلعبانی، 

1371، ص 63( 
»کلودك، مقلّلد خوبلی اسلت و به آسلانی وبلدون هیچ گونله زحمت و مشلقتی، فقط 
از راه تقلیلد می آملوزد. او می بینلد، می شلنود و پلس از مدتلی تکلرار می کنلد. برخی 
پژوهش هلا نشلان داده انلد از سلنین تشلخیص یعنی حدود شلش سلالگی، پسلران از 

پلدران تقلیلد می کننلد و دختلران از ملادران، و ایلن تقلیلد در آنان ناآگاهانه اسلت.
کلودك در مسلیر رشلد، از افلراد بسلیاری الگلو می پذیلرد و تحلت تأثیلر دیده هلا 
وشلنیده های بسلیاری اسلت. همله اطرافیلان بله گونله ای در او اثر می گذارنلد و مدل 
و الگلوی کلودك هسلتند، وللی والدیلن و مربیان ازهمه آنهلا مهم تر و مؤثّرتر هسلتند 
و ایلن اهمیلت و تأثیلر در کلودکان تلا سلنین نوجوانلی همچنلان تلداوم دارد. بر این 
اسلاس، وظیفله والدیلن و مربیلان در ایلن دوران بسلیار سلنگین اسلت و بایلد بله 
فرزنلدان فرصلت بدهنلد تلا از اخلالق و رفتار خلوب خلود بهره مند گردند. اگر سلخن 
نلاروا خلوب نیسلت نبایلد ایلن گونه سلخنان را در حضور کلودکان و نوجوانلان جاری 
کننلد، اگلر از آنهلا انتظلار کار خلوب دارنلد بایلد در کار خیلر بلرای کلودکان خلود 
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الگلو باشلند. اگلر دوسلت دارند کلودکان ونوجوانلان نماز اول وقلت بخواند خلود باید 
پیشلگام باشلند.« )مجموعله مقلاالت نملاز و خانلواده، 1386، ج 1، ص 234(

1.«الگو«در«قرآن«و«سیره«ی«معصومین
در قلرآن کریلم، اسلتفاده از الگلو و اسلوه یکی از مهم تریلن روش هلای تربیتی معرفی 
شلده اسلت. قلرآن، نمونه هلا و مثال هلای بسلیاری را بیلان کلرده کله بیان گلر تأثیلر 
فلراوان ایلن روش در یادگیلری و شلکل گیری شلخصیت انسان هاسلت. بله عنلوان 
مثلال آن جایلی کله داسلتان قابیلل را نقلل می کند کله بلرادرش  هابیل را کشلت اما 
نمی دانسلت با جسلد بلرادر چه کنلد، در اینجا خداوند کالغی را فرسلتاد که مشلغول 
کنلدن زمیلن شلود تلا کالغ ملرده را دفلن کنلد. قابیل بلا دیلدن این صحنله از کالغ 

آموخلت کله چگونله بلرادرش را زیلر زمین پنهان سلازد. 

کندن گوری که کمتر پیشه بود
کی ز فکر و حیله و اندیشه بود

گر بدی این فهم مر قابیل را
کی نهادی بر سر او هابیل را

که کجا غایب کنم این کشته را
این به خون و خاك در آغشته را

دید زاغی زاغ مرده در دهان
بر گرفته تیز می آمد چنان

از هوا زیر آمد و شد او به فن
از پی تعلیم او را گورکن
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پس به چنگال از زمین انگیخت گرد
زود زاغ مرده را در گور کرد

دفن کردش پس بپوشیدش به خاك
زاغ از الهام حق بد علم ناك

گفت قابیل آه شه بر عقل من
که بود زاغی ز من افزون به فن

)مثنوی معنوی، دفتر چهارم، ابیات 1301تا 1308(

خداونلد در قلرآن بله صراحلت رسلول گراملی اسلالم را الگویی ارزشلمند معرفی 
می کنلد و می فرمایلد: »الّبتله شلما را در اقتلدای بله رسلول خلدا چله در صبلر و 
مقاوملت بلا دشلمن و چله دیگلر اوصلاف و افعلال نیکو، خیر و سلعادت بسلیار اسلت 
بلرای آن کسلی کله بله ثواب خلدا و روز قیاملت امیدوار باشلد و یاد خدا بسلیارکند.«

خاك نجد از فیض او چاالك شد
آمد اندر وجد و بر افالك شد

در دل مسلم مقام مصطفی است
آبروی ما ز نام مصطفی است

وقت هیجا تیغ او آهن گداز
دیده ی او اشکبار اندر نماز
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در جهان آئین نو آغاز کرد
مسند اقوام پیشین در نورد

از کلید دین در دنیا گشاد
همچو او بطن ام گیتی نزاد

در نگاه او یکی باال و پست
با غالم خویش بر یک خوان نشست

)اقبال الهوری(

پیامبلر گراملی اسلالم الگویلی شایسلته بلرای اصحلاب بودنلد و آنلان چگونگلی 
عبلادت کلردن را از طریلق روش الگویلی از ایشلان می آموختنلد. از ابلی حلازم روایت 
شلده اسلت که یلک بار پیامبلر بر روی منبلر نماز خواندنلد، وقتی نمازشلان تمام 
شلد رو بله ملردم کردنلد و فرمودنلد: »ای ملردم، ملن ایلن کار را بله این دلیلل انجام 
دادم کله شلما از ملن پیلروی کنیلد و کیفیلت خوانلدن نملاز را از من یلاد بگیرید.«

بنابرایلن الگوهلای پلاك و بلا فضیللت، انگیلزه و میلل به پاکی و آراسلتگی بله فضایل 
را در جواملع ایجلاد  می کننلد و الگوهلای ناپلاك و بی فضیللت، جواملع را بله ناپاکی ها 
و رذایلل سلوق می دهنلد. آن همله تأکیلدی کله بلر نقلش الگوهلا شلده بدیلن دلیل 
اسلت. الگوهلا چلون مقبلول واقع شلوند دیگلران را مطابق خلود می  سلازند؛ چنان که 

هلر هنلری که اسلتادی داشلته باشلد، جلان شلاگردش بدان هنلر مّتصف می  شلود. 

 هر هنر که استا بدان معروف شد
جان شاگردش بدان موصوف شد.

)مولوی، دفتر اول، بیت 2829(
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2.«مسئولّیت«الگوها
 بلا توجله بله نقلش خطیلر الگوهلا، مسلئولّیتی بلس سلنگین نیلز متوجله آنهاسلت. 
والدیلن و مربّیلان زمانلی می تواننلد از روش الگویلی اسلتفاده کننلد و نتیجله بگیرند 

کله ملوارد ذیلل را رعایلت کنند :
والدیلن قبلل از توصیله کلودکان بایلد خلود درانجلام املور دینلی پیشلتاز  ●

باشلند. کلودکان و نوجوانلان هملواره رفتلار مربّیان و والدیلن را مّد نظر قلرار داده 
و پیوسلته ایلن رفتارهلا را بلا امر و نهلی آنها مقایسله می کنند و درصورتلی از آنان 

پیلروی خواهنلد کلرد که خلود آنهلا عامل به گفتارشلان باشلند. 
امیلر مومنلان در ایلن بلاره می  فرماینلد: »ملن نصلب نفسله للنلاس اماملا فلیبدأ 
بتعلیلم نفسله قبلل تعلیم غیلره« )نهج البالغله، حکملت 73(آن که خود را پیشلوای 

ملردم سلازد، پیلش از تعلیلم دیگلری باید بله ادب کلردن خویش بپلردازد.
پروین اعتصامی در این باره نکته های زیبایی را به صورت شعر بیان می دارد: 

ای که راستی به من آموزی
خود در ره کج از چه نهی پا را

آموزگار خلق شدیم اما
نشناختیم خود الف و با را

مربیلان و والدین بکوشلند به صورت عملی و رفتاری کلودکان را به اموردینی  ●
دعلوت کننلد. املام صلادق والدیلن را به ایلن امر توجله می  دهنلد؛ آن جا که 
می فرماینلد: »کونلوا دعلاه النلاس  بأعمالکلم، و ال تکونلوا دعلاه بألسلنتکم« ) قرب 
االسلناد، ص 77(  ملردم را بلا رفتلار خویلش بله حلق دعلوت کنیلد نله بلا زبلان 

خویش.
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بزرگی سراسر به گفتار نیست
دوصد گفته چون نیم کردار نیست

)فردوسی شاهنامه( 

حضلرت عللی نیلز ملی فرماینلد: »ملردم را باغیلر زبلان )یعنلی عملل خلود( بله 
نیکلی دعلوت کنیلد.« 

پند فعلی خلق را جذاب تر
که رسد در جان هر با گوش و کر

اندر آن وهم امیری کم بود
در حشم تاثیر آن محکم بود

)مولوی، دفتر چهارم، ابیات 485 تا 486(

مربیلان و والدیلن هملواره مراقلب باشلند، بیلن گفتلار و عملشلان تناقض به  ●
وجلود نیایلد، زیلرا سلالمت رفتلار و گفتلار مربّیلان و والدیلن اهمیت اعملال را در 
نظلر فرزنلدان چنلد برابلر می کند. املام کاظلم می فرمایلد: »یحّفلُظ االطفالُ  
بصلالِح آبائهلم« )مجلسلی، ج 68،ص 236( رفتار کودکان در اثلر خوبی های رفتار 

والدیلن حفظ می شلود.
شایسلته اسلت اشلتیاق مربّیلان و والدیلن درانجلام اموردینلی نسلبت بله  ●

کلودکان چنلد برابر باشلد. حضلرت در این بلاره می فرمایلد: »الّداعلی باِلَعَمٍل 
َکّراملی بِلال َوتَلٍر« )نهج البالغله، نامه 137(؛ دعلوت کننده بی عمل ماننلد تیرانداز 

بلدون تیر اسلت.
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الگوهلا، رفتارهایلی را بله کلودکان توصیله کنند کله آنها توان انجلام دادنش  ●
را داشلته باشلند. بله عبلارت دیگلر توصیله والدیلن و مربّیلان محترم بله گونه ای 

باشلد کله کلودکان ظرفّیت و تلوان انجام دادن آن را داشلته باشلند. 
محّبلت ودلسلوزی بله متربیلان : عشلق بله متربّلی و پسلندیدن بلرای او آن  ●

چله مربّلی بلرای خلود می پسلندد از للوازم الگو شلدن یلا ارائه الگلو بلرای متربّی 
اسلت. قلرآن مجیلد از صفلات بلارز و مهلم رسلول خلدا ایلن می داند کله رنج 
و ناراحتلی ملردم بلرای ایشلان سلخت بلوده و حضرت نسلبت به مؤمنلان رئوف و 

مهربلان بوده  انلد. 
»لََقلْد جاَءُکلْم َرُسلوٌل ِملْن أَنُْفِسلُکْم َعزیلٌز َعلَْیِه ملا َعِنتُّلْم َحریلٌص َعلَْیُکلْم بِالُْمْؤِمنیَن 
َرُؤٌف َرحیلٌم« )توبله، آیله128(؛ »بله یقیلن، رسلولی از خود شلما به سلویتان آمد که 
رنج هلای شلما بلر او سلخت اسلت؛ و اصرار بر هدایت شلما دارد؛ و نسلبت بله مؤمنان 

رئلوف و مهربان اسلت.«
شایسلته ایلن اسلت کله، فلردی کله الگلوی دیگلران اسلت انسلانی بردبار و  ●

صبلور باشلد تلا بتوانلد بلرای متربّلی سرمشلق خوبلی باشلد. قلرآن کریم بلر این 
نکتله تأکیلد دارد کله صبلر و اسلتقامت از پیلش شلرط های پیشلوایان جامعه اسلت. 
ا َصَبُروا َو کانُوا بِآیاتِنا یُوقُِنوَن« )سلوره سلجده،  ًه یَْهلُدوَن بَِأْمِرنا لَمَّ »َو َجَعلْنلا ِمْنُهلْم أَئِمَّ
آیله24(؛ »و از آنلان اماملان )و پیشلوایانی( قلرار دادیلم کله بله فرملان ما )ملردم را( 

هدایلت می کردنلد؛ چلون شلکیبایی نمودنلد، و به آیلات ما یقین داشلتند.« 

3.«چگونه«از«روش«الگویی«در«آموزش«مفاهیم«و«آموزهای«دینی«استفاده«کنیم«
3-1.«الگو«شدن«)امر«به«معروف«عملی(«

مربّیلان و والدیلن بلرای بله کار بلردن روش الگویلی، درجهلت آملوزش مفاهیلم و 
آموزه هلای دینلی بهتر اسلت با اسلتفاده ازشلیوه غیرمسلتقیم کلودکان و نوجوانان را 
بله نملاز دعلوت نماینلد بله ایلن معنا کله والدیلن و مربیلان در ملوارد برگلزاری امور 
دینلی پیشلرو باشلند و بله ایلن وسلیله در کلودکان و نوجوانلان زمینه هلای ترغیب و 

تشلویق بله ایلن املور را فراهلم نمایند. 
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»املر بله معلروف لفظلی و املر بله معلروف عمللی بله دو طریلق اسلت: مسلتقیم و 
غیرمسلتقیم. گاهلی کله می خواهیلد املر به معروف یلا نهلی از منکر کنید، مسلتقیم 
وارد می شلوید، حلرف را مسلتقیم می زنیلد، یعنلی اگلر می خواهیلد کسلی را وادار به 
کاری کنیلد می گوییلد: ملن از جنابعاللی خواهلش می کنم فلالن کار را انجلام دهید. 
وللی یلک وقلت هلم بله طلور غیرمسلتقیم بله او تفهیلم می کنیلد، کله البّتله مؤثّرتر 
و مفیدتلر اسلت، یعنلی بلدون آن کله او بفهملد کله شلما دارید بلا او حلرف می زنید، 
از کسلی کله فلالن کار را کلرده اسلت تعریلف می کنیلد، کار او را توجیله و تشلریح 
می کنیلد، می گوییلد: فلالن کلس در فلالن ملورد چنیلن عمل کلرده، این طلور رفتار 
کلرده و ... تلا او بدانلد و بفهملد. ایلن، بهتلر در او اثلر می گلذارد کما این کله عمل هم 

بله طلور غیر مسلتقیم مؤثّرتلر اسلت.« )مطهری، مجموعله آثلار،ج17،ص245(

3-2.«الگوسازی«
 گاهلی اوقلات شلرایط بله گونه ای اسلت کله اسلتفاده از شلیوه مسلتقیم در آموزش 
مفاهیم دینی امکان پذیر نمی باشلد. بنابراین شایسلته اسلت از شلیوه های غیرمستقیم 
اسلتفاده کرد.بلرای الگوسلازی در کلودکان ونوجوانلان می تلوان از روش هلای ذیلل 

اسلتفاده نمود.

-«بیان«داستان«و«قّصه«

قلرآن کریلم بلرای بهره برداری از این شلیوه، بسلیار غنی اسلت، به ویلژه آن که غالب 
الگوهلای قرآنلی کله در قاللب داسلتان آمده انلد، نلو و تأثیر گذارنلد. قلرآن کریلم از 
داسلتان در جهلت تربیلت اخالقلی انسلان ها، بیلش از 122 بار اسلتفاده کرده اسلت. 
داسلتان بلرای همله مراحلل سلّنی مفید و ملورد توّجه اسلت و محتوای داسلتان های 
قرآنلی متناسلب بلا سلطح اّطالعات خوانندگان و شلنوندگان اسلت. خداونلد در مورد 
اهلداف قّصه گویلی، خلود، در قلرآن می فرمایلد: »بلی تردیلد، در بیلان داسلتان آنلان 
عبرتلی بلرای صاحبلان خرد اسلت. داسلتان های قرآنی سلخنی بله افترا نیسلت، بلکه 
تصدیق کننده اسلت. همه آن چه پیش روی او )از کتب آسلمانی پیشلین( قرار دارد؛ 
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و بیلان گلر هلر چیزی و هدایلت گر و رحملت آور برای گروهلی که ایملان می آورند.« 
تاریلخ، سرشلار از وجلود کسلانی اسلت که بلار خطایی بله دوش گرفته  اند و در مسلیر 
ناصلواب پیلش رفته انلد. تأّملل در آثلار به جای مانلده از گذشلتگان، ملا را متقاعلد 
می کنلد کله بلرای کنلاره گرفتلن از هلر خطایلی الزم نیسلت حتملاً خلود بله تجربه 
بنشلینیم و کیفلر ببینیلم بلکله می تلوان از نتایلج اقدامات پیشلینیان، عواقلب امور را 

پیش بینلی کلرد. 

-«استفاده«از«شیوه«نمایشی«

»نمایلش، بله عنلوان یک وسلیله بیانی، یک سلسلله حرکات به هم پیوسلته ای اسلت 
کله دارای مفهلوم و پیاملی خلاص باشلد و از طریلق آن بلا مخاطبلان و تماشلاگران 
ارتبلاط برقلرار شلود. پس، نمایش، عملی اسلت گویا و حرکاتی اسلت ناطق، و بیشلتر 
از جنبله »سلمعی-بصری« برخلوردار اسلت و بله همیلن دلیلل، هلم  گیرایلی خاصی 
دارد و هلم تأثیرگلذاری افزون تلر و نیلز ارشلاد غیلر مسلتقیم بله مفاهیلم ملورد نظر 

می تواند داشلته باشلد.
در تئاتلر، روی حرکلت و رفتلار و نلوع سلخن و کیفیلت کالم و نحلوه تئاتلر حّتی نگاه 
و صلدا، دّقلت بله کار ملی رود و ایلن به خاطلر تأثیری اسلت که »چگونگلی« هر عمل 

و حرکلت و کالم روی بیننلده می گذارد.
گاهلی بلرای تفهیلم یلک موضوع و القای یلک ایلده، مؤثرترین راه، »نمایش« اسلت و 
ایجلاد صحنله ای کله آن محتلوا بله عینّیلت بنشلیند. در قرآن کریلم نیز از ایلن گونه 

تمثیل هلا و نمایش هلا و بیلان قّصه هلای عبرت آملوز، فلراوان یاد شلده اسلت.
خمیلر مایله نمایلش، در قاللب بیلان غیر مسلتقیم، یلا بایلد تربیتی و آموزشلی باشلد 
یلا بله تفّکلر وادارد و یلا بینلش و بصیرتلی بدهلد، حتلی در نمایش هلای کملدی نیز 
بایلد دارای »پیلام« باشلد. البّتله آن چله محتلوای سیاسلی و اجتماعلی، یلا تربیتی و 
اخالقلی دارد، یلا بله شلکل بازآفرینلی حلوادث تاریخلی و یلا در قاللب طنلز و کمدی 
اسلت یلا از جنبله آموزشلی و علملی برخلوردار اسلت، هریک اسللوبی کاملاًل متفاوت 
بلا دیگلری دارد و بلا زبلان خلاّص خویلش اسلت و سلمبل هایش هلم فلرق دارد. باید 
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دیلد تماشلاچی پلس از انجام نمایش، بیشلتر تحلت تأثیر صحنه هلای عجیب و غریب 
آن اسلت یلا محتلوای ملورد نظلر؟ هرچند کله تأثیرگلذاری باید بیشلتر غیرمسلتقیم 
و نامرئلی باشلد و حاللت موعظله مسلتقیم بله خلود نگیلرد، وللی نسلبت بله بازتلاب 
یلک نمایلش در روح و رفتلار بیننلده نمی تلوان بلی تفلاوت بلود و در مالك یابلی و 

ارزش گلذاری بله حسلاب نیاورد.
جهت گیلری و سلمت دهی نمایلش را در مجملوع بایلد سلنجید و نسلبت بله صحلت 
بلازده و سلالمت تأثیلرش اطمینلان داشلت و بله دّقلت نظرخواهلی کلرد. چله بسلا 
تماشلا کنندگان یلک نمایش برداشلتی کاملاًل مغایر هدف و پیام نویسلنده و کارگردان 

باشند. داشلته 
دربلاره زبلان نمایلش هلم بایلد توّجله داشلت کله وقتی هلدف نمایلش، القلا و انتقال 
یلک پیلام و اثرگذاری باشلد، بایلد از زبانی برخوردار باشلد که ویژگی وضلوح و تبیین 
را داشلته باشلد، نله گیج کننلده و مبهلم و سلمبل های دور از ذهلن و فضلای ناآشلنا 
و بیگانله بلا فرهنلگ ملردم کله مخاطب آننلد. بلرای قشلرهای مختللف، نمایش های 
مختلف الزم اسلت، متناسلب با درك و زمینه مخاطبان. )روزنامه جمهوری اسلالمی، 

27 اردیبهشلت1361، ص207(
در ایلن روش اعضلای خانلواده یلا اعضلای کالس، موضلوع منکلر یلا معلروف را بله 
صلورت نمایش نامله تهیله کلرده و آن را بلا هملکاری فرزنلدان و یا هم کالسلی ها اجرا 
می کننلد و از ایلن طریلق نتایلج اجلرا و عدم اجلرای معروف یلا منکر را بله فرزندان و 

یلا دانلش آملوزان متذّکر می شلوند. 
»بله عنلوان مثلال دانش آملوز در حاللی کله تلرش رو و عصبانلی بله نظلر می رسلد، 
پتویلی را جملع می کنلد و بلا خلود می گویلد: اعصابلم خلرد و خمیلر شلده. دیشلب 
دوبلاره میهملان آملده. میهملان بلرای ملن یعنلی بلال. سلپس روی پتلو می نشلیند 
و می گویلد: چله می دانلم؛ شلاید پاهایلش نجلس بلوده، مرطلوب بلوده، بله پتلو هلم 
سلرایت کلرده. پلس حلاال پتوی ملا را هم آللوده و نجس کرده اسلت. باید بلروم و آن 
را بشلویم. دانش آملوز در حاللی کله نارضایتی از سلرو رویلش می بارد، پتو را زیر شلیر 
آب می گیلرد و سله بلار می شلوید و فشلار می دهلد. سلپس می گویلد نمی دانلم حلاال 
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پلاك شلده یلا نه؟ 
در ایلن نمایلش دو اشلکال هسلت: یکلی این که با احتملال نجس شلدن، نمی توان به 
نجاسلت پتلو حکلم کلرد. دوم ایلن که بلر فرض هم که نجس شلده باشلد، بلا یک بار 
شسلتن و فشلردن پلاك می شلود.« البّتله در پایان نمایلش والدین یا مربّیان شایسلته 

اسلت دربلاره موضوع توضیلح ارایه کنند. 

-شعر«و«ادبیات

بخلش عظیملی از هنلر، سلوای آن چه به معماری و نّقاشلی، طّراحی و خط، مجّسلمه 
سلازی و صنایلع دسلتی، فیللم و نمایلش و ... مربلوط می شلود، در ارتباط بلا »قلم« و 

»بیان« اسلت.
آن ارزش هلای متعاللی کله در محتلوای هنلر مکتبلی وجلود دارد مثلل بعلد معنوی، 
کملال، هلدف داری خلقت، مشلّیت الهلی، ارتباط باخدا، شلهادت طلبی، ایثلار، ایمان، 
زیبایلی معنلوی و... توسلط قللم و بیلان کله شلاخه ای از هنر اسلت طلرح می گردد و 
از طریلق شلعر، داسلتان، فیللم نامله، نمایش نامله، سلناریو، تألیف و ترجمله و طنز و 

روزنامله نلگاری، »بیان« می شلود.
وقتلی بنلا شلد کله بلا اسلتفاده از شلیوه های هنلری، در جهلت انتقلال یلک فکلر و 
احسلاس یلا مکتلب و ایدئوللوژی کار کلرد، و ایمانی را جوشلاند و اندیشله ای را جهت 
داد، اینجلا قللم و نوشلته، نقلش اول را بله عهلده دارد. املا در این رابطه توجله به این 
نکتله الزم اسلت کله اگلر به صّحلت و حّقانیلت ایده، بله عنوان تنهلا تکیله گاه نفوذ و 
تأثیلر، اعتملاد شلود، گاهلی جاذبه های دیگری هم هسلت که آن را در اذهلان عاّدی و 
ضعیلف، تحلت الّشلعاع قرار می دهلد. باید در کار نویسلندگی و اثر قلملی، زبان هنری 

و جنبله ادبلی نیرومنلد و مؤثّلری هم باشلد تا بلر تأثیر »حلق« بیفزاید.
اگلر کالم خداونلد ایلن همله مؤثّر اسلت، جدا از اصالتلش، و این کله کالم خدا و وحی 
آسلمانی اسلت، از نظلر بیلان و القلاء، زیبایلی و ظرافت هایلی دارد کله در هیلچ کالم 
بشلری یافلت نمی شلود و تاکنلون هلم، بشلر از آوردن نمونه هایلی چلون قلرآن عاجز 

بوده اسلت.
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یکلی از مهم تریلن ابزارهلا در رسلاندن پیلام، شلعر اسلت زیلرا شلعر اسلت کله تخّیلل 
نیرومنلد ذهنلی الزم دارد و در شلعر، شلناخت ابعلاد مختللف کلمات، ظرفّیلت و برد و 
کشلش و عمق و وسلعت واژه ها از نظر مفهومی، ضروری اسلت. در شلعر شلناخت و به 
کاربلردن عنصلر »وزن« حتمی اسلت. رعایت اصول و قواعد شلعری مثلل قافیه و ردیف 
و اوزان عروضلی مهلم اسلت. در شلعر بیشلترین حرف هلا را در کمتریلن عبلارات بایلد 
بیلان کلرد. بایلد کم گفلت و گزیده گفت چلون دّر. کالًّ یک خاّلقّیلت عجیب و آفرینش 
و ابلداع و ابتلکار، در شلعر اسلت کله در بیلان معموللی و کتلاب نلگاری و قّصه نویسلی 
نیسلت یلا بله مراتب کمتر اسلت. این ها اسلت که به شلعر، بعلد هنری می بخشلد و آن 

را از حّساسلّیت »شلکل« و »محتلوا« تلا حد زیلادی برخوردار می سلازد.
در شلعر، بایلد اصلول شلعری و قواعلد ادبلی رعایت شلود، تا سلخن علالوه بر ملوزون و 
آهنگیلن بلودن، از صالبت و اسلتحکام و ظرافت و صّحت و درسلتی نیز برخوردار باشلد. 
شلعر ناپختله و نلا اسلتوار، اگرچله عّده ای کم سلواد و بلی اّطالع و غیلر متخّصص را هم 
مجلذوب کنلد وللی پیش آنلان کله سخن شلناس و نکته سلنج و باریک بین  اند، ارزشلی 

نخواهلد داشلت و بله صلورت فرزنلدی ناقص الخلقله و معیوب جللوه خواهد کرد.
شلاعر بایلد از طریلق مطالعله آثلار ادبی گذشلته، آگاهی وسلیع بر فرهنگ یلک زبان، 
کار بلی وقفله و پی گیلر در زمینه کار خود، عرضه اثر خود به اسلتادان و بزرگان، جهت 

نقلد و تکمیل، به زبان شلعر خود قوت و اسلتحکام بخشلد. )محدثلی، 1372،151(

-«فیلم

قهرمان جویلی یلا قهرمان پرسلتی یکلی از جلوه هلای روانلی اسلت کله در سرشلت 
اّولیه بشلر نهاده شلده اسلت. بشلر همواره در پی گمشلده ای اسلت که آن را جسلتجو 
می کنلد، »قهرملان پرسلتی را اصلوالً یکلی از تجلّیلات اصیل روانی انسلان دانسلته اند 

کله در فطلرت و نهاد انسلان حضلوری بلارز دارد.« )ماسلن، 1392،188(
قهرملان، انسلانی اسلت ممتلاز که در نظلر جسلتجوگر و انتخاب گر خویلش، از صفات 
ویلژه یلک انسلان متعاللی، دوسلت داشلتنی و شایسلته تقلیلد و پیلروی، بهلره دارد. 
امتیلاز، ویژگلی، کملال، بایسلتگی و شایسلتگی قهرملان، ممکلن اسلت در یک جهت 
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یلا در جهلات گوناگون باشلد. الگلو در جوامع مختللف، عامل مهمی در صالح و فسلاد 
جامعله محسلوب می شلود. مؤمنان هملواره انبیا را تجّسلمی کامل از مکتلب یافته اند. 
علالوه بلر ایلن، از گفتارشلان درس آموخته انلد، آنهلا را قهرملان صحنه هلای مختللف 
می دانسلته اند و بله آنلان تأّسلی می جسلته اند. بلا نگاهی گذرا بله قرآن، به اسلوه های 
متعّددی بر می خوریم. حضرت یوسلف  اسلوه ایسلتادگی در برابر شلهوت اسلت. 
حضلرت ابراهیلم  قهرمان توحید اسلت. حضلرت نوح نمونله و الگوی مقاومت 
  اسلوه صبلر و تحّملل، حضرت اسلماعیل و پایلداری اسلت. حضلرت یعقلوب
الگلوی ایثلار و حضرت خاتم اسلوه حسلنه و مقتدای همه اسلت. ایلن روش، یکی 

از مؤثّرتریلن شلیوه های تربیلت و تبلیغ اسلت. 
»عملی تریلن و پیروزمندانه تریلن وسلیله تربیلت، تربیلت کلردن بلا یک نمونله عملی 
و سرمشلق زنلده اسلت. الگلو بله مردم عرضه می شلود تلا هر کس بله انلدازه ظرفیت 
و اسلتعدادش، از آن شلعله فلروزان نلور برگیلرد. اسلالم، سرمشلق دادن را بزرگتریلن 

وسلیله تربیت می دانلد.« )قطلب،1389، 251(
یکلی از ابزارهایلی کله می تواند بله مربّیان و والدیلن کمک کند تا در آملوزش مفاهیم 
و آموزه هلای دینلی موّفلق باشلند ارائله الگوهلای موفلق از طریق فیلم های آموزشلی، 
سلینمایی، سلریال ها، مسلتند زندگلی بلزرگان و کلیپ هلای آموزنلده می باشلد. فیلم 
و نمایلش چلون مبتنلی بلر مشلاهده و دیلدن اسلت، می توانلد نقلش زیلادی در ارایه 
الگوهای سلازنده به کودکان و نوجوانان داشلته باشلد. چشلم و گوش از سلایر حواس، 
نقلش مهم تلری در یادگیلری ایفلا می کننلد. سله درصلد اّطالعاتلی کله ملا از جهلان 
پیراملون خلود به دسلت می آوریلم از راه حّس بویایلی، 3 درصلد از راه ذائقه، 6 درصد 

از راه المسله، 13 درصلد از راه شلنوایی و 75 درصلد بقّیله از راه حّس بینایی اسلت.

آنچه یک دیدن کند ادراك آن
سال ها نتوان نمودن با بیان

)مثنوی معنوی، دفترسوم، بیت 1994(
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در این مورد رعایت چند نکته ضروری به نظر می رسد:
انتخلاب الگلو بایلد بلا آگاهی صلورت بگیرد نله از روی احساسلات، یلا غفلت  ●

و بلدون تفّکر. 
الگلو بایلد دارای کملال واقعی)ارزشلی و دینلی( باشلد تلا در اثر پیلروی از او  ●

بله سلعادت دنیلوی و اخروی آسلیب و ضرری نرسلد.
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و(«روش«محبت«««
یکلی ازابزارهایلی کله می توانلد ملا را درهدایلت کلودکان به سلوی آموزه هلای دینی 
درفرزنلدان بله یلاری کنلد محبلت کلردن اسلت. محبلت یکلی ازعواملل بسلیار مهم 
درجلذب افلراد می باشلد کله اثلر آن بلرروی فلرد تربیلت شلونده عمیلق و پایلدار 
می باشلد. درایلن ملدت والدیلن می تواننلد منویلات تربیتی خلود را به افلراد القا کنند 

و تغییررفتلار را درآنلان مشلاهده نماینلد.

از محبت تلخ ها شیرین شود
از محبت سرکه ها زرین شود

غاز محبت دردها صافی شود
از محبت دردها شافی شود

از محبت مرده زنده می کنند.
ز محبت شاه بنده می کنند.

)مثنوی معنوی، دفتر دوم، ابیات 1529تا1531(

دردیلن اسلالم،محبت بله عنوان اسلاس و رکلن درجذب و هدایت انسلان ها به شلمار 
می رود.ادیلان الهلی برپایله محبلت بله دل هلا رسلوخ کلرده و راسلخ مانده  انلد یکلی 
ازمهم تریلن و مؤثرتریلن روش هلای پیامبراکلرم اسلتفاده ازاین روش بوده اسلت. 
زیلرا بلا ایلن روش هلم جاذبله درافلراد ایجلاد می کردنلد و هم انگیلزه آنهلا را افزایش 
می دانلد و اگرپیامبراکلرم ایلن روش را پلی نمی گرفلت، آن همله اعلراب بادیله 
نشلین بله دورش جملع نمی شلدند تلا ازبادیه نشلینی و بربریلت به تربیلت و فرهنگ 
دینلی پنلاه آورنلد. حضلرت عللی دربلاره اهمیلت و تأثیرایلن روش می فرمایلد: 
»دوسلتی ورزیلدن نیملی ازخلرد اسلت .« )نهلج البالغه،حکملت 142( و درجلای 
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دیگرمی فرمایلد: »دوسلتی ورزیلدن پیوند بلا مردم را فراهلم می آورد «. )نهلج البالغه، 
حکملت 211( درواقلع نیلروی محبلت ازنظرتربیتلی، نیرویلی عظیم و کارسلاز اسلت 
و بهتریلن تربیلت آن اسلت کله بدیلن روش تحقلق یابلد، زیلرا محبلت بلا فطلرت و 
سرشلت آدملی سلازگاری زیادی دارد و پذیلرش آنها از ناحیله درون و بدون هیچگونه 
تحمیللی اسلت.ضرورت و اهمیلت به کارگیلری روش محبت از این روسلت که محبت 
اطاعلت آوراسلت و سلبب همسلانی و همراهلی فرزنلد بلا والدیلن و مربلی می شلود. 
ازعللی  نقل شلده اسلت که از رسلول خلدا دربلاره روش و سلنت آن حضرت 
پرسلیدم، فرمود: »والحب اساسلی«؛ محبت بنیاد واسلاس )روش و سلنت( من اسلت. 

)الشلفا بتعریلف حقلوق المصطفلی، ج 1، ص 187(
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چگونه«محبت«باعث«عالقه«کودکان«به«انجام«رفتارهای«دینی«می«شود؟««
میلان محبلت و اطاعلت رابطله ای بسلیارقوی وجلود دارد. بلا ظهورمحبلت همرنگی و 
اطاعلت پیلدا می شلود. محبلت هرکسلی کله دردل آدملی بنشلیند مطیلع و پیلرو او 
می شلود و ازخواسلت او سلرپیچی نمی کند.انسلان اسلیرمحبت و محکلوم آن اسلت، 
تلا جایی کله گفته  اند: »االنسلان عبداالحسلان« )غررالحکم،حدیث 8771( احسلان و 
اظهاردوسلتی، می توانلد بشلر را تلا سلرحد بندگلی بله پیش ببلرد و البته ایلن نتیجه 
طبیعلی محبلت ورزی نسلبت به انسلانی اسلت کله فطرت بشلری خویش را از دسلت 

نداده باشلد. 
اگروالدیلن و مربیلان بیلن کلودکان و نوجوانان رابطله توأم با مهرو محبلت برقرارکنند 
بیلن خلود و کلودك یلک حلوزه عاطفلی ایجاد خواهنلد کرد کله به واسلطه آن توجه 
کلودك جللب می شلود. وقتلی توجله کلودك جللب شلد، پاسلخ های مثبتلی دربرابر 
دسلتورات و راهنمایی هلا ازخلود نشلان می دهلد و درصلورت دوام ایلن محبلت و 
راهنمایی هلا و پاسلخ های مثبلت، آموزه هلای دینلی درکلودك و نوجلوان بله صلورت 

ارزش در می آیلد و دراو نهادینله می شلود. 
سلعدی معتقد اسلت تأثیر محبت و مهرورزی و احسلان، معجزه آساسلت.به گونه ای 
کله علالوه برانسلان، حیوانلات را هم تحلت تأثیرقرار می دهلد. او دراین بلاره می گوید: 

به ره بر یکی پیشم آمد جوان
به تک در پیش گوسفندی دوان

بدو گفتم این ریسمان است و بند
که می آرد اندر پیت گوسفند

سبک طوق و زنجیر از او باز کرد
چپ و راست پوییدن آغاز کرد
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هنوز از پیش تازیان می دوید
که جو خورده بود از کف مرد و خوید

چو باز آمد از عیش و شادی به جای
مرا دید و گفت ای خداوند رای

نه این ریسمان می برد با منش
که احسان کمندی است در گردنش

به لطفی که دیده ست پیل دمان
نیارد همی حمله بر پیلبان

بله وجلود آوردن احساسلات عاطفلی و اخالقلی یکلی از اصلول مهم و اصلی اسلت که 
بایلد بیلن کلودك و پلدر و ملادر، یلا بزرگسلال بله وجلود آیلد؛ زیلرا هرکدام بله نوبه 
خلود نقلش مهملی را در سلازندگی شلخصیت کلودك دارند و اگلر این اصلول بر پایه 
درسلتی در محیلط خانلواده استوارنباشلد، بلدون تردید ناهنجلاری در رفتلارو اخالق 
کلودك بله وجود می آید. )ژان پیلاژه، 1369، ص 119( ژان ژاك روسلو درکتاب امیل 
درایلن بلاره می گوید: کودك دارای شلخصیت مسلتقلی اسلت، او نباید به طور آشلکار 
و جابرانله تحلت فرملان قرارگیلرد. پدرو مادر باید با او مانند دوسلت و موافق باشلند و 
یلا الاقلل نبایلد بداند که تحت فرمان قرار گرفته اسلت و بایسلتی فرملان او را بپذیرد، 
فرزنلدان نبایلد فکلر کننلد که پلدران و مادران بله آنان دسلتور می دهنلد، فرمان اگر 

دوسلتانه باشلد، کودکان با والدین شلان دوسلت می شلوند. 
در واقلع محبلت نیلاز مسلتمر و همیشلگی کلودك اسلت و هملواره بایلد کلودك را 
بلا محبلت کلردن هملراه خلود کلرد. براین اسلاس می تلوان گفلت که نگلرش مثبت 
فرزنلدان نسلبت بله مذهلب و امور دینلی ریشله درمهلرورزی و محبت والدیلن دارد. 
آنلان می تواننلد بلا ایجلاد فضایی آکنلده ازمهر و محبلت، تجربه خوشلایندی در ذهن 



345 روش های تعلیم مفاهیم و آموزه های دینی به کودکان و نوجوانان

کلودك ایجلاد نماینلد و بیلن اموردینلی و ذهلن کلودك ارتباط قلوی برقلرار نمایند. 
البته محبت شرایطی دارد که عبارت است از:

1- محبت به کودك باید راستین باشد. 
2- محبلت را بایلد ازدل و زبلان آورد تلا فرزنلد آنلرا با تملام وجود لمس کنلد. ممکن 
اسلت پدری و مادری فرزند خود را در دل دوسلت داشلته باشلند اما اظهارنظر نکنند 

ایلن نوع محبلت تأثیر چندانلی ندارد. 
3- محبت به فرزندان باید یکسان باشد. 

4- محبت نباید مانع امر و نهی گردد.
5- محبت به کودك باید معقول و به اندازه صورت گیرد. 
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نتیجه«گیری««
آشلنا کلردن کودکان و نوجوانلان با معارف و ارزش های دینلی و مذهبی یکی از اصول 
مهلم در تعلیلم و تربیلت اسلالمی محسلوب می شلود و روز بله روز بلا توسلعه زندگی 
اجتماعلی؛ علملی و سیاسلی ضلرورت آن بیشتراحسلاس می شلود. بنابرایلن یکلی از 
محورهلای مهلم و اصللی تربیلت باید عمق بخشلیدن بله آموزه های دینلی درکودکان 
و نوجوانلان باشلد،زیرا درایلن صورت اسلت که فرزنلدان از هرنوع آسلیب های اخالقی 
و اجتماعلی مصلون می ماننلد. بسلیاری از شلرارت های افراد ناشلی از نداشلتن تربیت 
دینلی و اخالقلی می باشلد و تعلیلم آموزه هلای دینلی بله کلودکان و نوجوانلان باعث 

می شلود آنلان دربرابرایلن انحرافات مقاومت بیشلتری داشلته باشلند.
تربیلت دینلی فرزندان را بایلد ازکودکی آغاز کلرد. زیرا روح آنان درایلن زمان انعطاف 
پذیلری قابلل توجهلی دارد و هرچله انسلان بزرگتلر می شلود ازایلن انعطلاف کاسلته 
می شلود. بلا توجه بله اینکه کودك درایلن دوران از حساسلیت ها و لطافت های خاصی 
برخورداراسلت، بایلد ازبهترین شلیوه ها بهره گرفلت تا نتایج مفید و مؤثرحاصل شلود.

یکلی از روش هلای بسلیار مؤثلر درتربیت تشلویق کارهای خلوب کلودکان و نوجوانان 
اسلت. تشلویق راهلی مناسلب درایجلاد انگیلزش به سلوی کارهلای مثبت می باشلد.
تشلویق در روح آنلان اثلر می گلذارد و آنهلا را به انجلام اعمال نیک تحریلض و ترغیب 
می کند.یکلی دیگلراز شلیوه ها روش الگویلی اسلت. درایلن روش فلرد، از فرد یلا افراد 
دیگلر بله عنلوان سرمشلق و الگلو اسلتفاده می کنلد و تحلت تأثیلر مشلاهده از رفتلار 
دیگلران پیلروی نملوده و خلود را بلا آن همسلاز می کنلد. روش محبت یکلی ازعوامل 
بسلیار مهلم درجلذب افلراد می باشلد کله اثلرآن بلر روی فلرد تربیت شلونده عمیق و 
درازملدت می باشلد. درایلن ملدت مربلی می توانلد منویلات تربیتی خلود را به کودك 
القلا کنلد و تغییررفتلار را در کلودك مشلاهده کنلد. داشلتن بصیرت و آگاهی نسلبت 
بله انجلام یلک کار، دوام و قلوام آن عملل را بیشلترخواهد کرد بنابرایلن روش بصیرت 
بخشلی، روش مؤثلری بلرای نهادینه کردن ارزش هلا در کودکان و نوجوانان محسلوب 
می شلود. بلا روش قصه گویلی نیلز می توانیلم دراعملاق روح کلودك نفلوذ کنیلم و بلا 
بیلان قصه هلای آموزنلده و جلذاب کلودکان را بلا شلخصیت های قصه همانند سلازیم. 
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ج 1و2، 1386.
حسللینی زاده، علللی، )زیللر نظللر علیرضللا اعرافللی( ، سللیره تربیتللی پیامبراکللرم و اهللل بیللت ، تهللران،  «

انتشللارات حللوزه و دانشللگاه، ج 2،  1383.
خادمللی، عیللن اهلل، بررسللی عوامللل مؤثللر بللر درونللی کللردن ارزش هللای اسللالمی دردانللش آمللوزان،  «

تهللران، انتشللارات اداره کل آمللوزش و پللرورش، 1379.
دفترتحقیقللات و برناملله ریللزی وزارت آمللوزش و پللرورش، اخللالق وتربیللت اسللالمی، انتشللارات چللاپ و  «

نشللر ایللران، 1369. 
دلشاد تهرانی، مصطفی، سیری در تربیت اسالمی، تهران، انتشار دریا، 1382. «
شللرفی، محمدرضللا، تربیللت اسللالمی بللا تأکیللد بللر دیللدگاه امللام خمینللی، تهللران، انتشللارات مؤسسلله  «

تنظیللم و نشللرآثار امللام خمینللی، بیتللا. 
شعبانی، حسن، مهارت های آموزشی و پرورشی، تهران، انتشارات سمت، 1371.  «
عطللاران، محمللد،  آرای مربیللان بللزرگ مسلللمان در بللاره تربیللت کللودك، تهللران، وزارت آمللوزش و  «

پللرورش ل دفتللر امورکمللک آموزشللی و کتابخانه هللا، 1368. 
محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم، مکتب االعالم االسالمی، بیتا.  «
مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت دراسالم، قم، انتشارات صدرا، 1371. «
معرفللت، محمدهللادی، علللوم قرآنللی، انتشللارات مؤسسلله فرهنگی انتشللاراتی التمهیللد و سللازمان مطالعه  «

و تدویللن کتللب علللوم انسللانی دانشللگاه ها )سللمت( ، 1379.
مولوی، جالل الدین ، مثنوی معنوی، تهران، انتشارات نگاه، 1372.  «
نللوری طبرسللی، حسللین، المسللتدرك الوسللایل و مسللتنبط المسللایل، بیللروت، مؤسسلله آل البیللت  «

الحیاءالتللراث، 1408ق.
مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق. «
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تدوین«و«تبیین«عوامل«ارتباطی«مسجد«و«مدرسه:«
با«تأکید«بر«نقش«محوری«مسجد

جواد«آقامحمدی1

چکیده
مسلجد، سلنگری اسلت کله در آن دل هلای مؤمنیلن بله یکدیگلر نزدیلک تلر و عزم 
آنلان در دفلاع از حریلم مکتب، همه روزه به نمایش گذاشلته می شلود. در این سلنگر 
الهلی، هلم سلنگران، خویشلتن را بلرای مبلارزه با نفلس اَماره آملاده می سلازند و در 

زالل بندگلی، روح خویشلتن را تطهیلر می کنند.
هلدف از پژوهلش حاضلر تدویلن و تبییلن عوامل ارتباطی مسلجد و مدرسله با تأکید 
بلر نقلش محلوری مسلجد ملی باشلد. نلوع پژوهلش براسلاس اهلداف تعیین شلده و 
سلواالت تحقیلق، کیفلی اسلت و در ایلن رهگلذر و بلا توجه بله تحقیقلات و مطالعات 
صورت گرفته، سله هدف و سله سلوال اساسلی و بنیادین مطرح و با اسلتفاده از روش 

1   دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

Email:javad-am-95@yahoo.com
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تحلیلی-اسلتنادی  و بلا بررسلی متلون دینلی و آموزه هلای اسلالمی و بلا اسلتناد بله 
آیلات شلریفه قلرآن کریلم و منابع معتبلر و نتایلج مطالعات پیشلین، عواملل کلیدی 
موفقیلت اثربخشلی مسلاجد اسلتخراج گردیلد. بلر اسلاس مطالعات پیشلین، آسلیب 
هلای موجلود در ملدارس شناسلایی و ملورد بحث و بررسلی قلرار گرفلت و در نهایت 
راهکارهلای عمللی و کاربلردی در جهلت حضلور املام جماعلت مسلجد همجلوار در 

مدرسله و حضلور دانلش آملوزان در مسلجد همجوار مطلرح و ارائله گردید. 

واژگان«کلیدی:«
مسلجد، مدرسله، اثربخشلی مسلاجد، آسلیب شناسلی وضعیت مدارس، امام جماعت 

مدرسه.
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مقدمه«و«کلیات««
عملکلرد بهینله و متعاللی مسلجد، نقشلی شلگرف در حفلظ و ارتقلای جایلگاه دیلن 
در سلطح جواملع اسلالمی دارد. در سلند چشلم انلدازی کله برای مسلاجد کشلور در 
20 سلال آینلده ترسلیم شلده: مسلجد نهادی اسلت فعلال، اثرگلذار، مسلئولیت پذیر 
در صحنله تعاملالت فرهنگلی، برخلوردار از روحیه تعاون، سلازگاری اجتماعلی، توانا، 
پویلا، توانمنلد در ترویلج، آملوزش و تبلیلغ فرهنگ اسلالمی، با بهره منلدی از حضور 
و مشلارکت مردملی و حمایلت از حضلور و مشلارکت مردملی و حمایت دسلتگاه های 
فرهنگلی، اجرایلی، متعهلد بله انقالب و نظام اسلالمی بر اسلاس تعالیم عالی اسلالم و 
اندیشله هلای گوهربلار امام خمینلی و رهنمودهای مقلام معظلم رهبری)دام ظله( 
در جهلت تربیلت و هویلت اسلالمی انقالبلی، وحلدت مللی، الهلام بخلش، مؤثلر برای 

جهلان معاصلر، بله ویژه کشلورهای اسالمی.)عباسلی و دیگلران، 1391، ص38( 
نقلش کلیلدی مسلجد در شلکل گیلری و پیشلرفت جامعله اسلالمی در صدر اسلالم، 
املری غیرقابلل انلکار اسلت. به گواهلی تاریلخ، پیامبر اکلرم در اولین اقلدام برای 
پایه گذاری حکومت اسلالمی در مدینه، به سلاخت مسلجد همت گماشلتند. مسلجد 
بله عنلوان مهلم تریلن پایلگاه و مرکلز گردهمایلی مسللمانان در طلول تاریلخ، افزون 
بلر کارکلرد عبلادی، کارکردهای دیگلری نظیر کارکرد آموزشلی، سیاسلی، اجتماعی، 
فرهنگلی و نظاملی نیلز داشلته اسلت. این املر نشلان از جایلگاه و اهمیلت واالی این 
ملکان مقلدس در پیشلبرد اهلداف جامعله اسلالمی دارد. ملی تلوان تأکیلدات قرآن، 
احادیلث و روایلات در ملورد مسلجد را نیز از همین منظر نگریسلت. سلاخت و آبادانی 
مسلجد بارهلا ملورد تأییلد دیلن قلرار گرفته و نتایلج و آثار رفلت و آمد به مسلجد نیز 

در کالم رهبلران و پیشلوایان بله دفعات تکرار شلده اسلت. 
مسلجد هویتلی بلس عظیلم و اصالتلی بله غایلت برجسلته دارد؛ زیلرا تنظیلم کننده 
تماملی شلئون و املور مسللمانان اسلت. در ایلن تفکلر، مسلجد از حصلار ملادی یک 
بنلا و ملکان خلارج شلده و در اندیشله دارای نشلانگاهی معنلوی برای بیعلت و میثاق 
هلر لحظله ملی شلود. مسلجد مدینله در صلدر اسلالم نیز نله تنهلا محلی بلرای ادای 
فریضله نملاز، بلکله مرکلز جنلب و جلوش و فعالیلت هلای اجتماعلی مسللمانان بود. 
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گردهمایی هلا بلرای اتخلاذ تصمیمات بلزرگ همگی در مسلجد برگلزار و نتایج آن در 
هملان جلا بله اطلالع ملردم می رسلید. بنابرایلن، در دیلن مبیلن اسلالم کارکردهای 
متعلددی بلرای مسلاجد ذکلر شلده و شلرایط متعلددی بلرای زیبایلی، آراسلتگی و 
پاکیزگلی آن هلا در نظلر گرفتله شلده اسلت کله غفللت از آن هلا ملا را از اهلداف 
عالیله مسلاجد دور می سلازد. )زنجیرچلی و دیگلران، 1391، ص 148( بنابراین عدم 
توجله بله هریلک از ایلن ملوارد و ملوارد دیگلر، خود آسلیب های جلدی را بله همراه 
خواهلد داشلت، و اتفاقلاً در محیلط ملدارس هلم، هملان گونله که اشلاره خواهد شلد 
از معضلالت و آسلیب هلای جلدی کله باعث علدم گرایش دانلش آموزان به مسلجد و 
نملاز و نمازخانله هلای مدارس می شلود همان آراسلتگی، پاکیزگلی و زیبایی ظاهری 

و در کنلار آن هلا ملوارد دیگلری خواهلد بلود کله بله بحث گذاشلته خواهد شلد.
از سلوی دیگلر، ضلرورت تعلیلم و تربیت و پرورش نیروی انسلانی پارسلا، کارآمد، توانا 
و متخللق بله اخالق اسلالمی و دینلی به مثابه یکی از شلاخص های توسلعه فرهنگی، 
اجتماعلی و سیاسلی اسلت و بلدون شلک نیلروی انسلانی فعلال و متعهد و بلا اخالق 
و صفلات عالیله رکلن اصللی توسلعه بله شلمار ملی آیلد. در رابطه بلا نقلش و جایگاه 
نیلروی انسلانی فعلال و متعهلد در فرآینلد توسلعه ذکر ایلن نکته کافی اسلت که این 
قشلر ملی توانلد منشلأ تحلول در جواملع باشلد، به خصلوص اگر ایلن قشلر در دوران 
جوانلی بلا مسلجد و فرهنلگ واال و غنلی دینلی مبیلن اسلالم عجیلن شلده و بلا این 
رویکلرد دینلی تربیت شلده و شلوند. دوران نوجوانلی وجوانی، دوران بسلیار مهمی در 
آملوزش و تثبیلت اعتقلادات دینلی فلرد می باشلد، از این رو دوران بسلیار حسلاس و 
قابلل توجهی اسلت کله اگر این فرصت از دسلت برود، دیگلر امکان بازیابلی آن وجود 
نلدارد و بلر همین اسلاس اسلت که فرهنلگ اسلالم، جلوان ونوجلوان را در جایگاهی 
ارزشلمند قلرار داده و تعابیر واالیی در شلأن او آورده اسلت که در ایلن رابطه می توان 
بله حدیلث شلریف نبوی اشلاره کلرد که ملی فرمایند: »ما بعلث اهلل عزوجلل نبیا اال و 
هلو شلاب و ال اوتلی عالم علملا اال و هو شلاب.«)جانی پور، 1390، ص21( مدرسله به 
عنلوان مرکلز فراگیلری ملی تواند بله کنترل و درملان نابسلامانی های دانلش آموزان 
بپلردازد. پژوهلش هلا نشلان ملی دهند  مدارسلی کله اقامه نملاز را جلدی گرفته اند، 
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اضطلراب هلا و ناهنجلاری هلا، ضلد ارزش هلا و مشلکالت اخالقی کمتری را شلاهد و 
ناظلر بلوده اند.)نصلر و دیگلران، 1387، ص65( بنابرایلن بلر عملوم و خصوصاً دسلت 
انلدرکاران و مسلئولین واجلب اسلت که با اقدامات مناسلب و شایسلته و بهلره گیری 
از امکانلات و توانایلی هلای موجلود و رفلع برخلی از معضلالت و آسلیب هلا، پیونلد 
محکملی بیلن مدرسله و مسلجد برقلرار نماینلد، تلا از ایلن طریلق بر تأمین سلالمت 
آینلده جامعله گاملی مهلم بلر دارنلد. تحقیلق حاضر با هلدف بررسلی عواملل مهم و 
تأثیرگلذار پیونلد بیلن مسلجد و مدرسله و بلا تأکید ویژه بلر نقش محوری مسلجد به 

تبییلن و تدویلن برخلی از عواملل مهلم و اثرگذار ملی پردازد. 
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«اهمیت«و«ضرورت«مسأله««
در فرهنلگ دینلی، نلام مسلجد یلادآور بندگلی و کرنلش در پیشلگاه خداونلد متعال 
اسلت. مسلجد بله معنلای جایلگاه سلجده؛ و سلجده، اوج عبلادت و بندگلی انسلان 
بلرای خداونلد اسلت. در حقیقلت، برتریلن و اصیلل ترین محلل برای عبلادت و تقرب 
جسلتن بله خداونلد متعلال، مسلجد اسلت. بنابرایلن، در قرآن بلر جنبه هلای عبادی 
مسلجد، بیش از هر بعد دیگری تکیه شلده اسلت. مسلجد، جایگاه عبادت و پرسلتش 
خالصانله خداوند اسلت: »و ان المسلاجد هلل فلال تدعوا مع اهلل احدا.«1 مسلجد، جایگاه 
زمزمله و نجلوای صادقانله بلا معبلود اسلت: »و اقیملوا وجوهکلم عنلد کل مسلجد و 
ادعلوه مخلصیلن لله الدیلن.«2 مسلجد، پایگاه علروج انسلان از خاك به افالك اسلت: 
»سلبحان اللذی اسلری بعیلده لیلال ملن المسلجد الحلرام اللی المسلجد االقصلی.«3  
یکلی از نقلش های اساسلی مسلجد،  فراهم کردن زمینله عبادت پرحضلور و خالصانه 
اسلت تلا مؤمنلان در آنجلا بلا پرداختلن بله نملاز، ذکلر و دعلا، زنلگار غفللت از دل و 
جلان بشلویند و بلا خداونلد متعلال بله معنلای واقعلی کلمله انلس بگیرنلد. مسلجد 
بله عنلوان یلک مرکلز اجتماعلی، از طلرق مختللف اجتماعی، سیاسلی و آموزشلی به 
مراجعلان خلود خدملت می کند. مسلجد بله دلیل در دسلترس بودن، محل مناسلبی 
بلرای برگلزاری مراسلم گوناگلون اجتماعی و مذهبی مسللمانان شلد. از هملان اوایل، 
مسلجد علالوه بر محلل تجمع مسللمانان، محلل امور سیاسلی آنان نیز بود. خواسلت 
رسلول اکلرم از سلاختن مسلجد هلر چه بوده باشلد، با پیشلرفت اسلالم، مسلجد 
اهمیلت بیلش تلری یافلت و مرکلز سیاسلی و مذهبی جامعه جدید شلد. در مسلجد، 
مؤمنلان بلرای عبلادت بله دور پیامبلر گرد می آمدند. ایشلان سلخنان خلود را که 
شلامل تسللیم شلدن در برابلر اراده خداونلد و اصول مربلوط به زندگلی اجتماعی بود، 
بیلان ملی کردنلد؛ امور مذهبی و سیاسلی مسللمان به وسلیله مسلجد اداره می شلد. 
مسلاجد، نهادهلای اساسلی آملوزش در زمینله های: قلرآن، احکام و اخلالق، و علومی 
هلم چلون: کالم و فقله بلوده انلد. در پیوند بلا همین نقش آموزشلی، بتدریج مسلاجد 

1  . سوره مبارکه جن، آیه شریفه18.

2  . سوره مبارکه حج، آیه شریفه4.

3  . سوره مبارکه اسراء، آیه شریفه1.
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عهلده دار کتابخانه هلای عظیلم و پلر رونقلی شلدند کله در برخلی از شلهرهای ایران 
املروز نیلز وجلود دارد. مسلاجد محل پرورش اسلتادان بزرگلی بودند کله بعدها، خود 
از علما و مدرسلان بنام اسلالم و مسللمین شلدند. مسلجد در گذشلته، همان نقشی را 
داشلت، کله دانشلگاه ها و مراکلز علمی آکادمیلک کنونی دارند. بلزرگان و علما حیات 
علملی خلود را در رواق هلای مسلاجد سلپری ملی کردنلد، و آن گاه کله بهلره کافلی 
کسلب ملی کردنلد حلقله های درس تشلکیل ملی دادنلد. از ایلن رو، می تلوان گفت 
کله مسلاجد مسللمانان در هیلچ دوره ای، از حلقله درس علما و طالب خاللی نبوده و 

نخواهلد بود. )ضرابلی، 1381، ص46(
 بلی شلک یکلی از عوامل مهلم و مؤثر در پیشلبرد فرهنگ و تمدن اسلالمی در زمینه 
هلای آموزشلی، تربیتلی و فرهنگلی وجلود مسلاجد بلود. عللی رغلم اینکله مسلاجد 
معملوالً در منظلر علام بله عنلوان یکلی از اصللی تریلن کانلون هلای عبلادت و انجام 
اعملال و مراسلم مذهبلی قلمداد می شلود، اما از تأثیر شلگرف این ملکان های عبادی 
در توسلعه آملوزش و فرهنلگ نملی توان به راحتی گذشلت. تلا زمانی که ملدارس به 
طلور رسلمی  در دنیلای اسلالم موجودیلت نیافتله بود بلار املور علمی و آموزشلی به 
دوش مسلاجد بلود. از هملان اوایلل، آملوزش و تعلیم با مسلجد مرتبط بلود و مدارس 
در حقیقلت از مسلاجد انشلعاب یافتله بلود، چرا که تعلیلم و تربیت در دهله های اول 
تاریلخ اسلالم معملوالً در ارتبلاط با فرامیلن دینی بود و مسللمانان نیازمند آشلنایی با 
معانلی و مفاهیلم مذهبلی بودنلد و طبعاً بلرای فراگیلری و آموزش راهی مسلاجد می 
شلدند. بلر طبلق منابع و متلون تاریخلی، نخسلتین مراکز تعلیلم و تربیت در اسلالم، 
مسلاجد و محلور ایلن آملوزش و پلرورش، قلرآن کریلم بوده اسلت. به نوشلته اسلتاد 
جلالل الدیلن همایلی در ابتلدا مرکلز تعلیلم و محلل درس مسللمانان مسلاجد بلود. 
حلوزه هلا و حلقله هلای درس در جواملع و مسلاجد تشلکیل می شلد. احیانلاً مجالس 
مناظلره نیلز در هملان مسلاجد بلود کله تعلدادی از آنهلا کتابخانله هلای عظیلم نیز 
داشلتند. )ریاحلی، 1389، ص13( بلا ایلن اوصلاف و احلوال و دهها ملوارد مهم دیگر، 
ملی طلبیلد کله در تحقیقاتی کاملاًل علمی به بررسلی و تبیین عوامل مؤثلر در تعامل 
بیلن مسلجد و مدرسله پرداخلت و از ایلن رهگلذر راهکارهایلی بلرای بهبلود بخشلی 
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ایلن املر مهلم ارائله کرد، کله تحقیق حاضلر با هلدف تدویلن و تبیین عواملل مهم و 
تأثیرگلذار در تعاملل بیلن مسلجد و مدرسله بلا تأکید ویژه بلر مسلجدمحوری در این 

راسلتا گام برخواهد داشلت.
هلدف کللی تحقیلق حاضر بررسلی الگوی ارتباطی بین مسلجد و مدرسله بلا تأکید بر 
نقلش محلوری اثربخشلی مسلجد خواهلد بلود و بلر همین اسلاس، اهلداف فرعی زیر 

مورد بررسلی قلرار خواهنلد گرفت:
تعیین عوامل کلیدی موفقیت اثربخشی مساجد؛ ●
تعییلن آسلیب هلای موجلود و احتماللی جلذب و گرایلش دانش آملوزان به  ●

مسلجد و نماز؛
و حضلور  ● ملدارس  در  جماعلت  املام  عمللی حضلور  راهکارهلای  تعییلن 

مسلاجد. در  دانش آملوزان 
بلا توجه بله ماهیت موضوع مقاله و همچنین سلاختار سلؤاالت تحقیق، روش پژوهش 
ملورد اسلتفاده، روش تحلیلی-اسلتنادی خواهلد بلود، بله این صورت که بلرای جواب 
هریلک از سلؤاالت بلاال از متلون علملی معتبلر و نتایج تحقیقلات مروری و پژوهشلی 
و میدانلی و از همله مهلم تلر از آیلات، احادیلث و روایلات در جهلت برجسلته کلردن 

مفاهیم و اصطالحات اسلتفاده شلده اسلت.
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الف(«ادبیات«نظری««
1.مفهوم«شناسی«مسجد

مسلجد واژه ای عربلی از ریشله »س - ج- د« بله معنلای سلجده گاه اسلت، گرچله 
برخلی آن را عربلی شلده واژه آراملی »مزگلت« می دانند. سلجده یکلی از اجزای نماز 
اسلت و شلاید سلجده گاه نامیلدن ملکان برگزاری نملاز از باب مهم شلمردن این جزء 
از نماز باشلد. مسلجد، در اصطالح شلرعی تعریلف دقیق تری دارد: »الملکان الموقوف 
عللی کافله المسللمین للصلاله« یعنلی مکانی که بلرای نماز گلزاردن همه مسللمانان 
وقلف شلود. بلر ایلن اسلاس، سله ویژگلی اصلی مسلجد چنیلن اسلت: موقلوف بودن 
و در تمللک فلرد خاصلی نبلودن، ویلژه علده خاصلی نبلودن و بلرای همه مسللمانان 
بلودن، برای خواندن نماز اسلتفاده کلردن. )الویلری، 1386، ص94( در فرهنگ دینی 
و قرآنلی گاه از مسلجد بله عنلوان »بیلت اهلل« نیلز یلاد می شلود. برای مثلال از قرینه 
آیلات زیلر ملی توان به ایلن مفهوم دسلت یافت: »فی بیلوت اذن اهلل ان ترفلع و یذکر 
فیهلا اسلمه یسلبح لله فیها بالعلدو و االصلال«1 و »و من اظللم ممن منع مسلاجد اهلل 
ان یذکلر فیهلا اسلمه.«2 عالمله طباطبایلی نیز در کتاب شلریف تفسلیر المیلزان می 
فرمایلد: »قلدر مسللم از معنلای بیوت همان مسلاجد اسلت کله جایگاهی ویلژه برای 
ذکلر نلام خلدا اسلت و بله همین منظلور بنا شلده و حتی خانه هلای پیامبلران و ائمه 
اطهلار نیلز از مصادیلق کلمله بیلوت اسلت.«)جانی پلور، 1390، ص25( قلرآن کریم 
هلم چنیلن کعبله را کله برتریلن خانله خلدا روی زمین اسلت، خانله ای بلرای مردم 
بله شلمار آورده و ملی فرماینلد: »ان اول بیلت وضلع للنلاس لللذی ببکله.«3 بنابراین 
مسلجد بله معنی سلجد و تعظیم بلردن در مقابل ذات اقلدس الهلی و در واقع جایگاه 
و محلل عبلادت و یلاد خداونلد متعلال می باشلد، کله در سلوره مبارکه جن بله آن به 

طلور صریح اشلاره ملی فرمایند.

1  . سوره مبارکه نور، آیه شریفه 36.

2  . سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 114.

3  . سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 96.
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2.«مسجد«نهادی«آموزشی
مسلجد علالوه بلر محلل نیایلش، ذکلر، وعلظ، خطابله و تجملع مؤمنلان در سلاعاتی 
خلاص، از آغلاز، محلل ابلالغ احلکام، دسلتورها و آملوزه های دینلی، و کاربلرد آن ها 
در زندگلی روزملره بوده اسلت. مسللمانان هیچ گاه دیلن را به صورت پدیده شلناخته 
نشلدنی معرفلی نکلرده انلد و نافلی تلالش عقللی برای فهلم تجربله و باورهلای دینی 
نبلوده انلد. از ایلن رو، مبنلای آملوزش و پلرورش دینلی را منکلر نبودنلد، بلکه تالش 
ملی کردنلد کله با کملک عقل، بلا یکدیگر و پیلروان دیگر ادیلان ارتباط برقلرار کنند. 
در برخلی از فرقله هلا و نحلله های اسلالمی ایلن تالش، پر رنلگ تلر و در برخی نحله 
هلا کلم رنلگ تر اسلت، املا هیچ نحلله ای خلود را در یلک قفلس نفوذناپذیلر زندانی 
نکلرده و از گفتگلو بلا دیگلران سلرباز نلزده اسلت. پیامبلر  در مسلجد مدینله بله 
تعلیلم دیلن بله اصحلاب ملی پرداختند و به پرسلش هلای آنان پاسلخ ملی دادند. در 
تاریلخ اسلالمی نیلز مطالعلات متنلوع و متکثلر دینلی، نشلانگر اعتقاد به فهلم پذیری 
و قابلیلت انتقلال مفاهیلم در حلوزه هلای گوناگلون دینلی بلوده اسلت. در آغلاز، در 
جلسلاتی کله در مسلاجد تشلکیل می شلد، افلراد به ویلژه کلودکان به حفلظ آیات و 
احادیلث تشلویق می شلدند. اما انلدك اندك، کار آملوزش به فراتر از حفلظ معلومات 
کشلیده شلد، و متناسلب بلا نیازهلای آموزشلی، دانش مربوط هم، بسلط و گسلترش 
یافلت. مکتلب هلای آملوزش قلرآن و مدارس عللوم  معارف دینلی، از دل این توسلعه 
بیلرون آملد و عمدتلاً در کنار مسلاجد تأسلیس شلد. در برخی مناطق، ایلن مدارس و 
مکتلب خانله ها در دل مسلاجد تشلکیل می شلدند و زبان متلون و نصوص)عربی( در 

جواملع، مانعلی بر سلر کار آملوزش متلون ایجاد نملی کرد. 
پیلش از شلکل گیری مؤسسله هلا و مراکز تحقیقاتلی دینی در دنیلای جدید و مدرن 
املروزی کله عمدتلاً بله دانشلگاه هلا و نهادهلای دولتلی وابسلته انلد، کار تحقیلق و 
مطالعله دربلاره باورهلا و رفتارهلای دینلی، در مسلاجد انجلام می شلد. در قلرن های 
پلر رونلق تملدن اسلالمی، جلسلات مباحثله و گفتگلو در مسلجد صورت ملی گرفت. 
مسلجد در تملدن اسلالمی، جایلی برای بررسلی وجلوه دینی املور بوده اسلت؛ جایی 
کله ملردم در آن ملی توانسلتند حقایلق، هنجارهلا و قواعلد دینی را جسلتجو کنند و 
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بله معنایلی کللی تر بله هدایت دینلی برسلند. بنابراین، مسلاجد از آغاز شلکل گیری 
اسلالم، بله صلورت مراکلزی بلرای آملوزش دینلی عمل کلرده انلد. این آملوزش، هم 
نقلش تعلیملی )انتقلال آگاهی ها و اطالعات( و هم نقش تربیتی )سلاختن شلخصیت 
اخالقلی و اجتماعلی فلرد بلرای ورود بله جامعله( داشلت.)محمدی، 1389، ص50( 
جایلگاه جلسلات علملی و آموزشلی در مسلجد از نلگاه رسلول اکلرم بله مراتلب 
واالتلر و ارجمندتلر از جلسلات دعلا اسلت؛ چنان که در روایت اسلت که روزی رسلول 
خلدا بله مسلجد وارد شلدند، در مسلجد، دو مجللس جداگانله برپلا بلود گروهلی 
در حلال یلاد دادن و فلرا گرفتلن دانلش بودنلد و جمعلی نیلز بله دعلا و راز و نیلاز بلا 
خداونلد متعلال مشلغول بودنلد. پیامبلر اکلرم  فرمودنلد: »هلر دو گروه به سلوی 
نیکلی گام برملی دارند؛ دسلته ای خداوند متعلال را می خواننلد و گروهی نیز آموزش 
ملی بیننلد و نادانلان را تعلیلم ملی دهنلد؛ ولی این گلروه )تعلیلم و تعللم( کار برتری 
را انجلام ملی دهنلد. ملن نیز به منظلور آموزش دادن ملردم مبعوث شلده ام.« آن گاه 
رسلول خلدا در میلان گروهلی که سلرگرم آملوزش بودند، نشسلتند. )سللیمانی، 
1390، ص46( ناصلر خسلرو شلاعر و نویسلنده آزاده ایرانلی در توصیف مسلجد مصر 
بله صلورت تلویحلی به نقش آموزشلی مسلاجد اشلاره می کنلد. آن جا که ملی گوید؛ 
در میلان بلازار مسلجدی اسلت که آن را بلاب الجوامع گوینلد و مدام در آن مدرسلان 
و مقربان نشسلته اند و سلیاحت گاه آن شلهر بزرگ، آن مسلجد اسلت و هرگز نباشلد 
کله در آن کمتلر از پنلج هلزار خلق باشلد. چله از طالب عللوم دینی و چله از غریبان 
و چله از کاتبانلی کله چلک و قبالله ملی نویسلند و غیلر آن. )علی محملدی، 1391، 
ص38( پلس بلا ایلن وضعیت بین مدرسله و مسلجد همیشله پیوند و ارتبلاط عمیقی 
برقلرار بلوده اسلت و قبلل از تشلکیل و شلکل گیلری مدارس املروزی، آملوزش های 
رسلمی و غیر رسلمی در مسلاجد داده می شلد. همان گونه که اشلاره گردید در ابتدا 
فقلط آملوزش هلای دینلی و عقیدتلی داده می شلد املا به ملرور زمان آملوزش های 
کللی در همله زمینله ها و متناسلب با شلرایط و احلوال آن دوره در مسلاجد داده می 
شلد، و بله همیلن دلیلل اسلت کله مسلاجد ملا در طلول زملان هیلچ گاه تلک بعدی 

نبلوده و نخواهلد بود.
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3.«مسجد«نهادی«تربیتی«
وجله تربیتلی مسلجد معملوالً در پیونلد بلا وجله آموزشلی مورد توجله قلرار گرفته و 
هنلوز مطالعاتلی مسلتقل و مسلتوفی دربلاره آن صلورت نگرفتله اسلت. گرچله نملی 
تلوان ایلن پیونلد و نیلز پیونلد مباحلث تربیتلی را بلا وجله عبلادی مسلجد نادیلده 
گرفلت، تردیلدی نیسلت کله به هر حلال مقولله تربیت مقولله ای متفاوت بلا آموزش 
و عبلادت اسلت. مسلجد کانونلی بلرای رشلد اخلالق فلردی و اجتماعی آحلاد جامعه 
اسلالمی و آشلنا شلدن آن هلا بلا فضایلل و رذایلل اخالقلی و راه هلای منحلی شلدن 
بله فضایلل و دوری جسلتن از رذایلل اسلت. )الویلری، 1386، ص97( علالوه بر این و 
بلا توجله بله ویژگلی هلای نمازگلزاران حقیقلی، این افلراد تربیت شلده مسلجد بوده 
و الگوهلای تربیلت دینلی بله شلمار ملی رونلد و در هدایلت بله باورها و اعملال دینی 
در ملورد دیگلران مؤثر هسلتند. )منشلی زاده نایینلی، 1387، ص296( از جنبه های 
دیگلری کله در حقیقلت بله ابعلا تربیتی مسلجد بر می گلردد، نقش مؤثری اسلت که 
ایلن کانلون مقلدس در پیونلد دادن دللدادگان خلود با انسلان هلای صاللح و برگزیده 
ایفلا ملی کنلد مسلجد بلا ایجلاد آشلنایی و پیونلد میان ملردم بلا نخبلگان و صالحان 
جامعله، بسلتری مناسلب بلرای پلرورش و تربیلت روحلی انسلان فراهلم می کنلد.  با 
ایلن وضعیلت،  مسلجد هماننلد مدرسله به رشلد درونلی و تعاللی فلرد در زمینه های 
اخالقلی بسلیار توجله دارد و چله بسلا مسلجد در این بعد بله مراتب سلخت گیرانه تر 

و وسلواس تلر از مدرسله عملل نماید. 

4.«مسجد«نهادی«فرهنگی
پلس از نقلش عبلادی، آموزشلی و تربیتلی، نقلش فرهنگلی در بیلن دیگر نقلش ها و 
کارکردهلای مسلجد، دارای بیلش تریلن اهمیلت می باشلد. پیامبر اسلالم محیط 
مسلجد را کاملال فرهنگلی ملی دانسلتند، تلا جایلی کله در حضلور آن حضلرت و بلا 
اجلازه ایشلان برخلی مسلابقات برگلزار ملی شلد و حضلرت ضمن ابلراز خرسلندی از 
ایلن کار، بلا حوصلله و بردبلاری کاملل از چنین مسلایلی اسلتقبال می کردنلد. گرچه 
املروز مراکز آموزشلی و فرهنگی گسلترش یافته اسلت؛ املا نباید از ایلن کارکرد مهم 
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مسلجد و بلارور نملودن فرهنگلی آن غافلل شلد. برگلزاری جلسلات شلبی بلا قلرآن، 
مسلابقات کتاب خوانلی و غیلره از جملله برنامله هایی هسلتند که می تلوان با حمایت 
مسلئولین منطقله بله اجلرا درآورد. )فجری، 1388، ص70( رسلول اکلرم پس از 
فتلح مکله بلر ضلرورت کارهلای فرهنگلی بسلیار تأکیلد داشلتند و پلس از رحلت آن 
حضلرت نیلز، فعالیلت های فرهنگی مسلجد ادامه یافلت و پایگاهی برای نشلر  معارف 
اسلالمی گردیلد. بله نظلر می رسلد که این نقلش در حال حاضلر و با توجله به هجمه 
هلای سلنگین دشلمنان داخللی و خارجی اسلالم بسلیار پر رنلگ و حیاتی می باشلد.
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ب(«عوامل«کلیدی«موفقیت«اثربخشی«مساجد««
در طلول تاریلخ، جایلگاه مسلجد فلراز و فرودهلای فراوانلی داشلته اسلت. نقطله اوج 
اثربخشلی مسلجد در جنبلش هلای مذهبلی و سیاسلی تاریلخ اسلالم نمایلان اسلت؛ 
جنبلش هلای ماننلد جنبلش مختلار، جنبلش زیدبلن عللی و جنبلش صاحلب فلخ 
از مسلجد آغلاز شلده اسلت. در قلرون جدیلد و بلا پیشلگامی روشلنفکران و اصلالح 
گلران اسلالمی، مسلجد پایگاهلی مهلم بلرای آغلاز و هدایلت جنبلش های سیاسلی 
و اجتماعلی بلوده اسلت. بله نظلر ملی رسلد بله رغلم جایلگاه برجسلته مسلجد در 
آملوزه هلای دیلن و نیلز در تحلوالت تاریخلی جواملع اسلالمی، در عصلر کنونلی بلا 
ظهلور فزاینلده فنلاوری هلای گوناگلون اطالعاتلی و ارتباطلی و افزایلش نفلوذ ایلن 
فنلاوری هلا در عرصه هلای گوناگون زندگی اجتماعی، و نیز شلکل گیری و گسلترش 
نهادهلای فرهنگلی ملوازی و رقیب، تلا حدودی جایگاه کانونی نهاد مقدسلی مسلجد، 
دسلتخوش تغییراتلی شلده اسلت. املروزه در ایران اسلالمی، مسلجد به عنلوان اصلی 
تریلن پایگاه نشلر دیلن، از جایلگاه مطلوبی برخوردار نیسلت. عدم اهتملام به ظرفیت 
هلای مسلجد بلرای پیشلرفت و علدم بهلره گیلری اقشلار جامعله از ظرفیلت هلای 
ارتباطلی و اجتماعلی مسلجد، بله عنلوان اصیلل تریلن شلبکه ارتباطی و زمینه سلاز 
پیونلد و اعتملاد اجتماعلی، سلبب تنزل جایلگاه و اهمیت ایلن نهاد مقلدس دینی در 

جامعله شلده اسلت. )کلرم الهلی و کاشلانی زاده، 1391، ص32(
عباسلی و دیگلران)1391(، در پژوهشلی میدانلی بلا عنلوان »تدوین الگلوی مدیریت 
اثربخلش مسلجد« بله تبییلن و تدویلن ملدل اثربخشلی مسلجد بلا اسلتفاده از نظلر 
خبلرگان و متخصصلان پرداختله و طراحلی آن را متناسلب بلا تأسلیس مسلجد بلر 
اسلاس تقلوا و اخلالص مبتنلی بلر آیه شلریفه 108 سلوره مبارکله توبه ملی داند. آن 
هلا بلا ایلن عبلارت شلروع ملی کننلد کله، پرسلتش و عبلادت، هدف مسلجد اسلت؛ 
هملان گونله کله قلرآن کریلم ملی فرماینلد: »وان المسلاجد هلل فلال تدعلوا ملع اهلل 
احلدا« مسلاجد از آن خداونلد متعلال هسلتند پلس بایلد احلدی جلز او را نپرسلتید. 
هلم چنیلن تقلوا اسلاس مسلجد و نمازگزار اسلت. هملان گونه کله خداونلد تبارك و 
تعاللی در قلرآن کریلم کی فرمایند: »المسلجد اسلس عللی التقوی ملن اول یوم احق 
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ان تقلوم فیله رجلال یحبلون ان یتطهلروا و اهلل یحلب المطهرین«؛1 آن مسلجدی که 
از روز نخسلت بلر اسلاس تقلوا بنلا شلده شایسلته تر اسلت در آن بله نماز قیلام کنی، 
چله ایلن کله در آن کسلانی هسلتند که دوسلت دارنلد پاك و منلزه باشلند و خداوند 
پاکیلزگان را دوسلت دارد. بلدون شلک هلر مسلجد در جامعه اسلالمی، یک سلازمان 
منسلجم معنلوی اسلت کله دارای مأموریلت، اهلداف، کارکرد، تشلکیالت و سیسلتم 
هلای مخصلوص به خود اسلت. تشلکیالت و سلازمان مسلجد یلک تشلکیالت اداری، 
انتفاعلی، تجلاری یلا اقتصلادی نیسلت، بلکه مسلجد سلازمان الهلی -  مردمی اسلت 
کله رسلالت هدایتلی، معنوی، آموزشلی، تربیتی و تبلیغلی دارد که بلا رهبری معنوی 
و نفلوذ کلمله و مدیریلت املام جماعلت و بلا حضلور تلوده ملردم و اقشلار مختلف آن 
سلازمان دهی می شلود. ورودی های این سیسلتم )مسلجد( اقشلار مختلف مردم، به 
ویلژه جوانلان و نوجوانلان هسلتند که بایلد با فرایند تعلیم و تربیت اسلالمی به انسلان 
هلای شایسلته، توانا، فرهیختله و مؤمن تبدیل شلوند. عامل اصلی پذیرش مسلئولیت 
و حضلور نمازگلزاران در یک مسلجد، انسلجام، نظلم و اجرای دقیلق رهنمودهای امام 
جماعلت، شلخصیت علملی، اخالقی و معنوی امام جماعت و قداسلت ملکان و در یک 
کالم انگیلزه هلای معنوی اسلت. بر اسلاس یافته های تحقیق آن ها، شلخصیت علمی 
و معنلوی املام جماعلت مسلجد بیلش تریلن تأثیلر و اهمیلت را در بیلن مؤلفله های 

کلیلدی اثربخشلی مسلجد دارا می باشلد.

1  . سوره مبارکه توبه، آیه شریفه 108.
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«بازخورد)یادگیری«و«رشد(
نمودار«شماره«1:«الگوی«مدیریت«اثربخشی«مساجد

بلرای یافتن عوامل کلیدی موفقیت اثربخشلی مسلاجد، بر اسلاس مطالعلات کتابخانه 
ای و بلر مبنلای نظلری )نظریله هلا، ملدل هلا، رویکردهلا و چارچلوب هلا( و مطالعله 
پیشلینه پژوهلش هلا تعلداد30 گویله اسلتخراج گردید و ایلن گویه ها در 4 شلاخصه 

کللی به شلرح ذیلل تدوین شلد.
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1.شرایط«و«امکانات«فیزیکی
تمییلزی و بلوی مطبلوع فضلای محیلط داخللی مسلاجد، وجود وسلایل گرمایشلی و 
سرمایشلی مناسلب در فصلول مختلف سلال، وجود امکانلات مناسلب از جمله )ضبط 
صلوت، رادیلو، ویدئلو پروژگشلن(، وجلود کتابخانله مناسلب بلا تعلداد کتلاب هلای 
مختللف و متنلوع )مذهبلی و غیلر مذهبلی(، وجلود تعداد کافلی میلز و صندلی برای 
برگلزاری مراسلمات مختللف، دارا بودن محل مناسلب جهت مطالعه )سلالن مطالعه(، 
وجلود فلرش و سلجاده هلای تمییز و رنلگاو رنگ، وجود کفش کنی مناسلب، داشلتن 
مسلاحت کافلی بلرای نمازگزاران در فصلول مختللف )مخصوصاً ماه مبلارك رمضان(، 
معملاری زیبلای بیرونلی مسلجد، فضلای داخللی مسلجد، نزدیلک بودن بله محیط و 

فضاهلای آموزشلی، محلل اسلتقرار مسلجد در محل هلای خاص.

2.«مسئوالن«و«متولیان«امور«مساجد
وجلود روحانلی در مسلاجد، میزان آمادگلی علمی روحانلی مسلجد در مواقع مختلف 
)سلخنرانی هلا و پاسلخگویی بله سلواالت(، وجود خلادم یلا خادمین خلوش برخورد، 
داشلتن هیئلت امنلای فعلال و معتملد، تشلویق افلراد و مخصوصلا سلنین پاییلن 
نمازگلزاران در جملع و در صلورت املکان بلا ذکلر نلام، خوشلنامی و متعهلد بلودن 

روحانی.

3.«برگزاری«مراسمات«و«امور«دینی«و«مذهبی«در«مساجد
برگلزاری کالس هلای مختللف )احلکام و مسلائل شلرعی( در فصلول مختللف سلال، 
وجود جلسلات پرسلش و پاسلخ، برگزاری مراسلمات مختلف در مسلاجد )سوگواری و 

جشلن هلای مذهبلی(، برگلزاری دوره هلای تالوت و تفسلیر قلرآن کریم.

4.«مراسمات«فوق«برنامه
فراهلم آوردن املکان برگلزاری کالس هلای کمک آموزشلی در مسلاجد، نمایش فیلم 
هلای مفیلد و بله روز و مذهبلی و دینلی در مسلاجد، برگلزاری نمایشلگاه، دعلوت از 
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چهلره هلای شلناخته شلده و محبوب بلرای ارائه سلخنرانی در مسلاجد در موضوعات 
مختللف، هملکاری با دسلتگاه تعلیم و تربیلت مخصوصاً مدارس جهت تعامل بیشلتر، 
برگلزاری جلسلات انجملن اولیلا و مربیان با حضور دانلش آموزان در مسلاجد به جای 

مدرسه.
نمودار«شماره2:«مدل«ساده«اثربخشی«مساجد«بر«اساس«یافته«های«تحقیق«و«مطالعات«صورت«گرفته
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ج(««آسیب«شناسی«وضعیت«موجود«در«مدارس«)گرایش«و«عدم«گرایش«دانش«««
آموزان«به«نماز«و«مساجد(

در بیشلتر نظرسلنجی هلای انجلام یافتله در داخلل کشلور، ضعلف مدیریت مسلجد، 
دلیلل اصللی گرایلش نداشلتن ملردم و مخصوصلاً جوانلان و نوجوانلان بله مسلاجد 
عنلوان شلده اسلت. ضعلف آگاهی کادر اجرایی مسلاجد نسلبت به شلیوه های صحیح 
مدیریلت و برنامله ریلزی و چگونگلی تعاملل بلا جماعلت مسلجد از گروه های سلنی 
مختللف، مخصوصلا سلنین کودکلی و نوجوانلی، باعلث کلم رونقلی مسلاجد و خاللی 
شلدن آن هلا از طیلف سلنین پایین )کودکی و نوجوانی( شلده اسلت و حتی بعضی از 

آنهلا بله نمازخانله هلای بسلیار کوچکلی تبدیل شلده اند.
در تأییلد ایلن مدعلا بله بخلش هایلی از نتایلج طلرح تهیه شناسلنامه اماکلن مذهبی 

کشلور اشلاره می شلود: 
مسلجدهایی کله سله نوبلت نملاز را اقامله ملی کنند حلدود 6 درصلد از کل  ●

مسلاجد کشلور را تشلکیل ملی دهند.
بسلیاری از مسلاجد از جهلت بهداشلتی و نظافلت ظاهلری جاذبله ای بلرای  ●

کلودکان و نوجوانلان و جوانلان ندارنلد.
خادملان و هیئلت هلای امنا در غالب مسلاجد کشلور نه تنها جاذبله ای برای  ●

جوانلان ندارنلد، بلکله خلود مانلع فعالیت هلا و کانون هلای فرهنگی آنان هسلتند 
و بیشلتر مسلاجد کشلور تنهلا در موقلع نملاز بلاز بوده و نقشلی در اجتملاع و حل 

معضلالت فرهنگلی و اجتماعی ندارند. )عباسلی و دیگلران، 1391، ص 39( 
بر اسلاس آیه شلریفه »فطلره اهلل التی فطر النلاس علیها ال تبدیل لخلق اهلل«؛1 انسلان 
فطرتلاً موجلودی خداجو اسلت و کنجکاوی از ویژگی های برجسلته او به حسلاب می 
آیلد. از جملله سلؤاالتی کله انسلان همواره در جسلت وجوی پاسلخی بلرای آن بوده، 
ایلن اسلت کله چلرا او باید به عبلادت خدا می پلردازد. آثار و شلواهد تاریخلی موجود 
نشلان ملی دهلد که بشلر در زملان ها و ملکان هلای مختلف با شلیوه هلای گوناگون 
خلدا را عبلادت کلرده اسلت و البتله دالئلل و ملدارك زیلادی در این خصلوص وجود 

1  . سوره مبارکه روم، آیه شریفه 30.
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دارد. بله عنلوان نمونه سلاموئل کوئینگ جامعه شلناس معروف معتقد اسلت: »اساسلاً 
در جهلان طایفله یلا جامعله ای بلدون نیایش، معتقدات و آداب و رسلوم وجلود ندارد. 
ملا نتوانسلتیم از البله الی اوراق، تاریلخ، لوحله هلا و بقایلای آثلار تاریخلی، بشلر را از 
قیلد مذهلب و نیایش و پرسلتش آزاد ببینیم.« )مرادی و موسلی پلور، 1392، ص27( 
خداونلد متعلال در قلرآن کریلم، درملان تملام نگرانلی ها و اضطلراب ها را یلاد و ذکر 
خداونلد  معرفلی ملی کنلد و آراملش دهنلده قللب هلا را توجله به خلدا و یلاد او می 
دانلد. آنجلا کله می فرماینلد: »اال بذکر اهلل تطمئلن القلوب«؛ 1بدانید و آگاه باشلید که 

یلاد خلدا و ذکلر او آراملش دهنده دل ها  اسلت.
بله تعبیلر رهبلری نظلام، نملاز و نیایلش، ارتبلاط صمیمانله ای اسلت میان انسلان و 
خلدا، آفریلده و آفریلدگار، تسللی بخلش و آراملش گلر دل هلای مضطلرب و خسلته 
و بله سلتوه آملده، مایله صفلای باطن و روشلنی بخلش روان اسلت،  برنامه ای اسلت 
بلرای بلاز یافتلن و آن گاه سلاختن خویلش. )خامنله ای، 1374، ص7( نملاز، تقدیلم 
حملد و سلپاس بله درگاه خاللق منان و کامل ترین پاسلخ بله عالی ترین نیاز انسلان؛ 
یعنلی کملال جویی اسلت. نماز فرصتلی برای طراوت بخشلیدن روح و پللی برای نیل 
بله اوج کملال مطللق و زینلت بخلش شلخصیت و منلش مؤمنان اسلت. نملاز یکی از 
اساسلی تریلن ارکان حیلات، تملدن، فرهنلگ، زندگی و تحرك جوامع انسلانی اسلت. 
)آقامحملدی و دیگلران، 1389، ص79( بلا ایلن اوصلاف، نملاز انسلان را از پلیلدی ها 
و زشلتی هلا دور نگله ملی دارد و در ضملن آراملش دهنلده روح و روان و بله تبلع آن 
سلالمت جسلمانی را بله دنبلال خواهد داشلت. همان گونله که تحقیقات بی شلماری 

بلر ایلن مدعا صحله گذاشلته اند. 
ترکیلب آسلیب شناسلی از عللوم پزشلکی به عللوم اجتماعلی وارد شلده و در اصل به 
معنلای عللل بیملاری و علوارض و عالیلم غیرعادی اسلت و در اصطالح عللوم طبیعی 
بله معنلای مطالعله و شلناخت عواملل بلی نظملی هلا در ارگانیسلم انسلانی جهلت 
درملان بیملاری هلای جسلمانی اسلت. برگلر و لوکملان ایلن اصطلالح را در حلوزه 
مسلائل اجتماعلی به معنلای وضعیلت غیرمتعارف و انحرافلی که به اصالح نیلاز دارد، 

1  . سوره مبارکه رعد، آیه شریفه 28.
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بله کار بلرده انلد. آسلیب شناسلی اجتماعلی به شلناخت عللل و عواملل، نشلانه ها و 
عالیلم آسلیب پذیلری انسلان در جامعه و زندگلی اجتماعی، اعم از تربیتلی، فرهنگی، 
اقتصلادی، سیاسلی و غیلره می پردازد. در حوزه آسلیب شناسلی دینی نیلز به معنای 
شلناخت آسلیب هلا و اشلکاالتی اسلت کله بر دیلن و دینلداری و غیلره وارد شلده یا 

ممکن اسلت وارد شلود. )چلراغ چشلم، 1392،ص156(
از نظلر اجتماعلی سلرمایه هلای واقعلی هلر جامعله ای نیروهلای نوجلوان و جوانلی 
هسلتند کله آینلده جامعله را می سلازند و مشلی آینلده جامعه را ترسلیم ملی کنند. 
بله خصلوص در کشلور ملا کله درصلد باالیلی از جمعیلت کشلور در سلنین جوانی و 
نوجوانلی قلرار دارنلد، ایلن سلرمایه از ارزش و اعتبار بیلش تری در تصمیلم گیری ها 
برخلوردار ملی باشلد. هم چنیلن از نظر فلردی مرحله بسلیار مهمی از رشلد و تکامل 
انسلان و شلخصیت او در دوره نوجوانلی و جوانلی خواهد بود. ایلن دوره با ارزش ترین 
و پلر انلرژی تریلن دوران حیلات انسلانی اسلت و تحلوالت کیفلی و کملی فراوانلی از 
نظلر جسلمی و روانلی در ایلن دوره بله وقوع می پیوندد که شلخصیت انسلان و آینده 
حیلات او را تحلت تأثیلر قرار می دهد. )نلگارش و دامن پاك مقلدم، 1388،ص38( از 
ایلن رو چگونگلی پلرورش نسلل جدیلد یکلی از مهم ترین اصولی اسلت که پیشلرفت 
یلک کشلور بلدان وابسلته اسلت. سلرمایه گلذاری بلرای تربیت سلالم و دینلی دانش 
آملوزان یلک جامعله در واقلع سلرمایه گلذاری زیربنایی در جامعه اسلت. زیلرا همین 
نسلل اسلت کله حاصلل اصللی فرهنلگ و تملدن جامعله بلوده و پیشلرفت در جنبله 
هلای گوناگلون یلک جامعله وابسلته بله آنلان ملی باشلد. بلی تردیلد ملدارس سلهم 
انکارناپذیلری در تعلیلم و تربیلت املروز جامعه و آینلده آن دارند. )بخصلوص تعلیم و 
تربیلت دینلی(، در این ملکان عالوه بر تعلیم مطالب درسلی، دینلی و اخالقی، مهارت 
هلای ملورد نیلاز زندگلی فلردی و اجتماعلی نیز بله دانش آملوزان آموخته می شلود. 
)انصلاری، 1382، ص465( املا متأسلفانه نتایلج برخلی پژوهلش هلا کله در جامعله 
دانلش آملوزان انجام گرفته، نشلان داده اسلت که شلناخت نوجوانلان و جوانان از دین 
بسلیار سلطحی و ابتدایلی اسلت و پژوهلش ها در شناسلایی عللل ناموفق بلودن نظام 
آملوزش و پلرورش در تربیلت دینلی؛ روش های سلطحی و غیرکارآملد را مطرح کرده 
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انلد کله نله تنهلا نتیجله مطللوب نداشلته اسلت و دانش آملوزان ملا دینی نشلده اند، 
بلکله گاهلی فاصلله هلا بیشلتر شلده و نتیجله معکوس بله بار آورده اسلت. بلر همین 
اسلاس یکلی از موضوعاتلی کله نگارنلده بله بررسلی و توصیلف آن می پلردازد همین 
آسلیب هایلی اسلت کله در درون ملدارس وجلود دارد و بلا اسلتفاده از تحقیقلات و 

مطالعلات پیشلین، آسلیب هلا و ضعلف هلا شناسلایی و ارائه خواهنلد گردید.
کلرم الهلی و کاشلانی زاده)1391( در تحقیقلی پژوهشلی بلا عنلوان »تبییلن الگلوی 
مفهوملی آسلیب شناسلی وضعیلت مسلجد در ایلران« بلا اسلتفاده از مصاحبله با 23 
نفلر از اسلتادان دانشلگاه و حلوزه و صاحلب نظلران و پژوهلش گلران حلوزه مطالعات 
مسلجد، با دیدی آسلیب شناسلانه به مسلئله نگریسلته اسلت. نتایج یافته های آن ها 
نشلان ملی دهلد که مسلائل و آسلیب های مربوط به نهاد مسلجد در سله حلوزه کلی 
قلرار ملی گیرنلد: 1.حوزه هلای گوناگون فرهنگلی، اجتماعی، سیاسلی و اقتصادی؛ 2. 
عناصلر، سلازمان هلا و نهادهای مرتبط و دخیل در اداره مسلجد؛ 3. نهادها و سلازمان 
هلای مذهبلی و فرهنگی موازی با مسلجد. این سله حلوزه در بردارنده تمامی مسلائل 
پیراملون مسلجد اسلت. بلر اسلاس الگلوی مفهوملی پیشلنهادی آن هلا، بسلیاری از 
آسلیب هلا، عللل بلروز، پیامدهلا، و راه کارهلای رفع آن ها در این سله حلوزه قرار می 

ند.  گیر
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جدول«شماره1:«الگوی«مفهومی«آسیب«شناسی«مسجد«در«ایران

حوزه های مختلف مسجد
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بلا ایلن اوصلاف و بلا توجله بله بررسلی هلا و مطالعات صلورت گرفتله در ایلن زمینه،  
نگارنلده مقالله حاضلر آسلیب هلای موجلود در ملدارس را ایلن گونله نام ملی برد.

1.«عـدم«وجـود«روحانی«بودن«امـام«جماعت«مـدارس:«در تحقیقات بی شلماری 
بله نقلش تعییلن کننلده املام جماعلت در گرایلش و علدم گرایش بله مسلائل دینی 
اشلاره گردیلده اسلت. تربیلت الگویلی، یکلی از بهتریلن شلیوه هلای تربیتلی اسلت. 
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روحانلی بلودن املام جماعلت که بیشلتر از دیگلران به احلکام دینی و الهلی پایبندند، 
بله عنلوان الگلوی تربیتلی به شلمار ملی آینلد. )گلسلتانی شیشلوان، 1392، ص32( 
ذوالفقلاری و خلجلی)1390( در تحقیقلی میدانلی کله بلر روی دانشلجویان صلورت 
دادنلد، نشلان دادنلد کله روحانلی بلودن املام جماعلت در دانشلگاه تأثیر بسلزایی در 
شلرکت دانشلجویان در نماز جماعت داشلته اسلت. بنابراین وجود روحانی در مدارس 
بله ایلن مسلئله کملک شلایانی خواهلد کلرد و عدم وجلود روحانلی می تواند آسلیب 
بسلیار جلدی بلرای ملدارس باشلد. چرا که بعضا مشلاهده شلده اسلت، مدارسلی که 
از وجلود املام جماعلت روحانلی سلود ملی برنلد میلزان حضور دانلش آملوزان آن ها 
در نماز و مسلاجد بسلیار بیشلتر از مدارسلی هسلتند که از وجود روحانی در مدارس 

خود بلی بهلره اند.

2.«دبیـران«و«عوامـل«اجرایی«مدارس: در ایلن زمینه دهها تحقیلق میدانی صورت 
گرفتله اسلت و همله آن ها نشلان ملی دهند که دبیلران مخصوصلاً مربیلان تربیتی و 
دبیلران درس دینلی و قلرآن و معاونین و مدیران نقش بسلیار اساسلی و تعیین کننده 
در جلذب و یلا علدم جلذب دانلش آملوزان بله مسلجد و نمازخانله بلازی ملی کنند. 
کله در ایلن زمینله می تلوان به نتایلج تحقیقات میدانی سلواری و هملکاران )1380( 

اشلاره کلرد کله نقش دبیلران و عواملل اجرایی ملدارس را بسلیار پر رنگ ملی بیند.

3.«عوامـل«فـردی«و«روان«شـناختی:«بلر اسلاس یافتله هلای تحقیقلات میدانی و 
مطالعلات صلورت گرفتله در ایلن زمینله مشلخص گردیلده اسلت کله نقلش عواملل 
فلردی و روان شلناختی فلرد تأثیلر بله سلزایی در گرایلش و یلا علدم گرایلش افلراد 
بله مسلائل دینلی و عقیدتلی دارنلد. عوامللی از جملله: امیلدواری به زندگی، داشلتن 

اعتملاد بله نفلس، ورزش جسلمی و روانلی، دوری از گناهلان.

4.«محتـوای«کتـب«آموزشـی:«متأسلفانه در ایلن زمینه تحقیقلات زیادی به چشلم 
نملی خلورد املا آن چله که مسللم اسلت، این اسلت که محتلوای کتب درسلی چه به 
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صلورت متلن و چله به صورت تصویلر مخصوصلا در دوران ابتدایی نقش بسلیار مهمی 
در ایلن زمینه خواهد داشلت. داشلتن تصاویلری زیبا و جذاب از مسلاجد در این مورد 
آموزنلده اسلت اما متأسلفانه در کتب درسلی ملا کمتر از ایلن تصاویر دیده می شلود.

5.«امکانـات«فیزیکـی«نمازخانـه«های«مـدارس:«اگر مدارس ملا بله نمازخانه های 
زیبلا و جلذاب مجهلز باشلند قطعلاً و یقینلاً دانلش آموزان بیشلتر به مسلاجد محالت 
روی خواهنلد آورد و تحقیقلات پژوهشلی میدانلی هم ایلن مدعا را اثبات کرده اسلت. 
ملی تلوان بله تمیلزی و بلوی خوش محیلط داخلی، وسلایل سرمایشلی و گرمایشلی، 
فضلای روحانلی، محلل مناسلب و بهداشلت سلرویس هلای بهداشلتی و غیلره اشلاره 

 . کرد

6.«همسـاالن«و«دوسـتان: بنلا به گفتله ژان پیلاژه1 روان شلناس معروف سوئیسلی 
کلودکان بیلش تلر از همسلاالن خود یلاد می گیرنلد تا از دیگلران گرچله دیگران هم 
در ایلن زمینله نقلش دارنلد. در تحقیقلات مختلفلی به واضح نشلان داده شلده اسلت 
کله نقلش همسلاالن و دوسلتان در گرایلش و علدم گرایش افلراد مخصوصلا کودکان 
و نوجوانلان در مسلایل دینلی بسلیار تعییلن کننده می باشلد. بله گفته بنلدورا2 روان 
شناسلی معلروف اجتماعلی، افلراد بسلیاری از کارهلا و فعالیت ها و اعملال را از طریق 
الگلو بلرداری و یلا مشلاهدات مسلتقیم انجلام ملی دهنلد بنابراین نقش همسلاالن به 

عنلوان الگلو در ایلن زمینه بسلیار حائز اهمیت اسلت. 

1   .Jean Piaget.
2   .Albert Bandura.
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د(«راهکارهای«حضور«امام«جماعت«مسجد«در«مدرسه««و««یا«حضور«دانش«آموزان«««
در«مسجد«همجوار

خداونلد در قلرآن کریلم می فرماینلد:»و من اظلم ممن منع مسلاجد اهلل ان یذکر فیها 
اسلمه و سلعی فلی خرابهلا اولئک ما کان لهلم ان یدخلوهلا اال خائفین لهم فلی الدنیا 
خلزی و لهلم فلی االخره عذاب عظیم«1 کیسلت سلتم کارتر از منع کننلده از یاد خدا 
در مسلاجد الهلی و تالش گلر ویرانلی آن هلا. آنلان حق ندارند جز ترسلان و للرزان در 
آنهلا درآینلد؛ در ایلن دنیا ایشلان را خلواری و در آخلرت عذابی بزرگ اسلت. خداوند 
متعلال بلا ایلن آیه شلریفه قداسلت و عظمت مسلجد را بله خوبی بلرای مؤمنان روش 
فرملوده اسلت. بلا نگاهلی بله نقلش مسلاجد از صدر اسلالم تاکنلون خواهیلم دید که 
مسلجد در تماملی فعالیلت هلای سیاسلی، اجتماعلی، فرهنگلی، اقتصلادی و مذهبی 
نقلش کلیلدی داشلته و دارد. مسلاجد بلا قلدرت معنلوی خود همواره توانسلته اسلت 
نیروهلای متدیلن، فعلال و عاللم را پلرورش دهد تلا در مواقع خاص و ضلروری از دین 
و اسلالم عزیلز در برابلر هجمله هلا دفلاع نماینلد. حضلور در مسلجد، مزیلن توجه به 
خلدا اسلت؛ گرچله عبلادت در هلر زمانی و در هلر مکانی ملی تواند نیاز روحی انسلان 
را بله طلور نسلبی فراهلم کند، وللی در بعضی ملکان ها این نیاز بسلیار بهتلر و زیباتر 
تأمیلن ملی شلود و آنجلا، جایی نیسلت جلز مسلجد. )علی محملدی، 1391، ص36( 
بلا ایلن اوصلاف و بلا تأکید بر نقلش محوری مسلاجد در هدایلت کلودکان و نوجوانان 
و احسلاس خطلر دشلمنان اسلالم از ایلن ظرفیلت بسلیار عظیم، الزم اسلت تلا پیوند 
عمیقلی بیلن ملدارس، خانلواده و مسلاجد برقلرار گلردد و بلر همین اسلاس ضرورت 
برنامله ریلزی مناسلب از سلوی مسلئوالن املری بسلیار جلدی می باشلد. بلر همین 

اسلاس چندیلن راهکار پیشلنهاد ملی گردد.
حضلور دانلش آموزان در مسلجد همجوار هفته ای حداقل یلک بار و بالعکس  ●

حضلور املام جماعت مسلجد همجلوار حداقلل هفته ای یلک بار در مدرسله برای 
اقامه نملاز جماعت؛

برگلزاری جلسلات انجملن اولیلا و مربیلان بلا حضلور کلیله دانش آملوزان و  ●

1  . سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 114.
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اولیلای آنلان در مسلجد همجلوار؛
حضلور و دعلوت از املام جماعلت مسلجد همجلوار در مدرسله بله مناسلبت  ●

هلای مختللف مذهبلی و مللی و سلخنرانی در جملع آن هلا؛
دعوت از امام جماعت مسلجد همجوار در جلسلات شلورای معلمان و دبیران  ●

و شلورای مدرسله با محوریت نماز و مسلجد؛
حضلور معلملان و عوامل اجرایی مدرسله مخصوصاً مربیلان تربیتی و معاونان  ●

و مدیلران در مسلجد و حضلور تلک تلک آنلان در نماز جماعت مدرسله ملی تواند 
سلودمند باشلد؛ چلرا کله اکثلر تحقیقلات میدانلی صلورت گرفتله به ایلن حضور 

مثبلت صحه گذاشلته اند؛
تجلیلل و تشلویق دانلش آملوزان برتلر و ممتاز درسلی و اخالقی در مسلاجد  ●

بلا حضلور والدیلن و امام جماعت مسلجد؛
ارتبلاط صمیملی امام جماعت مسلجد و کلودکان؛ چرا که اماملان جماعت از  ●

مقبولیلت فراوانلی نلز د افلراد و به تبلع آن نزد کلودکان و نوجوانلان برخوردارند و 
ایلن املر مهلم باعث جلذب آنان به مسلجد خواهد شلد؛

ایجلاد تشلکل هلای مختللف مذهبلی و علملی و تشلکیل جلسلات آنلان در  ●
مسلاجد مخصوصلاً زمانلی کله ملدارس تعطیلل اسلت و املکان برگلزاری آن در 
ملدارس وجلود نلدارد. و ترغیلب و تشلویق آنلان بله دعلوت از اماملان جماعت در 

جملع دوسلتانه و علملی آنلان؛
دادن مسلئولیت هلای خلرد و کوچلک مسلاجد از جملله جملع آوری کمک  ●

هلای مردملی به کودکان و نوجوانان و تشلویق آنلان در جمع نمازگلزاران؛ چرا که 
بلا ایلن کار فلرد خلود را متعللق به مسلجد ملی داند و مسلجد را متعلق بله خود؛ 

بلر اسلاس یافتله های تحقیلق و مطالعات صلورت گرفته یکلی از عوامل مهم  ●
اثربخشلی مسلاجد ایجلاد کتابخانله و سلالن مطالعله ملی باشلد کله ایلن املر در 

جلذب دانلش آملوزان به مسلجد نقشلی مهملی ملی تواند ایفلا کند؛
امکانلات فیزیکلی مسلاجد، نقلش فلوق العاده مهملی در زمینه جلذب دانش  ●

آملوزان بله مسلجد ایفا می کننلد، همان گونه کله تحقیقات زیلادی در این زمینه 
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بلر ایلن مدعلا صحه گذاشلته انلد که در متن بله تعلدادی از آن ها اشلاره گردید؛
بلر اسلاس نظریلات معتبلر روان شناسلی ملدارس ملی تواننلد با اسلتفاده از  ●

آن هلا حضلور دانلش آملوزان را در مسلاجد تقویت نماینلد. تعییلن ارزش جایزه و 
هدیله براسلاس تعلداد دفعات حضلور دانش آملوزان در مسلجد یکلی از آن موارد 

ملی باشلد کله در نظریلات رفتارگرایلان روی آن تأکیلد فراوانی می شلود؛
بلر اسلاس مطالعلات صلورت گرفته که در بلاال به آن هلا اشلاره گردید نقش  ●

متولیلان املور مسلاجد در جذب و عدم جلذب افراد مخصوصاً کلودکان و نوجوانان 
بسلیار حائلز اهمیلت اسلت. آن هلا باید دارای اخالق حسلنه باشلند تلا خاطره ای 

زیبلا در ذهلن مراجعین ثبت و ضبلط نمایند؛
تشلکیل جلسلات مختللف توسلط هیئلت امنای مسلاجد و دعوت رسلمی از  ●

کلودکان و نوجوانلان بلرای شلرکت در ایلن گونله مجالس و تکریلم آنان. 
مسلجد و مدرسله ملی تواننلد در عیلن مجلزا بلودن، نهادهلای مکملل یکدیگلر هلم 
باشلند، بله گونله ای کله اگلر مدرسله محلل تجللی ارزش های اسلالمی و ملی باشلد 
مسلجد رونلق پیلدا ملی کند و اگر مسلاجد در جلذب و گرایلش دانش آملوزان موفق 
عملل نمایلد بله سلالمت محیلط مدرسله، پلر رونقی خلود مسلجد، سلالمت خانواده 
و جامعله منتهلی خواهلد شلد. بنابرایلن الزم اسلت تا ملدارس و مسلاجد برنامه های 

مناسلبی را طراحلی و اجلرا کنند.
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نتیجه«گیری««
پژوهلش حاضلر هملان گونه که پیشلتر بیلان گردید با هدف بررسلی عواملل ارتباطی 
بیلن مسلجد و مدرسله و بلا تأکیلد ویلژه بلر نقلش محلوری مسلجد تدویلن و تبیین 
یافتله اسلت. طبلق تحقیقلات و مطالعلات صلورت گرفتله و از البله الی آنهلا عواملل 
کلیلدی اثربخشلی مسلجد شناسلایی و در چهار بعد بسلیار کللی با عناوین شلرایط و 
امکانلات فیزیکلی مسلجد، مسلئوالن و متولیان امور مسلجد مخصوصاً املام جماعت، 
برگلزاری مراسلمات دینلی و مذهبلی و برگلزاری مراسلمات فلوق برنامله کله هر یک 
از آنهلا دارای شلاخصه هلای مخصلوص بله خلود می باشلند دسلته بنلدی گردیدند،. 
در بیلن ابعلاد چهارگانله نقلش املام جماعلت در اکثلر تحقیقات بسلیار پر رنلگ بوده 
اسلت. بنابرایلن هلر چله مسلاجد دارای اثربخشلی بیلش تری باشلند به هملان اندازه 
دارای کارآیلی درونلی و بیرونی خواهند بود. داشلتن سلعه صلدر و خلق و خوی مثبت 
متولیلان املور مسلاجد و امکانلان فیزیکی مسلاجد در اثربخشلی و هلم چنین گرایش 
افلراد مخصوصلاً دانلش آملوزان بله مسلجد بسلیار تأثیرگلذار خواهلد بود کله در این 
زمینله ملی توان بله نتایج تحقیقلات میدانی ذوالفقلاری و خلجلی)1390(، زنجیرچی 
و دیگلران)1391(، ملرادی و موسلی پور)1392( و نصلر و دیگران)1387( نیز اشلاره 

 . کرد
بخلش دیگلر تحقیلق بله آسلیب شناسلی موجلود در ملدارس ملی پلردازد کله پس 
از بررسلی مطالعلات صلورت گرفتله و از البله الی تحقیقلات پیشلین و منابلع دیگلر 
تعلدادی آسلیب بیلرون آورده شلد کله عبارتنلد از: علدم وجلود روحانلی بلودن امام 
جماعلت ملدارس؛ یعنلی مدارسلی که از وجلود روحانی بله عنوان امام جماعت سلود 
ملی برنلد بسلیار موفلق تلر از مدارسلی هسلتند که ایلن املکان را در ملدارس فراهم 
نکلرده انلد. دبیلران و عواملل اجرایلی ملدارس، محتلوای کتب آموزشلی، دوسلتان و 
همسلاالن، امکانلات فیزیکلی و ظاهلری و عواملل فلردی و روان شلناختی ملی توانند 
بله عنلوان آسلیب هلای موجلود در مدارس نلام برد کله تحقیقلات محققلان از جمله 
سلواری و دیگلران)1380(، زنجیرچلی و دیگران)1391(، جوادی و سلادیی)1376( و 

عباسلی و دیگلران)1391( بلر آن صحله گذاشلته اند.
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بخلش پایانلی تحقیق بله راهکارهای حضور امام جماعت مسلجد در مدرسله و حضور 
دانلش آملوزان در مسلجد همجلوار پرداختله اسلت که در ایلن زمینه چندیلن راهکار 
عمللی و کاربلردی ارائله گردیلده اسلت. و عملیاتلی نملودن هریلک از آن هلا به طور 
قطلع و یقیلن ملی توانلد در اثربخشلی مسلجد و همچنیلن در کاهلش آسلیب ها در 
ملدارس کملک شلایانی نمایلد. هملان گونله اشلاره گردیلد مسلاجد و ملدارس ملی 
تواننلد و بایلد بله عنلوان دو نهاد قدرتمنلد و مکمل هم عملل نماینلد و در این زمینه 

الزم و ضلروری اسلت کله برنامله هایی مناسلبی را طراحلی و اجرایلی نمایند. 
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ورزِش«نوجوانان«و«جوانان«در«مساجد«بایدها«و«نبایدها
محمود«رضا«قاسمی1

چکیده:«
از روزی کله خداونلد بشلر را خللق فرملود، نیلاز بله تربیلت جسلِم قلوی در او وجلود 
داشلته اسلت. چله از جنبله دفلاع شلخصی و یا کسلب معلاش و چله از جهلت مقابله 
و رویارویلی بلا طبیعلت. نیلاز بشلر بله ورزش و تربیلت بدنلی در طلول تاریلخ همواره 
وجلود داشلته و هیچلگاه انسلان خلود را از داشلتن بدنلی سلالم و قوی بی نیلاز ندیده 
اسلت. از همیلن رو اسلالم نیز بله ورزش و انواع مفیلد و کاربردی آن توّجله ویژه دارد، 
املا نلگاه ورزشلی اسلالم بله جنبه جسلم خالصله نمی شلود و به ابعلاد روحی انسلان 
نیلز می پلردازد. مسلجد نیلز کله در اسلالم در جایلگاه نخسلت پلرورش روح انسلانی 
قلرار دارد، در صلدر اسلالم دارای کارکردهلای بسلیاری بلوده اسلت کله املروزه آن 
کارکردهلا رنلگ باخته اسلت؛ املا چنانچه نخبلگان ما به دنبلال ایجاد تمّدن اسلالمی 

1   . سطح 4 حوزه علمیه قم و کارشناس علوم تربیتی

Email:reza62@gmail.com
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نویلن باشلند، می بایلد پیونلد بیلن اقشلار مختللف جامعله بله خصلوص جوانلان را با 
مسلجد پایه ریلزی کننلد؛ زیرا کله مسلاجد مهم ترین پایلگاه فرهنگی در مقابل سلیل 
تهاجملات فرهنگلی انحرافلی اسلت، از این رو ورزش کله جّذابیت خاصلی برای جوان 
و نوجلوان دارد، می توانلد بلا رعایلت چارچوب هایلی در کنلار مسلجد بله جلذب آنان 
پرداختله و از طفیلی حضورشلان در مسلجد ضمن ورزیدن جسلم به پلرورش روح نیز 
بپردازند، تا مسلیر سلاختن انسلان های مؤمن و متعّهد با ذهن و جسلمی سلالم برای 
ایجلاد یلک تمدن نوین اسلالمی فراهم شلود. در ایلن مختصر به اهمّیلت تربیت بدنی 
بلرای نوجلوان و جلوان و اهمّیت مسلجد بلا توّجه به آیلات و روایات پرداخته، سلپس 
بله بلرکات برگلزاری ورزش هلا در محیط های پیرامون مسلاجد می پردازیلم و در ادامه 
بلا توّجله بله نظلرات حضلرت املام و مقام معظلم رهبلری بله بایدهلا و نبایدهای 

ورزش جوانلان و نوجوانلان در مسلاجد می پردازیلم. 

کلید«واژه«ها:
 مسجد، ورزش، جوان و نوجوان، بایدها، نبایدها. 
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الف(«اهمّیت«تربیت«بدنی«از«منظر«وحی«««
املروزه تربیلت بدنلی یکلی از املوری اسلت که بله عناوین مختللف در جهلان مطرح 
شلده و گلروه زیلادی بله اشلکال گوناگون با آن سلر و کار دارند. اسلالم برای سلالمت 
انسلان و نقلش ورزش در ارتقلاء سلالمت، جایلگاه ویلژه ای قائل بوده و در قلرآن کریم 
هلم آیاتلی وجلود دارد کله بر اهمّیت ورزش و نیرومند سلازی جسلم در کنلار تقویت 
ٍه«  وا لَُهلْم َما اْسلَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ روح و بعلد علملی دالللت دارد. قرآن می فرمایلد: »َوأَِعدُّ
هلر آنچله در تلوان داریلد از نیلرو و سلوار بلرای نبلرد بلا آنهلا »کّفلار« آملاده کنیلد. 
)انفلال/60( ورزش از جملله مسلائلی اسلت که در تماملی ادیان، جایگاه ویلژه ای دارد 
و پیامبلر اعظلم هلم دربلاره حلّق بلدن بلر انسلان می فرماینلد: پلروردگارت بر تو 
حّقلی دارد و بدنلت بلر تو حقی و خانلواده ات نیز بر تلو حقی دارد. )عطلاردی،1378( 
پیامبلر گراملی اسلالم در جلای دیگلر می فرمایند:»به فرزنلدان خلود تیراندازی و 
شلنا بیاموزیلد.« )نهلج الفصاحله، حدیلث567( ایلن حدیلث بیانگر اهمّیتی اسلت که 
دیلن و رهبلران دینلی ملا بلرای ورزش و سلالمتی جسلمی و روانلی مسللمانان قائل 

هسلتند و بیانگلر نکات بسلیاری اسلت، از جمله: 
1. خطاب به کلّیه مردم اعّم از مسلمان و غیر مسلمان بیان شده است. 

2. همه افراد، اعّم از دختر و پسر را در بر می گیرد نه تنها پسران. 
3. ورزش باید جّذاب، مفرح و شاد باشد.

4. امکان رقابت بین افراد وجود داشته باشد. 
5. در مواقع لزوم از آنها برای دفاع کردن از خود استفاده کنند. 

6. ورزش باید هدفمند باشد و نه پوچ و بیهوده. 
 نقلش تربیلت بدنلی در ارتقلاء سلالمت نوجلوان و جوان بلر هیچ کس پوشلیده نبوده 
و ورزش کملک شلایانی بله ایجلاد و تقویلت سلالمت جسلمانی، روانلی و اجتماعلی 
می کنلد و افلرادی کله بلا روش صحیلح ورزش کلرده و یلا دارای کارهلای پرتحلرك 
می باشلند سلالم تر بلوده و عمرشلان از افرادی که کارهلای بدون تحرك دارند بیشلتر 
اسلت. اسلالم نیلز همواره انسلان را بله ورزش در زمینه هلای مختلف ترغیلب نموده و 
بله ملوازات تقویلت جنبه هلای علملی و ایمانلی بله تقویت جسلمانی هم توّجله کرده 
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اسلت. بله صورتلی کله در قلرآن بارهلا کلمله »اشلد« بله معنلای نیرومند شلدن و » 
اسلتوی« بله معنلای کمال خلقلت و اعتدال بیلان گردیده کله گویا یک نحلوه ارتباط 
بیلن سلالمتی و نیرومنلدی جسلمانی و یلاد گرفتلن حکملت و دانش وجود داشلته و 
بیلان نشلده کله هیچ یلک از پیامبلران و اماملان ضعلف بدنی داشلته باشلند؛ در قرآن 
کریلم آیاتلی بله این مطللب تصریلح دارد: »هنگامی که موسلی نیرومند و کامل شلد، 

حکملت و دانلش بله او دادیم.«)قصص/14( 
 بله عبلارت دیگلر تربیلت بدنلی از منظر اسلالم می تواند بله تعمیق باورهلای مذهبی 
بیانجاملد، حضلرت عللی بارزتریلن نمونله یلک ورزشلکار در اسلالم اسلت کله 
قلدرت بدنلی ایشلان بی نظیلر بلوده اسلت و ایشلان جهلت حفلظ آمادگی جسلمانی 
خلود هملواره بله شمشلیر زنلی و اسب سلواری می پرداختنلد. اسلالم بله فراگیلری 
اسب سواری،شمشلیرزنی، پرتاب نیلزه، تیرانلدازی، شلنا، و ورزش هلای رزملی توصیله 
نملوده و حّتلی برگلزاری مسلابقات آنهلا کله نظلر بله یادگیری حرفله ای آنها بلوده را 
ملورد تأکیلد قلرار می دهلد و در آیلات و روایلات و در رفتلار و گفتلار پیامبلر و ائّمله 
معصومیلن بله کلّرات بله آنهلا پرداختله شلده اسلت؛ لذا بایلد با تمّسلک به آنهلا و در 
جهلت ارتقلاء سلطح سلالمت جامعله نسلبت بله آن توصیه بله ورزش همگانلی انجام 

 . د گیر
 تربیلت دینلی و بدنلی نسلبت بله یکدیگلر می تواننلد نقلش متقابلل داشلته باشلند. 
تربیلت بدنلی نقلش مسلتقیم در تربیلت دینلی دارد، و بله صلورت شلرط الزم بلرای 
تربیلت دینلی ایفلای نقلش می کنلد و شلرط کافلی آن ملالزم بودنلش با ایملان الهی 
اسلت و تربیلت بدنلی در اینجلا نقش پشلتیبانی دارد. حّتی تکالیفی کله جنبه معنوی 
محلض دارد، ماننلد روزه، نملاز و حلج در گرو سلالمتی بدن اسلت و ورزش نقش مؤثر 
و تعییلن کننلده در تأمیلن سلالمتی دارد؛ از ایلن رو دارای مطلوبیلت و ارزش خواهد 
بلود. از سلوی دیگلر بسلیاری از تکالیلف اجتماعلی ماننلد جهلاد و دفلاع و حمایت از 
محروملان و مسلتضعفان در شلکل های گوناگلون، احتیلاج بله نیلروی بدنلی دارد و 
کسلانی کله نیرومنلد باشلند بهتلر می تواننلد از عهلده ایلن گونله تکالیف برآینلد و از 
ایلن جهلت تقلّرب بیشلتری به خلدای متعلال پیلدا می کننلد. بنابرایلن ورزش از آن 
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جهلت کله موجلب نیرومنلدی بلدن می شلود و زمینله را بلرای انجلام بهتلر تکالیلف 
فراهلم می کنلد، مطللوب و ارزشلمند اسلت و از اینجلا راز تأکیلد اسلالم بلر برخلی از 

ورزش هلا مشلخص می شلود. 
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ب(««مسجد«از«منظر«اسالم««
1.«اهمّیت«بنای«مساجد

کاَه َو لَْم  الَه َو آتَی اللزَّ ِ َو الَْیلْوِم اآْلِخِر َو أَقلاَم الصَّ ِ َملنْ آَملَن بِاهللَّ َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللَّ »إِن
َ َفَعسلی  أُولِئلکَ أَْن یَُکونُلوا ِملنَ الُْمْهَتدیلَن« مسلجدهای خدا را کسلانی  یَْخلَش إاِلَّ اهللَّ
عملارت می کننلد کله به خلدا و روز قیاملت ایمان آورده انلد و نملاز می گزارند و زکات 
می دهنلد و جلز از خلدا نمی ترسلند. امیلد اسلت کله اینلان از هدایت یافتگان باشلند. 
)توبله/18( مسلجد، پایلگاه مهلم عبلادی و اجتماعلی مسللمانان اسلت. بنابرایلن، هم 
متولّیلان آن بایلد صاللح و پاك باشلند و هلم برنامه هایش سلازنده و تربیت کننده، هم 
بودجله اش مشلروع و حلالل باشلد و هلم مسلجدیان اهلل تقلوا و با خلدا، وگرنله اگر 
سلازندگان مسلاجد، جّباران و سلالطین باشلند و پیش نمازان، افراد بی سلواد و ترسلو، 
طبعلاً مسلاجد از هلدف اصلی خلود که آبلادی معنوی اسلت، دور خواهنلد ماند. یکی 
از جنبه هلای آبادانلی، رونلق دادن به حضور جوانان در مسلجد اسلت، یکلی از راه های 
جلذب جوانلان و نوجوانلان توسلعه کارکردهلای مسلجد بوده بله این گونه کله جوان 
حلس نمایلد نیازهای مختلف روحی و جسلمی خلود را در کانون صفای الهی مسلجد 
می یابلد و از ایلن منظلر برگلزاری کالس هلای ورزشلی در محیلط پیرامونلی مسلجد 

می توانلد ایلن زمینله را فراهلم نماید. 

2.«اهمّیت«و«نقش«مسجد«از«منظر«قرآن«و«روایات
پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »یَِجی ُء یَلوَم الِقیاَمِه ثاَلثٌَه یَشلُکوَن: اَلُمصَحُف َوالَمسلِجُد َو 
الِعتلَرُه« روز قیاملت سله چیلز برای شلکایت از مردم بله صحنه می آید: قرآن، مسلجد 
و اهل بیلت )مجلسلی، ج 7،  222( یکلی از شلاکیان در قیاملت، مسلجد اسلت. 

)مجلسلی، ج 7،  222(
 در حدیلث می خوانیلم کله رسلول خلدا فرملود: روز قیاملت مسلجد بله درگاه 
ُعونِلی«  ُلونِلی و َضِیّ خداونلد از مسللمانان شلکایت می کنلد و می گویلد: »یلا َربِ  َعِطّ

)وسلائل الشلیعه، ج 3،  484( خدایلا! ملرا تعطیلل و حّقلم را ضایلع کردنلد. 
َملْت َصواِملُع َو بَِیلٌع َو  ِ النَّلاَس بَْعَضُهلْم بَِبْعلٍض لَُهدِّ خلدا می فرمایلد: »َو لَلْو ال َدْفلُع اهللَّ
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ِ َکثیلراً« )حلج/40( و اگر خدا بعضلی از مردم  َصلَلواٌت َو َمسلاِجُد یُْذَکلُر فیَهلا اْسلُم اهللَّ
را بلا بعضلی دیگلر دفلع نمی کلرد، صومعه هلا و کلیسلاها و مسلاجدی که نلام خدا در 
آنهلا بسلیار برده می شلود، سلخت ویلران میٍِ شلد. خرابلی مسلجد یعنی: محلو اتّحاد 
و تشلّکل، قطلع رابطله بلا املام عادل، فراموشلی فقلرا، عدم آگاهلی از اوضلاع و غفلت 
َملْت َصواِمُع َو  از خلدا و للذا اگلر دشلمن بتوانلد، اّول این مراکلز را نابود می کنلد. »لَُهدِّ

بَِیلٌع...« ایلن آیله شلریفه در بلاب اهمّیت مسلجد مباحثلی را مطلرح می کند.
ِ النَّلاَس بَْعَضُهلْم بَِبْعٍض«  2-1. مؤمنلان، وسلیله تحّقلق اراده الهلی  هسلتند. »َدْفلُع اهللَّ

)دفلاع از خداونلد اسلت وللی به دسلت مؤمنین(
2-2. آنچله مهلم اسلت، دفلاع از حریم مسلاجد اسلت، خواه بلا جنگ باشلد و خواه با 

...»ِ قللم و بیلان و یا برنامه هلای دیگر. »َدْفلُع اهللَّ
َمْت«  2-3.  مهم تریلن برنامله دشلمن، نابلودی مراکلز دینی بیلدار کننده اسلت. »لَُهدِّ

)معابلد، نشلانه حضلور دین در جامعه اسلت.(
 »ِ یلاد خلدا هلدف اصللی و روح اعملال در مراکلز دینلی اسلت. »یُْذَکلُر فِیَها اْسلُم اهللَّ
مسلاجدی ملورد سلتایش قلرآن اسلت کله در آنهلا از خداونلد بسلیار یلاد شلود و به 
حداقلل اکتفلاء نشلود. »َکِثیلراً« )در هلر مکانلی کله بیشلتر یلاد او شلود، مقّدس تلر 
ُ َملْن  اسلت.( املداد و نصلرت الهلی، بعلد از حرکلت و تلالش ماسلت. »لََیْنُصلَرنَّ اهللَّ

یَْنُصلُرُه« )قرائتلی، 1383، ج 8 50(

3.«کارکردهای«معنوی«مسجد«در«کالم«معصوم
3-1.«همنشینی«با«مالئکه«

 پیامبلر اکلرم: »إِنَّ لِلَْمَسلاِجِد أَْوتَلاداً الَْماَلئَِکُه ُجلََسلاُؤُهْم إَِذا َغابُلوا اْفَتَقُدوُهْم َو إِْن 
َمِرُضلوا َعاُدوُهلْم َو إِْن َکانُلوا فِلی َحاَجلٍه أََعانُوُهْم« در مسلاجد انسلان های ثابت قدمی 
همچلون میلخ وجلود دارند کله مالئکه با آنلان مأنوس و همنشلین هسلتند. هنگامی 
کله از مسلجد غیلب می  شلوند در پلی آنهلا هسلتند و هنگامی کله بیمار می شلوند به 
عیلادت آنهلا می  رونلد و هلر وقلت در کارها احتیلاج به کمک داشلته باشلند به کمک 

آنها می  شلتابند. )مجلسلی، ج80، 373(
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3-2.«بازار«بهشتی
رسلول اکلرم می فرمایلد: »الَْمَسلاِجُد ُسلوٌق ِملْن أَْسلَواِق اآْلِخلَرِه قَِراَهلا الَْمْغِفلَرُه َو 
تُْحَفُتَهلا الَْجنَّلُه« مسلاجد، بلازاری از بازارهلای آخلرت اسلت، پذیرایلی آن مغفلرت و 

هدیله آن بهشلت اسلت. )نوری، ج3، 361؛ شیخ طوسلی، 139، 1414 ( 

3-3.«فواید«معنوی«و«مادی«در«مسجد
1-3-3.«پیدا«کردن«برادر«معنوی

عللی می فرمایلد: »َملِن اخَتلَلَف اِلَی الَمسلِجِد اَصلاَب اِحَدی الثَّملاِن؛ اَخاً ُمسلَتفاداً 
فِلی اهللِ« کسلی کله به مسلجد رفت و آملد می کند، یکلی از منافع هشلت گانه نصیب 
او می  شلود: بلرادری مفیلد و بلا ارزش در راه خلدا؛ عللم جدیلد: »اَو ِعلماً ُمسلَتطَرفاً«؛ 
نشلانه محکلم: َ»او آیَلًه ُمحَکَملًه« یا دلیلل و برهان محکم؛ سلخن هدایت کننلده: »اَو 
یَسلَمُع َکلَِملًه تَلُدلُّ َعللی ُهلدًی« یا کلماتلی که موجب هدایت شلود؛ رحمت واسلعه: 
» اَو رَحمَلهً مُنتَظَلرَهً« یلا رحملت ملورد انتظار؛ ]شلامل حال او می  شلود.[ باز داشلتن 
ُه َعلن ردی« یلا مواعظلی کله او را از فسلاد و گنلاه بلاز دارد؛  از فسلاد: »اَو َکلَِملًه تَلُردُّ
کسلب حیلا: »اَو یَتلُرَك َذنبلا َخشلَیًه اَو َحیاًء«؛ یا بله خاطر ترس یا حیلا و آبروی خود 

گناهلی را ترك می کنلد. )عامللی، 1409ق، ج3، 480(

2-3-3.«تسبیح«زمین«برای«نمازگزار«مسجد

املام صلادُق می فرماید:»َملْن َمَشلی إِلَی الَْمْسلِجِد لَْم یََضلْع ِرْجلَْیِه َعلَلی َرْطٍب َو اَل 
لابَِعِه« هرکس به طرف مسلجد بلرود، پایش را  یَابِلٍس إاِّل یَُسلبُِّح لَلُه إِلَلی األَرِضیلَن السَّ
بلر هیلچ تلر و خشلکی نمی گلذارد، مگر اینکله زمین تا طبقلات هفت گانله  اش برای او 

تسلبیح می  گویند. )ابلن بابویه، ج1، 233؛ مجلسلی، ج84، 13(

3-3-3.«مسجد«تبلور«زیبایی«ها

لَلوِه لَِبَس أَْجلَوَد ثَِیابِلِه َفِقیَل لَُه  املام حسلن مجتبلی می فرمایلد: »إَِذا َقلاَم إِلَی الصَّ
َ تََعالَلی َجِمیٌل یُِحلبُّ الَْجَماَل  ِ لِلَم تَلَْبلُس أَْجَوَد ثَِیابِلَک َفَقلاَل إِنَّ اهللَّ یَلا ابْلَن َرُسلوِل اهللَّ
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ِّلی َو ُهلَو یَُقلوُل ُخلُذوا ِزیَنَتُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َفُأِحلبُّ أَْن أَلَْبلَس أَْجَوَد  للُ لَِرب َفَأتََجمَّ
ثَِیابِی« خیثمله بلن ابلی خثیمله گفلت: املام حسلن هنگاملی کله به نملاز برمی 
 خاسلت، بهتریلن لباس هایلش   را می پوشلید. به او گفتند: ای فرزند رسلول خدا، چللرا 
بهتریلن لباس هایلت را می پوشلی؟ فرملود: خداوند زیباسلت و زیبایی را دوسلت دارد 
و ملن نیلز خلود را بلرای پلروردگارم می آرایلم، خلدای تعاللی فرمایلد: زینلت خود را 
بله هنلگام عبلادت در مسلجد برگیریلد. بنابرایلن، دوسلت دارم کله بهترین لباسلم را 

بپوشلم. )مستدرك الوسلائل، ج3، 226(

4-3-3.«بنای«مسجد«بنای«خانه«بهشتی

از پیامبلر چنیلن نقل شلده کله فرمود:»من بنی مسلجدا و لو کمفحلص قطاه بنی 
اهللَّ لله بیتلا فلی الجنله« کسلی که مسلجدی بنلا کند هلر چند بله اندازه النله مرغی 
بلوده باشلد، خداونلد خانه ای در بهشلت بلرای او بنلا خواهد سلاخت. )تفسلیر المنار، 

جلد 10، 213(

5-3-3.«موجب«استغفار«مالئکه«

و در حدیلث دیگلری از پیامبلر نقل شلده: »من اسلرج فی مسلجد سلراجا لم تزل 
المالئکله و حملله العلرش یسلتغفرون لله ملا دام فی ذلک المسلجد ضوئه« کسلی که 
چراغلی در مسلجدی برافلروزد فرشلتگان و حاملالن علرش الهلی ملادام کله نلور آن 
چلراغ در مسلجد می تابلد بلرای او اسلتغفار می کننلد. )قرائتلی، 1383، ج 7، 319( 
مخصوصلاً بایلد توّجه داشلت مسلجد، مرکزی بلرای جوانان بلا ایمان گردد، نله اینکه 
تنهلا مرکلز بازنشسلتگان و از کار افتادگان شلود. مسلجد باید کانونی بلرای فّعال ترین 
قشلرهای اجتملاع باشلد، نه مرکز افراد بیلکار! و این مطلب کله ورود ورزش در محیط 
پیرامونلی مسلجد می توانلد بلر ایلن املر تأثیلر بگلذارد که یلک نوجلوان یا جلوان به 

 واسلطه حضلور ورزشلی از برکات مسلجد بهره مند می شلود مسللّم اسلت. 
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4-3.«برکات«حضور«ورزشی«در«محیط«پیرامونی«مسجد

همان طلور کله بیلان شلد انجلام تربیلت بدنلی در کنلار مسلجد می توانلد روح پلاك 
نوجلوان و جلوان را متعاللی کنلد و ایلن خلود فرصتی اسلت کله فواید بسلیاری برای 
نوجلوان و جلوان ملا دارد، زیلرا کله ایلن حضلور کمکلی مطللوب در جهلت کسلب 
معنویلات بلرای اوسلت کله هملواره ملورد تأکیلد بلزرگان دیلن اسلالم بلوده اسلت، 
املام خمینلی در ایلن بلاره می فرماینلد: »عقل سلالم در بدن سلالم اسلت. ورزش 
همان طلور کله بلدن را تربیلت می کنلد و سلالم می کنلد، عقلل را هلم سلالم می کند 
و اگلر عقلل سلالم شلد، تهذیلب نفلس هلم دنبلال او باید باشلد. شلما همان طلور که 
ورزش می کنیلد و اعصلاب خودتلان را قلوی می کنیلد و ان شلاء اهلل بلرای مملکلت و 
آتیله مملکلت مفیلد واقع خواهید شلد، الزم اسلت که همله ابعاد وجلودی خودتان را 

تحلت تربیت ورزشلی درآوریلد. )موسلوی الخمینلی1383، ج 7(

1-4-3.«تربیت«و«تقویت«جسم«مقدمه«تقویت«روح«و«اراده

 الزمله عبودیلت ایملان اسلت، و چله بسلا افلراد قوی کله فاقد ایملان بوده انلد؛ اما در 
نلگاه دینلی تربیلت بدنلی زمانلی که بلا ایمان عجین شلود و بله دنبال آن صبلر بیاید 
شکسلت ناپذیلر اسلت. خداونلد متعلال می فرمایلد: »ان یکلن منکم عشلرون صابرون 
یغلبلوا ماتیلن، و ان یکلن منکلم ملاه یغلبلوا الفلا ملن الذیلن کفلروا« اگر بیسلت نفر 
از شلما ملردان بلا ایملان صبلور و پایلدار باشلید، بلر دویسلت نفلر از دشلمنان غالب 
خواهیلد شلد، و اگلر صلد نفلر بلوده، بلر هلزار نفلر از کافلران غلبله خواهیلد کلرد. 
)انفلال/65( ایلن آیله، موازنله قلوا را در علدد نفلی می کند و بله روحّیه، ایملان و صبر 
تکیله می کنلد و بلرای اینکله گمان نشلود پیروزی بیسلت نفر بر دویسلت نفلر مبالغه 
اسلت، تکلرار می کنلد که صلد نفر بر هلزار نفر چیره می شلوند، به شلرط آنکله مؤمن 

و صبور باشلند. 
در جنگ هلای صلدر اسلالم، هرگلز موازنله آملاری بیلن مؤمنلان و کّفلار نبوده اسلت. 
در جنلگ بلدر، 313 نفلر در برابلر هلزار نفر، در اُُحلد، 700 مسللمان در مقابل 3000 
کافلر، در جنلگ َخنلدق، سله هزار نفلر در برابر ده هلزار نفر و در جنگ موتله، ده هزار 
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مسللمان در مقابلل صلد هلزار نفلر از کّفلار قلرار داشلتند. )قرائتلی، 1383،  359/4( 
بی شلک حضلور یلک نوجلوان ورزشلکار در مسلجد جنبه ایمانلی او را تقویلت کرده و 
بله تبلع آن صبلر نیلز در وی متجلّلی می شلود هملان که از آن بله عنوان ِسلّر عبادات 
یلاد شلده اسلت. املام صلادق فرمودنلد: در آغلاز کار، یلک مؤملن مأملور بلود که 
بلا ده مشلرك جهلاد کنلد و حلّق فرار و پشلت کلردن را نداشلت. )کلینلی،69/5( در 
حدیلث نبلوی می خوانیلم: »الملؤ ملن القلوی خیلر و احلب ملن الملؤ ملن الضعیف« 
شلخص بلا ایملان قلوی و نیرومند، از شلخص با ایمان ضعیف بهتر و دوسلت داشلتنی 

تر اسلت. )خرمشلاهی 1376، 64(
درتاریلخ  دانش آملوزان  اسلالمی  انجمن هلای  بلا  دیلدار  در  رهبلری  معظلم  مقلام 
 1386/2/19 در ضملن بیلان فوایلد ورزش فرمودنلد: ورزش بلدن را سالم،کسلالت را  
از انسلان دور، اراده انسلان را قلوی می کنلد، تلوان افلراد را در انجلام کارهلا افزایلش 
می دهلد، بعضلی از املوری که در ذات انسلان ها وجلود دارد با ورزش محقق می شلود. 
 املام خمینلی ورزش را بله تنهایلی بلرای انسلان کافلی نمی داننلد و تقویلت قلوه 
جسلمانی را در کنلار تقویلت روحانلی دارای ارزش می دانلد، یعنلی همان ورزشلی که 
دارای هلدف باشلد نله ورزشلی کله بیهلوده و پلوچ باشلد. من وقتلی شلما جوان ها را 
می بینلم، ماشلاءاهلل جوان هلای برومنلد و پهللوان خیللی خوشلم می آیلد و افتخلار 
می کنلم بله اینکله جوان هلا علالوه بلر برومندی بدنلی توّجه بله دیانت و اسلالم دارند 
و همان طلوری کله ورزش کردنلد بلرای تقویلت بلدن ان شلاءاهلل ورزش بلرای تقویلت 
روح هلم کرده انلد و می کننلد. وقتلی ایلن دو تلا قلّوه با هم شلد، قلّوه جسلمانی و قّوه 
روحانلی، ایلن ارزش پیلدا می کنلد. ایلن دو قلّوه وقتلی مجتملع شلد، یک انسلان، به 
تملام معنلا انسلان می شلود. )روزنامله کیهلان، 1358/3/9( و این از بلرکات ورزش در 
کنلار مسلجد اسلت کله می توانلد ایلن دو بُعلد انسلانی را توأمان بلا هم تقویلت کند. 
مقلام معظلم رهبلری در این بلاره می فرماینلد: یکلی از مهم ترین کارهلای ورزش این 
اسلت کله دائلم میدان هلای تلازه و افق هلای تلازه ای را بلاز می کنلد و قابلیت هلای 
جسلم انسلان و قلدرت پلروردگار را در به وجود آوردن این جسلم، در خلق این شلی ء 
بدیلع کله نامش انسلان اسلت، نشلان می دهد. این جسلِم با ایلن همله دارای تحرك، 
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بلا یلک عاملل معنلوی هملراه اسلت و آن عامل، خرد و اراده انسلان اسلت، که انسلان 
می توانلد ایلن دو را بله کار بگیلرد و جسلم را هدایلت کنلد و در جهت هلای گوناگلون 
آن را حرکلت بدهلد. آن اراده هلم خودش یک چیلز فوق العاده ای اسلت. )بیانات رهبر 

انقلالب در دیدار فاتحلان قله اورسلت،84/08/30(

2-4-3.«تربیت«جسم«مقدمه«عبودیت«الهی

قلرآن کریلم در آیلات متعلدد، خداونلد را قوی نامیلده و همله قلوا را از آن او می داند. 
َه هلِلِّ َجمیعلًا« تماملی نیروهلا از آن خداونلد اسلت.  هماننلد آیلات ذیلل: »اَنَّ الُقلوَّ
ه« آیا آنها ندانسلتند،  )البقلره/165( »اََولَلم یَلَروا اَنَّ اهللَ الَّلذی َخلََقُهم ُهَو اََشلدُّ ِمنُهم ُقوَّ
َه ااِل بِلاهللِ«  خلدا کله آنهلا را خللق فرملوده بسلیار از آنلان نیرومندتلر اسلت؟!»الُقوَّ
ِه الَمتیلن«  ّزاُق ُذوالُقلوُّ )کهلف/39( جلز قلدرت خلدا قلّوه ای نیسلت. »اِنَّ اهللَ ُهلَو اللرَّ
همانلا روزی بخشلنده ]خللق[ تنها خداسلت کله صاحب نیرومندی و سلخت اسلتوار 

)الذاریات/58( اسلت. 
»َعلََّملُه َشلدیُد الُقلوی ُذوِملره َفاسلَتوی« )خلدا( آن کسلی که قلدرت عظیملی دارد، 
او ]پیامبلر[ را تعلیلم داده اسلت هملان کلس کله توانایلی فلوق العلاده و سللطه بلر 
همله چیلز دارد. )النجلم/5( املا معنلای قلوّی ایلن چنین آمده اسلت: قلوّی، نیرومند 
و آن از اسلماء ُحسلنی اسلت. هماننلد آیلات ذیلل:»اِنَّ اهللَ َقلِوی ُّ َشلدیُد الِعقلاِب« 
همانلا خداونلد توانلا و سلخت کیفر اسلت. )االنفلال/52( »اِنَّ َربَّلَک ُهَو الَقلِویُّ العزیُز« 
همانلا پلروردگارت نیرومنلد و گراملی اسلت. )هود/66( اگلر قوی بلودن، صفت خوبی 
نمی بلود، هرگلز خداونلد، خلود را بله آن مّتصلف نمی فرملود. صفلت قلوی در قلرآن 
دربلاره انسلان نیلز به کار رفته اسلت هماننلد »إِنَّ َخْیَر َمِن اْسلَتْأَجْرَت الَْقلِویُّ األِْمیُن« 
بهتریلن کسلی کله می توانلی اسلتخدام کنلی، کسلی اسلت کله قلوی و امین باشلد. 
)قصلص/26( امیرالمؤمنیلن می فرمایلد: »ان اهلل... یُِحلبُّ أَْن یَلَری أَثَلَر نِْعَمِتِه َعلَی 
َعْبلِدِه« خداوند دوسلت دارد اثلر نعمتش را بر بنده اش بینلد. )عاملی 1409ق، 35/5( 
و قطعلاً سلالمتی و قدرتلی کله مأنوس با فضای مسلجد باشلد، یکلی از بزرگترین نعم 
الهلی اسلت کله از آن در جهلت عبودیلت الهی اسلتفاده می شلود. در دعلای روزهای 
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اول ملاه رمضلان نیلز می خوانیلم؛» اللهلم قونلی فیله عللی اقامه املرك« پلروردگارا! 
ملرا در ایلن روز بلرای انجلام فرمانت قلوت بخش. )مفاتیلح الجنان، دعلای روز چهارم 
ملاه مبلارك رمضلان( امیرالمؤمنیلن نیلز در ایلن بلاره می فرماید: »الهلی قو علی 

جوارحی.« خدمتلک 
پلروردگارا! اعضلا و جلوارح ملرا در راه خدملت بله خلودت، قلوی و نیرومنلد گلردان. 
)مفاتیلح الجنلان؛ فلرازی از دعلای کمیلل( و رابطله قلوت بلا طاعلت اهلل را این چنین 
بیلان می نماینلد: »و اذا قویلت فاقلو عللی طاعله اهلل و اذا ضعفلت فاضعف علن معصیه 
اهلل« هلر گاه توانلا باشلی، بلر طاعلت خلدا توانا بلاش، و اگر ناتلوان بلودی، از معصیت 
خلدا ناتلوان بلاش. )عامللی 1409ق، 15/ 239( و چله جایگاهلی بهتلر و مطلوب تلر 
بلرای توانلا کلردن نوجلوان و جوان ورزشلکار بلر طاعت الهلی می توان یافلت. حضرت 
املام خمینلی در ایلن زمینله می فرماینلد: مهم تریلن اثلر و فایده ورزش که شلاید 
بله آن کمتلر پرداختله شلده اسلت، ایلن نکته می باشلد که ورزشلکاران زودتلر از غیر 
ورزشلکاران آمادگلی پذیلرش معنویلات و ایملان را دارنلد. حّتلی اگلر ورزش فقلط 
همیلن یلک فایده را داشلته باشلد، برای گسلترش آن هر اندازه سلرمایه گذاری شلود 
ناچیلز اسلت. آنهلا که جنبه ورزشلکاری و مادی را دارنلد، آنها جوان هایی هسلتند که 
قلوای جسمی شلان بله خاطلر همیلن ورزش نشلاط و آمادگی پیلدا می کنلد، آن وقت 
روح آنهلا معنویلات و ایملان را زودتلر قبلول می کنلد. یک وقت اسلت که ورزشلکاری 
تعلیلم و تربیلت در خدملت طاغوت اسلت کله این جز خسلران برای یک کشلوری به 
بلار نملی آورد، وللی وقتلی این دو قلّوه و نیلروی بلزرگ در خدمت خداسلت، آن وقت 
ایملان در آنهلا تقویلت شلده و بلرای پیشلبرد مقاصلد اسلالم نیلروی عظیملی پیلدا 
می شلود کله هیلچ نیرویلی نمی توانلد جلویش را بگیلرد. چنانچله به عیلان دیدید که 
اجتماعلات بلا قلوای ملادی و معنلوی و نیلروی  ایملان پیلش رفتنلد تلا اینجلا، و این 
نهضلت عظیلم را بپلا کردنلد و آن قدرت هلای شلیطانی را شکسلتند. »عقل سلالم در 
بلدن سلالم اسلت. ورزش همان طلور که بلدن را تربیلت می کند و سلالم می کند، عقل 
را هلم سلالم می کنلد و اگلر عقل سلالم باشلد تهذیلب نفس هلم بدنبال او باید باشلد. 
شلما همان طلور کله ورزش می کنیلد و اعصلاب خودتلان را قلوی می کنید و انشلاءاهلل 
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بلرای آتیله مملکلت مفیلد خواهیلد شلد، الزم اسلت که همله ابعلاد روحلی خودتان 
را تحلت تربیلت ورزشلی قلرار بدهیلد« )روزنامله کیهان، بیانلات املام خمینی در 

جملع اعضلای تیم مللی وزنه بلرداری تهلران 1358/2/23(
همانطلور کله در کالم املام راحلل منعکلس اسلت، ورزشلکار آمادگی ذاتی بیشلتری 
بلرای درك فضایلل معنلوی دارد کله اگلر از آن بله هنلگام اسلتفاده شلود می توانلد 
تأثیلر زیبایلی بلر صفحه دل نوجلوان و جوان بگذارد، این شلرایط در فضلای پیرامونی 
مسلجد مسلاعد اسلت و قابل مقایسله با سلایر مکان های ورزشلی مثل باشلگاه نیست. 

3-4-3.«تربیت«جسم«و«افزایش«توّکل:

 بیلان شلد کله تربیت جسلم با تقویلت روح و اراده ارتبلاط مسلقیم دارد و این ارتباط 
در مسلجد بله راحتی امکان تحقلق دارد، قرآن کریلم می فرماید:» َفلإِذا َعَزْمَت َفتوّکل 
ُ َفلال غالَِب لَُکلْم َو إِْن یَْخُذلُْکْم َفَمْن  َ یُِحلبُّ الُْمتوّکلیلنَ إِْن یَْنُصْرُکلُم اهللَّ ِ إِنَّ اهللَّ َعلَلی اهللَّ
ِ َفلَْیتلوّکل الُْمْؤِمُنوَن« زمانی کله عزم و اراده ات  َذا الَّلِذی یَْنُصُرُکلْم ِملْن بَْعلِدِه َو َعلَی اهللَّ
را جلزم کلردی بلر خلدا توّکل کن که خلدا آنان را که بلر او اعتماد کنند دوسلت دارد 
و یلاری می کنلد. اگلر خلدا شلما را یلاری کنلد، محال اسلت کسلی بر شلما غالب آید 
و اگلر بله خلواری واگذارد، آن کیسلت کله بتواند بعد از آن شلما را یلاری کند؟ و اهل 
ایملان تنهلا به خلدا )و قدرت و رحملت او( باید اعتماد کنند. )آل عملران/159و160( 
عاّلمله طباطبایلی در ذیلل ایلن آیله می فرمایلد: و چلون خلدای تعالی تلو را به خاطر 
اینکله بله او تلوّکل کلرده ای دوسلت ملی دارد در نتیجله ولی و یلاور تو خواهلد بود، و 
درمانلده ات نخواهلد گذاشلت و بله همیلن جهلت که اثلر توّکل بله خدا یلاری و عدم 
ُ...« و مؤمنیلن را هم دعوت  خلذالن اسلت، دنبلال این جمله فرملود:» إِْن یَْنُصْرُکلُم اهللَّ
کلرد بله تلوّکل و فرملود: اگلر خدا شلما را یلاری کند کسلی نیسلت که بر شلما غلبه 
کنلد، و اگلر شلما را درمانلده گلذارد کیسلت کله بعلد از خدا شلما را یلاری کند؟ آن 
گاه در آخلر آیله بلا بلکار بلردن سلبب توّکل )کله ایملان باشلد( در جای خلود توّکل 
ِ َفلَْیتلوّکل الُْمْؤِمُنلوَن« یعنی  مؤمنیلن را املر بله توّکل نملوده و می فرمایلد:»َو َعلَی اهللَّ
مؤمنیلن بله سلبب اینکله ایمان بله خدا دارنلد و ایمان دارند بله اینکه ناصلر و معینی 
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جلز او نیسلت باید فقلط بر او تلوّکل کنند. )طباطبائلی، 4 /88(
پلس ورزش و تربیلت و تقویت جسلمانی سلبب تقویت اراده شلده و اراده اگر همراه با 
ایملان الهلی باشلد و در بسلتری صحیلح همچلون مسلجد، توّکل بلر خدا را بله دنبال 

دارد و نتیجله تلوّکل نصلرت و یاری الهی اسلت. 

4-4-3.«تربیت«جسم«و«روح«زمینه«رعب«در«دشمنان:

ٍه َوِملْن ِربَلاِط الَْخْیلِل  وا لَُهلْم َملا اْسلَتَطْعُتْم ِملْن ُقلوَّ قلرآن کریلم می فرمایلد: »َوأَِعلدُّ
ِ َوَعُدوَُّکلْم« هلر آنچله در تلوان داریلد از نیرو و سلوار بلرای نبرد  تُْرِهُبلوَن بِلِه َعلُدوَّ اهللَّ
بلا آنهلا »کفلار« آملاده کنیلد تا به وسلیله آنهلا دشلمنان خلدا و دشلمنان خودتان را 
مرعلوب نماییلد. )انفلال/60( کلمله » قوه« نه تنها وسلائل جنگی و سلالح های مدرن 
هلر عصلری را در بلر می گیلرد، بلکه تملام نیروهلا و قدرت هایی را که به نوعلی از انواع 
در پیلروزی بلر دشلمن اثلر دارد شلامل می شلود، اعلّم از نیروهلای ملادی و معنلوی. 
)قرائتلی، 1383،  222/7( مسللماً بارزتریلن ایلن قلّوه و قدرت، قدرت جسلمی و بدنی 
اسلت کله بلا روحیله ایمانلی توأم شلده باشلد و ملا نقلش مسلاجد را در این بلاره در 
انقلالب اسلالمی مان بله خوبلی دیده ایلم. آنجلا کله مسلاجد محلل تجّملع و آملوزش 
نیروهلای بسلیجی و رزملی در دفلاع مقلدس قلرار گرفتنلد و بله عنلوان اصلی تریلن 
پایلگاه جلذب نیروهلای مسلتعد و بلا ایملان در دفلاع از کیلان اسلالمی و مقابلله بلا 

دشلمنان نقلش ایفلا نمودند. 

5-4-3.«تربیت«جسم«زمینه«امانت«و«صداقت

 در ملواردی از آیلات قرآنلی قلوی بلودن بلا امیلن بلودن قریلن شلده و گویلا مکّملل 
یکدیگلر دانسلته شلده انلد. یکی از آن ملوارد، داسلتان حضرت موسلی و دختران 
حضلرت شلعیب  اسلت. زمانی که دختر حضلرت شلعیب  می خواهد حضرت 
موسلی  را بلرای اسلتخدام شلدن بله پلدر خلود پیلش نهلاد کنلد، بله دو ویژگی 
مثبلت وی اشلاره نملوده و می گویلد: »یلا ابلت اسلتاءجره ان خیلر ملن اسلتاءجرت 
القلوی االمیلن« )القصلص/26( پدر جان! موسلی را اسلتخدام نما، زیرا بهترین کسلی 
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کله می توانلی اسلتخدام کنی، کسلی اسلت کله قلوی و امین باشلد. به طلور کلی اگر 
کسلی قلوی باشلد، وللی امیلن نباشلد از کسلی کله ضعیف اسلت، وللی او هلم امین 
نیسلت، خطرناك تلر خواهلد بلود. مسلجد به عنلوان مظهر صلدق و صفا بله نوجوان و 
جلوان ورزشلکار ملا می آملوزد کله دروغ کلیلد همله بدی هاسلت و آنچه باعلث نجات 
اسلت صداقلت و صفاسلت. املام رضلا  فرملود: حضلرت شلعیب  از دختلرش 
پرسلید: چگونله امانلت داری ایلن جلوان را فهمیدی کله او را امین می خوانلی؟ گفت: 
وقتلی دعلوت شلما را بله او ابلالغ کردم، به ملن گفت: از پشت سلر من، ملرا راهنمایی 
کلن. تلا مبلادا بله قاملت ملن چشلم بلدوزد. )قرائتلی 1383،  40/9( انسلان قلوی و 
نیرومنلد بهتلر می توانلد امانلت را حفلظ نمایلد. و »امیلن بلودن« بلا »قلوی بلودن« 
دارای ارتبلاط نزدیکلی اسلت؛ از ایلن رو در آیله قلرآن، دو کلمه »قلوی« و »امین« در 
کنلار یکدیگلر بله کار بلرده شلده انلد، و مسلجد هلم می توانلد پرچلم دار قلوت و هم 

امانلت برای یلک نوجوان باشلد.

6-4-3.«تربیت«جسمانی«و«کسب«روحیه«حماسی

 تربیلت بدنلی می توانلد؛ روحیله جنلگاوری و سلحشلوری را در فرد باال ببلرد؛ اگر چه 
سلحشلوری تملام تربیلت حماسلی نیسلت و جزئلی از آن اسلت، اما مسلجد که خود 
جایلگاه حماسله اسلت و املام جماعلت آنسلان کله در پیشلگاه خداوند می ایسلتد به 
محلراب یعنلی؛ محلل حلرب و محلل جنلگ بلا نفلس خویلش ملی رود، پس مسلجد 
محلل حلرب بلا شلیطان اسلت و تنهلا کسلانی از آن سلربلند بیلرون می آینلد که این 
روحیله حماسلی را در خلود تقویت کنند. می توان ابعاد تربیت حماسلی را در مسلجد 

ایلن گونه بیلان کرد:

فتوت«و«جوانمردی:«

 در نلزد ملردم ایلن سلرزمین نلام افلرادی چلون تختی هلا و نیلز هّمت هلا، باکری هلا، 
ناملی آشناسلت. قلرآن کریلم اوج جوانملردی را در اصحلاب کهلف بیلان کلرده و از 
آنلان بله فتیله یلاد کلرده اسلت. دو مشلخصه فتلوت؛ یکلی تعجیلل در کار خیلر و 
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دیگلری دسلتگیری از مظلوملان اسلت. خداونلد همچنیلن در توصیلف پیامبرانلی 
همچلون ابراهیلم، للوط، اسلحق، یعقلوب، نلوح، داود، سللیمان، ایلوب، اسلماعیل، 
ادریلس، ذوالکفلل، یونلس و زکریلا می فرمایلد: »انهم کانوا یسلارعون فلی الخیرات«؛ 
)االنبیلاء/90( و دربلاره حمایلت از مظلوملان از زبلان موسلی می فرمایلد: »قلال 
رب بملا انعملت عللی فللن اکون ظهیلرا للمجرمین« موسلی بلاز گفت: پلروردگارا! به 
شلکرانه ایلن نعملت )نیلرو( که به من عطلا فرمودی، ملن هرگز یاور بلدکاران نخواهم 

)القصص/17( بلود. 

شجاعت:

 شلجاعت اگلر همراه با سرکشلی باشلد، تهّور اسلت که خلود آفتی برای آن می باشلد. 
لَجاَعِه الَْبْغی« آفت شلجاعت سرکشلی اسلت.  پیامبلر اکلرم می فرمایلد: »آَفلُه الشَّ
)تحلف العقلول علن آل الرسلول، ح6( و نیلز شلخص شلجاع اگلر احتیاط را از دسلت 
بدهلد شکسلت خواهد خلورد. حضرت علی همین امر را آفت شلجاعت دانسلته و 
می فرمایلد: »آفله الشلجاع اضاعه الحزم« آفت شلجاع، از بین بردن احتیاط هوشلیاری 
اسلت. )تمیملی آملدی، 1366،ح 259( »آفه القوی اسلتضعاف الخصم« آفت شلخص 

قوی و شلجاع، دشلمن را ضعیف شلمردن اسلت. )همان، آفلات متفرقه، 347( 

حکمت«و«بصیرت:

در قلرآن حکیلم، در ایلن خصلوص چنیلن می خوانیلم: »و زاده بسلطه فلی العللم 
و الجسلم« و او را )طاللوت را( در دانلش و قلّوت جسلم فزونلی بخشلیده اسلت. 
)البقلره/247( دربلاره حضلرت داوود نیلز که جوانلی نیرومند و با ایملان بوده و به 
همیلن مناسلبت توانسلته بلود بزرگ ترین رهبلر کافران را بله قتل رسلاند، می فرماید: 
»و قتلل داوود جاللوت و اتلاه اهلل المللک و الحکمه و علمه مما یشلاء« و داوود، جالوت 
را کشلت، و خداونلد حکوملت و دانلش را بله او بخشلید، و از آنچله می خواسلت بله او 
تعلیلم داد. همچنیلن دربلاره او می فرمایلد»و شلددنا ملکله و اتینلاه الحکمله« ما پایه 
حکوملت او را محکلم سلاختیم و بله او دانلش دادیلم. )البقلره/251( چنانچه مالحظه 
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می شلود، داوود از ایملان و قلدرت بدنی کافلی برخوردار بوده اسلت؛ بنابراین الزم 
اسلت کله از نظلر دانش هم بله اندازه کافی نیرومند شلود، تلا آمادگی رهبلری را پیدا 
کنلد. خداونلد ایلن علم و دانلش را نیز خود بله او تعلیم داده و ارزانی ملی دارد. گویا از 
نظلر قلرآن نوعی ارتبلاط بین کمال جسلمانی و آمادگی جهت کسلب دانلش، بینش، 
حکوملت و قضلاوت وجلود دارد؛ از ایلن رو دربلاره برخلی از پیامبلران بلزرگ چنیلن 
می فرمایلد: »و لملا بللغ اشلده اتینه حکملا و علملا« و هنگامی که )یوسلف( به مرحله 
بللوغ و قلوت رسلید، ملا حکلم و عللم بله او دادیلم. )یوسلف/22( »و لملا بلغ اشلده و 
اسلتوی اتینلاه حکملا و علملا« هنگامی کله )موسلی( نیرومند و کامل شلد، حکمت و 

دانش بله او دادیلم. )القصص/14(

عفو«و«بخشش:

امیرالمومنیلن در ایلن بلاره می فرمایلد: »اذا قلدرت علی عدوك فاجعلل العفو عنه 
شلکرا للقدره « هرگاه بر دشلمنت دسلت یافتی، پس بخشلش و گذشلت از او را شلکر 

و سلپاس )نعملت( توانایلی بر او قلرار بدهد. )نهج البالغله، حکمت470(

تربیت«حماسی«و«تواضع:

»ال حلول وال قلوه اال بلاهلل العللی العظیلم « هیلچ تلوان و نیرویی، جلز از ناحیه اهلل که 
بلنلد مرتبله و واالمقام اسلت، وجلود ندارد. 

خداونلد متعلال نیلز همیلن مطللب را در قلرآن مجیلد تذکلر داده و می فرمایلد: »ان 
القلوه هلل جمیعلا« همه نیروها )بدون اسلتثناء( از آن خداوند اسلت. )البقره/165( پس 
دلیللی وجلود نلدارد کله یک نوجلوان ورزشلکار در محیط وابسلته به مسلجد به قّوت 
و تلوان خلود مغلرور شلده، خلدا را از یلاد بلرده، و از آن در راه های غیلر صحیح و غیر 
انسلانی اسلتفاده نمایلد، زیلرا اولین درس مسلجد این اسلت کله همه قدرت هلا از آن 
خداسلت و هلر چله غیلر او محکوم به فناسلت. حضرت سللیمان با قدرتی فلوق العاده 
وقتلی اراده نملود کله تخلت بلقیس را از کاخش در سلرزمین سلبا بله کاخ خود آورد 
یکلی از یارانلش در کمتلر از یلک چشلم به هلم زدن، ایلن کار را برایش انجلام داده و 
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بله ایلن قلدرت و عظملت فوق العاده ای کله در اختیار داشلت مغرور نشلده و می گوید: 
»هلذا ملن فضلل ربلی لیبلونلی اشلکر ام اکفلر« )النملل/40( ایلن از فضل پلروردگار 
ملن اسلت، تلا ملرا آزمایش کنلد که آیا شلکر او را بله جای ملی آورم یا کفلران نعمت 
می کنلم. مسلجد در تقویلت حلس حضلور در درگاه الهلی نوجلوان و جوان ورزشلکار 

را یلاری می کنلد. 

تربیت«حماسی؛«تربیت«اندیشه«و«تعقل:

 در تربیلت حماسلی کله ناشلی از تربیلت جسلمانی مالزم ایمان اسلت صرفلاً تکیه به 
زور بلازو نیسلت و ایلن نیلرو می بایسلت به جلا و به موقع به کار گرفته شلود و افسلار 
آن در دسلت اندیشله و تعقلل باشلد که ایلن همه »افلال تعقلون«ها کله در کالم الهی 
بله کار رفتله بله نقلش سلازنده ایلن پیامبلر درون در جهلت دهلی بله اعملال و افکار 
ملا، و در ایلن ملورد خاص در سلوق دادن تربیت جسلمانی به سلوی پیدایلش روحیه 

حماسلی داللت دارد. 

4.«بایدها«در«ورزش«مساجد
حلال کله بله اینجلا رسلیدیم کله قلرار گرفتلن ورزش در محیلط پیرامونلی مسلجد 
چله برکاتلی دارد بله الزاماتلی کله می بایسلت در ایلن باره از سلوی ورزشلکار نوجوان 
و جلوان ملد نظلر قلرار گیلرد اشلاره می کنیلم، در این قسلمت سلعی  بلر اسلتفاده از 
کلملات املام راحلل و رهبر معظم انقالب در ترسلیم این خط مشلی اسلت، در این 

بلاره ایلن ویژگی هلا عبارتند از:

4-1.«توّجه«به«خدا
مهم تریلن ملواردی که یک ورزشلکار کله در پیرامون مسلجد به ورزش می پلردازد، باید 
بله آن توّجله کنلد آن اسلت که مسلجد و فضلای آن محل توّجه بله خداونلد و ذکر نام 
اوسلت، حضور پیوسلته در شلرایط سلخت ورزشلی در محیط وابسلته به مسلجد سبب 

می شلود کله یلاد خدا در تمام شلئون زندگی ورزشلکار تسلّری پیلدا کند. 
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در ایلن بلاره می بینیلم کله املام خمینلی در توصیه به ورزشلکاران به علدم غفلت 
از یلاد خلدا توصیله می کننلد، بی شلک ورزش در محیطلی که متأثر از فضای مسلجد 
اسلت در توّجله بله ذکلر الهلی بسلیار مؤثلر اسلت، ایشلان در ایلن بلاره می فرماینلد: 
»ایمانتلان را تقویلت کنیلد، بله اسلالم پنلاه ببریلد؛ همهملان بله اسلالم پنلاه ببریم، 
همله جلا یلاد خلدا باشلیم. ملن می دانلم کله ورزشلکارها در گودهلای زورخانله یلاد 
خلدا هسلتند، یلاد امیرالمؤمنیلن هسلتند، تقویلت کنید ایلن یاد خلدا را، تقویت 
کنیلد ایلن یلاد ملوال را و همه بلا قدرت، همله با ایملان، ان شلاءاهلل به پیلش بروید.« 
)موسلوی الخمینلی، 1380، ج 8، 35( بلدون شلک هیلچ مکانلی همچلون در کنلار 
مسلجد قلرار گرفتلن به عنلوان مظهر ذکلر اهلل، این توانایلی را ندارد کله فّعالیت بدنی 
و افلزودن قلوای جسلمانی را بلا یلاد خدا عجین سلازد. املام راحل توّجله به قرآن 
را بله عنلوان منبلع ذکلر الهلی بله ورزشلکاران توصیه نملوده و بنلا به توصیه ایشلان 
از مهم تریلن الگوهلا بلرای ورزشلکاران قلرآن اسلت، قلرآن در کالم املام بلرای تملام 
اقشلار جامعله توصیله شلده و عمل بله دسلتورات آن باعث تقویلت بُعد معنلوی همه 
اقشلار جامعله و طبقله ورزشلکار می گلردد: »مملکلت ملا همان طلوری که بله علما و 
دانشلمندان احتیلاج دارد بله ایلن قلدرت شلما هلم احتیلاج دارد. این قلدرت وقتی با 
ایملان باشلد، وقتلی کله زورخانله با قلرآن باشلد، با ایمان باشلد، پشلتوانه یلک ملت 
اسلت. وقتلی قهرمان هلا، قهرمان هلای اسلالمی باشلند، پشلتوانه یلک ملت هسلتند، 
بلازوی یلک ملّت هسلتند. آنهلا می خواسلتند قهرمان باشلد لکلن قهرملان آریامهری 
باشلد، آن پشلتوانه مللت نمی توانسلت باشلد. آنهلا همله چیلز را می خواسلتند بلرای 
خودشلان، و ملا و شلما همه چیلز را می خواهیم برای خدا، برای اسلالم. آنکه پشلتوانه 
ملّت اسلت، پشلتوانه اسلالم اسلت آن، مردهای با ایمان هسلتند، ورزشلکار با ایمان، 
روحانلی بلا ایملان، دانشلگاهی با ایملان، بازاری بلا ایمان، دهقلان و کشلاورز و کارگر 
بلا ایملان، اینهلا می تواننلد پشلتوانه یلک مللت باشلند و نگذارنلد دسلت های خائنانه 
کسلانی کله می خواهنلد همله چیلز ملا را ببرنلد، قدرت ملاّدی ملا، قدرت معنلوی ما 
را از بیلن ببرنلد اینهاینلد کله نمی گذارنلد.« )همان،34( مسلجد کله مهم ترین کانون 
قرائلت قلرآن و درك مفاهیلم آن اسلت، نقلش بنیلادی در نهادینله کردن ایلن امر در 



401 ورزِش نوجوانان و جوانان در مساجد بایدها و نبایدها

روحیله نوجلوان و جوان ورزشلکار دارد. 

4-2.«اقتدا«به«موالی«متقیان
مسلجد بله عنلوان محلی کله هلم زادگاه امیرالمومنیلن علی و هم محل شلهادت 
آن بزرگلوار اسلت، بلا نام عللی درهم آمیخته و هیچ کس در اسلالم در این شلرف 
بله پلای ایشلان نمی رسلد. از طرفلی عللی کسلی اسلت که نلام او للرزه بلر اندام 
قهرمانلان و ابطلال علرب همچلون عملرو بلن عبلدود و مرحلب انداختله اسلت، هیچ 
کلس در اسلالم نمی توانلد منکلر ایلن قضیه شلود کله پهلوان ترین سلردار جنگ های 
رسلول خلدا عللی اسلت، املا عللی همان کسلی اسلت کله در دل شلب 
در پلی ایتلام، نلان و خرملا بله دوش گرفتله و اوج روح بلزرگ انسلانی خویلش را 
بله مردملان نمایلان می کنلد، بله راسلتی چله پیوندی بیلن نیلروی جسلمانی و روح 
متعاللی عللی بلا مسلجد و محلل ذکلر الهلی وجلود دارد! آنچله مسللّم اسلت از 
 بلرکات حضلور ورزشلکار در فضلای متأثلر از مسلجد اقتلدا  بله ملوالی متقیلان
اسلت. حضلرت املام هملواره، بهترین الگو و سرمشلق را برای ورزشلکاران حضرت 
عللی می داننلد و همیشله بله آنان توصیله می کنند کله زندگی را در تمام شلئون 
بررسلی کلرده و از شلخصیت فراگیلر و جاملع ایشلان تبعیلت کننلد: »عللی کله 
در هلر جلا می رویلم اسلم او هسلت، پیلش فقهلا وقتلی می رویلم فقله عللی؛ پیلش 
زاهدهلا وقتلی کله می رویلم زهلد عللی؛ پیلش صوفی هلا وقتی کله می رویلم آنها هم 
می گوینلد تصلوف عللی؛ پیلش ورزشلکاران هلم کله می رویم آنهلا هلم می گویند که 
عللی و بلا اسلم عللی شلروع می کنند. ایلن علی همله چیز اسلت، یعنی در همله ابعاد 
انسلانّیت درجله یلک اسلت، و لهلذا هلر طایفه ای خودشلان را بله او نزدیلک می کنند 
و خاصیلت هلر طبقله را هلم دارد. خاصیلت قلدرت ورزشلکارها را به طور وافلی دارد. 
می گوینلد کله حضلرت این بازوی ایشلان مثلل اینکه آهن بلوده اسلت! و قدرت هایی 
هلم در شمشلیرزنی بله کار می بلرده اسلت کله ضربت هلای عللی را می گوینلد کله 
»یکلی بلوده«، از ایلن طلرف که ملی زده دوتلا می کرده، از ایلن طرف هم کله می زده، 
دو تلا می کلرده، یلک دفعله اگلر بله فلرد ملی زد، دو نیلم می کلرد... ایلن عللی همله 
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چیلز اسلت و همه چیلز ماسلت و ملا همله باید تابلع او باشلیم. در عبادت، فلوق همه 
عبلادت کننلدگان هسلت، در زهلد، فلوق همله زاهدهلا هسلت، در جنگ، فلوق همه 
جنگجویلان هسلت، در قلدرت، فلوق همله قدرتمنلدان هسلت. و این یلک اعجوبه ای 
اسلت کله جملع، مابین متضلاد با هم کرده اسلت. آدم عابلد دیگر نمی تواند ورزشلکار 
باشلد؛ آدم زاهلد دیگلر نمی توانلد جنگجلو باشلد؛ آدم فقیله دیگلر نمی توانلد از ایلن 
کارهلا داشلته باشلد ل ایلن یک موجودی اسلت کله نمونه اسلت ل در هر صلورت، این 
عللی... کله می گوینلد ایلن علی کیسلت، ایلن علی اسلت که همله چیز ماسلت. همه 
چیلز اسلت و ملن امیلدوارم که شلما ورزشلکارها همان طلوری که قلدرت بدنی برای 
خودتلان تحصیلل می کنیلد ل و ماشلاءاهلل بلا بازوهلای سلتبر اینجا اآلن نشسلته اید و 
ملن هلم خیللی خوشلم می آیلدل همان طلور به عللی اقتلدا کنیلد در آن مطالبی 
کله او داشلته؛ در آن زهلدی کله او داشلته، در آن تقوایلی کله او داشلته اسلت. البته 
ماهلا هیلچ کلدام قلدرت نداریلم مثلل او باشلیم، ما تا یلک انلدازه ای که ماهلا قدرت 
داریلم، تبعّیلت بکنیلم از آن آقلا و تهذیلب نفلس بکنیلم و امیلدوارم کله بلرای ملّلت 
خودتلان مفیلد باشلید و موجب سلربلندی کشلور خودتان باشلید. خداوند ان شلاءاهلل 
بله شلما قلدرت زیادتلر، قلّوه ایملان، قلّوه تهذیلب نفلس، قلدرت بر تسللّط بلر نفس 

عنایلت کنلد. سلالم بلر همه شلما جوانلان برومنلد.« )هملان، ج 7، 261 ل 263(
در بررسلی کله انجلام شلد بحملدهلل بله رشلته ورزشلی تحلت عنلوان رزم انتظلاران 
رسلیدیم کله تنهلا فّعالیلت خلود را در کنلار مسلاجد انجام می دهلد و اقتدا بله مولی 
عللی در آن نملود عینلی دارد. ایلن ورزش که تحلت عنوان کمیته رزمی مسلاجد 
کشلور زیلر نظر فدراسلیون کاراته جمهوری اسلالمی ایران فّعالیت می کنلد، به عنوان 
مثلال حرکتلی کله رزملی کاران از آن بله تخلیله سلریع هلوا یا » کیلا« یلاد می کنند. 
در آنجلا هملراه بلا گفتلن کلمله عللی بیان می شلود و چلون در یلک بلازه زمانی یک 
سلاعت و سلی دقیقله ایلن کلمله بله کلرات بلرده می شلود، تأثیلر مثبلت روحلی در 
ورزشلکاران ایجلاد می نمایلد، از جملله ابتکارات ایلن ورزش بومی کله تلفیقی از چند 
رشلته ورزشلی اسلت ایلن اسلت کله بلر خلالف روال مرسلوم در ورود به باشلگاه های 
کاراتله کله از کلمله »اوس« بله معنلای کسلب اجلازه بلرای ورود اسلتفاده می کنند، 
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از عبلارت »یلا حسلین« اسلتفاده می شلود. )بررسلی میدانلی از سلبک رزم انتظاران، 
مسلجد هدایلت، تهران(

4-3.«ورزش«مقدمه«تهذیب«نفس
یکلی دیگلر از بایدهلا و خصوصیلات مهملی که ورزشلکار باید به همراه داشلته باشلد، 
همسلو شلدن با اخالق و آداب انسلانی و اسلالمی اسلت. در این میان مهم ترین آداب 
اخالقلی بلرای یلک ورزشلکار را می تلوان سله ویژگلی مردانگلی و محبلت و پرهیلز 
از اختلالف ترسلیم کلرد، املام خمینلی در ایلن بلاره می فرماینلد: »امیلدوارم کله 
پهلوان هلای عزیلز ملا همله جلا سلربلند باشلند و همله جا بلا یلک روح انسلانی، یک 
روح اسلالمی، یلک نفلس مهلذب عملل کننلد کله هر جلا برونلد علالوه بلر اینکه در 
پهلوانلی مقلدم بلر دیگران بشلوند، در اخلالق و در آداب و در انسلانّیت مقلدم بر همه 
باشلند.«)همان، ج 12، 104( »ملن امیلدوارم کله خداوند به همه شلما توفیق عنایت 
کنلد و... دو نفلر کله هلم را دوسلت دارند با هلم اختلالف نمی کنند، و شلماها بینتان 
محّبلت رایلج اسلت و مردانگلی، و امیلدوارم کله ایلن صفلت بزرگلی ل کله هلر دو آن 
صفلت از طلرف خداونلد تبارك و تعالی اسلت ل این اسلباب این باشلد کله اختالف در 

کار نباشلد. همله بلا هم، همله مان بلا هم.«)هملان، ج 7، 544(
مقلام معظلم رهبلری در ایلن بلاره می فرماینلد: »بلرای جوانلان ورزش کلردن یلک 
سلرمایه انلدوزی اسلت. من اعتقلاد دارم ورزش برای همله یک فریضه عمومی اسلت. 
البتله منظلورم ورزش حرفله ای نیسلت. ورزش حرفه ای را هم رد نمی کنلم، اما توصیه 
نمی کنلم کله همله جوانلان سلراغ ورزش حرفله ای بروند؛ نله. ورزش برای سلالمت و 
حفلظ نشلاط اسلت. ایلن هم سلرمایه ای اسلت که تلا اواخر عمر، بلرای شلما می ماند. 
تلن پلروری و بیکارگلی، ضایلع کردن آن سلرمایه عظیم اسلت. یلک خصوصیت دیگر 
هسلت کله اگر در شلما باشلد، هم در دوران عمر شلما مفید اسلت، هم بلرای دیگران 
مفیلد واقلع خواهلد شلد و هلم بلرای نشلئه آخلرت و دوران بی پایلان زندگلِی بعلد از 
ملرگ مفیلد اسلت. آن تهذیلب نفلس اسلت؛ خودتلان را پاکیلزه کنیلد.« )بیانلات در 
دیلدار اعضلای اتحادیه  هلای انجمن هلای اسلالمی دانلش آملوزان  و مسلئوالن املور 
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تربیتی سراسلر کشلور، 1379/12/8(
مهم تریلن وظیفله ای را کله حضلرت املام بلرای ورزشلکاران قائل هسلتند تقویت 
همزمان روح و جسلم اسلت. تأکید ایشلان در تمام سخنرانی هایشلان برای ورزشکاران 
بلر ایلن نکتله اسلت که جسلم خود را هملراه روح خلود تقویلت نمایید و پلس از پیدا 
کلردن قلوای جسلمانی بله تقویلت قلوای روحانلی خلود بپردازید کله این امر سلبب 
افزایلش نیلروی جسلمانی شلما نیلز می گلردد: »ورزشلکارها دو وظیفله دارنلد: یک، 
ورزش جسلمانی بلرای قلّوه پیدا کردن، قلدرت پیداکردن. وقتی قدرت جسلمانی پیدا 
شلد، دفلاع از مملکلت می تواننلد بکننلد. یکلی هم پلرورش روحانلی که اگلر پرورش 
روحانلی در انسلان پیلدا بشلود آن وقلت قلدرت جسلمانی اش هم مضاعف می شلود و 
شلما کوشلش کنیلد کله آن قلدرت را هلم، کله قلدرت الهی اسلت، آن قلدرت هم به 
برکلت اسلالم و بله برکلت ملوال امیرالمؤمنین ل سلالم اهلل علیه ل در شلما پیدا بشلود 
کله یلک ملرد روحانی قلوی و جسلمانی قلوی بشلوید، کله هم جانلب روحتلان قوی 

باشلد و هلم جانب جسلمتان قوی باشلد.« )هملان، 252(
»به دوسلتان اسلالم و مسللمین و دوسلتان ولی عصر ل سلالم اهلل علیه ل و ورزشکاران 
آسلتان قلدس علرض می کنلم که همان طلوری که بلا ورزش قّوت جسلمانی خودتان 
را تقویلت می کنیلد، قلوای روحانی تلان را هلم تهّیله و تقویت کنیلد. همان طوری که 
کوشلش می کنیلد کله جسلمتان قوی باشلد، کوشلش کنید کله روحتان قوی باشلد، 
آن قلّوت روح و قلّوت ایملان بلود که شلما را غلبه داد بلر جنود شلیطانی و بر طاغوت 
و بایلد آن قلّوت ایملان و قلّوت باطنلی، شلما را غلبه بدهلد بلر جنود شلیطانی که در 
باطلن انسلان، انسلان را می خواهلد اغلوا کنلد. اصلالح کنید حلال خودتلان را، همان 
طلوری کله تقویلت می کنید جسلم خودتلان را.« )هملان، ج 8، 374( یکلی از دالیلی 
کله حضلرت املام تأکیلد زیاد بلر همراهلی تقویلت جسلمانی و معنلوی می کنند این 
اسلت کله تقویلت همزملان ایلن دو نیلرو باعلث می شلود انسلان بله انسلانیت واقعی 
دسلت یابلد. و ایلن مطلب می بایسلت ملورد توّجه مربّیان ورزشلی در مسلاجد باشلد. 
ایشلان در جلای دیگلر دربلاره توأملان بلودن ورزش بدنلی جلوان بلا ورزش روحی او 
می فرماینلد: »]جوان هلا[ هملان طوری کله ورزش کردند برای تقویت بدن، ان شلاءاهلل 
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ورزش بلرای تقویلت روح هلم کرده انلد و می کننلد. وقتلی ایلن دو تلا قلّوه با هم شلد 
ل قلوه جسلمانی و قلوه روحانلی ل ایلن ارزش خیللی پیدا می کنلد. قّوه جسلمانی برای 
خدملت و قلّوه روحانلی هم بلرای هدایت. بلا قّوه روحانی انسلان هدایلت کند خودش 
را و بلا قلّوه جسلمانی خدملت کنلد. ایلن دو قلّوه وقتی که مجتمع شلد، یک انسلان ل 

بله تمام معنال انسلان می شلود.« )هملان، ج 7، 541(
ارتبلاط دیگلر ورزش بلا مسلجد این اسلت کله ورزش کردن باعث نشلاط روح شلده و 
روح مسلتعد پذیلرش بهتلری بلرای درك حقایق الهلی دارد. امام خمینلی در این 
بلاره می فرمایلد: »ملن از این خوشلحالم که کسلانی جهت معنلوی را تقویت می کنند 
و اشلخاصی هلم جهلت ملاّدی را، و امیلد اسلت هلر دو آنهلا دو جنبه ملاّدی و معنوی 
را جملع بکننلد. شلما معلملان محترم و آقایلان ورزشلکاران عزیز اگر ایلن دو جنبه را 
تقویلت کنیلد و همچنیلن در همله قشلرهای کشلور اگر ایلن دو جنبه تقویت بشلود، 
جنبله معنلوی بلا آن تعلیمات معنوی که اسلالم آورده اسلت و جنبه هلای مادی با آن 
طرزهایلی کله الزم اسلت، ایلن ملّت سلعادتمند می شلود. آنها کله جنبه ورزشلکاری 
و ملادی را دارنلد، آنهلا جوان هایلی هسلتند کله قلوای جسمی شلان به خاطلر همین 
ورزش، نشلاط و آمادگلی پیلدا می کنلد، آن وقت روح آنهلا معنویات و ایملان را زودتر 

قبلول می کند.« )هملان، ج 8، 222(
حضلرت املام همچنیلن به این نکته نیز اشلاره دارند کله در بعد تقویت روح و جسلم 
نبایلد از توّجله بله قلدرت الیلزال الهی غفلت نملود و این توّجله قطعاً در فضلا و معماری 
روح بخلش مسلجد بلا پلس زمینه رنلگ الجلوردی کاشلی ها، ایملان مؤمنیلن حاضر در 

مسلجد،که نمادی از آرام شلدن روح انسلانی در پرتو انوار الهی اسلت میّسلر اسلت. 

4-4.«جهت«دادن«به«نیروی«جسمانی«برای«دفاع«و«مقاومت
املام راحلل تقویلت بنیله جسلمانی بواسلطه ورزش را مهلم می دانند، املا در عین حال 
معتقدنلد کله این قدرت نباید در راسلتای ظلم و سلتم بله دیگران قرار گیلرد بلکه باید 
بلرای دفلاع از مملکلت و مظللوم بله کار رود. بله عبارت دیگر ایشلان اسلتفاده از نیروی 

ورزشلکاران را فقلط در راسلتای خدمت به کشلور و مسلتضعفان مفیلد می دانند:
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»وقتلی قلدرت جسلمانی پیلدا شلد، دفلاع از مملکلت می تواننلد بکننلد، دفلاع از 
مخالفینلی کله می خواهنلد بله آنهلا حملله کننلد می توانند بکننلد.« )هملان، ج 10، 
252( قطعلاً یکلی از الزاملات ورزش در کنلار مسلجد این اسلت که ورزشلکار نوجوان 
و جلوان ملا بله عنلوان یلک عنصلر مکتبلی، انقالبلی و در راسلتای حفظ کیلان نظام 
اسلالمی گام بلردارد کله در ایلن راسلتا مربیلان ورزشلی ملورد اسلتفاده در مسلاجد 

می بایسلت خلود ایلن گونله فکلر کننلد و ایلن گونله عملل کنند. 

4-5.«معرفی«و«صدور«انقالب«
وظیفله مهلم دیگلر ورزشلکار نوجلوان و جوانلی کله در مسلجد بله ورزش می پردازد 
معرفلی و صلدور انقلالب اسلالمی و همچنیلن تقویلت جمهلوری اسلالمی در زملان 
حضلور در میادیلن بین الملللی اسلت. بله عقیلده حضلرت املام ایلن کار مهلم و 
خطیر توسلط ورزشلکارانی صلورت می گیرد کله دارای دو خصوصیت مهلم برخورد با 
ارزش هلای اخالقلی و عملل بله رفتار و کردار اسلالمی هسلتند: »این چهره های شلما 
و آن حلال بشاشلتی کله در چهره هلای شلما دیلده می شلود، ایلن خلودش پیلروزی 
اسلت و ملن امیلدوارم کله شلماها انقلالب ایلران را عملاًل صلادر کنید به کشلورهای 
دیگلری کله می رویلد و امیلدوارم کله در جهلان شلما پیروز باشلید و مهم این اسلت 
کله در کنلار ایلن پیروزی ها هملان طور کله توّجه داشلتید و دارید... بلا اخالق خوش 
خودتلان و بلا رفتلار خودتلان و بلا کلردار خودتان ان شلاء اهلل کله این وجهه اسلالمی 
جمهلوری اسلالمی را صلادر کنیلد بله خارج. وقتلی که شلما پهلوان های عزیز و شلما 
قهرمانلان در خلارج از کشلور رفتیلد و پیلروزی چشلمگیر به دسلت آوردیلد و دیدند 
ملردم کله شلما وضلع روحی تان هلم یک وضلع خاصی اسلت، بلا دیگران فلرق دارد، 
اعمالتلان هلم بلا دیگلران فلرق دارد، این موجلب این می شلود که این همله بوق هایی 
کله بلر ضلّد اسلالم و مسللمین و بلر ضلّد ملّلت ملا هسلت اینهلا خنثی بشلود. شلما 
می دانیلد کله اآلن همله کوشلش های قدرت هلای بلزرگ ایلن اسلت کله ایلران را 
منلزوی کننلد بکللی و اصلاًل از نقشله دنیا سلاقطش کننلد و آنهلا نمی داننلد که خدا 
را نمی شلود منلزوی کلرد، اسلالم را نمی شلود منلزوی کلرد و ایلن جوان های اسلالم 
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کله بحملداهلل در صحنله حاضرنلد و بلرای اسلالم کوشلش می کننلد، بلرای پیلروزی 
اسلالم فلداکاری می کننلد اینها را نمی شلود منلزوی کرد و شلما جای خودتلان را در 
دنیلا ان شلاءاهلل بلاز می کنیلد و نلام ایلران و نام اسلالم را همه جلا مشلهور می کنید و 
بیلرق اسلالم را سلرافراز می کنیلد و ملّلت مسللمان را مفتخلر می کنیلد.« )هملان، ج 

)422 ،15
املام راحلل در ایلن بیانات بر روی رفتار و کردار ورزشلکار و وضلع روح خاص آنان 
اشلاره می فرماینلد تلا ثملره کار آنلان بیرق اسلالم را سلرافراز کند، بی شلک توّجه به 
مسلجد بلرای تأثیلر گذاری معنلوی بر روی رفتلار و کردار ورزشلکار نوجلوان و جوان 
غیلر قابلل انلکار اسلت و ملا تبعلات دوری رفتلار و کلردار ورزشلکاران از معنویلات را 
در مجاملع بیلن الملللی دیده ایلم تلا آنجلا کله متاسلفانه علّده ای قلیل از ورزشلکاران 
مللی کله ایلن روحیله الهلی در آنلان متبللور نبلوده اسلت حّتلی بله دشلمنان ایران 
اسلالمی نیلز پناهنلده شلده اند، در آسلیب شناسلی ایلن حرکلت غیلر ورزشلی و غیر 
الهلی آنلان بایسلتی گفلت کله این هملان گسسلت بیلن ورزش و رفتار و کلردار الهی 
اسلت و چله مکانلی بهتر از مسلجد بلرای پیوند بیلن ایلن دو در اختیار ما می باشلد؟! 
مسلجد بله عنلوان بزرگترین مؤسسله فرهنگلی که خدای متعلال به ملا عنایت نموده 
بلا چنلد ده هزار شلعبه در سراسلر کشلور بیشلترین کارکلرد را در پیوند بیلن روحیه 
ورزشلی و رفتلار و کلردار الهلی می توانلد دارا باشلد، و بتوانلد یک ورزشلکار جلوان را 
بله عنلوان نمونله اخالقلی و معنوی معرفلی نماید، امام راحلل در این بلاره می فرماید: 
»شلما نمونله باشلید در کشلورهای دیگلر کله شلماها از جمهوری اسلالمی هسلتید. 
ملا املروز احتیلاج بله ایلن داریلم کله اسلالم را در هلر جلا تقویلت کنیلم و در هر جا 
پیلاده کنیلم و از مملکلت خودملان اسلالم را بله جاهلای دیگلر بله آن معنایی که در 
مملکلت اآلن حاصلل شلده اسلت صلادر کنیلم و یکلی از وجه صلدورش همین شلما 
جوان هلا هسلتید کله در سلایر کشلورها می رویلد و جمعّیت هلای زیادی به تماشلای 
شلما می آینلد، بله تماشلای قدرت هلای شلما می آینلد. بایلد طلوری بکنیلد کله این 
جمعیت هلای زیلاد را دعلوت کنیلد عملاًل بله اسلالم. در اعمالتلان، در رفتارتلان، در 
کردارتان طوری باشلید که نمونه باشلد برای جمهوری اسلالمی و جمهوری اسلالمی 
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بلا شلما بله جاهلای دیگر هم ان شلاء اهلل بلرود.« )هملان، ج 16، 81( »ملن امیدوارم 
کله در پنلاه اسلالم همه قدرت هلا، همه قّوه هلا قدرتمندتر بشلوند، قّوت دارتر بشلوند 
و شلماها ان شلاءاهلل بلرای مملکت آبرومندی تهیله کنید و مملکت ملا را معروف کنید 
در همله جلا، چنان کله در ایلن نهضت بحملداهلل همه جا معروف شلد و همه با چشلم 
احتلرام بله ایلن ملّلت نلگاه می کننلد و عمده این اسلت کله از ایلن به بعد هلم ما این 
احتلرام را حفلظ بکنیلم، بله اینکله همله با اخالق اسلالمی و با آداب اسلالمی باشلیم 
تلا ان شلاءاهلل ایلن قلدرت و ایلن قلّوه در جای خلودش خرج بشلود و نهضت اسلالمی 

ملا بله ثمر برسلد.« )هملان، ج 8، 250(
املام راحلل بله ورزشلکار متعهلد توصیله می کنلد کله هملواره در صحنله انقلالب و 
پاسلداری از ارزش هلای آن باشلد: »هملان طلوری کله در ورزشلکاری داریلد قلدم بر 
می داریلد، بلرای ملّتتلان هلم قلدم برداریلد و ایلن هلم بلرای ملت اسلت، لکلن امروز 
احتیاجلات زیلادی ملّلت دارد، پشلت جبهله، در خلود جبهه و شلما بلازوان قدرتمند 
ایلن جامعله هسلتید... و ایلران هم که هسلتید بله خدمت ایلن جامعه باشلید. جامعه 
ملا احتیلاج بله جوان هلا دارد و خدملت جوان هلا. اسلالم امروز احتیلاج دارد بله اینکه 
ایلن جوان هلا کله در اینجلا هسلتند و زورمنلد هسلتند، قدرتمنلد هسلتند و قلدرت 
روحلی هلم دارنلد، اینهلا همله کوشلش کننلد تلا این کشلور از شلّر مفسلدین نجات 
پیلدا کنلد. خداونلد همله شلما را موفلق و مؤیلد و منصلور کنلد و بلرای ما نگله دارد 
شلما را.« )هملان، ج 16، 81 ل 82( قطعلاً نوجلوان ورزشلکار ملا هیچ جایلی را بهتر از 
مسلاجد و کانون هلای انقلالب بلرای انقالبلی شلدن و انقالبلی مانلدن پیلدا نمی کند.

4-6.«ورزشکار«متعّهد«هوشیار
املام راحلل بارهلا ورزشلکاران را بله هوشلیاری در قبلال توطئه های دشلمنان فرا 
خواندنلد، مسلجد بله عنلوان کانلون اصللی بیلداری و هوشلیاری هلر محلله و شلهر 
چنانچله جوانلان پرشلور ورزشلکار را از دسیسله های دشلمنان آگاه سلازد در واقلع به 
کادرسلازی نیروهلای انقالبلی دسلت زده اسلت و از پایله نیروهلای ارزشلی را تربیلت 
نملوده کله در آینده بتواند از کیان مقّدسلات خویش با سلالح قوت و ایمان پاسلداری 
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نماینلد. املام راحلل در ایلن بلاره می فرمایند:
»در همله قشلرهایی کله یلک احتماللی می دادنلد کله شلاید یلک مقاومتلی در اینها 
باشلد، بله یلک وضعلی وارد می شلدند و یلا آنهلا را منحلرف می کردنلد و یا سلرکوب 
می کردنلد. قشلر شلما پهلوان هلا هلم مسلتثنا نبلود، قشلر ورزشلکارها هلم مسلتثنا 
نبودنلد از ایلن، بلرای اینکله اینهلا هلم یلک جمعّیلت متدیّلن بودنلد، عالقه منلد بله 
اسلالم بودنلد و قدرتمنلد اینهلا را هم به یک جوری سلرگرم می کردند، نمی توانسلتند 
از اسلالم منحرفشلان کننلد، گلوش نمی دادنلد بله حرفشلان در آن بلاب املا منحرف 
می کردنلد از مسلائل اصللی. یک بسلاطی درسلت می کردند که سلرگرم بشلوند به آن 

بسلاط و از مسلائل اساسلی مملکلت غفلت بکننلد.« )هملان، ج 9، 78(
جلدا از تملام مسلائلی که بیان گردید حضرت امام همیشله نسلبت به ورزشلکاران 
ابلراز عالقله می کردنلد و ایشلان را دعلا می فرمودنلد: »ملن وقتلی کله شلما جوان هلا 
را می بینلم، ماشلاءاهلل جوان هلای برومنلد و پهللوان، خیللی خوشلم می آیلد و افتخلار 
می کنلم بله اینکله ایلن جوان هلا عالوه بلر برومنلدی بدنلی توّجه بله دیانت و اسلالم 

دارند.« )هملان، ج 7، 541.(

5.«نبایدها«در«ورزش«مساجد
بلا توّجله بله اینکله ملا در این مقاله بلا دالیل مختللف قرآنلی و روایی در صلدد پیوند 
بیلن مسلجد و تربیلت بدنلی نوجوان و جلوان بودیم نبایلد از نظر دور داشلت که قطعاً 
بعضلی از ملوارد نبایلد در ایلن راسلتا اتفلاق بیفتد زیرا که مسلجد، مکانی اسلت برای 
تمرین و ممارسلت خلق و خوی و رفتار و کردار پسلندیده ی انسلانی و محل مناسلبی 
اسلت بلرای پیلاده کردن و عملی سلاختن ارزش های واالی اخالقی و رفتلاری در ابعاد 
گوناگلون زندگانلی و سلّکوی پلرواز اسلت بله ملکلوت،  برای فراهم شلدن عبلادت در 
مسلجد، بله شلرایط و عواملل فراوانی نیاز هسلت که ملکان عبادت، یکی از آنهاسلت. 

5-1.«عدم«هتک«قداست«مسجد
حلال بلا توّجله بله اینکله الزم اسلت کله پیوندی بیلن تربیلت بدنلی و تربیلت دینی 
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)مسلجد( صلورت گیلرد آیا جایز اسلت کله این ورزش در فضای مسلجد انجام شلود؟ 
پاسلخ مراجلع بزرگلوار بدین صورت اسلت که: خیر چلون این کار باعلث وهن و هتک 
حرملت مسلجد اسلت، جایلز نمی باشلد. در ایلن بلاره حضرت آیلت اهلل خامنله ای مد 
ظلله العاللی می فرماینلد: »مسلجد جای ورزش و تمرین ورزشلی نیسلت و از کارهایی 
کله بلا شلأن و منزللت مسلجد منافلات داشلته و بلا جهلت وقلف مخالفلت دارد،  باید 
پرهیلز شلود.« )وب سلایت معظلم له( حضلرت آیت اهلل ملکارم شلیرازی نیز بیان 
می دارنلد: ورزش بلرای هملگان، مخصوصلاً برای جوانلان و نوجوانان امر الزمی اسلت؛ 
ولی مناسلب مسلاجد و حسلینّیه ها نیسلت. الزم است مکان مناسلب دیگری برای آن 
در نظلر گرفتله شلود. حضلرات آیات سیسلتانی و صافی بله ترتیب بیلان می دارند 
کله: مناسلب مسلجد نیسلت. و انجلام ایلن امور در مسلجد جایز نیسلت. )وب سلایت 
معظلم لله( بنابرایلن نبایلد ورزش در محیط مسلجد انجام شلود و بایسلتی در محیط 

کنلاری یلا پیرامونی آن انجام شلود. 

5-2.«مانع«ذکر«اهلل«نشدن
فّعالیلت بدنلی ورزشلکار نوجوان و جلوان نباید در حیلن نماز جماعت ادامله پیدا کند 
و بایلد مربلی در سلاعاتی قبلل از نملاز کالس را تعطیلل و از ورزشلکار بخواهد خود را 
بلرای اقامله نملاز محیلا کننلد، زیرا در غیلر این صورت ایلن امر خود مانعلی جّدی در 
راسلتای تحقلق وحلدت بین تربیت بدنلی و دینی نوجلوان و جوان به حسلاب می آید 
و مصلداق جلوگیلری از یلاد خداسلت و بنابراین مسلجد بایلد از هرچه کله جلوی یاد 
خلدا را می گیلرد پیراسلته باشلد قلرآن کریلم در ایلن بلاره می فرمایلد: »َوَملْن أَْظلَلُم 
َنلَع َمَسلاِجَد اهللِ أَن یُْذَکلَر فِیَها اْسلُمُه َوَسلَعی فِی َخَرابَِها أُْولَللِئَک َملا َکاَن لَُهْم  لن مَّ ِممَّ
نَْیلا ِخلْزٌی َولَُهلْم فِلی اآلِخلَرِه َعلَذاٌب َعِظیٌم « و  أَن یَْدُخُلوَهلا إاِلَّ َخآئِِفیلنَ لُهلْم فِلی الدُّ
کیسلت سلتمکارتر از کسلانی کله از ذکلر نام خدا در مسلاجد او جلوگیلری می کنند؟ 
اینلان برایشلان روا نیسلت کله در آنهلا درآیند جلز در حال تلرس؛ برای آنلان در دنیا 
ذلّتلی در آخلرت عذابلی بزرگ خواهلد بود.)بقره/114( زیلرا ادامه فّعالیت ورزشلی در 

حیلن نملاز از مصادیق مسللّم باز داشلتن از یاد خداسلت. 
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5-3.«عدم«پخش«موسیقی«در«مسجد
در تعلدادی از باشلگاه های ورزشلی بلرای تهییج بیشلتر جلوان و نوجوان از موسلیقی 
اسلتفاده می شلود کله تأثیلر هلم دارد املا ایلن تحریلک بیرونلی بلوده و خودجوش و 
متأثلر از روحیلات درونلی نیسلت؛ ضملن آنکه مضلرات روحی نیلز در پلی دارد؛ مثل 
علادت به موسلیقی و در صورت نشلنیدن موسلیقی دلخلواه بوجود آملدن حالت یأس 
در ورزشلکار، کله ایلن املر در جلای خلود قابلل بحلث و بررسلی اسلت، املا در مورد 
مسلجد اصلوالً روح مسلجد کله فضای روحانی و قدسلی اسلت با موسلیقی برگرفته از 
فضلای ملادی و زمینلی همخوانلی نلدارد، و پخش موسلیقی نیلز به مصلداق آیه فوق 
الذکلر در مسلجد جایز نیسلت و خود غفللت از یاد خدا را در پلی دارد، البته جایگزین 
آن بلرای ایجلاد تهییلج می توانلد جمالت حماسلی همراه با شلور ورزشلکار نوجوان و 
جلوان ملا باشلد، در برخلی ورزش هلای رزمی بومی شلده خودملان بیان اسلامی ائمه 
اطهلار، فرسلتادن صللوات، بیلان سلرودهای متواللی و هماهنلگ ورزشلکاران و.. 

جایگزیلن خوبی اسلت. 
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نتیجه«گیری««
ملا در ایلن نوشلته درصلدد اثبلات ایلن مطللب بودیم کله پیوند بیلن تربیلت بدنی و 
تربیلت دینلی در مسلجد بلا حفلظ حلدود و شلرایط مسلجد املکان پذیر اسلت، این 
املر نله تنهلا منافاتلی با قداسلت مسلجد ندارد بلکله اگلر در محیط پیرامونی مسلجد 
باشلد برکاتلی چون پیوند بین روح و جسلم ورزشلکار نوجوان و جلوان، تقویت روحیه 
سلحشلوری، تقویلت روحیله دشلمن سلتیزی را نیز در پلی دارد، اما در ایلن بین باید 
توّجله شلود کله ورزش کله خلود هلدف نیسلت و ابلزاری فرهنگی بلرای رسلیدن به 
مقاصلد عالیله اسلت، مانلع از ذکر خدا نشلود و خود در مسلیر دوری نوجلوان و جوان 

از یلاد الهی قلرار نگیرد. 
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بازی«کودکان«در«مسجد
فرشته«روح«افزا1

چکیده
در بررسلی موضوع فوق دو محور اساسلی وجود دارد، مسلجد و بازی کودك. مسلجد 
سلتون جامعله اسلالمی بلوده و بایلد در تلداوم نقلش آن بلرای آینلده تدبیلر شلود. 
کلودك هلم آینلده جامعله و حیلات آتی جامعله را رقم خواهلد زد. پس بدیهی اسلت 
کله بایلد رابطله منطقلی و همه جانبله و قوی بین این دو شلالوده مهلم جامعه تعریف 
و برقلرار شلود. در ایلن مقالله ابتدا بله نقش آفرینی هر یلک از این شلالوده ها پرداخته 
و سلپس بله رابطله ای کله املروزه می   تلوان بیلن ایلن دو، به شلکل جلّذاب به وجلود 
آورد می پردازیلم. در بخلش انتهایلی فوایلد ایلن ارتبلاط بلرای کلودك اشلاره خواهد 
شلد و کملک بله اعتلالی فرهنلگ و آگاهلی بخشلی والدین در ایلن زمینه و نیلز ارائه 

راهکارهلا و وظایلف اصللی والدیلن، پژوهشلگران و نهادهای فرهنگی اسلت. 

واژگان«کلیدی:
 ورزش، کودك و نوجوان، مسجد.

1  . دکتری الکترونیک از دانشگاه منچستر انگلیس

Email:azfaguor-f@yahoo.co.uk
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مقدمه««
انسلان به ناچلار در نشلئه دنیلا درون دو فضلا زندگلی می کنلد. یکی فضلای فیزیکی و 
دیگلری فضلای ارزشلی، فکلری و معنلوی. فضلای فیزیکی کله انسلان ها در آن به دنیا 
می آینلد و تربیلت می شلوند خارج از اختیار ایشلان اسلت. فضای ارزشلی و فکری هم 
کله در آن رشلد می کننلد، معملوالً از کودکلی بلر آنها تحمیلل می شلود. از طرفی هم 
سلاختار شلناختی و دسلتگاه ادراکلی انسلان به گونله ای اسلت کله به دنبال شلناخت 
و انتخلاب یلک الگلو بلرای خویش اسلت. یلک گوهلر ّدراکه نیلز در وجود انسلان کار 
گذاشلته شلده اسلت کله طهلارت و خباثلت را تلا حلدودی درك می کند. بلرای زنده 
نگله داشلتن آن گوهلر الزم اسلت کله ارتبلاط انسلان بلا محیط هلای معنوی و سلالم 
بطلور دائلم حفلظ شلود، و ایلن ارتبلاط دائملی شلکل نمی گیرد مگلر اینکله از دوران 
کودکلی بلرای انسلان ملکله شلود. کلودکان در ایلن دوره حقوقلی بلر گلردن والدین 
خلود دارنلد کله می   بایسلت به آنهلا بپردازند و اگلر آن حقوق را مراعلات نکنند و ترك 

تکلیلف کننلد بایلد در آخلرت پاسلخگوی رفتار خود باشلند. 
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الف«(«تعریف«کودکی«و«اهمّیت«بازی««
کودکلی یکلی از مراحلل رشلد انسلانی اسلت کله از آغلاز تولّلد شلروع می   شلود و تلا 
نوجوانلی و جوانلی ادامله می   یابلد. ایلن مرحلله از دو مرحلله دیگلر رشلد وی بسلیار 
مهم تلر و اساسلی تر سلت. از ایلن رو آموزه هایش نیاز بله توّجه و اهتملام خاصی دارد؛ 
آینلده هلر شلخصی بله دوران کودکلی او بسلتگی زیلادی دارد. دغدغله اصلی اسلالم 

تربیلت انسلان ها و ارائله جهلان بینلی اسلالمی به اوسلت. 
دوران  کودکلی  بقلدری  حسلاس  اسلت  کله  اگلر از فرصلت  آن  اسلتفاده  نشلده و طفل  
سلاخته  و پرداختله  نشلود، املکان  بازسلازی  او هیچلگاه  چلون  اول  نخواهلد بلود، و 
دربسلیاری  از ملوارد، دوباره سلازی  او، املری  قریلب  بله  محال  اسلت . در حلدود 3 تا 6 
سلالگی ، رشلد کلودك  بسلیار سلریع  اسلت ، و در همیلن  دوره بحرانی  رشلد اسلت  که  
می  تلوان  بله  پلرورش  شلخصیت  او هّملت  گماشلت ، علادات  نیکلو و ضلروری  را در او 
ایجلاد کلرد، و او را بله  رعایت  اصول  و مقلررات  زندگی  فردی  و اجتماعلی  وادار نمود.« 

)قائمی  امیلری، 1350(
ملا می توانیلم از طریلق تلدارك زمینه مناسلب برای بازی، بله کودك، چیلزی را بدهیم 
کله او را قلادر می  سلازد تلا باللغ شلود. بلا شلجاعت و اعتملاد به نفس بلا زندگلی رو به 
رو شلده و احسلاس کفایلت را در خلود بلرای مشلارکت در نظم اجتماعی رشلد دهد. با 
فراهلم نملودن زمینله مطللوب به او کملک کنیم تا از خلود تصویری را کله هماهنگ با 
انتظلارات و مسلئولیت های یک نظام اجتماعی آزاد باشلد، بسلازد. نظمی کله در آن هر 
عضلو بایلد یلاد بگیلرد که بلار آزادی را تحملل کند و به عنوان یک شلخصیت مسلتقل 

در دنیایلی بلا ارزش هلای مشلترك و هدف دار زندگلی کند. )بلازی درمانی، 45(
یکلی از منابلع بسلیار مهلم در مسلیر و عاملل بنیلادی در رشلد و تکویلن شلخصیت 
کلودکان، »بلازی« اسلت. کلودکان بله کملک بلازی و اسلباب بازی بلا دنیلای اطراف 
خویلش آشلنا می  شلوند، تلا جایی که عشلق و آرزوی کلودك، در بازی و اسلباب بازی 
خالصله می  شلود و جهلان بلدون ایلن دو، بلرای آنلان زندانی بیلش نیسلت. بنابراین، 
»بلازی« و »اسلباب بلازی« سلرمایه آنهاسلت. مدیریت صحیلح این سلرمایه به عهده 

والدیلن می باشلد. 
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1.«کودک«و«بازی«او«از«دیدگاه«قرآن«کریم
َّا َخلَْقناُکْم  در آیله 5 سلوره حلج داریم: »یا أَیَُّها النَّلاُس إِْن ُکْنُتْم فی  َریْلٍب ِمَن الَْبْعلِث َفإِن
ِملْن تُلراٍب ثُلمَّ ِملْن نُْطَفٍه ثُلمَّ ِمْن َعلََقٍه ثُلمَّ ِمْن ُمْضَغلٍه ُمَخلََّقٍه َو َغْیلِر ُمَخلََّقلٍه لُِنَبیَِّن لَُکْم 
ُکْم َو  ی ثُلمَّ نُْخِرُجُکْم ِطْفاًل ثُلمَّ لَِتْبُلُغوا أَُشلدَّ َو نُِقلرُّ فِلی األْْرحلاِم ملا نَشلاُء إِلی  أََجٍل ُمَسلمًّ
ِمْنُکلْم َملْن یَُتَوفَّلی َو ِمْنُکلْم َمْن یُلَردُّ إِللی  أَْرَذِل الُْعُملِر لَِکْیال یَْعلََم ِملْن بَْعِد ِعلٍْم َشلْیئاً َو 
ْت َو َربَلْت َو أَنَْبَتْت ِملْن ُکلِّ َزْوٍج بَهیٍج«  تَلَری األْْرَض هاِملَدًه َفلإِذا أَنَْزلْنلا َعلَْیَها الْملاَء اْهَتزَّ
دوران کودکلی را مقدمله ای بلرای رشلد و بللوغ وی معرفلی می   کند و در آیه 20 سلوره 
نْیا لَِعٌب َو لَْهٌو َو زیَنلٌه َو تَفاُخٌر بَْیَنُکْم َو تَکاثُلٌر فِی األْْمواِل  ََّملا الَْحیلاُه الدُّ حدیلد: »اْعلَُملوا أَن
ا ثُمَّ یَُکلوُن ُحطاماً َو  لاَر نَباتُلُه ثُلمَّ یَهیُج َفَتلراُه ُمْصَفلرًّ َو األْْوالِد َکَمَثللِ َغْیلثٍ أَْعَجلبَ الُْکفَّ
نْیا إاِلَّ َمتلاُع الُْغُرورِ«  ِ َو ِرْضواٌن َو َما الَْحیلاُه الدُّ فِلی اآْلِخلَرهِ َعلذاٌب َشلدیٌد َو َمْغِفَرٌه ِملَن اهللَّ
چنلان کله دیدیم بر اسلاس آیه 20 سلوره حدید، خداوند، نخسلتین دوره رشلد انسلان 
را بلا بلازی هملراه کلرده اسلت. در روایاتلی کله از اماملان معصلوم وارد شلده نیلز 
سلفارش بسلیاری اسلت کله کلودکان را تا هفلت سلالگی آزاد بگذاریلد تا بلازی کنند. 
املام صلادق فرموده انلد: بگلذار فرزنلدت تلا هفت سلال به بلازی بپلردازد، در هفت 
سلال دوم به او ادب بیاموز و در هفت سلال سلوم مراقب او باش. )وسلایل الشیعه، ج15، 
193( عالمله طباطبایلی بلا اشلاره بله ویژگی هلای پنج گانله ای کله در ایلن آیله مطرح 
شلده، آن را مطابلق مراحلل سلّن انسلان از کودکلی تا پیلری می   داند. )المیلزان، ج 19، 
164( بلر اسلاس این تفسلیر، دوران کودکی دوران بازی اسلت و ایلن بازی های کودکانه 

نقش اساسلی در فرآیند رشلد کلودك دارد. 
در داسلتان حضلرت یوسلف بله ایلن معنا می   تلوان پی برد کله بلازی و تفریح یک 
ضلرورت فطلری اسلت، و پیامبلران الهلی بلا ایلن ضلرورت فطلری هیلچ گاه مخالفت 
نمی کردنلد. از ایلن رو بلرادران حضلرت یوسلف وقتلی می   خواسلتند او را از پلدر 
جلدا کننلد، موضوعلی را مطلرح کردنلد کله پدرشلان بلا توّجه بله پیامبلری و بینش 
 الهلی نتوانلد با خواسلته آنها مخالفلت کند. آنلان در توجیه بردن حضرت یوسلف
بله صحلرا این گونله گفتنلد: ای پدر فردا یوسلف را با ما به صحرا بفرسلت تلا در چمن 
و مراتلع بگلردد و بلازی کند. )یوسلف/12( حضرت یعقلوب نیز با این درخواسلت 
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مخالفلت نکلرد و نفرملود که یوسلف نباید به بازی مشلغول شلود. 
از آن جایلی کله دوره کودکلی دوران ضعلف و سسلتی اسلت، )حلج/5 و روم/54 و 
غافلر/67( تأکیلد بیشلتری بلر حقلوق کلودکان شلده اسلت؛ زیرا آنهلا در ایلن دوران 
نمی تواننلد از حقلوق خویلش دفلاع کنند و خواهان اجلرای عدالت و عملل به تکالیف 
از سلوی والدیلن خلود گردنلد. در اینجاسلت کله خداونلد خلود کفالت کلودکان را به 
عهلده گرفتله و از والدیلن خواسلته تلا به حقوق کلودکان پایبنلد باشلند و از هر گونه 
ضلرر و زیلان بله آنلان خلودداری کننلد. بلازی را می تلوان یک حلق برای کلودك در 
نظلر گرفلت. ایلن حلق بایلد در یک محیط سلالم شلکل گیلرد. همچنیلن از نیازهای 
طبیعلی کلودکان، بلازی و گردش اسلت. )یوسلف/12 و حدیلد/20 و المیلزان، ج19، 
164( بنابرایلن فراهلم آوردن اسلباب بلازی و شلرایط مناسلب بلرای بلازی و گلردش 

کلودکان از حقلوق کلودکان و وظیفله والدیلن، مؤمنلان و دولت اسلالمی اسلت. 
رشلد  بله  بتواننلد  تلا  کامللی هسلتند  و  درسلت  آموزش هلای  نیازمنلد  کلودکان، 
عقالنلی دسلت یابنلد. از ایلن رو در آیله 6 سلوره نسلاء از مؤمنان خواسلته شلده تا با 
آزمون هلای گوناگلون شلرایط رشلد و بالندگلی کلودکان را در حوزه هلای گوناگون از 
جملله اقتصلادی فراهلم آورنلد. آزمون هایلی کله از سلوی بزرگ ترها انجلام می   گیرد، 
می   بایسلت در راسلتای رشلد و بالندگلی کلودکان باشلد؛ چنانکله بازی هلای کودکان 
نیلز بلا ایلن هلدف ملورد توّجه قلرار گیرد و از هلر آن چه کله موجب ناتوانی جسلمی 

و روحلی و روانلی کلودك می   شلود جلوگیلری بله عملل آید. 

2.«بازی«کودک«از«نظر«روایی
حضلرت محملد بلا جمعلی از یلاران از محلی عبلور می   کردنلد، کلودکان را در حال 
 خاك بلازی دیدنلد برخلی از یاران خواسلتند آنلان را از بازی کردن باز دارنلد. پیامبر
فرمودنلد: بگذاریلد بلازی کنند که خلاك محل پرورش کودکان اسلت. )مجملع الزوائد، 
ج8، 159( املام موسلی بن جعفر می   فرمایند: شایسلته اسلت که کلودك به هنگام 
خردسلالی بازیگلوش باشلد تلا در بزرگسلالی صبلور و شلکیبا گلردد. )مبانلی تعلیلم و 
تربیلت اسلالمی، 153( پیامبر نیز می   فرمایند: شلیطنت و لجاجت کودك به هنگام 
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خردسلالی، نشلانه زیلادی عقل او در بزرگسلالی اسلت. )نهلج الفصاحه، شلماره 1940، 
420( نمونله ای از بازی هلای بلدون ابلزار و بلر پایله فکر که در سلیره ائمه گزارش شلده 
اسلت و می توانلد الگلوی بازی در دوران امروز نیز باشلد در زیر آدرس داده شلده اسلت. 
در ملورد املام باقلر  نیز آمده اسلت که به فرزنلدش امام صادق اجلازه می داد 
تلا بلا کلودکان تفریلح و بلازی کند. املام صلادق در کودکلی افزون بر شلرکت در 
بازی هایلی کله بلا دویلدن و جهیلدن هملراه بلود بله بازی هلای فکلری با دوسلتانش 
مشلغول می   شلد. بلرای نمونله در یکلی از بازی هلا، املام جعفر صادق می نشسلت 
و اسلتاد می  شلد و کلودکان دیگلر شلاگرد او می  شلدند. او نلام میوه ای را می خواسلت 
کله بلرای نمونله بلر درخلت یا زمیلن می رویلد، رنلگ آن قرمز اسلت و طعم شلیرین 
یلا تلرش دارد و فصلل آن همیلن فصلل اسلت. هلر کلس نلام او را می گفت، او اسلتاد 
می شلد و گلروه را رهبلری می کلرد. گاهلی بعضلی از کلودکان از روی شلوخی نلام 
میلوه هلا را علوض می کردنلد و پاسلخ اشلتباه می  دادنلد. حضلرت بله دلیلل صداقت 
نداشلتن بعضلی از هم بازی هایلش، بلازی را تلرك می گفلت، وللی بلا خواهلش باقلی 
دوسلتانش کله می  گفتنلد بلازی بلدون او رنگی نلدارد، دوباره بله بازی باز می گشلت. 
در بلازی دیگلر حضلرت، بلاز هم یک اسلتاد و چند شلاگرد بود. اسلتاد کلمله ای مانند 
»الشلراعیه« و کلملات هلم وزن آن ماننلد »الصفائیله«، »الدعیله« را می گفت، اگر چه 
بلی معنلا باشلد، در حالی که شلاگرد ملدام باید همان کلمه نخسلت را تکلرار می کرد. 
بلا رخ دادن اشلتباه، شلاگرد از بلازی خلارج می  شلد و دیگلری جلای او را می  گرفت. 

3.«بازی«کودک«از«نظر«روانشناسان
بله واسلطه اهّمیلت بلازی در زندگی انسلان ها بله ویژه کلودکان، روان شناسلان از دیر 
بلاز آن را ملورد توّجله قلرار داده انلد، دانشلمندان بله طلور ریشله ای به مطالعله بازی 
کلودکان و نقلش آن  در رشلد ذهنلی و فکلری و زندگلی اجتماعلی پرداخته انلد. در 
روان شناسلی رشلد و شلخصیت کلودك، بخشلی از مباحلث بله موضلوع نقلش بلازی 
در فرآینلد رشلد اختصلاص یافتله اسلت. چگونگلی برخلورد بلا بلازی، انتخلاب بازی، 
اهّمیلت بلازی و ماننلد آن، همگلی نشلان از چگونگلی نگلرش کودك بله محیط خود 
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و راهنمایلی بلرای وابسلتگی و ارتبلاط بلا محیطلش دارد. بازی هلا بله انلواع مختللف 
جسلمی، تقلیلدی، نمایشلی، نملادی، تخیلی و آموزشلی دسلته بندی شلده اند که هر 
یلک از انلواع آنهلا در رشلد جسلمی، اجتماعلی، شلخصیتی، عاطفلی کلودکان نقلش 
مؤثلری دارنلد. بلازی عالوه بر رشلد عضالت و سلسلله اعصاب و پرورش حلواس، تأثیر 

بسلیاری در رشلد ذهنلی مهارت هلای فکلری و یادگیلری کلودکان دارد. 
یکی از فرضیه های روان شناسلی این اسلت که بازی، رشلد هوشلی را تسلریع می   کند. 
در تأییلد ایلن فرضیله نتایلج پژوهش هلا نشلان می   دهلد کودکانلی کله فاقلد هرگونه 
اسلباب بلازی می   باشلند و یلا امکانلات اندکلی بلرای بلازی دارنلد، از لحاظ شلناختی 
از همسلاالن خلود عقب تلر هسلتند. آدللر از روان شناسلان مشلهور معتقد اسلت بازی 
فرآینلدی اسلت که آماده سلازی کلودك را برای آینده مشلخص می   کند. ویگوتسلکی 
می  گویلد: بازی هلا بله رشلد ذهنلی و فکری، عاطفلی، احساسلی و اجتماعلی کودکان 
کملک می   کننلد و در واقلع بازی هلا ابلزار کنتلرل و تنظیلم رفتار کودك هسلتند. ژان 
پیلاژه بله طبقه بنلدی بازی هلای کلودکان دسلت زده و آن را بله سله دسلته تقسلیم 
نملوده اسلت: 1. بازی هلای تمرینلی 2. بازی هلای نمادیلن 3. بازی هلای بلا قاعلده. 
ویلیلام اسلترن می   نویسلد: بلازی یلک غریلزه بلرای رشلد و نملو اسلتعدادها بلوده و 
یلا تمریلن مقدماتلی بلرای اعمال آتلی می   باشلد. )روانشناسلی کلودك، 331( آنتوان 
سلمیر نوویلچ ماکارنکلو مربّلی شلوروی می   گوید: کلودك در هلر بازی هر طور باشلد، 
وقتلی کله بلزرگ شلد، در کارها هلم همان گونه خواهد شلد زیلرا در هر بلازی خوب، 
قبلل از هلر چیز کوشلش کار و کوشلش فکر وجلود دارد. بازی خوب شلبیه کار خوب 
اسلت. در بلازی احساسلات و آرزوهلای کلودك ظاهر می   شلوند. به کودکانلی که بازی 
می   کننلد بنگریلد، ببینیلد چگونله در نقشلی که بلرای خود انتخلاب کرده انلد، واقعی 
هسلتند. احساسلات کلودکان در بلازی، احساسلات واقعلی و اصیل اسلت و بزرگ ترها 

نبایلد هیلچ وقلت بله آنها بلی اعتنا باشلند. )روان شناسلی تجربی کلودك، 130(

4.«بازی«کودک«از«نظر«اندیشمندان«شرقی
ابلن سلینا سللب آزادی و جلوگیری از جنلب و جوش و بازی کلودکان را زمینه ای 
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بلرای افسلردگی آنهلا می   دانلد و نتیجه ایلن افسلردگی های بی موقع و زودرس سلبب 
می   شلود رغبت هلای کلودکان از بیلن بلرود، و آنهلا بیملار شلوند. خواجله نصیرالدین 
طوسلی ورزش و بلازی را وسلیله ای بلرای رفلع خسلتگی از فّعالیت هلای جلّدی 
می   دانلد، او شلرط بلازی را آزادی عملل اطفلال می   دانلد و ممانعلت از بازی هلای 
غم انگیلز را وظیفله والدیلن می شلمارد؛ بله این معنلا که اولیلاء نبایلد بگذارند کودك 
بله بازی هلای غلم انگیلز بپلردازد. از نظر خواجله نصیر بازی وسلیله ای بلرای بروز 
توانایی هلای کلودك، برانگیختلن شلور و نشلاط در کودك و وسلیله ای برای رسلیدن 
کلودك بله سلالمت جسلم و روح اسلت. محملد غزاللی می  گویلد: بلازی اختصاص به 
دوره کودکلی نلدارد، بلکله در دوره نوجوانی نیلز پس از مطالعه کتلاب، باید بازی کند 

تلا خسلتگی ناشلی از مطالعله از تن او جلدا گردد. 

5.«دیدگاه«پرورشی«در«مورد«بازی«کودک
 از نظلر پرورشلی نیلز اثلر و ارتبلاط بلازی بلا حلال و وضلع جسلمانی کودك بله خوبی 
ثابلت شلده و ذکلر شلده که در انجلام بازی هلای مختلف چگونه جسلم کلودك ورزیده 
شلده و رشلد می   کنلد. بنابرایلن نتیجله گرفتله می   شلود کله بیلن بلازی و آملوزش و 
پلرورش رابطله ای دقیلق وجلود دارد و می   توان گفلت این دو الزم و مللزوم یکدیگر بوده 
و موّفقیلت در املر آملوزش و پلرورش به معنای صحیح، مسلتلزم ارضلای کلیه تمایالت 
و نیازهلای جسلمانی و روانلی کودك در هنگام بلازی و فّعالیت های بدنی اوسلت. وقتی 
چنیلن ارتبلاط نزدیکلی بین بازی و آموزش و پرورش احسلاس می   شلود، بدیهی اسلت 
زمانلی می   توانیلم در املر آملوزش و پلرورش قدملی مثبلت برداریم کله واقعلاً کودکان 
را بشناسلیم و بله روحیلات و عواطلف و احساسلات آنهلا آگاه باشلیم. از اینجاسلت کله 
نقلش بلازی در فرآیند رشلد شلخصیتی کودك به خوبی آشلکار می   شلود. بلازی از نظر 
جسلمی سلبب هماهنگی عضلالت و اعضای بلدن می  شلود. کودکانی کله فرصت بازی 
داشلته اند، ُچسلت و چاالکنلد و بیشلتر بلرای رویارویلی بلا سلختی های زندگلی آماده 

می شلوند، بنابرایلن، در برابلر مشلکالت و نامالیملات صبلور و پایلدار خواهند بود. 
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ب(«تربیت«کودک««
پیامبلر اسلالم بله پدران و مادران گوشلزد می  کند که هرگاه در کلودکان خود فزون 
کنشلی و بله اصطالح شلیطنت و شللوغ بلازی مشلاهده کردنلد، مانع بلازی و تحرك و 
فّعالیلت آنهلا نشلوند؛ زیلرا ممکن اسلت همیلن شللوغ بازی هلا و جنلب و جوش ها که 
گاه موجلب به هم ریختگلی اسلباب و وسلایل، ناراحتلی و عصبانیت والدین می  شلود، به 
اخلالق فاضلله و رفتارهلای به هنجار آنان در بزرگسلالی بیانجامد. به اسلتناد روایت فوق 
هنگاملی کله هلم پلدر و هم ملادر و یا یکلی از آن دو بی حوصله باشلند و تحّمل شللوغ 
بازی کودکان را نداشلته باشلند، نباید آسلایش کودکان را از آنها سللب کرده و از بازی 
آنهلا جلوگیلری کننلد. در روایت دیگر از امام موسلی بن جعفر نقل شلده اسلت که 
فرملود: »یُسلتحُب عراملُه الغلالم فی صغره لیکلون حلیما فی کبلره. ثم قلال: ما ینبغی 
اال أن یکلون هکلذا« مرحلوم مجلسلی در ذیلل ایلن روایلت، »عرامله« را بله شلیطنت، 
بازیگوشلی و عالقله بیلش از حلد کلودك به بلازی معنا کلرده اسلت. بنابرایلن، معنای 
روایلت ایلن می  شلود که: شایسلته اسلت کلودك به هنلگام خردسلالی، بازیگلوش و پر 
جنلب و جلوش باشلد، تلا در بزرگسلالی صبور و شلکیبا و باهوش شلود. سلپس فرمود: 

البتله انتظلار نملی رود که کلودك غیر از این باشلد. 
اگلر کودکلی مطیلع و آرام و بله اصطلالح خلوش اخلالق باشلد، هنلگام بزرگسلالی، 
وابسلته، کلودن و کلم هلوش و ناشلکیبا خواهلد بلود. پس بازی، شلیطنت، شکسلتن 
و بله هلم ریختلن، حلّق طبیعلی کلودك و نشلانه هلوش و زیرکلی او در بزرگسلالی 
اسلت. والدیلن بایلد بله آثلار تربیتلی بلازی توّجله کننلد و بلا الهلام از سلیره عمللی 
معصومیلن کله بله فرزنلدان خود اجازه بلازی و تفریلح می  دادند، به کلودکان خود 

اجلازه دهنلد تلا بله تفریح و سلرگرمی مشلغول باشلند. 
خداونلد در آیاتلی از جملله آیات 5 و 8 سلوره نسلاء از مؤمنان خواسلته تلا برخوردی 
شایسلته و سلازنده در گفتلار و رفتار با کودکان داشلته باشلند. امام صلادق دوران 
کودکلی را دوران سلفاهت می  شلمارد کله بلا تربیت هلای مربیان بله وسلیله ابزارهای 
گوناگلون از جملله تغذیله و آملوزش و پلرورش، این سلفاهت به بلوغ و رشلد فکری و 
اقتصادی و جسلمی و جنسلی تبدیل می   شلود. )تفسلیر نورالثقلین، ج 2، 442، ح 50(
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کلودکان نیازمنلد تربیلت بله ویلژه از سلوی والدیلن خلود هسلتند. )اسلراء/ 23و24( 
خداونلد در آیله 58 سلوره نور پلدر و مادر را موّظف بله تربیت فرزنلدان و تعلیم آداب 
می   دانلد و از والدیلن می   خواهلد تلا همله تلالش خویلش را بله ایلن مبلذول دارند که 
ایلن املر بلا روش هلای بلازی قابلل تحقلق اسلت. آملوزش کلودکان بله آداب زندگی 
ایلن فرصلت را بله کلودکان می   دهد تلا در جامعله بتوانند بله مراعات حقلوق دیگران 
بپردازنلد و توانایلی تحّملل ایشلان بلاال بلرود. البتله در این میلان مادر نقش بسلزایی 
در تربیلت کلودك دارد، للذا خداونلد در آیه 4 سلوره طله و نیز آیات 10 تا 13 سلوره 
قصلص از مسلئله کفاللت ملادر برای تربیلت نیک کودك سلخن به میان ملی   آورد. هر 
کسلی می   کوشلد تلا بهتریلن کس را بلرای کفالت و سرپرسلتی کودك داشلته باشلد، 
در ایلن میلان ملادر بهتریلن گزینله در این باره اسلت. ملادران با حوصلله خاص خود 

به خوبلی می تواننلد ایلن وظیفله را انجلام دهند. 
رسلول خلدا خطلاب بله والدیلن می فرمایلد: »هفلت سلال فرزنلدت را بله بلازی 
فراخلوان.« پیامبلر اکلرم در فرصت هلای مناسلب بلا نوه هلای خود )امام حسلن و 
املام حسلین بلازی می  کلرد، و آنان را بله بازی با همسلاالن خود تشلویق می  کرد. 

1.«تربیت«کودک«در«سّنت«و«سیره«ی«اهل«بیت
روزی پیامبلر گراملی اسلالم از کنلار کودکانلی گذشلت که سلرگرم بلازی بودند. 
یکلی از اصحلاب، آنلان را از بازی منلع کرد. پیامبر اسلالم فرملود: »بگذارید بازی 
کننلد، خلاك چلراگاه کلودکان اسلت. « همچنیلن در جلای دیگلر می  فرمایلد: »دع 
ابنلک یلعلب سلبع سلنین« فرزند خلود را آزاد بگذار تا سلن هفت سلالگی بلازی کند 

و حّتلی در سلنین باالتلر هلم کلودکان را به بلازی توصیله می کرد. 
در روایلت اسلت کله مؤمنلان می   بایسلت بله ایلن چهلار وظیفله اصللی در خانلواده 
خلود توّجله داشلته باشلند: 1. بدعائهلم اللی طاعله اهلل؛ دعوت بله اطاعلت خداوند 2. 
و تعلیمهلم الفرائلض؛ آملوزش واجبلات 3. و نهیهلم علن القبائلح؛ نهلی از محرملات و 
زشلتی ها 4. و حثهلم علی افعال الخیر؛ و تشلویق به کارهای خیلر و نیک. )بحاراالنوار، 
ج 17، 68( بلا عنایلت بله روایلت فوق پر واضح اسلت که بسلتر این تربیت در مسلجد 
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بله نحلو احسلن فراهلم می  گردد. 
می تلوان از مسلجد و رهبلران دینلی بلر تربیت کلودك کمک گرفلت و اولیلا نیز خود 
تربیلت کلردن صحیلح را بیاموزند. رسلول خدا در ملورد تربیت از سلنین کودکی 
فرموده انلد: هرکلس فرزنلدش را از کودکلی تربیلت کند تلا او بتواند بگویلد الاله االاهلل، 

خداوندا ز او حسلاب نخواهد کشلید.
تربیلت دینلی کلودك در مسلجد به دلیلل تکلرار و تنوع محیطلی و گویشلی راحت تر 
اسلت. املام صلادق می   فرماینلد: هنگاملی کله کلودك بله سله سلالگی رسلید 
»الالله االاهلل« را بله او بیاموزیلد و او را رهلا کنیلد. )همیلن مقلدار کافی اسلت.( وقتی 
هفلت ملاه دیگلر گذشلت »محملد رسلول اهلل« را بله او آملوزش دهیلد و سلپس 
او را رهلا کنیلد تلا چهلار سلاله شلود. آن گاه صللوات فرسلتادن را بله او بیاموزید. در 
پنلج سلالگی بله او سلمت راسلت و چلپ را آملوزش دهیلد و قبلله را نشلان او داده و 
بگوییلد سلجده کنلد. آن گاه او را تا شلش سلالگی واگذاریلد. فقط پیلش روی او نماز 
بخوانیلد و رکلوع و سلجود را یلادش دهید تا هفت سلالش هم تمام شلود. وقتی هفت 
سلالگی را پشلت سلر گذاشلت، وضلو گرفتن را بله او تعلیم دهیلد و بله او بگویید نماز 
بخوانلد، تلا هنگاملی که نه سلاله شلد وضلو و نماز را به نیکلی آموخته باشلد. هنگامی 
کله آن دو را بله خوبلی یلاد گرفلت خلدا پلدر و ملادر او را بله خاطلر این آموزششلان 
خواهلد آمرزید. )وسلائل الشلیعه، ج15، 391( و نیلز می   فرماید: »علملوا صبیانکم من 
علمنلا ملا ینفعهلم اهلل به التغللب علیهم المرجئله برایهلا«؛ کودکانتان را بله دانش ما 
آملوزش دهیلد که برای آنان سلودمند اسلت تلا مرجئله ]و منحرفین[ بلا دیدگاه های 
خلود آنلان را گرفتلار دام خلود نسلازند. )الخصلال، ج2، 71( قواعد و اصلول و مقررات 
بازی هلا، کلودك را بلا روح قوانیلن و اصلول اخالقلی آشلنا می سلازد و او را آملاده 
می کنلد کله اصلول و مقلررات زندگلی اجتماعلی را درك کنلد و مسلائل انضباطلی و 
اخالقلی را درسلت و بله موقلع بله کار بنلدد. بسلیاری از اصلول ارزشلمند اخالقلی و 
اجتماعلی ماننلد تعلاون، همکاری، همدلی، مشلارکت و مانند آن را کلودکان به هنگام 
بلازی می آموزنلد. از ایلن رو، والدیلن و مربّیلان بایلد امکانلات الزم را بلرای بازی هلای 
مفیلد کلودکان فراهلم کننلد و به هیلچ رو کودکان را منلع نکنند و به ایلن اصل توّجه 
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داشلته باشلند کله ُشلغل کودك تلا هفت سلالگی بازی اسلت.

2.«نقش«مسجد«در«روح«و«روان«انسان
 انسلان املروزی علی رغلم پیشلرفت تکنوللوژی بسلیار خسلته از زندگلی و روزمرّ گی 
دنیاسلت و دچار نوعی آشلفتگی و عدم رضایت از تمام مراحل زندگی شلده اسلت. او 
نیازمنلد پناهلگاه امنلی برای بدسلت آوردن آرامش اسلت. جایگاهی کله بتواند به آن 
اطمینلان کنلد و تکیه گاهلش باشلد و در آن فضلا بله حقیقت سلکون روحلی - روانی 
دسلت پیلدا کنلد. مسلجد مأمن املن الهی و پناهگاه انسلان اسلت. »ادخلو ها بسلالم 
آمنیلن« )حجلر/46( ایلن قطعله از زمیلن که مسلجد نلام گرفته بیشلتر از هلر مکان 
دیگلری نظلر رحملت الهلی به آن اسلت. به همیلن دلیل نور خلدا را در ایلن مکان به 
وضلوح می تلوان دیلد. خانله ای بله دور از مظاهلر فریبنده دنیا و خسلته کننلده روح و 
روان، کله نلام خلدا در آن بلنلد اسلت. مسلجد به عنلوان پناهگاهلی امن برای انسلان 
اسلت، چله در شلرایط علادی و چه در شلرایط بحران زندگلی آدمی، می توانلد کانونی 

مهلم برای ایجلاد خودباوری و آرامش انسلان باشلد. 
 این حریم پر نور و لبریز از صفا، این وادی مهر و صمیمیت و سرشلار از معنویت و عشلق، 
دوسلت داشلتنی ترین جلای زمیلن نزد خداسلت. ایلن مکان محل اسلتجابت دعلا، رفت 
و آملد مالئکله، ارتبلاط بلا خلدا و محلل آموزش تعالیلم وحلی و محلی برای پاسلخ گویی 
نیازهلای روحلی و روانلی و معنلوی انسان هاسلت. حال اگلر در این فضای نورانی، شلاکله 
شلخصیت انسلان شلکل بگیلرد و رشلد پیلدا کنلد، پیوسلتگی دائملی روح آدمی بلا این 

فضلای پلاك می  توانلد در تمام مراحلل زندگی، سلعادت ابلدی را تضمین کند. 
 از مسلائل مهمی اسلت که راه شلقاوت و یا سلعادت انسلان را رقم می  زند، شکل گیری 
صحیلح شلخصیت انسلان می  باشلد و پلر واضلح اسلت که عملده شلخصیت آدمی در 
سلنین کودکلی شلکل می  گیلرد. رشلد صحیلح و مکتبلی، اعتماد بله نفلس، پایه های 
اعتقلاد دینلی، بله فعلّیلت رسلیدن اسلتعداد های نهفته در انسلان، علم آملوزی، ادب، 
تواضلع و...تملام ایلن مؤلّفه ها برای نهادینه شلدن شلخصیت انسلان عمدتلاً در دوران 

کودکلی شلکل می  گیرد. 
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3.«مسجد«کانون«ارتباط«عبد«و«معبود
همان طلور کله عواملل متعلّددی در ایجلاد روحیله خودباختگلی مؤثلر اسلت، عوامل 
دیگلری می   توانلد در ارتقلای روحیله خودبلاوری اثرگلذار باشلد کله از جملله آنهلا، 
»مسلجد« اسلت. بلا توّجله به جایلگاه مسلجد در زندگی فلردی و اجتماعلی مؤمنان، 
ایلن نکتله مبرهلن اسلت کله در سلخت ترین شلرایط و بحرانی تریلن حلاالت، انسلان 
مؤملن، بله خلدا و مسلجد پناهنلده می   شلود و در ایلن میعلادگاه عاشلقان، بلا معبود 
خلود خللوت می   کند. بلرای بهره منلدی مؤثر از معنویات شلخص نیلاز دارد هم مجهز 
بله اعتقلادات سلالم و کاملل باشلد و هلم در فضایلی معنوی قلرار بگیرد. مصلداق آیه 

مبارکله » و اذا رکبلوا فلی الفللک دعلواهلل مخلصین.«

4.«مسجد«کانون«ایجاد«خودباوری«فردی
پیامبلر گراملی اسلالم هملواره بله کلودکان احتلرام می  گذاشلت و دیگلران را نیز 
بله ایلن املر سلفارش می  کرد. از سلخنان آن حضرت اسلت کله فرمود: فرزنلدان خود 
را گراملی بداریلد و بلا آداب نیکلو بلا آنهلا معاشلرت کنید. یکلی از فلسلفه های اصلی 
احتلرام بله کلودکان کله در اسلالم بله آن سلفارش شلده، پلرورش علّزت نفلس آنها 
اسلت. مسلجد به دلیلل اینکله یک محیلط اجتماعی می  باشلد اگر در آن با کلودکان با 
احتلرام برخلورد شلود، موجبات علّزت نفس و پذیرش دیلن را در کلودکان به بهترین 

شلکل فراهلم می  کند. 
معملوالً در هنلگام بلازی بچه هلا در مسلجد به دلیلل سلر و صلدا و یلا شلیطنت های 
خلاّص دوران کودکیشلان ملورد عتلاب و یلا رفتلار خشلن بعضلی از بزرگسلاالن قرار 
می گیرنلد. از روایلات بخوبلی می تلوان اینگونله نتیجه گیلری کلرد که احتلرام و درك 

آنلان جلز الزامات می باشلد. 

5.«ابراز«محّبت«به«کودکان«
یکلی از راه هایلی کله باعلث می شلود افلراد، احسلاس ارزشلمندی کنند، ابلراز محّبت 
بله آنلان اسلت. محّبلت عاملل بسلیار نیرومنلدی در شلکل گیری شلخصیت در تملام 
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دوره هلای رشلد اسلت؛ اّملا ایلن نیلاز در دوره کودکی، اهمّیت و حساسلیت بیشلتری 
دارد، بله گونه ای کله شلکل گیری و رشلد شلخصیت روانی کلودك به ارضلای این نیاز 
منلوط اسلت. از ایلن رو، در آموزه هلای دینلی، توّجله ویژه ای بله آن شلده و از محّبت 
بله کلودکان، بله بهتریلن اعملال، وسلیله رحملت الهلی، و عبادت یلاد شلده و پیامبر 
گراملی اسلالم مکلّرر بله محّبلت فرزنلد سلفارش کلرده اسلت: »حّبلوا الصبیان و 
ارحموهلم و اذا وعّدتموهلم ففلوا لهلم، َفانَّهلم الَ یَلَرُوَن ااِّل اَنّکم ترزقونهلم« کودکان را 
دوسلت بداریلد و بلا آنلان مهربانی کنیلد، و هرگاه به آنلان وعده دادید، بله وعده خود 

عملل کنیلد؛ زیلرا آنان شلما را روزی دهنلده خلود می دانند. 
»خودبلاوری« یکلی از خصائلص مؤمنلان و از عالئم رشلد آنان اسلت و ریشله در عّزت 
و کراملت انسلان مؤملن دارد کله خداونلد متعلال به  او عطا کرده اسلت. انسلان مؤمن 
نسلبت بله دارایی هلا و توانایی هلای خویلش بی توّجله نیسلت، بلکله نسلبت بله آنهلا 
حّساسلیت دارد و بلر پایله آنهلا برای آینلده خلود برنامه ریزی و حرکلت می   کند. خود 

را بلاور دارد و در عیلن حلال نواقلص، ضعف هلا و کمبودها را نمی پوشلاند. 
احتلرام بله کلودکان و محّبلت به آنان در رشلد شلخصیتی آنهلا نقش کلیلدی دارد و 
بلازی نیلز نیلاز کلودك اسلت، هنلگام بلازی از صلدا و شللوغ کلردن گرفته تلا گاهی 
درگیلری بیلن کلودکان و...از مسلائلی اسلت کله نمازگلزاران را آزار می دهلد. بله هلر 
حلال مسلجد جایلگاه عبلادت و مناجلات بلا معبود اسلت و نمازگلزار نیازمنلد آرامش 
اسلت. اگلر ملکان بلازی بچه هلا بلا محلل عبلادت یکلی باشلد مسللماً تداخلل بوجود 
می آیلد. للذا ضملن حفلظ احتلرام مسلجد به عنلوان محلراب و محلل عبلادت، بایلد 
بچله از کودکلی قرابلت بلا مسلجد را تجربه نمایلد و مزاحمتی هلم برای مراسلم نماز 
و تمرکلز نمازگلزاران نبایلد به وجلود آیلد. هلم بایلد شلخصیت و اعتملاد به نفس بچه 
تأمیلن گلردد و هلم حوصلله بزرگسلاالنی که تحمل سلر و صلدای کلودکان را ندارند 
رعایلت گلردد. جملع بیلن این دو حالت این اسلت کله اگر همزملان بخواهیلم هر دو 
را بلا هلم داشلته باشلیم دو فضای مجلزا اختصاص داده شلود و اگر فضلای الزم وجود 

نلدارد زمان بنلدی حضلور کلودکان مدیریلت گردد. 
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6.«مسجد«کانون«اجتماعات«اسالمی«که«زمینه«ساز«روحیه«ی«مذهبی«در«کودکان«است«
مسلجد نقلش مهملی در اجتماعلات مؤمنلان دارد. بدیلن جهلت، مسلجد می   تواند در 

گسلترش فرهنلگ و روحیله خودبلاوری جمعلی مؤثر واقع شلود. 
اجتماعلات در روح و روان انسلان ها آثلار مانلدگار می گذارنلد و از نشلاط خاصلی 
برخوردارنلد و معملوالً خاطلرات خوش و مؤثلر، در همین اجتماعات شلکل می گیرند. 
شلاداب تر،  محیط هلا  این گونله  در  اجتماعلی  روحیله  داشلتن  لحلاظ  بله  کلودك 
بلا نشلاط تر و اثلر پذیرتلر می  شلود. دنیلای کودکلی کله دنیایلی سرشلار از نشلاط و 
یادگیلری و تقلیلد اسلت و بلا حضور کلودك در اجتماعلات مذهبی شلاکله و بنیادش 

بلا باور هلای مذهبلی شلکل می گیلرد. 
مسلجد جایگاهلی اسلت کله بلر پایله عبودیلت و پرسلتش خداونلد متعلال، صفلوف 
مؤمنیلن را یکپارچله بله وجلود ملی   آورد. پیوسلتن مؤمنلان بله هلم در یلک فضلا، 
یلک زملان و بلا یلک هدف املری بسلیار مقلدس و دارای آثلار فلراوان تربیتی اسلت. 

»واعتصملوا بحبلل اهلل جمیعلاً و ال تفرقلوا«
بی شلک اگلر ایلن اسلتحکام صفلوف بله اسلتحکام قللوب و همگرایلی دل هلا و ایجلاد 
اخلّوِت ایمانلی منجلر شلود، نیرویلی عظیلم در روح مؤمنلان ایجلاد می   کند که انسلان 
مؤملن در مقابلل ضعف هلا، سلختی ها و دشلمنی ها هیلچ بیمی بله خلود راه نمی دهد و 
تمریلن اجتماعلات باعلث تولید نیلروی ثانویه دیگری می شلود که می تلوان آن را ایمان 
اجتماعلی نامگلذاری نملود. »کلم من فئه قلیلله غلبه فئه کثیلره بلاذن اهلل...« که حّتی 

تعلداد کلم شلما می توانلد بر تعلداد زیاد دشلمنان بله اجلازه الهی پیروز شلود. 
 ایلن مهلم می   توانلد در فرهنگ سلازی جامعله نقلش ایفلا کنلد کله اگلر از دوران 
کودکلی ایلن نقلوش در وجود انسلان شلکل بگیرد، پایه هلای شلخصیتی روحی روانی 
و مذهبلی انسلان بطلور صحیلح سلاخته می شلود. بلرای رسلیدن بله این هلدف الزم 

اسلت از کودکلی رابطله کلودك بلا مسلجد برقرار شلود. 
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7.«ایمان«در«کودک
مهم تریلن کارکلرد مسلجد کملک بله تقویت ایمان اسلت. ایملان مذهبلی نقش مهم 
و اساسلی در زندگی بشلر دارد. اسلتاد مطهری می   نویسلد: »ایمان مذهبی در انسلان 
نیلروی مقاوملت می   آفرینلد، تلخی هلا را شلیرین  می   گردانلد. انسلان با ایملان می   داند 
هلر چیلزی در جهلان حسلاب معینلی دارد و اگلر عکس العمللش در برابلر تلخی ها به 
نحلو مطللوب باشلد، فرضلاً خلود ایلن غیر قابل جبلران باشلد به نحلوی دیگلر از طرف 

خداونلد متعلال جبران می   شلود.«
بدیلن جهلت، کلیله برنامه هلای مسلجد بایلد در راسلتای تقویلت ایملان مؤمنلان به 
داشلته ها و ظرفیت هلای خلود باشلد؛ به خصلوص تقویلت ایملان ملردم بله دیلن و 
معلارف نلاب اسلالمی که مهم ترین سلرمایه انسلان اسلت. از ایلن رو فضلای معنوی و 

ربّانلی مسلجد نقلش عملده ای در تقویلت ایمان آدملی دارد. 

8.«گسترش«فضا«برای«خودشناسی«کودک
در معلارف اسلالمی معرفلت نفلس جایلگاه بسلیار مهملی دارد. حفلظ فطلرت پلاك 
کلودك بلا فضاسلازی مناسلب بلرای تعلیلم و تربیلت و بلازی مناسلب و سلالم امکان 

پذیلر می  باشلد. 

 برو ای خواجه خود را نیک بشناس          
که نبود فربهی مانند آماس

 )شبستری در گلشن راز(

فضلا و روح حاکلم بلر مسلجد فضایلی اسلت که انسلان را بله خودشناسلی وا می  دارد 
و بله جلای آن کله انسلان گرفتلار زرق و بلرق فیزیکلی بی حاصل باشلد، محیلط تفکر 
را فراهلم ملی آورد و موجبلات پلی بلردن فلرد بله حقیقلت خلود را فراهلم می سلازد. 
مسلجد بهتریلن جایی اسلت که انسلان نمازگزار می   توانلد در خلوت معنلوی فرو رود. 
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یکلی از آثلار بازی مناسلب می توانلد فکر کردن و تمرکلز در فکر و درسلت فکر کردن 
باشلد. اصلوالً روی آوردن بله تفکر آموزشلی اسلت کله از کودکی تمرین می شلود و تا 

آخلر عملر دوام می آورد. 

9.«استحکام«قلوب«مؤمنین
مسلجد مهم تریلن جایلگاه در اسلالم اسلت کله بر پایله عبودیلت و پرسلتش حضرت 
حلق صفلوف، مؤمنیلن را بله وجلود ملی   آورد. پیوسلتن مؤمنلان بله هم در یلک فضا، 
یلک زملان و بلا یلک هدف املری بسلیار مقلدس و دارای آثلار فلراوان تربیتی اسلت. 
بی شلک اگلر ایلن اسلتحکام صفلوف بله اسلتحکام قللوب و همگرایلی دل هلا و ایجاد 
اخلوِت ایمانلی منجلر شلود، نیرویلی عظیلم در روح مؤمنلان ایجاد می   کند که انسلان 
مؤملن در مقابلل ضعف هلا، سلختی ها و دشلمنی ها هیچ بیملی به خلود راه نمی دهد. 
چنان کله در قلرآن کریلم آملده اسلت: »َکلْم ِمْن فَِئلٍه َقلِیلَلٍه َغلََبلْت فَِئلًه َکِثیَرًه بِلإِْذِن 

ابِِریَن.« اهلَلِّ َواهلَلُّ َملَع الَصّ
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ج(«آسیب«های«ناشی«از«عدم«حضور«کودکان«در«مسجد«و«انقطاع«از«مسجد««
1.«خود«فراموشی

 بی شلک یکلی از مهم تریلن عواملل خودباختگلی، خلود فراموشلی یلا علدم شلناخت 
خویشلتن اسلت. انسلان اگر به خویشلتن خویش علم و معرفت نداشلته باشلد، ارزش 
خلود را نادیلده می   گیلرد و بله دنبال ایلن و آن ملی   رود. حضرت امیلر می   فرماید: 
»َملن هانلت علیله نفُسلُه فلال تَلرُج َخیلَرُه« از کسلی کله برای خلود شلخصیتی قائل 

نیسلت، امیلد نیکلی مدارید. 

2.«عدم«توانایی«ابراز«وجود
یکلی از نیازهلای انسلان به خصلوص نوجوان و جوان، عالقله به خود و نیلاز ابراز وجود 
و اثبلات خلود اسلت. از ایلن رو هملواره بله دنبال آن اسلت کله خود را معرفلی کند و 
از ایلن طریلق به خودشلکوفایی برسلد. مانند شلرکت در مراسلم جمعلی، گفتن اذان 
در جملع، قرائلت قلرآن و...املا اگلر جلوان جایلی را بلرای عرضله خویشلتن نیابلد به 
»منفلی گرایلی« روی ملی   آورد و بله مقابلله و جبهه گیلری در قبلال دارایی هلای خود 

و یلا اطرافیلان اقلدام می   کند. 

3.«ضعف«ایمان
نداشلتن ایملان قلبلی به معنویلت و آخلرت، بی توّکللی و بی صبری به وجلود می   آورد 

و در نبلود ایلن صفات در انسلان، خودباختگی تولید می   شلود. 

4.«احساس«تنهایی«در«طریق
یلک انسلان معموللی اگلر هملراه خلود انسلان هایی را مشلاهده کنلد که بلا او همدل 
و یک رنلگ هسلتند، راحت تلر بله حرکلت ادامله می   دهلد تا انسلانی کله خلود را تنها 
مشلاهده کنلد. تنهایی موجب وحشلت، یلأس، نا امیلدی و نهایتاً خود باختگی اسلت. 
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5.«عدم«مشاهده«و«لمس«آثار«کاربردی«توانایی«ها
انسلان ها دوسلت دارند آثلار و بلرکات توانایی هلا و دارایی های خلود را به طور ملموس 

و محسلوس احساس کنند. 

5-1.«گسست«نسل«ها
علدم ارتبلاط خلوب و سلالم میلان نسلل جلوان با نسلل پیش از خلود، موجلب نوعی 
گسسلت و فاصلله می   شلود. اگلر ایلن گسسلت ها و فاصله هلا جبلران نشلود به تدریلج 
موجلب بیگانگلی جلوان بلا فضلا و فرهنگلی می   شلود که نسلل پیشلین سلاخته اند. 

5-2.«نداشتن«الگو«و«عدم«آشنایی«با«اندیشمندان«علمی«فرهنگی«خود
الگلو داشلتن نقش بسلیار مهمی در تربیلت انسلان دارد. اگر جوان مسللمان از مفاخر 
خود اطالع نداشلته باشلد و در عوض دانشلمندان و مفاخر بیگانه و حّتی هنرپیشله ها 
و ورزشلکاران خارجلی هلر روزه بله او معرفی شلوند، نسلبت بله فرهنگ خلود بیگانه 

می شلود. 

5-3.«عــدم«اطــالع«از«پیشــرفت«های«مّلــی«در«عرصه«هــای«مختلــف«فرهنگــی،«سیاســی،«
قتصادی ا

نداشلتن اخبلار و اطالعلات دقیلق و گسلترده از پیشلرفت های ملّلی در عرصه هلای 
مختللف فرهنگلی، سیاسلی، اقتصلادی موجلب ناامیلدی می   شلود. 

5-4.«تبلیغات«دشمن«و«تهاجم«فرهنگی
دشلمن بلا اسلتفاده از نقلاط ضعلف ملا و بلا اسلتفاده از رسلانه های خلود موجبلات 
خودباختگلی ملا می شلود، و به تدریلج غلرب را به عنوان الگلو و جامعه ایلده ال معرفی 

می   کنلد. 
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د(«آثار«و«برکات«حضور«کودک«در«مسجد««
1.«ثمره«تالقی«کودک«و«مسجد

بلازی کودکانله ای کله معقلول و مشلروع باشلد موجلب رشلد کلودك اسلت. فضلای 
معنلوی مسلجد به علالوه شلادی های کودکانه و ابزارهلای بازی های کودکانله می تواند 

فطلرت بی آالیلش کودکانله را بیلدار و جلذب نمایلد و ثابت قلدم گرداند. 

2.«الدرس«فی«الصغر«کالنقش«فی«الحجر
روح و روان کلودك در محیلط سلالم می توانلد آرامش واقعی را تجربله نماید. در مکان 
املن و معنلوی خاطراتلش شلکل می گیرد و نوع نگاهلش به زندگی و جهلان بینی اش 
شلکل گرفتله و تکمیلل می شلود. اگلر فرزنلدان بلا ریشله های دینلی و فرهنگلی ملا 
آشلنا نشلوند، بلا مشلکالتی کله در باال ذکر شلد روبلرو خواهند شلد. آشلنایی و دین 
داریشلان رابطه مسلتقیمی بلا مراکز مذهبی از جمله مهم ترین آنها مسلجد می باشلد. 
برنامه هلای مسلاجد بایلد در راسلتای تقویت کلودکان و رفع آسلیب های فوق طراحی 
و اجلرا شلوند. اگلر کلودکان از دوران طفولیلت جلذب مسلجد شلوند و بیاموزنلد کله 
پاسلخ سلؤاالت و شلبهات خلود را همواره از محیط مسلجد دریافت نماینلد، در دوران 
بللوغ تلا بزرگسلالی نیلز این ارتبلاط و پیوند برقرار خواهد ماند. ثمره شلادابی و نشلاط 
دوران کودکلی تلا پایلان عملر در شلخص باقلی می مانلد و مثاًل اگلر خاطلره پیروزی 
تیلم ملّلی کشلور را در مسلجد و در کنلار سلایر دوستانشلان تجربله نماینلد، خاطلره 
خلوش و مانلدگاری در آنلان بوجود ملی آورد. در قسلمت پیشلنهادات راهکارهایی در 

ایلن خصوص آمده اسلت. 
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(«پیشنهاداتی«جهت«ارتباط«کودک«و«مسجد«و«جذاب«نمودن«مسجد««
1.«جّذاب«نمودن«محیط«فیزیکی«مسجد

بلردن طبیعلت بداخلل فضلای حیلاط مسلجد ماننلد گل و گیلاه و درختلان  ●
میلوه و ... .

داشلتن حلوض آب کلم عملق و پاکیلزه و یلا آب نملا موجلب نشلاط و جذب  ●
کلودکان می شلود. 

استفاده از وسایل بازی نظیر تاب و سرسره و ... . ●
استفاده از رنگ های شاد در محیط داخل مسجد. ●
ایجلاد اطاق هلای مخصلوص بازی کودکان متناسلب با سلن مجهز به وسلایل  ●

بلازی فکلری و اسلباب بازی هلای فکری، نقاشلی، خطاطلی، کاردسلتی و بی خطر 
و با حضلور مربی

ایجلاد مهدهلای قرآنلی ویلژه سلاعات نملاز جهلت آملوزش نملاز و وضلو و  ●
حدیلث و قلرآن )در سلاعات نماز این حسلن را دارد که کوتاه بلودن زمان کالس ها 
بله جّذابیلت آنهلا می افزایلد و موجلب رجلوع خانلواده هلا در سلاعات نملاز بله 

مسلاجد می گلردد. (
ایجلاد مهدهلای قرآنلی جهلت نگهلداری کلودکان در سلاعات اداری و بلا  ●

محوریلت آملوزش نملاز و وضلو و حدیلث و قلرآن و...)برتلری چنیلن مهدهایلی 
نسلبت بله مهدهلای معموللی در این اسلت که بجلای آملوزش موسلیقی و موارد 
غیلر ضلرور و مضلّر، روح و روان کلودك در محیطلی مذهبلی و شلاد رشلد می یابد. (

ایجلاد کالس هلای رفلع اشلکال درسلی ماننلد ریاضلی و فیزیلک و...بلرای  ●
سلنین باالتر توسلط جوانلان فلارغ التحصیل یا دانشلجوی محل به دانلش آموزان 

و همچنیلن بلرای مقاطلع مختللف تحصیلی. 
فراهم نمودن مکانی برای ارائه خدمات آموزشی در مسجد  ●
انجلام آملوزش توسلط افلراد مطمئلن و متّدین )ماننلد طاّلب و دانشلجویان  ●

محلل( کله خلود یلک الگلوی عملی بلرای آملوزش بیننلده فراهلم می آورند.
جلذب جلوان بله محیلط مسلجد و محیطی کله فضلای کار آموزی داشلته و  ●
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می توانلد در ارتقلاء توانایلی کسلب و کار آتلی جوانلان موثر باشلد. 
ایجلاد پایگاه هلای تابسلتانی و برگزاری کالس هلای هنری، معلرق، خطاطی،  ●

نقاشی و ...

2.«جّذاب«نمودن«محیط«معنوی«)نرم«افزاری(«مسجد
2-1. از جملله وظایلف دوللت اسلالمی و مؤمنلان آن اسلت کله کلودکان را از محیط 
کفلر و ظللم بیلرون آورنلد و حّتلی بلا جهلاد و شلهادت اجلازه ندهنلد تا کلودکان در 
محیطلی رشلد کننلد کله فطلرت ایشلان لطمله ببینلد و نتواننلد کملاالت بایسلته و 
شایسلته خویلش را به دسلت آورنلد. خداوند در آیه 75 سلوره نسلاء، نجلات کودکان 
از محیلط کفلر و شلرك را بله عنلوان یلک وظیفه و مسلئولیت بلرای مؤمنلان تعریف 
کلرده اسلت و بلر همیلن اسلاس مسلئولیت دوللت اسلالمی در ایلن حلوزه به سلبب 

امکانلات و توانایی هلا بله مراتلب سلخت تر و شلدیدتر اسلت. 
2-2. بلرای جلذب ملردم بله مسلاجد بایلد از طریلق اخلالق، معنویلت و ابلزار هنری 
جلّذاب و زیبلا، نظافلت و برنامه هلای متنلوع و خلوب اسلتفاده کلرد کله بسلیار مؤثر 

اسلت. بله عبلارت سلاده ایجاد طهلارت ظاهلر و باطلن بوجلود آید. 
و از برنامه هایی که در شلأن مسلاجد نیسلت و انواع آهنگ و سلبک ها برای مداحی ها 

و سلرودهایی که به کار می   رود و در شلأن مسلجد نیست اجتناب شود. 
2-3. خاطلرات دوران کودکلی می توانلد در شلخصیت انسلان بسلیار مؤثلر باشلد. 
مکان هلا و زمان هایلی کله ایلن خاطلرات برای انسلان در کودکلی شلکل می گیرند، از 
اهّمیلت ویلژه ای برخوردارنلد. مکانی که احسلاس شلادابی می دهد از اهمیلت ویژه ای 

اسلت.  برخوردار 
در جلذب کلودکان بله مسلجد، در حاالتلی ممکلن اسلت نیاز بله اولویت بندی شلود 
کله در ایلن صلورت کلودکان یتیم و مسلتضعف از اولویَلت باالتری برخلوردار خواهند 

 . بود
2-4. خداونلد بلا تأکیلد بلر حقلوق کلودکان یتیلم، خواهلان فرهنگ سلازی در ایلن 
زمینله اسلت بله گونله ای کله هملگان خلود خواهلان رعایلت حقلوق یتیمان شلوند. 
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مراعلات حقلوق کلودکان یتیلم به یلک فرهنلگ اجتماعی تبدیلل می   شلود. از این رو 
خداونلد در آیله 8 و 9 سلوره نسلاء بله ایلن نکتله مهلم و اساسلی اشلاره می   کنلد. 

2-5. از نظلر قلرآن رعایلت حقلوق کلودکان مسلتضعف از مصادیلق خیرات آشلکار و 
نیکی هلای پایلدار اسلت. )نسلاء/127( ناگفتله نمانلد کله کلودکان مسلتضعف غیر از 
کلودکان یتیلم هسلتند هلر چنلد کله می   توانلد شلامل آنلان نیز شلود. خداونلد برای 
مراعلات حقلوق کلودکان مسلتضعف حّتلی از ملردم خواسلته اسلت تلا پلای جهاد و 
شلهادت نیلز پیلش برونلد. از این رو در آیه 75 سلوره نسلاء ملردم را به جهلاد و دفاع 

بلرای حفلظ حقلوق کلودکان مسلتضعف تشلویق می   کند. 
پیشلنهاد عمللی کله از دو بنلد اخیلر می تلوان گرفت این اسلت کله عالوه بلر بنیادها 
و مراکلز رسلمی رسلیدگی بله مسلتضعفان و ایتلام، به کملک مسلجد و خّیرین محل 
نسلبت بله سرپرسلتی و رسلیدگی بله امور کلودکان یتیم و مسلتضعف اقلدام گردد. 
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و(«جذب«کودکان«به«مسجد«از«طریق«احترام،«بازی«و«ایجاد«مراکز«پاسخگویی«««
1. از معصلوم توصیله شلده اسلت کله در مسلاجد بله خاطلر مراعلات پیرملردان و 
کلودکان نمازهلای جماعلت را سلریع بخواننلد تلا کسلی خسلته و دللزده نشلود. 

2. نمازگزاران باید با کودکان با محّبت بیشتری برخورد کنند.
3. پلدران و مادرانلی کله کودکانشلان را بله مسلاجد می آورنلد، تحّمل فرزنلدان را در 

نظلر بگیرنلد تلا موجلب دلزدگی کودکان از مسلاجد شلوند. 
4. رفتلار روحانیلون و هیلأت امنلای مسلاجد بایلد بلرای سلایرین الگلو باشلد تا هیچ 

فلردی جلرأت نکنلد در مسلاجد کلودکان را ملورد بداخالقلی قلرار دهد. 
5. صلدای بیلش از حلّد بلندگوهلا در بعضلی مسلاجد و یلا علدم رعایلت نظافلت و 
بهداشلت در ملورد بلوی بلد پلا، دهلان یلا بلوی علرق بلدن افلراد کله موجلب علدم 
جّذابیلت و حّتلی موجلب ایجلاد دافعله بلرای کلودکان، نوجوانلان و جوانان می شلود. 
6. بهلا دادن بله جشلن ها و والدت هلا بله انلدازه ای که کلودکان مسلاجد را فقط جای 
علزاداری نداننلد، موجلب جّذابیلت بیشلتر مسلجد بلرای کودکان می شلود و شلادِی 

ایشلان در مسلجد شلکل بگیرد. 
7. ترتیلب دادن برنامه هلای جذاب بلرای کودکان و نوجوانان ماننلد اردوها، برنامه های 
ورزشلی، مسلابقات فرهنگلی، هنلری و ... که موجب کشلاندن کلودکان و نوجوانان به 

مسلاجد می گردد. 
 8. پرهیلز از هلر گونله صحبتلی کله موجب علدم اعتملاد یلا بی عالقگلی فرزندانمان 

بله مؤمنان اهلل مسلاجد گردد. 
9- علدم حضلور یلا حضلور بله نلدرت والدین بله هملراه کلودکان در مسلاجد مضر و 
بلی فایلده خواهلد بلود پس به نظلر می رسلد کیفیت و کمّیلت حضور در مسلجد باید 

ملورد دقلت والدین قلرار بگیرد. 
10- بعضی مسلائل ریز هسلتند که از نظر بزرگترها شلاید هیچ جذابیتی نداشلته باشلند، 
املا بلرای کودکان جذاب و دوسلت داشلتنی باشلند. مثالً فرض کنیلد در یک محفل قرآنی 
کودکانله، کلودکان قلرآن تلالوت می کننلد، مثالً همین قرائتشلان بلا بلندگو انجام شلود و 
یلا در جایلگاه خلاص قرائت قرار بگیرنلد، جذابیت برنامله را برای کلودکان افزایش می دهد. 
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ز(«راه«های«جذب«کودکان«به«مسجد««
1.«سالم«کردن«به«کودکان«

 رسلول خلدا خلود بله ایلن سلیره پایبنلد بلود و همیشله آن را رعایلت می کلرد. 
انلس ابلن ماللک می گویلد: ما کلودك بودیلم که پیامبلر بر ملا گذشلت و فرمود: 

»سلالم بر شلما کلودکان.«
یکلی دیگلر از عوامل و زمینه هایی که باعث احسلاس ارزشلمندی در کودك می شلود 
و اسلالم بلر آن تأکیلد کرده، سلالم کردن بله کودکان اسلت. پیامبر گرامی اسلالم در 
ایلن بلاره فرملود: »خملٌس ال أدعُهلنَّ حّتلی الَمَملاِت ]...الی ان قلال[ و التسللیم َعلَی 
الّصبَیلاِن لَِتُکلوَن ُسلنًَّه ِملْن بعلدی« پنلج چیلز را تلا هنگام ملرگ تلرك نخواهم کرد 
]...تلا اینکله فرملود[ و )پنجمین عمل( سلالم کلردن به کودکان )اسلت( بلرای اینکه 

سلّنتی باشلد وپلس از من )باقلی بماند. ( 

2.«ایجاد«ارتباط«مفید«بین«جوانان«محل«از«طریق«بازی«های«محلی
بازی هلای محللی و مسلابقات محللی و برگلزاری ایلن نلوع مراسلم از طریق مسلاجد 
می توانلد در جلذب جوانلان بله مسلجد و ارتباطشلان بلا یکدیگلر بسلیار مؤثر اسلت. 

3.«احادیث«ورود«کودکان«به«مسجد
در این باب دو دسته حدیث داریم:

احادیثی  که  ورود کودکان  را به  مسجد مکروه  می  شمارد. 
 احادیثلی  کله  دلیلل  بلر جلواز حضلور کلودکان  در مسلجد، و تشلویق  بدان  امر اسلت . 
در دو سله  حدیثلی  کله  به  طلرق  مختلف  در بلاب  کراهیت  حضور کودکان  در مسلاجد 
وارد شلده  اسلت  صلرف  نظلر از اینکله  تقدم  در کلملات  آنها مشلاهده  می  شلود چنین  
اسلت  : » جنبوامسلاجدکم  مجانینکلم  وصبیانکلم« رسلول  اکلرم   می  فرماینلد: از 

مسلاجدتان  دیوانلگان  و کلودکان  خود رادورنگله  دارید. )نلوری  ،ج 1،230(
البتله ، شلماری  از علملای اهلل  سلّنت  از ایلن  حدیث  حکم  علدم  جلواز ورود کودك  را 
بله  مسلجد اسلتنباط  کلرده  و بلدان  فتوی  داده  انلد. قابسلی  از مالک  نقلل  می  کند: اگر 
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کلودك  در سلنین  بلازی  و شلیطنت  اسلت ، ملن  ورود او را بله  مسلجد جایلز نمی  دانم. 
 )داغ ،تاریلخ  تعلیلم  وتربیلت  دراسلالم ،123( املا در مقابل  ملا در مأخذ دینی  شلاهدیم  
کله  پیامبلر و اصحلاب ، بچله  هلای  خلود را به  مسلجد می  آورنلد. نه  تنهلا بچه های  
سله  چهلار سلاله  بلکله  زنلان  اصحلاب  بلا بچه هلای  شلیرخوار خلود در نملاز  جماعلت  

می  شلدند.  حاضر 
گاهلی ، پیغمبلر  درحلال  سلجده  بودنلد، که  امام  حسلن می  آمدند و بر پشلت  
پیامبلر می  نشسلتند. پیغمبلر  بله  هملان  حلال  می  ماندنلد و سلجده  را طلول  
می  دادنلد. )قرشلی ،ج 1،68( شلبی  پیامبر در نماز عشلاء سلجده ای  بسلیار دراز به  
جلا آورنلد. پلس  از پایان  نماز، علّت  را از ایشلان  پرسلیدند، پیامبر  فرمودند: پسلرم  

حسلن  بر پشلتم  سلوار بلود، و ناراحت  بلودم  که  پیلاده اش  کنم . )قرشلی ،ج 1، 68( 
ابلن  عملر دربلاره  پیامبلر چنیلن  می  گویلد:» رایلت  رسلول  اهلل   عللی  المنبلر 
یخطلب  النلاس ، فخلرج  الحسلن  فعثلر، فسلقط  عللی  وجهله ، فنزل  عللی  المنبلر یرید 
اخلذه ، فاخلذه  النلاس  فاتلوا به ، قلال  قاتلل  اهلل  الشلیطان  : ان  الولد فتنله  و اهلل  ماعلمت  
انلی  نزللت  ملن  المنبلر حتلی  اتیت  به  « )رسلول  خلدا را دیلدم  که  در منبلر برای  
ملردم  سلخنرانی  می  کلرد املام  حسلن  درخلروج  از مسلجد پایلش  لیز خلورد و به  
زمیلن  افتلاد. حضلرت  از منبلر پایین  آمد تلا او را بگیرد. مردم  او را گرفتند و به  ایشلان  
دادنلد. حضلرت فرمودنلد: خلدا شلیطان  را بکشلد. واقعلاً فرزنلد موجلب  آزمایش  
اسلت . بله  خلدا قسلم ، هیلچ  متوّجله  پاییلن  آملدن  از منبر نشلدم ، تلا اینکله  او به  من  

رسلانده  شلد. ( )هندی  کنزالعملال ،ج 16، 289(
حضلور نوه هلای پیامبلر در مسلجد مؤیّلد این کالم اسلت که نله تنها پیامبلر با حضور 
کلودکان در مسلجد مخاللف نیسلتند، بلکله بلازی حسلنین در مسلجد هنلگام نملاز 

دلیلل بلر تأکیلد بر حضلور کودکان اسلت. 
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نتیجه«گیری«««
بله مصلداق روایلت شلریفه از رسلول اکرم کله نماز را به منزله چشلمه ای تشلبیه 
فرمودنلد کله مسللمین روزانله 5 نوبت خلود را در آن می شلویند، بهترین ملکان برای 
ایلن شست وشلو مسلجد اسلت. در واقلع بلا ایلن شست وشلو کدورت هلا و ناپاکی های 
نفلس انسلان شست وشلو می شلود و نفلس اّملاره تربیلت شلده و تحلت کنتلرل نفس 
لّوامله یلا هملان نفلس عاقلله در خواهلد آملد. انسلان ها می تواننلد بلا مراقبلت از 
رفتارهلای خلود در زمینه هلای مختللف، بهشلت را نصیلب خلود کنند که این بسلیار 

است.  ارزشلمند 
و بله مصلداق روایلات امیرالمؤمنیلن کله فرملود هرکلس بتوانلد عقل خلود را بر 
شلهوت خلود قاللب کنلد، از مالئک هلم باالتر اسلت و هرکس که شلهوتش بر عقلش 
قاللب شلود از حیلوان کمتلر خواهلد بلود. مسلجد محلّلی بلرای شلکوفایی باطلن و 
پیلروزی نفلس مطمئنه انسلان بر نفلس اّماره او خواهلد بود که سلعادت دنیا و آخرت 
شلخص را تضمیلن می نمایلد. دوران کودکلی دوران بلازی اسلت و ایلن بازی هلای 
کودکانله نقلش اساسلی در فرآینلد رشلد کلودك دارد. نمونله ای از بازی هلای بلدون 
ابلزار و بلر پایله فکلر کله در سلیره ائمله گلزارش شلده اسلت و می تواند الگلوی بازی 
در دوران املروز نیلز باشلد. بسلتر ایلن تربیلت دینی در مسلجد به نحو احسلن فراهم 
می  گلردد. می تلوان از مسلجد و رهبلران دینلی بلر تربیلت کلودکان کملک گرفلت، و 
اولیلا نیلز خلود تربیت کلردن صحیح را با مشلورت بیاموزنلد. تربیت دینلی کودك در 
مسلجد به دلیلل تکلرار و تنلوع محیطلی و گویشلی راحلت تلر اسلت. واضح اسلت که 
عملده شلخصیت آدملی در سلنین کودکلی شلکل می گیرد. رشلد صحیلح و مکتبی، 
اعتملاد بله نفلس، پایه هلای اعتقلاد دینلی، بله فعلّیلت رسلیدن اسلتعداد های نهفتله 
در انسلان، عللم آملوزی، ادب، تواضلع و...تملام ایلن مؤلفه هلا بلرای نهادینله شلدن 

شلخصیت انسلان عمدتلاً در دوران کودکلی شلکل می گیلرد. 
مسلجد به دلیلل اینکله یلک محیلط اجتماعلی می باشلد، اگلر در آن بلا کلودکان بلا 
احتلرام برخلورد شلود، موجبات علّزت نفس و پذیرش دیلن را در کلودکان به بهترین 
شلکل فراهلم می کنلد. معملوالً در هنلگام بلازی بچه ها در مسلجد به دلیل سلر و صدا 
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و یلا شلیطنت های خلاص دوران کودکیشلان ملورد عتلاب و یلا رفتار خشلن بعضی از 
بزرگسلاالن قلرار می گیرنلد. از روایلات به خوبلی می تلوان این گونله نتیجه گیلری کرد 

کله احتلرام و درك آنلان جلزء الزامات می باشلد. 
احتلرام بله کلودکان و محّبلت به آنان در رشلد شلخصیتی  آنهلا نقش کلیلدی دارد و 
بلازی نیلازش اسلت، هنلگام بلازی از صلدا و شللوغ کلردن گرفته تلا گاهلی درگیری 
بیلن کلودکان و...از مسلائلی اسلت کله نمازگلزاران را آزار می دهد. به هر حال مسلجد 
جایلگاه عبلادت و مناجات با معبود اسلت و نمازگلزار نیازمند آرامش اسلت. اگر مکان 
بلازی بچه هلا بلا محل عبلادت یکی باشلد، مسللماً تداخل به وجلود می آیلد. لذا ضمن 
حفلظ احتلرام مسلجد به عنلوان محلراب و محلل عبلادت باید بچله از کودکلی قرابت 
بلا مسلجد را تجربله نمایلد و مزاحمتلی هلم بلرای مراسلم نملاز و تمرکلز نمازگزاران 
نبایلد به وجلود آیلد. هلم باید شلخصیت و اعتملاد به نفس کلودك تأمین گلردد و هم 
حوصلله بزرگسلاالنی کله تحمل سلر و صلدای کلودکان را ندارند رعایت گلردد. جمع 
بیلن ایلن دو حاللت این اسلت که اگلر همزمان بخواهیم هر دو را با هم داشلته باشلیم 
دو فضلای مجلزا اختصلاص داده شلود و اگلر فضلای الزم وجلود نلدارد زمان بنلدی 

حضور کلودکان مدیریلت گردد. 
ایلن مهلم می   توانلد در فرهنگ سلازی جامعله نقش ایفا کنلد که اگلر از دوران کودکی 
ایلن نقلوش در وجود انسلان شلکل بگیرد پایه های شلخصیتی روحی روانلی و مذهبی 
انسلان به طلور صحیلح سلاخته می شلود. بلرای رسلیدن بله ایلن هلدف الزم اسلت از 

کودکلی رابطله کودك با مسلجد برقرار شلود. 
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مسجد«به««مثابه«یک«رسانه«و«جایگاه«آن«در«تربیت«کودک«و«نوجوان
امید«نیک«داد«1

چکیده«
رسلانه در عصلر حاضلر جلزء اساسلی ترین دانش هلای بشلری اسلت کله توانسلته 
بله عنلوان عنصلری کلیلدی و تعییلن کننلده، دنیلای کنونلی را در عیلن وابسلتگی، 
تحلت الشلعاع خلود قلرار دهد. رسلانه ها بله ابزارهلای انتقلال پیام  هلا  از فرسلتنده یا 
فرسلتندگان بله مخاطلب یلا مخاطبلان گفتله می شلود، کله شلامل روزنامله، کتاب، 
رادیلو، تلویزیلون، ماهلواره، فّناوری هلای نویلن ارتباطلات و اطالعلات و اینترنلت و... 
اسلت. رسلانه بله سلبب داشلتن  ویژگی هایلی همچلون سلرعت انتشلار، نظم انتشلار، 
گسلتردگی حلوزه انتشلار، تلداوم انتشلار، فراگیری و پوشلش مخاطبان، دسلتیابی به 
قضلاوت و داوری مخاطبلاِن انبلوه و آسلانی دسترسلی و هزینله ناچیلز، داری نقلش و 

1  . دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفله اخالق

Email: omid.nikdad@yahoo.com.



جلد چهارم 446

اهمّیلت بسلیار مهملی در عصر حاضلر هسلتند. رسلانه ها دارای کارکردهایی همچون 
خبررسلانی و ابلالغ پیلام، کارکلرد نظارتلی، کارکلرد تعلیلم و آموزش، سرگرم سلازی 
و پلر کلردن اوقلات فراغلت، نوگرایلی و توسلعه، راهنمایلی و رهبلری، بحران زدایلی 
و ... اسلت. در ایلن میلان تلویزیلون بله سلبب داشلتن مخاطبیلن بیشلتر از اهمّیلت 
بیشلتری در املر تربیلت کلودکان و نوجوانلان برخلوردار اسلت. از جملله کارکردهای 
مهلم تلویزیلون می تلوان به پر کردن اوقلات فراغت، اجتماعی شلدن و کارکلرد تعلیم 
و آملوزش اشلاره کلرد. بلا توجله بله ایلن ویژگی هلای رسلانه، مسلجد نیلز بله علّلت 
داشلتن شلاخصه  و ابزارهایلی ماننلد منبر جزء رسلانه های قدیمی محسلوب می شلود 
و دارای کارکردهلای مشلابهی، همچلون کارکلرد فرهنگلی، )پر کردن اوقلات فراغت( 
کارکلرد اجتماعلی و روان شلناختی، کارکلرد آموزشلی، سیاسلی، تربیتی و ... اسلت. با 
توّجله بله ایلن مطالب این سلؤال مطرح می شلود کله آیا مسلجد به  مثابه یک رسلانه 
می توانلد هملان جایلگاه و نقشلی را کله رسلانه ای مانند تلویزیلون در تربیلت کودك 
و نوجلوان را ایفلا می کنلد، داشلته باشلد. مسلجد از نخسلتین روزهلای ظهور اسلالم 
بله عنلوان بزرگ تریلن و مهم تریلن پایلگاه اسلالم و مکانی بلرای انجام فرایلض دینی، 
برنامه ریلزی در خصلوص مسلائل اجتماعلی، سیاسلی، فرهنگی، علملی و ...، از جایگاه 
واالیلی برخلوردار بلوده اسلت. از ایلن  رو دارای اشلتراکات زیلادی از نظلر کارکردها با 
دیگلر رسلانه ها به ویلژه تلویزیلون در تربیلت کلودك و نوجوان اسلت؛ کله در حقیقت 
می توانلد بلا کملی برنامه ریلزی و دقلت در اسلتفاده از ایلن کارکردهلا، پایاپلای سلایر 

رسلانه ها در املر تربیلت کلودك و نوجلوان پیلش رود.

واژگان«کلیدی:«
رسانه، مسجد، تلویزیون، کارکرد های رسانه ، تربیت، کودك و نوجوان.
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مقدمه««
بشلر هملواره از وسلیله ای بلرای برقلراری ارتبلاط اسلتفاده می کرده اسلت، تلا بتواند 
پیلام خلود را بله دیگلران برسلاند، او در ابتلدای آفرینلش بلا حیوانلات تفلاوت زیادی 
نداشلت، زیلرا اطالعلات را به شلیوه آنان، یعنلی از طریق لمس کردن، حلرکات چهره 
و ...، مبادلله می کلرد؛ املا بلرای روحیله کنجلکاو او، ایلن وسلایل ابتدایلی ناکافی بود 
و نمی توانسلت نیازهلای او را برطلرف سلازد. انسلان های عصلر گذشلته در زمان هلای 
دور، از ارتباطلات چهلره بله چهلره و رودررو اسلتفاده می کردنلد و از طریلق کوبیلدن 
بلر طبلل و دود، پیام هایشلان را بلرای دیگلران ارسلال می کردنلد. بشلر ایلن دوره از 
دنیلای بیلرون بی خبلر بلود تلا اینکله بعلد از مدتلی بله زبلان شلفاهی دسلت یافت و 
ارتباطلات جنبه مسلتقیم شلنیداری و دیلداری پیدا کرد و در ایلن کار از 5 حس خود 
اسلتفاده می کلرد؛ وللی حلس غالب، حس شلنوایی بلود؛ این رونلد ادامه داشلت تا در 
یونلان حلروف الفبلا اختلراع شلد و عصر کتابت آغاز شلد. بعدهلا اختراع چاپ توسلط 
گوتنبلرگ موجلب شلد انسلان برای ارتبلاط برقرار کردن به نوشلتار چاپلی روی آورد. 
در اینجلا حلّس غاللب، حلّس بینایلی بود و عالوه بلر محتوا به رسلانه و وسلیله انتقال 
پیلام توجله شلد. مطبوعلات یکلی از محصلوالت مهلم در جامعله صنعتلی بلود کله 
بله دلیلل افزایلش جمعّیلت انسلان ها، تنهلا از مطبوعلات و روزنامه هلا نمی توانسلتند 
نیازشلان را بلرآورده کننلد. اختلراع بلرق توسلط توماس ادیسلون و پیدایلش تلگراف 
توسلط سلاموئل مورس سلبب شلد انسلان بلرای نخسلتین بلار اطالعات را با سلرعت 
بلاال بله مسلافت های طوالنلی انتقلال دهلد، پلس از مدتلی تلفلن توسلط الکسلاندر 
گراهلام بلل و واتسلون بله وجلود آملد کله علالوه بلر غلبه بله زملان و ملکان، صدای 
انسلان دیگلری کله کیلومترهلا بلا آن فاصلله داشلت از طریلق ایلن دسلتگاه شلنیده 
می شلد؛ املا بله دلیل اسلتفاده از سلیم، محدودیلت در ارتباطات ایجاد شلد؛ با اختراع 
رادیلو توسلط مارکنلی در قلرن 19، انسلان وارد عصلر الکترونیلک شلد و در آغلاز 
کهکشلان مارکنلی، حلس غاللب، حس شلنیداری بلود در مرحله بعد سلینما توسلط 
بلرادران والدنلر در آمریلکا متولد شلد. این وسلیله ارتباطی در ابتدا هدفش سلرگرمی 
و پلر کلردن اوقلات فراغلت بلود. بعلد از جنلگ جهانلی دوم، تلویزیون به عنلوان یک 
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رسلانه همگانلی بله وجلود آملد کله توانسلت پیام هلا را بلرای میلیون هلا نفر بله طور 
همزمان ارسلال کند. در سلال 1957 روس ها، نخسلتین ماهواره به نام اسلپوتنیک را 
بله ملدار زمیلن فرسلتادند، ظهلور کامپیوتر باعث شلد انسلان بتواند اطالعلات فراوان 
در کامپیوتلر ذخیلره نمایلد. با راه اندازی شلبکه های محلی و شلبکه جهانلی اینترنت، 
فیبرهلای نلوری باالتریلن حجلم اطالعلات را در کوتاه ترین زملان به فواصلل مختلف 
ارسلال می کردنلد و وسلایل ارتباط جمعلی وارد عرصه انتقلال پیام های چندرسلانه ای 

شلدند. )تجلری غریب   آبلادی، 1389، 2(
با توجه به پیشلینه رسلانه، رسلانه در یک تعریف شلامل وسلیله ای برای نقل  و انتقال 
اطالعلات، ایده هلا و افلکار افراد یا جامعه؛ و واسلطه عینی و عمللی در فرآیند برقراری 
ارتبلاط اسلت و دارای انواع گوناگونی ماننلد روزنامه، کتاب، رادیلو، تلویزیون، ماهواره، 
فّناوری هلای نویلن ارتباطلات و اطالعلات و اینترنلت و ...، اسلت. در ایلن تعریف منبر 
نیلز از جملله رسلانه ها محسلوب می شلود. رسلانه ها بنلا بلر تعریلف یلاد شلده دارای 
کارکرد هلای گوناگونلی همچون، خبررسلانی و ابالغ پیلام، کارکرد نظارتی، آموزشلی، 

آگاهی رسلانی، اجتماعلی، کارکلرد تبلیغی، هدایتی و غیره هسلتند.
 مسلجد نیلز در بیلن مسللمانان از صلدر اسلالم تا کنلون از اهمّیلت و جایلگاه واالیی 
برخلوردار بلوده اسلت و آیلات و روایات زیلادی در وصلف منزلت و اهمّیلت این مکان 
مقلدس آمده اسلت. مسلجد از نخسلتین روزهای ظهور اسلالم به عنلوان بزرگ ترین و 
مهم تریلن پایلگاه اسلالم و مکانی بلرای انجام فرایلض دینی، برنامه ریلزی در خصوص 
مسلائل اجتماعی، سیاسلی، فرهنگی، علمی و ...، بوده اسلت. در قرآن واژه مسلجد 28 
بلار بله صلورت مفرد و جمع آملده که در 22مورد بله صورت مفلرد و در 6مورد دیگر، 
بله صلورت جملع ذکر شلده اسلت. )میرنلژاد1391( بلا توجه بله این مطللب بحث بر 
سلر ایلن موضلوع اسلت کله آیلا بلا توجله بله کارکردهلای رسلانه ها و همچنیلن این 
نکتله مهلم کله منبلر و مسلجد نیلز از جمله رسلانه ها محسلوب می شلود و همچنین 
بلا توجله بله کارکرد هلای مشلترك بلا رسلانه های دیگر اساسلاً مسلجد نیلز می تواند 
هملان جایگاهلی کله رسلانه ها بلا کارکردهلای تربیتلی به ویلژه در تربیلت کلودك و 
نوجوان دارد، )رسلانه در اینجا تلویزیون مدنظر اسلت و کودك و نوجوان از 2/5 سلال 
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تلا 18 سلال مدنظلر اسلت( نیز داشلته باشلد و اگر پاسلخ مثبت اسلت، نیاز بله انجام 
چله کارهلا و برنامه ریزی هایلی اسلت. در ایلن مختصلر کله در چهلار بخلش تدویلن 
شلده اسلت ضملن تبییلن رسلانه و جایلگاه و اهمّیلت و کارکردهلای آن بله بررسلی 
نقلش یکلی از ایلن رسلانه ها )تلویزیلون( در تربیلت کلودك و نوجوان پرداخته شلده 
اسلت. در ادامله نیلز بلا توجله بله رسلانه بودن مسلجد بله بررسلی اهمّیلت و جایگاه 
مسلجد و همچنین کارکردهای مسلجد پرداخته اسلت و سلپس به تطبیق اشلتراکات 
کارکلردی این رسلانه با رسلانه دیگلر در تربیت کلودك و نوجوان پرداخته اسلت و در 
پایلان نیلز بله ارائله راهکارهایلی بلرای ایلن مطلب که مسلجد اگلر بخواهد در شلمار 

رسلانه های قلوی و مفیلد باشلد چله کارهلا و برنامه ریزی هایلی بایلد انجام شلود.
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الف(«رسانه««
1.«مفهوم«شناسی«رسانه

رسلانه ها به ابزارهای انتقال پیام ها از فرسلتنده یا فرسلتندگان، به مخاطب یا مخاطبان 
گفته می شلود؛ که شلامل روزنامه، کتلاب، رادیو، تلویزیلون، ماهلواره، فّناوری های نوین 
ارتباطلات و اطالعلات و اینترنلت و ...، اسلت. ایلن وسلایل دارای ویژگی هایلی ماننلد 
پیام گیلران ناآشلنا، سلرعت عمل زیلاد و تکثیر پیام هسلتند. )دادگلران 1384، 56( در 
حقیقلت رسلانه وسلیله ای بلرای نقل  و انتقلال اطالعات، ایده هلا و افکار افلراد یا جامعه، 
و واسلطه عینلی و عمللی در فرآینلد برقلراری ارتباط اسلت. )از کملپ، 1376، 132( با 
توجله بله ایلن تعریف منبر نیز در ردیف رسلانه ها شلمرده می شلود. رسلانه بلا توجه به 
نلوع ارتبلاط بلا مخاطلب و همچنین نحلوه این ارتبلاط دارای انلواع گوناگونی اسلت که 

در ذیل به این تقسلیم بندی اشلاره شلده اسلت.

2.«انواع«رسانه«ها
بلا توجله بله گسلترش روزافلزون فنلاوری در دنیا، رسلانه ها را می تلوان در انلواع زیر 

نمود: طبقه بنلدی 
2-1. رسانه های نوشتاری، مانند مطبوعات، کتاب و مجاّلت؛

2-2. رسانه های شنیداری، مانند رادیو؛
2-3. رسانه های دیداری، مانند تلویزیو؛ن، سینما، اینترنت، منبر؛

2-4. رسلانه های ابلزاری، ماننلد اعالمیه، بروشلور، تابللوی اعالنات، کاتالوگ، پوسلتر، 
تراکلت، شعارنوشلته، آرم، لوگلو، فیلم هلای تبلیغلی، فیللم  کوتلاه و بلنلد، سلخنرانی، 

همایلش و تئاتر؛
شلرکت های  عمومی هلا،  روابلط  همچلون  گروهلی،  یلا  نهلادی  رسلانه های   .5-2

سلینمایی؛ بنیادهلای  انتشلاراتی، 
2-6. رسلانه های فرانهلادی همچلون خبرگزاری ها، دفاتلر روابط بین المللل، کارتل ها، 
سلازه،  چندملّیتلی  شلرکت های  خبلری،  تراسلت های  و  سلخن پراکنی  بنگاه هلای 

فیلم هلای سلینمایی، شلبکه های ماهلواره ای.
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3.«اهمّیت«و«ویژگی«رسانه«ها
رسلانه در عصلر حاضلر جلزء اساسلی ترین دانش هلای بشلری اسلت کله توانسلته بله 
عنلوان عنصلری کلیلدی و تعیین کننلده، دنیلای کنونلی را در عیلن وابسلتگی تحلت 

الشلعاع خلود قلرار دهد.
بحلث ارتباطلات و رسلانه های گروهلی از چنلان اهمّیتی برخوردار اسلت که در سلده 
اخیلر، اطالعلات و ارتباطلات بله کاالیلی قابلل تبلادل تبدیلل شلده اسلت و محلوری 
اساسلی و مهلم بلرای تعاملل دولت هلا و همگرایی ملت هلا قلرار گرفته اند؛ للذا امروزه 
بحلث ارتباطلات و رسلانه ها مرزهلای مللی را در نوردیلده و بله کاالیلی فراملّلی و 
فراملرزی تبدیلل شلده اسلت، بنابرایلن دارای نقش مهملی در برنامه ریلزی و تصمیم 
سلازی در همله شلئون جامعله و اجتماعات اسلت. علّده ای مانند دانیل لرنر و لوسلین 
پلای معتقلد بله نقلش رسلانه ها در ایجلاد هم فکلری میلان افلراد جامعه و بلاال رفتن 
آگاهی هلای سیاسلی و در نتیجله مشلارکت وسلیع تر و همه جانبله ملردم هسلتند. 

)کازنلو 1356، 333(
برخلی دیگلر چلون سلاموئل هانتینگتون بر تأثیلر رسلانه های گروهی در ایجلاد توقع 
روزافلزون میلان ملردم تأکید دارند و گروهی دیگر مانند ویلبر شلرام کله عمدتاً منتقد 
نقلش رسلانه های گروهلی هسلتند، از نقلش تخدیلری رسلانه ها سلخن می گوینلد. 
ایلن نظریلات را اگلر در کنلار نظریلات دیگلری ماننلد نظریله آینله ای ]معتقدنلد که 
جایلگاه رسلانه ها ماننلد آینله اسلت کله بایلد تملام حقایلق را بیلان نمایلد[ و نظریه 
تحمیللی ]در ایلن دیلدگاه وظیفه رسلانه ها تحمیل و القلاء نوعی خلاص از ارزش های 
سیاسلی مذهبلی یلا ملی اسلت[ قلرار دهیلم، )محملدی 1370، 125( به ایلن نتیجه 
خواهیلم رسلید کله جایگاه رسلانه های گروهی و اهمّیت آن بسلیار قابلل توجه و مهم 
اسلت. رسلانه بله سلبب داشلتن ویژگی هایلی همچون: سلرعت انتشلار، نظم انتشلار، 
گسلتردگی حلوزه انتشلار، تلداوم انتشلار، فراگیری و پوشلش مخاطبان، دسلتیابی به 
قضلاوت و داوری مخاطبلان انبلوه و آسلانی دسترسلی و هزینله ناچیلز داری نقلش و 

اهمّیلت بسلیار مهملی در عصر حاضر هسلتند.
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4.«کارکرد«های«رسانه
بلرای آنکله بتوانیلم از رسلانه های مختللف بهلره کافلی و درسلت را ببریم، ابتلدا باید 
کارکردهلای رسلانه را بله طلور کاملل دانسلت تلا بتلوان از ایلن ابلزار مهلم بله نحلو 
ایلده آل و درسلت بهلره بلرد. بلرای رسلانه ها کارکردهلای مختللف و گوناگونلی بیلان 
شلده اسلت کله در ایلن نوشلتار بله مهم تریلن آنها بله نحلو اختصار اشلاره می شلود:

4-1.«کارکرد«خبررسانی«و«ابالغ«پیام
اولیلن و شلاید یکلی از اساسلی ترین کارکلرد رسلانه، خبررسلانی و ابلالغ پیلام بله 
مخاطبیلن باشلد، ایلن کار نیز می تواند به دو شلیوه و شلکل مسلتقیم و غیر مسلتقیم 

انجلام شلود. در حقیقلت ایلن ویژگلی رسلانه جلزء فلسلفه وجودی رسلانه اسلت.

4-2.«کارکرد«نظارتی
یکلی از مهم تریلن کارکردهلای رسلانه خبلری، نظلارت بلر محیلط اسلت. کارکلرد 
نظلارت و حراسلت از محیلط، شلامل رسلاندن اخبلار توسلط رسلانه ها می شلود؛ کله 
بلرای اقتصلاد و جامعله ضروری اسلت؛ مانند گزارش اوضاع سلهام، ترافیک و شلرایط 

آب و هوایلی. )انلکارد، جیملز و سلورین، ورنلر 1386، 452-451(

4-3.«کارکرد«تعلیم«و«آموزش
 یکلی دیگلر از کارکرد هلای مهلم رسلانه، کارکلرد آموزشلی یلا انتقلال دانسلته ها و 
فرهنلگ اسلت. رسلانه ها فراهلم  آورنلده دانلش و شلکل دهنده ارزش هلا هسلتند و 
ملردم هملواره از آنهلا تأثیلر می پذیرنلد و دانلش می آموزنلد؛ للذا بحلث آملوزش و 
تربیلت جامعله می توانلد یکلی از کلیدی تریلن ویژگی هلای رسلانه باشلد. اهمّیلت 
وظیفله آموزشلِی وسلایل ارتباطلی در جواملع معاصلر، بله حلّدی اسلت کله بعضلی 
از جامعه شناسلان بلرای مطبوعلات، رادیلو و تلویزیلون، سلینما و سلایر رسلانه ها، 
نقلش آملوزش ملوازی بلا آملوزش دائملی قائلل هسلتند. آنهلا معتقدنلد کله وسلایل 
ارتباطلی بلا پخلش اطالعلات و معلومات جدید، به موازات کوشلش معلمان و اسلاتید، 
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دانسلتنی های عمللی، فرهنگلی و اجتماعلی دانش آملوزان و دانشلجویان را تکمیلل 
)معتمدنلژاد 1385، 5( می کننلد. 

4-4.«کارکرد«سرگرم«سازی«و«پر«کردن«اوقات«فراغت
 رسلانه ها به عنلوان مهم تریلن ابلزار تفریحلی و سلرگرمی افراد بله شلمار می روند؛ که 
بلا پخلش و انتشلار برنامه هلای سلرگرم کننده بلر الگلوی رفتاِر اوقلات فراغت انسلانی 
اثراتلی تعیین کننلده دارنلد و از ایلن طریلق اسلت که فلرد از تنهایی و زندگی سلخت  
روز ملره اش رهایلی می یابلد و بلا محیلط بیرونلی تملاس برقلرار می کنلد و به گفتله 

برخلی، سللیقه عموملی از نظر هنلری باال ملی رود. )دادگلران 1385، 106(

4-5.«کارکرد«نوگرایی«و«توسعه
فرآینلد توسلعه، رابطله پایلداری بلا تعاملل میلان ملردم و مشلارکت فّعلال گروه های 
اجتماعلی دارد کله ایلن املر صلورت نمی گیلرد، مگلر در پرتو نظلام جاملع ارتباطی- 
اطالعاتلی؛ کله می توانلد تلا حلّد زیلادی در رفلع اختالفلات و تضادهلای موجلود در 
ارزش هلا و رفتارهلای ملردم و فراهلم آوردن محیلط مسلاعد برای توسلعه مللی مؤثر 
باشلد. املروزه رسلانه ها بلا انتقال اطالعلات و دانش های جدیلد و تبادل افلکار و عقاید 
عموملی در راه پیشلرفت و توسلعه فرهنلگ و تملدن بشلری نقلش اساسلی بلر عهده 

دارنلد. )باهنلر 1378، 131(

4-6.«کارکرد«راهنمایی«و«رهبری
نقلش رهبری کننلده رسلانه ها و اثلر آنهلا در بیلداری و ارشلاد افلکار عموملی، املری 
واضلح بلوده و روز بله  روز بلر اهمّیلت آن افلزوده می شلود، در نظام هلای دموکراسلی، 
رسلانه ها می توانند در راه گسلترش ارتباط میان رهبری کنندگان و رهبری شلوندگان، 
خدملات مهملی را انجلام داده و به عنلوان آیینله تمام نملای افلکار عموملی در جللب 
هملکاری ملردم و شلرکت دادن آ نها در املور اجتماعی، تأثیر فراوانلی به جای بگذارند. 

)معتمد نلژاد 1385، 6-5(
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4-7.«کارکرد«بحران«زدایی
رسلانه های گروهلی می تواننلد در عرصله مقابلله بلا بحران هلای اجتماعلی، بله ایفای 
نقلش بپردازنلد و در کاهلش بحران هلای مختلفلی، ماننلد بحلران  هویّلت یلا حوادث 
تهدیدکننلده ثبلات اجتماعلی، کارکلرد مؤثری داشلته باشلند. )کریملی 1382، 84(

4-8.«کارکرد«آگاه«سازی
از جملله کارکلرد مهلم رسلانه ها کارکلرد آگاه سلازی اسلت. هرچنلد ایلن وظیفله بلا 
مقولله آملوزش از طرفلی و مقولله خبررسلانی جمعلی از طلرف دیگلر، تداخلل دارد، 
املا رسلانه ها بایلد علالوه  بلر انتقلال اخبلار و اطالعلات، بله تحلیلل درسلت اخبلار و 
تشلریح آنلان نیلز بپردازنلد. تحلیلل ِعلّی پدیده هلای خبری و آگاه سلازی انسلان ها از 
ایلن عللل، موجلب تغییلر در جهان بینلی انسلان ها می شلود. به همین سلیاق وسلایل 
ارتبلاط  جمعلی بایسلتی موجبلات آگاهلی انسلان ها از کاالهلای ملورد نیلاز را فراهلم 
سلازند. ایلن فرآینلد می توانلد نسلبت بله تملام مسلائل ملورد نیلاز بشلر صلدق کند. 

)سلاروخانی 1385، 83(

4-9.«همگن«سازی«و«تقویت«روحیه«جامعه
 رسلانه موجلب نزدیکلی سللیقه ها، خواسلت ها و انتظلارات تماملی سلاکنان یلک 
جامعله شلده و جواملع را از عصلر محدوده هلای جدا خلارج می گردانند. ورود وسلایل 
ارتباط جمعلی بله جامعله، خرده فرهنگ هلا و فرهنگ هلای خلاص و مجلزا را ناپدیلد 
کلرده و به نوعلی تشلابه میلان تمامی سلاکنان یلک جامعه بله وجود ملی آورد و مردم 
آن جامعله، از سلبک زندگلی و عالیلق و خواسلته هایی کله رسلانه های جمعلی ارائله 

می دهنلد، پیلروی می کننلد. )هملان، 92-91(

4-10.«اعطای«پایگاه«اجتماعی
ایلن وسلایل بلا دادن معروفیلت بله اشلخاص و گروه هلا بله آشلکار کلردن یلا ارتقای 
پایگاه هلای آنلان می پردازنلد. حمایلت از هنجارهلای اجتماعلی؛ )وظیفله اخالقلی( 
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انتقلال میراث هلای فرهنگلی و اجتماعلی از نسللی بله نسلل دیگلر، نقلش و کارکلرد 
بیلان عقایلد، ایجلاد همبسلتگی میلان اجلزای جامعه در پاسلخ بله نیازهلای محیطی 
و کارکلرد تبلیغلی از دیگلر کارکردهلای مهم رسلانه اسلت؛ در تملام کارکردهای بیان 

شلده ویژگلی بلارز رسلانه، اصلل جذابیلت و تنوع اسلت. )کرباسلیان 1390(
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ب(«جایگاه«رسانه«در«تربیت«کودک«و«نوجوان««
بلا توجله بله مطاللب بیلان شلده دربلاره رسلانه و اهمّیلت و کارکردهلای آن، در ایلن 
مختصلر بلرای تبییلن مسلئله بله بررسلی جایلگاه یکلی از ایلن رسلانه ها کله اهمّیت 
زیلادی در تربیلت کلودك و نوجلوان دارد، یعنلی تلویزیلون می پردازیلم. در اینجلا 
منظلور از کلودك از سلن دو و نیم سلال تا دوازده سلال اسلت که شلامل نوجلوان نیز 

می شلود.
تلویزیلون، در شلکل گیری رفتلار کلودکان و نوجوانلان، دارای اهمّیت بسلیاری اسلت. 
اگرچله همله رسلانه ها از جملله مطبوعلات و رادیلو، در زمینله تربیلت کلودکان و 
نوجلوان نقلش دارنلد؛ وللی تأثیلر تلویزیلون بله دلیلل برخلوردار بلودن از جنبه های 
شلنیداری، دیلداری و حرکتلی از بقیله بیشلتر اسلت. در طلول تاریلخ، دانشلمندان 
زیلادی از حوزه هلای مختللف، ماننلد جامعه شناسلی، روان شناسلی، تعلیلم و تربیلت، 
اقتصلاد و ...، دربلاره تلویزیلون و اثلرات آن، مطالعله و پژوهلش انجام داده انلد. در این 
رسلانه می تلوان از روش هلای گوناگونلی بلرای تربیلت دینلی کلودکان بهلره جسلت.

تلویزیلون، تأثیرگذارتریلن رسلانه ای اسلت که در عرصله اجتماعلی و فرهنگی فعالیت 
می کنلد. ایلن رسلانه بله خاطلر برخلورداری از ویژگی هلای خلاص و بلا توجله بله 
وسلعتی کله در میلدان عملل خلود دارد، می توانلد جنبه هلای متعلددی از زندگلی 
فلردی و اجتماعلی افلراد را در جامعله تحت تأثیلر خلود قلرار دهلد. تأثیلر وسلایل 
ارتباط جمعلی، به ویلژه تلویزیلون بلر کلودك و نوجوان به حّدی اسلت کله هیجانات و 
احساسلات عمیلق را برمی انگیلزد و در جهلت دلخلواه خلود، هدایت می کنلد و به این 
ترتیلب عکس العمل هلای رفتلاری افلراد را بلر اسلاس اهلداف خلود، شلکل می دهلد. 
شلدت تأثیر پذیلری از برنامه هلای گوناگلون تلویزیلون بله عواملل متعلّددی بسلتگی 
دارد. بله اعتقلاد روان شناسلان، کلودکان و نوجوانلان در مقایسله بلا بزرگسلاالن، بله 
دلیلل محدودیلت تجربله و آگاهلی از پدیده هلای جسلمانی پیراملون خود، بله میزان 
بیشلتری از برنامه هلای تلویزیلون متأثر می شلوند. از ایلن  رو تلویزیلون می تواند دارای 
کارکردهلای مثبلت و منفلی در مواجهله با کودك و نوجوان داشلته باشلد که می توان 
بله پلر کلردن اوقلات فراغلت کلودك و نوجلوان، کمک بله اجتماعلی کلردن آنها )که 
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شلامل درك نقلش جنسلیتی، انتخاب شلغل، نقش های خانوادگلی، معلومات عمومی، 
سیاسلی کلردن، شلکل گیری گلروه همسلاالن و ...(، آملوزش و یادگیری، اشلاره کرد 
کله در ذیلل بله صلورت مفصلل توضیلح داده شلده اسلت. )جلک الیلل و بلی پارکلر 

)5 ،1377

1.«پرکردن«اوقات«فراغت«کودک«و«نوجوان
 انسلان ها هلر سلّنی کله داشلته باشلند، یلک فّعالیلت اصللی و محلوری دارنلد کله 
گذرانلدن زملان در آن سلن، حلول آن محور اسلت. ایلن فّعالیت اصللی در طول زمان 
)بله خاطلر طبلع خلاص انسلان( برای انسلان ملالل آور می شلود. ایلن تنلوع، اوالً باید 
غیلر از آن فّعالیلت اصللی باشلد و ثانیلاً در زمانلی خلارج از زملان آن فّعالیت باشلد تا 
آسلیبی بله ایلن فّعالیت اصلی نرسلد. فّعالیلت اصلی کلودك پیش از مدرسله، بازی و 
پلس از مدرسله، درس اسلت. طبیعلی اسلت کله کودك از بازی و درس خسلته شلده 
و نیازمنلد یلک فّعالیلت جانبلی می شلود تلا اوقات خاللی از فّعالیلت اصللی را پر کند 
و خسلتگی های خلود را برطلرف کنلد. تلویزیلون یکلی از بهتریلن وسلائلی اسلت که 

می توانلد اوقلات فراغلت کلودك را پلر کنلد. )آذری 1377، 77(
 برخلی از اندیشلمندان بلا طلرح پرسلش های غیرمسلتقیم از کلودکان و ربلط دادن 
پاسلخ آنهلا بله رفتارشلان، بله ایلن نتیجله رسلیده اند کله دالیلل تماشلای تلویزیون 
توسلط کلودکان، دسلتِ کم بله سله دسلته بلزرگ تقسلیم می شلوند. اولیلن دسلته 
از ایلن دالیلل کله حجملی چندیلن برابلر دسلته دوم دارد، شلامل گذرانلدن اوقلات 
فراغلت اسلت. کلودکان وقتلی با این هدف به تماشلای تلویزیون می نشلینند، بیشلتر، 
خواهلان برنامه هلای شلاد و سلرگرمی های سلاده و پرهیجان هسلتند. در ایلن مرحله، 
توّجله کمتلری بله برنامه هلای آموزشلی شلده و آرامش بخش تریلن برنامله ای کله 
موجلب افزایلش احسلاس خوش بینلی و امنّیت خاطلر مخاطبلان می شلود، برنامه های 

خانوادگلی اسلت. )همان(
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2.«تلویزیون«و«اجتماعی«شدن
زندگلی اجتماعلی دارای شلاخص ها و نمادهایلی اسلت. بلدون شلناخت نمادهلای 
اجتماعلی، نمی تلوان در اجتماع زیسلت. در واقلع، مقدمه زندگلی اجتماعی، اجتماعی 
شلدن اسلت. تولّلد کلودك مقلارن بلا اجتماعلی شلدن اوسلت. بله همان نسلبت که 
کلودك رشلد می کنلد، بایلد هم زملان رشلد اجتماعلی نیلز داشلته باشلد؛ زیرا رشلد، 
پلرورش و جامعه پذیلری، سله ماهّیلت هملراه در وجلود کودك اسلت. کودکلی یعنی 
سلال هایی کله انسلان، راه و رسلم زندگلی را می آملوزد. اولیلن جایلی کله کلودك، 
اجتماعلی شلدن را می آملوزد، خانواده اسلت. وللی توان خانلواده برای پاسلخ گویی به 
ایلن نیلاِز بلزرگ، ناچیز اسلت. گرچه مدرسله در کنلار خانواده تلا انلدازه ای خانواده را 
در ایلن راه یلاری می کنلد، وللی بله دلیل آنکله نیاز کلودك فراتر از این حد اسلت، باز 
هلم ایلن کمبلود به وضوح مشلهود اسلت ولی تلویزیلون به خاطلر برنامه هلای فراگیر 
و متنلّوع، بهتریلن وسلیله ای اسلت کله می تواند این نیاز کلودك را برطلرف کند؛ زیرا 
تلویزیلون واسلطه ای فراگیلر اسلت که در دسلترس همه کلودکان قلرار دارد. کودکان 
از طریلق تلویزیلون، دربلاره خلود، زندگی خلود، چگونگی رفتلار در شلرایط گوناگون 
و چگونگلی برخلورد بلا مشلکالت خانوادگی و شلخصی، چیزهای زیلادی می آموزند و 
ایلن اجتماعلی شلدن از طریلق تلویزیون بلا توجه بله ویژگی های تلویزیلون و کودك، 

از هلر چیلزی نافذتر اسلت. )شلرام و هملکاران 1386، 5(

برخی«از«جنبه«های«اجتماعی«شدن«کودکان«عبارتند«از:
و  مفاهیلم  از  دربرگیرنلده مجموعله ای  جنسلیت  نقـش«جنسـیتی:« 2-1.«درک«
باورهاسلت؛ دربلاره اینکله ملا چگونله فلردی هسلتیم، چگونله ویژگی ها و شلخصیت 
خلود را بله نمایلش بگذاریلم، چگونه بلا دیگر مردم رفتلار کنیم و چگونه باید باشلیم؟
2-2.«انتخـاب«شـغل: مسلیر واقعلی انتخلاب کار یلا حرفله ممکلن اسلت بلا توجه 
بله قابلل رؤیلت بلودن شلغل های خاصلی کله در قلملرو عموملی، به ویلژه از طریلق 
رسلانه های عموملی از جملله تلویزیلون میّسلر می شلود، شلکل گیلرد. تلویزیلون، 
باورهلای قالب بنلدی شلده شلغلی، در کلودك ایجلاد می کند کله این می توانلد کوتاه 
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ملدت یلا بلندملدت باشلد. )گوننلز و آللر 1380، 59(
کلودکان  باورهلای  بله  شلکل دهی  در  تلویزیلون  خانوادگـی:« نقش«هـای« ».3-2
دربلاره زندگلی خانوادگلی، نقلش مهملی دارد. تلویزیلون، خانواده های نمونله را برای 
بیننلدگان از جملله کلودکان معرفلی می کنلد و بر ارزش هلای خاصی تأکیلد می ورزد 
یلا برخلی از مسلائلی کله بلرای اعضلای خانلواده )دختلران و پسلران( مهم هسلتند، 
بله بیننلدگان ارائله می کنلد. در ایلن میان، کلودك، نقش هلای خانوادگی خلود را در 
خلالل برنامه هلای تلویزیلون می یابلد. بنابرایلن تلویزیون بله یک معنلا، نمایش دهنده 
خانلواده و نقش هلای خانوادگلی )نقلش ملادری، پلدری، خواهلری، بلرادری و روابلط 

بیلن آنها( اسلت کله کلودك آنهلا را می آملوزد. )عزیلزی 1383، 107(
2-4.«معلومـات«عمومی:«بیشلتر بیننلدگان در اتاق جّراحی، دادگاه، پاسلگاه پلیس، 
زنلدان یلا اتلاق هیئت مدیره مؤسسله ای نبوده اند؛ املا درباره هر یلک از اینها اطالعاتی 
دارنلد. بیشلتر چیزهایلی که دربلاره این ملوارد می داننلد از طریق تلویزیون به دسلت 
آورده انلد. اطالعاتلی کله کلودکان از طریلق صفحله تلویزیون کسلب می کنند، شلاید 
کمتلر از اطالعلات بزرگترهلا نباشلد، بلا ایلن تفلاوت کله کلودکان تجربله ای کمتر از 
بزرگسلاالن نسلبت بله زندگلی دارنلد و بله تبلع آن، ممکلن اسلت راحت تر به وسلیله 
چیزهایلی کله در تلویزیلون می بیننلد، فریلب بخورند. واقعیت این اسلت کله با وجود 
تملام مزایلای مثبلت تلویزیلون از قبیلل نقلش برجسلته آن در املر اطالع رسلانی و 
آملوزش، فرهنگ پذیلری، ایجلاد تفّنلن و سلرگرمی، تماشلای تلویزیلون به ویلژه در 
سلال های نخسلت زندگلی کلودك، اثلرات بلدی بلر مهارت هلای فکلری، ارتباطلی، 
کالملی و حّتلی خالقیلت کلودکان دارد. تماشلای تلویزیلون به صورت متملادی باعث 
می شلود، کلودکان از فّعالیت هایلی کله می تواننلد و بایلد در زملان رشلد خلود انجلام 
دهنلد غافلل بماننلد و در اصطلالح کودکلی نکننلد. به عنلوان مثلال، بلازی، ارتباط با 
کلودکان دیگلر و حتلی بزرگسلاالن کله بله تقویلت مهارت هلای کالملی و ارتباطی و 
عاطفلی کلودك می انجاملد اگلر در زملان خلود و به موقلع صلورت نپذیلرد، کلودکاِن 
املروز را بلا مشلکالت عدیده در آینلده روبه رو خواهد کلرد؛ کودك به عنلوان مخاطِب 
منفعلل، سلاعت ها روبله روی تلویزیلون می نشلیند و بله تماشلای آن می پلردازد و در 
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واقلع مهارت هلای الزم ضملِن رشلد را نیاموختله و تجربله نمی کنلد. )عزیلزی1383، 
)125-93

2-5.«سیاسـی«کـردن: پیش تر بیان شلد کله در هر جامعله، یک ایدئوللوژی حاکم 
وجلود دارد کله تمام فّعالیت های آن جامعه باید در جهت آن باشلد. بنابراین، تماشلای 
منظلم تلویزیلون، خواسلته یلا ناخواسلته در کلودك یلک چارچلوب فکری-گرایشلی 
ایجلاد می کنلد کله در کنلار دیگلر مسلائل، می توانلد زندگلی سیاسلی آینلده او را 
شلکل دهلد. ازایلن رو، این حوزه تأثیرگذاری به شلدت ملورد توجه سیاسلتمداران قرار 
گرفتله اسلت تلا جایی کله هیتللر در سلخنرانی های خود، چنیلن می گویلد: هنگامی 
کله یکلی از مخالفلان اعلالم می کند: »من در کنار شلما قلرار نخواهم گرفلت« من به 
آراملی بله او می گویلم: فرزنلد شلما هلم اکنون بله ملا تعلّق دارد. شلما چه هسلتید؟ 
شلما در می گذریلد، املا فرزنلدان شلما اکنلون در اردوی جدید قلرار دارنلد. در زمانی 
کوتلاه، آنهلا هیلچ چیزی دیگلری را به جلز این اجتماع جدیلد نخواهند داشلت. )راش 
1383، 103( او در جایلی دیگلر می گویلد: ملا تزریلق روح ایلن اجتملاع را از سلنین 
بسلیار پاییلن بله جوانانملان، وظیفله خلود قلرار داده ایلم و ایلن »گرایلش جدیلد«، 
جوانلان را بله هیلچ کلس نخواهنلد داد، بلکه خود بله جوانان روی ملی آورد و آموزش 

و تربیلت خلود را بله آنان القلا می کنلد. )همان(
 تلویزیلون می توانلد در هلر قالبلی از برنامه هلا، وفلاداری بله دوللت و حکوملت را در 
کلودکان بله وجلود آورد؛ چنانکله در آلملان نلازی، با اسلتفاده از مدرسله، خانلواده و 
ارتباطلات جمعلی بله کلودکان یاد داده می شلد کله در درجه نخسلت باید نسلبت به 
دوللت آن گونله کله در پیشلوا -یعنی آدلف هیتلر- تجّسلم یافته اسلت، وفادار باشلند. 

)103 )همان، 
مهلم  و  روشلن  تأثیرهلای  از  یکلی  گروه«هـای«همسـاالن:« 2-6.«شـکل«گیری«
تلویزیلون بلر کلودکان، ایجلاد گروه هلای همسلاالن اسلت. کلودکان علالوه بلر اینکه 
بلا تماشلای برنامه هلای تلویزیونلی تقلیلدوار، دسلت به تشلکیل گروه های همسلاالن 
می زننلد، وجلود خلود تلویزیلون نیلز موجلب تقویلت ایلن بُعلد از زندگلی کلودك 
می شلود. )امله دور 1374، 152( البتله جنبه هلای اجتماعلی شلدن کودك به وسلیله 
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تلویزیلون منحصلر در ایلن ملوارد نیسلت، بلکه بلا دّقت بیشلتر می توان ملوارد زیادی 
را برشلمرد؛ وللی بله دلیل آنکله این مقالله درصدد بیان ملوارد مهم این جنبه اسلت، 
از ملوارد دیگلر صرف نظلر می کنلد. الزم بله ذکلر اسلت اجتماعلی شلدن کلودکان به 
وسلیله تلویزیلون، در طبقله دوم از طبقه بنلدی سله گانله دالیلل تماشلای تلویزیلون 
توسلط کلودکان قلرار دارد کله حجملی کمتلر از طبقله اول و بیلش از طبقه سلوم را 

شلامل می شلود. )جلوکار1386(

3.«تلویزیون«و«آموزش«و«یادگیری«کودکان
تلویزیلون یکلی از ابزارهلای مؤثلر در افزایلش شلناخت و آگاهلی به شلمار می آید. در 
حال حاضر، بر اسلاس نتایج بسلیاری از تحقیقات انجام شلده به روش مشلاهده، یک 
معللم خلوب بلا اسلتفاده از تلویزیون به عنوان یک رسلانه کمک آموزشلی بله مراتب، 
اطالعلات خلود را بهتلر منتقلل می کند، تا صرفلاً از طریق روش هلای معمولی تدریس 
در ایلاالت متحلده آمریلکا، بیش از 400 مورد مطالعه تطبیقی میلان ارائه آموزش های 
علادی کالسلی به دانش آملوزان با آموزش از طریلق تلویزیون صورت گرفته اسلت. در 
تملام ملوارد، بله دنبال بررسلی نمرات امتحلان پایان سلال، اختالف معنلاداری رؤیت 
نشلد، املا چنانچله تفاوتی هم وجود داشلت، همیشله به نفع کسلانی بود کله از طریق 
تلویزیلون آملوزش گرفتله بودنلد. پلس می تلوان چنیلن اسلتدالل کرد کله درصورت 
نیلاز و کمبلود متخّصلص آموزشلی بلرای بچه هلا، می تلوان از تلویزیون اسلتفاده کرد ؛ 
این گونله بهلره وری، بخصلوص در ملوارد آموزش هلای تخصصلی، می توانلد کارسلاز 
باشلد و بلرای مثال، با اسلتفاده از تلویزیلون، آموزش زبان های زنده در سلطح مدارس 
ابتدایلی بسلیار موفقیت آمیلز خواهلد بود. ضملن آنکه برخلورداری از این ابلزار در هر 
محللی کله نیلروی بلرق داشلته باشلد، امکان پذیلر اسلت؛ بله ویژه بلرای کشلورهای 
بزرگلی کله امکانلات آموزشلی بله تمام نقلاط آن به طلور کامل نرسلیده باشلد، کاماًل 
قابلل اسلتفاده اسلت، بله گونه ای کله حّتی می تلوان از تلویزیلون به عنلوان یک معلم 

سلرخانه اسلتفاده کلرد و در منلازل بله بچه ها آملوزش داد. )همان(
 البتله در کنلار مسلائل مطرح شلده، تلویزیلون نقلش زیلادی در تعلیم و تربیلت دارد. 
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برخلی از کارکردهلای مثبلت تلویزیلون عبلارت اسلت از: افزایش آگاهی کلودکان در 
زمینله جغرافیایلی، علمی و مسلائل بهداشلتی، تشلویق کلودکان به کارهلای خوب با 
نمایلش دادن مهربانی، سلخاوت؛ گسلترش برنامه های آموزشلی با اسلتفاده صحیح از 
تلویزیلون و تشلویق کودکان، ایجاد دوسلتی چله با  گرد هم جمع کلردن خانواده و چه 
بلا در اختیلار گذاشلتن مجموعه ای از دوسلتان خیاللی برای کودك، ترویلج و آموزش 
ارزش هلای اجتماعلی و دینلی، معرفلی روش های دوسلت یابی و حفظ دوسلتی، ایجاد 
حلس مسلئولیت در کلودکان، جلوگیلری از رفتلار خودخواهانله کودکان با بله تصویر 

کشلیدن رفتارهلای جامعه گرایانه. )سلعید 1391، 43(
بلا توجله بله مطاللب بیلان شلده ایلن مسلئله مطرح می شلود کله آیلا مسلجد نیز به 
عنلوان یلک رسلانه می توانلد هملان کارکردهایی کله رسلانه ها در امر تربیلت کودك 
و نوجلوان و همچنیلن جلذب آنهلا بله خلود دارنلد، ایفلا کنلد و اساسلاً چله عوامللی 
می توانلد باعلث شلود کله هملان جّذابّیتلی کله رسلانه ها به ویلژه تلویزیلون در جذب 
و تربیلت کلودك و نوجلوان دارد را داشلته باشلد. در ادامله این پژوهلش ضمن تبیین 
اهمّیلت و جایلگاه مسلجد بله عنلوان یلک رسلانه بله کارکردهلای تربیتی این رسلانه 

توجله می شلود.
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ج(«مسجد«به«مثابه«یک«رسانه«و«جایگاه«آن«در«تربیت«کودک«و«نوجوان««
اهمّیلت و احتلرام مسلجد، در دیلن مبیلن اسلالم بر کسلی پوشلیده نیسلت و در نزد 
مسللمانان دارای جایلگاه و اهمّیلت خاصی اسلت. مسلجد از نخسلتین روزهای ظهور 
اسلالم بله عنلوان بزرگ تریلن و مهم تریلن پایگاه اسلالم و مکانلی برای انجلام فرایض 
دینلی، برنامه ریلزی در خصلوص مسلائل اجتماعلی، سیاسلی و فرهنگلی و علملی ... 
از جایلگاه واالیلی برخلوردار بلوده اسلت. بی شلک در فرهنگ اسلالم، هیچ نهلادی به 
انلدازه مسلجد دارای ایلن انلدازه اهمّیت نیسلت؛ زیلرا در قاموس اسلالم، دیلن و دنیا 
در مسلجد گلرد می آینلد؛ لذا آیات و روایات بسلیاری درباره مسلجد و لزوم پاسلداری 
آن نقلل شلده اسلت. عالوه بر اشلارات قلرآن در احادیث نیلز بر اهمّیت مسلجد تأکید 
شلده اسلت. در حدیثی از پیامبر وارد شلده که »  در دنیا همچون میهمان باشلید 
و مسلجدها را خانله کنیلد.« )سلیدجوادی 1378( همچنیلن در تلورات آمده اسلت: 
»مسلاجد خانه هلای ملن در روی زمیلن هسلتند، خوشلا بله حال کسلی کله در خانه 
خلود وضلو گیلرد، آنلگاه در خانه ملن، مرا زیلارت کند.« حضور در مسلجد بله عنوان 
مظهلر عبودیلت و بندگلی انسلان در برابر خدا و مکانلی مقدس که اثری از زشلتی در 
آن یافلت نمی شلود، افلزون بلر آنکه »خلود توفیقلی بزرگ و کمالی ارزشلمند اسلت، 
کملاالت روحلی دیگلری را نیلز در پلی دارد. رحملت خلاص خداونلد، آملرزش الهی، 
بهشلت بریلن، هم نشلینی و همدللی بلا فرشلتگان الهلی از آن جملله اسلت«.)درانی 
1376( جلان کالم اینکله اسلالم به مثابله یلک مکتلب جهانلی و جاودانلی، مسلجد را 
پایگاهلی بلرای تفکلر، تدبلر، تصفیله روح، خللوص و اتصال بنلده به خاللق یکتا فرض 

کرده اسلت. )سللطانی 1390(

1.«مفهوم«شناسی
واژه مسلجد از بلاب »سلجد، یسلجد« مصلدر میملی یلا اسلم زملان  و ملکان اسلت 
و بلر وزن مشلرق و مغلرب و به معنلی سلجده گاه اسلت. )لسلان العلرب( در قلرآن و 
تملدن اسلالمی، مسلجد بله مکانلی گفتله می شلود کله عبادتلگاه مؤمنلان اسلت. از 
آن روی بله عبادتلگاه مسللمانان مسلجد می گوینلد کله سلر بله سلجده  نهلادن، اوج 
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فروتنلی و کرنلش دربرابلر خداونلد اسلت. در روایت های اسلالمی، همه  زمین مسلجد 
و سلجده گاه انسلان اسلت. رسلول اکلرم فرمودنلد: »ُجِعلَلْت  لِلیَ  األْْرُض  َمْسلِجداً 
َو َطُهلوراً« )صلدوق،2، 111( زمیلن بلرای ملن سلجده گاه، پلاك و پاك کننلده قلرار 
داده شلد. قاضلی عیلاض گفتله اسلت: »مسلجد بلودن کل زمیلن از خصایلص املت 
مسللمان اسلت.« )زرکشلی 1410 ق، 27( در برخلی دیگلر از روایت ها، مسلجد خانه 
دوم مسللمانان و تثبیت کننلده   فرهنلگ جمع گرایلی و پرهیلز از خودمحلوری بیلان 
شلده اسلت. واژه هلا، ضمیرهلا و فعل هلای بله کار رفتله در سلوره حملد نیلز کله در 
نمازهلای روزانله تکلرار می شلود، به طلور ضمنی، پنهلان و غیرمسلتقیم مسللمانان را 
بله جمع گرایلی و پرسلتش جمعلی فرا می خواند. مسلجد ُقبا نخسلتین مسلجد جهان 
اسلالم اسلت کله بیرون شلهر مدینله قلرار دارد. نخسلتین سلنگ های این مسلجد را 
حضلرت محملد پلس از مهاجلرت از مکه بله مدینه بنا گذاشلتند. قبا نلام قریه ای 
در نزدیکلی مدینله بلود. پیامبر این مسلجد را در سلال اول هجری و به پیشلنهاد 
عّملار یاسلر یلا به تقاضای سلاکنان محلل در قبا بنلا کردنلد. خداوند متعلال در قرآن 
لَس َعلَلی التَّْقلوی ِملْن أَوَِّل یَلْوٍم أََحلقُّ أَْن تَُقلوَم فِیِه  کریلم می فرماینلد: »لََمْسلِجٌد أُسِّ
ِریَن« )توبه/109( مسلجدی که از  لُروا َواهلُل یُِحلُبّ الُْمَتَطِهّ فِیلِه ِرَجلاُل یُِحُبّلوَن أْن یََتَطَهّ
آغلاز بلر پایه تقوا بنا شلده اسلت، سلزاوارتر اسلت که در آن نملاز بگزاری. مسلجد در 
قلرآن کلمله  مسلجد حلدود 28 بلار در قرآن ذکر شلده اسلت؛ 22 بار به صلورت مفرد 
)مسلجد( و 6 بلار به صلورت جملع )مسلاجد( بلرای ملا مسللمانان، مهم تریلن معیلار 
در ارزش گلذاری مسلجدها توصیف هلا و شلاخص گذاری هایی قلرآن کریلم اسلت. در 
روایات متعّددی نیز بر جایگاه و نقش مسلجد تأکید شلده اسلت. )شلاملی و یوسلفی 

)1391
 اعلّم محورهلای فّعالیتی در مسلجد شلامل عبلادت، تعلیم و تعلّم، ذکلر و یاد خداوند، 
اصلالح و تزکیله، خدملت و نفلع رسلانی به ملردم و همچنیلن دعوت و آگاهی اسلت. 
از ایلن  رو مسلجد علالوه بلر اینکله محللی برای عبادت اسلت، هملواره از صدر اسلالم 
تاکنلون دارای نقش هلای اساسلی دیگلری در بیلن مسللمانان بلوده اسلت. حلال این 
سلؤال پیلش می آیلد کله با توجله به این مطللب که منبلر از ابزار رسلانه و مسلجد از 
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انلواع رسلانه ها، یعنلی جلزء رسلانه های دیلداری اسلت و بلا توجه بله نقلش و جایگاه 
مسلجد، آیلا می تلوان گفلت کله مسلجد نیلز ماننلد دیگلر رسلانه ها دارای هملان 
کارکردهایلی باشلد که سلایر رسلانه ها از آن برخوردارنلد؟ و آیا مسلجد می تواند مانند 
رسلانه ها به ویلژه تلویزیلون جایلگاه تربیتلی در تربیت کودك و نوجوان داشلته باشلد. 
بلرای فهلم و درك ایلن مطلب، نخسلت باید کارکردهای مسلجد را بررسلی و سلپس 

بلا کارکردهلای رسلانه تطبیلق داد و بعلد نتیجه گیلری کرد.

2.«کارکرد«های«مسجد
2-1.«کارکرد«تربیت«عبادی«مسجد«)جایگاه«عبادی(

عبلادت و راز و نیلاز بلا خداونلد نیلاز واقعی و فطری هر انسلان اسلت و مکّمل یا حتی 
مقلّوم شلخصّیت اوسلت. گرچله عبلادت در هلر مکانلی ایلن نیلاز روحلی را بله  طلور 
نسلبی تأمیلن می کنلد؛ وللی این نیلاز در مسلجد و عبلادت گاه بهتر و کامل تلر تأمین 
می شلود. بلر ایلن  اسلاس، انسلان بنلا بله فطلرت خویلش معبلد و مسلجد را دوسلت 
دارد و بلدان عشلق ملی ورزد؛ تاریلخ نیلز بله درسلتِی ایلن سلخن گواهلی می دهلد. 
پژوهش هلای تاریخلی نشلان می دهلد کله معبد با انسلان هملراه و همزاد بوده اسلت؛ 
از همیلن  رو، معصوملان: مسلجد را آشلیانه و پناهلگاه مؤملن برشلمرده اند؛ پناهگاهی 
کله انسلان از دغدغله و اضطلراب فاصلله می گیلرد و به آراملش می رسلد. در فرهنگ 
اسلالم، نلام مسلجد یلادآور بندگلی در پیشلگاه خداونلد متعال اسلت. با توجله به این 
مطللب مشلخص می شلود که یکلی از کارکردهای مهم مسلجد تربیت عبلادی و محل 

عبادت بلودن اسلت. )همان(

2-2.«کارکرد«تربیت«اخالقی
مسلجد مکانلی اسلت بلرای تمریلن خلق  و خلوی پسلندیده انسلانی، محلی مناسلب 
بلرای عملی کلردن ارزش هلای واالی اخالقلی و رفتلاری در بُعد های گوناگلون زندگی 
و همچنیلن پلس از خودسلازی فلردی و اجتماعی، سلکوی پروازی اسلت بله ملکوت؛ 
ُروا«)توبه/108( در مسلجدی  زیلرا خداونلد می فرماید: »فیله رجلاٌل یُِحبُّلوَن أن یََتَطهَّ
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که براسلاس تقوا و پارسلایی تأسلیس شلده باشلد، مردم دوسلت دارند پاکیزه باشلند 
و خداونلد نیلز پاکیلزگان را دوسلت دارد. بلا اینکله گناه هلای دینلی و اخالقلی در 
همه جلا نکوهیلده اسلت، املا در مسلجد زشلتی آن دو چندان اسلت؛ پلس مؤمن باید 
تلالش بیشلتری کنلد تلا در مسلجد به گنلاه آللوده نشلود، سلخنان ظالمانه بلر زبان 
نیلاورد، بله آبلروی دیگلران تجلاوز نکنلد، غیبت نکنلد، سلخنان بی فایده را کنلار نهد 
و از گفلت  و گوهایلی کله بلوی دنیاپرسلتی می دهلد پرهیلز کنلد. درحقیقلت، تالش 
بلرای انجام نلدادن ایلن کارها خود تمرینلی برای انجلام دادن کارهای خیلر و دوری از 
بدی هاسلت. بنابرایلن دومیلن کارکرد مسلجد تربیلت اخالقی افراد یک جامعه اسلت. 

اخالقلی کله در جامعله اسلالمی از ارزش و اهمّیلت واالیلی برخوردار اسلت. )همان(

2-3.«کارکرد«تربیت«اجتماعی«مسجد«)کارکرد«همگن«سازی«و«گروه«همساالن(
از جنبه هلای دیگلر تربیتلی مسلجد نقلش مؤثّلر آن در پیونلد دللدادگان خلود بلا 
انسلان های صاللح و برگزیلده اسلت. از دیلد آگاهلان مسلائل تربیتلی، نقلش دوسلت 
خلوب در سلعادت انسلان بسلیار ممتلاز اسلت. مسلجد میلان مؤمنلان و نخبلگان و 
صالحلان جامعله پیونلد ایجلاد می کنلد، و با این کار بسلتری مناسلب بلرای پرورش و 
تربیلت روحلی آنهلا فراهلم می کند. کسلی کله با خوبلان در ارتباط باشلد، دسلت کم 
از سلر حیلا از بلرادران دینلی خلود راه انحلراف را در پیلش نمی گیلرد؛ حتلی اگلر 
بله درجله ای از تکاملل نرسلیده باشلد کله به سلبب تلرس از خداونلد بله گناه دسلت 
نزنلد. مسلجد بلا فراخوانی پیوسلته  مسللمانان بله جملع، روح جمع گرایلی، انعطاف و 
نظم پذیلری را در آنلان تقویلت می کنلد و درون گرایلی افراطلی و بیگانگلی از جمع را 
از آنلان می زدایلد. اگلر خانواده هلای مسللمان در مسلجد به هلم پیوند بخورند بسلتر 
مناسلبی بلرای همیاری هلای جمعلی آنلان فراهلم می شلود. ایلن کارکلرد مسلجد با 
کارکلرد رسلانه های دیگلر ماننلد همگن سلازی و همنوع طلبلی و اجتماعلی شلدن 

است. مشلترك 
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2-4.«کارکرد«روان«شناختی«مسجد«)کارکرد«اجتماعی«و«عاطفی(
مسلجد می توانلد َگلرد اندوه را از چهلره و جان مسللمان بزداید و »افسلردگی« وی را 
برطلرف کنلد چراکله مسلجد نشلاط را به فلرد مسللمان هدیله می کنلد. خانواده های 
مسلجدی، در تعامل هلای خلود، مشلکالت و سلختی های زندگلی را در جملع دیگلر 
خانواده هلا بیلان می کننلد و تخلیله  عاطفلی می شلوند و همچنیلن حلس پذیرفتگلی 
در جملع آنهلا را از احسلاس تنهایلی، زمین گیرشلدن و واماندگلی نجلات می دهلد. 
حّتلی اگلر خانواده هلا نتواننلد بلرای یکدیگلر گلره ای بگشلایند، احسلاس هملدردی 
و صفایلی کله در جملع یکدیگلر پیلدا می کننلد، انگیلزه تلالش دوبلاره و مبلارزه  بلا 
مشلکالت را در آنهلا تقویلت می کنلد. مسلجد به  طور معملول جایگاه طرح مشلکالت 
و نارسلایی های اجتماعلی اسلت. به  طلور طبیعی، حضلور در چنین مکانلی روح تعّهد 
و دردمنلدی را در فلرد می دملد. پلرورش ایلن خلوی پسلندیده در اشلخاص نوعلی 
مبلارزه بلا روح بی تعّهلدی و بی تفاوتلی اسلت؛ روحیله ای کله هلرگاه در افلراد جامعه 
ل به ویلژه نسلل جلوان ل پیلدا شلود، آسلیب های اساسلی بلر پیکلر آن اجتملاع وارد 
خواهلد شلد. یکلی از زمینه هایلی کله فرهنگ مسلئولیت و همیلاری را در مسللمانان 
رواج می دهلد، حضلور خانوادگلی در مسلجد اسلت. در مسلجد نیازهلا، کاسلتی ها، 
چالش هلا، فرصت هلا و تهدیدهلا، برجسلته و توصیلف می شلود و خانواده هلا می توانند 
بلرای همدیگر پشلتیبان باشلند. گذری بلر جامعه خلود مؤیّد خوبی بلرای این مطلب 
اسلت کله ریشله درملان بسلیاری از افسلردگی ها و مشلکالت روحلی و روانلی در دور 

افتلادن از این مسلیر اسلت. )شلاملی، پیشلین 1391(

2-5.«کارکرد«آموزشی«مسجد«)کارکرد«تعلیم«و«آموزش«و«آگاه«سازی(

 از آغلاز گسلترش اسلالم، خلط و کتابلت در مسلجد آملوزش داده می شلد و ایلن 
املر موجلب بلروز اشلکال در فّعالیت هلای عبلادی نمی شلد. شلاید بتلوان گفلت کله 
کارکردهلای آموزشلی و فرهنگلی مسلجد، پلس از کارکردهلای تربیتلی و به ویلژه 
تربیلت عبلادی، سلرآمد دیگلر کارکردهلای مسلجد اسلت. آموزش هلای اسلالمی بلا 
دعلوت پیامبلر، نخسلتین مربّلی و معلّلم مسللمانان و از مسلجد آغلاز شلد کله 
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درواقلع پایلگاه تعلیماتلی مسللمانان بلود. مسلجد کله در عصلر نبلّوت و دوره خلفای 
راشلدین بنای بسلیار سلاده ای داشلت، مجمع نو مسللمانانی شلد که برای آشلنایی با 
آموزه هلای اسلالمی و حلّل  و فصلل مسلائل جدید در آن رفلت  و  آمد می کردنلد. اقامه  
نملاز، اسلتماع سلخنان پیامبلر در بلاب آیه های قلرآن کریلم، تبلیغ دیلن و ابالغ 
احلکام شلرع،  اعلالن جنلگ و جهلاد و صللح،  آملوزش مهارت هلای زندگلی، تقسلیم 
غنایلم جنگلی، ارسلال نامه ها، تشلییع جنازه و مسلائلی از ایلن قبیل در مسلجد انجام 
می شلد کله بیشلتر آنهلا بلا هجلرت رسلول خلدا بله مدینله آغلاز شلد. درواقلع، 
»مسلجد« کهن تریلن دانشلگاه اسلالمی و اساسلی ترین پایلگاه تعلیم در تاریخ اسلالم 

)همان( اسلت. 

2-6.«کارکرد«سیاسی«مسجد«)کارکرد«رهبری«و«هدایت(
 یکلی از کارکردهلای مهم مسلجد، کارکرد سیاسلی اسلت که از زمان رسلول خدا
بلر آن تأکیلد شلده و هم اکنلون نیز اهمّیلت آن به خوبی مشلاهده می شلود. بر همین 
اسلاس، آن حضلرت پلس از بنیان گذاری نظام اسلالمی، بله منظور دخالت مسللمانان 
در شلیوه حکوملت و آگاه سلاختن آنلان بلا اهلداف سیاسلی اسلالم، مسلجد را کله 
مرکلزی عموملی  و محلل تجّملع مسللمانان بلرای ادای فرایلض دینی بود، بله عنوان 
پایلگاه حکوملت و نهاد سیاسلی اسلالم برگزیلد. در دوره های بعد نیز کارکرد سیاسلی 
مسلجد فّعال تلر گردیلد و املور سیاسلی آن روز مانند معرفلی خلیفه، مراسلم بیعت با 
وی، علزل و نصلب اسلتانداران و کارگزاران و... در مسلجد صلورت می گرفت. در دوران 
انقلالب اسلالمی ایلران نیز پلس از محور اعتقلادی و عبلادی، پررنگ تریلن، فّعال ترین 
و بارزتریلن بخلش کار مسلاجد در محلور سیاسلت بلوده اسلت؛ چلرا کله مسلاجد در 
آگاهلی و بیلداری توده هلا در دوران قبلل و بعلد از انقلالب نقلش مؤثلری داشلته اند و 

هم اکنلون نیلز اسلتعمارگران جهلان از مسلجد بیلش از هر نهلاد انقالبی می ترسلند.

2-7.«کارکرد«فرهنگی«مسسجد«)برنامه«و«کارکرد«اوقات«فراغت(
 پلس از نقلش عبادی و آموزشلی،  نقش فرهنگلی در بین دیگر نقش هلا و کارکردهای 
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مسلجد، دارای بیش ترین اهمّیت می باشلد. پیامبر اسلالم محیط مسلجد را کاماًل 
فرهنگلی می دانسلتند تلا جایلی کله در حضلور آن حضلرت و با اجلازه ایشلان برخی 
مسلابقات برگلزار می شلد و حضلرت ضملن ابلراز خرسلندی از ایلن کار، بلا حوصله و 
بردبلاری کاملل از چنیلن مسلائلی اسلتقبال می کردند. گرچله امروزه مراکز آموزشلی 
و فرهنگلی گسلترش یافتله اسلت؛ اما نباید از ایلن کارکرد مهم مسلجد و بارور نمودن 
بُعلد فرهنگلی آن، غفللت نملود. برگزاری جلسلات شلبی با قلرآن، مسلابقات همچون 
کتاب خوانلی و... از جملله برنامه هایلی هسلتند کله می تلوان بلا حمایلت مسلئولین 
منطقله بله اجلرا درآورد. چنانکله ذکر شلد حضلور امام جماعلت مدتی قبلل و بعد از 
نماز در مسلجد برای پرسلش و پاسلخ، مشلاوره و... شلرایطی ویژه جهت رشد فرهنگی 
ملردم را بله وجلود ملی آورد. همچنیلن مناسلب اسلت برخلی برنامه هلای فرهنگلی 
مسلجد از درون مسلجد بله فضاهای دیگلر مثل کوه، ملکان های اردویی و... کشلانده 
شلود تلا علالوه بلر جّذابیت و اثر بخشلی بیشلتر، تبلیغلی برای حضلور دیگر افلراد به 

سلوی مسلجد باشد. )رسلتمی 1382، 81-75(

2-8.«کارکرد«آگاهی«دهی«)اطالع«رسانی«و«هدایتی(
یکلی از نیازهلای مهم بشلر،  وسلایل ارتباطی اسلت تلا انسلان ها را از اخبار مهلم مّطلع 
سلاخته و آنلان را در حلوادث بله یلاری یکدیگلر طلبیلده و از حملله دشلمنان آگاهلی 
داده، آنلان را آملاده دفلاع نمایلد. دیلن مبیلن اسلالم از 1400 سلال پیلش ایلن نیاز را 
در نظلر گرفتله و مکانلی بله نلام »مسلجد« را به عنلوان پایلگاه ارتباطی بسلیار مهم در 
افزایش پیوندهای انسلانی و توسلعه فرهنگی اسلالم معرفی کرده اسلت. به تعبیر دیگر 
مسلجد اصللی ترین مکان شلکل دهلی افلکار عمومی، فرهنگ سلازی و اطالع رسلانی 
در تملّدن اسلالمی بلوده اسلت. نلدای »الصلاله جامعله« در عهلد پیامبلر و پس از 
آن یلک فراخلوان عموملی بلرای گرد هلم آوردن مسللمانان در مسلجد و آگاهی از یک 
املر مهلم بلوده اسلت. به همیلن دلیل کارکلرد رسلانه ارتباط جمعلی با همله تحّوالت 
تکنیکلی،  زمانلی قریلن توفیق قلمداد می شلود که بتوانلد عمیق ترین ارتبلاط و پیوند را 

بلا مخاطلب برقلرار سلازد که ایلن ویژگلی فقط در مسلجد یافت می شلود.
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2-9.«کارکرد«ابالغی«و«تبلیغی«)اطالع«رسانی«و«ابالغ«پیام(
شلاید هیلچ پایگاهلی بله انلدازه »مسلاجد« در تبلیلغ اسلالمی ایفلای نقلش ننموده 
باشلد؛ از زملان رسلول خلدا تاکنلون اذان،  نملاز، وعلظ و خطابله از مهم تریلن 

برنامه هلای مسلاجد بلوده و هسلت.
 بلا توجله بلا کارکردهلای مسلجد و نگاهلی بله کارکردهای تربیتلی رسلانه در تربیت 
کلودك و نوجلوان حلال این بررسلی صلورت می گیلرد کله در کارکردهای مشلترك 
ایلن دو رسلانه همان طلور کله وظیفله و عملکلرد رسلانه در اینجا تلویزیون مشلخص 
شلد، عملکلرد مسلجد چگونله باید باشلد. در ذیل بله کارکردهلای با رویکلرد تربیتی 

می کنیم. نلگاه 
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د(«رسانه«مسجد«و«جایگاه«آن«در«تربیت«کودک«و«نوجوان««
همان طلور کله بیان شلد یکلی از کارکردهای مشلترك این دو رسلانه کارکلرد آگاهی 
بخشلی اسلت. مسلجد می تواند از طریلق دادن اطالعات گوناگون مورد نیلاز نوجوانان، 
در تعییلن و انتخلاب صحیلح بینلش نوجوان تاثیرگذار باشلد. امام جماعلت و متولّیان 
بایلد بلا برگلزاری مباحلث هستی شناسلی و جهان شناسلی و جلسلات و  مسلجد، 
حلقه هلای معرفتلی دربلاره گزاره هلای دیلن و احلکام دینلی و بیلان عللل و فلسلفه و 
حکملت گزاره هلا و احلکام خمسله و اثلرات وضعلی و تکلیفلی احلکام، در ایجلاد یک 
بینلش و نگلرش درسلت و عمیلق و منطقلی در نوجلوان کملک کننلد. »مسلجد« در 
قاللب یلک ملکان بسلیار مقلّدس و امنی کله به سلبب برخلورداری از فضلای معنوی 
و آرامش بخلش کله بلا نظلام فطلرت انسلان و بله ویژه نسلل پلاك نوجلوان هماهنگ 
اسلت، می توانلد بسلیاری از انتظلارات و نیازهلای درونلی و بیرونلی نوجلوان را تأمین 
کنلد. ارتبلاط بلا خداونلد، امنیلت و آراملش، داشلتن روابلط اجتماعلی و شلرکت در 
گروه هلای سلالم و فّعالیت هلای دسلته جمعی و مرکزی مهلم و مطمئن بلرای دریافت 
پاسلخ سلؤاالت و شلبهات گوناگلون، از ویژگی هلای مهلم مسلجد اسلت. مسلجد و به 
طلور خلاص املام جماعلت، می تواننلد با تأمیلن ایلن نیازها، حلس اعتماد نوجلوان را 
جللب نمایلد و بلا تکیله بر این اعتملاد، بر بینلش و نگرش و رفتلار نوجلوان تأثیرگذار 
باشلد و بلا ارائله اطالعلات درسلت و مبتنی بلر دین مبین اسلالم که همسلو و همِگن 
بلا فطلرت اسلت، نگرش نادرسلت و اشلتباه نوجلوان را اصلالح کند و بینلش و نگرش 

جدیلدی را از طریلق تشلویق و تحسلین جایگزیلن نمایند.
از جملله کارکرد هلای مشلترك ایلن  دو می تلوان بله بحلث اجتماعلی شلدن و تربیت 
اجتماعلی اشلاره کلرد که در ایلن  باره »نقلش مسلجد« در تربیت اجتماعلی نوجوان، 
بسلیار مهم اسلت. نوجوان با حضور در مسلجد و شلرکت در نماز جماعت و جلسلات 
بحلث و مناظلره، کالس هلا و دوره هلای آموزشلی، گروه هلای علملی، فّعالیت هلای 
گروهلی و غیلر آن، می توانلد بله طلور ناخلودآگاه بله رشلد و تربیت اجتماعی دسلت 
یابلد؛ زیلرا در مسلجد، کلیله ویژگی هلای اجتماعلی یک جامعله فاضله و الهلی وجود 
دارد. مسلجد بله عنلوان یلک محیلط و نهلاد مهلم اجتماعلی، در جامعله می توانلد 
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جنبه هلای گوناگلون اجتماعلی یلک فلرد را تربیلت کنلد. فلرد در مسلجد، احتلرام 
بله بزرگ ترهلا، سلکوت وسلخن گفتلن بله موقلع، عملل براسلاس قوانیلن اجتماعی، 
برقلراری نظلم و انضبلاط، مسلئولیت پذیری املور مختللف وغیلر آن را می آملوزد. 
مسلجد بله عنلوان محیطلی خلارج از خانله، می توانلد نیلاز جامعه پذیلری و برقلراری 
ارتبلاط و رشلد شلخصیت اجتماعی نوجلوان را ایفا کند و در امور مهم، کمک شلایانی 

بلرای خانلواده و والدیلن باشلد. )کماللی لطلف 1391، 17-14(
در کارکرد مشلترك دیگر که بحث تربیت عاطفی و روانشلناختی اسلت، امام جماعت 
و فّعلاالن مسلجد، می تواننلد در ایلن موقعیلت بحرانلی خدملت بزرگلی بله کلودکان 
و نوجلوان بکننلد. در مرحلله اول، روحانلی مسلجد بایلد نوجلوان را بلا ویژگی هلا و 
خصوصّیلات ذاتلی و طبیعیش آشلنا کند. سلپس بلا گفت وگوهای مسلتدل و منطقی 
بله او کملک کند تلا با درنظر گرفتلن خصوصّیات فلردی به تعیین هویّت، شلخصیت، 
نیازهلا و اسلتعدادهایش بپلردازد. از رهگلذر ایلن ملکان مقلدس و آموزه هلای دینی و 
مذهبلی، هویّلت دینلی نوجلوان کله جنبله ای از هویّت اوسلت، تربیت می شلود. نحوه 
رفتلار و عملکلرد والدیلن و به خصلوص روحانی مسلجد در حوزه دین و مسلائل دینی، 

می توانلد تأثیلری بسلزا در گرایلش و جلذب نوجلوان به دین داشلته باشلد. )همان(
در بحلث کارکلرد آموزشلی مسلجد؛ روزگاری مسلجد، یگانله پایگاه مهم آموزشلی در 
کشلورهای اسلالمی بوده اسلت. متأسلفانه مسلئله آموزش در مسلاجد کم رنگ شده و 
مناسلب اسلت با برنامه ریزی و متناسلب با امکانات موجود و اسلتفاده از کارشناسلان، 
برنامه هایلی از قبیلل آملوزش احلکام و قرآن مخصوصاً بلرای بانوان و نوجوانان، پاسلخ 
بله سلؤاالت و... برگزار شلود. نکتله ای کله نبایلد از آن غفللت نملود آموزش بر اسلاس 
نلوع مخاطلب اسلت. متأسلفانه املروزه برخی سلخنرانی ها بلدون در نظلر گرفتن نوع 
مخاطلب صلورت ملی پذیلرد، در حاللی کله در نظلر گرفتن سلن، جنلس و معلومات 
مخاطلب علالوه بلر جذابیت، اثر بخشلی مضاعفی خواهد داشلت. گاه الزم اسلت برای 
هلر یلک از گلروه هلای کلودك و نوجلوان، جلوان، میانسلال و پیلر، بانلوان و ملردان 

جلسلات مجلزا برگلزار شلده و احکام و مسلائل مرتبط بلا آنان بیان شلود.
همچنیلن املام جماعلت می تواند کالس هلای کمک آموزشلی عربی، معارف اسلالمی 
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و قلرآن را در مسلجد برگلزار نمایلد و بلرای کالس هلای متعّدد دیگر مثلل کالس های 
کملک آموزشلی در رده هلای تحصیللی مختلف و نیز آملوزش خطاطلی، کامپیوتر و...
از نمازگلزاران فرهنگلی اسلتفاده نمایلد. برگلزاری اینگونه کالس ها عالوه بر اسلتفاده 
از ظرفیلت آموزشلی مسلجد موجلب تقویلت و پویایلی جوانلان و نوجوانان مسلجدی 
می گلردد. جایلگاه جلسلات علملی و آموزشلی در مسلجد از نلگاه پیامبلر اکرم به 
مراتلب واالتلر و ارجمندتلر از جلسلات دعلا اسلت؛ چنانکله در روایت اسلت که روزی 
رسلول خلدا بله مسلجد وارد شلدند. در مسلجد، دو مجللس جداگانله برپلا بلود. 
گروهلی در حلال یلاد دادن و فراگرفتلن دانلش بودنلد و جمعلی نیلز بله دعلا و راز و 
نیلاز بلا خداونلد مشلغول بودنلد. پیامبلر فرمود: هلر دو گلروه به سلوی نیکی گام 
برمی دارنلد؛ دسلته ای خلدا را می خواننلد و گروهلی نیز آملوزش می بیننلد و نادانان را 
تعلیلم می دهنلد؛ وللی این گلروه )تعلیلم و تعلّلم( کار برتلری انجام می دهلد. من نیز 
بله منظلور آملوزش دادن مردم مبعوث شلده ام. آنلگاه پیامبر در میلان گروهی که 

سلرگرم آموزش بودند، نشسلت.
در بحلث فرهنگلی کله مسلجد بلا برنامله صحیلح می توانلد برنامه هلای خوبلی بلرای 
پلر کلردن اوقلات فراغت بچه ها داشلته باشلد؛ رعایلت اصلل جّذابیلت در برنامه هایی 
فرهنگلی و همچنیلن بله روز بلودن متولّیلان مسلجد می تواند تا حلّد بسلیاری به این 
مطللب کملک کنلد. تا ابتدا مثلل رسلانه ها اول جذب بعد القای اندیشله و بلاور دینی 
کنلد. در کارکردهلای دیگلر ماننلد کارکلرد تبلیغلی و سیاسلی نیلز مسلجد می تواند 
نقلش بسلزایی داشلته باشلد. در اینجلا یکلی از مهم تریلن کارکردهلا مشلترك بیلن 
تلویزیلون و مسلجد، یعنلی پلر کلردن اوقات فراغلت می توانلد تحقق یابلد. همان طور 
کله بیلان کردیلم یکلی از عواملل جلذب رسلانه ها، برنامه داشلتن بلرای ایلن کارکرد 
اسلت. برنامه هایلی کله از اصلل جّذابیلت نیلز کملک می گیلرد و سلاعت ها کلودك و 
نوجلوان را سلرگرم خلود می کنلد. مسلجد نیلز در ایلن بخلش )فرهنگلی( می توانلد 
بلا ظرافلت و برنامه هلای درسلت و جلذاب ایلن کار را بله نحلو احسلن انجلام دهلد و 

باورهلای دینلی و مسلائل تربیتلی را بله آنها آملوزش دهد.
املا بلرای اینکه مسلجد بتواند پایاپاِی سلایر رسلانه ها بله نقش و جایگاه خلود بپردازد 
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نیلاز بلا برنامه ریزی هلای درسلت و مناسلب دارد که در اینجلا به ارائه برخلی راهکارها 
اشاره شلده است.

1. داشلتن املام جماعتلی کله دانش، تقلوا، تعّهد، دلسلوزی، روزآمد بودن، سلالمت و 
آراسلتگی بدنی و ظاهری داشلته باشلد. 

2. حضلور شلورای علمی و هیئت امنای مسلجد کله ترکیبی از مسلجدیان کارآزموده، 
بلا تجربله، جلوان و کارآملد اسلت؛ از عوامللی کله در جلذب نسلل جلوان به مسلجد 
نقلش زیلادی دارد، طوالنلی نشلدن نمازهای جماعت اسلت. املام جماعت بلا در نظر 
گرفتلن ایلن نکتله کله جلذب و پلس از آن حفلظ جوانان در مسلجد، بله ظرافت های 
خاصلی نیلاز دارد، بایلد تلالش نمایلد تا رعایلت  حوصلله و وقلت نمازگلزاران، به ویژه 

قشلر جلوان را بنماید. 
3. حضلور کمیته هلای علملی و تخصصلی درون هلر مسلجد، به ویلژه کمیته مشلاوره 

و مهلارت زندگی.
 4. افلزودن بلر جاذبه هلای مسلجد، ماننلد برگلزاری کالس هلای هنلری و علملی در 
رشلته های گوناگون، تأسلیس مکان های مناسلب ورزشلی و دعوت از مربیلان باتجربه 
بلرای آملوزش، برگلزاری اردوهلای سلیاحتی و زیارتی، نمایلش فیلم و اجلرای تئاتر و 

ماننلد آن بلا رعایت موازین اسلالمی.
5. تقویلت مسلاجد از نظلر امکانلات ظاهلری، مانند رسلیدگی به سلاختمان مسلجد، 

نظافلت و امکانلات الزم بلرای برنامه هلای مناسلب.
 6. حضلور اتلاق فکلر خانلواده در مسلجدها که دربلاره موضوع ها و محورهلای زندگی 

خانلواده و چالش هلای پیلش رو گفتملان می کنند. 
7. تشلکیل انجملن هنلر؛ ماننلد سلینما، تئاتلر، خطاطلی، طراحلی، نقاشلی و ترویلج 

هنرهلای اصیل اسلالمی.
 8. توسعه و ارتقای فّعالیت های فرهنگی و سیاسی و ....

9. تشلکیل و تقویلت کتابخانله مناسلب بلرای مسلجد و در اختیار داشلتن کتاب های 
مفیلد و متنلوع یکی دیگلر از راهکارهای جذب جوانان به مسلجد هسلت. برای جذب 
و اسلتفاده بیش تلر از امکانلات کتابخانله، می توان بله برگزاری مسلابقات کتاب خوانی، 
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قصه نویسلی و خالصه نویسلی کتلاب و مانند آن اقلدام کرد. 
اعطلای  و  ماللی  کمک رسلانی های  بلرای  خانلواده  مهلر  صنلدوق  راه انلدازی   .10
قرض الحسلنه بلرای کملک به زندگلی، ازدواج، بیماری، ایجاد شلغل، تحصیلل و مانند 

آن.
 6. کمیتله آملوزش  و پلرورش مسلجد بلرای برنامه ریلزی موضوع هلای گوناگلون، 
به ویلژه تربیلت دینلی، اخالقلی، اجتماعی، سیاسلی و جنسلی. مسلجد عالوه بلر امور 
عبلادی بایلد در فکلر اشلاعه فرهنلگ و اخلالق زیبلای اسلالمی نیز باشلد؛ احتلرام به 
علملاء، افلراد مسلن و بزرگ ترهلا و محّبلت بله کوچک ترهلا و رعایلت ادب در برابلر 
سلایر مؤمنلان، بایلد از دیگلر اهلداف بانیلان مسلاجد باشلد. الزم بله ذکلر اسلت کله 
مسلاجد آنلگاه خواهنلد توانسلت نقش تاریخلی خلود را در تربیت عبلادی، اجتماعی، 
سیاسلی و فرهنگلی ایفلا کننلد که بتواننلد مخاطبان خلود، به خصوص نسلل جوان را 
جلذب و حفلظ نماینلد. بلرای اوقلات فراغت نوجوانلان  و جوانلان برنامه ریلزی صحیح 
انجلام گیلرد. در ایلام تعطیلالت، بیشلتر وقلت کلودکان و نوجوانلان و جوانلان بله 
بطاللت می گلذرد و باتوجله  بله اینکله اکثلر خانواده هلا وضعیلت مالی خوبلی ندارند و 
نمی تواننلد بله کالس هلای مختللف بروند، باید بکوشلیم که بلا برنامه هلای جذاب این 
قشلر عظیم را به  سلمت مسلجد فلرا بخوانیم. نوجلوان و جوان به  دلیل عدم وابسلتگی 
و نداشلتن عالقله بسلیار بله دنیلا و مسلائل ملادی و آزاد بلودن فکلر و ذهلن، بهتلر 
می توانلد مفاهیلم دینلی را درك کنلد و به همین سلبب حافلظ ارزش دسلتاوردهای 

مذهبلی و اعتقلادی خواهلد بود.
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نتیجه«گیری««
همان طلور کله در ایلن مختصلر بیلان شلد، جهلان املروز، جهلان رسانه هاسلت و 
رسلانه ها تأثیلر زیلادی در مسلائل سیاسلی، فرهنگلی، علملی، تربیتلی و ...، دارنلد. 
رسلانه ها بلا داشلتن کارکردهلای زیلادی می توانلد باعث تغیلر و دگرگونلی در رفتار و 
باورهلای افلراد یلک جامعه داشلته باشلند. در این میان شلاید نقش تربیتی رسلانه ها 
به ویلژه در بحلث تربیلت کودك و نوجوان بیشلتر  در رسلانه ای ماننلد تلویزیون نمایان 
باشلد. ایلن نیلز بله ایلن دلیل اسلت که رسلانه ها بله علت داشلتن ویژگی هلای بارزی 
همچلون فراگیلر بودن، سلرعت انتشلار مطالب، اصل جذابیلت و ...، از جایلگاه ویژه ای 
برخلوردار هسلتند. بلا نگاهلی بله کارکرد هلای رسلانه ها و همچنیلن ایلن نکتله کله 
مسلجد نیلز بلا داشلتن ابزار رسلانه ای ماننلد منبلر و همچنیلن کارکردهای مشلابه با 
رسلانه ها می توانلد دوش بله دوش سلایر رسلانه ها در املر تربیلت کلودك و نوجلوان 
موفلق باشلد و در کنلار رعایلت یلک سلری اصلول از جملله اصلل جّذابیلت و بله روز 
بلودن در ایلن کار پیشلرفت خوبلی داشلته باشلد؛ املا داشلتن صلرف ایلن کارکرد ها 
بلدون برنامه ریلزی صحیلح و مناسلب کافلی نخواهد بلود و در صورتی ایلن امر محقق 
می شلود کله از ایلن ظرفیت هلا بله نحلو احسلن اسلتفاده شلود تلا مسلجد بله همان 
جایلگاه اصللی خلود که همانلا پایلگاه عبلادی، اجتماعی، سیاسلی، فرهنگلی، علمی، 

تربیتلی، تبلیغلی و ...، بلودن در بیلن مردم برسلد.
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مسجد«مجازی«و«نقش«آن««در«تربیت«دینی«کودکان«و«نوجوانان

رحیم«دهقان«سیمکانی1

چکیده
املروزه سلایبر و فضلای مجلازی، بسلتری را فراهم آورده کله با بهره  منلدی منطقی و 
علملی از آن، می  تلوان ضملن بکارگیرِی شلیوه های نویلِن تبلیغی، با تعداد بی  شلماری 
از مخاطبلان، بلدون محدودیت هلای جغرافیایلی و زمانلی، ارتباطلی دو سلویه برقلرار 
نملود. بلا اسلتفاده درسلت از این بسلتر، می  تلوان جوانلان، نوجوانان و حّتلی کودکان 
کله اغللب فرصت  هلای خلود را بلا سلرگرمی در فضلای مجلازی می  گذراننلد را بلا 
مولّفه  هلای اصیلل اسلالمی آشلنا و تربیت نملود. بکارگیرِی سلاز وکارهای مسلجد در 
فضلای مجلازی و عرصله سلایبر، از مهمتریلن اقدامات در این راسلتا اسلت. »مسلجد 

1  . دانشجوی دکتری فلسفه دین و پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی

Email: r. dehghan@urd.ac.ir. 
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مجلازی« یلا بله تعبیلری؛ بخشلی از کارکردهلای مسلجد واقعلی کله املکان ارائه در 
فضلای سلایبر را دارد، می  توانلد ضملن بکارگیلرِی فنلاوری و امکانلات ارتباطلی، از 
جملله منبلر مجلازی، شلبکه  های اجتماعلی، و بازی  هلای رایانله  ای و نیلز با اسلتفاده 
از محتلوای درسلت و مسلتند، بسلتر مناسلب بلرای الگوسلازی و هدایلت فرهنگلی، 
هنلری، آموزشلی و اجتماعلی کلودکان و نوجوانان را فراهلم نموده و در رشلد تربیتی 
آنهلا تاثیرگلذار باشلد. ایلن مقالله تلالش خواهلد نمود تلا ضملن تبیین سلازوکارها و 
ظرفیت  هلای مسلجد در فضلای مجلازی، نقلش مسلجد مجلازی در تربیلت کودك و 
نوجلوان1 را بلر مبنلای برخلی اصول تربیتلِی مهم در تربیلت دینی، مورد بررسلی قرار 
داده و آن را مقدمله   و راهلکاری بلرای ورود آنان به مسلجد واقعلی قلمداد نماید. روش 

مقالله، در تبییلن محتلوا، تحلیللی و در مراجعله بلا آراء، اسلتنادی خواهد بود.

واژگان«کلیدی:«
مسجد مجازی، تربیت، کودك، نوجوان، اینترنت، فضای مجازی.

1  . در ایللن مقاللله رده  هللای سللنی بیللن 7 یللا 8 سللال تللا 30 سللال مللّد نظللر قللرار داده شللده کلله هللم کللودکان نونهللال ]کلله در 
سللنین بیللن 7 تللا 10 سللال قللرار دارنللد[، هللم نوجوانللان و هللم جوانللان را شللامل می  شللود. مللا در عنللوان ایللن مقاللله بلله اختصللار از 
آنللان بلله کللودکان و نوجوانللان تعبیللر کرده  ایللم. ایللن رده سللّنی، بیشللترین مخاطبللان فضللای مجللازی، اعللّم از بازی  هللای رایانلله  ای 
و اینترنللت را تشللکیل می  دهنللد. بللرای مطالعلله بیشللتر در رابطلله بللا رده هللای سللّنی رك، )لطللف آبللادی، حسللین، روان شناسللی 

رشللد 2؛ نوجوانللی، جوانللی و بللزرگ سللالی، تهللران، سللمت .1380(
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مقدمه««
در دنیلای املروز کله فنلاوری اطالعلات و ارتباطلات جایلگاه منحصلر به فلردی را در 
زندگلی بشلر پیلدا کرده، نقلش شلبکه  های اینترنت و بازی  هلای رایانله  ای در انتقال و 
مبادلله حجلم عظیملی از اطالعات روشلن تر و بارزتر شلده اسلت. مهم  تریلن تغییری 
کله فنلاوری اینترنلت در جهلان بوجلود آورده را می تلوان بله خوبلی در ایلن سلخن 

مارشلال ملک لوهان خالصله کرد:
»در ایلن فضلا، انسلان آنچه را خطی، پشلت سلرهم، یکنواخلت، و قابل تکرار اسلت به 
دور می  انلدازد، و بله جهانلی کلّلی و همه جانبه قلدم می  گذارد. این جهلان، الکترونیک 
اسلت. در ایلن جهلان همله چیلز می  توانلد با هلم و در کنار هلم اتفاق بیفتلد و جهان 

بله دهکده  ای بزرگ تبدیل می شلود.« )مددپلور 1388، 181(
در ایلن فضلا، ملردم نقلاط مختلف در سراسلر کره زمین بله مثابه یک دهکلده، امکان 
برقلراری ارتبلاط بلا یکدیگلر و اطلالع از اخبلار و رویدادهلای جهانلی در ملّدت زمان 
بسلیار کوتلاه را دارنلد. ایلن ظرفیلت، بسلتری را فراهم سلاخته اسلت تا هلم منادیان 
دروغیلن صللح و دشلمنان اسلالم از فضلای مجلازی، ماهواره هلا و رسلانه ها بلرای 
دسلتیابی بله اهلداف شومشلان در قالب هجمه هلای فرهنگی بهره برنلد و هم منادیان 
راسلتین دیلن و آنهلا کله دغدغله هدایلت بشلر دارنلد، مفاهیلم و آموزه  هلای اصیل و 
مسلتند خلود را بلرای هدایلت جهانیلان ارائله کننلد. در ایلن بسلتر، طبعاً آنهلا موفق 
خواهنلد بلود کله بلر مبنلای اعتقادات حلق، و بلا بهره  گیلری از اسلتدالالت منطقی و 
متقلن، نظلام اخالقلی، دینلی، معنوی و اعتقلادی را به بهترین شلیوه عرضله کنند. از 
ایلن رو، نیروهلای مسلجدی و جوانلان باید با ورود به بخش فضای مجازی در راسلتای 
تبلیلغ آموزه  هلای اصیلل اسلالم گام بردارنلد. انسلان های متعهلد و با ایملان با حضور 
گسلترده در فضلای مجلازی، بایلد معنویلت موجلود در مسلاجد را در فضلای مجازی 
نیلز منتشلر کننلد. در حاللی کله دشلمنان اسلالم، تلالش دارند تلا چهره خشلنی از 
اسلالم را بله دنیلا معرفلی کنند، مبلّغان اسلالم باید سلازوکارهایی اندیشلیده و فضای 
معنویلت، قلرآن و مسلجد و داشلته های دیلن مبیلن اسلالم را در ابعلاد مختللف بله 

جهلان عرضله کنند.
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یکلی از ابعلاد دین اسلالم، بُعلد تربیتی و اخالقی اسلت و از آنجا که املروزه از تأثیرات 
رسلانه های جمعلی بلر هویّت کلودکان و نوجوانان گریزی نیسلت، )ملویلن و همکاران 
1383، 300( و نیلز از آنجلا کله اسلتفاده از اینترنلت در میلان جوانلان و نوجوانلان، 
بیلش از هلر گلروه سلّنی دیگر اسلت، )بوللن 2005، 5( الزم اسلت تا با ایجلاد فضایی 
تربیتلی در قاللب مسلجد مجلازی، راهکارهلا، مفاهیلم و آموزه  هلای اصیلل تربیتلی 
بله جامعله جلوان و نوجلوان کله آملار قابلل توّجهلی از کاربلران اینترنتلی را بله خود 
اختصلاص داده  انلد، ارائه گردد. مسلجد مجازی با ارائه سلازوکارهای مسلجد در فضای 
مجلازی، می  توانلد نقلش قابلل توّجهلی را در ایلن زمینله ایفلا کنلد، چرا که مسلاجد 

هملواره مهمتریلن پایگاه هلای تربیتلی در جواملع اسلالمی بوده اند.
از ایلن رو، در ایلن نوشلتار بلا توجه به نو بلودن مطالب و برخلی از واژه  ها و اصطالحات 
جهلت تبییلن و درك بهتلر و بیشلتر موضوعلات مهلم و مسلائل مطروحله، در بخلش 
اول مقالله بله تبییلن مسلجد مجلازی، ضلرورت توجله بله مسلجد مجلازی و بیلان 
ظرفیت  هلای مسلجد مجلازی جهلت تربیلت کلودکان و نوجوانلان خواهیلم پرداخت. 
بخلش دّوم را بله ضلرورت توّجه به تربیت کلودك و نوجوان، جهت جلذب نوجوانان و 
جوانلان به سلوی مسلاجد مجازی و سلپس واقعی اختصلاص خواهیلم داد و در بخش 
سلّوم بلر اسلاس اصول مهلم در تربیلت کلودکان و نوجوانان، تلالش خواهیلم نمود تا 
نقلش مسلجد مجلازی و تاثیلر آن بلر تربیت نوجوانلان را ملورد تبیین و بررسلی قرار 
دهیلم. در ضملِن مباحلث، روش هلا و شلیوه  های کاربلردی و قالب  هایی کله در فضای 
مجلازی، بله منظلور افزایلش جاذبه برای جذب این قشلر وسلیع به سلوی مسلاجد و 
نمازخانه  هلا قابلیلت بهره  گیلری دارد را نیلز مورد تبیین و تشلریح قلرار داده، در پایان 
راه کارهایلی را بلرای نهادینه سلاختن مسلاجد مجازی بله اختصار بیلان خواهیم کرد.
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الف(«مسجد«مجازی؛«فرصت««ها«و«چالش««ها««
1.«مسجد«مجازی

در  »ابن  منظلور«  اسلت.  پیشلانی  و  سلجده  گاه  معنلای  بله  لغلت  در  مسلجد  واژه 
لسلان  العرب دربلاره مسلجد می نویسلد »مسلَجد و مسلِجد جایلی اسلت کله در آن 
سلجده می کننلد و مفلرد مسلاجد اسلت«. )ابلن منظلور 1405 ق، ج3، 204( ابلن 
اعرابلی می گویلد »مسلَجد بله فتح جیم، محلراب و نمازگاه خانه ها اسلت و مسلِجد به 
کسلر جیلم، نملازگاه جماعات اسلت و جمع آن مسلاجد )مسلجدها( اسلت«. )زبیدی 
1414 ق، ج5، 7( مسلجد در اصطلالح بله عبلادت  گاه مسللمانان اطلالق می شلود. 
در ایلن کله چلرا کلمله مسلجد، بلرای ملکان عبلادت و محلل نملاز اسلتعمال شلده 
اسلت، گفتله شلده کله چلون عظیم تریلن عبادتی کله در آن برگلزار می شلود، نماز و 
شلاخص ترین جلزء نملاز نیز سلجده اسلت از ایلن رو به آن ملکان، مسلجد می گویند. 
)دشلتی 1385، 351( برخلی معتقدنلد، ایلن واژه، معّرب »مزکت« اسلت کله از زبان 
آراملی وارد زبلان عربلی شلده اسلت و بله جای سلجده و محلی کله مسللمانان در آن 
نملاز می گزارنلد، اطالق می شلود. )معیلن 1388، ج3، 1406( راغلب اصفهانی درباره 
واژه مسلجد می  گویلد »مسلجد محلل نماز اسلت و گفته شلده که همه زمین مسلجد 
اسلت چلون در روایتلی آملده که زمین، مسلجد و پاك کننده قرار داده شلده اسلت.« 

)راغلب اصفهانلی 1404 ق، 397( 
واژه »مجلاز«، گاهلی در مقابلل املر حقیقلی معنلا می شلود، گاهلی بله عنلوان امری 
وهملی و خیاللی فلرض ملی شلود و گاهلی در مقایسله بلا واقعیلت محسلوس بله کار 
بلرده می  شلود. مراد از »مسلجد مجازی«، مسلجد در فضلای مجازی اعلّم از تلوزیون، 
سلایت  ها، شلبکه  های اجتماعلی و بازی  هلای رایانه  ای اسلت کله به مرور زملان، فرد را 
بله یک شلبکه معنلوی اصیل مّتصلل می  کند. مسلجد مجلازی در واقع سلازوکارهای 
مسلجد واقعلی در فضلای مجلازی را داراسلت و از این جهلت، می  توانلد در امر تربیت، 
بله عنلوان مقدمله  ای بلرای ورود به مسلجد واقعی، تاثیرگذار باشلد. طبیعی اسلت که 
تملام سلازوکارهای مسلجد واقعلی قابل انتقلال به فضای مجلازی نیسلت و از این رو، 
مراد از مسلجد مجازی، بخشلی از سلازوکارهای مسلجد واقعی اسلت که امکان عرضه 
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در عرصله سلایبر را دارد. منبلر مجلازی، تبلیلغ و سلخنرانی در فضای مجلازی، اذان و 
اوقلات آن، ایجلاد کتابخانله مجلازی، اسلتفاده از امکانلات ارتباطی بین کاربلر و مبلّغ 
دینلی، همله در کنلار هم مفهوم مسلجد مجازی را متبلور می  سلازند. مسلجد مجازی 
نیلز در واقلع در پلی اهلداف تربیتلِی مسلجد واقعلی اسلت. رسلول خلدا فرملود »در 
مسلجد هلر نشسلتنی مگر برای سله چیز بیهوده اسلت؛ نملاز خواندن، ذکلر گفتن، و 
بحلث علملی کردن« )مجلسلی 1403ق، ج 83، 370( و در مسلجد مجلازی، حداقل 
یکلی از ایلن ملوارد، یعنلی بحلث علمی کلردن تحقلق خواهد یافلت، عالوه بلر اینکه 
ذکلر گفتلن و نملاز گلزاردن را نیلز اگلر محصور در شلکل ظاهلری آن ندانیم، شلامل 

خواهد شلد.
»هلر کلس بله مسلاجد رفلت و آملد کنلد، بله یکلی از ایلن هشلت چیلز می  رسلد: یا 
بلرادری دینلی کله از او بهره  منلد می  شلود، یلا دانلش و نکتله حکمت آمیلز، یلا آیت و 
نشلانه  ای محکلم، یلا رحمتلی ملورد انتظار، یا سلخنی کله او را از هالکلت بازمی  دارد، 
یلا کالملی کله او را بله هدایلت رهنملون شلود، یلا گناهلی را بله خاطر خشلّیت خدا 

تلرك می  کنلد.« )مجلسلی 1403ق، ج 80، 351(
بلا توّجله بله بیانلی کله از مسلجد مجلازی ارائله شلد و بلا توّجله بیلان ایلن حدیلث 
شلریف، بله نظلر می  رسلد غاللب کارکردهلای مسلجد کله در ایلن حدیث بیان شلده 
از طریلق مسلجد مجلازی نیلز قابلل دسترسلی بلوده و مسلجد مجلازی ارائله دهنده 
پیلام هلای دینلی، و منبلع حرکت  هلای فرهنگلی ل معنلوی، و هدایت  کننده انسلان ها 
خواهلد بلود. کارکردهلای مسلجد عبارتنلد از کارکردهای عبلادی، آموزشلی، تربیتی، 
فرهنگلی و ارتباطاتلی، اجتماعلی، سیاسلی، معملاری و نقش آفرینلی در فضلای کالبد 
شلهری و... )الویلری 1386، 9( کله بیشلتر آنهلا را می  تلوان از کارکردهای مسلجد در 
فضلای مجلازی نیلز دانسلت. این فضلا، حّتلی می  توانلد به گونله  ای طراحی شلود که 
کاربلر را موّظلف سلازد تا آداب و شلرایط خاصی که بلرای ورود به مسلجد واقعی الزم 
اسلت را رعایلت نمایلد؛ مثلاًل می  توان سلازوکاری اندیشلید تا هلر کاربر بلرای ورود به 
فضلای سلایت بلا   وضو باشلد و اگر قصد خریلد در این فضا را دارد، زکات را داده باشلد. 
در ایلن صلورت، بیان شلریف رسلول خدا شلامل حلال کاربرانی کله در ایلن فضا قرار 
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دارنلد نیلز خواهد شلد کله فرمودند:
تلا زمانلی کله در مسلجد نشسلته ای، حق  تعاللی بله تعلداد هر نفسلی که می  کشلی، 
یلک درجله در بهشلت بله تو می دهلد و فرشلتگان بر تو درود می  فرسلتند. )مجلسلی 

1403ق، ج 76، 336(
مسلجد مجلازی، رسلانه  ای دینلی اسلت کله هلر پیاملی را اشلاعه نخواهلد داد بلکله 
بله جهلت اینکله رسلانه  ای دین  محلور اسلت، واقعیت  گلرا بلوده و تلالش می  کنلد تلا 
واقعیت  هلای دینلی را بله صلورت غیرحضلوری و در فضایلی مجازی ارائه دهلد. از این 
رو، مسلجد مجلازی، »آن بخلش از کارکردهلای مسلجد واقعی اسلت که املکان ارائه 

در فضلای سلایبر را دارد.« )جهانگیلری سلهروردی 1388، 72(
فضلای مسلجد و منبلر مجلازی را بله صورت هلای متعلددی می  تلوان مهّیلا سلاخت. 
علالوه بلر طراحلی ایلن فضلا از طریلق سلایت  ها و شلبکه  های اجتماعلی، ایلن فضا را 
می  تلوان بله صلورت یک نلرم   افلزار نیز طراحلی کلرد؛ نرم  افزاری کله امکانلات دنیای 
مجلازی رایانله  ای را در جهلت معرفی و شناسلایی و اطالع رسلانی حوزه  هلا، بخش  ها، 
عناصلر و کارکردهلای گوناگون و متنوع مسلجد به عموم کاربران رایانه  های شلخصی، 
بله کار می  گیلرد. بلا کمک گرفتلن از امکانات رایانله  ای از قبیل انیمیشلن، پخش فیلم 
و عکلس، اسلتفاده از منابلع اطالعاتلی در کنلار فضلای سله بعلدی و مجازی مسلجد، 
می  تلوان بسلتری مناسلب بلرای الگوسلازی و هدایلت فرهنگلی، هنلری، آموزشلی و 
تربیتلی فراهلم نملود. با تهیه چنیلن نرم  افزاری و در اختیلار قراردادن رایلگان آن، هر 
کاربلری می  توانلد بلا کمتریلن دانلش فنلی و رایانه  ای، بلا قلراردادن یک لوح فشلرده 
در رایانله خلود، وارد فضلای مجلازی مسلجد و سلایر مراحل آن شلود تا پلس از ورود 
کاملل بله ایلن محیط بلا تمامی قسلمت  های مسلجد حقیقی، مسلاجد برتلر و الگوی 

مطابق با سلّنت اسلالمی آشلنا شلود.1
البتله توّجله بله ایلن نکتله مهلم الزم اسلت کله اهمّیلت دادن بله مسلجد در فضلای 

1  . کللودکان و نوجوانللان بللا دیللدن انللواع تصاویللر و عکس  هللا می  تواننللد احساسللات منفللی و یللا مثبللت خللود را بللروز دهنللد. بللرای 
مطالعلله بیشللتر در ایللن رابطلله رك: )درانللی، کمللال، اسللتفاده از رسللانه هللای گروهللی نللزد دانش  آمللوزان دوره راهنمایللی و متوسللطه 
شللهر تهللران در رسللانه های تصویللری، مجللله روانشناسللی و علللوم تربیتللی، دانشللکده روان شناسللی و علللوم تربیتللی دانشللگاه تهللران، 

دوره جدیللد، سللال چهللارم، شللماره 2، 1381، 47.(
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مجلازی، بله هیلچ وجله بله معنای دسلت کشلیدن از مسلاجد واقعی نیسلت. طبیعی 
اسلت کله نمی  تلوان اّدعا کرد، مسلجد مجلازی تمام کارایی مسلاجد واقعلی را خواهد 
داشلت. مسلجد مجلازی، هرچند بر کیفیلت، تأثیر و رنلگ و لعلاب آن بیفزاییم، جای 
یلک لحظله حضلور در مسلجد واقعلی و مراسلم حلج یلا نملاز جمعله و... را نخواهلد 
گرفلت. بلا ایلن حلال، از نقش موثّر مسلجد مجلازی، به عنلوان مقدمه  ای بلرای جذب 
جوانلان آشلفته در بلازار دیجیتلال و دنیای مجلازی به مسلاجد واقعی و سلّنتی نباید 
غافلل شلد؛ چلرا کله کاهلش اسلتقبال جوانلان از مسلاجد و فزونلِی اسلتقبال آنان از 
اینترنلت و فضلای مجلازی، املری غیرقابلل انلکار اسلت. در واقلع مجلازی بلودن، به 
هیلچ عنلوان از تأثیلر واقعیلت نمی  کاهلد بلکله تنهلا واقعیتلی را بله شلکل مجلازی 
بازنمایلی می  کنلد. چله بسلا موازی بلا جهان واقعلی، واقعیلت مجازی تلالش می  کند 
تلا محیط  هلای جدیلدی خللق کنلد و از قلمروهلای خیال گونله  ای که به شلیوه  هایی 
منحصلر بفلرد »واقعلی« بله نظلر می رسلند، املا بله صلورت مسلتقیم بلا جهلان، بله 

صورتلی کله آن را درك می  کنیلم ارتبلاط ندارنلد، اسلتفاده کند.

2.«ظرفیت«ها«و«قابلیت«های«مسجد«مجازی«
مسلجد مجلازی، قابلیت هلا و ظرفیت هلای خاصلی دارد کله می  توانلد در جهت جذب 
جوانلان و انجلام فعالیت هلای تربیتلی و تبلیغلی، موثّلر باشلد. ایلن قابلیت  ها بله بیان 

مختصلر از ایلن قرارند:
2-1. در فضلای مسلجد مجلازی، مخاطبلان و کاربلران از سلایر مناطلق جهلان بله 
صلورت تعاملل دوسلویه و گفتملان مجلازی می  توانند با مبلّلغ دین در ارتباط باشلند. 
دو طلرف گفتگلو، می  تواننلد اطالعلات و مطاللب هدفمنلد را در قاللب نثلر ادبلی، 
داسلتان کوتلاه، حکایلت، ضلرب المثل، شلعر، پنلد و اندرزهلای جهلت  دار، در اختیار 
دیگلر کاربلران علام و خاص فعلال در عرصه اینترنت قلرار دهند. در این راسلتا، امکان 
راه انلدازی وبلالگ و درگاه هلای تخصصلی بلا موضوعلات مختللف دینلی مثلل قرآن، 
احلکام، آیلات، روایلات، ادعیله، و مباحلث فقهی می  تواند مسلجد مجلازی را به عنوان 

مهمتریلن ابلزار تبلیلغ دینلی در دنیلای مجازی اسلالم معرفلی کند.
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2-2. در فضلای مسلجد مجلازی می تلوان هلم گفتگلو کلرد و هلم گفتگلو را آموزش 
داد کله هلر دو بله  قلدر کافلی ارزشلمندند. ایلن فضلا می توانلد، مقدمله ای را بلرای 
کنلدوکاو در جهت یافتلن حقایقلی کامل تلر )نسلبت بله بقیه عقایلد( فراهم سلازد. از 
ایلن رو، بلرای محققانلی کله دنبلال حقیقلت هسلتند، این املکان فراهم می شلود که 
در میلان عقایلد متکثلر تفّحص نملوده و آگاهانله، بهترین عقیلده را انتخلاب کنند. با 
توجله به گسلتره بسلیار وسلیع اطالعلات، داده  ها و محتلوای متنلوع و مختلف، فضای 
مجلازی می  توانلد برای انسلان های منصلف، در زمینه تقویلت مبانی دینلی، اعتقادی، 
آموزشلی و... نقلش تکمیللی و جبرانلی را ایفلا نمایلد. علالوه بلر اینکله در ایلن فضلا، 
تعاملل بیلن فرسلتنده و مخاطلب منجلر بله فعال شلدن مخاطلب در جریلان ارتباط 
می  شلود؛ در عرصله  ای کله یلک فلرد هلم می  تواند فرسلتنده پیلام و هم گیرنلده پیام 

باشلد. هابرملاس در ایلن زمینه معتقد اسلت:
 نیازهلای اساسلی یلا اصیلل معّینلی وجلود دارد کله تماملی افلراِد کاملال آزاد آنها را 
دارنلد و ایلن نیازهلا توسلط هرکلس کله صمیمانله وارد یلک گفتملان عمللی شلود 

ضرورتلاً کشلف خواهلد شلد. )اسلتیون 1380، 7(
2-3. مسلجد مجلازی، املکان بهره  منلدی از کارکردهلای تربیتلِی مسلجد را بلرای 
ناتوانهلای جسلمی اعلّم از نابینایلان و کسلانی کله نقلص عضلوی دارنلد و توانایلی 
برقلراری ارتبلاط بلا مسلاجد واقعلی را ندارنلد، فراهلم می  سلازد. فلردی کله بله هلر 
علّتلی توانایلی حضلور در مسلجد را نداشلته باشلد، بلا تهیله نرم افزارهلای متعدد که 
سلازوکارهای مسلجد را در فضلای مجلازی ترسلیم نملوده انلد، می  تواند، با قلراردادن 
یلک للوح فشلرده در رایانه خود، وارد فضای مجازی مسلجد شلده و از فضلای معنوِی 

آن بهره  منلد شلوند.
2-4. بلا توجله بله اینکله یکلی از راه هلای انتقال پیلام و مفاهیلم، اسلتفاده از تصویر، 
عکلس و گرافیلک و نقاشلی ملی باشلد، ایلن ملوارد در فضای مسلجد مجازی بسلیار 
کاربلرد داشلته و در ایلن فضلا امکان اسلتفاده را برای بی سلوادان و کم سلوادان فراهم 
می  کنلد. علالوه بلر اینکله وجلود عناصری چلون عکلس، تصویلر، گرافیلک، و... نقش 
موثلری در تبلیلغ و انتقلال مفاهیلم دینلی بله کاربلران ایفلا می  کننلد و کلودك یلا 
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نوجلوان بلا دیلدن ایلن تصاویلر، آگاهانله یلا ناآگاهانله سرمشلق و الگلو می  گیرنلد. 
)رشلیدپور 1384، 61(

2-5. یکلی ازظرفیت  هلای مناسلب در فضلای مسلجد مجازی، امکان شلناخت منطقه 
زندگلی و محلل تملاس کاربلران متفلاوت از قاره  هلا، کشلورها و مناطلق مختللف 
می  باشلد کله ایلن املر موجلب می  شلود تا مبلّلغ با شلناخت درسلت از آنهلا، محتوا و 
اطالعلات متناسلب بلا محیط هلای مختللف فضلای مجلازی را در قالب منبلر مجازی 
و سلخنرانی اینترنتلی و یلا وبلالگ و چلت در اختیارشلان قلرار دهد. همچنیلن، مبلّغ 
می  توانلد بسلیاری از منابلع و کتلب مرجلع بلرای پاسلخگویی را در کنلار خویلش بله 
صلورت آنالیلن داشلته باشلد و بله محض نیلاز بله تبیین و تشلریح موضوعی بلا دّقت 
و صّحلت بلاال آن را بلرای کاربلر ارائله نمایلد. علالوه بلر اینکله، در این فضا یلک مبلّغ 
می  توانلد تنهلا بلا یلک کلیک و ارسلال پیلام، تعلداد بی  شلماری از کاربلران را در یک 
لحظله ملورد خطلاب قلرار داده و با ارسلال اطالعات و محتلوای مفید از طریق پسلت 
الکترونیکلی، هلم زملان بلا مخاطبلان و کاربلران مختللف بله گفتگلو و تبلادل نظلر 

بپردازد.
2-6. در فضلای حاکلم بلر مسلجد مجازی، املکان ذخیره سلازی اطالعلات و محتوای 
ارائله شلده و حتلی مجموعله صحبت  ها و حرف  های رد و بدل شلده بیلن مبلّغ و کاربر 
وجلود دارد کله تماملی این پیام  هلا قابل اسلتفاده و بهره  بلرداری و آنالیلز و بازآفرینی 
در آینلده می  باشلند. علالوه بلر اینکله املکان بهلره گیلری از چشلم الکترونیکلی، نیز 
وجلود دارد کله وقایلع را ذخیلره می کنلد کله در صلورت للزوم، می تلوان از وقایلع 

ذخیلره شلده در حافظله چشلم الکترونیکی اسلتفاده نمود.
2-7. املکان دسترسلی آسلان و سلریع بلرای هلر مطللب یلا اطالعاتلی که ملورد نیاز 
کاربلر باشلد از طریلق موتورهای جسلتجوگر اینترنتلی از دیگر قابلیت  هایی اسلت که 
در اختیلار مسلجد مجلازی اسلت. نومسللمانی کله می  خواهلد در مورد اسلالم چیزی 
بیاملوزد، در سلهل  الوصول  ترین جلا یعنلی اینترنلت دنبلال کلیلدواژگان اسلالمی از 
جملله مسلجد ملی  رود و با فقدان فضای مناسلب، ممکن اسلت از همان ابتلدا انحراف 
در تربیلت او ایجلاد شلود. فضلای مسلجد مجلازی ملی توانلد او را در ایلن زمینله، 
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رهنملون باشلد و او را در حداقلل زملان ممکلن به نکته دلخلواه و اطالعات ملورد نیاز 
برسلاند.  خود 

3.«تهدیدهای«پیش««روی«مسجد«در«فضای«مجازی
علیرغلم وجلود قابلیت  هلاِی چشلمگیر مسلجد مجلازی، تهدیدهایلی نیلز بلرای آن 
وجلود دارد کله متولّیلان فرهنگلی بایلد نسلبت بله آنهلا آگاه باشلند. در واقلع، عمده 
چالش  هلای تربیتلی کله فضاهلای مجلازی از جملله اینترنت و شلبکه  های مجلازی با 
آن مواجله هسلتند، دامن گیلر مسلجد مجلازی نیلز خواهد بلود و مبلّغ بایلد تمام این 
مطاللب را ملد نظلر داشلته باشلد تلا بتوانلد منبلری موثّلر در فضلای اینترنت داشلته 

. شد با
3-1. خاصیت ذاتی فضای مجازی و مشلخص نبودن نام و نشلانی کاربران و تا حدودی 
کارگلزاران، سلبب وجلود هنجارهلا و ارزش هایی می  شلود که قابلیت ظهلور در جهان 
واقعلی و اجتملاع واقعلی را ندارنلد و همین امر جرم و آسلیب  های اجتماعلی- روانی و 
تهدیلد امنیلت را در پلی خواهد داشلت. اساسلاً خللوت اینترنت، برای انسلان هایی که 
در سلطح قابل توجهی از رشلد و تربیت قرار نگرفته باشلند، آسلیب زا اسلت. شلیطان 
در همله حلال وسوسله انگیز اسلت، وللی قلدرت وسوسله انگیزی و تأثیر وسوسله های 
او در خللوت و در فضایلی کله فلرد بلدون آگاهی دیگلران، به راحتی امکان دسترسلی 
بله انلواع تصویرها و محتواهای جنسلی مسلتهجن را دارد، بیشلتر می گلردد. بنابراین، 
ماهیلت اینترنلت، ماهیلت وسوسله انگیز اسلت و در بسلیاری از روایت های اسلالمی از 
خللوت کلردن، به ویلژه در موقعیت هایلی که زمینله گناه فراهلم اسلت ل مانند خلوت 

کلردن بلا نامحرم ل نهی شلده اسلت؛ پیامبر در بیانلی فرمود: 
»ال یخللونَّ رجللٌ بأملرأهٍ فلان ثالثهملا الشلیطان؛ ملرد نامحلرم بلا زن نامحلرم خللوت 
نمی  کنلد مگلر اینکه شلیطان در کنلار آنها حضور خواهلد یافت )محدث نلوری 1408، 
ج14، 266(؛ ایاکلم و محادثله النسلاء فانله ال یخللو رجٌل بأملرأهٍ لیس لها محلرٌم االّ همَّ 
بهلا؛ از سلخن گفتلن بلا زنان نامحلرم بپرهیزیلد، چرا که ملرد در صورت خللوت کردن 

بلا نامحلرم تحریک خواهلد شد«.)حسلام  الدین هنلدی 1413ق، ج5، 327(
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در پژوهشلی کله برسلون و فلرون1 انجلام داده  انلد، یلک دختر نوجلوان اظهار داشلته 
اسلت کله »ارتبلاط از طریلق اینترنلت، ماننلد نقابلی در برابلر دنیلا اسلت؛ می توانیلد 
هرچیلزی می خواهیلد بگوییلد و هلر کاری می خواهیلد انجام دهید و هرگز هم کسلی 
شلما را نمی شناسلد و از کار شلما آگاهلی نمی یابد.)بولیلن 2000، 98( این اظهارنظر، 
هرچنلد سلخن یکلی از پاسلخ دهندگان به پژوهشلی دربلاره گمنامی اینترنتی اسلت، 
اّملا یکلی از مسلائل مهلم روان شناسلی اینترنت، یعنلی تأثیرهلای گمناملی را بر بروز 
اعملال غیراخالقلی از سلوی کاربلران اینترنت نشلان   می  دهد. ماهیت گمنلام اینترنت 
می توانلد سلبب شلود افلراد کارهایلی بکننلد و چیزهایلی بگوینلد کله در خلارج از 
آن فضلا چنیلن افعاللی را مرتکلب نمی  شلوند. بوللن و هلاره )2000م.( در پژوهشلی 
بلا عنلوان »اینترنلت؛ پی آمدهلای آن بلر سلالمت و رفتلار2«، از عوامللی بله عنلوان 
آسلیب هایی کله کاربلران اینترنلت را تهدیلد می کنلد، نلام برده انلد که از جملله آنها؛ 
ماهیلت سانسلور نشلده اینترنلت و ناتوانلی افلراد در ارزیابلی دقیلق اطالعاتلی کله با 
آن مواجله می شلوند؛ پی آمدهلای منفلی دیلدن هرزه نگاری هلا و محتواهلای جنسلی 
و غیراخالقلی؛ و پی آمدهلای تحریلک جنسلی اسلت. در ایلن فضلای مجلازی، ایلن 
احتملال هسلت که افراد به طلور ناخودآگاه از داده هلا و تصویرها تأثیلر پذیرند. از نظر 
روان شناسلی، ملا می توانیلم محرك هایی را ثبت کنیلم که از ادراك آنهلا ناآگاهیم. در 
واقلع، می توانیلم بله نوعی یادگیلری و تأثیرپذیلری از محرك های جنسلی در اینترنت 
معتقلد باشلیم کله آگاهانله نیسلت و افلراد بلدون قصلد و آگاهلی بله ثبلت آن اقدام 

می کننلد. )اتکسلیون 1371، ج1، 302(
بلر ایلن اسلاس، آسلیب  های روانلی کاربران به خصلوص نوجوانلان یکی از شلایع ترین 
و مهم تریلن آسلیب های اجتماعلی ناشلی از دنیلای مجازی اسلت و اگر قرار اسلت در 
ایلن فضلا مسلجد مجلازی ارائه شلود، بایلد آنقلدر دقیق و در عیلن حال جّذاب باشلد 
تلا در مقابلل ایلن مسلائل مقاوملت کنلد. در عیلن اینکله ایلن همله مشلکالت وجود 
دارد، اّملا بلا ایلن حلال رسلانه هلا و بله خصلوص رسلانه  های الکترونیکی، بلا توجه به 
کارکردهلا و قابلیت هایلی کله دارنلد می  تواننلد در جهلت حفلظ سلالمت و بهداشلت 

1  . Berson, Ferron. 
2  . The Internet: Its Effects on Safety and behavior. 
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روان کلودکان و نوجوانلان تاثیلر زیادی داشلته باشلند. )اخگلر 1388، 52(
3-2. دنیلای مجلازی نله تنهلا سلبب تغییر علادت رفتاری کلودکان و نوجوانان شلده 
بلکله بله طلور کللی سلطح زندگلی و حتلی اصلول و باورهلای اخالقلی را نیلز دچلار 
دگرگونلی کلرده اسلت. املروزه سلایت  هایی طراحی شلده  اند کله مسلائل غیراخالقی 
در قاللب تبلیغلات و فیللم و حتلی بازی  هلای رایانله  ای بلرای کلودکان و نوجوانانلی 
کله قلدرت تشلخیص و تمایلز آن را ندارنلد کله تشلخیص دهند آیلا اینترنت بله آنها 
خدملت ملی کند یلا خیانلت، رواج می دهند. نیلل پسلتمن جامعه شناسلی امریکایی 
بلا اشلاره بله ایلن مطللب، بلر بسلته شلدن زمینه  هلای رشلد و پلرورش کلودکان بله 

واسلطه وجلود چنیلن فضایلی تأکید ملی کند:
»زمانلی کله کلودك را از جهلان کودکلی دور می  سلازیم و زمینه های رشلد و پرورش 
را از او می گیریلم و او را بله انلواع بازی هلا و فیلم هلای رایانله ای و اینترنتلی سلرگرم 
می  کنیلم راه را بلر روح لطیلف و جسلم با نشلاط او بسلته  ایم و آینلده هدفمند، خاّلق 
و پربلار و تعّهلدآور را بی  چلون و چلرا از او و از جامعله انسلانی گرفته  ایلم. )پسلتمن 

)12 ،1378
آملوزش نوجوانلان در ملدارس بله عنلوان یلک نهلاد فرهنگلی و مجّهلز سلاختن آنها 
بله سلواد رسلانه  ای الزم، می  توانلد یکلی از بهتریلن راهکارهلا در پیشلگیری از ایلن 

آسلیب  های روانلی باشلد. نیلل پسلتمن در ایلن بلاره ملی گویلد:
»یلک محتوای نوین آموزشلی بلا خصوصیات الزم خلود بهترین امکانلات را در اختیار 
یلک فرهنلگ می گلذارد تلا بتواند با مشلکالت ناشلی از تکنوپولی )تکنوللوژی زدگی( 
برخیلزد. مدرسله مهم  تریلن ابلزار اسلت کله می تلوان بلا آن بله تصحیلح مشلکالت 

پرداخت.« )پسلتمن 1378، 256(
3-3. یکلی از خاصیت  هلای ویلژه فضلای مجلازی، جاذبله و گرایلش مسلتمر به سلیر 
و گلردش در آن توسلط کاربلران اسلت کله پلس از مدتلی افلراد را بله شلدت بله 
خلود وابسلته می  کنلد تلا حلدی کله بلرای برخلی افلراد اعتیلاد ملی  آورد و زندگلی 
بلدون اینترنلت بلرای آنلان غیرممکن می  شلود. بدین ترتیلب فضای مجلازی در کنار 
جنبه  هلای مثبلت آن سلبب اتلالف وقلت مفیلد کاربلران بی  هلدف و بازداشلتن آنهلا 
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از فعالیت هلای هلدف  داری اسلت کله سلبب تکاملل فلردی و اجتماعلی می  شلود. در 
تعالیلم اسلالمی، هلدر رفتن وقلت جز تباهلی عمر و پشلیمانی حاصل دیگلری ندارد. 
املام عللی  می فرمایلد: »از تبلاه شلدن عمرهلا در آنچله بلرای شلما باقلی نمانلد 
بپرهیزیلد کله عملر رفتله بلاز نمی  گلردد.« )محلدث 1408ق، ج 14، 199( اعتیاد به 
اینترنلت، مشلکالتی از جملله افسلردگی، درون گرایلی، خجالتلی بلودن، کلم حوصله 
بلودن، احسلاس تلرس و اضطراب، و بیش فعاللی را به دنبال خواهد داشت.)سامسلون 

)2 ،2005
3-4. خشلونت مجلازی یکلی دیگلر از نتایلج مخلرب حاصلل از دنیای مجازی اسلت. 
در هلر جامعله ای بیملاران روحلی و روانلی وجلود دارنلد کله از آزار و اذیلت دیگلران 
للذت ملی برنلد و بله راه  انلدازی سلایت  های غیراخالقلی و خشلونت آمیز می  پردازنلد 
کله هلدف اصلی ایلن سلایت  ها، جوانلان و نوجوانان هسلتند. مطالعات انجام شلده در 
زمینله قلرار داشلتن در معرض خشلونت رسلانه  ای نشلان می  دهلد که در ایلن زمینه 
مسلائل دیگلری نیلز مثلل رواج خشلونت و وحشلت در محتلوای رسلانه  های مختلف، 
موقعیلت اجتماعلی ل اقتصادی، جنسلیت و برخی از الگوهای گزینشلی مؤثر هسلتند. 

)گرینلر 1385، 15( 
3-5. گرچله املروزه بلا اسلتفاده از تکنولوژی هلای پیشلرفته ارتباطلی، تبلیلغ معارف 
دینلی بسلیار آسلان گشلته و فضایلی جدیلد فراهلم آملده اسلت، اّملا بلا ایلن حلال 
علیرغلم اینکله دیلن مبیلن اسلالم کاملتریلن دیلن بلوده و از حیلث منابلع و مراجلع 
دینلی در بیلن دیگر ادیان از غنای بسلیار زیادی برخوردار اسلت متأسلفانه هم اکنون 
کمتریلن محتلوا و مطاللب را نسلبت بله دیگر ادیلان در فضلای مجازی دارا می  باشلد. 
علالوه بلر اینکله، تعلداد آملار مربلوط بله سلایت ها، وبالگ هلای فعلال، شلبکه  های 
مجلازی اجتماعلی، خبرگزاری  هلا و رسلانه های ارتبلاط جمعلی مجازی، چلت روم ها 
وتاالرهلای گفتگلو و... در حلوزه دین به خصوص مسلاجد بسلیار پایین بوده و نسلبت 
بله حجلم بسلیار بلاالی دیگر زمینه هلای فعلال در فضای مجلازی چنلدان قابل توجه 
نمی باشلد. علدم حضلور جلدی و کم شلمار کاربلران، بالِگلران،  مدیلران و متولّیلان 
سلایت ها و وبالگ هلای فّعلال در حلوزه دیلن بله ویژه در حلوزه تخصصی مسلاجد در 
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فضلای مجلازی جهلت انتقلال مفاهیلم و آموزه هلای دینلی و نیلز پاییلن بلودن آمار، 
اطالعلات، محتلوا و مطاللب در خصلوص مسلائل دینی و مذهبلی مخصوصلاً در مورد 
مسلاجد کله پایلگاه و بسلتر فعالیت های دینلی و عبادی و مناسلکی می  باشلد به زبان 
غیلر فارسلی، از دیگلر عواملل تشلدید کننده این مسلاله هسلتند که از موانع اساسلی 
در تبییلن مفاهیلم دینلی و نیلز ارتبلاط مبلغلان و متولیلان ترویلج مباحلث دینی در 

ایلن فضا می باشلد.
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ب(«ضرورت«توّجه«به«مسجد«مجازی«در«جهت«تربیت«کودکان«و«نوجوانان««
 تأسلیس مسلجد در فضا  هلای مجلازی بلا صرف نظلر از تبلیلغ آموزه  هلای اسلالمی و 
دینلی، بلرای تربیلت کلودکان و نوجوانلان ضلرورت بسلیار دارد و در صلورت غفللت 
از ایلن املر مهلم، ممکلن اسلت نسلل آینلده جوانلان کله مسلئولیت  های آینلده را 
بدسلت خواهنلد گرفت، به جهلت انحرافات تربیتی ناشلی از فضای مجلازی در دوران 
کودکلی و نوجوانلی، نله تنهلا خلود، بلکله جامعله را نیلز با مشلکالت اساسلی مواجه 
سلازند. ایلن املر بدین دلیل اسلت که شلخصیت نوجلوان و جوان، تحلت تأثیر عوامل 
و مؤلّفه هلای فلراوان شلناخته شلده و یلا ناشلناخته بیرونلی ودرونلی شلکل می گیرد. 
در کنلار  مؤلّفه هایلی چلون وراثلت، خانلواده، جامعله، ملّیلت، زیسلت بلوم، طبقله 
اجتماعلی، فرهنلگ عصلری ملّلی و جهانلی، دیانلت، و.... حضلور در فضلای مجازی و 
اینترنلت نیلز میلزان اثرگلذاری بسلیار عمیلق و وسلیعی دارد. فضای مجلازی به ویژه 
اینترنلت و شلبکه های اجتماعلی، می  تواننلد بلر دانلش و اعتقلادات ملّلی مخاطبان و 
گروههلای سلّنِی مختللف، به ویلژه نوجوانلان تاثیر زیادی بگلذارد. )حسلینی انجدانی 

 )52 ،1388
 تقریباً در اکثر کشلورها، به ویژه کشلورهای در حال رشلد، تعداد نسلل جوان بیشلتر 
و دلبسلتگی آنلان بلر رسلانه های جمعلی فزونتلر اسلت. نتایلج تحقیقات انجام شلده 
در ایلاالت متحلده نشلانگر آن اسلت که اسلتفاده از اینترنت در میان جوانلان، بیش از 
هرگلروه سلّنی دیگر اسلت. )بوللن و هاره 2000، 5( کلودکان نیز گروه سلنی دیگری 
هسلتند که اسلتفاده وسلیعی از اینترنلت دارند. در سلال 2005، بیلش از 77 میلیون 
کلودك وارد فضلای سلایبر شلده  اند. )غماملی 1384، 45( تحقیقلات انجلام شلده در 
شلهر تهلران نیلز، حاکی از آن اسلت که بیشلتر تماشلا کننلدگان تلویزیلون، کودکان 
زیلر 15 سلال و بعلد از آنلان بانلوان خانله دار و سلپس جوانلان بیشلتر از 15 سلال 
هسلتند. )شلیخاوندی 1373، 344( بلا توجه به اینکه بیشلترین کاربلران و مخاطبین 
در محیلط سلایبر و فضلای مجلازی را نوجوانلان وجوانلان تشلکیل می  دهنلد، الزم 
اسلت برنامله  ای در محیلط سلایبر و فضلای مجازی برای این قشلر عظیلم، طرح  ریزی 
نملود کله زمینه سلاز سلوق دادن آنهلا به سلوی مسلاجد باشلد و بهترین راه، تشلویق 
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آنهلا بله سلازوکارهای مسلجد در فضای مجازی اسلت. آشلنا سلازی قشلر نوجلوان با 
مبانلی دینلی و معرفت شناسلی در فضلای مجلازی با محتلوای غنی دینی و مناسلب؛ 
آنهلا را در برابلر هجمله فرهنلگ بیگانله، مقلاوم خواهلد سلاخت و می توانلد آینلده 
آنلان و جامعله را، از حیلث حفلظ هنجارهلا و ارزش هلا بیمه نمایلد. با توجه بله اینکه 
آنهلا در مرحلله  ای از زندگلی خویلش بله سلر می  برنلد کله بیلش از سلایر اقشلار در 
معلرض تأثیرپذیلری فرهنگی قلرار دارند و عمدتاً نیلز از اسلتفاده  کنندگان این پدیده 
هسلتند، ایلن ارتبلاط می  توانلد در نگاهلی مثبلت، زمینه تعاللی و افزایلش آگاهی  ها و 

نیلز رشلد مهارت  هلای مختلف آنهلا را فراهم سلازد.
علالوه بلر ایلن، خصایصلی در وجلود کلودك و نوجلوان اسلت کله به صلورت طبیعی 
ضلرورت برنامه ریلزی در جهلت اسلتفاده از فضلای مجلازی را طللب می  کنلد. جوهره 
وجلودی نوجلوان و جلوان، تحّول  خواهلی و تحّول  گرایلی اسلت. ایجاد تحلّول مثبت و 
رشلد و حرکلت بله جللو از خصیصه هلای ذاتلی آنلان می باشلد. )لطف آبلادی 1380، 
112( حضلور آنلان در برنامه ریلزی، برنامه سلازی و تعامل دو سلویه در فضای مجازی 
و نیلز در نهایلت فعالیلت در مسلاجد، آنلان را از فعالّیت هایلی کله موجلب روزمرگلی 
خواهلد شلد، دور کلرده و زمینه  سلاز تحلّول فکلری آنهلا در زمینه هلای مختللف 
متناسلب بلا محتواهایلی کله فضلای مجلازی در اختیلار آنلان قلرار می  دهلد خواهلد 
شلد. بلر ایلن اسلاس، الزم اسلت در برنامه ریزی هلا و فعالّیت هلای هدفمنلد در حلوزه 
تکنوللوژی ارتباطلی، بله ویژه فضای سلایبر و مجلازی، جایلگاه و نگاه وی    ژه  ای نسلبت 

به آن داشلته باشلیم.
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ج(«نقش«مسجد«مجازی«در«تربیت«دینی«کودک«و«نوجوان««
«1.«مسجد«مجازی«و«اصول«الزم«در«تربیت«دینی

تربیلت دینلی عبلارت اسلت از مجموعله اعملال عمدی و هدفلدار، به منظلور آموزش 
گزاره هلای معتبلر یلک دیلن بله افلراد دیگر به نحلوی که آن افلراد در عملل و نظر به 
آن آموزه هلا متعهلد و پایبند گردنلد. )داوودی، 1383، ج1، ص26( آموزش گزاره های 
دینلی، مبتنلی بلر اصلول و ویژگی هایی از جمله زمینه سلازی، اختیاری بلودن، فطری 
بلودن و ... دارد کله بلا توجله بله آنهلا، می  تلوان نقلش فضایی را کله پیشلتر در رابطه 
بلا مسلجد مجلازی ترسلیم نمودیلم در جهلت تربیلت کلودك و نوجوان ملورد تبیین 
و تحلیلل قلرار داد. بله بیلان دیگلر، روش هلا و شلیوه های آملوزش مسلائل دینلی در 
کلودکان و نوجوانلان بلر اصوللی اسلتوار اسلت که بلا بکارگیلری این اصلول در فضای 
مسلجد مجلازی، می تلوان اصلول تربیتلی را در وجلود کلودك و نوجلوان نهادینله 

سلاخت. ایلن اصلول و ویژگی هلا از ایلن قرارند:
1-1. اصلل زمینه سلازی و آملوزش تدریجی مسلائل دینی: در بیلن متخصصان تعلیم 
و تربیلت در ملورد نقطله شلروع پلرورش مذهبلی و آملوزش برنامه  هلای معنلوی و 
تعلیملات دینلی، دو نظلر متفاوت دیده می شلود. گروهلی معتقدند کلودك و نوجوان 
تلا بله حلّد بللوغ و رشلد نرسلد، اسلتعداد درك آموزش هلای دینلی را نلدارد و نبایلد 
تحلت تربیلت دینلی قرار گیلرد؛ گروه دیگلری عقیده دارنلد که کلودك و نوجوان نیز 
لیاقلت و اسلتعداد آن را دارنلد کله تحت تربیت دینی قلرار گیرند و مربیلان می توانند 
مطاللب دینلی را سلاده و قابلل فهلم نماینلد و به کلودکان تلقیلن کننلد. )کریمی نیا، 
1386، ص212( اسلالم در ایلن بلاره دیدگاه هلای متقلن و دقیقلی ارائله کرده اسلت. 
بلر اسلاس نظر شلرع مقّدس اسلالم، کودکان تا به سلن بللوغ نرسلند، تکلیفی متوجه 
آنلان نیسلت؛ املا هنگامی که به سلن تکلیف می رسلند و بلا مجموعه تکالیف شلرعی 
مواجله می شلوند، در صلورت نداشلتن آشلنایی و آمادگلی پیشلین، پذیلرش و انجلام 
تکالیلف دینلی برای آنان دشلوار می  باشلد. درسلت اسلت که پسلر بعد از پانزده سلال 
و دختلر بعلد از نله سلال بله تکلیف می رسلند و قبلل از آن تکلیفلی ندارند؛ املا انجام 
تکالیلف دینلی را نمی تلوان تلا سلن بللوغ به تأخیلر انداخلت. بایلد انسلان از کودکی 
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بله انجلام عبلادات و تکالیلف دینلی علادت کند تا در سلن بلوغ بله آنها رغبت داشلته 
باشلد. )امینی 1385، 156(

»بچه هلا را از کوچکلی بایلد بله نملاز تمرین داد. دسلتور رسلیده اسلت که بله بچه از 
هفت سلالگی نملاز تمرینلی یلاد بدهید. البتله بچه هفت سلاله نمی تواند نملاز صحیح 
بخوانلد؛ وللی صلورت نملاز را می توانلد بخوانلد. از هفلت سلالگی می توانلد بله نملاز 
علادت کنلد؛ چله پسلر و چله دختلر؛ یعنی هملان اولی کله بچه بله دبسلتان می رود، 
بایلد نملاز را در دبسلتان بله او یلاد بدهنلد؛ در خانلواده هلم بایلد بله او یلاد بدهند.« 

)مطهلری، 1373، 100(
بلر همین اسلاس، در واقلع یکی از اصول تربیتی در تربیت دینی، اصل »زمینه سلازی« 
و ایجلاد آمادگلی در کلودکان از نظلر روحلی، روانلی و عاطفلی نسلبت بله مسلائل 
دینلی اسلت؛ چلرا کله زمینه هلای گرایلش بله فضائلل معنلوی واخالقلی در مقطلع 
نوجوانلی وجوانلی ایجلاد می شلود. بلرای زمینه سلازی اعملال عبلادی در کلودکان، 
بایلد تمهیداتلی فراهلم شلود.1 همچنیلن بایلد زمینه  ای فراهم شلود تا حلس و رغبت 
کلودکان نسلبت بله تکالیلف عبادی، بله انگیزه و خواسلت درونلی تبدیل شلود و این 
عالقله از درون بجوشلد، و الزمله ایلن املر آشلنا سلاختن کلودك و نوجوان بلا فضای 
عبلادی اسلت. از آنجلا کله پیشلتر بیلان شلد کله اکثلر نوجوانلان، اوقلات خلود را در 
فضلای مجلازی می گذراننلد، می  تلوان سلازوکاری اندیشلید تلا ایلن زمینه  سلازی، از 
طریلق آشلنا سلاختن آنهلا با سلازوکارهای مسلجد در فضلای مجازی صلورت پذیرد. 
علادت دادن و آملوزش کلودکان و نوجوانلان به مسلائل عبادی و اخالقلی، می  تواند به 
نحلو مؤثلری از طریلق فضلای مسلجد مجازی بله تدریج حاصل شلود. با قلرار گرفتن 
در ایلن فضلای معنلوی، به صورت ناخلودآگاه، رفتارهلا و آموزه های اخالقلی در وجود 

آنهلا نهادینه می  شلود.
1-2. اصلل فطلری بلودن مسلائل دینلی: نیلاز به پرسلتش و نیایلش یکلی از نیازهای 

1  . بلله همیللن جهللت، مسللتحب اسللت هنللگام تولللد در گللوش نللوزاد، نللوای ملکوتللی اذان و اقاملله نواختلله شللود. شللاید ایللن بللدان 

علللت باشللد کلله ایللن عمللل آثللار روانللی و تربیتللی بسللیار مفیللدی را در کللودك بلله جللای می گللذارد، گرایللش فطللری کللودك را بلله 
خللدا و پرسللتش رشللد می دهللد و نخسللتین بللذر نمللاز را در دل کللودك مللی کارد. )علی نقللی فقیهللی، شللیوه های ترغیللب و جللذب 

بلله نمللاز، تهللران، مؤسسلله مهللر تابللان، چللاپ 1، 1384، 30.(
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اساسلی و عمیلق اسلت کله در عملق روان بشلر وجلود دارد. در بررسلی تاریخی، این 
موضوع ثابت شلده اسلت که پرسلتش جزئی از وجود و کشلش فطری انسلان اسلت. 
گاهلی کله ایلن میل و روح پرسلتش در مسلیر صحیحی قلرار گرفته و به خداپرسلتی 
ختلم می  شلود، املا گاهلی بلر اثلر جهلل، انحلراف و لجاجلت، موجلودات و اشلیای 
گوناگلون ماننلد سلنگ و چلوب، ماه، خورشلید و ... مورد پرسلتش قرار گرفتله و یا به 

بی  دینلی منجر شلده اسلت.
 »یکلی از پایدارتریلن و قدیمی  تریلن تجلّیلات روح آدملی و یکلی از اصیل تریلن ابعاد 
وجلود انسلان ها حلس نیایلش و پرسلتش اسلت. مطالعله آثلار زندگلی بشلر نشلان 
می دهلد هلر زملان، هلر جا که بشلر وجود داشلته اسلت، نیایش و پرسلتش هم وجود 
داشلته اسلت. چیلزی کله هسلت شلکل کار و شلخص معبلود متفاوت شلده اسلت.« 

)مطهلری 1387، 21( 
الزمه پرورش این اسلتعداد فطری و جلوگیری از انحراف آن، فراهم سلاختن شلرایطی 
اسلت کله متناسلب بلا ایلن اسلتعداد فطلری باشلد. از آنجلا که پیشلتر بیان شلد که 
اکثلر نوجوانلان، اوقلات خلود را در فضلای مجلازی می  گذراننلد، مسلجد مجلازی بله 
جهلت اینکله برخلوردار از سلازوکارهای مسلجد واقعی اسلت و نیز به گونله  ای جّذاب 
و متناسلب با طبیعت زیبایی  پسلند انسلان ها طراحی شلده اسلت، می  توانلد در جهت 
پلرورش فطلرت پلاك، نقش قابلل توّجهی داشلته باشلد و اتّفاقاً اگر کلودك و نوجوان 
در ایلن فضلا قلرار نگیلرد، بیشلتر اوقلات خلود را بله صورت بی  هلدف، در سلایت  های 
مسلتهجن خواهلد گذرانلد کله در آنها مسلائل غیراخالقلی در قالب تبلیغلات، فیلم و 
حّتلی بازی  هلای رایانله  ای بلرای کلودکان و نوجوانانلی کله قلدرت تشلخیص و تمایز 
آن را ندارنلد، فراهلم اسلت. املروزه کله نوجوانلان، بیشلتر اوقلات خود را بلا بازی  های 
رایانله  ای و پرسله زدن در فضلای مجلازی می گذراننلد، اگلر مشلاهده می  شلود کله 
گروهلی از کلودکان و نوجوانلان نسلبت بله مسلائل دینلی از جملله نملاز، رغبلت و 
تمایللی از خلود نشلان نمی دهنلد، بله جهلت مذهبی نبلودن فضای مجازی اسلت که 

فطلرت کلودك را از مسلیر خلود منحرف کرده اسلت. 
1-3. اصلل اختیلاری بلودن مسلائل دینلی: انسلان به اقتضلای فطرت الهی خلود و به 
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دلیلل آن کله موجلودی چنلد بُعلدی اسلت و بله اعتبلار کرامتی کله خداوند بلرای او 
مقلّرر نملوده، موجلودی اسلت مختلار و کراملت خویلش را می  توانلد بلا اختیلار خود 
کسلب نمایلد. در واقلع، از دیلدگاه اسلالم، انسلان موجودی اسلت کله دارای میل  ها و 
جاذبه  هلای معنلوی اسلت که سلایر موجلودات فاقد آن می  باشلند. انسلان قادر اسلت 
در برابلر میل  هلای درونلی خلود ایسلتادگی کنلد و فرملان آنهلا را اجلرا نکنلد یلا بله 
بعضلی از آنهلا پاسلخ گویلد و بعضلی دیگلر را مهلار نماید یلا از آنهلا در جهتی خاص 
اسلتفاده کنلد. در قلرآن و منابلع تعلیم و تربیت اسلالمی، دالیل متعلددی وجود دارد 

کله داّل بلر آزادی و اختیار انسلان اسلت.1
بلر اسلاس ایلن اصل، نبایلد هیچگاه کلودکان و نوجوانلان را مجبور به دیلن  داری کرد 
بلکله هملواره بایلد فضایلی را بلرای او فراهلم سلاخت تلا خلود او بلا قلرار گرفتلن در 
آن فضلا بتوانلد مسلیر خلود را انتخلاب کنلد. فضای مسلجد اعلم از واقعلی و مجازی، 
بهتریلن فضایلی اسلت کله زمینله  ای را فراهم می سلازد تا فرد مسلیر دیلن را انتخاب 
کلرده و اعتقلادی درونلی یابلد؛ اعتقلادی کله نله بلرای جللب منفعلت، نله بله دلیل 
تلرس از اجبلار بلکله بلر مبنلای تناسلب بلا روح و فطلرت الهلی انسلان اسلت. وقتلی 
نوجلوان مجبلور بله دیلن  داری نشلود و دیلن بله نحلو منطقلی و در شلرایط و فضای 
مناسلب بله او عرضله گلردد، هرچنلد بلا یلک تفکلر انتزاعلی و در فضایی مجلازی به 
ایلن درك دینلی رسلیده باشلد، دالیلل قابلل دفاعلی را، هرچنلد در حد تلوان ذهنِی 
خلود بلرای اعتقلادات مهّیلا خواهد سلاخت و دین یلا مذهبلی را خواهلد پذیرفت که 
نله وراثتلی و ریاکارانله، بلکله خالصانله و از روی رغبلت خواهلد بلود. از ایلن رو، اگلر 
والدیلن می خواهنلد فرزنلدان آنهلا نمازخلوان و معتقلد بارآینلد، باید سلعی کنند که 
در دوران کودکلی، آنهلا را بلا فضای مذهبی مأنوس سلازند و یکلی از فضاهای مذهبی 
مهلم و پرکاربلرد، مسلجد مجلازی اسلت. حضلور پررنلگ نوجوانان در فضلای مجازی 
اقتضلاء می  کنلد تلا تدبیری هم سلنخ بلا فضای مجازی در این راسلتا اندیشلیده شلود 
و بله نظلر می  رسلد کله مسلجد مجلازی و نیلز بازی  هلای رایانله  ای هدفمنلد، بهترین 

للبیَل اِّمللا شللاکراً و اِّمللا کفللوراً« )انسللان/ 3(؛ مللا راه راسللت را بلله او  1  . از جمللله بیللان شللریف قللرآن کلله فرمللود: »اِنّللا َهدینللاُه السَّ

)انسللان( نشللان دادیللم؛ یللا شللکرگزار خواهللد بللود یللا کفللران خواهللد ورزیللد.
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گزینله در ایلن رابطله هسلتند که می  تواننلد کاربران بی  هلدف در فضای مجلازی را با 
اسلتفاده از جذابّیت  هلای خلود، بله فضلای دینلی سلوق دهند.

لنات مسلجد: اسلالم به مشلاهده و تجربله اهمّیت  1-4. اصلل مشلاهده و تجربه محسَّ
فراوانلی می دهلد؛ زیلرا مشلاهده، تجربله، تفکلر و تعلیلم، وسلایلی هسلتند کله بله 
انسلان قلدرت تشلخیص می دهند. کودکان اولیلن و بهترین درس دیلن داری و ارتباط 
معنلوی بلا خلدا را در محیط مذهبلی از طریق مشلاهده و تجربه بله ارث می برند. این 
مشلاهده و تجربله، می  توانلد در فضلای واقعلی حاصل شلود؛ بله این شلکل که حضور 
کلودکان در اماکلن و برنامه هلای مذهبلی، به ویلژه نملاز جماعت، آنان را بله حضور در 
مسلجد و اقامله نملاز ترغیب می کند. مشلاهده و تجربله همچنین می  توانلد در فضای 
مجلازی نیلز واقلع شلود؛ بله ایلن شلکل که اعملال عبلادی و دینلی از طریق مسلجد 
مجلازی بله نوجوانانلی کله بیشلتر اوقلات خلود را بلا سلرگرمی از طریلق بازی  هلای 
رایانله  ای و ... در فضلای مجلازی می  گذراننلد عرضله شلود تلا از این طریلق، معنویت 
را در فضلای مسلجد تجربله و مشلاهده نماینلد. قلرار گرفتلن کلودکان و نوجوانان در 
محیلط و فضلای مسلجد ]اعلم از واقعی و مجازی[ مشلّوق کودك و نوجلوان به اعمال 
عبلادی خواهلد بلود و زمینله گرایلش بله اعملال عبلادی در او بله صلورت آگاهانله 
شلکل می گیلرد. )مطهلری، 1373، 100( در واقلع هلر چله میلزان شلرکت کودك و 
فعالیت هلای او در ایلن محیلط  بیشلتر باشلد، بله نگرش هلای دینلی واالتلری دسلت 
خواهلد یافلت. نکتله جاللب دیگلر در ایلن زمینله آن اسلت کله میلزان عالقه منلدی 
کلودك بله ایلن محیلط  مقلّدس نیز بلا میزان شلرکت او و ارتبلاط و فعالیتلش در این 

محیلط ، رابطه مسلتقیم دارد. )باهنلر، 1387، 122(
1-5. اصلل بصیرت دهلی از طریلق گفتگلو در فضلای مجلازی: در دوران نوجوانلی، 
سلؤاالت زیلادی از جملله در رابطه با مسلائل اعتقلادی و ماورائی در ذهلن وجود دارد. 
نوجلوان هملواره بله دنبلال این اسلت کله بدانلد از کجا آملده و به کجلا خواهد رفت؟ 
او در خلود احسلاس نیلاز بله پرسلتش و ارتبلاط بلا یلک نیلروی مطلق می  کنلد؛ چرا 
کله حلس پرسلتش در فطلرت او قلرار دارد. )مطهلری، 1373، 100( بلا ایلن حلال، 
پرسلش هایی ماننلد اینکله فلسلفه و هلدف ایلن اعملال و عبادت چیسلت؟ چلرا باید 
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نملاز بخوانیلم؟ چلرا بایلد به این شلیوه نملاز بخوانیم؟ فلسلفه روزه چیسلت؟ همواره 
ذهلن او را بله خود مشلغول سلاخته اسلت.

 از طرفلی، بله جهلت اینکله فاصلله جوانلان و نوجوانلان بلا مسلاجد کم بلوده و غالب 
اوقلات خلود را در اینترنلت و فضلای مجلازی می  گذراننلد، آنهلا تلالش می  کننلد تلا 
پاسلخ ایلن سلؤاالت را در فضلای مجلازی بیابند و اینجاسلت کله اگر تمهیلدات الزم 
توّسلط مبلّغلان دیلن و متولّیلان مسلجد در فضلای مجلازی اندیشلیده نشلده باشلد، 
نوجلوان بلا پاسلخ های انحرافلی مواجله و گملراه خواهلد شلد. اگلر فضایلی بلرای او 
فراهلم نشلده باشلد تلا او را با فلسلفه ایلن امور آشلنا کند، ممکن اسلت در او نسلبت 
بله اعملال عبلادی حاللت بی رغبتلی حاصل شلود و چه بسلا بله تدریج اصلل عمل را 
کنلار بگلذارد. در واقلع بله جرأت می تلوان گفت یکی از عللل ترك یا اسلتخفاف نماز، 
بی اطالعلی نوجوانلان و جوانلان از فلسلفه عبادات اسلت؛ املا اگر انجام اعملال عبادی 
در دوره دوم و سلّوم کودکلی و نوجوانلی بلر اسلاس شلناخت صورت گیلرد، و با ایجاد 
بصیلرت دینلی، رفتلار از حاللت تقلیلدی بله حاللت نگلرش هملراه بلا آگاهلی تبدیل 

شلود، او هرگلز آن عملل را در مراحلل بعلدی تلرك نخواهلد کرد. 
پلس ضلروری اسلت ضملن اینکه تکالیلف عبلادی را به طور سلاده و با زبلان کودکانه 
بله کلودکان و نوجوانان انتقال دهیم، متناسلب با رشلد فکری و ظرفیلت درك متربّی، 
فلسلفه اعملال و تعلیملات عبلادی را نیلز بلرای او بیلان کنیم تا بر اسلاس شلناخت و 
اُنلس، بله اعملال عبلادی روی آورد. ایلن مهلم را، محتوای مسلجد مجلازی در اختیار 
کلودك و نوجلوان قلرار خواهلد داد. فضلای مهّیلا شلده در مسلجد مجلازی می توانلد 
بلرای محققلان کنجلکاو کله دنبلال حقیقلت هسلتند، ایلن املکان را فراهم سلازد تا 
در حداقلل زملان ممکلن بله اطالعلات ملورد نیاز خلود برسلند و برای سلؤاالت خود 
پاسلخی مناسلب دریابنلد. در ایلن فضلا، تعاملل بیلن کاربر و مبلّلغ دین کله در قالب 
منبلر مجلازی فّعالیلت می  کنلد، امکان گفتگلو را بین آنهلا فراهم می  سلازد. یک مبلّغ 
متخّصلص، بله راحتلی پاسلخ  های قانع کننلده  ای را به کاربلر خواهلد داد و از آنجا که 
کاربلر پاسلخ  های خلود را در یلک تعاملل فکلرِی دوطرفله و در فضای گفتگلو دریافت 
نملوده اسلت، طبعلاً از روی انتخلاب و بصیلرت تن به پذیلرش آن پاسلخ خواهد داد و 
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بلرای همیشله در وجلود او باقلی خواهلد مانلد. در واقع آنچله موجب حصلول معرفت 
واقعلی دینلی می شلود، تنهلا آموزش هلای نظلری معلارف دینلی نیسلت؛ بلکله بایلد 
آملوزش دینلی بله هملراه پلرورش حلس دینلی و بله تعبیلر دیگلر، ایجلاد بصیلرت 
معنلوی و درونی سلازی معلارف دینلی باشلد، تلا در نتیجله اعتقلاد و عالقله قلبلی به 
دیلن و تکالیلف آن در وجلود متربلی نهادینه شلود. اگر بر اسلاس اصلل بصیرت دهی، 
احساسلات  مذهبلی در کلودك پلرورش یابد  و مورد تشلویق  قلرار گیلرد،  او در مراحل 
بعلدی یلک  فلرد معتقلد، متعّبلد و مؤملن  خواهد بلود و مهارت هلای سله گانه گرایش 
بله معنویلت، کسلب معنویلت و تقویت معنویلت، با بهره گیلری از فضای علملی، در او 
تحقلق خواهلد یافلت. )کشلانی 1388، 126( به همیلن جهت، در دین اسلالم، تأکید 
فلراوان بلر ایلن مطللب می شلود کله اصلول دیلن تقلیلدی نیسلت، بلکله فلرد باید با 
آگاهلی و آزادی آن را بپذیلرد. بنابرایلن، بایلد تلالش کنیلم کله کلودك و نوجلوان را 
بله طریقلی مثبلت و ترغیلب کننلده، به دیلن دعلوت نماییلم و از مبلّغیلن متخصص 
در جهلت ایجلاد فضلای گفتگلوی صمیمانله در فضلای مجلازی، کمک بگیریلم. باید 
توجله داشلته باشلیم که کلودك و به ویلژه نوجلوان، در مقابلل برخوردهلای آمرانه و 

آموزش هلای نظلرِی صلرف، مقاوملت می کنلد. )کاظملی، 1377، 87(
1-6. اصلل برخورداری از سلواد رسلانه: سلواد رسلانه ای املری ضروری بلرای افراد، و 
بله خصلوص جوانلان و دانش آملوزان در جواملع معاصلر اسلت، زیلرا بخش زیلادی از 
اوقلات خلود را در اینترنلت می گذرانلد و رسلانه ها تأثیلری قدرتمنلد بلر زندگلی آنها 
دارنلد. جیملز پاتلر می  گوید »سلواد رسلانه  ای چشلم اندازی اسلت کله بلا آن، ما خود 
را در معلرض رسلانه ها قلرار می دهیلم و معنلای پیاملی را کله با آن مواجه می شلویم، 
تفسلیر می کنیلم«. )داویلس، 1999، 8( دی کیلارا سلواد رسلانه ای را »توانلا شلدن 
بلرای فهلم زبلان رسلانه ها« می  دانلد )دکیلارا، 2002( و زیلل کله از دیگلر متّخصلان 
در ایلن زمینله اسلت، سلواد رسلانه ای را فهم سلاختار و کارکلرد پیام های رسلانه ای و 

سلازمان هایی کله آنهلا را ایجلاد می کنلد می  دانلد. )زیلل، 1998، 10( 
مفهلوم سلواد رسلانه ای مبتنلی بلر ایلن مفروض اسلت کله در معرض فضلای مجازی 
بلودن، آثلاری را بلر مخاطلب می گلذارد کله آن آثلار را می تلوان تغییلر داد، از آنهلا 
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پرهیلز کلرد یلا بلا انگاره هلا یلا برنامه هلای آموزشلی و تربیتی متنلوع آنها را به سلوی 
اهلداف بهتلر و خاّلقانه تلر سلوق داد. 

 از آنجلا کله فاصلله جوانلان و نوجوانلان بلا مسلاجد و فضاهلای مذهبلی کلم بلوده و 
غاللب اوقلات خلود را بی  هلدف در اینترنلت و فضلای مجلازی می گذراننلد، طبعلاً از 
آسلیب  های فضلای مجلازی آگاه نبلوده و پس از مّدتلی انحرافات تربیتلی در آنها بروز 
خواهلد یافلت. از ایلن رو، بایلد چلاره  ای اندیشلید و بله نظر می  رسلد مسلجد مجازی، 
بله عنلوان یلک فضای قابلل اعتملاد می  توانلد در بطِن فضلای مجلازی، راه کاری برای 
ایجلاد سلواد رسلانه  ای در نوجوانلان و نیلز والدیلن آنها محسلوب شلود و از طریق آن، 
می  تلوان سلواد رسلانه  ای الزم را در کاربلران ایجلاد نملود تلا از آثلار مخلّرب فضلای 
مجلازی جلوگیلری شلود. نقلش مبلّغلان آگاه در ایجاد منابلر مجازی و ارتبلاط یافتن 
بلا کاربلران اینترنلت و قلراردادن آنهلا در فضلای گفتگلوی دوجانبله، می  توانلد نقش 
قابلل توّجهلی در برملال سلاختن ایدئولوژی هلای نهفتله در محتوای نمادین رسلانه ها 
داشلته باشلد. این امر، هوشلیار شلدن افراد نسلبت به آسلیب  های اینترنت، ماهواره و 
شلبکه  های اجتماعلی را در پی  خواهلد داشلت و باعلث امنّیلت آنها در فضلای مجازی 
و در نتیجله قرارگرفتلن در مسلیر صحیلح تربیتلی، خواهلد شلد. در ایلن صلورت، به 
جهلت برخلوردار بلودن نوجوانلان از سلواد رسلانه  ای الزم، و نیلز با توّجه بله این اصل 
کله کاربلران بیشلتر بله دنبلال آن نلوع اسلتفاده از اینترنلت هسلتند کله بیشلترین 
خشلنودی را بلرای آنهلا داشلته باشلد، )ملک کوائیلل، 1380، 47( در صلورت وجود 
فضلای مناسلب مذهبلی بلا محتلوای دقیلق و متقلن، کاربلر بله سلوی دیگلر فضا  هلا 
نخواهلد رفلت و در عیلن اینکله همواره اوقلات خلود را در فضای مجلازی می  گذراند، 

در مسلیر تربیت درسلت قلرار خواهلد گرفت.

2.«منبر«مجازی«و«شکوفایی«احساس«مذهبی«کودکان«و«نوجوانان
در بخلش اّول بیلان شلد کله یکلی از ظرفیت  های مناسلب در فضای مسلجد مجازی، 
ایجلاد منبلر مجازی اسلت کله از طریلق آن، مبلّغ دینلی، محتوا و اطالعات متناسلب 
بلا محیط هلای مختللف فضای مجلازی را در قالب منبلر مجازی و سلخنرانی اینترنتی 
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و یلا تنهلا بلا یلک کلیلک و ارسلال پیلام از طریلق پسلت الکترونیکلی هم زملان در 
اختیلار مخاطبلان و کاربلران مختللف قلرار می  دهلد. در واقلع، نملود مسلجد مجازی 
در فضایلی محدودتلر، منابلر مجلازی هسلتند. منبلر، از جملله نهادهایی اسلت که در 
کنلار مسلجد و از طریلق آن، رفتارهلای اخالقی، معنوی و سیاسلِی جوانلان، نوجوانان 
و حتلی کودکان سلازماندهی می  شلود. )لطیف پلور، 1379، 156- 157( با پیشلرفت 
تکنوللوژی و در دسلترس بلودن اینترنلت و فضای مجازی در خانواده ها و سلایر اقشلار 
جامعله، منبلر مجلازی، هملان کارکرد خود نسلبت به تربیلت کلودکان و نوجوانان در 

فضلای واقعلی را می  توانلد در فضلای مجازی ایفلاء کند.
از آنجلا کله فاصلله جوانلان و نوجوانلان بلا منبلر در مسلاجد واقعلی کم شلده و غالب 
اوقلات خلود را در اینترنلت و فضلای مجازی می  گذراننلد، و نیز به جهلت اینکه عالقه 
بله کارهلای نلو و شلیوه  های جدیلد از تمایلالت طبیعلی جوانلان و نوجوانلان اسلت، 
)فلسلفی، 1348، 137( منابلر مجلازی می  تواننلد عاملل مؤثّلری در جهت شلکوفایی 
احسلاس مذهبلی و اخالقی آنها واقع شلود. در مرحله بلوغ، تمایلالت ایمانی و اخالقی 
و نشلو و نماهلای مذهبلی، در جوانلان و نوجوانلان زنلده می  شلود و آنهلا عالقه  منلد 
می  گردنلد تلا از عللل و مفاهیلم آن باخبلر شلوند. بله عقیلده برخلی از روان  شناسلان 
)اسلتانلی هلال(، ایلن احسلاس ها در حلدود شلانزده سلالگی پیلدا می  شلود و برخلی 
دیگلر دوازده سلالگی را سلن آغلاز آن ذکلر کلرده انلد.1 شلکفته شلدن ایلن تمایالت 
اخالقلی، آنلان را به سلوی جسلت وجوی حلق و پی بردن بله حقیقت هدایلت می کند 
و آنلان را وا ملی  دارد تلا در ایلن سلن، به زهلد و تقوا و عبلادت روی آورنلد. آنها تالش 
می  کننلد تلا درهلای معرفلت را بله روی خلود گشلوده و فطریلات نهفتله شلده را در 
خلود بیلدار سلازند. جهش  هلای عارفانله  ای در آنهلا پدیلد می  آیلد و روابلط انسلان با 
خلدا کله بلرای آنلان بی مفهلوم بوده، در این سلن مفهلوم پیلدا می کند. در این سلن، 
آنلان بلرای آنکله در فراگرفتلن اخلالق پسلندیده و رشلد شلخصیت بله خطلا نروند و 
دچلار سلیئات اخالقلی نشلوند، نیلاز بله مربیانی دارنلد که به صلورت غیرمسلتقیم و 
البتله گاهلی نیلز مسلتقیم آنها را بله خواسته  هایشلان برسلاند و از آنجا که بیشلتر در 

1  . برای مطالعه بیشتر در این رابطه رك: )علی قائمی، شناخت، هدایت و تربیت نوجوانان، تهران، انتشارت امیری، 1363(.



505 مسجد مجازی و نقش آن  در تربیت دینی کودکان و نوجوانان

فضلای مجلازی پرسله می  زننلد، تلالش می  کننلد تلا مربّیلان خلود را در همیلن فضا 
بیابنلد. وظیفله مبلّغلان دینلی در ایلن فضا این اسلت که ]با تأسلیس منابلر مجازی[، 
برنامله پلرورش جوانلان و نوجوانلان را طلوری تنظیلم نماینلد کله از طرفلی، حلاوی 
تملام ارزش  هلای ایمانلی و اخالقلی، علملی، عمللی، جسلمی، روانی، ملادی و معنوی 
باشلد و از طلرف دیگلر، کیفیلت و کمّیلت مواد برنامله را طوری اندازه  گیلری کنند که 
اجلرای آن بلرای جوانلان سلنگین و طاقت فرسلا نباشلد، وجد و نشلاط آنلان را درهم 
نشلکند و به نیرو و قدرت شلان آسلیب نرسلاند. )فلسلفی، 1348، 46- 48( جوانان و 
نوجوانانلی کله از برنامه هلای دینلی و عمللی بی نصیلب مانده انلد و جوانانلی که مربی 
الیلق در ایلن زمینله ندارنلد، هملواره در معلرض انحراف هلای اخالقلی و بیماری های 
روانلی قلرار دارنلد و احسلاس های پرشلور و حساب نشلده جوانلی، آنلان را بله پرتگاه 
سلقوط و تباهلی سلوق می دهلد. در همیلن راسلتا، برخلی از شلبکه  های اجتماعلی، 
وبالگ  هلا، فیلم هلا و سلریال  های تلویزیونلی، فلرار از خانله، روحیله اسلتقالل طلبی 
غیرمنطقلی در سلنین نوجوانلی، تنوع طلبلی، عدم رعایت احترام نسلبت بله والدین، 
پرخاشلگری نسلبت بله بزرگترها، ترویج فرهنگ فرزند سلاالری و ملادی گرایی و .. را 
ترویلج می  کننلد کله داملی برای کاربلران و مخاطبانی اسلت کله از مربّیلان و مبلّغان 

در فضلای مجلازی محرومند. 
 فضلای مجلازی ایلن املکان را فراهلم می  سلازد تلا مربیلان بلا خطابه  هلای خلود، یلا 
از طریلق منبرهلای الکترونیکلی و یلا از طریلق کرسلی کالس  هلای علملی و فرهنگی 
در فضلای وب، در فضایلی مجلازی و اتّفاقلاً بلا مخاطبلان سراسلر جهلان بله شلکوفا 
شلدن حلس اخالقلی و معنلوی در وجلود کاربلران، کله غالبلاً نوجوانلاِن سلرگردان 
در شلبکه  های اجتماعلی هسلتند، کملک کننلد و آنهلا را بله سلوی سلالمت فکلر 
و اندیشله سلوق دهلد.1 البتله ادراه منبلر مجلازی، شلرایط خاصلی دارد کله حتملاً 

1  . ایللن شللیوه  ای موثّللر در عرصلله تبلیللغ محسللوب می  شللود و بلله نظللر می  رسللد در صورتللی کلله نگللرش طللالب بلله تبلیللغ 

اینترنتللی متحللّول شللود، شللاهد رشللد و شللکوفایی هللر چلله بیشللتر تعالیللم دینللی و تربیللت اسللالمی در فضللای مجللازی خواهیللم 
بللود و طللالب نیللز می تواننللد سللریع تر و آسللان تر تبلیغللات خللود را بلله مللردم و جوینللدگان تعالیللم نللاب دینللی ارائلله دهنللد. در 
همیللن راسللتا، ایجللاد حللوزه هللای علمیلله ومللدارس دینللی مجللازی، محیللط مناسللبی را در فضللای مجللازی ایجللاد خواهللد نمللود 
تللا مخاطبللان و کاربللران عالقمنللد بلله آشللنایی بیشللتر بللا مفاهیللم؛ محتللوا و اطالعللات دینللی از سراسللر دنیللا بلله راحتللی بلله آنهللا 

دسترسللی پیللدا کننللد.
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بایلد ملورد مالحظله واقلع شلود. مبلّغلان دینلی کله مسلئولیت منابلر مجلازی را بلر 
عهلده خواهنلد داشلت، بایلد بداننلد کله اگلر می  خواهنلد حضلور تبلیغلی قلوی در 
بیلن جواملع مختلف داشلته باشلند، می بایسلت ضملن یادگیلری تکنولوژهلای نوین، 
راه هلا و روشلهای نویلن ورود در عرصله فضلای مجلازی را بله خوبلی دانسلته و بلکار 
ببندنلد. مبلّلغ در فضلای مجلازی اّوالً بایلد متخصلص و صاحب نظلر باشلد و به نحوی 
نباشلد کله در ملورد یلک مسلئله چندیلن نظریله و جلواب مطلرح کند که ایلن خود 
باعلث بی محتلوا کلردن مسلائل و بی  رغبتلی کاربلران می شلود. او بایلد بدانلد که اگر 
فراینلد تربیلت در قاللب مراحلل تحلّول روانلی کلودك و نوجلوان، با تسلریع بیش از 
حلد هملراه باشلد، یادگیلری مفاهیلم و ارزش  هلای اخالقلی ل تربیتی ناپایلدار خواهد 
بلود تلا حلدی که کلودك قلادر بله تعمیلم اصلول یادگرفته شلده بله شلرایط جدید 
و موقعیت  هلای تلازه نخواهلد بلود. )کریملی 1381، 181( ثانیلاً برخلوردار از اخلالق 
حرفله  ای باشلد؛ چلرا کله تربیلت اینترنتلی )مجلازی( و توانایلی در مدیریلت منبلر 
مجلازی موّفلق و مؤثّلر، نیازمنلد برخورداری از اخالق حرفه  ای1 اسلت. علالوه بر اینکه 
ملواردی چلون، مخاطب  شناسلی )شلناخت دقیلق مخاطبان خلاص و مخاطبلان عام( 
و برنامه  ریلزی متناسلب بلرای هلر یک از آنها، شلناخت نیلاز و خواسلته  های کاربران، 
به کارگیلری روش هایلی کله از تأثیرگلذاری باال برخوردار هسلتند، شلناخت اقتضائات 
زمانلی، شلناخت دقیلق جغرافیلای مکانلی، زمان  شناسلی و... همه از مواردی هسلتند 
کله بلرای داشلتن یلک منبلر مجازی موفلق باید ملد نظر قلرار داده شلوند. علالوه بر 
اینکله بلرای گسلترش دامنه کاربلران و مخاطبان منبر مجازی در سلطح جهلان، ارائه 
مطاللب و محتلوای منبر به زبان هلای پرمخاطب )عربی، انگلیسلی، فرانسلوی، آلمانی 

و ...( نیلز ضلروری اسلت کله مبلّلغ یلا مربّلی بایلد خلود را بلر آنها مسللّط کند. 

1  . تعاریللف متعللددی از اخللالق حرفلله ای ارائلله شللده اسللت از جمللله: اخللالق حرفلله ای، بلله منزللله شللاخه ای از دانللش اخللالق بلله 

بررسللی تکالیللف اخالقللی در یللک حرفلله و مسللائل اخالقللی آن می پللردازد و در تعریللف حرفلله، آن را فعالیللت معینللی می داننللد کلله 
موجللب هدایللت فللرد بلله موقعیللت تعیین شللده همللراه بللا اخللالق خللاص اسللت. )احللد فرامللرز قراملکللی، اخللالق حرفلله ای، ص .137(
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د(«راهکارهایی«برای«نهادینه«ساختن«مساجد«مجازی««
بلا توّجله بله اهمّیت سلازوکارهای مسلجد و منبر در فضلای مجازی، به هلدف تربیت 
نوجوانلان و جوانلان کله فاصلله آنهلا تا حلد قابل توّجهی با مسلاجد واقعی کم شلده و 
غاللب اوقلات خلود را در اینترنلت و فضلای مجلازی می گذراننلد، الزم اسلت به برخی 
راه کارهلا جهلت نهادینله شلدن مسلاجد مجلازی، جهلت هموار شلدن مسلیر تربیت 

دینی در جامعه، اشلاره شلود:
1. تشلکیل هسلته  های مختللف علملی، ورزشلی و خبلری، ویلژه دانش آموختلگان و 
دانش آملوزان مسلجدی: تشلکیل ایلن هسلته  ها در فضلای مجلازی بلرای ارتبلاط و 
تعاملل بیشلتر کاربلران ایلن حلوزه بلا یکدیگلر، باعلث ارتقلاء سلطح دانلش علمی، و 
عالقله بیشلتر مخاطبلان و کاربلران فّعال حوزه مسلجد بله ورزش خواهد شلد. در این 
صلورت، ضملن فراهلم سلازی زمینله حضلور نوجوانلان و جوانلان در فضای مسلجد، 
می  تلوان مقدملات هدایلت هدفمنلد آنهلا را فراهم سلاخت. علالوه بر اینکله، می  توان 
بسلتری برای ورود نوجوانان وجوانان در عرصه اطالع رسلانی و فعالیت در نشلریات و 
مطبوعلات فراهلم سلاخت. ایلن امر آنها را از گشلت و گذار بی  هلدف در فضای مجازی 

بلاز داشلته و باعلث ایجلاد نوعلی حلس فّعالیلت مثبت در وجلود آنها می شلود.
2. اهمّیلت دادن بله کتابخانله دیجیتاللی مسلاجد: یکلی از عرصه  هایلی کله حضلور 
نوجوانلان وجوانلان در آن پلر رنلگ می باشلد، عرصله کتلاب وکتابخوانلی اسلت. البته 
قبلل از تشلکیل ایلن کتابخانله ضلروری اسلت بلرای دسلتیابی بله نتایلج مطللوب، 
شلناخت کافلی از سللیقه، ذوق و میلزان عالقمنلدی نوجوانلان نسلبت بله نلوع کتاب 
و موضوعلات ملورد عالقله و ... صلورت پذیلرد. برگزاری مسلابقات کتابخوانلی، همراه 
بلا تعییلن سلیر مطالعاتلی هدفمنلد بلرای کاربلران و آملوزش کتاب سلازی در فضای 
مجلازی و دریافلت کتاب هلای ملورد عالقله از سلایت  های مشلخص و ... نیلز می تواند 
در تربیلت نوجوانلان و جوانلان و آشلنایی بیشلتر آنهلا بلا مفاهیلم دینلی و اقبلال بله 

مسلاجد مؤثّر باشلد. 
3. تأسلیس شلبکه  های اجتماعلی مجازی ویلژه نوجوانان و جوانان با محوریت مسلجد 
و بلا موضوعلات اعتقلادی: با بهره  گیری از ارتباطات چندرسلانه  اِی صوتلی و تصویری و 
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بلا بکارگیلرِی محتلوا و داده  هلا و اطالعلات جذاب و ملورد عالقه نوجوانلان، می  توان از 
حضلور آنهلا را در شلبکه  های اجتماعلی آسلیب  زا کاسلت و آنهلا را به مشلارکت فعال 
در شلبکه  های اجتماعلی دینلی سلوق داد. از جملله ایلن شلبکه  ها می  توان به شلبکه 
خودکنترللِی صحلت نماز اشلاره کلرد که از طریلق آن می  توان فرهنلگ قرائت صحیح 
و اعملال درسلت نملاز را در فضلای مجلازی بسلط و گسلترش داد. این امر، بله ترویج 
فرهنلگ نملاز در بیلن نوجوانلان کملک می  کنلد. درایلن فضلا، کاربلر بلدون حضلور 
فیزیکلِی فلرد دیگلری، صّحت نملاز خلود را کنترل می  نمایلد و دیگر مسلئله خجالت 
و تلرس، بلرای او معنایلی نلدارد. همیلن راهلکار در رابطله با آشلنا سلاختن نوجوانان 
بلا اصلول دیلن، احلکام، اعملال مناسلکی و افعالی، آملوزش صلوت و لحن قلرآن و ... 

نیز مؤثّر اسلت.
4. تأسیس»حسلینیه مجلازی« یلا »حسلینیه اینترنتلی« بلا بهره  گیلری از هنلر و 
معملاری اصیلل اسلالمی: هنلر و معملاری اصیل اسلالمی و ایرانلی در طلول تاریخ از 
جایلگاه ویژه  ای در بین جوامع اسلالمی و حتی غیراسلالمی برخلوردار بوده و ظرفیتی 
بسلیار بلاال برای بسلط زمینه  هلای جلذب و جذابیت به اماکلن مذهبی و اُنس بیشلتر 
کاربلران بلا پایگاه  هلای ترویلج دیلن را فراهم می  سلازد. عللی رغم وجود ایلن ظرفیت 
عظیلم، متأسلفانه نتوانسلته  ایم از ایلن هنرهلای زیبلا و بسلیارجذاب در جهلت ارائله 
محتلوا و اطالعلات دینلی در فضلای مجازی اسلتفاده کنیلم. ایجاد فضاهایلی از جمله 
حسلینیه اینترنتلی و مراسلم حج، با اسلتفاده از ایلن معماری سلّنتی و دینی می  تواند 
در جلذب کاربلران مؤثّلر باشلد به این شلکل که قاللب تارنما به گونه ای طراحی شلود 
کله بلا اسلتفاده از کاشلی کاری های مسلاجد و معماری اسلالمی، و بکارگرفتن اشلعار 
و جملالت کلیلدِی اسلالمی، فضلای حسلینیه و مسلجد را تداعلی  کند. ایجلاد چنین 
فضایلی سلبب می  شلود که کاربلر فضای مجلازی، احسلاس نزدیکی زیلادی به فضای 
حسلینه واقعی داشلته باشلد. چنین فضایلی، در صورتی کله با محتوای درسلت، مثاًل 
بلا ارائله جلدول سلخنرانی ها و جلدول نوحه خوانلی در تملام شلب های اول تا سلی ام 
بلا انلواع سلخنرانی، نوحله، مراسلم علزاداری و فیللم از حلرم ائمله هملراه باشلد، 
یلک حسلینیه اینترنتلی تملام و کملال خواهلد بلود و می  توانلد ضملن از بیلن بلردن 
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محدودیت هلای زمانلی و مکانلی، فلرد را در هلر مکانلی بلا هلر فاصلله ای در جریلان 
اعملال دینلی هملان لحظله و زمان قلرار دهد.

5. فراهلم نملودن تمهیلدات الزم جهلت راه  انلدازی و گسلترش برنامله وبالگ  سلازی 
بلا موضوعلات و محتلوای مسلجدی بلرای ترویلج و بسلط فرهنلگ مسلجد، از دیگلر 
ملوارد جهلت نهادینله سلاختن کارکردهلای مسلجد در فضای مجلازی اسلت. اعضاء 
هیئلت امنلای مسلاجد، می  تواننلد انجملن وبالگ نویسلان متشلکل از نوجوانلان و 
جوانلان فّعلال را تشلکیل دهنلد کله در قالب  هلای مختللف وبلالگ طراحلی کننلد. 
از جملله ایلن قالب  هلا، می  تلوان بله وبالگ هلای پرسلش و پاسلخ و رفلع شلبهات و 
وبالگ هلای شلخصیت محلور اشلاره نملود. در وبالگ هلای پرسلش و پاسلخ و رفلع 
شلبهات، نویسلندگان برای موفقیت باید ابتدا شناسلایی کنند که مخاطب بیشلتر در 
چله موضوعاتلی دچار شلبهه و اشلکال اسلت و در مرحله بعد با اسلتدالل و اسلتنتاج، 
سلعی در روشلن کلردن موضلوع نماینلد. در وبالگ هلای شلخصیت محلور نیلز، بله 
هلدف الگوپذیلری کاربلران، باید عالمان و اشلخاص متدیّن و مقدس شناسلایی شلده 
و اطالعلات وسلیعی از آنلان را در قاللب وبالگ ارائه کلرد تا جوانان و نوجوانلان از آنها 

الگوگیلری نملوده و در مسلیر آنلان قلرار گیرند.
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نتیجه«گیری««
پلس از بررسلی و تحلیلل نقش سلایبر و فضای مجلازی در تربیت کلودکان، نوجوانان 
و جوانلان، از مجملوع مباحلث این گونله بدسلت می  آیلد کله املروزه بله دلیل سللطه 
سلایبر و فضلای مجلازی، فاصله جوانان و نوجوانان با مسلاجد، کم شلده و غالب اوقات 
خلود را، بی  هلدف در اینترنلت و فضلای مجلازی می گذراننلد. ایلن املر باعث شلده تا 
آنهلا غالبلاً در فضلای مجلازی به دنبال پاسلخ بله سلؤاالت و ابهامات خود باشلند. این 
مسلئله، نشلان دهنلده ضلرورت توّجله بله منبرهلای مجلازی و ایجلاد سلازوکارهای 
مسلجد در فضلای مجلازی جهلت ارئله بخشلی از سلازوکارهای مسلجد واقعی اسلت 
کله املکان عرضله در عرصه سلایبر را دارد. بلر این اسلاس، اگر تمهیدات الزم توّسلط 
مبلّغلان دیلن و متولّیان مسلجد در فضای مجازی اندیشلیده شلود، مسلاجد مجازی و 
یلا بله تعبیلری دقیق  تلر، سلازوکارهای مسلجد در فضای مجلازی، به مقدمله  ای برای 
ورود نوجوانلان و نسلل آینلده بله مسلاجد واقعلی خواهد بلود و در حد قابلل توّجهی، 

زمینله تربیلت دینلی و اسلالمی آنهلا را فراهم خواهد سلاخت. 
اصلول ملورد نظلر در تربیلت دینلی کلودکان و نوجوانلان نشلان می  دهد که مسلجد، 
مکانلی فقلط بلرای انجام مناسلک دینی نیسلت بلکه عاملی اسلت که هویّلت افراد در 
آن شلکل می  گیلرد. با اهمّیت قائل شلدن به مسلاجد مجلازی، در زمانی کله کودکان 
و نوجوانلان از مسلجد فاصلله گرفته  انلد و بخلش عظیملی از اوقلات خلود را در فضای 
مجلازی می  گذراننلد، می  تلوان زمینله  ای فراهلم سلاخت تلا آنهلا بلا هویّتلی دینلی و 
اسلالمی تربیلت شلوند. بر اسلاس اصلول تربیت دینلی کلودکان و نوجوانلان، از جمله 
اصلل بصیرت  دهلی، اصلل مشلاهده و تجربله، اصل اختیلاری بودن و نیلز فطری بودن 
مسلائل دینلی، و اصلل لزوم برخورداری از سلواد رسلانه، مسلاجد مجلازی زمینه  ای را 
فراهلم خواهنلد سلاخت تلا احساسلات  مذهبی در کلودك پلرورش یافته و بله  فردی 
معتقلد، متعّبلد و مؤملن تبدیلل شلود. مسلجد مجلازی بله جهلت اینکه برخلوردار از 
سلازوکارهای مسلجد واقعلی بوده و متناسلب با طبیعت زیبایی پسلند انسلان طراحی 
شلده، می  توانلد در جهلت پلرورش فطلرت پلاِك کلودکان و نوجوانلان، نقلش قابلل 
توّجهی داشلته باشلد. مسلجد مجلازی، در واقع مهم تریلن راه ارضاء نیازهلای معنوی 
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در آن سلوی مرزها از طریق معنویت شلیعی بوده و پلی اسلت برای کاربران اینترنتِی 
سرگشلته در داملان مدرنیتله و گرفتلار در میان معنویلت های کاذب، تلا از طریق آن 

بتوانلد خلود را بله معارف اصیل اسلالم برسلاند.
از ایلن رو، بلر نهادهلای متوللی مسلاجد الزم اسلت تلا بلا اسلتفاده از محیط سلایبر و 
فضلای مجلازی بله عنوان یلک عرصه تبلیغلی و اطالع رسلانی، راه کاری بیندیشلند تا 
فرزنلدان و کلودکان از فضلای مذهبلی دور نشلوند. بلر کانون هلای فرهنگلی، متولّیان 
مسلاجد و ائّمله جماعلات، الزم اسلت تلا علالوه بلر رهبری و مدیلرت منابر و مسلاجد 
واقعلی، مفاهیلم دینلی و برنامه  هلای مربلوط بله مسلجد را در اینترنلت و فضاهلای 
مجلازی نیلز بله نمایلش بگذارنلد و یلا در قاللب بلازی رایانله  ای یا هلر قاللب دیگری 
بله جامعله عرضله کننلد. تشلکیل اتاق هلای فکر قرآنلی و دینلی در فضای مجلازی با 
عضویلت نوجوانان فّعال، برگزاری مسلابقات وبالگ  نویسلی با موضوع مسلجد مجازی، 
فراخلوان مسلابقه وبالگ نویسلی بلا عناوین دینلی، و پخلش برنامه  های مسلاجِد مؤثر 
در فضلای مجلازی، از مهمتریلن راه کارهلا در جهت نهادینه سلاختن مسلاجد مجازی 
و هدایلت جوانلان بله فضلای مجازی اسلت که نهادهلای فرهنگلی باید بدان هلا توّجه 
داشلته باشلند. طبیعی اسلت کله اگر نوجلواِن امروزی کله بخش زیلادی از وقت خود 
را بلا گلردش بی  هلدف در فضلای مجلازی و سلرگرم شلدن بلا بازی  هلای رایانله  ای 
می  گذرانلد، در ایلن فضلای تربیتلی قلرار نگیرد، بیشلتر اوقلات خود را در سلایت  های 

مسلتهجن و فضاهلای نامناسلب خواهلد گذراند کله عاملل انحرافات اخالقی اسلت.
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طرح«صالحین،«دستاوردها«و«پیشنهادها
روح«اهلل«حریزاوی1

چکیده
طلرح صالحیلن بله عنلوان یکلی از طرح هلای گسلترده فرهنگلی ل تربیتِی اجرا شلده 
در ظرف مسلاجد کشلور، بخلش عظیمی از نیروهلای دغدغه منِد انقالبلی و روحانیون 
آگاه را سلازماندهی نملوده اسلت. ابتلکارات سلاختاری، روشلی و محتوایلی در مقولله 
تعلیلم و تربیلت و توفیقلات کسلب شلده در جهلت گفتمان سلازی و زمینه سلازی 
بلرای کادرسلازی نیروهلای انقالبلی از یک سلو و موانلع، ناکامی هلا و کارشلکنی ها از 
سلوی دیگلر؛ ضلرورت کاوش و علّت یابلی در اطلراف ایلن حرکلت عظیلم فرهنگی را 
دوچنلدان می نمایلد. ایلن مقالله درصدد اسلت ضمن شناسلایی نقاط قلّوت این طرح 
توصیه هایلی در جهلت تقویلت آن ارائله داده و بلا بیلان نقلاط ضعلف آن، نکاتلی در 

جهلت رفلع آن ارائله نماید.

کلیدواژه«ها:
صالحیلن، مسلجد، بسلیج، روحانیلت، تربیلت، نوجلوان، جلوان، جلذب، کادرسلازی، 

سلازی. انسان 

1  . دانش آموخته  و مدرس حوزه علمیه قم

email:r.harzavi1357@gmail.com
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مقدمه«««
»إنملا یعملر مسلاجد اهلل ملن آملن بلاهلل والیلوم اآلخلر« )توبله / 81( بی شلک اعمار 
مسلاجد بله احداث سلاختمان و گسلترش بنلای فیزیکلی آن خالصه نمی شلود. آنچه 
آبادانلی حقیقلی مسلاجد خلدا بله شلمار ملی رود، حیلات معنلوی، بالندگی و نشلاط 
انسلانی آن اسلت. مسلجد در فرهنلگ اصیل اسلالمی مرکلز حکومت اسلالمی و ملجأ 
تربیلت مجاهلدان راه خداسلت. بله تعبیلر املام خامنه ای»مسلجد هم مدرسله اسلت 
هلم دانشلگاه هلم مرکلز تفّکلر و تأمل اسلت هم مرکلز خلوص، مرکلز ارتبلاط بنده و 

خداسلت، ارتبلاط زمین و آسلمان اسلت«. )75/10/19(
 انقلالب اسلالمی ایلران به رهبری یلک فقیه جامع الشلرایط، زمینه را برای بازگشلت 
بله سلنن اصیلل اسلالمی فراهلم نمود. یکلی از برنامه های اساسلی اسلالم تأسلیس و 
تحکیم مراکز تربیت و سلازماندهی نیروی انسلانی سلالک الی اهلل اسلت. تاریخ انقالب 
حاکلی از آن اسلت کله در دوره تظاهلرات و شلکل گیری نهضلت، مسلاجد بلا رهبری 
روحانیلت نقلش محلوری داشلته اند. در دوره جنلگ تحمیللی نیز مسلاجد بله عنوان 
مرکلز رسلیدگی بله نیازهلای عمومی ملردم و به عنلوان مرکز اعلزام نیرو بله جبهه ها 
نقلش اساسلی خلود را ایفلا نمودند. در انتخاب مسلئوالن خلرد و کالن بلرای مناصب 
نظلام مقلدس جمهوری اسلالمی نیز همواره سلابقه مسلجدی مورد توّجه بوده اسلت. 
املا سلؤال اصللی اینجاسلت کله در دهله هفتلاد و بله تعبیلر دقیق تلر بلا آغلاز دوره 
تهاجلم فرهنگلی آیلا مسلاجد نقلش جلّدی خلود را در تربیلت نسلل جلوان و کادر 
سلربازان مجاهلد مکتلب روح اهلل ایفلا نمودنلد؟ بلا نگاهی گلذرا به تاریخ دهه شلصت 
در می یابیلم کله در سلال های پایانلی جنگ تحمیلی نوعی سلردی و افلول در حرکت 
مسلاجد بوجلود آملده اسلت. پلس از جنلگ تحمیللی و همزملان بلا افزایلش ضربان 
سلازندگی و اقتصاد گرایلی، شلاهد ارائه نظریاتی در دولت هسلتیم که بلا حفظ احترام 
و قداسلت مسلجد، در جهلت ایجلاد مراکلز هم علرض بلا مسلجد مثلل فرهنگ سلرا و 
خانله جلوان تلالش می کنلد. ایلن تفّکلر سلکوالر در دوللت اصالحلات NGO هلا را به 
عنلوان سلازمان های مردم نهلاد گسلترش داد و هلزاران نفلر از جوانلان را در این قالب 
دموکراتیلک و بلی روح غربلی سلازماندهی نملود و هلر از گاهلی نیلز بله نفلع مقاصد 
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سیاسلی اسلتفاده کرد.
در تملام ایلن سلال ها در گوشله و کنلار کشلور، دغدغه منلدان اسلالم و دلسلوزان 
نظلام سلعی در حفلظ نقش محلوری مسلاجد در هدایت و تعاللی نوجوانلان و جوانان 
داشلته اند و طلرح صالحیلن یکلی از ایده هلای موفلق در ایلن عرصله اسلت. طلرح 
صالحیلن را نله بله عنلوان یلک طرح مصلّوب در یلک نهاد نظاملی، که به عنلوان یک 
برنامله فرهنگلی پیشلرو در تربیلت و رشلد نیلروی انسلانی کار آملد بلرای حفظ دین 
خلدا و حکوملت اسلالمی بایلد شلناخت. صالحیلن را نله بعنوان یلک ابالغ و دسلتور، 
کله بله عنلوان یک جوشلش و ابتکار فرهنگلی از عملق دغدغه منلدی و درد دین باید 
دانسلت. صالحیلن را نله بله عنلوان یلک گل خانله حمایلت شلده، کله به عنلوان یک 
حرکلت فلی سلبیل اهلل و کاماًل مردمی و جوشلیده از قللب تپنده طاّلب و دانشلجویان 

والیلی و انقالبلی بایلد دید.
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الف(«تاریخچه«صالحین«««
پلس از پذیرفتلن قطعنامله 598 و پایلان جنلگ تحمیللی، رکلود خاصلی در مراکلز 
فرهنگلی پیلدا شلد. جریلان کللی کشلور بله سلوی سلازندگی و بازسلازی اقتصلادی 
رفلت و بسلیاری از رزمنلدگان در صلدد تأمیلن معلاش و رسلیدگی به املور زندگی بر 
آمدنلد. پوشلیده نیسلت کله رکلود نیلروی انسلانی در سلال های پایانی دفلاع مقدس 
بله عنلوان یکلی از دغدغه هلای فرماندهلان و متولّیان جهلاد و دفاع در سلال های بعد 
از جنلگ نیلز جلای نگرانلی داشلت. در هملان سلال ها بلود کله رهبلر معظلم انقالب 
مسلئله تهاجلم فرهنگلی و شلبیخون فرهنگی را مطلرح نمودند: »کاری که دشلمن از 
لحلاظ فرهنگلی می کنلد یلک تهاجم فرهنگلی، بلکه بایلد گفت یک شلبیخون و یک 

قتلل علام و غلارت فرهنگی اسلت.« )رهبر معظلم انقلالب 71/4/22(
ایلن مطالبله حضلرت آقلا را می تلوان بله عنلوان نقطه عطلف یک حرکلت خودجوش 
فرهنگلی دانسلت. نگارنلده معتقلد اسلت ایلن طلرح عظیلم فرهنگلی در پنلج مرحله 
اساسلی شلکل گرفلت کله هلر کلدام نقطله عطفلی در تعاللی و رشلد آن بله شلمار 

می رود. 

مرحله«ی«اول:
 تاریخ شلفاهی خوزسلتان حاکی از آن اسلت که در سلال 1370 تعدادی از رزمندگان 
مسلجدی اهلواز کله بعلد از اتملام جنلگ وارد وادی طلبگلی شلده بودنلد، طراحلی و 
برنامه ریلزی ویلژه ای بلرای فّعالیلت فرهنگلی در عرصله کلودك و نوجلوان، را آغلاز 
نمودند. عملکرد این گروه دغدغه مند، با اشلراف حجللت االسلالم والمسللمین پاکباز 
خاصیلت ویلژه ای داشلت و آن انتخلاب مسلجد، بله عنلوان محلور فّعالیلت فرهنگلی 
بلود. مسلجدی کله هلم ظلرف حرکلت بلود و هلم محتلوای آن. ایلن حرکلت ظلرف 
ملدت کوتاهلی در این شلهر گسلترش یافلت و طاّلب بسلیجی بصلورت خودجوش به 
عنلوان املام جماعلت یا مسلئول واحد فرهنگی مسلاجد اهواز مشلغول به کار شلدند. 
ایلن حرکلت نوپلای فرهنگلی بله مثابله هلر حرکلت نلو ملورد نقلد فّعلاالن فرهنگی 
سلّنتی قلرار گرفت. ملواردی چون مریدپلروری و سلطحی گرایی از مهم تریلن ایرادات 
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مخالفلان بلود. املا از آنجلا کله هدایلت و رهبلری ایلن جریلان توسلط تعلدادی طلبه 
زبلده و خلاّلق انجلام می شلد تلا حلدود زیلادی از آفت هلا پیشلگیری شلد و کار بله 

سلرعت توسلعه پیلدا کرد.

مرحله«ی«دوم:
 در سلال 1379 و در اوج رخنله طبقله سلکوالر فرهنگلی در قللب دوللت وقلت و 
همزملان بلا فّعالیلت منسلجم روزنامه های زنجیلره ای که رهبلر فرزانه انقلالب آنان را 
پایلگاه دشلمن نامیلد، جمعلی از روحانیلون مبتکر و خاّلق اهلواز به فکلر ملّی نمودن 
برنامله فرهنگلی تربیتلی مسلاجد خود افتادنلد. در همان سلال و در تاریلخ 79/2/17 
رهبلر معظلم انقلالب در جلسله ای محرمانله فرماندهلان وقلت سلپاه و بسلیج را بله 
یلک طراحلی نویلن در عرصله فرهنلگ و تربیلت فراخواندنلد. در پلی فرملان رهبلر، 
مسلئوالن بسلیج بله سلراغ طرح هلای موّفلق فرهنگلی رفتنلد و در همان سلال طرح 
300 صفحله ای منشلور تشلکیالت مسلجد در علرض یلک ملاه بصلورت شلبانه روزی 
توّسلط جمعلی از طلاّلب مسلجد موسلی بلن جعفلر اهلواز تدویلن و بله تهلران 
ارسلال شلد و پلس از تأییلد گلروه 14 نفره بازرسلان بسلیج مبنای شلکل گیری طرح 
اسلوه در بسلیج قلرار گرفلت و بله همیلن منظور حّجت االسلالم دسلمی علازم تهران 

گردیلد و تصلّدی ایلن وظیفله خطیلر را بله عهلده گرفت. 

مرحله«ی«سوم:
 همزملان بلا تبییلن طرح اسلوه در تهران و اسلتان ها در سلال 1383، اهلواز به عنوان 
مصلدر ایلن طلرح، شلاهد انجلام آن در بیلش از یکصد مسلجد فعلال در بسلتر حوزه 
علمّیله و تحلت نظلر نماینده محترم ولی فقیه در اسلتان خوزسلتان حضلرت آیت اهلل 
موسلوی جزایلری بلود. در این راسلتا جمعی از اسلاتید حلوزه علمّیه بلا محوریت آیت 
اهلل فرحانلی نماینلده مرکلز مدیریلت حوزه های علمّیله، طرح پیوند حوزه و مسلجد را 
تدویلن و بله عنلوان طلرح مسلجدی با هویلت حوزوی بله دفتلر مقام معظلم رهبری 
ارائله نمودنلد. پلس از آنکله مسلئول دفتلر مقلام معظلم رهبلری، مسلئول ارتباطات 
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حلوزوی دفتلر معظلم لله و رئیلس مؤسسله آموزشلی و پژوهشلی املام خمینی با 
حضلور در خوزسلتان جامعیلت ایلن طرح را تأییلد نمودنلد، اتفاقی مانلدگار در تاریخ 
حرکلت فرهنگلی مسلاجد اهواز رقم خلورد و آن دیلدار تاریخی 6000 جلوان اهوازی 

بلا ملراد خویلش یعنلی حضرت آیلت اهلل العظمی املام خامنله ای بود.
رهبلر فرزانله انقلالب در آن دیلدار آکنلده از شلور و احسلاس، از خاطلرات سلال های 
جنلگ یلاد نمودنلد و بله طلاّلب، دانشلجویان و دانلش آملوزان مسلجدی و بسلیجی 
خلود فرمودنلد: »همیلن راه مبلارك را ادامله دهیلد؛ راه ارتقلای علمی و عملی نسلل 
جلوان.« شلنیده ها حاکلی از آن اسلت کله طلرح پیوند حوزه و مسلجد توسلط معظم 
لله ملورد مطالعله و تحشلیه قلرار گرفته و فیلم مسلتند کادرسلازی پیوسلت، توسلط 

ایشلان مشلاهده شلده است. 

مرحله«ی«چهارم:
 در سلال 1387 و پس از تغییرات در فرماندهی و سلاختار تشلکیالتی سلپاه پاسداران 
انقلالب اسلالمی، رویکلرد جدیلد بله مسلائل فرهنگلی و تربیتلی در این نهلاد مقدس 
انقالبلی پدیلدار شلد. تولّلد »طلرح صالحیلن« و تأکیلد فرمانلده کل سلپاه و رئیلس 
سلازمان بسلیج بلر آن و قلمداد شلدن آن به عنلوان محوری ترین برنامه خلود، تحّولی 
بلزرگ در ایلن مجموعله بلزرگ انقالبی بلود. حلقه هلای تربیتلی به عنلوان مهمترین 
رکلن سلاختار طلرح صالحیلن و در قالب حرکت فرهنگی مسلاجد، ملورد توّجه جّدی 
متولّیلان بسلیج قلرار گرفلت و موجب شلد با سلرعت و شلّدت بله سراسلر پایگاه های 

مقاوملت ابالغ شلود.

مرحله«ی«پنجم:
 مسلئوالن بسلیج بلا ارائه گزارش بله محضر مقام معظم رهبری، پیوسلته از ارشلادات 
معظلم لله بهره می جسلتند، تلا اینکله در سلال 1390 و در پی عنایلت و حمایت این 
رهبلر فرزانله »شلجره طیبه صالحین« شلکل گرفلت. علت اطالق لفظ شلجره )متخذ 
از پیلام تاریخلی حضلرت امام خمینلی( بلر صالحیلن ایلن بلود کله شلبکه تربیتی 
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صالحیلن بله شلبکه روحانیت کشلور متصلل گردید و یک تشلکیالت هرمی را شلکل 
داد. شلنیده ها حاکلی از آن اسلت کله رهبلر فرزانله انقلالب ضملن تأکید بر تأسلیس 
شلبکه صالحیلن از بلاال بله پاییلن در سلال 1391، اولویلت را در دیلدار سلاالنه هفته 
بسلیج بله دسلت اندرکاران و سلرمربیان اختصلاص دادند. معظلم له در ایلن دیدار که 
در تاریلخ 7 محلرم الحلرام 1433 انجلام شلد فرمودنلد: »اصل تشلکیل مجموعه های 
صالحیلن بلر اسلاس همیلن دید به وجلود آمد کله از لحاظ معنلوی، از لحلاظ تربیتی 
و از لحلاظ تعلیملی عملق بخشلیده شلود بله فکر و بله روحیله جوانان بسلیجی ما در 

مختلف«. بخش هلای 
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ب(«ساختار«شناسی«صالحین««
1.«شجره«ی«طّیبه«صالحین«چیست؟

 برنامله اصللی طلرح صالحین تشلکیل یک گلروه تربیتی 15-20 نفره در یک مسلجد 
بلا محوریّلت یلک سلرگروه بلود. حلال اگلر سلرگروه های چنلد مسلجد تحلت نظلر 
یلک مربّلی قلرار گیرنلد، حلقله جدیلدی بله نلام حلقله سلرگروه ها شلکل می گیرد و 
اگلر مربّیلان یلک منطقله یلا یک شلهر تحلت نظر یلک سلرمربّی قلرار گیرنلد، حلقه 
جدیلدی بنلام حلقله مربّیلان شلکل می گیلرد و به همیلن منلوال اگر سلرمربّیان یک 
حلقله تشلکیل دهند، اسلتادی فرزانه اشلراف بلر حلقه سلرمربّیان را بر عهلده خواهد 
گرفلت. در کتلاب راهنملای سلرگروه آملده اسلت: »شلجره طّیبله صالحیلن، نظلام 
تربیتلی، معرفتلی و بصیرتلی در سلطوح مختللف سلازمان بسلیج مسلتضعفین اسلت 
کله بلا اسلتفاده از ظرفیت های علملی و معنوی نظام اسلالمی، موجبلات ارتقای آحاد 

بسلیجیان را در ابعلاد مختللف فراهلم می نمایلد.«

2.«تعریف«ماهیت«ارکان«شجره«ی«صالحین:«
2-1.«حلقـه«تربیتـی: جملع محلدودی از افلراد هم سلطح کله بله صلورت هدفمند 
بله وسلیله شلرکت در جلسلات تربیتلی و ارتبلاط اثلر بخلش خلارج از جلسلات، بلا 
هدایت گلری، کنتلرل و جهت بخشلی سلرگروه بلا مشلارکت تماملی اعضلای حلقله 
بصیرتلی  و  معرفتلی  تربیتلی،  در عرصه هلای  مؤثّلر، سلیر مشلخصی  و هم افزایلی 
می گذراننلد و مراتلب رشلد و تکاملل خویلش را بلا مطالعله، هم اندیشلی، مشلاوره و 

عملل صاللح در ابعلاد مختللف طلی می نماینلد. 
2-2.«سـرگروه: فلردی آگاه، دلسلوز و آشلنا بله روش هلای تربیلت اسلالمی کله 
مهارت هلای تشلکیل و اداره حلقله تربیتلی را متناسلب بلا متربیلان دارا می باشلد. 
2-3. مربلی: فلردی بلا تجربله و مسللّط بله روش هلای تربیلت اسلالمی کله توانایلی 
نظلارت و قلدرت رشلد و تعاللی حلقه هلای تربیتی بلا اسلتفاده از ظرفیت سلرگروه را 

می باشلد.  دارا 
2-4.«سرمربّی: فردی فاضل، آگاه و مسلّط به اصول و روش های تربیت اسالمی است. 
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2-5.«اسـتاد: فلردی اندیشلمند وصاحب نظلر در مبانلی و اصلول تربیلت اسلالمی 
. ست ا

توضیح آنکه در سلاختار فعلی بسلیج محاّلت، اسلاتید غالباً مجتهد یا قریب األجتهادند 
و در حیطله اسلتانی یلا بسلیج فّعالیلت می کنند. سلرمربّیان بله عنوان عالملان دینی 

در حیطله شلهرها و مربّیلان در حیطه مناطلق مختلف شلهری فّعالیت می کنند. 
2-6.«مرکـز«تولید«اندیشـه«بسـیج:«بله منظور ایجلاد هم گرایلی فکلری و هدایتی 
در قلوه عاقلله صالحیلن و خصوصلاً رسلیدگی به عملق و تعالی اسلاتید و سلرمربّیان، 
مرکلزی بله  نلام مرکلز تولید اندیشله و پاسلخ گویی بله شلبهات )مرکز تابلش والیت( 
در قلم تأسلیس گردیلد و مأموریلت اصللی این مرکلز تولید اندیشله و محتلوای مورد 
نیلاز حلقلات و پاسلخگویی بله شلبهات آحلاد بسلیجیان اسلت، و 10 وظیفله مهم را 
بلر عهلده دارد. ایلن مرکز که از سلال 89 تأسلیس شلده اسلت زیر نظر شلورای عالی 
تعلیلم و تربیلت صالحیلن فّعالیت می نماید و رئیس آن با حکم رئیس سلازمان بسلیج 
منصلوب گردیلده اسلت. شلنیده ها حاکی از آن اسلت کله رهبر معظم انقلالب عنایت 

خاصلی بله تأسلیس و انتخلاب رئیس ایلن مرکز داشلته اند. 
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ج(«روش«شناسی«صالحین««
 آنچله صالحیلن را در محافلل فرهنگلی و مجموعه هلای تربیتلی متمایلز کرده اسلت 
ابلداع و تبییلن روش های نوین تربیتی ملهم از انسان شناسلی اسلالمی اسلت. حقیقت 
آن اسلت که در طول سلال های پس از پیروزی انقالب اسلالمی روش های سلّنتی در 
تشلکیالت های فرهنگلی رایلج بلود و نیلاز چندانی بله نلوآوری و فلرآوری متدولوژی 
تربیتلی احسلاس نمی شلد که شلاید بتلوان علت آن را غلبله شلعارهای انقالبی و عدم 
هجلوم فرهنگلی همله جانبله دشلمن دانسلت. اما با شلدت گرفتلن تهاجلم فرهنگی 
دشلمن و از رونلق افتلادن برخلی از سلبک های کار فرهنگی نیلاز به بازنگلری در این 
روش هلا ضلرورت دو چنلدان یافلت. نظریه پلردازان صالحیلن بلا عنایلت بله مراحللی 
کله انسلان در دریافلت و پلردازش عللم تلا رسلیدن بله مرحلله عملل و تعمیلق آن 
طلی می کنلد، برنامله خلاص تربیتلی خلود را پایه گلذاری نمودنلد. در انسان شناسلی 

اسلالمی مراحلل تبدیلل علم بله عملل از این قرار اسلت:

505 فـــروغمسجــــــــــــد9

ج( روش شناسی صالحین
 آنچـه صالحیـن را در محافـل فرهنگـی و مجموعه هـای تربیتـی متمایـز کـرده اسـت ابـداع و 
تبییـن روش هـای نویـن تربیتـی ملهـم از انسان شناسـی اسـالمی اسـت. حقیقت آن اسـت که در 
طـول سـال های پـس از پیروزی انقـالب اسـالمی روش های سـّنتی در تشـکیالت های فرهنگی 
رایـج بـود و نیـاز چندانـی بـه نـوآوری و فـرآوری متدولـوژی تربیتـی احسـاس نمی شـد که شـاید 
بتـوان علـت آن را غلبـۀ شـعارهای انقالبـی و عـدم هجـوم فرهنگـی همه جانبۀ دشـمن دانسـت. 
امـا بـا شـدت گرفتن تهاجـم فرهنگی دشـمن و از رونـق افتادن برخـی از سـبک های کار فرهنگی 
نیـاز بـه بازنگـری در ایـن روش هـا ضـرورت دو چنـدان یافـت. نظریه پـردازان صالحین بـا عنایت 
بـه مراحلـی کـه انسـان در دریافـت و پـردازش علـم تا رسـیدن بـه مرحلۀ عمـل و تعمیـق آن طی 
می کنـد، برنامـۀ خـاص تربیتـی خـود را پایه گـذاری نمودنـد. در انسان شناسـی اسـالمی مراحـل 

تبدیـل علـم بـه عمـل از این قرار اسـت:

توضیـح آنکـه یـک فاعـل مختـار و یـک انسـان عاقـل ابتـدا در خصـوص یـک پدیده کسـب 
علـم می نمایـد و سـپس بـا تعمیـق این علـم، زمینۀ ایجـاد بـاور و ایمان بـه آن معلومـات را فراهم 
مـی آورد. ایمـان کـه همـان بـاور عمیـق و دقیـق اسـت، مقدمۀ عمـل اسـت. بدین نحو کـه ذهن 
انسـان بـا تأمـل بـر آن تصـورات، آنهـا را تبدیل بـه تصدیقـات می کند. توّجه انسـان بـه تصدیقات 

توضیلح آنکله یلک فاعلل مختلار و یلک انسلان عاقلل ابتلدا در خصلوص یلک پدیده 
کسلب عللم می نمایلد و سلپس بلا تعمیق ایلن عللم، زمینه ایجاد بلاور و ایملان به آن 
معلوملات را فراهلم ملی آورد. ایمان کله همان بلاور عمیق و دقیق اسلت، مقدمه عمل 
اسلت. بدیلن نحو که ذهن انسلان بلا تأمل بر آن تصلورات، آنها را تبدیلل به تصدیقات 
می کنلد. توّجله انسلان بله تصدیقلات موجلب یافتلن انگیلزه بلرای عمل اسلت و این 
هملان اراده اسلت. اراده وتصمیلم باعلث فرملان مغلز به عضلالت و صدور عمل اسلت. 
نهایلت آنکله هلر عمل و رفتاری که از انسلان سلر می زنلد در صورت تکلرار و توّجه به 
مبلدأ علملی، تبدیلل بله ملکه می شلود که جزیی از شلخصیت ومنش انسلان اسلت. 
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مرحله«ی«اول:«جذب
نخسلتین مرحلله تربیلت، جذب اسلت. اگلر متولّیان امر تربیت سلعی کننلد مقّدمات 
فصلل اختیلاری را بلر اسلاس آنچله گفتله شلد بله درسلتی فراهلم آورنلد، زمینله 
دین گریلزی جوانلان بله حّداقلل خواهلد رسلید و موجبلات اتصلال آنلان بله معنویت 
فراهلم خواهلد شلد. اگلر در مرحلله اول تربیت سلعی شلود معلوملات تبدیل بله باور 
و ایملان شلود و بجلای تأکیلد بلر افزایلش اطالعلات )تعلیلم( بله تغییلر رفتارهلا )به 
عنلوان مقّدمه تربیت( توّجه شلود، رشلد انسلان در مسلیر فطری و حقیقلی خود قرار 
خواهلد گرفلت. صالحیلن سلعی دارد ایلن گفتملان را جلا بیندازد کله اگلر جوانان به 
درسلتی جلذب نشلوند، زمینله رشلد و تعاللی وی فراهلم نخواهلد شلد. الزم بله ذکر 
اسلت کله جلذب با جلذاب مالزمله دارد. یعنی الزم اسلت یلک رابطه دو طرفله میان 
مربّلی و متربّلی فراهلم شلود کله متربّلی بله مربّلی جلذب شلود و مربّلی نیلز متقاباًل 
زمینله مناسلب و پذیلرش الزم بلرای جلذب شلدن او را در خلود فراهلم آورد. ایلن 
سلخن حاکلی از نوعلی مطاوعه و اثرپذیری اسلت که هلم در خصوص مربّلی و هم در 

خصلوص متربّلی صادق اسلت.
از دیگلر تأکیلدات موجلود در مباحلث جلذب، تفکیلک میلان نیروهلای داوطللب و 
غیرداوطللب اسلت. آنچله در محافلل فرهنگلی رایلج اسلت جلذب نیروهلای داوطلب 
اسلت کله راحت تریلن نلوع جذب اسلت. نیروهلای داوطلب بلا انگیزه هلای مختلف به 
عضویلت مجموعله در می آینلد و از بلاب »هلر کسلی از ظلن خود شلد یلار من« پس 
از احسلاس علدم تحّقلق انگیلزه اولیله خلود، مجموعه را تلرك می کنند. املا نیروهای 
غیلر داوطللب از قبلل انگیلزه چندانی ندارنلد. فلذا الزم اسلت متولّیلان مجموعه پس 
از ارتبلاط اولیله و گفتگلو پیراملون اهلداف و برنامه هلای خلود، در آنلان ایجلاد انگیزه 
نماینلد و آنلان را بلا انگیزه هلای متعاللی و همگلن جلذب نماینلد. طبیعتلاً ایلن گونه 

جلذب، مدیریلت شلده تر و هدفمندتلر اسلت و دوام بیشلتری خواهد داشلت.
آخریلن نکتله قابلل ذکلر در ایلن خصوص سلطح جلذب و مجلذوبٌ به می باشلد. باید 
توّجله داشلت کله جلذب نیروها چله مقلدار دقیق اسلت و اساسلاً نیروها بله چه چیز 
جلذب می شلوند؟ بله نظلر می رسلد غالبلاً در مرحلله اول کار تربیتلِی مجموعه هلای 
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فرهنگلی، افلراد، جلذب به اشلخاص می شلوند و رفتارهای فلردی و حّتی طلرز لباس 
پوشلیدن و خندیلدن و للوازم شلخص سلرگروه و متصلدی جلذب ملورد توّجله و 
الگوگیلری مخاطلب قلرار می گیلرد. املا بلا پیشلرفت حرکت تربیتلی می تلوان انتظار 
داشلت در مراحلل آتلی )تثبیلت و رشلد( جلذب عمیق تلر شلود و افلراد، جلذب بله 
باورهلا و اندیشله ها شلوند و ایلن هملان هلدف ملورد انتظار از تربیت اسلالمی  اسلت. 

مرحله«ی«دوم:«تثبیت«
بسلیاری از مجموعه هلای فرهنگلی بلر ایلن باورند کله ما مشلکل جذب نداریلم. آنان 
عنلوان می کننلد کله در مرحلله جلذب می تواننلد تعلداد قابلل توّجهلی از جوانلان و 
نوجوانلان را بله عضویلت مجموعله خلود در آورنلد، اّما بعلد از مّدت کوتاهلی با ریزش 
مواجله می شلوند و بله همیلن دلیلل غالبلاً دچلار یلأس و ناامیلدی می گردنلد. در 
گفتملان صالحیلن بلرای حل این معضلل، اصطالحی به نام تثبیت جعل شلده اسلت. 
نظریه پلردازان تربیتلِی ایلن گفتملان معتقدنلد کله ریزش های شلدید، ناشلی از عدم 
توّجله بله ملزوملات مرحلله تثبیلت اسلت و چلون اتفاقلی که بایلد در مرحلله تثبیت 
بیفتلد، نمی افتلد مقولله جلذب دچلار شکسلت می گلردد. آنچله الزم اسلت از لحلاظ 
تربیتلی ملورد توّجله متصدیلان جذب قرار گیلرد توّجه بله درونی سلازی و باورپذیری 
مفاهیلم دینلی اسلت و مهارتلی که الزم اسلت در امر تربیت ملورد اسلتفاده مربّیان و 
 متصّدیلان قلرار گیلرد، مهارت تبدیل عللم به ایمان اسلت. مرحوم اسلتاد مطهری
در کتلاب انسلان و ایملان بصلورت مبسلوط تفاوت هلای عللم و ایملان را ملورد مداقه 
قلرار داده اسلت کله طالبلان را بله آن نوشلتار فوق العلاده ارجلاع می دهیلم. آنچله در 
حوصلله ایلن مقالله اسلت عبارتسلت از للزوم ایجلاد بی قلراری، عطلش تربیتلی برای 

ارائله مفاهیلم دینی: 

»آب کم جو تشنگی آور به دست
 تا بجوشد آبت از باال و پست«
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متأسلفانه بسلیاری از مبلّغلان دینلی و حّتلی والدین به دلیل دلسلوزی مفرط به رشلد 
و کملال فرزنلدان و مخاطبلان خلود، بله توزیلع گسلترده معلارف دینلی و ارشلادات 
اخالقلی می پردازنلد؛ بلی آنکله احسلاس نیلاز الزم را در مخاطلب فراهلم آورنلد. این 
اشلتباه تربیتلی منجلر بله خام خلواری و به اصطلالح بی اشلتهایی تربیتی خواهد شلد 
کله نتیجله آن علدم هضلم صحیلح مفاهیم دینی اسلت. مربّی موفق کسلی اسلت که 
ابتلدا در ذهلن مخاطلب ایجلاد سلؤال نمایلد، سلپس ذهلن وی را بی قرار نمایلد و در 
آخلر بلا ذکر بخشلی از جواب منابع مناسلب را برای کشلف پاسلخ به جان های تشلنه 

معرفلی نماید. 
آخریلن نکتله قابلل ذکلر در این مقوله تناسلب بیلن عالیلق و نیازهاسلت. در مقاالت 
تربیتلی نگاشلته شلده توسلط محققیلن صالحیلن تأکید شلده کله در مرحلله جذب 
الزم اسلت بله عالقه مندی هلا و خواسلته های مخاطبلان توّجله بیشلتری نملود. ایلن 
املر در مرحلله تثبیلت و سلپس در مرحلله رشلد بله صلورت تدریجی، جلای خود را 
بله نیازهلای حقیقلی مخاطبلان خواهلد داد. اگلر نوجوانلان در مرحلله جلذب تمایل 
بله تفریلح سلالم و ورزش زیلاد دارنلد نبایلد بلا آن مخالفلت نملود املا در مراحلل 
بعلدی بلا گفتمان سلازی و فرهنگ سلازی، زمینله را بلرای توّجله آنلان بله نیازهلای 
روحلی و معنلوی فراهلم آورد و اصطالحلاً بله تغییلر مبلدأ میل آنهلا مبلادرت ورزید. 
بله نظلر می رسلد نفلس توّجله بله اصلل تدریلج و تغییلر هدفمنلد عالقه مندی هلای 
سلطحی یلک نوجوان بله امور مفیلد و الزم األکتسلاب مانند مطالعله، تحقیق، عبادت 

و خودسلازی بله مربّیلان تربیتلی کملک ویلژه ای خواهلد نمود.

مرحله«ی«سوم:«رشد«
پیچیده تریلن و طوالنی تریلن مرحلله تربیلت، مرحلله رشلد اسلت. در مراحلل قبلل 
مشلاهده می شلود کله مخاطبلان روحّیلات و رفتارهای متغیلری دارند؛ املا در مرحله 
رشلد رفتارهلا بله نوعلی اسلتقرار و ثبلات می یابنلد؛ ثباتلی کله خلود زمینله ای برای 
کملال و سلعادت حقیقی اسلت. گاهلی جوانان در مرحلله جذب از نوعلی بی اعتمادی 
بله اهلل ایملان رنج می برند؛ ایلن حالت در دوره تثبیلت به اعتماد نسلبی و در مرحله 
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رشلد بله اعتملاد کافلی تبدیلل می شلود. در مرحلله جلذب افلراد از نوعی اعتملاد به 
نفلس کاذب و غیلر سلازنده برخلور دارنلد؛ املا در مرحله تثبیلت این اعتملاد به نفس 
تبدیلل بله سلوءظن بله نفس اّملاره می شلود و در مرحله رشلد تبدیل به علدم اعتماد 
بله آن می شلود کله ملالزم بلا شلناخت نفلس مطمئنله و لّوامله و حرکلت در مسلیر 
هدایلت الهلی اسلت. در طرح صالحین رشلد افلراد به صلورت جامع ملورد تأکید قرار 
گرفتله و ابعاد رشلد عبارتند از: رشلد عقالنی، رشلد عاطفی، رشلد رفتلاری. همچنین 
سلاحت های رشلد عبارتنلد از رشلد فردی و رشلد اجتماعلی، و همچنیلن موضوعاتی 
کله الزم اسلت در آن رشلد صلورت پذیلرد از ایلن قلرار اسلت: رشلد اقتصادی، رشلد 

عبادی، رشلد جنسلی، رشلد هیجانی، رشلد مهارتی، رشلد تحصیللی و.....
یکلی از تأکیلدات جلّدی بنیلا نگلذاران صالحیلن نقلش بی بدیلل مربّلی و مرشلد در 
رشلد جامع انسلان اسلت کله ریشله در تأکیلدات ائمه معصومیلن دارد. املام زین 
العابدیلن می فرماینلد: »هللک ملن لیس لله حکیم یرشلده.« )بحار األنلوار ج  75 

ص 128(
 در خصلوص نقلش مربّلی در تربیلت، نظریاتلی میلان اسلاتید فن مطرح شلده اسلت: 
حجله االسلالم و المسللمین پاکباز تربیلت را دارای 3 ضلع می دانلد: فّعالیت، آموزش، 

نظارت. 
حجت االسلالم والمسللمین دسمی )مؤسلس طرح صالحین در بسلیج( نیز با تعابیری 

مشلابه، وظیفله نوجوانان و جوانلان را این چنین عنوان می کنلد: درس، کار، اخالق. 
نگارنلده معتقلد اسلت فرایند رشلد انسلان ترکیبلی از نقش مربّلی و متربّی اسلت که 
مربّلی نقلش نظارتلی و هدایتلی بر عهلده دارد و متربّی باید در سله حیطله مربوط به 

رابطله بلا خلدا، با خلود و بلا خلق خلدا حرکت و تلالش نماید.
 

در خصلوص مرحلله رشلد و ابعلاد آن نلکات ذی قیمتی در کتب مرحوم اسلتاد شلهید 
مطهلری وجلود دارد کله طالبان تحقیق بیشلتر را بله کتاب های »تعلیلم و تربیت 
در اسلالم« »انسلان کاملل« »ده گفتلار« و »گفتارهلای معنلوی )آزادی معنلوی(« 

ارجلاع می دهلم. 
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مرحله«ی«چهارم:«سازماندهی«
توّجله تلوأم بله مسلائل تربیتلی و تشلکیالتی از امتیلازات طلرح صالحیلن اسلت کله 
شلاید بخشلی از آن مربوط به فضای تحّقق آن یعنی سلازمان گسلترش بسلیج باشلد. 
بسلیج بله عنلوان نیلروی مدافلع انقلالب و شلبکه شلریانی نظلام مقلدس جمهلوری 
اسلالمی، نیازمنلد برنامه ای اسلت کله نیروها را پلس از آماده سلازی تربیتی به خدمت 

درآورد و از ظرفیلت آنلان اسلتفاده نماید. 
متأسلفانه یلک نلگاه ناصواب نسلبت بله فّعالیلت و سلازماندهی وجود دارد که ناشلی 
از توّجله صلرف بله نتایلج و فوایلد آن اسلت. برخلی بلرای تبییلن ضلرورت فّعالیت و 
خدملت، فقلط بله آثلار و اهدافی که برای نظلام و انقالب و اسلالم پدید می آید اشلاره 
می کننلد. غافلل از آنکله اول کسلی کله از فّعالیلت و خدملت بهره مند می شلود، خود 
فلرد فّعلال اسلت. آیلت اهلل شلهید مرتضلی مطهلری در کتلاب تعلیلم و تربیت در 
اسلالم بله نقلش بی بدیلل کار و فّعالیلت در تربیت انسلان اشلاره می کند و با اسلتفاده 
از روایتلی از نهلج البالغله تفلاوت درخت بیابان و درخت باغ را در اسلتقامت و صبوری 
بیلان می کنلد: » والشلجره البّریّله أصللب علوداً و الرواتلع الخضلراء أرق جللوداً«) نهج 

البالغله، ملن کالم له 45(
بنابرایلن مسلئله سلازماندهی صلرف نظلر از ابعلاد و فوایلد تشلکیالتی آن، از لحلاظ 
تربیتلی و معنلوی واجلد آثلار ذی قیمتلی برای جوانلان و نوجوانلان می باشلد و از این 

جهلت توّجله بله ایلن معنلی در طلرح صالحین سلتودنی اسلت. 

مرحله«ی«پنجم:«کادر«سازی«
از منظلر پایه گلزاران صالحیلن، یک تشلکیالت کوچک فرهنگی از همان بدو تأسلیس 
الزم اسلت بله فکلر تأمین نیروی انسلانی کار آملد برای آینده خود باشلد. این ضرورت 
بلرای همله مجموعه هلای فرهنگلی و نهادهلای انقالبی نیز پلر واضح و مبرهن اسلت. 
کادرسلازی فراینلدی دو طرفله اسلت کله میلان مربّلی و متربّلی اتفلاق می افتلد و 
ناشلی از بلروز اسلتعدادها از یلک سلو و رصلد توانمندی هلا و ظرفیت هلا از سلوی 
دیگلر اسلت. مربّلی موظلف اسلت از اوان جلذب نیلرو، توانایی هلا و قابلیت های خاص 
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افلراد را شناسلایی و آنهلا را بله فعلّیلت برسلاند. للذا کارسلپاری و مسلئولیت دهی از 
وظایلف مربّیلان تربیتلی اسلت کله از بلدو حضلور نیرو هلا در مجموعله بایلد ملورد 
توّجله قلرار گیلرد. در ایلن مرحلله نیلز هماننلد مرحله قبلل متربّلی نفع بیشلتری از 
تشلکیالت می بلرد و از رشلد توانایی هلای فکلری و اجتماعلی خلود سلود می بلرد و 
ایلن رشلد را در خلود احسلاس می کنلد. یکلی از تفاوت هلای مجموعه هلای تربیتی با 
گروه هلای سیاسلی و احلزاب در ایلن اسلت که در تشلکل های سیاسلی افراد همیشله 
نگلران سوءاسلتفاده و نردبان شلدن خود می باشلند؛ املا در تشلکل های تربیت جوهر، 
هیچلگاه چنیلن احساسلی به وجلود نمی آید؛ مشلروط بر اینکله موازین شلرع واخالق 

اسلالمی رعایت شلود. 

مرحله«ی«نهایی:«نخبه«پروری«
ایلن مرحلله جلزو مراحلل رسلمی صالحیلن نیسلت و در اسلناد ایلن طرح ارزشلمند 
ملورد اشلاره قلرار نگرفته اسلت و شلاید از لحلاظ مفهومی معلادل هملان مرحله قبل 
باشلد. لیکلن مطالبله جلّدی رهبلر معظلم انقالب از حلوزه و دانشلگاه ضلرورت توّجه 
بله آن را دو چنلدان می نمایلد: »بایلد بلرای نخبگان حسلابی باز کرد. ممکن اسلت به 
نظلر بیایلد ایلن یلک تبعیض اسلت؛ اما تبعیلض همه جلا غیلر عادالنه نیسلت ... این 
حسلاب بلاز کلردن بلرای نخبلگان عیلن عدل اسلت؛ به خاطلر اینکله ما بایلد نخبه و 

هوشلمند را در حلدی کله می توانلد رشلد کند، رشلد بدهیلم«. )1381/7/3(
از آنجلا کله شلبکه گسلترده شلجره طّیبله صالحیلن از اسلاتید، سلرمربّیان، مربّیان و 
سلرگروه ها تشلکیل شده اسلت و در طرح اولیه نظام شلجره ای ایده ارتقای رتبه ارکان 
شلجره صالحیلن وجلود داشلت؛ می تلوان برنامله نخبه پروری را بله عنوان یلک برنامه 
منظلم در طلرح صالحیلن ملورد اشلاره قلرار داد. لیکلن از آن جا که هنلوز محصوالت 
انسلانی صالحیلن تولید نشلده اسلت و صالحیلن ارکان خلود را از ظرفیت های موجود 
جامعله حلوزوی و دانشلگاهی انتخلاب نموده اسلت؛ باید انتظار داشلت در یک چشلم 
انلداز 10 سلاله نخبلگان تربیتلی و فرهنگلی مورد انتظار تولید شلود. بدیهی اسلت در 
صلورت طراحلی چشلم انداز نخبگانلی برای صالحیلن و توّجه به منویلات رهبر حکیم 
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انقلالب اسلالمی در ایلن زمینله موجبلات ارائله طرحی نلو در صالحین فراهلم خواهد 
گشلت. شلایان ذکلر اسلت در حلال حاضلر برخلی از تشلکل های تربیتلی و فرهنگلِی 
هم افلق بلا صالحیلن ماننلد حلوزه عللوم اسلالمی دانشلگاهیان یلا طرح حکملت نهاد 
مقلام معظلم رهبلری در دانشلگاه ها ضملن توّجله بله ایلن رسلالت خطیلر اقلدام بله 
برنامه ریلزی نخبگانلی نموده انلد، و بسلتر رشلد نخبلگان را دو عنصلر تربیلت و جهاد 
قلرار داده انلد. نگارنلده بلر ایلن پنلدار اسلت کله در سلالی کله مطالبله حضلرت ولی 
املر، حرکلت مللی و جهلادی بله سلوی اقتصاد و فرهنگ اسلت، ضلرورت هلم افزایی 
جریان هلای تربیتلی و فرهنگلی ضلرورت دو چنلدان پیلدا کلرده اسلت و الزم اسلت 
رویکردهلای جاملع شلبیه آنچه توسلط متولّیان قلرار گاه خاتم االوصیلاء در صدد 

آن هسلتند، انجلام پذیلرد و کارهلای ملوازی به حداقل برسلد. 
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د(«محتوا«شناسی«صالحین««
1.«اندیشه«های«امام«و«رهبری

تمرکلز صالحیلن بلر مطالعله روشلمند افلکار و اندیشله های رهبلران انقالب اسلالمی 
یعنلی املام خمینلی و املام خامنه ای و کشلف نظام فکلری این دو حکیلم فرزانه، 
از ویژگی هلای منحصلر بله فلرد طرح صالحین اسلت. در کتلاب راهنمای سلرگروه که 
دسلتورالعمل تشلکیل حلقلات تربیتی می باشلد، تأکید ویلژه ای بر تعقیب و شلناخت 
ابعلاد فکلری املام و آقلا صلورت گرفتله اسلت، تا جایلی که یکلی از وظایف سلرگروه 
اسلتماع سلخنرانی های وللی فقیله و پیگیلری مطالبلات ایشلان اسلت. در ایلن زمینه 

نلکات قابلل توّجهلی وجلود دارد کله از حوصله این نوشلتار خارج اسلت. 

»2.«اندیشه«های«شهید«مطهری
طلرح بینلش مطّهلر کله توسلط جمعلی از دانشلجویان و دانش آموختلگان متعّهلد 
دانشلگاه املام صلادق ارائله گردیلده اسلت، بله عنلوان یکلی از متلون اصللی طرح 
صالحیلن پذیرفتله شلده و در دروس  آموزشلی مربّیان و سلرگروه ها ارائه گردیده اسلت. 
کتلب منتشلره توّسلط دفتلر این طلرح در ابتدا بلا رویکرد خالصه نویسلی کتب اسلتاد 
مطهری توسلط دانشلجویان در دانشلگاه مزبور آغاز گردیده و در حال حاضر رویکرد 
موضوعلی پیلدا کلرده اسلت. هرچنلد، نفلِس طلرح مطالعاتی بینلش مطهر نوعی سلیر 
مطالعاتلی از آسلان به مشلکل اسلت، اّما ناشلران این کتلب معتقدند برخلی از کتاب ها 
که پس از شلهادت اسلتاد مطهری توسلط انتشلارات صدرا چاپ شلده اسلت، فاقد 
موضوع بندی صحیح اسلت و الزم اسلت سلخنرانی ها و یادداشلت های اسلتاد بر اسلاس 
موضوعلات دسلته بنلدی شلود. بله همین جهت اقلدام به تدوین و نشلر کتبلی از قبیل 

مسلأله نفلاق، آزادی انسلان، املر بله معروف و نهلی از منکلر و... نمودند. 

3.«مدرسه«ی«مجازی«و«پرتال«صالحین
در سلال های گذشلته بیلش از یکصلد سلایت خبلری و محتوایلی در جهلت تأمیلن 
محتلوای ملورد نیلاز حلقلات تربیتلی و سلرگروه ها و مربّیلان آنهلا طراحلی گردیلده 
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اسلت، مرکلز آموزش هلای مجازی بسلیج کله بلا نشلانی esalehin.ir فّعالیلت می کند 
دوره هایلی تحلت عنلوان مفاهیلم پایله فنلاوری اطالعلات، درس هلای قرآنلی، امر به 
معلروف ونهلی از منکلر، کاربلری کامپیوتلر ICDL برگلزار می نمایلد کله در قیلاس بلا 
نیازهلای شلبکه گسلترده صالحین بسلیار ناچیز می باشلد. پرتلال صالحین به نشلانی 
salehin.ir نیلز شلامل بخش هلای شلاخص، ثاقلب، انعکاس و میزان اسلت که بیشلتر 
یلک سلایت ترویجلی اسلت و بلا رقبلای مطلرح و قوی پنجه تلری در عرصله مجلازی 
رقابلت می نمایلد. البتله در بخلش ثاقلب ایلن پورتلال محتواهلای متنوعلی در چهلار 
بخلش معرفتلی، بصیرتلی، تربیتلی و مهارتلی وجلود دارد کله می توانلد در حلقه های 

تربیتلی ملورد اسلتفاده قلرار گیرند. 

4.«مرکز«تولید«اندیشه«و«پاسخگویی
ایلن مرکلز بیلش از 4 سلال اسلت در قلم راه انلدازی گردیلده اسلت و دو رکلن اصلی 
دارد: یکلی هیأت هلای علملی کله بلا حضلور چند تلن از مجتهدیلن طراز اول در سله 
عرصله تربیتلی، بصیرتلی، معرفتلی آغلاز بله کار نملود. رئیلس بخلش معرفتلی آیلت 
اهلل ممدوحلی بودنلد کله بلا اسلتفاده از تعداد قابلل توجهی از شلاگردان خلود )که از 
اسلاتید و فضلالی حلوزه علمّیله قم بله شلمار می رونلد،( کار تدوین و پاسلخگویی به 
سلؤاالت و شلبهات اعتقلادی و تربیتلی را بلر عهده گرفتنلد و به مدت 2 سلال فّعالیت 
نمودنلد. رئیلس بخلش بصیرتلی آیلت اهلل کعبلی بودند کله با اسلتفاده از چنلد تن از 
اعضای هیأت علمی مؤسسله آموزشلی و پژوهشلی امام خمینی و پژوهشلکده فقه 

سیاسلی مجللس خبلرگان رهبری بله فّعالیلت سیاسلی بصیرتی مشلغول بودند.
بخلش تربیتلی نیلز قلرار بلود بلا تصلّدی حجلت االسلالم والمسللمین صدیقلی )امام 
جمعله موقلت تهلران( فّعالیلت نمایلد کله این امر محقق نشلد. متأسلفانه بلا اختالف 
نظلر سلازمان بسلیج و حلوزه نمایندگلی وللی فقیله در سلپاه این سله بخلش مهم از 
مرکلز تولیلد اندیشله جدا شلد و ایلن مرکز فقلط در زمینله موضوعلات مهارتی تحت 
نظلر آیلت اهلل فرحانلی )معاونلت آموزش مرکلز مدیریلت حوزه های علمّیله( و جمعی 

از شلاگردان ایشلان به فّعالیت مشلغول اسلت. 
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رکلن دوم ایلن مرکلز، معاونت پاسلخگویی به شلبهات اسلت که در دو بخلش مجازی 
)آنالیلن و آفالیلن( بله نشلانی pasokhgooi.ir و تلفنلی )صوتلی و پیامکی( مشلغول 
بله خدملت اسلت و تاکنلون بیلش از 2000 سلؤال را پاسلخ داده اسلت. نگارنلده کله 
تأسلیس و مدیریلت معاونلت پاسلخگویی را بله ملدت شلش ملاه بلر عهلده داشلته، 
معتقلد اسلت نیلاز محتلوای شلبکه عظیم بسلیجیان عضو در شلجره طیبله صالحین، 
سلرگروه ها، مربّیان و سلرمربّیان آنها بسلیار بیشلتر از تلوان و فّعالیت فعللی این مرکز 
اسلت کله بله دلیلل فراز و نشلیب های مختللف مدیریتی، آن طلور که باید و شلاید به 
ایلن شلبکه عظیلم مّتصل نگردیده اسلت. هم اکنلون بیش از 40 مرکز پاسلخگویی به 
شلبهات در سلطح کشلور وجلود دارد کله برخی از آنها بله مراتب از مرکز پاسلخگویی 
بسلیج توانمندترنلد و بلا هزینله ای بله مراتلب کمتلر اداره می شلوند. بله عنلوان مثال 
سلایت پرسلمان نهلاد مقام معظم رهبلری در دانشلگاه ها در 2 اتاق مدیریت می شلود 
و یلا سلایت طلبله پاسلخگو با هزینه شلخصی یلک طلبه دلسلوز و دردمنلد در فضای 

مجلازی مشلغول بله خدمت رسلانی اسلت و مخاطبین جلّدی و پرتعلداد دارد. 

5.«منشورات«صالحین
صالحیلن در جنبله مطبوعاتلی اقلدام به انتشلار چند مجلله ترویجی تحت عنلوان راه 
صالحیلن نملوده اسلت که بله ارائه مقلاالت، گزارشلات و مصاحبه هایلی در موضوعات 
تربیتلی و مهارتلی، معرفتلی و بصیرتلی می پلردازد. همچنیلن سلالنامه صالحیلن بله 
منظلور اسلتفاده سلرگروه ها بلا بخش هلای متنلوع منتشلر می گلردد. علالوه بلر آن 
نرم افزارهلای متعلّددی توّسلط مجموعه هلای مرتبلط ماننلد مؤسسله اسلوه صدیقین 

اهلواز تولیلد شلده اسلت و در اختیلار مربّیلان و سلرگروه ها قلرار گرفته اسلت. 

6.«مرکز«مطالعات«راهبردی«تربیت«اسالمی
ایلن مرکلز با حضلور تعلدادی از دانش آموختلگان دانشلگاه امام صلادق در تهران 
راه انلدازی شلده اسلت و کانون هایلی از قبیلل تربیلت و دانشلگاه، مدرسله، مسلجد، 
رسلانه، اقتصلاد و ... کله همگلی مضلاف بله تربیلت هسلتند را در خلود جلای داده 
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اسلت. ایلن مجموعله با هملکاری دانشلگاه املام حسلین سلعی دارد عالقه مندان 
دانشلگاهی را تغذیله علملی کنلد. و اخیراً اقدام به تأسلیس رشلته مدیریلت فرهنگی 

در ایلن دانشلگاه نموده اسلت. 

7.«مدرسه«علمّیه«بقیه«اهلل«تهران
مؤّسسلان صالحیلن از بلدو حضلور در تهران، به منظلور کادرسلازی محتوایی و تربیت 
 نیلروی انسلانی کار آملد و فاضلل، اقلدام به تأسلیس مدرسله علمّیه املام خمینی
ازگل تحلت اشلراف حجلت االسلالم والمسللمین صدیقی نمودند. با گذشلت 7 سلال 
از فّعالیلت ایلن مجموعله حلوزوی، تأسلیس ملدارس بقیله اهلل در تهران آغلاز گردید 
کله اکنلون در چنلد مرکلز حلوزوی بلرادران و خواهلران تحلت نظلر مرکلز مدیریلت 
حوزه هلای علمّیله اسلتان تهلران بله جلذب و تربیلت طلاّلب و فضلال اشلتغال دارد. 
تلالش متولّیلان ایلن ملدارس علمّیله بلر تربیلت طاّلبلی فاضلل و مجاهلد اسلت کله 
دغدغله انقلالب و درد دین داشلته باشلند و بتواننلد دوره تحصیلل را در حداقل زمان 

الزم طلی نمایند.

8.«دوره«های«آموزشی«صالحین
معاونلت تعلیلم و تربیلت سلازمان بسلیج مسلتضعفین بلا در دسلت داشلتن چندیلن 
مرکلز آموزشلی در تهلران، قلم، مشلهد و اهلواز دوره هلای متعلّددی جهلت رشلد و 
ارتقلای سلرگروه ها، مربّیلان و سلرمربّیان شلجره طیبله برگزار نملوده اسلت و بالغ بر 
50/000 نفلر در ایلن دوره هلا شلرکت نموده انلد کله از دروس محتوایلی در دو عرصه 

انگیزشلی و بینشلی بهره منلد شلده اند. 
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(«دستاوردهای«صالحین««
 تماملی طرح هایلی کله بعد از انقالب اسلالمی توسلط دغدغه مندان و دلسلوزان نظام 
و روحانّیلت مجاهلد طراحلی گردیده انلد، دارای امتیلاز مختلص بله خلود می باشلند، 
چنانچله از ضعف هایلی نیلز برخوردارنلد. از آنجلا کله ایلن نوشلتار در مقلام بررسلی 
طلرح صالحیلن می باشلد، ناگفته روشلن اسلت کله تجلیل از ایلن طرح مسلتلزم نفی 
امتیلازات دیگلر طرح هلا نیسلت و بله تعبیر طلبگلی اثبات شلئ نفی ماعلدا نمی کند. 
در ایلن مقلام بلر10 ویژگلی برجسلته که تلا حلدودی صالحیلن را از سلایر برنامه ها و 
طرح هلا متمایلز می کنلد اشلاره می کنیم و صلد البته ممکن اسلت امتیازات بیشلتری 
قابلل طرح باشلد کله از دید نگارنده مخفی مانده اسلت که پیشلاپیش علذر می طلبم. 

1.«گفتمان«سازی«تربیتی
علی رغلم  شلد،  اشلاره  مختصلراً  صالحیلن  روش شناسلی  مبحلث  در  همانطورکله 
دغدغه هلای مبنایلی معملار کبیلر انقلالب و رهبلر معظلم انقلالب، تربیلت بله عنوان 
یلک فضیللت فراملوش شلده نیلاز بله احیلا داشلته و دارد، مراجعه بله تاریلخ انقالب 
اسلالمی نشلان می دهلد کله تالش شلهیدان رجایلی و باهنلر در جهت تأسلیس امور 
پرورشلی و تبدیلل دانش سلراها بله مراکلز تربیت معلم، حاکلی از خالء جلدی تربیت 
در نظلام آموزشلی کشلور اسلت؛ ضرورتلی کله بلا روی کار آملدن دوللت اصالحلات 
فراملوش شلد و از وزارت آملوزش و پلرورش ریشله کلن شلد. املا این عملق مصیبت 
نیسلت! مصیبلت اصللی آنجاسلت کله در نهاد هلای فرهنگلی- تبلیغی دیگلر نظام نیز 

دغدغله تربیلت و پلرورش نفلوس مهلّذب بسلیار کم رنلگ و کم فلروغ شلده اسلت.
سلازمان تبلیغلات و وزارت ارشلاد و تماملی نهادهلای اینچنیلن و حّتلی حوزه هلای 
علمّیله نوعلی رویکلرد آموزشلی و تبلیغلی را وجهله هّملت خویلش قلرار داده انلد که 
شلاید دلیلل آن را بتلوان سلاده تر بودن، زود بلازده بلودن و قابل ارزیابی بلودن فرایند 
تعلیلم و تبلیلغ دانسلت. تربیلت یلک فراینلد پییچیلده و دیلر بلازده اسلت و غالبلاً 
مؤّسسلین یلک مجموعه تربیتی شلاهد نتایج کار خویش نیسلتند؛ فللذا رغبت خاصی 
بله ایلن گونله فّعالیت هلا نیسلت. خصوصلاً کله ارزیابلی کیفلی فّعالیت هلای تربیتلی 
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بسلیار مشلکل اسلت و املکان تبدیلل شلاخص های کیفلی بله کملّی معملوالً فراهلم 
نیسلت. در حالیکله آملوزش یلک فراینلد معّین ومدّرج اسلت که پس از پایلان مراحل 
تحصیللی و اعطلای ملدرك قابلل ارزیابلی کمّی اسلت. شلاید بتلوان گفلت مهم ترین 
خدمتلی کله طرح صالحیلن به انقالب اسلالمی و متولّیان امر فرهنلگ و تربیت نموده 
احیلای گفتملان تربیت و انسان سلازی اسلت. صالحین توانسلت به مخالفلان خود این 
ادبیلات را منتقلل کنلد کله باید دسلت از روش های سلّنتی برداشلت و بله روش های 
اصیلل بازگشلت. بایلد بله جلای کالس اخلالق، جلسله اخلالق برگلزار کلرد. بایلد به 
جلای معلّملی، مربّی گلری کلرد. بایلد کنلار منبلر، حلقله تشلکیل داد. بایلد طبیلٌب 
دّوار بطبله بلود. بایلد ماننلد رسلول خلدا بله سلراغ بیملاران رفلت. باید بلرای هر 
مخاطبلی متناسلب بلا نیاز هلای آنان خوراك آملاده کرد. باید سلطح بندی نملود. باید 
مخاطب شناسلی کلرد. نبایلد بله مجاللس بلزرگ و پرتعلداد اکتفلا کرد. نباید مسلجد 
را بلا هیئلت معاوضله کلرد. نبایلد به تبلیلغ و تدریلس اکتفا کلرد. نباید بله ارتباطات 

مجلازی قانلع شلد. نبایلد از کار چهلره بله چهره غافل شلد. 

2.«احیای«نقش«مسجد«در«تربیت
آنچله بله تربیلت هویّلت می دهلد معنویلت اسلت. در غیلر اینصلورت غربی هلا نیلز 
سلودای تربیلت در سلر دارنلد و تربیلت سلکوالر را ترویلج می کننلد. تربیت اسلالمی 
هملان تربیلت معنلوی اسلت که در غیلر از مسلجد محقق نمی شلود. تربیت اسلالمی 
در یلک کالم تربیلت مسلجدی اسلت. فرهنلگ مسلجد رنلگ و بلوی خاصلی دارد. 
صبغله اهلل از آن استشلمام می شلود. بله تعبیلر یکلی از دانشلمندان، بازار مسلجدی با 
غیرمسلجدی متفلاوت اسلت. معلّم مسلجدی با غیرمسلجدی متفاوت اسلت. پاسلدار 
مسلجدی بلا غیرمسلجدی متفلاوت اسلت. حتلی روحانلی مسلجدی با غیرمسلجدی 
متفلاوت اسلت! فرهنلگ مسلجد شلور و حلرارت و سلوزی ایجلاد می کند کله در غیر 
آن وجلود نلدارد. فرهنلگ مسلجد درد دیلن را در نهلاد مسلجدیان نهادینله می کند. 
فرهنلگ مسلجد درد غیلر را در جان هلا زنلده می کنلد و بی تفاوتلی را بلر می کنلد. 
از آنجلا کله خاسلتگاه صالحیلن مسلجد اسلت و الگلوی ارتباطی مدرسله و مسلجد را 
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در بلدو تأسلیس توصیله نملوده اسلت می توان گفلت این طلرح وثیق، هویّلت تربیت 
دینلی را در یلک بسلتر صحیح قلرار داد و در یک کالم تربیت را بیمله کرد و به اهلش 
سلپرد. در حلال حاضلر نهاد های مختللف فرهنگی ماننلد کانون پلروش فکری کودك 
و نوجلوان، حلوزه هنری سلازمان تبلیغات اسلالمی، وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی، 
فرهنلگ سلراها و شلهرداری های کالن شلهرهای کشلور و ... وجلود دارنلد و سلاالنه 
میلیاردهلا توملان از بودجله بیلت الملال را صلرف مقوله فرهنلگ و تربیلت می کنند؛ 
املا شلاید بتلوان ادعلا کلرد، هیلچ یک بله صورت مشلخص دغدغله تربیت مسلجدی 
را ندارنلد. صالحیلن بایلد افتخلار کنلد که بسلتر تربیت را مسلجد قلرار داد و عالوه بر 
معرفلی یلک قاللب مقدس، محتلوای مربوط بله این قاللب را به مخاطلب منتقل کرد. 
صالحیلن بلا عنایلت بله رهنملود ارزشلمند امام خامنله ای  کله »امام جماعلت رئیس 
طبیعلی یلک مسلجد اسلت« و بلا توّجه بله نقلش بی بدیلل علملای ربّانلی در تربیت 
نفلوس و بلا اسلتفاده از بسلتر پلاك بسلیج، مثللث حلوزه، بسلیج و مسلجد را بلا این 

رویکلرد پایله گلذاری کرد: 
اللف( حلوزه علمّیله بله عنلوان پایلگاه اندیشله دینلی و پشلتوانه فکلری و  ●

محتوایلی؛
ب( مسجد به عنوان ظرف تحقق اهداف تربیتی اسالم و تربیت نفوس؛  ●
ج( و بسیج به عنوان ساختاری والیی برای تربیت مجاهدان راه خدا.  ●

3.«احیای«کتب«شهید«مطهری
امام خمینی فرمود: »من به دانشلجویان و طبقه روشلنفکران متعّهد توصیه می کنم 
کله کتاب های این اسلتاد عزیز را نگذارند با دسیسله های غیر اسلالمی فراموش شلود.« 
همچنیلن املام خامنله ای می فرماینلد: »یکلی از عناصری کله بنیه اصلی فکر اسلالمی 
ملن را پایه گلذاری کرده اسلت، سلخنرانی های بیسلت سلال پیش آقای مطهری اسلت 
... آثلار شلهید مطهلری مبنلای فکلری نظام جمهوری اسلالمی اسلت ... اگر کسلی آثار 
وی را بلا دقلت و بله طلور کاملل بخوانلد، کافلی اسلت کله او را بله یلک سلطح راقی از 

معارف اسلالمی برسلاند.« )69/2/12 - 79/6/14 سلایت دفتر رهبری (
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 جملالت متعلّددی ازحضلرت املام و حضرت آقا وجلود دارد که ناظر بله ابعاد مختلف 
اندیشله های اسلتاد شلهید مرتضلی مطهری اسلت. افکار اسلتاد مطهلری نه به 
عنلوان یلک نویسلنده و سلخنران چیره دسلت، بلکله بله عنلوان معمار فکلری انقالب 
اسلالمی و طلراح ملدل جدید جهان بینی اسلالمی نیاز بله توزیع گسلترده و هدفمند 
داشلته و دارد. آن چله تلا کنون وجود داشلته اهتمام به انتشلار و توصیله عالقه مندان 
بله مطالعله کتب شلهید مطهری اسلت. اما صالحین توانسلت علّده ای را عالقه مند 
بله مطالعله روشلمند ایلن کتب نمایلد. و عالقه منلدان را نیز ملتلزم به ایلن کار نماید. 
می تلوان گفلت صالحیلن مشلکل جامعه جوان ما را به درسلتی تشلخیص داده اسلت. 
مشلکل عملده جلوان ما این نیسلت کله نمی دانند کتب شلهید مطهری یلا عاّلمه 
مصباح و عاّلمه جوادی و سلایر اندیشلمندان اسلالمی مفید اسلت. بلکه مشلکل اصلی 
آنهلا ایلن اسلت کله انگیلزه ای بلرای مطالعله کتلب ایلن بلزرگان ندارنلد. صالحین با 
ایجلاد یلک سلاختار گسلترده و تزریق کتب شلهید مطهری در آن توانسلت ضمن 
تبییلن ضلرورت مطالعله کتلب اسلتاد، مخاطبلان خلود را نسلبت بله ادامله مطالعله 
تشلویق نمایلد و از طریلق تشلکیل جلسلات مطالعاتلی توسلط سلرگروه ها و مربّیلان 

اسلتمرار ایلن فّعالیلت علملی ارزشلمند را تا وصول بله نتیجه دنبلال نماید. 

4.«ابداع«روش«های«نوین«تشکیالتی
یکلی از نیازهلای نیروهلای حزب الهلی و انقالبی، آگاهلی از روش های عللم مدیریت و 
ابعلاد آن می باشلد. مقوله هایلی چلون برنامه ریزی، سلازماندهی، نظارت و ارزشلیابی و 
مهارت هایلی چلون تصمیم گیلری، هدایلت و رهبلری، مدیریت زملان و از همه مهم تر 
مدیریلت فرهنگلی و مدیریلت تربیتلی، همگلی املوری هسلتند کله نیلاز بله مطالعه 
عالمانله و تخصصلی دارنلد. یکلی از امتیلازات صالحیلن را می تلوان ترویلج گفتملان 
مدیریلت و تشلکیالت و تعریلف نسلبت میلان روحیله جهلادی و نظلم تشلکیالت 
دانسلت. کملا اینکله یکلی از چالش هلای صالحیلن تحقلق ایلن نظلم تشلکیالتی در 
بسلیج اسلت. یکلی از آفاتلی کله در خصلوص مجموعه هلای انقالبی مطرح اسلت »تز 
نظلم در بلی نظملی« اسلت کله به تعبیلر املام راحلل از القائات دشلمنان اسلالم 
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اسلت و بسلیج از ایلن آفت مسلتثنی نیسلت. به نظر می رسلد صالحین توفیلق زیادی 
در تبییلن ضلرورت و ماهیلت تشلکیالت اسلالمی و نحوه تحقق مرحله بندی شلده آن 
داشلته اسلت. نگارنلده معتقلد اسلت تدویلن و تبیین مراحلل تربیت )جلذب، تثبیت، 
رشلد، سلازماندهی و کادرسلازی( توسلط جمعلی از طلاّلب انقالبلی کله در بخلش 
روش شناسلی ملورد بررسلی قرار گرفلت، نوعی مهندسلی تربیت در ظرف تشلکیالت 
فرهنگلی اسلت و در نلوع خود ابتکاری ارزشلمند اسلت کله نیازمند تدقیلق و تعمیق 

بیشلتر می باشلد. 
از ابداعلات مرتبلط بلا ایلن مسلئله می توان بله ارائه بحلث مبانی تربیتی تشلکیالت و 
پافشلاری بلرای گفتمان شلدن آن توسلط بنیان گذاران صالحین اشلاره کلرد. واقعیت 
ایلن اسلت کله در گفتملان نسلل اول اسلاتید و طراحلان صالحیلن بیلش از دیگلر 
مدافعلان آن، توّجله و تأکیلد بلر مبانلی تربیلت و التفلات به هسلته بیش از پوسلته به 
چشلم می خلورد. آنلان معتقدنلد تقلوی، اخلالص و تلوّکل فقلط توصیه هلای اخالقی 
نیسلتند، بلکله بایلد از اصلول مدیریت اسلالمی محسلوب شلوند. همچنیلن اصل »ال 
مؤثلر فلی الوجلود اال اهلل« تنهلا یلک اصلل اعتقلادی نیسلت، بلکله زیر بنلای مهارت 
ارتبلاط اسلت کله توّجه بله آن آثار شلگرفی در تغییر نگرش و بینلش مخاطب خواهد 

داشت. 

5.«کادر«سازی«برای«انقالب«اسالمی
رهبلر معظلم انقلالب در خصلوص اهمّیلت توّجله بله نیلروی انسلانی می فرماینلد: 
»حقیقلت ایلن اسلت کله در طلول 35 سلال از عملر انقلالب اسلالمی، آن طلور کله 
بایلد و شلاید، بله مقولله کادرسلازی و نیروسلازی بلرای آینلده نظلام اسلالمی توّجله 
نشلده اسلت.« شلاهد ایلن مدعلی در حال حاضلر دغدغه جلدی بسلیاری از نهادهای 
انقالبلی نسلبت بله بازنشسلتگی ناگهانلی نیرو هلای انقالبلی و رزمنلده و علدم وجلود 
نیلروی کافلی بلرای سلپردن سلمت ها و پسلت های کلیلدی بله آنهاسلت. بحملداهلل 
توّجله جلّدی طلرح صالحیلن بله مقولله کادرسلازی و نظلام پلّکانلی شلجره طیبله، 
زمینله را بلرای تحقلق ایلن املر فراهم کلرده اسلت. در حال حاضلر صد ها دانشلجو و 
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طلبله فاضلل، انقالبلی و دغدغه منلد در بسلتر صالحیلن تربیلت شلده اند و بله عنلوان 
مدافلع، مبّیلن و ملدرس منویلات املام و رهبلری در مسلاجد و دانشلگاه ها مشلغول 
خدملت می باشلند. متأسلفانه نمی تلوان بله ذکلر نلام تملام کسلانی پرداخلت کله در 
طلول بیسلت سلال حیلات صالحین رشلد و نملو یافته انلد و اکنلون به عنوان اسلاتید 
مبلارز حلوزه علمّیله و اعضای هیلأت علمی دانشلگاه یا مدیران برجسلته انقلالب و ... 

مشلغول بله انجلام وظیفله و خدمتند. 

6.«هویت«بخشی«به«بسیج
پلس از پایلان دفلاع مقدس سلپاه پاسلداران انقلالب اسلالمی آرایش سلازمانی جدید 
یافلت. هویلت بسلیج هماننلد 4 نیلروی دیگلر نظاملی سلپاه، تلا حلدودی نظاملی 
تعریلف شلد و عملده توّجهلات فرماندهلان بله سلازماندهی دفلاع محلور ایلن نیروی 
عظیلم انقلالب معطلوف گردیلد. تشلکیل گردان هلای عاشلورا و الزهلرا و تقویلت 
معاونت هایلی چلون آملوزش و عملّیلات در نیلروی مقاوملت بسلیج، شلاهدی بلر این 
مدعاسلت. فّعالیت هلای فرهنگلی اجتماعلی بسلیج نیلز در این قاللب طرح هایی چون 
طلرح میثلاق )طلرح تابسلتانه اوقلات فراغلت( ارائله می شلد و تشلکیل معاونت هایلی 
چلون املر بله معلروف و نهلی از منکلر با رویکلرد مبلارزه با منکلرات و تقویلت مراکز 
اجرایلی سلپاه، خاطلرات فلراز ونشلیب های دوران فّعالیت کمیته های انقالب اسلالمی 
را تداعلی می کلرد. در ایلن فضلا بلود کله طرح اسلوه و سلپس طلرح صالحیلن، باعث 
تغییلرات اساسلی در شلاخص ها و معیارهلای فّعالیلت بسلیج گردید. اگر تلا قبل از آن 
ملالك انتخلاب پایگاه نمونه بسلیج را تعداد ایسلت و بازرسلی ها و نیروهلای آماده رزم 
می دانسلتند، بلا روی کار آملدن اندیشله صالحیلن تعداد جلذب فعال و تعلداد حلقات 
تربیتلی و مربّیلان توانمنلد، معیلار اصلی انتخلاب پایگاه هلای برتر گردیلد. نگارنده که 
سلال ها تجربله فرماندهلی پایگاه بسلیج را دارد خوب به خاطر دارد کله هنگام مراجعه 
بله حلوزه مقاوملت بسلیج بلرای میدان تیر پاسلخ مثبت شلنیده می شلد وللی هنگام 
پیگیلری یلک دسلتگاه مینی بلوس بلرای برگلزاری اردوی فرهنگلی تربیتی پاسلخ ها 
منفلی بلود. طلرح صالحین بلا حاکم کلردن گفتمان تربیلت و ایجلاد نقش هایی چون 
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سلرگروه و مربّی در نمودار سلازمانی بسلیج در همه سلطوح، توانسلت روحی تازه در 
کالبلد بسلیج بدملد و زمینله را بلرای رشلد و تعاللی بسلیج فراهلم کند. املروزه ده ها 
هلزار سلرگروه، هلزاران مربی، صدها سلرمربّی و ده ها اسلتاد در سلاختار بسلیج دارای 
مسلئولیت و جایلگاه تعریلف شلده اند، و ایلن امر هویّت جدیدی برای بسلیج به شلمار 

می رود. 

7.«بکارگیری«طاّلب«و«روحانیت
یکلی از مسلائل جلدی نظلام کله از موضوعلات اختالفلی میلان علملا نیلز بله شلمار 
ملی رود مسلئله ورود روحانیلت بله عرصه هلای خدمت گلزاری دینلی و کیفیلت آن 
اسلت. ایلده غاللب این اسلت که طلبه پلس از اتمام لمعتین )سلطح یک( معمم شلده 
و در ایلام تبلیلغ بله نقلاط دور و نزدیک برود و به منبر و ارشلاد مردم بپردازد. سلؤالی 
کله مطلرح اسلت اینکله آیلا نمی توان زودتلر از ایلن موعد طلاّلب را به تبلیغ فرسلتاد 
و سلؤال مهم تلر آنکله آیلا اساسلاً ایلن روش سلّنتی تبلیغ نافع اسلت؟ پاسلخ روشلن 
اسلت. شلاید صلد سلال قبلل از این اگر یلک مبلّغ یلک دهه از محلرم را به روسلتایی 
می رفلت و چنلد مسلئله شلرعی و حدیلث را بیلان می کلرد، می توانسلت در دهله 
آخلر صفلر مطاللب ارائه شلده را تکمیلل نماید. املا در دورانلی که رسلانه ها لحظه ای 
ملردم را تنهلا نمی گذارنلد روش هلای سلّنتی تبلیغ ناکارآمد اسلت. بایلد طرحی نو در 
انداخلت و ارتباطلات تبلیغلی را بلر محلور ارتبلاط چهره به چهلره بصورت پلر تکرار و 
صمیملی برگلزار کلرد. بایلد روحانیلت شلیعه با حفلظ جایگاه رسلمی خود، به سلراغ 
خانواده هلا و اعضلای آن بلرود و بله مثابه عضلوی از اعضلای خانواده  به انتقلال باورها 
و مفاهیلم دینلی بپلردازد. می تلوان گفلت: صالحیلن بلا تأکیلد بلر ایلن تفّکلر، فصلل 
جدیلدی در مهارت هلای تبلیغلی گشلوده و با تعریف جایلگاه مربّیگری بلرای مبلّغان، 
آنلان را بله قللب جامعله اسلالمی فرسلتاده اسلت. صالحین توانسلت بیلش از 5000 
طلبله را در سلطوح مختللف تربیتی و مدیریتی در سلطح کشلور سلازماندهی نماید و 
بله یکلی از نهادهلای فّعلال در عرصله اعلزام و به کارگیلری طلاّلب علوم دینلی مبدل 

گردد. 
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هم اکنلون چنلد مجموعله مقتلدر تبلیغی ماننلد دفتر تبلیغات اسلالمی حلوزه علمّیه 
قلم، سلازمان تبلیغات اسلالمی، سلازمان اوقلات، نمایندگی وللی فقیه در سلپاه، نهاد 
نمایندگلی مقلام معظلم رهبلری در دانشلگاه ها و معاونلت تبلیلغ حوزه هلای علمّیله 
در زمینله اعلزام مبللغ بله نقلاط دور و نزدیلک کشلور فّعالیلت می نماینلد کله تنهلا 
ملورد آخلر در قاللب طلرح هجلرت مسلتقر )بلنلد ملدت( روحانیلون را در مناطلق 
محلروم اسلکان می دهلد. لیکلن صالحیلن بلا اسلتفاده از شلبکه مویرگلی بسلیج، در 
تملام شلهر ها، روسلتاها، عشلایر کشلور از همه صنلوف و اقشلار نفوذ نملوده و مبلغ را 
نله بله صلورت موّقلت بلکه بله صورت مسلتمر و بلا عنلوان مربّلی اسلتفاده می نماید. 
شلاید بتلوان گفلت ایلن وظیفه ذاتلی حوزه هلای علمّیه اسلت کله در صدد بلازار کار 
فرهنگلی تربیتلی بلرای نیروهلای خلود بلر آیلد و در خلالل آن دغدغه معلاش طاّلب 

را نیلز پاسلخ گو باشلد. 

8.«ساماندهی«و«سازماندهی«فّعاالن«فرهنگی
مسلئله سلازماندهی و شبکه سلازی نیروهلای فرهنگی و دغدغه منلد انقالبی اختصاص 
بله طلاّلب و روحانیلون ندارد؛ بلکه مسلئله ای فراگیر اسلت که الزم اسلت در خصوص 
آن برنامه ریلزی شلود. در حلال حاضلر نوعلی بی نظمی و لجلام گسلیختگی در زمینه 
املور فرهنگلی وجلود دارد و بسلیاری از مجموعه هلا بله صلورت منفصلل مشلغول به 
فّعالیت هلای ملوازی هسلتند. صالحیلن به سلهم خلود توانسلت بسلیاری از نیروهای 
فرهنگلی دغدغه منلد را در زمینله تربیلت اسلالمی از لحلاظ تشلکیالتی سلازماندهی 
نمایلد و از جنبله فکلری سلاماندهی کند. همانطور که قباًل اشلاره شلد با فّعال شلدن 
قلرارگاه فرهنگلی خاتلم االوصیلاء حرکلت قابلل ستایشلی در زمینه سلازماندهی 
جبهله فّعلاالن فرهنگلی انقلالب اسلالمی با محوریّلت روحانیلت به وجود آمده اسلت 

کله می توانلد مکملل فّعالیت هلای صالحیلن به شلمار رود. 
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و(«پیشنهادهایی«به«طرح«صالحین««
 ما در این نوشلتار، نقائص، ناکامی ها و ضعف هایی را که در حرکت ارزشلمند صالحین 
مشلاهده می کنیلم تحلت عنلوان توصیه هایی مشلفقانه با دسلت انلدرکاران صالحین 
مطلرح می کنیلم. نگارنلده کله خلود از نویسلندگان و مدّرسلان دوره هلای صالحیلن 
اسلت و در مجاللی مختصلر، در عرصله مدیریلت و برنامه ریلزی نیلز همکاری هایلی 
داشلته اسلت، معتقد اسلت طرح صالحیلن یکلی از جامع ترین و بدیع تریلن طرح های 
فرهنگلی - تربیتلی پلس از انقلالب اسلت که اگلر ایلرادات آن بر طرف شلود می تواند 
تلا آخلر پیشلرو بمانلد. بدیهلی اسلت کله عیلوب و مشلکالت تابلع موانلع و عواملل 
متعلددی اسلت و متغیرهای مختلفی در تحقق آنها دسلت داشلته اسلت کله برخی از 

آنهلا درونلی و برخلی دیگر بیرونی محسلوب می شلود. 

1.«لزوم«توّجه«به«محدودیت«های«ساختاری
یکلی از مشلکالتی کله حرکت صالحین را با کندی مواجه کرده اسلت سلاختار نظامی 
سلپاه پاسلداران انقلالب اسلالمی اسلت. این نهلاد انقالبلی به دلیلل حّساسلیت هایی 
کله ارگان هلای نظاملی دارنلد سلخت گیری ها و مراقبت هایلی بلر عملکلرد مجریان و 
متولّیلان صالحیلن داشلته اسلت. البتله سلازمان بسلیج مسلتضعفین بله عنلوان یک 
سلازمان گسلترده مردملی، نهایلت تلالش خلود را در جهت کاهلش بار روانلی مذکور 
مبلذول داشلته اسلت. املا بله هر حلال برخلی از نیروهای مذهبلی و انقالبی بله دلیل 
حّساسلیت های مربلوط بله نهلاد متبلوع بسلیج از هملکاری رسلمی بلا آن اسلتنکاف 

داشلته اند. 

2.«لزوم«ارتباط«با«حوزه«نمایندگی«ولی«فقیه
ایلن مجموعله کله نقلش نظارتلی و مشروعیت بخشلی بله اعضلاء و فّعالیت های سلپاه 
و بسلیج را ایفلا می کنلد، از بلدو تأسلیس این طرح ارزشلمند بلر اسلاس وظیفه ذاتی 
خلود اقلدام بله کنتلرل و مراقبت از افلراد و برنامه هلای صالحین نموده اسلت. یکی از 
ایلرادات متولّیلان حلوزه نمایندگی  سلاز و کار اجرایی حضور طاّلب در سلازمان سلپاه 
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اسلت کله بایلد بلا هماهنگلی و نظلارت آنها انجلام شلود. اشلکال دیگلر آن مجموعه، 
موضوعلات ملوازی و مشلترك صالحیلن و حلوزه نمایندگی اسلت و دخاللت صالحین 
در حیطله وظایلف آنهاسلت. به نظر می رسلد ایلراد اول که امری اعتباری اسلت ارزش 
چندانلی نلدارد. لیکلن در خصلوص ایلراد دوم باید گفلت برنامه های حلوزه نمایندگی 
نیازمنلد تحلّول و نلوآوری اسلت و بلا ایلن انلرژی و تلوان نمی تلوان پاسلخگوی نیلاز 
گسلترده بسلیجیان بلود. نفس حضلور و فّعالیت صالحین نشلان دهنده خلأل جّدی در 
وضلع جلاری برنامه هلای فرهنگلی و تربیتلی اسلت؛ البتله اگر نگویلم که تقریبلاً هیچ 

برنامله تربیتلی برای کادر سلازی وجود نداشلته اسلت. 
حلال ایلن مانلع موجلب ُکنلدی کار صالحین گردیلده و خسلاراتی را نیز در برداشلته 

اسلت و ضلرورت تعاملل دو طرفله صالحیلن و آنلان را جّدی تلر می نمایلد. 

3.«ضرورت«توسعه«ی«منطقی«
توسلعه کملی و ابلالغ سراسلری صالحیلن بله تمام اقشلار و پایگاه های بسلیج کشلور 
موجلب شلده تلا ابعلاد کیفلی کار در برخلی اسلتان ها به شلکل قابل توّجهلی کاهش 
یابلد و بله یلک برنامله یکنواخلت و قالبی تبدیلل گردد. به نظر می رسلد اگلر متولّیان 
املر قلدری حوصلله به خلرج می دادند و به جلای دسلتور همگانلی از روش گلخانه ای 
)pilot( اسلتفاده می کردنلد و در هلر اسلتان چنلد پایلگاه را به عنوان مراکلز صالحین 
انتخلاب می کردنلد و رسلیدگی های خلاص انجلام می دادنلد؛ آثلار عمیق تلری بلر این 

حرکلت ارزشلمند تربیتلی ل  فرهنگی می گذاشلت. 

4.«ضرورت«گزینش«دقیق
گسلترش کملی و توسلعه جغرافیایلی و قشلری طلرح صالحیلن در تمام کشلور منجر 
بله نیلاز شلدید ایلن شلبکه تربیتلی بله سلرگروه و مربّلی شلد. برخلی متولّیلان املر 
در سلطح اسلتان ها بلا دّقلت تملام، گزینلش و انتخلاب سلرگروه و مربّلی را انجلام 
دادنلد. املا بسلیاری از اسلتان ها افلراد غیلر ذی صلالح را برای تصلّدی این املر خطیر 
بله دوره هلای آموزشلی اعلزام نمودنلد. نگارنلده کله طلی دو سلال متواللی بله عنوان 



جلد چهارم 546

مصاحبه گلر صالحیلن مسلئولیت بررسلی صالحیلت شلرکت کننلدگان در دوره هلای 
مربّیلان را داشلت، شلاهد بلود کله افراد زیلادی بدون توجیله و فهم صحیح نسلبت به 
جایلگاه خطیلر مربّیگلری، بله دوره هلای صالحین نگاهی چون سلایر دوره های بسلیج 
داشلتند و آن را یلک اردوی زیارتلی تلقلی می کردنلد و به دلیل علدم صالحیت گاهی 
تلا 50% ریلزش دا شلتند. در مراحلل بعلد نیلز کله آملوزش و گزینلش بله اسلتان ها 
واگلذار گردیلد وضعیلت تغییلر چندانی نیافلت و دغدغه حضلور افراد ناتلوان کماکان 
باقلی مانلد. البتله اکنلون که اهمّیلت صعوبت تربیت و هدایت مشلخص شلده اسلت، 
دقلت و وسلواس بیشلتری اعملال می شلود و وضعیت قدری بهبود یافته اسلت. شلاید 
بتلوان کمبلود کادر توانمنلد و نیلروی اثرگذار در اسلتان ها را به عنوان یکلی از عوامل 

تعیین کننلده ارزیابلی کرد. 

5.«ضرورت«طراحی«الگوی«ویژه«دانش«آموزی«و«دانشجویی
قبلاًل گفتله شلد کله یکلی از امتیلازات صالحیلن توّجله خلاص بله جلذب نوجوانان و 
جوانلان بله مسلجد می باشلد، لیکلن به دلیل وجلود دو سلازمان بسلیج دانش آموزی و 
بسلیج دانشلجویی و نظاملات آموزشلی و اداری حاکلم بلر آنهلا برنامه هلا و ایده خاص 
بلرای نفلوذ طلرح صالحیلن بله این دو عرصله مهلم الزم بلود. در بسلیج دانش آموزی 
طرح هایلی ماننلد پیشلگامان و در بسلیج دانشلجویی طرح هایلی مثلل والیلت وجلود 
داشلت کله ماهّیلت آموزشلی آنها بر کارکلرد تربیتلی آنها غلبله و ترجیلح دارد. برای 
ارائله طرحلی جاملع در ایلن دو عرصله، الزم اسلت تماملی اقتضائلات محیطلی مورد 
بررسلی قلرار گیلرد؛ تاریخچله و ابعاد محتوایلی طرح های حاکلم دقیقاً مطالعه شلود؛ 
نیروهلای کارآملد وتازه نفلس انتخلاب شلود؛ رایزنلی الزم با همله ذی نفعلان و فعاالن 
در عرصله دانشلگاه به ویلژه نهلاد نمایندگلی مقلام معظم رهبلری صورت پذیلرد و در 
نهایلت طبلق یلک برنامه هماهنلگ و ملدّون عملیاتی، عملّیلات فرهنگی آغلاز گردد. 
ناگفتله واضلح اسلت کله عرصله دانشلگاه و مدرسله به دلیل حساسلیت بلاال و روحیه 
لطیلف نسلل جلوان و نوجلوان بله هیچ وجه عرصله آزملون و خطا نیسلت و نمی توان 

بلدون مالحظله اطلراف تعاملل وارد این عرصله گردید.
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نگارنده که به حسلب موقعیت فعلی خدمتگزاری در حوزه علوم اسلالمی دانشلگاهیان 
نهلاد نمایندگلی مقلام معظلم رهبلری در دانشلگاه ها از فّعالیت هلای صلورت گرفتله 
عزیلزان صالحیلن در دانشلگاه های تهلران کمابیلش مطللع اسلت، امیلد دارد اخالص 
و تلالش طلاّلب فاضلل و انقالبلی فّعلال در ایلن عرصله، زمینله را بلرای ارتقلای قابل 
توّجله در محیلط هلدف فراهلم آورد و توفیقلات ایلن مجموعه هلا نیلز قابلل سلتایش 
اسلت. در همین جلا می تلوان بله ضلرورت طراحلی مدل هلای اختصاصلی برای سلایر 
اقشلار بسلیج ماننلد هنرمنلدان، ورزشلکاران، مهندسلان، اسلاتید و ... اشلاره کلرد که 

فّعالیت هایلی در ایلن زمینله صلورت گرفته اسلت.

6.«لزوم«تعامل«جدی«با«حوزه«های«علمّیه
بلی شلک یکلی از منابلع نیلروی انسلانی ملورد نیلاز حلقلات صالحیلن، روحانیلت و 
طلاّلب مجاهلد اسلت کله الزم اسلت بله عنلوان سلرگروه، مربلی، سلرمربی، اسلتاد و 
همچنیلن مدیلر تعلیلم و تربیلت سلپاه های شلهری و اسلتانی انجلام وظیفله کنند و 
در صورتلی کله تعاملل وثیلق ملدارس علمّیله و بسلیج به صلورت هدفمند و مسلتمر 
صلورت پذیلرد؛ تأثیلر قابل توّجهی در رشلد و تعاللی مجموعه های فرهنگلی و تربیتی 

داشلت.  خواهد 
متأسلفانه اشلتغال ملدارس علمّیله بله برنامه هلای آموزشلی و تبلیغی مانلع از تعامل 
ارگانیلک آنهلا بلا نهادهلای انقالبلی گردیلده اسلت و موجلب ضعلف همکاری هلای 
فیمابیلن شلده اسلت. ضلرورت دارد از هلر دو سلو، اسلتفاده صحیلح از ظرفیلت آنان 
در شلکل دهی و تعاللی حلقلات صالحیلن صلورت گیلرد. بله نظلر می رسلد اگلر یلک 
طلبله از هملان ابتلدای طلبگلی خود در یلک جمع کوچلک دانش آموزی بله تدریس 

و تربیلت بپلردازد، توفیقلات قابلل توّجهلی در مراحلل آتلی خواهد داشلت.

7.«لزوم«حضور«جدی«تر«در«عرصه«ی«مجازی
بلا مراجعله بله سلایت ها و پایگاه هلای اطالع رسلانی صالحیلن می تلوان دریافلت کله 
علیرغلم هزینه هلای گزافلی کله در این زمینله صورت گرفتله، توفیقات قابلل توجهی 
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کسلب نشلده اسلت. شلاید بتوان گفلت سلایت های صالحین بله عنوان سلایت مطرح 
در عرصه مجازی شلناخته نمی شلود. الزم اسلت سیاسلت گذاران این طرح ارزشلمند 
بلا برنامه ریزی هلای راهبلردی، زمینله حضلور در رقابلت جّدی تر را در دنیلای مجازی 

فراهلم آوردند.

8.«لزوم«تأسیس«شبکه«های«اجتماعی
دنیلای املروز، دنیلای ارتباطلات مجلازی و حضلور خیره کننلده مردم در شلبکه های 
اجتماعلی اسلت؛ تلا جایلی کله شلبکه فیس بلوك ادعلای تشلکیل بزرگترین کشلور 
جهلان را نملوده اسلت. عالقه زایلد الوصف ایرانیان بله حضور در شلبکه های اجتماعی 
و داشلتن صفحله شلخصی بلرای خلود و تعاملل بی هلدف، تهدیلدی اسلت کله اگلر 
تبدیلل بله فرصلت نشلود، بنیان هلای فرهنلگ دینلی و مللی کشلور را دچلار آسلیب 
جلدی خواهلد کلرد. ارتبلاط لجلام گسلیخته محلرم و نامحلرم، تبلرج، نفلاق، کذب و 
افتلرا از خلقیاتلی اسلت کله سلکه رایلج شلبکه های اجتماعلی اسلت. در شلبکه های 
اجتماعلی بسلیاری از افلراد بلا نلام غیرواقعی، جنسلیت غیرواقعی و حتلی عکس های 
دیگلران حضور می یابند و سلاعات ارزشلمند عمر خود را صرف وبگلردی و هرزه نگاری 
می نماینلد. اضافله بر ایلن معضالت، خطر جاسوسلی و توطئه های سیاسلی و فرهنگی 
متنوعلی اسلت کله دشلمنان اسلالم و انقلالب از ظرفیت شلبکه های اجتماعلی برای 

تحقلق آن بهلره می جویند. 
شلبکه میلیونلی صالحیلن در کنلار ارتباطلات چهلره بله چهلره و حقیقلی که اسلاس 
تربیلت و انسان سلازی را شلکل می دهلد، نیلاز بله شلبکه سلازی مجلازی و ایجلاد 

شلبکه های اجتماعلی متنلوع بلرای مخاطبلان متعلدد خلود دارد.
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خاتمه««
پرواضلح اسلت کله جریلان صالحیلن به عنلوان یلک ثملره مترقلی انقلالب و نتیجله 
مجاهدت هلای املام خمینلی و شلاگردان مجاهلد ایشلان به ویژه خللف صالح امام 
یعنلی حضلرت آیلت اهلل العظملی املام خامنله ای مدظلله الشلریف دسلتاوردی برای 
تربیلت سلرباز مخللص و منتظلر حقیقلی املام عصلر عجلل اهلل تعالی فرجه الشلریف 
می باشلد و می توانلد بله عنلوان الگلوی تربیلت و کادرسلازی در جهلان اسلالم ملورد 
اسلتفاده قلرار گیلرد. باشلد تلا با رفلع موانع و تقویلت عواملل موفقیت، زمینه رشلد و 

بالندگلی هرچله تملام تر شلجره طیبله صالحیلن فراهلم گردد.

منابع««
 قرآن کریم. «
 نهج البالغه. «
بحاراألنوار. «
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری  «
پایگاه اطالع رسانی صالحین. «
سامانه پاسخگویی بسیج. «
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