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راهنمای تدوین و نگارش مقاالت
فصلنامه تخصصی مشاوره
فصلنامـه حاضـر ،بـه انتشـار مقالههایـی میپـردازد کـه برگرفتـه از پژوهشهـای نـاب و
مقایسـهای در قلمروهـای متنـوع مشـاوره و روانشناسـی بـا رویکـرد علمـی و اسلامی باشـد و
نیـز نتایـج عملـی و قابـل اسـتفادهای را بـرای مشـاوران و مبلغـان محتـرم فراهـم آورد .بنابرایـن
ً
رسـالت اصلـی ایـن فصلنامـه ،صرفـا مباحـث علمـی محـض در ایـن حـوزه نیسـت ،بلکـه
مقـاالت ،برآورنـده نیازهـای کاربـردی در عرصـه مشـاوره و انتشـار یافتههـای نـو و کار بـردی بـا
رویکرد اسالمی است تا بتواند این نیاز مخاطبان را مرتفع سازد.
بدیـن منظـور از کلیـه مشـاوران ،اسـاتید ،مبلغـان و فارغالتحصیلان و طلاب سـطح
چهـار و صاحبنظـران و کارشناسـان محتـرم ایـن حـوزه درخواسـت همـکاری نمـوده تـا
با ارسـال مقاالت،تجـارب سـودمند ،پیشـنهادها و انتقـادات سـازنده خـود،مـا را در ایـن امـر
یاری رسانند.

نکات اجرایی نشریه
 .1مجلـه در پذیـرش ،ویرایـش یـا رد مقالههـا آزاد اسـت و مقالههایـی کـه طبـق ایـن راهنمـا
تدوین نشده باشند ،رد خواهند شد.
 .2الزم است نویسنده اصالحات مورد نظر را حداکثر ظرف دو هفته اعمال و مقالۀ بازنویسی
شـده را بـه دفتـر فصلنامـه ارسـال نمایـد .عـدم ارسـال مقالـه در مهلـت مذکـور بهمنزلـه
انصراف مؤلف/مؤلفان از چاپ مقاله تلقی خواهد شد.
 .3این نشـریه از چاپ مقالههایی که منابع مورد اسـتفاده آنها قدیمی(بهجز متون اسلامی
و منابع اصلی) باشد ،معذور است.
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ً
 .4الزم است در متن مقاله از آوردن واژهها و مخفف واژههای التین جدا خودداری و معادل
فارسی آنها نوشته شود.
ً
 .5در ایـن نشـریه فقـط مقالههایـی امـکان چـاپ مییابنـد کـه قبلا در جایـی چـاپ نشـده
باشند.
 .6حجـم مقالـه و یـا مطلـب حداقـل  10و حداکثـر  15و بهصـورت تایپشـده در محیـط
  wordباشد.

راهنمای تنظیم مقاله
خانوادگی پژوهشـگر  /پژوهشـگران ،درجۀ
 .1عنوان مقاله و نویسـنده :عنوان مقاله ،نام و نام
ِ
علمی آنها همراه با نشانی پست الکترونیکی ( ،)Emailدرج شود.

 .2چکیـده :چکیـده بـه دو زبـان فارسـی و انگلیسـی ،دارای حداقـل  150و حداکثـر 200
کلمـه شـامل عنوانهـای هـدف ،روش ،یافتههـا ،نتیجهگیـری باشـد و هـر یـک در صفحۀ
جداگانهای تنظیم شود.
 .3کلیدواژههـا :کلیدواژههـا بیـن  3تـا  7واژه و بـه ترتیـب اولویـت در پایـان چکیـده

ارائه میشود.
 .4مقدمـه :شـامل بیـان مسـئله ،پیشـینه ،هدفهـا ،ضـرورت و اهمیـت ،پرسـشها یـا
فرضیههای پژوهش است.
 .5روششناسـی :شـامل توضیحاتـی دربـارۀ روش پژوهـش ،جامعـۀ آمـاری و تعـداد آن ،روش
نمونهگیری و حجم نمونه در تحقیقات میدانی اسـت و بهگونهای نگاشـته شـود که سـایر
پژوهشگران بتوانند آنرا با تمام جزئیات تکرار کنند .پژوهشهای آزمایشی و مداخلهای
ً
حتمـا بایـد پیگیـری داشـته باشـند و نتایـج حاصـل از پیگیـری در چکیدههـا ،یافتههـا و
نتیجهگیری بیان شود.
 .6بدنه اصلی مقاله :در سـاماندهی بدنۀ اصلی مقاله ،یکی از این شـرایط الزم اسـت :ارائه
کننـده نظریـه و یافتـه جدیـد علمـی؛ ارائـه کننـده تقریـر و تبیین جدیـد از یک نظر یـه؛ ارائه
کننده استدالل جدید برای یک نظریه؛ ارائه نقد جامع علمی یک نظریه.
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 .7نتیجهگیـری :بیانگـر یافت ههـای تفصیلـی تحقیـق اسـت کـه بهصـورت گزارههـای خبـری
موجز بیان میگردد.
 .8فهرست منابع( :اعم از فارسی ،عربی ،و التین) که بدین شکل باید تنظیم گردد:
_ نـام خانوادگـی و نـام نویسـنده ،سـال نشـر ،نـام کتـاب ،ترجمـه ،تحقیـق ،نوبـت چـاپ،
محل نشر ،ناشر.
_ نـام خانوادگـی و نـام نویسـنده ،سـال نشـر« ،عنـوان مقالـه» ،نـام نشـریه ،شـماره نشـریه،
صفحات ابتدا و انتهای مقاله.
 .9ارجاعات ،باید بینمتنی باشند( :نام خانوادگی ،سال نشر ،جلد ،صفحه).
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سخن سردبیر
سـبک زندگـی امروزیـن بشـر ،او را پیوسـته بـا مشـکالت و مسـائل نوینـی روبـهرو میکنـد کـه
یشـود.
محدودیـت دانـش و تجربـه افـراد ،سـبب نیـاز بـه همفکـری و مشـاوره بـا دیگـران م 
مشـاوره یکـی از حرفههـای یاورانـهای اسـت کـه در طـی فراینـد آن ،فردی که نیـاز به همفکری
و مشـاوره دارد ُ(مراجـع) و فـردی کـه حمایـت ،راهنمایـی و ترغیـب فراهـم میکند (مشـاور) با

یکدیگر مالقات ،بحث و گفتوگو میکنند بهگونهای که ُمراجع نسبت به توانایی خود برای
درک واقعبینانه و جامعتر مسـائل ،یافتن راهحلها ،و تصمیمگیری برای حل مشـکل اعتماد
کسب میکند.
مشـاوره فرآینـدی تعاملـی و پویاسـت کـه از رهگـذر گفتوگـو دربـاره نگرانیهـا ،مسـائل،
روابط ،باورها ،احساسات و رفتارها آغاز میشود و از این طریق چارچوب و ابعاد مسئلهای
که ُمراجع درک کرده مشخص ،یا به شیوهای کارساز ،بازشناسی و تعریف میگردد و در طی
آن ،راهحلهـای جدیـد تکویـن یافتـه و مراجع برای انتخاب راهحل مناسـب ،تصمیمگیری و
اجـرای آن یـاری و حمایـت میشـود و در ایـن فرآینـد ،مراجـع در گرفتـن یـک تصمیـم منطقـی
محکم بر اساس موارد قابل انتخاب و اطالعات حقیقی کمک میشود.
یهـا ،نیازهـا و
بـر ایـن مبنـا ،مشـاوره مؤثـر ،نیازمنـد شـناخت و درک مناسـبی از ویژگ 
قابلیتهـای مراجعـان و وضعیتهایـی اسـت کـه خـود را در آنهـا میبیننـد .ایـن فرآینـد،
همچنیـن تحـت تأثیـر باورهـا ،نظـام ارزشـی و نگـرش مشـاور بـه مکاتـب روانشـناختی رایـج،
چارچوبهـای پنداشـتی و نظـری موردقبـول و آموزشهـای کافـی در ارائۀ یک مشـاوره علمی
و کارآمد است.
گسـترش ابعـاد حضـور مشـاوران و مبلغـان و خواهـران طلبـه در فرآیندهـای تربیتـی و
اخالقـی و روانشـناختی و مشـاورهای جامعـه ،جهـت ارائـه مشـاوره در حـوزه سلامت روان،
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خانواده ،تحصیل ،اشتغال و ....و نیز افزایش مراجعان ایجاب میکند در راستای دستیابی
به اهداف متعالی و انجام وظایف و رسـالت طلبگی و مسـئولیت مبلغان و طالب در قبال
سالمسـازی اخالقی و تربیتی و روحی_روانی جامعه ،نشـریهای در این خصوص انتشـار یابد
تـا از سـویی نیازهـای موجـود در فضـای برنامهریزی مشـاوران ،اسـاتید ،مبلغـان و طالب را در
زمینـه ارائـه مشـاوره علمـی صحیـح و کاربـردی بـا رویکـرد اسلامی و دینـی تأمیـن گـردد و بـا
انتشـار آخریـن یافتههـای علمـی و دینـی در ایـن زمینـه اقـدام نمایـد و از سـوی دیگـر محتـوای
علمی و کاربردی مناسب و مورد نیاز مشاوران ،اساتید ،مبلغان و فارغالتحصیالن و طالب
محترم در ارائه راهنمایی و مشاوره توانمندی الزم را کسب نمایند.
بـر ایـن مبنـا ،مرکـز مشـاوره جامعـة الزهـراء؟اهس؟ بهمنظـور ایجـاد چنین فرصتی ،تشـکیل و
راهانـدازی فصلنامـهای علمـی تخصصـی و اسلامی در ایـن زمینـه را در دسـتور کار خـود قـرار
داد تا اهداف خود در این زمینه را محقق سازد.

اهداف نشریه
اهم این اهداف عبارتاند از:
 .1الگوسازی صحیح و متناسب با نیازهای علمی و ترویجی مشاوران ،اساتید ،مبلغان
و فارغالتحصیالن و طالب سطح چهار؛
 .2نشر یافتهها و مقاالت علمی ،ترویجی و تخصصی مشاوره اسالمی؛
 .3فراهـم آوردن زمینـه تبادلنظـر بیـن مشـاوران و مبلغـان و محققـان و اسـاتید در مسـائل
آموزشی ،تربیتی و پژوهشی مشاوره اسالمی؛
 .4زمینهسازی برای اشاعه و گسترش مشاوره اسالمی ابتدا در حوزه و سپس در جامعۀ
اسالمی.

مخاطبان نشریه
مخاطبان این نشـریه را مشـاوران ،اسـاتید ،مبلغان و فارغالتحصیالن و طالب سـطح چهار،
بهطور خاص تشکیل میدهند.
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سـرفصلها ،موضوعـات و محتـوای فصلنامـه ،بـر اسـاس بررسـی و ارزیابـی نظـام جامـع
نیازهـا و اولویتهـای مـورد نظـر جامعة الزهراء؟اهس؟ و مراجعات صورت گرفته به مراکز مشـاوره
و مشـاورین محترم ،تنظیم شـده اسـت که در چهار بخش عمده :مشـاوره و بهداشـت روان،
خانـواده و فرزنـدان ،مسـائل آموزشـی و تحصیلـی و مهارتهـای تبلیغـی در هـر شـماره ارائـه
میشود( .مباحثی مانند اصول و فنون و مهارتهای مشاوره ،مهارتهای زندگی ،روشهای
آموزش و تبلیغ ،روانشناسـی تبلیغ و موضوعات کاربردی در حوزههای ازدواج ،همسـرداری،
تربیـت فرزنـد ،تحصیلـی و آموزشـی و مباحـث روانشـناختی ماننـد افسـردگی ،اضطـراب،
پرخاشگری ،اعتماد به نفس و ...برای طالب ،اساتید و همکاران و خانوادههای آنان)...
بـرای تقویـت و تکمیـل مجلـه نیازمنـد همـکاری همـه اسـاتید ،مشـاوران ،مبلغـان،
مدیـران و طلاب گرامـی جهـت اظهارنظـر و نقـد ،ارائه پیشـنهادها ،مقـاالت ،مطالب مفید
و کاربردی هسـتیم.
وما توفیقی اال باهلل العلی العظیم

سرمقاله

ضرورت مفهوم شناسی مشاوره
یکی از سؤاالت و موضوعات مهم در امر مشاوره ،عدم آشنایی مخاطبان با مفاهیم مرتبط با
مشاوره است و گاهی انتظارات و یا سوء برداشتهایی نیز در این زمینه ایجاد میکند ،لذا
شایسـته اسـت ابتـدا بـا ایـن مفاهیـم و تفاوتهای آنها با یکدیگر ،بهطـور خالصه و اجمالی
آشنا گردیم.
 .1روانشناس

فردی است که در رشته روانشناسی تحصیل کرده و یک دوره عالی را در یک مؤسسۀ معتبر
علمـی طـی کـرده باشـد ،یـک یـا چنـد سـال دوره کارآمـوزی تحـت نظـارت را گذرانـده و در
امتحان کتبی قبول شده باشد( .حداقل ارشد و اغلب دکترا)
روانشناسی ،علمی است که به بررسی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی میپردازد.
 .2روانپزشک

پزشـکی اسـت کـه متخصـص تشـخیص و درمـان بیمار یهـای روانـی یـا رواندرمانی اسـت.
همه روانپزشـکان برای سـنجش و درمان بیمار یهای روانی آموزش میبینند.روانپزشـکان
و متخصصـان بهداشـت روانـی تنهـا کسـانی هسـتند کـه صالحیـت تجویـز دارو بـرای درمـان
بیمار یهای روانی را دارند.
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روانپزشکی

روانپزشـکی یکـی از تخصصهـای پزشـکی اسـت .ایـن رشـته تخصصـی بـه بررسـی مسـائل
رفتاری ،هیجانی و پیشگیری و درمان اختالالت روانی آدمی میپردازد .ارزیابی روانپزشکی
ً
معموال شامل اخذ شرح حال و معاینه وضعیت روانی است.معاینه فیزیکی ،انجام آزمایش
و گاه تصویـر بـرداری از مغـز از جملـه روشهایـی هسـتند کـه بـرای بررسـی و رد کـردن علـل
طبی احتمالی ایجادکننده عالئم به کار میروند .داروها و رواندرمانیها اساس درمانهای
انجام شده در روانپزشکی است.

 .3مشاور
مشـاور کسـی اسـت کـه دارای مهارتهـای تخصصـی ،دانـش کافـی و تجربه حرفهای بسـیار
باالیـی اسـت ،فـردی متخصـص و آ گاه بـه اصـول مشـاورهای اسـت کـه بـا همـکاری مراجـع
در جهـت تسـهیل تصمیـم بـه فـرد کمـک میکنـد .بنابرایـن مشـاور تسـهیل کننـده اسـت؛ نـه
تصمیم گیرنده.
 .4روانشناسی بالینی

روانشناسـی بالینـی ،شـاخهای از روانشناسـی اسـت کـه بـه درک ،پیشبینـی و درمـان
نشـناختی،
نابهنجاری ،ناتوانی و آشـفتگیهای شـناختی ،هیجانی ،زیستشـناختی ،روا 
اجتماعی و رفتاری کمک میکند.
در روانشناسـی بالینـی ،حـوزه درمـان مدنظـر است.ریشـهیابی علل و درمـان بیمار یها و
اختالالت روانی مورد توجه است.
روانشناسی بالینی در گستره وسیعی از جمعیتهای در جستجوی درمان کاربرد دارد.
نقشهای ششگانه آن عبارت است از:
ارزیابی و تشخیص ،مداخله و درمان ،مشاوره ،آموزش و نظارت بر کار رواندرمانگرها،
پژوهش و مدیریت.
این رشـته سـروکارش با کاربرد اصول روانشـناختی در امر تشـخیص و درمان مشـکالت
ً
عاطفـی و رفتـاری اسـت.مثال  :بیمـاری روانـی ،بزهکاری نوجوانان ،رفتار جـرم آفرین ،اعتیاد
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دارویـی ،عقبماندگـی ذهنـی ،کشـمکشهای زناشـویی و خانوادگـی و سـایر مشـکالت
خفیف سازگاری.
روانشناس بالینی میتواند در بیمارستانهای روانی ،دادگاههای کودکان یا سازمانهای
نظـارت بـر بزهـکاران ،درمانگاههـای بهداشـت روانـی ،نهادهـای ویـژه ،بـا روانپزشـکی
ارتبـاط نزدیـک داشـته باشـد.و بـه کار رواندرمانـی در بیمارسـتانهای روانـی ،کلینیکهـای
روانشناسی ،مرکز راهنمایی و مشاوره و سازمان بهزیستی بهصورت فردی و گروهی میپردازد.
 .5روانشناسی عمومی

روانشناسـی عمومـی جنبـه نظـری علـم روانشناسـی و مفاهیـم بنیـادی روانشناسـی مثـل
یادگیـری ،حافظـه ،انگیـزش ،هیجـان و احسـاس و ادراک را مـورد بررسـی ،مطالعـه و پژوهـش
قرار میدهد.
در روانشناسی عمومی ،نظریهها و گرایشهای روانشناسی مورد بحث قرار میگیرد.
هدف در روانشناسی عمومی تعلیم و پرورش پژوهشگر در حوزه مسائل روانشناختی است.
در عین حال میتواند به کار درمان مشکالت خانوادگی ،بین فردی ،فردی ،تحصیلی،
شـغلی و پژوهشهـای روانشـناختی و خدمـات روانشناسـی در مراکـز بهداشـت روانـی و
بهزیستی بپردازد.
روانشناسـان بالینـی و عمومـی بایـد قبـل از کار مشـاوره و رواندرمانـی از سـازمان نظـام
روانشناسی مشاور ایران مجوز بگیرند.
 .6مشاوره فردی

در راهنمایی و مشاوره فردی ،یک نفر بهتنهایی به راهنما و مشاور مراجعه کرده و بهتنهایی
از طـرف راهنمـا و مشـاور مراجعـه کـرده و بهتنهایـی از طرف راهنما و مشـاور مورد راهنمایی و
مشاوره قرار میگیرد.
 .7مشاوره گروهی

• مشاوره گروهی یک سلسله فعالیتهای سازمانیافته و تعامل بین افراد گروه است
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مش ــاوره رابطـ ـهای تخصصی بین مراجع و مش ــاور اس ــت که مراج ــع با کمک
مش ــاور به بررس ــی و تجزیه و تحلیل مش ــکلش میپردازد و پس از آ گاه شدن
از ابعاد وجودیاش و شناختن عوامل مزاحم به تغییر آنها موفق میشود.
که در یک زمان و در یک مکان به خاطر حل مشـکل معین و یا گفتوگو در باره مسـائل
متعدد انجام میگیرد.
• تعریف دوم مشاوره گروهی:
مشـاوره گروهـی ،جریـان متقابـل بیـن چنـد نفـر بهمنظـور تبادلنظـر در زمینـه مسـائل و
مشکالتی است که افراد گروه در ارتباط با خود و یا در تعامل با دیگران دارند.
 .8راهنمایی

راهنمایی در لغت :به معنای هدایت ،ارشاد ،ارائۀ طریق و نشان دادن راه است.
راهنمایی در اصطالح :تعریف عامی دارد و تعریف خاص.
تعریـف عـام :فعالیتـی اسـت ،هدفمنـد ،کـه فـرد را در شـناخت خـود و محیـط پیرامون،
یاری میدهد.
تعریـف خـاص :در ایـن معنـا راهنمایـی بـه معنـای کمک منظم به فرد اسـت تـا او بتواند
تواناییها ،اسـتعدادها ،رغبتها ،فرصتها و محدودیتهایش را بشناسـد و در نهایت در
زمینۀ مورد عالقهاش تصمیم درست و مناسبی بگیرد و از امکاناتش بیشترین بهره را ببرد.
 .9واژۀ مشاوره

مشـاوره در لغت :از ماده شـور ،به معنای مشـورت کردن ،رایزنی ،تبادل آراء ،کنکاش کردن،
همفکری کردن ،از رأی و نظر دیگران استفاده نمودن را گویند.
مشاوره در اصطالح :یک تعریف عام و نیز یک تعریف خاص دارد.
تعریف عام :رابطهای اسـت تخصصی ،بین مراجع و مشـاور ،که بهمنظور بررسـی و حل
مشکالت مراجع ،صورت میگیرد.
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تعریف خاص

مشـاوره ،فعالیـت تخصصـی ،یاورانـه ،هـدفدار ،حضـوری ،عاطفـی  -ذهنی ،بیـن مراجع و
مشاور است .که در آن مراجع در یک ّ
جو و فضای مملو از تفاهم ،همدلی ،آزادانه و صادقانه
به طرح حل مشکل خود ،با مشاور میپردازد و پس از تجزیه و تحلیل مشکل و خودشناسی
عمیقتـر ،بـا کمـک مشـاور تصمیـم مناسـبی میگیـرد و در نهایـت به حل مشـکل خـود توفیق
مییابد( .شفیع آبادی ،عبداهلل ،راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی ،انتشارات سمت ،تهران )1383

تعاریف دیگری هم برای مشاوره ارائه شده است :
مشاوره یک پویش یادگیری است که در آن فرد میآموزد که خویشتن را بشناسد و روابط
خود را با دیگران درک نماید( .شریفی ،حسن و حسینی ،سید مهدی؛ اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره،
انتشارات رشد ،تهران )1370

در تعریـف دیگـر ،مشـاوره رابطـهای تخصصـی بیـن مراجـع و مشـاور اسـت کـه مراجـع بـا
کمـک مشـاور بـه بررسـی و تجزیـه و تحلیـل مشـکلش میپـردازد و پـس از آ گاه شـدن از ابعـاد
وجودیاش و شناختن عوامل مزاحم به تغییر آنها موفق میشود( .شفیع آبادی ،عبداهلل ،راهنمایی
و مشاوره تحصیلی و شغلی ،انتشارات سمت ،تهران .)1383

 .10واژۀ رواندرمانی ( )pcychothrapy

در لغت به معنای درمان روان است.
تعریف عام :جریانی که شیوۀ درست زیستن با خود و دیگران را به فرد میآموزد.
تعریف خاص :فرآیند دو جانبه و متقابل است که برای تغییر احساسات ،شناختها،
طـرز فکرهـا و رفتـار رنـجآور مراجعـی کـه ،از فـرد کارآزمـوده و حرفـهای کمـک میطلبـد ،انجام
میپذیرد.
تفاوتهای راهنمایی و مشاوره:
اصطالحـات تخصصـی راهنمایـی و مشـاوره علیرغـم تشـابهات و مشـترکاتی کـه باهـم
دارند ،دارای تفاوتهای جدی هم میباشند که به برخی از آنها اشاره میگردد :
الـف) یکـی از اهـداف اصلـی راهنمایـی ،پیشگیـری از مشـکالت آینـده میباشـد،
درحالیکه هدف مشاوره ،حل مشکل است.
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ب) راهنمایـی در تمـام دوران زندگـی انسـان وجـود داشـته ،ولی مشـاوره مر بـوط به زمانی
است که فرد دچار و یا گرفتار مشکل میشود.
ج) فعالیتهای راهنمایی میتواند ،بهصورت حضوری و غیر حضوری ارائه شود .ولی
مشاوره بهصورت حضوری انجام میشود.
د) راهنمایـی بـه ابـزار و فضـای خاصـی نیـاز نـدارد .امـا مشـاوره ،نیازمنـد فضـا ،مـکان و
شرایط مناسب است.
هــ) راهنمایـی بـا افـراد عـادی سـروکار دارد (افـرادی کـه مشـکل ندارنـد) ،ولـی مشـاوره ،بـا
افرادی که دچار مشکل شدهاند ،سروکار دارد.

تفاوت مشاوره و رواندرمانی
مشاوره و رواندرمانی نیز به لحاظ تخصصی بودن ،تفاوتهایی باهم دارند :
 .1مشاوره برای حل مشکالت اولیه مردم است .یعنی مشکل روحی و روانی وجود ندارد.
ولی رواندرمانی ،برای درمان افراد روان رنجور و روانپریش ،به کار گرفته میشود.
ً
ً
 .2مشـاوره معمـوال در فضاهـای آموزشـی و تربیتـی اسـت .ولـی رواندرمانـی عمدتـا ،در
کلینیکها ،مطبهای خصوصی و بیمارستانها (تیمارستانها) صورت میگیرد.
ُ
راجـع ،ولـی عنصـر رواندرمانـی ،بـرای برطـرف کـردن
 .3مشـاوره بـرای تسـهیل رشـد م ِ
تعارضهای شخصیتی است.
 .4فراینـد درمانـی مشـاوره ،مسـتلزم یـک سلسـله امکانـات اولیـه و عـادی اسـت؛ ولـی
رواندرمانی نیازمند امکانات ،تجهیزات ،ابزارها و شرایط ویژه و تخصصی میباشد.
 .5در مشـاوره ،جلسـات کمتـر و محدودتـری الزم اسـت ،ولـی رواندرمانـی نیازمنـد
جلسات بیشتر و متعدد و تخصصی است...

منابع:
 .1روانشناسی بالینی ،پرون وپرون .پریرخ دادستان و محمود منصور.1366 ،
 .2روانشناسی بالینی ،سعید شاملو.1370 ،

مسائل ازدواج

حجتاالسالم محمدمهدی مرادی1

کفویت در مسئله تحصیل
کفویـت در مسـئله ازدواج بسـیار مهـم اسـت و کفویـت تحصیلـی زن و شـوهر از ایـن قاعـده
مسـتثنی نیسـت ،دختـر و پسـر در وهلـه اول در انتخـاب همسـر بایـد شـرایط عمومـی را دارا
باشند و در مرحله بعد به مال کهای تخصصی توجه کنند.
همیشـه مسـئله ازدواج یکـی از مباحـث پرطرفـدار هـر زمان در جامعه بوده اسـت .درباره
ازدواج مباحثی بهعنوان بحثهای کلیدی همواره مطرح بوده و هسـت که از قضا سـفارش
اکیـد دیـن اسلام بـر آن ،اهمیـت آن را صدچنـدان میکنـد بـه شـکلی کـه امـروزه مشـاورین و
روانشناسـان در عرصـه خانـواده ،ایـن مسـئله را همـواره بـه زوجیـن گوشـزد میکنند.حتـی
متأسـفانه ‘گاهـی ایـن مبحـث کار را بـه طلاق هـم کشـانده و برخـی زندگیهـا را بـر بـاد داده
اسـت .ایـن مسـئله مهـم ،کفویـت اسـت .همکفـو بـودن در عرصههـای مختلـف و متعـددی
وجـود دارد ماننـد کفویـت در فرهنـگ خانـواده ،کفویـت در اقتصـاد و معیشـت خانـواده و
کفویت در اعتقادات دو طرف و باالخره کفویت در مبحث تحصیالت زوجین.
ً
نوشتار زیر درباره همکفوی عروس و داماد در مسئله تحصیالت است که اتفاقا کمتر به
آن پرداخته شده و البته مسئلهای مغفول مانده است .خیلی از خانوادهها این قضیه را مهم
نمیدانند اما وقتی دو طرف وارد زندگی زناشویی میشوند این مهم ،رخ خود را در جاهایی
از زندگی زناشویی نشان میدهد که باعث بروز مشکالت دیگری به دنبال خود میشود.
 .1پژوهشگر حوزه علمیه قم.
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کفویت در مس ــئله ازدواج بس ــیار مهم اس ــت و کفویت تحصیلی زن و شوهر از
این قاعده مس ــتثنی نیست ،دختر و پس ــر در وهله اول در انتخاب همسر باید
ش ــرایط عموم ــی را دارا باش ــند و در مرحل ــه بعد به مال که ــای تخصصی توجه
کنند.
پسـر و دختر در چهار فرض در وضعیت تحصیلی قرار دارند .اول اینکه پسـر و دختر هر
دو در سـطح تحصیلـی مسـاوی قـرار دارنـد کـه این حالـت جزء بهترین حالتهاسـت که هر
دو فرد از نظر سواد با همکفویت دارند.
دوم اینکـه پسـر دارای تحصیلات عالیـه و دختـر دارای تحصیلات متوسـط یـا پایینتـر
اسـت .ایـن مـورد در لیسـت مـواردی قـرار میگیـرد کـه حساسـیت کمتـری نسـبت بـه کفویت
تحصیلی زوج وجود دارد که البته در صورت بروز مشکل ،دارای کفویت در رده خوب است.
سوم اینکه پسر دارای تحصیالت عالیه ،ولی دختر در کمترین سطح سواد وجود دارد.
ً
ایـن نـوع کـه البتـه امـروزه در بین جوانان کمتر وجود دارد ،باعث اختالف پذیرش و بعضا نوع
ً
نگاه در جهانبینی دو طرف داشته باشد .البته کمسوادی ،صرفا دلیلی برای کمرنگ بودن
جهانبینـی دختـر نیسـت؛ امـا سـهم بسـزایی در نـوع نـگاه وی پیرامـون جهـان خـود و رفتـار بـا
همسر در پی دارد .این مورد نیز در گروه دارای کفویت پایین مطرح میشود.
چهارمین و آخرین مورد اینکه پسر دارای تحصیالت پایینتر نسبت به دختر قرار دارد.
در اینگونه موارد ،مشکالت زناشویی در قالب عدم تفاهمهای عمومی خود را بروز میدهد.
چـون پسـر بهعنـوان مدیـر خانـواده بایـد از هـر جهـت در درجـه باالتـری از مدیـر خانـه در امـور
زندگـی یعنـی دختـر قـرار گیرد ،در زمانی که پسـر از لحاظ تحصیلات که به دنبال آن جایگاه
اجتماعـی و درآمـد نیـز خواهنـد آمـد ،در درجـه پایینتـری از همسـر خـود قرار گیرد نـگاه زن به
مرد خود بهعنوان تکیهگاه کمرنگ شده و باعث بروز برخی اختالفات میشود.
چند نکته مهم و کاربردی پیرامون جلوگیری از اینگونه مشکالت که حتی به طالق هم
رسیده است وجود دارد که آنها را نام میبریم.
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رهبر معظم انقالب؟دم؟ درباره بحث همسرگزینی میفرمایند:
ا گر تش ــکیل خانواده به شکل سالمی صورت بگیرد و اخالق حاکم بر زوجین،
صحی ــح و منطق ــی و منطبق با اصول ش ــرع ،با آنچ ــه خداوند معی ــن فرموده،
باشد؛ این ،پایه اصالح جامعه است و پایه سعادت همه افراد جامعه است.

الف) همسرگزینی صحیح

در شرع مقدس اسالم انتخاب همسر اینقدر مهم است که حتی برای تربیت فرزند آینده نیز
انتخاب همسر حیاتی و مهم است.
رهبر معظم انقالب؟دم؟ درباره بحث همسرگزینی میفرمایند:
اگـر تشـکیل خانـواده بـه شـکل سـالمی صورت بگیـرد و اخالق حاکم بـر زوجین،
صحیح و منطقی و منطبق با اصول شرع ،با آنچه خداوند معین فرموده ،باشد؛
این ،پایه اصالح جامعه است و پایه سعادت همه افراد جامعه است.

اخلاق ،دیانـت و امانـت سـه شـرط اساسـی بـرای برگزیـدن مـرد بهعنـوانهمسـر اسـت.
تأثیـرات محیـط و وراثـت نیـز دو شـرط انتخـاب همسـر بـرای برگزیـدن دختـر اسـت .شـاید در
نگاه اول بگوییم بحث کفویت در هیچیک از این دو لحاظ نشـده اسـت اما باید گفت این
مبحث ،یکی از مال کهای عمومی انتخاب همسر در اسالم است.
یعنی دختر و پسـر در وهله اول در انتخاب همسـر باید شـرایط عمومی را دارا باشـند و در
مرحله بعد به مال کهای تخصصی توجه کنند.
ب) رشد تحصیلی همزمان

ایـن موضـوع میتوانـد هـم بـه رشـد شـخصیتی و جایـگاه اجتماعـی زوجیـن کمک کنـد و هم
میتوانـد کفویـت تحصیلـی را ارتقـا ببخشـد .ایـن کار باعـث میشـود زن و شـوهر در بحـث
تحصیالت نیز به یکدیگر یاری رسانند و هر دو دارای پیشرفت باشند.
خیلی از مردها هسـتند که مایل به ادامه تحصیل همسـران خود هسـتند ،اما این نکته
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را بایـد یـادآور باشـند کـه تحصیلات همسـر ،بهمـوازات تحصیلات مـرد ارتقـا پیـدا کنـد .این
حـرف بـه ایـن معنـی نیسـت کـه زنـان را از تحصیـل منـع کـرد ،بلکـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه
تحصیلات مـرد هـم در برخـی اوقـات بـر معیشـت خانـواده اثرگـذار اسـت و هـم تشـویقی برای
ادامه تحصیل همسر محسوب میشود.
ج) آموزش مهارتهای زندگی

این مسئله یکی از مهمترین مسائل زناشویی است
کـه حتـی اگـر دو مورد قبـل را هم کمرنـگ ببینیم،از
این مورد نمیتوان بهراحتی گذر کرد.
مهارتهای زندگی یا در حد راهبردی و کالن
آن ،یعنـی سـبک زندگـی ،از اساسـیترین مباحـث
زندگی زناشـویی اسـت .اگر زن و مرد بتوانند آداب
همسـرداری را کـه اسلام بـه آن امـر کـرده اسـت
رعایـت کـرده و انجـام دهنـد میتـوان بـه جـرأت
گفت در تمامی موارد ،مسائل کوچک زندگی حل شدنی است.
مهـارت همسـرداری در رضایـت زوجیـن نقـش بسـزایی دارد و در مسـئله کفو یـت بهطـور
عموم و حتی کفویت تحصیلی میتواند کمک شـایانی به زوجین انجام دهد .اگر زن و مرد
بر اسـاس شـریعت اسلام اقدام به زندگی مشـترک نمایند ،میتوانند توقعات و نگاههای غیر
واقعبینانه را از خود دور کرده و برای پیشرفت یکدیگر در زمینه اخالق و تحصیل و زندگی،
تالش کنند.
حتـی در مـورد ادامـه تحصیـل و رشـد تحصیلـی و علمـی نیـز بنـا بـه امـر اسلام که کسـب
ً
علـم بـر هـر مسـلمانی واجـب میتوانند تالش کنند .البته معنای کسـب علـم لزوما به معنای
کسـب تحصیالت رسـمی و دانشـگاهی نیسـت ،ولی این معنا نیز جزء همان تالشهاسـت
که زوجین به آنهمت میگمارند.
همانطـور کـه در فرمایشـات رهبـر معظـم انقلاب بـه ایـن امـر اشـاره شـده اسـت کـه :هـر
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کشوری که در آن ،بنیان خانواده مستحکم باشد ،بسیاری از مشکالت آن کشور ،بهخصوص
ً
یشـود ،یا اصال
مشـکالت اخالقی و معنوی آن به برکت خانواده سـالم و مسـتحکم برطرف م 
به وجود نمیآید.

اهداف ازدواج:
انس ــان دارای مجموعـ ـهای از نیازها و غرایز اس ــت که عدم ارض ــا و یا نقص در
ارضای هر کدام از این غرایز ایجاد تزلزل در شخصیت را موجب میگردد .فرد
پس از ازدواج میتواند این غریزه مهم حیاتی را با شیوهای مطلوب و معقول و
اجتماع پسند ارضا کند و در سایه آن به آرامش دست یابد.
خالصـه اینکـه تمامـی اتفاقـات زناشـویی بـه دو امـر بسـتگی دارد .یکـی قبـل از ازدواج
توسـط زوجیـن و خانوادههـای ایشـان و دوم ،عمـل بـه مهارتهـای زندگی صحیـح در زندگی
زناشـویی که ضامن سلامت خانواده و رشـد آنها میباشـد .کفویت تحصیلی اگرچه جزئی
از ملزومات انتخاب همسـر به شـمار میآید ،اما اگر زوجین بتوانند مهارتهای همسـرداری
که مهمترین آن ،رشـد دادن یکدیگر در زندگی مشـترک هسـت میتوانند دستبهدسـت هم
پلههای معنویت و ترقی را باال روند و به سعادت دنیوی و اخروی دست پیدا کنند.
)مجله اشارات ،پاییز سال ۱۳۹۲ ،شماره  ،۱۵۲ازدواج و خانواده در سخنان مقام معظم رهبری).

ازدواج آسان:
عزت دختر به اخالق است نه به جهیزیه

رهبر معظم انقالب؟دم؟ :
« جهیزیه برای دختر مایه عزت نیست .عزت دختر به اخالق او به رفتار و شخصیت
خود اوسـت .بعضی از خانوادههای عروس ،خودشـان را اذیت میکنند و بهزحمت
میاندازنـد و اگـر پـول هـم ندارند بهزور پول تهیـه میکنند .اگر پول دارند زیادی خرج
ً
میکننـد؛ بـرای اینکـه یـک جهیزیـه پـر زرق و برقـی را مثلا در اختیـار دخترشـان
بگذارنـد .مهریـه و جهیزیـه زیـاد ،هیـچ دختـری را خوشـبخت نمیکنـد و هیـچ
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خانـوادهای را بـه آرامـش و سـکون و اعتمـاد الزم نمیرسـاند .اینهـا زوایـای زندگـی
است .فضول زندگی است و جز دردسر و اسباب زحمات و اسباب مشکل فایدهای
ندارد.

اهداف ازدواج:
ایج ــاد محیطی خصوصی برای آرامش و آس ــایش نیاز به آرامش
ریشه در سرشت آدمی دارد .بر اساس تعالیم مکتب اسالم یکی
از بهترین و شاید اولین انگیزه ازدواج محسوب شود.
مبـادا برویـد پـول قـرض کنید ،جهیزیه درسـت کنید .مبـادا خودتان را بهزحمت
بیندازید .مبادا خانوادهتان را بهزحمت بیندازید .مبادا خیال کنید که دخترتان
اگـر جهیزیـهاش کمتـر از دختـر همسـایه و قوموخویـش بـود ،ایـن سرشکسـتگی
است .نه این سرشکستگی نیست».
(خطبه عقد  77/12/28و خطبه عقد  75/09/18و خطبه عقد )81/03/29

مسائل همسرداری

حدیث

َ َّ
َ
ُ َ
قُ أَ ُ
َ َ
ُ أَ ْ
<�وا � ن� ف� َسك ْم َو�ه ِل ي�ك ْم ن� ًارا> ْكيـف ن ِق
اهَّلل َع ّـز َو َجـل :
سـئل عـن الصـادق؟ع؟ ِف ق ْـو ِل ِ

َ َ
أ ْهل َنا؟
َْ
َ
«تأ ُم ُر َ ُ
ون ْم ِبا ُ ِي ُّب اهّلل َو َت ْ َن ْو َ ُنم ْ َع ّما َي َ
كر ُه اهّلل.»...
قال:

از امـام صـادق؟ع؟ در خصـوص سـخن خداونـد؟زع؟ کـه میفرماینـد :خـود و
خانوادهتـان را از آتـش (دوزخ) حفـظ کنیـد ،پرسـیدند :چگونـه خانوادهمـان را
حفظ کنیم؟
فرمودنـد« :بـه آنچـه خدا دوسـت دارد ،امرشـان کنید و از آنچه خدا نمیپسـندد،
نهیشان نمایید»( .کافی ،ج ،۵ص )۶۲

ًَ ُ ُ َ َ َ ّ َ َ َ ُ
َ َ
َ
هن ُ
الث ٌة ِان َي َعل ُم َّ
عم ِة َعل ِيه  :تطويل ُه
الن
قال الصادق؟ع؟ « :ث
ؤم ُن كانت زيادة ىف عم ِر ِه و بقاء ِ
امل ِ
َ
ُ
ُُ َ َ
َ
طع َم َعىل َ
ُ
َ َ
عام ِه ِاذا ا َ
املعروف
اصطناعه
سجود ِه یف
كوع ِه َو
مائد ِت ِه َو ِ
ِ
صالت ِه َو تطويله ِل ِ
ِ
لوس ِه عىل ط ِ
فىآ ُر ِ
ِ
َ
ِاىل ا ِهل ِـه؛ سـه چیـز اسـت کـه اگـر مؤمـن آن را بدانـد ،باعـث طـول عمـرو دوام بهرهمنـدی او از

نعمتهـا میشـود :طـول دادن رکـوع و سـجده در نمـازش ،زیاد نشسـتن بر سـر سـفرهای که در
آن دیگران را اطعام میکند و خوشرفتاری با خانواده»( .كاىف ،ج  ،۴ص )۴۹

رسول اکرم؟ص؟ فرمودند « :یک ساعت خدمت کردن به همسر ،بهتر است از عبادت هزار
سـال و هزار حج و هزار عمره؛ و بهتر اسـت از آزاد کردن هزار بنده و هزار جهاد و عیادت هزار
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بیمار و هزار (نماز) جمعه و هزار تشییع جنازه و سیر کردن هزار گرسنه و هزار اسب در راه خدا
دادن؛ و بهتر اسـت از خواندن تورات و انجیل و زبور و قرآن ،و بهتر اسـت از خریدن هزار اسـیر
و آزاد کردن آنها؛ و بهتر است از دادن هزار شتر به فقیران؛ و چنین انسانی که خدمتگزار به
همسرش میباشد از دنیا نمیرود ،مگر اینکه جایگاه خود را در بهشت میبیند».

پیام مشاور
همسرداری
آقایون بخونن
ز نها فقط از مقایسه شدن با رقباشون نمیترسند.
اینکـه هـر زن دیگـری در ذهـن همسرشـان موفقتـر و توانمندتـر از آنهـا باشـد ،بـه ز نهـا
احساس ناامنی میدهد.
آنهـا دوسـت دارنـد ملکه_خانـه باشـند و اینکـه در ذهن همسرشـان کاملتر یـن زن دنیا
باشند ،برای آنها به معنی خوشبختی و موفقیت در ازدواج است.
بـه همیـن دلیـل وقتـی از او میخواهیـد فلان غـذا را مثـل مادرتـان درسـت کنـد ،فلان
ظرافـت را مثـل مادرتـان داشـته باشـد یـا فلان رفتـارش مثـل رفتـار مادرتـان باشـد ،از کـوره در
میروند و نه تنها از شـما میرنجند ،بلکه مادران که هیچ نقشـی در این ماجرا نداشـته را هم
مقصر میدانند.
هرگز از بچهها بهعنوان ابزاری برای کنترل همسرتان استفاده نکنید!...
گمـان نکنیـد کـه وقتـی فرزندتان را برای جاسوسـی همسـرتان بسـیج میکنیـد ،او حس و
حالتان را نمیفهمد و متوجه فاصله میانتان نمیشود.
اگر شـما به همسـرتان شـک دارید ،حق پیگیری را دارید ،اما حق ندارید در جریان این
کارها ،از فرزندتان بهعنوان یک ابزار استفاده کنید.
ً
لطفا در هیچ شرایطی ،بچهها را وارد بازی خودتان نکنید.

یرادرسمه لئاسم

23

اصول مدیریت خانه و خانواده
از آنجایـی کـه یکـی از حسـاسترین ،پیچیدهتریـن و مهمتریـن نهادهـای اجتماعـی بهظاهـر
کوچـک ،خانـه و خانـواده اسـت ،اداره آن نیـاز به مدیریتی با کفایـت و عالمانه دارد .چنانکه
مدیریـت اصولـی خانـواده سـبب شـکوفایی غنچههـای عدالـت ،امنیـت ،صداقـت ،صفا و
محبـت در گلسـتان وجـود مـرد و زن خانـه میشـود .از ایـنرو ،آمـوزش و بهکارگیـری گامبـهگام
اصـول مدیریـت علاوه بـر آثـار فـردی ،در عرصـه حفـظ و ارتقـاء فرهنـگ یـک جامعـه نیـز مؤثـر
است که در اینجا بهصورت مختصر به موارد آن اشاره خواهد شد:
 .۱اصل محبت ورزی (گنج زندگی)

امـام علـی؟ع؟« :پرسـودترین گنجهـا ،بـه
دست آوردن محبت دلهاست»۱.

از جمله عوامل محبت ساز:
 .۱حسن خلق و گشادهرویی؛
 .۲احسان و نیکی؛
 .۳تواضع و فروتنی؛
 .۴سخاوت و گشادهرویی؛
 .۵رفق و مدارا؛
 .۶هدیه دادن در مناسبتهای مختلف.
از جمله عوامل محبت سوز:
 .۱جدال و گفتوگوهای تند و توهینآمیز؛
 .۲بخل؛
 .۳عدم ابراز محبت؛
 .۴حساسیت نابجا؛
 .۵قدرنشناسی.
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نقش محبت در زندگی خانوادگی
«محبـت» اسـت .دل انسـان ،بـه ّ
ّ
محبـت زنـده اسـت و
یکـی از احتیاجـات روانـی هـر انسـان،
کانون خانوادگی بیش از هر چیز احتیاج به محبت دارد .این فروغ ّ
محبت اسـت که خانه را
روشن میکند و هر خانهای که با چراغ محبت روشن نباشد خانه خاموشان است .پروردگار
مهربان در قرآن مجیدّ ،
محبت و مهربانی زن و شـوهر در محیط خانه را یکی از آیات قدرت
و حکمت خود معرفی میکند و میفرماید:

مدیریت اصولی خانواده سبب
ش ــکوفایی غنچههای عدالت،
امنیت ،صداقت ،صفا و محبت
در گلس ــتان وج ــود م ــرد و زن
خانه میشود.

ُ َ
َأ
آ
َأ ُ
ََ َ ُ
ك ْم أ� ْ�ز َو ً
َ
ا�ا
<و ِم نْ� � َي� ِتا� ِه � نْ� خ�ل قَ� لكم ِّم نْ� � ن� ف� ِس
ج
َ ُ َ َّ ً
َّ ُ ُ َ َ
ً َ
ِل ت� ْسك ن�وا ِإ�ل يْ�ها َو جَ� َع َل بَ� ْي� ن�كم ّم َود ة� َو َر ْحَم�ة ِإ� نّ� ِ ف� ي�
�ذَ َ َ آ َ ت ّ قَ ْ َ تَ فَ َّ
ك ُر نَ
و�؛ یکـی از نشـانههای
ا� ِل�و ٍم ي���
ِلك ل� ي� ٍ

قـدرت و حکمـت خداونـد ،ایـن اسـت کـه
بـرای شـما از جنس خودتـان ،همسـرانی
آفریـد تـا با او انـس بگیریـد و میـان شـما و

همسرانتان ،دوسـتی و مهربانـی برقـرار سـاخت و در ایـن موضـوع بـرای اندیشـمندان نشـانه
خداشناسی پدیدار است>۲

باید ّ
توجه داشـت که برای اینکه بنیان زناشـویی اسـتوار و محیط خانه به چراغ ّ
محبت
همیشه روشن باشد ،باید ّ
محبت دوطرفه باشد؛ زیرا دلها به هم راه دارند و محبت میآورد
و لـذا در اسلام همانطـور کـه بـه زن سـفارش شـده و تأ کیـد شـده کـه شـوهر خـود را دوسـت
بدارد ،به مرد هم تأ کید شـده اسـت که همسـر خود را دوسـت بدارد و او را مورداحترام و ِا کرام

قرار بدهد.
پیغمبر اکرم؟ص؟ فرمودند« :بهترین زنان شما ،ز نهایی هستند که نسبت به شوهرانشان
عشـق و ّ
محبـت داشـتهاند» ۳.و امـام رضـا؟ع؟ فرمودنـد« :زنانـی کـه به شـوهران اظهار عشـق و
محبت میکنند ،بهترین غنیمت برای آنها میباشند»۴.

رسول اکرم؟ص؟ میفرمایند« :هر چه ایمان کاملتر باشد به همسرش بیشتر اظهار محبت
مینماید»۵.
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ً
و در مـورد دیگـر میفرمایـد« :ایـن سـخن مـرد کـه بـه همسـرش بگویـد :واقعـا تـو را دوسـت
دارم ،هرگز از قلب همسر خارج نخواهد شد و از یاد او نخواهد رفت».
امام صادق؟ع؟ فرمودند« :زن ،از مرد آفریده شـده اسـت (از همان گلی که خداوند مرد
را آفریـد ،زن را نیـز از آن گل آفریـد) و تمـام ّ
توج َهـش بـه مـرد ،معطـوف اسـت پـس همسـرانتان
را دوسـت بداریـد .و نیـز آن حضـرت فرمـود :از اخلاق پیغمبـران ایـن اسـت کـه نسـبت بـه
محبت دارند»6.
همسرانشانّ ،
و نیـز فرمودنـد« :بـه کسـی کـه دوسـتش
میداری ،خبر بده»۷.

و نیز باید ّ
توجه داشت که آثار ّ
محبت میان

زن و شـوهر ،بایـد در رفتـار و گفتـار آنهـا نمایـان
باشـد و حرفهـا و حـرکات آنهـا نسـبت بـه هـم
ّ
محبتانگیز باشـد و سـعی کنند که هرگز حرفی

آ ث ــار ّ
محبت میان زن و ش ــوهر،
باید در رفتار و گفتار آنها نمایان
باش ــد و حرفها و حرکات آنها
نس ــبت ب ــه ه ــم ّ
محبتانگی ــز
باشد

و حرکتـی کـه بنیـان ّ
محبـت را ُسسـت و جلـوۀ دوسـتی را کمرنگ میکنـد از هیچیک از آنها
ً
صـادر نشـود و اگـر احیانـا صـادر شـد سـعی کننـد کـه عـذر بخواهنـد و جبـران نمایـد .تعر یـف
ً
و تمجیـد از یکدیگـر مخصوصـا در حضـور بسـتگان و آشـنایان و اهـدای هدایـا و امثـال ایـن
محبـت و جلـب ّ
موضـوع و اظهـار ّ
محبـت بسـیار مؤثـر اسـت و باالخـره در هـر سـازمانی کـه بـر
اساس ّ
محبت استوار است ،هرگز خلل و خرابی راه پیدا نمیکند.
َ َ
بهجز بنای ّ

است
محبت که خالی از خلل
خللپذیـر بـود هـر بنـا کـه میبینـی
هر انسـانی ،به شـخصیت خودش عالقه دارد و میخواهد که دیگران ،به شـخصیت او
ً
احتـرام بگذارنـد و هـر کـس بـه او احتـرام بگذارد ،او نیـز متقابال به او احترام خواهد گذاشـت.
احترام گذاردن زن به شوهر و به یکدیگر در محیط خانه ،رشتۀ ّ
محبتشان را محکمتر میکند
و به پیمان زناشویی دوام بیشتری میبخشد و فرزندانی که در چنین محیطی رشد میکنند
ایـن عـادت انسـانی را سرمشـق زندگـی خـود قـرار میدهنـد .اسلام ،رسـم احترامگـذاری زن و
شوهر به یکدیگر را بهعنوان یک وظیفه اخالقی مورد تأ کید قرار میدهد.
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حضرت رسـول اکرم؟ص؟ فرمودند« :وظیفۀ زن این اسـت که تا در خانه به پیشـواز شـوهر
بـرود و بـه وی خوشآمـد بگویـد» ۸.و نیـز امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد« :هـر زنـی کـه بـه شـوهرش
احترام بگذارد و به او آزار نرساند ،خوشبخت و

سعادتمند خواهد بود»۹.

این نوع دسـتورات ،نمونهای از وظیفه اخالقی زن نسـبت به شـوهر است .احترامگذاری
مرد نسبت به همسرش نیز با این قبیل تعبیرات مورد تأ کید قرار گرفته است.
َ

َ

حضـرت رسـول اکـرم؟ص؟ فرمودنـد« :مـا أ ك َـر َم ّ
النس َ
ـاء إال كـر ٌمی َو مـا َ ُ
أهان ّـن إال ل ُ
ئیم؛ یعنـی :افراد
ِ

کریـم و بزرگـوار ،زنـان خـود را مورداحتـرام قرارمی دهند و افراد پسـت به زنـان اهانت میکنند»۱۰.
و نیز حضرتش فرمود« :هر کس به خانوادهاش توهین کند ،خوشی زندگی را نخواهد دید»۱۱.

حضـرت صـادق؟ع؟ از پـدرش نقـل کـرده کـه فرمودنـد« :هـر کـس زن بگیـرد ،بایـد او را
ً
گرامـی و محتـرم بشـمارد» ۱۲.خالصه اینکه احترام به شـخصیت افـراد مخصوصا در محیط
خانوادگی و احترام به همسـر ،یکی از نشـانههای شـخصیت و شـرافت اشـخاص محسـوب
میشود و موجب افزایش ّ
محبت میشود.
ُ

َ

َ

َ
املـرء بالعلـم َو اال َدب ال باالصـل َو ّ
الن َسـب؛ شـرافت انسـان،
امیرمؤمنـان؟ع؟ فرمودنـد« :ش َـرف َ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
تنها به درجات علم و ادب او بستگی دارد نه به ن َسب و قبیلگی او».

خالصـه اینکـه ّ
محبـت در محیـط خانوادگـی ،تلخها را شـیرین و سـختیهای زندگی را
آسان میگرداند.
از ّ
محبـت تلخهـا شـیرین شـود
ّ
محبـت خارهـا گل میشـود
از
ّ
محبـت نـار نـوری میشـود
از
از ّ
محبـت سـقم صحت میشـود
ّ
محبـت مـرده زنـده میشـود
از
 .۲اصل عدالتمحوری

ّ
محبـت مسهـا زریـن شـود
از
از ّ
محبـت سـرکهها ُمـل میشـود
از ّ
محبـت دیـو حـوری میشـود
از ّ
محبـت قهـر رحمـت میشـود
ّ
محبـت شـاه بنـده میشـود
از

پیامبـر اکـرم؟ص؟ میفرماینـد« :حلظـهای عدالـت ،برتـر از یك سـال عبـادت اسـت» ۱۳.عدالت یعنی
ً
حقشناسـی و ادای حقـوق و حـق ،بـه معنـای طلبـی اسـت کـه دیگـران از مـا دارنـد و لزومـا به
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معنای پرداخت طلب دیگران است .طلبهای دینی ،مالی ،عاطفی ،عقلی… در خانواده
نیـز هـر یـک از اعضـاء خانـواده به نوبۀ خود ،حقی دارند که محترم شـمردن آن ،بر دیگران الزم
است .ما در فصلی جدا به حقوق مرد بر زن و زن بر مرد پرداختهایم.

ّ
 .۳اصل لذتجویی و تمتع
رابطه سالم جنسی بین زن و مرد ،تبادل خالصانه احساسات و محبتها و ارضاء عواطف
و نیازهای عاطفی در خانه و نظام خانواده مورد سفارش اسالم است.

ً
احترام به ش ــخصیت افراد مخصوصا در محیط خانوادگی و احترام به همسر،
یکی از نشانههای شخصیت و شرافت اشخاص محسوب میشود و موجب
افزایش ّ
محبت میشود.

 .۴اصل تقسیم کار
از جمله فواید تقسیم کار:
 .۱ایجاد حس مسئولیت بین افراد؛
 .۲افراد خانه ،خود را در اداره منزل سهیم میدانند؛
 .۳ضایعات مالی و زمانی کاهش مییابد؛
 .۴محیط خانه با نشاط و شاداب خواهد شد؛
 .۵عبادت بزرگی است.

 .۵اصل عفو و صفح
عفو یعنی بخشیدن.
زن و شـوهر بایـد از اشـتباه و خطـای یکدیگـر گذشـت کننـد تـا روابـط آنهـا بهتـر شـود و
بیشتر به همدیگر اعتماد نمایند.
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 .6اصل مدیریت خانواده
ریاست و مسئولیت مرد در خانواده

هر شرکت و سازمانی ،نیازمند به مقام مسئول و رئیس است وگرنه خواه ناخواه منجر به هرج
مرج شده ،زیانهای فراوانی به بار میآورد و سرانجام به نابودی خواهد گرایید؛ زیرا مدیریت،
نقـش مؤثـری را ایفـا میکنـد و ایـن مدیریـت اسـت که بایـد از نظر فکـری و خصوصیات روانی
واجد شرایط خاصی باشد تا بتواند از حداقل نیرو ،حداکثر استفاده را جلب کند.

بنابراین ،سازمان و شرکتی که زن و مرد از راه ازدواج و تشکیل خانواده به وجود میآورند،
ناگزیر باید سرپرست و مقام و مسئولی داشته باشد که بتواند به طرز شایستهای برای تأمین
نیازمندیهـای آن همـت گمـارد و خطمشـی درسـتی فـرا راه افـراد خانـواده قـرار دهـد و اداره
عمومـی و مسـئولیتهای ایـن کانـون مقـدس را بـه عهـده بگیـرد ،و تـا خـود و افـراد خانـواده از
مزایای آن بهرهمند شـوند ،و در کنار یکدیگر ،احسـاس خوشـبختی نمایند و فرزندان خود را
با روشی صحیح ،تربیت کنند و در سعادتمند نمودن آنان ،موفق گردند.
مدیرمسئول

اکنون باید دید چه کسـی بهتر اسـت عهدهدار سرپرسـتی تشـکیالت خانوادگی باشـد .زن یا
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مـرد و یـا هـر دو ،بـدون تردیـد ریاسـت هـر دو بـرای سـر و سـامان دادن بـه امـور خانـواده صحیح
نیسـت؛ زیـرا در ایـن صـورت ،هیچکـدام از آن دو نفـر ،آنچنانکـه شایسـته اسـت ،احسـاس
مسـئولیت نمیکننـد ،بعلاوه هـر دو نفـری ،دو گونـه طـرز تفکـر و دو گونـه سـلیقه دارنـد و در
مواردی که اختالف سلیقه دارند ،هیچکدام حاضر نیستند تسلیم فکر و نظریه دیگری شود
و درنتیجـه کار بـه جنـگ و نـزاع میکشـد و قانـون مهـر و محبـت آنان بدل به جهنم سـوزانی از
اختالف و کشمکش میگردد.

ق ــرآن مجید به ش ــوهران دس ــتور میدهد که گذش ــته از رعایت حق ــوق زنان،
نس ــبت به آنان خوشرفتار باش ــند و بامحب ــت و مهرورزی ،کان ــون خانواده را
گرم و با نشاط سازند.
خطـر بـزرگ دیگـری کـه از رهگـذر اختلاف زن و شـوهر پدیـد میآید ،مربوط به سرنوشـت
فرزنـدان آنـان میباشـد؛ زیـرا در روانشناسـی ثابـت شـده اسـت« ،کودکانـی کـه در سـایه پـدر و
مـادری تربیـت میشـوند کـه میان آنان کشـمکش و نزاع وجود دارد ،دچـار اختالل عواطف و
عقدههـای روحـی و نگرانیهـای فکـری میگردنـد» .بنابراین گذشـته از اینکـه زندگی در کام
زن و شوهر تلخ میشود ،دود این آتش ،به چشم کودکان معصوم میرود.
ریاست و مسئولیت مرد

روی همین اصل ،اسالم سرپرستی خانواده را به عهده مرد گذاشته و مرد را عهدهدار تأمین
وسایل زندگی زن معرفی نموده است.

ّ َ ُ قَ َّ ُ نَ َ َ ّ
ال� َساء؛ مردان ،سرپرست زنان میباشند>14 .
<الر ج�ال �وام
و� على نِ ِ
قرآن مجید میفرمایدِ :

البته باید توجه داشـت هر چند اسلام ،ریاسـت امور کلی خانواده را به مرد سـپرده ،ولی
اداره امـور داخلـی خانـه را بـه زن واگذاشـته اسـت یعنـی اگـر مـرد در اداره امـور خانـواده ،مقـام
ریاست را دارد ،همسرش معاون اوست و در شعاع محدودتری سرپرستی خواهد داشت.
پیامبر اسالم؟ص؟ در

ضمن حدیثی میفرمایند« :فالرجل سید اهله واملرأة سیدة بیهتا»15.
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و از سوی دیگر ،هر کسی به اندازه قدرت و شعاع ریاست خود ،عهدهدار در مسئولیت است.

باز رسـول گرامی اسلام؟ص؟ میفرمایند« :و الرجل راع عیل اهل بیته و هو مسـئول عهنم و املرأة

راعیة عیل اهل بیت بعلها و ولده و هي مسـئولة عهنا؛ مرد ،نگهبان و مسـئول خانواده اسـت و زن
نگهبان و مسئول خانۀ شوهر و فرزندان او

است»16.

بنابراین مرد ،هیچگاه حق ندارد از این عنوان سوءاسـتفاده کند ،و حقوق افراد خانواده
را نادیده گرفته ،روش دیکتاتوری و استبداد را در محیط خانه در پیش گیرد ،بلکه باید توجه
داشـته باشـد که رهبری صحیح ،آن اسـت که توأم با محبت و جلب همکاری و همفکری
صمیمانه باشد.
قرآن مجید به شوهران دستور میدهد که گذشته از رعایت حقوق زنان ،نسبت به آنان
خوشرفتار باشند و بامحبت و مهرورزی ،کانون خانواده را گرم و با نشاط سازند.
ْ

َ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ف
و�؛ با زنان خوشرفتار باشید>  17فرمانی است که با تناسب
آیۀ شریفه< :وع ِشا�روه ن� بِ�المعر ِ

عواطـف حسـاس و زودرنـج زنـان و در نظرگرفتـن دیگـر خصوصیـات آنـان و رو یهمرفتـه،
مصالح عالی خانواده ،صادر شده است.
اختیار سرپرستی و ریاست خانواده را باید به یکی از زن یا مرد واگذار کرد.
اکنون باید دید آیا زن برای عهدهداری ریاست و سرپرستی امور خانه و قبول مسئولیت
آن ،شایستگی بیشتری دارد یا مرد؟
نخسـت بایـد بـه ایـن واقعیـت طبیعـی توجـه نماییـم همانگونـه کـه در انـدام زن و مـرد،
اختالفهایـی هسـت و بـه هـر کـدام از آنـان ،بـه مناسـبت ویژگیهای جسـمی ،یک سلسـله
وظایـف طبیعـی سـپرده شـده اسـت ،از جهات روانـی و خصوصیات اخالقی نیـز تمایزهایی
بین آن دو وجود دارد.
ایـن ویژگیهـای روانـی کـه در علـم روانشناسـی ثابـت شـده اسـت ،در تقسـیم کارهـا
و وظایـف بایـد مـورد نظـر قـرار گیـرد .مهمتریـن تمایـز روانـی میـان زن و مـرد ،ایـن اسـت کـه
ً
ّ
زنان معموال دارای احساسـات شـدید و عواطفی جوشـانتر هسـتند .تأثر و هیجان شـدید
زن در حالتهـای گونا گـون ،چـون هنـگام دوسـتی و دشـمنی ،تـرس ،شـادی و نگرانـی
و همچنیـن توجـه فـراوان او بـه زیبایـی و ظواهـر زندگـی ،از نشـانههای ایـن عواطـف و
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ً
احساسـات اسـت و مردان نوعا از نیروهای عقل و اندیشـه بیشـتری برخوردارند.
جالبتوجـه اینکـه ایـن ویژگیهـای روانـی بـا خصوصیـات جسـمی هـر کـدام از آنـان،
هماهنگـی کامـل دارد و نشـاندهنده ایـن حقیقـت اسـت کـه آفریـدگار زن و مـرد ،هـر کـدام
را بـرای انجـام کاری و عهـدهداری وظیفـهای آفریـد و ابـزار آن را در جسـم و روان او بـه ودیعـت
سپرده است.
وقتـی مناسـبترین غـذای کـودک در پسـتان مادر فراهـم میگردد ،و بایـد دارای عواطف
لطیف و سرشاری باشد که چون فرزند خود را در آغوش گرفت و پستان در دهان او گذاشت،
نه تنها احسـاس خسـتگی نکند ،بلکه خود از عشـق مقدس مادری سرمسـت گشـته ،فرزند
را بـا فشـردن در آغـوش گـرم ،از چشمهسـار محبـت سـیراب نمایـد و ایـن نیـاز فطـری او را نیـز
اشباع کند.
و نظر به اینکه مرد از اسکلتی درشت ،عضالتی ستبر و اعصابی قوی و جمجمۀ بزرگ
و مغـزی سـنگینتر از جمجمـه و مغـز زن (وزن متوسـط مغـز مـرد۱۳۶۰و وزن متوسـط مغـز زن
۱۲۰۰گرم است) برخورداراست ،فکری نیرومندتر و اندیشهای دوربینتر دارد ،تا توانسته باشد
در برابر مشکالت و سختیها استقامت بیشتری نماید.
مرد آنچنان آفریده شـده اسـت که تاب و تحمل آفتاب سـوزان تابسـتان و فضای آلوده
محیـط کارخانـه را داشـته باشـد و گردانـدن چرخهـای عظیـم کارخانـه و طنیـن شـکنندۀ
صـدای آنهـا ،او را از پـای نینـدازد و غریـو توپ و سلاح دشـمن در میدان نبـرد او را نلرزاند .با
در نظـر گرفتـن ایـن مطالـب و شـناخت ایـن اسـتعدادها ،میبینیـم بهترین راه برای سـعادت
خانواده و درنتیجه سعادت اجتماع ،این است که ریاست و سرپرستی امور کلی خانواده به
فکر و نیروی اندیشـه و قدرت بازوی مرد سـپرده شـود و گرداندن چرخ کارهای خانه و تأمین
نیازهای روحی کودکان ،به عواطف سرشار و احساسات لطیف زن واگذاری گردد.
ب هعلاوه روانشناسـان معتقدنـد (و خـود زنـان نیـز اعتـراف میکننـد) کـه وضـع روحـی زن
طـوری اسـت کـه دوسـت دارد در پنـاه مـردی الیـق و نیرومنـد ،زندگـی کند و از داشـتن چنین
شـوهری لـذت میبـرد .زن هنگامـی احسـاس خوشـبختی میکنـد کـه ببینـد شـوهرش بـه
صفات مردانگی آراسـته اسـت و اگر ببیند مردی زیاد تملق و چاپلوسـی میکند و بدون قید
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و شرط از نظریات و افکار و سلیقه زن پیروی مینماید یا تحت سرپرستی و کفالت زنی بسر
میبرد ،از او متنفر میگردد و ارزش و اعتبار چندانی برای وی قائل نخواهد شد.
از همه اینها گذشـته به فرض آنکه زنان در ابتدای ازدواج که هنوز بچهدار نشـدهاند و
خاطرشان از لحاظ تربیت فرزندان آسوده است ،مایل به ریاست خانواده باشند ،این وضع
ً
دوام نخواهـد یافـت؛ زیـرا گرفتار یهایـی کـه طبعـا در زندگـی بعـدی پیـش میآیـد ،فکـر آنها
را مشـغول خواهـد کـرد و خیـال آنـان را از تحمـل بـار سـنگین مسـئولیتهای دیگـر منصـرف
خواهد نمود.
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پینوشتها
 .۱غرر الحکم.
 .۲آیه  ،۲۱سوره روم()۹؛ شافی ،ج ،۲ص.۱۳۸
 .۳بحار األنوار ،ج  ،۳۰ص.۲۳۵
 .۴مستدرک الوسائل ،ج ،۲ص.۵۳۲
 .۵بحار األنوار ،ج  ،۱۰۳ص.۲۲۸
 .۶بحار األنوار ،ج ،۱۰۳ص ۲۲۳و.۲۳۶
 .۷بحار األنوار ،ج ،۷۴ص.۱۸۱
 .۸مستدرک الوسائل ،ج ،۲ص.۵۵۱
 .۹بحار األنوار ،ج ،۱۰۳ص.۲۵۳
 .۱۰نهج الفصاحه ،ص.۳۱۸
 .۱۱المواعظ العددیه ،ص.۱۵۱
 .۱۲بحار األنوار ،ج ،۳ص.۲۲۴
 .۱۳نهج الفصاحه ،ح.۲۴۲۷
 .14نساء ،آیه .۲۴
 .15حقوق زن در اسالم و جهان ،ص۱۳۴روح اهلل محمدیان.
 .16همان.
 .17نساء ،آیه .19
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پیام مشاور

یک رابطه قوی با تکرار  ۷جمله ساده:
یک رابطه سالم مستلزم تالش زیاد و ملزوماتی برای قوی و مؤثرتر نمودن آن است.
طبـق مقالـهای کـه در مرکـز دانشـگاهی واشـنگتن بـه چـاپ رسـید ،روابـط سـالم بـر پایـه
احترام متقابل ،اعتماد و ارتباط مؤثر بنا شـده اسـت .با این وجود ،یک رابطه سـالم مسـتلزم
تالش زیاد و ملزوماتی برای قوی و مؤثرتر نمودن آن است.
محققان انجمن روانشناسی آمریکا بر این باورند که نحوه ارتباط ،بیش از سازگار یهای
فردی ،سطح تعهد و حوادث زندگی ،به پیشبینی طالق کمک میکند.
در اینجا به  ۷مورد از نکاتی که زوجها در روابط سـالم به یکدیگر میگویند ،اشـاره شـده
است.

 .۱من از تو حمایت میکنم
شاید ندانید ،اما مهم است که به همسر خود بفهمانید که از او حمایت میکنید.
طبـق مطالعـات منتشـر شـده در مجلـه شـخصیت و روانشناسـی اجتماعـی ،حمایـت
کالمـی و اشـارات غیرکالمـی در رابطـه ،بـه همسـرتان حـس امنیـت میبخشـد کـه منجـر بـه
پایهریزی اعتماد و صمیمیت میشود.
ایـن مطالعـات نشـان داد حمایـت دلسـوزانه زوجیـن نسـبت بـه شـخصیت و ارزشهای
یکدیگر موجب بهبود کیفیت رابطه آنها میگردد.

 .۲دوستت دارم
گفتن جمله دوستت دارم ،سنگ بنای هر رابطهای را میسازد.
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طبـق بررسـیهای یوگـو ،بیـش از نیمـی از زوجهـا ،که رابطه آنها بیش از  ۱تا  ۵سـال دوام
آورده ،جملـه دوسـتت دارم را اسـاس حرفهـای روزانـه خـود قـرار دادهانـد .البتـه تعـداد تکرار
این جمله با افزایش سالهای رابطه به طرز چشمگیری کاهش مییابد.

 .۳متأسفم!
همـه مـا اشـتباه میکنیـم ،امـا پذیـرش اشـتباه بـرای برخـی
دشـوار اسـت .پذیـرش اشـتباه و قبـول مسـئولیت کارهـا از
نشانههای اصلی بلوغ است.

گفتن جمله دوس ــتت
دارم ،س ــنگ بنای هر
رابطهای را میسازد.

بـا گفتـن جملـه متأسـفم در مواقـع لزوم ،نه تنها همچون فـردی بالغ رفتار نمودهاید ،بلکه
اعتماد را در رابطه پایهگذاری کردهاید.
مطالعـات نشـان میدهـد ،عذرخواهـی ،بیـش از انـکار ،موجـب تقویـت اعتمـاد متقابـل
بین طرفین میشود.

 .۴احساست را با من در میان بگذار!
توگـوی مختصـری
طبـق اعلام انجمـن روانشناسـی آمریـکا ،زوجهـای پرمشـغله اغلـب گف 
توگوهـای
دربـاره مسـائل روزمـره و تعهـدات معمـول بـا یکدیگـر دارنـد؛ بنابرایـن بایـد از گف 
سـطحی اجتنـاب کـرده و یکدیگـر را ترغیـب کنیـد تـا همسـرتان احساسـات درونـی خـود را با
شما در میان بگذارد .چنانچه یکی از رفتارهای شما طرف مقابل را آزار داد ،به حرفهای
ً
طرف مقابل داستان نیز گوش دهید .اما ،واقعا به حرفهای طرف مقابلتان گوش دهید.
تحقیقات روانشناسی حاکی از آن است که اکثر افراد از این مشخصه حیاتی ارتباط مؤثر،
بیبهرهاند .از منظر اکثر مردم کنار گذاشتن نقطهنظرهای خودشان و گوش دادن به نگرانیهای
ً
طرف مقابل بسیار دشوار است ،و همین امر ارتباط مؤثر را تقریبا غیرممکن میسازد.

ً
 .۵بعدا این مشکل را حل میکنیم
بحـث و عـدم توافـق بخشهـای جداناپذیـر هـر رابطـهای هسـتند ،با این وجـود ،مدیریت این
عـدم توافقهـا سـرانجام یـک رابطـه را ،بـه تصویـر میکشـد .کشـمکشهای مکـرر و حلنشـده
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فشار بیشازحدی را بر توان جسمی و روحی وارد کرده و میتواند سالمت و حس رضایت از
زندگی را تحلیل ببرد.
به همین دلیل دستیابی به تعادل و آرامش پس از بحثها از اهمیت ویژهای برخوردار
اسـت .در بحثهـا چنانچـه دقـت کـرده باشـید ،صداهـا بـاال مـیرود ،پـای مسـائل گذشـته
ً
بـه میـان بـاز میشـود و پرخاشـگریها آغـاز میشـود ،امـا دقیقـا در همیـن لحظـه ،بایـد نفـس
عمیقی کشـیده و بگویید هنگامیکه سـطح هورمون آدرنالین ما به میزان طبیعی بازگشـت،
بحث خواهیم کرد.

از منظ ــر ا کث ــر م ــردم کنار گذاش ــتن نقطهنظرهای خودش ــان و گ ــوش دادن به
ً
نگرانیهای طرف مقابل بس ــیار دشوار اس ــت ،و همین امر ارتباط مؤثر را تقریبا
غیرممکن میسازد.

 .۶شببهخیر!
دکتر مارک گلستون ،روانشناس مرکز دانشگاهی کالیفرنیا میگوید ،هر شب پیش از خواب،
شـببهخیر بگوییـد ،حتـی اگـر روز بـدی را پشـت سـر گذاشـته بودیـد؛ زیـرا نشـان میدهـد که
شما به این رابطه اهمیت میدهید .او تشریح میکند که گفتن شببهخیر ،بدان معناست
که شما دو نفر و رابطه بین شما از هر چیز ناراحتکنندهای که اتفاق افتاده ،مهمتر است.

 .۷روز خوبی داشته باشی!
گلسـتون همچنین بر اهمیت کمی دلگرمی در روز با گفتن روز خوبی داشـته باشـی و دعای
خیر تأ کید میکند.
دنیای بیرون میتواند خشن باشد و آ گاهی از اینکه همسرتان هر کجا که باشید حامی
شماست ،حس قدرت و انرژی مضاعفی را در برابر نبردهای زندگی به شما و او میبخشد.
خانمها بدانند

برای عالقهمند کردن مرد به خانه و زندگی ....بهتر است او را در خانه راحت بگذارید،
مردان از زنان سختگیر و حساس و زودرنج گریزاناند.
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آقایون بخونن

 .۱عالقهاتان را مخفی نکنید
ما همگی نیاز به دوست داشتن داریم و زنان بیشتر از مردان به دوست داشتن نیاز دارند.
نمیخواهـد بـا کادو یـا هدیـه یـا جشـن ،ابـراز عالقـه کنیـد شـما میتوانیـد بـا چنـد جملـه
ساده و کوتاه این عالقه را ابراز کنید.
 .۲گذشت کنید

چگونه همسرم را جذب خود کنم؟
مرده ــا از رفت ــار مردان ــه زنان خوشش ــان نمیآید .ا گ ــر رفتارتان مردانه اس ــت،
رفتارتان را تغییر دهید.
ً
هیچ انسانی کامل نیست و حتما روزی باشد که ناراحت باشد دلتنگ باشد حوصله
نداشته باشد و حق دارد که از درک و گذشت شما بهرهمند شود .چه وقت و کی و برای چه
کسـی میخواهید گذشـتتان را خرج کنید؟ این را بدانید که هیچ رابطهای بدون گذشـت و
درک متقابل پایدار نمیماند.
 .۳حرف بزنید
همه حرفهایتان را در محل کارتان خرج نکنید .کمی را هم برای خانه و خانواده نگهدارید
و اجازه ندهید حرفهایتان فقط پیرامون فرزندان و کار روزانه و وضع معیشتی باشد.
 .۴وقت بگذارید
نگذارید احساس کند که شما کارتان و یا دوستانتان را بر آنها ترجیح میدهید .چون
در این صورت کالهتان پس معرکه است.
صمیمانه توصیه میکنم که برای همسرتان وقت بگذارید.
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چگونه همسرم را جذب خود کنم؟
زمان ــی ک ــه ب ــا همس ــرتان صحبت میکنی ــد و ی ــا او صحب ــت میکند با ن ــگاه به
همس ــرتان ،امنیت ،آرام ــش و مقبولیت و مهمتر از همه عش ــق و محبت خود
را به او منتقل نمایید.
 .۵نگو یید نه
موافقت کردن به خواسـتههای معقول خانمها میتواند به شـکل خیرهکنندهای رابطه را
محکم و استوار کند.
 .۶گوش کنید
بـرای یـک زن هیـچ چیـز دلسـرد کنندهتـر و آزار کنندهتـر از ایـن نیسـت کـه احسـاس کنـد
ً
احساسات و افکارش را با مردی مطرح کرده که عمال به حرفهایش گوش نمیکند.
به حرفهایش با جان و دلتان گوش کنید.
 .۷مؤدب باشید
چند وقت به چند وقت کلمات و عباراتی مانند:
ً
لطفا..
بیزحمت..
دستت درد نکنه..
خسته نباشی...
و مانند اینها را به خانمها بگویید.
متأسفانه خیلیها فراموش میکنند که رعایت ادب و نشان دادن محبت برای حفظ و
تداوم دوستی و رابطه از نان شب هم واجبتر است.
شما فراموش نکنید.
دوست داشتنتان را به خانمها یادآوری کنید

رواشم مایپ
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دوست داشتنتان را به خانمها یادآوری کنید
نگذارید با گذشت زمان چیزی از عالقۀ شما کم شود .گاهی به او یادآوری کنید
چقدر برایتان مهم است.
نگذارید باگذشت زمان چیزی از عالقۀ شما کم شود .گاهی به او یادآوری کنید چقدر
برایتان مهم است.
* یکی از باورهای غلط در زندگی این است که فکر کنیم زن و شوهر موفق ،در همه چیز
باید باهم توافق داشته باشند.
* زن و مرد عالوه بر تفاوتهای طبیعی ،در شخصیت و در برخی اعتقادات و باورها نیز
اختالفشان طبیعی است.
* مهم این است که با وجود تفاوتها و اختالفات ،مهارت مدارا کردن با همسر را داشته
و بتوانیم رفتار صمیمی و صلحجویانه از خود نشان دهیم.
* در مقابل همسر خود ،از ازدواج خود اظهار پشیمانی نکنید
و زندگی و روابط خود را با دیگران مقایسه نکنید...
* از یاد نبریم زندگی هرکسی مطابق سلیقه و عقل و درایت او اداره میشود.

مباحث فرزند پروری (تربیت فرزند)

محمد انور جعفری1

اهمیت و ضرورت تربیت کودکان و نوجوانان
مسـئلۀ کودکـی و نوجوانـی ،چـه از نظـر اجتماعـی و چـه از نظـر زندگـی فـردی ،دارای اهمیـت
بسیاری است ،از نظر اجتماعی ،سرمایههای واقعی هر جامعه ،کودکان و نوجوانان هستند؛
زیرا آیندۀ جامعه را میسازند و مشی آیندۀ آن را ترسیم میکنند ،درواقع آیندۀ جامعه را باید
در سـیمای کـودکان و نوجوانـان آن جامعـه جسـتجو کـرد ،بهویـژه در کشـورهایی کـه درصـد
باالیی از جمعیت آنها ،در سنین کودکی نوجوانی قرار دارند ،این سرمایه از ارزش و اهمیت
بیشتری در تصمیمگیریها برخوردار میشود.
از نظـر فـردی نیـز ،امـروزه سـالهای کودکـی و نوجوانی بهعنـوان مهمتریـن ،پرانرژ یترین و
پرحادثهترین دوران رشد فرد در زندگی شناخته شده است و تحوالت کیفی و کمی فراوانی
چـه از لحـاظ جسـمی و چـه از لحـاظ روانـی در ایـن دوره بـه وقـوع میپیونـدد کـه شـخصیت
انسان و آیندۀ حیات او را تحت تأثیر قرار میدهد.
تالش برای کسـب اسـتقالل و پیدا کردن هویت شـخصی که از تحوالت مهم عاطفی و
انسـانی اسـت و شـخصیت او را تشـکیل میدهـد ،درواقـع از مرحلـه سـنی کودکـی شـروع
میشود .کودکان در این مرحله از رشد ( 9سالگی) باید با تالش ،خود را بشناسد و بر هویت
واقعی خویش در ابعاد مختلف ،دست پیدا کنند و به این درک برسند که او کیست و چه
نقشـی در جامعه بر عهده خواهد داشـت ،خودشناسـی و هویتیابی کودکان و نوجوانان ،به
 .1طلبه جامعة المصطفی؟ص؟.
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دلیل پیامدها و آثار بسیار کارگشا و مؤثری که دارد ،افزون بر روانشناسی در روایات اسالمی
نیز به آن تصریح یا اشاره شده است.
از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است که فرمود:

َ ْ َ ََ ْ ََ
َ َ
ف َنف َس ُ ه فق ْد َع َرف َر ّبه؛ هرکه خود را شناخت ،پروردگارش را شناخت».
ن عر 
«م 

در این روایت خودشناسی راهی بهسوی خداشناسی معرفی شده است.
کودکـی و نوجوانـی دورهای اسـت کـه هـم بـرای تکامـل انسـان ،اعـم از تکامـل مـادی و
معنـوی ،میتوانـد سرنوشتسـاز باشـد و هـم از جهاتـی ،چنانچـه بـه آن توجـه نشـود ممکـن
اسـت منشـأ و نقطـۀ آغـاز انحرافهـا و بزهکار یهـای لجـام گسـیختهای در زندگـی کـودکان
و نوجوانـان شـود؛ زیـرا کودکـی و نوجوانی دورۀ احساسـات و تنش میباشـد کـه با فوران امیال
غریزی و توانایی فوقالعاده جسمانی ،عقالنی و عاطفی همراه است.
از سـوی دیگـر خالقیتهـا ،نوآور یهـا و ابتـکارات مهم بشـری در بسـیاری مـوارد ،در این
دوره بهصـورت تدریجـی بـروز میکنـد و ایـن دوره مبنایـی میشـود بـرای موفقیتهای بعدی
انسـان ،انرژی سرشـار ،ضمیر پذیرا و ذهن مسـتعد کودکان موجب میگردد تا اسـتعدادهای
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انسانی شکوفا شده و این سرمایۀ عظیم با کمترین فعالیت ،آمادۀ بیشترین بهرهدهی بشود،
قلب کودکان آمادۀ پذیرش هر نوع معلومات جدید است.
از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده است که فرمود:
َ
َْ
َْ َ َ ُْ
َ ْ َ ْ َ َ
ال َ
ْ
ـب ْ َ
كال ْ
«إ ّ َنـا َق ْل ُ
ض ال ِالي ِـة ما أل ِ َق ِفهيا ِمن ش ٍء ق ِبلته؛ دل نوجوانهمچون
ر


ث
ـد
ِ
ِ
ِ
زمین کشت ناشده است که هرچه در آن افکنند ،بپذیرد».
این تشـبیه بیانگر این حقیقت اسـت که کودکی و نوجوانی سـرمایۀ است دستنخورده
که اساس موفقیتهای بعدی میباشد و بازدهی آن سریع و بیش از دورههای دیگر است.
از امام صادق؟ع؟ نقل شده است که فرمود:
َ
ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ّ َْ
كل خيـر؛ کودکان و نوجوانان را دریاب؛ زیرا آنان
« َعل ْيـك ِبالحـد ِ 
اث ف ِإنـم أسـرع ِإل ِ
شتاب بیشتری نسبت به هر امر نیکویی دارند».

ام ــروزه س ــالهای کودک ــی و نوجوان ــی بهعن ــوان مهمتری ــن ،پرانرژ یتری ــن و
پرحادثهترین دوران رش ــد فرد در زندگی شناخته ش ــده است و تحوالت کیفی
و کمی فراوانی چه از لحاظ جس ــمی و چه از لحاظ روانی در این دوره به وقوع
میپیوندد که شخصیت انسان و آیندۀ حیات او را تحت تأثیر قرار میدهد.
آنـان کسـانی هسـتند کـه خداونـد بـه پا کـی و عبـادت آنهـا افتخـار میکنـد .از رسـول
خدا؟ص؟ نقل شده است که فرمود:
ّ
ك شـهوت ه من
« ّإن اهَّلل تعـاىل يباهـي بالشـاب العابـد املال ئكـة ،يقـول أنظـروا إىل عبدي تر 
أجيل؛ خدا به جوان عابد بر فرشتگان مباهات میکند و میگوید بنده مرا بنگرید
که به خاطر من از تمایالت خود چشم پوشیده است».
البته اهمیت این دوره تنها از نظر کمیت نیست ،بلکه از لحاظ کیفیت نیز ،قابلتوجه
اسـت؛ زیـرا آموختههـای انسـان در ایـن مقطع از عمر ،پایداری بیشـتر نسـبت بـه آموختههای
کشـده
او در دیگـر مراحـل دارنـد ،آموختههـای ایـن دوره بسـان نقشـی اسـت کـه بـر سـنگ ح 
باشد ،از پیامبر گرامی اسالم نقل شده است که فرمود:
َ
كان َب ْنز َل ِـة َّ
الر ْسـم ف ْ َ
ف َش َـباب ِ ه َ
ـن َت َع ّل َ
ال َجـر؛ کسـی که در نوجوانـی علم بیاموزد


ـم
« َم ْ 
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مانند نقش است که بر سنگ کنده میشود».
این تشبیه بیانگر تداوم و ماندگاری آموختههای دوران کودکی و نوجوانی است.
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دورۀ کودکی از منظر اس ــام چنانکه منش ــأ تحوالت خدا گونه است ،میتواند
سرآغاز انحرافهای اخالقی ،بزهکاریها و کجرویهای اجتماعی هم باشد،
اینهـا نمونههـای عالـی پذیـرش بسـیار بـاالی انسـان در کودکـی و نوجوانـی اسـت کـه
ضـرورت و اهمیـت آمـوزش مفاهیـم دینـی و از آن جملـه مفهـوم خدا به کـودکان و نوجوانان را
برای همگان آشـکار میسـازد؛ زیرا آنان ،در مقایسـه با جوانان و بزرگسـاالن آمادگی بیشـتری
بـرای شـنیدن صحبتهـای دیگـران دارد و دالیـل موجهتـری بـرای اطاعـت از بزرگترهـا پیـدا
کردهاند.و اگر در این مرحلۀ زندگی از آموزههای بر حق دینی سیراب نگردند ،دیگران عقاید
باطل خویش را به کودکان و نوجوانان القا خواهند کرد.
از امام صادق؟ع؟ نقل شده است که فرمود:

َ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُْ ُ
ـم ب ْ َ
ال ْر ِج َئـة؛ پیـش از آنکـه مرجئـه بـه
ال ِدي ِـث قبـل أن يس ِـبقكم ِإل ِيـم
ـاد ُر وا أ ْول َدك ْ ِ
« َب ِ

سـراغ فرزندانتـان آینـد (و ایمـان آنهـا را منحـرف کننـد) سـخنان مـا را بـه آنـان
بیاموزانید».

نتیجـۀ ایـن حدیـث ایـن میشـود که دورۀ کودکی از منظر اسلام چنانکه منشـأ تحوالت
خدا گونه است ،میتواند سرآغاز انحرافهای اخالقی ،بزهکار یها و کجرو یهای اجتماعی
هـم باشـد ،بدیهـی اسـت کـه اگـر کـودکان و نوجوانـان تغییـرات را در خـود بـروز دهند بسـتگی
بسیاری به عوامل تربیتی و محیطی آنان دارد ،واضح است که خانوادهها و دستاندرکاران
آمـوزش و پـرورش بهویـژه کسـانی کـه در امـر آمـوزش دینـی و تربیت کـودکان مسـئولیت دارند،
باید وظیفۀ بیشـتری در ارتباط با شـناخت ویژگیها و نیازهای کودکان و طرح مسـائل دینی
مربـوط بـه آنـان را ،در خـود احسـاس کننـد ،آنگاه بـر اسـاس ایـن آ گاهی و شـناخت ،مطالب
مناسبی را با بهرهگیری از اصول و روشهای مناسب تربیتی تدوین و ارائه دهند.

مزایا و معایب تک فرزندی

فاطمه ملکشاهی1

یکـی از برنامههـای اصلـی در زندگـی زوجهـای جـوان ،داشـتن فرزنـد اسـت .در گذشـتههای
دور داشـتن یـک خانـوادۀ بـزرگ بـرای انجام امـور روزانه امری رایج و ضروری بـود؛ زیرا کودکان
از همان سالهای اولیه وارد محیط کار میشدند .اما باگذشت زمان ،داشتن یک خانوادۀ
بـزرگ از ذهنهـا پـا ک شـد و مـردم ترجیـح دادند که خانوادههای کوچکتری داشـته باشـند،
بهطور یکـه در حـال حاضـر اکثـر خانوادههـا فقـط تمایـل بـه داشـتن یـک فرزنـد دارنـد؛ همـان
مسئلهای که آن را تکفرزندی مینامند.
بهطـور معمـول مـردم در مـورد بچههـای تکفرزند عقایدی همچون :او خودمحور اسـت،
بداخالق و لوس است ،خودخواه است ،بیش از اندازه توجه میخواهد ،فقط تمایل به بازی
بـا دوسـتان خیالـی خـود را دارد ،مشـکالت اجتماعـی دارد ،بیشـتر مسـتعد ابتلا بـه بیمـاری
اسـت و ماننـد آن دارنـد .ایـن ویژگیهـا و مشـخصات کـه ذکـر شـد ،هرچنـد در تمـام کـودکان
تکفرزندی وجود ندارد ،ولی در اکثر آنها دیده میشود .ما در اینجا ابتدا به برخی از مزایای
تکفرزندی برای اینگونه فرزندان اشاره میکنیم ،سپس معایب آن را بیان میداریم.

مزایای تکفرزندی
روابط عاطفی مناسبی با پدر و مادر خود برقرار میکنند و آسانتر به آنها دلبسته میشوند.
شرایط و امکانات رفاهی مناسبی را برای رشد خود دارند.
توجه پدر و مادرشان تقسیم نشده است و تمام توجه والدین را برای خود دارند.
 .1متخصص روانشناسی و مشاور جامعة الزهرا؟اهع؟.

یدنزرف کت بیاعم و ایازم
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دغدغهای برای جدال و مقابله با دیگر خواهر و برادرها ندارند.
مستقلتر هستند.

معایب تکفرزندی
در تنهایی بزرگ میشوند.
بـرای اینکـه کارهایشـان را بـه نحـو احسـن انجـام دهنـد ،فشـار بیشازحـدی را از طـرف
والدین دریافت میکنند.
از دخالت بیشازحد والدین در کارهایشان خسته میشوند و به ستوه میآیند.
کنار آمدن با دیگران و دوستانشان ،ممکن است برایشان سخت باشد.
در سنین پیری ،تنها مراقبتکننده از والدین خود هستند.
هرگز تجربۀ داشتن خواهر یا برادر را ندارند و فرزندانشان نیز از داشتن عمو و عمه یا دایی
و خاله محروم میشوند.

چالشهای والدین تکفرزند

ً
ً
والدیـن تکفرزنـد از اینکـه بیـش از یـک فرزنـد ندارنـد ،دائمـا مـورد سـؤال و بعضا بازخواسـت
اطرافیان قرار میگیرند.
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داشـتن فرزنـد باعـث چشمروشـنی و مایـۀ آرامـش والدیـن اسـت .بدیهـی اسـت کـه یـک
ً
فرزند نمیتواند این هدف را کامال تأمین کند.
پدر و مادر از اینکه فرزندشـان بعد از مرگ آنها تنها باشـد و هیچکسـی را نداشـته باشـد
نگران هستند.

سه آسیب اصلی برای تکفرزندان
 .1تنشهای خانوادگی

پدر و مادری که یک فرزند دارند ،حساسیت بیشتری دربارۀ تربیت فرزند خود پیدا میکنند.
ایـن امـر موجـب میشـود کـه آنهـا بـه این باور برسـند که نه تنها خودشـان حق ندارند اشـتباه
کننـد ،بلکـه فرزندشـان نیـز نباید اشـتباه کند؛ زیرا آنها انتظارات بسـیار باالیـی از فرزند خود
دارنـد و همـه چیـز را در حـد کمـال و نهایـت ایـدهآل میخواهنـد .بـا چنین اندیشـهای محیط

پدر و مادری که یک فرزند دارند ،حساسیت بیشتری دربارۀ تربیت فرزند خود
پی ــدا میکنند .این امر موجب میش ــود که آنها به این باور برس ــند که نه تنها
خودش ــان حق ندارند اش ــتباه کنند ،بلکه فرزندش ــان نیز نباید اشتباه کند؛ زیرا
آنه ــا انتظارات بس ــیار باالی ــی از فرزند خود دارند و همه چی ــز را در حد کمال و
نهایت ایدهآل میخواهند.
خانه تبدیل به یک محیط پر تنش میشود و فرزندشانهم اضطراب باالیی را در مورد اینکه
ایدهآلهـای پـدر و مـادرش را اجـرا کنـد ،تجربـه میکنـد .و ایـن در آینده و بزرگسـالی کودک،
مسائل و مشکالت زیادی را به همراه دارد.
 .2مشکالت ارتباطی با همساالن

تکفرزندان ممکن است برای پیدا کردن دوست مشکل پیدا کنند .در حقیقتگویی آنها
نمیتواننـد بـا دیگـرانهمـکاری کننـد یا شـریک شـوند ،چون همیشـه در زمان ،مـکان ،فضا،
وسـایل بازی و توجه پدر و مادر کسـی با آنها شـریک نبوده و با خواهر و برادری هم ارتباط یا
بازی نکردهاند که اصول همکاری را یاد بگیرند.
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 .3حضور بیشازحد بزرگساالن

تکفرزنـدان بهاحتمـال زیـاد تماموقـت خـود را بـا اطرافیـان بزرگسـال مثـل پـدر و مادرشـان
صـرف میکننـد ،چـون هیـچ خواهـر و بـرادری ندارنـد کـه بـا او هـمکالم شـوند و ایـن ممکـن
اسـت باعـث شـود شـخصیت پختهتـر و کاملتـری را نسـبت بـه همساالنشـان پیـدا کننـد
و اعتمـاد بـه نفـس باالتـری بـه دسـت آورنـد .همیـن موضـوع ممکـن اسـت باعـث شـود کـه در
موقعیتهـای اجتماعـی بـه نظـر دیگـران ،گسـتاختر از بقیه باشـند و آداب اجتماعـی را کمتر
رعایـت کننـد.

پیام مشاور
 .1خـا ک الگـوی خاصـی نـدارد و کـودک میتوانـد بـا فکـر و خالقیـت خـودش آن را بـه اشـکال
مختلف در بیاورد.
 .2این ویژگی باعث میشود هوش ،خالقیت ،اعتماد به نفس ،تجسم فضایی و هماهنگی
اعصاب و عضالت کودک تقویت شود.
 .3خـا ک بـازی همچنیـن عصبانیـت کـودکان را کاهـش میدهـد و آرامـش بینظیـری را بـر
روح و روان آنهـا حاکـم میکنـد بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بچههـا از بازی با خاک خسـته
نمیشوند.
 .4پـس خـوب اسـت رفتارهـای وسـواس گونه خود را کنـار بگذاریم و اجازه دهیـم فرزندانمان
با خاک مأنوس شوند.
 .5مالیدن گل و خا ک به دست و بدن برای کودکان آنقدر لذتبخش است که هرگز آن را
فراموش نخواهند کرد.
 .6کـودکان بـا بـازی انـرژی و هیجانـات متراکـم شـده خـود را تخلیـه و رابطـه بیـن پدیدههـا را
کشف میکنند.
 .7این مکانیزم باعث میشود شبکه عصبی مغزشان کامل شود.
 .8بازی باعث رشد مغز کودک میشود.
نظم را با تهدید ،خشم و زورگویی آموزش ندهید.

48

ن

آ

�س ی�م �رام ش� /سال اول  /شمارۀ اول  /بهار و تابستان 1399

فواید نظم را در قالب داستان یا بازی به کودک بیاموزید
کودکتان الگوی عملی میخواهد و نه تئورى...

والدین بخوانند !
پدرهـا و مادرهـا مقابـل فرزندانشـان بـه همدیگـر محبـت نمیکننـد و بـا صمیمیـت برخـورد
نمیکنند...
و این کار را مقابل کودک زشت میدانند ...اما هنگام مشاجره رعایت فرزند را نمیکنند
و مقابل او با هم مشاجره میکنند .و فرزند چه بسا از داد و بیداد آنها به گریه میافتد.
حاال کودکان از کجا مهرورزی بیاموزند؟
او تصور میکند محبت و مهرورزی ممنوع اسـت .در مدرسـه ممنوع اسـت .در خانواده
ممنوع است...
پس ذهن کودک بیشتر از مهرورزی ،خشونت را یاد میگیرد و به تدریج برای حل مسائل
زندگیاش با خشونت رفتار میکند.

مهارتهای زندگی

بنتالهدی افشار ینژاد1

مهارت خودآگاهی
مقدمه

امـروزه بـا رشـد جوامـع بشـری و گسـترش ارتباطـات ،از یـک سـو شـرایط زندگی انسـان تسـهیل
گردیـده و از سـوی دیگـر ،سلامت روانـی او در تهدیـد قـرار گرفتـه اسـت .و بسـیاری از افـراد در
رویارویی با مسائل زندگی ،فاقد توانایی الزم و مهارتهای اساسی هستند و همین امر ،آنان
را در پیشگیری ،مواجهه و حل مسائل و مشکالت زندگی روزمره آسیبپذیر ساخته است.
از همیـن رو ،انسـانها بـرای مقابلـه سـازگارانه بـا اضطرابهـا و کشـمکشهای زندگی به
مهارتهایـی نیـاز دارنـد کـه آنـان را در کسـب رفتـار سـازگارانه تجهیـز کنـد ،ایـن توانمندیها
امـروزه بـا عنـوان «مهارتهـای زندگـی» آمـوزش داده میشـوند .کـه آمیـزهای از دانشهـا،
شـناختها ،نگرشهـا ،ارزشهـا ،عواطف ،احساسـات و رفتارها هسـتند .بـه عبارت دیگر،
مهارتهای زندگی« ،توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت است ،بهگونهای که فرد بتواند با
ضروریات زندگی و چالشهای روزمره خود بهگونهای مؤثر رفتار نماید» .و بداند که چه کاری
را ،چگونه انجام دهد ،است.
در آموزههای دینی نیز به انسانها سفارش شده است ،2که از توانمندیها و فرصتهای
 .1مشاور مرکز مشاوره جامعه الزهرا ؟اهع؟.
َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ
َ َ
َ
ـس ِصحتـك و قوتـك و فراغـك و شـبابك و نشـاطك و ِغنـاك و أن تطلـب ِب ِـه
 .2امـام علـی؟ع؟ میفرماینـد« :ل ت ْن َ 
ْ َ
ال ِخ َـرة؛ تندرسـتی و توانایـی و فراغـت و جوانـی و شـادابیات را از یـاد مبـر و بـا اسـتفاده از اینهـا آخـرت را بجوی».
امالی صدوق ،ص.299
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در آموزههاااان دنیا ا

نسیمآرآمش ،شمارۀ اول ،سال اول ،سال 8931

ااا ا ا ا ساااا ها ساااا اره شاااا ه اساااا  ،1کاااا از منا میاااا نها و

ختـر اس را
خلقـت را و
اه ا اق ز ا
ا
رسـیدن ابـهو راه رس ا
ببرنـدا وسااتراهاده را ب ر
اسـتفادهبهراتاان ا
هان خااند،
خـود،فرص ا
ـازند؛
هموار
زندگـی و
اهـداف
بهتریـن

ـدافسام
برکاه ا
جهـتشا در
شـدن در میه ا
مهارتهاا ان
درواقع
کسـب ؛ و
همنارمر ساز
متعالی
حهاسـمت ا
حرکـت بـه
کسب تجهیـز
هـا نوعـی
مهارت
و درواقـع
آموزههان دنی اس .
آموزهاه
متعالاست.
اقدینی
های

مشکالتروا و
بروزمشکالت
پیشگیریازازبنوز
جنبه پیشگ رن
کید بربر حی
زندگی،،تأمأ ک
هان ز
مهارت
ق از
ه
روانی و
های
آموزهمهارت
آموزش
هدف از

هاست. .
مقابله با آ انآ ها اس
مناحه و م ا
سپس
مواجهه و
سپس

دانشها
نگرشها
ارزشها

مهارتهای
زندگی

تقویت
یا
تغییر رفتار

رفتار مثبت
و سالم

پیشگیری از
مشکالت
روانی

(بهداشت روان)

هارهرکاس
اساس کا
معرفـیکارده
ایرا رامعرفا
گانـهان
دهه ا
تهان
مهارت
بهداشـت حها
سازما به اش
لـذالذا
کس
ـت کـه
کرده ا
هـای د
جهانـی مهار
سـازمان
موفـقکساب
اجتماعـیمنفاس
فاردن وو احتماا
اتا ز ا
بران داش
یی
منا ا
بایـد انایـنا ا
شاامـامل
کسـبکیاکن ،ـد،کا کـه ش
زندگـی فـردی
داشـتن
ها رابـرای
هـا را
توانای
اش :
هایهان
مهارت
زیر زم ریمباشد:
مهارت
ـاطا قانت و
خصوصیـات ،ناقااق ق
گاهـی ازاز خ نصا ات،
خـوداندو وآ آ اااه
شـناخت خا
توانایـی ی شاایاخ
ـی:ااه  :منا ااا
خندآه ا
مهـارتاارت
 .8 .1مها
ـوت و
خودآ گا
ش نق و
برایاآب
آشیا ی
ممانالت فردن
خند،از ازها
واقع از
تصویـریبییا
یافتـنو رن واقع
نافتا م
ضعف،
ـنایی با
برانفـردی
تمایلات
خـود،ونیازهـا و
بینانـه
ضعـف،
مرسها
فردی وخناست ها،
احتما .
فردن و
حقوق وهان
مسئنل
و...ها ،ترسها و...
خواسته
اجتماعی.
تهای
مسئولی
دیگران..
شرانط دنگرا
درکدرک
تواناییا ی
همدلی :ل  :منا
مهارت هم
.2 .2
ظر وشرایط
ابساسات،نظر و
احساسات،
مهارت
صورتااورت
و...اازبهو ...ص
نیاز ،ا
خناساات
اب ظاار،
بیان بیااا
دادن وداد و
گوش اانه
ااق ماار ر:
مهارتاارت
 .9 .3مها
کالمی
خواسته،
میاسانظر،
مناسب
ارتباطارم امؤثر:
غیرکالمی. .
کالم و غ رکالم
و
نابی،
قبیل ادوسدوسا
مثبتا از از ق
فاردن م
بینبایا
روابط اط
زیادزناد روا
تواناییا ی
فردی:اردن :منا
بین بیا ف
روابطروا ط
مهارت
)4 )4
حل
تیابی،
فردی
مهارت

اختالفات و...

ا ا ُ
ا ا ا ُ ا ا اا ا
ا ا ا ا ا اا
ا ا
شبب ا ک او غ انبب ک او أ ْن ت ْطل ابَ
یکبَب ک و ن
کو ش
هایوتک و فر
لک و ق
ححت
راهص
ارائه اس
خالقَ«:ل ت ْن
تفکر فرمانی :
مهارت؟ع؟ م
)5امام
.1
مسئله.
مختلفاغ به
ْ اا
ه اْلخرة؛ می رست و منا ا ی و فراغ و حنا و شادابیات را از ناد م ر و ا اسات اده از ا اهاا آخارت را یانن».
 )6مهارت تفکر نقاد :توانایی بررسی و تحلیل اطالعات و تجارب.
امال ص وق ،ص.233

 )7مهارت حل مسئله :توانایی حل مسائل به صورت نظاموار و گامبهگام.

 )8مهــارت تصمیمگیــری :توانایــی تصمیمگیــری مؤثــر از طریــق بررســی انتخابهــا و
ارزیابــی پیامدهــا.

تراهممیاهتراهم
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 )9مهارت مقابله با هیجانهای منفی و شدید :تشخیص ،مدیریت و ابراز مؤثر هیجانها.
 )10مهارت مقابله با استرس :شناخت استرسها و راههای مؤثر کاهش آنها.
این مهارتهای دهگانه بهصورت دو به دو با یکدیگر رابطه مستقیم دارند ،شامل:
 مهارتهای خودآ گاهی همدلی مهارتهای ارتباطی مؤثر روابط بین فردی مهارتهای تفکر انتقادی تصمیمگیری مهارتهای تفکر خالق حل مسئله مهارتهای مقابله با استرس و هیجانها مثل خشم ،و...لـذا بـا توجـه بـه تعـداد مهارتهـا و جلوگیـری از طوالنـی شـدن مباحـث ،و ارائـه مباحـث
ً
بهصـورت تخصصـی و کاربـردی ،در ایـن جزوه ،صرفا مباحـث مرتبط به مهارت خودآ گاهی
ارائه میگردد و مهارتهای دیگر در جزوات جداگانه تهیه و تنظیم خواهد شد.

اهداف مهارت خودآگاهی
خود را بشناسیم.
احساس خوبی دربارۀ خودمان داشته باشیم.
از کسی که هستیم راضی باشیم.
تفاوتهای خودمان با دیگران را بپذیریم و بدانیم که منحصربهفرد هستیم.
بهخصوصیات مثبت خود افتخار کنیم.
به دنبال اصالح خصوصیات منفی خود باشیم و برای آن تالش کنیم.
از موفقیتهای خود لذت ببریم و از شکستها درس بگیریم.
اهداف کوتاه مدت ،میانمدت و بلندمدت تا آخر عمر خود را بدانیم.
افکار ،احساسات ،رفتارهای ارادی و غیرارادی خود را بشناسیم.
افکار خود درباره خود ،دنیا و دیگران را بشناسیم.
و در یک کالم خود را همانگونه که هستیم ،بپذیریم.
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مؤلفههای خودآگاهی
 شناخت ویژگیهای جسمانی و بدنی خود شناختتواناییها و مهارتهای خود شناخت نقاط قوت و ضعف خود شناخت افکار ،احساسات و رفتارهای خود شناخت هیجانات مثبت و منفی خود اعم از ترسها ،خشمها و... شناخت باورها و ارزشهای خود شناخت نیازها و خواستههای خود شناخت آرزوها ،اهداف ،خیاالت خود شناخت موفقیتها و شکستهای خود شناخت امکانات و محدودیتهای خود -احساس رضایتمندی و نارضایتی از خود و زندگیام

آثار و فواید خودآگاهی
چرا مهارت خودآ گاهی ضروری است؟
 افـرادی کـه ،اعتیـاد ،افسـردگی ،وسـواس ،اضطـراب ،وابسـتگی ،تسـلیمپذیری،پرخاشـگری ،همدلـی پایین ،عـدم قدرت تصمیمگیری ،اعتمادبهنفـس پایین ،افکار
ً
خودکشـیگرایانه ،افت تحصیلی ،مشـکالت ارتباطی ،و اجتماعی و ...دارند مسـلما
در خودآ گاهی نیز ضعف دارند.
 چرا که مهارت خودآ گاهی پایه« »baseمهارتهای دیگر است. فرد در مسیر زندگی باید بداند چه چیزی انتخاب کند؟ به چه چیزی احتیاج دارد؟ چه کار باید انجام دهد؟ اگر فرد خود را نشناسد با خود و محیط خود دچار تعارض میشود. -اگـر فـرد خـود را نشناسـد نگاهـش بـه دیگـران اسـت و هـر کار دیگـران انجـام میدهنـد،
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انجام میدهد .وابسته و تسلیمپذیر میشود.
 همه میخواهند شبیه دیگران باشند .که اشتباه است. -اگر فرد خود را بشناسد به پذیرش خود و عزت نفس میرسد.

توصیه قرآن به خودشناس ــی و ش ــناخت ظرفیتهای نفس انس ــانی برای این
اس ــت که انس ــانهماهنگ با فطرت خویش در مس ــیر ح ــق و اطاعت خداوند
قرار گیرد و در این راس ــتا ،انجام همه وظایف فردی و اجتماعی وقتی به انگیزۀ
تقرب به خدا و اطاعت او انجام پذیرند ،تکامل و تعالی انسان را در پی خواهند
داشت.

کاربردهای مهارت خودآگاهی
 نحـوه کنـار آمـدن بـا انتظـارات متفـاوت خـود ،خانـواده ،همسـر ،فرزنـدان ،دوسـتان،همکاران ،فامیل و جامعه؛
 برقراری رابطه لذتبخش با امکانات ،ابزارهای جدید و محیط زندگی؛ دفع فشارهای روانی از طرف محیط؛ سازگاری با مسائل اقتصادی و نیازهای معیشتی؛ تقویت مدیریت خانواده و تربیت فرزندان؛ تقویت اعتمادبهنفس؛ تقویت مهارتهای ارتباطی؛ تأمین سالمت جسمی و بهداشت روانی؛ تأمین آرامش و لذت زندگی؛ خود شکوفایی ،بالندگی ،خوشبختی و شادابی؛ قدرت تحمل نسبت به نظرات مختلف و احساس امنیت نسبت به گفتار دیگران؛ انجام بهموقع کار با توجه به شرایط زمان و مکان؛ برنامهریزی و کوشش در امور مفید و دوری از هر کار بیفایده؛ -رازداری و کنترل گفتار؛
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 برداشت واقعبینانه از جهان و عبرتآموزی از وقایع تاریخ گذشته؛ -تابآوری در برابر مشکالت.

جایگاه مهارت خودآگاهی در اسالم
ادیـان آسـمانی ،پیشـوایان دینـی و علمای اخلاق اصرار وافری به خودشناسـی و خودآ گاهی
و لـزوم پرداختـن بـه خویـش دارنـد .در ایـن راسـتا ،قـرآن نیـز سراسـر عالـم طبیعـت ،خلقـت،
حـوادث ،رخدادهـای زمیـن و آسـمان و تحـوالت و دگرگونیهـا را عالئـم و نشـانههای وجـود
مقدس پروردگار میشـمارد و توجه خاصی به خودشناسـی دارد و برای نفس انسـان حسـاب
جداگانـهای بـاز کـرده اسـت و کسـانی کـه بـه خویشـتن نمیپردازنـد و در درون خو یـش تأمـل
نمیکنند و آیات الهی را در درون خویش نمینگرند ،مورد نکوهش قرار میدهد و میفرماید:
َ
َ
<َ ...و ف�� أ� ن� فُ�س ُك ْم أ� فَ� َلا تُ� ْ�ص ُر نَ
و� 1؛ و در خودتان آیاتی است مگر نمیبینید>.
ب ِ
ِ
ِي

در تفاسیر علت لزوم توجه به خودشناسی و شناخت آیات درونی را ،شناخت خداوند
میدانند ،که قرآن کریم ،نیز فراموش کردن نفس را الزمه فراموش کردن خدا و بهمنزله عقوبت
این گناه معرفی میکند:

َ َ أَ
َ َ َ ُ ُ َ َّ
َ
أَ ُ
كال ذ ِ�ي� نَ� ن� ُسوا ا ّلل َه ف�� ن� َس ُاه ْم � ن� ف� َس ُه ْم 2؛ مانند کسانی نباشید که خدا را
<ولا ت�ك نو�وا

فراموش کردند ،خدا هم خودشان را از یادشان برد>.

لذا فطرت انسـان را متوجه خویش میسـازد و خودآ گاهی ریشـه در فطرت انسـانی دارد؛
اما وقتی او خداوند را فراموش کرد ،خداوند او را به کیفر غفلت از خویش مبتال میسازد و در
این صورت ،او از تالش و اندیشه در مصالح واقعی و مسیر راهیابی به کمال باز میماند و در
مسیر انحطاط و سقوط قرار میگیرد.
ݢݢچـون توصیـه قـرآن بـه خودشناسـی و شـناخت ظرفیتهـای نفـس انسـانی بـرای ایـن
اسـت که انسـانهماهنگ با فطرت خویش در مسـیر حق و اطاعت خداوند قرار گیرد و در
ایـن راسـتا ،انجـام همـه وظایـف فـردی و اجتماعـی وقتی به انگیزۀ تقـرب به خدا و اطاعت
 .1ذاریات ،آیه .21
 .2حشر  ،آیه .18
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پی خواهند داشـت1.

در روایـات نیـز اهمیـت فوقالعـادهای بـه خودشناسـی داده شـده اسـت از جملـه پیامبـر
اکرم؟ص؟ میفرمایند:
َ

َ

ََ

ْ

ف َنف َس ُ ه فق ْد َع َرف َر َّب ُه2؛ که خودش را شناخت ،خدا را میشناسد».
َ « -م ْن َع َر 

همچنیـن در ایـن زمینـه روایـات زیـادی با مضامیـن گونا گون از اهل بیت؟مهع؟ نقل شـده
است از جمله آنها روایاتی است که در ذیل ذکر میگردد.
ْ

َ

ْ

 «ال ّف َنف َس ُه؛ زیرک کسی است که خودش را بشناسد».
كي ُس َم ْن َع َر 
ِ
َ

ََ

ْ

َ َّ

َ

ف َنف َس ُه َعقل َو ِم ْن َج ِهل َها ضل؛ کسی که خودش را بشناسد ،عقل میورزد ،و کسی
 « َع َر که جاهل به خودش باشد ،گمراه خواهد شد».
َ

ْ

َ

ْ

َْ

ف َنف َس ُ ـه ْكيـف َيأ َن ُـس ِب َـد ِار الف َن ِـاء؛ تعجب میکنم از کسـی که خودش را
عج ْب ُـت ِ َل ْـن َع َـر 
« ِبشناسد اما به زندگی دنیایی دلبسته شود».
َ

ْ

َّ َ

ف َنف َس ُ ه َجل أ َم ُر ُه؛ کسی که خودش را بشناسد ،کارش بزرگ میشود».
 « َم ْن َع َر َ

ْ

ف َنف َس ُ ـه َج َاه َد َهـا؛ کسـی کـه خـودش را بشناسـد ،بـا نفسـش هـم مجاهـده
َ « -م ْـن َع َـر 
خواهد کرد».

َ ْ َ ََ ْ
َ ْ ْ َ َ ْ َّ
ف َنف َس ُ ـه أ ْن َيل َـز َم الق َن َاعـة َو ال ِعفـة؛ شایسـته اسـت کـه کسـی که خودش را
َ « -ي ْن َب ِغـي ِلـن عـر 

بشناسد ،همواره قناعت و عفت پیشه کند».
َ

ْ

َ

ْ

 « َم ْن ُكر َم ْت َعل ْي ِه َنف ُس ُـه ْل ُي ْ َنا ب َال ْع ِص َي ِة؛ کسـی که جایگاه خودش را بشناسـد ،خودش
ِ ِ

را با گناه بیارزش نمیکند.
َ

ْ

ََ ْ

َ
َ
َ
ن َش َّـر ُه؛ کسـی که ارزش خودش را نداند ،از شـرش در امان
َ « -م ْن َهان ْت َعل ْي ِه نف ُس ُـه فل تأ َم ْ 

نخواهید بود».

َْ َ ُ
ْ
ل ْال َع ْقل َم ْعر َف ُة ْال ْن َسان ْ َ
[ال ْر ِء] َنف َس ُه3؛ برترین عقل ورزی ،شناخت خود است».

 «أفضِ
ِ ِ ِ
 .1مصباح یزدی ،محمد تقی ،به سوی خودسازی ،ص .24 ،23
 .2همه احادیث دکر شده از کتاب عيون الحکم و المواعظ (للیثی) ،ص 439 :می باشد.
 .3تصنيف غرر الحکم و درر الکلم ،ص.52 :
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منابع خودآگاهی
 .1نظر دیگران؛
 .2تجارب زندگی:
 .۳کامیابیها؛
 .۴نا کامیها؛
 .۵تجارب خوشایند؛
 .۶تجارب ناخوشایند.

موانع خودآگاهی
 .۱اعتمادبهنفس کاذب؛
 .۲ترس؛
 .۳جهل؛
 .۴غفلت؛
 .۵غرور؛
 .۶افراط و تفریط.

سطوح مختلف خودآگاهی
معلوم :دربردارنده ویژگیها و خصوصیات معلوم بر خود و دیگران.
کور :دربردارنده ویژگیها و خصوصیات معلوم بر دیگران ،مجهول بر خود.
خصوصـی :دربردارنـده ویژگیهـا و خصوصیاتـی اسـت کـه معلـوم بـر خـود و مجهـول
بر دیگران.
تاریک :دربردارنده ویژگیها و خصوصیات ناشناخته بر خود و دیگران است.

تراهممیاهتراهم

به چه کسی میگوییم خودآ گاه؟
ویژگیهای افرادی که خودآ گاهی دارند:

_ دارای عزت نفس؛
_ دارای احساس ارزشمندی؛

_ دارای خود پنداره مثبت؛
_ دارای اعتمادبهنفس؛
_ دارای کارکرد طبیعی؛
_ احساس کفایت اجتماعی؛
_ خودمختاری ،مستقل؛
_ هدفمند و خوشبین به آینده؛
_ مهارت حل مسئله؛
_ بیتفاوت به قضاوتهای دیگران؛
_ توانمندی در مهارت نه گفتن.
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من چه کسی هستم؟
سه سؤال کلیدی در خودشناسی
 .1درباره خودتان ،دیگران و آینده چه میاندیشید؟ (بینشی)
 .2درباره خودتان ،دیگران و آینده چه احساسی دارید؟ (عاطفی)
 .3با خودتان ،دیگران و آینده چگونه رفتار میکنید؟ (رفتاری)

_ مهارت برنامهریزی
برنامهریزی برای اوقات فراغت
برای بهتر گذراندن اوقات فراغت چه کار کنیم؟

زندگـی و سـرمایه عمـر بـرای انسـان نعمتـی بیبدیـل و فرصتـی بینظیـر اسـت کـه ا گـر از
دست برود هرگز قابل بازگشت نیست .ما باید برای ثانیههای عمرمان حساس باشیم و آن را
مفـت و رایـگان از دسـت ندهیـم .بخشهایـی از ایـن سـرمایه ارزشـمند و خـدادادی ،مثـل
جوانی و دوران تحصیل ،اهمیت بیشتری دارد .زیرا آمادگی و فراغت انسان برای بهرهبرداری
مناسـب و سـودمند بیش از مواقع دیگر اسـت .به همین جهت ما به سـؤال شـما که حاکی از
حساسـیتتان بـه ایـن موضـوع اسـت ارج مینهیـم و نشـانه هوشـیاری و توجـه شـما میدانیم
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گرچه بسیاری از افراد از این موضوع غافلاند و دنبال این هستند که هر طور شده وقت خود
را بگذرانند و روزشان را شب کنند.
اولیـن قـدم بـرای اسـتفاده بهینـه از فرصت و اوقات فراغت ،داشـتن یـک برنامه کارآمد و
درسـت اسـت .زیـرا از یـک سـو بـه مـا شـیوه صحیـح بـه کار گرفتـن فرصتهـا را میآمـوزد و از
سـوى دیگـر بـا نیـل بـه هدفهـاى کوتاهمـدت و میانمـدت ،رضایـت خاطرمـان را فراهـم
مىسـازد .برای اینکه چگونگی برنامهریزى مناسـب براى نیازهاى خودتنظیم نماییم منوط
و مشروط به تحقق موارد ذیل است:

اولین قدم برای اس ــتفاده بهینه از فرصت و اوقات فراغت ،داش ــتن یک برنامه
کارآمد و درست است .زیرا از یک سو به ما شیوه صحیح به کار گرفتن فرصتها
را میآموزد و از سوى دیگر با نیل به هدفهاى کوتاهمدت و میانمدت ،رضایت
خاطرمان را فراهم مىسازد.
 .1تعییـن هـدف .هدفهـا دو قسـماند .گاهـی کلیانـد مثـل رضـای خـدا ،خدمـت بـه
مـردم ،بـاال رفتـن سـطح آ گاهـی و امثـال آن و گاهـی جزئیانـد مثـل تخصـص در یـک
رشـته خـاص مثـل حسـاب داری ،مطالعـۀ یـک کتـاب ،نوشـتن مقالـه یـا امثـال آن.
الزم اسـت هـر دو هـدف را مشـخص کنیـم؛ یعنـی همانطـور کـه یـک هـدف کلـی در
ً
نظـر داریـم ،اهـداف جزئـی را هـم دقیقـا مشـخص کنیـم و آن را محـور فعالیتهایمـان
قرار دهیم.
 .2تشـخیص نیازهـا و کاسـتیها و نواقـص احتمالـی .بایـد خواسـتها و احتیاجـات
اساسـى خـود را در آن زمینـه بهخصـوص روشـن کنیـم .بهعنـوان مثـال :در یـک مقطـع
مشخص ،چه درسى را نیاز داریم بیاموزیم تا تسلط بر آنها پیدا کنیم.
 .3فرصتها و اوقاتى که باید صرف تحقق اهداف برنامه شود ،چه میزانى است؟
 .4چه روشى مطلوبترین شیوه براى دستیابى به اهداف مورد نظر مىباشد.
 .5در مرحله اجرا نیازمند به چه ابزار و کاربرد چه وسایلى هستیم؟
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 .6پـس از اجـرا بـه ارزیابـى فعالیتهـاى انجـام شـده میپردازیـم تـا میـزان دسترسـى 
بـه اهـداف مشـخص شـود و میـزان عـدم موفقیـت در رسـیدن بـه برنامـه را نیـز معلـوم
نماییـم .ایـن مرحلـه کـه تحـت عنـوان بازخورد(فیدبـک) نامیـده مىشـود ،فرصتـى بـه
مـا مىبخشـد تـا بتوانیـم عوامـل نا کامـى احتمالى را نیز بشناسـیم و از بروز مجدد آن در
برنامه مورد نظر پیشگیرى نماییم.
از آفـات برنامهریـزى ،فقـدان تلاش و پشـتکار در دسـتیابى بـه هـدف برنامـه اسـت .و
شاید در ابتداى فعالیت به همه موارد مورد نظر دست نیافته و دلسرد شویم و از ادامه
راه بازبمانیـم .و بیتردیـد عمـل بـه برنامـه ،مسـتلزم چشمپوشـى از برخـى فرصتهـاى
فراغت ،سرگرمىها و تفریحات مىباشد ،در این صورت باید خود را سازگار با برنامه
مىنماییم تا بتوانیم به نتیجه مطلوبى دست یابیم.
ممکن است در ابتدا ،برنامهریزى با کندى مواجه شود ولى در جریان عمل به برنامه
به آن عادت مىکنیم و بهمرور زمان جزء شـخصیت ما مىشـود .برنامهریزى عالوه بر
صرفهجویـى در وقـت و فرصتهـاى زندگـى ،موجـب مىشـود تـا خـود را و نیازهایمـان
را بهتـر و بیشـتر بشناسـیم .الزمـه برنامهریـزى موفـق ،انعطافپذیـرى در عمـل به برنامه
اسـت و نیـز نـگاه واقعبینانـه بـه کاسـتىها و ضعفهاى موجود در زمینهاى اسـت که
برنامـه تنظیـم مىکنیـم .برنامهریـزى تفکـر ما را نسـبت به زندگى شـکل مىدهد و تفکر
منسجم منتهی به عمل در زندگى ایجاد میکند.
 .7بهمنظـور داشـتن یـک برنامـه منظـم ،الزم اسـت جدولـى تهیـه نماییـد و سـاعات
شـبانهروز و ایـام هفتـه را (بـه ترتیـب در سـتون افقـى و عمودى) یادداشـت کرده و براى
ً
هر ساعتى در هر روز از ایام هفته کار و برنامه مناسب را در آن یادداشت نمایید .مثال
چـه سـاعتى از خـواب بیـدار شـوید؟ سـاعتى را بـه نمـاز و نرمـش و صـرف صبحانـه و
دیگر کارها اختصاص دهید ،ساعات درس و کالس و مطالعه و استراحت و نظافت
ً
و ...را نیـز دقیقـا در جـدول بنویسـید و خـود را موظف کنید طبق جدول تهیه شـده که
متناسـب بـا توانایىهـاى خودتـان اسـت عمـل نماییـد .در ایـن مسـیر نیاز بـه یکه یک
عزم و اراده جدى هست که انشاءاهلل در شما وجود دارد.
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بـه جهـت تأ کیـد بـر نقـش نظـم در پیشـرفت و تکامـل علمـی و انسـانی و ...توجـه شـما را
بـه سـخنان علـی؟ع؟ پـس از ضربـت خـوردن بـه دسـت ابنملجـم ،بـه فرزنـدان خـود حسـن و
حسین؟ع؟ جلب میکنم که حضرت چنین فرمود:

«اوصيمكـا و مجيـع ولـدي و اهلي و مـن بلغـه كتـايب بتقـوى اهلل و نظـم امركم؛ شـما و همـه فرزندان

و کسـانم و هـر کسـى را کـه نوشـتهام بـه او مىرسـد ،بـه تقـواى خـدا و نظـم داشـتن در کارتـان
سفارش مىکنم».
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه اولیـن جملهاى کـه در وصیتنامـه خود به فرزنـدان خود در آن
حالـت خـاص پـس از توصیـه بـه تقـوا و دورى از گنـاه ،توصیـه بـه نظـم در امور و کارهـا فرمود و
ایـن نشـانه اهمیـت نظـم و نقـش آن در سـعادت و موفقیـت انسـان اسـت و بدون آن کسـی به
جایی نمیرسد.
بعد از طرح و برنامه آنچه اهمیت دارد و باید عملیاتی گردد پر کردن برنامه و طرح تهیه
شده است محتوای برنامه بر اساس دو عامل پر و بهاصطالح تعیین میشود:
 .1هدف.
 .2نیازها ،کاستیها و نقصها.
شـما باید بر اسـاس هدف خود عمل کنید و در صدد مرتفع سـاختن نیازها و کاسـتیها
باشید و در این راستا گام بردارید و ما چون از هدف شما خبر نداریم و یا با نیازها و کاستیها
و نواقـص زندگـی فـردی و اجتماعـی و تحصیلـی و خانوادگـی و اقتصـادی و ...شـما آ گاهـی
نداریـم نمیتوانیـم محتـوای برنامـه شـما را تـدارک نماییـم امـا یکـی دو چیز را میدانیـم .اولین
نکتهای که میدانیم آن اسـت که شـما یک مسـلمان هسـتید و این مسـلمانی مسـئولیتی را
متوجـه شـما میکنـد لـذا بخشـی از ایـن برنامـه بایـد مطابـق آنچـه مسـلمانی اقتضـا میکند پر
شـود .برخـی از ایـن محتـوا همانـا اعمال عبادی شماسـت مانند اینکه باید بخشـی از برنامه
شـما بـه خوانـدن نمـاز ،قـرآن ،اطلاع از احـکام دین و عمـل به آنچه دین بر دوش شـما گذارده
اسـت اختصاص یابد .البته مسـلمانی فقط در عبادت جلوه نمیکند و تمام زندگی ما باید
متکی بر اسالم باشد.
نکتـه دوم آن اسـت کـه شـما یـک دانشـجو هسـتید ،لـذا بایـد بخـش دیگـری از برنامـه
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شـما بـا مطالعـه مـواد درسـی رشـته تحصیلـی شـما پر شـود شـاید بیشـترین نیازها ،کاسـتیها
و اساسـیترین اهـداف شـما همیـن تحصیـل باشـد و بایـد بیشـترین محتـوای برنامـه شـما نیز
امور درسی و تحصیلی باشد کار را از مواد درسی ضروری ،مواد درسی که در آنها احساس
ضعف میکنید و کاستی را در تحصیل شما ایجاد کرده است شروع کنید .گمان نمیکنیم
جز دو برنامه فوقبرنامه اساسـی دیگری وجود داشـته باشـد مگر برنامههای ریز و جزئی البته
خوب میدانید وجود تفریح و گردش و برنامههای نشاطآور نیز یکی از ضرورتهای زندگی
انسانی است .آنچه گفته شد از محتوای برنامه برگرفته از حدیثی است از امام کاظم؟ع؟ که
میفرمایند بکوشید برنامه و ساعت زندگی خود را در چهار بخش تنظیم کنید:
 .1بخشی را به مناجات.
 .3بخشی را به کسب معاش و روزی.
 .3بخشـی را نیـز بـه معاشـرت بـا بـرادران دینـی مخلـص و مـورد وثـوق کـه عیـب شـما را
مینمایانند ،اختصاص دهید.
 .4بخشی را نیز به تفریح بپردازید.
در مورد شما معاش و روز یتان در ادامه تحصیل نهفته است.
برنامه عبادى زیر را نیز عمل کنید که براى یاد خدا بسیار مؤثر است:
ً
 .1مراقبـه و محاسـبه :در آغـاز هـر کارى کمـى مکـث کنیـد اگـر واجـب اسـت حتمـا انجـام
ً
دهیـد اگـر حـرام اسـت ،حتمـا تـرک کنیـد و اگـر نـه حـرام اسـت نـه واجـب ،در انجـام و
ترک آن مختارید این سـه چیز را قبل از انجام هر کارى مشـخص کنید ،سـپس انجام
ً
دهید .اصل این توجه و مراقبه چندین فایده دارد :اوال ،انسان به حرام نمىافتد و نیز
ً
ً
واجبـى از او تـرک نمىشـود .ثانیـا ،انسـان را از غفلت شـبانهروزى مىگیـرد .ثالثا ،ترک
حرام و فعل واجب بهقصد قربت ،خود عبادت بهحسـاب مىآید؛ مىتوان فعل تمام
واجبـات و تـرک تمـام محرمـات را بهقصد قربت انجام داد ،حتى افعالى که نه واجب
ً
هستند نه حرام؛ مىتوان با قصد قربت آنها را عبادى کرد ،مثال خوابیدن با این قصد
باشـد که تجدید نیرو شـود تا انسـان عبادت خدا کند و ...شـب به محاسـبه بنشـیند
که آیا مراقبه طول روز را خوب انجام داده یا نه .اگر خوب انجام داده و نه تنها در اول
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ً
هـر کارى مراقبـهاش را انجـام داده ،بلکـه آن کار را طبـق مراقبـه انجـام داده؛ مثلا ا گـر
در اول فهمیـد فلان کار حـرام اسـت در عمـل هـم آن را تـرک کـرده یـا اگـر در اول فهمید
واجـب اسـت در عمـل آن را انجـام داده اینجـا شـکر خداى را هر چنـد زبانى بهجا آورد
و اگـر خـوب انجـام نـداده علتیابـى کنـد تـا بهمـرور نقصهـا و علـت عـدم موفقیت را
کشـف کنـد تـا بعـد از سـالها بـه جایـى برسـد کـه حتـى یـک گنـاه از او صـادر نشـود و
خالصه اینکه مدار مراقبه و محاسبه شما انجام واجبات و ترک محرمات مىباشد.
حضـرت علـى؟ع؟ مىفرماینـد« :ان هـذه النفـس ألمـارة بالسـوء مفـن امهلهـا ،مجحـت بـه إىل

املـآمث؛ همانـا ایـن نفـس پیوسـته بـه بدى و زشـتى امر مىکند پس هر کسـى آن را مهمل

بـه حـال خـود واگـذارد (ولـى او انسـان را رهـا نمىکند و) او انسـان را به سـمت گناهان
مىکشاند»( ،الغرر والدرر ،باب النفس به نقل از سر االسراء ،استاد عىل سعادتپرور ،ج  ،1ص ،305

روايت  .)20بنابراین مراقبه و محاسبه را باید جدى گرفت که از اساسىترین دستورات
اخالقى و سازنده مىباشد.
 .2نمـاز اول وقـت :اگـر کار اهمـى بـا نمـاز اول وقت در تعارض نباشـد نمـاز اول وقت را ترک
ً
نکنید .روایات و نیز بزرگان نماز اول وقت را اکیدا سفارش کردهاند.
امام صادق؟ع؟ مىفرمایند« :لكل صالة وقتانّ :اول و آخرّ ،
فاول الوقت افضله و ليس الحد
ً ّ
ّ
ان يتخذ آخر الوقتني وقتا ال من علة و انا جعل آخر الوقت للمر يض واملعتل و ملن له عذر و ّاول

الوقـت رضـوان اهلل و آخـر الوقـت عفـو اهلل؛ بـراى هـر نمـازى دو وقـت اسـت :اول وقـت و آخـر

وقت پس اول وقت برتر و با فضیلتتر است و براى کسى نشاید که آخر وقت را وقت
(نمـاز) اتخـاذ کنـد مگـر از روى علتـى و آخـر وقـت فقـط براى شـخص بیمـار و ناتوان و
کسـى کـه داراى عـذرى اسـت مىباشـد و اول وقـت خشـنودى خـدا را در بـر دارد ،ولى 
آخر وقت عفو خدا را»( .ميزاناحلمكه ،ج  ،5ص  ،401روايت )10390

 .3مستحبات نشاطآور :از میان مستحبات از نمازهاى نافله گرفته تا دعاى کمیل و ندبه
و ...فقـط و فقـط آنهایـی را انجـام دهیـد کـه بـراى شـما نشـاطآور اسـت و از تحمیـل
نفـس بـر مسـتحبات پرهیـز کنیـد فقـط بـه اقبـال قلـب بنگریـد هـر عمـل مسـتحبى  کـه
قلـب بـدان اقبـال داشـت و برایتـان نشـاطبخش و حـالآور بـود بـه همـان اکتفـا کنیـد،
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ً
حتى نسـبت به نماز شـب که سـفارش زیادى شـده اسـت اگر نشاط نداشتید یا اصال
نخوانیـد یـا خیلـى خیلـى خالصـه در ظـرف ده دقیقـه تمـام یـازده رکعـت را بـا حـذف
مستحبات بخوانید.
ً
 .4توسل به ائمۀ معصومین؟مهع؟ :گاهگاهی مخصوصا به اقتضاى حال و اقبال قلب به ائمه
معصومین؟مهع؟ توسل جویید و توفیق و حاجات خود را از آن معادن کرم بخواهید.
 .5دائمالوضـو :سـعى کنیـد همیشـه وضـودار باشـید و اگـر بـراى شـب قبـل از خـواب وضـو
بگیریـد کافـى اسـت و چنانچـه نیمهشـب بـراى کارى برخاسـتید و خواسـتید دوباره
بخوابید وضو الزم نیست اگر آب وضو را با حوله خشک کنید از جهتى بهتر است.
 .6زیارت اهل قبور :هفتهاى یک بار به زیارت اهل قبور مؤمنین و شهداى عزیز بروید و اگر
وقت خلوتى را انتخاب کنید تا تأمل بیشترى کنید و گذرا بودن دنیا بیشتر در دلتان
جا افتد خیلى بهتر است هدف این است که دل تکان بخورد و رغبت خود را به دنیا
کم کند و به فکر آخرت و عالم قبر و قیامت بیفتد.
یـک دانشـجوی جـوان ،جهـت اسـتفادۀ بهینـه از پتانسـیل جوانـى و بهکارگیـری آن در
مسیر رشد و توسعه خود و جامعهاش باید به تدبیر زیر عمل نمایید.
ً
 .7شـناخت هویـت فـردى و شـخصى :دانشـجویانی کـه دقیقـا مىداننـد در چـه موقعیتـى از
زمان ،جامعه ،تاریخ و عمر خود واقع شـدهاند ،تدبیر مناسـبترى براى رشـد و توسـعۀ
زندگى خواهند داشت.

شـناخت هویت ملى ،فرهنگى و اسلامى نیز ّ
مکمل هویت فردى و شـخصى است،
در ایـن مقطـع ،دانشـجو ،عـارف بـه فرهنگ ،مکتب و ملت خویش اسـت و به مبانى 
فرهنـگ اسلامى و ملـى و آسـیبها و دردهـاى اقتصـادى ،اجتماعـى ،فرهنگـى و
سیاسـى جامعـۀ خویـش ،معرفـت قابـل قبولـى پیـدا مىکنـد .چنین معرفتـى که مولد
درک فرهنگ خودى (اسالمى و ملى) و شناخت دردهاى اجتماعى است ،راه را به
روى عامـل نفـوذ بیگانـه و فرهنـگ و سیاسـت مهاجـم مىبنـدد و مصونیـت پذیرى از

آسـیبهاى فرهنگى و اجتماعى به وجود مىآورد ،البته نیل به این مرحله ،مسـتلزم
درک بهتر جامعه نسبت به هویت جوانان و دانشجویان است.
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 .8دانشاندوز ى :تحصیل علم ،اولین و مهمترین تکلیف شب و روز یک دانشجو است.
ّ
اگر شرح حال زندگانى مردان بزرگ و خلق روزگار را مورد مطالعه و بررسى قرار دهیم.
خواهیـم دیـد کـه تلاش در راه تحصیـل دانـش ،چـه میـزان در سـعادت و نیکبختـى 
جامعه و جاودانگى آنان تأثیر داشته است.
در گذشـته دانشـمندان بزرگـى نظـر ادیسـون ،مختـرع بـرق و گالیله ،مخترع تلسـکوپ
و کاشـف مسـائل مهمى در علم هیئت و رازى کاشـف الکل و هشـام در علم شیمى 
و گوتمبـرگ مختـرع چـاپ و ...گامهـاى مؤثـرى در راه رفـاه ،آسـایش و خدمـت بشـر
برداشـتهاند .بنابرایـن ،اساسـىترین وظیفـۀ دورۀ دانشـجویى ،تلاش بىحـد و انـدازه
در مسیر کسب سرمایۀ دانش است و دانشجو باید تالش کند تا سطح دانش خود را
افزایش دهد و تحصیالت خود را در ترمهاى مختلف و مقاطع باالتر و ّ
تخصصىتر،
بـدون هیـچ وقفـهاى ادامـه بدهـد و هرگـز ایـن احسـاس را بـه خـود راه ندهد کـه قادر به
ادامۀ تحصیل در مقاطع باالتر نیست و در این خصوص با افراد آ گاه مشورت کند.
شایسـته اسـت که یک دانشـجو در کنار متون درسـى و امتحانى خویش ،سـایر منابع
را مورد مطالعه قرار دهد تا اندوختههاى خویش را غنىتر سـازد و سـعى کند در پایان
هـر هفتـه ایدههـاى جدیـدى کـه بـه دسـت آورده اسـت مـورد بحـث و تجز یـه و تحلیل
قـرار دهـد و سـعى کنـد از آن چیزهـاى آموزنـده فراگیرد و سـپس به نحـو جالبى آنها را
بهصورت کاربردى آماده کند.
 .9وقتشناسـى :اگـر جوانـى ،بهـار عمـر اسـت ،وقـت سـرمایۀ همـه فصـول عمـر اسـت .و به
تعبیرى ،وقت طالست ،بلکه وقت فراتر از طال و طالساز است .پروین اعتصامى ،در
باب ارزش وقت چنین مىسراید:

گهـر وقـت ،بدیـن خیرگـى  از دسـت مـده آخـر ایـن ّ
در گرانمایـه ،بهایـى  دارد
از منظـر دیـن نیـز ،اولیـن پرسـشهایى کـه در قیامـت از انسـان مىشـود از چنـد چیـز
است از جمله:
 .1از عمرش که در چه راهى فنا کرده است؛
 .2از جوانی که در چه چیزى گذرانده است؛
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 .3از مال که از چه طریقى به دست آورده است؛
 .4از ّ
محبت اهل بیت (امامشناسى)( .خصال صدوق ،ج  ،1ص )253
بـا نگاهـى اجمالـى بـه سـخن گرانسـنگ معصومیـن؟مهع؟ ،جایـگاه و اهمیـت دو
سـرمایۀ جوانى و عمر بهخوبی ،آشـکار مىشـود و هر کس که بتواند در دریاى زندگى 
ً
شـنا کـرده و ایـن دو گوهـر گرانبهـا را صیـد کنـد ،قطعـا به سـاحل نجات و رسـتگارى
دست خواهد یافت .بزرگان چون چنین بودند ،گشتند آنچنان.
البتـه در ارج گـذارى بهوقـت ،علاوه بـر وقت خویش باید بـراى وقت دیگران نیز ارزش
گسـازى کنیم و
قائل شـد ،و همۀ این مراحل به سـرانجام نمىرسـد مگر اینکه فرهن 
همگان به این نکته برسند که وقتسوزى ،گناهى است بس بزرگ و نابخشودنى ،و
این شعار جا بیفتد که :وقتسوزى یعنى خودسوزى.
.10فراگیرى روش تحقیق :یک دانشجوى کارآمد باید اصول روش تحقیق در علوم مختلف،
ً
مخصوصـا روش مطلـوب و مناسـب بـراى تحقیـق در عالـم طبیعـت را فـرا گیـرد.
در اهمیت و ارزش روش تحقیق همین بس که امروزه پیشرفت علوم و توسعۀ جوامع
پیشرفته ،مرهون آن است و هر روز بر ابعاد آن افزوده مىشود.
گرچه امروزه در بسیارى از رشتههاى دانشگاهى ،روش تحقیق بهصورت چند واحد
ً
گنجانده شـده اسـت اما این مقدار قطعا براى موفقیتهاى راهبردى کافى نیسـت و
باید در این زمینه چارهاى اندیشید.
 .11برنامهر یـزى صحیـح :برخـى از مـردم و بهویـژه دانشـجویان عزیـز ،در تنظیـم زندگـى و
فعالیتهـاى تحصیلـى  خویـش دچـار ابهـام و سرگشـتگى  هسـتند و نمىتواننـد
ً
تعـادل الزم را میـان خواسـتها و امکاناتشـان بـه وجـود بیاورنـد .اصـوال ،برنامهر یـزى،
زمینهسـاز کامیابـى و موفقیتهـاى همـگان بهویـژه جوانـان و دانشـجویان اسـت؛ زیرا
از یک سـو به آنان شـیوه صحیح به کار گرفتن فرصتها را مىآموزد و از سـوى دیگر با
نیـل بـه هدفهـاى کوتـاه مـدت و میانمـدت ،رضایـت خاطرشـان را فراهم مىسـازد.
برنامهریزى مناسب مشروط به تحقق موارد زیر است:
 .1هدفهاى ما مشخص شود و اینکه هدف اصلى ما چیست؟
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 .2نیازهـاى مـا کدمانـد؟ بهعنـوان مثـال :در یـک مقطـع مشـخصى ،علاوه بـر متـن
ّ
درسى ،چه کتابهایى را بخوانیم تا تسلط بر آنها پیدا کنیم.
 .3فرصتها و اوقاتى که باید صرف تحقق اهداف برنامه شود ،چه میزانى است؟
 .4چه روشى ،مطلوبترین شیوه براى دستیابى به اهداف مورد نظر مىباشد؟
 .5در مرحله اجرا نیازمند به چه ابزار و کاربرد چه وسایلى هستیم.
 .6پـس از اجـرا بـه ارزیابـى فعالیتهـاى انجـام شـده بپردازیـم تـا میـزان دسترسـى بـه
اهـداف مشـخص شـود و میـزان عـدم موفقیـت در رسـیدن بـه برنامـه را نیـز معلـوم
نماییم .این مرحله که تحت عنوان باز خورد (فیدبک) نامیده مىشود ،فرصتى 
به ما مىبخشد تا بتوانیم عوامل ناکامى احتمالى را نیز بشناسیم و از بروز مجدد
آن در برنامه مورد نظر پیشگیرى نماییم.
البتـه ،برنامهریـزى آفاتـى هـم دارد کـه از جملـه آن ،فقـدان تلاش و پشـتکار در دسـتیابى 
بـه هـدف برنامـه اسـت .و یـا آنکـه در ابتـداى فعالیـت منطبـق بـا برنامـه ،چنانچـه بـه همـه
مـوارد مـورد نظـر دسـت نیافتیـم ،ممکـن اسـت دچار دلسـردى شـویم و از ادامۀ راه بـاز بمانیم.
ّ
و یـا اینکـه عمـل بـه برنامهریـزى جـدى ،مسـتلزم چشمپوشـى از برخـى فرصتهـاى فراغت،
سرگرمیها و تفریحات مىباشد ،در این صورت خود را سازگار با برنامه مىنماییم تا بتوانیم
به نتیجۀ مطلوبى دست یابیم.
از مزایـاى برنامهریـزى ایـن اسـت کـه بـر حـس اعتمـاد بـه نفـس مىافزایـد و هسـته مرکـزى
اطمینـان بـه شـخصیت را رشـد مىدهـد و موجـب مىشـود بـا نگاهـى امیدوارتـر بـه جهـان
بنگریـم .از نـگاه دیگـر ،برنامهریـزى در ابتـدا بـا کنـدى ممکـن اسـت مواجـه شـود ولـى در
جریـان عمـل بـه برنامـه بـه آن عـادت مىکنیـم و بهمـرور زمـان ملکـه شـخصیت مـا مىشـود.
برنامهریـزى علاوه بـر صرفهجویـى در وقـت و فرصتهـاى زندگـى ،موجـب مىشـود تـا خود را
و نیازهایمـان را بهتـر و بیشـتر بشناسـیم .همچنیـن برنامهریـزى ،تفکـر مـا را نسـبت بـه زندگـى 
شـکل مىدهـد و تفکـر منسـجم منجـر بـه عمـل موفـق در زندگـى فـردى و اجتماعـى مىشـود.
البتـه عوامـل دیگـرى وجـود دارنـد کـه در رشـد و کارآمـدى یـک دانشـجو و درنتیجـه رشـد و
کارآمدى جامعه نقش دارند از جمله:
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شـناخت راههاى اعتماد به نفس ،اصول نویسـندگى و سـخنورى ،با دقت گوش کردن
به سخن اساتید و سایر افراد ،توسعۀ روابط مفید با دیگران و پیدا کردن دوستان قابلاعتماد
و ایجـاد یـک رابطـۀ بسـیار دوسـتانه بـا آنـان ،رعایـت نظـم در رفـت و آمدهـا و نشسـت و
برخاسـتها بهویـژه در محیـط دانشـگاه و سـر کالس درس ،تقویـت راههـاى تفکـر و افزایـش
خالقیـت خویـش ،انتقادپذیـرى و خـود انتقـادى (انتقـاد از خـود =  ،)Autocriticsهمچنیـن
انتقاد درست و سازنده از دیگران ،برخورد منطقى با مخالفان خود ،پذیرش عیوب دیگران،
کنتـرل خشـم خـود ،ورزش عاقالنـه بهصـورت منظـم و افزایـش نیرو و توان خویـش از راه ورزش
عاقالنـه و بهصـورت منظـم و کسـب سلامتى جسـمى و انبسـاط روحـى و تـداوم آن ،خـود را
بهطـور مؤثـر نشـان دادن و هدایـت جلسـات مفیـد و ثمربخـش و در نهایـت و مه متـر از همـه
تـداوم سلامتى روحـى و هدایـت معنـوى خویـش از طریـق رعایـت حقـوق خداونـد حکیـم و
بندگى او که همه راههاى توفیق و کارآمدى فردى و اجتماعى به او ختم مىشود.
بهراسـتی ،اگـر یـک دانشـجو ،یـا جمعـى از آنـان ،یـا اکثـر دانشـجویان و یـا ...اینگونـه
باشـند ،آیـا جامعـه شـاهد مدیـران موفـق ،کارآمـد و خدمتگـذار و درنتیجـه شـاهد جامعـۀ
ً
پیشـرفته نخواهیـم بـود؟ حتمـا چنیـن هدفـى بـا شـرایطى کـه مطـرح شـد قابـل تحقـق اسـت.
بهطـور کلـى در رابطـه تقسـیم سـاعات و فراغـت ،اعتقـاد مـا بر این اسـت که آنچه در راسـتاى
ً
هدایـت انسـان الزم اسـت باشـد ،در کتـاب گفتـار و روش زندگـى معصومیـن آمده اسـت .مثال امام

ُّ ْ
َ
ََ َ
َ
<ولا ت� ن� َس ن� ِص ي� َب�ك ِم نَ� الد ن� َي�ا؛ بهره خود را از دنیا فراموش نکن>
على؟ع؟ در تفسیر آیۀ شریفۀ:

َ ُ
(قصـص ،آيـۀ  )77مىفرمایـد« :ال تن َـس ِص ّحتـك و ّقوتـك و فراغـك و ش َ
طل َ
ـب هبـا
ـبابك و نشـاطك ان ت

اآلخرة؛  .»...پیامهاى این سخن عرشى این است :قدر چند چیز را بدان و در جهت رسیدن
به آخرت که بهترین چیزهاست ،از آنها بهره بگیر( .معاىن االخبار ،ص )325

 .1صحت بدن و عافیت؛
ّ .2قوت و نیرو؛
 .3فراغت :اوقاتى که در آن مشغول به کارى نیست؛
 .4جوانى؛
 .5نشاط و شادابى.
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پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمـود« :در صحف ابراهیم آمده اسـت که خردمنـد ،مادامیکه خردش
از او گرفته نشده ،باید ساعاتى را براى خود در نظر بگیرد .زمانى براى مناجات با پروردگارش
و زمانى براى حساب کشیدن از خویش و زمانى براى اندیشیدن در نعمتهایى که خداى
ّ
ّ
عز و جل به وى ارزانى داشـته اسـت و زمانى براى بهرهمند سـاختن نفس خود از حالل؛ زیرا
این زمان کمکى اسـت به آن سـه زمان دیگر و مایه آسـودگى و رفع خسـتگى دلها»( .اخلصال،
ص  ،525ح )13

مشـابه ایـن تعبیـر از دیگـر امامـان نیـز بـه مـا رسـیده اسـت .امـام کاظـم؟ع؟ فرمـود :سـعى 
کنید اوقات خود را به چهار قسمت کنید« :زمانى براى مناجات با خدا ،زمانى براى کسب
و کار ،زمانـى بـراى معاشـرت بـا بـرادران و افـراد مـورد اعتمـادى کـه عیبهایتـان را بـه شـما
گوشـزد مىکنند و در باطن ،خیرخواه شـما هسـتند و زمانى براى بهرهمند شـدن از لذتهاى
غیرحرام»( .حبار األنوار ،ج  ،78ص  ،321ح )18

از مجموع این فرمایشـات این بهره را مىبریم :همین سـاعت آسـایش اسـت که موجب
اسـتفادۀ بهینه از بقیه سـاعات مىشـود ،هم عبادت را نشـاط مىبخشد ،هم مانع اشتباه در
محاسـبه نفس مىشـود و هم قوۀ تفکر را از خطا باز مىدارد و هم نیروى الزم را براى فعالیت
و کار فراهم مىسازد.
اصل برنامهریزی و تقسـیم سـاعتهای شـبانهروز و مراقبت از خود را ،خود شـما انجام
میدهیـد .کمکـی کـه از مـا برمیآیـد برشـماری اصولـی اسـت کـه الزم اسـت در برنامهر یـزی
رعایت شود .این اصول به قرار زیر است:
 .1برنامـه بایـد در حـد تـوان باشـد نـه خـارج از تـوان ،همانطـور کـه گفتهانـد سـنگ بـزرگ
عالمـت نـزدن اسـت .پـس بایـد مطابـق طاقـت و تـوان جسـمی و روحیتـان برنامـه را
طرحریزی و اجرا کنید و از حد تعادل خارج نشوید.
 .2هر روز فعالیتهای روزانه خود را ارزیابی کنید و پایان روز و قبل از آنکه به بستر بروید
بررسی کنید که کدامیک از کارها و وظیفههای مقرر شده را انجام دادهاید و کدامیک
را نیمـهکاره رهـا کـرده و انجـام ندادهایـد ،نسـبت بـه فعالیتهـای انجـام شـده خـود را
تشـویق کـرده و بـه خـود آفریـن بگوییـد و پاداشـی را در نظـر بگیریـد و نسـبت بـه انجـام
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ً
ندادهها خود را تنبیه کرده مثال خود را جریمه مالی کنید و صدقهای را به مستمندان
بدهید و یا....
 .3ایده آل نگر و مطلقگرا نباشـید ،یعنی نخواسـته باشـید تمام خواسـتهها و آرزوهایتان
فـوری و بـه شـکل کامـل و تمـام بـرآورده شـود هـر چنـد در راه بـه دسـت آوردن آن تلاش
میکنیـد ،ولـی اگـر از دسترسـی بـه برخـی از آنهـا ناتـوان بودیـد و شـرایط فراهـم نبـود،
نگویید بهطور کلی باید آن را رها
کـرد ،بلکـه در تالشهـای بعـدی
در پی نیل به آن باشید و خسته
نشوید.
 .4اراده خودتـان را تقو یـت کنید
ایـن امـر هـم نیازمنـد رعایـت
برخـی نکاتـی اسـت کـه مقالـه
ضمیمـه (پیـش شـماره پرسـمان  )5را بخوانیـد و بـه راهکارهـای آن عمـل کنیـد .امید
است به شما کمک کند.
دوسـت عزیـز! چنانچـه در مسـیر برنامهریـزی مشـکل ضعـف اراده وجـود داشـته باشـد
تجربه نشـان داده اسـت ،براى حل این مشـکل نمىتوان تنها به رهنمودهاى کتبى و غیابى 
بسـنده کرد و این مسـئله ،مانند بسـیارى از مشـکالت روانى دیگر ،به ارتباط مسـتمر با مشاور
نیازمند است؛ ولى اجراى توصیههاى زیر در نابود سازى این پدیده سودمند مىنماید.
ً
 .1باید علل و عوامل ضعف اراده خویش را بشناسـید .توجه کنید ضعف اراده غالبا در
عدم اعتماد به بینش و تفکر ،عدم شناختخویش ،با ارزش تلقى نکردن خود ،عدم
امنیت روانى ،عدم تدبیر عقالنى در تشـخیص امور و تمیز اهم و مهم ،شکسـتهاى
گذشـته و عوامـل بـاز دارنـده رشـد و قـوت نفـس ماننـد محرومیـت ،سـرزنش و رنجهاى
مسـتمر ریشـه دارد .زدودن هـر یـک از ایـن عوامـل در پرتـو سـرمایه گـزارى و برنامهر یـزی
ممکن است.
 .2بایـد بـاور کنیـد چـون دیگـر انسـانها از توانمندىهـاى بسـیار برخوردار یـد و از دیگـران
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کمتر نیستید .فراموش نکنید نقاط قوت انسان از نقاط ضعفش بیشتر است و نباید
خـود را دسـتکم بگیـرد .تصمیـم خـوب در پرتـو تکیـه بـر قوتهـا ،جبـران ضعفهـا و
احساس توانمندى شکل مىگیرد.
 .3پس از مشورت با افراد ذى صالح ،با توجه به امکانات و توانمندیهای واقعى خود،
بـراى زندگیتـان برنامهریـزی کنیـد و بکوشـید هرگـز بیجهـت از آن برنامـه و نظـم سـر
نپیچیـد .اوقـات اسـتراحت و تفریـح و عبـادت و همـه فعالیتهـا را در ایـن برنامـه
بگنجانیـد تـا زمانـى خالـى نمانـد و توجـه بـه فرصـت بیـکارى شـما را سـمت تأخیـر
انداختن کارها سوق ندهد.

رضایتخداوند را مالک هر رفتار و گفتار قرار دهید و از تسلیم شدن در برابر
تمایالت پوچ و هواهاى نفس ــانى بپرهیزید .این تس ــلیم ش ــدنها اراده را
ضعیف و متزلزل مىس ــازد .تقوا و رعایتحرمت دستورهاى پروردگار براى
آرامش روانى و تقویت نفس و اراده بسیار سودمند است.
 .4بکوشـید بـراى هـر رفتـارى انگیـزهاى قـوى داشـته باشـید و بهویـژه از آثـار مثبـت
تصمیمگیرىها و رفتارهاى خاص خویش بهطور کامل آ گاه شوید.
 .5محیط زندگى و موقعیت کارى خود را تغییر دهید و موانع بروز اراده و فعالیت را نابود
سـازید؛ بـراى مثـال در موقعیتـى کـه بـه سـرزنش و متهـم شـدن بـه ناتوانـى و ناپختگـى 
مىانجامد ،قرار نگیرید .براى تصمیمگیرىها و اقدامات خویش امنیت روانى فراهم
آوریـد تـا بتوانیـد بـه آرامـى در برابـر دیگـران یـا همـراه آنـان ابراز وجـود کنید و برجسـتگى 
فکرى و فعالیت بهجا را از طریق تصمیم آشکار سازید.
 .6هـر کارى را آسـان تلقـى کنیـد؛ زیـرا در برابـر اراده پوالدین انسـانهمه سـختىها آسـان
مىگردد .به اسـتقبال کارهاى بهظاهر دشـوار بروید و به خود تلقین کنید مىتوانید در
این امور درست تصمیم بگیرید و افتخار موفقیت در انجام آنها را به دست آورید.
 .7رضایتخداوند را مال ک هر رفتار و گفتار قرار دهید و از تسلیم شدن در برابر تمایالت
پـوچ و هواهـاى نفسـانى بپرهیزیـد .ایـن تسـلیم شـدنها اراده را ضعیـف و متزلـزل
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مىسـازد .تقوا و رعایتحرمت دسـتورهاى پروردگار براى آرامش روانى و تقویت نفس
و اراده بسیار سودمند است.
 .8مدتـى برنامهریـزی و تصمیمـات خـود را بـا فردى ذى صالح در میان بگذارید و از وى
بخواهید مراقب باشد تا در شما دو دلى پیش نیاید و اجراى تصمیمات خویش را به
تأخیر نیندازید.

با تصمیمهاى آس ــان در کارهاى ساده ،به تدریجخودباوری و توانمندى را
در خوی ــش پدید آورید و راه را براى تصمیمگیرى در امور مش ــکل و پیچیده
هموار سازید.
 .9از خـواب زیـاد ،پرخـورى و دیگـر اسـباب تنبلـى و سسـتى اراده بپرهیز یـد و نگذار یـد
دیگران به جاى شما تصمیم بگیرند.
 .10با کسانى که روحیه و اراده قوى دارند ،دوستشوید تا اراده شما نیز قوى گردد.
ىشـان
 .11بکوشـید تصمیمهایتـان را بـا فـردى بـا تجربـه در میـان نهیـد تـا از قـوت و درست 
اطمینـان یابیـد .پـس از مشـورت بـا ایـن فـرد ،بـر اسـاس تدبـر و اندیشـه خـود تصمیـم
بگیرید و بدون از دست دادن فرصت اقدام کنید.
تصمیـم بایـد بـر تدبیـر و اندیشـه و آ گاهىهـاى الزم اسـتوار باشـد و به عمـل بینجامد.
تخلـف از ایـن امـر جـز تلـف کـردن وقـت ،پیـروى از افـکار پـوچ و سسـتى در عمـل
دسـتاوردى ندارد و فرد را با زیانهاى مادى و معنوى روبهرو مىسـازد .از این رو ،امور
یاد شده گناه به شمار مىآید.
تردیـد در تصمیمگیـری و تأخیـر در عمـل سـبب از دسـت رفتن منافـع معنوى و مادى
فراوان مىشود و زیانهاى بسیار را به ارمغان مىآورد.
 .12تصمیمات بهجا و پر ارزش گذشته خود را به یاد آورید و توجه کنید که چون گذشته
براى انجام دادن کارهاى مهم آمادگى دارید.
 .13در تصمیمهـا و فعالیتهـاى اسـوهها دقـت کنیـد ،در همسانسـازى و الگوپذیـرى
جدى باشید تا جرأت انجام کار یابید و توان تصمیمگیرى و اجرا در شما تقویت شود.
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 .14ورزش مستمر و منظم را که در تقویت اراده بسیار مؤثر است ،فراموش نکنید.
 .15بـا تصمیمهـاى آسـان در کارهـاى سـاده ،بـه تدریـج خودبـاوری و توانمنـدى را در
خویش پدید آورید و راه را براى تصمیمگیرى در امور مشکل و پیچیده هموار سازید.
 .16در موضـوع مـورد نظـر تمرکـز پیـدا کنیـد و از اشـتغاالت ذهنـى متعـدد بپرهیز یـد تـا
تصمیمگیرى آسانتر صورت پذیرد.
 .17پس از تدبیر و مشورت از عواقب تصمیمهای خود هراسنا ک نباشید و به خدا توکل
کنیـد .پیامدهـاى تصمیمهایتـان را کـه از قلمـرو اندیشـهتان بیـرون اسـت و بـا سـامان
دادن احتمالهاى ضعیف سـبب تردید و تزلزل شـما مىگردد ،به خداوند متعال که
بـه بندگانـش لطـف و رحمـت و محبـت گسـترده دارد ،واگذاریـد و بـه آنچـه پـروردگار
پیـش مـىآورد ،خشـنود باشـید .خداونـد شـما را سـمت صلاح و مطلـوب واقعىتـان
رهنمون شود.
علی زینتی

مباحث اجتماعی
اصغر اخوی

شیوههای جذب نوجوانان به دین
چکیده
دوره نوجوانـی بهتریـن زمـان سـازندگی انسـان و بهتریـن زمـان بـرای هدایـت
نوجوانان به ارزشهای دینی اسـت و این وظیفه بر عهدۀ والدین و مربیان اسـت.
هدایت نوجوان شـیوههای خاص خود را دارد در این تحقیق شـیوههایی که دین
یشـود تا در اختیار
مبین اسلام برای جذب نوجوانان به دین مطرح نموده بیان م 
مربیان این نسل قرار گیرد.

فصل اول :ویژگیهای نوجوانان
نوجوانـی دورۀ پیچیـدهای از رشـد انسـان اسـت کـه دامنـه آن از 13تـا 18سـالگی اسـت.
درواقع صرفنظر از دوره نوزادی در هیچ دورهای از زندگی تغییراتی به اندازه نوجوانی در فرد
روی نمیدهد.
ً
ایـن دوره از نظـر تربیـت دوره نسـبتا دشـوار زندگـی و یکـی از بحرانیتر یـن مراحـل آن
میباشد .از لحاظ فکری دورۀ نوجوانی شروع دوره انتزاعی یا عملیات منطق صوری است.
نوجوانـی دوره انتقـال از کودکـی بـه بزرگسـالی اسـت .انتقـال از اخلاق دیگـر پیـرو بـه اخلاق
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خـود پیـرو میباشـد .ایـن دوره را عـدهای تولدی دوبـاره نامیدهاند؛ زیـرا دگرگونیهای عمیقی
در شـخصیت نوجـوان پدیـدار میگـردد .فـرد نـه کودک اسـت و نه بزرگسـال ،اما بـرای مرحلۀ
بزرگسالی آماده میشود و با تمام توان میخواهد به سمت کمال قدم گذارد که این حرکت
و جهش با اشتباهات و لغزشهای بسیاری همراه است( .خدایاری فرد ،حممد ،مسائل نوجوانان و
جوانان ،ص  15ایل )19

ویژگیهای مهم و عمومی دوره نوجوانی عبارتاند از :
_ کودک مرحله فکر انضمامی را پشت سر گذاشته ،در آستانه فکر انتزاعی قرار میگیرد.
_ از نظر رشد شخصیت و ثبات ،دچار تحول نا گهانی شده و با روحیه تشخص طلبی،
سازگاری اجتماعی او دچار آشفتگی میشود.
ً
_ عواطـف کـودک کـه قبلا بیشـتر به خانواده و بهویژه مادر بـود ،پیش از آنکه روی جنس
مخالف متمرکز شود ،دچار نوعی سرگردانی میشود.

دوره نوجوان ــی بهتری ــن زمان س ــازندگی انس ــان و بهترین زمان ب ــرای هدایت
نوجوان ــان به ارزشهای دینی اس ــت و ای ــن وظیفه بر عه ــدۀ والدین و مربیان
است.
_ قواعـد اخالقـی و خارجـی اجتماعـی دورۀ دبسـتان ،جـای خـود را بـه تقلیـد از الگوهـا و
روی سرمشقهای زندگی میدهد و شخصیت ناپدیدار او بیشتر از اشخاص نمایش
بهرهمند میشود.
_ عالیق از غنای افزو نتری برخوردار شده و رغبتها گسترش مییابد.
_ او در شـرایط خـاص جسـمی و روانـی خـود از مواجهـه بـا واقعیـت بیمنـا ک و از کفایـت
خود نگران است و در خود و تخیالت خویش فرو میرود.
_ در دورۀ نوجوانـی ،نوجـوان بـه انجـام رفتـار و اعمالـی دسـت میزنـد کـه هـدف و انگیـزۀ
او از انجـام آن اعمـال ،نشـان دادن موجودیـت خـود اسـت .نوجـوان بـا انجـام کارهـای
مختلف سعی در شناساندن خود دارد.
_ نوجـوان برخلاف کـودک دیـروز بـه سـر و وضـع خـود میپـردازد .در ایـن دوره لبـاس و
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پوشا ک برای او اهمیت خاصی دارد و مدتها وقت خود را صرف آراستن ظاهر خود
میکند و با این کار میخواهد همه را متوجه خود سازد.
روابـط او بـا پـدر و مـادرش بـه تدریـج دگرگـون میشـود .دیگر مانند گذشـته با آنـان ارتباط
برقرار نمیکند و گاه میپندارد که آنها قدیمی هستند و از مسائل و حوادث روزمره اطالع و
آ گاهـی ندارنـد .نوجـوان احسـاس میکنـد باید سنتشـکنی کند و بسـیاری از آداب و رسـوم
گذشـته را انکار و نفی نماید .به عبارت دیگر ،انگار نوگرایی و پشـت پا زدن به آداب و رسـوم
گذشته در او تقویت میگردد( .خانواده و فرزندان ،استادان طرح جامع آموزش ،ص104ایل)106

فصل دوم :زیباییهای دین و جذب نوجوانان
دیـن مشـعل فـروزان هدایـت بهسـوی حیـات طیبه اسـت و بـرای همین دین بـا نگاهی جامع
همـۀ شـئون زندگـی را لحـاظ و بـه همـۀ احتیاجـات انسـان توجـه نمـوده اسـت ،دینخواهی و
معنویـت طلبـی در سرشـت انسـان اسـت و بهتریـن زمـان برای اسـتفاده از ایـن تمایل فطری،
جوانی و نوجوانی است.

دیـن بـه نوجوانـی بسـیار اهمیـت داده و بهتریـن مخاطبـان خـود را در همیـن نوجوانـان
و جوانـان یافتـه اسـت و نوجـوانهـم جاذبههایـی را در دیـن دیـده کـه بـا تأمیـن صحیـح همـۀ
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کششها و خواستههای او ،برایش امنیت روحی و آرامش روانی را تهیه نموده است.
بـدون شـک در دیـن اسلام زیباییهـا و جاذبههایـی وجـود دارد کـه اگـر بهدرسـتی ایـن
جاذبهها به نوجوان عرضه شود او را جذب مینماید.
 .1نگاه مثبت و ارزشمند دین به نوجوان

یکی از زیباییهای دین که نوجوان را بهسوی خود جذب میکند نگاه مثبت و ارزشمندی
اسـت کـه دیـن نسـبت بـه نوجوان دارد .نوجوانی خـود زیباترین و پرشـورآورترین مقطع زندگی
است که خداوند و اولیای گرامیاش توجه فراوانی به این مقطع و واقعیتهای آن نمودهاند.

نوجوان ــی خ ــود زیباتری ــن و پرش ــورآورترین مقطع زندگی اس ــت ک ــه خداوند و
اولیای گرامیاش توجه فراوانی به این مقطع و واقعیتهای آن نمودهاند.
رسـول خدا؟ص؟ فرمودند« :ان احلسـن و احلسین س ّـیدا شـباب اهل اجلنة ،حسـن و حسین؟ع؟
آقا و جوانان اهل بهشت هستند»( .صدوق من الحیضره الفقیه ،ج ،4ص)179

 .2همهجانبه نگری

یکـی دیگـر از چیزهایـی کـه زمینههـای جـذب نوجوانـان بـه دیـن را فراهـم میکنـد ،درک
جامعیت دین و اینکه اسالم با نگاهی همهجانبه به تمامی ابعاد وجود انسان و احتیاجات
مختلف او نگریسته است .شهید مطهری در این باره میفرماید:
اسلام مکتبی اسـت جامع و واقعگرا ،در اسلام به همۀ جوانب نیازهای انسـانی
اعم از دنیایی و آخرتی ،جسمی یا روحی ،عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی

و فردی و اجتماعی توجه شده است .چنانکه رسول اکرم؟ص؟ میفرماید« :لیس
ّ
منـا مـن تـرك دنیـاه لدینـه او ترك دینه لدنیاه؛ آنکه دنیای خویش را به بهانۀ دین و یا

دین خویش را به خاطر دنیا ترک کند از ما نیست».

نوجوانـی کـه مکتـب اسلام را آییـن زندگـی خـود قـرار داده جسـم و جـان او بـا تعلیمـات
حضرت رسـول اکرم؟ص؟ پرورش مییابد و یک انسـان واقعی اسـت .او دارای سـرمایه اخالق
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و ایمان است ،جز به نیکی و پا کی فکر نمیکند و از تمام لذایذ زندگی در سایۀ اسالم بهطور
مشروع به قدر مصلحت برخوردار است.
 .3مدارا و آسانگیری

یکی از اموری که روح نوجوان از آن متنفر میباشـد ،سـختگیری ،فشـار و تحمیل خشـونت
ً
اسـت و بالعکـس آنچـه کـه نوجـوان شـدیدا بـه آن متمایل اسـت رفق و مدارا ،برخورد حسـن و
معاشـرت نیکو اسـت .دین اسلام دین رفق و مدارا اسـت ،دین محبت و آسـانگیری است،
دینی است که در دستوراتش بر تندی و سختگیری تکیه نمیشود.

یک ــی از ام ــوری ک ــه روح نوجوان از آن متنفر میباش ــد ،س ــختگیری ،فش ــار و
ً
تحمیل خشونت است و بالعکس آنچه که نوجوان شدیدا به آن متمایل است
رفق و مدارا ،برخورد حس ــن و معاش ــرت نیکو اس ــت .دین اس ــام دین رفق و
مدارا اس ــت ،دین محبت و آسانگیری است ،دینی است که در دستوراتش بر
تندی و سختگیری تکیه نمیشود.
پیشوای گرامی دین اسالم بر خلق عظیم و اخالق کریمانه تربیت شده و هدف مبعث
خود را تکریم مکارم االخالق میدانست.
موال علی؟ع؟ از مردم خواسته است که آداب و رسوم خود را به نوجوان تحمیل نکنند.
لذا فرمود :آداب و رسوم زمان خود را بر فرزند خویش تحمیل نکنید؛ زیرا آنان برای زمانی غیر
از زمان شما آفریده شدهاند.
خداوند کریم به نوجوان و جوان نگاه لطیف و عنایت خاصی داشته و سفارش نوجوان
را به مأموران خود نموده است .چنانکه رسول خدا؟ص؟ فرمودهاند:
«خداونـد متعـال بـه دو ملـک مأمـور کاتـب کـرام خویـش فرمودهانـد :بـه بنـدهام
در سـن نوجوانـی سـختگیری نکنیـد ،بلکـه بـا رفـق و مهربانـی و آسـانگیری بـا او
برخورد نمایید».
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 .4تکریم شخصیت نوجوان

یکی از جنبههای ارزشمندی که برای نوجوان جاذبهدار است ،توصیۀ دین اسالم در تکریم
شـخصیت نوجوانـان اسـت.از جملـه خواهشهایـی کـه یـک نوجـوان دارد ایـن اسـت کـه او
هـم مثـل بزرگسـاالن مـورد تکریم و احترام واقع شـود .دین مبین اسلام ایـن خواهش طبیعی
را به رسـمیت شـناخته و بر اسـاس آن آغاز نوجوانی و بلوغ را آغاز وزارت او در کشـور خانواده
دانسـته اسـت .تکریـم نوجوانـان و احتـرام بـه شـخصیت آنـان از نظـر اسلام یکـی از وظایـف
مادران و پدران و عموم افراد جامعه است.

نوجوان و جوان با دو بال تهذیب و تعلیم میتواند بهسوی رفیعترین قلههای
کرام ــت پرواز کن ــد و برای وص ــول به این اه ــداف بلند ،گرچه تهذی ــب بر تعلیم
مقدم و اساس ــی است ،اما دانش و بینش نیز برای بهدست آوردن زمینههای
تهذیب ضروری و مهم است.دین ،جوان را به بیداری ،هوشیاری ،خردمندی
و دانش دعوت میکند و رمز موفقیت او را در اجابت دین میداند.
رسول خدا؟ص؟ تعلیم آداب انسانی به فرزندان را در گرو تکریم آنان دانسته و فرمودهاند:
«فرزندانتان را اکرام کنید و آنان را به آداب شریف و نیکو بیارایید».
 .5توصیه دین به کسب علم و معرفت

نوجـوان و جـوان بـا دو بـال تهذیـب و تعلیـم میتوانـد بهسـوی رفیعتریـن قلههـای کرامت پرواز
کنـد و بـرای وصـول بـه ایـن اهـداف بلنـد ،گرچـه تهذیـب بـر تعلیم مقدم و اساسـی اسـت ،اما
دانش و بینش نیز برای بهدست آوردن زمینههای تهذیب ضروری و مهم است.دین ،جوان
را بـه بیـداری ،هوشـیاری ،خردمنـدی و دانـش دعـوت میکنـد و رمـز موفقیـت او را در اجابت
دین میداند .نوجوان و جوان نورسیده بهواسطۀ برخورداری از صفای جان و روشنایی روان
ً
کاملا آمـاده اسـت کـه حقایـق علمـی را در صحنۀ ذهـن خود حفظ و تثبیـت نماید به نحوی
که چون نقشی بر سنگ تا آخر حیات از این حقایق بهرهمند شود.
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نوجوان و جوان که سرش ــار از صداقت اس ــت رفتار نیک ــوی مدعیان دینداری
را بهتری ــن دلیل شایس ــتگی دی ــن میداند و بدینوس ــیله با آغوش ب ــاز دین را
میپذیرد.
پیامبـر اسلام؟ص؟ فرمـوده اسـت« :کسـی کـه در جوانـی بـه دانشانـدوزی بپـردازد چنـان
حافظهاش مطالب را میگیرد که گویی بر سنگ مطالبی را ترسیم کرده است».
 .۶دین و توصیه به عمل

از مهمترین ابعاد دین که موجب جذب نوجوانان و دینداری آنان میگردد ،عمل اهل دین
بهخصـوص مبلغـان دینـی و دعـوت کننـدگان ،بـه دسـتورات دینی اسـت که بـه فراوانی مورد
تأ کیـد و توصیـه خـود دیـن قـرار گرفتـه اسـت .نگاهـی بـه اصول دینـی ،این حقیقت را آشـکار
میکند که توصیه به عمل و رعایت عملی دستورات دینی ،بهترین شیوۀ دعوت دیگران به
دینداری و دین است.
در دیـن اسلام قـول بـدون عمـل نـه تنهـا منشـأ خیـر و اثـری نیسـت ،بلکـه خالفـی بـزرگ و
موجب غضب الهی اسـت« .ای کسـانی که ایمان آوردهاید! چرا سـخنی میگویید که عمل
نمیکنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمیکنید؟»
بنابرایـن از زیباییهـای دیـن و جاذبههـای آن تأ کیـد فـراوان بـر عمـل و دعـوت دیگران با
اعمـال و رفتـار اسـت .نوجـوان و جـوان کـه سرشـار از صداقـت اسـت رفتـار نیکـوی مدعیـان
دیـنداری را بهتریـن دلیـل شایسـتگی دیـن میدانـد و بدینوسـیله بـا آغـوش بـاز دیـن
را میپذیرد.

فصل سوم :شیوههای جذب نوجوانان به دین
در دیـن مبیـن اسلام ،بـرای جـذب نوجوانان به دین ،روشها و شـیوههای متعددی توصیه و
پیشنهاد شده که به تعدادی از آنها اشاره میشود.
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مربی ــان باید نوجوانان را بهدقت و تأمل در زندگی و سرگذش ــت خوبان و بدان
فراخوانن ــد همانگونه که قرآن مجید میفرماید( :در تاریخ زندگی گذش ــتگان،
برای صاحبان عقل و اندیشه عبرت است).
الف) شیوههای شناختی

 .1تذکر و یادآوری نعمتها
خداونـد مهربـان نعمتهـای بسـیار گسـتردهای به انسـان عطـا فرموده ،اما غفلت و فراموشـی
آفت بزرگی است که انسان را دچار خود کرده است .یادآوری نعمتها ،شیوهای بسیار مؤثر
است که مربیان بزرگ بشریت یعنی خداوند و انبیا و اولیا آن را بهطور گسترده مورد استفاده
قـرار دادهانـد و سـایر مربیـان نیـز بایـد بـا الهـام گرفتـن از آنـان ایـن شـیوه را بـه کار ببرنـد .در ایـن
شیوه مربیان باید مشکالت و گشایشهای زندگی مخاطبان خود را در ذهن آنها زنده کرده
و آنان را برای به ثمر رساندن گشایشها و نعمتهایی که در اختیار آنها است فراخوانده و
به راه اندازد( .باقری ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،ص )149

 .2عبرت آموزی
یکی از علتهای دینگریزی نوجوانان غفلت و جهالت است برای اینکه نوجوانان به دین
روی بیاورند باید از غفلت بیدارشان کرد .یکی از شیوهها و روشهایی که انسان را از غفلت
بیدار میکند و به او بینش و بصیرت میدهد عبرت آموزی است.
عبـرت آیینـه تمـام نمایـی از زندگـی خـود انسـان اسـت کـه بهصـورت عینـی و ملمـوس
او را بـه پیـروی از حقیقـت و واقعیـت فـرا میخوانـد و صادقانـه از عوامـل مؤثـر در سرنوشـت
او سـخن میگویـد و از غوطـهور شـدن انسـان در دریـای وهـم و خیـال و باختـن ارزان سـرمایه
زندگـی او را بـاز مـیدارد .عبرتهـا همچـون صحنـه زنـده ،درسـت و غلـط زندگـی را بـرای
انسـان به تصویر میکشـاند و از این طریق روح و جان آن او را بهسـوی حقیقت باال میبرند.
(عبـرت آمـوزی ،پیام زن ،مشاره )84

مربیـان بایـد نوجوانـان را بهدقـت و تأمـل در زندگی و سرگذشـت خوبان و بدان فراخوانند
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 .3موعظه و نصیحت
از دیگـر شـیوههای مهـم جـذب نوجوانـان بـه دیـن ،موعظـه و نصیحت اسـت .حکمت بزرگ
تربیـت انسـانها در اندرزهـا نهفتـه اسـت .نصیحـت و پنـد از تدابیـر مثبـت و ارزنـده تربیـت
دینی است و در اسالم نیز بر آن زیاد سفارش شده است .انسان فطرت خدا آشنا و آ گاهی به
خوب و بد دارد .با این حال ،مسیر پر فراز و نشیب زندگی و سرگرمیهای روزانه زندگی آدمی
را از ایـن آ گاهـی و شـناخت دور میسـازد و گاه در دام وسوسـههای نفسـانی گرفتـار میکنـد.
موعظـه غبارهـای نشسـته بـر چهـره فطـرت را میزدایـد و حـس خداجویـی آن را همیشـه بیدار
نگه میدارد( .دلشاد هتراین ،سیری در تربیت اسالمی ،ص )294

لـذا الزم و ضـروری اسـت کـه اولیـا و مربیان از این روش در تربیت فرزندان خود اسـتفاده
کنند .اگر انذار با منطق و عطوفت همراه باشد ،بسیار مؤثر و کارساز است .خداوند در قرآن

ۀ
ت
ظ� ن
ت
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مجید میفرماید( :مردم را ب�ا

ب) شیوههای عاطفی

 .1ایجاد محبت نسبت به اهلبیت؟مهع؟
محبـت اهلبیـت؟مهع؟ یکـی از فرایـض اسلامی اسـت .برقـراری ارتبـاط عاطفـی بیـن
نوجوانان و اهلبیـت؟مهع؟ آنـان را از لغزشهـا و آسـیبها حفـظ میکنـد ،ضمـن اینکـه
با بهرهگیـری از آموزههـای اهلبیـت؟مهع؟ میتواننـد مسـیر صحیـح زندگـی را نیـز انتخـاب
نمایند ،چـون در روایـات ،محبـت اهلبیـت؟مهع؟ اسـاس دیـن گفتـه شـده اسـت .چنانکـه
رسـول گرامی اسلام؟ص؟ فرمودهاند« :برای هر چیزی اساسـی اسـت ،اسـاس اسالم محبت ما
اهلبیت؟مهع؟ است».
_ راههای ایجاد محبت اهلبیت؟مهع؟ در نوجوانان
شیوههای متعددی برای ایجاد محبت اهلبیت؟مهع؟ در نوجوانان وجود دارد از جمله:
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 .1الگوسازی (معرفی سیرۀ اهل بیت؟مهع؟).
 .2تعظیم و تکریم اهلبیت؟مهع؟.
 .3یادآوری عنایت ویژۀ اهلبیت؟مهع؟ به شیعیان؟مهع؟
 .4بیان جایگاه اهلبیت؟مهع؟.
 .5بیان فضیلت دوستی اهلبیت؟مهع؟.
 .6زیارت و توسل به اهلبیت؟مهع؟.
و...
 .2دعوت به تفکر
دین اسالم بر پایۀ عقل و علم بنا شده و بر همین اساس استوار است و همواره از این مبنای
منطقـی خـود دفـاع میکنـد ،طبیعـی اسـت کـه چنین دینی با گسـترش فرهنـگ تعقل و تفکر
در جامعه گسترش مییابد.
بـه همیـن خاطـر ،دیـن مبیـن اسلام پیـروان خـود را بـه تعقـل و تفکـر دعـوت میکنـد و در
بسـیاری از آیات قرآن کریم انسـان را به تفکر فرا میخواند و دعوت به تفکر در آیات انفسـی و
آفاقی مانند آسمان و زمین ،خلقت ،حق نفس انسان و ...میکند.
 .3محبت و صمیمیت
محبـت داروی بینظیـر بسـیاری از دردهـا اسـت ،محبـت بسـیاری از مشـکالت عاطفـی و
اجتماعی را از بین میبرد ،محبت مؤثرترین شـیوههای تربیتی اسـت .نوجوان کانون عاطفه
اسـت و تشـنۀ محبـت و رفاقـت و صداقـت و ایجـاد ارتبـاط عاطفـی و صمیمـی در تربیـت او
بسیار سودمند است.
 .4خیرخواهی و صداقت
مـراد از خیرخواهـی ایـن اسـت کـه هـدف از راهنماییهـای نوجـوان هدایـت و پـرورش
اسـتعدادهای نیکـوی او و کمـک رسـاندن او بـر مـدارج بـاال باشـد ،نـه اینکـه خـدای نکـرده
نوجـوان فقـط ابـزار و وسـیلهای باشـد بـرای رسـیدن بـه خواسـتههای فـردی ،گروهی یـا حزبی.
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وقتـی نوجـوان ایـن را احسـاس میکنـد کـه والدیـن و مربیـان و معلمـان در مقـام خیرخواهـی و
هدایت او هستند ،حتی در این راه میتواند مشکالت زیادی را تحمل کند.
 .5درک زبان منطق و احساسات نوجوان
باید شرایط و روحیات و اقتضائات نوجوان را درک نمود و متناسب با آن با او رفتار کرد .فهم
زبـان و نیـاز و انتظـارات آنـان ،گام بزرگـی برای برقراری ارتباط و تأثیرگزاری بر آنان و تشـویق به
دینداری به شمار میآید.

باید ش ــرایط و روحیات و اقتضائات نوجوان را درک نمود و متناس ــب با آن با او
رفت ــار کرد .فهم زب ــان و نیاز و انتظارات آنان ،گام بزرگی ب ــرای برقراری ارتباط و
تأثیرگزاری بر آنان و تشویق به دینداری به شمار میآید.
 .6احترام و اهمیت دادن به نوجوان
باید برای نوجوان شـخصیت قائل شـد و مسـئولیتهای متناسـب با روحیات و شـخصیت
نوجوان به او واگذار کرد تا احساس بزرگی و عظمت و خودباوری کند.
ج) شیوههای رفتاری

 .1الگودهی
بـرای تشـویق نوجوانـان بـه دیـنداری ،الزم اسـت الگوهـای دینـی اعـم از انبیـا و ائمـه و اولیـا و
اندیشمندان متدین و نوجوانان موفق و دیندار عصرحاضر به آنها معرفی گردند.
 .2لطف و مدارا با نوجوان
نوجوانی مرحله حساسـی از عمر به شـمار میآید که نیازمند مدارا و سـازگاری با اوسـت .اگر
در این شـرایط کسـانی به نوجوان توجه و محبت و لطف و مدارا و همراهی کنند تا آخر عمر
مدیون آنان خواهد شد .چنانکه امام علی؟ع؟ میفرماید :

«قلـوب النـاس وحشـیة مفـن تالفهـا اقبلت الیـه...؛ قلبهای افراد ،وحشـی و گریزان
است و کسی که به آنها توجه و محبت نماید به طرف او گرایش پیدا میکنند».
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نتیجهگیری
برای جذب نوجوانان به دین و شناخت نوجوان و درک حقیقت و واقعیت نوجوانی امری
ضـروری و الزم اسـت .بنـا برایـن والدیـن و مربیـان عزیـز و گرامـی بایـد با روحیـات و نیازها و
ً
ویژگیهـای خـاص دوره نوجوانـی کاملا آ گاهـی داشـته باشـند و در مرحلـه بعـد الزم اسـت
بـا آنـان ارتبـاط صمیمـی و تنگاتنـگ برقـرار نمـوده و در مرحلـه آخـر بایـد از شـیوههایی کـه
باعـث شـناخت نوجـوان نسـبت بـه دیـن میشـود از جمله شـیوههای شـناختی و عاطفی و
رفتـاری اسـتفاده کننـد تـا بتواننـد نوجـوان را نسـبت بـه دیـن و پایبنـدی به دسـتورات دینی
تشـویق نمایند.

مباحث روان شناختی ترس از منظر قرآن و روانشناسی
اعظم جوانخواه1

مقدمه

ّ
وجود ترس ،درحد طبیعی ،معتدل و منطقی برای حفظ بقای بشر است و میتواند درصورت
پیـش آمـدن وضعیـت قرمـز ،بهعنـوان یـک اهرم محافظـت و حمایتکننده به شـمار رود .لذا
همیـن امـر باعـث میشـود کـه انسـان بتوانـد از جـان و حیثیـت خود حراسـت نماید تـا قربانی
برابر هرگونه احساس خطر محسوب میگردد2.

نشود و این واکنش عادی ،طبیعی و الزم در
ّ
تـرس از بـدو تولـد تـا مـرگ همـراه انسـان میباشـد و باعـث بـروز رفتارهـای خاصـی در
انسـان میشـود .ایـن احسـاس ناخوشـایند و البتـه طبیعـی در واکنـش بـه خطـرات واقعـی
ایجاد میشود3 .

هـر چیـزی کـه بـا درد ،شـگفتی یـا شـرم همـراه شـود میتوانـد تـرس را بـه انسـان بیامـوزد.
بااینحـال انسـانها ازنظـر زیستشـناختی طـوری آمادهسـازی شـدهاند کـه برخـی ترسهـا را
زودتـر یـاد بگیرنـد .ایجـاد تـرس از عنکبـوت ،مـار و بلنـدی بهمراتـب آسـانتر از ایجـاد تـرس از
پروانـه ،گل و سـنجاب اسـت؛ زیـرا (عنکبـوت ،مـار و بلنـدی) بـرای تندرسـتی خطرنا کانـد؛
بنابراین در فرایند تکامل انسانها گرایش پیدا کردهاند

که احتراز از آنها را زود یاد بگیرند4.

تـرس ،ادراک آسـیب یـا خطـر میباشـد ،و تهدیـد و خطر برای سلامت جسـمانی یا روانی
 .1طلبۀ سطح سه تفسیر.
 .2عالمه ،احمد ،روانشناسی ترس ،ص.14
 .3همان ،ص.15
 .4وید ،کرول ،روانشناسی عمومی ،ص.271
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این نظر ترس مثل یک انگیزشی دفاعی عمل میکند1 .

ترس ،هشـداری نسـبت به خطری معلوم ،بیرونی ،معین با منشـأ غیرتعارضی میباشـد
کـه بـه دو عامـل بسـتگی دارد :یکـی انگیـزش و محـرک بیرونی و دیگری معنـا و تصویری که از
محرک بیرونی در

ذهن ساخته میشود2.

ت ــرس در زندگ ــی ف ــردی ،اجتماعی ،دنیوی و اخ ــرویّ ،
محرک اصلی در بیش ــتر
رفتارها و اعمال انسان است بهطوریکه ترس میتواند صفتی پسندیده باشد
ّ
و آدمی را به رش ــد و تعالی برس ــاند یا مانعی جدی بر س ــر راه پیش ــرفت روحی و
معنوی انسان باشد و باعث سقوط او گردد.
ترس حالتی انفعالی و واکنش روانی است که انسان در برابر تهدید از خود بروز میدهد.
در روانشناسی اغلب به موضوع ترسهایی پرداخته شده که علت آن واقعی نمیباشد ،یعنی
ترس ضدارزشـی و علل و راههای درمانی آن بیان شـده اسـت .اما در قرآنکه کتاب هدایت
انسـان و معجـزه جاویـد میباشـد بـه تـرس خیلـی وسـیع پرداختـه شـده اسـت .بهطور یکـه
وسعت واژگان در لفظ و معنا در کلمه خوف مجموعۀ وسیعی از رفتارهای روانشناسی را در
بردارد .عالوه بر این در قرآن به ترسهای ارزشی یا مثبت نگاه عمیق شده است.
ّ
ترس از حاالت مشترک انسانی است و در همۀ انسانها با شکلهایمتعدد و جلوههای
گوناگـون وجـود دارد .تـرس در زندگـی فـردی ،اجتماعـی ،دنیـوی و اخـرویّ ،
محـرک اصلـی در
بیشتر رفتارها و اعمال انسان است بهطور یکه ترس میتواند صفتی پسندیده باشد و آدمی
ّ
را بـه رشـد و تعالـی برسـاند یـا مانعـی جـدی بر سـر راه پیشـرفت روحی و معنوی انسـان باشـد و
باعث سقوط او گردد.
قرآنکـه جامعتریـن شـناختنامه انسـان و بهتریـن ترجمـان حالـت روحـی اوسـت ،بـه
مسئلۀ ترس نگاهی ،عمیق و همهجانبه نموده ،بهطور یکه واژگان مختلفی را در حوزههای
معنایی ترس بیان کرده است.
 .1عباس نژاد ،رؤیا ،اصطالح نامه روانشناسی ،حرف ت.
 .2کاپالن ،هارولد ،خالصه روان پزشکی ،ج ،2ص.197
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آیاتی که در خصوص حاالت روحی و روانی انسان در قرآن وجود دارد ،عالئمی میباشد
کـه انسـان بـرای شـناخت خصلتهـای گوناگونـش میتوانـد از آنهـا راهنمایـی بجوید .قرآن
غرایـز و فطـرت را مـورد ّ
توجـه قـرار میدهـد و بـا بیـان راهکارهـای تربیتـی میکوشـد انسـان را به
واالترین جایگاه انسانیت برساند.
از طرفـی در فرهنـگ جهانـی ،تـرس در ارزشهـای انسـانی جایگاهـی نـدارد .بههمیـن
دلیـل اسـت کـه روانشناسـان میکوشـند انسـان را از تـرس برکنـار نـگاه دارنـدّ .امـا بـا بررسـی
یشـود که
آیـات قرآنکریـم مالحظه م 
مفاهیمـی ماننـد (خـوف وخشـیت)
ّ
ارزشـمند تلقـی شـدهاند و بـر آنهـا
تأ کیـد شـده اسـت .درواقـع علومـی
ماننـد روانشناسـی تأ کیـد میکننـد
انسـان از هیچچیز نباید بترسد ،ولی
آیـات و روایـات بـر ایـن نکتـه تأ کیـد
دارنـد کـه از خـدا ،عذاب الهـی و روز
قیامت باید ترسید.
نـگاه قـرآن و روانشناسـی بـه تـرس بهطـور مطلـق بـه اینگونهاسـتکه؛ بهصـورت واکنش
غیـر ارادی در انسـان ظاهـر میشـود و چـون رفتار یغیـر اختیـاری اسـت ،مـورد ارزشیابـی قرار
نمیگیـرد و ترسطبیعـی نامیـده میشـود .در مقابـل دو قسـم تـرس وجود دارد که قسـمی فاقد
ارزش و قسـمی دیگـر دارای ارزش میباشـد .ترسهـای فاقـد ارزش ،عامـل ایجـاد اختلال در
سالمت جسم و روح هستند.
در قرآن این ترس ،بیانگر شـناخت ناقص و نادرسـت آدمی نسـبت به خداوند و عاملی
بـرای خـروج انسـان از حالـت تعـادل در زندگـی میباشـد .بررسـی و شـناخت آثـار ایـن تـرس،
نقشی مؤثر در اجتناب از آن خواهد داشت .در روانشناسی این ترس ،عاملی برای افسردگی
ّ
و گوشهنشـینی و مولـد بیمار یهایـی میباشـد .از طرفـی ترسهـای ارزشـی انسـان را از هـوای
نفـس دور سـاخته و بـه تحصیـل نیکیهـا وا مـیدارد .بهدلیـل تأثیـر سـازندهای کـه ترسهـای
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ارزشـی در رشـد و تعالی انسـان دارد ،قرآن کریم به شـکل گسـترده از ترسهای ارزشـی سـخن
بهمیانآورده اسـت ّاما در روانشناسـی ترسهای ارزشـی جایگاهی ندارد و سـخنی از آن به
میان نمیآورد.
با در نظر گرفتن این مسائل ،در این مقاله سعی شده مقایسهای تطبیقی به ترس در قرآن
و روانشناسی صورت گیرد تا موارد اشتراک و افتراق در این زمینه مشخص گردد.

 .1ماهیت ترس در قرآن
ترس و مترادفات آن در قرآن
ݐݩ
خـوڡ از (خ و ف) بـه معنـای تـرس و وحشـت اسـت .1در توضیـح آن گفتـه شـده اسـت کـه

خوف ،انتظار امری ناپسند با توجه به نشانههای محتمل یا معلوم و قطعی از

آن است2.

خوف در اصطالح عبارت است از :رنج و تألم ناراحتی به سبب انتظار نامالیمی که در
آینده وقوع آن محتمل اسـت و یا بیمنا ک بودن سـالک از فوت چیزی که در آینده امید دارد
به وی برسد3.

خوف در فرهنگ واژگان قرآن به انتظار ضرر و

ترس تعریف شده است4.

خوف و مشتقات فعلی و اسمی آن124بار در قرآن کریم به کاررفته است .از جمله این
مشتقات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تخویـف بـه معنـای ترسـاندن اسـت .خیفـه ،حالتـی اسـت کـه از خـوف بـه انسـان عارض
تخـوف ،ظهـور خـوف اسـت .اخـذ بـه ّ
میشـودّ .
تخـوف ،آن اسـت کـه کسـی را بـا ظهـور خـوف
بگیرند .خداوند یک دفعه انسان را گرفتار میکند ،مثل زلزله و سکته و دفعه دیگر با ظهورخوف
مثل سرطانکه شخص میداند این مرض او را از بین خواهد برد ،با علم به مردن و ترس از آن
به تدریج از بین میرود و یا مثل کسـی که میداند او را اعدام خواهند کرد ،چنین شـخصی با
خوف گرفتار میشود .خائف ،کسی است که حالت ترس به او دست میدهد5 .

 .1ابن منظور ،محمدبن مکرم ،لسان العرب ،ذیل خوف.
 .2راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غريب القرآن ،ج ،1ص.303
 .3قشیری ،عبدالکریم؛ الرساله القشيريه ،ص.190
 .4رستگار ،علی اکبر ،فرهنگ واژگان قرآن ،ذیل خوف.
 .5راغب اصفهانی ،همان.
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خـوف بـا وجـود حـروف کـم و لفـظ آسـان ،دارای مضمـون وسـیع میباشـد و شـامل افراد،
امتهـا و حکومتهـا میشـود .صورتهـای مختلـف خـوف تمـام افـراد ،از فرهنگهـای
مختلف را در

برمیگیرد1.

واژگان ترس در قرآن به سه دسته تقسیم میشوند:
دسـته اول :واژگانـی کـه تـرس در آنهـا جنبـۀ مثبـت و ارزشـی دارد؛ نظیـر :تقـوی،
ْ
خشیتَ ،و َجل.
دسته دوم :واژگانی که ترس در آنها گاهی جنبۀ مثبت دارد و گاهی جنبۀ منفی دارد؛
نظیر :خوف ،رهبه ،فزع.
دسته سوم :واژگانی که ترس در آنها جنبۀ منفی دارد؛ نظیر :رعب وجبن.
واژۀ «تقوی» در لغت
تقـوی از (و ق ی) ،مصـدرش وقایـه ،بـه معنـای حفـظ شـیء اسـت از چیـزی کـه بـه او آزار و
ضـرر میرسـاند .تقـوی در عـرف شـرع ،حفـظ نفـس از گنـاهکار شـدن آن اسـت و ایـن بـا تـرک
محظورات به دسـت میآید و به وسـیلۀ ترک برخی از مباحات کامل میشـود 2.واژۀ تقوی با
مشتقاتش بیش از دویست بار در قرآن به کار رفته است .وجوه مختلفی برای آن ذکر کردهاند
که یکی از این وجوه به معنای ترسیدن است.
واژۀ «خشیت» در لغت
خشـیت از (خ ش ی) تـرس آمیختـه بـا تعظیـم اسـت در برابـر خـدا ،کـه از روی علـم و آ گاهـی
اسـت 3 .مـادۀ «خشـی» بـا مشـتقاتش  48بـار در قـرآن کریـم بـه کار رفتـه اسـت .یکـی از
اساسیترین تفاوتهای «خوف » و «خشیت » در کاربردهای قرآنی آن است که خوف از غیر
خـدا بـه پیامبران نسـبت داده شـده اسـت .به عبـارت دیگر ،در وجود پیامبـران ،بدان جهت
کـه از طبیعـت بشـری برخـور دارنـد ،خـوف نسـبت بـه غیرخـدا وجـود دارد؛ چرا کـه خوف یک
 .1عرودکی ،یحیی ،الخوف داء ودواء ،ص.13
 .2راغب اصفهانی ،همان ،ص.688
 .3همان ،ص.283
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واکنـش طبیعـی در انسـان اسـت.اما در هیـچ آیـهای از قرآن ،خشـیت از غیر خـدا به پیامبران
نسبت داده نشده است.
خـدای متعـال خشـیت نسـبت بـه غیرخـدا را از پیامبـران نفـی کرده اسـت .پیامبـرانکه
عظمـت خـدا را درک کردهانـد همـه چیـز را د ر برابـر او حقیـر و کوچـک میبیننـد و نسـبت بـه
احـدی_ جزخـدا_ خشـیت بـه دل راه ندادنـد؛ امـا خوف کـه امری طبیعی و غریزی اسـت گاه
ممکـن اسـت در پیامبـرانهـم وجـود داشـته باشـد .بـا ایـن حـال اگـر چـه خـوف ،یـک واکنش
طبیعـی اسـت ،امـا میتـوان بـا تمریـن و تسـلط بـر غرایـز ،آن را محـدود و یـا بـه جهـت خاصـی
هدایت کرد .اگر این واکنش طبیعی نسـبت به مقام الهی هدایت شـود ،این خوف ممدوح
خواهد بود1.

واژۀ «وجله»در لغت
وجلـه دربـارۀ کسـی بـه کار مـیرود کـه از چیـزی احسـاس خطـر میکنـد و دلهـره و اضطـراب
دارد 2.همچنیـن بـه حالـت دلنگرانـی در قلـب و خلاف آرامـش نیـز معنـا شـده اسـت 3 .این
واژه و مشتقات آن 5بار در قرآن به کار رفته است.
واژۀ «فزع» در لغت
فـزع بـه معنـای گرفتگـی و نفـرت از امـر مخـوف میباشـد 4.همچنیـن بـه خـوف شـدید از ضرر
ناگهانی معنا شده است 5.این واژه و مشتقات آن  6بار در قرآن آمده است.
واژۀ «اشفاق» در لغت
اشفاق توجه آمیخته با ترس است 6 .این واژه و مشتقات آن  11مرتبه در قرآن آمده است.
 .1دوفصلنامه کتاب ّقيم ،شماره هشتم ،ص.22
 .2راغب اصفهانی ،همان ،ص.855
 .3مصطفوی ،حسن ،التحقيق في کلمات القرآن الکريم ،ج ،13ص.42
 .4راغب اصفهانی ،همان ،ص.635
.5مصطفوی ،همان ،ص.42
 .6راغب اصفهانی ،همان ،ص.459
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واژۀ«رهبه» در لغت
رهبـه ،تـرس همـراه بـا دوراندیشـی ،خویشـتنداری و اضطـراب اسـت و معنـای مصداقـی آن
ّ
(تعبد)اسـت .یعنـی کسـی کـه از خـدا بترسـد بـه عبادتـش روی مـیآورد 1.ایـن واژه  12بـار در
قرآن کریم به کار رفته است.
واژۀ «رعب» در لغت
رعـب بـه معنـای از شـدت تـرس رها شـدن و بریدن اسـت .چیرگی ترس بر قلـب که امنیت را
بهطور کلی سلب میکند 2 .واژۀ رعب  4بار در قرآن آمده است.
واژۀ «حذر» در لغت
اصل در این ماده ،پرهیز و مراقبت ناشـی از خوف اسـت ،نه مطلق پرهیز و نه مطلق خوف.
آمادگـی و هوشـیاری و تجهیـز از لـوازم و آثـار ایـن اصـل اسـت 3 .ایـن واژه و مشـتقات آن 21بـار
در قرآن به کاررفته است.
واژۀ «روع» در لغت
روع ،حالـت بـه وجـود آمـده از چیرگـی رعـب خفیف بـر قلب 4 .این واژه یک بـار در قرآن بهکار
رفته است.
واژۀ «وجف» در لغت
وجف ،به معنای ترس و

وحشت زده میباشد5.

.2ماهیت ترس در روانشناسی

واژۀ تـرس ( )fearاز ریشـۀ کلمـۀ قدیمـی( )fereبـه معنـی خطـر یـا نا گهانـی مواجـه شـدن گرفته
 .1همان ،ص.366
 .2راغب اصفهانی ،همان ،ص.356
 .3مصطفوی ،همان ،ج ،2ص.182
 .4همان ،ج ،4ص.280
 .5راغب اصفهانی ،همان ،ص.424
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شـده اسـت .ریشـۀ لغـوی ایـن واژه اشـاره بـه خطـری دارد کـه انسـان بـرای روبـرو شـدن بـا آن
آمادگـی نـدارد؛ زیـرا اگـر بـرای روبـرو شـدن بـا آن آمادگی داشـته باشـد ،هیچگاه دچار وحشـت
نخواهد شـد .احسـاس ترس ،ناشـی از فرایندی در جسـم و تن اسـت که با چیزی که انسـان
میبیند ،میشنود ،لمس میکند ،مزه میکند و میبوید آغاز میشود .منشأ این عالمتها،
صداها و احساسها ،ممکن است دنیای بیرون و

یا تصورات باشد1.

ماهی ــت ترس میل به صیان ــت ذات در برابر خطر و حف ــظ وجود خویش از آن
اس ــت .طبیعی اس ــت بههر مقدار که این احس ــاس قویتر باشد ترس بیشتر
است.
تـرس حالتـی اسـت هیجانـی ،ناشـی از یـک احسـاس نـا امنـی .ماهیـت تـرس پاسـخی
اسـت بـه تهدیدهـای واقعـی یـا تصـوری و معلـول انفعـاالت آمیختـه بـه حالت انتظار انسـان.
هنگامـی در انسـان خـود را نشـان میدهـد کـه وی خـود را در معـرض احتمـال آسـیب دیـدن
و یـا نابـودی و فنـا بیابـد و میـل و عالقـۀ او را بـه حفـظ وجـود صیانـت ذات وا دارد .بدینسـان
ماهیـت تـرس میـل بـه صیانـت ذات در برابـر خطـر و حفظ وجود خویش از آن اسـت .طبیعی
اسـت بههر مقدار که این احسـاس قویتر باشـد ترس بیشـتر است .ترس مخصوص طبقهای
ّ
ویـژه نیسـت .تـرس در همـه افـراد بـا شـدت و ضعـف وجـود دارد .بعضـی بیشـتر میترسـند و
برخی کمتر و این خطاست که تصور شود فردی چون شجاع است از

چیزی نباید بترسد2.

رایجترین موقعیتهای ترسآور مربوط میشود به پیشبینی صدمۀ جسمانی یا روانی،
آسـیبپذیری در برابـر خطـر و انتظـار فـرد از اینکـه توانایـی مقابلـه کـردن بـا موقعیتهـای
قریبالوقـوع را نـدارد .تـرس دفـاع را بـا انگیـزه میکنـد ،و بهعنـوان یـک عالمت هشـداردهنده
بـرای صدمـۀ جسـمانی یـا روانـی قریب الوقوع عمـل میکند ،و بهصورت انگیختگی سیسـتم
ً
عصبـی خودمختـار آشـکار میشـود .مثال در قسـمت گریز ،فـردی که ترسـیده ،میلرزد ،عرق
میریـزد و بـه دوروبـر خـود نـگاه میکنـد و بـرای محافظـت از خـودش ،احسـاس تنش عصبی
 .1اکانر ،جوزف ،خود را از بند ترسهای غير واقعی رها کن ،ص.37
 .2قائمی ،علی ،ترس و اضطراب در کودکان ،ص.16
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میکند .سیستم هیجان انسان از طریق تجربۀ ترس ،آسیبپذیری را اطالع میدهد .انگیزۀ
محافظت ،از طریق گریز یا عقبنشـینی از منبع ترس ،آشـکار میشـود .گریختن ،بین خود
و چیزی که فرد از آن ترسیده ،فاصله جسمانی ایجاد میکند.

اقسام ترس در قرآن
ترس در قرآن به سه گروه تقسیم میشود:
.1ترسهای طبیعی.2 ،ترسهای ارزشی .3 ،ترسهای غیرارزشی.

ت ــرس دف ــاع را با انگی ــزه میکن ــد ،و بهعنوان ی ــک عالمت هش ــداردهنده برای
صدمۀ جس ــمانی یا روان ــی قریب الوقوع عمل میکن ــد ،و بهصورت انگیختگی
سیستم عصبی خودمختار آشکار میشود.
هنگام مواجهه با خطر ،دستگاه عصبی سمپاتیک با ترشح آدرنالین ،آمادگی مبارزه یا
فـرار را ایجـاد میسـازد.آدرنالین موجـب افزایش ضربان قلب و جریان خون در عضالت بدن
میشود و درنتیجه فرد میتواند در

شرایط اضطراری بهتر عکسالعمل نشان دهد1.

اقسام ترس در روانشناسی
تـرس در روانشناسـی بـه دو گـروه کلـی تقسـیم میشـود.1 :ترسهـای طبیعـی.2 ،ترسهـای
غیرطبیعی.
منظور از ترسهای طبیعی؛ ترسهای فطری ،غریزی ،واقعی و عادی میباشد.
منظور از ترسهای غیر طبیعی؛ ترسهای مرضی ،خیالی و موهوم میباشد.

مقایسه ماهیت ترس در قرآن و روانشناسی
قـرآن کتـاب هدایـت اسـت و آنچـه در مسـیر هدایـت انسـان الزم باشـد در ایـن کتاب شـریف
وجود دارد ،بهطور یکه در مسیر هدایت انسان الزم است به ابعاد شناختی و روانی آن ّ
توجه
 .1براهنی ،محمدتقی ،واژه نامۀ روانشناسی .
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شود .قرآن نیز به تمام ابعاد شخصیت و احساسات انسان ّ
توجه ویژهای کرده است.
نزول قرآن 1400سال پیش بوده است و در آن زمان علمی به نام روانشناسی نبوده است

ّامـا میبینیـم در آن زمـان در قـرآن بـه موضوعـات مختلف از جمله مسـئلۀ ترس چقدر عمیق
و همهجانبه نگریسته شده است!
بـه عبارتـی دیگـر؛ نـگاه قـرآن بـه ایـن موضـوع بسـیار جامعتـر و دقیقتـر از علـوم تجر بـی از
جمله روانشناسـی اسـت .در علم روانشناسـی ،تنها مفاهیمی از ترس مورد بررسـی قرار گرفته
کـه بـه جنبههـای ّ
مـادی وجـود انسـان اشـاره دارد و این در حالی اسـت که قـرآن کریم عالوه بر

ترس در همۀ موارد بد نمیباشد .ترس به معنای برحذر بودن از واقعشدن در
خطر ،یکی از شرایط عقل است؛ زیرا آنکه نترسد عاقل نخواهد بود.
جنبههای ّ
مادی ،به جنبههای معنوی آن نیز پرداخته اسـت .ترس ارزشـی که به جنبههای
معنوی ترس میپردازد در علم روانشناسی جایگاهی ندارد و در مورد آن صحبت نمیشود،
اما در قرآن بهطور کامل در مورد آن صحبت میشود.
در قـرآن واژگان تـرس بهصـورت الیـهای تقسـیمبندی شـده اسـت ،بهطور یکه یک سـری
از واژگان ،فقـط تـرس ارزشـی را دربـر میگیرنـد و یـک سـری از واژگان ،تـرس غیرارزشـی را در بـر
میگیرنـد و یـک سـری از واژگان عمـوم تـرس را دربـر میگیرنـد .واژگانی نظیر؛ تقوی ،خشـیت،
وجل که بیانگر ترس ارزشـی در قرآن و واژگانی نظیر؛ رعب که بیانگر ترس غیرارزشـی اسـت و
واژهای نظیرخوف که عموم ترسها را دربر میگیرد.
بـا توجـه بـه اینکـه تـرادف در قـرآن جایگاهـی نـدارد ،میتـوان گفـت :در قـرآن هـر لفـظ و
واژهای جایـگاه مخصـوص بـه خـود دارد و هیـچ واژهای را نمیتـوان بـه جـای واژه دیگـری بـه
کاربرد.
پس شـاهد هسـتیم که خوف دارای مشـترکات معنایی زیادی میباشـد که در همۀ این
الفاظ ،معنای خوف وجود دارد و این معنا با معانی دیگر گره خورده اسـت و بیانگر شـکل و
حالت روانی و رفتاری ّ
خاصی از خوف میباشد.
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دیگـر اینکـه در قـرآن بـه سـه قسـمت تـرس بهطـور کامـل میپـردازد یعنـی بـه ترسهـای
طبیعی ،ارزشی و غیرارزشی ،درصورتی که در روانشناسی نگاهی گذرا به ترس طبیعی دارد
و به ترس ارزشی نمیپردازد و اما بیشترین تکیه بر روی ترسهای غیرارزشی دارد.

 .3ترس طبیعی
ترس طبیعی در قرآن

ً
ترس طبیعی در قرآن مرتبهای از ترس میباشد که تقریبا غیر ارادی است و حالت انعکاسی
و بازتابـی دارد؛ ماننـد اینکـه انسـان بـا شـنیدن صـدای بلنـد و غیرمنتظـره بیاختیـار از جـا
ّ
میپـرد .ایـن حالـت ،غیـر ارادی اسـت؛ بـه همیـن دلیـل امـر و نهـی بـه آن تعلـق نمیگیـرد و
سرزنشی هم بر آن مترتب نیست1.

کسـی که با خطری مواجه میشـود بهصورت طبیعی و غیر ارادی واکنش نشـان میدهد
و میترسد و رنگ رخسارش دگرگون میشود.
با توجه به اینکه ،این ترس به خودیخود بهوجود میآید ،در شمار حالتهای انفعالی،
نظیر؛ غم و شادی قرار میگیرد .همچنین همگانی میباشد یعنی همۀ افراد ،اعم از کوچک
و بزرگ و مرد و زن آن را دارا میباشند.
در حقیقـت عقـل خردمنـدان ،تـرس طبیعـی را تأییـد میکنـد ،مثل تـرس از درندهای که
گرسنه و خشمگین است و وسیلهای برای نجات و گریز و دفاع با آن درنده نباشد .این ترس
بهخاطر اینکه انسان را از پیشامدهای نا گوار باز میدارد و به صیانت نفس کمک میکند،
عاقالنه میباشد.
ترسهای طبیعی بد و مذموم نمیباشـند .کسـی که وقوع زلزله ،باد و سـیل را برای خود
پیشبینـی میکنـد ،حالـت ترسـش بـه او کمـک میکنـد ،تـا بـرای جلوگیـری از هـر خطـر ،بـه
مبارزه برخیزد .این ترس میتواند ابزار مبارزه با حوادث باشد.
ترس ،امری همچون عدل و ظلم نیست؛ زیرا عدل همیشه و در هر حالتی خوب است
و ظلـم همیشـه و در هـر حالتـی بـد و مذمـوم اسـت.خداوند وقتـی در قـرآن بعضـی از پیامبران
خـود را بـه تـرس وصـف مینمایـد ،بیانکننـده همین مطلب اسـت که ترس در همـۀ موارد بد
 .1مصباح یزدی ،محمدتقی ،جرعهای از دريای راز ،ص.167
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نمیباشد .ترس به معنای برحذر بودن از واقعشدن در خطر ،یکی از شرایط عقل است؛ زیرا
آنکه نترسد عاقل نخواهد بود.
ترس انبیا

َ
أَ
<� َلا إ� نَّ� أ� ْو ِل يَ� َاء ا َّلل ِه َلا خَ� ْو فٌ� َع َل ْ ي�ه ْم َو َلا ُه ْم يَ� ْح�زَ نُ� نَ
و�؛ آ گاه
خداونـد در سـورۀ یونـس آیـه  62میفرمایـد:
ِ
ِ

باشـید ،اولیـای خـدا ،نـه ترسـی دارنـد و نـه غمگیـن میشـوند!> .امـا در قـرآن آیاتـی را شـاهد
هسـتیم کـه بیانگـر تـرس در انبیـا میباشـد .از طرفـی ،قـرآن کتابـی نیسـت کـه در آن تعارض و
ناهماهنگی وجود داشـته باشـد؛ پس ترسهایی که در قرآن ،در رفتار انبیا ذکر شـده چه نوع
ترسی است؟
در پاسـخ گفتـه میشـود ،ایـن ترسهـا کـه در قـرآن در صفـات انبیـا بیـان شـده اسـت،
ترسهای طبیعی میباشـد و مذموم نیسـت .همۀ ترسها مثل هم نیسـتند و ترسها به انواع
مختلـف تقسـیم میشـود .هـر انسـانی بنابـر طبیعـت اولیـهاش ،میترسـد و جا میخـورد .این
تـرس ،نشـانۀ ضعـف ایمـان نیسـت؛ حـال اگـر ایـن انسـان از اولیـا خـدا باشـد و بترسـد قبیـح
نیست؛ زیرا مقتضای بشر بودن این است که از چیزهایی بترسد .پس اولیاءاهلل در این مقام
فقط با ترسهای طبیعی درگیر بودهاند و وجود ایشان از ترسهای مذموم ،پا ک میباشد.
در این قسمت مصادیقی از این نوع ترس بیان میشود:
الـف) تـرس حضـرت موسـی (تـرس از مارهـای سـاحران _ تـرس از تعقیـب دشـمن _ ترس
از کشتهشـدن _ تـرس از متهـم شـدن بـه دروغگویـی تـرس از بـه نتیجه نرسـیدن تبلیغ _ ترس از
طغیان و سرکشی فرعون _ ترس از حالت غیر طبیعی در دستش_ ترس از اژدها)؛
ب) ترس حضرت ابراهیم (ترس از دیدن صحنههای غیر طبیعی)؛
پ) ترس حضرت یعقوب (دریدن فرزندش توسط گرگ)؛
ت) ترس حضرت لوط (ترس از ّ
حس مسئولیت نسبت به عدم حفاظت از مهمانان خود)؛
ث) ترس حضرت داوود (ترس از دیدن صحنۀ غیر منتظره)؛
ج) ترس حضرت زکریا (ترس از نبود وارث دیندار)؛
چ) ترس حضرت محمد؟ص؟ (ترس از خیانت و عهدشکنی قوم).

سیرۀ معصومین؟مهع؟ در زندگی

نگاهی به سیرۀ معصومین؟مهع؟ از جنبه کار و فعالیتهای اقتصادی
با نگاهی به سیرۀ معصومین؟مهع؟ در مییابیم که تالش و پرداختن به فعالیتهای اقتصادی
از برجسـتهترین ویژگیهـای آن بزرگـواران؟مهع؟ اسـت .آنـان بـا ایـن روش درس بزرگـی و عـزت
نفـس بـه پیـروان راسـتین خـود آموختهاند .مکتب حیاتبخش اسلام جهـت نیل به اهداف

َ أَ َّ
<و� ن� ل ْي� َس
مادی و معنوی ،انسـان را به تالش مفید و سـازنده ترغیب مینماید و میفرماید:
َّ
ْ
ِلل ِإ� ن� َس ِن
ا� ِإ�لا َما َس َعى ؛انسان بدون کار و کوشش از چیزی بهرهای نمیبرد< 1 .با نگاهی به سیرۀ

معصومیـن؟مهع؟ در مییابیـم کـه تالش و پرداختن به فعالیتهای اقتصادی از برجسـتهترین
ویژگیهـای آن بزرگـواران؟مهع؟ اسـت .آنـان بـا ایـن روش درس بزرگـی و عـزت نفـس بـه پیـروان
راستین خود آموختهاند.

ارزش کار
کار و تلاش رمـز بقـای یـک جامعـه اسـت .در سـیرۀ پیشـوایان معصـوم؟مهع؟ فعالیتهـای
اقتصـادی افـراد ارزش باالیـی دارد .آن بزرگـواران کارگـران و تولیـد کننـدگان را بسـیار تشـویق
میکردنـد .سـیرۀ عملـی پیامبـر اکـرم؟ص؟ و امامـان معصوم؟مهع؟ این بوده اسـت کـه بار زندگی
ً
خود را شخصا به دوش میکشیدند و هیچگاه برای تأمین ضروریات زندگی ،خود را وابسته
بـه دیگـران نمیکردنـد ،ایـن امـر بیانگـر نـوع نگـرش آن برگزیـدگان بـه دنیـا و رابطـه آن بـا آخـرت
اسـت و بـر اندیشـههای انحرافـی زهـد مآبانـه کـه کار و تولیـد را بـا کمـاالت معنـوی و مصالـح
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اخـروی در تضـاد میدانسـتند و یـا افـکار باطـل اربـاب مآبانـه کـه کار را وظیفـه افـراد پسـت و
پاییـن جامعـه میدانسـتند ،خـط بطلان میکشـد« .انـس بـن مالـک» میگویـد :هنگامیکـه
رسـول خـدا؟ص؟ از جنـگ تبـوک بـر میگشـت« ،سـعد انصـاری» یکـی از کارگـران مدینـه بـه
استقبال آن حضرت آمد .وقتی پیامبر؟ص؟ با او دست داد ،احساس کرد که دستان وی زبر
و خشـن اسـت! نبی مکرم؟ص؟ سـؤال کرد :چرا دسـتان تو اینقدر خشـن و زبر اسـت؟ عرضه

داشـت :یـا رسـول اهلل! ایـن خشـونت و زبـری دسـتان مـن بـه خاطـر کار کـردن بـا بیـل و طنـاب
اسـت تا مخارج خانوادهام را تأمین کنم .پیامبر؟ص؟ دسـتان او را بوسـید و فرمود :این دسـتی
اسـت کـه آتـش جهنـم آن را لمـس نخواهـد کـرد 2.وقتـی ابعـاد گوناگـون شـخصیتی هـم چـون
حضـرت علـی؟ع؟ را مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار میدهیم ،میبینیم که ایشـان در عین حال
که زاهدترین فرد زمان خود است ،فعالترین آنها نیز هست.
شهید آیت اهلل مطهری؟هر؟ میگوید« :شخصیت علی؟ع؟ شخصیتی جامع االضداد
اسـت .وقتـی خلـوت شـب فـرا میرسـد ،هیـچ عارفـی بـه پـای او نمیرسـد و روز کـه میشـود
گویی این آدم آن آدم نیست .با اصحابش که مینشیند چنان چهرهاش باز و خندان است
که از جمله اوصافش این است که همیشه قیافهاش باز و

شکفته است»3.
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امـام موسـی بـن جعفـر؟ع؟ بـه یکـی از یارانـش که کاسـب و فروشـنده بود ،فرمـود« :اغد إیل

عزك؛صبح زود بهسـوی عزت و سـر بلندی خود بشـتاب» 4 .منظور آن حضرت همان کسـب
و تجـارت اسـت .عـزت انسـان در سـایه تلاش او در جهـت تولیـد بـه دسـت میآیـد .از ایـنرو
پیشوایان معصوم؟مهع؟ با تمام مشکالت و مسئولیتهای طاقت فرسای اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگـی در عرصـه کار و تالشهـای اقتصـادی کوشـا و فعـال بودنـد و در کنـار کارگـران و
غالمان به کار و تولید میپرداختند.

بی ــکاری ن ــه تنه ــا ضرب ــه اقتصادی به ف ــرد و جامع ــه میزند  ،بلکه ض ــرر و خطر
یش ــود؛ زیرا انس ــان را از
گت ــر آن متوج ــه آس ــیبهای روح ــی و روانی فرد م 
بزر 
لحاظ حیثیت و ش ــخصیت واقعی تنزل میدهد و او را از خوشبختی و سعادت
محروم میسازد.

نکوهش افراد تنبل
بیکاری نه تنها ضربه اقتصادی به فرد و جامعه میزند  ،بلکه ضرر و خطر بزرگتر آن متوجه
آسـیبهای روحـی و روانـی فـرد میشـود؛ زیـرا انسـان را از لحاظ حیثیت و شـخصیت واقعی
تنزل میدهد و او را از خوشبختی و سعادت محروم میسازد .در مکتب حیاتبخش اسالم
انسـانی کـه صاحـب حرفـه اسـت و از دسـترنج خـود مخـارج خانـوادهاش را تأمیـن میکنـد،
جایگاه واالیی دارد« :ان اهلل حیب املحترف االمنی» 5و بر عکس آن کسی که توان کار کردن دارد

و مخارج خود را بر دیگری تحمیل میکند ،ملعون خوانده میشود.
رسـول گرامـی اسلام؟ص؟ در گفتـاری حکیمانـه افـراد تنبل را مورد نکوهش و سـرزنش قرار

داده و میفرمایـد« :ملعـون ملعـون مـن القی كلـه عیل النـاس ملعون ملعون من ضیع مـن یعول؛ملعون
اسـت ملعون اسـت! کسـی که بار زندگی خود را به گردن مردم بیندازد .ملعون اسـت ملعون
است! کسی که خانوادهاش را در اثر ندادن نفقه ضایع و تباه

کند»6 .

امـام محمـد باقـر؟ع؟ در نکوهـش بیـکاری و تنبلـی میفرمایـد« :ایـاك و الكسـل و الضجـر
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فاهنمـا مفتـاح كل شـر مـن كسـل مل یـود حقـا و مـن ضجـر مل یصبـر علی حق؛بـه پرهیـز از کاهلـی و
افسـردگی؛ زیرا این دو ،کلید تمام بدیهاسـت .آدم تنبل حقش را نمیتواند بهدسـت آورد
و آدم افسـرده حـال نمیتوانـد در کار حـق بـرد بـاری ورزد» 7 .آن بزرگـوار بـاز هـم در مذمـت

تنبلـی خاطرنشـان نمودهانـد کـه« :این البغـض الرجـل ان یكـون كسلان عـن امـر دنیـاه و مـن كسـل

عـن امـر دنیـاه فهـو عن امر آخرته ا كسـل؛ همانا من دشـمن مـیدارم فردی را که در کارهای خوب
زندگـی دنیـویاش تنبـل اسـت؛ زیـرا هـر کـس در کار دنیـوی کاهلـی کنـد ،نسـبت بـه کار

آخرتـش

کاهلتر خواهد بود»8 .

تالش در عرصه تولید
بـا مطالعـه در رفتارهـای اقتصـادی پیشـوایان معصـوم؟مهع؟ میتـوان بـه اصـول کلـی در زمینـه
تولید دسـت یافت .آنان نه تنها خود عالقه زیادی به کارهای تولیدی و اقتصادی داشـتند،
بلکـه بـا اسـتفاده از فرصتهـای مناسـب بـرای شـکوفایی نیروهـای درونـی و اسـتعدادهای
نهفتـه افـراد زمینهسـازی مینمـوده و از ایـن طریـق در آنـان انگیـزه تولیـد و کسـب در آمـد را
تقویت میکردند .تأ کید آن بزرگواران بر تولید بیانگر آن است که اسالم اقتصاد بر محور تولید
ً
مخصوصا کشاورزی را بر سایر موارد ترجیح میدهد.
بررسـی زندگـی امـام علـی؟ع؟ نشـان میدهـد کـه آن حضـرت در دوران  25سـال فاصلـه
از امـور حکومتـی ،بیشـتر وقتشـان را بـه باغـداری و کشـاورزی و کارهایـی مربـوط بـه آن نظیـر
حفـر چـاه و قنـات میگذراندنـد .اخبـار و روایـات متعدد تاریخی نشـان میدهد که مهمترین
و اصلیتریـن منبـع مالـی امـام موسـی کاظـم؟ع؟ کشـاورزی بـوده اسـت «علی بن ابـی حمزه»
میگویـد :امـام کاظـم؟ع؟ را دیـدم که در زمین کشـاورزی خود کار میکـرد و عرق میریخت.
عـرض کـردم :قربانـت گـردم! پـس کارگـران کجـا هسـتند؟ فرمود :ای علـی! بهتر از مـن و پدرم
در ایـن زمیـن بـا بیـل کار میکردنـد .عـرض کـردم :آنـان را معرفـی نمـا! حضـرت فرمـود :رسـول
خـدا؟ص؟ ،امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و پدرانـم همـه بـا دسـت خـود کار میکردنـد .کشـاورزی شـغل
پیامبران خدا و جانشینان آنان و

مردان شایسته است9.
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حمایت از تولیدکنندگان
پیشـوایان معصوم؟مهع؟ عالوه بر اینکه خود در عرصه تولید و تالشهای اقتصادی پیشگام
بودند ،از تولید کنندگان و کشاورزان حمایت میکردند و به آسیب دیدگان و ورشکستگان
و قـرض دارانـی کـه زندگـی اقتصـادی آنهـا بـه دلیـل مشـکالت طبیعـی مختـل شـده
بود ،کمکهـای فراوانـی میکردنـد .امـام علـی؟ع؟ بـه تولیـد کننـدگان و کشـاورزان عنایـت
ویژهای داشت.

نک ــه خ ــود در عرصه تولی ــد و تالشهای
پیش ــوایان معص ــوم؟مهع؟ ع ــاوه بر ای 
اقتص ــادی پیـ ـشگام بودند ،از تولید کنندگان و کش ــاورزان حمایت میکردند و
به آس ــیب دیدگان و ورشکس ــتگان و قرض دارانی که زندگی اقتصادی آنها به
دلیل مشکالت طبیعی مختل شده بود ،کمکهای فراوانی میکردند.
ً

امـام صـادق؟ع؟ در ایـن بـاره میفرمایـد« :كان امیراملؤمنین یكتـب و یـویص بفالحین

خیرا؛امیرمؤمنـانهمیشـه بـه عمـال و کارمندانشـان سـفارش کشـاورزان را مینمـود» 10 .امـام
یکـرد ،شـخصی
موسـی کاظـم؟ع؟ از کشـاورزان و تولیـد کننـدگان مدینـه زیـاد حمایـت م 
میگویـد :در نزدیکـی مدینـه صیفیکاری داشـتم .موقعی که فصل برداشـت محصول نزدیک
میشد ،ملخها آن را نابود کردند .من خرج مزرعه را با پول دو شتر بدهکار بودم .نشسته بودم
و فکـر میکـردم .ناگهـان امـام موسـی بـن جعفـر؟ع؟ را دیـدم کـه در حـال عبور از آنجا بـود و مرا
دیـد ،فرمـود :چـرا ناراحتـی؟ عـرض کردم :به خاطر اینکه ملخها کشـاورزی مرا نابـود کردهاند.
حضرت فرمود :چه قدر ضرر کردهای؟ عرض کردم :یک صد و بیسـت دینار با پول دو شـتر.
حضرت به غالم خود فرمود :یک صد و پنجاه دینار به او بده ،سی دینار سود به اضافه اصل
مخـارج و دو شـتر هـم بـه وی تحویـل بـده! آن مـرد میگویـد :وقتی این کمـک را تحویل گرفتم،
عرض کردم :وارد زمین من شوید و در حق من دعا کنید .حضرت وارد زمین شد و دعا کرد،
سپس از رسول خدا؟ص؟ نقل کرد و فرمود :از بازماندگان مشکالت محکم نگهداری

کنید11.

بدینسـان امـام بـه مسـئوالن و افـراد جامعـه میآمـوزد کـه چگونـه بـه افـراد آسـیب دیـده
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کمـک کننـد .حضـرت موسـی بـن جعفـر؟ع؟ در کمـک بـه کشـاورزی کـه زراعـت او دچـار
خسـارت شـده بـود ،علاوه بـر اصـل سـرمایه ،مقدار سـودی که انتظار داشـت بـه او میپردازد،
ضمن اینکه حمایت معنوی خود را نیز اعالم میدارد و برای آن کشاورز دعا میکند و با ذکر
روایتی از پیامبر؟ص؟ او را مشمول هدایت فکری و معنوی خود قرار میدهد.

تأمین نیازهای محرومان
گرفتار یهـا و نیازمندیهـا بهطـور طبیعـی ممکـن اسـت بـه سـراغ هر انسـانی بیایـد .در چنین
مواقعـی کـه فـرد در جامعـه دچـار مشـکل شـده و بـه یـاری دیگران نیازمند اسـت ،انتظـار دارد
افراد توانا و توانمند قدمی در جهت حل مشـکل وی بردارند .اسلام نهایت کوشـش و تالش
خود را به خرج میدهد که در تمام جامعه اسلامی حتی یک فقیر و نیازمند هم پیدا نشـود،
امـا بـدون شـک در هـر جامعـهای افرادی از کار افتاده آبرومند ،کـودکان یتیم ،بیماران و مانند
اینهـا وجـود دارنـد کـه بایـد بهوسـیله بیتالمـال و نیـز افـراد متمکـن بـا نهایـت ادب و احترام
تأمیـن شـوند .توجـه بـه امـور معیشـتی فقـرا و نیازمنـدان جامعـه در سـیرۀ پیشـوایان معصـوم
جایگاه ویژهای دارد.

حضرت علی؟ع؟ حمایت از اقشار محروم و درمانده جامعه را جزء برنامههای
اصالح ــی خویش قرار داده بود .آن حضرت؟ع؟ در عهدنامۀ خویش به«مالک
اشتر نخعی» به وی مأموریت میدهد که هیچگاه از اقشار محروم غفلت نورزد
و نیازهای آنان را تأمین کند:
حضرت علی؟ع؟ حمایت از اقشار محروم و درمانده جامعه را جزء برنامههای اصالحی
خویـش قـرار داده بـود .آن حضـرت؟ع؟ در عهدنامـۀ خویـش به«مالـک اشـتر نخعـی» بـه وی
مأموریـت میدهـد کـه هیـچگاه از اقشـار محـروم غفلت نـورزد و نیازهـای آنان را تأمیـن کند... :
«مث اهلل اهلل یف الطبقة السفیل 12.»...امام متقین عالوه بر فرمانهایی که به کارگزاران خویش جهت
ً
تأمین اجتماعی جامعه میدهد ،خود عمال نیز به تأمین این قشر در جامعه اقدام میکند .آن
حضرت خود را پدر یتیمان معرفی میکند و همچون پدر با آنان رفتار مینماید13.
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در حدیثی آمده اسـت که امام سـجاد؟ع؟ در شـبهای تاریک از خانه خارج میشـد و
انبانی را که در آن کیسههای درهم و دینار بود بر دوش خویش حمل میکرد و بر در خانه فقرا
مـیآورد و بـه آنـان میبخشـید .زمانـی کـه آن حضـرت بـه شـهادت رسـید و آن عطایـا بـه مـردم
نرسید ،تازه متوجه شدند

که آورنده آن بخششها امام سجاد؟ع؟ بوده است14.

«ابوهاشـم جعفری» _ یکی از اصحاب خاص امام حسـن عسـگری؟ع؟_ میگوید :از فقر
و تنگدسـتی به امام حسـن عسـگری؟ع؟ شـکایت کردم .آن حضرت با تازیانه خود خطی بر
روی زمین کشـید و شمشـی از طال که نزدیک پانصد اشـرفی بود از آن بیرون آورد و فرمود:ای
اباهاشم! این را بگیر و ما را معذور

دار15.

ح ــد مطل ــوب بهرهمندی و اس ــتفاده از نعمتهای الهی آن اس ــت ک ــه همراه با
رعایت اعتدال و به قدر کفاف باش ــد .اعتدال و قناعت در مصرف موجب بقای
نعم ــت و پدیدآورن ــده زمینۀ مناس ــبی برای رش ــد صف ــات و کم ــاالت معنوی در
انسان است.
«حسن بن کثیر» میگوید :در محضر امام محمد باقر؟ع؟ از نداری خویش و بیتوجهی
بـرادران شـکایت کـردم .حضـرت خود دسـتور داد کیسـهای را کـه در آن هفتصد درهم بود،
بیاورند و فرمود :اینها را خرج

کن وقتی تمام شد ،مرا با خبر ساز16.

«صفـوان بـن سـاربان» میگویـد :در محضر امام صادق؟ع؟ بـودم .مردی از اهالی مکه به
نام«میمون» نزد آن حضرت آمد و عرض کرد :کرایه راه سفر تمام شده ،نیاز به کرایه دارم .امام
بیدرنگ به من فرمود :برخیز و به کار برادرت رسـیدگی کن .برخاسـتم و به حل مشـکالت او
پرداختم .خداوند کمک کرد و نیاز او بر طرف شد .در این هنگام به محضر امام صادق؟ع؟
رسـیدم ،از مـن پرسـید :در مـورد نیـاز و مشـکل بـرادرت چه کردی؟ عرض کـردم به یاری خدا
ً
مشکل او حل شد .آن حضرت فرمود :آ گاه باش! که حتما برادر دینیات را یاری کنی .این
کار در نزد من محبوبتر و بهتر از آن است که یک هفته خانه

کعبه را طواف نمایی17.
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اعتدال و قناعت در مصرف
حد مطلوب بهرهمندی و اسـتفاده از نعمتهای الهی آن اسـت که همراه با رعایت اعتدال
و بـه قـدر کفـاف باشـد .اعتـدال و قناعـت در مصـرف موجـب بقـای نعمـت و پدیدآورنـده
زمینـۀ مناسـبی بـرای رشـد صفـات و کمـاالت معنـوی در انسـان اسـت .از جملـه آموز ههـای
سـیرۀ معصومین؟مهع؟ این اسـت که انسـان تولید و انفاق زیاد داشـته باشـد ،ولی در مصرف
شـخصی بـه حداقـل قناعـت نمایـد .روحیـۀ تولیـد و تلاش در سـیرۀ آن بزرگوارانچنـان اسـت
کـه تولیـد را بـرای ارتقـای سـطح معیشـت مـردم میخواسـتند .آنـان بـا تولیـد بیشـتر کمتر یـن
اسـتفاده شـخصی را مینمودند« .ابن عباس» میگوید :در زمان جنگ جمل هنگامیکه در
منطقـه«ذی قـار» بـرای جمـع آوری نیـرو اردو زده بودیـم ،یـک روز بـه خیمه مـوالی متقیان؟ع؟
رفتـم .دیـدم حضـرت مشـغول دوختـن کفـش خویش اسـت سلام کـردم ،امام جـواب دادند.
پرسـیدند :ابـن عبـاس! ایـن نعلیـن وصلـه خـورده چقـدر مـیارزد؟ گفتـم :ارزشـی نـدارد .امام
فرمودنـد :حکومـت بـر شـما نـزد مـن از ایـن نعلیـن بیارزشتـر اسـت ،مگـر آنکـه حقـی را بر پـا
سازم  و یا باطلی را از

میان بردارم18.

امـام باقـر؟ع؟ در ایـن زمینـه میفرمایـد« :مـن قنـع مبـا رزقه اهلل فهـو من اغین النـاس؛ هر کس به

مقـدار رزقـی کـه خداونـد بـه او داده قانـع باشـد ،پـس او بینیازتریـن مـردم میباشـد» 19 .امـام

کاظم؟ع؟ در مورد اعتدال در مصرف میفرماید« :من اقتصد وقنع بقیت علیه النعمة و من بذر و

اسـرف زالت عنه النعمة؛ هر کس میانهروی و اعتدال را رعایت کند و قانع باشـد ،نعمت برای
او باقـی خواهـد مانـد و هـر کـس اسـراف کند ،نعمت از دسـتش خواهد رفـت» 20 .نوع لباس،

مرکب ،منزل و غذای آن حضرت نمونهای عالی از اعتدال و میانهروی بود و در برخی موارد
امام تصریح میکرد که علت انتخابش معتدل بودن آن بوده است.

اجرای عدالت اقتصادی
پیشوایان معصوم برای زدودن شرایط ناعادالنه زندگی و دستیابی به عدالت اقتصادی آنهم
با توجه به بیعدالتی جامعه آنان ،شعار عدالت اقتصادی را مطرح میکردند و در راه تحقق
آن سیاسـتهایی را در پیـش میگرفتنـد .در زمـان حضـرت علـی؟ع؟ مهمتریـن منبـع درآمـد
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حکومت ،بیتالمال بود که از راههای گوناگون مانند غنائم جنگی و اخذ مالیات به دست
میآمد ،بنابراین بیتالمال که بهمنزله درآمد ملی حکومت ایشـان و وسـیله رفاه مردم بود از
ناحیه ایشـان نسـبت به آن دقت و دلسـوزی میشـد ،چنانکه وقتی شـبی «طلحه» و«زبیر» بر
او وارد شدند ،امام چراغی را که در برابرش بود ،خاموش کرد و فرمود تا چراغی از خانه برایش
آوردنـد .طلحـه و زبیـر سـبب آن را پرسـیدند .امـام فرمودنـد :روغـن چراغ از بیتالمال اسـت.
سزاوار نیست با شما ،با روشنایی آنهم نشینی

کنم21.

امـام متقیـن هرگـز اجـازه نمیدادنـد مسـئوالن حکومتـی کوچکتریـن تعرضـی نسـبت به
اموال بیتالمال مسلمانان داشته باشند .به «زیاد بن ابیه» در این مورد نامه نوشت و فرمود:
«بـه خـدا قسـم! اگـر بـه مـن خبـر رسـد کـه در امـوال مسـلمانان خیانتـی کوچـک یـا بـزرگ از تـو
سـر زده اسـت ،چنـان بـا تـو برخـورد خواهـم کـرد کـه خـوار و ذلیـل و از هزینـه زندگـی درمانـده
و پریشـانحال گـردی» 22آن حضـرت از یـک سـو بـه زمامـداران دربـاره توجـه بـه اقشـار تولیـد
کننـدگان ،توزیـع کننـدگان و خدمتگـزاران و مصـرف کننـدگان سـفارش میکردنـد و از سـوی
دیگـر جهـت امنیـت اقتصـادی و تأمیـن همـه جانبـه زندگـی مردم ،نظارت مسـتقیم بـر بازار را
مورد تأ کید قرار میدادند 23.همچنین به کارگزاران خود دستور دادند که نرخها را در سطحی
نگهدارند که برای همه

گروههای مردم قابلتحمل باشد و به فروشندگان نیز زیانی نرساند24.

از دیـدگاه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ درآمـد حکومـت اسلامی از آن خداسـت از ایـنرو حتـی
حاکـم اسلامی نیـز حـق نـدارد آن را بـدون حسـاب بـه اطرافیـان خـود ببخشـد ،بلکـه بایـد در
میان بندگان مؤمن خدا یعنی مسـلمانان بهعنوان عیال اهلل بهتسـاوی تقسـیم شـود .در اواخر
دوران حکومـت علـی؟ع؟ یـاران آن حضـرت بـه دلیل سـختگیریهای آن بزرگوار در تقسـیم
بیتالمال یکی پس از دیگری از ایشـان جدا شـدند ،برخی به معاویه و برخی دیگر به گوشـه
خانههایشـان خزیدنـد و دنبـال زندگـی شـخصی خـود رفتنـد ،برخـی از دوسـتان حضـرت از
ایـن وضـع ناراحـت بودنـد؛ بدیـن روی پس از تأمل و چارهجویی از حضرت خواسـتند قدری
تسـامح بـه خـرج دهـد و بـه قریـش و اشـراف عـرب بیـش از غیـر عـرب و موالـی حـق بپـردازد تـا
قدری اوضاع حکومت سامان پیدا کند ،سپس مطابق گذشته رفتار کند.
حضرت در پاسـخ آنها فرمودند« :آیا به من میگویید پیروزی را با ظلم بر کسـانی که به
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والیت و حکومت بر آنها برگزیده شدهام به دست آورم؟ و اهلل تا عمر دارم و شب و روز برقرار
اسـت و سـتارگان آسـمان در پـی یکدیگـر طلـوع و غـروب میکننـد ،چنیـن نخواهـم کـرد! ا گـر
آن مال از آن من هم بود در میانشـان بهصورت متسـاوی تقسـیم میکردم ،چه رسـد به اینکه
ً
آن مـال خداسـت» 25.ایـن جملات صریحـا نشـان میدهـد کـه از منظر علی بـن ابیطالب و
نهـا خیانـت
فرزندانـش جلـب رضایـت خـواص بـا اعطـای امتیـازات ویـژه از بیتالمـال بـه آ 
بـه تـوده مسـلمان و سـتم در حـق سـایر اقشـار مملکـت اسـت .جایـگاه یـک مسـئول در نظـام
اسلامی چنان حسـاس اسـت که حتی هنگام انفاق اموال شـخصی خود به دیگران نیز باید
همه را به یک چشم بنگرد و اموالش را یکسان و عادالنه انفاق کند.

پینوشتها
 .1سوره نجم ،آیه .39
 .2اسدالغابه ،ابن اثیر ،ج  ،2ص .169
 .3تعلیم و تربیت در اسالم ،شهید مطهری ،ص .410
 .4مسند االمام الکاظم؟ع؟ ،عزیز اهلل عطاردی ،ج  ،2ص .359
 .5وسایل الشیعه ،حر عاملی ،ج  ،12ص .13
 .6تحف العقول ،ابن شعبه حرانی ،ص .37
 .7همان ،ص .295
 .8الحکم الزاهره ،علی رضا صابری یزدی ،ترجمه محمد رضا انصاری ،ج ،2ص.469
 .9بحار األنوار ،مجلسی ،ج  ،48ص.115
 .10وسایل الشیعه ،ج  ،13ص .216
 .11تاریخ بغداد ،خطیب بغدادی ،ج  ،15ص .16
 .12نهجالبالغه ،ترجمه محمد دشتی ،نامه  ،53ص .582
 .13اصول کافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،ج  ،1ص .406
 .14همان ،ج  ،1ص .389
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 .15مناقب آل ابی طالب ،ابن شهرآشوب ،ج  ،4ص.328
 .16ارشاد ،شیخ مفید ،ج  ،2ص .166
 .17اصول کافی ،ج  ،2ص .198
 .18بحار األنوار ،ج  ،40ص.328
 .19الحکم الزاهره ،ج  ،1ص.650
 .20بحار األنوار ،ج  ،87ص .327
 .21سیاست نامه امام علی؟ع؟ ،محمد محمدی ری شهری ،ترجمه مهدی مهری ،ص .444
 .22نهجالبالغه ،نامه  ،20ص .499- 500
 .23نک :نهجالبالغه ، ،نامه .53
 .24همان.
 .25نهج السعاده فی مستدرک نهجالبالغه ،محمد باقر محمودی ،ج  ،2ص .450 _452

سیرۀ علما در زندگی

امروز نوبت من است
امام خمینی؟هر؟

بگـو مگـو میکردند .همینطور شـوخی و جدی سـر ظرف شسـتن
آن روز یکـی بـه دو میکردنـد .یکیشـان میگفـت خسـتهام .امروز
خیلـی خسـتهام .ایـن دفعـه تـو ظرفهـا را بشـوی! آن یکـی جواب
مـیداد اگـر تـو خسـتهای مـن هـم خسـتهام .نوبـت خـودت اسـت.
خـودت بایـد ظرفهـا را بشـویی! بگـو مگـو برنـده نداشـت و بدون
نتیجـه تمـام شـد .ظرفهـا مانده بود و هر دو رفته بودند سـراغ کار
خودشـان تـا باالخـره یکیشـان خسـتگیاش را در کنـد و خـودش
برود ظرفها را بشوید.
اذان ظهـر را کـه گفتنـد ،چشمشـان بـه آقـا افتـاده بـود کـه مـیرود تـوی آشـپزخانه ،البـد
طبـق معمـول بـرای وضـو .امـا وضـوی آقـا ایـن بـار خیلـی طـول کشـیده بـود؛ بیشـتر از هـر وقـت
دیگـر .نگـران شـده بودنـد .رفتنـد سـمت آشـپزخانه کـه ببیننـد خـدای نکـرده اتفاقـی بـرای آقا
نیفتـاده باشـد .وارد آشـپزخانه کـه شـدند ،خشکشـان زد .آقـا بـود و آسـتینهای بـاال زده یـک
کپـه ظـرف شسـته شـده تـر و تمیـز .آقـا کـه تعجبشـان را دیـده بـود ،لبخنـدی زده بـود و گفتـه
بـود حرفهایتـان را کـه شـنیدم ،احسـاس کـردم کـه ایـن دفعه نوبت من اسـت کـه ظرفها را
بشویم( .برگرفته از كتاب مهربانتر از نسمی ،انتشارات ذكر).

110

ن

آ

�س ی�م �رام ش� /سال اول  /شمارۀ اول  /بهار و تابستان 1399

مرد غریب ،زن غریب
آیت اهلل مجتهدی تهرانی؟هر؟

آقـا بسـیار دلرحـم ،مهربـان و خانوادهدوسـت بودنـد و همـه مسـائل
ً
اخالقی را رعایت میکردند .مثال بر کنار هم بودن ،احترام زن به مرد
و برعکـس و مهربانـی در خانـواده خیلـی تأ کیـد داشـتند و میگفتنـد
حدیثی هسـت که میفرماید :زنی که در منزل مرد بداخالق اسـت،
غریب است و مردی که در منزل زن بداخالق است ،غریب است.
ً
با اینکه سرشـان خیلی شـلوغ بود ،اما معموال یک سـوم از شـبانهروز
را سـعی میکردند کنار خانواده و فرزندانش باشـند .البته با توجه به
اینکه آقا به کارهای حوزه و مسـائل طلبهها بسـیار حسـاس بودند ،گاهی نمیتوانسـتند مثل
همیشـه به خانه بیایند و این زمان کمتر میشـد .ما ناراحت نمیشـدیم .البته آقا هم سـعی
ً
ً
میکردند این کمتر آمدن را جای دیگری جبران کنند .مثال قول سفر میدادند .معموال کارها
خیلـی منظـم و بـا آرامـش انجـام میشـد .برای همیـن به ناراحتی نمیرسـید .انتظـار حاج آقا
این بود که در خوشـیها و ناخوشـیها کنارشـان باشـیم .آقا همیشـه میفرمودند باال و پایین
در زندگی وجود دارد ،اما آنچه که مهم است ،توکل به خداست .نکته بعدی که فکر میکنم
حـاج آقـا انتظـار داشـتند ایـن بـود کـه حجابمـان را رعایـت کنیـم و بـا تقـوا و پرهیـزگار باشـیم و
زمان مشکالت هم به ایشان سخت نگیریم( .مهسر مرحوم آیت اهلل جمهتدی هتراین؟هر؟)

میترسم کسی نباشد به استقبالتان بیاید
شهید مطهری

همسـرش را فرسـتاده بـود اصفهانکـه بـا دخترشـان دیـداری تـازه
کنـد .خانـم بعـد از چنـد روز بـا دوسـتش از اصفهـان برگشـته بـود.
دیگـر نیمـه شـب شـده بـود و دیـده بـود همـه بچههـا خوابنـد و آقـا
مرتضی بیدار .منتظرشـان نشسـته بود با یک سـینی چای تازهدم و

یگدنز رد املع ۀریس
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یک ظرف میوه و یک دیس شیرینی .برای او که تازگی نداشت .هر چه یادش میآمد ،بیشتر
وقتها دم کردن چای صبحانه کار آقا مرتضی بود .دوستش اما حسابی تعجب کرده بود:
ً
«واقعا همه روحانیها اینقدر خوباند؟!»
بعد شوهرش آمده بود کنارش و با ناراحتی در گوشش چیزی زمزمه کرده بود« :میترسم
یک وقت من نباشـم و شـما از سـفر بیایید و
خاطرات مهسر شهید آیت اهلل مرتیض مطهری)

کسـی نباشـد که به اسـتقبالتان بیاید»( .برگرفته از

سیرۀ شهدا در زندگی

مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنهای(مدظله العایل) در بارۀ مقام شهدا فرمودند:
شهدا گوهرهایی هستند که در بانک الهی محفوظاند و در روز قیامت به فریاد
خانوادههایشان میرسند.
شـهدا ،سرچشـمههای زالل زندگـی هسـتند و بـا زندگـی آ گاهانـه و بـا بصیـرت
خود ،مسیر صحیح زندگی را پیمودند.
آنـان سـبکبال مسـیر حـق را انتخـاب کردنـد و بـرای انتخـاب مسـیر صحیـح
زندگی معرفت و شناختی درست داشتند.
بهتریـن سـبک زندگـی ،زندگـی شـهدا بـوده کـه نشـأت گرفتـه از سـیرۀ امـام
حسین؟ع؟ است و این بهترین الگو برای جوامع اسالمی و جهان است.
(خبشهایی از كتاب راز بندگی ،عباس تیموری)

یک بار شما را کول کنم
از منزل تا درمانگاه ،مادرش را به پشت گرفت .چون کوچههای روستا ماشینرو نبود.
در بین راه ،مادرش هرچه اصرار کرد که مرا پایین بگذار ،محمدعلی خندید و گفت:
«مادر جان چند سال شما ،مرا کول کردید حال دوست دارم برای یک دفعه هم
که شده ،من شما را کول کنم».
( ّ
اهمیت خانواده در اسالم ،ص)41

مطالب تحصیلی و علمی

آشنایی با مقدمات مطالعه مؤثر
همانگونـه کـه انجـام هـر کاری نیازمنـد تهیـه امکانـات و ابزارهـای مناسـب اسـت ،تحقـق
مطالعه اثربخش نیز نیازمند تدارک مقدماتی است که مهمترین آنها عبارتاند از:

 .۱هدفمندی
هـدف ،هـم بـه فـرد جهـت میدهـد و هـم نیـرو ،درنتیجـه بایـد فـرد مطالعـه کننـده هدفـی
داشته باشد.
هدف مطالعه میتواند موارد زیر باشد:
الف) خواندن برای کسب اطالعات و دانستن؛
ب) خواندن برای فهمیدن؛
ج) خواندن برای سرگرمی.
مطالعه کنندهای که هدف دارد هم سرگردان و آشفته نیست و هم میداند که چه باید
بکند از کجا شروع کند و به کجا باید برسد و دیگر اینکه از مطالعه خود لذت خواهد برد.

 .۲آمادگی ذهنی و روانی
پیش از مطالعه و یادگیری ،مطالعه کننده باید حال و هوای آن را پیدا کند ،یعنی سرحال و
آماده یاد گرفتن باشد و تا پایان مطالعه آن حالت را حفظ نماید .برای این منظور باید سعی
کند با ایجاد حالت آرمیدگی بر اضطراب خود غلبه نماید.
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همچنین باید افکار مثبت را جانشین افکار منفی و شک و گمانهای بیهوده کند.
افکار منفی مانند اینکه :من نمیتوانم یاد بگیرم ،من حوصله مطالعه ندارم ،من عالقه
بـه مطالعـه نـدارم ،خوانـدن چـه فایدهای دارد؟ و ...باید از فرد دور شـوند و به جای آن افکار و
تخیلات مثبـت ایجـاد شـود .بهطـور کلـی در ایـن مرحلـه باید حـال و هوا و روحیه مناسـب را
برای مطالعه مؤثر در خود ایجاد و تا پایان مطالعه آن را حفظ کرد.

.۳آمادگی دانشی
یادگیری بر یادگیری بنا میشـود .هیچ یادگیری نیسـت که نیاز به آموختههای قبلی نداشـته
ً
باشـد .یعنـی آنچـه فـرد قبلا آموختـه اسـت بـرای یادگیـری مطالـب تـازه پیـش نیـاز محسـوب
میشـود و همچنیـن کلیـه تجـارب مثبـت و منفـی حاصـل از آموختههـای قبلـی و یادگیـری
مطلـب جدیـد مؤثرنـد .آمادگـی یادگیرنـده ممکـن اسـت بدیهـی فـرض شـود ،امـا بسـیار قابـل
اهمیـت اسـت .ممکـن اسـت توقـع یادگیـری مطلبـی را داشـته باشـد کـه بـرای یادگیـری آن
آمادگی ندارد.

یملع و یلیصحت بلاطم
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یب ــرد و
اس ــتراحت قب ــل از مطالع ــه و فعالی ــت ذهن ــی ،تمرک ــز ح ــواس را ب ــاال م 
اس ــتراحت بع ــد از فعالیتهای ذهنی موجب نظم بخش ــیدن ب ــه آموختههای
قبلی ذهنی میشود.

 .۴زمان و مکان مطالعه
با عنایت به تفاوتهای افراد درباره اینکه در محیطی بسته مطالعه کنند ،یا در محیطی باز
و سرسبز ،هر فرد باید دریابد مناسبترین زمان و مکان برای مطالعهاش کدام است و آنگاه
برای مطالعه خود بر اساس آن برنامهریزی کند.

 .۵داشتن تنوع و استراحت مناسب
مقصـود از اسـتراحت ایجـاد تنـوع و عـدم تـداوم یـک عمـل بـرای مـدت طوالنـی اسـت ،مـراد
استراحت قبل و بعد از مطالعه است ،استراحت نه به معنی خوابیدن ،بلکه به مفهوم عدم
انجـام کار و فعالیـت ذهنـی بـرای مدتـی کوتـاه اسـت ،اسـتراحت قبـل از مطالعـه و فعالیـت
ذهنـی ،تمرکـز حـواس را بـاال میبـرد و اسـتراحت بعـد از فعالیتهـای ذهنـی موجـب نظـم
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بخشیدن به آموختههای قبلی ذهنی میشود .لذا در هر فاصله زمانی ،برای مثال بعد از هر
 ۴۵دقیقـه مطالعـه ،اسـتراحت کوتاهـی الزم اسـت .بنابرایـن بعـد از هـر سـی یـا چهـل و پنـج
دقیقـه پـس از مطالعـه دسـت از مطالعـه بکشـید ،قـدم بزنیـد ،یـک لیـوان آب سـرد بنوشـید و
سـعی کنید درگیری ذهنی نداشـته باشـید تا مغز اسـتراحت کند و برای مطالعه مجدد آماده
شود .البته مدت زمان مطالعه در افراد متفاوت است.

ع ــدهای عادت دارند هنگام مطالعه به کارهای جانب ــی نظیر بازی با خودکار یا
انگش ــتان ،تماشای فیلم و ...بپردازند ،پرداختن به کاری جز مطالعه موجب
حواسپرتی میشود.

 .۶بهکارگیری متون مطالعۀ فعال
الزمـه فعـال بـودن در هنـگام مطالعـه اسـتفاده از فنونـی اسـت کـه خواننـده منفعـل را بـه یـک
خواننده فعال تبدیل میکند .از دو شخص که در هر دو در شرایط یکسان مطالعه میکنند
مطالعه آن یکی مفیدتر است که با فعالیت و کوشش بیشتر همراه باشد.
* صامـت خوانـی ،ایـن روش در ابتـدا مشـکل خواهـد بـود ،ولی بعد از کمـی تمرین موفق
خواهید شد پس سعی کنید از تکرار ذهنی کلمات خودداری کنید.
سـعی کنیـد هنـگام مطالعـه لبخوانـی نداشـته باشـید و کلمات را تکـرار نکنید عادت
کنید کلمات را ببینید و جمله را درک کنید این روش در ابتدا مشکل خواهد بود ،ولی بعد
از کمی تمرین موفق خواهید شد.
* بهمحض نشستن پشت میز مطالعه خواندن را شروع کنید و شک و تردید و دودلی را
از خود دور سازید.
عدهای عادت دارند هنگام مطالعه به کارهای جانبی نظیر بازی با خودکار یا انگشتان،
تماشای فیلم و ...بپردازند ،پرداختن به کاری جز مطالعه موجب حواسپرتی میشود.
* از مهارت سؤال نوشتن ،تیک زدن ،یا خط کشیدن زیر مطالب مهم یادداشتبرداری
کردن و غیره استفاده کنید.

یملع و یلیصحت بلاطم
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 .7تقویت تمرکز در هنگام مطالعه
بـه زبـان سـاده عبـارت اسـت از تفکر سـازمانیافته و منظم و «تمرکز حـواس» یعنی بهکارگیری
حواس مختلف انسان در توجه به شیء یا عامل معین.
بنابرایـن اگـر متعلـم حـواس خـود را بهسـوی آن عامـل معیـن جلـب کنـد ایـن فرآینـد را
«توجـه» مینامنـد و توجـه مطلـوب ،همان تمرکز حواس اسـت که اگـر متعلم ویژگیهای آن را
پیدا نکند ،نمیتواند تمرکز داشته باشد.

برای داشتن تمرکز در هنگام تعلیم طبق مطالب بیان شده ،باید:
 .1نسبت به محتوای مطالعه شده عالقه داشت:
هرچه بیشتر به یک فعالیت عشق عالقه داشته باشیم تمرکز روی آن موضوع و نادیده
گرفتن سایر محرکها سادهتر خواهد بود.
بنابرایـن اگـر بنـا بـه دالیلی به موضوع مورد مطالعه عالقه ندارید ،ولی ناچار به مطالعه
آن هسـتید ،بایـد نگـرش خـود را عـوض کنیـد و بـه خودتـان تلقین کنید که بـه مطالعه
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مطالب مذکور عالقه دارید و برای مطالعه ارزش قائل شوید .بهعالوه برای رسیدن به
آینـده خـوب و روشـن بایـد عالقهمنـد بـود ،پـس عشـق و عالقـه مهمتریـن انگیـزه بـرای
تمرکـز اسـت ،یعنـی هرچـه بیشـتر بـه یـک فعالیـت عشـق و عالقـه داشـته باشـید تمرکـز
روی آن موضوع و نادیده گرفتن سایر محرکات سادهتر خواهد بود.
 .2در خود نسـبت به آن درس احسـاس نیاز تولید کنید تا توجه بیشـتری به رفع نیاز خود
داشته باشید.
 .3نسـبت بـه خالصـه درسهـای قبـل و مطالبـی که قرار اسـت بیان شـود مطالعه داشـته
باشید.

توصیه میشود که بر اساس یک برنامهریزی مناسب با ظرفیت خود به مطالعه
زنجیروار و پیوسته پرداخته شود و سعی گردد از مطالعات بیهدف و متنوع و
گاهی مضر به حال حافظه پرهیز شود و تنها مطالبی که مربوط به مطالب قبلی
بوده و در جهت تکمیل و دوام آن مفید است مطالعه گردد.

 .8داشتن زمینۀ معلوماتی
بهطـور مثـال اگـر متعلـم صـرف و نحـو را بهخوبـی ندانـد در درسهـای بعدی مشـکل اساسـی
خواهد داشـت ،بنابراین هر درسـی در هر پایهای از تحصیل زمینۀ موفقیت پایۀ دیگر اسـت،
از اینرو باید تالش کرد دروس قبلی را بهخوبی یاد گرفت.

 .9آمادگی برای ورود به مبحث
به این معنا که طلبه تسلط بر مطالب قبلی داشته و آشنایی اجمالی با درس جدید کسب کند.

 .10برنامهریزی مناسب
توصیـه میشـود کـه بـر اسـاس یـک برنامهریـزی مناسـب بـا ظرفیـت خـود بـه مطالعـه زنجیـروار
و پیوسـته پرداختـه شـود و سـعی گـردد از مطالعـات بیهـدف و متنـوع و گاهـی مضـر به حال
حافظه پرهیز شـود و تنها مطالبی که مربوط به مطالب قبلی بوده و در جهت تکمیل و دوام
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آن مفید اسـت مطالعه گردد .در این زمینه توصیه میشـود از اسـتاد خبره در هر تخصصی،
سـیر مطالعاتـی گرفتـه شـده و طلبـه طبـق آن پیـش رود و اینکـه در فرآینـد تحصیل از مشـاوره
گرفتن از اساتید باتجربه غفلت نورزد.

منابع :
 .1مرتضوی زاده ،حواس پرتی هنگام مطالعه و شیوههای مقابله با آن.
 .2شریعتی رودسری ،شیوههای مطالعۀ موفق.
 .3کرمی ،روش تحصیل.
 .4ذوالفقاری ،چگونه مطالعه کنیم؟.
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تشخیص شخصیت از روی عکس پروفایل...
عکـس پروفایـل داسـتانهایی فراتر از مسـائل عـادی زندگی را در خود دارد .کارشناسـان
روانشناسی عکس پروفایل افراد را به «پنج عامل بزرگ شخصیت» مربوط میدانند:

 .1وظیفهشناسی
اغلـب افـراد وظیفهشـناس و متعهـد از عکسهـای طبیعـی (بـا کمتریـن ویرایـش) ،رنگـی و
ً
روشـن بـرای پروفایـل خـود اسـتفاده میکننـد .ایـن افـراد تقریبـا همـه احساسـات تیپهـای
شخصیتی متفاوت را به نمایش میگذارند.

برونگرای ــی ی ــک ُبعد اصلی در نظریه ش ــخصیت انس ــان اس ــت .انس ــانهای
برونگرا افرادی اجتماعی و ش ــاد هس ــتند و اغلب دوس ــت دارند بیرون بروند و
بیشتر مواقع هم پرحرف و پر انرژی هستند.

 .2استقبال از تجربه
عکـس پروفایـل خـاص بـه کسـانی تعلـق دارد که آمـاده تجربههای جدید در زندگی هسـتند.
این ُبعد شخصیتی با خالقیت ارتباط مستقیم دارد .عکسهای این اشخاص با هم تفاوت
زیادی دارد و اغلب هنری یا غیرمعمول هستند.
جالـب اسـت بدانیـد افـرادی کـه نمای بسـیار نزدیکی از صورت خود را نشـان میدهند،
یعنـی بخـش زیـادی از کادر عکـس بهصـورت آنهـا تعلـق دارد نیـز جـزو کسـانی هسـتند کـه
همیشه از تجربههای جدید استقبال میکنند.

 .3برونگرایی

ً
احتمـاال حـدس زدهایـد کـه عکـس پروفایل این افراد در بیشـتر مواقع به همـراه دیگران ،رنگی

و سرشار از لبخند است.
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احتمال اینکه فرد روانرنجور اوضاع عادی را تهدیدآمیز و نا کامیهای کوچک
را به یأس ش ــدید تعبیر کنند ،زیاد است .ناتوانی در انتخاب ،بهویژه در هنگام
تصمیمگیری ،یکی از عناصر اصلی روانرنجوری است.
برو نگرایی یک ُبعد اصلی در نظریه شخصیت انسان است .انسانهای برونگرا افرادی
اجتماعـی و شـاد هسـتند و اغلـب دوسـت دارنـد بیـرون برونـد و بیشـتر مواقع هـم پرحرف و پر
انرژی هستند.

 .4روانرنجوری
نوروتیسـیزمها بیشـتر مواقـع ترجیـح میدهنـد عکسـی سـاده بـا کمترین رنـگ را بـرای پروفایل
نکـه عکسـی
خـود انتخـاب کننـد .هـر چـه روانرنجـوری شـخص بیشـتر باشـد ،احتمـال ای 
محـو یـا حتـی عـاری از صـورت او را شـاهد باشـیم ،بیشـتر اسـت .ایـن اشـخاص اغلـب دچار
اضطراب ،ترس ،بدخلقی ،نگرانی ،حسادت ،یأس و احساس تنهایی هستند.
احتمـال اینکـه فـرد روانرنجـور اوضـاع عـادی را تهدیدآمیـز و ناکامیهـای کوچـک را بـه
یـأس شـدید تعبیـر کننـد ،زیـاد اسـت .ناتوانـی در انتخـاب ،بهویـژه در هنـگام تصمیمگیـری،
یکی از عناصر اصلی روانرنجوری است.

 .5سازگاری
در بیشتر موارد ،افرادی که سازگاری خوبی با شرایط دارند عکسهای ضعیف و بیکیفیتی
از خـود بـه اشـتراک میگذارنـد .امـا وجـه مشـترک آنهـا ایـن اسـت کـه همیشـه در عکسهـا
لبخند میزنند و تصاویرشان شاد و زنده و پر انرژی است.

مباحث اخالقی

فضیلت علم

ّ
ّ
تمامیت شـخصیت انسـان بر اسـاس دانش و بینش او اسـتوار است؛ زیرا در ظل این
کمال و
بینش میتواند خود را در رده فرشتگان آسمانی قرار دهد.
بـرای نشـان دادن عظمـت و ارزش علـم همیـن بـس کـه خداونـد متعـال علـم و دانـش را
ّ
علت کلی و اساس آفرینش همۀ پدیدههای هستی ّ
اعم از آسمان و زمین معرفی کرده است.
خداوند متعال در سورۀ طالق آیه  12میفرماید :

َ
ْ َ ُ َ َ َ َ ْ أَ
ْ أَ
َ َ َأ َ َّ َ َ ُ َ
َُ
<ا َّلل ُه ّال ذ ِ�� خَ� َل قَ� َس بْ� َع َس َم َاو ت
ا� َو ِم نَ� ال� ْر ِ ض� ِم ث�له نّ� يَ� ت� ن��زّ ُل ال� ْم ُر بَ� ْي� ن�ه نَّ� ِل ت� ْعل ُموا � نّ� الل َه على ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء
ٍ
ي
أَ َ َ َ أَ
ْ
ُ َ
َ
ق� ِد ي� ٌر َو� نّ� ا ّلل َه ق� ْد � َح َاط ِب�ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء ِعل ًما؛ خداوند کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز

هماننـد آن را ،فرمـان او در میـان آنهـا پیوسـته نـازل میشـود تـا بدانیـد کـه خداونـد بـر هـر چیز
تواناست و علم او بر همه چیز احاطه دارد>.
اسـاس و بنیـاد هـر دانـش و محـور هرگونـه شـناخت و معرفـت ،علـم توحیـد و اطلاع از
یگانگی پروردگار عالم است.

َ
َ
َ
َ
قْ َ ْأ َ َ ُّ َ ْ أَ ْ
ك َر ُم * ّال ذ ِ�� َع ّل َم ب� ْال قَ� َلم * َع ّل َم ْال إ� ن� َس نَ
ا� َما ل ْم
همچنیـن خداونـد متعـال در آیـه< :ا�ر� ور ب�ك ال�
ِ ِ
ي
ِ

َ
يَ� ْعل ْم> با نخستین نعمت خویش (علم و بینش) بر آدم ابوالبشر ّمنت نهاد؛ زیرا وجود انسان

را با زیور علم بیاراست.
از صیغـۀ افعـل تفصیـل (األ کـرم) معلـوم میشـود کـه عالیتریـن نـوع کرامـت پـروردگار
نسـبت بـه انسـان بـا واالتریـن مقـام و منزلـت او یعنـی علـم و دانـش همطراز اسـت .یعنی باید
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کرامت نامحدود پروردگار جهانیان را در اعطاء علم و دانش به بشر جستجو کرد.
ّ
معالوصف جایگاه معلم در بخشش علم و دانش به متعلمین معلوم میشود.

ّ
ّ
آثار علم در معلم و متعلم

ّ
ّ
ّ
آثـار علـم ابتـدا بایـد در معلـم مشـهود شـود تا متعلم از او الگو گرفتـه و متأثر از آثار علم به عمل
تعلیم و تربیت نائل آید.

شه ــا برای تهذی ــب و تزکیه خویش تواض ــع و خوشخلقی
یک ــی از بهترین رو 
است .بنابراین ّ
مدرس نیز برای تهذیب و تزکیه خویش و همچنین از آن جایی
که اس ــوه و الگو برای ش ــا گردان خویش محسوب میش ــود باید با شاگردان و
ّ
متعلمان خویش متواضع ،فروتن و خوشخلق باشد.
ً
بـرای اینکـه علـم آمـوز بدانـد آیـا علم واقعی کسـب نموده و عمال علـم آموخته به برخی از
آثار علم که در قرآن کریم بر آن اشاره شده است میپردازیم:
 .1ایمان

ُ
َ َّ خُ نَ ف ْ ْ َ قُ ُ نَ آ َ نَّ
ُ ٌّ ّ ْ ن َ ّ نَ َ َ َ �ذَّ َّ ُ َّ أ ُ ْ أَ ْ َ
ا�> (آلعمـران)7/
<...والر ِاس�و� ِ� ي� ال ِعل ِم ي��ولو� �م�ا بِ� ِه كل ِم ن� ِع� ِد ر ِب��ا وما ي� كر ِإ�لا �ولو ال�ل ب� بِ

راسخین در علم ،میگویند به همه قرآن ایمان داریم که همهاش از ناحیه پروردگار ما است
و بهجز خردمندان از آن آیات پند نمیگیرند.
 .2اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند:

ْ
شَ َ َّ ُ أَ نَّ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ئ َ ُ أُ ُ ْ ْ َ
َْ
َ َ َ َّ ُ ْ َ
ا�ك�ة َو�ولو ال ِعل ِم ق� ِئا� ًما ِب�ال ِق� ْس ِط لا ِإ�له ِإ�لا ه َو الع�ز ِ ي��زُ الح ِك ي� ُم> ( .آل عمران)18/
<� ِهد الله ��ه لا ِإ�له ِإ�لا هو والمل ِ

خداوند( ،با ایجاد نظام واحد جهان هستی) گواهی میدهد که معبودی جز او نیست،
و فرشـتگان و صاحبـان دانـش( ،هـر کـدام بهگونـهای بـر ایـن مطلـب )،گواهـی میدهنـد ،در
حالـی کـه (خداونـد در تمـام عالـم) قیـام به عدالـت دارد ،معبودی جز او نیسـت ،که هم توانا
و هم حکیم است.
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 .3خشوع و انعطاف درونی در مقابل پروردگار

َ
أ ْ َ تُ ْ�ؤ نُ نَّ َّ ذ نَ أُ ُت ْ ْ َ ن قَ ْ �ذَ ُ ْت َ َ َ ْ ْ َ �خ ُّ نَ ْ أَ �ذْ قَ ن َّ ً
قُ ْ آ ُ
ا� ُس ج�دا>( .اسرا)107/
<�ل � ِم ن�وا ِب� ِه �و لا � ِم�وا ِإ�� ال ِ ي
��� �و�وا ال ِعلم ِم� � ب� ِل ِه ِإ� ا ي��لى عل ي� ِهم ي� ِ رو� ِلل� � ِ

ایـن آیـات نمایانگـر بخشـی از ارزش و فضیلـت علم در آیات الهی و نیز بزرگداشـت علم

و عالم است که تنها به بخشی از آنها اشاره شد.
با اینکه پیامبر اکرم؟ص؟ از بینش کافی ،حکمت و ژرف اندیشی برخوردار بود معذلک
ُ َ

ْ

خداوند متعال به او میگوید :ق
<�ل ّر ِبّ� �ز ِ ْد ِ�ن ي� ِعل ًما>.
ْ ْ

أُ ُ
َ ْ ُ آَ ٌ
ا� َ� ّ� نَ� ٌت ف ُ ُ َّ ذ
�� نَ� � تو�وا
<�ل ه َو � ي� ت ب ِي
و نیز در نمایاندن روشن بینی دانشمندان میگوید :ب
ا� ِ� ي� صد ِور ال ِ ي

ال ِعل َم>( .عنكبـوت )49/قـرآن نشـانههای روشـن و آشـکاری اسـت در سـینههای مـردم کـه علـم و
دانش به آنها ارزانی شده است.

ویژگیهای رفتاری ّ
مدرس
ویژگیهایی که ّ
مدرس در عرصۀ تعلیم و آموزش باید دارا باشد به سه بخش تقسیم میشود:
 .1رفتار ّ
مدرس نسبت به خودش؛
 .2رفتار ّ
مدرس نسبت به شاگردانش؛
 .3رفتار ّ
مدرس نسبت به درس.

ویژگیهای رفتاری ّ
مدرس نسبت به خودش
ّ
مـدرس بـرای کسـب موفقیـت در عرصۀ تعلیم بایـد صفات و ویژگیهایی را در وجود خویش
ایجاد کرده و کسب نماید .از جمله این ویژگیها:
 .1کسب اطمینان از صالحیت خویش در امر تعلیم

ّ
مـدرس بایـد قبـل از تعلیـم؛ از صالحیـت و شایسـتگی خویـش بـرای پذیـرش چنیـن مقامـی
اطمینان حاصل نماید بهطور یکه این صالحیت و شایستگی در اخالق و اعمال ظاهریش
آشکار شود.

ْ ُ َ َ ّ ُ َ َْ ُ ْ َ َ
َ
س ث ْو َ ْب ُز ٍور؛ آنکه بیش از داشتههای
پیامبر اکرم؟ص؟ میفرمایند« :التش ِب ع ِبا ل یعط كل ِب ِ

خود مینماید ،چون

کسی استکه لباس دروغین پوشیده است»1.
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 .2به کارگرفتن علم

ّ
مدرس باید عامل به دانستهها و علم خویش باشد .خداوند در قرآن کریم میفرماید:
َ أَ ُ ُ
أَ تَ أْ ُ ُ نَ نَّ َ ْ َ
اس ِب�ال ِب� ّ ِر َو ت� ن� َس ْو ن� � ن� ف� َسك ْم>( .بقره)44/
<���مرو� ال�

آیا مردم را به احسان و نیکی فرمان میدهید و خود را فراموش میسازید.
ْ َ
َّ ْ َ َ
امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیه  28سوره فاطر ِإ<� ن� َما يَ��خ ش�ى ا ّلل َه ِم نْ� ِع بَ� ِاد ِه ال ُعل َم ُاء> .میفرماید:

علمـای خداشـناس کسـانی هسـتند کـه گفتارشـان بـا کردارشـان سـازگار اسـت و ا گـر کسـی
گفتارش با کردارش هماهنگ نباشد به او

عالم اطالق نمیشود2.

َ َّ َ َ
امـام صـادق؟ع؟ در روایتـی دیگـر میفرمایـدَّ « :إن الع ِ َ
ـال إذا َل َی َ
وعظ ُت ُـه َع ِـن
عمـل ِب ِع ِلم ِـه زلـت م ِ
ُ
ُ
َّ
القلـوب كمـا َیـز ّل َ
الصفـا؛ اگـر عالـم بـه علـم خـود عمـل نکنـد ،پنـد و انـدرز او از دلهـا
امل َط ُـر َع ِـن
ِ
ِ

میلغزد ،همانطور که باران از روی

کوه صفا میلغزد3.

 .3حسن خلق و فروتنی

یکی از بهترین روشها برای تهذیب و تزکیه خویش تواضع و خوشخلقی است .بنابراین ّ
مدرس
نیـز بـرای تهذیـب و تزکیـه خویـش و همچنیـن از آن جایـی کـه اسـوه و الگو برای شـاگردان خویش
ّ
محسوب میشود باید با شاگردان و متعلمان خویش متواضع ،فروتن و خوشخلق باشد.
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امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از امـام علی؟ع؟ میفرمایند :دانشـمند واقعی دارای سـه نشـانه
میباشـد .1 :دانـش و بینـش .2 ،حلـم و بردبـاری .3 ،سـکوت ،آرامـش و وقـار 4.حضـرت
عیسـی؟ع؟ نیـز خطـاب بـه حواریـون خویـش میفرماینـد :علـم و حکمـت نـه بـا ّ
تکبـر و
خودبزرگبینی ،بلکه با تواضع و فروتنی سامانیافته و آباد میگردد ،همانطوری که زراعت
در زمین نرم و همواره میروید نه در کوهها.
 .4سعی و تالش در آموزش به دیگران

ّ
مـدرس بایـد علـم و دانـش خـود را بـه کسـانی که شایسـته دریافت آن هسـتند آمـوزش و تعلیم
دهـد؛ چـون همانطـور کـه خداونـد از انبیـا در نشـر و ابلاغ حقایـق بـه مـردم پیمـان گرفـت کـه
دریـغ نورزنـد؛ از دانشـمندان نیـز در تعلیـم علـم به افراد نیازمند پیمان گرفت که سـعی خود را
در نشر و ترویج علم به کار گیرند.

َّ َ ََ َ َ َُ
ُّ َ ً َ َ
َ َ ُ
العلماء
العلم حت أخذ عل
امام علی؟ع؟ میفرمایندِ « :إ ّن اهلل ل َیأخذ عیل
اجلهال عهدا ِبطل ِب ِ
َ
كان َق َبل َ
العلم ِل ُ
علم َ
َ ً َ
لج ّهالِ ،ل َّن ِال َ
اجلهل؛ خداوند از نادانان پیمان نگرفت که جویای
ذل ِ ِ
عهدا ِبب ِ

ً
دانشـمندان باشـند؛ مگـر آنکـه قبلا از دانشـمندان پیمـان گرفت که علـم و آ گاهی خویش را
نادانی وجود داشته است»5.

در اختیار نادانان قرار دهند؛ زیرا دانش ،در مرحلهای قبل از
نکتـه دیگـر اینکـه؛ ّ
مـدرس بایـد در آمـوزش و تعلیـم بین مخاطبـان خود تفـاوت نگذارد.
َ ُ

َ

َ

امام صادق؟ع؟ ضمن تفسیر آیۀ  18سوره لقمان َ<ولا ت� َص ِّع ْر خَ� ّد َك ِل نّل� ِاس> میفرماید :باید همه

مردم از لحاظ دریافتهای علمی در

دیدگاه تو ،برابر باشند6.

 .5دوری از مواضع تهمت و هماهنگی رفتار و گفتار ّ
مدرس

ّ
مدرس باید مراقب رفتار و کردار خویش باشد تا بین گفتار و رفتارش ناهماهنگی ایجاد

مـ ّ
ـدرس بای ــد قب ــل از تعلی ــم؛ از صالحیت و شایس ــتگی خویش ب ــرای پذیرش
چنین مقامی اطمینان حاصل نماید بهطوریکه این صالحیت و شایس ــتگی در
اخالق و اعمال ظاهریش آشکار شود.
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اس ــتفاده از عوام ــل بازدارنده و بهرهگیری از قانون ام ــر به معروف و نهی از منکر
در ارش ــاد مردم به حق و حقیقت ،با ش ــرایط متنوع و س ــنگینتر ویژۀ اس ــاتید
و فرهیخت ــگان اس ــت و بای ــد آن ــان نس ــبت به س ــایر طبق ــات مردم احس ــاس
مسئولیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا تأثیر بیشتری بر جامعه دارند.
نگـردد .یعنـی نبایـد سـخنی را بگویـد کـه خـود ّ
مقیـد به انجـام آن نمیباشـد .چرا که شـاگرد،
ّ
اسـتاد خـود را بهعنـوان الگـو و شـاخص خـود میدانـد .بنابرایـن رفتـار و کـردار وی را بـه دقـت
مشاهده میکند .پس اگر بین گفتار و رفتار استاد تعارض باشد؛ شا گرد نیز اعتماد خود را به
وی از دسـت میدهـد و دیگـر خـود را مطیـع اسـتاد نمیدانـد .و عالوه بـر آن گفتاری که بدون
عمـل باشـد تأثیـری در شـاگردان و مسـتمعان نخواهـد داشـت .بنابرایـن بایـد رفتـار م ّ
ـدرس با
گفتارش هماهنگ بوده و رفتارش تأیید کننده گفتارش باشد.
 .6شهامت ّ
مدرس در بیان حق و جلوگیری از انحرافات

ّ
مـدرس بایـد بـه مقـدار توانایـی خویـش حـق را بـدون مجاملـه و سـازشکاری اظهار کنـد و اگر
مشـاهده کـرد شـخصی از حـق رو یگـردان شـده و یـا در کیفیت اطاعـت او از خداوند متعال
کوتاهـی و نارسـایی وجـود دارد؛ بایـد در مرحلـه اول از طریـق لطـف و محبـت و بـا عامـل مهر و
نرمش او را نصیحت کند.
اسـتفاده از عوامـل بازدارنـده و بهرهگیـری از قانـون امـر بـه معـروف و نهـی از منکر در ارشـاد
مـردم بـه حـق و حقیقـت ،بـا شـرایط متنـوع و سـنگینتر ویـژۀ اسـاتید و فرهیختـگان اسـت و
باید آنان نسـبت به سـایر طبقات مردم احسـاس مسـئولیت بیشـتری داشـته باشـد؛ زیرا تأثیر
بیشـتری بر جامعه دارند .به همین جهت پیامبر گرامی اسلام فرمود« :هنگامیکه بدعتها
در امت من پدید آید ،عالم باید علم خود را اظهار کند و اگر عالم آ گاهیها و علم خود را در
رحمت خدا میباشد»7.

زدودن بدعتها اظهار نکرد؛ ملعون و مطرود از
بنابـر ایـن ّ
مدرسـان علـوم دینـی بـا آمیـزه حکمـت و اسـتوار اندیشـی و ژرفنگـری بـا ابـزار
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نصیحتهـای دلنشـین و عامالنـه (عمـل بـه آنچـه میگویـد) جامعه را در مسـیر بندگی خدا
قرار میدهند.
مهمترین عامل برای ّ
حس پذیرش دینی در مردم ،این است که راهنمایان دینی از مردم
و امـوال آنهـا چشـم طمـع خویـش را بردارنـد .اگـر ّ
مـدرس بخواهـد شـاگرد گـوش شـنوایی از او
داشته باشند نباید به مطامع دنیوی و اموال او چشم بدوزد؛ زیرا اگر شا گرد بفهمند که راهبر
دینـی آنهـا بـه آنـان و اموالشـان چشـم طمـع دوختـه اسـت نسـبت بـه او و علـم و دانـش وی
دلزده و بیاعتنا میشوند و درنتیجه نظام حیات دینی آنها رو به اضمحالل میرود.

نخس ــتین گام در پیمودن مراحل مذکور این اس ــت که طالب را تش ــویق کند
ت ــا رفت ــار و تالشهای تحصیلی خود را از هر گونه ش ــوائب پ ــاک و پاکیزه نماید
تا کوشـ ـشهای خویش را در جهت الهی و انس ــانی و بهمنظور کس ــب رضای
پروردگار محدود سازند و خدای را در تمام لحظات زندگی مراقب و ناظر اعمال
خود بداند.
اگـر هـدف و مقصـد یـک ّ
مـدرس علـوم دینـی از وجهـۀ الهـی برخـوردار باشـد و اطاعـت از
فرمان الهی را هدف خود قرار دهد ،ارشادات و راهنماییهای او در قلوب شاگردان و حتی
تـودۀ مـردم ،راسـخ میگـردد و آنـان در برابـر دسـتورات چنیـن فـردی سـر تسـلیم فـرود آورده و در
مسیر صراط مستقیم قرار میگیرند.

ویژگیهای رفتاری ّ
مدرس نسبت به شاگردان
نخسـتین وظیفـهای کـه ّ
مـدرس بایـد در رابطه با شـا گرد مورد توجه و اهتمـام خویش قرار دهد
ً
این اسـت که شـاگردان را تدریجا و گامبهگام به آداب و آیینهای پسـندیده و تمرین روحی
نسبت به آداب دینی و حقایق دقیق و پیچیدۀ آیین مقدس اسالم آشنا و وادار سازد .انس
و عادات به صیانت نفس را در تمام شئون آشکار و نهان زندگی آنان ایجاد کند .بهویژه اگر
احسـاس کرد که شـاگردان وی از رشـد عقلی متناسـبی برخوردار هستند؛ باید سعی کند که
چنین عادات مهم و پر ارزش را در آنها به ثمر رساند.
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 .1ایجاد خلوص نیت

نخسـتین گام در پیمـودن مراحـل مذکـور ایـن اسـت کـه طلاب را تشـویق کنـد تـا رفتـار و
تالشهای تحصیلی خود را از هر گونه شـوائب پا ک و پاکیزه نماید تا کوشـشهای خویش را
در جهت الهی و انسانی و بهمنظور کسب رضای پروردگار محدود سازند و خدای را در تمام
لحظـات زندگـی مراقـب و ناظـر اعمـال خود بدانـد .و این خصیصۀ خدایابـی و خداجویی را
ً
تا هنگام مرگ استمرار داده و عمال از چنین حالت واالی روحی تا به هنگام رخت بر بستن
از این دنیا برخوردار باشـند .و سـعی کنند مطامع دنیوی به این گنجینۀ گرانبها دسـتبردی
نزند و برای انجام چنین وظیفهای او باید در این زمینه کارکردهایی داشته باشد؛ از جمله:
 .1تشویق و تحریص شاگرد در ایجاد اخالص در رفتار و استمرار آن تا پایان عمر؛
 .2آشـنایی با مزایای اخالص (دسـتیابی به علوم و معارف شـرح صدر ،حکمت ،برکت
در زندگی و اخالق و رفتار شایسته)؛
 .3استفاده از روایات و ضربالمثلها در زمینه اخالص؛
 .4ایجاد زهد با متوجه کردن شاگرد به بیارزشی و ناچیزی دنیا؛
 .5توجـه دادن شـا گرد بـه معنویـات و سـعادت اخـروی و روش و سـیره بـزرگان و بنـدگان
شایسته؛
ّ .6
توجـه دادن شـا گرد بـه اهمیـت و ارزش دنیـا در کسـب اعمـال نیک و پـاداش اخروی و
ایجاد آخرتی سعادتمند.
 .2تشویق و ایجاد شوق علمی در شا گردان

ّ
مـدرس بایـد شـا گرد خـود را بـه علـم و دانـش تشـویق نمـوده و در آنـان شـوق علمـی ایجـاد
کند و برای رسیدن به این هدف روشهای زیر را به کار گیرد:
 .1بیان ارزش و مزایای علم و علما (اینکه علما وارث انبیا هسـتند و مورد رشـک انبیا و
شهدا میباشند).
 .2توجه دادن شا گرد به ارزش علم علما با استفاده از آیات و روایات و اشعار و هر عاملی
که اشتیاق شاگرد را به علم افزایش میدهد.
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 .3ایجاد روحیۀ قناعت و ساده زیستی و بیتوجهی به مادیات .چرا که توجه به مادیات
باعث دلمشغولی و دوری از علم میگردد.
 .4ضرورت دلسوزی و مواسات ّ
مدرس نسبت به شاگرد .

ّ
مدرس باید نسبت به شا گرد خود دلسوز باشد و آنچه را نسبت به خود میپسندد برای
او نیـز بپسـندد و آنچـه را بـرای خـود نمیپسـندد بـرای او نیـز نپسـندد؛ زیـرا مواسـات م ّ
ـدرس
نسبت به شا گرد نشانه ایمان ،حسن رفتار ،و دلسوزی او میباشد .در احادیث آمده است:
«در هیچیک از شـما نمیتواند عنوان مؤمن را احراز کند مگر آنکه نسـبت به برادر دین خود
همـان چیـزی را بخواهـد کـه بـرای خود میپسـندد» 8 .شـاگرد برای ّ
مدرس مانند بـرادر دینی و
فرزنـدش میباشـد و دلیـل ایـن رابطـه علـم و دانـش اسـت کـه خویشـاوندی روحـی و معنـوی
ایجاد میکند.

مـ ّ
ـدرس نباید نس ــبت به ش ــا گردانش رفتار تکبر آمیز داش ــته باش ــد ،بلکه باید
نرمخو و فروتن باشد.
می ــان م ـ ّ
ـدرس و ش ــا گرد حق مصاحبت و همنش ــینی و احت ــرام در رفت و آمد و
مالقات و برخوردها وجود دارد.
در خصـوص رعایـت حقـوق متقابـل مسـلمین حدیـث ذیـل وارد شـده اسـت کـه البتـه
رعایـت ایـن حقـوق بیـن شـا گرد و اسـتاد کـه شـریفترین ارتبـاط را نسـبت به هم دارنـد؛ اولی
خواهد بود.
امام باقر؟ع؟ فرمود:
«تقـوی و پرهیـزکاری را پیشـه خودسـاز ،بـه بـرادر ایمانـی خـود نیکـی کـن و بـرای
او خواهـان همـان خوبیهایـی بـاش کـه خـود خواهـان آن هسـتی ،و از هـر امـر
نامطبوعـی کـه از آن احسـاس تنفـر و دلزدگـی میکنـی ،از همـان امـر نسـبت بـه
بـرادر ایمانـی خـود متنفـر بـاش .اگـر درخواسـتی را بـا تـو درمیـان گذاشـت از وی
دریغ مدار و خواستۀ او را برآورده ساز .و اگر از اظهار تقاضا و درخواست خویش
خودداری کرد ،باید خواستۀ او را به او عرضه کنی تا شرم و حیاء او باعث از بین
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رفتن کار خیر نگردد .و اگر به خاطر احسان و نیکویی تو از تو سیر نگردید تو نیز از
او سـیر و ملول نشـو .بازو و یاور او باش ،چون او بازو و یاور توسـت .اگر به ضرر تو
قیام کرد ،این کار او نباید موجب مفارقت و جدایی تو از او گردد ،مگر آنگاه که
ً
حقد و کینۀ خود را علنا به تو اظهار نماید .اگر در حضور تو نبود حیثیت و منافع
او را صیانت کن و اگر در حضورت باشد او را زیر سایۀ حمایت خویش قرار ده.
سـعی کن با یاری و تقویت و احترام و لطف خویش ،او را مشـمول محبتهای
خودسازی؛ زیرا او از آن توست و تو از آن او هستی»9.

 .4فروتنی و نرمش نسبت به شا گردان

ّ
مـدرس نبایـد نسـبت بـه شـاگردانش رفتـار تکبـر آمیـز داشـته باشـد ،بلکـه بایـد نر مخـو و فروتـن
ْ

ْ

َّ

ْ

<و خا� ف� ض� َ� نَ� َ
باشد .خداوند در قرآن به پیامبر؟ص؟ میفرمایدَ :
اح َك ِل َم ِن� تا� َب� َع َك ِم نَ� ال ُم�ؤْ ِم ِن� ي� نَ� ؛ پر و
ج
ِ
بال خود را برای پیروان خود بگستران>10 .

میـان ّ
مـدرس و شـا گرد حـق مصاحبـت و همنشـینی و احتـرام در رفـت و آمـد و مالقـات

و برخوردهـا وجـود دارد .پیامبـر؟ص؟ فرمـود« :نسـبت بـه کسـی کـه علـم را بـه او میآموز یـد ،یـا
از او علـم را فـرا میگیریـد نـرم و مالیـم باشـید» 11.بنابـر ایـن ّ
مـدرس بایـد نسـبت به شـاگردانش
خوشخلـق و بـا محبـت ،دلسـوز و اهـل احسـان از طریـق علمآمـوزی به آنان باشـد و شایسـته
است که تمام شاگردان و بهخصوص شاگردان برجسته را با بهترین نامها مورد خطاب قرار
دهد .بهطور یکه موجب حفظ ارزش و منزلت آنان شود.
رسـول خـدا؟ص؟ بـرای رعایـت احتـرام و بزرگداشـت شـخصیت یـاران خویـش ،از آنـان بـا
کنیه و نام و عنوان محبوب آنها یاد میکرد؛ زیرا آن حضرت از این طریق میتوانست و موفق
میشـد ّقوت قلب بیشـتری به یاران و اصحاب خود بخشـیده و عرصه و مجال درخواسـت
و تقاضاهـای آنهـا را گسـترده سـاخته و محبـت آنهـا را بیـش از پیـش به خـود جلب نماید.
بدیهی است که رعایت احترام و بزرگداشت شخصیت دیگران در مورد افرادی که آیندهساز
جامعه هستند الزمتر و ضرور یتر است.
گاهـی محبـت و احتـرام بـه شـخصیت شـا گرد بـه جـای اینکـه او را بـه فضایـل اخالقی و
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یشـود ،در چنین
ترک رذایل رهنمون گردد ،وی را مغرور سـاخته و موجب خودباختگی او م 
صورتـی ّ
مـدرس بایـد مراقـب باشـد کـه چـه نوع رفتار و روشـی را با شـا گردان مختلف در پیش

میگیـرد .در برخـی از مـوارد ّ
مـدرس ناگزیـر میگـردد بـرای نهی از تخلف با خشـونت و شـدت
لحن برخورد کند و به جای نرمش از خشونت استفاده نماید.
 .5پرسوجو از احوال شا گردان غائب

ّ
مدرس باید در صورت غیبت یکی از شاگردان کالس ،احوال و غیبت او را پرسوجو کند و
اگر از پرسوجو نتیجه نگرفت باید کسـی را برای اطالع از احوال او به خانۀ وی بفرسـتد .اگر
بیمار باشد به عیادت او برود و اگر گرفتار غم و اندوه است در صدد رفع آن برآید.

مـ ّ
ـدرس نبای ــد از انتقال داش ــتههای علمی خ ــود به ش ــاگردانش کوتاهی کرده
و دری ــغ نمای ــد و ا گ ــر افراد شایس ــته را در پیرامون خود مش ــاهده ک ــرد نباید در
آموزش این علوم مضایقه کند ،بلکه باید در آموزش علوم و معارفش به آنان
کوشا باشد.
 .6اطالع از نام و مشخصات شا گرد

ّ
مـدرس بایـد دربـاره نـام و فامیـل ،شـهر و مشـخصات شـاگردان و یـا حاضـران جلسـه درس
اطالعاتی را کسب کند و درباره آنان بیشازحد معمول دعا کند و از خداوند متعال بخواهد
که آنان را مشمول لطف خویش قرار داده و دلهای آنها را برای پذیرش علم مستعد ساخته
و آنان را موفق به عمل و رفتار به موازین علم نماید.
 .7تناسب بیان مطالب علمی با استعداد شا گردان

ّ
مـدرس نبایـد از انتقـال داشـتههای علمـی خـود بـه شـا گردانش کوتاهـی کـرده و در یـغ نماید و
اگـر افـراد شایسـته را در پیرامـون خـود مشـاهده کـرد نبایـد در آمـوزش ایـن علـوم مضایقـه کند،
بلکـه بایـد در آمـوزش علـوم و معارفـش بـه آنـان کوشـا باشـد .اما زمانـی که شـاگردان ظرفیت و
ّ
اسـتعداد و آمادگـی دریافـت برخـی از مطالـب را بـه دسـت نیاوردهانـد ،معلـم نبایـد این علوم
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و معـارف را در اختیـار آنـان قـرار دهـد؛ زیـرا این امر موجب پریشـانی خاطـر و تباهی ذهن آنان
میگـردد و اگـر شـاگردی از اینگونـه معلومـات از اسـتاد سـؤال پرسـید اسـتاد بایـد دلیـل ایـن
خـودداری را بـه شـا گرد تفهیـم کـرده و بـه او یـاد آور شـود کـه علـت اسـتنکاف او از بخل ریشـه
نمیگیـرد ،بلکـه از روی حـس دلسـوزی و لطـف و مرحمت اسـت .و پـس از تفهیم این نکته؛
او را به کوشش و پیشرفت در تحصیل تشویق کند تا شا گرد شایستگی دریافت این معارف
را به دست آورد.
در تفسـیر کلمـه ربانـی روایـت شـده اسـت کـه« :عالـم ربانـی کسـی اسـت کـه آ گاهیهـا و
معارف کوچک و ساده را قبل از معارف بزرگ و

پیچیده به مردم تعلیم میدهد»12.

 .8آموزش تقدم اولویتهای دینی و علمی به شا گردان

ّ
مـدرس بایـد چگونگـی تقـدم اولویتهـا را بـه شـا گرد خـود آمـوزش دهـد و شـا گرد خـود را از
ً
پرداختـن بـه امـور غیـر ضـروری قبـل از امـور ضـروری بـاز دارد .مثلا بـه وی بیامـوزد کـه واجـب
عینـی مثـل تهذیـب نفـس و پرهیزکاری بر واجبات کفایی تقـدم و اولویت دارند .یا پرداختن
به ّ
سنت و معارف دینی بر علوم ادبی مثل صرف و نحو اولویت دارد.
 .9کوشش در تفهیم مطالب به شا گردان و رعایت استعداد آنها

مـدرس بایـد بـه شـغل ّ
ّ
مدرسـی عالقـه داشـته باشـد و تمـام تـوان خـود را در تفهیـم مطالـب بـه
شـاگردانش بـه کار گیـرد .او بایـد ایـن وظیفـه را تـا جایـی کـه کار ضـروری و مهمتـری در میـان
نباشـد بر سـایر نیازها و منافع شـخصی و اشـتغاالتش ترجیح دهد .همچنین باید در تفهیم
مطالب؛ اسـتعداد و توانایی و حافظه شـاگردانش را لحاظ کند و از ارائۀ مطالبی که شـاگرد
توانایی درک آن را ندارد خودداری نماید.
علاوه بـر ایـن ّ
مـدرس بایـد در ارائـه مطالـب خویـش حـد تعـادل داشـته باشـد و مطلـب
خویـش را نـه بسـیار پراکنـده و گسـترده سـازد کـه شـا گرد تـوان جمع مطلب را نداشـته باشـد و
نه بسـیار فشـرده بیان کند که درک آن برای شـاگردان دشـوار باشـد .او باید به تناسـب سـطح
اسـتعداد شـا گردانش مطلب را ارائه دهد یعنی برای شـاگردان باهوش بهصورت گذرا و برای
شاگردانی که در فهم مطلب دچار ضعفاند مطلب را شرح داده و تکرار نماید.
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ّ
مدرس باید جنبههای اخالقی را در انتقاد و رد نظرات لحاظ نماید و اگر نظر کسی را رد
میکند باید به شا گرد بفهماند که هدف بیان حقیقت امر میباشد و بیان حقیقت متوقف
بر رد یا تخفیف نظر فالن عالم میباشد .نه اینکه هدف کوبیدن طرف مقابل و اظهار برتری
در برابر او باشد.
مـدرس بایـد در طـرح مسـئله علمـی لواحـق آن از قبیـل نـکات لطیـف و امثـال و اشـعار و
اشـکاالتی کـه بـر آن وارد اسـت و جـواب اشـکاالت را ذکـر کنـد .او همچنیـن بایـد اشـکاالت
برخی از نویسندگان را به شاگردان خویش تذکر دهد و آنها را در این زمینه هشدار دهد .اما
باید در بیان این امور از نیت صحیح انسانی و حس حقیقتجویی برخوردار باشد و هدف
او فقط ارشاد شاگردان خویش باشد و مواظب باشد که گرفتار غرور نشود.
 .10تشویق شا گردان به اشتغاالت علمی و تکرار دروس

ّ
مـدرس بایـد شـا گردانش را بـه اشـتغاالت علمـی و تکـرار محفوظـات در تمـام اوقـات تشـویق
کنـد و از مطالـب مهمـی کـه بـه آنهـا ارائـه نمـوده؛ پرسـشهایی مطـرح نمایـد و ا گـر شـاگردی
مطلبـی را کـه ّ
مـدرس ارائـه کـرده بهخوبـی فهمیـده باشـد در صورتـی کـه احتمـال عجـب او را
ندهد ،در حضور دیگران از او تجلیل نماید .و اگر احسـاس کرد شـاگردی در فهمیدن درس
و دقـت در مسـائل مرتبـط بـه آن کوتاهـی ورزیـد؛ در گام اول در خلـوت بـه او تذکـر دهـد؛ ز یـرا
ّ
مدرس و اسـتاد همچون طبیب و پزشـک اسـت که میداند دارو را در چه جایی به کار برد و
آن دارو در چه شرایطی میتواند در بیمار مؤثر و سودمند واقع میشود.
 .11طرح مسائل دقیق از شا گردان و آزمایش هوش آنان

ّ
مـدرس بایـد مسـائل دقیـق و پیچیـده را کـه سـودمند بـه نظـر میرسـد بـرای شـاگردانش مطرح
کنـد و بـا طـرح ایـن مسـائل ،قـدرت درک و گیرندگـی ذهـن آنـان را بیازمایـد تـا در ضمـن آن،
شاگردان باهوش و برجسته کالس مشخص شوند.
طرح مسائل دقیق این فایده را دارد که از رهگذر آن ،ذهن شاگردان با تمرین و ممارست
تقویت شده و با دقت و باریکاندیشی خو میگیرند.
ّ
مدرس پس از شناسایی استعداد شاگردان ،نباید شاگردان کم استعداد را مورد سرزنش
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قـرار دهـد ،مگـر اینکـه سـرزنش و سـختگیری بـه صلاح شـا گرد باشـد .از ابـن عمـران روایت
یشـوند،
شـده کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود :بعضـی از درختـان طـوری اسـت که دچـار برگ ریزی نم 
چنـان درختـی نمودار شـخصیت یک مسـلمان اسـت .سـپس بـه یارانش فرمـود :این درخت
چیسـت؟ ذهـن یـاران پیامبـر متوجـه درختهـای بیابانـی شـد .ولـی بـه خاطـر مـن رسـید کـه
درخت مورد نظر ،باید درخت خرما باشد ،ولی از بازگو کردن آن خجالت کشیدم .اصحاب
و یاران پیامبر عرض کردند  :بفرمایید این درخت چیست؟ فرمود :درخت خرما است .پدر
ابـن عمـران بـه پسـرش گفـت :اگـر پاسـخ خـود را زودتر بازگو میکـردی در نظـر آن از فالن و فالن
چیز بهتر بود.

همچنیـن ّ
مـدرس اگـر از تدریـس درس خـود فـارغ شـد ،طـرح سـؤال و تکرار مشـکالت آن

درس ،هیـچ ضـرری نـدارد .چـون از ایـن طریق میتوانـد میزان حفظ شـاگردان را دربارۀ درس
خـود آزمایـش کنـد .و اگـر مالحظـه کرد شـاگردی توضیحات او را درسـت درک کرده باید از او
ً
تشکر و قدردانی نماید .و اگر دید شا گرد دیگری مطلب را کامال درک نکرده است ،با صبر و
حوصلـه ،دوبـاره آن مطالـب را بـه او تفهیـم کنـد و به این صـورت مراتب محبت و لطف خود
را به او ابراز نماید.

علاوه بـر ایـن ّ
مـدرس بایـد شـاگردان خـود را موظـف سـازد کـه درس را بهصـورت جمعـی

برگـزار کننـد؛ زیـرا انعقـاد مجلـس بهصـورت جمعـی ،فوایـدی دارد کـه در درسهـای انفـرادی
نیسـت .و نیز از شـاگردان خود بخواهد پس از تمام شـدن درس ،توضیحات و تقریرات او را
میان خود تکرار کنند تا از این طریق بیان او در اذهان شاگردان تثبیت گردد.
 .12احترام به شخصیت شا گرد و اهمیت دادن به افکار او

ّ
مدرس باید در بحث و گفتوگو با شاگردانش منصف باشد و اگر مطالب مفید از شاگردی
شنید به ارزش آن اعتراف نماید ،چرا که این رفتار از برکات ّ
مدرس و دانش است.
برکـت علـم در انصـاف اسـت و اگر کسـی منصف نباشـد نـه میتواند مطلبـی را بفهمد و
نه آن را بفهماندّ .
مدرس باید به سـؤاالت به جای شـاگردانش بدون تکبر گوش دهد و نباید
نسبت به شاگردان با استعدادش حسادت ورزد.
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 .13عدم تبعیض در محبت به شا گردان

ّ
مدرس نباید در اظهار محبت و توجه به شـا گردان در صورتی که از لحاظ سـن و فضیلت و
ً
دینداری تقریبا برابر هستند ،تبعیض و تفاوتی قائل شود ،زیرا تبعیض موجب ناراحتیهای
روانـی و بیگانگـی روحـی شـا گردان از یکدیگـر میشـود امـا اگـر بعضـی از شـا گردان از لحـاظ
تحصیـل و حسـن ادب بـر دیگـران برتـری داشـته باشـند ّ
مـدرس بایـد از آنـان تجلیـل نمایـد و
آنـان را از لحـاظ محبـت بـر دیگـر شـا گردان ترجیـح دهـد و علـت احتـرام و تقدیـر از او را بـه
ّ
شـا گردان متذکر شـود و این تبعیض اشـکالی ندارد ،چرا که موجب تالش و حس رقابت در
شا گردان میشود.

ا گ ــر ّ
مدرس احس ــاس کند که ش ــا گرد ب ــا کوشـ ـشهای افراطی خوی ــش دچار
خستگی روحی گشته باید او را توصیه به استراحت و کاهش اشتغاالت علمی
و عدم خواندن کتابی که باالتر از فهم و استعداد اوست بنماید.
 .14رعایت تفاوت استعداد و لزوم آزمایش هوش شا گردان

وقتی ّ
مدرس احساس کرد که شا گردی انتظار و درخواستی باالتر از توانایی و استعداد خود
دارد باید او را به مدارای با خویش توصیه نموده و او را متوجه اشتباه خود بگرداند.
اگر ّ
مدرس احساس کند که شا گرد با کوششهای افراطی خویش دچار خستگی روحی
گشـته بایـد او را توصیـه بـه اسـتراحت و کاهـش اشـتغاالت علمـی و عـدم خوانـدن کتابی که
باالتر از فهم و استعداد اوست بنماید .اگر شاگردی به معلم خود جهت مشورت در مطالعه
فـن خاصـی مراجعـه کنـد اسـتاد بایـد مطابـق سـطح هـوش و اسـتعداد شـا گرد او را راهنمایی
و جهتدهـی کنـد .و او را از اشـتغاالت متنـوع و پراکنـده بـاز دارد .همچنیـن بایـد معیـار
اولویتبنـدی در فراگیـری علـوم مختلـف را یـاد دهـد .اگـر ّ
مـدرس از طریـق آزمـون و امتحـان
ً
اسـتعداد شـا گرد یقیـن پیـدا کـرد و یـا قویـا احتمـال داد کـه او در علـم و فن خاصی که سـرگرم
یگـردد ،باید به او
تحصیـل در آن اسـت موفقیتـی بـه دسـت نمـیآورد ،و بـه پیشـرفتی نائـل نم 
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دستور دهد که آن علم و فن را ترک گفته و به فن دیگری اشتغال ورزد ،فن دیگری که موافق
ذوق و اسـتعداد و درخـور شایسـتگی و آمادگـی ذهنـی او اسـت .در چنیـن صورتـی ایـن امیـد
وجود خواهد داشت که او در آن علم و فن ،پیروزی و موفقیت کسب کند.
 .15احترام ّ
مدرس به اساتید و دیگر علوم

اگـر ّ
مـدرس فقـط عهـدهدار تدریـس و یـا متخصـص در علـوم خاصـی باشـد نبایـد سـایر علـوم
را کـه تدریـس نمیکنـد در نظـر طلبـه تحقیـر کـرده و بـیارزش جلـوه دهـد؛ زیـرا ایـن تحقیـر و
خردهگیری از سـوی ّ
مدرسـان بیسـواد و کم فضل به چشـم میخورد .انسان نسبت به چیزی
کـه دربـاره آن آ گاهـی و بینـش نـدارد احسـاس نفـرت و کینـه دارد .امـام علـی؟ع؟ میفرمایـد:

مـ ّ
ـدرس بای ــد بداند که وظیف ــه او در امر آم ــوزش نوعی مأموریت الهی اس ــت و
لذا ا گر این مأموریت را ش ــخص دیگری نیز بر عهده بگیرد ،نباید ناراحت ش ــود
چون سپردن این مأموریت به دست افراد دیگر چیزی از حیثیت او نمیکاهد
َ

َ َ
َّ
الن ُـاس أ ْع َد ُاء َمـا َجه ُلوا» 13.م ّ
ـدرس باید
مـردم دشـمن نادانسـتههای خویشانـد« .قـال علی؟ع؟:
ِ

راهگشـای طلبـه بـرای دانـش و علـوم و دانشهـای دیگر باشـد .علـوم و دانشهایی که خود در
ّ
آن ّ
تخصـص و کارآیـی نـدارد ،ولـی موظـف اسـت ایـن دانشهـا را ارج نهـاده و در صورت نیاز
ّ
طلبه به چنین دانشهایی ،او را به ّ
متخصص راهنمایی کند؛ زیرا اینگونه ارشـاد
مدرسـان
و راهنمایی یکی از وظایف ضروری همۀ مسلمانان و در خور وظیفه و رسالت راهبری است
و بدینوسیله ،دین و دانش پاسداری میشود.
 .16راهنمایی شا گردان به مدرسان شایسته

یکـی از وظایـف بسـیار مهـم ّ
مـدرس نسـبت بـه شـاگردان ایـن اسـت کـه اگـر شـا گرد از اسـتاد
دیگـری تعریـف و تمجیـد نمـود؛ آزرده نشـود و بایـد مصالـح شـا گرد را در نظـر بگیـرد .چـرا کـه
تنگنظری از ویژگیهای اسـاتید کمظرفیت و از آسـیبهای اساسـی آموزش اسـت و چنین
ّ
مدرسـانی در اجـرای نقـش معلمـی رضایـت الهـی و رسـالت آمـوزش را در نظـر نگرفتـه و نیـت
آنان ارضای حس برتریجویی میباشد.
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ّ
مـدرس بایـد بدانـد کـه وظیفـه او در امـر آمـوزش نوعـی مأموریـت الهـی اسـت و لـذا ا گـر ایـن
مأموریت را شخص دیگری نیز بر عهده بگیرد ،نباید ناراحت شود چون سپردن این مأموریت به
دست افراد دیگر چیزی از حیثیت او نمیکاهد و اگر در این امر فرمان خدا را امتثال نماید مقام
او در نزد خدا افزایش مییابد .عالوه بر این امر ّ
مدرس اگر مشاهده کند که شاگرد وی استعداد
و آمادگی پذیرش و یادگیری مطالب متعددی را دارد و او توانایی تدریس چنین علومی را ندارد
باید او را به ّ
مدرسی دیگر معرفی نماید .اینگونه ارشاد و راهنمایی ،مقتضای طبع وظیفهشناسی
مدرس ّ
و دلسوزی و نمایانگر حس حفظ امانت در هر ّ
متعهد و مسئول میباشد.

امـا اگـر اسـتادی کـه شـا گرد میخواهـد بـه وی مراجعـه نمایـد از نظـر علمی و شـخصیتی
شایستگی کافی را نداشته باشد ّ
مدرس باید شاگرد خود را از مراجعه به وی نهی نماید.
 .17آماده ساختن و معرفی ّ
مدرسان شایسته برای جامعه

اگـر ّ
مدرسـی در شـاگردش اسـتعداد و آمادگـی تدریـس و تعلیـم را مشـاهده کنـد بایـد زمینـه
فعالیـت در ایـن عرصـه را بـرای وی فراهـم کـرده و او را در جمع و مکانهای علمی و آموزشـی
معرفـی کـرده و دیگـران را بـه اسـتفاده از ایشـان ترغیب کنـد .این معرفی عامل پیشـرفت علم
و دانـش و بـه صلاح جامعـه ،معلمـان و شـاگردان میباشـد .امـا اگـر شـاگرد هنـوز توانایـی و
شایسـتگی کافی برای تدریس کسـب نکرده باشـد ،اسـتاد باید او را در خلوت از این امر منع
نمـوده و ارشـاد نمایـد و در صـورت عـدم تأثیـر نهـی در خلـوت او را در جمـع به هدف صحیح
نکوهش نماید تا وی را وادار به ادامه تحصیالت و تالش بیشتر نماید.

آداب و وظایف ویژۀ معلم در تدریس و جلسه درس
 .1آراستن ظاهر برای تجلیل از جایگاه علم

ّ
مـدرس بایـد بـا آمادگـی الزم و ظاهـری تمیـز و آراسـته وارد کالس درس شـود .و قصـد وی از
آراسـتن ظاهـر و توجـه بـه پوشـش ،بـه جهـت تجلیـل از علـم و دانـش و ارج نهـادن به شـریعت
مقـدس اسلام باشـد .بـه لبـاس فاخـر و گرانبهـا ّ
اهمیـت ندهـد .بلکـه او باید لبـاس جامهای
بپوشـد که وقار و متانت او را حفظ کرده و دلهای ناظران را به وی جلب نماید .احادیث و
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نصوصی که به ما رسـیده اسـت همه حا کی از آن اسـت که باید اعضای برجسـتۀ هر مجمع
و مجلسـی لباسـی را انتخاب کنند که وقار آفرین بوده و قلوب مردم را جلب نماید .و حتی
همۀ مردم در تمام فرصتهایی که در میان اجتماع به سر میبرند باید از چنان لباسهایی
اسـتفاده کنند و سـعی کند رنگ لباسـش متناسـب با جلسـه درس باشـد و همچنین سـعی
کنـد بجـای لبـاس فاخـر و گرانبهـا لباسـی بپوشـد کـه موجـب وقـار او شـود .مرحـوم کلینی در
الکافـی ضمـن کتـاب ّ
تجمـل؛ آداب آرایـش و پیرایـش در اسلام اخبـار و احادیـث صحیـح و
معتبری در این زمینه آورده است.
 .2دعا و یاد خدا در آغاز درس

زمانی که ّ
مدرس میخواهد از خانۀ خود بیرون بیاید ،دعایی که از پیامبر اسلام؟ص؟ روایت
شده ،بر دل و زبان جاری سازد و بگوید:

َ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َّ
ّ َ ُ
«الل ُه َّـم ِإ ِن أ ُعـوذ ِبـك أ ْن أ ِضـل أ ْو أضـل ،أ ْو أ ِز ل أ ْو أ َز ل ،أ ْو أ ْن أظ ِل َـم أ ْو أ ْن أظل َـم ،أ ْو أ ْن أ ْج َهـل أ ْو أ ْن
َّ
ً
ُ ْي َه َـل َع َ َّ
لي اللهـم انفعني مبـا علمتني و علمني مـا ينفعني و زدين علما و احلمـد هلل عىل كل حـال الل ُه َّم إين

أعوذ بك من علم ال ينفع و من قلب ال خيشع و من نفس ال تشبع و من دعاء ال يسمع؛ خدایا به تو پناه

میبـرم کـه مبـادا گمـراه گردانـم و یـا گمـراه گـردم ،بلغزانـم و یا بلغزم ،سـتم کنم یا سـتم ببینم،
دیگـران را بـه نادانـی کشـانم و یـا خـود دچـار آن گـردم .خدایا آنکه سـر به جوار و همسـایگی تو
نهاد ،سـرفراز اسـت .و سـتایش تو ،بس عظیم و شـکوهمند میباشـد ،و جز تو کسـی شایسـتۀ
عبادت و

بندگی نیست»14.

ّ
سـپس بگوید« :بسـم اهلل ،حسبي اهلل ،توكلت عیل اهلل ،ال حول وال ّقوة ّإل باهلل ّ
العيل العظمی ،اللهم
ّثبـت جنـاين ّ
وأدر احل ّـق علی لسـاين؛ به نام خدا ،خدایی که حوایج مرا کفایت میکند .خویشـتن

را بـدو میسـپارم .همـۀ نیروهـا و جنبشهـا تحـت یـد قـدرت خدایـی اسـت کـه واال و بـزرگ
میباشد .بارخدایا قلبم را پایدار و استوار نگاهدار و حق را بر زبانم جاری ساز».
ّ
مـدرس بایـد از لحظـهای کـه پـا از خانه بیرون میگذارد و در جهت رفتن به جلسـۀ درس
گام بر میدارد ،ذکر و یاد خدا را استمرار دهد و وابستگی خویش را با او حفظ نماید تا آنگاه
که وارد جلسۀ درس میگردد.
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 .3استمرار ذکر خدا برای کسب توفیق در درس

ّ
مـدرس بایـد هنـگام ورود بـه جلسـه درس بـه حاضـران در آن جلسـه سلام نمایـد و اگر جلسـه
درس در مسـجد باشـد بزرگان توصیه میکنند دو رکعت نماز ّ
تحیت بگذارد و اگر جلسـه در
خـارج از مسـجد باشـد ،دو رکعـت نمـاز شـکر یا حاجـت یا هر نماز دیگر به جـای آورد به امید
اینکه خداوند به وی توفیق عطا کند و تأثیر گزار در درس و بحث باشد.
 .4رعایت ادب و وقار هنگام نشستن

ّ
مـدرس بایـد در جلسـه درس باوقـار و ادب و تواضـع بنشـیند و از طـرز نشسـتن زننـده و مکـروه
پرهیز نماید و در صورت امکان به پشت یا پهلو تکیه ندهد و تمامی آداب نشستن را به نحو
احسن رعایت نماید و اما در پایان جلسه درس رعایت موارد مذکور ضرورتی ندارد.
 .5تنظیم جهت نشستن معلم در جلسه درس

بعضـی از علمـا معتقدنـد کـه معلـم بایـد در جلسـه درس رو بـه قبلـه باشـد .و ایـن اعتقـاد بـه

خاطر فرمایش پیامبر میباشد که فرمود بهترین نشستنها ،نشستن رو به قبله میباشد« .خیر

املجالـس مـا اسـتقبل هبـا» امـا اگـر معلم پشـت به قبله باشـد ،بهعلت رو به قبله شـدن شـاگردان

چنین نشسـتنی هم مسـتحب خواهد بود ،همین مورد در مورد قاضی و شـکایات نیز صدق
میکند چون خود را در

محضر خدا میبینند15.

 .6اصالح هدف و نیت

معلم باید قبل از شروع به تدریس نیت و هدف خود را اصالح کند به این صورت که هدف
او تعلیـم و تبلیـغ علـوم و احـکام اسلامی باشـد و اینکـه از طریـق تدریـس بـر مراتـب علمـی
خـود بیفزایـد و حقیقـت را آشـکار سـازد یعنـی از افـکار نادرسـت و باطـل ب هسـوی حقیقـت
رهنمون شود.
او بایـد اهـداف واال را در خـود زنـده کنـد؛ ز یـرا ارزش اعمـال هـر کـس بـر اسـاس
اهـداف و نیـت او اسـتوار اسـت و منظـور از نیـت اقـرار آن بـه زبـان نیسـت ،بلکـه آنهم ـان
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تحکیـم اراده بـر انجـام کار مخصـوص اسـت کـه فقـط بـه خاطـر انجـام فرمـان خـدا و رضای
او صورت میگیرد.
 .7حفظ وقار و متانت در جلسه درس

معلـم بایـد در جلسـه درس در نحـوۀ ایسـتادن و حرکـت نمـودن تعـادل داشـته باشـد ،یعنـی
از ایسـتادن در یـک جـا بـدون حرکـت و یـا تحـرک بیـش از انـدازه و بیهـوده خـودداری نمایـد.
بهمنظور تجدید نشاط و شادابی و زدودن فرسودگی خاطر مزاح و شوخی اندک داشته باشد.
چنانکـه پیامبـر اسلام و ائمـۀ اطهـار گاهـی برای ایجـاد انس و الفت میان خود و همنشـینان
خود مزاح و شوخی میکردند.
جدی بودن مدرس و حفظ وقار او مانع از این نیسـت که پا کدل و خوشگو باشـد ،و با
شـاگردان خـود مطابـق مقتضیـات ،مـزاح نمایـد .برخـی از دانشـمندان روحیـۀ مـزاح را یکی از
صفـات ضـروری مـدرس شـمردهاند؛ زیـرا مدرس با مزاحهای جسـته و گریخته خود میتواند
بر بسیاری از مشکالت روزمره فائق گردد.
البتـه همانطـور کـه شـهید ثانـی یـادآور شـدند نبایـد مـزاح را عـادت خـود قـرار دهـد و از
حـد متعـادل آن تجـاوز کنـد؛ زیـرا اگـر مزاح از حـد خود تجاوز نماید باعث جرأت و جسـارت
شاگردان نسبت به مدرس گشته و احترام او را در معرض خطر قرار میدهد.
 .8توجه و طرز نگاه مدرس به شا گردان

مـدرس بایـد مـکان نشسـتن خـود را طـوری تنظیـم نمایـد کـه بـر تمامـی اعضـای کالس درس
تسـلط و توجـه داشـته باشـد؛ همچنیـن او بایـد در نـگاه و توجـه کـردن بـه شـاگردان عدالـت را
رعایـت نمایـد .وقتـی شـاگردی از او سـؤال میپرسـد بایـد توجـه و نـگاه خـود را بـه وی متوجـه
گردانـد .تخصیـص و انحصـار التفـات و توجـه بـه افـراد بـزرگ و محـدود سـاختن نگاه بـه افراد
مشهور شیوۀ جباران و ریاکاران است.
 .9احترام به شا گردان و توجه به مزایای آنها

مدرس باید نسـبت به همه شـاگردانش خوشاخالق و خوشرفتار باشـد و از شـاگردان فعال
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و ممتاز کالسـش قدردانی نماید .او باید نسـبت به شـاگردانش محبت و ابراز عالقه نموده و
بـه آنـان احتـرام بگـذارد .چـرا کـه ایـن امـر باعـث اعتماد شـاگردان به او میشـود و شـخصیت
مدرس در نزد شاگردان باال میرود.

معل ــم بای ــد قبل از ش ــروع به تدری ــس نیت و هدف خ ــود را اصالح کن ــد به این
ص ــورت که ه ــدف او تعلی ــم و تبلیغ عل ــوم و احکام اس ــامی باش ــد و اینکه از
طری ــق تدریس بر مراتب علمی خود بیفزاید و حقیقت را آش ــکار س ــازد یعنی از
افکار نادرست و باطل بهسوی حقیقت رهنمون شود.
روانشناسـان معتقدنـد یکـی از نیازمندیهـای روانـی شـاگرد آن اسـت کـه مـورد محبـت
معلم قرار گیرد؛ تا معلم بتواند اعتماد و عالقه او را نسبت به خود و درس جمع کرده و حس
طاعت و محبت را در او بیدار سازد.
شـهید ثانـی میفرمایـد :تأمیـن ایـن نیـاز روانـی شـا گرد میتوانـد زمینـۀ بهـرهوری بیشـتر
شاگردان را در امر آموزش فراهم بیاورد.
درس معلــم ار بــود زمزمــه محبتــی

جمعــه بــه مکتــب آورد طفــل گریــز پــا را

قالخا ثحابم

پینوشتها
 .1بحار األنوار ،ج ،2ص.123
 .2کافی ،ج ،1ص .44
 .3کافی ،ج ،1ص.56
 .4کافی ،ج ،1ص.45
 .5کافی ،ج ،1ص.51
 .6کافی ،ج ،1ص.51
 .7کافی  ،ج ،1ص  70و منیة المرید ،ص.65
 .8منیة المرید ،ص  ،67کنز العمال ،ج ،1ص.41
 .9منیة المرید ،ص.227
 .10شعراء.215 ،
 .11منیة المرید ،ص .69
 .12تذکرة السامع ،ص.52
 .13نهج البالغه ،حکمت.163
 .14منیة المرید ،ص.258
 .15سفینة البحار ،ج  ،1ص .166
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فضای مجازی

فضای مجازی از منظر مقام معظم رهبری ،فرصتها و تهدیدها
مقام معظم رهبری(مدظله العایل):

امـروز شـما ببینیـد وسـایل تبلیـغ در دنیـا چقـدر متنـوع شـده؛ ایـن طـرف دنیـا یـک نفـر جـوان
پـای دسـتگاه کوچکـی مینشـیند و افـکار ،تصـورات ،تخیلات ،پیشـنهادهای فکـری و
پیشنهادهای عملی را از سوی هر کسی _ بلکه هر نا کسی_ از آن طرف دنیا دریافت میکند.
امروزه اینترنت و ماهواره و وسـایل ارتباطی بسـیار متنوعی وجود دارد و حرف ،آسـان به همه
جای دنیا میرسد .میدان افکار مردم و مؤمنان ،عرصه کارزار تفکرات گوناگون است .امروز
مـا در میـدان جنـگ و کارزار حقیقـی فکـری قرار داریم .این کارزار فکـری بههیچوجه به زیان
ما نیسـت؛ به سـود ماسـت .اگر وارد این میدان بشـویم و آنچه را که نیاز ماسـت _ از مهمات
ً
تفکر اسلامی و انبارهای معارف الهی و اسلامی _ بیرون بکشـیم و صرف کنیم ،قطعا ُبرد با
ماست؛ لیکن مسئلهاین است که ما باید این کار را بکنیم.
(منبع :كتاب حقیقت جمازی ،سیاح طاهری ،حممد حسنی)

فضای مجازی ،ظرفیت عظیمی برای ترویج معارف اسالمی ایجاد کرده است .فضای
مجازی ظرفیت عظیمی برای تبلیغ ،ترویج و توسـعه فرهنگ و معارف اسلامی ایجاد کرده
اسـت .بنابرایـن بـا شناسـایی ایـن ظرفیـت بایـد اقـدام بـه ارائـه ایـن فرهنـگ اسلامی _ در برابر
ً
هجمه دشمن به افکار دینی ،اسالمی و مخصوصا افکار شیعی_ کرد.
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ضرورت شناخت فضای مجازی از منظر رهبر معظم انقالب چیست؟
 .1توجه به فرصت بودن اینترنت و پرهیز از تهدیدانگاری صرف نسبت به آن

امـروز شـما ببینیـد وسـایل تبلیـغ در دنیـا چقـدر متنـوع شـده؛ ایـن طـرف دنیـا یـک نفـر جـوان
پـای دسـتگاه کوچکـی مینشـیند و افـکار ،تصـورات ،تخیلات ،پیشـنهادهای فکـری و
پیشنهادهای عملی را از سوی هر کسی _ بلکه هر نا کس_ از آن طرف دنیا دریافت میکند.
امـروزه اینترنـت و ماهـواره و وسـایل
ارتباطـی بسـیار متنوعـی وجـود
دارد و حـرف ،آسـان بـه همـه جـای
دنیـا میرسـد .میـدان افـکار مـردم
و مؤمنـان ،عرصـه کارزار تفکـرات
گوناگـون اسـت .امـروز مـا در میـدان
جنـگ و کارزار حقیقـی فکـری قـرار
داریم .این کارزار فکری بههیچوجه
بـه زیـان مـا نیسـت؛ بـه سـود ماسـت .اگـر وارد ایـن میـدان بشـویم و آنچـه را که نیاز ماسـت _ از
مهمـات تفکـر اسلامی و انبارهـای معـارف الهـی و اسلامی_ بیـرون بکشـیم و صـرف کنیـم،
ً
قطعا ُبرد با ماست؛ لیکن مسئلهاین است که ما باید این کار را بکنیم1 .
 .2ظرفیت بیسابقه فضای مجازی برای ترویج معارف اسالمی

امـروز ایـن جوانهـای دانشـجو و غیـر دانشـجو را که مشـاهده میکنید _حاال من دانشـجوها را
ً
ً
میگویم _ همهشان تقریبا و غالبا مشتاقاند از مفاهیم اسالمی و معارف اسالمی چیزهایی
را بشناسـند و چیزهایـی را بفهمنـد و سـر در بیاورنـد .مـن و شـما بایـد زمینـه فراهـم کنیـم کـه
بتوانیم به آنها جواب دهیم .این فرصت تا امروز کی برای روحانیت وجود داشته؟ عالوه بر
این ،ابزارهای تسهیل کننده ،مثل رایانهها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری
هم که اآلن در اختیار شماست .اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید ،میتوانید یک کلمه حرف
درسـت خودتان را به هزاران مسـتمعی که شـما آنها را نمیشناسـید ،برسـانید؛ این فرصت
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فوقالعادهای است؛ مبادا این فرصت ضایع شود .اگر ضایع شد ،خدای متعال از من و شما
روز قیامـت سـؤال خواهـد کـرد :از فرصـت این همه جوان ،این همه اسـتبصار ،این همه میل
و شـوق به دانسـتن ،شـما برای ترویج معارف اسلامی چه اسـتفادهای کردید؟ نظام اسلامی
معممین و روحانیون کرده .مگر میتوانیم خودمان را کنار بگیریم؟2
چنین خدمتی به ما ّ
 .3فضای مجازی؛ بستر نشر افکار باطل

مسـئله شـما مهمتر و دشـوارتر اسـت از مسـئله عالمه حلی یا مسـئله عالمه مجلسی یا مسائل
علمای بزرگی که در طول تاریخ بودهاند؛ با آنها قابل مقایسـه نیسـت .امروز نشـر افکار باطل
نـه فقـط بهوسـیله ابزارهـای ارتبـاط جمعـی فـراوان _ مثـل رادیـو ،تلویزیـون ،اینترنـت و انـواع و
اقسام روشهای الکترونیکی_ انجام میگیرد ،بلکه از شیوههای هنری هم استفاده میشود.
امروز در دنیا پول خرج میکنند و فیلمهای گرانقیمت میسازند ،برای اینکه غیر مستقیم
فکـری را وارد ذهنهـا کننـد یـا فکـری را از ذهنها بیرون بیاورند .یکـی از مهمترین نقاط آماج
این کارها ،افکار دینی و بهخصوص افکار اسلامی اسـت؛ البته بعد از برپا شـدن جمهوری
اسالمی ،بهخصوص افکار شیعه هم آماج همین چیزها قرار گرفته است .شما شاید شنیده
باشـید کـه در سـرزمین فلسـطین بهوسـیله صهیونیسـتها یـا در آمریـکا کنفراسهـای شـیعه
شناسـی تشـکیل میشـود و کسـانی روی آرا و الیههـای فکـری و شـکل اجتماعـی شـیعیان
تحقیق میکنند؛ این برای این است که بتوانند با شیعه مبارزه کنند .باید شیعه را بشناسند
تا بتوانند با او مبارزه

کنند3 .

فعالیت سایتهای اینترنتی با هدف تهاجم به تفکرات اسالمی و شیعی
امروز دشـمن از همه روشها اسـتفاده میکند .من دیروز در جمع جوانها میگفتم که امروز
صدها سـایت اصلی و هزاران سـایت فرعی در اینترنت وجود دارد که هدف عمدهشـان این
است که تفکرات اسالمی و بهخصوص تفکرات شیعی را مورد تهاجم قرار دهند .تهاجم هم
تهاجم استداللی نیست؛ از روشهای تخریبی و از روشهای روانشناسانه و غیره استفاده
میکننـد .همـه اینهـا پاسـخ دارد؛ پاسـخهایش هـم مشـکل نیسـت؛ بایسـتی از ایـن وسـایل
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اسـتفاده کـرد .بایـد از آنچـه در اختیـار داریـم ،حداکثـر اسـتفاده را بکنیـم .مـا نـه از
صداوسیمایمان ،نه از مطبوعاتمان و نه از بسیاری از منابر عظیم عمومیمان ،چنانکه باید
و شـاید ،اسـتفاده نمیکنیـم .ایـن ضعفهـای ماسـت؛ ایـن ضعفهـا را بایسـتی کـم کنیـم.
باید روزبهروز نقاط ضعف را کم و نقاط قوت را زیاد کرد و

این ممکن است4 .

فضای مجازی فرصتهایی برای ترویج معارف اسالمی و تهدیدهایی در برابر فرهنگ
شـیعی فراهم کرده اسـت .از دیدگاه مقام معظم رهبری ،دشـمنان جمهوری اسلامی ایران از
ایجـاد فضـای مجـازی اهـداف مختلفـی را دنبال میکنند .در اینجا بـا مهمترین این اهداف
آشنا میشوید.

اهداف دشمن از ایجاد فضای مجازی
 .1تغییر در شیوههای انتقال فکر

امـروز دو خصوصیـت وجـود دارد کـه بـار مـن و شـما را سـنگین میکنـد .یـک خصوصیـت
پیشـرفت شـیوههای انتقـال فکـر اسـت .شـما ببینیـد تلویزیـون ،رادیـو ،وسـایل الکترونیکـی،
اینترنـت و دیگـر وسـایل ارتباطاتـی ،امـروز در دنیـا در خدمـت چـه اهدافـی قـرار دارنـد .امـروز
اسـتکبار بـه ایـن اکتفـا نمیکنـد کـه شمشـیر نشـان بدهـد .شمشـیر هم نشـان میدهـد ،اما در
کنـار او بـه دههـا شـیوه دیگـر متوسـل میشـود بـرای اینکـه آن فکر غلـط ،آن راه خطـا ،آن روش
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سـتمگرانه و طغیانگـر را بـر ملتهـا تحمیـل کنـد ...امـروز طبـق اطالعات قطعی ثابت شـده
اسـت که مؤسسـه عظیم هالیوود و شـرکتهای بزرگ سـینمایی با سیاسـتهای استکباری
آمریـکا همراهـی و همـکاری مسـتمر و بـاب میـل دارنـد .ایـن مؤسسـه بـزرگ فیلمسـازی و
سینمایی که دهها کمپانی بزرگ فیلمساز از هنرمند و از کارگردان و از بازیگر و از نمایشنامه
نویـس و فیلمنامهنویـس و سـرمایهگذار در آن گـرد هـم جمـع شـدند ،در خدمـت هدفـی دارنـد
حرکت میکنند .آن هدف عبارت است از اهداف سیاست استکبار یای که دولت آمریکا
را هم همان سیاستها دارد میچرخاند .اینها چیز

کوچکی نیست5 .

ام ــروز م ــا در میدان جن ــگ و کارزار حقیقی فکری ق ــرار داریم .ای ــن کارزار فکری
بههیچوجه به زیان ما نیس ــت؛ به س ــود ماس ــت .ا گر وارد این میدان بش ــویم
و آنچ ــه را ک ــه نیاز ماس ــت _ از مهمات تفکر اس ــامی و انباره ــای معارف الهی و
ً
اس ــامی_ بیرون بکش ــیم و صرف کنیم ،قطعا ُبرد با ماس ــت؛ لیکن مسئلهاین
است که ما باید این کار را بکنیم.
 .2گسترش «ناتوی فرهنگی» برای سررشتهداری تحوالت جوامع

همیشـه لشـکری هم از امکانات فرهنگی و رسـانهای و روزنامههای فراوان و مسـائل گوناگون
َ
تبلیغات در مشت اینها بوده است که اینها امروز یواش یواش دارد پخش میشود؛ اخیرا
گزارشی از تشکیل «ناتوی فرهنگی» را خواندم؛ یعنی در مقابل پیمان ناتو که آمریکاییها در
اروپـا بهعنـوان مقابلـه با شـوروی سـابق یک مجموعـه مقتدر نظامی به وجـود آوردند ،اما برای
سـرکوب هـر صـدای معـارض بـا خودشـان در منطقـه خاورمیانـه و آسـیا و غیـره از آن اسـتفاده
میکردنـد ،حـاال یـک ناتـوی فرهنگـی هـم بهوجـود آوردهانـد .ایـن ،بسـیار چیـز خطرنا کـی
اسـت؛ البتـه حـاال هم نیسـت؛ سالهاسـت کـه این اتفاق افتاده اسـت .مجموعـه زنجیره به
هـم پیوسـته رسـانههای گوناگـون _ کـه حـاال اینترنـت هـم داخلـش شـده اسـت و ماهوارههـا و
تلویزیونها و رادیوها_ در جهت مشخصی حرکت میکنند تا سررشته تحوالت جوامع را به
عهده بگیرند؛ حاال که دیگر خیلی هم آسان و رو

راست شده است6.
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 .3تأمین الزامات جهانی سازی و نظم نوین جهانی

اآلن اشـغالگر _ مثـل همـان اشـغالگری کـه بخارسـت یـا پاریـس یا فلان کشـور را تصرف کرده
بـود_ در حـال اشـغال تدریجـی اسـت .ایـن اشـغالگر کیسـت؟ پاسـخ ایـن نیسـت کـه ایـن
اشـغالگر دولـت آمریـکا یـا فلان دولـت دیگـر اسـت؛ نـه ،ایـن اشـغالگر یـک طبقـه اجتماعـی
است؛ طبقهای که دولت آمریکا و دولتهای دیگر را به قدر توانایی و قدرت خود و آمادگی
آنهـا دارد هدایـت میکنـد؛ البتـه در بافـت و سـاخت ایـن دولتها هم بدون شـک افراد این
طبقـه حضـور دارنـد ،اما هدایت ،هدایت یک دولت نیسـت؛ هدایت یک مجموعه طبقاتی
است که اگر بخواهیم در یک عبارت برای اینها اسم معین کنیم ،باید بگوییم« :زرساالران
اقتدارطلـب» .هدفشـان هـم سـیطره بـر منابـع حیاتـی و مالـی همـه دنیاسـت .البتـه ایـن
سـیطره ،یـک الزامـات سیاسـی دارد کـه همـان نظـم نوین جهانی اسـت؛ یـک الزامات علمی
و اداری دارد کـه بـه تدریـج خـود را بـه آن نزدیـک میکننـد .مسـئله جهانی سـازی کـه امروز در
تجارت ،پول ،فرهنگ و شـبکههای فرهنگی _ مثل اینترنت و مانند آن_ مطرح اسـت ،همه
دانسـته و نادانسـته در خدمـت ایـن مجموعـه طبقاتـی اسـت؛ البتـه تحلیـل جامعهشناسـی
اینها خیلی دقیق ،ریز و

مفصل است7 .

پینوشتها
 .1بیانات در دیدار علما و روحانیون کرمان.)1384/ 02/ 11( ،
 .2بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی.)1391/ 07/ 19( ،
 .3بیانات در دیدار علما و روحانیون استانهمدان.)1383 / 04/ 15( ،
 .4بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری.)1379/ 11/ 27( ،
 .5بیانات در دیدار روحانیون و طالب تشیع و تسنن کردستان.)1388/ 02/ 23( ،
 .6بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاههای استان سمنان،
(.)1385/ 08/ 18
 .7بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما.)1383/ 09  /11( ،

معرفی کتاب

معرفی کتاب
«راز بندگی» نگاهی به مصادیق عملی سیرۀ شهدا بر اساس مفاهیم دینی

کتـاب راز بندگـی کـه بـه قلـم عبـاس
تیمـوری بـه رشـته تحریـر در آمـده تشـریح
معـارف و مفاهیـم ارزشـی اسلام منطبـق بـا
مصادیق دفاع مقدس است.
به گزارش خبرنگار دفاع پرس از مشـهد،
راز بندگـی کتـاب پژوهشـی بـه قلـم عبـاس
تیمـوری راوی ،پژوهشـگر و جانبـاز دفـاع
مقـدس اسـت .ایـن کتـاب پـس از توصیـف
مفاهیـم و ارزشهـای دینـی و اعتقـادی ،مصداقهـای عملـی آنها را از میـان خصیصههای
رفتـاری شـهدای خراسـانی دفـاع مقـدس معرفـی میکنـد .ایـن کار پژوهشـی ،پانصـد خاطـره
مربوط به شهدای خراسان را بررسی کرده است.
کتاب «راز بندگی» در  22بخش نگارش شده است:

این بخشها «اطاعت از والدین ،اهمیت خانواده در اسالم»« ،معادباوری»« ،توجه به اخالق
سـتوده»« ،مشـورت»« ،امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر»« ،جهـاد دفـاع از دیـن»« ،والیتفقیـه»،
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«نمـاز»« ،ایثـار و از خودگذشـتگی»« ،ابداعـات ،ابتـکارات و منابـع علمـی دفـاع»« ،عفـو و
گذشـت»« ،شـجاعت ،غیـرت در پسـران؛ عفـت ،حیـا ،حجـاب در دختـران»« ،احتـرام بـه
دیگـران (معلـم ،پـدر و مـادر ،دوسـتان و« ،»)...پایبنـدی بـه مسـئولیت»« ،نظـم و انظبـاط»،
«مسـجدمحوری»« ،از بین بردن حسـادت (خوشـحال شدن از موفقیت دیگران)»« ،اهمیت
بـه جهـان اسلام»« ،دفـاع از کیـان مسـلمانان در تمـام دنیـا»« ،معرفـی الگوهـا (شـهید مهـدی
میرزایـی)»« ،معرفـی الگوها (شـهید حسـن آغاسـیزاده)»« ،معرفـی الگوها (شـهید ابوالفضل
رفیعی)» و «معرفی الگوها (شهید محمدمهدی خادمالشریعه)» هستند.

پرسش و پاسخ مشاورهای

تصمیمگیری
من اغلب اوقات در تصمیم گیریهایم مردد هستم .میخواستم انواع تصمیمگیری را از نظر
علمی بیان کنید تا با توجه به آنها بتوانم بهتر تصمیم بگیرم.
از اینکـه بـرای مشـورت ،بـه مـا اعتمـاد نمودهاید خرسـندیم و امیدواریم مطالبـی که ارائه
میشود در تصمیمگیریهای شما مؤثر و راهگشا باشد.
حقیقـت ایـن اسـت کـه تصمیمگیـری نیـاز بـه مهـارت دارد .انسـانها بهصورتهـای
مختلفـی تصمیمگیـری میکننـد ،خـواه این تصمیم درباره انتخاب رشـته تحصیلی باشـد یا
اشتغال به کاری یا ازدواج و یا انجام هر عمل دیگر.

انواع تصمیمگیری
 .1تصمیمگیـری احساسـی؛ کـه تصمیـم بـر اسـاس یـک احسـاس خـاص (عشـق ،خشـم،
کینه ،حسادت و )...گرفته میشود.
 .2تصمیمگیـری اجتنابـی؛ تصمیمـی کـه فـرد بـه دلیـل تـرس و نگرانـیای که دارد ،سـعی
میکنـد تـا آنجـا کـه میتوانـد آن را بـه تعویـق بیانـدازد .اینگونـه اتخـاذ تصمیـم ،امکان
آن را به وجود میآورد که فرد ،فرصتهای مناسب زندگی خویش را از دست بدهد.
 .3تصمیمگیری اخالقی؛ تصمیمی است که فرد ،برای انجام آن به دالیل اخالقی تکیه
ً
میکند؛ مثال ادامه دادن به یک زندگی مشـترک پرتشـنج و مملو از درگیری و تنش ،به
دلیل وجود فرزند.
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 .4تصمیمگیـری تکانشـی؛ ایـن نـوع تصمیمگیـری ،بسـیار سـریع و بدون توجـه به عاقبت
ً
کار ،یـا ارزیابـی و توجـه بهموقعیتهـا و شـرایط صورت میگیرد؛ مثلا فردی ،فرد مقابل
خود را برای کاری که در نظر دارد ترغیب به عجله میکند و قدرت تفکر در مورد یک
عمل درست را از او میگیرد.
 .5تصمیمگیـری مطیعانـه؛ سـبک تصمیمگیـری مطیعانـه ،میتوانـد صدمـه ز یـادی بـه
موضـوع تصمیـم (ماننـد انتخـاب رشـته تحصیلـی فـرد ،انتخـاب شـغل و یـا ازدواج)
وارد کند .در تصمیمگیری مطیعانه ،دیگران برای یک یا دو نفر و یا موضوعی خاص،
تصمیـم میگیرنـد بـدون آنکـه فـرد یـا افـراد یـا موضوعـی کـه تصمیـم بـر روی آن اجـرا
میشود ،نقشی در این تصمیمگیری داشته باشند .نمونه این تصمیمگیری را میتوان
در ازدواجهـای تحمیلـی کـه بـدون توجـه بـه خواسـت و عالقـه دختـر و پسـر صـورت
میگیرد مشاهده کرد.
 .6تصمیمگیـری عقالنـی؛ سـالمترین تصمیمهـا ،تصمیمـی اسـت کـه بـر اسـاس تفکـر،
بررسـی و مطالعـه ،ارزیابـی و تحقیـق درسـت صورت بگیـرد .تصمیمگیری عقالنی ،بر
ً
اساس واقعیات است و معموال خطا و اشتباه در آن بهندرت دیده میشود.

شادی و نشاط چه نسبتی با دین دارد؟ (قسمت اول)
شـادى و نشـاط ،چه نسـبتى با دین دارد؟ آیا دین شـادابى را تقویت مىکند یا سـبب رکود و
خمود آن است؟
بـا توجـه بـه منابـع دینـى ،یعنـى قـرآن و سـیرۀ پیشـوایان معصـوم؟مهع؟ ،دیـن اسلام موافـق
نشـاط و شـادى بـوده ،علاوه بـر آنکـه آدمـى را از تنبلـى رهانـده و سـرزنده مىسـازد؛ البته؛ این
شادى ،افراطى و تفریطى نبوده ،بلکه در چارچوب نگاه تعدیلى قابل رهیابى است.
 .1اسالم و نیازهاى اساسى انسان

بهتریـن آیینهـا ،بـا طبیعت آدمى و سـازمان آفرینش او سـازگار بـوده ،نیازمندىهاى طبیعى 
و فطرىاش را برآورد؛ در غیر این صورت ،نه قابل عمل است و نه مىتواند آدمى را خوشبخت
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و سـعادتمند سـازد .تعالیـم اسلام بـه دلیـل توجـه بـه ایـن نیازها و متناسـب بودنـش با فطرت
َ أَ

ً

َ َّ

َ

َ

َ

َ َ

َْ

َ

ف ق َ ْ َ َ ّ
لد� ِن� َح ِن� ي� ف�ا ِف� ْط َر َت� ا ّلل ِه ال ِ�ت ي� ف� َط َر نّال� َاس َعل يْ� َها لا ت� ْب� ِد ي� َل ِل�خ ل ق ِ� ا ّلل ِه> .که توانست
آدمى است <�� ِ� ْم و ج�هك ِل ِ ي

از محدودیت جزیرة العرب خارج گشته ،جهان اسالم را در اقصى نقاط دنیا شکل دهد.
بـه گفتـۀ عالمـه طباطبایـى ،اسلام ،نه انسـان را از نیروهـا ،غرایز و خواسـتههایش محروم
مىکنـد و نـه همـه توجـه را بـه تقویـت جنبههاى مادى معطوف مىدارد؛ نـه او را از جهانى که
در آن زندگـى مىکنـد ،جـدا مىسـازد و نـه او را بىنیـاز از دیـن و شـریعت بهحسـاب مىآورد و
این سه زاویه ،مثلثى را ترسیم کرده که انسان در محدوده آن کمال مقصود خود را به دست
مـىآورد و بـه سـعادت ابـدى مىرسـد و اگـر یکـى از این زاویهها باز شـود و نادیـده تلقى گردد،
انسان را دچار سقوط مىکند و از اوج انسانیت به ورطه هال کتش مىکشاند( .عالمه طباطباىي،
امليزان ،ج  ،16ص )203

با توجه به منابع دینى ،یعنى قرآن و سیرۀ پیشوایان معصوم؟مهع؟ ،دین اسالم
موافق نش ــاط و ش ــادى بوده ،عالوه بر آنکه آدمى را از تنبلى رهانده و سرزنده
مىس ــازد؛ البته؛ این ش ــادى ،افراطى و تفریطى نب ــوده ،بلکه در چارچوب نگاه
تعدیلى قابل رهیابى است.
 .2شادى و نشاط یک ضرورت و نیاز

از شادى تعاریف گوناگونى ،مانند:
«احساس مثبتى که از حس ارضاى پیروزى به دست مىآید»( .انگيزش و هيجان ،ص)367
«مجموع لذتهاى منهاى درد»( .روانشناىس شادى ،ص  42و )172
«حالتى که در فرآیند نیل به عالقهها در آدمى به وجود مىآید»( .جلوههاى شادى در فرهنگ
و شر يعت ،ص )47

ایـن پدیـده هـر چنـد از زوایـاى گوناگونـى تعریـف و تشـریح شـده اسـت ،ولـى بـه اتفـاق
اندیشمندان یک ضرورت و نیاز اساسى انسان به شمار مىآید؛ چه کسى را مىتوان یافت که
ً
مدعى باشد نیازمند به شادى نیست؟ اصال اساس جهان هستى و پدیدههاى آن بهگونهاى
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طراحى شـدهاند که در آدمى شـادى ایجاد کنند .بهار با طراوت ،صبح پر لطافت ،طبیعت
با ظرافت ،آبشـارهاى زیبا ،گلهاى رنگارنگ ،دیدار دوسـتان ،ازدواج و پیوند و انسـان و،...
همه شادىآور و ّ
مسرت خیر است .از آنجا که شادى ،ناکامى ،ناامیدى ،ترس و نگرانى را
آزادى دور مىسازد ،روانشناسان به ایجاد و تثبیت آن در انسان دستور اکید دادهاند و این
همه حکایتگر این حقیقت است که شادى نیاز اساسى و ضرورى مىباشد .روانشناسى 
شادى ،روانشناسى کمال ،راز شاد زیستن و....
همـــان بهتـــر کـــه دائـــم شـــاد باشـــیم

زهـــــر درد و غـمــــى  آزاد بـاشـی ـ ـم

به خوشرویی و خوشخویی در ایام

همى رو تا شوى خوشدل در انجام

اگر خـــوشدل شـــوى در شـادمـانــــى

بـمــانــــد شادمـانــــى ،جـاودانـ ــى
ناصر خسرو

 .3عوامل شادى و نشاط

بـا کنـدوکاو در نظریـات و گفتههـاى دانشـمندان و متـون معتبر ،مىتوان مـوارد ذیل را در زمره
عوامل بر شمرد که حالت شادى و نشاط را در انسان پدید مىآورند:
 .1ایمان؛
 .2رضایت و تحمل؛
 .3پرهیز از گناه؛
 .4مبارزه با نگرانى؛
 .5تبسم و خنده؛
 .6مزاح و شوخى؛
 .7بوى خوش؛
 .8خودآرایی؛
 .9پوشیدن لباسهاى روشن؛
 .10حضور در مجالس شادى؛
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 .11ورزش؛
 .12امید به زندگى؛
 .13کار و تالش؛
 .14سیر و سفر؛
 .15تفریح؛
 .16تالوت قرآن؛
 .17تفکر در آفریدههاى خداوند؛
 .18صدقه دادن؛
 .19نگاه کردن به سبزهها؛
 .20دوستیهای سالم؛
و. ...

(شـيخ حرعاملى ،وسـائل الشـيعة ،ج  ،5بـاب مالبـس؛ شـيخ طـوىس ،امـاىل ،ح 45؛ حممدباقـر
جملیس ،حبار األنوار ،ج ،71ص 95؛ آيني زندگى ،ص ).34

چه ــار چی ــز ه ــر آزاده را ِز غ ــم بخ ــرد

خوى نیک و نام نیک و خرد
تن درست و ِ

نک ــه ای ــزدش ای ــن چه ــار روزى ک ــرد
ه ــر آ 

س ــزد که ش ــاد ِز ید ش ــادمان و غـــم نخورد

(به نقل از سایت پرمسان دانشجو یی ،روانشنایس و مشاوره)

طنز و شوخی

مناجات رایانهای
مناجات در عصر اطالعات و ارتباطات با حضرت بار یتعالی
الها !
خوبیهایی را که گناهان از  hardدلمان  deleteکردهاند recovery ،بگردان.
خدایا!
آبروی ما را  formatمکن.
مهربانا !
گناهانهمه را  deleteبفرما.
معبودا !
قرآن و اهلبیت را  helpما قرار بده.
کریما !
بین ما و اهلبیت آنی  partetionقرار مده.
شفیقا !
این قلیل توسالت را برای آخرت ما  saveکن.
رفیقا !
 shourt cutرسیدن به خودت و بهشت را به ما نشان بده.
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فیاضا !
ثوابی از این مجلس برای اموات ما  copy_ pasteبگردان.
آمین !
(به نقل از كتاب "شوخیهای طلبگی" ،حممد حسنی قدیری)

کریم و عبدالکریم !
آیت اهلل شیخ «عبدالکریم حائری» به خادم خود گفت :
برو پیش آیت اهلل «حجت» و بگو «عبدالکریم» سالم رساند و گفت :
اگر مشکلی داشتی ،به خودم بگو؛ به کسی نگو !
خادم آمد و پیغام را رساند.
آیت اهلل «حجت» در پاسخ فرمود :
به ایشان سالم برسان و بگو :
تا «کریم» هست نیازی به «عبدالکریم» نیست.
همه چیز را از خدا بخواهیم و از او اطاعت کنیم.
(به نقل از كتاب "شوخیهای طلبگی" ،حممد حسنی قدیر)

رازداری مطمئن و ایمن !
خانوم محترم !
خیالتان راحت باشد،
همسرتان بهترین راز دار است...
شما میتوانید با آرامش و اعتماد کامل با او درددل کنید و رازهاتون رو به او بگویید...؛
ً
زیرا اصال گوش نمیدهند تا بخواهند به دیگران بگویند !

یک نکته از هزاران (آیات و روایات)

اهمیت علمآموزی و تفقه در دین
قال اإلمام الکاظم؟ع؟:

َ َ َّ
ُّ
َّ
ـإن الفقـه مفت ُ
البصیـرة َوت ُ
ـاح َ
والس ُ
العبـادة ّ
تـب
ـبب إیل املنـازل الرفیعـة
«تفقهـوا یف دی ِـن اهلل ف
ـام ِ
والر ِ
َ َ َّ
َ
َ ُ َ
َ
ـمس علی الكوا كـب و َمـن ل َی َتفقـه یف
اجللیلـة یف الدیـن و الدنیـا و فضـل الفقیـه علی العابـد كف ِ
ضـل الش ِ
ً
َ َ َ
رض ُ
اهلل ُله عمال؛ در دین خدا ،دنبال فهم عمیق باشید؛ زیرا فهم عمیق در دین ،کلید
دینه ل ی
ِ

بصیـرت و کمـال عبـادت و سـبب تحصیـل مقامهـای واال و مراتـب شـکوهمند در امـور دین
و دنیاسـت و برتـری فقیـه بـر عابـد ،ماننـد آفتـاب اسـت بـر کواکـب و کسـی کـه در دینـش فهـم

ِعمیق نجوید ،خداوند هیچ عملی را از او نپسندد»( .حتف العقول ،ص)۴۱۰

امام علی؟ع؟ میفرماید :

ْ ْ
ُ
َ
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
ون َما ْاس َتق َبل ُ ْت ِم ْن َع ْتب َو َما ْاس َت ْد َب ْر ْت ِم ْن خ ْطب
ول یب ْر عظم أحد ِمن الم ِم ِإال بعد أز ل و بالء ،و ِف د ِ
َ ُّ
ُّ
َْ َ
َ ُّ َ
َْ
َ
اظر ِب َب ِصیر( .خطبه  ،88هنج البالغه)
ُم ْعت َب ٌر! َو َما كل ِذی قلب ِبل ِبیبَ ،وال كل ِذی سع ِب َس ِمیعَ ،وال كل ن ِ

و خداوند هرگز استخوان شکسته هیچ امتی را ترمیم نکرده ،مگر بعد از تحمل مشکالت
و آزمونها ،و در سـختىهایى که شـما با آن روبرو شـدید و مشـکالتى که پشـت سـر گذاردید،
درسهاى عبرت فراوانى اسـت؛ ولى نه هر کس مغز دارد ،اندیشـمند اسـت و نه هر صاحب
گوشى شنوا و نه هر صاحب چشمى بینا.
زندگـی دنیـا بـرای همـه انسـانها تـوأم بـا سـختیها و نا گواراییهاسـت و همـه در ابتلا و
امتحان الهی هستند ،وجود این سختیها هم نشانه بیمهری خداوند نیست ،بلکه سنتی
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است اساسی در نظام هستی برای فعلیت یافتن استعدادها و ظهور باطنها.
انسـانها در رویارویـی بـا مشـکالت و سـختیهای زندگـی اسـت کـه خـود را مییابنـد و
استعدادهای خود را ظهور میدهند و هر چیز را که شایسته آن هستند را کسب میکنند.
بیم و امید ،دو نیرو و حالت درونی در انسان است

ً
امام علی؟ع؟ میفرماید :یا بين خف اهلل خوفا تری أنك لو أتیته
حبسنات أهل األرض مل یقبلها منك وارج اهلل رجاء أنك لو أتیته
بسیئات أهل األرض غفرها لك.
که یکی باز میدارد و دیگری انگیزه حمل میدهد.

(جامع السعادات ،ج ،1ص)254

فرازی از صحیفه سجادیه :

َّ
عجل ُ
حممد و ّ
حممد و ِآل ّ
الل ُه َّم َص ّل عیل ّ
فرجه

پروردگارا از غیر بریدهام و تنها دل به تو سپردهام.
و با تمام وجود روی به تو آورده،
و از آنانی که خود گدای کوی تواند روی برتافتهام.
و روی خواهش از کسانی که خود نیازمند فضل تواند به دیگر سو گرداندهام.
و آ گاهم که گدایی کردن از گدایان از سفاهت رأ ی و ضاللت خرد است.
خدای من چه بسیار مردمانی دیدهام که عزت از غیر تو خواستند و به خواری درافتادند،
و ثـروت از غیـر تـو طلبیدنـد و بیبـرگ و نـوا شـدند ،و بـه دنبـال بزرگـی بودنـد و بـه فال کـت فـرو
رفتند( .نیایش  _۲۸فراز  ۱ایل)۶

حدیث :

َ ُ ُ
ً
ّ
َ قُ ُ نَّ
ُ ْ نً
ّ
ـاس ِكل ُه ْـم ُح ْسـنا
قـال االمـام العسـكری یف تفسـیر قولـه تعـایل< :و�ولوا ِلل� ِاس حس�ا> قـال :قولـوا ِللن ِ
َ َُ ّ
ُ ُ
ال ِ ْ
املؤمن َ
كل ُم ُه ْم ب ْ ُ
ـون َف َی ْب ُس ُـط َ ُل ْـم َو ْج َه ُه َو ّأما ْ ُ
ذاب ْم ِا َیل
خالفـون فی ِ
ال ِ
ؤم ِ ُن ْـم َو م ِال ِفه ْـمّ ،أمـا ِ
ُم ِ
ِ
ـداراة ِالج ِت ِ ِ
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ُ
ْ
َ
ْ َ َْ
َ ْ
ّ ُ
ََ
ؤم َننی.
رور
هم ع ْن نف ِس ِه َو ع ْن ِاخ ِ
میان .ف ِا ِن استت َر ِم ْن ِذلك ِب ِ
وان ِه امل ِ
اال ِ
كف ش ِ
َ ُ ُ َّ
اس ُح ْس ًـنا> فرمودند :با همه مردم ،چه
امام حسـن عسـکری؟ع؟ در تفسـیر آیه< :وقولوا ِللن ِ

مؤمن و چه مخالف ،به زبان خوش سخن بگویید .مؤمن ،به هم مذهبان ،روی خوش نشان

بعضی از آیات هستند که وقتی آنها را میخوانیم
شرمندۀ خدا میشویم.
مثل این آیه:

أ َ ݨݦ ݨݦ
ف َْ َ
ُ
ُ
َ
ْ
ݠکا� ع ب�ده >
< �ل ی�س اهلل ِب�
ٍ
میدهد و با مخالفان ،با مدارا سخن میگوید تا به ایمان ،جذب بشوند و ّ
حتی اگر نشدند،
با این رفتار ،از بدیهای آنان در ّ
حق خود و برادران مؤمنش ،پیشگیری کرده است.
امام علی؟ع؟ فرمودند:

َ ُّ َّ ُ
ُ ُ َّ ُ
ُ َّ ُ ُ
ُ ُ َّ ُ َ ّ
األعضـاء؛
أمئـة
ـواس ،و احلـواس
ِ
«العقـول أمئـة األ ف ِ
ـكار ،و األ فـكار أمئـة القل ِ
ـوب ،و القلـوب أمئـة احل ِ

عقلها ،امام (پیشـوایان) اندیشـههایند و اندیشـهها پیشـوایان دلها و دلها امام و پیشوایان
حواس و حواس پیشوایان اندامها».

گامهای رسیدن به صبر و بردباری
آموختـن صبـر و بردبـاری باعـث خواهـد شـد حرکـت عقربههـای سـاعت سـریعتر از زمانـی که
شما بهطور دائم به ساعت چشم دوختهاید ،به نظر آید.
صبور و بردبار بودن هرگز کاری سـاده و آسـانی نبوده ،اما امروزه سـختتر و دشـوارتر از هر
زمان دیگری به نظر میرسـد .در جهانی که پیامها میتواند بیدرنگ ،از اینسـوی جهان به
ً
آنسوی جهان فرستاده شود ،در دنیایی که ظاهرا هر چیز برای خرید فوری ،از طریق کامپیوتر
و اینترنـت ،قابلدسـترس اسـت ،همیشـه انتظـار رضایـت و خشـنودی آنـی و سـریع ،سـاده و
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آسـان نیسـت .امـا صبـر و بردبـاری بهعنـوان ابـزاری گرانبهـا و ارزشـمند در زندگـی ،باقـی
میمانـد .مـا همیشـه رضایـت و خشـنودی را سـریع بـه دسـت نمیآوریـم و دسـت یافتـن بـه
تعـدادی از بهتریـن چیزهـا در زندگـی ،مسـتلزم سـالها تلاش و کار سـخت و صبـر و انتظـار
اسـت .خوشـبختانه صبـر و بردبـاری ،امتیـاز و فضیلتـی اسـت کـه میتوانـد پـرورش یابـد و به
شکوفایی برسد.

زندگ ــی دنیا برای همه انس ــانها توأم با س ــختیها و ناگواراییهاس ــت و همه
در ابت ــا و امتح ــان اله ــی هس ــتند ،وجود این س ــختیها هم نش ــانه بیمهری
خداوند نیس ــت ،بلکه سنتی است اساسی در نظام هستی برای فعلیت یافتن
استعدادها و ظهور باطنها.
انس ــانها در رویاروی ــی ب ــا مش ــکالت و س ــختیهای زندگی اس ــت ک ــه خود را
مییابن ــد و اس ــتعدادهای خ ــود را ظه ــور میدهند و ه ــر چیز را که شایس ــته آن
هستند را کسب میکنند.
گام اول:

سعی کنید علت شتاب خود را دریابید .هنگامیکه مسئولیت انجام چندین کار بر عهدۀ
ماسـت و یا زمانی که دارای یک برنامه کاری سـخت و فشـرده هسـتیم ،صبر و حوصلۀ خود
را از دست میدهیم .اگر بیشازحد توانتان ،از خود کار میکشید ،باید قبل از اینکه نسبت
بـه ایـن موقعیـت طاقتفرسـا واکنـش نشـان دهید ،در کارهـای خود تجدیدنظر کنید .سـعی
کنیـد کارهـا و وظایـف خـود را بهگونـهای تقسـیم کنیـد کـه تنهـا یـک کار را در یک زمـان انجام
دهید .شما باید بیاموزید که کارها و مسئولیتها را با دیگران تقسیم کنید.
گام دوم:

عاملی را که اغلب باعث بیصبری شما میشود ،بیابید .بیصبری ،مخفیانه و بیسروصدا
در انسـان رخنـه میکنـد .اگـر شـما احسـاس نگرانـی و بیقـراری میکنیـد و افسـرده هسـتید،
ممکـن اسـت حتـی تشـخیص ندهیـد کـه علـت نهفتـه داشـتن اینگونـه حـال و احسـاس،
بیصبـری و بیحوصلگـی اسـت .بـرای کاهـش میـزان بیصبـری ،مطلع بـودن از وجود آن در
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خـود ،بسـیار مفیـد اسـت .چـه اتفاقاتـی ،چـه افـرادی ،چـه کلماتی و یـا چه شـرایطی باعث از
دست رفتن خونسردی و مالیمت در شما میشوند؟ بنشینید و فهرستی از تمام مواردی که
باعث به وجود آمدن اضطراب و نگرانی و ناامیدی در شما میشود ،تهیه کنید.
گام سوم:

بر دوره بیصبری غلبه کنید .صبور شدن ،مستلزم تغییر در نگرش و شیوه تفکر ما نسبت به
زندگی اسـت .اما با فراگیری آرامش و تمدد اعصاب ،برای هر زمانی که احسـاس بیصبری
میکنید ،میتوانید در پدید آمدن صبر و شـکیبایی در خود به پیشـرفت برسـید .چند نفس
عمیق بکشید و تنها سعی کنید ذهن خود را پا ک کنید .فکر و ذهن خود را بر تنفس متمرکز
کنید .در این حالت ،موقعیت خود را دریافته و متوجه خواهید شد که کجا هستید و سپس
چه باید بکنید.
گام چهارم:

در جستوجوی الگو باشید .آ گاه بودن از بیصبری ،به شما فرصتی برای آموختن میدهد
و ممکن اسـت ارتباط و یا شـرایطی را که در حقیقت ،سـالم و سـازنده نیسـت ،آشـکار سازد.
ایـن مسـئله را دریابیـد؛ آنگاه میتوانیـد بـه طـرز منطقـی در خصـوص نتیجـه پیامـد مسـئله
بیندیشـید و تصمیـم بگیریـد کـه آیـا بیصبـری ،موجـه و سـودمند اسـت؟ آنگاه میتوانیـد
راههایـی را بـرای حـل ریشـهای مسـئله بیابیـد ،به جای آنکه بهسـادگی در خصوص آن دچار
استرس و فشار روحی و روانی شوید.
گام پنجم:

در صورتی که نمیتوانید در مورد بیصبری خود ،کاری انجام دهید ،مسئله را رها کنید .اگر
نمیتوانید کاری جهت رفع آنچه که باعث بیصبریتان شده انجام دهید ،در این صورت،
ً
آن را رهـا کنیـد .اگـر مسـئله برایتـان از اهمیـت زیـادی برخـوردار باشـد ،احتمـاال رهـا کردن آن
ً
سـخت و دشـوار خواهـد بـود مثلا زمانـی کـه در انتظـار شـنیدن نتیجـه یـک مصاحبـه کاری
هسـتید .امـا بایـد بتوانیـد در مـورد مسـائل کـم اهمیتتـر مثـل انتظـار در صف خواربارفروشـی
صبورتـر باشـید .اگـر بـرای افزایـش صبر و شـکیبایی خود ،در موقعیتهـای کماهمیت تالش
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کنیـد ،بـه تدریـج ،نیـرو و تـوان خود را برای صبور ماندن حتی در طاقتفرسـاترین موقعیتها
افزایش خواهید داد.
گام ششم:

بـه خـود یـادآوری کنیـد کـه انجـام هـر کاری ،بـه زمـان نیـاز دارد .انسـانهایی کـه بیصبـر و
حوصلهاند ،به انجام شدن کار در همان لحظه ،اصرار و پافشاری میکنند و دوست ندارند
کـه وقـت را هـدر دهنـد .هرچنـد انجـام بعضـی از کارهـا ،بـا عجلـه و نسـنجیده امکانپذیـر
نیسـت .زمانـی کـه شـما محکـم و اسـتوار و بیوقفـه بـرای رسـیدن بـه هدفـی کار کردهایـد،
خاطـرات و چیزهـای زیـادی را بـه دسـت خواهید آورد که اگر بیصبـر بودید ،در این صورت،
ً
آن خاطـرات بـه وجـود نمیآمدنـد .تقریبـا هـر رویـداد و مـورد خـوب و خوشـایند در زندگـی،
مسـتلزم صرف وقت و از خود گذشـتگی اسـت ،و اگر شـما فردی بیصبر و حوصله باشـید،
احتمـال بیشـتری مـیرود کـه روابـط دوسـتی ،اهـداف و موارد دیگـری را که برایتـان از اهمیت
زیـادی برخوردارنـد ،رهـا کنیـد .رخدادهای خوب ،ممکن اسـت همیشـه برای کسـانی که در
انتظـارش هسـتند ،رخ ندهـد ،امـا اغلـب رویدادها و موارد خوبی که اتفاق میافتند ،سـریع و
بیدرنگ و بدون تأخیر ،از راه نمیرسند.
گام هفتم:

انتظار رخ دادن موارد غیر منتظره و پیشبینی نشـده را داشـته باشـید .بله ،شـما برای انجام
کارهـای خـود ،طـرح و نقشـه و برنامهریـزی داریـد ،امـا همیشـه انجـام کارهـا مطابـق بـا طـرح و
نقشـه ،پیـش نمـیرود .انتظـارات و توقعـات خـود را واقعبینانـه نـگاه داریـد .ایـن نـه تنهـا در
خصـوص شـرایط و موقعیتهـای مختلـف قابـل اجراسـت ،بلکـه در مـورد اخلاق و رفتـار
اطرافیـان شـما نیـز صـادق اسـت .اگـر خـود را در حـال فریـاد زدن بـر سـر کودک و یا همسـر خود
ً
مییابیـد ،بـه ایـن دلیـل کـه مثلا نوشـیدنی یک لیـوان را تصادفـی واژگون کرده اسـت ،در این
صـورت شـما از ایـن اصـل و واقعیـت آ گاهـی نداریـد کـه انسـانها کامـل و بیعیـب و نقـص
نیستند .حتی اگر اتفاق بر اثر قصور و بیتوجهی پیش آمده باشد باز هم از دست رفتن صبر
و حوصله شما ،مسئله را بهتر نمیکند.
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گام هشتم:

به خود ،وقت استراحت و تنفس دهید .این عبارت ،از دو جنبه مدنظر است:
ً
 .1بـرای چنـد دقیقـه مطلقـا بـه انجـام هیـچ کاری نپردازیـد .آسـوده و آرام بنشـینید و بـه
تفکـر بپردازیـد .در ایـن مـدت ،تلوزیـون تماشـا نکنیـد و چیـزی نخوانیـد .هیـچ کاری انجـام
ندهیـد .ممکـن اسـت ،ابتـدا برایتان سـخت و دشـوار باشـد و حتی امـکان دارد پس از یک یا
دو دقیقه ،احساس بیحوصلگی کنید ،اما با اختصاص اندکی وقت استراحت و تنفس به
خود میتوانید دنیای درون خود را آرام کنید و این امر برای شکوفایی نگرش و شیوه رفتاری
که برای ایجاد صبر و شکیبایی الزم است ،اهمیت زیادی دارد.
 .2از در نظـر گرفتـن خـود و دنیـای اطرافتـان بـا معیارهـای مطلـوب و دسـت نیافتنـی
ً
اجتناب کنید .مطمئنا اگر نوزادان گریه نمیکردند ،اگر ظروف شکسـته نمیشـدند ،در این
صورت ،ما از صبر و شـکیبایی بیشـتری برخوردار بودیم .انتظار داشـتن از جهانکه به آرامی
و راحتی حرکت کند و جریان داشت باشد ،مانند کوبیدن سر به دیوار است .به خود ،یک
وقت استراحت و تنفس دهید.
گام نهم:

فکر و ذهن خود را بر مسائلی که باعث تشدید بیصبری میشوند ،متمرکز نکنید .بامحبت
و مهربانی ،سخاوت و گذشت و سپاس گذار بودن ،جهان را بهسوی صلح و آرامش حرکت
دهیـد و از مسـائل حداکثـر بهـره را ببریـد .هنگامیکـه مـوارد کماهمیـت بـر بیصبـری ما دامن
میزنند ،زمانی را اختصاص دهید تا به خاطر آورید که این موارد ،تمایل ما را برای خواستن
چیزهایی متفاوت در زمان حال ،کاهش میدهد.
گام دهم:

همیشـه بـه یـاد داشـته باشـید کـه سـرانجام آنچـه میخواهیـد ،بـه دسـت خواهیـد آورد .ایـن
مسئله مستلزم رشد و کمال و صبر و حوصله برای درک و پذیرش آن است. ...

مطالب ویژۀ کودکان و نوجوانان

نکات تربیتی مربوط به کودکان و نوجوانان

قال النبی؟ص؟ « :ادبوا اوالدكم و احسنوا آداهبم».

فرزندان گلهای باغ زندگی ما هستند و باید با استفاده از روشهای صحیح تربیتی در
جهت تربیت و شکوفایی استعدادهای آنها گام برداریم.
در ایـن بخـش برخـی نـکات تربیتـی مربوط به کودکان و نوجوانانکـه جنبه کاربردی دارد
و بهصورت ساده و روان مطرح شده حضورتان تقدیم میگردد.
پنج قاعده برای حفظ بهداشت روانی فرزندان:

 .1فرزند خود را دوست داشته باشید همچنانکه هست (بدون قید و شرط).
 .2بـرای فرزنـد خـود الگـو باشـید ،پس خوب رفتـار کنید( .اینکـه از او بخواهید دیگران را
بـه غیـر از خـود ،الگـو قـرار دهد برای او کار عجیبی اسـت چون میداند حتی شـما هم
آن کارها را انجام نمیدهید).
 .3به فرزند خود بیاموزید که حل مسئله و مشکالت را یاد بگیرد نه اینکه شما مشکالت
را برایش حل کنید.
 .4فرزند خود را با انضباط بار آورید و خودتان در نظم سرآمد باشید.
 .5مسـئولیتهای خودتـان را در مقابـل فرزندتـان نادیـده نگیریـد و در جهـت آن

قدم بردارید.
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نکات تربیتی مرتبط با کودکان :

• بـه جـای سـرزنش مسـتقیم کـودکان ،گفتوگـو را بـا اسـتفهام و سـؤال شـروع کنیـد؛ ز یـرا
مؤدبانه و تأثیرگذارتر است.
• گـوش دادن بـه سـخنان کـودکان و گفتوگـو بـا آنـان موجـب آرامـش و اعتمـاد بـه نفـس
آنان میشود.

• برای کاهش وابستگی کودک ،مسئولیت متناسب با سنش به او دهید.
• استرس از عوامل مهم ناخن جویدن و مکیدن انگشتان میباشد.
• والدیـن پـس از هـر شکسـت بـه کـودکان فرصـت دهند تـا آن را بپذیرند ،سـپس به اتفاق
درباره آن گفتوگو کنند تا مقاومت و صبر را بیاموزند.
• اصول اخالقی را به تدریج در کودکی به کودک بیاموزیم تا در وجودش نهادینه شود.
• مهارتهای کنترل خشم را به کودک بیاموزیم.
• کودکـی کـه بهدلیـل سـختگیری والدیـن ،بـا ظاهرسـازی ،مـؤدب ،سـاکت ،سـربهزیر و
منظم باشد ،در بزرگسالی بهشدت حیلهگر و متظاهر خواهد شد.
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• رفتارهای مختلف اخالقی و اجتماعی را از طریق داستان و شعر به کودک بیاموزیم.
• اگر در کودکی وقت برای کودکتان نداشـته باشـید ،آنان نیز در سـالمندی برایتان وقت
نخواهند داشت.
• کودکان را برای خودشان دوست بداریم نه برای آنچه از آنها انتظار داریم انجام دهند.
• بـه کـودک بیاموزیـم کـه اگـر کسـی میخواهـد مورداحتـرام دیگران باشـد ،باید بـه دیگران
احترام بگذارد.
• کودکان سالم و متعادل حاصل دانایی و آ گاهی والدین از مراحل رشد اوست.
• از علل وابستگی شدید و اضطراب جدایی ،مراقبتهای غیرمنطقی از کودک است.
• آقایـی و سـروری کـودک در هفـت سـال اول زندگـی بهمعنـی آزادی مطلـق و بیعنـان او
نیست( .آموزش ادب بهطور غیر مستقیم «داستان ،بازی» در این سن ضروری است).
• کـودکان از بـدو تولـد گسـتاخ ،زور گـو ،خودخـواه نیسـتند ،بلکـه از محیـط آنهـا را
میآموزند.
(پس بر رفتار و گفتار خود با آنان بیشتر نظارت کنیم)
نکات تربیتی مرتبط با نوجوانان :

قـال علی؟ع؟  :قلـب احلـدث كاألرض اخلالیـة مفـا القی فهیـا قبلتـه؛ قلـب نوجـوان ماننـد زمیـن خالـی

است (آماده و پذیراست) هر آنچه به او ارائه شود ،میپذیرد.
در برقــراری ارتبــاط بــا نوجوانــان و بهکارگیــری شــیوههای تربیتــی دقــت بیشــتری
داشته باشیم.
• بـرای دوری نوجوانـان از لجبـازی و پرخاشـگری از بیـان عیـوب آنان در جمع خودداری
کنید.
• مشورت با نوجوان موجب رشد شخصیت او میشود.
• بهرهگیری از روشهای مختلف در تربیت ضروری است.
• بهترین راه برای کاهش کمرویی نوجوان ،ترغیب او برای فعالیتهای اجتماعی است.
• بـه هنـگام پرخاشـگری نوجـوان ،بـا مقابـل بـه مثـل نبایـد او را آرام کـرد ،بـه هنـگام
پرخاشگری نوجوان ،با آرامش خود ،او را به آرامش دعوت کنید.
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• همـه مشـکالت نوجـوان را برایـش حـل نکنیـم ،بگذاریـم با تفکـر و ابتکار خـود موانع را از
سر راهش بر دارد.
• اصول سازگاری با دوست و خواهر و برادر را به نوجوان بیاموزیم تا توان سازش و زندگی
با دیگران را داشته باشد.
• از علل تنبلی و سستی نوجوان نه تنها اقتضائات شرایط سنی است ،بلکه بیانگیزگی
نیز بسیار مؤثر است.
• آ گاهـی نوجـوان از واقعیتهـای تلـخ و شـیرین زندگـی (متناسـب بـا سـن او) و شـرایط
رفتار مناسب والدین ،زندگی توأم با عقالنیت او را تضمین میکند.
• تربیت تنها نصیحت کردن نیست ،بلکه رفتارهای صحیح والدین و عمل به گفتهها،
تربیتکننده است.
• شادابی نوجوان به شادابی والدین و محیط منزل وابسته است.
• روزمرگی و عدم تنوع در محیط زندگی ،موجب افت روحی و تحصیلی نوجوان میشود.
• نسبت به احساس نارضایتی نوجوان از محیط منزل و والدین بیتوجه نباشیم.
• کاهش امر و نهی و تشویق جنبههای مثبت نوجوان از شدت پرخاشگری او میکاهد.
• والدیـن آ گاه اغلـب بـا رفتـار محبتآمیـز و قاطـع (بـدون افـراط و تفریط) ،نوجـوان را غیر
مستقیم به عبادت خداوند متعال و انجام واجبات و ترک محرمات ترغیب میکنند.

روش تربیتی تکریم
خانم فرشته میرزایی1

تکریم به معنای گرامی داشتن ،تعظیم ،حرمت و

احترام است2.

یکی از سرمایههای فطری که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده است نیاز به تکریم
است که از آغاز کودکی در وجود آدمی مشهود بوده و در قالب نیاز به تعلق داشتن ،احساس
منزلـت و جایـگاه کـردن ،و درخواسـت احتـرام داشـتن جلـوه میکنـد .و اگـر ایـن نیـاز فطـری
درست پرورده شود ،ثمره تربیت اخالقی ،شایستهترین انسانها خواهد بود3.

شـخصیت طلبـی نیـاز فطـری و ویژگـی روانـی انسـان اسـت و در دوران نوجوانـی رشـد
بیشـتری پیـدا میکنـد .نوجـوان دوسـت دارد شـخصیتش مـورد توجـه و احتـرام اطرافیـان قـرار
گیـرد و بـه همیـن سـبب ،بهصورتهـای گوناگـون بـه ابـراز شـخصیت و نشـان دادن خـود
میپردازد .بنابراین الزم اسـت این ویژگی روانی در تربیت او مورد اسـتفاده جدی قرار گیرد و
احساس شخصیت اخالقی ،عزت و کرامت نفس در او

تقویت شود4.

همانگونه که امیر المؤمنین؟ع؟ فرمودند:

«من كرمت علیه نفسه مل هیهنا باملعصیة؛ هر کس که احساس کرامت اخالقی کند بهسوی

گناه نخواهد رفت5.».

 .1ارشد تعلیم و تربیت اسالمی.
 .2دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه دهخدا ،ج ،14ص.872
 .3حاجـی بابائیـان امیـری ،محسـن ،روشهـای تربیـت اخال قـی کار بـردی در اسلام بـا تأکیـد بـر دوره نوجوانـی و جوانی،
ص.267
 .4سادات ،محمد علی ،شیوههای برخورد با نوجوانان ،ج ،2ص .37
 .5نهج البالغه ،حکمت .449
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انسـان دارای کرامتی ذاتی اسـت و این برترین سـرمایه وجودی را میتواند شـکوفا کند یا
ً
ً
از دسـت بدهـد انسـان روحـا و فطرتـا بـه سـمت کرامـت گرایـش دارد و از دنائـت بیـزار اسـت و
کمال آدمی در این است که کرامتش رشد یابد و از امور پست دور

گردد1 .

قرآن کریم از اینروش مهم تربیتی استفاده کرده است .اولین آیات قرآنکه بر پیامبر؟ص؟
نازل شده پروردگار

ْ

َ

قْ َ أ َ َ ُّ َ ْ أ ْ
ك َر ُم>2.
را اکرم معرفی میکند< .ا�ر� ور�ك ال�
ب

در آیـات دیگـری از قـرآن انسـان بهعنـوان موجـودی معرفی شـده که خداونـد به او کرامت
بخشیده و او را خلیفۀ خویش در زمین قرار

َ َ قَ ْ َ
ك َّر ْم نَ�ا َ��ن� آ� َد َم3.>...
داده است؛ مانند < :ول�د
بِ ي

یکی از س ــرمایههای فطری که خداوند در وجود انس ــان به ودیعه نهاده اس ــت
نیاز به تکریم اس ــت ک ــه از آغاز کودکی در وجود آدمی مش ــهود بوده و در قالب
نیاز به تعلق داش ــتن ،احس ــاس منزلت و جایگاه کردن ،و درخواس ــت احترام
داش ــتن جلوه میکند .و ا گر این نیاز فطری درس ــت پرورده ش ــود ،ثمره تربیت
اخالقی ،شایستهترین انسانها خواهد بود.
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ نیـز در برحـذر داشـتن پدرش (عمویـش) و قوم خود از بتپرسـتی،
آنهـا را متوجـه شـخصیت خـود کـرده و بهگونـهای کالم خـود را بیـان میکنـد کـه بـا توجـه بـه
َ
ّ
�ذْ َ
ال ل أ���ه4.>...
<� ق� َ ِ ِب ي ِ
شخصیت و جایگاه انسانی آنها توقع بتپرستی از ایشان نداردِ .إ
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بـا مقـدم داشـتن ضمیر«انتـم» و تأ کیـد بر آن میگویـد « :این بتها
چیست که شما آنها را میپرستید؟» یعنی از شما با شخصیت و جایگاه واالیی که دارید
جای تعجب است

که بتها را بپرستید5.

همچنین خداوند که انسان را افضل موجودات قرار داده با بهکارگیری عبارتهایَ < :ي�ا

 .1جوادی آملی ،عبداهلل ،کرامت در قرآن.
 .2علق ،آیه .3
 .3اسرا ،آیه .70
 .4انبیا ،آیه .52
 .5میر عظیم ،قوام ،اصول و روشهای تربیت از منظر قرآن کریم ،ص .135
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آ

َ

َُ
<�ل��ف�ة اهلل>< ،ع َ�اد َ� ّ
َّ ذ
الصا ِل ُح نَو�> و ...دربارۀ انسـانها ،در صدد ارتقای منزلت
�� نَ� �م ن�وا> ،خ ي
� ي�ها ال ِ ي
ِب ِ ي

آنهاست تا خود را کمارزش ندانند و تن به پستی و

خواری ندهند1 .

این روش تربیتی در سیرۀ پیامبر؟ص؟ و ائمۀ معصومین؟مهع؟ و در مورد همه انسانها اعم
از بزرگ و کوچک و مسلمان و غیر مسلمان به چشم میخورد .در سیرۀ پیامبر؟ص؟ است که
وقتی دعوت به اسالم میکرد ،طرف مقابل را احترام میکرد و میفرمود:
«هیچیـک از مسـلمانان را تحقیـر نکنیـد و کوچـک نشـمارید؛ زیـرا مسـلمانی کـه در نظـر
شما

کوچک است نزد خداوند بزرگ است»2.

پیامبر اکرم؟ع؟ تربیت فرزندان را مسـتلزم احترام به شـخصیت آنان دانسـتهاند« :ا كرموا

اوالدكـم و احسـنوا آداهبـم یغفـر لكـم؛ فرزندانتـان را گرامـی بداریـد و آنهـا را خـوب تربیـت کنیـد تـا
آمرزیده شوید»3.

اگر فرزند ،کرامت ببیند و شـخصیت حقیقیاش احترام شـود از پسـتی و فرومایگی دور
میشـود و بـه اعتلای روحـی میرسـد .البتـه کرامـت بایـد همـه جانبـه و واقعـی و بـا اسـتفاده
از شـیوههای مختلـف و متنـوع باشـد .شـیوههای تکریـم شـخصیت فرزنـدان کـه در آیـات و
روایـات آمـده عبارتانـد از  :سلام کـردن ،انتخـاب نـام نیـک و زیبـا بـرای فرزنـد ،صـدا زدن با
احترام و داشتن نگاه محبتآمیز و. ...
پیامبر اکرم ؟ص؟ میفرمایند  :وقتی نام فرزندتان را میبرید او را گرامی بدارید و در مجلس
خود برای او جای باز کنید و احترامش نمایید و نسبت به او رو

ترش نکنید4.

مهـم ایـن اسـت کـه والدیـن و مربیـان باید به حرمت و کرامت ذاتی و اکتسـابی متربیان،
به شکلهای مختلف احترام بگذارند.
از بهترین نمونههای بارز احترام و تکریم فرزند آن است که از اوایل نوجوانی مورد مشورت
والدین قرار گیرند که درنتیجه این مشورت ،اندیشه و تفکر آنان بارور و استعدادهای عقلی
 .1حاجـی بابائیـان امیـری ،محسـن ،روشهـای تربیـت اخال قـی کار بـردی در اسلام بـا تأکیـد بـر دوره نوجوانـی و
جوانی.267  ،

 .2بحار األنوار ،ج  ،16ص .84
 .3حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج ،15ص.195
 .4دلشاد تهرانی ،مصطفی ،سیری در تربیت اسالمی ،ص  212به نقل از جامع االخبار ،ص .24
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نهفتـه در وجودشـان بهسـوی خالقیـت و نـوآوری علمـی و اسـتقالل فکـری و نظـر دادن در
مسائل مختلف سوق داده میشود1 .

محور یترین مبنای روش تربیتی تکریمَ ،
حب ذات انسان یا خودخواهی و خوددوستی
انسـان اسـت؛ زیـرا انسـان خـود را دوسـت مـیدارد و همـواره در صـدد حفـظ خـود و حفـظ و
تقویـت همـه خوبیهـا و ارزشهـا بـرای خویـش اسـت .از ایـنرو ،هـر کـس و هـر چیـزی که این
ّ
حـب ذات انسـان ،یـا ارزشهـا و نیکیهـای او را حفـظ کنـد مـورد توجـه و احتـرام و درنتیجـه
پذیرش و حرفشنوی از اوست .از طرفی اگر خوبیهای واقعی بهدرستی برای انسان تبیین
شـوند ،بهاحتمـال بسـیار بـه آنهـا روی خواهـد آورد؛ زیـرا او خودخـواه اسـت و خوبیهـا و
ارزشها را برای خود میخواهد2.

مربـی میتوانـد از طریـق تصریـح بـه حرمـت و احتـرام متربـی و نیـز ابـراز مسـتقیم آن در
رفتارهای خود به این اصل تحقق بخشد .البته این احترام و حرمت نباید تنها در ظاهر رفتار
ً
ً
باشـد ،بلکـه مربـی بایـد قلبـا و واقعـا نیـز معتقـد بـه حرمـت و احتـرام متربی باشـد ،در غیر این
صورت ،موجب تناقض میان قول و فعل مربی خواهد شد که نه تنها مانع تأثیر فعالیتهای
تربیتی او خواهد شد که

گاه نیز تأثیرهای منفی تربیتی نیز خواهد داشت3.

تکریم شخصیت فرد از سوی مربی دارای سه پیامد مهم است:
اعتماد به نفس را در ّ
متربی برانگیخته و تقویت میکند و او را به ارزش وجودی خویش
واقف میسازد .و این امر سنگ بنای اول تربیت است.
ایـن روش موجـب میشـود تـا اعتمـاد شـخص مـورد تربیـت بـه مربـی خـود جلـب گـردد و
محبت او در دلش جای گرفته و او را دلسـوز و عالقهمند به سـعادت و سرنوشـت خود بداند
و درنتیجه دادههای تربیتی او را با عالقهمندی و اشتیاق پذیرا باشد.
در بسـیاری از افـراد کـه هنـوز مایههـای ایمـان و اعتقـادات آنهـا بـارور نگردیـده و هنـوز
مراحل ابتدایی و تکوین خود را میگذرانند ،انگیزه عمل صالح و کار خوب ،کمرنگ است
 .1طبسی ،محمد جواد ،حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت ؟مهع؟ ،ص .109
 .2حسینی ،علی و شهاب الدین مشایخی ،روشهای تربیتی در قرآن ،ج  ،2ص .127
 .3همان ،ص .131
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و لـذا بـرای ایجـاد انگیـزه حرکـت و عمـل در اینگونـه اشـخاص از نقـش تمجیـد شـخصیت
آنها نمیتوان غافل بود1.

تکریـم شـخصیت در سلامت جسـمی و روحـی نوجـوان و جـوان تأثیرهـای فراوانـی دارد.
روان شناسـان معتقدنـد کـه حتـی در تربیـت خانوادگـی و اجتماعی رفتـار اهانتآمیز و مغایر
بـا تکریـم شـخصیت افـراد و دلسـردکننده نسـبت بـه فرزنـدان و تسـلط بیـش از انـدازه آنـان بـر
فرزندان خود باعث میشود آنان خود را درمانده و

ناالیق بشمارند2.

پس الزم اسـت از هر چیزی که به احسـاس شـخصیت و ارزشـمندی در نوجوان صدمه
میزند ،بهشدت پرهیز کرد .اهانت ،تحقیر ،به کار بردن الفاظ طعنآمیز و نیشدار ،سرکوفت
زدن ،ضعفهـا و شکسـتها را بـه رخ او کشـیدن ،سـرزنش بیجـا ،زیـادهروی در تذکـر و
سـرزنش و ...عواملـی هسـتند کـه بـه از میـان رفتـن احسـاس کرامـت و شـخصیت در نوجوان
میانجامنـد .همـان احساسـی کـه بایـد از او موجـودی اخالقـی بسـازد و پشـتوانه ارزشهـای
انسانی در او

باشد3.

نوجوانـی کـه عضـو مؤثـر خانـواده بـه شـمار میآیـد و پـدر و مـادر شـخصیتش را هماننـد
بزرگساالن گرامی میدارند و او را شایسته استقالل و آزادی میشناسند ،روانی آرام و ضمیری
مطمئـن دارد و در خـود احسـاس حقـارت و کمبـود نمیکنـد .چنیـن نوجوانـی بـرای آنکـه از
موقعیـت و مقـام خویـش در نـزد دیگـران محافظـت کنـد و مراتب لیاقت و شایسـتگی خود را
به اثبات رسـاند ،کوشـش میکند گرد گناه ،آلودگی و اعمال پسـت نگردد و به شـخصیت و
ارزش خویش آسیب نرساند و زمینههای تحقیر و

اهانت به خود را فراهم نیاورد4.

در مقابـل ،پـدر یـا مـادری کـه مرتـب فرزنـد خـود را بـا عباراتـی سـبک و یـا توهینآمیـز مـورد
خطـاب قـرار میدهنـد و همیشـه سـعی میکننـد شـخصیت او را نادیـده گرفتـه و بهحسـاب
نیاورند نباید انتظار احترام ،ادب ،تربیتپذیری و صالح از او داشته باشند؛ چراکه نوجوان
 .1موسوی کاشمری ،مهدی ،روشهای تربیت ،ص .78
 .2خنیفـر ،حسـین ،مقالـه در آمـدی بـر اصـول پیشـگیری از آسـیب منـدی تربیـت دینـی ،تربیـت اسلامی ،6و یـژه
آسیبشناسی تربیت دینی ،علیرضا صادق زاده قمصری و محمد علی حاجی دهآبادی ،ص .206
 .3سادات ،محمد علی ،راهنمای پدران و مادران ،ج ،2شیوههای برخورد با نوجوانان ،ص .38
 .4فلسفی ،محمدتقی ،گفتار فلسفی (بزرگسال و جوان ) ،ص .48
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دوست دارد تا از ناحیه بزرگترها (چه والدین و یا معلمان و مربیان خود) شخصیتش محترم
شـمرده شـده و در کارهـا طـرف مشـاوره بزرگترها قـرار گیرد و تواناییهـای او در امور مختلف
موردقبول دیگران باشد ،به او اعتماد شود و در مواردی هم به فراخور حالش مسئولیتی بزرگ
را به عهده بگیرد .در این صورت روح نوجوان آماده پذیرش هر نوع داده تربیتی خواهد بود1.

ً
تکریـم انسـانها خصوصـا نوجوانـان بایـد بهصـورت خـوی انعطافپذیـر ،مهربانـی و

دلسـوزی نشـان داده شـود ،چـرا کـه تکریـم شـخصیت تنهـا صفـت کالمـی نمیباشـد ،بلکـه
در برخوردهـا نیـز الزم اسـت؛ زیـرا بـا نرمـی و مهربانـی و احتـرام به شـخصیت اسـت کـه مردم و
ً
خصوصا نسـل یادشـده به سـمت ارزشها راغبتر میشـوند و به تجربه ثابت شـده است که
با اکراه و اهانت و تهدید نمیتوان کسی را هدایت

کرد2.

در اسـتفاده از ایـنروش بایـد ظرافـت الزم را بـه کار بـرد تـا از سـویی افـراط در بزرگداشـت
و احتـرام بـه متربـی او را دچـار غـرور و تکبـر نکنـد و از سـوی دیگـر احتـرام کمتـر از حـد الزم بـه
احساس حقارت در متربی منجر نشود که در هر دو صورت روند تربیت دچار آسیب خواهد
شـد .بنابرایـن والدیـن و مربیـان الزم اسـت کـه متناسـب با شـرایط و ظرفیت نوجوانـان از این
روش استفاده کنند.
درنتیجـه در تربیـت اخالقـی ،بـا احتـرام بـه شـخصیت نوجـوان میتـوان او را بـه کارهـای
نیـک بهعنـوان اینکـه بـا شـخصیت گرامـی تـو سـازگار اسـت هدایـت کـرد و از کارهـای بـد و
اخلاق زشـت بهعنـوان اینکـه بـا شـخصیت واالی تو ناسـازگار اسـت برحذر داشـت؛ چرا که
همـه فضیلتهـا در بسـتر کرامـت شـکوفا میشـوند همانگونـه کـه رذایـل از دنائـت و پسـتی
سرچشمه میگیرند.

 .1موسوی کاشمری ،مهدی ،روشهای تربیت ،ص .81
 .2خنیفر ،حسین ،همان .ص .206

