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 گفتارپيش

 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ادْعُ إِلِي

 (125)نحل:  هِيَ أَحْسَنُ بِالَّتِي وَجَادِلْهُم

غ یک هنرمند بزرگ. تبلیغ یک هنر بزرگ است و مبلّ

های های مؤثر در انتقال پیامهنر تبلیغ، به کار گرفتن شیوه

 تبلیغی است.

ترین ابزاری است که در جهت تأمین مقاصد تبلیغ بزرگ

مختلف  همة قشرها در مجامعمکاتب و احزاب در بین 

آوران الهی نیز از المللی مورد استفاده واقع شده است. پیامبین

آگاه ساختن و این ابزار برای گسترش و نشر افکار آسمانی 

 کردند.به بایدها و نبایدها استفاده مینسبت مردم 

های سریع علوم در با پیشرفت ؛در دوران کنونی

نفجار های مختلف فرهنگی و تکنولوژی که به عصر اعرصه

و با درخشش اسالم ناب از یک سو اطالعات لقب یافته، 
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گیری تفکر فرهنگی انقالب اسالمی در محمدی)ص( و اوج

های جدید برای تعمیم و بسط سراسر جهان، و ایجاد عرصه

تر لزوم شناخت عمیقاز سوی دیگر ندای تعالیم آسمانی، 

ضاعف های آن را متبلیغ و توجه به اصول و راهکارها و شیوه

 سازد.می

های مختلف دار توسعه دین در الیهتبلیغ دین، عهده

است. مهندسی و سازماندهی و بسط آن عالوه بر جامعه 

های آموزش عمیق و دقیق، نیازمند ارتقای مهارتها و توانمندی

های روشمند و علمی طلبد که باید با شیوهتبلیغی مبلغان را می

های نوین تبلیغ بتوانند در هارتسامان یابد، تا با بکار گرفتن م

نشر و گسترش فرهنگ غنی و اصیل اسالمی و تحقق اهداف 

بلند تمدن اسالمی والیی برگرفته از مکتب اهل بیت)ع( در 

صه جهانی کشور بر نفوذ و جذابیت آن در اذهان مردم و عر

 هر چه بیشتر موفق شوند.

دینی حال با عنایت به اهمیت امر تبلیغ در پیشبرد اهداف 

های نوین تبلیغی و ارتقاء سطح و تجهیز مبلغان دینی با شیوه

ای تبلیغی آنان، و به منظور پاسخگویی به هآگاهی مهارت

ها و گیری از روشهای مخاطبان از طریق بهرهنیازها و خواسته

های سازی روشآمد و مؤثر با تأکید بر بهینهزورهای فناوری

های تبلیغی مبلغان و رتسنتی و مناسب ساختن دانش مها

های مورد نیاز تبلیغ در ایجاد انگیزه برای کسب مهارت

مهارت»عنوان  ابهایی طرح تدوین کتابچههای مختلف زمینه

 تهیه و در اختیار مبلغان قرار دهد.« های تبلیغی



 11...................................................... پیشگفتار ..................................................

با تنظیم طرح  ايمطالعات فرهنگي و منطقهگروه 

های تبلیغی ارتمه هایکتابچهجامعی برای تدوین و تألیف 
های گوناگون، با لطف و عنایت خداوند و در موضوع

های پیوسته توانست با موفقیت این طرح را به سامان گیریپی
هاي معاشرت مبلّغ با كودكان و شيوه» رساند که

االسالم حجتگر ارجمند، جناب نوشته پژوهش« نوجوانان

پاس ای از آن است. با سنمونه والمسلمين سعيد احمدي
فراوان از ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امید است این 

 پژوهش مورد استفاده مبلّغان محترم قرار گیرد.

 احمد زادهوش

 معاون فرهنگی و تبلیغی





 

 

 

 مقدمه 

 مگرایی و معاشرت صحیح، مؤثر و سازنده با کودك وه

پذیری و آموزش هزمینآوردن فراهم نوجوان، رسالت 

 ،تگونه معاشر. اینبرعهده داردخودانگیختگی آنان را 

او  ذهن انگیزد وتشنگی مخاطب را برمی احساس نیازمندی و

رو قبل از سازد؛ از اینه شده میئهای ارادریافت پیامآماده  را

الزام مخاطب به بایدها  عقاید دینی و آموزش اصول و بیان و

 های عاطفی وشکاف، از بین بردن اخالقی نبایدهای فقهی و و

 .ضروری استگیرنده یامپ دهنده وای میان پیامرابطه

انسانی با نام  های از جامعمؤثر با الیه رویارویی مثبت و

 رنگ ومانند روح آنان چنان ساده و بی ،نوجوان کودك و

سطحی بگذریم؛ زیرا در  بخواهیم از آن ساده و تانقش نیست 

است.  دقایقی آرمیده ها وظرافت ،آالیش آنانسایه روان بی

دیگر اعضای جامعه  مربیان، مبلغان و کردار به کار وآنان 

به نوعی نقادی خود را بدون واگوکردن،  و انددوختهچشم 
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 هروحی»اند که برایند آن پویایی مشغول کردهذهنی  درونی و

 آن، خواهد بود؛ همان چیزی که بود یا نبود« رغبت یا تنفر

 آورد.توفیق یا شکست را برای مبلغان پدید می

هایی از اشارتی است به نمونه ،دآیمیه در پیش آنچ

تکیه بر  نوجوانان با های معاشرت مبلغ با کودکان وشیوه

کاربر این »اعتقاد به اینکه  با اعتماد و اسالمی و تربیت دینی و

عالقه ،ها تا اندازه الزم به روحیات، خصوصیات، نیازهاشیوه

شخصیت، ذهن و  های اثرگذار درها و دیگر مؤلفهمندی

ها، رو در بیان شیوهاین ؛ از«این گروه سنی آشنایی دارد رفتار

به پیچد و یکباره های شناختی نمیچندان به تنه و ساقه شیوه

 وردآمیروعملیاتی )بایدها( و نبایدها  های کاربردی وروش

 پذیرد.هایی عینی پایان میمعرفی نمونهبا  و

با  ناگفته نماند با آنکه چنین موضوعی )معاشرت مبلغ
کودکان و نوجوانان( در باب تبلیغ و تربیت دینی اهمیت و 

اولویت ویژه ای دارد ـ مثل بسیاری از موضوعات مرتبط با 
آن ـ تاکنون کتاب و نوشتار پیوسته و مستقلی به آن نپرداخته 
بود. این نگاشته نیز مدعی نیست که بدون کاستی به همه 

ست؛ بلکه خشت مسائل آن پرداخته و حق آن را ادا کرده ا
اولی است که صاحبان تجربه و نظر را به یاری فرامی خواند تا 

هم از کجی و ناراستی آن بکاهند هم به مقدار و چگونگی 
آن بیفزایند و با نوشته های خود بنایی بسازند استوار و آراسته 
و دیری نپاید که موضوع تبلیغ برای کودك و نوجوان به 

د و به مهم ترین موضوع تبلیغ جایگاه شایسته خود صعود کن

 سعید احمدی تبدیل شود.



 

 

 

 

 

 

 

 :يكمفصل 

 .درسرا برمی «عاطفی ـ اخالقی»های شیوه، این فصل

شکل  اخالقی اهدافی ـ های عاطفیکارگیری شیوهبا به

پدیداری  ، پذیرش، جلب اعتماد،هجاد انگیزیاگیرند که می

 لغان وشکوفایی دوستی میان مبو  معنوی ،های ارتباطیپیوند

همزمان از جمله آنهاست. چنین دستاوردهایی نسل نوخاسته 

افزون بر و یابند میساختاری، تعالی ـ با رعایت اصول فنی 

. فصل سوم این نوشتار نیز شوندکهنه نمی دلزده و ،خودثبات 

 .دربرگیرنده اصول فنی ـ ساختاری است

 هاي عاطفي ـ اخالقيشيوه

 مهربانیـ 

 گذاریحرمتـ 

 انصاف و لدعـ 

 ـ وفا و صدق 

 مداراـ 

 ییالگونماـ 

 تغافلـ 

 واکنش برترـ 

 تلقینـ 

زبان رفتار ـ



 

 

 

 ييكم: مهربان

ترین و ایم که اصلیرو در صدر نشاندهمهربانی را از آن

ها ارتباطی میان فرزندان آدم است. انسان ترین روشاصیل

ودکان و طبع نازك و روح پاك ک 1انداسیر و دلشیفته محبت

و نوجوانان به یکباره چنین است. مبلّغ دینی، به حکم رسالت 

آور مهربانی و همدلی است و هم نماد و خویش، هم پیام

 2نمونه آن.

 در تربيت باني. جايگاه مهر1

بازی، هوای نوجوان بیش از غذا، لباس، اسباب کودك و

یند و به حساب بکه محبت ب است آزاد و... چشم انتظار آن

                                                 
، ح 385، ص1. امیرالمومنین)ع(: االنسان عبد االحسان )آمدی، غررالحکم، ج 1

8772.) 
)محمد بن یعقوب « لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا». عن الصادق)ع( 2

 (.165، ص 2کلینی، الکافی، ج 
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قوت زندگی است؛ اما  ،برای آنان نان»به دیگر سخن آید. 

که از محبت سرشارند، آنان 1.«معنای زندگی است ،محبت

از  و یابندسکون و آرامش بیشتری را در وجود خود می

اندازه کودك  هر ند.ندمروحیات شاد و اعتماد به نفس بهره

برای  یابد،تر بافتاده جا تر وجایگاه خود را برجسته ،یا نوجوان

هر اندازه خود را  کوشد ونگهداری آن بیشتر می پاسداشت و

 ،انزوای خودکنج در  ،هر کس بداند جا و رانده از هرو مانده 

 گیرد.اعمال منفی خو می با افکار و

 2هربانيم حديث .2

شان یعشق امبلغان برجسته االهی، ترین راز موفقیت مهم

ه خداوند در قرآن کبه مردم و هدایت آنان بوده است؛ چنان

 گوید: چنین می ترین پیامبرانبزرگکریم به 

فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اهللِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ 

نه تنها مهرباني با  ،انين ميا در 3لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.

ست؛ بلكه يرون نين قاعده بيا نوجوان ازو كودک 

 ت دارد.ياولو

سور توبه که جنبه  غیر ازـ  کریم قرآنهای همه سوره

بسم اهلل »آمیز محبت مطلعدارد ـ با را مشرکان  بیزاری از

 ،تبلیغ در تربیت و روشوند؛ از اینآغاز می« الرحمن الرحیم

                                                 
 .87شناختی تبلیغ، صراهبردهای روان. عبدالعظیم کریمی؛ 1
. قال امیرالمومنین، علیه السالم: المومن ... ال یَغلظُ عَلی مَن دونَه )محمد بن 2

 (.226، ص 2یعقوب کلینی، الکافی، ج 
 .159، عمرانآل. 3
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دلی پیشی مهربانی، بر خشونت و سخت رحمت و همواره

 گیرد.می

دوست  ـ مالسالعلیه ـامام جعفر صادق  ،پیشوای ششم

می کند وداشتن کودکان را در مقام برترین اعمال معرفی می

خدایا! برترین اعمال نزد تو  .موسی از خدا پرسید»فرماید: 

چیست؟ خداوند گفت: دوست داشتن کودکان؛ زیرا من آنان 

همه  ،اگر آنان را بمیرانم را بر فطرت توحید خود آفریدم و

 1«.مکنیآنان را با رحمت خود وارد بهشت م

با ایشان که  اندپیشوایان دین بسیار آورده هدر سیر

رفتاری، مهربانی خود را نسبت به  های کالمی ونوازش

  2د.انداشتهنوجوانان ارزانی می کودکان و

 3بانيند مهري. فرا3

 و به مردان و زنان فردا کم نیست بانیمهربرگ و بار 

 شود از جمله این بسیار را چنین برشمرد:می

عاطفی دیگران: نوازش  اعتماد به خویشتن و یک.

جان او  هحس ارزشمند بودن را در جوهر نوجوان،و کودك 

                                                 
؛ محمدباقر مجلسی، 114، ص 15لوسائل، ج مستدرك ا. میرزا حسین نوری، 1

 .97، ص 101بحاراالنوار، ج 
، ص 15و ج  364، ص 8 مستدرك الوسائل، ج. ر.ك: میرزا حسین نوری، 2

؛ محمد 391، ص 17و ج  229، ص 16؛ محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، ج 170
، 4ج  ؛ شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه،529، ص 1بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 

 .412ص 
 د.تربیت فرزن ،1ج  ،بیتاهل سیره تربیتی پیامبر و : سیدعلی حسینی زاده،ر.ك. 3
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 ،هایشاعتماد به خود و تواناییافزون بر رو پروراند؛ از اینمی

. یک آورداعتمادی به دیگران روی نمیبی نگری وبه منفی

اعتماد  ن است که حسیازمند ایغ، نیگام تبل ینغ در نخستمبلّ

را نسبت به خود برانگیزاند و بر نگرش  کودکان و نوجوانان

 مثبت آنان بیفزاید.

راه  ،کندمهربانی: آنکه محبت می ه ابرازیادگیری شیو دو.

شود باعث می د وانآموزرسم محبت کردن را نیز میو 

در  در زندگی اجتماعی و ،محبت شدهی که به او شخص

محبت به  هشیو، مردمان دیگر اطرافیان و، تعامل با دوستان

 کار ببندد.آنان را بداند و به

 از امام علیکالم پربار ایجاد پیوستگی ودوستی: این  سه.

 فَأَََلّفَمَن تَ هحشيوَ جالِلوبُ الرّقُ»ـ است که:  السالمعلیهـ 

 نهکسی که با آنان زمی ؛های مردم رام نیستدل ؛عليه تْلَقبَأ

 1.«آورندویش روی میبه س ،الفت را فراهم کند

 ،آالیش دارندبی کودك و نوجوان که فطرتی سالم و

اعتماد  اوبه  ودهند پاسخ می« مبلغ»تر به محبت ساده بیشتر و

او اطمینان خاطر و  به نسبتهمین دلیل، کنند؛ به می

تربیت و آموزش بعدی آنان  نهو زمی بندیامیشنوی حرف

 آید.فراهم می

                                                 
 .159 ص ،12ج  ،الشیعهوسائل. محمد بن حسن حر عاملی، 1
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تربیت: تا ارتباطی عاطفی و انگیزشی مؤثر افتادن  چهار.

زده و بین مبلغ و مخاطب شکل نگیرد، در فضای عاطفیِ یخ

سیال و  ،مانده بندیها نیز منجمد و عایقبندی شده، پیامعایق

عاطفی را پی  هشوند. این مهرورزی است که رابطرسانا نمی

 کند.ها را آزاد و آسان مینهد و داد و ستد پیاممی

«: زبان ارتباط با کودك و نوجوان» کار افتادنبه  پنج.

 هایاعتنایی، زباناخم، خشونت، خودبرتربینی و حتی بی

کالمی یا غیرکالمی ترسناکی برای کودکان هستند. برقراری 

غ با آنان تنها با زبان محبت فراهم ارتباط عمیق و عاطفی مبلّ

 آید.می

 1يبانرسم مهرو . راه 4

ـ البته با به کودك و نوجوان  محبت خود راباید مبلغ 

در جدول  کند. ابرازو... آنان ـ  رعایت شرایط سنّی، روحی

د و در پی وشهای مختلف ابراز محبت اشاره میزیر به شکل

 .گرددهایی بیان میآن نکته

                                                 
. و کان النبی اذا اصبح مَسَحَ علی رئوس وُلده و وُلد وُلدِهِ. )محمدباقر مجلسی، 1

یه السالم: من قَبَّل وَلَدهُ کان له حسنهٌ (؛ عن علی، عل99، ص 101بحاراالنوار، ج 
و من فَرَّحَهُ فَرَّحه اهلل یَومَ القیامه )همان(؛ ان النبی مسح علی رأس غالم و قال 

(؛ عن جابر بن سمره: کان عرق رسول اهلل فی 39، ص 18عِش قرناً ... )همان، ج 
صبی فیعرف وجهه مثل اللؤلؤ اطیب ریحاً من المسک ... و یضع یده علی رأس ال

من بین الصبیان من ریحها علی رأسه )الصالحی الشامی، سبل الهدی و الرشاد، ج 
 (.61، ص 1؛ قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ج 85، ص 2
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 نوع و چگونگی ابراز محبت به کودك و نوجوان

گی
سال

ش 
 ش

 تا
لد

تو
 

شمزه و های خونوازش، بوسیدن، دادن خوراکی

ضرر بودن، دادن شرط بی هباب طبع به آنان ب

های جالب، دست کشیدن بر سر آنان بازیاسباب

 . و...

  6 
ل و

سا
 

التر
با

 

تشکر، تعظیم و نکوداشت، تکریم شخصیت، 

شناخت نقاط قوت و ضعف آنان و یادآوری آنها 

 . در مواقع لزوم و...

ك
شتر

م
 

 هدیشرکت در بازی آنان، بیان لفظی، دادن ه

مناسب و بدون چشمداشت به آنان، خوب گوش 

گویند، تبسم، رعایت عدالت، دادن به آنچه می

گونه که هستند، خوشرویی، پذیرش آنان همان

با صدازدن آنان دانستن نام و نام خانوادگی آنان و 

 نام کوچک. 

 هانكته

کودك و نوجوان، روا نیست در دل نفوذ مبلغ برای یک. 

بین بزرگساالن غافل بماند؛ زیرا در ولیت خود از میزان مقبکه 

و های سنی هستند این گروهوالدین و بستگان  ،خی از آنانرب

در میزان  ،ترهاو مقبولیت مبلغ در میان بزرگ پذیرشمیزان 

 تأثیر نیست. جذب و دفع کودکان و نوجوانان بی

مبلغ دلسوز و محبوب کسی است که شریک شادی و  دو.

 ،انگیزیهر مناسبت فرحبخش یا حزن درد و ها باشغم بچه

هنگام بیماری  ؛همدردی خود را به آنان برساند یاپیام همدلی 

دلجویی  اواز  ،بشتابد و به وقت مصیبت او به عیادتیک، هر 
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این کارها به نظر شاید کند و در مراسم ایشان شرکت جوید. 

، ها بزرگ، ارزشمنداندك جلوه کنند؛ اما برای بچه مبلغ

های مختلفی مناسبت، ندهستدهنده و فراموش ناشدنی انرژی

های تحصیلی، علمی، ورزشی همچون جشن تکلیف، موفقیت

های بخش، از دیگر فرصتو دیگر موارد مهم و شادی

 ،ای هستند که مبلغ با بیان تبریک و اظهار شادمانیویژه

 دهد.را به آنان نشان میمحبت خویش 

ی دوستی و صمیمیت با ادعای که مبلغشایسته نیست  سه.

کم نام دستیا نسب آنان نپرسد و و ها را دارد، از نام بچه

ای به وضعیت شخصی و شخصیتی و ایشان را نداند و تا اندازه

کمترین چیزی که دو  ؛ زیراان آشنا نباشدآن خانوادگی

نام،نام خانوادگی، اهلیت ،دانندمی یکدیگردوست از 

ازاین قاعده  ،هابچه وستی مبلغ باآن است وادب دنندوما

پرسش از نام و نسب دیگران، آن اندازه اهمیت بیرون نیست. 

در را  یباب مستقلعالمان دینی، برای آن اهمیت دارد که 

 1اند.منابع روایی اختصاص داده

هایی از سال، ها یا بخشبسیاری از مبلغان در فصل چهار.

خوب و  انه،دوست فضایو  در محل تبلیغ خود حضور دارند

و چه بسا دیگر به  اندپدید آورده هاانگیزی را با بچهخاطره

تداوم  ،جهت تجدید خاطرههتر است . اینان بجا باز نگردندآن

                                                 
، ابواب احکام العِشرة فی 12. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 1

 السفر و الحضر.
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مثل نامه،  ،ه هر شکل ممکنا آنان بارتباط و حفظ دوستی ب

گرفتن عکس  ،بارهدر ایندر ارتباط باشند. و...  پیامکایمیل، 

ؤثر و دادن یک قطعه از آن به هر کدام نیز م یادگاری با آنان

 افتد.می

های محبت مبلغ به کودك و نوجوان یکی از نشانه پنج.

، از غایب بودندمدتی  ،طور غیر عادیاین است که وقتی به

 بپرسد. بازگشت، دلیل آن راحال آنان جویا شود و در هنگام 

ترها طور که گاهی بزرگهمان ،خوب است مبلغ شش.

ها را نیز ـ همراه آنان یا جداگانه ترکوچککند، دعوت می را

 ـ دعوت کند.

ها از شهر یا افتد که بعضی از بچهگاهی اتفاق میهفت. 

نیکوست اینجا در کنند؛ روستای محل زندگی خود کوچ می

به کاری همت هر کدام  ،هم مبلغِ مبدأ و هم مبلغِ مقصدکه 

ای کاری کند که با خاطره ه اوضمن بدرق ،غ اول. مبلّگمارند

شیرین آنجا را ترك بگوید و محبت او را با خود به یادگار 

هر چند با تبادل نامه  ،شرایط ارتباط را ،ببرد و در حد امکان

)عادی یا الکترونیکی(، تلفن، سرزدن و... ایجاد کند. مبلغ 

طور معمول با محیط گونه افراد ـ که بهدوم نیز با شناسایی این

و ناآشنایی دارند ـ بکوشد آنان را با  بتاحساس غر ،جدید

 محیط تبلیغی خویش آشنا و مأنوس سازد.

های بدون شک باید در رعایت بعضی از نکته هشت.

به جنسیت مخاطب توجه داشت؛ زیرا نوع تعامل و  ،گفتهپیش

حساسیت  ،معاشرت مبلغ مرد یا مبلغ زن با جنس مخالف خود
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ضوابط آن را شرع تعیین کرده ای دارد که حدود و ویژه

است؛ افزون بر آن نباید از شرایط عرفی و فرهنگی هر منطقه 

برای مثال، شایستة  های موجود آن غافل ماند؛و حساسیت

مبلغ مرد نیست که به دختران عکس یادگاری بدهد یا از آنان 

تواند برای آنان پیامک بفرستد عکس یادگاری بگیرد. او نمی

گونه کند. مبلغ زن نیز نسبت به پسران همین یا با آنان چت

ها سرجای خود باقی هستند است؛ به هر حال، حدود و حرمت

 و هیچ توجیهی برای زیر پا گذاردن آنها وجود ندارد.

منحصر به این موارد نیست و  ،های ابراز محبتروشنه. 

شود. ابراز ها بیشتر شامل کودکان سالم و متعادل میاین نکته

که دارای نوعی نقص بدنی یا عدم توازن آنان هدربارمحبت 

که مقال و مجال  است یهای دیگربه گونه، ندهست روانی

 .طلبدمیای جداگانه

در اموری که چندان محرمانه نیستند، « خودافشایی»ده. 

شود. مبلّغ با اطالعاتی که درباره سبب استحکام رابطه می

کند که آنان ، کاری میدهدها میخود و از زبان خود به بچه

تر به خودافشایی بپردازند و در نتیجه، مبلّغ نیز فردی نیز راحت

 1آید.صمیمی به نظر می

                                                 
شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی، ص ن. برگرفته از: محمد کاویانی، روا1

110. 
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 1ها. آسيب5

اثر اثر یا بیمحبت را کم ،آیندمواردی که در پی می

به دنبال ای واژگون نتیجه ،کنند و بلکه در بعضی مواردمی

 ند.آورمی

باعث به فرد، زد و منت گذاری: محبت با ممنت یک.

پاسخی منفی و بازخوردی تدافعی  ،از خوداو شود که می

نشان دهد؛ زیرا چنین محبتی را مانع عزت نفس و استقالل 

مبلّغ دلسوز کسی است که  رونیداند؛ از اشخصیت خود می

جوشد، بدون چشمداشت، آن را به مهربانیش از درون می

 گذارد.باره بر کسی منت نمیدارد و در ایندیگران ارزانی می

گاهی در  ،اگر مبلغ 2ثباتی و تعارض در محبت:بی دو.

 ،برابر رفتار خوشایند و مطلوبی از کودك و نوجوان

دیگربار در  برخوردی مهرآمیز، منطقی و آرام داشته باشد و

قهرآمیز جلوه کند، تصور  ،برابر همان رفتار، بازتاب رفتاریش

تنها  گذارد.در ذهن آنان بر جای میای نامناسب و گزنده

که در  اندتر ساختهتر و محکمکسانی محبت خود را عمیق

رفتاری یکدست و  ،از نظر عاطفی ،یبا این گروه سنّبرخورد 

 پایدار دارند. 

شرطی کردن توجه عاطفی: وابسته کردن توجه  سه.

 از به عواملی نظیر ظاهر، جنسیت، استعداد و... آن را ،عاطفی

مبادا با از دست رفتن کند که اندازد و فرد را نگران میثر میا

                                                 
 . برگرفته از: محمد رضا شرفی، مشکالت تربیتی را چگونه حل کنیم.1
 .60. مرکز الرسالة، تربیة الطفل فی االسالم، ص 2
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با فراهم نکردن یا قرار نگیرد محبت، دیگر مورد توجه متعلق 

 محبتش محروم بماند. از ،محبت کنندهخواستة 

مورد « ذات و شخصیت»وقتی مخاطب بنگرد که در 

شود، هرگز توجه نیست و تنها به دلیل دیگری به او توجه می

بیند و چون حب ذات دارد، محبت را متوجه خود نمی روی

اگر هم  دهد وواکنشی منفی نشان می ،در برابر محبت کننده

 پایدار نخواهد ماند. ،واکنشی مثبت داشته باشد

اگر به مسجد بیایی، اگر خوب درس بخوانی، اگر لباس 

تمیز و مرتب بپوشی، اگر بچه شلوغی نباشی، اگر نمازهایت 

این وانی، دوستت دارم وگرنه دوستت ندارم. را مرتب بخ

که متعلق محبت قرار  آن،دیگری شبیه  «اگر»هر جمالت و 

ن کار، یمبلّغ با ا و اندهای مشروطبگیرد، از جمله محبت

کند و به محبت خود را از کل شخصیت مخاطب سلب می

بخشی از رفتارها و بعضی از ابعاد شخصیت او سرایت 

ها را بدون قید و شرط دوست اگر بچه کهدهد؛ در حالیمی

ها آن چیزی خواهند بدارد و به آنان محبت کند، غالب بچه

 شد که او دوست دارد.

 زدادوستی مشکل ةافراط و تفریط: با آنکه جوهر چهار.

زاست. چنین ست؛ اما دوستی بیش از اندازه و افراطی مشکلا

 بهکه گردند به کارهایی دست بزنیم یی سبب میهامحبت

نه  ،کار خوب ،در مهرورزی دیگران نباشد. مصلحت خود و
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البته آثار زیانبار محبت افراطی از  1افراط است و نه تفریط؛

جویی، سلطه» کهرود فراتر می ،آثار منفی کمبود محبت

پرتوقعی، نازپروردگی، ضعف روحی، زودرنجی، 

خودپسندی، وابستگی به دیگران، لجبازی، ضعف در تصمیم

این آثارند؛ افزون بر  هاز جمل 2«ی و مدیریت زندگی و...گیر

آن آثار زیانباری را برای محبت کننده نیز در پی خواهد 

 داشت.

 فرماید:می ـالسالم علیه ـامام جعفر صادق 

 ،بدترين پدران 3؛فراطِإلا ليَاِ رُّالبِ عاهُن دَمَ اآلباءِ رُّشَ

 شاند.او را به افراط بك، كسي است كه نيكي كردن

اگرچه در  ،پدر تربیتی و روحانییک در مقام نیز مبلغ 

کاری کند و اهل محبت به کودکان و نوجوانان نباید کم

او نیز، نه نما و نمود خوبی دارد و  گریتفریط باشد؛ اما افراط

زند و نه اثر تربیتی مثبتی؛ بلکه هم به وجاهت خود ضربه می

کسته شدن روحیه کاهد و هم باعث شمی خویشاز موقعیت 

و  ،دهدبد و بسا آنان را برای همیشه از دست وشمیها بچه

 بافتة خود را رشته کند. مةه

                                                 
 .156، ص 19. ر.ك: ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 1
؛ محمد تقی فلسفی، 44ان، ص . ر.ك: محمدعلی سادات، رفتار والدین با فرزند2

 .196الطفل بین الوراثه و التربیة، ص 
، قم، نشر 370، ص 2. احمدبن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب، تاریخ یعقوبی، ج 3

 فرهنگ اهل بیت، بی تا.
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 . آنچه نبايد6

و های کودك ها و خواهشبرآوردن خواسته یک.

طور بهآنان در مواردی که به صالح او نباشد؛ زیرا نوجوان 

بر اثر ضعف تحلیل و درك مناسب عقلی، در بند و معمول 

چیزی را بخواهند شاید و  اندهای خویشعواطف و خواسته

که نه تنها سودی به حالشان ندارد؛ بلکه نقض مقررات دینی و 

نظم موجود فضای تبلیغ را در  ،اخالقی هم باشد یا از اساس

داشتن یا جذب مبلغی برای راضی نگهاینکه هم بریزد؛ مثل 

ه که هرگون ،گذارد که در محیط مسجدب شانآنان آزاد

بخواهند رفتار کنند و آنجا را تنها یک محیط بازی به حساب 

 ها را برای شنا درخواهش بچه ،آورند؛ یا در یک اردو

 بپذیرد. سازهای عمیق، تند و خطرآب

هایی که برآوردن آنها سبب تجاوز توجه به خواسته دو.

به حقوق دیگران شود؛ مثل بازی کردن در فضای مسکونی یا 

ها به احت دیگران، دادن اختیار نمایندگی کالسهنگام استر

افراد قلدر و زورگویی که اهل سوء استفاده از این گونه 

 هبه افراد ضعیفی که قدرت اداراعتماد یا  ؛ندهست هاموقعیت

 هایی از این دست.کالس را ندارند و نمونه

ها محبت به بچه نهممکن است کسانی باشند که به بها سه.

گانه دچار سبکسری و کارهای بچه ،ن با آنانو خودمانی شد

یا به این بهانه، میان حرف آنان بپرند، آنان را و بیهوده شوند 



 29های عاطفی ـ اخالقی: مهربانی ...................................................... شیوه

چنین کارهایی سبب  1دست بیندازند و رویشان اسم بگذارند؛

ها کاسته گردد و شوند که از حد و حرمت مبلغ نزد بچهمی

ی فرق بین شوخی و جدی او را نشناسند. از زیرکی و پختگ

اصل » هاهمدلی و همراهی با بچه ،اوست که ضمن صمیمیت

ت خود نکاهد. خود را حفظ کند و از ابهّ جانبههمه « اقتدار

مقتدر از این نمونه ،در عین حال همنوا و ،پدران شفیق، همدل

 اند.

 3های نامربوط،شوخی 2های نابجا، قهقهه،خندهچهار. 

 اذکردن، بد غ آروغ زدن، دست در دماغ 4،ناجورهای عطسه

، پرت کردن آب دهان و اخالط سینه در حضور خوردن

ها و کارهایی از این دست، با توجیه خودمانی شدن و بچه

 شوند.صمیمی بودن، موجّه و آبرومندانه نمی

ها نباید از دست دادن، لمس و نوازش بچه 5پنج. بوسیدن،

حد بگذرد و یا حساسیت برخی را برانگیزد؛ زیرا اگرچه 

ت و دل مبلغ، پاك و پیراسته از هر قصد و فعل ناشایستی دس

است؛ اما کسانی هستند که طبق ذهنیات خود، قضاوت 

گردند که برای مبلغ حرف ببافند ای میکنند یا در پی بهانهمی

 و فضا را علیه او مسموم کنند.

                                                 
 (.11. والتنابزوا باأللقاب )حجرات، 1
 .663، ص 22. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2
 .112، ص 12ل الشیعه، ج . شیخ حر عاملی، وسای3
 .384، ص 8. میرزا حسین نوری، مستدرك الوسایل، ج 4
 .233، ص 12. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 5
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ـ در  1زاهایی از قرار نگرفتن در شرایط تهمتاینها نمونه

و نوجوان ـ است. نمونة دیگر این است معاشرت با کودك 

که با برخی از آنان به صورت ویژه و اختصاصی خلوت کند 

های شخصی و مکرری را با آنان صورت دهد؛ یا مالقات

 مگر اینکه با اشراف نظر و اطالع والدین او باشد.

در این میان نباید از این نکته غافل ماند که برخی از 

بعضی از کارهای غیراخالقی ها در بین خودشان به بچه

ای اند و مبلغ به این نکته آگاهی ندارد. ممکن است عدهشهره

برای دست انداختن مبلغ، او را پیش بفرستند و با سوء استفاده 

آلود ماهی بگیرند و برایش از اخالق مبلغ، از آب گل

 ها بتراشند.حرف

ها گنجایش محبت و صمیمی بودن را شش. برخی از بچه

ند. به آنان باید به همان اندازه توجه کرد که گنجایش ندار

تدریج ضمن باال بردن ظرفیت آنان، بر میزان محبت دارند و به

 و توجه خود افزود.

ها را بیش از حد به هفت. همواره باید مراقب بود که بچه

 خود وابسته نکرد.

 

                                                 
 .509، ص 33. محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 1



 

 

 

 گزاريحرمتدوم: 

 در تربيتگزاري حرمت. جايگاه 1

فتار دیگران درباره شخصیت کودك و قضاوت و ر

ارتباط با برداشت او از خودش نیست؛ بلکه نه تنها بی ،نوجوان

دارد. آنان خود را چنان بر آن آسایی نیز تأثیر معجزه

گویند و طبق همین شناخت عمل شناسند که دیگران میمی

تأثیر رفتار یا قضاوت ، شایسته نیست در این میان کنند.می

ة ی. اگر پاپنداشتشخصیت آنان را دور از نظر  رهامبلغان درب

بزرگداشت و احترام به ایشان باشد،  ،رفتار و قضاوت مبلغ

مندی شخصیت و کرامت حرمت خودتأثیر قابل توجهی در 

 1.شتآنان بر جای خواهد گذا

                                                 
 .461ـ  471. ر.ك: دیوید برنز، از حال بد به حال خوب، ص 1
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تأثیر کرامت نفس در افراد را ـ السالم علیه ـامام علی 

 د: کنچنین وصف می
آنكه خود  1؛هالمعصيتنها بِهِيُ ه لمْفسُيه نَرمت علن كُمَ

خوار و  ،را گرامي بدارد، شخصيتش را با معصيت

 كند.خفيف نمي

رو اهمیت دارد که در خودپندارة گزاری از آنحرمت
« حرمت خود»کند و راهی را به سوی شخص جا باز می

 گشاید.)عزت نفس( می

 افرادعزت نفس در هايي از . نشانه2

ها به پیروزی، ه خود، انتقادپذیری، تبدیل شکستاحترام ب

رضایت درونی، شناسایی نقاط ضعف و قوت خود، غلط

گیری از رفتار و فکر خود و بازآفرینی آن به شکل مثبت، 

فراوان، کنترل هوا و  لهارتباط با همساالن، دوری از نق و نا

های افراد عزتمند و... از نشانه هوس و دوری از خودنمایی

 .است

 هايي از ذلت نفس در افراد. نشانه3

گرایی، نگری و منفیمنفی احساس گناه، حسادت،

خاطری، ضعف در پریشان گری، عذاب وجدان وپرخاش

                                                 
؛ عبدالواحد آمدی، 339، ص 11مستدرك الوسائل، ج . میرزا حسین نوری، 1

 .231غررالحکم و دررالکلم، ص 
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روابط اجتماعی، کینه، نفرت، غم و غصه، احساس حقارت، 

 1.اندهای ذلت نفسو... از جمله نشانه ترس ،خشم

 وانكودك و نوج گزاري بهحرمتهاي . شيوه4

 سالم کردن: از سخنان پیامبر اسالم است که:یک. 

لي عَ سليمَالتَّ ... وَاتِمَحتي المَ نَّهُعُدْال اَ مسٌخَ

گويم... پنج چيز را تا وقت مردن ترک نمي 2؛بيانِالصِّ

و ]از جمله[ سالم كردن به كودكان، تا اين كار پس 

 از من سنت شود.

لس: جایی که هنگام ورود به مج آنان . استقبال ازدو

جمعی از افراد حضور دارند و کودکان نیز در آن حضور 

.  مسجد، کالس، منزل و... ، مانندیک مجلس است ،یابندمی

با  ،طور که بزرگترها را هنگام ورود به مجلسمبلغ همان

 ،دنهایشان ارج می پذیرد و برتعارف و احترام می ،سالم

دو نشان به  ،ا این کارگونه احترام کند. بکودکان را نیز همین

آداب اجتماعی را  بخشی از ،نشیند: هم کودكهدف می

 گردد.افزوده میاو  آموزد و هم به شأن و شخصیتمی

از حقوق خود:  نبرای گذشت آنان . اجازه گرفتن ازسه

همه ، بخشی از ها، لوازم شخصی و امثال آنهابازیاسباب

ست ندارند یی و زندگی کودك و نوجوان هستند و دوادار

                                                 
 .70. دیوید برنز، روانشناسی افسردگی، ص 1
؛ محمد بن 10، ص 73و ج  215، ص 16. محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 2

 .271، ص 1؛ همو، الخصال، ج 76بابویه قمی، االمالی، ص 
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اجازه و خودسرانه به آنها دست بزند و از آنها بی ،کسی

ی آنان دست هااستفاده ببرد؛ بنابراین اگر خواستیم به دارایی

الزم است از آنان اجازه بگیریم تا عالوه بر جلب  ،بزنیم

رضایت خاطر ایشان، ثبات شخصیتی آنان را فراهم کنیم و 

 یم.کننتزلزل مخواهی آنان را حس استقالل

وارد اتاق آنان شدن، ورود به رایانه شخصی آنان، 

خواندن دفترچه خاطرات آنان و... اگر بدون اجازه و کسب 

احترامی به آنان است؛ از رضایت خاطر ایشان باشد، نوعی بی

رو اگر مبلغ در زمان همزیستی با این گروه، چه در کالس این

محله و اردو،  درس و چه در بیرون از آن، مثل منزل، مسجد،

خواست به وسایل ایشان دست بزند، الزم است از آنان اجازه 

 بگیرد.

در سیرة رسول از این رفتار را ای نمونه انس بن مالک،

 کند: ـ صلی اهلل علیه و آله ـ چنین نقل میخدا 

مقداري از آن  و او براي رسول خدا شربتي آوردند

ي سفيدانرا نوشيد. نوجواني سمت راست و ريش

. پيامبر ]براي احترام به نشسته بودند سمت چپش

سفيدان خواست شربت را به آنان بدهد؛ از ريش

[ فرمود: آيا اجازه و رو از نوجوان اجازه خواستاين

را به بزرگترها  دهي اين شربت ]سهم شربتت[مي

سهم خود  ،نه، به خدا قسم :بدهم؟ نوجوان پاسخ داد
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شربت را به او  هم پيامبر و دهمكس نميرا به هيچ

 1داد تا بنوشد.

از آنان: طبیعی است که  پذیری و دعوت. دعوتچهار

ها را بپذیرد یا از آنان طور معمول، دعوت بزرگترمبلغ، به

دعوت کند؛ اما روشن نیست که چنین تعاملی را درباره 

های کودك و نوجوان نیز به کار گیرد؛ حال آنکه یکی از راه

خصیت آنان همین است. شاید به دلیل عدم احترام به شأن و ش

پذیری از آنان چندان استقالل فکری و مالی، موضوع دعوت

های مدارس عینیت نداشته باشد؛ اما در اردوها، خوابگاه

های مشابه، موضوعیت پیدا ها و موقعیتروزی، هیئتشبانه

 کند.می

 ـالسالم علیه ـسن حتربیتی امام  هرا از سیر هنموداین ر

گذشت که سرگرم م: ایشان از کنار کودکانی میخوانیمیازب

که قطعه نانی در دست داشتند بازی بودند. کودکان در حالی

را به خوردن نان دعوت کردند. امام  ایشانخوردند و می

دعوتشان را پذیرفت و با آنان به غذا خوردن مشغول شد. آن

آنان غذا داد و کودکان را با خود به خانه برد و به  ،گاه امام

برتری برای آنان است؛ زیرا آنان مرا »لباس عطا کرد و گفت: 

به چیزی دعوت کردند که غیر از آن را نداشتند؛ ولی نزد ما 

 2«.دادیم شود که به آنانبیشتر از چیزی یافت می

                                                 
 .247ص ، 16محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، همان، ج  .1
 .198، ص 11. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 2
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ها حضور بچه های جماعت:. جادادن به آنان در صفپنج

ت. طرد یا جذب آنان، در نماز جماعت را باید به خوبی پذیرف

بر نوع نگاه و رویکردشان به دین، معنویت، مسجد و لوازم 

ها با زند. ممکن است برخی از بچهآنها نقشی ماندگار می

دوستان خود یا به سبب اخالق دلنشین مبلغ یا به هر دلیل 

دیگری به مسجد بیایند؛ اما نه از احکام نماز و خواندن آن به 

نه اراده و انگیزه حفظ آرامش نماز را  جماعت چیزی بدانند و

هایی باید مدبرانه رفتار کرد؛ در سر داشته باشند. با چنین بچه

نه اینکه حضور آنان را برنتافت و آنان را با قهر و غلبه از 

های ها را بین صفمسجد و نماز جماعت راند. بهتر است بچه

ترها خواست که ضمن حفظ جماعت جا داد و از بزرگ

 باری خود، از ایشان نیز مراقبت کنند.برد

ـ دربارة السالم ـ علیه جابربن عبداهلل انصاری از امام باقر

یابند. امام کودکانی پرسید که در نماز جماعت حضور می

بین  ترهابزرگ باآنان را به صف آخر نفرستید؛ بلکه »فرمود: 

 1.«بیندازیدفاصله  آنان

نقل بن مالک نسان بیمار: ا. عیادت از کودکشش

آمد و ـ که بسیار نزد پیامبر مییهودی  نوجوانی»: کندمی

                                                 
؛ محمد بن حسن طوسی، 409، ص 3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1

: 21، ص4الشیعه، ج ؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل380ص  2التهذیب، ج 
 «.سئلته عن الصبیان اذا صفوا فی الصلوة...»
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ـ مریض شد. پیامبر فرستاد گاهی نیز پیامبر او را پی کاری می

 1«.به عیادت او رفتبا بعضی از اصحاب 

 خانم، پسر آقا، زهرا محمود». با احترام صدا کردن: هفت

 « خوب، مرد بزرگ، آقای سلیمانی و... خوب، دختر

هایی از احترام کردن هنگام صدا زدن دیگران هستند. نمونه

، فضولهای، بیا اینجا ببینم، رحمتی، دختره، پسره، بچه، »

از جمله الفاظ و عباراتی هستند « مگس، شیطون، کثیف و...

 رسند.می به نظر اخنث ،که یا محترمانه نیستند یا از نظر احترام

شود عالوه بر حفظ می زدن باعث ها را با احترام صدابچه

القاب  نیز عزتمندی آنان، دیگران حس عزت نفس و پرورش

زشت و ناپسند را به ایشان نسبت ندهند و از این کار ناشایست 

 2جلوگیری شود.

دنیای  مه. شرکت در بازی کودکان: بازی، ههشت

 ،دهد. فکر و ذهن آنان قبل از هر چیزکودکان را تشکیل می

ترجیح هم طبعشان بازی را بر غذاخوردن  شناسد وبازی را می

ان )مبلغ، مربی، تربیند بزرگوقتی کودك می دهد.می

کند احساس می، اندهایش شدهوالدین و...( وارد دنیای بازی

در  ،مورد توجه ایشان قرار گرفته است و او نیز برای خود

                                                 
؛ میرزا حسین نوری مستدرك 26، ص 6، ج . محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار1

کان غالمٌ »، 438؛ محمد بن حسن طوسی، االمالی، ص 153، ص 2الوسائل، ج 
 ...«.من الیهود یأتی النبی کثیراً 

. امام صادق، علیه السالم: انا لَنکَنِّی اوالدَنا فی صغرهم مخافَهَ النَّبز أن یلحق بهم 2
 (.20، ص 6)محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 
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زده رو عالوه بر ذوقدارد؛ از اینجایگاهی  ،ذهن دیگران

ترها، از ساس لذت از همبازی شدن با بزرگشدن و اح

و به خودش شخصیت  کنداحساس شأن و منزلت می ،درون

 دهد.می

گویی: . شرکت دادن آنان در مراسم دعا برای آمیننه

السالم ـ کودکان را فرا ـ علیه جعفر صادقکه امام  اندآورده

 1«.کنم و شما آمین بگوییدمن دعا می»گفت: خواند و میمی

 این کار امام از چند منظر اهمیت دارد:

اینکه کودکان، غیر مستقیم با مراسم معنوی دعا  نخست

 ؛شوندآشنا می

دوم اینکه برای خسته نشدن آنان و جذاب بودن دعا، 

 دهد.جمعی را پیشنهاد میآمین گفتن دسته

خود  سوم اینکه چون کودکان فطرتی پاك دارند و هنوز

تر ان به اجابت نزدیکآن ، درخواستاندرا به گناه نیالوده

 است.

دهد و اینکه امام با این کار به آنان شخصیت می چهارم

صحبتی، خطاب، مناجات قابل هم ،آنان را مثل افراد بزرگسال

 .داندبا خدا و ایمان به او می

ها ترها را به بزرگپنجم اینکه رفتار مناسب با بچه

 آموزد.می

                                                 
 .297، ص46، باب االجتماع فی الدعاء؛ بحار االنوار، ج 487، ص 4. همان، ج 1
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گوش دادن به سخنان آنان، خوب  ها:دیگر شیوه .ده

، پرهیز از با ایشان پرسند، مشورتپاسخ دادن به مطالبی که می

خشونت با آنان، رفتاری مالیم و منطقی داشتن، اجازة ابراز 

وجود دادن به آنان، مقایسه نکردن آنان با همدیگر، واگذاری 

ایجاد نکردن احساس گناه در آنان و  1لیت به آنان،ئومس

دیگری  آمیز آنان از جمله روشهایهای موفقیتتقویت تجربه

کودك و نوجوان مؤثر و  گزاری بهدر حرمت که ندهست

 کارسازند.

 دو نكته:

هرگاه کار اشتباهی از آنان سر بزند، بدون اینکه به  یک.

 و به نقاط مثبت آنان اشاره کنیم ،ای داشته باشیمآن کار اشاره

ان داریم؛ اما کار به آنان یادآور شویم که همواره دوستش

ستودنی نیست  ،نامناسب و ناشایستی که از آنان سرزده است

گردد و از آن کار رضایت نداریم. چنین واکنشی سبب می

از کار بد خود  ،که کودك در ضمن احساس عزت نفس

 2از آن دست بردارد. ،پشیمان شده

در اینجا قاطعیت بسیار کارساز است. ما در عین »دو. 

کنیم و او را نکوهش میبد رفتار  ،صیت کودكتجلیل از شخ

                                                 
: ان 428، ص 30و ج  410، ص 21. ر.ك: محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 1

رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه و آله ـ ... دعا اسامة بن زید فقال ... فقد وَلَّیتُکَ هذا 
 الغالم )اسامة بن زید( علی المهاجرین االولین. الجیش ... قالوا یستعمل هذا

 .470و  3. ر.ك: دیوید برنز، از حال بد به حال خوب )شناخت درمانی(، ص 2



 های معاشرت مبلغ با کودکان و نوجوانان.......................................... شیوه 40

داریم. چون این رفتار او را در موقعیتی مناسب به اندیشه وامی

گیرد او آمیز و توأم با احترام صورت میدر فضایی محبت

 ،کند با ارزشی که نزد ما به دست آوردهاحساس می

صادقانه  ،زد؛ برای همینبایست این رفتار از او سر مینمی

قوانین اخالقی  در برطرف کردن عیبش و رعایت سعی

 1«.کندمی

                                                 
 .74و  73. رضا فرهادیان، تربیت برتر، ص1



 

 

 

 سوم: عدالت و انصاف

 و تبليغ . عدالت1

 و عدل شودشمرده میدیرپاترین آرمان بشریت  ،عدالت

که در هستند  مردان و زنانی آرمانی و بسیار ستودنی ،گستران

 شود از جان نیز مایه گذاشت.راه آنان می

د چنین بوده و هست. در سطح عدالت در سطح کالن خو

از زندگی و  هابچهرد و در حد برداشت و خواهش ذهنی خُ

 انرا به حقوقش آنان»، عادل بودن یعنی انهایشامیدها و آرمان

را بازگرداندن و در شرایط  آنان رساندن یا حقوق تباه شده

بین آنان از مزایا، عواطف و امکانات  مندیهرهبدر مساوی 

پیشگان الگوهایی نیز عدالت آنانبرای  «.نگذاشتنفرق 

 ی ژرف و پابرجاتأثیر اند که در ذهن، فکر و رفتارشانآرمانی

 گذارند.می
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رفتار عادالنه و از سر انصاف مبلغ، به نوعی فکر و رفتار 

 ةپذیری و طرحوارهویت برکند و ریزی میرا قالب انمخاطب

 زند.نقشی ماندگار می آنانشخصیتی 

 عدالت. زواياي 2

عدالت در تعامل مبلغ با کودکان و نوجوانان، زوایای 

 آیند.مختلفی دارد که در پی می

 1در ابراز محبت يک. عدالت

در ابراز محبت به کودك و نوجوان باید مراقب بود که 

 از نظر دورو  ودتوجه نش یبه کودك یا نوجوان دیگرمبادا 

ینکه حس عالوه بر ا ،عدالت در این کارعدم رعایت . افتد

در او عقدة  2،انگیزاندحسادت را در فرد دیگر برمی

مبلغ در مقام نماینده  آورد.عدالتی و ظلم را نیز پدید میبی

دین، نخستین کسی است که باید عدالت بورزد و از ظلم 

بپرهیزد و همه از جمله کودك و نوجوان از او چنین انتظاری 

 دارند.

                                                 
. نظر رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه و آله ـ الی رجل له ابنان فقبل احدهما و ترك 1

اسیت بینهما؟ )شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، فضل  اآلخر فقال له النبی فهلّا و
 (.481، ص 3األوالد، ج 

. قال جعفر بن محمد، علیه السالم: قال والدی: واهلل! إنی لَأصانعُ بعضَ وُلدی و 2
اُجلسُه علی فخِدِی و أکثِر له الشُّکر و إن الحق لغیره من وُلدی و لکن محافظهً علیه 

ا به ما فُعِلَ بیوسفَ و اخوته و... )میرزا حسین نوری، منه و من غیره لئلّا یصنعو
؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 172، ص 15مستدرك الوسائل، ج 

 (.246، ص 19



 43اف .............................................. های عاطفی ـ اخالقی: عدالت و انصشیوه

هایی از نمونه ـلسالم اعلیهمـ بیت در سیره و سخن اهل

 تجلی این اصل چنین بیان شده است:

 ،پیامبر: »ه استفرمودـ السالم علیه ـ امام صادق یک.

کرد و به این و آن هایش را بین اصحابش تقسیم مینگاه

 1.«نگریستیکسان می

میان : »اندهفرمودآله ـ هم وعلیهاهللـ صلیپیامبر  دو.

دوست دارید  کهفتار کنید؛ چنانفرزندان خود به عدالت ر

 2«.میان شما در نیکی و لطف، به عدالت رفتار شود

شود از آن یک فرزندان است؛ اما می هدربار ،این حدیث

معیار کلی به دست آورد که هر کس در مقام سرپرستی و 

به کارش لطمه  کند،رعایت نو آن را ای برآید تربیت عده

 زند و مبلغ نیز چنین است.می

 . عدالت در داوريود

برای حل و فصل یک مشاجره بین دو نوجوان، داوری در 

نوع داوری  ،یک مسابقه، داوری دربارة شخصیت افراد و...

چنان اهمیت دارد که گاهی سالیانی دراز تأثیر آن در  بلغم

ماند و آثار مثبت یا منفی خاصی را باقی می شذهن مخاطبان

ایت اصل عدالت صورت داوری با رع اگر گذارد.برجا می

های طرفدارانه )شخصی، نژادی، آیینی، قومی، بپذیرد و جنبه

                                                 
کانَ رَسُولُ اهلل یُقَسِّمُ لحظاته » .47سنن النبی، ص . سید محمد حسین طباطبایی، 1

 «.ذا بِالسویه بینَ أصحابِهِ فَیَنظُرُ إلی ذا وَ ینظُرُ إلی
. إعدلوا بین اوالدکم کما تحبون أن یعدلوا بینکم )حسن بن فضل طبرسی، مکارم 2

 (.220األخالق، ص 
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به  نهادن زبانی و...( در آن دخالتی نکند، ضمن ارج

گری، به کشی و ستما و نفی ستمهتقبیح منکر ،هامعروف

ـ فرد ستمدیده نزد منزلت خودـ هم نزد فرد خطاکار و هم 

 یهروح ،وجدان خود محکمهایم؛ زیرا فرد خطاکار در افزوده

این کار را نوعی  هم ستاید و فرد ستمدیدهطلبی ما را میحق

عدالت در  داند.احسان به خود و حمایتگری از مظلومان می

گونه است. امتیاز و نمره دادن، نوعی دادن امتیاز نیز از این

به  داوری است و برای کودك و نوجوان، مهم و خطیر

 1آید.حساب می

 2نگاه نوع الت درعد سه.

 ،مهم میان افراد استقوی و  ارتباطی کهنگاه که یک شب

شود از جنس نگاه به دارد. میبه همراه ای نیز بار عاطفی ویژه

های آمیز با نگاههای محبتبرد. نگاهنوع احساس هر کس پی

، در هابچهگروهی  سرپرستی هنگام یا قهرآمیز متفاوتند. اخنث

گام صحبت و سخنرانی و در هر جای اردو، کالس درس، هن

با مبلغ به شکل مساوی نسبت دارند، نوع  هابچهدیگری که 

نگاه به همگان باید چنان باشد که کسی احساس نکند 

های پیامبر با نگاه کهدیگری را بر او برتری داده است؛ چنان

                                                 
. قال الصادق)ع(: بعد ان یکون الصبیان عندك سواءٌ فی التعلیم ال تفضل بعضهم 1

 (.121، ص 5علی بعض )محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 
؛ محمدباقر 164، ص 15زلی، شرح نهج البالغه، ج . ر.ك: ابن ابی الحدید معت2

؛ و آس بینهم فی اللحظة و النظرة و 482، ص 33مجلسی، بحاراالنوار، ج 
 (.46االرشارة ... )سید رضی، نهج البالغه، نامه 
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ذهنیتی ایجاد کرده بود که هر  ،بین اصحاب خود عادالنه

مبر او را نسبت به دیگران بیشتر دوست پنداشت پیاکس می

 دارد.

 . عدالت در تشويق و تنبيهچهار

کنند. محمد پیاپی شرکت میای محمد و فرهاد در مسابقه

به  مبلّغ بعدی. قهشود و فرهاد در مسابمی برندهقبلی  قهدر مساب

؛ ددهمی جایزه یک توپ فوتبال با یک جفت کفش ،محمد

 دهد.می وتبالولی به فرهاد فقط یک توپ ف

های مسجد را مثال دیگر: حدیثه و ستاره هر دو با هم پرده

آفرین دختر  :گوییماند. در تشویق کالمی به ستاره میشسته

 آفرین! :گوییمخوب! و به حدیثه می

با آنکه محمد و فرهاد یا حدیثه و ستاره  ،در این دو مثال

ت یک جف»از نظر لیاقت یکسانند، در تشویقشان به قدر

 ایم.فرق گذارده «دختر خوب» مهو یک کل «کفش

در تنبیه نیز ممکن است همین اتفاق بیفتد؛ برای مثال 

اند که برای تنبیه آنان از محسن و ابراهیم با هم دعوا کرده

بازی تنیس محرومشان کنیم؛ اما محسن فقط یک جلسه از 

بدون شک  شود و ابراهیم دو یا سه جلسه.بازی محروم می

در  ،آنچه ضرورت داردسازد. رخورد با عدالت نمیاین ب

 توجه به نه ؛هاستها و خطاتوجه به لیاقت ،هاها و تنبیهتشویق

 اجتماعی، زرنگ یا تنبل بودن، قهها، طبها، انگیزهجذابیت»

 .«...زیبایی و زشتی و
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 . عدالت در گفتارپنج

کودکان و  در خیابان، مسجد، مدرسه و هر جایی که

کنند، شاید نوع پاسخ برای او مهم به مبلغ سالم می نوجوانان

علی و  ،برای نمونه ؛نباشد؛ اما برای آنان اهمیت فراوانی دارد

چند قدمی همدیگر به سوی او در حرکت  همهدی در فاصل

در جوابش  مبلغ کند ورسد، سالم میند. علی که میهست

ی شود. مهداو رد می« پسرخوب! ،السالمعلیکم» :گویدمی

سالم  دادن به که این سالم و جواب را شنیده، از نوع جواب

 ،شود و برای کسب همان نوازش عاطفیزده میذوق ،علی

شنود. به احتمال می« سالم»فقط  ،در جوابکند؛ اما سالم می

این نوع برخورد و رعایت نکردن اصل عدالت در  ،بسیار قوی

ینی، گریزپا گفتار، مهدی را نسبت به مبلغ و کالس تربیت د

روح حساس  که رعایت عدالت، ذهن وخواهد کرد؛ درحالی

نسبت به  او را بخشد و حس خودانگیختیاو را آرامش می

 .انگیزدمظاهر تربیت دینی بر می

 . عدالت در پذيرش مهمانيشش

ها چند بار به نمایندگی پدرش از روحانی یکی از بچه

هر دلیلی اهمیت  خواهد به منزلشان برود؛ اما او بهمحل می

دعوت یکی دیگر را  ی،. از طرفکندفراموش میدهد یا نمی

رود. شاید شخص به منزلشان می ،خیلی زود پاسخ گفته

هزار دلیل قابل توجیه بتراشد؛ ولی فرد  ،روحانی برای خود

نشده هرگز این رفتار را عادالنه نخواهد دانست و این اجابت

 تبعیض را از خاطر نخواهد زدود.
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 . عدالت در تقسيم وظايفهفت

، مکبر بودن، اذان گفتن، نمایندة کالس شدن»

گری جلسات، امور فرهنگی، داوری سرگروهی، مجری

« و... ها، تدارکات اردو، قرائت قرآن مجید، مداحیبازی

 و رنددوست دا آنها را طور طبیعیها بهکه بچه هستند وظایفی

با توجه  هااین مسؤولیت برای ابراز وجود به آنها نیاز دارند.

ند و نباید در هست های فردی قابل توزیعها و لیاقتبه قابلیت

انحصار افراد خاصی قرار بگیرند و دیگران از آنها محروم 

 ند.شو

ای ناگفته نماند که برخی از وظایف، تنها از عهده عده

شود به بهانه عدالت از سهم آنان به همه داد؛ آیند و نمیبرمی

ریختگی و خراب شدن کارها سودی همزیانِ به ززیرا ج

ندارد؛ بنابراین اگر مبلغ بخواهد برای تقویت روحیه و 

ها کاری را به او بسپارد که دیگری پیشرفت یکی از بچه

ای رضایت خاطر او را به گونهتوانایی بهتری دارد، باید به

 دست آورد و از او اجازه بگیرد.

 از اصل عدالت هاي تربيتي برخاسته. روش3

 1. همساني تنبيه و خطايک

هنگامی که خطایی از کسی سر زد، نوع خطایش به 

سنجش ـ سهوی یا عمدی بودن ـ نیاز دارد و در صورتی 

                                                 
 .370، ص 7. ر.ك: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1
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تنبیه خواهد بود خود، مستحق خطای سهوی  ، برایشخص

 که شرایط و مقدمات آن عمدی و از روی اختیار بوده باشد.

د رسید، برای تحقق اگر مجازات به حد بایستگی خو

؛ دخیل خواهند بودهای خطای او ها و تباهیمجازات، پیامد

ها معین ها و تباهیبه این معنا که مجازات با توجه به پیامد

اگر پیامد آن، فردی و متوجه خود شخص بود، خود  ؛شودمی

ید؛ ولی اگر پیامد خطای او به آجبران بر هاو باید از عهد

 خطاپاسخ بگویند و  خود او همراه ولیباید اجتماع بازگشت، 

 شده را جبران کنند. و حقوق تباه

 1جسمي افراد روحي و گنجايش با . همساني تكليفدو

رفتار و شخصیت یکسان  افراد از نظر وسعت دید، فهم،

گاه به عامل جنسیتی مربوط است، گاه به  ،نیستند؛ این تفاوت

گاه به عامل رشد گاه به عامل تربیتی و فرهنگی،  عامل سنی،

ذهنی و درك عقلی و گاه به عوامل دیگری مثل تغذیه، 

رو ؛ از اینشودمربوط می اقتصاد، جغرافیا و چیزهایی دیگر

خواهد گوید و می، چیزی را میهابچهمبلغ در رویارویی با 

زبان گفتاری  بگنجد. آنانکه در ظرف درك، فهم و توانایی 

همواره به  ،و تربیت دینیاندرکاران تشریع ادراکی دست و

                                                 
اقر مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ محمد ب286)بقره، « ال یکلف اهلل نفساً اال وسعها. »1

 (.165، ص 66
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و آنان به قدر فهم و  شددرك و توانایی مخاطب باز می هانداز

م األنبياء أمرنا أن نكلّ انا معاشرَ: »اندگفتهبا زبان قوم سخن می

ایم که با ما پیامبران دستور یافته 1؛علي قدر عقولهم الناسَ

 «.مردم به اندازه درکشان سخن بگوییم

                                                 
 .64، ص 1کافی، ج لا. محمد بن یعقوب کلینی، 1



 

 

 

 1صدق وفا و چهارم:

 در تربيت وفا و صدق . ارزيابي جايگاه 1

 گوییراست ،دهندگان فکر و اخالق جامعهبرای پرورش

پسندیده و  ،دارد. این صفت برای همگان زیربناییجایگاهی 

نیکوتر و  ،رود؛ اما برای این قبیل افرادشمار مینیکو به

 است کهنماید؛ زیرا با وجود چنین خصلتی تر میپسندیده

 توانا ،آنان را در کار خود جدی ،به آنان اعتماد جسته هابچه

های مبلغ رو پیاماز این .یابندمی های خویشو معتقد به گفته

                                                 
ان الرائد ال »؛ قال النبی)ص(: «و أوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوال: »34. اسراء، 1

(؛ قال 197، ص 18)محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج « یکذِبُ اهلَهُ
ومن ... رصین الوفاء ... ال متأفک ... وثیق العهد الم»امیرالمومنین، علیه السالم: 

وأوفوا بعهد اهلل إذا »(؛ 226، ص 2)محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج « وَفیُّ العقد
 (.91)نحل، آیه ...« عاهدتم 
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د و سطح یآمیقابل توجه و ارجمند به حساب  ،انکودکبرای 

 د.ورپذیرش آنان باال و باالتر می

ساختگی  ،هرگز به صورت شکلی ،جلب اعتماد مخاطبان

از  ،شود؛ بلکه جلب اعتماد حقیقیدیدار نمیو غیر واقعی پ

رسند زمانی به اعتماد می ،مخاطبین»جوشد و درون مبلغ می

که آیات صداقت گفتاری و رفتاری را در چشم ]او[ تالوت 

 1.«کنند

 2پيامدهاي ناراستي در عهد و سخن. 2

ها مدتی کودك و نوجوان را ممکن است ظاهرسازی

تواند راستی و ناراستی گفتار و میتدریج او به بفریبند؛ اما 

رعایت نکردن این  ،ناسد؛ به همین دلیلاز شبرا از هم رفتار 

 یزیانبار پیامدهای ،در تربیت دینی ویژهبه  ،اصل در تربیت

 شود.گذارد که به بعضی از آنها اشاره میبرجای می

الگوی عملی و عینی به حساب  ،مبلغ درس آموزی:یک. 

نوجوان، نظری ویژه به او دارند و از او در و کودك و  آیدمی

رو ممکن است توجیه گیرند؛ از اینکارهای متفاوت الگو می

 های خود را رفتار ناشایست آن مبلغ بدانند.بعضی از لغزش

                                                 
مندی مجله تربیت اسالمی، درآمدی بر اصول پیشگیری از آسیب. حسین خنیفر، 1

 .1384، کتاب ششم، تابستان تربیت دینی
. قال ابو جعفر، علیه السالم: ان اهلل تعالی أمَرَ بالوفاء و نهی عن نقض العهد 2

 (.221، ص 9)محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 
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روبرو  بلغصداقتی مکودکی که با بی . سلب اعتماد:دو

در نتیجه  و گرددمی اعتمادبی اوهای به حرف ،شودمی

 رسد.مبلغ برای رشد او به ثمر نمی یهاتالش

وقتی کودك از  شکنی کودك:شخصیت و عزت سه.

با این پنداشت که ارزش او همان  ،چنان رفتاری ببیند مبلغ،

 درجه، شخصیت خود را حقیر و شوداست که با او رفتار می

 شمارد.را ناچیز می اشعزتمندی

 پیامبر فرمود: . بدبینی نسبت به خداوند:چهار

وا لهم فُعدتموهم فَرحموهم فاذا وَو اَ وا الصبيانَحبّا

كودكان را دوست  1ونهم؛رزقُنكم تَأاال  فانهم اليرونَ

اي داديد به آن وفا بداريد و هرگاه به آنان وعده

اي غير از دهندهروزي ،كنيد؛ زيرا آنان براي خود

  شناسند.شما نمي

ترها، در ها با چنین ذهنیتی درباره بزرگممکن است بچه

صورت بدعهدی آنان نوعی بدگمانی یا ضعف در ایمان و 

 دهنده واقعی پیدا کنند.توکل به روزی

 هانكته

ای دادیم، آن زیر هفت سال وعده اگر به کودکانِ یک.

 ،را به وقت دیگری نسپاریم؛ زیرا درك این کودکان از زمان

از کنند؛ ناچیز است و گذشته و آینده را به درستی درك نمی

                                                 
 .49، ص . محمد بن یعقوب کلینی، الکافی1
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بر تأخیر ما در وفای به عهد، نزد آنان رو امکان دارد این

 گردد.حمل صداقتی عهدشکنی و بی

از سنین هفت به باال متناسب با افزایش ، وعده به زمان دو.

 شناخت کودك از زمان صورت بپذیرد. 

جایگاهی هرگز به کودك گفتن در تربیت، دروغ  سه.

 آمیز.حتی دروغ مصلحت ؛ندارد

جایزه ندهیم و  ها آنجا که امکان دارد به آنان وعدت چهار.

هم  و هم باید در توان مالی ما باشد ،ای دادیماگر وعده

 آن را داشته باشیم. ضهآوری و عرفرصت فراهم



 

 

 

 1پنجم: مدارا

 و مدارا بليغت .1

مربی، متربیان خود را با » :انددر توصیف مدارا چنین گفته

دون اینکه مشکل و تکلفی ـ بمالیمت، دقت و زیبایی 

ـ به سوی اهداف تربیتی مورد نظر هدایت اس کنند احس

 2«.کند

و در ارتباط  مدارا در هر کاری خوب و در تبلیغ الزم

و اهمیت توان پایین  ،با توجه به ضعف ـمبلغ با کودکان 

شود بر این ادعا و می 3اهمیتی صد چندان دارد ـان آن تربیت

                                                 
. عن ابی جعفر، علیه السالم: ان اهلل عز و جل رفیق یحب الرفق و یعطی علی 1

 (.119، ص 2عُنف )محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج الرفق ما ال یعطی علی ال
 .248، ص )ع(تربیتی پیامبر و اهل بیت ةسیر. سید علی حسینی زاده، 2
. و حق الصغیر رحمَتُهُ فی تعلیمه و العفو عنه و الستر علیه و الرفق به والمعونة له 3

 (.626، ص 2)شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج 
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تربیت درست و کاملی شکل نخواهد  ،پای فشرد که بدون آن

عمدی و از  ،های کودکان و نوجوانانغالب اشتباه گرفت.

روی شرارت و بدسرشتی نیست؛ بنابراین جایگاهی برای 

ویژه برای ه ماند؛ بگیرانه نمیی تند و تیز و سختهاواکنش

 ،هاییپناه بردن به چنین مقوله تصحیح و تعدیل رفتار آنان،

 افزاید.دهد و بر لجبازی و عناد آنان میمی ای واژگوننتیجه

چون مه نیکویی همواره با صفات ،یک مبلغ الیق

برد. کار خود را به پیش می ،صدر عهگذشت و س

های فوق طاقت فرد یا جا و اجرای برنامهی بیهاسختگیری»

مراتب و حاالت  ،هاتحت تربیت و عدم رعایت موقعیت گروهِ

نی را متوجه احساسات پاك های سنگیاشخاص، خسارت

آنان را نسبت به معنویت و  قهآنان کرده و کانون عشق و عال

 1.«کنداخالق از اساس ویران می

 . دستور به مدارا2

گیری در اصل نرمش و آسان و روایات، از دیدگاه قرآن

تعدادی از این آید. شمار میتبلیغ، از شرایط اصلی دعوت به

 آیند.میهای آسمانی در ذیل آموزه

؛ ای 2كره الناس حتي يكونوا مؤمنينأفأنت تُ» یک.

توانی همه را با جبر و اکراه مؤمن رسول! تو کی می

 «.گردانی؟

                                                 
 .156 ص های تربیت،روشاشمری، . سید مهدی موسوی ک1
 .99 ،یونس. 2
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؛ با مردم به نیکویی سخن 1قولوا لهم قوالً معروفاً» دو.

 «.بگویید

گشت سعدبن عباده در این شهر می ،فتح مکهاز بعد  سه.

پیامبر این جمله را وقتی . «تامروز، روز انتقام اس»گفت: و می

سپرد و السالم ـ ـ علیهشنید، پرچم را از او گرفت و به علی 

 «.؛ امروز، روز رحمت است2همَرحَالمَ ومُيَ اليومَ» فرمود:

خواست معاذ را برای تبلیغ به یمن میپیامبر  چهار. وقتی

هایشان بفرستد از او خواست با مردمان آنجا مدارا کند و بدی

به  یشانا 3«.فوو العَ فقِعليك بالرِ: »و چنین فرمود خشایدرا بب

دهد که با متربیان خود نرمخو باشند: پیروانش نیز دستور می

 4«.ليِّنوا لمن تُعَلِّمون»

ـ که دوران کودکی و نوجوانیش را  بن مالکانس پنج.

روزی رسول خدا از من »گفته است:  نزد پیامبر گذراند ـ

هر چند در  ـروم ی بروم. من گفتم نمیکار به دنبالخواست 

آن کار راه افتادم. در  اندکی بعد برایو  ـنظر داشتم که بروم 

به و من  بین راه به کودکانی برخوردم که مشغول بازی بودند

تماشای آنان ایستادم. ناگاه کسی از پشت، دست بر گردنم 

                                                 
 .5 ،نساء. 1
 .272، ص 17. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 2
 .871کنزالعمال، ص . عالء الدین متقی هندی، 3
 .197. شهید ثانی، منیه المرید، 78، ص 1. محی الدین نووی، المجموع، ج 4
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گفت: انس! به من . برگشتم و دیدم رسول خدا با خنده نهاد

 1«.سپس روانه شدم و روممی :جا که گفتم، رفتی؟ گفتمنآ

اگر : »ه استفرمودـ صلی اهلل علیه و آله ـ پیامبر شش. 

دیدی که میان آمد، میرفق و نرمی به صورت مخلوقی درمی

 2.«مخلوقات خدای عزوجل، زیباتر از آن نیست

نیز نتوان سیمونوویچ ماکارنکو باره از آبد نیست در این

نوین است، از بنیانگذاران تعلیم و تربیت د. او که یاد شو

های بزهکار اختصاص داد و از زندگی خود را به تربیت بچه

سرپرستی مدارس او را بر  سرانجامآنان مربیانی پروراند که 

های مهم دیگری دست ها و مقامیا به شغل عهده گرفتند

عایت ر به نه تنها «داستان پداگوژیکی»در کتاب او  یافتند.

کند؛ بلکه در تمام توصیه می ـهر چند بزهکار  ـحال کودکان 

 3خواهد با ایشان با مدارا رفتار کنند.آثارش، از دیگران می

 . مدارهاي مدارا4

 . مدارا در بیان معارف دینییک

، هیتبلیغ دین اال ، دارندگان سند و سمتپیامبران

الناس علي قدر  كلمَنمرنا ان نبياء اُاأل انا معاشرَ»: اندگفته

 ةبه ما پیامبران دستور داده شده که با مردم به انداز 4؛معقوله

                                                 
 .2083ص ، 3، ج شهری، میزان الحکمه. محمد محمدی ری1
 .362، ص 4، ج . محمد بن یعقوب کلینی، الکافی2
 . ر.ك: آنتوان سیمونویچ ماکارنکو، داستان پداگوژیکی، ترجمه گامایون.3
 .362، ص 4. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 4
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و  سطح درك رو نباید؛ از این«فهم و عقلشان سخن بگوییم

کودك و نوجوانان را نسبت به بیان الفاظ و محتوا میزان تعقل 

بلکه مبلغ، بدون روی آوردن به بمباران  نادیده گرفت؛

گویی را محور گویی و ساده، گزیدهگوییاطالعاتی آنان، کم

دهد و با آنان به زبان و ادبیات خودشان و مطابق کار قرار می

های دینی را به گوید و آموزهشناسیِ رشدشان سخن میروان

 آموزد.آنان می

 در برگزاری نماز جماعتمدارا . دو

کرد و جماعت را به اختصار برگزار مینماز پیامبر 

رعایت حال  رهخواند. درباهمین نکته فرا میدیگران را نیز به 

كان رسول »اند: پیامبر چنین آورده جماعتِ در نماز کودکان

 صيرَتَفَ فُخفِّيُفَ بكي و هو في الصلوهِالصبي يَ اهلل يسمع صوتَ

گریه کودکی را  ،هرگاه رسول خدا در نماز 1؛هاليه أمُّ

کودك به  خواند تا مادر آنتر مینمازش را خالصه ،شنیدمی

 «.رسیدگی کند او

الزم نیست مبلغ، برگزاری نماز جماعت برای کودکان و 

نوجوانان را طول دهد؛ بلکه پرداختن به میزان واجب نماز 

شود بین دو نماز، کافی است. تنها اگر شرایط فراهم بود، می

 آن هم به قدر بسیار کم و گزیده، برای آنان سخن گفت.

                                                 
 .42ص  ،بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
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 یدر تربیت عبادمدارا . سه

داد به کودکان دستور می ـالسالم علیه ـالعابدین امام زین

به وقتی نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را با هم بخوانند. 

جا نیاورند؟ پاسخ ه آیا نماز را در وقت ب :گفتندایشان می

 1.«بهتر از این است که بخوابند و نماز نخوانند»داد: می

ورتی ندارد؛ حتی ها هیچ ضرایراد گرفتن به وضوی بچه

وپا شکسته آنان را نباید به باد عتاب و نماز خواندن دست

خطاب گرفت؛ همچنین در روزه و دیگر عبادات آنان نباید 

گیری در بود. آسان« مو از ماست بیرون کشیدن»به دنبال 

تدریج و در پرتو انس افزاید و بهعبادتِ آنان بر اشتیاقشان می

ها و عیوب کار خود را کاستی با عبادت و آموزش بیشتر،

 آیند.فهمند و در پی اصالح و جبران آنها برمیمی

ما کودکانمان را تا : »فرمودـ میالسالم علیهـ امام صادق 

ـ  ای که توانش را دارند در هفت سالگی به روزه گرفتناندازه

دهیم. هرگاه تشنگی دستور میـ تا نصف روز، بیشتر یا کمتر 

کنند تا روزه عادتشان نان غلبه یافت، افطار میو گرسنگی بر آ

به هر  ـداری را بیابند. شما کودکانتان را شود و توان روزه

                                                 
صبیان و متی ، باب صاله ال409، ص 3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1

یوخذون بها: کان علی بن الحسین)ع( یأمر الصبیان ان یصلوا المغرب و العشاء 
جمیعاً و الظهر و العصر جمیعاً فیقال له: یصلون الصالة فی غیر وقتها. فیقول هو 

. 37، ص 4خیر من أن یناموا عنها؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 
لیهما السالم ـ انه کان یأمر الصبیان یجمعون بین عن جعفر بن محمد عن ابیه ـ ع

 الصالتین.
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در نه سالگی وابدارید. هرگاه تشنگی بر  ـتوانند اندازه که می

 1«.آنان غلبه کرد، افطار کنند

عبادت »اند که: نقل کردهاسالم از پیامبر را چنین سخنی 

در کام  ـبب تحمیل باالتر از طاقت و توان به سـ خدا را 

 2.«بندگانش تلخ نکنید

کودك یا نوجوان را با  ،در کار تبلیغ نیز شایسته نیست

نسبت به  مورد،ی بیهاگیریتحمیل عبادات سنگین و سخت

 اعتنا کرد.دلزده و بی ،عبادات

 هادر برابر بازیگوشیمدارا . چهار

د در خردسالی چه خوب است فرزن»پیامبر فرمود: 

خویشتن پرتحرك باشد تا در بزرگسالی به شخصیتی آرام و

 3«.دار دست بیابد

شلوغی و تحرك »گوید: یکی از کارشناسان تربیت می

آید. نباید شمار میحالتی طبیعی در کودکان به ،فراوان

 یبزرگتران آن را غیر طبیعی بپندارند و با شدت و تندی جلو

ضرورت دارد رفتاری مالیم  ،ن مواردآن بایستند؛ بلکه در ای

 4«.و بردبارانه نشان داد

                                                 
: انا نأمر صبیاننا بالصیام إذا 124، ص 4. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1

 .کانوا بنی سبع سنین بما أطَاقوا... 
. ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفق و ال تکرهوا عبادة اهلل الی عباد اهلل ... 2

؛ محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، 86، ص 2قوب کلینی، الکافی، ج )محمد بن یع
 (.218و  213ـ  211، ص 68ج 
 .379، ص 14. محمدباقر مجلسی، همان، ج 3
 .50. رضا فرهادیان، آنچه والدین و مربیان باید بدانند، ص 4
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یکی از دالیلی که برخی حس و حوصله همراهی و 

همدمی با کودك و نوجوان را ندارند، همین روحیه 

هاست. آنان چون خود، اعصاب آرامی پرتحرکی و نشاط بچه

تابند و در پی آن، رفتار ها را نیز برنمیندارند، بازیگوشی بچه

 دهند.آرام و نرمی از خود بروز نمی

ی درجات ایمانی دارا در برخورد با افرادمدارا . پنج

 متفاوت

 فرمود:  ـالسالمعلیهـ امام صادق

از خويش تر تر و عقبهرگاه كسي را ضعيف»...

، با رفق و مدارا او را به سوي خود باال ببر و يافتي

؛ زيرا كار بيش از طاقت و آمادگي بر او تحميل مكن

رهم خواهي شكست و او را دَ ،با چنين رفتاري

ؤمني را خرد كند، بايد در پي كسي كه م گمان،بي

 1«.جبران آن برآيد

در سطح درك و شرایط جسمی و روحی شش. مدارا 

 افراد

از نظر که است مواجه مبلغ با نوع افرادی  ،شکبی

ه قدر از یک تیره و تبار نیستند و هر کس ب ،استعداد و شرایط

بفهمد و ل را ئمسا تواندمیاکتسابی خود  وهای ذاتی قابلیت

مبلّغ و هر کس دیگری یک رو ضرورت دارد این بسنجد؛ از

                                                 
 .45، ص 2. محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج 1
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از آنان به قدر  ،افتدکه سروکارش با تربیت افراد می

 هایشان انتظار داشته باشد.قابلیت

 های جنسیتیهفت. مدارا در توجه به تفاوت

های افراد یزان و نوع تواناییهای جنسیتی در متفاوت
نقش دارند؛ برای نمونه، تعیین نوع مسابقات و تکالیف و 

ها اهمیتی موضوعات گوناگون با توجه به نوع جنسیت بچه
تر از کشی برای دختران، مناسبویژه دارد. مسابقه طناب

ای از موارد طرح درسی برای مسابقه فوتبال است. در پاره
 برای دختران فرق دارد.پسران با طرحی درسی 

 های فردیهشت. مدارا در تفاوت
شاید برخی افراد از بعد جسمی، جنسی، خانوادگی و... 
شرایط همانندی را به ما نشان دهند؛ اما این، همة سخن نیست 

شود از هر دو انتظاری یکسان داشت؛ زیرا در و باز هم نمی
اثر این میان، شرایط فردی و شخصیتی آنان بدون نقش و 

 نیست.

 نكته

به این معنا نیست که از همه چیز  و تبلیغ مدارا در تربیت
ها را ناشنیده بگیریم ها را نادیده و شنیدهدیده ،اعتنا بگذریمبی

و در اصالح فکر و رفتار دیگران نکوشیم؛ بلکه مدارا در 

سوی مخاطب به دنپیش بربه تبلیغ، کنترل، نظارت و 
با  البته افکار و رفتار است؛خودسازی و تصحیح و تعدیل 
 این کارگیریچگونگی به .روشی عالمانه، مدبرانه و زیرکانه

های منفی و واکنشای است که مخاطب، به نیز به گونهروش 
 آورد.نمی لجاجت و عنادورزی روی



 

 

 

 ششم: الگونمايي

 اهميت الگو. تعريف و 1

ها ودر تبلیغ دینی، الگ»اند: در تعریف الگو چنین گفته

ةای هستند که گفتار، کردار، سلوك و عقیدهای انسانینمونه

که روش و منش و بینش و شان به دیگران سرمشق بدهد؛ آنان

تمام زندگیشان به تأیید مبانی دین رسیده باشد و معیار زندگی 

دیگران قرار بگیرد و هر کس، خود را با آنان بسنجد و 

 1«.ارزیابی کند

رشد چنین  نظران فن روانشناسیِگزل از صاحب ارنولد

کوشد از الگوهای بزرگسالی نوجوان می»عقیده دارد که: 

تقلید کند و به ستایش قهرمانان محبوب خویش بپردازد. او 

                                                 
 ها در تعلیم و تربیت.وهنقش اس. محمد تقی میر ابوالقاسمی، 1



 های معاشرت مبلغ با کودکان و نوجوانان.......................................... شیوه 64

برای خودش الگوی  ،حتی در تاریخ و در شرح حال بزرگان

ای جوید. ادبیات، هنر و مذهب برای او معنای تازهتقلید می

کشانند. او از ای میهای تازهرا به تالطمیابد و ذهن او می

آوری به افکار انتزاعی نشان جدید و تعجب قهخود عال

کند تا از آن میان خود را ها را تعقیب میدهد و این اندیشهمی

 1«.بیابد

د که دستیابی به نیای برای اینکه چنین پنداشتی پیش

 انسانیته موفقیت و تعالی روحی و رسیدن به صفات برجس

خواهد، بودن کار هر کس نیست و گاو نر و مرد کهن می

وجود  ،آنافزون بر  الگوهایی عینی و انسانی ضرورت دارد؛

به  هنگام ناآگاهی نسبت ،الگو این حُسن را دارد که افراد

 دچار سردرگمی نشوند. ،چند و چون پیشروی به سوی هدف

 . الگونمايي از سيره و سخن پيشوايان معصوم2

های نوجوان نمونه شناساندن نمایی،وارد الگویکی از م

این ـ است؛ بهالسالمـ علیهمسخن معصومینبرتر و برجسته در 

کند و معنا که مبلغ برای نوجوان، سخنی را انتخاب می

گوید که پیامبر یا امام، در آن ویژگی یک نوجوان شایسته می

 اند.را بیان کرده

                                                 
بررسی شخصیت جوان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم . ثریا سلیمانی فر، 1

 .151روانشناسی، ص 
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گونه ای از اینـ نمونه مالسالعلیهـ  باقراین فرموده امام 

 ،ترین خالیق نزد خدای متعالدوست داشتنی»سخنان است: 

ای است که جوانی و جمال خود را در راه نوجوان نیکو چهره

 اطاعت خداوند بگذارد. خداوند به چنین کسی نزد مالئکه

 1«.بنده من استقت حقی به این: گویدکند و میمی افتخار

ـ الگونمایی رت زهراءـ علیهاالسالمای دیگر، حضدر نمونه

السالم ـ و را در ضمن بازی با فرزندش امام حسن ـ علیه

 دهد.سرودن اشعار، چنین نشان می

 سنعن الحق رَ عْخلَاو    باك يا حسن!أه شبِأ

 ـنذا األحَ والِـو ال تُ       ننَلهـاً ذامِإ و اعـبد

 دار.ای حسن! شبیه پدرت باش. ریسمان از گردن حق بر

 2توز دوستی مکن.بپرست و با کینه خدای منان را

 . انواع الگوهاي ديني3

انتزاعی و  تفکر صهنوجوانان به دلیل رسیدن به عر

خود در پی یافتن  حال های مذهبی و آیینی، به فراخورعالقه

آیند که هنـر شناساندن الگوهای ایمانی الگوهای مناسب برمی

مله وظایف جدی مبلغان باید و اخالقی به این نسل را از ج

 دانست.

                                                 
ان : »120. حسن بن ابی الحسن دیلمی، اعالم الدین، باب صفة المؤمن، ص 1

 «.احبَ الخالئق اِلی اهلل تعالی شابٌّ حَدَثُ السن...
 .286ص ، 43، ج . محمدباقر مجلسی، همان2
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 1تانواع الگوهای دینی برای نوجوانان به ترتیب اولوی

 پیامبر اسالم؛  یک.

  ؛پیشوایان معصوم دو.

  ؛. پیامبران اولوالعزمسه

  ؛. پیامبران دیگرچهار

  ؛. پیروان خالص و خاص معصومین و پیامبرانپنج

 . عالمان خودساخته؛شش

ویژه شهدای دوران دفاع  هفت. شهیدان راه حق به

مقدس، به دلیل عینی و در دسترس بودن نام، خاطرات و آثار 

 ایشان. 

  موفق؛ مبلغان دینیهشت. 

 . مؤمنان وارسته.نه

الگوهای دینی، منحصر در مردان نیستند؛ بلکه در میان 

ای نیز حضور دارند که بسان ها، زنان نمونهبندیاین ترتیب

ای برای ند و نه تنها الگوی برجستهدرخشتاب میآفتاب عالم

زنان و دختران، که الگوهای مناسبی برای مردان نیز به شمار 

روند. نمونة این زنان مقدس، حضرت فاطمه زهرا می

علیهاالسالم، زینب کبری علیهاالسالم، حضرت مریم 

 2علیهاالسالم و... هستند.

                                                 
 .71ها در تعلیم و تربیت، ص نقش اسوه. مصطفی عباسی مقدم، 1
برای آشنایی بیشتر و معرفی زنان نمونه ر، ك: زنان نامدار در قرآن، حدیث و  .2

 تاریخ؛ احمد بهشتی.
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 ها و شرايط . ويژگي4

 گیرد:قرار می الگونمایی از دو سو مورد توجه

 ،نمونه و الگو باشد و با شخصیت خود ،مبلغ یک. خودِ

ای کم در زمینهروح الگویابی نوجوان را سیراب کند یا دست

 خاص به او الگو بدهد. 

باره نوجوان را به مبلغ به معرفی الگو بپردازد و در این دو.

شناخت برساند. الگو نباید در این روش، از شرایط ذیل 

 باشد: بهرهبی

  ودن؛ـ بشری ب

 ؛ودنعینی و قابل دسترس ب ـ

 ؛ودنعامل تحرك ب ـ

 ؛ ودنعامل پیشگیری از انحراف بـ 

 .نداهای منفی را به مثبت تغییر دگرایش ـ
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 .108 ،یوسف. 1
 .24، سجده. 2
 .39، احزاب. 3
 .128 ،توبه. 4
 .278، ص 2سفینه البحار، ج . شیخ عباس قمی، 5
 .84 ،شعراء. 6
 .25 ،طه. 7
 .1 ،انشراح. 8

ي الگوها
ط فرد

ويژگيها و شراي
 

ي
ي و عمل

فكر
 

 هقل هذه سبیلی أدعوا الی اهلل علی بصیر»: . آگاهی1

 1.«نیأنا و من اتبع

و جعلنا منهم » ه خدا و شناخت او:. ایمان ب2

یاتنا آمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بئا

 2«.یوقنون
ي و

ح
رو

 
ي

معنو
 

 الذین یبلغون رساالت اهلل و یخشونه و». اخالص: 1

 3«.الیخشون احداً اال اهلل و کفی باهلل حسیباً

لقد جاءکم ».خیرخواهی، محبت و دلسوزی: 2

م حریص علیکم ما عنتّ من انفسکم عزیز علیه رسولٌ

 4.«ف رحیمئوبالمؤمنین ر

)توضیح  ؛پذیری افرادبینی نسبت به تربیت. خوش3

 نگری خواهد آمد(.آن در بحث منفی

ي و
الق

خ
ا

 
ي

عمل
 

الناس ة دعا کونوا» کردار: و گفتار .همسانی1

 5«.باعمالکم

واجعل لی لسان ». صادق بودن در سخن و عمل: 2

 6«.خرینصدق فی اآل

الم نشرح »و  7«رب اشرح لی صدری»رح صدر: . ش3

 8«.لک صدرك
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 . الگوزدايي به جاي الگونمايي5

 ،پرداختن به الگوها و پرداخت آنان برای ذهن نوجوان

نشاید و نباید  ،طلبد که در این میانهای خاص خود را میراه

زدایی بینجامد. مواردی که در هایی را پیمود که به اسوهراه

د نگزند و آسیب نخواهبیرا پرداختن به الگوها  ،آیندپی می

 .کردد نبه کار ضد تربیتی تبدیل خواه آن را و گذاشت

 . نمادین و تاریخی کردن الگویک

« نماد و مصداق»های کالمی مبتنی بر تمایز بین پنداشت

در الگوگیری و الگوپذیری، سر از نمادین و تاریخی کردن 

اما فروخفته در  ،ان بزرگآورند و مردان و زنالگوها درمی

خاك و پرکشیده در افالك، همانند آثار باستانی مـوجود در 

روند و هیچ تاریخ می خانهتماشا هفقط ب شوند کهمی هاموزه

شود؛ برای فرهنگی و تربیتی از آنان نمی ،برداری فکریبهره

ـ علی  امام ،طلبیپیشگی و حقنمونه اگر خـواستیم در عـدالت

تنها ایشان را اسوة زمان  تاریخی جلوه دهیم، الم ـ راالسعلیه

؛ نه برای خواهیم دانست خود و مصداقی برای معاصرانش

 1همة سال و ماه پس از او.

فروکاستن الگو به نماد، دیگر چندان رغبتی برای »

گذارد؛ چه رسد به الگوگیری از آن... یادگیری آن باقی نمی

ی به امامان و الزم در تأسّ هزرغبتی و عدم انگیآن بی جهو نتی

اگر مبلغ در شناساندن الگو،  2«.پیشوایان دینی خواهد شد

                                                 
 .: مصطفی عباسی مقدم، همانبرگرفته از. 1
 همان.. 2
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چنین وانمود کند که او ویژه زمانه خود بوده و مردمان 

برند، کار او فقط به قدر گذشته و آینده، هیچ راهی به او نمی

گفتن یک قصه تاریخی، قدر و قیمت دارد؛ آن هم یک قصه 

 داستان رستم ایرانیان و هرکول یونانیان.اساطیری؛ همچون 

 ها در الگونمایی و الگوپذیریتعمیم. بیشدو

، کندمعرفی میبرای جهتی خاص را الگویی مبلغ، هرگاه 

و او را  هضرورت دارد به نقاط و نکات منفی او نیز اشاره جست

از مطلق بودن درآورد تا مخاطب نپندارد که این الگو مصداق 

از  ،در پی این پنداشت زیرا گوگیری است؛کاملی برای ال

ها و صفات دیگرِ ویژگی مهرود و از همورد خاص فراتر می

 ،یکی از مخاطبان نوجوان ،پذیرد؛ برای مثالالگو تأثیر می

شخصیتی  عالقمند به تالوت یا حفظ قرآن کریم است و مبلغ،

کند؛ ولی مخاطب با چنین باره معرفی میبرجسته را در این

ری که او از نظر اخالقی و آداب معاشرت نیز برجستگی تصو

به تقلید از آداب و رفتار و گاهی افکار آن شخصیت  ،دارد

 آورد.میی رو

ها و شرایط خاص نیز قابل توجه این نکته در موقعیت

بلکه  ،امکان دارد رفتار الگو نه تنها در موقعیتی خاص»است. 

در برای نمونه باشد؛  ی مشابه آن ]زمان نیز[ الگوهادر زمان

بردند، امامان زمانی که بیشتر مردم در فقر و ناداری به سر می

های فاخر و غذاهای لذیذ نیز با داشتن توانایی مالی، از لباس
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پوشیدند و پوشش و خورش خویش را در سطح چشم می

 1«.گرفتنداکثر مردم برمی

ی قابل الگوبردار ،های متضاداین سبک نیز برای موقعیت

ـ در زمان پیشوایان معصوم  کهو تعمیم نیست؛ چنان

گرفت و میهایی صورت تعمیمچنین بیشالسالم ـ علیهم

می مخاطبین خود را از این کار بر حذر ،ایشان به شدت

های نوجوانان نسبت به تعمیمدر جامعه ما بیش 2.داشتند

 خورد.بسیار به چشم می« های ورزشی و سینماییشخصیت»

 انسانی های فرالگو. اسه

آن وقت که پیامبران و امامان را موجوداتی فراانسانی و 

« ما کجا و آنان کجا»شمار آوریم و به شعار نایافتنی بهدست

می به این عذر رو ،کار انسانی و بشری آییم و در هر گرفتار

آوریم که تأسی به پاکان و بزرگان و همانند آنان شدن و 

خورد و خوب بودن را ملک طلق ما نمیبه قاعده و قد  ،بودن

و در انحصار آنان بدانیم، نه از آنان الگو خواهیم گرفت و نه 

شناسانیم؛ بلکه در آنان را در مقام الگویی کامل به دیگران می

دست  «افراطی» به کاری ،های فکری و رفتاریمعرفی نمونه

 ایم.زده

                                                 
 . همان.1
السالم ـ و داستان راستان، داستان امام صادق ـ علیه . ر،ك: مرتضی مطهری،2

 صوفیان.
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 زدایی از الگوهای دینی. تقدسچهار

به خود  «تفریطی»ای جنبه ،قبل نهگزیخالف  این کار بر

ای جنبه ، فقطاز شخصیت پیامبران و اوصیای آنان ؛گیردمی

مادی فرهنگ  هاینمادیکی از  ،سازد و آنانبشری می

های مقدس انسان ،طور که در دنیای غربخواهند شد؛ همان

را به « مقدس مریم و عیسای پیامبر، داود، موسی» چونهم

اند و برهنگی و ترسیم چشم و ابروی زیبا و دهتصویر درآور

در دنیای شرق و در دین شاید  اند.زیباتر را برای آنان رقم زده

های عینی و اسالم نیز چنین اتفاقی رخ دهد و الگو

حضرت  ابوالفضل،حضرت مثل امام حسین،  یتأثیرگذار

های مقرب، ـ و دیگر انسانعلیهم اهللسالم ـ فاطمه و زینب

 طور شناسانده شوند.همان

شاید در نگاه نخست، چنین رویکردی نسبت به الگوهای 

ای از دینی، به قصد برجسته نشان دادن آنان باشد و در برهه

زمان، فضیلتی قابل توجه به حساب آید؛ اما گذشته از 

های حقیقی و تدریج فضیلتبودن این نگاه، به« نگرقشری»

وها در پرده غفلت و ابهام های شخصیتی و قدسی این الگجنبه

 .شوندگیرند و از نظرها دور میقرار می

شود به نوعی در مدح و اکنون نمونه این رویکرد را می

ویژه در ادبیات عامیانه السالم ـ ، بهبیت ـ علیهممرثیه اهل

عاشورایی مشاهده کرد که بخش مهمی از مخاطبان و 

رو شایسته یک ز ایناند؛ امشتریان آن نیز کودکان و نوجوانان

های مبلغ نیست که با بزرگنمایی و ویژه نشان دادن جنبه
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ها را از ابعاد شخصیتی و ملکوتی شخصی الگوها، ذهن بچه

 آنان دور کند.

 نماييهايي در اسوهنكته

طور ای را بهزمینهـ بدون تحمیل ـ باید سعی کنیم » یک.

روی میل طبیعی فراهم آوریم که کودکان و نوجوانان از 

های خود برای تکمیل خألها و کاستی ،درونی و نیاز فطری

 1«.هایی گرایش بیابند که ما خواهان آنیمبه همان افراد و مدل

ذهن نوجوان، خود به خود الگویاب است. در این میان، 

کند فراهم آوردن شرایطی است که او را کاری که مبلغ می

را « یابیالگو»سب به انتخابی شایسته برساند و شرایط منا

به او برآمده، « الگو دادن»برایش فراهم آورد؛ نه اینکه به فکر 

های کالمی و الگوها را بر او تحمیل کند. اگر مبلغ، زیبایی

رفتاری و شخصیتی الگوها را به خوبی بشناساند، ضرورتی 

ها را به زحمت بیندازد و به تحمیل و ندارد که خود و بچه

 تحکم روی آورد.

مقطع سنی نوجوان و باالتر است  ،مخاطب این روش. دو

 خود و بستگان نزدیکبیش از همه، از والدین  ،و کودك

 گیرد.الگو می

یابی به سر از آنجا که نوجوانان در مقطع هویت سه.

برند، الگونمایی برای آنان اهمیتی صد چندان خواهد می

                                                 
 .153تربیت چه چیز نیست، ص . عبدالعظیم کریمی، 1
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و  داشت. آنان به دنبال الگویی هستند که دوستش بدارند

 هویت خود را مطابق با هویت او رقم بزنند.

که الگویی نامطلوب مورد توجه آنان چهار. در صورتی

قرار گرفته باشد، نباید شمشیر را از رو بست و به جنگ آنان 

شتافت؛ زیرا در این هنگام، احتمال شکست جدی است؛ بلکه 

غیرمستقیم و »شود به صورت برای حذف و جایگزینی آن می

 اقدام کرد.« تدریجی

های دوران کودکی و پنج. حکایات و سرگذشت

ها و نوجوانی پیشوایان دین و عالمان راستین، از نکته

هایی سرشارند که بیان آنها برای الگوگیری نوجوانان، نمونه

 گشاید.راهی را پیش رویشان می

ای هستند که های به حق پیوستهشش. شهیدان، انسان

رفتارها و حکایاتی است شنیدنی و زندگی ایشان سرشار از 

ها اثرگذار که مبلغ با آگاهی از آنها و ارائه هنرمندانه به بچه

 دارد.گامی ارزنده در راه الگونمایی سالم و سازنده برمی



 

 

 

 )تغافل( پوشيچشم هفتم:

 . تعريف1

یعنی خطاهای کسی را نادیده بگیریم و پوشی چشم»

با  1.«ایمهای او را ندیدهتباهدانسته چنین وانمود کنیم که اش

فرق دارد؛ « رازپوشی»با  «پوشیچشم» ،توجه به این تعریف

داند که ما از خطای او با ، شخص نمیپوشیچشم زیرا در

اما در  2زنیم؛خبری میخبریم و ما نیز خود را به غفلت و بی

ـ چه  داند که ما از کردة او خبر داریمرازپوشی، شخص می

؛  ـگفته باشد و چه از طریق دیگر فهمیده باشیم خودش به ما 

                                                 
 .35، ص 2ادران، ج راهنمای پدران و م. محمدعلی سادات، 1
لِأنَّ األنسانَ ال یتغافَلُ إالّ عن شییءٍ قد عَرَفَهُ «. امام زین العابدین، علیه السالم: 2

 (.330، ص 46فَفطن له )محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 
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که راز او را نهان  ستانسانی و تربیتی ما فهوظی ،اما با این حال

 بپرهیزیم. شبداریم و از ریختن آبروی

 از زبان روايتپوشي چشم. 2

 بزرگوارانه و کریمانه  یبرخوردپوشی، چشم یک.

ماالت السالم ـ آن را از بزرگترین کـ علیهامام علی 

ه عما لُتغافُ اخالق الکریمِ ن أشرفِمِ»فرماید: شمرد و میبرمی

پوشی او ترین اخالق انسان باکرامت، چشماز شریف 1؛یعلم

 «.دانداز چیزی است که می

 دوست قدیمی زیرکی  پوشی،چشم دو.

 فرمایند:السالم ـ نیز میامام صادق ـ علیه

 هطانَلثاه فِثُ مكيالٍ الءُمِ التعايش و التعاشرِ حالِ صالحُ

صالح زندگي و همزيستي، گنجايش  2؛ه تغافلٌلثَو ثُ

سوم ماند كه دو سوم آن زيركي و يك ظرفي را مي

 پوشي است.ديگرش چشم

 بزرگواری و شکوه مبلغ یهماپوشی، چشم سه.

 فرمایند: السالم ـ در کالم دیگری میحضرت علی ـ علیه

 3؛من األمور دنيّموا اقداركم بالتغافل عن العظِّ

ارزش، پوشي از مسائل بيارزش خود را با چشم

 شكوهمند كنيد.

                                                 
 غررالحکم و دررالکلم. . عبدالواحد آمدی،1
 .241، ص 75، ج . محمدباقر مجلسی، همان2
؛ حسن 188، ص 11یرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، ج ؛ م64. همان، ص3

 .224بن شعبه حرّانی، تحف العقول، ص 
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 چرا و چگونه؟پوشي . چشم3

حریم و حرمت  ،وقتی این روش را به کار ببندیم

دری و در نتیجه به ماند و به پردهدر امان میها بچهشخصیت 

همچنین فرصت  ؛انجامدنمی آنانحیایی پردگی و بیبی

 ،تیدر ترب»م. یابخشیده آنانرا به  انرمیم رفتارشجبران و ت

رساند و از خطاهای  لحت و انتقاد را به حداقیالزم است نص

نظر کرد و هر شونده صرفتیت فرد تربیاهمجزئی و کم

ـ بالفاصله مورد انتقاد  ژه در نوجوانانـ به ویراد جزئی را یا

ر آن گذشت از کنا ،قرار نداد؛ بلکه با بلندنظری و بزرگواری

 1.«ری کردیت جلوگیتر با قاطعتا بشود از موارد مهم

 بلغی میرد دارد و چه جاتا کجا بُپوشی چشمنکه سالح یا

اش به رساند، همهی نمییرساند و چه جارا به هدف می

تی یها، اوضاع و احوال روحی و شخصیژگیط، ویشرا

و شرایطی بستگی دارد که مبلغ با آن  کودك و نوجوان

مداخله هایعهت و مجمویط تربیخانواده، محباید ست. برورو

 های موقـت وزهیگر در ساختار فکری آنان و عوامل و انگ

م یرگذر را شناخت و با توجه به آنها تصمیا دیزودگذر 

 گرفت.

                                                 
 شناختی تبلیغ.. عبدالعظیم کریمی، راهبردهای روان1
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 هانكته

گران، یت دیفعال با تغافل در رفتارهای مزاحم یک.

تیلئومسـل اعماگران و ید زننده به حقوقبیآسبرخوردهای 

 ست.یسوزانه روا نزانه و فرصتیگر

کاری دو. گاهی نوجوان در ارتکاب کاری، مخفی

شود؛ مثل اینکه در طور اتفاقی با او روبرو میکند و مبلغ بهمی

خواری کشد یا مشغول روزهیک جای پنهان سیگار می

گونه موارد، الزم نیست به روی او مخفیانه است یا...؛ در این

انگاری از آن گذشت؛ چنین شود با نادیدهبلکه میآورد؛ 

پردگی شود که قبح کار او نشکند و به بیکاری سبب می

 روی نیاورد.

زنند و از داشته ها به هر دلیلی، الف میسه. بعضی از بچه

گویند؛ بهتر است از این و نداشته و کرده و نکرده خود می

آنها را به  ها نیز چشم پوشید و دروغ بودنالف و گزاف

 رخشان نکشید.

چهار. در موارد رفتارهای مزاحم و مانند آنها که جای 

پوشی نیست، باید طبق شرایط امر به معروف و نهی از چشم

منکر پیش رفت؛ برای نمونه، ابتدا هشدارهایی کلی داد که 

خندانند، سر کالس خندند یا دیگران را میبرخی سر نماز می

کنند و...؛ اگر فالن مسؤولیت فرار میکنند، از بازیگوشی می

چنین هشدارهایی مؤثر نیفتاد به صورت مستقیم و انفرادی با 

شود؛ اگر آن هم کارگشا نشد، با خود او در میان گذاشته می

ها و تا جایی که پای ولی او به میان إعمال برخی محرومیت

 بیاید.
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 ها و شرایطی، تأثیر توجه وپنج. ممکن است در موقعیت

پوشی بسیار بیشتر باشد و به کودك از چشم التفات به کار او،

یا نوجوان درس خوبی بدهد و از اساس، مسیر زندگی او را 

ها به دست خود مبلغ تغییر دهد که تشخیص این موقعیت

است و درایت و تیزبینی اوست که تصمیم نهایی را مشخص 

 1کند.می

                                                 
ان رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه و آله ـ ». فی بعض نسخ فقه الرضا، علیه السالم: 1

اردف الفضل بن عباس و اردف اسامه بن زید فی مصعده الی عرفات فلما افاض 
کان فتیً حَسَنَ اللمة؛ فاستقبل رسول اهلل اعرابی و عنده اخت له اجمل ما یکون من 
النساء. فجعل االعرابی یسئل النبی و جعل الفضل ینظر الی اخت االعرابی و جعل 
رسول اهلل یَدَهُ علی وجه الفضل یستره من النظر. فاذا هو سَتَرهُ من الجانب نظر من 

اآلخر حتی اذا فرغ رسول اهلل من حاجة االعرابی، التفت الیه و اخذ بمنکبه  جانب
ثم قال: أما علمت أنها االیام المعدودات و المعلومات؟ ال یَکُفُّ رجلٌ فیهنَّ بَصَرَهُ و 

)میرزا حسین نوری، مستدرك «. ال یَکُفُّ لسانه و یَدَهُ اال کتب اهلل مثلَ حَج قابلٍ
؛ محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 269، ص 14و ج  157، ص 10الوسائل، ج 

 (.276، ص 20؛ سید حسین بروجردی، جامع االحادیث الشیعة، ج 351، ص96



 

 

 

 مثبت )برتر(هشتم: واكنش 

 تبليغدر مثبت واكنش  ستييچ .1

 ن ویترقیکی از دقی ها،منفی ا روش تعالیِمثبت ی واکنش

است که کمتر  تبلیغیهای وهین شیمؤثرتر ،ن حالیدر ع

د و در جذب و اصالح افراد برس درجهن یتواند به اروشی می

از روش ن روش معجونی استیا مؤثر افتد. «ر داوطلبیغ»

ت یشخصم یی همچون تغافل، محبت، تکریها

رخواهی و زبان یشی و خیراندی، مدارا، خگزاری()حرمت

ش از آنکه رفتارهای سازش یش و پیب ،ن روشیدر ا. رفتار

 ،د رفتار مبلغانیبا ،دیافته مخاطب به سازش و اصالح بگراینا

 مندی مثبتی داشته باشد.جهت

کند؛ می سالم و احترام رسد ووقتی شخصی به ما می

فردی مؤدب و قابل احترام  ،ا در ذهن خوداو رافزون بر اینکه 

م؛ یدهدر برابر رفتار او از خود رفتار مناسبی نشان می ،میدانمی
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به جای نوش و نوازش  ،اما اگر در روبرو شدن با شخصی

گستاخی او  ن ویهای توهش و گزشیبا ن ،سالم و احترام

حکم م کرد؟ عدالت یچگونه رفتار خواهروبرو شدیم، 

صراحت را به ش یگستاخ و یمپاسخ نگذارو را بید که اکنمی

ز توقعی یشک خود او ن. بییمپاسخ بده یها با طعنه و کنای

غ ین حال در کار تبلای ن از ما نخواهد داشت؛ بایش از ایب

ز وجود دارد که آن را یگری نیها، واکنش دها و ارزشکیین

 ،مثبت واکنش م.یناممی« مثبت در برابر کنش منفیواکنش »

عنی خوبی در برابر بدی، احسان در برابر زشتی رفتار ی

جا و حانه؛ اما بهیمانه در برابر رفتاری وقیگران، واکنشی کرید

 عالمانه.

م و یعمل متقابل عادت دار به،اغلب ما در زندگی روزمره

مهری پاسخ ها را با بیها را باتندی و نامهربانیزشتیمایلیم 

ر چندان ناپسند و مذمومی بهن روش، کای؛ هر چند ابدهیم

ز امکان دارد اثر مناسبی ید و در بعضی مواقع نیآشمار نمی

ک یک مربی ویشود در مقام برجای بگذارد؛ اما همواره نمی

ک از یرا جامعه یاستفاده برد؛ زاز آن تی یح تربیروش صح

 ت را به سوی اصالح وینی انتظار دارد وضعیمربی و مبلغ د

 یه وانتقام روینکه به واکنش متقابل وتنبینه ا ش ببرد؛یتعالی پ

 1اورد.یب

                                                 
 ی، صئتربیت نامر الگوهای نمادین وغیرکالمی در تعلیم و. عبدالعظیم کریمی، 1

 .، با اندکی تصرف136
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ا و یعاقبتان دنن روش را خوشیم، کاربران ایقرآن کر

 د:یفرماشمرد و میآخرت برمی

و ةَ ربهم و أقاموا الصلو وجهِ ن صبروا ابتغاءَيو الذ

 ةِءون بالحسندرَيو  يةًاً و عالنا رزقناهم سرّأنفقوا ممّ

و )خردمندان( آنانند  1قبي الدار؛اولئك لهم عُ ةِئيالس

 ندشه كرديصبر پ ،كه براي جلب توجه پروردگارشان

و نماز به پاي داشتند و از آنچه به آنان روزي 

انفاق كردند و بدي را با  اپنهان و آشكار ،ميداد

كو يمنزلگاهي ن ،ند؛ آنانند كه عاقبتيزداكي ميين

 ند.يابمي

 بليغن روش در تير اي. تأث2

های کودکی تا جوانی را میکسانی که سالشتر یب

ن آنا هاشکنیو هنجار ستیگذرانند، خطاها، کارهای ناشا

زی و دشمنی با نمادها و یستتیعـناد، معنواز روی چندان 

 هآگاهی، غلبناآگاهی، کمنیست؛ بلکه ق آسمانی یحقا

های نادرست، ابییها و ارززدگی، برداشتاحساسات، جوّ

نگری ی به جای واقعیگراآرمان ،نگریانروانی، آرم فشار

ر مؤدبانه یی غیگونه افراد را به رفتارهانیو... هر کدام قادرند ا

ط عادی و متعادل و در یوالنه وابدارند که در شراؤر مسیو غ

مان هم خواهند یاز آن پش ،ل مناسبِ رفتار خودیفرصت تحل

 شد.

                                                 
 سوره رعد.، المیزانسید محمد حسین طباطبایی، ك: .ر ؛22، رعد. 1
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بی را ط عادی، متعادل و مناسیرفتار متقابل، چنان شرا

 مثبت،ل منطقی به آنان نخواهد داد؛ اما واکنش یبرای تحل

ن بستری را فراهم خواهد آورد و با وزش در فضای یچن

پرده به ها را در ذهنشان بیتیواقع ،روح آنان تهغبارگرف

ک تحول ی ینهش خواهد گذاشت و ممکن است زمینما

 جاد کند. یز این را در آنان نیادیبن

پاسخی  ،ست کسییکردار ناشاگاهی که در برابر 

سکوت خواهد  ،ن پاسخیم، بهتریرگذار نداریدارگرانه و تأثیب

خردی ن هنری سالح خردمندان در برابر کمیبود و بس. چن

. رگذاریار تأثیذ و بسافد؛ سالحی نیآشمار میفکران بهخرده

کم اثر منفی و دست ،نبخشد یچ اثریاگر سکوت، ه

 ،ی که سکوتیگذارد؛ مگر جاز برجای نمییندی نیناخوشا

ی را ارتقا یهاکنش ،هنر سکوت»ده و روا نباشد. یچ پسندیه

معمول در ناخودآگاه قرار دارند و آنها را  طوردهد که بهمی

 1«.کشاندبه سطحی از خودآگاهی می

 نمونه دو .3

روزی مردی از اهل  یک. این داستان، معروف است که

روبرو شد و تا توانست به ـ  السالمهیعل ـشام با امام حسن 

او هر چه در دل  اینکه شان ناسزا گفت. امام سکوت کرد تایا

به مرد کرد و  با لبخند، رو امام گاهخت. آنیرون ریب ،داشت

بی یبرم غرای مرد! گمان می»ن گفت: یبه او چن ،پس از سالم

                                                 
 . پیشین.1
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 ؛مییبخشازی بخواهی مییاگر از ما چ ؛و خستگی راه داری

 ،گرسنه باشی اگر ؛میکنات میییراهنما ،خواهیاگر ارشاد ب

گری داشته یاز دیا نیلباس بخواهی  اگر ؛میدهت مییغذا

ت یبرا ،ازمندییاگر به مسکن ن ؛میسازباشی برآورده می

ما فرود آوری و به نه اگر بار خود را به خا ؛میآورفراهم می

ا ی و تا وقت رفتن نزد میتا وقتی مهمان ما ،ییسرای ما درآ

ی یرایرا امکانات ما برای پذیتر خواهی بود؛ زبمانی، راحت

 .«تو فراهم است

ن سخنانی از ید و چنین رفتار را از امام دیکه ا ،مرد شامی

اشک در چشمانش حلقه بست و پس از اقرار به  ،دیشان شنیا

ن مردم نزد یترتاکنون دشمن»ن گفت: یامامت آن بزرگوار چن

دوست  ،ما از اکنون شما نزد مند؛ ایمن، تو و پدرت بود

 1«.هاییدن انسانیترداشتنی

اند و ما نیز آن را بسیار هر چند این حکایت را بسیار گفته

ایم؛ اما در این مقام و موقع، گفتن و شنیدن دوباره آن شنیده

های مشابه آن، که از خاندان تازگی دارد. این رفتار و نمونه

ها، ناسزاها، و ، توهینهاانیکرامت و اخالق در برابر نامهرب

های منفی دیگران به وفور صادر شده است، این درس کنش

ها، دهد که همیشه پاسخ بدیرا به مبلغین مکتب ایشان می

شود طور دیگری نیز رفتار کرد و در بدی نیست؛ بلکه می

                                                 
 .561، ص 1کشف الغمه، ج  . علی بن عیسی اربلی،1
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ها را به ها زدود و چشمشعاع این رفتار، تاریکی را از قلب

 ود.حقیقت و معنویت گش

 1،هاتوزینهیامبر در برابر کیی که پیآن رفتارهامه هدو. 

ن یگر مناطق سرزمیو د 2های مردم مکهها و نامهربانیدشمنی

و مثبت های ی برجسته از واکنشیهانمونه ،حجاز داشت

ا در اقرار به رسالت و یاش جهیشان بود که نتیا تهافیتعالی

به بزرگی و ا در اقرار یشد شان آشکـار میینبوت ا

که اوج و اعتالی این نوع شان در صفات انسانی یبلندمرتبگی ا

 3واکنش پیامبر در واقعه فتح مکه رخ نمود.

 هانكته

ری نوع واکنش در برابر یکارگشناخت و به یک.

سنجی نی و نکتهیزبیت ،تیبر درا ، افزونرفتارهای نابهنجار

 ارد. ز بستگی دیها نتیط و موقعیمبلغ و مربی به شرا

یا پسران پرانی دختران با تکه مرد یا زن اگر مبلغ دو.

ن یرسد سکوت در برابر انوجوان روبرو شود، به نظر می

را هم آنان را به یتر باشد؛ زرفتارها نسبت به پاسخ، مناسب

نی یع اینهدارد و هم نموشی در گفتار و رفتارشان وامییبازاند

هد بود که از آن الگو م محرم و نامحرم خوایت حریبرای رعا

                                                 
. کان قریش یَجِدُّون فی أذی رسول اهلل و کان اشد الناس علیه عَمَّهُ ابولهب... 1

 (.187، ص 18)محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 
؛ محمدباقر مجلسی، 43. ر.ك: فضل بن حسن طبرسی، اعالم الوری، ص 2

 .175، ص 18نوار، ج بحاراال
 .114، ص 4. شیخ طوسی، التهذیب، ج 3
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از ذهن آنان را برای حفظ  ییجا ،العملن عکسیرند و ایبگ

 ا و متانت به خود اختصاص دهد. یح

 ،انیروحاننسبت به افرادی که  ،اری از مواردیدر بس سه.

ای است که ت منفییدهند به علت ذهنرفتار نامناسبی نشان می

رو اگر رفتار و نید آمده است؛ از ایلی در آنان پدیبه هر دل

ت در ین ذهنیا ،ردیا متقابلی صورت بگیالعمل نامناسب عکس

خود  هدید به عقیاگر تاکنون با ترد ت خواهد شد ویآنان تثب

ن به پنداشت خود مییقین به بعد با چشم یاز ا ،اندستهینگرمی

 نگرند.

در صف کرامات مثبت، از آنجا که واکنش  چهار.

خودسازی اخالقی و  ،آن ینهو زم بندپشت ،دارد یاخالقی جا

ن صفتی یات خواهد بود که بدون آن چنیتوجه خاص به معنو

 د.آیپدید نمی



 

 

 

 نهم: تلقين

 ني. تلق1

به کسی بقبوالنند که خُلق  و تکرار دیتأک ،هیهرگاه با تک

ج به یتدرهز بیدارد او نـ چه مثبت و چه منفی  ـا عمل خاصی ی

گران یچنان خواهد شناخت که د رسد و خود ران باور میهما

ش ذهنی و رفتاری خود را به همان یاند و چرخ گراگفته

گیری از این در کار تبلیغ نیز مبلغ با بهره چرخاند.سمت می

ای مخاطبان خود، به ویژه کودکان و تواند تا اندازهشیوه می

 های متعالی سوق دهد.نوجوانان را به سوی گرایش

 ني. انواع تلق2

 گرید»و  «نییتلق خود»ابد: ین به دو شکل تحقق مییتلق

ند ینشوقتی به ثمر می «نییگر تلقید»ن فرق که ی؛ با ا«نییتلق

های «نییتلق خود»ان ین میا نجامد. دریب «نییتلق خود»که به 

برمی «نییتلق گرید»از  لمعموطور بها نوجوان یکودك 
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انی و ادرمیـ بدون پگاهی افراد  ،زند؛ ولی در بزرگساالنیخ

کنند و مین میـ مطلبی را به خود تلقی گرانیدخالت د

ـ گرش ینی و چه از نوع دین ـ چه از نوع خودتلقیقبوالنند. تلق

گفتار » و« رفتار» ،«گفتار»د: یابت میینیظهور و ع ،هاز سه ناحی

 .«و رفتار با هم

 

تلقین گفتاری
 

خودتلق
ی

نی
 

ت
مثب

 

من شجاع  ؛دهمتوانم کارهای بزرگی انجام من می

من  ؛من در مقابل هوای نفس قدرتمندم ؛و نترسم

ت و یمن با جد؛ ز دارمیرا ن «نه گفتن»قدرت 

شی مییم پیهازدنی از همکالسیپشتکاری مثال

 . رم و...یگ

منفی
 

وقت چیه ؛ستیتر نوار من کوتاهیواری از دید

آدم بدی  ؛ه من استیروزگار عل ؛شانس ندارم

گران از من ید ؛کاری را ندارمچ یعرضه ه ؛هستم

 ترند.موفق

دیگرتلقینی
ت 
مثب

 

ار یخدا تو را بس ؛با ادب و زرنگی ،لی باهوشیتو خ

های تو دوخته تینده به موفقیچشم آ ؛دوست دارد

هر لحظه ممکن است  ،ن پشتکاریبا ا ؛شده است

لی خوب وارد یتو خ ؛دی کسب کنییافتخار جد

ن را به انجام لی خوب آیخشک بی ،ایکار شده

 . مانی هستی...یا تو فرد با ؛رسانیمی

منفی
 

عرضه، دست و پا چلفتی، کودن، خنگ، بیبی

 . صفت و...طانیرکاه، شیادب، گستاخ، آب ز
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تلق
ی

ن رفتاری
 

خود
 

تلق
ی

نی
 

ت
مثب

داری، خود را به مطالعه واداشتن، در روزه انفاق، 

س و به لبا ه زدن، خود رایعزاداری خود را به گر

 . مان درآوردن و...یظاهر اهل ا

منفی
کمک خواستن و ابراز عجز، اظهار فقر، دفاع  

ن اعتقاد یگران و با ایبرابر ظلم د نکردن از خود در

 .و...  ابدیآنان غلبه ب ست بریکه قادر ن
ید

 گر
تلق

ی
نی

 

ت
مثب

 
مثل  ،دادن ت کارهای مثبت قراریفرد را در موقع

 چنین به؛ همردنفرد را با خود به مسجد ب

ر مثبت یافراد تأث ی که بریگر جاهایها و دارتگاهیز

ه به مناسبت کار خوبی که یگذارند، دادن هدمی

انجام داده است، او را مورد توجه و احترام و اعتنا 

ت دادن به فرد(، سپردن یقرار دادن )شخص

 . ت به فرد، مشورت با او و...یولؤمس

منفی
چ یا نسپردن هیصی گرفتن ها را از شختیولؤمس 

تر نییی که پایهاتیولؤا دادن مسیتی به او یولؤمس

های اوست، اعتنا نکردن به شخص و او را ییاز توانا

 . رفتن و...یبا سردی پذ

تلق
ی

ن رفتاری و گفتاری
 

خود
 

تلقینی
ت 

مثب
ها گفتن، شرکت در مراسم جشننمازخواندن، اذان 

زنی، نهیثل سی میهای مذهبی و کارهاو عزاداری

 . ارت و...یذکر، ز

منفی
 

أس از توبه و بخشش خداوند، انجام یهمراه با  گناهِ

 .و...  نگریاعتمادی و منفیکارها همراه با بی

ید
 گر

تلق
ی

نی
 

ت
مثب

 

ر کمک یم به فقییم و به او بگویپولی را دستش بده

ای معرفی ن حال او را انسان بخشندهیکند و در ع

های مثبت تینکه فرد را در موقعیعالوه بر ا ؛میکن

 تِیاو را اهل آن موقع ،گفتار هلیم به وسیدهقرار می

 و... . میمثبت معرفی کن

منفی
ضمن اظهار زبانی آن،  ،اعتمادی به شخصبی 

نکه بییان ایکارها را از دست شخص ربودن و با ب

 . گری سپردن و...یعرضه است به د
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 . تلقين و تكرار3

سره ـ درباره لزوم تکرار در تلقین ـ قدسامام خمینی 

در  معجزه است و ،دانید که قرآنشما می» گوید:چنین می

ل تکرار زیاد است؛ برای ئدر قرآن راجع به مسا ،عین حال

سازی. اینکه قرآن برای رشد مردم آمده است؛ برای انسان

و از شود یک دفعه بگویند نمی ،لی که برای انسان استئمسا

آن رد شوند. باید توی گوشش مکرر بخوانند. تلقین با یک

 ،ای را تربیت کنیدشود. اگر بخواهید بچهدفعه درست نمی

باید یک مسأله را چندین بار، با چند زبان، با چند وضع به او 

 1.«مطلب یکی باشد؛ لیکن طرز بیانش مختلف بخوانید.

 هاهنكت

های پیاپی وبتعمل تکرار در دیگرتلقینی در نیک. 

هر نوبت لزومی ندارد و  گیرد؛ ولی تکرار آن درصورت می

 های مناسب بهره جست. تنها باید از فرصت

 باید مهار زد.را کودك و نوجوان منفی های به تلقین دو.

 2.آمیز و دور از واقع باشندها نباید اغراقتلقین سه.

ه مبلغ هایی را کشونده احساس کند نکتهچهار. اگر تلقین

باوراند، خود باور ندارد، این کار را نوعی استهزا به او می

 آورد.خواهد دانست و ثمره مطلوبی به بار نمی

                                                 
، به نقل از: سید روح اهلل 174روشهای تربیت، ص . سید احمد احمدی، اصول و 1

 .153، ص 9موسوی خمینی، صحیفه نور، ج 
، ص نگاهی دوباره به تربیت اسالمیخسرو باقری،  ؛174: همان، ص به نقل از. 2

175. 



 

 

 

 دهم: زبان رفتار

 زبان رفتار يستيچ. 1

حال، احساس، عواطف و زبان»عنی ی ،رفتار زبان

كونوا دُعاةً للنّاسِ ». همان چیزی که روایتِ «ی ماهاجانیه

فشارد. زبان رفتار، یعنی بر آن پا می 1«بِغَيرِ ألسِنَتِكُم بِالخَير

رفتاری و پاکی و پاکدامنی. زبان پارسایی، نیکخویی، نیک

 آورد:ن به وصف درمییزبان رفتار را چنیکی از نویسندگان، 

افه، یرات قییحاالت، تغظه روزه با مالحقت، همهیدر حق

ذهن  ،ارادی ریطور غبه ،گرانیلحن صدا و حرکات بدن د

م یکنک نگاه آنی و گذرا درك مییم. در یخوانآنان را می

                                                 
؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، همان، ج 105، ص 2مان، ج ه . محمد بن یعقوب،1
 .172االنوار، ص ؛ علی بن حسین طبرسی، مشکاه76، ص 1
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ن یهم ممکن است ما دارد. هچه احساسی دربار ،ک فردیکه 

 ر کالمی ما داشته باشند.یگران از رفتارهای غیبرداشت را د

از  ،ن حال پنهانیر ارادی و ناخودآگاه و در عیغ هاستفاد

بشود آن را با نقش و ست که یزی نیکالمی چ ریهر مهارت غ

اری یهای ناهشزهین کنترل کرد؛ بلکه برخاسته از انگیادا و تمر

 ؛دهدرفتار و حاالت نامرئی ما رخ می ینةزماست که در پس

 ر ناخودآگاه خود را دارد.یولی تأث

اتر و یتر، گوشود قویگفتار ما ارسال می یهآنچه در حاش

ان یملفوظ ب ق زبانِیآن متن گفتاری است که از طر تر ازقیعم

ن زبان یم و نمادهای ایها و عالم به نشانهیشود. اگر بتوانمی

م روابط خود یم، در تنظیار گردیهش ،ا و نافذیصامت، اما گو

م حاالت و یکنم کرد و سعی میید نظر خواهیگران تجدیبا د

هماهنگ  ،امیحرکات و حتی طرز نگاه خود را با محتوای پ

تر، توانیم راحتشرایط است که میم. تنها در این یکن

م. یگران ارتباط برقرار کنیشتر با دیرت بیتر و با بصهوشمندانه

ن یشناسی در اازسنجی و مخاطبینی، نیگزشناسی، زبانزمان

موقع تی بدون حضور بهینقش مهمی دارد و هر فعل ترب ،ندیفرا

 محکوم به شکست است. ،ن عواملیا

کری ماست. واژگان نوشتاری ت فینماد موقع ،آواهای ما

ام و نماد، ین پیز نمادی از آن آواها هستند. آوا همانند نخستین

ها را ن داللتیم با جان دارد و نخستین و مستقیادیای بنرابطه

برخاسته از اعتقاد قلبی و التزام عملی به  ،ند. اگر سخنیآفرمی

دار مییق و پایباعث تحول عم ،زدیآن باشد و از جان برخ

تی است که یفین ناظر بر کیشناسی، زبان نمادییبایشود. در ز
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ک یژه ه ویب ،گریز دیبه چ ،گذشته از معنای بالواسطه خودش

قابل تجسم  کاملبه طور کند که مضمون معنوی داللت می

 1ست.ین

ها، بندی آشکار و مداوم به گفتهیسوز دل، اخالص، پا»

ای چشم، یحی، عفت زبان، یشی، عطوفت و نرمخویراندیخ

و  «ی، همدلی و همدردییگودهیده و گزیتواضع، سنج

اپی زبان رفتاری یکلمات پ ،گریاری از رفتارهای ارزشی دیبس

 ،اهو و شعاریل و قال و هیهستند که ساکت و به دور از ق

 زانند.یانگتوجه شعور فطری افراد را به سوی خود برمی

 ،ز زبان رفتاریدر معاشرت با کودك و نوجوان ن

ا منفی یمثبت  د ویآمی شماربه هان زبانیترارین و پذیاتریگو

خت یواکنش متناسب کودك و نوجوان را برخواهد انگ ،آن

ی جا ،ساختهآشیانه تی آنان یهای شخصهین الیترو در درونی

 خواهد گرفت.

 . مصاديقي از زبان رفتار2

 2يک. صبر بر اذيت

ی، سر ها به هر دلیلطبیعی است که بعضی از بچه

ناسازگاری و آزاررسانی دارند یا برخی از آنان درباره یک 

زنند روحانی، ذهنیت خوبی ندارند و دست به کارهایی می

                                                 
 .107و  106، 105همان، ص . عبدالعظیم کریمی، 1
ثالث من ابواب البِرِّ: سخاء النفس و طیب ». قال امیرالمومنین، علیه السالم: 2

 (.125، ص 12، وسایل الشیعه، ج )شیخ حر عاملی« الکالم و الصبر علی األذی
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انجامد. مبلغ توانا کسی است که با که به اذیت مبلغ می

شناسی و شکیبایی، اوضاع را به سود سنجی، موقعیتنکته

ردن آتش ور کخود جهت دهد؛ نه اینکه با کشمکش و شعله

نزاع، برای خود و دیگران میدان جنگ بسازد و ادامه کار را 

 برای خود مشکل کند.

 دو. عفو و گذشت

آید، بیشتر شمار میعفو که از صفات کریمانه اخالقی به

از همه، برازنده مبلغان دینی است. اهل بیت پیامبرـ 

منشی خود دانسته و ـ نیز این صفت را از بزرگالسالمعلیهم

ما خاندانی هستیم که مروّت ما، گذشتِ از کسی »اند: مودهفر

 1«.است که بر ما ستم کرده باشد

ممکن است در صبر بر آزار، گذشت و بخشیدن در کار 

نباشد و همچنان و برخالف میل قلبی، تحمل پیشه کنیم؛ اما 

در اینجا افزون بر بردباری، با تمام وجود از نامهربانی و جور 

طور نگریم. بهیم و به آنان با نظر رحمت میگذردیگران می

 اند نه مجازات کردنی.ها بخشودنیمعمول، خطاهای بچه

 سه. كنترل خشم

فروبردن خشم، نشان از بزرگی و بزرگواری افراد دارد. 

دهد و باعث ها نیز همین درس را میاین کار مبلغ، به بچه

ـ  شود. امام صادقجاافتادن شخصیت مبلغ نزد آنان می

                                                 
؛ محمد بن 143، ص 74و ج  414، ص 68. محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، ج 1

 .289بابویه قمی، األمالی، ص 
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هاییم و هر کار نیکی، ما تنة همه خوبی»السالم ـ فرمود: علیه

پرستی، نماز، ها یگانهای از ماست؛ از جمله آن نیکیشاخه

 1«.روزه، فرو خوردن خشم و گذشتن از خطاکار است

 چهار. شعور به جاي شعار

ها و طرد و نفی ضد سخن و سخنرانی برای تبلیغِ ارزش

است « عمل»ه را دارد و مغز همه اینها ها، تنها نقش پوستارزش

به دیگر سخن، به عمل کار برآید نه به سخنرانی و  2و عمل.

هیاهو. اگر یک عالم خودساخته و پیراسته از هوا و  شعار و

هوس، فقط در یک منطقه یا محله زندگی کند و مجلس 

وعظ و ارشاد هم برپا نکند، خودِ همان رفتارها و حرکات و 

اند و ارشاد. ارزش شعور دینی و اخالقی وعظسکناتش همه 

و سیره عملی یک مبلغ، بسیار بیشتر از شعارها و تبلیغات و 

 هایی است که هیچ پشتیبان رفتاری ندارند.ظاهرسازی

ها هم بیش از هر زبانی، به زبان گویا و اثربخش رفتار بچه

سپارند. آنان شاید تا مدتی جذب مبلغ، گوش هوش می

های جذاب و چشمگیر شوند؛ اما با نبود ها و قالبظواهر، فرم

ویژه عملگرایی و اخالق پسندیدة مجریانِ تبلیغات دینی، به

                                                 
نحن اصل کل خیر و من : »242، ص 8. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1

 «.…فروعنا کل بِرّ
)شیخ حر » ا االّ بالعمل و الورعال تَنالُ والیتُن». قال ابو جعفر، علیه السالم: 2

العلم »(؛ عن ابی عبداهلل، علیه السالم: 247، ص 15عاملی، وسایل الشیعه، ج 
مقرون الی العمل فمن عَلِمَ عَمِلَ و من عَمِلَ عَلِمَ و العِلمُ یَهتِفُ بالعمل فأن اجابه و 

 (.44، ص 1)محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج « اال ارتحل عنه
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تدریج و با گذر زمان از شوق و رغبتشان کاسته مبلغان، به

 شوند.شده، دلزده می

 پنج. عفت زبان

ها، جمالت و تعابیر نزد چه بسا به کار بردن برخی از واژه

چندان حساسیت برانگیز و نامناسب نباشند؛ اما بزرگساالن، 

ناپسند افتد. طرح مسائل زناشویی و هر چیز  نزد کوچکترها

دیگر از این دست که به عوالم جوانی و باالتر از آن 

اند، مناسب حال و فضای کودك و نوجوان نیستند؛ مربوط

کارگیری کلمات سبک، قبیح و نامربوط هر افزون بر آن، به

منشی ر ارتباط با بزرگساالن نیز از وجاهت و بزرگچند که د

کند، در ارتباط با کودك و نوجوان از اساس، مبلغ کم می

 جایگاهی ندارد.

 1شش. پرهيز از حرّافي

دار و حرّافی، در های کشاطاله کالم، پرداختن به موعظه

به ویژه اگر آن کس نوجوان و  2گنجد؛کس نمیحوصله هیچ

گویی، کم»رو سن و سال باشد؛ از این در موقعیت خاص این

معیار سخن گفتن با این گروه « گویی و زیباگوییگزیده

 است.

                                                 
امیرالمؤمنین)ع(: و ایاکم و کثرة الکالم )محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، ج . قال 1

 (.174، ص 32
. قال امیرالمؤمنین)ع(: األکثار یزل الحکیم و یمل الحلیم فال تکثر فتضجر )آمدی، 2

 (.4101، ح 212غرر الحکم، ص 
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اگر جایی هم بنا بود طول و عرض سخن با آنان بیشتر از 

حد معیار باشد، با تنوع بخشیدن به کالم و فضای سخن، به 

ها، جذابیت و سطح پذیرش آن بیفزاییم؛ مثل زمان کالس

 هایی از این دست.و موقعیتها سخنرانی

 هفت. همدردي

ای که ای و عقیده؛ چنین جمله«این مشکل شماست»

های خیزند، از فرهنگ و آموزهگونه جمالت از آن برمیاین

اند. اگر کودکی برای عذرخواهی وحیانی و فطری بیگانه

تواند ادا کند و... درباره تأخیرش، اشتباهش، حقی که نمی

زندگیش را بر زبان بیاورد و مشکالتش را دردی از دردهای 

بهانه کند، هرگز سزوار یک مبلغ نیست که همان درد را 

دوباره بر سرش بکوبد و برخالف همدردی، دلداری و 

 مشاوره دادن به او، روی زخمش نمک بپاشد.

 هشت. درد دين داشتن

مبلغی که درد دین دارد، برایش درد تعصبات نژادی، 

بازد و در ارتباط و معاشرت با و... رنگ میزبانی، مالی، ملی 

کند و ها از روی انصاف و انسانیت رفتار میمردم، به ویژه بچه

گذاری او روی دیگران، پرهیزگاری و دینداری معیار ارزش

 1آنان خواهد بود.

 

                                                 
وباً و یا ایها الناس إنّا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شع: »13. حجرات، 1

 «.قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم ان اهلل علیمٌ خبیرٌ





 

 

 

 م:ودفصل 

 ي در معاشرت با كودكان و نوجوانانيدهاينبا

آورد که امناسب را میهایی از رفتارهای ناین فصل نمونه

در معاشرت با کودك و نوجوان در زمره نبایدها قرار 

گیرند و در کار تبلیغ و تربیت تأثیر منفی و معکوس می

 گذارند.می



 

 

 

 1تحكمو  يكم: تحميل، جزمگرايي

م در ذهن ین بازخورد تحکم و پند و اندرز مستقنخستی

و فاقد ن است که بزرگترها او را ناتوان یا ،ک نوجوانی

کار و دانا و توانا به  رِیدانند و خود را پص مییقدرت تشخ

 ت روحیین نکته، درست مقابل حساسیآورند. همحساب می

 یو آثار نامطلوبی بر جا استن دست از مخاطبان یروانی ا ـ

 گذارد.می

غ و ارتباطات، غلبه با افرادی یامروزه حتی در بحث تبل»

کی خاصی هستند یتکنولوژاست که دارای ابزار کلماتی و 

های سنتی که وهیکنند؛ اما برخی شرفتنی مییها را پذامیکه پ

ها را امیسعی وافری دارند تا پ ،مبتنی بر صراحت کالمی است

                                                 
واعلم مع ذلک ... و التضییق علی الناس و التحکم علیهم ».قال امیرالمؤمنین)ع(: 1

)میرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، ج « و فی ذلک مضرة عظیمة علی الناس
 (.157، ص 13
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ل و چون و چرا هستند؛ لذا بر یل کنند و مخالف تحلیتحم

رفتنی ساختن یل و تحمل به جای تحمل کردن و پذیتحم

 1.«د دارندیتأک

                                                 
، ص ، تربیت اسالمی«مندی تربیت دینییبدرآمدی بر اصول پیشگیری از آس». 1

193. 
ـ ان للقلوب شهوهً و اقباالً و إدباراً فأتوها من قبل شهواتها و اقبالها فان القلب اذا 

و  61، ص 68و ج  61، ص 67اکره عمی ... )محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 
 (.192؛ سید رضی، نهج البالغه، حکمت 217، ص 68ج 



 

 

 

 حوصلگي و بيماري: نماياندن خستگي، غم، بيدوم

 وجوشِجان و جنبیه ی،یای پرنشاط، توانایدر دن

چون آوری همهای ماللش حالتینما ،کودکی و نوجوانی

افتد و مقبول طبع نمی ،مارییغم و ب ،حوصلگیخستگی، بی

کارکردی ناهمساز و ناهمگون خواهد داشت؛  ،تییترب از نظر

رد و یپذر مییه مبلّغ تأثیز از روحیآنان ن یهحن معنا که رویبه ا

 کاهد.از شور و نشاط آنان می

ا کالس با کودکان و یک جشن یدر هنگام شرکت اگر 

ا یان و یم بدون بیسعی کن ،میا خسته بودیمار ینوجوانان، ب

م ینیهرگز روا نب م.کنیخود را اجرا  ةهرگونه ابراز آن، برنام

سردی و بدون  اب ،مثال آنهاکه با وجود غم و خستگی و ا

 م.ین گروه سنی روبرو شوینشاط با ا
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 ،ای برای خردساالن، کودکان و نوجوانانقبل از هر برنامه

با شادابی مقبول طبع آنان به  تارد یاستراحت الزم صورت بگ

شی از جمله عوامل یپوشی و ظاهرپرژنده م.ییمجلسشان درآ

زدا به آور و نشاطهای کسالتش حالتیعیِ نمایظاهری و طب

 ند.یآحساب می



 

 

 

 توهين و تمسخر  1سوم: تحقير،

اغلب از  ،ند و اشتباه کودك و نوجوانیکارهای ناخوشا

دهد. سرکوفت ناکافی و ناآگاهی رخ می هسر توان کم، تجرب

نه تنها  ،سرزنش و نکوهش آنانو  زدن، کم و حقیر شمردن

ز یه بر ابهام آن نانجامد؛ بلکبه اصالح و جبران کارشان نمی

ها تکرار ن حالتیزند. اگر اها مید و گرهی بر گرهیافزامی

ت فرد را یان شخصینهند و بنرانگری مییسر به و ،شوند

باره چنین السالم ـ در اینـ علیهکنند. امام علی نااستوار می

 2؛اإلِفراطُ في المَالمَةِ يَشُبُّ نِيرانَ اللَّجاجِ»سخن گفته است: 

ور شدن آتش لجاجت میسبب شعله ،روی در مالمتهادیز

 ،سرزنش د توجه داشت که نهی از افراط دریالبته با «.شود

کودکان، کمِ آن هم  همخصوص بزرگساالن است و دربار

                                                 
 «.التحقیر یوجب االصرار و ترك الندامة: »345، ص 70وار، ج . فی بحاراألن1
 .232، ص 74ج  . محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار،2
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ت کودك ضربه یز به شخصیک بارش نیار خواهد بود و یبس

 زند.می

د این سخن را نادیده بگیرد و نام بخواهکسی اگر حال 

ا ینسبت به کودك ا در عداد کسانی قرار دهد که خود ر

ل را به کار یموارد ذ ند،از داشتهیآمرفتاری اهانت ،نوجوان

 به این هدف نامبارك خواهد رسید.که د ریبگ

ما به جای او  ،زی بپرسدیـ هرگاه کسی از کودك چ

 ؛میپاسخ بده

 ؛طور کامل بزندم حرفش را بهیـ به کودك اجازه نده

به طعنه و سرزنش او  ،ان جمعیگران و میدـ در حضور 

 ؛میزپرداب

داند که تواند و میی که خود کودك مییـ در کارها

 ؛مینهی کن اپی امر ویپ ،چگونه آنها را به انجام برساند

 ؛میم و با خشونت برخورد کنیاد بکشیم، فریـ داد بزن

 ؛میزش بشماریم و ناچیـ او را مسخره کن

 ؛میپاسخ بده« فضولی نکن»فظ ش را با لیهاـ کنجکاوی

 ؛مییش را در جمع به او بگویـ خطاها

 ؛میض روا بداریگران و او تبعین دیـ ب

 ؛میت ندهیـ به قول و قرار با وی اهم

 ؛میطور کامل ندهـ پاسخ سالم او را به

 ؛میم و بترسانید کنیـ او را تهد

 ؛میند بر او بگذاریـ نام و لقب زشت و ناخوشا

فش دست یها و کبازیل، اسبابیبه وسا اواجازه  بدونـ 

 ؛میبزن
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ی را که طبق قاعده به کودك و نوجوان مربوط یـ کارها

 ؛میریخودمان برعهده بگ ،است

ـ لحن، حالت چهره و رفتارهای خود را طوری جلوه 

 ؛احترامی به او داشته باشدم که حالت بییده

م یوانتم و تا مییش نظارت کنیش از حد بر او و کارهایـ ب

 ؛میاو را به کنترل درآور

 ؛میدرپی به او تذکر بدهـ پی

زی را بر او یچ ،ـ بدون در نظر گرفتن نظر و خواسته او

 ؛میل کنیتحم

 ـ کارهای مثبت او را نادیده بگیریم؛

 1م.یـ بر او منت بگذار

ن يو ال تحقرن احداً من المسلم»آمده است:  یثیدر حد

کس از مسلمانان را چید هینبا 2؛ريرهم عنداهلل كبيفان صغ

ز نزد خداوند بزرگ یر بشمری؛ چرا که کوچک آنان نیحق

 .«دیآشمار میبه

                                                 
 .39، ص 2راهنمای پدران و مادران، ج : محمد علی سادات، برگرفته از. 1
 .31، ص 1ج . ورام ابن ابی فراس، همان، 2



 

 

 

 نگريچهارم: منفي

ری افراد یپذتین بودن نسبت به تربیعنی بدبینگری منفی

تبلیغ، کسی که منفی می علت ممکن. در کار تربیت و به هر

سوء برداشت و  کند. این روند بهتحلیل میهم بیند، منفی 

انجامد، امید و انگیزه خود و دیگران العمل نامناسب میعکس

آورد، جلوی حرکت و تعالی و تکامل تر میرا پایین و پایین

ها و بندد و تربیت را در جریان دور باطل سستیرا می

 اندازد.ها میناتوانایی

جا و روا به ،نسل نو در کالس تربیت، آن هم تربیت دینیِ

تخته  ،ها و ضعف آنانکاریها، کمکاستی که در برابر نیست

بافی پر کنیم و امید را، احساس نگری و منفیرا از منفی

از شکست را از  گرفتن توانمندی را، شوق به تالش و عبرت

 روحیه آنان بزداییم.

چنین  ،کاری کودکان پیامبر در برابر ناتوانایی و ندانم

گرفت؛ بلکه با صبر و د نمیواکنشی نداشت و از آنان ایرا
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آموخت کار صحیح را به آنان می ،متانت و برخوردی عالمانه

 گونه صورت دهید.کار را این :فرمودو می

پیامبر را بر  هکارهای خان ،بن مالک ـ که در نوجوانیانس

هرگاه به کار من ایرادی  ،پیامبر»عهده داشت ـ گفته است: 

 1«.کنگونه عمل این :فرمودمی ،داشت

یکی از عمده دالیل موفقیت بنیانگذار نظام جمهوری 

فاسد اسالمی در مبارزه با قدرتمندان جهانی و سرنگونی نظام 

های اندیشی و ایمان به توانمندیمثبت ،ایران استبدادی درو 

ناپذیر مردم بود. سرایت همین باور و برداشت در شکست

تخاری نو میروز افمدیران و اقشار جامعه است که روزبه

امیدوار به  ای پویا، تالشگر وآفریند و جامعه ایران را جامعه

ای تابناك کرده است. امام با ایمان به قدرت و انرژی آینده

متراکم و بسیار اثرگذار نسل نو در اوایل حرکت خود می

 اند.سربازان من آنانی هستند که اکنون در گهواره :گفت

م يكُلَعَ»لیغ دینی با توجه به در تب، با توجه به آنچه آمد

توان  یرعایت اصل القا 2«يرٍخَ لِّلي كُإ عُسرَأم هُنَّأَفَ حداثِاألَبِ

بسیار مهم و  ،جای تلقین ضعف و عجز و ناتوانیبه ،و اعتماد

قابل عنایت است و اصل پندار مثبت، شکل جدیدی از ارتباط 

 .کندریزی میها را پایهو تبادل اندیشه میان انسان

                                                 
 .142بیت)ع(، صبر و اهل. به نقل از: سید علی حسینی زاده، سیره تربیتی پیام1
 .93، ص 8. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2



 

 

 

 وم: سفصل 

 هاي فني و ساختاريشيوه

 ات کودك و نوجوان یزبان و ادبیکم: 

 بازیدوم: 

 نبیهق و تیتشوسوم: 

 اردوچهارم: 

 و پیراستگی آراستگیپنجم: 

 میر مستقیغ یجستاری در القاششم: 



 

 

 

 ات كودك و نوجوانيزبان و ادبيكم: 

 یقومهر ات یداند که ادبکسی هنر ارتباط را می شکبی

درك و  سطح ،بندینی و جملهیگزرا بشناسد و در واژه

اس و عمق و بعد آن یاحساس مخاطب را بسنجد و در مق

حوزة واژگانی کودك و نوجوان مقدماتی  د.یسخن بگو

که با کودك سر اند چونرو گفتهنینه سطح عالی؛ از ا است،

د ید گشاد. با کودك بایهم زبان کودکی با ،و کارت فتاد

ان یعنی سطحی میه گفت و با نوجوان، نوجوانانه؛ کودکان

آن را  ،قدر کودکانه که نوجوانکودکی و جوانی؛ نه آن

 برنتابد و نه آن قدر جوانانه که در ادراکش نگنجد.

تنها در حوزة  ،ات کودك و نوجوانیمتفاوت بودن ادب

ات داستانی و یشود؛ بلکه ساختار ادبواژگانی خالصه نمی

رسد. موضوعات ای متفاوت به نظر میتا اندازهز یشعری آنان ن

 پسندد و درد خاصی را مییه دیزاو ،قابل عرضه برای آنان

م ذهنی و انتزاعی تا لباس محسوسات را یمفاه ،ن حالیع
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برای آنان همچنان مخفی و دور از ذهن باقی می ،نپوشند

 مهمانند. اگر گفتن شعر برای کودك و نوجوان، کشش ه

ن یت او کشش ایل را داشته باشد، ذهن و شخصیعاوزان و افا

ها ها و حدی از وزند به بعضی از قالبیهمه را ندارد و تنها با

 بسنده کرد.

 ،ژه در دورة نوجوانییوهب ،هاعی و مشترك انسانیاز طبین

ل، شعر و... است. هر قدر یدن مطالب در قالب داستان، تمثیشن

ق سرگذشت یطر غی خود را ازیهای تبلامیم پیبتوان

وه جذاب و یهای سازنده، آن هم به شها و داستانتیشخص

 ،میان کنیذهنی آنان ب ای عاطفی ویقابل لمس و متناسب با دن

 م.یاام خود افزودهیفصاحت پ به بالغت و

های معاشرتی جنبه ،گنجدن مقال و مجال مییآنچه در ا

ن قصهان فین بایات کودك و نوجوان است؛ بنابریزبان و ادب

های ش شعر و فنون و مهارتیی و سرایگوپردازی و قصه

نجاست و نه دست توش و توان نگارنده یوابسته، نه مکانش ا

ی اشاره مییهان تنها به نکتهیرسد؛ بنابرابدان مقصد عالی می

 ده نباشد.یخالی از لطف و فا نهاشود که گفتن و دانستن آ

 و نوجوان  ن نثر و نظم كودكيهاي مشترك بنكته. 1

 هشدهمخوانی و همخونی داشتن موضوعات انتخابیک. 

اوردن ین گروه سنی و روی نیات ایشعری و داستانی با روح

 به موضوعات نامتناسب؛
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ن، یاگان، معلمان و مربیمادر، همسا و دوستان، پدر

 زی، دروغ، فحش،یسالم و خداحافظی، بازی، تم

نظم و  ادب، قرآن، مهمان، عت، احترام ویدا و طبخ

 . های اعتقادی و...انضباط، داستان
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ت و یو شوخی، انتخاب راه، رمز موفق مزاح

های دوستان بد و آفت خوشبختی، دوستان خوب و

 حجاب، عفت و کارکردهای آن، احترام به پدر بد،

منزل،  حوصلگی درحترامی، بیاو مادر و آثار بی

ن از ما، آثار ید انتظار نداری،ین و دیلجاجت، د

جهنم، شکر  نداری، دروغ و درمان آن، بهشت وید

ا مدرسه، پول یو سپاسگذاری، پرخاشگری در منزل 

و، یح از وقت، رادیبی، تقلب، استفاده صحیتوج

، حسادت، ، ورزشوتر، رقابتیون، کامپیزیتلو

 . ها و...و بدی ها، خوبیهانیا و برترقهرمانان، الگوه

و شادی زیانگکارگیری موضوعات با نگاه نشاطبهدو. 

انگیز، : بسیاری از موضوعات هستند که هم ابعاد غمآور

آور و های شادیبار و ترسناك دارند هم جنبهخشونت

ها الزم انگیز؛ در پرداختن به چنین موضوعاتی برای بچهشعف

انگیز و سرورآورشان های نشاطاز زاویهاست به آنها 

 پرداخت؛

 ر لحن سخن، متناسب با نوع جمالت؛ییتغسه. 
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آور، به موضوعات اضطراب اوردنیروی ن چهار.

ی هاو مکان هادر زمان به ویژهدکننده؛ یترسناك و ناام

 هنگام؛ خاصی مثل اردو و شب

 شده؛ ان خوش داشتن موضوعات انتخابیپاپنج. 

م، دشوار و نارسا و از یده نکردن از کلمات فخاستفاشش. 

 ی کالم.یوایی و شیخاطر نبردن اصل رسا

آید، با زبانی ساده و به دور از داستانی که در پی می

گویی و اطناب، رشد یک دانه و گردش حیات را در پیچیده

 کشد:درختان و گیاهان به تصویر می

 ایبر را بذر بزرگ ةکیس یک کشاورزی پیش، هاسال

 سنگ یک به گاری چرخ ناگهان .بردمی شهر به فروش

 گرم و خشک زمین رویها دانه از یکی و برخورد بزرگ

 .افتاد

 در خاك زیر فقط من: گفت خودش پیش و ترسید دانه

 دانه روی را پایش کردمی عبور آنجا از که گاوی .هستم امان

 خدایا! :گفت دانه .برد فرو خاك داخل به را آن و گذاشت

 شدن بزرگ و رشد برای آب کمی به من هستم، تشنه من

 روز صبح .کرد باریدن به شروع باران کمکم. دارم احتیاج

 روز تمام ،جوانه. درآورد سبز کوچولوی جوانه یک دانه ،بعد

 .شد بلندتر و بلند قدش و نشست خورشید نور زیر

 تا کرد کمک برگ این. درآمد برگش لیناوّ بعد روز

 روز یک .شود تربزرگ و بگیرد را بیشتری خورشید نور

 یهاریشه اما؛ بخورد را آن خواست گرسنهای پرنده غروب،

 و گذشت هاسال .داشتند نگه خاك در محکم را آن دانه
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 نور زیر دری طوالنی مدت و خوردفراوانی  باران آب ،دانه

 بعد و کوچک درخت یک ابتدا اینکه تا نشست خورشید

. رویدمی دشت و کوه به شما وقتی االح .شد بزرگ یدرخت

 بسیاری یهادانه خودش که بینیدمی را بزرگی و قوی درخت

 .دارد

و نوع پرداختن به  1دیه دیسازگاری زاوهفت. 

از  برای نمونهموضوعات با روحیات و خصوصیات مخاطبین؛ 

کنیم: ا شعر خود مییعروسک شروع و آن را سوژة داستان 

رفت که به زور مادر خود راه می ابان بایعروسکی در خ

ان یمدتی م بعد از دست مادرش جدا کرد و دستش را از

 . ت گم شد و...یجمع

ها به توپ، توجه نوجوانان به دوست و... از پسربچه قهعال

ا یسوژة شعری  د وید یهبه زاو جمله مواردی هستند که

 کنند.داستانی، کمک قابل توجهی می

ا طنز و مزاح، برای مخاطب نمکین کردن کالم بهشت. 

 ا نوجوان.یکودك 

 داستان كودكان و نوجوانان هي درباريها. نكته2

 داستان ربه ساختا توجهيک. 

داستان برای خود ساختاری دارد که بدون آن یا داستان 

گردد و یا گیرد، یا ناقص الخلقه و ضعیف ارائه میشکل نمی

                                                 
 . اصطالحی است در ادبیات داستانی.1
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اد گره، اوج، شود. چگونگی آغاز، ایججذاب و شنیدنی نمی

 1آیند.فرود و پایان مناسب، شالوده یک داستان به شمار می

 2قگويي خالّقصه دو.

گویی برای های جالب و جذاب در قصهیکی از شیوه

گویی خالّق است. در این کودك و نوجوان، روش قصه

ها را با یست؛ بلکه بچهنده نیفقط گوروش، گوینده قصه 

 پردازیو قصه تیسوی خالق به گویی،همراه کردن در قصه

که خودمان مقدمه و گره آن چنین است . شکل دبرمی شیپ

سپاریم و از ها میآن را به بچه هم و ادامیکنداستان را طرح می

داستان را  ،هنرآفرینی خود خواهیم که با خالقیت وآنان می

به پایان برسانند. این کار ضمن جذاب بودن، سبب  ،ادامه داده

ه افراد، خود را در موقعیت قهرمان داستان قرار شود کمی

ل آن ئذهنی از زندگی و رویارویی با مسا هبدهند و یک تجرب

داشته باشند. جدا از اینکه چنین کاری نوع بینش، واکنش و 

 شناساند.تربیت مخاطب را به مبلغ می

 يک داستان در دو جلسه يا بيشتر سه.

یا ا در دو جلسه ک داستان ریم یهرگاه به ناچار خواست

اوجش قطع  هم و آن را در جای حساس و نقطییبگوبیشتر 

ک سرنخ یم که با ایجاد یله توجه داشته باشأبه این مس ،میکن

بگیریم.  بدآموزی احتمالی را یداستان، جلو یجهمناسب از نت

                                                 
 گویی.. ر.ك: مصطفی رحماندوست، قصه1
 گویی خالق.. ر.ك: جک زایپس، هنر قصه2
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قهرمانش مورد ظلم واقع شده و  ،ک داستانیبرای مثال، در 

دست  .دد تا آن را تالفی کندگرهمواره در پی راه چاره می

فرد  ،خطرناك هرسد که با یک وسیلن نتیجه مییآخر به ا

مخاطبانی  ،اینجا قطع شوددر کند. اگر داستان نابود ظالم را 

همین نتیجه را می ،که سرنوشتی همانند قهرمان داستان دارند

ممکن است دست به  ،قصه را بدانند هگیرند و بی آنکه ادام

یم کنمیبیان طور سرنخ را در اینجا این .ز بزنندین کاری نیچن

که او بعد از چنین فکری با دوست عاقل خود مشورت کرد و 

تری دست نگه دار تا فکر بهتر و پسندیده :دوستش به او گفت

 تری دارم.یا من فکر جالب بکنیم

های چندبخشی، باید از جاهایی آنها را تقطیع در داستان

برای شنیدن ادامه داستان برانگیزاند.  کرد که حس شنونده را

های رادیوی چنین های تلویزیونی یا داستانبسیاری از سریال

 ای دارند.ویژگی

 شعر كودك و نوجوان ه. نكاتي دربار3

ن قالب برای شعر کودك و نوجوان قالب یبهتریک. 

ک بند قرار یچهار مصرع در  ،چهارپاره است. در «چهارپاره»

ه در یه وجود دارد و قافیک قافی ،هر بندرند که در یگمی

 .شودتکرار میمصرع دوم و چهارم 

 ـــــــــــــــــــ قافیه          ــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ قافیه         ــــــــــــــــــــــ 

 گذشت هابرف فصل/  شد رابه هم باز

 دشت سفید چادر/  شده گلیگل و سبز
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 نوجوان یهاغنچه/  کنندمی خنده باز،

 دواندوان گل، سوی/  صبح نسیم رودمی

 کوه یهاقله تاج/  شودمی ذوب نرم،

 کوه پای یهاپونه/  کنندمی رقص، شاد

 ستهاشکوفه در غرق/  باغ فضای هم باز

 خداست از نشانه یک/  بهار در شکوفه هر

 1دهمیرزا سیداحمد: شاعر

 دویدمل میمن در کمرکش کوه / خوشحا

 ناگاه از دل کوه / صدای پا شنیدم

*** 

 های انبوهدویدم / بر سنگوقتی که می

 شنیدم از کوهصدای پای خود را / من می

*** 

 مثل صدا و کوه است / اعمال ما و دنیا

 آید به سوی ما باز / هر کار زشت و زیبا

 شاعر: جعفر ابراهیمی شاهد

وان، افزون بر اینکه در این دو نمونه از شعر کودك و نوج

مندند، وزن مناسب دارند، از عنصر نشاط و شادابی نیز بهر

ویژه در شعر دوم، مفاهیم انتزاعی ادبیاتی ساده دارند و به

خود را در قالب « العمل و قانون جزا و مجازاتعمل، عکس»

 دهند.تمثیل و تشبیه حسی نشان می

                                                 
 . به نقل از: سایت انجمن ادبی شفیق.1
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بت ن گروه سنی مناسیهای طوالنی برای اوزندو. 

 ؛ مانندچندانی ندارند

 در ساغر اندازیم بیا تا گل برافشانیم و می

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

 تو چه معنی لطیفی که مجرد از دلیلی

 تو چه آیت شریفی که منزه از بیانی

 ز تو دیده چون بدوزم که تویی چراغ دیده

 ز تو کی کنار گیرم که تو در میان جانی؟

ت و مانند آنها هرقدر دارای بار معنایی و انرژی این ابیا

مثبت هم باشند، مناسب مخاطبین مورد بحث نیستند؛ زیرا هم 

ادبیاتی پیچیده و وزن طوالنی دارند و هم به نوعی دارای 

 حالت انتزاعی و به دور از حواس ظاهری هستند.

دوست  ،نونهاالن شعری را حفظ کرده باشندسه. اگر 

گری با آنان یا کس دینکه مربی ینه ا ؛کنند خوانیدارند تک

 همراهی کند. 

همخوانی در شعر را  ،ساله دوازده هفت تاکودکان چهار. 

 پسندند.می

شتر به تکیبویژه در سنین دبیرستان، به ،نوجوانانپنج. 

 .مندندها عالقهتییب

 مثلالضرب

عبرتای قصه به که است مشهوری و کوتاه سخن ل،ثَمَ

 بیشتر توضیح جای و کندمی اشاره آموزنکته گفتاری یا آمیز

 وقتی. است «متل» آن فارسی و عربی «مثل» کلمه .گیردمی را
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می «متلک» را آن ،کند پیدا ادبانهبی صورت ،گفتن مثل

مثل معنای بهو  عربی ترکیب یک ،المثلضرب البته ؛گویند

 .زدن است

وجود  یراوانف هایالمثلضرب ،دنیا هایزبان همه در

 هر .دارند شباهت هم به هازبان همه درها مثل از بعضی دارند.

 در یبیشترحوادث  و باشدتر کهنسال ملتی تمدن تاریخ قدر

 در. شوندیافت می آن در بیشتری یهامثل، گردد پیدا آن

 .دارد وجود المثلضرب هزارها ده نیز فارسی زبان

 مذهبی پیشوایان یا ندانایا پندهای حاصل هامثل از بعضی

 راها مثل گونهاینکه اند مردم زندگی یهاتجربه یاو 

 . نامندمی «حکمت»

شده گرفته معروف شعر قطعه یک ازهم  هامثل از بعضی

 ناصر معروف شعر از که «ماست بر که ماست از» مانند ند؛ا

 و ساخته گاه ،منظوم یهامثل .است شده گرفته خسرو

 در و شده گرفته ساده یهامثل از گاهی وند شاعر پرداخته

 .نداشدهتر یقدیم مثل جانشین ،مناسب و زیبا یشعرقالب 

 فايده مثل

 و روحیات بررسی در ،شناسجامعه و تاریخ دانشمندان

می استفاده محلی هر جاری یهامثل از ،گذشتگان اخالق

 .کنند

 این چون ؛کندمی آسان را نوشتن و گفتن ،هامثل دانستن

 را دراز گفتگوی ،دننشینمی دل بر و یندزیبا و کوتاهها ملهج
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 حرف اثر ،دبه کار آین خود جای در اگر و دنکنمی کوتاه

 .شودمی بیشتر

 اگر و است هنر یک خود ،مثل بردن کاربه درست نکته:

 میان در که موضوعی با یا و شود گفته نامناسب جای در

 1.گیردمی خود به متلک صورت ،نباشد مطابق ،است

ای دیگر از ادبیات هستند که مبلغ با ها گونهالمثلضرب

تر به تر و آسانتواند پیام خود را سادهکارگیری آنها میبه

المثل زیر که از قالب داستان ها برساند؛ برای نمونه، ضرببچه

برد، سرانجام دوستی با افراد احمق و نادان را به نیز بهره می

 آورد.تصویر درمی

 خرسه خاله دوستي

. کردمی زندگی بزرگی باغ درو  دور دهی در پیرمردی

 ؛بود تنها خیلی ولی ؛داشت چیز همه دنیا مال از پیرمرد این

 و خواهر و ندبود رفته دنیا از مادرش و پدر کودکی در چون

 کار آنجا در تا کرد سفر دور شهر یک به او. نداشت برادری

 هنگامی و نشد دوست او با کسی دبو فقیر چون در ابتدا،. کند

 دوست انآن با نشد حاضر ،کرد پیدا خوبی وضعدوباره  که

 یک. ستوا پول برای انآن دوستی که دانستمی چون ؛شود

 در. رفت کوه سمت به بود گرفته ییتنها از پیرمرد دل که روز

 ناراحتیش علت او از. است ناراحت که دید خرس ،راه میان

                                                 
های ، نوشتهکهن بهایکتا از تازه یهاقصه، آذریزدی مهدی: از. برگرفته 1

 ، با تصرف و تلخیص.11/11/46
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 خیلی واند کرده ترك مرا همه: داد بجوا خرس. پرسید را

 خرس برای را زندگیش داستان ،پیرمرد وقتی. هستم تنها

 .دوست شوندبا هم  که گرفتند تصمیمهر دو ، گفت

 او خرس، پیرمرد یهامحبتبه سبب  و گذشت هامدت

 یک با خرس خوابیدمی پیرمرد وقتی. داشت دوست خیلی را

 پیرمرد که روز یک. ندپرامی را طرافا یهامگس ،دستمال

 دور پیرمرد صورت روی از سمج مگس چند، بود خوابیده

 خشمگین باوفا خرس ،عاقبت .آزردنداو را می و شدندنمی

 دوست دیگر که بیاورم سرتان ییبال االن: گفت خود با و شد

 و برداشت ی رابزرگ سنگ بعد. نکنید اذیت مرا عزیز

 را سنگ و رفتگ شانهن را پیرمرد صورت روی هایمگس

 راه در را خود جان پیرمرد ،ترتیب بدین. کرد پرت محکم

 .داد دست از خرس با دوستی

 معروف ،مثل این نادان فردا با دوستیباره در ،موقع نآ از

 خرسه خاله دوستی مثل فالنی دوستی» :گویندمی که شده

خواهد به دوست خود سود برساند؛ ؛ زیرا فرد نادان می«است

 زند.وی نادانی و حماقت به او ضرر میاما از ر

 ي و شعر كودك و نوجوان يگوقصه هي درباريها. كتاب4

، 18ـ داستان راستان؛ مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 

 .1368چاپ اول، 

ی، مصطفی رحماندوست، کانون پرورش یگوقصهـ 

 فکری کودکان و نوجوانان.
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المعی،  ـش  ،تییهای تربفهیها و لطتیمجموعه حکاـ 

 ام نور.یکانون انتشارات پ

ن یریامثال ش بات ویف، مطایدة لطایبرگز ،فیگلشن لطا ـ

 آزادی.  امیپ ،اکبرید حاج علییجاو ،پارسی

مهدی  ،های خوبهای خوب برای بچهمجموعة قصهـ 

 ر.یرکبیام ،زدییآذر

دة هفتاد سال شعر مذهبی کودك و یبرگز ،پروانه نان وـ 

محراب  ،تهران ،(؛حسین حداد1376ـ1306ران )ینوجوان ا

 قلم.

هر دو از محمود  ،های آفتابهیپله پله تا خدا و ساـ 

 غات اسالمی. یدفتر تبل ،قم ،د مالمحمدییپوروهاب و مج

 ،های نقد شعر کودك و نوجوانهین باغ شرقی، نظریاز ا ـ

کانون پرورش فکری کودکان و  ،تهران ،ن سالجقهیپرو

 نوجوانان.

 نبوغ. ،قم ،بارییای شادی؛ محمود جوادهیفرـ 

 ـ آثار استاد جواد محدثی برای سنین دبیرستان.



 

 

 

 1بازيدوم: 

 وستگي بازي با دوران كودكي و نوجوانيي. پ1

ان کودکی یکودك بازی است و نوجوان در برزخ م زیّ

ن کار دارد. آنان به یدستی باز و مهارتی بسزا در ا ،و جوانی

نند بدون رنگ و لعاب بازی آن را زهر کاری که دست می

ند؛ چون یگزعت بازی را برمییپسندند. طبع شادمانشان طبنمی

  با آن تناسب و تناسخ دارد.

تنها در حالت بازی است که توجه و رغبت کودك با هم 

رد، تجربه یها را فرابگتواند مهارتشوند و او میجمع می

با آن ارتباط  رامون را بشناسد ویط و جهان پیاموزد، محیب

عواطف را انتقال دهد یا به کنترل  برقرار کند، احساسات و

                                                 
)محمد بن یعقوب « تستحب عرامه الصبی فی صِغَرِهِ لیکون حلیما فی کِبَرِهِ. »1

« عرامة الصبی فی صغره زیاده فی عقله فی کبره«(؛ 51، ص 6کلینی، الکافی، ج 
 (.88، ص 11)متقی هندی، کنز العمال،ج 
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رفت از آنها درآورد، با مشکالت روبرو شود و برای برون

 1د.یای بجوچاره

ها که در ورزش، مسابقات وسرگرمیشود از رهگذر می

گرفت تی را پییاهداف آموزشی و ترب ،گنجندبازی میدایره 

 ،طی گزندهیل شرایور از تحمل و تحمدبرد و به شیپو به

فرسا رغبت و توجه کودك سوز و طاقتفرصت ،زانندهیگر

تی را دنبال یوند زد و اهداف تربیرا در مجرای بازی به هم پ

 کرد.

 تي بازييج تربي. آثار و نتا2

ج ینتا ها برای کودکان و نوجوانان آثار ویکلی باز طوربه

ط، کسب تجربه زندگی، یمحی با یپی دارند: آشنا ل را دریذ

جاد شور و نشاط یها و اکار بستن اندام، بههال مهارتیتحص

ری یکارگدر آنها و آمادگی آنها برای حرکات روزانه، به

 لذت و رفع خستگی و ل عاطفه، سرگرمی ویتحص انفعاالت و

های ی با مسؤولیتیی با روابط اجتماعی، آشنایکسالت، آشنا

ر یری غیادگید جسمانی و یه انرژی زایفردی و اجتماعی، تخل

 م.یمستق

 انيشوايپ هريو س ش. بازي كودك و نوجوان در نگر3

در بازی  ـالسالم هیعل ـامام صادق  اند کهیک. آورده

صداقتی برخی جست و هرگاه با بیکودکان شرکت می

                                                 
خالق، تربیته الطفل فی االسالم، قم، مرکز الرساله، . ر.ك: مرکز الرساله، گروه ا1

1418. 
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ه به یگفت و با خواهش بقبازی را ترك می ،شدروبرو می

 1گشت.بازی بازمی

 ،سنحَ»سد: ینوامبر مییپ هریس درباره دیالحدابن ابیدو. 

م بود و ین فرزند علی و مردی بزرگوار، سخی و حلیبزرگتر

داشت. در دوران کودکی روزی دوست می، او را امبریپ

ن یدو گذاشت. حسن از حس قهمساب ،نین او و حسیامبر بیپ

ی ن را بر زانویامبر او را بر زانوی راست و حسیشی جست. پیپ

 2.«چپ خود نشاند

 ن را بریامبر حسن و حسیپ: »کندنقل می مسعودی سه.

ن را در یطرف راست و حس حسن را کرد.پشت خود سوار می

د و یفرمود: چه شتر خوبی داررفت و میچپ خود و راه می

 3.«د و پدرتان از شما بهتر استیشما چه سواران خوبی هست

 هُندَعِ ن كانَمَ» فرمود:ـ آله وعلیهاهللـ صلیامبر یپ چهار.

د یبا ،و کار دارد ه با کودك سرکآن 4؛له صابَّتَيَلفَ بيٌّصَ

 .«ردیش بگیرفتاری کودکانه در پ

                                                 
؛ مرتضی منطقی، 119نیا، الگوهای تربیت اجتماعی، ص . محمدعلی کریمی1

 .560روانشناسی تربیتی، ص 
 .36، ص 16. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 2
رائج و ؛ فطب الدین راوندی، الخ86و  60، ص 37. محمدباقر مجلسی، همان، ج 3

، 1؛ محمد بن حسن فتال نیشابوری، روضه الواعظین، ج 240، ص 1الجرائح، ج 
 .91، ص 1؛ محمد بن طاووس، الطرائف، ج 91ص 

 .486، ص 2. محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 4
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كان ـ صلي اهلل عليه و آله ـ يقدم من السفر؟ فيلتقاه پنج: 

الصبيان فيقف لهم؛ ثم يامر بهم فيرفعون اليه. فيرفع منهم بين 

به ان يحملوا بعضهم. فربما يديه و من خلفه و يأمر اصحا

يتفاخر الصبيان بعد ذلك؛ فيقول بعضهم لبعض: حملني رسول 

اهلل بين يديه و حملك انت ورائه و يقول بعضهم: امر 

 1اصحابه ان يحملوك ورائهم.

 هانكته

ن ین و اثرگذارتریترکی از سالمیعت را یبازی در طبیک. 

اند. کودك ها در رشد جسمی و روانی کودکان دانستهبازی

عالوه بر شناخت مواد از نظر انعطاف و  ،با این نوع از بازی

ات و یگر خصوصیب و دیری، بافت، نوع، ترکیپذشکل

ی با یآمادگی الزم را برای آشنا ،های موجود در آنهاتفاوت

 آورد.به دست می نیز خلقت فهفلس

 بازیلخاك و گِ ،ها بوستان عالمانندکتاب کهچنان دو.

امبر وقتی ین نکته را پید؛ ایآکودکان به شمار می بهار هم

بازی خاكگذشت و آنان به اعالم داشت که بر کودکانی می

ن کاری باز یسرگرم بودند و برخی ازاصحاب آنان را از چن

 2داشتند.می

                                                 
 .88. محمد تقی فلسفی، الطفل بین الوراثه و التربیه، ص 1
بالتراب،فنهاهم بعضُ لعبونیان وهمیعلی صب اهللِمَرً رسولُ»سعد:بنسهلقال. 2

 (203، ص15.)همان، ج«انیعُ الصبیالترابَ رَبالنبی فقال دَعهُم فأِنًاصحاب
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طوری  ،م کودکی از بازی دست بکشدی. هرگاه بخواهسه

بازی از  رییاش باشد. تغل و ارادهیم که از روی میعمل کن

 گونه است.نیز همیگر نینوعی به نوع د

داشت به کودکانی امبر که در راه مسجد قدم برمییپ

. پذیرفت امبرید. پیاو خواستند با آنان به بازی درآ د که ازیرس

شان یو ارفت  شانیادر پی امبر به مسجد، بالل یدن پیر رسیبا د

امبر ید که کودکان بر دوش پیرا مشغول بازی با کودکان د

نکه کودکان را از بازی با خود یامبر برای ایپ ؛شدندسوار می

زی متناسب با یبالل را به خانه فرستاد تا برای آنان چ ،باز بدارد

اورد. بالل چند گردو به تعداد همان کودکان یشان بقهعال

ا مَرکب خود را یآنان را خطاب کرد که آ امبریگاه پآورد. آن

رفتند و در ید؟ کودکان پذیفروشین گردوها میدر مقابل ا

 1.امبر گذشتندیمقابل گرفتن گردوها، از بازی با پ

ل ید به بازی آنان تحمیفرد خاصی را نبا و. بازی چهار

که د یگذشت و کودکانی را دای میامبر از کوچهیپ کرد.

ن و گرفته در یو کودکی را که غمگبودند مشغول بازی 

چرا  :دیپس از سالم پرسای نشسته بود. جلو رفت و گوشه

چون لباسم کهنه است و  :کنی؟ کودك جواب دادبازی نمی

را  او امبریپ رند.یپذگر مرا به بازی نمییپدر ندارم، کودکان د

خواهد ا دلت مییآ :به دخترش فرمود فاطمه برد و نهبه خا

دخترم! مقداری  :گاه فرمودت برادری آورده باشم؟ آنیبرا

                                                 
 .119نیا، الگوهای تربیت اجتماعی، ص . محمدعلی کریمی1
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اور. یهای کودکانت را بست از لباسک دیآب آماده کن و 

ز بر یلباس تم ،امبر او را شستهیبه کمک پ ن کرد ویفاطمه چن

امبر او را به یش را شانه زدند. سپس پیو موها نداو پوشاند

ر کودکان با او مشغول بازی شد یکوچه آورد و در برابر سا

چرا  :امبر شتافتند و گفتندیگر کودکان به سوی پینکه دیتا ا

به شرطی با شما  فرمود:امبر در جواب یکنی؟ پما بازی نمیبا 

د. سپس آن یز بازی کنین کودك نیکنم که با ابازی می

همگی با هم مشغول بازی  ها فرستاد وان بچهیکودك را م

 1.شدند

سود مناسبی  ،شود از بازی کودکان. در صورتی میپنج

بگیرند  خود نیز در متن بازی آنان قرار ،جست که اهل تربیت

حس و حال بازی بیفزایند. سهیم و  رو مانند یکی از آنان ب

شود به ادبیات، شدن در بازی کودکان باعث می یکی

ها و نوع تربیت مخاطبان ها، کمبودها، روحیهتعلقات، عقده

سهیم شدن در بازی رد و در تنظیم و تعدیل آنها کوشید. پی بُ

که تشویق آنان به فقط این نیست که با آنان بازی کند؛ بل

ها، توجه و اعالم رضایت از های سالم، نظارت بر بازیبازی

های سهیم شدن در بازی کودکان شیوه بازی آنان نیز از نمونه

 و نوجوانان است.

                                                 
 .120. همان، ص 1
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 كودك و نوجوان هايبازي ههايي درباركتاب

نسب، رضا توکلی، هرمز سنایی ،بازی و رشد کودکانـ 

 . 1380شد، ر ،سده، تهرانفرید براتی

بازی )با تأکید بر روانشناسی ـ راهنمای انتخاب اسباب

 . 1382 ،البرز ،محمدرضا مطهری، تهران ،بازی(

 رجمهشیال الیسون و جودیت گری، ت ،های خالقـ بازی

 .1383جوانه رشد،  ،تهران ،لیال انگجی

 ،تهران ،رسول آذر ،رییادگی ت آن دریـ بازی و اهم

 .1373احرار، 



 

 

 

 هيق و تنبيتشو. سوم

 تبليغ ق دريتشو. 1

تبلیغی پیامبران  هدر سیر 1دو شاخة اصلی تبشیر و انذار

کودکان و  هاست؛ البته تبشیر و انذار دربار «تشویق و تنبیه»

هایشان و نوع نگاه دین به آنان با ویژگی به نوجوانان با توجه

 آن است که ترترها تفاوت دارد. خوشبزرگ و تبشیر رانذا

زا و انگیز، هیجاننکات شادی ،کودك و نوجوانبلغ برای م

توان، حدیث قهر و غلبه و  حد و دررا بگوید پیشة دینی نشاط

 زد.و به آنها نپردا دصفات جالل را واگذار

های مایهترین و کارسازترین دستیکی از مهم« قیتشو»

و یا  هآید که کودك را به تکرار دوبارشمار میتربیتی به

حمایت از »تشویق و تأیید  دارد.میین بارة کاری واچند

                                                 
 (.119)بقره، « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا. »1
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این عمل به  ؛اعمال درست است رفتارهای مثبت و تأکید بر

برداشت  کننده،از فرد تشویق کند کهکودك کمک می

رفتار صحیح را ادامه  ،خوبی داشته باشد و با اعتماد به نفس

 1.«بدهد

 انواع تشويق. 2

 تشويق كالمي يک.

تأکید که از گذرگاه زبان بگذرد و  هر نوع تشویق و

نام می «تشویق کالمی»شنونده را به تکرار کاری برانگیزاند 

تو قابلیت این را  ،چه باهوشی ،خیلی خوب بود ،آفرین»گیرد. 

در  ،کنممن به تو افتخار می ،داری که انسان بزرگی شوی

، ایای و خوب پیش رفتهاصالح رفتارت بسیار زحمت کشیده

تو بیشتر از این  ،نجابت را باید از تو آموخت ،دبیچقدر مؤ

از  «ای و...چون کار بزرگی انجام داده؛ ها ارزش داریحرف

 اند.تشویق کالمی هطایف

مبلغ در تشویق کالمی افراد، دستی باز و فضایی گسترده 

دارد. نقش مؤثر این تشویق نیز در پیشبرد کارهای تربیتی مبلغ 

 بسیار است.

 رفتاريتشويق  دو.

سالم کردن، اسم مخاطب را با احترام صدا زدن، با او 

مشورت کردن، به سخن او بها دادن، احوال او را پرسیدن، در 

                                                 
 .138، ص کودکان تشویق و تنبیهعلی پرهیزکار، . 1
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صدد رفع مشکالتش برآمدن و هر نوع رفتاری که به تأیید 

 است. «تشویق رفتاری»شخصیت یا رفتار مخاطب برآید 

 تشويق تلفيقي )رفتاري، كالمي( سه.

است که مبلّغ هم با بیان  نوع تشویق ترینکامل ،این نوع

به برانگیخته  ،احساس قلبی خود و هم با تأیید رفتاری شفافِ

؛ به پردازدرفتارهای مثبت میسوی شدن دوبارة شخص به 

با »این دو نوع تشویق  ،کودك و نوجوان هدربارویژه 

مکمّل هم خواهند بود. جایزه دادن و تشکر کردن « همدیگر

 گونه تشویق است.اینای از ، نمونهضور دیگرانح از فرد در

 )تشويق رفتاري( زهيط جايشرا. 3

برای اینکه جایزه، تأثیر مثبت خود را بگذارد، احراز 

 بعضی شرایط الزم است، مانند اینکه:

قبل از جایزه ، رمان به سنگ بخوردیم تیخواهـ اگر نمی

ش اخواسته و عالقه ،دادن کشف کنیم که فرد مورد نظر

 چیست.

 محل است.مانند خروس بی ،ـ جایزة قبل از موعد

 ـ جایزه، وعدة سرخرمن نباشد و در وقتش پرداخت شود.

دهنده به اندازة جیبش به فکر جایزه بیفتد و بتواند ـ جایزه

 آن را تهیه کند. 

گیرنده فکر نکند خرجش ـ جایزه طوری باشد که جایزه

جایزه را بر خود ارزد و زحمت رسیدن به به دخلش نمی

گران ببیند؛ به عبارت دیگر راه محال یا بسیار دشوار پیش 

 رویش نگذاریم.
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ـ جایزه برای فرد گیرنده، آن ارزش و اهمیت را داشته 

 باشد.

 قيتشو انواع طيشرا. 4

 تشویق مثبت و مؤثر، تشویقی است که:

خود فقط به نه اهمیت بدهیم، کار خوب ه ب آن،ـ در 

 ؛شخص

 ؛ق را داشته باشدیتشوآن افه یقد و ق ،ـ کار شخص

 ؛ل نشودیدهی تبدـ به باج

 ؛مشخص باشد آنـ علت 

 ؛گذاردشتری مییر بیتأث باشد،جمع  در حضوراگر ـ 

 ؛خوب با دشواری صورت گرفته شده باشد اگر کارویژه به

نی دچار مییرا فرد را به غرور و خودبیـ از حد نگذرد؛ ز

 ؛کند

 ؛ـ هدف نشود

و شایسته )پیشرفت  رد: کار خوبیسه موضوع تعلق گبه ـ 

بد، نرفتن به سوی کارهای  ، ترك کاردر درس، اخالق و...(

 1.ستیناشا

 ست؟يتي چيه تربيتنب. 5

د که یگشامی و تبلیغ تیوقتی گرهی از مشکل ترب ،هیتنب

ندازد یها بنکه گرهی برگرهیبخشی بپردازد؛ نه اآگاهی بهبه جن

                                                 
 .60ـ 57کلیدهای رفتار با نوجوان، ص : دن فونتل، اقتباس از. 1
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رو ضرب و جرح نیا ردرگم کند؛ ازت را سیوکالف ترب

 ،ن دستید به زدن و مواردی از ایر، تهدیبدنی، دشنام و تحق

ا نوجوان در یکودك  زیرا ؛ای ندارندتی سازندهیکارکرد ترب

زدن،  و ردیگری خو مییبه ظلم و زورپذ ،یین رفتارهایاثر چن

یابد مین راهی ین و آخریاولرا ر، بدزبانی و امثال آنها یتحق

 یانگری رویبه طغ ؛ در نتیجهمودید پیباهنگام عصبانیت ه ک

و چون علت چسبد بانش را میینی گریآورد و حس بدبمی

کننده پذیرد که تنبیهفهمد، تا وقتی از آن اثر میتنبیه را نمی

 گریزد.هایش تنفر یافته، میحاضر است و از مبلغ و آموزش

ن نکته ین به اامبر در رفتار خود با کودکان و نوجوانایپ

ای بودم پسر بچه» د:یگوبن مالک میانس .توجه جدی داشت

که همه که در مدینه، ده سال خدمتکار پیامبر بودم؛ در حالی

کارهایم مطابق خواسته و میل ایشان نبود، هرگز درباره آن 

 1.«کار اشتباه به من اُف هم نگفت

ه را ست؛ اما اگر هزار راه نرفتیه نیتنب ،تیاصل در ترب

دست آن به  ،ستیه نیتنبای جز چنین یافتیم که چارهم و یرفت

 ند:یآی که در پی مییم؛ ولی با اما و اگرهایازیمی

 ط )اما و اگرها(يآداب و شرا. 6

 هایی دارد؛ از جمله:یک تنبیه صحیح، بایسته

                                                 
خدمت النبی عشرَ سنین : »57، ص 1. ورّام ابن ابی فراس، مجموعه ورام، ج 1

بالمدینة و أنا غالمٌ لیس کل أمری کما یشتهی صاحبی أن یکون علیه فما قال لی 
 «.أف فیها قطُّ
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 ، یافته شود؛هیتخلف جستن قبل از تنب هزیـ علت و انگ

ا یقابل دوستان کودك مویژه به ،ـ در حضور جمع

 نوجوان نباشد؛

 ؛ت فردید نکوهش شود عمل بد است نه شخصیـ آنچه با

ندة یهمچون نما ،گرییه را به افراد دید امر تنبیـ نبا

ول گروه و... ؤتر، خادم مسجد، مسکالس، برادر بزرگ

 ؛سپرد

 در تنبیه جایز نیست؛روی ادهیـ ز

ه یاند چرا تنبشونده بدهیمشخص باشد تا فرد تنب ،ـ علت

 ؛شده است

دست به دامن  ،ست برای هر خطا و اشتباهییسته نیـ شا

 ؛میه شویتنب

ط روحی و جسمی افراد غفلت یـ از مشکالت و شرا

 ؛مینکن

 یاالت رویخرافات و خ ،به اوهام ،ـ برای ترساندن فرد

 ؛میاورین

ی خاطر م و در پی تشفّیاحساسات خود غلبه کن ـ بر

 ؛مییایشتن برنیخو

ی اثری مقطعی بگذارد؛ اما یگوزدن و گزافهد الفیـ شا

اثر ه را بییشود و تنببودنش برداشته می پرده از ادعا ،جیتدرهب

 ؛گذاردمی

انجی شود و یفردی م ،ـ در برخی موارد با هماهنگی قبلی

گر آن یکه دو تعهّد دهد از طرف کودك معذرت بخواهد 

 کند؛نمی تکرارکار را 
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ن یبرای ا ،شده در پی اصالح خود برآمدهینبـ اگر فرد ت

 1.دق گردیکار تشو

 هيهاي تنبگونه. 7

های قابل اجرا دربارة کودك و نوجوان چهار گونه و هیتنب

 د.نروش دار

 ازاتياي و سلب امتمهيروش جر يک.

ا نوجوانی نسبت به یلی ممکن است کودك یبه هر دل

واگذاری ازی به دست آورده باشد، مثل یامت ،نیریسا

طور به.  ای و...ازات کالسی و نمرهیمسؤولیتی به او، امت

ت فراوانی دارد. یازات برای آنان اهمین امتیداشتن ا ل،معمو

مبلّغ می ،ه از او سر بزندیی در حد استحقاق تنبیوقتی خطا

د؛ البته در این روش چند نکته از کنیتواند از او سلب امت

 وجود دارد:

ای مهیص شود که چه رفتاری چه جرق مشخیطور دقـ به

 ؛دارد

 ؛قطعی و مشخص باشد ،ازیـ نوع امت

ازبخشی قرار یق و امتویـ در صورت جبران، مورد تش

 ؛ردیبگ

 د.ه قابل اجرا باشد و مبلّغ را به کودك بدهکار نکنیـ تنب

                                                 
 کلیدهای رفتار با نوجوان. : دن فونتل،برگرفته از. 1
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 ت مورد عالقهيمي و منع از فعاليروش تحر دو.

ه فهماند ه اوببه صورت جزئی و مشخص  ،ن روشیدر ا

در » لهی محروم شده است. جمیکه در مقابل چه خطا شودمی

قت را یچون رف»ی و عبارت یگوکلی« طنت کردییبازی ش

قبل از ؛ البته ی استیگوجزئی« ن خوردیهل دادی و زم

 الزم است. یادآوری م، اخطار ویتحر

 زهيروش از دست دادن جا سه.

ك بر آن م و کودیای قرار دادزهیاگر برای کاری جا

رسد و در ذهنش به زه نمییعی به جایطور طببه ،وقعی ننهاد

ن آرزوی دستیماند. اای میافتهیناصورت آرزوی دست

 1د.ک بعدی او خواهد شیافته سبب تحرینا

 ياعتنايو بي روش قهر چهار.

ـ السالمهـ علیبه حضور امام کاظماز فرزند خود مردی 

 شبیدتأفرزندت را نزن و برای » ت برد. امام به او فرمود:شکای

 2.«او قهر کن؛ ولی قهرت را طول ندهبا 

محلی به اعتنایی و کمدر فضای تبلیغ نیز گاهی بی

آید؛ بخشی به او نوعی قهر به حساب میکودك برای آگاهی

جا و با شرایط صورت بپذیرد. در البته این رفتار باید به

                                                 
 .64ـ  61همان، ص :برگرفته از 3تا  1روش . 1
و قال بعضهم شکوت الی ابی : »99، ص 101. محمدباقر مجلسی، همان، ج 2

 «.الحسن موسی)ع( ابنا لی فقال ال تضربه و اهجره و ال تُطِلة
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ق چندانی برای مواردی تحویل گرفتن و نگرفتن مبلغ، فر

کودك ندارد؛ اما در مواردی هم این مسأله برای فرد، سؤال 

 خواند.کند و او را به اصالح رفتار خود فرامیایجاد می



 

 

 

 اردوچهارم: 

د کسی نباشد که اردو را نشناسد و در شور و حال آن یشا

ک اردوی کامل، همگان یست یقرار نگرفته باشد؛ اما معلوم ن

د؛ نده باشیمند و منسجم را دی مناسب، نظامتیک اردوی تربی

نجا به مواد و یم در ایست که خواسته باشین سخن بدان معنا نیا

 باار را یک اردوی تمام عیم و یک اردو بپردازیمصالح 

ها و موارد مؤثر م؛ بلکه تنها به بخشی از جنبهیمحک قلم بسنج

 ت فن و مهارت اردو ویم و حکایکنتی آن بسنده مییترب

 .کنیمکه معرفی می میدهمی هی حوالیهااردوداری را به کتاب

اجتماعی موقت در »عنی: ی، اردو یدر اصطالح امروز

همراه با قانون   ،های مشخصعت با اهداف و برنامهیفضای طب
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کنندگان و اخالق، جهت پرورش جسمی و روحی شرکت

 1.«عتیت آنان در دامان طبیترب

 تي اردويهاي تربگذري بر بعضي از جنبه. 1

 برخی از محورهای تربیتی در محیط اردو عبارتند از:

 ؛مندیمداری و نظامقانون یک.

 ی؛ش اخالق اسالمیچینی برای بروز نمانهی. زمدو

 ؛ییگرای و گروهی. همگراسه

 ؛گرشناسیی. دچهار

 ؛. خودشناسیپنج

 ؛ک زندگی مستقل و دور از خانهی. آزمون شش

جدید و زه با مسائل و مشکالت ی و مباریاروی. روهفت

 اجتماعی؛

 ؛ه نشاط و شادابییت روحی. تقوهشت

 ها و آداب و رسوم جامعه.ی با فرهنگی. آشنانه

 تي اردو يهاي تربمقاطع برنامه. 2

 ش از اردو:يپيک. 

زی یرگذاری، طرحنی و نامیگزابی، نامیابی، کادریمکان

ودها، بروشورها کلی نظام فرهنگی اردو و انتخاب شعارها، سر

ت و استعدادهای افرادی که به یی ظرفیمواد الزم، شناسا و

مؤذن،  مثل قاری، ها؛تیاستفاده از آن ظرف ند ویآاردو می

                                                 
 .30ص  تربیت در دامن طبیعت،. محمود جویباری، 1
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غات و یجاد واحد تبلیگر و...، ایسرودخوان، خطاط، نقاش، باز

 مبلغها با ل صندوقی برای ارتباط بچهیمعاونت فرهنگی، تشک

 .«ک نوریپ»مثل صندوق  ،ندوقگذاری مناسب آن صنام و

ن موارد ضوابطی دارند که برای مطالعه یا مهنکته: ه

 های مربوط به اردو الزم است.خواندن کتاب ،شتریب

 ر(:ي. هنگام سفر )در مس2ـ2

رد ها، آوری صدقات و پرداخت آن در حضور بچهجمع

شدن، خواندن دعای سفر و  هنگام سوارر قرآن یاز زشدن 

السالم ـ، معرفی افراد اردو به هـ علیامام زمان دعای سالمتی 

المثل، هایی جذاب؛ مثل شعر، طنز، ضربهمدیگر در قالب

زدن  ی، سرید صدا و...، همخوانی شعارها و شعرهای اردویتقل

 اهل اردو.  مهها و همسفر شدن با هاتوبوس مهبه ه

 . اردوگاه:3ـ2

شاخه  امکان باحد  و در هااز بچه ان اردوگاهیاستقبال متول

به ورود م رد شدن برای یر قرآن کرینی، از زیریگل و ش

گران یایاش ل ویافت وسایاردوگاه، انتخاب امانتدار برای در

ن ییه و تعیه، اختتامیمراسم افتتاح ها،مت و پول نقد بچهیق

ش به یایخوابگاه مناسب، برگزاری نماز جماعت و مراسم ن

 . د و...یصورت مختصر و مف

کالس و امثال آن  ،تی و آموزشی اردویهای تربقالب

 بازی، شعر، شعار، ،مورد نظر در اردو یهاست؛ بلکه قالبین

یابی ، جهتشیابی، مسابقات، نمایگنج) های جذاببرنامه

 ند.ا (و... شبانه
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 اردو و اردوداري هي درباريهاكتاب

ات اردو و اردوداری، یعت، کلیت در دامن طبیترب ـ

 نا. یاری، انتشارات سبیمحمود جو

 انتشارات فاخر.  ،م صالحییعبدالکر ،ت در اردویتربـ 

و وسف، دفتر نشر یمحمد حاجی ،ن اردویریخاطرات شـ 

 فرهنگ اسالمی.

می و یقاسم کر ،تی چگونه و با کدام برنامهیاردوی تربـ 

 انی. یانتشارات قد ،پروانه سبزپرور

نشر  م صالحی،یعبدالکر ،زی فرهنگی در اردویربرنامهـ 

 فاخر. 

روزه شامل کیاردوی  یمهادهای شادی به ضمیفرـ 

ی و یو شعارهای اردو هاقیتشو ها،شعرها، سرودها، شوخی

 نبوغ.انتشارات  ،بارییمحمود جو ،جمعی

 ـ اردو و اردوداری، محمود اکبری.



 

 

 

 راستگييآراستگي و پپنجم: 

القی و تنها به عوامل اخ طردکننده،زا و عوامل نفرت

مخاطبان از  استکن مشوند؛ بلکه مرفتاری خالصه نمی

ان ی آنا به سویزند یرفتار بگربعضی افراد بااخالق و خوش

ظاهری  لّغ،که مبعلت ن یابه تنها  ؛دا نکنندیل و رغبت پیم

دگی به وضع ظاهرش یف دارد و در رسیکث ژنده و یاشان یپر

های سنی با ردهشدن واجه رو برای منی؛ از اکندکوتاهی می

ـ که به ظاهر و آراستگی، نوجوان و جوان  ویژهبه کودك و

انگاری د به سهلین نکته را نشاـ ایدهند می یت خاصاهمی

 گذاشت و گذشت.

ی برای یزهایراسته بودن از چیزی و پیآراسته بودن به چ

های تین حساسیترتیدفع و رفع دلزدگی مخاطبان از بااهم

عطر  ز،یتمو  باید. آراستگی به لباس زیآیشمار مک مبلّغ بهی
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شان یو پر 3راسته بودن از چركیو پ 2و... 1و بوهای خوش

 .نیست گری داشتنیخصلت اشرافو خو  ، به معنایظاهری

نما ن، نخیچرک 4خورده،های چروكلباس»راستگی از یپ

ف و بدبو، بوی پا، یهای کثشده، بوگرفته از عرق، جوراب

 مهنشده، عماشان و شانهینشده و پری اصالحبوی بد دهان، مو

گرفته، های بلند و جرمف، ناخنین و کثیچرک یانامرتب 

آلود و نامرتب، موهای بلند های گلگرفته، کفشچشمان قی

ا یستند که با فقر یی نیزهای، چ«نِ چركیقه و آستیو  5نییب

ت افراد یت و تربیغنای افراد مرتبط باشند؛ بلکه به شخص

 ست.یز نیی نیزهد و پارسا نهنشابودن آنها اند و تهوابس

حد امکان، شستن و عوض کردن  ها دراتو کردن لباس

ن شدن، استفاده از یا چرکیها در صورت بو گرفتن لباس

ها و پاها، مسواك کردن دندانبوهای خوش، شستن جوراب

ها ها، واکس زدن کفششانه زدن به موها، گرفتن ناخن 6ها،

                                                 
. عن الرضا)ع(: الطیب من اخالق االنبیاء )محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، 1

 (.511، ص 6ج 
 (.512. عن الصادق)ع(: العطر من سنن المرسلین )همان، ص 2
 (.157. الجعفریات،ص 439. عن النبی)ص(:بئس العبد القاذوره)همان، ص3
 (.441ص . عن النبی)ص(: من اتخذ ثوباً فلینظفه )همان، 4
؛ شیخ 487. عن الصادق)ع(: اخذ الشّعر من األنفِ یُحَسِّنُ الوجه )همان، ص 5

 (.124، ص 1صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج 
؛ عن النبی)ص(: 495. عن الصادق)ع(: من اخالق األنبیاء السواك )همان، ص 6

 (.496مالی اراکم قُلحاً؟ مالکم ال تستاکون؟ )همان، ص 
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دست و ز با کمیردن آنها هنگام درآوردن و... نو جفت ک

ن ییآ رد؛ بلکهارتباط چندانی ندا ،پردست بودن افراد

که مبلغ در این میان پیشتاز و ند اآراستگی هر شخص مسلمان

 پیشواست.



 

 

 

 م(ير مستقيجستاري در روش ضمني )غششم. 

ی که اهداف تربیتی یا آموزشی را در یهامجموعه روش

 روش ضمنی )غیر ،گیرندمیای از ظرافت پیهپرده و الی

. در این روش، مخاطب به کمترین حد اندنام گرفتهمستقیم( 

یر داوطلب باشد و به هر دلیلی غویژه اگر رسد؛ بهواکنش می

های غیر نخواهد تن به تربیت یا آموزش بسپارد. در روش

 پای مخاطب در میان نیست و او خود را از ،مستقیم، به ظاهر

داند یا دست کم رها و گسیخته می ،هرگونه تربیت یا آموزش

تواند موضعی قاطع و نمی ماند ودر تردید و دودلی باقی می

در حالتی بین در نتیجه خود نشان دهد و  واکنشی قطعی از

 سپارد.تن به تربیت و آموزش می ،میلیرغبت و بی
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دیوار  تا مبه در گفت» قرائتی است از ،روش ضمنی

گیرد؛ بلکه قالبتربیت روبنا قرار نمی ،در این روش 1؛«دوشنب

ای برای ها، نمادها و رفتارها روبنای کاراند. چنین رویه

جا و پسندیده میبسیار به ،های سنی از کودك تا جوانرده

کشی و طغیان با گردن هطلبی و روحینماید؛ زیرا استقالل

 د.نهای مستقیم، سر سازگاری ندارروش

ند که کار هست غیر مستقیم شده، های گفتهروش بیشتر

شتاب، اما افتد، حرکتی بیتربیت در پناه و پس آنها اتفاق می

شکن و بیدارکننده و صدا، اما چُرتهایی بیپر نفوذ، گام

رغم آسان ای در معاشرت با کودك و نوجوان که بهرویه

یت نبودن بعضی از آنها عاقبت، میوة شیرین و پرمنفعت ترب

 دهند.دینی و اخالقی را برمی

های با این همه وصف و حال، پناه گرفتن در پس شیوه

کننده خصوص در تربیت، حرکتی کند و مستهلکبه مستقیم، 

را پیش روی مبلغان قرار خواهد داد که با صرف وقت و 

سودی کم و حاصلی ناچیز را به دست  ،انرژی مضاعف

 2خواهد داد.

 

                                                 
 . ضرب المثل.1
های تبلیغی غیر مستقیم ر.ك: محمد کاویانی، برای آگاهی بیشتر دربارة شیوه .2

 روانشناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی.





 م:چهارفصل 

 هاو نمونه هانكته

اما  ،هایی است، هرچند پراکندهآید جمع نکتهآنچه می

در معاشرت مبلّغ با کودك و نوجوان که در خالل  ،قابل بیان

اند یا قلم به سرعت از آنها گذر مطالب، یا مجال بیان نداشته

جا بود در فصلی مستقل گرد هم آیند و کرده است و به

چنین روا دانستیم برای هم ای باشند برای سخنان پیشین؛تکمله

هرچند کم هایی نیکوتر این نوشتار، نمونه هحسن ختام و پایان

السالم ـ یا اصحاب و ـ علیهمپیشوایان معصوم  هاز سیرو کوتاه 

های این دفتر را اش سازیم و برگهرا نگین حلقهپیروان ایشان 

 هر زرین تعالیم ایشان ببندیم.به مُ



 

 

 

 ها . نكته1

بیشتر از سخنان مبلغ، رفتار او را  ،دقت کودکانـ چشم 

نشیند می تررو وقتی مبلغ به چشم آنان خوشپاید؛ از اینمی

های پیام همرفتارهای خود را دست کم نگیرد و هم که 

جای ارائه مفهومی و انتزاعی صرف، به رنگ اش را بهتبلیغی

 و نمای ارائه رفتاری و عملیاتی بیاراید. 

ارائه عملیاتی پیام مفهوم اتحاد و همنوایی: مثال برای 

اند. دست کوتاه، دست بلند. ها چند دستهها! یک دستبچه

های من از دستان شما بلندتر است. دست ورزشکار. دست

های خودتان را تکان بدهید. یک، دو، سه. دست کدام دست

تر است؟ دست های دیگر مثل دست یک از شما قوی

نده. یک قلم دست خودتان بگیرید و با نویسنده و دست خوان

خواهم های دیگر که میآن بنویسید و... یکی از دست

اش صحبت کنم دست تنها و دستان با هم است. شما درباره

یک »اند توانید با یک دستتان کف بزنید؟ از قدیم گفتهمی
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دست صدا؟ ... چی؟ صدا ندارد؛ یعنی تک روی باعث 

برد و تنها جامعه را به پیش نمیشود و موفقیت انسان نمی

اتحاد و همدلی است که به جامعه انسانی تحرك، فعالیت و 

بخشد. حاال با دو دستتان یک کف مرتب بزنید و پویایی می

 به همدیگر دست اتحاد و دوستی بدهید.

مثال دوم )مفهوم صف نماز جماعت(: مبلغ تسبیحی به 

 دست می گیرد. بچه ها! این چیه؟

 تسبیح.بچه ها: 

مبلغ: اگه نخ این تسبیح را پاره کنیم و دانه های آن هر 

 کدام به طرفی بیفتد آیا باز هم می شود به آن تسبیح گفت؟

 بچه ها: نه!

مبلغ: همان طور که دانه های به هم پیوسته باعث به وجود 

آمدن تسبیح می شود در نماز جماعت هم در صورتی می 

راد مثل این دانه های شود به آن نماز جماعت گفت که اف

 تسبیح کنار هم بایستند.

ارائه پیام به صورت عملیاتی و رفتاریِ  یآنچه آمد نوع

موضوعات دیگر  هکودکان بود که دربار همتناسب با روحی

های مختلف رفتار کرد؛ مثل اینکه نماز شود به شکلمی

 ها یاد بدهیم.خواندن را به صورت عملی و عینی به بچه

تبلیغی به کودکان از نشاط، خنده و شادمانی  هایـ پیام

 باشند.نتهی 

کودکان طوری  فیزیکی و... ،های اخالقیـ محدودیت

 ان را نیزآنرغبت  صورت بپذیرد که خواست، پذیرش و

خواهیم فردا کالسمان را ما که می ؛ مثالًهمراه داشته باشد
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جملة اگر از  ،ها را نیز ملزم به آمدن کنیمادامه دهیم و بچه

استفاده ببریم بهتر است از « م؟ییها! فردا ساعت چند بیابچه»

اینجا باشید و ساعت فالن ها! فردا بچه»اینکه به آنان بگوییم 

فردا حتمی  ههم جلسه نخست، با جمل« !کسی هم دیر نکند

کنند و ها برای جلسه، وقتی را مشخص میشود و هم بچهمی

آمدن در  هانگیز ،رندچون در تعیین محدودیت خود نقش دا

 تر است. آنان بسیار قوی

ها، بدهکاری روی دست ـ رعایت این مراحل در تشویق

 گذارد:مربی نمی

 ؛های کالمی. تشویقیک

 ،تا شدند. اعتباری )مثل کارت صدآفرین که اگر پنجدو

 ؛گیرد(یک مداد جایزه می

 هزینه.. مادی کمسه

ننشانیم و  جاها کودك و نوجوان را یکـ در کالس

گانه و تمثیالت کودکانه و ارائه نوجوان را با زبان بچه

 آزرده خاطر نکنیم.  ،های دوران بچگینیازمندی

هم زدن ـ نوجوان را هرگز به بدجنسی، شیطنت و به

 اوضاع متهم نکنیم.

و استدالل  دلیل او متناسب با فکر ،نوجوانحث با ـ برای ب

های منطقی و انی، استداللنوجو ههای دوربیاوریم )استدالل

؛ بلکه گاهی برای بیان خوب یا بد بودن ندعقلی صرف نیست

در فالن کتاب خواندم،  :آورد کهچیزی، چنین استدالل می

 فالن شخصیت معروف این را گفت و...(. 
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های مختلط، دختر و پسر نوجوان را رودررو ـ در کالس

به نقد حرف پسر را  ،حرف دختر و دختر، نکنیم که پسر

ها موقع سؤال کردن، خودمان بکشاند و برای حفط حریم

چه : »یک جواب دهد؛ نه اینکه بگوییمانتخاب کنیم که کدام

 . «؟شود که سؤال را پاسخ بدهدکسی داوطلب می

 ـ همواره در رازداری نسبت به آنان بکوشیم. 

 ها هرگز به معنای توهین نیست. ـ رفتار غلط بچه

 ها را به خود وابسته نکنیم. بچهتوانیم ـ تا می

گاه کنترل اعصاب خود را از دست ندهیم و با ـ هیچ

از حق دفاع  ،نمایان عصبانیتِو حرص خوردن  ،جوش زدن

 نکنیم. 

ها های محیط تبلیغی نباید به بچهـ مشکالت و ناهماهنگی

ین کسانی هستند که دلسرد نخستسرایت داده شود؛ زیرا آنان 

 شوند. می

و ضمن اعتراف به آنها  نیمهای خود را توجیه نکشتباهـ ا

 در رفعشان بکوشیم. 

ـ به کودکان و نوجوانان طعنه نزنیم؛ زیرا آنان افراد 

 حساسی هستند و ممکن است سخت آزرده خاطر شوند. 

ـ هرگز آنان را خدمتکار خود ندانیم و کارهایمان را خود 

 برعهده بگیریم. 

و « ساکت»، «سیه» اتکلم ،ـ برای کودك و نوجوان

 کار نبریم. مانند آن را چندان به

 از نمره یا امتیاز آنان کم نکنیم.  ،ـ در صورت امکان
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فکر »گرایی به این معنا نیست که همواره از کلمات ـ جزم

استفاده کنیم، بلکه به معنای تحمیل « کنم، شاید، ظاهراً و...می

قاطع بود و هم  شودبرای بیان مطلبی هم می .عقیده است

مثل اینکه ذهن خود نوجوان را  ؛گرایی نداشتتحکم و جزم

درگیر موضوع کنیم و بعد برای تبیین آن نیز قاطعانه سخن 

 .وییمگب

از جای یک نفر یا به دلیل رفتار یک نفر همه را به ـ هرگز

 1نکنیم. امتیازات محروم

ها تنظیم ـ اگر مقررات انضباطی به کمک خود بچه

 ضمانت اجرایی آنها بیشتر خواهد بود. شوند،

ـ شاید بهترین کار برای کاهش ناهنجاری رفتاری 

کودك و نوجوان این باشد که به صورت فردی و خودمانی 

یابی کرده، درباره با او صحبت شود و رفتارش را علت

 کارهایش به او مشاوره دهیم.

ها و خاطرات شخصی خود را با ـ گاهی که مبلغ، تجربه

گذارد که هم پیوستگی مضاعفی بین دو ها در میان میهبچ

 آموزد.آورد و هم به آنان درس زندگی میطرف پدید می

آید؛ شمار میکالم برای مبلغ، نوعی عیب بهـ داشتن تکیه

گونه است؛ مثل با ها و... . تکیه رفتاری نیز همینمثل خب بچه

 قیطانِ عبا ور رفتن و... .

                                                 
سازی جذابهای کاربردی حوزه علمیه قم، : معاونت تبلیغ و آموزشبرگرفته از. 1

در  «روانشناسی تبلیغ»های های کالسجزوه ،های دینی کودکان و نوجوانانکالس
 یغات اسالمی حوزة علمیة قم.لدورة پودمانی تبلیغ دفتر تب نخستین
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است لهجه را کنار بگذارد؛ به ویژه اگر شود بهتر ـ تا می

 ها متفاوت هم باشد.اش با بچهلهجه

پرسند؛ اما او یا حضور ها از مبلغ چیزی میـ گاهی بچه

داند. در این موارد چند کار پیشنهاد ذهن ندارد یا نمی

اآلن در خاطرم »یا « دانمنمی»شود: نخست اینکه بگوید: می

ان جمع، چنین پرسشی به میان ؛ دوم اینکه اگر در می«نیست

آمده، آن را به جمع برگرداند و احتمال هم بدهد که با این 

رسد؛ سوم اینکه آن را سؤال هفته جا بزند با کار به پاسخ می

این شرط که از قبل، رسم سؤال هفته یا سؤال روز در کار 

بوده و پرسش نیز در حد و اندازه سؤال هفته باشد و در میان 

یز خودش دنبال پاسخ بگردد؛ چهارم اینکه او را این مدت ن

به منبع پاسخ ارجاع دهد یا یکی را بفرستد تا منبع مورد نظر را 

ها پاسخ از کتابخانه یا هر جای دیگر بیاورد و در حضور بچه

پاسخت را فالن وقت »را از آن دربیاورد؛ پنجم اینکه بگوید: 

 اش نیز وفا کند.و به وعده« دهممی

آمیز عبارتند از: آفرین، های تشویقاز عبارت ـ برخی

متشکرم، بسیار عالی است، درست است، چه پاسخ دقیقی، 

چه نکته جالبی، نظر خوبیه، چه پیشرفتی، منتظر این حرف 

بودم، فکر خوبی است، استعداد این کار را داری، ادامه بده، 

سؤال مهمی بود، آینده درخشانی داری، صمیمانه دوستتان 

 و... . دارم

پرسد یا ها چیزی میافتد که یکی از بچهـ گاهی اتفاق می

گونه خندند. اگر مبلغ جلوی اینزند و بقیه به آن میحرفی می

طور معمول، تمسخرآمیز نیز هستند ـ نگیرد ها را ـ که بهخنده
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رسد و از نظر به روحیه جسارت و اعتماد به نفس او آسیب می

افتد. در این موارد مشکل میرشد اجتماعی و عاطفی به 

آورد ها را به کنترل درشود مبلغ با اشاره دست، خنده بچهمی

کنم دوستتان من فکر نمی»، «اجازه بدهید»، «اجازه»یا با سخن 

آنان را به سکوت وابدارد و در « داری زده باشدحرف خنده

سؤال، پاسخ یا حرف دوستتان چه »ها بگوید: آخر هم به بچه

 «.بود؟

 اند.های خبرچین نیازمند ارشاد و هدایتـ بچه

جا، مناسب و جالب بود، ای پراند که بهای مزهـ اگر بچه

جا و پسندیده همراهی کردن مبلغ با خنده او و دیگران نیز به

پوشی، است؛ اما اگر نامناسب بود، مبلغ با جهت دادن یا چشم

 1اندازد.آن را از اثر می

                                                 
 های معلمی.. برگرفته از: مجید نقیه، ظرافت1



 

 

 

 ها. نمونه2

 و نوجوانان كودكانتوجه ويژه به تربيت  يک.

به ابوجعفر احول فرمود: شنیده السالم ـ ـ علیهامام صادق 

 ام به بصره رفته ای؟

 ابو جعفر احول گفت: بله!

امام: مسابقه مردم را در روی آوردن به دستگاه طاغوت 

 چگونه دیدی؟

 ابو جعفر: به خدا سوگند! این گونه افراد اندکند.

باالحداث فانهم اسرع الی کل خیر؛ بر تو باد  امام: علیک

به بچه ها؛ زیرا آنان در پذیرش کار نیکو از دیگران سریع 

 1ترند.

                                                 
 .311، ص 1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1
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 پيامبر و آزاد گذاشتن دختربچه براي بازيدو. 

دوران  گوید: )درخالد بنت سعید میشخصی به نام ام

پیراهن زردی به تن داشتم و همراه پدرم نزد پیامبر  کودکی(

حال فرمود: چه نیکوست. در این متوجه من شد و پیامبررفتم. 

من به بازی با انگشتر پیامبر مشغول شدم؛ ولی پدرم مرا با 

)او  «رهایش کن»درشتی از این کار باز داشت. پیامبر فرمود: 

 1را واگذار که بازی کند(.

اي كه به پيامبر دربارۀ وفادار ماندن بر وعده سفارشي ازسه. 

 يمدهها ميبچه

 ،وقتی کودك بودم» بن عامر ربیعه گفته است:عبداهلل

شدم. پیامبر به منزل ما آمد و من داشتم برای بازی خارج می

بیا تا به تو چیزی بدهم. پیامبر فرمود: آیا می :مادرم گفت

خواهی چیزی به او بدهی؟ مادرم گفت: خرما. پیامبر فرمود: 

 2«.شودنوشته می بدان اگر به او خرما ندهی به حسابت دروغ

 خطاكار نوجواناز امر و نهي مستقيم  پيامبر و پرهيزچهار. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه و آله ـ یبرك للحسن و الحسین و یخالف بین ایدیهما 

جملکما )میرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، ج و ارجلهما و یقول: نعم الجمل 
 (.171، ص 15
 .374ص ، 15ج ، . متقی هندی، کنزالعمال1
، ح 8؛ ابن حجر عسقالنی، االصابه، ج 931، ص 3. ابن عبدالبر، االستیعاب، ج 2

11712. 
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در بن عباس فضل»اند که: عباس چنین سخنی آوردهاز ابن

 یکنار پیامبر ایستاده بود و به زن ،روز عرفهدوران نوجوانی و 

آن روی او را از  ،کرد. پیامبر چندین بار با دست خودنگاه می

گشت. زن برمیآن طرف ی او دوباره بهزن برگرداند؛ ول

مالک چشم  ،پیامبر فرمود: پسر برادر! هر کس که در این روز

 1«.آمرزدو گوش و زبان خود باشد، خدا او را می

 و كودك بردهبن جعفر پنج. عبداهلل

ای ای را دید که تکهکودك بردهبن جعفر عبداهللروزی 

ای د. او لقمهنان خشک در دست دارد و سگی در کنارش بو

 داد. پرسید:ای به سگ میخورد و لقمهاز آن نان را خود می

: من از خدا شرم گفت کودك کنی؟پسرجان! چرا چنین می

زد و دوب چشممن ای به دارم که غذا بخورم و حیوان گرسنه

از روش و سخن زیبای کودك به ! عبداهلل من به او غذا ندهم

س فراوانی به کودك غذا و لبا تصمیم گرفت وجد آمد و

ارباب کودك را از اربابش  هگاه کودك و خانبدهد. آن

 2خرید و پس از آزاد کردنش، خانه را نیز به او بخشید.

جاء رجل الي النبي فقال ما قبلت ولداً قط فلما ولي شش. 

  3.قال النبي)ص( هذا رجل عندنا من اهل النار

                                                 
 .351، ص 96. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 1
 .173ص  ،1. ورام ابن ابی فراس، مجمومه ورام، ج 2
 . 89. عده الداعی و نجاح الساعی، ص 3
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 تا.، بیارالهجرةد نهج البالغه، قم،

های کهن، های تازه از کتابآذر یزدی، مهدی، قصه

 .1346تهران، اشرفی، 

آمدی، عبدالواحدبن محمد تمیمی، غررالحکم و 

 .1366دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، 
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مکتبة  ، تبریز،الغمةعیسی، کشف  بناربلی، علی

 ق. 1381هاشمی، بنی

 .1412ابن عبدالبر، االستیعاب، بیروت، دارالجیل، 

 ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، تهران ،باقری، خسرو

 .1376مدرسه، 

برنز، دیوید، از حال بد به حال خوب، تهران، آسیم، چ 

24 ،1383. 
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ــــــــــ ، روانشناسی افسردگی، برگردان مهدی قراچه  

 .1387، 19هران، دایره، چ داغی، ت

پیام دبیر،  ،قم ،تشویق و تنبیه کودکان ،پرهیزکار، علی

1383. 

گویی خالق، ترجمه مینو پرنیانی، جک زایپس، هنر قصه

 تا. جا، بیبی

 سینا.  ،قم ،تربیت در دامن طبیعت ،جویباری، محمود

امامان شیعه با کودکان و  رفتار ،چنارانی، محمدعلی

 . 1382 جلیل، ،دمشه ،نوجوانان

ج، قم، 29الشیعه، حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل

 ق. 1409البیت، آل

العقول، قم، جامعه حرانی، حسن بن شعبه، تحف

 ق.1404مدرسین،

 ،قم ،سیرة تربیتی پیامبر و اهل بیت ،زاده، سیدعلیحسینی

 .1380پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 

ششم، تابستان  مجلة تربیت اسالمی، کتاب ،خنیفر، حسین

1384. 

 حوزه وه پژوهشکد ،قم ،تربیت دینی ،داوودی، محمد

 .1380دانشگاه، 

 .1325جا، بی نامه،اکبر، لغتدهخدا، علی

البیت، الحسن، اعالم الدین، قم، آلبن ابیدیلمی، حسن

 ق. 1408

الدین محمد، الخرائج و الجرائح، قم، راوندی، قطب

 ق. 1409مؤسسه امام مهدی)ع(، 
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گویی، تهران، کانون رحماندوست، مصطفی، قصه

 تا.پرورش فکری کودکان و نوجونان، بی

 ،قم ،2 چراهنمای پدران و مادران،  ،علیسادات، محمد

 .1372نشر فرهنگ اسالمی، 

بررسی شخصیت جوان از دیدگاه قرآن،  ،فر، ثریاسلیمانی

 .1383فرهنگ مکتوب،  ،تهران ،علم روانشناسی حدیث و

 ق. 1400طاووس، الطرائف، قم، خیام،  سیدبن

 .1370تربیت،  ،تهران ،دنیای نوجوان ،رضاشرفی، محمد

 ،مشکالت تربیتی را چگونه حل کنیم ،رضاشرفی، محمد

 .1376تزکیه،  ،تهران

شهید ثانی، منیه المرید، تحقیق رضا مختاری، قم، مکتب 

 .1368االعالم االسالمی، 

قمی، من ال یحضره صدوق، محمد بن علی بن بابویه 

 هـ .ق. 1413الفقیه، قم، جامعه مدرسین، 

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ترجمه 

، قم، دفتر 11ج، ج  20سیدمحمدباقر موسوی همدانی، 

 تا.انتشارات اسالمی، بی

 .1375اسالمیه،  ،تهران ،النبیسنن ،طباطبایی، محمدحسین

ار، نجف، االنوبن حسن، مشکاهطبرسی، ابوالفضل علی

 ق. 1385حیدریه، 

طبرسی، فضل بن حسن، إعالم الوری، تهران، دارالکتب 

 االسالمیه، بی تا.

دارالفکر،  ،بیروت ،البیانجامع ،بن جریرمحمدطبری، 

 ق. 1415
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 ق. 1414، دارالثقافةطوسی، محمد بن حسن، االمالی، قم، 

 10 ـــــــــــــــــ ، التهذیب، تهران، دارالکتب االسالمیه، 

 .1365ج، 

 ،ها در تعلیم و تربیتنقش اسوه ،مقدم، مصطفیعباسی

 .1371سازمان تبلیغات اسالمی،  ،تهران

عسقالنی، ابن حجر، االصابه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 

1415. 

، قم، روضةالواعظینفتال نیشابوری، محمدبن حسن، 

 تا.رضی، بی

 ،قم ،انندآنچه والدین و معلمان باید بد ،فرهادیان، رضا

 .1374دفتر تبلیغات اسالمی، 

فرهادیان، رضا، تربیت برتر، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، 

1374. 

، 2فلسفی، محمد تقی، الطفل بین الوراثه و التربیه، ج 

، 2تعریب و تعلیق فاضل حسینی میالنی، قم، کلتبه االوحد، چ 

1426. 

مسعود  رجمهت ،کلیدهای رفتار با نوجوان ،فونتل، دن

 .1377صابرین،  ،تهران ،زادهحاجی

 دارالحدیث. ،قم ،البحارةسفین ،قمی، عباس

کاویانی، محمد، روانشناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ 

 .1387دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

کالمی در  الگوهای نمادین و غیر ،کریمی، عبدالعظیم

 .1376تربیت،  ،تهران ،تعلیم و تربیت نامرئی
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تربیت،  ،تهران ،تربیت چه چیز نیست ــــــــــــــ ، 

1376. 

ستاد  ،تهران ،راهبردهای روانشناختی تبلیغ ــــــــــــــ ، 

 .1385اقامه نماز، 

نیا، محمدعلی، الگوهای تربیت اجتماعی، قم، پیام کریمی

 .1377مهدی)عج(، 

محمدباقر کمره رجمهکافی، تلا ،کلینی، محمدبن یعقوب

 .1375اسوه،  ،تهران ،6 و 1ای، ج 

ماکارنکو، آنتوان سیمونویچ، داستان پداگوژیکی، ترجمه 

 م. 1973جلد، مسکو، بنگاه نشریات پروگرس،  2گامایون، 

 ،، بیروت15 ج ،کنزالعمال، عالءالدین، متقی هندی

 م.1953، ةالرسال

 ،، بیروت101و  42بحاراالنوار، ج  ،مجلسی، محمدباقر

 ق. 1403الوفاء، 

انجمن اولیاء و  ،تهران ،چرا تنبیه؟ ،وزی، عبداهللمج

 .1383مربیان، 

الحکمة، ترجمه شهری، محمد، میزانمحمدی ری

 .1379، پاییز 2ج، قم، دارالحدیث، ج  15حمیدرضا شیخی، 

، 18مطهری، مرتضی، داستان راستان )مجموعه آثار(، ج 

 .1368قم، صدرا، 

دفتر  ،قم ،روشهای تربیت ،موسوی کاشمری، سیدمهدی

 .1379تبلیغات اسالمی، 

 ،تهران ،نقش الگوها در تربیت ،میرابوالقاسمی، محمدتقی

 . 1367بعثت، 
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 ،نجف ،ةالمرتضویو االسرار  ةالعلویاالنوار  ،نقدی، جعفر

 ق. 1381حیدریه، 

نکته کاربردی برای  600های معلمی )نقیه، مجید، ظرافت

 .1385معلمان و دبیران(، تهران، کاج، 

ج، قم،  18ری، میرزاحسین، مستدرك الوسائل، نو

 ق. 1408البیت، آل

، بی جا، دارالفکر، بی 1نووی، محی الدین، المجموع، ج 

 تا.

های واحد نوجوان و جوان معاونت تبلیغ و آموزش

های دینی سازی کالسجذاب ،کاربردی حوزه علمیه قم

 .1382مرکز مدیریت حوزه علمیه،  ،قم ،کودکان و نوجوانان

 الفقیه. ،مجموعه ورام، قم ،ابن ابی فراس ،ورام

یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، قم، نشر 

 فرهنگ اهل بیت، بی تا.





 


