
 راهکارهای تربیت اجتماعی و عاطفی نوجوانان در قرآن و احادیث
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  مقدمه -1

توان سعادت و خداوندی است که با استفاده از آن می مرحله نوجوانی فرصتی بزرگ و طالیی است و از بهترین نعمتهای

موفقیت خود را تأمین کرد. این دوران، دیگر برگشتی ندارد و قدرت، قوت، زیبائی، عشق و امید آن مورد آرزو و حسرت همه پیران 

 فَقَدَهُمَا مَنْ إِلَّا فَْضلَُهمَا یَعْرِفُ لَا شَیْئَانِ»اند: نیز فرموده چنانکه امام علی 1شود که از دست برود.است و قدرتش آنگاه معلوم می

شناسند مگر کسی که آن دو را از دست داده باشد، یکی جوانی و دیگری ؛ دو چیز است که قدر و قیمتشان را نمی2«اْلعَافِیَةُ وَ الشَّبَابُ

 عَنْ یُسْأَلَ حَتَّى اْلقِیامَةِ یَوْمَ قَدَماهُ تَزُلُ ال اْلعَبْدَ انَّ»فرمایند: می تندرستی و عافیت است. همچنین در همین راستا رسول اکرم

 در را شود عمرشمى سؤال او از اینكه دارد، مگربرنمى قدم از قدم اىبنده هیچ قیامت در»3«ابْالهُ  فیما شَبابِهِ وَعَنْ اْفناهُ فیما عُمْرِهِ

 «است. كرده تمام راهى چه در را اشجوانى و نموده صرف كارى چه

دل نوجوان مانند »؛ 4«قَبِلَْتهُ ءٍشَيْ مِنْ أُْلقِی فِیهَا مَا اْلخَالِیَةِ كَاْلأَرْضِ اْلحَدَثِ قَْلبُ إِنَّمَا»اند: نیز فرموده امام علی همچنین

خود به خوبی پذیرد و در آغوش ای است که از هر سبزه و گیاه خالی است. هربذری که در آن افشانده شود، میزمین آماده

 «پرورد.می

وَ َجعَْلناُكمْ شُعُوبًا وَ  یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَْقناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُْنثىباشد: انسان موجودی اجتماعی است و شاهد آن، این آیه قران می

عَلیمٌ خَبیرٌ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَْكرَمَكُمْ عِْندَ اللَّهِ أَْتقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ 
ما شما را از زن و مرد آفریدیم و به صورت قبائلی در آوردیم برای »؛ 5

 «ترین شما، نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.اینکه یکدیگر را بشناسید و گرامی

ها پژوهش با توجه به مفهوم شناسی تربیت عاطفی در روانشناسی، این واژه به معنای هوش هیجانی بکار برده شده است. نتایج

های مهارت در و است ارتباط در دیگران با ی تعاملنحوه اجتماعی و ارتباطات زیادی با حد هوش هیجانی تا كه دهدمی نشان

در کنار تربیت اجتماعی آنان توسط  نوجوانانهای هیجان و وخو خلق است بنابراین، الزم ،ای داردكننده تعیین اجتماعي، نقش بسیار

 6گیرد. قرار آموزش و توجه مورد مربیان و والدین

 :است نیچن ها پژوهش نیا نیتر مهم است؛ گرفته صورت ییها پژوهش نوجوانان یعاطف و یاجتماع تیترب نهیزم در

 .  یمانیا محسن یآقا از( یاجتماع تیترب مراتب)یاجتماع تیترب-1

 یاجتماع رفتار یریگ شکل در خانواده اثرات و یاجتماع یها رفتار تیهدا و میتنظ لیقب از یاجتماع تیترب مراتب قیتحق نیا در

 همساالن ریتاث بر زین و کند یم عمل سازنده اریبس ریتاث با  سالم یاجتماع واحد صورت به جامعه در چگونه خانواده کی نکهیا و فرد

 . است پرداخته رفتارافراد در

 .  یاردکان یافخم یازمحمدعل البالغه نهج در یاجتماع تیترب یروشها نییتب مقاالت-2

                                                           

 . 15ص، تا یب، تهران، تیوترب تیهدا، شناخت نهیزم در بحثها مجموعه، ش۱۳۷۸ ؛یعل، یقائم. 1

 . 324 ص، اول، الكلم درر و الحكم غرر تصنیف، ش1366محمد؛ بن الواحد عبد، آمدى تمیمى. 2
 . ۱۲۵ح ، ۲۵۳ص ، الخصال، ش 1362 ؛محمد بن على، بابویه ابن. 3
 . 68ص، العقول تحف، ق 1363/  1404؛على بن حسن، حرانى شعبه ابن. 4
 .13حجرات/ .5
، چهارمی شماره، (44) پیاپیی شماره، دوم و بیست سال، دانشگاه اصفهان مجله علمی پژوهشی و، «كاربردیی شناس جامعه. »6

 . 1390زمستان
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 زیپره یها روش از استفاده به و پرداخته(ع) یعل حضرت سخنان براساس یاجتماع تیترب و فیتعر ارائه به ابتدا قیتحق نیا در

 رییتغ یروشها به نیهمچن و پرداخته یاجتماع تیترب به و شود یم یانسان نفس عزت باعث که تعامل و ییتوانا ابراز-ریازتحق

 .است شده دیتاک زین معروف امربه و یالگوساز و تیموقع

 . یمانیا محسن یآقا از یاجتماع تیترب در خانواده نقش: یاجتماع تیترب-3

 نیوالد محبت از که یکودک بودن سازگار– ستهیشا و حیصح دررفتار خانواده مثبت ریتاث-پردازد یم ریز موارد به قیتحق نیا در 

-شود یم فرزندان ی ناسازگار باعث نیوالد یاخالق ضد و یاجتماع ریغ یها رفتار و مکرر و مورد یب هاتیتنب -باشد یم برخوردار

 در خانواده موثر عوامل گرید به نیهمچن و شود یم رفتارها گونه نیا شتریب تداوم باعث مثبت یها رفتار داشتن به کودک قیتشو

 است شده اشاره فرزندان تیترب

 . نژاد منصور محمد از( ع) نیمعصوم رهیدرس یاجتماع تیترب بر یآمد در -4

  یبررس مورد زین را ریز موضوعات سنت، و قرآن به توجه با یاجتماع تیترب موضوع به یعقل نگاه  بر عالوه  قیتحق نیا در 

 جهت ییکارها راه تاینها و یاجتماع تیترب در جسم و قلب عقل، بعد سه تیترب ،یاجتماع تیترب ینقل و یعقل یمبان. است قرارداده

 . یاجتماع فیوظا  یادا به دنیرس

 . یغفران محمد از نوجوان یعاطف مشکالت:  اسالم مکتب در نوجوان تیترب -5

 را آن عوامل و نوجوان یعاطف مشکالت سپس و پرداخته نوجوان یاجتماع و و یروان خصائص و عالئم به ابتدا قیتحق نیا در

 . دینما یم مطرح را آن مثبت اثرات و پرداخته نوجوان یروان بهداشت به تینها در و  نموده یبررس

 .  یمظلوم یرجبعل از نوجوان تیترب باب در یت مالحظا -6

 اساس بر فرزند اصالت به و کند یم اشاره ها تیترب نیا شدن یدرون وبعد یمرب توسط نوجوان تیترب یها روش به قیتحق نیا در

 رتیبص هیپا که یا تجربه کند، تجربه را تیمسئول دیبا نوجوان که شده انیب نیوهمچن شود جادیا نشیب او در تا دارد هیتک ها باور

 . دارد تعقل و یمکتب

 .  وفادار یعل دکتر از آنها تیترب در نیوالد رفتار ریتاث و ن و جوانان مشکالت -7

 یچگونگ درباره و پرداخته نفس عزت جادیا در خانواده و ومادر پدر یتیترب یها وارزش نوجوانان و جوانان تیترب به قیتحق نیا در

 . است شده انیب اسالم از ییها رهنمود نوجوان تیهو یریگ شکل

باشدلیکن در این پژوهشها به طور جداگانه و مختص به آیات و روایات در این هرچند مقاالت بررسی شده  بسیار سودمند و مؤثر می

که بهترین منبع ارائه شیوه تربیت  بنابراین در این مقاله سعی شده است از قرآن و احادیث ائمه معصومیناند. زمینه نپرداخته

 بهره گرفته شود.اجتماعی و عاطفی نوجوانان می باشند 

 :است نیچن با توجه به قرآن واحادیث میهست آن پاسخ دنبال به پژوهش نیا در که یسواالت فوق، مطالب به توجه با

 دهند؟ انجام ستیبا یم نوجوانان یعاطف و یاجتماع تیترب به نسبت ییراهکارها چه انیمرب و نیوالد -1

 شود؟ داده نوجوانان به ستیبا یم ییها آموزش چه نوجوانان یعاطف و یاجتماع تیترب جهت -2
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 و اتیآ گر،ید یا پاره و بوده نوجوان مختص صرفا یموارد: است شده انیب صورت دو به مقاله نیا در شده انیب  ثیاحاد و اتیآ

 .جست بهره آنان از یعاطف و یاجتماع تیترب در توان یم و ردیگ یم بر در هم را نوجوانان گروه  که هستند یعام ثیاحاد

 

 

 اجتماعیتربیت مفهوم ـ 2

شکوفا نمودن استعدادهای ، برای به فعلیت رساندن الزم و عواملها فراهم کردن زمینه: تعریف جامع ارائه شده عبارت است از

 7.انسان در جهت مطلوب

تا از ، ربوط به زندگی در میان جامعه استاز شخصیت آدمی است که مهایی پرورش جنبه یا جنبه، منظور از تربیت اجتماعی

برای عمل ، شناسد و آگاهانه و با عشقبت به همنوعان خود خود را نسبهای وظایف و مسئولیت، حقوق، این طریق به بهترین شکل

توان تربیت اجتماعی را آشنا ساختن فرد با روحیات اجتماعی و آموختن ، میکند و به تعبیری دیگر اقدامبه آن وظایف و مسئولیت 

 8.تعهد و التزام عملی به انجام وظایف خویش دانستی هسپس پرورش روحی رسم زندگی کردن با دیگران و راه و

 تربیت عاطفیمفهوم ـ 3

از  آن دارنده كه استی مهارتی عاطف هوش، «گولمن» تعریف طبق .باشدمی تربیت عاطفی معادل هوظ هیجانی اسینروانشدر 

 درك را آنها یرتأث، یهمدل طریق از، خشدبمی بهبود را آنی خودمدیریت طریق از و ندكمی كنترل را خود روحیات، آگاهي خود طریق

 پیتر و مایر جان» تعریف به بنا و ببرد باال را دیگران و روحیه خود كه ندكمی رفتاری اشیوه به، روابط مدیریت طریق از و ندكمی

  9.است آن از كارآمد استفاده و دیگران و خود عاطفه تنظیم بیان و، توانایی ارزیابی، «یسالوو

 نیـ محدوده سنی نوجوا4

وغ در سن بل.شود می سالگی را شامل 18 تا 12بین , متفاوت است اما معموال و نظریات مختلفها دیدگاه در ینوجوان سنین

  10.استرافیایی در زمان پیدایش آن دخیل زیستی, اجتماعی و جغ محیطهای مختلف متفاوت بوده, عوامل متعددی از جمله عوامل

 حدیث راهکارهای تربیت اجتماعی و عاطفی از منظر قرآن وـ 5

 توصیه و، یکی .شودمی یوه تربیتی مشاهدهش نوجوانان در قرآن و احادیث دو تفحص در راهکارهای تربیتی مربوط به با بررسی و

باشد و شیوه دیگر می این نسل پر نشاط ان و جوانان و نحوه آموزش آنان بهچگونگی برخورد والدین و مربیان با نوجوانبه  سفارش

 . شودمی در آیات و احادیث دیده نظری و عملیموزشهای آصورت ه بوده و ب خود نوجوان مرتبطبه  که مستقیمًا

                                                           

ی ولی نمایندگی سیاسی عقیدتی آموزشها اداره، اسالم در تیترب و میتعل، ش 1387 محمدرضا؛، احمدي، اصغر یعل، این یالهام. 7
 . 27ص، درسپاه فقیه

 .167ص ، 1386 تابستان و بهار، یاسالم تیترب مجله عباس؛، نژاد یانار اهلل؛ رحمت، یمرزوق .8

 . 62ـ 52ص، 18شماره ، 1382، توسعه مدیریت و، «ابعاد هوش هیجانی»، محمد، دوستار. احمدعلی، خائف الهی. 9

 14ـ 10ص، رانیا یاسالم یجمهور انیمرب و ایاول انجمن، اول، وجوانان نوجوانان مسائل. ش. ه ۱۳۸۴ محمد؛، فرد یاریخدا. 10



4 
 

 

 متربّینسبت به  انمربی والدین و اهکارهای اجرائیرـ 1ـ5

 . دارد نوجوانان نقش مهمی در تربیت شانیعنی همه کسانی که رفتار ، مربیان در این قسمت ازمنظور 

 )تربیت عاطفی(متربّی تکریم و احترامـ 1ـ1ـ5

فرزندان خود را گرامى بدارید و باروش پسندیده با آنان برخورد »؛ 11«ادابَهُمْ احْسِنُوا وَ  اواْلدَكُمْ اْكرِمُوا»: فرمایندمی رسول اکرم

 «.نمایید

 )تربیت عاطفی(متربّی محبت کردن به ـ2ـ1ـ5

 : در قرآن نیز آمده است

ًوَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة
 «.ددا قرار مهربانى و دوستى شما میان درو »؛ 12

سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
 «.داد خواهد قرار محبتى[ هادل در] آنان براى رحمان[ خداى] زودى به »؛ 13

کمبود و  آن در همه سنین عمر ادامه دارد و زا بوده است که نیاز به مهربانی درمحبت خانواده عموما یکی از کانونهای گرم و

و رسول  14.دهدمی یر قرارتأثروابط آنها را با دیگران تحت ، دردناکی در روح افراد بوجود آوردهضایعات  و یرات سوءتأثفقدان آن 

 ایشان به و بدارید دوست را فرزندانتان»؛ 15«فَفُوالَهُم شَیئًا وَعَدتُمُوهُم اِذا وَ ارحَمُوهُم وَ الصِِّبیانَ اَحِبُوا»اند: توصیه نموده اکرم 

 «کنید. وفا خود وعده دادید، به ایوعده آنان به چون و بورزید مهر

 بنده بر خداوند، تردید بدون»؛ 16«لِوَلَدِهِ حُبِّهِ لِشِدَّةِ العَبدَ لَیَرحَمُ اللّهَ اِنَّ »اند: هنیز در این رابطه فرمود همچنان امام صادق

 «.كندمى رحم، فرزندش به محبّت شدّت خاطر به خود

 )تربیت عاطفی(متربّیبا  برخوردروی در میانه و اعتدال ـ3ـ1ـ5

عَلَیْكَ بِاْلقَْصدِ فِى اْلامُورِ فَمَنْ »: فرمایدمى امیرمؤمنان. الزم استپرهیز از افراط و تفریط در هر كارى  وروى اعتدال و میانه

كند و هر ستم مى، روى روى گردانداز میانه روى در كارها؛ هر كسبر تو باد به میانه» ؛17«عَدَلَ عَنِ اْلقَْصدِ جارَ وَ مَنْ اخَذَ بِهِ عَدَلَ

 «.عدالت ورزد، كس به آن چنگ زند

 )تربیت عاطفی( متربّی نمودن با مدارا ـ4ـ1ـ5

راه یاری فرزند : پرسندمی آن گاه که از ایشان .داندمی نیکی به فرزند را مدارا با فرزندهای نیز یکی از روش امام صادق

یَْقبَلُ َمیْسُورَهُ َو یََتجاوَزُ عَنْ مَعْسُورِِه وَ : ُقْلتُ کَْیفَ یُعینُهُ عَلی بِرِّهِ؟ قال: اللّه ُ مَْن أعانَ وَلَدَهُ عَلی بِرِّهِ قال رَحِمَ» دهدمی چیست؟ پاسخ

                                                           

 95 ، 101ج ،بیروت(  -بحار األنوار )ط ،1403،سال مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى .11
 . 21 /روم. 12

 . 96/مریم. 13

 129ـ 118پیشین؛ صص، ابراهیم، امینی. 14

  49 ، 6ج ،( اإلسالمیة - ط) الكافيق ،1407،سال یعقوب بن محمد كلینى،. 15
  50،ص 6ج پیشین،، يعقوب بن محمد كلينى، .16
  444 ،ص الكلم درر و الحكم غررق،1410،سالمحمد  بن الواحد عبد آمدى، تمیمى .17
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چگونه؟ : امام پرسیدراوی از  .اش یاری کندخدا بیامرزد کسی را که فرزندش را در نیکی و نیکوکاری« ؛18«ال یُرْهِقَهُ واَل یَْخرَقُ بِهِ

درگذرد و او را ، بپذیرد و از آنچه توانایی نداشته است، آنچه فرزند در توان داشته و انجام داده است: در جواب فرمود امام صادق

  «.به گناه و معصیت وا ندارد و با مدارا و برخورد سنجیده با او رفتار کند

او » ؛19«اهْجُرْهُ وَ ال تُطِل رِبْهُ وَ ال تَْض»: فرزند خودشکایت کرد چنین استمقابل شخصی که از  در موسی بن جعفر امام راهکار

 « .ولی نه به مدت طوالنی، را نزن و با او قهر کن

 (اجتماعی و )تربیت عاطفیضع ظاهروبه  متربّی دادن توجهـ 5ـ1ـ5

درباره ارزش آن سخن گفته  توجه قرار گرفته وروایات مورد  موضوع زیبائی وجمال طبیعی انسان یکی از مسائلی است که درآیات و

 : در قرآن در مورد اهمیت توجه به وضع ظاهری چنین آمده است .شده است

 ْكُلِّ مَسْجِدٍ  عِْندَ یا بَنى ادَمَ خُذُوا زینَتَكُم...
امام « .م رفتن به مسجد با خود برداریداى فرزندان آدم! زینت خود را به هنگا» ؛20

كى دهان و رضایت موجب پا كردن مسواك» ؛21«لِلرَّبِّ مَرْضَاةٌ ، لِْلفَمِ مَْطهَرَةٌ السِّوَاكُ»: فرمایندمی در مورد مسواک زدن علی

 «.است پروردگار

، علَیهِ فَیَومٌ و یَومٌ الفإن لَم یَقدِرْ ، كُلِّ یَومٍی للرَّجُلِ أن یَدَعَ الطِّیبَ فی ال یَنبَغِ»: فرمایندمی زدن راهمیت عط در امام رضا

، بر هیچ كس روا نیست كه از به كار بردن عطر )ماده خوشبو( در هر روز خوددارى كند» ؛22«كُلِّ جُمُعَةٍ و ال یَدَعی فإن لَم یَقدِرْ فف

 نیز امام صادق« .نكندمعطّر ساختن خود را در روز جمعه ترك ، و اگر باز هم نتواند، یك روز در میان چنین كند، پس اگر نتواند

 «.به كار بردن عطر از آداب پیامبران است» ؛23«اْلمُرْسَلِینَ  سُنَنِ مِنْ اْلعِْطرُ»اند: هفرمود

 )تربیت اجتماعی( متربّی ارائه الگو بهـ 6ـ1ـ5

یا  رشد در ایهالگوها نقش تعیین کنند .شایسته است ارائه الگویی مناسب و، جوانان یکی از بهترین روشهای تربیت نوجوانان و

  24.انحطاط انسانها دارند

ونُوا دُعَاةً َو لَا تَكُ بِأَعْمَالِكُمْ كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ»: فرمایندیدیگران می در اهمیت الگو و نقش آن در سازندگنیز  امام صادق

 «.كن نه با زبان خویشی رهبر، به حق، مردم را با رفتار» ؛25«بِأَْلسِنَتِكُم

                                                           

 . 50ص، 6ج ؛پیشین، اسحاق بن یعقوب بن محمد، ینیکل. 18

 . 99 ، 101ج ، پیشین ،مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى . 19
 . 31 /اعراف. 20
 . 150 ص، 13ج ؛پیشین، اسحاق بن یعقوب بن محمد، ینیکل. 21
 . 280ـ 279ص، 1 ج،  الرضا أخبار عیون، ق 1378 ؛على بن محمد، بابویه ابن. 22
  510/  6ج ، نیشیپ ، یعقوب بن محمد كلینى، .23
 . 180پیشین؛ ص ، عباس، اناری نژاد ؛رحمت اهلل، مرزوقی. 24

 . 198ص ، 5ج ؛پیشین، باقر محمد، یمجلس. 25

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/225811/%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%82%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/121423/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
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 )تربیت عاطفی(متربّی تنبیه تشویق و ـ7ـ1ـ5

 اْلإِْحسَانِی فِ اْلإِْحسَانِ لِأَهْلِ تَْزهِیدًا ذَلِكَی فِ فَإِنَّ سَوَاءٍ بِمَْنِزلَةٍ عِْندَكَ ءُاْلمُسِي وَ  اْلمُحْسِنُ یَكُونَنَّ لَا وَ»: اندهفرمود امام علی

انگارى( موجب نیكوكار و بدكار نزد تو یكسان نباشند؛ زیرا این امر )یكسان» ؛26«نَْفسَهُ أَْلزَمَ مَا مِْنهُمْ كُلًّا أَْلزِمْ وَ اْلإِسَاءَةِ لِأَهْلِ تَدْرِیبًا وَ

 «.با هر كدام مطابق با احوال خودش برخورد كن، پس براى رعایت ادب .ترك نیكوكارى خوبان و تداوم بدكارى نااهالن خواهد شد

 

  نوجوانان مورد نیازهای آموزش -5-2

  آموزش نظریـ 1ـ2ـ5

 . باشدمی بد صفات نیک و آموزش و شناخت رفتارها و، از آموزش نظری منظور

 و مهارتهای مثبتها کسب رفتار ـ1ـ1ـ2ـ5

 . باشندمی ثرؤسازنده با افراد م که در روابط است رفتارهایی صفات و، از کسب رفتارها و مهارتهای مثبت منظور

 عاطفی()تربیت  خوش اخالقی با مردم

 ؛28«اخاكَ بِبِْشرٍ حَسَنٍ تُلَیِّنُ جانِبَكَ وَ تُطَیِّبُ كَالمَكَ وَ تَْلقى»اند: هفرمود خاص معناى به خلق حسن بیان در صادق امام 27

 «.نمایى دیدار رویىخوش با را برادرت و سازى پاكیزه را سخنت و كنى نرم را برخوردت كه است آن خلق حُسن»

  «.خوش خلقی بهترین همدم )برای انسان( است»؛ 29«قَرِینٍ خَیْرُ اْلخُلُقِ حُْسنُ»: فرمایدمی نیزامام علی

 )تربیت عاطفی( ادبرعایت 

 برابر در گاهى و خدا خلق برابر در گاهى ادب، است بزرگوارى و احترام با آمیخته ارتباطهاى و شایسته برخوردهاى همان ادب

می رسول اکرم 30.باشدمى هازمینه همه در موفقیّت رمز كه است انسانى هاىسرمایه بزرگترین از یكى صورت هر در، خداست

 .«است نداده خود بفرزند نیك ادب از بهتر مالى پدرى هیچ» ؛31«حَسَنٍ أَدبٍ مِنْ  أَفضَلَ وَلَدَهُ وَالِدٌ نَحَلَ ما»: فرمایند

 32.روشن و فروزان کن، دل و جان خود را با ادب «بِاْلأََدب ذَكِّ قَْلبَكَ»: ندفرمایمی به امام حسین همچنین امام علی

  .بهترین ارث از گذشتگان است، ادب؛ 33«مِیرَاثٍ خَیْرُ اْلأَدَبُ»: فرمایندمی همچنین

 )تربیت عاطفی( گذشت عفو و
                                                           

 . 98ص  پیشین؛، محمد بن حسین، شریف الرضى. 26

 . 21 ص. تیهدا زمزم، قم، پنجم، معاشرت آداب، ش1387 ؛یمحمدمهد، یمحمد، محمد، این مقدس. 27

 وابسته اسالمى انتشارات دفتر، قم، دوم، اكبر على، غفارى قیتحق، الفقیه یحضره ال من، ق 1413 على؛ بن محمد، ابن بابویه. 28
 . 376ص، 4ج، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به

، 12ج، البیت آل مؤسسة، قم، اول، البیت آل مؤسسة قیتحق، عهیالش وسائل، ق1409حسن؛ بن محمد، حرعاملى. 29
 . 153ص
 یول یندگینما، یاسالم انقالب پاسداران سپاه، یعل امام از یزندگ درس کصدی، ش1384 ؛یاسالم قاتیتحق پژوهشکده. 30
 . 114 ص، تیهدا زمزم، قم، هیفق

 . 689ص، دانش دنیاى، تهران، چهارم، (رسول حضرت قصار كلمات مجموعه) الفصاحة نهج، ش1382؛القاسم ابو، پاینده. 31

 . 80ـ 81پیشین؛ صص، على بن حسن، حرانى شعبه ابن. 32

 . 237ص، 74پیشین؛ ج، باقر محمد، یمجلس. 33
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 نادیده را او گناهان نیز متعال خداى بگیرد نادیده را دیگران اشتباه كه كسى و است اخالق مكارم و ایمان آثار از یكى بخشش و عفو

  34.دهدمى قرار مغفرت و رحمت مورد را آن و گیردمى

هرکس پوزش » ؛35«النَّاسِ مِنَ اْلعَْفوَ خُذِ وَ إِلَیْكَ اعْتَذَرَ مَنِ عُْذرَ اْقبَْل وَ»: ندفرمایمی به امام حسن همچنین امام علی

 «.خود سازپیشه ، عذرش را بپذیر و گذشت از مردم را، طلبد

 )تربیت عاطفی(خیرخواهی برای دیگران

، بندند كار به را خیرخواهان نصیحت، شائبه بدون هم آنها و بپردازند مردم خیرخواهى به الزم شرایط و آداب با شایسته هاىانسان اگر

 امْحَض و»: دنفرمایمی حسنبه امام  حضرت علی 36.بنددمى بر رخت آن از پلیدى و شرّ و گیردمى فرا را جامعه سالمت و خیر

و در هر ، بپسندد یا نپسندد، خالصانه برای برادرت خیرخواهی کن»؛37«حالٍ كلِّ على ساعِدْهُ و، قبِیحَةً أو كانت َحسَنةً النَّصیحة أخاك

  «.حال با او مساعدت کن

 )تربیت عاطفی(نیکو سخن گفتن 

 أَنَّهُ  اعْلَمْی بُنَ یَا»: دنفرمایمی به امام حسین امام علی 38.باشد سودمند و راست كه محكم و استوار است سخنى نیكو سخن

 39«.مهر و محبتش به دیگران ضرورت یابد، ای فرزندم! بدان هر کس که سخنش نرم باشد» ؛«مَحَبَّتُهُ وَجَبَْت كَلِمَتُهُ لَانَْت مَنْ

 تکامل و رشد مانع که است ییرفتارها و صفات شناخت منظور :مهارتهای منفی وها پرهیز از رفتار ـ2ـ1ـ2ـ5

 .شوندیم

o شودیم جادیا فکر و ذهن در که است یبد افکار شناخت منظور :معرفتی. 

 تربیت عاطفی( سوء ظن بدگمانی و( 

داشته  كسى كه سوء ظن»؛ 40«نْ ساءَ ظَنُّهُ ساءَ وَهْمُهمَ»: چنین نقل شده است كه فرمود در حدیثى از امیرمؤمنان على

 « .شودباشد تفكر او خراب مى

 تربیت عاطفی( خودخواهی( 

لَ طُوالًاْلأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَْخرِقَ اْلأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ اْلجِبای وَ ال تَمْشِ فِ: فرمایدمی خداوند در قرآن
با تكبر ، و روى زمین»؛ 41

  «رسد!ها نمىقامتت هرگز به كوهو طول ، توانى زمین را بشكافىراه مرو! تو نمى

                                                           

  602 ص ؛پیشین، رضا محمد، یكنی مهدو .34

 .  213ص، 74پیشین؛ ج، باقر محمد، یمجلس. 35

 آثار نشر و میتنظ موسسه، تهران، ینیخم امام منظر از اسالم یاجتماع اخالق اصول، ش1387 ؛ابوالفضل، داود فخر یتیهدا .36
 . 168 ص، ینیخم امام
 . 547ص، 1ج، الحدیث دار، قم، مجتبى، فرجى قیتحق، اول، األئمة مكاتیب، ق1426 ؛على، میانجى احمدى .37
 . 150 ص، معارف نشر، میمفاه و یمبانـ  یاسالم اخالق، ش1390محمد؛، داودى .38
 . 91پیشین؛ ص، على بن حسن، حرانى شعبه ابنـ  239 ص، 74پیشین؛ ج، باقر محمد، یمجلس .39

 . 263ص پیشین؛، محمد بن الواحد عبد، آمدى تمیمى .40

 . 37اسراء/. 41
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هر کس در مقابل مردم گردن فرازی »؛  42«النَّاسِ ذَلَّ عَنِ  تَكَبَّرَ  مَنْ»: فرمایدمی به فرزندش امام حسین امام علی

 «.خوار و زبون گردد، کند

در دلش به اندازه دانه  كسى كه»؛ 43«قلبه مثقال حبّة من خردل من كبری لن یدخل الجنّة من ف»اند: هفرمود رسول اكرم

 « .شودهرگز داخل بهشت نمى .باشد خردلى كبر و خودخواهى

 تربیت عاطفی( کوچک شمردن دیگران تحقیر و( 

 : در قرآن آمده است

 َال یَسْخَرْ قَوْمٌ ِمنْ قَوْمٍ آمَنُوایا أَیُّهَا الَّذِین
اید! نباید گروهى از مردان شما گروه دیگرى را اى كسانى كه ایمان آورده ؛44

  .استهزاء كند

 هُ نَّ د اَعِفَ منکَ رَاکبَ ان کانَ، دًاابَ راهُتَ لٍجُرَبِ نَّفَخِستَتَال  یَّنَا بُیَ»: فرمایندمی چنین سفارش به امام حسن امام علی

ماری؛ زیرا یا او بزرگتر از مبادا کسی را کوچک ش»؛ 45«کَ ه ابنُب انَّاحسِفَ منکَ رَان کان اصغَ و وکَو اخُهُفَ کَثلَمِ ان کانَ و وکَابُ

که برادر تو است و یا کوچکتر از توست که باید او را فرزند  همانند توستکه باید او را به جای پدر خود به حساب آوری و یا  توست

 «خود محسوب کنی!

ترین و حقیرترین مردم آنست كه باعث تحقیر ذلیل»؛ 46«وَ أَذَلُّ النَّاسِ مَنْ أَهَانَ النَّاس»: فرمایندمى نیز در این مورد پیامبر

  «.شود دیگران

o شودیم ظاهر رفتار در که است یبد صفات شناخت منظور :رفتاری. 

 تربیت عاطفی( کمک به ظالم( 

47.كد نموده استؤدر این زمینه هشدارهاى ماعانت ظالم نهى كرده است و قرآن از كمك به گناه و بخصوص 
 و ال تَركَنوا الَى

فتَمسّكم الّنار ظلمواالّذینَ 
 تُطِعْ لَا وَ: آمده است نیز و «شود آتش دوزخ شما را فراگیردمىبر ظالمان تكیه نكنید كه موجب »؛ 48

كَفُورً  أَوْ ءَاِثمًا مِنهُمْ
 «.مكن اطاعت آنان از كافرى یا گنهكار هیچ از و» ؛49

  تربیت عاطفی(پرهیز از خصومت( 

حقیقت ایمان در نزد بنده »؛ 50«مُحِقًّا كَانَ إِنْ وَ اْلمِرَاءَ یَدَعَ حَتَّى اْلإِیمَانِ حَقِیقَةَ عَبْدٌ یَسْتَْكمِلُ لَا»: فرمایندمی پیامبر اکرم

 «.بكشددست ، هر چند حق با او باشد، و نزاع رسد كه از خصومتهنگامى به كمال مى

                                                           

 تنبیه ترجمه/  اسالم در اخالق و آداب، ورّام مجموعه، ش 1369 رضا؛ محمد، عطایىـ  عیسى بن مسعود، فراسی أب بن ورام. 42
 . 40ص، 2ج، رضوى قدس آستان اسالمى پژوهشهاى بنیاد، مشهد، اول، الخواطر

 . 7ص ، 16ج  ؛پیشین، حسن بن محمد، حرعاملى. 43

 . 11حجرات/. 44

 . 217ص، 16ج ؛پیشین، نیالد حسام بن یعل، یهند یمتق. 45
 .  396ص، 4ج ؛پیشین، على بن محمد، بابویهابن . 46

 . 117ص، قرآن از ییدرسها یفرهنگ مرکز، تهران، یشناس گناه، ش138۶ محسن؛، یقرائت. 47

 . 113هود/. 48

 . 24انسان/. 49
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o  شودیم انینما گفتارشخص در که است یبد صفات شناخت منظور :گفتاری. 

 تربیت عاطفی( دروغ( 

سرانجام »؛ 51«عَاقِبَةٍ شَرُّ اْلكَذِبِ عَاقِبَةُ وَ السَّلَامَةُ الصِّدْقِی فِ وَ الذَّمُّ اْلكَذِبِ اقِبَةُعَ»: فرمایدمی در این خصوص حضرت علی

 «.بدترین عواقب است، عاقبت دروغ در راستگویی است و، مردم است و سالمتمذمت و سرزنش ، دروغ

از مردم نامطمئن »؛ 52«ذُلٌّ الكِْذب و، كَذَّابًا ثِقَة عن إلَّا التُحدِّث و»: دنکنمی توصیه انبه فرزندشهمچنین  علی حضرت

  «.مایه ذلت است، آیی و دروغگوییخبری نقل نکن که دروغگو درمی

من ، كَلَحمِ العُصفورِی نَّهُ شَهِالكَذِبَ؛ فَإِ اِحذَرِ ، یا بُنَيَّ»: آمده که فرزندش را چنین نصیحت کردهدر روایتی از لقمان همچنین  

پسرکم از دروغ برحذر باشد چرا که خوشمزه است مانند گوشت کنجشک و هر کسی چیزی از آن  ؛53«أكَلَ شَیئا مِنهُ لَم یَصبِر عَنهُ

  .از نخوردن آن خودداری کند تواندنمی بخورد

 تربیت عاطفی( سرزنش( 

زیاد سرزنش مکن؛ زیرا نتیجه اش به وجود » ؛54«الضَّغِینَةَ یُورِثُ فَإِنَّهُ اْلعِتَابَ تَْكثُرِ لَا وَ»: دنفرمایمی انبه فرزندش علی ماما

 «.شودمی آمدن کینه است و منجر به دشمنی

 تربیت عاطفی( شوخی بیجا و بدزبانی( 

از بدترین بندگان خدا شخص » ؛55«ْكرَهُ مُجالَسَتُهُ لِفُحْشِهاللَّهِ مَنْ تُ عِبادِ انَّ مِنْ شَرِّ»: فرمایندمی ردودر این م نیز پیامبر اکرم

 «.داردهمنشینى با او را دوست نمىمردم ، اشاست كه به خاطر فحش و بدزبانى بدزبانى

 ؛56«غَیْرِكَ عَنْ ذَلِكَ حَكَیْتَ إِنْ وَ مُْضحِكًا یَكُونُ  مَا اْلكَلَامِ مِنَ تَْذكُرَ أَنْ إِیَّاكَ»: دنفرمایمی به فرزندشان علی حضرت

 «گرچه آن را از دیگران حکایت کنی!، مبادا سخنی پلید و یا مضحک بگویی»

 نادان شمرده، زیاد شوخى كندهر كس »؛ 57«مَن كَثُرَ مِزاحُهُ استُجهِلَ»: فرمایدمی را نصیحت کرده و لقمان حکیم فرزندش

 «.شودمى

 تربیت عاطفی( سخن چینی دوروئی و پرهیز از( 

 از را سخنى كه آنست چینى سخن ؛58«لِیُْفسِدُوا بَیْنَهُمْ، نَْقلُ اْلحَدِیثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ»: فرمایندمی رسول اکرم

 .بزنند بهم را آنها میان و كنند نقل دیگران پیش كسان

                                                                                                                                                                          

 . 532ص ، 2ج، تا یب، یالمرتض دار، روتیب، اآلثار و الحکم نهیمد و البحار نهیسف عباس؛ خیش، یقم. 50
 .  268ص، 74جپیشین؛ ، باقر محمد، یمجلس. 50
 .  230ص، 74پیشین؛ ج، باقر محمد، یمجلس. 51

 . 227ص، 74همان؛ ج. 52
 . 580ص، 2ج  ؛پیشین، یعبدالبرالقرطب بن وسفی. 53

 . 212ص، 74پیشین؛ ج، باقر محمد، یمجلس. 54

 . 30ص، 16ج  ؛پیشین، حسن بن محمد، عاملى حر. 55

 . 402 صپیشین؛ ، محمد بن حسین، شریف الرضى. 56
 . 222ص پیشین؛، محمد بن الواحد عبد، آمدى تمیمى. 57
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 . مردم پرهیز كنید چینى از سخن ؛59«إیّاكُم و العَْضهَ؛ النَّمیمَةَ القالَةَ بینَ النّاس»: فرمایندمی نیز و

اْلمُتَصَافِیَْینِ وَ یُسْفَكُ بِهَا إِنَّ مِنْ أَْكبَرِ السِّحْرِ النَّمِیمَةَ یُفَرَّقُ بِهَا بَیْنَ اْلمُتَحَابَّیْنِ وَ یُجْلَبُ اْلعَدَاوَةُ عَلَى »: فرمایندمی امام صادق

چینى است؛ زیرا با سخن ، ترین جادواز بزرگ»؛ 60«الدِّمَاءُ وَ یُهْدَمُ بِهَا الدُّورُ وَ یُْكشَفُ بِهَا السُّتُورُ وَ النَّمَّامُ أَشَرُّ مَنْ وَطِئَ اْلأَرْضَ بِقَدَمٍ

 ها ویرانخانه، شودمى ها ریختهبه واسطه آن خون، شوندمى با هم دشمندوستان یكدل ، افتدمى میان دوستان جدایى، چینىسخن 

 «.رودمى بدترین كسى است كه روى زمین راه، چینسخن  .شودمى ها دریدهگردد و پرده مى

 

 عاطفی( رشد اجتماعی و مهارتها برای رسیدن به تکامل و تمرین رفتارها و)عملیهای توصیهـ 2ـ2ـ5

 تربیت عاطفی(تقویت اراده  اعتماد بنفس و( 

 مدح و و تمجید با تعریف ودانا آنست که  انسان فهمیده وهای از نشانه»؛ 61«تَْغتَرُّوا لَا أَنْ اْلفِْقهِ مِنَ»اند: هفرمود امام علی

بی اساس نداشته  پیروی و، آن سو روی نیاورد به این سو و و، را از دست ندهد اراده خود یر قرار نگیرد وتأثثنای دیگران تحت 

  «.باشد

اگر خورشید را در دست »: در برابر پیشنهادهاى وسوسه انگیز قریش فرمود، در گامهاى نخست ابالغ رسالت پیامبر اکرم 

 این نشانه اعتماد به نفس ایشان در مقابل دشمنان و 62«دست از آیین خود نخواهم كشید، راست و ماه را در دست چپم بگذارید

 . باشدمی

یَدِكَ جَوْزَةٌ وَ قَالَ النَّاسُ لُؤْلُؤَةٌ مَا كَانَ یَْنفَعُكَ وَ أَْنتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا جَوْزَةٌ ی یَا هِشَامُ لَوْ كَانَ فِ»: فرمایندمی امام کاظم نیز در این مورد

لؤلؤ : اگر در دستت گردویى بود و مردم گفتند»؛ 63«أَْنتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا لُؤْلُؤَةٌیَدِكَ لُؤْلُؤَةٌ وَ قَالَ النَّاسُ إِنَّهَا جَوْزَةٌ مَا ضَرَّكَ وَ ی وَ لَوْ كَانَ فِ

رسد )و لؤلؤ به تو زیان نمى، گردو است: شود( و اگر در دستت لؤلؤ بود و مردم گفتندلؤلؤ نمى، به حالت سودى ندارد )و گردو، است

 «.شود(گردو نمى

 (وعاطفی )تربیت اجتماعی مبارزه با عادات ناپسند 

تالش را در  هرگز کوشش و» ؛64«التَْترُکِ االجْتِهادَ فی إِْصالحِ نَْفسِکَ فَإِنَّهُ الیُعینُکَ عَلَیْها إالّ الجدُّ»: فرمایندمی امام علی

سعی فراوان  مگر اینکه جدیت و، آراستگی خود موفق نخواهی شد زیرا هرگز به اصالح و، جهت اصالح خویشتن از دست مده

  «.بکارگیری

 ای»؛ 65«عَادَاتِهَا ضَرَاوَةِ عَنْ بِهَا اعْدِلُوا وَ تَْأدِیبَهَا أَْنفُِسكُمْ مِنْ تَوَلَّوْا النَّاسُ أَیُّهَا»اند: هحضرت در بیان دیگری فرمود همچنین آن

 غَیِّرُوا»اند: هنیز فرمود «.بازدارید پسندانس با عادتهای نا ت وأرا از جر آن و، دیب نفس خویشتن بپردازیدأت خود به اصالح و، مردم
                                                                                                                                                                          

 . 161 ص ؛پیشین، القاسم ابو، پاینده. 58

 . 354همان؛ ص. 59

 . 21ص ، 60ج پیشین؛ ، باقر محمد، یمجلس. 60

 . 45ص، 1ج ؛پیشین، اسحاق بن یعقوب بن محمد، ینیکل. 61

 . 135ص، 1جپیشین؛ ، باقر محمد، یمجلس. 62
 . 136ص ، 1همان؛ ج . 63

 . 393ص، 7ج ؛پیشین، حسین بن محمد، خوانسارى جمال آقا. 64
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اند: هوفرمود «شودهای خدا بر شما آسان میمانفر عادات ]زشت[ را تغییر دهید پیروی از» ؛66«الطَّاعَاتُ َعلَیْكُمُ تَسْهُْل اْلعَادَاتِ

رسیدن به مقامات بلند آسان  های ]زشت[چیره شدن بر عادت با غلبه و»؛ 67«اْلمَقَامَاتِ[ شَرَفِ] أَْشرَفِ إِلَى اْلوُصُولُ اْلعَادَاتِ بِغَلَبَةِ»

  «.شودمی

 اجتماعی( )تربیت آگاهی تفکر و  

ای فرزندم تفکر » ؛68«ظُْلمَةٌ اْلغَْفلَةُ وَ نُورًا تُورِثُ اْلفِْكرَةُی بُنَی أَ»اند: هفرمود به فرزند خود امام حسین امام علی

 «.تاریکی ظمت و، غفلت بخشد ومی نورانیت

 «.ك ساعت بهتر از عبادت یك سال استاندیشه ی» ؛69«سَنَةٍ عِبَادَةِ مِنْ خَیْرٌ سَاعَةٍ  فِْكرَةُ»: در این مورد می فرمایند پیامبر  

درباره عاقبت آن اول ، خواهی کاری را انجام دهیمی هرگاه» ؛71« عَاقِبَتَهُ  فَتَدَبَّرْ  بِأَمْرٍ هَمَمْتَ أَْنتَ  إِذَا»70ه اند:فرمود  همچنین

 . «کار تدبّر کن

  «.هر كس زیاد اندیشه كند رأیش نیكو گردد»؛ 72«مَنْ طالَ فِْكرُهُ حَسُنَ نَظَرُهُ» به تعبیر امیرمؤمنان على

فزونى  هر كس پیش از اقدام به كار بیندیشد درستى كارش»؛  73«مَنْ فَكَّرَ قَبْلَ اْلعَمَلِ كَثُرَ صَوابُهُ »: امام علی به فرموده

  «.یابدمى

 عاطفی( )تربیت اجتماعی و همنشینی دوستیابی و 

یَأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ  .شناسی استدوست، یابیگام نخست در دوست
، ایدای کسانی که ایمان آورده»؛ 74

  «.از غیر خودتان دوست همراز مگیرید

، هر کس با دانشمندان معاشرت داشته باشد»؛ 75«وُقِّرَ العُلماءَ خالَطَ مَن و»: فرمایندمی به امام حسین علی حضرت

 «.گیردمی مورد تکریم قرار باوقار گشته و

 «.شودمی دلهااهل خیر موجب آبادی دیدار با » ؛76«اْلخَیْرِ عِمَارَةُ اْلقُلُوبِ لِقَاءُ أَهْلِ وَ»: یندفرمامی ایشان به امام حسن

                                                                                                                                                                          

 . 233ص، 15ج ؛پیشین، حسن بن محمد، حرعاملى. 65

 . 322 صپیشین؛ ، محمد بن الواحد عبد، آمدى تمیمى. 66

 . 322همان؛ ص. 67
 . 89صپیشین؛ ، على بن حسن، حرانى شعبه ابن. 68

 . 326ص ، 68جپیشین؛ ، باقر محمد، یمجلس. 69

 . 17شماره ، 1386اردیبهشت پیشین؛ ، طوبی. 70

 . 360ص، 15ج ؛پیشین، اسحاق بن یعقوب بن محمد، ینیکل. 71

 . 57صپیشین؛ ، محمد بن عبدالواحد، آمدى تمیمى. 72

 . 61همان؛ ص. 73

 . 118آل عمران/ . 74
 . 241ص، 4ج ؛پیشین، على، میانجى احمدى. 75

 . 228ص ، 74پیشین؛ ج، باقر محمد، یمجلسـ  80پیشین؛ ص، على بن حسن، حرانى شعبه ابن. 76
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مورد  در از این رو امام علی، نیز اثرات بد خود را خواهد داشت دوست بد، همان طور که دوست خوب اثرات خوب دارد

، افکندمی با کسی که دینت را به مخاطره» ؛77«وَ إِیَّاكَ وَ مُقَارَبَةَ مَنْ رَهِبْتَهُ عَلَى دِینِك»: فرمایندمی اهالنپرهیز از همنشینی با نا

  «.همنشین مشو

تَرْكِ مُجَالَسَةِ ی الصَّمْتِ إِلَّا بِذِْكرِ اللَّهِ وَ وَاحِدٌ فِی اْلعَافِیَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِْسعَةٌ مِْنهَا فِ ی بُنَ ی أَ»: فرمایندمی در فرازی دیگر

 « .ویک جزءاش در همنشینی نکردن با ابلهاننه جزءآن در سکوت از غیر ذکر خداست ، فززندم سالمت ده جزءدارد»؛ 78«السُّفَهَاء

 عاطفی( )تربیت اجتماعی و پذیریمسئولیت 

وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ  رفتار و كردارش باشدی سوره صافات خداوند انسانها را مسئول آفریده و هر كس باید پاسخگو 24با توجه به آیه 

 .مَسْؤُلُونَ

بار مسئولیت خویش را خودت باید »؛ 79«غَیْرُكَ یَحْمِْلكَ لَمْ تَْفعَلْ  لَمْ فَإِنْ، لِنَْفسِكَ نَْفسَكَ احْمِْل»: فرمایندمی امام صادق

 «.را حمل نخواهد کرد اگر از انجام وظیفه شانه خالی کنی دیگری بار مسئولیت تو و، دوش بگیری بر

آن حضرت  .وجوانان را از جانب رسول اهلل بیان نموده استاز واگذاری مسئولیت به نوجوانان هایی تاریخ ارزشمند اسالم نمونه

ن بیشتر قرآ بود و جوانمرد بلند همت و احترام عموم مردم و مورد تکریم و ورا که در آن روز جوانی نورس بود « مصعب بن عمیر»

تحول  منشاء، نشاط جوانی گیری از نیرو وهم با بهره  او برای تبلیغ دین اسالم به مدینه فرستاد و، فراگرفته بود پیامبر اکرمرا از 

بود را والی یکساله  بیست ورا که جوان « عتاب بن اسید»که حضرت  اندهکرد نقل یا 80.مهمی در تاریخ اسالم شدهای شرفتپی و

سال  18که فقط را « اسامه بن زید»حضرت  یا 81،اقامه کرد اولین امیری بود که پس از فتح مکه نماز جماعت را او و مکه قرار داد

 82.افراد باتجربه در آن شرکت داشتند داشت را به فرماندهی لشکری برگزید که بسیاری از شیوخ و

هر كس بار و زحمت خود را بر گردن مردم اندازد »؛ 83«النَّاس عَلَى كَلَّهُ أَْلقَى مَنْ مَْلعُونٌ»: فرموده است پیامبر خداهمچنین  

  «.كندرا لعنت مىاست و خداوند او ملعون 
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بحث در مورد  و. ترین سرمایه هر اجتماعی هستنداین قشر جزء مهم. دهدمی نوجوانی بهترین دوره زندگی انسان را تشکیل

بالقوه های توانایی شکوفا ساختن استعدادها و ربیت به معنای پرورش وت .تربیت صحیح این نسل باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد

 .را فراهم کنیمها اینکه زمینه رشد آن استعداد در فرداست و

در پرورش  ایهنقش تعیین کنند ثر بوده وؤیکدیگر متعامل افراد با  عاطفه واحساسات تاحد زیادی در ارتباطات اجتماعی و

تربیتی در حیطه عاطفی را درکنار های ید شیوهتأک یید وأاحادیث نیز ت آیات و مل درأت. عملکردهای انسان دارد مهارتهای اجتماعی و

 .داردمی تربیت اجتماعی بیان

، نوع شیوه تربیتی مورد توجه بیشتری قرارگرفته است دو شویممتوجه می، احادیث با بررسی راهکارهای ارائه شده در قرآن و

 :جمله از. باشدمیمربیان با نوجوانان  توصیه و راهکارهای چگونگی برخورد والدین و، روش اول

از ایجاد عقده  محبت کردن پایه همه روشهای تربیتی است و .شودمی شرافت آنان باعث پرورش عزت نفس و، تکریم واحترام

 همچنین ترغیب آنها به اعتدال در افکار و. دهدمی جوانان به انحرافات را تاحد زیادی کاهشنوگرایش  جلوگیری نموده وحقارت 

پوشی به جا از خطاهای آنان نقش چشم گذشت و عفو و تحمل و و روی در برخورد با آنان از طریق صبرمیانه کردار و گفتار و

 قرآن و یدتأکمورد  بوده و ثرؤعایت بهداشت در برقراری ارتباط با دیگران مر اراستگی ظاهر وتوجه به . مهمی در تربیتشان دارد

 همچنین تربیت اجتماعی از طریق ارائه الگوهای قرآنی وهمچنین بیان روشهای برتر آداب معاشرت و .باشدمی امامان بزرگوار

 .گیردمی شکل مربیان بهتر تفهیم این موارد از طریق والدین و توضیح و احترام متقابل و

توصیه به  تشویق و گاهی توجه به فضایل اخالقی و. باشدمی آموزش مستقیم نوجوان، روش دیگر ارائه شده در قرآن واحادیث

، مواقعی دیگر در نیکو سخن گفتن و، خیرخواهی برای دیگران، عفو و گذشت، تعدیل غرائز، رعایت ادب، خوش اخالقی: مانند، آنها

کوچک شمردن  تحقیر و، خودخواهی، رفتاری همچون بد گمانی و سوءظن، گفتاری، شناختیهای رذائل اخالقی در زمینه از پرهیز

مبارزه با ، اعتماد به نفس و تقویت اراده: عملی آنان ازقبیلهای گاهی هم به توصیه .انجام آنها سفارش شده است نهی از دیگران و

 های شناخت همنشین وراه یابی ودوست، خواهند انجام دهندمی نایی با عواقب کارهایی کهآش آگاهی و و تفکر، عادات ناپسند

 .پرداخته است، پذیریروشهای مسئولیت ی آنان وامزای

تربیت  ینوجوانان پیگیری استفاده از روشهای سودمند آنها تالش و احادیث و راهنمایی از قرآن و این است که با کمک و امید بر

 . شوند ترنزدیک قرب الهی است نزدیک و نهایت به هدف اصلی که همان رددر مسیر کمال حرکت نموده و  نموده که
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