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زیبایی ندیدم!)
کش  همـــو کـــه امـــام زمانش از او خواســـت در نمازشـــب یـــادش کند و در کشـــا

ع�ی� ترین مصیبت عال� نیز نمازشبش ق�ا نشد.
تقدی� به ح�رت زینب کبری�دختر امیر م�منان، علی بن ابی �الب�.

از باب توســـلی بـــه ح�رت، برای کســـب اخـــالص در عمـــل و اثرگذاربودن 
مطالب، با دوبیتی محتش� عرض توسل می جویی�:

میان آن  در  زهــرا  دختر  �ش�  گاه  ــــ� امـــــــام زمـــــــان فــتــادنا ــری بــــر پـــیـــکـــر شــ
او از  حسین»  «هــذا  نعرۀ  از او در جهان فتادبی اختیار  آتــش  سر زد، �نان که 
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 ��ــــ� آ����ــ�

� «تربیت» اســـت و 
َ
بـــا همۀ دشـــواری ها و �رافت هایش، شـــیرین ترین کار عال

گر «خانواده» باشد، تربیت شیرین  مه� ترین بستر تربیت، «خانواده». خانواده ا
می شـــود و �بیعـــی. همان �ور کـــه ما نف� می کشـــی�، در خانـــواده ه� تربیت 

می شوی�؛ بی آنکه به آن فکر کنی� و بدانی� �ه می شود. 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلی� اســـت، آن ه� با ر�یکرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو �ر� «مهرســــتان» را پایه ری�ی 
کردی� تا در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانی� من�� و هدفمند و برنامه دار 
پیـــش بر�یـــ�. «مهرســــتان» فقـــط مخفـــ� «محصـــوالت هنری رســـانه ای» 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اس� مکانی ا ست برای آموختن مهر�رزی در خانه و 

کانون خانواده.  به 
از بیـــن همۀ راه های ممکـــن، با «یار مهربان» به یـــاری خانواده ها آمده ای�؛ با 
همان آشـــنای پرسخاوتی که �دها نســـِل بشـــر را معل� وار پر�رده و فروتنانه با 

ذهن و �میرشان در ه� تنیده است.

9



��ود��ه ������ن

بله، با ک�اب آمده ای� و بر این با�ری� که با همۀ تنو� ابزارهای دیجیتال و گرایش 
جنون آمیز انســـان امر�ز به آن ها، هی� �یز جای ک�اب را نمی گیرد! خوشبختانه 
این یار مهربان، هم�نان گنجینۀ سرشاری به شمار می رود که پاسخ گوی نیازهای 

رنگارن� مخا�بانش است.
به دنبال کار خیِر زمین مانـــده ای بوده ای� که ح�ورمان در این عر�ه را معنا 
ببخشـــد و جریانـــی پویا و اثری مانا به جای گذارد. ســـرانجاِم �دها نفرســـاعت 
پایش و پویش، به معماری �ر� خانواده محوِر «مهرسـتان» انجامید که یکی از 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منت�ریـــ� تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـر�ران ع�یـــز به آدرس 

mehr@mehrestan.ir بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان گردی�.
کرد  بر آســـتان جانانی سِر ســـ�اس فرود می آ�ری� که توفیق، رفیق �ریقمان 
تـــا د�رۀ امانت داده شـــده در م�رعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه �ینی از خرمن ارباب 
و ا�حـــاب فرهنـــ� و اندیشـــه بگذرانیـــ� و آنگاه بـــا لطفی دو�نـــدان، ما را 
کـــرد تا در �ر� پربرکـــت «مهرســــتان» بتوانی� بابت  وامـــدار ف�ـــل بی کرانش 
گردن بیا�ی�ی�.  تولیـــد و تر�ی� محصوالتی فرهنگی و تربیتی، مـــدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پر�ری  از ت� به تـــِ� ســـر�ران ارجمندی 

ه� شانۀ ما شدند، به رس� ادب، خا�عانه س�اسگزاری�. 

�ـ�ـ��ـ��ن
اینجا خانۀ شماست

10
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 به علت قبول نداشـــتن آن نیست؛ بلکه اغلب، عوامل 

ً
انجام ندادن عملی، �رفا

ری�ودرشـــتی باعث بی رغبتی و د�ری از آن عمل می شـــود و نماز نیز از این قاعده 
مست�نا نیست. نوجوانی که باید در حال ت�بیت عقاید و رفتار و عشق �رزی به نماز 
باشد و در پی آن، بهره ای تمام نشدنی برای ادامۀ حیات دنیوی و اخر�ی ذخیره 
کند، ر�زمرگی و غفلت و بی توجهی به ارزش های وجودی اش او را احا�ه کرده است. 
در ایـــن �ورت، نتیجه ای جز د�ری از هدف خلقت و انحراف های ری�ودرشـــت 
در افکار و رفتار و آلوده شـــدن به آســـیب های اجتماعی عایدش نمی شود. اولین 

نشانه ها برای �نین نتایجی در بی رغبتی به نماز و ترک آن مشهود است. 
اینکه مقصر کیست و �ه کسانی و به �ه عللی باعث شده و می شوند نوجواِن 
معنویت گرای عاشـــق شـــهادت در �ند دهۀ قبل به این سمت وســـو کشـــیده 
شود، بحث ما نیست. اما شناخت زمینه ها و عوامل سستی و بی رغبتی و ترک 
کسینه کردن و درمان این نسل و نسل های بعد یاری می رساند.  نماز، ما را در وا
ان شاءا� و به مدد الهی، سعی ما در این جلد از ک�اب، شناخت �نین عواملی 
اســـت. هم�نین، با اســـتفاده از تجربه ای ده ســـاله و تحقیقات و پ�وهش های 
میدانِی �ورت گرفته دراین باره، عوامل مه� این سســـتی و بی رغبتی و ســـ�� 
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درمـــان آن را بیان می کنی�. البته مانند دو جلد دیگر ک�اب، از بیان راهکارهایی 
جز�ی و عملیاتی برای مخا�بان فرهیخته و گرامی نیز غفلت نمی کنی�.

توجه به این نک�ه �ر�ری اســـت که در عصر حا�ر، رقبای بســـیار زیادی با 
روش هـــای به ر�ز و جذاب، برای به دام انداختن ســـرمایه های ا�لی زندگی ما، 
یعنی فرزندانمان، تمام وقت در حال نقشه کشـــیدن و برنامه ری�ی هستند. پ� 
الزم است ما نیز با «نوجوان امر�زی» بیشتر آشنا شوی� و روش ها و مهارت های 
جدیـــدی را در تعامـــل با آن ها بیابی� تا بتوانی� در تربیت آن ها موفق شـــوی�. ما 
می توانیـــ� با تربیت فرزندانی �ال� و متدین، سلســـله جنبان نســـلی شـــوی� که 
ممکـــن اســـت تا قیامت، هـــزاران و �دها هزار نســـل از آن ها به دنیـــا آیند. این 
و�یفه ای بسیار حساس و خطیر است و �ه و�یفه ای از این مه� تر. بیایید به 
ارزش و اهمیت و حساسیت جایگاهی که در آن قرار داری� بیشتر توجه کرده و 

آن را با�ر کنی�.
در اینجـــا الزم می دان� از تمام دوســـتانی که در تهیـــۀ این اثر، از ن�ر �اهری و 
محتوایی، به نحوی به من لط� و مرا یاری کردند، به خصوص حجت االســـالم 
رو� ا� ملکـــی، �میمانه تشـــکر کن�. هم�نین، از مرکز احیاء اندیشـــه و ســـیرۀ 
علوی و نشر مهرستان که باعث تولید این اثر شدند، بسیار س�اسگزارم. بی ش�، 
مطالب و نوشته های ک�اب نق� های فراوانی دارد. امیدوارم بنده نوازی کرده 
و برای بر�رف کردن آن ها، این جانب را یاری رسانده و ن�رات خود را به آدرس 
a.amaf@chmail.ir یا به آیدی ayatee@ در ســـروش و ایتا ارســـال کنید تا در 

�اپ های بعدی ک�اب از آن ها استفاده شود.
ر�ز والدت ح�رت زینب کبری�
5جمادی االولی1442، 30آذر1399
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پیش از شرو� الزم است والدین محترم به �ند نک�ۀ اساسی برای موفقیت در 
تربیت فرزندان دل بندشان توجه کنند:

1. مهارت هاى حل مسئله◄

که  کنند  والدین با دیدن  �ع� و مشکلی در فرزندان الزم است فکر و تحلیل 
فرزند من �را این گونه شده است و برای حل مسئله این اقدامات را انجام دهند:

شناخت مشکل، م�ل کاهل نمازی یا استعمال دخانیات؛• 
شناخت علت مشکل، م�ل دوست، رنجش، س�ال و یا رفتار؛• 
راه حل •  لیست و س��  را  گون  گونا راه حل های  باید  ابتدا  شناخت درمان: 

متناسب با روحیات فرزند را انتخاب کرد؛
به کاربستن راه حل های مناسب و برتر برای حل مشکل؛• 
که •  مشا�ری  با  نیاز:  �ورت  در  مشا�ر  از  کم�  و  متخص�  از  استمداد 

ایمان،  تعهد،  تخص�،  کنید:  مشورت  دارد  را  �ی�گی  پن�  این  دست ک� 
امانت داری و تقوا.
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2. آشنایى با فصل نوجوانى◄

نوجوانی و بلو� و جوانی، د�ران حساس و بسیار اثربخش در زندگی هر انسانی 
اســـت. بســـیارند کســـانی که وقتی از نوجوانی ســـخن به میان می آید، بیشتر به 
گر غیر از آن نیز سخنی بگویند،  ت�ییرات جسمی و �اهری نوجوان توجه دارند و ا
از حـــاالت روانی او، منهای توجه به معنویت و دین ســـخن می گویند. نوجوانی 
مرحله ای مه� در زندگی هر فرد است؛ زیرا د�ر ه ای است که در آن، فرد نه تنها از 
ن�ر فی�یکی و جسمی، بلکه از ن�ر فکری، ذهنی، روانی و عا�فی د�ار ت�ییرات 
اساســـی می شـــود. در ایـــن د�ران، �ی�گی هایـــی کـــه او را در بر می گیـــرد عبارت 
است از: هویت یابی، سرکشی و تمرد، بی ن�می، ک� ُخلقی، سردرگمی، احساس 
ارزشـــمندی یا خودپنداری م�بت، بلو� جنسی، بلو� روانی و ناتعادلی. شاید به 
کرم� این گونه از نوجوانی ســـخن می گوید:  همین علت اســـت کـــه پیامبر ا

ُ�ُ��ِن»1 (نوجوانی شعبه و شاخه ای از جنون است.)
ْ
َ��ُب  ُ�ْ�َ�ٌ� ِ�َ� ا�

�
«ا�ّ�

 مت�ـــاد فـــرد در د�ران نوجوانـــی، ر�یار�یی با 
ً
بـــا توجـــه به �ی�گی هـــای بع�ا

گاهی از  نوجوان، حرکت بر لبۀ پرتگاه اســـت. بی شـــ�، ی� لح�ه غفلـــت، ناآ
گاهی از نحوۀ مواجهه و تعامل با نوجوان،  و�عیت مسیر، مدیریت اشتباه و یا ناآ
به ســـقوط او می انجامد. برای نمونه، گاهی از �ی�گی های شـــناختی نوجوان که 
در آیندۀ او نقش سرنوشت سازی دارد، غفلت می شود. در حقیقت، توجه زیاد 
به ت�ییرهای �شمگیر اندام های نوجوان، باعث غفلت از دگرگونی های هوش 
گر ُبعد شناختی نوجوان د�ار بحران  و شـــناخت او می شود. در �نین حالتی، ا

۱. ��� ��وق، ���ب من ال یح�ره الفقیه، ج ۴، ص۳۷۷.

14
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شـــود و آمادگی رشـــد را از دســـت بدهد و درســـت هدایت نشـــود، نوجوان به 
خودپنداری کاذب رسیده و آیندۀ مبه� و نگران کننده ای در زمینۀ تربیت دینی 
برای خود رق� می زند. امیرالم�منین� فرمودند: «پیوسته در �میر نوجوان، 
عقل و حماقت در ستیزند تا بحران بلو� را پشت سر بگذارد و به هجده سالگی 

برسد. در آن هنگام، با غلبۀ عقل یا حماقت، به سویی گرایش می یابد.»1
در این د�ران، نه تنها رشد جسمانی آهنگی سریع دارد، بلکه تکامل احساسات، 
روابط اجتماعی، هویت �لبی و آرمان گرایی نیز از رشـــد زیادی برخوردار اســـت. 
نوجوانی، برز� رشدی و حالتی میان کودکی و ب�رگ سالی است و سکویی مناسب 
گر خوب به آن توجه کند و از آن اســـتفادۀ  و جدی برای پرش اســـت. نوجوان ا
الزم و کافی را ببرد، می تواند آیندۀ بســـیار خوب و ُپرآوازه ای برای خود رق� زند.
جست وجوی هویت، مه� ترین �ی�گی متمایزکنندۀ د�ران نوجوانی از مراحل 
دیگر زندگی اســـت. نوجوانی که خردســـالی و کودکی خوبی �ی کرده اســـت و 
گاهی و مهارت الزم را دارند، عمده  و�یفۀ  والدینش برای مدیریت این د�ران، آ
خود را کسب احساس هویت می داند و می خواهد بداند کیست، به کجا تعلق 
کید و آن را  دارد و بـــه کجا می رود. امیرالم�منیـــن� این گونه بر هویت �لبی ت�

تکری� می کنند:
َ� ِ�� أ�َ� َو �� أ�� َو ِا�� أ�َ�.»2

َ
«َرَ�َ� اُ� ِا��ًء[...] و َ��

(آن ک� که بداند از کجا آمده، در کجاست و به کجا رهس�ار خواهد شد 
مشمول رحمت الهی است.)

۱. �������� �����، بحار ا�نوار، ج ۱، ص۹۶.
۲. ��� ������، الوافی، ج ۱، ص۱۱۶.

درآ��
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بـــا توجه بـــه اهمیت زیاد ایـــن د�ران، می �لبد والدیـــن و خانواده های محترم، 
ک و معصوم افزایش داده و با کســـب  گاهی هـــای خـــود را دربارۀ نوجوانـــان پا آ
مهارت هـــای الزم برای مدیریت این د�ران، آیندۀ روشـــن و سرشـــار از معنویتی 

برای آن ها رق� بزنند.

3. مسیر پیش رو◄

 نوجوانان، ابتدا 
ً
در مواجهه با انســـان های سست نماز یا حتی بی نماز، خصو�ا

باید دید زمینه ها و عوامل پیدایش �نین حالتی در آن ها پایدار است یا ناپایدار. 
کار زیاد، اتفاق یا حادثه ای در  عوامل ناپایدار عبارت اند از: خستگی، مطالعه یا 
�ول شـــبانه ر�ز و شنیدن سخنانی که به مذاق او خوش نمی آید. این ها باعث 
می شوند رو� انسان به نوعی بی رغبتی به عبادت د�ار شود. از ن�ر روان شناسی، 
 انسان هایی که معرفت و ایمان 

ً
�نین حالتی باعث می شـــود انسان، خصو�ا

قوی ندارند، در عبادت د�ار سستی شود. در �نین �ورتی فرد می تواند با کمی 
تفکر، ت�مل، �بر، د�رشـــدن از هیاهوهای زندگی و اســـترس، زدودن خستگی و 
کاهش فشـــارهای روحی و روانی، بر این حاالت غلبه کرده و در خود، رغبت به 
عبادت ایجاد کند. البته الزم است به مر�ر، بر معرفت و ایمان �نین انسان هایی 
گر شدند، زود به حالت �بیعی برگردند.  اف�وده شود تا د�ار این حالت نشوند یا ا
گـــر این حالـــت مرتب تکرار شـــود، به عـــادت تبدیل شـــده و پایدار می شـــود. ا
مشکل ا�لی که در اینجا قصد داری� دربارۀ آن �حبت کنی�، عوامل پایدار در 
سستی و ترک نماز است که در نگاهی کلی، آن ها را به دو دسته تقسی� می کنی�: 
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عوامل بینشى: شکل نگرفتن اعتقادات �حی�، • 
جهل به نماز،  غفلت و برداشت غلط از مهربانی 

خدا؛
دین داری، •  به  افتخارنکردن  گرایشى:  عوامل 

و  خجالت  عقب ماندگی،  و  تحجر  احساس 
نیز  و  کامی ها  نا و  شکست ها  ل� بازی،  ک� ر�یی، 

احساس گناه و ناامیدی؛
عوامل رفتارى: سستی و تنبلی، ادعای نداشتن • 

وقت، نداشتن برنامه در زندگی، تسوی� (امر�ز و 
فردا کردن) و گناه.

ت�ییر •  و  افرا�ی  گرایی  دنیا خانوادگى:  عوامل 
به  والدین  توجه نداشتن  و  زندگی  در  اولویت ها 

و�ای� خود؛
مجازی، •  ف�ای  و  رسانه  اجتماعى:  عوامل 

و  مسئوالن  بد  عملکرد  و  ک  خطرنا دوستان 
دین داران؛

عوامل ماورائى: شیطان و وسوسه های او.• 

2. عوامل بیرونی: من�ور از عوامل بیرونی، عواملی است که به بیر�ن از 

نوجوان مربوط است. وجود این محرک ها باعث بی رغبتی نوجوان 

به نماز و سستی در آن و حتی ترک نماز می شود.

1. عوامـــل درونـــی: من�ور از عوامل درونی، نقـــ� یا و�عیت و حاالت 

درونـــی فـــرد اســـت که باعـــث سســـتی و بی رغبتی و حتی تـــرک نماز 

می شود. 

◄
��ز 

ک �
و ��

 �
��

� 
 در

�ار
��� 

��
��ا

این عوامل عبارت اند از: 

این عوامل عبارت اند از: 
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پدر و مادرش از دستش کالفه شده بودند؛ زیرا این حمید، دیگر حمید �ند 
مـــاه قبل نبود. حمیدی که تا �ند وقت قبل، نمازهایش را اغلب، ا�ل وقت 
می خواند، دیگر به زحمت و اجبار، ســـمت نمـــاز می رفت و گاهی نیز نمازش 
ترک می شـــد. زیاد س�ال می پرسید. ســـ�االتش گاهی با اعتراض همراه بود و 
کنش  بوی کفر و بی دینی می داد. س�االتی می پرسید که گاهی پدرش را به وا
وادار می کرد و باعث می شـــد به او بر�ســـب بی دینی زند. آخرین س�الی که 
گر نخواه�  پرسید و باعث شد پدرش او را م�اخذه کند این بود: «ا�اًل من ا
گـــر خدایی وجود دارد، این همه  نماز بخوان� �ه کســـی را باید ببین�؟ ا�اًل ا
بی عدالتـــی و �ل� برای �یســـت؟» اینجا بود که تصمی� گرفتیـــ� با روحانی 
محل که روحانی جوان و خوش فکر و اهل نشست وبرخاست با نوجوانان و 

جوانان بود، مشورت کنی�.

همـــان گونه که اشـــاره کردی�، از جملـــه �ی�گی های مه� این د�ره، شـــکل گیری 
هویـــت اســـت. نوجوان دوســـت دارد خـــودش این هویت را شـــکل دهـــد و از 
زبان ز�ر و اجبار و امرونهی خوشـــش نمی آید. هویت، یعنی تعریفی که هر فرد از 
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خودش دارد و این تعری� باعث می شـــود بینش و گرایش و رفتار او یک�ار�ه و 
ه� ســـو و منسج�  شود. �نین هویتی شخصیت انســـان را ساختارمند می کند. 
هویت دینی، مه� ترین نو� هویت هاست که می تواند مبنا و شکل دهندۀ بقیۀ 
هویت ها باشـــد. هویت را می توان این گونه تبیین کرد: ریخته گران برای ساخت 
اشـــیای مدن�ر، قالبی �راحی می کنند و فلز ذوب شده را در آن قالب می ریزند 
گاهی ها و کنش ها  تا به شـــکل دل خـــواه تبدیل کنند. هویت هـــر فردی نیز بـــا آ
کنش هـــای ا�رافیان به مســـا�ل پیرامون و تالش فرد در رســـیدن به حق و  و وا

حقیقت شکل می گیرد.
هویت، یعنی تعریفی که هر فرد از خودش دارد و این تعری� باعث می شود 

بینش و گرایش و رفتار او یک�ار�ه و ه� سو و منسج�  شود.
گاهی هـــای الزم؛  شـــکل گیری هویـــت ســـه مرحلـــه دارد: 1. آمـــوزش و کســـب آ
2. پذیـــرش؛ 3. تعلـــق خا�ر به آن و داشـــتن ح� افتخار بـــه آن. میزان عالقۀ 
نوجوان به دین، بر اســـاس سط� برداشت �ی از معارف دینی است. بنابراین، 
تعمیق و معرفت بیشتر باعث این عالقه مندی می شود و س��، در کنار عمل 

به دستورهای آن، به آن نیز افتخار کرده و در مواقع ل�وم، از آن دفاع می کند.
نوجوانی که در حال یافتن پاسخ س�االت اساسی زندگی خود و جواب دادن 
به آن هاســـت، به دنبال بر�رف کردن نیاز خود اســـت؛ ازایـــن رو باید به او توجه 
گر می بینی� به دنبال �رایی و �یســـتی مســـا�ل اســـت، اعتراض  کرد. ا و کم� 
می کنـــد، حرف های ب�رگ ترهـــا را قبول نمی کند، از اجبار فراری اســـت و...، همه 
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به این علت اســـت که می خواهد خودش مســـا�ل را ب�یند تا به پاســـخ برسد. 
بنابراین، پدر و مادر و ا�رافیان نباید بر�سب بی دینی به او بزنند و به او اعتراض 
کنند و به دنبال جواب دادن به ســـ�ال های او باشند. در مقابل، باید او را تحمل 
کـــرده و به دنبال راهنمایی، برای یافتن جواب ســـ�االتش باشـــند و برایش زمینۀ 

شکل گیری هویت درست و رسیدن به اید�ولو�ی درست را فراه� کنند.

 �������ی �� ����� د���◄

گر هویت دینی، درست شکل نگیرد، نوجوان با این آسیب ها مواجه می شود: ا
ثبات فکری و رفتاری نخواهد داشت؛• 
ج�و حزب باد شده و با هر موجی به سمت وسویی می رود؛• 
جریان های انحرافی از �ی سوءاستفاده می کنند؛• 
در انجام دادن اعمال دینی سست یا به آن ها بی رغبت می شود؛• 
از دین و اعمال دینی اعراض کرده و ر�ی گردان می شود.• 

 ��ا�� ��ز��ۀ ���� د���◄

مه� ترین بح�ی که اینجا مطر� اســـت، شـــناخت «عوامل هویت ســـاز» اســـت 
کـــه مه� ترین آن ها عبارت اند از: مبدأشناســـی (خداشناســـی)، �راط شناســـی 

(راه شناسی)، مقصدشناسی (معادشناسی). موالنا دراین باره می گوید:
ر�زهــا فکر من این است و همه شب سخن�

خــویــشــتــنــ�  دل  احــــــوال  از  ــافـــل  غـ �ــــرا  کـــه 
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ــر �ـــه بـــود؟ ــه آمـــدنـــ� ب آمــــــــده ام؟  ــا  ــج ک از 
ــا مـــــــــی روم آخـــــــر، نـــنـــمـــایـــی و�ــنــ� ــجـ کـ بــــه 

ک مـــــر� بـــــاغ مـــلـــکـــوتـــ�، نـــیـــ� از عـــالـــ� خـــا
ــ�  ــدن ب از  ســـاخـــتـــه انـــد  قــفــســی  ر�زی  ــد  ــن �

ســـعی ما در ادامه، پاســـخ دادن به این س�ال هاســـت که در دل بررسی عوامل 
سستی در نماز و ترک آن، این کار را انجام می دهی�.
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 ��� ا�ل: ��ا�� �����

امام �ادق�  فرمودند: 
همۀ عل� مردم را در �هار �یز یافت�: یک� اینکه پر�ردگار خود را بشناسی؛ 

دوم اینکه بدانی با تو �ه کرده [به خلقت موز�ن و حکیمانه ات و نعمت 

عقل و حواس و فرستادن پیامبران و ک�اب های آسمانی پی ببرى]؛ سوم 

اینکه بدانی او از تو �ه خواســـته است؛ �هارم اینکه بدانی �ه �یز، تو را 
از دینت خار� می کند.1

بر اساس پ�وهش های �ورت گرفته در خصوص علل سستی نوجوانان در نماز 
و ترک آن، زیربنایی ترین عامل، اعتقادات ســـال� و قوی است. این عامل نقش 
بسیار م�ثری در عمل و پایبندی به دستورهای دین داشته و نبود یا �ع� آن، 

سستی و ترک عمل را به دنبال دارد. امیرالم�منین علی� فرمودند: 
�ِ� ا�����ن.»2 ��ِة ِ�� �� «َ���ُ�ُ� ا�َ��ِء �ِ� ا�ّ��

(تنبلی و سستی انسان در نماز، از �ع� ایمان است.)

۱. ا����� ������ ���� ����، المحاسن، ج۱، ص۲۳۳.
۲. ��� �� ��� �����، ن�ر ال�ل�، ص۵۶.
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این واقعیت در د�رۀ نوجوانی و جوانی �هور و بر�ز بسیار زیادی دارد، به حدی 
کـــه مه� ترین عامل م�ثر در شـــکل گیری عمل در ایـــن د�ران، تقویت بنیه های 
اعتقادی اســـت. هر�ه این بنیه ها تقویت شـــوند، تعهد و تعبد به دســـتورهای 

دین در وجود نوجوان نهادینه تر می شود و پایبندی شکل می گیرد.

۱. ۱. ��� ������ ا����دات ����

هر�ند تا حدودی، مسا�ل اعتقادی برای نوجوانان در ک�اب های درسی مطر� 
شده است، آن ها به علل متعددی به با�ر و یقین نرسیده اند. از جملۀ این علل، 
نواق� موجود در سیســـت� آموزشی کشور و بی توجهی عمیق دانش آموزان به 
این مسا�ل و نمره گرایی �رف در این زمینه است. در حقیقت، نوجوانان ا�ول 
اعتقـــادی را به �ورت اســـتداللی و یقین زا فرانگرفته اند؛ بلکـــه آن ها را نیز مانند 
احکام و فرو� دین، مقلدانه با�ر دارند. به همین علت، به مح� مواجه شدن 
با کو�� ترین مشکل فکری و حتی مشکل احساسی و عا�فی، از اعتقاد به این 
مفاهی� و در نتیجه عمل بر اساس آن ها دست می کشند. هم�نین، خانواده ها 
نیز به این مسا�ل اعتنای زیادی ندارند و �رف انجام دادن عمل، بد�ن پشتوانۀ 
فکری و عقیدتی برایشـــان کافی اســـت. استاد شهید، مرت�ی مطهری�، در 

این خصوص فرموده است: 
ریشـــۀ بیشـــتر انحرافات دینی و اخالقی نســـل جوان را در البه الی افکار 
و عقاید آنان باید جســـت. فکر این نســـل از ن�ر مذهبـــی �نان که باید 

راهنمایی نشده است و از این ن�ر، فوق العاده نیازمند است.1

۱. ����� آ��ز�� ��و��� ا��م ������، «��ا�� د�� ����ی و ��ا�� ��ا��ن �� ����� ��ب»، ���� معرفت، 
ش۱۱۶، ۱۳۸۶.
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امام �ادق� تو�یه می کنند: «قبل از اینکه دیگران فرزندان شما را با مطالب 
انحرافی گمراه کنند، دین و معارف را به آن ها آموزش دهید.»1

 در��ن◄

اعتقـــادات درســـت، از شـــکل گیری برخـــی مســـا�ل عقیدتی معرفتی به دســـت 
می آید. همان گونه که اشاره کردی�، انسان هایی در مسیر خود به هویت دینی 
می رســـند که این سه راه را درست �ی کرده باشند: خداشناسی و راه شناسی و 

معادشناسی. در این بخش، تا حد امکان دراین باره �حبت می کنی�.

۱. ����� و ����� ��ا�����

 کسی در این عال� منکر وجود خدا نیست؛ ولی مشکل بسیاری از افراد در 
ً
تقریبا

کری� برای اثبات و بیان �ی�گی های خدا و تقویت  خداشناسِی آن هاست. قرآن 
گونی به کار برده است. با�رها، روش های گونا

��ا����� از راه آ����� �� ������ ���ن

تدبیر الهی یعنی خدای عال� تمام امور ری�ودرشت عال� را اداره می کند. انسان 
جز�ی از اجزاى عال� است و مانند همۀ آن اجزا تحت تدبیر الهی، به سوى غایتی 
که خداى سبحان برایش معّین و مقدر کرده در حرکت است. هی� موجودى از 
موجودات عال� در تدبیر او دخالت و حکومت ندارد و اسبابی ه� که بر حسب 

۱. ��� �����، کافی، ج۶، ص۴۷.
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�اهر م�ثر به ن�ر می رسند، آثارشان همه از خداى تعالی است و هی� ی� از آن 
اسباب و علل، در ت�ثیر مستقل نیست.1 به این �ند نمونه توجه کنید:

که شب و ر�ز را به وجود می آ�رد. •  حرکت زمین به گونه اى تن�ی� شده است 
گر همیشه شب بود یا همیشه ر�ز، در �نین و�عیتی ما �ه می کردی�؟2 حال ا

کنون که این مطالب را می خوانید، زمین با سرعتی قریب به 1670 کیلومتر •  ه� ا
گردش، شب و  این  با  به د�ر خودش است.  گردش  در ساعت، در حال 
کیلومتر در ساعت،  ر�ز به وجود می آید. هم�نین، با سرعتی بال� بر 107هزار 
گردش، فصل ها و سال ها به  گردش به د�ر خورشید است. با این  در حال 
وجود می آیند. گردش های دیگری نیز وجود دارند که از بیان آن ها �رف ن�ر 
در  نمی شوی�؛  زیاد  بسیار  این سرعت های  متوجه  ما  از  هی� ی�  می کنی�. 
گر سوار ماشینی باشی� و ماشین تکانی بخورد و حرکت کند، کاماًل  حالی که ا
متوجه می شوی�. خداوند زمین را مانند گهواره ای قرار داده و به گونه ای آن را 
گر غیر از این بود،  �راحی کرده است که انسان متوجه حرکت آن نمی شود. ا

دیگر کسی نمی توانست ر�ی زمین زندگی کند.3
با وجود اینکه فا�لۀ سط� زمین تا عمیق ترین نقطۀ آن 6هزار و 378 کیلومتر • 

است، سفره های آب زیرزمینی بسیاری در �ندمتری سط� زمین قرار دارند و 
کنون به این مو�و� توجه کرده  بودید؟ به الیه های پایین تر فرونمی روند.4 آیا تا
۱. ��: ����������� ��������، المیزان فی تفسیر القرآن، ����� ����������� ����ى ���ا�� ، ج۷، ص۳۹۶.
�� ��او�� �� را �� ����� �� ��� ��ودان ��زد، آ�� ����دى �� ��ا �� ��ا�� رو�����  ۲. ���: «�� �� ��� د��� ا
�� ��او�� روز را �� ����� �� ��� ��ودان ���، ��ام  ��اى ��� ���ورد؟! آ�� ��� �����؟!» ���: «�� �� ��� د��� ا

����د ��� از ��ا�� �� ��� ��اى ��� ���ورد �� در آن آرا�� �����؟ آ�� ��� �����؟!» (���، ۷۱ و ۷۲).
۳. «���ن ��او��ى �� ز��� را ��اى ��� ��� آ���� ��ار داد و راه ���� در آن ا���د ��د» (��، ۵۳).

�� آب ��ى [��ز���] ��� در ز��� ��ورود، �� ��� �� ��ا�� آب ��رى و ��ارا در د���س  ۴. «��� �� �� ��� د��� ا
��� ��ار د��.» (���، ۳٠).
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گر آب ها تلخ و شور شوند، �ه می کنی�؟1•  کنون آب شیرین در دسترس ماست. ا ا
از جمله نعمت های ب�رگ خداوند بر انسان، حاف�ۀ بسیار خارق العاده ای • 

گر حاف�ۀ خود را از دست بدهی� و حتی  که در �ی قرار داده است. ا است 
نشانی من�ل خود را فراموش کنی�، �ه خواهی� کرد؟!

به دیدار یکی از آشنایان رفت�. مرا نشناخت. از علتش پرسیدم، گفتند حاف�ه اش 
را از دســـت داده اســـت. �ند لح�ه ای از ح�ورم نگذشته بود که دیدم وقتی 
می خواهـــد فرزندانش را �دا کند می گویـــد: «آهای! آهای!» گفت� �را این گونه 

شما را �دا می زند. گفتند اس� ما را نیز فراموش کرده است.
از ���� ���� ��ی ��رگ ��او�� �� ا���ن، ����� ����ر ��رق ا���ده ای • 

�� ����� ��د را از د�� ����� و ���  ����� ���ل ��د را ��ا��ش ����، �� ��ا��� ��د؟!.ا�ـــ� �� در وی ��ار داده ا�ـــ�. ا

��ا����� از راه آ����� �� ��رت ا���

نوجوان ارتباط با انسان های قوی را دوست دارد. دوست دارد با سرگذشت و 
افتخارات آن ها آشنا شده و از آن ها بیشتر بداند و سعی کند خود را شبیه آن ها 
کند. ازاین روســـت که تصا�یـــر و افتخارآفرینی های آن ها را بـــه درودیوار اتاقش 
می زند. این �ی�گی نه تنها در نوجوان اســـت، بلکه هر فرد �عیفی دوست دارد 

به فردی قوی تکیه کند و �ه تکیه گاهی بهتر و برتر از خدای قادر متعال.
قوی ترین مردان جهان می توانند �زنه ای حدود پانصد کیلوگرم بلند کنند؛ در 

حالی که:

۱. ��: وا���، ۷٠.
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حدود •  است،  غبار  ذرۀ  مانند  بی کران  آسمان  در  که  زمین  کرۀ  �زن  فقط 
6تریلیون (6،000،000،000،000،000،000 ) کیلوگرم است؛

فقط ی� ابر باران زا که شاید به ن�ر ما �زنی نداشته باشد، در�ن خود حدود • 
کامیون  کیلوگرم آب دارد؛ یعنی به اندازۀ بار 30هزار  300میلیون (300،000،000) 

ده ُتنی.1

��ا����� از راه ���� �� ا��اد��ی ����

گر بداند فرد و  نوجوان �الب هیجان و کارهای عجیب و خارق العاده اســـت. ا
یا گروهی دارای �نین لیاقت و شایستگی است، دوست دارد آن ها را شناخته 
و خود را به آن ها نزدی� کند. قرآن مجید برای پاسخ گویی به این نیاز مخا�ب 
خود، در البه الى تمام داســـتان هاى قرآن، این مو�وعات را بیان کرده اســـت: 
زنده کردن ایمان به قدرت الهی، توجه به الطاف و امدادهاى غیبی، غافل نشدن 
از غ�ب و قهر خدا، کوبیدن تمام تکیه گاه های موهوم، خط بطالن کشیدن بر 

معیارهاى غلط، ازبین بردن موی رگ های شرک و... .
این مطلب را به دو �ورت می توان در قرآن پیگیری کرد:

1. توجه به امدادهاى غیبى الهى: استاد مطهری� نیز معتقد است بسیاری 
ک�شافات، یافتن فرمول ها برای ساخت دارو و غیر آن و علومی  از اختراعات و ا
از این دســـت که برای بشر حا�ل می شـــود، از �ریق الهامات الهی است.2 به 

این �ند نمونۀ قرآنی توجه کنید:

�� ��د�� را ���رت د���ه در ������� [��ران] ر���� �� ����� �� ا����ى ����� ��ر را �ِ����؛  ��� ا��  ۱. «او 
[���] �� آن �� را �� ��ى ز��� ��ى ��ده �� ������ و �� و���� آن �� آب را ��زل �� ����» (ا��اف، ۵۷).

۲. ��: ����� ����ی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص ۷۹ �� ۸۳.


