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روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان
مسلم گریوانی

*

چکیده 

آنچه به عنوان یک آسیب تربیتی در روشهای تعلیم و تربیت مربیان و والـدین نمـود آشـکاری
دارد« ،تربیت سطحی ،صوری و ظاهری» دیـن بـه فرزنـدان و «عـدم تعمیـق باورهـای دینـی»
است؛ همچنین توجه به «عوامل بیرونی» تربیت است تا عوامل درونی آن و نیز توجه به ظـواهر
و کن،های دینی است تا اصل باورها و ارزشهای دینی.
درونیسازی کـه در روانشناسـی عـاملی مهـم در تعمیـق باورهـای دینـی بـه شـمار مـیرود،
راهکاری مهم برای رهایی از این آسیب تربیتی است؛ زیرا درونیکردن یـک ارزش و فضـیلت،
عمیقترین و پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی است.
در این مقاله با تبیین مفاهیم کلیدی و رویکردهای مختلف تربیتـی ،بـه تبیـین جایگـاه تعمیـق
باورها در متون دینی پرداختیم و با مراجعه به متون دینی بـه روشهـایی سـازمانیافتـه در حـوزه
تعمیق باورهای دینی رسیدیم که در این مقاله تالش شدهاست بـا یـک صـورتبنـدی نـو ارائـه
شود.

کلیدواژهها 
ّ
تربیت دینی ،تعمیق باورها ،حس مذهبی ،کودکان ،نوجوانان.

* دکترای عرفان اسالمیmgrivani59@gmail.com .

مقدمه 

بیتردید دوران کودکی با انعطافترین و مؤسرترین دوره در طو زنـدگی انسـان اسـت .درواقـع از
لحظهای که انسان پای بر صحنه دنیا میگذارد ،شکلگیری شخصیت او نیز آغـاز مـیشـود و در
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این میان ،طالییترین دوره ،دورۀ کودکی اوست .میتوان گفت باقی عمـر آدمـی ،برداشـت میـوه
هایی است که بذرش در دوران کودکی کاشته شده است .پیامبر اسـالم

مـیفرمایـد« :آنچـه

انسان در دوره کودکی فرا میگیرد ،چون نوشتهای است که بر سنگ حک میشود و بسیار سخت
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و دیر از یاد خواهد رفت» (نوری طبرسـی ، 1412 ،ج :2ص .)626روانشناسان معتقدند که یادگیری
انسان در دوره کودکی بسیار سریعتر و ماندگارتر اسـت (پیـاژه :1383 ،ص .)22تجربـه نیـز اسبـات
میکند که انسان در پایبندی به آنچه در دوران کودکی فراگرفته است ،اسـتواری بیشـتری از خـود
نشان میدهد.
ناگفته پیداست که آنچه این دوران طالیـی و شـکوفههـا را بـه سمـر مینشـاند ،والـدین و مربیـان
هستند؛ بنابراین آنچه در امر تعلیم و تربیـت اهمیـت فراوانـی دارد ،اهتمـام والـدین و مربیـان بـه
تربیت کودکان و نوجوانان افزون بر تغذیه آنهاست.
ما در این پژوه ،درپی پاسخ به این پرس ،هستیم که چگونه میتوان فرزندان خود را عـالوه بـر
د
تربیت جسمی ،از نظر روحی ،فکری و معنوی نیز بپرورانیم و تربیت آنها را تعمیق دهـیم .اساسـا
تربیت عمقی (فکری و معنوی) چیست و چه عوامل و موانعی دارد؟
در اینجا الزم است نخست به مفهومشناسی و نیز جایگاه موضوع پرداخته و سـپس رویکردهـای
مختلف دربارۀ تربیت دینی را نقل و نقد نماییم:
.1مفهومشناسیوجایگاهتعمیقباورهایدینی 
1ـ.1مفهومتعمیقباورهایدینی 

تعمیق باورها در ادبیات روانشناسی« ،درونیسازی» نام دارد .امروزه روانشناسـان تحـت تـأسیر
بودن رفتار فرد یا گروه از سوی دیگران را به سه دسته تقسیم می کنند :متابعـت ،همانندسـازی یـا
الگوگیری و درونیسازی (ارونسون الیوت :1380 ،ص32ـ .)43به منظور تبیین ایـن سـه مـد و نیـز
مفهوم عمیق درونیسازی در امور تربیتی مثالی ارائه مـیکنیم :رعایـت قـانون حـداکثر سـرعت،
مثا خوبی برای تبیین این سه مرحله است :کسی که از ترا جریمـه ،سـرعت اتومبیـل خـود را

متعاد میکند ،رفتارش نمایشگر پیروی از قانون است؛ اما کسی کـه از ایـن قـانون بـدین دلیـل
پیروی میکند که همواره پدر یا الگو و ستاره مورد عالقه او این قـانون را اطاعـت مـی کنـد ،ایـن
رفتار فرد همانندسازی است؛ ولی نفر سوم شخصی است که قانع شده و به این باور رسیده است
که قوانین سرعت ،خوب و درست هستند و برای حفظ امنیت افـراد تـدوین شـدهانـد و ازایـنرو
قانون را رعایت میکند ،این کارش درونیکردن است (خادمی :1389 ،ص.)50
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بنابراین مقصود از درونیسازی یعنی پذیرش یا سازگاری باورها ،ارزشهـا ،نگرشهـا و معیارهـا
بهگونهای که نقض آن ارزش نزد شخص طبیعی ،احساا خطا و شرم برانگیـزد و شـخص تعهـد
وجدانی دارد که آن را محترم شمارد.
ناگفته پیداست که درونیکردن از متابعت و همانندسازی پایدارتر است؛ زیرا مبتنی بر یک عامـل
درونی است تا عامل بیرونی (الگوگیری یا تبعیتپذیری) و نیـز مبتنـی بـر انگیـزه شـخص بـرای
صحیحبودن است و همچون متابعت بستگی به نظارت مداوم عامالن پاداش یا تنبیـه نـدارد و یـا
همچون همانندسازی به احترام پیوسته برای شخص یا گروهی کـه بـا آن همانندسـازی مـیکنـد
منوط نیست .جزء مهم متابعت ،قدرت است؛ درحالیکه در همانندسازی ،عنصر مهم جاذبـه و
کش ،است؛ ولی در درونیکردن ،جزء مهم ،قابلیت قبو است.
با روشنشدن مفهوم درونیسازی بهنظر میرسد یکی از مباحث ضروری در شـرایط فعلـی و در
عرصه تعلیم و تربیت ،بررسی شیوههای درونـیکـردن مفـاهیم دینـی نـزد کودکـان ،نوجوانـان و
جوانان است؛ زیرا درونیکردن یک ارزش و فضیلت ،عمیـقتـرین و پایـدارترین پاسـخ بـه نفـوذ
اجتماعی است.
اگر مفاهیم اعتقـادی (باورهـا) و اخالقـی (ارزشهـا) درونـی شـود ،دیگـر امـواج بـدون دیـوار
رسانههای ارتباطی و ماهوارهها ،نمیتوانند د های فرزندان ما را تسخیر کننـد و مـوج فرهنگـی و
تبلیغی ناخواسته ،کارکردهای دیرینه و آموزشهای رسمی مراکز فرهنگی را یک شبه نق ،بـر آب
کند.
2ـ.1جایگاهتعمیقباورهادرمتوندینی 

در متون دینی در زمینۀ تعمیق باورها یا درونیسـازی ،تأکیـد فراوانـی بـر دریافتهـای فطـری و
درونی شده است و این مبنا ،پایه درونیسازی و تعمیق باورهاست .قـرآن از ارزشهـایی درونـی
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بهمثابه آن چیزهایی که به خود فرد تعلق دارد؛ طوری که آن کار جزیی از وجدان شخصـی شـود؛

َ

ُ

ْ

خبر میدهد که از آغاز تولد با او همراه است«:ف َ
أله َمهز ف ُج َارهز َو َتقايهز» ؛ آنگـاه خداونـد بـه

نفس انسان ،فجور و تقوای آن را الهام کرد (شمس.)8 :
امام علی
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ِ ِ
يهروا
یکی از اهداف بعثت انبیا را احیای ارزشها از درون انسانها بیان میکند« :ليُث ُ

ِ
الع ُقول» (نهج البالغه ،خ)1؛ خداوند پیامبران را برانگیخت تا گنجینههای فکری و درونـی
ل َُم ْ َيَائ َا ُ

آنها را از درون برانگیزد.
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ْ
َْ
َ
ُ َ
ََ
اإلث م َو ُ
َ َ
الع ْدوان؛ در نیکوکـاری و
البر َوالتق ا َوَّلتع َزوناا َعل ی
ِ
پس از نزو آیۀ« :تعزوناا علی ِِ
ّ
پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید ،و در گناه و تعدی دستیار هـم نشـوید» (مائـده .)2 :یکـی از

ُ
مسلمانان مدینه به نـام وابصـه ،تصـمیم گرفـت دربـاره واژههـای « ّ
بـر ،تقـوا ،اسـم و عـدوان» از

پیامبر

بپرسد .وقتی نزد ایشان آمد ،حضرت فرمود :وابصه! من بگـویم کـه چـه مـی خـواهی
فرمود :آمدهای از من بپرسـی

بپرسی یا خودت میپرسی؟ وابصه گفت :شما بگویید و پیامبر
ّبر و اسم یعنی چه؟ الزم نیست در این باره از کسی چیزی بپرسی .آنگاه سه انگشت خود را جمـع
کرده و به آرامی به سینه میزند و میگوید :از دلت بپرا ،از خودت سؤا کن .آنگاه مـیافزایـد:
ّبر (نیکی) چیزی است که د و جان انسان با داشتن آن اطمینان مییابد و در مقابل ،گناه چیـزی
است که در قلب انسان اضطراب و نگرانی برمیانگیـزد و در سـینه در حـا آمـد و شـد اسـت و
انسان نمیداند با آن چه کند (مطهری :1392 ،ص.)33
در روایاتی دیگر از این حالت به عنوان برخورداری از واعظ درونی یاد شده است .امام سجاد
میفرماید« :ای فرزند آدم ،تو همواره در مسیر خیر و خوبی قرار داری ،مادام کـه واعظـی از درون
داشته باشی و مادام که حسابرسی خویشتن از کارهای اصلی تـو باشـد (مجلسـی ،1402 ،ج:75

ص.)137
امام علی

نیز میفرماید« :آگاه باشید آنکه به خوی ،کمک نکنـد تـا واعـظ و مـانعی از درون

جان ،برای او فراهم گردد ،موعظه و اندرز دیگران در او اسر نخواهد داشت» (نهج البالغه ،خ.)89
بنابراین آنچه به عنوان یک آسیب تربیتی در تعلیم و تربیت مربیان و والدین نمـود آشـکاری دارد ،
«تربیت سطحی ،صوری و ظاهری» دین به فرزندان و عدم تعمیق باورهای دینی ،همچنین توجـه
به «عوامل بیرونی» تربیت است تا عوامل درونی آن؛ نیز توجه به ظواهر و کن،های دینی اسـت،
تا باورها و ارزشهای دینی.
مطابق بیانی از امام رضا

ایمان الیهها و سطو ،مختلفی داردَ « :ا ِايمهان َعقهد ِبال َقلهُ؛ ایمـان

عبارتاست از گرای ،قلبی (احساسات و گرای،ها و عشقورزی بـه خـدا و دوسـتان خـدا) « َو
ِ
الج ِ
وارح؛ و عمل بـا اعضـای
لَفظ ِبالل َِّسان؛ بیان زبانی (خواندن اذکار و نماز و قرآن)»َ « .و َع َمل ِب َ

بدن است (انجام اوامر الهی)» (فلسفی ،1368 ،ج ،1ص.)302
د
بنابراین ایمان و مفاهیم دینی ،چند الیه دارد و صرفا اعما و اذکار نیستند؛ بلکه از مقوله گرای ،و

میل نیز هستند و با جنبۀ روحی و عاطفی انسان سر و کار دارند و از این مسیر انسـان میتوانـد بـا
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خدا رابطه برقرار کند؛ ولی از آنجا که ایمان بدون التـزام عملـی بیمعناسـت ،در گفتـار و کـردار
تربیت کودک به معنای نقص در تربیت ایمانی کودک است.
.2رویکردهایمختلفبهتربیتدینی 

امروز دو رویکرد اصلی و پرطرفدار دربارۀ تربیت دینی کودک و نوجوان مطر ،است:
رویکردبرونگرا(متابعت) 

1ـ.2

متابعت ،رفتار فردی را توصیف می کند که به منظور کسب پاداش و یـا اجتنـاب از تنبیـه و یـا بـا
تحمیل و اکراه بیرونی برانگیخته شده باشد؛ همچون رانندهای که بهسبب جریمهنشدن ،قـوانین را
رعایت میکند یا دان،آموزی که بهخاطر تنبیه ناظم مدرسه ،ناخنهای ،را میگیرد.
والدین و مربیان نسلهای گذشته این مد تربیـت بیرونـی را پـی مـیگیرنـد کـه ویژگیهـای آن
عبارتاست از:
ه در این مد  ،تربیت والدینمحور و مربیمدار را دنبا میکنند؛ یعنی اگر معلم و والدین خـوب
نباشند ،کودک خوب تربیت نمیشود.
ه در این رویکرد بر عادت کودکان بر رفتارها و شعائر دینی تأ کید فراوان میشود.
ه سختگیری از ویژگیهای این رویکرد تربیتی است.
ه امر و نهی ،توبیخ ،سرزن ،،تحقیر و تنبیه بر این مد تربیتی حاکم است؛ ازاینرو فرزنـدی کـه
در این مد تربیت میشود ،بیشتر بر اساا ترا است تا شو .
آسیبهای این رویکرد تربیتی عبارتاند از:
ه تربیت اغلب آمرانه و ناهیانه یا باید و نبایدی است ،نه محبتمحور.
ه تربیت عوامانه است ،نه عالمانه.

روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان

انسان نیز منعکس میشود؛ بنابراین ایمان متشکل از این سه جنبه است و غفلـت از هـر الیـه در

ه تربیت توبیخمحور یا خائفانه و ترسناک است ،نه تشویقمدار ،شائقانه و شو ناک.
ه تربیت بیشتر بیرونی یا مربی و والدینمحور است تا درونی و فطـرتمحـور؛ یعنـی کـار مربـی
بیرون (والدین ،مربیان ،روحانیون ،فعاالن فرهنگی) این است که باید به سراغ مربی درون کودک
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رفته و آن را فعا کنند.
ه تربیت سطحی است نه عمقی؛ یعنی از دین فقط شعائر دینی مانند خم و راست شدنهای نماز
را میآموزیم ،نه حقایق و معارف دین همچون اسرار و فلسفه نماز را.
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2ـ.2رویکرددرونزا(دیدگاهمعاصران) 

نقطه مقابل این روش تربیتی ،رویکرد برخی نویسندگان ،روشنفکران و بعضی کارشناسان تربیتی
معاصر است .این دسته بهشدت از تکیه بر عوامل بیرونی تربیت مانند امر و نهـیکـردن والـدین،
آموزشدادن مربیان ،گفتن و تذکردادن ،توبیخ و تنبیه و امـوری ماننـد آن پرهیـز داشـته و تنهـا بـر
زمینهسازی و درونیسازی مفاهیم دینی تأ کید دارند .ایدۀ اصلی این رویکرد تربیتی آن اسـت کـه
یکی از کارشناسان میگوید:
عدهای تصور میکنند جریان تربیت باید از طریق ادامه آموزشها ،یاددهیهـا و اطالعـات
بیرونی شکل گیرد؛ حا آنکه تربیت ،امری اکتشافی است ،نه اکتسابی .حتی اگر مـا قصـد
آن را داشته باشیم که متربی را به سعادت واقعی خود برسانیم باید شرایطی فراهم آوریـم تـا
سعادت خوی ،را در درون خود کشف کند ،نه آنکه ما سعادت را از بیرون برای او ابـداع و
اختراع کرده و در اختیار او بگذاریم (کریمی :1389 ،ص.)33

مقصود از تربیت بیرونی ،همین تربیت رایج است؛ یعنی با امر و نهی ،آموزش ،سرزن ،و ماننـد
آن.
این رویکرد نیز بهرغم قوتهایی که دارد ،خالی از آسیب نیست .ایـن دسـته گـاه چنـان در روش
خود مبالغه میکنند که وقتی از والدین میشنوند که فرزنـدان خـود را بـه نمـاز و حجـاب و دیـن
سفارش میکنند و آموزش میدهند و کوتاهی دربـارۀ آنهـا را سـرزن ،میکننـد ،چنـان عتـاب و
غضب میکنند که گویی آنها دچار معصیت کبیره شدهاند! بیگمـان ایـن رویکـرد البتـه درسـت
است ،ولی مبالغهآمیز است و تأ کید یکجانبه بر امر درونی و رهـا کـردن امـر و نهـی و سـفارش
خوشزبانی و توصیههای دلسوزانه صحیح نیست؛ چنانچه خواهیم گفت که در متون دینی تأ کید
شده است که مبادا سفارش و بلکه وادار کردن و عـادتدادن کودکـان بـه مسـائل دینـی فرامـوش

گردد.
3ـ.2تربیتعمقیوتوحیدی(رویکردبرگزیده) 

د
عامل تربیت انسان در رویکرد سوم به فرزندپروری ،نه صـرفا درونـی اسـت و نـه بیرونـی؛ بلکـه
تربیت در این رویکرد گرچه مبتنی بر تعمیق باورهاست ،از وجوه و عوامل بیرونی تربیـت ،غافـل
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نیست .تربیت در این رویکرد:
ه درونگراست؛ زیرا تربیت از درون متربی آغـاز میشـود ،نـه از بیـرون او .روش انبیـا بـه عنـوان
اینکه به طور مستقل تأسیر تربیتی داشته باشند.
ه بروننگر است؛ زیرا انسان افزون بر ناصح و معلم درونی (فطرت) ،به خیرخواه بیرونی هم نیـاز
دارد؛ زیرا نفس و فطـرت انسـان گـاهی گـو نفـس و نفسـانیات را خـورده و اغفـا میشـود و
اینجاست که نق ،پیامبران ،عالمان ،روحانیان ،معلمان و والدین ظاهر میشود .همچنین عـالوه
بر خودجوشی معنوی ،متأسر از محیط و نظامات بیرونی نیز هسـت؛ بنـابراین تکیـه بـر فطـرت و
خودجوشی درونی کافی نیست.
ه مهمتر از همه اینکه تربیت در این رویکرد تأ کید جدی بر توحید دارد؛ زیرا عامل اصلی تربیـت
انسان خداوند و یاریجویی از اوست .در نگرش توحیدی و دینی ،تمام عوامل درونـی و بیرونـی
تربیت ،متأسر از حقیقتی به نام خداست .مربی اصلی انسان خداوند است و مربیان دیگر از انبیـا،
اولیا ،مربیان و والدین ،مظهر ربوبیت حقتعالی هستند .بر اساا قرآن اگـر خداونـد اراده نکنـد،
کسی تربیت و تزکیه نخواهد شد.

0

.3اقساموروشهایتعمیقباورهایدینی 

بر اساا تعریفی که از ایمان گذشت میتوانیم ایمان دینی را به درختی تشبیه کنیم که اجزای ایـن
درخت دارای چهـار جـزء اصـلی اسـت :ریشـه ،تنـه ،شـاخه و میـوه .مقصـود از ریشـه همـان
باورهاست (عقاید)؛ مقصود از تنـه همـان ارزشهـا و معنویـتهاسـت (اخـال و معنویـت)؛
َ

َ

َ
ْ
ض ُل االل ِ َع َل ْی ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُ َمز ََ َكی ِم ُنكم ِّم ْن َأح ٍد َأب ادا َو َل ِك ان االل َ ُي َز ِّكي َمن َيشزء َو االل ُ َس ِمیع َع ِلیم؛ و اگر فضل خـدا
« .1ول ْاَّل ف

و رحمت ،بر شما نبود ،هرگز هیچکس از شما پاک نمیشـد ،ولـی [ایـن] خداسـت کـه هـر کـس را بخواهـد پـاک

میگرداند و خدا [ست که] شنوای داناست» (نور.)21 :

روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان

معلمان بیرونی انسان ،تنها این است که دفینههای درونی او را آشکار کنند و فعلیـت ببخشـند نـه
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مقصود از شاخه همان اعما (و احکام عملی) است و مقصـود از میـوه سمراتـی ماننـد آرامـ،،
رضایت ،رستگاری و سعادت دنیا و آخرت آدمی است.
بنابراین ایمان زمانی تعمیق مییابد که از سطح زبان به عمق باطنی باورها و ارزشها سرایت یابد
و مفاهیم دینی از روزنه گوش انسانها به دریچه عقـل و نیـز درون قلـب آنهـا نفـوذ یابـد؛ یعنـی
درونیسازی ارزشها و باورهای دینی از لقلقه زبان بودن به عمل منجر شـود و ایـن بـا «عـادت
دینی» ممکن است؛ آنگاه از حالت عادت و تقلیدیبودن ریشه عقالنی و معرفتیداشتن به خـود
بگیرد و این با «تربیت معرفت دینی» امکانپذیر اسـت .آنگـاه بـه روحیـات و معنویـت بـاطنی
تبدیل گردد که با «تربیت معنویت دینی» ممکن است .البته پـی ،از همـه اینهـا ،ترغیـبسـازی
کودکان به مسائل دینی اهمیت دارد و آن با «تربیت انس دینی» امکانپذیر خواهـد بـود؛ بنـابراین
ابعاد و روشهای تعمیق باورها در چهار حوزه خالصه میشود:
 .1پرورش انس دینی :همجوارسـاختن رو ،کـودک بـا مظـاهر معنـوی و حـس مـذهبی (ویـژه
ش،سا نخست کودکی)؛
 .2پرورش عادت دینی( :تقویت اعما دینی) عادتدادن کـودک بـه عبـادت و رعایـت ضـوابط
دینی (ویژه ش،سا دوم کودکی)؛
 .3پرورش معرفت دینی (تقویت افکار دینی) بیان معقو و تحلیلی اصو و تعـالیم دینـی (ویـژه
نوجوانان)؛
 .4پرورش معنویت دینی (تقویت احوا دینی) ایجاد اشتیا به خداوند و رها کردن او در عرصـۀ
بندگی (ویژه نوجوان و جوان).

مثا غذا و فرد گرسنه میتواند برای تقریب بهتر موضوع به والدین و مربیان کمک کند .غذایی که
آماده میشود زمانی فرد آن را با اشتها تناو میکند و جذب بدن ،میشود که این گامهـا را طـی
کرده باشد:
گام اول ه ایجاد آمادگی :غذا دادن تنها برای کسی است که آمادگی غذا خوردن دارد؛ ولی اگر فـرد
سیر باشد و میل به غذا نداشته باشد ،نهتنها نمیخورد ،بلکه ممکن است سبب احساا تنفر نیـز
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بشود .دربارۀ بسیاری از ما انسانها چون معارف اسالمی همیشه آماده در جلوی ما بـوده اسـت،
دارد ارائه میکنند و این موجـب واپـسزدن معـارف و گـاه آزار افـراد میشـود؛ ازهمـینرو وقتـی
مشاهده میشود در شبکههـای صداوسـیما یـک روحـانی در حـا صـحبت اسـت ،مخاطـب
احساا میکند آن معلم یا مبلغ ،سخن مورد نیاز او را نمیزند و شبکه را تغییر مـیدهـد؛ مانننـد
اینکه فردی سیر باشد یا ندانند چه غذایی را دوست دارد و با این حـا  ،انـواع مختلـف غـذاها را
جلوی او بریزند.
گام دوم ه ترغیب به غذا :وقتی با احساا نیاز و عط ،آمادگی ایجاد شـد ،بایـد ترغیـب بـه غـذا
د
کرد .اینکه اوال نام غذا را بیاوریم ،سپس ویژگیها و محاسن غذا را بازگو کنیم ،نه معایب آن را کـه
د
مثال شورتر ،تندتر یا ملستر از دیگر غذاهاست ،در این صورت فرد گرسنه و تشـنه ،تحریـک بـه
غذا خوردن میشود و ازاینرو با اشتهای کامل غذا میخورد .در ارائه پیام دینی و معارفی نیز بایـد
عط ،ایجاد کنیم ،از محتوای پیام و جاذبههای آن بگوییم ،نه از تکلیفبودن و واجـببـودن آن.
امام رضا

فرمود« :محاسن کالم» دین را بازگو کنید( .مجلسی ،1342 ،ج :2ص .)227اینجاست

که بذا جان مخاطب فعا میشود و برای دریافت محتوای پیام دینی ترغیب میگردد.
گام سوم ه عرضهکردن غذا :اکنون که فرد هم احساا نیاز کرد و هم ترغیب شد ،وقـت آن اسـت
که غذا را در برابرش ظاهر کنیم .درباره پیام و محتوای دینی نیز زمانی که فـرد هـم احسـاا نیـاز
کرد و هم ترغیب شد ،جان ،با فریاد اعالم نیاز میکند.
گام چهارم ه جذب و هضم غذا :خودن غذا کافی نیست؛ بلکه جذبشدن آن به بـدن اسـت کـه
موجب رشد و تغذیه فرد میشود .در پیام دینی نیز نفس شنیدن ،دیـدن و خوانـدن موجـب رشـد
نمیشود؛ بلکه این محتوای تربیتی باید در جان او بنشیند و به تعبیر روانشناسـان درونـیسـازی
شود و با جان او متحد گردد تا به رشد و پرورش فکری و معنوی او تبدیل شود.

روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان

احساا سیری میکنیم .برخی از معلمان و مبلغان ،بدون اینکه بدانند مخاطب چه چیزی را نیاز

یکی از دالیل اینکه تالشهای والدین و عملکردهای مدارا برای تربیت کودکان و نوجوانـان بـه
سمر نمینشیند یا نتیجه دلخواه را نمیدهد ،بیتوجهی به این مراحل و مراتب پرورشی اسـت ،بـه
بیان دیگر مهمترین آسیب تربیت دینی ما این است که پی ،از آمادگی ،نیـاز و ترغیـب ،محتـوای
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معارفی دین را به مخاطبان (فرزندان ،دان،آموزان و دانشجویان) عرضه میکنـیم .امیـل شـارتیه،
مربی فرانسوی میگوید« :بزرگترین هنر معلم و مبلغ ،گرسـنهکـردن ذهـن مخاطـب اسـت تـا
مخاطب خود شکار خود را بیابد»(کریمی :1389 ،ص.)129
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سقراط حکیم نیز میگوید« :هدف تربیت ،ایجاد نیاز بـه حقیقـت در یادگیرنـده اسـت ،نـه ارائـه
حقیقت .احساا نیاز به حقیقت ،مهمتر از ارائه حقیقت است» (کریمی :1389 ،ص.)55-50
و به تعبیر مولوی:

آب کم جو تشنگی آور به سته

تهها بشو ههد آبهه

او بهها و سهه

(مولوی ،مثنوی ،دفتر  :3بیت )3212

سر طلب ون ،سائما تو هر سو ست

کهه طلههب سر راک نیهههو ره رتهه
(همان :بیت )979

ناگفته پیداست که اگر مفاهیم اخالقی درونی شود ،دیگر امواج بدون دیوار رسانههای ارتبـاطی و
ماهوارهها ،نمیتوانند د های جوانان ما را تسخیر کنند .اکنون پرس ،این است کـه چگونـه ایـن
مراحل باید طی شود؟
.4شیوههایتعمیقباورهایدینیکودکان 

در اینجا بر اساا روشهای چهارگانهای کـه گذشـت ،بـه بررسـی شـیوههای عملیـاتی تعمیـق
باورهای دینی کودکان و نوجوانان میپردازیم:
شیوههایتعمیقدرحوزهایجادانسدینی 
1ـ .4

کودک تا با مفاهیم دینی مأنوا و مرتبط نباشد ،قادر به انجام آنها نیز نخواهـد بـود؛ بنـابراین گـام
نخست تعمیق باورهای دینی ،انس دینی به معنای همجـواری رو ،کـودک بـا مظـاهر معنـوی و
حس مذهبی است و این زمانی است که در فضای دینی قرار گیرد ،در مراسمهـای دینـی شـرکت
کند ،نماز خانوادگی را تجربه کند ،مفاهیم دینی به گـوش و چشـم و المسـه و ذائقـه وی خـورده
باشد و با مفاهیم دینی بیگانه نباشد.

برخیازراهکارهایایجادانسدینیدرکودکان:

 .1توجه به نکات ایمانی در سا های اولیه تولد :از جمله زمزمه توحید بر گوش فرزند را فرامـوش
نکنید .قرائت اذان در گوش راست و اقامه بر گوش چـ کـودک ،ذکـری اسـت کـه محتـوای آن
شهادت به توحید و بزرگی خداوند است.
 .1استفاده از الگوها و نمادها :کودکان در چهار تـا پـنجسـالگی از طریـق نمادسـازی بـه تفکـر
د
میپردازند؛ مثال برای ابراز احساا ترا و اضـطراب خـود ،شـکل هیـوال یـا غـو میکشـند و

زشتی دروغ ،تصویر کودکی را بکشیم که اخمو ،ترسناک و بد سیماست و بـرای انتقـا مهربـانی
خدا ،نعمتهای زیبای خدا را به تصویر بکشیم و درباره آنها با کودک صحبت کنیم.
 .3فضاسازی :ایجاد فضای سالم معنوی در منز یا مدرسه ،فرزندان و شاگردان را ناخودآگـاه بـه
سوی هدفهای مطلوب رهنمون میشود .فضاسازی ،نمودهای گوناگون دارد :از نصب تـابلوی
زیبای خوشنویسی و نقاشی و نوشـتن سـخنان حکمـتآمیـز و اشـعار آموزنـده گرفتـه تـا عمـل
صالحانهای که مربیان و والدین بچهها در منز و مدرسه از خود ارائه میدهند.
عایشه همسر پیامبر اکرم

میگوید که هرگاه با پیامبر ،گرم گفتگو بـودیم و وقـت اذان میشـد،

حضرت یکباره از ما کناره میگرفت و چنان دگرگون میشد که گویا نه ما او را میشناسیم و نه او
ما را (طباطبایی :1385 ،ص.)295
درباره استاد مطهری نقل شده است که وی در اتا شخصیاش یک تابلوی «الله» را با نئون سبز
(شبنما) نصب کرده بود و به هنگام شب ،این تابلو جلوهگر بود و توجـه اعضـای خـانواده را بـه
خود جلب میکرد.
 .4حضور در مراسمهای مذهبی مانند لیالی قدر ،ایام محـرم و صـفر ،مراسـم زیـارت عاشـورا،
دعای کمیل و. ...
 .5تعیین محل خاص در منز برای اقامۀ نماز؛ چون هر زمان آنجا را میبیند به یاد نماز میافتد.
 .6معطرکردن خود بههنگام نماز
 .7گفتگوهای دینی در منز  :یکی از راههای مهم تقویت رابطه و ایمان فرزندان با خدا اسـتفاده از
این دستورهاست .در سیره امام سجاد

آمده است که ایشان کودکان را جمع میکرد و خطـاب

روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان

چیزهای خوب را به صورت فرشته یا موجود مهربان ترسیم میکنند (نوذری :1396 ،ص .)119پـس
د
برای انتقا مفاهیم خیر و ّ
شر به کودکان میتوان از اینگونه الگوها سود جست؛ مثال برای انتقـا
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به آنها میفرمود« :من دعا میکنم ،شما هم آمین بگویید» (چنارانی :1383 ،ص.)53
چنانچه امام صاد

میفرماید« :وقتی بچه هفتساله شد ،به او بگویید دسـت و صـورت ،را

بشوید و نماز بخواند؛ ولی هنگامی که نهساله شد ،وضوی کامل و صـحیح را بـه او یـاد دهیـد و
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دستور اکید دهید که نماز بخواند و ( »...حر عاملی ،1409 ،ج :21ص.)424
2ـ.4شیوههایتعمیقدرحوزهایجادعادتدینی 

اگر ناتوانی بخواهد بار سـنگینی بـردارد ،بـرای او دشـوار اسـت ،ولـی اگـر سـا هـای متمـادی
سال اول ،شماره اول ،زمستان 1398

زورآزمایی و تمرین کند ،عادت کرده ،قوی میشود و آن بار سنگین را بهآسانی برمیدارد .در امور
دینی و معنوی نیز اگر کسی کاری واجب را بهسختی انجام دهد ،بعدها برای او عادی میشود یـا
ّ ّ
اگر حرامی را بارها ترک کند ،ترک این حرام برای او عادی میشود .عالمه حلی دربارۀ دلیـل روزه-
گرفتن کودک هفتساله میگوید:
ما معتقدیم روزه کودک یک نوع تمرین بر عبادت است؛ لذا روزه بر کـودک هفـتسـاله در
صورتی که توان و طاقت آن را داشته باشد ،مستحب اسـت تـا در زمـان بلـوغ بـه انجـام آن
دعوت شود و نیز باعث میشود نفس انسان ملکۀ پذیرش انجام واجبـات را پیـدا کنـد و از
اخال ناپسند دور باشد (حلی ،1381 ،ج :3ص.)486

یکی از مشکالت والدین این است که وقتی فرزند ما به سن بلوغ میرسد ،نه بـه حجـاب رغبـت
دارد و نه به نماز و مسجد و زیارت و روزه! راز این بیرغبتی همین نکته است کـه آنهـا را از دوران
کودکی به رفتار دینی عادت ندادهایم .وقتی فرزند ما پیوسته عملی را انجام دهد ،بـه ملکـه تبـدیل
خواهد شد و در سن بلوغ و بزرگسالی دیگر مـال آور نخواهـد بـود (امینـی :1388 ،ص.)112
فرمو تربیت با لحاظ این نسخه (عادت دینی) چنین است:

خانوادههایی که از دوران کودکی ،رفتارهای دینی را در کودکان تمرین نمیدهند ،در دوران بلـوغ و
د
ّ
نوجوانی معموال با مشکالت جدی روبهرو میشوند؛ زیرا کسی کـه انجـام تکـالیف دینـی را تـا
مرحلۀ نوجوانی یا جوانی و بزرگسالی به تأخیر انداخته است ،هرچنـد معتقـد بـه مـوازین دینـی
باشد ،به دلیل نبود تمرین عملی و آمادگی روحی و عادت رفتاری نمیتواند بهراحتـی بـه اعمـا
دینی عمل کند .اغلب کسـانی کـه در سـنین بـاالتر وظـایف عبـادی خـود را انجـام نمیدهنـد،

د
بیاعتقاد به مبانی دینی نیستند؛ بلکه آنها معموال کسانی هستند که پی،تـر ورزیـدگی الزم را بـه
ّ
دست نیاوردهاند؛ بنابراین استدال کسانی که معتقدند طفل پـس از رسـیدن بـه حـد تشـخیص،
خود باید مسیر خوی ،را انتخاب کند و نباید پیشاپی ،عادت به تکالیف دینـی را در او بـهوجـود
آورد ،درست نیست .اگر این استدال صحیح باشد ،باید تربیت را تا رسـیدن بـه سـن تشـخیص
تعطیل کرد؛ حا آنکه تربیت به یک معنا چیزی جز ایجاد عـادتهـا (البتـه بـا چاشـنی انـس و
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معرفت دینی) در کودک نیست.
 .1بیدارکردن کودک در سحرهای ماه مبارک رمضان ،گرچه روزه نگیرد!
 .2بیدارکردن کودک برای نماز صبح ،البته هر از چند وقت.
 .3کودک را با خود به مسجد بردن.
 .4وقتی کودک به حجاب عالقه دارد ،از او دریغ نکنیم.
 .5خواندن نماز جماعت در یک روز خاص در هفته.
 .6توجه به استمرار اعما دینی در دبستان :پی ،از دبستان فرزند در منز با مشاهدۀ اقامـه نمـاز،
تالوت قرآن و انجام فرایض دینی از سوی اطرافیان به تقلید از آنان میپردازد .در دوره دبسـتان نیـز
الزم است بر استمرار عمل کودکان نظارت شود.
شیوههایتعمیقدرحوزهایجادمعرفتدینی 
3ـ .4

این شیوه برای دوره نوجوانی مناسب است .تا اینجا هم به تربیت عادت دینـی فرزنـد شـما توجـه
شده و هم به تربیت انس دینی او .اکنون فرصت مناسـبی اسـت تـا مبـاحثی ماننـد خداشناسـی،
آفرین ،،احادیث پیامبر ،اشعار شاعران بـزرگ و ...بـه فرزنـد آمـوزش داده شـود .مقصـود مـا از
تربیت معرفت دینی ،انتقا مفاهیم ،معارف و حقایق دینی از طریق دلیل و استدال و نیز تعقل و
تحلیل مسائل به نوجوان است.
روشهایایجادمعرفتدینیدرنوجوانان:

 .1پرسشگری :پرسشگری کلید معرفت و تعمیق معرفت دینی است .رسو اکرم

میفرمایـد:

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اجور...؛ دانـ ،و معرفـت،
السوال ََاس َئلُوا َرح َمكُ ُ ّ لال ََها َّن َيهُ َا َ
ربعه َمه ُ
زائا م ُ
« َالعل ُ َخ ُ
فتاح ُُ ُّ
گنجینهای است که کلید آن پرس ،است .پس پرسشگری کنید تـا رحمـت خـدا شـامل حالتـان

شود» (مجلسی ،1342 ،ج :1ص.)197

روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان

راهکارهایایجادعادتدینیعبارت استاز:

این روایت حاوی یک نکته فلسفۀ تربیتی است .پیامبر

کلید دان ،را در پرسشگری میدانـد؛

درحالیکه امروزه سؤا کردن ابزاری در دسـت معلـم بـرای سـنج ،اسـت؛ اگـر نگـوییم ابـزار
رنج!،
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در متون دینی ،ترغیب کودکان به پرس ،و پاسخگویی با هـدف ایجـاد تفکـر و تعمیـق معرفـت
دینی تأ کید شده است (گریوانی :1396 ،ص.)55–42
روزی امام علی

از فرزندان ،حسن و حسین

در چند موضوع پرسـ،هـایی کـرد و هـر

سال اول ،شماره اول ،زمستان 1398

کدام با عبارتهایی کوتاه ،پاسخهایی حکیمانه دادند .آنگاه حضـرت بـه حـارا اعـور کـه در
مجلس حاضر بود ،فرمود :این سخنان حکیمانه را بـه فرزنـدان خـود بیاموزیـد؛ زیـرا موجـب
تقویت عقل و مآ اندیشی و صاحبنظری آنان میگردد (مجلسی ،1342 ،ج :71ص.)427
 .2تبیین فلسفه مفاهیم دینی با زبان ساده :این نکته از آن جهـت اهمیـت دارد کـه فرزنـدان مـا از
کودکی با رفتارها و اعما دینی مقلدانه عادت میکنند؛ ولی وقتی درباره فواید ،چیستی و چرایـی
اعما و مفاهیم دینی همچون نماز ،وجود خدا ،معاد و ائمه میپرسند ،پاسخ روشنی نمییابند و
این موجب عدم تعمیق باورهای دینی در آنان میگردد.
برای نمونه میتوانید درباره نماز به فواید آن اشاره کنید و نیز با ارائه تصویر جذاب از نماز بگویید:
نماز در حکم یک استخر و شنا کردن در آن است .از فرزنـدتان بپرسـید :اگـر در کنـار منـز مـا
استخری با آب زال باشد و شما روزی پنج بار در آن آبتنی کنید ،آیا بدنت پاکیزه میشود یا نه؟
د
او در پاسخ میگوید :حتما و شما ادامه میدهید :فرزندم! نماز نیز همینگونه است .نمـاز ،حکـم
همان استخر را دارد که آلودگیهای روحی ما را پاک میکند؛ همچنـانکـه اسـتخر آلودگیهـای
بدن ما را پاک میکند (ر.ک :مجلسی ،1342 ،ج ،71ص.)309
 .3بیان نعمتها و محبتهای خداوند :مهمترین صفتی که باید در معرفی خـدا بـه فرزنـد از آن
آغاز کنیم« ،محبت» و «رحمت» خدا در مورد همه موجودات است .شما با بازگو یی جلوههـای
رحمت خداوند برای فرزند خود او را با محبت الهی رشد میدهید و تصویری ماندگار در ذهن و
د او ترسیم میکنید .برخی از جلوههای مهر خدا به بندگان چنین است:
ه نعمتهای بیشمار :خداوند زمینههای رفع نیازهـای زنـدگی و نعمـتهـای بـیشـماری را در
زندگی بهرایگان در اختیار ما گذاشته است .خدا حتی از غذا و آذوقـه پرنـدگان و حشـرات در د
شب تاریک غافل نیست.

ه خدا ،نگهدار ماست :خداوند همیشه ـ بهویژه در هنگامه سختیهـا و نیـاز شـدید ـ مـا را یـاری
میکند .مصونماندن کودکی گمگشته در د بیابان از گزنـد حیوانـات و گزنـدههـا ،نمونـهای از
رحمت و مهر خداوندی است.
د
ه پاداش دو چندان :اگر ما عمل و حسنهای انجام دهـیم؛ مـثال بـه پـدر و مادرمـان نیکـی کنـیم،
خداوند پاداش ده برابر آن به ما میدهد و حتی به نیتهای نیک ما که هنوز جامـه عمـل بـه آنهـا
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نپوشاندهایم ،پاداش میدهد؛ ولی اگر گناه و عمل بدی را قصد کنیم ،اما به آن عمل نکنیم ،بـرای

.)160
ه خدا میبیشد :خداوند توبهپذیر است؛ یعنی اگر کسی گناهی را از روی نادانی مرتکب شـود و
از خدا پوزش طلبد و قو دهد که دیگر تکرار نشود و بر این قو خود وفادار باشد ،خدا نیـز گنـاه
او را میبخشد و او پاک میشود؛ درست مانند کسی که تازه از مادر متولد شده اسـت:

ُ ُّ ا
الت ااابین؛ خدا توبهکنندگان را دوست میدارد» (بقره.)222 :
ي ِحب

ا ا
الل َ
« ِإن

ه خدا سیتیها را جبران میکند :اگر در این جهان کوچکترین غـم و نگرانـی و مصـیبتی بـه مـا

ا
ُ َ
ا
ا ُ َ َ
ون اج َرهم ِبغی ر
برسد ،خدا آن را با پاداش بیشمارش جبران مـیکنـدِ « :ان َم ز ُي َافی الص ِزبر
ِ
سزب؛ به اهل صبر و شکیبایی ،بدون محاسبه ،پاداش کامل داده خواهد شد( ».زمر.)10 :
ِح ٍ

ه مهربانیصد قسمتی است :پیامبر اکرم

میفرماید که خداوند متعـا  ،مهربـانی و محبـت را

صد قسمت کرده است .نود و نه قسمت آن را نزد خوی ،نگه داشته و یک جزء آن را به زمین فـرو
فرستاده است .از همین یکصدم است که مردمان به یکدیگر رحم میکنند و حتی چهارپـاُ ،سـم
خودش را از بچهاش کنار نگه میدارد تا به او نخورد (سیدی :1392 ،ص.)112
 .4استفاده از قصههای ایمانی :متون دینی ما ،اعم از قرآن و روایات ،سرشار از قصههای آموزنـده
و درعینحا مناسب برای کودکان است .قصههایی که مشـتمل بـر شـکرگزاری بـه درگـاه خـدا،
زندگی اولیای الهی و توجه به نعمتهای خداست.
داستانهایی که برای کودکان نقل میشود باید دارای نکتهها و ویژگیهای زیر باشد:
ه معنادار باشد و هدفی را به کودک القا کند؛ دارای نکـاتی مفیـد و سـازنده باشـد؛ مثـل داسـتان

روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان

آن گناهی نمینویسد و اگر انجام دهیم ،تنها جزای یک گناه برایمان نوشته مـیشـودَ « :م ن َج زء
ْ
ْ َ َ
َ َ
َ َ
ِب ْزل َح َسن ِة ف َل ُ َعش ُر أ ْمث ِزل َهز َو َمن َجزء ِبز السیئ ِة ف َال ُي ْج َز ِإ اَّل ِمث َل َهز؛ هر کـس کـار نیکـی را انجـام
دهد ده برابر آن پاداش خواهد دید و هر کس معصیتی مرتکب شود همان را کیفر می بیند» (انعام:

آفرین ،و اینکه خدا چگونه ما انسانها را از نسل آدم و حوا آفریده است.
ه محتوای داستان باید رابطه کودک با خدا را تقویت کند و به او القا نماید که هرگز نباید خود را در
جهان تنها تصور کند؛ حتی اگر داخل چاه هم افتاده باشد و یا در داخل شکم مـاهی قـرار گرفتـه
80

باشد خدا با اوست؛ چنانچه قصه حضرت یوسف و یونس در بردارنده چنین نکـاتی اسـت .ایـن
هنر قصهگو را میرساند که داستانها را به ترتیبی بازگو کند که کودک احساا کند خـدا در تمـام
دوران زندگی با اوست.

سال اول ،شماره اول ،زمستان 1398

ه درباره نکته یا داستان و یا استداللی که میخواهید به فرزند خود بگویید پرحرفی نشـود .اجـازه
دهید تا خود آن نکته و داستان ،مفاهیم الزم را منتقل کند.
ه داستان در حد سن کودک و متناسب با سطح پرس،های او باشد.
ه روی داستانهای قرآن که هدفی جز تربیت انسان ندارد تکیـه کنیـد .کتابهـایی علمـی و روان
تهیه کرده ،آنها را مطالعه کنید و هر از چند گاه بخشـی از قصـه را بـرای فرزنـدان خـود حکایـت
کنید.
ه در کیفیت بیان قصهها برای کودکان باید دقت شود تا مبادا کودکان از نوع بیـان مـا ،دچـار سـوء
تفاهم شوند و در نتیجه تصور کودک از خدا نادرست شود.
4ـ.4شیوههایتعمیقدرحوزهایجادمعنویتدینی 

در دورههای زندگی انسان ،بهویژه از دوران نوجوانی و سپس جوانی ،نسبت بـه معنویـتهـا و در
رأا آن خداگرایی و گرای ،به عشق برتر رخ میدهد .جوان در این سنین شوریدهحا مـیشـود،
هیچ عشقی او را آرام نمیکند ،هیچ جما و کمالی از بـیقـراری او نمیکاهـد ،جـز معنویـت و
ارتباط با خدا .راز معنویتگرایی نوجوانان و جوانان همین مسئله است؛ ولی متأسـفانه هـم خـود
نوجوانان و هم اطرافیانشان وقتی به معنویت درونی آنها کـه میتوانسـت شـمع ،سـپس شـعله و
آنگاه آفتابی درخشان در زندگی آنها باشد ،توجه نکردند ،بهتدریج به خاموشی گراییـده و تنهـا در
بحرانهای زندگی که احساا تنهایی و شکست میکند ،آن نور معنوی خودنمایی میکند.
چگونه میتوان معنویت دینـی را از دوران کـودکی و نوجـوانی فعـا کـرد؟ در اینجـا بـه برخـی
راهکارها اشاره میکنیم:
 .1استفاده از اشعار کودکانهه :یکـی از شـیوهای مـؤسر در تربیـت ایمـانی کـودک بهـرهمنـدی از
اشعاری ساده برای کودک است .امامان معصوم نیز در تربیت کودکان خود از آنها سود میبردنـد.

حسن و حسین

را بر پشـت خـود سـوار مـیکردنـد و آنهـا

بارها شنیدهایم که پیامبر اکرم
َ َ
میگفتند :حل حل!! پیامبر نیز میفرمود :عجب اسب خوبی دارید شما دو نفـر!! و ایـن اشـعار را
با خود میخواند:

َّ َّ
َّ
َّ
ُح ُزقهههههههق ُح ُزقهههههههق
ههههم ی ُنههههی ُ ح هههه ُ
َا َّلل ُه َّ

َ
َّ
َ َّ
َ
هههههری َعهههههی َ َب هههههق
ت
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َف َأح َّ هه ُ َو َ حه َّ
هب َمهه ُیح هه

َا هه َابهها َ یهها َحسهه ُ
َو اع ُ هههد ی َلهههها َنا م َ
هههن

َ َ
اخلههع َعهه َ
الحههق َّ
الر َتهه
و
َ
َ
ُ
َو تههههه َوال نا اْل َحههههه

حسنم! شبیه پدرت باش! موانع را از سر راه حق دور کن
و خدای لطیف را که دارای الطاف است بپرست و هرگز از افراد کینهتوز پیروی نکن.
نیز خطاب به حسین

َمیفرمود:

َ
َ َ
هههه ی َّ بههههأبي
انهههه

َ
َ َ
هههه یها ب َعلههههی
لسهههه

 .2استفاده از نامهنگاری :نامهنگاری یکی از شیوههای ایجاد احساا دینی و تعمیق باورهاسـت؛
نامهنگاری به خدا یا یکی از انبیا یا امامان معصوم .به فرزندتان سـفارش کنیـد بـا همـان ذهنیـت
خوبی که از خدا دارد به خدا نامه بنویسد و از او چیزهایی بخواهد .سپس شما خواسـتههای آنهـا
را برآورده نمایید تا کودک آن را به حساب خدا یا امام بگـذارد .در ادامـه یـک نمونـه از نامـههای
کودکان و نوجوانان را به خدا میخوانیم:
«ای خدای مهربان ،تو را سپاا میگویم که پیامبران را فرستادی تا راه بهتر زندگیکـردن را بـه مـا
بیاموزند .به ما کتاب قرآن دادی تا با راهنماییهای آن خوشبختی را در این جهان به دست آوریم.
خدایا ،سپاسگزارم که معلمی دانا و مهربان به ما دادی تا چون مشـعلی فـروزان مـا را بـه ایمـان و
دان ،هدایت کند.

روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان

کوچولو! کوچولو! قربان چشمان کوچکت!
خدایا من او را دوست دارم شما هم ،او و دوستاران ،را دوست بدار!
َ
(حسنین) پاهای خود را بر سینه پیامبر میگذاشتند و پیامبر میفرمود :عزیـزم!
آنگاه یکی از آن دو
دهانت را باز کن ،آنگاه دهان ،را بوسه باران میکرد!
همچنین حضرت زهرا در مکالمه با فرزندان خود از اشعار کوتـاه و سـاده اسـتفاده مـیکـرد؛
همچنانکه خطاب به اولین فرزند پسر خود میفرمود:

خدایا ،تو را شکر میکنم که مرا با پیامبران ،امامان و انسانهای بزرگتر آشنا کردی تا رفتارشـان را
سرمشق زندگی خود قرار دهیم.
ای خدای خوب ،از تو سپاسگزارم که دوستانی خوب و صمیمی بـه مـن دادی کـه از آنهـا درا
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محبت ،کوش ،و علمآموزی بگیرم.
خدایا ،نمیتوانستم ،توانایم کردی؛ نمیدانستم ،دانـایم کـردی؛ تـو را نمیشـناختم ،بـا خـودت
آشنایم کردی.
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برای این همه نعمت و بخش ،،تو را سپاا میگویم.
خدایا ،به من کمک کن تا رفتاری پسندیده داشته باشم .بیشتر درا بخوانم و پیشرفت کـنم تـا در
آینده به مردم خوب کشورم و به همه مردم جهان خدمت کنم» (جویباری :1370 ،ص.)89
 .3آموزش فرهنا دعا و نیایش :دعا بهانهای برای ارتباط با خـدا و اولیـای خـدا و مفـاهیم دینـی
است .دعا تأسیر فو العادهای در ایمان و رابطه فرزند با خدا دارد .این در حالی است کـه فرهنـگ
دعا در میان ما بسیار ناشناخته است .استفاده از دعا به عنوان روشی تربیتـی بـرای تقویـت ایمـان
کودک در سیره امامان معصوم به چشم میخورد:
کودکان را جمع میکرد و خطاب به آنها میفرمود« :من دعا مـیکنم ،شـما هـم

ه امام سجاد

آمین بگویید» (چنارانی :1383 ،ص.)52
ه امام علی

خطاب به امام مجتبی

فرمود« :فرزندم! هیچ لقمـه سـرد یـا گرمـی را مخـور و

هیچ شربت یا جرعه آبی را منوش ،جز اینکه قبل از خوردن و آشامیدن ،این دعا را بخوانیَ « :الل َُّم َّ
عك ُِ و ال ُقو َة ِب ُِ علَ َط ِ
كل و ُشر ِب الس َمم َ ِما و ِ
ِإ ِّه َأسئلُک َِ َأ ِ
َ َو ُش ِ
ک َو ِذ ِ
َ
هكر َ
كهر َ
اعت َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ
َّ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َِيما بقَّيتُ َِ بهد ِه و َأن ت َش ِ
هر ِز ِمها
هج َعن ِب ُق َّوت َمها َعلَه ع َب َايت َ
ُ ِّ
َ َ َ
هک َو َأن تُ ِلم َمنه ُح َ
َ َ َُ
سها التَّ َ ُّ
م ِ
عب ِيتک؛ پروردگارا؛ از تو درخواست می کنم تا در خـوردن و نوشـیدن سـالم بمـانم و از درد و
َ

زیان آن در امان باشم و تا وقتی که آنچه را خوردم و نوشیدم در بدنم باقی است ،توانایی و قـدرت
طاعت و سپاسگزاری از تو را داشته باشم و نیز با نیرو یی کـه بـه مـن مـی دهـی ،مـرا بـه عبـادت

خو ی ،تشو یق فرمایی و پرهیز نمودن از نافرمانی ات را به من عنایت فرمـایی» (مجلسـی،1402 ،

ج :63ص.)381
ه امام حسین  :پدرم مرا به خواندن دعای جوشن کبیر و حفظ و بزرگداشـت آن توصـیه کـرد و
سفارش نمود تا آن را به خانوادهام تعلیم دهم و آنان را بر خواندن آن برانگیـزانم .همچنـین هنگـام

وفاتشان دعا را بر کفنشان بنویسم (مجلسی ،1402 ،ج :91ص.)384
با روشهای ذیل میتوان به کودکان و نوجوانان دعا کردن را آموزش داد:
ه انسدادن و ترغیب کودکان به حفظ یا تکرار ادعیه کوتاه و جذاب و تشـویق آنهـا در ازای حفـظ
هر بند دعا .بهویژه برخی تعقیبات نماز ،ذکر صـلوات ،دعـای سـالمتی امـام عصـر و دعاهـایی
ارز ِقن ِرزق ًا َح َم ًا َط ِّيب ًا».
مانندَ « :اللَّ ُم َّ ُ
البته ضرورتی ندارد دعا به زبان عربی باشد .به فرزند خود بیاموزید که به زبان مـادری دعـا کنـد:
 .4بیان رحمت و نعمتهای خداوند به کودکان :هیچ چیزی به اندازه محبـتکـردن و مهربـانی،
انسان را به خود جذب نمیکند .وقتی میخواهیم ایمان کودکان بهویژه پی،دبستانیها رابـه خـدا
تقویت کنیم ،باید از مهربانی فو العاده خدا به بندگان ،بهره ببریم .کودک در این سنین دوسـت
د
دارد بداند خدا چهاندازه بچهها را دوست دارد؛ مثال از کودک خود بپرسید :بیشترین محبت را چه
کسی به ما میکند؟ غیر از مادر کسی دیگر هم هست؟ از همـین رهگـذر بـه کـودک و نوجـوان
میگوییم ،فرزندم! مادر چهقدر فرزند خودش را دوست دارد؟ او هم که هنوز گرمای مهر مـادری
را در وجود خود حس میکند میگوید :خیلی زیاد ،یک عالمه .به این طریق ما میتـوانیم از ایـن
ذهنیت کودک استفاده کنیم و بگوییم خدا چندین برابر مادر ،ما را دوست دارد.
در تبیین صفت رحمت ،بر محبت و بخشندگی خدا تأکید کنید .در این سنین بهکـاربردن واژههـا
یا تعبیرهایی که این ویژگی خدا را مخدوش میکند پرهیز کنید و تبیین صفت خشم و قهـار بـودن
خدا را برای کودک به سا های بعد موکو نمایید.
.5پرهیزازدافعههاوموانعتعمیقباورها 

به همان میزان که عوامل چهارگانه ایجابی یادشده در تعمیق باورهای دینـی اهمیـت دارد ،عوامـل
سلبی و پرهیزها دارای اهمیت است .موانع ،شبیه پرهیزهـایی اسـت کـه پزشـک بـه بیمـار بـرای
بهبودی توصیه میکند .هرچه بیمار اهل رعایت باشد ،ولی اگر پرهیزها را رعایـت نکنـد موجـب
میشود بیماریاش رشد بیابد .بنابراین باید دقت گردد تا والدین و مربیـان کارهـای زیـر را انجـام
ندهند:
 .1پرهیز از کاربرد زور و اجبار در نماز بهویژه در کودکی؛

روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان

خدایا به من کمک کن تا به پدر و مادرم احترام کنم.
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 .2پرهیز از بههمزدن بازی و سرگرمیهای لذتبخ ،برای نماز خواندن؛
 .3پرهیز از خستهکردن کودک و نوجوان با برنامههای اضافی؛
 .4پرهیز از وضوگرفتن و نمازخواندن بعد از تنبیه فرزند؛
84

 .5پرهیز از جداییانداختن بین دو نماز؛
 .6پرهیز از سبکشمردن نماز و برگزاری آن با خنده؛
 .7پرهیز از دعوت کودک یا جوان به نماز هنگامی که او را بهتازگی تنبیه کردهایم؛
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 .8پرهیز از نمازخواندن بههنگام خستگی و بیحالی؛
 .9پرهیز از یادآوری مجازاتهای دشوار و سخت خداوند؛
 .10پرهیز از تحمیل و توبیخ در انجام مسائل مذهبی؛
 .11پرهیز از عمل افراطی و خرافی در مسائل دینی؛
 .12پرهیز از ایجاد احساا تضاد دین با مفاهیم بشری و مسائل زندگی از جمله غرایز ،لذتهـا،
نیازها؛
 .13پرهیز از افراط و تفریط در اعما دینی.
همه این پرهیزها اگر نادیده گرفته شود ،نوعی «تحمیل» تربیت بر کودک است.
درونیسازی باورها ،ارزشها و رفتارهای دینی با تحمیل و امر و نهی و توجـه بـه عوامـل بیرونـی
منافات دارد.
درونیسازی با طریقی جز اکراه و اجبار و تحمیل امکانپذیر است .ناگفتـه پیداسـت کـه بـا ایـن
روشها ،معارف دین هرگز از جسم فرزند ما عبور نخواهد کرد و به ذهن و قلب او نفـوذ نخواهـد

كرهوا ِعباي َة ّ ِ
ِ ِ
ٍ
ال ِإله
کرد .رسو خدا میفرمایدَّ « :
إن َهذا ل
يا َمتيا ََ َأوغلُوا َيُ ِب ِرَ َوا تُ ِ ُ َ َ ل
الد َ
ِعب ِاي ّ ِ
ال ََتَكُوهُوا َك ِ ِ
الم ْن َب ِّت اللذی ا َس َفر ًا َق َط َُ وا َظ ْمر ًا َأ ْب َقه ؛ ایـن دیـن ،متـین و اسـتوار
َ ل
الراكُ ُ
َّ

است .با رفق و مدارا واردش شوید و احدی از بندگان را به عبادت خدا اجبـار نکنیـد تـا هماننـد
اسب سواری نباشد که در اسر شتابزدگی نهتنها به مقصد نمیرسد کـه مـرکب ،را هـم از دسـت
میدهد» (فلسفی ،1368 ،ج :2ص.)254
بنابراین ترغیب کودکان به دین و معنویت باید با تکیه بر روشهـای مناسـب و کودکانـه و نیـز بـا
تأکید بر زیباییهای دین انجام پذیرد.
برخی از والدین نوجوان را با اکراه و امر و نهی مال آور ،به آداب و تکـالیف دینـی وادار میکننـد.

ّ
یک نوجوان گاهی بهسبب نمازی که هنوز بر او واجب نیست و یا حتـی مکلـف اسـت ،ولـی بـا
زخم زبان او را تحت فشار قرار میدهند ،طعم شیرین نماز و حضور در مجالس دینـی را در کـام
او تلخ میکنند .در گذشته مشاهده میشد که پدر با رفتاری نامناسـب فرزنـدش را بـرای نمـاز از
خواب بیدار میکرد و گاه او را کتک میزد .این درحالی است کـه سـیره امامـان و عالمـان نشـان
میدهد که آنها در مورد تکالیف دینی در عین جدیت ،فرزندان را تحت فشار قرار نمیدادنـد و از
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آنها عیبجویی (مچگیری) نمیکردند .روزی امـام صـاد (ع) بـه فرزنـدش اسـماعیل فرمـود:
بخوان ،ولی به نوشته آن دست نزن» (مجلسی ،1402 ،ج؟؟ :ص.)327
نتیجهگیری 

آنچه به عنوان یک آسیب تربیتی در تعلیم و تربیت مربیان و والدین نمود آشـکاری دارد« ،تربیـت
سطحی ،صوری و ظاهری» دین به فرزندان و «عدم تعمیق باورهای دینی و نیز توجه بـه «عوامـل
بیرونی» تربیت است تا عوامل درونی آن .همچنین توجه به ظـواهر و کن،هـای دینـی اسـت تـا
باورها و ارزشهای دینی .درونیسازی راهکار رهایی از این آسیب است؛ زیرا درونیکـردن یـک
ارزش و فضیلت ،عمیقترین و پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی است.
درونیسازی عاملی مهم در تعمیق باورهای دینی به شمار میرود .برای تعمیق باورهای دینی پنج
گام اصلی باید برداشته شود:
 .0ایجاد انس دینی؛
 .1ایجاد عادت دینی؛
 .3ایجاد معرفت دینی؛
 .4ایجاد معنویت دینی؛
 .5پرهیز از دافعهها و موانع تعمیق باورها.
هر کدام از این دورهها میتواند ویژۀ یک سن خاصی باشـد :عـادت دینـی در دوره کـودکی او ؛
انس دینی مربوط به دورۀ کودکی دوم؛ حس دینی مربوط به دورۀ کودکی سوم و معرفت دینی ویژه
نوجوانان است.

روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان

پسرم! قرآن را بیاور و بخوان .اسماعیل گفت :من وضو ندارم! حضرت فرمود :اشکا نـدارد قـرآن

کتابنامه 

قرآن کریم
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 .1امینی ابراهیم ( ،)1388تربیت ،چ سوم ،قم :بوستان کتاب.
ّ .2
حرعــاملی ( ،) 1409تفریییل وسییائل الشیییعه الیی تحریییل مسییائل الشییریعه ،قــم:
اهلالبیت

.

 .3حسین سیدی ( ،)0391همنام لهای بهاری ،چ دهم ،تهران :نشر علم.
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 .4رجبعلی مظلومی ( ،)0386ام رر مسیر تربیت اسالم  ،چ ،9تهران :نشر آفا .
 .5ژان پیاژه ،و باربل اینهلدر( ،)0383روانشناس کورک ،ترجمه :زینت توفیق ،چ سوم ،تهـران:
نشر نی.
 .6سید رضی ( ،)1382نهجالبالغه ،ترجمـه :محمـد دشـتی ،چ  ،49قـم :مؤسسـه تحقیقـاتی
امیرالمؤمنین.
 .7عبدالعظیم کریمی ( ،)1389نکات روانشناخت رر تربیت رین فرزنیدان ،تهـران :انتشـارات
مدرسه.
 .8عبدالعظیم کریمی ( ،)1389تربیت چه چیز نیست ،چ ششم ،تهران :انتشارات مدرسه.
ّ
 .9عالمه حلی ( ،)1381مختلف الشیعة ف أحکام الشریعة ،قم :بوستان کتاب.
 .10عین الله خادمی« ،درونی کردن ارزشهای اسالمی در دانـ ،آمـوزان» ( ،)1389فریلنامه
تعلیم و تربیت اسالم  ،ش.28
 .11محمد حسین طباطبایی ( ،)1385سنن النب  ،دارالعلم.
 .12محمدباقر مجلسی ( ،)0411بحاراالنوار ،چ چهلم ،تهران :اسالمیه.
 .13محمدتقی فلسفی ( ،)0368الحدیث (احاریث تربیت ) ،چ او  ،تهران :دفتـر نشـر فرهنـگ
اسالمی.
 .14محمدعلی چنارانی ( ،)1383رفتیار امامیان شییعه بیا کورکیان و نوجوانیان ،مشـهد :بنیـاد
پژوه،های آستان قدا.
 .15محمدعلی چنارانی (بیتا) ،رفتار امامان شیعه با کورکان و نوجوانیان ،چ او  ،مشـهد :نشـر
فکر.

 .16محمود جویباری ( ،)0371نامههای به خدا ،چ سوم ،قم :وسو .
 .07محمود نوذری ( ،)0396روانشناس تحول رینداری ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .18مرتضی مطهری ( ،)1384مجموصه آثار ،ج1ـ ،6چ  ،23قم :نشر صدرا.
 .19مرتضی مطهری ( ،)1392فلسفه اخالق ،چ ،34تهران :نشر صدرا.
 .20مسلم گریوانی ( ،)1396خدای که رر این نزریک است (پرسشهای فرزندم رربیاره خیدا)،
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چ سوم ،قم :بوستان کتاب.
بوستان کتاب.
 .11مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا ( ،)1385نگاه به پرسشهای کورکان ،تهران :نشر قطره.
 .13نوری طبرسی ( ،)1412مستدرک الوسائل ،مؤسسه آ البیت

 ،قم :االحیا التراث.

 .24یاب ایریس ( ،)1383کلیدهای آموختن به کورکان ررباره خدا ،ترجمه :مسعود حـاجیزاده،
چ دهم ،تهران :صابرین.
 .25الیوت ارونسون( ،)1380روانشناس اجتماص  ،ترجمه :حسـین شـکرکن ،چ او  ،تهـران:
انتشارات رشد.

روشهای تعمیق باورهای دینی کودکان و نوجوانان

 .21مسلم گریوانی ( ،)1398نگاه نو ،جام و کیاربرری بیه فرزنیدپروری رینی  ،چ او  ،قـم:

