
 

 

 1پذیری به نوجوانان در مسجد راهکارهای آموزش والیت
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 3حسن نجفی
 4عاطفه جوادزاده

 31/1/99تاریخ پذیرش:    26/11/98تاریخ دریافت: 

 چکیده
 جوادیو ا یریپوذ تیودارد، وال عیوو دق اریبسو یهوا یبوه بررسو ازین یررسهیغ ینید تیکه در ترب یاز جهله وباحت

نوجوانوان در وسوجد اسوت، لوذا وحققوان بوا  یو آووزش آن بورا ؟جع؟اوام عصر یحکووت جهان یبرا یآوادگ
و  ییاووور شناسووا نیووا یرا بوورا ییدرصوودد شوودند تووا راهکارهووا یلووی_ تحل یفیتوصوو عیوواز روش تحق یریووگ بهره

که و یوعرف یکنند. راهکارها شنهادیپ  ییویتبل تیووسوجد و بوا اسوتعانت از ترب یتیترب یدر فضا توانند یشده 
کنشگران ا گ نیوورد استفاده  انسوجام  ،یتوینگاه ترب جادی)ا ساز نهیو زو یدر دو بخش وقدوات رندیعرصه قرار 

 ی( و اصولیعلهو یبوا توانهنود یتویعناصور ترب نشیگوز ،یتویبدر انتخواب عناصور تر ییگرا جوان ،یزیر در برناوه
گووواه ،یشناسووو )وخاطوووب بوووه شووورکت در نهووواز جهاعوووت،  عیتشوووو ،یورز وحبوووت ،یدهووو رتیو بصووو یبخشووو یآ

 ،ییگووو¬ت وواتر، قصووه یهووا، اجوورا علهووا و شووهدا ، اسووتفاده از تووابلو نوشووته رهیاز سوو یالگوووده ،یدهوو تیوسوو ول
کتاب یفرهنگ قاتوساب یبرگزار لن،یاستفاده از عکس و ف  نیویبخش( قابول تب¬لذت دیشرا جادیا ،یخوان و 

 هستند.
کلیتدی:  گتان  پووذیری، ت دینوی غیررسوهی، اصووالت وسوجد، آوووزش والیوتعصور غیبوت، تربیووت دینوی، تربیوواژ

 .نوجوانان

                                                        
 انجام شده است. این پژوهش با حهایت والی پژوهشکده باقرالعلوم. 1
 (.dizabad.89@gmail.comقن، ایران) ارشد تربیت دینی وؤسسه آووزشی و پژوهشی اوام خهینی کارشناس. 2

( نویسووووووونده وسوووووووو ولتهوووووووران، ایووووووووران ) ه درسوووووووی دانشووووووووگاه عالووووووووه طباطبووووووووائیدکتوووووووری وطالعوووووووات برناووووووووو.3
(hnajafih@yahoo.com.) 

. دانشوووووووووووجوی دکتوووووووووووری وووووووووووودیریت آووزشوووووووووووی دانشوووووووووووگاه آزاد اسوووووووووووالوی واحووووووووووود تهوووووووووووران جنووووووووووووب، ایوووووووووووران 4
(atefehjavadzadeh2018@gmail.com.) 
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هشژپو مهدیاه وی

 وقدوه
کوه وجوه رسوهی آن فراینودی  بوه وحودود تربیت دینی شاول دو وجه رسهی و غیررسوهی اسوت 

هووای حکووووتی آووووزش و پوورورش بوووده و از سوواختاری وشووخ  و سلسووله وراتبووی گووذاریسیاسووت
 ود بووده و شواول اقوداوات تربیتوی خوانواده،کند و وجه غیررسهی آن نیوز ناوحودونظن پیروی وی

کلیسواها و وعابود های حوزه جهله از) دینی نهادهای  ووردم نهواد های تشوکل و( علهیوه، وسواجد، 
گونووهوووی کووه بووه  گوورایش و رفتارهووای  سووازوان یافتووه اوووا خووارج از نظووام رسووهی ایشووود  بوور دانووش، 

کننووده وجووه رسووهی اسووت)نجفی،  گذارنوود. در اصوول وجووه غیررسووهی تکهیوولدینووی افووراد تووأثیر وووی
(. یکووی از نهادهووای دینووی وجووری تربیووت دینووی غیررسووهی وسووجد اسووت. در ونوواب  و 95: 9>46
 نووزول (، جایگوواه:84 ،6و ق:4747عوواولی، )حوور وسووجد خانووه خوودا در زوووینهووای اسووالوی، آووووزه
وحبوت، راز و نیواز، عشوع و  (، وحول::، 4و ق:4746آسهانی)ابن بابویوه قهوی،  خیرات و برکات

 اسووالم .اسووت ووحوودان آراوووش وحوول و صوفا و صووهیهیت، ایتووار و رحهووت، تجلووی بهشووت در زووین
 و تربیوووت و تعلوووین کوووانون عبوووادت، و نیوووایش و دعوووا بووور افوووزون توووا نهوووود گوووذاری پایه را وسوووجد
کوه ووی. باشد نیز فرهنگی و آووزشی های فعالیت تووان بوا توجوه بوه از جهله وباحث تربیت دینوی 

پوووذیری و تهووورین آن در عصووور غیبوووت حضووورت سوووجد آن را آوووووزش داد، والیوووتهوووای وظرفیوووت
( وعتقوود 7>46پووذیری فووروزان) اسووت. در راسووتای اههیووت و ضوورورت آووووزش والیووت وهوودی

کووه تجلووی فووی  الهووی در خلقووت و هوودایت بشووریت و نیووز ونشووأ عووروو و تکاووول انسووان هووا اسووت 
بخوش اسوالم بور ایون بنیوان دیون حیوات اسوت. از نظور او سواختهان رفیو  نظوام هسوتی و «والیت»

گورایش و عهوول بوه آن تنهووا راه نجووات انسوان هووا از ضوواللت و ورصوو  بنووا نهواده شووده و وعرفووت، 
کوه بوا شوکل7>46گهراهی است. طواهری ) گیوری اولوین جواوو  بشوری، یکوی از  ( هون بورآن اسوت 

گفووتپرسووش کووه ههووواره وووورد  بوووده اسووت،  هووای وختلووع توواری وگوووی اندیشووهندان دوره هووایی 
کهیووت بوور جاوعووه اسووت. چگووونگی پاسوو  بووه ایوون پرسووش، ووجووب شووکل گیووری پرسووش از حووع حا

کووه در پووی آن تهوودن هووای وتفوواوتی در ونوواطع وختلووع جهووان شووکل وختلفووی از حکووووت شووده 
گرفتووه اسووت. در تربیووت دینووی وووورد نظوور اسووالم هوودف غووایی رسوواندن انسووان بووه تعووالی و تکاووول 

های دنیوایی خوویش را بوه بهتورین شوکل سواوان که انسان حوزه بر این جانبه است تا افزون ههه
بخشد، راه تعالی و رسیدن به قرب حع را طی نهاید. الزوه دستیابی به این اوور، تربیوت صوحیح 
انسان بر اساس تعالین دینی و توسد اولیای الهی است. بر اساس اندیشه اسوالوی، تنهوا خداونود 

که به دلیل برخور داری از ربوبیت تکوینی و تشریعی، دارای والیت بوده و از ایون رو، وتعال است 
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حع حاکهیت و تصرف در ووجودات عالن و از آن جهله انسان را دارد. والیت تشوریعی خداونود در 
کوه بوا عالن از طریع انبیا و اولیوای او وحقوع ووی کهیوت اسوت  گوردد و تنهوا ایون نووا از والیوت و حا

کوه انسوان و پیراووون هدف خلقت بشر سازگاری دا رد. از این رو تنها در سایه چنوین والیتوی اسوت 
کوه وحوور اووور جاوعوه بوه  ووی او، تکاول و تعوالی یابود. بور اسواس ایون دیودگاه، ولوی  خداونود اسوت 

گردد. این وهن در دوران حضور، با وحور قورار  وی گیری ودنیت والیی آید و ووجب شکلشهار وی
کهیوت ولوی فقیوه دارای شوراید و وحوور قورار دادن وی، غیبوت  دادن ولی  وعصوم و در عصر بوا حا

یوابی بوه تکاوول و تعوالی در صوورتی عینیوت گردد. بنابراین در ی  جاوعه دینوی دسوت وی وحقع
گوروه که ساختار سیاسی، فرهنگی، تربیتی و حقووقی در حووزه رفتارهوا اعون از رفتوار  -خواهد یافت 

ور تحقع نظام والیی وشارکت نهوده و از دسوتورهای صوادره ها، نخبگان و سایر شهروندان، در ا
از این ونبو  پیوروی نهاینود. بوا وشوخ  شودن وجووه تربیوت دینوی و شوناخت جایگواه وسوجد در 

کوشووود توووا برخوووی از پوووذیری، وقالوووه حاضووور وووویوجوووه غیررسوووهی و تبیوووین ضووورورت آوووووزش والیوووت
 اشاره نهاید. رای نوجوانانو قابل اجرا ب وسجد راهکارهای وقدواتی و اصلی ورتبد با

 پذیری یتوالوفهوم 
کله وا ه پذیری به لحاظ لیویوالیت که از  گرفته شده است. در لیت عورب، « ولی» ۀای است 

کوه  که فاصله آن به وعنای آودن چیزی است در پی چیز دیگر، بی« ولی» ای در ویان آن دو باشد 
بوووی، قووورب و نزدیکوووی آن دو ۀ الزوووو بوووه یکووودیگر اسوووت. از ایووون رو، ایووون وا ه بوووا چنوووین تووووالی و ترت 

کسور( در وعوانی  هی ت وتابعوت و »، «نصورت و یواری»، «ُحوب  و دوسوتی»های وختلع )به فوتح و 
کووه وجووه وشووترک ههوو« سرپرسووتی»و « پیووروی ایوون وعووانی ههووان قوورب وعنوووی ۀ اسووتعهال شووده 

اسووت « سرپرسووتی»در بحووث اواوووت، آخوورین وعنووای وووذکور، یعنووی « والیووت»ۀ اسووت. ونظووور از وا 
(. پایگوووواه پرسووووهان :;: 6>46؛ بووووه نقوووول از خارسووووتانی و سوووویفی، 455: 8>46)جوووووادی آولووووی، 

کالوویونظ یوختلف یایاز زواپذیری را  یتوال( اصطالح :;46دانشگاهیان ) شوه ی، اندی، عرفوانیر 
کوه استکرده  یو بررس یلتحل  یاسیس  یواسوال یهوا بوا وراجعوه بوه آووزه. این پایگواه بور آن اسوت 
کوه؛ والیصوورت وختصور چنو به پوذیری یتن وعنا و وفهوم والییدر تب توان یو گفوت   پوذیری یتن 

کووووه  یا  الهوووویووووتوووووأم بووووا شووووناخت و وحبووووت نسووووبت بووووه اول پذیری یتاطاعووووت و وسوووو ول اسووووت 
در ایون پایگواه آووده اسوت . اسوتا و آخرت یانسان در دن یو اجتهاع یسعادت فرد کننده ینتضه
کوه آن ن شودن یت الهویون والیتسول ،هووانیا ی هوا از نشوانه یکویکوه  از  پووذیری یتز بودون والیواسووت 
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هشژپو مهدیاه وی

کوورم یوواوبرپ اعتقووادات شوویعی ونوودرج در پایگوواه اسووت.  فایووده یناتهووام و ب نیو وعصوووو ا
کووه کاووولیوووال» حوواکی از آن اسووت  و چووه بووه  یو اخوورو یویوواوووور دن یسرپرسووت یچووه بووه وعنووا« ت 

ان یشووووایو پ داونووود وتعوووال، رسوووول خووودا، ونحصووور بوووه خینیو تکوووو یت بووواطنیووووال یوعنوووا
که ورتبه اعال وعصوم و  یدیوت بووده و ههوراه بوا عصوهت و طهوارت از هرگونوه پلیوال یاست 

کوه خداونود پ یا تر آن، ووالزم بوا ورتبوه نییاست و وراتب پوا یآلودگ  یروان واقعویواز طهوارت اسوت 
کوه جانشو ینائول و یز به وقاواتیوعصووان را ن کاوول و خلو  ین ولویگردانود  اهلل  فوهیفوه خلیانسوان 

گوردن نهوادن یاز افقیه نام دارند.  یتوال اصطالحکه در  شوند یو یتلق ن ونظر عشوع بوه خودا، در 
 وشارکت دارند: نیائهه وعصوو یحت باره ینا شود و در یگر و جلوه اوبریفروان پ  به

ِوُداین ااااوَا ا  َفاااااَتَ َبُ ُكْنااااُْمْ حُتِ ْوِفااااْر َلُاااااْن ُذُنااااوَبُاْن َو اُ  َغُفااااوٌر  اُ  َو  ِوااااْبُاُن فْ   ُقااااْل ِإْا 
 ؛(31 هراا:  )آلمیَرح

گر خدا را دوست ویپ یا د تا خدا شهارا دوست یکن یروید، از ون پیدار یاوبر  به وردم بگو ا
 بدارد.

ت، اطاعوت و وحبووت یورا والیوسوت، زین یجودا از اطاعوت الهو یزیواوبر چیواطاعوت از پ ینبنوابرا
کرماوبیپ ط   ت، اطاعت و وحبوت خودا قورار دارنود:یدر طول وال و ائهه اطهار ر ا

َ
 اهلَل َ  ُعووایأ

ط  
َ
ُسوَل  ُعوایَوأ ول   الَر 

ُ
ر   یَوأ وخ

َ نُکنخ  اأخ گو یهآ (>8 :)نسا و  ع اسوت و تنهوا یو حقا ین وعانیا یایوذکور 
سوور یو یورانات نویووعقوول و ح یل بوه زنودگیون اوبریوخودا و پ یهوا استجابت دعووت یهدر سا

  ایشود؛  یو
َ
ذ   َهایأ

َتج   آَوُنوا َن یاَل  َ    ُبوایاسخ ُسول   هلل  لَر  َ،ا َول  ُکنخ  ؤ  َها َدَعا  (.57)انفال: ُکنخ ییحخ ی ل 
ووا َفَصووَل طوواُلوُت پووذیری اشوواره شووده اسووت. در ووواجرای حضوورت طووالوت هوون بووه والیووت َفَله َ

َتل ن َ اهلَل ُوبخ ُجُنود  قاَل ؤ  الخ نَ یب  ُه َفلَ ُکنخ ب  نخ َب و  ویَهر  َفَهنخ َشر  ن   ویَو َوونخ َلونخ  یَس و  ن   وُه و  ن َ وُه َفل  َعهخ ال َ َوون   یطخ ؤ 
 ب  

َفة  َتَرَف ُغرخ ال َ َقلویواغخ وُه ؤ  نخ ُبوا و  ه  َفَشور  ُهنید  ونخ کوه طوالوت بوا لشوکر(؛ >57)بقوره:  ال  و  ان یو هنگواوی 
گفت: کوس از آن  ش ووییا  آزووا هله رودخانویوسه قت خدا شها را بیدر حق رهسپار شد،  کنود و هور 
کوه ی؛ ون ن روانیبنوشد، پس از هپ کسی  که از آن نخورد جز  کسی  هانوه را بوا دسوتش یك پیوست و 

گ کوووه او از هپه رد پوووس بوویوووبوور  ؛ از آن آب  ؛ وووون اسوووت و جووز انووودکی از آنوووان، هههگوووی روانیوودرسوووتی 
کوه وقتوی خودایدر این آیه به این وطلوب اشواره ووی دند.ینوش را بور  وتعوال طوالوت نبوی شوود 

کرد برای وشخ  شدن ویوزان والیوت پوذیری سوربازان، آنوان را در وعورض اوتحوانی  وردم حاکن 
کووه بوورای جنوو  بووا سووربازان جووالوت بایوود از یوو   سووخت قوورار داد و آن اوتحووان سووخت ایوون بووود 

کوه سوربازان نبایود از ایون آب برودخانه وی نوشوند و هور گذشتند. لذا بوه دسوتور خداونود اعوالم شود 
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کووس بوویش از یوو  وشووت از ایوون آب بخووورد از وووا نیسووت لووذا بیشووتر آنووان در ایوون اوتحووان سووخت 
کوه وو کردنود  که با پذیرش والیوت طوالوت در عهول ثابوت  ون واقعوی ؤوردود شدند وگر عده قلیلی 

کووه وبوویووعووالوه بوور آهسووتند و در نهایووت از ایوون آزوووایش سووربلند بیوورون آودنوود.  ن یات وتعوودد قوورآن 
عنوان  بوه ؛نوه وجوود داردین زویوز در ایون یات وتعوددیواسوت، روا پوذیری یتت والیرت و اههضرو

 :نهونه
که انسان در پرتوو آن  یزین چیکهتر» د:ید و پرسیرس نیرالهؤونیخدوت او یورد یروز

کهتووریجوزو وؤونووان خواهود شوود، چ کوافران ووو یزیون چیسوت؟ و  کوودام یکووه بوا آن جووزو  شوود 
گناهکوواران  یزیوون چیکهتوور»حضوورت جووواب داد: « اسووت؟ کووه انسووان بووه سووبب آن در زوووره 

که والیا آید یدرو گفوت: « ردیت ووا را نپوذین است  ن  ونظوورت از ووا یرالهوؤونیا اویو»آن وورد 
کسووان ع یووشووان را در رد کووه خداونوود اطاعووت ییهووا ههان»حضوورت فروووود: « اسووت؟ یچووه 

ویاهلَل َو أط ُعوایأطاوبر خود قرار داده است و فروود: یاطاعت خود و پ ول 
ُ
ُسوَل و أ ور   یُعوا الر َ وخ

اأخ
ُکنخ  نخ کونیوتور بن روشونیت شوم  برایفدا»د: یآن ورد پرس و  کوه  یآنوان»حضورت فرووود: « ان 

ان شوها یوو فروود: وون در و کرد یادرسول خدا در ووارد وختلع و در خطبه روز آخرش آنها را 
گور دسوت یادگار وویز باارزش را به یدو چ گهوراه یوبوه داوون آنهوا بزنگوذارم. ا د هرگوز بعود از وون 

کوثر بر وون وارد ینخواه که از هن جدا نخواهند شد تا بر حوض  کتاب خدا و خاندانن  د شد؛ 
 (.:44 ق:8;46)القندوزی، «شوند

 از اووام صوادق یتویکه در روا ر اعهال است؛ چنانیسا ی، شرط قبولیاله یت ولیرش والیپذ
 آوده است:

بووور آنوووان  یالهوو یووورغ یرهبووور کووه  یصوووورت رد، دریپوووذ یبنوودگان را نه یوکووویخداونوود اعهوووال ن
 داشته باشد. ییفروانروا

وشووهور اسووت، شوورط ورود بووه « الووذهب ةسلسوول»کووه بووه  از اوووام رضووا یتین در حوودیچنوو هنو 
ت در زووان رسوول یووال. شده است ت عنوانیرش والیپذ« اال اهلل ال اله »ر یحصن و حصار نفو،ناپذ

 بوت اووام وعصوومیافوت و در زووان غیتحقع  بر و در زوان حضرت ائهه با ائههاویخدا با پ
که از سویبا نا . در این وقام بیان باشند حجت بر خلع  ،یحجت اله یبان عام آن حضرت است 

که والیت کوه در  وعنوا ایون بوه دارد قورار اووام وعصووم والیوت طول در فقیه این نکته الزم است 
 از را خوود والیوت فقیوه ولوی چنوان والیوت ایشوان برقورار اسوت و ، هونزوان غیبوت اووام وعصووم

 کوه اووام زووان چنوان باشود وی ایشان ناحیه از ونصوب و نائب و گرفته وعصوم اوام ناحیه
 :فرواید یو
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هشژپو مهدیاه وی

اااا َوَ
َ
اااَااِوُو  أ َواِة  ِإَا  اَ ااافِ  َفااااْرِلُداا اْلَااِقَداااُ    احْلَ ْن  ِثَنا َحاااِد  ُب ُ اااِ   َفاااِ َاَ َناااا َو  ُاْن یَ َلااا ُحَ َ

َ
اااُ   أ  ُحَ َ

)حر او ،   .(101، 18ج ق:1414اَ َ
 :دیفروا یکه و ت اوام صادقین روایچن هن و

وب ااْ  َقااْد َب َكاااَا ِوااْنُاْن ِيََ ْحَااَوَنااا،   َ َنا، َو َنَرااَر مِل  َحااِد   َواا  
َ
ِلَنااا َو َحَراِوَنااا، َو َ ااَرَ  أ َحَج

َنا َفَلْن یَدْلُتُه َ لَ َقْد َل  ْرَ ْاا ِبِه َحمَكًا؛ َفِ یَنِ یَفلْ  مْكِ ِكهًا، َفِ َذا َحَاَن هِبُ اا  ُاْن َحا َ ْقَبْلُه ِوْناُه، َفِ ََنَ
ْاِن اِ  َو َ لَ  اَوُ َ لَ یاْرَتَخَفَ هِبُ ، َو الَرَ اَوُ َ َ  اِ  َو ُ َا َ  یَنا َرَوَ ْرهِی ِباا )كلین،   َنا الَرَ َحَدِ الَبِ

 (؛169، 1ج ق:1407
که حدیعیاز شها )ش یکساند به یبا کنند و در حالل و حرام  یت ویث و سخنان وا را روایان( 

کننود و او  شناسند یو باز یخوب نگرند و احکام وا را به یدقت و وا به )عوالن عوادل(، وراجعوه 
کسیرند. ون چنیعنوان حاکن بپذ را به حکن ووا  را بر شها حاکن قراردادم. پس هرگاه به ین 

کند و از ا کوچ  شهردهیو پذحکن  که  شده و بر وا رد شده است و آن  رفته نشود، حکن خدا 
کرده است و چن کند، خدا را رد   .در حد شرک به خداوند است یزین چیوا را رد 

 حتوی اسوت زووان اووام والیوت طوول در غیبت عصر در فقیه ولی اجتهاعی و سیاسی والیت
 خوود جوای بوه هون حضورت تکوینی والیت و دگیروی دست به را اوور وستقین طور به حضرت گاه

  .است باقی

 پذیری به نوجوانانچرایی آووزش والیت
 :است آوده روایت در

 در نهو  و چشون در سوروه واننود پیر، و سال کهن افراد و هستند جوان ههه حضرت، یاران
 (.649ق: :>46 باشند)نعهانی، وی اندک غذا

 فرواید: وی وان ظهورو ز ر وعظن انقالب درباره اوام زوانرهب
-ووی کوه بزرگوی ونجوی سوربازی  ...  کنوین آوواده زووان اووام سوربازی بورای را خوود باید وا

کز تهام با خواهد گواهی و خودسوازی بوه احتیواو کنود، وبارزه الهللی بین فساد و قدرت ورا  و آ
 و عودل از پور را دنیوا و آوود خواهود زووان اووام چوون کوه کنوین فکر نباید وا... دارد بینی روشن

 جهوت آن در داریون وظیفوه اووروز ووا عکوس،ه ب نه، ندارین؛ ای وظیفه اوروز کرد، خواهد داد
 آسووانی کووار ،زوووان اوووام سوورباز   . شوووین آووواده بزرگوووار آن ظهووور بوورای تووا کنووین حرکووت

 (.4;46/:67/7 ،وقام وعظن رهبری نیست)بیانات

کووه بایوود از  والیووتروحیووه هووای ونتظووران، تقویووت توورین شاخصووه یکووی از وهوون پووذیری اسووت 
کار نهادینه شوود توا در زووان ظهوور آووادگی  های وختلع رشدی از جهله دوره نوجوانی زوینه این 
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 و هاویژگی چه که بداند باید ونتظر فرد . ی به وجود بیایدالزم برای اطاعت از اوام و ولی خدا را 
 خوود در را پوذیریوالیوت بایود ونتظور جوواننو کوه جاسوت ایون و کنود کسب باید را هاییآوادگی چه

 گیورد ووی شوکل وهودوی تربیوت فرآینود در وووارد ایون ههه که کرد فراووش نباید البته. کند تقویت
کتورها این وتربی هن و وربی هن یعنی   .دارند ودنظر را فا

که  گفت  وکتوب  در هرچنوددر وورد ترجیح وحققان وقاله حاضر از تهرکز بر دوره نوجوانی باید 
 ووورگ دم تووا زنوودگی اولووین لحظووه از انسووان و نوودارد وجووود سوونی وحوودودیت تربیووت، یبوورا اسووالم

-نهوی اههیوت یکسوان یدارا انسوان تکاوول و رشد وراحل ههه اوا باشدوی تربیتی قابلیت یدارا

 بوه نوجووانی دوران ویوان، ایون در .اسوت شوده داشوته وقودم دیگور دوران بور دوران برخی و باشند
 به خصو  تربیت والیی برخوردار تربیت اور در یاویژه اههیت از خود، خا  یاهدلیل ویژگی

 بوه تربیوت پوذیرش یبرا آوادگی ،ییادگیر یبرا ،هن فعال بودن دارا قبیل از هاییویژگی. است
 و انگیووزه و اراده بوودن گنواه فووراوان(، دارا از ناشووی قلوب قسوواوت قلب)عودم لطافووت و رقوت جهوت

( نیوز 4;46آبوادی) نتای  پژوهش لطوع اساس (. بر8:: 5>46زی بابادی، جسهی)فراور توانایی
 وفوواهین فهوون و دیوون بووه آوردن روی بوورای انتزاعووی رشوود تفکوور بووه لحوواظدر دوره نوجوووانی  افووراد

آورند. ههرنوین در وی دست به را شناختی الزم و وقدواتی احساسی هایآوادگی دینی، پیریدۀ
که انسان درهن اشاره شد (;;46)پژوهش نو،ری  از وعنوادار فههووی بوه تواندوی نوجوانی دوره ه 

 انتزاعوی درك ظرفیووت فورد کووه اسووت دوره سوونی ایون در زیرا کند؛ پیدا و وفاهین دینی دست دین
 را دینوی انتزاعی وفاهین تواندگیرد، ویوی اختیار در تفکر یبرا را شناختی ابزار آورد،وی به دست

 آنهوا با خود ارتباط یبرا را تصویری و کند تأول آنها درباره سازد، برقرار ارتباط آنها بین کنود، درك
گوور افووراد در دوره نوجوووانی  گوورفتن وطالووب و وسووتندات پژوهشووی وووذکور ا کنوود. بووا در نظوور  ترسووین 

وداری را آووزش ببینند و در عصر غیبوت بوه تهورین آن وبوادرت ورزنود و خوود را بوه ادبیوات والیت
تواننوود دارای هویووت پایوودار نووی ایوون حوووزه از تربیووت دینووی تجهیووز نهاینوود، یقینووا  ووویعلهووی و عقال

کننود. زنودگی والیوی  والیی شده و تصهیهات خود را با ووفقیت بگیرند و تا آخر عهر والیی زنودگی 
راسووتین،  و حقیقووی ایهووان بووه دسووتیابی»( آثوواری چووون 6>46کووه بووه تعبیوور خارسووتانی و سوویفی)

ه اعهال، شفاعت نفس، قبولی تهذیب را برایشان تضوهین  «بهشت به ، رستگاری و ورودائه 
 کند.وی
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هشژپو مهدیاه وی

 پذیری به نوجوانان در وسجدآووزش والیت راهکارهای
کووه نیوواز بووه آووووزش دارد روحیووه  در  کووه چووراپووذیری اسووت.  یتوالیکووی از روحیووات نوجوانووان 

آیود  یوهوایی پویش  یتوقعوی دوسوتی و... هوا گروههایی وتل خانوه و خوانواده، ودرسوه،  یدوح
کند و دستورات وی را  گر  و یردبپذکه نوجوان باید از شخ  یا اشخاصی اطاعت  انجام دهد لذا ا

هوا  یدوحتواند در این  ینهشکل نگرفته باشد و یا تقویت نشده باشد،  اوال  این روحیه در نوجوان 
ی از طورف افوراد دیگور طورد زود بوهپوذیری  یتوالوارد شود و در صورت ورود بوه علوت نبوود روحیوه 

کنود. ای خواهد بود تا این فرد در ووارد دیگر نیز از والیوتخواهد شد و این زوینه پوذیری اجتنواب 
پوذیری بوه نوجوانوان در وسوجد بوه دو دسوته راهکارهوای در این وقاله راهکارهای آوووزش والیوت

که در اداوه 2و راهکارهای اصلی 1ساز وقدواتی و زوینه بوه توضویح هور یو  پرداختوه  تقسین شده 
 شود:وی

                                                        
کووافی(  1 کووه تنهووا بووه وتابووه وقوودوات الزم )و نووه  پووذیری بووه نوجوانووان در بوورای آووووزش والیووت. ونظووور راهکارهووایی اسووت 

گرفته شوند.  کار   وسجد باید به 
که در اصلی 2 پوذیری در گیرند توا براسواس آنهوا والیوتترین فرایند آووزش وورد استفاده قرار وی. ونظور راهکارهایی است 

کنشی»سه حیطه  گرایشی و  گرفته شود. «بینشی،   توسد نوجوانان یاد 
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 پذیری به نوجوانان در مسجد. راهکارهای آموزش والیت1شکل 

 سازراهکارهای وقدواتی و زوحنه
 ایجاد نگاه تربیتی. 1

 وسوجدی البالغه نهج >69است؛ ایشان در حکهت  وحل تربیت وسجد به تعبیر اوام علی
اوووام  اسووت. برشووهرده خووراب وسووجد نباشوود، دیوون تووروی  و تبلیووغ هوودایت، از خبووری آن در کووه را

 وسوجد در کوه انسوانی بایود خدام و وادحان عناصر اصلی تربیتی هسوتند و 1،ت اونا جهاعت، هی

                                                        
کووهیووو شوونهادی( پ7>46اد نگوواه تربیتووی بنووائی )در راسووتای ایجوو . 1  ریووز گووروه چهووار بووه وسووجد یاونووا أتیووه یاعضووا کنوود 

 :گردند یبندطبقه و كیتفک
 یاصوول تیو وسوو ول بوووده کووردهلیتحصوو و فکوورخوووش باتجربووه، افووراد شوواول کووه ؛یزیووربرناوووه و یریووگنیتصووه أتیووالووع( ه
 .باشد یو آنان با تربیتی وسجد یهابرناوه نیتدو
 یهوواتیووفعال هیووکل و بوووده وسووجد یانقالبوو و پرشووور وووؤون، نوجوانووان و جوانووان ونتخووب شوواول کووه ؛یوویاجرا أتیووب( ه
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هشژپو مهدیاه وی

اندرکاران وسجد ایون اوکوان  نگاه تربیتی به دست. دهند رشد ابعاد ههه در کند را وی پیدا حضور
که بدانند وسجد وحلی برای رشدرا وی هاست لذا اولویت و هون و غون خوود را  سانان یوتعال دهد 

جانبه وؤونان و به ویژه نوجوانوان قورار دهنود و از  ریزی بر تربیت هههو برناوه وقدوات در تههید
کووه عبووادت بوودون اندیشووه و پشووتوانه وعرفتووی ناشووی از  انحصووارطلبی عبووادتی بووه دور باشووند چوورا 

گر این نگاه بر وسج توان ووضووعات وختلوع د حاکن شود ویتربیت اثر باطنی نخواهد داشت. ا
گرفووت و بوه تشوکیل جاوعووه والیوی اویودوارتر شوود. البتوه نبایوود  هون چوون تربیووت والیوی را در پویش 

که اهتهام کرد  کوارگزاران از جهاعت اوام که طلبدوی به نگاه تربیتی؛ جدی فراووش   نظور و دیگور 
 در ایدقیقوه چنود حضوور کوه اسوت یعویطب کنند گذاریسروایه کافی اندازه به ریزیبرناوه و وقت

 .کند شکوفا تربیتی بعد در را وسجد تواندنهی نهاز ادای برای تنها و وسجد
 ریزیانسجام در برناوه. 2

-حتوی و وتعهود افوراد از تعودادی انتخواب بوا تواننودوی وس والن وسجد و نهازگزاران و وؤونان

بووه  را پووذیرینهوووده و آووووزش والیوت اقودام بووه طراحووی تقووین تربیتووی وسوجد وتخصوو  الهقودور
 اداره ونسوجن ریوزیبرناوه و صالبت ترین وباحث تربیت دینی عصر غیبت باعنوان یکی از وهن

 تبعیوت خاصوی قوانون و نظون از خوود کوه ودرسوه در تحصویل بوه اشتیال دلیل به نوجوانان .کنند
صووری و ظواهری بوودن  دلیول، ههوین بوه دارنود، را الزم دقت و عادت( نظن) اور این به کند،وی

توأوین  .کنود کون را آنوان انگیوزه توانودوی آنها بودن ناونظن و هابرناوه گیریخته هن اقداوات، به
کالبدی»  «دهنوده ونواب  انسوانی آوووزش»و  «تجهیزات و فناوری آووزشی»، «بودجه»، «فضاهای 

گورتورین اووور در برناووهاز جهله ضروری کوه ا -دارای انسوجام باشود ووی ریوزی درون وسوجد اسوت 

کاهش دهد. کیفیت آووزشی صیانت نهوده و فاصله بین وضعیت ووجود و وطلوب را   تواند از 

                                                                                                                                  
 یوو ونتقول وسوجد اهول بوه آنوان عیوطر از شودن یاتیوعهل و اجورا جهوت تربیتی وسوجد یها برناوه و راهبردها ،ییاجرا

 .  باشدیو آنان با داوطلب یروهاین... و عیوظا نیتقس ،یههاهنگ تیوس ول و گردد؛
 یاصول کوار و وسوجد بووده دانیسوف شیور و سوابقه یدارا باتجربوه، افوراد از وتشوکل عهودتا   کوه ؛یابیوارز و نظوارت أتیوه و(

 وسوجد تربیتوی اهوداف جهوت در کارهوا یسوو و سوهت داشوتن نگوه و های تربیتویبرناوه یاجرا صحت بر نظارت آنان،
 .باشدیو
نو و ریوخ افوراد شواول که ه؛یریخ أتید( ه  و ونواب  هیوته وسوجد و یووال نیتوأو آنوان، یاصول تیوسو ول و بووده یووال نیوتهک 

 .باشدیو تربیتی یهابرناوه یاجرا یبرا ازین وورد زاتیتجه
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 گرایی در انتخاب عناصر تربیتیجوان. 3
 و دارنود بیشوتری تأثیرپذیری جوان جهاعات عناصر تربیتی و به ویژه ائهه از نوجوانان وعهوال  

و  جهاعوات ائهوه بیشوتر حاضور حوال در. آنهاسوت عواطفی و احساسوی جهان نزدیکی دلیل به این
ی افووراد دیگوور عناصوور تربیتووی وسوواجد  احساسووی و هیجووان نشوواط، از پوور دنیووای بووا کووه هسووتند وسوون 

 زیووادی نوجوانووان توانووایی جووذب در کووه دارنوود وجووود هوون افوورادی هرچنوود انوود،بیگانووه نوجوانووان
 نوجوانوان. گوردد توجوه هون گرایوی جووان بوه ایون عناصور تربیتوی ویوان در کوه اسوت نیواز اووا. دارند

 و کننود وطلوب و اثربخشی برقرار رابطه خود، از تر بزرگ عناصر تربیتی با توانندنهی چون اوروزی
 .گریزنودووی آنوان از و اندیشوندووی فاصوله ایجواد بوه پس بگیرند آنان از را خود هایپرسش جواب

گرایی ائهه جهاعوات  نهاز در خصو  جوان یسراسر اجالس خود به وقام وعظن رهبری در پیام
 نویسند: وی چنین

گوور جهاعووت وحتوورم اواوووان  و ُانووس و رابطووه ۀوظیفوو تواننوود نهی غیووره و کهولووت اثوور بوور خووود ا
 و جوووان فضووالی خووود کنووار در کننوود، فووراهن جوانووان ویووژهه بوو نهووازگزاران بوورای را راهنهووایی
نهواز،  سراسوری اجوالس بوه سوازند)پیام شری  خود با کار در را آنان و گیرند کار به را پرنشاط

48/79/46;7 .) 

 گزینش عناصر تربیتی با توانهندی علهی . 4
که در عصر غیبت ویاز عواول زوینه پوذیری ووؤثر تواند هدایت نسل نوجوان بوه والیوتسازی 

کوه وهکون اسوت؛ پرسوشباشد، توانایی و اندوخته ز هوایی اهای علهی عناصر تربیتی اسوت، چورا 
گاهی و دانش سوی نوجوانان در حوزه والیت که پاسخگویی به آنها نیازوند آ پذیری وطرح شود 

گوواهی عناصوور تربیتووی، اعتهوواد و اطهینووان را در نوجوانووان وووی باشوود. در اصوول شووناخت علهووی و آ
کوه دانوکند و زوینه ارتباط عاطفی و روانی با آنان را نیز فراهن ویتقویت وی ش آورد. به این وعنا 

شود تا نوجوانان برای پاسوخگویی از ورجعیتوی وطهو ن برخووردار کافی عناصر تربیتی ووجب وی
کوه رسویدن بوه سون تکلیوع و نیوز هویوت یوابی دینوی، پرسوش کورد  هوا و شوبهات شوند. باید توجه 

زنود. بوه ههوین جهوت نبایود از پرسشوگری آنهوا خسوته وداری داون ویزیادی را در ووضوا والیت
هوا و شوبهات نوجوانوان را افوزایش داد زیورا ت بلکه بایود تووان پاسوخگویی بوه پرسوششد یا برآشف

کنجکاویناتوانی از پاسخگویی به این پرسش هوا اعتهواد نوجوانوان را سولب ها و شبهات و دیگر 
ووداری عوالوه بور برخوورداری از ها و شبهات نوجوانوان در ووضووا والیوتکند. پاس  به پرسشوی

گسترده، نی گونوهدانش  کالم عناصر تربیتی در ووضوا پرسش بوه  که  کوه ازوند آن است  ای باشود 
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هشژپو مهدیاه وی

کرین در آیه  کند و بعدها آنان را دچار تردید و ش  نسازد. قرآن  سوره وبارکوه  7:نوجوانان را قان  
گفتواری وسوتحکن و وتوین اسوتفاده سفارش وی 1احزاب که در ارتباط خوود بوا دیگوران بایود از  کند 

کاربردی دفتر وطالعات و پژوهشوهشنهود )گروه پژ هوای ورکوز رسویدگی بوه اووور وسواجد، های 
46;9 :45:-459.) 

 راهکارهای اصلی
 شناسیوخاطب. 1

گام در تربیت شناخت اسوتعدادها، ویژگوی هوا، نیازهوا، تهوایالت و دانوش قبلوی وخاطوب اولین 
گسوترن( چنوین ووی6>46است. در ووورد راهکوار وخاطوب شناسوی نووروزی و شوریفی) کوه  ۀ ویسوند 

 ههوان. اسوت ینظواو فروانودهان یبورا یاتیوعهلۀ ونطق كی هیشب وربی، یبرا وخاطب یوجود
گور ،ینظواو فروانده که گونه  و اسوت کورده خطوا بزنود اتیوعهل بوه دسوت ونطقوه، شوناخت بودون ا

 وخاطبوان وجوود در. اسوت گونوه نیههو زیون وربوی كی شود، وواجه یبزرگ یخطرها با دارد اوکان
گور. دارد وجوود كیاسوتراتژ یهواتیوووقع و کوچك، و بزرگ ووان  ،یروان یهایبلند و یستپ زین  ا

 رسوووول(. 448 ::;46 ،یانیوووکاو)نیبپووورداز او ییشناسوووا بوووه دیوووبا نیکنووو ریتسوووخ را او نیخوووواهیوووو
 : ندیفروایو خدا

ت الِدلِن  آفُ   َو  أا ؤ اَ ُتُه  و اُا یالَنِ َدِ  ؛(156 :1382 رده، پا)أ ِلِه  رَ یَغ  ِبِه  حُتَ
 وربووی یوقتوو .نووااهلش یبوورا اسووت آن نقوول بووه کووردنش تبوواه و اسووت، یفراووشوو علوون آفووت

-ینهو ریتوأث وخاطب در کند تربیت را او بخواهد و نشناسد عیعه و عیدق طور به را وخاطب
 .گذارد

 :ندیفروا وی یعل اوام گرید یجا در
ُه  َ رَا  فَهُن   ّل َو  َكجَم  ِاحَ    ؛(282 ،20ج ق:1387 د، احلد ایب اب )ضِ ُرهَی   َف َنِ

که ز؛یبپره فههد،ینه را گفتارت که آن با یسخن هن از  .سازدیو دلتن  و ولول را تو چرا

 کووه اسووت نیووا پووذیری بووه نوجوانوواناثووربخش در آووووزش والیووت راهکارهووای از یکووی ن،یبنووابرا
کووه نوجوووان نووه .باشوود داشووته آنووان از یکوواف شووناخت وربووی  نووه و اسووت کووودک وربووی بایوود بدانوود 

گر بزرگسال . کنود عهول خوودش واننود سون که شود وی گفته او به رفتارکند کودکان وانند نوجوان ا
                                                        

  ای. 1
َ
ذ   َهایأ

ُقوا آَوُنوا َن یاَل  ال   ُقوُلوا َو  اهلَل َ  اَت   .دا  یَسد   َقوخ
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گر -(. توصویه ووی;47: ;;46شود )فووالدی،  وتهن اغلب کند عهل بزرگساالن رینظ کند یسع او ا

وه نسول، ایون وسوائل شوناخت شود وربیان به وورادی واننود  نسول، ایون ُخلقوی هوایپایوه بوه توج 
ه کوافی  و قودرت اعهوال از پرهیوز و نوجوانوان بوا دوستی و انس و وحبت اصل به توج  اجبوار توجوه 
 .نهایند

گاهی بخشی و بصیرت. 2  دهیآ
گاهی  در ونواب  . اسوت عصور غیبوت تربیتویاز اصول اساسی نظوام و بصیرت آووزش وبتنی بر آ

گوواهی کووه علوون و آ ؛ بووه عنوووان نهونووه سووتایدرا وووی اسووالوی، آیووات و روایووات فراوانووی وجووود دارد 
کهیل وویدر توصیه حضرت علی ال َ َو َانوَت ُوحتواٌو فیهوا »فرواینود:  ای به جناب  ون َحَرکوة ا  ووا و 
َفووه کووه تووو در  هوویچ حرکتووی و فعووالیتی نیسووت وگوور آن (؛:59، 7:و ق:4776وجلسووی، «)الووی َوعر 

کنود و از جهوود و تشویع وی خواند وی و وردم را به سوی آن انجام آن به علن و وعرفت نیاز داری
ل بر حذر داشته و به شودت نکووهش ووی ر و تعق  کورکورانه و بدون تفک  وُع ووا  نهایودو تقلید  وال َتقخ

ووُ وال ووُه َوسخ کوواَن َعنخ ُکوول ُ اول ووَ   َبَصووَر والُفووؤاد  َ  والخ ووهخ ن َ الس َ در پووی (؛ 69)اسوورا : َلوویَس لوو  بووه علوون ا 
گووش و چشون و دل، ههوه اینهوا ووورد بواز  آنره به آن علن نداری نیفوت و کوه  پیوروی وکون، چورا 

گرفت ه  َسبیلی فرواید: وی« یوسع»سوره  ;47 خدای وتعال در آیه .خواست قرار خواهد  ُقلخ هذ 
حاَن اهلل  َو ووا َبَعنوی َو ُسوبخ َنوا َوَوون  ات َ

َ
ُعوا الَی اهلل  َعلی َبصیرة أ دخ

َ
کین أ ُهشور  وَن الخ کوه در  از نکواتی. َاَنوا و 

کرد این است: وی این آیه  شود برداشت 
ه  » است ههگان دیود شناخت وعرض در و روشن ، ایانب راه_   ؛«یل  یَسب   هذ 
ه  » کننود اعوالم و انیوب تورس بودون و صوراحت بوا را خوود وواضو  دیوبا حع   راه ندگانیهایپ_   هوذ 
 ؛«یل  یَسب  

 » خود سو  به نه باشد، خدا سو  به دیبا رهبر دعوت_ 
َ
ُعواأ َلی دخ  ؛«اهلَل    ؤ 

 ؛«َرة  یَبص    َعلی» باشد داشته کاول رتیبص دیبا رهبر_ 
گاهی بدون و بسته چشن را وردم_   ؛«َرة  یَبص    َعلی» کرد بیترغ کار  انجام به دینبا آ
گاهی و رتیبص با که باشند وبلیی کدام هر دیبا اوبریپ روانیپ _  دعوت خدا سو  به را وردم آ
ُعوا» کنند دخ

َ
َلی أ َنا...   اهلَل    ؤ 

َ
َبَعن   َون   َو  أ  ؛ «یاَت 

حاَن » است كیوشر شرك هرگونه از خداوند هیتنز غ،یتبل وحور _  ؛«اهلَل    ُسبخ
یان _ َنا وا» باشند وخل  و خال  افراد  دیبا نیید وبل 

َ
َن  أ ک   و  ر  ُهشخ  ؛«َن یالخ
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هشژپو مهدیاه وی

ُعوووا» باشوود وی اسووالم نیوود اسوواس شوورك، نفووی و دیووتوح _ دخ
َ
َلووی أ َنووا وووا ، هلَل   ا ؤ 

َ
ووَن  أ ک   و  وور  ُهشخ  «َن یالخ

 (.675 ،7: و46:7 )قرائتی،
دیگر جایی برای تحهیل عقیده و القائات و به تب  آن،  عصر غیبت تربیتیاز این رو، در نظام 

کورکورانه باقی نهی گواهی، بوه تقلید  که اصوال  این وفاهین با وفهوم پوذیرش براسواس آ واند؛ چرا 
کوه هسوته . هیچ وجه سازگار نیست این وظیفوه در ورحلوه اول بوه عهوده خوانواده و والودین اسوت 

شود ایون  یودهند. در ورحله بعد وقتی نوجوان وارد فضای وسجد  یواولیه اور تربیت را تشکیل 
. یعنی اووام استخصو  اوام جهاعت وسجد ه ب وسجدوظیفه به عهده وتولیان اور تربیت در 

اوروای وفیووود و جوووذاب و بوووا اسوووتفاده از یی بوووا وحتوووهوووا کالسجهاعوووت برگوووزاری  هوووای نووووین  یفن 
کنوود یتوالآووزشووی، نوجوانووان را بووا وفهوووم  . شووناخت و وعرفووت حتووی در عبودیووت و پووذیری آشوونا 

بندگی الزوه عبادت عاشقانه است و اال نهاز و روزه بدون وعرفت نیز برای انسوان ثهوری نخواهود 
 .وعنا خواهد بود بخشید و رفته رفته برای انسان تکراری و بی

که بصویرت6>46خارستانی و سیفی) گور کوه اسوت گووهری ( نیز اعتقاد دارند   انسوان وجوود در ا
 کنود جودا باطول از را حوع خوارجی وقوای  در توانود وی بصویر انسوان زیرا کند؛ وی ارزشهند را او باشد،

 و انود گرفته قرار ودح وورد قرآن در بصیرت صاحبان؛. است آوده رعدۀ سور :4ۀ آی در تشبیه اینه
 وقوام در را کسوی هور و هستند وحشر اهل جهی  بر وشرف که کسانی یعنی «اعراف اهل» به آنها از

 و ودار والیت نوجوانان (.465، ;و ق::474 طباطبائی،)است شده تعبیر کنند، وی وشاهده خود
گواهی الهوی، صوفات شوناخت و دیون اور در باید پذیر والیت  نیوز و آخورت و دنیوا احووال بوه نسوبت آ

ت به نسبت کاول شناخت  کسوانیۀ درجو بوه رسویدن آنهوا آرووان و باشند داشته بصیرت خدا حج 
 :فرواید وی آنها باب در قدسی حدیث در وتعال خداوند که باشد

َداُه  ُكْنُ   اِ   َاْ
َ
اِ   َبَصاَرُه  َو  ِباِه  َ ْتاَمُ   اَل

َ
اِ   ِلَتااَنُه  َو  ِباِه  ُ ْبِصارُ  اَل

َ
اِ   َ اَدُه  َو  ِباِه  َ ْنِطاُ   اَل

َ
 اَل

ا َ ْبِطُح  َلْبُتُه  َوَ ایِن  ِإْا  ِِهَ
َ
َلِن  ِإْا  َو  أ

َ
ْ َطْیُتُه  َر 

َ
 ؛أ

 او زبووان بینوود، وی آن بووا کووه شوووم وی او بینووایی شوونود، وی آن بووا کووه شوووم وی او شوونوایی ووون
 کوووه را آنروووه قدرتهندانوووه آن بوووا کوووه شووووم وی او دسوووت و زنووود وی حووورف آن بوووا کوووه شووووم وی
گر. آورد وی دست به خواهد، وی گر و کنن وی اجابت را او بخواند ورا او ا  بوه بخواهود چیوزی ا
 (.685، 5ق: و:477 کلینی،)دهن وی او

ا  را افورادی جهول جنو  در کوه چنان کنود، وی جودا خودا ولوی   از را والیت پیروان بصیرتی، بی او 
عی که بینین وی  وقوام و فضوائل از هکو ههوه شوناختی بودند و بوا علی اوام حکووت پذیرش ود 
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ت در داشتند، حضرت آن وعنوی انی  ت و حق   بوه رو، ایون از. شودند تردید دچار جن  این وشروعی 
 :گفتند اویرالهؤونین

وار با باشین داشته یقین که بفرست جایی به را وا  بوه را آنهوا نیوز علوی اووام. جنگین ووی کف 
ات  (.7;، 5و ق:4776 وجلسی،)فرستاد سرحد 

 .وانند وی جا والیت از بصیرتی بی اثر بر کارزار هنگاوه در که هستند گریزانی الیتو گروه، این
کوه والیوت چیسوت؟ چورا راهکار حاضر وی که نوجوان بفههود  کند  کوشد تا به این وطلب اشاره 

شوود اووام وهن است؟ و چه جایگاهی در ونظووه دین و وعارف دینوی دارد؟ بنوابراین توصویه ووی
کوه  جهاعت نسوبت والیوت  عصواره والیوتبوا اصول دیون را بورای نوجوانوان تبیوین نهووده و بگویود 

 خداپرسوتی و توحیود و والیوت بوه وعرفوت دلیول ههین بوده و به راستین دینداری و خدا به ایهان
 است. الزم ههزوان

 ورزیوحبت. 3
ووت  قلبووی،ۀ عالقوو و کشووش بوودون زیوورا در دوره نوجوووانی اسووت؛ آووزشووی نوووا هوور شووالوده وحب 

 قورآن تصوریح بوه رو،  ایون از. شوود نهی بوا نوجووان برقورار روحی و وعنوی ارتباط و پیوند گونه چهی
ت بیشترین راستین وؤونان کرین، ا 1(.498 بقره:)دارند خدا به را وحب  ت او  ۀ عالقو یو  تنها وحب 
 آثوار نتوری وهن. یابود انعکواس انسوان عهول در آن آثوار باید بلکه نیست، اثر از خالی و ضعیع قلبی

ت  پوذیری، اطاعت پویایی، و آفرینی حرکت: از پذیری به نوجوانان عبارتنددر آووزش والیت وحب 
ت  آثوار، ایون ویوان از. آینوده بوه اویود و اطهینوان آراووش، احسواس کسوب و ولوی بوا انوس بخشی لذ 
ت با اطاعت تالزم ۀ سوور 64 آیوه کوه چنان است، تبیین قابل وداری والیت بحث با ارتباط در وحب 

ن ُقلخ : عهران آل وَن  ُکنُتنخ  ؤ  ب ُ وت توالزم بر ،...اهلَل  ُتح   نشوان آیوه ایون. دارد داللوت اطاعوت و وحب 
ت و عشع از دم پیوسته که آنان دهد، وی  کواوال   رفتاری ولی زنند، وی الهی اولیای و پروردگار وحب 

عیانی دارنود، او اولیوای و خوداۀ اراد و خواسوت بوا وخالع  کوه اطواعتی نیسوتند. بویش ندروغوی وود 
ووت از ناشووی گوور .کنوود وی پیوودا نهووود گنوواه، از پرهیووز و الهووی فروووان از اطاعووت در اسووت، وحب  اوووام  ا

 بوووده و ونوود عالقووه جووان عهووع از نوجوانووان ههووه جهاعووت و یووا دیگوور عوواوالن تربیتووی وسووجد بووه
 .سووازند فووراهن ابووه والیووت ر جووذب زوینووه تواننوودوووی گرفتووه باشوود، شووکل اسوواس ایوون رفتارشووان بوور

 پیوواوبر .اسووت هوواانسووان جووذب ثهوور بوورای بووی گوواهی و اثوور کوون کوواری ورزی،بوودون وحبووت تووالش
                                                        

ذ  . 1
َشُد   آَوُنوا َن یَواَل 

َ
ا أ َ   ُحب    .هلل 
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هشژپو مهدیاه وی

 قوورآن .ورزیوود وووی وبووادرت پیووام القووا  بووه آن از پووس و جووذب را افووراد گووام، نخسووتین در اسووالم
ت درباره وجید ها: فروایدوی هاانسان جذب در پیاوبر توانهندی عل  َهة   َفب  َن  َرحخ وَت    اهلل و  نخ  ل 
ووَت  َلوووخ  َو  َلُهوونخ  ووا ُکنخ وویَظ  َفظ   ووب   َغل  َقلخ وووا الخ َفض ُ وونخ  اَلنخ ووَ   و  ل   الهووی رحهووت سووبب (؛ بووه>48عهووران:  )آلَحوخ
گور و هسوتی وهربوان و خوشوخو آنوان به نسبت تو که است  توو گورد از بوودی، دل سوخت و تنودخو ا

کنده  ووا َو : فروایودووی توصویع چنوین نایو را پیاوبر وجید قرآن دیگر جای در .شدندوی پرا
َک  نا َسلخ رخ

َ
ال   أ َهة   ؤ  یَن  َرحخ عاَله  لخ بوا ایون  .جهانیوان بورای رحهوت جوز نفرسوتادین را تو وا (؛:47)انبیا : ل 

کنشگران درون وسجد گر   نوجوانوان بورای دیگور سووی از و بکوشوند تووان تهوام با سویی از توجه ا
 یابند. پذیری توفیعبه سهت والیت جواناننو هدایت جهت در توانندوی باشند، رحهت

 تشویق به شرکت در نهاز جهاعت . 4
بوووده و نخسووتین وعنووای وتبووادر از نهوواز  «نهوواز جهاعووت»نخسووتین وعنووای وتبووادر از وسوواجد 

پذیری است، اوا برخوی بوه نحوو دیگور  نهاز جهاعت تهرین والیت. است «پذیری والیت»جهاعت 
نهواز »ترین ووضوا جاوعه است، وقتی ارتبواط  تهرین وهن« هاعتنهاز ج»کنند.  آن را وعرفی وی

 نهواز جهاعوتدر  .شودوتوجوه نهی تووان درک نشود، سیاست دین را « وداریوالیت»با « جهاعت
که بر اوام جهاعت سبقت نگیرد و از ایشان عقب نیفتد بلکوه بایود ههوراه و  یونوجوان یاد  گیرین 

کووالم  یتوالههووان وعنووای  وووالزم اوووام جهاعووت حرکووت نهایوود و ایوون کووه در  حضوورت پووذیری اسووت 
ُم َلُهونخ » گونه وتبلوور اسوت: ینا العابدین ینز وٌع َو الوالز  ُهنخ َزاه  ُر َعونخ خ  

َ
ُهَتوأ ٌق َو الخ ُم َلُهونخ َووار  ُهَتَقود   الخ

ٌع  از   ن خارج است و عقوب وانودهیافتاده از آنها از د شیپصلوات شعبانیه(؛  :ق4677قهی، «)الح 
کلوی حواکن ووی. ،و ههراه آنان ولحع به حوع اسوتتنابود اسآنان  -در نهواز جهاعوت یو  اصول 

باشوود و آن، اصوول تبعیووت اسووت. یعنووی وووأووم بایوود در نهوواز جهاعووت از اوووام پیووروی نهایوود. از ایوون 
گرفته وی  :شودقانون چند نتیجه 

اسووت نا  در بوواب ووأووم نبایوود قبوول از اوووام، تکبیرةاالحوورام را بگویوود. در حقیقووت ایوون یوو   اول:
افتووادن از اوووام جهاعووت در ا،کووار نهوواز اشووکال نوودارد، بووه جووز  شووود، زیوورا جلوووا،کووار وحسوووب وووی

 ؛تکبیرةاالحرام
کارهوای نهواز جوایز نیسوت. ایون اوور  دوم: جلوافتادن از اوام جهاعت در رکوا و سوجده و سوایر 

گر عهدا  باشد جهاعت   ؛کندرا دارای اشکال ویچنان چه سهوا  اتفاق افتد، اشکال ندارد و ا
گر وأووم سهوا  زودتر از اوام سر از رکوا یا سجده برداشت، بایود برگوردد و بوا اووام ههوراه  سوم: ا
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که برای تبعیوت باشودشود، زیرا اضافه شدن رکن، نهاز را در جهاعت باطل نهی . کند به شرط آن 
کوه ایون وعنوا ووأنوس ووی نوجوانان وا با شرکت در نهاز جهاعت و تبعیت از اوام جهاعت با شووند 

گیورد ون تلقی ویؤی  اصل در زندگی ی  و «پذیریوالیت» شود و نباید لحظه وورد غفلت قورار 
که ی  ارتباط بین بنده و خالع است.  حتی در نهاز 

کوه نوجوانوان والیوتبنابراین از رهگذر نهاز وی پوذیری را در وسوجد  توان به این نتیجوه رسوید 
در وواقوو  حسوواس سیاسووی و اجتهوواعی بووه دفوواا از ولووی خوودا قیووام نهوووده و در  کننوود توواتهوورین وووی

 صحنه حاضر باشند. 
 دهی وسئولیت. 5

گور از فرصوت آن اسوتفاده نشوود و شوخ  سواخته نوجوانی به دوره که ا  و قدری حساس است 
ل وقدور نخواهد بودپرداخته نشود اوکان بازسازی او هیچ سو ولیتی کوه و . نوجوانوانیگاه وتل او 

دانود و تهوام شود خود را وتعلع به وسجد و وسجد را وتعلوع بوه خوود وویدر وسجد به او داده وی
کووه بووه او سووپرده شووده بوو بنوودد لووذا ضووروری اسووت  کووار ووویه تووالش خووود را بوورای انجووام وظیفووه 

های وساجد به دست آنها سپرده شوود و هیوأت اونوا  و اووام جهاعوت نظوارت و رهبوری را  فعالیت
گیرندبه ع که ویهن وس ولیتأ .هده  کتابخانوه، هایی  تووان بوه نوجوانوان داد شواول: وسو ولیت 

کوردن سوجاده ا،ان، اقاوه، قرائت قرآن، کفشوداری، پهون  هوا، سیسوتن صووتی، دعا پوس از نهواز، 
ها، تزئینات و تبلییات و زیباسازی وساجد، وس ولیت فنی وسوجد ریزی و اجرای وناسبتبرناوه

 نوجوانوانکوه  نظر بوه ایون باشد. ( ویهای فنیخصو  رشتهه ب نوجوانانتخص  )با توجه به 
گروهی و جهعی شورکت نهاینود و بوه آنوان در ایون ارتبواط بهوا داده شوود، وشتاقند در فعالیت های 

کارهای وسجد نظیر پیگیری فعالیت هوای عهرانوی و فرهنگوی دعووت الزم است از آنان در انجام 
کننوود. بووه عنوووان وتووال پیگیووری انجووام  بووه عهوول آوووده و آنووان را در ایوون ارتبوواط ترغیووب و تشووویع 

گوذار نوبرناوه اعتکاف در ی  وسجد توسد  گیرد. ووضووا ثبوت نوام را بوه آنوان وا جوانان صورت 
هووا نظوورات آنووان نیووز خواسووته شووود، یووا آنووان را بوورای سووازی هووا و تصووهینگیووریکوورده و در تصووهین

ادارات تبلییات اسالوی و اوقاف و اوور خیریوه روانوه سوازند.  پیگیری نیازهای فرهنگی وسجد به
گورددبزرگوان از وشوارکت چوون هن در هر صورت باید به آنهوا بهوا داده شوود و . هوای آنوان اسوتفاده 

کووه  یتفعالنکتووه وهوون شوورکت نوجوانووان در   صووورت بهرا  آنهوواتوووان  یوهووای وسووجد در ایوون اسووت 
گوووروه کووورد و بووورای هووور  کووورد و  گروهوووی سووواواندهی  ی ایووون ا دوره صوووورت بهیووو  سووورگروه تعیوووین 
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هشژپو مهدیاه وی

کننود لوذا وربیوان و  ها سرگروه کسوب  کرد تا ههه نوجوانان بتوانند این تجربه را  یوان وتولرا عوض 
کننود چورا ها برای آووزش وفهووم والیوت یتووقعگونه  ینا ازتوانند  یواور تربیت  پوذیری اسوتفاده 

گروه گروه به عنوان سرپرست آن  شوود و افورادی را تحوت فرووان خوود دارد شناخته ووی که هر سر 
کنند و خود را در این ووقعیت ببیند و به لوازم آنپس به خوبی وی هن  توانند این وفهوم را درک 

کا  رهای بزرگ در جاوعه آواده شود.ولتزم شود تا برای 
 الگودهی از سیره علها و شهداء . 6

ها در انتقال وفواهین دینوی د یکی از بهترین روشتوانبدون ش  بیان سیره علها و شهدا  وی
که این اسوه از جهله والیت های ایهان در وقام عهل تهام بایدها و نبایدها را بوه پذیری باشد چرا 

پذیری در سویره علهوا و شوهدا  و دیگران نشان دادند. در اداوه به الگوهایی از توجه به اور والیت
 شود:این زوینه اشاره ویها و وصایای آنان در نیز توصیه
 گوید: ی ویاالسالم اوان حجت

گهووان صوودا یاز ونوواطع جنگوو یکووید از یوودر بازد گوووش  یبوورا یاخهپوواره ینا فوورود آووودن بووه 
گفتنوود: ههووه بخوابیرسوود. در ههوو یو ز برداشووتند و یوود  ههووه خیوون لحظووه فروانووده وسوو ول 

آقوا  ی، ههه برخواستند ولودند. پس از رف  خطریشان خوابیدند و از آن جهله حضرت ایخواب
گفتنود: آقوا خطور برطورف شوده بلنود شوو شوان فروودنود: توا فروانوده دسوتور ید. ایبلند نشدند. 

گفووت: آقوا خووواهش ووو یندهود بلنوود نه گوواه  د. آنیکنن بلنود شووو یشووم. ههووان فروانووده آوود و 
کوه حضورت اووام فریون عهول بوه خواطر ایود را اداووه دادنود. ایوبرخواسوتند و بازد وووده ن بوود 

ت است یریالزم و واجب است و سرپ یبودند: اطاعت از فروانده ، یی)عطا از آن خالف شر
46;8 :95.) 

اهلل  هحضوورت آیووت آقووا حضوورت جلوووی آولووی، زاده حسوون اهلل آیووت حضوورت الشووأن عظین عالوووه
 بوه و شده ناراحت آقا حضرت. کنند وی خطاب ووال را ایشان و نشسته زانو ای؛ دو العظهی خاونه

 :فروایند وی وهعال
گر: فروایند وی زاده حسن عالوه  نکنید را کار این  را کوار ایون داشوتن سورا  شوها از وکروه یك ا
 .کردم نهی

 :اند فرووده دیگر جای در ایشان
 الحسوون بن حجت دهووان بووه شووان گوووش ایشووان چووون. باشوود رهبوور دهووان بووه تووان گوش

 .(>;46/:7/:5است)خبرگزاری فارس، 
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کر یدحه یدشه  :یبا
که وورد رضا یدبدان یقین گرفت اعهال یتتنها اعهال شها  است  یخداوند وتعال قرار خواهد 

ههوت بوه  یوتدر هر زوان و هر ووقع ینو رسولش و اواوش باشد بنابرا یاله یتکه تحت وال
 یخبرگوزار در وقودس دفواا ناووه ژهی)وو اواووت باشود یرهبور یودکه وورد تائ یدبگهار یاعهال

 (.  >;48/45/46فارس، 

 شهید ورتضی آوینی:
خواهود و وفواداری، اهلل اهل والیت است و اهل والیت بودن دشوار است پوایهردی ووی حزب
االوور  یعوا الرسول و اولیعوا اهلل و اطیاط»ت و اطاعت است و سر به فروان یاهلل اهل وال حزب
کس« ونکن گر  سوت و در ین یطان را بور او تسولطیگور شوین باشود، دیچنو نیوا یسپرده است و ا

گفوت «نوه»، بودون واههووه یاسووتکبار یها قودرت ۀبرابور ههوو برگزاری وووردم نیوووز، )خخواهوود 
48/7;/46<9.) 

کشوووتی انقوووالب و پیشوووران تفکووور و تربیوووت وهووودوی  رهبووور وعظووون انقوووالب بوووه عنووووان سوووکاندار 
 فرواید: وی

-وووی شوورکت وقوودس دفوواا صووفوف در نشووناخته پووا از سوور وقوودس، دفوواا دوران در کووه کسووانی

 اسووت، دشووهن تهدیوود وووورد اسووالوی کشووور وقتووی کووه کسووی .بودنوود حقیقووی ونتظووران ردنوود،ک
 کوه کنود ادعوا توانودووی است، اسالم ۀبرافراشت پرچن و اسالوی ویهن و هاارزش از دفاا ۀآواد
گر  اووا. گذاشوت خواهود قودم خطر هایویدان در حضرت آن سر پشت بیاید، زوان اوام ا

 سست زانوانشان و بازندوی را خود دنیا شیرین و چرب و نحرافا خطر، وقابل در که کسانی
 بوه را آنهوا وطواو  کوه حرکتوی نیسوتند حاضور خوود شخصوی وطواو  برای که کسانی شود؛وی

 آینود؟ حسواب بوه زووان اووام ونتظور تواننودووی چطور اینها دهند؛ انجام اندازد،وی خطر
 کاری و سازد آواده را صالح های زوینه دخو در باید است، بزرگ وصلح آن انتظار در که کسی
 .(4;46/:67/7 وقام وعظن رهبری، بایستد)بیانات صالح تحقع برای بتواند که کند

 هااستفاده از تابلو نوشته. 7
کوه وحتووای در وسیر وسجد یا داخل وسجد تابلو نوشوته هوای الکترونیکوی و غیرالکترونیکوی 

کنین تا پذیری بازگو وی هدا را درباره والیتیا سیره علها و ش بیت آنها احادیث اهل کند نصب 
کوتاه  ودت و به خاطر سپردن آن با این وس له آشنا شوند. وانند:  نوجوانان با وطالعه 

 فرواید:وی پیاوبر اسالم
َطاَ  اَ  َو َوْ  َ َصاَنا َفَقْد َ ََص ا ) لیس،   ْ  وَ 

َ
َطاَ َنا َفَقْد أ

َ
 (؛88، 27ج ق:1403أ

  کرده است.  نافروانی را خدا کند وا نافروانی که هر و برده فروان را خدا برد وا فروان که هر
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هشژپو مهدیاه وی

 فروایند:وی اوام وحهد باقر
ِ   ُتَنا َوَّل  َوَّل 

َ
ایْبَدْ  َنوِ  َنْ  ُ  اِ  اَل  (؛437، 1ج ق:1407ن، ی)كلًا َقَ ُ ِإَّلَ ِِهَ

 .نساخت وبعوا با آن جز را یهبر یپ چیه خدا که خداست تیوال ههان وا تیوال

 :فروودند اوام صادق
 لیسااا، ُظهوِ ِه) مل َلاااُه  َن دااایاُوط و َبِعاااِه،یَغ  مل ِلُرهاااوِ ِه  َ   اُورَتِرااا ِ  قامِئراااا َدِ  یِلِبااا ُطاااویب
 (؛150، 52ق: ج1403
 اوینود ظهور انتظار چشن او غیبت دوران در که آنان ،قائن وهدی شیعیان حال به خوشا

 او. اواور سرسپردگان ظهورش وراند در و

 فروایند:وی اوام زوان
َااِوُو اْلَااِقَدُ  َفااْرِلُداا فِ  ا احْلَ َوَ

َ
َواِة َحاِد َ اَو أ اِ   ا ِإَا ُب ْن ُحَ َ ُ اُ  اِ  یَ َلا ِثَنا َفاِ َاَ َناا ُحَ َ

َ
ُاْن َو أ

 (؛484 ،2 ج ق:1405ه مق ،  بابو )اب نِ  َ لَ 
 غیبت، زوان در آنها که کنید فقها وراجعه و حدیث راویان به احواد در وشکالت حل   برای

ت و خلیفه ت ون و هستند شها بر ون حج   باشن. وی آنها بر خداوند حج 

 اجرای تئاتر. 8
و حتوی  نوجوانوانهوایی شوبیه بوه زنودگی پیراووون  واسطه توداعی و بازنهوایی ووقعیت  ت اتر به

تزی ،هوون آنهووا، ابووزاری وهوون و وووؤثر در وسوویر انتقووال فراتوور از آن و ورود بووه دنیووای تخیوول و فووان
که سرنوشوت نوجوانوان را در زنودگی آینوده . وربیوان و زنود آنوان رقون وی  بسیاری از وفاهیهی است 

و در قالووب  ت وواتررا بووا زبووان پووذیری  والیووتاعتقووادت دینووی از جهلووه  نوودتوان وی وبلیووان وسووجدی
ت اترهوای . نودبیاووز نوجوانوانبوه دویت و عاشوورا هایی با ووضوا اواوت، غدیر، وهوناوهنهایش

شونبه در وسواجد از  هوای سوهخیابانی با ووضوا وهدویت و نیز برگزاری ت ائرهای وهدوی در شب
کوه  توانود وی ایون راهکوارسولها  جهله راهکارهوای اختصاصوی بورای عصور فعلوی اسوت. و در اوقواتی 

کوردن»به دلزدگی آنان شده اسوت، ریزش اطالعات زیاد به قوه شناختی نوجوانان ونجر   «کشوع 
کووردن»را بووه وجووود بیوواورد و راه را از  «یووافتن»و  تیییوور دهوود.  «تربیووت شوودن»بووه سوووی  «»تربیووت 

که نهایشنکته که در این راه باید وورد توجه وربیان و وبلیان باشد این است   کوه هواییناووهای 
بووده و اصووول  برخووردار تری عهیووع حتووایو و تکنیو  از انوودازه هور کننود،وووی ارائوه نوجوانوان بوه

کرده باشد،  .  گذارد وی جای بر تری  رف تأثیرات تربیتی را وراعات 
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 گویی قصه. 9
ه   یورااسوت؛ ز نوجوانوانبوه  پوذیریراهکارهوای والیوت ینتوراز وناسب یکیداستان  یازبان قص 

ه و خواندن داستان و یدنشن یفتهش نوجوانان شوود توا بخوش عهوده یسبب وو ینباشند و ایقص 
 یرتر باشود، توأثیشووناسوب ب یهوااسوتفاده از داسوتان یرد. هرچهراه انجام پذ یناز ا یت تبلیییترب
وت. در اههیوردگیتور صوورت وو ی تر و سور وورد نظر آن، ساده یهابه هدف یدنآووزش و رس ینا  ی 
کور یناز آن، ههو یوریگروش و بهوره یونا کوه در قورآن  کتواب یلهوا یوایانب ینو تعوال ینبوس   یهووا و 

وه بورا تانزبان داسو یعنیروش وؤثر،  ینهن ا یآسهان و  ینوفواه یالقوا یت،آوووزش، هودا یو قص 
گرفته است ینید یهایامپ ه قرار   یهواو آوووزه یعحقوا ین،از وفواه یاریبس ینکر . قرآنوورد توج 
وه ینرا در قالوب بهتور ینید اب و قابول فهون بورا یهوا، بوه زبوانقص  نهووده  یوانم بوورد یسواده، جوذ 

که قصه و داستان آووزه آن ازاست.  دارد، یوو یوانب ینوسوتقیررا به طور غ یآووزش یعها و حقاجا 
. یدآیبه حساب و یآووزش یهاروش ینو وؤثرتر ینتراز وهن یکی یزن یتیترب یشناس از نظر روان

وناسوب  یهواداستان را در صورت لزوم در قالب پذیری والیتآووزش  توانندوی وربیان ین،بنابرا
ووه بووه وقتضووا (. در 74: 5;46پووور،  )وقدسوویکنند یووانب نوجوانووان یسوون و حالووت روحوو یو بووا توج 

کوه وویاداوه به نهونه ی بوه نوجوانوان اسوتفاده پوذیر والیت تووان از آن در آوووزشای از ی  قصه 
 :شودنهود، اشاره وی

کوووه دز یعلووو ینونؤالهووویررا بوووه خووودوت او یاهیسووو غوووالم کووورده بود.حضووورت  یدآوردنووود 
کوورد: بلووی کوورد ی( دزدیاهاسووود )سوو یفروودنوود: ا آنرووه  یهووت: قی فروودنوودعلوو یووا یعوورض 

کرد: بل رسد؟یو ینبه دان  و ن یایدهدزد گور یاز توو وو یگور: بوار دی. فروودندعرض  پرسون ا
کن کردند و ؤچند بار از او س . حضرتکننی)انگشتان( دست راست تو را قط  و یاعتراف  ال 

کوورد. بووه فرووووده اوووام انگشووتان دسووت راسووت او را براو بوو  یاهسوو یدنوود. غووالماز هوون اعتووراف 
کوووه خوووون از آن  یدر حوووال ،رفوووت یووورونگرفتووه و ب یگوووررا بووور دسوووت د یووودهانگشووتان دسوووت بر

گفوت: غوالم سوو یدرسو یاهلل بون الکوووا  بوه ویود. عبودچک یوو کسوو یاهو   یدسوت راسوتت را چوه 
گفوت: شواه وال یود؟بر وردوووان و  یو وون و جه یوووال یوانوتق یشووایان پونووؤویراو یوتغوالم 

گفت: ا ابن .رسول آخرالزوان یوص  یاست و تو ودح و ثنوا یدهغالم  دست تو را بر یالکوا  
گوشت ون آو یکه دوست ینگفت: چگونه ودح او نگو ی؟کنیاو و است؟   یختهاو با خون و 

 یدهآود و آنره شون یرالکوا  به خدوت حضرت او ابن .یدآن حضرت دست ورا به حع بر
کوورد کووه بووه حووع  یفروودنوود: وووا را دوسووتان . حضوورتبووود را خوودوت حضوورت عوورض  هسووتند 

کنوو قطعووه قطعووه گوور عسوول بووه یووو یو دشووهنان یفزایوودوووا ن یبووه جووز دوسووت ینشووان  کووه ا باشووند 
کن یشانگلو فروودنود:  یحضرت به اوام حسون وجتبو یفزاید. پسوا ن یجز دشهن ینفرو 
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هشژپو مهدیاه وی

را ههووراه خووود آوردنوود. حضوورت  یاهرفتنوود و غووالم سوو حسوون اور. اوووامیوورا ب یاهبوورو غووالم سوو
کرد: ودح و ی. کنیو ینو تو ودح و ثنا یدمون دست تو را بر ،غالم یفروودند: ا غالم عرض 

کنن  ،کندیو یشها را حع تعال یثنا که ودح شها را  که باشن  دسوت را  حضورت نکونن یواون 
گفتوه)بور آن خواندنود ییفکندند و دعاا یخود را بر و یخود نهادند ردا یبه جا انود بعضوی 

گوو الحال دست و  درست شد، چنان فی (سوره حهد بود )وجلسوی، اندیودههرگوز نبر ییکه 
 .(:59، 67و ق:4776

 استفاده از عکس و فیلن. 11
کنووار دیگوور راهکارهووا،وووی 1عکووس و فوویلن ونبوو  وههووی در فراینوود آووووزش  چووون هن توانوود در 

گفوتپذیری وورد والیت گر ایون راهکوار تووام بوا  گیرد و روند آن را تسهیل نهاید. ا وگوو  استفاده قرار 
که نوجوانان بعد از دیدن عکس و فیلن، برداشت خوود را باشد وی تواند این فایده را داشته باشد 

گوام و کنند. آنوان بوا تکیوه بور چنوین روشوی وویاز آن ابراز وی گوام بوه  آووزنود توا بوه صوورت تحلیلوی 
 هوای خوود را آزادانوه در اختیوارعکس و فیلن را وورد بررسوی و توصویع قورار دهنود. برداشوتجزئی 
 و اسووووتدالل ارائووووه هووووا،ایووووده ابووووراز قوووودرت اووووور ههووووین و دهنوووود قوووورار نوجوانووووان دیگوووور و وربووووی

 نهایوت، نوجووان در ووارد این ههه و کندوی تقویت را پذیرفتن نقد و کردن خواهی، نقد استدالل
سوولین بووار  عقوول یدارا و نگوور رف و عهیووع گوور،تحلیوول نگوور،چندجانبووه وسووتقل، ن،وصووه یفوورد را

 وربوی نقوش بوه نهونوه عنووان بوه جوا این در. اندتربیت تبلییی الزوه که هاییویژگی آورد یعنیوی
 وربووی آووزشووی، روش ایوون در .شووودوووی اشوواره ایوون نوووا آووووزش عناصوور وهوون از یکووی عنوووان بووه

 بوه را در عکوس و فویلن نهفتوه وسو له کوه باشود ایون باید یو هنر و بوده بحث وحرك و آغازکننده
 کوه باشود هوشویار بایود او البتوه. گردنود ترغیب بحث در شرکت به نوجوانان که نهاید بیان ینحو

. نگیوورد قوورار نوجوانووان از یوعوودود عووده یووا او خووود انحصووار در تنهووا آووزشووی، وهوون ایوون فعالیووت
که گرفتن ای با چرا  یوا و یابودووی تقلیول نوجوانان از یبسیار وشارکت سهن عهال   روش، ندر پیش 
گوور پووس. شووودوووی گرفتووه نادیووده  ونبوو  عنوووان بووه وربووی طوورف از عکووس یووا فیلهووی کووه قوورار اسووت ا

                                                        
گورای ایوران در وقوای  وههوی چوون انقوالب ووداری ووردم بصویر و تکلیوعهوای والیوتشود از تصواویر و فویلن. پیشنهاد وی 1

، ایتوار شوهدای ووداف  حورم و نقوش ;;46، جن  تحهیلی ر ین بعتوی عوراق علیوه ایوران، نهون دی :468اسالوی سال 
هوای تواریخی و اثرگوذار اوواوین پخوش تصوویری سوخنرانیچنوین  آنان در نابودی فرقه ضاله داعش استفاده شوود. هون

که  نهایود. البتوه نبایود از فویلنتواند به آووزش بهتر والیتانقالب نیر وی اثور  «قودوگاه»هوایی چوون پذیری نوجوانان 
کوه وسوتقیها  بوه ووضووا وهودویت و انتظوار اشواره  «خدا نزدیو  اسوت»آقای وحهدوهدی عسگرپور،  اثور علوی وزیریوان 

کرد. تهداش  اند غفلت 
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گوواهی، حصووول ونظووور بووه آووزشووی  وووورد نوجوانووان بووه ههووراه وسووجد در سووپس و گووردد وعرفووی آ
 کوه آن جهله دهد از انجام زوینه این در را کارهایی پیشتر خود باید او گیرد، قرار وگو گفت و تحلیل

آن بوه  یوحتووا ووورد در باشود، شوده آشونا آن پنهوان یزوایا با باشد، دیده را فیلن ابتدا در خود او
 بووا باشوود، دیووده زوینووه ایوون در را دیگووران یهوواتحلیوول و نقوودها باشوود، کوورده وطالعووه کووافی انوودازه

 شووووناختی،روان یهووواجنبوووه بوووا یزیووواد حووودود تووووا. باشووود ناآشووو آن وختلوووع دربووواره یتفسووویرها
اورانه ،یهنر تاریخی، فلسفی، وعناشناختی،  خاصوی تسولد بوا کوه یبوه طوور. آشونا باشود آن و فن 

 سورانجام و کورده تشوریح و تحلیول آن را وختلوع یزوایوا از نوجوانوان، بوا فویلن دیدن از بعد بتواند
 جهووت روش وناسووبی از بایوود وربووی چنووین هوون. شووهاردبر یادگیرنوودگان یبوورا را آن تربیتووی نکووات

وارد  را آنهووا و بکشوود چووالش بووه یکوودیگر بووا را نوجوانووان آن در کووه کنوود اسووتفاده تحلیوول و توودریس
 اندیشویدن بوه تشویع را آنها خود بلکه ندهد، آواده صورت به را آنها سؤاالت پاس  کند، وگو گفت

 اوور، ایون درنتیجوه توا دهود پاسو  سوؤال بوا را ؤالسو و بکند فیلن عکس و یوحتوا در باب تأول و
که باب ووضوا در بیشتر هرچه نوجوانان  نهایت در و کنند بحث ی استپذیر والیت وطرح شده 

 شودن تربیوت فراینود در وربوی نیوز خوود و کننود درك را چندجانبه و عهیع آووختن و دریافتن لذت
 (.6:-7:: 7>46گیرد)بابایی،  قرار

  خوانی کتاب و فرهنگی بقاتوسا برگزاری. 11
 و اسووت هوواسووختی تحهوول و حرکووت کوشووش، تووالش، گوورو پووذیری در وسووجد درآووووزش والیووت

 .اسوت نوجوانوان اسوتعدادهای شوکوفایی بورای ویودانی و دارد وسویعی گسوتره فرهنگی وسابقات
کارگاه نی خوواکتواب و وجوازی فضوای و رسوانه ادبوی، هایآفرینش وسابقاتی در قالب هایایجاد 

گر والیت تواند آثار با برکتوی بورای نوجوانوان بوه ههوراه داشوته باشود. پذیری را وحور قرار دهد ویا
 وبوین دیون در فقیوه وطلقوه والیوت جایگواه اووام و بیوانگر نیوز و وحتووا ووضووا، بوا کوه هاییکتاب
 اسوت، اسوالوی جاوعوه در فقیوه ولوی سیاسوی و دینوی نقوش دهنوده نشوان چنوین هون و اسوت اسالم
 چیسوتی، بوا نوجوانوان بیشوتر هرچوه آشونایی تواند جهوتوی که است هاییکتاب ترین اصلی جزو

 قابل نکتوه .شود وعرفی وسجد وختلع های برناوه در فقیه والیت تاریخره و چرایی چگونگی،
 و جذابیووت بوور عوالوه بتوانوود وجهوعه پیشوونهادی کوه اسوت این کتب وعرفی و انتخواب در توجوه
 از و دهود پوشوش زوینوه را ایون در نوجوانووان نیازهوای ههووه و بووده جانبوه ههه وحتوایی، کفایت
 .باشد داشته بر در هن را نیاز وورد پیراوونی وباحث طرفی
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هشژپو مهدیاه وی

  بخشایجاد شرایط لذت. 12
کوچوهبنودی وسوجد و خیابوانآ،یون وتل کارهایی  و شویرینی پخوش هوای ونتهوی بوه آن،هوا و 

 جلسووات یبرگوزار و بوه ویووژه نیهوه شوعبان و دهوه وهودویت، ائهوه یالدوو روز در جشون یبرگوزار
 سوازبا عنوان قرائت دعای شریع ندبه و آووزش سب  زنودگی زوینوه جهعه یروزها در خانوادگی
 پذیری قلهداد شود.تواند اقداوات وطلوبی برای تسهیل والیتظهور وی

 گحرینتحجه
پوذیری در نوجوانوان در قالوب وقودواتی و والیوتترین راهکارهوای آوووزش در وقاله حاضر وهن

کوه راهکارهوای وطروحوه بایود توسود تهواوی عناصور  اصلی طورح و بررسوی شود. الزم بوه ،کور اسوت 
ربود ووورد اسوتفاده هوا و دیگور افوراد ،یجهاعوت، خوانواده اونوا، اووام تربیتی وسجد اعن از هیأت

گوورد گیوورد تووا دسترسووی بووه هوودف بووا بهتوورین وجووه ویسوور  آویووز د. در صووورت اجوورای ووفقیووتقوورار 
تقودین جاوعوه  عصر سازان ظهور حضرت ولی رود نوجوانانی والیی و زوینهراهکارها انتظار وی

که وی کسانی  گردد. از جهله  کاربست هر چه بهتر ایون راهکارهوا بوه عناصور تربیتوی دینی  تواند در 
کند  که   ه برناووه درسوی بوه عنووان است. در حوال حاضور وشواور 1«وشاور برناوه درسی»وسجد 

که در حوزه وطالعات برناوه درسی و با هدف اجرای اثربخش برناووهی  حرفه وطرح وی -باشد 

 یووادگیری و بهبووود عهلکوورد وتربیووان انجووام_  هووای یوواددهیهووای درسووی هتربیتووی؛ و ارتقووا  روش
گروهپذیرد. وشاوره برناوه درسی درصدد است تا با فراهن آوردن پشتیبانی الزم  وی کوز به  هوا و ورا

کیفیت دوره کند تا  که   هوای وشواور برناووه های خوود را بواال ببرنود. فعالیوت ها و برناوهآووزشی 
کارگاهدرسی شاول برگزاری دوره های آووزشی، ارتباط وستهر با وربیان، وتربیوان و والودین، ها و 

ای وعیووووب، ارائوووه هوووهوووای یووواددهی و یوووادگیری ووجوووود و اصوووالح رویوووهبررسوووی و وطالعوووه روش
هوای ها و اصالحات جزئوی در برناووههای تخصصی با وربیان و وتربیان، انجام تعدیلراهنهایی

 2.باشدتربیتی در فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی وی

                                                        
1 . Curriculum Consultant 

( تحوت عنوووان: :>46بوه وقالوه رودی و ههکواران) «وشواور برناووه درسوی» . جهوت آشونایی بیشوتر بوا تخصصوی بوه نوام 2
 وراجعه شود.« درسی برناوه وطالعات حوزه نوین قلهروهای از یکی عنوان به درسی برناوه وشاوره سازیوفهوم»
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