
روش شناسی ارتباط با جوان و نوجوان )1(
علی باقی نصیرآبادی ////

خط ارتباط

اشاره: شیوه های ارتباط با جوانان و نوجوانان از مهم ترین مسائلی است که ذهن مربیان را درگیر می کند. 
این نوشتار با بررسی مفاهیمی مانند ارتباط، جوان و نوجوان و نیز تجزیه و تحلیل مراحل یک ارتباط، 
انواع آن را برمی شمارد. چه باید کرد تا جوانان و نوجوانان حرف ما را بشنوند؟ با جوانان چه حرفی بزنیم؟ 
چه پیامی برای جوانان و نوجوانان جذاب اس��ت؟ این نوشتار به تمامی این پرسش ها پاسخ می دهد.
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مقدمه
ب��دون تردی��د آس��یب پذیرترین و در عی��ن ح��ال 
پرانرژی ترین و باارزش ترین گروه جامعه، جوانان 
و نوجوان��ان هس��تند. جوان��ان و نوجوان��ان ب��ه 
مثاب��ه آینده س��ازان و گردانندگان آین��دۀ جامعه، 

اصلی ترین سرمایۀ هر کشور به شمار می روند.
فراین��د تغییر در نگرش و رفتار جوانان و نوجوانان 
در مقایس��ه ب��ا بزرگس��االن راحت ت��ر اس��ت؛ زیرا 
ُبع��د احساس��ی نگ��رش و بین��ش 
جوانان و نوجوانان نس��بت به افراد 
و پدیده های مختلف، بس��یار مهم 
و س��ریع االنتقال است. بزرگساالن 
در باوره��ا، ارزش ه��ا و اعتق��ادات 
پای بندی و مقاومت فکری بیشتری 
از خود نش��ان می دهند. بنابراین، 
بس��یار طبیعی و منطقی است که 
مخاطبان اصلی دشمنان فرهنگی، 
نسل جوان و نوجوان جامعه باشند.
ب��رای مصونیت بخش��ی جوان��ان و 
نوجوان��ان از آس��یب های ف��ردی و 
اجتماع��ی و هدایت و راهنمایی آنان، الزم اس��ت 
که ب��ا جوان��ان و نوجوانان ارتباط��ی مؤثر و مفید 
برق��رار کنیم؛ یعن��ی، در دل جوان��ان و نوجوانان 
جایی برای خ��ود باز و آنان را ج��ذب کنیم. بدون 
ارتباط مؤثر اجتماعی، جوانان و نوجوانان به رشد 
و ش��کوفایی مطلوب ش��خصیتی نمی رسند. اگر 
مدی��ران و مربیان با راهبرده��ای یاری بخش رفتار 
ارتباط جوانان و نوجوانان آش��نایی کافی داش��ته 

باش��ند، می توانند با ارائۀ رفت��ار ارتباطی کارآمد، 
س��ازنده و مؤثر، مسائل جوانان و نوجوانان را بهتر 

حل کنند.

شاخص های عناصر ارتباط با جوان و نوجوان

1( شاخص های عنصر پیام دهنده
پیام دهنده، فردی است که پیام خود را با استفاده 
از روش ها و ابزارهای مش��روع به مردم می رساند. 
هر فردی توانایی و صاحی��ت ارتباط با جوانان و 
نوجوان��ان را ن��دارد. برای ارتباط با ج��وان باید دو 
ویژگ��ی مهم »اعتبار« و »جذابی��ت ظاهری« را به 

همراه داشت.
1. اعتب��ار: اعتب��ار ب��ه مفه��وم تخص��ص علمی 
پیام دهن��ده برای مخاطبان اس��ت. ب��ه هر میزان 
ک��ه پیام دهن��ده در پیامی ک��ه می دهد، تخصص 
علمی داشته باشد، پیامش برای مخاطبان اعتبار 
بیشتری خواهد داشت و زمانی که پیام گیرندگان 
پی��ام به تخصص و تبح��ر علمی ف��رد پیام دهنده 

اعتماد پیدا کنند، سخنان او را می پذیرند.
2. مهم بودن: به هر میزان شخصیت پیام دهنده 
برای پیام گیر مهم باشد به همان میزان پیام دهنده 
را می پذی��رد و وقتی او را بپذیرد، حرف هایش نیز 
پذیرفتنی ت��ر اس��ت. مهم ب��ودن ف��رد پیام دهنده 
بستگی به پایگاه اجتماعی، میزان نفوذ او در میان 
مردم وتجربیاتش دارد. اصواًل رهبران گروه در هر 
جامعه برای اعضای آن گروه، در ش��مار افراد مهم 

هستند.

میزان ش��خصیت  ه��ر  به 
پیام دهن��ده ب��رای پیام گیر 
مهم باشد به همان میزان 
پیام دهن��ده را م��ی پذیرد و 
بپ����ذیرد،  را  او  وقت�������ی 
حرف هایش نیز پذیرفتنی تر 
اس��ت. مه��م ب��ودن ف��رد 
پیام دهنده بستگی به پایگاه 
اجتماعی، میزان نفوذ او در 
وتجربیاتش  م��ردم  می��ان 

دارد
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3. بی غ��رض ب��ودن: پیام دهن��ده در صورتی در 
رساندن و القای پیام به مخاطبان خود موفق است 
ک��ه پیام خود را بدون هیچ غرض و نفع ش��خصی 
ب��ه پیام گیرنده ارائه کن��د و اگر ای��ن اعتماد برای 
پیام گیرندگان حاصل شود، زمینۀ ارتباطات بیشتر 
را ب��رای مربیان با نس��ل ج��وان و نوج��وان فراهم 

می کند.
4. قانع س��ازی غیرمس��تقیم: اگر ت��اش مربیان 
آموزش��ی و دینی، رس��اندن مس��تقیم پی��ام خود 
ب��ه جوانان و نوجوانان باش��د و بخواهند آنان را به 
این ش��یوه تحت تأثیر قرار دهند، در باوراندن پیام 
خود به جوان چندان موفق نخواهند بود، اما اگر 
پیام دهندگان ب��ه گونه ای وانم��ود کنند که قصد 
متقاعد کردن مستقیم جوانان و نوجوانان را ندارند 
و هدف آنها آشنایی جوانان با پیام دین است ، در 

ارتباطات خود موفق خواهند بود.
دانای��ی،  روش��ن بینی،  آگاه��ی:  و  بصی��رت   .5
هوش��مندی، عق��ل، درای��ت و معرف��ت عمیق از 
مهم ترین ارکان ش��خصیت پیام دهندگان اس��ت. 
مربی��ان و معلمان��ی که ای��ن ویژگی ه��ا را ندارند، 
نبای��د در راه تبلی��غ و ارتب��اط ب��ا نس��ل ج��وان و 
نوجوان گام نهند؛ زی��را اگر پیام دهندۀ ناآگاهی، 
پیام گیرن��دگان را ب��ا ناآگاه��ی راهنمای��ی کن��د، 
خس��ارت جبران ناپذی��ری به عمر و زندگی نس��ل 
ج��وان و نوجوان وارد می س��ازد. در روایتی از امام 
معص��وم فرج��ام اقدام کنندۀ بی بصی��رت چنین 

ترسیم شده است:
ِریِق  اِئِر َعَلی َغْیِر الطَّ »اْلَعاِمُل َعَلی َغْیِر َبِصیَرٍة َکالسَّ

��ْیِر ِإالَّ ُبْع��دا؛1 عمل کنن��دۀ  اَل َیِزی��ُدُه ُس��ْرَعُة السَّ
بی بصی��رت چون روندۀ خارج از جاده اس��ت، که 

سرعت راهپیمایی، او را از مقصد دور می کند«.
6. خیرخواه��ی و خلوص نیت: مربیان به عنوان 
پیام دهندگان باید از اعماق قلب خویش خیرخواه 
نس��ل جوان و نوجوان باش��ند و از س��ر احسان و 
خلوص نی��ت با آنان روبه رو ش��وند. خیرخواهی و 
خل��وص نیت حقیق��ی پیام دهن��دگان اثر وضعی 
دارد.  نوجوان��ان  و  جوان��ان  ب��ر  معجزه آس��ایی 
خیرخواهی و اخاص مربیان، اکسیر گران بهایی 

اس��ت ک��ه هم��ۀ زحم��ات مبل ّ��غ و 
ارتباط گر را بارور می س��ازد و چنان 
اثری در گفت��ار و کردار او می گذارد 
که نس��ل جوان و نوجوان را شیفته 
خ��ود می کن��د و آنان را ب��ه پذیرش 
پیام انقاب و عمل به آن وا می دارد.
مق��ام معظ��م رهب��ری در ای��ن باره 
می فرمایند: »اخاص شرط اصلی 

تربیت است. اگر از باالترین سطوح تا پایین ترین 
س��طوح، ذره ای اغراض ش��خصی به می��ان آمد، 
تبلیغ��ات خ��راب می ش��ود. رک��ن اول تبلیغات و 
س��رآغاز آن به نام و اتمام آن برای خدا اس��ت و ااّل 
اگر بر خاف این باشد، دیگر تبلیغ نیست .... در 
صورتی می توانیم کیفیت کار تبلیغاتی را باال ببریم 

که تبلیغ واقعا برای خدا و در راه خدا باشد.«
7. ایم��ان ب��ه هدف و محتوای پی��ام: ایمان و باور 
قلبی به پیام و اهداف آن، پشتوانۀ محکمی است 

اخ��الص ش��رط اصل��ی 
از  اگ��ر  اس��ت.  تربی��ت 
باالتری��ن س��ط���وح ت��ا 
س��طوح،  پایی����ن ترین 
ذره ای اغراض شخصی 
تبلیغات  آم��د،  می��ان  به 

خراب می شود
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ک��ه پیام دهن��ده و مبّلغ را در رس��اندن پی��ام یاری 
می کن��د. از همین رو، پیام دهنده پی��ش از اقدام 
به ارتباط و رس��اندن پیام باید ایمان و باور خود  را 
نسبت به پیام و اهداف آن بسنجد و با اطمینان و 
باور قلبی به محتوا و اهداف پیام، آن را به جوانان و 

نوجوانان اباغ کند؛ زیرا، »سخن 
کز دل برآید، الجرم بر دل نشیند«.
8. ایمان به توانایی های جوانان و 
نوجوانان: در کنار ایمان به هدف و 
پیام، پیام دهنده باید به توانایی ها و 
شایستگی های جوانان و نوجوانان 
ایمان قاطع و باور حقیقی داش��ته 

باشد.
بای��د به ق��درت انس��انی ج��وان و 
نوجوان، که توانایی ها و استعدادها 
و صاحیت های فراوانی در او پدید 
می آید، اعتراف کرد و 
به منزلت و شخصیت 
جوان، ایمان داشت. 
تا ب��ه جوان و نوجوان 
حرمت ننهی��م و او را 
به رسمیت نشناسیم، 
او  ب��ا  نمی توانی��م 

ارتباط برقرار کنیم.
9. ش��ناخت زم��ان و م��کان: یک��ی 
از ویژگی ه��ای پیام دهن��دۀ موف��ق، 
موقع شناس��ی، تش��خیص وضع و مقام و عمل به 
مقتض��ای ح��ال و در خور مقام اس��ت.  ش��ناخت 

زمان و مکان در بیان مطالب به پذیرش و استقبال 
ف��راوان مواجه می کند. اس��تاد مطه��ری در این 

زمینه می فرماید: »
علمای امت اسامی بر حسب وظیفه و مسئولیتی 
که دارند، عالم ترین مردم به زمان خویش خواهند 
بود؛ زیرا تشخیص مقتضیات زمان 
از مقتضی��ات انح��راف اخاق��ی 
و انحطاط��ات روح��ی انس��ان ها، 
بدون آشنایی با روح زمان و عوامل 
دس��ت اندرکار س��اختمان زمان و 
جهت سیر آن عوامل، امکان پذیر 

نمی باشد.«
استاد در ادامه می افزاید:

بدون ش��ک، مهم ترین مسئله ای 
ک��ه ادی��ان و بالخ��ص اس��ام در 
ای��ن عص��ر ب��ا آن مواج��ه اس��ت، 
همین مسئله اس��ت. نسل جدید 
ج��ز درب��ارۀ تح��ول و دگرگون��ی و 
نوطلب��ی و درک مقتضی��ات زمان 
نمی اندیش��د. در مواجه��ه ب��ا این 
نسل، اولین س��خنی که به گوش 

می رسد، همین است.
10. هماهنگ��ی ک��ردار و گفت��ار: 
پیام دهن��ده باید بی��ش از همه و پی��ش از تبلیغ و 
دعوت نسل جوان و نوجوان به یافته های خویش 
عمل کند، تا نسل جوان و نوجوان پیش از شنیدن 
گفتار و پی��ام او، کردار نیک او را مش��اهده کنند. 

از  پی��ش  پیام دهن��ده 
و  ارتب��اط  ب��ه  اق��دام 
رساندن پیام باید ایمان 
و باور خود  را نسبت به 
آن  اه��داف  و  پی��ام 
بسنجد و با اطمینان و 
ب��ه محتوا و  باور قلبی 
اهداف پی��ام، آن را به 
نوجوان��ان  و  جوان��ان 

ابالغ کند.
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می خواه��د  ک��ه  کس��ی 
پی�����ام��ی را ب��ه م��ردم 
برس��اند، بای��د در مقابل 
درجۀ  نهایت  در  م��ردم، 
یعن��ی  باش��د؛  فروتن��ی 
پرمدعایی نکن��د، اظهار 
انانی��ت نکند و م��ردم را 

تحریک  نکند.

چنین کاری که نتیجه ایم��ان پیام دهنده به پیام 
خود اس��ت، از نظر روانی بر تأثیر پیام می افزاید و 
نس��ل جوان و نوجوان با دی��دن هماهنگی گفتار 
و ک��ردار مبّل��غ، به گفته ه��ای او ایم��ان می آورند 
و ب��ه درس��تی آن مطمئن می ش��وند. در فرهنگ 

قاب��ل  پیام دهن��ده ای  اس��امی، 
تقدیر و تجلیل اس��ت ک��ه پیش از 
راهنمایی دیگران، خود راه ایمان، 
هدای��ت و انج��ام عم��ل صال��ح را 
بیپماید؛ زی��را »دو صد گفته چون 

نیم کردار نیست«.
11. فروتن��ی و برخ��ورد نیک: در 
فرایند پیام رس��انی ارتب��اط فکری 
و  پیام دهن��ده  می��ان  عاطف��ی  و 
پیام گیر، ضرورت دارد. پیام دهنده 
بای��د ارتباط خود را با نس��ل جوان 
نوج��وان در فض��ای صمیم��ی  و 
برقرار کن��د. موفقیت هر ارتباطی 
در گ��رو  فروتن��ی و برخورد خوش 
پیام دهنده اس��ت. رس��ول گرامی 
اس��ام مدارا و خوش برخوردی با 
مردم را یک دستور کلی برای همۀ 
پیامب��ران می دانند و در این زمینه  

می فرمایند:
اس ؛2 ما گروه  ْنِبَیاِء ِبُمَداَراِة النَّ

َ
ِمْرَنا َمَعاِش��َر اْل

ُ
ا أ »ِإنَّ

پیامبران دستور یافته ایم که با مردم مدارا کنیم«.
اس��تاد مطهری در این باره می نویس��د: »کس��ی 
که می خواه��د پیامی را به مردم برس��اند، باید در 

مقابل مردم، در نهایت درجۀ فروتنی باشد؛ یعنی 
پرمدعای��ی نکند، اظه��ار انانیت نکند و م��ردم را 

تحریک نکند.«3
فروتن��ی و برخورد نی��ک پیام دهنده با 
نسل جوان، اثری مستقیم در عملکرد 
تبلیغات��ی او دارد. ای��ن 
کار افزون بر خوش بین 
کردن مخاطبان نسبت 
ب��ه پیام دهن��ده، زمینۀ 
ب��اور بیش��تر و بهتر پیام 
را ب��رای جوان و نوجوان 

فراهم می کند. در منابع دینی برای 
تواضع پیام دهنده فواید و نتایجی 
بیان ش��ده است؛ از جمله محبت 
و دوس��تی، رفع��ت و س��ربلندی، 

گسترش خوبی ها و ... .

ب. جذابیت جسمانی و ظاهری
موفقی��ت  ب��رای  گام  نخس��تین 
پیام دهنده، آراستگی، پیراستگی 
و جذابی��ت ظاهر اس��ت. خداوند 
خود زیبا است و آراستگی و زیبایی 
را دوس��ت دارد و دی��ن اس��ام ب��ر 
زیبایی و پاکیزگی بنا نهاده ش��ده 
اس��ت. مردم به صورت فط��ری به پاکی و نیکویی 
و زیبای��ی ظاه��ری گرایش دارند. پیامبر اس��ام، 
برترین و باالترین پیام رسان عالم هستی، همواره 
آراس��ته و پاکیزه و معطر بودند و همین صفات، بر 

پیام رسانی ایشان تأثیری فوق العاده داشت. 
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مدیر، مبّلغ، مربی و هر کس که می خواهد با جوان 
و نوج��وان ارتباط برق��رار کند، باید در نخس��تین 
برخ��ورد خود، ب��ا دلپذی��ری نوع و رنگ پوش��اک 
و حتی نوع اصاح س��ر و ص��ورت و نحوۀ حرکات 
ظاهری، در دل ج��وان و نوجوان نوگرای صاحب 
ذوق لطیف رخنه کند و در نخس��تین دیدار جوان 
و نوج��وان را ب��ه خود جلب کند. اگ��ر پیام دهنده 
جاذبه های صوری را رعایت کند، ناخودآگاه نسل 
جوان و نوجوان به برقراری ارتباط با او تمایل نشان 
می دهد. پیام دهندگان برای آراستگی و جذابیت 
ظاهری، باید به پاکیزگی بدن، لباس، محل کار و 
زندگی، رعایت بهداشت دهان و دندان، پیراستن 
و ش��انه ک��ردن موه��ای س��ر و صورت، پوش��یدن 
لباس های متناسب با شأن و شخصیت خویش و 

به کار بردن عطر توجهی ویژه نمایند.

2( شاخص های عنصر پیام
پی��ام، دومی��ن مرحلۀ ارتباطی اس��ت ک��ه باید با 
محت��وا، جذابیت، کارایی و همراه با درک فرهنگ 
زمان باشد. یک پیام بایسته و شایسته ویژگی های 

زیر را دارد:

1. کارایی: گس��ترۀ نفوذ معنوی پیام، صرف نظر 
از ح��ق بودن، جامع و کامل بودن و عقانی بودن 
می تواند محک ارزشمندی در فرایند ارتباطی به 
ش��مار آید. به این معنا که هر چه پیام از محتوای 
بهت��ری برخوردار باش��د، کاربرد و نفوذ بیش��تری 
خواهد داش��ت. کارایی سریع و عمیق و گستردۀ 
هر پیامی در دو ُبعد افقی و عمودی قابل بررس��ی 
و مطالعه اس��ت. منظور از کارب��رد و کارایی افقی 
پیام، گس��ترۀ نفوذ پیام در زمان و مکان است، که 
در سطوح مختلف جوامع و اقشار گوناگون مردم 

جریان می یابد.
کارایی و کاربرد عموم��ی، بیانگر میزان نفوذ پیام 
در اعماق فکر و دل انسان ها و تأثیر آن در اندیشه  
و عمل جوامع اس��ت.  بی گمان پیام الهی در این 
ُبعد نیز مقامی شایسته دارد و عمیق ترین اثر را در 

جامعۀ بشری بر جای گذاشته است.
2. مح��رک عواطف ب��ودن: پیام مربی��ان در عین 
عقان��ی ب��ودن و کارای��ی داش��تن، بای��د محرک 
عواطف واحساس��ات نسل جوان و نوجوان باشد. 
ارتباط مؤثر با نس��ل جوان، بدون شناخت کانون 

پیام مربی��ان در عین عقالنی بودن و کارایی داش��تن، باید محرک 
عواطف واحساسات نسل جوان و نوجوان باشد. ارتباط مؤثر با نسل 

جوان، بدون شناخت کانون عواطف و احساسات او میسر نیست
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عواطف و احساس��ات او میس��ر نیست؛ بنابراین، 
مربیان آموزش��ی در فرایند ارتباطی با نسل جوان 
بای��د پیام خود را س��اده و آس��ان و عاطفی مطرح 
کنند، تا فرصت ارتباط نزدیک و صمیمی بیش��تر 

ایجاد شود.
3. تناسب با نیاز مخاطبان )نیازسنجی(: پیام باید 
متناسب با قدرت فراگیری، طرز تفکر، شایستگی، 
فرهنگ و پرس��ش های اصل��ی مخاطبان تنظیم 
شود. نیازس��نجی در پیام به قدری مهم است که 
تمامی پیامبران الهی در راه تبلیغ دین می بایست 
ب��ا توج��ه به ای��ن مهم ب��رای هدای��ت و راهنمایی 
مردم برنامه ری��زی می کرده اند. پیامبر اکرم6 

می فرمایند:
��اَس ِبَقْدِر  َم النَّ ْن ُنَکلِّ

َ
ْنِبَی��اِء أ

َ
ِمْرَنا َمَعاِش��َر اْل

ُ
��ا أ »ِإنَّ

ُعُقوِلِهم ؛4 ما پیامبران مأموریم که در س��طح درک 
مردم سخن بگوییم«.

اس��تاد مطه��ری در این زمینه می نویس��د:»برای 
اینک��ه محت��وای ی��ک پی��ام غن��ی باش��د، باید با 
احساس��ات بش��ر انطباق داشته باش��د. توافق با 
احساسات و تا حدی اشباع احساسات عالی بشر 
و هماهنگی با نیازه��ای زندگی و نیازهای عملی 
و عینی بش��ر، از دیگر شرایط غنی بودن محتوای 
یک پیام اس��ت. اگر پیام با نیازهای طبیعی بش��ر 

ضدیت داشته باشد، نمی تواند موفق باشد.«5
توج��ه ب��ه نکات��ی چ��ون س��ن، جن��س، س��طح 
تحصی��ات، ویژگی های روحی و روانی مخاطبان 
و توج��ه به زم��ان و م��کان ارائۀ پی��ام، می تواند به 
پیام دهن��دگان در شناس��ایی مخاطب��ان کم��ک 

شایانی کند.
4. روش��ن و گویا بودن: ویژگی دیگر پیام، روش��ن 
و گویا بودن اس��ت. به کارگیری ادبیات دلنشین، 
آس��ان فهم و فراخور طبع و س��طح جوان به جای 
ادبیات دش��وار و پیچیده از نخس��تین و مهم ترین 
ابزار برای ارتباط مؤثر با نس��ل جوان اس��ت. همۀ 
پیامب��ران اله��ی نیز مأم��ور بودند که پی��ام خود را 
صریح و روش��ن به گ��وش مردم برس��انند. از امام 
علی7 نقل ش��ده است که فرمودند: اگر پیامی 
به اسلوب و بینشی خاص آراسته شود، به گونه ای 
که همگان آن را بفهمند از  برترین پیام ها و گفتارها 

خواهد بود.
اس��تاد مطهری در ش��مار موفق تری��ن متفکرانی 
است که ساده گویی و ساده نویسی از ویژگی های 
بارز سخنان و نگاشته های ایشان بود و تأثیر او در 
نسل جوان و نوجوان به دلیل ارائۀ اندیشۀ مذهبی 
ب��ه ص��ورت مجموعه ای منس��جم، واح��د، غنی، 

روشن، و در عین حال ساده و گویا بود. 

استاد مطهری در شمار موفق ترین متفکرانی است که ساده گویی و ساده نویسی از ویژگی های 
بارز سخنان و نگاشته های ایشان بود و تأثیر او در نسل جوان و نوجوان به دلیل ارائۀ اندیشۀ 

مذهبی به صورت مجموعه ای منسجم، واحد، غنی، روشن، و در عین حال ساده و گویا بود.



به باور استاد مطهری »دعوت کننده ای در دعوت 
خودش به نتیجه می رسد که باغش مبین باشد و 
بیانش در عین اینکه در اوج حقایق است، ساده و 

روشن باشد.«6 مبّلغی موفق است.
5. کارب��ردی ب��ودن: اگر پیامی با عبارات س��اده، 
کوت��اه، پرب��ار، و در عی��ن حال علم��ی و در قالب 
ادبی��ات روز جه��ت گره گش��ایی منتق��ل ش��ود، 
کارب��ردی خواهد ب��ود. یکی از ابزاره��ای کارآمد، 
در مسائل آموزش��ی و تربیتی برای تقریب ذهن و 
زدودن آثار خستگی مخاطبان، استفاده از کلمات 
روان و س��اده و ب��ه کار ب��ردن صنای��ع ادبی مانند 

تمثیل است.
پیام، به ویژه پیام علمی، اگر به هنگام، مناس��ب، 
روشن، کوتاه و همراه با تمثیل و تشبیه بیان شود، 
عم��ق مطلب را به تصویر می کش��د، تاریکی های 
آن را می زدای��د و افق نگرش پیام گیرندگان را بازتر 

می کند.
6. هماهنگ��ی با فطرت: پیام��ی که هماهنگ با 
فطرت بش��ر باش��د، پیامی ک��ه جاودان��ه و فراگیر 
خواه��د ب��ود و اس��ام در وضع قوانی��ن و مقررات 
خ��ود، احت��رام ب��ه فطرت و وابس��تگی خ��ود را به 

قوانین فطری آشکارا اعام کرده  است.
به باور استاد مطهری »اگر جمال حقایق و معارف 
دین بر جان پاک و خرد س��الم بش��ر عرضه شود و 
احساس نیاز انس��ان ها به دین زنده شود، به دین 
روی خواهند آورد ... . وظیفۀ ما این است که این 
احساس احتیاج به دین )فطرت( را در بشر بیدار 

کنی��م و ای��ن امر مورد نی��از را به این بش��ر محتاج 
عرضه بداریم«.7

بزرگ تری��ن پش��توانۀ پای��دار در مب��ارزۀ حق علیه 
باطل، تکیه گاه فطرت اس��ت. رم��ز موفقیت امام 
حس��ین7 به عن��وان پیام دهندۀ دی��ن، دعوت 
م��ردم به توحی��د و عدالت با زنده ک��ردن فطرت و 
آش��کار س��اختن اندیش��ه های فطری و نیازهای 
قلبی آنان بود. از آنجا که دعوت امام حس��ین7 
با فط��رت مردم هماهنگی داش��ت، انس��ان های 
هدایت پذی��ری چون حر بن یزید ریاحی ش��یفتۀ 

دعوت آن امام شدند.
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