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مقدمه
از مهمترين فصول مربوط به حيات انسان فصل مربوط به دوران نوجواني او ،شامل مرز سنّي  51 -53است،
مرحلهاي که آغاز آن ،پايان دوران کودکي ،و نهايت و خاتميت آن آغاز جواني و وصول به مرحله کامل مردي يا
کامل زني است.
اين مرحله را از مبهمترين مراحل حيات در جنبه شناخت ابعاد جسمي ،رواني و عاطفي ،و دشوارترين مراحل از
نظر سازگاري انسان ذکر کردهاند ]5[.ضمن اينکه اين دوره از رشد و زندگي ،متضمن بحراني هيجاني ،تحولي
اخالقي و دگرگوني و تغييري عظيم در شخصيت است.
[ صفحه ]51
روانشناسان رشد ،حتي آنانکه در زمينه بلوغ و نوجواني کار کردهاند با نقاط مبهم متعددي از شخصيت و روان
نوجوان خود را مواجه ديدهاند و آن را دوراني آشفته و تحمل آن را از ديد مربيان مشکل معرّفي کردهاند.
تغييرات جسمي ،و به همراه آن دگرگونيهاي رواني در نوجوان سريع و همراه با احساساتي است[ ]1که اغلب بعد
شخصي و سليقهاي دارند ،و طبيعي است که مربّي را در برابر نوجوانان متعدد ،مخصوصاً با فرهنگهاي متفاوت به
نوعي ترديد و ناآگاهي در تصميمگيري بکشاند و او در برخورد با نوجوان خود را با مسائل و مشکالتي مواجه ببيند
که همه گاه قادر به حل و رفع آن نيست.
دامنه آن تحوالت وسيع و جنبههاي قابل مشاهده و دريافت آن عبارتند از :دگرگوني در خلق و خوي ،رفتار
نامتعادل ،گريز از تکاليف رسمي ،امتناع از پذيرش مسئوليت ،زماني فرار از مدرسه ،سرکشي و عصيان ،مخالفت
بزرگتران و حتي ترک وظايف تحصيلي ،مذهبي ،خانوادگي و يا سرعت در تصميمگيريها ،يا سرعت در راندن
و. ]8[...
[ ]1تعليم و تربيت و مراحل آن صفحه .171
[ ]1سيري در بلوغ صفحه .1
[ ]8نوجواني -دکتر جعفر کرماني صفحه .94

دوران بيداريها
دوران نوجواني مصاف است با بروز بيداريهاي متعدد که
[ صفحه ]55
هر کدام آنها ميتوانند زمينه و منشائي براي رشد و سعادت ،و در صورت عدم هدايت آنها موجد بدبختيها و
سقوطهايي باشند .مهمترين آنها عبارتند از:

بيداري فطرت
شايد در هيچ مرحلهاي از عمر (جز سه سال اول زندگي) فطرت به اين اندازه بيدار و هشيار نباشد .در آغاز زندگي،
فطرت همانند منبعي زالل چنان در روان و سراسر وجود کودک بيدار است که گوئي همچون پيامبري معصوم است و
با جهان وحي مستقيماً در ارتباط .جز سخن راست از او نخواهي شنيد و جز امانت و عدالت از او سر نميزند.
فطرت پاک خدائي او را در خود شناور و سيراب ميسازد.
در مراحل بعد ،به علت تربيت غلط ،محيط معاشرتي نامناسب ،شيوههاي رفتاري ناصواب مدلها و الگوها ،توقّعات
نامتناسب با ظرفيت رواني طفل و ،...فطرت در زير تودههائي از ابرها و غبارهاي گوناگون مخفي شده ،خورشيد آن
از پرتوافکني باز ميماند .وضع چنان است که گوئي فطرت او به خوابي سنگين فرو رفته است.
در دوران نوجواني ،شرايط و امکاناتي پديد ميآيد که گرد و خاک روي فطرت به کناري ميرود و آن خورشيد از
نو پرتوافکن ميشود .نوجوان چنان ميشود که گوئي سطلي آب سرد بر سر و روي فطرت او ريخته و بيدارش
ساخته .که بايد از اين بيداري استفاده کرد.
[ صفحه ]51

بيداري مذهب
بر طبق دعاوي صاحبنظران و هم بر اساس آزمايشهاي بعمل آمده ايمان به مذهب از  51سالگي آغاز ميشود و
البتّه در اشخاص سالم و طبيعي ،ايمان به حقايق يعني احتياج به پرستش ،با سنين عمر شديد ميشود ]5[.دانشمندي
چون گزل که متخصص مسائل نوجوانان است اوج و شکوفائي آن را در سنين  59 -51ميداند .و عالمي چون
موريس دبس ،شروع جهش مذهبي (حس مذهبي) را آغاز بلوغ ميشناسد ]1[.ديگران حتي دانشمندان ،ماترياليست
هم چنين اعتقادي را در مورد نوجوانان دارند و از حس ماوراء طبيعي در آنان حرف ميزنند. ]8[.
اين بيداري در نوجوان عاملي براي رشد معنوي و اخالقي و موجبي براي پيشگيريهاست .به گفته عالمي وضع
چنان است که گوئي خداوند حکيم بصورت پيشگيري قبل از بروز طوفان و طغيان غرائز ،وسيله مهار کردن آن را
در انسان آماده کرده است. ]9[.
[ ]1شادکامي ،صفحه .04
[ ]1بلوغ صفحه .553
[ ]8ماکارنکو مربي روسي.
[ ]9جوان ج  5صفحه .871

بيداري جهانبيني
در اين مرحله از عمر ديد و بينشي خاص نسبت به جهان در نوجوان پديد ميآيد .ممکن است او به مدرسه رفته
نباشد و حتي علم و تجربهاي از کتاب بدست نياورده باشد ،ولي وضع او
[ صفحه ]58
چنان است که گوئي با ديدي ديگر پديدهها را ميبيند ،و يا پديدههاي دور و بر با او از رمز و راز پيدايش و فرجام
خود سخن ميگويند.
جهانبيني او عوض ميشود ،زندگي براي او زيبائي و عظمتي مخصوص پيدا ميکند .ديد او به اشيا با آنچه که در
ديروز بود کامالً متفاوت است .اين بيداري هم سببي براي جهانشناسي عميقتر و روي آوردن به علم و فرهنگ
است و هم وسيلهاي براي سوق دادن او به سوي خالق اشيا و آفريدگار علي االطالق و در نتيجه احساس نياز به
پرستش و نيايش او.

بيداري وجدان
وجدان عبارت از نوعي خودآگاهي دروني و يا نيروي درک مهمات رذائل و فضائل است .در برابر اعمال پسنديده
آدمي خرسندي و رضا و در برابر اعمال نارواي انسان نوعي خودداري و خود سرزنشي دارد و بدينسان براي آن
نقشي چون نقش قاضي محکمه قائلند.
در سنين نوجواني ،وجدان بيدار ميشود و در درونش محکمهاي تشکيل ميگردد .خود براي خويشتن قاضي و داور
است .اگر گناه و خطائي مرتکب شود خود را سرزنش ميکند و حتي ممکن است براي خود کيفري و عقوبتي ،مثل
ترک لذّت ،تحمل رنجها و ...قائل شود .و ميبينيم که اين بيداري خود از عنايات لطيف الهي و عاملي براي خود
کنترلي است.
[ صفحه ]59

بيداري رغبت به تعالي
شايد در هيچ مرحلهاي از رشد ،آدمي بدين ميزان که در دوران نوجواني است خواستار پيشرفت و تعالي نباشد .او
ميخواهد شرايط و امکاناتي پديد آيد ،که حتي کار نکرده و زحمت نکشيده او به مرحله آقائي رسد و در اين راه تا
سر حدّ بينهايت به پيش رود .هيچ عظمت و علوّي نيست که او ببيند و خواستار آن نشود.
ايدهآلجوئي و کمال طلبي در او به صورتي است که تدريجاً مطلقگرا ميشود و هر چيز را در حد کمال خود
خواستار ميگردد .و يکي از علل عمده مخالفت نوجوانان با والدين و مربيان ،و تخطئه کردن عمل و رفتار آنها ،و
يادآوري در مورد آنها که آنان عادل نيستند همين مسئله است .آنها در اين سنين رفتار بزرگتران را زير ذرهبين قرار
ميدهند و اگر آن را موفق معيارهاي خود نيابند از آنان روي بر ميگردانند.

بيداري استدالل
نوجواني سن مباحث بيپايان فلسفي ،ديني ،سياسي و ادبي است .او با الفاظ بازي ميکند و اغلب استدالل منطقي و
قياس صوري را مورد سوء استفاده قرار ميدهد و امري را به عنوان حقيقت اثبات ميکند و نتيجه ميگيرد. ]5[.
او سعي دارد مسائل خود را از روي دليل و برهان حل کند و اين بر خالف روش گذشته است که اصرار داشت از
راه زور و
[ صفحه ]51
لجبازي به پيش رود .البته ترقي قدرت استدالل و برهان بستگي دارد با اکتشاف افکار عمومي که در سنين  59بروز
ميکند .آنگاه در نتيجه اکتشاف روابط منطقي بين اين افکار ،از قبيل امکان رسيدن از اصول ساده به براهين رياضي
و رجوع از علم حساب به محاسبات جبري ،قدرت تجريدي فکري حاصل ميشود. ]1[.
او آمرانه استدالل و اثبات ميکند ،آراء او همه نو هستند ،به آن آراء چنان بستگي دارد که کاشفي به اولين کشف
خود ]8[.ولي اين نکته را ناگفته نگذاريم که آنها در عين جديد بودن نپخته و خامند ،از استحکام خوبي برخوردار
نيستند و با اين حال ،اين بيداري آغازي براي سازندگي و رشد است.
[ ]1روانشناسي کودکي ،نوجواني و جواني صفحه .00
[ ]1بلوغ  -موريس دبس صفحه .511
[ ]8مشکالت تربيتي ج  1صفحه .153

بيداري غدد
در اين مرحله از رشد ،غدّهها بيدار ميشود و مواد ساخته شده و يا هورمون خود را به درون خون ميريزند و در
نتيجه موجب تحوالتي عظيم و دگرگونيهائي شديد در حاالت و رفتار ميشوند.
از غدد مهمي که در نوجوان بيدار ميشوند غدد جنسي است که موجد صفات ثانويه در بدن و دگرگونيهاي مربوط
به تغييرات جسمي است .در نوجوان نوعي خودآگاهي و هشياري پديد ميآورد که اگر درست هدايت و رهبري
شود راه او به سوي
[ صفحه ]51
کمال جنسي هموار ميگردد.
او نوجوان است و در آيندهاي نزديک پدر يا مادر خواهد شد ،بيداري غدد جنسي و آثار ناشي از آن به صورت
احتالم يا قاعدگي يک اعالم است .در واقع به او آگاهي ميدهند که تو بزرگ شدهاي و ميتواني همسر ،پدر يا مادر
شوي .اين اعالم و اخبار هم عامل رشد است و هم ميتواند موجبي براي فساد و انحراف باشد و طبيعي است که
نقش مربي در آن فوق العاده مهم باشد.

دوران پايهگذاريها
دوران نوجواني و اصوالً دوران دهه دوم حيات را دوران پايهگذاريها ميدانند ،مرحلهاي است که در آن به مرحله
باروري ميرسد .فراگرفتهها و يافتههاي اين مرحله نقشي مهم و سرنوشتساز در آدمي دارند .اگر اهميّت شش سال
اول زندگي را که آن همه مورد تاکيد روانشناسان تربيتي است ناديده انگاريم بايد اعتراف کنيم که مرحلهاي مهمتر از
نوجواني براي پايهگذاري و آماده سازي نداريم .جنبهها و امور بسياري در اين دوره شکل ميگيرد و پايه گذاري
متعددي در اين مرحله صورت ميگيرد که اهمّ آنها عبارتند از:
 پايهگذاري سالمت و رشد بدن و کمال يا نقص جسمي مخصوصاً در ستون فقرات ،ساق پا ،کف پا و... پايهگذاري سالمت رواني و مراقبت در اين امر که رفتارها ،متعادل و مناسب باشند. پايهگذاري رشد و جهت داري عاطفه که متوجه چه کساني و يا[ صفحه ]57
چه جنبههائي باشند.
 پايهگذاري اخالق ،به عنوان مجموعه ضوابط حاکم بر روابط که در او تثبيت و عيني گردد. پايه گذاري خوي اجتماعي و روابط معاشرتي از نظر ادب ،حيا و باز و بسته بودن روابط پايهگذاري استدالل و منطق و سير و ضابطه فکري و جهان بيني و طرز تلقيها از امور پايهگذاري ديني و عقيدتي و اعتدال مذهبي و عادات و رفتارهاي مذهبي و توان دفاعي از آن همچنين است پايهگذاريهاي ديگر در بيداري فطرت و وجدان و...در آنچه که به مذهب مربوط ميشود يک جنبه آن مربوط به جنبههاي تکليمي ديانت و آماده شدن براي انجام دادن
همه دستورات و تعليم دين است ،مخصوصاً از آن بابت که او در اواسط يا اواخر اين دوره وارد عرصه تکليف
ميشود ]5[.و حاصل آن ورود به حيات تکليفي به صورت يک مرد يا يک زن کامل است.
آنچه را که او در دوران کودکي به صورت تقليد ،بازي و يا تمرين مذهبي انجام ميداد اينک بايد سر و سامان يافته
و صورت رسمي و الزامي به خود بگيرد و يا مسئله تشکّل اخالق و از جمله

[ صفحه ]53
اخالق مذهبي در اين مرحله بايد صورت کمال به خود گيرد و او متعهدانه وارد حيات اجتماعي شود .البته زمينه آن
در همه نوجوانان ،و در همه مناطق جهان وجود دارد که به آن اشاره خواهيم کرد.
[ ]1نوجواني -دکتر جعفر کرماني صفحه .5

مشکل مربيان در ارتباط با نوجوان
گفتيم که دوران نوجواني از نظر علمي داراي نقاط ابهام بسيار است و بسياري از جوانب آن هنوز نيکو شناخته نشده
است به ويژه که اينان نه کودکند و نه بزرگ .آنان در مرحله انتقال قرار دارند و شرايط حياتشان با دورههاي قبل و
بعد کامالً متفاوت است.
مشکل ما مربيان در رابطه با آنان مشکل تضادهاست.
مرحلهاي است که در آن تضادها و برخوردهاي بيشماري وجود دارد ،چنان است که گوئي در آنان انقالب و
طوفاني بوجود آمده باشد[ ]5کشمکش پرتحرکي بين غريزههاي زيستي و نيازهاي اخالق بوجود ميآيد]1[.
عواطف ،تهييج شده ،احساسات آتشين ،خاق و خوي ،تغيير يافته و روح او منقلب است .اين شور و هيجان با
شکفتگي فکري مساعد و موافق نيست .به گفته موريس دبس ،سيري قهقرائي در دوران بحران تکليف از اين بابت
وجود دارد. ]8[.
[ صفحه ]54
در اين مرحله از زندگي بتدريج تمايالت سوزان در ضمير پديد ميآيد و حرکات و رفتار را تغيير ميدهد که بيشتر
بدبختيها و هم خوشبختيهاي زندگي مربوط به همين شورها و جنبههاي عاطفي است ،بسته به اينکه چگونه جهت
يافته و تربيت شده باشند و اين خود يک مشکل براي مربي است.
همچنين در اين دوره واکنشهائي در نوجوان وجود دارد که حاصل آن رفتارهاي ضداجتماعي ،توأم با بزهکاريها،
مقاومت منفي ،احساس اضطراب ،مشکل درسي و مدرسهاي ،افسردگي ،و روانپريشيهائي از قبيل بيقراري ،تيرگي
شعور ،ژست خودکشي[ ]9و ...است.
[ ]1نوجواني ،دکتر جعفر کرماني ،صفحه .5
[ ]1نظريههاي بنيادي درباره نوجواني صفحه .85
[ ]8بلوغ صفحه .44
[ ]9نوجواني دکتر ايزدي صفحه .14

دو وضعيت عمده
از ديد صاحبنظران در اين مرحله از عمر دو وضعيت عمده براي نوجوان پديد ميآيد که هر کدام ميتواند زمينه
خطر رواني يا رفتارهاي براي نوجوان باشد ،در عين اينکه هر يک عامل مناسبي براي رشد و پيشرفت و نيز صيانت
وجود از خطر نيز به حساب ميآيند .آن دو وضعيت عبارتند از:

ترسها
ترسهاي بسياري در اين مرحله از عمر براي نوجوانان پديد ميآيد که اهمّ آنها عبارتند از:
 ترسهاي بهداشتي و زيستي مثل ترس از اختالل بدن ،نقص اعضاء ،مرگ...[ صفحه ]11
 ترسهاي جنسي ناشي از پيدايش صفات اوليه و ثانويه جنسي ،نقص در آن و... ترسهاي مدرسهاي چون ترس از عدم موفقيت در امتحان ،تکليف درسي ،مردودي... ترسهاي خانوادگي مثل ترس از بيماري يا مرگ والدين ،نزاع و مشاجره و طالق و... ترسهاي اخالقي مثل ترس از انحراف و ارتکاب خطا ،عدم تطابق رفتار با اخالق و... ترسهاي اقتصادي مثل ترس از فقر ،بيکاري ،افتاقتصادي ،عدم توان تهيه مايحتاج... ترس از روابط اجتماعي مثل برخورد با افراد شلوغ ،شوخي ،درگيري و نزاع و. ]5[...اين ترسها با همه عوارضي که دارند زمينه ساز بسياري از بيداريها و هشياريها ،و نيز مراقبت و صيانت،
پيشگيري از واقعهها و ...نيز ميتواند باشند و وجودشان تا حدودي ضروري و الزمه رشد است.
[ ]1روانشناسي نوجواني صفحه .100

اضطراب
و آن احساس ترس از خطري است که هنوز نيامده است و يا حالت آزاد و نشر يافته ترس است که به هيچ شيئي يا
عنصري بستگي ندارد ]5[.از ديد کلي ميتوان گفت
[ صفحه ]15
اضطراب شامل آن ترسي است که ريشههاي آن در عمق جان و از نظر ظاهر ناپيداست.
تحوالتي که در دوران نوجواني و بلوغ پديد ميآيد ،بروز صفات ثانويه جنسي در نوجوان ،رشد قد و دستگاههاي
دروني و بيروني او را دچار نوعي بهتزدگي و تحير ،و زماني نوعي اضطراب و تشويش ميسازد که خواب و قرار
را از او ميگيرد .اين حقيقتي است که اذعان کنيم بسياري از فرزندان ما در ضمن دوران کودکي و دوران بلوغ دچار
ناامني و پريشانيهاي هيجاني نسبتاً شديدي ميشوند ]1[.اين حالت در آغاز دوران بلوغ دختران هم زياد
ميشود...و حتي عالئم بيماري ماليخوليا نيز در آن به علل مختلف ديده ميشود. ]8[.
خطر اين تشويشها در آنان بسيار و يکي از آنها تجلي و بروز رفتارهاي نامتعادل ،غير معقول ،سرکشيها،
نافرمانيها ،انحرافات جنسي ،تن دادن به خواب و لميدنها ،بيتوجهي به درس و بحث مدرسه ،بيقراري ،زود به
جوش آوردن ،تصميمگيريهاي نينديشيده و سريع ...است .از موارد خطر اين تشويشها و دلسرديها گاهي بروز فکر
خودکشي در آنهاست. ]9[.
[ صفحه ]11
[ ]1نوجواني دکتر جعفر کرماني صفحه .71
[ ]1سيري در بلوغ صفحه .75
[ ]8روانکاوي دختران صفحه .81
[ ]9روانشناسي کودکي و نوجواني و جواني صفحه .13

ضرورت توجه به نماز
با اين مقدمه پايهگذاريهاي فکري نسبتاً طوالني و به عنوان نتيجهگيريها از مباحث فوق بايد گفت :اين مجموعه
ايجاب ميکند نوجوان ،به سوي نماز روي آورد .حتي اگر نماز به قصد قربت هم نباشد الاقل براي تأمين سالمت
جسم ،ذهن و روان ،امري واجب و ضروري است.
ايمان ستوني است که آدمي را در طوفان زندگي و در موارد تزلزل دروني تکيهگاه است و يا ايمان به خدا و مذهب
همانند عصائي است که آدمي را از افتادن و مغلوب شدن نگاه ميدارد ...بر اساس تجارب و بررسيهاي روانشناسان،
حتي آنها که پايبند به مذهب نيستند و آنکس که به قدرت بينهايتي در اين جهان وسيع و دشوار خود را متصل نبيند
همانند غريقي است در اقيانوسي بيپايان و يا بالتکليفي است که در درياي شک و ترديد دست و پا ميزند .به گفته
ي عالمي او هر روز و هر ساعت عقيدهاي دارد ،با خود و طبيعت و با اهل دنيا پيوسته در جدال و کشمکش
است. ]5[.
اعتقاد به خدا عامل حل بسياري از تضادها و درگيريهاي فکري ،موجبي براي حل و رفع کشمکشهاي دروني و
سببي براي دستيابي به آرامش است .به گفته اليزابت گوج اگر خدا را از بين ببري مسئله خود را حل نکردهاي ،بلکه
خود را تنها
[ صفحه ]18
گذاشتهاي ،آن هم در يک تنهائي مخوف و ترسناک ]1[.در بينش قرآني ياد خدا مايه آرامش دلهاست (اَال بِذِکر اللَّه
تَطْمَئِنُ الْقُلُوب). ]8[.
تربيت ديني در نوجواني ،توجه دادن او به نماز و عبادت ،ايجاد رابطه انس بين او و خدا ،نه تنها احساسات مذهبي
او را اقناع ميکند ،بلکه تمايالت طبيعي و هواهاي نفساني او را هم مهار کرده و رفتار او را تحت کنترل در ميآورد.
و از همه آنها مهمتر اينکه احساس رنج دروني ،فشار عاطفي ،نگراني ،ترس ،آشفتگي ،احساس گناه شديد را که از
ويژگيهاي اين دوره است[ ]9از بين ميبرد.
[ ]1شادکامي صفحه .04
[ ]1سيري در بلوغ صفحه .515
[ ]8آيه  13سوره رعد.

[ ]9روانشناسي رشد (جمعي از نويسندگان و صاحبنظران) صفحه .931

بيتوجهي نوجوان به نماز
از شکوههاي والدين و گلهمنديهاي مربيان اين است که برخي از نوجوانان ،به ويژه آنها که از پايهگذاري تربيتي
قبلي و مناسبي در گذشته برخوردار نبودهاند ،به نماز توجهي ندارند .حتي برخي از آنان از پدران و مادران متديّني
برخوردارند که مصداق اين ضرب المثل است که از نور ظلمت پديد ميآيد و از ظلمت نور.
ما با والدين منزّه و مقدسي مواجهيم که اهل عبادت و تقوايند ولي فرزندان آنها افرادي بيتوجه به دين و نمازند و
[ صفحه ]19
بر عکس به افرادي بر ميخوريم که والدينشان سست و بيمايهاند و يا جنبه اعتقادي درستي ندارند ولي فرزندان
آنها افرادي متدين و اهل نمازند.
همچنين فرزنداني را ميشناسيم که والدينشان متدين و سالم بودهاند ولي خود در مرحله نوجواني و بلوغ از
نابساماني و فساد سر در آوردهاند .روح ياغيگري و عصيان در آنها رشد کرده و نه تنها آنان را عليه مسائل و
جريانات به قيام واداشته ،بلکه در برابر مسائل واجبي چون نماز سهل انگار ساخته است.
البته به اين نکته توجّه کنيم که چنين وضع و حالت در نوجواناني که تمرينات مذهبي را از سنين کودکي و حتي
خردسالي بصورت امري تفريحي ،لذتبخش ،با چشيدن عواطف گرم والدين و بدون تحمل فشار آغاز کردهاند بندرت
ديده ميشود و اين خود نشان دهنده اهميت دوران کودکي و پايهگذاريهاي اوليه است.
دستور رسول خدا (ص) به امّت که کودکان خود را از کودکي به نماز واداريد (مُرُوا اَوْالدَکُم بِالصَلوةِ ]5[)...خود
اشارهاي به اين اثرگذاري و اهميت آن است و ما اهميت اين اقدامات پيشگيرانه و پايهگذارانه را در عبارات و
روايات اسالمي ميبينيم که مسئله را با ديدي وسيع در آموزش و تربيت ديني ذکر کردهاند .از جمله اين سخن امام
صادق (ع) که فرمود( :بادِرُوا اَحْداثَکُم (اَوْالدَکُم)
[ صفحه ]11

بِالحَديثِ قَبْلَ اَنْ يَسْبِقَ اِلَيْهِمُ الْمُرجِئه)[( ]1پيش از اينکه محوري گمراه کننده بر شما و فرزندانتان سلطه آورد آنها را
به جريانات ديني آشنا سازيد) .و يا فرمود :يُؤْخَذ الْصَّبيُّ بِالصَلوةِ بَيْنَ سَبْعَ سِنينَ و ستَ سنينَ[( ]8از سنين بين 1 -7
کودک را بايد به نماز واداشت و در ترک آن مؤاخذهاش بايد کرد).
[ ]1مکارم االخالق -پيامبر(ص).
[ ]1کافر ج  1صفحه .91
[ ]8وسايل الشيعه ج  1صفحه .1

علل بيتوجهي به نماز
بحث از علل بدان خاطر مطرح است که تا از ريشه و اساس امري سر درنياوريم در آن زمينه اقدامي سازنده
نميتوانيم داشته باشيم .قبل از هرگونه تصميمگيري در مورد واداشتن نوجوان بياعتقاد به نماز و يا به انجام فرائض
مذهبي بررسي و تعمقي در اين رابطه الزم است که دريابيم چرا نماز نميخواند؟ حرف و سخن او چيست؟ آيا مدّعي
است که هنوز نماز بر او واجب نشده؟ نماز را عملي بيهوده و بيحساب ميشناسند؟ از والدين و مربيان ،يا از
الگوهاي دين و عبادت و نماز سرخورده است؟ ميخواهد عصيان و نافرماني خود را از اين طريق نشان دهد؟ تنبل
و بيحوصله است؟ وقت ندارد؟ و...
بررسيهاي ناشي از مصاحبه ،سئوال و جوابها ،مشاهدهها و حتي آزمايشها ،همچنين استفاده از تجارب
دستاندرکاران ،تحقيقات روانشناسان تربيتي ،کسب اطالع از والدين و معلمان
[ صفحه ]11
اطالعاتي را در زمينه علل در اختيار ميگذارد که مهمترين آنها عبارتند از:

علل مربوط به خود نوجوان
در اين زمينه از علل و عواملي بسيار ميتوان سخن گفت که شناختهترين آنها بدين قرارند:
 ناداني از اهميت مسئله ،عدم درک تعليم مذهبي و ارزش آن ،ناآشنائي به وظيفه و تکليف... تنبلي و تن پروري ،به ويژه که برخي از آنان در نوجواني احساس لَختي کرده و دائماً در گوشهاي لميدهاند. غفلت و مسامحه کاري و اوقات را بيحساب گذراندن و اتالف وقت تا قضاي نماز. بيحالي و رخوت ،بيحوصلگي ،که آن نيز نشانهاي از عدم درک لذت ارتباط با خداست. اثبات وجود و نشان دادن اين که کسي است و ميتواند ياغي و عاصي باشد. احساس گناه از لغزش گذشته و اين تصور که آب از سر ما گذشته ،ديگر نماز را چه فايدهاي است! -و باالخره عدم عادت به عبادت و در نتيجه نداشتن روحيه الزم براي اين برنامه.

علل مربوط به خانواده
در اين جنبه هم از علل و عوامل بسياري ميتوان نام برد که مهمترين آنها عبارتند از:
 عدم ايجاد عادت در او به نماز از دوران خردسالي بدان حساب[ صفحه ]17
که هنوز وقت نماز او نشده.
 عدم دعوت او به نماز در شرايط کنوني و کار و برنامه او را در اختيار خود او قرار دادن. دعوت او به نماز از روي خشونت و قهر و عقدهسازي و آزرده ساختن او. سلب اعتماد او از روحانيت خانواده و احساس رياکاري در والدين و يا تقدّس خشک و تحجّر در آنان. احساس اين مسئله که والدين او ستمکارند و عبادتشان تالشي بيحاصل است. احساس آزادگي از گذشته زندگي خود و احساس فشار و زور از دعوت به عبادت در گذشته. آلودگي در غذاي خانواده از نظر طيّب بودن که رابطهاي است بين غذاي طيّب و عبادت و عمل صالح (يا اَيُهاَالرُسُل کُلُوا مِنَّ الطَّيِباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً)[]5
[ ]1آيه ي آل سوره ي مؤمنان.

علل مربوط به گروه همساالن
غرض گروهي هستند که نوجوان با آنها جرگه اجتماعي را تشکيل ميدهد ]5[.با آنها مأنوس ،همراز ،همسخن و
همبازي است .اين گروه ممکن است با نوجوانان به صورت کامل همسن نباشند ولي هم شرايط و همفکر و
همانديشند.
[ صفحه ]13
نقش گروه همساالن در حدّي است که گاهي ميتواند انديشهاي را واژگون کند و حتي در دين و اعتقاد افراد اثر
گذارد (اَلْمَرءُ عَلي دينِ خَليله وَ قرينِهِ)[ ]1چه بسيارند افرادي که بر اثر معاشرتها با گروه دوستان به بيراهه و فساد
کشانده شدهاند ،و چه بسيار ديگر که بر اثر آنها به راه خير و صالح آمدهاند.
نقش گروه معاشران يا همساالن همچنان به قوت در تمام مراحل حيات تأثير دارد و اثر آن در سنين نوجواني بيش
از ديگر دورههاي زندگي است .تابعيت و همرنگي با دوستان ،انسها و دوستيها در اين مرحله با تعصب همراه و
غالباً ابرآلود و مبهم است.
در دوران نوجواني قواعد اخالقي خارجي و اجتماعي افراد ،جاي خود را به تقليد از نمونهها و سرمشقهاي زندگي
ميدهد و شخصيت ناپايدار نوجوان از اشخاص نمايشي بهرهمند ميشود ]8[.در امر ترک نماز و زماني هم رغبت و
عادت به نماز ،الگوها و معاشران نقش اساسي دارند.
[ ]1زمينه جامعه شناسي.
[ ]1علي (ع) تحف العقول.
[ ]8تعليم و تربيت و مراحل آن صفحه .574

علل مربوط به جو و محيط
دوران نوجواني دوران تجسس است .اين تجسس در همه مؤسسات قانوني ،سياسي ،مالي ،مذهبي صورت ميگيرد.
او سعي دارد با مشاهده آنچه که در دور و بر او و در مؤسسات ميگذرد ،بر طبق ذوق و سليقه
[ صفحه ]14
خويش مدل مناسبي را براي خويش جستجو کند .اگر جوّ و شرايط محيط مناسب و مثبت باشد او را بدان سوي
گرايش است و بر عکس.
عوامل متعددي از جامعه و محيط در او اثر ميگذارند و در او احساس و تصوري براي ترک مذهب و نماز پديد
ميآورند و آنچه از بياعتنائي نسبت به نماز در او ميبينيم زائيده شرايط ذيل است.
 وسوسههاي مکاتب الحادي و ايجاد شک و ترديد در اذهان احساس اينکه علما و امرا فاسدند و در طريق اجراي تعاليم مذهب نيستند و در آنها فساد وجود دارد. تصور رياکاري از اولياي دين و احساس اين امر که درصدد فريب دادن مردمند و افرادي چون او آلت دستند. احساس تحجّر ،بيمنطقي و خشکي در تقدّس آنهائي که مورد عالقه او هستند. آلودگي محيط و جوّ که حال و روح او را ميگيرد ،مثل فساد در کوچه و خيابان جدائي اخالقي و معنوي بين او و روحانيت به هر علت و انديشهاي تبليغات عليه مذهب و دين و توسعه اين انديشه که دين قديمي شده احساس يا تصور عدم تطابق دين با زندگي و بيارزشي عبادتي چون نماز[ صفحه ]81

عوامل دامن زننده
عوامل و شرايط بسياري هستند که بر اين علل دامن زده و بر شدّت و حدّت آن ميافزايند .ممکن است خود
نوجوان در شرايطي باشد که زمينه براي کم اعتنائي او به نماز فراهم است و درصدد فرار بيشتر و در رفتن از زير بار
وظايف است .در چنين بحراني وضع چنان ميشود که سقوط او تسريع و يا اسير او به سوي مقصد کند ميشود .آن
عوامل دامن زننده ،متعدّد و از آن جملهاند:
عقدهسازيها ،ايجاد زمينه براي بدبينيها ،بر افراشتن چوب تکفير و وارد آوردن انگ المذهبي ،يا بيديني بر
نوجوانان ،تحويل نگرفتن او در مجامع ديني و يا به حساب نياوردن او ،او را به صد وعده و وعيد به مسجد ببرند و
او در آنجا با موقعيت خالف انتظاري مواجه گردد ...و اين گونه عوامل در او اثري بسيار ميگذارند به ويژه از آن
بابت که...چراغ عقل در او ضعيف و کم فروغ و احساسات نيرومند و آتشين است[ ]5و هم بدان دليل که در طبيعت
آنها تحقير نسبت به طرز زندگي و امور معمولي هم ديده ميشود. ]1[.
[ ]1جوان ج  1صفحه .110
[ ]1روانشناسي کودکي ،نوجواني و جواني صفحه .11

در طريق اصالح
در طريق اصالح و به عنوان امري مقدماتي نخست توجه به
[ صفحه ]85
نکاتي براي ما اصلي و ضروري است .قبل از هر چيز بايد گفت در رفع عارضهاي و اصالح يک نابساماني بايد از
همان راهي در نوجوان وارد شد که عوامل و شرايط در او وارد شده و نفوذ کردهاند .براي خشکاندن درخت فتنه
بهتر اين است ريشهها را بخشکانيم و براي زدودن آثار و عوامل امري بهتر است به علتها توجه کنيم.
بدينسان ،مادام که در فرد ريشه يا عامل جهل و غفلت و تن پروري و بيرغبتي زدوده نشود ،مادام که خانوادهها سر
و سامان نداشته و يا بيتوجه و بيبرنامه باشند ،مادام که دوستان و معاشران ناباب فردي را احاطه کرده و در ميان
گرفتهاند ،و تا زماني که جوّ جامعه و شرايط محيط نابسامان و آشفته است اميد به صالح بسيار ناچيز و اندک خواهد
ماند .برنامهريزي براي اصالح نوجوان در محيط خانه و زندگي يک سوي قضيه است ،و تالش براي کنترل جامعه و
محيط سوي ديگر آن ،و اين دو در هم داراي تأثير و تأثرند ،از آن بابت که حيات انسان چهرهاي اجتماعي دارد.

حل تضادها و تعارضها
ما معتقديم رابطهاي است بين شرايط حيات سياسي -اجتماعي انسان ،با حيات فردي و معنوي او .شايد اين سئوال
به ذهن عدّهاي خطور کند که چه رابطهاي است بين رشوهخواري فالن مسئول اداري با بينمازي فالن نوجوان و
جوان؟ يا چه رابطهاي است بين فساد فالن روحاني و بيدين فالن فرد؟
[ صفحه ]81
در وجود ارتباط بين اين مسائل ظاهراً جداگانه ترديدي نيست .و اتفاقاً اين ارتباط شديد هم هست .اين مسئله هم
مورد تأييد مذهب است و هم در دنياي علم از آن بحث بعمل ميآيد .از نظر علمي رفتار آدمي الاقل در گرو دو
عامل است:
 -5انديشه که جاي آن در ذهن و روان است و طراحيها در آنجا صورت ميگيرند.
 -1اجراي انديشه که در اختيار و در گرو اعضاست و بر طبق فرمان و طرح صورت ميپذيرند.
طراحيهاي فکري در سايه رهبري عالمان و صاحبنظران و مشاهده عملي فرمانروايان است .بيش از  5911سال
قبل اين عبارت معروف از رسول خدا (ص) آمده است که :صِنْفانِ مِنْ اُمَتي اِذا صَلُحا صَلُحَ اَلناسَ و اِذا فَسَدا فَسَدَ
الناسُ :اَلعُلَماءَ وَ االُمَراء ]5[.دو گروه از امت هستند که اگر آنها صالح و شايسته باشند جامعه صالح ميشود و اگر
آنها فاسد و تباه شوند مردم فاسد خواهند شد :آن دو گروه عبارتند ازعلما ،که رهبران فکري مردمند و امرا که
رهبران اجرائي مردمند .بدينسان وجود چنان شرايطي ولو انذک ،در يک جامعه تضادآفرين است و اصالح نوجوان و
جوان در گرو حل آن است.
[ ]1کافي ،کليني.

رابطه درون و بيرون
دامنگيري مفاسد ،جاذبههاي تباه کننده موجود در اجتماع،
[ صفحه ]88
زلفها و بدنهاي عريان ،صحنههاي بدآموز و تحريک کننده ،نواها و نغمههاي حرام چنان پردهاي بر دلها ميکشند که
آن را توان مشاهده و ارتباط با ظرائف و لطائف معنوي نيست.
چشمي که در ساعات روز به تماشاي صحنههاي لغزاننده در خيابان و بازار مشغول بوده و با فيلم و سينما و
نوارهاي ويدئوئي انس گرفته آيا ميتواند عالم ملکوت را ببيند؟ دلي که در گرو حرکات و رفتار فالن رقّاص ،در
فالن فيلم داخلي يا خارجي است آيا ميتواند در گرو محبّت خدا قرار گيرد؟
مگر نه اين است که ما از نظر علمي و ديني قائل به ارتباط درون و بيرون هستيم؟ مگر باور نداريم که چشم
جاسوس دل است؟ مگر نپذيرفتهايم که حواس ما دريچههائي از جهان خارج به داخلند؟ مگر انقالبات دروني و
بيروني ،تجليات متقابل ندارند؟ در آنصورت براي اصالح درون بايد بيرون را ساخت ،و براي پاکي دل ظاهر را هم
بايد آراست.
ميخواهيم بگوئيم وسوسههاي جهان کوچه و بازار ،تحريکسازي نوارها و فيلمها و سينما و تلويزيون ،مصونيت دل
را از نوجوان سلب ميکنند و روح تقوا و عبادت را از او ميگيرند .حتي ممکن است نوجوان در اثر تماشاي
زلفهاي دختري اروپائي احساس لذت در عين گناه داشته باشد و با خود حساب کند ديگر نماز به چه دردي
ميخورد؟ من که تماشاچي فالن صحنه گناهم و اهل جهنم ،ديگر چه فايدهاي براي نماز من؟ غرض اين است که تا
اين جنبهها سامان نيابند آن مشکل حل
[ صفحه ]89
نخواهد شد.

شيوههاي جلب و جذب
در عين حال ،و در عين حضور چنان شرايط و جوّ ،وظيفه تربيت از والدين و مربيّان سلب نميشود .ما را وظيفه
هدايت و ارشاد است .بايد بازوي نوجوان را گرفت و از هر راه ممکن در امر جهتدهي او اقدام بعمل آيد .امّا
اقدامات در چند جبهه بايد صورت گيرد:

در رابطه با خود نوجوان
تالشهائي که در اين زمينه بايد صورت پذيرند عبارتند از:
 جهل زدائي از طريق والدين و مربيان ،با استفاده از توان بياني ،کتب ،مجالت ،نوشتهها ايجاد رغبت در او از طريق برقراري رابطه انس با او ،پذيرش ،رفاقت با او. استفاده از حساسيت و شور و هيجان مذهبي و شور عرفاني نوجوان و نشان دادن صحنههاي مهيج مذهبي ايجاد اعتقاد در او به احاطه و نظارت بيانقطاع خدا بر اعمال و رفتار از طريق بحثهاي خانوادگي و جلسهاي استفاده از فکر انتزاعي او براي ادراک پديدهها و قدرت خداوندي که او در اين سن ميتواند روابط الزمي که بينانواع مختلف پديدهها وجود دارد درک کند و روابط علت و معلولي را
[ صفحه ]81
بفهمد. ]5[.
 آشنا کردن او با حقيقت اين جهان که اين کار مستلزم شهامت بسياري است. ]1[. قرار دادن تربيت بر پايه رشد با توجه به خصايص نوجوان که مورد نظر اسالم است (سَبْعَهُ يُظلّهُم اللَّهُ في ظِلِهِ يَوْمَال ظَلَّ اَالَّ ظِلُّه و شابٌ نَشَأَ في عِبادَة اللَّهِ)[. ]8
 يادآوري نعمتهاي خداوند (وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْکُمٌ وَ ميثاقَهُ الَذي وَ اَثقَکُمْ بِهِ)[. ]9 پاسخ به پرسشهاي مذهبي و تجهيز آنان به دفاع از مذهب زمينه سازي براي خوديابي ،خودسازي ،محاسبه نفس.اين نکته را نيز بايد افزود که اصوالً دعوت به مذهب و از جمله نماز منحصر به سه طريق است:
بيان حقايق و معارف تفصيلي ،موعظه و نصيحت ،مباحثه و بحث
البته دادن بينش و آگاهي به افراد و آنگاه تقويت عزم و اراده افراد ،در جهت يابي فرد به سوي مذهب و تعاليم آن
نقش اساسي دارد .به اين آيه قرآن توجه فرمائيد که مقصد و منظور ما را به وجهي نيکو روشن ميسازد.
[ صفحه ]81

زَعَمَ اللدينَ کَفَرُوا اَنْ لَنْ يَبْعَثُوا قُلْ بَلي وَ رَبي ،لَتُبْعَثُنَّ ،ثُمَّ لَتُنْبَئُونَ بِما عَمِلْتُمْ وَ ذلِکَ عَلَي اللَّهِ يَسيرٌ .فآمِنوا بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ. ]1[...
[ ]1روانشناسي کودکي ،نوجواني و جواني صفحه .00
[ ]1سيري در بلوغ صفحه .518
[ ]8رسول خدا (ص) تفسير مجمع ج  1صفحه .831
[ ]9آيه ي  7سوره مائده.
[ ]1سوره ي تغابن ،آيه .7

در رابطه با خانواده
در اين زمينه نکات و برنامههائي است که رعايت آنها در جلب و جذب افراد مؤثر است .اهمّ آنها عبارتند از:
 بعد الگوئي خانواده بگونهاي که پدر و مادر به هنگام نماز همه کارها و برنامههاي خود را تعطيل کنند و به سوينماز روي آورند و اين خود درسي سازنده و عملي است.
 استفاده از جاذبههاي صوتي و کالمي براي جلب و جذب ،مثل قرائت نماز با صداي خوب ،با لحن خوب و جذبکننده ،با سخنان آهنگدار و...
 ايجاد رابطه با نوجوان با استفاده از عواطف گرم خانوادگي ،از اعالم محبّت ،نشان دادن رحمت و عنايت ،تحريکعواطف ،و گاهي هم بهرهگيري از مهر و قهر به صورت توأم.
 استفاده از زمينه تشخيص طبي ،مسئوليت خواهي ،مشاور و همدم گرفتن ،ياري و معاونت خواهي در امور و درنتيجه به موقع جهت دادن او.
 کنترلهاي غيرمستقيم و مراقبه درباره نوجوان ،زيرنظر داشتن برنامه او ،به موقع تذکر دادن و واداشتن او به نماز واين تذکر نبايد صورت خشونت ،رسواگري و تنبيهي داشته باشد.
 و باالخره توجه به اين نکته علمي و اسالمي که دل ميتواند دل را هدايت کند .سخني از مربّي در ديگران مؤثراست که برخاسته از جان و دل باشد .خلوصها و القاآت نشأت گرفته از ايمان و باور دروني ،کارسازند و نمونهها
در اين موارد بسيار.

در رابطه با معاشران
مي دانيم نوجوان در دوستي آسانپذير ،افراطي و اسير رفاقت است .و اين حالت از سنين اول نوجواني آغاز
ميشود ،بگونهاي که سن  55را سن رفاقت بازي خواندهاند ]5[.دوست و معاشر اصوالً در جان و دل انسان اثر
ميگذارد و حتي باور و ايمان او را تحت تأثير قرار ميدهد (اَلْمَرءُ عَلي دينِ خليله و قَرينهِ)[ ]1و تأثير آن در اين
مرحله شديد است تا حدي که به گفته هلن دوچ :آنها خود را براي دوست به زحمت مياندازند و البته چنين حالتي
در دختران شديدتر است. ]8[.
معاشرتها همانگونه که عامل مصونيت اخالقي هستند در مواردي عامل فساد و انحراف ميگردند .اگر بتوانيم
شرايطي فراهم سازيم که او را با دوستان و معاشران مذهبي و تربيت يافته همدم سازيم خود بخشي مهم از اين راه
طوالني و عظيم تربيت مذهبي او را طي کردهايم.
[ صفحه ]83
نقش گروه همساالن در سه مرحله از شرايط حيات از نقش پدر و مادر هم بيشتر است ،از جمله در سنين بلوغ و
نوجواني ]9[...چه بسيار از نوجوانان که خود را کامالً با دوستان خود همگون ميکنند و بر اساس آن يا ساخته و
پرداخته ميشوند و يا خاندان نبوت خود را گم ميکنند!
[ ]1مراحل تربيت فصل .5
[ ]1رسول گرامي اسالم.
[ ]8روانکاوي دختران صفحه .83
[ ]9زمينه جامعه شناسي آگ برن نيم کوف.

همگام ساختن با الگوهاي نافذ
اين هم چهرهاي ديگر از مسئله معاشرت است .به اين نکته تحقيقي توجه کنيم که از سنين  51دختران و کمي بعد از
آن پسران ،با ايدهآلهاي دوران بلوغ مجذوب شخصيت ديگران ميشوند و حرف و سخن آنها در آنان جدّاً مؤثر
است.
گاهي در اين سن احساس آشکاري نسبت به ديگران پيدا ميکنند و سخن و عمل فردي مهم که از وجهه اجتماعي
مناسبي برخوردار است (و بخصوص که نوجوان ببيند دستگاهها و سازمانهاي رسمي و غير رسمي براي او و
سخنانش ارزشي قائلند و او را فردي مورد اعتنا جلوه ميدهند) افکارشان را تحت الشعاع قرار ميدهد و دائماً
تحريکش ميکند که فالن شيوه و روش را عملي کند.
برنامههاي راديو و تلويزيون را در نظر آوريم .گاهي يک روحاني را ميبينيد که با برنامههاي مداوم خود ،با ذکر
داستانها و اجراي شيوههاي خاص تبليغي نظر عدهاي از نوجوانان و جوانان
[ صفحه ]84
را به خود جلب ميکند .نام و ذکر او در سر زبانها ميپيچد و گروههاي بعدي را به سوي خود متوجه ميسازد .سوق
دادن خانواده ي نوجوانان از روي مهر و عاطفه که برنامه نماز را ترک نکنند در آنها شديداً مؤثر است.
جهت دادن نوجوانان به عضويت در تشکيالت و گروهي که در مسير مذهب و عبادت و نمازند نيز چنين است .آنها
شديداً تحت نفوذ گروهند و حتي اگر مؤمن به نماز هم نباشند به سوي آن گرايش پيدا ميکنند .و الاقل اين حالت
در آنان به صورت عادت در ميآيد و طبيعي است که اگر در گروه و تشکيالت معنويتي ،راه و رسمي نشأت گرفته
از ايمان وجود داشته باشد و تحت رهبري فردي مؤمن باشد اميد هدايت بيشتر است.

اصالح جو و شرايط محيطي
و باالخره به اين نکته هم عنايت کنيم که شرايط جوّ و محيط در سازندگي يا ويراني بناي اخالق و مذهب شديداً
مؤثرند .ما امروزه حتي از نظر علمي قائليم که محيط فاسد و مسموم ،زمينه ساز فساد است و محيط صالح و
شايسته ،زمينه ساز صالح و سعادت.
نقش محيط و جوّ اجتماعي در صالح و فساد افراد به حدّي مؤثر است که بسياري از جامعه شناسان و حتي
روانشناسان اجتماعي ،و به دنبال آنها ،نظريه پردازان سياسي و فلسفي سعي کردهاند که همه جرائم و انحرافات را به
جوّ جامعه و نظام يک مملکت متصل بدانند و حتي مجازات مجرم را تخطئه کرده و آن
[ صفحه ]91
را نوعي اقدام در از بين بردن معلول ذکر کردهاند نه علت ،و قائلند جامعه و نظام بايد محکوم شود نه فرد.
ما را از عقيدتي چنين انديشهاي نيست و نقش مسئوليت فردي را در افراد ناديده نميگيريم .ولي اين مسئله را هم در
نظر داريم که مسئله جوّ و محيط اجتماعي کم مسئلهاي نيست.
شما انديشه اسالمي را مورد نظر قرار دهيد که گذران اوقات را در محيط گناه نوعي گناه ميشناسد اگر چه آدمي در
آن مفاسد مشارکت نداشته باشد .ما حق نداريم در مجلس شراب يا قمار حاضر باشيم اگر چه قمار نمي کنيم و يا
شراب نمي نوشيم (ال يَنْبَغي لَلْمُؤْمِنِ مَجْلِساً يُعْصَي اللَّهُ فيهِ وَ اليَقْدِرُ عَلي تَغْييرِه)[ ]5و اين امر شايد بدان خاطر است
که جوّ گناه فضاي روان را مسموم ميسازد و خانه دل را تاريک مينمايد و شايد به همين علّت است که مسلمان
حق ندارد در محيطي آلوده و مسموم ،و در جائي که قادر به حفظ دين و عقيده خود نيست زندگي کند و اقل وظيفه
او مهاجرت و کشاندن خود به محلي و محيطي دور از آلودگي است( .اِنَّ الّذينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَالئکَةُ ظالِمِي اَنْفُسِهِم ،قالوُا
فَيم کُنْتُم؟ قالوُا کُنَّا مُسْتَضْعَفينَ فِي االَرْضِ -قالُوا اَلَمْ تَکُنْ اَرْضُ اللَّهِ واسِعةً فَتُهاجِرُوا فيها)[. ]1
[ صفحه ]95

بدينسان ما قائليم جوّ و شرايط محيطي بايد سازنده و دعوت کننده به عبادت و به تقوا باشد .تشکيل اردوها و
برنامههاي يک روزه که در آن زندگي اسالمي مورد اجرا و عمل گذارده شود .به صورت دسته جمعي برنامه غذا و
ورزش و نماز باشد بسيار مؤثر است.
بر عکس محيطهاي فاسد و آلوده ،عوامل جذب انسان به گناه و فساد ،گسترش مفاسد و انحرافات در يک جامعه،
وجود برنامههاي غافل کننده ،مستي و بيخبري ،شرکت در مجامع آلوده ،سرگرم داشتن بچهها در اجتماعات با
برنامههاي گمراه کننده و سرانجام علني کردن مفاسد ،چنان پردهاي بر دلها ميکشند که آدمي در صف اين گروه قرار
ميگيرد که :خَتَم اللَّهُ عَلي قُلُوبَهَمْ وَ عَلي سَمْعِهِمْ وَ عَلي اَبْصارِهِم غِشاوَةٌ[ ]8و چنين فردي کي ميتواند ياد خدا کند؟
[ ]1امام صادق (ع) تحف العقول.
[ ]1آيه ي  47سوره ي نساء.
[ ]8آيه ي  7سوره بقره.

اعمال روشها
در اعمال روشها براي واداشتن نوجوان به نماز از فنون و شيوههائي ميتوان استفاده کرد که علماي روانشناسي و
تربيت بدانها تکيه کردهاند .اين فنون به صورت کلي در تربيت مورد استفاده است و در تربيت مذهبي ،از جمله در
واداشتن به نماز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
در اين بحث و بررسي ما را توان آن نيست که به شرح و
[ صفحه ]91
تفصيل آن موارد بپردازيم ،ولي سعي خواهيم کرد با در نظر داشتن طرز فکر اسالم در تربيت ،الاقل اسمي از آنها
برده باشيم .آن روشها متعدد و متنوع و اهمّ آنها عبارتند از:
 روشهاي آگاهي بخش چون روش اعالم و اشعار ،روش آيت ،روش تذکر و هشدار ،امر به معروف ،ارشاد... روشهاي عاطفي چون روش حبّ ،روش رحمت ،روش حثّ يا تحريک عواطف ،روش همراهي و همکاري،احسان
 روشهاي جلب چون پذيرش ،احترام ،تکريم و تفخيم ،تقرّب ،التفات ،لطف روشهاي خيرخواهانه چون وصيت ،نصيحت ،وعظ ،حکمت روشهاي اقناعي چون استدالل ،محاجّه ،مجادله ،تحدّي ،برهان ،حجت روشهاي تبييني چون تشريح و تحليل ،محاوره و گفتگوي آزاد روشهاي برانگيزاننده چون تحسين ،تائيد ،تشکر و سپاس ،ترغيب ،تحريض ،تشويق ،پاداش و انعام روشهاي اميدساز چون وعده ،رجاء ،بشارتها روشهاي ترغيبي چون ذکر صالحان ،داستان ،بازي روشهاي عنايتآميز چون مطالبه و مزاح ،عبور کريمانه ،تغافل ،تسامح ،تجاهل ،امهال برخوردهاي غير مستقيم مثل کنايه ،تعريض ،اشاره ،تلويح -روشهاي جدي در برخورد مثل اعالم تعجب ،ذمّ و قدح ،تقبيح

[ صفحه ]98
و تنفير ،قطع محبت ،قهر
 روشهاي اعتراضي مثل عقاب ،اعتراض ،ابراز تأسف ،نهي ،محروم کردن روش سرزنشها و تعبير مثل مالمت ،توبيخ ،تحقير عمل روشهاي هشدار دهنده مثل اخطار ،عقاب ،افشاء روشهاي تهديدي مثل ارعاب ،وعيد ،تخدير ،تخويف -روشهاي تنبيهي مثل اخذ ،بطش امکانات ،نکال ،تعزير ،رجز ،خزي ،و...

اصولي در اعمال روشها
در اعمال روشهاي تربيتي براي واداشتن نوجوان به نماز اصولي بايد مورد عنايت قرار گيرند که اهمّ آنها عبارتند
از:
 رفع عوارض ذهني ،تغيير در پيکربندي ذهن ،ايجاد اميد در فرد براي پاکي و شايستگي در نظر داشتن شرايط سن ،جنس ،تفاوتها ،اقتضاآت در کيفيت اجرا ،اصل اعتدال ،حکمت ،مصلحت ،انعطاف ،تدريج استمدادها از خود فرد ،دوستان و معاشران ،مدرسه ،خانواده ،مسئوالن ،در عين مددخواهي از خدا پرهيز از تمسخر ،طرد و رد ،بخود واگذاري ،حيله و فريب ،استبداد و خشونت تکيه بر آگاهي و تفهيم ،تمرين و تداوم ،القاء مداوم مراقبت در اسوه سازي ،فريضه سازي ،سهلگيري (مثل کوتاه[ صفحه ]99
کردن نماز ،عدم تکيه بر تعقيبات)...،

در طريق جلب و جذب
اين که نوجوان را چگونه بايد به سوي مقصد مورد نظر جلب کرد سئوالي است که پاسخ قاطع و نسخهوار ندارد.
پاسخ آن بستگي دارد به آگاهي از نوع شخصيت نوجوان و درباره هر کدام از آنها به يک گونه بايد عمل کرد.
شخصيت نوجوان بر اساس نظر روانشناسان تربيت از تيپهاي گوناگوني است مثل:
شخصيت خودکار ،شخصيت سازشپذير ،شخصيت بدگمان ،افتاده ،مبارز طلب ،تعديل نيافته ،ماجراجو ،مشتاق و
اخالقي و ...با هر کدام آنها به يک گونه بايد برخورد داشت .اما در رابطه با همه آنها اجراي اين ضوابط و اتخاذ
مواضع زير داراي نقشي سازنده و جهت دهنده است:
 قاعده محبت و اعالم اين سخن غرورآميز که خوشحالم چون تو پسري نمازخوان دارم. قاعده تشويق از طريق ذکر فضايل و پاداشهاي عملي روا و مناسب در اسالم چون عمل نماز قاعده ستايش عملي ديگران بدون به رخ کشيدن و تحقير او قاعده روحيه دادن از طريق اين عبارات که تو را نورانيتر و شادابتر ميبينم. آراستن ظاهر مثل تهيه جاي مناسب براي نماز ،جانمازي زيبا ،سر و وضع و حالت دادن و...[ صفحه ]91
 آسانگيري بر نوجوان و مراقبت بر او که خود را در عبادت خسته نکند و سطح توقع او در امر عبادت باال نرودکه خسته شدگان امروز از کثرت عبادت ،تارکان صلوة فرداي ما را تشکيل ميدهند .و در اين زمينه از امام صادق
(ع) سخني آمده است :کُنْتُ شابا فَاْجْتَهَدْتُ فِي الْعِباَده ...جوان بودم و در عبادت کوشا ،همگام با پدر شب زندهداري
ميکردم و به نماز شب ميايستادم ،شبي پدرم به من رو کرد و فرمود :پسر تو جواني ،بخواب ،هنگامي که خداي از
جواني راضي باشد به او همان اجر سالمندان را خواهد داد. ]5[..
البته روشهاي تجسّمي ،تصويري ،عرضه و نمايش ،و اجراي برنامههائي از اين قبيل در تلويزيون و ديگر عرصهها،
خود را در اين زمينه نقش فوق العاده دارند و در ايجاد رغبت و جلب نوجوان مؤثرند به ويژه که بر مبناي قاعده
هدايت عواطف باشند و تحريکي هم از اين بابت داشته باشند.
[ ]1جوان ج .2

زمينههاي پذيرش
برخي از والدين و مربيان ،به ويژه آنها که در خود نوعي خودباختگي در برابر نوجوان احساس ميکنند ،از ديدن
حالت عصيان ،سرکشي ،استقالل طلبي و کالً ناآرامي آنها احساس نوميدي دارند و بر اين گمان هستند که نميتوان
او را به راه آورد.
به گمان ما هيچگاه جاي نوميدي نيست .از نظر علمي و اعتقادي
[ صفحه ]91
زمينههاي متعددي در نوجوان وجود دارد که راه را براي تربيت مذهبي و سوق دادن او به نماز و عبادت فراهم
ميکند و ما با استفاده از آن زمينهها ،و با تکيه به روشها و اصول ذکر شده ،به شرط عمل و پيشگيري ميتوانيم او
را به راه آوريم آن زمينهها متعدد و از آن جملهاند:

بحران شناخت
دنياي نوجوان دنياي بيداريهاست ،دنياي اخذ و صيد است .او و همانند گرسنه و چشم و گوش بستهاي است که
ناگهان بيدار و وارد دنياي جديدي شده و ميخواهد از جهان سر درآورد ،از پديدههاي آن بهره گيرد به گفته
«اريکسون» اينان در بحران شناسائي هستند و خواستار آنند بدانند و دريابند چه خبر است و در اين دنيا چگونه
بايد بود ]5[.اين بحران او را براي مواجهه با امور مربوط به خدا و تکليف آماده ميکند .و البته والدين و مربيان هم
بايد با اتکا به همين پيش روند و چنين زمينهاي را پل قرار دهند.
[ ]1تربيت و تغذيه -بنياين اسپاک.

تعيين هويت
نوجوان در تالش براي يافتن و تعيين و تأمين هويت خويش است .چون خفتهاي در خود ،ناگهان بيدار ميشود و
ميخواهد بداند کيست و چيست؟ در اين عرصه پهناور آيا مکلّف است يا آزاد و رها؟ اگر والدين و مربيان هشيار
باشند و به القا و اجراي برنامههاي مذهبي بپردازند ،نوجوان گمشده خود را در زمينه اعتقاد مذهبي خواهد يافت و
در آن
[ صفحه ]97
صورت به اجراي تعاليم ديني از جمله نماز تن خواهد داد.
عکس قضيه هم درست است .بدين معني که اگر نوجوان از اعتقادات خالي شود هويت خود و در نتيجه احساس
تصميم گيري خود را از دست خواهد داد .نوجوان در طريق تعيين موقعيّت و کشف خويش گاهي ميخواهد در
تنهائي بدون آشفته ساختن دنياي خارج فکر کند و هر فرصتي را براي تنها ماندن و خلوت کردن طبع گرامي
ميدارد ]5[.و اين خود زمينهاي ديگر است براي جهت دادن او به خلوت با خدا و عبادت.
[ ]1سيري در بلوغ صفحه .66

جستجوي ماوراء طبيعت
در سنين نوجواني آدمي را ديد و بينشي خاص نسبت به جهان پديد ميآيد و درمييابد که در وراي اين ظاهر باطني
است ،و در پس اين زرق و برق پديدهها ،کارگرداني است .به ماوراء طبيعت و به جهان خلق و امر راغب ميشود و
اين مسئلهاي است که علماي غرب را هم بدان عنايتي است .توجه نورستهها به رسول گرامي اسالم و گله سالمندان
از پيامبر (ص) که جوانان ما را فاسد کرده (اَفْسَدَ شُبّاننا)[ ]5خود حکايت از همين زمينه دارد.
سئواالت نوجوانان را از معلم ديني در مدارس جويا شويد .از پدران و مادراني که با نوجوانان خود مأنوسند بپرسيد
که بيشترين سئواالتشان از آنها در چه زمينهاي است؟ بيشک
[ صفحه ]93
بخش مهمّي از پرسشهايشان در زمينه ي ماوراء طبيعت است و اگر پاسخگوي قانع کننده و توانا ،خود اهل عبادت
و نماز باشد در جان و دل او نفوذ ميکند و او را بدان سوي ميکشاند.
[ ]1ج  6بحار کمپاني صفحه .404

مرحله ايمان
نوجواني دوران ايمان است .او در شرايطي است که باورش آمده جهان را صانعي باشد خدا نام .علماي روانشناس
نيز هفت سال سوم عمر و حتي قبل از آن را مرحله ايمان نام گذاري کردهاند ]5[.ديگر دانشمندان هم که راجع به
نوجواني بررسيهائي کرده و تئوريهائي ساختهاند برانگيختگي نوجوان را در بسياري از موارد نشأت گرفته از ايمان
ذکر کردهاند. ]1[.
نوجوان با کسب تجارب در پي آن است که به مرحله باور برسد و آموختههاي خود را قطعي کند و يا به گفته
غربيها در پي آن است ايدئولوژي قابل قبولي پيدا کند و از اين طريق زندگي خود را با هدف و معنادار کند .و اين
خود زمينه و سببي است که نوجوان به سوي عبادت و نماز روي آورد ،به شرطي که شرايط محيطي مساعد باشد.
[ ]1بلوغ -موريس دبس فصل .5
[ ]1نظريههاي بنيادي درباره نوجواني.

مرحله برافروختگي
او در مرحله شباب است از يک ديد .و شباب که لغتي عام براي مرحله نوجواني و جواني است در محتواي لغوي
خود معني برافروختگي را دارد و اين يک واقعيت براي اين مرحله است .به گفته صاحبنظران نوعي شور و
[ صفحه ]94
شيفتگي در آنها بوجود ميآيد که سراسر وجودشان را احاطه ميکند و انرژي آن به حدي است که ميتواند او را
تجهيز کند و رفتار و کردار او را به سوي معيني جهت دهد[ ]5حساسيت ها و هيجانات شديد تحت تاثير محيط
نوعي شور عرفاني در او پديد مي آورد و او به سوي تقوا و زهد روي مي آورد ]1[.بدينسان زمينه براي روي آوري
به عبادت در او فراهم است و اگر او را بدان رغبتي نبود بايد به جستجوي علل پرداخت و موانع را رفع کرد.
[ ]1بلوغ موريس دبس صفحه .52
[ ]1روانشناسي کودکي ،نوجواني و جواني.

بيداري فطري
و اين مسئلهاي است که از قبل هم بدان اشارتي رفت .رغبت فطري در افراد بيدار شده و آنها را به پاکي و فضيلت
ميخواند .نوجوان از نادرستي مردم ناراحت است ،ميخواهد اخالق و سجاياي آن بر جهان حاکم باشد .خواستار
معرفت الهي است ،به مسائل مذهبي عالقه نشان ميدهد .به گفته موريس دبس از حدود سنين  51 -57به نداي
تقدس يا شجاعت به لرزه در ميآيند و آرزو ميکنند جهان را از نو تشکيل دهند ،بدي را محو و نابود سازند ،عدالت
مطلق را حکمفرما سازند. ]5[.
چنين بيداري خود عامل سوق دهنده فرد است به سوي مذهب .او در جاده مذهب است و نيازمند محرّک مناسبي
است
[ صفحه ]11
تا او را به حرکت وادارد و يا حرکت و مسير او را تسريع کند.
[ ]1بلوغ صفحه .122

رشد تفکر
به نظر روانشناسان از حدود  51سالگي ،تفکر وارد مرحله حيات ذهني ،صوري (رسمي) ميشود ،نوعي اشتغال قبلي
او را واميدارد که به سادهترين راه برسد .به گفته عالمي همانطور که بچهها بزرگ ميشوند افقهاي رواني و فکري
به تدريج توسعه مييابد و اين توسعه خصوصاً هنگامي که وارد مرحله بلوغ ميشوند قابل توجّه است. ]5[.
اين رشد فکري با توجه به زمينههاي ديگري که در نوجوان ديده ميشود ميتواند زمينه و موجبي باشد براي هدايت
آن به سوي نماز و عبادت و اين به شرطي است که مربّي آگاهي در مسير باشد و رشد سير او را زير نظر و تحت
اداره و مراقبت گيرد.
[ ]1سيري در بلوغ صفحه .142

مرحله اسوه جوئي
نوجوان در اين مرحله در جستجوي مدل و اسوه است .ميخواهد فردي پيدا کند که از نظر صفات و ويژگيها بر
طبق مذاق او و مؤيد زمينههاي دروني او باشد .او را قانع و راضي سازد.
اين امر بدان خاطر است که او خود را در خور ورود به عرصه حيات اجتماعي ميبيند ،ميخواهد مورد پذيرش قرار
گيرد ،مورد توجه و احترام باشد ،غرور او اقناع گردد .در ميان سرها ،سري برافراشته داشته باشد ،براي او در جامعه
حسابي باز باشد
[ صفحه ]15
و...
حال اگر نمونه و مدل درستي در سر راه او قرار گيرد خود را بدان وابسته ميسازد و از او الگو ميگيرد و اگر
الگوئي نادرست در سر راه او باشد به همان سو گرايش خواهد يافت .به همين دليل اسوههاي مورد تأييد مکتب در
جامعه بيشتر بايد مورد تبليغ قرار گيرند و معرفي گردند.

بيداري حس اخالقي
او در اين سن براي پذيرش نظم و انضباط آگاهي دارد .ورود به دنيائي که در آن با ضوابط رفتاري و عملکرد
ديگران همگام باشد .از جنبههاي مربوط به اخالق وفاداري ،ستايش و سپاس نسبت به فرد يا افرادي است که براي
او خدمتي انجام دادهاند.
اگر بتوانيم او را متوجه اين مسئله کنيم که هستي او با همه ابعادش در گرو لطف و عنايت خدائي است و خداست که
او را بزرگ کرده ،رشدش داده ،انعامش نموده ،به او غذا داده ،گرما و حرارتش بخشيده ،آبرويش داده و ...بدان
سوي گرايش پيدا ميکند و بر اساس اصل خود پيروي به پيش ميرود از نظر ما بيداري اخالق در نوجوان از بهترين
و قويترين پايگاه تربيتي براي هدايت اين نسل به عبادت است و بايد ضمن پايه قرار دادن آن ،برنامه تربيت را بر
آن اساس استوار سازند.

زمينههاي ديگر
عالوه بر موارد فوق چه بسيارند زمينههائي که در نوجوان وجود دارند که مربي با استفاده از آنها ميتواند نوجوان را
به سوي عبادت و نماز جهت دهد مثل:
[ صفحه ]11
 خواستاري ارضاي تمنيّات معنوي و مافوق طبيعت تحقق آرزوها و خواستههائي که برآورده کردن آن را جز از خدا نميتواند توقع داشته باشد. خواستاري پي بردن به اسرار و حقايق جهان آفرينش و رمز و راز آن ميل به داشتن آرامش و سکوني که از شرايط حيات اوست و در غير اينصورت احساس ناامني و اضطراب خوابراحت را از چشم او ميستاند.
 خواستاري هدايت عقالني زيرا که خود او هم به اين نتيجه ميرسد که :ال يَزالُ الْعَقْلُ وَ الْحُمْقُ يَتَغالَبانِ اِلي ثَمانِيَعَشَرَ سَنَةَ فَاِذا بَلَغْها غَلَبَ عَلَيْهِ اَکْثَرَهُما فيهَ ]5[.و...
[ ]1بحار ج  1کمپاني صفحه .444

پرهيزها در اين راه
در زمينه توجّه دادن نوجوانان به نماز ،والدين و مربيان وظيفه دارند از اقدام به مسائل و اموري بپرهيزند که اهمّ آنها
عبارتند از:
 عدم تحميل عقيده اگر چه تحميل در عمل باشد .در اسالم تحميل عقيده نداريم (ال اِکْراهَ فِي الّدينِ)[ ]5ولي تحميلدر عمل ميتواند باشد تا در سايه آن کراهت در عمل از ميان برود (اَکْرِهْ
[ صفحه ]18
نَفْسَکَ عَلَي الْفَضائِلِ)[. ]1
 جريحهدار کردن عواطف مثل افشاگري ،رسواکردنها ،تحقير و تخطئه ،نيشخند زدنها امر و نهي شديد و تذکرات مکرّر نيشدار تا زمينه ي ايجاد روح مقاومت در فرد فراهم نگردد. به خود رها کردن و به خود وانهادن او که در آن صورت قبح ترک وظيفه از ميان ميرود. تنبيه بدني ،آن هم در حضور جمع که شعله سرکشي و عصيان را شديدتر خواهد کرد.[ صفحه ]19
الصّالةُ منْ شَرايع الدّين وَ فيها مرضاة الرّب عزّوجلَّ فَهي مِنْهاجُ االنبياء
نماز از راههاي اثبات دينداري است و در آن رضاي پروردگار بزرگ و راه پيامبران است.
رسول خدا صلي اهلل عليه و آله و سلم
[ صفحه ]11
الصّالةُ حِصْنٌ من سطوات الشيطان
نماز دژي استوار در برابر تهاجم و وسوسههاي شيطان است.

امام علي عليه السّالم
[ صفحه ]11
اِنّ طاعةَ اللّهِ خِدْمَتُهُ في االرض فَلَيْسَ شي مَنْ خدمتهِ يَعْدِل الصَّالة
پيروي و اطاعت از پروردگار خدمت کردن به او در زمين است و هيچ چيز در خدمت به پروردگار معادل
نمازنيست.
امام صادق عليه السّالم
[ ]1آيه  256سوره بقره.
[ ]1علي (ع) جوان ج .1

