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مقدمه
هو العلیم

»آن قـدر آدم سـازی و پـرورش انسـان های واال و بـا ایمـان مهـم اسـت کـه اگـر یـک روحانی 
همت خود را صرف کند و در طول زمان بتواند تعدادی انسـان مناسـب و اسـتوار بسـازد کار بزرگی 

را انجام داده اسـت.«1 
پـرورش و تربیـت انسـان ها کار مقـدِس عظیمی اسـت، تا آنجا کـه خداوند بـزرگ وظیفۀ اصلی 
همـه پیامبـرانt و ائمـه معصومیـنt را تعلیـم و راهنمایـی انسـان ها می دانـد.2  اهمیـت این 
مسـئله زمانـی روشـن تر می شـود کـه خداونـد خود را نیـز معلّـم و رّب انسـان ها معرفـی می کند.3 

مقـام ربوبیـت بنـدگان ذاتـًا  متعلـق بـه خداونـد متعـال بـوده و تنهـا رّب واقعی اوسـت. وظیفۀ 
پـرورش انسـان ها توسـط پیامبرs و ائمـه معصومینt در طـول مقام ربوبیت الهی اسـت که از 
طـرف خداونـد بـر عهده ایشـان گذارده و تفویض شـده اسـت. چنانچـه می بینیم این وظیفـه بعد از 
ائمـۀ معصومیـنt بـه عهده علمای امت اسـالم گزارده شـده و همـواره بزرگان دینی مـا از صدر 
اسـالم تاکنـون بـه ایـن مهم توجه ویژه داشـتند. نقل اسـت از مرحوم آیت اهلل خوشـوقت پرسـیدند 
چـرا کتـاب نمی نویسـید و مکتوبـات نداریـد، ایشـان اظهـار می دارنـد: مـن آدم نویسـی را مهم تـر 
می دانـم. نوشـتن کتـاب خوب اسـت و برکـت دارد اما خیلـی از کتاب هـا خوانده نمی  شـوند و خاک 
می خورنـد؛ در حالـی کـه اگـر آدم هـا تربیـت شـدند نـه تنهـا خیانـت نمی کننـد بلکـه خدمت های 
فراوانـی می کننـد و اسـتاد نیـز در همـۀ آنهـا شـریک اسـت. اینها همـه نشـان از اهمیـت و جایگاه 

ویـژۀ تربیـت انسـان ها در چهارچـوب نظام معرفتی اسـالمی اسـت.
از طرفـی، بایـد توجـه داشـت کـه تعلیـم و تربیـت چنانچـه در اسـالم نیـز بـه آن اشـاره شـده 
سـن مشـخصی نـدارد و انسـان در تمـام طـول زندگـی می توانـد همـواره در حـال تعلیـم و تربیت 
باشـد؛ لیکـن میـزان تأثیرپذیـری در سـنین مختلف متفاوت اسـت و همۀ روانشناسـان اسـالمی و 

1 . بیانات رهبر معظم انقالب در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در سال 1379.
2 . بقره/151.

3 .بقره/31؛ الرحمن/2 تا 4. 
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غیراسـالمی بـر ایـن مهم تأکیـد دارند کـه در دوران کودکی و نوجوانی، روح و روان انسـان، شـکل 
اصلـی خـود را پیـدا می کنـد و شـخصّیت کـودک و نوجـوان در ایـن دوران هماننـد مـوم نـرم قابل 
شـکل دادن اسـت. لـذا ایـن قابلیـت را در ایـن برهه بایـد غنیمت شـمرد تا بتـوان انسـانی در طراز 
اسـالمی آن پـرورش داد. از آنجـا کـه وظیفـۀ تربیـت و تعلیم به عهدۀ عالمان دین می باشـد شـاید 
سـخن گزافـی نباشـد اگـر بگوییـم بهتریـن و مقدس تریـن مـکان برای تربیـت کـودک و نوجوان 
مسـجد اسـت. تجربـۀ تاریخـی صـدر اسـالم تاکنون نیـز به همیـن مهم اشـاره دارد که همـواره از 
ابتـدای بعثـت پیامبـر تاکنـون انسـان های پاک، باتقـوا و تأثیرگـذار در دین و در جهـت تعالی پرچم 
اسـالم، در مسـجد پـرورش یافتـه و رشـد نموده انـد. چـه اینکه محـل پـرورش انسـان ها در زمان 
رسـول خـداs مسـجد بود و اساسـًا مسـجد مبنـای هر حرکـت آموزشـی و تربیتی بوده اسـت. در 
انقـالب شـکوهمند اسـالمی ایـران نیز، با انـدک تأمل در سـیرۀ بانیـان و پیشـتازان آن درمی یابیم 
کـه همـه پـرورش یافتـۀ مسـاجد بودنـد و شـهدای گرانقـدر انقالب نیـز از خانـه خدا مسـیر عروج 

بـه ملکـوت را آغـاز کردند. 
مرکـز رسـیدگی بـه امور مسـاجد بـا عنایت به ایـن موضوع پـر اهمیـت و البته با علـم به تالش 
همـه جانبـۀ نظـام سـلطه و دشـمنان قسـم خـورده در بـه انحراف کشـاندن نسـل آینـدۀ فرزندان 
انقـالب، سـال 1393 را سـال مسـجد و کـودک و نوجـوان نام گـذاری نمـوده و در تـالش اسـت با 
مجموعـه ای از برنامه هـا و اقدامـات فرهنگـی، متولیـان و اثرگـذاران و دغدغه مندان حـوزه تربیت 
را بـه اهمیـت و حساسـیت ایـن موضـوع رهنمـون سـازد. امید اسـت مسـاجد، این خانه هـای امید 
همچـون گذشـته مهـد تربیـت و اعتـالء فرهیختگان و آینده سـازان فردای روشـن ایـران و جهان 

اسـالم باشـند و خادمـان و خدمت گـزاران مسـاجد بیـش از پیش در ایـن راه قـدم بردارند.
ایـن مجموعـه نیـز حاصل تالش جمعی از پژوهشـگران و اندیشـمندان حوزه و دانشـگاه اسـت 
کـه بـا هـدف ارائـه تحلیـل هـا و راهکارهـای علمـی و عملی بـرای جذب و رشـد و پـرورش همه 

جانبـۀ شـخصّیت کـودکان و نوجوانـان، به رشـته تحریر درآمده اسـت.
ضمـن سـپاس از نویسـندگان خـوش ذوق و دغدغه منـد و همـکاران گرانقدر در دفتـر مطالعات 
و پژوهش هـا، امیدواریـم ایـن اثـر، در نـگاه شـما گرامیـان به ویـژه ائمۀ جمعـه و جماعـات مقبول 
افتـاده و پیشـنهادات و نظرات ارزشـمند خویـش را از خادمان خویش در معاونـت فرهنگی اجتماعی 

مرکـز دریـغ نفرمایید.
جعلنا اهلل من عامری مساجداهلل
مرکز رسیدگی به امور مساجد
معاونت فرهنگی-اجتماعی



بررسی تحلیلی نظام تربیتی 
مسجدمحور

اکرم حسینی مجرد1 

Email:  Ahoseini56@gmail.com 1.دانشجوی دکترای الهیات دانشگاه االمام االوزاعی بیروت.
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چکیده
مسـجد بـه عنـوان یک نهـاد اجتماعـی مؤثـر در جامعۀ اسـالمی، اهـداف، اصـول و روش های 
معینـی دارد. در صورتـی کـه ارکان نظـام تربیتـی، بـا ارکان نهـاد مسـجد منطبق باشـد، آن را نظام 
تربیتـی مسـجدمحور می نامیـم. بـر اسـاس آیـات و روایـات اهـل بیـتb هـدف بنیادی مسـجد، 
ارتبـاط و اتّصـال بـا خداونـد عالـم اسـت. اهداف دیگر مسـجد، اهداف واسـطی هسـتند و مسـجد 
نقـش واسـطه را در نیـل انسـان بـه آنهـا دارد. هدایـت، طهـارت و قـرب از جملـۀ اهداف واسـطی 
هسـتند. اصـول حاکـم بـر مسـجد نیـز صبغـۀ تربیتـی دارنـد و مبتنی بـر هر یـک از آنهـا، تعدادی 
روش  تربیتـی تعریـف می شـو د. 1- اصـل عبـادت و معنویـت: روش هـای بهره گیـری از فرصـت 
حضـور، پرهیـز از لغـو و روش طهـارت. 2- اصـل اجتمـاع و جماعـت: روش هـای رعایـت حـال 
ضعیفـان، نظـم، رعایـت آداب معاشـرت. 3- اصـل امام محوری: روش هـای دّقـت در انتخاب امام 
اصلـح، شـناخت و رعایـت حـّق امـام، تبعّیـت کامـل از امـام، رعایت سلسـله مراتب در صـف نماز. 
4- اصـل عدالـت: روش تقـوا و ادای حقـوق دیگـران. بـر اسـاس این اصـول و روش هـای تربیتی، 
فضـای مسـجد، فضایـی جـّذاب بـرای حضـور کـودکان و نوجوانـان آمـاده و کارآمد بـرای تربیت 

همه جانبـۀ آنـان خواهـد بود.
واژگان کلیدی: تربیت، مسجد، اصول تربیتی، روش های تربیتی، نظام تربیتی مسجدمحور.
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مقدمه
تربیـت یکـی از علـوم کاربـردی اسـت و براسـاس چارچـوب و تعاریـف نظـری که پشـتوانۀ آن 
اسـت، قـرار اسـت بـه صحنـۀ عمـل وارد شـود. از هر زاویـه که بـه موضوع خـود نگاه کنـد و طبق 
همـان اهدافـی کـه، چشـم انداز خود سـاخته، به همـان صورت عمـل می کند. وقتی سـخن از نظام 
تربیتـی بـه میـان می آیـد، انتظار مـی رود مطابـق واژۀ »نظام« )سیسـتم(، اجزائی بـرای آن تعریف 
شـود و نقطـۀ ورود و خـروج تعییـن گـردد. در حقیقـت هر نظـام تربیتـی حّداقل نیازمند تعریف سـه 

رکـن خویش اسـت: اهـداف تربیتـی، اصول تربیتـی و روش هـای تربیتی.
پیـش از آن، نظـام تربیتـی باید نـوع نگاه خود را به مقولۀ تربیت، روشـن سـازد. نحله ها و مکاتب 
تربیتـی هیـچ گاه خـود را فـارغ از چارچـوب هـای بنیادیـن و اصول نظـری معرفی نمی کننـد. حّتی 
مکتب هایـی چـون رفتارگرایـی، کـه بـر رفتـار تأکیـد می کننـد و اهـداف کلّـی و آرمانـی را چندان 
قابـل مطالعـه و تحقیـق نمی داننـد نیز، هرگـز اّدعایی در شکسـتن حصر قواعد و اصـول کلّی حاکم 
بـر رفتـار ندارنـد؛ چـرا کـه پذیـرش همیـن قواعد و اصـول کلی سـبب امتیـاز و تشـخیص مکاتب 
تربیتـی و جدایـی آنهـا از یکدیگـر می شـود. آنچـه همـه، بر سـر آن اتفاق نظـر دارند داشـتن هدف 
و روش هـای متناسـب بـا آن اسـت. انتخـاب هدف هـای تربیتـی در نـوع انسان شناسـی مختلـف  
ریشـه دارد و هدف هـا، تعییـن کننـدۀ نوع روش های تربیتی هسـتند. )مشـایخی راد، 1381، ص50 
تـا 80( نـگاه متفّکریـن مسـلمان بـه تربیت چنین اسـت: »تربیـت با صنعت فـرق دارد. بـا توجه به 
همیـن تفـاوت، انسـان می توانـد جهت تربیت را بشناسـد. صنعت، »سـاختن« اسـت بـه این معنی 
کـه شـیء، یـا اشـیاء را تحـت نوعـی پیراسـتن و آراسـتن قـرار می دهنـد؛ میان اشـیاء و قـوای آنها 
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ارتبـاط برقـرار می کننـد. قطـع و وصل هایـی در جهـت مطلوب انسـان صـورت می گیـرد و آن گاه 
ایـن شـیء می شـود مصنوعـی از مصنوع های انسـان. فـرض کنید کـه از گل یک حلقه انگشـتر یا 
یـک زیـور دیگـری می سـازیم، آن را شـکل می دهیم یا بـه قول معـروف پرداخـت می کنیم؛ وضع 
مخصوصـی بـه آن می دهیـم و می شـود یـک مصنـوع برای مـا، ولی تربیـت، پرورش دادن اسـت؛ 
یعنـی اسـتعدادهای درونـی را که بالقوه در یک شـیء موجود اسـت بـه فعلّیـت در آوردن و پروردن، 
لهـذا تربیـت فقـط در مـورد جاندارها یعنی گیاه و حیوان و انسـان صـادق اسـت و از همین جا معلوم 
می شـود کـه تربیـت  بایـد تابـع و پیرو فطـرت، یعنی تابع و پیرو طبیعت و سرشـت شـی ء باشـد. اگر 
بنـا باشـد یک شـی ء شـکوفا بشـود، باید کوشـش کـرد همان اسـتعدادهایی کـه در آن هسـت بروز 
و ظهـور بکنـد. امـا اگر اسـتعدادی در یک شـی ء نیسـت، بدیهی اسـت آن چیـزی که نیسـت و وجود 

نـدارد، نمی شـود آن را پـرورش داد. )مطهری، بی تـا، ج 22، ص: 552(
حـال سـؤال این اسـت که در ایـن فرآینِد پرورش و شکوفاسـازی اسـتعدادها، مسـجد به عنوان 
یـک نهـاد دینـی- اجتماعـی چـه نقشـی می توانـد ایفـا کنـد؟ اگـر یـک نظـام تربیتـی بخواهد با 
محورّیـت مسـجد تعریـف شـود، چینـش ارکان اصلـی خود )اهـداف، اصـول، روش هـا( را چگونه 

قـرار دهد؟
مقالـۀ حاضـر کوشـش می کنـد تا بـا نگاه تـازه ای به نهاد مسـجد، به سـؤاالت فوق پاسـخ دهد. 
در ایـن نـگاه تـازه، مسـجد نهـادی اسـت که اهـداف خاّصی را دنبـال می کنـد و برای تحّقـق آنها، 
اصـول و روش هـای خـاّص خـود را دارد. امـا از آنجـا کـه مخاطـِب مسـجد »انسـان« اسـت؛ همۀ 
آن چـه گفتـه شـد »از اهداف واصـول و روش ها« ناظـر به پرورش و تربیت انسـانی اسـت. بنابراین 

نظـام تربیتـی مسـجدمحور، ارکان خـود را با ارکان مسـجد تطبیـق می دهد. 
بـرای شـناخت ارکان و اصـول مسـجد، مبنـا را آیات قـرآن و روایـات اهل بیتb  قـرار دادیم و 
بـر اسـاس آنهـا، چهارچوب نظام مسـجد و نظـام تربیتی مسـجدمحور را اسـتخراج نمودیم. همین 

مسـئله، نـوآوری و نقطۀ امتیاز این نوشـتار اسـت.
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الف( معنای محورّیت مسجد در نظام تربیتی
معنـای محورّیـت مسـجد در تربیـت یا یک نظـام تربیتی را، بر اسـاس این که مسـجد در کدام عرصه 
و کـدام رکـن از ارکان نظـام تربیتـی دخیل باشـد و محوری دیده شـود، می توان از چند جهـت لحاظ کرد:

1. نظـام تربیتـی مـا همـان اهدافـی را دنبـال نمایـد کـه نهاد مسـجد، در پـی آنهاسـت. در واقع 
تقـدس و نـگاه الهـی مسـجد را، در تربیـت مّدنظـر قـرار دهیم. 

2. نظـام تربیتـی مسـجدمحور، در معنـای دوم، می توانـد بـه نظامـی تربیتـی  اطـالق  شـود که 
اصـول خـود را برگـرد اصـول مسـجد چینش کـرده اسـت. به عبارتـی قواعـد و دسـتورالعمل های 

کلّـی آن بـا محـور اصـول و ارکان اساسـی مسـجد صادر می شـود.
3. وجـه سـوم از معانـِی محـور بـودن مسـجد در تربیـت، ایـن اسـت کـه نظـام تربیتـی، از همۀ 
روش هـا و دسـتورالعمل های جزئـی مسـجد در حیطه هـای مختلـف، بـرای تحقق اهـداف تربیتی 
خـود، بهـره می گیـرد. پس نظـام تربیتی مسـجدمحور به معنای سـوم، نظامی اسـت که روش های 

مسـجدی، در محورّیـت روش های آن قـرار دارد.
4. وجـه چهـارم، بـا نگاهـی حداکثـری، جمع همۀ موارد پیشـین اسـت. در وجوه سـه گانه ای که 
ذکـر شـد، بـه حضور حّداقلی مسـجد یا بـه تعبیـری کمترین بهرۀ تربیتـی از ارکان مسـجد در نظام 
تربیتـی بسـنده شـده بـود. بـه گونـه ای که یـا تطابـق در اهـداف، یـا تطابق در اصـول و یـا تطابق 

در روش، کافـی بـود تـا یـک نظام تربیتـی را نظـام تربیتی مسـجدمحور بنامیم. 
امـا معنایـی که نوشـتار حاضـر برای تعریـف نظام تربیتـی مسـجدمحور درنظـر دارد، محورّیت 
در یـک یـا دو عرصـه را کافـی نمی دانـد. در ایـن معنا الزم اسـت کـه در همـۀ ارکان نظـام تربیتی 

» اهـداف، اصـول و روش هـا« تناظـر و تطابق با ارکان مسـجد بـه وجود آید.
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ب( شناخت نهاد مسجد
بـرای اسـتنباط ایـن معنـا کـه تربیـت مسـجدمحور چیسـت و چـه تمایزی بـا دیگـر نظام های 
تربیتی دارد، شـناخت دقیق نهاد مسـجد ضروری اسـت. مسـجد را نباید تنها سـاختمانی پنداشـت 
کـه بـا نـدای اذان، مسـلمانان را بـرای ادای فریضـۀ نمازهـای پنج گانـه در خـود جمـع می کنـد و 
نقشـی جـز یـک ظـرف مکانـی نـدارد؛ مسـجد صرف نظـر از بنـای ظاهـری –کـه البتـه همیـن 
بنـای ظاهـری از جنبه هـای دیگـر موضوعیـت و اهمّیـت دارد- یـک نهـاد اثرگذار و تعییـن کنندۀ 

اجتماعـی در جامعۀ اسـالمی اسـت. 
نهـاِد مسـجد، تعاملـی دوسـویه بـا مخاطبان خـود دارد بـه این معنا کـه مخاطبان مسـجد –که 
در عـرف بـه جهـت آن که کارکرد اول و مهم مسـجد نماز اسـت، »نمازگزاران« خوانده می شـوند- 
عمیـق و مانـدگاری کـه از حضـور مسـتمر در مسـجد می گیرنـد، و یـا  عـالوه بـر تأثیـرات مثبـت ِ
آثـاری منفـی  کـه بـه دلیـل بی اعتنایی به مسـجد وتـرک حضـور در آن خواهنـد دیـد، می توانند در 

کارکردهـای مختلـف نهـاد مسـجد به صـورت مثبـت و منفی نقش ایفـا کنند.
رسـول گرامـی اسـالمs بـرای کمترین ارتباط با مسـجد یعنی تنها، نشسـتن در مسـجد چنین 
آثـاری را بـرای مؤمنـان پیش بینـی فرمودنـد: »ای ابوذر! تا زمانی که در مسـجد نشسـته ای خداوند 
متعـال بـه تعـداد هـر نفسـی که می کشـی، یک درجه در بهشـت بـه تو می دهـد و فرشـتگان بر تو 
درود می فرسـتند و بـرای هـر نفسـی کـه در مسـجد می کشـی ده حسـنه برایت نوشـته می شـود و 

ده گنـاه از تـو پاک می گردد.«1)مجلسـی، 77 / 85 / 3(
همسـایۀ مسـجد بودن و به راحتی از کنار آن گذشـتن، ممکن اسـت برای اعضای جامعۀ اسـالمی 
ی عَلیـَك المالئكُة، و ُتكَتُب  ِة، و ُتَصّلِ سـَت َدَرجًة فـی الَجّنَ

َ
، إّن اهّلل َ تعالـی ُیعِطیـَك مـا ُدمـَت جاِلسـا فـی الَمسـِجِد ِبـُكّلِ َنَفٍس َتَنّف 1  - یـا أبـا َذّرٍ

سـَت فیِه َعشـُر َحَسـناٍت، و ُتمحی عنَك َعشـُر َسـّیئاٍت. 
َ

َلَك ِبُكّلِ َنَفٍس َتَنّف
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گـران تمـام شـود. ایـن یکـی از نقاطی اسـت کـه اثبـات می کند مسـجد یک موجـود زنـده و اثرگذار 
اسـت، نه سـاختمانی آجری یا سـنگی؛ چرا که شـکایت او از همسـایگاِن بی اعتنا، از سـوی پروردگار 
چنین پاسـخی دارد: از امام صادق  روایت اسـت: »مسـجدها از حاضر نشـدن همسـایگان در خود 
بـه درگاه خداونـد متعـال شـکایت کردنـد. خداونـد عـّز و جّل بـه آنها وحی فرمـود: به عـّزت و جاللم 
سـوگند کـه حتـی یـک نماز از آنـان نپذیرم و عدالتـی از آنان در میان مردم آشـکار نکنـم و رحمت من 

به آنان نرسـد و در بهشـت، همسـایه من نشوند.«1)مجلسـی، 1403ق، ج 3، ص 85، ح 77(
روشـن اسـت تأثیـر منفـی  که بـا بیان روایـت فوق بـه عنوان نمونـه ای از آثـار تعامل با مسـجد 
ذکـر شـد، نتیجـۀ عملکـرد خـود افـراد اسـت و تأثیری اسـت که خودشـان بـا بی اعتنایی یـا غفلت 

و عـدم حضـور در مسـجد بـر زندگـی خـود می گذارند.
امـا در ایـن سـوی ارتبـاط، یعنـی نقشـی کـه مخاطبـان مسـجد می تواننـد ایفـا کننـد: یکی از 
ـا َیْعُمـُر 

َّ
نقش هایـی کـه در منابـع اسـالمی بیـان شـده، عمـارت و آبـاد کـردن مسـاجد اسـت. »ِإن

وُنوا 
ُ

ْن َیك
َ
ولِئَك أ

ُ
 اهّلل َ َفَعـَى أ

َ
َش ِإاّل ْ َی�خْ كاَة َو لَ َة َو آَت الـّزَ

َ
ـا قـاَم الّصَ

َ
َمسـاِجَد  اهّلل ِ َمـْن آَمـَن ِبـاهّلل ِ َو الَیـوِم ااْلِخـِر َو أ

ِمـَن امُلْهَتِدیـَن «)توبـه / 18( )جـز ایـن نیسـت کـه مسـاجد خـدا را آن کس آبـاد می کند که بـه خدا و 
روز واپسـین ایمـان داشـته باشـد و نمـاز بگـزارد و زکات بپـردازد و جز از خدا نترسـد. امید اسـت که 

اینـان از رهیافتگان باشـند.(
»پیامبـر اسـالم s در پاسـخ به سـؤال ابـوذر از چگونگی آباد کردن مسـاجد فرمود: ]بـه این گونه 
کـه[ در آنهـا صداهـا بلند نشـود، به سـخنان و کارهای نادرسـت و بیهوده پرداخته نشـود، در آنها خرید 
و فـروش صـورت نگیـرد و تـا زمانـی کـه در مسـجد هسـتی از کارهـای لغـو و بیهوده دسـت بکش. 
اگـر چنیـن نکنـی در روز قیامت نباید کسـی جز خودت را مالمـت کنی.«2)مجلسـی، 1403ق،ج 2، ص 

374، ح 3661(

آن گونـه کـه آیـۀ شـریفۀ فوق اشـاره می کنـد، آبادکردن مسـاجد تنها از کسـانی برمی آیـد که چهار 
ویژگـی داشـته باشـند: ایمان به خدا )مبـدأ(، ایمان به روز واپسـین )معـاد(، برپایی نمـاز، پرداخت زکات.

تـی و جاللـی ال َقِبلـُت َلُهـم صالًة  1  - »َشـَكِت الَمسـاِجُد إلـی اهّلل ِ تعالـی الذیـن ال َیشـَهُدوَنها ِمـن ِجیراِنهـا، َفأوَحـی اهّلل ُ عـّز و جـّل إَلیهـا: و ِعّزَ
تی.« واِحـَدًة، و ال أظَهـرُت َلُهـم فـی النـاِس َعداَلـًة، و ال ناَلتُهـم َرحَمتـی، و ال جاَوُرونـی فـی َجّنَ

2  - »و قـد َسـأَلُه أبـو َذّرٍ عـن َکیفّیـِة ِعمـاَرِة الَمسـاِجِدـ : ال ُترَفـُع فیهـا األصـواُت، و ال ُیخـاُض فیهـا بالباِطـِل، و ال ُیشـَترى فیهـا و ال ُیبـاُع، و 
غـَو مـا ُدمـَت فیهـا، فـإن َلـم َتْفَعـل فـال َتُلوَمـّنَ َیـوَم الِقیاَمـِة إاّل َنفَسـَك. 

َ
اتـُرِك الّل
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ج( اهداف مسجد؛ اهداف تربیتی
1. پرستش و ارتباط با خدا

هـدف بنیـادی مسـجد، ارتبـاط و اتصـال بـا خداوند عالـم اسـت و مهم ترین رکن مسـجد یعنی 
نمـاز، در راسـتای ایـن هدف بنا شـده اسـت.

از امـام صـادق روایـت شده اسـت: »هـرگاه بـه در مسـجد رسـیدی بـدان کـه تـو به آسـتاِن 
خانـه پادشـاهی بـزرگ و پر شـکوه آمده ای، کـه جز پاکان بر بسـاط او قدم نگذارند و اجازۀ نشسـتن 
در مجلـس او، جـز بـه صّدیقان داده نشـود...تو برای پرسـتش و همدمـی با او آمده ای.«1)مجلسـی، 

1403ق، ج 40، ص 373، ح 83(

بـر اسـاس فرمایـش حضـرت صـادق هـدف از حضـور در مسـجد، عبـادت، و مؤانسـت بـا 
خـدای متعـال اسـت.

پـس اگـر نظـام تربیتـی، بر مبنـای انسان شناسـی اسـالمی و قرآنی، نقطـۀ نهایی سـیر تربیتی را 
بـرای انسـان، لقـاء حضـرت حق قرار دهـد، در حقیقت هدف نهاد مسـجد را، درمحورّیـت اهداف خود 
قـرار داده؛ و ایـن می توانـد اولیـن وجـه از مفهوم محورّیت مسـجد در نظـام تربیتی باشـد. این هدف، 
بـا هدفـی کـه قـرآن کریم از خلقت انسـان بیـان می کند، مطابقـت کامـل دارد: »و من جـن وانس را 
نیافریـدم مگـر بـرای این که مـرا )به یکتایی( پرسـتش کنند.« 2 اّمـا عبادت چیسـت؟ »ظاهر عبادت، 
بـه انجـام پـاره ای از اعمـال ظاهری )مانند رکوع، سـجده، طواف و...( اشـاره دارد. امـا حقیقت عبادت، 
عبـارت از آن اسـت کـه انسـان خـود را در برابـر رب خویش، در مقـام مملوکیت و مربوبیت قـرار دهد. 
ـُروَن و ال ُیؤَذُن بُمجاَلَسـِة َمجِلِسـِه إاّل   ِبسـاَطُه إاّل الُمَطّهَ

ُ
1  - »إذا َبَلغـَت بـاَب الَمسـِجِد َفاعَلـم أّنـَك َقَصـدَت بـاَب بیـِت َمِلـٍك َعظیـٍم ال َیَطـأ

هـَت للِعباَدِة َلُه، و الُمؤاَنَسـِة...«  یُقوَن...فإّنـَك قـد َتَوّجَ الِصّدِ
2  - »و ما خلقت الجن و اإلنس إال لیعبدون« ذاریات: 56
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پـس حقیقـت عبـادت، عبودّیت اسـت. پس به یک معنـی می توان گفـت که هدف خلقـت، عبودّیت 
اسـت نـه عبادت؛ و هدف تربیت، سـاختن »عبد« اسـت نـه »عابد«. زیـرا می توان عابد بـود و عبد نبود؛ 

چنان که شـیطان، شـش هزار سـال عبـادت نمود اما تنهـا عابد بود نـه عبد.«)باقـری، 1385، ص 55(
نکتـه ای الزم بـه توضیـح اسـت؛ و آن اینکـه پرسـتش و عبودیـت که بـه عنوان یکـی از اهداف 
بنـا نمـودن نهـاد مسـجد از آن یـاد کردیـم، یکی از اصول مسـجد نیز هسـت که در قسـمت اصول 
مسـجد، از زاویـه ای دیگـر بـه آن خواهیـم پرداخـت. یعنـی انجـام عبـادات )ذکـر، نمـاز، تـالوت 
قـرآن، و حتـی پرداختـن به مسـائل علمـی( به عنوان دسـتورالعمل های کلـی )اصـول( در ارتباط با 
مسـجد، از سـوی شـارع مقدس، امر شـده اسـت. پس تکـرار عبـادت در دو بخش اهـداف و اصول 
مسـجد، آگاهانـه و بـا توجـه بـه دو نـوع نـگاه اسـت. پرسـتش و ارتبـاط و همدمـی بـا خالـق عالم 
)بنابرفرمایـش معصـومb( از طرفـی یکـی از مهم تریـن اهـداف بنای مسـجد وحضور در مسـجد 

اسـت، و از سـوی دیگـر، یک اصل و دسـتور اسـت.

2( اهداف واسطی مسجد
ذیـل ایـن عنـوان، می خواهیـم بـه اهدافـی اشـاره کنیـم، کـه نهاد مسـجد واسـطه می شـود تا 
انسـان مؤمـن بـه آنهـا نائل شـود. در حقیقـت همانند انجام عبادت و پرسـتش نیسـتند که مسـجد 
بـه طـور مسـتقیم بـه قصد انجام آن کار سـاخته شـده باشـد؛ بلکـه اهدافی هسـتند که بـه گونه ای 
غیـر مسـتقیم و بـه واسـطۀ همان عبـادت و عبودیت، انسـان به آنها می رسـد؛ و در این میـان، نهاد 
مسـجد، نقـش واسـطِی پررنــ و مهمـی دارد، و نیل بـه این اهداف را آسـان تر و سـریع تر می کند. 

بـه همین سـبب آنهـا را اهداف واسـطی مسـجد نامیدیم.

2-1. هدایت و رشد
خداونـد خلقـت را بـا هدایـت همـراه نمـود؛ »ربنـا الـذی اعطـی كل یشء خلقـه مث هـدی« )طه/ 50(

در رابطـه بـا انسـان، هدایـت در دو مرحلـه انجـام می پذیـرد. در نخسـتین مرحله، هدایـت به معنی 
نمـودن راه اسـت. ایـن هدایت شـامل هدایت رسـوالن و نیز هدایـت فطری خواهدبـود، زیرا در هر 

دو »نمـودن« راه انجـام می پذیرد.
در نـوع دیگـر از هدایـت، تنهـا نمـودن راه در نظـر نیسـت، بلکـه »پیمـودن« آن مطمـع نظـر 
اسـت. هادی در این معنی، کسـی نیسـت که راه را نشـان دهد؛ بلکه کسـی اسـت که راه را برود و 
هدایـت شـونده را بـه دنبـال خود ببـرد. ) ایصال الی المطلـوب( هدایت، گاه در قرآن با واژۀ »رشـد« 
بیـان می شـود. »رشـد« در فرهنــ قـرآن بـه معنای توسـعه یا نمـّو بـه کار نرفته، بلکه بـه مفهوم 
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ْشـُد: خـاف الغّی،  َشـُد و الّرُ هدایت اسـتعمال شـده اسـت. راغب اصفهانی در مفـردات می گویـد: »الّرَ
یسـتعمل اسـتعمال اهلدایه«)راغـب اصفهانـی، 1412ق، ص 354( پـس معنـای مقابـل آن »غـّی« بـه 

معنـای گمراهی اسـت.)باقری، 1385، ص 55(
در تربیـت مسـجدمحور، هـر دو نـوع هدایـت محقـق می شـود و متربـی پـس از شـناخت راه، با 

هدایت گـری مسـجد، راه را نیـز طـی می کنـد. 

2-2. طهارت و حیات طّیبه
در اسـالم کلیـه معـارف و اصـول اخالقـی و احکام، به مسـئلۀ طهارت و نجاسـت ناظر هسـتند.

اصـل توحیـد، طهـارت کبری معرفی شـده و مشـرک کسـی اسـت که طهـارت وجودی خـود را از 
دسـت داده اسـت. طهـارت بـه این معنای وسـیع، که شـامل اعتقـادات و اخالق واعمـال می گردد، 
یـک هـدف غایـی در تربیـت اسـالمی اسـت. از ایـن هـدف بـا عنـوان حیـات طّیبـه نیز یاد شـده 
كـٍر او أنیث و هـو مؤمـٌن فلن�یینُه حیاة طیبة«)نحـل / 97( آیه بر این   من ذ

ً
اسـت. )همـان( »مـن عمـل صاحلـا

داللـت دارد کـه خـدای تعالـی مؤمنـی را کـه عمل صالـح کند، بـه حیات جدیـدی غیـر آن حیاتی 
کـه بـه دیگـران نیـز داده، زنده می کنـد. این حیات، حیاتی اسـت خالـص، که خباثتی در آن نیسـت 

کـه فاسـدش کنـد یا آثـارش را تباه سـازد. )طباطبایـی، بی تـا، ج 12، ص 493(
طهـارت نیـز مفهومی اسـت کـه عالوه بـر جنبۀ هدف بـودن، یکـی از دسـتورالعمل های جزئی 

نیـز محسـوب می شـود. لـذا در بخشـی دیگر تحـت عنوان یکـی از روش هـا بـدان می پردازیم. 

2-3. قرب الهی
خـدای متعـال بـه همۀ بنـدگان خود نزدیک اسـت؛ آن هـم نهایت قـرب و نزدیکی: »ما انسـان 
را آفریدیـم...و مـا بـه او از رگ گـردن نزدیک تریـم.«1 پـس دور بودن و نزدیک شـدن بـرای او معنا 
نـدارد؛ امـا این بندگان هسـتند که به فراخور حالشـان و به نسـبت تالششـان، به خالـق خویش تقرب 
می جوینـد. »قـرب الهـی« برای انسـان، یـک هدف عالی اسـت. زندگی بنـده، با تالش بـرای هرچه 
نزدیک تـر شـدن بـه معبودش معنـا پیدا می کنـد و اگر چنین تـالش و چنین مقصدی نباشـد، زندگی 
شـبیه مـرگ می شـود. امـام علی  در بخشـی از دعایی که آن را بـه نوف بکالی تعلیم نمـود،  فرمود: 
»خدایـا! کسـی کـه ولـع یـاد تـو، او را به خود مشـغول نسـازد و به جـوار قرب تـو رخت سـفر برنبندد، 

زندگیش برای او مرگ اسـت و مرگش مایه حسـرت او.«2)مجلسـی، 1403ق، ج 12، ص 95، ح 194(
1  -»و نحن اقرب الیه من حبل الورید« ق: 16

َفُر ِبُقرِبَك کانت حیاُتُه عَلیِه میتًة، و ِمیتُتُه علیِه َحسَرًة.  ُع ِبِذکِرَك، و َلم َیزِوِه الّسَ 2  - إلهی إّنُه َمن َلم َیشَغْلُه الُولو
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امـا نیـل بـه ایـن هـدف چگونـه بـرای انسـان حاصل می شـود؟ یکـی از راه هـا، انس با سـجده 
اسـت. امـام صـادق فرمـود: »بـه خـدا قسـم زیانـکار نباشـد هر کـه حّتی در تمـام عمر یـک بار 
حقیقـت سـجده را بـه جای آورد، و رسـتگار نباشـد هرکـه در چنین حالتی )سـجده( با پـروردگارش 
خلـوت کنـد، امـا چونان کسـی باشـد کـه خـود را می فریبـد و از خوشـی دنیـا و آسـایش آخرت که 
خداونـد بـرای سـجده کننـدگان آمـاده کـرده غافـل و بی خبر اسـت. کسـی کـه در سـجود، به خدا 
خـوب تقـّرب جسـت، هرگـز از او دور نشـد و هرکـه بـه سـاحت خـدا بی ادبـی کـرد و حرمـت او را 
نگـه نداشـت و در حـال سـجودش بـه جـز او دل بسـت، هرگـز به خـدا نزدیک نشـد. پـس، چونان 
کسـی سـجده کـن کـه در برابـر خدا خاکسـار و ذلیل اسـت و می داند کـه از خاکی آفریده شـده، که 
مردمـان آن را پایمـال می کننـد و تـو را از نطفـه ای بـر آورده، کـه همگان آن را نجـس می دانند و از 
نیسـتی، هسـت شـده اسـت. خداوند معنای سـجود را وسـیله تقّرب دل و درون و روح ]بنده[ به خود 
قـرار داده اسـت. پـس هرکـه به او نزدیک شـود، از غیر او دور گـردد. مگر نمی بینی کـه در ظاهر نیز 
حالـت سـجده جـز بـا کنار گذاشـتن همه چیز و چشـم پوشـیدن از هر آنچـه دیـدگان می بینند تحّقق 

نمی یابـد. خـدا باطـن کار را نیز چنین خواسـته اسـت.« )مجلسـی، 1403ق،ج 16ع ص 136، ج 85(
راه دیگـری را نیـز پیامبـر گرامـی اسـالمs درحدیثـی معرفـی فرمـود: فـردی به نام مجاشـع 
عـرض کـرد: ای رسـول خـدا! راه نزدیـک شـدن بـه حق چیسـت؟ حضـرت فرمـود: دور شـدن از 

نْفس.1)مجلسـی، 1403ق، ج 23، ص 72، ج 7(
از فرمایـش امیـر مؤمنـان حضـرت علی نیـز راه دیگری برای تقرب جسـتن بـه حضرت حق 
فهمیـده می شـود: »پرهیـزگاری، در زمـان حیاتت مایۀ عصمـت ونگهداری تو ]از گناه[ اسـت وبعد 

از مـرگ موجب قرب منزلت تو می شـود.«2)محمدی ری شـهری، 1379، ج 7، ص 1419(

فِس«  باُعُد ِمَن الّنَ ریُق إلی ُقرِب الَحّقِ ؟ قاَل: الّتَ ، فَكیَف الّطَ 1  - » فقاَل: یا َرسوَل اهّلل ِ
قوى ِعصَمٌة َلَك فی َحیاِتَك، و ُزلفی َلَك َبعَد َمماِتَك.« 2  -: »إّنَ الّتَ
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د( اصول حاکم بر نهاد مسجد؛ اصول تربیتی
هرجـا سـخن از اصـل و اصـول بـه میان می آیـد، معنای پایه و اسـاس بـه ذهن متبادر می شـود. 
امـا کاربردهـای وسـیعی کـه ایـن واژه در علـوم و فنـون مختلـف دارد، ایجـاب می کنـد کـه در هر 
مبحــ، منظـور دقیـق از »اصـل« روشـن شـود تـا تفاوت های ظریـف معنایـی، سـبب اختالط و 
اشـتباه نشـود. مثـاًل هنگامـی کـه در حیطـۀ علوم تجربـی از اصول فیزیـک یا اصول روان شناسـی 
سـخن می گوییـم، نظر بـه مجموعـه یافته هایی از ایـن علوم داریم کـه به منزلـۀ قانون مندی های 
شـناخته شـده در بـاب موجـودات مـورد مطالعـه، در نظـر گرفته شـده اند. در علـوم کاربـردی مانند 
علـوم تربیتـی نیـز متناسـب بـا ویژگـی ایـن علـوم، اصل، معنـای معینـی خواهـد داشـت. ویژگی 
بـارز علـوم کاربـردی در ایـن اسـت که ایـن علـوم، در پی ایجـاد تغییـرات مطلـوب در عرصه های 
مختلـف، وبدسـت آوردن قواعـد کلـی بـرای تعییـن و هدایـت تغییـرات مـورد نظـر هسـتند. پس 
معنـای »اصـل« در علـوم کاربـردی، قاعـدۀ عامـه ای خواهـد بـود کـه می تـوان آن را بـه منزلـۀ 
دسـتورالعملی کلـی در نظـر گرفـت و از آن بـه عنوان راهنمای عمل اسـتفاده کرد. امـا رابطۀ اصول 
و روش هـای تربیتـی؛ اصـول و روش هـا از یـک سـنخ هسـتند زیـرا هر دو دسـتورالعمل هسـتند با 
ایـن تفـاوت کـه اصـول، دسـتورالعمل های کلـی، و روش هـا، دسـتورالعمل های جزئی تر هسـتند. 
روش هـا بـر اصـول مبتنـی هسـتند بنابراین روش هـا را بر اسـاس همان اصولـی کـه در دامنۀ آنها 

قـرار گرفته انـد، بـه صـورت زیرمجموعۀ هـر اصـل، دسـته بندی می کنیم.)باقـری، ص 63-66(

1. اصل عبادت و معنویت
» مسـجد خانـۀ خداسـت«؛ ایـن مهم تریـن تعریفی اسـت کـه از مسـجد ارائه می شـود و ارتباط 
مسـتقیم آن را بـا عالـم ملکوت ثابـت می کند. قرآن کریم صریحًا مسـاجد را به خدا نسـبت می دهد 
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َحدا«)جـن / 18(همانا مساجد)سـجده گاه ها( از 
َ
ِ َفـا َتْدُعـوا َمـَع اهّلل ِ أ

ّنَ امَلسـاِجَد هّلِلَّ
َ
و از آِن اومی دانـد: »َو أ

آِن خداسـت، پـس هیـچ کـس را با خـدا مخوانید. پیامبر خـداs در روایتـی فرموده انـد: »در تورات 
نوشـته شـده اسـت کـه: خانه هـای مـن در روی زمیـن مسـجدهایند. پـس، خوشـا بنـده ای که در 
خانـه اش خـود را پاکیـزه کنـد و سـپس در خانـۀ من، بـه دیدارم بیایـد. بدانیـد! بر میزبان اسـت که 
میهمـان را گرامـی  دارد. هـان! آنـان را کـه در تاریکی هـای شـب به مسـاجد می روند، بشـارت بادا 

به نور درخشـان در روز رسـتاخیز.«1 )مجلسـی، 1403، ج 37، ص 373، ح 83(
پـس براسـاس فرمایـش رسـول اکـرمs مؤمنیـن بـا حضـور در مسـجد بـه مالقـات خـدای 
سـبحان می رونـد و میهمـان او می شـوند. اتفاقـی که در هیچ جایـگاه دیگری در زمیـن رخ نخواهد 
داد و مسـجد بـه واسـطۀ ایـن ویژگـی منحصـر بـه فرد، بـر هر مکانـی ممتاز اسـت. روایتـی از امام 

صـادق نیـز مؤیـد ایـن مطلب اسـت:
»بـر شـما بـاد رفتـن بـه مسـاجد ؛ زیـرا مسـاجد خانه هـای خـدا در روی زمیننـد. هر کـه پاک و 
پاکیـزه وارد آنهـا شـود خداونـد او را از گناهانـش پاک گردانـد و در زمرۀ زائران خـود قلمدادش کند. 
پـس، در مسـاجد نماز و دعا بسـیار بگزارید.« 2 )ابـن بابویـه، 1376، ص584، ح 440(بنابراین معنویت 

اصیـل اسـالمی و ارتبـاط بـا خـدای متعال، یک اصل اساسـی در نهاد مسـجد اسـت.

1-1. روش بهره گیری از فرصت حضور

اهـل مسـجد بایـد از همـۀ لحظـات حضـور در خانـۀ خـدا، بیشـترین اسـتفاده و بهـرۀ معنوی را 
ببرنـد. لـذا پیامبـر اکـرمs آنها را بـه انجام سـه کار ویژه در مسـجد دعوت می کند.» هر نشسـتنی 
در مسـجد لغـو و بیهوده اسـت، مگر نشسـتن سـه کـس: نماز گزاری کـه ]قرآن[ قرائت کند، کسـی 
که ذکر خدا بگوید و کسـی که به دنبال دانشـی باشـد.«3 )مجلسـی، 1403ق، ج 3، ص 86، ح 77(این 
نشـان از طالیـی بـودن همـۀ لحظات در مسـجدبودن اسـت. بر اسـاس کالم رسـول خـداs تنها 
کاری کـه ارتبـاط و اتصـال با خالـق را محکم کند، ارزش انجـام دادن در مسـجد دارد. کار علمی در 

کنـار قرائـت قـرآن و ذکر خـدا قرار داده شـده و اهمّیت بسـیار آن جـای تأمل دارد.

ـَر فی َبیِتِه ُثّمَ زاَرنی فی َبیتـی، أال إّن علی الَمُزوِر َکراَمَة الزائِر،  ـوراِة َمكتـوٌب أّن ُبُیوِتـی فـی األرِض الَمسـاِجُد، َفُطوبـى ِلَعبـٍد َتَطّهَ 1  - فـی الّتَ
وِر الّسـاِطِع َیوَم الِقیاَمِة.  َلماِت إلی الَمسـاِجِد بالّنُ

ُ
ـِر الَمّشـائیَن فی الّظ أال َبّشِ

کِثـُروا فیهـا  ـَرُه اهّلل ُ ِمـن ُذنوِبـِه و ُکِتـَب ِمـن ُزّواِرِه َفأ ـرا َطّهَ 2  - »عَلیُكـم ِبإتیـاِن الَمسـاِجِد؛ فإّنهـا ُبیـوُت اهّلل ِ فـی األرِض، و َمـن أتاهـا ُمَتَطّهِ
عـاِء«

ُ
ـالِة و الّد ِمـن الّصَ

، أو سائٌل عن ِعلٍم.  ، أو ِذْکُر اهّلل ِ  ُجلوٍس فی الَمسِجِد َلغٌو إاّل ثالَثًة: ِقراءُة ُمَصّلٍ
ُ

3  - ُکّل
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1-2. روش پرهیز از لغو

گـذران وقـت گران بهـا به سـخنان بیهـوده و بی ثمر، با فضای معنوی مسـجد بلکـه در مجموع، با 
سـبک زندگی اسـالمی در تضاد اسـت. اجتنـاب از کارهای بی فایـده و باطل، دسـتورالعمل دیگری بر 
پایـۀ اصـل عبادت و معنویت مسـجد اسـت. در این بـاره حدیثی از پیامبر گرامی اسـالمs نقل شـده 
کـه آن را در تفسـیر آبادکـردن مسـاجد آوردیـم امـا بـه جهـت آن که تناسـب زیـادی بـا این بحـ 
دارد، مجـدد ذکـر می کنیـم. »پیامبـر خـدا sـ  در پاسـخ بـه سـؤال ابـوذر از چگونگـی آبـاد کردن 
مسـاجدـ  فرمـود: ]بـه ایـن گونـه کـه [در آنهـا صداهـا بلند نشـود، به سـخنان و کارهای نادرسـت 
و بیهـوده پرداختـه نشـود، در آنهـا خریـد و فـروش صـورت نگیرد و تا زمانی که در مسـجد هسـتی 
از کارهـای لغـو و بیهـوده دسـت بکـش. اگر چنیـن نکنـی در روز قیامت نباید کسـی جـز خودت را 

مالمـت کنی.« )طبرسـی، 1370، ج 2، ص 374، ج 2661(

1-3. روش طهارت

خانـۀ خـدا بایـد همـواره طاهر و پاک باشـد به همین سـبب حفظ طهارت مسـجد از دسـتورات اکید 
احـکام اسـالمی اسـت. »اگـر مکلف ببیند که مسـجدی آلوده به نجاسـت شـده واجب اسـت آن را ازاله 
کند و این وظیفه مخصوص کف مسـجد نیسـت بلکه شـامل همه اجزاء آن از زمین، دیوارها و سـقفش 
و حتـی بنابراحتیـاط شـامل سـمت بیـرون دیوارهایش می شـود. وجوب تطهیـر آنچه گفته شـد کفائی 
اسـت و ایـن تکلیـف اختصـاص بـه کسـی که آنهـا را نجس کـرده نـدارد همچنان کـه ایـن تکلیف در 
صـورت امـکان تطهیـر فوری اسـت و اگـر انجام ایـن وظیفه نیازمنـد به دادن مـال باشـد دادن مال نیز 
واجـب اسـت و اگر تطهیر مسـجد مسـتلزم کنـدن آن و یا خـراب کردن مقداری از سـاختمان آن باشـد 
جائـز و بلکـه واجـب اسـت و اگـر مکلف نجاسـتی را مثاًل در مسـجد ببیند و وقت نمازهم رسـیده باشـد 
واجـب اسـت قبـل از نمـاز مسـجد را تطهیر کنـد البته این صورتی اسـت که وقت نماز وسـیع باشـد. در 

مسـاجد فرقـی بین آبـاد و خرابه و متروکه آنهـا نیسـت«.)امام خمینـی، 1366، ج 1، ص 213(
عـالوه بـر آن، مؤمنـان اهـل مسـجد نیـز بـرای حضـور در مسـجد بـه وضـو و طهـارت توصیه 
شـده اند. پیامبـر اکـرم s فرمـود: »همانـا خداونـد بـه سـه کـس وعـده داده، بـدون حسـاب وارد 
بهشـت شـوند، و هریـک هشـتاد هـزار نفر را شـفاعت کنند:1- مـؤذن2- امام جماعت 3- کسـی که 
وضـو بگیـرد، سـپس به مسـجد رفتـه و نماز را بـه جماعت به بخوانـد.«1 )نـوری، بی تـا، ج 1، ص 488(

 ُثّمَ 
ُ
ـأ

َ
مـاُم، َو َرُجـٌل َیَتَوّض ِ

ْ
ُن َو اال  واِحـٍد ِمْنُهـْم فـی َثمانیـَن َاْلفًا،َاْلُمـوّذِ

َ
ـَة َثالَثـَة ُنُفـوٍر ِبَغْیـِر ِحسـاٍب َو َیْشـَفَع ُکّل 1  - ِاّنَ اهّلَل َوَعـَد َاْن َیْدُخـَل اْلَجّنَ

لـی ِفـی اْلَجماَعٍة. َیْدُخـُل اْلَمْسـِجَد َفْیّصَ
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بهـا دادن بـه معنویـت و ایجـاد گرایش هـای الهـی و قدسـی در نوجوانـان و جوانـان، بهترین و 
مؤثرتریـن ابـزار تربیتـی اسـت کـه می تواند آنهـا را با جذبه هـای توحیـدی و لذت هـای معنوی، از 

جاذبه هـای پـوچ مـادی و لذت هـای زودگـذر منصـرف کند.
سـه روش ذکـر شـده در اصـل عبـادت و معنویـت، روش هایـی هسـتند کـه تنهـا در تربیـت 
مسـجدمحور می تـوان آنهـا را بدیـن شـکل یافـت. حتـی والدیـن در بهتریـن شـرایط تربیتـی یـا 
بهتریـن مربیـان، منهـای فضـای مسـجد قـادر بـه چنیـن تربیتـی نخواهنـد بود. مسـجد بـا ایجاد 
فرصـت ذکـر، قرائـت قـرآن و علـم آمـوزی و از همـه مهم تر تفکـر و بصیـرت افزایـی، عالی ترین 
فرصـت تربیتـی را در اختیـار جوانـان قـرار می دهـد. در تربیت مسـجدمحور باید در ایجـاد این فضا 
توسـط مربـی تـالش شـود تا نوجـوان این فرصـت را از دسـت ندهد. لـذت و جاذبۀ ایـن فراگیری، 
خـود بـه جذب بیشـتر این قشـر کمـک خواهد کرد. از سـوی دیگر، خویشـتن داری و پرهیـز از امور 
لغـو، یعنـی سـخن بیهـوده، رفتـار مغایر با قداسـت مسـجد، تمرینی اسـت بـرای اصـالح اخالق و 
رفتـار نوجوانـان کـه با تکرار و تداوم، برایشـان ملکه و شـاکلۀ شـخصیتی می شـود و باالخره، روش 
تربیتـی حفـظ طهـارت در مسـجد، نوجـوان را بـه طهارت ظاهـر و باطـن دعوت می کنـد. طهارتی 
کـه نوجـوان از حضـور در مسـجد کسـب می کند، ضمانتی اسـت برای داشـتن یـک زندگی مطهر 

و بـه دور از آلودگـی.

2. اصل اجتماع و جماعت 
برپایـی نمـاز جماعـت از ابتدای تأسـیس نهاد مسـجد به دسـت رسـول خـداs، یکـی از ارکان 
جدایـی ناپذیـر مسـجد بـوده اسـت. اگـر چـه نمـاز فـرادی و انجام عبـادت فـردی هم در مسـجد 
بی مانـع اسـت، امـا آن چه که اصالت داشـته و دارد، جماعت محوری اسـت. پیامبر خـداs فرمودند: 
»هـر کـه بـرای شـرکت در نمـاز جماعت بـه مسـجدی رود، بـرای هر قدمی کـه برمـی دارد هفتاد 
هـزار حسـنه منظـور شـود و بـه همـان انـدازه درجاتش بـاال رود و اگـر در آن حـال بمیـرد، خداوند 
هفتـاد هـزار فرشـته بگمـارد کـه در قبـرش به عیـادت او رونـد و انیس تنهایی او باشـند و تـا زمانی 

کـه برانگیخته شـود برایش آمـرزش طلبنـد.«1 )مجلسـی،1403ق، 76 / 336 / 1(
اصـل جماعـت، تنهـا در مـورد نمـاز جماعـت صـادق نیسـت بلکـه بـه معنایـی عام تـر، بـه 
ایـن حقیقـت اشـاره دارد کـه همـۀ شـئون اصلـی مسـجد و امـوری کـه در آن صـورت می گیرد، 

َرجـاِت ِمثـُل ذلـَك، و إن 
َ

1  - »َمـن َمشـی إلـی َمسـِجٍد َیطُلـُب فیـِه الَجماَعـَة کاَن َلـُه بـُكّلِ ُخطـَوٍة َسـبعوَن ألـَف َحَسـنٍة، و ُیرَفـُع َلـُه ِمـن الّد
َل اهّلل ُ بـِه َسـبعیَن ألـَف َمَلـٍك َیُعوُدوَنـُه فـی َقبـِرِه، و ُیؤِنُسـوَنُه فـی َوحَدِتـِه، و َیسـَتغِفُروَن َلـُه حّتـی ُیبَعـَث.«

َ
مـاَت و ُهـو علـی ذلـَك وّک
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در زمـرۀ کارهـای گروهـی و جمعـی اسـت. عـالوه بـر نمـاز جماعـت پنج گانـه، کارهایـی مانند 
آمـوزش معـارف اسـالمی و مسـائل دینـی، خطابـه و وعظ و روشـن گری، تالش برای رسـیدگی 
بـه معیشـت مؤمنـان نیازمنـد و جلسـات مشـورتی و تصمیم گیـری، با مشـارکت جمعـِی مؤمنان 
و اهالـی مسـجد انجـام می گیـرد. بـه طـور کلی مسـجد جایـگاه گردآمـدن و حلقـه زدن اعضای 

جامعۀ اسـالمی اسـت. 

2-1. کارکردهای اجتماع مؤمنین در مسجد
اجتمـاع مؤمنـان در مسـجد چنـد بُعـد یـا چنـد کارکـرد مهـم دارد کـه آنهـا را بـر اسـاس منابع 

اسـالمی البتـه بـه اختصـار بررسـی می کنیـم.

2-1-1. دیدار با برادران ایمانی
همان طـور کـه گفتـه شـد ِصـرف حضـور در مسـجد و نشسـتن در آن، نتایجـی چـون درجـات 
بهشـتی و حسـنات دارد، ِصـرف گردهم آیـی مؤمنیـن و مالقـات بـا یکدیگـر در مسـجد، اثـرات 
شـگرف و گران سـنگی دارد. امـام علـی: »دیـدار بـرادران، گر چه اندک باشـند، غنیمـت بزرگی 
اسـت.«1 )کلینـی، 2 / 179 / 16( رسـول خـداs یکـی از ثمـرات رفت و آمـد به مسـجد را، پیداکردن 
بـرادران ایمانـی می داننـد کـه در راه خـدا دوسـتی می کنند. »شـخص مسـجد رو، دسـت کم یکی 
از ایـن سـه چیـز نصیبـش می شـود: یـا دعایـی کـه بـه درگاه خـدا می کنـد و خداونـد بـا آن او را به 
بهشـت می بـرد، یـا دعایـی کـه به سـبب آن خداوند بـالی دنیـا را از او برمی گرداند و یا بـرادری که 

بـه خاطـر خداونـد عـّز و جّل به دسـت مـی آورد.«2 )طوسـی، 47 / 57(
دیدار با برادران ایمانی ثمرات ارزش مند وبی بدیلی دارد که تعدادی از آنها را برمی شمریم.

2-1-1-1. شادی و آبادانی دل ها
 ایـن تجمـع مؤمنانـه در فضایـی کـه معنویـت، اسـاس آن اسـت و هـدف، یـک امـر متعالـی و 
 s بی زنـگار اسـت، کمتریـن فایـده اش، آرامـش روحـیـ  روانـی بـرای فـرد اسـت. پیامبـر خـدا
فرمودنـد: »مؤمـن بـا مؤمـن آرام می گیـرد، چنـان کـه جگِر تشـنه بـا آِب سـرد.«3 )راونـدی، 100 / 
58(احسـاس باهـم بـودن، بـا جمعـی هم هدف و همسـو، هماهنــ و همراه شـدن، دیـدار چهره به 

وا.« 
ُ
1  - »ِلقاُء اإلخواِن َمغَنٌم َجِسیٌم و إن َقّل

ـَة، و إّمـا ُدعـاٍء َیدُعـو بـِه ِلَیصـِرَف اهّلل ُ بـِه   ِمـن إحـَدى ثـالٍث: إّمـا ُدعـاٍء َیدُعـو بـِه ُیدِخُلـُه اهّلل ُ بـِه الَجّنَ
َ

2  - ال َیرِجـُع صاِحـُب الَمسـِجِد ِبأَقـّل
َعنـُه َبـالَء الدنیـا، و إّمـا أٍخ َیسـَتِفیُدُه فـی اهّلل ِ عـّز و جـّل.

مآِن إَلی الماِء الباِرِد.
َ

3  - إّن المؤمَن َلَیْسُكُن إَلی المؤمِن کما َیْسُكُن قلُب الّظ
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چهـره بـا کسـانی کـه در فرهنـ اسـالم، باهـم برادرند1،) حجـرات / 10(  فـرد را زنده دل و با نشـاط 
می کنـد. در بیـان رسـول اکـرمs، دیـدار بـرادران ایمانـی یکـی از سـه چیـزی اسـت کـه سـبب 
شـادی مؤمـن می شـود: پیامبـر خـدا sـ  بـه علـی ـ  فرمـود: »ای علی! مؤمن از سـه چیز شـاد 
می شـود: دیـدار بـرادران، افطـار کـردن روزه، و عبادت آخـر شـب.«2 )مجلسـی، 74 / 353 / 22(و در 
روایتـی از امـام علی  آمده اسـت: »دیـداِر نیکان، مایه آبادانی دل اسـت.«3 )مجلسـی، 77 / 208/ 1( از 
ویژگی های جوانی، نشـاط و شـادابی و مطالبۀ شـادی اسـت. جماعت محوری در مسـاجد و اجتماع 
گروه هـای سـنی مختلـف در فضایـی مطبوع و معنوی، پاسـخ مناسـبی اسـت به این نیـاز نوجوانان 
و جوانـان. یافتـن همسـاالن مؤمـن و ارتباطـی سـالم با آنان در مسـجد، یکـی از مهم تریـن و البته 
آسـیب پذیرترین نیازهـای دوران نوجوانـی را بـه خوبـی برطـرف می کنـد. نقـش مسـجد و به ویژه 
امـام جماعـت و بـزرگان، در ایـن خصوص جـدی و حیاتی اسـت. باید عوامل ایجاد نشـاط معنوی و 
ظاهـری ایـن قشـر را، در مسـجد فراهم کرده و موانع آن را رفع سـازند و تحمـل وظرفیت مجموعۀ 

مسـجد را بـرای حضـور نوجوانان بـاال ببرند.

ویش محبت 2-1-1-2. ر

محبـت در مناسـبات افـراد جامعـۀ اسـالمی حـرف اول را می زنـد. کاربـرد واژۀ بـرادری بـرای 
بیـان ایـن روابـط، نشـان دهنـدۀ جایگاه ویـژۀ محبت اسـت. یکـی از کارهایی که محبـت و مودت 
را افـزون می کنـد، دیـدار و مالقـات بـا یکدیگـر اسـت. پیامبر خـدا s فرمودنـد: دیـد و بازدید بذر 

محّبـت را می رویانـد.4 )مجلسـی، 74 / 355 / 36(
 b2-1-1-3. زنده نگه داشتن احادیث  اهل بیت

دیـدار و زیـارت مؤمنـان، کـه یکی از ثمرات حضور جماعت مسـلمین در مسـجد اسـت، موجب 
 می شـود. امام صـادق  bاحیـای یـاد و نـام و فرهنــ متعالـی اهـل بیـت عصمـت و طهـارت

فرمودنـد: دیـد و بازدیـد کنیـد که دیـدار شـما از یکدیگر موجب زنده شـدن دل های شـما و یاد کرد 
احادیــ مـا می شـود و احادیــ ما شـما را بـه هم مهربـان می کند. اگر بـه آنها عمل کنیـد، کمال و 
نجـات می یابیـد و اگـر رهایشـان کنیـد، گمـراه و هالک می شـوید . پس بـه احادیـ مـا عمل کنید 

1  - »انما المؤمنون اخوة« . 
یِل.« 

َ
ُد ِمن آِخِر الّل َهّجُ یاِم، و الّتَ ، ثالُث َفرحاٍت ِللُمؤِمِن: ِلَقی اإلخواِن، و اإلفطاُر ِمن الّصِ 2  - »یا َعِلّیُ

3  -: »ِلقاُء أهِل الَخیِر الَقلِب.«
َة.«

َ
یاَرُة ُتنِبُت الَمَوّد 4  - »الّزِ
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کـه در ایـن صـورت من ضامـن نجات شـما هسـتم.1  )کلینـی، 2 / 186 / 2(در ایـن فرمایش حضرت 
صـادق بـه دیـدار و دیـد و بازدیـد، امـر می کننـد- تَـزاَوُروا- ایـن صیغـۀ امـر، خـود حکایـت از 
اهمّیـت مسـئله دارد. سـپس دو نتیجـه را بـر ایـن دیدار مترتـب می دانند: زنده شـدن دل هـا و ذکر 
احادیــ اهـل بیـتb . ذکـر احادیـ نیـز نتیجـه ای در بـردارد و آن مهربان شـدن مؤمنان نسـبت 
بـه یکدیگـر اسـت. و سـرانجام، مقصـد نهایـی یعنـی سـعادت و نجـات، با عمل بـه احادیــ ائمۀ 

معصومیـنb  بـه دسـت می آیـد.
نکتـۀ قابـل تأمل این اسـت که این مسـیر اشـاره شـده در روایـت، با دیـدار بـرادران ایمانی آغاز 
می شـود و ایـن مسـئله، ارتبـاط تنگاتنگـی نیـز با اصـل عبـادت و معنویت نهـاد مسـجد دارد. زیرا 
نجـات و رسـتگاری انسـان کـه در گـرو اتصـال به معبـود یگانه اسـت، از هیـچ راهی غیر از مسـیر 
اولیـای معصـوم خدا امکان پذیر نیسـت. »مـن اراد اهّلل بـدأ بكم و مـن وّحـده قبل عنكـم و من قصـده توّجه 
بكـم«2 هرکـه خـدا را اراده کنـد، از شـما شـروع کنـد و هر کس خدا را بـه یگانگی شـناخت، از تعلیم 

شـما پذیرفـت و هرکـس خـدا را طلب کـرد، از راه توجـه به شـما طلب کرد.

2-1-2. هم افزایی فکر و اندیشه
 یکی دیگر از ثمرات اجتماع و گردآمدن مؤمنان در مسـجد، هم افزایی اندیشـه ها و عقل هاسـت. 
ُشـور و مشـورتی کـه قـرآن بـر آن تأکیـد می کنـد،3 در مسـجد می تواند به شـکلی ایـده آل صورت 
بگیـرد. زیـرا مؤمنانـی کـه در مسـجد حاضـر می شـوند، از هر قشـر و لباس و شـخصیتی هسـتند و 
تخّصص هـای گوناگونـی دارنـد. از عالـم دیـن و آگاه به منابع دینـی تا متخّصصین فنی و پزشـکی، 
و افـرادی بـا مهارت هـای مختلـف زندگـی. اشـخاص مسـن و دنیا دیـده، تـا جوانان پرانـرژی و به 
اصطـالح امـروزی. از سـوی دیگـر، جماعتی کـه در این خانـۀ خدا گردآمده اند، نسـبت بـه برادران 
ایمانـی خـود دلسـوزند و غالبـًا منافـع دیگـران را بر خـود ترجیح می دهنـد. امیرالمؤمنیـن به کمیل 
فرمـود: ای کمیـل! مؤمنـان بـا هـم برادرند و برای بـرادر چیزی مقّدم تر از برادر نیسـت.4 )مجلسـی، 
77 / 269 / 1(پس جمع مشـورتی با مؤمنان مسـجدی، می تواند بسـیار غنی و راه گشـا باشـد. ضمن 

ـُف بعَضُكـم َعلـی بعـٍض، فـإن أَخذُتـم بهـا َرَشـدُتم و  1  - َتـزاَوُروا فـإّن فـی ِزیاَرِتُكـم إْحیـاًء ِلُقلوِبُكـم، و ِذکـرا ألحاِدیِثنـا، و أحاِدیُثنـا ُتَعّطِ
َنَجوُتـم، و إن َتَرکُتُموهـا َضَللُتـم و َهَلكُتـم، َفُخـُذوا بهـا و أنـا ِبَنجاِتُكـم َزِعیـٌم.

2  - زیارت جامعه ی کبیره.
3  - »و شـاورهم فـی األمـر.« و در کارهـا بـا آنـان مشـورت کـن. )آل عمـران، 159(/ »و أمرهـم شـوری بینهـم« و کارهایشـان بـه صـورت 

مشـورت در میان آنهاسـت. )شـوری، 38(.
4  - »یا ُکَمیُل، المؤمنوَن إْخَوٌة، و ال شیَء آَثَر عنَد ُکّلِ أٍخ ِمن أخیِه.«
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این کـه در روایتـی از حضـرت جواداألئمـه بـاروری و شـکوفایی عقـل، بـه عنوان یکـی از نتایج 
دیـدار بـا بـرادران ایمانـی برشـمرده می شـود: »مالقـات با بـرادران، موجـب رفع دلتنگی و سـبب 

بـاروری عقل می شـود، هر چنـد اندک و کوتـاه باشـد.«1)کلینی، ج 2، ص 353(
 ایـن ظرفیـت مغتنـِم مسـجد، می توانـد نمـود و جلـوۀ بسـیار مثبتـی در نهـاد خانـواده داشـته 
باشـد. رفـع نیازهـای مشـاوره ای برای حـل اختالفات، در مسـجد به خوبـی می تواند محقق شـود. 
طبیعـی اسـت امـام جماعت به تنهایی قـادر به پاسـخگویی نخواهد بود و ضروری اسـت واحدهای 
مشـاوره ای منظـم و کارآمـدی در موضوعـات مبتـال بـه مـردم، مثـل مشـاورۀ تربیتـی، مشـاورۀ 

تحصیلـی، مشـاورۀ ازدواج و حتـی مشـاوره های اقتصـادی تشـکیل شـود. 
ظرفیـت مهـم دیگـری کـه نهـاد مسـجد بـرای اجرایـی نمـودن روش هم افزایی فکـری دارد، 
اندیشـۀ پویا و نوآورانۀ نوجوانان و جوانان اسـت. مسـجد بسـتر امنی اسـت برای بروز اسـتعدادهای 
فکـری نوجـوان کـه از سـوی دیگـر، خـود، بهره هـای فراوانـی هـم می بـرد. کمـک بـه بـروز ایـن 
اسـتعداد، بـه تکامـل شـخصیتی نوجوان نیز کمک شـایانی می کنـد و روح امید را برای سـاختن آیندۀ 
روشـن در آنهـا می دمـد. یکـی از راه هـای تحقـق این امر، تأسـیس اتاق فکر جوان در مسـاجد اسـت 

تـا بـا حمایـت و هدایت جمعـی از فرهیختـگان مسـجدی، از این ظرفیت طالیی اسـتفاده شـود.

2-1-3. تعاون در بّر و تقوا
عـالوه بـر هم افزایـی فکری و مشـورت، همکاری و مسـاعدت عملـی مؤمنین در امور خیـر از آثار 
و بـرکات حضور در مسـجد و شـرکت در نماز جماعت اسـت. »تعـاون« که در لفظ خـود )باب مفاعله( 
مفهـوم همکاری دوجانبه را مسـتتر دارد، بی شـک محتـاج حضور جماعت اسـت و در محیط انفرادی 

محقـق نمی شـود. تعـاون واژه ای قرآنی اسـت. قرآن تعـاون را در دو جهـت تعریف می کند:
 اول تعـاون در بـّر و تقـوا. کـه بـه آن امـر و سـفارش می کنـد: »و تعاونوا علـی البـّر و التقوی« و 

)همـواره( در راه نیکـی و پرهیـزکاری با هـم تعـاون کنید.)مائده/2(
مث و العـدوان« و )هرگز(  دوم تعـاون در گنـاه و تعـّدی کـه از آن نهـی می کنـد: »و ال تعاونـوا عـی اإل

در راه گنـاه و تعـّدی همـکاری ننمایید.)مائده / 2(
اهالـی مسـجد می تواننـد در رعایـت تقـوا و حفظ حـدود الهی، یاری گـر همدیگر باشـند. در کنار 
انسـانهای باتقـوا نشسـتن و معاشـرت بـا آنـان ، آگاه یـا ناخـودآگاه، فـرد را بـه حفظ حریـم و حدود 

تشـویق می کنـد. 

».
ً

ْخَواِن ُنْشَرٌة َو َتْلِقیُح اْلَعْقِل َو ِإْن َکاَن َنْزرًا َقِلیال ِ
ْ

َقاُة اإل
َ

1  - »ُمال
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امـام رضـا در روایتـی فلسـفۀ نمـاز جماعـت و سـپس آثـار آن را برمی شـمرند کـه از جملـۀ 
آنهـا، تعـاون مؤمنـان در امـور خیـر و پیشـگیری از معاصـی اسـت: »نمـاز جماعـت از آن رو وضـع 
شـده اسـت تـا اخـالص و توحید و اسـالم و عبـادت خداوند آشـکار و هویدا باشـند و شـهرت یابند؛ 
زیـرا اظهـار ایـن امـور، حّجتـی اسـت برای خـدای یگانـه بر مردمان شـرق و غـرب عالـم؛ و نیز، تا 
منافـق و سـبک شـمارنده ]نمـاز و دیـن[ آنچه را اقرار کـرده و پذیرفته اسـت به جای آوَرد و اسـالم 
]خـود[ را هویـدا سـازد و بـر آن مواظبـت نماید، و نیـز تا شـهادت دادن های مردم به مسـلمان بودن 
یکدیگـر، روا و ممکـن باشـد. عـالوه بـر این هـا، نمـاِز جماعت موجب کمـک کردن بـه یکدیگر در 
راه نیکـی و تقوا و باز داشـتن از بسـیاری از معاصـی خداوند عّز و جّل اسـت.«1)حر عاملی،5 / 372 / 9(

نهـاد مسـجد کـه یکـی از پایگاه های اجتماعِی مسـلمین اسـت، یک فرصت و ظرفیت مغتنم اسـت 
بـرای مشـارکت اعضـای جامعـۀ اسـالمی در حل مشـکالت اجتماعـی و نیـز در دخالت بجا و مشـروع 
در امـور سیاسـی- حکومتـی. از نظـر امـام خمینـی »ایـن مسـجدالحرام و مسـاجد دیگـر در زمان 
ـ هـا و سیاسـت ها و مرکـز امـور اجتماعـی و سیاسـی بـوده؛ این طـور نبوده  رسـول اکـرمs مرکـز جن
اسـت در مسـجد پیامبر، همان مسـائل عبادی نماز و روزه باشـد، مسـائل سیاسـی اش بیش تر بوده. اسالم 
می خواهـد که مردم آگاهانه برای مصالح مسـلمین در آن جا فعالیت کننـد.« )امام خمینـی، 137، ج 18، 67(

تعـاون در بـّر و تقـوا، یکـی از بهترین شـرایط تربیتی را فراهـم می کند تا انرژی فـراوان نوجوانی 
در خدمـت اهـداف عالی انسـانی و اسـالمی قرار گیرد. شـور و حـرارت نوجوان، بـه دنبال عرصه ای 
بـرای ظهـور اسـت و همیـن ویژگی، دسـت فرصت طلبـان را به نعمـت بی نظیر جوانـی دراز می کند. 
مسـجد بـا سـاماندهی کارهـای جمعـِی مفید و ضـروری در حیطه هـای اجتماعی و سیاسـی، با لحاظ 

توانایی هـای سـنین مختلف حتی کـودکان نقـش بی بدیلی در این خصـوص دارد.
 بیشـتر آثـاری کـه حاصل از اجتماع مسـلمین در مسـجد اسـت، در صدر اسـالم یعنـی در اولین 
مسـاجد هـم مصادیـق تامـی داشـته اسـت. بیشـتر امـور اجتماعـی مـردم در مسـجد رتـق و فتق 
می شـده اسـت. آمـوزش مسـائل دیـن و تبییـن آیـات وحـی، مسـائل مدیریـت جامعـۀ اسـالمی 
توسـط پیامبـر اکـرمs در مسـجد به انجام می رسـیده اسـت کـه پرداختـن تفصیلی به آنهـا، خارج 

از موضوع نوشـتار ماسـت.

وحیـُد و اإلسـالُم و الِعباَدُة هّلل ِ إاّل ظاِهرا َمكشـوفا َمشـهورا؛ ألّنَ فی إظهاِرِه ُحّجًة علی  1  - »إّنمـا ُجِعَلـِت الَجماَعـُة ِلَئـاّل یكـوَن اإلخـالُص و الّتَ
یـا ِلمـا أَقـّرَ بـِه ُیظِهـُر اإلسـالَم و الُمراَقَبـَة، و ِلَیُكـوَن َشـهاداُت النـاِس   ُمَؤّدِ

ُ
َوحـَدُه، و ِلَیكـوَن الُمناِفـُق و الُمسـَتِخّف ـرِق و الَغـرِب هّلل ِ

َ
أهـِل الّش

 ».
َ

جـِر عـن کثیـٍر ِمـن َمعاِصی اهّلل ِ َعـّزَ و جّل قـوى، و الّزَ باإلسـالِم بعِضِهـم ِلَبعـٍض جائـَزًة ُممِكَنـًة، َمـع مـا فیـِه ِمـَن الُمسـاَعَدِة علـی الِبـّرِ و الّتَ
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2-2. روش های مبتنی بر اصل اجتماع و جماعت

دسـتورالعمل هایی کـه مربـوط به حضـور در جمـع مؤمنان در مسـجد، چه هنگام نمـاز جماعت 
چه در سـایر اوقات وارد شـده اسـت، همه در شـمار روش های تربیتی اسـالمی هسـتند. تعدادی از 

روش هـای خـاص مسـجد در بعـد جماعت بدین تربیت اسـت:

وش رعایت حال ضعیفان  2-2-1. ر
امـام علـی در نامـه خـود بـه اشـتر نوشـت: »و چـون بـرای مردم بـه امامـت نماز ایسـتادی، 
نـه چنـدان بـا طـول و تفصیـل برگـزار کـن کـه مـردم از نمـاز جماعـت خسـته و گریزان شـوند و 
نـه ]بـا فـرو گـذاردن واجبـات و آدابـش[ آن را ضایـع گـردان؛ زیـرا در میـان کسـانی که با تـو نماز 
می خواننـد، افـراد بیمـار و گرفتـار نیـز هسـتند. هنگامـی که رسـول خداs مـرا به یمن فرسـتاد از 
ایشـان پرسـیدم کـه چگونـه با آنهـا نماز بگـزارم؟ فرمـود: هم چـون ناتوان تریـن آنان نمـاز بگزار، 

و بـا مؤمنـان مهربـان بـاش.«1) نهج البالغـه، نامه 53(
ایـن روش در جـذب کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد و حفظ ارتباط آنان با مسـجد، بسـیار مؤثر 
اسـت. اگرچـه نوجـوان بـا انـرژی سرشـارش، قاعدتـًا در زمـرۀ ضعیفـان محسـوب نمی شـود امـا 
روحیـۀ خـاص او در این سـنین، سـبب می شـود کـه برگـزاری نماز به صورتـی مختصـر و کوتاه، او 

را در مسـجد پایدارتـر نگه دارد.
وش نظم و ترتیب در صفوف جماعت 2-2-2. ر

یکـی از جلوه هـای وحدت مسـلمانان که برای هر ناظر و شـاهدی جذبۀ خاص و دوست داشـتنی 
دارد، صفـوف منظـم و فشـرده مسـلمانان در نمازهـای جماعـت اسـت، ایـن جلوه حتی بـرای غیر 
مسـلمانان هـم جذبـه خاصـی دارد، و یکـی از عوامـل جلـب دیگـران بـه اسـالم همیـن شـکوه 

عظمـت، ترتیـب و ترکیب مسـلمانان اسـت. 
بـا کمـال تأسـف باید گفـت که این موضوع مهـم آن چنان که باید در مسـاجد ما رعایت نمی شـود 
و مـردم بـه نظـم و ترتیـب عـادت نکرده انـد؛ در صورتـی کـه پیامبـر اکـرمs شـخصاً پیـش از نماز 
صف هـا را منظـم می کردنـد و توصیه هـا و دسـتورالعمل های فراوان بـرای رعایت ایـن موضوع مهم 
صـادر می فرمودنـد. )ابوالقاسـمی، 1378( ابـن مسـعود می گوید: پیامبر اکرمs با دسـتان مبارکشـان، 

ـُة و َلُه الحاَجُة، و قد َسـألُت رسـوَل اهّلل ِ صلی 
َ
عـا؛ فـإّن فـی النـاِس َمـن بـِه الِعّل ـرا و ال ُمَضّیِ 1  - و إذا ُقمـَت فـی صالِتـَك للنـاِس فـال َتُكوَنـّنَ ُمَنّفِ

ـی ِبِهـم ؟ فقاَل: َصـّلِ بهم َکصـالِة أضَعِفِهم و ُکـن ِبالُمؤِمِنیَن َرحیما. َهنـی إلـی الَیَمـِن: کیـَف ُاَصّلِ اهّلل علیـه و آلـه حیـَن َوّجَ
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شـانه های مـا را در نمـاز منظـم می کردنـد و می فرمودنـد: »مرتـب بایسـتید، پراکنـده نباشـید، چون 
در میـان قلب هـا و دل هـای شـما پراکندگـی ایجـاد می شـود.«1 )نـوری، 12 / 507 / 6(در جـای دیگـر 
می فرماینـد: »صف هـای خـود را منظـم کنیـد و شـانه های خـود را در کنـار هم قـرار دهید، تـا اینکه 

شـیطان بین شـما رخنه نکنـد.«2   )نـوری، 12 / 507 / 6(
از امـام علـی روایـت شـده اسـت که فرموده انـد: »خألهـای میان صف هـا را پر کنیـد. این کار 
بایـد از صـف اول شـروع شـود و صف هـا به ترتیب تکمیل شـوند، که ایـن گونه ایسـتادن در نماز، نزد 
پیامبـر گرامیتـان محبوبتـر اسـت. صف هـا را تکمیل کنیـد، بدانید که خداوند و فرشـتگان بر کسـانی 

کـه صف هـای نمـاز جماعـت را تکمیل و منظم می کننـد درود می فرسـتند. «3 )نـوری، 6 / 505 / 6(
در چنـد حدیــ وحـدت صفـوف بـا وحدت قلـوب هم سـنـ و همراه دانسـته شـده اسـت. )حر 
عاملـی، بـاب 70، ح 7 و 9 و 10( این مسـئله حکایت از رازهای پنهان و فلسـفه نمـاز جماعت دارد چون 

وحـدت قلـوب بزرگ تریـن نیـاز انسان هاسـت. یکـی از عواملـی که می توانـد وحدت آفرین باشـد، 
عمـل بـه احـکام و دسـتورالعمل های اسـالم و توصیه هـای مکـرر مبنـی بـر حضـور در جماعـت 

مسـلمانان و اقامـه نمـاز جماعت به شـکل صحیح و درسـت آن اسـت. )ابوالقاسـمی، 1378(
حالـت صف هـای منظـم و متراکـم، عـالوه بـر زیبایـی و شـکوهی کـه دارد، روحیـۀ اقتـدار و 
هماهنگـی را در نمازگـزاران بـه ویـژه نوجوانـان تقویـت می کند. ضمـن این که ایـن روش تربیتی 

در مسـجد، کـودک و نوجـوان را بـرای نظـم در امـور فـردی نیـز ترغیـب می نماید. 

وش رعایت آداب معاشرت 2-2-3. ر
حضـور در هـر جمعـی، رعایـت یک سـری از آداب اجتماعـی را اقتضـا می کنـد. اسـالم بسـتۀ 
کاملـی از آداب معاشـرت و ظرایـف ارتباطـات انسـانی را ارائـه می کنـد. نکات دقیقی کـه در اخالق 
اجتماعـی رسـول خـداs و اهـل بیت عصمتb  بدان اشـاره شـده، هـر یک حکمت های آشـکار 
و نهفتـۀ بسـیار دارنـد و در تربیـت انسـان متعالی مؤثرند. آراسـتگی ظاهری و خوشـبو بـودن، یکی 
 sاز آدابـی اسـت کـه بـرای حضـور در مسـجد، به طور ویـژه به آن تأکید شـده اسـت. پیامبـر خدا
فرمـود: »هـر کـه ایـن سـبزی بدبو )سـیر( را بخورد به مسـجد مـا نزدیک نشـود، اّما اگر کسـی آن 

را بخـورد ولـی به مسـجد نیاید اشـکالی نـدارد.« )مجلسـی، 84 / 9 / 83(

1  - »استووا، و ال تختلفوا، فتختلف قلوبكم .«
کبكم، لئال یستحوذ علیكم  الشیطان.«  2  - »سووا صفوفكم، و حاذوابین منا

ج الصفـوف، مـن اسـتطاع ان یتـم الصـف االول و الـذى یلیـه، فلیفعـل، فـان ذالكـم احـب الـی نبیكـم، واتمـوا الصفـوف،  3  - »سـدوا فـر
فـان اهّلل و مالئكتـه یصلـون علـی الذیـن یتمـون الصفـوف . «
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ایـن روش تربیتـی، روش هـا و دسـتورالعمل های جزئی تـر فراوانـی دارد کـه همـه ذیـل آداب 
معاشـرت بـا مـردم چـه آداب کالمی چـه آداب ظاهری و رفتـاری قـرار می گیرند. تبلیـغ این نکات 
رفتـاری، بـه خصـوص تبلیـغ غیـر زبانـی و عملـی، آثـار تربیتی عمیـق و مانـدگاری بر کـودکان و 
نوجوانـان دارد. رعایـت ایـن نکات به ظاهر سـاده، شـخصیتی محبوب و جذاب از انسـان می سـازد 

کـه در جـذب و تأثیرگـذاری مثبـت بر نوجوانان بسـیار نقـش دارد. 

3. اصل امام محوری

گفتـه شـد که یکـی از مصادیـق کارهـای جمعی در مسـجد و شـاید محوری تریـن و مهم ترین 
آنهـا، نمـاز جماعـت اسـت. دو رکن اساسـی نماز جماعـت، امام اسـت و مأموم. تبعّیت کامـل از امام 
در همـۀ افعـال نمـاز، بـر مأموم واجب اسـت. اقتـدا کردن به امامی که حائز شـرایط اسـت، درسـی 
اسـت کـه مأمـوم از نمـاز جماعت، بـرای زندگی خـود برمی گیرد. عالوه بـر نماز، معمـواًل مدیریت 
سـایر امـور مسـجد، زیـر نظر همـان امام اسـت و اهالی مسـجد، بـاز در کارهـا تابع کسـی خواهند 

بـود کـه معیارهای اسـالمی را بـرای امامت جماعت داراسـت. 
تبعّیـت از امـام جماعـت، تمریـن والیت مداری اسـت. والیت که بـه فرمودۀ اهل بیـت عصمتb  از 
پایه هـای اصلـِی بنای اسـالم اسـت و اطاعت از آن بر مسـلمین واجب، در نهاد مسـجد در سـطحی 

پایین تـر و در نمونـه ای کوچک تـر به ظهور می رسـد. 
نکتـۀ دیگـر آن اسـت کـه از توصیه هایـی که به طـور دقیق در اسـالم به امام جماعت می شـود، 
نقـِش محـوری و مهـم امامت جماعت روشـن می گـردد. حضـرت امیرالمؤمنین در سـفارش به 
محّمـد بـن ابـی بکـر هنگام گمـاردن او بـه فرمانـداری مصرنوشـت: »به نمـازت بنگر کـه چگونه 
اسـت ؛ زیـرا تـو امام ]جماعت[ مردم خود هسـتی. ]سـزاوار اسـت[ که نمـاز را کامل بـه جای آوری 
و سـبک و ناقـص برگـزارش نکنـی؛ زیـرا هـر پیش نمـازی که بـرای مردمی نمـاز گـزاَرد و در نماز 
آنهـا کـم و کاسـتی باشـد، گناهـش بـه گـردن اوسـت و از نمـاز آنها چیـزی کم نمی شـود. نمـاز را 
کامـل بـه جـای آر و بـر آن مراقبـت نمـا، تا تـو نیز هماننـد پاداش همـه آنها را داشـته باشـی و این 

]پـاداش تو[ چیـزی از ثواب آنهـا نمی کاهد.1)طوسـی، 29 / 31(

هـا و ال  1  - فـی وصّیِتـِه ِلمحّمـِد بـِن أبـى بكـٍر حیـَن َواّلُه ِمصـَرـ : َو انُظـْر إلـی صالِتـَك کیـَف ِهـی فإّنـَك إمـاٌم ِلَقوِمـَك )َینَبِغـی لـَك( أن ُتِتّمَ
ْظ فیها 

َ
ْمهـا و َتَحّف ـی ِبَقـوٍم َیكـوُن فـی صالِتِهـم ُنقصـاٌن إاّل کاَن عَلیـِه، ال َینُقـُص ِمن صالِتِهم َشـیٌء، و َتّمِ َفهـا، َفَلیـَس ِمـن إمـاٍم ُیَصّلِ ُتَخّفِ

َیُكـن لـَك ِمثـَل ُاُجوِرِهـم و ال َینُقـُص ذلـَك ِمـن أجِرِهـم َشـیئا.
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ت در انتخاب امام اصلح 
ّ

3-1. روش دق
شایسـتگی های امـام جماعـت تأثیـر فـوق العـاده ای بـر مأمومیـن دارد. تأکید اسـالم همیشـه 
بـر انتخـاب اصلـح اسـت و تا وقتـی با معیارهای دقیق اسـالمی، و نه براسـاس سـالیق شـخصی، 
گزینـۀ بهتـری بـرای انتخـاب وجـود دارد، دیـن اجـازۀ انتخاب سـطح پایین تـر را نمی دهـد. لذا در 
خصـوص انتخـاب امـام جماعت که نمونه و جلوه ای از امامت مسـلمین اسـت، هشـدارهای اکیدی 

در بیانـات ائمـۀ معصـومb وجـود دارد.
 امـام صـادق از پـدران بزگـوارش نقـل می کنـد کـه پیامبـرs فرمودنـد: » امامـان قافلـه 
سـاالران، راهنمایـان شـما به سـوی خداونـد هسـتند بنابراین دّقت کنیـد که چه کسـی می خواهد 

راهبـری شـما را در دیـن و نمازتـان عهـده دار باشـد.«1 )حر عاملـی، ج 5، بـاب 26، ح 4(
پیامبـر اکـرمs فرمـود:» اگر دوسـت دارید نماز شـما خوب و بی آالیش باشـد بکوشـید بهترین 

فـرد را به امامـت برگزینید.«2)حر عاملـی، ج 5، باب 11، ح 7(
 امـام صـادق در پاسـخ بـه ایـن سـؤال که چه کسـی بـرای امامت جماعت شایسـته تر اسـت 
از قـول رسـول خـداs فرمـود: »پیش نمـازی مردم را کسـی بـه عهده گیرد کـه قاری تر )قـرآن خوان 
تـر یـا قرائتـش بهتر( باشـد؛ اگر در قرائت یکسـان بودند آن که در هجرت مقدمتر اسـت، پیش نماز شـود 
و اگـر در هجـرت نیـز یکسـان بودند آنکه سـّنش بیشـتر اسـت به عهـده گیرد ؛ اگـر هم سـن بودند. آن 
کـه بـه سـّنت داناتـر و در دیـن فقیه تـر اسـت، امامت کنـد. هیچ یک از شـما در خانۀ کسـی بـر صاحب 

خانـه مقّدم ]در پیشـنمازی[ نشـود و نه بـر صاحب نفوذی در قلمـرو نفوذش.«3)کلینـی، 3 / 376 / ح 1(
فـردی از امـام دهـم سـؤال کـرد: آیـا می توانـم بـه کسـی اقتدا کنـم که نسـبت به او شـناخت 
ندارم؟ امام، پاسـخ دادند. »نماز نخوان، مگر پشـت سـر کسـی که به دین او اعتماد داشـته باشـی.«4 

)حر عاملی، ج 5، باب 12، ح 1(

3-2. روش شناخت و رعایت حق امام 
امـام سـجاد فرمودنـد: »حـق پیش نمـاز ایـن اسـت کـه بدانـی چـه مسـئولیت های بزرگـی 

1  - »ائمتكم وافدکم الی اهّلل فانظر وا من توفدون فی دینكم و صالتكم. «
2  - »ان سرکم ان تزکوا صالتكم فقدموا خیارکم. «

ُم الَقـوَم أقَرؤُهـم ِللقـرآِن، فـإن کاُنـوا فـی الِقـراَءِة َسـواًء 
َ

ـ : إّنَ رسـوَل اهّلل ِ صلـی اهّلل علیـه و آلـه قـاَل: َیَتَقـّد ـن أَحـّقُ أن َیـؤّمَ 3  - َلّمـا ُسـئَل َعّمَ
ِة و أفَقُهُهـم ِفـی  ـّنَ ُهـم أعَلُمُهـم ِبالّسُ ـّنِ َسـواًء َفلَیؤّمَ کَبُرُهـم ِسـّنا، فـإن کانـوا ِفـی الّسِ َفأقَدُمُهـم ِهجـَرًة، فـإن کاُنـوا فـی الِهجـَرِة َسـواًء َفأ

ُجـَل فـی َمنِزِلـِه، و ال صاِحـَب )الـ(ُسـلطاِن فـی ُسـلطاِنِه. َمـّنَ أَحُدُکـُم الّرَ
َ

یـِن، و ال َیَتَقّد الّدِ
4  - »ال تصل االخلف من تثق بدینه. «
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را بـه خاطـر تـو تحمـل کـرده اسـت. او کاروان داری میـان تـو و خداونـد و نماینـده و سـخن گویی 
اسـت کـه از سـوی تـو سـخن می گویـد، بـرای تـو دعـا می کنـد و خواهـش می نمایـد، در صورتی 
کـه تـو نـه از جانـب او سـخن می گویـی و نـه دعا می کنـی، نـه تقاضایی را مطـرح می سـازی! اگر 
او بـا مشـکلی مواجـه شـد و گناهـی کرد با او شـریک نیسـتی ولـی اگر کوتاهـی و کم توجهـی از او 
سـر زنـد گناهـش بـه گردن اوسـت. تـو در قبـال عملکرد او مسـئول نیسـتی ولـی او مسـئولیت تو 
را پذیرفتـه و خـود را آمـاج بالیـت قـرار داده و نمـازش را سـپر نمـاز تو کرده اسـت، پـس قدرش را 

بـدان و حقـوق او را رعایـت کن. «1)حرانـی، 1404، 266(

3-3. روش تبعّیت کامل از امام
همان گونـه کـه نمـاز، مجموعـه ای از آداب، اذکار، مقّدمـات، موّخـرات و شـرایط خاصی اسـت 
کـه انسـان را بـه عبودّیـت راهنمایـی می کنـد و در واقع دانشـگاهی بـرای تعلیم و تربیت اسـت، نماز 
جماعـت نیـز چنیـن اسـت؛ چون راه و رسـم زندگـی، حضـور در جامعه، رفتار بـا برادران دینـی، رابطه 
امـام و مأمـوم و... نیـز طـی آن آموختـه می شـود و مؤمنـان درس تبعّیـت از امام و در یـک صف و کنار 
هـم بـودن را تمرین می کنند درسـت همانند سـربازان که با انجـام دادن عملّیاتی چون رژه، پوشـیدن 
لبـاس متحـد و فرم خاص و سـایر حرکت هـا و برنامه ها در عمـل نظم پذیری، تبعّیت، سلسـله مراتب 
و... را تمریـن می کننـد. پیامبـر اکـرمs فرمـود: »امـام، امام شـده اسـت تـا مأمومـان از او پیروی و 
بـه دنبـال او حرکـت کننـد.«2 )فیـض کاشـانی، ج 2، ص 10(بنابرایـن در تمامـی حـرکات و سـکنات 
بایـد پشـت سـر امـام بـود. پیامبر اکـرم s فرمودنـد: »نمازگـزاران در صفوف جماعت سـه دسـته 
انـد: دسـته اول کسـانی کـه نمـاز آنها با اشـکال مواجه اسـت. دوم: کسـانی کـه فقط ثـواب و بهرۀ 
یـک نمـاز نصیـب آنها می شـود. سـوم: کسـانی که به انـدازه هـر رکعت ثـواب تعیین شـده در نماز 
جماعـت بـه آنهـا عطـا می شـود. جابر بـن عبداهلل انصـاری عـرض کرد: یـا رسـول اهللs! توضیح 
بیشـتری بـرای مـا بدهیـد! پیامبرs فرمودند: گروه اول کسـانی هسـتند که قبل از امام سـر خود را 
در سـجود و رکـوع بلنـد می کننـد و یـا پاییـن می آورنـد. دوم: کسـانی که همزمـان با امـام به رکوع 
و سـجده می رونـد. سـوم: کسـانی کـه پـس از امام رکـوع و سـجده می کننـد و تنها همین گـروه از 

ثـواب جماعـت بهره منـد می شـوند.«)نوری، ج 6، ص 492(

ـْم 
َ
ـَم َعْنـَك َو َلـْم َتَتَكّل

َ
ـَك َو َتَكّل ـَفاَرَة ِفیَمـا َبْیَنـَك َو َبْیـَن اهّلِل َو اْلِوَفـاَدَة ِإَلـی َرّبِ ـَد الّسِ

َ
ـُه َقـْد َتَقّل ّنَ

َ
ْن َتْعَلـَم أ

َ
ِتـَك َفـأ

َ
ـا َحـّقُ ِإَماِمـَك ِفـی َصال ّمَ

َ
1  - »َو أ

َعْنـُه َو َدَعـا َلـَك َو َلـْم َتـْدُع َلـُه  »5« َو َطَلـَب ِفیـَك َو َلـْم َتْطُلـْب ِفیـِه َو َکَفـاَك َهـّمَ اْلَمَقـاِم َبْیـَن َیـَدِی اهّلِل َو اْلُمَسـاَءَلِة َلـُه ِفیـَك َو َلـْم َتْكِفـِه َذِلـَك 
َفـِإْن َکاَن ِفـی َشـْی ٍء ِمـْن َذِلـَك َتْقِصیـٌر َکاَن ِبـِه ُدوَنـَك َو ِإْن َکاَن آِثمـًا َلـْم َتُكـْن َشـِریَكُه ِفیـِه َو َلـْم  َیُكـْن َلُه َعَلْیَك َفْضٌل َفَوَقی َنْفَسـَك ِبَنْفِسـِه 

ِتـِه َفَتْشـُكَر َلـُه َعَلـی َذِلـك. «
َ

َتـَك ِبَصال
َ

َو َوَقـی َصال
2  - »انما جعل االمام اماما لیوتم به .« 



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 36

3-4. روش رعایت سلسله مراتب در صف نماز

در فرهنــ اسـالم، هـرگاه بـرای کاری، امـام یا فرماندهـی تعیین می شـود، برای جانشـینی و 
جبـران خـأل احتمالـی پیش بینـی الزم صـورت می پذیـرد؛ بـه همیـن رو در نماز جماعـت که یکی 
از صحنه هـای حرکـت جمعـی اسـت، صـف اول و نزدیک تریـن جایـگاه به امـام با فضایـل و ثواب 
فـوق العـاده اش، اختصـاص بـه کس یـا کسـانی دارد که صاحـب علم و کمـال باشـند و در صورت 

نیـاز و بـروز هر مشـکلی بـرای امام، نمـاز را ادامه دهنـد. )ابوالقاسـمی، 1378(
امـام محمـد باقـر می فرمایـد: »کسـانی کـه نزدیـک امام می ایسـتند بایـد از صاحبـان خرد، 
اندیشـه، دانـش و تقـوا باشـند، اگـر امـام در خوانـدن نمـاز، یـا آیه های قـرآن اشـتباه کرد، یـا آن را 

فرامـوش نمـود، یـا بـه هـر دلیلـی در ادامه نماز بـا مشـکلی مواجه شـد او را یـاری دهند.« 1
در رتبه بنـدی موقعّیت هـای دارای فضیلـت، ایـن حدیــ از امـام رضـا نقـل شـده اسـت: 
»بهتریـن موقعّیـت در نمـاز جماعـت صـف اول اسـت و بهترین نقطه، جایگاهی اسـت کـه به امام 
نزدیکتـر اسـت. پس اگر پشـت سـر امـام قـرار گرفتید تا زمانـی که امکان پیـدا کردن جایـگاه نماز 

در صـف اول وجـود دارد در صـف دوم قـرار نگیرید.«2)نـوری، ج 6(

4. اصل عدالت

از اصـول مسـجد، اقتـدا کـردن مؤمنان به فردی اسـت که باید حائز شـرط عدالت باشـد. تعریف 
عدالـت در کتـب فقهـی چنین آمده اسـت: »عدالت حالتی نفسـانی اسـت که انسـان را بـر مالزمت 
تقـوا وادار می کنـد و مانـع از ایـن می شـود کـه انسـان گناهـان کبیـره بلکه بنابـر أقـوا، صغیره ها را 
هـم انجـام دهـد؛ تـا چـه رسـد به اصـرار بـر آنها کـه از گناهـان کبیره حسـاب شـده اسـت، و مانع 
می شـود از این کـه انسـان کارهایـی بکنـد که عرفـًا حاکـی از الابالی بودن او نسـبت به دین اسـت 
و احتیـاط آن اسـت کـه اجتنـاب از کارهایـی کـه منافـات با مـروت دارد، معتبر باشـد، اگرچـه بنابر 
أقـوا، معتبـر نیسـت. و امـا گناهـان کبیـره، هـر معصیتی اسـت که نسـبت بـه آن وعـده و تهدید به 
آتـش یـا عقـاب داده شـده اسـت، یـا شـدیداً بـا آن برخـورد شـده اسـت، یا دلیلـی داللـت می کند 
کـه آن گنـاه از بعضـی از کبائـر بزرگتـر یـا ماننـد آن اسـت، یـا عقل حکـم می کند که کبیره اسـت، 

1  - »لیكن الذین یلون االمام منكم اولو االحالم منكم و النهی، فان نسی االمام او نفایا قوموه.« 
2  - »افضـل الصفـوف اولهـا، و افضـل اولهـا مـا قـرب مـن االمـام - فـان کنـت خلـف االمـام، فـال تقـم فـی الثانـی، ان وجـدت فـی االول 

موضعـا«
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یـا در اذهـان اهـل شـریعت و تدیـن مسـلمًا چنیـن اسـت یـا نّصـی )از وحی( وارد شـده کـه کبیره 
اسـت.«)امام خمینـی، 1366، ج 1، ص 499(

شـرایط و نصـاب حّداقلی بـرای امام جماعت، همان هایی اسـت که در کتب فقهی و رسـاله های 
عملّیـه ذکـر شـده اسـت.1 )امـام خمینـی، 1363، ص 291( اما این سـقف تعالی بـرای امام نیسـت؛ امام 
جماعـت می توانـد در مسـیر رشـد معنوی، احـراز شـرایط باطنی و تزکیۀ خویـش گام بـردارد و مأموم 

خـود را نیز دسـتگیری کند.
مـاّل محمـد مهـدی نراقـی پیرامون شـرایط باطنی امـام جماعت می گوید: »سـزاوار اسـت امام 
جماعـت در میـان مـردم بـه فزونی صفـای دل و رو آوردن به خدا و خشـوع و خضوع و دیگر شـرائط 
باطنـی ویژگـی و امتیاز داشـته باشـد؛ زیرا او پیشـوای ایشـان اسـت و نفـوس آن جماعت را به سـوی 
خدا می کشـاند پس بسـیار زشـت اسـت که دل او در نماز غافل یا در وادی وسوسـه های باطل باشـد 
و از این بدتر و زشـت تر و ناپسـندتر آن که التفات دل او به کسـانی که در پشـت او هسـتند بیشتر از التفات 
دل بـه صاحـب ُملکـی باشـد که بر همـه احاطـه دارد. آیا از دانـای نهانی ها شـرم نمی کند که خـود را به 
عنـوان پیشـوای اّمـت می گمـارد و در جای رسـوالن خـدا و اوصیای راشـدین او می ایسـتد و از ایشـان 
نیابـت می کنـد، در حالـی کـه دل او از عمـوم مردمـی که بـه او اقتدا نموده اند بیشـتر از عظمـت و جالل 
الهـی دگرگـون می شـود. پـس هر امـام جماعتـی باید خـود را بیازمایـد اگر این صفـات پلیـد در او نبود 

امامـت کنـد وگرنه ترک نماید و خـود را به هالکت نیفکنـد.« )نراقـی، 1377، ج 4، ص 452(
اصـل عدالـت، اگـر برای امام جماعت، شـرط اسـت، بـرای مأمومین هـم الگوی زندگی اسـت. 
عدالتـی را کـه بـه معنـا و تعریـف دقیـق فقهی آن ذکر شـد، می توانـد در معنای عام تر و وسـیع تری 

در نظـر گرفتـه شـود و مثاًل عدالـت اجتماعی را هـم لحاظ کرد. 

4-1. روش تقوا
تقـوا روشـی اسـت کـه بـر اسـاس اصـل عدالت اسـتخراج می شـود. تقـوا یعنـی حفـظ حریم و 
مرزهـای الهـی. بـا حفـظ حدود اسـت کـه می تـوان از گناهـان کبیـره و صغیـره دور مانـد و حالت 
نفسـانی عدالـت را بدسـت آورد. بـا تقواسـت کـه راه خـروج از هـر تنگی نفسـانی یا مادی گشـوده 

می شـود: »و مـن یتـق اهلل یجعل لـه مخرجًا«)طـالق/ 2(
تقـوا امـام و مأمـوم را در حیطـۀ عدالـت حفـظ می کنـد. »التَُّقـی َرئِیـُس اأْلَْخاَلق ؛ تقـوا در رأس 

گر ماموم  1  - »امـام جماعـت بایـد بالـغ و عاقـل و شـیعه دوازده امامـی و عـادل و حـالل زاده باشـد و نمـاز را به طور صحیح بخوانـد، و نیز ا
مـرد اسـت امـام او هـم بایـد مـرد باشـد و اقتـدا کـردن بچـه ممیـز کـه خـوب و بـد را می فهمـد بـه بچـه ممیـز دیگـر جایـز نیسـت. و احتیـاط 

واجـب آن اسـت کـه امـام زن نیـز مرد باشـد.«
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همـۀ ارزش هـای اخالقـی اسـت.« )نهج البالغه، حکمـت 410( پس روش تقوا شایسـته اسـت که در 
نظـام تربیتـی مسـجدمحور، در رأس همـۀ روش هـای تربیتـی نیـز قرار گیـرد. امام فرمـود: »بر 
تقـوا و راسـتی مواظبـت کـن، که دیـن در این دو جمع اسـت.«1 )محمـدی ری شـهری، ج 4، ص 176(

روش تقـوا، در زیرمجموعـۀ خـود روش هـای دیگری را اقتضا می کنـد. از پیامبر خداs روایت شـده 
اسـت: »آدمی در زمره تقوا پیشـگان نباشـد مگر آنگاه که سـخت تر از حسابرسـی شـریک از شـریکش، 
از خود حسـاب کشـد تا بداند که از کجا خورده اسـت، از کجا آشـامیده اسـت، از کجا پوشـیده اسـت، از 

حـالل یـا از حـرام؟«2 )محمدی ری شـهری، ج 3، ص 83(محاسـبه یکی از روش های ذیل تقواسـت. 
امـام: »کسـی را کـه تقـوا بلنـد مرتبـه اش کرده اسـت، پَسـت مشـمارید و کسـی را کـه دنیا 

بـاال بـرده اسـت، بـزرگ ندانید.«3)نهج البالغـه / خطبه 191(

4-2. روش ادای حقوق دیگران
از شـعبه های عدالـت، چـه عدالـت فقهـی و چـه عدالـت اجتماعـی، رعایـت حقوقـی اسـت که 
فـرد مسـلمان نسـبت بـه دیگـران بـر گـردن دارد. هـر قدمـی که انسـان بر خـالف اصـل عدالت 
و رعایـت حقـوق غیـر، بـردارد، حکـم ظلـم را دارد؛ و ظلـم عواقـب گرانـی دارد. یکـی از نتایـج بـه 

گـردن داشـتن مظلمـه، نهـی الهـی از ورود به مسـجد اسـت. 
پیامبـر خـداs فرمـود: »خداوند بـه من وحی فرمود کـه: ای از تبـار پیامبران! ای از تبار هشـدار 
دهنـدگان! بـه قـوم خود هشـدار ده که هـرگاه یکی از آنان نسـبت به یکی از بنـدگان من مظلمه ای 
بـه گـردن داشـته باشـد، بـه هیچ یـک از خانه هـای من وارد نشـود؛ زیـرا تا زمانـی کـه در برابر من 
بـه نمـاز ایسـتاده او را لعنـت کنـم مگـر این کـه آن مظلمـه را رد کنـد. در این صورت گوش شـنوا و 
چشـم بینای او شـوم و از دوسـتان و برگزیدگان من باشـد؛ و در بهشـت، همراه پیامبران و صّدیقان 

و شـهیدان، همسـایه من شود.«4)مجلسی، 84 / 257 / 5(

یِن.«  دِق، َفُهما ِجماُع الّدِ قوى و الّصِ 1  - »اإلماُم علّیٌ علیه السالم: عَلیَك بالّتَ
ـریِك َشـریَكُه، َفیْعَلـَم ِمـْن أیـَن َمْطَعُمـُه ؟ و ِمـن أیـَن 

َ
 ِمـن ُمحاَسـَبِة الّش

َ
قیـَن حّتـی ُیحاِسـَب َنفَسـُه أشـّد 2  - »ال َیكــوُن الّرجــُل ِمــن الُمّتَ

َمْشـَرُبُه ؟ و ِمـْن أیـَن َمْلَبُسـُه ؟ أ ِمـن ِحـّلٍ أْم ِمـن َحـرام.« 
قوى، و ال َترَفُعوا َمن َرَفَعتُه الدنیا .« 3  - »ال َتَضعوا َمن َرَفَعتُه الّتَ

4  - »أوَحـی اهّلل ُ إَلـّیَ أن یـا أخـا الُمرَسـِلیَن یـا أخـا الُمنِذِریـَن أنـِذْر َقوَمـَك ال َیدُخُلوا بیتـا ِمن ُبیوتی و ألَحٍد ِمن ِعباِدی عنـَد أَحِدِهم َمظِلَمٌة، 
ُکـوَن َبَصـَرُه الـذی ُیبِصـُر بـِه، و  ُکـوَن َسـمَعُه الـذی َیسـَمُع بـِه، و أ  تلـَك الَمظِلَمـَة، َفأ

َ
ـی بیـَن َیـَدّیَ حّتـی َیـُرّد فإّنـی ألَعُنـُه مـا داَم قائمـا ُیَصّلِ

ِة.« ـَهداِء فـی الَجّنَ
ُ

یقیـَن و الّش ّدِ یـَن و الّصِ ِبّیِ یكـوَن ِمـن أولیائـی و أصِفیائـی، و یكـوَن جـاِری َمـع الّنَ
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نتیجه
بایـد مسـجد را از نـو شـناخت. نـگاه تازۀ مسـئله محـور و ناظـر به مشـکالت پیرامونی بـه نهاد 
مسـجد بـه عنـوان یک پایـگاه مهم در اجتماع مسـلمانان، نقش خـاص آن را بیـش از پیش معرفی 
می کنـد. ایـن نوشـتار، سـعی نمود نـگاه تحلیلی و نظام مندی به مسـجد داشـته باشـد و از تک تک 
زوایـای نظـام مسـجد، بـرای نظام تربیتی اسـالمی توشـه برگیـرد. با این نـگاه و با توجه به فلسـفۀ 
وجـودی مسـجد و فلسـفۀ ارسـال دیـن بـرای بشـر، ایـن نتیجـه حاصل شـد کـه اهداف مسـجد، 
تربیتـی، و اصـول و روش هـای حاکـم بـر آن نیـز، اصـول و روش هایـی تربیتـی هسـتند. اگرچه از 
منظـر اسـالم، امـر تربیـت، هیـچ گاه بـرای انسـان تعطیـل نمی شـود؛ امـا بهتریـن و طالیی ترین 
فرصـت بـرای بهتریـن و مؤثرتریـن تربیـت، دوران کودکـی و نوجوانی اسـت. لذا هر یـک از اصول 
و روش هـای تربیتـی مسـجد، بـرای قشـر کـودک و نوجـوان، اهمّیـت خـاص دارد و برنامه ریـزی 

ویـژه می طلبـد. 
حاصـل آن کـه نظـام تربیتـی مسـجدمحور که با اهـداف و اصـول و روش هایش تا حـد امکان و 
وسـع، معرفی شـد، ثابت می کند که کارآمدی و نتیجه بخشـی بسـیار بیشـتر و سـریع تری نسـبت 

بـه نظام هـای تربیتـی دیگـر دارد و بـرای جامعۀ اسـالمی کنونـی، بهترین انتخاب اسـت.
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چکیده
هویـت دینـی هماننـد دیگـر ابعـاد هویتـی هـر انسـانی، نیازمنـد زمـان و برنامه ریـزی درسـت 
تربیتـی بـرای شـکل گیری صحیـح می باشـد. در رویکـرد تربیـت دینی، توجـه به مـکان و فضای 
روان شـناختی حاکـم بر آن، از عناصر مهم شـمرده می شـود. مسـجد، بـه عنوان نهـاد و نماد دینی، 
سـهمی بسـزا در شـکل گیری هویـت دینـی مثبـت یـا آشـفتگی هویتـی دارد. از ایـن رو، در مقالـه 
حاضـر برآنیـم تـا راهبردها و راهکارهای هویت بخشـی مسـجد به گروه سـنی کـودک و نوجوان و 

نیـز آسـیب های فـراروی آن بررسـی شـده و زوایـای گوناگـون این مسـئله گردد. 

کلید واژه ها: هویت، مسجد، هویت دینی، کودک، نوجوان، تربیت دینی. 
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مقدمه
هویـت دارای ابعـاد گوناگـون و تعریف هـای متنوعـی اسـت. سـاده ترین راه درک ایـن مفهـوم 
ایـن اسـت کـه آن را بـا واژه خودیابی معـادل بدانیم. با توجه بـه این،  ابعاد آن هم قابـل درک خواهد 
بـود. بـه عنـوان مثـال در هویـت دینـی، فـرد نسـبت بـه عقایـد و باورهای مذهبـی خود بـه نوعی 
شـناخت و ثبـات می رسـد. دسـتیابی بـه ایـن خودیابـی دینـی، نیازمند پیمـودن مسـیری صحیح و 
بهره گیـری از همـه منابعـی اسـت که چنین شـناخت عمیقی را بـه او ارزانی می کننـد. ابتدایی ترین 
منبـع دسـتیابی بـه دیـن، والدین و سـپس محیط هـای مرتبطند. مـدارس مذهبی، دوسـتان، منابع 
مطالعاتـی، سـبک زندگـی والدیـن و برنامه هـای معنـوی کـه در طـول زندگـی فـرد رخ می نماید، 
همگی در این شـکل گیری سـهیم اسـت. مسـاجد، یکی از مراکزی اسـت که سـهم شایسـته ای در 
رسـیدن افـراد بـه چنین بینش ژرفی دارند. مسـاجد، در ابعاد آموزشـی، احساسـی و نیز زمینه سـازی 
بـرای تولیـد رفتارهـای دینـی، سـبب  بروز و شـکل گیری هویتـی در مخاطبـان می گردد کـه از آن 
بـه هویـت دینـی یـاد می کننـد. زمانی کـه از هویـت یـاد می کنیـم، از پروسـه ای یـاد می کنیم که 
جرقه هـای اولیـه آن در سـال های نخسـتین زندگـی پدیـد آمـده، در نوجوانـی نیـرو می یابـد و در 
جوانـی بـه یـک انتخـاب و منـش تبدیـل می شـود. از ایـن رو، هماننـد یـک سـاختمان بلنـد که از 
آجرهـای متعـددی تشـکیل شـده اسـت، نظام شـکل گیری هویـت دینی نیـز مدیـون رخدادهای 
فکـری، احساسـی و رفتـاری در طـول زندگی اسـت کـه با تکمیـل آن هویـت دینی پدیدار گشـته 
و بـا پایبنـدی بـه آن، بـا یـک شـخصیت دینی مانـدگار روبرو خواهیم شـد. بـه تعبیر دیگـر، هویت 
مسـئله ای تحول نگـر اسـت بـه طوریکه تمام دوره هـای زندگی از خردسـالی تا کودکـی و نوجوانی 
در رسـیدن بـه وضعیتـی شـفاف و مشـخص و یـا آسـیب دیدگی در شـکل گیری هویـت در هر یک 
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از ابعـاد آن، نقـش دارنـد. از ایـن رو، زمانـی کـه بـه عنـوان مثـال از نقـش مکان هـای مذهبـی در 
شـکل گیری هویـت دینـی سـخن به میـان می آیـد، این نقش در سراسـر مـدت زندگی بزرگسـال 

امـروز و خردسـال دیـروز سـهم داشـته و مؤثر بوده اسـت. 
آنچـه مهـم به نظر می رسـد، توجه به ظرافت هایی اسـت که به واسـطه مسـجد در شـکل گیری 
ایـن هویـت نقـش دارنـد و بی توجهـی بـه آن، ممکن اسـت سـبب بـروز آسـیب هایی در مرتبطان 
بـا مسـجد گـردد و نـه تنهـا هویـت دینی محکمـی را بـه آنها نبخشـد، بلکه بـا بروز مسـائلی چون 
دلزدگـی، بداخالقی هـا و ماننـد آن شـاهد مسـجدگریزی و حتـی دین گریـزی کسـانی باشـیم که 
دوره ای از سـن خـود را بـا ایـن مکان مقدس مأنوس بوده و اکنون به سـویی دیگر کشـیده شـده اند 

کـه تناسـبی با فضـای فکری و معنـوی پیـش از آن ندارد. 
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الف( تعریف هویت و اقسام آن
تعریـف هویـت بـا واژه ها و اصطالحـات گوناگونی همـراه گردیده اسـت و تفاوت هایی از جهت 
زاویـه نـگاه بـه ایـن مسـئله وجود داشـته اسـت. به نظـر دکتر محمـد رضا شـرفی، روان شـناس و 
نویسـنده کتـاب جـوان و بحـران هویـت، از جهـت تعریـف عملیاتی هویـت، می تـوان چنین گفت 
کـه اگـر آدمـی بـرای پرسـش های زیـر پاسـخ های مطمئـن و متقاعدکننـده ای بیابـد، در حقیقت 

هویـت خویـش را باز یافته اسـت:
بداند جایگاه، منزلت و مرتبت او دقیقًا چیست و چه تعریفی دارد؛

آگاه باشد که چه پیوندها، رشته ها و ارتباط هایی او را به خود و جهان خارج از خود متعلق می سازد؛
درک کند که چه نقش ها، وظایف و مسئولیت هایی در قبال خود و دیگران بر عهده دارد؛

شـناخت واقع بینانـه ای از توقعاتـش نسـبت بـه خود و دیگران به دسـت آورد و نسـبت خـود را به 
گذشـته، حـال و آینـده به درسـتی بداند. )محمدرضا شـرفی،1380،  ص( همچنین ایشـان  هویت را 

بـه فردی )شـخصی(، خانوادگی، ملـی، دینی، اجتماعـی، فرهنگی و تمدنی تقسـیم می کند. 
برخـی دیگـر از محققـان معتقدنـد در اصـل هویـت امری چنـد الیه یا چند سـطحی اسـت و بر 
پایـه تعـدد قـرار دارد. ایـن الیه هـا و سـطوح هویت زندگی انسـانی از هسـتی درونی فرد تا هسـتی 
جهانـی وی را در بـر می گیـرد. بنابرایـن مفهـوم، هویـت دارای پیچیدگی زیادی می باشـد و این امر 
باعــ شـده اسـت کـه ایـن مفهـوم دارای ابعـاد متفـاوت باشـد؛ از جمله هویـت اجتماعـی، هویت 
فـردی، هویـت شـغلی، هویـت خانوادگی، هویـت قومـی و هویت دینـی. )خدیجه سـفیری و زهرا 
نعمـت الهـی؛ 1391، ص 39-70( در مقالـه حاضـر، درصـدد تبیین هویت دینی و نقش مسـجد در 

شـکل گیری ایـن هویت هسـتیم. 
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ب( تعریف و اهمیت هویت دینی
بـر اسـاس نظر پژوهشـگران، هویت دینـی را می توان مجموعه ای شـناختی، اعتقـادی و روانی 
شـامل ارزش هـا، هنجارهـا، باورهـا، احساسـات، نمادهـا، طـرز تلقی هـا و آگاهی هـای مختص به 
یـک خـود فردی–اجتماعـی دانسـت کـه حول یـک محور غایـی )مفهوم مقـدس( سـازمان یافته 
اسـت بـا اثرگـذاری بر کنش های اجتماعی، از یک سـو سـبب همبسـتگی و انسـجام درون گروهی 
)درون دینـی( در میـان اعضـای گـروه )دینـداران( می شـود و از سـوی دیگـر موجبـات تمایـزات 
برون گروهـی )بـرون دینـی( را بـا دیگر افـراد و گروه هـا فراهم مـی آورد. همچنین هویـت دینی را 
بـه سـبب اهمیـت فوق العـاده و جایـگاه واالی آن می توان مهم تریـن بعد هویت دانسـت که نقش 
بسـزایی در هویـت بخشـی بـه افراد جامعـه ایفا می کنـد. )رئوفـی، محمـود؛ 1389، ص112-91( 
اهمیـت ایـن مسـئله تـا جایی اسـت کـه گفته اند بـرای کـودک دنیایـی ارزش دارد که بتـوان از راه 

مذهب آن را شـناخت. )پورشـه، سـوزانه؛ 1386، ص70(. 
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ج( ابعاد هویت دینی
خـود هویـت دینـی هـم دارای سـطوح و الیه هـای گوناگونـی اسـت کـه در روان شناسـی دین 
از آن صحبـت بـه میـان آمـده اسـت کـه بـا توجه بـه موضوعـات مرتبـط بـا آن ماننـد محیط های 
تربیـت دینـی، والدیـن و دیگـر عناصـر شـکل گیری هویـت دینـی می توانـد متفـاوت باشـد. بـر 
اسـاس پژوهشـی،  هویـت دینـی یکـی از ابعاد مهـم هویت اجتماعی اسـت که متضمن سـطحی از 
دینـداری اسـت کـه بـا »مای جمعـی« یا همـان اجتماع دینـی مقارن اسـت. در واقـع  هویت دینی 
نشـان دهنـده احسـاس تعلـق و تعهـد بـه دیـن و جامعـه دینی اسـت.  هویت دینـی در واقـع همان 
آثـار و عـوارض ناشـی از حمـل وصـف دیـن بـر فـرد دیندار اسـت. بـه تعبیر بهتـر با پذیـرش دین 
بـه عنـوان یـک اصـل اعتقـادی، در زندگـی فرد مؤمـن تغییـرات و نتایـج مهمی در وجـوه مختلف 
حیـات حاصـل می شـود. بـا توجـه به اینکـه یکـی از ویژگی هـای هویت، ابعـاد چندگانه آن اسـت، 

 هویـت دینـی نیـز دارای ابعـاد مختلفـی اسـت کـه موارد زیر شـامل می شـود. 

1. بعد دینداری و نگرش به نفس دین 
»دینـی بـودن« عنـوان عامـی اسـت که به هـر فرد یا پدیـده ای کـه ارزش ها و نشـانه های دین 
در آن متجلـی باشـد اطـالق می شـود. تجلـی ارزش هـا و نشـانه های دینـی بـودن فـرد را می توان 
در نگـرش، گرایـش و کنش هـای آشـکار و پنهـان او شناسـایی کـرد. فـرد متدین از یک سـو، خود 
را ملـزم بـه رعایـت فرامیـن و توصیه هـای دینـی می داند و از سـوی دیگر، اهتمام و ممارسـت های 
دینـی، او را بـه انسـانی متفـاوت بـا دیگـران مبـدل می سـازد. بدیـن طریـق می تـوان با دو نشـانه 
او را از دیگـران بازشـناخت؛ یکـی از طریـق پایبنـدی و التزام دینـی اش و دیگری پیامـد دینداری و 
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آثـار تدّیـن در فکـر و جـان و عمل فـردی و اجتماعـی او. پس دینداری بـه بیان کلی، یعنی داشـتن 
اهتمـام دینـی بـه نحوی کـه نگرش، گرایـش و کنش های فـرد را متأثر سـازد. گالرک و اسـتارک 
ویژگی هـای مرتبـط بـا دینـداری را حـول پنـج بعـد زیـر جمع بنـدی کرده انـد کـه در این بررسـی 

بـدان اسـتناد شـده اسـت. این پنـج بعد به شـرح زیر اسـت. 
- بعـد اعتقـادی یـا باوردینـی که نوعی ادراک فردی برخاسـته از معرفت دینی اسـت کـه درباره  
حقانیـت اصـول دینـی به فـرد بینش خـاص می دهد. در واقـع این بعـد دربرگیرنده باورهایی اسـت 

کـه انتظـار مـی رود یـک فرد بـا توجه بـه دین خاص خـود به آن ها اعتقاد داشـته باشـد. 
- بعـد مناسـکی و اعمـال دینـی کـه مشـتمل بر دو دسـته می باشـد؛ یکـی تحت عنوان شـعائر 
و مناسـک مطـرح اسـت و عبـارت اسـت از آداب و رسـوم و مراسـمی کـه هـر دیـن از پیـروان خود 
انتظـار دارد کـه بدانهـا عمـل شـود؛ دیگـری پرسـتش و دعـا کـه اعمال دینـی و خصوصـی و غیر 
رسـمی اسـت کـه فـرد آن هـا را فقط بـا رضایت خاطـر و بدون هیـچ گونه اجبـاری انجـام می دهد. 
- بعـد عاطفـی یـا تجربـی کـه ناظـر بـه عواطـف، تصـورات و احساسـات پیـروان یـک دین به 

وجـودی ربوبـی، همچـون خـدا یـا واقعیتی غایـی و اقتـداری متعالی اسـت. 
- بعـد فکـری یـا دانـش دینـی کـه مشـتمل بـر اطالعـات و دانسـته های بنیـادی در مـورد 

معتقـدات هـر دیـن اسـت. 
- بعـد پیآمـدی یـا آثـار دینـی کـه ناظـر بـر اثـرات باورهـا، اعمـال، تجـارب و دانـش  دینی بر 

زندگـی روزانـه اسـت و بـه عبـارت دیگـر تأثیـر و انعـکاس دیـن در رفتارهـای روزمـره اسـت. 

2. بعد فرهنگی )تعهدی( 

تعهـد دینـی مجموعـه ای از عناصـر شـناختی نمادیـن و عملی اسـت کـه میراث سـنتی خاص 
را تشـکیل می دهـد. مثـل آموزه هـا، کتابهـا، رفتارهـا و آیین هـا، تاریـخ اندیشـه ها و شـیوه های 
اندیشـه ورزی کـه ریشـه در فعالیت هـای اجتماعـی اجتماعـات دارد، عـادات غذاخـوردن، لبـاس 
پوشـیدن، امـور بهداشـتی و نظایـر آن کـه بـا نظـام اعتقـادات مرتبط انـد، هنـر و آموزه هـای 
زیباشـناختی کـه بـه طـور عملـی توسـعه یافتـه اسـت و بـا ایـن اعتقـادات ارتبـاط دارد و نظایر آن 
عناصـر بعـد فرهنگـی هویـت اسـت. در واقـع، بعـد فرهنگی، نگـرش مثبت بـه میـراث فرهنگی  ـ 

مذهبـی مسـلمانان و تـالش بـرای حفـظ و نگهـداری آن اسـت. 
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3. بعد تاریخی )تعلقی( 
منظـور از آن آگاهـی و کسـب دانـش نسـبت بـه پیشـینۀ تاریخی دین و احسـاس تعلـق خاطر و 
دلبسـتگی بـدان اسـت. ایـن بعد به آگاهی مشـترک افـراد یک جامعه از گذشـته تاریخـی دین خود 
و احسـاس دلبسـتگی بـه آن و اهتمـام بـه حفـظ و زنـده نگهداشـتن آن داللت می کند. )سـفیری و 

نعمت الهـی 1391، ص 70-39(

هویت دینی و سالمت روانی
پژوهش هـا حاکـی از آن اسـت کـه دسـتیابی به هویـت دینی محکـم و صحیح، نقش بسـزایی در 
سـالمت روحـی و روانـی افـراد هـم ایفا می کنـد. در پژوهـش علیخانی تحـت عنـوان »رابطه هویت 
دینی و سـالمت روان در دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی« نتایج به دسـت آمده نشـان داد که بین 
هویـت دینـی و سـالمت روان رابطه وجـود دارد. افـراد دارای هویت دینی موفـق، از تعامالت و کنش 
اجتماعـی مطلـوب برخوردار بوده، سـطح اضطراب و افسـردگی آنها پایین اسـت. افـراد دارای هویت 
دینـی آشـفته و دیـررس، دارای سـطح اضطراب و افسـردگی بـاال و از لحاظ کنش اجتماعـی افرادی 
ناموفـق می باشـند. همچنیـن در پژوهشـی که توسـط کزدیا و همـکاران، تحت عنـوان »تردیدهای 
مذهبـی و سـالمت روان در نوجوانـان و جوانـان« صـورت گرفـت، نتایـج حاصـل از آن همبسـتگی 
مثبتـی را بیـن تردیدهـای مذهبی در سـطوح مختلـف ایمان مذهبی، با اضطراب و افسـردگی نشـان 
داد. در واقـع هـر چـه افـراد از لحـاظ اعتقـاد دینی خـود را قوی کنند، سـالمت روانی بهتـری دارند. در 
پژوهشـی، که توسـط کاویکاالنا در خصوص محل عبادت، سـازگاری، سـالمت روانی در میان مردم 
اهـل پلینـزی در روز مقـدس، صـورت گرفـت، نشـان داد که شـرکت در مجالس مذهبی، سـازگاری 
جمعـی و سـالمت روانـی را بهبود می بخشـد، زیـرا در این مجالس، افراد با اصالح سـبک سـازگاری 

جمعـی و افزایـش میـزان امیدواری، سـالمت روانـی بهتری را کسـب می کنند. 
نتیجـه نهایـی این پژوهش چنین گزارش شـده اسـت: هرچه افـراد هویت دینی خود را بسـازند، 
سـالمت روان آنهـا تضمیـن مـی شـود و بـرای زندگـی خـود هـدف و معنـای الزم را کسـب مـی 
کننـد. )حمیـد، گلسـتانی پـور و کریـم نـژاد 1392، ص79-93( معنـای مقابل ایـن پژوهش چنین 
می شـود کـه اگـر عناصـر دسـت اندرکار در شـکل گیری هویت دینـی کـودکان و نوجوانـان، مانند 
مبلغـان دینـی و مسـئوالن مسـاجد بـا لحـاظ نکـردن ظرافت هـای کاری متناسـب با گـروه هدف 
و رفتارهـای ناصـواب گریبانگیـر باشـند، در پدیدآیـی هویتـی نامطمئـن و آسـیب زا از جهـت دینی 

نقـش داشـته اند و پیامدهـای مـادی و معنـوی آن را درک خواهنـد کرد. 
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د( هویت دینی و آسیب های فراروی آن
در زمانـه کنونـی بیـش از هـر وقـت دیگـری، مزاحم هایـی بـرای شـکل گیری هویـت دینـی 
وجـود دارنـد. بـا توجـه بـه رشـد اطالعـات و دسترسـی افـراد حتـی از سـنین پاییـن بـه ابزارهای 
جهانـی ماننـد اینترنـت و ماهواره، روند شـکل گیری هویت دینی نیز دسـتخوش نوسـاناتی اسـت. 
از آنجـا کـه وسـایل ارتبـاط جمعـی از جملـه عوامـل مهـم در جریـان جامعه پذیر شـدن و تشـکیل 
هویـت افـراد اسـت و بـا توجه بـه اینکه تماشـاگران پرمصـرف، حس خطـر و ناامنی شـدیدتری از 
تلویزیـون دریافـت می کننـد، بدیـن ترتیـب ارتبـاط آنـان با جمـع کاهش یافتـه و در نتیجـه میزان 
فردگرایی شـان افزایـش می یابـد و همیـن امـر تأثیراتی بـر  هویت دینـی آن ها دارد. وسـایل ارتباط 
جمعـی از جملـه عوامـل مهـم در جریـان جامعه پذیر شـدن و تشـکیل هویـت افراد اسـت و جهانی  
ـ هـا و هویت هـای موجـود را در کنـار هـم قـرار می دهـد کـه نتیجـه آن  سـازی فرهنگـی، فرهن
نوعـی نسـبی شـدن، همزیسـتی و رقابتـی روزافـزون اسـت. بدیـن ترتیـب بـا افزایش اسـتفاده از 
وسـایل ارتباطـی، نسـبی گرایی مـردم افزایش می یابـد و همین امر بـر  هویت دینی آن هـا تأثیراتی 
می گـذارد. از ایـن رو، توجـه بـه دسـت اندازهای مسـیر پدیدآیـی هویـت دینـی، می توانـد در عبور 
موفـق و سـالم از آن مؤثـر باشـد. بنابرایـن، توجه بـه برخی از پژوهش های انجام شـده الزم اسـت.  
آخونـدی )1377( در تحقیقـی بـا عنـوان »هویت ملی و مذهبـی جوانان مشـهدی و تأثیر روابط 
اجتماعـی بـر آن« اذعـان می کنـد کـه شـرکت در مراسـم مذهبـی و ملـی از عوامل تعییـن کننده 
هویـت ملـی و مذهبی اسـت و تماشـای فیلـم از طریق ویدئـو از عوامـل تضعیف کننـده این رابطه 
اسـت. سـید رضا عاملـی )1380( در تحقیقـی با عنـوان »تعامل جهانی شـدن، شـهروندی و دین« 
آورده اسـت کـه مذهـب نقـش تعیین کننـده ای در قـوت و ضعـف شـهروندی یک کشـور و هویت 
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فـردی و اجتماعـی آن جامعـه دارد. بـه عبـارت دیگـر هنگامی که فرد خـود را متعهد بـه دین بداند، 
نسـبت بـه انجـام تعهـدات فـردی و اجتماعـی دیگـر نیـز متعهـد می شـود. حسـین لطف آبـادی و 
وحیـده نـوروزی )1383( در تحقیقـی با عنوان »بررسـی چگونگی نگرش دانش آموزان دبیرسـتان 
و پیـش دانشـگاهی ایـران بـه جهانـی شـدن و تأثیـر آن بـر ارزش ها و  هویـت دینی و ملـی آن ها« 
بیـان می کننـد کـه پذیـرش جهانی سـازی )نگـرش منفعـل( بیشـتر از همـه متأثر از ضعـف هویت 
ملـی و دینـی اسـت. نگرش فعال بـه پدیده  جهانی شـدن و نگـرش مخالف آن ناشـی از نیرومندی 
هویـت دفـاع از سـرزمین و قـدرت هویـت اعتقـادی و عملکـردی اسـت. بهـزاد دوران )1385( 
در تحقیقـی بـا عنـوان »تأثیـر اینترنـت بـر هویـت همسـاالن« ابـراز می کنـد کـه وجـود رابطـه 
میـان کاربـری اینترنـت و هویـت همـاالن تأییـد نشـده و میـان هویت همـاالن زن و مـرد تفاوت 
معنـی داری مشـاهده نشـده اسـت و دیگـر اینکـه هویت همـآالن با متوسـط وقت صرف شـده در 

روز بـرای تماشـای فیلم هـای ویدئویـی رابطـه مثبت و معنـی دار دارد. 
دستاوردهای نهایی این پژوهش در چند جمله بدین شرح گزارش شده است:

- میـزان اسـتفاده زمانـی اینترنـت بـه طـور مسـتقیم بـا میـزان  هویـت دینـی رابطـه معنی دار 
معکوسـی بـه میـزان 0/11- درصـد دارد؛ یعنـی با افزایـش میزان اسـتفاده زمانـی اینترنت،  هویت 

دینـی مـردم کاهـش می یابد. 
- بیـن میـزان مصرف گرایـی مـردم با میـزان  هویت دینی آن هـا رابطه معنـی دار معکوس وجود 

دارد؛ یعنـی هرچـه مـردم مصرف گراتر باشـند میزان هویـت  دینی آن ها کاهـش می یابد. 
- میـزان اسـتفاده زمانـی ماهـواره، بـه طـور مسـتقیم بـا میـزان  هویـت دینـی رابطـه معنی دار 
معکوسـی بـه میـزان 0/30- درصـد دارد؛ یعنـی با افزایـش میزان اسـتفاده زمانی ماهـواره،  هویت 

دینـی مـردم کاهـش می یابد. 
- میـزان اسـتفاده برنامـه ای ماهـواره، به طور مسـتقیم با میـزان  هویت دینی رابطـه معنی داری 
بـه میـزان 0/27- درصـد دارد؛ یعنـی بـا افزایـش میزان اسـتفاده برنامـه ای ماهـواره،  هویت دینی 

مـردم کاهـش می یابد. 
- افزایـش ارتباطـات جهانـی و جهانـی شـدن، موجـب ایجـاد تغییـرات فرهنگـی بسـیاری در 
جوامـع مختلـف شـده اسـت. رواج ارزش هـای گوناگـون از جملـه لذت گرایـی، مصرف گرایـی، 
نسـبی گرایی و فردگرایـی عوامـل تهدیـد کننـده  تعلـق خاطر به  هویـت دینی به خصـوص در میان 
جوانـان اسـت. در واقـع، هویـت  فرهنگـی و دینـی از تهاجـم فرهنگـی تهدید می شـود. همان طور 
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کـه کاسـتلز نیـز جهـان آینـده را صحنـه  کارزار دو قـدرت معتبـر یعنـی جهانـی شـدن و هویـت 
می دانـد. )سـفیری و نعمـت الهـی 1391، صفحـه 39-70( مهم تریـن یافتـه ایـن تحقیـق نشـان 
می دهـد کـه هرقـدر میزان اسـتفاده  افـراد از اینترنـت و ماهواره بیشـتر شـود میـزان  هویت دینی 

آنها کاهـش می یابـد. )همـان(
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هـ( رابطه تلویزیون و هویت دینی
برخـی گمـان دارنـد اسـتفاده از رسـانه تلویزیـون بـه عنوان ابـزاری بـرای تبلیغ و شـکل گیری 
هویـت دینـی تـا جایـی اسـت که حتـی می توانـد جایگزین مناسـبی بـرای تربیـت دینی مسـتقیم 
والدیـن، مربیـان و مبلغـان گـردد و پدیدآیی هویت دینی را سـبب شـود. برای بررسـی ایـن گمانه، 
پژوهشـی علمـی و میدانـی توسـط آقـای خیـری انجـام شـد کـه نتایـج حاکـی از آن اسـت کـه 
تلویزیـون در سـطح هویـت فـردی نمی توانـد ابـزار مناسـبی بـرای تبلیـغ دینی باشـد؛ چـه در این 
سـطح احساسـات غرایـز غلبـه داشـته و در تلویزیون زمینـه بهره گیـری از سـرگرمی و امور مالیم 
بـا طبـع زیسـتی او فراهـم اسـت و حـال و هـوای آن بـا حـال و هوای مسـجد کـه آدمی خـود را در 
فضایـی معنـوی احسـاس می کنـد و احسـاس تکلیـف در او تبلور می یابـد، متفاوت اسـت. پس باید 
تـالش کـرد افـراد بـا مراکز تبلیغ سـنتی از جمله مسـجد ارتباط برقـرار کنند؛ چه اینکـه در این فضا 
زمینـه شـکوفایی اسـتعدادهای فطری و ادراکـی فراهم می گـردد. نهایت تأثیر تبلیـغ تلویزیونی در 
سـطح هویـت فـردی، تأثیـر اقناعی اسـت. ایـن تأثیر با تأثیـر ارشـادی و افزایش دهنده شـناخت و 
انگیـزش فاصلـه بسـیار دارد. بـرای ترویـج دیـن باید درمقـام تربیت برآمـد و تربیت فضا و شـرایط 
مناسـب خـود را مـی طلبـد. در مسـجد اسـت کـه هم فضـای مناسـب بـرای هویت پذیـری دینی 
فراهـم مـی شـود و هـم از تـوده ای شـدن افـراد در جامعـۀ ماشـینی و صنعتـی امـروز جلوگیری به 
عمـل می آیـد و مسـجد اسـت کـه سـازندۀ افـراد آمـادۀ فـداکاری بـرای دیـن و کشـور می باشـد. 
تلویزیـون ممکـن اسـت بـه ایـن امـور بپـردازد امـا با تغییـر کانـال حال و هـوای مخاطـب عوض 

می شـود ولـی حـال و هوای مسـجد همواره ثابـت اسـت. )خیـری 1387، ص54-39(
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و( بحران هویت؛ تفسیر، بررسی عوامل و نشانه های آن
بیشـترین تـالش برای دسـتیابی بـه هویتی جامـع و مشـخص از دوران نوجوانی آغاز می شـود. 
البتـه زمینه هـای آن پیـش از نوجوانـی وجـود داشـته اند. دکتـر دن فونتـل، روان شـناس کـودک و 
نوجـوان معتقـد اسـت کـه در دوران بلـوغ،  سـطح فکـر افراد گسـترش پیدا کـرده و تعالـی می یابد. 
نوجوانـان همزمـان بـا شـناختن هویـت خـود، قـادر به تفکـر انتزاعـی هسـتند. آنها درباره مسـائل 
کامـال جـدی فکـر می کننـد، سـؤاالتی چـون من چه کسـی هسـتم، چه چیزهایـی اهمیـت دارند، 
معنـی و مفهـوم زندگـی چیسـت و بـه چـه امـوری بایـد معتقـد بـود، دارنـد. نوجوانـان بـر اسـاس 
پاسـخ هایی کـه در برابـر پرسـش های خـود می یابنـد، دربـاره جهانـی کـه در آن بـه سـر می برند، 
قضـاوت می کننـد. آنهـا می تواننـد بـه گونـه ای بنیادیـن و تندروانـه، آرمان گـرا شـوند و رو در رو با 
ارزش هـا و سـبک زندگـی والدیـن خود کـه به طـور معمول محافظـه کارانـه و واقع گرایانه اسـت، 

قرار گیرنـد. )دن فونتـل، 1385، ص 28(
بـر اسـاس نظـر دکتـر شـرفی، نوجوانـان می تواننـد نقش هـای مختلفـی را تجربـه کننـد، آنها 
را کامـال بیازماینـد، برگزیننـد و دوسـت بدارنـد. کسـانی کـه در نوجوانـی بـا هویت هـای متعارض 
درسـت روبـرو می شـوند، بـه احسـاس جدیـدی از خـود دسـت پیـدا می کننـد کـه هـم تقویـت 
کننـده و نشـاط آور اسـت و هـم قابـل قبـول. نوجوانـی کـه در حـل بحـران هویـت ناموفق اسـت، 
احسـاس گم گشـتگی و رنـج می کنـد. در ایـن حالـت فرد ممکـن اسـت از همسـاالن و خانواده اش 
منـزوی شـود یـا هویـت خـود را در هویـت جمـع گـم کنـد. تعـداد زیـادی ازکارهـای غیرعـادی 
نوجوانـان ممکـن اسـت بـه دلیل سـرگردانی نقش باشـد. در اواخـر نوجوانی، امکانات شـغلی  برای 
رشـد هویـت مسـئله ای اساسـی به شـمار مـی رود. اعمال جنسـی، سیاسـی، مذهـب و ارزش های 
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اخالقـی نیـز موضوعـات مهمـی بـرای تصمیم گیری هـای نوجـوان هسـتند. باورهـای مذهبـی 
والدیـن بـه بسـیاری از نوجوانـان تلقین می شـود، ولی آنهـا در اواخـر نوجوانی متوجه می شـوند که 
می تواننـد خودشـان دربـاره مذهـب تصمیـم بگیرند. در مـورد هویت سیاسـی نیز بیشـتر نوجوانان 
انتخاب هـای سیاسـی والدیـن را منعکـس می سـازند،  ولـی در اواخـر نوجوانـی، بـه رأی خود عمل 
می کننـد. متأسـفانه برخـی از نوجوانان برای کسـب اسـتقالل، همیشـه تصمیم هایـی مخالف نظر 
والدین شـان اتخـاذ می کننـد. چنیـن رفتاری نه فقـط مالک موفقیت در رشـد خودکفایـی یا هویت 

نیسـت، بلکـه نماینـده نوعـی هویـت منفی نیـز می باشـد. )شـرفی 1380، ص17(
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ز( بحران هویت از نگاه اسالم
نوجـوان در حقیقـت نوعـی بحـران شـناختیـ  عملـی را  تجربـه می کنـد کـه او را بـه سـوی 
یافتـن حقایـق جهـان هسـتی و سـپس عمل مناسـب بـا آن فـرا می خواند. بـه طور کلـی می توان 
ایـن مرحلـه را جسـتجو بـرای جهان بینـی صحیـح بـه منظـور راه یابـی بـه اهـداف زندگـی نامید. 
در تعـدادی از روایـات، پرداختـن بـه ایـن امـر بـرای جوانـان ضـروری دانسـته شـده و گفته شـده 
اسـت کـه جـوان بایـد در حـال آموختـن باشـد و یا بـه دانش صحیح دسـت یافته باشـد. امـام علی 
)ع( بـه انگیـزه انسـان در پیگیـری و حـل بحـران هویـت بدین صـورت اشـاره می کنند که انسـان 
دارای عطشـی اسـت کـه فقـط بـا پیمودن راه خـدا و لقای او فرو می نشـیند. ایشـان در جـای دیگر 
انسـان فرزانـه و شایسـته لطـف خـدا را کسـی می داند که به حل سـه سـؤال دربـاره خـود راه یافته 
باشـد: از کجـا آمده اسـت؟ در کجاسـت؟  به سـوی چـه مقصدی راه می پوید؟ این سـه شـناخت در 
حقیقـت دسـتیابی بـه نوعـی معرفـت دربـاره نفس اسـت که الزمـه اش شـناخت مبدأ نفـس یعنی 
خـدای متعـال، مقصـد و منتهـای نفس و شـناخت نفـس در این عالم اسـت. از نظر اسـالم آنچه در 
بحـران هویـت اهمیت اساسـی دارد، مسـائل اصیل جهان بینی اسـت که در چگونگی شـکل گیری 
نیروهـای بالقـوۀ فـرد تأثیـری عمیـق بـه جـای می گـذارد. بنابرایـن می تـوان گفـت حـل صحیح 
مسـائل اساسـی در جهان بینـی می توانـد راه را بـرای حـل مسـائل دیگر باز کند. کسـی که نسـبت 
بـه خـدای متعـال شـناخت پیـدا کـرده و به هدف و فلسـفه وجـودی انسـان در این جهان پـی برده 
اسـت، بـا کسـی کـه بـه ایـن معرفـت دسـت نیافتـه، در رفتارهـا و جهت گیری هـا بسـیار متفاوت 

اسـت. )بی ریـا و همـکاران 1374، ص997(
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ح( پیامدهای فقدان هویت
یکـی از راه هـای شـناخت اهمیـت هویت بخشـی دینـی و دیگـر ابعـاد هویتـی، توجه کـردن به 
پیامدهـای فقـدان آن اسـت. زمانـی کـه فـرد پـس از سـال ها هنـوز به وضعیـت مشـخصی درباره 
مسـائل اصلـی زندگـی خـود ماننـد مذهـب دسترسـی پیـدا نکـرده باشـد، بـا آسـیب هایی روبـرو 
می شـود. برخـی از ایـن آسـیب ها از منظـر متخصصـان تربیتـی چنیـن تبییـن شـده اند کـه تحول 
بلـوغ، تصویـر ذهنـی از بـدن و هویـت شـخصی نوجـوان را تهدیـد می کنـد. نوجـوان بـا در نظـر 
گرفتـن تجربیـات گذشـته و قبـول تحـوالت بلـوغ می خواهد هویت خویـش را از نو بازسـازی کند. 
حتـی مخالفـت و سـتیز نوجوانـان بـا والدیـن خـود و عصیـان آنهـا در برابـر ارزش هـا و قدرت ها و 

دخالت هـای دیگـران بـرای تثبیـت هویـت و جـدا نمـودن هویـت خویش از سـایرین اسـت. 
معمـوال والدیـن بـا ایـن وضعیت بحرانـی نوجوانان برخـورد خوبـی ندارند و اغلب ایـن وضعیت 
را درک نمی کننـد. در خانواده هـا نوجوانـان مـورد بی مهـری قـرار می گیرنـد و در مواقعـی کـه نیاز 
شـدید بـه دوسـتی و تفاهـم متقابل دارنـد، مورد هجـوم و انتقـاد قـرار می گیرند. در هنـگام بحران 
هویـت، نوجـوان دچـار تضادهـا و کشـمکش های ضـد و نقیـض اسـت. به پـدر و مادر خـود عالقه 
دارد و از طرفـی بـه خاطـر امـر و نهی هـای مکـرر آنـان تنفـر هـم دارد. هم وابسـته به آنـان از نظر 
اقتصـادی اسـت و هـم می خواهـد مسـتقل عمـل کند و بـا آنهـا مخالفت می کنـد. ایـن تضادهای 
درونـی بـه رفتارهـای متضـاد می انجامـد و باعـ رفتارهـای خصمانه والدین می شـود. اگـر والدین 
ایـن بحـران درونـی و تضادهـا را درک نکنند و نتوانند تفاهم مشـترکی داشـته باشـند، این تضادها 
بـه عصیـان و سرکشـی تبدیـل می شـود. در بحـران هویـت نوجـوان شـدیداً دچـار اضطـراب و 
ناراحتـی ذهنـی اسـت. بـه صورتـی کـه نمی توانـد جنبه هـای مختلـف شـخصیت خـود را در یک 
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خویشـتن قابـل قبـول و هماهنــ سـازمان دهد. به هنـگام بحران هویـت نوجوان در سـه مورد یا 
بیشـتر از مـوارد زیـر دچـار تردید و شـک اسـت: اهداف بلند مـدت؛ انتخاب شـغل آینـده؛ الگوهای 
رفاقـت؛ رفتـار و تمایـل جنسـی؛ تشـخیص مذهبـی؛ نظـام ارزش هـای اخالقـی و تعهـد گروهی. 
ایـن عالئـم حداقـل سـه ماه وجـود دارنـد و باعــ اشـکال در عملکـرد اجتماعی می شـوند بحران 
هویـت نوجـوان را بـه ابهـام و سـردرگمی می کشـاند و دارای عوارضـی ماننـد اختالل در احسـاس 
زمـان و وقـت، احسـاس شـدید نسـبت بـه خویـش و شـکل گیری هویـت منفـی اسـت. )احمدی، 
1378، ص30( مسـئولیت گریـزی، از دسـت دادن تـوان و اسـتعداد، دلمشـغولی های بی هـدف، 
ناتوانـی در مهـار هیجانـات و داشـتن شـخصیتی منفعـل نیـز از عـوارض ناکامـی در شـکل دهی 
هویـت بـرای نوجـوان اسـت. )شـرفی 1380، ص20-24( بـرای کمـک بـه نوجوانـی کـه هویت 
خویـش را بازنیافتـه و خـود را نشـناخته و در نقـش خـود ابهام دارد بایـد روابط بـاز و صمیمانه ای به 
وجـود آورد و بـا تکیـه بـر نقـاط مثبـت وی او را بـه تجربـۀ ارزش شـخصی رهنمون شـد. مشـاورۀ 
فـردی بـا نوجوانـی کـه دچـار بحـران هویت اسـت بایـد متوجه تأمین شـرایطی باشـد کـه تهدید 
را در فـرد تقلیـل دهـد و موانـع ادراکات وی از خویـش را برطـرف نمایـد. در برخـورد مشـاوره ای با 
چنیـن نوجوانـی تفاهـم تـوام بـا همدلـی و احتـرام مثبـت نقـش عمـده ای را ایفـا می کنـد. در این 
صـورت نوجـوان از خویشـتن بیشـتر آگاه می شـود و برای زندگی خـود معنایی می یابد و مسـئولیت 
انتخاب هـا و تصمیم هـای زندگـی خویـش را بـر عهـده می گیـرد. مشـاورۀ گروهی نیز به شـناخت 
هویـت و توجـه بـه عالیق و کسـب مهارت هـا مخصوصـًا ارتباطـات اجتماعی بـه نوجوانان کمک 
مـی کنـد. نوجوانـان در مشـاورۀ گروهـی فرا مـی گیرند که: همسـاالن آنـان نیز مشـکالتی دارند، 
علـی رغـم اشـتباهاتی کـه دارند اعضـای گروه آنهـا را می پذیرنـد، قادر بـه درک دیگران هسـتند، 
می تواننـد بـه دیگـران اعتمـاد کننـد، وقتی احساسـات خـود را بیان  کنند خـود را بهتر می شناسـند، 
بـا تبـادل نظـر در مشـاوره گروهـی افراد گـروه هویت خـود را درک مـی کنند و به ارزش خویشـتن 
پـی می برنـد و اهـداف قابـل وصولـی را دنبال می کننـد و مهارت هـای اجتماعی را رشـد می دهند. 
)احمـدی 1378، ص30( خودشناسـی، تعییـن هـدف بـرای زندگی، پـرورش خالقیت، مسـئولیت 
پذیـری، تصحیـح برداشـت های شـخصی، پذیـرش جنسـیت، الگوگرایـی متعـادل، بازآفرینـی 
خاطـرات دوران کودکـی، تحلیـل صحیـح رویدادهای زندگـی، مثبت گرایی، پـرورش توانایی های 
فـردی، تعدیـل انتظـارات دیگـران و مانند آن، از دیگر پیشـنهادهای روان شناسـان برای دسـتیابی 

بـه هویـت فردی اسـت. )شـرفی، 1380، ص24-20(
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ط( شکل گیری هویت دینی با تکیه بر مسجد
1. کودک و مسجد

»ایریـس یـاب« از کسـانی اسـت کـه مطالعـات زیـادی دربـاره مسـائل معنـوی کـودکان و 
نوجوانـان داشـته اسـت. وی دربـاره کـودک و ارتباط او با مسـجد می نویسـد: »حضور در مسـجد و 
دیگـر مکان هـای مذهبـی، زمینه سـاز رشـد معنوی کـودکان اسـت. مکان های مقدسـی همچون 
مسـجد به خدا اشـاره دارند؛ از این رو، در اسـالم برای مسـجد قداسـت و اهمیت خاصی بیان شـده 
و مسـلمانان بـه اسـتفاده از ایـن مکان معنوی تشـویق شـده اند. « )یاب، ایریـس، 1386، ص129( 
همچنیـن در آموزه هـای دینـی فرهنــ ارتباط با مسـجد حتـی در ریزترین مسـائل آن مانند نحوه 
ورود و خـروج بـه مسـجد، توصیـه بـه معطر و آراسـته بـودن، تمیز نگهداشـتن مسـجد، حفظ توجه 
معنـوی در مسـجد و پرهیـز از جلوه هـای دنیاخواهـی، اقامـه نمـاز در مسـجد و . . . مطـرح شـده 
اسـت. در کنـار ایـن سـفارش های معنوی، الزم به یادآوری اسـت کـه معماری یک مـکان مقدس 
هـم ممکـن اسـت بتوانـد عظمت خـدا را به یـاد بیننـده بیاورد یا احسـاس حضـور خدا را در انسـان 
زنـده کنـد. ایـن مکان هـا معمـوال دارای اهمیـت تاریخـیـ  مذهبی هسـتند. مکان هـای مقدس و 
معماری هایـی کـه بیانگـر حضـور خداونـد هسـتند، روح کـودک را تحت تأثیـر قـرار می دهند. این 
فضاهـای معنـوی، زمینـه روانـی انس با مسـائل دینـی را در کودکان ایجـاد می کننـد. از ویژگی های 
عمـدۀ مسـاجد و مکان هـای مذهبـی ماننـد زیارت گاه ها و حـرم امامان معصـومb، امـکان برقراری 
ارتبـاط بـا خداونـد اسـت. کـودکان بـه همـراه والدیـن خـود در مراسـم معنـوی متعـددی ماننـد 
شـب های قـدر، جشـن میـالد معصومیـن و نیز مراسـم شـهادت آنـان، مراسـم دعـا و نیایش های 
هفتگـی، برگـزاری مراسـم نمـاز جماعـت و دیگـر عبادت ها کـه اکثراً در مسـجد برگزار می شـود، 
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شـرکت می جوینـد و گام هـای اولیـه رشـد معنوی خـود را در چنین فضایـی بر  می دارنـد. بهره وری 
معنـوی از ایـن روش، منـوط بـه مراعـات شـرایط آن و در نظـر گرفتـن پـاره ای از محدودیت هایی 
اسـت کـه کـودک با آن روبروسـت. از این رو در این نوشـته برآنیم تا نخسـت برداشـت کـودکان از 
ایـن مـکان مقـدس و سـپس راهکارهای بهره مند سـاختن کودک و اسـتفاده از مسـجد بـه عنوان 

یـک پایـگاه خداشناسـی را مورد بررسـی قـرار دهیم. 

2. آمادگی کودکان برای بهره وری از مسجد

آمادگـی روانـی کـودکان دربـاره حضـور در مسـاجد متفاوت اسـت. بـه گونه ای که خردسـاالن 
تـا 10 سـالگی، نسـبت بـه کـودکان سـنین باالتـر از چنیـن مکان هایـی لـذت کمتـری می برند و 
ایـن عـدم عالقـه در سـن 8 سـالگی به اوج خـود می رسـد. در حالیکه که کـودکان سـنین10 تا 13 
سـالگی، احسـاس می کننـد که مسـاجد باعـ می شـوند شـخصیت اخالقـی و معنوی بهتـری پیدا 
کننـد. رفتـن بـه مسـاجد لـذت بخـش می شـود. لذت هـای عقالنـی از داسـتان ها و مراسـم دینی 
فزونـی می یابـد. همچنیـن دیـدار دوسـتان و روابـط دوسـتانه بـا بزرگترهـا آنـان را متوجـه لـذت 
اجتماعـی می کنـد. از نظـر فرزندان 13 سـاله و باالتـر،  عامل اعتقاد و ایمان اسـت که بزرگسـاالن 
را بـه ایـن مراکـز می کشـاند و بـه این محیط ها بیشـتر بـه عنوان محـل اجتماع مؤمنـان و معتقدان 
بـه دیـن نگریسـته می شـود تـا بـه یـک سـاختمان یـا یـک مؤسسـه. بـه اعتقاد ایـن گروه سـنی، 
مشـارکت در مراسـم عبـادِی محیط هـای مقدسـی چون مسـاجد، مایـه تقویت ایمـان و نزدیک تر 

شـدن آنـان به حالـت معنـوی و ارزش هـای اخالقـی می گردد. 

3. راهکارهای بهره مند سازی کودکان از مسجد
ایریـس یـاب و دیگـر فعـاالن حوزه معنوی سـازی کـودکان، برای اسـتفاده بهتـر از مکان های 
مذهبـی بـه ویژه مسـاجد،  بـه والدیـن و مربیان مذهبی پیشـنهادهایی دارنـد که می تواند در مسـیر 
معنـوی کـودک از طریـق ارتبـاط بـا ایـن مکان هـای و اتفاقـات خـوب و بـدی کـه در آن می افتد، 
اثربخش تـر باشـد. و گام هـای نخسـتین و حیاتـی شـکل گیری هویت دینـی را در آنهـا تقویت کند:

- از برداشـت کـودکان نسـبت بـه مکان هـای مذهبـی همانند مسـجد آگاهی داشـته باشـید تا 
بتوانیـد پاسـخ گوی احساسـات و پرسـش های آنـان در ایـن زمینه باشـید. 

- برای شرکت کودکان خود در مراسم مذهبی برنامه ریزی کنید. 
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- بـا توجـه بـه شـرایط سـنی و توانایـی فرزنـد خـود، او را تشـویق کنیـد تـا در فعالیت هـای 
گروه هـای مذهبـی ماننـد هیئت هـا شـرکت کنـد. 

- زمینـه آشـنایی فرزنـد خـود را بـا اعضای گروه هـای مذهبی فراهم آوریـد. آنهـا را در برنامه های 
مخصـوص کـودکان شـرکت دهید و تشویق شـان کنید تـا در کالس ها یـا برنامه هـای آمادگی برای 
عضویـت در گـروه شـرکت کنند. حضـور آنها در این جلسـات و فعالیت ها می بایسـتی منظم باشـد. 

- فرزنـد خـود را بـه تنهایـی برای شـرکت در مراسـم مذهبی نفرسـتید بلکـه او را همراهی کنید 
تـا بـه او نشـان دهید که بـه ارزش هـای دینی و مذهبـی احتـرام می گذارید. 

- نوع رفتار در مراسم مذهبی و اماکن مقدس را به فرزند خود بیاموزید. 
- قبـل از شـرکت در مراسـم، ماهیـت آن را بـه زبانی سـاده و قابـل درک برای فرزند خود شـرح 

دهیـد و علت شـرکت خـود را برایش توضیـح دهید. 
- فرزندتان را با مراسم و تشریفات مذهبی آشنا سازید. 

- فلسـفه و جزئیـات مراسـم مذهبی را بـرای فرزندتان توضیـح دهید تا حضور او در این مراسـم 
آگاهانه باشـد. 

- بـه فرزندتـان بیاموزیـد کـه هنگام دعـا کردن چگونـه باید دسـت ها را نگاه داشـت. همچنین 
حـرکات نماز را بـه او بیاموزید. 

- قبـل از برگـزاری مراسـم، در صـورت امـکان فرزنـد خـود را به دیـدن مکان برگزاری مراسـم 
ببریـد و کارهایـی را کـه بایـد انجام بدهـد، برایش توضیـح دهید. 

- رفتارهای شایسته را برایش توضیح دهید و سعی نمایید که او را به تمرین آنها تشویق کنید. 
- رعایـت حقـوق و احتـرام به دیگـران را در تمامـی موقعیت های زندگی، به فرزندتـان بیاموزید. 
اگـر در طـول روز، برخـوردی آموزشـی بـا او نداشـته باشـید، انتظـار رعایـت حقـوق دیگـران در 

مراسـمی مذهبـی یـا رسـمی، کاری بیهـوده خواهـد بود. 
- در صـورت بی فایـده بـودن تمهیدات یاد شـده، هنگام شـرکت در مراسـم، وسـایل بازی مورد 
عالقـه او را بـا خـود ببریـد تـا خسـته کنندگی مراسـم باعـ بـروز رفتارهـای ناهنجـار در فرزندتان 
نشـود. در ایـن خصـوص از بـردن اسـباب بازی هـای پـر سـر و صـدا خـودداری کنیـد. کتاب های 
داسـتان بـه ویـژه کتاب هایـی کـه موضوع مذهبـی دارند، مناسـب به نظر می رسـد. در طـول هفته 
ایـن کتاب هـا را از دسـترس او دور نگهداریـد تـا هنگامـی کـه آنهـا را بـه او می دهید، برایـش تازه 

و جذاب باشـد. 
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- مـکان مناسـبی را بـرای نشسـتن انتخاب کنیـد. مکانی را انتخـاب کنید که هر لحظـه بتوانید 
بـدون ایجـاد مزاحمت بـرای دیگـران، فرزندتان را به بیـرون ببرید. 

- بـه فرزندتـان بگوییـد تـرک محل مراسـم در هنـگام برگزاری سـخنرانی ها و اعمـال عبادی، 
کاری پسـندیده نیسـت و اگـر مجبـور بـه ترک محل اسـت، حتمـا باید به سـرعت برگردد. 

- در محافـل مذهبـی بـه جـای اعتـراض به سـر و صـدای کـودکان، به پـدر و مـادر آنها کمک 
کنیـد تا مشـکل فرزندشـان را حـل کنند. 

- شما می توانید خردساالن ناآرام را در آغوش گرفته و مدتی کوتاه به خارج از محل مراسم ببرید. 
- خانـواده کـودکان نـا آرام، به درک متقابل شـرکت کنندگان در مراسـم نیاز دارنـد. در این زمینه 
خانواده هایـی کـه چنیـن مشـکلی ندارنـد، می تواننـد بـا کمک کـردن به آنهـا، الگویی مناسـب در 

زمینـه توجه و دلسـوزی برای دیگران باشـند. 
- فعالیت های ویژه ای را برای کودکان نا آرام برنامه ریزی کنید. 

- بسـیاری از گروه هـای مذهبـی، برنامه هـای خاصـی را بـرای کـودکان در نظر می گیرنـد، هر چند 
که شـرکت بچه ها دسـت کم در بخشـی از مراسـم عبادی، بسـیار سـودمند اسـت و آنها خود را عضوی 

از جامعـه ای بزرگتـر حـس خواهنـد کرد و هویـت مذهبی به تدریـج در آنها شـکل خواهد گرفت. 
- اگـر نمی تـوان مراسـمی خـاص کـودکان برگـزار کـرد، دسـت کـم بخشـی از مراسـم اصلی 
را می تـوان بـه کـودکان اختصـاص داد مثـال قرائـت آیـات الهـی را بـه آنها سـپرد، نصب پوسـتر و 

پرچم هـا را بـه آنهـا محـول کـرد و یا گـروه سـرود یـا شـعرخوانی مذهبی تشـکیل داد. 
- جلسـات آمـوزش مذهبـی را برگـزار کنیـد. بعضـی از گروه هـای مذهبـی، اقدام بـه برگزاری 
کالس هـای مخصـوص کـودکان می کننـد. اگـر چـه بهتر اسـت این کالس ها توسـط افـراد خبره 
و کارشـناس برگـزار شـود، امـا خـود شـما بـه عنـوان عضـو گـروه، داوطلـب اداره و برگـزاری این 
کالس هـا شـوید. می توانیـد متون آموزشـِی دارای محتوای مناسـب را از مراکز مذهبـی تهیه کنید. 
- از فرزند خود بخواهید چشـمانش را ببندد. سـپس از او بپرسـید هنگامی که مشـغول دعاسـت 

یـا دربـاره خـودش فکر می کند، دوسـت دارد در کجا باشـد؟
- فرزنـد خـود را بـه مسـجد و مـکان مذهبـی ببریـد و هنرهـای نمادینی را کـه در ایـن بناها به 
کار رفتـه اسـت، بـرای او توضیـح دهیـد. مثـاًل می توانید بـه آیاتی که بـرای محراب در نظـر گرفته 
می شـود یـا نمادهـای هنـری کـه در مـکان مذهبی اسـتفاده می شـود و معمـوال طرحـی متعالی و 

صعـودی دارد، اشـاره کنید. 



67 فـــروغمسجــــــــــــد9

- فرزندتـان را تشـویق کنیـد تا بـه مکان های مقـدس دیگران احتـرام بگذارد. در ایـن مکان ها 
آهسـته سـخن بگویـد، بـه زائران خیره نشـود و با مراسـمی که برگـزار می کننـد، همراهی کند. 

- اختصـار در برنامه هـای مذهبـی و میـزان حضـور کـودک در مسـجد را رعایت کنید. اگر شـما 
بیـن بهره منـد شـدن از تکمیـل یـک دعـای طوالنـی و رعایـت حوصلـه کودکـی که اکنـون کنار 
شـما نشسـته اسـت، مخیر شـدید، حتما شـرایط کودک خـود را در نظر بگیـرد؛  زیرا با ایـن کار برای 

معنوی شـدن یـک انسـان در آینـده نزدیـک سـرمایه گذاری کرده اید. 
- کودکان را مجبور به شرکت در مراسم مذهبی نکنید. 

- مقدمـات حضـور در مسـجد و نیـز برنامه هـای زمـاِن بـودن در مسـجد را بـه گونـه ای متنوع 
کنیـد کـه فرزند شـما همیشـه مایـل به ایـن حضور باشـد. خریـد مقـداری خوراکی قبـل از حضور 
و در مسـیر رسـیدن بـه مسـجد بـه همـراه توجـه عاطفـی پـس از خـروج از مسـجد می تواند نقش 

بسـزایی در تشـویق فرزندتان داشـته باشـد. 
- هـوا و دمای نامناسـب مسـجد، سـر و صدای زیـاد، نامنظم بـودن برنامه ها، طوالنی و دشـوار 
بـودن مسـیر رسـیدن بـه مسـجد، سـخت گیری والدیـن در انجـام همـه مسـتحبات و برنامه های 
مسـجد، توجیـه نبـودن کودک نسـبت به زمان و طول برگزاری مراسـم، سـرگرم نشـدن کودک با 
فعالیت های آرام و مناسـب و نیز برخورد بد مسـئوالن مسـجد، از آسـیب هایی اسـت که الزم اسـت 
والدیـن قبـل از بـردن کودکان به مسـجد در نظر داشـته باشـند. یادمان باشـد که ناخوشایندسـازی 
حضـور در مسـجد، ممکـن اسـت فرزندمـان را بـا انبوهـی از خاطـرات بـد نسـبت بـه ایـن مـکان 
مقـدس روبـرو کنـد کـه آثـار منفـی بسـیاری در دینـداری کـودک امـروز و بزرگسـال فـردا به جا 

خواهـد گذاشـت. )اخـوی 1390، تک نگاره(
- اعتقـاد بـه یـاوران و محافظ هـای نادیدنـی، بـا وقایع بـه ظاهر بی محتوایی شـروع می شـود. 
بـا الگوهـای سرشـار از عشـقی کـه بزرگترهـا بی منظـور و سـاده انگارانه در اختیـار کـودک قـرار 
می دهنـد. مثـال کودکـی کـه در زمین بازی، در یک پارک سـرگرم بـازی اسـت و از روی حصار کم 
ارتفـاع می افتـد و مجـروح می شـود. مـادر او را از زمیـن بلنـد می کنـد و بـه شـوخی بـه او می گوید: 
خـوب شـد کـه یـک فرشـته مواظبـت بـود! ایـن حـرف بـرای کـودک یـک پیام جـدی به شـمار 
مـی رود. او بـاور می کنـد کسـی کـه نمی توانـد او را ببینـد، از او محافظـت می کند و بـه همین دلیل 
آرامـش می گیـرد. بـرای کـودکان مهـم اسـت که تـا جای امـکان، هـر چه بیشـتر محافظ داشـته 
باشـند. دانسـتن ایـن کـه یک نفر هسـت کـه از من محافظـت می کند، بـه کودک جسـارت و نیرو 
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می بخشـد و او را از تـرس ناشـی از تنهـا گذاشـته شـدن حفظ می کند. شـاید اشـاره به داشـتن یک 
فرشـته محافـظ در طـول روز و زندگـی روزمـره را نتـوان تربیـت مذهبی بـه شـمار آورد ولی هدف 
از آن بـاز کـردن فضـای دنیـای کـودک اسـت. باز کـردن دنیایـی که بیشـتر دریافت کردنی اسـت 
تـا مصرفـی. بایـد بـرای ارضـای نیازهای خود تـالش کـرد و تنها نباید بـه حاصل تـالش دیگران 
اکتفـا نمـود. دنیایـی ارزش دارد کـه بتـوان از راه مذهـب آن را شـناخت. آنتوان گزوپری، نویسـنده 
فرانسـوی مـی گویـد: »اگر خواسـتی یک کشـتی بسـازی، مردم را بـرای جمع آوری چـوب و تهیه 
وسـایل الزم دور هـم جمـع نکـن، وظیفـه هر یـک را مشـخص و کار را بین آنها تقسـیم نکن، بلکه 
حسـرت رفتـن و رسـیدن بـه دریـای وسـیع و بـی انتهـا را در دل آنهـا بیدار کـن. یک نظریـه پرداز 
بـه نـام »آنجـال م . ت . رانیـدرز« یقیـن دارد کـه هر کودکی این حسـرت رسـیدن به دریـا یا همان 
زندگـی نامحسـوس را حـس مـی کنـد. از نـگاه او، تربیت مذهبی فضـای خالی زندگـی هر کودکی 
را پـر مـی کنـد.« )سـوزانه پورشـه، 1386ص71( بـر این اسـاس، زمانی که قرار اسـت مسـجد در 
شـکل گیری احساسـات مذهبـی کـودکان ما نقش داشـته باشـد،  بایـد راهکارهای رغبـت برانگیز 
معنـوی )ماننـد معرفـی مسـجد به عنـوان مـکان اجتماع فرشـته ها( و مـادی )ماننـد نکته هایی که 

دربـاره ایجـاد عالقـه به مسـجد گفته شـد(، بـه کار گرفته شـوند. 
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ی(نوجوان و مسجد
1.چند واقعیت روان شناختی درباره نوجوان

1-1. بـر اسـاس پژوهش هـای انجام شـده، شـرایط خارجـی متعـددی می تواننـد تأثیراتی مثبت 
یـا منفـی در رشـد معنـوی نوجوانـان ایجـاد کننـد. نحـوه برخـورد دوسـتان یـک نوجـوان بـا او و 
ارزش هایـی کـه بـه آن پایبندنـد، در تصویـری کـه او از خدا و مکان های منسـوب بـه خداوند مانند 
مسـجد بـه دسـت مـی آورد، و نیـز باورهـای همسـو بـا ایـن گرایش ها، بسـیار مؤثـر خواهنـد بود. 
اگـر محیـط نوجـوان سرشـار از خوبی ها، حقیقـت و زیبایی باشـد، تصویـر او از خـودش، از دیگران 
و از جهـان پیرامونـش، خـوب و حقیقـی و زیبـا خواهـد بـود. ایمـان، تحـت تأثیر تجارب شـخصی، 

متحـول می شـود. 
1-2. نوجوانـان در خـارج از خانـواده ارتباطـات متعـددی ایجـاد می کننـد. دوسـتان صمیمـی، 
فعالیت هـای ورزشـی، هنـری، مذهبـی و سیاسـی، در مرکـز توجهات نوجوانـان قرار دارنـد. کثرت 
فعالیـت و ارتبـاط کـودکان در سـنین نوجوانـی، فرصت کمی برای آنهـا باقی می گذارد تـا با خانواده 
خـود همراهـی کننـد. شـما قادر نیسـتید نـوع دوسـتان فرزندتـان را انتخاب و یـا دوسـتانی  را به او 
تحمیـل کنیـد، امـا قادریـد شـرایط را به گونـه ای آماده کنیـد که ارتبـاط او با نوجوانان مـورد عالقه 
بیشـتر شـود. اگـر فـرد مذهبی فعالی هسـتید، رفت و آمـد خانوادگی خـود را با دوسـتان مذهبی تان 
افزایـش دهیـد تـا فرزنـدان شـما فرصـت و موقعیت هـای بیشـتری بـرای برقـراری ارتبـاط با هم 
داشـته باشـند. یـا او را بـه مسـجدی کـه در آن دوسـتان هـم سـن و فعـال بـا فرزنـد نوجوان شـما 

وجـود دارد، هدایـت کنید. 
1-3. دوسـتی های صمیمانـه اهمیـت زیـادی در زندگـی نوجوانـان دارنـد. یـک نوجـوان بـه 
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دوسـت یـا دوسـتان صمیمـی نیـاز دارد تـا رازهـای خود را بـا آنها مطـرح کرده و بـه درد دل بپـردازد. 
برخـی از محققـان ایـن حالـت را »نیـاز بـه آینـه« نامیده انـد، زیـرا نوجوان در پی یافتن کسـی اسـت 
کـه شـخصیت و هویـت او را منعکـس سـازد.  نیـاز متقابـل نوجوانان به آینه شـدن بـرای یکدیگر، به 
طـرق مختلفـی ابـراز می شـود. آنهـا سـعی می کنند نـوع پوشـیدن لبـاس، آرایـش موی سـر، نحوه 
صحبـت کـردن و حتـی راه رفتـن خـود را مشـابه دوسـتان خـود کـرده و بـا رفتارهـای والدیـن خود 
مرزبنـدی کننـد، بـه همیـن جهت دچـار نوعی گیجی و پریشـانی می شـوند. بر این اسـاس، با نگاهی 
درون دینـی درمی یابیـم کـه نیـاز بـه آینه بـا مصداقی از روایت همسـان اسـت که می فرمایـد: »اهل 
ایمـان،  آینـه یکدیگرنـد کـه در آن کاسـتی ها و نقصان هـا دیـده می شـوند و جبـران می شـوند«. 1 در 
کنـار ایـن روایـت، بـه آدابی که درباره مسـجد گفته شـده نیـز نگاهـی می اندازیم که از اهالی مسـجد 
خواسـته شـده تـا با ظاهری آراسـته و متناسـب با مسـجد حضـور یابند. نتیجـه ای که از این دسـتاورد 
روان شـناختی و آموزه هـای دینـی می گیریـم، این اسـت که نوجـوان از طریق انس با مسـجد، نه تنها 
بـه نیازهـای فکـری خـود پاسـخ می دهـد، بلکـه جهت عاطفـی و نیـاز به گروه هـم تأمیـن می گردد 
و مهم تـر اینکـه در جهـت تطبیـق بـا گروه هـدف که اهـل مسـجد می باشـند، ظاهری پسـندیده تر 
و مقبول تـر را برمی گزینـد؛ زیـرا هنگامـی کـه نوجوانـان طـرز لبـاس پوشـیدن و یـا رفتـار خاصی را 
می پذیرنـد، ماننـد پذیـرش ظاهـر بچه هـای مذهبـی کـه با مسـجد تعامـل دارنـد، سـعی می کنند تا 
خـود را بـا سـنت ها و آداب و رسـوم رایـج در بیـن دوستان شـان تطبیـق دهنـد. آنهـا مایل نیسـتند به 
دلیـل داشـتن هویتـی متفـاوت از دوسـتان خـود، از سـوی آنهـا طـرد و منزوی شـوند. نوجوانـان اگر 
بلندتـر از دوستان شـان باشـند، کمـی قوز می کننـد و اگر دوستان شـان در فعالیتی شـرکت نکنند، آنها 
نیـز شـرکت نخواهنـد کرد و اگر دوستان شـان دوچرخه داشـته باشـند، آنهـا هم باید دوچرخه داشـته 
باشـند. ایـن نـوع تطبیق پذیـری، در ارتبـاط بـا انتخـاب دیـن و مذهـب نیز صـادق اسـت. نوجوانان، 
مذهبـی را می پذیرنـد کـه در جمـع دوسـتان آنهـا ارزشـمند اسـت. اگـر فرزنـد نوجوانتـان گفـت که 
می خواهـد فعاالنـه در یـک جمـع مذهبی یا گروه سیاسـی شـرکت کند متعجب نشـوید. سـعی کنید 
فرزندتـان را در فعالیت هـای اجتماعـی، مذهبی یا سیاسـی مشـارکت دهید، زیرا آنها در سـن نوجوانی 

مسـتعد ابـراز وجـود و پایبندی به تعهـدات هسـتند. )ایریس یـاب 1386، ص126( 

1 . قـال رسـوُل اهّلِل s: »المؤمـُن ِمـرآٌة ألخیـِه المؤمـِن، َیْنَصُحـُه إذا غـاَب عنـه، و ُیِمیـُط عنه ما َیْكرُه إذا َشـِهَد؛ مؤمن آینـه برادر مؤمن خویش 
اسـت. در غیابش براى او خیرخواهی می کند و در حضورش، ناخوشـایندى ها )باورهای نادرسـت( را از او دور می گرداند. « )بحاراألنوار، 

ج٧٤، ص٢٣٣، ح٢٩(
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1-4. یکـی از مسـائل نگـران کننـده دربـارۀ نوجـوان، تمایـل بیـش از حـد او بـه دوسـتان خود 
اسـت. دوسـتی های صمیمانـه اهمیـت زیـادی در زندگـی نوجوانان دارنـد. یک نوجوان به دوسـت 
یـا دوسـتان صمیمـی نیـاز دارد تا رازهـای خود را با آنهـا مطرح کرده و بـه درد دل بپـردازد. نوجوان 
مایـل اسـت بیشـتر وقت خـود را در گروه همسـاالن خود بگذراند، در مهمانی ها و جشـن تولدشـان 
شـرکت کـرده و پایبنـدی خـود بـه دوسـتی ها را اثبـات کنـد. دوسـتی هایی کـه در فضای مسـجد 
ایجـاد می شـود، زمینـه بـروز دوسـتی های حـرام و نادرسـت را از بیـن بـرده و عـزت نفـس معنوی 
همـراه بـا آن و نیـز شـخصیت مسـجدی بـودن، سـبب سـالمت روانـی و معنـوی فرد مـی گردد. 
بـا پذیـرش نیـاز نوجـوان بـه رشـد اجتماعـی و گـروه همسـاالن، ایـن نیـاز او را با سـوق دادن وی 
بـه دوسـتان مناسـب و گروه هـای دینـی مطلـوب فراهـم کننـد. از ایـن رو در سـخنی از امـام علی 
علیه السـالم، یکـی از مزایـای ارتباط با مسـجد، به دسـت آوردن دوسـتان خوب و همراهـی با آنان 
ـَف إىل امَلسـِجِد أصـاَب إحـَدى 

َ
دانسـته شـده اسـت. حضـرت در سـخنی واال می فرماینـد: »َمـِن اخَتل

ُه عن َردًى، أو 
ُ

ـًة، أو َرمَحـًة ُمنَتَظـَرًة، أو َكِلَمًة َتـُرّد َ
َ

، أو ِعلمـا ُمسـَتطَرفا، أو آَیـًة ُمك مـاین: أخـا ُمسـَتفادا یف اهّلل ِ
َ
الّث

نبـا َخشـَیًة أو َحیـاًء؛ هـر کـه به مسـجد آمد و شـد کند، به یکی 
َ

ـُه عـی ُهـدًى، أو َیتـُرُك ذ
ُّ
َیسـَمُع َكِلَمـًة َتُدل

از ایـن هشـت چیـز دسـت یابـد: یافتـن بـرادری بـه خاطر خـدا، یا دانشـی جدیـد، یا آیتـی محکم، 
یـا رحمتـی کـه آن را چشـم بـه راه بـود، یا سـخنی کـه او را از هالکت برهانـد، یا شـنیدن جمله ای 
کـه او را بـه هدایـت رهنمـون شـود، یا آنکـه گناهی را از تـرس و یا شـرم ترک گویـد. «1 اثرپذیری 
نوجـوان از همسـاالن، مسـئله ای اسـت کـه همـه کارشناسـان بـه آن بـاور دارند. بخـش مهمی از 
دانسـته ها و باورهـای نوجـوان از طریق دوسـتان و محیـط رفاقت تبادل می شـود. در کالم حضرت 
هـم ایـن نکته برجسـته شـده اسـت کـه همراهی با اهل مسـجد، سـبب تـرک بسـیاری از گناهان 
اسـت و مانعـی بـه نـام حیا از دوسـتان مسـجدی، به عنـوان عاملـی بازدارنـده از خطاهـای فکری 
و رفتـاری اسـت. بـا توجه بـه این قانـون روان شـناختی، می تـوان از چنیـن روحیه ای بـرای انتقال 
مفاهیـم دینـی و انـس با مسـجد بـه نوجوانان بهـره گرفت. بـه عنوان مثـال، با تشـکیل حلقه های 
انـس در مسـجد و فراهم سـازی زمینه هایـی بـرای فعالیت گروهی نوجـوان در این مـکان مقدس، 

بـه شـکلی غیرمسـتقیم، بسـیاری از پیام هـا را بـه او منتقل کرد. 
1-5. نوجـوان نیازمنـد فراهـم شـدن زمینـه ای بـرای اندیشـیدن و خلـوت کردن با خود اسـت. 
یکـی از جذاب تریـن ویژگی هـای مسـجد بـرای نوجوان، فراهم شـدن شـرایطی برای اندیشـیدن 

1  . األمالی للصدوق، ص٤٧٤. 
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دربـاره خـود، زندگـی و آینـده اسـت. وقتی نوجوان احسـاس می کند کـه در کنار بهترین ها نشسـته 
اسـت، آمادگـی ایجـاد تغییـرات جدیـد را هـم در خـود می بینـد و ایـن بـه وی قدرتـی می دهـد که 
دربـاره مسـیر زندگـی خـود یک دیده بـان تازه شـود، اشـتباهات احتمالی را پیـدا کنیـد، کمبودها را 
شناسـایی کـرده و از همان جـا بـرای هجـرت و کوچ کردن به سـمت بهتر شـدن خود را آمـاده کند. 
بعضـی از دانشـمندان هـم بـرای حـل مسـائل علمـی خـود گاهی بـه مسـجد پناهنده می شـدند تا 
در سـایه حمایت هـای معنـوی خداونـد و فضای روشـن مسـجد بتوانند به روشـنایی علمـی تازه ای 
دسـت یابنـد. نوجـوان بـا حضور در مسـجد می تواند افـکار پراکنده خـود را با مهمان شـدن در خانه 

خـدا جمع بنـدی کـرده و بـرای تصمیم گیـری و پـرواز معنوی خـود را آمـاده می کند. 
1-6. نوجوانـان مـی خواهنـد بـا کمـک خـدا دنیـا را اصـالح کننـد. تا حـدود 12 سـالگی، تصور 
نوجـوان از خـدا یـک تصـور مثبـت اسـت. سـپس امـکان تفکـر منطقـی در او بـه وجود مـی آید و 
نوجـوان مـی فهمـد کـه خوبـی و بـدی با همه سـایه هـا و ضمائم آنهـا در دنیـا وجود دارنـد. دعای 
نوجـوان در ایـن مرحلـه زندگـی، بیشـتر شـامل خواسـته های فـوری و بی درنـ اسـت تـا کم کم 
در سـن جوانـی ایـن ارتبـاط رشـد مـی یابـد و بـه ارتبـاط خاصـی میـان خـدا و انسـان تبدیـل می 
شـود. نوجوانـان بزرگتـر، نگرانـی هـا و آرزوهایـی دارند کـه آنها را کامـال رک و راسـت در دعاهای 
خـود بیـان مـی کننـد. نیـاز پذیرفته شـدن در جامعه نیـز از جمله خواسـته های آنهاسـت. به کمک 
خـدا دنیـا را اصـالح کـردن، براندازی ظلـم و انجام کارهـای خارق العـاده، آرزوی بیشـتر نوجوانان 
اسـت کـه عملـی شـدن آنهـا را بـه کمک خـدا امـکان پذیر مـی دانند. بـه ایـن ترتیب نوجـوان به 
ارزش هایـی ماننـد آمادگـی کمـک به دیگـران و همدردی با انسـان هـای دیگر نزدیک می شـود. 

)سوزانه پورشـه؛ 1386، ص72(

2.ارتباط، رکن شکل گیری هویت دینی نوجوان

ارتبـاط، زمینـه تأثیرگـذاری و انتقـال پیـام اسـت. زمانـی که ارتباطـی صحیح و دوطرفه شـکل 
می گیـرد، سـفره ای گسـترده می شـود کـه بهره هـای مـادی و معنـوی سرشـاری را با خـود همراه 
می کنـد. اگـر ایـن ارتبـاط با رویکـردی دینی و هدفمنـد آغاز و مدیریت شـود، نتایج بهتـری ارزانی 
دو طـرف آن خواهـد شـد و آنـگاه کـه ایـن ارتبـاط، بـا مؤلفـه ای به نـام اسـتمرار همراه باشـد، این 
نتایـج مانـدگاری و اثربخشـی بیشـتری خواهـد داشـت. در موضوع کنونـی، هر دو عنصـر به خوبی 
دیـده می شـود. بـه عبارتـی دیگـر، زمانـی کـه امـام جماعـت مسـجد و دیگـر مسـئوالن مرتبط با 
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مسـجد، بـه قصـد انتقـال پیام هـای دینـی بـا نوجـوان ارتبـاط می گیرند، عنصـر هدفمنـدی وجود 
دارد و آنـگاه کـه در طـول سـال بـه مناسـبت های مختلـف و شـیوه های گوناگـون ایـن ارتبـاط را 
ادامـه می دهـد، از اسـتمرار هـم بهـره جسـته انـد. نتیجـه ایـن تعامـل، گرایـش نوجوانان بـه نماد 
دینـی یعنـی روحانـی و بـه دنبـال آن، قـرار دادن برنامه هـای معنوی مسـجد در فهرسـت کارهای 

روزانـه در طـول سـال خواهد شـد. 

3.توجه به نماد و نهاد

لبـاس روحانیـت، نمـادی از دیـن و دیـن داری اسـت و روحانی فردی اسـت کـه رفتارها و منش 
او بـرای دیگـران حجـت بـه شـمار می آیـد. در مهـارت ارتبـاط نیـز تصریح شـده اسـت کـه عمدۀ 
تأثیرگـذاری مـا در ارتبـاط بـه عوامـل ظاهـری و زبان بدن بـر می گـردد. در روان شناسـی دین نیز 
بـر ایـن مسـئله تاکید شـده اسـت کـه تحول دینـداری در افـراد با حرکـت از نمـاد و سـمبل آغاز و 
بـه سـوی نهادینه شـدن سـرازیر می شـود. برای توجه بیشـتر بـه این مسـئله، تمثیل زیـر می تواند 

یاری رسـان خوبی باشـد:
»پیرمـردی بـه قصـد آزمایـش سـطح فکـر سـه فرزنـد خـود، از آنها خواسـت تـا هر کـدام به 
شـیوه ای کـه مناسـب می داننـد، انبـار خانه را پر سـازند و بـه آنها گفت که برنده کسـی اسـت که 
در زمـان کمتـر و بـا هزینـه کمتـری بتوانـد از عهـده پر کـردن همه جـای انبـاری بر آیـد. فرزند 
اول موفـق شـد انبـار را پر از شـن و ماسـه کنـد و حتـی دریچه های نـور را هم مسـدود نماید. روز 
بعـد، فرزنـد دوم توانسـت در مـدت کمتـری انباری را با کاه پر سـازد. نوبت به فرزند سـوم رسـید. 
او لحظـه ای بـه داخـل انبـاری رفت و برگشـت و اعـالم کرد که کارش تمام شـده اسـت. همگی 
با شـگفتی وارد انباری شـدند ولی آن را خالی یافتند. تنها شـمعی در آن روشـن شـده بود. پیرمرد 
از فرزنـدش خواسـت تـا برایشـان توضیـح دهـد. فرزند گفت من شـمعی روشـن کـرده ام و با نور 
آن همـه جـای ایـن مـکان را پـر کـرده ام. اکنـون همـه روزنه هـای ایـن انبـاری از نـور شـمع پر 

شـده است. «
پـر کـردن روح و جـان نوجـوان از خاطرات خوب نسـبت به روحانـی، نقش برجسـته ای در آینده 
دینـی او خواهـد داشـت. نوجـوان امـروز بـا ارتباطـی کـه از سـوی روحانـی بـا او گرفتـه می شـود، 
می توانـد احسـاس خـوش بـودن بـا روحانـی را تجربـه کنـد و می توانـد در اثـر ناکارآمـدی ارتباط، 
برداشـتی نامناسـب از دیـن و دینـداری در روان او شـکل بگیـرد کـه پـاک سـازی ایـن برداشـت 
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بـه زمـان زیـاد و شـرایطی متفـاوت بسـتگی دارد. بـر ایـن اسـاس، بخشـی از اثرگـذاری ارتباط با 
نوجوانـان در ایـن مهـم نهفتـه اسـت و تمـام برخوردهـای امام جماعـت با نوجـوان، جایـگاه ویژه 

خـود را خواهد داشـت. 

4.تنوع بخشی به ارتباط

یکـی از اسـرار جذابیـت دوسـتی ها در دنیای نوجوانـان و جوانـان، متنوع بودن آن اسـت. زمانی 
کـه نوجـوان با دوسـت خـود در قالب هـای گوناگـون تحصیلی، علمی، ورزشـی، مذهبـی و عاطفی 
ارتبـاط می گیـرد، گوناگونـی ارتبـاط او را بـه سـمت تـداوم و تعامل بیشـتر می کشـد. حـال اگر این 
ارتبـاط فقـط یـک بعـد و جنبـه داشـته باشـد، بـه مراتـب از میـزان و مؤثربـودن آن کاسـته خواهد 
شـد. برپایـه تحقیقـات انجـام شـده، بیشـتر یادگیری ها به شـکل غیررسـمی و غیرمسـتقیم انجام 
می شـود و حضـور ارتبـاط گیرنـده در موقعیت هـای گوناگـون، سـبب انتقـال پیام هـا در قالب های 
غیررسـمی آن خواهـد شـد. بر این اسـاس، یکـی از قوانین ارتباط گیـری امام جماعت بـا نوجوانان، 
توجـه بـه ایجـاد تنـوع در ایـن رابطـه و فراهم سـازی زمینـه برای آن اسـت. اگـر ارتباط بـا نوجوان 
تنهـا در قالـب نمـاز جماعت و سـخنرانی خالصه شـود، ارتباطی یک سـویه و کم تنوع خواهـد بود که 
نتیجـه آن کم رغبتـی بـه تـداوم در ارتبـاط اسـت ولی زمانی که شـکل های ارتباط گسـتره بیشـتری  

می یابـد، بـه همـان میـزان برداشـت های معنـوی و فرهنگـی فزون تری بـر آن بار خواهد شـد. 

5.پیش نیازهای ارتباط

مهـارت ارتبـاط هماننـد دیگـر مهارت هـای فـردی و اجتماعی، نیازمنـد فراهم شـدن مقدماتی 
اسـت تـا نتایـج سـودمند را به دنبال داشـته باشـد. یکـی از ایـن زمینه هـا، خصوصیات فـردی امام 
جماعـت اسـت. روحانیانـی کـه از روحیـه برون گرایـی و مردم آمیـزی برخوردارنـد، بـه اثربخشـی 
ارتبـاط ایمـان دارنـد، سـطح تحمل و حوصلـه مطلوبـی در آنها وجـود دارد، از اطالعـات موجود در 
دنیـای نوجـوان ماننـد اطالعات ورزشـی، فنـاوری و مانند آن، بی اطالع نیسـتند، مخاطب شناسـی 
خوبـی دارنـد، از نیازهـای فکـری و عاطفـی کنونـی دانش آمـوزان به خوبـی باخبرنـد و در محتوا و 
شـیوه ارائـه آن بـه مخاطبـان از خالقیـت خوبـی برخوردارنـد، در ارتبـاط و میـزان تأثیرگـذاری آن 

موفق تـر خواهنـد بود. 
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6.راهکارهای ارتباط
6-1. ارتباط عاطفی

از آنجـا کـه عاطفـه در دنیـای روانـی انسـان ها به ویـژه نوجوانان، عاملـی مهـم در ارتباط گیری 
اسـت، اولیـن نکتـه در راهکارهـا نیـز به این مسـئله اختصـاص دارد. معنـای دیگر جمله این اسـت 
کـه الزم اسـت امـام جماعـت حضور عاطفی بیشـتری در دنیای نوجوان داشـته باشـد و بسـتری را 
فراهـم سـازد تـا اصل روان شـناختی »خوشایندسـازی« شـکل بگیـرد و دانش آمـوزان از یادآوری 
نـام و شـخصیت امـام جماعـت، احسـاس خوبـی پیدا کننـد و خاطـره ای خـوش را تداعـی نمایند. 
ایـن اصـل، سـبب تکـرار و تمایل به بیشـتر شـدن ارتباط خواهد شـد. در نقطـه مقابل نیـز، چنانچه 
نوجـوان از حضـور روحانـی محل در مدرسـه، احسـاس ناخوشـایندی ماننـد خسـتگی، یکنواختی، 
سـخنان مغایـر بـا نیازهـای کنونـی نوجـوان و ماننـد آن را تجربـه کند، به شـدت از ایجـاد رابطه با 
روحانـی و مکان هـا و برنامه هایـی کـه وی در آنهـا نقش دارد، گریـزان خواهد شـد و نوعی دلزدگی 
در وجـود وی پدیـد می آیـد. به عنوان پیشـنهاد می تـوان موارد زیـر را در تقویت بعـد عاطفی ارتباط 

امـام جماعـت و دیگـر عناصر مسـجد بـا نوجوان مـورد توجه قـرار داد:
 حضـور روحانـی یا یکی از دسـت اندرکاران مسـجد به عنـوان بیننده برخی از مسـابقات 

ورزشـی نوجوان در مدرسـه یا محیط های ورزشـی مناسـب با شـئون روحانیت
 نقـش روحانـی و رابطـان مسـجد در پذیـرش و اهـدای جوایـز برترین هـای علمـی، 

ورزشـی، پرورشـی و . . . 
 پیشنهاد و پذیرش برخی از مسابقات فرهنگی مانند کتاب خوانی از سوی مسجد

 تعییـن مالک هـای دانش آمـوز برتـر اخالقـی از سـوی مسـجد و اهـدای جایـزه ویـژه 
بـه فرد

 تقدیر از برترین های علمی، ورزشی و پرورشی در مسجد
 ارتبـاط امـام جماعـت و مربیـان مسـجد در قالـب مشـاور مذهبـی بـا دانش آمـوزان در 

مدرسـه
 حضـور پررنــ امـام جماعـت و مربیـان در مناسـبت های مذهبـی بـه ویـژه روزهـای 

 .bمعصومین تولـد 

6-2. ارتباط آموزشی
دانش آمـوزی از نـگاه دیـن، یـک امتیـاز به شـمار می آیـد و روحانی محل بـه عنوان نمـاد دین، 
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می توانـد مشـوق و یاری دهنـده ایـن فضیلـت باشـد. زمانـی کـه زمینـه بهـره وری از دانـش دینی 
و علـوم مرتبـط بـا آن، بـرای دانش آمـوزان نوجـوان فراهـم می گـردد و تـوان اسـتفاده از سـفره 
علمـی یـک دین شـناس بـه وجـود می آیـد، می تـوان از آن به عنوان روشـی مهـم در اثربخشـی و 
مانـدگاری ارتبـاط نـام بـرد. احسـان علمـی امـام جماعت و آمـوزش مسـائلی که نیازهـای فکری 
اکنـون و آینـده نوجـوان و دانش آمـوز را تأمیـن می کند، هیـچ گاه از حافظه فراگیرنده پـاک نخواهد 
شـد و خـود زمینـه ای بـرای ارتبـاط بـا دیگـر عالمـان دینـی خواهد شـد. البته یـادآوری ایـن نکته 
ضـروری اسـت کـه در ایـن بخش هم، توجـه به ذائقـه و توان مخاطـب در یادگیری و بهـره وری از 

روش هـای سـاده، فعـال و جذاب،  سـودمندتر خواهـد بود.

در این بخش می توان به روش های زیر اندیشید:
برگـزاری کالس هـای تقویتـی در مسـجد: برخـی از ایـن کالس هـا می تواند توسـط خـود روحانی 

تدریـس شـود ماننـد عربـی و برخـی دیگر توسـط نیروهای مسـجد اداره می شـوند. 
آمـوزش مسـائل دینـی: عالقـه بـه دیـن در نوجـوان همـگام بـا جهـش در رشـد فیزیکـی، بـا 
برجسـتگی بیشـتری اتفـاق می افتـد و نیـاز بـه دانسـتن آنچه حـدود الهی معرفـی شـده اند، در این 

سـن از شـدت و رغبـت بیشـتری برخـوردار اسـت. 
آموزش اخالق: تمایل به کامل شـدن و دور شـدن از خصوصیات منفی، نیازی روان شـناختی اسـت و 
ماننـد جـوی روان در دل و جـان دانش آمـوزان طـراوت ایجاد می کنـد. چنانچه امام جماعـت به صورت 
منظـم جلسـات اخالقـی را بـا عنوان هایـی چـون آداب معاشـرت، مهارت هـای زندگـی و شـیوه های 
موفقیـت در تحصیـل و زندگـی، می توانـد زمینـه را بـرای شـکوفایی همه جانبـه دانش آمـوزان فراهم 
کـرده و یـادگاری روشـن و لذت بخـش از یـک روحانـی را در دل و جان آنها برای همیشـه باقـی بگذارد. 
طـرح سـؤال های مهـم دربـاره دیـن همـراه بـا معرفـی منابـع و تعییـن زمـان مشـخص برای 

پاسـخگویی بـه آنهـا، بخشـی از حضـور فکـری روحانـی در ذهـن و جـان دانش آمـوز اسـت. 

7. بایسته های همراه سازی دانش آموزان 
جـذب، مقدمـه همـراه سـاختن مخاطبـان بـا محتـوای خـوب شماسـت. در قـرآن، محبـت بر 
ـوَن  ّبُ ِ

ُ
 ِإْن ُكْنـُمْ ت

ْ
تبعیـت مقـدم شـده اسـت و ثمرۀ ایـن همراهی، دریافـت محبت بیشـتر اسـت: »ُقـل

ـْم َو اهّلُل َغُفـوٌر َرحـٌم؛ بگـو اگـر خـدا را دوسـت می دارید )که 
ُ

ُنوَبك
ُ

ـْم ذ
ُ

ك
َ
ـُم اهّلُل َو َیْغِفـْر ل

ُ
ین  ُیْ�ِبْبك ِبُعـو

َ
اهّلَل َفاّت

بایـد هـم بداریـد( بایـد مـرا پیـروی کنید تا خـدا هم شـما را دوسـت بـدارد و گناهانتان بیامـرزد که 
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خـدا آمـرزگار و مهربـان اسـت«.1 زمانی که شـما بـا رفتارها و گفتارهـای خود، بذر محبـت را در دل 
مخاطبـان می پاشـید، می توانیـد بـا اسـتقبال آنها و تأثیرپذیری بیشـتر روبرو شـوید. بر این اسـاس، 
الزم اسـت افـرادی کـه بـه نمایندگی از مسـجد بـا مخاطبـان کار تربیتی انجـام می دهنـد، به چند 

نکتـه کاربردی توجه داشـته باشـند:
 شرط اساسی موفقیت شما در کار، آشنایی با دنیای روان شناختی مخاطبان است.

 حالت مربی بودن را حداقل برای شروع یک ارتباط خوب کنار بگذارید.

 خودتـان را بـرای روبـرو شـدن بـا رفتارهای عجیـب و غریب برخـی از مراجعان مسـجد 

آمـاده کنید.
 صداقـت را از همـه چیـز مهم تـر بدانید و برای پاسـخ به سـؤاالت سـخت از آنها فرصت 

. ید بگیر
 به هیچ وجه اسرار نوجوان همراه خود را فاش نکنید؛ حتی به صورت شوخی یا کنایه

 با آرامش خود، به نوجوان ناآرام کمک کنید.
 از سر و وضع ظاهری آنها تعجب نکنید و آنها را همانگونه که هستند، بپذیرید.

 توجـه داشـته باشـید کـه در رقابـت فرهنگـی شـما فقط یـک پیشـنهاد دهنده هسـتید 
نـه تحمیـل کننـده؛  پس سـعی کنیـد جذابیت  سـخن و رفتارتان را بـاال ببرید و بـه او حق 

انتخـاب بدهید.
 شـکل گیری شـخصیت، نیازمنـد فرصـت اسـت. بـه انـدازه کافی بـه او فرصـت تفکر، 

تغییـر و تجربـه کـردن بدهید.
 هـر نوجـوان را یـک دین آمـوز متفـاوت بـا دیگـران در نظـر بگیریـد و بـرای هـر کدام 

وقـت مجزایـی اختصـاص دهید.
 از عصبانـی شـدن بپرهیزیـد و بـا رفتـار خود الگوی یـک متدین کامل را برای او داشـته 

. شید با
 نوجـوان بـه رفتـار شـما و میـزان تأثیـر دینـداری در شـما بیشـتر از سـخنان تان توجـه 

. می کنـد
 رفاقـت را جایگزیـن رقابـت سـاخته و در برابـر برخـی از ادعاهایـی کـه از نوجوانـان 

می شـنوید، آرام، متیـن و سـاکت باشـید.

1  . آل عمران : 31
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 همیشـه بـه خـود یـادآور شـوید که مـن کار ظریـف و سـختی را پذیرفتـه ام و چنانچه با 

موفقیـت از عهـده ایـن کار برآیـم، پـاداش معنوی بسـیاری دریافـت خواهم کرد.
 از تعریف هـای بی مـورد دربـاره توانمندی هـای خـود بپرهیزیـد؛ زیرا بـا مقاومت روانی 

مخاطبـان خـود روبرو خواهید شـد.
 در اسـتفاده از کلماِت حسـاس، خوش سـلیقه باشـید. بـرای نوجوان، احترام قائل شـدن 

شـما به شـخصیت او بسـیار مهم است.
 احترام به نظر نوجوان را در عمل نیز نشان دهید.

 هـدف  اصلـی کنترل مخاطب نیسـت،  بلکه هدف تغذیۀ فکری درسـت او و تأثیرگذاری 

بر خلوت های آن اسـت.
 پل ارتباطی خود را قوی کنید و زمینه ارتباطات بعدی نوجوان را  با خودتان فراهم آورید.

 در موضع گیری های خود حساسیت های روانی مخاطبان تان را در نظر بگیرید.

 به مخاطب خود در شکل گیری هویت دینی کمک کنید.
 احساسات او را جریحه دار نکنید.

 تکیه گاه نوجوان خود باشید ولی ایجاد وابستگی نکنید.
 سعی کنید دینداری او را با مالک های درست پیوند بزنید نه با افراد.

 برای درک حقایق عجله نکنید.
 نیاز او به تجربه کردن آموزش های شما را بپذیرید.

 احساساتی نشوید و بر احساسات خود مدیریت همراه با اعتدال 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 مارک و برچسب های منفی نزنید.

 از تناقض گویی بپرهیزید زیرا مخاطب شما از حرف های متناقض می رنجد.
 همدردی صادقانه داشته باشید.

 فرصت ارائه نظر و ابراز وجود در مسائل گوناگون را به نوجوان بدهید.
 خانـواده بزرگتریـن پناهـگاه اسـت. نوجـوان خـود را بـه اعتمـاد و ارتبـاط بیشـتر بـا 

خانـواده تشـویق کنیـد. توجـه داشـته باشـید کـه پیونـد محکم بـا خانواده سـبب کاهش 
آسیب هاسـت.
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 توجـه بـه جنبه هـای مثبـت و تشـویق و ترغیـب آنهـا، سـبب افزایـش اعتمـاد بـه نفـس 
نوجوانـان اسـت.

 سـلیقه های ورزشـی، هنـری و علمی نوجـوان را تخریب نکنید. اگر الگوهای نامناسـبی 

دارد، بـه تدریـج دربـاره مالک های صحیـح ذهن او را آمـاده تغییر کنید.
 صبـور باشـید. صبـوری شـما بیشـترین کمـک را به راه یابـی نوجوانـان به سـوی دینداری 

خواهـد کرد.
 او را تشـویق کنیـد کـه در میـان خواسـته های خـود چارچوب هـا، حقـوق و احتـرام 

دیگـران را رعایـت کنـد، امـا از انتقـادات مکـرر خـودداری کنیـد.
 حتـی دشـوارترین نوجوانـان هـم بـا زبـان نـرم و منطـق شـما می تواننـد تبدیل بـه افرادی 

متعادل شـوند.
 برخوردهای شما باید متناسب با توانایی ها و روحیات در حال رشد مخاطب تان باشد. 

8.آسیب شناسی ارتباط 
ارتبـاط تربیتـی از سـوی امام جماعت و مربیان مسـجد به منظور زمینه سـازی بـرای انتقال پیام 
دیـن، معنـا می یابـد. ایـن ارتبـاط، می توانـد هـم در آغـاز و هـم در تداوم، دسـتخوش آسـیب هایی 
شـود کـه آشـنایی بـا آنها، مقدمـه ای بـرای پیشـگیری و ارتقای سـطح ارتبـاط سـازنده و هدفمند 

اسـت. در ایـن نوشـتار بـه برخـی از آسـیب های ارتباط توجـه بیشـتری می کنیم. 

9. ارتباط یک سویه
واژه ارتبـاط بـه رابطـه ای دو طرفـه اشـاره دارد. زمانـی، رابطه سـودمند و تأثیرگذار می شـود که 
در آن تعامـل وجـود داشـته باشـد. چنانچـه مربی، بـرای مدت زیاد بـه صورت یک طرفـه ارتباطش 
را ادامـه دهـد، نتیجـه ای از آن نصیبـش نمی شـود. الزم اسـت مربـی بـا کاسـتن از سـطح ارتبـاط از 
طـرف خـود، فـرد را به فعال سـازی دامنـه ارتباط با خـود ترغیب نماید و زمینـه آن را نیز فراهم سـازد. 
چنانچـه شـما پیوسـته ارتباطـی یـک طرفه را دنبـال کنید و فـرد مقابل تمایلـی به این رابطه نداشـته 
باشـد، چنیـن ارتباطـی بی هـدف و بی فایـده خواهـد بود و به شـخصیت تربیتی شـما آسـیب می زند. 

10. افراط و تفریط در ارتباط
زیـاده روی و کـم کاری، هـر دو آسـیب ارتبـاط سـازنده هسـتند. زمانی کـه مربی مسـجد، دامنه 
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ارتبـاط بـا مخاطـب را بـه جزئی تریـن مسـائل زندگـی او بکشـاند و در چنیـن ارتباطی غرق شـود، 
دیگـر نمی توانـد نقـش تبلیغـی خود را بـه خوبی ایفا کننـد. تصور کنید فـردی در باتالق گیـر افتاده 
و شـما از راه رسـیده اید و قصـد کمـک بـه او را دارید. آیا درسـت اسـت کـه در کنار او قـرار بگیرید و 
نزدیـک شـدن خـود را بـه این حد برسـانید، یا الزم اسـت کـه از فرد گرفتـار و نیازمنـد کمک، کمی 
فاصلـه بگیریـد و در زمـان و بـا تـدارک شـرایط الزم، او را یـاری رسـانید. زمانـی کـه مربـی دینی 
ارتباطـی بی حـد را دامـن بزنـد، طبیعی اسـت کـه از هنر تأثیرگـذاری خـود دور می شـود. در مقابل 
نیـز، تفریـط در ایـن زمینـه ناپسـند اسـت؛ ماننـد فـردی که همیشـه منتظـر اقـدام اولیه از سـوی 

مخاطبـان بـرای ارتبـاط می مانـد و خـود گامی بر نمـی دارد. 

11. شوخی های نامناسب
شـوخی در سـخن، ماننـد نمک در غذاسـت. ایـن جملـه حکیمانه را به یاد داشـته باشـید. زمانی 
کـه شـوخی از اسـتاندارد خـود بگـذرد، به رابطـه مفید و هدفمند شـما آسـیب می زنـد. خصوصا اگر 
شـوخی بـدون حـد و مـرز صحیحـی اتفاق بیافتـد. مربی مذهبـی که هر نـوع طنز و لطیفـه را صرفا 
بـا هـدف خندانـدن یـا بـه بهانـه جـذب مخاطبـان بـه کار می گیـرد، دیگـر نمی تواند یـک الگوی 
اخالقـی متفـاوت و سـازنده باشـد. تنزیـل شـخصیت در ایـن حـد، نـه تنهـا کمکی به سـودمندی 
ارتبـاط نمی کنـد، بلکـه شـما را در نـگاه مخاطبان بـه فردی سـاده و فاقد مهارت هـای کافی تبدیل 
می کنـد. در ایـن بـاره، مراقبـت بیشـتر دربـاره شـوخی ها و جوک هـای جنسـی اسـت که بـه هیچ 
وجـه نبایـد از زبـان مبلـغ گفتـه شـود. همچنیـن شـوخی هایی کـه توهین بـه قومیت هاسـت و بنا 
بـر فتـاوای مراجـع محتـرم، حرمت دارد. شـوخی  دربـاره مقدسـات و بـا کلیدواژه هایی چـون خدا، 

پیامبـران، مناسـک دینـی و ماننـد آن نیز، مراقبـت ویـژه ای را می طلبد. 

12. تماس های تلفنی، پیامکی و اینترنتی
برخـی بـه بهانـه ارتباط هر چه بیشـتر بـا مخاطبـان، از روش های نویـن ارتباط بهـره می گیرند. 
اصـل مسـئله خـوب و مفیـد اسـت ولـی مشـکل در شـکل اجـرای آن اسـت. چنانچـه مربـی یک 
مسـجد تمام وقـت و فـوری پاسـخگوی پیامک هـای ارسـالی باشـد یـا وقت زیـادی را پـای رایانه 
بـه بهانـه مشـارکت در اتاق هـای گفتگـوی مجـازی سـپری کنـد و یـا مشـغول تبـادل فایل هـا، 
کلیپ هـا و نیـز نامه هـای الکترونیکـی باشـد، دیگـر فرصتـی بـرای اندیشـیدن و اسـتفاده بهینه از 
زمـان نخواهـد داشـت. تبلیغ سـنتی و چهره بـه چهره، اقتضائـات خـود را دارد و کار اصلی تربیت در 
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ارتبـاط حضـوری و هدفمنـد تعریـف می شـود نه ارتباطـات مجازی. بـرای ارتباطـات غیرحضوری 
خـود، زمـان مشـخصی را اعـالم کنیـد تـا مخاطبـان تـوان هماهنگـی بـا شـما را پیدا کننـد و خود 

شـما نیز قـادر به پاسـخگویی باشـید. 

13. لحاظ نکردن جنسیت در ارتباط
مراعـات حریم هـای فقهـی در ارتبـاط بسـیار مهم اسـت. شـما بـه عنوان یـک نماینـده از دین، 
چهـره ای معنـوی بـه شـمار می آیید و انتظـار مخاطبان این اسـت کـه در تمام جنبه هـا، آموزه های 
دیـن را پیـاده کنیـد. از طـرف دیگـر، بـه دلیـل زیبایـی پیام هایی کـه منتقـل می کنیـد، محبوبیت 
خاصـی نصیـب شـما می شـود و ایـن محبوبیت می توانـد در ارتباط بـا جنس مخالف، گاهی آسـیب 
زننـده باشـد. یادمـان باشـد که انتقـال عاطفی به صورت ناخواسـته و خـودکار در این مسـیر جریان 
می یابـد؛ از ایـن رو، الزم اسـت مربـی ترجیحـًا همجنس مخاطبان باشـد. چنانچه ایـن زمینه وجود 
نداشـته باشـد، از همسـرتان بخواهید در جلسـات شـما شـرکت کند. تالش کنید جلسـات به شکل 
گروهـی برگـزار شـود و از دادن مشـاوره حضـوری بـه جنـس مخالـف بپرهیزیـد و اجـازه تماس با 
همراه تـان را بـه او ندهیـد. هـر نـوع شـوخی فـردی در جلسـاتی کـه بـا مخاطبـان غیرهمجنـس 

داریـد، می تواند دردسـر سـاز شـود. 

14. مهارنکردن احساسات
یادمـان باشـد کـه قـرار اسـت با ابـزار ارتبـاط، مخاطبان را به سـوی دیـن و پیام هـای آن جذب 
کنیـم نـه بـه سـمت خودمـان. پـس الزم اسـت احساسـات خـود را مهـار کـرده و از هزینـه  کردن 
بیهـوده و نامناسـب آن پرهیـز کنیـم. گاهـی بـه دلیـل مهـار نشـدن چنیـن سـرمایه ای، ارتباط به 
نزدیک تریـن حـد ممکـن توسـعه می یابـد و کار بـه جایـی می رسـد که مربـی احسـاس دلتنگی و 
وابسـتگی بـه مخاطـب را در خـود مشـاهده می کنـد کـه بروز چنیـن حالتی، نشـان از مهار نشـدن 
احساسـات در طـول ارتبـاط اسـت. شـما دوسـتی محـدودی را بـرای ایفـای بهتـر نقـش تبلیغـی 
ایجـاد کرده ایـد و بـس. ممکـن اسـت این وابسـتگی در طرف مقابل شـما هـم پدید آید کـه پدیده 
خوشـایندی نیسـت؛ بـه ویـژه زمانی که مخاطبان شـما نوجـوان و جوان باشـند، احتمال بـروز این 
آسـیب، قـوت بیشـتری می یابـد. اسـتاندارد ارتباط این اسـت که مخاطبـان، به کمک شـما به منبع 

عاطفـی اصلـی یعنـی خداونـد و معصومیـنb  وصل شـوند. 
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چکیده
ایـن نوشـتار، بـا روش توصیفـی )Descriptive( و  کتابخانـه ای، بـه تبییـن جایـگاه و نقـش 
خانـواده در تربیـت و آمـوزش مسـائل دینی کـودکان و نوجوانان و روش های جذب آنان به مسـجد 

و نمـاز جماعـت می پـردازد. 
مقالـۀ حاضـر در سـه فصـل بـه شـرح ذیـل تدوین گردیـد: در فصـل اول بـه تعریـف مهم ترین 
مفاهیـم مـورد کاربـرد در ایـن تحقیـق پرداختـه شـد، کـه عبارت انـد از: مفهـوم خانـواده، امـام 

جماعـت، مسـجد، نمـاز، نمـاز جماعـت.
در فصـل دوم بـه نقـش خانـواده در جـذب کـودک و نوجوان به نمـاز جماعت و مسـاجد پرداخته 
شـد؛ در ایـن راسـتا ابتـدا وظیفۀ خانـواده در تربیت فرزندان مورد بررسـی قرار گرفت. سـپس، سـّن 
شـروع پـرورش و آمـوزش کـودکان و نوجوانـان و اصـول و روش هـای آمـوزش احـکام و مسـائل 
دینـی بـه آنـان تبییـن گردیـد، در پایان ایـن فصـل، مهم ترین روش هـای جذب کـودک و نوجوان 

بـه نمـاز جماعت و مسـاجد توسـط خانـواده مورد بررسـی قـرار گرفت.
در فصـل آخر)سـوم( نقـش امـام جماعت در جـذب کودک و نوجـوان به نماز جماعت و مسـاجد 
مـورد بحــ قـرار گرفـت و به نقـش ممتاز و ویـژۀ امـام جماعت به عنـوان مدیر طبیعی مسـجد در 

جـذب کـودکان و نوجوانـان به مسـجد و نمـاز جماعت، به طور مشـروح پرداخته شـد.
 واژگان کلیـدی: نمـاز، مسـجد، نماز جماعت، خانـواده، امام جماعت، اصـول آموزش، روش های 

جذب کـودک و نوجوان.
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مقدمه
دوران کودکـی و نوجوانـی، سرشـار از عطوفـت و نشـاط و لبریـز از شادی هاسـت، در ایـن دوره، 
والدیـن شـاهد احساسـات پـاک و بی آالیـش کودکانـه هسـتند. کـودکان امانت های الهـی در نزد 

مـا بزرگسـاالن بـه حسـاب می آینـد و غنچه هـای باطـراوت بوسـتان زندگی هسـتند.
ظرافـت، شـکنندگی و انعطاف پذیـری شـخصیت کـودک و نوجـوان، پیچیدگـی و حساسـیت 
تربیـت آنـان را آشـکار می کنـد. در تربیـت کـودکان اواًل باید روانشناسـی خـاص آنان را شـناخت، 
ثانیـًا بـا احتیـاط و ظرافـت هرچه تمام تر در جهت رشـد و شـکوفایی شـخصیت آنان قدم برداشـت. 
یکـی از ابعـاد بسـیار مهـم تربیـت کـودکان، تربیـت مذهبـی آنان اسـت. تقویـت نیـروی ایمان و 
باورهـای مذهبـی کـودکان تأثیـر به سـزایی درجلوگیـری از خطاهـا و لغزشـهای آنـان دارد. ایـن 
سـخن حقیقتـی انکارناپذیـر اسـت و در میـان خانواده هـا از دیربـاز امـری مسـلّم و پذیرفتـه شـده 
می باشـد. تاریـخ و تجربـه نشـان داده اسـت افـرادی کـه از اعتقـادات عمیـق مذهبـی برخـوردار 
بوده انـد و بـه اصـول و ارزش هـای آن پایبنـدی خـود را نشـان داده اند، معمـواًل افـرادی صالح و به 
دور از خطاهـا و مفاسـد اجتماعـی و انحرافـات اخالقـی هسـتند. آنـان کـه بـه آیـات قـرآن، ایمان 
عمیـق دارنـد و خـود را در حضـور خداوند عالمیـان حس می کنند و بـه پیام های آسـمانی آن گوش 

دل می سـپارند کمتـر در معـرض آلودگی هـا و اشـتباهات هسـتند. 
اگـر تربیـت مذهبـی با رعایـت اصول، روش ها و اندیشـه ای درسـت اسـتوار گردد، موجب رشـد و 
پیشـرفت می شـود و فرد را از سـقوط می رهاند، برای زحمات کودک پاداشـی از درون تهیه می شـود، 
آلودگی هـا در او روی بـه کاهـش می گـذارد، اضطـراب و وسوسـه ها که مخصوصاً در سـنین نوجوانی 

و جوانـی عـارض فـرد می شـود،از میان مـی رود و آرامش نسـبی برای او حاصـل می آید.
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یکـی از بهتریـن راه هـای تقویـت ایمان مذهبی، ایجاد جـّوی مذهبی و فضائی ّجـذاب در محیط 
زندگـی کـودک و نوجـوان اسـت و مسـجد بـه عنـوان مهم تریـن پایـگاه بـرای جـذب کـودکان و 
نوجوانـان نقـش به سـزایی در تقویـت ایمـان و روح معنـوی آنـان ایفـا می کنـد، البته به این شـرط 
کـه محیـط مسـجد نیـز برای کـودک جـذاب و بانشـاط باشـد. برایـن اسـاس، ترغیب کـودکان و 
نوجوانـان بـه حضـور در مسـجد و شـرکت در نمـاز جماعت، یکـی از اهداف تربیتی اسـالم اسـت؛ 
زیـرا شـرکت مـداوم در جمـع مسـلمانان، عـالوه بـر آنچـه بیـان شـد، سـبب تعالـی روح انسـان و 
اسـتحکام عقیـده و فکـر می گـردد. حـال سـخن ایـن اسـت کـه: نقـش خانـواده و امـام جماعـت 
مسـجد در جـذب تشـویق کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد و نمـاز جماعت چیسـت؟ به طـور کلّی 
زمـان آمـوزش نمـاز در چه سـّنی اسـت؟ چـه اصـول و روش هایـی را در آمـوزش مسـائل دینی به 
کـودک و نوجـوان بایـد رعایـت کـرد تا بـه نتیجه مطلوب دسـت یافـت؟ خانـواده به عنـوان اولین 
نهـاد متصـّدی تربیـت کـودک و امـام جماعت بـه عنوان مدیـر فرهنگی مسـجد با چه شـیوه هایی 
می تواننـد کـودکان و نوجوانـان را بـا مسـجد و نمـاز جماعـت مأنـوس کنند. در این نوشـتار نسـبتًا 
مفّصـل برآنیـم تـا بـا مطالعـه در آموزه هـای دینـی و نظـرات کارشناسـان خبـره، پاسـخی درخور 

توجـه و قانـع کننـده ای برای سـؤاالت یـاد شـده بیابیم.
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الف( تعریف مفاهیم 
1. خانواده 

خانواده،1 یک واحد زیسـتی )بیولوژیکی( اسـت که تشـکیل آن مبتنی بر پیوند زناشـویی اسـت 
و براسـاس آن افـراد دارای رابطـه سـببی یـا نسـبی بوده و بـا یکدیگر خویشـاوند هسـتند. محّققان 
علـوم اجتماعـی، خانـواده را بـه »گروهـی از افـراد کـه روابط آنـان بـا یکدیگر بر اسـاس هم خونی 
شـکل می گیـرد و نسـبت بـه هـم خویشـاوند محسـوب می شـوند،« تعریف کـرده بودنـد. گروهی 
دیگـر از جامعه شناسـان، بـرای تعمیـم خانواده، بـه گونه ای که افـزون بر روابط هم خونـی، مواردی 
همچـون فرزندپذیـری و پذیرش هـای اجتماعی و قـراردادی را نیـز دربرگیرد، خانـواده را این گونه 
تعریـف کردنـد: »گروهـی اسـت متشـکل از افـرادی کـه از طریـق پیونـد زناشـویی، هم خونـی یا 
پذیـرش، بـا یکدیگـر بـه عنوان شـوهر، زن، مـادر، پدر، بـرادر، خواهـر و فرزنـد در ارتبـاط متقابلند 
و فرهنــ مشـترکی پدیـد آورده و در واحـد خاصی زندگی می کننـد.« )سـاروخانی1379، 135( 

2. امام جماعت
واژۀ »امـام« در لغـت بـه معنـای پیشـوا اسـت. امام، کسـی اسـت کـه از او پیـروی می کنند و به 
وی اقتـدا می شـود، خـواه انسـان باشـد یا کتـاب یا غیر آن، حق باشـد یـا باطل. )قریشـی 1412ق، 

ذیـل واژۀ»امام«( 
جماعـت بـه معنـای گروهـی اسـت که گـرد هـم آمده انـد. امـام جماعـت در اصطـالح، فردی 
اسـت کـه در بیـن گروهـی که می خواهنـد نماز اقامـه کنند، جلوتـر از همه بایسـتد و دیگـران به او 

اقتـدا کننـد. بـرای امـام جماعت شـرایطی وجـود کـه در منابع فقهی مطرح شـده اسـت.
1 -Family.
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عنـوان »امـام جماعـت مسـجد« در میـان جامعۀ مسـلمانان از گذشـته های دور تاکنون بسـیار 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و بـه  کارگیری ایـن واژه در ادبیـات ما مرسـوم و معمول اسـت. اگر چه 
اسـتفاده از ایـن واژه از نظـر حقوقـی و عرفی عاری از اَشـکال اساسـی و مبنایی اسـت؛ ولـی با توّجه 
بـه مفهـوم محـدودی کـه از ایـن ترکیـب بـه ذهـن متبـادر می شـود، وظایـف و مسـئولیت اندکی 
بـرای آن متّصـور می شـود. امـام از نظـر لغوی بـه معنای پیشـوا، پیش نمـاز، خلیفه، فرماندۀ سـپاه، 
راهنمـای مسـافران اسـت. مفهـوم »امام مسـجد«، باالتـر از امام جماعت اسـت، وقتـی می گوییم 
امـام، هـم نمـاز جماعت را شـامل می شـود و هـم نماز جمعـه را؛ چون در مسـجد هم نمـاز جماعت 
خوانـده می شـود و هـم نمـاز جمعـه. بـه هر حـال، منظـور از امام جماعت، شـخصی بـا تحصیالت 
عالـی دینـی اسـت کـه آشـنایی کافـی و وافـی در حوزه هـای فقهـی و احـکام و مسـائل شـریعت 
اسـالمی دارد. وی شـرایط و الزامـات ذکـر شـده در منابـع دینـی را بـرای امامـت مسـجد)در عصر 

غیبـت امـام زمـان و در حاکمیـت ولـی امر حاضر مسـلمین( داراسـت. 

3. مسجد
 واژۀ »َمسـجد« اسـم مـکان اسـت که از »َسـَجَد« اشـتقاق یافته، بـه معنای سـجده گاه و محل 
عبـادت بـوده و بـا کلماتی چون »َسـجده« و »ُسـجود« هم خانواده اسـت. واژۀ مسـجد، در مجموع 

28 بـار در قـرآن کریم ذکر شـده اسـت. 
ـ هـای لغـت تعابیـر گوناگـون وجـود دارد کـه در  در تعریـف لغـوی مسـجد در معاجـم و فرهن
واقـع، تمامـی آنهـا بـه یـک معنا بازگشـت می کنـد. زجـاج در تعریف مسـجد می گویـد: »امَلسـَجد 
ـد فیـه َفُهـو َمسـِجد« مسـَجد یا مسـِجد، جایی اسـت که   َموضـٍع ُیَتَعّبَ

ُّ
وامَلسـِجد، الـذی ُیسـَجد فیـه، َو كل

در آن سـجده می شـود و هـر جایگاهـی کـه در آن عبادت شـود، آنجا مسـجد اسـت. )الزبیدی، ج2، 
ماعـات« )همان(   احلج

ّ
ـم، مـراُب البیـوت و مصـی 371( و ابـن اعرابـی گفتـه اسـت: »املسـَجُد یفتـح احلج

همچنیـن در مفـردات راغب اصفهانی آمده اسـت :»المسـجُد موضـِع الّصالۀ اعتباراً بالّسـجود« 
)راغـب اصفهانی، 271( 

در لغت نامه هـای فارسـی نیـز »مسـجد« بـه معنـای سـر بـه زمیـن نهـادن، جـای عبـادت 
مسـلمانان، خانـۀ خـدا و محـل سـجود آمـده اسـت.)دهخدا 1332ش، ج43، 384(

همچنیـن مسـجد، بـه معنـای محـل و موضعـی کـه در آنهـا سـجده کننـد و هر محلـی که آن 
عبـادت کننـد نیـز آمـده اسـت و از طرفـی مسـجد، اسـم اسـت بـرای محـل عبـادت، خـواه در آن 

سـجده بکنـد و خـواه اینکـه سـجده نکنند.)همـان( 
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جـای خوانـدن نمـاز، نمـازگاه )عبادتخانـه، خانـه ای کـه بـرای گـزرادن نمـاز می سـازند، نیز از 
دیگـر اسـتعماالت لغـت مسـجد اسـت. )همان( 

در اصطـالح شـرعی، مسـجد بـه مکان معیـن و موقوف بـرای نماز اطالق شـده اسـت. )نجفی 
1392 ق، ج14، 61( 

4. نماز
واژۀ فارسـی »نمـاز« از واژۀ پهلـوی »نِمـاک« گرفتـه شـده و آن هـم بـه نوبـه خـود از ریشـۀ 
باسـتانی »نِـم«، بـه معنـای »خـم شـدن و تعظیـم کـردن« مأخـوذ اسـت که بـه تدریج بـر معنی 

ة« یعنـی عبـادت ویـژه مسـلمانان منطبـق شـده اسـت. )خزائلـی 1358ش، 338(  »صـا
بـر اسـاس برخی اسـناد تاریخـی، گروهی از ایرانیان تازه مسـلمان در سـال های حکومت اعراب 
بـر ایـران، به جـای واژۀ »صلـوة« از کلمۀ »نِمـاک« اسـتفاده می کرده اند و هنـگام فراخواندن مردم 
ة« عبارت »بشـتابید به  ا  الّصَ

َ
مـاك« و به جای »حـّیَ َعـی بـه سـوی نمـاز به جـای »الصلـوة« واژۀ »الّنِ

سـوی نِماک« را بـه کار می برده اند. )راشـدی 1378ش، ج1، 65(
برد واژۀ نماز می توان برای آن سه معنای کلی در نظر گرفت: با توجه به موارد کار

4-1. خدمـت و خدمتـکاری، اطاعـت و فرمانبـرداری، سـرفرود آوری و تعظیـم، سـر بـه زمیـن 
نهـادن، کرنـش و تکریـم، اظهـار طاعـت و بندگی.)همـان( 

واژه هـای نمـاز بـردن، در نمـاز آمدن، به نمـاز آمدن، در نمـاز آوردن، به معنای پرسـتش کردن، 
عاجـزی نمـودن، خـم شـدن، بـه عالمـت تعظیـم و بندگـی و به خـاک افتادن بـه قصـد تعظیم در 

برابـر پادشـاهی یـا بزرگی دیگـر به کار رفته اسـت.
4-2. کلمـۀ نمـاز بـه معنـای پرسـتش و ادای طاعـت ایـزد متعال و عـرض نیاز به سـوی خدای 
عالمیـان اسـت؛ بـه طریقـی کـه در شـریعت پیامبران وارد شـده اسـت که در ایـن معنا معـاد کلمۀ 

»صلـوة« اسـت. )همان، 67( 
4-3. چـون شـرط نمـاز طهـارت اسـت و کلمۀ نمـاز مفهـوم طهـارت و پاکیزگـی را تداعی می 
کنـد، کلمـۀ »نمـازی« منسـوب بـه نمـاز و بـه معنـای دوسـتدار نماز اسـت؛ هـم چنین بـه معنای 
پـاک و طاهـر نیـز بـه کار رفتـه اسـت. در تعبیر دیگـر، نمازی کـردن به معنـا پاک کردن، شسـتن، 
آب کشـیدن و غسـل دادن اسـت و »نمـاز کـن« بـه معنـای شسـت وشـو کننـده بـه کار می رفتـه 

اسـت. )همان، 71( 
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فرهنــ عمیـد نمـاز را چنیـن معنا کرده اسـت: »پرسـتش، نیاز، سـجود، بندگـی و اطاعت، خم 
شـدن بـرای اظهـار بندگی و اطاعـت و یکی از فرایض دیـن، عبادت مخصوص و واجب مسـلمانان 

کـه پنـج بار در شـبانه روز به جا می آورنـد.« )عمیـد 1369ش، ج2، 1919(
صلـوة، از لفـظ عربـی »صلّوها« مشـتق شـده اسـت و در منابع سـریانی الفاظی مشـابه و معادل 

بـا اقامـۀ صلوة به چشـم می خـورد. )راشـدی 1378ش، ج1، 73(
برخـی از متأخـران ریشـه آن را »آرامـی« پنداشـته اند و بـا پژوهش هایـی کـه بـه تازگـی عمل 
آمـده اسـت، ایـن احتمـال قـّوت گرفته که اصل »صلوة« سـریانی اسـت و سـپس با جاری شـدن 
آن در زبـان جنـوب عربسـتان شـاعران آن را در اشـعار خـود بـه کار برده انـد و بعـد از آن اعـراب 

شـمالی، لفـظ »صلـوۀ« را از آنهـا گرفته انـد. 
نمـاز فّعالیتـی عبـادی و مشـروط بـه طهارت اسـت که مشـتمل بـر نّیت، قیـام، قرائـت، رکوع و 
سـجود و تشـهد و سـالم اسـت و در صـورت حضـور قلب فضایـل اخالقـی را در پی دارد و بـا تأکید 
بـر درون انسـان خـود حقیقـی او را بـه سـوی کمـال مطلـوب سـوق می دهـد و بیانگر جهـان بینی 

اسـالمی است.

5. نماز جماعت
در دیـن اسـالم، نمـازی کـه بـه صورت گروهـی خوانده شـود و در آن به امـام اقتدا شـود، »نماز 

جماعـت« نامیده می شـود.
در نمـاز جماعـت، شـخصی کـه امـام جماعـت اسـت جلوتـر از همـه و رو بـه قبلـه می  ایسـتد و 
سـایر نمازگـزاران بـه وی اقتـدا می کنند. نمازهایـی که می توان بـه صورت جماعت خواند، شـامل 
نمازهـای یومّیـه )نمـاز صبـح، نمـاز ظهـر، نمـاز عصر، نمـاز مغـرب و نماز عشـا( و نماز مّیـت، نماز 
جمعـه، نمـاز عیـد فطـر و نمـاز عید قربان می باشـند. به شـخصی کـه در نمـاز جمعه به عنـوان امام 

جماعـت می ایسـتد، »امـام جمعه« گفتـه می شـود.)دهخدا 1332ش، 772(
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ب( نقش خانواده در جذب کودک و نوجوان به نماز جماعت و مساجد 
1. وظیفۀ خانواده در تربیت فرزندان

نقـش خانـواده بـه عنـوان یک واحـد اجتماعـی، مسـئله ای غیرقابل تردید اسـت. تأثیـر خانواده 
در فرزنـدان از نظـر فرهنگـی، اجتماعـی، اخالقـی و عاطفـی بسـیار مهـم و بـا ارزش اسـت؛ زیـرا 
آنـان، مبانـی زندگـی را در آنجـا فـرا می گیرنـد و خـوب و بـد را از آنجـا می آموزند. از این  رو، بیشـتر 
»بایدهـا« و »نبایدهـا« »خوبی هـا« و »زشـتی ها« و روحیـات کـودک در خانـواده پایه گـذاری 

می شـود.
خانـواده، اولین کالس درس و نخسـتین بسـتر شـکفتن اسـت و کـودک دروس اولیـۀ زندگی را 
از پـدر و مـادر و اطرافیانـش فرامی گیـرد. از ایـن رو، اگـر زبـان والدین عربی باشـد، کـودک به زبان 
عربـی آشـنا می شـود، و اگر فارسـی باشـد، به زبان فارسـی و اگر ترک باشـد بـه زبان ترکـی ... اگر 
خانـواده اهـل سـاز و دهـل و ترانه و تصنیف باشـند، کودک از همان خردسـالی به طـور نهادی آنها 
را می آمـوزد. اگـر والدیـن اهل مسـجد و نمـاز و دعا و عبادت باشـند باز روی قانـون تبعّیِت کوچکتر 

از بزرگتـر، ُمهـر را از مقابـل والدیـن برداشـته و بـه تقلید از آنها خم و راسـت می شـود و می بوسـد.
خالصـه، چشـمان درخشـان کـودکان شـب و روز حـرکات اهـل خانـه )پـدر و مـادر( و اعمـال 
آنهـا را می نگرنـد و گوش هـای حّسـاس آنـان، ماننـد یک دسـتگاه گیرنـده قوی و مجّهـز، مواظب 
حـرکات و سـکنات آنهاسـت. »ویژگی هـای رفتـاری والدین، طرز فکرهـا، آداب و رسـوم، تقلیدها، 
تعصبـات، سـطح اندیشـه و فرهنــ آنهـا، امکانـات مـاّدی و معنوی آنـان و همچنین کسـانی که 
آدمـی بـه صـورت مسـتقیم و یـا غیـر مسـتقیم تحـت تأثیـر آنهاسـت در کـودک اثـر می گذارنـد. 
)جهانگـرد 1372ش، 14( خانـواده بـه ویـژه والدیـن، تأثیـرات پایـداری بر روی شـخصیت کودک 



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 94

و نوجـوان دارنـد و ایـن به ویـژه از دو جهـت مهـم می باشـد؛ یکـی اینکـه اّولین کسـانی که کودک 
بـا آنهـا روبـه رو مـی شـود والدیـن هسـتند و دیگر اینکـه والدین بـه نحوی تا آخـر عمر بـا فرزندان 
می باشـند و هـر دو، تأثیـر و تأثـر متقابـل بر روی هـم دارند. مرحوم فلسـفی می نویسـد: اّول معلّمی 
کـه درس زندگـی بـه کـودک می آمـوزد و در دل پـاک او نقش هـای خـوب و بـد ترسـیم می کنـد، 

پـدر و مادر اسـت.« )فلسـفی 1344ش، ج1، 269(
آموزه هـای دینـی، بزرگ تریـن مسـؤلیت والدیـن را تربیـت صحیـح فرزنـدان می دانـد. بـر این 
اسـاس، در نظـام تربیتـی اسـالم، تربیـت خانوادگـی از اهمّیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت؛ خداوند 
 sمتعـال در آیـه 132 طاهـا دربـارۀ مسـئولیت والدیـن در تربیـت عبـادی اهـل خانواده بـه پیامبر
ـا...؛ خانـوادۀ خـود را بـه نماز فرمـان ده و خود در آن  ْیَ

َ
لـوِة َواْصَطِبـْر َعل ـَك ِبالّصَ

َ
ْهل

َ
ُمـْر أ

ْ
می فرمایـد: »َوأ

کار پایـداری کـن.« )طه/132(
ـاُس  ـْم َنـاًرا َوُقوُدَهـا الّنَ

ُ
ْهِلیك

َ
ْم َوأ

ُ
نُفَسـك

َ
ِذیـَن آَمُنـوا ُقـوا أ

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
همچنیـن قـرآن کریـم می فرمایـد: »َیـا أ

جـاَرُة؛ ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، خـود و خانـوادۀ خـود را از آتشـی کـه هیـزم آن مردم و  ِ
ْ

َو احل
ـ ها هسـتند، نگـه داریـد.« )تحریـم/ 6( در حدیثـی امـام صـادق می فرماینـد: »هنگامـی  سـن
کـه ایـن آیـۀ شـریفه نازل شـد، مـردم گفتند: یـا رسـول اهلل! چگونه مـا خودمـان و اهـل و عیالمان 
را از آتـش دوزخ حفـظ کنیـم؟ حضـرت فرمـود: خودتـان کارهـای خیر انجـام بدهید؛ خانـواده خود 
را بـه کارهـای نیـک تذکـر بدهیـد؛ آنهـا را بـر اطاعـت و عبـادت خداونـد تأدیـب و تربیـت نمایید. 
ْیـا؛ خانوادۀ خود 

َ
ِة َو اْصَطِبْر َعل ـا ـَک ِبالّصَ

َ
ْهل

َ
ُمْر أ

ْ
ـِهs َو أ  ِلَنِبّیِ

ُ
سـپس امـام فرمودند: »ِإّنَ اهّلَل َتَعاىَل َیُقـول

ُه 
َ
 ِإّن

َ
ِكتـاِب ِإْساِعیـل

ْ
ُكـْر یِف ال

ْ
 َو اذ

َ
را بـه نمـاز فرمـان ده و بـر انجـام آن شـکیبا باش!«)طـه/132( َو َقـال

ا)مریم/54 و  ـِه َمْرِضّیً ّبِ كاِة َو كاَن ِعْنـَد َر ِة َو الـّزَ ـا ـُه ِبالّصَ
َ
ْهل

َ
ُمـُر أ

ْ
ـا َو كاَن َیأ  َنِبّیً

ً
َوْعـِد َو كاَن َرُسـوال

ْ
كاَن صـاِدَق ال

55( و در ایـن کتـاب )آسـمانی( از اسـماعیل )نیـز( یـاد کن، کـه او در وعده هایش صادق، و رسـول 
و پیامبـری )بـزرگ( بـود! و همـواره خانـواده اش را بـه نمـاز و زکات فرمان مـی داد و همـواره مورد 

رضایـت پـروردگارش بود.« )نـوری، ج12، 201، بـاب 8، ح5(
ابوسـعید خـدری می گویـد: وقتـی آیـۀ 132 سـوره مبارکـه »طـه« نازل شـد، پیامبراکـرمs تا 
نُـه مـاه، وقـت نمـاز بـه درب خانـه حضـرت فاطمهh و امـام علـی می آمـد و دسـتگیره در خانه 
ة  را می گرفـت و پـس از سـالم بـر اهـل خانـه، بـه دسـتور آیه عمـل می نمـود و می فرمـود: »الّصا
ـم اهّلل؛ بشـتابید بـه سـوی نمـاز، بشـتابید بـه سـوی نمـاز، خداوند رحمتش را شـامل 

ُ
الّصلـوة، َیرمحك

حالتـان کنـد.« )مجلسـی 1404ق، ج16، 203( و سـپس آیۀ تطهیـر را تالوت می فرمـود. قندوزی 
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 sحنفـی پـس از ذکـر ایـن حدیــ می گویـد: »این حدیــ از 300 نفـر از صحابـه و یـاران پیامبر
روایت شـده اسـت.« )قندوزی حنفـی، 174( 

بـا توّجـه بـه ایـن که نگاه داشـت خـود و خانـواده از آتـش دوزخ، جـز از راه عمل به دسـتورهای 
خداونـد متعـال حاصـل نمی شـود و از سـوی دیگـر، عمـل بـه دسـتورهای خداونـد نیـز متوقف بر 
تربیـت دینـی صحیـح اسـت، ایـن آیـۀ شـریفه داللت بـر ایـن دارد کـه خداونـد متعـال، والدین را 
مسـئول تربیـت دینـی فرزنـدان می دانـد. روایاتـی کـه در ذیـل ایـن آیـه آمده نیـز همگـی بیانگر 
ایـن موضـوع اسـت. بـه عنـوان مثـال، در روایتی آمـده اسـت: زمانی که ایـن آیه نازل شـد، یکی از 
مسـلمانان نشسـت و مشـغول به گریه شـد و گفت: من از دسـت خودم عاجز بودم، اکنون مسـئول 
خانـوادۀ خـود نیـز شـدم. در ایـن هنـگام پیامبرs به ایشـان فرمودنـد: همین کـه آنان را بـه آنچه 
خـود را امـر می کنـی، امـر کنـی و از آنچـه خـود را از آن نهـی می کنـی، نهـی کنی]بـرای انجـام 

مسـئولیتت[ کفایـت می کنـد. )کلینـی 1405، ج5، 62، ح1(
بـا تأّمـل در آموزه هـای دینـی، ضـرورت تربیـت فرزنـدان در محیـط خانـواده به خوبی روشـن 
می شـود، بـه نحـوی کـه سـعادت و خوشـبختی جامعه بسـته به آن اسـت و اگـر کـودک و نوجوان 

درسـت تربیـت شـود، بـه تدریـج زمینـۀ رشـد و تکامل مـادی و معنـوی جامعـه فراهـم می گردد.
اسـالم بـه مسـئله تربیـت و آموزش فرزنـدان تا آن حـد اهمّیت داده کـه آن را حّق مسـلّم فرزند 
بـر پـدر دانسـته اسـت. امـام سـجاد نیـز در »رسـالۀ حقـوق« بدیـن وظیفـه خطیر چنین اشـاره 
می فرمایـد: »عمـل کـن دربـارۀ فرزنـد خویـش، چـون عمـل کسـی کـه می دانـد اگـر بـه فرزنـد 
خـود احسـان کنـد پـاداش داده می شـود و اگـر بدرفتاری کـرد مؤاخذه و عقـاب می گـردد.« )نوری 

1408ق، ج15، 168(
در جـای دیگـر، امـام بـا تفصیـل بیشـتری می فرمایـد: »اّمـا حـق فرزنـد تو این اسـت کـه بدانی 
او پـاره ای از وجـود توسـت و در نیکـی و بـدی خـود در ایـن دنیـا به تو وابسـتگی دارد و تـو در تربیت و 
ادب آمـوزی و خداشناسـی او مسـئولیت داری و بایـد او را در اطاعـت فرمان خدا، در آنچـه مربوط به تو 
و اوسـت، کمـک رسـانی. در احسـان بـه او پـاداش می گیـری و در بدی بـه او کیفر می بینـی. عمل تو 
دربـارۀ او ماننـد کسـی اسـت که یقیـن دارد به کارهای نیکـوی او در دنیـا آرایش می یابد و به واسـطۀ 
حسـن قیام به وظایف و مسـئولیت ها در پیشـگاه خداوند معذور اسـت.« )مجلسـی 1404ق، ج15، 74(

امـام سـجاد در ایـن حدیـ شـریف به مسـئولیت پـدران در تربیـت فرزندان تصریـح فرموده 
اسـت. امـام پرورش هـای اخالقـی و ایمانـی فرزنـد را از وظایـف مسـلّم مذهبـی آنـان )پدران( 
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دانسـته و خاطـر نشـان نمـوده اسـت کـه تربیت هـای پسـندیده پـدران، ماننـد ادای یـک فریضۀ 
مذهبـی موجـب اجـر و پـاداش در پیشـگاه خداوند اسـت و پرورش های ناپسـند مانند تـرک واجب 

یـا ارتـکاب گنـاه، پدران را مسـتحق عقـاب و کیفـر الهی خواهـد کرد.
در آموزه هـای دینـی »عـاق والدیـن« و »عـاق فرزنـدان« هـر دو مطـرح اسـت کـه بر اسـاس 
آن، همچنـان کـه فرزنـدان در اثـر تـرک حقـوق والدیـن بـه آثـار وخیمـه عقـوق والدیـن مبتـال 
می شـوند، والدیـن نیـز در صـورت تـرک حقـوق فرزنـدان بـه آثـار وخیمـۀ آن مبتـال می شـوند. 
چنانکـه پیامبراکـرمs در ضمـن سـفارش هایی بـه امـام علی فرمـود: »ای علی! خـدا لعنت 
کنـد پـدر و مـادری را کـه فرزنـدان خویش را بد تربیـت کنند و موجبـات عاق خود را فراهـم نمایند. 
ای علـی! همان گونـه کـه فرزنـد عـاق والدین می شـود، والدیـن نیز عـاق فرزند خواهند شـد.« 

)حـّر عاملـی 1409ق، ج15، 123( 

ع پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان 2. سن شرو
از نظـر اسـالم، تربیـت و آمـوزش از گهواره آغاز می شـود و در خانواده شـکل می گیـرد. مقدمات 
و پایه گـذاری آن از مرحلـۀ تشـکیل جنیـن و حّتـی قبـل از آن اسـت. ولـی آنچه که صورت رسـمی 

دارد از لحظـه تولّـد اسـت و بـا ذکـر اذان و اقامه در دو گوش کودک شـروع می شـود.
بعدهـا و بـه تدریـج در مراحـل مختلـف زندگـی، والدیـن وظایفـی در قبـال کودک دارنـد که به 
عنـوان مربّـی بایـد بـه ادای آن بپردازند. بدون شـک تـا حدود هفت سـالگی، اعمال قدرت و فشـار 
مطـرح نیسـت؛ حّتـی رفتـار مذهبی کـودک صورت بازی و سـرگرمی دارد. سـعی و تـالش والدین 
بایـد بـر ایـن باشـد کـه تکالیف مذهبی بر کـودک سـنگین نیاید و او را خسـته نکنـد. در طول مدت 
تربیـت در هفـت سـال اول، کوشـش بر این اسـت کـه مصداق هـا و مدل هایی عرضه و ارائه شـوند 
کـه بـرای کـودک درس آموز باشـند و شـیوۀ تربیت به گونه ای باشـد کـه نیازی به اصـالح و تجدید 

نظـر در آن ضـرورت پیـدا نکنـد که بسـیاری از لغزش هـای مذهبی افـراد در این رابطه اسـت.
از وقتـی کـه دسـتگاه ادراکی طفل شـروع به فعالیت می کنـد، و حس کنجکاویش بیدار می شـود، 
پیوسـته از منشـأ و علـل اشـیاء سـؤال می کنـد و روانـش بـرای پذیرش خالق جهـان به عنـوان علّت 
حقیقـی همـه پدیده هـا آماده اسـت. بنابرایـن، قبـل از آن که عقل کودک به خوبی شـکوفا شـود و در 
راه تحصیـل علـم و درک حقایـق عقالنـی قـدم بـردارد، طفلـی پاک نهـاد و با ایمان و خـوش اخالق 
بـار آمـده باشـد، چون بشـر قبل از آن کـه در راه اثبات وجود خـدا از نیروی عقلش کمـک بگیرد، فطرتًا 
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بـه خداونـد جهـان متوجه اسـت،)روم/30( و برای ایجاد حـس ایمان در کودک، اسـتدالل های عقلی 
ضـرورت نـدارد و همان نیـروی فطری برای پـرورش ایمان کافی اسـت.

»ایمـان بـه خـدا از مهم تریـن ارزش هایـی اسـت که بایـد در دل و جان کـودک بـذر آن را بارور 
کـرد؛ ایـن ایمـان، در آینـده بـه او امید بـه زندگی و اعتمـاد به خالـق را خواهد بخشـید و در او مانعی 

دینـی پدیـد خواهـد آمد کـه از ارتکاب گناهـان بازش خواهد داشـت.« )رفعـت 1991م، 249( 
تعلیـم و تربیـت در ایـن مرحلـه باید به دور از شـتابزدگی و ضمـن یک روش مداوم و متناسـب با 
رشـد عقلـی و میـزان پختگـی زبانـی او صورت گیـرد. در منابـع روایی حضـرات معصومـانb این 
پیوسـتگی و تـداوم در آمـوزش را در سـنین کودکـی، بـه ویـژه از سـه چهـار سـالگی به بـاال چنین 

معرفـی فرموده انـد:
عبـداهلل بـن فضالـی از امـام باقر یـا امـام صادقروایت کرده اسـت که آن حضـرت فرمود: 
»هـرگاه کـودک به سـه سـالگی رسـید، هفت مرتبه کلمـه توحید را بگوید. وقتی سـه سـال و هفت 
مـاه و بیسـت روز وی تمـام شـد، هفـت بـار بگوید محمدs فرسـتاده خداسـت؛ هنگامـی که چهار 
سـالش کامـل شـد، هفت بـار درود بر پیامبـرs و آل پیامبر بفرسـتد. زمانی که پنج سـالش به پایان 
رسـید، بـه او گفتـه شـود که دسـت راسـت و چپش کـدام اسـت. پـس از آن او را رو به قبله نشـانده 
و بـه او گفته شـود سـجده کن. شـش سـاله که شـد، شسـتن دسـت و صـورت را بـه او بیاموزند، آن 
گاه امـر بـه نمـاز کننـد. هـر زمان نه سـالش تمام شـد، وضـو را بـه وی بیاموزنـد و اگر انجـام نداد، 
تنبیـه بدنـی کننـد و همچنیـن نمـاز را بـه او یاد دهند و اگـر اطاعت نکـرد، کتک بزننـد. وقتی وضو 
و نمـاز را آموخـت، خداونـد پدر و مادرش را می بخشـد.« )حـّر عاملـی 1409ق، ج15، کتاب النکاح، 

ابـواب احکام االوالد، بـاب 82، 193، ح3( 
همچنیـن امـام صـادق فرمودنـد: »مـا کـودکان خـود را وقتـی پنـج سـاله اند، بـه نمـاز امـر 
می کنیـم؛ ولـی شـما کودکانتـان را وقتـی هفت سـاله شـدند، بـه نماز امـر کنید. مـا کـودکان خود را 
وقتـی هفـت سـاله اند، بـه روزه وامی داریـم؛ به انـدازه ای که تـوان دارند، چه تا نصف روز باشـد یا بیشـتر 
یـا کمتـر. وقتـی تشـنگی و گرسـنگی بر آنان چیره شـد، افطـار می کنند تا اینکـه به روزه، عـادت کنند و 
تـوان آن را بیابنـد؛ ولـی شـما کودکانتان را وقتی نُه سـاله شـدند، بـه اندازه ای که تـوان دارند، بـه روزه وا 

داریـد و وقتـی تشـنگی بر آنان چیره شـد، افطـار کننـد.« )صـدوق 1405ق، ج1، 182، ح861( 
درستی چنین شیوه تربیتی را دانش روانشناسی جدید نیز به اثبات رسانده است:

کـودک در سـن دو تا سـه سـالگی از جنبـۀ کالمی قادر خواهد بـود ادراک خود را دربارۀ بسـیاری 
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از اشـیا و روابـط ]بیـن آنهـا[ بیـان کند و در پایان سـه سـالگی می توانـد جمالت را براسـاس قواعد 
زبانـی رایـج بـه کار گیـرد و ایـن آمادگـی، امـکان سـاخت جمـالت ابتدایـی و صحیح را بـرای وی 

فراهـم می آورد.)منصـور 1407، ج2، 132( 
عمق بخشـی ایمـان کـودک بـه خـدا، در تربیـت وی ضروری اسـت. کـودک در ایـن مرحله، از 

جهت هـای مختلـف، کـه از جملـه آنهـا ایمـان به خداسـت، مقلّد پـدر و مادر اسـت.
دکتـر بنیامیـن اسـپاک، روانپزشـک آمریکایـی می گویـد: »زمینـه عشـق و ایمـان بـه خـدا در 

کـودک، همـان زمینـۀ عشـق و ایمـان والدیـن به خداسـت.« 
سـپس می افزایـد: »میـان سـه تـا شـش سـالگی، کـودک تـالش می کنـد تـا در همـه چیـز از 
والدینـش تقلیـد کنـد، پـس اگـر آنـان از خـدا بـرای او سـخن بگوینـد، ایمـان کـودک به خـدا نیز 
دقیقـًا بـه گونـه ای خواهـد بود که در ضمن کلماتشـان بـه او آموخته انـد.« )اسـپاک 1980م، 248( 
کـودک در ایـن مرحلـه پیوسـته به روابـط محّبت آمیز و دوسـتانه گرایش دارد تـا آن که محبوب 

واقـع و یک سـر و گـردن از دیگران برتر و باالتر محسـوب شـود.
»تأکیـد ورزیـدن بـر صفـات خاصـی، چـون رحمت و دوسـتی و گذشـت تا حـّد اعـالی آن، و تا 

حـد ممکـن عـدم یادکـردِن صفاتی چون عقـاب و انتقـام الهی.« )همـان، 251( 
در نتیجـه، تصویـری کـه کـودک در اندیشـۀ خود از خـدای تعالـی خواهد داشـت، تصویری زیبا 
خواهـد بـود که دوسـتدار اوسـت، از ایـن رو تعلّق خاطـرش به ذات مقـّدس الهی افزایـش یافته و او 

را بخشـندۀ دوسـتی و رحمت بـه خود خواهد پنداشـت.
در دو روایت مزبور به نکات بسیار دقیقی اشاره شده است که رعایت آنها کفایت می کند:

 وقتـی کـودک به سـن سـه سـالگی رسـید، از او بخواهید کـه هفت بـار عبارت »ال الـه اال اهلل« 
بگوید. را 

 سـپس، او را بـه حـال خـود وا گذاریـد تا به سـن سـه سـال و هفـت مـاه و 20 روز برسـد. در این 
هنـگام، بـه او آمـوزش دهیـد که هفـت بار بگویـد: »محمد رسـول اهلل« 

سـپس، تـا چهـار سـالگی او را آزاد بگذاریـد. در آن هنـگام، از وی بخواهیـد کـه هفـت مرتبـه 
عبـارت: »صلـی اهلل علیـه و آلـه« را تکـرار نمایـد.

 سـپس تـا پنـج سـالگی او را آزاد بگذاریـد. در ایـن وقـت، اگـر کودک دسـت راسـت و چپ خود 
را تشـخیص داد، او را در برابـر قبلـه قـرار دهیـد و سـجده را بـه او بیاموزید.

 در سن شش سالگی، رکوع، سجده و دیگر اجزای نماز را به او آموزش دهید.
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 وقتـی هفـت سـال او تمـام شـد، بـه او بگویید که دسـت و صورت خود را بشـوید)در مـورد وضو 
نیـز بتدریـج وضـو گرفتـن را بیاموزید( سـپس، بـه او بگویید که نمـاز بخواند.

 آنـگاه کـودک را بـه حـال خود وا گذاریـد تا نه سـال او تمام شـود... در این هنـگام، وضو گرفتن 
صحیـح را بـه او بیاموزیـد و او را به نماز خوانـدن وادارید.

والدیـن بایـد بـا پیـروی از سـیره اهل بیتb دسـتورات الهی را به صـورت گام بـه گام و با فاصله 
مناسـب زمانـی بـه کـودکان تعلیم دهنـد تا آنها هـم از یادگیری خسـته نشـوند و هـم بتوانند آنچه 
را فرامی گیرنـد، تمریـن کننـد. نحـوه آمـوزش معـارف به کـودکان نیز باید این گونه باشـد کـه ابتدا 
خداشناسـی، توحیـد و نبـوت را آمـوزش دهنـد و سـپس به سـراغ احکام عملـی برونـد. همچنین از 
آمـوزش امـور زندگـی ماننـد شـناخت دسـت راسـت و چپ نبایـد غفلـت کـرد. اسـتفاده از تنبیه به 

عنـوان یـک روش در تربیـت کودک نیـز از روایت نخسـت فهمیده می شـود. 
بـه هـر حـال، باید کـودکان را در خردسـالی به فراگیـری و اقامۀ نمـاز و گرفتـن روزه تمرین داد 
تـا بـه تدریـج بـرای آنان عـادت و ملکه شـود، و هنگام سـن تکلیـف، به خوبـی آماده باشـند. حّتی 
بـا توجـه بـه اینکـه کـودکان از تنبیـه بدنـی منـع شـده اند، اّمـا در مـورد زمینه سـازی و تحریـک و 
وادار کـردن آنـان بـه نمـاز، گاهـی ائمـهb امـر به تنبیـه فرموده انـد. فقهای عظـام نیـز معتقدند در 
تمریـن دادن کـودک بـه نمـاز، در صـورت لـزوم، به مقـداری که دیـه واجب نشـود، می تـوان او را 
تنبیـه کـرد. از روایـات اسـتفاده می شـود که اگـر کـودکان در خواندن نماز سسـتی کننـد، می توان 
آنـان را بـا رعایـت موازیـن شـرعی، تنبیـه )از زبانی تـا عملی( کـرد. البتـه در روایـات، از نظر زمان 
و سـن بازخواسـت اختـالف وجـود دارد. از ایـن  رو، نمی تـوان دقیقـًا مشـخص کرد که در چه سـّنی 
می تـوان آنـان را بـا تنبیـه به نماز واداشـت. در تعـدادی از روایات زمان بازخواسـت و تنبیه از شـش 
یـا هفـت سـالگی آمده اسـت. برای مثـال، پیامبراکـرمs فرمودند: »وقتی فرزندانتان شـش سـاله 
شـدند، امـر کنیـد نمـاز بخواننـد؛ وقتـی هفـت سـاله شـدند، )در صـورت لـزوم( می  توانیـد آنهـا را 

بزنیـد.« )نوری مازندرانـی 1408ق، ج3، 19( 

3. اصول آموزش احکام و مسائل دینی به کودکان و نوجوانان
آمـوزش مفاهیـم دینـی به کـودکان گرچه امری بسـیار مقـّدس و واال اسـت، اّما موفقیـت در آن، در 
گرو آگاهی و شـناخت اصول و روش های آموزشـی متناسـب با آن اسـت. بنابراین روش ها و شـیوه های 
آمـوزش نمـاز در کـودکان و نوجوانـان بـر اصولی اسـتوار اسـت، که به ذکـر مهم ترین آنهـا می پردازیم:
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3-1.  اصل فطری بودن مسائل دینی

از جملـه مهم تریـن نکاتـی کـه در خصـوص آمـوزش دینـی کـودکان در روایـات آمـده اسـت، 
مسـئله فطـری بـودن توجـه به دیـن و خداسـت. طبق نـّص صریح دین اسـالم، میل به پرسـتش، 
نیایـش، کمال طلبـی، حقیقت جویـی و... در کـودک امـری فطـری و درونی اسـت. ایـن موضوع را 
شـواهد تاریخـی همچـون: پرسـتش بت، خورشـید و گاو و سـاختن بهتریـن مکان ها بـرای معابد و 

آیـات)روم/30( و روایـات تأییـد می کند. 
 پیامبراکـرمs فرمودنـد: »هـر فرزنـدی بـر فطرت توحیـد و خداپرسـتی متولّد می شـود، و این 
پـدر و مـادر او هسـتند کـه او را بـه دیـن یهـودی یا مسـیحی و یا زردشـتی سـوق می دهنـد. )و او را 

از راه فطـرت دور می سـازند( « )بخـاری 1419ق، جـزء 2، بـاب الجنائز، 118( 
همچنیـن در روایتـی از امـام صـادق آمده اسـت: » حضرت موسـی عرض کرد: پـرودگارا! 
کـدام عمـل نـزد تـو برتـر اسـت؟ فرمود: دوسـت داشـتن کـودکان؛ زیـرا فطرت آنـان را بـر توحید 
و یگانگـی خـود آفریـدم و اگـر آنـان را بمیرانـم بـا رحمتـم داخـل بهشـت می گردانم.« )مجلسـی 

1404ق، ج101، 9-7( 
در بررسـی تاریخـی، ایـن موضـوع ثابت شـده که پرسـتش، جزئی از وجود و کشـش فطری انسـان 
اسـت. گاهی که میل و روح پرسـتش از سـوی انبیا در مسـیر صحیحی قرار گرفته، به خداپرسـتی ختم 
شـده اسـت  و گاهـی بـر اثر جهل، انحـراف و لجاجت، موجودات و اشـیای گوناگون پرسـتش شـده اند.

شـهید مطهـری در ایـن بـاره می فرمایـد: »یکـی از پایدارتریـن و قدیمی تریـن تجلّیات روح 
آدمـی و یکـی از اصیل تریـن ابعـاد وجـود انسـان ها حـس نیایـش و پرسـتش اسـت. مطالعـه آثـار 
زندگـی بشـر نشـان می دهـد هـر زمـان و هرجـا که بشـر وجـود داشـته اسـت، نیایش و پرسـتش 
هم وجود داشـته اسـت. چیزی که هسـت شـکل کار و شـخص معبود متفاوت شـده اسـت؛ از نظر 
شـکل، از رقص هـا و حـرکات دسـته جمعـی مـوزون همـراه بـا یـک سلسـله اذکار و اوراد گرفته تا 

عالی تریـن خضوع هـا و خشـوع ها.« )مطهـری 1380، 105( 

3-2.  اصل تدریجی بودن آموزش مسائل دینی
یکـی از اصولـی کـه رعایـت آن آموزش الزم اسـت، آموزش گام به گام مسـائل دینـی و عبادی به 
فرزنـدان اسـت. تربیت کـردن و تربیت پذیری، امری تدریجی اسـت و با رعایت توانایـی و قدرت افراد 
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ممکـن می شـود. هیـچ انسـانی جـز براسـاس تواناییش و جز بـا حرکـت تدریجی و درسـت، به کمال 
دلخـواه نمی رسـد. تربیـت بایـد هماهنــ بـا طاقت، تـوان و گنجایـش افـراد و به صـورت تدریجی 
صـورت گیـرد. منظـور از پرورش تدریجـی، هماهنگی رونـد تربیت با رشـد تدریجی فرزندان اسـت. 
انسـان از زمان تولد تا سـنین بزرگسـالی توانایی های جسـمی، ذهنی و عاطفی یکسـانی ندارد، 

بلکـه در هـر دوره از رشـد با خصوصیـات ویژۀ آن دوره ظاهر می شـود.
قـرآن کریـم در طـول 23 سـال به تدریـج بـر پیامبراکـرمs نـازل شـد. خداونـد در آیـه 106 از 
سـورۀ »اسـراء« بـه ایـن نکتـه اشـاره می فرمایـد: »و قرآنی که آیاتـش را از هـم جدا کردیـم تا آن 

را بـا درنــ بـر مـردم بخوانـی و آن را به تدریـج نـازل کردیم.« 
بـرای اینکـه فرزندانـی بـا نشـاط در زمینـۀ عبـادت و مسـائل دینی پـرورش دهیم،  الزم اسـت 
تکالیـف دینـی را در نظـر آنهـا آسـان جلـوه داده و یادگیـری و انجـام آن را در طـول زمـان و چنـد 
الـه اال  سـال توزیـع کنیـم. چنان کـه در روایات آمده اسـت: »وقتی کودک سـه سـاله شـد، کلمه »ال
اهّلل« را یـادش بدهیـد. سـپس او را رهـا کنیـد تـا به سـن سـه سـال و هفت ماه و بیسـت روز برسـد، 
آنـگاه »ممـد رسـول اهّلل« را یـادش بدهید. سـپس تا سـن چهار سـالگی رهایش کنید و در سـن چهار 

سـالگی صلـوات بـر محمد را یـادش بدهید.« )شـیخ حـّر عاملـی 1409ق، ج15، 193-194( 
دانشـمندان تعلیـم و تربیـت نیـز بـا توجـه بـه توانایی هـای ویـژه دوران کودکـی در آموختـن 
مفاهیـم و معـارف، رعایـت اصـل تدریـج را مسـئله مهمی دانسـته اند کـه غفلـت از آن نتیجه های 

جبران ناپذیـری بـه بـار خواهـد آورد.
بـه نظـر »پسـتالوزی«، مربـی بـزرگ تعلیـم و تربیـت سوئیسـی، بـا توجـه بـه اصـل تدریج در 
آمـوزش، سـرعت و شـتاب زدگی را زیـان آور دانسـته اسـت و می گویـد: »طبیعت، شایسـتگی ها ی 
بر تـر  آدمـی را کـه هماننـد گوهری کـه در صدف پنهـان اسـت، در او پنهان کرده اسـت. اگر صدف 

را پیـش از وقـت بشـکنید، گوهـری ناقـص خواهید یافـت.« )نقیـب زاده 1375، 147( 
غزالـی می گویـد: »یکـی دیگـر از وظایـف معلم این اسـت کـه به قـدر فهم فراگیر سـخن گوید 
و یکبـاره در تربیـت نخسـت، آنـان را از امـور آشـکار به مـوارد دقیـق، و از ظاهر و علنی بـه پنهان و 

خفـی منتقل نکند.« )غزالـی1376، 138( 
بنابرایـن، بایـد آمـوزش احـکام و مسـائل دینی، متناسـب با سـطح درک و قوای ذهنـی و روانی 
متعلمـان باشـد. والدیـن و بزرگسـاالن نبایـد انتظـار داشـته باشـند، که کودکشـان به یکبـاره اهل 
عبـادت و مسـجد و نمـاز جماعـت شـود. برنامـۀ عـادت دادن او به نمـاز و آموزش و انس با مسـجد 
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و محـراب، بایـد بـر اصـل تدریـج مبتنی باشـد. کـودک نباید یکبـاره بار سـنگینی از وظایـف دینی 
را بـر دوش خـود احسـاس کنـد، و خـود را به انجـام دادن آن موظـف بداند.

3ـ3. اصل تسهیل در آموزش مسائل دینی
در برنامه هـای جمعـی و عبـادات اجتماعـی اسـالم، روی موضـوع خـودداری از تنـدروی و 
سـخت گیری و خسـته کردن افـراد عنایت خاصـی مبذول گردیـده و اولیای گرامـیb توصیه های 
فراوانـی نموده انـد کـه مبـادا از رعایـت حـال و حفظ نشـاط افراد غفلت شـود و در عبادات و مراسـم 

اسـالمی، بـه جـای جاذبـه و عالقـه و سـازندگی، تنّفـر و دافعه صـورت گیرد. 
بـه همیـن دلیـل، در احادیــ متعـّددی، توصیـه شـده اسـت کـه نمازهـای جمعـه و جماعـات 
بـه گونـه ای نباشـد کـه بـه سـبب طوالنی شـدن و سـنگین بـودن، حقوق ضعیفـان و سـالمندان و 

کـودکان ضایـع گردد. 
معـاذ بـن جبـل کـه در یکـی از مسـاجد مدینـه پیش نمـاز بـود، روزی در نمـاز جماعـت سـورۀ 
بزرگـی را تـالوت کـرد و نمـاز را آن قدر طـول داد که مردی در اثر خسـتگی و ناتوانـی طاقت نیاورد 
و نتوانسـت نمـاز خـود را بـا جماعـت بـه پایان برسـاند؛ در میان نمـاز، قصد فـرادا کرد، نمـاز خود را 
تمـام نمـود و بـه سـراغ کار خـود رفت. وقتی ایـن خبر به اطالع پیامبرs رسـید، آن حضرت بسـیار 
ناراحـت شـدند و دسـتور دادند معـاذ را حاضر کنند. آن گاه بـا ناراحتی به او فرمودنـد: »ای معاذ! این 
طـور نباشـد کـه مـردم را از نمـاز جماعت فـراری بدهی. بلکـه در نمـاز جماعت سـوره های کوتاه را 

بخـوان.« )حّر عاملـی 1409ق، ج5، 47( 
تسـهیل در آمـوزش مسـائل دینی کـودکان و نوجوانـان، از اهمّیت مضاعف و به سـزایی برخوردار 
اسـت. در دوران خردسـالی، در نمـاز بایـد به گونه ای عمل کنیم که کودک احسـاس خسـتگی نکند. 
نبایـد نمـاز را بـرای او سـنگین و کسـل کننده بسـازیم. به مصلحت اوسـت که نمازها را بـا ذکرهای 
طوالنـی و رکـوع و سـجودهای خسـته کننـده، طوالنی نکنیم. حّتی سـفارش شـده اسـت به خاطر 
چنـد کودکـی کـه با شـما بـه نمـاز ایسـتاده اند، آن را سـریع تر بخوانیـد، از برخی کارهای مسـتحبی 
صـرف نظـر کنیـد، هشـیار باشـید کـه او کودک اسـت و حـال و روحیۀ شـما را نـدارد، به ویـژه که از 

حـاالت و رفتار شـما سـردرنمی آورد و معنـای عبارات شـما را نمی فهمد.« )قائمـی 1375، 35( 
امـام سـجاد کودکانشـان را دسـتور مـی داد تـا نمـاز مغـرب و عشـا را بـا هـم بخواننـد و نماز 
ظهـر و عصـر را نیـز بـا هـم بخواننـد و در مورد این  کـه هر نمـازی را در وقت فضیلـت و مخصوص 
خـودش بخواننـد بـر آنان سـخت نمی گرفـت؛ به آن  حضرت عرض شـد: آنهـا نمـاز را در غیر وقت 
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فضیلتـش می خواننـد. فرمـود: ایـن کار بـرای آنـان بهتر اسـت از ایـن  که بخوابنـد و نمـاز نخوانند.
)کلینی 1405ق، ج2، 409( 

بعضـی والدیـن و مربیـان کـه اصـرار دارنـد از روی جبـر و اکـراه و بـدون توجه به حـال و روحیه 
کـودک او را نمـاز خـوان بـار آورنـد، آنـان ناخـودآگاه المذهب هـای آینـده و افـرادی عقـده ای 
می پروراننـد. چنیـن افـرادی، در نخسـتین فرصتـی کـه به قدرت و اسـتقاللی دسـت یابنـد، دین و 
عبـادت را تـرک خواهنـد کـرد. طبیعی اسـت، مسـئولیت چنین وضعی بر عهدۀ کسـانی اسـت، که 

چنیـن زمینـه ای را فراهـم کرده انـد. )قائمـی 1375، 36( 
فرزنـد امـام در مصاحبـه ای نیـز نقل کرده اسـت: یـادم می آیـد زمانی همسـرم از روی عادت 
خانوادگـی، صبح هـا دختـرم را از خـواب شـیرین بیـدار می کـرد کـه نمـاز بخوانـد، امـام کـه در 
جریـان قـرار گرفتنـد، برایش پیغام فرسـتاد: »شـیرینی اسـالم را به مـذاق بچه تلخ نکـن!« و چقدر 
ایـن حـرف بـه جا بـود و تأثیـر عمیقی بر روحیـه دخترم گذاشـت، به طـوری که بعـد از آن، خودش 

سـفارش می کـرد که بـرای نماز صبـح حتمًا بیـدارش کنیـم. )کریمی نیـا 1386، 204( 
والدیـن و مربّیـان بایـد توجه داشـته باشـند که، کاربرد خشـونت و شـّدت عمل آخریـن راه حلی 
اسـت   کـه بایـد مورد اسـتفاده قـرار گیرد؛ تجربه نشـان می دهـد فرزندانـی از پدران خشـن که تنها 
بـا خشـونت و تنبیـه، آنهـا را وادار بـه انجام تکالیـف دینی می کرده انـد، در بزرگسـالی از دین فاصله 
گرفتـه و علّـت جـز کینـه و نفرتـی کـه نسـبت بـه خشـونت والدیـن در دل داشـته اند نبوده اسـت. 

)سادات 1378، 127( 

3-4. اصل اعتدال و میانه روی در آموزش مسائل دینی
اعتـدال و میانـه روی، همان گونـه کـه از نامش پیداسـت، به معنـای پیمودن و گزینـش راه میانه 

و وسـط و عـدم تمایـل به دو طـرف افراط و تفریط اسـت.
قـرآن کریـم، اّمـت اسـالم را اّمـت میانه و وسـط می نامـد. )بقـره/143( براین اسـاس، در آیین 
اسـالم، هیچ گونـه افـراط و تفریطـی وجـود نـدارد و مسـلمانان برخالف سـایر فرقه هـا، از مقرراتی 
پیـروی می کننـد کـه قانـون گـذار آن، بـه تمـام نیازهـای فطـری بشـر آگاه بـوده و همـۀ جهـات 

زندگـی جسـمی و روحـی او را در نظـر گرفته اسـت. 
 sبه ویـژه در زندگی پـر برکـت پیامبراکرم bرعایـت اعتـدال در زندگـی حضـرات معصومـان
در کلیـه اعمـال و رفتارشـان بـه روشـنی دیـده می شـود. امام علـی دربـارۀ پیامبـرs فرمودند: 

»سـیره اش تعـادل و میانـه روی بـود.« )نهـج البالغه، کلمـات قصار، 67( 
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پرهیـز از افـراط و تفریـط، قاعـدۀ اساسـی زندگـی اسـت. از طریق رعایـت میانه روی بـه معنای 
واقعـی کلمـه می تـوان بهتـر بـه هـدف رسـید. در تربیـت دینـی و آمـوزش نمـاز نیـز از ایـن اصل 
بایـد پیـروی نمود. »درسـت اسـت که توصیه هـا و تشـویق های پیشـوایان دین، هر انسـان محّب 
پـروردگار را بـه انجـام دادن عبـادات راغـب می گرداند، اّمـا توانایی هـا و آمادگی های روحـی او نیز 
شـرط اسـت. اگـر او بـا تحمیـل عبـادت بر خـود، لـّذت عبـادت را از خویش سـلب کند و خـود را در 
آن امـر بـه مشـّقت انـدازد، نـه عبادت او عبادتی سـالم محسـوب می شـود، و نه خـود او از عبادتش 

بهـرۀ معنوی می بـرد.« )مظلومـی 1366ش، 142( 
ظرفیـت انسـان بـرای عبـادت، یک ظرفیـت محدود اسـت. بنابراین، باید سـعی شـود عبادت با 

نشـاط باشـد. اگـر نشـاط از بین بـرود، عبـادت تحمیلی می شـود. پیامبر اکـرمs فرمودند:
»بـه راسـتی ایـن دیـن، متیـن و اسـتوار)حکیمانه و دور از افـراط و تفریط( اسـت، با مـدارا در آن 
قـدم برداریـد و عبـادت خـدا را بـر بنـدگان خـدا تحمیـل نکنیـد وآن را در نظر آنـان، ناپسـند جلوه 
ندهیـد تـا همچـون سـوارکار افـراط جویی شـوید کـه نه سـفر را به پایـان بـرده و نه مرکبـی باقی 

گذاشـته اسـت.« )کلینـی 1405، ج 2، 87( 
در دسـتگاه الهـی، کمّیـت بـر کیفیـت، سـیطره نـدارد. امـام صـادق فرمـود: »مـن در طواف 
کعبـه بـودم کـه پـدرم بـر مـن گذشـت. در آن موقـع من جـوان بـودم و شـور و تالشـی در عبادت 
داشـتم. پـدرم دیـد کـه عرق از سـر و رویم می ریـزد، به مـن فرمودند: فرزنـدم! )زیاد خود را خسـته 
مسـاز( هـر گاه خداونـد بنـده خـود را دوسـت بـدارد، او را وارد بهشـت می کنـد، و بـا طاعـت کـم و 

ناچیـز از او راضـی و خشـنود می شـود.« )کلینـی 1405، ج 2، 86( 
متأسـفانه عـّده ای از والدیـن، مبلّغـان و مربیـان به دلیل نا آگاهـی از مراحل رشـد و تحّول روانی 
  bکـودکان و نوجوانـان و همچنیـن بی اطالعی از شـیوه و روش هـای برخورد حضـرات معصومان
در ایـن بـاره، بـا اتـکا بـه دانسـته ها و تجربیات غیـر علمی و نادرسـت خویـش، اعمالـی را مرتکب 

می شـوند، کـه در برخـی موارد بسـیار مضـّر به حال کـودکان و نوجوانان اسـت

3-5. اصل تکرار و مداومت در آموزش مسائل دینی
یکـی از اصـول آمـوزش مسـائل دینی به کـودکان و نوجوانـان، اصل»تکرار و مداومت« اسـت. 
بـدون تردیـد تربیـت و آمـوزش بـا اقدامـات قطعـی و گسسـته از هـم و بـدون تکـرار تحقـق پیدا 
نمی کنـد. خداونـد آدمـی را طـوری آفریده اسـت که بایـد اقدامات تربیتـی به طور مرتب و مسـتمر 
و مکـّرر بـر او اعمـال شـود تـا در متربـی نهادینه گـردد. علت تکرار انجام دسـتورات دینـی در طول 
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روزهـا و ماه هـا و سـال ها نیـز در ایـن ویژگی آدمی نهفته اسـت؛ از ایـن رو خانواده ها بـرای آموزش 
مسـائل دینـی و تقویـت روحیـۀ نمازخوانـی در فرزند باید برنامه داشـته باشـند و ایـن برنامه به طور 
مـداوم و مکـّرر اجـرا شـود. البتـه معنـای مداومت، آن نیسـت کـه با تکرار مـالل آور خواسـته های 
خـود، روح او را آزرده کننـد و شـیرینی عبـادت و نمـاز را در کام وی تلخ نمایند. بسـیاری از جنبه های 
مداومـت می توانـد نامرئـی و غیـر مسـتقیم باشـد. بـه طـور مثـال هـر بـار سـجاده نمـاز را جلـوی 
دیـدگان فرزنـد خردسـال پهـن می کنیـم تا او را نسـبت به نمـاز عالقه منـد کنیم. اگر ایـن عمل را 
بـه برنامـه هـر روز خـود تبدیـل کنیـم خواهیـم دید که اثـر خـود را خواهد داشـت اصـواًل اتصال و 

ارتبـاط بـا روح و روان کـودک را نبایـد رها کرد.
بسـیاری از افـکار و اعمـال، در سـایۀ  تمریـن و عمـل مکـّرر در انسـان تثبیـت می شـوند. حّتـی 
 َیْثُبـُت اإلمیـاُن إاّل بعَمـل؛ هـر قـدر عمل 

َ
ایمـان آدمـی هـم، نوعـی تثبیـت در سـایه عمـل اسـت؛ »ال

مکـّرر باشـد، امـکان تثبیـت آن بیشـتر خواهـد بـود.« )کلینـی 1405، ج 2، 38( 
گفته انـد: »روزی پیامبـرs قصد خواندن نماز داشـتند و امام حسـین در کنار جّد بزرگوارشـان 
در صـدد همراهـی بـا آن حضـرت بودنـد، پیامبـرs تکبیـر گفتنـد، ولی امام حسـین نتوانسـتند 
آن را تکـرار کننـد، پیامبـر تکبیـر دوم و سـوم و چهـارم و پنجـم و ششـم را گفتنـد، در نهایـت برای 
هفتمیـن بـار، تکبیـر امام صحیح ادا شـد و نمـاز آغاز گردیـد.« )مجلسـی 1404ق، ج43، 307( 
والدیـن و مربّیـان بایـد از ایـن شـیوۀ رفتـار پیامبرs به عنـوان الگو و سرمشـق در امـور تربیتی 
بهـره گیرنـد. آنـان بایـد هماننـد آن حضـرت، مراحل رشـد کـودک را در نظـر بگیرند و سـعی کنند 
بـا صبـر و حوصلـه، بـه نیـاز فطـری کـودکان پاسـخ مناسـب دهند. هنـر بـزرگ والدیـن و مربیان 
ایـن اسـت کـه دنیـای کـودک را درک نماینـد و بدانند کـه برخی از مسـائل که ممکن اسـت برای 
بزرگسـاالن خسـته کننـده باشـد، بـرای کـودکان لّذت بخـش اسـت. کـودک از تکـرار مکـّررات 
همچـون خوانـدن و ذکـر مکـّرر قصه هـا و داسـتان ها اصـاًل خسـته نمی شـود. اگـر بیـان ایـن 
داسـتان ها بـا صـوت خـوش و ریتـم و آهنـ مطلوب باشـد، کـودک کامـاًل مجـذوب و عالقه مند 
می شـود. در ایـن بـاره، مـادران بـه خوبی می داننـد که بعضـی قصه ها را صدهـا بار تکـرار کرده اند، 
ولـی بـاز هـم کودک به آن عالقه نشـان داده اسـت. از این رو سـفارش می شـود که والدیـن، نماز و 
آیـات قـرآن را بـا حـال مناسـب و صوت و آهنــ موزون قرائـت کنند، تا کـودکان بیشـتر به کالم 
الهـی جـذب شـوند. در این بـاره، والدیـن می توانند بـه قرائت نمازهـای علمای ربّانـی گوش دهند 

و آنهـا را ضبـط کننـد تـا هم خودشـان و هـم کوکانشـان، بهره مند شـوند.
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3-6. ایجاد هماهنگی میان خانواده و مسجد در آموزش مسائل دینی
یکـی از عوامـل مؤثـر در تکویـن شـخصیت علمی، معنوی و جسـمی کـودک و نوجـوان، ایجاد 
هماهنگـی و همـکاری مثبـت و سـازنده بیـن خانـواده، مدرسـه، مسـجد و رسـانه ها و غیره اسـت. 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف تربیـت دینـی و ترویـج فرهنـ نمـاز، همـکاری همـۀ نهادها، بـه ویژه 

نهادهـای فرهنگـی و تربیتـی، ضرورت تـام دارد.
خانـواده، مدرسـه و مسـاجد در انجـام دادن وظایـف تربیتـی و پـرورش مسـائل دینـی، مکمـل 
یکدیگرنـد. پیونـد و ارتبـاط نزدیـک خانـواده، مدرسـه و مسـجد و دیگـر متصّدیان امـور فرهنگی 
و تربیتـی بـا یکدیگـر، در واقـع پیونـد اسـتوانه های تربیـت صحیـح و منطقی اسـت. امـروزه، الزم 
اسـت مـدارس یـک عالقه واقعـی و باطنی، بـرای حضور مسـتمر و ارتبـاط نزدیک دانـش آموزان 
بـا مسـاجد، در آنـان ایجـاد کنند. البتـه، مـدارس نباید فقط بـه سـاختن نمازخانه ها اکتفـا کنند. هر 
چنـد سـاخت و توسـعه نمازخانه هـا اقدامـی مثبـت و ارزنده برای رسـیدن بـه ارزش ها و مقّدسـات 

واالی دینـی اسـت، اّمـا هیـچ گاه جـای مسـجد و آثـار سـازنده آن را نمی گیرد.
بایـد همـۀ تالش دسـت انـدرکاران تعلیم و تربیت، بر این باشـد کـه پیوندی واقعـیـ  نه ظاهری و 
صـوری  ـ بیـن خانه، مدرسـه و مسـجد ایجـاد کنند. با ایـن گونه پیوند، هـم خانه به فضایی اسـالمی 
و آکنـده از ارزش هـای معنوی تبدیل می شـود و هم، مسـجد و مدرسـه نقش سـازنده و هدایتگری در 
زمینـه ارزش هـای دینـی ایفا می کننـد. از این  رو، با هماهنگی و یکسـانی فضای حاکـم و ارزش های 
معنوی و دینی در خانه، مدرسـه و مسـجد، بسـیاری از تعارضات و مشـکالتی که ممکن اسـت برای 

کـودکان در نتیجـه ناهماهنگـی بین ایـن نهادهای تربیتی ایجاد شـود، بر طـرف می گردد.
فرهنــ انـس گرفتـن بـا مسـجد و در رأس آن نمـاز جماعـت بـه عنـوان یـک حرکـت ارادی، 
آگاهانـه و مسـتمر، بایـد از آغـاز دوران کودکـی در نظـام تربیتـی خانـواده، مدرسـه و جامعـه بـه 
عنـوان یـک اصـل مهـم تربیتـی مّدنظـر قـرار بگیـرد تـا فطـرت خداجـوی کـودک بـه گونـه ای 
رشـد و پـرورش یابـد، کـه هیـچ عامـل و شـرایطی نتوانـد موجبـات انحـراف او را فراهـم سـازد .

امـروزه اگـر خانـواده، مدرسـه و مسـجد و دیگـر متصّدیان امـور فرهنگـی و تربیتی، نسـل جدید را 
بـه سـوی یـک هـدف و روش واحـدی سـوق ندهنـد، نمی توان امیـدی به پیشـرفت دینـی جامعه 
داشـت. اگـر ایـن متصّدیـاِن اصلـِی تربیتـی در برنامه هـا و روش هـا هماهنگـی الزم را نداشـته 
باشـند، در رونـد رشـد دینـی کـودک و نوجـوان اختـالل بـه وجـود خواهـد آمد؛ کـه اولیـن عارضه 
آن، تعـارض و دو گانگـی ارزشـی اسـت. متأسـفانه، بایـد اذعـان کـرد کـه فّعالیت ها در این راسـتا، 



107 فـــروغمسجــــــــــــد9

هماهنــ، هم جهـت و همخـوان نیسـت. حتی در مواردی، ممکن اسـت بـا فّعالیت هـای موازی و 
گاهـی مغایـر، انـرژی و تـوان یکدیگـر را خنثی و کاهـش دهند. به عنـوان مثال، بعضـی خانواده ها 
اطالعـات چندانـی از دیـن و نحـوۀ آمـوزش مسـائل دینـی بـه فرزنـدان خـود را ندارنـد. از طرفی، 
مدرسـه تکالیـف سـختی بـر بچه هـای ایـن گونـه خانواده ها تحمیـل می کنـد. این تعـارض باعـ 
می شـود کـه نوعـی دو گانگـی در کـودکان و نوجوانـان بـه وجود آیـد. مثـال دیگر این کـه، برخی 
خانواده هـا کـه بـه مذهـب توّجـه دقیـق و الزم ندارنـد، در محافـل و میهمانی هـاـ  بـدون توجه به 
مسـائل شـرعی  ـ بـرای بچه هایشـان لبـاس هایـی انتخـاب می کننـد کـه بـا آن مجالس تناسـب 
داشـته باشـند از سـویی، اصـرار مدارس بر این اسـت کـه دانش آموزان پوشـش و لباس مناسـب با 
شـرع بپوشـند. در اینجـا، بـرای بچه هـا ایـن تعـارض به وجـود می آید که مدرسـه راسـت می گوید 

یـا خانـواده؛ حـرف مدرسـه را بپذیـرد یـا خانـه را؛ تابع کدام یک باشـد؟
 و مثـال دیگـر، بسـیاری از خانواده هـای مذهبـی تـالش می کننـد فرزندانشـان را بـا مسـجد و 
نمـاز جماعـت مأنـوس کننـد، ولـی بعضـی از متولّیان مسـجد، مانـع حضور کـودکان به مسـجد و 

نمـاز می شـوند و می گوینـد: مسـجد جـای کـودکان نیسـت. 

4 . خانواده و روش های جذب کودک و نوجوان به نماز جماعت و مساجد 
هرجـا سـخن از مسـائل تربیتـی اسـت، اولیـن و مهم تریـن پایگاهـی که بایـد بدان توجـه کرد، 
خانـواده اسـت؛ زیـرا منـش، شـخصیت، ایمـان مذهبـی و بسـیاری از رفتارهـای آدمـی در خانواده 

شـکل می گیـرد.
مسـجد بـه عنـوان مهم تریـن پایـگاه برای جـذب کـودکان نقـش به سـزایی در تقویـت ایمان 
و روح معنـوی آنـان ایفـا می کنـد. بـر این اسـاس، یکـی از مسـائل مهـم در خانواده هـای مذهبی، 
آگاهـی از روش هـای صحیـح ایجـاد عالقـه و گرایش فرزندان نسـبت بـه حضور در مسـجد و نماز 
جماعـت اسـت. برخـی از خانواده هـا بـا وجـود تالش هـای بسـیار، موفـق بـه ایجاد انـس و عالقه 
نمی شـوند و گروهـی دیگـر پرداختـن به این مسـائل را بـا رفتارهایی نامناسـب همـراه می کنند. در 
اینجـا، بـه مهم تریـن روش هایـی که توسـط خانـواده در جـذب کودک و نوجـوان به نمـاز جماعت 

و مسـاجد، مفیـد اسـت اشـاره می کنیم:

4-1. جذب و آموزش، سپس رفتار

پیامبراکـرم می فرماینـد: »کودکانتـان را گرامـی بداریـد و بـا آداب و روش پسـندیده بـا آنهـا 
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معاشـرت نماییـد.« )مجلسـی 1404ق، ج23، 114( یکی از اصول تربیت دینـی، ایجاد عالقه مندی 
کـودکان بـه انـس و ارتبـاط با مسـجد و محراب اسـت. کودکـی که از همـان اوان طفولیـت خود را 
در کنـار عبـادت والدیـن و در جمع هـای معنـوی و اماکـن مقـدس می یابـد، زمینـۀ بیشـتری برای 
آمـوزش و انـس دیـن و پرسشـگری دربـارۀ دیـن و امـور دینـی در او شـکل می گیـرد. از  ایـن  رو بر 
والدیـن الزم اسـت شـرایطی فراهـم کننـد کـه کـودک بـا کارشـناس دین، یعنـی امـام جماعت و 
مسـجد مأنـوس گـردد تـا بـا مسـائل دینی بیشـتر آشـنا شـود و به پاسـخ بسـیاری از پرسـش های 
خـود کـه والدین نتوانسـتند او را قانع کنند، دسـت یابـد. البّته والدیـن باید خود را برای پاسـخگویی 
بـه سـؤاالت دینـی کودک آمـاده سـازند؛ آگاهـی کـودکان از چگونگی انجـام فرایض دینـی و نیز 
دانسـتن فلسـفۀ انجـام آن بـه گونـه ای محـدود، می توانـد مشـّوق خوبـی بـرای انجـام ایـن کار و 
اسـتمرار آن باشـد؛ مثـاًل دربـارۀ نمـاز خوانـدِن کـودکان و فضیلـت رفتـن به مسـجد، اگر در سـن 

مطالعـه هسـتند کتاب هـای مناسـب تهیـه شـود و در مناسـبت هایی بـه آنـان هدیه داده شـود.

4-2.  رفتار محّبت آمیز با کودکان و نوجوانان 

 یکـی از شـیوه های نفـوذ در روح کـودک و نوجـوان خـو گرفتـن بـا او و رفتارهـای جـّذاب و 
عاطفـی اسـت. تحقیقـات روانشناسـی نشـان داده اسـت کـه از بین عواملـی نظیر شـباهت، قدرت 
و صمیمّیـت، عامـل صمیمّیـت تأثیـری قوی تـر بـر جـای می گـذارد. ایجـاد صمیمّیـت و رابطـه 
محّبت آمیـز باعــ می شـود کـه فرزنـدان از والدیـن و در خواسـتهای آنـان پیـروی کننـد، زیـرا 
می ترسـند کـه در غیـر ایـن صـورت، عشـق و عالقـه آنـان را از دسـت بدهنـد. بنابراین با اسـتفاده 
از عالئـق خانوادگـی، اعـالم جهـت، نشـان دادن رحمـت و عنایت، تحریـک عواطـف و گاهی نیز 

اسـتفاده توأمـان از مهـر و قهـر می توانـد بسـیار ثمربخـش باشـد. 
بـدون تردیـد، »راه سـالم پیوند بـا جهان، راه عشـق اسـت.« )شـولتس، دوآن، 82( اریک فروم، 
روانشـناس آلمانـی، بـا بیان ایـن مطلب، حّد و مرز عشـق و محّبـت را از ارتباط انسـان ها با یکدیگر 
فراتـر بـرده، آن را نوعـی رابطـه بـا جهـان تلقـی می کنـد، خانـواده ای که رنــ الهی یابـد، عاطفۀ 
اعضـاء خانـواده در آن بسـیار مشـهودتر خواهد بـود، و عاطفـه، صمیمّیت و همدلـی را در پی خواهد 
داشـت. بنابرایـن، بهتریـن ابـزار تمریـن کودک بـر فرمان پذیری، آن اسـت که احسـاس عشـق و 

محّبـت کند.
دکتـر »یسـری عبدالمحسـن« می گویـد: »مهم ترین عواملـی که کودک و نوجـوان را بر طاعت 
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و فرمانـب رداری مسـاعدت می کنـد، دوسـتی  و محّبتـی اسـت کـه از جانـب تمـام افـراد خانـواده 
احسـاس می کنـد.« )رفعـت 1991م، 328( 

وسـایلی کـه در کـودک و نوجوان، روحیـه اطاعت پذیری را پدید مـی آورد، عبارت انـد از: امنّیت، 
محّبـت، منزلـت، آزادی و نیـاز به نیـروی کنترل کننده.

دکتر »فاخر« این نیازها را به گونه زیر معرفی کرده است:
»نیـاز بـه تثبیـت ذاتـی یا منزلت ]فـردی و اجتماعـی[، این که بـه موجودّیت و مقام او معترف باشـند 

و بـه وی توجـه نشـان دهنـد ... و نیاز به امنّیت، محّبت و اسـتقالل.« )فاخـر 1985 م، 101-100( 
بنابرایـن، اگـر کـودک یا نوجوان از جانـب والدین محّبت، دوسـتی و جایگاه ویژه ای را احسـاس 
کنـد، خواهـد کوشـید کـه ایـن جایـگاه را بـه منظـور فراهـم سـاختن رضایت آنـان، حفـظ کند؛ و 

مهم تریـن مصـداق رضـا، اطاعـت از آنـان اسـت. پیامبراکرمs فرموده اسـت:
»خـدا رحمـت کنـد پـدر و مـادری را کـه فرزندشـان را بـر نیکـی بـه پـدر و مـادر مسـاعدت 

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

»خـدا رحمـت کنـد بنـده ای را کـه فرزنـدش را بـر کارهای نیـک یاری دهد، به سـبب احسـان، 
مـدارا، آمـوزش و ادب آمـوزی به وی.« )نـوری 1408ق، ج2، 626( 

کودکـی کـه ]در خانـواده[ از محّبـت و منزلت الزم برخوردار باشـد، در انجام فرامیـن پدر و مادر، 
بـا آن که اسـتقالل طلبی را دوسـت دارد، هیچ احسـاس کوچکـی و خواری نخواهد کـرد. همچنین 
بـه واسـطۀ همیـن محّبتـی کـه از آن برخوردار اسـت، آمادگی تقلید و پیـروی از رفتار پـدر و مادر در 
وجـودش ریشـه می دوانـد، در نتیجـه رفتـار آنـان بـر او بازتاب پیـدا خواهد کـرد و به خواسـته های 

آنان پاسـخ مثبـت خواهد داد. 

4-3. الگو بودن والدین در محافظت بر شعایر دینی، به ویژه نماز 
مهم تریـن نـوع یادگیـری انسـان، یادگیـری مشـاهده ای اسـت. بـر همیـن اسـاس، یکـی از 
روش هـای تربیـت، تربیـت بـه وسـیله الگـو اسـت، کـه می تـوان آن را»روش الگویـی« نامیـد. 
انسـان ها بـه الگـو نیازمندنـد. در خانـواده، پـدر و مـادر می تواننـد بهتریـن الگـوی کـودکان و 
نوجوانـان باشـند و اگـر چنین شـود، در شـکل گیری رفتار آنها بسـیار مؤثـر خواهند بـود. کودکان و 
نوجوانانـی کـه شـاهد حرکـت سـپند گونۀ والدیـن هنـگام نماز هسـتند، به طـور قطع به ایـن نکته 
توجـه بیشـتری خواهنـد داشـت. البته هرچـه رابطۀ والدیـن با فرزندان عاطفی تر باشـد، آنها بیشـتر 
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تأثیـر می گیرنـد. هرچنـد پنـد و نصیحـت هم اثرهایـی دارد؛ اّمـا رفتار الگویی مؤثرتر اسـت. شـاید 
بـر همیـن اسـاس گفته انـد کـه صدای عمـل بلندتر اسـت. 

اولیـن الگوهـای رفتاری برای کـودکان، والدین هسـتند و رفتار آنان مورد تقلید و همانندسـازی 
کـودکان قـرار می گیـردـ  دختـر از رفتار مادر و پسـر از رفتار پدرـ بیشـتر متأثر می شـود.

کـودکان بـه قـدری باهـوش هسـتند کـه حّتـی می توانند احسـاس والدیـن را از انجـام یک کار 
درک کننـد. مثـاًل اگـر پـدر و مـادری در خوانـدن نمـاز سسـتی کننـد یـا آن را کاری خسـته کننده 
بداننـد، بـا ایـن کار بـه فرزنـدان خـود آموخته انـد کـه نمـاز عملی خسـته کننـده و تکراری اسـت؛ 
ولـی اگـر بـرای نمـاز خـود ارزش قائل شـدند و خصوصـًا بعـد از به جا آوردن نماز، نشـاط بیشـتری 
پیـدا کردنـد و اخالقشـان نسـبت بـه قبـل از آن تغییـر بهتـری داشـت، کـودک می آموزد کـه نماز 

شـادی آفرین و محّبت بخـش اسـت.
پـدر و مـادر کـه الگوی فرزندان هسـتند، بایـد این امور را در همـه ابعاد آن پیاده کنند. دسـتورات 
دینـی می گویـد کـه انسـان ها بایـد چگونـه زندگی کننـد، چگونه رشـد کنند. مبـادا بـه کودکانمان 
بگوییـم نمـاز بخـوان، ولی خودمـان دروغ بگوییم و کارهایـی که نباید انجام دهیم، مرتکب شـویم. 
اگـر فضـای خانـه آمیخته بـا ارزش های معنوی باشـد و پدر و مـادر خود ارزش های الهـی و تکالیف 
دینـی را در زندگـی خویـش جـدی بگیرند، کـودکان به طور غیر مسـتقیم و به صورت مشـاهده ای 

از ایـن فضـای معنـوی متأثـر می شـوند و عالیق دینـی در آنها به طـور طبیعی پـرورش می یابد. 
اگـر والدیـن در قالـب الگوهـای رفتاری کـودک و نوجوان، نگرشـی مطلوب و مثبتی به مسـجد 
و نمـاز جماعت داشـته باشـند و آمـوزش دینی فرزندان خـود را در قالب وظیفه ای اساسـی تلقی کنند، 
بـه یقیـن ایـن گونـه برخـورد تأثیر بسـیاری در رفتار کـودک و نوجـوان خواهد داشـت. پـدر و مادری 
کـه بـه مسـجد می رونـد و فرزندان خویـش را از همـان دوران کودکـی در مجالـس و محافل مذهبی 

همراهـی می کننـد سـبب تقویت احسـاس پرورش مذهبـی در آینده سـازان جامعه می شـوند. 
 الگـو شـدن در اخـالق و عمـل و نقـش اساسـی آن در تربیـت، دایـره ای وسـیع دارد. از کانـون 
خانـواده و تأثیـر سرنوشت سـاز رفتـار پـدر و مـادر، بـر فرزنـدان، تـا معلّمـان و مربّیـان آمـوزش و 
پرورش و اسـاتید دانشـگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت و رؤسـای ادارات و نهادها و عالمان دین)مانند 

امـام جماعـت مسـجد( و در نهایـت مسـئوالن عالـی رتبـۀ نظام را شـامل می شـود.
نکتـۀ شـایان توجـه ایـن کـه: بایـد والدیـن و همه دسـت انـدرکاران در امـر تربیت، عمـاًل الگو 

باشـند و تنهـا دعوتگـر زبانی نباشـند.



111 فـــروغمسجــــــــــــد9

 در احادیــ آمـده اسـت: »بـه وسـیلۀ کردار شایسـته و اعمـال نیک خـود راهنمـا و راهبر مردم 
بـه سـوی فضیلت ها شـوید و تنهـا دعوتگر زبانـی نباشـید.« )مجلسـی 1404ق، ج5، 195، ح19( 

بنابرایـن، والدیـن و مربّیـان بایـد از نخسـتین دوران کودکی، هـم خود به عنوان الگوی مناسـب 
بـرای کـودکان و نوجوانـان بـوده و هـم افـراد دیگـری را کـه اهـل نمـاز هسـتند بـه عنـوان الگـو 
معّرفـی نماینـد و بالطبـع کـودکان و نوجوانـان و جوانـان هرچـه از الگوهـای مناسـب تر و واالتری 
بهره منـد شـوند، کمتـر دچـار آسـیب نمازگریـزی و مسـجدگریزی می شـوند. دربـارۀ تأثیـر نقش 
الگوی مطلوب و محبوب در شـکل گیری شـخصیت انسـان، سـخن فراوان گفته شـده اسـت. ذکر 

خاطـره ای از یکـی از عارفـان بـزرگ می توانـد شـاهد نیکویـی بـر اثبات مدعا باشـد:
روزی از »سـهل شوشـتری« کـه از عرفـای بزرگ و اهل کرامـات بود، پرسـیدند: چگونه به این 
مقـام رسـیدی؟ گفـت: در کودکـی نزد دایـی ام زندگی می کـردم. وقتی 7 سـاله بودم، نیمه شـبی از 
خـواب برخاسـتم. دایـی ام را دیـدم که رو بـه قبله نشسـته، عبایی بـه دوش کشـیده، عّمامه ای دور 
سـرش پیچیـده و مشـغول نمـاز خواندن اسـت. از حالت او خوشـم آمـد، کنارش نشسـتم تا نمازش 

تمام شـد. آن گاه از من پرسـید: پسـر، چرا نشسـته ای؟ بـرو بخواب.
گفتم: از کار شما خوشم آمده، می خواهم پهلوی شما بنشینم. گفت: نه، برو بخواب.

 رفتـم و خوابیـدم. شـب بعـد نیز از خواب بیدار شـدم. وقتی از دستشـویی برگشـتم، بـاز هم دایی 
مشـغول نمـاز خوانـدن بـود. کنـارش نشسـتم. به من گفـت: برو بخـواب. گفتـم: دوسـت دارم هر 

چـه شـما می گوییـد، من هـم تکـرار کنم.
دایـی ام مـرا رو بـه قبلـه نشـانید و گفـت: یـک مرتبـه بگـو »یا حاضـر یا ناظـر« من هـم تکرار 
کـردم. سـپس دایـی گفـت: برای امشـب کافی اسـت. حـاال برو بخـواب. ایـن کار چند شـب تکرار 
شـد و هـر شـب عبـارت »یـا حاضر و یـا ناظر« را چنـد بار تکـرار می کردم. کـم کم وضـو گرفتن را 
هـم آموختـم. در نهایـت کار بـه جایـی رسـید کـه من بـدون این کـه نزد دایی بـروم، خـودم قبل از 
اذان صبـح بیـدار می شـدم و پـس از نمـاز تسـبیح به دسـت می گرفتـم و پیوسـته تکـرار می کردم: 
»یاحاضـر و یـا ناظـر« و از ایـن کار حـّظ روحانـی می بـردم تا ایـن که به ایـن مقام و مرتبه رسـیدم. 

)دستغیب شـیرازی 1370، 18( 

4ـ4.  تشویق و ترغیب کودکان به حضور در مسجد و نماز جماعت
تشـویق و ترغیـب، یکـی از مهم ترین ابزار تربیتی اسـت که بـرای برانگیختگی و شکوفاسـازی 
اسـتعدادهای انسـان بـرای رسـیدن بـه کمـال قابـل بهره گیری اسـت. قـرآن کریم به شـیوه های 
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گوناگونـی بـه تشـویق و ترغیـب پرداختـه اسـت. آیاتی کـه نعمت های بهشـتی را بیـان می کنند و 
آیاتـی کـه از بشـارت سـخن می گویند، از این دسـته آیات هسـتند.1 یکی از راه های جـذب فرزندان 
بـه حضـور در مسـجد و نمـاز جماعـت، تشـویق و ترغیب اسـت. آنان برای مشـتاق شـدن به کاری 
بیـش از هـر چیـز به تشـویق و تأییـد نیاز دارنـد، زمانی که کودکـی صورتش را به مهر می چسـباند، 
بجـای ایـن کـه حالتـش را بـه سـجدۀ بزرگسـاالن درآوریـد، باید همـان رفتـار کودکانه را تحسـین 
کنیـد، ایـن سـبب می شـود رفتار بارها تکرار شـود و با رشـد ذهنـی و حرکتی، زمینۀ یادگیری سـجده 
درسـت نیـز فراهـم می شـود؛ با گذشـت زمـان هنگامی کـه کودک بـه نوجوانی می رسـد، بـا عبادت 
انـس می گیـرد؛ او را به عنـوان کودکـی نمازخـوان بـه همه معّرفـی کرده و کارهـای او را به اسـم نماز 

بسـتایید؛ همچنین نوجوانانی که به سـن تکلیف نرسـیده اند هم تشـویق و تأییدشـان الزم اسـت.
تشـویق اگـر بـه گونـه ای پسـندیده و بجـا باشـد، بسـیار کارسـاز اسـت. تأثیـر تربیتی تشـویق، 

گاهـی چنـان اسـت کـه جهـت زندگـی افـراد را دگرگـون می سـازد.
اگر تشـویق قبل از انجام عملی پسـندیده باشـد، موجب شـوق و رغبت شـخص می شـود، و اگر 
پـس از انجـام آن عمل باشـد؛ سـبب تقویـت و پایداری ایـن رفتـار در او می گردد؛ بنابرایـن والدین 
محتـرم می تواننـد در دو مرحلـه فرزندانشـان را بـه عبـادت و حضـور اماکـن مذهبی دعـوت کنند. 
ابتـدا آنهـا را ترغیـب بـه نماز خوانـدن و آن هم در مسـجد کنند و در صـورت انجام، به تشـویق آنها 
بپردازنـد. بـا توّجـه بـه اینکه تشـویق فرزنـدان نوعی توّجه و شـخصیت دادن به آنها اسـت، سـعی 
می کننـد خـود را از کانـون توّجـه و محّبـت والدیـن دور نسـازند. از ایـن  طریـق بـه تکـرار عمـل یا 

رفتـار مـورد نظـر پرداختـه، تا جایی کـه جزئی از شـخصّیت رفتـاری آنهـا می گردد.
تشـویق کـودک، می توانـد یـک تشـویق ماّدی یـا معنوی باشـد. پاداش و تشـویق مـاّدی حّتی 
می توانـد بـا خریـد یـک شـکالت، اسـباب بـازی، یـا یک گـردش تفریحـی، و بـازی و سـرگرمی 
صـورت گیـرد. تهیـۀ وسـایلی که موجب تشـویق کـودک می شـود مثاًل سـجاده، چادر نمـاز برای 
دختـر یـا قبلـه نمـا بـرای پسـر و... البتـه، هـر چنـد ایـن نـوع پاداش هـا خـوب اسـت، اّمـا نباید از 

پاداش هـای معنـوی و روحـی نیـز غفلـت کرد.
در سرگذشـت بزرگانـی می خوانیـم زمانـی کـه کـودک بودنده اند از پدرانشـان بابت شـرکت در 
نمـاز جماعـت صبـح جایـزه دریافت داشـته اند و آن ابتـکار را شـیرین و مؤثر و به یـاد ماندنی قلمداد 

1 -نسـاء، آیـه165؛ حدیـد، آیـه 7 و 18؛ انشـقاق، آیـه25؛ مائـده، آیـه9؛ رعـد، آیـه22 و 24؛ اراف، آیـه42 و... نمونه هایـى از آیـات 
کارهـای نیـک می پردازنـد. کـه بـه تشـویق و ترغیـب بنـدگان بـرای انجـام  کرایم انـد  بشـارت آمیز قـرآن 
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می کننـد. گاهـی یـک آفرین و نـوازش تاثیر بیشـتری دارد. 
نقـل شـده اسـت کـه پسـر بچـه ای در نـزد پیامبرs عطسـه کـرد و سـپس گفـت: »احلمـداهّلل« 
پیامبـرs بـه او فرمـود: »بـاَرَک اهّلُل ِفیـَک؛ آفریـن برتـو.« )کلینـی 1344ش، ج4، 474( همین ابراز 
محّبـت از سـوی والدیـن بـه فرزنـد، می توانـد بهتریـن پـاداش بـرای آنهـا تلّقی شـود. پـدر و مادر 
گرامـی باید توّجه داشـته باشـند که تشـویق و پاداش نقش موثّـری در تربیت فرزندشـان دارد، البته 
بـه گونـه ای کـه بدانـد چرا مورد تشـویق واقع شـده اند. تشـویق باید متناسـب بـا رفتار نیـک فرزند 
باشـد، نـه بیشـتر و نـه کمتر از آنچـه شایسـتگی دارد. دوری از افـراط و تفریط، و رعایـت تعادل نیز 

از ضروریات تشـویق اسـت.

4-5. عادت دهی کودک به نماز و مسجد
وقتـی انسـان عملـی را بـه طـور مسـتمر تکـرار کـرد بـه تدریج بـا آن خـو می گیـرد و حالتی در 

نفـس بـه وجـود می آید کـه اصطالحـًا عـادت نامیـده می شـود.)امینی 1373، 88( 
 یکـی از خصوصیـات مهـم دوره کودکی، عادت پذیری اسـت. در این دوره در کـودکان از طریق 
حضـور در مسـاجد و نمازخانه دبسـتان و مشـاهده نمـاز جماعـت بزرگترها، عادت و اسـتمرار ایجاد 

می شـود.
 دکتـر قائمـی در ایـن بـاره می نویسـد: »باید کـودک را بـه مظاهر عمـل و تکـرار در ظاهر انس 
دهیـم تـا باطـن او شـکل گیـرد. تجـارب و تعالیـم علمـی نشـان داده اند، کـه حّتی عمـل ریایی در 
صـورت تکـرار در فـردی تثبیـت می شـود. پـس از تثبیـت، می توان یک عمـل ریایـی را به صورت 
واقعـی و بی ریـا درآورد؛ بـه شـرط ایـن کـه نّیـت عمـل را تغییـر دهد. ایـن روش، بـه ویـژه دربارۀ 
کـودکان در دوره ابتدائـی مؤثر اسـت. مثاًل، ممکن اسـت کـودک یا نوجوانی از طـرف امام جماعت 
تشـویق شـود و خاطـرۀ خوشـی در ذهنـش شـکل بگیـرد. وی مّدتـی به خاطـر همین تشـویق، به 
مسـجد مـی رود. پـس از مّدتـی، جاذبه هـای معنوی مسـجد و حاالت نماز گـزاران به هنـگام نماز، 
ایـن فـرد را مجـذوب خـود می کنـد و او را فـردی مذهبـی بـار مـی آورد. این گونـه، ما کـودک را به 
تکـرار ظاهـر در عبـادت سـوق می دهیـم، تـا زمینـه برای انـس به عبـادت، تثبیـت عمـل و ایجاد 

عـادت، در او فراهـم آید.« )قائمـی 1375ش، 36 و 37( 
بنابرایـن، یکـی از روش هـای جـذب کـودکان، نوجوانـان و جوانـان به مسـجد و نمـاز جماعت، 

عـادت دادن به آن اسـت. 
امـام علـی یکـی از روش هـای تربیتـی را عادت می دانـد که از آن بـه عنوان طبیعـت دوم یاد 
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می کنـد و می فرمایـد: »نفـس را بـه انجـام مـکارم و تحّمـل بـار گـران عـادت ده، تا شـرف نفس 
پیـدا کـرده، آخرتـت آباد، وسـتایش کنندگانت زیاد شـوند.« )آُمدی 1366، ج1، 18( بر این اسـاس، 
اسـالم سـفارش می کنـد فرزنـدان را از کودکـی بـه نمـاز و روزه عادت دهید تـا تقّید بـه فرائض در 

بزرگسـالی بر آنان دشـوار نگـردد. )حّر عاملـی 1409ق، ج7، 168( 
 اگـر والدیـن، فرزنـدان خـود را از کودکـی و نوجوانـی بـه حضـور در مسـجد و خوانـدن نمـاز و 
عبـادات عـادت دهنـد، ایـن سـّنت پسـندیده بـه تدریـج در ذهن آنـان نقش بسـته و بـا آن مأنوس 

می گردنـد.

4-6. ارتباط کودکان با مسجد و اماکن مذهبی
مشـاهدات انسـان یکـی از عوامـل مؤثـر در تربیـت وی اسـت. قـرآن کریـم در آیـات متعـدد 
انسـان ها را بـه »دیـدن« و »فکـر کـردن« دعـوت می کند. بیـن »دیـدن« و »باور کـردن« رابطۀ 
مسـتقیم وجـود دارد. والدیـن بایـد کاری کننـد کـه فرزندان بـا صحنه هـای گوناگون اقامـۀ نماز و 
آمـاده شـدن بـرای اقامـۀ نمـاز مواجه شـوند. شـرکت در نمازهای جماعت مسـجد محلّه، شـرکت 
در نمـاز جمعـه و مـوارد مشـابه بـه آن می توانـد در تقویـت روحیـۀ نمازگـزاردن و انس با مسـجد و 

محـراب فرزنـدان مؤثر باشـد.
حضـور کـودکان در مسـجد و اماکـن و برنامه هـای مذهبـی، به ویـژه نماز جماعت مسـجد، اگر 
بـا تشـویق همراه باشـد، آنـان را به حضور در مسـجد و اقامۀ نمـاز ترغیب می کند. شـهید مطهری; 
بـا توجـه بـه نقش مسـجد در تشـویق کـودکان بـه عبـادت معتقد اسـت: »بچـه را بایـد در محیط 
نمـاز خوانـدن بـرد. اگـر در جمع نباشـد و نماز خواندن جمـع را نبیند، به این کار تشـویق نمی شـود. 
چـون اصـاًل حضـور در جمـع مشـّوق انسـان اسـت. آدم بـزرگ هـم وقتـی خـودش را در جمـع 
اهـل عبـادت می بینـد، روح عبـادت بیشـتری پیـدا می کنـد، کـودک که بیشـتر تحت تأثیر اسـت. 
متأسـفانه کـم رفتـن مـا به مسـاجد و مجالـس دینی و این کـه کـودکان کم تر در مجالـس مذهبی 
شـرکت می کننـد، سـبب می شـود کـه این هـا از ابتـدا رغبت به عبـادت پیـدا نکنند، ولی ایـن برای 
شـما )والدیـن( وظیفـه اسـت ... بایـد ما با بچه هـای خودمان برنامۀ  مسـجد رفتن داشـته باشـیم تا 
بچه هـا بـا مسـاجد و معابـد آشـنا شـوند. ما خودمـان که از بچگـی با مسـاجد و معابد آشـنا بودیم در 
ایـن اوضـاع و احـوال امـروز چـه قـدر به مسـجد می رویـم که بچه هـای ما که هفت سـاله شـده اند 
بـه دبسـتان و بعـد بـه دبیرسـتان بعـد به دانشـگاه رفته انـد، ولی اصاًل پایشـان به مسـاجد نرسـیده 
اسـت، برونـد... خـوب، این ها قهراً از مسـجدت فـراری می شـوند.« )مطهـری 1373، 100-99( 
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البتـه بـرای موّفقیـت در ایـن کار الزم اسـت بـرای کـودکان و نوجوانـان، در کنار عبـادت و نماز 
برنامه هـای متنـوع و جّذابـی وجـود داشـته باشـد؛ ماننـد اهـدای جوایـز، کارت تشـویق، پخـش 
شـیرینی و شـکالت در بیـن کـودکان کـه زمینه جذب آنـان را به عبادت و مسـجد فراهـم می کند. 

از امـام حسـن نقـل شـده اسـت کـه فرمودند:
نمـاز ظهـر یـا عصـر را در محضـر پیامبـرs خوانـدم؛ همیـن کـه حضـرت سـالم دادنـد بـه ما 
فرمودنـد: بـر جایتـان بمانیـد و آن گاه بـرای تقسـیم ظـرف حلوایـی در میـان نمازگـزاران از جـا 
برخاسـتند و بـه هـر کـدام مقـداری حلـوا می خوراندنـد تا اینکـه به من رسـیدند؛ من کـودک بودم، 
آن حضـرت قـدری حلـوا بـه مـن خوراندند، سـپس فرمودنـد باز هم بدهـم؟ عرض کـردم آری، آن 
حضـرت بـه خاطـر خردسـال بودنـم باز هـم مقداری بـه مـن خورانیدند و بدیـن حال بودنـد تا آنکه 

بـه همـگان حلوا خوراندنـد. )فقیهـی 1384، 59( 
دکتـر شـرفی نقـل می کنـد: در وقف نامـۀ یکـی از عالمـان بـزرگ کـه حـدود یـک قـرن پیش 
می زیسـته آمـده اسـت کـه فرمـود: آنچه از من بجـا مانده آن را گـردو بخرید و در مسـجد نگه داری 
نماییـد تـا آنـگاه کـه کودکانـی همـراه با والدینشـان بـه مسـجد می آینـد، به آنهـا هدیه دهیـد، تا 
عشـق و عالقـه بـه خدا،  مسـجد و منبـر از ابتـدا در آنها جوانه زند و در بزرگ سـالی هم اهل مسـجد 

و معنویت شـوند. )شـرفی 1368، 216( 
متأسـفانه در برخـی مـوارد رفتـار و برخوردهـای دور از انتظار بعضـی از مؤمنان نمازگزار نسـبت 
بـه کـودکان و نوجوانانـی کـه با اشـتیاق برای نمـاز جماعت به مسـجد آمدند، موجب سـرخوردگی 
و شـاید انحـراف آنـان از مسـیر دین و خواندن نماز شـود. شـخصی می گوید: »در کوچکی همیشـه 
سـعی می کـردم نمـاز خود را در مسـجد بخوانـم. روزی در حال نماز متوجه شـدم پیرمـردی مراقب 
مـن اسـت. نمـازم کـه بـه پایـان رسـید، پیرمـرد به مـن گفـت: نمازت درسـت نیسـت و سـپس با 
سـخنان نیشـدار خـود مرا مالمـت کرد. من غرق در سـکوت بودم؛ هرگاه می خواسـتم از او بپرسـم 
کجـای نمـاز من اشـتباه اسـت، اجـازه نمـی داد و پیوسـته می گفت: نمازت درسـت نیسـت و امثال 
تـو حـق ندارنـد بـه مسـجد بیاینـد. از آن بـه بعـد تصمیـم گرفتم دیگـر به مسـجد نـروم و در منزل 
هـم نمـاز نخوانـم؛ ایـن نخسـتین قـدم بـرای تـرک کامـل نمـاز و انحرافـم از طریق اسـالم بود« 

)فقیهی 1384، 81( 
ایـن در حالـی اسـت کـه سـیره حضـرات معصومـانb کامـاًل بـا ایـن شـیوۀ برخـورد مخالـف 
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اسـت. جابربـن عبـداهلل می گویـد1: از امـام باقر در مـورد کودکانی کـه برای نمـاز واجب در صف 
 جماعـت شـرکت می کننـد، سـؤال کـردم؛ امـام فرمود: آنـان را در آخـر صف های نمـاز جماعت 

بـا هـم نگذارید، بلکـه در بین بزرگسـاالن پراکنده سـازید.« )طوسـی 1406ق، 380( 
از ایـن حدیــ شـریف اسـتفاده می شـود: بایـد نسـبت بـه کـودکان و نوجوانانـی کـه در نمـاز 
جماعـت شـرکت می کننـد، طوری رفتار شـود کـه احسـاس بی توجهـی و بی احترامی نکننـد؛ زیرا 
بـا ایـن شـیوه، هـم احتـرام آنـان حفظ شـده و هم به آنـان شـخصّیت داده ایـم و هم انگیـزه حضور 
آنـان در مسـجد و نمـاز جماعـت بیشـتر شـده و در عیـن حـال بـه نمـاز جماعـت نیز نظـم خاصی 

بخشـیده ایم. 

الِة َو َفّرُقواَبْیَنُهْم«. الِة اْلَمْكُتوَبِة. قاَل: ال ُتَؤّخرُوُهْم َعِن الّصَ وا ِفی الّصَ
ُ

ْلُتُه َعِن الّصْبیاِن ِاذا َصّف
َ
1 -»َسأ
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ج( نقش امام جماعت در جذب کودک و نوجوان به نماز جماعت و مساجد
یکی از ارکان اصلی هر مسـجد که از متولّیان فرهنگی اثرگذار مسـاجد محسـوب می شـود، امام 
جماعـت اسـت کـه در آموزه هـای اسـالمی دارای منزلتی ارزشـمند اسـت. پیامبـرs می فرمایند: 
»خداوند وعده داده اسـت که سـه نفر را بدون حسـاب وارد بهشـت نماید و هر یک از آنها شـفاعت 
هشـتاد هـزار را بنمایـد؛ مـؤذن، امـام جماعـت و کسـی کـه وضـو بگیـرد و وارد مسـجد شـود و در 
جماعـت نمـاز بخوانـد.« )نـوری 1408ق، ج6، 449( در میـان تمام کسـانی که به گونـه ای در ادارۀ 
امـور مسـجد دخالـت دارنـد، امـام جماعت بـه عنـوان مدیر طبیعـی مسـجد دارای نقشـی ممتاز و 
ویـژه اسـت؛ به طـوری  کـه صالحّیت ها، شایسـتگی ها، عملکـرد، شـخصّیت و چگونگـی برخورد 
و رفتـار او بـا مـردم، بـه ویـژه کـودکان، نوجوانـان و جوانـان بـه طـور مسـتقیم بر مسـجد و جذب 

افـراد اثر می گـذارد.
در ادامـه بـه مهم تریـن نقش هـای امـام جماعـت در جـذب کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد و 

نمـاز جماعـت اشـاره می شـود:

1. رعایت نظافت و آراستگی ظاهر
خداونـد متعـال بـه عنـوان یـک قانـون همیشـگی کـه شـامل تمـام اعصـار و قـرون می شـود 
دسـتور فرمـوده: »ای فرزنـد آدم! زینـت خـود را هنـگام رفتـن به مسـجد با خود داشـته باشـید.« 

)اعراف/31( 
از آنجایـی کـه امـام جماعت به عنـوان روحانی و رهبر معنوی در مسـجد و اجتمـاع در قالب الگو 
و نمونـۀ خوبی هـا مطـرح اسـت، اگـر بـه بهترین وجـه ممکن لباس بپوشـد، تمیز باشـد، محاسـن 
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مرتـب داشـته باشـد و از عطـر و بـوی خوش اسـتفاده کنـد،  مواظب نظافت دهـان و دنـدان و احیانًا 
بـوی بـد دهـان خـود باشـد و در نظافـت و آراسـتگی ظاهری خود کوشـا باشـد، می توانـد در جذب 

کـودکان و نوجوانـان کـه طبـع پاک و آرام دارند، نقش به سـزایی داشـته باشـد.

2. رعایت احکام شرعی و اخالقیات

امـام جماعـت بایـد دارای اخـالق نیکـو و شایسـته ای باشـد و بـا مـردم، به ویـژه کـودکان و 
نوجوانـان بـه خوبـی مـدارا کنـد. امـام جماعتی موفق اسـت که مؤمـن و عامل بـه باورهـا و احکام 

شـرعی و اخالقیـات باشـد. 
در روایتـی از امـام صـادق آمده اسـت: »به وسـیله کـردار شایسـته و اعمال نیک خـود راهنما 
و راهبـر مـردم به سـوی فضیلت ها شـوید و تنهـا دعوتگر زبانی نباشـید.« )مجلسـی 1404ق، ج5، 

198، ح19( 
وقتـی کـودکان و نوجوانـان مشـاهده می کننـد کـه امـام جماعت آنچـه را می گوید، خـود عامل 
بـه آن اسـت، بـه توصیه هـای او بیشـتر توجه نمـوده و عمـل می کنند. وقتـی کـودکان و نوجوانان 
مشـاهده کننـد، امـام جماعـت، زودتـر از دیگـران بـه طـور منظـم و سـر وقـت در مسـجد حاضـر 
می شـود و بعـد از نمـاز و مراسـم بـرای پاسـخ به سـؤاالت آمـاده اسـت و...، آنـان نیز بـه حضور در 

مسـجد و شـرکت در نمـاز جاعـت رغبـت پیـدا می کنند.

3. تشویق کودکان و نوجوانان به حضور در مساجد و نماز جماعت
یکـی از عوامـل و ابزارهـای جـذب کـودکان و نوجوانـان در زمینه های گوناگـون از جمله حضور 

در مسـاجد و نمـاز جماعت، تشـویق امام جماعت اسـت.
همـه انسـان ها، حّتـی بزرگسـاالن، تـا آخر عمـر نیاز به تشـویق دارند. تشـویق موجـب رغبت و 
دلگرمـی و نشـاط و تحـّرک می شـود و انسـان را به جّدیـت وادار می کند. انسـانی که مورد تشـویق 
قـرار گیـرد و احسـاس آرامـش و رضایـت خاطر و اعتمـاد به نفس می کنـد و برای جّدیت بیشـتری 
و تحّمـل دشـواری ها آمـاده گـردد. برعکـس، اگر مـورد نکوهش یا ناسپاسـی قـرار گرفت، دلسـرد و 
بی رغبـت می شـود و احسـاس حقـارت و ضعـف می کنـد، بـه گونـه ای کـه تـوان خویش را از دسـت 
می دهـد و نمی توانـد حّتی از اسـتعدادهای موجـود خویش نیز اسـتفاده کند. )امینـی 1373ش، 135( 
تشـویق کـودکان و نوجوانـان نمی توانـد منحصـر بـه افـراد یـا نهـاد خاّصـی باشـد. یعنـی اگر 
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فقـط خانـواده چنیـن کاری را انجـام دهـد، تأثیر مطلـوب و کامل را نخواهد داشـت؛ بلکـه باید همۀ 
عواملـی کـه بـه نوعـی با آنان مرتبط هسـتند، به این نکته اساسـی توجه داشـته باشـند. تشـویق را 
نمی تـوان منحصـر بـه دادن جایـزه دانسـت، بلکـه برخوردهـا و فضای ایجاد شـده توسـط دیگران 
نیـز مشـّوق خوبـی بـرای کـودکان و نوجوانان اسـت. البته الزم اسـت در تشـویق افراد بـه  گونه ای 

عمـل کرد کـه تأثیر مطلـوب و ماندگاری داشـته باشـد.
تشـویق کـودک و نوجوانـی کـه در مسـجد حاضر شـده بـه گونه ای که بـا شـخصیت و روحّیات 
او موافـق باشـد، پاسـخی اسـت بـه خواسـته های درونـی او در زمینـه ذهـن و عاطفه اش کـه دوام 
حضـور او و آغـاز حضـور دیگـر افـراد هم سـن و سـال او را نویـد می دهـد. بـا توجه به روحیـات این 
گـروه سـّنی، ایـن تشـویق نبایـد طوری باشـد که نتیجه عکس داشـته باشـد؛ زیرا تشـویق مسـتقیم 
ایـن توّهـم را ایجـاد می کنـد کـه نوجـوان و جـوان در مقابـل ارزش هـای مـادی واکنـش می دهند و 
جـذب می شـوند. بنابراین، تشـویق ها باید غیر مسـتقیم و حّتی االمـکان در مقابل انجام کاری باشـد.
یـر بـراى تشـویق آنـان بـه حضـور در مسـجد و نمـاز  وه سـّنی، راه هـاى ز وحیـات ایـن گـر بـا توّجـه به ر

جماعـت توصیـه می شـود:

3-1. معرفی کودک و نوجوان نمونه
مناسـب اسـت جـوان نمونـه در طـول هفتـه یـا مـاه یـا فصـل یـا سـال، توسـط امـام جماعت، 
برگزیـده و معرفـی گـردد. البتـه، ایـن معرفـی بـه شـکل اعـالم در تابلـو اعالنـات یـا در ضمـن 
برنامه هـای مسـجد در مناسـبت های مذهبی امکان پذیراسـت. پسـندیده اسـت که قبـل از اعالم، 
امـام جماعـت در مـورد اهمّیـت اسـتفاده از دوره نوجوانـی و جوانـی در اسـالم سـخن بگویـد و از 
نوجوانـی و جوانـی حضـرات معصومـانb یـا علما و عرفـا، حکایتی را نقـل نماید. سـپس هدیه ای 

بـه رسـم یادبود بـه او داده شـود.

3-2. جایزۀ ویژه
برخـی نوجوانـان و جوانـان در مـّدت خاصـی پا به مسـجد گذاشـته و در آن ثابت قدم می شـوند. 
بهتـر اسـت امـام جماعـت این فرصـت را غنیمت شـمرده و برای تداوم حضـور او جایـزه ویژه ای را 
تهیـه کنـد. مثـاًل کـودک و یـا نوجوانی در مـاه رمضان، در مراسـم نمـاز جماعت، سـخنرانی دینی، 
دعـا، نیایـش و مراسـم شـب های قدر به طـور منّظم و فّعال حضور داشـته اسـت! بهتر اسـت چنین 
فـردی در عیـد فطـر در میـان نمازگـزاران نمـاز عید، مورد تشـویق و تمجیـد قرار گیـرد و به عنوان 

کـودک، نوجـوان یا جـوان نمونه، معرفـی گردد. 
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4. ارتباط عاطفی با کودکان و نوجوانان
کـودکان، نوجوانـان و جوانـان، امـام جماعـت را بـه عنـوان آیینـۀ تمام نمـای خوبی هـا و 
مکرمت هـای انسـانی و سـمبل پاکـی، صداقت، صفا، شـجاعت، مرّوت، انسـانیت، شـکیبایی، ایثار و 
گذشـت می شناسـند. بنابرایـن بـرای جـذب آنان به مسـجد، امـام جماعت باید با آنها دوسـت شـده، 
در غـم و شـادی آنـان شـریک شـود، از آنـان احوالپرسـی کنـد، با آنـان بـه اردو رود، حّتـی در صورت 
امـکان در میادیـن ورزشـی آنـان حضـور یافتـه و آنـان را مـورد تشـویق قـرار دهـد. و از فرصت های 
مناسـب بـه منظـور بیان مقصود اسـتفاده کند؛ در حالی که بعضـی از روحانیان، ائمۀ جماعـات با اتّخاذ 
تدابیـر نامناسـب و حالت هـای عالمانـه بـه خود گرفتن، سـنگین و رنگیـن حرکت کـردن بی حّد، هم 

کالم نشـدن بـا دیگـران، بـه ویـژه کـودکان و نوجوانـان و ...، بیـن خود و آنـان فاصلـه می اندازند. 
بنابرایـن، روابـط و احترام هـای امـام جماعت و کـودکان و نوجوانـان نباید در چارچوبی خشـک 
و رسـمی باقـی بمانـد؛ بلکـه می بایسـت بـه برقـراری روابـط عاطفی منجر شـود، یعنی کـودکان و 

نوجوانـان و جـوان، امـام جماعـت را بـه عنوان یکی از دوسـتان خـود بپذیرد.
امـام جماعـت بـرای ایـن کـه سـطح روابـط خـود با آنـان را بـه این حـد برسـاند، باید بـه نکات 
متعـّددی توّجـه داشـته باشـد و در امـور گوناگونـی، همراه آنان باشـد؛ در مشـکالت بـه آنها کمک 
کنـد؛ موّفقیت هایشـان را بـه آنهـا تبریـک بگوید؛ از غم هـاو ناراحتی هـای آنها ابراز تأسـف و اندوه 
کنـد، هدایـای کوچکـی مثـل عطر، تسـبیح و انگشـتر بـه عنوان یـادگاری بـه آنها تقدیـم کند؛ در 
صـورت امـکان، کمـی در مسـائل خصوصـی آنهـا وارد شـود، مثـاًل روز تولّدشـان، به آنهـا تبریک 
بگویـد و سـایر اقداماتـی از ایـن قبیـل کـه بـا توّجه به شـرایط امـام جماعـت و فرهنــ و روحیات 

اهالـی محـل در برقـراری و تـداوم ارتباطـی دوسـتانه و محّبت آمیز مؤثر اسـت. 
بهتـر اسـت ارتبـاط امـام جماعـت کـودکان و نوجوانـان و جوانـان بـه روابط حضـوری محدود 
نگـردد و ارتبـاط کتبـی بیـن آنـان و امـام جماعت نیز بسـیار مفید اسـت. در این صورت کـودکان و 
نوجوانـان و جوانـان از ایـن کـه امـام جماعت بـه آنها احتـرام گذاشـته و به طور خصوصـی، مطلبی 
را بـرای آنهـا بیـان کـرده، احسـاس شـخصیت کـرده و بـه امـام جماعت نزدیـک شـده و مطالبی 
را کـه حضـوری نمی تواننـد، بیـان کننـد، بـه صـورت کتبی بـا امـام جماعـت در میـان می گذارند.

امـام جماعـت بایـد هـم بـا نوجوانـان و جوانـان داخل مسـجد بـه گرمی برخـورد کند تـا حضور 
آنهـا در مسـجد تـداوم یابـد و هم بـا کودکان، نوجوانـان و جوانان بیرون از مسـجد، تـا زمینه حضور 

آنان در مسـجد فراهم شـود. 
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5. تکریم و احترام
امـام جماعتـی کـه بـه رفتـار، ارزش هـا، گفتـار و نظریات کـودکان، نوجوانـان و جوانـان احترام 
می گـذارد، در جلـب و جـذب آنـان بـه مسـجد بسـیار مؤثـر اسـت. وقتی جوان احسـاس کنـد، امام 
جماعـت در صـدد ایـن نیسـت کـه نظریـات خـودش را بـه او تحمیـل کند و بـه نظریـات او احترام 
می گـذارد، احسـاس شـخصّیت می کنـد و از ایـن روابـط و آشـنایی، خوشـحال می گـردد. البتـه 
احتـرام امـام جماعـت به کـودکان، نوجوانان و جوانـان به معنای پذیرفتـن تاّم و تمـام نظریات آنها 
بـدون دلیـل نیسـت، بلکـه بـه معنای شـنیدن و تحّمـل کردن آنهـا و تعیین راهی حسـاب شـده و 

مدبّرانـه جهـت هدایت آنهاسـت.
بهتـر اسـت بـه کـودکان، نوجوانان و جوانـان در حّد امکان فرصت داده شـود تا آنـان خود را بروز 

دهنـد و نظریـات و افکارشـان را مطـرح نمایند، آن گاه به اصالح آنها پرداخته شـود.
بـه هـر حـال، در آیین اسـالم بـر تکریم کـودکان، نوجوانان و جوانان تأکید بسـیار شـده اسـت. 
خانـواده، مدرسـه، اجتمـاع همـه و همـه بایـد فضایـی بـرای تکریـم و احتـرام آنها باشـد، بـه ویژه 
مسـجد کـه از تقـّدس و موقعیتـی خـاص برخـوردار اسـت. ارضـای نیـاز بـه احتـرام و عـّزت نفس 
بـه احساسـاتی نظیـر اعتمـاد به نفـس، ارزش، قـدرت، موّفقیت، کفایت، شایسـتگی، کسـب اعتبار 
و حیثیـت و مثمـر بـودن در جامعـه منتهـی خواهـد شـد کـه البتـه همـۀ این هـا مبتنـی بـر رفتـار 
مسـئوالنه این گروه های سـّنی اسـت که اسـتحقاق احترام را داشـته باشـند و نه براسـاس تعریف 
و تمجیدهـای ظاهـری و بی مـورد. اگـر امـام جماعـت و دیگـر متولّیان مسـاجد به ایـن نکته توجه 
نماینـد، گامـی بـزرگ در مسـیر جـذب کـودکان و نوجوانـان و جوانـان برداشـته اند. فضـای توأم با 
احتـرام و تکریـم، انسـان را بـه سـوی خود می کشـد. حّتی گاهـی در مسـجد خطاهایـی از نوجوان 
سـر می زنـد کـه بایـد بـا تذّکـرات صمیمانـه و در خفـا او را متوجه اشـتباهش کـرد تا بـه مقاومت و 
عنـاد کشـیده نشـود. بـه ویـژه دربـارۀ کـودکان و جوانان که حّساسـیت دارنـد و موعظه بایـد کوتاه 
و بلیـغ و سـنجیده و بـا اوضـاع و شـرایط فکـر او مناسـب باشـد و همچنیـن در عین نرمـی و مدارا، 

گام بـه گام باشـد. 

6. بها دادن به کودکان و نوجوانان 
سـتایش خواهی و جلـب توّجـه، دو نـوع از خواسـته های ایـن گروه های سـّنی در عرصـۀ ذهن و 
عاطفـه اسـت. بنابرایـن بهـا دادن بـه آنان، عامـل مهمی در راسـتای تأمین خواسـته و جلـب توّجه 
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آنهـا بـه مسـجد و نمـاز جماعت اسـت. البته ایـن به معنـای اختیارات زیـاد و غیر منطقـی کودکان، 
نوجوانـان و جوانـان و یـا پذیـرش هـر نوع نظر و سـلیقه آنها نیسـت.

 بـه هـر حـال، احتـرام و بهـا دادن بـه شـخصیت جـوان و مسؤلیت سـپاری بـه ایـن گروه هـای 
سـّنی، از شـیوه های مهـم  تربیتـی شـمرده می شـود. نوجوانـان و جوانـان، بـا همـۀ مشـکالت و 
واقعیـات ایـن دوران، بـرای ایفـای نقـش و انجـام مسـؤلیت های مختلـف توانایـی  بسـیار دارنـد. 
عـدم اعتمـاد بـه آنـان و بی توّجهـی بـه توانایی هایشـان، مانع شـکوفایی اسـتعدادهای آنهاسـت و 
در نتیجـه بـه عـدم رشـد مطلـوب آنـان  می انجامـد. بـه طـور کلّـی عـالوه بـر مطالب فـوق، دیگر 

مصادیـق احتـرام و بهـاء دادن بـه نوجوانـان و جوانـان عبارت انـد از: 

6-1. عضویت در هیئت امنای مسجد
 عضویـت یکـی از نوجوانـان و جوانان متعّهد و مؤمن مسـجدی در هیئت امناء، به نوعـی بها دادن به 
وی اسـت. این اقدام باید سـبب ایجاد رقابت سـازنده میان آنان، برای به دسـت آوردن این پسـت باشـد.

6-2. مشورت و نظرخواهی از کودکان، نوجوانان و جوانان
شایسـته اسـت امـام جماعت و اعضـای هیئت امناء، بـرای فّعالیت هـای گوناگون مسـجد، نظر 
کـودکان، نوجوانـان و جوانـان را جویـا شـوند و در صـورت امـکان، پیشنهادهایشـان را اجـرا کنند. 
ایـن اقـدام سـبب خودبـاوری و احسـاس شـخصیت در آنـان می شـود. آنان از ایـن کـه می بینند با 
آنان مشـورت می شـود و نظرهایشـان در تصمیم گیری های مسـجد اثر دارد، خوشـحال می شـوند 
و مسـجد را از خـود می داننـد. در نتیجـه، پیوسـته در مسـجد و برنامه هـای آن حاضر خواهند شـد. 

6-3. مسئولیت  سپارى 
بـا توّجـه بـه این کـه کـودکان، نوجوانـان و جوانـان مشـتاقند در فّعالیت های گروهـی و جمعی 
شـرکت نماینـد و بـه آنان در این ارتباط بها داده شـود، الزم اسـت از آنان در انجام کارهای مسـجد، 
نظیـر پیگیـری فّعالیت هـای عمرانـی و فرهنگـی، دعـوت بـه عمل آمـده و آنـان را در ایـن ارتباط 
ترغیـب و تشـویق کننـد. بـه عنـوان مثـال پیگیـری انجام برنامـه اعتکاف در یک مسـجد توسـط 
نوجوانـان و جوانـان صـورت گیـرد. موضـوع ثبت نام را بـه آنان واگـذار کـرده و در تصمیم گیری ها 
و تصمیم سـازی ها نظـرات آنـان نیـز خواسـته شـود، یا آنـان را بـرای پیگیـری نیازهـای فرهنگی 
مسـجد بـه ادارات تبلیغـات اسـالمی و اوقـاف و امـور خیریـه روانـه سـازند. یـا برای مثـال در یک 
مراسـم، برنامـۀ پذیرایـی بـر عهدۀ کـودکان و نوجوانـان و جوانان باشـد. در هر صورت بایـد به آنها 
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مسـئولیت داده شـود و همچـون بـزرگان از مشـارکت های آنـان در فّعالیت هـای مسـجد اسـتفاده 
گـردد. ایـن اقـدام بـا روحیۀ پرشـور و نشـاط نوجوان و جوان تناسـب دارد و سـبب ایجاد وابسـتگی 

آنـان به مسـجد می شـود.

7. برقرارى جلسات و برنامه های ویژه برای کودکان، نوجوانان و جوانان
امـام جماعـت بایـد بـرای هر سـلیقه و جمعّیتی برنامه مناسـب داشـته باشـد. مسـاجد باید برای 
کـودکان، بزرگسـاالن، دانشـجویان، جوانـان و...، برنامه خاّصی داشـته باشـند. برای آنهـا که اهل 
دعـا هسـتند برنامـۀ دعـا، بـرای آنهـا که اهـل کتـاب و مطالعه هسـتند، کتابخانـه و سـالن مطالعه 
و بـرای کـودکان و نوجوانـان آنچـه مناسـب سـلیقه آنـان اسـت، برنامه ریزی شـود. امـام جماعت 
ضمـن احاطـۀ  علمـی، بایـد بداند چـه مسـائلی را در ایـن دوره باید بـرای نوجوانـان و جوانان گفت 
کـه از دیـن زده نشـوند و در عیـن حـال باید آن مسـائل را با زندگـی تطبیق داد. کـودکان، نوجوانان 
و جوانـان نیازهـای مخصـوص بـه خود دارنـد؛ روحیات و عالیق آنها با بزرگسـاالن متفاوت اسـت. 
امـام جماعـت می بایسـت بعـد از مخاطب شناسـی دقیق و آگاهی از نیازهاو سـالیق آنان، جلسـاتی 
را ویـژۀ آنهـا تشـکیل دهـد و مفاهیمی از دین اسـالم را برایشـان بیـان کند که با سـالیق، روحیات 

و نیازهـای آنان متناسـب باشـد.
مـوارد زیـر موضوعـات مناسـبی بـرای گفتگـو بـا جوانان اسـت: »ازدواج در اسـالم«، »عشـق 
مجـازی یـا حقیقـی؟«، »زیبایـی«، »نیایـش«، »روابـط دختـر و پسـر«، »آثـار نمـاز در زندگـی 
زوج هـای جوان«، »اخالق جنسـی«، »آثار نماز«، »انحراف جنسـی«، »چشـم چرانی«، »مسـائل 
روان شناسـی جوانـان مثـل اعتمـاد بـه نفـس و امیـد.« البته بهتر اسـت بـرای ارائه هـر موضوع به 
نـکات روان شناسـی جوانـی، روحیات جوانـان و اصول جّذابیـت و اثرگذاری توّجه شـود؛ مثاًل در هر 
موضـوع، عنـواِن زیبـا و جّذابـی انتخـاب شـود تا توّجـه جوانان را بیشـتر جلـب کند، مثـاًل صحبت 
در موضـوع روابـط دختـر و پسـر بـا عناوینی همچـون »دختری با کفشـهای کتانـی« و صحبت در 

موضـوع آثـار نمـاز درزندگـی زوج هـای جوان بـا عنـوان »مـرد و زن معراجی« انجام شـود.
جلسـه نبایـد حالـت سـخنرانی و خطـاب مسـتقیم داشـته باشـد؛ بلکه بایـد به صـورت گفتمان 
برگـزار گـردد تـا  کودکان، نوجوانـان و جوانـان بتوانند نظر و سـؤال های خود را بیـان کنند. مطالب 
در قالـب مناظـره، داسـتان، خاطره و پرسـش و پاسـخ بهتـر قابل ارائه اسـت. بهتر اسـت قالب های 

گوناگونـی انتخـاب شـود تا جلسـات متنّوع و جـّذاب گردد.
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متنـّوع نبـودن برنامه هـا، کسـالت آور و خسـته کننده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، همان گونـه کـه 
بـدن انسـان از خـوردن غذاهـای یکنواخـت افسـرده و بی اشـتها می شـود، طـرح مباحــ تکراری 
نیز اسـباب خسـتگی و افسـردگی اهل مسـجد، کـودکان، نوجوانان و جوانـان را فراهم نمـوده، روح و 
 جـان آنـان را کـه از لطافـت و ظرافـت خاّصی برخوردار اسـت، ملـول و آزرده می سـازد. امـام علی
می فرمایـد: »ایـن قلـوب آدمیـان همچون بدن آنها گاه، خسـته می شـود؛ پس ]برای رفع خسـتگی 

آن[ از حکمت هـای نـو و تـازه بهـره جوییـد.« )نهج البالغـه، حکمت 91( 

8. دعوت شخصّیت های موّجه و محبوب کودکان و نوجوانان
انسـان در مراحـل گوناگـون زندگـی خویش بـه الگو نیـاز دارد؛ زیرا با افزایش سـن و تجربه های 
ذهنـی، تقلیـد بـه صـورت آگاهانـه صـورت می گیـرد و در حیطـۀ اراده قـرار می گیرد در ایـن حال، 
فـرد می کوشـد خـود را بـا شـخص یـا اشـخاصی کـه افـرادی قابل قبـول هسـتند همسـان کند و 
نگرش هـا و ویژگی هـای رفتـاری و اخالقـی آن فرد یا اشـخاص را برای خود سـر مشـق قرار دهد.

)اسحاقی 1381ش، 68-67( 

یکـی از خواسـته های اجتماعـی جوانان الگوپذیری اسـت. او در جامعه، خواسـتار کسـانی اسـت 
کـه در رفتـار و گفتار برای او الگو باشـند. )قائمـی 1379ش، 45( 

امـام جماعـت و دیگر متولّیان مسـجد باید شـخصیت های محبوب و مورد پسـند نوجـوان و جوان 
را در سـطح شـهر شناسـایی کـرده و آنـان را بـه مسـجد دعـوت کنند تـا در جمـع نمازگـزاران حاضر 
شـوند یا این که اگر شـخصیت برجسـته و توانایی اسـت، مراسـم سـخنرانی برای او تشـکیل دهند.

ایـن کار بـا مشـورت و همـکاری خود نوجوانـان و جوانان امکان پذیر اسـت. برای مثـال معلمان 
و مدیـران بـه مسـجد فراخوانده شـوند. این کار باید از نظـر تبلیغاتی و فرهنگی به خوبی پوشـش داده 

شـود. بـرای مثـال با نصب پـالکارد در مقابل در مسـجد به مدیر دبیرسـتان خیر مقدم گفته شـود.
بـه طـور کلـی دعـوت از هنرمنـدان، ورزشـکاران و دیگـر شـخصّیت های محبـوب این قشـر، 
بـرای حضـور در میـان نمازگـزاران، حرکت مثبتی اسـت کـه چگونگـی آن را موقعیـت جغرافیایی 

مسـجد و سـطح فرهنگـی محـل تعییـن می کند.

9. رعایت حال نمازگزاران، به ویژه کودکان و نوجوانان در نماز جماعت
کسـانی کـه در نمـاز جماعـت شـرکت می کنند از گروه هـا و اصناف مختلف تشـکیل می شـوند 
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و هـر کـدام دارای حوصلـه و ظرفیـت مخصوصـی هسـتند کـه رعایـت و اهتمـام بـه آن بـر امـام 
جماعـت الزم اسـت. 

انـس بـن مالـک می گوید: »هیچ گاه پشـت سـر هیچ امامـی نماز نگـزاردم که نمـازش از پیامبر 
کوتاه تـر و کامل تر باشـد.« )بخـاری 1419ق، ج1، 173( 

در روایـت آمـده اسـت: مـرد نابینایـی نـزد پیامبرsآمـد و عـرض کـرد: یـا رسـول اهلل! من مرد 
نابینایـی هسـتم، و چـه بسـا صـدای اذان را مـی شـنوم، اّما کسـی نمی یابم کـه مرا بـرای خواندن 
نمـاز جماعـت بـا شـما بـه مسـجد بیـاورد، پیامبـرs فرمـود: »طنابـی از منزلت بـه مسـجد ببند و 

بدیـن وسـیله در نماز جماعت مسـلمانان شـرکت کـن.« )حـّر عاملـی 1409ق، ج5، 377( 
از ایـن روایـت اسـتفاده می شـود کـه در عصـر پیامبراسـالمs تمامـی مسـلمانان، حّتـی افراد 
ناتـوان در نمـاز جماعـت شـرکت می کردنـد، و بـه ایـن ترتیـب مسـاجد آن روزگار، بـه ویژه مسـجد 
پیامبـر از جهـت برگـزاری آیین جماعت بسـیار فّعال بوده اسـت. با توجـه به روایاتـی از پیامبرs نقل 
شـده اسـت، آن حضـرت سـعی می کـرد که نمـاز جماعت ایشـان طول نکشـد که باعـ خسـتگی 
افـراد نمازگـزار شـود و حّتـی از امامـان جماعتی کـه رعایت حـال نمازگـزار نکرده اند نیز به شـّدت 
اعتـراض کـرده اسـت. در کتـاب »معالـم القربـه« از بخـاری نقل شـده که ابومسـعود گفته اسـت: 
»مـردی بـه پیامبـرs عـرض کرد: مـن به لحاظ ضعـف و ناتوانـی از حضور در نمـاز جماعت فالن 
کـس خـودداری می کنـم؛ زیـرا او نمـاز را خیلـی طـول می دهـد. ابومسـعود گفتـه اسـت: پیامبـر 
اعظـمs در این بـاره بـرای مـردم سـخنرانی کرد. من هرگـز پیامبـرs را در سـخنرانی این چنین 
خشـمگین ندیـده بـود.« آن حضـرت خطـاب به حاضـران فرمود: »برخی از شـما، مـردم را گریزان 
می سـازند. اگـر کسـی امامـت گروهـی را برعهده بگیـرد، بایـد از طوالنی کـردن نمـاز پرهیز کند؛ 
چـون در نمـاز جماعـت افراد ناتوان، سـالمند و نیز کسـانی که کار و پیشـه دارند، یافت می شـوند.« 

ه  1367ش، بـاب 47، 266(  )اِبْـن  اُُخوَّ

در روایتـی دیگـر از پیامبراکـرمs آمـده اسـت: »کسـی کـه امامت گروهـی را به عهـده گیرد و 
در حاضـر شـدن ]بـرای نمـاز[ و قرائـت و رکوع و سـجده و نشسـتن و برخاسـتن خـود، راه اعتدال و 
میانـه را در پیـش نگیـرد،  نمـازش مـورد پذیـرش نخواهـد بـود و از کتف هـای او تجـاوز نمی کند و 
جایـگاه چنیـن امـام جماعتی نـزد خداوند همچون جایگاه سـلطان سـتمگر و تجاوزگری اسـت که 
بـرای اصـالح رعّیـت خود تـالش ننموده و فرمـان الهـی را در میان آنان به پای نداشـته اسـت...« 

)حّر عاملـی 1409ق، ج8، 420( 
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متأسـفانه در برخـی مسـاجد،  مسـتحّبات بیـن نمـاز بـه انـدازه ای طوالنی می شـود کـه عّده ای 
نمـاز دوم را فـرادا خوانـده و گاهـی بـه همین دلیل در مسـجد حاضـر نمی شـوند و از فیض جماعت 
محـروم می ماننـد. بـه یقیـن ثـواب نمـاز جماعت بـا انجـام حّداقل مسـتحبات همـراه بـا جمعّیِت 
 بیشـتر بسـیار بهتـر از نمـاز طوالنـی بـا انجام همـۀ مسـتحبات خواهد بـود. آمار نشـان می دهد که 
آنچـه مـردم، بـه ویژه اقشـار نوجـوان و جوان را از مسـجد گریزان می سـازد،  طوالنی کـردن نماز و 
َمـاِم أَْن  فاصلـۀ بیـن دو نماز اسـت. )قرائتـی 1387ش، 79( امـام صـادق می فرماینـد: »َیْنَبِغی لِْلِ
تَُکـوَن َصاَلُتـُه َعلَـی َصـاَلِۀ أَْضَعـِف َمْن َخلَْفُه؛ بر امام جماعت سـزاوار اسـت که در نمـازش رعایت 

حـال ضعیف تریـن افراد پشـت سـرش را بکند.« )حـّر عاملـی 1409ق، ج8، 420( 
امـام صـادق دربـارۀ سـیرۀ پیامبراکـرمs در نمـاز جماعت، از پـدر گرامیش نقـل می کند که 
فرمـود: »پیامبـرs هنـگام خوانـدن نمـاز جماعت، صـدای گریۀ طفلی را شـنید که مـادرش او را با 
خـود بـه مسـجد آورده بـود. آن حضـرت نمـاز را کوتاه کرد تـا مبادا نگرانـی در مادرش پیدا شـود.« 

)حـّر عاملی 1409ق، ج5، 470( 
امـام علـی می فرماینـد: »آخریـن سـخن پیامبـرs بـا مـن این بـود که: علـی جـان! در نماز 
جماعـت حـال ضعیف تریـن مأمـوم را مراعـات کـن.« )حـّر عاملـی 1409ق، ج5، 447( ایـن حدیــ 
شـریف گویـای آن اسـت کـه یکـی از راه هـای جلـب و جـذب مسـلمانان به کانـون مسـجد و نماز 
جماعـت،   کوتـاه برگـزار نمـودن نماز جماعت اسـت. پیامبراکـرمs در اقامـۀ نماز جماعـت و ایراد 
سـخن، رعایـت حـال همـه مـردم را می نمود و به اختصـار ولی جامـع و کامل نمـاز می خواند. کوتاه 
سـخن می گفـت و در تبییـن راز آن می فرمـود: »خداونـد همـان گونـه کـه مرا بـه اقامـه فرائض و 
واجبـات فراخوانـده، مـرا بـه مـدارا و نرمی بـا مردم فرمـان داده اسـت.« )کلینـی 1405، ج2، 117، 

ح4، بـاب المـداراة( آن حضـرت بـه مبلغـان اعزامـی نیز همیـن روش را توصیـه می نمود.

بـه هـر حـال، از سـیرۀ نورانـی پیامبراکـرم و روایات و سـخنان حضـرات معصومینb  اسـتفاده 
می شـود کـه می تـوان نمـاز را کامـل خوانـد یعنـی تمامـی اذکار و اجـزاء و ارکان و رکوع و سـجود 
نمـاز را بـا طمأنینـه و بـه صـورت کامـل انجـام داد و از آنهـا چیزی کم نکـرد، ولی در عیـن حال آن 
را مختصـر و کوتـاه خوانـد؛ مثـاًل سـوره های کوتاه در نمـاز خوانـد و اذکار رکوع و سـجود را یکبار و 
بـا قرائـت کامـل اداء کـرد و یـا حّتی بعضی ذکرهـای مسـتحبی را در نماز تـرک کـرد. بنابراین، در 
برنامه هـای جمعـی و عبـادات اجتماعی اسـالم، روی موضـوع خودداری از تندروی و سـخت گیری 

و خسـته نکـردن افـراد، عنایت خاصی شـده اسـت. 
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10. حضور امام جماعت در جمع کودکان و نوجوانان
همـه کـودکان و نوجوانـان در مسـجد حاضـر نمی شـوند و امـام جماعـت نیـز نمی توانـد در 
برخوردهـای گـذری در بیـرون از مسـجد بـا همه افـراد محـل، ارتباط برقـرار کند؛ بـه همین دلیل 
بـرای برقـراری ارتبـاط کامـل بـا گروه هـای سـّنی یـاد شـده، می بایسـت در مکان هایی کـه آنان 

در آن اجتمـاع دارنـد، حاضـر گردد.
دبسـتان ها، مـدارس، دبیرسـتان ها، کتابخانه هـا، میادیـن ورزشـی، کافی نـت و پارک هـا، 
مکان هایـی هسـتند کـه معمـواًل کـودکان و نوجوانـان و جوانـان در آن حضـور دارنـد. برخـورد بـا 
آنـان و برقـراری ارتبـاط بـا آنهـا در هـر کـدام از این مکان هـا، ظرافـت و حساسـیت مخصوص به 

خـود دارد و شـیوۀ مناسـب بـا آن را می طلبـد. 
 ایـن اقـدام امـام جماعت، سـبب جلـب توّجه آنان شـده و زمینه مناسـبی را برای حضـور جوانان 

در مسـجد فراهـم می کند. 

11. سرکشی امام جماعت از خانواده های شهدا و جانبازان

همـه فّعالیت هـای امـام جماعـت بایـد بـا محورّیت خانـواده صـورت گیرد تـا جـذب خانواده ها 
بـه مسـاجد تسـهیل شـود. سرکشـی امـام جماعـت از خانواده هـای شـهدا و جانبـازان، یکـی از 
فّعالیت هایـی اسـت کـه وی می توانـد انجـام دهـد. در برخـی مسـاجد این برنامـه با اعـالم قبلی و 
بـا حضـور نمازگـزاران مسـجد انجـام می پذیـرد که آثـار مثبت بسـیاری را به همراه داشـته اسـت. 
چنیـن برنامـۀ مسـتمر و هفتگـی می توانـد بـه گونه ای تنظیم شـود که این سرکشـی هر شـش ماه 
 sیـا سـالی یکبـار تکرار شـود. توّجه بـه خانواده های شـهدا و جانبـازان را می توان در سـیرۀ پیامبر
مشـاهده نمـود؛ روزی آن حضـرت همراه با گروهـی از اصحاب بعد از نماز، از مسـجد حرکت کردند 
و بـه دیـدار خانـواده »سـعد بـن ربیـع« که از شـهدای جنــ احد بـود، رفتنـد و اعضای خانـواده را 

مـورد محّبـت و رحمت خویش قـرار دادنـد. )همدانی رفیـع الدیـن 1383ش، 345-321( 
پیامبـرs پـس از شـهادت جعفـر بـن ابـی طالـب در جنــ موته، بـه خانـه او رفت و بـا حضور 

خویـش موجـب تسـلّی دل خانـدان او گردیـد. )بـالذری، ج2، 298( 
امـام جمعـه و جماعـت بایـد از پیامبـر اسـالمs تأسـی بجوینـد. نمازگزارانـی کـه بـه دالیـل 
مختلـف، خـود یـا خانـوادۀ آنها مـورد محّبت امام جماعـت و نمازگزارن قـرار می گیرند، ایـن تفّقد را از 
برکـت معنـوی و اجتماعـی مسـجد تلقـی می کنند. این عمـل آثار مثبت بسـیاری را به همـراه خواهد 
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داشـت کـه مهم تریـن آن ترغیـب نمـودن خانواده هـا و فرزنـدان آنها به حضور در مسـاجد اسـت.

12. ارائه مشاوره روانشناسی با نگرش مذهبی
اهمّیـت معنویـت و رشـد معنـوی در انسـان ها، در چنـد دهـۀ قبـل بـه صورتـی فزاینـده توّجـه 
روانشناسـان و متخّصصـان بهداشـت روانـی و اخالقـی را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت. فلسـفه 
اُمانیسـتی و علـم پوزیتیوسـتی غـرب در قـرون اخیـر ماننـد دو لبـه یـک قیچـی و بـا روش هـای 
گوناگـون سـعی نمودنـد تـا گفتمان الهـی و معنـوی را از صفحـه روزگار و از زندگی بشـریت حذف 
نماینـد. در حالـی کـه در قـرن 21 ضمـن اظهـار عجـز از ایـن خواسـته، بـه دیـن و معنویـت عروج 

کردنـد. 
دیـن کامل اسـالم بـرای همه ابعاد و شـئونات زندگی بشـر دسـتورات مؤثری ارائه کرده اسـت. 
برخی از این دسـتورات باید توسـط متخّصصان دینی از منابع مربوط اسـتخراج و تشـریح شـوند. از 
طرفـی عصـر کنونـی، با توسـعۀ همه جانبـه تکنولوژی های ارتبـاط جمعی، عصر انفجـار اطالعات 
نام گـذاری شـده اسـت و مفاهیمـی چون دهکـدۀ جهانی و جهانی شـدن مطرح اسـت. این موضوع 
آسـیب های اجتماعـی و اخالقـی نـو پدیـد و مشـکالت رفتـاری و اعتقـادی جدیـدی را بـه وجـود 
آورده اسـت. تحقیقات انجام شـده حّتی در کشـورهایی که دین رسـمی آنها اسـالم نیسـت، نشـان 
داد کـه گرایـش نوجوانـان و جوانـان و نونهـاالن بـه مذهـب و انجـام فّعالیت هـای مرتبـط بـا دین 
یـا انجـام تشـریفات مذهبـی بـه صـورت کلّـی در کاهـش ناهنجـاری رفتاری آنهـا مؤثر اسـت. بر 
اسـاس ایـن تحقیقـات رفتـار بـا ریسـک بـاال )مانند رفتـار ُپر خطـر جنسـی و مصرف مـواد مخدر 
و...( در جوانانـی کـه بـه کلیسـا و معابـد و خصوصًا مسـاجد گرایش دارند، بسـیار کمتر اسـت.)والس 

و فورمـن، 1998، 741ـ  721(

روانشناسـی دینـی یـا همـان روانشناسـی مذهبـی از مباحـ جدیدی اسـت که باید در راسـتای 
فّعالیت هـای فرهنگـی مسـاجد بـه آن توّجـه شـود و اسـاس مشـاوره های مذهبی قـرار گیرد. 
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چکیده
مسـجد در تمـّدن اسـالمی، جایـگاه ویـژه ای داشـته اسـت. دسـتورات اسـالم در قبال مسـجد 
بـه گونـه ای اسـت کـه باعــ ایجـاد رفتار خاصـی در فرد مسـجدی می شـود. ایـن رفتـار منجر به 
آن می شـود کـه فـردی مولّـد بـرای اسـالم تربیـت گـردد. از ایـن رو تربیـت افـراد از بـدو کودکی 
می توانـد نسـلی مسـجدِی بـا اخـالِق خـاص مسـجد، بـه جامعـه ارائـه نمایـد. در ایـن پژوهش با 
تکیـه بـر میـراث روایـی معصومینb سـعی شـده روش منظمـی برای تربیـت مسـجدی مبتنی بر 
دالیـل درونـی و علـل بیرونی مؤثـر بر کودک ارائـه گردد. در فصـوِل دالیل، وراثت و شـکل گیری 
شـخصّیت و اعتمـاد سـازی کـودک بـه مسـجد بررسـی شـده و در فصـوِل علـل، تأثیـر تشـکیل 
گروه هـای همسـاالن، الگوهـای مسـجدی و کیفیـت اقامـۀ نمـاز بـر تربیـت کـودک بررسـی 
می گـردد. چهارچـوب نظـری ایـن پژوهش بر اسـاس کتـاب تربیت کودک اسـتاد صفائـی حائری 
قالـب بنـدی شـده و غالـب منابـع از منابـع حدیثی دسـت اول شـیعی هسـتند و عنوانی با نـام نکته 
و اشـاره در نظـر گرفتـه شـده تـا مفهـوم احادیــ را به شـرایط زمـان حاضـر نزدیک کـرده و موارد 

اسـتثناء را بیـان دارد.
واژگان کلیدی: مسجد، تربیت کودک، اهل بیت، تمّدن اسالمی، مراحل رشد کودک.
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مقدمه
مسـجد مهم تریـن پایـگاه اسـالم و اصلی تریـن جایـگاه تمّدن سـازی انسـان اسـت. از آن رو 
کـه مسـیر اصلـی حرکـت انسـان بـه سـوی خـدا در بعـد مکانـی اسـت. در تاریـخ اسـالم بیشـتر 
دسـتاوردهای تمّدنـی و فرهنگـی پیوسـتگی تامـی با مسـجد دارند. آنچه کـه اهمّیت زیـادی دارد 
تربیـت نیـروی انسـانِی پیوسـته و همـراه بـا مسـجد اسـت بـه گونـه ای کـه عـالوه بـر آن اخالق 
مسـجدی را نیـز اکتسـاب نمایـد. ثمر بخش تریـن تربیـت بـرای نیل به ایـن هـدف، تربیت کودک 
مسـجدی اسـت؛ چـرا کـه تربیـت از کودکـی، تـالزم در بزرگسـالی را به دنبـال خواهد داشـت زیرا 
شـالودۀ فـرد در هنگامـی کـه پذیـرای اهـداف و عقایـد اسـت در دوران کودکی شـکل می گیرد. از 
ایـن رو اهـل بیـتb برای تربیـت کودِک مسـجدی اهمّیت زیادی قائـل بودند. این امر در گذشـتۀ 
جوامـع اسـالمی چنـان رایـج بوده کـه فصلـی جداگانه برای ایـن امـر در احادیـ و متون اسـالمی 
قـرار داده شـده اسـت. چـرا کـه پیونـد میـان مسـجد و نهاد هـای اجتماعـی چنـان عمیق بـود که 
خـواه ناخـواه زندگـی فرد با مسـجد گـره می خورد. با ورود سـبک زندگـی مدرن به جهان اسـالم و 
کمرنــ شـدن دیـن در زندگی مسـلمانان، مسـاجد نیز کارکردهای فّعـال خود را از دسـت دادند. تا 
جایـی کـه نقـش مسـجد به صورت مهجـور به نمازهـای جماعت و مناسـبت های مذهبـی محدود 
شـد و پیونـد عمیـق خـود را با نهاد های اجتماعـی از جمله خانـواده، اقتصاد، آموزش و ... را از دسـت 
داد. در چنیـن شـرایطی کـه تهاجـم فرهنگـی از نسـل نونهـال، تبلیغـات خـود را آغـاز می کند، این 
سـؤال بـرای مـا مطـرح می شـود کـه تربیت مسـجدی کـودکان بـرای بـار آوردن مسـجدی های 

ثابـت قـدم چگونه باید باشـد؟
مسـلمًا اولیـن گام بـرای پاسـخ به این سـؤال مراجعه به میراث تمّدن اسـالمی اسـت. مهم ترین 
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ایـن میـراث قـرآن کریـم و روایات معصومینb لسـت کـه در وهلۀ اول بایـد به آنهـا مراجعه نمود. 
امـا پیچیدگـی مطلـب آن اسـت کـه احادیــ صریـح در مـورد تربیت مسـجدِی کودک در دسـت 
نیسـت، چـرا کـه ایـن نیـاز اکنـون ایجـاد شـده و در گذشـته، کـودک در پروسـۀ جامعه پذیـری 
مسـجدی می شـد. در حالیکـه اکنـون مسـجد بـرای کـودکاِن مـا و حّتـی خود مـا غریب و نا آشـنا 
اسـت. از ایـن رو بـرای اسـتخراج مفاهیم تربیتی مسـجدی در سـیرۀ اهل بیتb بایـد در گام اول به 
تقریـرات معصومیـنb توجـه نمـود، سـپس متغیر های بحــ را مورد توجه قـرار داد. ایـن متغیرها  
عبارتنـد از احادیــ مربـوط بـه تربیـت کـودک و احادیــ مربوط به مسـجد. گام دوم آن اسـت که 
بـا اسـتفاده از ابـزار عقـل ایـن منبـع روایـی را مطابـق بـا زمینه هـای اجتماعـِی زمانـۀ خود بـه کار 
بگیریـم. یعنـی طبـق نیـاز زمانـه خـود شـرح دهیم. ایـن مطلب هـر چه بر اسـاس تجربۀ شـخصی 

نبـوده و متکـی بـر نظریات علمی باشـد نتیجـۀ بهتری خواهد داشـت.
فصـول ایـن پژوهـش بـه سـه بخـش کلّـی تقسـیم می شـود: بخـش اول تربیـت در اسـالم بر 
اسـاس احادیــ و چهارچـوب نظـری اسـت. بخش دوم بـه عوامل درونـی که کودک را به مسـجد 
جـذب نمـوده و یـا از آمـدن بـه مسـجد باز مـی دارد، می پـردازد و از ایـن رو تحت عنـوان »دالیل« 
بـه معنـی عوامـل درونـی آمـده اسـت. بخش سـوم بـه عوامل خارجـی مؤثـر در تربیت مسـجدی 
کـودک می پـردازد و از ایـن رو تحـت عنـوان »علـل«  بـه معنـی عوامـل خارجـی آمـده اسـت. در 
انتهـای هـر فصـل نیـز مطلبـی تحـت عنـوان نکتـه و اشـاره آمده تا هـم متـن احادیـ را بـه زمان 

حاضـر نزدیـک کنـد و هـم نـکات اسـتثناء و موانـع هر مبحـ بر شـمرده شـود.
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الف( تربیت کودک در اسالم
تربیـت در اسـالم، پیـش از تولـد آغـاز می گـردد و تا حدود بیسـت سـالگی ادامـه دارد در تمامی 
ایـن مسـیر دسـتورات خاصـی مطابق با شـرایط سـنی و اجتماعـی فرزند آمده اسـت. اما بی شـک 
مؤثّرتریـن دوران تربیـت، سـنین کودکـی یعنـی تـا حدود 12 سـالگی اسـت. در این زمـان والدین 

بیشـترین سـهم را در تربیـت فرزند خـود دارند.
ِدیـن تربیتـی والدیـن نسـبت بـه فرزندانشـان زمانـی ادا می شـود کـه وظایـف الهی خـود را در 
تربیـت نسـل موفـق به جـا آورند. یکـی از اینها وظایـف والدین در قبال مسـجد اسـت. چنان که در 

حدیــ شـریف از امـام صـادق آمده:
ٌق 

َّ
ـاٍل َو ُمْصَ�ٌف ُمَعل ـُه َو َعاِلٌم َبْیخَ ُجّهَ

ُ
ْهل

َ
ِ  ِفیـِه أ

ّ
 ُیَصـی

َ
 َمْسـِجٌد َخـَراٌب  ال

َّ
وَن ِإىَل اهّلِل َعـّزَ َو َجـل

ُ
َثـٌة َیْشـك

َ
»َثا

 ِفیـِه.« ) کلینی 1407ق، ج2، 613(
ُ
 ُیْقـَرأ

َ
ُغَبـاُر ال

ْ
ْیـِه ال

َ
َقـْد َوَقـَع َعل

سـه چیـز نـزد خداونـد عّزوجّل شـکایت کنند: مسـجد خرابی که اهالـی ]اطـراف[ آن در آن نماز 
نخواننـد، و دانشـمندی کـه در میـان عّده ای نـادان قرار گرفته باشـد، و قرآنی که در کنـار طاقچه ها 

گذاشـته شـده و غبار رویش را گرفته باشـد و کسـی آن را نخواند.
در بیانی دیگر از امیر المؤمنین آمد:

كاَن فاِرغـا َص�ی�ـا.« )حمیـری   َیشـَهِد امَلكتوَبـَة یف امَلسـِجِد،إذا 
َ

ٌة إذا ل یـَس ِلجـاِر امَلسـِجِد َصـا
َ
»ل

1413ق،145(
اگـر همسـایۀ مسـجد، فـارغ و سـالم باشـد و بـرای گـزاردن نمـاز واجـب در آن حاضـر نشـود، 

نمـازش پذیرفتـه نیسـت.
محّمـد بـن مسـلم از امـام باقـر روایـت کـرده کـه آن حضـرت فرمـود: نمـاز آن کسـی که از 
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همسـایگان مسـجد باشـد و در نماز جماعت حاضر نشـود، نماز نیسـت یا نمازش درسـت نیسـت، 
مگـر کسـی کـه بیمار یـا گرفتـار و درگیـر کاری ضروری باشـد.

رسـول خـداs بـه جمعی فرمـود: »حتمًا بایـد به  نمـاز جماعت در مسـجد حاضر شـوید، در غیر 
ایـن صـورت بـدون تردید خانه هایتـان را آتش خواهـم زد.« )ابن بابویـه، 1367، ص28(

با این ترتیب اگر فردی در تربیت فرزند خود نکوشـد و آن را مسـجدی بار نیاورد بی گمان مسـئولیت 
کم شـدن افـراد غیر مسـجدی از نسـلش بر گـردن وی خواهد بـود. در احادیـ تربیتی بـه صراحت بیان 

شـده کـه وظیفـۀ پدر و مـادر، تربیت صحیح و حسـن کودک اسـت. امام علـی می فرمایند: 
َدٍب َحَسٍن.« )نوری، 1408ق، 165( 

َ
 ِمْن أ

َ
ْفَضل

َ
 أ

ً
ا ْ ُ

 ن
ً
دا

َ
  َواِلٌد َول

َ
ل َ َ

»َما ن
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:
»بـه کـودکان  مطالـب سـودمند بیاموزیـد، )عقایـد شـیعه را به آنهـا تعلیـم دهید( تـا مخالفان بر 

آنهـا غالب نشـوند.« )حرانـی، 1382، 159(
انجـام ایـن مهـم بـرای والدیـن هم فریضه اسـت و هـم می توانـد مایۀ سـعادت یا شـقاوت آنها 
گـردد،  »حـق فرزنـد ایـن اسـت کـه بدانـی جزئی از وجـود تو اسـت، در دنیا بـا هر خیر و شـری که 
دارد بـه تـو منسـوب اسـت، در حسـن تربیـت، راهنمائـی به خـدا، و کمک بـه او در اطاعـت از تو، و 
ایجـاد روح فرمان بـرداری در او، مسـئولی و در ایـن بـاره پـاداش یـا کیفـر داری؛ پـس بـا وی چنان 
رفتـار کـن کـه در دنیـا آثار نیـک تربیتت زیـب و زیور )و مایه سـرفرازی( تـو باشـد، و )در آخرت( بر 

اثـر انجـام وظیفه در پیشـگاه خدا معذور باشـی، و ال قـوة اال باهّلل.« )حرانـی 1382، 417( 
همان طـور کـه مشـخص شـد وظیفـۀ سـنگین تربیـت بـر گـردن والدین اسـت اما ایـن تربیت 

راهکارهـای خـاص خـود را دارد در بیان هـای معروفـی از اهـل بیـتb نقـل شـده:
.« )کلینی  َراَم َسـْبَع ِسـِنیخَ َ  َو احلْ

َ
ل

َ
ا َ ُم احلْ

َّ
ِكَتاَب َسـْبَع ِسـِنیخَ َو َیَتَعل

ْ
ُم ال

َّ
َعُب  َسـْبَع ِسـِنیخَ َو َیَتَعل

ْ
ُم  َیل

َ
ُغا

ْ
»ال

1407ق، ج6، 47( 
کـودک هفـت سـال بـازی می کنـد، هفـت سـال خوانـدن و نوشـتن می آمـوزد و هفـت سـال 

حـالل و حـرام یـاد می گیـرد.
.« )عاملی 1414ق، ج7، 334( یٌر َسْبَع ِسِنیخَ ، َو َوِز ، َو َعْبٌد َسْبَع ِسِنیخَ ٌد َسْبَع  ِسِنیخَ ُد َسّیِ

َ
َول

ْ
»ال

فرزند تا هفت سال سّید و آقا است و هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر و کمک است.
حـال بـه طـور اخـص، تربیـت کـودک بـرای حضـور در مسـجد بایـد چگونـه باشـد تـا نسـل 

نوخواسـته عضـو ثابـت مسـجد باشـند؟ 
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کسـی کـه می خواهـد کودکـی را بـه هدفی، بـه مکتبی، بـه عقیـده ای پایبند سـازد، نبایـد اینها 
را بـه او تزریـق کنـد و تحمیـل کنـد و بـا جایزه ها و کف زدن هـا او را حرکـت بدهد و با شـعارها او را 
داغ نمایـد. مـا می بینیـم آنهـا کـه در خانـوادۀ مذهبـی و در دامـان روحانـی تربیت شـده اند مادامی 
کـه در محیـط سـّنتی بودنـد بـا همـان سـّنت ها مأنـوس بوده انـد. اگـر از ایـن محیط بیـرون نمی 
رفتنـد شـاید تـا آخـر عمر هـم معتقد و جـّدی می ماندنـد، اما اینهـا هنگامی کـه به محیط هـای باز 
و آزاد می رسـند و بـا ضدسـّنت ها روبـرو می شـوند، ناچـار از گذشـته می برنـد و بـه نفـرت و انزجـار 
می رسـند. )صفائی  حائـری 1387، 38( البّتـه در جامعه هـای بسـته و یـا در جامعه هـای متضـادی 
کـه رو بـه حرکـت گذاشـته اند، ماننـد جامعـۀ اصیل اسـالمی می تـوان افـراد را با مذهب آشـنا کرد 
و می تـوان آنهـا را بـا سـّنت ها آشـتی داد، بـدون آنکـه ایـن آشـنایی و سـّنت نتیجۀ بد بدهـد، چون 
در ایـن جامعـه سـّنت ها متحرکنـد و زیـر بنـا دارنـد و مشـکلی ایجـاد نمی کننـد و لـذا می بینیـم 
پیشـوایان دسـتور می دهنـد کـه کـودک را بـا قـرآن و با مذهب آشـنا کنیـد، و تمرینش دهیـد، زیرا 
در جامعـۀ اسـالمی تضاد هـای اجتماعـی بـه حرکـت در آمده انـد و تضـاد از بیـرون بـه درون افراد 
کشـیده شـده و در سـطح جامعـه تضـادی نیسـت، بلکـه آنچـه باعــ تشـنج و تزلـزل افکار و سـد 

حرکـت باشـد از آن جلوگیـری می شـود و از میـان مـی رود. )صفائی  حائـری 1387، 44(
نیـل بـه ایـن امـر نیاز بـه آن دارد کـه مربّی کـودک - اعـم از والدیـن و معلمان - سـه ویژگی را 

در وی بـارور کند:
 1. شخصّیت و استقالل

 2. حّریت و آزادمنشی 

 3. تفکر و تحلیل

هنگامـی کـه کـودک شـخصّیت داشـته باشـد، تقلیـد نمی کنـد و تحـت تأثیـر هر حرفـی و هر 
مکتبـی قـرار نمی گیـرد. حّریـت و آزاد منشـی کـودک را می سـازند تـا اگـر روزی به اشـتباهی پی 
ببـرد، پیگیـری نکنـد و لجاجـت نـورزد و عقیـده ای را بـر عقیـده ای ترجیـح ندهـد؛ مگـر آنکـه از 
رجحـان و امتیـازی برخـوردار باشـد. تفکـر رکوردهـا را می شـکند و هر گونـه عقیدۀ سـّنتِی مهاجم 
را مهـار می کنـد و تحلیـل می بـرد. تفکر و تحلیـل آن هم در زمینـه حّریـت و آزادی و با خصوصیت 
شـخصّیت و اسـتقالل، بـه نتیجـه ای بـزرگ خواهـد رسـید. ایـن امـر وقتـی محقق می گـردد که 

مربـی سـه روش در قبـال کـودک پیـش گیـرد. تزکیـه، تعلیـم و تذکر)عادت(.
طبـق چهارچـوب نظـری، ایـن مبحــ بـه دالیـل داخلـی و علـل بیرونـی تقسـیم می شـود تا 
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درک بهتـری از آن بـه دسـت آیـد. اولیـن دلیـل داخلـی و متقـّدم بـر علـل که سـازنده شـخصّیت 
اسـت. وراثـت و امتزاجیسـت کـه بـا رفتار مسـجدی همراه باشـد. دیگر دلیل بررسـی شـده عوامل 
جـذب روانـی کـودک اسـت که قسـمی از تفکـر وی را شـکل می دهـد. در بخش علل بـه دو علت 
الگوهـای مسـجدی و گروه هـای همسـاالن پرداختـه می شـود. الگوهـای مسـجدی بـه عنـوان 
مربّـی دو وظیفـۀ تزکیـه و تعلیـم را بـه صراحت به دوش می کشـند و گـروه همسـاالن تقریبًا در هر 
سـه قسـم تربیـت کـودک،  شـخصّیت، حریـت و تفکر  مؤثر نـد. در فصـل آخر نحوۀ جـذب کودک 

و عوامـل دافعـۀ وی بـه صـورت مصداقـی در نمـاز جماعت مـورد بررسـی قرار خواهـد گرفت.
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ب( دالیل داخلی
1. وراثت

در تفکـر اسـالمی بخـش قابـل توجهـی از تربیـت مربـوط بـه پیـش از بـه دنیـا آمـدن کودک 
می باشـد. ممکـن اسـت علـم مـدرن تا جایـی با این نظـر همراه باشـد که تربیـت به تـوارث و ژنتیک 
مربـوط شـود امـا آنچـه کـه در اسـالم مطرح اسـت، چندیـن گام فراتـر از ژنتیـک اسـت. در بعضی از 

احادیــ آمـده کـه سـعادت و شـقاوت فـرد از زمانی مشـخص می گـردد که در شـکم مادر اسـت.
رسـول خداs فرموده اسـت خوشـبخت در شـکم مادرش خوشـبخت اسـت. )کلینـی 1382، 
ج1، 152( یـا در حدیثـی دیگـر آمده: »الشـى مـن شـى یف بطن امـه« )کلینـی 1382، ج1، 152( این 
امـر بسـته بـه آن اسـت کـه والدین قبـل و هنـگام امتـزاج نطفه چـه میـزان روحیه الهی داشـته 
باشـند. روایـت اسـت کـه امام زیـن العابدین گدایـی را در روز عرفه دید که از مردم در خواسـت 
کمـک می کـرد، بـه او فرمـود: »وای بـر تـو! آیـا در ایـن روز از غیـر خـدا در خواسـت می کنـی؟! 
همانـا کـه در ایـن روز بـرای آنچـه در شـکم های زنان بـاردار وجـود دارد، امید می رود که سـعید 
باشـند«. )ابـن بابویـه 1367، ج 3، 40( در جـای دیگـر آمده که اسـحاق بن عمار گویـد: »بحضرت 
صـادق عـرض کـردم: نـزد مـردی مـی روم و بعضـی از سـخنم را می گویـم او تمام مقصـود مرا 
می فهمـد و مـردی دیگـر نـزد او مـی روم و تمام سـخنم را بـه او می گویـم او طبق گفتـۀ من جواب 
می دهـد و مـردی دیگـر نـزد او مـی روم و سـخنم را می گویـم او )چـون مقصـود مـرا نمی فهمـد( 
می گویـد دوبـاره بگـو. فرمـود: ای اسـحاق میدانـی چرا چنین اسـت؟ گفتم: نـه، فرمـود: آنکه تمام 
سـخن تـو را از بعـض گفتـارت می فهمـد، کسـی اسـت که نطفـه اش با عقلش خمیر شـده اسـت و 
آنکـه پـس از اتمـام سـخنت جوابت  را می گوید کسـی اسـت که عقلش در شـکم  مادر بـا او آمیخته 
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اسـت و آنکـه چـون سـخنش گوئـی گوید: دوباره بگو کسـی اسـت که پـس از بزرگ شـدن عقلش 
بـه او آمیخته شـده او اسـت که می گویـد دوباره بگـو.« )کلینـی 1362، ج1، ص30(

بـا توجـه بـه ایـن روایـات مسـّجل اسـت کـه تربیت مسـجدی کـودک تا حـّد قابـل توجهی به 
رفتـار والدیـن قبـل از بـه دنیـا آمـدن کودک بسـتگی دارد. هـر شـخص در قبال مسـجد وظیفه ای 
دارد. هنگامـی کـه در قبـال ایـن وظیفـه قصـور ورزد احتمـال این مطلـب که فرزند وی مسـجدی 

شـود کمتر می گـردد.
از امیرالمؤمنیـن نقـل شـده: »هـر نوزادی به  فطرت خداشناسـی و مسـلمانی زائیده می شـود 
جـز آنکـه پـدر و مادرش هم آن کسـانی هسـتند کـه او را منحرف می سـازند و یهودیـش می کنند، 
نصرانیـش بـار می آورنـد، کیـش گبران بـه او می آموزند.« )ابـن بابویـه 1377،ج 1، ص 5( طبق این 
روایـت مسـّجل اسـت کـه نخسـتین گام تربیت کـودک، از والدین آغـاز می گردد. حال بـه تعدادی 

از روایـات می پردازیـم کـه اهمّیت مسـجد را بیـان می دارند.
ا 

َّ
  ِإن

ُ
ّنَ اهّلَل َیُقـول

َ
مَیـاِن  أِل ِ

ْ
ـُه  ِباإل

َ
َسـاِجَد َفاْشـَهُدوا ل َ  َیْعَتـاُد املْ

َ
ُجـل ْیـُمُ الّرَ

َ
ا َرأ

َ
رسـول اکرمs می فرماینـد:»ِإذ

َیْعُمـُر َمسـاِجَد اهّلِل َمـْن آَمـَن ِبـاهّلِل « )نـوری 1408ق، ج 3، 362( هنگامـی کـه دیدیـد مـردی بـر رفت و 
آمـد بـه مسـجد مداومـت می کنـد وی را مؤمـن بدانیـد. خداونـد متعـال می فرمایـد: تنهـا آنان که 

ایمـان بـه خداونـد دارند مسـاجد خـدا را آبـاد می کنند.
امـام صـادق فرمـود: هـر کـه پیاده به سـوی مسـجدها رود، پای خویـش را بر هیچ خشـک و 
تـری ننهـد جـز آنکـه این زمیـن تا زمیـن هفتم بـرای او خدا را تسـبیح گوینـد و به پاکی یـاد کنند.
َسـاِجُد  َ ِت املْ

َ
بالعکـس آن نیـز در مـورد محجوریـت مسـجد از امام صـادق روایت شـده: »َشـك

ـُت 
ْ
 َقِبل

َ
ىِل ال

َ
ِت َو َجـا ـا: َو ِعـّزَ ْیَ

َ
( ِإل

َّ
ْوَحـی اهّلُل )َعـّزَ َو َجـل

َ
ـا، َفأ ا ِمـْن ِجیَراِنَ  َیْشـَهُدوَنَ

َ
ِذیـَن ال

َّ
ِإىَل اهّلِل )َتَعـاىَل( ال

ِت« مسـجدها  یِن یِف َجّنَ و  َجاَوُر
َ

ِت، َو ال ْم َرمْحَ ْتُ
َ
 َنال

َ
ًة، َو ال

َ
اِس َعَدال ْم یِف الّنَ ُ ْظَهْرُت لَ

َ
 أ

َ
ًة َواِحَدًة، َو ال

َ
ْم  َصا ُ لَ

از حاضـر نشـدن همسـایگان در خـود بـه درگاه خداوند متعـال شـکایت کردند. خداونـد عّزوجّل به 
آنهـا وحـی فرمـود: بـه عّزت و جاللم سـوگند که حّتـی یک نماز از آنـان نپذیرم و عدالتـی از آنان در 
میـان مـردم آشـکار نکنـم و رحمت من به آنان نرسـد و در بهشـت، همسـایه من نشـوند. )طوسـی 

1414، ص 696(
اینهـا و بسـیاری مـوارد دیگـر از احادیــ کـه تأکیـد زیـادی بـر رفـت و آمـد بـه مسـجد دارنـد 

نشـانگر آننـد کـه رفـت و آمـد بـه مسـجد بـر نطفـه و فرزنـد تأثیـر می گـذارد.
نکتـه و اشـاره: ایـن امـر مسـلم اسـت کـه وراثـت موجـب تأثیـر در ادب کودک می گـردد، پس 
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نخسـتین گام بـرای تربیـت کـودک مسـجدی را بایـد از پیـش از تولّـد وی آغـاز کـرد و آن نیـز بـا 
پدرانـی مسـجدی اسـت. هـر گام پیشـتر یعنـی یـک راه محکـم تر برای نسـلی مسـجدی. 

2. شخصّیت سازی برای کودک
دیـن اسـالم بـرای تربیـت کـودک در دوره اّول رشـد اهمّیت زیادی قائل شـده و دسـتوراتی که 
در ایـن بـاره وارد شـده اسـت بیشـتر متضّمـن آن اسـت کـه فردی فّعـال، متفکر و مسـتقل بـار آید تا 
فـردی مذهبـی. چـرا کـه مذهبی شـدن به راحتی ممکن اسـت ولـی عواقـب نامطلوب زیـادی دارد. 
کودکـی کـه تربیـت مذهبـی بدون تفّکر داشـته باشـد در معـرض خطـرات گوناگونی اسـت. از جمله 
تفّکـرات خشـک مذهبـی که بروز آن در اندیشـه های سـلفی مشـهود اسـت. اّما کودکـی که تفکری 
مسـتقل داشـته باشـد و شـخصّیتی محترم برای وی به وجود آورده باشـند این چالش ها را ندارد زیرا 
هـم از مناعـت طبع برخوردار اسـت هم با تعّقل می تواند راه درسـت از راه نادرسـت را تشـخیص دهد.

روش هـای تربیتـی اسـالم بـرای کـودک از بـدو تولـد آغـاز می شـود از پیامبرs روایت شـده: 
روزی رسـول خـداs جهـت خوانـدن نمـاز از خانـه بیرون شـد. )یـا جهت نمـاز عید از شـهر بیرون 
رفـت.( در آن زمـان امـام حسـین کـه طفلـی خردسـال  بود هنوز به سـخن گفتـن در نیامـده بود. 
)بـه اصطـالح هنـوز زبـان بـاز نکـرده بود( تـا آنجا کـه نگـران بودنـد، مبادا هرگـز زبان به سـخن 
گفتـن بـاز نکنـد و بی زبـان )الل( باشـد، رسـول خـداs امـام حسـین را در حالی که بـر گردن یا 
 sبـر دوش خـود گرفتـه بود بیرون آورد، و مردم پشـت سـر آن حضرت صف کشـیده بودنـد، پیامبر
آن حضـرت را در سـمت راسـت خـود قـرار داده و آهنـ نماز کـرد و تکبیر گفت، امام حسـین نیز 
 چون آواز تکبیر او را شـنید دوبـاره تکبیر گفت، و امام حسـین sگفـت: »اهللَّ أکبـر« رسـول خـدا
نیـز بـار دیگـر گفـت: »اهللَّ أکبـر« و ایـن عمـل تکرار شـد تا اینکه رسـول خـداs هفت بـار تکبیر 
گفـت، و امـام حسـین نیـز تکبیـر گفت، و سـّنت بـر گفتن هفـت تکبیـر افتتاحّیه جاری گشـت.

ایـن عمـل در مرحلـۀ رشـد روانـی- اجتماعـی بـا نـام اعتمـاد در برابـر بی اعتمـادی شـناخته 
می شـود ایـن مرحلـه مهم تریـن و تأثیرگذارتریـن مرحلـه در رشـد کـودک اسـت. آنچـه از سـّنت 
پیامبـرs بـرای مـا باقـی ماند، آن اسـت که کودک در سـنین ابتدایی با مسـجد انس داشـته باشـد 

آن هـم بـه گونـه ای کـه هوّیـت و جهان بینـِی پیوسـته با مسـجد، داشـته باشـد. 
همچنیـن از رسـول خـداs دربـارۀ احترام به شـخصّیت کـودک نقل شـده که فرمـود: پنج چیز 

اسـت کـه تـا بمیرم تـرک نکنم ... سـالم بر کـودکان،  تـا روش پس از من باشـد.
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بـا ایـن نـگاه، کـودک دارای هوّیتـی مسـتقل شـناخته می شـود و از آسـیب های بی توّجهـی 
در امـان اسـت. ایـن روش در روان شناسـی رشـد اریکسـون، در مرحلـۀ دوم رشـد، تحـت عنـوان 
خودگردانـی و اتـکاء بـه نفـس در برابـر شـرم و شـک آمـده اسـت. ایـن رفتـار بـا ترکیبـی از رفتار 
رحمانـی ثمـره ای چنـد برابـر دارد. پیامبـرs فرموده انـد: »بوی فرزند از بوی بهشـت اسـت و چون 
پـدر بـه فرزنـد خویـش بنگـرد و او را خشـنود کنـد، بـرای او پـاداش آزاد کـردن برده ای اسـت«1 و 
ایشـان همچنیـن می فرماینـد: »فرزندانتان را بسـیار ببوسـید که برای شـما در قبال هر سـه بوسـه 

درجـه ای در بهشـت اسـت کـه انـدازه آن پانصد سـال راه اسـت.«
و گفتـه شـده اسـت کـه پیامبرs، امـام حسـن را می بوسـید، اقرع بـن حابس 2 گفـت: من ده 
پسـر دارم و هیـچ کـدام را نبوسـیده ام. پیامبـر فرمودنـد: »آن کـس که رحـم و مهربانی نکنـد به او 

مهربانـی نمی شـود.« )نیشـابوری 1366، 588(
 محّبـت هـم ثمـرۀ دنیـوی دارد هم ثمرۀ اخـروی و تأثیـری معجزه آسـا دارد، چنان کـه امیر المؤمنین
نسـان عبیـد اإلحسـان«  )مجلسـی1404، ج 8، 368( حال انسـان عاقل این حالت  می فرماینـد: »ألن اإل
را بـرای کـودک متصـّور شـود که محّبت از سـوی اعضای مسـجد چه تأثیری می تواند داشـته باشـد.

مرحلـه بعـد، شـخصّیت دهی بـه کـودک اسـت. ایـن امـر از طریـق واگـذاری مسـئولیت هایی به 
 کـودک میّسـر اسـت کـه بتوانـد از پـس آنهـا بـر آیـد و او را در جمـع مطـرح نمایـد. از امـام صادق
روایـت شـده: »در طـواف کعبـه، کـودکان  خود را همراه ببرید و در سـنـ زدن بر سـر شـیطان از آنان 
نیابـت کنیـد.« )کلینـی1363، ج 4، 33( أذان و اقامـه گفتـن کـودکان در مسـجد انجام امـور مذهبی 
و فّعالیت هـای مسـجدی در ایجـاد شـخصّیت مذهبـی و مسـجدی برای کودک بسـیار مؤثر اسـت. 
مطلـب مهـم آن اسـت کـه هـر چـه ایـن مراحـل بـه صـورت غیـر مسـتقیم یـا بـه قول اسـتاد 
صفایـی غیـر تزریقـی باشـد، )صفائی  حائـری 1387، 38( در این صورت اسـت که فرزنـدی تربیت 
خواهـد شـد چـرا کـه خـود تحلیل گر اسـت و در هر سـّنی تعامالت خـود بـا دیگـران را در ارتباط با 
خـدا می بینـد. از صفـوان جمـال روایت شـده: از امام صـادق دربـارۀ صاحب امر امامت پرسـیدم، 
فرمـود: صاحـب ایـن امـر بـازی و بیهوده گـری نکنـد، آنـگاه ابو الحسـن موسـی که کـودک  بود و 
 بزغالـه ای مّکـی همـراه داشـت و بـه او می گفت: »پـروردگارت را سـجده کن« آمد، امـام صادق
 او را در آغـوش کشـید و فرمـود: پـدر و مـادرم فدای کسـی کـه بـازی و بیهوده گری نکند. )پـس امام

1 . مرحوم مجلسی هم در بحار االنوار، ص 80، ج 74، چاپ جدید، این دو روایت را از همین منبع نقل کرده است. 
ح حـال و بعضـی فرومایگی هـاى او می تـوان به اسـد الغابـه، ابن اثیر،  2 . پـس از فتـح مكـه مسـلمان شـده اسـت. بـراى اطـالع بیشـتر از شـر

ص 107، ج 1، مراجعـه کـرد.
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اگـر چـه کـودک باشـد، از بزغالـه ای هـم که وسـیله بـازی کودکان اسـت، اسـتفاده ذکر خـدا و یاد 
ربّوبیـت او و خضـوع در پیشـگاه مقدسـش می کند.( )کلینـی 1362،ج2، 87(

نکتـه و اشـاره: در حـال حاضـر چـه میزان حضور اطفال در مسـاجد قابل تحمل اسـت؟ سـّنت نبی 
اکـرمs بـر آن بـود کـه حسـنین را از نـوزادی بـا خود بـه مسـجد می بردند ولـی اکنون اگـر کودکی 
موقـع نمـاز باعــ حواس پرتـی عـّده ای گـردد با وی چـه برخـوردی خواهد شـد؟ همان گونـه که در 
بـاال بیـان شـد این سـنین حّسـاس ترین موقع بـرای تربیت یک انسـان اسـت. بنا به نظر اریکسـون 
اگـر اعتمـاد بـه نحـو موفقیت آمیزی در کودک رشـد یابـد، او در دنیا احسـاس امنّیت خواهـد کرد. اگر 
پرسـتار )در اینجـا اعضـای مسـجد( ناسـازگار، پس زننده یـا از نظر عاطفی غیرقابل دسـترس باشـد، 
بـه رشـد حـس بی اعتمـادی در کـودک کمک می کنـد. عدم توفیق در رشـد اعتمـاد، به تـرس و باور 
ایـن کـه دنیـا ناسـازگار و غیرقابـل پیش بینی اسـت منجر می گـردد، گاهی قداسـت ما ممکن اسـت 
یـک نسـل را از مسـجد و نماز جماعت زده کند. شـاید نهیب پیرمرد مسـجدی بر سـر کـودک چندان 
در آن لحظـه مهـم نباشـد، امـا عوامـل جاذبه ای هسـتند که بـه راحتی کودکـی را که از مسـجد بریده 
شـده بـه خـود جـذب کننـد. آن هم با وجـود روایاتـی از معصوم کـه می فرمایـد: »و هر خالفـی که از 

خردسـال  سـرزند کّفاره ای ندارد.« )حرانـی 1376، 468(
 sراه درمـان ایـن مطلـب نیـز کمـی تـاب آوری و بردبـاری اسـت که سـیرۀ عملی حضرت رسـول
ماالمـال از آن اسـت از امـام صـادق روایـت شـده: جـّدم رسـول خـداs بـا مـردم نمـاز ظهـر 
می خوانـد و دو رکعـت آخـر نمـاز را سـریع و خفیـف ادا کـرد. موقعی که رسـول خداs نمـاز خود را 
سـالم داد، پرسـیدند آیا دسـتور جدیدی درباره نماز صادر شـده اسـت؟ رسـول خداs گفت: از چه 
جهـت؟ گفتنـد: شـما دو رکعـت آخر نماز را بسـیار سـریع و خفیف ادا کردید. رسـول خـداs به آنان 

گفـت: آیـا فریاد کـودک را نشـنیدید؟ )کلینـی 1363، ج 5، 204(
ایـن رفتـار را بـا عملکـرد مسـجدی های اکنـون مقایسـه کنیـم حجـت االسـالم قرائتـی در کتاب 
خاطراتشـان آورده اند که هفت سـاله بودم که به یکی از مسـاجد کاشـان رفتم، در صف اّول نمازجماعت 
ایسـتاده بـودم کـه پیرمـردی مـرا گرفـت و مثـل گربـه بـه عقـب پرتاب کـرد و گفـت: بچه صـف اّول 
نمی ایسـتد! و ایـن در حالـی بـود کـه بـا بی احترامـی هـم جایـی را غصب کـرد و هـم ذهـن کودکی را 
نسـبت بـه نمـاز و مسـجد مکّدر کرد پس از گذشـت سـال ها هنوز آن خاطـره تلخ در ذهنم مانده اسـت. 

)بهشـتی بی تا، جلـد1، 7(.
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ج( علل 
1. گروه همساالن

 مـن الغـم 
ّ

 مـن النـاس للشـیطان، كمـا أّن الشـاذ
ّ

كـم و الفرقـة! فـإن الشـاذ ماعـة، و إّیا »فـإن یـد اهّلل مـع  احلج
للذئـب« )شـریف الرضـی 1414، 31( همـواره بـا گـروه و جماعـت باشـید که دسـت قـدرت الهی، 
همـواره پشـت سـر جماعـت اسـت. از هـر گونـه تفرقـه بپرهیزید کـه گروه انـدک از مـردم، طعمۀ 

شـیطان هسـتند؛ همان گونـه کـه گوسـفندان جـدا شـده از گلـه، طعمـۀ گرگ هسـتند.
ایـن سـخن امیـر المؤمنین بـه خوبی اهمّیت گـروه اجتماعی را از منظر دینـی بیان می فرماید. 
گروه هـای اجتماعـی از مهم تریـن عوامـل سـالمت یـا ناسـالمی جامعه انـد، چرا کـه به میـزان قابل 
توّجهـی از تأثیـرات اجتماعـی افـراد، از این گروه ها می باشـد. ایـن اهمّیت برای گروه هـای نونهاالن 
و کـودکان اهمّیتـی چنـد جانبـه دارد. در گام اول ایجـاد گروه هـای همسـاالن باعــ تقویت واکنش 
صحیـح و بـه موقـع اجتماعی شـده و کـودک از سـطح آگاهـی اجتماعی باالیـی برخوردار می شـود. 
در گام بعـدی باعــ افزایـش نشـاط وی از طریـق تعامـالت بـا سـایر افـراد گـروه می شـود و در گام 
آخـر رونـد جامعه پذیـری را برای وی تسـریع می کند. حال اگر این سـه گام در مسـجد برداشـته شـود 
بسـیاری از هزینه هـای تربیتـی، درمانـی و امنیتی کم خواهد شـد چرا که کودک به طور غیرمسـتقیم 
در تعامـل بـا گـروه همسـاالن در فضایـی معنوی رشـد مذهبی می یابـد و از آفاتی چـون تنهایی عدم 
جامعه پذیـری و یـا جـذب در گروه های ناسـالم اجتماعی به دور می ماند. این شـرایط مانند آن نیسـت 
کـه کـودک در فضایـی کامـاًل اسـتریل و به  دور از آلودگی باشـد و بـا تماس بـا ناهنجاری های جامعه 
و فرهنـ غربی راه خود را عوض کند، بلکه آموزش گروه همسـاالن روندی بسـته نیسـت، آموزشـی 
غیـر مسـتقیم و عمقـی در رفتـار فردی اسـت کـه در زمینـه ای مذهبی صـورت گرفته و فـرد را هم با 

شـرایط بیرونـی و هم بـا ارزش های دینی آشـنا می سـازد.
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حال نکته مهم این است که تشکیل این گروه های هم سن چه گونه مقدور است؟
در زمان اهل بیت معصومینb به چند صورت این امر محقق می شد: 

مسـاجد همـواره بـرای عمـوم مـردم بـاز بـود و چـون مرکـز توجـه و از مهم تریـن اماکن شـهر 
محسـوب می شـد ایـن امـکان فراهـم می آمـد تا بـه عنـوان محل بـازی کـودکان یا بـه اصطالح 

پاتـوق آنهـا قـرار گیـرد. برعکـس زمـان حاضـر که مسـاجد فقـط در وقت نمـاز باز هسـتند. 
همراهـی کـودکان بـا والدیـن بـرای حضـور در نمـاز باعــ می شـد کـه زمینه هـای آشـنایی 

فراهـم شـود.
بـه علّـت اینکـه در گذشـته نهـاد خانواده بسـیط بـود و روابط صلـۀ ارحام شـیوع داشـت عمومًا 
کـودکان روابطـی محکـم از جنـس خویشـاوندی داشـتند و ظهـور این امـر در مسـجد، گروه های 

منسـجِم کودکانـی بـود کـه به نمـاز، یادگیـری قـرآن و بـازی می پرداختند.
اجتماعـات درسـی و قرائـت قـرآن در قالـب مکتب خانـه آن هـم بـه صـورت بسـیار وسـیع امری 
مهـم در ایجـاد گروه هـای همسـاالن بـود. در مورد ابو القاسـم ضحاک بـن مزاحم هاللی نقل شـده: 
وی از تابعیـن و مفّسـر قـرآن بـود. اصلـش از کوفه بود ولـی در بلخ و مرو و بخـارا زندگی می کرد 
و از اصحـاب امـام علـی بـن الحسـین نیز بـود. وی نویسـنده التفسـیر الکبیـر و التفسـیر الصغیر 
اسـت. روایـت شـده معلـم اطفـال بـود و در مکتب خانه اش سـه هـزار کـودک  درس می خواندنـد و او 
بـه سـبب ناتوانـی خود و کثرت شـاگردان سـوار بر خر، میان ایشـان می گشـت. )ثقفـی 1374، 240(

أذان و اقامـه و امـوری از مسـجد کـه بـه این قشـر سـنی واگذار می شـد تا حـد زیـادی در ایجاد 
هوّیـت آنهـا مؤثر بـود و بـه آنها شـخصّیت می داد.

نـکات یـاد شـده از نـوع علـت و معلـول نیسـتند بلکـه از نـوع کنـش و واکنـش هسـتند، یعنـی 
هریـک از عوامـل یـاد شـده مقـّوم دیگری اسـت و در یـک راسـتا نتیجۀ مشـترکی دارنـد و آن نیز 
ایجـاد گروه هـای صمیمانـه همسـاالن اسـت. مجمـوع ایـن عوامل باعــ می گردد که مسـجدی 

بـودن بـرای جوامـع اسـالمی به صـورت پایـدار باقـی بماند.
بـا ورود مدرنیتـه بـه جهـان اسـالم ایـن گروه های همسـاالن به جاهـای دیگر نقل مـکان کرد 
ماننـد مـدارس و گروه هـای دوسـتی کـه پاتوقشـان در پارک ها بـود. با کم شـدن جّذابیت مسـاجد 
و جدایـی نسـل ها از یکدیگـر موجـب گردیـد کم کـم گروه های همسـاالن در مسـجد هوّیت خود 
را از دسـت بدهنـد و تنهـا به صور غیرمنسـجم ندرتًا در بعضی مسـاجد آن هـم در قالب کالس های 
تابسـتانی، کـودکان را جـذب مسـجد نماینـد. در صورتـی کـه در گذشـتۀ جهـان اسـالم، گـروه 
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همسـاالن بـا مسـجد پیونـدی اجتماعی و هوّیتی داشـتند لـذا در آن زمـان این سـؤال اصاًل مطرح 
نبـود کـه چگونـه کودکان را به مسـجد جذب کنیم؟ کودک در مسـجد و محاّلت با همسـاالن خود 
بـزرگ می شـد. هـر محلّه، مسـجد خود را داشـت کـه با مسـجدی های خویشـاوند پر می شـد زیرا 
هـر یـک فرزنـدان خـود را به مسـجد می آوردنـد. در واقـع پیوند گروه های همسـاالن در مسـجد از 

طـرق مختلـف آن هم بـا پیوند هـای بسـیار محکمی ماننـد نهاد خانـواده بود.
نکتـه و اشـاره: مسـلمًا شـرایط فعلـی قابـل برگشـت بـه قالـب زندگـی گذشـته نیسـت و بایـد 
راهکارهـای مطابـق زمـان خـود اتخـاذ گـردد. امـا می تـوان از تاریـخ و سـیرۀ معصومیـنb الهام 
گرفـت. شـاید نتـوان حدیثی در رابطـه با افزایـش آگاهی اجتماعـی از طریق گروه های همسـاالن 
یافـت امـا می تـوان بـا ترکیـب اصـول دینـی نسـخه ای مطابق بـا شـرایط زمانـه یافت. بـه عنوان 
مثـال صلـۀ رحـم مسـجدی ها فقـط پیونـد دو دوسـت نیسـت بلکـه پیونـد خانواده ها هم هسـت. 
ایـن پیونـد از طریـق دیـد و بازدید در مسـجد بـه همراه فرزنـدان تثبیـت می گردد. امـام علی در 
ایـن بـاره می فرماینـد: »هـر کـه به مسـجد رفـت و آمد کنـد، یکـی از این هشـت چیز را به دسـت 
آورد: بـرادری کـه در راه خـدا از او بهره منـد گردد، دانشـی برگزیده، نشـانه ای اسـتوار، رحمتی مورد 
انتظـار، سـخنی کـه او را از تباهـی بـاز دارد، سـخنی که بشـنود و او را بـر راه هدایت رهنمون شـود 

و یـا گناهـی را بـه سـبب بیـم یا آزرم تـرک کند.« )ابـن بابویـه 1382، 75(
متأسـفانه یادمان رفته که بچۀ سـالم کسـی اسـت که شـور کودکی داشـته باشـد، انرژی داشته باشد 
و هنگامـی کـه کـودکان بـه هم می رسـند چه نشـاطی از خود بـروز می دهند. ایـن امر کامـاًل طبیعی و 
دال بـر صّحـت روانی اسـت. اگر خواسـته باشـیم کودکـی موّقر و سـاکت مانند پیرمردی مسـجدی که 
50 سـال بـه عبـادت پرداختـه، داشـته باشـیم، تنها یـک نتیجه بیشـتر ندارد. از دسـت دادن نسـلی 
کـه مسـجدی های حـال و آینده انـد. ایـن نکتـه را هـم فرامـوش نکنیـم، هنگامـی که تعـداد غیر 
مسـجدی ها زیـاد شـد اقبال عمومـی نیز با آنهـا می گـردد چنانکـه امیرالمؤمنین فرمودنـد: »انا 

ماعـة« یعنـی بیشـتر مـردم پیرو جمعیت ها هسـتند. )کلینـی 1382، ج 2، 11( الطاعـة مـع  احلج

2. الگو های شخصّیتی مسجد، قهرمانان دینی
از هنگامـی کـه تمّدن اسـالمی پا به عرصۀ مدنّیت گذاشـت،1 مسـجد اسـاس این مدنّیت شـد و 
غالـب امـور مهـم از خانوادگی گرفته تا مسـائل سیاسـی و نظامی در مسـجد تصمیم گیری می شـد. 
از ایـن رو افـرادی کـه آمد و شـدی به مسـجد داشـتند، )نمازگزاران( و مسـئولین مسـجد )سـازنده، 

1 . با هجرت پیامبر به مدینه دوران مدنیت اسالم آغاز شد.
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مـؤذن و امـام جماعـت( هـم از لحـاظ اجتماعـی جایـگاه ویـژه داشـتند و هم دسـتورات اسـالم بر 
اهمّیـت نقـش آنهـا تأکیـد می کـرد. ایـن امر که نخبـگان جامعه در مسـجد جمـع شـوند و از اعتبار 
اجتماعـی زیـادی نیـز برخـوردار باشـند موجـب می گردیـد تا مسـجد مرکز توّجهـات قـرار گیرد و 
طبعـًا کـودک تمـام الگوهـا و حّتـی فانتزی هـای ذهنـی خـود را از ایـن افـراد می گرفـت. حـال بـا 
بررسـی ایـن الگوهـا در دو قسـمت امـام جماعت و نمازگـزاران، تا حـّدی ابعاد الگوبـرداری و جذب 

کـودک بـه مسـجد را شـرح می دهیم.

2-1. امام جماعت:
عالی تریـن مقامی که تنها مسـلماناِن شایسـته، برای آن در مسـجد برگزیده انـد، امامت جماعت 
اسـت. از ایـن رو پیش نمـاز باید شـروط خاصی داشـته باشـد تـا مسـلمانان و مؤمنـان بتوانند به وی 
اقتـدا نماینـد. رسـول خداs در ایـن بـاره می فرمایند: »پیش نماز جماعت به منزلۀ شـخصی اسـت 
کـه بـه  نمایندگـی نزد پادشـاه یا بزرگی گسـیل می گـردد، پس برترین و شایسـته ترین شـخص را 
در نمـاز پیـش بداریـد و بـه امامـت گمارید.« بـاز آن حضـرت فرمود: »اگر شـما را خـوش می آید یا 
خـوش می داریـد کـه  نمازتـان نیکو شـود پـس خوبـان و برگزیدگانتـان را بـه امامت در نمـاز پیش 

اندازید.« )ابـن بابویه، 1367، ج2، 31(
این برگزیدگی در کتاب شـیخ صدوق به صورت واضح شـرح داده شـده اسـت: »... سـزاوارترین 
افـراد بـه پیـش ایسـتادن )امامـت جماعـت یـا پیش نمازی( کسـی  اسـت که قـرآن را بهتـر بداند و 
بخوانـد، یـا در قرائـت بهتـر باشـد، و اگـر چنـد تن همـه در قرائـت قرآن و جـودت قرائت مسـاوی 
باشـند پـس آگاه تریـن آنان به مسـائل فقه و علوم شـرعّیه، و اگر همـه از جهت فقاهت برابر باشـند، 
هـر کـدام از ایشـان کـه زودتـر هجـرت کـرده باشـد، )یعنـی از بـالد کّفار بـه بالد اسـالم هجرت 
کـرده و قهـراً بـه مسـائل دینـی آگاهـی بیشـتری پیـدا نمـوده اسـت( و اگـر از حیـ هجـرت همه 
برابـر باشـند پـس سـالمندترین آنان )مراد سـال های اسـالم آوردن اسـت آنکه سـابقه بیشـتری با 
اسـالم دارد( و اگر در سـّن همه مسـاوی باشـند پس نکوروی ترین و خوشـروی ترین آنان شایسـته 
اسـت کـه جلو بایسـتد، و صاحب مسـجد )کـه در آنجا امامـت می کند( در مسـجد خود سـزاوارتر از 
دیگـران به امامـت اسـت، و کسـانی که نزدیک بـه امام در جماعت می ایسـتند بایـد صاحبان خرد و 
پرهیـزکاران باشـند تـا اگر امام دچار سـهوی شـود، یـا در موردی درمانـد و نداند راه صواب چیسـت 
یـا نتوانـد آنچـه را فرامـوش کـرده به خاطـر آورد او را راهنمائـی و اعـالم کننـد، کـه چه بایـد انجام 
دهـد، و بـا فضیلت تریـن صف هـا، صف هـای اّول اسـت و بـا فضیلت تریـن جاها در صف هـای اّول 
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جای کسـی اسـت که بـه امام نزدیکتر اسـت.« )ابـن بابویـه، 1367، ج2، 31(
طبـق مطلـب فـوق امـام جماعـت بایـد از چند جهـت بر سـایر مـردم برتری داشـته باشـد. این 
برتری هـا موجـب می شـود کـه در امـر نمـاز رهبـری مسـلمانان را بـه دسـت گیـرد و از اعتبـار 
اجتماعـی زیـاد برخـوردار باشـد. آنچـه بـرای کـودک اهمّیـت دارد محبوبیـت و مرکز توجـه بودن 
اسـت. در تمـّدن گذشـتۀ اسـالمی هنگامی که کودِک خردسـال وارد مسـجد می شـد خـواه ناخواه 
متوّجـه می شـد کـه از مهم تریـن افـراد در مسـجد پیـش نماز اسـت، این امر خـود به خـود باعـ پر 
رنــ شـدن ایـن جایـگاه و صفـات آن فـرد برای کـودک می شـد و تبعًا اثـرات تربیتی خـاص خود 
را هـم داشـت، چنانکـه فقیـه، قـاری، افراد مسـن، خّیریـن و ... که امامـت جماعت را داشـتند مورد 

احتـرام قـرار می گرفتند.
امـا مهم تریـن ویژگـی تثبیـت و پذیـرش ایـن الگـو خوش رفتـاری و نرم خویـی پیش نمـاز و 
صـورت و ظاهـر پاکیـزه آن بـود. وجـود صفـات برگزیـدۀ دینـی بـا رفتـار و ظاهـر جـّذاب موجـب 
می گردیـد کـه اواًل کـودک بـه مسـجد جـذب شـده و ثانیـًا از مهم تریـن فـرد مسـجد الگوبرداری 
نمایـد. اگـر امـام جماعـت ایـن توانایـی را داشـته باشـد که مخاطب خردسـال خـود را شـیفتۀ خود 
نمایـد بی شـک کـودکان از نمازگـزاران همیشـگی مسـجد خواهند شـد، چـرا که اکنـون به وضوح 
شـاهد هسـتیم کودکـی که شـیفتۀ شـخصیتی مجـازی در تلویزیـون می شـود و رفتارهـای وی را 
مـو بـه مـو انجـام می دهـد و سـعی می کند یـک قسـمت از مجموعـۀ شـخصّیت مـورد عالقه اش 

را از دسـت ندهـد.
نکتـه و اشـاره: بعضـی از نـکات زمینـۀ واحـدی بـرای جوامـع مختلفـی دارد و همیشـه جواب 
مثبـت می دهـد ماننـد پاکیزگـی ظاهـری و آراسـته بـودن. از امـام رضـا سـؤال شـد در مـورد 
ـْم  ِعْنـَد ُكِل  َمْسـِجٍد« یعنی زینت خود را بردارید و خویشـتن 

ُ
یَنَتك وا ِز

ُ
فرمایـش خـدای عـّز و جـّل: »ُخـذ

را بیاراییـد نـزد هـر مسـجدی یعنی هنـگام هر نمـازی، آن حضرت فرمـود: »از جملـه آن زینت ها، 
شـانه زدن بـر مـوی برای هـر نمازی اسـت.« )ابـن بابویـه 1367، ج1، 174(

 امـا بعضـی از ویژگی هـا باید نسـبت به شـرایط جامعه، عرضه گـردد تا جایگزین مناسـبی برای 
الگو هـای غیـر اسـالمی باشـد. متاسـفانه بعضـًا خلـط مباحــ اخالقـی بـا مسـائل عرفـی موجب 
گردیـده کـه از مسـیر سـیرۀ معصومیـنb دور شـویم. بـه عنـوان مثـال شـأنیِت روحانیـت طبـق 
بعضـی از تعاریـف عرفـی بـه گونـه ای بیـان می گردد کـه روحانـی را از بدنـۀ جامعه جدا کـرده، چه 
رسـد بـه اینکـه مجـاز بدانـد مانند رسـول خـداs با کـودکان بـازی نماید. رسـول اکـرمs در این 
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ـه.«  )عاملـی، 1409ق، ج 21، ص 486(
َ
َیَتَصـاَب  ل

ْ
بـاره می فرماینـد: »َمـْن  َكاَن  ِعْنـَدُه  َصـِیٌ  َفل

همچنیـن در داسـتان معروفـی از رسـول خـداs آمده کـه روزی پیامبرs برای نماز، به مسـجد 
می رفـت، در راه، گروهـی از کـودکان انصـاری، بـازی مـی کردند، تـا آن حضرت را دیدنـد، دور آن 
حضـرت آمدنـد، و بـه لبـاس او خـود را آویختـه ... هر یـک می گفت: »کـن جملی« شـتر من باش! 
آن حضرت نمی خواسـت به مسـجد دیر برسـد. بالل حبشـی از مسـجد بیرون آمد و به جسـتجوی 
پیامبـرs پرداخـت، آن حضـرت را در کنـار جمعـی از کودکان یافـت، جریان را فهمیـد، بالل قصد 
کـرد کـه کـودکان را گوشـمالی دهـد، تا ایشـان را آزاد کنند. آن حضـرت، بالل را از اجـرای تصمیم 
خـود، نهـی کـرد و فرمـود: تنـ شـدن وقـت نماز بـرای مـن محبوب تـر از رنجاندن ایـن کودکان 
اسـت، سـپس بـه بـالل فرمـود: بـرو حجره هـای خانه را جسـتجو کـن و آنچـه )از گردو و یـا خرما 
و...( یافتـی بیـاور، تـا خـود را از ایـن کـودکان بخرم. بالل رفت و پس از جسـتجو، هشـت دانه گردو 
ویزات« آیا شـما  یافـت بـه حضور پیامبـرs آورد، پیامبر به کـودکان فرمود: »اتبعـون مجلكـم هبذه احلج
شـتر خـود را بـه ایـن گردوهـا می فروشـید؟ کـودکان به این داد و سـتد راضـی شـدند، و گردوها را 
گرفتنـد و آن حضـرت را آزاد نمودنـد، پیامبـرs بـه راه خـود بـه طـرف مسـجد ادامـه داد، در حالی 
ـس دراهـم معـدود« ... خداوند برادرم، یوسـف را  کـه می فرمـود: »رحـم اهّلل اخی یوسـف باعـوده بثمـن بخ
رحمـت کنـد، کـه او را )برادرانـش( بـه چنـد درهـم اندک فروختنـد اما این کـودکان، مرا به هشـت 
دانـه گـردو فروختنـد، بـا این فرق کـه بـرادران یوسـف، وی را از روی دشـمنی فروختنـد، ولی این 
کـودکان از روی نادانـی فروختنـد. وقتـی بـالل این همـه محّبت را دیـد، تحت تأثیر قـرار گرفت، و 
عـل رسـالته«  بـه پـای مبـارک آن حضـرت افتاد، و بـه اظهار تواضـع کرد و گفـت: »اهّلل اعلـم حیـث یج

خداونـد مـی دانـد کـه مقام رسـالت را در وجود چه کسـی قـرار دهد؟1
امامـت جماعـت بـا کمـی دّقـت در انتخـاب، بهتریـن الگـو برای کـودکان اسـت که البتـه این 
امـر نیـز شـرایط خـود را دارد چنانکـه امـام صادق می فرمایند: »پشـت سـر سـه کس نبایـد نماز 
جماعـت خوانـد کسـی کـه عقیـده اش و مذهبـش برای تـو نامعلوم اسـت و کسـی که دربـارۀ ائمه 
غلـو کنـد، گرچه شـیعه باشـد! و کسـی کـه آشـکارا  مرتکب گناه شـود، گرچـه در عقیـده اش میانه 
رو باشـد.« )ابـن بابویـه 1377، ج1، 172( قسـمی از ایـن فرمایـش جنبـۀ الگو پذیـری دارد تا  افراد 

ناصالـح بـه عنـوان امـام و الگو در مسـجد قـرار نگیرند.

1 . مولف به کتاب نفائس االخبار که این خبر متواترًا از این کتاب نقل شده دسترسی نداشت و لذا آن را از سایت زیر نقل نموده است .

http://www.ghadeer.org/site/qasas/lib/masjed/masged02.htm
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2-2. نمازگزاران:

مؤمنانـی کـه در گذشـته جماعـت مسـجدی را تشـکیل می دادنـد از اقشـار مختلف بودنـد و اگر 
رفتـار اسـالمی را رعایـت می نمودنـد موارد زیادی برای نسـل نونهال وجود داشـت تا بتوانـد از آنها 
پیـروی نمایـد. از جملـه این طبقات و اقشـار می تـوان به غازیـان و رزمندگان، علماء و دانشـمندان، 
خّیریـن، رؤسـای اصنـاف و ... اشـاره نمـود. در موقعیت هـای خـاص کـه هـر یـک از این افـراد در 
مسـجد بـه امـور اسـالمی تخصصـی خـود می پرداختنـد بـه الگویی مناسـب بـرای کـودکان بدل 

می گردیدنـد، به عنـوان مثـال، غازیـان و رزمندگان.
گروه هـای نظامـی بـه علّـت دفاع از سـرزمین، عقیـده و جانبـازی در ایـن راه و نیـز برخورداری 
از غـرور و آزادگـی و جسـمی نیرومنـد، همـواره محبوب تریـن و مهم تریـن طبقۀ اجتماعـی پس از 
حاکمـان و علمـای دینـی در تمامـی جوامـع بشـری را تشـکیل می دادند. ایـن گروه ها غالبًا منشـأ 
ایدئولوژیـک نیـز داشـتند. تحسـین همگانـی موجب می گردیـد تعداد قابـل توّجهـی از نوجوانان و 

حّتـی در بعضـی جوامـع کـودکان بـه ایـن گروه ها پیوسـته تـا جنگجویان فردا شـوند. 
در تاریـخ اسـالم حرکت هـای جهـادی از مسـاجد شـروع می شـد تـا گروه هـای مطّوعـه برای 
شـروع اهـداف مقـّدس خـود از خانـۀ خـدا کار خـود را آغـاز نمایند. ایـن امـر حالتی کلـی در تاریخ 
اسـالم بـود  و جهـاد چـه در زمـان پیامبـرs چـه در زمان امیـر المؤمنیـن و چه در سـایر زمان ها 
و مکان هـا ماننـد مرزهـای هنـد، روم، شـمال آفریقـا، شـمال آندلـس، ماوراءالنهر و قفقـاز، اجتماع 

غازیـان ابتـدا در مسـجد بود.
رسـم بـر ایـن قـرار بود تا جنگجویـان در مسـجد اجتماع می کردند و مردم شـهر نیز حاضر شـده 
و بـرای رفتـن آنهـا دعـا می نمودنـد. مسـلمًا هیبت نظامیـان و کار قدسـی آنها، آن هـم در جّوی به 
شـّدت احساسـی موجـب می گردیـد کـه توّجه نسـل جـوان به مبـدأ حرکت آنهـا جلب شـود؛ و چه 
بسـیار در تاریـخ اسـالم رخ داده کـه علمـاء رهبـری حرکت هـای جهادی را بـر عهـده گرفته اند آن 
هـم بـا تکیـه بـر نیـروی جهـادی کودکانـی که خـود تربیت نمـوده و بـه حـد نوجوانی رسـانده اند، 

مثـال آن در زمـان حاضـر، امام خمینـی بود.
رزمندگانـی کـه در مسـاجد حضـور دارند و کوله بـاری از خاطره هسـتند، هم الگوهای مناسـبی 
بـرای گروه هـای نـو نهالنـد و هـم می توانند مسـجدی های پایـدار تربیـت نمایند. این امر مسـتلزم 

برقـراری جلسـات خاطـره و معرفی این قشـر به کودکان اسـت.
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نکتـه و اشـاره: در زمـان حـال ایـن امر مختـص به رزمنـدگان دفاع مقدس نیسـت بلکه سـایر 
نظامیـان نیـز می تواننـد به عنوان الگو معرفی شـوند. سـرگرد نیـروی انتظامی می تواند در مسـائل 
امنّیـت شـهری بـه تربیـت ایـن نسـل بپـردازد و از درگیری هـای خـود بـا اشـرار بـرای این نسـل 
الگـو بسـازد. نیـروی سـپاه پاسـداران می توانـد دید جهانـی کـودکان را گشـوده و برای آنـان الگو 
شـود. متأسـفانه اقشـار نمازگـزار معمـواًل از حرفۀ خود سـخن نمی گوینـد و امام جماعت نیز سـعی 

نمی کنـد تـا از ایـن جمـع مؤمنـان به عنـوان ابزار جـذب نونهـاالن اسـتفاده نماید.
ْته«  )شـریف الرضی 

َ
ـِىَ ِفَیـا ِمـْن یَشْ ٍء َقِبل

ْ
ل

ُ
اِلَیـِة َمـا أ خَ ْرِض  احلْ

َ ْ
ـَدِث  َكاأل َ

ْ
ـُب  احل

ْ
ـا َقل َ

َّ
نکتـه آخـر آنکـه »ِإن

1414،393( جـز ایـن نیسـت کـه دل نوجـوان همچـون زمیـن میـان ُتهـی اسـت؛ هـر چـه در آن 
افشـانده شـود، همـان را مـی پذیـرد. آنچـه که بـرای ما شـاید دور از ذهـن و کم اثر باشـد در فضای 
ذهنـی کـودک اثربخـش اسـت اگـر خـوراک از مسـجد ومسـجدی ها تأمیـن نشـود بـرای خـود، 
خـوراک دیگـری خواهـد یافـت. شـاید بـه خاطر عـدم ریـا و خلـوص، توانایی هـای خـود را پنهان 

کنیـم، اّمـا در ایـن صـورت آنکـه خـود را می نمایانـد طاغوت و دشـمن اسـت.

3. کیفّیت اقامۀ نماز در مسجد

معـاذ بـن جبـل از صحابـه رسـول خـدا و از انصـار بـود وی از بزرگان قـراء عصر خود محسـوب 
می شـد. وی بـه خوانـدن قـرآن عالقۀ زیـادی داشـت و هنگامی که به نماز می ایسـتاد سـوره های 
بلنـد می خوانـد. معـاذ بـن جبل در زمان رسـول خداs در مسـجدی امـام جماعت بـود. وی در نماز 
خویـش قرائـت را طوالنـی می کـرد. روزی شـخصی از کنـار مسـجد می گذشـت و قصد کـرد نماز 
را بـه جماعـت بخوانـد. معـاذ طبـق معمول شـروع بـه خواندن سـورۀ طوالنی کرد. آن شـخص که 
بـرای رفتـن عجلـه داشـت، قصـد انفـراد کرد و نمـاز را به پایـان برد و بـر مرکب خویش نشسـت و 
رفـت. ایـن خبـر به گـوش رسـول خداs رسـید. حضرت، شـخصی را نـزد معـاذ فرسـتاد و فرمود: 
»معـاذ! زنهـار از اینکـه فتنه سـاز باشـی و کاری کنـی کـه مـردم نمـاز جماعـت را ترک کننـد، تو را 
سـفارش می کنـم کـه سـوره های کوتـاه مثـل »و الشـمس« و ماننـد آن را بخوانـی .« )ابـن بابویه 

1376، ج 1، 168(
در روایتـی دیگـر از امیـر المؤمنیـن آمده که خـدا می فرماید: بـه هنگام امامت، نمـاز را چندان 
طـول مـده، نمـاز جماعـت  نـه بایـد نفرت آور باشـد، نه دسـت و پـا شکسـته؛ در صفـوف مأمومین، 
گروهـی بیمارنـد و جمعـی گرفتـار کار )و رعایـت آنها الزم اسـت(. موقعی که پیغمبرs مرا بسـوی 
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یمـن می فرسـتاد پرسـیدم چگونـه برای آنهـا نماز بگـزارم؟ فرمـود: »مثـل ضعیف ترین فـرد آنان 
نمـاز بخوان و بـا مؤمنان مهربـان باش.« )حرانـی 1382، 217(

طوالنـی شـدن نمـاز بـرای افـراد بزرگسـال نیز بعضًا دشـوار اسـت چه رسـد بـه کـودکان. این 
امـر می توانـد کسـالت زیـادی بـرای کودکـی باشـد کـه در اوج انـرژی خـود اسـت. بـه دیـد افراد 
کهنسـال کـه امـروزه غالـِب مسـجدی ها را تشـکیل می دهنـد، نمازی دلچسـب اسـت کـه مّدت 
زیـادی انسـان را بـه خدا مشـغول دارد اما این برای افرادی در همان سـن شایسـته اسـت نه تمامی 
سـنین. آفـت ایـن اطالـۀ نماز جماعت آن قدر زیاد اسـت که رسـول خـداs از آن به فتنـه یاد نموده 

اسـت. در روایـات متعـّددی آمـده کـه نماز را بـرای کودکان سـبک بدارید تـا از نماز زده نشـوند.
اسـتحباب در ایـن اسـت کـه نمازهـا هـر یـک در وقت خـود و بـا فاصله خوانـده شـوند. این امر 
در زمـان معصومیـنb امـری جـاری و مـورد تأکیـد بـود امـا اهـل بیـتb بـرای اینکه ایـن امر بر 
کـودکان دشـواری ایجـاد نکنـد اجـازه داده بودنـد کـه دو نمـاز را در یک وقـت بخواننـد. در روایتی 
 آمـده: ... تـا کـودکان ، نمـاز مغـرب و عشـاء را یـک جـا بخواننـد. ابـو محمـد  از امـام سـجاد
می گفـت: زود خوانـدن نمـاز عشـاء بهتـر از آن اسـت که بخوابنـد و نماز عشـاء را نخواننـد. )کلینی 

1363، ج2، 320(
بـه تدریـج بـا بـاال رفتـن سـن، کـودک مهیـا می شـود تـا اعمـال دینی خـود را بسـط دهـد. در 
روایتـی از امـام صـادق نقـل شـده کـه: مـا کـودکان خـود را در حالـی کـه پنج سـاله هسـتند به 
خوانـدن نمـاز امـر می کنیم، و شـما به اطفال خویش وقتی هفت سـاله شـدند دسـتور نمـاز خواندن 
دهیـد. همچنیـن مـا کـودکان خـود را هنگامی که هفت سـاله شـدند بـه گرفتن روزه امـر می کنیم 
بـدان مقـدار کـه از یـک روز روزه می تواننـد، هـر چنـد تا نصـف روز یا بیشـتر از آن و یا کمتـر از آن 
باشـد، و وقتـی تشـنگی یـا گرسـنگی بـر ایشـان غلبـه کـرد افطـار می کننـد تـا بـه ایـن ترتیب به 
گرفتـن روزه عـادت کننـد و تـوان گرفتـن آن را بیابنـد، و شـما نیز فرزنـدان خود را هنگامـی که نه 
سـاله شـدند بگرفتـن روزه واداریـد هـر چقـدر از یـک روز را کـه می تواننـد روزه بگیرنـد، و وقتـی 

تشـنگی بـر ایشـان غلبه کـرد روزه خـود را افطـار کنند. )ابـن بابویـه 1367، ج 1، 426(
مسـئلۀ تدریـج در تربیـت کـودک امـری بسـیار مهم اسـت. امـام علی دربـارۀ تدریـج در امر 
مـوا صبیانكـم  الّصلـوة، و خذوهـم هبـا اذا بلغـوا احللـم« منظـور از حلـم سـّن بلوغ 

ّ
نمـاز می فرماینـد: »عل

اسـت. )خوانسـاری 1366، ج4، 353( پـس تـا آن زمـان بایـد ذهـن کـودک را آمـاده کـرد. اطالـۀ 
نمـاز بـرای کودکانـی کـه در نمـاز حاضر نـد باعــ تخریب آنها نسـبت به مسـجد و نمـاز جماعت 
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می شـود. در اصـول تربیتـی نیـز مماشـات بـا کـودک بـه صراحـت ذکر شـده امـام سـجاد یکی 
از حقـوق خردسـال بـر والدیـن آن می دانـد کـه از خطایـش درگذرنـد. )حرانـی 1382، 427( پـس 
بـه طریـق اولـی تحمیـل آنچـه که بـرای وی واجـب نبـوده و در طاقت کودک نیسـت، امـری غیر 
اسـالمی اسـت. امـام باقـر بـر فرزند خود که پسـر بچه ای سـه سـاله بود نمـاز کرد و فرمـود: اگر 
بیـم آن نبـود کـه مـردم می گفتند: بنی هاشـم بر کـودکان خردسـال  خود نمـاز نمی گزارند، مـن بر او 
نمـاز نمی خوانـدم )یعنـی نماز بر کسـی که در این سـن باشـد الزم نبـود(. )عاملـی 1367، ج 1، 472(

نکتـه و اشـاره: بعضـی از مسـاجد در قالب هـای گوناگون سـعی کرده انـد فضایی تلطیف شـده 
بـرای نـو نهـاالن ایجـاد نماینـد ایـن امـر می تواند نوسـتالژی مناسـبی از مسـجد در ذهـن کودک 
باقـی گـذارد و هـم باعــ می گـردد کـه نمـاز گـزاران مطابـق دل خـود بـه نمـاز بپردازنـد و هـم 
نونهـاالن بـر فریضـه ای دشـوار امـر نشـوند. امـا باز ایـن نکته مـورد تأکید اسـت که نمـاز جماعت 
بایـد بـرای همه اقشـار سـبک باشـد زیـرا به صراحـت حدیــ معصوم از 8 سـالگی بایـد کودک 

را بـه نمـاز امـر کـرد ولـی نـه نمازی کـه بیـش از حوصلۀ وی باشـد.
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نتیجه گیری
بهتریـن و آسـان ترین زمـان بـرای جـذب افـراد بـه مسـجد دوران کودکـی می باشـد. چـرا که 
ذهـن کـودک آمـاده پذیـرش اندیشـه و الگو اسـت. اما به همـان اندازه کـه این امر آسـان می نماید 
در صـورت اشـتباه لطمـات جبران ناپذیـری را وارد می نمایـد تـا حـّدی کـه می توانـد شـخصی را 
بـرای همیشـه از دیـن و مسـجد دور کنـد. متأسـفانه تبلیغ برای جـذب کودکان به مسـجد در زمان 
مـا بسـیار انـدک اسـت و آن قـدری هـم که موجـود اسـت آفات خـاص خـود را دارد. امـر پژوهش 
در مـورد نحـوۀ تربیـت کـودک مسـتلزم سـرمایه گذاری زیـادی اسـت تـا بتوان نسـلی تمّدن سـاز 
ایجـاد نمـود. آنچـه بیان شـد مجموعـه ای از احادیـ بود که با چینشـی خـاص در پی ارائـۀ راهکار 
تربیتـی بـرای جامعـۀ حاضـر جهت جذب کـودکان به مسـجد اسـت. گام اول این تربیـت از پدران 
و مـادران آغـاز می شـود تـا در صلـب مـردان و امتـزاج آن نـزد مـادران تأثیر داشـته باشـد. گام دوم 
ایجـاد تمایـل درونـی بـرای کـودک هنـگام مواجهـه بـا محیط مسـجد می باشـد. در این گام سـن 
کـودک بیـن 2 تـا 6 سـال در نظـر گرفتـه شـده تا نسـبت به فضای مسـجد مأنـوس شـده و در آن 
اطمینـان خاطـر پیـدا کنـد. پـس از ایـن دو گام درونی، بایـد علل بیرونـی مؤثر بر تربیت را بررسـی 
نمـود. از علـل بسـیار مؤثـر در تربیـت صحیـح کـودک چـه اسـالمی چه غیـر اسـالمی -تربیت به 
طـور عـام- گروه همسـاالن هسـتند؛ چـرا که ایـن گروه ها باعــ افزایـش آگاهـی اجتماعی برای 
فـرد شـده و وی را دارای واکنـش صحیـح، بـه موقـع و حّتـی متقّدم می کننـد و در نتیجـه کودک از 
سـالمت روانـی مـورد قبولـی بر خـوردار می گردد. تشـکیل ایـن گروه های همسـاالن در مسـجد، 
هـم باعــ جامعه پذیـری طبیعـی در میـان کودکان شـده، و هم فضـای نوسـتالژیک مذهبی برای 
آنهـا بـه وجـود مـی آورد که تا پایـان عمر پیونـدی درونی با مسـجد برقـرار می کنند. پیوند مسـجد 
بـا نهاد هـای آموزشـی و رابطـه مسـجدی ها از طریق صلـۀ رحم، می تواند در تشـکیل ایـن گروه ها 
مؤثـر باشـد. مسـلمًا ایـن اجتمـاع کودکان در مسـجد بـا الگو بـرداری از سـایر مسـجدی ها همراه 
اسـت. البتـه بـه شـرطی کـه تخطئـه و خدشـه ای بـه شـخصّیت کـودک وارد نیاورند. ایـن الگوها 
امـام جماعـت و نمازگـزاران هسـتند. ایـن امـر در صورتی کـه به خوبی بـرای کودک عرضه شـود 
می توانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای الگوهای غربی باشـد. نحـوۀ عرضه هـم باید غیر مسـتقیم، در 
رفتار و به صورت برجسـته باشـد تا نقشـی مؤثر داشـته باشـد. سـرانجام تحمیل شـرایط سـهل بر 
کـودک تـا منجـر به زده شـدن وی از مسـجد و نماز نشـود تأثیر مهمی در مسـجدی شـدن کودک 
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دارد. افـراد بایـد مّد نظر داشـته باشـند نسـل جدید بسـیاری از مؤلّفه هـای تربیتی گذشـته را تحمل 
نمی کنـد چـه بسـا در گذشـته پـدری بـا تنبیـه بدنی یـک عمر پسـرش را نمـاز خوان می کـرد، این 

کار چـه خـوب، چـه بـد در شـرایط خـودش مؤثر بـود اما امـروزه باید راه هـای جدیدی اندیشـید.
در پایـان توصیـه می گـردد از دانـش روان شناسـاِن رشـد، در تبییـن دقیـِق نحوۀ جـذب کودک 
بـه مسـجد کـه بسـیار مؤثر اسـت، اسـتفاده شـود. دیگـر آنکـه منابـع حدیثی تنهـا یکـی از میراث 
اسـالمی  هسـتند. متـون ادبـی، عرفانی، فلسـفی، تذکره هـا و ... همـه مطالب زیـادی در این مورد 

دارنـد کـه می تـوان بـا غـور در آنهـا، مطالب راهگشـایی بـه مسـئولین اجرایی ارائـه داد.
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چکیده
مسـجد بـه عنـوان مهـم تریـن پایـگاه دینـی مسـلمانان، مکانی ارزشـمند بـرای رشـد معنوی 
تمامـی اقشـار جامعـه بـه حسـاب می آیـد کـه در روایات فراوانـی به حضـور در این مـکان مقدس 
سـفارش شـده اسـت. بـا این وجود تعداد قابـل توجهی از فقهـا، آوردن کودکان به مسـجد را مکروه 
دانسـته انـد. امـا در مقابـل برخی از فقها چنیـن کاری را مباح و برخی دیگر آن را مسـتحب دانسـته 
و تنهـا، آوردن کودکانـی را بـه مسـجد مکـروه می داننـد که در زمینه طهارت مسـجد قابـل اعتماد 
نیسـتند و یـا بـرای عبـادت دیگران ایجـاد مزاحمت مـی کنند. مسـتند حکم به کراهـت، دو روایت 
ضعیـف السـند اسـت کـه داللت آن بـر کراهـت آوردن همه کودکان جـای تحلیل و بررسـی مجزا 
دارد. در مقابـل ایـن دو روایـت، روایـات و گزارشـات فراوانـی از سـیره پیامبـرs وجـود دارد که نه 
تنهـا حکایـت از مبـاح بـودن آوردن کـودکان بـه مسـجد دارد بلکه گویـای اولویت و ُحسـن چنین 
کاری هـم هسـت. بـا این حـال حتی در صـورت پذیرش روایت کراهـت نیز می تـوان راهکارهایی 
ارائـه داد تـا بـا »حفـظ حریـم عبـادی و طهارت مسـجد« شـاهد ورود کودکان به مسـجد باشـیم. 
در دوران کنونـی کـه شـاهد هجمـه فرهنگـی دشـمن علیه کـودکان و جوانان مسـلمان هسـتیم، 
مسـئله ارتبـاط کـودکان بـا مسـجد از اهمیت بیشـتری برخوردار شـده که لـزوم بررسـی و تحلیل 

ایـن موضـوع را دو چندان مـی کند.
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مقدمه
تربیـت نسـل دینـدار و معتقـد بـه آمـوزه هـای دینـی یکـی از دغدغـه هـای آیینـی مـا اسـت. 
انتقـال آمـوزه هـای پربار و انسـان سـاز اسـالم عزیز به نسـل بعـدی کاری بس دشـوار اسـت و بنا 
بـر روایـات مختلـف وظیفـه ای اسـت کـه بـر دوش یکایـک ما سـنگینی می کنـد. از طـرف دیگر 
بـرای تربیـت شایسـته بایـد عوامـل مختلفـی نظیـر مـکان و زمـان را نیز تعریـف کرد که بـا توجه 
بـه جایـگاه ویـژه ای کـه دین اسـالم برای »مسـجد« در نظـر گرفته، می تـوان گفت کـه بهترین 

فضـای تربیتـی برای کودکان مسـاجد اسـت. 
امـا بـا ایـن وجود، سـؤال این اسـت کـه آیا اسـالم عزیـز محدودیت سـنی بـرای ورود کودکان 
بـه مسـجد در نظـر گرفته اسـت و آیا مؤمنـان را از آوردن کودکان به مسـجد پرهیز داده اسـت؟ اگر 
چنیـن محدودیتـی وجـود دارد آیـا شـامل تمامـی کـودکان می شـود و یا اینکـه قید و بنـد و تبصره 

ای در ایـن مورد وجـود دارد؟
پاسـخ اجمالـی بـه این سـؤال این اسـت که برخـی از فقها بر اسـاس روایتـی از پیامبـرs و امام 
صـادق، آوردن کـودکان بـه مسـجد را مکـروه دانسـته اند امـا در کنار چنیـن فتوایی، تعـدادی از 
فقیهـان شـیعه ایـن کراهـت را مخصوص گـروه خاصی از کـودکان دانسـته و آوردن دیگر کودکان 

را نـه تنهـا مکـروه نمـی داننـد بلکـه دارای اولویت و یـا اسـتحباب و گاه واجب معرفی کـرده اند.





169 فـــروغمسجــــــــــــد9

الف( دیدگاه علمای گذشته و حال
1. فتاوای مراجع معاصر

مراجعـه بـه فتـاوای َمراجـع معاصـر نشـان مـی دهد کـه برخـی از فقها به صـورت کلـی فتوا به 
کراهـِت آوردن کـودکان بـه مسـجد داده انـد و هیچ قیدی بـرای آن بیـان نکرده انـد. برخی دیگر، 
فتـوای کراهـت را مقیـد بـه گـروه خاصی از کـودکان )نظیـر آنها که احتمـال رود مسـجد را نجس 
کننـد و یـا آداب مسـجد را مراعـات نکننـد( می دانند. برخـی هم در کنـار چنین قیدهایـی فتوا داده 

انـد کـه آوردن دیگـر کودکان مسـتحب و گاه واجب اسـت.
تقریبـًا همـه مراجـع در رسـالۀ خود آورده انـد: »راه دادن بچه و دیوانه به مسـجد مکروه اسـت.« 
)توضیـح المسـائل مراجـع، ج 1، ص 508( امـا بعضـی از فقها بعـد از بیان این مسـئله اضافاتی دارند 

که قابل بررسـی اسـت. 
آیـت اهلل بهجـت، اسـتحباب جلوگیـری از ورود کـودکان به مسـجد را مخصوص کـودکان غیر 

ممیـزی مـی داند کـه مراعات آداب مسـجد را نمـی کنند.
آیـت اهلل سیسـتانی، کراهـت ورود کـودکان بـه مسـجد را تنهـا در مـورد کودکانی مـی دانند که 
موجـب زحمـت نمازگـزاران شـوند و یـا احتمـال رود مسـجد را نجـس کننـد. در غیـر ایـن صورت 

آوردن کـودکان بـه مسـجد نـه تنهـا مانعی نـدارد بلکه اولویـت دارد. 
آیـت اهلل فاضـل ورود کـودکان بـه مسـجد را بـه شـرط آنکـه مزاحمتـی ایجـاد نکننـد و باعـ 

عالقـه منـدی آنهـا بـه نمـاز شـود، مسـتحب مـی دانند. 
آیـت اهلل مـکارم نیـز ورود کودکان به مسـجد را بـا همان دو شـرط یعنی مزاحمتـی ایجاد نکنند 

و باعــ عالقـه منـدی آنها به نماز شـود، مسـتحب بلکـه گاه واجب  مـی دانند. 
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2. دیدگاه علمای پیشین در این زمینه )پیشینه فقهی(
بـا کنـکاش در کتـب فقهِی علمای گذشـته و رصـد دیدگاه آنهـا در این موضوع مـی توان چنین 
ح قواعـد  نتیجـه گرفـت کـه سـه دیـدگاه در ایـن مسـئله وجـود دارد. )ر.ک: مفتـاح الكرامـة فـی شـر

العالمـة، ج  6، ص 287(

2-1. دیدگاه اول: کراهت
بسـیاری از علمـای پیشـین بـه دلیـل وجـود دو روایـت در ایـن بـاب، فتـوای به کراهـت آوردن 
کـودکان بـه مسـجد داده اند. این بـزرگان عبارتند از: شـیخ طوسـی در النهایـة )ص 109( و المبسـوط 
)ج 1، ص 161(، ابـن ادریـس حلـی در السـرائر )ج 1، ص 279(، محقـق حلـی در المعتبـر )ج 2، ص 
452(، عالمـه حلـی در المنتهـی )ج 1، ص 388( و نهایـة اإلحـكام )ج 1، ص 356( و التذکـرة )ج 2، 
ص 428(، شـهید اول در الـدروس )ج 1، ص 156(، البیـان )ص 67(، الذکـرى )ج 3، ص 124(، 
النفلیـة )ص 143(، فیـض کاشـانی در مفاتیـح الشـرایع )ج 1، ص 104(، فاضـل اصفهانی )هندی( در 

کشـف اللثـام )ج  10، ص 4( و سـید یـزدی در العـروة الوثقـی )ج 1، ص 600(.

2-2. دیدگاه دوم: اباحه 
برخـی از علمـا نیـز بـا اینکـه در مقـام بیان مسـئله بـوده اند، امـا حکم بـه کراهت نکـرده و تنها 
ورود دیوانـگان را مکـروه برشـمرده انـد. بنابرایـن از دیـدگاه این دسـته از علما، مانعی بـرای آوردن 
کـودکان بـه مسـجد وجود نـدارد. این بـزرگان عبارتنـد از: محقـق حلـی در الشـرائع )ج 1، ص 128( 
و المختصـر النافـع )ص 49(، عالمـه حلـی در إرشـاد االذهـان )ج 1، ص 250( و محقـق سـبزواری در 

کفایـة االحـكام )ص 17(.

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

برخـی از فقهـا و محدثـان نیـز کراهـت آوردن کـودکان بـه مسـجد را تنها مخصـوص کودکان 
غیـر قابـل اعتمادی )ینبغـی أن یـراد بالّصی: مـن ال یوثق بـه( می دانند که احتمال دارد مسـجد را آلوده 
بـه نجاسـت کننـد )مل�افظتـه عـی التنـزه مـن الّنجاسـات( و یـا بازیگوشـی آنها سـبب مزاحمت برای 
عبـادت دیگـران باشـد )مل�افظتـه عـی ... أداء الّصلـوات(. امـا ما بقی کودکان کـه در این زمینه قابل 
اعتمـاد هسـتند نـه تنهـا آوردنشـان بـه مسـجد مکروه نیسـت بلکـه مسـتحب هم هسـت. چراکه 
آوردن آنهـا بـه مسـجد تمرینـی بـرای انجـام عباداتشـان بـه حسـاب مـی آیـد و وا داشـتن آنها به 
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عبـادت تمرینـی، خود از مسـتحبات اسـت. )فالظاهـر أّنـه ال یكـره متكینـه بـل ینبغـی القـول باسـت�باب 
ة یف املسـجد.( ینـه عـی فعـل الّصـا متر

ایـن بـزرگان عبارتند از: محقـق کرکی در جامـع المقاصد )ج 2، ص 149(، شـهید ثانی در مسـالک 
االفهـام )ج 1، ص 329( و الروضـة البهیـة )ج 1، ص 546(، صاحـب مـدارک در المـدارک )ج 4، ص 
401(، مقـدس اردبیلـی در مجمـع الفائـدة و البرهـان )ج 2، ص 153(، مجلسـی اول در روضة المتقین 
)ج 2، ص 106(،  عالمـه مجلسـی در بحـار االنـوار )ج 80، ص 349( و محـدث بحرانـی در الحدائـق 

ح کـرده انـد. الناضـرة )ج 7، ص 285( کـه هـر یـک بـه گونـه ای ایـن مطلـب را مطـر
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لی مستند فتوای کراهت  ب( بررسی سندی و دال
مستند این فتوا دو روایت هم مضمون است که در چندین کتاب کهن روایی شیعه آمده است. 

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

ـَة َو 
َّ
ال

َ
اَم َو الّض

َ
ْحـك

َ ْ
ْبَیـاَن َو األ َجاِنـیخَ َو الّصِ َ ـَراَء َو املْ َبْیـَع َو الّشِ

ْ
ُبـوا َمَسـاِجَدُكُم  ال ُبـو َعْبـِد اهّلل  َجّنِ

َ
 أ

َ
»َقـال

ـْوِت.« ـُدوَد َو َرْفـَع الّصَ ُ
ْ

احل
امـام صـادق فرمودنـد: »مسـجدهای خـود را از خریـد و فـروش و دیوانـگان و کـودکان و 

قضـاوت و جسـتن گمشـده و اجـراء حـدود و فریـاد کشـیدن دور بداریـد.«
ایـن روایـت در سـه کتاب تهذیـب االحـکام ج 3، ص 249،علـل الشـرائع، ص 319 و الخصال، 

ص 410، بـا سـند یکسـان آمده اسـت.

2-2. روایت دوم:
ْم( 

ُ
ْصَواِتك

َ
ْم )و َرْفَع أ

ُ
اِنیَنك َ ـْم َو َمج

ُ
ُبوا َمَسـاِجَدُكْم  ِصْبَیاَنك  اهّلِل ص َجّنِ

ُ
 َرُسـول

َ
 َقـال

َ
ِب ِإْبَراِهـَم   َقـال

َ
»َعـْن أ

ْبَواِب َمَسـاِجِدُكْم.«
َ
 أ

َ
وا َمَطاِهَرُكْم َعی

ُ
اَم( اْجَعل

َ
ْحك

َ ْ
ُدوَد َو األ ُ َة َو احلْ

َّ
ال

َ
ْم )َو الّض

ُ
و ِشـَراَءُكْم َو َبْیَعك

امـام کاظـم  از پیامبـر s نقـل مـی کنـد کـه فرمـود: »مسـجدهای خـود را از کودکانتـان و 
دیوانگانتـان و فریـاد کشـیدن و خریـد و فـروش و ُجسـتن گمشـده و اجـرای حدود و قضـاوت دور 

بداریـد. دستشـویی را نیـز )بـا فاصلـه( در درگاه مسـاجدتان قـرار دهید.«
ایـن روایـت نیـز در چهـار کتـاب تهذیـب األحـکام، ج 3، ص 254، مـن الیحضره الفقیـه، ج 1، 
ص 23، نـوادر راونـدی )بـه نقـل از بحـار االنـوار، ج 80، ص 34( و الجعفریات، ص 51 آمده اسـت. 
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بـا ایـن تفـاوت که قسـمت هـای داخـل پرانتـز در کتـاب تهذیب و قسـمت پایانـی یعنـی »اجعلوا 
 

َّ
مطاهركـم« در کتـاب مـن الیحضـره الفقیـه نیامده اسـت. البتـه در کتـاب جعفریات نیز عبـارت »ِإال

ْم« اضافه شـده اسـت. 
ُ

ْصَواِتك
َ
ِبِذْكـِر اهّلِل َتَعـاىَل« بـه فراز »َرْفَع أ

شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن روایـت در کتـاب دعائـم اإلسـالم، ج 1، ص 149 )بر فـرض اعتبار 
کتـاب و مؤلـف( نیـز آمده اسـت.

2. بررسی سندی روایت
بررسـی اسـناد ایـن دو روایـات در کتب مذکور نشـان می دهد که تمامی اسـناد، ضعیف هسـتند 

کـه بـه اختصـار دلیل ضعف سـند هر یـک از آنها بیان می شـود. 

2-1. سند روایت اول: 
گفتیـم کـه ایـن روایت در سـه کتاب حدیثی و با سـندی یکسـان آمده اسـت. سـند ایـن روایت 
در هـر سـه کتـاب مرسـل و ضعیف اسـت. چرا کـه در پایان سـند، »عن بعـض رجاله« آمده اسـت. 

ْسـَباٍط َعْن َبْعـِض ِرَجاِله«
َ
ـاِب َعـْن َعِیِّ ْبِن أ

َ
ّش خَ َسـِن ْبِن ُموَس احلْ َ ُبـوٍب َعـِن احلْ ـِد ْبـِن َعـِیِّ ْبـِن َمْ ّمَ »ُمَ

2-2. سند روایت دوم: 
سـند شـیخ طوسـی در تهذیب األحـکام )اقال( به دلیل ضعـف عبداهلل الدهقان )رجال النجاشـی، 
ْهَقاِن  ـاٍر َعْن َعْبـِد اهّلِل الّدِ

َ
ِد ْبِن َبّش ّمَ َیاٍد َعْن َجْعَفـِر ْبِن ُمَ ص  231(، ضعیـف می باشـد. »َعْنُه َعْن َسـْهِل ْبـِن ِز

» s اهّلِل 
ُ

 َرُسول
َ

 َقال
َ

ِب ِإْبَراِهَم ع َقال
َ
ِمیِد َعْن أ َ َعْن َعْبِد احلْ

شـیخ صـدوق در مـن الیحضـره الفقیـه، سـندی برای ایـن روایت نقل نکـرده و آن را مسـتقیما 
بـه پیامبر ص نسـبت داده اسـت. 

عالمـه مجلسـی در بحـار االنـوار ایـن روایـت را از نـوادر راونـدی نقل کرده و با اسـتناد به سـند 
 داخلـی کتاب، سـند را نقـل نکـرده اسـت. »النـوادر لراونـدی ِبِإْسـَناِدِه َعـْن ُمـوَس ْبـِن َجْعَفـٍر َعـْن آَباِئِه
 اهّلِل s« امـا ایـن روایـت در نـوادر راونـدی که اکنون در دسـترس اسـت یافت نشـد. 

ُ
 َرُسـول

َ
 َقـال

َ
َقـال

دیگـر بـزرگان هـم نظیـر محدث بحرانـی در الحدائـق الناضره این روایـت را به نقـل از بحار مطرح 
کـرده انـد. بنابرایـن ایـن روایت در دسـت محدثـان بعد از عالمه مجلسـی نبوده اسـت. 

امـا سـندی کـه محـدث راونـدی در ابتـدای کتـاب النـوادر، بـه امـام کاظـم  نقـل کـرده، به 
دلیـل آنکـه اکثـر رجـال آن دارای توثیـق خـاص نیسـتند، ضعیـف به حسـاب مـی آید.

همیـن سـند بـا اندکـی تفـاوت در ابتدا، در کتـاب جعفریـات هم آمده اسـت که حداقـل به دلیل 
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آنکـه موسـی بـن اسـماعیل و پـدرش اسـماعیل بـه موسـی توثیق خـاص ندارنـد، ضعیف السـند 
بـه حسـاب مـی آیـد. »أخبرنـا ممـد حدثـی مـوس حدثنـا أب عـن أبیه عـن جـده جعفـر بـن ممـد عـن أبیه 
عـن عـی  قـال قـال رسـول اهّلل s«ایـن روایـت در کتـاب دعائـم االسـالم هم بدون ذکر سـند آمده 

اسـت. بنابرایـن ایـن روایـت بـا تمامی اسـناد مذکور، ضعیف السـند اسـت.

لی روایت 3. بررسی دال
بـا اینکـه اسـناد ایـن دو روایـت ضعیف اسـت اما بنابـر قاعده تسـامح در ادله سـنن می تـوان از 
ضعـف سـندی چشـم پوشـید. چـرا که بنابـر این قاعـده که بـر گرفتـه از اخبار »مـن بلغ« اسـت می 
تـوان بـا چشـم پوشـی از ضعـف سـندی حکـم بـه اسـتحباب و یـا کراهت نمـود. محـدث بحرانی 
ذیـل ایـن روایت می گویـد: »أص�ابنـا یكتفـون یف أدلـة السـ�خ بأمثـال هـذه االخبـار بل مـا هـو أضعف.« 

)الحدائـق الناضـرة، ج  7، ص 270( حـال بایـد دیـد کـه داللت ایـن روایات چگونه اسـت.

1-  1. معنای لغوی صبیان 
»الصبیـان« جمـع واژه »الصبـی« اسـت کـه در لغت بـه معنای کودک می باشـد. اما سـؤال این 
اسـت کـه مقصـود از آن، کدام دوره از دوران کودکی اسـت؟ کودک شـیر خواره، کودک خردسـال، 

کـودک ممیز، کـودک نوباوه و یـا نوجوان؟
بررسـی لغـوی نشـان می دهـد که »الصبـی« به تمامـی دوران هـای کودکی اطالق می شـود 

و نمـی تـوان دوران خاصی را بـرای این واژه مشـخص نمود. 
گاهـی بـه نـوزاد شـیرخواره تـا هنگامـی که از شـیر گرفته نشـده اسـت، الصبی گفته می شـود: 
ْن ُیْفَطـم . )لسـان العـرب، ج  14، ص 449(. صـی ... یـدل عـی صغـر السـن. 

َ
ـد ِإىل أ

َ
ـُدْن ُیول

َ
ـِیُ : مـن ل الّصَ

)معجـم مقائیـس اللغـة(
گاه بـه کـودک خردسـال و کـم سـن و سـال گفتـه مـی شـود: یقـال: رأیتـه یف  ِصبـاه  أی یف صغـره. 

)کتـاب العیـن، ج  7، ص 168(
ـِیُ : مـن ل  گاهـی هـم بـه کودک نوبـاوه ای که نزدیک سـن بلوغ اسـت، اطـالق می گـردد: الّصَ

ـغ احللـم )مفردات الفـاظ القرآن، ص 473(
ُ
یبل

و گاهی هم به نوجوان اطالق می گردد. الصی: الغام. )لسـان العرب، ج  14، ص 449(
در قـرآن نیـز دو بـار از ایـن واژه اسـتفاده شـده کـه هر کدام اشـاره بـه دوران خاصـی از کودکی 
ـُم َمـْن  ِ

ّ
ل

َ
ـوا َكْیـَف ُنك

ُ
ْیـِه قال

َ
شـاَرْت ِإل

َ
دارد. ایـن واژه در یک جـا بـه معنـای کـودک شـیرخوار آمـده: »َفأ
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ـا« )مریـم( بـه او )حضـرت عیسـی( اشـاره کرد. گفتنـد: »چگونه بـا کودکی که در  ْهـِد َصِبّیً َ كاَن یِف املْ
گاهـواره اسـت سـخن بگوییم؟!« )سـوره مریـم، آیه 29(

ٍة َو آَتْیناُه  ِكتـاَب ِبُقـّوَ
ْ
و در جـای دیگـر بـه معنای کودک خردسـال یا نوبـاوه آمـده: »یـا َیْ�ـى  ُخـِذ ال

ـا.« ای یحیـی! کتـاب )خـدا( را بـا قـّوت بگیـر! و مـا فرمـان نبـّوت )و عقـل کافـی( در  ـَم َصِبّیً
ْ

ك ُ احلْ
کودکـی بـه او دادیـم! )سـوره مریـم، آیه 12(

بنابراین این واژه توسعه در مفهوم کودک دارد و به تمامی سنین کودکی اطالق می شود.

3-2.روایت در مقام بیان محدوده حکم و مصادیق آن نیست

ایـن روایـت در مقـام بیان حکم کلی اسـت و در آن به جزئیـات و قیودات و محـدوده آن پرداخته 
نشـده اسـت. شـاهد ایـن مدعا، دیگـر فرازهای ایـن روایت اسـت که هیچ محـدوده ای بـرای آنها 
هـم مطـرح نشـده اسـت. در حالـی که بنابـر نص معتبر مـی دانیم که برخـی از مصادیـق آن نه تنها 

مباح بلکه مسـتحب نیز هسـت. 
ـْوِت« به معنـای فریاد کشـیدن و باال بردن  بـرای نمونـه یکـی از فرازهـای این روایـت »َرْفـَع الّصَ
صـدا در مسـجد اسـت. در حالـی کـه در مـورد اذان، نـه تنهـا کراهتـی وجود نـدارد بلکه مسـتحب 
 اْجَهـْر َو 

َ
اِن َفَقـال

َ
ذ

َ ْ
َبـا َعْبـِد اهّلِل  َعـِن األ

َ
َیـُة ْبـُن َوْهـٍب أ  ُمَعاِو

َ
ل

َ
اسـت کـه با صـدای بلنـد گفتـه شـود. »َسـأ

اْرَفـْع ِبـِه َصْوَتـك«. )مـن الیحضره الفقیـه، ج 1، ص 284(
همچنیـن در مـورد تکبیر و صلوات نیز در روایت از تعبیر »ارفعوا اصواتكم« اسـتفاده شـده اسـت. 

)الکافی، ج 2، ص 494(
بنابرایـن ایـن روایـت بـه صورت مجمـل و کلی حکمی را بیان داشـته اسـت که برای به دسـت 
آوردن محـدوده و مصادیـق آن بایـد بـه دیگـر روایـات مرتبط مراجعه کـرد. به بیـان دیگر بر فرض 
پذیـرش ایـن روایـت، علـم اجمالی پیدا مـی کنیم کـه آوردن برخی از کـودکان به مسـجد کراهت 
دارد. امـا بـرای روشـن شـدن ایـن مطلب کـه این نهی بـه کدام گـروه از کـودکان تعلق مـی گیرد 
بایـد بـه دیگـر آمـوزه هـای دینـی مراجعـه کـرد و مصادیقـی از کـودکان را کـه یقیـن بـه اباحه یا 

اسـتحباب یـا وجـوب آوردن آنهـا به مسـجد داریـم، از حکم ایـن روایت خـارج نماییم.

3-3. امکان دست برداشتن از حکم کراهت در روایت
برخـی از فرازهـای ایـن روایت از اسـاس توسـط برخی از فقها مـورد پذیرش قرار نگرفته اسـت. 
چراکـه بـا اسـتفاده از روایـات معـارض و یـا گزارشـاتی از سـیره معصومان نتیجـه گرفته انـد که از 
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اسـاس چنیـن کاری کراهت نداشـته اسـت. برای نمونـه یکی از فرازهـای این روایـت »االحکام« 
بـه معنـای قضـاوت اسـت که عالمـه حلی در ایـن باره مـی گوید: 

ـاف: ال بـأس بـه و هـو اختیـار ابـن  »مسـألة: للشـیخ رمحـه اهّلل قـوالن یف احلكـم یف املسـاجد. قـال یف احلخ
قـرب األّول. لنـا: اّن أمیـر املؤمنـیخ علیه السـام حكم یف جامـع الكوفة و قىض  یـس و كرهـه یف الهنایـة و األ إدر

فیـه بـیخ النـاس و دّكـة القضـاء مشـهورة إىل اآلن.( )مختلـف الشـیعة فـی أحـكام الشـریعة، ج 3، ص 9(
»شـیخ طوسـی در مـورد قضـاوت در مسـجد دو قـول دارد. یکـی جـواز و دوم کراهـت. امـا نظر 
بهتـر و نزدیکتـر بـه واقـع، جواز اسـت. چراکـه امیرالمؤمنین  در جامـع کوفه بین مـردم قضاوت 

مـی کـرد و مـکان قضـاوت او هـم اکنون نیـز به دکة القضاء مشـهور اسـت.«
البتـه ایـن مطلـب تازه ای نیسـت. چراکـه در باب تعـارض میان اخبـار ممکن اسـت از محتوای 

روایتـی دسـت برداریـم و ملتـزم بـه روایـت دیگری و یا آموزه ای قطعی از سـوی شـارع شـویم.
بنابرایـن در مـورد کراهـت آوردن کـودکان بـه مسـجد هـم چنیـن حکمـی امکان پذیـر خواهد 
بـود. البتـه بـه شـرط آنکه اواًل تعـارض میان اخبـار اثبات شـود و ثانیـًا هیچ گونه وجـه جمعی نتوان 

بـرای حـل آن ارائه داد.

3-4. مفهوم اصلی روایت با توجه به روح کلی حاکم بر آن 
اگرچـه مالکـی بـرای نهـی در این روایت مطرح نشـده و فلسـفه حکـم، بیان نگردیده اسـت اما 
مـی تـوان بـا اسـتفاده از قرائـن موجـود در دیگـر روایـات و همچنین بررسـی فرازهای ایـن روایت 
بـه نکاتـی کلیـدی دسـت یافت. به بیـان دیگر از میـان فرازهای گوناگـون این روایت، مشـترکاتی 
پدیـدار مـی شـود که در کنار روایـات دیگری که در باب کاربری مسـجد وجـود دارد، مفهومی جامع از 
ایـن روایـت بـه ما عرضـه می کنـد. در نتیجه با به دسـت آوردن این مـالک یا مفهوم جامـع می توان 

معنـای نهـی از آوردن کودکان به مسـجد را بهتـر فهمید و مقصود روایـت را درک نمود.

وایت  بری اصلی مسجد، مالک نهی در ر 3-4-1. مزاحمت با کار
کنـکاش در ایـن روایـت نشـان می دهد کـه وجه مشـترک تمامـی فرازهای نهی شـده »ایجاد 
مزاحمـت بـرای فعالیـت اصلـی در مسـجد« اسـت و هـر یـک از ایـن مـوارد مـی تواند بـه نحوی 
کاربـری اصلـی مسـجد را تحـت الشـعاع قـرار دهـد. روشـن اسـت کـه کاربـری اصلـی مسـجد 
همچنان کـه از نـام آن پیـدا اسـت و از آیـات قـرآن و روایات بر می آیـد، »عبادت و یاد خدا« اسـت. 

قـرآن مـی فرماید:
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ـُه َو َسـعی یِف َخراهِبـا ....؛ کیسـت سـتمکارتر از آن  َكـَر ِفَیـا اْسُ
ْ

ْن ُیذ
َ
ـْن َمَنـَع َمسـاِجَد اهّلِل أ ـُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
»َو َمـْن أ

کـس کـه از بـردن نـام خـدا در مسـاجد او جلوگیـری کـرد و سـعی در ویرانی آنهـا نمود؟!« )سـوره 
بقـره، آیه 114(

بنابرایـن هـر چیـزی کـه بـا کاربری اصلی مسـجدـ  یعنـی عبادتـ  در تعارض باشـد و یـا ایجاد 
مزاحمـت بـا آن کنـد، مـورد نکوهش قـرار می گیـرد و بایـد از آن پرهیز گردد.

ـ یعنـی معارضـه بـا کاربـری اصلـی مسـجدـ  در برخـی از روایـات مرتبـط بـا کراهت  ایـن دلیل 
مسـجد بـه وضـوح مطـرح شـده اسـت. بـرای نمونه امـام صـادق  مـی فرماید: 

ْسـِجِد؛ پیامبر s از  َ ْبِل یِف املْ ْسـِجِد َو َعْن َبْرِی الّنَ َ ـْیِف یِف املْ ِ الّسَ
ّ

 اهّلل علیه و آله  َعْن َسـل
ّ

 اهّلِل صی
ُ

ی َرُسـول »َنَ
شمشـیر کشـیدن در مسـجد )برهنه کردن شمشـیر از غالف( و تراشـیدن تیر )و کمان( در مسـجد 

نهـی فرمود.« 
سپس امام صادق در ادامه حدیـ، دلیل این نهی پیامبر را اینگونه مطرح می کند:

ِلـَك؛ همانـا مسـجد بـرای غیـر چنیـن کارهایی بنا شـده اسـت.« )الکافی، ج 
َ

ـا ُبـِیَ ِلَغْیـِر ذ َ
َّ

 ِإن
َ

»َقـال
3، ص 369( 

در روایت دیگری نقل شده است که: 
ا 

َ
ـا ِلَغْیـِر َهـذ َ َتـَك َفِإّنَ

َّ
ْیـَك َضال

َ
 اهّلُل َعل

َ
 َرّد

َ
ـُه ال

َ
ـوا ل

ُ
 ُقول

َ
ْسـِجِد َفَقـال َ ـًة یِف املْ

َّ
 ُیْنِشـُد َضال

ً
ـِیُّ ص َرُجـا ـَع الّنَ »َسِ

ُبِنَیـت؛ رسـول خـدا s شـنید کـه شـخصی در مسـجد بـرای )حیـوان یا شـیء( گمشـده اش فریاد 
مـی کشـد. حضـرت فرمـود: بـه او بگویید: خداوند گم شـده ات را به تو نرسـاند. مسـجد بـرای غیر 

این کارها سـاخته شـده اسـت.« )مـن ال یحضـره الفقیـه، ج  1، ص 237( 
بنابرایـن هـر کاری کـه بـا کاربـری اصلی مسـجدـ  یعنـی عبادت پـروردگارـ  در تعارض باشـد، 

نکوهیـده خواهـد بود.
حـال بـا توجـه بـه ایـن نکتـه به سـراغ فرازهـای ایـن روایت مـی رویم تـا ببینیـم حقیقتـًا وجه 

مشـترک میـان همـه آنهـا همین نکته اسـت؟

وایت رسی فرازهای گوناگون ر 3-4-2. بر
در مـورد خریـد و فـروش، کـه مسـئله بسـیار واضـح اسـت. چرا کـه بارزتریـن مصـداق دنیا که 
می توانـد انسـان را از یـاد خـدا بـاز دارد، مسـائل مالـی اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت که قـرآن در 

هنگامـه سـتایش بنـدگان خـاص خـود مـی فرماید:
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ْكـِر اهّلِل؛ مردانـی کـه هیـچ تجـارت و معاملـه ای آنـان را از یاد  ـاَرٌة َو ال َبْیـٌع َعـْن ِذ هِیـْم ِتج
ْ
 ال ُتل

ٌ
»ِرجـال

خـدا غافـل نمی کند.« )سـوره نـور، آیه 37( 
امـا در مـورد صـدای بلنـد و پیدا کردن گمشـده کـه آن هم الزمه اش فریاد کشـیدن اسـت باید 
گفـت کـه حتی صـدای مناجات هـم اگر بلند باشـد، مزاحـم عبادت دیگـران خواهد بود. چه برسـد 
بـه صـدای بلنـدی کـه برای یافتن گمشـده و یـا هر قصد دیگـری باشـد. در روایت پیشـین هم که 

بـه صراحـت همین نکته مطرح شـده اسـت.
امـا در مـورد اجـرای احـکام )یا قضاوت( در مسـجد باید گفت کـه ازدحام جمعیت و شـلوغی غیر 
مرتبـط بـا مسـجد، کاربـری اصلی مسـجد را تحت الشـعاع قرار می دهـد و مزاحم عبـادت دیگران 
خواهـد شـد. همچنیـن برای محکـوم و خانـواده او نیز خاطره ای بـس دردناک و رنـج آور به یادگار 

خواهـد گذاشـت و برای همیشـه مسـجد را در ذهن او نامبارک قـرار خواهد داد.
ورود دیوانـه بـه مسـجد نیـز ممکـن اسـت اذهان عمـوم مـردم را به سـوی خود مشـغول کند و 

بـا حـرکات غیـر عاقالنـه خود کاربـری مسـجد را بر هـم ریزد.

3-4-3. مقید کردن کراهت با توجه به مالک به دست آمده
ورود کودک به مسـجد هم گاهی ممکن اسـت چنین وضعیتی را به همراه داشـته باشـد و مزاحمتی 
بـرای عبـادت کننـدگان ایجـاد کند. اما در هر صورت روشـن اسـت کـه همه کودکان چنیـن مزاحمتی 

را ایجـاد نمـی کننـد و ورود همه کودکان به مسـجد با کاربری مسـجد در تعارض نیسـت.
در مـورد دیگـر فرازهـای ایـن روایت هم ممکن اسـت چنین احتمالی وجود داشـته باشـد. یعنی 
در هـر مـورد از فرازهـای مذکـور اگـر مزاحمت جـدی با کاربـری اصلی مسـجد پدیدار شـود، نهی 
روایـت شـامل همـان مـورد خواهـد بـود. امـا اگـر مصادیقـی از این فرازهـا یافت شـد که نـه تنها 
منافاتـی بـا کاربـری اصلـی مسـجد نداشـت بلکـه بـر کیفیت و کمیـت آن هـم افزود، شـامل نهی 

نخواهد شـد. 
بـرای مثـال بـا اینکـه خریـد و فـروش و تجـارت، مصداقی بـارز از رویکرد مـردم به سـوی دنیا 
اسـت امـا در مـورد خریـد و فـروش کتـاب، آن هـم کتبـی که بـا رویکـرد معرفتـی و دینـی فراهم 
آمـده، بایـد بـه گونـه دیگری حکم کـرد. بنابراین اگر ارائۀ کتب سـودمند در مسـجد بتوانـد مردم را 
بـه عبـادت و یـاد خـدا بیـش از پیـش متمایل کنـد و آن ها را بـه کاربـری اصلی مسـجد نزدیک تر 

گردانـد، مـی تـوان گفـت که اگـر اولویت نداشـته باشـد، مکـروه هم نخواهـد بود.
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در مـورد آوردن کـودکان بـه مسـجد هـم باید بـه همین نکتـه دقیق توجـه ویژه داشـت. اگرچه 
برخـی از کـودکان آن هـم در سـنینی خـاص، ممکن اسـت مزاحمتی بـرای عبادت دیگـران ایجاد 
کننـد. امـا بسـیاری از کـودکان نـه تنهـا مزاحمتـی ایجـاد نمـی کننـد، بلکه بـه جهـت همراهی با 

والدیـن باعــ مـی شـوند تا آنهـا با خیـال راحت بـه عبـادت خـود بپردازند.
مادرانـی کـه بـا نوزاد خـود به مسـجد می آیند اگـر مزاحمتی بـرای دیگـران ایجـاد نکنند، خود 
باخیـال راحـت بـه عبـادت خواهنـد پرداخـت و در کنـار نگهـداری از کـودک خـود مشـغول راز و نیاز 
خواهنـد شـد. امـا اگـر ورود همـه کودکان بـه مسـجد را مکـروه بدانیم، مسـجد آمدن زن ها، بیشـتر 
بـرای پیـر زن هـا مصـداق پیـدا خواهد کـرد. چراکه هـر زنی بـرای به دنیـا آوردن هر کودکـی حداقل 
سـه سـال از آمـدن بـه مسـجد محروم خواهـد ماند و بـر فرض کـم تعداد بـودن فرزنـدان، نگهداری 
هـر کودکـی تا رسـیدن بـه مرز بلوغ نیـز محرومیت زمانی گسـترده ای را بـرای او ایجـاد خواهد کرد.

نکتـه دیگـر اینکـه در میـان کـودکان عـده ای هسـتند کـه خـود مشـغول عبـادت می شـوند و 
عبـادت تمرینـی را در مسـجد تجربـه مـی کننـد. ایـن کـودکان کـه معمـواًل ممیـز هسـتند حتـی 
می تواننـد در امـورات مسـجد یـاری رسـان بزرگترهـا باشـند و بـه طرقـی دیگـر امـورات عبـادی 

بزرگترهـا را سـهل و آسـان کننـد. 
در چنیـن مـواردی آیـا مـی تـوان گفـت کـه اذان گفتن و تکبیـر گویـی کودکانی که با عشـق و 
عالقـه خـود پـای بـه خانه خدا نهـاده انـد و گاه با تمام وجـود در صفـوف نماز جماعت می ایسـتند، 
از مصادیـق مخالفـت بـا کاربـری اصلـی مسـجد اند؟ آیا چنیـن کارهایی از سـوی چنیـن کودکانی 
مزاحمتـی بـرای عبـادت نمازگـزاران ایجاد مـی کند و یـا اینکه بر عکس گاه مسـیر عبـادی آنها را 

همـوار مـی نماید؟

وایت: 3-4-4. مخلص کالم در باب مفهوم اصلی ر
اواًل: کاربری اصلی مسجد بنابر آیات و روایات گوناگون، »عبادت و یاد خدا« است.

ثانیـًا: بـا توجـه بـه قرائـن بیرونـی و درونـی ایـن روایـت، مـی تـوان گفت کـه نهی موجـود در 
روایـت در مـورد مسـائلی اسـت که بـا کاربری اصلی مسـجد یعنی »عبـادت و یاد خـدا« در تعارض 

. شد با
ثالثـًا: در هـر فـراز از ایـن روایـت اگـر مصداقـی پیدا شـد که بـا کاربـری اصلی مسـجد منافاتی 

نداشـت، شـامل نهـی روایت نخواهـد بود.
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نتیجـه: بـر فـرض آنکه این روایـت دال بر کراهت آوردن کودکان باشـد، تنها در مـورد کودکانی 
خواهـد بـود کـه برای امور عبادی مسـجد ایجـاد مزاحمت مـی کنند. امـا اگر خود مشـغول عبادت 

شـوند و یـا بـه امور عبـادی دیگران کمک کننـد، آوردن آنها می تواند مسـتحب نیز باشـد.

3-5. اختصاص روایت به کودکان غیر ممیز و غیر قابل اعتماد
در بخـش پیشـین بـا اسـتفاده از وجـه مشـترکی کـه میـان تمامـی فرازهـای این روایـت وجود 
داشـت، چنیـن برداشـت شـد که کراهـت آوردن کودکان به مسـجد، مقیـد به همان وجه مشـترک 
مـی باشـد. بدیـن ترتیـب آوردن هـر کودکـی کـه مزاحمت جّدی بـا کاربـری اصلی مسـجد یعنی 

»عبـادت و یـاد خدا« داشـته باشـد، مکروه اسـت.
امـا در ایـن بخـش بـه سـراغ قرینـه ای خواهیـم رفت که مختـص به فـراز »الصبیان« اسـت و 

وجـه اشـتراکی بـا کلیـت فرازهای روایـت ندارد.

ینه مشترک میان »الصبیان« و »المجانین« 3-5-1. قر
توجـه در ایـن دو روایـت هـم مضمون، نشـان دهندۀ آن اسـت کـه در هر دو روایـت »الصبیان« 
و »المجانیـن« در کنـار یکدیگـر آمـده انـد کـه ایـن خـود مـی توانـد قرینه خوبـی برای به دسـت 

آوردن مصادیـق نهـی در »الصبیان« باشـد.
روشـن اسـت کـه نهـی از آوردن »مجانیـن و دیوانـگان« ریشـه در نداشـتن »قـوه عاقلـه« و 
»تمییـز خـوب و بـد از یکدیگـر« دارد. کنتـرل و مدیریـت رفتار چنین افرادی بسـیار دشـوار اسـت 
و گاهـی پیامدهـای رفـت و آمـد چنیـن اشـخاصی به مسـجد اصـاًل قابل پیـش بینی نخواهـد بود. 
بـا ایـن وجـود باید دانسـت کـه حتی همیـن افـراد هـم دارای مراتـب گوناگونی هسـتند که گاه 
نهـی پیرامـون آنهـا را نیـز بـرای مـا مسـئله سـاز مـی کنـد. در بیـن بیمـاران مبتـال به جنـون و یا 
سـندروم داون مراتـب پـر فـراز و نشـیبی وجـود دارد کـه حقیقتـًا نمی تـوان همه آنها را یک کاسـه 
کـرد و یـک حکـم کلـی پیرامـون همـه آنهـا داد. چراکـه برخـی از بیمـاران مذکـور به کلـی از قوه 
عاقلـه محـروم نبـوده و از ایـن نعمـت، به میـزان کمتری نسـبت به افراد سـالم، برخوردارنـد. در هر 
حـال روشـن اسـت که مالک تشـخیص دیوانه، نداشـتن »قـوه عاقلـه« و توانایی »تمییز« اسـت.

بـا ایـن مقدمـه به سـراغ قرینه مذکـور یعنی کنـار هم قـرار گرفتـن »المجانیـن« و »الصبیان« 
مـی رویـم. ایـن مسـئله مـی تواند قرینه ای باشـد بـر این مطلـب که مقصـود از »صبیـان« در این 
روایـت، کـودکان »غیـر ممیزی« اسـت کـه به دلیل نداشـتن »قوه عاقلـه« و »تمییز«، رفتارشـان 
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قابـل پیـش بینـی نیسـت و کنتـرل رفتـار و مدیریت آنها بسـیار دشـوار و گاه غیر ممکن اسـت. 
ایـن نکتـه همـان مطلبـی اسـت کـه برخـی از علمـای پیشـین بـا عنـوان »کـودک غیـر قابل 
اعتمـاد« بـه آن اشـاره کـرده انـد. در بخـش دیـدگاه علمای پیشـین گفته شـد کـه بزرگانـی نظیر 
محقـق کرکـی، شـهید ثانـی، مجلسـی اول، عالمـه مجلسـی و محـدث بحرانـی ایـن حدیــ را 
مختـص بـه »کـودکان غیر قابـل اعتمـاد« دانسـته و آوردن دیگر کودکان را به مسـجد مسـتحب 

بـر مـی شـمرند. محقـق کرکـی مـی گوید: 
»ینبغـی أن یـراد بالّصـی: مـن ال یوثـق بـه، أمـا مـن علـم منـه مـا یقتـىض الوثـوق بـه مل�افظتـه عـی التنـزه 
ینـه عـی  مـن الّنجاسـات، و أداء الّصلـوات، فالظاهـر أّنـه ال یكـره متكینـه، بـل ینبغـی القـول باسـت�باب متر

ة یف املسـجد.« فعـل الّصـا
»شایسـته اسـت کـه مقصـود از »الصبی« کسـی باشـد که بـه او اعتماد نمی شـود. امـا کودکی 
را کـه )از رفتـارش( اعتمـاد بـه او فهمیـده مـی شـود )از دو جهـت مـی توان شـناخت.( یـا به جهت 
مراقبـت آن کـودک نسـبت بـه »پرهیز از نجاسـات« و یا به جهت مراقبت او نسـبت بـه »برگزاری 
نمازهـا« اسـت. بنابـر ایـن ظاهـر ایـن اسـت کـه آوردن چنین کودکـی به مسـجد کراهت نـدارد. 
بلکـه قـول به مسـتحب بـودن )آوردن کـودک به جهـت( تمرین دادن او بـر انجام نماز در مسـجد، 

شایسـته خواهـد بود.«

3-5-2. مصادیق اعتماد به کودک
اعتمـاد بـه کـودک، ممکـن اسـت از راه هـای مختلفی برای مـا اثبات شـود. اما در باب مسـجد 
بایـد ایـن اعتمـاد به تناسـب احـکام مسـجد باشـد. بنابراین مـی توان گفـت کـه مهم ترین مالک 

اعتمـاد یـا عدم اعتمـاد به کودک دو مسـئله اسـت: 
اول اینکه: کودک در امور نجاست و پاکی قابل اعتماد باشد و خود و مسجد را آلوده نکند.

دوم اینکـه: کـودک واقـف بـه اهمیـت موضوع نماز بـوده و مزاحمتـی برای نمـاز و دیگر عبادات 
نداشـته باشـد. البتـه ایـن همـان نکتـه ای اسـت که در بخش پیشـین به آن اشـاره شـد کـه همان 

وجـه مشـترک میـان تمامی فرازهـای این روایت اسـت.
امـا در مـورد طهـارت مسـجد و مراقبـت از آلـوده نشـدن آن بـه نجاسـت بایـد گفت کـه این از 
موضوعـات مهـم فقهـی اسـت کـه تأکیـدات فراوانـی بـه آن شـده اسـت. تا آنجـا که همـه فقها و 
مراجـع، نجـس کردن مسـجد را حرام دانسـته و بـه وجوب برطرف نمـودن آن نجاسـت، آن هم به 

صـورت فـوری فتـوا داده اند. )توضیح المسـائل مراجـع، ج 1، ص 501، مسـئله 900(
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شـیخ طوسـی هـم، نهـی در ایـن روایـت را مرتبـط بـا موضوع نجاسـت مـی داند و منـع آوردن 
کـودکان بـه مسـجد را بـه دلیـل اهمیـت رعایـت مسـئله طهـارت در مسـجد معرفـی مـی کنـد. 

)الخـالف، ج 1، ص 487( 
بنابرایـن نهـی در ایـن روایـت برای کودکانی اسـت که قابل اعتمـاد نیسـتند و مهم ترین مالک 

اعتمـاد بـه کـودکان در مسـجد، حفظ حریم عبـادی مسـجد و رعایت طهارت محیط آنجا اسـت.
نکتـه دیگـر اینکـه در بـاب طهـارت کـودکان، وضعیـت موجـود در جامعـه کنونـی ما بـا دوران 
گذشـته بسـیار تفـاوت پیـدا کـرده اسـت و بـا وجود وسـائل و لبـاس هـای گوناگون پیـش گیرنده، 
احتمـال نجاسـت مسـجد در اکثـر کـودکان وجـود نـدارد. بنابرایـن آنچه که بیـش از هر چیـز باید 
رعایـت شـود همـان رعایـت حریم عبادی مسـجد اسـت کـه در بخش پیـش به تفصیل بیان شـد.

3-5-3. نتیجه:
1ـ بـا توجـه بـه قرائـن، مـی توان گفـت که مقصـود روایت، کـودکان غیـر ممیزی اسـت که در 

محیط مسـجد قابـل اعتماد نیسـتند.
2ـ اعتمـاد بـه کـودک به تناسـب احکام مسـجد اسـت کـه در دو موضـوع »رعایـت طهارت« و 

»حفـظ حریـم عبادی مسـجد« خـود را نشـان خواهد داد.
3ـ امـروزه بـا وجـود لباس هـای پیش گیرنده، احتمال نجاسـت مسـجد در اکثر کـودکان وجود 
نـدارد. بنابرایـن در دوران کنونـی تنهـا مسـئله »حفـظ حریـم عبـادی مسـجد« می توانـد مصداق 

کراهـت آوردن کودکان به مسـجد باشـد.
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ج( تعارض با سیرۀ معصومانb و دیگر آموزه های دینی
کنـکاش در گزارشـات تاریخـی مرتبط بـا این موضوع، گویای آن اسـت که در سـیرۀ پیامبر خداs و 
اهـل بیـتb نـه تنهـا نشـانه ای از کراهـت آوردن کـودکان به مسـجد به چشـم نمی خـورد؛ بلکه 

دقیقـا گزارشـاتی وجود دارد کـه دقیقًا مخالف آن اسـت. 

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

اواًل: پیامبـرs هیچـگاه از آوردن کـودکان بـه مسـجد حتـی شـیرخوارگان نهی نکـرده و گاه به 
خاطـر گریـه کودکـی نمـاز را سـریع تر به پایان رسـانده اسـت. ایـن روایت که با سـند صحیـح از امام 
صـادق  نقـل شـده حاکـی از تأییـد پیامبرs و بـه اصطالح تقریـر معصوم بر چنین عملی اسـت. 
ـا  ّمَ

َ
َفل  ِ ِخیَرَتـْیخ

َ ْ
ِ األ ْكَعَتـْیخ ـَف یِف الّرَ

َ
ْهـَر َفَخّف

ُ
ـاِس الّظ ِبالّنَ  sاهّلل 

ُ
 َرُسـول

َّ
 َصـی

َ
ِب َعْبـِد اهّلِل  َقـال

َ
َعـْن أ

 
َ

ِ َفَقال ِخیَرَتْیخ
َ ْ
ِ األ ْكَعَتـْیخ ْفَت یِف الّرَ

َ
ـوا َخّف

ُ
اَك َقال

َ
 َو َما ذ

َ
ِة َحَدٌث َقال

َ
ـا  َحـَدَث یِف الّصَ

ْ
ـاُس َهـل ـُه الّنَ

َ
 ل

َ
اْنَصـَرَف َقـال

. )الکافـی، ج 6، ص 48( ـِیِّ ْعـُمْ ُصـَراَخ الّصَ َمـا َسِ
َ
ـْم أ ُ لَ

ثانیـا: خـود پیامبـرs از آوردن نوادگانـش بـه مسـجد پرهیـز نمی کـرد و به گونه هـای مختلف 
امـام حسـن و امـام حسـینb را مـورد مالطفت خـود قرار مـی داد. این در حالی اسـت که سـن آن 
دو بزرگـوار در آن دوران کمتـر از 7 سـال بوده اسـت. شـواهد نشـان دهنده آن اسـت کـه این عمل 
بارهـا توسـط پیامبـرs تکـرار شـده و از سـیره مـداوم آن بزرگوار به حسـاب مـی آیـد. چنانچه این 
مطلـب در کتـب مختلـف شـیعه و سـنی و بـه گونـه هـای متفـاوت مطرح شـده کـه نشـان دهنده 
تکـرار و فراوانـی قابـل مالحظـه چنیـن عملـی در سـیره پیامبر خدا s در سـنین مختلـف کودکان 
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اسـت.گاهی پیامبـر s حسـنین را بـر دوش خـود سـوار می کـرد و با شـادمانی ویـژه آن دو را به 
مسـجد مـی بـرد. )امالـی شـیخ صـدوق، ص 437( گاهـی آنهـا را بـه مسـجد می بـرد و کنـار خود 

می نشـاند و مرتبـًا آن دو را مـی بوسـید. 
َمـاِن 

َ
ـُه ُغا

َ
 َو َحْول

ً
 اهّلِل َجاِلسـا

َ
ـُت َمْسـِجَد َرُسـوِل اهّلَلs  َفَوَجـْدُت َرُسـول

ْ
ـِنیخَ َفَدَخل »َحَجْجـُت یِف َبْعـِض الّسِ

ى.« )بحاراالنـوار، ج 43، ص 314(  ْخـَر
ُ
ا أ

َ
ًة َو َهـذ ا َمـّرَ

َ
 َهـذ

ُ
ـل َیاِفَعـاِن َو ُهـَو ُیَقّبِ

گاهـی حسـنینb در هنگامـه نمـاز، سـوار بـر دوش پیامبـرs می شـدند و وقتـی دیگـران 
می خواسـتند جلوگیـری کننـد، پیامبـرs بـه آنهـا اجـازه چنیـن کاری را نمـی داد. 

   َسـْیخ ُ َّ َجـاَء احلْ ُ
َسـُن َفَرِكـَب َظْهـَرُه َو ُهـَو َسـاِجٌد مث َ ِ َفَسـَجَد َفَجـاَء احلْ

ّ
 اهّللs ُیَصـی

َ
ْیـُت َرُسـول

َ
»َرأ

ِب 
َ
 أ

َ
 َسـَقَط َعی

ً
ما

َ
َكَر َكا

َ
َما َعـْن َظْهِرِه َو ذ ُتُ

ْ
َخذ

َ
 َظْهـِرِه َفِجْئُت َفأ

َ
 َعـی

َ
ِخیـِه َو ُهـَو َسـاِجٌد َفَثُقـا

َ
َفَرِكـَب َظْهـَرُه َمـَع أ

 ُرُءوِسـِهَما. «)کشـف الغمـه، ج 1، ص 527( 
َ

 َو َمَسـَح َعـی
َ

َیْعـی
گاهـی در نمـاز جماعـت، پیامبـرs قـدری سـجده اش را طول می داد. مـردم بعد از نمـاز علّت را 
از پیامبـرs جویـا شـدند. حضـرت فرمـود: فرزندم در حال سـجده، بر پشـتم سـوار شـد. نخواسـتم 
در سـر برداشـتن از سـجده شـتاب کنـم. آنقدر صبـر کردم تا کـودک، خودش از پشـتم پیاده شـود.
ِتـَك َسـْجَدًة 

َ
ـَك َسـَجْدَت َبـْیخَ َظْهـَرایَنْ َصا

َ
 اهّلِل ِإّن

َ
ـاُس َیـا َرُسـول  الّنَ

َ
َة َقـال

َ
ـا  اهّلِلs الّصَ

ُ
ـا َقـىَض َرُسـول ّمَ

َ
»َفل

ِرْهُت 
َ

ـِی َفك
َ
ل َ َ
ِكـّنَ اْبِی اْرت

َ
ْن َو ل

ُ
ْ َیك ِلـَك لَ

َ
 ذ

ُّ
 ُكل

َ
ْیـَك َقال

َ
ـُه ُیوَحـی ِإل

َ
ّن

َ
ْو أ

َ
ْمـٌر أ

َ
ـُه َقـْد َحـَدَث أ

َ
ّن

َ
ـا أ ـا َحـّتَ َظَنّنَ َتَ

ْ
َطل

َ
أ

ـُه َحـّتَ َیْقـىِضَ َحاَجَتـُه.« )السـنن الکبری، ج 1، ص 171(
َ
ل َعّجِ

ُ
ْن أ

َ
أ

گاهـی حسـنینb بـه مسـجد مـی آمدنـد و پیامبـرs بعـد از نمـاز، آن دو را روی پـای مبـارک 
ا  ّمَ

َ
  َفاْرَتَدَفـاُه َفل َسـْیخ ُ َسـُن َو احلْ َ ِ َفَجـاَء احلْ

ّ
s ُیَصـی ِیُّ : َكاَن الّنَ

َ
خـود قـرار می داد. »َعِن اْبـِن َمْسـُعوٍد َقـال

 َفِخِذِه 
َ

ا َعـی
َ

ِن َو َهذ مْیَ
َ ْ
 َفِخـِذِه األ

َ
ا َعی

َ
َس َهـذ

َ
ْجل

َ
ـا اْنَصـَرَف أ ّمَ

َ
ـا َعـاَد َعـاَدا َفل ّمَ

َ
 َفل

ً
 َرِفیقـا

ً
ْخـذا

َ
ـا أ ُهَ

َ
َخذ

َ
َسـُه أ

ْ
َرَفـَع َرأ

 ...« )االرشـاد، ج 2، ص 28(
َ

َّ َقال ُ
ْیَسـِر مث

َ ْ
األ

گاهـی پیامبـر s بـا شـنیدن صـدای گریـه حسـن و حسـینb از منبر فـرود می آمد و به سـوی 
آنهـا می شـتافت. 

»... 
ً
ْنَبِر َفَقاَم َفِزعا ِ

ْ
 امل

َ
ِ َو ُهَو َعی َسْیخ ُ َسِن َو احلْ َ اَء احلْ

َ
 اهّللs ُبك

ُ
َع َرُسول ُه َسِ

َ
ّن

َ
»أ

 )المناقب، ج 3، ص 385(
گاهـی پیامبـرs در حـال سـجده بـود و امـام حسـین وارد مسـجد مـی شـد و از البـه الی 
جمعیـت خـود را بـه پیامبـرs می رسـاند و بـر دوش حضـرت سـوار مـی شـد. پیامبـرs هـم در 
حالی کـه او را بـر دوش خـود نگـه مـی داشـت، دسـت مبارکـش را پشـت کمـرش می گذاشـت تا 
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کـودک نیافتـد و در همیـن حـال نمـاز را ادامـه مـی داد. 
s َفَیْرَكـَب  ـِیّ ِتَ الّنَ

ْ
ُفـوَف َحـّتَ َیـأ ـی الّصُ ـی ُء ِإىَل َرُسـوِل اهّللs َو ُهـَو َسـاِجٌد َفَیَتَخّطَ   َی�جِ َسـْیخُ ُ »َكاَن احلْ

 ُرْكَبِتـِه َحـّتَ َیْفـُرَغ ِمـْن 
َ

ى َعـی ْخـَر
ُ ْ
  َو َیـَدُه األ ِ َسـْیخ ُ  َظْهـِر احلْ

َ
s َو َقـْد َوَضـَع َیـَدُه َعـی

َّ
 الـل

ُ
َظْهـَرُه َفَیُقـوُم َرُسـول

 ِتـِه.« )کتـاب سـلیم بـن قیس الهاللـی، ج  2، ص 735( شـبیه همین مطلب در مورد امام حسـن
َ

َصا

در منابـع اهل تسـنن نقل شـده اسـت. )تاریخ مدینـه دمشـق، ج 13، ص 178(
گاهـی پیامبـرs بـر فـراز منبـر در حـال خطابـه بـود کـه امام حسـن از او بـاال می رفـت و بر 
گـردن پیامبـرs سـوار می شـد و دو پـای او بر روی سـینه پیامبـرs آویخته می شـد. پیامبرs هم 

او را بـر دوش خـود نگـه می داشـت تـا خطبـه به پایان برسـد. 
ْیِه 

َ
s َو ُیـْدىِل ِرْجل ـِیِّ  َعاِتـِق الّنَ

َ
ْیـِه َفَیْرَكـُب َعـی

َ
ُطـُب َفَیْصَعـُد ِإل ْنَبـِر َی�خْ ِ

ْ
  امل

َ
ِتیـِه َو ُهـَو َعـی

ْ
َسـُن  َیأ َ »َكاَن احلْ

ِلـَك َحـّتَ َیْفـُرَغ ِمـْن 
َ

َكذ ُه 
ُ

ُطـُب َفُیْمِسـك  اهّللs َی�خْ
ُ

َخاِلـِه َو َرُسـول
ْ
یـُق َخل ى َبِر s َحـّتَ ُیـَر ـِیِّ  َصـْدِر الّنَ

َ
َعـی

ُخْطَبِتـه.«  )کتـاب سـلیم بن قیـس الهاللـی، ج  2، ص 735(

گاهـی پیامبـرs بـر منبـر خطبه می خواند که حسـن و حسـینb وارد مسـجد می شـدند و پیامبر
s خـود از منبـر فـرود  می آمـد و آن دو را بلند می کرد و پیشـاپیش خود قـرار می داد. 

ِشـَیاِن َو  ـَراِن مَیْ مْحَ
َ
یَصـاِن أ ِ

َ
َمـا ق ْیِ

َ
َسـْیخُ َو َعل ُ َسـُن َو احلْ َ ْنَبـِر َفَجـاَء احلْ ِ

ْ
 امل

َ
ُطـُب َعـی  اهّلِلs َی�خْ

ُ
»َكاَن َرُسـول

ُهَمـا َو َوَضَعُهَمـا َبـْیخَ َیَدْیـِه.« )سـنن ترمذی، ج 5، ص 324 و 
َ
ْنَبـِر َفَ�َمل ِ

ْ
 اهّلِل s ِمـَن امل

ُ
 َرُسـول

َ
ل َیْعُثـَراِن َفَنـَز

سـنن نسـائی، ج 3، ص 193( 
»گاهـی پیامبـرs در هنـگام سـخنرانی حسـنین را با خـود بر روی منبـر می برد و آنـان را روی 

زانـوان خویش می نشـاند.« )مسـند احمـد بن حنبـل، ج 5، ص 354(
روزی پیامبـرs بـرای گروهـی نمـاز می خوانـد و حسـین کـه بسـیار کوچـک بـود نزدیـک 
پیامبـر قـرار داشـت. هـرگاه پیامبـرs بـه سـجده می رفت حسـین سـوار بـر پیامبرs می شـد 
و پاهـای خـود را تـکان مـی داد. هنگامـی کـه پیامبـرs می خواسـت بـر خیـزد او را بـه کنـار خود 
می گذاشـت و هنگامـی کـه دوبـاره بـه سـجده می رفـت همیـن کار تکـرار می شـد. شـخصی بـه 
پیامبـرs اعتـراض کـرد کـه تـو به گونـه ای بـا کـودکان برخـورد می کنی که مـا هیچـگاه چنین 
نکـرده ایـم. پیامبـرs فرمود: آگاه باشـید! اگر بـه خدا و فرسـتاده اش ایمان دارید، بایـد به کودکان 
ْبَیـاَن.«  ـُمُ الّصِ َرمِحْ

َ
ـْو ُكْنـُمْ ُتْؤِمُنـوَن ِبـاهّلِل َو َرُسـوِلِه ل

َ
َمـا ل

َ
ترحـم کنیـد و برخوردی عاطفی داشـته باشـید. »أ

)المناقب، ج 4، ص 71(
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 s در کنار او بـود. پیامبر به نماز ایسـتاد و حسـین sمـی فرمایـد: روزی پیامبـر امـام صـادق
هفـت تکبیـر گفـت تا حسـین  بـه زبان بیایـد. پیامبـرs هفتمین تکبیـر را که گفت، حسـین  آن 
ـْم ُیِ�ِر 

َ
 اهّللs َفل

ُ
َر َرُسـول ّبَ

َ
َسـْیخُ ْبـُن َعِیٍّ َفك ُ ِة َو ِإىَل َجاِنِبـِه احلْ

َ
ـا  اهّلِلs َكاَن یِف الّصَ

َ
را تکـرار کـرد. »ِإّنَ َرُسـول

ِبیـَراٍت 
ْ

 َسـْبَع َتك
َ

ْكَمـل
َ
ْ ُیِ�ـْر َحـّتَ أ ِبیـَر َو لَ

ْ
ك َسـْیخُ الّتَ ُ ـُر َو ُیَعاِلـُج احلْ ّبِ

َ
 اهّللs ُیك

ُ
 َرُسـول

ْ
ل ْ َیـَز ِبیـَر َو لَ

ْ
ك َسـْیخُ الّتَ ُ احلْ

ـاِبَعِة.« )علل الشـرایع، ج 2، ص 331( ِبیَر یِف الّسَ
ْ

ك َسـْیخُ الّتَ ُ َحاَر احلْ
َ
َفأ

2. رفت و آمد هدفمند کودکان به مسجد
دیگـر گزارشـات تاریخـی و روایـی نشـان می دهد کـه در دورانی از سـنین کودکـی، رفت و آمد 
کـودکان بـه مسـجد بسـیار هدفمنـد و بـا تدبیر ویـژه انجام پذیرفته اسـت. امام حسـن در سـن 
هفـت سـالگی در مجلـس پیامبـرs حاضـر مـی شـد و قـرآن را می شـنید و حفـظ می کـرد. آنگاه 
نـزد مـادرش مـی آمـد و آنچـه را کـه حفـظ کـرده بـود بیان مـی کرد. هـر وقـت امام علـی نزد 
حضـرت فاطمـه س مـی آمـد آیـات قـرآن را از آن بانـو می شـنید. امیـر المؤمنین می فرمـود: یا 

فاطمـه! ایـن مطلـب را از کجـا می گوئـی؟ می فرمود: پسـرت حسـن برایـم گفته.
َوْحـَی َفَیْ�َفُظُه 

ْ
ِلـَس َرُسـوِل اهّلِلs َو ُهـَو اْبُن َسـْبِع ِسـِنیخَ َفَیْسـَمُع ال ْ    َكاَن َیْ�ُضـُر َمج َسـَن ْبـَن َعـِیٍّ َ ّنَ احلْ

َ
»أ

ْت 
َ
ِلَك َفَقال

َ
ا َعـْن ذ َ لُ

َ
یِل َفَیْسـأ ْنِز  ِبالّتَ

ً
ما

ْ
  َوَجـَد ِعْنَدَها ِعل  َعِیٌّ

َ
َمـا َدَخـل

َّ
ـا َمـا َحِفَظـُه ُكل ْیَ

َ
ـِى ِإل

ْ
ـُه َفُیل ّمَ

ُ
ِت أ

ْ
َفَیـأ

َسِن.« )المناقب، ج 4، ص 7( َ ِدَك احلْ
َ
ِمْن َول

3. پاسخ به دو اشکال 
ممکـن اسـت گفتـه شـود بردن حسـنینb به مسـجد بـه دلیل مقـام عصمـت آنها بـوده و این 
مسـئله نمی توانـد دلیلـی بـر رجحـان آوردن دیگـر کودکان به مسـجد باشـد. اما پاسـخ این اسـت 
کـه ایـن عمـل را پیامبـر خـداs  که بـه تعبیر قرآن اسـوه نیکو بـرای مردم اسـت، بارهـا و بارها در 
پیـش روی مـردم انجـام داده و هیچـگاه خـود را تافتـه جـدا بافته معرفـی نکرده و همیشـه همانند 
دیگـران عمـل کـرده اسـت. بنابراین پیامبرs  بـا عمل خود حکم جـواز آوردن کودکان به مسـجد 

را صـادر کرده اسـت.
ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه برخـی از ایـن روایـات از منابـع اهـل تسـنن و برخی دیگـر که از 

منابـع شـیعی نقـل شـده، دچار ضعف سـندی اسـت. 
امـا پاسـخ ایـن اسـت کـه اواًل کثـرت این گزارشـات کـه تنها به بخشـی از آن اشـاره شـد، ما را 
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بـه ایـن اطمینـان می رسـاند کـه رفت و آمد کـودکان بـه مسـجد در دوران پیامبرs امـری عادی 
بـوده و نهیـی در کار نبـوده اسـت. ثانیـًا اکثـر ایـن روایـات در کتب معتبـر و گاه با سـند صحیح نقل 
شـده اند. هماننـد روایـت اول )کوتـاه کـردن نماز بـه دلیل گریه کـودک( که در کتاب شـریف کافی 

و بـا سـند صحیح نقل شـده اسـت.
ثالثـًا اگـر ایـن روایـات تنهـا در منابـع کم اعتبار شـیعی و با سـند ضعیف نقل شـده بـود، احتمال 
جعـل از سـوی غالیـان، متصـور بـود. امـا بسـیاری از ایـن نقل هـا در کتـب روایـی و تاریخـی اهل 

تسـنن نقـل شـده کـه هیـچ انگیزه ای بـرای جعـل در میـان آنها متصور نیسـت.

4ـ  تعارض میان سیرۀ پیامبر s با روایت نهی
بایـد توجـه داشـت کـه حوادثی کـه در قالـب گزارشـات و روایـات تاریخی نقل شـد، در سـنین 
مختلفـی رخ داده اسـت. برخـی از ایـن رخدادهـا مربـوط به زمانی اسـت کـه کودک هنـوز به زبان 
نیامـده و حـدوداً دو یـا سـه سـاله اسـت. برخـی مربوط بـه زمانـی از دوران کودکی اسـت که سـوار 
شـدن بـر دوش پـدر بـزرگ بـرای کـودک جذابیـت دارد و احتمـاال سـن کـودک، حداکثـر چهار یا 
پنـج سـاله اسـت. برخـی از حـوادث حاکی از آن اسـت که کـودک به آرامـی کنار پیامبرs نشسـته 
 sو از بازیگوشـی کودکانـه خبـر چندانـی نیسـت و یـا اینکـه کـودک با اشـتیاق به سـخنان پیامبر
گـوش داده و پـس از حفـظ، آن مطالـب را بـرای مادر بیـان می کند. ایـن موارد هم مـی تواند برای 

سـن شـش یا هفت سـالگی باشـد.

4-1. تعارض جدی میان دو دسته از روایات و ترجیح روایات سیره بر روایت کراهت
بـا ایـن مقدمـه بایـد گفـت کـه ظاهـراً میان سـیرۀ معصـوم بـا روایت کراهـت، تعارضـی جدی 
وجـود دارد. چراکـه هیـچ یـک از مـالک های پیش گفتـه در روایت نهی، در سـیرۀ معصـوم رعایت 

نشـده است. 
بـه بیـان دیگـر هـر یـک از مالک هایی کـه در بـاب روایت نهی گفته شـد، مربوط به سـن خاصی 
از کـودکان اسـت کـه ممکن اسـت در گروهی از آنها ظهور و بروز داشـته باشـد. اما در سـیرۀ معصوم، 

آوردن کودکان در تمامی سـنین وجود دارد و هیچ محدودیتی در آن مشـاهده نمی شـود.
بـرای نمونـه یکـی از مـالک هایـی کـه در بخـش پیشـین گفتـه شـد، »حفـظ حریـم طهارت 
مسـجد« بـود کـه بیشـترین احتمـال آن در مـورد نـوزادان و کـودکان کـم سـن و سـال اسـت. اما 
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همانطـور کـه گفتـه شـد، پیامبـرs نـه تنهـا از آوردن چنیـن کودکـی نهـی نکـرده بلکه بـا ترحم 
نسـبت بـه آنهـا، نمـاز را زودتـر بـه پایان رسـانده اسـت.

یکـی دیگـر از مـالک هـای پیـش گفتـه مزاحمـت بـرای عبـادت نمازگـزاران بود کـه معمواًل 
در سـن و سـال کمتـر از پنـج یـا شـش سـال صـورت مـی گیـرد. امـا پیامبـرs نـه تنهـا در برابـر 
مزاحمت هـای معمـول کودکانـه، موضـع نگرفته بلکـه ترحم و خویشـتنداری در برابر آن را سـزاوار 
دانسـته اسـت. مزاحمـت هایـی که گاه از حال عـادی هم خارج شـده و نماز جماعت و یا سـخنرانی 

را تحـت الشـعاع خـود قرار داده اسـت.
بنابرایـن بـه نظـر می رسـد که میـان روایات سـیره و روایت کراهـت، تعارضی جـدی وجود دارد 
کـه بـه راحتـی قابـل انحالل نیسـت. پـس باید یک گـروه از ایـن روایات را بـر دیگـری ترجیج داد 

و گـروه دیگـر را بـه ناچار کنـار نهاد. 
امـا در اینکـه کـدام گـروه را بـر دیگـری ترجیـح بدهیم روشـن اسـت که: انبـوه روایات سـیره، 

قـدرت آن را دارد کـه دو روایـت ضعیـف السـند نهـی را کنـار بزنـد و خـود بر مسـند بنشـیند.

4-2. وجه جمع میان روایات در صورت عدم پذیرش رجحان روایات سیره

البتـه بایـد توجه داشـت کـه دو روایت کراهت اگرچه ضعیف السـند هسـتند اما جابـر ضعف خود 
را کـه عمـل فقهـای پیشـین به آن باشـد، همراه خـود دارند. بـا این وجود اگـر اصرار بـر یافتن وجه 
جمـع هـم باشـد، بایـد گفـت که اصـل اولی در ایـن موضوع، اسـتحباب و یـا اباحـه آوردن کودکان 
بـه مسـجد اسـت. مگـر آنکه کـودک رفتـار آزار دهنـده ای داشـته باشـد و آداب مسـجد و طهارت 
آن را آنچنـان تحـت الشـعاع قـرار دهـد کـه باعـ هتک حرمت مسـجد گـردد. در چنین شـرایطی 
آوردن کـودک بـه مسـجد کراهـت خواهـد داشـت. البته رفتـار پیامبرs نشـان می دهد کـه احراز 
چنیـن مسـئله ای بسـیار دشـوار اسـت و بـه راحتـی با یـک مزاحمت سـاده نمی تـوان کودکـی را از 
آمـدن بـه مسـجد محـروم کرد. ظاهـر این گزارشـات حاکی از آن اسـت کـه نمازگزاران باید سـعه 
صـدر بیشـتری داشـته باشـند و رفتارهـای کودکانه بچه های مسـجد را مزاحمتی جدی به حسـاب 
نیاورنـد. چنانکـه پیامبـرs بـه عنوان امـام جماعت و یا سـخنران، باال رفتن کـودکان از دوش خود 
را در حیـن نمـاز و سـخنرانی، مزاحمـت به حسـاب نمـی آورده و نه تنهـا از آمدن کودک به مسـجد 

پرهیـز نمی کـرده، بلکـه بـا ادامه سـخنرانی و نماز، چنیـن رفتارهایی را عادی انگاشـته اسـت.
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5. راهکارهای پیشنهادی برای بر طرف نمودن کراهت احتمالی
در صورتـی کـه اولویـت روایـات سـیره نسـبت بـه روایـت کراهـت را نپذیریـم و به دنبـال وجه 
جمـع میـان اخبـار باشـیم بایـد آوردن گروهـی از کـودکان را بـه مسـجد مکـروه بدانیم. امـا با این 
حـال می تـوان بـا برطـرف نمـودن نگرانـی هـای موجـود در روایـت کراهت از ایـن مانع نیـز عبور 
کـرد. برخـی از آموزه هـای دینـی هـم مویـد ایـن نکته اسـت که بـه جـای پرهیـز از ورود کودکان 
بـه مسـجد بایـد بـه فکـر راه چـاره و بـر طرف نمـودن مـالک هـای مانعیت بـود. جابـر می گوید:

وُهـْم َعـِن  ُر  ُتَؤّخِ
َ

 ال
َ

ُتوَبـِة َقـال
ْ

ك َ ِة املْ
َ

ـا ـوا یِف الّصَ
ُ

ا َصّف
َ

ْبَیـاِن ِإذ ُتُه َعـِن الّصِ
ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
ِب َجْعَفـٍر  َقـال

َ
»َعـْن أ

ـْم؛ از امـام باقـر در مـورد کودکانـی که در نماز واجب شـرکت می کنند، سـؤال  ُقـوا َبْیهَنُ ِة َو َفّرِ
َ

ـا الّصَ
کـردم. حضـرت فرمودنـد: آنـان را در قسـمت عقـب صفـوف قـرار ندهیـد. بلکـه آنـان را در میـان 

بزرگسـاالن پراکنـده سـازید.« )تهذیب األحـکام، ج  2، ص 380(
بنابرایـن حتـی اگـر کراهـت مذکـور را بپذیریـم می توان بـا رفع موانـع موجود و یافتـن چاره ای 
مناسـب، مسـجد را بـرای حضـور تمامی کـودکان مهیا کرد و موضـوع کراهت را از اسـاس برطرف 
نماییـم. بـه بیـان دیگـر حتـی اگـر حکـم بـر جـای خـود باقـی باشـد می تـوان بـا برطـرف کردن 

موضـوع، از قـرار گرفتـن در حکم خارج شـد.
یکـی از مـالک هـای کراهـت »حفـظ حریـم طهـارت مسـجد« بـود. امـا همان طور کـه گفته 
شـد در دوره کنونـی زندگـی بشـری تقریبـًا چنین مسـئله ای نگران کننده نیسـت. زیـرا لباس های 
پیـش دارنـده کنونـی، نگرانـی نجاسـت مسـجد را بـرای کودکانی کـه چنیـن احتمالی بـرای آنها 

متصـور هسـت، بـر طرف مـی کند.
امـا نگرانـی دیگـر »حفـظ حریـم عبـادی مسـجد« بود. بـه جـز والدین که خـود مأمـور حفظ و 
نگهـداری کـودکان در محیـط مسـجد هسـتند مـی تـوان سـه راهـکار دیگر بـرای این مسـئله در 

نظـر گرفت.
5-1. مدیریت و آموزش کودکان در قالب فعالیت های فرهنگی 

اول اینکـه معمـواًل مسـاجد، فعالیـت هـای گوناگـون فرهنگـیـ  دینـی بـرای سـنین مختلـف 
کـودکان و نوجوانـان دارنـد که همین مسـئله مـی تواند در سـازماندهی کودکان در محیط مسـجد 
تأثیـر گـذار باشـد. ایـن فعالیت هـای جانبی اگـر به صـورت صحیح انجام شـود از کـودک پر جنب 
و جـوش، یـک مسـجدی فعال و متدین می سـازد. گذشـته از اینکـه آموزش کـودکان برای حضور 
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در محیـط مسـجد و تربیـت آنهـا بـرای پشـتیبانی فعالیت هـای عبادی مسـجد نیـز در همین قالب 
میسـر خواهـد بود.

5-2. قرار دادن مسئول نظم کودکان در مسجد
دوم اینکـه بـه صـورت مجـزا نیز می تـوان فردی خوش سـیما، خوش صحبت و خـوش برخورد 
را مسـئول نظـم کـودکان در مسـجد قـرار داد تـا در صـورت برهـم ریختـن نظم مسـجد، مدیریت 

کـودکان را بـر عهـده بگیرد.

5-3. فراهم آوردن اتاق بازی برای کودکان کوچکتر
سـوم اینکـه بـرای عـده ای از کودکان آن هم در سـنینی خـاص که در داخل مسـجد راهکاری 
بـرای نگهـداری آنهـا موجـود نیسـت، می تـوان اتاقی مخصـوص فراهم کـرد تا در آنجـا به بازی 
و شـادمانی خـود مشـغول باشـند. البتـه بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن اتـاق بایـد در نزدیـک ترین 
مـکان ممکـن بـه صحـن اصلـی مسـجد قرار داشـته باشـد تـا هـم والدین، نگـران کـودک خود 
نباشـند و هـم کـودک، حـّس حضـور در مسـجد را فراموش نکنـد. بایـد مراقب بود فراهـم آوردن 
چنیـن محیطـی کـودک را از محیـط اصلی مسـجد دور نکنـد و او را بـه بهانه بازی به طـور دائم از 
عبـادت دور نسـازد. بنابرایـن چنیـن مکانـی بایـد برای کودکان کم سـن و سـال باشـد و اگر برای 
کـودکان بـا سـنین باالتـر هـم برنامـه ای تنظیـم مـی شـود، نبایـد در هنگامـه نماز و مراسـمات 
اصلـی مسـجد انجـام گیـرد. پـس بـرای کـودکان بزرگتـر مـی تـوان محیـط را سـاعتی پیـش یا 
پـس از نمـاز جماعـت فراهـم کـرد و بـه همین بهانـه آنها را بـا محیط عبـادی و نظـم مخصوص 

آن نیز آشـنا سـاخت.

6. بررسی دیگر آموزه های دینی مرتبط با موضوع
دسـتیابی بـه دیـدگاه اصلـی شـارع در یک موضـوع و یا به دسـت آوردن مـراد جـّدی متکلم در 
یـک فـرع فقهـی، کاری دشـوار اسـت کـه باید با بررسـی همـه جانبـۀ آن موضوع، صـورت پذیرد. 
بـرای بـه دسـت آوردن تصویـری تمام نمـا از دیدگاه شـارع در یک موضـوع، نمی تـوان به صورت 
جزیـره ای عمـل کـرد و تنهـا بـه سـراغ روایـات آن بـاب رفت و دیگـر آموزه هـای دینـی مرتبط با 
موضـوع را بـه حـال خـود رهـا کـرد. بنابرایـن، به جـز بررسـی روایاتـی که به صـورت مسـتقیم با 
موضـوع بحــ در ارتباط انـد، بایـد تعالیـم و آمـوزه های دیگـر را نیز در نظـر داشـت و از روح حاکم 

بـر مبانـی دینی هـم غافـل نماند.
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6-1. مسجد تأمین کنندۀ وظایف والدین در برابر فرزندان
در مـورد موضـوع مذکـور نیـز بـا اینکـه تـا به اینجـا تقریبـًا به مطلـوب رسـیده ایم امـا توجه به 

دیگـر آمـوزه هـای دینـی بر اتقـان تحلیل مـا خواهـد افزود.
از آیـات و روایـات فراوانـی کـه پیرامـون مسـئله خانـواده و تربیـت فرزنـد در دسـت مـا اسـت، 
چنیـن بـر مـی آیـد که والدین نسـبت بـه فرزنـدان خـود وظایف متعـددی دارند کـه برخـی از آنها 

عبارتنـد از:
1ـ تربیت فرزند؛

2ـ آموزش مسائل مورد نیاز فرزندان؛ 
3ـ آموزش مسائل دینی به فرزندان؛

4ـ مراقبت فرزندان در برابر انحرافات اعتقادی؛
5ـ تمرین دادن کودکان به عبادت پیش از دوران تکلیف؛

6ـ قرآن آموزی به فرزندان از سنین کودکی؛
7ـ یافتن محیطی مناسب برای فعالیت های مختلف علمی، فرهنگی، تفریحی و ...

اینهـا تنهـا بخشـی از وظایـف والدیـن و جامعـه در قبـال کـودکان و نوجوانـان مسـلمان اسـت 
کـه بـه صراحـت در آیـات و روایـات متعـدد مطـرح گردیده اسـت. امـا جالب اسـت که بدانیـم امیر 
مؤمنـان علـی  مسـجد را داروی تربیتـی تمامـی این دغدغه هـا معرفی کرده و ایـن پایگاه دینی 

را پاسـخگوی اکثـر نیازهـای معنوی و دینی مسـلمانان دانسـته اسـت.
شـیخ صـدوق در روایتـی صحیـح السـند از امیرمؤمنـان علـی  چنیـن نقـل مـی کنـد کـه 

حضـرت بارهـا )کان یقـول( مـی فرمودنـد:
ْو آَیـًة 

َ
، أ

ً
 ُمْسـَتْظَرفا

ً
مـا

ْ
ْو ِعل

َ
 یِف اهّلِل، أ

ً
 ُمْسـَتَفادا

ً
خـا

َ
َمـاِن: أ

َ
َصـاَب ِإْحـَدى الّث

َ
َسـاِجِد أ َ ـَف ِإىَل املْ

َ
»َمـِن اْخَتل

 َخْشـَیًة، 
ً
ْنبـا

َ
ْو َیْتـُرُك ذ

َ
 ُهـًدى، أ

َ
ـُه َعـی

ُّ
ْو َیْسـَمُع َكِلَمـًة َتُدل

َ
ُه َعـْن َرًدى، أ

ُ
ْو َكِلَمـًة َتـُرّد

َ
ـًة ُمْنَتَظـَرًة، أ ْو َرمْحَ

َ
ـًة، أ َ

َ
ك ُمْ

ْو َحَیـاًء؛ هـر کسـی کـه بـه مسـجدها )پـی در پـی( رفـت و آمـد داشـته باشـد یکـی از این هشـت 
َ
أ

)موهبـت( بـه او مـی رسـد: بـرادر مؤمنـی کـه در راه خدا بـه او فایده رسـاند، یا دانشـی ارزشـمند و 
تـازه، یـا )دلیـل و( نشـانه ای محکـم و اسـتوار، یـا رحمتـی کـه از حضـرت حـق انتظار داشـته )به 
او مـی رسـد(، یـا سـخن حکمـت آمیـزی کـه او را از کارهـای پسـت و نکوهیـده باز دارد، یا سـخن 
هدایـت گـری کـه او را بـه کارهـای خیـر راهنمائی کنـد، می شـنود، یا ترک گنـاه از بیـم الهی و یا 

تـرک گنـاه بـه خاطر حیـا و شـرم.« )الخصـال، ج  2، ص 409(



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 192

بنابرایـن مسـجد بهتریـن محیطی اسـت کـه می توانـد دغدغه هـای گوناگون والدیـن در مورد 
فرزندانشـان را لبـاس عمـل بپوشـاند و تربیتی شایسـته را بر پایـه مباحـ دینی برای آنهـا فراهم کند. 

6-2. خطر محیط های رویاروی مسجد و وجوب ارتباط کودکان با مسجد
روشـن اسـت کـه والدیـن هـر چقـدر هـم کـه معتقـد باشـند، اگـر درهـای مسـجد را بـه روی 
کودکانشـان بسـته ببیننـد، باالجبـار زیور زندگی خود را بـه محیطی دیگر می فرسـتند. محیط هایی 

کـه گاه ممکـن اسـت هم عـرض مسـجد قـرار گرفتـه و مدعـی تربیـت دینی هم باشـند. 
ایـن نکتـه پراهمیـت در نگاهـی کالن و عمیق تر محیط هایـی همچون خانقـاه و عبادتکده های 
انحرافـی را بـه مـا نشـان مـی دهـد کـه در عـرض مسـجد امـا رویـاروی آن، جوانـان مؤمـن را به 

انحـراف و کـژی می کشـاند. 
مسـلمًا غفلـت مـا از کـودکان، حداقـل در دوران کنونـی پیامـدی جز خسـارت و از دسـت دادن 

دل هـای پـاک آنهـا نخواهد داشـت.

6-3. حکم ثانوی در مسئله، در صورت پایبندی به کراهت
بنابرایـن حتـی اگـر وجـوب یـا اسـتحباب آوردن کـودکان بـه مسـجد را از گزارشـات سـیره و 
روایـات مذکـور دریافـت نکنیـم، باید به تناسـب شـرایط کنونـی به آن پایبند باشـیم. بـه بیان دیگر 
بـر فـرض آنکـه حکـم اولی بـرای آوردن کـودکان به مسـجد، کراهـت باشـد، اما هجمه سـنگین 
فرهنگـی دشـمن علیـه کودکان و جوانـان مسـلمان در دوران کنونی، حکمی ثانویـه ایجاد می کند 

کـه جـز بـردن کودکان به مسـجد مـا را بـه وظیفـه دینیمـان منتهی نخواهـد کرد. 
فرامـوش نکنیـم کـه تجربه پیروزی انقالب شـکوهمند اسـالمی هم ضرورت تربیت ریشـه ای 
جامعـه را از دوران کودکـی بـه ما گوشـزد می کنـد. چراکه دریای خروشـان انقالب، بـدون جوانان 

انقالبـی کـه از رودخانـه های مواج مسـاجد سـر بـرآورده بودند، به هیـچ وجه پدیدار نمی شـد.
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نتیجه گیری
1ـ در شـش کتـاب حدیثی شـیعه دو روایت هم مضمون آمده اسـت کـه در آن از آوردن کودکان 

به مسـجد نهی شـده است.
2ـ بررسـی سـندی نشـان مـی دهـد کـه هـر دو روایت ضعیف السـند هسـتند. امـا بنا بـر قاعده 

تسـامح در ادلّـۀ سـنن مـی توان از ضعف سـندی آن چشـم پوشـید.
3ـ بـا توجـه بـه قرائـن، مـی تـوان گفت کـه مقصـود روایت، تنهـا کـودکان غیر ممیزی اسـت 

کـه در مسـجد قابـل اعتماد نیسـتند.
4ـ اعتمـاد بـه کـودک بـه تناسـب احـکام مسـجد تعریف می شـود کـه در دو موضـوع »رعایت 

طهـارت« و »حفـظ حریـم عبادی مسـجد« خـود را نشـان خواهد داد.
5ـ امـروزه بـا وجـود لباس هـای پیش گیرنده، احتمال نجاسـت مسـجد در اکثر کـودکان وجود 
نـدارد. بنابرایـن در دوران کنونـی تنهـا مسـئله »حفـظ حریـم عبـادی مسـجد« می توانـد مصداق 

کراهـت آوردن کودکان به مسـجد باشـد.
6ـ در سـیرۀ پیامبـرs و اهـل بیـتb، هیـچ گزارشـی مبنـی بـر نهی آنهـا از آوردن کـودکان به 

مسـجد وجود نـدارد.
7ـ رفتـار پیامبـرs در مواجهـه بـا کسـانی کـه کـودکان خـود را بـه مسـجد آورده انـد، حداقل 

حاکـی از نوعـی اجـازه و یـا رضایت اسـت. 
8ـ پیـش قـدم شـدن پیامبـرs در آوردن نـوادگان و کـودکان خـود بـه مسـجد و کثـرت چنین 
رفتـاری از سـوی ایشـان، اگـر نگوییم نشـانگر حسـن انجام چنین کاری اسـت و داللـت بر وجوب 

یـا اسـتحباب آن دارد، قطعـًا نشـان دهنـده مبـاح بـودن آن خواهد بود.
9ـ آوردن کودکان به مسـجد که توسـط پیامبر ص انجام شـده در سـنین مختلف کودکان بوده 
اسـت. بنابرایـن جـای وجـه جمعـی میـان این دسـته از گزارشـات بـا روایت نهـی باقـی نمی ماند. 

بنابرایـن حکـم بـه اسـتحباب یـا اباحه آوردن کـودکان به مسـجد بر کراهـت ترجیح دارد.
10ـ اگـر اصـرار بـر یافتـن وجـه جمـع میـان ایـن دو دسـته از روایـات باشـد، بایـد گفـت کـه 
اصـل اولـی، اسـتحباب و یـا اباحـه آوردن کـودکان به مسـجد اسـت و حکم بـه کراهـت مربوط به 

کودکانـی اسـت کـه حرمـت »طهـارت« و »روح عبـادی مسـجد« را حفـظ نمی کننـد.
11ـ از سـیره پیامبـر s بـر مـی آیـد کـه آن حضـرت، رفتارهـای معمـول و مزاحمـت هـای عادی 
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کـودکان را مزاحمتـی جـدی برای حریم مسـجد به حسـاب نمـی آورده و گویا با عمـل خویش دیگران 
را بـه سـعه صدر بیشـتر واداشـته اسـت. پـس با هـر مزاحمتی نمـی توان حکـم به کراهـت کرد.

12ـ حتـی در صـورت پذیـرش روایـت کراهت نیـز می تـوان راهکارهایی برای بـر طرف کردن 
ایـن مانـع ارائـه داد. آمـوزش کـودکان در قالـب فعالیـت هـای فرهنگی، قـرار دادن مسـئول نظم 
کـودکان در مسـجد و فراهـم آوردن اتـاق بـازی بـرای کودکان کوچکتـر می تواند راهـکاری برای 

»حفـظ حریـم عبـادی مسـجد« باشـد و موضوع کراهـت را از اسـاس حل کند.
13ـ بررسـی دیگـر آمـوزه هـای دینـی نشـان مـی دهد کـه والدیـن وظایـف فراوانـی در قبال 

فرزنـدان خـود دارنـد کـه مسـجد مـی توانـد بهتریـن محیـط بـرای تأمین ایـن وظایف باشـد.
14ـ هجمۀ گسـترده فرهنگی از سـوی دشـمن به سـمت کودکان مسـلمان و خطر محیط های 
هـم عـرض مسـجد ما را بـر آن می دارد تـا آوردن کودکان به مسـجد را الزم بدانیـم. بنابراین حتی 
اگـر بـه حکـم اولـی آوردن کـودکان به مسـجد مکروه باشـد، بـه حکم ثانـوی و در شـرایط کنونی 

جامعـه حکـم بـه لـزوم یا اسـتحباب و اباحـه آوردن آنها به مسـجد خواهد شـد.
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چکیده
 هـدف از نـگارش ایـن مقالـه بررسـی جاذبـۀ رفتاری اهالی مسـجد در جـذب و حفـظ نوجوانان 
اسـت. روش تحقیـق به صـورت کتابخانـه ای، همـراه بـا حضـور میدانـی در تعـدادی از مسـاجد و 

مصاحبـه بـا اعضـای هیئـت امنـا و تعـدادی از نوجوانـان، بـرای کسـب اطالعات عینی اسـت.
 مسـجد در شـرایطی می توانـد نقـش خطیـر پـرورش و انسان سـازی خـود را در تربیـت دینـی، 
اخالقـی، فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و حّتـی نظامـی ایفا نمایـد که بتوانـد به عنوان 
یـک سیسـتم فّعـال و پویـا در جامعه حضور زنده ای داشـته باشـد و ایـن زنده بودن با حضـور کودکان، 
نوجوانـان و جوانـان، اثربخشـی فکـری، شـناختی و رفتـاری خـود را در عمل نشـان دهـد. مجموعه 
عوامـل ده گانـه ای در ایـن خصـوص مؤثرند کـه از بین عوامـل یاد شـده، عوامل مؤثـر در جاذبه های 
رفتـاری اهالـی مسـجد مورد بررسـی و تبیین قـرار گرفت. ابتدا به بررسـی ابعاد و مختصـات موردنظر 
از نوجـوان پرداختـه شـد و ویژگی هایـی کـه فـرد در ایـن دوره دارد بیـان گردید، به خصوص به شـرح 
و بسـط اجمالـی نیازهـای اساسـی نوجـوان پرداختـه شـد، تـا بـا علـم بـه ایـن نیازهـا بتـوان تحلیل 
روان شـناختی دقیق تـری از عوامـل مؤثـر در جـذب نوجوانـان در مسـجد ارائـه داد. سـپس بـه تبیین 
دقیق تـر اعتمـاد، راه کارهـای ایجـاد آن، مسـئولیت و نحـوۀ مسئولیت سـپاری بـه نوجوانـان و نیز به 
صـورت میدانـی علـل عدم اعتمـاد هیئت امنای مسـاجد بـه نوجوانان بررسـی گردیـد. نتایج حاصل 
از ایـن تحقیـق ارائـه راهکارهایـی برای ایجـاد جاذبه رفتـاری در اهالی مسـجد )روحانـی، هیئت امنا 
و سـایر مسـجدی های فّعـال و مؤثـر( ارائـۀ اصول تعامـل صحیح بـا نوجوانان و مسئولیت سـپاری به 
نوجوانـان بـود. همچنیـن اهالـی مسـجد با عنایـت به نیازهـای اساسـی نوجوانان و تـالش در جهت 

ارضـای آن نیازهـا در محیـط سـالم امـکان جذب حداکثـری نوجوانـان به مسـاجد را دارند. 
کلیدواژه ها: مسجد، نوجوان، اعتماد، مسئولیت، ارتباط، تعامل.
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مقدمه 
 مسـجد یـک نظـام اجتماعـی بر مبنـای اعتقاد اسـت کـه ویژگی های خـاص خـود را دارد. این 
نظـام اجتماعـی مجموعـه ای از قواعـد و اصول را ابـداع و برای اعضای خویـش نقش های متنوعی 
تعییـن می کنـد. هر مسـجد دارای مرزهایی هسـت کـه چگونگی سـازمان بندی و روابـط بین افراد 
را در ایـن سیسـتم تعییـن می کنـد. مرزهـا عبـارت از مقرراتـی اسـت کـه معّیـن می کند چه کسـی 
و چگونـه جـزء ایـن زیـر منظومـه اسـت. عملکـرد یـا نقش مـرز، حراسـت از عمـل متمایزسـازی 

سیسـتم است. 
 ایـن سیسـتم )مسـجد( به عنـوان اصلی تریـن پایگاه اسـالمی نقـش مهمی در تربیـت، آموزش 
و ایجـاد نزدیکـی بیـن اعضـای خـود که مسـلمانان هسـتند، دارد. پایگاهـی که همـواره در روایات 
از آن بـه بزرگـی یادشـده اسـت. یکـی از رسـالت های پیامبر اکرمs پـس از دریافت وحـی الهی و 
رسـانیدن آن بـه مـردم، ایجـاد پایگاهـی به نام مسـجد بود تا مکانی بـرای عبادت و ذکـر حق تعالی 
و تشـکیل اجتماعـات اسـالمی و مردمی باشـد. بعد از آن بود که مسـلمین در صفـوف وحدت بخش 
نمـاز جماعـت کـه در مسـاجد برگـزار می شـد، روح تربیـت و نشـاط را در جامعه به وضوح مشـاهده 
کردنـد. به طوری کـه اینـک بعـد از گذشـت قرن هـای متمـادی از پیدایـش اسـالم، مسـجد نه تنها 
اعتبـار و ارزش خـود را حفـظ کـرده بلکـه همـواره در برهه هـای مختلـف زمانـی، نقـش مهمی در 
تحـّوالت اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی داشـته اسـت. در کشـور مـا مخصوصـًا در دوران انقالب و 
هشـت سـال دفـاع مقدس، مسـجد مکانی بـرای بسـیج نیروهای مردمـی، آموزش، سـازمان دهی 
و پشـتیبانی نیروهـای بسـیجی و مردمی بـوده، در این میان حضور جوانان در کنار سـایر قشـرهای 
مـردم دیـده می شـود. حضور آنـان در نمازهـای جماعت و تشـکیل حلقه های کمک هـای مردمی، 
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بسـیج نیروهـای اعزامـی بـه جنـ، ایجـاد رده های آموزشـی و اموری مشـابه، نقـش مؤثرتری در 
رونـق مسـاجد داشـت، امـا باگذشـت زمـان و سـپری شـدن آن روزهـای سـخت، نه تنهـا کارکرد 
مسـجد در کشـور تفـاوت پیداکـرده، بلکه با کمرنـ شـدن حضور جوانان در مسـاجد بـه علّت های 
مختلـف، رونـق روزهـای گذشـته را ندارد. متأسـفانه در سـال های بعـد از جنـ تحمیلـی به خاطر 
سـهل انگاری، نبـود برنامه ریـزی صحیـح و بی اعتنایی به این سـنگر اسـالمی، مسـجد در گرایش 
و جـذب جوانـان ضعیـف عمـل کرده اسـت. امروزه بـا تغییر نیازهای نسـل جوان و تحـّول روحیات 
آنهـا، نقـش بـارز مسـجد به عنـوان کانـون تربیـت دینـی جوانـان به روشـنی مشـخص می گردد. 
جوانـی کـه امـروزه در قـرن بیسـت و یکـم بـه سـر می بـرد، جوانی اسـت که بـا بحـران معنوّیت و 
هوّیـت دینـی و فرهنگـی روبـرو اسـت و بـا هجمه فرهنگـی بیگانگان دسـت  و پنجه نـرم می کند. 
بـر همـه ما الزم اسـت تا از پیشـرفت چنین ویـروس خطرناکی جلوگیـری کنیم. پس از اینجاسـت 
کـه مسـجد می تواند به روح پرسشـگر و کنجکاو نوجوان، پاسـخی درخور و متناسـب بـا نیازهایش 
بدهـد و الگـوی شایسـته ای از دیـن و فرهنـ ایرانی–اسـالمی بـه او معرفی کنـد. )دژبانی 1389(

 از طـرف دیگـر بـرای همه کسـانی کـه بـه هـر نحـو در ارتبـاط بـا کـودکان و نوجوانـان کار 
می کننـد، پاسـخ بـه ایـن سـؤال مهم اسـت کـه چه رفتـاری را باید بـا نوجـوان در پیـش بگیرند که 
ضمـن جـذب نوجوان، شـرایط ادامۀ همکاری مثبت وی را داشـته باشـند. برای دسـتیابی به اصول 
صحیـح رفتـار بـا نوجوانـان، ابتـدا نیازمند شـناخت علمـی و دقیـق آنها هسـتیم. این مرحلـه خود، 
کلیـد حـل بسـیاری از معضالت دوران نوجوانی اسـت. به عنوان  مثال بیشـتر افراد بزرگسـال، تغییر 
و تحـّوالت روحـی نوجـوان را امـری غیرعـادی و نگران کننـده توصیـف می کننـد و یـا حّتی اغلب 
والدیـن از منفی گرایـی فرزنـدان خـود رنـج می برنـد و آن را یـک حادثـه بـزرگ و صرفـًا مرتبـط با 
خـود تلقـی می کننـد، حال آنکـه بـه اقتضای سـّن بلوغ، بیشـتر ایـن امور طبیعـی و مرحلـه ای گذرا 
ـا َقلـُب احَلـَدِث َكالرِض 

َّ
و موقـت اسـت. )شـرفی 1383( امام علـی در این زمینـه می فرماینـد: » ِإن

تـُه« دل نوجـوان مانند زمین آماده اسـت که هر بذری در آن افشـانده 
َ
لـَى فیـا ِمـن یَشْ ٍء َقِبل

ُ
الَیـِة مـا ا احلخ

شـود، مـی پذیرد. )نهـج البالغـه، نامه 31(
فرهنــ عمومـی جامعـۀ مـا الهـام گرفتـه از مکتـب روح بخـش اسـالم اسـت و ایـن جامعـه 
اسـالمی الزم اسـت بتوانـد فرهنــ، ارزش هـا، باورهـا و اعتقـادات خـود را بـه نسـل نوجـوان و 
آینده سـازان کشـور منتقـل نمایـد. یکـی از مراکز بسـیار مهم کـه می تواند ایـن نقش را ایفـا نماید، 
مسـجد اسـت. بـه دلیـل آنکـه مـردم در هـر روز چند نوبـت با مسـجد سـروکار دارند. صـدای اذان 
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و وقـت نمـاز را از مسـاجد دریافـت می کننـد، بـرای نمـاز جماعـت در مسـاجد حاضر می شـوند، در 
جلسـات قـرآن و سـخنرانی علمـا در مسـاجد حضور پیـدا می کنند، در مراسـمات مناسـبتی خاصی 
کـه برگـزار می شـود و نیـز در اعیـاد، شـهادت ها و در مراسـم بزرگداشـت درگذشـتگان خـود در 
مسـاجد حضـور می یابنـد، لـذا در صـورت وجـود جّذابیـت در بخش هـای مختلـف اعـّم از ظاهری 
و معمـاری و نیـز در اهالـی مسـجد، هیئـت امنـا و روحانـی، می توان اثربخشـی بسـیار بیشـتری را 
در ذهـن و رفتـار مخاطبـان بـر جـای گذاشـت. در حـال حاضـر پـس از ورود به مسـجد، بـا نگاهی 
گـذرا بـه جمـع حاضـر می تـوان به راحتی مشـاهده کـرد که اکثـر حاضرین، افراد مسـن می باشـند 
و از نسـل جدیـد و نوجوانـان تعـداد انگشت شـماری در مسـجد حضـور دارنـد. این مشـاهده عینی، 
بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه متولّیـان مسـجد به عنوان یـک عامل بسـیار مهـمـ  البّتـه در کنار 
سـایر عوامـلـ   نتوانسـته اند در جـذب نسـل جدیـد بـرای حضـور در برنامه هـای عبـادی و مذهبی 

نقـش کاملـی را ایفـا نمایند.
 بـا حضـور مرتـب در مسـاجد می توانیـم بـه  وضوح مشـاهده کنیـم کـه فراوانی حضـور مردم و 
به ویـژه کـودکان و نوجوانان در ایام سـال در مسـجد، از یک سـیر ناودیسـی و طاقدیسـی برخوردار 
اسـت. یعنـی در ایامـی مثـل مـاه محـرم به ویـژه در دهـه اول و نیـز ماه مبـارک رمضـان به ویژه در 
شـب های پـر برکـت قدر، شـاهد حضـور حداکثری مردم )طاقدیسـی( در مسـاجد هسـتیم، ولی در 
سـایر ایـام سـال، شـاهد حضـور جمعی از مسـجدی های همیشـه در صحنـه و به یک معنـا حضور 
ناودیسـی عمـوم مردم در مسـاجد هسـتیم. این موضـوع بیانگر این واقعیت اسـت که مـردم اعتقاد 
درونـی و قلبـی خـود را بـا همـه هجمه ها، شـبهات و مشـقات همچنـان حفـظ کرده اند و ایـن باور 
درونـی را در روزهـای خاصـی در طول سـال به نمایش می گذارنـد؛ ولی متولّیان امور مسـجد برای 
جـذب ایشـان، به خصـوص کـودکان و نوجوانـان چه کارهایـی را می تواننـد انجـام دهند که شـاهد 

حضور گسـترده تر و همیشـگی آنها در مسـاجد باشـیم. 
 از طـرف دیگـر کـودکان و نوجوانـان در سـنین خـاص رشـد و بلوغ قرار داشـته و در این سـنین، 
شـاهد رفتارهـای پرخطـر، تمایـل به تجربه کـردن، آزمون  و خطا نمـودن، اسـتقالل خواهی، اثبات 
خـود و مـورد توجـه قـرار گرفتـن توسـط اطرافیـان از سـوی ایشـان هسـتیم و اگـر ایـن تمایالت 
رشـدی نوجوانـان از سـوی یـک مرکـز فّعـال اعتقـادی و فرهنگی مثل مسـجد، در مسـیر صحیح 
هدایـت نشـود، می توانیـم آثـار انحـراف این نیـروی فوق العـاده را در جهـات دیگر مشـاهده کنیم، 
ضمـن آنکـه افـراد و مراکزی هم هسـتند که به صـورت سـازمان یافته و در صورتی کـه نوجوانانمان 
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 را جـذب نکنیـم، آنهـا جذبشـان می کننـد و به سـوی هالکـت سـوق می دهنـد. امـام صـادق
ِیـُم امُلرِجَئـِة« بـه آموختـن حدیــ بـه 

َ
م ِإل

ُ
ن َتسـِبَقك

َ
 أ

َ
ـم ِباحَلدیـِث َقبـل

ُ
حداَثك

َ
وا أ می فرماینـد: »بـاِدر

نوجوانانتـان پیـش از آن کـه منحرفیـن آنـان را گمراه سـازند، اقـدام نمائیـد. )تهذیب األحـکام، ج8، 
11، ح30( امـام خمینـی در ایـن ارتبـاط فرمایـش حکیمانه و مدبّرانـه ای دارند، ایشـان می فرمایند 
»بـه نمـاز و مسـاجد اهمّیت دهید کـه پرونده های دادگسـتری مـال بی نمازهاسـت و نمازخوان های 
واقعـی در دادگسـتری پرونده ندارند، شـیطان ها از مسـاجد و نماز می ترسـند، آنها می خواهنـد، از نماز 

جلوگیـری کننـد و بعـد از خالی کردن سـنگرها حمله کننـد.« )صحیفـۀ نور،جلد18(
 ایـن ضرورت هـا موجـب پیدایـی ایـن موضـوع تحقیق شـده اسـت که سـعی می کنیـم در چند 
محـور اصلی؛ بررسـی و شـناخت دقیق تر نوجـوان، خصوصیـات و ویژگی های نوجوانـی و نیازهای 
اساسـی ایـن دوره، نقـش مسئولیت سـپاری بـه نوجوانـان، چرایـی عـدم اعتمـاد متولّیان مسـاجد 
بـه نوجوانـان، راه هـای تعامـل و ارتبـاط مثبـت و اثربخـش، صحیـح و جـّذاب، به ایـن موضوعات 
پرداختـه و در نهایـت بـه جمـع بنـدی جاذبه هـای رفتـاری اهالـی مسـجد بـرای جـذب و حفـظ 

نوجوانـان خواهیم رسـید.
 بـرای اینکـه بتوانیـم نوجوانـان را بـه مسـاجد و شـرکت در برنامه هـای متعـدد آن، ازجمله نماز 
جماعـت و سـایر برنامه هـای فرهنگـی جـذب کنیم باید بـه مجموعـه ای از عوامل مؤثـر و مهم در 

ایـن زمینـه، توجه داشـته باشـیم که شـامل مـوارد زیر می باشـد:
1.  شـناخت دقیـق  نوجـوان، ابعـاد و مختصـات، ویژگی هـا و نیازهـای اساسـی او و تـالش در 

جهـت عالمانـه برخـورد کـردن بـا ایـن سـن خـاص و روحیات حّسـاس.
2.  مسـجد، سـاختار کلّـی و معمـاری، محـل جغرافیایـی، داشـتن یـا نداشـتن برخـی امکانـات 

جنبـی مثـل کتابخانـه.
3.  هیئت  امنا، ترکیب سنی، تحصیلی، اخالقی و نحوۀ تعامل آنها با سایرین به ویژه نوجوانان.

4. روحانی، سن، سواد و تحصیالت، اخالق و نحوۀ تعامل وی با نوجوانان.
5.  مؤلفه هـای اثربخـش در جـذب نوجوانـان کـه متناسـب بـا نیازهـای سـن و سـال و اقتضای 
حـال ایشـان اسـت از جملـه؛ اعتمـاد کردن بـه آنها ، مسـئولیت سـپاری بـه نوجوانان بـرای اثبات 
وجـود و نیـز نحـوۀ تعامـل صحیـح و جّذاب که موجـب گرایش ایشـان با ایجاد یک احسـاس خوب 

و انگیـزش درونـی خواهـد بود.
6.  پایـگاه بسـیج، ترکیـب شـورا و تصمیم گیرنـدگان اصلی، فّعالیت هـا و برنامه هـای جّذاب که 
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بخشـی از روحّیـات هیجان خـواه نوجوان را در محیطی سـالم، جذب و پاسـخگو باشـد.
7.  برنامه هـای فرهنگـی کانون هـای وابسـته بـه مسـجد از لحاظ تنـّوع، تکثر و پاسـخگویی به 

نیازهـای نوجوانان.
8.  نگرش خانواده به مسجد و تشویق یا ممانعت از حضور نوجوانان در مساجد.

9.  نگرش اولیای مدرسه به مسجد محل و نحوۀ همکاری و تعامل با آنها. 
10. جـّو دوسـتان و همسـاالن نوجـوان، کـه همـراه و مشـّوق وی بـرای حضور در مسـجد بوده 

یـا مخالـف و مسـخره کننده وی هسـتند.
11. نوع تبلیغات رسانه ها به ویژه صدا و سیما.

12. ماهـواره، فضاهـای مجـازی و تلفـن همـراه کـه امروزه به سـرعت در حال گسـترش بوده و 
بیشـتر نوجوانـان کنجـکاو را نیز جذب کرده اسـت. 

بـا توجـه بـه هـدف اصلـی این مقالـه که بررسـی جاذبه هـای رفتـاری اهالی مسـجد در جذب و 
حفـظ نوجوانـان هسـت، سـعی می کنیم که بیشـتر بـه ابعاد مرتبـط با این مـورد بپردازیم و از بسـط 

سـایر مؤلفه هـا خـودداری خواهیم کرد.
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الف( نوجوان
 روان شناسـان بـرای فرآیند رشـد انسـان مراحلـی را در نظر می گیرند که از شـکل گیری انسـان 
تـا مـرگ وی را در برمی گیرد. انسـان در مراحل رشـدی خود پـس از دوران کودکـی، دورۀ نوجوانی 
کـه در واقـع دروازه ورود بـه دورۀ بزرگسـالی اسـت را تجربـه می کنـد. در خصـوص سـن دقیـق 
نوجوانـی بیـن روان شناسـان اتّفـاق  نظـر قطعی وجود نـدارد اما عمومـًا فاصلۀ بین سـال های 12 تا 

20 سـالگی را دورۀ نوجوانـی قلمـداد می کننـد. )شـرفی 1383، سـاالری فر 1391(
 نجفـی )1382( در پژوهـش خـود چنیـن بیـان می کنـد کـه: نوجوانـی دورۀ پیچیده ای از رشـد 
انسـان اسـت و درواقـع صرف نظـر از دورۀ نـوزادی، در هیـچ دوره ای از زندگـی، تغییـرات به انـدازۀ 
نوجوانـی، رخ نمی دهـد. در طـی ایـن دوره، نوجـوان بلـوغ را تجربـه می کند که بر رشـد جسـمانی، 
فیزیولوژیکـی و روان شـناختی تأثیـر می گذارد و تغییـرات فراوانی در مفهوم خود صـورت می گیرد، 
نوجـوان بحـران هوّیـت را تجربه می کند، مسـائل و مشـکالت عاطفـی افزایش یافتـه و نوجوان به 

دنبـال تعییـن نقـش، جایگاه و مسـئولیت خـود در اداره زندگی  اسـت.
 اریکسـون )1950( اولیـن کسـی بـود که هوّیـت را به عنوان دسـتاورد مهم شـخصیت نوجوانی 
و گامی مهم به سـوی تبدیل شـدن به انسـانی ثمربخش و خشـنود، تشـخیص داد. تشـکیل هوّیت 
عبـارت اسـت از مشـخص کـردن اینکـه چه کسـی هسـتید، بـرای چـه چیـزی ارزش قائلیـد، چه 
کسـانی بـرای شـما ارزش قائلند و چه مسـیری را می خواهیـد در زندگی دنبال کنیـد. )برک 2007، 

ترجمه سـید محمدی، 1391(
 مارسـیا )1993( نوجـوان را هوّیتـی در حـال رشـد تعریـف می کنـد، هوّیتی که در حـال تبیین و 
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تثبیـت سـاختار »من«، سـاختار درونی و خود سـازمان دهنـده و پویایی آرزوها، اهـداف، تجربیات، 
مهارت هـا، باورهـا و تاریخچـه فرد اسـت. )به نقل از شـهرآرا 1384( طبق نظر برزونسـکی )1990( 
هوّیـت اساسـًا یـک نظریـه راجع به خویشـتن اسـت که شـامل فرضیـات، سـاختارها و قیاس های 

منطقـی منطبـق با افراد اسـت.
 مینوچیـن )1974(، )ترجمـه ثنایـی، 1389( معتقـد اسـت هوّیـت مبتنـی بـر دو رکـن اسـت؛ 
احسـاس تعلّـق و تمایـز. گروتوانـت و کوپـر )1985( یـادآور شـده اند کـه چگونگی تعامـل والدین، 
معلمـان، همسـاالن و افـراد مهـم و مؤثّـر در زندگـی فـرد، پیامدهای رفتـاری ویژه ای را بـه همراه 
دارد. گالسـر )1975( معتقـد اسـت کـه نوجـوان از طریق تعامل و درگیـری عاطفی بـا اطرافیان به 

توسـعه هوّیـت خـود می پـردازد، زیـرا خصوصیـات مشـترکی دارند.
 حـال کـه بـه  اجمـال دانسـتیم ابعـاد و مختصـات نوجـوان چیسـت و بـا بحــ هوّیت یابـی که 
مؤلّفه هـای بسـیاری درگـذر از ایـن بحـران هوّیـت مؤثرنـد آشـنا شـدیم، می دانیم که نوجـوان به 
دنبـال کشـف و تکمیـل چـه چیزی اسـت، در نتیجـه می توانیم قضاوت بهتری از شـرایط او داشـته 
باشـیم تـا بـا علـم بـه ایـن مـوارد بتوانیـم سـالمت روان نوجـوان را در خانـواده و جامعه )مسـجد( 
تأمیـن کنیـم. سـالمت روان آینـدۀ جامعـه، در گـرو تأمیـن سـالمت روان کـودکان و نوجوانان آن 
جامعـه اسـت کـه بزرگسـاالن آینـده را تشـکیل می دهنـد. سـازمان بهداشـت جهانـی در سـال 
2001 مفهـوم سـالمت روان را شـامل آسـایش ذهنـی، احسـاس خـود توانمنـدی، خودمختـاری، 
کفایـت، درک همبسـتگی بیـن نسـلی، شـناخت و توانایـی خـود در محّقـق سـاختن ظرفیت های 
عقلـی و هیجانـی خویـش می دانـد. )اصغـر نـژاد 1377( تحقیقـات نشـان می دهد در بیـن عوامل 
مختلفـی کـه در پرورش شـخصیت سـالم در کـودکان و نوجوانان مؤثرند ؛ اعتماد، اسـتقالل دهی و 
مسئولیت سـپاری و نحـوۀ برخـورد و تعامـل با نوجوانـان از مهم ترین و بنیادی ترین عوامل در رشـد 
و سـالمت نوجوانـان بـه شـمار می آیـد و خانواده جایی اسـت که بـذر هوّیت، فرهنـ و شـخصیت 

هـر فـرد در آن پایه ریـزی شـده و در مدرسـه و مسـجد تثبیـت می شـود. )کمال نسـب 1385( 
 اگرچـه بیـن مراحـل مختلـف زندگی حـّد فاصل وجود ندارد و رشـد و نمّو انسـان به هم پیوسـته 
اسـت، ولـی تغییـرات و تحّوالت دوران نوجوانی به اندازه ای بارز و مشـخص هسـت کـه این مرحله 
از سـن را به طورکلـی از سـایر مراحـل متمایـز می سـازد. ایـن تغییرات و تحـّوالت نه تنهـا فیزیکی 
اسـت بلکـه در همـه ابعـاد زندگـی فرد بـه وجـود می آید و بـا مجموعـه ای از خصائـص قابل رؤیت 

و بررسـی هسـت. )معتمدی 1383(
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 مجموعـه خصوصیاتـی کـه روان شناسـان ازلحـاظ فیزیکـی، روانـی و اجتماعـی بـرای دورۀ 
نوجوانـی برشـمرده اند به صـورت خالصـه شـامل این موارد هسـت:1. بلـوغ؛ در ایـن دوره تغییرات 
و تحـّوالت سـریع و عمیقـی در جسـم پدیـد می آیـد که سـبب پیدایش ُخلـق  و خو و رفتـار جدیدی 
در فـرد می شـود. 2. توجـه خـاص بـه پوشـش و وضـع ظاهـری 3. سـن تکلیف و مسـائل شـرعی 
ناشـی از آن 4. دورۀ آرمان گرایـی 5. دورۀ انتقـال برزخـی 6. دورۀ هوّیت یابـی 7. تخّیـل گرایـی 8. 
دوسـتی های افراطـی 9. بی ثباتـی عاطفـی 10. خواهش های متضـاد 11. افراط در احساسـات 12. 
ماجراجویـی 13. توجـه فزاینـده بـه جنس مکمـل 14. تعارض و تنش بـا خانواده 15. انتقاد نسـبت به 
همه چیـز و همه کـس جـز خـودش 16. مشـکالت رفتـاری و درسـی 17. زمینـۀ ابتال به آسـیب های 

اجتماعـی 18. کاهـش نظـارت خانواده و آزادی عمل بیشـتر نوجوان )شـعاری نـژاد 1382(
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ب( نیازهای اساسی نوجوان
 بـرای اینکـه بتوانیـم نوجوانـان را در برنامه هـا و فّعالیت هـای مسـجد جـذب کنیم، الزم اسـت 
کـه بـه ایـن نکتـۀ بسـیار مهم روان شـناختی توجه داشـته باشـیم کـه نوجوانـان اصـواًل دارای چه 
نیازهـای اساسـی هسـتند، زیـرا با دانسـتن ایـن نیازها، به شـناخت بهتـری از نوجوان که متناسـب 
بـا ویژگی هـای شـخصیتی هسـت، خواهیـم رسـید و در فّعالیت هـای مسـجد توسـط هیئـت امناء 
و سـایر اهالـی مسـجد، بـا علـم بـه ایـن شـاخصه ها و تنظیـم نحـوۀ تعامـل صحیـح و جـّذاب بـا 
اثربخشـی افزون تـری می توانیـم بـه جـذب نوجوانـان در برنامه هـا و امـور مسـجد نائـل شـویم. 

1. اثبـات خـود و ابـراز وجـود؛ نوجـوان به شـّدت نیازمنـد آن اسـت کـه دیگـران حضـور او را قـدر 

دانسـته و ارج نهنـد و شـخصیت او را به حسـاب آورنـد. ایـن نوعـی تمریـن شـخصیت بـرای او 
محسـوب می شـود کـه می خواهـد در آینـده ای نزدیـک، به اسـتقالل دسـت یابد و اتّـکای خویش 
را از خانـواده بـردارد و متکی به خـود شـود. خانواده هایـی کـه بـه این نیـاز جامۀ عمل می پوشـانند و 
به موقـع پاسـخگوی احتیاجـات واقعـی و اساسـی شـخصیت نوجوانان می شـوند، کمتـر در تقابل با 
نوجوانـان خویـش قـرار می گیرنـد و ایـن دوران را بـا آرامش بیشـتری سـپری می کننـد. نوجوانان 
می خواهنـد خـودی نشـان دهنـد و به اصطـالح بـه اثبـات ذات بپردازند تا بـرای بزرگسـالی، دارای 
شـخصیت مسـتقلی گردنـد. خانواده هـا نیـز باشـخصیت دادن بـه آنهـا و تأییـد ایـن جنبـه مهم از 
نیازهایشـان و نیـز میـدان را بـرای تجلـی اثبـات شـخصیت ایشـان فراهم کـردن، به تعـادل الزم 

دسـت می یابنـد. )شـرفی، 1383(
 2. نیـاز بـه اسـتقالل؛ در دورۀ نوجوانـی وابسـتگی های عاطفـی کمتر شـده و به تدریـج اتکای به 



213 فـــروغمسجــــــــــــد9

خـود و ملحـق شـدن بـه گروه هـای اجتماعـی بیشـتر می شـود. در ایـن دوره نوجوان سـعی می کند، 
تصمیمـات زندگـی خـود را به صورت مسـتقل گرفتـه و آنها را به انجام برسـاند. اسـتقالل نوجوانان از 
ابعـاد مختلفی قابل  بررسـی اسـت، از جهـات عاطفی، اقتصـادی، فکری و فردی. )کشـاورزی 1386(

3. نیاز به جلب توجه و احسـاس دیده شـدن )پذیرش و مقبولیت(؛ ازجمله نیازهای اساسـی یک 
نوجـوان ایـن اسـت که مقبول خانـواده و اطرافیانش باشـد. نوجوان باید احسـاس کنـد که موقعیت 
مطلـوب و قابـل قبولـی در بیـن افـراد مهـم زندگـی و اطرافیانـش دارد. اهالـی مسـجد بـا توجه به 
مراوداتـی کـه بـا نوجوانـان برقـرار می کننـد و نیز سـوابق ذهنـی و تجربّیات شـخصی کـه حاصل 
ارتبـاط بـا نوجوانـان خودشـان بـوده اسـت بـه برنامـه عملی می رسـند که بـر اسـاس آن نوجوانان 
یک مسـجد از موقعیت و جایگاه یکسـانی در نزد ایشـان برخوردار نیسـتند، بلکه برخی در شـرایط 
بهتـری قـرار داشـته و بعضـی دیگـر در وضعیت نامطلوبـی قرار گرفته انـد و این احسـاس نامطلوب 

توسـط نوجـوان می توانـد، منجـر بـه کناره گیـری و در نهایـت جدایی نوجوان از مسـجد شـود.
 ذکـر چنـد نمونـه از گفته هـای نوجوانـان در این خصوص: »مـن خیلی در مسـجد کارکردم ولی 
هیچ کـس از مـن تشـکر نمی کـرد ولـی همین کـه بلندگـو از دسـتم بـه زمیـن افتـاد و صدمـه دید، 
مـورد تحقیـر همـه واقع شـدم و مـرا بی دسـت وپا و بی عرضـه لقب دادنـد.« »صورتـم جوش های 
زیـادی درآورده بـود و یکـی از بـزرگان مسـجد هـر وقت کـه مرا می دیـد می گفت ایـن جوش ها را 
تخلیـه کـن خیلـی صورتت بدشـکل شـده، حالم را به هـم می زنـد. « »وقتی که برای اولیـن و آخرین 
بـار از بلندگـو اذان گفتـم، خیلـی اضطراب داشـتم و صدایـم می لرزید و چند بار هم سـرفه کـردم، بعد 
از اذان چنـد نفـر از پیرمردهـای مسـجد بـه مـن حملـه کردند که ایـن چه وضعی اسـت؟ چـرا اذان را 

مسـخره کـردی؟ بلـد نیسـتی مگر مجبـوری؟ کی به تـو گفته بود کـه بـروی و اذان بگویی؟«
رگ شـدن؛ نوجوانـان از شـنیدن مکـرر »بچه« خسـته شـده اند و در سـیر مراحل  4. احسـاس بـز

تکاملـی خـود دارای عجله و شـتاب بیشـتری هسـتند تـا از این واژه جداشـده و فاصلـه بگیرند. آنها 
دوسـت دارنـد به عنـوان یک انسـان بزرگ مورد توجه و احترام باشـند و از شـنیدن مکـرر»اون بچه 

اسـت«، »تـو بچـه ای«، » کار تـو نیسـت«، »از پس ایـن کار برنمی آیـی« ملولند.
5. جلـب اعتمـاد دیگـران؛ نوجـوان دوسـت دارد کـه مورد اعتماد واقع شـود و به وی کاری سـپرده 

شـود کـه مهـم اسـت و در شـرایط عـادی ایـن کار بـه افـرادی بزرگتـر از سـن او واگـذار می شـده 
اسـت. لـذا تمـام تـالش خـود را بـرای نشـان دادن توانـش جمـع می کند تـا بتوانـد این اعتمـاد را 

ارزش گذاشـته و تقویـت نماید. 
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6. نیـاز بـه شـهرت؛ یکـی از نیازهایـی کـه به خصـوص در عصـر حاضـر بـا گسـترش تبلیغـات 
رسـانه ای در بیـن نوجوانـان گسـترش بیشـتری یافتـه اسـت نیاز به مطرح شـدن در جمع و کسـب 
شـهرت اسـت. ایـن نیاز بـرای نوجوانی کـه در حال اسـتقالل خواهی هسـت به قدری جّدی اسـت 
کـه گاهـی اوقـات بـرای حصـول به آن انـواع خطـرات مختلـف را به جـان می خرد. اهالی مسـجد 
می تواننـد متناسـب بـا ایـن نیاز نوجـوان، اقدام بـه ترتیـب دادن برنامه هایـی نمایند کـه نوجوان با 
نشـان دادن تـوان و لیاقـت خـود، ایـن نیـاز خـود را نیـز در جهت درسـت خـود ارضا نمـوده و جذب 

فّعالیت هـای معنـوی گردد.
وه ؛ در جریـان رشـد فـردی و اسـتقالل طلبی نوجـوان و بـا کمرنــ  7. نیـاز بـه تعلـق بـه گـر
شـدن وابسـتگی بـه خانـواده، نوجـوان وارد گروه هـای همسـاالن و سـایر گروه هـای اجتماعـی 
مثـل کانون هـا، انجمن هـا، هیئت هـا و بسـیج می شـود. نوجـوان بـرای احسـاس تعلـق بـه گروه، 
بیشـترین فّعالیـت را از خـود بـروز می دهـد. وارد گـروه شـدن و تعلـق بـه گـروه، به معنـی پذیرش 
و قبـول گـروه توسـط نوجـوان اسـت. هـر نوع رویـدادی کـه بر ایـن پذیرش اثـر بگـذارد، نوجوان 
را دچـار تزلـزل، احسـاس بی اعتمـادی بـه خـود و احسـاس عدم کفایـت خواهـد نمـود. اینجاسـت 
کـه گـروه می توانـد اثـر نـرم و خـاص خـود را در تغییـر نوجـوان نشـان دهـد. در مـواردی نوجوان 
سـرخورده از گـروه بـه باندهـا و گروه هـای ناسـالم اجتماعـی می پیونـدد تا بـر تنهایی و عـدم تعلّق 

اجتماعـی خویـش فائـق آید. )شـرفی 1383(
8. نیـاز بـه هوّیت یابـی و تثبیـت آن؛ بـه نظـر اریکسـون، هوّیت عبارت اسـت از افتـراق و تمییزی 

کـه فـرد بیـن خـود و دیگـران می گـذارد. از دیـد او هوّیـت یـک سـازۀ روانی–اجتماعی اسـت که 
شـامل طـرز فکـر، عقاید فـرد و نحـوۀ ارتباط او بـا دیگران می شـود. هوّیـت فردی نیـز جنبه هایی 
از هوّیـت اسـت کـه کمـک می کنـد فـرد خـودش را از دیگـران جـدا کنـد و شـامل دسـته ای از 
ارزش هـا، باورهـا و هدف هایـی اسـت کـه فـرد دارد و از دیـد دیگـران پنهان نیسـت. )برقـی مقدم 
1388( هوّیـت در کنشـی دائمـی بـا جهـان فیزیکـی و اجتماعی رشـد می کند و این فرآیند رشـدی 
در قالـب سـاخت های شـناختی ظاهـر می شـود. هوّیت اساسـًا یک نظریه راجع به خویشـتن اسـت 
کـه شـامل فرضّیـات، سـاختارها و قیاس هـای منطقی منطبـق با افراد اسـت. )فیلیپـس 2008، به 

نقل از انصـاری 1388( 
9. نیـاز بـه تجربـۀ مسـئول بـودن؛ یکـی از نیازهـای بسـیار مهـم در نوجوانـان ایـن اسـت که یک 
مسـئولیت کاری بـه وی سـپرده شـود و آن کار با اجـازه، هماهنگی، کمک و همـکاری وی به انجام 
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برسـد. ایـن نیـاز نوجـوان، همزمـان چنـد نیاز دیگـر را نیز ارضـاء می کند مثـل نیاز به جلـب اعتماد 
دیگـران، نیـاز بـه احسـاس بـزرگ شـدن، نیـاز به کسـب احتـرام، نیاز بـه تجربه انـدوزی، نیـاز به 

مـورد توجـه واقع شـدن و نیـاز به اثبات خـود. )کشـاورزی 1386( 
10. نیـاز بـه اشـتغال فکـری و جسـمی؛ نوجـوان سرشـار از انـرژی اسـت و الزم اسـت کـه ایـن 
انـرژی در موقعیت هـای مناسـب به کارگرفتـه شـود. اگر ایـن اتفاق نیفتـد با توجه بـه گرایش های 
جسـمانی کـه در فـرد ایجاد می شـود، ایـن انرژی به مسـیر های نادرسـتی منحرف خواهد شـد، لذا 
الزم اسـت کـه بـا برنامه ریـزی دقیق بتـوان اوقات فراغـت نوجـوان را از طریق برنامه هـای متنوع 
و مفـرح فکـری و جسـمی در جهـات مقبـول، هدایـت نمـوده و به صـورت بهینـه از آنهـا اسـتفاده 

مطلـوب را به عمـل آورد.
11. گرایـش بـه کمـال؛ مـرز تفکیـک انسـان از سـایر موجـودات، عشـق بـه برترین هاسـت که به 

معنـای انسـانّیت تجلّـی می بخشـد. از ایـن منظـر، کمال گرایـی، به منزلـۀ نیـاز روحـی بشـر تلقی 
می شـود. کمال گرایـی بـه نوجوانـان بیش از بزرگسـاالن، پویایی می بخشـد و آرمان نوینـی فرا راه 
زندگیشـان می آفرینـد. مذهـب از سرچشـمه های اصیـل و منابـع قابـل اتکایی اسـت کـه می تواند 
کمال گرایـی نوجـوان را ارضـاء کنـد و برای پرسـش های فطـری نوجوان در خصـوص ارزش های 
اخالقـی و معنـوی، متصـّدی تدویـن سـاختار ارزش ها شـود. سـلوک اخالقی انسـان را بر شـالودۀ 
مذهـب بهتـر می تـوان بنا کـرد. اسـتخراج نمونه های بدیـع و جـّذاب از فرهنـ اسـالمی در زمینۀ 
کمال جویـی و اسـتعال و تدویـن آنهـا در قالبـی روان و شـیوا، به نحـو مطلوب و مؤثـری اقناع کننده 
ذهـن نوجوانـان اسـت. عرفـان اسـالمی، مظاهـر کم نظیـر و تکان دهنـده ای از کمـال جویـان را 
در بـردارد. نوجـوان بـا درک دقیـق و تفسـیر صحیـح کمال گرایـی، بـه نقطـه ای می رسـد کـه بـه 
بی حاصلـی و پوچـی بسـیاری از آرزوهـای بشـری واقـف می شـود، آنگاه با چشـم اندازی گسـترده 
از قلّـه آگاهـی بـه بسـتر حرکت هـای بشـری می نگـرد و در تکاپـوی روزمـرۀ زندگی، از اسـتعالی 

روحـی غافـل نمی ماند. )شـرفی 1383(
12. نیـاز بـه معنوّیـت؛ انسـان از ابتـدای تولّـد و در دوران طفولیـت سرشـار از فطـرت پاک و زالل 
اسـت و جوشـش های درونـی انسـان را کـه همـان بُعد اخالقی و مذهبی اسـت را سـبب می شـود. 
نوجـوان بـا دل و روح زالل و آرمان طلبـی کـه دارد بـه دنبـال عدالت طلبـی و حقیقت جویـی و 
خداخواهـی اسـت. اعتقـاد بـه خداونـد، داشـتن ایمـان و الگوهـای صحیـح رفتـاری و اعتقـادی، 
نه تنهـا روش زندگـی مناسـب را بـه کـودکان و نوجوانـان می شناسـانند، بلکـه ارزش هایـی را کـه 
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الزمـۀ یـک زندگـی سـالم اسـت بـه آنـان معرفـی می کننـد. بی اعتقـادی بـه ارزش هـای صحیح 
زندگـی باعــ می شـود نوجوانان معیارهای بی ارزشـی را انتخـاب کنند و درنهایت به سـرخوردگی 

و پوچـی در زندگـی روآورند. )حجـازی 1391(
13. نیـاز بـه تجربه انـدوزی؛ نوجـوان نیـاز دارد کـه در موقعیت هایـی قرار بگیرد کـه بتواند زندگی 
اجتماعـی را یـاد بگیـرد، بـا دیگـران ارتباط برقـرار کرده و در جهت رسـیدن به یک هدف مشـترک 
بـا کار جمعـی و گروهـی تـالش کنـد و سـهم خـود را در ایـن تـالش جمعـی ادا نمایـد. در این راه 
ممکن اسـت با توجه به سـن و سـال و شـرایط نوجوان اشـتباهات سـهوی هم رخ دهد ولی اهالی 
مسـجد بایـد بـا دیـد اغمـاض، اجازۀ این آزمـون  و خطا را برای رشـد هر چه بیشـتر نوجـوان بدهند. 
اگـر نوجـوان االن یـک اشـتباهی مرتکـب شـود و در محیطـی دوسـتانه تـوأم با رأفـت و عطوفت 
معنوی آن اشـتباه را تصحیح کند، در آینده از بسـیاری از آسـیب ها پیشـگیری خواهد شـد و جامعه 

هزینـۀ اشـتباهات بزرگتـر نوجوان امروز و جـوان فـردا را نخواهد داد.
14. نیـاز بـه تخلیـۀ هیجانـات؛ دورۀ نوجوانـی اوج دورۀ انـرژی، تحـّرک و نشـاط و نیـز اوج دورۀ 
هیجـان خواهـی و بی باکـی فـرد اسـت. بـا علـم بـه ایـن موضـوع می تـوان برنامه های آموزشـی 
متناسـب را از طریـق پایگاه های بسـیج مسـتقر در مسـاجد بـرای نوجوانان طراحی کـرده و در یک 

محیـط معنـوی، کنتـرل شـده و مـورد تأیید ایـن نیـاز نوجوانـان را جامه عمل پوشـاند. 
15. نیـاز بـه کسـب احتـرام؛ همـۀ انسـان ها و از جملـه نوجوانـان دوسـت دارنـد مـورد تکریـم و 
احتـرام دیگـران باشـند و دیگـران در برخـورد با آنهـا این احتـرام و ادب را در کردار، گفتـار و حاالت 

چهـره و ظواهـر رفتـاری خود نشـان دهند.
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ج( مسئولیت 
 واژه مسـئولیت از لحـاظ لغـوی بـه معنـی توانایـی پاسـخ دادن، و در عـرف عمومـی بـه مفهوم 
تصمیم گیری هـای مناسـب و مؤثـر اسـت. منظور از تصمیم گیری مناسـب، آن اسـت کـه کودک و 
نوجـوان در چارچـوب هنجارهـای اجتماعـی و انتظاراتی کـه معمواًل از او می رود، دسـت به انتخابی 
بزنـد کـه سـبب ایجـاد روابط انسـانی مثبـت، افزایش ایمنـی، موّفقیت و آسـایش خاطر وی شـود. 

مسـئولیت ارثـی نیسـت و بایـد از طریق تجربه آموخته شـود. )اسـالمیه 1391(
 یکـی از راه هـای تربیـت اجتماعـی نوجوانان، نقش دادن بـه آنان در تصمیم سـازی ها و پذیرش 
مسـئولیت ها و ایفای آنهاسـت. پیامبر اسـالمs فرمودند: »الولد سـید سـبع سـنیخ و عبد سـبع سـنیخ 
« یعنـی فرزنـد تـا هفـت سـالگی سـروری اسـت کـه باید مـورد احتـرام و اطاعت  یـر سـبع سـنیخ و وز
قـرار گیـرد و خواسـته های صحیـح او بـه نحـو شایسـته بـرآورده شـود و در هفـت سـال دوم بایـد 
تحـت تعلیـم و تأدیـب قـرار گیـرد و در جهت رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای فطری او بـه آموزش 
و پـرورش او هّمـت گمارنـد و در هفـت سـال سـوم وزیـر اسـت، پشـتوانه و پشـتیبان اسـت یعنـی 
کسـی اسـت کـه مـی توانـد مسـئولیتی را بپذیرد و بـه عنوان مشـاور مورد مشـورت قرار گیـرد و از 
فکـر و اندیشـه او بهـره بـرده شـود.الزمۀ چنیـن نامگذاری در هفت سـال سـوم، تربیـت و آمادگی 
فرزنـد بـرای پذیـرش مسـئولیت در دورۀ قبل از آن اسـت. بنابراین الزم اسـت کـودک این آمادگی 
را در محیـط خانـه و اّیـام تحصیـل در مدرسـه کسـب نمایـد. مشـورت کـردن بـا نوجوانـان نوعی 
جلـب مشـارکت آنـان بـوده و موجـب رشـد و تعالـی شـخصیت آنـان مـی گـردد، چـه بـا ایـن کار 
احسـاس مفیـد بـودن و مسـتقل بـودن کـرده و راه مبـارزه با مشـکالت و یافتـن راه حل بـرای آنها 
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در آنـان شـکوفا می شـود و اعتمـاد بـه نفـس در ایشـان تقویـت می گردد. عـالوه بـر نظرخواهی از 
فرزنـدان نوجـوان بایـد انجـام برخـی از امـور را نیـز به آنـان واگذار کـرد تا خـود را بنمایانند. نشـان 
دادن خـود بـه خصـوص در دورۀ نوجوانـی، امـری طبیعـی اسـت که اگر ایـن نیاز به طـور منطقی و 
صحیـح ارضـاء نشـود، بـه شـکل های غیر منطقـی و نامعقول اشـباع خواهد شـد. با سـپردن برخی 
مسـئولیت های مربـوط بـه خانـواده، مدرسـه، مسـجد و یـا امور شـخصی خـود فرزندان بـه آنها به 
تناسـب سّنشـان، می تـوان روحیـۀ کار و فّعالیـت، مؤثـر بـودن، نظـم و انضبـاط را در آنهـا به وجود 
آورده و حـّس مسـئولیت پذیری و مهارت هـای تصمیم گیـری را در آنهـا تقویـت نمـود. )شـرفی 

1383، کشـاورزی1386، اسـالمیه 1391(
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د( عوامل مؤثر در پرورش احساس مسئولیت در نوجوانان
 بـرای اینکـه بتوانیـم احسـاس مسـئولیت را در نوجوانان پـرورش دهیم الزم اسـت به مجموعه 

نکاتی توجه داشـته باشـیم.
1.  باور کردن توانایی های یک نوجوان و اعتماد کردن به او.

2.  نوجـوان در دوران کودکـی یـاد می گیـرد بـه شـما اعتماد کند. حـاال قضیه بر عکس اسـت او 
می خواهـد بفهمـد کـه شـما تا چه حد بـه او اعتماد داریـد. )جودی فـورد، ترجمه شـهرآرای،1384(

3.  توجـه کـردن بـه یکی از نیازهای اساسـی نوجـوان که نیاز بـه اثبات وجود می باشـد، نوجوان 
بـرای ثابـت کـردن خـودش نیـاز دارد کـه کاری به او سـپرده شـود تا او بـا عالقه و تـوان و تالش، 

آن کار را بـه نحـو احسـن بـه انجام رسـانده و بـرای خودش اعتبار کسـب کند.
4.  مسـئولیت و کار سـپرده شـده، بـه صـورت عینـی و دقیـق مشـخص شـده باشـد، تـا امکان 
ذهنـی شـدن و اقدامـات مغایـر حـذف شـود. به طـور مثال مسـئولیت برگزاری جلسـات قـرآن که 
شـامل ؛ هماهنگـی بـا اسـتاد بـرای زمان و مـکان حضور، نصـب اّطالعیـه و ثبت نـام عالقمندان، 
آمـاده کـردن کالس و... می باشـد بـه وی سـپرده شـود و مطابـق بـا همان مـوارد اعالم شـده هم، 

گـزارش انجـام کار اخذ شـود.
5.  الگوگیـری نوجـوان در انجـام مسـئولیت از بزرگترهـا بـه ویـژه امـام جماعت مسـجد، بدین 
منظـور الزم اسـت کـه بـزرگان و به ویـژه امـام جماعـت در انجام مسـئولیت های خـود دّقت کافی 

داشـته باشـند تـا به عنـوان الگو اثـر مثبتـی را بر نوجوانان داشـته باشـند.
6.  برای انجام درست مسئولیت های نوجوان، پیامدها و مشّوق های مناسب تعیین و اعالم شود.
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7.  انجام امور مربوط به مسجد و تقسیم کار عامل مؤثر در تقویت احساس مسئولیت نوجوانان است.
8.  مشـّوق های کالمـی متناسـب بـه همـراه احتـرام بـه نوجـوان و همـکاری در جهـت هر چه 

بهتـر انجـام شـدن کار بـه عهده گرفته شـده 
9.  توضیـح خواسـتن در فرآینـد انجـام مسـئولیت و بررسـی چالش های آن برای کمـک به رفع 

موانـع )براندن، ترجمـه قراچه داغی، 1387(
10.  پرسـش گری نوجـوان؛ بـا شـروع بـه انجـام مسـئولیت واگـذار شـده، نوجـوان بـا مسـائل 
متعـّددی روبـرو می شـود کـه بـرای حـل آنهـا از راه هـای مختلـف اقـدام می نماید و پرسـش های 
زیـادی برایـش مطـرح می شـود، پاسـخگویی تـوام بـا صبـر و حوصلـه به ایـن پرسـش ها موجب 

تقویـت حـس مسـئولیت پذیـری نوجـوان خواهد شـد. )فیشـر، ترجمـه کیـان زاده، 1386(
11. گاهـی اوقـات نوجـوان یـک کار را بـا روش خودش )روشـی متفـاوت از آنچه که تـا به حال 
معمـول بـوده( بـه انجـام می رسـاند و بـه همـان نتایج یـا بهتـر از آن نتایـج و یا بـا کیفیتـی بهتر از 
قبـل انجـام می شـود کـه در ایـن صورت ضمـن دادن اجـازه ایـن کار، بایـد مشـّوق های کالمی و 

حمایت هـای عملـی نیـز صـورت پذیرد.
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هـ( الگوهای عملی نوجوانان مسئولیت پذیر
 الگوهـا و نمونه هـای اخالقـی، همیشـه نیـروی محرکـۀ جامعـه بوده انـد و کاروان بشـریت را 
بـه اهـداف متعالـی و واال سـوق داده  انـد. بـه ویـژه نوجوانـان کـه همیشـه مجـذوب قهرمانـان و 
سرمشـق های عالـی انسـانّیت بـوده انـد، در برابـر ایـن جلوه های ارزشـمند، بـی اختیار می شـوند و 

سـر تعظیـم فـرود می آورنـد. )شـرفی 1383( 

1. پیامبر اعظمs اسوۀ الهی
 قـرآن کریـم بـا عنایـت به نیاز انسـان بـرای داشـتن الگو در سـورۀ مبارکـۀ احزاب، آیه شـریفه 
21 چنیـن می فرمایـد: »و در شـخصیت رسـول خـدا s برای شـما الگویـی الهی وجـود دارد.« اگر 
شـخصیت ارزشـمند حضـرت رسـولs بـه ویـژه در دوران نوجوانی ایشـان بـه نوجوانـان معرفی 
شـود و فضائـل اخالقـی ایشـان کـه در عصـر جاهلیـت بـه عنـوان »محمد امین« شـناخته شـده 
بودنـد تشـریح شـود، هالـه ای از پاکـی، قداسـت و حرکـت، نوجـوان را بـه وجـد می آورد و شـیفتۀ 
حضرتـش می شـود. بیـان ویژگی هایی همچـون امانت، پاکـی و صداقت، معصومیـت و معنویت از 
بـدو تولـد و کودکـی، محـرک نوجوان برای تحصیـل ارزش های الهـی و معنوی می شـود و نیروی 

خفتـۀ او را بـرای حرکـت و تـالش بـه جریـان می اندازد.

2. امام علی  اولین موّحد
اولیـن شـخصیتی کـه بـه پیامبـر خدا ملحق شـد، نوجـوان 10 سـاله ای به نـام علی بـود، در 
عصـری کـه همـه بـزرگان و اشـراف قوم، پیامبـر را تکذیـب می کردند، امـام علی با تمـام وجود 
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از پیامبـرs و حقانیـت اسـالم دفـاع می کـرد و در حسـاس ترین و خطرناک تریـن برهه هـا یـار و 
همـراه رسـول اهللs بـود، تشـریح جوانمردی هـا و مبـارزات قهرمانانه ایشـان، بـرای نوجوانی که 
شـیفتۀ روحیـه حماسـی و شـجاعت اسـت، همـراه با اخـالق، تقـوا و کرامـت آن امام همـام، برای 

نوجـوان در برگیرنـدۀ آثـار تربیتی بزرگی اسـت. 

3. حضرت داوود   قهرمان 13 ساله
 حکایـت مؤثـر دیگـری کـه نوجوانـان را جـذب الگوهای راسـتین و واقعـی می نماید، داسـتان 
حضـرت داوود اسـت کـه در پیـکاری سـهمگین، کـه هیچکـس یـارای مبـارزه بـا جالـوت را 
نداشـت بـه نیـروی ایمـان و شـهامت ذاتـی و تـوّکل بر خـدا، پـای در راه مبارزه بـا او نهـاد و او را از 
بیـن بـرد. خداونـد نیـز بـه پـاداش ایـن امـر بـزرگ، او را در مقـام فرمانروایـی و فرزانگی قـرار داد. 

)شـرفی 1383(

4. اسامه فرماندۀ نوجوان
 نوجـوان 18 سـاله ای کـه در جنــ بـا کشـور روم توسـط شـخص رسـول اکـرمs بـه مقـام 

فرماندهـی سـپاه مسـلمین منصـوب شـد.

b5. نوجوانان درخشان کربال حضرت علی اکبر و قاسم
 از جملـه چهره هـای نورانـی تاریـخ کربـال ایـن دو نوجـوان پـر افتخـار هسـتند کـه شـرح 

دالوری هـای ایشـان معمـواًل در منابـر ذکـر می شـود.

6. حسین فهمیده، نوجوان 13 ساله ای که الگوی رهبرش شد
 حضـرت امـام خمینـی در تمجیـد از ایـن نوجوان شـجاع فرمودنـد: رهبر مـا آن نوجوان 13 

سـاله ای اسـت کـه نارنجـک بـه کمر بسـته و به زیـر تانک مـی رود. 
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یان مدیریت مساجد و( بررسی میدانی چرایی عدم اعتماد متولّ
 به نوجوانان در اداره امور

 دورۀ نوجوانـی بـا مختصـات و ویژگی هایـی کـه بیـان شـد، مهم تریـن و حسـاس ترین دوران 
زندگـی انسـان به شـمار می رود، ایـن دوران همـراه با تغییـرات و دگرگونی های منحصـر به  فردی 
اسـت کـه در هیـچ مرحلـۀ دیگـری وجود نـدارد. از طـرف دیگـر، بسـیاری از اهالی مسـجد نیز که 
خـود پـدران و مادران نوجوانانی مشـابه هسـتند، اطالعات دقیقی نسـبت به ویژگی هـای این دوره 
ندارنـد و نمی داننـد بایـد بـا نوجوانـان چگونـه برخـورد کننـد و برخـی از ایشـان معتقدنـد کـه باید 
رفتـاری را در پیـش بگیرنـد کـه بزرگ ترهایشـان و اهالی مسـجد نسـل قبـل، در مورد آنهـا به کار 
گرفته انـد. درحالی کـه بـا توجـه به دگرگونی هـای اجتماعی و رشـد علـم و فناوری، فهم انسـان ها 
و شـناخت عقلـی آنهـا و رفتارهایشـان تغییـر شـکل داده و یـا به کلّی منسـوخ  شـده اند. بـا توّجه به 
مصاحبه هایـی کـه بـا تعـدادی از اعضـای محتـرم هیئت امنا مسـاجد انجـام دادم، اهـّم این دالیل 

را بـه شـرح زیر دسـته بنـدی و اعالم می شـود:
1.  نوجوانـان هنـوز بچـه  هسـتند و زود اسـت کـه کاری را به طور مسـتقل به آنها بسـپاریم چون 

قطعـًا از پـس آن کار برنخواهنـد آمد و کار خراب خواهد شـد.
2.  نوجوانان باهم لجبازی می کنند و کارها خراب می شود.

3.  میزان آگاهی و معلومات نوجوانان کم است و نمی توانند کار را به درستی به انجام برسانند.
4.  تجربه کافی برای انجام امور ندارند.

5. ممکـن اسـت نوجوانـان حرمـت مسـجد را در انجـام کار نگـه ندارنـد و کاری کنند کـه دور از 
شـأن مسـجد است.
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6.  نوجوانان طهارت کافی را رعایت نمی کنند و بی احترامی به مقدسات می شود.
7.  نوجوانان در حین کار شوخی هایی می کنند که به بزرگ ترهای حاضر در مسجد بی ادبی می شود.

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.
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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اب با نوجوانان
ّ

ز( اصول تعامل صحیح و جذ
 انسـان موجـود پیچیـده و شـگفت انگیزی اسـت کـه تعامـل بـا دیگـران الزمۀ زندگی اوسـت. 
هنـگام رویارویـی بـا یـک انسـان، بـا دنیـای عظیمـی روبـه رو می شـویم کـه سـیر در آن و یافتن 
پیچ وخم هـای آن مهـارت و آگاهـی زیـادی را می طلبـد. داشـتن یـک ارتبـاط کمابیـش سـالم بـا 
انسـان های اطرافمان، مسـتلزم آشـنا شـدن با ویژگی های عمدۀ رفتاری آنان اسـت. این آشـنایی 
و مهـارت علی رغـم تصـور عمومـی، نه تنهـا از طریـق تحصیـل و مطالعه به دسـت نمی آیـد، بلکه 
نحـوۀ سـلوک بـا مـردم، یک هنر اسـت. احتمـال دارد یک نانـوا بیشـتر از یک پزشـک در آن ظاهر 
باشـد. داشـتن تعامـل بـا اطرافیانمان در گرو شـناختی صحیـح و البّته نـه همه  جانبه، از افراد اسـت 
چـرا کـه هیـچ گاه نمی تـوان یـک انسـان را از تمامـی جوانـب شـناخت. هنگامی که یک شـناخت 
کلّـی از افـراد بـه دسـت می آوریـم می توانیـم در جهت سـازگار کردن خودمـان بـا او و همچنین او 

بـا خودمـان، گام هـای مؤثری برداریم. )شـعاری نـژاد، 1382(
 مسـجد یـک سـازمان اجتماعـی کوچـک اسـت کـه روابـط اعضـای آن، بـر مبنـای اعتقادات 
دینـی و درونـی روحانـی و سـایر مسـئولین بـا مـردم و از جملـه کـودکان و نوجوانـان، مهم تریـن 
عنصـر شـکل دهنده روابـط و مناسـبات در این سـازمان اسـت. بدون تردیـد این روابـط و تعامالت 
از اهمّیـت بسـیار باالیـی برخوردار اسـت، زیـرا این روابط بسـترهای الزم را برای جـذب کودکان و 

نوجوانـان و اجتماعـی شـدن بّچه هـا و نیـز سـالمت جسـم و روان آنـان فراهـم می کند. 
 در ایـن بخـش از مقالـه تـالش می کنیـم برخـی از مهم ترین اصـول تعامل صحیح بـا کودک و 
نوجـوان در اختیـار متولّیـان عزیـز مسـجد قرار گیرد. بـا امید به اینکـه عزیزان متصدی، بعد از آشـنا 
شـدن بـا این شـیوه های صحیـح برقراری رابطـه و تعامـل مثبت با کـودکان و نوجوانـان، محیطی 

سـالم، پرنشـاط و جـّذاب را بـرای حضور و فّعالیت نسـل جدید در مسـجد مهیـا نمایند.
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1. تبّسم به لب و چهره گشاده
 در اولیـن برخـورد دو انسـان، نخسـتین چیـزی کـه جلـب توجه می کنـد حالت چهـره و صورت 
ظاهـری فـرد می باشـد. اگـر صورت فرد حالتی بّشـاش و متبّسـم داشـته باشـد سـایر افـراد در خود 
یـک احسـاس راحتـی بـرای برقـراری ارتباط بـا او احسـاس می کننـد. در تعالیم اسـالمی، حدیثی 
از امـام علـی داریـم کـه ایشـان می فرماینـد: »املؤمـن بشـره یف وجهـه و حزنـه یف قلبـه« یعنـی مومن 
گشـاده رویی را در صـورت نشـان می دهـد و انـدوه را در دل نگـه مـی دارد. به یاد داشـته باشـیم که 

اولیـن تأثیـر بـه یـاد ماندنی ترین تأثیر اسـت. )فرخـی 1388(

2. حاالت ظاهری و بدنی
 تحقیقـات روان شناسـان نشـان می دهد بیـش از 60 درصد پیـام از طریق غیر زبانـی به دیگران 
منتقـل می شـود و تنهـا حـدود 40 درصد پیام هـا از طریق گفتار بـه مخاطبان منتقـل می گردد. این 
امـر بدیـن معنـی اسـت که نـوع پوشـش ظاهری، حـاالت بدنی مـا در مکالمـه با دیگـران، حاالت 
صـورت و چهـره، نحـوۀ آرایش صورت، حرکات سـر، نحوۀ ایسـتادن، نحوۀ اسـتفاده از دسـت ها در 
هنـگام صحبـت کـردن و در مجمـوع حالـت کلـی بدن و چهره بسـیار بیشـتر با ما سـخن می گوید. 
برابـر پژوهش هـای انجـام گرفتـه، تأثیـر پیـام ؛ 7٪ کالمـی، 38 ٪ بـه ُتـن صـدا و لحـن آن و ٪55 
غیرکالمی)زبـان بـدن( اسـت. )اسـماعیلی 1388( به نظر می رسـد حدیـ شـریف کـه می فرماید: 
»كونـوا دعـاه للنـاس بغیـر السـنتكم« مـردم را نـه با زبانتان کـه با اعمال و رفتارتان بـه کار نیک دعوت 
کنیـد، ناظـر به همیـن بعد از تأثیرگـذاری عملی، بیـش از گفتارهای ظاهری باشـد. )خالقی 1387(

3. گوش دادن فعال
 شـنیدن، عملـی غیـر ارادی اسـت کـه بـه توّجـه و دّقت نیـازی ندارد و مـا مدام در حال شـنیدن 
اصـوات مختلفـی هسـتیم کـه به گوشـمان می رسـد، اما گـوش دادن عملـی ارادی و با خواسـت و 
انتخـاب گوش دهنـده اتفـاق می افتـد. اصـوات گوناگونـی کـه ما عمومـًا متوجـه آنها نیسـتیم اگر 
توجـه و دّقـت مـا را بـه خـود جلـب کنند و ما بـه آنها گـوش دهیم و مثـاًل بین اصواتی کـه به گوش 
مـا می رسـد تمایـز قائـل شـویم که صـدای ُعَمر اسـت یا زیـد و نیـز چه می گویـد، در ایـن صورت 
مـا در حـال گـوش دادن هسـتیم. گـوش دادِن فّعـال یکـی از مهم ترین مـوارد در برقـراری ارتباط 
و تعامـل مثبـت بـا دیگـران اسـت کـه فنـون ُخردتری هـم دارد کـه با تمریـن قابل حصول اسـت. 

)شـفیع آبادی 1393(
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4. گفتار در حد فهم و درک مخاطب
 برقـراری رابطـۀ اثربخـش بـا مخاطـب، مسـتلزم مکالمـه در سـطح درک و فهـم اوسـت واال 
گفتـاری کـه مخاطـب آن را نمـی فهمد، ارزشـی بیـش از ارضای غـرور و خود بزرگ بینـی گوینده 
نـدارد. در حدیــ شـریفی بـه نقـل از رسـول خـداs می خوانیم کـه می فرماینـد: »كلـم النـاس عی 
قـدر عقوهلـم« بـا مـردم به اندازه سـطح درک و فهم ایشـان سـخن بگوئیـد، موّید همین مطلب اسـت.

5. نگاه کردن به چهرۀ مخاطب
 برقـراری ارتبـاط چهـره بـه چهره بـا مخاطب یکـی از اصـول انکارناپذیر برای تعامـل اثربخش 
می باشـد چـرا کـه مخاطـب احسـاس مثبـت دیده شـدن، مـورد توجـه واقع شـدن و محتـرم بودن 
می کنـد. الزم اسـت گوینـده در برقـراری ارتبـاط بـه این موضـوع مهم توجه داشـته باشـد. البته با 
توجـه بـه قیـود فرهنگـی و اعتقـادی مـا در صورتـی که گوینـده و مخاطـب غیر همجنس باشـند، 

الزم اسـت کـه حریـم الزم را حفـظ کـرده و از نگاه هـای ممتد پرهیـز نمایند.

6. استفاده از کلمات تحسین آمیز و مشّوق های کالمی
نوجـوان در مراحـل رشـد خـود به شـّدت نیازمند مورد تحسـین واقع شـدن اسـت. اصـواًل همه 
انسـان ها از مـورد تعریـف و تمجیـد واقـع شـدن خرسـند می شـوند و از گوینـده آن مطالـب نیـز، 
تصویـر مثبـت و مانـدگاری در ذهـن خـود ترسـیم می کننـد. چقـدر خوب اسـت که در قبـال انجام 
فّعالیت هـای درسـت، معقـول و خردمندانـۀ نوجوانـان، خّسـت به خرج نـداده و از این ابـزار افزایندۀ 
رفتارهـای مطلـوب بـه صـورت بجـا و منطقـی بهره منـد گردیـم. هنگامـی کـه بـا نوجـوان روبرو 
می شـوید سـعی کنیـد بـا او برخـورد مثبـت داشـته باشـید از کلمه هـا و عبارت هـای تشـویق آمیـز 
اسـتفاده کنیـد و بـه دنبـال نقـاط مثبت او باشـید نـه عیب جویـی و ایراد گرفتـن. مفهـوم این اصل 
ایـن اسـت کـه او را تشـویق کنید، نکات مثبـت او را ببینید و یادآور شـوید، توانایی هـای او را مدنظر 

داشـته باشـید. )البرزی 1390( 

7. همدلی
 مبنـای مهـم روان شـناختی ارتبـاط مؤثـر بـا نوجوانـان، فرآینـد همدلـی اسـت. همدلـی لزومًا 
مسـتلزم آن اسـت کـه نوجـوان بدانـد والدیـن او را درک کرده اند. چنیـن ارتباطی فراتر از آن اسـت 
کـه صرفـًا بگوییـم »من احسـاس شـما را درک می کنم.« بـرای همدلی ابتـدا باید تجربـۀ عاطفی 
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نوجـوان را دقیقـًا درک کـرد و سـپس آنچـه را والدیـن فهمیده انـد در قالـب کلمـات یـا اشـارات به 
نوجـوان منتقـل کـرد. طبیعـی اسـت کـه عالیـم غیرکالمـی در ارتبـاط والدیـن بـا نوجـوان نقش 
مهمـی ایفـا می کنـد. همدلـی غیـر از همدردی اسـت. همـدردی، نگرانی، تأسـف یا ترحمی اسـت 
کـه شـخص ممکـن اسـت نسـبت بـه دیگری احسـاس کنـد یا نشـان دهـد، امـا همدلـی عبارت 
اسـت از کوشـش بـرای هم احساسـی با دیگری بـرای درک احساسـات وی از دیدگاه خود اوسـت. 
همدلـی مشـارکت در احسـاس دیگـران اسـت، نـه اظهـار احساسـات خود. ایجـاد و رشـد همدلی 

نیازمنـد تـالش در سـه بعـد مهم شـناختی، عاطفـی و ارتباطی اسـت:
 7-1. مؤلفـۀ شـناختی همدلـی؛ والدیـن را ملـزم مـی سـازد کـه رفتـار نوجـوان را دقیقًا مشـاهده 
کـرده از معنـای مشـاهدات خـود آگاهی یابند. همدلـی نیازمند آشـنایی با تجربه رفتـاری نوجوان و 
نیـز اطـالع از تأثیـرات آن رفتـار اسـت؛  اطالعاتی نظیـر تأثیرات رفتـار نوجوان بر افـکار و عواطف 

او و یـا هنـگام رویارویـی با مسـائل مختلـف زندگی.
7-2. مؤلفـۀ عاطفـی همدلـی؛ نیازمنـد حّساسـیت بـه احساسـات نوجـوان و گـوش دادن بـه 

گفته هـای او دربـاره احساسـات خویـش اسـت. این احساسـات در قالـب کالم، حـرکات و یا اعمال 
نوجـوان جلوه گـر مـی شـود. ایـن مؤلفه هـا نیازمنـد هماهنگـی دریافت هـای والدیـن از عواطـف 

نوجـوان بـا رفتارهـای نوجوان اسـت.
7-3. مؤلفـۀ ارتباطـی همدلـی؛ متمرکـز بـر انتقـال ایـن نکتـه بـه نوجوان اسـت که والدیـن او را 

درک کـرده، حقایقـی دربـارۀ تجـارب و رفتارهـای نوجوان می دانند و احساسـات کنونـی او را دقیقًا 
درک مـی کننـد. بـه عبـارت دیگر، همدلی مسـتلزم آن اسـت که به نحـوی به نوجوان منتقل شـود 

کـه والدیـن او را درک مـی کنند. )رحیمـی نیک 1389(

8. ابراز عواطف مثبت
 یکـی دیگـر از مبنای روان شـناختی ارتبـاط مؤثر والدیـن و نوجوانان، ابراز عواطف مثبت اسـت. 
مـا عواطـف مختلفـی را در طـول زندگی روزانـه تجربه می کنیـم و اظهار می نماییـم. حالت عاطفی 
مـا در هـر لحظـه بـر ادراک، شـناخت، انگیـزش، تصمیم گیـری و قضاوت هـای بیـن فـردی مؤثر 

اسـت. ابـراز عواطـف مثبـت از دو طریـق می تواند بر ارتبـاط والدیـن و فرزندان تأثیـر گذارد:
- نخسـت اینکـه والدیـن می تواننـد بـا ابـراز عواطـِف مثبـت، کاری کنند کـه در فرزنـد موجب 
احسـاس مطبـوع شـود و فرزنـد مایل می شـود آنچـه در ما ایجـاد خوشـایندی می کند انجـام دهد.
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- دوم اینکـه وجـود والدیـن بـه هنگام برانگیختگـی عواطف مثبت نقش مهمـی در پیامد عالقۀ 
فرزنـد بـه والدیـن دارد و در واقـع، بـه شـکل گیری نگرش مثبـت به سـخنان والدیـن می انجامد و 

زمینـه را بـرای همـکاری و پذیرش پیشـنهادهای آنها فراهـم می کند.
بنابرایـن طبـق ایـن دیـدگاه، انسـان از کودکـی نیـاز بـه توجـه عاطفی مثبـت دیگـران، آن هم 
به طـور غیرمشـروط دارد. آنچـه مهـم اسـت اسـتمرار این توجـه عاطفی مثبت اسـت، زیـرا والدین 
معمـواًل بـه فرزنـد خـود ایـن توجـه عاطفـی مثبـت را دارنـد، ولـی به تدریـج ایـن توجـه مثبـت به 
رفتارهـای خاصـی از فرزنـد مشـروط می شـود و دوسـتی و عواطف مثبـت خود را مشـروط به خوب 
بـودن رفتـار کودک می کننـد در آن صـورت، ایـن تلّقـی بـرای کـودک شـکل می گیـرد کـه گویا 
تمـام شـخصیت او پذیرفتـه نشـده اسـت. بنابرایـن، باید والدین نسـبت بـه کودک پذیـرش کامل 

داشـته باشـند. )کمالی 1391(

9. پذیرش مثبت غیرمشروط

یکـی دیگـر از مهم تریـن مبانـی روان شـناختی ارتبـاط مؤثـر با نوجوانـان پذیرش غیرمشـروط 
نسـبت بـه نوجوانان اسـت، بدیـن معنا کـه، نوجـوان را آن گونه که هسـت بپذیرنـد، هرچند ممکن 
اسـت رفتـار او مـورد پذیـرش آنان نباشـد. باید بـه نوجـوان به عنوان یک شـخص مسـتقل احترام 
گذاشـت و بـرای او به عنـوان یـک انسـان بـا توانایی هـا و رغبت هـای خـاص خـود، ارج و ارزش 
قائـل شـد. والدیـن مؤثر باید نخسـت یک شـنونده خوب باشـند تـا بتواننـد در زمینۀ تعبیر و تفسـیر 
اطالعـات و ارائـۀ کمـک و راهنمایـی و تأثیرگـذاری مطلـوب اقدام ورزنـد. نوجوانان نیـاز دارند که 
بـا تمـام وجـود احسـاس کنند مورد عشـق و عالقـۀ والدین، افـراد مهـم زندگی، مربّیـان و پذیرش 
غیرمشـروط توسـط آنـان هسـتند، هرچند که اعمال و رفتارشـان احتمـااًل مورد تأیید آنـان نخواهد 
بـود. به بیان دیگـر، بایـد مفهـوم »من را دوسـت دارند امـا از کارم خوششـان نمی آیـد« را با تفکیک 

معنـی در مـورد والدین احسـاس کننـد. )اون، ترجمـه فهیم، 1389(

 10. لزوم آموزش و تربیت
 ایـن اصـل بـر ایـن باور مبتنی اسـت که انسـان موجـودی یادگیرنده اسـت و کـودک و نوجوان 
همان طـور رفتـار می کنـد کـه آمـوزش می بینـد و تربیـت می شـود. زمانـی کـه کـودک رفتـار 
نادرسـتی از خـود بـروز می دهـد الزم نیسـت او را سـرزنش کنیـد. در ایـن شـرایط توصیه می شـود 
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علـل بـروز آن رفتـار را بررسـی کنیـد. شـاید کـودک در این مـورد خاص، آمـوزش ندیده اسـت و یا 
ممکـن اسـت به وسـیله یادگیـرّی مشـاهده ای از محیـط، ایـن رفتـار را آموخته باشـد.

11. انعطاف، اغماض و سعۀ صدر
 بـا اغمـاض و سـعۀ صدر بـا نوجـوان تعامـل کنیـد. حساسـیت و عکس العمـل شـدید میـل بـه 
تکـرار آن رفتـار را در کـودک و نوجـوان بیشـتر می کنـد و به اصطـالح »َجری« می شـود. در برخی 
مـوارد موجـب می شـود کودک احسـاس گناه کنـد. در این وضعیت تکـراِر رفتاِر نامطلوب مشـاهده 
می شـود. کـودک مقاومـت و لجبـازی می کنـد و باالخـره ناامنـی روانـی، وسـواس و ناسـازگاری 
پدیـد می آید. شایسـته اسـت خطاهای کـودک یا نوجـوان را به طـور محرمانه، صمیمانـه، بامحّبت 

و به طـور غیرمسـتقیم بـه او متذکـر شـوید و از خطاهـای کوچـک نیـز چشم پوشـی کنید.

12. اصل پذیرش و احترام متقابل
کـودک و نوجـوان را همان طـور کـه هسـت بپذیریـد، نـه آن طـور کـه در رؤیاهـای خـود 
تصور می کنیـد و بدانیـد اگـر کـودک یـا نوجوان در خانـواده پذیرفته شـود و مورد احتـرام قرار گیرد 
یـاد می گیـرد کـه خـود را بپذیـرد. کـودک باید بدانـد که چه درسـخوان باشـد و چه نباشـد، چه زیبا 
باشـد و چـه زشـت، چـه دختر باشـد و چه پسـر، نزد مـادر و پـدر پذیرفته شـده و مورد احترام اسـت.

13. اصل پاسخگویی به پرسش های کودك و نوجوان
 بـا پرسـش های کـودک بـه طـرق گوناگـون می تـوان روبـرو شـد. باید بـه حرف هـای کودک 
به طـور فّعاالنـه گـوش داد و بـه پرسـش های او باصداقـت، کوتاه، سـاده و بـا ارائـه مثال هایی و در 
حـّد فهـم او پاسـخ دهیـد. محتـوای پاسـخ ها بایـد به تدریـج، متناسـب با سـن و ظرفیـت ذهنی او 
باشـد. بـا سـؤال های کـودک برخورد تشـویق آمیز داشـته باشـید و بـرای مثـال بگوییـد: »به به چه 
سـؤال خوبـی« و هنـگام روبـرو شـدن بـا سـؤال های گوناگـون کـودک او را دعوت به اندیشـیدن 
کنیـد و بگوییـد: منظـورت از ایـن سـؤال چیسـت؟ می توانـی بیشـتر توضیـح بدهـی؟ چطـور شـد 
کـه ایـن سـؤال بـه ذهنـت آمـد؟ خـودت چـی فکر می کنـی؟ بیـا با هم فکـر کنیـم و با هـم جواب 
درسـت را پیـدا کنیـم.... به هیچ عنـوان بـا پرسـش های کـودک برخـورد تمسـخرآمیز و تحقیرآمیز 
نداشـته باشـید. از بیـان عباراتـی مثـل ایـن چـه سـؤالی اسـت می پرسـی یـا ایـن فضولی هـا به تو 
نیامـده یـا خندیـدن بـه سـؤاالت کـودک جـداً خـودداری کنیـد. در مورد ایـن اصل در طـی مطلب 

جدیـدی به طـور مفصـل توضیـح داده خواهد شـد.
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14. اصل قاطع و جّدی بودن
 در کنـار تمـام اصـول برقـراری رابطـۀ انسـانی بـا کـودک و نوجـوان، اصـل دیگـری مطـرح 
می شـود و آن اصـل قاطـع و جـّدی بـودن اسـت. اکثـر والدیـن یـا قاطـع هسـتند یـا مهربـان؛ در 
حالی کـه معـدودی از والدیـن هـم قاطـع و هـم مهربان هسـتند. ُتن صدا نشـان دهندۀ تمایل شـما 
بـه قاطـع بـودن و مهربـان بـودن اسـت و همزمـان پیگیری شـما بـا عمل و رفتـار مناسـب، جّدی 
بـودن شـما را نشـان می دهـد. هرگـز قاطع بـودن را با خشـونت و سـختگیری یکی ندانیـد. منظور 
از قاطـع و جـّدی بـودن ایـن اسـت کـه همـواره میان شـما و فرزندتـان بایـد اصولی حاکم باشـد و 
رعایـت شـود. زمانـی کـه توصیه می شـود بـا کودک خود دوسـت باشـید به ایـن معنا نیسـت که با 
آنهـا جـّدی نباشـید و اجـازه بدهیـد که کودک از دوسـتی با شـما سـوء اسـتفاده بکند. کـودک باید 
بدانـد از آزادی بی قیـد و شـرط برخـوردار نیسـت و در مـواردی کـه پـدر و مـادر مشـخص کرده اند 
اگـر رعایـت نکنـد منـع می شـود و پـدر و مـادر در ایـن مورد بـا او جـّدی هسـتند و تسـلیم گریه او 
نمی شـوند. گاهـی بـا قهـر کـردن موقـت و چهـره را در هـم کـردن می تـوان به کـودک یـاد داد از 

رفتـار او راضی نیسـتید.
 بـا توجـه بـه مباحــ ذکرشـده، می تـوان جاذبه هـای رفتـاری اهالـی مسـجد را کـه منجـر به 
جـذب نوجوانـان بـه مسـجد و فّعالیت هـای متنوع عبـادیـ  فرهنگی و حفظ ایشـان در این مسـیر 

می گـردد را بـه شـرح جـدول زیـر جمع بنـدی و اعـالم نمود:
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رفتارهایی که موجب تقویت یا تضعیف تعامل و ارتباط جّذاب و اثربخش
با کودکان و نوجوانان می گردد:

دافعه های رفتاری اهالی مسجدجاذبه های رفتاری اهالی مسجد
1- دارای چهره ای بشاش، خندان و معطر باشند.
2- با زبانی نرم، شیوا و شیرین، سخن بگویند.

گوش دهند. 3- به سخنان نوجوانان خوب 
کنند. کرامت نفس با نوجوانان تعامل  4- با

5- احترام و ادب به نوجوانان را همچون بزرگان 
ابراز نمایند.

6- به نوجوان فرصت اندیشیدن بدهند. 
کرده و متوجه  7- نیازهای نوجوانان را درک 

آنها باشند.
کارها را به عنوان  8- تشویق و قدردانی به موقع در 

گیرند. ابزاری برای ایجاد رقابت سالم بکار 
9- در حضور جمع شایستگی های نوجوانان را 

بگویند.
کاری بپذیرد  10- عذر نوجوان را برای اشکاالت 
کارهای بعدی،  او را راهنمایی  و دلسوزانه برای 

کنند.
11- اجازه ابراز وجود به نوجوانان بدهند.

کار و  12- به هر نوجوانی متناسب با توانش 
کنند. گذار  مسئولیتی را وا

13- نوجوانان را با هر لباس و ظاهری بپذیرند.
کند. 14- به همه با یک دید نگاه 

15- با همه ارتباط و تعامل داشته باشند.
16- به مسائل و موضوعات مطرح شده تسلط 

علمی و فکری داشته باشند.
17- آنچه را می گویند با عمل خود نشان دهند.

18- در تعامل با نوجوان، یک برنامه تربیتی 
مشخص داشته باشند.

19- پیش داوری و قضاوت عجوالنه نداشته باشند. 
20- از القاب زیبا برای مخاطب قرار دادن 

که موردپسند خودشان  کنند  نوجوانان استفاده 
هم باشد.

21- سخنانشان ناظر به رشد نوجوانان باشد.
که  کردارها به گونه ای باشد  22- مجموع 

نوجوانان را از روی میل، عشق و رغبت درونی به 
کند. مسجد جذب 

23- ایمان و ذکر و یاد خدا در سخنان، رفتار و 
کردارشان مشهود و ملموس باشد.

1- دارای چهره ای عبوس، اخمو و ابرو 
درهم کشیده باشند.

2- زبانی تندوتیز و بد داشته باشند.
3- توّجهی به صحبت های نوجوانان نکنند.

گفتار و رفتار، موجب به خطر افتادن  4- با 
امنیت خاطر نوجوانان شوند.

5- احترام الزم را به نوجوانان قائل نباشند.
6- به نوجوان سوء ظن داشته و بدگمان باشد.

7- بی مالحظه، نوجوان را سرزنش و تحقیر 
نموده و آبروی نوجوان را در بین سایرین ببرند.
8- بین نوجوانان رقابت ناسالم و نزاع ایجاد کنند.

9- در حضور جمع، مشکالت و نواقص 
نوجوانان را بگویند.

10- هیچ عذری را نپذیرند و خشن، برخورد 
سلبی کنند.

کرده  11- سخنان نوجوان را مکرر قطع 
بی توجهی کنند.

کاری  12- نوجوانان را بی عرضه بدانند و هیچ 
گذار نکرده و همه امور متمرکز دست  کسی وا به 

خودشان باشد.
که لباس و ظاهری مناسبی  13- نوجوانانی 

کنند. ندارند را طرد 
14- بین نوجوانان تبعیض بگذارد.

15- خیلی از نوجوانان را شایستۀ تعامل ندانند.
16- راجع به موضوع چیزی ندانند ولی اصرار بر 

اجرای حرف خودشان داشته باشند.
17- خودشان به آنچه می گویند، عامل نباشند.
18- فاقد برنامه بوده و هرلحظه یک جور رفتار کنند.

کرده و زود تصمیم بگیرند. 19- سریع قضاوت 
20- از القاب زشت و زننده و تحقیرکننده برای 

کنند. مخاطب قرار دادن نوجوانان استفاده 

کنند. 21- زیاد حرف بزنند و خیلی نصیحت 
22- حضورشان موجب طرد و فرار نوجوان از 

مسجد شود.
کند  23- دیگران را دعوت به ذکر خدا و عبادت 

کند. و خودش وقتش را در سایر امور صرف 
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نتیجه گیری
 بررسـی های میدانـی، تجربیـات شـخصی و گفتگو بـا نوجوانان و اعضای فّعال مسـاجد نشـان 
می دهـد، از جملـه دالیلـی کـه مانـع جـذب نوجوانـان و جوانان به مسـجد هسـت، سسـت شـدن 
عالیـق و انگیزه هـای درونـی، گرایـش بـه معنویت هـای کذایـی، جّذابیت امـور مادی و شـهوانی، 
رفتارهـای غیـر جـّذاب و دفع کننـدۀ اهالی مسـجد و برخوردهای سـطحی آنها با نوجوانـان، فقدان 
جهان بینـی مطلـوب و نداشـتن باورهـای صحیـح و منطقی در این خصوص هسـت. اگـر باورهای 
یـک انسـان، غیرمنطقـی، سـراب گونـه و غلـط باشـد، طبیعـی اسـت کـه رفتـار، اعمـال و کـردار 
مبتنـی بـر آن باورهـا صحیـح، متکامـل و سـعادت آفریـن نخواهد بود. اعمـال و حـرکات، کنش  و 
واکنش هـای رفتـاری و جلوه هـای عملـی فـرد، نمـودی از باورهـای درونـی اوسـت، به طـور مثال 
کسـی کـه انسـان باورمنـدی بـه یکتایـی خـدا و معـاد باشـد، در حقیقـت انسـانی وارسـته و مؤمن 
اسـت، ایمـان و باورهـای دینـی و مذهبیـش حّتی در ظاهـر اعمال، رفتـار، حرکات، سـکنات، نگاه 
و برخوردهـای او اثـر می گـذارد. بـرای نمونه از پوشـش نامناسـب و حضـور در مجامع یـا از ورود به 
مواضـع اتهـام و مـوارد احتمـال لغـزش و گنـاه پرهیز می کنـد و ما از روی مشـاهده ایـن رفتارها به 

مجموعـه باورهـای ارزشـمند وی پـی می بریم.
 بـه نظـر بسـیاری از روان شناسـان اجتماعـی و متخصصـان علـوم تربیتـی، انضبـاط اجتماعی، 
مسـتلزم کنتـرل و تسـلّط اجتماعی اسـت و این پدیـده خود متکی بر اجتماعی سـاختن اعضاسـت، 
به گونـه ای کـه آنـان بخواهند مطابـق انتظارات جامعـه رفتار کنند. شناسـاندن انتظـارات اجتماعی 
یـک جامعـۀ دینـی به نسـل نوجـوان و جوان، آنهـا را قادر می سـازد تا خـود را در جایـگاه پذیرش و 
مقبولیـت اجتماعـی مالحظـه نمـوده و برای ایفای نقـش خود، آگاهانـه وارد صحنه شـوند. معرفی 
نهادهـا و مراکـز اجتماعـی به ویـژه مراکـز اعتقـادی و هوّیـت دهـی دینـی همچـون مسـجد، و 
کارکردهـای آنهـا ، بـرای نسـل نوجوان یک ضرورت منطقی محسـوب می شـود. چراکه شـناخت 
هـر پدیـده، مقدمـۀ انـس، الفـت و در نهایت دل بسـتگی به آن اسـت. ترغیـب نوجوانان بـه بحـ و 
اظهارنظـر در خصـوص زمینه هـای مشـارکت اجتماعـی و حـدود مسـئولیت های آنان در مسـجد، 
موجـب رشـد و تعالـی انضبـاط اجتماعـی خواهد بـود. زیرا عمـل به قواعـد و مقرراتی که برخاسـته 
از تفکـر و اراده نوجوانـان باشـد، پایبنـدی و تعّهـد عمیق تـری را بـه دنبـال خواهد داشـت. پرورش 
اعتمـاد بـه  نفـس نوجوانـان و تقویـت حّس »خودبـاوری« در آنـان، عالوه بـر این کـه توانایی های 
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عمومـی را افزایـش می دهـد، دامنـه مسـئولیت پذیری اجتماعـی را نیز توسـعه می بخشـد. رسـول 
 احَلدیِث«؛ 

ُ
هـل

َ
لـوُف َو ا ُم احلخُ ُ فِهموُهـُم احَلدیـَث َفِاّنَ

َ
ـباِب یف املجلـس َو ا

َ
وِسـعوا ِللّش

َ
اکـرمs می فرمایند: »ا

بـرای جوانـان در مجالـس جـای بازکنیـد، و امـور نـو و جدیـد را به آنـان تفهیـم کنید، چـرا که این 
گـروه جایگزیـن شـما و درگیـر مسـائل جدیـد خواهنـد شـد. )الفـردوس، ج 1، 98، ح 320، به نقل 

از سـایت تبیان(
 نوجوانـان و جوانـان مـا به طـور طبیعـی بـه کارهـای نـو و افـکار جدیـد عالقه منـد هسـتند. 
آنـان شـیفته مطالـب تـازه و سـبک های نویـن روزگار خـود می باشـند بـه سـخنان جدیـد باکمال 
 دقـت گـوش می دهنـد و دربـاره مطالـب نـو بـا عالقـۀ فـراوان گفتگـو می کننـد. امـام علـی
ذهانا 

َ
 أ

ُ
َحـّد

َ
م أ ُ ـّباِن، َفِإّنَ

ُ
یَك، َفاسـَتبِدِه ِبِبداَیـِة الّش

َ
 َعل

َ
مـٍر َقـد َطـَرأ

َ
ا احَتجـَت ِإىَل امَلشـَوَرِة یف أ

َ
می فرماینـد: »إذ

م  َبَتُ ِر ج
َ

ـُه َفـِإّنَ ت
َ
ُی�ِسـُنوا، ااِلختیـاَر ل هـوِل َوالُشـیوِخ ِلَیسـَتعِقبوُه َو

ُ
ِى الك ُه َبعـَد ذِلـَك إىل َر

َ
َّ ُرّد ُ

سـَرُع َحدسـا، مث
َ
َوأ

كَثـُر«؛ هنگامی کـه در پیشـامدی احتیـاج به مشـورت داشـتی ابتدا بـه جوانان مراجعه نمـا، زیرا که 
َ
أ

آنـان ذهنـی تیزتـر و حدسـی سـریع تر دارنـد، سـپس )نتیجـۀ( آن را بـه نظـر بزرگسـاالن و پیران 
برسـان تـا پیگیـری نمـوده، عاقبـت آن را بسـنجند و راه بهتـر را انتخـاب کننـد زیـرا تجربـۀ آنـان 
بیشـتر اسـت. )شـرح نهج البالغـه، ج20، 337، ح866( مسـجدی های مـا بایـد متحـّول شـوند و 
پاسـخگوی نیازهـای روز نوجوانـان باشـند. یکـی از خألهایـی کـه نوجوانـان اظهـار می دارند این 
اسـت کـه اطالعـات علمـی و به روز آنها بیشـتر از بزرگترهایشـان اسـت و در تعامل با آنهـا به دلیل 
فقـدان اطالعـات الزم، عمومـًا بـا مخالفـت کـردن، تندخویـی و به حسـاب نیاوردنشـان، واکنـش 
نشـان می دهنـد. امـا ایـن واکنـش نبایـد به گونـه ای باشـد که راهـی برای برگشـت وجود نداشـته 
ـراُج  ـُه احلخ

َ
 َی�ِمل

ّ
نِبـِه ِلَئـا

َ
ـُه َموِضعـا ِمـن ذ

َ
باشـد. امـام علـی می فرماینـد: »ِاذا عاَتبـَت احَلـَدَث َفاتـُرك ل

 امُلكاَبـَرِة« هـرگاه جـوان را توبیـخ کـردی، برخـی خطاهـای او را نادیـده بگیـر، تا توبیـخ تو، او 
َ

َعـی
را بـه مقابلـه وادار نسـازد. )شـرح نهج البالغه ابـن ابی الحدیـد، ج 20، 333، ح 819( روان شناسـان 
معتقدنـد کـه؛ زیـاده روی در هـر احساسـی روی توانایی فـرد در داشـتن تفکر منطقـی و معقول اثر 
می گـذارد. همان قـدر کـه فکـر می کنیـد سـزاوارید نوجوانـان بـه شـما احتـرام بگذارنـد بـه آنهـا 
احتـرام بگذاریـد. بـرای جـذب نوجوانـان، اهالـی مؤثر مسـجد بایـد خلق خـوش و روی بـاز خود را 
بـا همـه مـردم به ویـژه نوجوانـان، آشـکار و پنهان بـه نمایـش بگذارند. مسـجدها باید بـه امکانات 
و ابزارهـای آموزشـی و اطالع رسـانی روز ماننـد کامپیوتـر، انـواع سـراچه های مذهبـی و فرهنگی، 
برنامه هـای آموزشـی در رشـته های مختلـف مجهـز شـوند و جاذبه هـای کافـی را بـرای جـذب 
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نوجوانـان و جوانـان بـه خود را داشـته باشـند. وضعیـت ظاهری مسـاجد، طوالنی نشـدن نمازهای 
جماعـت، ویژگی هـای امـام جماعـت، کتابخانـه، فعالیـت کانون هـای فرهنگـی، پایـگاه بسـیج، 
هیئـت امنـاء و همـه اجـزاء حاضر در مسـجد از عوامل مؤثر در جـذب نوجوانان و جوانان به مسـاجد 

می باشـند.
 آمـوزش  افـراد مؤثر در مسـجد )روحانی، هیئت امنا و سـایر فعاالن( در جهت شـناخت ویژگی ها 
و نیازهـای نوجوانـان، افزایـش مهارت هـای اجتماعـی و تغییـر روابـط، بسـیار مفید و ضـروری به 
نظـر می رسـد. توجـه بـه نقـاط مثبـت، تقویـت اعتمـاد بـه  نفـس و احسـاس خود بـاوری و خـود 
ارزشـمندی در نوجوانـان از ویژگی هـای اولیـای الهـی و مربیان بزرگ اسـت. امام راحـل; در طول 
عمـر پر برکتشـان همیشـه بـر نقاط مثبـت و توانمندی هـای نوجوانـان تأکید داشـته، عّزت نفس و 
اعتمـاد بـه  نفـس را در آنهـا تقویت می نمودند. تکریِم شـخصیت چیزی اسـت که نوجوانان سـخت 
بـدان نیـاز دارنـد. وقتـی اعتمـاد نوجـوان به دوسـتی پایـدار با پدر و مـادر جلب شـد و نیـاز او از این 
 جهـت بـه نحو شایسـته ای ارضا گشـت، دیگر او خـود با همه وجود بـه دنبال معیارهـا و ارزش های 
اخالقـی و اجتماعـی مـورد قبول و پذیـرش »الگوی محبوبش« کـه اینک مادر، پـدر، امام جماعت 
یـا سـایر اهالـی مسـجد اسـت، خواهـد بـود. همچنیـن دریچۀ قلـب نوجوان بـه روی کسـی که به 
او محّبـت کنـد بـاز اسـت و برای کسـی کـه محّبت کنـد و اعتمادش را جلـب نماید، سـفره دلش را 
می گشـاید. والدیـن از هرکسـی بـه او نزدیکترند، اگر رازدار او باشـند، می توانند بـه دنیای درون وی 
راه یابنـد و او را هدایـت کننـد. موفقیـت در جـذب نوجوانان آن قدر کـه به روابط مثبـت، مهربانانه و 
اعتمـاد آمیـز با نوجوانان وابسـته اسـت بـه هیچ مهارت، ایـده، ابزار یا دسـتورالعملی بسـتگی ندارد. 
احساسـات متعـادل داشـتن بـه معنـی بی تفـاوت بودن نیسـت. شـور و شـوق داشـتن و بـا انرژی و 
عالقـه کارکـردن از ضروریـات فّعالیت هـای اعتقـادی اسـت. نوجوانی کـه نیاز شـدید معنوی خود 
را در مسـجد جسـتجو می کنـد و بـا شـنیدن احادیـ شـریف، جـذب برنامه هـای عبـادی و معنوی 
 
ً
ـُه َبیتـا

َ
ْسـِجُد َبْیَتـُه َبـَی اهّلُل ل َ ُقـرآُن َحدیَثـُه َو املْ

ْ
می گـردد. ازجملـه، رسـول اهللs می فرماینـد: »َمـْن كاَن ال

ِة« )وسـائل الشـیعه، ج 3، 481( هر کس که کالمش قرآن و خانه اش مسـجد باشـد، خداوند  ّنَ َ ج
ْ

یف احل
ّواُر  ْسـِجِد ُز َ  املْ

ُ
ْهـل

َ
منزلـی در بهشـت بـرای او بنـا می کنـد. امـام حسـن مجتبـی  می فرماینـد: »ا

�َفـُة ِلزاِئـِرِه« )کلمـة االمام الحسـن، 41( اهل مسـجد زائران خدا هسـتند و بر  لّتُ
َ
وِر ا ـُز َ

ْ
 امل

َ
اهّلِل َو حـٌق َعـی

زیـارت شـونده اسـت کـه بـه زائرانش هدیـه ای بدهـد. باید این اخـالق عملـی را در ظاهـر و رفتار 
اهالـی مسـجد نیز مشـاهده کند. 
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 پیامبـر گرامـیs  اسـالم، هـدف از بعثـت خود را تکمیـل مکارم اخـالق معرفـی می فرمایند و 
قـرآن کریـم نیـز به حضـرت موسـی  می فرمایند برای جـذب فرعون بـا قول نرم و نیکو سـخن 
بگـو، لـذا از این فرمایشـات ارزشـمند که مناسـب فطرت انسـانی می باشـد بـرای جـذب نوجوانان 
ـا َقلُب 

َّ
کـه قلـب نـرم و آمـاده ای دارنـد، باید بیشـترین بهره را بـرد. امـام علـی می فرماینـد: »ِإن

تـُه« دل نوجـوان ماننـد زمیـن آمـاده اسـت کـه هر 
َ
لـَى فیـا ِمـن یَشْ ٍء َقِبل

ُ
الَیـِة مـا ا احَلـَدِث َكالـرِض احلخ

بـذری در آن افشـانده شـود، می پذیـرد. )نهج البالغـه، نامه 31(
 دادن مسـئولیت بـه نوجوانـان، چندیـن نیـاز از نیازهـای اساسـی آنـان را ارضـاء می نمایـد. 
بازخـورد مثبـت دادن بـه فّعالیت هـای نوجوانـان، مؤثرتریـن شـکل جذب آنان می باشـد. اسـتفاده 
از بازخوردهـای عاطفـی مثبـت مثـل لبخنـد زدن، تشـکر کـردن، آرزوی موفقیـت کـردن یا وقتی 
نوجوانـان از مسـجد بیـرون می رونـد به هرکـدام جمله مثبتی بگوییـد حّتی یک لبخنـد و خداحافظ 
هـم بی تأثیـر نیسـت. اگر مجبوریـد صحبتتـان را با نوجوانـی قطع کنید تـا رفتار نامناسـب نوجوان 
دیگـری را تصحیـح کنیـد حتمـًا از او عذرخواهـی کنیـد یـا اگر مشـغول صحبت با فردی هسـتید و 
تلفـن همـراه شـما زنــ می زنـد و مجبور به پاسـخ دادن هسـتید، حتمـًا از مخاطبتـان عذرخواهی 
کنیـد. به جـای اینکـه روی اشـتباه نوجـوان تمرکز کنید او را به سـوی انتخاب رفتـار مطلوب هدایت 
کنیـد. داشـتن رفتـار مناسـب را مهم تریـن وظیفـه خـود بدانیـد و آن را در رأس امـور قـرار دهید تا 
نوجـوان در عمـل شـما آن رفتارهـا را مشـاهده کنـد. بـه نوجـوان مرتبًا بازخـورد رفتار مناسـبش را 
بدهیـد. بـرای ایـن کار رفتـار او را با اسـتفاده از واژه های مثبـت توصیف کنید. از تمرکـز بیش  از حد 
روی رفتارهـای نامناسـبی کـه از نوجوانـی سـر می زند خودداری کنیـد. به نوجوانـان فرصت بدهید 
تـا بـر رفتارشـان مسـلّط شـوند و بتواننـد بـه توصیه های شـما پاسـخ مناسـب بدهند. مـدام روابط 
کاریتـان را بـا نوجوانـان هـر چه بیشـتر مسـتحکم کنیـد. موقـع عصبانیت قضـاوت نکنیـد. قبل از 

آرام کـردن دیگـران خودتـان را آرام کنید. 
 عمـل کـردن بـه مجموعـه مـوارد یـاد شـده از مؤثرتریـن عوامـل جـذب نوجوانـان به مسـجد 

هسـت کـه بایـد بـه کار گرفتـه  شـده و اثربخشـی آن را مالحظـه نمـود.
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چکیده
موضـوع این جسـتار بررسـی الزامـات نرم افـزاری حضور کودکان و نوجوانان در مسـاجد اسـت. 
الزامـات نرم افـزاری بـه آن دسـته از اقدامـات رفتـاری و برنامه هـای عملیاتـی گفتـه می شـود که 
مـا را بـه هـدف مـورد نظـر نزدیـک می کنـد. در موضـوع مـورد مطالعـه، یعنـی جـذب کـودکان و 
نوجوانـان بـه مسـجد جاذبه های شـخصیتی، ظاهـری، کالمی و رفتـاری امام جماعـت، فعالیت ها 
و برنامه هـای مسـجد، نگـرش هیئـت امنا و سـایر مسـؤلین مسـجد و همچنیـن نوع رفتـار خادم و 
نمازگـزاران، از جملـه الزامـات نرم افـزاری جـذب گروه هـای سـنی مذکور به مسـجد می باشـند. از 
ایـن رو، پـس از تبییـن اهمیت انـس کـودکان و نوجوانان با مسـجد، مهم ترین الزامـات نرم افزاری 

انـس ایـن گروه هـای سـنی با خانـۀ خدا بـه اختصـار بیان شـده اند.
بـه گمـان نگارنـده، نگـرش مثبـت بـه حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـجد، آشـنایی بـا 
ویژگی هـای روان شـناختی کـودکان و نوجوانـان، درک نیازهـا و انگیزه هـای کـودکان و نوجوانان، 
آگاهـی از مهارت هـای ارتبـاط با کـودکان و نوجوانـان و وقت گذاشـتن برای کـودکان و نوجوانان، 
پیـش شـرط هر نـوع اقدامی بـرای جذب و اسـتمرار حضـور کودکان و نوجوانان در مسـجد اسـت. 
پـس از آن جاذبه هـای امـام جماعـت بـه عنوان رکن اصلی مسـجد در سـه بعد ظاهـری، گفتاری و 
رفتـاری مـورد کنـکاش قـرار گرفته انـد. در بعد ظاهری بـه اموری مانند آراسـتگِی ظاهری، ژسـت 
و حـاالت بدنـی، تماس چشـمی و موقعیت اجتماعی اشـاره شـده اسـت. در بعد جاذبه هـای گفتاری 
امـام جماعـت مؤلفه هایـی نظیـر رعایـت احتـرام و ادب ، هـم زبانـی و همدلـی، اعتمادآفرینـی، 
رازداری، زیبـا سـخن گفتـن، خوب گـوش دادن و پرهیـز از پرگویی و نصیحت کردن مهم شـمرده 

شـده اند.
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در بعـد جاذبه هـای رفتـاری بـر مهربانـی و صمیمیـت، تواضـع و فروتنـی، همدلـی و توجـه 
بـه کـودکان و نوجوانـان، واگـذاری مسـئولیت بـه کـودکان و نوجوانـان، طوالنـی نکـردن نمـاز و 
سـخنرانی، تجلیـل از کـودکان و نوجوانان مسـجدی، چشـم پوشـی از خطاهای کـودکان و دعوت 

از فرزنـدان مأمومیـن تأکیـد شـده اسـت.
در بخـش برنامه هـای مسـجد، ضمـن اشـاره بـه خصوصیـات برنامه های ویـژه کـودکان مانند 
شـاد بـودن، کوتـاه بـودن، متنـوع بـودن، پرهیجـان بودن، متناسـب با سـطح شـناختی کـودکان 
بـودن، پاسـخ گـوی نیاز کـودکان بـودن و همراه با تشـویق و پاداش بـودن، تعـدادی از برنامه های 
مناسـب کـودکان از قبیـل واگـذاری اذان گویـی و مکّبـری نمـاز جماعت بـه کـودکان و نوجوانان، 
دکلمه خوانـی و سـخنرانی های کوتـاه ویژۀ کـودکان و نوجوانـان، تالوت قرآن و خوانـدن دعاهای 
بعد از نماز توسـط کودکان و نوجوانان، سـخنرانی و جلسـات پرسـش و پاسـخ مخصوص کودکان 
و نوجوانـان، اجـرای مسـابقات علمـی، دینـی، هنـری و ورزشـی مناسـب کـودکان و نوجوانـان، 
تشـکیل گروه هـای کتاب خوانـی بـرای کـودکان و نوجوانان، برگزاری مراسـم جشـن یـا عزاداری 
مخصـوص کـودکان و نوجوانـان، کالس های آموزشـی، تربیتـی و فرهنگی برای سـنین مختلف، 
برگـزاری اردوهـای درون و بـرون شـهری سـیاحتی و زیارتـی، تهیـه روزنامه دیـواری، حلقه های 

صالحیـن و اجـرای تئاتـر و نمایـش فیلم بـه اختصـار توضیح داده شـده اند.
در پایـان ضمـن تشـریح نقـش نگـرش متولیـان مسـجد، رفتـار خـادم و نمازگـزاران مسـجد، 
تشـویق والدیـن و مربیـان، ارتبـاط بـا مـدارس و سـایر اقدامـات در جـذب کـودکان و نوجوانان به 

مسـجد، فنـون برقـراری ارتبـاط بـا کـودکان معرفی شـده اسـت.
کلیـد واژه هـا: مسـجد کودک محـور، کودکان مسـجدی، جاذبه هـای امام جماعـت، برنامه های 

مسـجد، ارتباط بـا کودکان، جـذب کودکان.
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مقدمه
در اسـالم مسـجد از جایـگاه واال و بی بدیلـی برخـوردار اسـت. مسـجد خانـۀ خـدا نامیـده شـده 
و همـگان از پیـر و جـوان، زن و مـرد، خردسـال و بزرگسـال بـه حضـور در آن فراخوانده شـده اند.1 

)مجلسـی، 1412ق؛ حرالعاملـی، 1416ق(
ایـن امـر بـدان جهـت اسـت کـه از نخسـتین روزهـای تأسـیس مسـجد در صـدر اسـالم برای 
آن کارکردهـای گوناگـون عبـادی، آموزشـی، تربیتـی، سیاسـی و اجتماعـی تعریف گردیـد پیامبر 
اسـالمs بـه مسـلمانان آموخـت که مسـجد هـم محل عبادت اسـت و هـم محل تعلیـم و تربیت. 
در قـرون اولیـه اسـالمی اصلی تریـن مراکـز آموزشـی و تربیتی نخسـت مسـاجد و سـپس مدارس 
بوده انـد. )منیرالدیـن، 1368( حتـی در برخـی روایات فضیلـت تعلیم و تعلم در مسـجد النبی با جهاد 

در راه خـدا برابر شـمرده شـده اسـت.2 )ابن حنبـل،1412ق(
همچنیـن پیامبـرs کسـانی را کـه در مسـجد بـه تعلیم و تعلـم پرداختـه بودند را بر افـرادی که 
در مسـجد بـه نمـاز و عبـادت مشـغول بودنـد، ترجیـح داد و فرمـود: گروهـی کـه بـه امـر آموزش 

َرجاِت ِمْثُل 
َ

ْلَف َحَسـَنة َو ُیْرَفُع َلُه ِمَن الّد
َ
1 . قاَل َرُسـوُل اهّللs: َوَمْن َمْشـی ِإَلی َمْسـِجد َیْطُلُب فیِه اْلَجماَعَة کاَن َلُه ِبُكّلِ ُخْطَوة َسـْبُعوَن أ

ذِلَك؛ پیامبرs می فرماید: کسـی که به قصد شـرکت در نماز جماعت به سـوى مسـجد گام بر می دارد، خداوند متعال در برابر هر گامی 
هفتـاد هـزار حسـنه بـه او پـاداش می دهد و به همین میزان درجات وى باالتر خواهد رفت. )بحاراألنـوار، ج80، ص384( 

ْکِثُروا 
َ
اِرِه َفأ ـَرُه اهّلُل ِمـْن ُذُنوِبـِه َو ُکِتـَب ِمْنـُزّوَ ـرًا َطّهَ َتاَهـا ُمَتَطّهِ

َ
ْرِض َو َمـْن أ

َ ْ
َهـا ُبُیـوُت اهّلِل ِفـی األ قـاَل الصـادق: َعَلْیُكـْم ِبِإْتَیـاِن اْلَمَسـاِجِد َفِإّنَ

ی َعَلْیَها َیـْوَم اْلِقَیاَمِة؛ بر شـما باد به رفتن به   ُبْقَعـٍة َتْشـَهُد ِلْلُمَصّلِ
َ

ـوا ِمـَن اْلَمَسـاِجِد ِفـی ِبَقـاٍع ُمْخَتِلَفـٍة َفـِإّنَ ُکّل
ُ
َعـاِء َو َصّل

ُ
ِة َو الّد

َ
ـال ِفیَهـا ِمـَن الّصَ

مسـاجد، زیـرا مسـاجد خانه هـاى خداونـد در زمیـن هسـتند و کسـی کـه بـا طهـارت بـه سـوى مسـاجد بـرود خـداى متعـال او را از گناهانش 
پـاك می کنـد و از زوارش نوشـته می شـود، پـس زیـاد در مسـاجد نمـاز و دعـا بخوانیـد و در مسـجدهاى مختلـف نمـاز بخوانیـد، چـون در روز 

قیامـت هـر مكانـی بـراى نمازگـزارش گواهـی می دهد. )وسـائل الشـیعه، ج5، ص372(
ُمُه کاَن َکَمن َغزا فی َسـبیِل اهّلِل؛ پیامبرs فرمودند: هرکسـی برای یاد گرفتن یا  2 . َقاَل َرسـوُل اهّللs: َمْن َراَح ِالی َمسـِجِدى ِلِعلٍم ُیَعّلِ

یـاد دادن دانشـی بـه مسـجد مـن بـرود، گویـا که در راه خدا جهاد کرده اسـت. )مسـند االمام احمد بن حنبـل، ج2، ص350(



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 244

پرداخته انـد، برترنـد، زیـرا مـن بـرای تعلیـم و تربیـت مبعوث شـده ام.1 )مجلسـی، 1412ق(
بنابراین، نباید گمان کنیم که مسـجد تنها محل اجتماع بزرگسـاالن و کهنسـاالن اسـت که در آن 
فقـط بـه عبـادت و راز و نیـاز بـا حـق تعالی بپردازنـد؛ بلکه متعلق بـه کـودکان و جوانان نیز هسـت تا در 
آن بـه تعلیـم و تعلـم بپردازند و به درسـتی تربیت شـوند. متأسـفانه در زمان ما برخی مسـاجد فقط محل 
تجمع بزرگسـاالن شـده و کودکان و نوجوانان کمتر مایل به شـرکت در برنامه های مسـجد هسـتند. در 
حالـی کـه مسـاجد باید همه اقشـار، بـه ویژه کـودکان، نوجوانـان، جوانان و حتـی خردسـاالن را به خود 

جـذب کـرده و نقـش تربیتـی مؤثری را بـرای این گروه های سـنی بر عهـده بگیرند. 
بدیهـی اسـت بـرای تحقق این هـدف ارزشـمند باید امکانـات و لوازم سـخت افزاری مـورد نیاز 
و همچنیـن الزامـات نرم افـزاری الزم مهیـا شـود تـا زمینـۀ حضـور این گروه آینده سـاز در مسـاجد 

فراهـم گردد.
الزامـات نرم افـزاری بـه آن دسـته از اقدامـات رفتـاری و برنامه های عملیاتی گفته می شـود کـه ما را به 
هـدف مـورد نظـر نزدیک می کنـد. در موضوع مورد مطالعـه، یعنی جذب کـودکان و نوجوانان به مسـجد 
جاذبه هـای شـخصیتی، ظاهـری، کالمـی و رفتـاری امـام جماعـت، فعالیت هـا و برنامه هـای مسـجد، 
نگـرش هیئـت امنا و سـایر مسـؤلین مسـجد و همچنیـن نوع رفتار خـادم و نمازگـزاران مسـجد، از جمله 
الزامـات نرم افـزاری جـذب گروه هـای سـنی مذکـور به مسـجد می باشـند. از ایـن رو، اگر امـام جماعت، 
متولیان مسـجد و نمازگزاران عالقمند به حضور کودکان و نوجوانان در مسـجد هسـتند و مایلند آنها را به 
مسـجد جـذب کنند، بایسـتی عالوه بر داشـتن نگرش مثبـت به این امـر و اعتقاد به لزوم حضـور کودکان 
و نوجوانان در مسـاجد، با شـیوه های برقراری ارتباط خوب و مؤثر با این گروه های سـنی نیز آشـنا باشـند.

بـا توجـه بـه ایـن اهمیت حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـاجد، در ایـن مقاله نقـش رفتارها 
و شـیوه تعامـل امـام جماعـت، متولیـان مسـجد و دیگـر نمازگـزاران بـا کـودکان و نوجوانـان در 
اشـتیاق آنـان بـه مسـجد را بررسـی می کنیـم. عـالوه بر ایـن، ضمـن بیـان جاذبه های رفتـاری و 
گفتـاری آنـان در ارتبـاط بـا کـودکان و نوجوانـان، مناسـب ترین فعالیت هـای فرهنگـی و تبلیغـی 
امـام جماعـت و مسـئوالن مسـجد در ارتبـاط با این گروه سـنی را بـه اختصار توضیـح خواهیم داد.

لُوَنه. فقـال َرُسـُول اهّللs: َکال 
َ
هـُون و َمجلـٌس َیدعـُوَن اهّلل َو َیسـأ

َ
ج َرُسـُول اهّللs َفـِاَذا ِفـی الَمسـِجد َمجِلسـان: َمجلـٌس َیَتَفّق 1 . َخـَر

یم ُاِرْسـلُت ُثّمَ َقَعد َمعُهم؛ رسـول 
َ
عّل ِء َافَضل، ِبالّتَ

ُ
هـُوَن الجاِهـل، َهـؤال

َ
الَمجلَسـین ِالـّی خیـر َاّمـا َهـؤالِء َفَیَدعـُون َو َاّمـا َهـُؤالِء َفیَتعّلمـُوَن َو َیفّق

کرمs وارد مسـجد شـد و دید که در آن دو مجلس تشـكیل شـده اسـت، یكی مجلس علم که در آن از معارف اسـالمی بحث می شـد و  ا
کـرمs فرمـود: هـر دو مجلـس خـوب و مـورد عالقـه مـن اسـت. آن گـروه دعا  دیگـرى مجلـس دعـا کـه در آن مناجـات می کردنـد. رسـول ا
می کننـد و ایـن گـروه درس می خواننـد و درس می  دهنـد؛ ولـی گـروه علمـی برتـر از گـروه دعـا کننـده هسـتند؛ چـون من براى تعلیـم مردم، 

کـرمs بـه گـروه دانش پژوهـان پیوسـت. )بحاراألنـوار، ج 1، ص206( مبعـوث شـده ام. سـپس رسـول ا
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الف( اهمیت حضور کودکان و نوجوانان در مسجد
کـودکان و نوجوانـان سـرمایه های اصلـی آینـده هـر جامعـه ای هسـتند و پیشـرفت و سـعادت 
جوامـع بـه تربیـت سـالم و شـکوفایی اسـتعدادها و خالقیت هـای آنـان بسـتگی دارد. از سـوی 
دیگـر، ایـن گـروه سـنی تأثیرپذیرتریـن و آسـیب پذیرترین افـراد جامعـه نیز می باشـند. بـه همین 
دلیـل، سـرمایه گذاری بـر روی ایـن افـراد و تـالش وافـر بـرای جـذب آنان بـه مسـاجد، ضرورتی 

انکارناپذیـر اسـت. 
حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـاجد دارای آثـار و برکات فراوانی اسـت کـه در حیطۀ فردی 
می تـوان بـه مـواردی ماننـد فراگیری معارف اسـالمی و احـکام دینی، آشـنایی با آداب معاشـرت و 
ارزش هـای اخالقـی، تأمیـن نیازهـای روحـی و روانی، بیمـه شـدن در برابر آسـیب های اجتماعی، 
غنی سـازی اوقـات فراغـت و جلوگیـری از اتـالف وقـت آنان، کشـف اسـتعدادها و بـروز توانایی ها 
و خالقیت هـا، آموختـن نظـم و انضبـاط و تقویـت روحیـه تعـاون و همکاری اشـاره کـرد. در حیطه 
اجتماعـی نیـز مـواردی از قبیـل حفـظ سـرمایه های انسـانی جامعـه، ارتقـاء امنیـت خانوادگـی و 
اجتماعـی، بهسـازی اخـالق اجتماعی، تحکیـم ارزش های انسـانی، کاهش بزهـکاری و کجروی، 
افزایـش صمیمیت هـای بیـن فردی و انسـجام گروهـی، ارتباط با همسـاالن و تشـکیل گروه های 
آموزشـی، فرهنگـی، ورزشـی و خدمات رسـانی و همچنیـن تقویـت هویـت دینی و ملی پـاره ای از 

آثـار ارتبـاط کـودکان و نوجوانان با مسـجد اسـت.
افـزون بـر فوایـد فـوق، کـودکان مسـجدی بهتریـن مشـوقین والدین و همسـاالن خـود برای 
حضـور در مسـجد و انـس بـا خانـه خدا هسـتند. چه بسـیار فرزندانی کـه باعـ مسجدی شـدن پدر 

و مـادر و دوسـتان و هم کالسـان خـود شـده اند. 
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حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـجد از چنـان اهمیتـی برخـوردار اسـت کـه یکـی از عالمان 
بـزرگ کـه حـدود یک قـرن پیـش می زیسـته، در وقـف نامه خـود آورده اسـت: 

»بـا آنچـه از مـن بـه جـا مانـده گـردو بخریـد و در مسـجد نگهـداری نمایید تـا وقتی کـودکان 
همـراه بـا والدین شـان بـه مسـجد می آیند، بـه آنها هدیـه دهید تا عشـق و عالقه به خدا، مسـجد و 
منبـر از ابتـدا در آنها جوانه زند و در بزرگسـالی هم اهل مسـجد و معنویت شـوند«. )شـرفی، 1375(

وقتـی مسـجد مملـو از نوجوانـان و جوانـان باشـد، خـود بـه خود مسـجد به یـک پایـگاه فعال و 
جوان تبدیل شـده و سرشـار از سـرزندگی ، پویایی و نشـاط می گردد. در چنین مسـجدی هیچ کس 
احسـاس خسـتگی و خمودگـی نمی کنـد و محیط مسـجد بـرای کـودکان و نوجوانان بـه محیطی 
جـذاب و پـر نشـاط تبدیـل شـده و عبادت برای آنان شـیرین و دلچسـب می شـود و همـان طور که 
امـام علـی می فرمایـد: نبایـد خـود را بـه زور به عبـادت وادار کـرد، بلکه بایـد عبادت را با نشـاط 

و شـادابی انجـام داد.1 )نهج البالغـه ، نامه 69(
پـس بـه طـور خالصـه می تـوان گفـت حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـجد هـم سـبب 
گرایـش مثبـت آنـان بـه مسـجد، آموزه هـای دینـی، روحانیـت و انـس و الفـت بـا محیط هـای 
مذهبـی می شـود، و هـم تقویـت اعتماد بـه نفس و ارتقـای ارتباطـات اجتماعی آنـان را در پی دارد. 
در بررسـی عوامـل نرم افـزاری حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـجد نخسـت جاذبه هـای امـام 
جماعـت را مـرور می کنیـم، سـپس به سـایر عوامـل نظیر نگـرش هیئت امنا و مسـئولین مسـجد، 

رفتـار خـادم و نمازگـزاران و اهمیـت ارتبـاط مسـجد و مدرسـه می پردازیـم.

1 . قـاَل َعلـُی: َو خـاِدع َنفَسـَک ِفـی اْلِعبـاَدة و ارُفـْق ِبهـا و الَتْقَهرهـا، َو ُخـْذ َعفَوهـا و َنشـاَطها؛ نفـس خـود را بفریـب و به عبادتـش وادار و با 
کـراه برچیـزی مجبـورش نسـاز و به هنگام نشـاط و شـادابى به عبـادت بپرداز. آن مـدارا کـن و بـه زور و ا
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ب(  جاذبه های امام جماعت
امـام جماعـت بـه عنوان رکن اصلی مسـجد، نقـش واال و منحصر به فردی در اشـتیاق کودکان 
و نوجوانـان بـه مسـجد ایفـا می کنـد. او کـه در واقـع رهبـر و هدایت کننـده مجموعـه فعالیت  های 
دینـی، تربیتـی و اجتماعی مسـجد اسـت، باید بـا تأثیرگذاری بر هیئـت امنا، مسـئولین و متصدیان 
امـور مسـجد و همچنیـن نمازگـزاران، بسـتر مناسـب را بـرای حضـور نوبـاوگان در مسـجد مهیـا 
نمایـد. از ایـن رو، بـاور شـخصی او به حضـور کـودکان و نوجوانان در مسـجد ، نحوه عملکـرد او در 
ارتبـاط بـا کـودکان و نوجوانـان و سـبک برخـوردش بـا نونهـاالن در جذب یـا دفع آنان به مسـجد 
و شـرکت در نمـاز جماعـت و سـایر برنامه هـای مذهبـی بسـیار مؤثـر اسـت. همچنیـن جاذبه  های 
ظاهـری، گفتـاری و رفتـاری او نیـز در این امـر نقش مهمی دارنـد. البته رفتار بقیه دسـت اندرکاران 
و متولیـان مسـجد هـم در جـذب کودکان و نوجوانان به مسـجد مؤثر اسـت که در ادامه این نوشـتار 
بـر آن خواهیـم پرداخـت. در ایـن قسـمت نخسـت ویژگی هـای عمومی امـام جماعت و مسـؤلین 
مسـجد را کـه بـه مثابـه پیش شـرط حضـور کـودکان در مسـجد می باشـند، توضیـح می دهیـم و 

سـپس جاذبه هـای ظاهـری، گفتـاری و رفتـاری امام جماعـت راتبییـن می نماییم.

1. ویژگی های شناختی امام جماعت
نخسـتین بخـش از جاذبه هـای امـام جماعـت کـه وجـود جاذبه هـای دیگر بـه آنها بسـتگی دارند، 
ویژگی هـای شـناختی و ذهنـی اوسـت. بی تردیـد امـام جماعتـی می توانـد در امـر جـذب کـودکان و 
نوجوانـان موفـق باشـد کـه بـه حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـجد باور داشـته باشـد و جـذب این 
گروه هـای سـنی را از وظایـف خـود بداند. چنین امام جماعتی باید واجد خصوصیات شـناختی زیر باشـد:
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1-1. آشنایی با ویژگی های روان شناختی کودکان و نوجوانان
امـام جماعت بایسـتی تا حدودی بـا ویژگی های عاطفی، شـناختی، رفتـاری و هیجانی کودکان 
و نوجوانـان آشـنا باشـد. زیـرا هـر نـوع تعامـل و اثرگـذاری بر آنـان نیازمنـد اطـالع از خصوصیات 
روحی-روانـی و نیازهـای خـاص دوره کودکـی و نوجوانـی اسـت. بـه عبـارت دیگر بدون شـناخت 
دقیـق خصوصیـات روانـی و رفتـاری کـودکان و نوجوانـان نمی تـوان بـا آنهـا ارتباط برقـرار کرد و 
آنـان را تحـت تأثیـر قـرارداد. البتـه شـناخت دقیـق خصوصیات نوبـاوگان و آگاهـی از تمـام ابعاد و 
زوایـای شـخصیتی و رفتـاری پیچیـدۀ آنـان کاری تخصصـی و دشـوار اسـت؛ اما اطـالع از برخی 
ویژگی هـای کلیـدی آنـان می توانـد امـام جماعـت را در رسـیدن به نتیجـۀ مطلوب یـاری دهد. در 

اینجـا بـرای نمونـه بـه چنـد خصوصیـت اصلی آنـان اشـاره می کنیم.
1. یکـی از خصوصیـات کـودکان و نوجوانـان عـدم ثبـات در حـاالت عاطفـی و رفتارهـای آنان 
اسـت. آنـان اغلـب هیجانـی، زودرنـج و کـم  تحمـل هسـتند و گاهـی بـا کوچک تریـن محـرک 
ناخوشـایندی، ناراحـت و عصبانـی می شـوند. از سـوی دیگـر، آنهـا اغلـب مایلنـد در کلیـۀ امور به 
صـورت مسـتقل عمـل کننـد، امـا معمواًل خیلـی زود خسـته می شـوند و از زیر بار مسـؤلیت شـانه 
خالـی می کننـد )بیابانگـرد، 1376( کـه ایـن امـر موجب انتقـاد اطرافیـان می شـود. در صورتی که 
ایـن انتقـادات ادامـه یابنـد، آنـان اعتمـاد بـه نفس شـان را از دسـت می دهنـد در نتیجـه نسـبت به 
اطرافیـان بی اعتمـاد شـده و از آنهـا دوری می کننـد. از این رو، امـام جماعت در برخـورد با نونهاالن 
بایـد صبـور و پرتحمـل باشـد و کارهـای نـاروای آنهـا را بـا دیـده اغمـاض بنگـرد و تـا جایـی که 
امـکان دارد، از آنهـا انتقـاد نکند؛ چون ممکن اسـت برای همیشـه از مسـجد و روحانی بیزار شـوند. 
2. تـوان ذهنـی و شـناختی کـودکان و نوجوانـان محـدود، اما رو به گسـترش اسـت. نـوع تفکر 
در دوران کودکـی عینـی و در دوران نوجوانـی انتزاعی اسـت. )منصور و دادسـتان، 1374( این بدان 
معناسـت کـه کـودکان وقتی می تواننـد چیزی را درک کنند کـه آن را به صورت عینی دیده باشـند؛ 
بـه همیـن دلیـل، الزم اسـت بیـان هـر موضـوع انتزاعـی مثل خـدا، عدالـت، دیـن، اخـالق و ... با 
مثال هـای عینـی و قابـل مشـاهده ارائـه شـود تـا کـودکان بتواننـد آن را درک کنند. امـا نوجوانان 
قادرنـد بـا اسـتدالل و اسـتنتاج مفاهیـم منطقی بـه نتیجه برسـند و بـرای درک مطالـب، نیازی به 
مثال هـای عینـی ندارنـد. در ایـن دوره نوجـوان می کوشـد خـود را از امـور جزئـی رهـا کـرده و بـه 
کلیـات بپـردازد. طـی ایـن مرحلـه گرایـش او نسـبت بـه مسـائل معنـوی و ماوراءالطبیعـه بیشـتر 
می شـود و مایـل اسـت از اسـرار هسـتی و مسـائل بنیادیـن عالـم سـر در آورد. )افـروز، 1375( بـه 
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همیـن دلیـل در ایـن مرحلـه، ذهـن نوجـوان آمـادۀ تفکـر دربـارۀ دیـن و امـور معنـوی اسـت و به 
مسـائل فلسـفی عالقـه نشـان می دهد.

3. کـودک و نوجـوان دوسـت دارد همـواره تصویـر مثبتـی از خود داشـته باشـد. این نـگاه مثبت 
بـه خـود، باعــ می شـود که او بـه دیگران و آینـده نیز نگاهی مثبت داشـته باشـد. چنین احسـاس 
خوشـایندی موجـب رونـق زندگـی و نشـاط و شـادابی او می شـود و اگـر ایـن چنیـن شـد، بهترین 
زمینـه رشـد و تعالـی او فراهـم می شـود. )ماسـن1، 1382( بـه همیـن سـبب، توصیه می شـود امام 
جماعـت در مواجهـه بـا کـودکان و نوجوانـان خصوصیـات خوب آنـان را برجسـته سـاخته و آنها را 

نسـبت بـه آینده شـان امیدوار سـازد.
4. دیگـر خصوصیـت مهـم نوجوانـان تحول خواهی، نوگرایی، نشـاط و شـادابی، شـجاعت، و پر 
انـرژی بـودن آنهاسـت. نوجـوان مدام می کوشـد تا بـا انرژی و نیـروی فراوانـی که در اختیـار دارد، 
در شـرایط خـود دگرگونـی و تغییـر ایجاد کنـد و از این طریق، بـه موقعیت جدیدی دسـت یابد. این 
امـر بـه او پویایـی، طـراوت، نشـاط و شـادابی خاصی می بخشـد و او را به سـمت کار هـای گروهی 

و فعالیت  هـای اجتماعـی سـوق می دهد. )افـروز، 1375(
5. کـودکان و نوجـوان دارای روحیـه ای لطیـف و حسـاس هسـتند و گاهی نسـبت بـه اطرافیان 
و محیـط خـود بدبیـن شـده و احسـاس بیگانگـی می کننـد و در نتیجه یک حـس ناامنـی و تنهایی 

آنهـا را فـرا می گیرد.

1-2. درک نیازها و انگیزه های کودکان و نوجوانان
موضـوع اساسـی دیگـر در جذب کودکان و نوجوانان به مسـجد، تشـخیص نیازهـا و انگیزه های 
مخصـوص شـرایط سـنی آنـان می باشـد. پر واضح اسـت که آنهـا به مکان هـا و محافلـی می روند 
کـه به نوعی پاسـخگوی نیازهایشـان باشـند. از ایـن رو، امام جماعت و سـایر متولّیان مسـجد باید، 
از نیازهـای خـاص ایـن گروه های سـنی آگاه باشـند و آن را در برنامه ریزی ها و فعالیت های مسـجد 
مدنظـر قـرار دهنـد. وقتـی امـام جماعـت به ایـن نیازهـا و انگیزه هـا واقف باشـد، رفتار کـودکان و 
نوجوانـان را بهتـر درک می کنـد و راحت تـر بـا آنهـا کنـار می آیـد. زیـرا از نظـر روان شناسـان، نیاز 

مهم تریـن عامـل هر نـوع رفتار و فعالیتی اسـت. )ریـو2، 1387(
بنابرایـن آگاهـی از نیازهـای جسـمی، روانـی، عاطفـی، اجتماعی، معنـوی، اخالقی و شـناختی 

1 . Mussen, P. H.
2 . Reeve, T. M.



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 250

کـودکان و نوجوانـان نقـش مؤثـری در جـذب آنـان بـه مسـاجد دارد. در واقـع، تنهـا در صورتـی 
برنامه ریـزان امـور فرهنگـی مسـاجد، قـادر خواهنـد بـود برنامه هـای جذابـی بـرای کـودکان و 
نوجوانـان تدویـن کننـد کـه ایـن فعالیت ها در جهـت ارضـای نیازهای گوناگـون آنـان و مطابق با 
سـلیقه ها و انگیزه هایشـان باشـد. بـدون شـک چنیـن برنامه هایـی می توانند بسـتر مناسـب برای 

جـذب و پـرورش کـودکان در مسـاجد مؤثر باشـد.
بـه عنـوان مثـال، یکـی از نیازهـای مهم کودکان شـادی اسـت. آنهـا در صورتی جذب مسـجد 
می شـوند کـه در آن برنامه هـای شـاد و هیجـان انگیز اجرا شـود. ولی متأسـفانه اغلـب برنامه هایی 
کـه در مسـاجد اجـرا می شـوند، از فضـای شـاد و مفرحـی برخوردار نیسـتند و ایـن نیاز کـودکان را 
بـرآورده نمی کننـد. عـدم ارضـای نیـاز بـه شـادی نیز باعــ کاهـش انگیزۀ آنـان بـرای حضور در 

مسـاجد شـده است.
مثـال دیگـر، نیـاز بـه تنوع اسـت. کـودکان و نوجوانـان از امور تکـراری و یکنواخت زود خسـته 
می شـوند و مایلنـد سـخنرانی ها و برنامه هـای مسـجد متنـوع باشـد. امـا برخی مسـاجد در مراسـم 
و برنامه هـای مناسـبتی کمتـر از سـخنرانان بـا سـواد، خوش بیـان و معـروف اسـتفاده می کننـد و 
غالبـًا خـود امـام جماعت به ایراد سـخنرانی می پـردازد. این امر موجـب دل زدگی و گریـز نوجوانان 
و جوانـان از مسـاجد می شـود. متاسـفانه متنـوع نبـودن برنامه هـای مسـاجد و نیـز ناآشـنابودن 
گرداننـدگان آن بـا شـیوه های نویـن جـذب کـودکان و نوجوانـان باعــ دوری ایـن عزیـزان از 
مسـاجد و جـذب آنـان بـه مراکـز تفریحـی نظیـر باشـگاه های ورزشـی، کافی نت هـا، پارک هـا و 

شـهربازی ها شـده اسـت.
سـایر نیازهـای کـودکان و نوجـوان که توجه به آنها شـرط موفقیـت هر برنامه دینـی و فرهنگی 

اسـت، بدین قرارند:
- نیـاز بـه محبـت، احتـرام و عدالـت از سـوی والدیـن و همـه بزرگترهایی کـه با آنان سـر و کار 

رند. دا
- نیاز به احساس آرامش و امنیت در خانه، مسجد، مدرسه و هرجایی که حضور دارند.

- نیـاز بـه ورزش، تفریـح و بازی هـای فکـری فـردی و گروهی که سـبب ورزیدگی، شـادابی و 
کسـب تجربـه در زندگـی آنان می شـود.

- نیـاز بـه آشـنایی بـا دیـن و معنویت به زبان سـاده و قابـل فهم بـرای کـودکان و نوجوانان که 
زمینـه متدین شـدن آنها در بزرگسـالی را فراهـم می آورد.
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- نیـاز بـه جامعه پذیـری، فراگیـری آداب معاشـرت، پرورش حـس تعاون، همیاری و مشـارکت 
جتماعی. ا

- نیـاز بـه هنرنمایـی، ابراز وجود، خودشـکوفایی، کار و تحـرک و فعالیت جسـمی و روحی برای 
خدمت بـه خود و جامعـه. )قائمی، 1370(

1-3. آگاهی از مهارت های ارتباط با کودکان و نوجوانان 
از آنجـا کـه مهم تریـن وظیفـه امـام جماعـت تأثیرگـذاری بـر اقشـار مختلـف مـردم، از جملـه 
کـودکان و نوجوانـان اسـت و ایـن امـر بدون برقـراری ارتباط سـازنده و مؤثر با آنان ممکن نیسـت، 
الزم اسـت آنهـا بـا فنـون و روش هـای ارتبـاط مؤثر، به ویـژه اصول ارتبـاط با کـودکان و نوجوانان 

آشـنا باشـند و آن را در روابـط میان فـردی خـود بـه کار گیرند.
مهم تریـن اصولـی کـه بایـد در هنـگام گفتگـو و ارتباط بـا کـودکان و نوجوانان رعایـت کنیم تا 
بتوانیـم آنهـا را جـذب کـرده و بـه اسـتمرار ارتباط بـا خود عالقمند سـازیم، به شـرح زیر می باشـد:

- کـودک و نوجـوان شـیفتۀ احتـرام و محبـت اسـت. از این رو، به هرکـس که با آنهـا محترمانه 
رفتـار کـرده و نسـبت بـه آنها محبـت نماید، جذب شـده و دوسـت دارند با او رابطه داشـته باشـند. 
- کـودکان و نوجوانـان از سـرزنش و تحقیـر بیزارنـد. آنهـا چـون نمی تواننـد از خودشـان دفـاع 
کننـد، سـعی می کننـد بـا کسـانی کـه آنهـا را سـرزنش یـا نصیحـت می کنند، کمتـر روبرو شـوند.

- کـودکان و نوجوانـان بـا کسـی صمیمی می شـوند کـه بتواند آنهـا را درک کند و بـه آنها توجه 
کنـد. پـس بـرای برقراری ارتبـاط با آنان بایسـتی عالوه بـر همزبانی، بـا آنان همدلی کنیـم و آنان 

را همـان گونـه که هسـتند، بپذیریم.
- اگـر بخواهیـم بـر کـودکان و نوجوانـان تأثیـر بگذاریـم بایـد نیازهـای آنـان را بشناسـیم و 
بکوشـیم ارتبـاط مـا در جهـت تأمین نیازهای آنان باشـد. چون انسـان ها در صورتی ارتبـاط را ادامه 

می دهنـد کـه طـرف مقابـل بـه خواسـته ها و نیازهـای آنهـا توجه داشـته باشـد.
- کـودکان و نوجوانـان بیـش از بزرگسـاالن نیـاز به احسـاس آرامـش و امنیت دارنـد. از این رو، 

ارتبـاط بـا آنـان بایسـتی در فضایـی آرام، ایمن و سرشـار از صفـا و صمیمیت صـورت پذیرد.
- کـودکان و نوجوانـان عاشـق تعریـف و سـتایش اند. پـس از رفتارهـای خـوب و ویژگی هـای 
مثبـت آنـان مخصوصـًا در مقابـل دیگـران تعریـف و تمجیـد کنیـد. بـه هر حـال تعریف، تحسـین 
و احتـرام بـه کـودکان و نوجوانـان، مخصوصـًا اگـر در جمـع صـورت گیرد، تأثیر شـگرفی بـر آنان 

گذاشـت. خواهد 
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- کـودکان نسـبت بـه وسـایل شـخصی خـود حسـاس هسـتند و مایل نیسـتند دیگـران حریم 
خصوصـی آنهـا را نادیـده بگیرنـد. بنابرایـن، همواره بـه عالیق و ارزش هـای کـودکان و نوجوانان 
احتـرام بگذاریـد و هرگـز بـدون اجازه به وسـایل خصوصی آنها مثل گوشـی تلفن همـراه و دفترچه 

یادداشـت شـان دسـت نزنیـد و بـه مکالمات تلفنـی آنها گـوش ندهید.
- کـودکان سرشـار از عواطـف و هیجان هـای پاک و بی آالیشـند و دوسـت دارند اطرافیانشـان 
احسـاس آنهـا را بفهمنـد. پس سـعی کنید احساسـات آنهـا را درک کنیـد و به عواطـف آنها واکنش 

مناسـب نشـان دهید.
- یکی از نشـانه های دوسـتی و صمیمیت خودافشـایی و بیان مسـائل زندگی شـخصی اسـت. 
از ایـن رو، گاهـی بـرای آنهـا از خاطـرات دوران کودکـی و نوجوانـی خـود بگویید و بعضـی تجارب 
خـود بـا فرزندانتـان را برایشـان شـرح دهیـد. ایـن امر احسـاس دوسـتی و نزدیکی بین شـما و آنها 

را افزایـش خواهد داد.
- از آنهـا سـؤاالتی بپرسـید کـه دوسـت دارنـد دربـاره آن بـه دیگـران توضیـح بدهنـد. مثاًل از 
موفقیت هـا، افتخـارات، مسـافرت ها و خاطـرات شیرین شـان سـؤال کنیـد. ایـن امر بچه ها را شـاد 

می کنـد و بـه آنهـا نشـان می دهـد که شـما بـه مسـائل آنها توجـه داریـد. )کامـکاری، 1380(

2. جاذبه های ظاهری امام جماعت
پـس از ویژگی هـای شـناختی، اولیـن عاملـی کـه در جـذب کـودکان و نوجوانـان تأثیـر دارد، 
وضعیـت ظاهـری امـام جماعـت اسـت. مهم تریـن خصوصیـت ظاهـری که بـرای بچه ها بیشـتر 
اهمیـت دارد عبارتنـد از: آراسـتگی ظاهـری، ژسـت ها و حـاالت بدنـی و نـوع نـگاه کـردن امـام 

جماعـت بـه آنهـا کـه در ادامـه بـه تبییـن آنهـا می پردازیـم.

2-1. آراستگی ظاهری
آراسـتگی سـر و صـورت، طـرز لباس پوشـیدن، تمیـزی لباس و بـدن، بوی دهـان و حتی لبخند 
زدن در جذابیـت یـا عـدم جذابیـت فـرد تأثیـر ناهشـیار و عمیقـی دارد. زیـرا بـرای اغلـب مـردم، 
وضعیـت ظاهری شـخص بیانگر سـطح سـواد، طبقـه اجتماعی و اقتصـادی و عقایـد و ارزش های 

وست.  ا
امـام جماعـت بـه عنـوان روحانی و رهبـر معنوی نمازگـزاران بایـد الگوی خوبی بـرای کودکان 
و نوجوانـان باشـد. از ایـن رو، او بایـد بـه بهتریـن وجـه ممکن لباس بپوشـد، تمیز باشـد، محاسـن 
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مرتـب داشـته باشـد، از عطـر و ادکلـن اسـتفاده کنـد، مواظـب نظافت دهـان و دنـدان و احیانًا بوی 
بـد دهـان خـود باشـد و در مجموع از نظـر ظاهری آراسـته و زیبا باشـد.

بـه یـاد داشـته باشـیم کـه چهرۀ بـاز و متبسـم امـام جماعـت در هنـگام گفتگـو با نمازگـزاران 
بیانگـر آن اسـت کـه او از ارتبـاط بـا نمازگـزاران، به ویـژه کودکان و نوجوانان خوشـحال اسـت و از 

گفتگـوی بـا آنـان لـذت می برد.

2-2. ژست و حاالت بدنی
شـاید ایـن جملـه را شـنیده باشـید کـه صـدای حـاالت بـدن بلندتـر از صـدای کلمـات اسـت. 
ژسـت های بدنـی ابـزاری قدرتمنـد اسـت کـه می توانـد باعــ تحکیـم یـا تضعیـف ارتبـاط مـا 
بـا دیگـران شـود حالـت چهـره اطالعـات فراوانـی از احساسـات و هیجان هـای درونـی مـا ارائـه 
می دهـد. بـه طـوری که برخـی نظریه پـردازان معتقدنـد پـس از زبـان، مهم ترین منبـع اطالعاتی 
حـاالت درونـی آدمهـا حـرکات چهـره آنهاسـت. حالت چشـم، حـرکات ابـرو و دهان نشـان دهنده 

احسـاس غمگینـی، شـادی، خشـم،  تعجـب یـا سـردرگمی ما می باشـد.
عـالوه بـر ایـن، ژسـت های مـا از قبیـل طرز نشسـتن، ایسـتادن یـا راه رفتـن پیام هـای مهم را 
منتقـل می کننـد. بـرای مثـال، دسـت بـه سـینه نشسـتن حالـت تدافعـی را می رسـاند؛ اگـر پاها را 
روی یکدیگـر قـرار دهیـد گویـا می خواهیـد بیـن خـود و دیگـران مانـع ایجـاد کنید؛ وقتـی به جلو 
خـم می شـوید، یعنـی آن موضـوع برایتـان مهـم اسـت و با دقـت آن را دنبـال می کنیـد؛ برعکس، 
دور شـدن از گوینـده و حالـت لـم دادن نشـانه کم توجهـی بـه گوینـده و عـدم عالقـه بـه موضـوع 
مـورد بحــ اسـت. بنابرایـن بـا دقت به قـرار گرفتـن حالت هـای بدنی مناسـب می تـوان عالقه و 

یـا عـدم عالقـه به کـودک یا نوجـوان مخاطـب را نشـان داد.

2-3. تماس چشمی 
در هنـگام گفتگـو بـا کودکان و نوجوانان به آنان نگاه کنید، زیرا تماس چشـمی مسـتقیم و مناسـب، 
بیانگـر توجـه شـما به کـودک و گفته های اوسـت. رسـول خداs هنـگام گفتگو، نگاه گـرم و صمیمانه 
خـود را از مخاطبـان دریـغ نمی  کـرد و همـواره نگاه هـای خویـش را میان یارانش تقسـیم می کـرد و به 

طـور برابـر، تمام اهـل مجلـس را از توجه خود بهره مند می سـاخت. )طباطبایـی، 1419ق(
معمـواًل تمـاس چشـمی بـه دو منظـور بـه کار مـی رود: نخسـت نشـان دادن عالقـه و توجه به 
مخاطـب، و دوم تسـلط بـر مخاطـب و کنتـرل وی. هـر چـه رابطـۀ بین دو فـرد صمیمانه تر باشـد، 
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طـول مـدت تماس چشـمی آنها بیشـتر اسـت، در مقابل، هر چـه موقعیت اجتماعـی طرفین فاصلۀ 
بیشـتر داتشـه باشـد، تماس چشـمی کمتری بیـن آنها برقـرار می گـردد. )مایاایوانوفـا1، 1385(

امـام جماعـت با حفـظ ارتباط چشـمی خود با مخاطبـان، به ویژه کـودکان و نوجوانـان می تواند 
بازخـورد کالم خـود را چهـره و ژسـت های بدنی آنان دریافت کـرده و در نتیجه، شـیوۀ بیان مطالب 
خـود را بهبـود بخشـد. مثـاًل با کم شـدن توجـه مخاطبین و از دسـت دادن تمرکز و تماس چشـمی 

آنـان، بـه خسـتگی آنـان پی برده و سـخنان خـود را جمع و بـه آن خاتمه دهد.

3. جاذبه های گفتاری امام جماعت
جاذبه هـای گفتـاری امـام جماعـت شـامل مـواردی اسـت که بـه کیفیت بیـان و گفتگـوی او با 
کـودکان و نوجوانـان مربـوط می شـود. اموری از قبیـل رعایت احتـرام و ادب کـودکان، هم زبانی با 
آنـان، جلـب اعتمـاد آنـان، حفظ رازهـای نوجوانـان، توانایی زیبا سـخن گفتن و خـوب گوش دادن 

در ایـن حیطـه قـرار دارنـد که بـه اختصار آنهـا را توضیـح می دهیم.

3-1. رعایت احترام و ادب
نحـوه سـخن گفتـن مـا بـا کـودکان و نوجوانـان، تأثیـر عمیقـی در نگـرش و رفتار آنان نسـبت 
بـه مـا دارد. در واقـع، الگویـی کـه مـا در حـرف زدن با کـودکان ارائـه می دهیـم، به آنهـا می آموزد 
کـه چگونـه بـه ما پاسـخ بدهنـد. از این رو، در سـخن گفتن بـا کـودکان و نوجوانان همیشـه باید از 
کلمـات احترام آمیـز و مؤدبانـه اسـتفاده کنیـم تـا ضمـن ارائـۀ الگویـی مناسـب، مهر خویـش را در 
دل آنـان بکاریـم و آنـان یـاد بگیرنـد که بـا ما و دیگـران محترمانه سـخن بگویند.2 از سـوی دیگر، 
همان طـور کـه می دانیـم بـدون رعایـت ادب و احتـرام متقابـل نـه تنها گفتگـو تأثیر مثبتـی در پی 
 نخواهـد داشـت بلکـه غالبـًا بـر مشـکالت و تنش هـا خواهـد افـزود. به همیـن دلیل امـام علی

می فرمایـد: »دم فـرو بسـتن بهتـر از بی ادبانـه سـخن گفتن اسـت.« )مجلسـی، 1412ق(

3-2. هم زبانی
توجـه بـه زبـان و سـطح فهـم مخاطب، یکـی از مؤلفه هـای اصلی هر نـوع ارتباطی اسـت. امام 
جماعـت در گفتگـو بـا کـودکان و نوجوانان باید سـن، پایـگاه اجتماعی و سـطح درک آنـان را در نظر 
بگیـرد و طـوری سـخن بگویـد که برای آنـان قابل فهم باشـد. همان طـور که پیامبـرs می فرماید: 

1 . Maiaivanovna ,L.
مت؛ هرگاه ادب از تو رخت بربست، سكوت پیشه نما . )بحاراألنوار، جلد71، ص293( 2 . َقاَل َعلی: ِاذا فاَتًک ااًلًدب ًفالِزم الّصُ
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»مـا پیامبـران مأموریـم تـا با مردم بـه اندازه درک و عقلشـان سـخن بگوییم«.1 )الحرانـی، 1363( 
درک محـدود و روح لطیـف آنـان نیازمنـد گشـودن زبـان کودکانـه و رعایـت ظرافـت  در برخورد با 
آنـان اسـت. از ایـن روی، پیامبـرs می فرماینـد: »هر کس با کودکی سـر و کار دارد، بـا او کودکانه 

رفتـار کنـد«.2 )ابـن بابویـه، 1413ق( مولـوی هـم با اشـاره به همیـن حدیـ شـریف می گوید

                                                                                                                                                                   )مثنوی، دفتر چهارم(

 بـر ایـن اسـاس، تشـخیص موضوعـات مناسـب و مـورد نیـاز کـودکان و نوجوانـان و بـا زبـان 
کودکانـه سـخن گفتـن، هنـری اسـت که امـام جماعـت محبـوب کـودکان و نوجوانان بایـد از آن 
بهره منـد باشـد. چنیـن امـام جماعتـی موضوعاتـی را انتخـاب می نمایـد و آن را بـه گونـه ای بیـان 
می کنـد کـه بـا نیازهای نوبـاوگان هماهنـ بـوده و توجه و اشـتیاق آنـان را به بحــ برمی انگیزد. 
بدیـن منظـور پیشـنهاد می شـود امام جماعـت از خود کـودکان و نوجوانان بپرسـد که بیشـتر به 
چـه موضوعاتـی عالقمنـد هسـتند. ضمنـًا او می توانـد با طرح چند سـؤال سـطح فهـم و درک آنها 

را بسـنجد و متناسـب بـا همان سـطح، بـا آنان سـخن بگوید.

3-3. اعتماد آفرینی
عنصـر دیگـری کـه از ارکان یک ارتباط خوب و سـازنده، به شـمار می آید، اعتماد متقابل اسـت. 
وقتـی یـک نوجـوان بـه امـام جماعـت نزدیـک می شـود و بـا او رابطـه برقـرار می کنـد کـه بتواند 
بـه او اعتمـاد کنـد و از جانـب او هیـچ نگرانی نداشـته باشـد.در واقع، پیش شـرط هر نـوع گفتگوی 
سـازنده و مؤثـری، ایجـاد فضـای امـن همـراه با اعتمـاد اسـت. همان طور کـه تا نگرانـی حضرت 
ابراهیـم از فرشـتگانی کـه بـرای نابـودی قـوم لـوط آمـده بوده انـد، برطـرف نشـد، از گفتگـو با 

آنـان خودداری نکرد.3 )سـوره هـود، آیه74(
مهم ترین عناصر اعتماد آفرین در روابط گفتاری عبارتند از: راستگویی، خیرخواهی و خودافشایی.

راسـتگویی اصلی تریـن عامـل در جلـب اعتمـاد طـرف مقابل اسـت. وقتـی گوینده بـا صداقت، 
لُم الَناَس َعلی َقْدِر ُعقُوِلِهم .)تحف العقول، ص37(

َ
1 . َقاَل َرسُوُل اهّللs: ِاّنا َمعاِشَر ااَلنبیاِء ُاِمرنا َاْن ُنّك

ی َفْلَیَتّصاُب َلْه. )من الیحضره الفقیه، جلد3، ص483( 2 . َقاَل َرسُوُل اهّللs: َمْن کاَن ِعنَدُه َصّبٌ
ْوُع َوَجاءْتـُه اْلُبْشـَرى ُیَجاِدُلَنـا ِفـی َقـْوِم ُلـوٍط؛ چـون تـرس از ابراهیـم زایـل شـد و بشـارت فرزنـد بـه او رسـید،  ـا َذَهـَب َعـْن ِإْبَراِهیـَم الـّرَ 3 . َفَلّمَ

نماینـدگان مـا در بـاب قـوم لـوط بـه گفتگـو پرداخـت. 

گشـاد چـون کـه با کـودک سـر و کارت فتاد بایـد  کودکـی  زبـان  هـم 
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واقعیت هـا را بیـان می کنـد و شـنونده مطمئـن می شـود کـه بـه او دروغ نمی گویـد، می توانـد بـه 
او اعتمـاد کنـد. بـه همیـن دلیـل، امام باقـر می فرمایـد: »راسـتگویی را پیـش از سـخن گفتـن 

بیاموزید«.1 )کلینـی، 1411ق(
دومیـن عنصـر اعتمادسـازی خیرخواهی اسـت. ما انسـان ها به کسـانی که خیرخواه و دلسـوز ما 
هسـتند، اطمینـان می کنیـم و حرف هـای ناگفته مـان را بـدون دغدغـه، بـا او در میـان می گذاریم. 
از ایـن رو، پیامبـران هنـگام گفتگـو با مـردم، برخیرخواهی و دلسـوز بـودن خود تأکیـد می کردند.2 

)سـوره اعراف، آیه68(
معرفـی خـود و سـخن گفتـن در بـاب مسـائل شـخصی هم عامـل دیگری بـرای جلـب اعتماد 
مخاطـب اسـت. وقتـی امـام جماعـت خـودش را معرفی می کنـد و اهدافـش را به روشـنی توضیح 
می دهـد، راه را بـر هرگونـه پیـش داوری و شـایعات می ببنـدد. بـه همیـن دلیـل، پیامبـران الهی در 

گام نخسـت بـه معرفـی خـود و اهـداف خـود می پرداختند.3 )سـوره شـعراء، آیه16(

3-4. رازداری
رازداری یکـی از نشـانه های خردمنـدی و امانـت داری اسـت. امیرالمؤمنیـن می فرمایـد: 
»سـینه خردمنـد، صندوق راز اوسـت«.4 )نهـج البالغه، حکمـت6( چه این رازها مربـوط به خودش 
باشـد، چـه مربـوط بـه دیگـران. در اسـالم تأکیـد زیـادی بـر رازداری و ممنوعیـت افشـای اسـرار 
دیگـران شـده اسـت؛ بـه طـوری که رسـول خـداs بر مـال نمودن راز بـرادر دینـی را خیانـت به او 

شـمرده اسـت.5 )نوری، 1408ق(
بنابرایـن امـام جماعت باید نسـبت به حفـظ رازهای دیگران اعم از خردسـال و بزرگسـال کاماًل 

مراقـب باشـد. ایـن امر افزایـش اعتماد دیگـران به امام جماعـت را به دنبال خواهد داشـت.

3-5. زیبا سخن گفتن
زیبایـی کالم موجـب جذابیـت و شـیرینی آن و در نتیجـه، پذیـرش بهتـر آن از سـوی کودکان و 

دَق َقبَل الَحدیِث )اصول کافی، جلد2، ص104(. مُوا الّصِ
َ
1 . َقاَل اْلَباِقُر: َتعّل

ِمیـٌن؛ پیام هـای پـروردگارم را بـه شـما می رسـانم در حالـی کـه خیرخـواه و امیـن شـما هسـتم. 
َ
َنـْا َلُكـْم َناِصـٌح أ

َ
ـى َوأ ُغُكـْم ِرَسـاالِت َرّبِ َبّلِ

ُ
2 . أ

مضمـون ایـن آیـه در آیـات 79 و 93 سـوره اعـراف، 45 و 47 سـوره مریـم و 30 و 33 سـوره مؤمـن نیـز تكـرار شـده اسـت. 
ا َرُسوُل َرّبِ اْلَعاَلِمیَن؛ نزد فرعون بروید و بگویید ما پیام آور پروردگار جهان هستیم.  ِإّنَ

َ
ِتَیا ِفْرَعْوَن َفُقوال

ْ
3  َفأ

4 . َقاَل َعلی: َصدُر اْلَعاِقَل َصندُوُق ِسّرِه.
ماَنـة و ِافشـاُء ِسـّرُ َاخیـَک ِخیاَنـٌة َفاْجَتنـب ذلـک؛ گفتگوهـا امانتنـد و افشـای راز بـرادرت 

َ
5 . َقـاَل َرسـُوُل اهّللs: َیـا َابـاَذر! َالَمجایـُس باال

خیانـت بـه اوسـت؛ پـس همـواره از آن اجتنـاب کـن )مسـتدرک الوسـایل، جلـد8، ص398(.
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نوجوانـان اسـت. ایـن هنـری اسـت که قـرآن کریم به نیکـی از آن بهـره بـرده و با قـرار گرفتن در 
اوج قلـه فصاحـت و بالغـت در دل هـا نفـوذ کرده اسـت. خداونـد در قـرآن مجید به همۀ انسـان ها 

توصیـه می کنـد کـه به زیبایـی سـخن بگویند.1 )سـوره بقـره، آیه 83(
در تعالیـم اسـالمی توصیه شـده که هرگز واژه های نامناسـب و القاب زشـت بـه کار نبرید، حتی 

هنگامـی که از شـخص یا موضوعی به شـدت ناراحت هسـتید. 
دلیـل ایـن امر روشـن اسـت. زیرا سـخنی که بـا نرمـی و عطوفت همراه باشـد، همچـون آهنگی 
گوش نـواز، دلنشـین و تأثیرگـذار اسـت، خداونـد متعـال به موسـی و هـارونb توصیـه می کند حتی 
بـا فرعـون کـه دعوی الوهیت داشـت و بر پـروردگار عالـم طغیان کرده بـود، به نرمی سـخن گویند.2 
)سـوره طـه، آیـه44( البته مالیمت هنگامی ارزشـمند اسـت کـه با قاطعیت و شـفافیت همراه باشـد. 
چـون نرمـی گفتـار، ابـزاری اسـت بـرای القـای بهتر حقیقـت و آنـگاه که موجـب زیر پا نهـادن حق 
گـردد، جلـوه ای از نفـاق و تظاهـر و چاپلوسـی خواهـد بود. پس شایسـته اسـت امام جماعـت در عین 
نرمـی و مالیمـت، از گفتـن حقایـق ابا نکند و سـخن حـق را با کمال قاطعیت و شـفافیت بیـان نماید. 
بدیـن منظـور، امـام جماعت می تواند با اسـتفاده از روش های بیان غیرمسـتقیم مثـل کنایه، تعریض، 
حکایـت و کلی گویـی در عیـن قاطعیـت و شـفافیت، از درگیر شـدن مسـتقیم با مخاطـب پرهیز کند. 
در ایـن شـیوه ها کـه قـرآن کریـم هـم در پـاره ای مـوارد از آنها بهـره برده، یـک موضوع ناخوشـایند 
نظیـر امـر، نهـی، توبیـخ یـا حقیقتی تلخ، بدون اشـاره مسـتقیم به شـخصی یا گـروه مورد نظـر بیان 
می شـود بـه این وسـیله مقصـود خود را به طـور غیرمسـتقیم به مخاطب یـا مخاطبان القـا می نماید.

بدیـن ترتیـب، امـام جماعـت در عیـن حالـی که پیـام خود را بـه فرد مـورد نظر انتقـال می دهد، 
امـا بـه طـور مسـتقیم بـا او درگیـر نمی شـود و آثار سـوئی همچـون دل آزردگـی و نفـرت از او را به 

دنبـال نـدارد و تأثیرگـذاری ارتبـاط را دو چندان می سـازد.
در مجمـوع، رعایـت خالصه گویـی، بهره منـدی از آرایه هـای ادبـی ماننـد تشـبیه و کنایه، تلفظ 
روان کلمـات و جمـالت، برخـورداری از سـاختاری منظـم و نیکـو و توجـه بـه جنبه هـای عاطفـی 
مخاطـب همـه به شـیوایی و رسـایی سـخن کمـک کـرده و فهـم و درک آن را آسـان تر می نماید.

3-6. خوب گوش دادن
در حالـی کـه بـه نظر می رسـد گوش دادن کاری بسـیار سـاده اسـت، امـا اگر خوب گـوش دادن 

اِس ُحْسنًا.  1 . َو ُقوُلوْا ِللّنَ
ْو َیْخَشی؛ با او به نرمی سخن بگویید، شاید بپذیرد یا بترسد.

َ
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هنـری اسـت کـه از هر کسـی بـر نمی آیـد. گـوش دادن فقط شـنیدن کالم طـرف مقابل نیسـت؛ 
بلکـه توجـه بـه گوینـده و دیدگاه او نسـبت به مسـئلۀ مطرح شـده و درک احساسـات و انتظارات او 

نیـز از عناصر گـوش دادن فعال اسـت.
اگـر امـام جماعـت بخواهـد یـک شـنوندۀ موفـق باشـد و بـا کـودک و نوجـوان ارتبـاط مؤثری 
داشـته باشـد، بایـد عـالوه بـر موارد فوق، به ژسـت ها و حـاالت بدنی گوینـده هم توجـه کند و خود 
نیـز در هنـگام گـوش دادن بـا ژسـت ها و حالـت بدنی مناسـب و تـکان دادن سـر بـه او بفهماند که 
حواسـش کامـاًل بـه اوسـت و بـه او توجـه دارد. مراقب باشـید در هنـگام حرف زدن طـرف مقابل از 
رفتارهایـی مثـل خمیـازه کشـیدن، نگاه کردن به سـاعت یـا به اطـراف و بی قراری، خود را نسـبت 
بـه صحبت هـای گوینـده بی اعتنـا و کـم حوصلـه نشـان ندهیـد؛ بلکـه برعکـس، بایـد بـا تماس 
چشـمی مناسـب و حـرکات چهـره عالقمندی خود را به شـنیدن سـخنان کـودک یا نوجـوان ابراز 
کنیـد. مثـاًل هنگامـی کـه هیجـان زده می شـود و شـادی، غـم یـا عصبانیـت در چهـرۀ و گفتـار او 

نمایـان می شـود، بـا عکس العمـل مناسـب و بـه موقع بـا او همدلـی و همراهـی نمایید.
در ایـن شـرایط، امـام جماعـت باید موقتاً از احساسـات، خواسـته ها، افـکار و پیش داوری های خود 
چشـم بپوشـد و گفتگـوی درونـی خویـش را متوقف کنـد و در هنـگام صحبت طرف مقابـل، در ذهن 
خود به فکر آماده کردن او پاسـخ نباشـد تا بتواند کالم و حال او را به درسـتی درک کند. توجه داشـته 
باشـیم کـه اگر بـه جای گوش دادن، به فکر پاسـخ دادن باشـیم، بخـش زیادی از حرف های شـنونده 

را اصـاًل متوجـه نخواهیم شـد و در نتیجـه اطالعات مهمی را از دسـت خواهیم داد. 
نکتـۀ قابـل توجـه ایـن  کـه گـوش دادن یـک مهـارت چندگانه اسـت. یعنـی عالوه بر شـنیدن 
سـخنان گوینـده، بـرای درک صحیـح گفتگوهـای او تـالش کنیـم و بـرای اطمینـان از درسـتی 

برداشـت خـود، اسـتنباط های خـود را بـه صـورت پرسشـی بـا گوینـده در میـان گذاریـم.

3-7. پرهیز از پرگویی و نصیحت کردن
پرگویـی، مکررگویـی و امـر و نهـی مسـتقیم بـا ویژگی هـای دوره کودکـی و نوجوانی سـازگار 
نیسـت و آنهـا را زود خسـته می کنـد. از ایـن رو، سـخنرانی های مسـجد، به ویـژه صحبت های بین 
دو نمـاز نبایـد طوالنـی باشـد؛ چـون باعــ سـر رفتـن حوصله کـودکان و ترک جلسـه سـخنرانی 
می شـود. افـزون بـر ایـن، امام جماعـت و یا سـخنران یا از لحن سـرزنش گونه یا نصحیت مسـتقیم 
بـه کـودکان و نوجوانـان اجتنـاب کنـد؛ زیرا ممکن اسـت آنان را نسـبت بـه امام جماعت و مسـجد 

دلسـرد نمایـد و شـوق آنهـا بـه حضور در مسـجد و برنامه هـای آن از بیـن برود. 
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4. جاذبه های رفتاری امام جماعت
آخریـن تبلـور جذابیت هـای امام جماعـت در رفتارهای او نهفته اسـت. همان طـور که می دانیم 
رفتارهایـی کـه بـر مهربانـی و صمیمیـت، تواضـع و فروتنـی، همدلـی و توجـه به دیگـران، پاداش 
کارهـای نیـک و اغمـاض از خطاهـا اسـتوار اسـت، برای همـگان شـیرین و جذاب هسـتند. در این 

بخـش بعضـی از ایـن رفتارهـای خوب و جـذاب را معرفـی می کنیم.

4-1. مهربانی و صمیمیت

برخـورد صمیمیانـه و همـراه بـا مالطفـت و گشـاده رویی امـام جماعت بـا کـودکان و نوجوانان 
یکـی از مهم تریـن عوامـل جـذب و اسـتحکام حضـور آنان در مسـاجد می باشـد. اگر امـام جماعت 
چنـد دقیقـه مانـده بـه اذان در مسـجد حضـور یابـد و گفتگویـی دوسـتانه، خیرخواهانـه و پدرانـه 
بـا کـودکان و نوجوانـان داشـته باشـد، آنـان مجـذوب وی شـده و بـا اشـتیاق بـه مسـجد می آیند. 
)موظـف رسـتمی، 1391( گاهـی یـک لبخند، یک گفتگوی دوسـتانه، یک دسـت به شـانه نوجوان 
زدن، یکـی دو قـدم بـا او راه رفتـن و صحبت هـای نوجـوان را شـنیدن، می تواند مسـیر زندگی او را 

تغییـر می دهـد.
پـس، همان طـور کـه خداونـد بـه پیامبـرs خـود می فرمایـد: »اگر تندخـو و سـخت دل بودی، 
همـه از دور شـما پراکنـده می شـدند«1 )سـوره آل عمـران، آیه159(؛ امـام جماعت نیـز اگر بدخلق 
و تـرش روی باشـد، هیـچ گاه نمی توانـد کـودکان و نوجوانـان را دور خـود جمـع کنـد. او بایـد بـا 
خوش خلقـی، مهربانـی، بردبـاری و آسـان گیری بـا نوبـاوگان دوسـت شـده و آنهـا را به مسـجد و 

اماکـن مذهبـی جـذب نماید.
در ایـن صـورت، رابطـۀ امـام جماعـت و نوجوانـان در چارچوب رسـمی باقـی نمی مانـد، بلکه او 
یکـی از دوسـتان کـودکان و نوجوانـان بـه شـمار می آید که در مشـکالت به کمک آنان می شـتابد؛ 
موفقیت هایشـان را تبریـک می گویـد؛ بـه مناسـبت های مختلـف هدایـای کوچکـی بـه عنـوان 
یـادگاری بـه آنـان تقدیـم می کنـد؛ در سـالم کـردن بـر آنهـا پیشـی می گیـرد و آنـان را بـا القـاب 

شایسـته خطـاب می کنـد. چنیـن امـام جماعتـی محبـوب مـردم، جوانان و کـودکان خواهـد بود.

4-2. همدلی و توجه به کودکان و نوجوانان
منظـور از همدلـی، درک احسـاس کنونـی طرف مقابـل از اتفاق یا مشـکلی که برایـش رخ داده 

وْا ِمْن َحْوِلَك. 
ُ

ا َغِلیَظ اْلَقْلِب اَلنَفّض
ً

َن اهّلِل ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُکنَت َفّظ 1 . َفِبَما َرْحَمٍة ّمِ
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و نشـان دادن حـس مناسـب با حـال فعلی اوسـت. برای اینکـه بتوانیم بـا دیگران همدلـی نماییم، 
بایـد بتوانیـم خودمـان را بـه جـای او قرار دهیم و مسـئله را از منظـر او ببینیم تا بتوانیـم حس و حال 
او را درک کنیـم. در مقابـل، همـدردی یعنـی شـریک شـدن در غم و رنـج دیگران و درگیر شـدن با 

مشـکل آنـان. روان شناسـان تأثیر همدلی را بیشـتر از همـدردی می دانند.
البتـه در برخـی مـوارد ایـن دو واژه را بـه جـای هـم بـه کار می رونـد. بـه هـر حال، خوب اسـت 
امـام جماعـت بـا نمازگـزاران، بـه ویژه نوجوانـان و جوانـان همدلی کـرده و در غم و شـادی با آنان 
هم حسـی نمایـد. یـادآوری می شـود در همدلی الزم نیسـت کامـاًل با گوینـده موافق باشـیم؛ بلکه 
تنهـا کافیسـت خودمـان را به جای او گذاشـته و مسـائل را از دریچـه نگاه او بنگریـم و او را به خاطر 

احساسـش مذمـت نکنیـم، حتی اگر بـا او موافق نیسـتیم.

4-3. واگذاری مسئولیت به کودکان و نوجوانان

دادن مسـئولیت بـه کـودکان و نوجوانـان یـک راهکار مناسـب بـرای عالقمند کـردن کودکان 
و نوجوانـان بـه حضـور در مسـجد اسـت. کودکـی که در مسـجد بـه او مسـئولیتی واگذار می شـود، 
خـود را متعلـق بـه مسـجد و مسـجد را متعلـق بـه خـود می داند و تمـام تالش خـود را بـرای انجام 
هـر چـه بهتـر وظیفـه ای کـه بـه او سـپرده شـده، بـه کار می بنـدد. لـذا ضـروری اسـت پـاره ای از 
فعالیت هـای مسـاجد بـه دسـت آنها سـپرده شـود و امـام جماعـت و هیئت امنـاء مسـجد نظارت و 

مدیریـت کارهـا را بـر عهـده گیرند.
برخـی مسـئولیت هایی کـه می توان به کـودکان و نوجوانـان داد عبارتنداز: مسـئولیت کتابخانه، 
گفتـن اذان، و تکبیـر نمـاز، قرائـت قـرآن و دعـای پـس از نمـاز، مسـؤلیت کفشـداری، پهن کردن 
سـجاده ها ، سیسـتم صوتـی، برنامه ریـزی و اجـرای مناسـبت ها، تزئینـات و تبلیغـات، زیبا سـازی 

مسـاجد، انجـام برخـی کارهـای فنـی مسـجد و اموری کـه از عهـده آنها بـر می آید.

4-4. طوالنی نکردن نماز و سخنرانی

از آنجـا کـه آسـتانۀ تحمل کـودکان و نوجوانان پایین اسـت، امام جماعت بایـد در هنگام حضور 
آنـان از طوالنـی شـدن اقامـه نمـاز و سـایر برنامه هـای مسـجد، نظیـر سـخنرانی و مراسـم دعا و 
زیـارت بپرهیـزد. در ایـن شـرایط بهتـر اسـت امام جماعـت در هنـگام اقامۀ نمـاز، تنها بـه واجبات 
اکتفـا کـرده و از مسـتحبات نمـاز مثـل قنـوت مفصل یا رکـوع و سـجود طوالنی چشم پوشـی کند 

و بـرای جبـران آن، پـس از نمـاز بـه ذکر و دعـا بپردازد.
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4-5. تجلیل از کودکان و نوجوانان مسجدی
معرفـی و تجلیـل از کـودکان و نوجوانانـی کـه در نمازهای جماعت مسـجد شـرکت می کنند، یا 
در برنامه هـای مسـجد فعـال هسـتند، یکـی از روش های مؤثر تشـویق آنان به شـمار مـی رود و بر 
تـداوم حضـور آنهـا در مسـجد می افزایـد. حداقل تجلیل آن اسـت که بعضـی مواقع بیـن دو نماز یا 
در پایـان بعضـی سـخنرانی ها و مراسـم ها، نـام آنها توسـط امام جماعـت اعالم شـده و از حاضرین 
خواسـته شـود بـرای سـالمتی و موفقیـت آنهـا صلـوات بفرسـتند. ایـن کار باعــ تشـویق آنان و 
دلبسـتگی بیشـتر به مسـجد و امـام جماعت می گـردد. ضمنًا توصیه می شـود با همـکاری مؤمنین 
خّیـر کتاب هـای متناسـب بـا سـن و پایـۀ تحصیلـی دانش آمـوزان تهیـه شـود و در مناسـبت های 
مختلـف بـه عنـوان جایـزه بـه کـودکان حاضـر در مسـجد اهـداء شـود. در هـر صـورت، تعریـف، 
تحسـین و تشـویق کـودکان و نوجوانـان، مخصوصـًا اگـر در جمع صورت گیـرد، تأثیر شـگرفی بر 

کـودکان خواهـد گذاشـت و همیشـه از آن بـه عنـوان یـک خاطره شـیرین یاد خواهنـد کرد.

4-6. چشم پوشی از خطاهای کودکان
نبایـد توقـع داشـت کـه کـودکان و نوجوانـان مثـل افـراد بزرگسـال رفتار کننـد و تمـام آداب و 
شـرایط نمـاز و مسـجد را رعایـت نماینـد. طبیعـی اسـت کـه نوباوگان متناسـب با شـرایط سـنی و 
نیازهـای دورۀ رشدی شـان رفتـار می کننـد و یقینـًا گاهـی دچـار اشـتباه و خطـا می شـوند. امـام 
جماعـت و سـایر بـزرگان مسـجد باید بیشـتر خطاهـا و لغزش های آنان را نادیده انگاشـته و با سـعۀ 

صـدر و خوش رویـی آنـان را راهنمایـی کننـد تـا دوبـاره مرتکب اشـتباه نشـوند. 
بـه یـاد داشـته باشـیم بـازی و شـیطنت های کودکانـه نیـاز طبیعـی کـودک اسـت و مـا بایـد با 
درک شـرایط و نیازهـای کـودکان، بـا سـعۀ صـدر و تحمل بـاال این مـوارد را نادیده بگیریـم؛ اما در 
عیـن حـال، بـا شـیوه های جذاب و نـو به آنـان بیاموزیم که مسـجد مکانی بـرای عبادت پـروردگار 
و آمـوزش معـارف دینـی اسـت و مـا بایـد با سـکوت و آرامـش، حرمت این مـکان مقـدس را پاس 
بداریـم. بـه هـر حـال، منطبـق کـردن توقعـات و انتظاراتمـان با شـرایط سـنی آنها، باعــ تقویت 

دلبسـتگی آنـان بـه مسـجد و تعالیـم دینـی می گردد.

4-7. دعوت از فرزندان مأمومین
یکـی از راهبردهـای خالقانـه بـرای جـذب نونهاالن به مسـاجد این اسـت که امامـان جماعت 
از بزرگ سـاالن و کهن سـاالن مسـجدی بخواهنـد کـه گاهـی فرزنـدان و نوه های کوچـک خود را 
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بـه مسـجد بیاورنـد. بـا توجـه به ایـن که غالبـًا افراد مسـّن به مسـجد می آینـد، اگر هر یـک از آنها 
یـک نفـر از فرزنـدان یـا نوه های خـود را به مسـجد بیاورند، حضور کـودکان و نوجوانان در مسـاجد 

رونق می گیـرد. )موظف رسـتمی، 1391(
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ج( برنامه های مسجد
پـس از جاذبـۀ امـام جماعـت، مهم تریـن عامـل در جـذب کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد 
فعالیت هـا و برنامه هـای مسـجد اسـت. یـک مسـجد کودک محـور بـرای جـذب کـودکان و 
نوجوانـان، بایـد فعالیت هـای گوناگونـی انجـام دهـد تا بتوانـد افراد با عالیـق و نیازهـای گوناگون 
را بـه سـوی خـود بکشـاند. هـر چنـد توضیـح تمامـی برنامه هـای مفیـد و جـذاب در ایـن مختصر 
نمی گنجـد؛ ولـی بـرای مثـال، بـه چنـد نمونـه از فعالیت هـای کم هزینـه و قابـل اجـرا در اغلـب 
مسـاجد اشـاره می کنیـم. امـا پیـش از توضیـح ایـن فعالیت هـا الزم اسـت. چنـد موضـوع مهـم را 

یـادآور شـویم:
- یـک مشـکل اساسـی کـه در برنامه هـای بیشـتر مسـاجد مشـاهده می شـود، ایـن اسـت که 
بـا وجـود اینکـه دختـران بیـش از نیمی از جمعیـت کـودکان و نوجوانـان را تشـکیل می دهند، ولی 
متأسـفانه بیشـتر برنامه هـا و فعالیت هـا، بـا نگاهی پسـرانه تدارک دیده می شـوند و دختـران اغلب 
در حاشـیه از آن بهره منـد می گردنـد. امـروزه در کمتـر مسـجدی می تـوان از برنامه هـای ویـژه 
کـودکان و نوجوانـان دختـر سـراغ گرفـت و در برنامه ریزی هـا کمتـر بـه روحیـات، خواسـته ها و 
عالیـق دختـران توجـه می شـود. بنابرایـن، متولیان مسـجد باید با نگاهـی جامع االطـراف و مبتنی 
بـر شـناخت عالیـق و نیازهـای همه مخاطبـان، در تمـام فعالیت هـا و برنامه های مسـجد، نیازها و 

شـرایط ویـژه دختران را نیـز در نظـر بگیرند.
- برنامه هـا و فعالیت هـای مسـجد بایـد مبتنـی بـر هدف هـای اصیـل و واقعی مخاطبان باشـد. 
هرگونـه هدف تراشـی، هدف سـازی بیرونـی و تحمیلی نه تنها اثـر فعالیت و اصالـت تربیتی آن را از 
بیـن می بـرد، بلکـه خـود بـه تدریج به ضـد آن تبدیل می شـود، بـرای مثال اگـر کـودک از فعالیتی 
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ماننـد بـازی کـه یـک فعالیـت طبیعی اسـت و ذاتـًا واجد لـذت درونی اسـت، از طریق مشـوق های 
بیرونـی و پاداش هـای مـادی تقویـت شـود بـه تدریـج لذت هـای بیرونـی، جایگزیـن لذت هـای 
درونـی می شـود و ایـن فعالیـت خود انگیختـه اثـر تربیتی خـود را از دسـت می دهد. همیـن طور اگر 
رفتارهـای دینـی و عبـادی کـه خـود ذاتًا واجـد لذت معنوی هسـتند، بـا تشـویق های بیرونی برای 
مدتـی بـه شـکل افراطـی افزایـش یابنـد، پس از چندی اسـاس و ریشـه درونـی این گونـه رفتارها 

تضعیف می شـود. )کریمـی، 1381(
- بدیهـی اسـت کـودک و نوجـوان، هـم باید بخندد و بازی کند و شـاد باشـد و هم بایـد به انجام 
تکالیـف دینـی خـود بپـردازد. نبایـد چنین به وی القا شـود که مسـجد جای خنده و شـادی نیسـت، 
از ایـن رو، الزم اسـت برنامه هـای مسـجد بـا زمینـه ای شـاد و لذت بخـش اجـرا شـوند تـا کودکان 

بداننـد کـه در مسـجد هـم می توانند شـاد و با طراوت باشـند.
عـالوه بـر ایـن، برنامه هایـی مـورد عالقـه و توجـه کـودکان قـرار می گیرند کـه کوتـاه، متنوع 
و پـر شـور و هیجـان باشـند و در نهایـت بـه تشـویق و پـاداش منجـر شـوند. بنابرایـن، برنامه های 
معرفـی شـده در مقالـۀ حاضـر در صورتـی مـورد اسـتقبال کـودکان و نوجوانـان قـرار می گیرند که 

واجـد شـرایط فوق باشـند.
نکتـه قابـل توجـه این که بین میـزان عالقه منـدی نونهاالن به مسـجد با میزان مشـارکت آنها 
در فعالیـت و برنامه هـای مسـجد رابطـه مسـتقیم وجـود دارد؛ یعنـی هرچه کودک عالقه  بیشـتری 
بـه حضور در مسـجد داشـته باشـد، میـزان مشـارکت او در برنامه های مسـجد بیشـتر خواهـد بود. 
بنابرایـن، بـرای تـداوم مشـارکت آنان بهتر اسـت در حین اجـرای ایـن فعالیت ها، اقدامـات جذابی 
ماننـد اهـدای جوائـز، دادن امتیاز با کارت تشـویق، پخش شـربت، شـیرینی و شـکالت و اموری از 

این دسـت صـورت گیرد.

1. واگذاری اذان گویی و مکبری نماز جماعت به کودکان و نوجوانان
سـپردن نقـش مکّبـری بـه کودکان اقدامـی مؤثر در ترغیب آنان به حضور در مسـجد و شـرکت 
در نمـاز جماعـت اسـت. زیـرا یکـی از راه هـای عالقمنـد کـردن نوجوانـان و کـودکان به مسـجد 
همیـن تکبیـر گفتـن بـرای نمـاز جماعـت اسـت. البته نخسـت بایـد چگونگـی تکبیر گفتـن را به 

کـودکان و نوجوانـان آمـوزش داد تـا آنـان مکبـر خوبی شـوند. )موظف رسـتمی، 1391(
همـان طـور کـه می دانیـم در گذشـته تکبیرگویـی در مسـاجد بسـیار مرسـوم بـود؛ امـا درحال 
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حاضـر بـه دلیـل اسـتفاده از میکروفون هـای یقـه ای، تکبیرگویی تا حدودی کم شـده اسـت. برای 
احیـای ایـن سـنت نیکو باید امـام جماعت و متولیان مسـاجد از کـودکان و نوجوانان بـرای مکّبری 
دعـوت کـرده و تعـدادی از عالقمنـدان را آمـوزش دهنـد تا بـه صـورت دوره ای و نوبتی ایـن کار را 

انجـام دهند. 
افـزون بـر ایـن، خوب اسـت گاهی مؤذنین مسـاجد از بین کـودکان و نوجوانانی کـه قباًل تمرین 
مؤذنـی کرده انـد و اذان را بـا صـوت زیبـا و صحیـح ادا می کنند، انتخاب شـوند. بـرای تصحیح اذان 
و اقامـه کـودکان نیـز می تـوان بـا در اختیـار گذاشـتن یـک نـوار یـا سـی دِی اذان، مؤذنیـن خوبی 

برای مسـاجد تربیـت نمود.

2. برگزاری سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ ویژه کودکان و نوجوانان
یکـی از اصولـی کـه در نظام آموزشـی کشـورهای پیشـرفته، مورد توجـه قـرار دارد، ایجاد تفکر 
انتقـادی و تقویـت روحیـه پرسـش گری و کنجـکاوی هدفمنـد در کـودکان و نوجوانـان اسـت. از 
آنجـا کـه بـه خاطر گسـترش وسـایل ارتبـاط جمعـی اعتقـادات و باورهـای دینـی مردم، بـه ویژه 
نسـل جـوان و نوجـوان، در معـرض هجـوم اندیشـه های متفـاوت قـرار گرفتـه و سـؤاالت زیادی 
در ذهـن نوجوانـان و جوانـان بـه وجـود آمده، الزم اسـت بـا اتخاذ سـاز و کارهای مناسـب، فضای 
پرسـش گری در مبانـی اعتقـادی و عبـادی دانش آمـوزان فراهـم گـردد. بدیـن منظـور پیشـنهاد 
می شـود در کنار سـخنرانی های مسـجد یا به طور جداگانه جلسـات سـخنرانی و پرسـش و پاسـخ 
ویـژه نوجوانـان و جوانـان منعقـد گـردد و در آنها از اسـاتید، معلمان و افـراد تحصیل کرده و آشـنا با 

معـارف اسـالمی بـرای سـخنرانی و پاسـخگویی به سـؤاالت دعـوت به عمـل آید.

3. اجرای مسابقات علمی، دینی، هنری و ورزشی مناسب کودکان و نوجوانان
برگـزاری مسـابقه  ها یکـی از فعالیت هـای پردامنـه و کم هزینـۀ مسـجد اسـت کـه در صـورت 
مدیریـت صحیـح، درآمـدزا نیـز خواهد بود. کـودکان و نوجوانان عالیـق گوناگونی دارنـد. برخی به 
ورزش، برخـی بـه هنـر و برخـی بـه مطالـب علمـی و دینـی عالقه مند هسـتند. برای مثـال، در ماه 
مبـارک رمضـان پـس از نمـاز جماعـت و سـخنرانی، هر شـب می توان یـک مسـابقه در موضوعی 

خـاص اجـرا کرد. 
مسـابقاتی از قبیـل احـکام، قـرآن، نهج البالغـه، حفـظ حدیــ، خطاطی، نقاشـی، نویسـندگی، 
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خاطره نویسـی، تهیـه روزنامه دیـواری، عکاسـی، طراحـی و انـواع مسـابقات ورزشـی ماننـد: دو، 
دوچرخه سـواری، فوتبـال، والیبـال، تنیـس، و ... نقـش بسـیار سـازنده ای در ترغیـب کـودکان و 
نوجوانـان بـه مسـجد دارنـد. توصیـه می شـود ایـن مسـابقات در موضوعـات مختلـف و متناسـب با 
مناسـبت های مذهبـی و در رده هـای سـنی مختلـف برگـزار شـود. حضـور امـام جماعـت در هنگام 
برگـزاری مسـابقه ها یـا اعـالم نتایج در تقویت پیونـد و ارتباط او با کـودکان و نوجوانان اثرگذار اسـت.

همچنین اجرای مسـابقه های حضوری به صورت پرسـش و پاسـخ در مسـجد، هنگام برگزاری 
مراسـم مذهبـی و اهـدای جوایـزی مثل کتاب و سـایر محصـوالت فرهنگـی نیـز هیجان آفرین و 

جذاب هسـتند.

4. تشکیل گروه های کتاب خوانی برای کودکان و نوجوانان
البتـه عالقمنـد کـردن کـودکان و نوجوانـان بـه کتـاب و کتاب خوانـی صرفـًا از راه نصیحـت و 
توجیـه و اصـرار و یـا تشـویق های مـادی و کالمـی بدسـت نمی آیـد؛ بلکـه بایـد از دریچـۀ نیـاز و 
خواسـتۀ  شـخصی آنها بـه این مسـئله پرداخت. یعنـی کتاب خوانی را بـا مطالعه کتاب هایی شـروع 
کنیـم کـه آنهـا دوسـت دارنـد و کم کـم آنها را به سـمت کتاب هـای مفیدتـر و پربارتر سـوق دهیم. 
بدیـن منظـور توصیـه می شـود تعدادی کتاب رمان و داسـتان مناسـب و مفید تهیه شـود و در اختیار 
بچه هـا قـرار گیـرد. آنـگاه آنهـا را در گروه هـای 3 یـا 5 نفـره سـازماندهی کنیـد تـا در زمان هـای 

خاصـی در مسـجد جمـع شـوند و با هـم کتـاب بخوانند.

5. برگزاری مراسم جشن یا عزاداری مخصوص کودکان و نوجوانان

 ،تشـکیل هیئت هـای مذهبـی ویژه کـودکان و نوجوانـان با عناوینـی همچون هیئت علـی اکبر
هیئـت علـی اصغـر و هیئـت حضـرت قاسـم بـرای پسـران و هیئت حضـرت رقیـهh، هیئت 
حضـرت سـکینهh و هیئـت فاطمه زهـراh بـرای دختـران می توانـد نقـش برجسـته ای در گرایش 
بچه هـا بـه سـوی مسـجد ایفـا نمایـد. از سـوی دیگـر، همـکاری در جشـن ها و چراغانی هـا و 
سـیاه کوبی در مراسـم عـزاداری و سـینه زنی از امـوری اسـت کـه معمـواًل نوجوانـان و جوانـان 
اشـتیاق زیـادی بـرای شـرکت در آن از خـود نشـان می دهنـد. زیرا از ایـن طریق حس مفیـد بودن، 
بزرگ شـدن و توانایـی انجـام فعالیت هـای اجتماعـی در آنهـا تقویت می شـود. به عـالوه، در طول 
ایـن فعالیت هـا بیـن آنهـا و بزرگترهـا تعامالتـی پیـش می آیـد کـه باعــ افزایـش صمیمیـت و 



267 فـــروغمسجــــــــــــد9

انسـجام اجتماعـی آنـان می گـردد. خصوصـًا اگـر در اثنـای کارهـا پذیرایـی هـم بشـوند، در آنهـا 
لـذت و شـادی خاصـی ایجـاد می شـود. در ایـن بین حضـور بزرگ ترهـا و چگونگی برخـورد آنان با 

کـودکان و نوجوانـان از اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت.

6. کالس های آموزشی، تربیتی و فرهنگی برای سنین مختلف
یکـی از مهم تریـن خدمات مسـجد بـه کـودکان و نوجوانان، وجـود انواع کالس های آموزشـی 
اسـت. هـر چنـد ممکـن اسـت بعضـی بچه هـا از کالس و درس گریـزان باشـند، ولـی برگـزاری 
کالس هـای مـورد عالقـۀ آنـان نظیـر آمـوزش سـرود و تواشـیح، روان خوانـی و قرائـت قـرآن، 
کالس هـای تقویتـی رایـگان، دوره هـای ورزشـی، هنـری، امدادگـری و عقیدتـی در جـذب آنـان 
بـه مسـجد بسـیار مؤثر هسـتند. عالوه بـر ایـن، می توان بـا امکانـات اندکی کالس هـای آموزش 
مهارت هـای زندگـی یـا آمـوزش حرفه آمـوزی در رشـته های خیاطـی، گلـدوزی، گل سـازی، 
هنر هـای دسـتی، خطاطـی، نقاشـی و طراحـی، عکاسـی، فیلم بـرداری، ورزش هـای رزمی و شـنا 
بـرای دختـران و پسـران برگـزار کـرد و بدیـن وسـیله آنهـا را بـا فضـای مسـجد مأنوس سـاخت.

7. برگزاری اردوهای درون و برون شهری سیاحتی و زیارتی
کـودکان و نوجوانـان، روحیـه پـر شـور، کنجکاو و جسـتجوگری دارند کـه می تـوان از آن برای 
هدایت و شـکوفایی استعدادهایشـان اسـتفاده کرد. مسـافرت و اردوهای درون و برون شـهری ابزار 
مناسـبی بـرای تحقـق ایـن هـدف بـه شـمار می آینـد. مسـافرت عـالوه بر این که سـبب شـادابی 
روح و روان می شـود، زمینـۀ یادگیـری ارزش هـای اخالقـی و جامعه پذیـری کـودکان و نوجوانـان 

را فراهـم می سـازد.
مسـاجد می تواننـد بـا همـکاری پایگاه بسـیج و مـدارس همجـوار در ایـام تعطیل و تابسـتان ها 
اردوهـا و سـفرهای زیارتـی و تفریحـی برگـزار کننـد. شایسـته اسـت بـه منظـور ترغیـب و ایجاد 
انگیـزه در دانش آمـوزان بـه حضـور در مسـجد، دانش آمـوزان سـاعی و فعـال در برگـزاری نمـاز 

جماعـت مدرسـه و نیـز دانش آمـوزان مسـجدی در اولویـت ایـن اردوهـا باشـند.
بـه منظـور بهره بـرداری بیشـتر از ایـن موقعیت هـای ارزشـمند، توصیـه می شـود اردوهـا و 
مسـافرت های دسـته جمعـی بـا حضـور امـام جماعـت، برخـی از اعضـای هیئـت امنـا و برخـی 
اولیـاء کـودکان و مربیـان آنهـا برگزار شـود. بی تردید حضـور امام جماعـت در برنامـۀ کوهنوردی، 
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بازی هـا و اردوهـای کـودکان در جـذب و تربیـت دینـی آنـان بسـیار مؤثـر و سـازنده خواهـد بـود.

8. تهیه روزنامه دیواری
نوبـاوگان اسـتعدادهای فراوانـی دارنـد کـه اسـتفاده بهینـه از آن باعــ شکوفاسـازی و تقویت 
اعتمـاد بـه نفـس آنـان می گردد. یکـی از فعالیت هایـی که در پرکـردن اوقات فراغت و رشـد علمی 
و اجتماعـی کـودکان و نوجوانان بسـیار مؤثر اسـت، تشـویق آنان بـه تهیه روزنامه دیـواری در باب 
موضوعـات مـورد عالقه خودشـان می باشـد. مطالب ایـن روزنامه دیـواری با نظـارت بزرگترهایی 
کـه از طـرف امـام جماعـت تعییـن  شـوند و با نویسـندگی، طراحـی و نقاشـی کـودکان و نوجوانان 

تهیـه و سـپس در محل مناسـبی در مسـجد نصـب گردد.
توصیـه می شـود ایـن کار در قالـب تیم هـای 3 یـا 5 نفـره انجـام گیـرد و بـرای هـر تیـم یـک 
سـرگروه بزرگتـر تعییـن شـود. سـپس آنهـا بین خود تقسـیم وظایـف نمـوده و هرکدام متناسـب با 
توانمنـدی  و عالقـه اش، قسـمتی از کار را بـر عهـده بگیـرد. شایسـته اسـت در پایـان کار، مطالـب 
روزنامـه دیـواری توسـط امـام جماعـت یـا برخـی افـراد مـورد تأییـد ایشـان بازبینـی و نواقـص و 
اشـکالت احتمالـی آن برطـرف گـردد. روزنامـه دیـواری می تواند حـاوی مطالب متنوعـی از قبیل 
احـکام شـرعی کـودکان و نوجوانـان، معـارف دینـی به زبان سـاده، برخی آیـات و روایات مناسـب 
کـودکان، آشـنایی بـا شـخصیت های بـزرگ دینـی و ملـی، عکس هـای مناسـب و سـایر مطالـب 

مـورد عالقـه دانش آمـوزان باشـد.

9. حلقه های صالحین
امـام جماعـت می توانـد بـرای گروه هـای سـنی مختلـف حلقه هـای بحــ و گفتگـو تشـکیل 
دهـد و در آنهـا بـه کـودکان آموزش هـای عقیدتـی، اخالقـی، تربیتـی و فرهنگـی ارائه گـردد. هر 
گـروه بایـد توسـط یک مربـی تحصیل کـرده و خوش فکر اداره شـود و امام جماعت بـر موضوعات 
مطـرح شـده در ایـن حلقه هـا نظـارت نمایـد. بی تردیـد، ایـن حلقه ها کـه امـکان ارتبـاط چهره به 
چهـره بـا کـودکان و نوجوانـان را فراهـم می سـازد، در رشـد دینـی و علمی آنها بسـیار مؤثر اسـت.

10. اجرای تئاتر و نمایش فیلم
بـا توجـه بـه روحیـه کـودکان و نوجوانـان و ایـن کـه معمـواًل آنـان حوصلـه و عالقـه ای برای 
شـنیدن سـخنرانی و موعظـه از خود نشـان نمی دهند، بهتر اسـت برخـی اوقات به جای سـخنرانی 
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از شـیوه های تبلیغـی دیگـری اسـتفاده شـود. گاهی نمایـش یک فیلم یـا اجرای یـک نمایش نامه 
اثـر چندین سـخنرانی را دارد.

از سـوی دیگـر، اجـرای نمایش نامه هـای معنـوی و مناسـب بـا فضـای مسـجد می توانـد در 
تحـول فکـری و رفتـاری نوجـوان مؤثر باشـد. وقتی کودک یـا نوجوانـی در نمایش نامه ای نقشـی 
را برعهـده می گیـرد و بـرای اجـرای آن چنـد مرتبـه آن نقـش را بـازی کنـد، کم کـم نقـش خود را 

بـاور می کنـد و آن را در رفتـار خـودش منعکـس می سـازد.
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د( نگرش متولیان و مسئوالن مسجد
اعضـای هیئـت امنـای مسـاجد بایـد افـرادی تحصیـل کـرده، روشـنفکر، روزآمـد و معتقـد به 
حضـور کـودکان و نوجوانان در مسـجد باشـند. آنها بایسـتی بـرای برنامه ریزی و ادارۀ امور مسـجد 
بـه انـدازۀ کافـی وقـت بگذارنـد و بـا تهیـه وسـایل و امکانات الزم، بسـتر مناسـب را بـرای حضور 
کـودکان و نوجوانـان فراهـم نماینـد. عـالوه بـر هیئـت امنـاء، مسـئولین هیئت هـای عـزاداری، 
کانون هـای فرهنگـی و پایـگاه بسـیج نیـز باید در ایـن زمینه اتفاق نظر داشـته باشـند و از تعارض و 
رقابـت منفـی بـرای خنثی سـازی فعالیت هـای یکدیگـر اجتنـاب نمایند. زیـرا، اگر بعضـی متولیان 
و مسـئولین مسـجد بـا آمـد و رفـت کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد موافـق نباشـند و وجـود آنان 
را مخـل آرامـش نمازگـزاران و بـه هـم خـوردن نظم و قداسـت مسـجد بداننـد، امکان جـذب این 

گروه هـای سـنی به مسـجد دشـوار می شـود.
نکتـه قابـل تأمـل ایـن کـه متولیان و اهالی مسـجد بایـد کـودکان و نوجوانان را همـان طور که 
هسـتند، بپذیرنـد و نسـبت بـه نوع پوشـش، آرایش سـر و صورت، سـبک گفتار و برخـی رفتارهای 
نامناسـب آنهـا بـا سـعۀ صـدر و اغمـاض برخـورد کننـد. نبایـد بـه نوجوانـان چنیـن القـا شـود که 
نوجوان مسـجدی نباید شـیک پوش و مرتب باشـد، یا نباید اهل شـوخی و خنده و شـادمانی باشـد؛ 
یـا نمی توانـد هماننـد سـایر نوجوانان امـروزی از لباس های شـاد و متنـوع و امروزی اسـتفاده کند.

ضمنـًا براسـاس سـفارش پیامبـر اکـرمs کـه جوانـان را مـورد مشـورت خـود قرار دهیـد، چه 
خـوب اسـت کـه در ترکیـب هیئـت امناء مسـاجد از جوانان نیز اسـتفاده شـود تا در کنار افراد مسـن 
بـه اداره امـور مسـاجد بپردازنـد. مسـلمًا جوانـان نیز لیاقت هـا و توانایـی الزم را برای ایـن کار دارند 

و بهتـر بـا کـودکان و نوجوانـان کنـار می آیند.



271 فـــروغمسجــــــــــــد9

ه( رفتار خادم و نمازگزاران مسجد
رفتـار خـادم و نمازگـزاران بـا کـودکان و نحـوه برخـورد آنان بـا ایـن میهمانان خـدا نقش 
مهمـی در جـذب یـا دفـع آنـان بـه مسـجد دارد. در صورتـی کـه افـراد مذکـور بـا کـودکان 
مهربـان و خـوش رفتـار باشـند و بـا روی گشـاده، سـعۀ صـدر و تحمـل بـاال بـا آنـان مواجـه 
شـوند،  کـودکان بـا شـوق و اشـتیاق بـه مسـجد می آینـد؛ ولـی اگـر آنهـا در مقابـل بازی ها و 
رفتارهـای کودکانـه صبـور نباشـند و با کـودکان رفتار خشـن و تندی داشـته باشـند، کودکان 

از مسـجد گریـزان خواهنـد شـد. 
متأسـفانه گاهـی برخـورد نامناسـب و دور از احتـرام بعضـی از بزرگترهـا بـا کـودکان و 
نوجوانانـی کـه بـه مسـجد می آینـد، باعــ ناراحتـی و دلزدگـی آنـان از مسـجد می شـود. 
نمازگـزاران و خـادم مسـجد نبایـد بـا تندخویـی و بداخالقـی مانـع آمـد و رفـت کـودکان و 
نوجوانـان بـه مسـجد گردنـد. در مقابـل، نمازگـزاران و خـادم مسـجد بایـد بـا رعایـت حرمت 
کـودکان و نوجوانـان و پرهیـز از تندی و خشـونت در برخـورد با آنان، نقش مؤثـری در ترغیب 

ایـن گـروه سـنی بـه حضـور در مسـجد ایفـا نمایند.
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و( ارتباط با مدارس
امامـان جماعـت مسـاجد بایـد تالش کنند بـا مـدارس نزدیک خود ارتبـاط صمیمانـه ای برقرار 
نماینـد. آنهـا می تواننـد بـا همـکاری هیئـت امنـای مسـجد، از مدیـر و مسـؤالن مـدارس دعـوت 
کننـد تـا در مسـجد حضـور یابند. از سـوی دیگـر، ائمـه جماعات نیز بایـد گهگاهی به مدرسـه های 
پیرامـون مسـجد سـر بزنند و بـرای حضور دانش آموزان در مسـاجد بـا مدیران و معلمـان همفکری 
نماینـد. بـه عـالوه، آنهـا می تواننـد بـا همـکاری هـم، زمینۀ حضـور و مشـارکت دانش آمـوزان در 
برنامه هـا و مراسـم های جشـن و عـزاداری مسـجد را مهیـا سـازند. ایـن کار باعــ می شـود هـم 
ـ تـر  مـدارس معنوی تـر و مذهبی تـر شـوند و هـم حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـاجد پررن
گـردد. برخـی اقداماتـی کـه می توانـد در جـذب دانش آمـوزان به مسـاجد و پیوند مسـتحکم تر آنها 

بـا ایـن مـکان مقدس کمـک نمایـد به شـرح زیر می باشـد:
1. امـام جماعـت مسـجد حداقـل هفتـه ای یـک بـار در نمـاز جماعـت مـدراس هم جـوار 

کنـد. سـخنرانی  دانش آمـوزان 
2. حضـور امام جماعت در جلسـات سـتاد نماز مدرسـه، انجمـن اولیاء و مربیان، شـورای معلمین 
و برخـی مراسـم های مدرسـه و همچنیـن شـرکت در مراسـم اهـداء هدایا بـه دانش آمـوزان ممتاز 

مدرسـه نیز مفید و راه گشـا می باشـد.
3. مسـاجد ترتیبـی اتخـاذ نماینـد کـه از دانش آمـوزان مـدارس هم جـوار، بـه عنـوان خادمیـن 
افتخـاری مسـجد بهـره جسـته و در مناسـبت های مختلـف، بـرای انجـام کارهـای مسـجد مثـل 
چراغانـی کـردن، سـیاه پوش کـردن، توزیـع چـای و شـیرینی و ماننـد آن از آنـان اسـتفاده نمایند.

4. چـون دانش آمـوزان در مقطـع سـنی ای قـرار دارند که نیازمند ابـراز وجود و نشـان دادن آثار و 
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هنـر خـود به دیگران هسـتند، مشـارکت در برنامه های مسـجد می توانـد بهترین موقعیـت را برای 
شـکوفایی اسـتعدادهای آنـان فراهم نماید. مسـئولین مسـجد می تواننـد آثار دانش آمـوزان از قبیل 
نقاشـی، عکاسـی، خطاطـی، طراحی، نشـریه دیواری، شـعر، قصه، خاطـره، نمایش هنـری و نظایر 
آن را در مناسـبت های مختلـف و برنامه هـای متنوعـی کـه مسـاجد دارنـد، در معـرض نمایش قرار 
دهنـد. ایـن امـر هـم بـه فعال تـر شـدن و غنی سـازی برنامه هـای مسـاجد کمـک می کنـد و هـم 

زمینـۀ بـروز اسـتعدادهای بالقوه دانش آمـوزان را فراهم می سـازد.
5. تجلیـل از دانش آمـوزان ممتـاز مـدارس توسـط امـام جماعـت و متولیـان مسـاجد نیـز تأثیر 
فوق العـاده ای در ایجـاد نگـرش مثبـت دانش آمـوزان به مسـجد و برنامه هـای مذهبـی دارد. بدین 
منظـور توصیـه می شـود مسـئولین مسـجد هـر سـاله پـس از پایـان امتحانات و مشـخص شـدن 
نفـرات ممتـاز و برجسـته مـدارس همجـوار مسـجد در زمینه های علمی، اخالقی، ورزشـی و سـایر 
زمینه هـا طـی نامـه ای کتبـًا از ایـن دانش آمـوزان و والدین شـان دعـوت نماینـد و در یـک مراسـم 
ویـژه از آنـان تجلیـل بـه عمـل آورده و هدایایـی به آنان اهـداء کنند. ایـن امر موجب شـکل گیری 

نگـرش مثبـت بـه مسـجد در ایـن دانش آمـوزان و اولیـاء آنان خواهد شـد.
6. بعضـی مدیـران مـدارس بـرای ایجـاد پیوند دانـش آمـوزان با مسـاجد برنامه های تشـویقی 
و تجلیـل از دانش آمـوزان ممتـاز درسـی و اخالقـی را در مسـاجد محـل برگـزار می کننـد. طی این 
اقـدام شایسـته، دانش آمـوزان در مسـاجد حضـور یافتـه و همـراه بـا انجام سـایر برنامه هـا، هدایا و 

لـوح تقدیـر خـود را از دسـت مدیـر مدرسـه و امـام جماعت مسـجد دریافـت می نمایند.
7. امـام جماعت هـا می تواننـد بـا همـکاری سـایر متولیـان و مدیـران مـدارس، دانش آمـوزان 
مـدارس پیرامـون مسـجد را در برنامه هـای مسـجد مشـارکت دهنـد و یـک مدرسـه را بـه عنـوان 
میزبـان و سـایر مـدارس را بـه عنـوان میهمـان تعییـن نمایند. مثـاًل برگزاری جشـن نیمه شـعبان 
را، بـه یـک مدرسـه واگـذار نماینـد و از دانش آمـوزان دیگر مـدارس همجوار، برای شـرکت دعوت 
بـه عمـل آورنـد و ایـن برنامـه در طـول سـال به صورت چرخشـی بـه دیگر مـدارس واگذار شـود. 
حضـور والدیـن، معلمیـن و اولیـاء مـدارس و همچنیـن امام جماعت و مسـئولین مسـجد در این 
برنامه هـا بسـیار مفیـد و مؤثـر اسـت و ضمـن تقویـت روحیـۀ دانش آمـوزان، باعــ رونق مسـاجد 

خواهـد شـد. ایـن روش، فوایـد و مزایـای زیـادی دارد که برخـی از آنها بدیـن قرارند: 
- دانش آمـوزان بـرای دیـدن برنامه هـای اجرا شـده توسـط همکالسـی ها، هم مدرسـه ای ها و 

یـا همسـاالن خود با شـوق و رغبـت بیشـتری به مسـجد می آیند.



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 274

- از آنجـا کـه دانش آمـوزان دارای سـلیقه های مختلفـی هسـتند، برنامه هـای مسـجد متنوع و 
جـذاب خواهد شـد.

- معمـواًل برنامه هایـی کـه توسـط دانش آمـوزان طراحـی و اجرا می شـوند، بیشـتر بـا روحیات 
و سـالیق کـودکان و نوجوانـان سـازگار و همسـو می باشـد و بـه همیـن دلیـل بیشـتر مـورد توجه 

آنـان قـرار می گیـرد.
- مسـئولیت دادن بـه دانش آمـوزان در برنامه هـای مسـجد موجـب بـاال رفتن اعتمـاد به نفس 
و تقویـت عـزت نفـس آنـان می گـردد. این امـر باعـ جلـب مشـارکت فعاالنـه آنـان در طراحی و 
اجـرای برنامه هـای مسـجد می شـود و در نتیجـه احسـاس تعلـق کـودکان و نوجوانـان به مسـجد 

را تقویـت می نمایـد.
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ز( سایر اقدامات 
عـالوه بـر الزامـات نرم افـزاری فـوق، چند عامـل دیگـر مرتبط با مسـجد نیز در جـذب و حضور 
کـودکان مؤثرنـد کـه در اینجـا فقـط بـه سـه مـورد نسـبتًا مهم تر یعنـی نظافـت و زیبایی مسـجد، 

اطالع رسـانی مناسـب و درک فلسـفه نمـاز و آثـار و بـرکات حضـور در مسـجد اشـاره می کنیم.

1. آراستگی، نظافت و زیبایی فضای مسجد
از آنجـا کـه طبـع کـودکان و نوجوانـان پـاک و آرام اسـت، آنهـا بـه مکان هـای پاکیـزه، آرام، 
شـاد، جـّذاب و دلپذیـر بیشـتر گرایـش دارنـد و از مکان هـای کثیـف، آشـفته، غمبـار و یکنواخـت 
دوری می کننـد. از ایـن رو، بـرای جـذب آنـان بـه مسـاجد باید ایـن مکان ها آراسـته، پاکیزه، شـاد 
ـ هـای مالیم و  ـ آمیـزی شـده بـا رن و پرتنـوع باشـند. فرش هـای تمیـز و پاکیـزه، در و دیـوار رن
شـاد، بهره منـد از نـور کافـی و هـوای مطبـوع، حیـاط بـزرگ و زیبـا و شبسـتانی معطر و خوشـبو از 

مشـخصات یـک مسـجد کـودک و نوجوان پسـند اسـت.
عـالوه بـر زیبایـی و تمیزی، الزم اسـت مسـجد از سیسـتم گرمایشـی و سرمایشـی مطبوع، جا 
کفشـی خوب، سـرویس های بهداشـتی و وضوخانـه تمیز، سیسـتم صوتی مناسـب، مهرهای تمیز 

و تزئینـات مناسـب نیـز برخوردار باشـد تا کـودکان در آن احسـاس راحتـی و آرامش کنند.

2. اطالع رسانی مناسب

معمـواًل یکـی از مشـکالت بیشـتر مسـاجد، نحوه اطـالع رسـانی برنامه ها و فعالیت هایشـان به 
کـودکان و بـه دانش آمـوزان اسـت. متولیـان امر به ویـژه امام جماعـت و هیئت امنا، باید با اسـتفاده 
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از روش هـای نویـن اطالع رسـانی، خانواده هـا را در جریـان فعالیت های مسـجد قـرار دهند. عالوه 
بـر ایـن، آنهـا می تواننـد با همـکاری مدیـران و مربیـان مـدارس، برنامه های مسـجد را بـه اطالع 

دانـش آمـوزان برسـانند و تبلیغـات الزم در این خصـوص را انجام دهند.

3. آشنا کردن کودکان با فلسفه و احکام نماز
تعـدادی زیـاد از کـودکان و نوجوانـان نمی داننـد چـرا باید نمـاز بخوانند. و به همیـن علت، میلی 
بـه حضـور در مسـجد و نمـاز جماعـت ندارنـد. از ایـن رو، امـام جماعـت باید بـه زبان سـاده و قابل 
درک بـرای کـودکان، فوایـد نمـاز و آثـار و بـرکات آن را در زندگی تشـریح کند. شناسـاندن نماز به 
کـودکان و نوجوانـان بـه عنـوان عامل ایجـاد آرامش و رفع اضطـراب، از بین بـردن رذایل اخالقی، 
بهتریـن و برتریـن یـاد خدا و بهترین وسـیله محبوب شـدن در نزد پـروردگار، باعــ تحکیم اعتقاد 

کـودکان به نمـاز و مسـجد می گردد.
افـزون بـر ایـن، حضـور مدیـران، معلمـان و دبیـران رشـته های مختلـف در نمـاز جماعـت نیز 
عامـل بسـیار مهمـی در جـذب دانش آمـوزان بـه نمـاز و مسـجد می باشـد. دبیـران عزیـزی که از 
فرصتهـای خـود در مسـاجد بـرای رفع اشـکاالت درسـی دانش آمـوزان اسـتفاده می کننـد، بدون 
شـک باعــ ترغیـب آنـان بـه حضـور در خانه خدا می شـوند. نصـب احادیــ مربوط به ثـواب نماز 
جماعـت بـا خـط زیبا در مدرسـه و مسـجد، باعـ شـوق بیشـتر کودکان به شـرکت در مراسـم نماز 

جماعـت خواهد شـد.
از سـوی دیگـر، تشـکیل جلسـات بحــ و گفتگـو پیرامون فلسـفه نماز، فوایـد نماز، آثـار نماز و 
اسـرار نمـاز توسـط مدارس و مسـاجد با دعوت از سـخنرانان محبـوب دانش آموزان می تواند سـبب 
تشـویق آنـان بـه اقامـۀ نماز و حضور در مسـاجد گـردد. البته دعوت به نمـاز همواره بایـد با محبت، 

مهربانـی و اخـالق خوش باشـد و از هرگونـه تندی و پرخاش پرهیز شـود.
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ح( فنون برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان
بـا توجـه بـه اهمیـت آشـنایی ائمه جماعات و سـایر مسـؤلین مسـاجد با فنـون برقـراری ارتباط 
مؤثـر و سـازنده بـا کـودکان و نوجوانـان، در پایان ایـن مقاله به اختصار برخی از شـیوه هـای ارتباط 
بـا کـودکان را معرفـی می کنیـم. به طور کلی بـه مجموعه اصـول ارتباطی و تکنیک هـای رفتاری، 
گفتـاری و چهـره ای کـه موجـب برقـراری ارتبـاط سـازنده و رضایت بخش بـا دیگران شـده و آنان 
را بـه فـرد عالقمنـد می سـازد، مهارت هـای ارتباطـی و فنـون جذب مخاطـب می گوینـد. در اینجا 
برخـی از ایـن فنـون را فهرسـت وار بیـان می کنیـم؛ امـا پیـش از آن نگاهـی به سـبک های ارتباط 
بـا کـودکان می اندازیـم. بـه طورکلـی بزرگترها به سـه شـیوه با کـودکان ارتبـاط برقـرار می کنند:

برخـی اغلـب بـا کـودکان بـه طـور خشـونت آمیز حـرف می زننـد. کـودک را تحقیـر می کنند و 
بـا جمالتـی تهاجمـی او را مخاطـب قـرار داده و بـه وی امـر و نهی می کننـد. در مقابل کـودکان به 
شـیوه های متفاوتـی واکنـش نشـان می دهنـد؛ برخـی می ترسـند و خودشـان را مخفـی می کنند؛ 

بعضـی بازیگـوش و بی خیـال هسـتند؛ و تعـدادی هـم بـا گسـتاخی، از آن سـر می پیچند. 
گـروه دوم فقـط بـا زبـان مالطفت، نرمی و محبت سـخن می گوینـد. و هیچ گاه از خـود قاطعیت 
و اقتـدار نشـان نمی دهنـد؛ امـا گاهـی ناگهـان تغییـر روش داده و بـا خشـونت کالمـی یـا رفتاری 

کـودک را وادار بـه انجـام کاری می کننـد. 
و در نهایـت افـرادی کـه بـا روش برقـراری ارتبـاط سـالم آشـنا هسـتند، بـه گونـه ای مثبـت، 
صمیمـی، منطقـی و قاطـع سـخن می گوینـد و ضمـن احتـرام بـه کـودک، بـه او می فهماننـد کـه 
بایـد موقعیـت و شـرایط را در نظـر بگیـرد و درسـت رفتـار کند. آنهـا می دانند که جمـالت و کلمات 
مثبـت ماننـد: مـن بـه شـما افتخار می کنـم، عالی بـود فرزنـدم و ... به کـودک و نوجـوان اعتماد به 
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نفـس و احسـاس شـادی و خوشـبختی می بخشـد؛ رفتـارش را بهتر می کنـد؛ و کوشـش او را برای 
رسـیدن بـه موفقیـت افزایـش می دهد. 

اگـر می خواهیـم جـزء گـروه سـوم باشـیم، بایـد فنـون ارتباطـی زیـر را که سـبب بهینه سـازی 
روابـط مـا بـا کـودکان و نوجوانـان می شـود، مـورد توجه قـرار دهیم.

1. نـام کـودک را بـا احتـرام صـدا بزنیـد. مثـال: آقـا مرتضـی، مطهـره خانـم و ... این امـر باعـ 
تقویـت عـزت نفـس کـودک و عالقمنـدی بیشـتر او به شـما می شـود.

2. در طـول حضـور کـودک، هـر چنـد دقیقـه یـک بـار نـام او را ببریـد. صـدا کردن نـام کودک 
توجـه او را بـه حرف هـای شـما جلـب می کنـد. 

3. بـرای بیـان مطالبتـان بیشـتر از جمـالت مثبت اسـتفاده کنید. مثال بـه کودک نگوییـد: به مهر 
دسـت نـزن یـا تـوی مسـجد نـدو. در مقابل بـه او بگوییـد: عزیزم! مهـر را اینجـا بگذار یا شـما هم بیا 
بـا مـا نمـاز بخـوان. البته مثبت حرف زدن کار آسـانی نیسـت؛ اما تالشـی ارزشـمند و پر فایده اسـت.

4. هرگـز از کالم سرزنشـی یـا تحقیـر آمیـز مثـل: خجالـت نمی کشـی، پسـر بـد و ... اسـتفاده 
نکنیـد. ایـن نـوع کلمـات، احسـاس بی ارزشـی را در آنهـا بـه وجـود مـی آورد.

5. بـا کـودک یانوجـوان ارتبـاط چشـمی برقـرار کنیـد. تأثیـر واژه هـا را زمانـی بهتـر احسـاس 
می کنیـد کـه بـه چشـم هایش نـگاه کنیـد و بـا آرامـش بـا او حـرف بزنیـد. 

6. بـه تـن صـدا و لحـن کالمتـان توجـه کنیـد. بـا کودکـی کـه غـر می زند، بـه تنـدی صحبت 
نکنیـد. زمانـی کـه کـودک آرام شـد، بـا او حـرف بزنیـد. بـاال و پاییـن رفتـن صـدا باید متناسـب با 

موقعیـت باشـد. بـه هـر حـال، با کـودک بـا خشـونت و داد و بیـداد حـرف نزنید.
7. بـه کـودکان وبـه ویـژه نوجوانـان فرصت دهیـد تا حرفشـان را بزننـد. اگر می خواهیـد همراه 
شـما باشـند، بایـد بـه آنهـا بگویید که چـرا باید بـه این روش خـاص عمل کننـد و بـه حرف هایتان 
گـوش بدهنـد. کـودکان اگـر اهمیـت و ارزش پیروی از حرف ها و دسـتورات شـما را بداننـد، خیلی 
راحـت آن را می پذیرنـد. مثـال بـه جـای این کـه به آنهـا بگویید: شـما نباید صف اول نمـاز جماعت 
بایسـتید، بهتـر اسـت بگوییـد: بعد از نمـاز همه جمع شـوید تا اشـکاالت نمازمان را برطـرف کنیم. 
8. همیشـه در هنـگام نهـی کـردن از عملـی، رفتـار جایگزیـن  را به کودک نشـان بدهیـد؛ برای 
مثـال بگوییـد: االن موقـع نمـازه، نبایـد تـوی مسـجد بـدوی امـا میتونی اینجا بنشـینی و نقاشـی 

نمـاز رو بکشـی و جایـزه بگیری.
9. کـودکان نمی تواننـد چنـد دسـتور را بـه طـور هم زمان انجـام بدهند. پـس خواسـته هایتان را 
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یکی یکـی بیـان کنیـد. ابتدا کارهـای سـاده تر را از کودک بخواهید و سـپس او را به انجـام کارهای 
پیچیده تـر تشـویق کنید. 

10. بـه جـای برجسـته کـردن ناکامی هـا و ناتوانی هـای کـودک و سـرزنش کـردن او، بـه 
ویژگی هـای جـذاب و رفتارهـای مثبـت او توجـه کنیـد و بیشـتر در مـورد آنهـا صحبـت کنیـد.

11. کـودکان شـدیداً الگـو پذیرنـد و از رفتـار نزدیـکان خـود تقلیـد می کننـد. پـس بـا کـودک 
خوش رفتـاری کنیـد تـا او هـم رفتـار خوبـی داشـته باشـد. خوش رفتاری شـما بـا کودک بـه او یاد 
می دهـد چگونـه بایـد رفتـار کنـد، چـه رفتـاری پذیرفتنی اسـت و چـه رفتاری نادرسـت اسـت. به 
عنـوان مثـال، اگـر توقـع دارید کـودکان محترمانـه حرف بزننـد، خودتان بـا همین شـیوه صحبت 

کنیـد و آنهـا را بـا الفـاظ دخترخوبـم، پسـر خوبـم، عزیـزم، گلم مـورد خطاب قـرار دهید. 
12. بـا کـودکان هـم مهربـان و هـم جدی باشـید. اگر درخواسـتی از کـودک دارید، یـا چیزی را 
بـه کـودک توصیـه می کنیـد، بایـد روی آن پافشـاری کنیـد. درعیـن حال سـعی کنید سـخت گیر 
نباشـید و چیـزی فراتـر از توانایـی کـودک از او نخواهیـد. اگـر می بینید کودک تالشـش را می کند، 

بـه او کمـک کنیـد تـا کارش را بهتر انجـام بدهد. 
13. گاهـی از کـودکان سـؤال بپرسـید تـا آنها وادار به فکر کردن شـوند. بهتر اسـت سـؤاالت به 
گونـه ای باشـند کـه پاسـخ آنهـا بلـه یـا خیر نباشـد و مجبور شـود بیشـتر حـرف بزنـد و دیدگاه ها و 

احساسـاتش را بیـان کنند. 
14. اگـر احسـاس می کنیـد کـودک واکنـش درسـتی بـه درخواسـت ها و حرف هایتـان نشـان 
نمی دهـد و گیـج شـده اسـت، پرسـش و درخواسـتتان را دوبـاره تکرار کنیـد تا منظور شـما را خوب 
متوجـه شـود. می توانیـد از او بخواهیـد آنچـه را بـه او گفته ایـد تکـرار کنـد تـا بدانیـد منظورتـان را 

درسـت فهمیـده یـا خیر.
15. زمانـی کـه می خواهیـد کـودک کاری برایتـان انجـام دهـد، به جـای کلمات امـری مثل تو 
بایـد ... ، از کلمـات خواهشـی اسـتفاده کنیـد. مثـال بگوییـد: خیلـی خوشـحال می شـم کـه هرروز 

قبـل از نمـاز بیایـی و نوارهـای نماز را پهـن کنی. 
16. در جمـع کـودکان، افـراد خجالتـی و کـم حرف یا بچه هـای کوچک تر را تشـویق به صحبت 
ـ هـا کنیـد. گاهـی بچه هـای بزرگ تـر یـا رودارتـر زیـاد صحبت می کننـد و به  و مشـارکت در بح
بچه هـای کوچک تـر و کم روتـر فرصـت حـرف زدن نمی دهنـد. شـما سـعی کنیـد بـا وادار کـردن 

ایـن افـراد بـه صحبت، به همـه فرصـت اظهار نظـر بدهید.
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17. کـودکان را همـان طـور کـه هسـتند، بپذیریـد. کودکـی کـه تأییـد می شـود و دیگـران، به 
خصـوص امـام جماعت مسـجد بـه او بهـا می دهند، از اعتمـاد به نفس و احسـاس ایمنـی باالتری 

برخـوردار می شـود و در کارهایـش موفق تـر خواهـد بـود.
18. وقتـی کـودک صحبـت می کنـد، تا انتها به سـخنانش گـوش دهید و حرفـش را قطع نکنید. 

اگـر مـدام وسـط حرف کـودک بپرید، ممکن اسـت او از مطرح کـردن دیدگاهایش صـرف نظر کند.
19. گاهـی کـودکان در بیـان افـکار و احساساتشـان دچـار مشـکل می شـوند؛ گاهـی، یافتـن 
کلمـات صحیـح برایشـان دشـوار می شـود؛ یـا موقعیت چنـان ترسـناک به نظرشـان می رسـد که از 
بیـان آن چـه واقعـاً احسـاس می کننـد، می ترسـند؛ یـا نگـران آن هسـتند که مورد تمسـخر یـا طرد 
دیگـران قـرار بگیرنـد. در همه ایـن موقعیت هـا، اصلی ترین کار آرامش بخشـیدن به کودکان اسـت.

20. بـرای کـودکان ونوجوانـان حاضـر در مسـجد وقـت بگذاریـد و تـالش کنیـد تـا ارتبـاط 
دوسـتانه ای بـا آنهـا برقـرار کنیـد. یادتـان باشـد که گفتگـو بـا کـودکان ونوجوانان یک مسـیر دو 
طرفـه اسـت. بـا آنها حرف بزنید و منتظر شـنیدن پاسـخ ها و واکنش هایشـان باشـید. گـوش دادن 

نیـز بـه انـدازه حـرف زدن مهم اسـت. )پـت1، 1376(

1 . Pat, P.
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چکیده
تربیـت دینـی فرزنـد یـک ضـرورت اسـت کسـانی کـه تربیـت کـودکان ونوجوانـان خـود را از 
وظایـف خویـش بـه حسـاب نمی آورنـد و بیشـتربه امـور روزمـرۀ خـود می پردازنـد، بایـد منتظـر 

پیامدهـای ایـن بی توجهی هـا باشـند.
آشـنا سـاختن کـودکان بـا مفاهیـم و آموزه های دینـی آنها را ازآسـیب های اخالقـی و اجتماعی 
مصـون مـی دارد؛ چـرا که بسـیاری ازشـرارت های افـراد ناشـی از نداشـتن تربیت دینـی و اخالقی 
می باشـد و آمـوزش صحیـح کـودکان و نوجوانـان بـا ارزش های دینی باعـ می شـود آنـان دربرابر 
ایـن انحرافـات مقاومـت بیشـتری داشـته باشـند. والدیـن و مربیـان اگـر بخواهنـد کـودکان را بـا 
معـارف دینـی آشـنا کننـد و ایـن امـررا در آنـان نهادینه سـازند، بایـد از سـنین کودکـی و نوجوانی 
شـروع کننـد، زیـرا فـردا دیـر اسـت. درنظـام تربیتـی اسـالمی آغـاز تعلیـم و تربیـت با اسـتفاده از 
روش شناسـی و بررسـی شـیوه های صحیـح تربیتـی جایـگاه ویـژه ای دارد. درخـت پرثمـر تربیت 
آنـگاه بـه بارمی نشـیند کـه نظریه هـای تربیتـی در قالـب شـیوه های صحیـح و درسـت بـه اجـرا 
درآیـد. روش تحقیـق در ایـن مقالـه بـه صـورت توصیفـی و تحلیلـی می باشـد. نتایـج حاصلـه از 
ایـن تحقیـق نشـان می دهـد مربیـان و والدین بـا اسـتفاده از روش های تشـویق، بصیرت بخشـی، 
قصه گویـی، الگویـی و محبـت می تواننـد کـودکان را بـا مفاهیـم و آموزه هـای دینـی تعلیـم دهند. 

کلید واژه ها: کودک و نوجوان، تعلیم، روش شناسی، تربیت، آموزه های دینی. 
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مقدمه 
تربیـت دینـی فرزنـد یـک ضـرورت است،کسـانی کـه تربیـت کـودکان و نوجوانـان خـود را از 
وظایـف خویـش به حسـاب نمی آورند و بیشـتربه امـور روزمرۀ خـود می پردازند، منتظـر پیامدهای 
اهلیـه ال یف  تكونـوا كجفـاه احلج ایـن بی توجهی هـا باشـند.حضرت علیدرایـن بـاره می فرمایـد: »و ال
ـرج حضانـا شـرا« )نهـج  را و یخ الدیـن یتفقهـون و ال عـن اهّلل یعقولـن كقیـض بیـض یف اداح یكـون كسـرها وز
البالغـه، خطبـه 166( مانند سـتم پیشـگان دوران جاهلیت نباشـید که نه در پی آگاهـی دینی بودند 
و نـه در شناسـایی خـدا اندیشـه می کردنـد، مثل تخـم افعی در النه پرنـدگان که شکسـتن آن گناه 
اسـت، زیـرا گمـان مـی رود تخم پرنـده باشـد، اماجوجه آن شـر و زیانبار اسـت. یعنی ظاهر شـما به 

حکـم محیط اسـالمی باایمان اسـت، ولـی درباطن، صفـات جاهلیـت را دارید.
برایـن اسـاس می تـوان گفـت یکـی از دالیـل مهم آسـیب های فـردی و اجتماعی کـه در آینده 
درافـراد بـه وجـود می آیـد بی توجهـی و غلفت درتربیـت دینـی دردورۀ کودکی و نوجوانی اسـت. با 
 دربـارۀ تربیـت پذیربودن کـودک و نوجـوان به امام حسـن ایـن اسـتدالل کـه حضـرت علی
الیـه مـا ألـى فیـا مـن شـىئ قبلتـه« )نهـج البالغـه، نامـه 31(  ـا قلـب احلـدث كاالرض احلخ

ّ
می فرماید:»إن

قلـب نونهـال ماننـد زمیـن خالی اسـت که هرتخمـی درآن افشـانده شـود، می پذیرد.
امـام صـادق دربارۀ ضـرورت و اهمیت تربیـت دینی کـودکان و نوجوانـان می فرماید:»بادروا 
أوالدکـم بالحدیــ قبـل أن یسـبقکم إلیهـم المرجئـه« )کلینـی، ج 6، ص 47( بـه ایـن معنـا کـه 
هرچـه زودتـر معـارف اسـالمی را به فرزنـدان خود بیاموزیـد پیش ازآنکـه منافقان بـا آموزش های 

انحرافـی بر شـما سـبقت گیرند.
بنابرایـن »... کـودک در خطـر اخالقـی را باید در ردیف انحرافـات جوانی قرارداد، زیـرا اگر از آن 
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جلوگیری نشـود سـقوط درتبهکاری او فراهم می شـود.« )ژان پیاژه، 1369، ص 119(
مولـوی راجـع بـه اینکـه هرچـه انسـان بزرگ تـر می شـود صفـات او قوی تـر و ریشـه دارتر 
می گـردد مثلـی مـی آورد آنجـا کـه می گویـد: »مـردی خـاری در معبر کاشـت و مـردم ازایـن بوته 
خـار در رنـج بودنـد.او قول داد که سـال دیگـر آن را بکند و سـال دیگر نیز کاررا به سـال بعد موکول 
کـرد و سـال های بعـد نیزبـه همیـن ترتیب عمـل کرد.ازطرفی، درخت، سـال به سـال ریشـه دارتر 
می شـد و خارکـن ضعیف تـر می گردیـد. یعنـی میان رشـد درخت و قوت او نسـبت معکـوس برقرار 
بـود. حـاالت انسـان نیـز ماننـد خاربُـن و خارکـن اسـت. روز بـه روز صفـات درانسـان ریشـه های 
عمیق تـری پیـدا می کنـد و ارادۀ انسـان را ضعیف تـر می کنـد، بنابراین قدرت یک جـوان دراصالح 

نفـس خود، از یـک پیر بیشتراسـت.« )مطهـری، 1371، ص 80-79(
سعدی نیز می گوید:

مولـوی و سـعدی نیـز بر این عقیده هسـتند کـه آموختن فضایـل و تربیت فرزندان باید از سـنین 
کودکـی و نوجوانـی آغـاز شـود زیـرا دراین سـنین آمادگـی و صالحیت هـای الزم بـرای امرتربیت 

در آنـان بـه میزان کافی وجـود دارد.
وقتـی محـور تربیـت، تقویـت و ارتقـای رفتارهـای دینی درکـودکان و نوجوانان باشـد، مسـلمًا 
فرزنـدان در برابـر آسـیب های اخالقی و اجتماعی مصون می مانند زیرا که بسـیاری از شـرارت های 
افـراد ناشـی از نداشـتن تربیـت دینی و اخالقی می باشـد. والدیـن و مربیان اگر بخواهنـد کودکان را 
بـا معـارف و آموزه هـای دینـی آشـنا کنند و ایـن امور را به آنـان تعلیم دهنـد، باید از سـنین کودکی 

و نوجوانـی شـروع کننـد، چرا که فردا دیراسـت. 
امـا بـرای آشـنا سـاختن کـودکان بـا مفاهیـم دینـی چه بایـد کـرد؟ از چـه روش هایی اسـتفاده 
کنیـم؟ مؤثرتریـن روش هـا و عوامـل کدامنـد؟ پاسـخ بـه ایـن سـؤاالت موضـوع و محتـوای این 

مقالـه می باشـد.

 در بزرگـی فالح از او برخاسـتهرکـه درُخردیـش ادب نکننـد
 نشود خشک جز به آتش راستچوب تر را چنان کـه خواهی پیچ
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الف( ضرورِت داشتِن روش
روش شناسـی و بررسـی شـیوه های تربیتـی در نظـام تربیتـی اسـالمی، جایـگاه ویـژه ای دارد. 
درواقـع، درخـت پرثمرتربیـت، آنـگاه بـه بار می نشـیند کـه نظریه هـای تربیتی درقالب شـیوه های 
صحیـح و درسـت اجـرا شـود. بـرای موفقیـت درهـرکاری، آگاهی به اسـباب و وسـایلی کـه بتواند 
بـه گونـه ای سـریع و آسـان، مـا را دررسـیدن بـه هدف یـاری کنـد، الزم اسـت. اتخـاذ روش هایی 
کـه بتوانـد مـا را بـه آسـانی درپیمودن جـاده موفقیت یار و مددکار باشـد، ازشـرایط توفیـق درانجام 

هـرکاری اسـت. درقـرآن کریم آمده اسـت:
كم تفل�ون« 

ّ
یا و اّتقـوا اهّلل لعل »لیـس البـر بـأن تأتـوا البیـوت مـن ظهورهـا و لكن البـّر و أتوا البیوت مـن أبو

)بقـره، 189( نیکـوکاری بـدان نیسـت کـه از پشـت دیـوار بـه خانـه درآیید )چـه این کارناشایسـته 
اسـت( نیکـی آن اسـت که پارسـا باشـید و در هـر کاری از راه آن وارد شـوید.

درتفسـیرآیه فـوق فرموده   انـد کـه »وأتـوا البیـوت مـن أبواهبـا« یعنـی باید هـرکاری را از راه خودش 
انجام داد. )موسـوی همدانـی، ج 3، ص 80(

حضـرت علـی دربـارۀ ضـرورت داشـتن روش در کارهـا می فرماید:»مـا خاصـگان و یـاران 
و گنجـوران نبـوت و درهـای رسـالت هسـتیم و در خانه هـا جـز از درهـای آن نتـوان وارد شـد.« 

)نهج البالغـه، خطبـه 154(
یـق  دراهمیـت داشـتن روش، امـام صـادق فرمود:»العامـل عـی غیربصیـره كالسـائرعی غیـر طر
یـده سـرعه السـیر اال بعـدا« )تحـف العقـول،ص 379( عمل کننـد ۀ بی بصیـرت ماننـد ره نـوردی  فـا تز

اسـت کـه بـه بیراهـه مـی رود. سـرعت حرکـت او را بـه هدف نمی رسـاند جـز آنکه دورش سـازد.
حضـرت علـی بـه مردم سـفارش می کنـد که:»ای مـردم آن کس کـه راه آشـکار را بپیماد به 
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آب درآیـد و آن کـس کـه راه بیراهـه را در پیش گیـرد، در بیابان بی نشـان می افتـد.« )نهج البالغه، 
کالم 60201( بنابرایـن هررشـته ای ازعلـوم شـیوه و روش خـاص خود را دارد که اگردرسـت به کار 
گرفتـه شـود، نتایـج مطلوبـی بـه همـراه خواهـد داشـت. تعلیـم و تربیت نیـز چنین اسـت و مربیان 
و والدیـن می تواننـد بـا شناسـایی بهتریـن شـیوه ها و روش هـا، در رسـیدن به اهـداف از آنهـا بهره 

. ند ببر

 )مولوی، دفتر اول، بیت 1628(

ابواهبـا  مـن  االبیـات  ادخلـوا  اسـباهبا  یف  االغـراض  واطلبـوا   
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ب( روِش تشویق 
یکـی ازروش هـای بسـیار مؤثـر در آموختـن مفاهیـم و آموزه های دینی بـه کودکان اسـتفاده از 
روش تشـویق می باشـد. تشـویق یـک شـیوۀ مناسـب درایجـاد انگیزش به سـوی کارهـای مثبت 
می باشـد. تشـویق در روح کـودک و نوجـوان ایجـاد انگیـزش می کنـد و آنـان را بـه انجـام اعمـال 
نیـک تحریـض و ترغیـب می نمایـد. امیرمؤمنـان علـی دربـار ۀ نقـش پـاداش و کیفـر الهـی در 
تربیـت آدمی می فرماید:»خـدای سـبحان پـاداش را بـر طاعت و کیفـر را برمعصیت خود قـرار داده 
اسـت تـا بندگانـش را از عـذاب خویـش بـاز دارد و بـه سـوی بهشـت روانه سـازد.« )نهـج البالغه، 

حکمت368(

مقصود از تشویق و تنبیه چیست؟
»مقصـود از تشـویق در پاسـخ مثبـت در برابـر رفتـار مطلـوب کـودک )متربی(، ابـراز مهرورزی 
بـه او، واگـذاری مسـئولیت مناسـب به او، وعدۀ پـاداش و ... جلوه گر می شـود. نقطۀ مقابل تشـویق 
تنبیـه اسـت کـه مقصود ازآن پاسـخ منفی دربرابر رفتار نامطلوب متربی اسـت و بـرای آن مصادیقی 
اسـت، از جملـه نـگاه سـرد، روی برگردانـدن، بـی اعتنایـی، تغییر چهـره، محروم سـاختن، جریمه 
و تنبیـه بدنـی. بـا ایـن بیان روشـن می شـود کـه تشـویق، پـاداش دادن به فردی اسـت کـه تن به 
کوشـش داده و سـعی خـود را کـرده اسـت و تنبیـه مجـازات نمـودن ]از راه هـای[ مختلف اسـت  .« 

)بهشـتی، 1379، ج 2، ص 241 (
ابـن سـینا فیلسـوف و اندیشـمند بـزرگ اسـالم تشـویق را بـه منزلـه ضمانـت اجـرای تعلیم و 
تربیـت، توصیـه می کنـد و مصادیـق تشـویق و تنبیـه را متنـوع و متعـدد می دانـد و معتقـد اسـت 
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واکنـش مربـی در برابـر رفتار ناپسـند متربی باید متناسـب و تدریجی باشـد. ابتدا روگردانی، سـپس 
ترش رویـی، پـس از آن ترسـاندن و آنـگاه توبیـخ اسـت و مربی در شـرایط خاص می توانـد به تنبیه 

بدنـی روی آورد. )دفتـر همـکاری حـوزه و دانشـگاه، 1377، ج 1، ص 287(
بـرای ترغیـب کـودکان ونوجوانـان بـه امـور دینـی، بهتـر اسـت اصلی تریـن روش، تشـویق 
باشـد؛زیرا تعلیـم وتربیـت اسـالمی بر سـهولت، محبـت و مالطفت تأکیـد دارد. وانگهـی از طریق 
تشـویق می تـوان انگیـزه و میـل فطری او را بـه مهر و محبـت و قدردانی تأمین و اعتمـاد او را جلب 
کـرد. البتـه در صورتـی که تشـویق مؤثـر واقع نشـود و خطا و تخلفی از سـوی متربی صـورت گیرد 
بـه منظورآگاهـی دادن بـه او و جلوگیـری از اهمـال کاری در انجـام ]اموردینی[ می توان ابتـدا به انذار 
و سـپس بـه تنبیـه روی آورد و منظـور از تنبیـه در اینجا تنبیه بدنی نیسـت؛ بلکه در درجۀ اول اسـتفاده 
از روش هایـی اسـت کـه کـودک را از انجـام کارهای نامطلوب ناخشـنود کند. بی توجهـی، قهر )کوتاه 
مـدت(، سـرزنش، محروم سـازی و امثـال آن ازشـیوه های تنبیهی هسـتند که جنبه انسـانی داشـته و 

بـرای تنبیـه، بهتر اسـت از آنها اسـتفاده شـود، نه تنبیه بدنـی. )احمـدی، 1380، ص 143(

 شرایط تشویق 
بـرای اینکـه امرتشـویق، زیـان و خطـری را برای کـودک به دنبال نداشـته باشـد، رعایت نکات 

ذیـل حائز اهمیت اسـت.
1- بایـد عمـل یـا اخـالق نیک کودک را تحسـین کـرد، نه خـود او را. در ضمـن او را باید متوجه 

کنیـم که آنچه ارزشـمند اسـت عمل و صفت اوسـت. 
2- تشـویق بایـد به جـا و به موقـع و متناسـب بـا نـوع رفتـار کـودک و نوجـوان باشـد و روحیـۀ 

شـخص در انتخـاب شـکل آن، یعنـی زبانـی، رفتـاری، مالـی، معنـوی و ... مالحظـه گـردد.
غزالـی تفاوت هـای قابـل توجـه در انـواع تشـویق و ترغیـب را این گونـه بیـان می کنـد: »اگـر 
کـودک را گوینـد: به دبیرسـتان شـو تا به درجۀ ریاسـت رسـی، وی خـود لذت ریاسـت نداند که چه 
باشـد؛ لکـن بایـد گفـت: به دبیرسـتان شـو تا شـبانگاه، چـوگان و گـوی به تو دهـم، تا بـازی کنی، 
تـا کـودک بـه حـرص آن بـه دبیرسـتان شـود و چـون بزرگ تـر شـود، وی را ترغیب کند بـه جامۀ 
نیکـو و زینـت، تـا دسـت از بـازی بـدارد. چـون بزرگ تـر شـود وی را بـه خواجگی و ریاسـت وعده 
دهـد و گویـد: جامـۀ دیبـا، کار زنـان باشـد و چـون بزرگ تر شـود آنـگاه گویـد: خواجگی و ریاسـت 
دنیـا اصلـی نـدارد کـه همـه بـه مـرگ تبـاه شـود؛ آنـگاه وی را به پادشـاهی جاویـد وعـده دهد  .« 

)عطـاران، 1379، ج 3، ص 59(
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3- تشویق باید به گونه ای باشد که باعـ ترغیب دیگران بشود، نه دل سردی آنان. 
4- تشـویق بایـد بـه انـدازه و معقول باشـد و به هیچ وجه از حـد تجاوز نکند، زیـرا در این صورت 
موجـب غـرور و تباهی شـخص می شـود و نیـز نباید کمتـر از اندازه باشـد، زیرا نتیجـۀ مطلوب خود 

را ازدسـت می دهد.
5- تشـویق وسـیله ای بـرای ایجـاد انگیزه اسـت؛ بنابراین نباید بـه صورت هدف در آیـد و تمام 
ذهـن و فکـر کـودک را به خود مشـغول سـازد. زیـرا در این صـورت، نقـش بازدارنده پیـدا می کند.

6- موقعـی کـه کـودک را تشـویق می کنیـد بایـد علـت آن را برایـش بگوییـد و این عمـل باید 
به گونـه ای صـورت گیـرد کـه کـودک خـود را مسـتحق آن ببینـد و آن را در درون تأییـد کند.

7- تشویق در حضور جمع، اثر بیشتری دارد.
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ج( روش بصیرت بخشی
کلمـۀ »بصیـرت« بـه معنـای رؤیـت قلبـی و ادراک درونی و باطنی اسـت و در کتـب لغت برای 

آن معانـِی مختلفـی آورده انـد کـه به برخـی از آنها اشـاره می کنیم.
1. ادراک قلبـی: در مفـردات راغـب آمـده اسـت:»به ادراک قلبـی، گاهی بصـر و گاهی بصیرت 

گفتـه می شـود.«1)راغب، ص 127(
2. چشم: گاهی هم به دستگاه بینایی بصیرت گفته می شود.

3. اعتقـادات قلبـی: باورهـای قلبی دینـی و حقیقت امور، بصیـرت نامیده می شـود.2 )فراهیدی، 
ج7، ص117(

4. زره و سـپر: زره، و آنچـه از سـالح در بـر گرفتـه می شـود، بصائـر نامیـده می شـود. گاهـی بـه 
معنـای ُتـرس )سـپر( هم آمده اسـت.3 )ابـن منظـور، ج4، ص 68(

5. هوشـمندی و عبرت: بصیرت، به هوشـمندی و زیرکِی راسـتین، هوشـمندی بصیرت مندانه، 
اطـالق می شـود. همچنیـن بـه معنـای حّجـت و دلیـل، اعتقـاد قلبـی، ثبـات در دین و عبـرت نیز 

بـکار رفته اسـت.
در فارسـی، »بصیـرت« متـرادف واژه هایی همچـون: بیداری، هشـیاری، آگاهی، روشـن بینی، 

دانایـی، بینایـی و درک صحیـح از ابعـاد و نتایـج امـور و الیه های زیریـن رخدادها بـکار می رود. 
بصیـرت چنیـن تعریف شـده اسـت: »قوه ای در قلب، نورانی به نور قدسـی اسـت که به واسـطه 
آن حقایـق و بواطـن را می بینـد، همان طـوری کـه چشـم، صـورت اشـیاء را می بینـد.« )جرجانـی، 

َیْوَم َحِدیٌد« )ق: 22(. 
ْ
1 . »یقال لقوة القلب املدرکة َبِصیَرة وَبَصر حنو قوله تعاىل: »َفَكَشْفنا َعْن َکِغطاَءَك َفَبَصُرَك ال

2 . البصیره اسم ملا اعتقد یف القلب من الّدین و حقیق األمر. 
ِبَس من الساح فهو بصائر الساح. 

ُ
رس، و کل ما ل ًة َبِصیرٌة. و الَبِصیَرُة: الّتُ ِبَس ُجّنَ

ُ
 ما ل

ُّ
ْرُع، و کل 3 . الَبصیَرة: الّدِ
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 uالتعریفـات، ص 20( دکتـر شـرفی در کتـاب تربیـت اسـالمی بـا تأکیـد بر دیـدگاه امـام خمینی
بصیـرت در تربیـت را اینگونـه معرفـی می کنـد: »در حقیقـت، بصیـرت یـا بینـش بـه طـرز تلقـی 
آدمـی از امـور و حـوادث نیـز اطـالق می شـود و بـه تعبیـری دیگـر، بینـش، نوعی آگاهـی عمیق و 

گسـترده است.«
اهّمّیـت بصیـرت از آنجـا روشـن می شـود کـه بصیـرت، محـور همـۀ اعمـال انسـان اسـت و 
عکس العمل هـای متفـاوت انسـان بـر سـاس بینش و بصیـرت او شـکل می گیـرد و ارزش و اعتبار 

انسـان، وابسـته بـه نـوع بینش اوسـت.
امیرمؤمنـان علـی می فرماینـد: »اگـر دیـدۀ بصیـرت، کـور باشـد نگریسـتن چشـم سـودی 

نمی دهـد.«1 )آمـدی، ص 41(
بصیـرت بـه انسـان شـناخت عمیـق از جهـان هسـتی و عالـم آخـرت می دهـد کـه موجـب 
ارتبـاط کامـل و جامـع انسـان بـا آنهـا می شـود. بصیـرت و آگاهـی نسـبت بـه مسـایل موجـب 
می شـود کـه فـرد تعـادل خـود را در حوادثـی کـه منتهی بـه فقدان هـا و خسـران ها می شـود، از 
دسـت ندهـد و محـزون نشـود و همچنیـن در رویدادهایـی کـه منجـر بـه کامیابی هـا می شـود، 

خـودش را گـم نکنـد.

)مولوی، دفتر سوم، ابیات 4029تا 4031(

1. بصیرت بخشی در قرآن و روایات
در مکتـب تربیتـی اسـالم بـرای بهره گیری بیشـتر از دیـن و حاکم سـاختن آن بر حیـات عادی 
و مبـارزه بـا تقلیـد در مبانـی دیـن، ابتـدا همـگان را دعـوت بـه تفّکـر و تعّقـل در مفاهیـم و مبادی 
دیـن و کشـف حّقانیـت دیانـت الهی از میـان ادیان سـّنتی و موروثـی می نماید و از تقلیـد و متابعت 

کورکورانـه از آبـاء و اجـداد بـه شـّدت منـع می کنـد. چنانچـه می فرماید:

َبِصیَرة.
ْ
ِدی ِإَذا َعِمَیِت ال  ُیحجْ

َ
َبَصِر ال

ْ
1 . َنَظُر ال

رودچـون ندانـد مسـافر ره چـون رود پرخـون  دل  و  ترددهـا  بـا 
او کنـد از بیـم آنجـا وقف و ایسـتهرکه گوید:   های این سو راه نیست
او باهـوش  دِل  َره  بدانـد  کی رود هر  هـای و هوی درگوش او ور 
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وَن« )انفال/ 22(
ُ
ذیَن ال َیْعِقل

َّ
ُم ال

ْ
ُبك

ْ
ّمُ ال َواّبِ ِعْنَد اهّلِل الّصُ

َ
»ِإّنَ َشـّرَ الّد

بدتریـن جنبنـدگان نـزد خداونـد کسـانی هسـتند که تعقـل نمی کننـد و از اسـتماع و اظهار حق 
عاجـز و ناتوان هسـتند. 

یکـی از محورهـای اساسـی در امرتعلیـم و تربیـت، توجـه بـه روش معرفت و بصیرت می باشـد، 
معرفـت و بصیـرت بـه معنـای نوعی آگاهی عمیق و گسـترده اسـت کـه نتیجۀ آن ایجـاد پیوند بین 

انسـان و واقعیـت مورد نظر می باشـد.
اسـاس هدایـت اسـالم بـر اسـاس علم و معرفت اسـتوار اسـت، نـه تقلیـد و پیـروی کورکورانه. 
اسـالم بـر آن اسـت تـا آنجـا که افـراد بشـر ظرفیـت و اسـتعداد دارنـد، دل هایشـان را پـر از علم و 
معرفـت کنـد. معرفـت بـه خـدا، معرفـت بـه قیامـت، معرفـت به جهـان هسـتی و معرفت بـه همۀ 
پدیده هـای زندگی؛ شـناخت انسـان نسـبت به مسـایل زندگی و آگاهـی او از موضوعـات گوناگون، 
بـه ویـژه اندیشـه های دینـی و مذهبـی، تأثیـر فـراوان در رفتـار وی دارد؛ زیـرا بـا تجزیـه و تحلیل 
وجـود انسـان، بـه ایـن نتیجه خواهیم رسـید که مهم تریـن بخش وجـودی او، بُعد معرفتی اوسـت. 
خداونـد خـود را در 38 مـورد، بصیـر معرفی نموده و دعـوت پیامبر و پیروانش به سـوی خدای بصیر 

را، بـر مبنای بصیرت دانسـته اسـت. )یوسـف/108(
در قرآن کریم این روش مورد تصریح قرار گرفته است: 

ْیا« )انعام/104(
َ
ْبَصَرَفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَی َفَعل

َ
ْن أ َ َ

ْم ف
ُ

ك ّبِ »َقْد جاَءُكْم َبصاِئُر ِمْن َر
»آیـات الهـی و کتـب آسـمانی که سـبب بصیرت شماسـت البتـه از طرف خدا آمـد پس هر کس 

بصیـرت یافـت خود به سـعادت رسـید و هر کس کـور بماند در زیـان افتاد.«
اگـر انسـان بصیـرت و آگاهی نداشـته باشـد نمی توانـد تکالیف الهی را بشناسـد تا بـه اطاعت از 

آنهـا تـن در دهـد و به هـدف حیات خویش برسـد.
پیامبر اکرمs دراین خصوص می فرمایند: 

»کـور آن نیسـت کـه چشـم او نتوانـد ببینـد، بلکـه کـور کسـی اسـت کـه بصیرتـش کـور 
باشـد.«1)نهج الفصاحه،ص656،ح2373(

پیامبـر اکـرمs از سـوی خداونـد مأمـور می شـود بـه صراحـت اعـالم کنـد کـه »حرکـت او و 
پیروانـش بـر مبنـای بصیـرت و روشـن بینی است.«2)یوسـف، 108(

1 .»لیس االعمى من یعمى بصره امنا االعمى من تعمى بصیرته«. 
َبَعین «. َنا َو َمِن اّتَ

َ
 اهلِل َعىل  َبصیَرٍة أ

َ
ْدُعوا ِإىل

َ
 هِذِه َسبیىل  أ

ْ
2 . »ُقل
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2. بصیر به چه کسی اطالق می شود؟
در روایـات، بصیـر بـه کسـی اطـالق می شـود که بعد از شـنیدن سـخنان بـه تفّکـر می پـردازد، بعد از 
مشـاهدۀ امـور دربـارۀ آنهـا می اندیشـد، و از مایه های عبرتی که در حوادث اسـت عبرت می گیـرد و تالش 
می کند در راهی که دارای عالیم و نشـانه های واضح اسـت، سـیر کند و در اثر درک و بینش درونی حالتی 

بـرای او ایجـاد می شـود که از افتـادن در مهالک پرهیـز می کند.1)نهج البالغـه، خطبه 153(
سـوق دادن بـه سـوی نـور و روشـنگرِی درون انسـان ها کـه وظیفـۀ پیامبـران الهـی بـوده، بر 
مبنـای روش بصیـرت صـورت می گرفـت. زیـرا در شـناخت بر مبنـای بصیـرت و آگاهـی و تعّقل، 
انحـراف و کـج روی نیسـت. در آمـوزش مسـائل دینـی بـه کـودکان و نوجوانـان نیز باید شـناختی 
صحیـح از انسـان و فلسـفۀ خلقـت داشـت، زیـرا هنگامـی کـه فـرد بـه فلسـفه و منافـع و مضّرات 
موضوعـات آگاهـی و شـناخت پیـدا می کند با قدرت تشـخیص خـود، خیر، خوبـی و صالح خویش 
را انتخـاب می کنـد. بنابرایـن اساسـی ترین مرحلـه در تعلیـم وآمـوزش مسـائل دینی به کـوکان و 
نوجوانـان، ایجـاد بینـش و بصیرت اسـت. اگر مبلغـان، مربیـان و والدین خواسـتار گرایش کودکان 
و نوجوانـان بـه انجـام امـور دینـی هسـتند، بهتـر اسـت به آنـان مزایـا و فواید ایـن امـور را آموزش 
دهنـد و فلسـفۀ ایـن کار را بـه زبـان سـاده برایشـان تبییـن کننـد و مطمئـن باشـند اگـر بتوانند به 
شـیوۀ صحیـح، دگرگونـی درونی در کودک ایجـاد کنند، تغییر رفتـار و ترغیب کـودکان و نوجوانان 

در رعایـت آموزه هـای دینـی را مشـاهده خواهنـد کرد.

)مولوی،، دفتر سوم، ابیات 4585 تا 4587(

ثار بصیرت آفرینی 3.آ
ـ بصیرت، نگاه فرد را ازسطح وپوستۀ رویدادها می گذراند و به عمق و باطن آنها نفوذ می دهد. 

ْرَعَة ِفی اْلَمَهاِوی .« ُب ِفیِه الّصَ ْبَصَر َو اْنَتَفَع ِباْلِعَبِر ُثّمَ َسَلَك َجَددًا َواِضحًا َیَتَجّنَ
َ
َر َو َنَظَر َفأ

َ
َما اْلَبِصیُر َمْن َسِمَع َفَتَفّك 1 . »َفِإّنَ

زان کـه هسـتند از فواید چشـم کورکـودکان را می بَـری مکتـب بـه زور
جانَـش از رفتـن شـکفته می شـود چـون شـود واقف، به مکتـب می دود
چـون ندیـد ازمـزد کار خویش هیچمـی رود کـودک بـه مکتب پیـچ پیچ
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ـ بصیـرت موجـب تعـادل و ثبـات روح فرزنـدان می شـود و آسـیب پذیری در برابـر حـوادث و 
عوامـل تهدیدکننـدۀ معنویـت کمتـر می شـود.

ـ بصیرت مشکالت و سختی ها را آسان جلوه می دهد. 
- توصیه های محقق نراقی1 دربارۀ بصیرت آفرینی در متربیان؛

محّقـق و فاضـل نراقی بسـیاری از رفتارهـای نابهنجـار، غیراخالقی و غیردینی و وسوسـه های 
شـیطانی را ناشـی از عـدم بصیـرت و بینش صحیـح متربّی در مسـایل اعتقادی، فکـری، اخالقی و 
اجتماعـی و عـدم شـناخت وافـی در افعال، رفتـار و انگیزه ها و آثـار و عوارض آنهـا می دانند و معتقد 
اسـت بـا دادن بینـش و شـناخت درسـت می تـوان متربـی را تربیـت کـرد و اخـالق وی را اصـالح 
نمـود و از وقـوع مشـکالت روانـی، رفتارهـای زشـت، و سرنوشـتی ناخواسـته پیش گیری کـرد؛ از 
ایـن رو ایـن دو مربّـی و متفّکـر اسـالمی در همۀ جنبه هـای تربیتی، بویـژه تربیت اخالقـی، بر این 
روش تأکیـد می ورزنـد و معمـواًل آن را پیـش از روش هـای دیگـر ذکـر می کنند و اعتبـار زیر بنایی 

بـرای آن قایلند.
ّبی  ّبی توصیـه می کنند که مر ق بینـش در متر

ّ
وش و تحق ـق و فاضـل نراقـی بـرای اجـرای ایـن ر

ّ
محق

یـر بپردازد: بـه امور ز
1. متربّـی را از آیـات و احادیــ در مـدح یا ذم صفـات و رفتارهای مورد تعلیم و تربیت آگاه سـازد 
و آثـار و عـوارض آنهـا را کـه در قـرآن و کلمـات معصومیـنb  ذکر شـده، به وی آمـوزش دهد و از 

وی بخواهـد در بـارۀ آنها اندیشـه و تاّمل نماید.
2. شـناخت کافـی از فضیلـت و رذیلـت ارایـه دهـد و حسـن و قبـح صفت یـا رفتار را بیـان نماید 
تـا متربّـی به تشـخیص درسـت از نادرسـت و اخـالق و رفتار نیـک از اخالق و رفتار ناپسـند برسـد 

و زیبایـی یـا زشـتی رفتـاری را کـه می خواهد از او سـر بزنـد، بیابد.
امیـر المؤمنیـن علـی می فرمایـد: »هیـچ حرکتـی و فعالیتی نیسـت مگـر آن که تـو در انجام 

آن بـه علـم و معرفت نیـاز داری« )تحف العقـول، ص171(
3. ارتبـاط عینـی بیـن کمـال، شـرافت و رفتـار مطلـوب بـا قـوت و عزت نفـس را بـرای متربّی 
مکشـوف سـازد و رابطـۀ نقصـان، بیماری هـای روانـی و صفـات و رفتارهـای ضد ارزشـی با ضعف 

و ذلّـت نفـس را تبییـن کند.

1 . »مـال احمـد نراقـی«، فرزنـد مرحـوم »حـاج مـال مهـدی نراقـی«، درسـال 5811 هجـری قمـری، مطابـق بـا 0511 شمسـی در نـراق متولـد 
شـد. او از بـزرگان علمـای دیـن، و مجتهدیـن شـیعه می باشـد، که درعلم فقـه، اصول، حدیث، رجال، نجـوم، ریاضی، معقول و منقول، 

ادبیـات و شـعر تبحـر داشـته و عـالوه بـر علـوم متـداول عقلـی و نقلـی در بسـیاری از علـوم دیگر مهارتی بسـزا داشـته اسـت.
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یکـی از مهم تریـن عوامـل گرایـش و عالقۀ کـودکان و نوجوانان بـه انجام یک عمـل اخالقی، 
آگاهـی و شـناخت آنان از فوایـد انجام آن عمل می باشـد.

»در یکـی از تحقیقـات از میـان پانصـد نفـر بانـوی کم حجـاب، اظهـارات هشـتاد درصـد آنـان 
نشـان داد کـه بی اّطالعـی از فوایـد و آثـار پوشـیدگی و پیامدهـای ناپوشـیدگی، اصلی ترین عامل 
کم حجابـی ایشـان اسـت؛ هـر چنـد انگیزه هـای دیگـری نیـز در رفتـار آنان تأثیر داشـته اسـت.« 

)غالمـی، سـایت باشـگاه اندیشـه، مبلغـان و پدیـده کـم حجابی (
4. از علـل و اسـباب بـروز صفـت یـا وقـوع عملی که به صـورت ناخواسـته از متربّی صادر شـده، 
پـرده بـردارد تـا متربّـی به درک درسـتی از آن چه انجام داده اسـت، برسـد و در آینـده از بروز چنین 

رفتارهای ناخواسـته پیشـگیری کند.
»در میـان بانـوان بـی تفـاوت بـه حجـاب، برخـی دخترانـی از خانواده هـای مذهبـی بودنـد که 
مـادران ایشـان در توجیـه و تربیـت آنـان موّفـق نبوده انـد. در نظرخواهـی از مـادران، آنهـا اظهـار 
کرده انـد کـه بـا همـۀ اعتقـاد خـود بـه خوبـی حجـاب، نتوانسـته اند دالیـل قانع کننـده ای بـه 

فرزندانشـان ارایـه کننـد.« )همـان(
5. شـناخت درسـتی از عظمت، عـزت، قدرت، محّبت، رضایت، خشـم، عدالـت و رحمت خداوند 
و قضـا و قـدر ارایـه دهـد تـا با بینش صحیـح راه عبودّیت و صراط مسـتقیم را در نیل بـه هدف عالی 
تربیـت بپیمایـد و اگـر عملکردهـای نادرسـتی داشـت، مأیـوس نشـود و راه صالح را طـی نماید.« 

)بهشـتی و همکاران، ج4، ص263(

4. چگونه در کودکان بصیرت ایجاد کنیم؟ 
شـاید ایـن سـؤال در ذهـن ایجـاد شـود کـه بـرای ایجـاد آگاهـی در کـودکان و نوجوانـان چـه 
اقداماتـی بایـد انجام دهیم و چه شـرایطی باید رعایت شـود تـا کودکان و نوجوانـان از روی آگاهی، 
رفتارهـای اخالقـی را انجـام دهنـد؟ راه کارهایـی کـه در زیـر بیـان می شـود کمک خواهـد کرد تا 

بینـش کودکتـان افزایـش یابد.
- قبـل از هـر اقدامـی بایـد سـطح درک و فهـم کـودک را به دسـت بیاوریـم و بدانیم چـه مقدار 
بـه مطالبـی کـه می خواهیـم مطـرح کنیـم، آگاهـی و فهـم دارد. سـپس بـر اسـاس سـطح آگاهی 
آنـان فلسـفۀ انجـام فرایـض دینـی را بـه صـورت دو طرفـه بحــ کنیـم. البتـه ایـن امـر بایـد بـه 
صـورت مباحثـه و گفت وشـنود صـورت پذیرد زیـرا کـودکان در صحبت های یک طرفه زود خسـته 
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می شـوند و ممکـن اسـت در اثنـای صحبـت کردن شـما بـه مسـائل دیگری فکـر کننـد و به کلی 
حواسشـان جـای دیگری باشـد.

)مولوی، دفتر چهارم، بیت 2577(

- شایسـته اسـت قبـل از شـروع بحــ و تبـادل نظر بـا کودک، آمادگـی ذهنـی و روحی کودک 
را در نظـر داشـته باشـیم، زیـرا در غیـر ایـن صـورت گفتگوی مـا نتیجۀ مطلـوب را در پـی نخواهد 
داشـت. بـه عنـوان مثـال تصـّور کنید بـا کودکی که مشـغول دیـدن یک کارتـون جّذاب اسـت و یا 
چشـم هایش غـرق خـواب اسـت بخواهید دربـاره اهمیت نمـاز صحبت کنیـد. مطمئنـًا دراین گونه 
مواقـع مـا نمی توانیـم مطالـب را بـه کـودکان انتقال دهیم؛ زیـرا او آمادگـِی پذیرش ایـن مطالب را 
فعـاًل نـدارد. بنابرایـن آمادگِی ذهنی و روانـی یکی از کلید هـای موفقیت انتقال مطالـب و یادگیری 

می باشـد.  کودکان 
- هنـگام آگاهـی دادن بـه کـودکان، ضمـن بیـان حکمـِت آفرینـِش انسـان، فلسـفۀ نمـاز، و... 
مسـائل و مشـکالتی کـه باعـ سـرخوردگی و دوری انسـان از انجـام اموراخالقی و دینی می شـود 
را بـه آنهـا گوشـزد نماییم. بـه عنوان مثال محیط هـا، افـراد و رفتارهایی که باعـ سسـتی در انجام 

عمـل نمـاز می شـود را بـه آنها معرفـی کنیم. 
- قبـل از گفتگـو بـا کـودکان حتمـًا مطالـب را مـرور کنیـم تـا دچـار دگرگونی های گفتـاری و 
تناقـض در گفتـار نشـویم تـا بتوانیـم نتیجـۀ جالبـی از بحــ به دسـت آوریـم. زیـرا مـرور مطالب 

باعــ انسـجام در گفتـار می شـود.
- زمـان و مـّدت گفتگـو بـا کـودک بـا توجـه به عالقه و شـور و شـوق کـودکان ادامه پیـدا کند. 
بـه عنـوان مثـال گفتگـوی مبلغـان و مربّیان با کـودکان در مورد مسـائل دینی، زمانـی موثر خواهد 

بـود کـه آنـان به لحاظ روحـی و جسـمی آمادگِی الزم و کافی داشـته باشـند. 
- در هنـگام صحبـت بـا کـودک از او نظرخواهـی شـود که چـه عواملـی باعــ دوری کودکان 
از انجـام امـور معنـوی می شـود و بعـد از آگاهـی از ایـن عوامل بـا یکدیگـر در مورد علّـت به وجود 

آمـدن ایـن عوامل و درمـان آن بحــ کنید.

پس زبـان کودکان باید گشـاد چون که با کودک سر و کارم فتاد
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د( روش قصه گویی 
قصـه یکـی از مقوله هـای هنر اسـت که همـواره در آمـوزش و یادگیری و تربیت نیروی اندیشـه 
کاربـرد موثـری داشـته اسـت. »قصـه بیان گـر دیـدگاه انسـان دربـارۀ جهـان و عوامـل ناشـناختۀ 
پیرامـون او و وسـیله ای بـرای انتقـال و آمـوزش آداب و سـنن، اعتقـادات و تاریـخ یـک نسـل بـه 
نسـل های دیگـر بـوده اسـت.« )دیویـی چمبـرز، 1380، ص5 ( در قصـه بـا القـای غیِرمسـتقیِم 
محتـوای مـورد نظـر، بـه متربیـان، کیفیـت آمـوزش و پـرورش را می تـوان بـه طـور چشـمگیری 
افزایـش داد و بـا اسـتفاده از آن می تـوان آگاهـی و بصیرتـی در انسـان ایجـاد کرد که رفتـار و افکار 

پسـندیده و ناپسـند را از یکدیگـر تشـخیص دهنـد و دربـار ۀ آنهـا بـه تفکـر بپردازند. 
)مولوی، دفتر سوم، ابیات 2602و 2603(

قّصـه همـواره منعکس کننـدۀ دیـدگاه انسـان دربـاره جهـان و عوامـل ناشـناختۀ پیرامـون او و 
وسـیلۀ انتقـال و آمـوزش آداب و سـنن، اعتقـادات، و تاریـخ یـک نسـل بـه نسـل های دیگـر بوده 
اسـت. انسـان بـه خاطـر ویژگی هـای خـاّص روحی اش بـه قّصه عالقـه دارد و چه بسـا راه و رسـم 
قهرمانـان آن را الگـوی خـود قـرار می دهـد. )دیویـی چمبـرز، 1366، ص5(پـس بـا قّصه نـه تنها 
می تـوان انسـان را بـا میراث هـای فرهنگـی و آداب جامعـه خـود و جهـان آشـنا سـاخت وقـدرت 

درج در افسانه شان بس سّر و پندکـودکان بس افسـانه ها می آورند

افسـانه ها در  گوینـد  ویرانه هـاهزل هـا  در  جـو  مـی  گنـج 
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تفّکـر او را پـرورش داد، بلکـه می تـوان زمینـه خودسـازی و جامعه سـازی را در او برانگیخـت. 
)پورخالقـی چتـرودی، 1371، 16( محکم تریـن دلیـل بـر ریشـه دار بـودن عالقۀ انسـان بـه قّصه، 
توّجـِه کتاب هـای مذهبـی و بـه خصـوص قـرآن مجیـد بـه قّصـه اسـت. بسـیاری از نویسـندگان 
و شـاعران و عرفـا نیـز افـکار خـود را در قالـب قّصـه بیـان کرده  انـد. )رهگـذر، 1366، 12( اصـرار 
قـرآن بـر قّصه گویـی و قّصه خوانـی هر خواننـده ای را به وجـد و شـگفتی وا می دارد. انسـان از خود 
می پرسـد کـه مگـر قّصـه چیسـت و چـه می کنـد کـه آفریـدگار هسـتی در آخریـن پیام بـه آفریدۀ 
خویـش ایـن چنیـن قّصـه می گویـد و او را بـه تأّمـل در قّصه ها فـرا می خوانـد. در واقع، پاسـخ این 
پرسـش را بایـد در مفهـوم و معنـای »قّصه« در قرآن و »شـیوۀ قّصه نویسـی قرآن« جسـتجو کرد. 

) حسـینی )ژرفـا(، 1378، 18(
ـ هـای گوناگون، هیـچ قالـب بیانی به  »بـه جـرأت می تـوان گفـت کـه در میـان اقـوام و فرهن
قـدر قّصـه نافـذ و مؤثّـر نبوده اسـت. ایـن تأثیـر آن گاه کـه با بالغـت و اعجـاز وحی همراه گشـته، 
بسـی افـزون شـده اسـت. در طول تاریـخ دعوت اسـالمی، مردم از همیـن قّصه هـای قرآنی درس 
گرفته  انـد، پیـام آموخته  انـد، ادبّیاتـی مسـتقل بـر نهاده  انـد، و بـا آنهـا زیسـته  اند. در همـان آغـاز 
دعـوت نیـز قّصه گویـی قـرآن از ابزارهـای تبلیغی آن بـود. به همین دلیـل که قّصـه جایگاهی بلند 

در تربیـت نفـوس و تهذیب جان هـا دارد.« )همـان، 20(

 تأثیر قصه در کودکان و نوجوانان

1. عبرت آموزی در اثر قصه و داستان

داسـتان ها و قصه هـا بیـان حـال اشـخاصی اسـت که در گذشـته زندگـی می کردند و بـا رعایت 
و عـدم رعایـت اصـول الهـی و انسـانی به سـعادت یا شـقاوت رسـیده  اند. شـنیدن و گذر بـر احوال 
شـخصیت ها و قهرمان هـای قصـه و تطبیـق شـرایط خـود بـا آنهـا بـه انسـان بینشـی می دهـد تا 
ضمـن سـنجش و ارزیابـی رفتـار و اندیشـه خـود به اصـالح و تقویـت آنهـا بپردازند. قصه هـا بیان 
حـال انسـان هایی هسـتندکه در گذشـته مثـل ما زندگـی می کردنـد و اگر مـا بتوانیم با بیـان دقیق 
قصه هـا بـه کـودکان ونوجوانـان کمـک کنیـم تـا بـه خوبـی اندیشـه ها و آمـال قهرمانـان قصه را 
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دهند و سـپس بـه واکاوی رفتار خـود بپردازنـد مطمئنًا تغییـرات قابل 

مالحظـه ای را در رفتـار آنـان مشـاهده خواهیم کرد. 
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)مولوی ، دفتر اول، بیت 35(
قصه هـا بـه بیـان تجربه هـای تلخ و شـیرین بشـر می پردازنـد که یـادآوری ایـن تجربه ها باعـ 
آگاهـی و عبـرت افـراد می شـود. بیـان حکایـات و داسـتان ها بـرای این اسـت کـه انسـان ها از آن 
عبـرت بگیرنـد و در برابـر احـکام الهـی سـر تعظیـم فـرود بیاورنـد و در همـۀ احـوال از تصمیمات 

خداوند خشـنود باشـند.
)مولوی، دفتر سوم، ابیات 3255تا 3257(

قـرآن کریـم بـرای هدایـت و عبـرت مـردم از روش بیان قصه اسـتفاده کرده اسـت؛ بـه عبارت 
دیگـر، مقصـود قـرآن از قصه گویـی، سـرایش داسـتان بـا ذکر امـور درشـت و ریز آن نیسـت، بلکه 
ُسـل  نباِءالّرُ

َ
یـَک ِمـن ا

َ
 َنُقـّصُ َعل

ٌ
بـرای هدایـت و سـعادت مردم از زبـان قصه اسـتفاده می کنـد: » و ُكا

« و هریـک از سرگذشـت های  كـری للموءمنـیخَ ـُت ِبـِه ُفـوادَک و جاَئـَک یف هـذه احَلـّقُ و موِعَظـة و ِذ مـا ُنَثّبِ
پیامبـران را کـه بـر تـو بـاز می گوییـم چیزی اسـت که دلـت را بـدان اسـتوار می گردانیـم، و در این 

اخبـار حقیقـت بـرای تو آمـده و برای مومنـان اندرز و تذکاری اسـت. )هـود/120(
) مولوی، دفتر سوم، بیت 4244(

در سـوره یوسـف، بعـد از اینکـه بـه زحمت هـا و رنج های کلـی پیامبـران و عکس العمـل منفی 
اکثریـت مخاطبیـن و سرنوشـت برخـی از کافریـن اشـاره می کنـد، حکمت تمـام آن داسـتان ها را 
ىل  پندآمـوزی آینـدگان عاقـل و پوینـدگان خردمنـد اعـالم می کنـد؛ »لقـد كان یف قصصهـم عبـره الو

خـود حقیقـت نقد حـال ماسـت آنبشـنوید ای دوسـتان این داسـتان
هـم ز دنیـا هـم ز عقبـی برخوریـمنقـد حـال خویـش را گـر پـی بریم

تـا کـه راضـی باشـی از حکـم خداعبرت است آن قصه، ای جان مر تو را
ناگهـانتـا کـه زیـرک باشـی و نیکـو گمان بـد  واقعـة  ببینـی  چـون 
آن بیـم  از  زرد  گردنـد  تو چـوگل خنـدان گـِه سـود وزیان دیگـران 

زیـر ظاهر باطنی بس قاهری اسـت حرف قرآن را بدان که ظاهری است
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لبـاب مـا كان حدیثـا یفتـری و لكـن تصدیـق الـذی بـیخ یدیـه و تفصیـل كل یشء و هـدی و رمحـه لقـوم  اال
یؤمنـون؛ بـه راسـتی در سرگذشـت آنـان، بـرای خردمندان پندی اسـت، گفتـاری دروغ نیسـت؛ بلکه 
توضیـح تمـام امـور و بـرای گروهی که ایمـان می آورند مایه هدایت و رحمت اسـت« )یوسـف/111(

)مولوی، دفتر سوم، بیت 1209( 

2. ایجاد بصیرت و شناخت
یکـی از محورهـای اساسـی در تبلیـغ و تعلیـم و تربیـت، توجـه بـه شـاخص معرفـت و بصیرت 
می باشـد، قصـه می توانـد کمـک شـایانی در رسـیدن به این شـاخص بکنـد. ارایۀ قصه ها به شـیوه 
صحیـح می توانـد نوعـی آگاهـی عمیق و گسـترده کـه نتیجه آن ایجـاد پیوند بین انسـان و واقعیت 

مـورد نظر اسـت ایجـاد نماید.
»قصه هـا از ابـزار بنیادیـن معنادهـی و الگـوی طبیعـی تفکـر محسـوب می شـوند کـه ما پیش 
از مدرسـه از طریـق افسـانه ها، داسـتان های کودکانـه و تاریخچـۀ خانوادگـی خـود، آنهـا را فـرا 
می گیریـم. قصه هـا ترکیـب قدرتمنـدی بـرای سـازمان دهی و انتقـال اطالعـات و معنا دهـی بـه 
زندگـی دارنـد. در واقـع در جریـان یـک قصـه ممکـن اسـت، شـخصیت های آن با بحرانـی مواجه 
شـوند و در صـدد حـل آن برآینـد. ارایـۀ ایـن روش بـه صورت مسـتقیم به افراد آسـان نیسـت ولی 
می تـوان از طریـق قصه گویـی بـه این هـدف دسـت یافت. )اسـکندری، کیانـی، زمسـتان 1386( 
»کـودکان و نوجوانـان ضمـن داسـتان ها و افسـانه ها بـا حقایـق و تجارب زندگی آشـنا می شـوند: 
شـادی و غـم، کامیابـی و ناکامـی، امیـدواری و نومیـدی، محرومیـت، سـتم و سـتم کار، عدالـت و 
ـ های زندگـی را تجربـه می کنند  عـادل، علـم و عالـم، دموکراسـی و اسـتبداد و خالصـه همـۀ رن

و آشـنا می سـازند.« ) شـعاری نـژاد، 1364،75(
پیام هـا و گزاره هـای مفهومـی نهفتـه در محتـوای قصه هـا و حکایـات را یکـی از مهم تریـن 
عوامـل آگاهـی و بینـش متربیـان می دانـد و نقـش این پیام هـا در تربیت و هدایت انسـان ها بسـیار 
مفیـد اسـت، به گونـه ای کـه تأمـل و تفکر در محتـوای قصه هـا افـراد را از گرفتار شـدن در رنج ها و 

محنت هـا می رهانـد و راه کارهـا و مسـیرهای صحیـح را بـه آنـان می نمایانـد.

کفرهـا را در کشـد چـون اژدهـاهسـت قرآن مر تـرا همچون عصا



305 فـــروغمسجــــــــــــد9

)مولوی، دفتر ششم، بیت 2736(

3. ارایۀ الگوهای مناسب
درتعلیـم و تربیـت قصه گویـی روشـی اسـت که بـه وسـیلۀ آن می توان بـه طور غیرمسـتقیم در 
اعمـاق متربیـان تأثیـر گذاشـت. داسـتان نویس و قصه گـو، ضمـن بیـان وقایـع مهم اقـوام، ملل و 
شـخصیت های مهـم تاریـخ، روح خواننـده و شـنونده را بـه همـراه خویش تـا عمق تاریـخ می برد، 
و الگوهایـی را برایـش مجسـم می سـازد تـا از گفتار و رفتارشـان سـر مشـق بگیرند و پیـروی کنند. 
»تأثیـرات قصـه و داسـتان، غیر مسـتقیم و نامرئی اسـت. به طور غیرمسـتقیم راه را نشـان می دهد 
و هدایـت می کنـد، عبـرت می دهـد، موعظـه می کنـد، تشـویق می نمایـد، می ترسـاند، امیـدوار 
می کنـد، همـۀ اینهـا بـه طـور غیرمسـتقیم القـا می شـود. و بـه همین جهـت پایـدار خواهـد بود.« 
)امینـی، ج2، 1379، 109( »در واقـع شـنیدن قصـه یکی از کارهای مورد عالقۀ )انسـان ها( اسـت. 
آنهـا بـا هیجـان زیـاد به داسـتان گـوش می دهنـد و خـود را دراختیار قصه گـو قرار می دهنـد که در 
ایـن صـورت بـه صـورت غیرمسـتقیم تأثیـرات الزم را می پذیرند. قصه، نـه تنها پیام هـای مفیدی 
بـرای )انسـان ها( دارد، بلکـه اگـر بـه گونـه ای جـذاب و مناسـب طراحی و بیـان شـود، )مخاطبان( 
می کوشـند خـود را بـا شـخصیت های آن قصـه هماننـد سـازند.« )جمعـی از نویسـندگان، 1386، 

ج1، ص249 (
»دانشـمندان تعلیـم و تربیـت، افسانه سـازی و داستان سـرایی را پلـی می داننـد کـه دنیـای 
افسـانه ای تخیلـی کـودک را بـه دنیـای واقعـی بزرگسـاالن ارتبـاط می دهد و چه بسـا که انسـان 
را بـه ارزش هـای اخالقـی راهنمایـی می کنـد. داسـتان بزرگ تریـن وسـیلۀ ظهـور وجـدان پاک و 
خـوی و خصلـت پسـندیده در کـودک اسـت و ثبـات ایـن صفـات در او بـه درجـۀ نفـوذ و تأثیـر آن 
ـ ها  بسـتگی دارد. داسـتان یـک معلم جذاب و دوسـت داشـتنی اسـت که کـودک را با انـواع فرهن

و معرفت هـا آشـنا می کنـد.« ) شـعاری نـژاد، 1364، 76و77( 

تـا نگـردی ُممتََحـن انـدر ُهنـر یک حکایت بشـنو این جا ای پسر
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ه( روش الگویی 
یکـی از مهم تریـن انـواع یادگیری های انسـان، یادگیری مشـاهده ای اسـت. بر همین اسـاس، 
یکـی از روش هـای تربیـت، تربیـت به وسـیلۀ الگو اسـت، کـه می تـوان آن را روش الگویـی نامید. 
ایـن روش در سرتاسـر زندگـی و ابعـاد مختلـف آن کاربـرد دارد و از آنجـا کـه محتـوای تربیت را به 
صـورت عینـی و عملـی ارایـه می دهـد، در انتقـال مفاهیـم و آمـوزش برنامه هـای تربیتـی، بسـیار 
مؤثـر اسـت. شـاید بـه همین دلیل اسـت کـه در منابع اسـالمی، بـر بهره گیـری از الگـو و پیروی از 

اسـوه های حسـنه تأکید شـده اسـت.
 روش الگویـی، یکـی از شـیوه های مؤثّر و مطلوب در تربیت کودک اسـت. درایـن روش، فرد، از 
فـرد یـا افـراد دیگـر بـه عنوان سرمشـق و الگو اسـتفاده می کنـد و با مشـاهده رفتار دیگـران از آنها 
پیـروی و خـود را بـا آن هم سـاز می کنـد. بنابرایـن می توان گفـت: »الگـو، پیروی عینی و مشـهود 

از یـک اندیشـه وعمـل در جنبه هـای گوناگون، برای رسـیدن به کمال اسـت.«
تربیـت ابتدایـی انسـان، بـه طـور طبیعـی بـا روش الگویـی شـکل می گیـرد. کـودک در چند 
سـال نخسـت زندگـی خـود، همـۀ کارهایـش را از الگوهـای پیرامون خـود الگوبـرداری می کند 
کـه در درجـۀ اول پـدر و مـادر اویند، و بـا تقلید از آنان رشـد می کند و سـاختار تربیتی اش سـامان 
می یابـد. کـودک بسـیاری از رفتارهـا و عادت هـای خـود را در مرحلـۀ آغازیـن زندگـی از طریـق 
تقلیـد از دیگـران فـرا می گیـرد، وآن را جزئـی از رفتارهـای روزمرۀ خـود قرار می دهـد. از این رو 
روش الگویـی در سـازمان دادن شـخصیت و رفتـار کـودک نقش به سـزایی دارد. بـه عنوان مثال 
کـودک بـا تقلیـد از اطرافیـان سـعی می کند زبـان را بیامـوزد و از طریـق والدین و سـایر اعضای 

خانـواده راه رفتـن را فراگیرد. 
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بانـدورا، دربـارۀ تکـرار رفتـار الگـو، تحقیـق بسـیار جالبی انجـام داده اسـت، درایـن تحقیق، 
وی »کـودکان یـک مهـد کـودک را به پنـج گروه تقسـیم کرد. در گـروه آزمایشـی اّول، کودکان 
بـه مشـاهدۀ رفتـار الگـوی فـرد بزرگسـالی می پردازنـد کـه بـه طـور فیزیکـی و لفظـی بـه یک 
آدم پالسـتیکی حملـه می کنـد. درگـروه دّوم، کـودکان حـوادث و رفتـار فـوق را در فیلمـی 
مشـاهده می کننـد. در گـروه آزمایشـی سـّوم، کـودکان رفتـار تهاجمـی شـخصّیت ها را در فیلـم 
کارتونـی می بیننـد. در گـروه آزمایشـی چهـارم، کـودکان درهیـچ یـک از سـه موقعّیـت فـوق 
قـرار نمی گیرنـد. و باالخـره در گـروه آزمایشـی پنجـم، کـودکان به مشـاهدۀ یـک الگو بـا رفتار 
آرام، مطیـع وغیـر تهاجمـی مبـادرت می ورزنـد. بعـد از مشـاهدۀ رفتارهـای مختلـف در زمـان 
معّیـن شـده، تمـام کـودکان در موقعیـت یکسـانی قـرار داده می شـوند. آزمایشـگر از طریق یک 
پنجـره بـه مشـاهدۀ رفتـار کـودکان می پـردازد و رفتارهـای تهاجمـی شـفاهی و عملـی آنـان را 
یادداشـت می کنـد. در تحلیـل اّطالعـات بـه دسـت آمده از یادداشـت ها بـه این نتیجه می رسـند 
کـه: الگـوی پرخاشـگری را کـه گروه هـای اّول تـا سـّوم دیـده بودنـد، رفتـار تهاجمی بیشـتری 
نسـبت بـه گـروه چهارم از خـود نشـان می دهند )گروهی کـه هیچ مـوردی را مشـاهده نکردند(. 
برعکـس، گروهـی )گـروه پنجـم( که الگـوی رفتـار آرام، مطیع و غیـر تهاجمی را مشـاهده کرده 
بودنـد، رفتـار تهاجمـی کمتری نسـبت بـه گروه کنتـرل )گروه چهـارم( از خود نشـان می دادند.« 

)شـعبانی، 1371، ص 63( 
»کـودک، مقلّـد خوبـی اسـت و بـه آسـانی وبـدون هیـچ گونـه زحمـت و مشـقتی، فقـط از راه 
تقلیـد می آمـوزد. او می بینـد، می شـنود و پـس از مدتـی تکـرار می کنـد. برخـی پژوهش هـا نشـان 
داده انـد از سـنین تشـخیص یعنی حدود شـش سـالگی، پسـران از پـدران تقلید می کننـد و دختران 

از مـادران، و ایـن تقلیـد در آنـان ناآگاهانه اسـت.
کـودک در مسـیر رشـد، از افـراد بسـیاری الگـو می پذیـرد و تحـت تأثیـر دیده هـا وشـنیده های 
بسـیاری اسـت. همـۀ اطرافیـان بـه گونـه ای در او اثـر می گذارند و مـدل و الگوی کودک هسـتند، 
ولـی والدیـن و مربیـان ازهمـۀ آنهـا مهم تـر و مؤثّرتر هسـتند و ایـن اهمیـت و تأثیر در کـودکان تا 
سـنین نوجوانـی همچنـان تـداوم دارد. بر این اسـاس، وظیفۀ والدیـن و مربیان در این دوران بسـیار 
سـنگین اسـت و بایـد بـه فرزنـدان فرصت بدهند تـا از اخـالق و رفتار خـوب خود بهره منـد گردند. 
اگـر سـخن نـاروا خوب نیسـت نبایـد این گونـه سـخنان را در حضـور کـودکان و نوجوانـان جاری 
کننـد، اگـر از آنهـا انتظـار کار خـوب دارنـد بایـد در کار خیـر بـرای کـودکان خـود الگو باشـند. اگر 
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دوسـت دارنـد کـودکان ونوجوانـان نمـاز اول وقـت بخواند خـود باید پیشـگام باشـند.« )مجموعه 
مقـاالت نمـاز و خانـواده، 1386، ج 1، ص 234(

1. الگو در قرآن و سیرۀ معصومین
در قـرآن کریـم، اسـتفاده از الگـو و اسـوه یکـی از مهم تریـن روش هـای تربیتـی معرفـی شـده 
اسـت. قـرآن، نمونه هـا و مثال هـای بسـیاری را بیـان کرده کـه بیان گر تأثیـر فراوان ایـن روش در 
یادگیـری و شـکل گیری شـخصیت انسان هاسـت. بـه عنـوان مثال آن جایـی که داسـتان قابیل را 
نقـل می کنـد کـه برادرش  هابیل را کشـت اما نمی دانسـت با جسـد بـرادر چه کنـد، در اینجا خداوند 
کالغـی را فرسـتاد کـه مشـغول کنـدن زمین شـود تـا کالغ مـرده را دفن کنـد. قابیل بـا دیدن این 

صحنـه از کالغ آموخـت کـه چگونـه بـرادرش را زیر زمین پنهان سـازد. 

)مثنوی معنوی، دفتر چهارم، ابیات 1301تا 1308(

خداونـد در قـرآن بـه صراحـت رسـول گرامـی اسـالمs را الگویی ارزشـمند معرفـی می کند و 
می فرمایـد: »الّبتـه شـما را در اقتـدای بـه رسـول خـدا چـه در صبر و مقاومـت با دشـمن و چه دیگر 
اوصـاف و افعـال نیکـو، خیر و سـعادت بسـیار اسـت برای آن کسـی که به ثـواب خـدا و روز قیامت 

امیـدوار باشـد و یاد خدا بسـیارکند.«

کـی ز فکـر و حیله و اندیشـه بودکنـدن گـوری کـه کمتـر پیشـه بود
کـی نهـادی بـر َسـر او  هابیـل راگـر بُـدی ایـن فهـم َمـر قابیـل را
ایـن به خون و خاک در آغشـته راکـه کجـا غایـب کنم ایـن ُکشـته را
دهـان در  ُمـرده  زاِغ  زاغـی  بـر گرفتـه تیـز می آمـد چنـاندیـد 
کـناز هـوا زیـر آمـد و شـد او بـه فـن گـور  را  او  تعلیـم  پـِی  از 
زود زاغ ُمـرده را در گـور کـردپـس به چنگال اززمیـن انگیخت َگرد
زاغ از الهـام حـق بُـد ِعلـم نـاکدفن کردش پس بپوشیدش به خاک
کـه بُود زاغـی زمن افـزون به فنگفـت قابیـل آه ُشـه بـر عقـِل مـن
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)اقبال الهوری(

پیامبـر گرامـی اسـالمs الگویـی شایسـته بـرای اصحـاب بودنـد و آنـان چگونگـی عبـادت 
کـردن را از طریـق روش الگویـی از ایشـان می آموختنـد. از ابـی حـازم روایـت شـده اسـت کـه یک بار 
پیامبـرs بـر روی منبـر نمـاز خواندنـد، وقتـی نمازشـان تمام شـد رو به مـردم کردنـد و فرمودند: 
»ای مـردم، مـن ایـن کار را بـه ایـن دلیل انجام دادم که شـما از مـن پیروی کنیـد و کیفیت خواندن 

نمـاز را از مـن یـاد بگیرید.«
بنابرایـن الگوهـای پـاک و با فضیلـت، انگیزه و میل به پاکی و آراسـتگی به فضایـل را در جوامع 
ایجـاد  می کننـد و الگوهـای ناپـاک و بی فضیلـت، جوامـع را بـه ناپاکی هـا و رذایل سـوق می دهند. 
آن همـه تأکیـدی کـه بـر نقـش الگوها شـده بدیـن دلیل اسـت. الگوهـا چـون مقبول واقع شـوند 
دیگـران را مطابـق خـود می  سـازند؛ چنان که هر هنری که اسـتادی داشـته باشـد، جان شـاگردش 

بـدان هنـر مّتصف می  شـود. 

 )مولوی، دفتر اول، بیت 2829(

2. مسئولّیت الگوها
 بـا توجـه بـه نقش خطیر الگوها، مسـئولّیتی بس سـنگین نیز متوجه آنهاسـت. والدیـن و مربّیان 

زمانـی می تواننـد از روش الگویـی اسـتفاده کنند و نتیجـه بگیرند که موارد ذیـل را رعایت کنند :

آمـد انـدر وجـد و بـر افـالک شـدخـاک نجـد از فیـض او چاالک شـد
آبـروی مـا ز نـام مصطفـی اسـتدردل مسـلم مقـام مصطفی اسـت
گـداز آهـن  او  تیـغ  هیجـا  نمـازوقـت  انـدر  اشـکبار  او  دیـده 
کـرد آغـاز  نـو  آییـن  جهـان  نـورددر  در  پیشـین  اقـوام  مسـند 
گشـاد دنیـا  در  دیـن  کلیـد  نـزاداز  گیتـی  ام  بطـن  او  همچـو 
پسـت و  بـاال  یکـی  او  نـگاه  باغالم خویش بریک خوان نشسـتدر 

جان شـاگردش بدان موصوف شد هرهنرکه اسـتا بدان معروف شـد
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- والدیـن قبـل از توصیـۀ کـودکان بایـد خـود درانجـام امـور دینـی پیشـتاز باشـند. کـودکان و 
نوجوانـان همـواره رفتـار مربّیـان و والدیـن را مـّد نظـر قـرار داده و پیوسـته ایـن رفتارهـا را بـا امر 
و نهـی آنهـا مقایسـه می کننـد و درصورتـی از آنـان پیـروی خواهنـد کـرد کـه خـود آنهـا عامل به 

گفتارشـان باشـند. 
امیـر مومنـان در این بـاره می  فرمایند: »مـن نصـب نفسـه للنـاس امامـا فلیبـدأ بتعلـم نفسـه قبل 
تعلـم غیـره« )نهـج البالغـه، حکمـت 73(آن که خود را پیشـوای مردم سـازد، پیـش از تعلیم دیگری 

بایـد بـه ادب کردن خویـش بپردازد.
پروین اعتصامی در این باره نکته های زیبایی را به صورت شعر بیان می دارد: 

- مربیـان و والدیـن بکوشـند بـه صورت عملـی و رفتاری کـودکان را به اموردینـی دعوت کنند. 
امـام صـادق والدیـن را بـه ایـن امر توجـه می  دهنـد؛ آن جا کـه می فرماینـد: »كونـوا دعـاه النـاس  
بأعمالكـم، و ال تكونـوا دعـاه بألسـنتكم« ) قـرب االسـناد، ص 77(  مـردم را بـا رفتـار خویـش به حق 

دعـوت کنیـد نـه با زبـان خویش.

)فردوسی شاهنامه( 

حضرت علی نیز می فرمایند: »مردم را باغیر زبان )یعنی عمل خود( به نیکی دعوت کنید.« 

)مولوی، دفتر چهارم، ابیات 485 تا 486(

خـود در ره کج از چه نهی پا را ای آن که راستی به من آموزی

امـا نشـناختیم خـود الـف و بـا را آمـوزگار خلـق شـدیم 

دوصد گفته چو نیم کردار نیستبزرگی سراسـر به گفتار نیسـت

که رسد در جان هر باگوش و کرپنـد فعلـی خلـق را جذاب تـر

در َحَشم تأثیر آن محکم تر بودانـدر آن وهـم امیـری کـم بود
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- مربیـان و والدیـن همـواره مراقـب باشـند، بیـن گفتار و عملشـان تناقـض به وجـود نیاید، زیرا 
سـالمت رفتـار و گفتـار مربّیـان و والدین اهمیـت اعمال را در نظـر فرزندان چند برابـر می کند. امام 
کاظـم می فرمایـد: »یّفـُظ االطفـالُ  بصـاِح آباهئـم« )مجلسـی، ج 68،ص 236( رفتار کودکان در 

اثـر خوبی هـای رفتـار والدین حفظ می شـود.
- شایسـته اسـت اشـتیاق مربّیـان و والدیـن درانجـام اموردینـی نسـبت به کـودکان چنـد برابر 
باشـد. حضـرت در ایـن بـاره می فرمایـد: »الّداعـی باِلَعَمـٍل َکّرامـی بِـال َوتَـٍر« )نهـج البالغه، 

نامـه 137(؛ دعـوت کننـدۀ بـی عمـل ماننـد تیرانـداز بدون تیر اسـت.
سعدی در این باره می گوید: 

)سعدی بوستان (

- الگوهـا، رفتارهایـی را بـه کـودکان توصیـه کنند کـه آنها توان انجام دادنش را داشـته باشـند. 
بـه عبـارت دیگـر توصیـۀ والدیـن و مربّیان محتـرم به گونه ای باشـد که کـودکان ظرفّیـت و توان 

انجام دادن آن را داشـته باشـند. 
- محّبـت ودلسـوزی بـه متربیـان : عشـق بـه متربّـی و پسـندیدن بـرای او آن چه مربّـی برای 
خـود می پسـندد از لـوازم الگـو شـدن یـا ارائـۀ الگو بـرای متربّی اسـت. قـرآن مجید از صفـات بارز 
و مهـم رسـول خـداs ایـن می داند کـه رنـج و ناراحتی مردم برای ایشـان سـخت بـوده و حضرت 

نسـبت بـه مؤمنـان رئـوف و مهربـان بوده  اند. 
ُؤٌف َرحـٌم« )توبـه،  ْؤِمنـیخَ َر ُ ـْم ِباملْ

ُ
ْیك

َ
یـٌص َعل ْ َحر ْیـِه مـا َعِنـّمُ

َ
یـٌز َعل ْم َعز

ُ
ْنُفِسـك

َ
 ِمـْن أ

ٌ
َقـْد جاَءُكـْم َرُسـول

َ
»ل

آیـه128(؛ »بـه یقیـن، رسـولی از خـود شـما به سـویتان آمد که رنج های شـما بر او سـخت اسـت؛ 
و اصـرار بـر هدایـت شـما دارد؛ و نسـبت بـه مؤمنان رئـوف و مهربان اسـت.«

- شایسـته ایـن اسـت کـه، فـردی کـه الگـوی دیگـران اسـت انسـانی بردبـار و صبـور باشـد 
تـا بتوانـد بـرای متربّـی سرمشـق خوبـی باشـد. قـرآن کریـم بر ایـن نکتـه تأکیـد دارد کـه صبر و 

اسـتقامت از پیـش شـرط های پیشـوایان جامعـه اسـت. 
وا َو كاُنـوا ِبآیاِتنـا ُیوِقُنـوَن« )سـوره سـجده، آیـه24(؛ »و  ـا َصَبـُر َّ

َ
ْمِرنـا مل

َ
ـُدوَن ِبأ ـًة َیْ ِئَّ

َ
ـْم أ نـا ِمهْنُ

ْ
»َو َجَعل

گر در عمل نکوشـی نادان مفسری از مـن بگـوی عالم تفسـیر گوی را
با علم اگر عمل نکنی شـاخ بی بریبار درخـت علم ندانـم مگر درعمل
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از آنـان امامـان )و پیشـوایانی( قـرار دادیـم کـه بـه فرمـان مـا )مـردم را( هدایـت می کردنـد؛ چون 
شـکیبایی نمودنـد، و بـه آیـات مـا یقین داشـتند.« 

3. چگونه از روش الگویی در آموزش مفاهیم و آموزهای دینی استفاده کنیم 

3-1. الگو شدن )امر به معروف عملی( 
مربّیـان و والدیـن بـرای بـه کار بـردن روش الگویـی، درجهـت آمـوزش مفاهیـم و آموزه هـای 
دینـی بهتـر اسـت بـا اسـتفاده ازشـیوۀ غیرمسـتقیم کـودکان و نوجوانـان را بـه نماز دعـوت نمایند 
بـه ایـن معنـا کـه والدیـن و مربیـان در موارد برگـزاری امور دینی پیشـرو باشـند و به این وسـیله در 

کـودکان و نوجوانـان زمینه هـای ترغیـب و تشـویق بـه این امـور را فراهـم نمایند. 
»امـر بـه معـروف لفظـی و امـر به معـروف عملی بـه دو طریق اسـت: مسـتقیم و غیرمسـتقیم. 
گاهـی کـه می خواهیـد امـر بـه معـروف یـا نهـی از منکر کنیـد، مسـتقیم وارد می شـوید، حـرف را 
مسـتقیم می زنیـد، یعنـی اگـر می خواهید کسـی را وادار بـه کاری کنیـد می گویید: مـن از جنابعالی 
خواهـش می کنـم فـالن کار را انجـام دهیـد. ولـی یک وقت هـم به طور غیرمسـتقیم بـه او تفهیم 
می کنیـد، کـه البّتـه مؤثّرتـر و مفیدتـر اسـت، یعنی بـدون آن که او بفهمد که شـما دارید بـا او حرف 
می زنیـد، از کسـی کـه فـالن کار را کرده اسـت تعریف می کنیـد، کار او را توجیه و تشـریح می کنید، 
می گوییـد: فـالن کـس در فـالن مـورد چنین عمـل کرده، ایـن طور رفتـار کـرده و ... تـا او بداند و 
بفهمـد. ایـن، بهتـر در او اثـر می گـذارد کمـا این که عمـل هم به طور غیر مسـتقیم مؤثّرتر اسـت.« 

)مطهری، مجموعه آثـار،ج17،ص245(

3-2. الگوسازی 
 گاهـی اوقـات شـرایط بـه گونـه ای اسـت کـه اسـتفاده از شـیوۀ مسـتقیم در آمـوزش مفاهیـم 
دینی امکان پذیر نمی باشـد. بنابراین شایسـته اسـت از شـیوه های غیرمسـتقیم اسـتفاده کرد.برای 

الگوسـازی در کـودکان ونوجوانـان می تـوان از روش هـای ذیـل اسـتفاده نمود.
- بیان داستان و قّصه 

قـرآن کریـم برای بهره برداری از این شـیوه، بسـیار غنی اسـت، بـه ویژه آن که غالـب الگوهای 
قرآنـی کـه در قالـب داسـتان آمده انـد، نـو و تأثیر گذارنـد. قـرآن کریـم از داسـتان در جهـت تربیت 
اخالقـی انسـان ها، بیـش از 122 بـار اسـتفاده کرده اسـت. داسـتان برای همـۀ مراحل سـّنی مفید 
و مـورد توّجـه اسـت و محتـوای داسـتان های قرآنـی متناسـب بـا سـطح اّطالعـات خواننـدگان و 
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شـنوندگان اسـت. خداونـد در مـورد اهـداف قّصه گویی، خـود، در قـرآن می فرماید: »بـی تردید، در 
بیـان داسـتان آنـان عبرتـی برای صاحبان خرد اسـت. داسـتان های قرآنی سـخنی به افترا نیسـت، 
بلکـه تصدیـق کننـده اسـت. همـۀ آن چه پیش روی او )از کتب آسـمانی پیشـین( قـرار دارد؛ و بیان 

گـر هـر چیـزی و هدایـت گر و رحمـت آور بـرای گروهی کـه ایمـان می آورند.« 
تاریـخ، سرشـار از وجـود کسـانی اسـت که بـار خطایی بـه دوش گرفته  انـد و در مسـیر ناصواب 
پیـش رفته انـد. تأّمـل در آثـار به جای مانـده از گذشـتگان، مـا را متقاعـد می کنـد کـه بـرای کنـاره 
گرفتـن از هـر خطایـی الزم نیسـت حتمـًا خود بـه تجربه بنشـینیم و کیفـر ببینیم بلکـه می توان از 

نتایـج اقدامـات پیشـینیان، عواقـب امـور را پیش بینـی کرد. 

- استفاده از شیوه نمایشی 
»نمایـش، بـه عنـوان یـک وسـیلۀ بیانـی، یـک سلسـله حـرکات بـه هم پیوسـته ای اسـت که 
دارای مفهـوم و پیامـی خـاص باشـد و از طریـق آن بـا مخاطبان و تماشـاگران ارتباط برقرار شـود. 
پـس، نمایـش، عملـی اسـت گویـا و حرکاتـی اسـت ناطـق، و بیشـتر از جنبـۀ »سـمعی-بصری« 
برخـوردار اسـت و بـه همیـن دلیـل، هـم  گیرایـی خاصـی دارد و هـم تأثیرگـذاری افزون تـر و نیـز 

ارشـاد غیـر مسـتقیم بـه مفاهیـم مـورد نظـر می تواند داشـته باشـد.
در تئاتـر، روی حرکـت و رفتـار و نـوع سـخن و کیفیـت کالم و نحـوه تئاتـر حّتـی نـگاه و صـدا، 
دّقـت بـه کار مـی رود و ایـن بـه خاطـر تأثیـری اسـت کـه »چگونگی« هـر عمل و حرکـت و کالم 

روی بیننـده می گـذارد.
گاهـی بـرای تفهیـم یـک موضـوع و القای یـک ایـده، مؤثرتریـن راه، »نمایش« اسـت و ایجاد 
صحنـه ای کـه آن محتـوا بـه عینّیت بنشـیند. در قـرآن کریم نیز از ایـن گونه تمثیل هـا و نمایش ها 

و بیـان قّصه هـای عبرت آمـوز، فراوان یاد شـده اسـت.
خمیـر مایـۀ نمایـش، در قالـب بیـان غیر مسـتقیم، یـا بایـد تربیتی و آموزشـی باشـد یا بـه تفّکر 
وادارد و یـا بینـش و بصیرتـی بدهـد، حتـی در نمایش هـای کمـدی نیـز بایـد دارای »پیام« باشـد. 
البّتـه آن چـه محتـوای سیاسـی و اجتماعـی، یـا تربیتـی و اخالقـی دارد، یـا بـه شـکل بازآفرینـی 
حـوادث تاریخـی و یـا در قالـب طنـز و کمدی اسـت یـا از جنبـۀ آموزشـی و علمی برخوردار اسـت، 
هریـک اسـلوبی کامـاًل متفـاوت بـا دیگری دارد و بـا زبان خاّص خویش اسـت و سـمبل هایش هم 
فـرق دارد. بایـد دیـد تماشـاچی پـس از انجـام نمایـش، بیشـتر تحت تأثیـر صحنه هـای عجیب و 
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غریـب آن اسـت یـا محتوای مـورد نظر؟ هرچند کـه تأثیرگذاری باید بیشـتر غیرمسـتقیم و نامرئی 
باشـد و حالـت موعظـۀ مسـتقیم به خـود نگیرد، ولی نسـبت به بازتاب یـک نمایـش در روح و رفتار 

بیننـده نمی تـوان بـی تفـاوت بـود و در مالک یابـی و ارزش گـذاری به حسـاب نیاورد.
جهت گیـری و سـمت دهی نمایـش را در مجمـوع بایـد سـنجید و نسـبت بـه صحـت بـازده و 
سـالمت تأثیـرش اطمینـان داشـت و بـه دّقـت نظرخواهـی کـرد. چـه بسـا تماشـا کنندگان یـک 

نمایـش برداشـتی کامـاًل مغایـر هـدف و پیـام نویسـنده و کارگـردان داشـته باشـند.
دربـارۀ زبـان نمایـش هـم بایـد توّجه داشـت کـه وقتی هـدف نمایـش، القـا و انتقال یـک پیام 
و اثرگـذاری باشـد، بایـد از زبانـی برخـوردار باشـد کـه ویژگـی وضـوح و تبیین را داشـته باشـد، نه 
گیج کننـده و مبهـم و سـمبل های دور از ذهـن و فضـای ناآشـنا و بیگانـه بـا فرهنــ مـردم کـه 
مخاطـب آننـد. بـرای قشـرهای مختلـف، نمایش هـای مختلـف الزم اسـت، متناسـب بـا درک و 

زمینـۀ مخاطبـان. )روزنامـه جمهـوری اسـالمی، 27 اردیبهشـت1361، ص207(
در ایـن روش اعضـای خانـواده یـا اعضـای کالس، موضـوع منکـر یـا معـروف را بـه صـورت 
نمایش نامـه تهیـه کـرده و آن را بـا همـکاری فرزنـدان و یـا هم کالسـی ها اجـرا می کننـد و از 
ایـن طریـق نتایـج اجـرا و عـدم اجـرای معروف یـا منکـر را به فرزنـدان و یا دانـش آمـوزان متذّکر 

می شـوند. 
»بـه عنـوان مثـال دانش آمـوز در حالـی که تـرش رو و عصبانی به نظر می رسـد، پتویـی را جمع 
می کنـد و بـا خـود می گویـد: اعصابـم خـرد و خمیر شـده. دیشـب دوبـاره میهمـان آمـده. میهمان 
بـرای مـن یعنـی بـال. سـپس روی پتـو می نشـیند و می گوید: چـه می دانـم؛ شـاید پاهایش نجس 
بـوده، مرطـوب بـوده، بـه پتـو هـم سـرایت کـرده. پس حـاال پتوی مـا را هم آلـوده و نجـس کرده 
اسـت. بایـد بـروم و آن را بشـویم. دانش آمـوز در حالـی کـه نارضایتـی از سـرو رویش می بـارد، پتو 
را زیـر شـیر آب می گیـرد و سـه بـار می شـوید و فشـار می دهـد. سـپس می گویـد نمی دانـم حـاال 

پاک شـده یـا نه؟ 
در ایـن نمایـش دو اشـکال هسـت: یکـی این که بـا احتمال نجس شـدن، نمی توان به نجاسـت 
پتـو حکـم کـرد. دوم ایـن کـه بـر فـرض هـم که نجس شـده باشـد، بـا یک بار شسـتن و فشـردن 
پـاک می شـود.« البّتـه در پایـان نمایـش والدین یـا مربّیان شایسـته اسـت دربارۀ موضـوع توضیح 

ارایـه کنند. 
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-شعر و ادبیات
بخـش عظیمـی از هنـر، سـوای آن چـه به معماری و نّقاشـی، طّراحی و خط، مجّسـمه سـازی و 

صنایـع دسـتی، فیلـم و نمایـش و ... مربـوط می شـود، در ارتباط بـا »قلم« و »بیان« اسـت.
آن ارزش هـای متعالـی کـه در محتـوای هنـر مکتبـی وجـود دارد مثـل بعـد معنـوی، کمـال، 
هـدف داری خلقـت، مشـّیت الهـی، ارتباط باخدا، شـهادت طلبـی، ایثار، ایمـان، زیبایـی معنوی و... 
توسـط قلـم و بیـان که شـاخه ای از هنر اسـت طرح می گـردد و از طریق شـعر، داسـتان، فیلم نامه، 

نمایـش نامـه، سـناریو، تألیـف و ترجمـه و طنـز و روزنامه نـگاری، »بیان« می شـود.
وقتـی بنـا شـد کـه بـا اسـتفاده از شـیوه های هنـری، در جهـت انتقـال یک فکـر و احسـاس یا 
مکتـب و ایدئولـوژی کار کـرد، و ایمانـی را جوشـاند و اندیشـه ای را جهـت داد، اینجا قلم و نوشـته، 
نقـش اول را بـه عهـده دارد. امـا در ایـن رابطـه توجـه به ایـن نکته الزم اسـت که اگر بـه صّحت و 
حّقانیـت ایـده، بـه عنـوان تنهـا تکیه گاه نفـوذ و تأثیر، اعتماد شـود، گاهـی جاذبه هـای دیگری هم 
هسـت کـه آن را در اذهـان عـاّدی و ضعیـف، تحت الّشـعاع قـرار می دهـد. باید در کار نویسـندگی 
و اثـر قلمـی، زبـان هنـری و جنبـۀ ادبـی نیرومنـد و مؤثّـری هم باشـد تا بر تأثیـر »حـق« بیفزاید.

اگـر کالم خداونـد ایـن همـه مؤثّر اسـت، جـدا از اصالتـش، و این کـه کالم خدا و وحی آسـمانی 
اسـت، از نظـر بیـان و القـاء، زیبایـی و ظرافت هایـی دارد کـه در هیچ کالم بشـری یافت نمی شـود 

و تاکنـون هـم، بشـر از آوردن نمونه هایـی چـون قـرآن عاجز بوده اسـت.
یکـی از مهم تریـن ابزارهـا در رسـاندن پیـام، شـعر اسـت زیـرا شـعر اسـت کـه تخّیـل نیرومند 
ذهنی الزم دارد و در شـعر، شـناخت ابعاد مختلف کلمات، ظرفّیت و برد و کشـش و عمق و وسـعت 
واژه هـا از نظـر مفهومـی، ضـروری اسـت. در شـعر شـناخت و بـه کاربـردن عنصـر »وزن« حتمی 
اسـت. رعایـت اصـول و قواعـد شـعری مثـل قافیـه و ردیـف و اوزان عروضی مهم اسـت. در شـعر 
بیشـترین حرف هـا را در کمتریـن عبـارات بایـد بیـان کرد. بایـد کم گفـت و گزیده گفت چـون دّر. 
کالًّ یـک خاّلقّیـت عجیـب و آفرینـش و ابداع و ابتکار، در شـعر اسـت کـه در بیـان معمولی و کتاب 
نـگاری و قّصـه نویسـی نیسـت یـا بـه مراتـب کمتـر اسـت. این ها اسـت کـه به شـعر، بعـد هنری 

می بخشـد و آن را از حّساسـّیت »شـکل« و »محتـوا« تـا حـد زیـادی برخوردار می سـازد.
در شـعر، بایـد اصـول شـعری و قواعد ادبی رعایت شـود، تا سـخن عـالوه بر مـوزون و آهنگین 
بـودن، از صالبـت و اسـتحکام و ظرافـت و صّحـت و درسـتی نیـز برخوردار باشـد. شـعر ناپخته و نا 
اسـتوار، اگرچـه عـّده ای کـم سـواد و بـی اّطـالع و غیر متخّصـص را هم مجـذوب کنـد ولی پیش 
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آنـان کـه سخن شـناس و نکته سـنج و باریک بین  اند، ارزشـی نخواهد داشـت و به صـورت فرزندی 
ناقص الخلقـه و معیـوب جلـوه خواهـد کرد.

شـاعر بایـد از طریـق مطالعـۀ آثـار ادبـی گذشـته، آگاهی وسـیع بر فرهنــ یک زبـان، کار بی 
وقفـه و پی گیـر در زمینـۀ کار خـود، عرضـۀ اثـر خود به اسـتادان و بـزرگان، جهت نقـد و تکمیل، به 

زبـان شـعر خود قوت و اسـتحکام بخشـد. )محدثـی، 1372،151(

- فیلم
قهرمان جویـی یـا قهرمان پرسـتی یکـی از جلوه هـای روانـی اسـت کـه در سرشـت اّولیۀ بشـر 
نهـاده شـده اسـت. بشـر همـواره در پـی گمشـده ای اسـت کـه آن را جسـتجو می کنـد، »قهرمان 
پرسـتی را اصـواًل یکـی از تجلّیـات اصیـل روانـی انسـان دانسـته اند کـه در فطـرت و نهاد انسـان 

حضـوری بـارز دارد.« )ماسـن، 1392،188(
قهرمـان، انسـانی اسـت ممتـاز کـه در نظـر جسـتجوگر و انتخاب گـر خویـش، از صفـات ویـژۀ 
یک انسـان متعالی، دوسـت داشـتنی و شایسـتۀ تقلیـد و پیروی، بهـره دارد. امتیـاز، ویژگی، کمال، 
بایسـتگی و شایسـتگی قهرمـان، ممکن اسـت در یـک جهت یا در جهـات گوناگون باشـد. الگو در 
جوامـع مختلـف، عامـل مهمی در صالح و فسـاد جامعه محسـوب می شـود. مؤمنان همـواره انبیا را 
تجّسـمی کامـل از مکتـب یافته انـد. عـالوه بر ایـن، از گفتارشـان درس آموخته اند، آنهـا را قهرمان 
صحنه هـای مختلـف می دانسـته اند و بـه آنـان تأّسـی می جسـته اند. بـا نگاهـی گـذرا به قـرآن، به 
اسـوه های متعـّددی بـر می خوریـم. حضـرت یوسـف  اسـوۀ ایسـتادگی در برابر شـهوت اسـت. 
حضـرت ابراهیـم  قهرمـان توحیـد اسـت. حضـرت نوح نمونـه و الگـوی مقاومـت و پایداری 
اسـت. حضـرت یعقـوب اسـوه صبـر و تحّمـل، حضـرت اسـماعیل  الگـوی ایثـار و حضـرت 
خاتـمs اسـوۀ حسـنه و مقتـدای همـه اسـت. ایـن روش، یکـی از مؤثّرتریـن شـیوه های تربیت و 

تبلیغ اسـت. 
»عملی تریـن و پیروزمندانه تریـن وسـیلۀ تربیت، تربیت کـردن با یک نمونۀ عملی و سرمشـق زنده 
اسـت. الگـو بـه مردم عرضه می شـود تـا هر کس به انـدازۀ ظرفیـت و اسـتعدادش، از آن شـعلۀ فروزان 

نـور برگیرد. اسـالم، سرمشـق دادن را بزرگترین وسـیلۀ تربیت می داند.« )قطـب،1389، 251(
یکـی از ابزارهایـی کـه می توانـد بـه مربّیـان و والدیـن کمـک کنـد تـا در آمـوزش مفاهیـم و 
آموزه هـای دینـی موّفـق باشـند ارائـه الگوهـای موفـق از طریـق فیلم های آموزشـی، سـینمایی، 
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سـریال ها، مسـتند زندگـی بـزرگان و کلیپ هـای آموزنده می باشـد. فیلـم و نمایش چـون مبتنی بر 
مشـاهده و دیـدن اسـت، می توانـد نقش زیـادی در ارایـۀ الگوهای سـازنده به کـودکان و نوجوانان 
داشـته باشـد. چشـم و گـوش از سـایر حـواس، نقش مهم تـری در یادگیـری ایفا می کنند. سـه درصد 
اّطالعاتـی کـه مـا از جهـان پیرامون خود به دسـت می آوریم از راه حـّس بویایی، 3 درصـد از راه ذائقه، 

6 درصـد از راه المسـه، 13 درصـد از راه شـنوایی و 75 درصـد بقّیـه از راه حّس بینایی اسـت.

)مثنوی معنوی، دفترسوم، بیت 1994(

وری به نظر می رسد: در این مورد رعایت چند نکته ضر
- انتخاب الگو باید با آگاهی صورت بگیرد نه از روی احساسات، یا غفلت و بدون تفّکر. 

- الگـو بایـد دارای کمـال واقعی)ارزشـی و دینـی( باشـد تا در اثر پیـروی از او به سـعادت دنیوی 
و اخروی آسـیب و ضرری نرسـد.

سـال ها نتـوان نمـودن بـا بیان آن چـه یک دیدن کنـد ادراِک آن
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و( روش محبت 
یکـی ازابزارهایـی کـه می تواند مـا را درهدایت کـودکان به سـوی آموزه های دینـی درفرزندان 
بـه یـاری کنـد محبـت کردن اسـت. محبت یکـی ازعوامل بسـیار مهم درجـذب افراد می باشـد که 
اثـر آن بـرروی فـرد تربیت شـونده عمیق و پایدار می باشـد. دراین مـدت والدیـن می توانند منویات 

تربیتـی خـود را بـه افراد القـا کنند و تغییررفتـار را درآنان مشـاهده نمایند.

)مثنوی معنوی، دفتر دوم، ابیات 1529تا1531(

دردیـن اسـالم،محبت بـه عنوان اسـاس و رکـن درجـذب و هدایت انسـان ها به شـمار می رود.
ادیـان الهـی برپایـۀ محبت به دل ها رسـوخ کـرده و راسـخ مانده  اند یکـی ازمهم تریـن و مؤثرترین 
روش هـای پیامبراکـرمs اسـتفاده ازایـن روش بـوده اسـت. زیـرا با ایـن روش هم جاذبـه درافراد 
ایجـاد می کردنـد و هـم انگیـزۀ آنهـا را افزایـش می دانـد و اگرپیامبراکـرمs ایـن روش را پـی 
نمی گرفـت، آن همـه اعـراب بادیه نشـین به دورش جمع نمی شـدند تـا ازبادیه نشـینی و بربریت به 
تربیـت و فرهنــ دینـی پنـاه آورند. حضـرت علی دربـاره اهمیـت و تأثیرایـن روش می فرماید: 
»دوسـتی ورزیـدن نیمـی ازخـرد اسـت .« )نهـج البالغه،حکمـت 142( و درجـای دیگرمی فرماید: 
»دوسـتی ورزیـدن پیوند بـا مردم را فراهم مـی آورد «. )نهـج البالغه، حکمـت 211( درواقع نیروی 

ازمحبت سـرکه ها زرین شود ازمحبت تلخ ها شـیرین شـود
از محبت دردها شـافی شـود از محبـت ُدردها صافی شـود
زمحبـت شـاه بنـده می کننـد ازمحبـت مرده زنـده می کنندا
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محبـت ازنظرتربیتـی، نیرویـی عظیـم و کارسـاز اسـت و بهتریـن تربیت آن اسـت کـه بدین روش 
تحقـق یابـد، زیـرا محبـت بـا فطرت و سرشـت آدمـی سـازگاری زیـادی دارد و پذیرش آنهـا از ناحیه 
درون و بـدون هیچگونـه تحمیلـی اسـت.ضرورت و اهمیت بـه کارگیری روش محبت از این روسـت که 
محبـت اطاعت آوراسـت و سـبب همسـانی و همراهـی فرزند با والدیـن و مربی می شـود. ازعلی  نقل 
شـده اسـت که از رسـول خداs دربارۀ روش و سـنت آن حضرت پرسـیدم، فرمود: »والحب اساسـی«؛ 

محبت بنیاد واسـاس )روش و سـنت( من اسـت. )الشـفا بتعریف حقوق المصطفی، ج 1، ص 187(

چگونه محبت باعث عالقه کودکان به انجام رفتارهای دینی می شود؟
میـان محبـت و اطاعـت رابطـه ای بسـیارقوی وجـود دارد. بـا ظهورمحبـت همرنگـی و اطاعت 
پیـدا می شـود. محبـت هرکسـی کـه دردل آدمـی بنشـیند مطیـع و پیـرو او می شـود و ازخواسـت 
نسـان  او سـرپیچی نمی کند.انسـان اسـیرمحبت و محکـوم آن اسـت، تـا جایـی کـه گفته  انـد: »اال
عبداالحسـان« )غررالحکم،حدیــ 8771( احسـان و اظهاردوسـتی، می توانـد بشـر را تـا سـرحد 
بندگـی بـه پیـش ببـرد و البتـه این نتیجـۀ طبیعی محبت ورزی نسـبت به انسـانی اسـت که فطرت 

بشـری خویـش را از دسـت نداده باشـد. 
اگروالدیـن و مربیـان بیـن کودکان و نوجوانـان رابطۀ توأم بـا مهرو محبـت برقرارکنند بین خود 
و کـودک یـک حـوزۀ عاطفـی ایجـاد خواهند کـرد که به واسـطۀ آن توجـه کودک جلب می شـود. 
وقتـی توجـه کـودک جلب شـد، پاسـخ های مثبتـی دربرابـر دسـتورات و راهنمایی ها ازخود نشـان 
می دهـد و درصـورت دوام ایـن محبـت و راهنمایی هـا و پاسـخ های مثبـت، آموزه هـای دینـی 

درکـودک و نوجـوان بـه صـورت ارزش در می آیـد و دراو نهادینـه می شـود. 
سـعدی معتقـد اسـت تأثیـر محبـت و مهـرورزی و احسـان، معجـزه آساسـت.به گونـه ای کـه 

عـالوه برانسـان، حیوانـات را هـم تحـت تأثیرقـرار می دهـد. او درایـن بـاره می گویـد: 
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بـه وجـود آوردن احساسـات عاطفـی و اخالقـی یکـی از اصـول مهـم و اصلـی اسـت کـه بایـد 
بیـن کـودک و پـدر و مـادر، یـا بزرگسـال بـه وجـود آیـد؛ زیـرا هرکـدام به نوبـۀ خود نقـش مهمی 
را در سـازندگی شـخصیت کـودک دارنـد و اگـر ایـن اصـول بـر پایـه درسـتی در محیـط خانـواده 
استوارنباشـد، بـدون تردیـد ناهنجـاری در رفتـارو اخـالق کـودک بـه وجـود می آیـد. )ژان پیـاژه، 
1369، ص 119( ژان ژاک روسـو درکتـاب امیـل درایـن بـاره می گویـد: کـودک دارای شـخصیت 
مسـتقلی اسـت، او نبایـد بـه طور آشـکار و جابرانه تحـت فرمان قرارگیـرد. پدرو مادر باید بـا او مانند 
دوسـت و موافـق باشـند و یـا الاقـل نباید بداند کـه تحت فرمان قرار گرفته اسـت و بایسـتی فرمان 
او را بپذیـرد، فرزنـدان نبایـد فکـر کننـد کـه پـدران و مادران بـه آنان دسـتور می دهنـد، فرمان اگر 

دوسـتانه باشـد، کـودکان بـا والدین شـان دوسـت می شـوند. 
در واقـع محبت نیاز مسـتمر و همیشـگی کودک اسـت و همـواره باید کودک را بـا محبت کردن 
همـراه خـود کـرد. برایـن اسـاس می تـوان گفـت که نگـرش مثبـت فرزندان نسـبت بـه مذهب و 
امـور دینـی ریشـه درمهـرورزی و محبـت والدیـن دارد. آنـان می تواننـد بـا ایجـاد فضایـی آکنـده 
ازمهـر و محبـت، تجربۀ خوشـایندی در ذهـن کودک ایجاد نماینـد و بین اموردینـی و ذهن کودک 

ارتباط قـوی برقـرار نمایند. 
البته محبت شرایطی دارد که عبارت است از:

1- محبت به کودک باید راستین باشد. 
2- محبـت را بایـد ازدل و زبـان آورد تـا فرزنـد آنـرا با تمام وجـود لمس کند. ممکن اسـت پدری 

به تگ اندر پی اش گوسفندی روان بـه ره در یکـی پیشـم آمـد جـوان
کـه مـی آرد اندر پـی ات گوسـفند بدوگفتم که این ریسمانسـت و بند
چـپ و راسـت پوییـدن آغـاز کرد سـبک طـوق و زنجیـر از او باز کرد
که جو خورده بود از کف مرد و خوید هنـوز از پـی اش تازیـان می دوید
مـرا دیـد و گفـت ای خداونـد رأی چو بازآمد از عیش و شـادی به جای
که احسـان کمندیست در گردنش نه ایـن ریسـمان می برد بـا منش
نیـارد همـی حمله بـر پیلبـان )10(بـه لطفـی که دیدسـت پیـل دمان
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و مـادری فرزنـد خـود را در دل دوسـت داشـته باشـند امـا اظهارنظـر نکننـد ایـن نوع محبـت تأثیر 
چندانـی ندارد. 

3- محبت به فرزندان باید یکسان باشد. 
4- محبت نباید مانع امر و نهی گردد.

5- محبت به کودک باید معقول و به اندازه صورت گیرد. 
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نتیجه گیری
آشـنا کـردن کـودکان و نوجوانـان با معـارف و ارزش هـای دینـی و مذهبی یکـی از اصول مهم 
در تعلیـم و تربیـت اسـالمی محسـوب می شـود و روز بـه روز بـا توسـعۀ زندگی اجتماعـی؛ علمی و 
سیاسـی ضـرورت آن بیشتراحسـاس می شـود. بنابرایـن یکـی از محورهـای مهـم و اصلـی تربیت 
بایـد عمق بخشـیدن بـه آموزه هـای دینـی درکـودکان و نوجوانان باشـد،زیرا دراین صورت اسـت 
کـه فرزنـدان از هرنـوع آسـیب های اخالقـی و اجتماعی مصون می مانند. بسـیاری از شـرارت های 
افـراد ناشـی از نداشـتن تربیـت دینـی و اخالقـی می باشـد و تعلیـم آموزه هـای دینی به کـودکان و 

نوجوانـان باعــ می شـود آنـان دربرابراین انحرافات مقاومت بیشـتری داشـته باشـند.
تربیـت دینـی فرزنـدان را بایـد ازکودکـی آغاز کرد. زیـرا روح آنـان دراین زمان انعطـاف پذیری 
قابـل توجهـی دارد و هرچـه انسـان بزرگتـر می شـود ازایـن انعطـاف کاسـته می شـود. بـا توجه به 
اینکـه کـودک درایـن دوران از حساسـیت ها و لطافت هـای خاصی برخورداراسـت، بایـد ازبهترین 
شـیوه ها بهـره گرفـت تـا نتایج مفیـد و مؤثرحاصـل شـود.یکی از روش های بسـیار مؤثـر درتربیت 
تشـویق کارهـای خـوب کـودکان و نوجوانان اسـت. تشـویق راهـی مناسـب درایجـاد انگیزش به 
سـوی کارهـای مثبـت می باشد.تشـویق در روح آنـان اثر می گـذارد و آنهـا را به انجـام اعمال نیک 
تحریـض و ترغیـب می کند.یکـی دیگـراز شـیوه ها روش الگویـی اسـت. درایـن روش فـرد، از فرد 
یـا افـراد دیگـر بـه عنوان سرمشـق و الگو اسـتفاده می کنـد و تحت تأثیر مشـاهده از رفتـار دیگران 
پیـروی نمـوده و خـود را بـا آن همسـاز می کنـد. روش محبـت یکی ازعوامل بسـیار مهـم درجذب 
افـراد می باشـد کـه اثـرآن بـر روی فـرد تربیت شـونده عمیـق و درازمـدت می باشـد. درایـن مدت 
مربـی می توانـد منویـات تربیتـی خـود را بـه کـودک القـا کنـد و تغییررفتـار را در کودک مشـاهده 
کنـد. داشـتن بصیـرت و آگاهـی نسـبت بـه انجـام یـک کار، دوام و قـوام آن عمل را بیشـترخواهد 
کـرد بنابرایـن روش بصیـرت بخشـی، روش مؤثـری بـرای نهادینه کـردن ارزش ها در کـودکان و 
نوجوانـان محسـوب می شـود. بـا روش قصه گویی نیـز می توانیم دراعمـاق روح کـودک نفوذ کنیم 

و بـا بیـان قصه هـای آموزنـده و جـذاب کـودکان را با شـخصیت های قصـه همانند سـازیم. 
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چکیده
مسـجد، سـنگری اسـت کـه در آن دل هـای مؤمنیـن بـه یکدیگـر نزدیـک تـر و عزم آنـان در 
دفـاع از حریـم مکتـب، همـه روزه به نمایش گذاشـته می شـود. در این سـنگر الهی، هم سـنگران، 
خویشـتن را بـرای مبـارزه با نفس اَمـاره آماده می سـازند و در زالل بندگی، روح خویشـتن را تطهیر 

می کننـد.
هـدف از پژوهـش حاضـر تدویـن و تبییـن عوامـل ارتباطی مسـجد و مدرسـه با تأکیـد بر نقش 
محـوری مسـجد می باشـد. نـوع پژوهش براسـاس اهداف تعیین شـده و سـواالت تحقیـق، کیفی 
اسـت و در ایـن رهگـذر و بـا توجـه بـه تحقیقـات و مطالعـات صـورت گرفتـه، سـه هـدف و سـه 
سـوال اساسـی و بنیادیـن مطـرح و بـا اسـتفاده از روش تحلیلی-اسـتنادی  و با بررسـی متون دینی 
و آموزه هـای اسـالمی و بـا اسـتناد بـه آیـات شـریفه قـرآن کریـم و منابع معتبـر و نتایـج مطالعات 
پیشـین، عوامل کلیدی موفقیت اثربخشـی مسـاجد اسـتخراج گردید. بر اسـاس مطالعات پیشـین، 
آسـیب هـای موجـود در مـدارس شناسـایی و مـورد بحــ و بررسـی قـرار گرفـت و در نهایـت 
راهکارهـای عملـی و کاربـردی در جهـت حضور امام جماعت مسـجد همجوار در مدرسـه و حضور 

دانـش آمـوزان در مسـجد همجـوار مطـرح و ارائـه گردید. 

واژگان کلیـدی: مسـجد، مدرسـه، اثربخشـی مسـاجد، آسـیب شناسـی وضعیـت مـدارس، امام 
جماعـت مدرسـه.
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مقدمه و کلیات
عملکـرد بهینـه و متعالـی مسـجد، نقشـی شـگرف در حفـظ و ارتقـای جایـگاه دیـن در سـطح 
جوامـع اسـالمی دارد. در سـند چشـم انـدازی کـه برای مسـاجد کشـور در 20 سـال آینده ترسـیم 
شـده: مسـجد نهادی اسـت فعال، اثرگذار، مسـئولیت پذیـر در صحنه تعامالت فرهنگـی، برخوردار 
از روحیـه تعـاون، سـازگاری اجتماعـی، توانـا، پویـا، توانمنـد در ترویـج، آمـوزش و تبلیـغ فرهنـ 
اسـالمی، بـا بهـره منـدی از حضـور و مشـارکت مردمـی و حمایت از حضـور و مشـارکت مردمی و 
حمایـت دسـتگاه هـای فرهنگـی، اجرایـی، متعهـد بـه انقـالب و نظام اسـالمی بـر اسـاس تعالیم 
عالـی اسـالم و اندیشـه های گوهربار امـام خمینیu و رهنمودهـای مقام معظـم رهبری)دام ظله( 
در جهـت تربیـت و هویـت اسـالمی انقالبی، وحـدت ملی، الهام بخـش، مؤثر برای جهـان معاصر، 

بـه ویژه کشـورهای اسالمی.)عباسـی و دیگـران، 1391، ص38( 
نقـش کلیـدی مسـجد در شـکل گیـری و پیشـرفت جامعـه اسـالمی در صـدر اسـالم، امـری 
غیرقابـل انـکار اسـت. به گواهـی تاریخ، پیامبـر اکرمs در اولین اقـدام برای پایه گـذاری حکومت 
اسـالمی در مدینـه، بـه سـاخت مسـجد همـت گماشـتند. مسـجد به عنـوان مهـم ترین پایـگاه و 
مرکـز گردهمایـی مسـلمانان در طـول تاریـخ، افـزون بـر کارکـرد عبـادی، کارکردهـای دیگری 
نظیـر کارکـرد آموزشـی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و نظامی نیز داشـته اسـت. این امر نشـان 
از جایـگاه و اهمیـت واالی ایـن مـکان مقـدس در پیشـبرد اهداف جامعـه اسـالمی دارد. می توان 
تأکیـدات قـرآن، احادیــ و روایـات در مـورد مسـجد را نیـز از همیـن منظـر نگریسـت. سـاخت و 
آبادانـی مسـجد بارهـا مـورد تأییـد دیـن قـرار گرفتـه و نتایـج و آثـار رفـت و آمـد به مسـجد نیز در 

کالم رهبـران و پیشـوایان بـه دفعـات تکرار شـده اسـت. 
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مسـجد هویتـی بـس عظیم و اصالتـی به غایت برجسـته دارد؛ زیـرا تنظیم کننده تمامی شـئون 
و امـور مسـلمانان اسـت. در ایـن تفکـر، مسـجد از حصـار مـادی یـک بنا و مـکان خارج شـده و در 
اندیشـه دارای نشـانگاهی معنـوی بـرای بیعـت و میثاق هر لحظه می شـود. مسـجد مدینه در صدر 
اسـالم نیـز نـه تنهـا محلـی بـرای ادای فریضـه نمـاز، بلکـه مرکز جنـب و جـوش و فعالیـت های 
اجتماعـی مسـلمانان بـود. گردهمایـی هـا برای اتخـاذ تصمیمات بـزرگ همگی در مسـجد برگزار 
و نتایـج آن در همـان جـا بـه اطالع مـردم می رسـید. بنابرایـن، در دیـن مبین اسـالم کارکردهای 
متعـددی برای مسـاجد ذکر شـده و شـرایط متعددی بـرای زیبایی، آراسـتگی و پاکیزگـی آن ها در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت که غفلـت از آن ها مـا را از اهداف عالیه مسـاجد دور می سـازد. )زنجیرچی 
و دیگـران، 1391، ص 148( بنابرایـن عـدم توجـه بـه هریـک از ایـن مـوارد و مـوارد دیگـر، خـود 
آسـیب هـای جـدی را بـه همـراه خواهـد داشـت، و اتفاقـًا در محیـط مدارس هـم، همـان گونه که 
اشـاره خواهـد شـد از معضـالت و آسـیب هـای جـدی کـه باعــ عـدم گرایـش دانش آمـوزان به 
مسـجد و نمـاز و نمازخانـه هـای مدارس می شـود همـان آراسـتگی، پاکیزگی و زیبایـی ظاهری و 

در کنـار آن هـا مـوارد دیگـری خواهـد بـود کـه به بحـ گذاشـته خواهد شـد.
از سـوی دیگـر، ضـرورت تعلیم و تربیت و پرورش نیروی انسـانی پارسـا، کارآمـد، توانا و متخلق 
بـه اخـالق اسـالمی و دینـی به مثابه یکی از شـاخص هـای توسـعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی 
اسـت و بـدون شـک نیـروی انسـانی فعـال و متعهد و با اخـالق و صفـات عالیه رکن اصلی توسـعه 
بـه شـمار مـی آیـد. در رابطـه بـا نقـش و جایگاه نیـروی انسـانی فعـال و متعهـد در فرآیند توسـعه 
ذکـر ایـن نکتـه کافی اسـت که این قشـر می تواند منشـأ تحـول در جوامع باشـد، بـه خصوص اگر 
ایـن قشـر در دوران جوانـی بـا مسـجد و فرهنــ واال و غنـی دینـی مبین اسـالم عجین شـده و با 
ایـن رویکـرد دینـی تربیت شـده و شـوند. دوران نوجوانی وجوانی، دوران بسـیار مهمـی در آموزش 
و تثبیـت اعتقـادات دینـی فـرد مـی باشـد، از این رو دوران بسـیار حسـاس و قابل توجهی اسـت که 
اگـر ایـن فرصـت از دسـت بـرود، دیگـر امـکان بازیابـی آن وجـود نـدارد و بر همین اسـاس اسـت 
کـه فرهنــ اسـالم، جـوان ونوجـوان را در جایگاهـی ارزشـمند قـرار داده و تعابیر واالیی در شـأن 
او آورده اسـت کـه در ایـن رابطـه مـی تـوان بـه حدیـ شـریف نبوی اشـاره کـرد که مـی فرمایند: 
ت عـال علمـا اال و هـو شـاب.«)جانی پـور، 1390، ص21(  وجـل نبیـا اال و هـو شـاب و ال او »مـا بعـث اهّلل عز
مدرسـه بـه عنـوان مرکـز فراگیـری می توانـد به کنتـرل و درمـان نابسـامانی های دانـش آموزان 
بپـردازد. پژوهـش هـا نشـان مـی دهند  مدارسـی کـه اقامه نمـاز را جدی گرفتـه اند، اضطـراب ها 
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و ناهنجـاری هـا، ضـد ارزش هـا و مشـکالت اخالقـی کمتـری را شـاهد و ناظـر بـوده اند.)نصـر و 
دیگـران، 1387، ص65( بنابرایـن بـر عمـوم و خصوصًا دسـت اندرکاران و مسـئولین واجب اسـت 
کـه بـا اقدامـات مناسـب و شایسـته و بهره گیـری از امکانـات و توانایی هـای موجـود و رفع برخی 
از معضـالت و آسـیب هـا، پیونـد محکمـی بین مدرسـه و مسـجد برقرار نماینـد، تا از ایـن طریق بر 
تأمیـن سـالمت آینـده جامعـه گامـی مهم بـر دارنـد. تحقیق حاضـر با هـدف بررسـی عوامل مهم 
و تأثیرگـذار پیونـد بیـن مسـجد و مدرسـه و بـا تأکیـد ویـژه بـر نقـش محوری مسـجد بـه تبیین و 

تدویـن برخـی از عوامـل مهـم و اثرگذار مـی پردازد. 

 اهمیت و ضرورت مسأله
در فرهنــ دینـی، نام مسـجد یـادآور بندگی و کرنش در پیشـگاه خداوند متعال اسـت. مسـجد 
بـه معنـای جایـگاه سـجده؛ و سـجده، اوج عبادت و بندگی انسـان بـرای خداوند اسـت. در حقیقت، 
برتریـن و اصیـل تریـن محـل بـرای عبـادت و تقـرب جسـتن بـه خداونـد متعال، مسـجد اسـت. 
بنابرایـن، در قـرآن بـر جنبـه هـای عبـادی مسـجد، بیـش از هـر بعـد دیگـری تکیه شـده اسـت. 
مسـجد، جایگاه عبادت و پرسـتش خالصانه خداوند اسـت: »و ان املسـاجد هّلل فا تدعوا مع اهّلل احدا.«1 
مسـجد، جایـگاه زمزمـه و نجـوای صادقانـه بـا معبـود اسـت: »و اقیمـوا وجوهكـم عنـد كل مسـجد و 
لصـیخ لـه الدیـن.«2 مسـجد، پایـگاه عـروج انسـان از خـاک بـه افـالک اسـت: »سـب�ان  ادعـوه مخ
قـی.«3  یکی از نقش های اساسـی مسـجد،   الـذی اسـری بعیـده لیـا مـن املسـجد احلـرام اىل املسـجد اال
فراهـم کـردن زمینـه عبـادت پرحضـور و خالصانـه اسـت تـا مؤمنـان در آنجا بـا پرداختن بـه نماز، 
ذکـر و دعـا، زنـگار غفلـت از دل و جـان بشـویند و بـا خداونـد متعـال به معنـای واقعـی کلمه انس 
بگیرنـد. مسـجد بـه عنوان یـک مرکز اجتماعـی، از طرق مختلف اجتماعی، سیاسـی و آموزشـی به 
مراجعـان خـود خدمـت می کند. مسـجد به دلیل در دسـترس بودن، محل مناسـبی بـرای برگزاری 
مراسـم گوناگـون اجتماعـی و مذهبی مسـلمانان شـد. از همان اوایل، مسـجد عالوه بـر محل تجمع 
مسـلمانان، محـل امـور سیاسـی آنـان نیز بود. خواسـت رسـول اکـرمs از سـاختن مسـجد هر چه 
بوده باشـد، با پیشـرفت اسـالم، مسـجد اهمیت بیـش تری یافـت و مرکز سیاسـی و مذهبی جامعه 
جدیـد شـد. در مسـجد، مؤمنان بـرای عبادت بـه دور پیامبرs گرد می آمدند. ایشـان سـخنان خود 

1 . سوره مبارکه جن، آیه شریفه18.
2 . سوره مبارکه حج، آیه شریفه4.

3 . سوره مبارکه اسراء، آیه شریفه1.
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را کـه شـامل تسـلیم شـدن در برابـر اراده خداونـد و اصـول مربـوط به زندگـی اجتماعی بـود، بیان 
مـی کردنـد؛ امـور مذهبی و سیاسـی مسـلمان به وسـیله مسـجد اداره می شـد. مسـاجد، نهادهای 
اساسـی آمـوزش در زمینـه هـای: قـرآن، احـکام و اخـالق، و علومـی هم چـون: کالم و فقـه بوده 
انـد. در پیونـد بـا همین نقش آموزشـی، بتدریج مسـاجد عهـده دار کتابخانه های عظیـم و پر رونقی 
شـدند که در برخی از شـهرهای ایران امروز نیز وجود دارد. مسـاجد محل پرورش اسـتادان بزرگی 
بودنـد کـه بعدها، خود از علما و مدرسـان بنام اسـالم و مسـلمین شـدند. مسـجد در گذشـته، همان 
نقشـی را داشـت، کـه دانشـگاه هـا و مراکـز علمـی آکادمیک کنونـی دارند. بـزرگان و علمـا حیات 
علمـی خـود را در رواق های مسـاجد سـپری مـی کردند، و آن گاه کـه بهره کافی کسـب می کردند 
حلقـه هـای درس تشـکیل مـی دادنـد. از ایـن رو، می تـوان گفـت که مسـاجد مسـلمانان در هیچ 

دوره ای، از حلقـه درس علمـا و طـالب خالـی نبـوده و نخواهـد بود. )ضرابـی، 1381، ص46(
 بـی شـک یکـی از عوامـل مهـم و مؤثـر در پیشـبرد فرهنــ و تمـدن اسـالمی در زمینه های 
آموزشـی، تربیتـی و فرهنگـی وجـود مسـاجد بـود. علـی رغم اینکـه مسـاجد معمـواًل در منظر عام 
بـه عنـوان یکـی از اصلـی تریـن کانـون هـای عبـادت و انجـام اعمـال و مراسـم مذهبـی قلمداد 
می شـود، امـا از تأثیـر شـگرف این مـکان های عبادی در توسـعه آمـوزش و فرهنـ نمـی توان به 
راحتـی گذشـت. تـا زمانـی که مـدارس به طور رسـمی  در دنیـای اسـالم موجودیت نیافتـه بود بار 
امـور علمـی و آموزشـی بـه دوش مسـاجد بـود. از همـان اوایـل، آمـوزش و تعلیم با مسـجد مرتبط 
بـود و مـدارس در حقیقـت از مسـاجد انشـعاب یافتـه بـود، چـرا کـه تعلیـم و تربیـت در دهـه های 
اول تاریـخ اسـالم معمـواًل در ارتبـاط بـا فرامیـن دینی بود و مسـلمانان نیازمند آشـنایی بـا معانی و 
مفاهیـم مذهبـی بودنـد و طبعـًا برای فراگیری و آموزش راهی مسـاجد می شـدند. بر طبـق منابع و 
متـون تاریخـی، نخسـتین مراکز تعلیم و تربیت در اسـالم، مسـاجد و محور این آمـوزش و پرورش، 
قـرآن کریـم بوده اسـت. به نوشـته اسـتاد جـالل الدین همایـی در ابتـدا مرکز تعلیـم و محل درس 
مسـلمانان مسـاجد بـود. حـوزه هـا و حلقه هـای درس در جوامع و مسـاجد تشـکیل می شـد. احیانًا 
مجالـس مناظـره نیـز در همـان مسـاجد بود که تعـدادی از آنهـا کتابخانه هـای عظیم نیز داشـتند. 
)ریاحـی، 1389، ص13( بـا ایـن اوصـاف و احـوال و دههـا مـوارد مهـم دیگـر، مـی طلبیـد کـه در 
تحقیقاتـی کامـاًل علمـی به بررسـی و تبیین عوامـل مؤثر در تعامل بین مسـجد و مدرسـه پرداخت 
و از ایـن رهگـذر راهکارهایـی بـرای بهبـود بخشـی ایـن امر مهـم ارائه کـرد، که تحقیـق حاضر با 
هـدف تدویـن و تبییـن عوامـل مهـم و تأثیرگـذار در تعامل بین مسـجد و مدرسـه با تأکیـد ویژه بر 
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مسـجدمحوری در ایـن راسـتا گام برخواهد داشـت.
هـدف کلـی تحقیـق حاضـر بررسـی الگـوی ارتباطی بین مسـجد و مدرسـه بـا تأکیـد بر نقش 
محـوری اثربخشـی مسـجد خواهـد بـود و بر همین اسـاس، اهـداف فرعی زیـر مورد بررسـی قرار 

خواهنـد گرفت:
* تعیین عوامل کلیدی موفقیت اثربخشی مساجد؛

* تعیین آسیب های موجود و احتمالی جذب و گرایش دانش آموزان به مسجد و نماز؛
* تعیین راهکارهای عملی حضور امام جماعت در مدارس و حضور دانش آموزان در مساجد.

بـا توجـه بـه ماهیت موضـوع مقالـه و همچنین سـاختار سـؤاالت تحقیـق، روش پژوهش مورد 
اسـتفاده، روش تحلیلی-اسـتنادی خواهـد بـود، بـه این صورت کـه برای جواب هریک از سـؤاالت 
بـاال از متـون علمـی معتبـر و نتایـج تحقیقـات مـروری و پژوهشـی و میدانـی و از همـه مهـم تر از 

آیـات، احادیــ و روایـات در جهـت برجسـته کردن مفاهیم و اصطالحات اسـتفاده شـده اسـت.



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 334

الف( ادبیات نظری
1.مفهوم شناسی مسجد

مسـجد واژه ای عربـی از ریشـه »س – ج- د« بـه معنای سـجده گاه اسـت، گرچـه برخی آن را 
عربـی شـده واژه آرامـی »مزگـت« می دانند. سـجده یکی از اجزای نماز اسـت و شـاید سـجده گاه 
نامیـدن مـکان برگـزاری نمـاز از بـاب مهم شـمردن ایـن جـزء از نماز باشـد. مسـجد، در اصطالح 
ة« یعنـی مکانـی که  شـرعی تعریـف دقیـق تـری دارد: »املـكان املوقـوف عـی كافـه املسـلمیخ للصـا
بـرای نمـاز گـزاردن همـه مسـلمانان وقف شـود. بر این اسـاس، سـه ویژگـی اصلی مسـجد چنین 
اسـت: موقـوف بـودن و در تملـک فـرد خاصـی نبـودن، ویـژه عـده خاصـی نبـودن و بـرای همـه 
مسـلمانان بـودن، بـرای خواندن نمـاز اسـتفاده کـردن. )الویـری، 1386، ص94( در فرهنـ دینی 
و قرآنـی گاه از مسـجد بـه عنـوان »بیـت اهلل« نیـز یـاد مـی شـود. بـرای مثـال از قرینه آیـات زیر 
مـی تـوان بـه ایـن مفهـوم دسـت یافـت: »یف بیـوت اذن اهّلل ان ترفـع و یذكـر فیـا اسـه یسـبح لـه فیـا 
بالعـدو و االصـال«1 و »و مـن اظلـم مـن منـع مسـاجد اهّلل ان یذكـر فیـا اسـه.«2 عالمـه طباطبایـی نیـز در 
کتـاب شـریف تفسـیر المیـزان مـی فرمایـد: »قدر مسـلم از معنـای بیوت همان مسـاجد اسـت که 
جایگاهـی ویـژه بـرای ذکـر نام خدا اسـت و بـه همین منظور بنا شـده و حتـی خانه هـای پیامبران 
و ائمـه اطهـار نیـز از مصادیـق کلمـه بیـوت اسـت.«)جانی پـور، 1390، ص25( قـرآن کریـم هـم 
چنیـن کعبـه را کـه برتریـن خانـه خدا روی زمین اسـت، خانـه ای برای مـردم به شـمار آورده و می 
فرماینـد: »ان اول بیـت وضـع للنـاس للـذی ببكـة.«3 بنابرایـن مسـجد بـه معنی سـجد و تعظیم بردن 

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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در مقابـل ذات اقـدس الهـی و در واقـع جایـگاه و محـل عبـادت و یاد خداونـد متعال می باشـد، که 
در سـوره مبارکـه جـن بـه آن به طـور صریح اشـاره مـی فرمایند.

2. مسجد نهادی آموزشی
مسـجد عـالوه بـر محـل نیایـش، ذکر، وعـظ، خطابـه و تجمـع مؤمنان در سـاعاتی خـاص، از 
آغـاز، محـل ابـالغ احـکام، دسـتورها و آموزه هـای دینـی، و کاربرد آن هـا در زندگی روزمـره بوده 
اسـت. مسـلمانان هیـچ گاه دیـن را بـه صـورت پدیـده شـناخته نشـدنی معرفی نکـرده انـد و نافی 
تـالش عقلـی بـرای فهـم تجربـه و باورهای دینـی نبوده انـد. از ایـن رو، مبنای آمـوزش و پرورش 
دینـی را منکـر نبودنـد، بلکـه تـالش مـی کردنـد کـه بـا کمـک عقل، بـا یکدیگـر و پیـروان دیگر 
ادیـان ارتبـاط برقـرار کننـد. در برخـی از فرقـه هـا و نحله های اسـالمی ایـن تالش، پـر رنـ تر و 
در برخـی نحلـه هـا کـم رنـ تر اسـت، اما هیـچ نحله ای خـود را در یک قفـس نفوذناپذیـر زندانی 
نکـرده و از گفتگـو بـا دیگـران سـرباز نـزده اسـت. پیامبـر s در مسـجد مدینـه بـه تعلیـم دین به 
اصحـاب مـی پرداختنـد و بـه پرسـش های آنان پاسـخ می دادنـد. در تاریخ اسـالمی نیـز مطالعات 
متنـوع و متکثـر دینـی، نشـانگر اعتقـاد بـه فهـم پذیـری و قابلیـت انتقـال مفاهیـم در حـوزه های 
گوناگـون دینـی بـوده اسـت. در آغـاز، در جلسـاتی که در مسـاجد تشـکیل می شـد، افراد بـه ویژه 
کـودکان بـه حفـظ آیـات و احادیــ تشـویق می شـدند. امـا اندک انـدک، کار آمـوزش بـه فراتر از 
حفظ معلومات کشـیده شـد، و متناسـب با نیازهای آموزشـی، دانش مربوط هم، بسـط و گسـترش 
یافـت. مکتـب هـای آمـوزش قـرآن و مـدارس علـوم  معارف دینـی، از دل این توسـعه بیـرون آمد 
و عمدتـًا در کنـار مسـاجد تأسـیس شـد. در برخـی مناطـق، ایـن مـدارس و مکتـب خانه هـا در دل 
مسـاجد تشـکیل می شـدند و زبـان متـون و نصوص)عربـی( در جوامـع، مانعی بر سـر کار آموزش 

متـون ایجـاد نمـی کرد. 
پیـش از شـکل گیـری مؤسسـه هـا و مراکـز تحقیقاتی دینـی در دنیـای جدید و مـدرن امروزی 
کـه عمدتـًا بـه دانشـگاه هـا و نهادهـای دولتی وابسـته انـد، کار تحقیـق و مطالعـه دربـاره باورها و 
رفتارهـای دینـی، در مسـاجد انجـام مـی شـد. در قـرن هـای پـر رونـق تمدن اسـالمی، جلسـات 
مباحثـه و گفتگـو در مسـجد صـورت مـی گرفت. مسـجد در تمـدن اسـالمی، جایی برای بررسـی 
وجـوه دینـی امـور بـوده اسـت؛ جایـی کـه مـردم در آن مـی توانسـتند حقایـق، هنجارهـا و قواعد 
دینـی را جسـتجو کننـد و بـه معنایـی کلـی تـر بـه هدایت دینـی برسـند. بنابرایـن، مسـاجد از آغاز 



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 336

شـکل گیـری اسـالم، بـه صـورت مراکزی بـرای آموزش دینـی عمل کـرده اند. این آمـوزش، هم 
نقـش تعلیمـی )انتقـال آگاهـی هـا و اطالعـات( و هـم نقـش تربیتی )سـاختن شـخصیت اخالقی 
و اجتماعـی فـرد بـرای ورود بـه جامعـه( داشـت.)محمدی، 1389، ص50( جایگاه جلسـات علمی 
و آموزشـی در مسـجد از نـگاه رسـول اکـرمs بـه مراتـب واالتر و ارجمندتر از جلسـات دعا اسـت؛ 
چنـان کـه در روایـت اسـت که روزی رسـول خداs به مسـجد وارد شـدند، در مسـجد، دو مجلس 
جداگانـه برپـا بـود گروهـی در حـال یـاد دادن و فـرا گرفتـن دانـش بودند و جمعـی نیز به دعـا و راز 
و نیـاز بـا خداونـد متعـال مشـغول بودنـد. پیامبر اکـرمs  فرمودنـد: »هـر دو گروه به سـوی نیکی 
گام برمـی دارنـد؛ دسـته ای خداونـد متعال را مـی خوانند و گروهی نیـز آموزش می بیننـد و نادانان 
را تعلیـم مـی دهنـد؛ ولـی ایـن گـروه )تعلیـم و تعلـم( کار برتـری را انجـام مـی دهنـد. مـن نیز به 
منظـور آمـوزش دادن مـردم مبعوث شـده ام.« آن گاه رسـول خـداs در میان گروهی که سـرگرم 
آموزش بودند، نشسـتند. )سـلیمانی، 1390، ص46( ناصر خسـرو شـاعر و نویسـنده آزاده ایرانی در 
توصیـف مسـجد مصـر بـه صـورت تلویحی به نقش آموزشـی مسـاجد اشـاره مـی کنـد. آن جا که 
مـی گویـد؛ در میـان بـازار مسـجدی اسـت کـه آن را باب الجوامـع گویند و مـدام در آن مدرسـان و 
مقربان نشسـته اند و سـیاحت گاه آن شـهر بزرگ، آن مسـجد اسـت و هرگز نباشـد که در آن کمتر 
از پنـج هـزار خلـق باشـد. چـه از طـالب علـوم دینـی و چـه از غریبـان و چـه از کاتبانی کـه چک و 
قبالـه مـی نویسـند و غیـر آن. )علـی محمـدی، 1391، ص38( پس با ایـن وضعیت بین مدرسـه و 
مسـجد همیشـه پیوند و ارتباط عمیقی برقرار بوده اسـت و قبل از تشـکیل و شـکل گیری مدارس 
امروزی، آموزش های رسـمی و غیر رسـمی در مسـاجد داده می شـد. همان گونه که اشـاره گردید 
در ابتـدا فقـط آمـوزش هـای دینـی و عقیدتی داده می شـد اما به مـرور زمان آموزش هـای کلی در 
همـه زمینـه هـا و متناسـب بـا شـرایط و احـوال آن دوره در مسـاجد داده می شـد، و بـه همین دلیل 

اسـت کـه مسـاجد مـا در طـول زمان هیـچ گاه تـک بعدی نبـوده و نخواهـد بود.

3. مسجد نهادی تربیتی 
وجـه تربیتـی مسـجد معمواًل در پیوند با وجه آموزشـی مورد توجـه قرار گرفته و هنـوز مطالعاتی 
مسـتقل و مسـتوفی دربـاره آن صـورت نگرفتـه اسـت. گرچـه نمـی تـوان ایـن پیونـد و نیـز پیوند 
مباحــ تربیتـی را بـا وجـه عبـادی مسـجد نادیـده گرفـت، تردیدی نیسـت کـه به هر حـال مقوله 
تربیـت مقولـه ای متفـاوت بـا آمـوزش و عبادت اسـت. مسـجد کانونی برای رشـد اخـالق فردی و 
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اجتماعـی آحـاد جامعه اسـالمی و آشـنا شـدن آن ها بـا فضایل و رذایـل اخالقـی و راه های منحلی 
شـدن بـه فضایل و دوری جسـتن از رذایل اسـت. )الویـری، 1386، ص97( عالوه بر ایـن و با توجه 
بـه ویژگـی هـای نمازگـزاران حقیقی، این افراد تربیت شـده مسـجد بـوده و الگوهـای تربیت دینی 
بـه شـمار مـی رونـد و در هدایـت بـه باورها و اعمـال دینـی در مورد دیگران مؤثر هسـتند. )منشـی 
زاده نایینـی، 1387، ص296( از جنبـه هـای دیگـری کـه در حقیقـت بـه ابعا تربیتی مسـجد بر می 
گـردد، نقـش مؤثـری اسـت کـه این کانـون مقـدس در پیونـد دادن دلدادگان خـود با انسـان های 
صالـح و برگزیـده ایفـا می کند مسـجد بـا ایجاد آشـنایی و پیوند میان مـردم با نخبـگان و صالحان 
جامعـه، بسـتری مناسـب بـرای پـرورش و تربیـت روحی انسـان فراهم می کنـد.  با ایـن وضعیت،  
مسـجد هماننـد مدرسـه بـه رشـد درونـی و تعالی فـرد در زمینه هـای اخالقی بسـیار توجـه دارد و 

چـه بسـا مسـجد در ایـن بعـد به مراتب سـخت گیرانـه تر و وسـواس تر از مدرسـه عمـل نماید. 

4. مسجد نهادی فرهنگی
پـس از نقـش عبـادی، آموزشـی و تربیتی، نقـش فرهنگی در بیـن دیگر نقش هـا و کارکردهای 
مسـجد، دارای بیـش تریـن اهمیـت می باشـد. پیامبر اسـالمs محیط مسـجد را کامـال فرهنگی 
مـی دانسـتند، تـا جایـی کـه در حضـور آن حضـرت و با اجـازه ایشـان برخی مسـابقات برگـزار می 
شـد و حضـرت ضمـن ابـراز خرسـندی از ایـن کار، بـا حوصلـه و بردباری کامـل از چنین مسـایلی 
اسـتقبال مـی کردنـد. گرچـه امـروز مراکـز آموزشـی و فرهنگی گسـترش یافته اسـت؛ امـا نباید از 
ایـن کارکـرد مهم مسـجد و بـارور نمودن فرهنگی آن غافل شـد. برگزاری جلسـات شـبی با قرآن، 
مسـابقات کتاب خوانـی و غیـره از جملـه برنامـه هایـی هسـتند کـه می توان بـا حمایت مسـئولین 
منطقـه بـه اجـرا درآورد. )فجـری، 1388، ص70( رسـول اکـرمs پـس از فتـح مکـه بـر ضرورت 
کارهـای فرهنگـی بسـیار تأکیـد داشـتند و پـس از رحلـت آن حضرت نیـز، فعالیت هـای فرهنگی 
مسـجد ادامـه یافـت و پایگاهـی برای نشـر  معارف اسـالمی گردید. به نظر می رسـد کـه این نقش 
در حـال حاضـر و بـا توجـه بـه هجمـه هـای سـنگین دشـمنان داخلـی و خارجی اسـالم بسـیار پر 

رنــ و حیاتـی می باشـد.
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ب( عوامل کلیدی موفقیت اثربخشی مساجد
در طـول تاریـخ، جایـگاه مسـجد فـراز و فرودهـای فراوانی داشـته اسـت. نقطه اوج اثربخشـی 
مسـجد در جنبـش هـای مذهبی و سیاسـی تاریخ اسـالم نمایان اسـت؛ جنبش هـای مانند جنبش 
مختـار، جنبـش زیدبـن علـی و جنبـش صاحـب فـخ از مسـجد آغاز شـده اسـت. در قـرون جدید و 
بـا پیشـگامی روشـنفکران و اصـالح گـران اسـالمی، مسـجد پایگاهـی مهم بـرای آغـاز و هدایت 
جنبـش هـای سیاسـی و اجتماعـی بـوده اسـت. به نظر می رسـد بـه رغم جایگاه برجسـته مسـجد 
در آمـوزه هـای دیـن و نیـز در تحـوالت تاریخی جوامع اسـالمی، در عصـر کنونی با ظهـور فزاینده 
فنـاوری هـای گوناگـون اطالعاتـی و ارتباطـی و افزایـش نفـوذ ایـن فنـاوری هـا در عرصـه های 
گوناگـون زندگـی اجتماعـی، و نیز شـکل گیری و گسـترش نهادهـای فرهنگی مـوازی و رقیب، تا 
حـدودی جایـگاه کانونی نهاد مقدسـی مسـجد، دسـتخوش تغییراتی شـده اسـت. امـروزه در ایران 
اسـالمی، مسـجد بـه عنـوان اصلـی ترین پایـگاه نشـر دین، از جایـگاه مطلوبـی برخوردار نیسـت. 
عـدم اهتمـام بـه ظرفیت های مسـجد برای پیشـرفت و عـدم بهره گیری اقشـار جامعـه از ظرفیت 
هـای ارتباطـی و اجتماعـی مسـجد، بـه عنـوان اصیل تریـن شـبکه ارتباطـی و زمینه سـاز پیوند و 
اعتمـاد اجتماعـی، سـبب تنـزل جایـگاه و اهمیـت ایـن نهـاد مقـدس دینی در جامعه شـده اسـت. 

)کـرم الهی و کاشـانی زاده، 1391، ص32(
عباسـی و دیگـران)1391(، در پژوهشـی میدانـی بـا عنوان »تدویـن الگوی مدیریـت اثربخش 
مسـجد« بـه تبییـن و تدویـن مـدل اثربخشـی مسـجد بـا اسـتفاده از نظـر خبـرگان و متخصصان 
پرداختـه و طراحـی آن را متناسـب بـا تأسـیس مسـجد بـر اسـاس تقـوا و اخـالص مبتنـی بـر آیه 
شـریفه 108 سـوره مبارکـه توبـه مـی دانـد. آن هـا بـا این عبارت شـروع مـی کنند که، پرسـتش و 
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عبـادت، هـدف مسـجد اسـت؛ همان گونه کـه قرآن کریم مـی فرماینـد: »وان املسـاجد هّلل فـا تدعوا 
مـع اهّلل احـدا« مسـاجد از آن خداونـد متعـال هسـتند پـس بایـد احـدی جـز او را نپرسـتید. هم چنین 
تقـوا اسـاس مسـجد و نمازگـزار اسـت. همـان گونه که خداونـد تبـارک و تعالی در قـرآن کریم کی 
وا و اهّلل یـب  فرماینـد: »املسـجد اسـس عـی التقـوی مـن اول یـوم احـق ان تقـوم فیـه رجـال یبـون ان یتطهـر
یـن«؛1 آن مسـجدی کـه از روز نخسـت بـر اسـاس تقـوا بنـا شـده شایسـته تر اسـت در آن به  املطهر
نمـاز قیـام کنـی، چـه این که در آن کسـانی هسـتند که دوسـت دارند پـاک و منزه باشـند و خداوند 
پاکیـزگان را دوسـت دارد. بـدون شـک هـر مسـجد در جامعـه اسـالمی، یـک سـازمان منسـجم 
معنـوی اسـت کـه دارای مأموریت، اهداف، کارکرد، تشـکیالت و سیسـتم هـای مخصوص به خود 
اسـت. تشـکیالت و سـازمان مسـجد یک تشـکیالت اداری، انتفاعی، تجاری یا اقتصادی نیسـت، 
بلکـه مسـجد سـازمان الهـی -  مردمـی اسـت کـه رسـالت هدایتـی، معنـوی، آموزشـی، تربیتی و 
تبلیغـی دارد کـه بـا رهبـری معنـوی و نفـوذ کلمـه و مدیریت امـام جماعـت و با حضور تـوده مردم 
و اقشـار مختلـف آن سـازمان دهـی مـی شـود. ورودی های این سیسـتم )مسـجد( اقشـار مختلف 
مـردم، بـه ویـژه جوانـان و نوجوانـان هسـتند کـه باید بـا فراینـد تعلیم و تربیت اسـالمی به انسـان 
هـای شایسـته، توانـا، فرهیختـه و مؤمـن تبدیل شـوند. عامـل اصلی پذیـرش مسـئولیت و حضور 
نمازگـزاران در یـک مسـجد، انسـجام، نظم و اجـرای دقیـق رهنمودهای امام جماعت، شـخصیت 
علمـی، اخالقـی و معنـوی امام جماعت و قداسـت مـکان و در یک کالم انگیزه های معنوی اسـت. 
بـر اسـاس یافتـه های تحقیـق آن ها، شـخصیت علمی و معنوی امـام جماعت مسـجد بیش ترین 

تأثیـر و اهمیـت را در بیـن مؤلفـه هـای کلیدی اثربخشـی مسـجد دارا می باشـد.

1 . سوره مبارکه توبه، آیه شریفه 108.
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 بازخورد)یادگیری و رشد( «
نمودار شماره 1: الگوی مدیریت اثربخشی مساجد «

بـرای یافتـن عوامـل کلیـدی موفقیت اثربخشـی مسـاجد، بر اسـاس مطالعـات کتابخانـه ای و 
بـر مبنـای نظـری )نظریـه هـا، مدل هـا، رویکردهـا و چارچوب هـا( و مطالعـه پیشـینه پژوهش ها 

تعـداد30 گویـه اسـتخراج گردیـد و ایـن گویـه هـا در 4 شـاخصۀ کلـی به شـرح ذیل تدوین شـد.
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1.شرایط و امکانات فیزیکی
تمییـزی و بـوی مطبـوع فضـای محیط داخلی مسـاجد، وجود وسـایل گرمایشـی و سرمایشـی 
مناسـب در فصـول مختلـف سـال، وجـود امکانـات مناسـب از جملـه )ضبط صـوت، رادیـو، ویدئو 
پروژگشـن(، وجـود کتابخانـه مناسـب بـا تعـداد کتـاب هـای مختلـف و متنـوع )مذهبـی و غیـر 
مذهبـی(، وجـود تعـداد کافـی میـز و صندلی بـرای برگـزاری مراسـمات مختلف، دارا بـودن محل 
مناسـب جهـت مطالعـه )سـالن مطالعـه(، وجود فرش و سـجاده هـای تمییـز و رنگاو رنــ، وجود 
کفـش کنـی مناسـب، داشـتن مسـاحت کافـی بـرای نمازگـزاران در فصـول مختلـف )مخصوصًا 
مـاه مبـارک رمضـان(، معمـاری زیبـای بیرونی مسـجد، فضـای داخلی مسـجد، نزدیک بـودن به 

محیـط و فضاهـای آموزشـی، محـل اسـتقرار مسـجد در محـل هـای خاص.

2. مسئوالن و متولیان امور مساجد
وجـود روحانـی در مسـاجد، میزان آمادگـی علمی روحانی مسـجد در مواقع مختلف )سـخنرانی 
هـا و پاسـخگویی به سـواالت(، وجـود خادم یـا خادمین خوش برخورد، داشـتن هیئـت امنای فعال 
و معتمـد، تشـویق افـراد و مخصوصـا سـنین پایین نمازگـزاران در جمـع و در صورت امـکان با ذکر 

نـام، خوشـنامی و متعهد بـودن روحانی.

3. برگزاری مراسمات و امور دینی و مذهبی در مساجد
برگـزاری کالس هـای مختلـف )احـکام و مسـائل شـرعی( در فصـول مختلـف سـال، وجـود 
جلسـات پرسـش و پاسـخ، برگـزاری مراسـمات مختلـف در مسـاجد )سـوگواری و جشـن هـای 

مذهبـی(، برگـزاری دوره هـای تـالوت و تفسـیر قـرآن کریـم.

4. مراسمات فوق برنامه
فراهـم آوردن امـکان برگـزاری کالس هـای کمـک آموزشـی در مسـاجد، نمایـش فیلـم های 
مفیـد و بـه روز و مذهبـی و دینـی در مسـاجد، برگـزاری نمایشـگاه، دعـوت از چهره های شـناخته 
شـده و محبـوب بـرای ارائـه سـخنرانی در مسـاجد در موضوعـات مختلـف، همـکاری با دسـتگاه 
تعلیـم و تربیـت مخصوصـًا مـدارس جهـت تعامل بیشـتر، برگزاری جلسـات انجمن اولیـا و مربیان 

بـا حضـور دانـش آمـوزان در مسـاجد به جای مدرسـه.
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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 بیشـتر نظرسـنجی هـای انجـام یافتـه در داخل کشـور، ضعـف مدیریت مسـجد، دلیل اصلی 
گرایـش نداشـتن مـردم و مخصوصـًا جوانـان و نوجوانـان بـه مسـاجد عنـوان شـده اسـت. ضعف 
آگاهـی کادر اجرایـی مسـاجد نسـبت به شـیوه هـای صحیـح مدیریـت و برنامه ریـزی و چگونگی 
تعامـل بـا جماعت مسـجد از گروه های سـنی مختلف، مخصوصا سـنین کودکـی و نوجوانی، باعـ 
کـم رونقـی مسـاجد و خالـی شـدن آن ها از طیف سـنین پاییـن )کودکی و نوجوانی( شـده اسـت و 

حتـی بعضـی از آنهـا بـه نمازخانـه های بسـیار کوچکـی تبدیل شـده اند.
در تأیید این مدعا به بخش هایی از نتایج طرح تهیه شناسنامه اماکن مذهبی کشور اشاره می شود: 

- مسـجدهایی کـه سـه نوبـت نمـاز را اقامـه مـی کنند حـدود 6 درصد از کل مسـاجد کشـور را 
تشـکیل مـی دهند.

- بسـیاری از مسـاجد از جهت بهداشـتی و نظافت ظاهـری جاذبه ای برای کـودکان و نوجوانان 
و جوانـان ندارند.

- خادمـان و هیئـت هـای امنـا در غالب مسـاجد کشـور نـه تنها جاذبـه ای برای جوانـان ندارند، 
بلکـه خـود مانـع فعالیـت هـا و کانون هـای فرهنگی آنان هسـتند و بیشـتر مسـاجد کشـور تنها در 
موقـع نمـاز بـاز بـوده و نقشـی در اجتماع و حـل معضـالت فرهنگـی و اجتماعی ندارند. )عباسـی و 

دیگـران، 1391، ص 39( 
لق اهّلل«؛1 انسـان فطرتًا موجودی  بر اسـاس آیه شـریفه »فطره اهّلل الت فطر الناس علیا ال تبدیل حلخ

1 . سوره مبارکه روم، آیه شریفه 30.



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 344

خداجـو اسـت و کنجـکاوی از ویژگـی هـای برجسـته او بـه حسـاب می آیـد. از جمله سـؤاالتی که 
انسـان همـواره در جسـت وجـوی پاسـخی بـرای آن بـوده، ایـن اسـت کـه چـرا او باید بـه عبادت 
خـدا مـی پـردازد. آثـار و شـواهد تاریخـی موجـود نشـان مـی دهـد که بشـر در زمـان هـا و مکان 
هـای مختلـف بـا شـیوه های گوناگـون خدا را عبـادت کرده اسـت و البتـه دالئل و مـدارک زیادی 
در ایـن خصـوص وجـود دارد. بـه عنـوان نمونـه سـاموئل کوئینــ جامعه شـناس معـروف معتقد 
اسـت: »اساسـًا در جهـان طایفـه یا جامعه ای بـدون نیایش، معتقدات و آداب و رسـوم وجـود ندارد. 
مـا نتوانسـتیم از البـه الی اوراق، تاریـخ، لوحـه هـا و بقایـای آثـار تاریخـی، بشـر را از قیـد مذهب 
و نیایـش و پرسـتش آزاد ببینیـم.« )مـرادی و موسـی پـور، 1392، ص27( خداونـد متعـال در قرآن 
کریـم، درمـان تمـام نگرانـی هـا و اضطـراب هـا را یـاد و ذکـر خداونـد  معرفـی می کنـد و آرامش 
دهنـده قلـب هـا را توجـه بـه خـدا و یـاد او مـی دانـد. آنجـا کـه مـی فرماینـد: »اال بذكـر اهّلل تطمـ�خ 

القلـوب«؛ 1بدانیـد و آگاه باشـید کـه یـاد خـدا و ذکـر او آرامـش دهنده دل ها  اسـت.
بـه تعبیـر رهبـری نظـام، نمـاز و نیایش، ارتبـاط صمیمانه ای اسـت میان انسـان و خـدا، آفریده 
و آفریـدگار، تسـلی بخـش و آرامـش گـر دل های مضطرب و خسـته و به سـتوه آمـده، مایه صفای 
باطـن و روشـنی بخـش روان اسـت،  برنامـه ای اسـت بـرای بـاز یافتـن و آن گاه سـاختن خویش. 
)خامنـه ای، 1374، ص7( نمـاز، تقدیـم حمـد و سـپاس بـه درگاه خالـق منـان و کامل ترین پاسـخ 
بـه عالـی تریـن نیاز انسـان؛ یعنی کمـال جویی اسـت. نماز فرصتی بـرای طراوت بخشـیدن روح و 
پلـی بـرای نیـل بـه اوج کمـال مطلق و زینت بخش شـخصیت و منش مؤمنان اسـت. نمـاز یکی از 
اساسـی تریـن ارکان حیـات، تمدن، فرهنــ، زندگی و تحرک جوامع انسـانی اسـت. )آقامحمدی 
و دیگـران، 1389، ص79( بـا ایـن اوصاف، نماز انسـان را از پلیدی ها و زشـتی هـا دور نگه می دارد 
و در ضمـن آرامـش دهنـده روح و روان و بـه تبـع آن سـالمت جسـمانی را به دنبال خواهد داشـت. 

همـان گونـه کـه تحقیقات بی شـماری بـر این مدعـا صحه گذاشـته اند. 
ترکیـب آسـیب شناسـی از علـوم پزشـکی بـه علـوم اجتماعـی وارد شـده و در اصـل بـه معنای 
علـل بیمـاری و عـوارض و عالیـم غیرعـادی اسـت و در اصطالح علـوم طبیعی به معنـای مطالعه 
و شـناخت عوامـل بـی نظمی ها در ارگانیسـم انسـانی جهت درمان بیماری های جسـمانی اسـت. 
برگـر و لوکمـان ایـن اصطـالح را در حـوزه مسـائل اجتماعـی بـه معنـای وضعیـت غیرمتعـارف و 
انحرافـی کـه بـه اصـالح نیـاز دارد، بـه کار بـرده اند. آسـیب شناسـی اجتماعـی به شـناخت علل و 

1 . سوره مبارکه رعد، آیه شریفه 28.
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عوامـل، نشـانه هـا و عالیـم آسـیب پذیـری انسـان در جامعـه و زندگی اجتماعـی، اعـم از تربیتی، 
فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی و غیـره مـی پـردازد. در حـوزه آسـیب شناسـی دینی نیز بـه معنای 
شـناخت آسـیب هـا و اشـکاالتی اسـت کـه بر دیـن و دینـداری و غیـره وارد شـده یا ممکن اسـت 

وارد شـود. )چراغ چشـم، 1392،ص156(
از نظـر اجتماعـی سـرمایه هـای واقعـی هـر جامعـه ای نیروهـای نوجـوان و جوانی هسـتند که 
آینـده جامعـه را مـی سـازند و مشـی آینـده جامعه را ترسـیم می کنند. بـه خصوص در کشـور ما که 
درصـد باالیـی از جمعیـت کشـور در سـنین جوانـی و نوجوانی قـرار دارند، ایـن سـرمایه از ارزش و 
اعتبـار بیـش تـری در تصمیـم گیری هـا برخوردار می باشـد. هم چنیـن از نظر فردی مرحله بسـیار 
مهمـی از رشـد و تکامـل انسـان و شـخصیت او در دوره نوجوانـی و جوانـی خواهـد بـود. ایـن دوره 
بـا ارزش تریـن و پـر انـرژی تریـن دوران حیـات انسـانی اسـت و تحوالت کیفـی و کمـی فراوانی 
از نظـر جسـمی و روانـی در ایـن دوره بـه وقـوع مـی پیوندد که شـخصیت انسـان و آینـده حیات او 
را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد. )نـگارش و دامـن پـاک مقـدم، 1388،ص38( از ایـن رو چگونگی 
پـرورش نسـل جدیـد یکـی از مهـم تریـن اصولـی اسـت که پیشـرفت یـک کشـور بدان وابسـته 
اسـت. سـرمایه گـذاری بـرای تربیـت سـالم و دینـی دانـش آموزان یـک جامعـه در واقع سـرمایه 
گـذاری زیربنایـی در جامعـه اسـت. زیـرا همیـن نسـل اسـت کـه حاصل اصلـی فرهنــ و تمدن 
جامعـه بـوده و پیشـرفت در جنبـه هـای گوناگـون یک جامعه وابسـته به آنان می باشـد. بـی تردید 
مـدارس سـهم انکارناپذیـری در تعلیـم و تربیـت امروز جامعـه و آینده آن دارند. )بخصـوص تعلیم و 
تربیـت دینـی(، در ایـن مکان عـالوه بر تعلیم مطالب درسـی، دینـی و اخالقی، مهـارت های مورد 
نیـاز زندگـی فـردی و اجتماعی نیز بـه دانش آموزان آموخته می شـود. )انصـاری، 1382، ص465( 
امـا متأسـفانه نتایـج برخی پژوهـش ها که در جامعـه دانش آموزان انجام گرفته، نشـان داده اسـت 
کـه شـناخت نوجوانـان و جوانان از دین بسـیار سـطحی و ابتدایی اسـت و پژوهش ها در شناسـایی 
علـل ناموفـق بـودن نظـام آمـوزش و پـرورش در تربیت دینـی؛ روش هـای سـطحی و غیرکارآمد 
را مطـرح کـرده انـد کـه نه تنهـا نتیجه مطلوب نداشـته اسـت و دانـش آموزان مـا دینی نشـده اند، 
بلکـه گاهـی فاصلـه ها بیشـتر شـده و نتیجـه معکوس بـه بار آورده اسـت. بـر همین اسـاس یکی 
از موضوعاتـی کـه نگارنـده بـه بررسـی و توصیـف آن می پـردازد همین آسـیب هایی اسـت که در 
درون مـدارس وجـود دارد و بـا اسـتفاده از تحقیقـات و مطالعـات پیشـین، آسـیب هـا و ضعـف هـا 

شناسـایی و ارائـه خواهنـد گردید.
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کـرم الهـی و کاشـانی زاده)1391( در تحقیقـی پژوهشـی بـا عنـوان »تبییـن الگـوی مفهومی 
آسـیب شناسـی وضعیـت مسـجد در ایـران« با اسـتفاده از مصاحبـه با 23 نفر از اسـتادان دانشـگاه 
و حـوزه و صاحـب نظـران و پژوهـش گـران حـوزه مطالعـات مسـجد، با دیدی آسـیب شناسـانه به 
مسـئله نگریسـته اسـت. نتایـج یافته های آن ها نشـان می دهد که مسـائل و آسـیب هـای مربوط 
بـه نهاد مسـجد در سـه حـوزه کلی قـرار می گیرنـد: 1.حوزه هـای گوناگـون فرهنگـی، اجتماعی، 
سیاسـی و اقتصـادی؛ 2. عناصـر، سـازمان ها و نهادهای مرتبـط و دخیل در اداره مسـجد؛ 3. نهادها 
و سـازمان هـای مذهبـی و فرهنگـی مـوازی با مسـجد. این سـه حـوزه در بردارنده تمامی مسـائل 
پیرامـون مسـجد اسـت. بر اسـاس الگـوی مفهومی پیشـنهادی آن ها، بسـیاری از آسـیب ها، علل 

بـروز، پیامدهـا، و راه کارهـای رفـع آن هـا در این سـه حـوزه قرار مـی گیرند. 



347 فـــروغمسجــــــــــــد9

جدول شماره1: الگوی مفهومی آسیب شناسی مسجد در ایران

بـا ایـن اوصـاف و بـا توجـه به بررسـی هـا و مطالعـات صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه،  نگارنده 
مقالـه حاضـر آسـیب هـای موجـود در مـدارس را ایـن گونـه نام مـی برد.

1. عـدم وجـود روحانـی بـودن امـام جماعت مـدارس: در تحقیقات بی شـماری به نقـش تعیین 
کننـده امـام جماعـت در گرایـش و عـدم گرایـش بـه مسـائل دینـی اشـاره گردیـده اسـت. تربیت 
الگویـی، یکـی از بهتریـن شـیوه هـای تربیتـی اسـت. روحانـی بـودن امـام جماعـت که بیشـتر از 
دیگـران بـه احـکام دینـی و الهـی پایبندند، بـه عنوان الگـوی تربیتی به شـمار می آیند. )گلسـتانی 
شیشـوان، 1392، ص32( ذوالفقـاری و خلجـی)1390( در تحقیقی میدانی که بر روی دانشـجویان 
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صـورت دادنـد، نشـان دادند کـه روحانی بـودن امام جماعت در دانشـگاه تأثیر بسـزایی در شـرکت 
دانشـجویان در نمـاز جماعـت داشـته اسـت. بنابرایـن وجـود روحانـی در مـدارس بـه این مسـئله 
کمـک شـایانی خواهـد کـرد و عـدم وجـود روحانـی می تواند آسـیب بسـیار جـدی بـرای مدارس 
باشـد. چـرا کـه بعضا مشـاهده شـده اسـت، مدارسـی کـه از وجـود امام جماعـت روحانی سـود می 
برنـد میـزان حضـور دانـش آموزان آن ها در نماز و مسـاجد بسـیار بیشـتر از مدارسـی هسـتند که از 

وجـود روحانـی در مـدارس خـود بی بهـره اند.
2. دبیـران و عوامـل اجرایـی مـدارس: در ایـن زمینـه دهها تحقیـق میدانی صورت گرفته اسـت و 
همـۀ آن هـا نشـان مـی دهند که دبیـران مخصوصـاً مربیان تربیتـی و دبیـران درس دینـی و قرآن و 
معاونیـن و مدیـران نقـش بسـیار اساسـی و تعییـن کننده در جـذب و یا عدم جـذب دانش آمـوزان به 
مسـجد و نمازخانـه بـازی مـی کنند. کـه در این زمینه مـی توان به نتایـج تحقیقات میدانی سـواری و 
همـکاران )1380( اشـاره کـرد کـه نقش دبیـران و عوامل اجرایی مدارس را بسـیار پر رنــ می بیند.

3. عوامـل فـردی و روان شـناختی: بـر اسـاس یافته های تحقیقـات میدانـی و مطالعات صورت 
گرفتـه در ایـن زمینـه مشـخص گردیده اسـت کـه نقش عوامـل فردی و روان شـناختی فـرد تأثیر 
بـه سـزایی در گرایـش و یا عـدم گرایش افـراد به مسـائل دینی و عقیدتـی دارند. عواملـی از جمله: 

امیـدواری بـه زندگـی، داشـتن اعتماد به نفـس، ورزش جسـمی و روانـی، دوری از گناهان.
4. محتـوای کتـب آموزشـی: متأسـفانه در ایـن زمینـه تحقیقـات زیـادی بـه چشـم نمـی خورد 
امـا آن چـه کـه مسـلم اسـت، ایـن اسـت کـه محتـوای کتب درسـی چـه به صـورت متـن و چه به 
صـورت تصویـر مخصوصـا در دوران ابتدایـی نقـش بسـیار مهمـی در ایـن زمینـه خواهد داشـت. 
داشـتن تصاویری زیبا و جذاب از مسـاجد در این مورد آموزنده اسـت اما متأسـفانه در کتب درسـی 

مـا کمتـر از ایـن تصاویـر دیده می شـود.
5. امکانـات فیزیکـی نمازخانـه هـای مـدارس: اگـر مدارس مـا به نمازخانـه های زیبـا و جذاب 
مجهـز باشـند قطعـًا و یقینًا دانش آموزان بیشـتر به مسـاجد محالت روی خواهنـد آورد و تحقیقات 
پژوهشـی میدانـی هـم ایـن مدعـا را اثبات کرده اسـت. می تـوان به تمیـزی و بوی خـوش محیط 
داخلی، وسـایل سرمایشـی و گرمایشـی، فضای روحانی، محل مناسـب و بهداشـت سـرویس های 

بهداشـتی و غیره اشـاره کرد. 
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6. همسـاالن و دوسـتان: بنـا بـه گفته ژان پیاژه1 روان شـناس معروف سوئیسـی کـودکان بیش 
تـر از همسـاالن خـود یـاد می گیرند تـا از دیگران گرچـه دیگران هـم در این زمینه نقـش دارند. در 
تحقیقـات مختلفـی به واضح نشـان داده شـده اسـت کـه نقش همسـاالن و دوسـتان در گرایش و 
عـدم گرایـش افـراد مخصوصـا کودکان و نوجوانان در مسـایل دینی بسـیار تعیین کننده می باشـد. 
بـه گفتـه بنـدورا2 روان شناسـی معـروف اجتماعـی، افـراد بسـیاری از کارهـا و فعالیت هـا و اعمال 
را از طریـق الگـو بـرداری و یـا مشـاهدات مسـتقیم انجـام مـی دهنـد بنابراین نقش همسـاالن به 

عنـوان الگـو در ایـن زمینه بسـیار حائز اهمیت اسـت. 

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

خداونـد در قـرآن کریـم مـی فرماینـد:»و من اظلـم ممن منـع مسـاجد اهلل ان یذکر فیها اسـمه 
و سـعی فـی خرابهـا اولئـک مـا کان لهـم ان یدخلوهـا اال خائفیـن لهـم فـی الدنیا خـزی و لهم فی 
االخـره عـذاب عظیـم«1 کیسـت سـتم کارتـر از منع کننـده از یاد خدا در مسـاجد الهـی و تالش گر 
ویرانـی آن هـا. آنـان حـق ندارند جز ترسـان و لـرزان در آنهـا درآیند؛ در ایـن دنیا ایشـان را خواری 
و در آخـرت عذابـی بـزرگ اسـت. خداونـد متعـال بـا ایـن آیه شـریفه قداسـت و عظمت مسـجد را 
بـه خوبـی بـرای مؤمنـان روش فرمـوده اسـت. بـا نگاهی به نقـش مسـاجد از صدر اسـالم تاکنون 
خواهیـم دیـد که مسـجد در تمامـی فعالیت های سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادی و مذهبی 
نقـش کلیدی داشـته و دارد. مسـاجد بـا قدرت معنوی خود همواره توانسـته اسـت نیروهای متدین، 
فعـال و عالـم را پـرورش دهـد تـا در مواقـع خاص و ضـروری از دین و اسـالم عزیـز در برابر هجمه 
هـا دفـاع نماینـد. حضـور در مسـجد، مزیـن توجـه به خدا اسـت؛ گرچـه عبـادت در هر زمانـی و در 
هـر مکانـی مـی توانـد نیـاز روحـی انسـان را بـه طور نسـبی فراهم کنـد، ولـی در بعضی مـکان ها 
ایـن نیـاز بسـیار بهتـر و زیباتـر تأمین مـی شـود و آنجا، جایی نیسـت جـز مسـجد. )علی محمدی، 
1391، ص36( بـا ایـن اوصـاف و بـا تأکید بر نقش محوری مسـاجد در هدایت کـودکان و نوجوانان 
و احسـاس خطـر دشـمنان اسـالم از ایـن ظرفیـت بسـیار عظیم، الزم اسـت تـا پیونـد عمیقی بین 
مـدارس، خانـواده و مسـاجد برقرار گردد و بر همین اسـاس ضرورت برنامه ریزی مناسـب از سـوی 

مسـئوالن امـری بسـیار جـدی می باشـد. بر همیـن اسـاس چندین راهکار پیشـنهاد مـی گردد.

1 . سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 114.
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 حضـور دانـش آمـوزان در مسـجد همجـوار هفته ای حداقـل یک بـار و بالعکس حضور 

امـام جماعـت مسـجد همجـوار حداقـل هفتـه ای یـک بار در مدرسـه بـرای اقامـه نماز 
؛ عت جما

 برگـزاری جلسـات انجمـن اولیـا و مربیـان با حضـور کلیه دانـش آمـوزان و اولیای آنان 
در مسـجد همجوار؛

 حضـور و دعـوت از امـام جماعت مسـجد همجوار در مدرسـه به مناسـبت های مختلف 

مذهبـی و ملـی و سـخنرانی در جمع آن ها؛
 دعوت از امام جماعت مسـجد همجوار در جلسـات شـورای معلمان و دبیران و شـورای 

مدرسـه با محوریت نماز و مسـجد؛
 حضـور معلمـان و عوامل اجرایی مدرسـه مخصوصًا مربیان تربیتـی و معاونان و مدیران 

در مسـجد و حضـور تـک تـک آنـان در نمـاز جماعـت مدرسـه می تواند سـودمند باشـد؛ 
چـرا کـه اکثـر تحقیقـات میدانی صـورت گرفتـه به ایـن حضور مثبـت صحه گذاشـته اند؛

 تجلیـل و تشـویق دانـش آمـوزان برتـر و ممتـاز درسـی و اخالقـی در مسـاجد با حضور 
والدیـن و امـام جماعت مسـجد؛

 ارتبـاط صمیمـی امـام جماعت مسـجد و کودکان؛ چرا کـه امامان جماعـت از مقبولیت 
فراوانـی نـز د افـراد و بـه تبـع آن نـزد کـودکان و نوجوانـان برخوردارنـد و ایـن امـر مهم 

باعــ جـذب آنـان به مسـجد خواهد شـد؛
 ایجـاد تشـکل هـای مختلـف مذهبـی و علمـی و تشـکیل جلسـات آنـان در مسـاجد 
مخصوصـًا زمانـی کـه مـدارس تعطیـل اسـت و امـکان برگـزاری آن در مـدارس وجـود 
نـدارد. و ترغیـب و تشـویق آنـان بـه دعـوت از امامان جماعـت در جمع دوسـتانه و علمی 

آنـان؛
 دادن مسـئولیت هـای خـرد و کوچـک مسـاجد از جمله جمع آوری کمـک های مردمی 
بـه کـودکان و نوجوانـان و تشـویق آنان در جمـع نمازگزاران؛ چـرا که با ایـن کار فرد خود 

را متعلـق به مسـجد مـی داند و مسـجد را متعلـق به خود؛ 
 بـر اسـاس یافته هـای تحقیق و مطالعات صـورت گرفته یکی از عوامل مهم اثربخشـی 
مسـاجد ایجـاد کتابخانـه و سـالن مطالعـه می باشـد کـه این امـر در جذب دانـش آموزان 

بـه مسـجد نقشـی مهمی مـی تواند ایفـا کند؛
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 امکانـات فیزیکـی مسـاجد، نقـش فـوق العـاده مهمـی در زمینه جـذب دانـش آموزان 
بـه مسـجد ایفـا می کننـد، همـان گونه کـه تحقیقات زیـادی در ایـن زمینه بر ایـن مدعا 

صحـه گذاشـته انـد کـه در متـن بـه تعـدادی از آن ها اشـاره گردید؛
 بـر اسـاس نظریـات معتبر روان شناسـی مـدارس می توانند بـا اسـتفاده از آن ها حضور 
دانـش آمـوزان را در مسـاجد تقویـت نمایند. تعییـن ارزش جایـزه و هدیه براسـاس تعداد 
دفعـات حضـور دانـش آمـوزان در مسـجد یکـی از آن مـوارد مـی باشـد کـه در نظریـات 

رفتارگرایـان روی آن تأکیـد فراوانـی می شـود؛
 بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه که در بـاال بـه آن ها اشـاره گردید نقـش متولیان 
امـور مسـاجد در جـذب و عـدم جـذب افـراد مخصوصـًا کـودکان و نوجوانان بسـیار حائز 
اهمیـت اسـت. آن هـا بایـد دارای اخـالق حسـنه باشـند تـا خاطـره ای زیبـا در ذهـن 

مراجعیـن ثبـت و ضبـط نمایند؛
 تشـکیل جلسـات مختلـف توسـط هیئت امنای مسـاجد و دعوت رسـمی از کـودکان و 

نوجوانـان بـرای شـرکت در ایـن گونـه مجالس و تکریـم آنان. 
مسـجد و مدرسـه مـی تواننـد در عیـن مجـزا بـودن، نهادهـای مکمـل یکدیگـر هم باشـند، به 
گونـه ای کـه اگـر مدرسـه محـل تجلـی ارزش های اسـالمی و ملی باشـد مسـجد رونـق پیدا می 
کنـد و اگـر مسـاجد در جـذب و گرایـش دانـش آمـوزان موفـق عمـل نمایـد بـه سـالمت محیـط 
مدرسـه، پـر رونقی خود مسـجد، سـالمت خانـواده و جامعه منتهی خواهد شـد. بنابراین الزم اسـت 

تـا مـدارس و مسـاجد برنامـه هـای مناسـبی را طراحی و اجـرا کنند.
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نتیجه گیری
پژوهـش حاضـر همـان گونـه کـه پیشـتر بیـان گردید با هـدف بررسـی عوامـل ارتباطـی بین 
مسـجد و مدرسـه و بـا تأکیـد ویـژه بـر نقـش محـوری مسـجد تدویـن و تبییـن یافته اسـت. طبق 
تحقیقـات و مطالعـات صورت گرفته و از البه الی آنها عوامل کلیدی اثربخشـی مسـجد شناسـایی 
و در چهـار بعـد بسـیار کلـی بـا عناویـن شـرایط و امکانات فیزیکـی مسـجد، مسـئوالن و متولیان 
امـور مسـجد مخصوصـًا امام جماعـت، برگزاری مراسـمات دینـی و مذهبی و برگزاری مراسـمات 
فـوق برنامـه کـه هر یـک از آنهـا دارای شـاخصه های مخصـوص به خود می باشـند دسـته بندی 
گردیدنـد،. در بیـن ابعـاد چهارگانـه نقـش امـام جماعـت در اکثـر تحقیقـات بسـیار پـر رنــ بوده 
اسـت. بنابرایـن هـر چه مسـاجد دارای اثربخشـی بیش تری باشـند به همـان انـدازه دارای کارآیی 
درونـی و بیرونـی خواهنـد بـود. داشـتن سـعه صـدر و خلـق و خـوی مثبـت متولیـان امور مسـاجد 
و امکانـان فیزیکـی مسـاجد در اثربخشـی و هـم چنیـن گرایـش افـراد مخصوصـًا دانـش آمـوزان 
بـه مسـجد بسـیار تأثیرگـذار خواهـد بـود کـه در ایـن زمینه مـی توان بـه نتایـج تحقیقـات میدانی 
ذوالفقـاری و خلجـی)1390(، زنجیرچـی و دیگـران)1391(، مرادی و موسـی پـور)1392( و نصر و 

دیگـران)1387( نیـز اشـاره کرد. 
بخـش دیگـر تحقیـق بـه آسـیب شناسـی موجـود در مـدارس مـی پـردازد کـه پس از بررسـی 
مطالعـات صـورت گرفتـه و از البـه الی تحقیقـات پیشـین و منابـع دیگـر تعـدادی آسـیب بیرون 
آورده شـد کـه عبارتنـد از: عـدم وجـود روحانـی بـودن امـام جماعـت مـدارس؛ یعنی مدارسـی که 
از وجـود روحانـی بـه عنـوان امـام جماعـت سـود می برنـد بسـیار موفق تر از مدارسـی هسـتند که 
ایـن امـکان را در مـدارس فراهـم نکـرده انـد. دبیـران و عوامـل اجرایـی مـدارس، محتـوای کتب 
آموزشـی، دوسـتان و همسـاالن، امکانـات فیزیکـی و ظاهـری و عوامـل فـردی و روان شـناختی 
مـی تواننـد بـه عنـوان آسـیب هـای موجـود در مـدارس نام بـرد کـه تحقیقـات محققـان از جمله 
سـواری و دیگـران)1380(، زنجیرچـی و دیگـران)1391(، جـوادی و سـادیی)1376( و عباسـی و 

دیگـران)1391( بـر آن صحـه گذاشـته اند.
بخـش پایانـی تحقیـق بـه راهکارهـای حضور امام جماعت مسـجد در مدرسـه و حضـور دانش 
آمـوزان در مسـجد همجـوار پرداخته اسـت که در این زمینـه چندین راهکار عملـی و کاربردی ارائه 
گردیـده اسـت. و عملیاتـی نمـودن هریـک از آن هـا بـه طور قطـع و یقین مـی تواند در اثربخشـی 
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مسـجد و همچنیـن در کاهـش آسـیب هـا در مـدارس کمـک شـایانی نمایـد. همـان گونه اشـاره 
گردیـد مسـاجد و مـدارس مـی تواننـد و بایـد به عنـوان دو نهاد قدرتمنـد و مکمل هم عمـل نمایند 

و در ایـن زمینـه الزم و ضـروری اسـت کـه برنامه هایـی مناسـبی را طراحی و اجرایـی نمایند. 



355 فـــروغمسجــــــــــــد9

منابع:
می. قرآن كر

یه . 1 زنـدان بـه نمـاز جماعـت و مسـجد، نشـر رسـی نقـش والدیـن در هدایـت فر آقامحمـدی، جـواد و دیگـران، بر

مهندسى فرهنگى، سال چهارم، شماره39 و40، 13۸9، صص7۸-۸7.

یـری، محسـن، مسـجد؛ ارتباطـات و توسـعه پایـدار، فصلنامـه علمـى نامـه صـادق، شـماره 31، 13۸6، . 2 الو

صص 93-109.

بیت . 3 ورش برای نیل به تر وش های كارآمد در برنامه های آموزش و پر انصاری، طاهره، راهبردهای اساسی و ر

دینی مناسب دانش آموزان، مجموعه مقاالت همایش آسیب شناسى تربیت دینى در آموزش و پرورش، جلد 

دوم، تهران، انتشارات محراب قلم، 13۸2. صص465-4۸3.

ون مدرسه ای جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان . 4 رسی عوامل مؤثر در بشلیده، کیومرث و دیگران، بر

خوزستان به نماز، سال دهم، شماره3و4، 13۸2، صص 63-90.

كید بر نقش مساجد، . 5 جانى پور، محمد، راهكارهای تقویت و رشد فضایل اخاقی و معنوی در جامعه با تأ

یه مهندسى فرهنگى، سال ششم، شماره 59 و60، 1390، صص 20-30. نشر

رسی عوامل مدرسه ای تأثیرگذار بر رغبت دانش آموزان دختر مقطع . 6 جوادی، محمدجعفر و سادیی، على، بر

کـز علمـى تحقیقـى  راهنمایـی و پسـران مقطـع متوسـطه بـه نمـاز، چكیـده تـازه هـای تحقیـق در دانشـگاه هـا و مرا

ایران، تهران، مرکز اطاعات و مدارک علمى ایران، 1376.
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ورزِش نوجوانان و جوانان 
در مساجد 

بایدها و نبایدها

محمود رضا قاسمی1

1Email:reza26@gmail.com  . سطح 4 حوزه علمیه قم و کارشناس علوم تربیتی.
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چکیده: 
از روزی کـه خداونـد بشـر را خلـق فرمـود، نیـاز بـه تربیت جسـِم قوی در او وجود داشـته اسـت. 
چـه از جنبـۀ دفـاع شـخصی و یـا کسـب معـاش و چه از جهـت مقابلـه و رویارویـی با طبیعـت. نیاز 
بشـر بـه ورزش و تربیـت بدنـی در طـول تاریـخ همـواره وجـود داشـته و هیچگاه انسـان خـود را از 
داشـتن بدنـی سـالم و قـوی بی نیـاز ندیـده اسـت. از همیـن رو اسـالم نیز بـه ورزش و انـواع مفید 
و کاربـردی آن توّجـه ویـژه دارد، امـا نـگاه ورزشـی اسـالم بـه جنبـۀ جسـم خالصه نمی شـود و به 
ابعـاد روحـی انسـان نیـز می پـردازد. مسـجد نیـز کـه در اسـالم در جایـگاه نخسـت پـرورش روح 
انسـانی قـرار دارد، در صدر اسـالم دارای کارکردهای بسـیاری بوده اسـت که امـروزه آن کارکردها 
رنــ باختـه اسـت؛ امـا چنانچه نخبـگان ما به دنبـال ایجاد تمـّدن اسـالمی نوین باشـند، می باید 
پیونـد بیـن اقشـار مختلـف جامعـه بـه خصـوص جوانـان را بـا مسـجد پایه ریـزی کننـد؛ زیـرا که 
مسـاجد مهم تریـن پایـگاه فرهنگـی در مقابـل سـیل تهاجمـات فرهنگـی انحرافـی اسـت، از این 
رو ورزش کـه جّذابیـت خاصـی بـرای جـوان و نوجـوان دارد، می تواند بـا رعایـت چارچوب هایی در 
کنـار مسـجد بـه جـذب آنـان پرداختـه و از طفیلی حضورشـان در مسـجد ضمن ورزیدن جسـم به 
پـرورش روح نیـز بپردازنـد، تا مسـیر سـاختن انسـان های مؤمـن و متعّهد با ذهن و جسـمی سـالم 
بـرای ایجـاد یـک تمدن نوین اسـالمی فراهم شـود. در این مختصر بـه اهمّیت تربیـت بدنی برای 
نوجـوان و جـوان و اهمّیـت مسـجد بـا توّجه به آیـات و روایات پرداخته، سـپس به بـرکات برگزاری 
ورزش هـا در محیط هـای پیرامـون مسـاجد می پردازیـم و در ادامه بـا توّجه به نظـرات حضرت امام

 و مقـام معظـم رهبـری بـه بایدها و نبایدهـای ورزش جوانان و نوجوانان در مسـاجد می پردازیم. 
کلید واژه ها: مسجد، ورزش، جوان و نوجوان، بایدها، نبایدها. 
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الف( اهمّیت تربیت بدنی از منظر وحی 
امـروزه تربیـت بدنـی یکی از اموری اسـت کـه به عناوین مختلـف در جهان مطرح شـده و گروه 
زیـادی بـه اشـکال گوناگون با آن سـر و کار دارند. اسـالم برای سـالمت انسـان و نقـش ورزش در 
ارتقـاء سـالمت، جایـگاه ویـژه ای قائـل بـوده و در قرآن کریم هـم آیاتی وجـود دارد که بـر اهمّیت 
ورزش و نیرومنـد سـازی جسـم در کنـار تقویـت روح و بعـد علمـی داللـت دارد. قـرآن می فرماید: 
ٍة« هـر آنچـه در تـوان دارید از نیرو و سـوار برای نبرد بـا آنها »کّفار«  ـْم َمـا اْسـَتَطْعُمْ ِمـْن ُقـّوَ ُ وا لَ

ُ
ِعـّد

َ
»َوأ

آمـاده کنیـد. )انفال/60( ورزش از جمله مسـائلی اسـت کـه در تمامی ادیان، جایگاه ویـژه ای دارد و 
پیامبـر اعظـمs هـم دربـارۀ حـّق بدن بر انسـان می فرماینـد: پروردگارت بـر تو حّقـی دارد و بدنت 
بـر تـو حقـی و خانـواده ات نیز بر تـو حقـی دارد. )عطـاردی،1378( پیامبر گرامی اسـالمs در جای 
دیگـر می فرمایند:»بـه فرزنـدان خـود تیرانـدازی و شـنا بیاموزیـد.« )نهـج الفصاحـة، حدیـ567( 
ایـن حدیــ بیانگـر اهمّیتـی اسـت که دیـن و رهبران دینـی ما برای ورزش و سـالمتی جسـمی و 

روانـی مسـلمانان قائـل هسـتند و بیانگر نکات بسـیاری اسـت، از جمله: 
1. خطاب به کلّیۀ مردم اعّم از مسلمان و غیر مسلمان بیان شده است. 

2. همۀ 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. 
 نقـش تربیـت بدنـی در ارتقـاء سـالمت نوجـوان و جـوان بر هیـچ کس پوشـیده نبـوده و ورزش 
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کمـک شـایانی بـه ایجـاد و تقویـت سـالمت جسـمانی، روانـی و اجتماعی می کنـد و افـرادی که با 
روش صحیـح ورزش کـرده و یـا دارای کارهـای پرتحـرک می باشـند سـالم تر بـوده و عمرشـان از 
افـرادی کـه کارهـای بـدون تحرک دارند بیشـتر اسـت. اسـالم نیـز همواره انسـان را بـه ورزش در 
زمینه هـای مختلـف ترغیـب نمـوده و بـه مـوازات تقویـت جنبه هـای علمـی و ایمانـی بـه تقویـت 
جسـمانی هـم توّجـه کرده اسـت. بـه صورتی کـه در قـرآن بارها کلمه »اشـد« بـه معنـای نیرومند 
شـدن و » اسـتوی« بـه معنـای کمـال خلقـت و اعتـدال بیـان گردیـده کـه گویا یـک نحـوۀ ارتباط 
بیـن سـالمتی و نیرومنـدی جسـمانی و یـاد گرفتـن حکمـت و دانش وجود داشـته و بیان نشـده که 
هیچ یـک از پیامبـران و امامـان ضعـف بدنـی داشـته باشـند؛ در قـرآن کریـم آیاتـی بـه ایـن مطلب 
تصریـح دارد: »هنگامی که موسـی نیرومند و کامل شـد، حکمت و دانش بـه او دادیم.«)قصص/14( 
 بـه عبـارت دیگـر تربیـت بدنی از منظر اسـالم می توانـد به تعمیـق باورهای مذهبـی بیانجامد، 
حضـرت علـی بارزتریـن نمونـۀ یک ورزشـکار در اسـالم اسـت که قـدرت بدنی ایشـان بی نظیر 
بـوده اسـت و ایشـان جهـت حفـظ آمادگی جسـمانی خود همـواره به شمشـیر زنی و اسب سـواری 
می پرداختنـد. اسـالم بـه فراگیـری اسب سواری،شمشـیرزنی، پرتاب نیـزه، تیرانـدازی، شـنا، و 
ورزش هـای رزمـی توصیـه نمـوده و حّتـی برگـزاری مسـابقات آنها که نظـر به یادگیـری حرفه ای 
آنهـا بـوده را مـورد تأکیـد قـرار می دهـد و در آیـات و روایـات و در رفتـار و گفتـار پیامبـر و ائّمـۀ 
معصومیـن بـه کـّرات بـه آنهـا پرداخته شـده اسـت؛ لـذا باید با تمّسـک بـه آنهـا و در جهـت ارتقاء 

سـطح سـالمت جامعـه نسـبت بـه آن توصیـه بـه ورزش همگانی انجـام گیرد. 
 تربیـت دینـی و بدنـی نسـبت به یکدیگـر می توانند نقش متقابل داشـته باشـند. تربیـت بدنی نقش 
مسـتقیم در تربیـت دینـی دارد، و بـه صـورت شـرط الزم بـرای تربیـت دینـی ایفـای نقـش می کنـد و 
شـرط کافـی آن مـالزم بودنش بـا ایمان الهی اسـت و تربیت بدنـی در اینجا نقش پشـتیبانی دارد. حّتی 
تکالیفـی کـه جنبـۀ معنـوی محـض دارد، ماننـد روزه، نماز و حـج در گرو سـالمتی بدن اسـت و ورزش 
نقـش مؤثـر و تعییـن کننـده در تأمیـن سـالمتی دارد؛ از ایـن رو دارای مطلوبیـت و ارزش خواهـد بود. از 
سـوی دیگـر بسـیاری از تکالیـف اجتماعی مانند جهـاد و دفاع و حمایـت از محرومان و مسـتضعفان در 
شـکل های گوناگـون، احتیـاج به نیروی بدنی دارد و کسـانی که نیرومند باشـند بهتـر می توانند از عهدۀ 
ایـن گونـه تکالیـف برآیند و از این جهت تقّرب بیشـتری به خـدای متعال پیدا می کننـد. بنابراین ورزش 
از آن جهـت کـه موجـب نیرومنـدی بدن می شـود و زمینـه را برای انجـام بهتر تکالیـف فراهم می کند، 

مطلـوب و ارزشـمند اسـت و از اینجـا راز تأکیـد اسـالم بر برخی از ورزش ها مشـخص می شـود. 
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ب(  مسجد از منظر اسالم
1. اهمّیت بناى مساجد

 اهّلَل َفَعـى  
َ
ـَش ِإاّل ْ َی�خْ كاَة َو لَ َة َو آَت الـّزَ ـا قـاَم الّصَ

َ
ِخـِر َو أ

ْ
َیـْوِم اآل

ْ
ـا َیْعُمـُر َمسـاِجَد اهّلِل َمـْن آَمـَن ِبـاهّلِل َو ال

َّ
»ِإن

ْهَتدیـَن« مسـجدهای خدا را کسـانی عمارت می کننـد که به خدا و روز قیامت  ُ وُنـوا ِمـَن املْ
ُ

ْن َیك
َ
ولِئـَك أ

ُ
أ

ایمـان آورده انـد و نمـاز می گزارنـد و زکات می دهنـد و جـز از خـدا نمی ترسـند. امید اسـت که اینان 
از هدایت یافتـگان باشـند. )توبـه/18( مسـجد، پایـگاه مهـم عبـادی و اجتماعی مسـلمانان اسـت. 
بنابرایـن، هـم متولّیـان آن بایـد صالـح و پـاک باشـند و هـم برنامه هایـش سـازنده و تربیت کننده، 
هـم بودجـه اش مشـروع و حـالل باشـد و هم مسـجدیان اهل تقـوا و با خـدا، وگرنه اگر سـازندگان 
مسـاجد، جّبـاران و سـالطین باشـند و پیش نمـازان، افـراد بی سـواد و ترسـو، طبعًا مسـاجد از هدف 
اصلـی خـود کـه آبادی معنـوی اسـت، دور خواهند ماند. یکـی از جنبه هـای آبادانی، رونـق دادن به 
حضـور جوانـان در مسـجد اسـت، یکـی از راه هـای جذب جوانـان و نوجوانـان توسـعه کارکردهای 
مسـجد بـوده بـه ایـن گونـه که جـوان حس نمایـد نیازهـای مختلـف روحی و جسـمی خـود را در 
کانـون صفـای الهـی مسـجد می یابـد و از ایـن منظـر برگـزاری کالس هـای ورزشـی در محیـط 

پیرامونـی مسـجد می توانـد این زمینـه را فراهـم نماید. 

2. اهمّیت و نقش مسجد از منظر قرآن و روایات
مُلصَ�ـُف َوامَلسـِجُد َو الِعتـَرُة« روز 

َ
وَن: ا

ُ
َثـٌة َیشـك ـی ُء َیـوَم الِقیاَمـِة َثا پیامبـر اکـرمs فرمودنـد: »َی�جِ

قیامـت سـه چیـز برای شـکایت از مردم بـه صحنه می آیـد: قرآن، مسـجد و اهل بیتb )مجلسـی، 
ج 7،  222( یکی از شـاکیان در قیامت، مسـجد اسـت. )مجلسـی، ج 7،  222(

 در حدیــ می خوانیـم کـه رسـول خـداs فرمـود: روز قیامـت مسـجد بـه درگاه خداونـد از 
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یِن« )وسـائل الشـیعه، ج 3،  484(  ُعـو یِن و َضِیّ ـو
ُ
ل مسـلمانان شـکایت می کنـد و می گویـد: »یـا َرِب  َعِطّ

خدایـا! مـرا تعطیـل و حّقـم را ضایـع کردنـد. 
ـواٌت َو َمسـاِجُد 

َ
َمـْت َصواِمـُع َو ِبَیـٌع َو َصل ّدِ ُ ـاَس َبْعَضُهـْم ِبَبْعـٍض لَ ـْو ال َدْفـُع اهّلِل الّنَ

َ
خـدا می فرمایـد: »َو ل

« )حـج/40( و اگـر خـدا بعضـی از مـردم را بـا بعضـی دیگـر دفـع نمی کرد،  ً
َكـُر فَیـا اْسـُم اهّلِل َكثیـرا

ْ
ُیذ

صومعه هـا و کلیسـاها و مسـاجدی کـه نام خدا در آنها بسـیار برده می شـود، سـخت ویران میٍِ شـد. 
خرابـی مسـجد یعنـی: محو اتّحاد و تشـّکل، قطـع رابطه با امام عادل، فراموشـی فقـرا، عدم آگاهی 
َمـْت َصواِمُع  ّدِ ُ از اوضـاع و غفلـت از خـدا و لذا اگر دشـمن بتواند، اّول ایـن مراکز را نابود می کنـد. »لَ

َو ِبَیـٌع...« ایـن آیـۀ شـریفه در بـاب اهمّیت مسـجد مباحثی را مطـرح می کند.
ـاَس َبْعَضُهـْم ِبَبْعـٍض« )دفاع از خداوند  2-1. مؤمنـان، وسـیلۀ تحّقق ارادۀ الهی  هسـتند. »َدْفـُع اهّلِل الّنَ

اسـت ولی به دسـت مؤمنین(
2-2. آنچـه مهـم اسـت، دفـاع از حریم مسـاجد اسـت، خواه بـا جنـ باشـد و خواه با قلـم و بیان 

و یـا برنامه های دیگـر. »َدْفـُع اهّلِل«...
َمـْت« )معابد،  ّدِ ُ 2-3.  مهم تریـن برنامـۀ دشـمن، نابـودی مراکـز دینـی بیـدار کننـده اسـت. »لَ

نشـانۀ حضـور دیـن در جامعه اسـت.(
َكـُر ِفَیـا اْسـُم اهّلِل« مسـاجدی مورد 

ْ
یـاد خـدا هدف اصلـی و روح اعمـال در مراکز دینی اسـت. »ُیذ

سـتایش قـرآن اسـت کـه در آنها از خداوند بسـیار یاد شـود و بـه حداقل اکتفاء نشـود. »َکثِیـراً« )در 
هـر مکانـی کـه بیشـتر یاد او شـود، مقّدس تر اسـت.( امـداد و نصرت الهـی، بعد از حرکـت و تالش 

ّنَ اهّلُل َمْن َیْنُصُرُه« )قرائتی، 1383، ج 8 50( َیْنُصَر
َ
ماسـت. »ل

3. کارکردهای معنوی مسجد در کالم معصوم

3-1. همنشینی با مالئکه 

ا َغاُبـوا اْفَتَقُدوُهـْم َو ِإْن َمِرُضـوا َعاُدوُهـْم 
َ

َسـاُؤُهْم ِإذ
َ
ـُة ُجل

َ
ِئك

َ
ا َ  املْ

ً
ْوَتـادا

َ
َمَسـاِجِد أ

ْ
 پیامبـر اکـرمs: »ِإّنَ ِلل

َعاُنوُهـْم« در مسـاجد انسـان های ثابـت قدمـی همچـون میـخ وجـود دارنـد که 
َ
َو ِإْن َكاُنـوا یِف َحاَجـٍة أ

مالئکـه بـا آنـان مأنـوس و همنشـین هسـتند. هنگامـی کـه از مسـجد غیـب می  شـوند در پـی آنها 
هسـتند و هنگامـی کـه بیمار می شـوند به عیادت آنهـا می  روند و هر وقـت در کارها احتیـاج به کمک 

داشـته باشـند به کمـک آنها می  شـتابند. )مجلسـی، ج80، 373(
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3-2. بازار بهشتی
ـُة«  ّنَ َ ج

ْ
ـا احل َفُتَ ْ ُ

ْغِفـَرُة َو ت َ ِخـَرِة ِقَراَهـا املْ
ْ

ْسـَواِق اآل
َ
َسـاِجُد ُسـوٌق ِمـْن أ َ رسـول اکـرمs می فرمایـد: »املْ

مسـاجد، بـازاری از بازارهـای آخرت اسـت، پذیرایـی آن مغفرت و هدیۀ آن بهشـت اسـت. )نوری، 
ج3، 361؛ شیخ طوسـی، 139، 1414 ( 

3-3. فواید معنوی و مادی در مسجد

3-3-1. پیدا کردن برادر معنوی
 یِف اهّلِل« کسـی 

ً
 ُمسـَتفادا

ً
خـا

َ
مـاِن؛ ا

َ
صـاَب ِاحـَدی الّث

َ
ـَف ِاىَل امَلسـِجِد ا

َ
علـی می فرمایـد: »َمـِن اخَتل

کـه بـه مسـجد رفـت و آمـد می کنـد، یکـی از منافع هشـت گانه نصیـب او می  شـود: بـرادری مفید 
ـًة« یـا دلیـل  َ

َ
«؛ نشـانۀ محکـم: »َاو آَیـًة ُمك ً

 ُمسـَتطَرفا
ً
و ِعلمـا

َ
و بـا ارزش در راه خـدا؛ علـم جدیـد: »ا

 َعـی ُهـدًی« یـا کلماتـی که موجب 
ُّ

و َیسـَمُع َكِلَمـًة َتـُدل
َ
و برهـان محکـم؛ سـخن هدایـت کننـده: »ا

و َرمَحـًة ُمنَتَظـَرًة« یـا رحمت مورد انتظار؛ ]شـامل حال او می  شـود.[ 
َ
هدایـت شـود؛ رحمـت واسـعه: » ا

ُه َعن ردی« یا مواعظی که او را از فسـاد و گناه باز دارد؛ کسـب حیا: 
ُ

و َكِلَمًة َتُرّد
َ
باز داشـتن از فسـاد: »ا

و َحیـاًء«؛ یـا بـه خاطـر تـرس یـا حیـا و آبـروی خـود گناهی را تـرک می کند. 
َ
نبـا َخشـَیًة ا

َ
و َیتـُرَک ذ

َ
»ا

)عاملـی، 1409ق، ج3، 480(
3-3-2. تسبیح زمین برای نمازگزار مسجد

ُه 
َ
ُح ل  َیاِبـٍس ِإاّل ُیَسـّبِ

َ
 َرْطـٍب َو ال

َ
ْیِه َعـی

َ
ْ َیَضـْع ِرْجل ْسـِجِد لَ َ امـام صـادُق می فرماید:»َمـْن َمـَى ِإىَل املْ

ـاِبَعِة« هرکس بـه طـرف مسـجد بـرود، پایـش را بر هیـچ تر و خشـکی نمی گذارد،  ِإىَل األَرِضـیخَ الّسَ
مگـر اینکـه زمیـن تـا طبقـات هفت گانـه  اش بـرای او تسـبیح می  گوینـد. )ابـن بابویـه، ج1، 233؛ 

مجلسی، ج84، 13(
یبایی ها 3-3-3. مسجد تبلور ز

ُه َیـا اْبـَن َرُسـوِل اهّلِل 
َ
 ل

َ
ْجـَوَد ِثَیاِبـِه َفِقیـل

َ
ِبـَس أ

َ
ـوِة ل

َ
ل ا َقـاَم ِإىَل الّصَ

َ
امـام حسـن مجتبـی می فرمایـد: »ِإذ

ْم ِعْنَد 
ُ

یَنَتك وا ِز
ُ

 ُخـذ
ُ

ّبِ َو ُهَو َیُقول  ِلـَر
ُ

ل ّمَ َ ج
َ

ت
َ
 َفأ

َ
َمـال َ ج

ْ
 ُیِ�ّبُ احل

ٌ
یـل  ِإّنَ اهّلَل َتَعـاىَل مَجِ

َ
ْجـَوَد ِثَیاِبـَک َفَقـال

َ
َبـُس أ

ْ
ِلـَم َتل

ْجـَوَد ِثَیاِب« خیثمـة بـن ابـی خثیمـة گفت: امام حسـن هنگامی که 
َ
َبـَس أ

ْ
ل

َ
ْن أ

َ
ِحـّبُ أ

ُ
ِ َمْسـِجٍد َفأ

ّ
ُكل

بـه نمـاز برمـی  خاسـت، بهتریـن لباس هایش   را می پوشـید. بـه او گفتنـد: ای فرزنـد رسـول خـدا، 
چــرا بهتریـن لباس هایـت را می پوشـی؟ فرمود: خداوند زیباسـت و زیبایی را دوسـت دارد و من نیز 
خـود را بـرای پـروردگارم می آرایـم، خـدای تعالی فرماید: زینت خـود را به هنگام عبادت در مسـجد 

برگیرید. بنابراین، دوسـت دارم که بهترین لباسـم را بپوشـم. )مسـتدرک الوسـائل، ج3، 226(
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3-3-4. بنای مسجد بنای خانۀ بهشتی
از پیامبـرs چنیـن نقـل شـده کـه فرمود:»مـن بـی مسـجدا و لـو كمف�ـص قطـاة بـی اهّلل لـه بیتـا یف 
نـة« کسـی کـه مسـجدی بنـا کند هـر چند به انـدازۀ النـۀ مرغی بوده باشـد، خداونـد خانه ای در  احلج

بهشـت بـرای او بنـا خواهد سـاخت. )تفسـیر المنار، جلـد 10، 213(
3-3-5. موجب استغفار مالئکه 

ئكـة و محلـة  و در حدیــ دیگـری از پیامبـرs نقـل شـده: »مـن اسـرج یف مسـجد سـراجا ل تـزل املا
ون له ما دام یف ذلك املسـجد ضوئه« کسـی که چراغی در مسـجدی برافروزد فرشتگان  العرش یسـتغفر
و حامـالن عـرش الهـی مـادام کـه نـور آن چـراغ در مسـجد می تابـد بـرای او اسـتغفار می کننـد. 
)قرائتـی، 1383، ج 7، 319( مخصوصـًا بایـد توّجـه داشـت مسـجد، مرکـزی برای جوانـان با ایمان 
گـردد، نـه اینکـه تنهـا مرکـز بازنشسـتگان و از کار افتـادگان شـود. مسـجد بایـد کانونـی بـرای 
فّعال تریـن قشـرهای اجتمـاع باشـد، نـه مرکز افـراد بیکار! و ایـن مطلب کـه ورود ورزش در محیط 
پیرامونـی مسـجد می توانـد بـر ایـن امـر تأثیر بگـذارد که یک نوجـوان یا جـوان به  واسـطه حضور 

ورزشـی از بـرکات مسـجد بهره مند می شـود مسـلّم اسـت. 

3-4. برکات حضور ورزشی در محیط پیرامونی مسجد
همان طـور کـه بیـان شـد انجـام تربیـت بدنـی در کنـار مسـجد می توانـد روح پـاک نوجـوان و 
جـوان را متعالـی کنـد و ایـن خـود فرصتی اسـت که فواید بسـیاری برای نوجـوان و جوان مـا دارد، 
زیـرا کـه ایـن حضـور کمکـی مطلـوب در جهت کسـب معنویـات برای اوسـت کـه همـواره مورد 
تأکیـد بـزرگان دیـن اسـالم بوده اسـت، امام خمینـی در ایـن بـاره می فرمایند: »عقل سـالم در 
بـدن سـالم اسـت. ورزش همان طـور که بـدن را تربیـت می کند و سـالم می کند، عقل را هم سـالم 
می کنـد و اگـر عقـل سـالم شـد، تهذیـب نفس هـم دنبـال او باید باشـد. شـما همان طور کـه ورزش 
می کنیـد و اعصـاب خودتـان را قـوی می کنیـد و ان شـاء اهلّل برای مملکـت و آتیه مملکـت مفید واقع 
خواهیـد شـد، الزم اسـت که همۀ ابعـاد وجودی خودتـان را تحت تربیت ورزشـی درآورید. )موسـوی 

الخمینی1383، ج 7(
وح و اراده بیت و تقویت جسم مقدمه تقویت ر 3-4-1. تر

 الزمـۀ عبودیـت ایمـان اسـت، و چه بسـا افراد قـوی که فاقـد ایمان بوده انـد؛ اما در نـگاه دینی 
تربیـت بدنـی زمانـی کـه بـا ایمـان عجین شـود و بـه دنبـال آن صبـر بیاید شکسـت ناپذیر اسـت. 
، و ان یكـن منكـم مـاة یغلبوا  ون یغلبـوا ماتـیخ ون صابـر خداونـد متعـال می فرماید: »ان یكـن منكـم عشـر
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وا« اگـر بیسـت نفـر از شـما مردان بـا ایمان صبور و پایدار باشـید، بر دویسـت نفر  الفـا مـن الذیـن كفـر
از دشـمنان غالـب خواهیـد شـد، و اگـر صـد نفـر بـوده، بر هـزار نفـر از کافـران غلبه خواهیـد کرد. 
)انفـال/65( ایـن آیـه، موازنـۀ قـوا را در عـدد نفـی می کند و بـه روحّیه، ایمـان و صبر تکیـه می کند 
و بـرای اینکـه گمـان نشـود پیـروزی بیسـت نفـر بر دویسـت نفـر مبالغه اسـت، تکـرار می کند که 

صـد نفـر بـر هزار نفـر چیره می شـوند، بـه شـرط آنکه مؤمـن و صبور باشـند. 
ـ هـای صـدر اسـالم، هرگـز موازنـۀ آمـاری بیـن مؤمنـان و کّفار نبـوده اسـت. در جنـ  در جن
بـدر، 313 نفـر در برابـر هـزار نفـر، در اُُحـد، 700 مسـلمان در مقابـل 3000 کافر، در جنــ َخندق، 
سـه هـزار نفـر در برابـر ده هـزار نفـر و در جنــ موتـه، ده هـزار مسـلمان در مقابـل صد هـزار نفر 
از کّفـار قـرار داشـتند. )قرائتـی، 1383،  359/4( بی شـک حضور یک نوجوان ورزشـکار در مسـجد 
جنبـۀ ایمانـی او را تقویـت کـرده و بـه تبـع آن صبـر نیـز در وی متجلّی می شـود همان کـه از آن به 
عنـوان ِسـّر عبـادات یاد شـده اسـت. امـام صـادق فرمودنـد: در آغاز کار، یـک مؤمن مأمـور بود 
کـه بـا ده مشـرک جهـاد کند و حّق فرار و پشـت کـردن را نداشـت. )کلینـی،69/5( در حدیـ نبوی 
می خوانیـم: »املـؤ مـن القـوى خیـر و احـب مـن املـؤ مـن الضعیـف« شـخص بـا ایمـان قـوی و نیرومند، از 

شـخص بـا ایمـان ضعیف بهتر و دوسـت داشـتنی تر اسـت. )خرمشـاهی 1376، 64(
مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا انجمن هـای اسـالمی دانش آمـوزان درتاریـخ  1386/2/19 
در ضمـن بیـان فوایـد ورزش فرمودنـد: ورزش بـدن را سالم،کسـالت را  از انسـان دور، ارادۀ انسـان 
را قـوی می کنـد، تـوان افـراد را در انجـام کارهـا افزایـش می دهـد، بعضـی از امـوری کـه در ذات 

انسـان ها وجـود دارد بـا ورزش محقـق می شـود. 
 امـام خمینـی ورزش را بـه تنهایـی بـرای انسـان کافـی نمی داننـد و تقویـت قـوۀ جسـمانی 
را در کنـار تقویـت روحانـی دارای ارزش می دانـد، یعنـی همـان ورزشـی کـه دارای هـدف باشـد 
نـه ورزشـی کـه بیهـوده و پـوچ باشـد. مـن وقتـی شـما جوان هـا را می بینـم، ماشـاءاهلل جوان های 
برومنـد و پهلـوان خیلـی خوشـم می آیـد و افتخـار می کنـم بـه اینکه جوان هـا عالوه بـر برومندی 
بدنـی توّجـه بـه دیانـت و اسـالم دارنـد و همان طـوری کـه ورزش کردنـد بـرای تقویـت بـدن 
ان شـاءاهلل ورزش بـرای تقویـت روح هـم کرده انـد و می کننـد. وقتـی ایـن دو تـا قـّوه بـا هم شـد، 
قـّوۀ جسـمانی و قـّوۀ روحانـی، ایـن ارزش پیـدا می کنـد،…. ایـن دو قـّوه وقتی مجتمع شـد، یک 
انسـان، بـه تمـام معنا انسـان می شـود. )روزنامـه کیهـان، 1358/3/9( و ایـن از بـرکات ورزش در 
کنـار مسـجد اسـت کـه می توانـد ایـن دو بُعـد انسـانی را توأمـان با هـم تقویـت کند. مقـام معظم 
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رهبـری در ایـن بـاره می فرماینـد: یکی از مهم تریـن کارهای ورزش این اسـت که دائـم میدان های 
تـازه و افق هـای تـازه ای را بـاز می کنـد و قابلیت های جسـم انسـان و قـدرت پـروردگار را در به وجود 
آوردن ایـن جسـم، در خلـق ایـن شـی ء بدیـع که نامش انسـان اسـت، نشـان می دهـد. این جسـِم با 
ایـن همـه دارای تحـرک، بـا یـک عامـل معنوی همـراه اسـت و آن عامل، خرد و ارادۀ انسـان اسـت، 
کـه انسـان می توانـد ایـن دو را بـه کار بگیرد و جسـم را هدایـت کنـد و در جهت های گوناگـون آن را 
حرکـت بدهـد. آن اراده هـم خـودش یـک چیـز فوق العـاده ای اسـت. )بیانات رهبـر انقـالب در دیدار 

فاتحـان قله اورسـت،84/08/30(
بیت جسم مقدمۀ عبودیت الهی 3-4-2. تر

قـرآن کریـم در آیـات متعـدد، خداونـد را قـوی نامیـده و همـه قـوا را از آن او می دانـد. هماننـد 
ّنَ اهّلَل 

َ
وا ا  َیـَر

َ
َول

َ
« تمامـی نیروهـا از آن خداونـد اسـت. )البقـره/165( »ا

ً
َة هّلِلِّ مَجیعـا ّنَ الُقـّوَ

َ
آیـات ذیـل: »ا

ة« آیـا آنهـا ندانسـتند، خـدا کـه آنهـا را خلـق فرمـوده بسـیار از آنـان   ِمهُنـم ُقـّوَ
ُ

َشـّد
َ
َقُهـم ُهـَو ا

َ
ـذی َخل

َّ
ال

ّزاُق  َة ِاال ِبـاهّلِل« )کهـف/39( جـز قـدرت خـدا قـّوه ای نیسـت. »ِاّنَ اهّلَل ُهـَو الـّرَ ُقّوَ نیرومندتـر اسـت؟!»ال
« همانـا روزی بخشـنده ]خلق[ تنها خداسـت که صاحب نیرومندی و سـخت اسـتوار  ِة امَلتـیخ والُقـّوُ

ُ
ذ

)الذاریات/58( اسـت. 
وِمـرة َفاسـَتوی« )خـدا( آن کسـی کـه قـدرت عظیمـی دارد، او ]پیامبـر[ را 

ُ
َمـُه َشـدیُد الُقـوی ذ

َّ
»َعل

تعلیـم داده اسـت همـان کـس کـه توانایـی فـوق العاده و سـلطه بر همـه چیـز دارد. )النجـم/5( اما 
معنـای قـوّی ایـن چنیـن آمـده اسـت: قـوّی، نیرومند و آن از اسـماء ُحسـنی اسـت. هماننـد آیات 
َک  ّبَ ذیـل:»ِاّنَ اهّلَل َقـِوی ُّ َشـدیُد الِعقـاِب« همانا خداوند توانا و سـخت کیفر اسـت. )االنفـال/52( »ِاّنَ َر
یـُز« همانـا پـروردگارت نیرومنـد و گرامـی اسـت. )هـود/66( اگـر قوی بـودن، صفت  ُهـَو الَقـِوّیُ العز
خوبـی نمی بـود، هرگـز خداونـد، خـود را بـه آن مّتصـف نمی فرمـود. صفـت قـوی در قـرآن دربـارۀ 
« بهترین کسـی که می توانی  ِمیخُ

َ ْ
َقـِوّیُ األ

ْ
َجْرَت ال

ْ
انسـان نیـز به کار رفته اسـت همانند »ِإّنَ َخْیـَر َمـِن اْسـَتأ

اسـتخدام کنـی، کسـی اسـت کـه قـوی و امیـن باشـد. )قصـص/26( امیرالمؤمنیـن می فرمایـد: 
 َعْبـِدِه« خداونـد دوسـت دارد اثـر نعمتش را بـر بنده اش بیند. 

َ
َثـَر ِنْعَمِتـِه َعـی

َ
ى أ ْن َیـَر

َ
»ان اهّلل... ُیِ�ـّبُ أ

)عاملـی 1409ق، 35/5( و قطعـًا سـالمتی و قدرتـی کـه مأنـوس بـا فضای مسـجد باشـد، یکی از 
بزرگتریـن نعـم الهی اسـت که از آن در جهت عبودیت الهی اسـتفاده می شـود. در دعـای روزهای اول 
ین فیـه عـی اقامـه امـرك« پـروردگارا! مرا در ایـن روز برای انجام  مـاه رمضـان نیز می خوانیـم؛» اللهم قـو
فرمانـت قـوت بخـش. )مفاتیح الجنـان، دعای روز چهـارم ماه مبـارک رمضـان( امیرالمؤمنین نیز 
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در ایـن بـاره می فرمایـد: »اهلـی قـو عـی خدمتـك جوارحـی.«
پـروردگارا! اعضـا و جـوارح مـرا در راه خدمـت بـه خـودت، قـوی و نیرومنـد گـردان. )مفاتیـح 
الجنـان؛ فـرازی از دعـای کمیـل( و رابطـۀ قـوت با طاعـت اهلل را این چنیـن بیان می نماینـد: »و اذا 
قویـت فاقـو عـی طاعـة اهّلل و اذا ضعفـت فاضعـف عـن معصیـة اهّلل« هـر گاه توانـا باشـی، بـر طاعت خدا 
توانـا بـاش، و اگـر ناتـوان بـودی، از معصیـت خدا ناتـوان بـاش. )عاملـی 1409ق، 15/ 239( و چه 
جایگاهـی بهتـر و مطلوب تـر بـرای توانا کردن نوجـوان و جوان ورزشـکار بر طاعـت الهی می توان 
یافـت. حضـرت امـام خمینی در ایـن زمینه می فرماینـد: مهم ترین اثـر و فایدۀ ورزش که شـاید 
بـه آن کمتـر پرداختـه شـده اسـت، این نکته می باشـد کـه ورزشـکاران زودتـر از غیر ورزشـکاران 
آمادگـی پذیـرش معنویـات و ایمـان را دارنـد. حّتـی اگـر ورزش فقـط همیـن یـک فایده را داشـته 
باشـد، بـرای گسـترش آن هـر اندازه سـرمایه گذاری شـود ناچیز اسـت. آنهـا که جنبۀ ورزشـکاری 
و مـادی را دارنـد، آنهـا جوان هایـی هسـتند کـه قوای جسمی شـان به خاطـر همین ورزش نشـاط 
و آمادگـی پیـدا می کنـد، آن وقـت روح آنهـا معنویـات و ایمـان را زودتـر قبـول می کنـد. یک وقت 
اسـت کـه ورزشـکاری تعلیـم و تربیـت در خدمـت طاغـوت اسـت کـه این جز خسـران بـرای یک 
کشـوری بـه بـار نمـی آورد، ولـی وقتی ایـن دو قـّوه و نیـروی بـزرگ در خدمت خداسـت، آن وقت 
ایمـان در آنهـا تقویـت شـده و بـرای پیشـبرد مقاصد اسـالم نیروی عظیمـی پیدا می شـود که هیچ 
نیرویـی نمی توانـد جلویـش را بگیـرد. چنانچـه بـه عیـان دیدیـد کـه اجتماعات بـا قوای مـادی و 
معنـوی و نیـروی  ایمـان پیـش رفتنـد تـا اینجـا، و این نهضت عظیـم را بپـا کردنـد و آن قدرت های 
شـیطانی را شکسـتند. »عقل سـالم در بدن سـالم اسـت. ورزش همان طور که بدن را تربیت می کند 
و سـالم می کنـد، عقـل را هـم سـالم می کند و اگر عقل سـالم باشـد تهذیب نفـس هم بدنبـال او باید 
باشـد. شـما همان طـور کـه ورزش می کنید و اعصـاب خودتان را قـوی می کنید و انشـاءاهلل برای آتیه 
مملکـت مفیـد خواهیـد شـد، الزم اسـت که همۀ ابعـاد روحـی خودتان را تحـت تربیت ورزشـی قرار 
بدهیـد« )روزنامـه کیهـان، بیانـات امـام خمینـی در جمع اعضـای تیم ملـی وزنه بـرداری تهران 

)1358/2/23
همانطـور کـه در کالم امـام راحل منعکس اسـت، ورزشـکار آمادگـی ذاتی بیشـتری برای درک 
فضایـل معنـوی دارد کـه اگـر از آن بـه هنـگام اسـتفاده شـود می تواند تأثیـر زیبایی بـر صفحۀ دل 
نوجـوان و جـوان بگـذارد، این شـرایط در فضای پیرامونی مسـجد مسـاعد اسـت و قابل مقایسـه با 

سـایر مکان های ورزشـی مثل باشـگاه نیسـت. 
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بیت جسم و افزایش توّکل: 3-4-3. تر
 بیـان شـد کـه تربیت جسـم بـا تقویـت روح و اراده ارتبـاط مسـقیم دارد و این ارتباط در مسـجد 
 اهّلِل ِإّنَ اهّلَل ُیِ�ـّبُ 

َ
بـه راحتـی امـکان تحقـق دارد، قـرآن کریـم می فرمایـد:» َفـِإذا َعَزْمـَت َفتـوّكل َعـی

َیتوّكل 
ْ
 اهّلِل َفل

َ
ِذی َیْنُصُرُكْم ِمـْن َبْعِدِه َو َعی

َّ
ا ال

َ
ْن ذ َ َ

ـْم ف
ُ

ك
ْ
ل

ُ
ذ ـْم َو ِإْن َی�خْ

ُ
ك

َ
توّكلـیخَ ِإْن َیْنُصْرُكـُم اهّلُل َفـا غاِلـَب ل ُ املْ

ْؤِمُنـوَن« زمانـی کـه عـزم و اراده ات را جـزم کـردی بر خدا توّکل کـن که خدا آنان را کـه بر او اعتماد  ُ املْ
کننـد دوسـت دارد و یـاری می کنـد. اگـر خدا شـما را یاری کند، محال اسـت کسـی بر شـما غالب آید 
و اگـر بـه خـواری واگذارد، آن کیسـت که بتواند بعد از آن شـما را یـاری کند؟ و اهل ایمـان تنها به خدا 
)و قـدرت و رحمـت او( بایـد اعتمـاد کننـد. )آل عمـران/159و160( عاّلمۀ طباطبایـی در ذیل این آیه 
می فرمایـد: و چـون خـدای تعالی تـو را به خاطر اینکـه به او توّکل کرده ای دوسـت مـی دارد در نتیجه 
ولـی و یـاور تـو خواهـد بـود، و درمانـده ات نخواهد گذاشـت و به همیـن جهت کـه اثر تـوّکل به خدا 
یـاری و عـدم خذالن اسـت، دنبـال این جملـه فرمـود:» ِإْن َیْنُصْرُكـُم اهّلُل...« و مؤمنیـن را هم دعوت 
کـرد بـه تـوّکل و فرمـود: اگـر خدا شـما را یاری کند کسـی نیسـت که بر شـما غلبه کند، و اگر شـما 
را درمانـده گـذارد کیسـت کـه بعـد از خدا شـما را یاری کنـد؟ آن گاه در آخـر آیه با بکار بردن سـبب 
 

َ
تـوّکل )کـه ایمـان باشـد( در جـای خود تـوّکل مؤمنین را امر بـه توّکل نمـوده و می فرمایـد:»َو َعی

ْؤِمُنـوَن« یعنـی مؤمنیـن بـه سـبب اینکـه ایمـان به خدا دارنـد و ایمان دارنـد به اینکه  ُ َیتـوّكل املْ
ْ
اهّلِل َفل

ناصـر و معینـی جز او نیسـت بایـد فقط بر او تـوّکل کننـد. )طباطبائی، 4 /88(
پـس ورزش و تربیـت و تقویـت جسـمانی سـبب تقویـت اراده شـده و اراده اگـر همراه بـا ایمان 
الهـی باشـد و در بسـتری صحیـح همچون مسـجد، تـوّکل بر خـدا را به دنبـال دارد و نتیجـۀ توّکل 

نصـرت و یـاری الهی اسـت. 
وح زمینة رعب در دشمنان: بیت جسم و ر 3-4-4. تر

ْیـِل ُتْرِهُبـوَن ِبـِه َعـُدّوَ اهّلِل  خَ َبـاِط احلْ ٍة َوِمـْن ِر ـْم َمـا اْسـَتَطْعُمْ ِمـْن ُقـّوَ ُ وا لَ
ُ

ِعـّد
َ
قـرآن کریـم می فرمایـد: »َوأ

ُكـْم« هـر آنچـه در تـوان داریـد از نیرو و سـوار بـرای نبرد با آنهـا »کفار« آماده کنید تا به وسـیلۀ  َوَعُدّوَ
آنهـا دشـمنان خـدا و دشـمنان خودتـان را مرعوب نماییـد. )انفـال/60( کلمه » قوة« نه تنها وسـائل 
جنگـی و سـالح های مـدرن هـر عصـری را در بـر می گیرد، بلکـه تمـام نیروها و قدرت هایـی را که 
بـه نوعـی از انـواع در پیروزی بر دشـمن اثر دارد شـامل می شـود، اعـّم از نیروهای مـادی و معنوی. 
)قرائتـی، 1383،  222/7( مسـلمًا بارزتریـن ایـن قـّوه و قـدرت، قـدرت جسـمی و بدنی اسـت که با 
روحیـۀ ایمانـی توأم شـده باشـد و مـا نقش مسـاجد را در این بـاره در انقالب اسـالمی مان به خوبی 
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دیده ایـم. آنجـا کـه مسـاجد محـل تجّمـع و آمـوزش نیروهـای بسـیجی و رزمـی در دفـاع مقدس 
قـرار گرفتنـد و بـه عنـوان اصلی تریـن پایـگاه جـذب نیروهای مسـتعد و با ایمـان در دفـاع از کیان 

اسـالمی و مقابلـه با دشـمنان نقش ایفـا نمودند. 
بیت جسم زمینه امانت و صداقت 3-4-5. تر

 در مـواردی از آیـات قرآنـی قـوی بودن بـا امین بودن قرین شـده و گویا مکّمل یکدیگر دانسـته 
شـده انـد. یکـی از آن مـوارد، داسـتان حضـرت موسـی و دختـران حضـرت شـعیب  اسـت. 
زمانـی کـه دختـر حضـرت شـعیب  می خواهـد حضـرت موسـی  را بـرای اسـتخدام شـدن به 
پـدر خـود پیـش نهـاد کند، بـه دو ویژگی مثبت وی اشـاره نمـوده و می گویـد: »یـا ابـت اسـتاءجره ان 
« )القصـص/26( پـدر جـان! موسـی را اسـتخدام نما، زیـرا بهترین  خیـر مـن اسـتاءجرت القـوى االمـیخ
کسـی کـه می توانـی اسـتخدام کنی، کسـی اسـت که قـوی و امین باشـد. بـه طور کلی اگر کسـی 
قـوی باشـد، ولـی امیـن نباشـد از کسـی کـه ضعیف اسـت، ولی او هـم امیـن نیسـت، خطرناک تر 
خواهـد بـود. مسـجد بـه عنوان مظهـر صدق و صفـا به نوجـوان و جوان ورزشـکار مـا می آموزد که 
دروغ کلیـد همـه بدی هاسـت و آنچـه باعـ نجات اسـت صداقت و صفاسـت. امام رضـا  فرمود: 
حضـرت شـعیب  از دختـرش پرسـید: چگونـه امانـت داری ایـن جـوان را فهمیدی کـه او را امین 
می خوانـی؟ گفـت: وقتـی دعـوت شـما را بـه او ابـالغ کـردم، بـه مـن گفت: از پشت سـر مـن، مرا 
راهنمایـی کـن. تـا مبـادا به قامت من چشـم بـدوزد. )قرائتی 1383،  40/9( انسـان قـوی و نیرومند 
بهتـر می توانـد امانـت را حفـظ نمایـد. و »امیـن بـودن« بـا »قـوی بـودن« دارای ارتبـاط نزدیکی 
اسـت؛ از ایـن رو در آیـه قـرآن، دو کلمـه »قوی« و »امیـن« در کنـار یکدیگر به کار برده شـده اند، 

و مسـجد هـم می توانـد پرچـم دار قـوت و هـم امانت بـرای یک نوجوان باشـد.
وحیه حماسی بیت جسمانی و کسب ر 3-4-6. تر

 تربیـت بدنـی می توانـد؛ روحیـۀ جنگاوری و سلحشـوری را در فرد باال ببرد؛ اگر چه سلحشـوری 
تمام تربیت حماسـی نیسـت و جزئی از آن اسـت، اما مسـجد که خود جایگاه حماسـه اسـت و امام 
جماعـت آنسـان کـه در پیشـگاه خداونـد می ایسـتد بـه محـراب یعنی؛ محـل حـرب و محل جنـ 
بـا نفـس خویـش مـی رود، پس مسـجد محـل حرب با شـیطان اسـت و تنها کسـانی از آن سـربلند 
بیـرون می آینـد کـه ایـن روحیـۀ حماسـی را در خـود تقویت کننـد. می تـوان ابعاد تربیت حماسـی 

را در مسـجد ایـن گونه بیـان کرد:
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فتوت و جوانمردی: 
 در نـزد مـردم ایـن سـرزمین نـام افـرادی چـون تختی هـا و نیـز هّمت هـا، باکری هـا، نامـی 
آشناسـت. قـرآن کریـم اوج جوانمـردی را در اصحـاب کهـف بیان کـرده و از آنان به فتیـه یاد کرده 
اسـت. دو مشـخصه فتـوت؛ یکـی تعجیـل در کار خیـر و دیگـری دسـتگیری از مظلومـان اسـت. 
خداونـد همچنیـن در توصیـف پیامبرانـی همچـون ابراهیـم، لـوط، اسـحق، یعقـوب، نـوح، داود، 
سـلیمان، ایـوب، اسـماعیل، ادریـس، ذوالکفل، یونـس و زکریا می فرمایـد: »انـم كانـوا یسـارعون یف 
یـرات«؛ )االنبیـاء/90( و دربـارۀ حمایـت از مظلومـان از زبـان موسـی می فرمایـد: »قـال رب مبـا  احلخ
« موسـی بـاز گفـت: پروردگارا! به شـکرانه ایـن نعمت )نیرو(  كـون ظهیـرا للمجرمـیخ انعمـت عـی فلـن ا

کـه بـه من عطـا فرمـودی، من هرگـز یـاور بـدکاران نخواهم بـود. )القصـص/17(
شجاعت:

 شـجاعت اگـر همـراه با سرکشـی باشـد، تهّور اسـت کـه خود آفتـی بـرای آن می باشـد. پیامبر 
َبْغـی« آفت شـجاعت سرکشـی اسـت. )تحـف العقول عن آل 

ْ
ـَجاَعِة ال

َ
اکـرمs می فرمایـد: »آَفـُة الّش

الرسـول، ح6( و نیز شـخص شـجاع اگر احتیاط را از دسـت بدهد شکسـت خواهد خورد. حضرت علی
 همیـن امـر را آفت شـجاعت دانسـته و می فرماید: »آفـة الشـجاع اضاعة احلزم« آفت شـجاع، از بین 
صـم« آفت  بـردن احتیاط هوشـیاری اسـت. )تمیمی آمـدی، 1366،ح 259( »آفـة القـوی اسـتضعاف احلخ

شـخص قوی و شـجاع، دشـمن را ضعیف شـمردن اسـت. )همان، آفات متفرقة، 347( 
حکمت و بصیرت:

سـم« و او را )طالوت  در قـرآن حکیـم، در ایـن خصوص چنین می خوانیم: »و زاده بسـطة یف العلـم و احلج
را( در دانـش و قـّوت جسـم فزونـی بخشـیده اسـت. )البقـره/247( دربـارۀ حضـرت داوود نیـز که 
جوانـی نیرومنـد و بـا ایمـان بـوده و بـه همین مناسـبت توانسـته بـود بزرگ تریـن رهبر کافـران را 
بـه قتـل رسـاند، می فرمایـد: »و قتـل داوود جالـوت و اتـاه اهّلل امللـك و احلكـة و علمـه مـا یشـاء« و داوود، 
جالـوت را کشـت، و خداونـد حکومـت و دانـش را بـه او بخشـید، و از آنچه می خواسـت بـه او تعلیم 
داد. همچنیـن دربـارۀ او می فرمایـد»و شـددنا ملكـه و اتینـاه احلكـة« مـا پایـۀ حکومـت او را محکـم 
سـاختیم و بـه او دانـش دادیـم. )البقـره/251( چنانچه مالحظـه می شـود، داوود از ایمان و قدرت 
بدنـی کافـی برخـوردار بـوده اسـت؛ بنابرایـن الزم اسـت کـه از نظـر دانـش هـم بـه انـدازۀ کافی 
نیرومنـد شـود، تـا آمادگـی رهبـری را پیـدا کنـد. خداوند ایـن علـم و دانش را نیـز خود بـه او تعلیم 
داده و ارزانـی مـی دارد. گویـا از نظـر قـرآن نوعـی ارتبـاط بیـن کمـال جسـمانی و آمادگـی جهـت 



375 فـــروغمسجــــــــــــد9

کسـب دانـش، بینـش، حکومـت و قضـاوت وجـود دارد؛ از ایـن رو دربارۀ برخـی از پیامبـران بزرگ 
چنیـن می فرمایـد: »و ملـا بلـغ اشـده اتینـه حكـا و علمـا« و هنگامـی کـه )یوسـف( بـه مرحلـۀ بلـوغ و 
قـوت رسـید، مـا حکم و علـم به او دادیم. )یوسـف/22( »و ملـا بلـغ اشـده و اسـتوى اتینـاه حكـا و علما« 

هنگامـی کـه )موسـی( نیرومنـد و کامل شـد، حکمـت و دانش بـه او دادیـم. )القصص/14(
عفو و بخشش:

امیرالمومنیـن در ایـن بـاره می فرمایـد: »اذا قـدرت عـی عـدوك فاجعـل العفو عنـه شـكرا للقـدرة « 
هـرگاه بـر دشـمنت دسـت یافتی، پس بخشـش و گذشـت از او را شـکر و سـپاس )نعمـت( توانایی 

بـر او قـرار بدهد. )نهـج البالغـه، حکمت470(
بیت حماسی و تواضع: تر

»ال حـول وال قـوة اال بـاهّلل العـی العظـم « هیـچ تـوان و نیرویـی، جـز از ناحیـۀ اهلل کـه بلنـد مرتبـه و 
واالمقـام اسـت، وجود نـدارد. 

خداونـد متعـال نیـز همیـن مطلب را در قـرآن مجید تذکـر داده و می فرمایـد: »ان القـوة هّلل مجیعا« 
همـه نیروهـا )بـدون اسـتثناء( از آن خداونـد اسـت. )البقـره/165( پس دلیلـی وجود نـدارد که یک 
نوجـوان ورزشـکار در محیـط وابسـته بـه مسـجد بـه قّوت و تـوان خـود مغرور شـده، خـدا را از یاد 
بـرده، و از آن در راه هـای غیـر صحیـح و غیـر انسـانی اسـتفاده نماید، زیـرا اولین درس مسـجد این 
اسـت کـه همـۀ قدرت هـا از آن خداسـت و هـر چـه غیر او محکـوم به فناسـت. حضرت سـلیمان با 
قدرتـی فـوق العـاده وقتـی اراده نمـود که تخـت بلقیس را از کاخش در سـرزمین سـبا بـه کاخ خود 
آورد یکـی از یارانـش در کمتـر از یـک چشـم بـه هـم زدن، ایـن کار را برایـش انجـام داده و به این 
ب  قـدرت و عظمـت فوق العـاده ای کـه در اختیـار داشـت مغرور نشـده و می گویـد: »هـذا مـن فضـل ر
كفـر« )النمـل/40( ایـن از فضـل پـروردگار مـن اسـت، تا مـرا آزمایش کنـد که آیا  ین اشـكر ام ا لیبلـو
شـکر او را بـه جـای مـی آورم یـا کفـران نعمت می کنـم. مسـجد در تقویت حـس حضـور در درگاه 

الهـی نوجـوان و جـوان ورزشـکار را یـاری می کند. 
بیت اندیشه و تعقل: بیت حماسی؛ تر تر

 در تربیـت حماسـی کـه ناشـی از تربیـت جسـمانی مـالزم ایمان اسـت صرفـًا تکیه بـه زور بازو 
نیسـت و ایـن نیـرو مـی بایسـت به جا و بـه موقع به کار گرفته شـود و افسـار آن در دسـت اندیشـه 
و تعقـل باشـد کـه ایـن همـه »افـال تعقلون«هـا کـه در کالم الهی بـه کار رفتـه به نقش سـازندۀ 
ایـن پیامبـر درون در جهـت دهـی به اعمال و افـکار ما، و در ایـن مورد خاص در سـوق دادن تربیت 

جسـمانی بـه سـوی پیدایش روحیه حماسـی داللـت دارد. 
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4. بایدها در ورزش مساجد
حـال کـه بـه اینجـا رسـیدیم کـه قـرار گرفتـن ورزش در محیـط پیرامونی مسـجد چـه برکاتی 
دارد بـه الزاماتـی کـه می بایسـت در این باره از سـوی ورزشـکار نوجـوان و جوان مد نظـر قرار گیرد 
اشـاره می کنیـم، در ایـن قسـمت سـعی  بر اسـتفاده از کلمـات امام راحـل و رهبر معظـم انقالب 

در ترسـیم ایـن خـط مشـی اسـت، در این بـاره ایـن ویژگی هـا عبارتند از:

4-1. توّجه به خدا
مهم تریـن مـواردی کـه یـک ورزشـکار کـه در پیرامـون مسـجد بـه ورزش می پـردازد، باید به 
آن توّجـه کنـد آن اسـت کـه مسـجد و فضـای آن محل توّجـه به خداونـد و ذکر نام اوسـت، حضور 
پیوسـته در شـرایط سـخت ورزشـی در محیـط وابسـته بـه مسـجد سـبب می شـود که یاد خـدا در 

تمـام شـئون زندگی ورزشـکار تسـّری پیـدا کند. 
در ایـن بـاره می بینیـم کـه امـام خمینـی در توصیـه بـه ورزشـکاران بـه عـدم غفلـت از یـاد 
خـدا توصیـه می کننـد، بـی شـک ورزش در محیطـی کـه متأثـر از فضـای مسـجد اسـت در توّجه 
بـه ذکـر الهـی بسـیار مؤثر اسـت، ایشـان در ایـن بـاره می فرماینـد: »ایمانتـان را تقویـت کنید، به 
اسـالم پنـاه ببریـد؛ همۀمـان بـه اسـالم پنـاه ببریـم، همـه جـا یـاد خـدا باشـیم. مـن می دانم که 
ورزشـکارها در گودهـای زورخانـه یاد خدا هسـتند، یـاد امیرالمؤمنین هسـتند، تقویـت کنید این 
یـاد خـدا را، تقویـت کنیـد ایـن یـاد مـوال را و همـه بـا قـدرت، همه بـا ایمان، ان شـاءاهلل بـه پیش 
برویـد.« )موسـوی الخمینـی، 1380، ج 8، 35( بـدون شـک هیـچ مکانی همچون در کنار مسـجد 
قـرار گرفتـن بـه عنـوان مظهـر ذکـر اهلل، این توانایـی را نـدارد کـه فّعالیت بدنـی و افـزودن قوای 
جسـمانی را بـا یـاد خـدا عجیـن سـازد. امام راحـل توّجـه به قـرآن را به عنـوان منبع ذکـر الهی 
بـه ورزشـکاران توصیـه نمـوده و بنا بـه توصیۀ ایشـان از مهم تریـن الگوها برای ورزشـکاران قرآن 
اسـت، قـرآن در کالم امـام بـرای تمـام اقشـار جامعـه توصیه شـده و عمل بـه دسـتورات آن باعـ 
تقویـت بُعـد معنـوی همـۀ اقشـار جامعـه و طبقۀ ورزشـکار می گـردد: »مملکـت ما همـان طوری 
کـه بـه علمـا و دانشـمندان احتیـاج دارد بـه ایـن قدرت شـما هـم احتیـاج دارد. این قـدرت وقتی با 
ایمـان باشـد، وقتـی کـه زورخانـه بـا قـرآن باشـد، با ایمان باشـد، پشـتوانۀ یـک ملت اسـت. وقتی 
قهرمان هـا، قهرمان هـای اسـالمی باشـند، پشـتوانۀ یک ملت هسـتند، بـازوی یک ملّت هسـتند. 
آنهـا می خواسـتند قهرمـان باشـد لکـن قهرمـان آریامهری باشـد، آن پشـتوانۀ ملت نمی توانسـت 
باشـد. آنهـا همـه چیـز را می خواسـتند بـرای خودشـان، و ما و شـما همه چیـز را می خواهیـم برای 
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خدا، برای اسـالم. آنکه پشـتوانۀ ملّت اسـت، پشـتوانۀ اسـالم اسـت آن، مردهای با ایمان هسـتند، 
ورزشـکار بـا ایمـان، روحانـی با ایمـان، دانشـگاهی با ایمان، بـازاری با ایمـان، دهقان و کشـاورز و 
کارگـر بـا ایمـان، اینهـا می توانند پشـتوانۀ یـک ملت باشـند و نگذارند دسـت های خائنانۀ کسـانی 
کـه می خواهنـد همـه چیـز مـا را ببرنـد، قدرت ماّدی مـا، قدرت معنـوی مـا را از بین ببرنـد اینهایند 
کـه نمی گذارنـد.« )همـان،34( مسـجد که مهم ترین کانـون قرائت قرآن و درک مفاهیم آن اسـت، 

نقـش بنیـادی در نهادینـه کـردن ایـن امر در روحیـۀ نوجـوان و جوان ورزشـکار دارد. 

4-2. اقتدا به موالی متقیان
مسـجد بـه عنـوان محلـی کـه هـم زادگاه امیرالمومنیـن علـی و هـم محـل شـهادت آن 
بزرگـوار اسـت، بـا نـام علـی درهـم آمیخته و هیـچ کس در اسـالم در این شـرف به پای ایشـان 
نمی رسـد. از طرفـی علـی کسـی اسـت کـه نـام او لـرزه بـر انـدام قهرمانـان و ابطـال عـرب 
همچـون عمـرو بـن عبـدود و مرحـب انداختـه اسـت، هیـچ کـس در اسـالم نمی توانـد منکـر این 
ـ هـای رسـول خـداs علی اسـت، اما علـی همان  قضیـه شـود کـه پهلوان تریـن سـردار جن
کسـی اسـت کـه در دل شـب در پـی ایتـام، نان و خرمـا بـه دوش گرفتـه و اوج روح بزرگ انسـانی 
خویـش را بـه مردمـان نمایان می کند، به راسـتی چـه پیوندی بین نیـروی جسـمانی و روح متعالی 
علـی بـا مسـجد و محـل ذکـر الهی وجود دارد! آنچه مسـلّم اسـت از بـرکات حضور ورزشـکار در 
فضـای متأثـر از مسـجد اقتـدا  به مـوالی متقیان اسـت. حضرت امـام همـواره، بهترین الگو 
و سرمشـق را بـرای ورزشـکاران حضـرت علـی می دانند و همیشـه بـه آنان توصیـه می کنند که 
زندگـی را در تمـام شـئون بررسـی کـرده و از شـخصیت فراگیر و جامع ایشـان تبعیـت کنند: »علی

 کـه در هـر جـا می رویـم اسـم او هسـت، پیـش فقهـا وقتـی می رویـم فقه علـی؛ پیـش زاهدها 
وقتـی کـه می رویـم زهـد علـی؛ پیـش صوفی هـا وقتـی کـه می رویـم آنها هـم می گوینـد تصوف 
علـی؛ پیـش ورزشـکاران هـم کـه می رویـم آنهـا هـم می گوینـد کـه علـی و با اسـم علی شـروع 
می کننـد. ایـن علـی همـه چیـز اسـت، یعنـی در همـۀ ابعـاد انسـانّیت درجه یک اسـت، و لهـذا هر 
طایفـه ای خودشـان را بـه او نزدیـک می کننـد و خاصیـت هـر طبقـه را هـم دارد. خاصیـت قـدرت 
ورزشـکارها را بـه طـور وافـی دارد. می گوینـد که حضـرت این بازوی ایشـان مثل اینکـه آهن بوده 
اسـت! و قدرت هایـی هـم در شمشـیرزنی بـه کار می برده اسـت کـه ضربت های علـی را می گویند 
کـه »یکـی بـوده«، از ایـن طـرف کـه مـی زده دوتـا می کـرده، از ایـن طرف هم کـه مـی زده، دو تا 
می کـرده، یـک دفعـه اگـر به فـرد مـی زد، دو نیم می کـرد... ایـن علی همـه چیز اسـت و همه چیز 
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ماسـت و مـا همـه باید تابع او باشـیم. در عبـادت، فوق همۀ عبـادت کنندگان هسـت، در زهد، فوق 
همـۀ زاهدهـا هسـت، در جنــ، فـوق همـۀ جنگجویان هسـت، در قـدرت، فوق همـۀ قدرتمندان 
هسـت. و ایـن یـک اعجوبـه ای اسـت که جمـع، مابیـن متضاد با هـم کرده اسـت. آدم عابـد دیگر 
نمی توانـد ورزشـکار باشـد؛ آدم زاهـد دیگـر نمی توانـد جنگجو باشـد؛ آدم فقیـه دیگـر نمی تواند از 
ایـن کارهـا داشـته باشـدـ  ایـن یک موجودی اسـت که نمونه اسـتـ  در هـر صورت، این علـی... که 
می گوینـد ایـن علـی کیسـت، ایـن علی اسـت که همـه چیز ماسـت. همه چیز اسـت و مـن امیدوارم 
کـه شـما ورزشـکارها همـان طوری که قـدرت بدنی بـرای خودتان تحصیـل می کنیدـ  و ماشـاءاهلل 
بـا بازوهـای سـتبر اینجـا اآلن نشسـته ایـد و مـن هم خیلـی خوشـم می آیدـ همـان طور بـه علی

 اقتـدا کنیـد در آن مطالبـی کـه او داشـته؛ در آن زهـدی که او داشـته، در آن تقوایی که او داشـته 
اسـت. البتـه ماهـا هیـچ کـدام قـدرت نداریـم مثل او باشـیم، مـا تا یـک انـدازه ای که ماهـا قدرت 
داریـم، تبعّیـت بکنیـم از آن آقـا و تهذیـب نفس بکنیم و امیـدوارم که برای ملّت خودتان مفید باشـید 
و موجب سـربلندی کشـور خودتان باشـید. خداوند ان شـاءاهلل به شـما قـدرت زیادتر، قّوه ایمـان، قّوه 
تهذیـب نفـس، قـدرت بر تسـلّط بر نفـس عنایت کند. سـالم بر همۀ شـما جوانان برومنـد.« )همان، 

ج 7، 261ـ  263(
در بررسـی کـه انجـام شـد بحمدهلل به رشـتۀ ورزشـی تحـت عنـوان رزم انتظاران رسـیدیم که 
تنهـا فّعالیـت خـود را در کنار مسـاجد انجـام می دهد و اقتدا بـه مولی علی در آن نمـود عینی دارد. 
ایـن ورزش کـه تحـت عنـوان کمیته رزمی مسـاجد کشـور زیـر نظر فدراسـیون کاراتـه جمهوری 
اسـالمی ایـران فّعالیـت می کنـد، بـه عنـوان مثـال حرکتی کـه رزمـی کاران از آن به تخلیه سـریع 
هـوا یـا » کیـا« یـاد می کننـد. در آنجـا همـراه بـا گفتـن کلمـه علی بیـان می شـود و چـون در یک 
بـازه زمانـی یـک سـاعت و سـی دقیقـه این کلمـه به کـرات برده می شـود، تأثیـر مثبـت روحی در 
ورزشـکاران ایجـاد می نمایـد، از جمله ابتـکارات این ورزش بومی که تلفیقی از چند رشـته ورزشـی 
اسـت ایـن اسـت که بـر خـالف روال مرسـوم در ورود به باشـگاه های کاراتـه که از کلمـه »اوس« 
بـه معنـای کسـب اجـازه بـرای ورود اسـتفاده می کننـد، از عبارت »یا حسـین« اسـتفاده می شـود. 

)بررسـی میدانـی از سـبک رزم انتظاران، مسـجد هدایـت، تهران(

4-3. ورزش مقدمۀ تهذیب نفس
یکـی دیگـر از بایدهـا و خصوصیـات مهمـی کـه ورزشـکار باید به همراه داشـته باشـد، همسـو 
شـدن بـا اخـالق و آداب انسـانی و اسـالمی اسـت. در ایـن میـان مهم تریـن آداب اخالقـی بـرای یک 
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 ورزشـکار را می تـوان سـه ویژگـی مردانگـی و محبـت و پرهیز از اختالف ترسـیم کـرد، امام خمینی
در ایـن بـاره می فرماینـد: »امیـدوارم کـه پهلوان هـای عزیـز مـا همـه جا سـربلند باشـند و همه جا 
بـا یـک روح انسـانی، یـک روح اسـالمی، یـک نفـس مهـذب عمـل کنند که هـر جا برونـد عالوه 
بـر اینکـه در پهلوانـی مقـدم بـر دیگـران بشـوند، در اخـالق و در آداب و در انسـانّیت مقـدم بر همه 
باشـند.«)همان، ج 12، 104( »مـن امیـدوارم کـه خداونـد بـه همـه شـما توفیـق عنایـت کنـد و... 
دو نفـر کـه هـم را دوسـت دارنـد بـا هم اختـالف نمی کننـد، و شـماها بینتـان محّبت رایج اسـت و 
مردانگـی، و امیـدوارم کـه ایـن صفـت بزرگیـ  که هـر دو آن صفت از طرف خداوند تبـارک و تعالی 
اسـتـ  ایـن اسـباب ایـن باشـد که اختـالف در کار نباشـد. همه بـا هم، همـه مان بـا هم.«)همان، 

ج 7، 544(
مقـام معظـم رهبـری در ایـن بـاره می فرماینـد: »بـرای جوانـان ورزش کـردن یـک سـرمایه 
انـدوزی اسـت. مـن اعتقـاد دارم ورزش برای همه یک فریضه عمومی اسـت. البتـه منظورم ورزش 
حرفـه ای نیسـت. ورزش حرفـه ای را هـم رد نمی کنـم، اما توصیـه نمی کنم که همه جوانان سـراغ 
ورزش حرفـه ای برونـد؛ نه. ورزش برای سـالمت و حفظ نشـاط اسـت. این هم سـرمایه ای اسـت که 
تـا اواخـر عمـر، بـرای شـما می ماند. تـن پـروری و بیکارگی، ضایـع کردن آن سـرمایه عظیم اسـت. 
یـک خصوصیـت دیگـر هسـت که اگر در شـما باشـد، هـم در دوران عمر شـما مفید اسـت، هم برای 
دیگـران مفیـد واقـع خواهد شـد و هم برای نشـئه آخـرت و دوران بی پایـان زندگِی بعـد از مرگ مفید 
اسـت. آن تهذیـب نفـس اسـت؛ خودتـان را پاکیـزه کنیـد.« )بیانـات در دیـدار اعضـای اتحادیه  های 

انجمن هـای اسـالمی دانـش آموزان  و مسـئوالن امور تربیتی سراسـر کشـور، 1379/12/8(
مهم تریـن وظیفـه ای را کـه حضـرت امـام برای ورزشـکاران قائل هسـتند تقویـت همزمان 
روح و جسـم اسـت. تأکید ایشـان در تمام سخنرانی هایشـان برای ورزشـکاران بر این نکته اسـت 
کـه جسـم خـود را همـراه روح خـود تقویت نماییـد و پس از پیـدا کردن قوای جسـمانی بـه تقویت 
قـوای روحانـی خـود بپردازیـد کـه ایـن امـر سـبب افزایش نیـروی جسـمانی شـما نیـز می گردد: 
»ورزشـکارها دو وظیفـه دارنـد: یـک، ورزش جسـمانی بـرای قـّوه پیدا کـردن، قـدرت پیداکردن. 
وقتـی قـدرت جسـمانی پیدا شـد، دفـاع از مملکـت می توانند بکنند. یکـی هم پـرورش روحانی که 
اگـر پـرورش روحانـی در انسـان پیدا بشـود آن وقت قـدرت جسـمانی اش هم مضاعف می شـود و 
شـما کوشـش کنیـد کـه آن قـدرت را هـم، که قـدرت الهی اسـت، آن قـدرت هم به برکت اسـالم 
و بـه برکـت مـوال امیرالمؤمنیـنـ  سـالم اهلل علیـهـ  در شـما پیدا بشـود که یک مـرد روحانی قوی 
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و جسـمانی قـوی بشـوید، کـه هـم جانب روحتـان قوی باشـد و هم جانب جسـمتان قوی باشـد.« 
)همان، 252(

»به دوسـتان اسـالم و مسـلمین و دوسـتان ولی عصرـ  سـالم اهلل علیهـ  و ورزشـکاران آسـتان 
قـدس عـرض می کنـم که همان طـوری که بـا ورزش قّوت جسـمانی خودتان را تقویـت می کنید، 
قـوای روحانی تـان را هـم تهّیـه و تقویت کنیـد. همان طـوری کـه کوشـش می کنید که جسـمتان 
قـوی باشـد، کوشـش کنیـد کـه روحتـان قوی باشـد، آن قـّوت روح و قـّوت ایمـان بود که شـما را 
غلبـه داد بـر جنـود شـیطانی و بـر طاغـوت و باید آن قـّوت ایمان و قـّوت باطنی، شـما را غلبه بدهد 
بـر جنـود شـیطانی کـه در باطن انسـان، انسـان را می خواهـد اغوا کنـد. اصالح کنید حـال خودتان 
را، همـان طـوری کـه تقویـت می کنیـد جسـم خودتـان را.« )همـان، ج 8، 374( یکـی از دالیلـی 
کـه حضـرت امـام تأکیـد زیـاد بـر همراهـی تقویـت جسـمانی و معنـوی می کننـد ایـن اسـت که 
تقویـت همزمـان ایـن دو نیـرو باعـ می شـود انسـان به انسـانیت واقعی دسـت یابـد. و این مطلب 

می بایسـت مـورد توّجه مربّیان ورزشـی در مسـاجد باشـد. 
ایشـان در جـای دیگـر دربـاره توأمان بـودن ورزش بدنی جوان بـا ورزش روحـی او می فرمایند: 
»]جوان هـا[ همـان طـوری کـه ورزش کردند بـرای تقویت بـدن، ان شـاءاهلل ورزش بـرای تقویت 
روح هـم کرده انـد و می کننـد. وقتـی ایـن دو تـا قـّوه بـا هـم شـدـ  قـوۀ جسـمانی و قـوۀ روحانی ـ 
ایـن ارزش خیلـی پیـدا می کنـد. قـّوۀ جسـمانی برای خدمـت و قـّوۀ روحانی هـم بـرای هدایت. با 
قـّوۀ روحانـی انسـان هدایـت کند خـودش را و بـا قّوۀ جسـمانی خدمت کنـد. این دو قـّوۀ وقتی که 

مجتمـع شـد، یک انسـانـ  بـه تمام معناـ انسـان می شـود.« )همـان، ج 7، 541(
ارتبـاط دیگـر ورزش بـا مسـجد این اسـت که ورزش کردن باعـ نشـاط روح شـده و روح مسـتعد 
پذیـرش بهتـری بـرای درک حقایـق الهـی دارد. امام خمینـی در این بـاره می فرماید: »مـن از این 
خوشـحالم که کسـانی جهت معنوی را تقویت می کنند و اشـخاصی هم جهت ماّدی را، و امید اسـت 
هـر دو آنهـا دو جنبـۀ مـاّدی و معنـوی را جمع بکنند. شـما معلمان محتـرم و آقایان ورزشـکاران عزیز 
اگـر ایـن دو جنبـه را تقویت کنید و همچنین در همۀ قشـرهای کشـور اگر این دو جنبه تقویت بشـود، 
جنبـۀ معنـوی بـا آن تعلیمـات معنـوی کـه اسـالم آورده اسـت و جنبه هـای مـادی بـا آن طرزهایی 
کـه الزم اسـت، ایـن ملّـت سـعادتمند می شـود. آنهـا که جنبـۀ ورزشـکاری و مـادی را دارنـد، آنها 
جوان هایـی هسـتند کـه قوای جسمی شـان به خاطـر همین ورزش، نشـاط و آمادگی پیـدا می کند، 

آن وقـت روح آنهـا معنویـات و ایمـان را زودتر قبـول می کند.« )همـان، ج 8، 222(
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حضـرت امـام همچنیـن بـه ایـن نکته نیز اشـاره دارند که در بعـد تقویت روح و جسـم نباید از 
توّجـه بـه قـدرت الیـزال الهی غفلـت نمود و ایـن توّجه قطعًا در فضـا و معماری روح بخش مسـجد 
بـا پـس زمینـۀ رنـ الجوردی کاشـی ها، ایمـان مؤمنین حاضر در مسـجد،که نمادی از آرام شـدن 

روح انسـانی در پرتو انوار الهی اسـت میّسـر اسـت. 

4-4. جهت دادن به نیروی جسمانی برای دفاع و مقاومت
امـام راحـل تقویـت بنیۀ جسـمانی بواسـطۀ ورزش را مهـم می دانند، امـا در عین حـال معتقدند 
کـه ایـن قـدرت نبایـد در راسـتای ظلـم و سـتم بـه دیگـران قـرار گیـرد بلکـه باید بـرای دفـاع از 
مملکـت و مظلـوم بـه کار رود. بـه عبـارت دیگـر ایشـان اسـتفاده از نیـروی ورزشـکاران را فقط در 

راسـتای خدمـت بـه کشـور و مسـتضعفان مفیـد می دانند:
»وقتـی قـدرت جسـمانی پیـدا شـد، دفـاع از مملکـت می تواننـد بکننـد، دفـاع از مخالفینی که 
می خواهنـد بـه آنهـا حملـه کننـد می تواننـد بکننـد.« )همـان، ج 10، 252( قطعـًا یکـی از الزامات 
ورزش در کنـار مسـجد ایـن اسـت که ورزشـکار نوجـوان و جوان ما بـه عنوان یک عنصـر مکتبی، 
انقالبـی و در راسـتای حفـظ کیـان نظام اسـالمی گام بردارد که در این راسـتا مربیان ورزشـی مورد 

اسـتفاده در مسـاجد می بایسـت خـود ایـن گونـه فکـر کنند و ایـن گونه عمـل کنند. 

4-5. معرفی و صدور انقالب 
وظیفـۀ مهـم دیگـر ورزشـکار نوجـوان و جوانـی کـه در مسـجد بـه ورزش می پـردازد معرفـی 
و صـدور انقـالب اسـالمی و همچنیـن تقویـت جمهـوری اسـالمی در زمـان حضـور در میادیـن 
بین المللـی اسـت. بـه عقیـدۀ حضـرت امام ایـن کار مهـم و خطیر توسـط ورزشـکارانی صورت 
می گیـرد کـه دارای دو خصوصیـت مهـم برخـورد بـا ارزش هـای اخالقـی و عمـل بـه رفتـار و 
کـردار اسـالمی هسـتند: »ایـن چهره هـای شـما و آن حال بشاشـتی کـه در چهره های شـما دیده 
می شـود، ایـن خـودش پیـروزی اسـت و مـن امیـدوارم کـه شـماها انقـالب ایـران را عمـاًل صادر 
کنیـد بـه کشـورهای دیگـری کـه می رویـد و امیـدوارم کـه در جهـان شـما پیروز باشـید و مهـم 
ایـن اسـت کـه در کنـار ایـن پیروزی هـا همان طـور که توّجـه داشـتید و داریـد... با اخـالق خوش 
خودتـان و بـا رفتـار خودتـان و بـا کـردار خودتـان ان شـاء اهلل کـه ایـن وجهـه اسـالمی جمهوری 
اسـالمی را صـادر کنیـد بـه خـارج. وقتی کـه شـما پهلوان های عزیـز و شـما قهرمانان در خـارج از 
کشـور رفتیـد و پیـروزی چشـمگیر بـه دسـت آوردیـد و دیدند مـردم که شـما وضـع روحی تان هم 
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یـک وضـع خاصـی اسـت، با دیگـران فـرق دارد، اعمالتـان هم بـا دیگران فـرق دارد، ایـن موجب 
ایـن می شـود کـه این همـه بوق هایـی کـه بـر ضـّد اسـالم و مسـلمین و بـر ضـّد ملّـت ما هسـت 
اینهـا خنثـی بشـود. شـما می دانیـد کـه اآلن همـۀ کوشـش های قدرت های بـزرگ این اسـت که 
ایـران را منـزوی کننـد بکلـی و اصـاًل از نقشـۀ دنیـا سـاقطش کننـد و آنهـا نمی داننـد کـه خـدا را 
نمی شـود منـزوی کـرد، اسـالم را نمی شـود منزوی کـرد و این جوان های اسـالم کـه بحمداهلل در 
صحنـه حاضرنـد و برای اسـالم کوشـش می کننـد، برای پیروزی اسـالم فـداکاری می کننـد اینها 
را نمی شـود منـزوی کـرد و شـما جـای خودتـان را در دنیـا ان شـاءاهلل باز می کنیـد و نام ایـران و نام 
اسـالم را همـه جـا مشـهور می کنیـد و بیرق اسـالم را سـرافراز می کنیـد و ملّت مسـلمان را مفتخر 

می کنیـد.« )همـان، ج 15، 422(
امـام راحـل در ایـن بیانـات بـر روی رفتـار و کـردار ورزشـکار و وضـع روح خـاص آنان اشـاره 
می فرماینـد تـا ثمـرۀ کار آنـان بیـرق اسـالم را سـرافراز کنـد، بی شـک توّجه به مسـجد بـرای تأثیر 
گـذاری معنـوی بـر روی رفتـار و کـردار ورزشـکار نوجـوان و جـوان غیر قابل انکار اسـت و مـا تبعات 
دوری رفتـار و کـردار ورزشـکاران از معنویـات را در مجامـع بیـن المللـی دیده ایم تا آنجا که متاسـفانه 
عـّده ای قلیـل از ورزشـکاران ملـی که ایـن روحیۀ الهـی در آنان متبلور نبوده اسـت حّتی به دشـمنان 
ایـران اسـالمی نیـز پناهنـده شـده اند، در آسـیب شناسـی این حرکـت غیر ورزشـی و غیر الهـی آنان 
بایسـتی گفـت کـه ایـن همان گسسـت بیـن ورزش و رفتار و کـردار الهی اسـت و چه مکانـی بهتر از 
مسـجد برای پیوند بین این دو در اختیار ما می باشـد؟! مسـجد به عنوان بزرگترین مؤسسـه فرهنگی 
کـه خـدای متعـال بـه مـا عنایت نمـوده با چنـد ده هزار شـعبه در سراسـر کشـور بیشـترین کارکرد را 
در پیونـد بیـن روحیـه ورزشـی و رفتار و کـردار الهـی می تواند دارا باشـد، و بتواند یک ورزشـکار جوان 
را بـه عنـوان نمونـۀ اخالقـی و معنـوی معرفی نماید، امـام راحل در این بـاره می فرماید: »شـما نمونه 
باشـید در کشـورهای دیگـر که شـماها از جمهوری اسـالمی هسـتید. ما امـروز احتیاج به ایـن داریم 
کـه اسـالم را در هـر جـا تقویت کنیـم و در هر جا پیاده کنیـم و از مملکت خودمان اسـالم را به جاهای 
دیگـر بـه آن معنایی کـه در مملکـت اآلن حاصل شـده اسـت صـادر کنیـم و یکی از وجـه صدورش 
همیـن شـما جوان ها هسـتید که در سـایر کشـورها می رویـد و جمعّیت های زیادی به تماشـای شـما 
می آینـد، بـه تماشـای قدرت هـای شـما می آینـد. بایـد طـوری بکنید کـه ایـن جمعیت های زیـاد را 
دعـوت کنیـد عمـاًل به اسـالم. در اعمالتـان، در رفتارتـان، در کردارتان طوری باشـید که نمونه باشـد 
بـرای جمهـوری اسـالمی و جمهـوری اسـالمی بـا شـما بـه جاهـای دیگـر هم ان شـاء اهلل بـرود.« 
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)همـان، ج 16، 81( »مـن امیـدوارم کـه در پناه اسـالم همۀ قدرت هـا، همۀ قّوه ها قدرتمندتر بشـوند، 
قـّوت دارتر بشـوند و شـماها ان شـاءاهلل بـرای مملکـت آبرومندی تهیه کنیـد و مملکت مـا را معروف 
کنیـد در همـه جـا، چنان کـه در ایـن نهضـت بحمداهلل همه جـا معروف شـد و همه با چشـم احترام به 
ایـن ملّـت نـگاه می کننـد و عمـده این اسـت کـه از این بـه بعد هم مـا این احتـرام را حفـظ بکنیم، به 
اینکـه همـه بـا اخالق اسـالمی و با آداب اسـالمی باشـیم تا ان شـاءاهلل این قـدرت و این قـّوه در جای 

خـودش خرج بشـود و نهضت اسـالمی مـا به ثمر برسـد.« )همـان، ج 8، 250(
امـام راحـل بـه ورزشـکار متعهـد توصیـه می کند کـه همـواره در صحنه انقـالب و پاسـداری از 
ارزش هـای آن باشـد: »همـان طـوری که در ورزشـکاری دارید قدم بـر می دارید، بـرای ملّتتان هم 
قـدم برداریـد و ایـن هـم بـرای ملت اسـت، لکن امـروز احتیاجـات زیادی ملّـت دارد، پشـت جبهه، 
در خـود جبهـه و شـما بـازوان قدرتمنـد ایـن جامعـه هسـتید... و ایـران هم که هسـتید بـه خدمت 
ایـن جامعـه باشـید. جامعـۀ ما احتیاج بـه جوان هـا دارد و خدمت جوان ها. اسـالم امـروز احتیاج دارد 
بـه اینکـه ایـن جوان هـا کـه در اینجا هسـتند و زورمنـد هسـتند، قدرتمند هسـتند و قـدرت روحی 
هـم دارنـد، اینهـا همـه کوشـش کنند تا این کشـور از شـّر مفسـدین نجات پیـدا کنـد. خداوند همۀ 
شـما را موفـق و مؤیـد و منصـور کنـد و بـرای ما نگـه دارد شـما را.« )همـان، ج 16، 81ـ  82( قطعًا 
نوجـوان ورزشـکار مـا هیـچ جایـی را بهتـر از مسـاجد و کانون هـای انقالب بـرای انقالبی شـدن و 

انقالبـی مانـدن پیـدا نمی کند.

4-6. ورزشکار متعّهد هوشیار

امـام راحـل بارهـا ورزشـکاران را بـه هوشـیاری در قبـال توطئه های دشـمنان فـرا خواندند، 
مسـجد بـه عنـوان کانـون اصلـی بیـداری و هوشـیاری هـر محله و شـهر چنانچـه جوانان پرشـور 
ورزشـکار را از دسیسـه های دشـمنان آگاه سـازد در واقـع بـه کادرسـازی نیروهـای انقالبی دسـت 
زده اسـت و از پایـه نیروهـای ارزشـی را تربیت نمـوده که در آینـده بتواند از کیان مقّدسـات خویش 

بـا سـالح قـوت و ایمـان پاسـداری نماینـد. امام راحـل در ایـن بـاره می فرمایند:
»در همـه قشـرهایی کـه یـک احتمالـی می دادنـد کـه شـاید یـک مقاومتـی در اینها باشـد، به 
یـک وضعـی وارد می شـدند و یـا آنهـا را منحـرف می کردنـد و یـا سـرکوب می کردنـد. قشـر شـما 
پهلوان هـا هـم مسـتثنا نبـود، قشـر ورزشـکارها هـم مسـتثنا نبودنـد از این، بـرای اینکـه اینها هم 
یـک جمعّیـت متدّیـن بودنـد، عالقه منـد بـه اسـالم بودنـد و قدرتمنـد اینهـا را هم به یـک جوری 
سـرگرم می کردند، نمی توانسـتند از اسـالم منحرفشـان کنند، گوش نمی دادند به حرفشـان در آن 
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بـاب امـا منحـرف می کردنـد از مسـائل اصلی. یک بسـاطی درسـت می کردند که سـرگرم بشـوند 
بـه آن بسـاط و از مسـائل اساسـی مملکت غفلـت بکنند.« )همـان، ج 9، 78(

جـدا از تمـام مسـائلی کـه بیـان گردیـد حضـرت امام همیشـه نسـبت بـه ورزشـکاران ابراز 
عالقـه می کردنـد و ایشـان را دعـا می فرمودند: »مـن وقتی که شـما جوان ها را می بینم، ماشـاءاهلل 
جوان هـای برومنـد و پهلـوان، خیلـی خوشـم می آیـد و افتخـار می کنـم بـه اینکـه ایـن جوان هـا 

عـالوه بـر برومنـدی بدنـی توّجه بـه دیانت و اسـالم دارنـد.« )همـان، ج 7، 541.(
5. نبایدها در ورزش مساجد

بـا توّجـه بـه اینکه مـا در این مقاله بـا دالیل مختلـف قرآنی و روایـی در صدد پیوند بین مسـجد 
و تربیـت بدنـی نوجـوان و جـوان بودیـم نبایـد از نظـر دور داشـت کـه قطعـًا بعضـی از مـوارد نباید 
در ایـن راسـتا اتفـاق بیفتـد زیـرا که مسـجد، مکانی اسـت بـرای تمرین و ممارسـت خلـق و خوی 
و رفتـار و کـردار پسـندیده ی انسـانی و محـل مناسـبی اسـت بـرای پیاده کـردن و عملی سـاختن 
ارزش هـای واالی اخالقـی و رفتـاری در ابعـاد گوناگون زندگانی و سـّکوی پرواز اسـت به ملکوت،  
بـرای فراهـم شـدن عبادت در مسـجد، به شـرایط و عوامـل فراوانی نیاز هسـت که مـکان عبادت، 

یکی از آنهاسـت. 

5-1. عدم هتک قداست مسجد

حـال بـا توّجـه بـه اینکـه الزم اسـت کـه پیوندی بیـن تربیـت بدنـی و تربیـت دینی )مسـجد( 
صـورت گیـرد آیا جایز اسـت کـه این ورزش در فضای مسـجد انجام شـود؟ پاسـخ مراجـع بزرگوار 
بدیـن صـورت اسـت کـه: خیـر چـون ایـن کار باعــ وهـن و هتـک حرمـت مسـجد اسـت، جایز 
نمی باشـد. در ایـن بـاره حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای مـد ظلـه العالـی می فرماینـد: »مسـجد جای 
ورزش و تمریـن ورزشـی نیسـت و از کارهایـی کـه با شـأن و منزلت مسـجد منافات داشـته و با جهت 
 وقـف مخالفـت دارد،  بایـد پرهیز شـود.« )وب سـایت معظم له( حضـرت آیت اهلل مکارم شـیرازی
نیـز بیـان می دارنـد: ورزش بـرای همـگان، مخصوصًا بـرای جوانـان و نوجوانان امر الزمی اسـت؛ 
ولـی مناسـب مسـاجد و حسـینّیه ها نیسـت. الزم اسـت مـکان مناسـب دیگـری بـرای آن در نظر 
گرفتـه شـود. حضـرات آیـات سیسـتانی و صافـی به ترتیـب بیان می دارند که: مناسـب مسـجد 
نیسـت. و انجـام ایـن امور در مسـجد جایز نیسـت. )وب سـایت معظم لـه( بنابراین نبایـد ورزش در 

محیـط مسـجد انجـام شـود و بایسـتی در محیـط کنـاری یـا پیرامونی آن انجام شـود. 
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5-2. مانع ذکر اهلل نشدن
فّعالیـت بدنـی ورزشـکار نوجـوان و جـوان نبایـد در حیـن نمـاز جماعـت ادامـه پیدا کنـد و باید 
مربـی در سـاعاتی قبـل از نمـاز کالس را تعطیـل و از ورزشـکار بخواهـد خـود را بـرای اقامـه نماز 
محیـا کننـد، زیـرا در غیـر ایـن صـورت ایـن امر خـود مانعی جـّدی در راسـتای تحقق وحـدت بین 
تربیـت بدنـی و دینـی نوجـوان و جـوان بـه حسـاب می آیـد و مصـداق جلوگیـری از یاد خداسـت و 
بنابرایـن مسـجد بایـد از هرچـه کـه جلوی یـاد خـدا را می گیرد پیراسـته باشـد قرآن کریـم در این 
ــِئَک َمـا َكاَن 

َ
ْول

ُ
ـا أ ـُه َوَسـَعی یِف َخَراهِبَ َكـَر ِفَیـا اْسُ

ْ
ن ُیذ

َ
َنـَع َمَسـاِجَد اهّلِل أ ـن ّمَ ـُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
بـاره می فرمایـد: »َوَمـْن أ

اٌب َعِظـٌم « و کیسـت سـتمکارتر از 
َ

ـْم یِف اآلِخـَرِة َعـذ ُ ٌی َولَ ْنَیـا ِخـْز
ُ

 َخآِئِفـیخَ ُلـْم یِف الّد
َ
وَهـا ِإاّل

ُ
ن َیْدُخل

َ
ـْم أ ُ لَ

کسـانی کـه از ذکـر نام خدا در مسـاجد او جلوگیـری می کنند؟ اینان برایشـان روا نیسـت که در آنها 
درآینـد جـز در حال تـرس؛ برای آنان در دنیـا ذلّتی در آخـرت عذابی بزرگ خواهـد بود.)بقره/114( 

زیـرا ادامـۀ فّعالیـت ورزشـی در حیـن نمـاز از مصادیق مسـلّم باز داشـتن از یاد خداسـت. 

5-3. عدم پخش موسیقی در مسجد
در تعـدادی از باشـگاه های ورزشـی بـرای تهییـج بیشـتر جـوان و نوجوان از موسـیقی اسـتفاده 
می شـود کـه تأثیـر هـم دارد اما این تحریـک بیرونی بـوده و خودجـوش و متأثر از روحیـات درونی 
نیسـت؛ ضمـن آنکـه مضـرات روحی نیز در پـی دارد؛ مثل عادت به موسـیقی و در صورت نشـنیدن 
موسـیقی دلخـواه بوجـود آمـدن حالـت یـأس در ورزشـکار، کـه ایـن امر در جـای خـود قابل بحـ 
و بررسـی اسـت، امـا در مـورد مسـجد اصـواًل روح مسـجد کـه فضـای روحانـی و قدسـی اسـت با 
موسـیقی برگرفتـه از فضـای مـادی و زمینـی همخوانـی نـدارد، و پخش موسـیقی نیز بـه مصداق 
آیـۀ فـوق الذکـر در مسـجد جایز نیسـت و خـود غفلت از یاد خـدا را در پـی دارد، البتـه جایگزین آن 
بـرای ایجـاد تهییـج می توانـد جمالت حماسـی همراه با شـور ورزشـکار نوجـوان و جوان ما باشـد، 
در برخـی ورزش هـای رزمـی بومی شـده خودمـان بیان اسـامی ائمه اطهـارb، فرسـتادن صلوات، 

بیـان سـرودهای متوالـی و هماهنــ ورزشـکاران و.. جایگزین خوبی اسـت. 
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نتیجه گیری
مـا در ایـن نوشـته درصـدد اثبـات این مطلـب بودیم که پیونـد بین تربیـت بدنـی و تربیت دینی 
در مسـجد بـا حفـظ حدود و شـرایط مسـجد امـکان پذیر اسـت، این امر نـه تنها منافاتی با قداسـت 
مسـجد نـدارد بلکـه اگـر در محیـط پیرامونی مسـجد باشـد برکاتـی چون پیونـد بین روح و جسـم 
ورزشـکار نوجـوان و جـوان، تقویت روحیۀ سلحشـوری، تقویت روحیه دشـمن سـتیزی را نیز در پی 
دارد، امـا در ایـن بیـن بایـد توّجـه شـود کـه ورزش که خود هدف نیسـت و ابـزاری فرهنگـی برای 
رسـیدن بـه مقاصـد عالیـه اسـت، مانع از ذکر خدا نشـود و خـود در مسـیر دوری نوجـوان و جوان از 

یـاد الهی قـرار نگیرد. 
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چکیده
در بررسـی موضـوع فـوق دو محـور اساسـی وجود دارد، مسـجد و بازی کودک. مسـجد سـتون 
جامعـۀ اسـالمی بـوده و بایـد در تـداوم نقـش آن بـرای آینده تدبیر شـود. کـودک هم آینـدۀ جامعه 
و حیـات آتـی جامعـه را رقـم خواهـد زد. پـس بدیهی اسـت که بایـد رابطـۀ منطقی و همـه جانبه و 
قـوی بیـن ایـن دو شـالودۀ مهـم جامعه تعریـف و برقـرار شـود. در این مقالـه ابتدا بـه نقش آفرینی 
هـر یـک از ایـن شـالوده ها پرداخته و سـپس به رابطـه ای که امروزه می   تـوان بین این دو، به شـکل 
جـّذاب به وجـود آورد می پردازیـم. در بخـش انتهایـی فوایـد این ارتبـاط برای کودک اشـاره خواهد 
شـد و کمـک بـه اعتـالی فرهنــ و آگاهی بخشـی والدیـن در ایـن زمینه و نیـز ارائـه راهکارها و 

وظایـف اصلـی والدیـن، پژوهشـگران و نهادهای فرهنگی اسـت. 
واژگان کلیدی: ورزش، کودک و نوجوان، مسجد.
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مقدمه
انسـان به ناچـار در نشـئۀ دنیـا درون دو فضـا زندگـی می کنـد. یکی فضـای فیزیکـی و دیگری 
فضـای ارزشـی، فکـری و معنـوی. فضـای فیزیکـی کـه انسـان ها در آن به دنیـا می آینـد و تربیت 
می شـوند خـارج از اختیـار ایشـان اسـت. فضـای ارزشـی و فکـری هـم کـه در آن رشـد می کننـد، 
معمـواًل از کودکـی بـر آنهـا تحمیـل می شـود. از طرفـی هـم سـاختار شـناختی و دسـتگاه ادراکی 
انسـان به گونـه ای اسـت کـه به دنبـال شـناخت و انتخـاب یـک الگـو بـرای خویـش اسـت. یـک 
گوهـر ّدراکـه نیـز در وجـود انسـان کار گذاشـته شـده اسـت کـه طهـارت و خباثـت را تـا حـدودی 
درک می کنـد. بـرای زنـده نگـه داشـتن آن گوهـر الزم اسـت کـه ارتبـاط انسـان بـا محیط هـای 
معنـوی و سـالم بطـور دائـم حفظ شـود، و ایـن ارتباط دائمی شـکل نمی گیـرد مگر اینکـه از دوران 
کودکـی بـرای انسـان ملکـه شـود. کـودکان در ایـن دوره حقوقـی بر گـردن والدین خـود دارند که 
می   بایسـت بـه آنهـا بپردازنـد و اگـر آن حقوق را مراعـات نکنند و تـرک تکلیف کنند بایـد در آخرت 

پاسـخگوی رفتـار خود باشـند. 
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الف ( تعریف کودکی و اهمّیت بازی
کودکـی یکـی از مراحـل رشـد انسـانی اسـت کـه از آغـاز تولّد شـروع می   شـود و تـا نوجوانی و 
جوانـی ادامـه می   یابـد. ایـن مرحلـه از دو مرحلـه دیگـر رشـد وی بسـیار مهم تر و اساسـی تر سـت. 
از ایـن رو آموزه هایـش نیـاز بـه توّجـه و اهتمـام خاصـی دارد؛ آیندۀ هر شـخصی بـه دوران کودکی او 
بسـتگی زیـادی دارد. دغدغـۀ اصلـی اسـالم تربیت انسـان ها و ارائۀ جهان بینی اسـالمی به اوسـت. 
دوران  کودکـی  بقـدری  حسـاس  اسـت  کـه  اگـر از فرصـت  آن  اسـتفاده  نشـده و طفـل  سـاخته  
و پرداختـه  نشـود، امـکان  بازسـازی  او هیچـگاه  چـون  اول  نخواهـد بـود، و دربسـیاری  از مـوارد، 
دوباره سـازی  او، امـری  قریـب  به  محال  اسـت . در حدود 3 تا 6 سـالگی ، رشـد کودک  بسـیار سـریع  
اسـت ، و در همیـن  دورۀ بحرانـی  رشـد اسـت  که  می  تـوان  به  پرورش  شـخصیت  او هّمت  گماشـت ، 
عـادات  نیکـو و ضـروری  را در او ایجـاد کـرد، و او را بـه  رعایـت  اصـول  و مقـررات  زندگـی  فردی  و 

اجتماعـی  وادار نمـود.« )قائمی  امیـری، 1350(
مـا می توانیـم از طریـق تـدارک زمینۀ مناسـب بـرای بازی، بـه کودک، چیـزی را بدهیـم که او 
را قـادر می  سـازد تـا بالـغ شـود. بـا شـجاعت و اعتماد بـه نفس بـا زندگی رو به رو شـده و احسـاس 
کفایـت را در خـود بـرای مشـارکت در نظـم اجتماعی رشـد دهـد. با فراهـم نمودن زمینـۀ مطلوب 
بـه او کمـک کنیـم تـا از خـود تصویـری را که هماهنــ با انتظـارات و مسـئولیت های یـک نظام 
اجتماعـی آزاد باشـد، بسـازد. نظمـی کـه در آن هر عضـو باید یاد بگیـرد که بـار آزادی را تحمل کند 
و بـه عنـوان یـک شـخصیت مسـتقل در دنیایـی بـا ارزش های مشـترک و هـدف دار زندگـی کند. 

)بـازی درمانی، 45(
یکـی از منابـع بسـیار مهـم در مسـیر و عامـل بنیـادی در رشـد و تکویـن شـخصیت کـودکان، 
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»بـازی« اسـت. کـودکان به کمـک بازی و اسـباب بازی بـا دنیای اطراف خویش آشـنا می  شـوند، 
تـا جایـی کـه عشـق و آرزوی کـودک، در بـازی و اسـباب بـازی خالصـه می  شـود و جهـان بدون 
ایـن دو، بـرای آنـان زندانـی بیش نیسـت. بنابراین، »بازی« و »اسـباب بازی« سـرمایۀ آنهاسـت. 

مدیریـت صحیـح این سـرمایه بـه عهـده والدین می باشـد. 

1. کودک و بازی او از دیدگاه قرآن کریم
َّ ِمْن  ُ

ُكـْم ِمْن ُتـراٍب مث ْقنا
َ
ـا َخل

َ
َبْعِث َفِإّن

ْ
ْیٍب ِمـَن ال ـاُس ِإْن ُكْنـُمْ یف  َر ـا الّنَ َ ّیُ

َ
در آیـه 5 سـوره حج داریم: »یا أ

ی  َجٍل ُمَسـّمً
َ
ْرحـاِم مـا َنشـاُء ِإىل  أ

َ ْ
ـْم َو ُنِقـّرُ یِف األ

ُ
ك

َ
خَ ل َقـٍة ِلُنَبـّیِ

َّ
ل َقـٍة َو َغْیـِر ُمخَ

َّ
ل َّ ِمـْن ُمْضَغـٍة ُمخَ ُ

َقـٍة مث
َ
َّ ِمـْن َعل ُ

ُنْطَفـٍة مث
َم ِمْن َبْعِد 

َ
ْیـا َیْعل

َ
ُعُمِر ِلك

ْ
ِل ال

َ
ْرذ

َ
 ِإىل  أ

ُ
ـْم َمْن ُیـَرّد

ُ
 َو ِمْنك

َ
یّف ـْم َمـْن ُیَتـَو

ُ
ُكْم َو ِمْنك

َ
ُشـّد

َ
ُغـوا أ

ُ
َّ ِلَتْبل ُ

 مث
ً
ـْم ِطْفـا

ُ
ِرُجك خْ ُ

َّ ن ُ
مث

ْوٍج هَبیـٍج« دوران  ِ َز
ّ

ْنَبَتـْت ِمـْن ُكل
َ
َبـْت َو أ ْت َو َر ـاَء اْهَتـّزَ

ْ
ـا امل ْیَ

َ
نـا َعل

ْ
ْنَزل

َ
ْرَض هاِمـَدًة َفـِإذا أ

َ ْ
ى األ  َو َتـَر

ً
ـٍم َشـْیئا

ْ
ِعل

ا  َ َّ
ن

َ
ُمـوا أ

َ
کودکـی را مقدمـه ای بـرای رشـد و بلوغ وی معرفـی می   کند و در آیه 20 سـوره حدیـد: »اْعل

اَر َنباُتُه 
َ

ّف
ُ

ك
ْ
ْعَجـَب ال

َ
ْوالِد َكَمَثـِل َغْیـٍث أ

َ ْ
ْمـواِل َو األ

َ ْ
ـْم َو َتكاُثـٌر یِف األ

ُ
یَنـٌة َو َتفاُخـٌر َبْیَنك ـٌو َو ز ْ ِعـٌب َو لَ

َ
ْنیـا ل

ُ
یـاُة الّد َ احلْ

ْنیا 
ُ

یـاُة الّد َ ِخـَرِة َعـذاٌب َشـدیٌد َو َمْغِفـَرٌة ِمـَن اهّلِل َو ِرْضـواٌن َو َمـا احلْ
ْ

 َو یِف اآل
ً
ـوُن ُحطامـا

ُ
َّ َیك ُ

ا مث َّ َییـُج َفَتـراُه ُمْصَفـّرً ُ
مث

وِر« چنان که دیدیم بر اسـاس آیۀ 20 سـوره حدید، خداوند، نخسـتین دورۀ رشـد انسـان  ُغُر
ْ
 َمتاُع ال

َ
ِإاّل

را بـا بـازی همـراه کـرده اسـت. در روایاتی که از امامان معصومb وارد شـده نیز سـفارش بسـیاری 
اسـت کـه کـودکان را تـا هفـت سـالگی آزاد بگذاریـد تـا بـازی کننـد. امـام صـادق فرموده اند: 
بگـذار فرزنـدت تـا هفت سـال به بـازی بپردازد، در هفت سـال دوم به او ادب بیاموز و در هفت سـال 
سـوم مراقـب او بـاش. )وسـایل الشـیعه، ج15، 193( عالمـه طباطبایـی بـا اشـاره بـه ویژگی های 
پنج گانـه ای کـه در ایـن آیـه مطـرح شـده، آن را مطابـق مراحـل سـّن انسـان از کودکـی تـا پیری 
می   دانـد. )المیـزان، ج 19، 164( بـر اسـاس ایـن تفسـیر، دوران کودکـی دوران بـازی اسـت و این 

بازی هـای کودکانـه نقش اساسـی در فرآیند رشـد کـودک دارد. 
در داسـتان حضـرت یوسـف بـه ایـن معنـا می   تـوان پی برد کـه بـازی و تفریح یـک ضرورت 
فطـری اسـت، و پیامبـران الهـی بـا این ضرورت فطـری هیـچ گاه مخالفـت نمی کردنـد. از این رو 
بـرادران حضـرت یوسـف وقتـی می   خواسـتند او را از پـدر جـدا کننـد، موضوعی را مطـرح کردند 
کـه پدرشـان بـا توّجـه بـه پیامبـری و بینـش الهـی نتوانـد با خواسـتۀ آنهـا مخالفـت کند. آنـان در 
توجیـه بـردن حضـرت یوسـف بـه صحرا این گونـه گفتنـد: ای پدر فردا یوسـف را با مـا به صحرا 
بفرسـت تـا در چمـن و مراتـع بگـردد و بـازی کنـد. )یوسـف/12( حضـرت یعقـوب نیـز بـا ایـن 

درخواسـت مخالفـت نکـرد و نفرمـود کـه یوسـف نبایـد به بازی مشـغول شـود. 
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از آن جایـی کـه دورۀ کودکی دوران ضعف و سسـتی اسـت، )حـج/5 و روم/54 و غافر/67( تأکید 
بیشـتری بـر حقوق کودکان شـده اسـت؛ زیرا آنهـا در ایـن دوران نمی توانند از حقـوق خویش دفاع 
کننـد و خواهـان اجـرای عدالـت و عمل بـه تکالیف از سـوی والدین خـود گردند. در اینجاسـت که 
خداونـد خـود کفالـت کـودکان را بـه عهـده گرفته و از والدین خواسـته تـا به حقوق کـودکان پایبند 
باشـند و از هـر گونـه ضـرر و زیـان به آنان خـودداری کنند. بـازی را می توان یک حـق برای کودک 
در نظـر گرفـت. ایـن حـق بایـد در یـک محیـط سـالم شـکل گیـرد. همچنیـن از نیازهـای طبیعی 
کـودکان، بـازی و گـردش اسـت. )یوسـف/12 و حدیـد/20 و المیـزان، ج19، 164( بنابراین فراهم 
آوردن اسـباب بـازی و شـرایط مناسـب بـرای بازی و گـردش کـودکان از حقوق کـودکان و وظیفۀ 

والدیـن، مؤمنان و دولت اسـالمی اسـت. 
کـودکان، نیازمنـد آموزش هـای درسـت و کاملـی هسـتند تـا بتواننـد بـه رشـد عقالنی دسـت 
یابنـد. از ایـن رو در آیـه 6 سـوره نسـاء از مؤمنـان خواسـته شـده تا بـا آزمون های گوناگون شـرایط 
رشـد و بالندگـی کـودکان را در حوزه هـای گوناگـون از جمله اقتصـادی فراهم آورنـد. آزمون هایی 
کـه از سـوی بزرگ ترهـا انجـام می   گیـرد، می   بایسـت در راسـتای رشـد و بالندگی کودکان باشـد؛ 
چنانکـه بازی هـای کـودکان نیـز بـا ایـن هدف مـورد توّجـه قرار گیـرد و از هـر آن چه کـه موجب 

ناتوانـی جسـمی و روحـی و روانـی کـودک می   شـود جلوگیـری به عمـل آید. 

2. بازی کودک از نظر روایی

حضـرت محمـدs بـا جمعی از یـاران از محلی عبـور می   کردند، کـودکان را در حـال خاک بازی 
دیدنـد برخـی از یاران خواسـتند آنـان را از بازی کردن بـاز دارند. پیامبـرs فرمودنـد: بگذارید بازی 
 کننـد کـه خـاک محـل پرورش کـودکان اسـت. )مجمع الزوائـد، ج8، 159( امام موسـی بـن جعفر
می   فرماینـد: شایسـته اسـت کـه کـودک بـه هنـگام خردسـالی بازیگوش باشـد تـا در بزرگسـالی 
صبـور و شـکیبا گـردد. )مبانـی تعلیم و تربیـت اسـالمی، 153( پیامبرs نیز می   فرمایند: شـیطنت و 
لجاجـت کـودک بـه هنگام خردسـالی، نشـانۀ زیادی عقل او در بزرگسـالی اسـت. )نهـج الفصاحه، 
شـماره 1940، 420( نمونـه ای از بازی هـای بـدون ابـزار و بـر پایـۀ فکر که در سـیرۀ ائمـه گزارش 

شـده اسـت و می توانـد الگـوی بـازی در دوران امـروز نیز باشـد در زیر آدرس داده شـده اسـت. 
در مـورد امـام باقـر  نیـز آمده اسـت که به فرزنـدش امام صادق اجـازه می داد تا بـا کودکان 
تفریـح و بـازی کنـد. امـام صـادق در کودکـی افـزون بـر شـرکت در بازی هایـی که بـا دویدن و 
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جهیـدن همـراه بـود بـه بازی هـای فکری با دوسـتانش مشـغول می   شـد. بـرای نمونـه در یکی از 
بازی هـا، امـام جعفـر صادق می نشسـت و اسـتاد می  شـد و کـودکان دیگر شـاگرد او می  شـدند. 
او نـام میـوه ای را می خواسـت کـه بـرای نمونـه بـر درخت یـا زمین می رویـد، رنـ آن قرمز اسـت 
و طعـم شـیرین یـا تـرش دارد و فصـل آن همیـن فصل اسـت. هر کس نـام او را می گفت، او اسـتاد 
می شـد و گـروه را رهبـری می کـرد. گاهی بعضـی از کودکان از روی شـوخی نام میـوه ها را عوض 
می کردنـد و پاسـخ اشـتباه می  دادنـد. حضرت به دلیـل صداقت نداشـتن بعضـی از هم بازی هایش، 
بـازی را تـرک می گفـت، ولـی بـا خواهـش باقـی دوسـتانش کـه می  گفتنـد بـازی بـدون او رنگی 
نـدارد، دوبـاره بـه بـازی بـاز می گشـت. در بـازی دیگـر حضرت، بـاز هم یک اسـتاد و چند شـاگرد 
بـود. اسـتاد کلمـه ای ماننـد »الشـراعیه« و کلمـات هـم وزن آن ماننـد »الصفائیـه«، »الدعیـه« را 
می گفـت، اگـر چـه بـی معنـا باشـد، در حالـی که شـاگرد مـدام باید همـان کلمـه نخسـت را تکرار 

می کـرد. بـا رخ دادن اشـتباه، شـاگرد از بـازی خـارج می  شـد و دیگـری جـای او را می  گرفت. 

3. بازی کودک از نظر روانشناسان

بـه واسـطۀ اهّمیـت بـازی در زندگی انسـان ها بـه ویژه کـودکان، روان شناسـان از دیر بـاز آن را 
مـورد توّجـه قـرار داده انـد، دانشـمندان بـه طور ریشـه ای بـه مطالعۀ بازی کـودکان و نقـش آن  در 
رشـد ذهنـی و فکـری و زندگـی اجتماعـی پرداخته اند. در روان شناسـی رشـد و شـخصیت کودک، 
بخشـی از مباحــ بـه موضوع نقش بازی در فرآیند رشـد اختصـاص یافته اسـت. چگونگی برخورد 
بـا بـازی، انتخـاب بـازی، اهّمیت بـازی و ماننـد آن، همگـی نشـان از چگونگی نگـرش کودک به 
محیـط خـود و راهنمایـی بـرای وابسـتگی و ارتبـاط بـا محیطـش دارد. بازی هـا بـه انـواع مختلف 
جسـمی، تقلیـدی، نمایشـی، نمـادی، تخیلـی و آموزشـی دسـته بندی شـده اند که هر یـک از انواع 
آنهـا در رشـد جسـمی، اجتماعـی، شـخصیتی، عاطفی کـودکان نقش مؤثـری دارند. بـازی عالوه 
بـر رشـد عضـالت و سلسـله اعصاب و پـرورش حواس، تأثیر بسـیاری در رشـد ذهنـی مهارت های 

فکـری و یادگیری کـودکان دارد. 
یکـی از فرضیه هـای روان شناسـی ایـن اسـت که بـازی، رشـد هوشـی را تسـریع می   کند. در 
تأییـد ایـن فرضیـه نتایـج پژوهش هـا نشـان می   دهـد کودکانـی کـه فاقـد هرگونه اسـباب بازی 
می   باشـند و یـا امکانـات اندکـی بـرای بـازی دارند، از لحاظ شـناختی از همسـاالن خـود عقب تر 
هسـتند. آدلر از روان شناسـان مشـهور معتقد اسـت بازی فرآیندی اسـت که آماده سـازی کودک 
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را بـرای آینـده مشـخص می   کنـد. ویگوتسـکی می  گویـد: بازی هـا بـه رشـد ذهنـی و فکـری، 
عاطفـی، احساسـی و اجتماعـی کـودکان کمـک می   کننـد و در واقـع بازی هـا ابـزار کنتـرل و 
تنظیـم رفتـار کـودک هسـتند. ژان پیـاژه بـه طبقه بنـدی بازی هـای کـودکان دسـت زده و آن را 
بـه سـه دسـته تقسـیم نمـوده اسـت: 1. بازی هـای تمرینـی 2. بازی هـای نمادیـن 3. بازی های 
بـا قاعـده. ویلیـام اسـترن می   نویسـد: بـازی یـک غریزه بـرای رشـد و نمو اسـتعدادها بـوده و یا 
تمریـن مقدماتـی بـرای اعمال آتـی می   باشـد. )روانشناسـی کـودک، 331( آنتوان سـمیر نوویچ 
ماکارنکـو مربّـی شـوروی می   گویـد: کـودک در هـر بـازی هر طـور باشـد، وقتی که بزرگ شـد، 
در کارهـا هـم همان گونـه خواهـد شـد زیـرا در هـر بـازی خوب، قبـل از هـر چیز کوشـش کار و 
کوشـش فکـر وجـود دارد. بـازی خـوب شـبیه کار خـوب اسـت. در بـازی احساسـات و آرزوهای 
کـودک ظاهـر می   شـوند. بـه کودکانـی که بـازی می   کننـد بنگریـد، ببینیـد چگونه در نقشـی که 
بـرای خـود انتخـاب کرده انـد، واقعی هسـتند. احساسـات کـودکان در بـازی، احساسـات واقعی 
و اصیـل اسـت و بزرگ ترهـا نبایـد هیـچ وقـت بـه آنهـا بـی اعتنـا باشـند. )روان شناسـی تجربی 

)130 کودک، 

4. بازی کودک از نظر اندیشمندان شرقی

ابـن سـینا سـلب آزادی و جلوگیـری از جنـب و جـوش و بـازی کـودکان را زمینـه ای بـرای 
افسـردگی آنهـا می   دانـد و نتیجـۀ ایـن افسـردگی های بی موقـع و زودرس سـبب می   شـود 
رغبت هـای کـودکان از بیـن بـرود، و آنهـا بیمـار شـوند. خواجـه نصیرالدیـن طوسـی ورزش و 
بـازی را وسـیله ای بـرای رفـع خسـتگی از فّعالیت هـای جـّدی می   دانـد، او شـرط بـازی را آزادی 
عمـل اطفـال می   دانـد و ممانعـت از بازی هـای غم انگیـز را وظیفـۀ والدین می شـمارد؛ بـه این معنا 
کـه اولیـاء نبایـد بگذارنـد کـودک بـه بازی هـای غم انگیـز بپـردازد. از نظـر خواجه نصیـر بازی 
وسـیله ای بـرای بـروز توانایی های کـودک، برانگیختن شـور و نشـاط در کودک و وسـیله ای برای 
رسـیدن کـودک به سـالمت جسـم و روح اسـت. محمـد غزالی می  گویـد: بازی اختصـاص به دورۀ 
کودکـی نـدارد، بلکـه در دورۀ نوجوانـی نیـز پـس از مطالعۀ کتاب، باید بازی کند تا خسـتگی ناشـی 

از مطالعـه از تـن او جـدا گردد. 
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5. دیدگاه پرورشی در مورد بازی کودک
 از نظـر پرورشـی نیـز اثـر و ارتبـاط بـازی بـا حال و وضع جسـمانی کـودک به خوبی ثابت شـده 
و ذکـر شـده کـه در انجـام بازی هـای مختلـف چگونه جسـم کـودک ورزیده شـده و رشـد می   کند. 
بنابرایـن نتیجـه گرفتـه می   شـود کـه بین بـازی و آموزش و پـرورش رابطـه ای دقیق وجـود دارد و 
می   تـوان گفـت ایـن دو الزم و ملـزوم یکدیگـر بـوده و موّفقیت در امـر آموزش و پـرورش به معنای 
صحیـح، مسـتلزم ارضـای کلیـه تمایـالت و نیازهـای جسـمانی و روانی کـودک در هنـگام بازی و 
فّعالیت هـای بدنـی اوسـت. وقتـی چنین ارتبـاط نزدیکـی بین بـازی و آموزش و پرورش احسـاس 
می   شـود، بدیهـی اسـت زمانـی می   توانیـم در امـر آمـوزش و پـرورش قدمـی مثبـت برداریـم کـه 
واقعـًا کـودکان را بشناسـیم و بـه روحیـات و عواطف و احساسـات آنها آگاه باشـیم. از اینجاسـت که 
نقـش بـازی در فرآینـد رشـد شـخصیتی کـودک بـه خوبی آشـکار می   شـود. بـازی از نظر جسـمی 
سـبب هماهنگـی عضـالت و اعضای بـدن می  شـود. کودکانی که فرصت بازی داشـته اند، ُچسـت 
و چاالکنـد و بیشـتر بـرای رویارویـی بـا سـختی های زندگـی آمـاده می شـوند، بنابرایـن، در برابـر 

مشـکالت و نامالیمـات صبـور و پایـدار خواهند بود. 
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ب( تربیت کودک
پیامبـر اسـالمs بـه پـدران و مادران گوشـزد می  کنـد که هـرگاه در کودکان خود فزون کنشـی 
و بـه اصطـالح شـیطنت و شـلوغ بازی مشـاهده کردنـد، مانع بازی و تحـرک و فّعالیت آنها نشـوند؛ 
زیـرا ممکـن اسـت همیـن شـلوغ بازی هـا و جنـب و جوش هـا کـه گاه موجـب به هم ریختگـی 
اسـباب و وسـایل، ناراحتـی و عصبانیـت والدین می  شـود، بـه اخالق فاضلـه و رفتارهـای به هنجار 
آنـان در بزرگسـالی بیانجامـد. بـه اسـتناد روایـت فوق هنگامـی که هم پـدر و هم مادر و یـا یکی از 
آن دو بی حوصلـه باشـند و تحّمـل شـلوغ بـازی کـودکان را نداشـته باشـند، نباید آسـایش کودکان 
 را از آنهـا سـلب کـرده و از بـازی آنهـا جلوگیـری کننـد. در روایـت دیگر از امام موسـی بـن جعفر
نقل شـده اسـت که فرمـود: »ُیسـت�ُب عرامـُة الغـام یف صغـره لیكـون حلیمـا یف كبـره. مث قـال: مـا ینبغی 
اال أن یكـون هكـذا« مرحـوم مجلسـی در ذیـل ایـن روایـت، »عرامـه« را به شـیطنت، بازیگوشـی و 
عالقـۀ بیـش از حـد کـودک به بـازی معنا کـرده اسـت. بنابرایـن، معنـای روایت این می  شـود که: 
شایسـته اسـت کـودک بـه هنگام خردسـالی، بازیگـوش و پر جنب و جوش باشـد، تا در بزرگسـالی 
صبـور و شـکیبا و باهـوش شـود. سـپس فرمـود: البته انتظـار نمی رود که کـودک غیر از این باشـد. 
اگـر کودکـی مطیـع و آرام و به اصطالح خوش اخالق باشـد، هنگام بزرگسـالی، وابسـته، کودن 
و کـم هـوش و ناشـکیبا خواهـد بود. پس بازی، شـیطنت، شکسـتن و بـه هم ریختن، حـّق طبیعی 
کـودک و نشـانۀ هـوش و زیرکـی او در بزرگسـالی اسـت. والدیـن بایـد به آثـار تربیتی بـازی توّجه 
کننـد و بـا الهـام از سـیرۀ عملـی معصومینb که بـه فرزندان خـود اجازۀ بـازی و تفریـح می  دادند، 

بـه کـودکان خـود اجـازه دهند تا به تفریح و سـرگرمی مشـغول باشـند. 
خداونـد در آیاتـی از جملـه آیـات 5 و 8 سـوره نسـاء از مؤمنان خواسـته تـا برخوردی شایسـته و 
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سـازنده در گفتـار و رفتـار با کودکان داشـته باشـند. امام صـادق دوران کودکی را دوران سـفاهت 
می  شـمارد کـه بـا تربیت هـای مربیـان به وسـیله ابزارهـای گوناگـون از جملـه تغذیـه و آموزش و 
پـرورش، ایـن سـفاهت بـه بلـوغ و رشـد فکـری و اقتصـادی و جسـمی و جنسـی تبدیل می   شـود. 

)تفسـیر نورالثقلیـن، ج 2، 442، ح 50(
کـودکان نیازمنـد تربیـت بـه ویـژه از سـوی والدیـن خـود هسـتند. )اسـراء/ 23و24( خداوند در 
آیـۀ 58 سـورۀ نـور پـدر و مـادر را موّظـف بـه تربیـت فرزنـدان و تعلیـم آداب می   دانـد و از والدیـن 
می   خواهـد تـا همـۀ تـالش خویـش را بـه این مبـذول دارنـد که ایـن امر بـا روش های بـازی قابل 
تحقـق اسـت. آمـوزش کـودکان بـه آداب زندگـی این فرصـت را به کـودکان می   دهد تـا در جامعه 
بتواننـد بـه مراعـات حقـوق دیگران بپردازنـد و توانایی تحّمل ایشـان باال بـرود. البتـه در این میان 
مـادر نقـش بسـزایی در تربیـت کـودک دارد، لـذا خداونـد در آیۀ 4 سـورۀ طـه و نیز آیـات 10 تا 13 
سـورۀ قصـص از مسـئلۀ کفالـت مـادر بـرای تربیـت نیـک کـودک سـخن به میـان مـی   آورد. هر 
کسـی می   کوشـد تـا بهتریـن کـس را برای کفالـت و سرپرسـتی کودک داشـته باشـد، در این میان 
مـادر بهتریـن گزینـه در ایـن بـاره اسـت. مـادران بـا حوصلـۀ خاص خـود به خوبـی می تواننـد این 

وظیفـه را انجـام دهند. 
رسـول خـداs خطـاب بـه والدیـن می فرمایـد: »هفـت سـال فرزنـدت را به بـازی فراخـوان.« 
پیامبـر اکـرمs در فرصت هـای مناسـب بـا نوه هـای خـود )امـام حسـن و امـام حسـینb بـازی 

می  کـرد، و آنـان را بـه بـازی بـا همسـاالن خـود تشـویق می  کـرد. 

b1. تربیت کودک در سّنت و سیرۀ اهل بیت

روزی پیامبـر گرامـی اسـالمs از کنـار کودکانـی گذشـت کـه سـرگرم بـازی بودنـد. یکـی از 
اصحـاب، آنـان را از بـازی منـع کرد. پیامبر اسـالمs فرمـود: »بگذارید بـازی کنند، خـاک چراگاه 
« فرزنـد خود  کـودکان اسـت. « همچنیـن در جـای دیگـر می  فرمایـد: »دع ابنـک یلعـب سـبع سـنیخ
را آزاد بگـذار تـا سـن هفـت سـالگی بـازی کنـد و حّتـی در سـنین باالتـر هم کـودکان را بـه بازی 

توصیـه می کـرد. 
در روایـت اسـت کـه مؤمنـان می   بایسـت بـه ایـن چهـار وظیفـۀ اصلـی در خانـواده خـود توّجه 
داشـته باشـند: 1. بدعاهئـم اىل طاعـه اهّلل؛ دعـوت بـه اطاعت خداونـد 2. و تعلیمهـم الفرائـض؛ آموزش 
یر؛ و تشـویق  واجبـات 3. و نیـم عـن القبائـح؛ نهـی از محرمـات و زشـتی ها 4. و حهثـم عـی افعـال احلخ
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بـه کارهـای خیـر و نیـک. )بحاراالنـوار، ج 17، 68( بـا عنایـت بـه روایت فـوق پر واضح اسـت که 
بسـتر ایـن تربیـت در مسـجد به نحـو احسـن فراهـم می  گردد. 

می تـوان از مسـجد و رهبـران دینـی بـر تربیـت کـودک کمـک گرفـت و اولیـا نیز خـود تربیت 
کـردن صحیـح را بیاموزنـد. رسـول خـداs در مـورد تربیـت از سـنین کودکـی فرموده انـد: هرکـس 
فرزنـدش را از کودکـی تربیـت کند تـا او بتواند بگوید الاله االاهلل، خداوندا ز او حسـاب نخواهد کشـید.

تربیـت دینـی کـودک در مسـجد به دلیـل تکرار و تنـوع محیطی و گویشـی راحت تر اسـت. امام 
صـادق می   فرماینـد: هنگامی که کودک به سـه سـالگی رسـید »الالـه االاهلل« را بـه او بیاموزید و 
 s»او را رهـا کنیـد. )همیـن مقـدار کافی اسـت.( وقتی هفت ماه دیگر گذشـت »محمد رسـول اهلل
را بـه او آمـوزش دهیـد و سـپس او را رهـا کنیـد تـا چهار سـاله شـود. آن گاه صلوات فرسـتادن را به 
او بیاموزیـد. در پنـج سـالگی بـه او سـمت راسـت و چـپ را آمـوزش دهید و قبلـه را نشـان او داده و 
بگوییـد سـجده کنـد. آن گاه او را تـا شـش سـالگی واگذاریـد. فقـط پیـش روی او نمـاز بخوانیـد و 
رکـوع و سـجود را یـادش دهیـد تـا هفت سـالش هم تمام شـود. وقتی هفت سـالگی را پشـت سـر 
گذاشـت، وضـو گرفتـن را بـه او تعلیـم دهیـد و بـه او بگوییـد نمـاز بخواند، تـا هنگامی که نه سـاله 
شـد وضـو و نمـاز را بـه نیکـی آموختـه باشـد. هنگامـی کـه آن دو را به خوبی یـاد گرفت خـدا پدر و 
مـادر او را بـه خاطـر این آموزششـان خواهد آمرزید. )وسـائل الشـیعه، ج15، 391( و نیـز می   فرماید: 
تغلـب علیـم املرجئـه برایـا«؛ کودکانتـان را بـه دانش  »علمـوا صبیانكـم مـن علمنـا مـا ینفعهـم اهّلل بـه ال
مـا آمـوزش دهیـد که برای آنان سـودمند اسـت تـا مرجئـه ]و منحرفین[ بـا دیدگاه های خـود آنان 
را گرفتـار دام خـود نسـازند. )الخصـال، ج2، 71( قواعـد و اصـول و مقـررات بازی هـا، کـودک را بـا 
روح قوانیـن و اصـول اخالقـی آشـنا می سـازد و او را آمـاده می کنـد کـه اصـول و مقـررات زندگـی 
اجتماعـی را درک کنـد و مسـائل انضباطـی و اخالقـی را درسـت و بـه موقع بـه کار بندد. بسـیاری 
از اصـول ارزشـمند اخالقـی و اجتماعـی ماننـد تعـاون، همـکاری، همدلـی، مشـارکت و ماننـد آن 
را کـودکان بـه هنـگام بـازی می آموزنـد. از ایـن رو، والدیـن و مربّیـان بایـد امکانـات الزم را برای 
بازی هـای مفیـد کـودکان فراهـم کننـد و بـه هیچ رو کـودکان را منـع نکننـد و به این اصـل توّجه 

داشـته باشـند کـه ُشـغل کودک تـا هفت سـالگی بازی اسـت.

2. نقش مسجد در روح و روان انسان
 انسـان امـروزی علی رغـم پیشـرفت تکنولوژی بسـیار خسـته از زندگـی و روزمرّ گی دنیاسـت و 
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دچـار نوعـی آشـفتگی و عـدم رضایت از تمـام مراحل زندگی شـده اسـت. او نیازمند پناهـگاه امنی 
بـرای بدسـت آوردن آرامـش اسـت. جایگاهی کـه بتواند بـه آن اطمینان کند و تکیه گاهش باشـد و 
در آن فضـا بـه حقیقـت سـکون روحی - روانی دسـت پیـدا کند. مسـجد مأمن امن الهـی و پناهگاه 
« )حجـر/46( ایـن قطعه از زمین که مسـجد نام گرفته بیشـتر  انسـان اسـت. »ادخلـو هـا بسـام آمنـیخ
از هـر مـکان دیگـری نظـر رحمـت الهی به آن اسـت. بـه همین دلیـل نور خـدا را در ایـن مکان به 
وضـوح می تـوان دیـد. خانـه ای بـه دور از مظاهـر فریبندۀ دنیـا و خسـته کننـدۀ روح و روان، که نام 
خـدا در آن بلنـد اسـت. مسـجد به عنـوان پناهگاهی امن برای انسـان اسـت، چه در شـرایط عادی 
و چـه در شـرایط بحـران زندگـی آدمـی، می توانـد کانونـی مهم بـرای ایجـاد خودبـاوری و آرامش 

انسـان باشد. 
 ایـن حریـم پـر نـور و لبریـز از صفـا، ایـن وادی مهـر و صمیمیت و سرشـار از معنویت و عشـق، 
دوسـت داشـتنی ترین جـای زمیـن نـزد خداسـت. ایـن مـکان محـل اسـتجابت دعـا، رفـت و آمد 
مالئکـه، ارتبـاط بـا خـدا و محـل آموزش تعالیـم وحی و محلـی برای پاسـخ گویی نیازهـای روحی 
و روانـی و معنـوی انسان هاسـت. حـال اگر در این فضای نورانی، شـاکلۀ شـخصیت انسـان شـکل 
بگیـرد و رشـد پیـدا کند، پیوسـتگی دائمـی روح آدمی بـا این فضای پـاک می  تواند در تمـام مراحل 

زندگی، سـعادت ابـدی را تضمیـن کند. 
 از مسـائل مهمی اسـت که راه شـقاوت و یا سـعادت انسـان را رقم می  زند، شـکل گیری صحیح 
شـخصیت انسـان می  باشـد و پر واضح اسـت که عمده شـخصیت آدمی در سـنین کودکی شـکل 
می  گیـرد. رشـد صحیـح و مکتبـی، اعتمـاد بـه نفـس، پایه هـای اعتقـاد دینی، بـه فعلّیت رسـیدن 
اسـتعداد های نهفتـه در انسـان، علـم آمـوزی، ادب، تواضـع و. . . تمـام ایـن مؤلّفه ها بـرای نهادینه 

شـدن شـخصیت انسـان عمدتـًا در دوران کودکی شـکل می  گیرد. 

3. مسجد کانون ارتباط عبد و معبود
همان طـور کـه عوامـل متعـّددی در ایجـاد روحیـۀ خودباختگـی مؤثـر اسـت، عوامـل دیگری 
می   توانـد در ارتقـای روحیـه خودباوری اثرگذار باشـد که از جملۀ آنها، »مسـجد« اسـت. بـا توّجه به 
جایـگاه مسـجد در زندگـی فـردی و اجتماعی مؤمنـان، این نکته مبرهن اسـت که در سـخت ترین 
شـرایط و بحرانی تریـن حـاالت، انسـان مؤمـن، بـه خـدا و مسـجد پناهنـده می   شـود و در ایـن 
میعـادگاه عاشـقان، بـا معبـود خود خلـوت می   کند. بـرای بهره مندی مؤثـر از معنویات شـخص نیاز 
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دارد هـم مجهـز بـه اعتقـادات سـالم و کامـل باشـد و هم در فضایـی معنوی قـرار بگیـرد. مصداق 
». لصـیخ آیـه مبارکـۀ » و اذا ركبـوا یف الفلـک دعـواهّلل مخ

4. مسجد کانون ایجاد خودباوری فردی

پیامبـر گرامـی اسـالمs همـواره بـه کـودکان احتـرام می  گذاشـت و دیگـران را نیز بـه این امر 
سـفارش می  کـرد. از سـخنان آن حضـرت اسـت کـه فرمـود: فرزنـدان خـود را گرامـی بداریـد و با 
آداب نیکـو بـا آنهـا معاشـرت کنیـد. یکی از فلسـفه های اصلـی احترام بـه کودکان که در اسـالم به 
آن سـفارش شـده، پـرورش عـّزت نفـس آنها اسـت. مسـجد به دلیل اینکـه یک محیـط اجتماعی 
می  باشـد اگـر در آن بـا کـودکان با احتـرام برخورد شـود، موجبات عـّزت نفس و پذیـرش دین را در 

کـودکان بـه بهترین شـکل فراهـم می  کند. 
معمـواًل در هنـگام بـازی بچه هـا در مسـجد به دلیل سـر و صدا و یا شـیطنت های خـاّص دوران 
کودکیشـان مـورد عتـاب و یـا رفتار خشـن بعضی از بزرگسـاالن قـرار می گیرند. از روایـات بخوبی 

می تـوان اینگونـه نتیجه گیـری کـرد که احتـرام و درک آنـان جز الزامات می باشـد. 

5. ابراز محّبت به کودکان 

یکـی از راه هایـی کـه باعــ می شـود افراد، احسـاس ارزشـمندی کننـد، ابـراز محّبت بـه آنان 
اسـت. محّبـت عامـل بسـیار نیرومندی در شـکل گیری شـخصیت در تمام دوره های رشـد اسـت؛ 
اّمـا ایـن نیـاز در دورۀ کودکـی، اهمّیـت و حساسـیت بیشـتری دارد، بـه گونه ای کـه شـکل گیری و 
رشـد شـخصیت روانـی کـودک بـه ارضای ایـن نیاز منـوط اسـت. از ایـن رو، در آموزه هـای دینی، 
توّجـه ویـژه ای بـه آن شـده و از محّبـت بـه کـودکان، بـه بهتریـن اعمال، وسـیلۀ رحمـت الهی، و 
عبـادت یـاد شـده و پیامبـر گرامـی اسـالمs مکّرر بـه محّبت فرزند سـفارش کـرده اسـت: »حّبوا 
زقونم« کودکان را دوسـت بدارید  ّنكم تر

َ
ُوَن ِااّل ا ـم اَل َیَر الصبیـان و ارمحوهـم و اذا وعّدمتوهـم ففـوا هلـم، َفاّنَ

و بـا آنـان مهربانـی کنیـد، و هـرگاه بـه آنان وعـده دادید، به وعـدۀ خود عمـل کنید؛ زیرا آنان شـما 
را روزی دهنـدۀ خـود می دانند. 

»خودبـاوری« یکـی از خصائص مؤمنان و از عالئم رشـد آنان اسـت و ریشـه در عـّزت و کرامت 
انسـان مؤمـن دارد کـه خداونـد متعـال بـه  او عطا کرده اسـت. انسـان مؤمن نسـبت بـه دارایی ها و 
توانایی هـای خویـش بی توّجـه نیسـت، بلکـه نسـبت بـه آنهـا حّساسـیت دارد و بـر پایۀ آنهـا برای 
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آینـدۀ خـود برنامه ریـزی و حرکـت می   کنـد. خـود را بـاور دارد و در عیـن حـال نواقـص، ضعف ها و 
کمبودهـا را نمی پوشـاند. 

احتـرام بـه کـودکان و محّبـت به آنان در رشـد شـخصیتی آنهـا نقش کلیـدی دارد و بـازی نیز نیاز 
کـودک اسـت، هنـگام بـازی از صـدا و شـلوغ کـردن گرفته تـا گاهـی درگیری بیـن کـودکان و. . . از 
مسـائلی اسـت کـه نمازگـزاران را آزار می دهـد. بـه هـر حـال مسـجد جایـگاه عبـادت و مناجات با 
معبـود اسـت و نمازگـزار نیازمنـد آرامـش اسـت. اگـر مـکان بـازی بچه هـا بـا محل عبـادت یکی 
باشـد مسـلمًا تداخـل بوجـود می آیـد. لـذا ضمـن حفظ احتـرام مسـجد به عنـوان محـراب و محل 
عبـادت، بایـد بچـه از کودکـی قرابـت با مسـجد را تجربـه نماید و مزاحمتـی هم برای مراسـم نماز 
و تمرکـز نمازگـزاران نبایـد به وجـود آیـد. هـم بایـد شـخصیت و اعتماد به نفـس بچه تأمیـن گردد 
و هـم حوصلـۀ بزرگسـاالنی کـه تحمـل سـر و صـدای کـودکان را ندارنـد رعایت گـردد. جمع بین 
ایـن دو حالـت ایـن اسـت کـه اگر همزمـان بخواهیم هـر دو را با هم داشـته باشـیم دو فضای مجزا 
اختصـاص داده شـود و اگـر فضـای الزم وجـود نـدارد زمان بندی حضور کـودکان مدیریـت گردد. 

6. مسجد کانون اجتماعات اسالمی که زمینه ساز روحیۀ مذهبی در کودکان است 

مسـجد نقـش مهمـی در اجتماعـات مؤمنـان دارد. بدیـن جهت، مسـجد می   تواند در گسـترش 
فرهنــ و روحیـۀ خودبـاوری جمعـی مؤثر واقع شـود. 

اجتماعـات در روح و روان انسـان ها آثـار مانـدگار می گذارنـد و از نشـاط خاصـی برخوردارنـد و 
معمـواًل خاطـرات خـوش و مؤثـر، در همیـن اجتماعات شـکل می گیرنـد. کودک به لحاظ داشـتن 
روحیـۀ اجتماعـی در این گونـه محیط هـا شـاداب تر، بـا نشـاط تر و اثـر پذیرتـر می  شـود. دنیـای 
کودکـی کـه دنیایـی سرشـار از نشـاط و یادگیـری و تقلیـد اسـت و با حضـور کـودک در اجتماعات 

مذهبـی شـاکله و بنیـادش بـا باور هـای مذهبـی شـکل می گیـرد. 
مسـجد جایگاهـی اسـت کـه بر پایـۀ عبودیـت و پرسـتش خداونـد متعـال، صفـوف مؤمنین را 
یکپارچـه بـه وجـود مـی   آورد. پیوسـتن مؤمنـان بـه هـم در یـک فضـا، یک زمـان و با یـک هدف 

 و ال تفرقـوا«
ً
امـری بسـیار مقـدس و دارای آثـار فـراوان تربیتـی اسـت. » واعتصمـوا ببـل اهّلل مجیعـا

بی شـک اگـر ایـن اسـتحکام صفـوف بـه اسـتحکام قلـوب و همگرایـی دل هـا و ایجـاد اخّوِت 
ایمانـی منجـر شـود، نیرویـی عظیـم در روح مؤمنـان ایجـاد می   کنـد کـه انسـان مؤمـن در مقابل 
ضعف هـا، سـختی ها و دشـمنی ها هیـچ بیمـی بـه خـود راه نمی دهـد و تمریـن اجتماعـات باعــ 
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تولیـد نیـروی ثانویـۀ دیگری می شـود که می تـوان آن را ایمـان اجتماعی نامگـذاری نمود. »كـم من 
فئـه قلیلـه غلبـه فئـه كثیـره بـاذن اهّلل. . . « کـه حّتـی تعـداد کـم شـما می توانـد بـر تعداد زیاد دشـمنان 

به اجـازه الهـی پیروز شـود. 
ـ سـازی جامعـه نقـش ایفـا کنـد کـه اگـر از دوران کودکـی این   ایـن مهـم می   توانـد در فرهن
نقـوش در وجـود انسـان شـکل بگیـرد، پایه های شـخصیتی روحـی روانـی و مذهبی انسـان بطور 
صحیـح سـاخته می شـود. بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف الزم اسـت از کودکـی رابطـۀ کـودک با 

مسـجد برقرار شـود. 

7. ایمان در کودک

مهم تریـن کارکـرد مسـجد کمـک بـه تقویت ایمان اسـت. ایمـان مذهبی نقش مهم و اساسـی 
در زندگـی بشـر دارد. اسـتاد مطهـری می   نویسـد: »ایمـان مذهبـی در انسـان نیـروی مقاومـت 
می   آفرینـد، تلخی هـا را شـیرین  می   گردانـد. انسـان بـا ایمـان می   داند هـر چیزی در جهان حسـاب 
معینـی دارد و اگـر عکس العملـش در برابـر تلخی هـا بـه نحـو مطلـوب باشـد، فرضـًا خـود ایـن 

غیر قابل جبـران باشـد بـه نحـوی دیگـر از طـرف خداونـد متعـال جبـران می   شـود.«
بدیـن جهـت، کلیـه برنامه هـای مسـجد بایـد در راسـتای تقویـت ایمـان مؤمنـان به داشـته ها 
و ظرفیت هـای خـود باشـد؛ به خصـوص تقویـت ایمـان مـردم به دیـن و معـارف ناب اسـالمی که 
مهم تریـن سـرمایۀ انسـان اسـت. از ایـن رو فضـای معنـوی و ربّانـی مسـجد نقـش عمـده ای در 

تقویـت ایمان آدمـی دارد. 

8. گسترش فضا برای خودشناسی کودک
در معـارف اسـالمی معرفـت نفـس جایـگاه بسـیار مهمـی دارد. حفـظ فطـرت پـاک کـودک با 

فضاسـازی مناسـب بـرای تعلیـم و تربیـت و بـازی مناسـب و سـالم امـکان پذیـر می  باشـد. 
                      برو ای خواجه خود را نیک بشناس          که نبود فربهی مانند آماس

 )شبستری در گلشن راز(

فضـا و روح حاکـم بـر مسـجد فضایی اسـت که انسـان را بـه خودشناسـی وا مـی  دارد و به جای 
آن کـه انسـان گرفتـار زرق و بـرق فیزیکـی بی حاصـل باشـد، محیـط تفکـر را فراهـم مـی آورد و 
موجبـات پـی بـردن فـرد بـه حقیقـت خـود را فراهـم می سـازد. مسـجد بهتریـن جایـی اسـت که 
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انسـان نمازگـزار می   توانـد در خلـوت معنـوی فـرو رود. یکـی از آثـار بـازی مناسـب می توانـد فکر 
کـردن و تمرکـز در فکـر و درسـت فکـر کـردن باشـد. اصـواًل روی آوردن به تفکر آموزشـی اسـت 

کـه از کودکـی تمریـن می شـود و تـا آخر عمـر دوام مـی آورد. 

9. استحکام قلوب مؤمنین
مسـجد مهم تریـن جایـگاه در اسـالم اسـت کـه بـر پایـۀ عبودیـت و پرسـتش حضـرت حـق 
صفـوف، مؤمنیـن را بـه وجـود مـی   آورد. پیوسـتن مؤمنان بـه هم در یک فضـا، یک زمـان و با یک 
هـدف امـری بسـیار مقـدس و دارای آثار فراوان تربیتی اسـت. بی شـک اگر این اسـتحکام صفوف 
بـه اسـتحکام قلـوب و همگرایـی دل ها و ایجـاد اخـوِت ایمانی منجر شـود، نیرویی عظیـم در روح 
مؤمنـان ایجـاد می   کنـد کـه انسـان مؤمن در مقابـل ضعف ها، سـختی ها و دشـمنی ها هیـچ بیمی 
ِن 

ْ
َبـْت ِفَئـًة َكِثیـَرًة ِبـِإذ

َ
ـٍة َغل

َ
بـه خـود راه نمی دهـد. چنان که در قرآن کریم آمده اسـت: »َكـْم ِمـْن ِفَئـٍة َقِلیل

یـَن.« اِبِر ِ َواهّلَلُّ َمـَع الَصّ
اهّلَلّ
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ج( آسیب های ناشی از عدم حضور کودکان در مسجد و انقطاع از مسجد
1. خود فراموشی

 بی شـک یکـی از مهم تریـن عوامـل خودباختگـی، خـود فراموشـی یا عدم شـناخت خویشـتن 
اسـت. انسـان اگر به خویشـتن خویـش علم و معرفت نداشـته باشـد، ارزش خود را نادیـده می   گیرد 
و بـه دنبـال ایـن و آن مـی   رود. حضرت امیـر می   فرمایـد: »َمـن هانـت علیـه نفُسـُه فـا َتـرُج َخیـَرُه« از 

کسـی کـه بـرای خود شـخصیتی قائـل نیسـت، امید نیکـی مدارید. 

2. عدم توانایی ابراز وجود
یکـی از نیازهـای انسـان به خصـوص نوجـوان و جـوان، عالقـه بـه خـود و نیـاز ابـراز وجـود و 
اثبـات خـود اسـت. از ایـن رو همـواره بـه دنبال آن اسـت که خـود را معرفـی کند و از ایـن طریق به 
خودشـکوفایی برسـد. ماننـد شـرکت در مراسـم جمعی، گفتـن اذان در جمـع، قرائت قـرآن و. . . اما 
اگـر جـوان جایـی را بـرای عرضـۀ خویشـتن نیابد بـه »منفی گرایـی« روی مـی   آورد و بـه مقابله و 

جبهه گیـری در قبـال دارایی هـای خـود و یـا اطرافیـان اقـدام می   کنـد. 

3. ضعف ایمان
نداشـتن ایمـان قلبـی بـه معنویت و آخـرت، بی توّکلـی و بی صبری به وجـود مـی   آورد و در نبود 

ایـن صفـات در انسـان، خودباختگی تولید می   شـود. 

4. احساس تنهایی در طریق
یـک انسـان معمولـی اگـر همـراه خود انسـان هایی را مشـاهده کند کـه با او همـدل و یک رنـ 
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هسـتند، راحت تـر بـه حرکـت ادامـه می   دهـد تـا انسـانی کـه خـود را تنهـا مشـاهده کنـد. تنهایی 
موجـب وحشـت، یـأس، نـا امیـدی و نهایتًا خـود باختگی اسـت. 

ثار کاربردی توانایی ها 5. عدم مشاهده و لمس آ
انسـان ها دوسـت دارنـد آثـار و بـرکات توانایی هـا و دارایی هـای خـود را به طـور ملمـوس و 

محسـوس احسـاس کننـد. 

5-1. گسست نسل ها
عـدم ارتبـاط خـوب و سـالم میـان نسـل جوان با نسـل پیـش از خـود، موجب نوعی گسسـت و 
فاصلـه می   شـود. اگـر ایـن گسسـت ها و فاصله هـا جبـران نشـود به تدریـج موجب بیگانگـی جوان 

بـا فضـا و فرهنگـی می   شـود که نسـل پیشـین سـاخته اند. 

5-2. نداشتن الگو و عدم آشنایی با اندیشمندان علمی فرهنگی خود
الگـو داشـتن نقـش بسـیار مهمـی در تربیـت انسـان دارد. اگـر جـوان مسـلمان از مفاخـر خـود 
اطـالع نداشـته باشـد و در عـوض دانشـمندان و مفاخـر بیگانـه و حّتی هنرپیشـه ها و ورزشـکاران 

خارجـی هـر روزه بـه او معرفـی شـوند، نسـبت بـه فرهنــ خـود بیگانه می شـود. 

5-3. عدم اطالع از پیشرفت های مّلی در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی
نداشـتن اخبـار و اطالعـات دقیـق و گسـترده از پیشـرفت های ملّـی در عرصه هـای مختلـف 

فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی موجـب ناامیـدی می   شـود. 

5-4. تبلیغات دشمن و تهاجم فرهنگی
دشـمن بـا اسـتفاده از نقـاط ضعـف ما و با اسـتفاده از رسـانه های خـود موجبـات خودباختگی ما 

می شـود، و به تدریـج غـرب را بـه عنـوان الگـو و جامعـۀ ایـده ال معرفـی می   کند. 
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ثار و برکات حضور کودک در مسجد د( آ
1. ثمرة تالقی کودک و مسجد

بـازی کودکانـه ای کـه معقـول و مشـروع باشـد موجـب رشـد کـودک اسـت. فضـای معنـوی 
بازی هـای کودکانـه می توانـد فطـرت  ابزارهـای  به عـالوه شـادی های کودکانـه و  مسـجد 

بی آالیـش کودکانـه را بیـدار و جـذب نمایـد و ثابت قـدم گردانـد. 

2. الدرس فی الصغر کالنقش فی الحجر

روح و روان کـودک در محیـط سـالم می توانـد آرامـش واقعـی را تجربـه نماید. در مـکان امن و 
معنـوی خاطراتـش شـکل می گیـرد و نـوع نگاهـش بـه زندگـی و جهان بینـی اش شـکل گرفته و 
تکمیـل می شـود. اگـر فرزنـدان بـا ریشـه های دینـی و فرهنگی ما آشـنا نشـوند، با مشـکالتی که 
در بـاال ذکـر شـد روبـرو خواهند شـد. آشـنایی و دیـن داریشـان رابطۀ مسـتقیمی با مراکـز مذهبی 
از جملـه مهم تریـن آنهـا مسـجد می باشـد. برنامه های مسـاجد باید در راسـتای تقویت کـودکان و 
رفـع آسـیب های فـوق طراحـی و اجرا شـوند. اگـر کـودکان از دوران طفولیت جذب مسـجد شـوند 
و بیاموزنـد کـه پاسـخ سـؤاالت و شـبهات خـود را همـواره از محیـط مسـجد دریافـت نماینـد، در 
دوران بلـوغ تـا بزرگسـالی نیـز ایـن ارتباط و پیوند برقـرار خواهد ماند. ثمرۀ شـادابی و نشـاط دوران 
کودکـی تـا پایـان عمـر در شـخص باقـی می مانـد و مثاًل اگـر خاطـرۀ پیروزی تیـم ملّی کشـور را 
در مسـجد و در کنـار سـایر دوستانشـان تجربـه نماینـد، خاطرۀ خـوش و ماندگاری در آنـان بوجود 

مـی آورد. در قسـمت پیشـنهادات راهکارهایـی در ایـن خصوص آمده اسـت. 



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 412

ه( پیشنهاداتی جهت ارتباط کودک و مسجد و جذاب نمودن مسجد
اب نمودن محیط فیزیکی مسجد

ّ
1. جذ

بردن طبیعت بداخل فضای حیاط مسجد مانند گل و گیاه و درختان میوه و . . .  .
داشتن حوض آب کم عمق و پاکیزه و یا آب نما موجب نشاط و جذب کودکان می شود. 

استفاده از وسایل بازی نظیر تاب و سرسره و . . .  .
ـ های شاد در محیط داخل مسجد. استفاده از رن

ایجـاد اطاق هـای مخصـوص بـازی کودکان متناسـب با سـن مجهز به وسـایل بـازی فکری و 
اسـباب بازی هـای فکـری، نقاشـی، خطاطی، کاردسـتی و بـی خطر و با حضـور مربی

ایجـاد مهدهـای قرآنـی ویـژه سـاعات نمـاز جهـت آمـوزش نمـاز و وضـو و حدیـ و قـرآن )در 
سـاعات نمـاز ایـن حسـن را دارد کـه کوتـاه بـودن زمـان کالس هـا بـه جّذابیـت آنهـا می افزاید و 

موجـب رجـوع خانـواده هـا در سـاعات نمـاز بـه مسـاجد می گـردد. (
ایجـاد مهدهـای قرآنـی جهت نگهداری کـودکان در سـاعات اداری و با محوریـت آموزش نماز 
و وضـو و حدیــ و قـرآن و. . . )برتـری چنیـن مهدهایی نسـبت بـه مهدهای معمولی در این اسـت 
کـه بجـای آمـوزش موسـیقی و مـوارد غیر ضـرور و مضـّر، روح و روان کـودک در محیطی مذهبی 

و شـاد رشـد می یابد. (
ایجاد کالس های رفع اشـکال درسـی مانند ریاضی و فیزیک و. . . برای سـنین باالتر توسـط جوانان 

فـارغ التحصیل یا دانشـجوی محل بـه دانش آموزان و همچنین بـرای مقاطع مختلف تحصیلی. 
فراهم نمودن مکانی برای ارائۀ خدمات آموزشی در مسجد 

انجـام آمـوزش توسـط افـراد مطمئن و متّدیـن )مانند طاّلب و دانشـجویان محـل( که خود یک 
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الگـوی عملـی برای آمـوزش بیننده فراهـم می آورند.
جـذب جـوان بـه محیط مسـجد و محیطـی که فضـای کار آمـوزی داشـته و می توانـد در ارتقاء 

توانایـی کسـب و کار آتـی جوانان موثر باشـد. 
ایجاد پایگاه های تابستانی و برگزاری کالس های هنری، معرق، خطاطی، نقاشی و . . . 

اب نمودن محیط معنوی )نرم افزاری( مسجد
ّ

2. جذ

2-1. از جملـه وظایـف دولـت اسـالمی و مؤمنـان آن اسـت که کـودکان را از محیـط کفر و ظلم 

بیـرون آورنـد و حّتـی بـا جهاد و شـهادت اجـازه ندهند تا کودکان در محیطی رشـد کننـد که فطرت 
ایشـان لطمـه ببینـد و نتواننـد کماالت بایسـته و شایسـته خویش را به دسـت آورند. خداونـد در آیۀ 
75 سـوره نسـاء، نجـات کـودکان از محیط کفر و شـرک را به عنـوان یک وظیفه و مسـئولیت برای 
مؤمنـان تعریـف کـرده اسـت و بر همین اسـاس مسـئولیت دولـت اسـالمی در این حوزه به سـبب 

امکانـات و توانایی هـا به مراتب سـخت تر و شـدیدتر اسـت. 
2-2. بـرای جـذب مـردم بـه مسـاجد باید از طریق اخـالق، معنویـت و ابزار هنری جـّذاب و زیبا، 

نظافـت و برنامه هـای متنـوع و خـوب اسـتفاده کـرد که بسـیار مؤثر اسـت. بـه عبارت سـاده ایجاد 
طهـارت ظاهـر و باطن بوجـود آید. 

و از برنامه هایـی کـه در شـأن مسـاجد نیسـت و انـواع آهنــ و سـبک ها بـرای مداحی هـا و 
سـرودهایی کـه بـه کار مـی   رود و در شـأن مسـجد نیسـت اجتنـاب شـود. 

2-3. خاطـرات دوران کودکـی می توانـد در شـخصیت انسـان بسـیار مؤثـر باشـد. مکان هـا و 

زمان هایـی کـه ایـن خاطـرات بـرای انسـان در کودکـی شـکل می گیرنـد، از اهّمیـت ویـژه ای 
برخوردارنـد. مکانـی کـه احسـاس شـادابی می دهـد از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. 

در جـذب کـودکان بـه مسـجد، در حاالتـی ممکن اسـت نیاز بـه اولویت بندی شـود کـه در این 
صـورت کـودکان یتیـم و مسـتضعف از اولوَیت باالتـری برخـوردار خواهند بود. 

ـ سـازی در این زمینه اسـت به  2-4. خداونـد بـا تأکیـد بر حقـوق کودکان یتیـم، خواهان فرهن

گونـه ای کـه همـگان خود خواهـان رعایت حقوق یتیمان شـوند. مراعـات حقوق کـودکان یتیم به 
یـک فرهنــ اجتماعـی تبدیـل می   شـود. از ایـن رو خداونـد در آیه 8 و 9 سـورۀ نسـاء بـه این نکتۀ 

مهـم و اساسـی اشـاره می   کند. 
2-5. از نظـر قـرآن رعایـت حقـوق کودکان مسـتضعف از مصادیـق خیرات آشـکار و نیکی های 
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پایـدار اسـت. )نسـاء/127( ناگفتـه نماند کـه کودکان مسـتضعف غیر از کـودکان یتیم هسـتند هر 
چنـد کـه می   تواند شـامل آنـان نیز شـود. خداونـد برای مراعـات حقوق کـودکان مسـتضعف حّتی 
از مـردم خواسـته اسـت تـا پـای جهاد و شـهادت نیز پیـش برونـد. از این رو در آیه 75 سـورۀ نسـاء 

مـردم را بـه جهـاد و دفـاع بـرای حفظ حقوق کـودکان مسـتضعف تشـویق می   کند. 
پیشـنهاد عملـی کـه از دو بنـد اخیـر می تـوان گرفـت این اسـت که عـالوه بـر بنیادهـا و مراکز 
رسـمی رسـیدگی بـه مسـتضعفان و ایتـام، به کمک مسـجد و خّیرین محل نسـبت به سرپرسـتی و 

رسـیدگی بـه امور کـودکان یتیم و مسـتضعف اقـدام گردد. 
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و( جذب کودکان به مسجد از طریق احترام، بازی و ایجاد مراکز پاسخگویی 
1. از معصـوم توصیـه شـده اسـت کـه در مسـاجد بـه خاطـر مراعـات پیرمـردان و کـودکان 

نمازهـای جماعـت را سـریع بخواننـد تـا کسـی خسـته و دلـزده نشـود. 
2. نمازگزاران باید با کودکان با محّبت بیشتری برخورد کنند.

3. پـدران و مادرانـی کـه کودکانشـان را به مسـاجد می آورند، تحّمـل فرزنـدان را در نظر بگیرند 
تـا موجب دلزدگی کودکان از مسـاجد شـوند. 

4. رفتـار روحانیـون و هیـأت امنـای مسـاجد باید برای سـایرین الگو باشـد تا هیچ فـردی جرأت 
نکنـد در مسـاجد کـودکان را مورد بداخالقـی قرار دهد. 

5. صـدای بیـش از حـّد بلندگوها در بعضی مسـاجد و یا عـدم رعایت نظافت و بهداشـت در مورد 
بـوی بـد پـا، دهـان یـا بوی عـرق بدن افـراد که موجب عـدم جّذابیـت و حّتـی موجب ایجـاد دافعه 

بـرای کـودکان، نوجوانان و جوانان می شـود. 
6. بهـا دادن بـه جشـن ها و والدت هـا به انـدازه ای که کودکان مسـاجد را فقط جای عـزاداری ندانند، 

موجب جّذابیت بیشـتر مسـجد برای کودکان می شـود و شـادِی ایشـان در مسـجد شکل بگیرد. 
7. ترتیـب دادن برنامه هـای جذاب برای کـودکان و نوجوانان مانند اردوها، برنامه های ورزشـی، 

مسـابقات فرهنگـی، هنری و ... که موجب کشـاندن کـودکان و نوجوانان به مسـاجد می گردد. 
 8. پرهیـز از هـر گونـه صحبتـی کـه موجب عدم اعتمـاد یا بی عالقگـی فرزندانمان بـه مؤمنان 

اهل مسـاجد گردد. 
9- عـدم حضـور یـا حضور به ندرت والدیـن به همراه کودکان در مسـاجد مضر و بـی فایده خواهد 

بـود پـس به نظر می رسـد کیفیـت و کمّیت حضور در مسـجد باید مـورد دقت والدین قـرار بگیرد. 
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10- بعضـی مسـائل ریـز هسـتند کـه از نظر بزرگترها شـاید هیـچ جذابیتی نداشـته باشـند، اما 
بـرای کودکان جذاب و دوسـت داشـتنی باشـند. مثـاًل فرض کنید در یـک محفل قرآنـی کودکانه، 
کـودکان قـرآن تـالوت می کننـد، مثـاًل همیـن قرائتشـان بـا بلندگـو انجـام شـود و یـا در جایگاه 

خـاص قرائـت قـرار بگیرنـد، جذابیـت برنامه را بـرای کـودکان افزایـش می دهد. 
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ز( راه های جذب کودکان به مسجد
1. سالم کردن به کودکان 

 رسـول خـداs خـود بـه این سـیره پایبند بـود و همیشـه آن را رعایـت می کرد. انـس ابن مالک 
می گویـد: مـا کـودک بودیـم کـه پیامبرs بر ما گذشـت و فرمود: »سـالم بر شـما کـودکان.«

یکـی دیگـر از عوامـل و زمینه هایی که باعـ احسـاس ارزشـمندی در کودک می شـود و اسـالم 
بـر آن تأکیـد کـرده، سـالم کـردن بـه کـودکان اسـت. پیامبـر گرامی اسـالم در ایـن بـاره فرمود: 
ًة ِمْن بعدی« پنج چیز  وَن ُسـّنَ

ُ
 الّصبَیاِن ِلَتك

َ
»مخـٌس ال أدعُهـّنَ حـّت امَلَمـاِت ]. . . اىل ان قـال[ و التسـلم َعـی

را تـا هنـگام مـرگ تـرک نخواهـم کـرد ]. . . تـا اینکـه فرمـود[ و )پنجمین عمل( سـالم کـردن به 
کـودکان )اسـت( بـرای اینکه سـّنتی باشـد وپـس از من )باقـی بماند. ( 

2. ایجاد ارتباط مفید بین جوانان محل از طریق بازی های محلی
بازی هـای محلـی و مسـابقات محلـی و برگـزاری ایـن نـوع مراسـم از طریق مسـاجد می تواند 

در جـذب جوانـان بـه مسـجد و ارتباطشـان با یکدیگر بسـیار مؤثر اسـت. 

3. احادیث ورود کودکان به مسجد
در این باب دو دسته حدیـ داریم:

احادیثی  که  ورود کودکان  را به  مسجد مکروه  می  شمارد. 
 احادیثـی  کـه  دلیـل  بـر جـواز حضـور کـودکان  در مسـجد، و تشـویق  بـدان  امـر اسـت . 
در دو سـه  حدیثـی  کـه  بـه  طـرق  مختلـف  در بـاب  کراهیـت  حضور کـودکان  در مسـاجد وارد شـده  
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اسـت  صـرف  نظـر از اینکه  تقـدم  در کلمات  آنها مشـاهده  می  شـود چنین  اسـت  : » جنبوامسـاجدكم  
انینكـم  وصبیانكـم« رسـول  اکـرم  s می  فرماینـد: از مسـاجدتان  دیوانـگان  و کـودکان  خـود  مج

رادورنگـه  دارید. )نـوری  ،ج 1،230(
ـ  حکـم  عدم  جـواز ورود کودک  را به  مسـجد  البتـه ، شـماری  از علمـای اهـل  سـّنت  از ایـن  حدی
اسـتنباط  کـرده  و بـدان  فتـوی  داده  اند. قابسـی  از مالـک  نقل  می  کنـد: اگر کودک  در سـنین  بازی  و 
شـیطنت  اسـت ، من  ورود او را به  مسـجد جایـز نمی  دانـم.  )داغ ،تاریخ  تعلیم  وتربیت  دراسـالم ،123( 
امـا در مقابـل  مـا در مأخـذ دینـی  شـاهدیم  کـه  پیامبـرs و اصحـاب ، بچه  هـای  خود را به  مسـجد 
می  آورنـد. نـه  تنهـا بچه هـای  سـه  چهـار سـاله  بلکه  زنـان  اصحاب  بـا بچه هـای  شـیرخوار خود در 

نمـاز  جماعـت  حاضر می  شـدند. 
 sمی  آمدنـد و بـر پشـت  پیامبر درحـال  سـجده  بودنـد، کـه  امـام  حسـن s گاهـی ، پیغمبـر
می  نشسـتند. پیغمبـر s بـه  همـان  حـال  می  ماندنـد و سـجده  را طـول  می  دادند. )قرشـی ،ج 1،68( 
شـبی  پیامبـرs در نمـاز عشـاء سـجده ای  بسـیار دراز بـه  جـا آورند. پـس  از پایـان  نماز، علّـت  را از 
ایشـان  پرسـیدند، پیامبرs  فرمودند: پسـرم  حسـن  بر پشـتم  سـوار بود، و ناراحت  بودم  که  پیاده اش  

کنم . )قرشـی ،ج 1، 68( 
طـب  النـاس ، فخرج   ابـن  عمـر درباره  پیامبـرs چنیـن  می  گویـد:» رایـت  رسـول  اهّلل  s عـی  املنبـر یخ
یـد اخـذه ، فاخـذه  النـاس  فاتـوا بـه ، قـال  قاتـل  اهّلل   احلسـن  فعثـر، فسـقط  عـی  وجهـه ، فنـزل  عـی  املنبـر یر
الشـیطان  : ان  الولـد فتنـه  و اهّلل  ماعلمـت  این  نزلـت  مـن  املنبـر حـت  اتیـت  بـه  « )رسـول  خداs را دیدم  که  در 
منبـر بـرای  مـردم  سـخنرانی  می  کرد امام  حسـن  درخروج  از مسـجد پایـش  لیز خـورد و به  زمین  
 sافتـاد. حضـرت  از منبـر پاییـن  آمـد تا او را بگیـرد. مـردم  او را گرفتند و به  ایشـان  دادنـد. حضرت
فرمودنـد: خـدا شـیطان  را بکشـد. واقعـًا فرزنـد موجـب  آزمایش  اسـت . به  خدا قسـم ، هیـچ  متوّجه  

پاییـن  آمـدن  از منبـر نشـدم ، تـا اینکه  او به  من  رسـانده  شـد. ( )هنـدی  کنزالعمـال ،ج 16، 289(
حضـور نوه هـای پیامبـر در مسـجد مؤّیـد این کالم اسـت که نـه تنهـا پیامبر با حضـور کودکان 
در مسـجد مخالـف نیسـتند، بلکـه بـازی حسـنین در مسـجد هنـگام نماز دلیـل بر تأکید بـر حضور 

کودکان اسـت. 
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نتیجه گیری 
بـه مصـداق روایت شـریفه از رسـول اکرمs که نمـاز را به منزلۀ چشـمه ای تشـبیه فرمودند که 
مسـلمین روزانـه 5 نوبـت خـود را در آن می شـویند، بهتریـن مـکان برای این شست وشـو مسـجد 
اسـت. در واقـع بـا ایـن شست وشـو کدورت هـا و ناپاکی هـای نفـس انسـان شست وشـو می شـود 
و نفـس اّمـاره تربیـت شـده و تحـت کنتـرل نفـس لّوامـه یـا همـان نفـس عاقلـه در خواهـد آمـد. 
انسـان ها می تواننـد بـا مراقبـت از رفتارهـای خـود در زمینه هـای مختلـف، بهشـت را نصیـب خود 

کننـد که این بسـیار ارزشـمند اسـت. 
و بـه مصـداق روایـات امیرالمؤمنیـن کـه فرمـود هرکـس بتواند عقل خـود را بر شـهوت خود 
قالـب کنـد، از مالئـک هـم باالتـر اسـت و هرکـس که شـهوتش بـر عقلش قالـب شـود از حیوان 
کمتـر خواهـد بـود. مسـجد محلّی برای شـکوفایی باطـن و پیروزی نفـس مطمئنۀ انسـان بر نفس 
اّمـاره او خواهـد بـود کـه سـعادت دنیا و آخرت شـخص را تضمیـن می نمایـد. دوران کودکی دوران 
بـازی اسـت و ایـن بازی هـای کودکانـه نقـش اساسـی در فرآینـد رشـد کـودک دارد. نمونـه ای از 
بازی هـای بـدون ابـزار و بـر پایـه فکـر کـه در سـیره ائمه گـزارش شـده اسـت و می توانـد الگوی 
بـازی در دوران امـروز نیز باشـد. بسـتر ایـن تربیت دینی در مسـجد به نحو احسـن فراهم می  گردد. 
می تـوان از مسـجد و رهبـران دینـی بـر تربیـت کـودکان کمـک گرفـت، و اولیـا نیـز خـود تربیت 
کـردن صحیـح را بـا مشـورت بیاموزنـد. تربیـت دینـی کـودک در مسـجد به دلیـل تکـرار و تنـوع 
محیطـی و گویشـی راحـت تـر اسـت. واضح اسـت کـه عمدۀ شـخصیت آدمـی در سـنین کودکی 
شـکل می گیـرد. رشـد صحیـح و مکتبـی، اعتمـاد بـه نفـس، پایه هـای اعتقـاد دینـی، بـه فعلّیـت 
رسـیدن اسـتعداد های نهفتـه در انسـان، علـم آمـوزی، ادب، تواضـع و. . . تمـام ایـن مؤلفه ها برای 

نهادینـه شـدن شـخصیت انسـان عمدتـًا در دوران کودکـی شـکل می گیرد. 
مسـجد به دلیـل اینکـه یـک محیط اجتماعی می باشـد، اگـر در آن با کـودکان با احتـرام برخورد 
شـود، موجبـات عـّزت نفـس و پذیـرش دیـن را در کـودکان بـه بهتریـن شـکل فراهـم می کنـد. 
معمـواًل در هنـگام بـازی بچه هـا در مسـجد به دلیـل سـر و صـدا و یـا شـیطنت های خـاص دوران 
کودکیشـان مـورد عتـاب و یا رفتار خشـن بعضی از بزرگسـاالن قـرار می گیرند. از روایـات به خوبی 

می تـوان این گونـه نتیجه گیـری کـرد کـه احتـرام و درک آنـان جـزء الزامات می باشـد. 
احتـرام بـه کـودکان و محّبـت بـه آنـان در رشـد شـخصیتی  آنهـا نقـش کلیـدی دارد و بـازی 
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نیـازش اسـت، هنـگام بـازی از صـدا و شـلوغ کـردن گرفتـه تا گاهـی درگیری بیـن کـودکان و. . . 
از مسـائلی اسـت کـه نمازگـزاران را آزار می دهـد. بـه هـر حـال مسـجد جایـگاه عبـادت و مناجات 
بـا معبـود اسـت و نمازگـزار نیازمنـد آرامـش اسـت. اگـر مکان بـازی بچه ها بـا محل عبـادت یکی 
باشـد، مسـلمًا تداخـل به وجـود می آیـد. لذا ضمـن حفظ احتـرام مسـجد به عنوان محـراب و محل 
عبـادت بایـد بچـه از کودکـی قرابت با مسـجد را تجربـه نماید و مزاحمتـی هم برای مراسـم نماز و 
تمرکـز نمازگـزاران نبایـد به وجـود آیـد. هم بایـد شـخصیت و اعتماد به نفـس کـودک تأمین گردد 
و هـم حوصلـه بزرگسـاالنی کـه تحمـل سـر و صـدای کـودکان را ندارنـد رعایت گـردد. جمع بین 
ایـن دو حالـت ایـن اسـت کـه اگر همزمـان بخواهیم هـر دو را با هم داشـته باشـیم دو فضای مجزا 
اختصـاص داده شـود و اگـر فضـای الزم وجـود نـدارد زمان بندی حضور کـودکان مدیریـت گردد. 
ـ سـازی جامعه نقش ایفا کنـد که اگـر از دوران کودکی ایـن نقوش در  ایـن مهـم می   توانـد در فرهن
وجـود انسـان شـکل بگیرد پایه های شـخصیتی روحـی روانی و مذهبی انسـان به طور صحیح سـاخته 

می شـود. بـرای رسـیدن به ایـن هدف الزم اسـت از کودکـی رابطه کودک با مسـجد برقرار شـود. 
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۸ . ، bشـیخ حر عاملى، محمد بن حسـن ، وسـائل الشـیعة، مصحح مؤسسـة آل البیت: ، قم، مؤسسـة آل البیت

1409ق.

طباطبایی، سـید محمد حسـین، تفسـیرالمیزان، ترجمه سـید محمدباقر موسـوی همدانى، دفتر انتشـارات . 9

اسامى، بیتا.

نوار، بیروت، مؤسسة الوفا، 1404ق.. 10 مجلسى، محمدباقر، ب�اراال

نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، موسسه آل البیتb الحیاء التراث، 1414ق.. 11

یزی، عبد على بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، علمیه، 13۸3ق.. 12 هو

بـی، چـاپ دوم، . 13 وائـد و منبـع الفوائـد دار الكتـاب العر الهیثمـى، نـور الدیـن علـى بـن أبـی بكـر، مجمـع الز

بیروت، 1967م.





مسجد به  مثابه یک رسانه 
و جایگاه آن در تربیت 

کودک و نوجوان

امید نیک داد 1

1Email: omid.nikdad@yahoo.com . دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفله اخالق.
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چکیده 
رسـانه در عصـر حاضـر جـزء اساسـی ترین دانش هـای بشـری اسـت کـه توانسـته بـه عنـوان 
عنصـری کلیـدی و تعییـن کننده، دنیای کنونی را در عین وابسـتگی، تحت الشـعاع خـود قرار دهد. 
رسـانه ها بـه ابزارهـای انتقـال پیام  هـا  از فرسـتنده یـا فرسـتندگان به مخاطـب یا مخاطبـان گفته 
می شـود، کـه شـامل روزنامـه، کتاب، رادیـو، تلویزیـون، ماهـواره، فّناوری هـای نویـن ارتباطات و 
اطالعات و اینترنت و... اسـت. رسـانه به سـبب داشـتن  ویژگی هایی همچون سـرعت انتشـار، نظم 
انتشـار، گسـتردگی حوزۀ انتشـار، تداوم انتشـار، فراگیری و پوشش مخاطبان، دسـتیابی به قضاوت 
و داوری مخاطبـاِن انبـوه و آسـانی دسترسـی و هزینـۀ ناچیـز، داری نقـش و اهمّیـت بسـیار مهمی 
در عصـر حاضـر هسـتند. رسـانه ها دارای کارکردهایـی همچـون خبررسـانی و ابالغ پیـام، کارکرد 
نظارتـی، کارکـرد تعلیـم و آمـوزش، سرگرم سـازی و پـر کـردن اوقات فراغـت، نوگرایی و توسـعه، 
راهنمایـی و رهبـری، بحران زدایـی و ... اسـت. در ایـن میـان تلویزیون به سـبب داشـتن مخاطبین 
بیشـتر از اهمّیـت بیشـتری در امـر تربیت کودکان و نوجوانـان برخوردار اسـت. از جمله کارکردهای 
مهـم تلویزیـون می تـوان بـه پر کـردن اوقـات فراغـت، اجتماعی شـدن و کارکرد تعلیـم و آموزش 
اشـاره کـرد. بـا توجـه به این ویژگی های رسـانه، مسـجد نیـز به علّت داشـتن شـاخصه  و ابزارهایی 
ماننـد منبـر جـزء رسـانه های قدیمـی محسـوب می شـود و دارای کارکردهای مشـابهی، همچون 
کارکـرد فرهنگـی، )پر کـردن اوقات فراغـت( کارکرد اجتماعی و روان شـناختی، کارکرد آموزشـی، 
سیاسـی، تربیتـی و ... اسـت. بـا توّجـه بـه ایـن مطالـب ایـن سـؤال مطرح می شـود که آیا مسـجد 
بـه  مثابـه یـک رسـانه می توانـد همان جایـگاه و نقشـی را که رسـانه ای ماننـد تلویزیـون در تربیت 
کـودک و نوجـوان را ایفـا می کنـد، داشـته باشـد. مسـجد از نخسـتین روزهـای ظهـور اسـالم بـه 
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عنـوان بزرگ تریـن و مهم تریـن پایـگاه اسـالم و مکانی بـرای انجام فرایـض دینـی، برنامه ریزی 
در خصـوص مسـائل اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی، علمـی و ...، از جایـگاه واالیی برخـوردار بوده 
اسـت. از ایـن  رو دارای اشـتراکات زیـادی از نظـر کارکردهـا با دیگر رسـانه ها به ویـژه تلویزیون در 
تربیـت کـودک و نوجـوان اسـت؛ که در حقیقـت می تواند بـا کمی برنامه ریـزی و دقت در اسـتفاده 

از ایـن کارکردهـا، پایاپـای سـایر رسـانه ها در امـر تربیت کـودک و نوجـوان پیش رود.
واژگان کلیدی: رسانه، مسجد، تلویزیون، کارکرد های رسانه ، تربیت، کودک و نوجوان.
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مقدمه
بشـر همـواره از وسـیله ای بـرای برقـراری ارتبـاط اسـتفاده می کرده اسـت، تـا بتواند پیـام خود 
را بـه دیگـران برسـاند، او در ابتـدای آفرینـش بـا حیوانـات تفـاوت زیادی نداشـت، زیـرا اطالعات 
را بـه شـیوه آنـان، یعنـی از طریـق لمـس کـردن، حـرکات چهـره و ...، مبادلـه می کـرد؛ امـا برای 
روحیـۀ کنجـکاو او، ایـن وسـایل ابتدایـی ناکافـی بود و نمی توانسـت نیازهـای او را برطرف سـازد. 
انسـان های عصـر گذشـته در زمان هـای دور، از ارتباطـات چهـره بـه چهـره و رودررو اسـتفاده 
می کردنـد و از طریـق کوبیـدن بـر طبـل و دود، پیام هایشـان را بـرای دیگـران ارسـال می کردنـد. 
بشـر ایـن دوره از دنیـای بیـرون بی خبـر بـود تـا اینکه بعـد از مدتـی به زبان شـفاهی دسـت یافت 
و ارتباطـات جنبـه مسـتقیم شـنیداری و دیـداری پیـدا کـرد و در ایـن کار از 5 حـس خـود اسـتفاده 
می کـرد؛ ولـی حـس غالـب، حس شـنوایی بـود؛ ایـن روند ادامه داشـت تـا در یونـان حـروف الفبا 
اختـراع شـد و عصـر کتابـت آغـاز شـد. بعدهـا اختـراع چـاپ توسـط گوتنبرگ موجب شـد انسـان 
بـرای ارتبـاط برقـرار کـردن بـه نوشـتار چاپـی روی آورد. در اینجا حّس غالـب، حّس بینایـی بود و 
عـالوه بـر محتـوا بـه رسـانه و وسـیلۀ انتقال پیـام توجه شـد. مطبوعات یکـی از محصـوالت مهم 
در جامعـه صنعتـی بـود کـه بـه دلیـل افزایـش جمعّیـت انسـان ها، تنهـا از مطبوعـات و روزنامه ها 
نمی توانسـتند نیازشـان را بـرآورده کننـد. اختـراع برق توسـط توماس ادیسـون و پیدایـش تلگراف 
توسـط سـاموئل مـورس سـبب شـد انسـان بـرای نخسـتین بـار اطالعـات را بـا سـرعت بـاال بـه 
مسـافت های طوالنـی انتقـال دهـد، پـس از مدتـی تلفـن توسـط الکسـاندر گراهام بل و واتسـون 
بـه وجـود آمـد کـه عالوه بـر غلبه بـه زمـان و مکان، صـدای انسـان دیگری کـه کیلومترهـا با آن 
فاصلـه داشـت از طریـق این دسـتگاه شـنیده می شـد؛ اما بـه دلیل اسـتفاده از سـیم، محدودیت در 
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ارتباطـات ایجـاد شـد؛ بـا اختـراع رادیو توسـط مارکنی در قـرن 19، انسـان وارد عصـر الکترونیک 
شـد و در آغـاز کهکشـان مارکنـی، حـس غالـب، حس شـنیداری بـود در مرحلۀ بعد سـینما توسـط 
بـرادران والدنـر در آمریـکا متولـد شـد. این وسـیلۀ ارتباطـی در ابتدا هدفـش سـرگرمی و پر کردن 
اوقـات فراغـت بـود. بعـد از جنــ جهانـی دوم، تلویزیون بـه عنوان یک رسـانه همگانـی به وجود 
آمـد کـه توانسـت پیام هـا را بـرای میلیون هـا نفـر بـه طـور همزمان ارسـال کنـد. در سـال 1957 
روس هـا، نخسـتین ماهـواره بـه نام اسـپوتنیک را بـه مدار زمیـن فرسـتادند، ظهـور کامپیوتر باعـ 
شـد انسـان بتوانـد اطالعـات فـراوان در کامپیوتـر ذخیـره نمایـد. بـا راه انـدازی شـبکه های محلی و 
شـبکۀ جهانـی اینترنـت، فیبرهای نـوری باالترین حجم اطالعـات را در کوتاه ترین زمـان به فواصل 
مختلـف ارسـال می کردنـد و وسـایل ارتباط جمعـی وارد عرصه انتقال پیام های چندرسـانه ای شـدند. 

)تجـری غریب   آبـادی، 1389، 2(
با توجه به پیشـینۀ رسـانه، رسـانه در یک تعریف شـامل وسـیله ای برای نقل  و انتقال اطالعات، 
ایده هـا و افـکار افـراد یـا جامعـه؛ و واسـطه عینی و عملـی در فرآیند برقـراری ارتباط اسـت و دارای 
انـواع گوناگونـی ماننـد روزنامـه، کتـاب، رادیـو، تلویزیـون، ماهـواره، فّناوری های نویـن ارتباطات 
و اطالعـات و اینترنـت و ...، اسـت. در ایـن تعریـف منبـر نیز از جملۀ رسـانه ها محسـوب می شـود. 
رسـانه ها بنـا بر تعریـف یاد شـده دارای کارکرد هـای گوناگونی همچون، خبررسـانی و ابـالغ پیام، 

کارکـرد نظارتـی، آموزشـی، آگاهی رسـانی، اجتماعـی، کارکرد تبلیغـی، هدایتی و غیره هسـتند.
 مسـجد نیـز در بیـن مسـلمانان از صـدر اسـالم تـا کنـون از اهمّیت و جایـگاه واالیـی برخوردار 
بـوده اسـت و آیـات و روایـات زیـادی در وصـف منزلـت و اهمّیـت این مـکان مقدس آمده اسـت. 
مسـجد از نخسـتین روزهـای ظهـور اسـالم بـه عنـوان بزرگ تریـن و مهم تریـن پایـگاه اسـالم 
و مکانـی بـرای انجـام فرایـض دینـی، برنامه ریـزی در خصـوص مسـائل اجتماعـی، سیاسـی، 
فرهنگـی، علمـی و ...، بـوده اسـت. در قـرآن واژه مسـجد 28 بـار به صـورت مفرد و جمـع آمده که 
در 22مـورد بـه صـورت مفرد و در 6مـورد دیگر، به صورت جمع ذکر شـده اسـت. )میرنـژاد1391( 
بـا توجـه بـه ایـن مطلب بحـ بر سـر این موضوع اسـت که آیـا با توجه بـه کارکردهای رسـانه ها و 
همچنیـن ایـن نکتـۀ مهم که منبر و مسـجد نیز از جملۀ رسـانه ها محسـوب می شـود و همچنین با 
توجـه بـه کارکرد هـای مشـترک با رسـانه های دیگر اساسـًا مسـجد نیـز می تواند همـان جایگاهی 
کـه رسـانه ها بـا کارکردهـای تربیتـی به ویـژه در تربیـت کـودک و نوجـوان دارد، )رسـانه در اینجا 
تلویزیون مدنظر اسـت و کودک و نوجوان از 2/5 سـال تا 18 سـال مدنظر اسـت( نیز داشـته باشـد 
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و اگـر پاسـخ مثبـت اسـت، نیـاز بـه انجـام چـه کارهـا و برنامه ریزی هایـی اسـت. در ایـن مختصر 
کـه در چهـار بخـش تدویـن شـده اسـت ضمـن تبییـن رسـانه و جایـگاه و اهمّیـت و کارکردهای 
آن بـه بررسـی نقـش یکـی از ایـن رسـانه ها )تلویزیـون( در تربیـت کـودک و نوجـوان پرداختـه 
شـده اسـت. در ادامـه نیـز بـا توجـه به رسـانه بودن مسـجد به بررسـی اهمّیـت و جایگاه مسـجد و 
همچنیـن کارکردهـای مسـجد پرداخته اسـت و سـپس به تطبیق اشـتراکات کارکردی این رسـانه 
بـا رسـانۀ دیگـر در تربیـت کـودک و نوجـوان پرداختـه اسـت و در پایـان نیز بـه ارائـه راهکارهایی 
بـرای ایـن مطلـب کـه مسـجد اگـر بخواهـد در شـمار رسـانه های قـوی و مفید باشـد چـه کارها و 

برنامه ریزی هایـی بایـد انجـام شـود.
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الف( رسانه
1. مفهوم شناسی رسانه

رسـانه ها بـه ابزارهـای انتقـال پیام ها از فرسـتنده یا فرسـتندگان، به مخاطب یـا مخاطبان گفته 
می شـود؛ کـه شـامل روزنامـه، کتاب، رادیـو، تلویزیـون، ماهـواره، فّناوری هـای نویـن ارتباطات و 
اطالعـات و اینترنـت و ...، اسـت. ایـن وسـایل دارای ویژگی هایی مانند پیام گیران ناآشـنا، سـرعت 
عمـل زیـاد و تکثیـر پیـام هسـتند. )دادگـران 1384، 56( در حقیقت رسـانه وسـیله ای بـرای نقل  و 
انتقـال اطالعـات، ایده هـا و افـکار افـراد یـا جامعـه، و واسـطۀ عینـی و عملـی در فرآینـد برقراری 
ارتبـاط اسـت. )از کمـپ، 1376، 132( بـا توجـه به ایـن تعریف منبر نیز در ردیف رسـانه ها شـمرده 
می شـود. رسـانه بـا توجـه بـه نـوع ارتباط بـا مخاطـب و همچنیـن نحـوۀ ایـن ارتبـاط دارای انواع 

گوناگونـی اسـت کـه در ذیل به این تقسـیم بندی اشـاره شـده اسـت.

2. انواع رسانه ها
ون فناوری در دنیا، رسانه ها را می توان در انواع زیر طبقه بندی نمود: وزافز با توجه به گسترش ر

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. رسـانه های ابـزاری، ماننـد اعالمیه، بروشـور، تابلوی اعالنـات، کاتالوگ، پوسـتر، تراکت، 

شعارنوشـته، آرم، لوگـو، فیلم هـای تبلیغـی، فیلـم  کوتاه و بلند، سـخنرانی، همایـش و تئاتر؛
2-5. رسـانه های نهـادی یـا گروهـی، همچـون روابـط عمومی هـا، شـرکت های انتشـاراتی، 

بنیادهـای سـینمایی؛
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2-6. رسـانه های فرانهـادی همچـون خبرگزاری هـا، دفاتـر روابـط بین الملـل، کارتل هـا، 
بنگاه هـای سـخن پراکنی و تراسـت های خبـری، شـرکت های چندملّیتـی سـازه، فیلم هـای 

ماهـواره ای. شـبکه های  سـینمایی، 

3. اهمّیت و ویژگی رسانه ها
رسـانه در عصـر حاضـر جـزء اساسـی ترین دانش هـای بشـری اسـت کـه توانسـته بـه عنـوان 
عنصـری کلیـدی و تعیین کننـده، دنیـای کنونی را در عین وابسـتگی تحت الشـعاع خـود قرار دهد.

بحــ ارتباطـات و رسـانه های گروهـی از چنـان اهمّیتـی برخـوردار اسـت کـه در سـدۀ اخیـر، 
اطالعـات و ارتباطـات بـه کاالیـی قابـل تبادل تبدیل شـده اسـت و محـوری اساسـی و مهم برای 
تعامـل دولت هـا و همگرایـی ملت هـا قـرار گرفته اند؛ لـذا امروزه بحــ ارتباطات و رسـانه ها مرزهای 
ملـی را در نوردیـده و بـه کاالیـی فراملّـی و فرامرزی تبدیل شـده اسـت، بنابرایـن دارای نقش مهمی 
در برنامه ریـزی و تصمیـم سـازی در همـۀ شـئون جامعـه و اجتماعـات اسـت. عـّده ای ماننـد دانیـل 
لرنـر و لوسـین پـای معتقـد بـه نقـش رسـانه ها در ایجـاد هم فکـری میـان افـراد جامعه و بـاال رفتن 
آگاهی هـای سیاسـی و در نتیجه مشـارکت وسـیع تر و همه جانبه مردم هسـتند. )کازنـو 1356، 333(

برخـی دیگـر چـون سـاموئل هانتینگتون بر تأثیر رسـانه های گروهـی در ایجاد توقـع روزافزون 
میـان مـردم تأکیـد دارنـد و گروهـی دیگـر ماننـد ویلبر شـرام کـه عمدتًا منتقـد نقش رسـانه های 
گروهـی هسـتند، از نقش تخدیری رسـانه ها سـخن می گویند. ایـن نظریات را اگـر در کنار نظریات 
دیگـری ماننـد نظریـه آینـه ای ]معتقدنـد کـه جایـگاه رسـانه ها ماننـد آینـه اسـت کـه بایـد تمـام 
حقایـق را بیـان نمایـد[ و نظریـۀ تحمیلـی ]در ایـن دیـدگاه وظیفـۀ رسـانه ها تحمیل و القـاء نوعی 
خـاص از ارزش هـای سیاسـی مذهبـی یا ملی اسـت[ قـرار دهیـم، )محمـدی 1370، 125( به این 
نتیجـه خواهیـم رسـید کـه جایگاه رسـانه های گروهی و اهمّیت آن بسـیار قابل توجه و مهم اسـت. 
رسـانه بـه سـبب داشـتن ویژگی هایـی همچون: سـرعت انتشـار، نظـم انتشـار، گسـتردگی حوزه 
انتشـار، تداوم انتشـار، فراگیری و پوشـش مخاطبان، دسـتیابی به قضاوت و داوری مخاطبان انبوه 

و آسـانی دسترسـی و هزینـۀ ناچیـز داری نقـش و اهمّیت بسـیار مهمـی در عصر حاضر هسـتند.

4. کارکرد های رسانه
بـرای آنکـه بتوانیـم از رسـانه های مختلف بهـره کافی و درسـت را ببریم، ابتدا بایـد کارکردهای 
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رسـانه را بـه طـور کامـل دانسـت تـا بتـوان از ایـن ابـزار مهـم بـه نحـو ایـده آل و درسـت بهـره 
بـرد. بـرای رسـانه ها کارکردهـای مختلـف و گوناگونـی بیـان شـده اسـت کـه در ایـن نوشـتار به 

مهم تریـن آنهـا بـه نحـو اختصـار اشـاره می شـود:

4-1. کارکرد خبررسانی و ابالغ پیام
اولین و شـاید یکی از اساسـی ترین کارکرد رسـانه، خبررسـانی و ابالغ پیام به مخاطبین باشـد، 
ایـن کار نیـز می توانـد بـه دو شـیوۀ و شـکل مسـتقیم و غیـر مسـتقیم انجـام شـود. در حقیقت این 

ویژگی رسـانه جزء فلسـفه وجودی رسـانه اسـت.

4-2. کارکرد نظارتی
یکـی از مهم تریـن کارکردهـای رسـانۀ خبـری، نظـارت بـر محیـط اسـت. کارکـرد نظـارت و 
حراسـت از محیـط، شـامل رسـاندن اخبـار توسـط رسـانه ها می شـود؛ کـه بـرای اقتصـاد و جامعه 
ضـروری اسـت؛ ماننـد گـزارش اوضـاع سـهام، ترافیـک و شـرایط آب و هوایـی. )انـکارد، جیمز و 

سـورین، ورنـر 1386، 452-451(

4-3. کارکرد تعلیم و آموزش

 یکـی دیگـر از کارکرد هـای مهـم رسـانه، کارکـرد آموزشـی یـا انتقـال دانسـته ها و فرهنــ 
اسـت. رسـانه ها فراهـم  آورنـدۀ دانش و شـکل دهندۀ ارزش ها هسـتند و مـردم همـواره از آنها تأثیر 
می پذیرنـد و دانـش می آموزنـد؛ لـذا بحـ آمـوزش و تربیـت جامعـه می تواند یکـی از کلیدی ترین 
ویژگی هـای رسـانه باشـد. اهمّیـت وظیفـۀ آموزشـِی وسـایل ارتباطـی در جوامع معاصـر، به حّدی 
اسـت کـه بعضـی از جامعه شناسـان بـرای مطبوعـات، رادیو و تلویزیون، سـینما و سـایر رسـانه ها، 
نقـش آمـوزش مـوازی بـا آموزش دائمـی قائل هسـتند. آنها معتقدند که وسـایل ارتباطـی با پخش 
اطالعـات و معلومـات جدیـد، به موازات کوشـش معلمان و اسـاتید، دانسـتنی های عملی، فرهنگی 

و اجتماعـی دانش آمـوزان و دانشـجویان را تکمیـل می کنند. )معتمدنـژاد 1385، 5(

4-4. کارکرد سرگرم سازی و پر کردن اوقات فراغت
 رسـانه ها به عنـوان مهم تریـن ابـزار تفریحـی و سـرگرمی افراد به شـمار می روند؛ کـه با پخش 
و انتشـار برنامه هـای سـرگرم کننده بـر الگـوی رفتـاِر اوقـات فراغـت انسـانی اثراتـی تعیین کننده 
دارنـد و از ایـن طریـق اسـت کـه فـرد از تنهایـی و زندگـی سـخت  روز مـره اش رهایی می یابـد و با 
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محیـط بیرونـی تمـاس برقـرار می کنـد و به گفتۀ برخی، سـلیقۀ عمومـی از نظر هنری بـاال می رود. 
)دادگران 1385، 106(

4-5. کارکرد نوگرایی و توسعه

فرآینـد توسـعه، رابطـۀ پایداری با تعامـل میان مردم و مشـارکت فّعال گروه هـای اجتماعی دارد 
کـه ایـن امـر صـورت نمی گیـرد، مگـر در پرتو نظـام جامـع ارتباطـی- اطالعاتـی؛ کـه می تواند تا 
حـّد زیـادی در رفـع اختالفـات و تضادهـای موجـود در ارزش هـا و رفتارهای مـردم و فراهم آوردن 
محیـط مسـاعد بـرای توسـعۀ ملی مؤثر باشـد. امـروزه رسـانه ها با انتقـال اطالعـات و دانش های 
جدیـد و تبـادل افـکار و عقایـد عمومـی در راه پیشـرفت و توسـعۀ فرهنــ و تمـدن بشـری نقش 

اساسـی بر عهـده دارند. )باهنـر 1378، 131(

4-6. کارکرد راهنمایی و رهبری

نقـش رهبری کننـده رسـانه ها و اثـر آنهـا در بیـداری و ارشـاد افـکار عمومی، امـری واضح بوده 
و روز بـه  روز بـر اهمّیـت آن افـزوده می شـود، در نظام هـای دموکراسـی، رسـانه ها می تواننـد در 
راه گسـترش ارتبـاط میـان رهبری کننـدگان و رهبری شـوندگان، خدمـات مهمـی را انجـام داده و 
به عنـوان آیینـه تمام نمـای افـکار عمومـی در جلـب همـکاری مـردم و شـرکت دادن آ نهـا در امور 

اجتماعـی، تأثیـر فراوانـی به جـای بگذارنـد. )معتمد نـژاد 1385، 6-5(

4-7. کارکرد بحران زدایی
رسـانه های گروهـی می تواننـد در عرصـۀ مقابلـه بـا بحران هـای اجتماعـی، بـه ایفـای نقـش 
بپردازنـد و در کاهـش بحران هـای مختلفـی، ماننـد بحـران  هوّیـت یا حـوادث تهدیدکننـدۀ ثبات 

اجتماعـی، کارکـرد مؤثری داشـته باشـند. )کریمـی 1382، 84(

4-8. کارکرد آگاه سازی
از جملـه کارکـرد مهم رسـانه ها کارکرد آگاه سـازی اسـت. هرچند ایـن وظیفه بـا مقولۀ آموزش 
از طرفـی و مقولـۀ خبررسـانی جمعـی از طـرف دیگـر، تداخـل دارد، امـا رسـانه ها بایـد عـالوه  بـر 
انتقـال اخبـار و اطالعـات، بـه تحلیـل درسـت اخبـار و تشـریح آنـان نیـز بپردازنـد. تحلیـل ِعلّـی 
پدیده هـای خبـری و آگاه سـازی انسـان ها از ایـن علـل، موجـب تغییـر در جهان بینـی انسـان ها 
می شـود. به همیـن سـیاق وسـایل ارتبـاط  جمعی بایسـتی موجبـات آگاهـی انسـان ها از کاالهای 
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مـورد نیـاز را فراهـم سـازند. ایـن فرآینـد می توانـد نسـبت بـه تمام مسـائل مـورد نیاز بشـر صدق 
کنـد. )سـاروخانی 1385، 83(

4-9. همگن سازی و تقویت روحیه جامعه
 رسـانه موجـب نزدیکـی سـلیقه ها، خواسـت ها و انتظـارات تمامـی سـاکنان یک جامعه شـده و 
جوامـع را از عصـر محدوده هـای جـدا خـارج می گرداننـد. ورود وسـایل ارتباط جمعـی بـه جامعـه، 
ـ هـای خـاص و مجـزا را ناپدیـد کـرده و به نوعـی تشـابه میـان تمامـی  ـ هـا و فرهن خرده فرهن
سـاکنان یـک جامعه بـه وجود می آورد و مردم آن جامعه، از سـبک زندگی و عالیق و خواسـته هایی 

کـه رسـانه های جمعـی ارائـه می دهنـد، پیروی می کننـد. )همـان، 92-91(

4-10. اعطای پایگاه اجتماعی
ایـن وسـایل بـا دادن معروفیـت بـه اشـخاص و گروه ها به آشـکار کردن یـا ارتقـای پایگاه های 
آنـان می پردازنـد. حمایـت از هنجارهـای اجتماعی؛ )وظیفه اخالقـی( انتقال میراث هـای فرهنگی 
و اجتماعـی از نسـلی بـه نسـل دیگـر، نقـش و کارکرد بیـان عقاید، ایجاد همبسـتگی میـان اجزای 
جامعـه در پاسـخ بـه نیازهـای محیطی و کارکـرد تبلیغی از دیگر کارکردهای مهم رسـانه اسـت؛ در 
تمـام کارکردهـای بیـان شـده ویژگی بارز رسـانه، اصل جذابیت و تنوع اسـت. )کرباسـیان 1390(
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ب( جایگاه رسانه در تربیت کودک و نوجوان
بـا توجـه به مطالب بیان شـده دربـارۀ رسـانه و اهمّیت و کارکردهـای آن، در ایـن مختصر برای 
تبییـن مسـئله بـه بررسـی جایـگاه یکـی از این رسـانه ها کـه اهمّیـت زیـادی در تربیـت کودک و 
نوجـوان دارد، یعنـی تلویزیـون می پردازیـم. در اینجـا منظـور از کـودک از سـن دو و نیـم سـال تـا 

دوازده سـال اسـت کـه شـامل نوجـوان نیز می شـود.
تلویزیـون، در شـکل گیری رفتـار کـودکان و نوجوانـان، دارای اهمّیـت بسـیاری اسـت. اگرچـه 
همـۀ رسـانه ها از جملـه مطبوعـات و رادیـو، در زمینـۀ تربیـت کـودکان و نوجـوان نقـش دارنـد؛ 
ولـی تأثیـر تلویزیـون بـه دلیل برخـوردار بـودن از جنبه های شـنیداری، دیـداری و حرکتـی از بقیه 
بیشـتر اسـت. در طـول تاریـخ، دانشـمندان زیـادی از حوزه هـای مختلـف، ماننـد جامعه شناسـی، 
روان شناسـی، تعلیـم و تربیـت، اقتصـاد و ...، دربارۀ تلویزیـون و اثرات آن، مطالعـه و پژوهش انجام 
داده انـد. در ایـن رسـانه می تـوان از روش هـای گوناگونی برای تربیـت دینی کودکان بهره جسـت.

تلویزیـون، تأثیرگذارترین رسـانه ای اسـت کـه در عرصۀ اجتماعـی و فرهنگـی فعالیت می کند. 
ایـن رسـانه بـه خاطـر برخـورداری از ویژگی هـای خاص و بـا توجه به وسـعتی که در میـدان عمل 
خـود دارد، می توانـد جنبه هـای متعـددی از زندگی فـردی و اجتماعـی افراد را در جامعـه تحت تأثیر 
خـود قـرار دهـد. تأثیـر وسـایل ارتباط جمعـی، به ویـژه تلویزیـون بـر کـودک و نوجـوان بـه حّدی 
اسـت کـه هیجانـات و احساسـات عمیـق را برمی انگیـزد و در جهت دلخـواه خود، هدایـت می کند 
و بـه ایـن ترتیـب عکس العمل هـای رفتـاری افـراد را بـر اسـاس اهـداف خـود، شـکل می دهـد. 
شـدت تأثیر پذیـری از برنامه هـای گوناگـون تلویزیـون به عوامل متعـّددی بسـتگی دارد. به اعتقاد 
روان شناسـان، کـودکان و نوجوانـان در مقایسـه بـا بزرگسـاالن، بـه دلیـل محدودیـت تجربـه و 
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آگاهـی از پدیده هـای جسـمانی پیرامـون خود، بـه میـزان بیشـتری از برنامه های تلویزیـون متأثر 
می شـوند. از ایـن  رو تلویزیـون می توانـد دارای کارکردهـای مثبـت و منفـی در مواجهـه بـا کودک 
و نوجـوان داشـته باشـد کـه می تـوان بـه پـر کـردن اوقـات فراغـت کـودک و نوجـوان، کمک به 
اجتماعـی کـردن آنهـا )کـه شـامل درک نقـش جنسـیتی، انتخـاب شـغل، نقش هـای خانوادگی، 
معلومـات عمومـی، سیاسـی کردن، شـکل گیری گروه همسـاالن و ...(، آموزش و یادگیری، اشـاره 
کـرد کـه در ذیـل بـه صـورت مفصـل توضیح داده شـده اسـت. )جک الیل و بـی پارکـر 1377، 5(

1. پرکردن اوقات فراغت کودک و نوجوان
 انسـان ها هـر سـّنی که داشـته باشـند، یـک فّعالیت اصلـی و محـوری دارند که گذرانـدن زمان 
در آن سـن، حـول آن محـور اسـت. این فّعالیـت اصلی در طول زمـان )به خاطر طبع خاص انسـان( 
بـرای انسـان مـالل آور می شـود. این تنوع، اواًل بایـد غیر از آن فّعالیت اصلی باشـد و ثانیـًا در زمانی 
خـارج از زمـان آن فّعالیـت باشـد تـا آسـیبی بـه ایـن فّعالیـت اصلـی نرسـد. فّعالیت اصلـی کودک 
پیـش از مدرسـه، بـازی و پـس از مدرسـه، درس اسـت. طبیعـی اسـت که کـودک از بـازی و درس 
خسـته شـده و نیازمنـد یـک فّعالیـت جانبـی می شـود تا اوقـات خالـی از فّعالیـت اصلی را پـر کند و 
خسـتگی های خـود را برطـرف کنـد. تلویزیـون یکی از بهترین وسـائلی اسـت که می توانـد اوقات 

فراغـت کـودک را پر کنـد. )آذری 1377، 77(
 برخـی از اندیشـمندان بـا طـرح پرسـش های غیرمسـتقیم از کـودکان و ربـط دادن پاسـخ آنها به 
رفتارشـان، به این نتیجه رسـیده اند که دالیل تماشـای تلویزیون توسـط کودکان، دسـتِ کم به سـه 
دسـته بـزرگ تقسـیم می شـوند. اولین دسـته از این دالیـل که حجمی چندیـن برابر دسـته دوم دارد، 
شـامل گذرانـدن اوقات فراغت اسـت. کـودکان وقتی با این هدف به تماشـای تلویزیون می نشـینند، 
بیشـتر، خواهـان برنامه هـای شـاد و سـرگرمی های سـاده و پرهیجان هسـتند. در این مرحلـه، توّجه 
کمتـری بـه برنامه هـای آموزشـی شـده و آرامش بخش ترین برنامـه ای که موجب افزایش احسـاس 

خوش بینـی و امنّیت خاطـر مخاطبـان می شـود، برنامه هـای خانوادگی اسـت. )همان(

2. تلویزیون و اجتماعی شدن
زندگـی اجتماعـی دارای شـاخص ها و نمادهایـی اسـت. بـدون شـناخت نمادهـای اجتماعـی، 
نمی تـوان در اجتمـاع زیسـت. در واقـع، مقدمـۀ زندگـی اجتماعـی، اجتماعـی شـدن اسـت. تولّـد 
کـودک مقـارن با اجتماعی شـدن اوسـت. به همان نسـبت که کودک رشـد می کند، بایـد هم زمان 
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رشـد اجتماعـی نیز داشـته باشـد؛ زیرا رشـد، پـرورش و جامعه پذیری، سـه ماهّیت همـراه در وجود 
کـودک اسـت. کودکـی یعنـی سـال هایی که انسـان، راه و رسـم زندگـی را می آمـوزد. اولین جایی 
کـه کـودک، اجتماعـی شـدن را می آمـوزد، خانواده اسـت. ولـی توان خانـواده برای پاسـخ گویی به 
ایـن نیـاِز بـزرگ، ناچیز اسـت. گرچه مدرسـه در کنار خانواده تا انـدازه ای خانـواده را در این راه یاری 
می کنـد، ولـی بـه دلیـل آنکـه نیـاز کـودک فراتـر از ایـن حد اسـت، بـاز هم ایـن کمبود بـه وضوح 
مشـهود اسـت ولـی تلویزیـون به خاطـر برنامه هـای فراگیـر و متنّوع، بهترین وسـیله ای اسـت که 
می توانـد ایـن نیـاز کـودک را برطرف کنـد؛ زیرا تلویزیون واسـطه ای فراگیر اسـت که در دسـترس 
همـۀ کـودکان قـرار دارد. کـودکان از طریـق تلویزیـون، دربارۀ خـود، زندگی خـود، چگونگی رفتار 
در شـرایط گوناگـون و چگونگـی برخـورد بـا مشـکالت خانوادگـی و شـخصی، چیزهـای زیـادی 
می آموزنـد و ایـن اجتماعـی شـدن از طریق تلویزیـون با توجه بـه ویژگی های تلویزیـون و کودک، 

از هـر چیزی نافذتر اسـت. )شـرام و همـکاران 1386، 5(

برخی از جنبه های اجتماعی شدن کودکان عبارتند از:
2-1. درک نقـش جنسـیتی: جنسـیت دربرگیرنـده مجموعـه ای از مفاهیـم و باورهاسـت؛ دربـارۀ 
اینکـه مـا چگونـه فـردی هسـتیم، چگونـه ویژگی هـا و شـخصیت خـود را بـه نمایـش بگذاریـم، 

چگونـه بـا دیگـر مـردم رفتـار کنیـم و چگونـه باید باشـیم؟
2-2. انتخـاب شـغل: مسـیر واقعـی انتخـاب کار یـا حرفـه ممکن اسـت بـا توجه بـه قابل رؤیت 
بـودن شـغل های خاصـی کـه در قلمـرو عمومـی، به ویـژه از طریـق رسـانه های عمومـی از جمله 
تلویزیـون میّسـر می شـود، شـکل گیـرد. تلویزیـون، باورهـای قالب بندی شـدۀ شـغلی، در کودک 

ایجـاد می کنـد کـه ایـن می توانـد کوتاه مـدت یـا بلندمدت باشـد. )گوننـز و آلـر 1380، 59(
2-3. نقش هـای خانوادگـی: تلویزیـون در شـکل دهی بـه باورهـای کـودکان دربـاره زندگـی 
خانوادگـی، نقـش مهمـی دارد. تلویزیـون، خانواده هـای نمونه را بـرای بیننـدگان از جمله کودکان 
معرفـی می کنـد و بـر ارزش هـای خاصـی تأکیـد مـی ورزد یـا برخـی از مسـائلی که بـرای اعضای 
خانـواده )دختـران و پسـران( مهـم هسـتند، بـه بیننـدگان ارائـه می کنـد. در ایـن میـان، کـودک، 
نقش هـای خانوادگـی خـود را در خـالل برنامه های تلویزیـون می یابـد. بنابراین تلویزیـون به یک 
معنـا، نمایش دهنـدۀ خانـواده و نقش هـای خانوادگـی )نقـش مادری، پـدری، خواهری، بـرادری و 

روابـط بیـن آنهـا( اسـت که کـودک آنهـا را می آمـوزد. )عزیـزی 1383، 107(
2-4. معلومـات عمومـی: بیشـتر بیننـدگان در اتاق جّراحی، دادگاه، پاسـگاه پلیـس، زندان یا اتاق 
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هیئت مدیـره مؤسسـه ای نبوده انـد؛ امـا دربـارۀ هـر یک از اینهـا اطالعاتـی دارند. بیشـتر چیزهایی 
کـه دربـارۀ ایـن مـوارد می داننـد از طریق تلویزیـون به دسـت آورده انـد. اطالعاتی که کـودکان از 
طریـق صفحـۀ تلویزیون کسـب می کنند، شـاید کمتـر از اطالعات بزرگترها نباشـد، بـا این تفاوت 
کـه کـودکان تجربـه ای کمتـر از بزرگسـاالن نسـبت بـه زندگـی دارنـد و به تبـع آن، ممکن اسـت 
راحت تـر به وسـیلۀ چیزهایـی کـه در تلویزیـون می بیننـد، فریـب بخورنـد. واقعیت این اسـت که با 
وجـود تمـام مزایـای مثبـت تلویزیـون از قبیـل نقش برجسـته آن در امـر اطالع رسـانی و آموزش، 
ـ پذیـری، ایجـاد تفّنن و سـرگرمی، تماشـای تلویزیون به ویژه در سـال های نخسـت زندگی  فرهن
کـودک، اثـرات بـدی بـر مهارت هـای فکـری، ارتباطـی، کالمـی و حّتی خالقیـت کـودکان دارد. 
تماشـای تلویزیـون به صـورت متمـادی باعــ می شـود، کـودکان از فّعالیت هایـی کـه می توانند و 
بایـد در زمـان رشـد خـود انجام دهنـد غافـل بمانند و در اصطـالح کودکـی نکنند. به عنـوان مثال، 
بـازی، ارتبـاط بـا کـودکان دیگر و حتی بزرگسـاالن کـه به تقویـت مهارت های کالمـی و ارتباطی 
و عاطفـی کـودک می انجامـد اگـر در زمـان خـود و به موقـع صـورت نپذیـرد، کـودکاِن امـروز را با 
مشـکالت عدیـده در آینـده روبـه رو خواهـد کـرد؛ کـودک به عنـوان مخاطـِب منفعـل، سـاعت ها 
روبـه روی تلویزیـون می نشـیند و بـه تماشـای آن می پـردازد و در واقـع مهارت هـای الزم ضمـِن 

رشـد را نیاموختـه و تجربـه نمی کند. )عزیـزی1383، 125-93(
2-5. سیاسـی کـردن: پیش تـر بیـان شـد کـه در هـر جامعه، یـک ایدئولـوژی حاکم وجـود دارد 

کـه تمـام فّعالیت هـای آن جامعـه بایـد در جهـت آن باشـد. بنابرایـن، تماشـای منظـم تلویزیـون، 
خواسـته یـا ناخواسـته در کـودک یـک چارچوب فکری-گرایشـی ایجـاد می کند که در کنـار دیگر 
مسـائل، می توانـد زندگـی سیاسـی آیندۀ او را شـکل دهد. ازایـن رو، این حوزۀ تأثیرگذاری به شـدت 
مـورد توجـه سیاسـتمداران قـرار گرفتـه اسـت تـا جایی کـه هیتلـر در سـخنرانی های خـود، چنین 
می گویـد: هنگامـی کـه یکی از مخالفـان اعالم می کنـد: »من در کنار شـما قـرار نخواهم گرفت« 
مـن بـه آرامـی بـه او می گویـم: فرزنـد شـما هـم اکنون بـه مـا تعلّق دارد. شـما چه هسـتید؟ شـما 
در می گذریـد، امـا فرزنـدان شـما اکنـون در اردوی جدیـد قـرار دارنـد. در زمانـی کوتـاه، آنهـا هیچ 
چیـزی دیگـری را به جـز ایـن اجتماع جدیـد نخواهنـد داشـت. )راش 1383، 103( او در جایی دیگر 
می گویـد: مـا تزریـق روح ایـن اجتمـاع را از سـنین بسـیار پاییـن بـه جوانانمـان، وظیفۀ خـود قرار 
داده ایـم و ایـن »گرایـش جدیـد«، جوانان را بـه هیچ کس نخواهنـد داد، بلکه خود بـه جوانان روی 

مـی آورد و آمـوزش و تربیـت خـود را بـه آنـان القا می کنـد. )همان(



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 440

 تلویزیـون می توانـد در هـر قالبـی از برنامه هـا، وفـاداری بـه دولـت و حکومت را در کـودکان به 
وجـود آورد؛ چنانکـه در آلمـان نازی، با اسـتفاده از مدرسـه، خانـواده و ارتباطات جمعـی به کودکان 
یـاد داده می شـد کـه در درجـۀ نخسـت بایـد نسـبت بـه دولت آن گونـه که در پیشـوا -یعنـی آدلف 

هیتلـر- تجّسـم یافته اسـت، وفادار باشـند. )همـان، 103(
وه هـای همسـاالن: یکـی از تأثیرهـای روشـن و مهم تلویزیـون بر کودکان،  2-6. شـکل گیری گر

ایجـاد گروه هـای همسـاالن اسـت. کـودکان عالوه بـر اینکه بـا تماشـای برنامه هـای تلویزیونی 
تقلیـدوار، دسـت بـه تشـکیل گروه هـای همسـاالن می زننـد، وجـود خـود تلویزیـون نیـز موجـب 
تقویـت ایـن بُعـد از زندگی کودک می شـود. )امـه دور 1374، 152( البته جنبه های اجتماعی شـدن 
کـودک به وسـیلۀ تلویزیـون منحصـر در ایـن مـوارد نیسـت، بلکـه بـا دّقت بیشـتر می تـوان موارد 
زیـادی را برشـمرد؛ ولـی بـه دلیـل آنکـه ایـن مقالـه درصدد بیـان مـوارد مهم ایـن جنبه اسـت، از 
مـوارد دیگـر صرف نظـر می کند. الزم به ذکر اسـت اجتماعی شـدن کـودکان به وسـیلۀ تلویزیون، 
در طبقـۀ دوم از طبقه بنـدی سـه گانـه دالیـل تماشـای تلویزیـون توسـط کـودکان قـرار دارد کـه 

حجمـی کمتـر از طبقـه اول و بیش از طبقه سـوم را شـامل می شـود. )جـوکار1386(

3. تلویزیون و آموزش و یادگیری کودکان
تلویزیـون یکـی از ابزارهـای مؤثـر در افزایـش شـناخت و آگاهـی بـه شـمار می آیـد. در حـال 
حاضـر، بـر اسـاس نتایـج بسـیاری از تحقیقـات انجام شـده بـه روش مشـاهده، یک معلـم خوب با 
اسـتفاده از تلویزیـون بـه عنـوان یـک رسـانۀ کمـک آموزشـی بـه مراتب، اطالعـات خـود را بهتر 
منتقـل می کنـد، تـا صرفـًا از طریـق روش هـای معمولی تدریـس در ایـاالت متحدۀ آمریـکا، بیش 
از 400 مـورد مطالعـۀ تطبیقـی میـان ارائـۀ آموزش های عادی کالسـی به دانش آمـوزان با آموزش 
از طریـق تلویزیـون صـورت گرفتـه اسـت. در تمـام موارد، بـه دنبال بررسـی نمرات امتحـان پایان 
سـال، اختـالف معنـاداری رؤیـت نشـد، امـا چنانچـه تفاوتـی هـم وجود داشـت، همیشـه بـه نفع 
کسـانی بـود کـه از طریـق تلویزیـون آمـوزش گرفتـه بودنـد. پـس می تـوان چنین اسـتدالل کرد 
کـه درصـورت نیـاز و کمبـود متخّصـص آموزشـی بـرای بچه هـا، می تـوان از تلویزیـون اسـتفاده 
کـرد ؛ این گونـه بهـره وری، بخصـوص در مـوارد آموزش هـای تخصصـی، می تواند کارسـاز باشـد 
و بـرای مثـال، بـا اسـتفاده از تلویزیـون، آمـوزش زبان های زنده در سـطح مـدارس ابتدایی بسـیار 
موفقیت آمیـز خواهـد بـود. ضمـن آنکـه برخـورداری از ایـن ابـزار در هـر محلـی کـه نیـروی برق 
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داشـته باشـد، امکان پذیـر اسـت؛ بـه ویژه برای کشـورهای بزرگـی که امکانـات آموزشـی به تمام 
نقـاط آن بـه طور کامل نرسـیده باشـد، کاماًل قابل اسـتفاده اسـت، بـه گونه ای که حّتـی می توان از 
تلویزیـون بـه عنـوان یک معلم سـرخانه اسـتفاده کـرد و در منازل بـه بچه ها آمـوزش داد. )همان(

 البتـه در کنـار مسـائل مطرح شـده، تلویزیـون نقـش زیـادی در تعلیـم و تربیـت دارد. برخـی از 
کارکردهـای مثبـت تلویزیـون عبـارت اسـت از: افزایـش آگاهـی کـودکان در زمینـۀ جغرافیایـی، 
علمی و مسـائل بهداشـتی، تشـویق کـودکان به کارهای خـوب با نمایش دادن مهربانی، سـخاوت؛ 
گسـترش برنامه هـای آموزشـی با اسـتفادۀ صحیـح از تلویزیون و تشـویق کودکان، ایجاد دوسـتی 
چـه بـا  گـرد هـم جمع کـردن خانـواده و چه بـا در اختیـار گذاشـتن مجموعـه ای از دوسـتان خیالی 
بـرای کـودک، ترویـج و آمـوزش ارزش هـای اجتماعـی و دینی، معرفـی روش های دوسـت یابی و 
حفـظ دوسـتی، ایجـاد حس مسـئولیت در کـودکان، جلوگیـری از رفتـار خودخواهانه کـودکان با به 

تصویـر کشـیدن رفتارهـای جامعه گرایانه. )سـعید 1391، 43(
بـا توجـه بـه مطالـب بیان شـده این مسـئله مطـرح می شـود که آیا مسـجد نیـز به عنـوان یک 
رسـانه می توانـد همـان کارکردهایـی کـه رسـانه ها در امـر تربیـت کـودک و نوجـوان و همچنیـن 
جـذب آنهـا بـه خـود دارنـد، ایفا کند و اساسـًا چـه عواملـی می تواند باعـ شـود که همـان جّذابّیتی 
کـه رسـانه ها به ویـژه تلویزیـون در جـذب و تربیـت کـودک و نوجوان دارد را داشـته باشـد. در ادامۀ 
ایـن پژوهـش ضمـن تبیین اهمّیـت و جایگاه مسـجد به عنوان یک رسـانه به کارکردهـای تربیتی 

ایـن رسـانه توجه می شـود.



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 442

ج( مسجد به مثابه یک رسانه و جایگاه آن در تربیت کودک و نوجوان
اهمّیت و احترام مسـجد، در دین مبین اسـالم بر کسـی پوشـیده نیسـت و در نزد مسلمانان دارای 
جایـگاه و اهمّیـت خاصـی اسـت. مسـجد از نخسـتین روزهای ظهور اسـالم به عنـوان بزرگ ترین 
و مهم تریـن پایـگاه اسـالم و مکانی بـرای انجـام فرایض دینـی، برنامه ریزی در خصوص مسـائل 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی و علمـی ... از جایـگاه واالیـی برخـوردار بـوده اسـت. بی شـک در 
فرهنــ اسـالم، هیـچ نهـادی به انـدازۀ مسـجد دارای این انـدازه اهمّیت نیسـت؛ زیـرا در قاموس 
اسـالم، دیـن و دنیـا در مسـجد گـرد می آینـد؛ لـذا آیـات و روایات بسـیاری دربـاره مسـجد و لزوم 
پاسـداری آن نقـل شـده اسـت. عـالوه بر اشـارات قـرآن در احادیــ نیز بـر اهمّیت مسـجد تأکید 
شـده اسـت. در حدیثـی از پیامبـرs وارد شـده کـه »  در دنیـا همچـون میهمان باشـید و مسـجدها 
را خانـه کنیـد.« )سـیدجوادی 1378( همچنیـن در تورات آمده اسـت: »مسـاجد خانه هـای من در 
روی زمیـن هسـتند، خوشـا بـه حـال کسـی کـه در خانه خـود وضو گیـرد، آنـگاه در خانه مـن، مرا 
زیـارت کنـد.« حضـور در مسـجد به عنـوان مظهر عبودیـت و بندگی انسـان در برابر خـدا و مکانی 
مقـدس کـه اثـری از زشـتی در آن یافـت نمی شـود، افزون بـر آنکه »خـود توفیقی بـزرگ و کمالی 
ارزشـمند اسـت، کمـاالت روحی دیگـری را نیز در پـی دارد. رحمت خـاص خداوند، آمـرزش الهی، 
بهشـت بریـن، هم نشـینی و همدلـی بـا فرشـتگان الهـی از آن جملـه اسـت«.)درانی 1376( جـان 
کالم اینکـه اسـالم به مثابـه یـک مکتـب جهانی و جاودانـی، مسـجد را پایگاهی برای تفکـر، تدبر، 

تصفیـه روح، خلـوص و اتصـال بنـده بـه خالق یکتـا فرض کرده اسـت. )سـلطانی 1390(

1. مفهوم شناسی
واژۀ مسـجد از باب »سـجد، یسـجد« مصدر میمی یا اسـم زمان  و مکان اسـت و بر وزن مشـرق 



443 فـــروغمسجــــــــــــد9

و مغـرب و به معنـی سـجده گاه اسـت. )لسـان العـرب( در قرآن و تمدن اسـالمی، مسـجد به مکانی 
گفتـه می شـود کـه عبادتـگاه مؤمنـان اسـت. از آن روی بـه عبادتگاه مسـلمانان مسـجد می گویند 
کـه سـر به سـجده  نهـادن، اوج فروتنـی و کرنـش دربرابـر خداوند اسـت. در روایت های اسـالمی، 
 
ً
ْرُض  َمْسـِجدا

َ ْ
ْت  ىِلَ  األ

َ
همه  زمین مسـجد و سـجده گاه انسـان اسـت. رسـول اکرمs فرمودند: »ُجِعل

« )صـدوق،2، 111( زمیـن بـرای مـن سـجده گاه، پـاک و پاک کننـده قرار داده شـد. قاضی 
ً
َو َطُهـورا

عیـاض گفته اسـت: »مسـجد بـودن کل زمیـن از خصایص امت مسـلمان اسـت.« )زرکشـی 1410 
ق، 27( در برخـی دیگـر از روایت هـا، مسـجد خانۀ دوم مسـلمانان و تثبیت کننـدۀ   فرهنـ جمع گرایی 
و پرهیـز از خودمحـوری بیـان شـده اسـت. واژه هـا، ضمیرهـا و فعل هـای بـه کار رفته در سـورۀ حمد 
نیـز کـه در نمازهـای روزانـه تکـرار می شـود، به طـور ضمنـی، پنهـان و غیرمسـتقیم مسـلمانان را 
بـه جمع گرایـی و پرسـتش جمعـی فـرا می خواند. مسـجد ُقبا نخسـتین مسـجد جهان اسـالم اسـت 
ـ های این مسـجد را حضـرت محمـدs پس از  کـه بیـرون شـهر مدینـه قـرار دارد. نخسـتین سـن
مهاجـرت از مکـه بـه مدینـه بنـا گذاشـتند. قبا نـام قریـه ای در نزدیکـی مدینه بـود. پیامبـرs این 
مسـجد را در سـال اول هجـری و بـه پیشـنهاد عّمـار یاسـر یا بـه تقاضای سـاکنان محـل در قبا بنا 
ْن 

َ
َحـّقُ أ

َ
ِل َیـْوٍم أ ّوَ

َ
ْقـوی ِمـْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعـی ّسِ

ُ
ْسـِجٌد أ َ کردنـد. خداونـد متعال در قرآن کریـم می فرمایند: »ملَ

یـَن« )توبـه/109( مسـجدی کـه از آغاز بر  ِر َتَطِهّ ُ وا َواهّلُل ُیِ�ـُبّ املْ ـُر ـوَن أْن َیَتَطَهّ  ُیِ�ُبّ
ُ

َتُقـوَم ِفیـِه ِفیـِه ِرَجـال
پایـۀ تقـوا بنا شـده اسـت، سـزاوارتر اسـت که در آن نمـاز بگزاری. مسـجد در قرآن کلمه  مسـجد حدود 
28 بـار در قـرآن ذکـر شـده اسـت؛ 22 بـار به صـورت مفـرد )مسـجد( و 6 بـار به صورت جمع )مسـاجد( 
بـرای مـا مسـلمانان، مهم تریـن معیـار در ارزش گذاری مسـجدها توصیف هـا و شـاخص گذاری هایی 
قـرآن کریـم اسـت. در روایـات متعـّددی نیـز بـر جایگاه و نقش مسـجد تأکید شـده اسـت. )شـاملی و 

یوسفی 1391(
 اعـّم محورهـای فّعالیتـی در مسـجد شـامل عبـادت، تعلیم و تعلّم، ذکـر و یاد خداونـد، اصالح و 
تزکیـه، خدمـت و نفـع رسـانی به مـردم و همچنین دعـوت و آگاهی اسـت. از این  رو مسـجد عالوه 
بـر اینکـه محلـی بـرای عبادت اسـت، همـواره از صـدر اسـالم تاکنـون دارای نقش های اساسـی 
دیگـری در بیـن مسـلمانان بـوده اسـت. حـال این سـؤال پیش می آیـد که بـا توجه به ایـن مطلب 
کـه منبـر از ابزار رسـانه و مسـجد از انـواع رسـانه ها، یعنی جزء رسـانه های دیداری اسـت و با توجه 
بـه نقـش و جایـگاه مسـجد، آیـا می تـوان گفت که مسـجد نیز ماننـد دیگـر رسـانه ها دارای همان 
کارکردهایـی باشـد کـه سـایر رسـانه ها از آن برخوردارنـد؟ و آیـا مسـجد می توانـد مانند رسـانه ها 
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به ویـژه تلویزیـون جایـگاه تربیتـی در تربیت کودک و نوجوان داشـته باشـد. برای فهـم و درک این 
مطلـب، نخسـت بایـد کارکردهای مسـجد را بررسـی و سـپس با کارکردهای رسـانه تطبیـق داد و 

بعـد نتیجه گیـری کرد.

2. کارکرد های مسجد

2-1. کارکرد تربیت عبادی مسجد )جایگاه عبادی(
عبـادت و راز و نیـاز بـا خداونـد نیـاز واقعـی و فطـری هـر انسـان اسـت و مکّمـل یا حتـی مقّوم 
شـخصّیت اوسـت. گرچـه عبـادت در هـر مکانی ایـن نیاز روحـی را به  طور نسـبی تأمیـن می کند؛ 
ولـی ایـن نیـاز در مسـجد و عبـادت گاه بهتـر و کامل تـر تأمین می شـود. بر این  اسـاس، انسـان بنا 
بـه فطـرت خویـش معبد و مسـجد را دوسـت دارد و بدان عشـق مـی ورزد؛ تاریخ نیز به درسـتِی این 
سـخن گواهـی می دهـد. پژوهش هـای تاریخی نشـان می دهد کـه معبد با انسـان همـراه و همزاد 
بـوده اسـت؛ از همیـن  رو، معصومـان: مسـجد را آشـیانه و پناهگاه مؤمـن برشـمرده اند؛ پناهگاهی 
کـه انسـان از دغدغـه و اضطـراب فاصلـه می گیـرد و بـه آرامـش می رسـد. در فرهنـ اسـالم، نام 
مسـجد یـادآور بندگـی در پیشـگاه خداوند متعال اسـت. بـا توجه به این مطلب مشـخص می شـود 

کـه یکـی از کارکردهـای مهـم مسـجد تربیت عبـادی و محل عبـادت بودن اسـت. )همان(

2-2. کارکرد تربیت اخالقی
مسـجد مکانـی اسـت بـرای تمریـن خلـق  و خـوی پسـندیدۀ انسـانی، محلـی مناسـب بـرای 
عملی کـردن ارزش هـای واالی اخالقـی و رفتـاری در بُعد هـای گوناگـون زندگـی و همچنین پس از 
 

ٌ
خودسـازی فردی و اجتماعی، سـکوی پروازی اسـت به ملکـوت؛ زیرا خداونـد می فرماید: »فیـه رجال

وا«)توبه/108( در مسـجدی که براسـاس تقوا و پارسـایی تأسـیس شـده باشد، مردم  ُر وَن أن َیَتَطّهَ ُیِ�ّبُ
دوسـت دارنـد پاکیزه باشـند و خداونـد نیز پاکیزگان را دوسـت دارد. با اینکه گناه هـای دینی و اخالقی 
در همه جا نکوهیده اسـت، اما در مسـجد زشـتی آن دو چندان اسـت؛ پس مؤمن باید تالش بیشـتری 
کنـد تـا در مسـجد بـه گنـاه آلوده نشـود، سـخنان ظالمانه بـر زبان نیـاورد، به آبـروی دیگـران تجاوز 
نکنـد، غیبـت نکنـد، سـخنان بی فایـده را کنار نهـد و از گفت  و گوهایـی که بوی دنیاپرسـتی می دهد 
پرهیـز کنـد. درحقیقـت، تالش بـرای انجام ندادن ایـن کارها خـود تمرینی برای انجـام دادن کارهای 
خیـر و دوری از بدی هاسـت. بنابرایـن دومیـن کارکرد مسـجد تربیت اخالقی افراد یک جامعه اسـت. 

اخالقـی کـه در جامعـۀ اسـالمی از ارزش و اهمّیـت واالیی برخوردار اسـت. )همان(
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2-3. کارکرد تربیت اجتماعی مسجد )کارکرد همگن سازی و گروه همساالن(
از جنبه هـای دیگـر تربیتـی مسـجد نقش مؤثّـر آن در پیوند دلـدادگان خود با انسـان های صالح 
و برگزیـده اسـت. از دیـد آگاهـان مسـائل تربیتـی، نقـش دوسـت خوب در سـعادت انسـان بسـیار 
ممتـاز اسـت. مسـجد میـان مؤمنـان و نخبـگان و صالحـان جامعـه پیونـد ایجـاد می کنـد، و با این 
کار بسـتری مناسـب بـرای پـرورش و تربیـت روحـی آنهـا فراهـم می کند. کسـی که بـا خوبان در 
ارتبـاط باشـد، دسـت کم از سـر حیـا از برادران دینـی خـود راه انحـراف را در پیش نمی گیـرد؛ حتی 
اگـر بـه درجـه ای از تکامل نرسـیده باشـد که به سـبب تـرس از خداوند به گناه دسـت نزند. مسـجد 
بـا فراخوانی پیوسـته  مسـلمانان به جمـع، روح جمع گرایـی، انعطاف و نظم پذیـری را در آنان تقویت 
می کنـد و درون گرایـی افراطـی و بیگانگـی از جمـع را از آنان می زدایـد. اگر خانواده های مسـلمان 
در مسـجد بـه هـم پیونـد بخورند بسـتر مناسـبی بـرای همیاری های جمعـی آنان فراهم می شـود. 
ایـن کارکـرد مسـجد با کارکـرد رسـانه های دیگر ماننـد همگن سـازی و همنوع طلبـی و اجتماعی 

شـدن مشـترک است.

2-4. کارکرد روان شناختی مسجد )کارکرد اجتماعی و عاطفی(
مسـجد می توانـد َگـرد انـدوه را از چهـره و جان مسـلمان بزدایـد و »افسـردگی« وی را برطرف 
کنـد چراکـه مسـجد نشـاط را بـه فـرد مسـلمان هدیـه می کنـد. خانواده هـای مسـجدی، در 
تعامل هـای خـود، مشـکالت و سـختی های زندگـی را در جمـع دیگـر خانواده هـا بیـان می کننـد 
و تخلیـه  عاطفـی می شـوند و همچنیـن حـس پذیرفتگـی در جمـع آنهـا را از احسـاس تنهایـی، 
زمین گیرشـدن و واماندگـی نجـات می دهـد. حّتـی اگـر خانواده هـا نتواننـد بـرای یکدیگـر گره ای 
بگشـایند، احسـاس همـدردی و صفایـی کـه در جمع یکدیگـر پیدا می کننـد، انگیزۀ تـالش دوباره 
و مبـارزه  بـا مشـکالت را در آنهـا تقویـت می کنـد. مسـجد به  طور معمـول جایگاه طرح مشـکالت 
و نارسـایی های اجتماعـی اسـت. بـه  طـور طبیعی، حضـور در چنین مکانـی روح تعّهـد و دردمندی 
را در فـرد می دمـد. پـرورش ایـن خـوی پسـندیده در اشـخاص نوعـی مبـارزه بـا روح بی تعّهـدی 
و بی تفاوتـی اسـت؛ روحیـه ای کـه هـرگاه در افـراد جامعـهـ  به ویـژه نسـل جـوان ـ پیـدا شـود، 
آسـیب های اساسـی بـر پیکـر آن اجتمـاع وارد خواهـد شـد. یکـی از زمینه هایـی کـه فرهنــ 
مسـئولیت و همیاری را در مسـلمانان رواج می دهد، حضور خانوادگی در مسـجد اسـت. در مسـجد 
نیازهـا، کاسـتی ها، چالش هـا، فرصت هـا و تهدیدهـا، برجسـته و توصیـف می شـود و خانواده هـا 
می تواننـد بـرای همدیگـر پشـتیبان باشـند. گـذری بـر جامعه خـود مؤّید خوبـی برای ایـن مطلب 
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اسـت کـه ریشـۀ درمان بسـیاری از افسـردگی ها و مشـکالت روحی و روانـی در دور افتـادن از این 
مسـیر است. )شـاملی، پیشـین 1391(

2-5. کارکرد آموزشی مسجد )کارکرد تعلیم و آموزش و آگاه سازی(
 از آغـاز گسـترش اسـالم، خـط و کتابت در مسـجد آمـوزش داده می شـد و این امـر موجب بروز 
اشـکال در فّعالیت هـای عبـادی نمی شـد. شـاید بتـوان گفت کـه کارکردهای آموزشـی و فرهنگی 
مسـجد، پـس از کارکردهـای تربیتـی و به ویـژه تربیت عبـادی، سـرآمد دیگر کارکردهای مسـجد 
اسـت. آموزش هـای اسـالمی بـا دعـوت پیامبرs، نخسـتین مربّـی و معلّم مسـلمانان و از مسـجد 
آغـاز شـد کـه درواقع پایگاه تعلیماتی مسـلمانان بود. مسـجد که در عصـر نبّوت و دورۀ خلفای راشـدین 
بنای بسـیار سـاده ای داشـت، مجمع نو مسـلمانانی شـد که برای آشـنایی با آموزه های اسـالمی و حّل  و 
فصـل مسـائل جدید در آن رفت  و  آمد می کردند. اقامۀ  نماز، اسـتماع سـخنان پیامبـرs در باب آیه های 
قـرآن کریـم، تبلیـغ دیـن و ابـالغ احکام شـرع،  اعـالن جنــ و جهاد و صلـح،  آمـوزش مهارت های 
زندگـی، تقسـیم غنایـم جنگـی، ارسـال نامه ها، تشـییع جنازه و مسـائلی از این قبیل در مسـجد انجام 
می شـد کـه بیشـتر آنهـا با هجرت رسـول خداs بـه مدینه آغـاز شـد. درواقع، »مسـجد« کهن ترین 

دانشـگاه اسـالمی و اساسـی ترین پایگاه تعلیم در تاریخ اسـالم اسـت. )همان(

2-6. کارکرد سیاسی مسجد )کارکرد رهبری و هدایت(

یکـی از کارکردهـای مهـم مسـجد، کارکـرد سیاسـی اسـت کـه از زمـان رسـول خـداs بر آن 
تأکیـد شـده و هم اکنـون نیـز اهمّیـت آن به خوبی مشـاهده می شـود. بر همین اسـاس، آن حضرت 
پـس از بنیان گـذاری نظـام اسـالمی، به منظور دخالت مسـلمانان در شـیوۀ حکومت و آگاه سـاختن 
آنـان بـا اهداف سیاسـی اسـالم، مسـجد را کـه مرکـزی عمومـی  و محل تجّمـع مسـلمانان برای 
ادای فرایـض دینـی بـود، بـه عنـوان پایـگاه حکومت و نهاد سیاسـی اسـالم برگزیـد. در دوره های 
بعـد نیـز کارکـرد سیاسـی مسـجد فّعال تـر گردیـد و امـور سیاسـی آن روز ماننـد معرفـی خلیفـه، 
مراسـم بیعـت بـا وی، عـزل و نصب اسـتانداران و کارگـزاران و … در مسـجد صـورت می گرفت. 
ـ تریـن، فّعال ترین  در دوران انقـالب اسـالمی ایـران نیـز پـس از محور اعتقـادی و عبـادی، پررن
و بارزتریـن بخـش کار مسـاجد در محـور سیاسـت بوده اسـت؛ چرا که مسـاجد در آگاهـی و بیداری 
توده هـا در دوران قبـل و بعـد از انقـالب نقـش مؤثـری داشـته اند و هم اکنـون نیـز اسـتعمارگران 

جهـان از مسـجد بیـش از هـر نهـاد انقالبی می ترسـند.
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2-7. کارکرد فرهنگی مسسجد )برنامه و کارکرد اوقات فراغت(
 پـس از نقـش عبـادی و آموزشـی،  نقـش فرهنگـی در بیـن دیگـر نقش هـا و کارکردهـای 
مسـجد، دارای بیش تریـن اهمّیـت می باشـد. پیامبـر اسـالمs محیـط مسـجد را کامـاًل فرهنگی 
می دانسـتند تـا جایـی کـه در حضـور آن حضـرت و با اجازۀ ایشـان برخی مسـابقات برگزار می شـد 
و حضـرت ضمـن ابراز خرسـندی از ایـن کار، با حوصله و بردباری کامل از چنین مسـائلی اسـتقبال 
می کردنـد. گرچـه امـروزه مراکـز آموزشـی و فرهنگـی گسـترش یافتـه اسـت؛ امـا نبایـد از ایـن 
کارکـرد مهـم مسـجد و بـارور نمـودن بُعـد فرهنگـی آن، غفلت نمـود. برگزاری جلسـات شـبی با 
قـرآن، مسـابقات همچـون کتاب خوانـی و … از جملـه برنامه هایی هسـتند که می تـوان با حمایت 
مسـئولین منطقـه بـه اجـرا درآورد. چنانکـه ذکر شـد حضور امـام جماعت مدتـی قبل و بعـد از نماز 
در مسـجد بـرای پرسـش و پاسـخ، مشـاوره و … شـرایطی ویـژه جهت رشـد فرهنگی مـردم را به 
وجـود مـی آورد. همچنیـن مناسـب اسـت برخـی برنامه هـای فرهنگی مسـجد از درون مسـجد به 
فضاهـای دیگـر مثـل کـوه، مـکان هـای اردویـی و … کشـانده شـود تـا عالوه بـر جّذابیـت و اثر 
بخشـی بیشـتر، تبلیغی برای حضور دیگر افراد به سـوی مسـجد باشـد. )رسـتمی 1382، 81-75(

2-8. کارکرد آگاهی دهی )اطالع رسانی و هدایتی(

یکـی از نیازهـای مهـم بشـر،  وسـایل ارتباطی اسـت تا انسـان ها را از اخبـار مهم مّطلع سـاخته 
و آنـان را در حـوادث بـه یـاری یکدیگـر طلبیده و از حملۀ دشـمنان آگاهـی داده، آنـان را آماده دفاع 
نمایـد. دیـن مبیـن اسـالم از 1400 سـال پیش ایـن نیاز را در نظـر گرفته و مکانی به نام »مسـجد« 
را بـه عنـوان پایـگاه ارتباطی بسـیار مهـم در افزایش پیوندهای انسـانی و توسـعۀ فرهنگی اسـالم 
معرفـی کـرده اسـت. بـه تعبیـر دیگـر مسـجد اصلـی تریـن مـکان شـکل دهـی افـکار عمومـی، 
فرهنــ سـازی و اطـالع رسـانی در تمـّدن اسـالمی بوده اسـت. نـدای »الصالۀ جامعـه« در عهد 
پیامبـرs و پـس از آن یـک فراخـوان عمومی بـرای گرد هم آوردن مسـلمانان در مسـجد و آگاهی 
از یـک امـر مهـم بـوده اسـت. بـه همیـن دلیـل کارکـرد رسـانۀ ارتبـاط جمعـی بـا همـۀ تحّوالت 
تکنیکـی،  زمانـی قریـن توفیق قلمداد می شـود کـه بتواند عمیق تریـن ارتباط و پیونـد را با مخاطب 

برقـرار سـازد کـه ایـن ویژگـی فقط در مسـجد یافت می شـود.

2-9. کارکرد ابالغی و تبلیغی )اطالع رسانی و ابالغ پیام(
شـاید هیـچ پایگاهـی به اندازۀ »مسـاجد« در تبلیغ اسـالمی ایفـای نقش ننموده باشـد؛ از زمان 
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رسـول خـداs تاکنـون اذان،  نمـاز، وعظ و خطابـه از مهم ترین برنامه های مسـاجد بوده و هسـت.
 بـا توجـه بـا کارکردهـای مسـجد و نگاهـی بـه کارکردهـای تربیتـی رسـانه در تربیـت کودک 
و نوجـوان حـال ایـن بررسـی صـورت مـی گیـرد کـه در کارکردهـای مشـترک ایـن دو رسـانه 
همان طـور کـه وظیفـه و عملکرد رسـانه در اینجا تلویزیون مشـخص شـد، عملکرد مسـجد چگونه 

بایـد باشـد. در ذیـل بـه کارکردهـای بـا رویکـرد تربیتـی نـگاه می کنیم.
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د( رسانۀ مسجد و جایگاه آن در تربیت کودک و نوجوان
همان طـور کـه بیـان شـد یکـی از کارکردهای مشـترک ایـن دو رسـانه کارکرد آگاهی بخشـی 
اسـت. مسـجد می توانـد از طریـق دادن اطالعـات گوناگـون مـورد نیـاز نوجوانـان، در تعییـن و 
انتخـاب صحیـح بینـش نوجوان تاثیرگذار باشـد. امـام جماعت و متولّیان مسـجد، باید بـا برگزاری 
مباحــ هستی شناسـی و جهان شناسـی و جلسـات و حلقه هـای معرفتـی دربارۀ گزاره هـای دین و 
احـکام دینـی و بیـان علـل و فلسـفه و حکمـت گزاره هـا و احکام خمسـه و اثرات وضعـی و تکلیفی 
احـکام، در ایجـاد یـک بینـش و نگـرش درسـت و عمیـق و منطقـی در نوجـوان کمـک کننـد. 
»مسـجد« در قالـب یـک مکان بسـیار مقـّدس و امنی که به سـبب برخورداری از فضـای معنوی و 
آرامش بخـش کـه بـا نظام فطرت انسـان و به ویژه نسـل پـاک نوجـوان هماهنـ اسـت، می تواند 
بسـیاری از انتظـارات و نیازهـای درونـی و بیرونـی نوجـوان را تأمین کنـد. ارتباط بـا خداوند، امنیت 
و آرامـش، داشـتن روابـط اجتماعـی و شـرکت در گروه هـای سـالم و فّعالیت هـای دسـته جمعی و 
مرکـزی مهـم و مطمئـن بـرای دریافـت پاسـخ سـؤاالت و شـبهات گوناگـون، از ویژگی های مهم 
مسـجد اسـت. مسـجد و بـه طور خاص امـام جماعـت، می توانند با تأمیـن این نیازها، حـس اعتماد 
نوجـوان را جلـب نمایـد و بـا تکیـه بـر ایـن اعتمـاد، بر بینـش و نگـرش و رفتـار نوجـوان تأثیرگذار 
باشـد و بـا ارائـۀ اطالعـات درسـت و مبتنـی بـر دیـن مبین اسـالم کـه همسـو و همِگن بـا فطرت 
اسـت، نگـرش نادرسـت و اشـتباه نوجـوان را اصـالح کنـد و بینـش و نگـرش جدیـدی را از طریق 

تشـویق و تحسـین جایگزیـن نمایند.
از جملـه کارکرد هـای مشـترک ایـن  دو می تـوان بـه بحــ اجتماعی شـدن و تربیـت اجتماعی 
اشـاره کـرد کـه در ایـن  بـاره »نقـش مسـجد« در تربیـت اجتماعـی نوجـوان، بسـیار مهـم اسـت. 
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نوجـوان بـا حضـور در مسـجد و شـرکت در نمـاز جماعـت و جلسـات بحــ و مناظـره، کالس هـا 
و دوره هـای آموزشـی، گروه هـای علمـی، فّعالیت هـای گروهـی و غیـر آن، می توانـد بـه طـور 
ناخـودآگاه بـه رشـد و تربیـت اجتماعـی دسـت یابد؛ زیـرا در مسـجد، کلیـۀ ویژگی هـای اجتماعی 
یـک جامعـۀ فاضلـه و الهـی وجـود دارد. مسـجد به عنـوان یک محیـط و نهـاد مهـم اجتماعی، در 
جامعـه می توانـد جنبه هـای گوناگـون اجتماعـی یک فـرد را تربیت کند. فـرد در مسـجد، احترام به 
بزرگ ترهـا، سـکوت وسـخن گفتـن بـه موقع، عمـل براسـاس قوانین اجتماعـی، برقـراری نظم و 
انضبـاط، مسـئولیت پذیری امـور مختلـف وغیـر آن را می آموزد. مسـجد بـه عنـوان محیطی خارج 
از خانـه، می توانـد نیـاز جامعه پذیـری و برقراری ارتباط و رشـد شـخصیت اجتماعی نوجـوان را ایفا 
کنـد و در امـور مهـم، کمک شـایانی برای خانـواده و والدین باشـد. )کمالی لطـف 1391، 17-14(

در کارکـرد مشـترک دیگـر کـه بحــ تربیـت عاطفـی و روانشـناختی اسـت، امـام جماعـت و 
فّعـاالن مسـجد، می تواننـد در ایـن موقعیـت بحرانی خدمـت بزرگی به کـودکان و نوجـوان بکنند. 
در مرحلـۀ اول، روحانـی مسـجد بایـد نوجـوان را بـا ویژگی هـا و خصوصّیـات ذاتـی و طبیعیـش 
آشـنا کنـد. سـپس بـا گفـت وگوهـای مسـتدل و منطقـی بـه او کمـک کنـد تـا بـا درنظـر گرفتن 
خصوصّیـات فـردی بـه تعییـن هوّیت، شـخصیت، نیازهـا و اسـتعدادهایش بپـردازد. از رهگذر این 
مـکان مقـدس و آموزه هـای دینـی و مذهبـی، هوّیت دینـی نوجوان کـه جنبه ای از هوّیت اوسـت، 
تربیـت می شـود. نحـوۀ رفتـار و عملکـرد والدیـن و به خصـوص روحانـی مسـجد در حـوزۀ دیـن و 
مسـائل دینـی، می توانـد تأثیـری بسـزا در گرایـش و جذب نوجـوان به دین داشـته باشـد. )همان(

در بحـ کارکرد آموزشـی مسـجد؛ روزگاری مسـجد، یگانه پایگاه مهم آموزشـی در کشـورهای 
اسـالمی بـوده اسـت. متأسـفانه مسـئله آمـوزش در مسـاجد کم رنــ شـده و مناسـب اسـت بـا 
برنامه ریـزی و متناسـب بـا امکانات موجود و اسـتفاده از کارشناسـان، برنامه هایـی از قبیل آموزش 
احـکام و قـرآن مخصوصـًا بـرای بانـوان و نوجوانان، پاسـخ به سـؤاالت و … برگزار شـود. نکته ای 
کـه نبایـد از آن غفلـت نمـود آمـوزش بـر اسـاس نـوع مخاطـب اسـت. متأسـفانه امـروزه برخـی 
سـخنرانی ها بـدون در نظـر گرفتـن نـوع مخاطـب صورت مـی پذیـرد، در حالی که در نظـر گرفتن 
سـن، جنـس و معلومـات مخاطـب عـالوه بـر جذابیت، اثـر بخشـی مضاعفـی خواهد داشـت. گاه 
الزم اسـت بـرای هـر یـک از گروه های کـودک و نوجـوان، جوان، میانسـال و پیر، بانـوان و مردان 

جلسـات مجـزا برگـزار شـده و احـکام و مسـائل مرتبط بـا آنان بیان شـود.
همچنیـن امـام جماعـت می توانـد کالس های کمک آموزشـی عربـی، معارف اسـالمی و قرآن 
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را در مسـجد برگـزار نمایـد و بـرای کالس هـای متعـّدد دیگـر مثل کالس هـای کمک آموزشـی در 
رده هـای تحصیلـی مختلـف و نیز آموزش خطاطـی، کامپیوتـر و… از نمازگزاران فرهنگی اسـتفاده 
نمایـد. برگـزاری اینگونـه کالس ها عالوه بر اسـتفاده از ظرفیت آموزشـی مسـجد موجـب تقویت و 
پویایـی جوانـان و نوجوانان مسـجدی می گردد. جایگاه جلسـات علمی و آموزشـی در مسـجد از نگاه 
پیامبـر اکـرمs بـه مراتـب واالتر و ارجمندتر از جلسـات دعا اسـت؛ چنانکه در روایت اسـت که روزی 
رسـول خـداs بـه مسـجد وارد شـدند. در مسـجد، دو مجلـس جداگانه برپا بـود. گروهـی در حال یاد 
 sدادن و فراگرفتـن دانـش بودنـد و جمعـی نیـز بـه دعـا و راز و نیـاز با خداوند مشـغول بودنـد. پیامبر
فرمـود: هـر دو گـروه بـه سـوی نیکـی گام برمی دارنـد؛ دسـته ای خـدا را می خواننـد و گروهـی نیز 
آمـوزش می بیننـد و نادانـان را تعلیـم می دهنـد؛ ولـی ایـن گـروه )تعلیم و تعلّـم( کار برتـری انجام 
می دهـد. مـن نیـز به منظـور آمـوزش دادن مردم مبعوث شـده ام. آنـگاه پیامبرs در میـان گروهی 

که سـرگرم آمـوزش بودند، نشسـت.
در بحــ فرهنگـی کـه مسـجد بـا برنامـۀ صحیـح می توانـد برنامه های خوبـی برای پـر کردن 
اوقـات فراغـت بچه هـا داشـته باشـد؛ رعایت اصـل جّذابیـت در برنامه هایـی فرهنگـی و همچنین 
بـه روز بـودن متولّیـان مسـجد می توانـد تـا حـّد بسـیاری بـه این مطلـب کمک کنـد. تا ابتـدا مثل 
رسـانه ها اول جـذب بعـد القـای اندیشـه و بـاور دینـی کنـد. در کارکردهـای دیگـر ماننـد کارکـرد 
تبلیغـی و سیاسـی نیـز مسـجد می توانـد نقش بسـزایی داشـته باشـد. در اینجـا یکـی از مهم ترین 
کارکردهـا مشـترک بیـن تلویزیون و مسـجد، یعنی پـر کردن اوقـات فراغت می توانـد تحقق یابد. 
همان طـور کـه بیـان کردیـم یکـی از عوامـل جـذب رسـانه ها، برنامـه داشـتن بـرای ایـن کارکرد 
اسـت. برنامه هایـی کـه از اصـل جّذابیـت نیـز کمـک می گیـرد و سـاعت ها کـودک و نوجـوان را 
سـرگرم خـود می کنـد. مسـجد نیـز در ایـن بخـش )فرهنگـی( می توانـد بـا ظرافـت و برنامه های 
درسـت و جـذاب ایـن کار را بـه نحـو احسـن انجـام دهـد و باورهـای دینی و مسـائل تربیتـی را به 

آنهـا آمـوزش دهد.
امـا بـرای اینکـه مسـجد بتوانـد پایاپاِی سـایر رسـانه ها بـه نقـش و جایگاه خـود بپـردازد نیاز با 
برنامه ریزی هـای درسـت و مناسـب دارد کـه در اینجـا به ارائۀ برخی راهکارها اشـاره شـده اسـت.

1. داشـتن امـام جماعتـی کـه دانش، تقـوا، تعّهد، دلسـوزی، روزآمد بودن، سـالمت و آراسـتگی 
بدنی و ظاهری داشـته باشـد. 

2. حضـور شـورای علمـی و هیئت امنای مسـجد که ترکیبی از مسـجدیان کارآزمـوده، با تجربه، 
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جـوان و کارآمـد اسـت؛ از عواملـی که در جذب نسـل جـوان به مسـجد نقش زیـادی دارد، طوالنی 
نشـدن نمازهـای جماعـت اسـت. امـام جماعـت با در نظـر گرفتن این نکتـه که جذب و پـس از آن 
حفـظ جوانـان در مسـجد، بـه ظرافت هـای خاصـی نیـاز دارد، باید تـالش نماید تا رعایـت  حوصله 

و وقـت نمازگـزاران، به ویژه قشـر جـوان را بنماید. 
3. حضـور کمیته هـای علمـی و تخصصـی درون هـر مسـجد، به ویـژه کمیتـۀ مشـاوره و مهـارت 

زندگـی.
 4. افـزودن بـر جاذبه هـای مسـجد، ماننـد برگـزاری کالس های هنـری و علمی در رشـته های 
گوناگـون، تأسـیس مکان هـای مناسـب ورزشـی و دعـوت از مربیـان باتجربـه بـرای آمـوزش، 
برگـزاری اردوهـای سـیاحتی و زیارتـی، نمایـش فیلم و اجـرای تئاتـر و مانند آن با رعایـت موازین 

سالمی. ا
5. تقویـت مسـاجد از نظـر امکانـات ظاهـری، ماننـد رسـیدگی به سـاختمان مسـجد، نظافت و 

امکانـات الزم بـرای برنامه هـای مناسـب.
 6. حضـور اتـاق فکـر خانـواده در مسـجدها که دربـارۀ موضوع هـا و محورهای زندگـی خانواده 

و چالش هـای پیـش رو گفتمـان می کننـد. 
7. تشـکیل انجمـن هنـر؛ ماننـد سـینما، تئاتـر، خطاطـی، طراحـی، نقاشـی و ترویج هنرهـای اصیل 

اسـالمی.
 8. توسعه و ارتقای فّعالیت های فرهنگی و سیاسی و ....

9. تشـکیل و تقویـت کتابخانـۀ مناسـب بـرای مسـجد و در اختیـار داشـتن کتاب هـای مفیـد 
و متنـوع یکـی دیگـر از راهکارهـای جـذب جوانـان بـه مسـجد هسـت. بـرای جـذب و اسـتفاده 
بیش تـر از امکانـات کتابخانـه، می تـوان بـه برگـزاری مسـابقات کتاب خوانـی، قصه نویسـی و 

خالصه نویسـی کتـاب و ماننـد آن اقـدام کـرد. 
10. راه انـدازی صنـدوق مهـر خانـواده بـرای کمک رسـانی های مالـی و اعطای قرض الحسـنه 

بـرای کمـک بـه زندگـی، ازدواج، بیمـاری، ایجاد شـغل، تحصیـل و مانند آن.
 6. کمیتـۀ آمـوزش  و پـرورش مسـجد بـرای برنامه ریـزی موضوع هـای گوناگـون، به ویـژه 
تربیـت دینـی، اخالقـی، اجتماعی، سیاسـی و جنسـی. مسـجد عـالوه بر امـور عبادی بایـد در فکر 
اشـاعۀ فرهنــ و اخـالق زیبـای اسـالمی نیز باشـد؛ احترام بـه علماء، افـراد مسـن و بزرگ ترها و 
محّبـت بـه کوچک ترهـا و رعایـت ادب در برابر سـایر مؤمنـان، بایـد از دیگر اهداف بانیان مسـاجد 
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باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه مسـاجد آنـگاه خواهنـد توانسـت نقـش تاریخـی خـود را در تربیت 
عبـادی، اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی ایفـا کننـد کـه بتواننـد مخاطبـان خود، به خصوص نسـل 
جـوان را جـذب و حفـظ نمایند. برای اوقـات فراغت نوجوانـان  و جوانان برنامه ریـزی صحیح انجام 
گیـرد. در ایـام تعطیالت، بیشـتر وقـت کـودکان و نوجوانان و جوانان بـه بطالت می گـذرد و باتوجه 
 بـه اینکـه اکثـر خانواده ها وضعیـت مالی خوبی ندارنـد و نمی تواننـد به کالس های مختلـف بروند، 
بایـد بکوشـیم کـه بـا برنامه هـای جذاب این قشـر عظیم را به  سـمت مسـجد فرا بخوانیـم. نوجوان 
و جـوان بـه  دلیـل عدم وابسـتگی و نداشـتن عالقۀ بسـیار بـه دنیا و مسـائل مـادی و آزاد بودن فکر 
و ذهـن، بهتـر می توانـد مفاهیـم دینـی را درک کنـد و بـه همین سـبب حافظ ارزش دسـتاوردهای 

مذهبـی و اعتقـادی خواهـد بود.
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نتیجه گیری
همان طـور کـه در ایـن مختصـر بیان شـد، جهـان امروز، جهـان رسانه هاسـت و رسـانه ها تأثیر 
زیـادی در مسـائل سیاسـی، فرهنگـی، علمـی، تربیتـی و ...، دارند. رسـانه ها با داشـتن کارکردهای 
زیـادی می توانـد باعــ تغیـر و دگرگونـی در رفتـار و باورهـای افـراد یک جامعه داشـته باشـند. در 
ایـن میـان شـاید نقـش تربیتـی رسـانه ها به ویـژه در بحــ تربیـت کـودک و نوجـوان بیشـتر  در 
رسـانه ای ماننـد تلویزیـون نمایـان باشـد. این نیـز به این دلیل اسـت که رسـانه ها به علت داشـتن 
ویژگی هـای بـارزی همچـون فراگیر بودن، سـرعت انتشـار مطالب، اصـل جذابیـت و ...، از جایگاه 
ویـژه ای برخـوردار هسـتند. بـا نگاهـی بـه کارکرد های رسـانه ها و همچنیـن این نکته که مسـجد 
نیـز بـا داشـتن ابـزار رسـانه ای ماننـد منبـر و همچنیـن کارکردهـای مشـابه بـا رسـانه ها می تواند 
دوش بـه دوش سـایر رسـانه ها در امـر تربیـت کـودک و نوجـوان موفـق باشـد و در کنـار رعایـت 
یـک سـری اصـول از جملـه اصل جّذابیـت و به روز بودن در این کار پیشـرفت خوبی داشـته باشـد؛ 
امـا داشـتن صـرف ایـن کارکرد هـا بـدون برنامه ریـزی صحیح و مناسـب کافـی نخواهد بـود و در 
صورتـی ایـن امـر محقق می شـود کـه از این ظرفیت ها به نحو احسـن اسـتفاده شـود تا مسـجد به 
همـان جایـگاه اصلـی خود کـه همانا پایگاه عبـادی، اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی، علمـی، تربیتی، 

تبلیغـی و ...، بـودن در بیـن مردم برسـد.
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در تربیت دینی کودکان و نوجوانان
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چکیده
امـروزه سـایبر و فضـای مجـازی، بسـتری را فراهـم آورده که بـا بهره  مندی منطقـی و علمی از 
آن، می  تـوان ضمـن بکارگیـرِی شـیوه های نویـِن تبلیغـی، با تعداد بی  شـماری از مخاطبـان، بدون 
محدودیت هـای جغرافیایـی و زمانـی، ارتباطـی دو سـویه برقـرار نمـود. بـا اسـتفادۀ درسـت از این 
بسـتر، می  تـوان جوانـان، نوجوانـان و حّتـی کودکان کـه اغلب فرصت  هـای خود را با سـرگرمی در 
فضـای مجـازی می  گذراننـد را بـا مولّفه  های اصیل اسـالمی آشـنا و تربیـت نمود. بکارگیرِی سـاز 
وکارهـای مسـجد در فضـای مجـازی و عرصـۀ سـایبر، از مهمتریـن اقدامات در این راسـتا اسـت. 
»مسـجد مجـازی« یا بـه تعبیری؛ بخشـی از کارکردهای مسـجد واقعی که امـکان ارائه در فضای 
سـایبر را دارد، می  توانـد ضمـن بکارگیـرِی فنـاوری و امکانـات ارتباطـی، از جملـه منبـر مجـازی، 
شـبکه  های اجتماعـی، و بازی  هـای رایانـه  ای و نیز با اسـتفاده از محتوای درسـت و مسـتند، بسـتر 
مناسـب بـرای الگوسـازی و هدایـت فرهنگـی، هنری، آموزشـی و اجتماعـی کـودکان و نوجوانان 
را فراهـم نمـوده و در رشـد تربیتـی آنهـا تاثیرگـذار باشـد. ایـن مقاله تـالش خواهد نمـود تا ضمن 
تبییـن سـازوکارها و ظرفیت  هـای مسـجد در فضـای مجـازی، نقـش مسـجد مجـازی در تربیـت 
کـودک و نوجـوان1 را بـر مبنـای برخی اصـول تربیتِی مهم در تربیـت دینی، مورد بررسـی قرار داده 
و آن را مقدمـه   و راهـکاری بـرای ورود آنـان به مسـجد واقعی قلمـداد نماید. روش مقالـه، در تبیین 

محتـوا، تحلیلـی و در مراجعـه بـا آراء، اسـتنادی خواهد بود.
واژگان کلیدی: مسجد مجازی، تربیت، کودک، نوجوان، اینترنت، فضای مجازی.

1 . در ایـن مقالـه رده  هـای سـنی بیـن 7 یـا 8 سـال تـا 30 سـال مـّد نظـر قـرار داده شـده کـه هـم کـودکان نونهـال ]کـه در سـنین بیـن 7 تـا 10 
سـال قـرار دارنـد[، هـم نوجوانـان و هـم جوانـان را شـامل می  شـود. مـا در عنـوان این مقاله به اختصـار از آنان به کـودکان و نوجوانان تعبیر 
کرده  ایـم. ایـن ردۀ سـّنی، بیشـترین مخاطبـان فضـای مجـازی، اعـّم از بازی  هـای رایانـه  ای و اینترنت را تشـكیل می  دهنـد. برای مطالعۀ 
بیشـتر در رابطه با رده های سـّنی رک، )لطف آبادى، حسـین، روان شناسـی رشـد 2؛ نوجوانی، جوانی و بزرگ سـالی، تهران، سمت .1380(
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مقدمه
در دنیـای امـروز کـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطات جایگاه منحصـر به فردی را در زندگی بشـر 
پیـدا کـرده، نقـش شـبکه  های اینترنـت و بازی  های رایانـه  ای در انتقـال و مبادله حجـم عظیمی از 
اطالعـات روشـن تر و بارزتـر شـده اسـت. مهم  ترین تغییـری که فنـاوری اینترنت در جهـان بوجود 

آورده را می تـوان بـه خوبـی در ایـن سـخن مارشـال مک لوهـان خالصه کرد:
»در ایـن فضـا، انسـان آنچـه را خطـی، پشـت سـرهم، یکنواخـت، و قابـل تکرار اسـت بـه دور 
می  انـدازد، و بـه جهانـی کلّـی و همه جانبـه قـدم می  گـذارد. ایـن جهـان، الکترونیک اسـت. در این 
جهـان همـه چیـز می  توانـد بـا هـم و در کنار هم اتفـاق بیفتـد و جهان بـه دهکده  ای بـزرگ تبدیل 

می شـود.« )مددپـور 1388، 181(
در ایـن فضـا، مـردم نقـاط مختلف در سراسـر کره زمیـن به مثابه یـک دهکده، امـکان برقراری 
ارتبـاط بـا یکدیگـر و اطـالع از اخبـار و رویدادهـای جهانـی در مـّدت زمـان بسـیار کوتـاه را دارند. 
ایـن ظرفیـت، بسـتری را فراهم سـاخته اسـت تا هـم منادیـان دروغین صلح و دشـمنان اسـالم از 
فضـای مجـازی، ماهواره هـا و رسـانه ها برای دسـتیابی بـه اهداف شومشـان در قالـب هجمه های 
فرهنگـی بهـره برنـد و هـم منادیـان راسـتین دین و آنهـا که دغدغـۀ هدایت بشـر دارنـد، مفاهیم 
و آموزه  هـای اصیـل و مسـتند خـود را بـرای هدایـت جهانیـان ارائـه کنند. در این بسـتر، طبعـًا آنها 
موفـق خواهنـد بـود کـه بر مبنـای اعتقادات حـق، و بـا بهره  گیری از اسـتدالالت منطقـی و متقن، 
نظـام اخالقـی، دینـی، معنـوی و اعتقـادی را بـه بهترین شـیوه عرضـه کننـد. از ایـن رو، نیروهای 
مسـجدی و جوانـان بایـد بـا ورود بـه بخـش فضای مجـازی در راسـتای تبلیـغ آموزه  هـای اصیل 
اسـالم گام بردارنـد. انسـان های متعهـد و بـا ایمـان بـا حضـور گسـترده در فضـای مجـازی، بایـد 
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معنویـت موجـود در مسـاجد را در فضـای مجـازی نیـز منتشـر کنند. در حالی که دشـمنان اسـالم، 
تـالش دارنـد تا چهره خشـنی از اسـالم را بـه دنیا معرفـی کنند، مبلّغان اسـالم باید سـازوکارهایی 
اندیشـیده و فضـای معنویـت، قـرآن و مسـجد و داشـته های دیـن مبین اسـالم را در ابعـاد مختلف 

بـه جهـان عرضـه کنند.
یکـی از ابعـاد دیـن اسـالم، بُعـد تربیتـی و اخالقـی اسـت و از آنجـا کـه امـروزه از تأثیـرات 
رسـانه های جمعـی بـر هوّیـت کـودکان و نوجوانـان گریـزی نیسـت، )ملویـن و همـکاران 1383، 
300( و نیـز از آنجـا کـه اسـتفاده از اینترنـت در میـان جوانـان و نوجوانـان، بیـش از هر گروه سـّنی 
دیگـر اسـت، )بولـن 2005، 5( الزم اسـت تـا بـا ایجـاد فضایـی تربیتـی در قالـب مسـجد مجازی، 
راهکارهـا، مفاهیـم و آموزه  هـای اصیـل تربیتی بـه جامعۀ جوان و نوجـوان که آمار قابـل توّجهی از 
کاربـران اینترنتـی را بـه خود اختصـاص داده  اند، ارائه گردد. مسـجد مجـازی با ارائۀ سـازوکارهای 
مسـجد در فضـای مجـازی، می  توانـد نقـش قابـل توّجهـی را در ایـن زمینـه ایفـا کنـد، چـرا کـه 

مسـاجد همـواره مهمتریـن پایگاه هـای تربیتـی در جوامـع اسـالمی بوده انـد.
از ایـن رو، در ایـن نوشـتار بـا توجـه به نـو بودن مطالـب و برخـی از واژه  هـا و اصطالحات جهت 
تبییـن و درک بهتـر و بیشـتر موضوعـات مهـم و مسـائل مطروحـه، در بخـش اول مقاله بـه تبیین 
مسـجد مجـازی، ضـرورت توجـه به مسـجد مجـازی و بیـان ظرفیت  های مسـجد مجـازی جهت 
تربیـت کـودکان و نوجوانـان خواهیـم پرداخـت. بخـش دّوم را به ضـرورت توّجه بـه تربیت کودک 
و نوجـوان، جهـت جـذب نوجوانـان و جوانان به سـوی مسـاجد مجازی و سـپس واقعـی اختصاص 
خواهیـم داد و در بخـش سـّوم بـر اسـاس اصـول مهـم در تربیـت کـودکان و نوجوانـان، تـالش 
خواهیـم نمـود تـا نقـش مسـجد مجـازی و تاثیـر آن بـر تربیت نوجوانـان را مـورد تبیین و بررسـی 
قـرار دهیـم. در ضمـِن مباحـ، روش ها و شـیوه  های کاربـردی و قالب  هایی کـه در فضای مجازی، 
بـه منظـور افزایـش جاذبـه بـرای جذب این قشـر وسـیع بـه سـوی مسـاجد و نمازخانه  هـا قابلیت 
بهره  گیـری دارد را نیـز مـورد تبییـن و تشـریح قـرار داده، در پایـان راه کارهایـی را بـرای نهادینـه 

سـاختن مسـاجد مجـازی بـه اختصار بیـان خواهیـم کرد.
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الف( مسجد مجازی؛ فرصت  ها و چالش  ها
1. مسجد مجازی

واژه مسـجد در لغت به معنای سـجده  گاه و پیشـانی اسـت. »ابن  منظور« در لسـان  العرب دربارۀ 
مسـجد می نویسـد »مسـَجد و مسـِجد جایـی اسـت کـه در آن سـجده می کننـد و مفـرد مسـاجد 
اسـت«. )ابـن منظـور 1405 ق، ج3، 204( ابـن اعرابـی می گویـد »مسـَجد بـه فتح جیـم، محراب 
و نمـازگاه خانه هـا اسـت و مسـِجد بـه کسـر جیـم، نمـازگاه جماعـات اسـت و جمـع آن مسـاجد 
)مسـجدها( اسـت«. )زبیدی 1414 ق، ج5، 7( مسـجد در اصطالح به عبادت  گاه مسـلمانان اطالق 
می شـود. در ایـن کـه چـرا کلمـه مسـجد، بـرای مکان عبـادت و محل نماز اسـتعمال شـده اسـت، 
گفتـه شـده کـه چـون عظیم تریـن عبادتـی کـه در آن برگزار می شـود، نمـاز و شـاخص ترین جزء 
نمـاز نیـز سـجده اسـت از ایـن رو بـه آن مـکان، مسـجد می گوینـد. )دشـتی 1385، 351( برخـی 
معتقدنـد، ایـن واژه، معـّرب »مزکـت« اسـت کـه از زبـان آرامـی وارد زبـان عربی شـده اسـت و به 
جـای سـجده و محلـی کـه مسـلمانان در آن نمـاز می گزارند، اطالق می شـود. )معیـن 1388، ج3، 
1406( راغـب اصفهانـی دربـاره واژه مسـجد می  گویـد »مسـجد محل نماز اسـت و گفته شـده که 
همـه زمیـن مسـجد اسـت چـون در روایتی آمـده که زمیـن، مسـجد و پاک کننـده قرار داده شـده 

اسـت.« )راغب اصفهانـی 1404 ق، 397( 
واژۀ »مجـاز«، گاهـی در مقابـل امـر حقیقـی معنـا می شـود، گاهـی بـه عنـوان امـری وهمی و 
خیالـی فـرض مـی شـود و گاهـی در مقایسـه بـا واقعیت محسـوس بـه کار برده می  شـود. مـراد از 
»مسـجد مجـازی«، مسـجد در فضای مجازی اعـّم از تلوزیون، سـایت  ها، شـبکه  های اجتماعی و 
بازی  هـای رایانـه  ای اسـت کـه به مـرور زمان، فـرد را به یک شـبکۀ معنوی اصیل مّتصـل می  کند. 
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مسـجد مجازی در واقع سـازوکارهای مسـجد واقعی در فضای مجازی را داراسـت و از این جهت، 
می  توانـد در امـر تربیـت، بـه عنـوان مقدمـه  ای بـرای ورود بـه مسـجد واقعـی، تاثیرگـذار باشـد. 
طبیعـی اسـت کـه تمـام سـازوکارهای مسـجد واقعی قابـل انتقـال به فضـای مجازی نیسـت و از 
این رو، مراد از مسـجد مجازی، بخشـی از سـازوکارهای مسـجد واقعی اسـت که امکان عرضه در 
عرصـۀ سـایبر را دارد. منبـر مجازی، تبلیغ و سـخنرانی در فضـای مجازی، اذان و اوقـات آن، ایجاد 
کتابخانـۀ مجـازی، اسـتفاده از امکانـات ارتباطی بیـن کاربر و مبلّـغ دینی، همه در کنـار هم مفهوم 
مسـجد مجـازی را متبلـور می  سـازند. مسـجد مجـازی نیـز در واقـع در پی اهـداف تربیتِی مسـجد 
واقعـی اسـت. رسـول خدا فرمود »در مسـجد هر نشسـتنی مگـر برای سـه چیز بیهوده اسـت؛ نماز 
خوانـدن، ذکـر گفتـن، و بحـ علمی کردن« )مجلسـی 1403ق، ج 83، 370( و در مسـجد مجازی، 
حداقـل یکـی از ایـن مـوارد، یعنی بحــ علمی کـردن تحقـق خواهد یافت، عـالوه بـر اینکه ذکر 

گفتـن و نمـاز گـزاردن را نیـز اگـر محصور در شـکل ظاهـری آن ندانیم، شـامل خواهد شـد.
»هـر کـس بـه مسـاجد رفـت و آمد کنـد، به یکـی از این هشـت چیز می  رسـد: یا بـرادری دینی 
کـه از او بهره  منـد می  شـود، یـا دانـش و نکتـۀ حکمت آمیـز، یـا آیت و نشـانه  ای محکم، یـا رحمتی 
مـورد انتظـار، یـا سـخنی کـه او را از هالکـت بازمـی  دارد، یـا کالمـی کـه او را به هدایـت رهنمون 

شـود، یـا گناهـی را بـه خاطر خشـّیت خدا تـرک می  کنـد.« )مجلسـی 1403ق، ج 80، 351(
بـا توّجـه بـه بیانـی که از مسـجد مجـازی ارائه شـد و با توّجـه بیان ایـن حدیـ شـریف، به نظر 
می  رسـد غالـب کارکردهـای مسـجد کـه در ایـن حدیــ بیان شـده از طریق مسـجد مجـازی نیز 
قابـل دسترسـی بوده و مسـجد مجازی ارائـه دهندۀ پیام هـای دینی، و منبـع حرکت  های فرهنگی 
ـ معنـوی، و هدایت  کننـدۀ انسـان ها خواهـد بـود. کارکردهـای مسـجد عبارتنـد از کارکردهـای 
عبـادی، آموزشـی، تربیتـی، فرهنگـی و ارتباطاتـی، اجتماعی، سیاسـی، معمـاری و نقش آفرینی در 
فضـای کالبـد شـهری و... )الویـری 1386، 9( کـه بیشـتر آنهـا را می  تـوان از کارکردهای مسـجد 
در فضـای مجـازی نیـز دانسـت. ایـن فضـا، حّتـی می  توانـد بـه گونـه  ای طراحـی شـود کـه کاربر 
را موّظـف سـازد تـا آداب و شـرایط خاصـی کـه بـرای ورود به مسـجد واقعـی الزم اسـت را رعایت 
نمایـد؛ مثـاًل می  تـوان سـازوکاری اندیشـید تا هـر کاربر بـرای ورود به فضای سـایت با   وضو باشـد 
و اگـر قصـد خریـد در ایـن فضا را دارد، زکات را داده باشـد. در این صورت، بیان شـریف رسـول خدا 

شـامل حـال کاربرانـی کـه در ایـن فضا قـرار دارنـد نیز خواهد شـد کـه فرمودند:
تـا زمانـی کـه در مسـجد نشسـته ای، حق  تعالـی بـه تعداد هر نفسـی که می  کشـی، یـک درجه 
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در بهشـت بـه تـو می دهد و فرشـتگان بر تـو درود می  فرسـتند. )مجلسـی 1403ق، ج 76، 336(
مسـجد مجـازی، رسـانه  ای دینـی اسـت کـه هـر پیامـی را اشـاعه نخواهـد داد بلکـه بـه جهت 
اینکـه رسـانه  ای دین  محـور اسـت، واقعیت  گـرا بـوده و تـالش می  کنـد تـا واقعیت  هـای دینـی را 
بـه صـورت غیرحضـوری و در فضایـی مجـازی ارائه دهـد. از این رو، مسـجد مجـازی، »آن بخش 
از کارکردهـای مسـجد واقعـی اسـت کـه امـکان ارائـه در فضـای سـایبر را دارد.« )جهانگیـری 

سـهروردی 1388، 72(
فضـای مسـجد و منبـر مجـازی را بـه صورت هـای متعـددی می  تـوان مهّیا سـاخت. عـالوه بر 
طراحـی ایـن فضـا از طریق سـایت  ها و شـبکه  های اجتماعی، این فضـا را می  توان بـه صورت یک 
نـرم   افـزار نیـز طراحـی کـرد؛ نرم  افزاری کـه امکانات دنیـای مجازی رایانـه  ای را در جهـت معرفی 
و شناسـایی و اطـالع رسـانی حوزه  هـا، بخش  هـا، عناصـر و کارکردهـای گوناگون و متنوع مسـجد 
بـه عمـوم کاربـران رایانه  هـای شـخصی، بـه کار می  گیـرد. با کمـک گرفتـن از امکانـات رایانه  ای 
از قبیـل انیمیشـن، پخـش فیلـم و عکـس، اسـتفاده از منابع اطالعاتـی در کنار فضای سـه بعدی و 
مجـازی مسـجد، می  توان بسـتری مناسـب برای الگوسـازی و هدایـت فرهنگی، هنری، آموزشـی 
و تربیتـی فراهـم نمـود. بـا تهیـۀ چنیـن نرم  افـزاری و در اختیار قـراردادن رایـگان آن، هـر کاربری 
می  توانـد بـا کمتریـن دانـش فنـی و رایانـه  ای، بـا قـراردادن یک لـوح فشـرده در رایانه خـود، وارد 
فضـای مجـازی مسـجد و سـایر مراحـل آن شـود تـا پـس از ورود کامـل به ایـن محیط بـا تمامی 

قسـمت  های مسـجد حقیقـی، مسـاجد برتـر و الگوی مطابق با سـّنت اسـالمی آشـنا شـود.1
البتـه توّجـه بـه ایـن نکتـۀ مهم الزم اسـت کـه اهمّیـت دادن به مسـجد در فضای مجـازی، به 
هیـچ وجـه بـه معنـای دسـت کشـیدن از مسـاجد واقعی نیسـت. طبیعی اسـت کـه نمی  تـوان اّدعا 
کـرد، مسـجد مجـازی تمـام کارایی مسـاجد واقعـی را خواهد داشـت. مسـجد مجـازی، هرچند بر 
کیفیـت، تأثیـر و رنــ و لعـاب آن بیفزاییـم، جـای یـک لحظـۀ حضور در مسـجد واقعی و مراسـم 
حـج یـا نمـاز جمعـه و... را نخواهـد گرفـت. بـا این حـال، از نقـش موثّر مسـجد مجازی، بـه عنوان 
مقدمـه  ای بـرای جـذب جوانان آشـفته در بازار دیجیتال و دنیای مجازی به مسـاجد واقعی و سـّنتی 
نبایـد غافـل شـد؛ چـرا که کاهـش اسـتقبال جوانان از مسـاجد و فزونـِی اسـتقبال آنـان از اینترنت 

1 . کـودکان و نوجوانـان بـا دیـدن انـواع تصاویـر و عكس  هـا می  تواننـد احساسـات منفـی و یـا مثبـت خـود را بـروز دهنـد. بـرای مطالعـۀ 
بیشـتر در ایـن رابطـه رک: )درانـی، کمـال، اسـتفاده از رسـانه هـای گروهـی نـزد دانش  آمـوزان دورۀ راهنمایـى و متوسـطه شـهر تهـران در 
رسـانه های تصویـری، مجلـه روانشناسـی و علـوم تربیتـی، دانشـكده روان شناسـی و علـوم تربیتـی دانشـگاه تهـران، دورۀ جدیـد، سـال 

چهـارم، شـماره 2، 1381، 47.(
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و فضـای مجـازی، امـری غیرقابـل انـکار اسـت. در واقـع مجـازی بـودن، به هیـچ عنـوان از تأثیر 
واقعیـت نمی  کاهـد بلکـه تنهـا واقعیتـی را بـه شـکل مجـازی بازنمایی می  کند. چه بسـا مـوازی با 
جهـان واقعـی، واقعیـت مجـازی تـالش می  کند تا محیط  هـای جدیدی خلـق کنـد و از قلمروهای 
خیـال گونـه  ای کـه بـه شـیوه  هایی منحصـر بفـرد »واقعـی« بـه نظـر می رسـند، امـا بـه صـورت 

مسـتقیم بـا جهـان، بـه صورتـی کـه آن را درک می  کنیـم ارتبـاط ندارند، اسـتفاده کند.

2. ظرفیت ها و قابلیت های مسجد مجازی 
مسـجد مجـازی، قابلیت هـا و ظرفیت هـای خاصـی دارد که می  توانـد در جهت جـذب جوانان و 

انجـام فعالیت هـای تربیتـی و تبلیغـی، موثّـر باشـد. ایـن قابلیت  ها به بیـان مختصر از ایـن قرارند:
2-1. در فضـای مسـجد مجـازی، مخاطبـان و کاربـران از سـایر مناطق جهان به صـورت تعامل 
دوسـویه و گفتمـان مجـازی می  تواننـد بـا مبلّـغ دین در ارتبـاط باشـند. دو طرف گفتگـو، می  توانند 
اطالعـات و مطالـب هدفمنـد را در قالـب نثـر ادبـی، داسـتان کوتاه، حکایـت، ضرب المثل، شـعر، 
پنـد و اندرزهـای جهـت  دار، در اختیـار دیگـر کاربـران عـام و خـاص فعـال در عرصه اینترنـت قرار 
دهنـد. در ایـن راسـتا، امـکان راه انـدازی وبـالگ و درگاه هـای تخصصـی بـا موضوعـات مختلف 
دینـی مثـل قـرآن، احـکام، آیـات، روایات، ادعیـه، و مباحــ فقهی می  تواند مسـجد مجـازی را به 

عنـوان مهمتریـن ابـزار تبلیـغ دینـی در دنیای مجازی اسـالم معرفـی کند.
2-2. در فضـای مسـجد مجـازی می تـوان هـم گفتگـو کـرد و هـم گفتگـو را آمـوزش داد کـه 
هـر دو بـه  قـدر کافـی ارزشـمندند. این فضـا می تواند، مقدمـه ای را بـرای کنـدوکاو در جهت یافتن 
حقایقـی کامل تـر )نسـبت بـه بقیـه عقایـد( فراهـم سـازد. از ایـن رو، بـرای محققانـی کـه دنبـال 
حقیقـت هسـتند، ایـن امکان فراهم می شـود کـه در میـان عقاید متکثـر تفّحص نمـوده و آگاهانه، 
بهتریـن عقیـده را انتخـاب کننـد. بـا توجـه به گسـتره بسـیار وسـیع اطالعـات، داده  هـا و محتوای 
متنـوع و مختلـف، فضـای مجـازی می  تواند برای انسـان های منصف، در زمینه تقویـت مبانی دینی، 
اعتقـادی، آموزشـی و... نقـش تکمیلـی و جبرانـی را ایفـا نمایـد. عالوه بر اینکـه در این فضـا، تعامل 
بیـن فرسـتنده و مخاطـب منجـر به فعال شـدن مخاطب در جریـان ارتباط می  شـود؛ در عرصه  ای که 
یـک فـرد هـم می  تواند فرسـتندۀ پیام و هـم گیرنده پیام باشـد. هابرمـاس در این زمینه معتقد اسـت:

 نیازهـای اساسـی یـا اصیل معّینی وجـود دارد که تمامی افراِد کامـال آزاد آنها را دارند و این نیازها توسـط 
هرکس که صمیمانه وارد یک گفتمان عملی شـود ضرورتاً کشـف خواهد شـد. )اسـتیون 1380، 7(
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2-3. مسـجد مجـازی، امـکان بهره  منـدی از کارکردهـای تربیتـِی مسـجد را بـرای ناتوانهـای 
جسـمی اعـّم از نابینایـان و کسـانی کـه نقص عضـوی دارنـد و توانایی برقـراری ارتباط با مسـاجد 
واقعـی را ندارنـد، فراهـم می  سـازد. فـردی کـه بـه هر علّتـی توانایـی حضور در مسـجد را نداشـته 
باشـد، بـا تهیـۀ نرم افزارهـای متعدد که سـازوکارهای مسـجد را در فضـای مجازی ترسـیم نموده 
انـد، می  توانـد، بـا قـراردادن یـک لوح فشـرده در رایانه خـود، وارد فضای مجازی مسـجد شـده و از 

فضـای معنـوِی آن بهره  مند شـوند.
2-4. بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از راه هـای انتقال پیـام و مفاهیـم، اسـتفاده از تصویـر، عکس و 
گرافیـک و نقاشـی مـی باشـد، ایـن موارد در فضای مسـجد مجـازی بسـیار کاربرد داشـته و در این 
فضـا امـکان اسـتفاده را بـرای بی سـوادان و کم سـوادان فراهـم می  کنـد. عـالوه بـر اینکـه وجـود 
عناصـری چـون عکـس، تصویـر، گرافیـک، و... نقـش موثـری در تبلیـغ و انتقال مفاهیـم دینی به 
کاربـران ایفـا می  کننـد و کـودک یـا نوجـوان با دیـدن این تصاویـر، آگاهانه یـا ناآگاهانه سرمشـق 

و الگـو می  گیرنـد. )رشـیدپور 1384، 61(
2-5. یکـی ازظرفیت  های مناسـب در فضای مسـجد مجـازی، امکان شـناخت منطقۀ زندگی و 
محـل تمـاس کاربـران متفـاوت از قاره  ها، کشـورها و مناطق مختلف می  باشـد که ایـن امر موجب 
می  شـود تـا مبلّـغ با شـناخت درسـت از آنهـا، محتـوا و اطالعات متناسـب بـا محیط هـای مختلف 
فضـای مجـازی را در قالـب منبـر مجـازی و سـخنرانی اینترنتی و یا وبـالگ و چت در اختیارشـان 
قـرار دهـد. همچنیـن، مبلّـغ می  تواند بسـیاری از منابـع و کتب مرجع بـرای پاسـخگویی را در کنار 
خویـش بـه صـورت آنالین داشـته باشـد و به محـض نیاز بـه تبیین و تشـریح موضوعی بـا دّقت و 
صّحـت بـاال آن را بـرای کاربـر ارائـه نمایـد. عالوه بـر اینکـه، در این فضا یـک مبلّـغ می  تواند تنها 
بـا یـک کلیـک و ارسـال پیـام، تعـداد بی  شـماری از کاربـران را در یـک لحظـه مـورد خطـاب قرار 
داده و بـا ارسـال اطالعـات و محتـوای مفیـد از طریق پسـت الکترونیکـی، هم زمان بـا مخاطبان و 

کاربـران مختلـف به گفتگـو و تبادل نظـر بپردازد.
2-6. در فضـای حاکـم بـر مسـجد مجـازی، امـکان ذخیره سـازی اطالعـات و محتـوای ارائـه 
شـده و حتـی مجموعـۀ صحبت  هـا و حرف  هـای رد و بـدل شـده بیـن مبلّـغ و کاربر وجـود دارد که 
تمامـی ایـن پیام  هـا قابـل اسـتفاده و بهره  بـرداری و آنالیـز و بازآفرینـی در آینـده می  باشـند. عالوه 
بـر اینکـه امـکان بهـره گیـری از چشـم الکترونیکـی، نیـز وجـود دارد که وقایـع را ذخیـره می کند 
کـه در صـورت لـزوم، می تـوان از وقایـع ذخیره شـده در حافظـه چشـم الکترونیکی اسـتفاده نمود.
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2-7. امـکان دسترسـی آسـان و سـریع بـرای هر مطلب یـا اطالعاتی کـه مورد نیاز کاربر باشـد 
از طریـق موتورهـای جسـتجوگر اینترنتـی از دیگر قابلیت  هایی اسـت که در اختیار مسـجد مجازی 
اسـت. نومسـلمانی کـه می  خواهد در مورد اسـالم چیـزی بیامـوزد، در سـهل  الوصول  ترین جا یعنی 
اینترنـت دنبـال کلیـدواژگان اسـالمی از جمله مسـجد مـی  رود و با فقـدان فضای مناسـب، ممکن 
اسـت از همـان ابتـدا انحـراف در تربیـت او ایجـاد شـود. فضای مسـجد مجازی مـی توانـد او را در 
ایـن زمینـه، رهنمـون باشـد و او را در حداقـل زمـان ممکن بـه نکتۀ دلخـواه و اطالعات مـورد نیاز 

خود برسـاند. 

3. تهدیدهای پیش  روی مسجد در فضای مجازی
علیرغـم وجـود قابلیت  هـاِی چشـمگیر مسـجد مجـازی، تهدیدهایـی نیز بـرای آن وجـود دارد 
کـه متولّیـان فرهنگـی بایـد نسـبت بـه آنهـا آگاه باشـند. در واقـع، عمـدۀ چالش  هـای تربیتـی که 
فضاهـای مجـازی از جملـه اینترنـت و شـبکه  های مجـازی با آن مواجه هسـتند، دامن گیر مسـجد 
مجـازی نیـز خواهـد بـود و مبلّـغ بایـد تمـام این مطالـب را مد نظر داشـته باشـد تـا بتوانـد منبری 

موثّـر در فضـای اینترنت داشـته باشـد.
3-1. خاصیـت ذاتـی فضـای مجـازی و مشـخص نبـودن نـام و نشـانی کاربـران و تـا حدودی 
کارگـزاران، سـبب وجـود هنجارهـا و ارزش هایـی می  شـود کـه قابلیـت ظهـور در جهـان واقعی و 
اجتمـاع واقعـی را ندارنـد و همیـن امـر جـرم و آسـیب  های اجتماعی- روانـی و تهدید امنیـت را در 
پـی خواهـد داشـت. اساسـًا خلوت اینترنـت، برای انسـان هایی که در سـطح قابل توجهی از رشـد و 
تربیـت قـرار نگرفته باشـند، آسـیب زا اسـت. شـیطان در همه حال وسوسـه انگیز اسـت، ولی قدرت 
وسوسـه انگیزی و تأثیـر وسوسـه های او در خلـوت و در فضایـی کـه فـرد بـدون آگاهـی دیگـران، 
بـه راحتـی امـکان دسترسـی بـه انـواع تصویرهـا و محتواهـای جنسـی مسـتهجن را دارد، بیشـتر 
می گـردد. بنابرایـن، ماهیـت اینترنـت، ماهیـت وسوسـه انگیز اسـت و در بسـیاری از روایت هـای 
اسـالمی از خلـوت کـردن، به ویـژه در موقعیت هایـی کـه زمینـه گنـاه فراهم اسـتـ  ماننـد خلوت 

کـردن بـا نامحـرمـ  نهی شـده اسـت؛ پیامبـرs در بیانـی فرمود: 
 بأمـرأٍة فـان ثالهثمـا الشـیطان؛ مـرد نامحـرم بـا زن نامحـرم خلـوت نمی  کنـد مگر 

ٌ
لـوّنَ رجـل »ال یخ

كـم و مادثة  اینکـه شـیطان در کنـار آنها حضور خواهـد یافت )محدث نـوری 1408، ج14، 266(؛ ایا
 بأمـرأٍة لیـس هلـا مـرٌم ااّل هـّمَ هبـا؛ از سـخن گفتن با زنـان نامحرم بپرهیزید، چرا 

ٌ
لـو رجـل النسـاء فانـه ال یخ
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کـه مـرد در صـورت خلوت کردن بـا نامحرم تحریـک خواهد شد«.)حسـام  الدین هنـدی 1413ق، 
ج5، 327(

در پژوهشـی کـه برسـون و فـرون1 انجـام داده  انـد، یـک دختـر نوجوان اظهار داشـته اسـت که 
»ارتبـاط از طریـق اینترنـت، ماننـد نقابـی در برابـر دنیـا اسـت؛ می توانیـد هرچیـزی می خواهیـد 
بگوییـد و هـر کاری می خواهیـد انجـام دهیـد و هرگز هم کسـی شـما را نمی شناسـد و از کار شـما 
آگاهـی نمی یابد.)بولیـن 2000، 98( ایـن اظهارنظـر، هرچنـد سـخن یکـی از پاسـخ دهندگان بـه 
پژوهشـی دربـاره گمنامـی اینترنتـی اسـت، اّما یکـی از مسـائل مهم روان شناسـی اینترنـت، یعنی 
تأثیرهـای گمنامـی را بـر بروز اعمـال غیراخالقی از سـوی کاربران اینترنت نشـان   می  دهد. ماهیت 
گمنـام اینترنـت می تواند سـبب شـود افـراد کارهایی بکننـد و چیزهایـی بگویند که در خـارج از آن 
فضـا چنیـن افعالی را مرتکب نمی  شـوند. بولـن و هاره )2000م.( در پژوهشـی با عنـوان »اینترنت؛ 
پی آمدهـای آن بـر سـالمت و رفتـار2«، از عواملـی به عنوان آسـیب هایی کـه کاربـران اینترنت را 
تهدیـد می کنـد، نـام برده انـد کـه از جملـۀ آنها؛ ماهیت سانسـور نشـده اینترنـت و ناتوانـی افراد در 
ارزیابـی دقیـق اطالعاتـی کـه بـا آن مواجه می شـوند؛ پی آمدهـای منفـی دیـدن هرزه نگاری ها و 
محتواهـای جنسـی و غیراخالقـی؛ و پی آمدهـای تحریـک جنسـی اسـت. در این فضـای مجازی، 
ایـن احتمـال هسـت کـه افـراد بـه طـور ناخـودآگاه از داده هـا و تصویرهـا تأثیـر پذیرنـد. از نظـر 
روان شناسـی، مـا می توانیـم محرک هایـی را ثبـت کنیـم کـه از ادراک آنهـا ناآگاهیـم. در واقـع، 
می توانیـم بـه نوعـی یادگیـری و تأثیرپذیـری از محرک هـای جنسـی در اینترنـت معتقد باشـیم که 
آگاهانـه نیسـت و افـراد بدون قصـد و آگاهی به ثبت آن اقـدام می کنند. )اتکسـیون 1371، ج1، 302(

بـر ایـن اسـاس، آسـیب  های روانـی کاربـران بـه خصـوص نوجوانـان یکـی از شـایع ترین و 
مهم تریـن آسـیب های اجتماعـی ناشـی از دنیـای مجـازی اسـت و اگـر قـرار اسـت در ایـن فضـا 
مسـجد مجـازی ارائـه شـود، بایـد آنقدر دقیـق و در عین حال جّذاب باشـد تـا در مقابل این مسـائل 
مقاومـت کنـد. در عیـن اینکـه ایـن همـه مشـکالت وجـود دارد، اّمـا بـا ایـن حال رسـانه هـا و به 
خصـوص رسـانه  های الکترونیکـی، بـا توجـه بـه کارکردهـا و قابلیت هایی کـه دارنـد می  توانند در 
جهـت حفـظ سـالمت و بهداشـت روان کـودکان و نوجوانـان تاثیـر زیـادی داشـته باشـند. )اخگـر 

)52 ،1388

1 . Berson, Ferron. 
2 . The Internet: Its Effects on Safety and behavior. 
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3-2. دنیـای مجـازی نـه تنهـا سـبب تغییـر عـادت رفتـاری کـودکان و نوجوانان شـده بلکه به 
طـور کلـی سـطح زندگـی و حتـی اصـول و باورهـای اخالقـی را نیـز دچـار دگرگونی کرده اسـت. 
امـروزه سـایت  هایی طراحـی شـده  اند کـه مسـائل غیراخالقـی در قالـب تبلیغـات و فیلـم و حتـی 
بازی  هـای رایانـه  ای بـرای کـودکان و نوجوانانـی کـه قـدرت تشـخیص و تمایـز آن را ندارنـد کـه 
تشـخیص دهنـد آیـا اینترنـت بـه آنهـا خدمـت می کنـد یـا خیانـت، رواج می دهنـد. نیل پسـتمن 
جامعـه شناسـی امریکایـی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب، بر بسـته شـدن زمینه  هـای رشـد و پرورش 

کـودکان بـه واسـطه وجـود چنیـن فضایـی تأکید مـی کند:
»زمانـی کـه کـودک را از جهـان کودکـی دور می  سـازیم و زمینه هـای رشـد و پـرورش را از او 
می گیریـم و او را بـه انـواع بازی هـا و فیلم هـای رایانـه ای و اینترنتی سـرگرم می  کنیـم راه را بر روح 
لطیـف و جسـم بـا نشـاط او بسـته  ایم و آیندۀ هدفمند، خـاّلق و پربـار و تعّهدآور را بی  چـون و چرا از 

او و از جامعـۀ انسـانی گرفته  ایم. )پسـتمن 1378، 12(
آمـوزش نوجوانـان در مـدارس بـه عنـوان یـک نهـاد فرهنگـی و مجّهـز سـاختن آنها به سـواد 
رسـانه  ای الزم، می  توانـد یکـی از بهتریـن راهکارها در پیشـگیری از این آسـیب  های روانی باشـد. 

نیـل پسـتمن در ایـن باره مـی گوید:
»یـک محتـوای نویـن آموزشـی بـا خصوصیـات الزم خـود بهتریـن امکانـات را در اختیـار یک 
فرهنــ می گـذارد تـا بتوانـد با مشـکالت ناشـی از تکنوپولی )تکنولـوژی زدگی( برخیزد. مدرسـه 
مهم  تریـن ابـزار اسـت که می تـوان با آن بـه تصحیح مشـکالت پرداخت.« )پسـتمن 1378، 256(

3-3. یکـی از خاصیت  هـای ویـژۀ فضـای مجـازی، جاذبـه و گرایش مسـتمر به سـیر و گردش 
در آن توسـط کاربـران اسـت کـه پـس از مدتـی افـراد را به شـدت به خود وابسـته می  کنـد تا حدی 
کـه بـرای برخـی افـراد اعتیـاد مـی  آورد و زندگـی بـدون اینترنت بـرای آنـان غیرممکن می  شـود. 
بدیـن ترتیـب فضـای مجـازی در کنـار جنبه  هـای مثبـت آن سـبب اتـالف وقـت مفیـد کاربـران 
بی  هـدف و بازداشـتن آنهـا از فعالیت هـای هـدف  داری اسـت که سـبب تکامـل فـردی و اجتماعی 
می  شـود. در تعالیـم اسـالمی، هـدر رفتن وقـت جز تباهـی عمر و پشـیمانی حاصل دیگـری ندارد. 
امـام علـی  می فرمایـد: »از تبـاه شـدن عمرهـا در آنچـه بـرای شـما باقـی نمانـد بپرهیزیـد که 
عمـر رفتـه بـاز نمی  گـردد.« )محـدث 1408ق، ج 14، 199( اعتیـاد به اینترنت، مشـکالتی از جمله 
افسـردگی، درون گرایـی، خجالتـی بـودن، کـم حوصله بودن، احسـاس تـرس و اضطـراب، و بیش 

فعالـی را بـه دنبال خواهـد داشت.)سامسـون 2005، 2(
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3-4. خشـونت مجـازی یکـی دیگـر از نتایـج مخـرب حاصـل از دنیـای مجـازی اسـت. در هر 
جامعـه ای بیمـاران روحـی و روانـی وجـود دارنـد کـه از آزار و اذیـت دیگـران لـذت مـی برنـد و به 
راه  انـدازی سـایت  های غیراخالقـی و خشـونت آمیز می  پردازنـد کـه هـدف اصلـی ایـن سـایت  ها، 
جوانـان و نوجوانـان هسـتند. مطالعـات انجـام شـده در زمینـۀ قـرار داشـتن در معـرض خشـونت 
رسـانه  ای نشـان می  دهـد کـه در ایـن زمینـه مسـائل دیگـری نیـز مثـل رواج خشـونت و وحشـت 
در محتـوای رسـانه  های مختلـف، موقعیـت اجتماعـیـ  اقتصـادی، جنسـیت و برخـی از الگوهای 

گزینشـی مؤثـر هسـتند. )گرینـر 1385، 15( 
3-5. گرچـه امـروزه بـا اسـتفاده از تکنولوژی هـای پیشـرفتۀ ارتباطـی، تبلیـغ معـارف دینـی 
بسـیار آسـان گشـته و فضایـی جدیـد فراهم آمده اسـت، اّما بـا این حـال علیرغم اینکـه دین مبین 
اسـالم کاملتریـن دیـن بـوده و از حیــ منابـع و مراجـع دینـی در بیـن دیگر ادیـان از غنای بسـیار 
زیـادی برخـوردار اسـت متأسـفانه هـم اکنـون کمتریـن محتـوا و مطالب را نسـبت به دیگـر ادیان 
در فضـای مجـازی دارا می  باشـد. عـالوه بـر اینکـه، تعـداد آمـار مربوط بـه سـایت ها، وبالگ های 
فعـال، شـبکه  های مجـازی اجتماعـی، خبرگزاری  هـا و رسـانه های ارتبـاط جمعـی مجـازی، چت 
روم هـا وتاالرهـای گفتگـو و... در حـوزه دیـن بـه خصـوص مسـاجد بسـیار پایین بوده و نسـبت به 
حجـم بسـیار بـاالی دیگـر زمینه هـای فعـال در فضـای مجـازی چنـدان قابـل توجـه نمی باشـد. 
عـدم حضـور جـدی و کم شـمار کاربـران، بالِگـران،  مدیـران و متولّیـان سـایت ها و وبالگ هـای 
فّعـال در حـوزۀ دیـن بـه ویژه در حـوزه تخصصی مسـاجد در فضای مجـازی جهت انتقـال مفاهیم 
و آموزه هـای دینـی و نیـز پاییـن بـودن آمـار، اطالعات، محتـوا و مطالـب در خصوص مسـائل دینی 
و مذهبـی مخصوصـاً در مـورد مسـاجد کـه پایـگاه و بسـتر فعالیت هـای دینـی و عبادی و مناسـکی 
می  باشـد به زبان غیر فارسـی، از دیگر عوامل تشـدید کنندۀ این مسـاله هسـتند که از موانع اساسـی 
در تبییـن مفاهیـم دینـی و نیـز ارتبـاط مبلغـان و متولیـان ترویج مباحـ دینـی در این فضا می باشـد.
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ب( ضرورت توّجه به مسجد مجازی در جهت تربیت کودکان و نوجوانان
 تأسـیس مسـجد در فضا  هـای مجـازی با صرف نظـر از تبلیـغ آموزه  های اسـالمی و دینی، برای 
تربیـت کـودکان و نوجوانـان ضـرورت بسـیار دارد و در صـورت غفلـت از ایـن امـر مهـم، ممکـن 
اسـت نسـل آینـدۀ جوانـان که مسـئولیت  های آینده را بدسـت خواهنـد گرفت، به جهـت انحرافات 
تربیتـی ناشـی از فضـای مجـازی در دوران کودکـی و نوجوانـی، نه تنها خـود، بلکه جامعـه را نیز با 
مشـکالت اساسـی مواجه سـازند. ایـن امر بدین دلیل اسـت که شـخصیت نوجوان و جـوان، تحت 
تأثیـر عوامـل و مؤلّفه هـای فـراوان شـناخته شـده و یا ناشـناخته بیرونـی ودرونی شـکل می گیرد. 
در کنـار  مؤلّفه هایـی چـون وراثـت، خانـواده، جامعه، ملّیت، زیسـت بـوم، طبقۀ اجتماعـی، فرهنـ 
عصـری ملّـی و جهانـی، دیانـت، و.... حضـور در فضـای مجـازی و اینترنـت نیـز میـزان اثرگذاری 
بسـیار عمیـق و وسـیعی دارد. فضـای مجـازی به ویـژه اینترنت و شـبکه های اجتماعـی، می  توانند 
بـر دانـش و اعتقـادات ملّـی مخاطبان و گروههـای سـّنِی مختلف، به ویـژه نوجوانـان تاثیر زیادی 

بگذارد. )حسـینی انجدانـی 1388، 52( 
 تقریبـًا در اکثـر کشـورها، بـه ویـژه کشـورهای در حـال رشـد، تعـداد نسـل جـوان بیشـتر و 
دلبسـتگی آنـان بر رسـانه های جمعـی فزونتر اسـت. نتایج تحقیقات انجام شـده در ایـاالت متحده 
نشـانگر آن اسـت کـه اسـتفاده از اینترنـت در میـان جوانـان، بیـش از هرگـروه سـّنی دیگر اسـت. 
)بولـن و هـاره 2000، 5( کـودکان نیـز گروه سـنی دیگری هسـتند که اسـتفاده وسـیعی از اینترنت 
دارنـد. در سـال 2005، بیـش از 77 میلیون کودک وارد فضای سـایبر شـده  اند. )غمامی 1384، 45( 
تحقیقـات انجام شـده در شـهر تهران نیز، حاکی از آن اسـت که بیشـتر تماشـا کننـدگان تلویزیون، 
کـودکان زیـر 15 سـال و بعـد از آنـان بانـوان خانه دار و سـپس جوانان بیشـتر از 15 سـال هسـتند. 
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)شـیخاوندی 1373، 344( بـا توجـه بـه اینکـه بیشـترین کاربـران و مخاطبیـن در محیط سـایبر و 
فضـای مجـازی را نوجوانـان وجوانـان تشـکیل می  دهنـد، الزم اسـت برنامه  ای در محیط سـایبر و 
فضـای مجـازی بـرای این قشـر عظیم، طرح  ریـزی نمود که زمینه سـاز سـوق دادن آنها به سـوی 
مسـاجد باشـد و بهترین راه، تشـویق آنها به سـازوکارهای مسـجد در فضای مجازی اسـت. آشـنا 
سـازی قشـر نوجـوان بـا مبانـی دینی و معرفت شناسـی در فضـای مجازی بـا محتـوای غنی دینی 
و مناسـب؛ آنهـا را در برابـر هجمـه فرهنــ بیگانـه، مقـاوم خواهـد سـاخت و می تواند آینـده آنان 
و جامعـه را، از حیــ حفـظ هنجارهـا و ارزش هـا بیمـه نمایـد. بـا توجه به اینکـه آنهـا در مرحله  ای 
از زندگـی خویـش بـه سـر می  برند کـه بیش از سـایر اقشـار در معـرض تأثیرپذیـری فرهنگی قرار 
دارنـد و عمدتـًا نیـز از اسـتفاده  کنندگان ایـن پدیده هسـتند، این ارتبـاط می  توانـد در نگاهی مثبت، 

زمینـه تعالـی و افزایـش آگاهی  هـا و نیـز رشـد مهارت  هـای مختلف آنهـا را فراهم سـازد.
عـالوه بـر ایـن، خصایصـی در وجـود کـودک و نوجـوان اسـت که به صـورت طبیعـی ضرورت 
برنامه ریـزی در جهـت اسـتفاده از فضـای مجـازی را طلـب می  کنـد. جوهـره وجـودی نوجـوان و 
جـوان، تحّول  خواهـی و تحّول  گرایـی اسـت. ایجـاد تحـّول مثبـت و رشـد و حرکـت بـه جلـو از 
خصیصه هـای ذاتـی آنـان می باشـد. )لطـف آبـادی 1380، 112( حضـور آنـان در برنامه ریـزی، 
برنامه سـازی و تعامـل دو سـویه در فضـای مجـازی و نیـز در نهایـت فعالیـت در مسـاجد، آنـان را 
از فعالّیت هایـی کـه موجـب روزمرگـی خواهـد شـد، دور کـرده و زمینه  سـاز تحـّول فکـری آنها در 
زمینه هـای مختلـف متناسـب بـا محتواهایـی کـه فضـای مجـازی در اختیـار آنـان قـرار می  دهـد 
خواهـد شـد. بـر ایـن اسـاس، الزم اسـت در برنامه ریزی هـا و فعالّیت هـای هدفمنـد در حـوزه 
تکنولـوژی ارتباطـی، بـه ویـژه فضـای سـایبر و مجـازی، جایـگاه و نـگاه وی    ـژه  ای نسـبت بـه آن 

باشیم. داشـته 



مسجـــــــــــــد،کـودکونوجـوان 474

ج( نقش مسجد مجازی در تربیت دینی کودک و نوجوان
 1. مسجد مجازی و اصول الزم در تربیت دینی

تربیـت دینـی عبـارت اسـت از مجموعۀ اعمـال عمدی و هدفـدار، به منظور آمـوزش گزاره های 
معتبـر یـک دیـن بـه افـراد دیگـر به نحـوی کـه آن افـراد در عمـل و نظـر بـه آن آموزه هـا متعهد 
و پایبنـد گردنـد. )داوودی، 1383، ج1، ص26( آمـوزش گزاره هـای دینـی، مبتنـی بـر اصـول و 
ویژگی هایـی از جملـه زمینه سـازی، اختیـاری بـودن، فطـری بـودن و ... دارد کـه بـا توجه بـه آنها، 
می  تـوان نقـش فضایـی را کـه پیشـتر در رابطه با مسـجد مجازی ترسـیم نمودیم در جهـت تربیت 
کـودک و نوجـوان مـورد تبییـن و تحلیـل قـرار داد. بـه بیان دیگـر، روش هـا و شـیوه های آموزش 
مسـائل دینـی در کـودکان و نوجوانـان بـر اصولـی اسـتوار اسـت که بـا بکارگیـری ایـن اصول در 
فضـای مسـجد مجـازی، می تـوان اصـول تربیتـی را در وجود کـودک و نوجـوان نهادینه سـاخت. 

ایـن اصـول و ویژگی هـا از ایـن قرارنـد:
1-1. اصـل زمینه سـازی و آمـوزش تدریجـی مسـائل دینی: در بیـن متخصصان تعلیـم و تربیت 
در مـورد نقطـۀ شـروع پـرورش مذهبـی و آمـوزش برنامه  هـای معنـوی و تعلیمـات دینـی، دو نظر 
متفـاوت دیـده می شـود. گروهـی معتقدنـد کـودک و نوجوان تا به حّد بلوغ و رشـد نرسـد، اسـتعداد 
درک آموزش هـای دینـی را نـدارد و نبایـد تحـت تربیـت دینـی قـرار گیـرد؛ گـروه دیگـری عقیده 
دارنـد کـه کـودک و نوجـوان نیـز لیاقـت و اسـتعداد آن را دارند کـه تحت تربیـت دینی قـرار گیرند 
و مربیـان می تواننـد مطالـب دینـی را سـاده و قابـل فهـم نماینـد و بـه کـودکان تلقیـن کننـد. 
)کریمی نیـا، 1386، ص212( اسـالم در ایـن بـاره دیدگاه هـای متقـن و دقیقی ارائه کرده اسـت. بر 
اسـاس نظـر شـرع مقـّدس اسـالم، کودکان تا به سـن بلـوغ نرسـند، تکلیفـی متوجه آنان نیسـت؛ 
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امـا هنگامـی کـه بـه سـن تکلیـف می رسـند و بـا مجموعـۀ تکالیف شـرعی مواجـه می شـوند، در 
صـورت نداشـتن آشـنایی و آمادگـی پیشـین، پذیـرش و انجـام تکالیـف دینـی بـرای آنان دشـوار 
می  باشـد. درسـت اسـت کـه پسـر بعـد از پانـزده سـال و دختـر بعد از نه سـال بـه تکلیف می رسـند 
و قبـل از آن تکلیفـی ندارنـد؛ امـا انجـام تکالیـف دینی را نمی توان تا سـن بلـوغ به تأخیـر انداخت. 
بایـد انسـان از کودکـی بـه انجام عبـادات و تکالیف دینـی عادت کند تا در سـن بلوغ بـه آنها رغبت 

داشـته باشـد. )امینی 1385، 156(
»بچه هـا را از کوچکـی بایـد به نماز تمرین داد. دسـتور رسـیده اسـت که به بچه از هفت سـالگی 
نمـاز تمرینـی یـاد بدهیـد. البتـه بچۀ هفت سـاله نمی توانـد نماز صحیـح بخواند؛ ولی صـورت نماز 
را می توانـد بخوانـد. از هفـت سـالگی می توانـد بـه نمـاز عـادت کنـد؛ چـه پسـر و چه دختـر؛ یعنی 
همـان اولـی کـه بچه به دبسـتان مـی رود، باید نمـاز را در دبسـتان به او یـاد بدهنـد؛ در خانواده هم 

بایـد به او یـاد بدهند.« )مطهـری، 1373، 100(
بـر همیـن اسـاس، در واقـع یکـی از اصـول تربیتـی در تربیـت دینـی، اصـل »زمینه سـازی« و 
ایجـاد آمادگـی در کـودکان از نظـر روحـی، روانی و عاطفی نسـبت به مسـائل دینی اسـت؛ چرا که 
زمینه هـای گرایـش بـه فضائـل معنوی واخالقـی در مقطع نوجوانـی وجوانی ایجاد می شـود. برای 
زمینه سـازی اعمـال عبـادی در کـودکان، بایـد تمهیداتـی فراهـم شـود.1 همچنین بایـد زمینه  ای 
فراهـم شـود تـا حـس و رغبـت کودکان نسـبت بـه تکالیـف عبادی، بـه انگیـزه و خواسـت درونی 
تبدیـل شـود و ایـن عالقـه از درون بجوشـد، و الزمـۀ ایـن امر آشـنا سـاختن کـودک و نوجـوان با 
فضـای عبـادی اسـت. از آنجـا کـه پیشـتر بیان شـد که اکثـر نوجوانـان، اوقـات خـود را در فضای 
مجـازی می گذراننـد، می  تـوان سـازوکاری اندیشـید تـا ایـن زمینه  سـازی، از طریق آشـنا سـاختن 
آنهـا بـا سـازوکارهای مسـجد در فضـای مجازی صـورت پذیرد. عـادت دادن و آمـوزش کودکان و 
نوجوانـان بـه مسـائل عبـادی و اخالقی، می  توانـد به نحو مؤثـری از طریق فضای مسـجد مجازی 
بـه تدریـج حاصـل شـود. با قـرار گرفتـن در این فضـای معنوی، بـه صـورت ناخـودآگاه، رفتارها و 

آموزه هـای اخالقـی در وجـود آنهـا نهادینه می  شـود.
1-2. اصـل فطـری بـودن مسـائل دینـی: نیاز بـه پرسـتش و نیایش یکـی از نیازهای اساسـی و 

1 . بـه همیـن جهـت، مسـتحب اسـت هنـگام تولـد در گـوش نـوزاد، نـوای ملكوتـی اذان و اقامـه نواخته شـود. شـاید این بدان علت باشـد 
کـه ایـن عمـل آثـار روانـی و تربیتـی بسـیار مفیـدی را در کـودك بـه جـای می گذارد، گرایـش فطری کودك را به خدا و پرسـتش رشـد می دهد 
و نخسـتین بـذر نمـاز را در دل کـودك مـی کارد. )علی نقـی فقیهـی، شـیوه های ترغیـب و جـذب به نماز، تهران، مؤسسـه مهـر تابان، چاپ 

).30 ،1384 ،1
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عمیق اسـت که در عمق روان بشـر وجود دارد. در بررسـی تاریخی، این موضوع ثابت شـده اسـت 
کـه پرسـتش جزئـی از وجـود و کشـش فطری انسـان اسـت. گاهـی که ایـن میل و روح پرسـتش 
در مسـیر صحیحـی قـرار گرفتـه و بـه خداپرسـتی ختم می  شـود، امـا گاهی بـر اثر جهـل، انحراف 
و لجاجـت، موجـودات و اشـیای گوناگـون ماننـد سـنـ و چـوب، ماه، خورشـید و ... مورد پرسـتش 

قـرار گرفتـه و یـا بـه بی  دینی منجر شـده اسـت.
 »یکـی از پایدارتریـن و قدیمی  تریـن تجلّیـات روح آدمـی و یکـی از اصیل تریـن ابعـاد وجـود 
انسـان ها حـس نیایـش و پرسـتش اسـت. مطالعـۀ آثـار زندگی بشـر نشـان می دهد هر زمـان، هر 
جـا کـه بشـر وجـود داشـته اسـت، نیایـش و پرسـتش هـم وجـود داشـته اسـت. چیزی که هسـت 

شـکل کار و شـخص معبـود متفاوت شـده اسـت.« )مطهـری 1387، 21( 
الزمـۀ پـرورش ایـن اسـتعداد فطری و جلوگیری از انحراف آن، فراهم سـاختن شـرایطی اسـت 
کـه متناسـب بـا ایـن اسـتعداد فطری باشـد. از آنجا که پیشـتر بیان شـد که اکثـر نوجوانـان، اوقات 
خـود را در فضـای مجـازی می  گذرانند، مسـجد مجـازی به جهت اینکـه برخوردار از سـازوکارهای 
مسـجد واقعـی اسـت و نیـز به گونه  ای جـّذاب و متناسـب با طبیعت زیبایی  پسـند انسـان ها طراحی 
شـده اسـت، می  توانـد در جهـت پـرورش فطـرت پـاک، نقش قابـل توّجهـی داشـته باشـد و اتّفاقًا 
اگـر کـودک و نوجـوان در ایـن فضـا قـرار نگیـرد، بیشـتر اوقـات خـود را به صـورت بی  هـدف، در 
سـایت  های مسـتهجن خواهـد گذرانـد کـه در آنهـا مسـائل غیراخالقی در قالـب تبلیغـات، فیلم و 
حّتـی بازی  هـای رایانـه  ای بـرای کـودکان و نوجوانانی که قـدرت تشـخیص و تمایـز آن را ندارند، 
فراهـم اسـت. امـروزه کـه نوجوانـان، بیشـتر اوقات خـود را بـا بازی  های رایانـه  ای و پرسـه زدن در 
فضـای مجـازی می گذراننـد، اگر مشـاهده می  شـود که گروهـی از کـودکان و نوجوانان نسـبت به 
مسـائل دینـی از جملـه نمـاز، رغبـت و تمایلـی از خـود نشـان نمی دهند، بـه جهت مذهبـی نبودن 

فضـای مجـازی اسـت کـه فطرت کـودک را از مسـیر خـود منحرف کرده اسـت. 
1-3. اصـل اختیـاری بـودن مسـائل دینـی: انسـان به اقتضـای فطرت الهـی خود و بـه دلیل آن 
کـه موجـودی چنـد بُعـدی اسـت و بـه اعتبـار کرامتی کـه خداوند بـرای او مقـّرر نمـوده، موجودی 
اسـت مختـار و کرامـت خویـش را می  تواند بـا اختیار خود کسـب نمایـد. در واقع، از دیدگاه اسـالم، 
انسـان موجـودی اسـت کـه دارای میل  هـا و جاذبه  هـای معنـوی اسـت کـه سـایر موجـودات فاقد 
آن می  باشـند. انسـان قـادر اسـت در برابـر میل  هـای درونـی خود ایسـتادگی کنـد و فرمـان آنها را 
اجـرا نکنـد یـا بـه بعضی از آنها پاسـخ گویـد و بعضی دیگـر را مهار نماید یـا از آنهـا در جهتی خاص 
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اسـتفاده کنـد. در قـرآن و منابـع تعلیـم و تربیـت اسـالمی، دالیـل متعددی وجـود دارد کـه داّل بر 
آزادی و اختیار انسـان اسـت.1

بـر اسـاس ایـن اصـل، نبایـد هیچـگاه کـودکان و نوجوانـان را مجبـور به دیـن  داری کـرد بلکه 
همـواره بایـد فضایـی را بـرای او فراهـم سـاخت تا خـود او با قـرار گرفتـن در آن فضا بتواند مسـیر 
خـود را انتخـاب کنـد. فضای مسـجد اعـم از واقعی و مجـازی، بهترین فضایی اسـت کـه زمینه  ای 
را فراهـم می سـازد تـا فـرد مسـیر دیـن را انتخـاب کـرده و اعتقـادی درونی یابـد؛ اعتقـادی که نه 
بـرای جلـب منفعـت، نـه بـه دلیـل تـرس از اجبـار بلکـه بر مبنـای تناسـب بـا روح و فطـرت الهی 
انسـان اسـت. وقتـی نوجـوان مجبـور بـه دیـن  داری نشـود و دیـن بـه نحو منطقـی و در شـرایط و 
فضـای مناسـب بـه او عرضـه گـردد، هرچنـد با یـک تفکـر انتزاعـی و در فضایـی مجـازی به این 
درک دینـی رسـیده باشـد، دالیـل قابـل دفاعی را، هرچنـد در حد تـوان ذهنِی خود بـرای اعتقادات 
مهّیـا خواهـد سـاخت و دین یا مذهبـی را خواهد پذیرفـت که نه وراثتـی و ریاکارانه، بلکـه خالصانه 
و از روی رغبـت خواهـد بـود. از ایـن رو، اگـر والدیـن می خواهنـد فرزنـدان آنها نمازخـوان و معتقد 
بارآینـد، بایـد سـعی کننـد کـه در دوران کودکـی، آنهـا را با فضـای مذهبـی مأنوس سـازند و یکی 
از فضاهـای مذهبـی مهـم و پرکاربـرد، مسـجد مجازی اسـت. حضـور پررنـ نوجوانـان در فضای 
مجـازی اقتضـاء می  کنـد تـا تدبیـری هم سـنخ بـا فضای مجـازی در این راسـتا اندیشـیده شـود و 
بـه نظـر می  رسـد که مسـجد مجـازی و نیـز بازی  هـای رایانـه  ای هدفمنـد، بهترین گزینـه در این 
رابطـه هسـتند کـه می  تواننـد کاربـران بی  هـدف در فضـای مجـازی را بـا اسـتفاده از جذابّیت  های 

خـود، بـه فضـای دینی سـوق دهند.
ـنات مسـجد: اسـالم بـه مشـاهده و تجربه اهمّیـت فراوانی  1-4. اصـل مشـاهده و تجربه محسَّ
می دهـد؛ زیـرا مشـاهده، تجربـه، تفکـر و تعلیـم، وسـایلی هسـتند که به انسـان قدرت تشـخیص 
می دهنـد. کـودکان اولیـن و بهتریـن درس دیـن داری و ارتباط معنـوی با خـدا را در محیط مذهبی 
از طریـق مشـاهده و تجربـه بـه ارث می برنـد. ایـن مشـاهده و تجربـه، می  توانـد در فضـای واقعی 
حاصـل شـود؛ بـه این شـکل کـه حضـور کـودکان در اماکـن و برنامه هـای مذهبـی، به ویـژه نماز 
جماعـت، آنـان را بـه حضـور در مسـجد و اقامـه نماز ترغیـب می کند. مشـاهده و تجربـه همچنین 
می  توانـد در فضـای مجـازی نیـز واقـع شـود؛ بـه ایـن شـکل که اعمـال عبـادی و دینـی از طریق 

کرًا و ِاّمـا کفـورًا« )انسـان/ 3(؛ مـا راه راسـت را بـه او )انسـان( نشـان  ـبیَل ِاّمـا شـا 1 . از جملـه بیـان شـریف قـرآن کـه فرمـود: »ِاّنـا َهدینـاُه الّسَ
دادیـم؛ یـا شـكرگزار خواهـد بـود یـا کفـران خواهـد ورزیـد.
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مسـجد مجـازی بـه نوجوانانـی که بیشـتر اوقات خود را بـا سـرگرمی از طریق بازی  هـای رایانه  ای 
و ... در فضـای مجـازی می  گذراننـد عرضـه شـود تـا از ایـن طریـق، معنویـت را در فضای مسـجد 
تجربـه و مشـاهده نماینـد. قـرار گرفتـن کـودکان و نوجوانـان در محیـط و فضـای مسـجد ]اعم از 
واقعـی و مجـازی[ مشـّوق کـودک و نوجـوان بـه اعمـال عبـادی خواهـد بـود و زمینـۀ گرایش به 
اعمـال عبـادی در او بـه صـورت آگاهانـه شـکل می گیـرد. )مطهـری، 1373، 100( در واقـع هـر 
چـه میـزان شـرکت کـودک و فعالیت هـای او در ایـن محیـط  بیشـتر باشـد، بـه نگرش هـای دینی 
واالتـری دسـت خواهـد یافـت. نکتـه جالب دیگـر در این زمینه آن اسـت کـه میـزان عالقه مندی 
کـودک بـه ایـن محیـط  مقّدس نیـز با میزان شـرکت او و ارتبـاط و فعالیتـش در این محیـط ، رابطۀ 

مسـتقیم دارد. )باهنـر، 1387، 122(
1-5. اصـل بصیرت دهـی از طریـق گفتگـو در فضـای مجـازی: در دوران نوجوانـی، سـؤاالت 
زیـادی از جملـه در رابطـه بـا مسـائل اعتقـادی و ماورائـی در ذهـن وجـود دارد. نوجـوان همـواره 
بـه دنبـال ایـن اسـت کـه بدانـد از کجـا آمـده و بـه کجا خواهـد رفـت؟ او در خود احسـاس نیـاز به 
پرسـتش و ارتبـاط بـا یـک نیـروی مطلـق می  کند؛ چـرا که حس پرسـتش در فطـرت او قـرار دارد. 
)مطهـری، 1373، 100( بـا ایـن حـال، پرسـش هایی ماننـد اینکـه فلسـفه و هـدف ایـن اعمـال و 
عبـادت چیسـت؟ چـرا بایـد نمـاز بخوانیـم؟ چـرا بایـد بـه این شـیوه نمـاز بخوانیـم؟ فلسـفۀ روزه 

چیسـت؟ همـواره ذهـن او را بـه خود مشـغول سـاخته اسـت.
 از طرفـی، بـه جهـت اینکـه فاصلـۀ جوانـان و نوجوانان با مسـاجد کم بـوده و غالـب اوقات خود 
را در اینترنـت و فضـای مجـازی می  گذراننـد، آنهـا تـالش می  کننـد تـا پاسـخ ایـن سـؤاالت را در 
فضـای مجـازی بیابنـد و اینجاسـت که اگـر تمهیدات الزم توّسـط مبلّغـان دین و متولّیان مسـجد 
در فضـای مجازی اندیشـیده نشـده باشـد، نوجـوان با پاسـخ های انحرافـی مواجه و گمـراه خواهد 
شـد. اگـر فضایـی بـرای او فراهـم نشـده باشـد تـا او را با فلسـفۀ ایـن امور آشـنا کند، ممکن اسـت 
در او نسـبت بـه اعمـال عبـادی حالـت بی رغبتـی حاصـل شـود و چه بسـا بـه تدریج اصـل عمل را 
کنـار بگـذارد. در واقـع بـه جرأت می تـوان گفت یکـی از علل ترک یا اسـتخفاف نمـاز، بی اطالعی 
نوجوانـان و جوانـان از فلسـفۀ عبـادات اسـت؛ امـا اگـر انجـام اعمـال عبـادی در دورۀ دوم و سـّوم 
کودکـی و نوجوانـی بـر اسـاس شـناخت صـورت گیـرد، و بـا ایجاد بصیـرت دینـی، رفتـار از حالت 
تقلیـدی بـه حالـت نگـرش همـراه بـا آگاهـی تبدیل شـود، او هرگـز آن عمـل را در مراحـل بعدی 

تـرک نخواهـد کرد. 
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پـس ضـروری اسـت ضمـن اینکـه تکالیـف عبـادی را بـه طـور سـاده و بـا زبـان کودکانـه بـه 
کـودکان و نوجوانـان انتقـال دهیم، متناسـب با رشـد فکری و ظرفیـت درک متربّی، فلسـفۀ اعمال 
و تعلیمـات عبـادی را نیـز بـرای او بیـان کنیم تا بر اسـاس شـناخت و اُنـس، به اعمـال عبادی روی 
آورد. ایـن مهـم را، محتـوای مسـجد مجـازی در اختیار کـودک و نوجوان قـرار خواهـد داد. فضای 
مهّیـا شـده در مسـجد مجـازی می توانـد بـرای محققـان کنجـکاو که دنبـال حقیقت هسـتند، این 
امـکان را فراهـم سـازد تـا در حداقـل زمـان ممکـن بـه اطالعـات مـورد نیـاز خـود برسـند و برای 
سـؤاالت خـود پاسـخی مناسـب دریابنـد. در ایـن فضـا، تعامل بیـن کاربـر و مبلّغ دین کـه در قالب 
منبـر مجـازی فّعالیـت می  کنـد، امکان گفتگـو را بین آنهـا فراهم می  سـازد. یک مبلّـغ متخّصص، 
بـه راحتـی پاسـخ  های قانـع کننـده  ای را بـه کاربـر خواهـد داد و از آنجـا کـه کاربر پاسـخ  های خود 
را در یـک تعامـل فکـرِی دوطرفـه و در فضـای گفتگـو دریافت نموده اسـت، طبعـًا از روی انتخاب 
و بصیـرت تـن بـه پذیـرش آن پاسـخ خواهـد داد و بـرای همیشـه در وجـود او باقـی خواهـد مانـد. 
در واقـع آنچـه موجـب حصـول معرفـت واقعـی دینـی می شـود، تنهـا آموزش های نظـری معارف 
دینـی نیسـت؛ بلکـه بایـد آمـوزش دینـی بـه همـراه پرورش حـس دینـی و به تعبیـر دیگـر، ایجاد 
بصیـرت معنـوی و درونی سـازی معـارف دینـی باشـد، تا در نتیجـه اعتقـاد و عالقۀ قلبی بـه دین و 
تکالیـف آن در وجـود متربـی نهادینـه شـود. اگر بر اسـاس اصـل بصیرت دهی، احساسـات  مذهبی 
در کـودک پـرورش یابـد  و مـورد تشـویق  قـرار گیـرد،  او در مراحل بعدی یک  فـرد معتقـد، متعّبد و 
مؤمـن  خواهـد بـود و مهارت های سـه گانۀ گرایش بـه معنویت، کسـب معنویت و تقویـت معنویت، 
بـا بهره گیـری از فضـای علمی، در او تحقـق خواهد یافت. )کشـانی 1388، 126( بـه همین جهت، 
در دیـن اسـالم، تأکیـد فـراوان بـر ایـن مطلب می شـود که اصـول دین تقلیـدی نیسـت، بلکه فرد 
بایـد بـا آگاهـی و آزادی آن را بپذیـرد. بنابراین، باید تـالش کنیم که کودک و نوجـوان را به طریقی 
مثبـت و ترغیـب کننـده، بـه دیـن دعـوت نماییـم و از مبلّغیـن متخصـص در جهـت ایجـاد فضای 
گفتگـوی صمیمانـه در فضـای مجـازی، کمـک بگیریـم. بایـد توجـه داشـته باشـیم که کـودک و 
بـه ویـژه نوجـوان، در مقابـل برخوردهـای آمرانـه و آموزش های نظـرِی صرف، مقاومـت می کند. 

)کاظمـی، 1377، 87(
1-6. اصـل برخـورداری از سـواد رسـانه: سـواد رسـانه ای امـری ضـروری بـرای افـراد، و بـه 
خصـوص جوانـان و دانش آمـوزان در جوامـع معاصـر اسـت، زیـرا بخـش زیـادی از اوقـات خود را 
در اینترنـت می گذرانـد و رسـانه ها تأثیـری قدرتمنـد بـر زندگـی آنهـا دارنـد. جیمـز پاتـر می  گوید 
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»سـواد رسـانه  ای چشـم اندازی اسـت کـه بـا آن، مـا خـود را در معـرض رسـانه ها قـرار می دهیـم 
و معنـای پیامـی را کـه بـا آن مواجـه می شـویم، تفسـیر می کنیـم«. )داویـس، 1999، 8( دی کیـارا 
سـواد رسـانه ای را »توانـا شـدن بـرای فهم زبـان رسـانه ها« می  دانـد )دکیـارا، 2002( و زیل که از 
دیگـر متّخصـان در این زمینه اسـت، سـواد رسـانه ای را فهم سـاختار و کارکرد پیام های رسـانه ای 

و سـازمان هایی کـه آنهـا را ایجـاد می کنـد می  دانـد. )زیـل، 1998، 10( 
مفهـوم سـواد رسـانه ای مبتنـی بـر ایـن مفروض اسـت کـه در معرض فضـای مجـازی بودن، 
آثـاری را بـر مخاطـب می گـذارد کـه آن آثـار را می توان تغییـر داد، از آنهـا پرهیز کرد یا بـا انگاره ها 

یـا برنامه هـای آموزشـی و تربیتـی متنـوع آنها را به سـوی اهـداف بهتـر و خاّلقانه تر سـوق داد. 
 از آنجـا کـه فاصلـۀ جوانـان و نوجوانـان بـا مسـاجد و فضاهای مذهبی کـم بوده و غالـب اوقات 
خـود را بی  هـدف در اینترنـت و فضـای مجـازی می گذراننـد، طبعـًا از آسـیب  های فضـای مجازی 
آگاه نبـوده و پـس از مّدتـی انحرافـات تربیتـی در آنهـا بـروز خواهـد یافـت. از این رو، بایـد چاره  ای 
اندیشـید و بـه نظر می  رسـد مسـجد مجـازی، به عنوان یـک فضای قابـل اعتماد می  توانـد در بطِن 
فضـای مجـازی، راه کاری بـرای ایجـاد سـواد رسـانه  ای در نوجوانـان و نیـز والدین آنها محسـوب 
شـود و از طریـق آن، می  تـوان سـواد رسـانه  ای الزم را در کاربـران ایجـاد نمـود تـا از آثـار مخـّرب 
فضـای مجـازی جلوگیـری شـود. نقـش مبلّغـان آگاه در ایجـاد منابـر مجـازی و ارتبـاط یافتـن با 
کاربـران اینترنـت و قـراردادن آنهـا در فضـای گفتگـوی دوجانبه، می  توانـد نقش قابـل توّجهی در 
برمـال سـاختن ایدئولوژی هـای نهفته در محتوای نمادین رسـانه ها داشـته باشـد. این امر، هوشـیار 
شـدن افـراد نسـبت بـه آسـیب  های اینترنـت، ماهـواره و شـبکه  های اجتماعـی را در پی  خواهـد 
داشـت و باعــ امنّیـت آنهـا در فضـای مجـازی و در نتیجـه قرارگرفتن در مسـیر صحیـح تربیتی، 
خواهـد شـد. در ایـن صـورت، به جهـت برخوردار بـودن نوجوانـان از سـواد رسـانه  ای الزم، و نیز با 
توّجـه بـه ایـن اصـل که کاربران بیشـتر به دنبـال آن نوع اسـتفاده از اینترنت هسـتند که بیشـترین 
خشـنودی را بـرای آنهـا داشـته باشـد، )مـک کوائیـل، 1380، 47( در صورت وجود فضای مناسـب 
مذهبـی بـا محتـوای دقیـق و متقـن، کاربـر به سـوی دیگر فضا  هـا نخواهد رفـت و در عیـن اینکه 
همـواره اوقـات خـود را در فضـای مجازی می  گذراند، در مسـیر تربیت درسـت قـرار خواهد گرفت.

2. منبر مجازی و شکوفایی احساس مذهبی کودکان و نوجوانان
در بخـش اّول بیـان شـد کـه یکـی از ظرفیت  هـای مناسـب در فضـای مسـجد مجـازی، ایجاد 
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منبـر مجـازی اسـت کـه از طریـق آن، مبلّـغ دینـی، محتـوا و اطالعـات متناسـب بـا محیط هـای 
مختلـف فضـای مجـازی را در قالـب منبـر مجـازی و سـخنرانی اینترنتـی و یـا تنها با یـک کلیک 
و ارسـال پیـام از طریـق پسـت الکترونیکـی هم زمـان در اختیار مخاطبـان و کاربـران مختلف قرار 
می  دهـد. در واقـع، نمـود مسـجد مجـازی در فضایـی محدودتـر، منابـر مجـازی هسـتند. منبـر، از 
جملـه نهادهایـی اسـت کـه در کنـار مسـجد و از طریـق آن، رفتارهـای اخالقی، معنوی و سیاسـِی 
جوانـان، نوجوانـان و حتـی کـودکان سـازماندهی می  شـود. )لطیـف پـور، 1379، 156- 157( بـا 
پیشـرفت تکنولـوژی و در دسـترس بـودن اینترنـت و فضـای مجـازی در خانواده ها و سـایر اقشـار 
جامعـه، منبـر مجـازی، همان کارکرد خود نسـبت بـه تربیت کـودکان و نوجوانـان در فضای واقعی 

را می  توانـد در فضـای مجـازی ایفـاء کنـد.
از آنجـا کـه فاصلـۀ جوانـان و نوجوانـان بـا منبـر در مسـاجد واقعـی کـم شـده و غالـب اوقـات 
خـود را در اینترنـت و فضـای مجـازی می  گذراننـد، و نیـز بـه جهـت اینکـه عالقـه بـه کارهـای نو 
و شـیوه  های جدیـد از تمایـالت طبیعـی جوانـان و نوجوانـان اسـت، )فلسـفی، 1348، 137( منابـر 
مجـازی می  تواننـد عامـل مؤثّری در جهت شـکوفایی احسـاس مذهبـی و اخالقی آنها واقع شـود. 
در مرحلـۀ بلـوغ، تمایـالت ایمانـی و اخالقی و نشـو و نماهای مذهبـی، در جوانـان و نوجوانان زنده 
می  شـود و آنهـا عالقه  منـد می  گردنـد تـا از علـل و مفاهیـم آن باخبـر شـوند. بـه عقیـدۀ برخـی از 
روان  شناسـان )اسـتانلی هـال(، ایـن احسـاس ها در حـدود شـانزده سـالگی پیـدا می  شـود و برخی 
دیگـر دوازده سـالگی را سـن آغـاز آن ذکـر کرده اند.1 شـکفته شـدن ایـن تمایالت اخالقـی، آنان 
را بـه سـوی جسـت وجوی حـق و پـی بـردن بـه حقیقـت هدایـت می کنـد و آنـان را وا مـی  دارد تـا 
در ایـن سـن، بـه زهـد و تقـوا و عبـادت روی آورنـد. آنهـا تـالش می  کنند تـا درهای معرفـت را به 
روی خـود گشـوده و فطریـات نهفتـه شـده را در خـود بیدار سـازند. جهش  هـای عارفانـه  ای در آنها 
پدیـد می  آیـد و روابـط انسـان بـا خـدا کـه بـرای آنـان بی مفهـوم بـوده، در ایـن سـن مفهـوم پیدا 
می کنـد. در ایـن سـن، آنـان بـرای آنکـه در فراگرفتـن اخالق پسـندیده و رشـد شـخصیت به خطا 
نرونـد و دچـار سـیئات اخالقـی نشـوند، نیـاز بـه مربیانـی دارند کـه به صـورت غیرمسـتقیم و البته 
گاهـی نیـز مسـتقیم آنهـا را بـه خواسته  هایشـان برسـاند و از آنجـا کـه بیشـتر در فضـای مجـازی 
پرسـه می  زننـد، تـالش می  کننـد تا مربّیـان خـود را در همین فضـا بیابنـد. وظیفۀ مبلّغـان دینی در 
ایـن فضـا ایـن اسـت که ]با تأسـیس منابر مجـازی[، برنامـۀ پرورش جوانـان و نوجوانـان را طوری 

1 . برای مطالعۀ بیشتر در این رابطه رک: )علی قائمی، شناخت، هدایت و تربیت نوجوانان، تهران، انتشارت امیری، 1363(.
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تنظیـم نماینـد کـه از طرفـی، حـاوی تمـام ارزش  های ایمانـی و اخالقـی، علمی، عملی، جسـمی، 
روانـی، مـادی و معنـوی باشـد و از طرف دیگـر، کیفیت و کمّیت مـواد برنامه را طـوری اندازه  گیری 
کننـد کـه اجـرای آن بـرای جوانـان سـنگین و طاقـت فرسـا نباشـد، وجـد و نشـاط آنـان را درهـم 
نشـکند و بـه نیـرو و قدرت شـان آسـیب نرسـاند. )فلسـفی، 1348، 46- 48( جوانـان و نوجوانانـی 
کـه از برنامه هـای دینـی و عملـی بی نصیـب مانده انـد و جوانانـی کـه مربـی الیـق در ایـن زمینـه 
ندارنـد، همـواره در معـرض انحراف هـای اخالقـی و بیماری هـای روانی قرار دارند و احسـاس های 
پرشـور و حساب نشـدۀ جوانـی، آنـان را بـه پرتگاه سـقوط و تباهی سـوق می دهد. در همین راسـتا، 
برخـی از شـبکه  های اجتماعـی، وبالگ  هـا، فیلم هـا و سـریال  های تلویزیونـی، فـرار از خانـه، 
روحیـۀ اسـتقالل طلبی غیرمنطقـی در سـنین نوجوانـی، تنـوع طلبـی، عـدم رعایت احترام نسـبت 
بـه والدین، پرخاشـگری نسـبت بـه بزرگترهـا، ترویج فرهنــ فرزند سـاالری و مـادی گرایی و .. 
را ترویـج می  کننـد کـه دامـی بـرای کاربـران و مخاطبانی اسـت که از مربّیـان و مبلّغـان در فضای 

محرومند.  مجـازی 
 فضـای مجـازی ایـن امـکان را فراهـم می  سـازد تـا مربیـان بـا خطابه  هـای خـود، یـا از طریق 
منبرهـای الکترونیکـی و یـا از طریـق کرسـی کالس  هـای علمـی و فرهنگـی در فضـای وب، در 
فضایـی مجـازی و اتّفاقـًا بـا مخاطبـان سراسـر جهـان به شـکوفا شـدن حـس اخالقـی و معنوی 
در وجـود کاربـران، کـه غالبـًا نوجواناِن سـرگردان در شـبکه  های اجتماعی هسـتند، کمـک کنند و 
آنها را به سـوی سـالمت فکر و اندیشـه سـوق دهـد.1 البته ادراۀ منبـر مجازی، شـرایط خاصی دارد 
کـه حتمـًا بایـد مـورد مالحظـه واقـع شـود. مبلّغان دینـی که مسـئولیت منابـر مجازی را بـر عهده 
خواهنـد داشـت، بایـد بدانند کـه اگر می  خواهند حضـور تبلیغی قـوی در بین جوامع مختلف داشـته 
باشـند، می بایسـت ضمـن یادگیـری تکنولوژهـای نویـن، راه هـا و روشـهای نویـن ورود در عرصه 
فضـای مجـازی را بـه خوبـی دانسـته و بکار ببندنـد. مبلّـغ در فضای مجـازی اّواًل بایـد متخصص 
و صاحب نظـر باشـد و بـه نحـوی نباشـد کـه در مـورد یـک مسـئله چندیـن نظریه و جـواب مطرح 
کنـد کـه ایـن خود باعــ بی محتوا کـردن مسـائل و بی  رغبتـی کاربران می شـود. او بایـد بداند که 

1 . ایـن شـیوه  ای موثّـر در عرصـۀ تبلیغ محسـوب می  شـود و به نظر می  رسـد در صورتـی که نگرش طالب بـه تبلیغ اینترنتـی متحّول 
شـود، شـاهد رشـد و شـكوفایی هر چه بیشـتر تعالیم دینـی و تربیت اسـالمی در فضـای مجازی خواهیم بـود و طالب نیـز می توانند 
سـریع تر و آسـان تر تبلیغـات خـود را بـه مـردم و جوینـدگان تعالیم ناب دینـی ارائه دهنـد. در همین راسـتا، ایجاد حـوزه های علمیه 
ومـدارس دینـی مجـازی، محیط مناسـبی را در فضای مجـازی ایجاد خواهد نمـود تا مخاطبان و کاربران عالقمند به آشـنایی بیشـتر 

بـا مفاهیـم؛ محتـوا و اطالعـات دینی از سراسـر دنیـا به راحتی به آنها دسترسـی پیـدا کنند.
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اگـر فراینـد تربیـت در قالـب مراحـل تحـّول روانی کـودک و نوجوان، با تسـریع بیش از حـد همراه 
باشـد، یادگیـری مفاهیـم و ارزش  هـای اخالقـیـ  تربیتـی ناپایـدار خواهـد بود تا حـدی که کودک 
قـادر بـه تعمیـم اصول یادگرفته شـده به شـرایط جدیـد و موقعیت  های تـازه نخواهد بـود. )کریمی 
1381، 181( ثانیـًا برخـوردار از اخـالق حرفه  ای باشـد؛ چرا کـه تربیت اینترنتی )مجـازی( و توانایی 
در مدیریـت منبـر مجـازی موّفـق و مؤثّـر، نیازمنـد برخـورداری از اخـالق حرفه  ای1 اسـت. عالوه 
بـر اینکـه مـواردی چـون، مخاطب  شناسـی )شـناخت دقیـق مخاطبان خـاص و مخاطبـان عام( و 
برنامه  ریـزی متناسـب بـرای هـر یـک از آنها، شـناخت نیـاز و خواسـته  های کاربـران، به کارگیری 
روش هایـی کـه از تأثیرگـذاری بـاال برخوردار هسـتند، شـناخت اقتضائـات زمانی، شـناخت دقیق 
جغرافیـای مکانـی، زمان  شناسـی و... همـه از مـواردی هسـتند که برای داشـتن یـک منبر مجازی 
موفـق بایـد مـد نظر قرار داده شـوند. عالوه بـر اینکه برای گسـترش دامنۀ کاربـران و مخاطبان منبر 
مجـازی در سـطح جهـان، ارائه مطالـب و محتوای منبـر به زبان هـای پرمخاطب )عربی، انگلیسـی، 

فرانسـوی، آلمانـی و ...( نیـز ضـروری اسـت کـه مبلّـغ یا مربّـی باید خـود را بر آنها مسـلّط کند. 

1 . تعاریف متعددی از اخالق حرفه ای ارائه شـده اسـت از جمله: اخالق حرفه ای، به منزلة شـاخه ای از دانش اخالق به بررسـی تكالیف 
اخالقـی در یـك حرفـه و مسـائل اخالقـی آن می پـردازد و در تعریـف حرفـه، آن را فعالیـت معینـی می داننـد کـه موجـب هدایـت فـرد بـه 

موقعیـت تعیین شـده همـراه بـا اخـالق خـاص اسـت. )احـد فرامـرز قراملكـی، اخـالق حرفـه ای، ص .137(
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د( راهکارهایی برای نهادینه ساختن مساجد مجازی
بـا توّجـه به اهمّیت سـازوکارهای مسـجد و منبـر در فضای مجـازی، به هدف تربیـت نوجوانان 
و جوانـان کـه فاصلـۀ آنهـا تـا حـد قابل توّجهـی با مسـاجد واقعی کـم شـده و غالب اوقـات خود را 
در اینترنـت و فضـای مجـازی می گذراننـد، الزم اسـت بـه برخـی راه کارهـا جهـت نهادینه شـدن 

مسـاجد مجـازی، جهـت هموار شـدن مسـیر تربیـت دینی در جامعه، اشـاره شـود:
زشـی و خبـری، ویـژه دانش آموختـگان و دانش آمـوزان  1. تشـکیل هسـته  های مختلـف علمـی، ور
مسـجدی: تشـکیل ایـن هسـته  ها در فضـای مجـازی بـرای ارتبـاط و تعامل بیشـتر کاربـران این 
حـوزه بـا یکدیگـر، باعــ ارتقاء سـطح دانـش علمـی، و عالقۀ بیشـتر مخاطبـان و کاربـران فّعال 
حـوزۀ مسـجد بـه ورزش خواهـد شـد. در این صـورت، ضمن فراهم سـازی زمینۀ حضـور نوجوانان 
و جوانـان در فضـای مسـجد، می  تـوان مقدمـات هدایـت هدفمنـد آنهـا را فراهـم سـاخت. عالوه 
بـر اینکـه، می  تـوان بسـتری بـرای ورود نوجوانـان وجوانـان در عرصۀ اطـالع رسـانی و فعالیت در 
نشـریات و مطبوعـات فراهـم سـاخت. ایـن امر آنها را از گشـت و گـذار بی  هدف در فضـای مجازی 

بـاز داشـته و باعــ ایجـاد نوعـی حـس فّعالیـت مثبت در وجـود آنها می شـود.
2. اهمّیـت دادن بـه کتابخانـه دیجیتالـی مسـاجد: یکـی از عرصه  هایـی کـه حضـور نوجوانـان 
وجوانـان در آن پـر رنــ می باشـد، عرصـۀ کتـاب وکتابخوانـی اسـت. البتـه قبـل از تشـکیل این 
کتابخانـه ضـروری اسـت بـرای دسـتیابی بـه نتایـج مطلـوب، شـناخت کافـی از سـلیقه، ذوق و 
میـزان عالقمنـدی نوجوانـان نسـبت به نـوع کتـاب و موضوعات مورد عالقـه و ... صـورت پذیرد. 
برگـزاری مسـابقات کتابخوانـی، همـراه با تعیین سـیر مطالعاتـی هدفمند برای کاربـران و آموزش 
کتاب سـازی در فضـای مجـازی و دریافـت کتاب هـای مـورد عالقـه از سـایت  های مشـخص و ... 
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نیـز می توانـد در تربیـت نوجوانـان و جوانـان و آشـنایی بیشـتر آنهـا بـا مفاهیـم دینـی و اقبـال بـه 
مسـاجد مؤثّر باشـد. 

یـت مسـجد و بـا  3. تأسـیس شـبکه  های اجتماعـی مجـازی ویـژه نوجوانـان و جوانـان بـا محور
موضوعـات اعتقـادی: بـا بهره  گیـری از ارتباطـات چندرسـانه  اِی صوتی و تصویری و بـا بکارگیرِی 
محتـوا و داده  هـا و اطالعـات جـذاب و مـورد عالقـۀ نوجوانـان، می  تـوان از حضـور آنهـا را در 
شـبکه  های اجتماعـی آسـیب  زا کاسـت و آنهـا را به مشـارکت فعـال در شـبکه  های اجتماعی دینی 
سـوق داد. از جملـۀ ایـن شـبکه  ها می  تـوان بـه شـبکۀ خودکنترلـِی صحـت نماز اشـاره کـرد که از 
طریـق آن می  تـوان فرهنــ قرائـت صحیـح و اعمـال درسـت نمـاز را در فضـای مجازی بسـط و 
گسـترش داد. ایـن امـر، بـه ترویـج فرهنــ نمـاز در بیـن نوجوانـان کمک می  کنـد. درایـن فضا، 
کاربـر بـدون حضـور فیزیکـِی فـرد دیگـری، صّحت نمـاز خـود را کنتـرل می  نماید و دیگر مسـئلۀ 
خجالـت و تـرس، بـرای او معنایـی نـدارد. همیـن راهـکار در رابطـه بـا آشـنا سـاختن نوجوانـان با 
اصـول دیـن، احـکام، اعمـال مناسـکی و افعالـی، آموزش صـوت و لحن قـرآن و ... نیز مؤثّر اسـت.
4. تأسیس»حسـینیة مجـازی« یـا »حسـینیة اینترنتـی« بـا بهره  گیـری از هنـر و معمـاری اصیـل 
اسـالمی: هنـر و معمـاری اصیـل اسـالمی و ایرانی در طول تاریـخ از جایگاه ویـژه  ای در بین جوامع 
اسـالمی و حتـی غیراسـالمی برخـوردار بوده و ظرفیتی بسـیار باال برای بسـط زمینه  هـای جذب و 
جذابیـت بـه اماکـن مذهبـی و اُنس بیشـتر کاربـران با پایگاه  هـای ترویج دیـن را فراهم می  سـازد. 
علـی رغـم وجـود این ظرفیـت عظیـم، متأسـفانه نتوانسـته  ایم از این هنرهـای زیبا و بسـیارجذاب 
در جهـت ارائـه محتـوا و اطالعـات دینـی در فضـای مجـازی اسـتفاده کنیـم. ایجـاد فضاهایـی 
از جملـه حسـینیۀ اینترنتـی و مراسـم حـج، بـا اسـتفاده از ایـن معمـاری سـّنتی و دینـی می  توانـد 
در جـذب کاربـران مؤثّـر باشـد بـه ایـن شـکل کـه قالـب تارنمـا بـه گونـه ای طراحـی شـود که با 
اسـتفاده از کاشـی کاری های مسـاجد و معمـاری اسـالمی، و بکارگرفتـن اشـعار و جمـالت کلیدِی 
اسـالمی، فضـای حسـینیه و مسـجد را تداعـی  کند. ایجاد چنین فضایی سـبب می  شـود کـه کاربر 
فضـای مجـازی، احسـاس نزدیکـی زیادی به فضای حسـینۀ واقعی داشـته باشـد. چنیـن فضایی، 
در صورتـی کـه بـا محتـوای درسـت، مثـاًل بـا ارائـۀ جـدول سـخنرانی ها و جـدول نوحه خوانی در 
 bتمـام شـب های اول تـا سـی ام بـا انواع سـخنرانی، نوحـه، مراسـم عـزاداری و فیلم از حـرم ائمه
همـراه باشـد، یـک حسـینیۀ اینترنتـی تمـام و کمـال خواهـد بـود و می  توانـد ضمـن از بیـن بردن 
محدودیت هـای زمانـی و مکانـی، فـرد را در هـر مکانـی بـا هـر فاصلـه ای در جریان اعمـال دینی 
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همـان لحظـه و زمـان قـرار دهد.
5. فراهـم نمـودن تمهیـدات الزم جهـت راه  انـدازی و گسـترش برنامـه وبالگ  سـازی بـا موضوعـات 
ویـج و بسـط فرهنـگ مسـجد، از دیگـر مـوارد جهـت نهادینـه سـاختن  و محتـوای مسـجدی بـرای تر
کارکردهـای مسـجد در فضـای مجـازی اسـت. اعضـاء هیئت امنـای مسـاجد، می  تواننـد انجمن 
وبالگ نویسـان متشـکل از نوجوانـان و جوانـان فّعـال را تشـکیل دهند کـه در قالب  هـای مختلف 
وبـالگ طراحـی کننـد. از جملـۀ ایـن قالب  هـا، می  تـوان بـه وبالگ هـای پرسـش و پاسـخ و 
رفـع شـبهات و وبالگ هـای شـخصیت محـور اشـاره نمـود. در وبالگ هـای پرسـش و پاسـخ و 
رفـع شـبهات، نویسـندگان بـرای موفقیـت بایـد ابتـدا شناسـایی کننـد کـه مخاطب بیشـتر در چه 
موضوعاتـی دچـار شـبهه و اشـکال اسـت و در مرحله بعد با اسـتدالل و اسـتنتاج، سـعی در روشـن 
کـردن موضـوع نماینـد. در وبالگ های شـخصیت محور نیـز، به هـدف الگوپذیری کاربـران، باید 
عالمان و اشـخاص متدّین و مقدس شناسـایی شـده و اطالعات وسـیعی از آنان را در قالب وبالگ 

ارائـه کـرد تـا جوانـان و نوجوانـان از آنهـا الگوگیـری نمـوده و در مسـیر آنان قـرار گیرند.
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نتیجه گیری
پـس از بررسـی و تحلیـل نقش سـایبر و فضای مجـازی در تربیت کودکان، نوجوانـان و جوانان، 
از مجمـوع مباحــ این گونـه بدسـت می  آیـد که امـروزه به دلیل سـلطۀ سـایبر و فضـای مجازی، 
فاصلـۀ جوانـان و نوجوانـان بـا مسـاجد، کـم شـده و غالـب اوقـات خـود را، بی  هـدف در اینترنت و 
فضـای مجـازی می گذراننـد. ایـن امـر باعــ شـده تـا آنهـا غالبـًا در فضـای مجـازی بـه دنبـال 
پاسـخ بـه سـؤاالت و ابهامـات خود باشـند. این مسـئله، نشـان دهندۀ ضـرورت توّجه بـه منبرهای 
مجـازی و ایجـاد سـازوکارهای مسـجد در فضـای مجـازی جهـت ارئـۀ بخشـی از سـازوکارهای 
مسـجد واقعـی اسـت که امـکان عرضه در عرصۀ سـایبر را دارد. بر این اسـاس، اگـر تمهیدات الزم 
توّسـط مبلّغـان دیـن و متولّیان مسـجد در فضای مجازی اندیشـیده شـود، مسـاجد مجـازی و یا به 
تعبیـری دقیق  تـر، سـازوکارهای مسـجد در فضـای مجازی، بـه مقدمـه  ای بـرای ورود نوجوانان و 
نسـل آینـده بـه مسـاجد واقعـی خواهد بـود و در حـد قابل توّجهـی، زمینـۀ تربیت دینی و اسـالمی 

آنهـا را فراهـم خواهد سـاخت. 
اصـول مـورد نظـر در تربیت دینـی کـودکان و نوجوانان نشـان می  دهد که مسـجد، مکانی فقط 
بـرای انجـام مناسـک دینـی نیسـت بلکـه عاملـی اسـت کـه هوّیـت افـراد در آن شـکل می  گیرد. 
بـا اهمّیـت قائـل شـدن بـه مسـاجد مجـازی، در زمانی کـه کـودکان و نوجوانـان از مسـجد فاصله 
گرفته  انـد و بخـش عظیمـی از اوقـات خـود را در فضـای مجـازی می  گذراننـد، می  تـوان زمینه  ای 
فراهـم سـاخت تـا آنهـا بـا هوّیتـی دینـی و اسـالمی تربیت شـوند. بر اسـاس اصـول تربیـت دینی 
کـودکان و نوجوانـان، از جملـه اصـل بصیرت  دهـی، اصـل مشـاهده و تجربه، اصل اختیـاری بودن 
و نیـز فطـری بـودن مسـائل دینـی، و اصـل لـزوم برخـورداری از سـواد رسـانه، مسـاجد مجـازی 
زمینـه  ای را فراهـم خواهنـد سـاخت تـا احساسـات  مذهبـی در کـودک پـرورش یافته و بـه  فردی 
معتقـد، متعّبـد و مؤمـن تبدیـل شـود. مسـجد مجازی بـه جهت اینکـه برخـوردار از سـازوکارهای 
مسـجد واقعـی بـوده و متناسـب بـا طبیعـت زیبایی پسـند انسـان طراحی شـده، می  توانـد در جهت 
پـرورش فطـرت پـاِک کـودکان و نوجوانان، نقش قابل توّجهی داشـته باشـد. مسـجد مجـازی، در 
واقـع مهم تریـن راه ارضـاء نیازهـای معنـوی در آن سـوی مرزهـا از طریـق معنویت شـیعی بوده و 
پلـی اسـت بـرای کاربـران اینترنتـِی سرگشـته در دامان مدرنیتـه و گرفتـار در میـان معنویت های 

کاذب، تـا از طریـق آن بتوانـد خـود را بـه معارف اصیل اسـالم برسـاند.
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از ایـن رو، بـر نهادهـای متولـی مسـاجد الزم اسـت تـا بـا اسـتفاده از محیـط سـایبر و فضـای 
مجـازی بـه عنـوان یک عرصـه تبلیغی و اطالع رسـانی، راه کاری بیندیشـند تا فرزنـدان و کودکان 
از فضـای مذهبـی دور نشـوند. بـر کانون هـای فرهنگـی، متولّیـان مسـاجد و ائّمۀ جماعـات، الزم 
اسـت تـا عـالوه بر رهبـری و مدیرت منابر و مسـاجد واقعی، مفاهیـم دینی و برنامه  هـای مربوط به 
مسـجد را در اینترنـت و فضاهـای مجـازی نیز به نمایش بگذارنـد و یا در قالب بـازی رایانه  ای یا هر 
قالـب دیگـری بـه جامعـه عرضه کنند. تشـکیل اتاق هـای فکر قرآنـی و دینی در فضـای مجازی با 
عضویـت نوجوانـان فّعال، برگزاری مسـابقات وبالگ  نویسـی با موضوع مسـجد مجـازی، فراخوان 
مسـابقه وبالگ نویسـی بـا عناویـن دینی، و پخـش برنامه  های مسـاجِد مؤثر در فضـای مجازی، از 
مهمتریـن راه کارها در جهت نهادینه سـاختن مسـاجد مجـازی و هدایت جوانان بـه فضای مجازی 
اسـت کـه نهادهـای فرهنگـی بایـد بدان هـا توّجـه داشـته باشـند. طبیعی اسـت کـه اگـر نوجواِن 
امـروزی کـه بخـش زیـادی از وقت خـود را با گـردش بی  هدف در فضای مجازی و سـرگرم شـدن 
بـا بازی  هـای رایانـه  ای می  گذرانـد، در ایـن فضـای تربیتـی قـرار نگیـرد، بیشـتر اوقات خـود را در 

سـایت  های مسـتهجن و فضاهـای نامناسـب خواهـد گذرانـد که عامـل انحرافات اخالقی اسـت.
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چکیده
طـرح صالحیـن بـه عنـوان یکـی از طرح های گسـتردۀ فرهنگـیـ  تربیتـِی اجرا شـده در ظرف 
مسـاجد کشـور، بخـش عظیمـی از نیروهـای دغدغه منـِد انقالبی و روحانیـون آگاه را سـازماندهی 
نمـوده اسـت. ابتـکارات سـاختاری، روشـی و محتوایـی در مقولۀ تعلیـم و تربیت و توفیقات کسـب 
شـده در جهـت گفتمان سـازی و زمینه سـازی بـرای کادرسـازی نیروهـای انقالبـی از یـک سـو و 
موانـع، ناکامی هـا و کارشـکنی ها از سـوی دیگـر؛ ضـرورت کاوش و علّت یابـی در اطـراف ایـن 
حرکـت عظیـم فرهنگـی را دوچنـدان می نمایـد. ایـن مقالـه درصـدد اسـت ضمن شناسـایی نقاط 
قـّوت ایـن طـرح توصیه هایـی در جهـت تقویـت آن ارائـه داده و با بیان نقـاط ضعـف آن، نکاتی در 

جهـت رفـع آن ارائـه نماید.
کلیدواژه ها:

صالحین، مسجد، بسیج، روحانیت، تربیت، نوجوان، جوان، جذب، کادرسازی، انسان سازی.
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مقدمه 
»إنـا یعمـر مسـاجد اهّلل مـن آمـن بـاهّلل والیـوم اآلخـر« )توبـه / 18( بـی شـک اعمـار مسـاجد بـه احـداث 
سـاختمان و گسـترش بنـای فیزیکـی آن خالصـه نمی شـود. آنچه آبادانـی حقیقی مسـاجد خدا به 
شـمار مـی رود، حیـات معنوی، بالندگی و نشـاط انسـانی آن اسـت. مسـجد در فرهنـ اصیل اسـالمی 
مرکـز حکومـت اسـالمی و ملجأ تربیت مجاهدان راه خداسـت. به تعبیر امام خامنه ایK»مسـجد هم 
مدرسـه اسـت هـم دانشـگاه هـم مرکز تفّکـر و تأمل اسـت هم مرکـز خلـوص، مرکز ارتبـاط بنده 

و خداسـت، ارتبـاط زمین و آسـمان اسـت«. )75/10/19(
 انقـالب اسـالمی ایـران بـه رهبری یـک فقیه جامع الشـرایط، زمینه را برای بازگشـت به سـنن 
اصیـل اسـالمی فراهـم نمـود. یکی از برنامه های اساسـی اسـالم تأسـیس و تحکیـم مراکز تربیت 
و سـازماندهی نیـروی انسـانی سـالک الی اهلل اسـت. تاریـخ انقالب حاکی از آن اسـت کـه در دورۀ 
تظاهـرات و شـکل گیری نهضـت، مسـاجد بـا رهبـری روحانیت نقش محـوری داشـته اند. در دورۀ 
جنــ تحمیلـی نیـز مسـاجد بـه عنـوان مرکـز رسـیدگی بـه نیازهـای عمومی مـردم و بـه عنوان 
مرکـز اعـزام نیـرو بـه جبهه هـا نقـش اساسـی خـود را ایفـا نمودنـد. در انتخـاب مسـئوالن خرد و 
کالن بـرای مناصـب نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی نیز همواره سـابقه مسـجدی مـورد توّجه 

بوده اسـت. 
امـا سـؤال اصلـی اینجاسـت که در دهـۀ هفتاد و بـه تعبیر دقیق تر بـا آغاز دورۀ تهاجـم فرهنگی 
آیـا مسـاجد نقـش جـّدی خـود را در تربیـت نسـل جـوان و کادر سـربازان مجاهـد مکتـب روح اهلل 
ایفـا نمودنـد؟ بـا نگاهـی گـذرا بـه تاریخ دهـۀ شـصت در می یابیـم کـه در سـال های پایانی جنـ 
تحمیلـی نوعـی سـردی و افـول در حرکـت مسـاجد بوجـود آمده اسـت. پـس از جنــ تحمیلی و 
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همزمـان بـا افزایـش ضربان سـازندگی و اقتصاد گرایی، شـاهد ارائـۀ نظریاتی در دولت هسـتیم که 
ـ سـرا  بـا حفـظ احتـرام و قداسـت مسـجد، در جهت ایجـاد مراکـز هم عرض با مسـجد مثل فرهن
و خانـۀ جـوان تـالش می کنـد. ایـن تفّکـر سـکوالر در دولـت اصالحـات NGO هـا را بـه عنـوان 
سـازمان های مردم نهـاد گسـترش داد و هـزاران نفـر از جوانـان را در ایـن قالـب دموکراتیـک و بی 

روح غربـی سـازماندهی نمـود و هـر از گاهـی نیـز به نفـع مقاصد سیاسـی اسـتفاده کرد.
در تمـام ایـن سـال ها در گوشـه و کنـار کشـور، دغدغه مندان اسـالم و دلسـوزان نظام سـعی در 
حفـظ نقـش محـوری مسـاجد در هدایـت و تعالـی نوجوانـان و جوانان داشـته اند و طـرح صالحین 
یکـی از ایده هـای موفـق در ایـن عرصه اسـت. طـرح صالحیـن را نه به عنـوان یک طـرح مصّوب 
در یـک نهـاد نظامـی، کـه به عنـوان یـک برنامۀ فرهنگـی پیشـرو در تربیت و رشـد نیروی انسـانی 
کار آمـد بـرای حفـظ دیـن خـدا و حکومت اسـالمی باید شـناخت. صالحیـن را نه بعنوان یـک ابالغ و 
دسـتور، کـه بـه عنوان یک جوشـش و ابتـکار فرهنگی از عمـق دغدغه مندی و درد دین باید دانسـت. 
صالحیـن را نـه بـه عنـوان یـک گل خانـۀ حمایت شـده، کـه به عنـوان یـک حرکت فی سـبیل اهلل و 

کامـاًل مردمـی و جوشـیده از قلـب تپنده طاّلب و دانشـجویان والیـی و انقالبـی باید دید.
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الف( تاریخچۀ صالحین 
پـس از پذیرفتـن قطعنامـۀ 598 و پایـان جنــ تحمیلـی، رکود خاصـی در مراکـز فرهنگی پیدا 
شـد. جریـان کلی کشـور به سـوی سـازندگی و بازسـازی اقتصـادی رفـت و بسـیاری از رزمندگان 
در صـدد تأمیـن معـاش و رسـیدگی بـه امـور زندگـی بـر آمدنـد. پوشـیده نیسـت که رکـود نیروی 
انسـانی در سـال های پایانـی دفـاع مقـدس به عنـوان یکـی از دغدغه هـای فرماندهـان و متولّیان 
جهـاد و دفـاع در سـال های بعـد از جنــ نیز جـای نگرانی داشـت. در همان سـال ها بـود که رهبر 
معظـم انقـالب مسـئلۀ تهاجم فرهنگی و شـبیخون فرهنگـی را مطرح نمودند: »کاری که دشـمن 
از لحـاظ فرهنگـی می کنـد یـک تهاجـم فرهنگی، بلکـه باید گفت یک شـبیخون و یـک قتل عام 

و غـارت فرهنگی اسـت.« )رهبـر معظم انقـالب 71/4/22(
ایـن مطالبـۀ حضـرت آقـا را می تـوان بـه عنوان نقطـۀ عطف یـک حرکت خودجـوش فرهنگی 
دانسـت. نگارنـده معتقـد اسـت این طـرح عظیم فرهنگـی در پنج مرحلۀ اساسـی شـکل گرفت که 

هـر کـدام نقطـۀ عطفـی در تعالی و رشـد آن به شـمار می رود. 

مرحلۀ اول:
 تاریخ شـفاهی خوزسـتان حاکی از آن اسـت که در سـال 1370 تعدادی از رزمندگان مسـجدی 
اهـواز کـه بعـد از اتمام جنــ وارد وادی طلبگی شـده بودند، طراحـی و برنامه ریزی ویـژه ای برای 
فّعالیـت فرهنگـی در عرصـۀ کـودک و نوجـوان، را آغـاز نمودنـد. عملکـرد ایـن گـروه دغدغه مند، 
با اشـراف حجــت االسـالم والمسـلمین پاکبـاز خاصیت ویـژه ای داشـت و آن انتخاب مسـجد، به 
عنـوان محـور فّعالیـت فرهنگـی بود. مسـجدی که هم ظـرف حرکت بـود و هم محتـوای آن. این 
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حرکـت ظـرف مـدت کوتاهـی در این شـهر گسـترش یافت و طاّلب بسـیجی بصـورت خودجوش 
بـه عنـوان امـام جماعـت یـا مسـئول واحـد فرهنگـی مسـاجد اهـواز مشـغول بـه کار شـدند. این 
حرکـت نوپـای فرهنگـی بـه مثابـه هر حرکـت نو مـورد نقد فّعـاالن فرهنگی سـّنتی قـرار گرفت. 
مـواردی چـون مریدپـروری و سـطحی گرایی از مهم تریـن ایـرادات مخالفـان بـود. امـا از آنجا که 
هدایـت و رهبـری ایـن جریـان توسـط تعدادی طلبـه زبده و خـاّلق انجام می شـد تا حـدود زیادی 

از آفت هـا پیشـگیری شـد و کار به سـرعت توسـعه پیـدا کرد.

مرحلۀ دوم:
 در سـال 1379 و در اوج رخنـۀ طبقـه سـکوالر فرهنگـی در قلـب دولـت وقـت و همزمـان بـا 
فّعالیـت منسـجم روزنامه هـای زنجیـره ای کـه رهبـر فرزانه انقـالب آنـان را پایگاه دشـمن نامید، 
جمعـی از روحانیـون مبتکـر و خـاّلق اهـواز بـه فکـر ملّی نمـودن برنامـۀ فرهنگی تربیتی مسـاجد 
خـود افتادنـد. در همـان سـال و در تاریـخ 79/2/17 رهبـر معظـم انقـالب در جلسـه ای محرمانـه 
فرماندهـان وقـت سـپاه و بسـیج را به یـک طراحی نویـن در عرصه فرهنــ و تربیـت فراخواندند. 
در پـی فرمـان رهبـر، مسـئوالن بسـیج بـه سـراغ طرح هـای موّفـق فرهنگـی رفتنـد و در همـان 
سـال طـرح 300 صفحـه ای منشـور تشـکیالت مسـجد در عـرض یک مـاه بصورت شـبانه روزی 
توّسـط جمعـی از طـاّلب مسـجد موسـی بـن جعفر اهـواز تدویـن و به تهران ارسـال شـد و پس 
از تأییـد گـروه 14 نفـرۀ بازرسـان بسـیج مبنـای شـکل گیری طـرح اسـوه در بسـیج قـرار گرفت و 
بـه همیـن منظـور حّجت االسـالم دسـمی عـازم تهـران گردید و تصـّدی ایـن وظیفۀ خطیـر را به 

گرفت.  عهـده 

مرحلۀ سوم:

 همزمـان بـا تبییـن طرح اسـوه در تهران و اسـتان ها در سـال 1383، اهواز به عنـوان مصدر این 
طـرح، شـاهد انجـام آن در بیـش از یکصد مسـجد فعال در بسـتر حـوزۀ علمّیه و تحت نظـر نمایندۀ 
محتـرم ولـی فقیه در اسـتان خوزسـتان حضرت آیت اهلل موسـوی جزایـری بود. در این راسـتا جمعی 
از اسـاتید حـوزۀ علمّیـه بـا محوریت آیـت اهلل فرحانی نماینده مرکـز مدیریت حوزه هـای علمّیه، طرح 
پیونـد حـوزه و مسـجد را تدویـن و بـه عنـوان طرح مسـجدی بـا هویت حـوزوی به دفتر مقـام معظم 
رهبـریK ارائـه نمودنـد. پـس از آنکه مسـئول دفتـر مقام معظـم رهبـریK، مسـئول ارتباطات 
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حـوزوی دفتـر معظـم لـه و رئیـس مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـیu بـا حضـور در 
خوزسـتان جامعیـت ایـن طرح را تأییـد نمودند، اتفاقـی مانـدگار در تاریخ حرکت فرهنگی مسـاجد 
اهـواز رقـم خـورد و آن دیـدار تاریخی 6000 جـوان اهوازی با مـراد خویش یعنی حضـرت آیت اهلل 

العظمـی امـام خامنـه ایK بود.
رهبـر فرزانـۀ انقـالب در آن دیـدار آکنـده از شـور و احسـاس، از خاطـرات سـال های جنــ یاد 
نمودنـد و بـه طـاّلب، دانشـجویان و دانش آموزان مسـجدی و بسـیجی خود فرمودنـد: »همین راه 
مبـارک را ادامـه دهیـد؛ راه ارتقـای علمـی و عملی نسـل جـوان.« شـنیده ها حاکی از آن اسـت که 
طـرح پیونـد حـوزه و مسـجد توسـط معظـم له مـورد مطالعـه و تحشـیه قـرار گرفته و فیلم مسـتند 

کادرسـازی پیوسـت، توسـط ایشـان مشاهده شـده است. 

مرحلۀ چهارم:

 در سـال 1387 و پـس از تغییـرات در فرماندهـی و سـاختار تشـکیالتی سـپاه پاسـداران انقالب 
اسـالمی، رویکـرد جدیـد بـه مسـائل فرهنگی و تربیتـی در ایـن نهاد مقـدس انقالبی پدیدار شـد. 
تولّـد »طـرح صالحیـن« و تأکیـد فرمانـدۀ کل سـپاه و رئیس سـازمان بسـیج بر آن و قلمداد شـدن 
آن بـه عنـوان محوری تریـن برنامـۀ خـود، تحّولـی بـزرگ در ایـن مجموعـه بـزرگ انقالبـی بود. 
حلقه هـای تربیتـی بـه عنـوان مهمترین رکن سـاختار طـرح صالحیـن و در قالب حرکـت فرهنگی 
مسـاجد، مـورد توّجـه جّدی متولّیان بسـیج قرار گرفت و موجب شـد با سـرعت و شـّدت به سراسـر 

پایگاه هـای مقاومـت ابالغ شـود.

مرحلۀ پنجم:
 مسـئوالن بسـیج بـا ارائۀ گزارش به محضـر مقام معظم رهبریK، پیوسـته از ارشـادات معظم له 
بهـره می جسـتند، تـا اینکـه در سـال 1390 و در پـی عنایت و حمایـت این رهبر فرزانه »شـجره طیبه 
 )صالحیـن« شـکل گرفت. علـت اطالق لفظ شـجره )متخذ از پیـام تاریخی حضـرت امام خمینی
بـر صالحیـن ایـن بود که شـبکۀ تربیتـی صالحین به شـبکۀ روحانیت کشـور متصـل گردید و یک 
تشـکیالت هرمـی را شـکل داد. شـنیده ها حاکـی از آن اسـت که رهبـر فرزانۀ انقـالب ضمن تأکید 
بـر تأسـیس شـبکۀ صالحیـن از بـاال بـه پاییـن در سـال 1391، اولویـت را در دیـدار سـاالنۀ هفته 
بسـیج بـه دسـت اندرکاران و سـرمربیان اختصـاص دادنـد. معظـم لـه در ایـن دیـدار کـه در تاریخ 
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7 محـرم الحـرام 1433 انجـام شـد فرمودنـد: »اصـل تشـکیل مجموعه هـای صالحین بر اسـاس 
همیـن دیـد بـه وجـود آمد کـه از لحاظ معنـوی، از لحـاظ تربیتی و از لحـاظ تعلیمی عمق بخشـیده 

شـود بـه فکر و بـه روحیـه جوانان بسـیجی مـا در بخش هـای مختلف«.
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ب( ساختار شناسی صالحین
1. شجرۀ طّیبه صالحین چیست؟

 برنامـۀ اصلـی طـرح صالحیـن تشـکیل یـک گـروه تربیتـی 15-20 نفـره در یـک مسـجد بـا 
محورّیـت یـک سـرگروه بـود. حـال اگـر سـرگروه های چنـد مسـجد تحـت نظر یـک مربّـی قرار 
گیرنـد، حلقـۀ جدیـدی بـه نـام حلقۀ سـرگروه ها شـکل می گیـرد و اگر مربّیـان یک منطقـه یا یک 
شـهر تحـت نظر یک سـرمربّی قـرار گیرنـد، حلقۀ جدیدی بنـام حلقۀ مربّیان شـکل می گیـرد و به 
همیـن منـوال اگر سـرمربّیان یـک حلقه تشـکیل دهند، اسـتادی فرزانه اشـراف بر حلقۀ سـرمربّیان 
را بـر عهـده خواهـد گرفـت. در کتـاب راهنمای سـرگروه آمده اسـت: »شـجرۀ طّیبه صالحیـن، نظام 
تربیتـی، معرفتـی و بصیرتی در سـطوح مختلف سـازمان بسـیج مسـتضعفین اسـت که با اسـتفاده از 
ظرفیت هـای علمـی و معنـوی نظـام اسـالمی، موجبـات ارتقای آحـاد بسـیجیان را در ابعـاد مختلف 

فراهـم می نمایـد.«

2. تعریف ماهیت ارکان شجرۀ صالحین: 
بیتـی: جمـع محـدودی از افراد هم سـطح که به صورت هدفمند به وسـیلۀ شـرکت  2-1. حلقـۀ تر
در جلسـات تربیتـی و ارتبـاط اثـر بخش خـارج از جلسـات، با هدایت گـری، کنترل و جهت بخشـی 
سـرگروه بـا مشـارکت تمامـی اعضـای حلقـه و هم افزایـی مؤثّـر، سـیر مشـخصی در عرصه های 
تربیتـی، معرفتـی و بصیرتـی می گذرانند و مراتب رشـد و تکامـل خویش را با مطالعه، هم اندیشـی، 

مشـاوره و عمـل صالـح در ابعـاد مختلف طـی می نمایند. 
وه: فـردی آگاه، دلسـوز و آشـنا بـه روش هـای تربیـت اسـالمی کـه مهارت هـای  2-2. سـرگر
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تشـکیل و ادارۀ حلقـۀ تربیتـی را متناسـب بـا متربیـان دارا می باشـد. 
بـی: فـردی بـا تجربـه و مسـلّط بـه روش هـای تربیـت اسـالمی کـه توانایـی نظارت و  2-3. مر

قـدرت رشـد و تعالـی حلقه هـای تربیتـی بـا اسـتفاده از ظرفیـت سـرگروه را دارا می باشـد. 
ّبی: فردی فاضل، آگاه و مسلّط به اصول و روش های تربیت اسالمی است.  2-4. سرمر

2-5. استاد: فردی اندیشمند وصاحب نظر در مبانی و اصول تربیت اسالمی است.
توضیـح آنکـه در سـاختار فعلی بسـیج محاّلت، اسـاتید غالبـًا مجتهـد یـا قریب األجتهادند و در 
حیطـۀ اسـتانی یـا بسـیج فّعالیـت می کنند. سـرمربّیان به عنـوان عالمـان دینی در حیطۀ شـهرها و 

مربّیـان در حیطـۀ مناطـق مختلف شـهری فّعالیـت می کنند. 
2-6. مرکـز تولیـد اندیشـۀ بسـیج: بـه منظـور ایجـاد هم گرایـی فکـری و هدایتـی در قـوۀ عاقلۀ 
صالحیـن و خصوصـًا رسـیدگی بـه عمـق و تعالی اسـاتید و سـرمربّیان، مرکـزی به  نام مرکـز تولید 
اندیشـه و پاسـخ گویی بـه شـبهات )مرکـز تابش والیـت( در قم تأسـیس گردیـد و مأموریت اصلی 
ایـن مرکـز تولیـد اندیشـه و محتـوای مـورد نیـاز حلقات و پاسـخگویی به شـبهات آحاد بسـیجیان 
اسـت، و 10 وظیفـۀ مهـم را بـر عهـده دارد. این مرکز که از سـال 89 تأسـیس شـده اسـت زیر نظر 
شـورای عالـی تعلیـم و تربیـت صالحیـن فّعالیـت می نمایـد و رئیـس آن بـا حکـم رئیس سـازمان 
بسـیج منصـوب گردیـده اسـت. شـنیده ها حاکـی از آن اسـت کـه رهبر معظـم انقـالبK عنایت 

خاصـی بـه تأسـیس و انتخـاب رئیس ایـن مرکز داشـته اند. 
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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 
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موجـب یافتـن انگیـزه بـرای عمل اسـت و این همـان اراده اسـت. اراده وتصمیم باعــ فرمان مغز 
بـه عضـالت و صـدور عمـل اسـت. نهایـت آنکه هـر عمـل و رفتاری کـه از انسـان سـر می زند در 
صـورت تکـرار و توّجـه بـه مبـدأ علمـی، تبدیـل بـه ملکه می شـود که جزیـی از شـخصیت ومنش 

انسـان است. 

مرحلۀ اول: جذب
نخسـتین مرحلـۀ تربیـت، جـذب اسـت. اگـر متولّیـان امـر تربیت سـعی کننـد مقّدمـات فصل 
اختیـاری را بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد بـه درسـتی فراهـم آورنـد، زمینـه دین گریزی جوانـان به 
حّداقـل خواهـد رسـید و موجبـات اتصـال آنـان بـه معنویت فراهـم خواهد شـد. اگـر در مرحلۀ اول 
تربیـت سـعی شـود معلومـات تبدیـل بـه بـاور و ایمان شـود و بجـای تأکید بـر افزایـش اطالعات 
)تعلیـم( بـه تغییـر رفتارهـا )بـه عنـوان مقّدمۀ تربیت( توّجه شـود، رشـد انسـان در مسـیر فطری و 
حقیقـی خـود قـرار خواهد گرفـت. صالحین سـعی دارد این گفتمان را جـا بیندازد که اگـر جوانان به 
درسـتی جـذب نشـوند، زمینـۀ رشـد و تعالـی وی فراهـم نخواهد شـد. الزم به ذکر اسـت که جذب 
بـا جـذاب مالزمـه دارد. یعنـی الزم اسـت یـک رابطـۀ دو طرفه میـان مربّـی و متربّی فراهم شـود 
کـه متربّـی بـه مربّـی جـذب شـود و مربّـی نیز متقابـاًل زمینۀ مناسـب و پذیـرش الزم بـرای جذب 
شـدن او را در خـود فراهـم آورد. ایـن سـخن حاکـی از نوعـی مطاوعـه و اثرپذیری اسـت که هم در 

خصـوص مربّـی و هـم در خصـوص متربّی صادق اسـت.
از دیگـر تأکیـدات موجـود در مباحــ جـذب، تفکیـک میـان نیروهـای داوطلـب و غیرداوطلب 
اسـت. آنچـه در محافـل فرهنگـی رایج اسـت جذب نیروهـای داوطلب اسـت کـه راحت ترین نوع 
جـذب اسـت. نیروهـای داوطلب بـا انگیزه هـای مختلف به عضویـت مجموعه در می آینـد و از باب 
»هـر کسـی از ظـن خود شـد یار من« پس از احسـاس عـدم تحّقق انگیـزۀ اولیه خـود، مجموعه را 
تـرک می کننـد. امـا نیروهـای غیر داوطلـب از قبل انگیـزۀ چندانی ندارنـد. فلذا الزم اسـت متولّیان 
مجموعـه پـس از ارتبـاط اولیـه و گفتگـو پیرامون اهـداف و برنامه های خـود، در آنان ایجـاد انگیزه 
نماینـد و آنـان را بـا انگیزه هـای متعالـی و همگـن جـذب نمایند. طبیعتـًا این گونه جـذب، مدیریت 

شـده تر و هدفمندتر اسـت و دوام بیشـتری خواهد داشـت.
بـه می باشـد. بایـد توّجه  آخریـن نکتـه قابـل ذکـر در ایـن خصـوص سـطح جـذب و مجـذوب ٌ
داشـت کـه جـذب نیروهـا چـه مقـدار دقیق اسـت و اساسـًا نیروهـا به چه چیـز جذب می شـوند؟ به 
نظـر می رسـد غالبـًا در مرحلـۀ اول کار تربیتـِی مجموعه هـای فرهنگـی، افراد، جذب به اشـخاص 
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می شـوند و رفتارهـای فـردی و حّتـی طـرز لبـاس پوشـیدن و خندیدن و لوازم شـخص سـرگروه و 
متصـدی جـذب مـورد توّجـه و الگوگیـری مخاطـب قرار می گیـرد. اما با پیشـرفت حرکـت تربیتی 
می تـوان انتظـار داشـت در مراحـل آتـی )تثبیـت و رشـد( جـذب عمیق تـر شـود و افـراد، جـذب به 

باورهـا و اندیشـه ها شـوند و ایـن همـان هـدف مـورد انتظار از تربیت اسـالمی  اسـت. 

مرحلۀ دوم: تثبیت 
بسـیاری از مجموعه هـای فرهنگـی بـر ایـن باورنـد کـه ما مشـکل جـذب نداریم. آنـان عنوان 
می کننـد کـه در مرحلـۀ جـذب می تواننـد تعـداد قابل توّجهـی از جوانـان و نوجوانـان را به عضویت 
مجموعـۀ خـود در آورنـد، اّمـا بعـد از مـّدت کوتاهـی بـا ریزش مواجـه می شـوند و به همیـن دلیل 
غالبـًا دچـار یـأس و ناامیـدی می گردنـد. در گفتمـان صالحیـن برای حـل این معضـل، اصطالحی 
بـه نـام تثبیـت جعـل شـده اسـت. نظریه پـردازان تربیتـِی ایـن گفتمـان معتقدنـد کـه ریزش های 
شـدید، ناشـی از عـدم توّجـه بـه ملزومـات مرحلـۀ تثبیت اسـت و چـون اتفاقی کـه بایـد در مرحلۀ 
تثبیـت بیفتـد، نمی افتـد مقولـۀ جـذب دچـار شکسـت می گـردد. آنچه الزم اسـت از لحـاظ تربیتی 
مـورد توّجـه متصدیـان جـذب قـرار گیرد توّجـه به درونی سـازی و باورپذیـری مفاهیم دینی اسـت 
و مهارتـی کـه الزم اسـت در امـر تربیـت مـورد اسـتفاده مربّیـان و متصّدیـان قـرار گیـرد، مهارت 
تبدیـل علـم بـه ایمان اسـت. مرحوم اسـتاد مطهـری در کتاب انسـان و ایمان بصورت مبسـوط 
تفاوت هـای علـم و ایمـان را مـورد مداقـه قـرار داده اسـت که طالبـان را بـه آن نوشـتار فوق العاده 
ارجـاع می دهیـم. آنچـه در حوصلـۀ ایـن مقالـه اسـت عبارتسـت از لزوم ایجـاد بی قـراری، عطش 

تربیتـی بـرای ارائۀ مفاهیـم دینی: 
»آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از باال و پست«

متأسـفانه بسـیاری از مبلّغـان دینـی و حّتـی والدیـن به دلیـل دلسـوزی مفـرط به رشـد و کمال 
فرزنـدان و مخاطبـان خـود، بـه توزیـع گسـترده معارف دینـی و ارشـادات اخالقـی می پردازند؛ بی 
آنکـه احسـاس نیـاز الزم را در مخاطـب فراهـم آورنـد. ایـن اشـتباه تربیتـی منجـر بـه خام خواری 
و بـه اصطـالح بی اشـتهایی تربیتـی خواهـد شـد کـه نتیجـۀ آن عدم هضـم صحیح مفاهیـم دینی 
اسـت. مربّی موفق کسـی اسـت کـه ابتدا در ذهـن مخاطب ایجاد سـؤال نماید، سـپس ذهن وی را 
بی قـرار نمایـد و در آخـر بـا ذکر بخشـی از جواب منابع مناسـب را برای کشـف پاسـخ بـه جان های 

تشـنه معرفـی نماید. 
آخرین نکتۀ قابل ذکر در این مقوله تناسـب بین عالیق و نیازهاسـت. در مقاالت تربیتی نگاشـته 
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شـده توسـط محققیـن صالحیـن تأکید شـده کـه در مرحلۀ جـذب الزم اسـت بـه عالقه مندی ها و 
خواسـته های مخاطبـان توّجـه بیشـتری نمـود. این امر در مرحلۀ تثبیت و سـپس در مرحلۀ رشـد به 
صـورت تدریجـی، جـای خود را بـه نیازهای حقیقـی مخاطبان خواهـد داد. اگر نوجوانـان در مرحلۀ 
جـذب تمایـل بـه تفریـح سـالم و ورزش زیاد دارنـد نباید بـا آن مخالفت نمـود امـا در مراحل بعدی 
ـ سـازی، زمینـه را بـرای توّجـه آنان به نیازهـای روحی و معنـوی فراهم  بـا گفتمان سـازی و فرهن
آورد و اصطالحـًا بـه تغییـر مبـدأ میـل آنهـا مبـادرت ورزیـد. به نظـر می رسـد نفس توّجـه به اصل 
تدریـج و تغییـر هدفمنـد عالقه مندی هـای سـطحی یک نوجـوان به امـور مفید و الزم األکتسـاب 

ماننـد مطالعـه، تحقیـق، عبادت و خودسـازی بـه مربّیان تربیتـی کمک ویـژه ای خواهد نمود.

مرحلۀ سوم: رشد 
پیچیده تریـن و طوالنی تریـن مرحلـۀ تربیـت، مرحلـۀ رشـد اسـت. در مراحـل قبـل مشـاهده 
می شـود کـه مخاطبـان روحّیـات و رفتارهـای متغیری دارنـد؛ اما در مرحلۀ رشـد رفتارهـا به نوعی 
اسـتقرار و ثبـات می یابنـد؛ ثباتـی کـه خـود زمینـه ای برای کمـال و سـعادت حقیقی اسـت. گاهی 
جوانـان در مرحلـۀ جـذب از نوعـی بی اعتمـادی بـه اهـل ایمان رنـج می برنـد؛ این حالـت در دورۀ 
تثبیـت بـه اعتمـاد نسـبی و در مرحلۀ رشـد بـه اعتماد کافـی تبدیل می شـود. در مرحلۀ جـذب افراد 
از نوعـی اعتمـاد بـه نفـس کاذب و غیـر سـازنده برخـور دارند؛ امـا در مرحلـۀ تثبیت ایـن اعتماد به 
نفـس تبدیـل بـه سـوءظن به نفـس اّمـاره می شـود و در مرحلۀ رشـد تبدیل بـه عدم اعتمـاد به آن 
می شـود کـه مـالزم بـا شـناخت نفـس مطمئنـه و لّوامه و حرکـت در مسـیر هدایت الهی اسـت. در 
طـرح صالحیـن رشـد افـراد به صـورت جامع مـورد تأکید قـرار گرفته و ابعاد رشـد عبارتند از: رشـد 
عقالنـی، رشـد عاطفی، رشـد رفتـاری. همچنین سـاحت های رشـد عبارتند از رشـد فردی و رشـد 
اجتماعـی، و همچنیـن موضوعاتـی کـه الزم اسـت در آن رشـد صـورت پذیـرد از ایـن قرار اسـت: 

رشـد اقتصـادی، رشـد عبادی، رشـد جنسـی، رشـد هیجانی، رشـد مهارتی، رشـد تحصیلـی و.....
یکـی از تأکیـدات جـّدی بنیـا نگـذاران صالحیـن نقـش بی بدیـل مربّی و مرشـد در رشـد جامع 
انسـان اسـت کـه ریشـه در تأکیـدات ائمـۀ معصومیـنb دارد. امـام زیـن العابدیـن می فرمایند: 

»هلـک مـن لیـس لـه حكـم یرشـده.« )بحـار األنـوار ج  75 ص 128(
 در خصـوص نقـش مربّـی در تربیـت، نظریاتـی میـان اسـاتید فـن مطـرح شـده اسـت: حجـة 

االسـالم و المسـلمین پاکبـاز تربیـت را دارای 3 ضلـع می دانـد: فّعالیـت، آمـوزش، نظـارت. 
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حجت االسـالم والمسـلمین دسـمی )مؤسـس طرح صالحین در بسـیج( نیز با تعابیری مشـابه، 
وظیفـۀ نوجوانـان و جوانـان را این چنین عنـوان می کنـد: درس، کار، اخالق. 

نگارنـده معتقـد اسـت فرایند رشـد انسـان ترکیبـی از نقش مربّی و متربّی اسـت کـه مربّی نقش 
نظارتـی و هدایتـی بـر عهـده دارد و متربّـی بایـد در سـه حیطه مربـوط به رابطـه با خدا، با خـود و با 

خلـق خـدا حرکت و تـالش نماید.
 

در خصوص مرحلۀ رشـد و ابعاد آن نکات ذی قیمتی در کتب مرحوم اسـتاد شـهید مطهری وجود 
دارد کـه طالبـان تحقیـق بیشـتر را به کتاب هـای »تعلیم و تربیت در اسـالم« »انسـان کامل« »ده 

گفتـار« و »گفتارهای معنـوی )آزادی معنـوی(« ارجاع می دهم. 

مرحلۀ چهارم: سازماندهی 
توّجـه تـوأم بـه مسـائل تربیتی و تشـکیالتی از امتیازات طرح صالحین اسـت که شـاید بخشـی 
از آن مربـوط بـه فضـای تحّقق آن یعنی سـازمان گسـترش بسـیج باشـد. بسـیج به عنـوان نیروی 
مدافـع انقـالب و شـبکۀ شـریانی نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی، نیازمنـد برنامه ای اسـت که 

نیروهـا را پـس از آماده سـازی تربیتـی بـه خدمـت درآورد و از ظرفیـت آنـان اسـتفاده نماید. 
متأسـفانه یـک نگاه ناصواب نسـبت به فّعالیت و سـازماندهی وجـود دارد که ناشـی از توّجه صرف 
بـه نتایـج و فوایـد آن اسـت. برخی بـرای تبیین ضـرورت فّعالیت و خدمـت، فقط به آثـار و اهدافی که 
بـرای نظـام و انقـالب و اسـالم پدیـد می آید اشـاره می کنند. غافـل از آنکه اول کسـی کـه از فّعالیت 
و خدمـت بهره منـد می شـود، خـود فـرد فّعـال اسـت. آیت اهلل شـهید مرتضـی مطهـری در کتاب 
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تعلیـم و تربیـت در اسـالم بـه نقـش بی بدیـل کار و فّعالیـت در تربیـت انسـان اشـاره می کنـد و بـا 
اسـتفاده از روایتـی از نهـج البالغـه تفـاوت درخـت بیابـان و درخـت بـاغ را در اسـتقامت و صبوری 
«) نهـج البالغـه، من کالم 

ً
ق جلـودا ضـراء أر واتـع احلخ  و الر

ً
ّیـة أصلـب عـودا بیـان می کنـد: » والشـجرة البّر

له 45(
بنابرایـن مسـئلۀ سـازماندهی صـرف نظـر از ابعـاد و فوایـد تشـکیالتی آن، از لحـاظ تربیتـی و 
معنـوی واجـد آثـار ذی قیمتـی بـرای جوانـان و نوجوانـان می باشـد و از ایـن جهـت توّجـه بـه این 

معنـی در طـرح صالحیـن سـتودنی اسـت. 

مرحلۀ پنجم: کادر سازی 
از منظـر پایه گـزاران صالحیـن، یـک تشـکیالت کوچـک فرهنگـی از همان بدو تأسـیس الزم 
اسـت بـه فکـر تأمیـن نیـروی انسـانی کار آمـد بـرای آینده خـود باشـد. این ضـرورت بـرای همۀ 
مجموعه هـای فرهنگـی و نهادهـای انقالبـی نیـز پر واضـح و مبرهن اسـت. کادرسـازی فرایندی 
دو طرفـه اسـت کـه میـان مربّـی و متربّـی اتفـاق می افتـد و ناشـی از بـروز اسـتعدادها از یک سـو 
و رصـد توانمندی هـا و ظرفیت هـا از سـوی دیگـر اسـت. مربّـی موظـف اسـت از اوان جـذب نیرو، 
توانایی هـا و قابلیت هـای خـاص افـراد را شناسـایی و آنهـا را بـه فعلّیـت برسـاند. لـذا کارسـپاری 
و مسـئولیت دهی از وظایـف مربّیـان تربیتـی اسـت کـه از بـدو حضـور نیرو هـا در مجموعـه بایـد 
مـورد توّجـه قـرار گیـرد. در ایـن مرحله نیـز همانند مرحلۀ قبـل متربّی نفع بیشـتری از تشـکیالت 
می بـرد و از رشـد توانایی هـای فکـری و اجتماعـی خود سـود می برد و این رشـد را در خود احسـاس 
می کنـد. یکـی از تفاوت هـای مجموعه هـای تربیتـی بـا گروه هـای سیاسـی و احزاب در این اسـت 
که در تشـکل های سیاسـی افراد همیشـه نگران سوءاسـتفاده و نردبان شـدن خود می باشـند؛ اما در 
تشـکل های تربیـت جوهـر، هیچـگاه چنین احساسـی به وجـود نمی آید؛ مشـروط بر اینکـه موازین 

شـرع واخالق اسـالمی رعایت شـود. 

مرحلۀ نهایی: نخبه پروری 
ایـن مرحلـه جـزو مراحـل رسـمی صالحین نیسـت و در اسـناد ایـن طرح ارزشـمند مورد اشـاره 
قـرار نگرفتـه اسـت و شـاید از لحـاظ مفهومی معـادل همان مرحلۀ قبل باشـد. لیکـن مطالبۀ جّدی 
رهبـر معظـم انقـالبK از حـوزه و دانشـگاه ضـرورت توّجه بـه آن را دو چنـدان می نمایـد: »باید 
بـرای نخبـگان حسـابی بـاز کـرد. ممکن اسـت به نظـر بیاید ایـن یک تبعیض اسـت؛ امـا تبعیض 
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همـه جـا غیـر عادالنه نیسـت ... این حسـاب بـاز کردن بـرای نخبگان عیـن عدل اسـت؛ به خاطر 
اینکـه مـا بایـد نخبـه و هوشـمند را در حـدی که می تواند رشـد کند، رشـد بدهیـم«. )1381/7/3(

از آنجـا که شـبکۀ گسـترده شـجرۀ طّیبـه صالحین از اسـاتید، سـرمربّیان، مربّیان و سـرگروه ها 
تشـکیل شـده اسـت و در طـرح اولیـۀ نظـام شـجره ای ایـدۀ ارتقـای رتبـۀ ارکان شـجرۀ صالحین 
وجـود داشـت؛ می تـوان برنامـۀ نخبه پـروری را بـه عنـوان یـک برنامـه منظـم در طـرح صالحین 
مـورد اشـاره قـرار داد. لیکـن از آن جـا که هنـوز محصوالت انسـانی صالحین تولید نشـده اسـت و 
صالحیـن ارکان خـود را از ظرفیت هـای موجـود جامعۀ حوزوی و دانشـگاهی انتخاب نموده اسـت؛ 
بایـد انتظـار داشـت در یـک چشـم انـداز 10 سـاله نخبـگان تربیتـی و فرهنگی مـورد انتظـار تولید 
شـود. بدیهـی اسـت در صـورت طراحی چشـم انـداز نخبگانی بـرای صالحیـن و توّجه بـه منویات 
رهبـر حکیـم انقـالب اسـالمی در ایـن زمینـه موجبات ارائـۀ طرحی نـو در صالحین فراهـم خواهد 
گشـت. شـایان ذکـر اسـت در حـال حاضـر برخـی از تشـکل های تربیتـی و فرهنگـِی هم افـق بـا 
صالحیـن ماننـد حـوزۀ علـوم اسـالمی دانشـگاهیان یا طـرح حکمت نهاد مقـام معظـم رهبری در 
دانشـگاه ها ضمـن توّجـه بـه این رسـالت خطیر اقـدام بـه برنامه ریزی نخبگانـی نموده اند، و بسـتر 
رشـد نخبـگان را دو عنصـر تربیـت و جهـاد قـرار داده انـد. نگارنـده بر این پندار اسـت که در سـالی 
کـه مطالبـه حضـرت ولـی امر، حرکت ملـی و جهادی به سـوی اقتصـاد و فرهنـ اسـت، ضرورت 
هـم افزایـی جریان هـای تربیتـی و فرهنگـی ضـرورت دو چنـدان پیـدا کـرده اسـت و الزم اسـت 
رویکردهـای جامـع شـبیه آنچـه توسـط متولّیـان قـرار گاه خاتم االوصیـاءs در صدد آن هسـتند، 

انجـام پذیـرد و کارهـای مـوازی به حداقل برسـد. 
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د( محتوا شناسی صالحین
1. اندیشه های امام و رهبری

تمرکـز صالحیـن بـر مطالعـۀ روشـمند افـکار و اندیشـه های رهبـران انقـالب اسـالمی یعنـی 
امـام خمینـی و امـام خامنـه ایK و کشـف نظام فکری ایـن دو حکیـم فرزانـه، از ویژگی های 
منحصـر بـه فـرد طـرح صالحیـن اسـت. در کتـاب راهنمـای سـرگروه که دسـتورالعمل تشـکیل 
حلقـات تربیتـی می باشـد، تأکیـد ویـژه ای بـر تعقیـب و شـناخت ابعـاد فکـری امـام و آقـا صورت 
گرفتـه اسـت، تـا جایـی که یکـی از وظایف سـرگروه اسـتماع سـخنرانی های ولی فقیـه و پیگیری 
مطالبـات ایشـان اسـت. در ایـن زمینـه نـکات قابـل توّجهی وجـود دارد کـه از حوصلۀ این نوشـتار 

اسـت.  خارج 

 2. اندیشه های شهید مطهری
طـرح بینـش مطّهـر که توسـط جمعـی از دانشـجویان و دانش آموختـگان متعّهد دانشـگاه امام 
صـادق ارائـه گردیـده اسـت، به عنـوان یکـی از متون اصلـی طرح صالحیـن پذیرفته شـده و در 
دروس  آموزشـی مربّیـان و سـرگروه ها ارائـه گردیـده اسـت. کتب منتشـره توّسـط دفتـر این طرح 
در ابتـدا بـا رویکرد خالصه نویسـی کتب اسـتاد مطهری توسـط دانشـجویان در دانشـگاه مزبور 
آغـاز گردیـده و در حـال حاضـر رویکـرد موضوعی پیـدا کرده اسـت. هرچند، نفِس طـرح مطالعاتی 
بینـش مطهـر نوعـی سـیر مطالعاتـی از آسـان بـه مشـکل اسـت، اّما ناشـران ایـن کتـب معتقدند 
برخی از کتاب ها که پس از شـهادت اسـتاد مطهری توسـط انتشـارات صدرا چاپ شـده اسـت، 
فاقـد موضـوع بنـدی صحیـح اسـت و الزم اسـت سـخنرانی ها و یادداشـت های اسـتاد بـر اسـاس 
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موضوعـات دسـته بنـدی شـود. به همیـن جهت اقدام بـه تدوین و نشـر کتبی از قبیل مسـألۀ نفاق، 
آزادی انسـان، امـر بـه معروف و نهـی از منکـر و ... نمودند. 

3. مدرسۀ مجازی و پرتال صالحین
در سـال های گذشـته بیـش از یکصد سـایت خبـری و محتوایـی در جهت تأمین محتـوای مورد 
نیـاز حلقـات تربیتـی و سـرگروه ها و مربّیـان آنهـا طراحـی گردیـده اسـت، مرکـز آموزش هـای 
مجـازی بسـیج که بـا نشـانی esalehin.ir فّعالیت می کنـد دوره هایی تحت عنـوان مفاهیم پایه 
 ICDL فنـاوری اطالعـات، درس هـای قرآنـی، امر بـه معروف ونهـی از منکـر، کاربـری کامپیوتر
برگـزار می نمایـد کـه در قیاس بـا نیازهای شـبکۀ گسـترده صالحین بسـیار ناچیز می باشـد. پرتال 
صالحیـن بـه نشـانی salehin.ir نیز شـامل بخش های شـاخص، ثاقـب، انعکاس و میزان اسـت 
کـه بیشـتر یـک سـایت ترویجـی اسـت و بـا رقبـای مطـرح و قوی پنجه تـری در عرصـۀ مجـازی 
رقابـت می نمایـد. البتـه در بخش ثاقـب این پورتـال محتواهای متنوعـی در چهار بخـش معرفتی، 
بصیرتـی، تربیتـی و مهارتـی وجـود دارد کـه می توانـد در حلقه هـای تربیتـی مـورد اسـتفاده قـرار 

 . ند گیر

4. مرکز تولید اندیشه و پاسخگویی
ایـن مرکـز بیـش از 4 سـال اسـت در قـم راه انـدازی گردیده اسـت و دو رکـن اصلـی دارد: یکی 
هیأت هـای علمـی کـه با حضـور چند تـن از مجتهدین طـراز اول در سـه عرصۀ تربیتـی، بصیرتی، 
معرفتـی آغـاز بـه کار نمـود. رئیس بخـش معرفتی آیـت اهلل ممدوحی بودنـد که با اسـتفاده از تعداد 
قابـل توجهـی از شـاگردان خـود )کـه از اسـاتید و فضالی حـوزۀ علمّیه قم به شـمار می رونـد،( کار 
تدویـن و پاسـخگویی بـه سـؤاالت و شـبهات اعتقـادی و تربیتـی را بر عهـده گرفتند و بـه مدت 2 
سـال فّعالیـت نمودنـد. رئیـس بخـش بصیرتـی آیـت اهلل کعبـی بودند کـه با اسـتفاده از چنـد تن از 
اعضـای هیـأت علمـی مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام خمینـی و پژوهشـکده فقه سیاسـی 

مجلـس خبـرگان رهبـری به فّعالیـت سیاسـی بصیرتی مشـغول بودند.
بخـش تربیتـی نیـز قرار بود بـا تصّدی حجت االسـالم والمسـلمین صدیقی )امـام جمعه موقت 
تهـران( فّعالیـت نمایـد کـه این امر محقق نشـد. متأسـفانه بـا اختالف نظر سـازمان بسـیج و حوزۀ 
نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه ایـن سـه بخـش مهـم از مرکـز تولید اندیشـه جدا شـد و ایـن مرکز 
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فقـط در زمینـۀ موضوعـات مهارتـی تحت نظر آیـت اهلل فرحانـی )معاونت آموزش مرکـز مدیریت 
حوزه هـای علمّیـه( و جمعی از شـاگردان ایشـان به فّعالیت مشـغول اسـت. 

رکـن دوم ایـن مرکـز، معاونت پاسـخگویی به شـبهات اسـت کـه در دو بخش مجـازی )آنالین 
و آفالیـن( بـه نشـانی pasokhgooi.ir و تلفنـی )صوتـی و پیامکـی( مشـغول بـه خدمت اسـت 
و تاکنـون بیـش از 2000 سـؤال را پاسـخ داده اسـت. نگارنـده کـه تأسـیس و مدیریـت معاونـت 
پاسـخگویی را بـه مـدت شـش مـاه بـر عهـده داشـته، معتقـد اسـت نیـاز محتـوای شـبکۀ عظیم 
بسـیجیان عضـو در شـجرۀ طیبـه صالحیـن، سـرگروه ها، مربّیـان و سـرمربّیان آنها بسـیار بیشـتر 
از تـوان و فّعالیـت فعلـی ایـن مرکـز اسـت کـه به دلیـل فـراز و نشـیب های مختلـف مدیریتی، آن 
طـور کـه بایـد و شـاید به این شـبکۀ عظیـم مّتصـل نگردیده اسـت. هم اکنـون بیـش از 40 مرکز 
پاسـخگویی به شـبهات در سـطح کشـور وجود دارد که برخی از آنها به مراتب از مرکز پاسـخگویی 
بسـیج توانمندترنـد و بـا هزینـه ای بـه مراتب کمتر اداره می شـوند. به عنوان مثال سـایت پرسـمان 
نهـاد مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه ها در 2 اتاق مدیریت می شـود و یا سـایت طلبه پاسـخگو با 
هزینـۀ شـخصی یـک طلبـۀ دلسـوز و دردمنـد در فضای مجازی مشـغول به خدمت رسـانی اسـت 

و مخاطبیـن جـّدی و پرتعـداد دارد. 

5. منشورات صالحین
صالحیـن در جنبـۀ مطبوعاتـی اقـدام به انتشـار چنـد مجله ترویجـی تحت عنـوان راه صالحین 
نمـوده اسـت که به ارائۀ مقاالت، گزارشـات و مصاحبه هایی در موضوعات تربیتـی و مهارتی، معرفتی 
و بصیرتـی می پـردازد. همچنیـن سـالنامۀ صالحیـن بـه منظـور اسـتفادۀ سـرگروه ها بـا بخش های 
متنـوع منتشـر می گـردد. عـالوه بـر آن نرم افزارهـای متعـّددی توّسـط مجموعه های مرتبـط مانند 
مؤسسـۀ اسـوۀ صدیقیـن اهـواز تولید شـده اسـت و در اختیـار مربّیان و سـرگروه ها قرار گرفته اسـت. 

6. مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی
ایـن مرکـز بـا حضـور تعـدادی از دانش آموختگان دانشـگاه امام صـادق در تهـران راه اندازی 
شـده اسـت و کانون هایـی از قبیـل تربیـت و دانشـگاه، مدرسـه، مسـجد، رسـانه، اقتصـاد و ... کـه 
همگـی مضـاف بـه تربیت هسـتند را در خـود جای داده اسـت. ایـن مجموعه با همکاری دانشـگاه 
امـام حسـین سـعی دارد عالقه منـدان دانشـگاهی را تغذیه علمی کنـد. و اخیراً اقدام به تأسـیس 

رشـتۀ مدیریـت فرهنگـی در این دانشـگاه نموده اسـت. 
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7. مدرسه علمّیه بقیه اهلل تهران
مؤّسسـان صالحیـن از بـدو حضـور در تهـران، به منظـور کادرسـازی محتوایی و تربیـت نیروی 
انسـانی کار آمـد و فاضـل، اقـدام بـه تأسـیس مدرسـۀ علمّیـه امام خمینـی ازگل تحت اشـراف 
حجـت االسـالم والمسـلمین صدیقـی نمودند. با گذشـت 7 سـال از فّعالیت ایـن مجموعۀ حوزوی، 
تأسـیس مـدارس بقیـة اهلل در تهـران آغـاز گردیـد کـه اکنـون در چنـد مرکـز حـوزوی بـرادران و 
خواهـران تحـت نظـر مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمّیه اسـتان تهـران به جـذب و تربیـت طاّلب و 
فضـال اشـتغال دارد. تـالش متولّیـان این مـدارس علمّیه بر تربیـت طاّلبی فاضل و مجاهد اسـت که 
دغدغـه انقـالب و درد دین داشـته باشـند و بتوانند دورۀ تحصیـل را در حداقل زمـان الزم طی نمایند.

8. دوره های آموزشی صالحین
معاونت تعلیم و تربیت سـازمان بسـیج مسـتضعفین با در دسـت داشـتن چندین مرکز آموزشـی 
در تهـران، قـم، مشـهد و اهـواز دوره هـای متعـّددی جهـت رشـد و ارتقـای سـرگروه ها، مربّیـان 
و سـرمربّیان شـجرۀ طیبـه برگـزار نمـوده اسـت و بالـغ بـر 50/000 نفـر در ایـن دوره هـا شـرکت 

نموده انـد کـه از دروس محتوایـی در دو عرصـه انگیزشـی و بینشـی بهره منـد شـده اند. 
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ه( دستاوردهای صالحین
 تمامـی طرح هایـی که بعد از انقالب اسـالمی توسـط دغدغه مندان و دلسـوزان نظام و روحانّیت 
مجاهـد طراحـی گردیده انـد، دارای امتیـاز مختـص به خـود می باشـند، چنانچـه از ضعف هایی نیز 
برخوردارنـد. از آنجـا که این نوشـتار در مقام بررسـی طرح صالحین می باشـد، ناگفته روشـن اسـت 
کـه تجلیـل از ایـن طـرح مسـتلزم نفـی امتیـازات دیگـر طرح ها نیسـت و بـه تعبیر طلبگـی اثبات 
شـئ نفـی ماعـدا نمی کنـد. در ایـن مقام بـر10 ویژگی برجسـته که تا حـدودی صالحین را از سـایر 
برنامه هـا و طرح هـا متمایـز می کنـد اشـاره می کنیـم و صـد البتـه ممکن اسـت امتیازات بیشـتری 

قابـل طـرح باشـد که از دیـد نگارنـده مخفی مانده اسـت که پیشـاپیش عـذر می طلبم. 

1. گفتمان سازی تربیتی
همانطورکـه در مبحــ روش شناسـی صالحیـن مختصـراً اشـاره شـد، علی رغـم دغدغه هـای 
مبنایـی معمـار کبیـر انقـالب و رهبـر معظم انقـالب، تربیت به عنـوان یک فضیلت فراموش شـده 
نیـاز بـه احیـا داشـته و دارد، مراجعـه بـه تاریخ انقالب اسـالمی نشـان می دهد که تالش شـهیدان 
رجایـی و باهنـر در جهـت تأسـیس امـور پرورشـی و تبدیـل دانش سـراها بـه مراکـز تربیـت معلم، 
حاکـی از خـالء جدی تربیت در نظام آموزشـی کشـور اسـت؛ ضرورتـی که بـا روی کار آمدن دولت 
اصالحـات فرامـوش شـد و از وزارت آمـوزش و پـرورش ریشـه کـن شـد. امـا ایـن عمـق مصیبت 
نیسـت! مصیبـت اصلـی آنجاسـت کـه در نهاد هـای فرهنگـی _ تبلیغـی دیگـر نظـام نیـز دغدغۀ 

تربیـت و پـرورش نفـوس مهـّذب بسـیار کم رنــ و کم فروغ شـده اسـت.
سـازمان تبلیغـات و وزارت ارشـاد و تمامـی نهادهـای اینچنیـن و حّتـی حوزه هـای علمّیه نوعی 
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رویکـرد آموزشـی و تبلیغـی را وجهـۀ هّمـت خویـش قـرار داده انـد کـه شـاید دلیـل آن را بتـوان 
سـاده تر بـودن، زود بـازده بـودن و قابـل ارزیابـی بـودن فراینـد تعلیم و تبلیـغ دانسـت. تربیت یک 
فراینـد پییچیـده و دیـر بـازده اسـت و غالبـًا مؤّسسـین یـک مجموعـه تربیتـی شـاهد نتایـج کار 
خویـش نیسـتند؛ فلـذا رغبـت خاصی به ایـن گونـه فّعالیت ها نیسـت. خصوصـًا که ارزیابـی کیفی 
فّعالیت هـای تربیتـی بسـیار مشـکل اسـت و امـکان تبدیـل شـاخص های کیفـی به کمـّی معمواًل 
فراهـم نیسـت. در حالیکـه آمـوزش یـک فراینـد معّیـن ومـدّرج اسـت کـه پـس از پایـان مراحـل 
تحصیلـی و اعطـای مـدرک قابـل ارزیابـی کمـّی اسـت. شـاید بتـوان گفـت مهم تریـن خدمتـی 
کـه طـرح صالحیـن بـه انقـالب اسـالمی و متولّیان امـر فرهنــ و تربیت نمـوده احیـای گفتمان 
تربیـت و انسان سـازی اسـت. صالحیـن توانسـت بـه مخالفـان خـود این ادبیـات را منتقـل کند که 
بایـد دسـت از روش هـای سـّنتی برداشـت و بـه روش های اصیـل بازگشـت. باید به جـای کالس 
اخـالق، جلسـۀ اخـالق برگـزار کرد. بایـد به جـای معلّمی، مربّی گـری کرد. بایـد کنار منبـر، حلقه 
تشـکیل داد. بایـد طبیـٌب دّوار بطبـه بـود. بایـد ماننـد رسـول خـداs بـه سـراغ بیمـاران رفـت. باید 
بـرای هـر مخاطبـی متناسـب بـا نیاز هـای آنان خـوراک آمـاده کـرد. باید سـطح بندی نمـود. باید 
مخاطب شناسـی کـرد. نبایـد بـه مجالـس بـزرگ و پرتعـداد اکتفـا کـرد. نباید مسـجد را بـا هیئت 
معاوضـه کـرد. نبایـد بـه تبلیـغ و تدریـس اکتفا کـرد. نباید بـه ارتباطات مجـازی قانع شـد. نباید از 

کار چهـره بـه چهـره غافل شـد. 

2. احیای نقش مسجد در تربیت
آنچـه بـه تربیـت هوّیـت می دهد معنویت اسـت. در غیـر اینصـورت غربی ها نیز سـودای تربیت 
در سـر دارنـد و تربیـت سـکوالر را ترویج می کننـد. تربیت اسـالمی همان تربیت معنوی اسـت که 
در غیر از مسـجد محقق نمی شـود. تربیت اسـالمی در یک کالم تربیت مسـجدی اسـت. فرهنـ 
مسـجد رنــ و بـوی خاصی دارد. صبغه اهلل از آن استشـمام می شـود. به تعبیر یکی از دانشـمندان، 
بـازار مسـجدی بـا غیرمسـجدی متفـاوت اسـت. معلّم مسـجدی بـا غیرمسـجدی متفاوت اسـت. 
پاسـدار مسـجدی با غیرمسـجدی متفاوت اسـت. حتی روحانی مسـجدی با غیرمسـجدی متفاوت 
اسـت! فرهنــ مسـجد شـور و حرارت و سـوزی ایجاد می کند کـه در غیر آن وجود نـدارد. فرهنـ 
مسـجد درد دیـن را در نهـاد مسـجدیان نهادینـه می کنـد. فرهنــ مسـجد درد غیـر را در جان هـا 
زنـده می کنـد و بی تفاوتـی را بـر می کنـد. از آنجـا کـه خاسـتگاه صالحیـن مسـجد اسـت و الگوی 
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ارتباطـی مدرسـه و مسـجد را در بـدو تأسـیس توصیه نموده اسـت می تـوان گفت این طـرح وثیق، 
هوّیـت تربیـت دینـی را در یک بسـتر صحیح قـرار داد و در یک کالم تربیت را بیمـه کرد و به اهلش 
سـپرد. در حـال حاضـر نهاد های مختلـف فرهنگی ماننـد کانون پـروش فکری کـودک و نوجوان، 
حـوزۀ هنـری سـازمان تبلیغـات اسـالمی، وزارت فرهنــ و ارشـاد اسـالمی، فرهنــ سـراها و 
شـهرداری های کالن شـهرهای کشـور و ... وجـود دارنـد و سـاالنه میلیاردها تومـان از بودجه بیت 
المـال را صـرف مقولـۀ فرهنــ و تربیـت می کنند؛ اما شـاید بتوان ادعـا کرد، هیچ یـک به صورت 
مشـخص دغدغـۀ تربیـت مسـجدی را ندارنـد. صالحین باید افتخار کند که بسـتر تربیت را مسـجد 
قـرار داد و عـالوه بـر معرفـی یـک قالـب مقـدس، محتـوای مربـوط بـه این قالـب را بـه مخاطب 
منتقـل کـرد. صالحیـن بـا عنایت به رهنمود ارزشـمند امام خامنـه ای K که »امـام جماعت رئیس 
طبیعـی یـک مسـجد اسـت« و بـا توّجـه بـه نقـش بی بدیـل علمـای ربّانـی در تربیـت نفـوس و با 

اسـتفاده از بسـتر پـاک بسـیج، مثلــ حوزه، بسـیج و مسـجد را با این رویکـرد پایه گـذاری کرد: 
 الف( حوزۀ علمّیه به عنوان پایگاه اندیشۀ دینی و پشتوانه فکری و محتوایی؛

 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
امـام خمینـی فرمـود: »مـن به دانشـجویان و طبقـۀ روشـنفکران متعّهد توصیـه می کنم که 
کتاب هـای ایـن اسـتاد عزیـز را نگذارنـد با دسیسـه های غیـر اسـالمی فراموش شـود.« همچنین 
امـام خامنـه ای می فرماینـد: »یکـی از عناصـری کـه بنیـه اصلـی فکر اسـالمی مـن را پایه گذاری 
کرده اسـت، سـخنرانی های بیسـت سـال پیش آقای مطهری اسـت ... آثار شـهید مطهری مبنای 
فکـری نظـام جمهـوری اسـالمی اسـت ... اگر کسـی آثـار وی را بـا دقت و بـه طور کامـل بخواند، 
کافـی اسـت کـه او را بـه یـک سـطح راقـی از معـارف اسـالمی برسـاند.« )69/2/12 - 79/6/14 

سـایت دفتـر رهبری (
 جمـالت متعـّددی ازحضـرت امـام و حضـرت آقـا وجـود دارد کـه ناظـر بـه ابعـاد مختلـف 
اندیشـه های اسـتاد شـهید مرتضـی مطهری اسـت. افکار اسـتاد مطهـری نه بـه عنوان یک 
نویسـنده و سـخنران چیره دسـت، بلکـه بـه عنـوان معمـار فکـری انقالب اسـالمی و طـراح مدل 
جدیـد جهـان بینـی اسـالمی نیاز بـه توزیع گسـترده و هدفمند داشـته و دارد. آن چه تـا کنون وجود 
داشـته اهتمـام بـه انتشـار و توصیـۀ عالقه منـدان بـه مطالعـه کتـب شـهید مطهری اسـت. اما 
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صالحیـن توانسـت عـّده ای را عالقه منـد به مطالعه روشـمند ایـن کتب نمایـد. و عالقه منـدان را نیز 
ملتـزم بـه ایـن کار نمایـد. می تـوان گفت صالحین مشـکل جامعـۀ جوان ما را به درسـتی تشـخیص 
داده اسـت. مشـکل عمـدۀ جـوان مـا ایـن نیسـت کـه نمی دانند کتب شـهید مطهـری یـا عاّلمه 
مصبـاح و عاّلمـه جـوادی و سـایر اندیشـمندان اسـالمی مفید اسـت. بلکه مشـکل اصلـی آنها این 
اسـت کـه انگیـزه ای بـرای مطالعـه کتـب ایـن بـزرگان ندارنـد. صالحیـن بـا ایجـاد یک سـاختار 
گسـترده و تزریـق کتـب شـهید مطهـری در آن توانسـت ضمـن تبییـن ضـرورت مطالعه کتب 
اسـتاد، مخاطبـان خـود را نسـبت بـه ادامـۀ مطالعـه تشـویق نمایـد و از طریـق تشـکیل جلسـات 
مطالعاتـی توسـط سـرگروه ها و مربّیـان اسـتمرار ایـن فّعالیـت علمـی ارزشـمند را تـا وصـول بـه 

نتیجـه دنبـال نماید. 

4. ابداع روش های نوین تشکیالتی

یکـی از نیازهـای نیروهـای حزب الهـی و انقالبی، آگاهـی از روش های علم مدیریـت و ابعاد آن 
می باشـد. مقوله هایـی چـون برنامه ریـزی، سـازماندهی، نظـارت و ارزشـیابی و مهارت هایـی چون 
تصمیم گیـری، هدایـت و رهبـری، مدیریـت زمـان و از همـه مهم تـر مدیریت فرهنگـی و مدیریت 
تربیتـی، همگـی امـوری هسـتند که نیـاز به مطالعـۀ عالمانـه و تخصصی دارنـد. یکـی از امتیازات 
صالحیـن را می تـوان ترویـج گفتمـان مدیریت و تشـکیالت و تعریف نسـبت میـان روحیۀ جهادی 
و نظـم تشـکیالت دانسـت. کمـا اینکه یکـی از چالش هـای صالحیـن تحقق این نظم تشـکیالتی 
در بسـیج اسـت. یکـی از آفاتـی کـه در خصـوص مجموعه هـای انقالبـی مطـرح اسـت »تـز نظم 
در بـی نظمـی« اسـت کـه بـه تعبیر امـام راحل از القائات دشـمنان اسـالم اسـت و بسـیج از این 
آفـت مسـتثنی نیسـت. بـه نظـر می رسـد صالحیـن توفیـق زیـادی در تبییـن ضـرورت و ماهیـت 
تشـکیالت اسـالمی و نحوۀ تحقق مرحله بندی شـدۀ آن داشـته اسـت. نگارنده معتقد اسـت تدوین 
و تبییـن مراحـل تربیـت )جذب، تثبیت، رشـد، سـازماندهی و کادرسـازی( توسـط جمعـی از طاّلب 
انقالبـی کـه در بخـش روش شناسـی مورد بررسـی قـرار گرفت، نوعی مهندسـی تربیـت در ظرف 
تشـکیالت فرهنگـی اسـت و در نـوع خـود ابتکاری ارزشـمند اسـت کـه نیازمنـد تدقیـق و تعمیق 

بیشـتر می باشـد. 
از ابداعـات مرتبـط بـا این مسـئله می تـوان به ارائه بحــ مبانی تربیتی تشـکیالت و پافشـاری 
بـرای گفتمـان شـدن آن توسـط بنیان گـذاران صالحیـن اشـاره کـرد. واقعیـت ایـن اسـت کـه در 
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گفتمـان نسـل اول اسـاتید و طراحـان صالحین بیـش از دیگر مدافعـان آن، توّجه و تأکیـد بر مبانی 
تربیـت و التفـات بـه هسـته بیـش از پوسـته به چشـم می خـورد. آنـان معتقدنـد تقـوی، اخالص و 
تـوّکل فقـط توصیه هـای اخالقـی نیسـتند، بلکه باید از اصول مدیریت اسـالمی محسـوب شـوند. 
همچنیـن اصـل »ال مؤثـر یف الوجـود اال اهّلل« تنهـا یـک اصل اعتقادی نیسـت، بلکه زیـر بنای مهارت 

ارتبـاط اسـت کـه توّجـه به آن آثـار شـگرفی در تغییر نگـرش و بینـش مخاطب خواهد داشـت. 

5. کادر سازی برای انقالب اسالمی
رهبـر معظـم انقـالب در خصـوص اهمّیـت توّجه به نیـروی انسـانی می فرماینـد: »حقیقت این 
اسـت که در طول 35 سـال از عمر انقالب اسـالمی، آن طور که باید و شـاید، به مقوله کادرسـازی 
و نیروسـازی بـرای آینـدۀ نظـام اسـالمی توّجـه نشـده اسـت.« شـاهد ایـن مدعی در حـال حاضر 
دغدغـۀ جـدی بسـیاری از نهادهـای انقالبی نسـبت بـه بازنشسـتگی ناگهانـی نیرو هـای انقالبی 
و رزمنـده و عـدم وجـود نیـروی کافـی بـرای سـپردن سـمت ها و پسـت های کلیدی به آنهاسـت. 
بحمـداهلل توّجـه جـّدی طـرح صالحین بـه مقوله کادرسـازی و نظام پلّکانی شـجرۀ طیبـه، زمینه را 
بـرای تحقـق ایـن امـر فراهم کرده اسـت. در حـال حاضر صد هـا دانشـجو و طلبۀ فاضـل، انقالبی 
و دغدغه منـد در بسـتر صالحیـن تربیـت شـده اند و بـه عنـوان مدافع، مبّیـن و مدرس منویـات امام 
و رهبـری در مسـاجد و دانشـگاه ها مشـغول خدمـت می باشـند. متأسـفانه نمی تـوان بـه ذکـر نـام 
تمـام کسـانی پرداخـت که در طول بیسـت سـال حیـات صالحین رشـد و نمـو یافته انـد و اکنون به 
عنـوان اسـاتید مبـارز حـوزۀ علمّیـه و اعضـای هیأت علمی دانشـگاه یـا مدیران برجسـته انقالب و 

... مشـغول به انجـام وظیفـه و خدمتند. 

6. هویت بخشی به بسیج
پـس از پایـان دفـاع مقـدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی آرایـش سـازمانی جدیـد یافت. 
هویـت بسـیج هماننـد 4 نیـروی دیگـر نظامـی سـپاه، تـا حـدودی نظامـی تعریـف شـد و عمـده 
توّجهـات فرماندهـان بـه سـازماندهی دفـاع محـور ایـن نیـروی عظیـم انقـالب معطـوف گردید. 
تشـکیل گردان هـای عاشـورا و الزهـراh و تقویـت معاونت هایـی چـون آمـوزش و عملّیـات در 
نیـروی مقاومت بسـیج، شـاهدی بر ایـن مدعاسـت. فّعالیت های فرهنگـی اجتماعی بسـیج نیز در 
ایـن قالـب طرح هایـی چـون طـرح میثاق )طـرح تابسـتانه اوقـات فراغت( ارائه می شـد و تشـکیل 
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معاونت هایـی چـون امـر بـه معروف و نهـی از منکر بـا رویکـرد مبارزه بـا منکرات و تقویـت مراکز 
اجرایـی سـپاه، خاطـرات فـراز ونشـیب های دوران فّعالیـت کمیته هـای انقالب اسـالمی را تداعی 
می کـرد. در ایـن فضـا بـود کـه طـرح اسـوه و سـپس طـرح صالحیـن، باعـ تغییـرات اساسـی در 
شـاخص ها و معیارهـای فّعالیـت بسـیج گردیـد. اگـر تـا قبـل از آن مـالک انتخـاب پایـگاه نمونۀ 
بسـیج را تعـداد ایسـت و بازرسـی ها و نیروهـای آمـاده رزم می دانسـتند، بـا روی کار آمدن اندیشـه 
صالحیـن تعـداد جـذب فعـال و تعـداد حلقـات تربیتـی و مربّیـان توانمنـد، معیـار اصلـی انتخـاب 
پایگاه هـای برتـر گردیـد. نگارنـده کـه سـال ها تجربـۀ فرماندهـی پایـگاه بسـیج را دارد خـوب به 
خاطـر دارد کـه هنـگام مراجعـه بـه حـوزه مقاومـت بسـیج بـرای میـدان تیـر پاسـخ مثبت شـنیده 
می شـد ولـی هنـگام پیگیری یـک دسـتگاه مینی بـوس بـرای برگـزاری اردوی فرهنگـی تربیتی 
پاسـخ ها منفـی بـود. طـرح صالحیـن بـا حاکـم کـردن گفتمـان تربیـت و ایجـاد نقش هایـی چون 
سـرگروه و مربّـی در نمودار سـازمانی بسـیج در همۀ سـطوح، توانسـت روحـی تازه در کالبد بسـیج 
بدمـد و زمینـه را بـرای رشـد و تعالی بسـیج فراهم کنـد. امروزه ده ها هزار سـرگروه، هـزاران مربی، 
صدهـا سـرمربّی و ده ها اسـتاد در سـاختار بسـیج دارای مسـئولیت و جایـگاه تعریف شـده اند، و این 

امـر هوّیـت جدیـدی برای بسـیج به شـمار مـی رود. 

7. بکارگیری طاّلب و روحانیت
یکـی از مسـائل جـدی نظـام کـه از موضوعات اختالفـی میان علما نیز به شـمار می رود مسـئلۀ 
ورود روحانیـت بـه عرصه هـای خدمت گـزاری دینـی و کیفیـت آن اسـت. ایـدۀ غالـب ایـن اسـت 
کـه طلبـه پـس از اتمـام لمعتیـن )سـطح یک( معمـم شـده و در ایـام تبلیغ بـه نقـاط دور و نزدیک 
بـرود و بـه منبـر و ارشـاد مـردم بپردازد. سـؤالی که مطـرح اسـت اینکه آیـا نمی توان زودتـر از این 
موعـد طـاّلب را بـه تبلیـغ فرسـتاد و سـؤال مهم تـر آنکـه آیا اساسـًا ایـن روش سـّنتی تبلیـغ نافع 
اسـت؟ پاسـخ روشـن اسـت. شـاید صـد سـال قبـل از این اگر یـک مبلّـغ یک دهـه از محـرم را به 
روسـتایی می رفـت و چنـد مسـئله شـرعی و حدیـ را بیـان می کرد، می توانسـت در دهـۀ آخر صفر 
مطالـب ارائـه شـده را تکمیل نمایـد. اما در دورانی که رسـانه ها لحظـه ای مردم را تنهـا نمی گذارند 
روش هـای سـّنتی تبلیـغ ناکارآمـد اسـت. باید طرحی نـو در انداخـت و ارتباطات تبلیغـی را بر محور 
ارتبـاط چهـره بـه چهـره بصـورت پـر تکـرار و صمیمی برگـزار کـرد. بایـد روحانیت شـیعه با حفظ 
جایـگاه رسـمی خـود، به سـراغ خانواده ها و اعضـای آن برود و بـه مثابه عضوی از اعضـای خانواده  
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بـه انتقـال باورهـا و مفاهیـم دینـی بپردازد. می تـوان گفـت: صالحین با تأکیـد بر ایـن تفّکر، فصل 
جدیـدی در مهارت هـای تبلیغـی گشـوده و بـا تعریـف جایـگاه مربّیگری بـرای مبلّغان، آنـان را به 
قلب جامعه اسـالمی فرسـتاده اسـت. صالحین توانسـت بیش از 5000 طلبه را در سـطوح مختلف 
تربیتـی و مدیریتی در سـطح کشـور سـازماندهی نماید و به یکـی از نهادهای فّعـال در عرصۀ اعزام 

و به کارگیـری طـاّلب علـوم دینی مبـدل گردد. 
هم اکنـون چنـد مجموعـۀ مقتـدر تبلیغی ماننـد دفتر تبلیغات اسـالمی حوزه علمّیه قم، سـازمان 
تبلیغـات اسـالمی، سـازمان اوقـات، نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه، نهـاد نمایندگـی مقـام معظم 
رهبـری در دانشـگاه ها و معاونـت تبلیـغ حوزه هـای علمّیـه در زمینـۀ اعـزام مبلـغ بـه نقـاط دور و 
نزدیـک کشـور فّعالیـت می نماینـد کـه تنها مـورد آخر در قالـب طرح هجرت مسـتقر )بلنـد مدت( 
روحانیـون را در مناطـق محـروم اسـکان می دهـد. لیکـن صالحیـن بـا اسـتفاده از شـبکۀ مویرگی 
بسـیج، در تمـام شـهر ها، روسـتاها، عشـایر کشـور از همه صنوف و اقشـار نفـوذ نمـوده و مبلغ را نه 
بـه صـورت موّقـت بلکه به صورت مسـتمر و بـا عنوان مربّـی اسـتفاده می نماید. شـاید بتوان گفت 
ایـن وظیفـۀ ذاتـی حوزه هـای علمّیه اسـت کـه در صدد بـازار کار فرهنگـی تربیتی بـرای نیروهای 

خـود بـر آیـد و در خـالل آن دغدغـۀ معـاش طاّلب را نیز پاسـخ گو باشـد. 

8. ساماندهی و سازماندهی فّعاالن فرهنگی
مسـئلۀ سـازماندهی و شبکه سـازی نیروهـای فرهنگـی و دغدغه منـد انقالبـی اختصـاص 
بـه طـاّلب و روحانیـون نـدارد؛ بلکـه مسـئله ای فراگیـر اسـت کـه الزم اسـت در خصـوص آن 
برنامه ریـزی شـود. در حـال حاضـر نوعـی بی نظمـی و لجـام گسـیختگی در زمینـه امـور فرهنگی 
وجـود دارد و بسـیاری از مجموعه هـا بـه صـورت منفصل مشـغول بـه فّعالیت های موازی هسـتند. 
صالحیـن بـه سـهم خـود توانسـت بسـیاری از نیروهـای فرهنگـی دغدغه منـد را در زمینـۀ تربیت 
اسـالمی از لحـاظ تشـکیالتی سـازماندهی نمایـد و از جنبـه فکری سـاماندهی کنـد. همانطور که 
قبـاًل اشـاره شـد با فّعال شـدن قـرارگاه فرهنگی خاتم االوصیـاءs حرکت قابل ستایشـی در زمینۀ 
سـازماندهی جبهـۀ فّعـاالن فرهنگـی انقالب اسـالمی بـا محورّیـت روحانیت به وجود آمده اسـت 

کـه می توانـد مکمـل فّعالیت هـای صالحیـن بـه شـمار رود. 
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و( پیشنهادهایی به طرح صالحین
 مـا در ایـن نوشـتار، نقائـص، ناکامی هـا و ضعف هایـی را کـه در حرکـت ارزشـمند صالحیـن 
مشـاهده می کنیـم تحـت عنـوان توصیه هایـی مشـفقانه بـا دسـت انـدرکاران صالحیـن مطـرح 
می کنیـم. نگارنـده کـه خـود از نویسـندگان و مدّرسـان دوره هـای صالحیـن اسـت و در مجالـی 
مختصـر، در عرصـۀ مدیریـت و برنامه ریـزی نیـز همکاری هایـی داشـته اسـت، معتقد اسـت طرح 
صالحیـن یکـی از جامع تریـن و بدیع تریـن طرح هـای فرهنگـی - تربیتـی پس از انقالب اسـت که 
اگـر ایـرادات آن بـر طرف شـود می توانـد تا آخر پیشـرو بماند. بدیهی اسـت که عیوب و مشـکالت 
تابـع موانـع و عوامـل متعـددی اسـت و متغیرهـای مختلفی در تحقق آنها دسـت داشـته اسـت که 

برخـی از آنهـا درونـی و برخـی دیگـر بیرونی محسـوب می شـود. 

1. لزوم توّجه به محدودیت های ساختاری

یکـی از مشـکالتی کـه حرکـت صالحیـن را با کنـدی مواجه کرده اسـت سـاختار نظامی سـپاه 
پاسـداران انقـالب اسـالمی اسـت. ایـن نهـاد انقالبـی بـه دلیـل حّساسـیت هایی کـه ارگان های 
نظامـی دارنـد سـخت گیری ها و مراقبت هایـی بـر عملکـرد مجریـان و متولّیـان صالحیـن داشـته 
اسـت. البته سـازمان بسـیج مسـتضعفین بـه عنوان یک سـازمان گسـتردۀ مردمـی، نهایت تالش 
خـود را در جهـت کاهـش بـار روانی مذکور مبذول داشـته اسـت. اما بـه هر حال برخـی از نیروهای 
مذهبـی و انقالبـی بـه دلیـل حّساسـیت های مربـوط بـه نهاد متبـوع بسـیج از همکاری رسـمی با 

آن اسـتنکاف داشـته اند. 
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2. لزوم ارتباط با حوزه نمایندگی ولی فقیه

ایـن مجموعـه کـه نقـش نظارتـی و مشروعیت بخشـی به اعضـاء و فّعالیت های سـپاه و بسـیج 
را ایفـا می کنـد، از بـدو تأسـیس ایـن طـرح ارزشـمند بر اسـاس وظیفـۀ ذاتی خـود اقدام بـه کنترل 
و مراقبـت از افـراد و برنامه هـای صالحیـن نمـوده اسـت. یکی از ایـرادات متولّیان حـوزۀ نمایندگی 
 سـاز و کار اجرایـی حضور طاّلب در سـازمان سـپاه اسـت که باید بـا هماهنگی و نظـارت آنها انجام 
شـود. اشـکال دیگـر آن مجموعـه، موضوعات موازی و مشـترک صالحین و حوزۀ نمایندگی اسـت 
و دخالـت صالحیـن در حیطـۀ وظایف آنهاسـت. به نظر می رسـد ایـراد اول که امری اعتباری اسـت 
ارزش چندانـی نـدارد. لیکـن در خصوص ایـراد دوم باید گفـت برنامه های حـوزۀ نمایندگی نیازمند 
تحـّول و نـوآوری اسـت و بـا ایـن انـرژی و توان نمی تـوان پاسـخگوی نیاز گسـتردۀ بسـیجیان بود. 
نفـس حضـور و فّعالیـت صالحیـن نشـان دهندۀ خـأل جـّدی در وضع جـاری برنامه هـای فرهنگی و 
تربیتـی اسـت؛ البتـه اگـر نگویم کـه تقریباً هیچ برنامه تربیتی برای کادر سـازی وجود نداشـته اسـت. 
حـال ایـن مانـع موجـب ُکنـدی کار صالحیـن گردیـده و خسـاراتی را نیـز در برداشـته اسـت و 

ضـرورت تعامـل دو طرفـه صالحیـن و آنـان را جّدی تـر می نمایـد. 

3. ضرورت توسعۀ منطقی 

توسـعۀ کمـی و ابـالغ سراسـری صالحیـن بـه تمـام اقشـار و پایگاه های بسـیج کشـور موجب 
شـده تـا ابعـاد کیفـی کار در برخـی اسـتان ها به شـکل قابل توّجهـی کاهش یابـد و به یـک برنامه 
یکنواخـت و قالبـی تبدیـل گـردد. بـه نظـر می رسـد اگـر متولّیـان امـر قـدری حوصلـه بـه خـرج 
می دادنـد و بـه جـای دسـتور همگانـی از روش گلخانـه ای )pilot( اسـتفاده می کردنـد و در هـر 
اسـتان چنـد پایـگاه را بـه عنوان مراکـز صالحین انتخـاب می کردند و رسـیدگی های خـاص انجام 

می دادنـد؛ آثـار عمیق تـری بـر ایـن حرکـت ارزشـمند تربیتـیـ   فرهنگـی می گذاشـت. 

4. ضرورت گزینش دقیق
گسـترش کمـی و توسـعۀ جغرافیایـی و قشـری طـرح صالحیـن در تمـام کشـور منجـر بـه نیاز 
شـدید ایـن شـبکۀ تربیتـی به سـرگروه و مربّی شـد. برخـی متولّیان امر در سـطح اسـتان ها با دّقت 
تمـام، گزینـش و انتخـاب سـرگروه و مربّـی را انجـام دادنـد. امـا بسـیاری از اسـتان ها افـراد غیـر 
ذی صـالح را بـرای تصـّدی ایـن امر خطیر بـه دوره های آموزشـی اعـزام نمودند. نگارنـده که طی 
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دو سـال متوالـی بـه عنـوان مصاحبه گـر صالحین مسـئولیت بررسـی صالحیت شـرکت کنندگان 
در دوره هـای مربّیـان را داشـت، شـاهد بـود که افراد زیـادی بـدون توجیه و فهم صحیح نسـبت به 
جایـگاه خطیـر مربّیگـری، به دوره های صالحین نگاهی چون سـایر دوره های بسـیج داشـتند و آن 
را یـک اردوی زیارتـی تلقـی می کردنـد و بـه دلیـل عـدم صالحیت گاهی تـا 50% ریزش دا شـتند. 
در مراحـل بعـد نیـز کـه آمـوزش و گزینـش بـه اسـتان ها واگـذار گردیـد وضعیـت تغییـر چندانـی 
نیافـت و دغدغـۀ حضـور افـراد ناتوان کمـاکان باقی مانـد. البته اکنـون که اهمّیـت صعوبت تربیت 
و هدایت مشـخص شـده اسـت، دقت و وسـواس بیشـتری اعمال می شـود و وضعیت قدری بهبود 
یافتـه اسـت. شـاید بتـوان کمبـود کادر توانمنـد و نیـروی اثرگـذار در اسـتان ها را به عنـوان یکی از 

عوامـل تعیین کننـده ارزیابـی کرد. 

5. ضرورت طراحی الگوی ویژه دانش آموزی و دانشجویی

قبـاًل گفتـه شـد کـه یکـی از امتیـازات صالحیـن توّجـه خاص بـه جـذب نوجوانـان و جوانان به 
مسـجد می باشـد، لیکـن به دلیـل وجـود دو سـازمان بسـیج دانش آمـوزی و بسـیج دانشـجویی و 
نظامـات آموزشـی و اداری حاکـم بـر آنهـا برنامه هـا و ایـدۀ خـاص بـرای نفـوذ طـرح صالحین به 
ایـن دو عرصـه مهـم الزم بـود. در بسـیج دانش آمـوزی طرح هایـی ماننـد پیشـگامان و در بسـیج 
دانشـجویی طرح هایـی مثـل والیـت وجـود داشـت که ماهّیـت آموزشـی آنها بـر کارکـرد تربیتی 
آنهـا غلبـه و ترجیـح دارد. بـرای ارائـۀ طرحی جامـع در این دو عرصه، الزم اسـت تمامـی اقتضائات 
محیطـی مـورد بررسـی قـرار گیـرد؛ تاریخچـه و ابعـاد محتوایـی طرح هـای حاکـم دقیقـًا مطالعه 
شـود؛ نیروهـای کارآمـد وتازه نفـس انتخـاب شـود؛ رایزنـی الزم بـا همـۀ ذی نفعـان و فعـاالن در 
عرصـه دانشـگاه به ویـژه نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبری صـورت پذیـرد و در نهایت طبق یک 
برنامـۀ هماهنــ و مـدّون عملیاتـی، عملّیات فرهنگـی آغاز گـردد. ناگفته واضح اسـت که عرصۀ 
دانشـگاه و مدرسـه به دلیـل حساسـیت بـاال و روحیـۀ لطیـف نسـل جـوان و نوجـوان بـه هیچ وجه 
عرصـۀ آزمـون و خطـا نیسـت و نمی تـوان بـدون مالحظه اطـراف تعامـل وارد این عرصـه گردید.

نگارنـده کـه بـه حسـب موقعیت فعلـی خدمتگزاری در حـوزۀ علوم اسـالمی دانشـگاهیان نهاد 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه ها از فّعالیت های صـورت گرفته عزیـزان صالحین در 
دانشـگاه های تهـران کمابیـش مطلـع اسـت، امیـد دارد اخالص و تـالش طاّلب فاضـل و انقالبی 
فّعـال در ایـن عرصـه، زمینـه را بـرای ارتقای قابـل توّجـه در محیط هـدف فراهـم آورد و توفیقات 
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ایـن مجموعه هـا نیـز قابـل سـتایش اسـت. در همین جـا می تـوان به ضـرورت طراحـی مدل های 
اختصاصی برای سـایر اقشـار بسـیج مانند هنرمندان، ورزشـکاران، مهندسـان، اسـاتید و ... اشـاره 

کـرد کـه فّعالیت هایـی در ایـن زمینـه صورت گرفته اسـت.

6. لزوم تعامل جدی با حوزه های علمّیه
بـی شـک یکـی از منابع نیروی انسـانی مورد نیـاز حلقات صالحیـن، روحانیت و طـاّلب مجاهد 
اسـت کـه الزم اسـت بـه عنـوان سـرگروه، مربـی، سـرمربی، اسـتاد و همچنیـن مدیـر تعلیـم و 
تربیـت سـپاه های شـهری و اسـتانی انجـام وظیفـه کننـد و در صورتـی کـه تعامـل وثیـق مدارس 
علمّیـه و بسـیج به صـورت هدفمنـد و مسـتمر صـورت پذیرد؛ تأثیـر قابـل توّجهی در رشـد و تعالی 

مجموعه هـای فرهنگـی و تربیتـی خواهـد داشـت. 
متأسـفانه اشـتغال مـدارس علمّیـه بـه برنامه هـای آموزشـی و تبلیغـی مانـع از تعامـل ارگانیک 
آنهـا بـا نهادهـای انقالبـی گردیـده اسـت و موجـب ضعـف همکاری هـای فیمابیـن شـده اسـت. 
ضـرورت دارد از هـر دو سـو، اسـتفاده صحیـح از ظرفیـت آنـان در شـکل دهی و تعالـی حلقـات 
صالحیـن صـورت گیـرد. بـه نظـر می رسـد اگر یـک طلبـه از همـان ابتـدای طلبگی خـود در یک 
جمـع کوچـک دانش آمـوزی به تدریـس و تربیـت بپـردازد، توفیقات قابـل توّجهـی در مراحل آتی 

داشـت. خواهد 

7. لزوم حضور جدی تر در عرصۀ مجازی
بـا مراجعـه بـه سـایت ها و پایگاه هـای اطالع رسـانی صالحیـن می تـوان دریافـت کـه علیرغم 
هزینه هـای گزافـی کـه در ایـن زمینـه صـورت گرفته، توفیقات قابل توجهی کسـب نشـده اسـت. 
شـاید بتـوان گفـت سـایت های صالحیـن بـه عنـوان سـایت مطـرح در عرصـه مجـازی شـناخته 
نمی شـود. الزم اسـت سیاسـت گذاران ایـن طـرح ارزشـمند بـا برنامه ریزی هـای راهبـردی، زمینه 

حضـور در رقابـت جّدی تـر را در دنیـای مجـازی فراهـم آوردند.

8. لزوم تأسیس شبکه های اجتماعی
دنیـای امـروز، دنیـای ارتباطـات مجـازی و حضـور خیـره کننده مـردم در شـبکه های اجتماعی 
اسـت؛ تـا جایـی کـه شـبکۀ فیس بـوک ادعـای تشـکیل بزرگترین کشـور جهـان را نموده اسـت. 
عالقـۀ زایـد الوصـف ایرانیـان به حضـور در شـبکه های اجتماعی و داشـتن صفحۀ شـخصی برای 
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خـود و تعامـل بی هـدف، تهدیدی اسـت که اگـر تبدیل به فرصت نشـود، بنیان هـای فرهنـ دینی 
و ملـی کشـور را دچـار آسـیب جـدی خواهـد کرد. ارتبـاط لجام گسـیخته محـرم و نامحـرم، تبرج، 
نفـاق، کـذب و افتـرا از خلقیاتـی اسـت کـه سـکۀ رایج شـبکه های اجتماعی اسـت. در شـبکه های 
اجتماعـی بسـیاری از افـراد بـا نـام غیرواقعـی، جنسـیت غیرواقعـی و حتـی عکس هـای دیگـران 
حضـور می یابنـد و سـاعات ارزشـمند عمر خـود را صرف وبگـردی و هرزه نـگاری می نمایند. اضافه 
بـر ایـن معضـالت، خطـر جاسوسـی و توطئه های سیاسـی و فرهنگی متنوعی اسـت که دشـمنان 

اسـالم و انقـالب از ظرفیـت شـبکه های اجتماعـی بـرای تحقـق آن بهـره می جویند. 
شـبکۀ میلیونـی صالحیـن در کنـار ارتباطـات چهـره بـه چهـره و حقیقـی کـه اسـاس تربیت و 
انسان سـازی را شـکل می دهـد، نیـاز بـه شـبکه سـازی مجـازی و ایجـاد شـبکه های اجتماعـی 

متنـوع بـرای مخاطبـان متعـدد خـود دارد.

خاتمه
پرواضـح اسـت کـه جریان صالحیـن به عنوان یک ثمـرۀ مترقی انقالب و نتیجـۀ مجاهدت های 
امـام خمینـی و شـاگردان مجاهـد ایشـان به ویـژه خلـف صالـح امـام یعنـی حضـرت آیـت اهلل 
العظمـی امـام خامنه ای مدظله الشـریف دسـتاوردی بـرای تربیت سـرباز مخلـص و منتظر حقیقی 
امـام عصـر عجـل اهلل تعالـی فرجـه الشـریف می باشـد و می توانـد بـه عنـوان الگـوی تربیـت و 
کادرسـازی در جهـان اسـالم مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. باشـد تـا با رفـع موانـع و تقویـت عوامل 

موفقیـت، زمینـه رشـد و بالندگـی هرچـه تمـام تـر شـجرۀ طیبـه صالحین فراهـم گردد.
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