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 مقدمه

 پرداخته است.اين كتاب به مسأله آموزش غیرمستقیم دين، 

سبي در اي ن، از مقاومته"كاهش كارآيي آموزشهاي ديني"فصل اول كتاب، با عنوان      

 اد كردهيیر، برابر آموزشهاي مستقیم و مرسوم ديني و كاستي گرفتن تأثیر آموزشهاي اخ

 است.

ود در موج بررسي برخي از شواهد پژوهشي، حكايت از آن دارد كه آموزشهاي ديني     

اظ سطح مدارس و دانشگاهها، ضمن آن كه با مقاومت نسبي مواجه هستند، به لح

 موزشهايآثیر اثربخشي، در گذر زمان، نوعي از افت و كاهش را نشان داده، از میزان تأ

 شده در نجامب، با استناد به برخي از پژوهشهاي ااخیر، كاسته شده است. فصل اول كتا

 سطح جامعه، نگاه گذرايي به همین مسأله، داشته است.

عي، جتماامضاف بر آنچه از آن ياد شد، به سبب بروز برخي از عوامل فرهنگي،      

ني ش ديسیاسي و اقتصادي داخلي و وقوع پديده جهاني شدن، تحوالت مهمتري در نگر

 مده است كه از اين تحولها در فصل بعد، ياد شده است.جوانان پديد آ

نگر، جوانان را در بندي كالنفصل دوم كتاب، پس از تأكید آن كه در يك تقسیم     

-ستیز طبقهمعتقد، معترض و دين "توان در سه گروه كامالحال حاضر به لحاظ ديني مي

مطرح در هاي ين مؤلفهبندي كرد، تمركز بحث معطوف به قشر دوم شده است و مهمتر
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، مورد "تحول نگرش ديني جوانان"نگاه و نگرش ديني اين قشر قابل تأمل، ذيل عنوان 

نقد ديدگاههاي ديني "بررسي و مداقه، قرار گرفته است. در اين فصل، عناوين فرعي 

مختصات نگرش جديد ديني "و  "آمیزبرخورد واكنشي و لجاجت"، "بزرگساالن

اند. عناوين اول و دوم، بیانگر تحول نگرش ديني جوانان پرداخته ، به بررسي"جوانان

ديده "مواضع نوجوانان و جوانان )معترض( به نگرش مرسوم از اسالم است كه از سويي با 

، با نگرش و قرائت "آمیزديده برخوردي واكنشي و لجاجت"و از سوي ديگر با  "نقد

، به "نگرش ديني جديد جوانان"ان كنند. عنومرسوم بزرگساالن از دين برخورد مي

توصیف تحولهاي صورت گرفته در ديدگاه ديني جوانان معترض به نگرش مرسوم از 

 پردازد.اسالم، مي

د ، درصد"واناننگاهي به داليل فراز و فرود نگرش ديني ج"فصل سوم كتاب با عنوان      

 ان،عقیدتي آن بررسي داليل كاهش اثرپذيري ديني جوانان و بروز تحول در نگرش

 برآمده است.

حول ري در تي نظتبیینها"در مطالعه فراز و فرود نگرش ديني جوانان، دو عنوان فرعي      

-رفتهرار گ، مورد بررسي ق"تبیینهاي پژوهشي در تحول نگرش جوانان"و  "نگرش جوانان

 اند.

اي كرين هازيپردعنوان تبیینهاي نظري در تحول نگرش جوانان، با عنايت به نظريه     

 .، هستنديرانابرينتون و امیل دوركیم، درصدد به دست دادن دورنمايي از تحوالت جامعه 

ز اه برخي كا بعنوان تبیینهاي پژوهشي در تحول نگرش جوانان، درصدد است تا با ات     

 موزشهايآثیر پژوهشهاي انجام گرفته در سطح جامعه و جوانان، به تبیین داليل كاهش تأ

 یم ديني و بروز تحول در نگرش ديني جوانان بپردازد. مستق
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شته در ه گذبا وجود قلت مطالعات انجام شده در زمینه تحوالت جواني، طي سه ده     

رخي از و استناد به بها ايران، در اين فصل تالش شده است تا با طرح برخي از يافته

يني و یم دري آموزشهاي مستقپژوهشهاي انجام گرفته در اين زمینه، علل كاهش اثرگذا

رد. ر گیتحول نگرش ديني اقشار قابل تأملي از جوانان، مورد واكاوي و بررسي قرا

 اند، به شرح زير هستند:عناويني كه در اين قسمت مورد بحث قرار گرفته

هاي يگرايتاريخي جوان، گُسست نسلي، انقطاع گفتمان بین نسلي، آرمانهاي قطع ريشه

ن گه داشتوان، نپذيري، رويكرد تكلیفي به جپذيري ضدِجامعهاقع نگر، جامعهتربیتي غیرو

 ي بهجوان در مرحله ديگرپیروي اخالقي، نارسايي آموزش مهارتهاي )آداب( زندگ

 انان،جويي جوبه جوانان، عدم پاسخ مقتضي به هیجاناي جوان، اعطاي هويت كلیشه

فسردگي اگي، در اقشار جوان، مقاومت فرهن استقبال از رياكاري، بروز تحولهاي هنجاري

ي به ذهن اجتماعي، دلزده كردن جوانان از دين، گسترش فضاهاي مجازي، حل تعارضهاي

 زيان دين و مسأله جهاني شدن.

 ، پرداخته است."آموزش غیررسمي"فصل چهارم كتاب، به بررسي مقوله      

 ر آموزشراببدر  "ررسمي كه عمدتادر اين فصل، پس از ارايه تعاريفي از آموزش غی     

 ت تاشود، تالش شده اسگردد، معنا ميرسمي كه در چارچوب نظام آموزشي محقق مي

در  هان،جبا بررسي چند نمونه، چگونگي به كارگیري آموزشهاي غیررسمي در ايران و 

 القاي ارزشهاي موردنظر، به تصوير كشیده شود.

 "ايرايانه -وييبازيهاي ويدي"، "ده كتابخانه مجازيلوح فشر"در اين فصل، سه نمونه      

 .انده، مورد توجه و بحث و بررسي قرار گرفت"القائات فرهنگي كاالهاي غربي"و 

دهد كه چگونه ديگران با ، نشان مي"لوح فشرده كتابخانه مجازي"بررسي نمونه      

اند و زبان فارسي گردآوردههاي قابل توجه، انبوهي از آثار ضدِاسالم را به گذاريسرمايه
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اند، پس از نفي اسالم، جايگزينهاي الزم را )ذيل عناوين اديان و در عین حال كوشیده

 فرق ايران باستان، اديان و فرق غیرايراني و ديدگاههاي ماركسیستي(، ارايه كنند.

القائات  ها، ازازيب، با استناد به برخي از "ايايانهر -بازيهاي ويديويي"در بررسي نمونه      

رهنگي فئات القا"ارزشي و سیاسي اين بازيها ياد شده است و سرانجام در بررسي نمونه 

تیزي سالم ، با بررسي تبلیغات چند شركت صهیونیستي، دين ستیزي و اس"كاالهاي غربي

 عمیق اين شركتها در تبلیغاتشان، به تصوير كشیده شده است.

رسمي راهكارهاي اجرايي تحقق آموزشهاي غیر"فصل پنجم كتاب، به پیشنهاد      

 ، پرداخته است."ديني

در بررسي راهكارهاي اجرايي كه به تحقق آموزشهاي غیررسمي براي دانشجويان در      

گردي، مسابقات پژوهشي، گردي، ايرانانجامند، از موارد: طبیعتعرصه دين، مي

-هويتهاي نوعدوستانه، اجراي برنامههاي مسابقات هنري، طرح الگوها، اجراي برنامه

مدار و جامعههاي جويي، پیش گرفتن برنامهمبتني بر هیجانهاي بخش، پیش گرفتن برنامه

توانند، گیري الزم، در عمل ميكارآفريني، ياد شده است كه با جهتهاي انجام برنامه

 جوانان، مؤثر واقع آيند. آموزشهاي غیرمستقیم ديني را محقق كرده، در تعمیق رفتار ديني



 هاي دينيكاهش كارآيي آموزش 01

ان ر، همزمديگ با پیروزي انقالب اسالمي، گرايش مردم به دين بیشتر از پیش شد. از سوي

تا با  یدندمسووالن نظام اسالمي براي بازسازي جامعه برمبناي ارزشهاي اسالمي، كوش

صه و خاات مورد نظر، بستر الزم جهت گسترش و تعمیق دينداري مردم )ايجاد تغییر

 جوانان جامعه( را فراهم آورند.

ه گسترش كالسهاي عقیدتي در سطح جامعه، افزايش مباحث ديني در مجموع     

از نشر و ها استقبال گسترده رسانهدرسهاي نظام آموزش عمومي و آموزش عالي كشور، 

بلیغات تبر  تكايا، مراكز ناظر ها،سويي و گسترش مساجد، حسینیه پخش مباحث ديني، از

امعه، جردم مو پژوهشهاي اسالمي و مانند آنها، از سوي ديگر، در جهت تعمیق دينداري 

وانان، جاصه خراه اندازي و يا تدارك و تجهیز شدند و در مسیر تربیت اسالمي جامعه و 

 به كار گرفته شدند.

ر، در اخی شواهد پژوهشي، حكايت از آن دارد كه آموزشهاي ديني بررسي برخي از     

از  یز نوعيشي ناند، به لحاظ اثربخگذر زمان، ضمن آن كه با نوعي از مقاومت روبرو بوده

 دهند.افت و كاهش را نشان مي

ابهاي دهد كه جمعیت مورد بررسي وي طراحي كت(، گزارش مي1370عسگري )علي     

ايي به آموزان دوره ابتدنگرش دانش"اند. پژوهش بررسي كردهارزيابي  ديني را نامناسب

 دهد:، گزارش مي"دروس ديني و قرآن

نفر از  545كه در دفتر مشاوره و تحقیق امورتربیتي روي اي براساس مطالعه     

آموزان دوره ابتدايي شهرستان تهران انجام گرفت، نگرش آنان نسبت به دروس دانش

قرآن به شكل جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقیق از يك پرسشنامه ديني و 

ترين، مهمترين، دوست ترين، خسته كنندهسوالي براي بررسي مسايلي چون سخت 13

هاي ترين درسها، استفاده شد. بررسي دادهترين و راحتترين، وقت تلف كنندهداشتني
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ترين درس در مجموعه درسهاي نوان خسته كنندهداد كه درس ديني، به عحاصله نشان مي

 (.1371آموزان، مشخص شده است )به نقل از رضاپور، دانش

أيید ت( را 1370عسگري )(، در بررسي خويش، نتايج پژوهش علي1372ساديي )     

ن را ودشاآموزان، كتابهاي ديني خدارد، دانشكرده، در گزارش پژوهشي خويش بیان مي

 كنند.ي، ارزيابي نميكتابهاي مناسب

سازد، از نظر بندي تحقیق خويش خاطرنشان مي(، در جمع1372آل صاحب فصول )     

توجه هستند. در آموزان، كتابهاي درسي به اقتضائات روحي و رواني جوانان، بيدانش

گردد، (، در گزارش خود يادآور مي1373آبادي )پژوهش مشابهي، امیني مصلح

ود، خزهاي دبیرستاني، محتواي درس بینش اسالمي خويش را در راستاي نیاآموزان دانش

گیرد كه جه مي(، در پژوهشي كه انجام داده است، نتی1380كنند و  اسرار )ارزيابي  نمي

 اند.كتابهاي ديني نسبت به مسأله شادي و نشاط، مسكوت مانده

، خاطرنشان اندجام رسانده، در گزارش پژوهشي كه به ان(1380)كاظم پور و نجفي      

قرآن  واي ديني از گروه نمونه، در پاسخ به اين سوال كه آيا مطالب كتابه %66سازند، مي

ز همین ایمي نقريب به اند. هبا نیازهاي سني شما سازگاري دارد يا خیر؟ پاسخ منفي داد

ما ي شاعدر پاسخ به اين سوال كه آيا بین مباحث درسي و محیط اجتم ،آموزاندانش

-هردخاب كانت ،سوالاين سازگاري و هماهنگي وجود دارد يا خیر؟ پاسخ منفي را براي 

 ند.ا

(، در بررسي كه در زمینه خاطرات و تجربیات خوشايند و ناخوشايند 1381منطقي )     

شود، اگر عوامل بیرون مدرسه را كه به نوعي آموزان داشته است، يادآور ميديني دانش

نارضايتي از "اند، ناديده بگیريم، آموزان پديد آوردهتجربیات ديني تلخي براي دانش
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، موجد بیشترين خاطرات تلخ و "تدريس و ارزشیابي دروس دينيكتابها، معلمها و روش 

 روند.آموزان دختر و پسر به شمار ميناخوشايند ديني در سطح دانش

-یزان عالقهدهد، در مقطع ابتدايي، درس ديني كمترين م(، گزارش مي1382عصاره )     

ن، در قرآ ديني ومندي را به خود اختصاص داده است و در مقطع راهنمايي، هر دو درس 

 آموزان، قرار دارند.ترين سطح تمايل عاطفي دانشپايین

ازهاي (، در بررسي میزان پاسخگويي كتابهاي درسي ديني به نی1382اكرمي )     

لمان آموزان و معنظريات اخذ شده از دانشاي آموزان، با بررسي مقايسهاجتماعي دانش

ا راگردان عي شان، كتابهاي تهیه شده، نیاز اجتمادهد: از نظر معلمدرس ديني، گزارش مي

 ز آنان،ته اآموزان در جريان نظرخواهي انجام گرفكنند. عالوه براين، دانشتأمین نمي

طرح مي ديني ابهااند، آنان مايلند در كنار مسايل اعتقادي و اخالقي كه در كتيادآور شده

 در اين ر آنج، آداب زندگي و نظاياند، موارد ديگري مانند: مسايل جوانان، ازدواشده

 كتابها، مورد بررسي قرار گیرند.

كه تهیه  "يجهاني شدن، مردمساالري و تربیت دين"( در مقاله 1382فرجي ارمكي )     

ي سازد، وي پس از بررسي كتابهاي درسي بینش اسالمكرده است، خاطرنشان مي

 ست. اصر را نتیجه گرفته دبیرستان، بیگانگي متنهاي مزبور با مسايل جهان معا

گردد، در ارتباط با سوال ديگر پژوهش، مبني بر اين كه همین پژوهشگر يادآور مي     

دهند يا خیر، آموزان، پاسخ الزم را ميرواني دانش -آيا كتابهاي ديني به نیازهاي عاطفي

شناخت توان نتیجه گرفت، مؤلفان كتابهاي درسي، بدون با توجه به نتايج حاصله، مي

دقیق روحیات جوان و مسايل محیطي و جهاني كه وي را دربرگرفته است، با رويكردي 

اند. حال آن كه اگر اقتضائات گرايانه، دست به تهیه كتابهاي درسي ديني زدهموعظه

عاطفي و رواني جوان از سويي و اقتضائات دهكده واحد جهاني از سوي ديگر، بیشتر 
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ي درسي، با هدف تعاملي دو طرفه، بین پیام دهنده و پیام شد، و طراحي كتابهادرك مي

شد، مباحث كتابهاي درسي ديني، با توجه بیشتري به نیازهاي گیرنده، بنیان نهاده مي

آموزان، طراحي، و به صورت محتواي درسي مناسبي، ارايه عاطفي و رواني دانش

 گرديد.مي

ذب جدارنده و افزاينده در بررسي روشهاي باز"(، در پژوهش 1384منطقي )     

مان معل دهد كه معلمان ديني در قیاس با، گزارش مي"آموزان به ارزشهاي دينيدانش

ناداري ل معمشابهشان )يعني معلمان درسهاي ادبیات فارسي، تاريخ و جغرافیا(، به شك

ه سر مقايدنان برند و عالوه براين، آكمتر از نوآوريهاي آموزشي و آموزش فعال بهره مي

 یستند.نردار آموزان خود، برخوبا معلمان مشابهشان، از روابط عاطفي مناسبي با دانش

 ديني )سوم سازد، تحلیل محتواي وي از كتابهايالف(، خاطرنشان مي 1388منطقي )     

 وجتماعي اي اراهنمايي و سوم دبیرستاني(، بیانگر آن است كه كتابهاي مزبور به نیازه

 دهد. نتظار آنان، پاسخ نمياان، در حد مورد رواني جوان -عاطفي

رسد، كتابهاي ديني كه بنابراين با توجه به آنچه از آن ياد شد، در مجموع به نظر مي     

مرجع و پناه نوجوانان و جوانان، در پاسخ به سوالهاي اساسي آنان به مسايل معنايي 

اني نوجوانان و جوانان، توجه زندگي آنان است، بیشتر از آن كه به نیازهاي عاطفي و رو

داشته، درصدد پاسخگويي عملي بدانها برآيند، بدون توجه جدي به نیازها و ويژگیهاي 

طرفه، گرايانه، به ارسال پیامهايي يكپیام گیرنده نوجوان و جوانشان، با رويكردي موعظه

كرد كتابهاي ادبیات جهان در مورد روي "اند و اين در حالي است كه اوالاهتمام گمارده

، 1رواني )نظیر نلسون -درسي ديني، تأكید دارند كه اين كتابها بايد به نیازهاي عاطفي

                                                           
1 . Nelson 



 

 

 

 

 

 15                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

؛ 1994، 3( و نیازهاي اجتماعي )مانند پريهارتونو1994، 2؛ الیسون1992، 1؛ پارگامنت1990

گونه كه استاد مطهري (، جوانان پاسخ مقتضي بدهند. همان1999، 5؛ نورد1996، 4فلیشر

الف(، در كتاب ده گفتار، يكي از مهمترين ويژگیهاي زمان حاضر را روح  1357)

سازد، در صورت استنكاف از پاسخ دادن مناسب به پرسشگري آن دانسته، خاطرنشان مي

ب(، در  1357ترين آسیبهاي تربیتي براي جوانان رخ خواهد داد. مطهري )جوانان، جدي

نهادن سوالهاي جوانان را از داليل عمده كتاب علل گرايش به ماديگري، بدون پاسخ 

 كند.گرايش آنان به سوي ماديگري، معرفي مي

هاي موزشاگر از ناكارآمدي نسبي متون درسي ديني بگذريم، انعكاس اثربخشي آ     

 ياديزرسمي در ديندار كردن اقشار مختلف اجتماعي )خاصه جوانان( را به میزان 

 هده كرد.توان در رفتار ديني آنان، مشامي

ادآور يدانشجو انجام داده است،  1845(، در بررسي كه در سطح 1374طالبي )     

 خوانند.ز مياند كه همیشه نمااز جمعیت مورد بررسي وي، بیان داشته %7/72گردد كه مي

اشته است، رقم دنفر از دانشجويان تهراني  250(، در بررسي كه در سطح 1380ايسپا )     

 كند.خیلي موافق با اداي نماز يومیه را گزارش ميموافق و  76%

تبريز، در  از دانشجويان دانشگاه %6/75دهد، (، گزارش مي1382خراطیان خامنه )     

 اند.بررسي وي موافقت خود را با نماز خواندن، اعالن داشته

بر  عیتي بالغ(، در بررسي كه در جم1383مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي )     

 ست آورده است.دموافق با پايبندي به دين را به  %4/65نفر دانشجو داشته است، رقم  875

                                                           
1 . Pargamen 
2 . Ellison 
4-Prihartono 

5-Flisher 
6-Nord 
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جه گرفته است نفري از دانشجويان، نتی 1245(، در بررسي يك جمعیت 1384غیاثوند )     

 اند.از آنان، خواندن نماز به شكل فرادا را مورد تأيید قرار داده %6/66كه 

نفر  2179(، در بررسي ملي كه در سطح 1388سرانجام خداياري فرد و همكاران )     

كثر اوقات نماز ااز جوانان همیشه يا  %5/58اند كه اند، نتیجه گرفتهدانشجو انجام داده

 خوانند.مي

ز اوانان، جش سن اند كه با افزايبعضي از پژوهشهاي ديگر، بر اين مسأله صحه نهاده     

 انجام رفتارهاي ديني جمعیت مورد بررسي، كاسته شده است. میزان

زي ساي درونيالف(، در بررسي تحولي كه در زمینه شناسايي راهكارها 1381منطقي )     

است،  اشتهدآموزان دبستاني، راهنمايي و دبیرستاني كردن ارزشهاي ديني در سطح دانش

و از  بستانداز راهنمايي در قیاس با آموزان دهد كه میزان عاليق ديني دانشگزارش مي

 ت. افته اسهش يدبیرستان در قیاس با راهنمايي، در سطح هر دو گروه دختران و پسران، كا

رشناسي طي (، كاهش هويت ديني در بین دانشجويان كا1380نژاد و منصور )رحیمي     

 اند.سال اول تا چهارم را مورد تأيید، قرار داده

ساله  18-25( نیز در بررسي میداني كه در سطح جوانان 1388ي )سفیري و غفور     

اهش كدهند كه با افزايش سن و تحصیالت، هويت ديني افراد اند، گزارش ميداشته

 يابد.مي

آموزشهاي  "توان نتیجه گرفت، اوالبندي ابتدايي، ميبنابراين تا اينجا، در يك جمع     

از  "خويش، با استقبال مناسب مواجه نبوده و ثانیاديني از سوي مخاطبان نوجوان و جوان 

اثربخشي آموزشهاي اخیر در گذر زمان، كاسته شده است. اما مضاف بر آنچه از آن ياد 

شد، به سبب بروز برخي از عوامل فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي داخلي و وقوع 
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آمده است كه از اين  پديده جهاني شدن، تحولهاي مهمتري در نگرش ديني جوانان پديد

 تحولها، در فصل بعد ياد شده است.

 





 تحول نگرش ديني جوانان 02

د با رخورببررسیهاي مقدماتي، حكايت از آن دارد كه نوجوانان و جوانان ايراني در 

رار سته قبندي بسیار كالن، در سه ددر يك تقسیم نگرش مرسوم از اسالم در جامعه،

 گیرند.مي

دسته نخست شامل جواناني است كه از اعتقاداتي همسان با بزرگساالن نسل اول و دوم      

 ، برخوردارند.1انقالب

يانت دن و دسته بعد، جواناني هستند كه به نوعي اعتراض و دلزدگي خويش نسبت به دي

 دست به راحتگیرند كه به صنجام در دسته آخر، افرادي قرار ميدهند، و سرارا نشان مي

 اند.ستیزي را پیشه خويش كردهنفي دين زده، به نوعي دين

                                                           

شوند. اهمیت مفهوم نسل به اين دلیل اند، يك نسل نامیده ميافرادي كه در يك زمان به دنیا آمده - 1

است كه افراد يك نسل، تحت تأثیر عوامل فرهنگي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و عقیدتي خاصي قرار 

 اند.گرفته

تحوالت اجتماعي،  سال در نظر گرفته شده است، اما بسته به سرعت 30معادل  "اگرچه يك نسل غالبا     

 سال نیز تقلیل پیدا كند. 10يا  15به تواند ميمدت زمان مزبور 

ي را كسان نقالبتوان نسل اول ااگر نسلهاي پس از انقالب اسالمي را مورد توجه قرار دهیم، مي     

راين اند. بنابب شدهاند و قادر به درك پديده عظیم انقالسال داشته 20حدود  ،دانست كه در زمان انقالب

 سال خواهد بود. 50كَف سني نسل اول انقالب، در حال حاضر، 

اما تجربه  اند،مدهل نیاتوان كساني در نظر گرفت كه اگرچه به تجربه انقالب ناينسل دوم انقالب را مي     

 نا، كَف سني آنساله بوده باشند 20 د. اگر اين افراد در انتهاي جنگجنگ را در كارنامه خويش دارن

 سال خواهد بود. 40حدود 

شوند. بنابراين اگر نسل سوم سال، جوان نامیده مي 15-29طبق تعريف سازمان ملي جوانان، افراد      

سال سن  15ر و زي 15-29باشند، نسل چهارم و پنجم انقالب بین  سال داشته 30-40انقالب سني بین 

 .خواهند داشت

چهارم  ا نسلبدر طول گزارش حاضر، در برخي از بررسیهاي تطبیقي، نسلهاي اول و دوم انقالب      

 اند.اي قرار گرفتهانقالب، مورد بررسي مقايسه
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حظه ، مالمعطوف به قشر دوم كنیم "اگر از سه قشر اخیر، توجه خود را منحصرا     

 "يد نقدد"ا شود كه نوجوانان و جوانان معترض به نگرش مرسوم از اسالم، از سويي بمي

گرش و برخورد كرده، ن "آمیزديده برخوردي واكنشي و لجاجت"و از سوي ديگر با 

 گذارند.قرائت ديني جديدي را از خود به معرض ديد مي

دي زان زياتوان به میبررسیهاي مقدماتي، داللت بر آن دارد كه تحوالت اخیر را مي     

اختي شننبیتي آنان، ويژگیهاي روانشأت گرفته از سوابق تحصیلي جوانان، سوابق تر

یدتي ي عقجوانان ايراني، تحوالت فرهنگي جوانان، تحوالت اجتماعي جوانان، تحولها

اف هاي اقتصادي، وقوع گُسست و شكجوانان، تحوالت سیاسي جوانان، سرخوردگي

 نسلي و فضاي جهاني شده، دانست.

ا، گاههدر مدارس و دانش سوابق تحصیلي جوانان، حاوي آموزشي تجربي است كه     

ر ني بجاري و ساري است و اين سوابق و تجربیات، در تقابل با نظام آموزشي مبت

 هاي تعبدي سربه سادگي در برابر آموزه تعبدگرايي حوزه است و جوانان به همین دلیل،

ه دست ه باز گذر تجرب "هاي اخیر را بعضافرود نیاورده، تمايل دارند كه صحت آموزه

 د.آورن

الش در ر زور، تپذيري مبتني بدر سوابق تربیتي جوانان، مواردي مانند: تالش بر جامعه     

یه ش روحگرايي جوانان، عدم پذيرنگاه داشتن جوانان در اخالق ديگرپیرو، نفي شك

يتي هاي تاريخي هوخودپیرو جوان، ترديد در پذيرش استقالل طلبي جوان، نفي ريشه

اين موارد  الف( و نظاير آن، قابل احصاء هستند. 1383ب،  1381، 1379جوان )منطقي، 

 اند.در شكل دادن به هويت ژالتیني جوان انقالب اسالمي، مؤثر واقع آمده

-شناختي جوانان ايراني، مواردي مانند: افسردگي اجتماعي، هیجاندر ويژگیهاي روان     

الف و ب(،  1383)منطقي، جويي مرضي، عشق بیمارگون، پناه بردن به فضاي مجازي 
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هاي آسیبزا در جوان مشيقابل توجه هستند. موارد اخیر به خوبي انعكاس تبعات خط

 گذارند.ايراني را به نمايش مي

قدان فون: در تحولهاي فرهنگي جوان انقالب اسالمي، از موارد قابل تأملي همچ     

گرا، جمع ارتباط عاطفي با جنگ و انقالب، استقبال از فرهنگ فردگرا به جاي فرهنگ

-از فن هاي جديد، استقبالسالمي، هنجارآفرينيا -توجه به هر دو بُعد فرهنگ ايراني

هاي و بازي مراههپذيري گسترده از اينترنت، ماهواره، تلفن آوريهاي ارتباطي جديد، تأثیر

ز تقبال اي، اساي، كنار نهادن نظريه تهاجم فرهنگي و پذيرش نظريه تبادل فرهنگرايانه

 ابراز نظرات -خارجي، استقبال از فرهنگ جهاني، مقاومت فرهنگي "الگوهاي عمدتا

ارف،  رمتعمدها و پوششهاي غی سیاسي در پوشش رفتارهاي فرهنگي، مانند: استفاده از

ب،  1388ج و د،   1383الف،  1372)منطقي،  -برخورد تمسخرآمیز با نمادهاي نظام

وانان، جي از توان نام برد. اين موارد در اقشار قابل تأملالف( و نظاير آن، مي 1389

 شوند.مالحظه مي

هاي يرايگي آرماندر تحولهاي اجتماعي جوان انقالب اسالمي، مواردي نظیر: نف     

هنري و ، جايي رويكرد ديني به مسايل به رويكرد علمي، فرهنگينگر، جابهغیرواقع

معي، جالح اجتماعي، اتخاذ رويكرد انتقادي به مسايل، ترجیح مصالح فردي به جاي مص

هاي نديشهدن اتر زنان، فراگیرتر شكاهش تبعیت از بزرگترها، پا به عرصه نهادن گسترده

میق دو عاستقبال از روابط دو جنس، مثبت تلقي شدن روابط طلبي زنان با مردان، برابر

و  از مُد ستقبالگرايي، اطلبي و تجملگرايي، پذيرش انديشه رفاهجنس، استقبال از تجربه

، قابل واو( و مانند آنها 1383الف، ب و ل،  1383شكني )منطقي، مُدگرايي، سنت

 معیت زيادي از جوانان، قابل مشاهده است.شمارش است. موارد اخیر در ج
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 رويكرد ل ازدر تحولهاي عقیدتي جوان انقالب اسالمي، مواردي نظیر: عدم استقبا     

ترجیح  ين(،دديني به مسايل، ترجیح رويكرد اجتماعي به دين )به جاي رويكرد فردي به 

صه خال احكام رويكرد عرفاني به دين )به جاي رويكرد صوري و ظاهري به دين كه در

فسیر بر تگرايي در براشود(، ترجیح مرجعیت علمي و هنري به مرجعیت ديني، تأويلمي

اخالق  جاي گرا بهسنتي دين توسط بزرگساالن، استقبال از اخالق اجتماعي و غیرآرمان

هش نان، كار جواگرا، استقبال از رويكرد تحقیقاتي نسبت به دين، نفي تحمیل دين بآرمان

سالم، تي ایامدي و مناسكي، كاهش تعصبهاي ديني، به چالش گرفتن احكام جنسیابعاد پ

 1381، 1378، 1372اعتقادي )منطقي، اعتقادي و بيبرخورد گزينشي با دين، گسترش كم

ابل اقشار ق از موارد مورد توجهي هستند كه بايد بدانها توجه كرد. اين موارد در الف(،

 وند.شتأملي از جوانان، مالحظه مي

وجه، قابل ت ارديتوان از موارد زير به عنوان مودر تحولهاي سیاسي جوان ايراني، مي     

ول سلهاي اهر نشدر جمعیت زيادي از جوانان، ياد كرد: اعتقاد جوانان به فروريزي آرمان

 فتن ديدان، ياهاي غیر واقع نگر، كاهش تبعیت از رهبرگراييو دوم انقالب، نفي آرمان

حكومت  د درنسبت به عملكرد رهبران، استقبال از جدايي دين از سیاست، تردي نقادانه

ديد  اسي،ديني، ترديد در پذيرش واليت فقیه، ترديد نسبت به ديدگاههاي رهبران سی

ثبت نسبت م "ساله، تمايل به حكومت دموكراتیك و ديد نسبتا 8انتقادي نسبت به جنگ 

 الف و ب(. 1383، 1374به غرب )منطقي، 

ي جوان منف "بتاتوان از ديد نسدر ارتباط با ديدگاه اقتصادي جوان انقالب اسالمي، مي     

 ت عديدهشكالاي مورد نظر در زندگي آينده، اعتقاد به منسبت به فرصتهاي شغلي و حرفه

یشتي و ت معاقتصادي جامعه، اقتصاد مبتني بر رانت، اقتصاد ناايمن و پرچالش، مشكال

یر، در د اخمكانات رفاهي شهروندان در جامعه، ياد كرد. مجموعه موارمسكن و كمبود ا

 زنند.ارتباط با ابعاد اقتصادي جامعه، ديدي منفي در اين زمینه را رقم مي
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ن آدر  وقوع گُسست و شكاف نسلي، از رخدادهاي مهم اجتماعي است كه جوانان     

 عقیدتي وسیاسي  هنگي، اجتماعي،اند. تفاوت قرائتهاي فرنقش فعال و قابل تعمقي داشته

ي كه ن نسلگیري تدريجي انقطاع گفتمان بینسل جوان با نسل بزرگسال از سويي و شكل

سست ر گُددر پي كاهش گفتمان بین نسلي رخ داده است، از تبعات قابل توجه و تأمل 

 ب(. 1388الف، ب و  1383اند )منطقي، نسلي ايجاد شده در جامعه

ه در ست كاني شدن، فضاي خاصي براي جامعه و جوانان آن رقم زده اسرانجام جه     

ف با خالتدر تضاد و  "آن برخورد با آرا و نقطه نظرات متفاوت و گوناگوني كه بعضا

قیدتي و فلسفي، فرهنگي، اجتماعي، ع هاي فكري،نقطه نظرات رسمي ارايه شده در زمینه

فردگرايي،  قعات افراد، افزايش تسامح،سیاسي، مسووالن جامعه هستند، افزايش سطح تو

روند گرايي و نظاير آن، از ويژگیهاي شاخص فضاي جهاني شده به شمار ميبرهنه

 ي(. 1383)منطقي، 

ست االمي گیري هويت خاصي در جوان انقالب اسنتیجه آنچه از آن ياد شد، شكل     

، و ابهام ر عین سردرگميد، نمايد. جوان اخیرشايسته مي كه تعبیر هويت ژالتیني از آن،

نها در آو از  آوريهاي ارتباطي را شناختهخواه است. فنباهوش، نوگرا و خالق و آزادي

 جويد.سود مي جهت پیشبرد اهداف خويش،

ا ديد بايي، گرگرايي و علماقشار قابل تأملي از جوان نسل حاضر، در عین تجربه     

ن و ه رهبراباعتمادي با بي "نگرد، آنان غالباعي ميانتقادي به هنجارها و ارزشهاي اجتما

ال ستقببزرگساالن جامعه نگريسته، از هنجارشكني و كنار نهادن سنت، كم و بیش ا

 لبي هستندطگرايي و راحتتجملطلبي،كنند. آنان اهل مُد، رفاه، تفريح و تنوع، لذّتمي

 اند.گرايانه، فاصله گرفتههاي آرمانو از انديشه
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هاي آرماني، از انديشه گیريضمن فاصله جمعیت قابل توجهي از جوانان نسل حاضر،     

تن از ه گرفگراي ديني را با اخالق اجتماعي عوض كرده، با فاصلجاي اخالقیات آرمان

تر كنند و مهميمهاي انقالبي، از رويكردهاي اجتماعي كم هزينه و پرسود، استقبال انديشه

ني بعاد دياي از كه با ويژگیهاي اخیر، دست به بازنگري و بازتعريف برخاز همه، جواناني 

 اندادهيد نهاند، قرائت و نگرش ديني جديدي را از خود به معرض داش زدهمرسوم جامعه

ورد (، مكه بررسي نگرش ديني جوانان معترض )از سه گروهي كه پیشتر برشمرده شدند

 نظر پژوهش، قرار گرفت.

هشي پژو هت بررسي تحوالت نگرش ديني جوانان )معترض(، با همكارانپژوهشگر ج     

ر و پسر )با آموز و دانشجوي دختجوان دانش 1200خود، به مصاحبه نیمه هدايت شده با 

رسیهاي اين، جهت انجام برخي از بر برداري در دسترس(، پرداخت. عالوه برنمونه

في در ورت تصادصول و دوم انقالب(، به نفر از افراد بزرگسال )از نسلهاي ا 600تطبیقي، 

 دسترس، مورد مصاحبه نیمه هدايت شده، قرار گرفتند. 

ئت قرا نتايج حاصل از اين پژوهش كه به توصیف نگرش ديني جوانان معترض به     

، "مز اسالانقدهاي جوانان به نگرش مرسوم "ديني مرسوم، پرداخته است، در سه محور: 

ات ه مختصاراي"و  "واكنشي جوانان با قرائت مرسوم از اسالمآمیز و برخورد لجاجت"

 اند. ، آمده"نگرش جديد جوانان از اسالم

معترض( بر نقد جوانان )"(، در توصیف اولین محور مورد نظر كه به 1389منطقي )     

ش بر نگر انان، پرداخته است،  به بررسي اشكالها و ايرادهايي كه جو"نگرش ديني مرسوم

 ت ديني رايج در جامعه دارند، پرداخته است.و قرائ

ورد برخ"اين پژوهشگر در توصیف دومین محور مورد بحث اثر خويش، به طرح      

 همین ، پرداخته است. وي در"آمیز و واكنشي جوانان با نگرش ديني مرسوملجاجت

 سازد:رابطه، خاطرنشان مي



 

 

 

 

 

 25                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

د ين افراااز  ت برآن دارد كه برخيبررسي آراي دختران و پسران مصاحبه شده، دالل     

ووالن ع مس)معترض(، در برخورد با اظهارنظرها و مواضع مخالف و نه چندان مطلوب طب

 دهند.العملي از خود، واكنش نشان مياي عكسو اولیاي ديني جامعه، به گونه

ي وردهاآمیز و مقاومت فرهنگي، دو دسته از شاخصترين برخبرخوردهاي لجاجت     

ز سر اشي و آيند كه بیانگر برخوردهاي واكنالعملي جوانان به شمار مينشي و عكسواك

 آيند.لجاجت ورزي جوانان، به شمار مي

ترض ن معپژوهشگر، در توصیف سومین محور كالن مورد نظر در نگرش ديني جوانا     

ح ده ره طب، "مختصات نگرش جديد ديني جوانان"به قرائت مرسوم از اسالم، ذيل عنوان 

ي از ن، به چالش كشیدن برختجربي با دي -محور اساسي: استقبال از برخورد تحقیقي

، فاصله -سكوالريسم -ديني، استقبال از جدايي دين از سیاست در جامعه هاي آموزه

يدن دتر عطفين، مندتر به خدا، توجه به باطن گرايانه،  نگاه دوستانهگرفتن از ديد آرمان

ه نگا وپیامدي و مناسكي در سطح جوانان، تفسیرهاي جديد ديني  دين، كاهش ابعاد

 جديد به دين، پرداخته است.

ه ترض(، ب)مع در ادامه، براي به دست دادن ترسیمي از نگرش و قرائت ديني جوانان     

ش ه نگربگفته )نقدهاي جوانان هاي مطرح در سه محور كالن پیشترتیب، زير مجموعه

ايه م و ارز اسالآمیز و واكنشي جوانان با قرائت مرسوم اخورد لجاجتمرسوم از اسالم، بر

  رفت.مختصات نگرش جديد جوانان از اسالم(، به اجمال مورد بحث قرار خواهند گ

 

 نقد جوانان )معترض( بر نگرش ديني مرسوم 0201

رند، در بررسي اشكالها و ايرادهايي كه جوانان بر نگرش و قرائت ديني رايج در جامعه دا

نگري و جزم انديشي، نقد رفتار حافظان به ترتیب عناوين: نقد القاي تحمیلي دين، بسته
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داري، نقد برخورد ابزاري با دين، هنجارهاي نظام ديني، عملكرد آسیبزاي مدعیان دين

گر شدن روحانیت در عرصه اجتهاد پويا، برخوردهاي رياكارانه با دين، ناتوان جلوه

اي خشن ين، آمیختگي گسترده دين با حزن و اندوه، نقد طرح چهرهتخديري واقع شدن د

براي دين، نقد پذيرش موروثي دين، نقد صوري و شعاري شدن دين، نقد مراسم ديني، 

ابهامهاي آمیخته با دين، نقد درخواست تبعیت محض از پیروان، ديد غیراستداللي دين، 

ن به عنوان عامل عقب افتادگي عدم توانايي دين در پاسخ به شبهات عصري، طرح دي

جامعه، اعتقاد به تحريف شده بودن دين، نقد افراط و تفريطهاي ديني، ضعفهاي مفرط 

تبلیغاتي و سرانجام نقد كوتاهي مسووالن در بسترسازي مناسب براي تحقق دين؛ مورد 

 بحث و بررسي قرار خواهند گرفت.

 نقد القاي تحميلي دين 020101

-سألهمگر، حبه شده، در ترسیم تحمیل دين به آنان كه نسلي پرسشبرخي از جوانان مصا

دين بدانها  نان،آاز بدو تولد  "اند كه اوالمدار، نو جو و نوگرا هستند، خاطرنشان ساخته

 ز امكاناان، در جريان تحمیل دين به جوانان، بدون آن كه آن "تحمیل شده است و ثانیا

ترين به اصليمثا يان ديگر برخوردار باشند، زور بهتحقیق و تفحص در امر اسالم و ساير اد

ز اموارد  البغجوانان در  "سازوكار القاي ديني در آنان به كار گرفته شده است و ثالثا

ع اند. بالطببهره ماندهانديشمنداني كه راهگشاي مسايل و مشكالت فكري آنان باشند، بي

ده به یل شكه جوانان از دين تحم عملكرد آموزشي اين چنیني، بدانجا خواهد انجامید

س و يا ر ترسخويش، از آنجا كه يافته شخصي خود آنان نیست، به خوبي دفاع نكنند، از 

شه ا پیراحساس گناه، دست به همرنگي با اكثريت بزنند، ظاهرسازي و عبادات صوري 

 تند.بیاف يندییر خويش كنند و با احساس بیزار شدن از دين تحمیلي، به انديشه و سوداي تغ
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 نگري و جزم انديشي دينينقد بسته 020102

نگري و بسته بررسي اظهارنظرهاي ارايه شده جوانان، حكايت از آن دارد كه اين افراد،

 ي آنجزم انديشي پیشین را در سطح جامعه احساس كرده، با ديدي نقادانه به نف

 پردازند.مي

پردازي ظريهنسند مدر "جوانان، طي برخي از اظهار نظرهايشان، با بیان مطالبي درباره      

، "نداتهنظام قرار گرفتن افرادي كه براي پیروزي انقالب، حتي گام كوچكي برنداش

ودن ین باعالن تزي"، "محوريت يافتن تخاصم با مذهب تسنن و خاصه وهابیت در نظام"

تي نیون، حروحا وجود جريانهايي كه با نظر تأيید برخي از"، "ميآراي مردم در نظام اسال

ها در عرصه حضور لباس شخصي"، "زننددست به قتل و اعدام بعضي از افراد مي

في ن"، "نده نیستعدم تغییر آراي فقهي كه منطبق با زمان"، "پويا نبودن اجتهاد"، "جامعه

، "شگاهیانه داناهانت ب"، "ساني انسانهانفي شأن ان"، "غیرمستقیم شادي و نشاط در جامعه

ا ب "كنند، اقشار اخیر بعضانگر در جامعه ياد مياز پررنگ شدن اسالم جزم انديش و بسته

راي بآزادي بیان حتي "مقايسه بیانات رهبران انقالب در آغاز انقالب )مانند 

و  "هاامهوزنره بسته شدن گسترد"( و مقايسه آن يا عملكرد فعلي نظام )نظیر"ماركسیستها

ر دد آمده وجو (، نارضايتي خويش را از تحوالت به"محاكمه افراد به دلیل اعتقاداتشان"

 دارند.سالهاي اخیر، اعالن مي

 نقد رفتار حافظان هنجارهاي نظام ديني 020103

در "عاود، واقيف خمردم از حافظان هنجارهاي نظام ديني، همواره انتظار دارند تا پیرو وظا

ظام از نهاي نجارهاي نظام بكوشند، اما اگر مردم مالحظه كنند كه حافظان هنجارحفظ ه

 دهند. كنند، در برابر تخلف آنان، واكنش نشان مياين هنجارها تخطي مي
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رد تأكید كه توسط برخي از جوانان مو "جدايي حرف از عمل بعضي از روحانیون"     

-زادهن و آقاخواري برخي از آقايارانت"، "استفاده ابزاري از دين"قرار گرفته است، 

د كه ي هستنو موارد مشابه، از جمله موارد "طلبي بعضي از روحانیونرفاه"، "هايشان

تیجه آنها، ن دهندگان، تخطي حافظان هنجارهاي اسالمي نظام را با استناد بهبعضي از پاسخ

 اند.گرفته

 عملكرد آسيبزاي مدعيان دينداري 020104

ن ه ايكاظهار شده دختران و پسران مصاحبه شده، حكايت از آن دارد  بررسي مواضع

يني، جع دجوانان، با متوجه كردن لبه تیز انتقادات خويش به سمت واليت فقیه، مرا

از ي، ديندار ين وروحانیون، سازمانها و نهادهاي ديني و انقالبي و در نهايت مردم مدعي د

اند، ياد دهقع شفعشان، براي كالن نظام آسیبزا واآنان به عنوان كساني كه بیشتر از منا

 اند.كرده

-ليكوانان، جبا  در نقد جوانان در اين قسمت، به مواردي مانند: نداشتن زبان مشترك     

طق و ثمر، برچسب زدن به جوانان، ناهمخوان بودن مباحث آنان با منبيهاي گويي

كار كردن  رود به سیاست با لباس دين،واقعیات، يكسان نبودن حرف وعمل روحانیون، و

كاري و ورزي جهت تحقق اهداف سیاسي خود، سیاسيبراي منافع خويش، خشونت

 نظاير آنها، اشاره شده است.

 نقد برخورد ابزاري با دين 020105

در بررسیهاي مقدماتي انجام گرفته در ايران نیز كه در سطح نسلهاي مختلف، خاصه نسل 

اي در نسلهاي است، تصور استفاده ابزاري از دين، در حد گسترده جوان صورت پذيرفته

واو(، هر چند در پژوهش  1383شود )منطقي، بزرگسال و جوان انقالب، مالحظه مي
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مقدماتي گروه پژوهش، اعتقاد اخیر در سطح جوانان، به شكل معناداري بیشتر از 

 بزرگساالن بود.

ري از اند، بسیاتهه ابزاري از دين، خاطرنشان ساخافراد پاسخ دهنده در تبیین استفاد     

 -يمسووالن با دادن وجهه حكومتي به دين، از آن در جهت پیشبرد اهداف سیاس

 برند.اقتصادي خويش، سود مي

 گر شدن دين در عرصه اجتهاد پويانقد ناتوان جلوه 020106

فرادي وي ااتي كه از سخويش، با طرح انبوه شبههاي بعضي از جوانان در جريان مصاحبه

ان، بر ر آنزاده و نظايمانند: احمد كسروي، شجاع الدين شفا، معروفي، گلشیري، معین

سايل ممانند  ارديپاسخ آنان در ارتباط با مواسالم وارد آمده است، يا با طرح سوالهاي بي

عنوي، م)مانند مالكیت خواري، تورم، بهره بانكي(، مسايل حقوقي اقتصادي )نظیر رانت

 دختر و وابطرديّات، حق حضانت(، مسايل اجتماعي )نظیر ابعاد جنسیتي مطرح در اسالم، 

امل )مانند مسايل مطرح در مورد جهاني شدن، فضاي مجازي، تعپسر(، مسايل فرهنگي 

آن  یشتر ازگويند، باند، اجتهاد پويايي كه بسیاري از آن سخن ميفرهنگها(، نتیجه گرفته

 شته باشد، به يك شعار شباهت دارد.كه واقعیت دا

 نقد برخوردهاي رياكارانه با دين 020107

ديني وارد شده است كه برخي از افراد، دين را طعمه دنیاي خود قرار هاي در آموزه

دهند. مضمون اخیر، از مضامیني است كه بسیاري از دختران و پسران مصاحبه شده، مي

اند، شواهد زيادي كه دال بر تفاوت حرف و عمل تهبدان اشاره داشته و خاطرنشان ساخ

داري است، آنان را به اين نتیجه رسانده است كه اگر نه بعضي از مدعیان دين و دين

تمامي دينداران، اما جمعیت قابل توجهي از آنان، در برخورد با دين، بیشتر از آن كه 
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و در جهت تحقق  ديدهبخواهند خود را در خدمت دين ببینند، دين را در خدمت خود 

اند. به اين معنا كه افراد صِرف گذاشتن اهداف سوء خويش، از دين استفاده نابجا كرده

يقه، تسبیح به دست گرفتن، به سر كردن چادر و مانند آن، خود را هاي بستن دكمه ريش،

ز امكانات اي ااي ديني قلمداد كرده، بر همین مبنا به خود اجازه هر نوع سوءاستفادهچهره

 دهند.المال را ميبیت

 نقد تخديري واقع شدن دين 020108

 ه نگرشبنقدهاي جوانان، ترين گرايي، يكي از جديآمیختگي دين با خرافه و خرافه

الش شان و چلیايديني نسل پیشین است. برخي از جوانان در اين زمینه، از چالش خود با او

 اند. كردهشديدتر خويش با مدعیان دينداري، ياد 

ن در ه نام ديهاي موجود بپردازياز خرافههايي جوانان مصاحبه شده، با بیان نمونه    

من ضاند، اگرچه مردم عامي، از ترس جهنم و بهشت خودشان، جامعه، يادآور شده

ا بود آنان خپردازند، اما ها، به تداوم و حتي گسترش آنها در جامعه ميپذيرش اين خرافه

 اند.ن زدهداتشازدايي از اعتقادات دينیشان، دست به كنار نهادن خرافات از اعتقاخرافه

 نقد آميختگي گسترده دين با حزن و اندوه 020109

ادي اند تا در شديني وارد شده است كه ائمه، از پیروان خويش خواستههاي در آموزه

شان اطرنخ "شده، بعضاآنان شاد و در حزن آنان، محزون باشند، اما جوانان مصاحبه 

برآن  اند، داللتاند، نگاهي به مناسبتهاي مختلف ديني كه در طول سال گستردهساخته

آن،  ط دردارند كه چهره دين، بیشتر از شاد بودن، محزون است و مراسم شادي و نشا

 تر از مراسم عزاداري و سوگواري است.بسیار كم رنگ
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 ناي خشن براي دينقد طرح چهره 0201010

چهره  ن رابرخي از دختران و پسران حاضر در مصاحبه، با اشاره به چهره خشن دين، آ

 د خشونتاند و با راي رحماني و لطیف دانستهواقعي اسالم ندانسته، چهره دين را چهره

ا رزبور مداري، خشونت نهفته در برخي از مواضع و اظهارنظرهاي مدعیان دين و دين

 اند.طم و آشفته همان مدعیان كژ رفتار، دانستهنشأت گرفته از درون متال

 نقد پذيرش موروثي دين 0201011

طح جوانان مصاحبه شده، در يكي از نقدهاي خويش، از پذيرش موروثي دين در س

ل در ا استدالنان باند. آرا مورد نقد قرار دادهبزرگساالن و خودشان ياد كرده، اين مسأله 

گري ن ديادران يا خودمان، در كشوري ديگر كه از آيیاين زمینه كه اگر پدران و م

-ين برميان دبرخوردار بود، به دنیا آمده بوديم، آيین جاري در همان ديار را به عنو

 نه كهگوتوان نتیجه گرفت، همانبندي اجمالي، ميگزيديم و بنابراين در يك جمع

 باشد.ارزشمند نمينان نیز ارزش است، انتخاب فعلي اولیا و فرزندان آبيانتخاب اخیر، 

 نقد صوري و شعاري شدن دين 0201012

و اند برخي از جوانان از تحلیل رفتن اسالم در ظواهر صوري گِله و شكايت كرده

ي به تمامه مثابدر حال حاضر مواردي مانند: محاسن، چادر و تسبیح، اند، خاطرنشان ساخته

اند، با ها شدپي كه در اطراف و اكناف شهر بر شوند و مراكز فرهنگي مذهباسالم تلقي مي

ا براي رزم الكنند به لحاظ فرهنگي پاسخ عرضه چفیه، تسبیح، سجاده و مفاتیح، تصور مي

واهر ید به ظا تقبآورند، در حالي كه  اسالم بیشتر از آن كه جامعه جوان ايران، فراهم مي

 جويانه خويش، است.تعدالهاي تقويت شود، نیازمند تحقق افكار و انديشه
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 نقد مراسم ديني 0201013

، "اتخراف آمیخته شدن مراسم به"از سوي جوانان مصاحبه شده، مراسم ديني به داليل 

ء از برداشتهاي سو"و  "غلبه حزن در مراسم"، "محور شدن ظواهر شكلي در مراسم"

 اند.، مورد نقد قرار گرفته"مراسم ديني

 دين ابهامهاي آميخته با 0201014

سل زدند كه نبرخي از افراد مصاحبه شده، دست به نقد ابهامهاي موجود در دين مي

ا سر كرد ابهامه توان با اينكنار آمده است، اما به زعم آنان، نميبزرگتر، به راحتي با آنها 

 رد.خذ كاو بايد با تدقیق و بداهت بخشیدن به آنها، موضع شفافي در موارد مزبور 

 رخواست تبعيت محض از پيرواننقد د 0201015

 واستبعضي از دختران و پسران مصاحبه شده، دست به نقد مواضع روحانیت در درخ

نان ه تبع آو بروحانیون ) "زدند. به زعم اين جوانان، اوالتبعیت محض از پیروانشان، مي

 طرحچه مر آنببزرگساالن جامعه(، حاضر به پاسخ دادن به سوالها و انتقادات نسل جوان 

 والها گويي ظاهري به اين سوسازند، نیستند و در صورتي هم كه حاضر به پاسخمي

 باشد.آمیز يا غیرمستدل، ميبیشتر تحكمانتقادات باشند، پاسخ آنان 

 نقد ديد غيراستداللي دين 0201016

 چالش برانگیز ديگري است كه جواناندر ابهام ماندن فلسفه برخي از احكام ديني، مسأله 

سازند. بعضي از جوانان مصاحبه شده، در ارتباط با نگرش ديني بزرگساالن، مطرح مي

كه مسايلي نظیر چالشهاي جنسیتي موجود در رابطه با حقوق زنان، اند خاطرنشان ساخته

رابطه با كفّار و اهل كتاب و نظاير آنها، از اموري است كه بايد با نگاه جديد و منطبق به 

ياد شده، كمترين حساسیتي هاي حال آن كه بزرگساالن در زمینه رداخت،پروز، به آنها 
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همان آرا و اقوال روحانیون قرنهاي پیش را در جهان متحول  "دهند و عینانشان نمي

 كنند.امروز، تكرار مي

 نقد عدم توانايي دين در پاسخ به شبهات عصري 0201017

اند، شده سألهه نسل حاضر، يادآور اين مبعضي از جوانان، ضمن نقد القاي تحمیلي دين ب

خوردار ، بربرخالف نسلهاي گذشته كه از متفكراني مانند: شهید مطهري و دكتر شريعتي

كه از  دادند، نسل جديد در حاليبوده، آنها به سوالها و شبهات ديني آنان پاسخ مي

راني ود متفكاي چالشگرتر از نسلهاي قبلي خود برخوردار است، نه تنها از وجروحیه

 "سَر ت بهدس"بهره است، بلكه در جريان پرسشهاي خود، از سوي نسل بزرگتر مشابه، بي

 شود. مي

 طرح دين به عنوان عامل عقب افتادگي جامعه 0201018

یم روه تقسگدو  افراد مصاحبه شده، در برخورد با مقوله نقش دين در جامعه، از منظري به

رفت م پیشهستند كه دين را در ارتباط با پیشرفت و عدگردند. گروه نخست افرادي مي

ود، شتفسیر  یر وسازند، بسته به اين كه دين چگونه تعبجامعه، مؤثر دانسته، خاطرنشان مي

تند كه ي هستواند از نقشي پويا و يا بازدارنده برخوردار گردد و گروه دوم افرادمي

 شمرند.ماندگي جامعه، برميدين را به صراحت عامل عقب افتادگي و عقب "اساسا

 اعتقاد به تحريف شده بودن دين 0201019

و اند تحريف شده بودن دين، موضوعي است كه برخي از جوانان به طرح آن پرداخته

آورده  فراهم اسباب سردرگمي آنان راكه اين مسأله، اند برهمین مبنا، خاطرنشان ساخته

 است.
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م، در اسال جوانان گذشته از برخي از اظهارنظرهاي كلي دال بر تحريف شده بودن     

یاسي س"، "حكومتي شدن دين"اند، عواملي مانند تري كه داشتهاظهارنظرهاي مشخص

به زعم  اند.را علت تحريف شدگي اسالم دانسته "استفاده ابزاري از دين"و  "شدن دين

ده است روع ششتاريخي برخوردار بوده، از صدر اسالم اي هجوانان، موارد مزبور، از صبغ

، در حريفو در ارتباط با مذهب شیعه، در دوران صفويه، با حكومتي شدن دين، دست ت

و  عترضآن بیش از پیش باز شده است و با رسیدن مذهب شیعه به عصر حاضر، تشیع م

 اقع شده استپويا، توسط روحانیون، به صورت ابزاري، مورد سوءاستفاده و

 نقد افراط و تفريطهاي ديني 0201020

مسكوت  ان وافراط و تفريطهاي ديني، مانند داعیه صدور انقالب  به ديگر كشورهاي جه

در  دين نهادن جنگ فقر و غنا در داخل، داعیه زيبايیهاي دروني دين و محدود شدن

ه ك بنسبي كم ظواهر صوري آن، داعیه كمك به فقراي ديگر كشورها و مسكوت ماندن

 فقراي داخل كشور، طرح ضرورت تحقق عدل و قسط و داد اسالمي و محدود شدن

ا بافراد  ه شدنساده بودن دين و مواجدامنه اصالحات به تغییرهاي شكلي و ظاهري، تأكید 

دها ده از صازمانپیچیده و دشوار، طرح پويايي اجتهاد و مواجهه با ديدگاههاي بهاي رساله

يني دنهاي توانايي دين در هدايت جامعه بشري و مواجه شدن با جرياأكید سال قبل، ت

كه  ستندهگیرند، از ديگر مواردي در تضاد با يكديگر قرار مي "داخل كشور كه بعضا

ا آنه بعضي از جوانان مصاحبه شده، ذيل عنوان افراط و تفريطهاي ديني، به طرح

 اند.پرداخته

 ليغاتينقد ضعفهاي مفرط تب 0201021

پردازند، تبلیغاتي از منظر برخي از افراد مصاحبه شده، تبلیغاتي كه به معرفي اسالم مي

ضعیف و سخیف هستند. اين جوانان در نقدي كه به تبلیغات موجود درباره اسالم 



 

 

 

 

 

 35                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

اند، ضمن طرح ضعف سازمانهاي ذيربط در مورد تبلیغ اسالم، از ضعف محتوا و داشته

 اند.و در نهايت، عدم موفقیت آن را نتیجه گرفتهاند ، سخن گفتهشكل تبلیغات انجام شده

 نقد كوتاهي مسووالن در بسترسازي مناسب براي تحقق دين  0201022

، امعهجبعضي از جوانان مصاحبه شده، از ضعف بسترسازي مناسب براي تحقق دين در 

 -يماععیت اجتانتقاد كرده بودند. ضعف اقتصادي كشور از سويي و درهم ريختگي وض

 د.آمترين دلیل نقد جوانان، به شمار ميیاسي كشور از سوي ديگر، عمدهس -فرهنگي

 

 برخورد لجاجت آميز و واكنشي جوانان با نگرش ديني مرسوم 0202

ر فراد، دين ابررسي آراي دختران و پسران مصاحبه شده، داللت برآن دارد كه برخي از ا

ي ديني ولیااخالف و نه چندان مطلوب طبع مسووالن و برخورد با اظهارنظرها و مواضع م

 دهند.العملي، واكنش نشان مياي عكسجامعه، از خود به گونه

ي وردهاآمیز و مقاومت فرهنگي، دو دسته از شاخصترين برخبرخوردهاي لجاجت     

 آيند.العملي جوانان، به شمار ميواكنشي و عكس

 ا دين ونه، بهايشان، برخوردي لجبازابرخي از دختران و پسران در جريان مصاحبه     

، ده آنانيه شنهادند كه با دقت در شاهد مثالهاي اراديانت را از خود به معرض ديد مي

واكنش نسبت به فشار وارده از سوي "و  "برداشت غلط از حضرت حق" "مشخصا

 آورند.يمالعملي و لجبازانه آنان را پديد عكس، عوامل زيربنايي واكنش "مسووالن

ن و ي جواهاي سیاسي جامعه از سومقاومت فرهنگي، به معناي بسته ديدن عرصه      

اي هاهتوسل وي به جايگزين سازي عرصه فرهنگ براي ابراز نظر و مخالفت با ديدگ

 باشد.سیاسي مورد نظر او، مي
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اين  ا بهرجود در جامعه، بسیاري از جوانان بررسي اجمالي رخدادهاي سیاسي مو     

، "زيرا اوال رساند كه هزينه اقدامهاي سیاسي در ايران، بسیار باال است،بندي ميجمع

و  وار استر دشمواجهه با نظامهايي كه عنوان ديني را با خود دارند، كاري بسیا "اصوال

غدغه دكه  ماندن ازبهشتدر نظامهاي مزبور، عالوه بر ترس از افتادن به جهنم و دور 

ات ني، تبعي ديبرچسبهاي نظامها "دهد، اساساخاطر بسیاري را افراد ديندار را تشكیل مي

 سنگیني در بردارد.

نه پر هزي سیاررسد، سیاست نظام در برخورد با مخالفان سیاسي، ببه نظر مي "ثانیا     

ايي هيريپذام، انعطافطراحي شده است، به اين معنا كه اگرچه در قرائت فرهنگي نظ

رهنگي فائت شود و هر دو حالت پیشه كردن زهد و استقبال از اوج رفاه، در قرديده مي

 اما قرائت سیاسي نظام، چنین نیست.اند، نظام، پذيرفته

اي یاستهسشاخص نظام در عرصه تأثیرگذاري سیاسي در هاي ناتواني چهره "ثالثا     

 ثمر بودن توقف در عرصه سیاست، است.بي گرجاري، براي جوانان تداعي

 ه گذشت،كصافي بندي اجمالي، بسیاري از جوانان با مشاهده اوبنابراين در يك جمع     

ه ن، بآگیرند كه عرصه حركتهاي سیاسي در جامعه و اوضاع و احوال فعلي نتیجه مي

عقايد  ورا آوب شدت پرهزينه بوده، بايد از آن پرهیز كرد و در صورتي كه قادر به سرك

 رند. وي آورغیرمستقیم و نمادين، هاي خويش نیستند، براي ابراز نظرهايشان، به عرصه

لي از ل تأماندك اقدامهاي فرهنگي، عرصه جايگزيني است كه اقشار قابهاي هزينه     

ه زياد مقاومت سیاسي كهاي اند. به تعبیر ديگر، برخالف هزينهجوانان به آن روي آورده

 ي آرا ورهنگفمتوجه فرد بوده، بايد آن را بپردازد، مقاومت فرهنگي و بیان  "مستقیما

 زيادي براي وي، در برندارد. هاي عقايد سیاسي فرد، هزينه
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 مختصات نگرش جديد ديني جوانان 0203

در بررسي مختصات نگرش و قرائت جديد ديني جوانان، ده محور اساسي: استقبال از 

هاي: نقد رويكرد تعبدي و توجه به تجربي با دين )شامل زير مجموعه -برخورد تحقیقي

، استقبال از -گرايي افراطيو عقل -گرايي رويكرد استداللي و تجربي به دين، عقل

علمي، گرايش به آگاهي از فلسفه احكام، هاي گرايي، توجه به يافتهگرايي، تجربهشك

ايي مرجعیت عقلي به جاي مرجعیت ديني(؛ به جبرخورد تحقیقي با دين، گرايش به جابه

هاي: به چالش كشیدن ديني )دربرگیرنده زير مجموعههاي چالش كشیدن برخي از آموزه

برخي از آراي ديني، برخورد گزينشي با دين(؛ استقبال از جدايي دين از سیاست در 

هاي: جموعهگرايانه )شامل زير م؛ فاصله گرفتن از ديد آرمان-سكوالريسم -جامعه 

پذيرش تخطي در عین دينداري، پذيرش ضعفهاي شخصیتي، پذيرش دفع افسد به فاسد، 

هاي: تر به خدا )حاوي زير مجموعهبه نمايش نهادن حمیت ديني اندك(؛  نگاه دوستانه

نگاه مبتني بر مهر به خدا، احساس صمیمیت با خدا، درك شدن از سوي خدا(؛ توجه به 

فلسفي به دين، عبور از ظواهر و  -هاي: غلبه ديد عرفانيمجموعهباطن دين )شامل زير 

هاي: اعتقاد به تر ديدن دين )دربرگیرنده زير مجموعهعطف توجه به باطن افراد(؛ منعطف

گري(؛ كاهش ابعاد پیامدي و پذيري دين، توجه بیشتر به تسامح ديني، توجیهانعطاف

هاي: كاستي گرفتن انجام تكالیف ديني، مناسكي در سطح جوانان )شامل زير مجموعه

گرايي، طلبي، تسلیم شدن در برابر فشار هنجاري گروه، كیفیتپرهیز از جزئیات، نفع

هاي: اعتقاد به تحوالت تاريخي، گرايي(؛ تفسیرهاي جديد ديني )حاوي زير مجموعهعمل

نامساعد در ضرورت به روز شدن برخي از احكام، تأكید در تأثیر بسترهاي تأكید 

اجتماعي، طرح ضرورتهاي اجتماعي، تفسیر به رأي(؛ نگاه جديد به دين )شامل زير 

هاي: طرح ضرورت بازنگري انتقادي در دين، تسامح در برخورد با ديگر اديان، مجموعه
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التقاط اديان، اعتراض به فرهنگ عربي دين، داعیه شناخت عصري دين، توجه به 

تي(؛ مورد توجه قرار گرفته، مورد بحث واقع خواهند چالشهاي نسلي، اعتراضهاي جنسی

 شد.

 تجربي با دين -استقبال از برخورد تحقيقي 020301

د ن با دين، هشت محور فرعي: نقد رويكرتجربي جوانا -در بررسي برخورد تحقیقي

، -فراطيگرايي اعقل و -گراييتعبدي و توجه به رويكرد استداللي و تجربي به دين، عقل

فلسفه  گاهي ازآعلمي، گرايش به هاي گرايي، توجه به يافتهگرايي، تجربهاز شك استقبال

یت مرجع جايي مرجعیت عقلي به جاياحكام، برخورد تحقیقي با دين، گرايش به جابه

 ديني؛ مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

 نقد رويكرد تعبدي و توجه به رويكرد استداللي و تجربي به دين

د كه دار ه تطبیقي نگرش ديني دو نسل جوان و بزرگسال، حكايت از آنبررسي و مقايس

استداللي و  برخالف ديدگاه تعبدي غالب بزرگساالن، بیشتر جوانان از ديدگاهي تجربي،

 برند. گرايانه در ارتباط با تبیین مسايل ديني، استقبال كرده، سود ميعقل

 افراطي(گرايي )و عقلگرايي عقل

گرايي و استدالل تجربي است و اين عمومي و عالي، مبتني بر تجربه، تجربه نظام آموزش

هاي علمیه كه نظامي مبتني بر تعبدگرايي است، به لحاظ نظام با نظام مورد نظر حوزه

شناختي، تفاوتي اساسي دارند. همین روشهاي متفاوت، گفتمان متفاوتي را در نزد روش

آورند و در برابر استداللهاي تعبدي افراد حوزوي، دو قشر حوزوي و دانشگاهي، پديد مي

به شكل تجربي  افراد غیرحوزوي كه در طول دوره آموزش عمومي و عالي خويش،

براي تفهیم و قانع شدن خويش، خواستار استداللهاي تجربي هستند.  اند، آموزش ديده

فاع از عقل به افراط البته الزم به يادآوري است كه برخي از جوانان مصاحبه شده، در د
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-اگر مسأله"دارند: اند، تا جايي كه بیان ميمفرط را پیشه خود كردهگرايي گرايیده، عقل

 ."پذيرم، حتي اگر در قرآن و حديث آمده باشداي با عقل من جور نباشد، من آن را نمي

ص شد مشخ در يك بررسي تطبیقي كه بین دو نسل بزرگسال و جوان انجام پذيرفت،     

با  واجههو روحیه تجربي نسل جوان را در مگرايي كه در برابر نسل بزرگسال كه عقل

نقطه  نوانبردند، جوانان نگاه تعبدي نسل بزرگسال را به عاحكام ديني زير سوال مي

 سازند.ضعف آنان، در فهم مسايل ديني، مطرح مي

 گراييشك

ست. اگرايي جوانان رگسال، شكيكي از تفاوتهاي بارز ديگر نسل جوان و نسل بز

ا ردن ريابي به حقايق، شك و شك كدانند كه در مسیر دستجوانان خود را موظف مي

 د.پیشه خويش كنند تا در اين مسیر، به حقايق ديني مورد نظرشان، دست يابن

 ر است:ار زيگفته، به قرگرايي پیشاز منظر برخي از مصاحبه شوندگان، نتیجه شك     

بیشتر توجه ها كنند، ولي بزرگترهايشان به فرعيبیشتر توجه ميها جوانها به اصلي"     

ه يقین بتمان ايم، اعتقادادارند، به همین دلیل هم هست كه چون ما شكهايمان را كرده

هنوز از اند، نزديك است، ولي بزرگترها با وجود آن كه به سن پیري خودشان رسیده

 .”اندشكهايشان، جدا نشده

 گراييتجربه

گرا بودن اين نسل هست. دختران و پسران يكي از ويژگیهاي مهم نسل حاضر، تجربه

ساختند كه آنان، مايل خويش، خاطرنشان ميهاي مصاحبه شده زيادي در جريان مصاحبه

هستند دست به تجربه همه چیز، بزنند. به عنوان نمونه، يكي از دختراني كه به يك 

نهاد نمايندگي واليت فقیه در دانشگاه، مراجعه كرده بود، در جريان صحبت روحاني دفتر 

داشت، او درصدد تجربه روابط جنسي بوده است و به اين كار مبادرت با وي، بیان مي
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گرايي جوانان را نشان داده، الزامهاي جديدي را عمق تجربه نمونه اخیر، ورزيده است)!(.

 سازد. داللت وي، مطرح ميدر فهم نگرش ديني نسل جوان و 

 علميهاي توجه به يافته

سبب  گذارند، بهگرايي كه از خود به منصه ظهور ميجوانان، همزمان با روحیه تجربه

هاي تاوردگرايي، با نگاه تأيیدآمیزي به علم و دسنزديكي عرف علمي با عرف تجربه

حتي  ، گاهيعلمي، در سطحي فراتردستاوردهاي نگرند و عالوه بر تأيید تجربي علمي مي

تأيید  وط بهتعبدي ديني )مانند حالل و حرام بودن چیزي( را منهاي مالك پذيرش آموزه

 كنند.آنها توسط علم، مي

 گرايش به آگاهي از فلسفه احكام

م، فه احكافلس در اظهارنظر بسیاري از دختران و پسران مصاحبه شده، عالقه به آگاهي از

س و مدار گرايي كه درشود، تربیت تجربي و مبتني بر فلسفه تحصلي واثباتميمالحظه 

ر، ديگ دانشگاهها حاكم است از سويي و پیشرفتهاي گسترده علمي جهان غرب از سوي

 ده استوجوگر، فراهم آورگر، كنجكاو و جستبستري در جهت تربیت جواناني تجربه

ن ظر به آنمعان او فلسفه  هر كاري، حاضر به كه تنها در برخورد و مواجهه با علت، دلیل 

 گذاري در آن جهت، هستند.و سرمايه

وانان، جنها بررسي اظهارنظرهاي جوانان مصاحبه شده، حكايت از آن دارد كه نه ت     

 "عضادهند، بلكه بنسبت به آگاهي و اطالع از فلسفه احكام، از خود عالقه نشان مي

 كنند. آگاهي از فلسفه احكام مورد نظر، مي پذيرش اجراي آنها را منوط به

 برخورد تحقیقي با دين

اي كه بین نسل جوان و نسل بزرگسال انجام پذيرفت، دو نسل در در يك بررسي مقايسه

پذيريد يا ديني را به صرف ديني بودن آنها، ميهاي آيا شما آموزه"پاسخ به اين سوال كه 
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گیري متفاوت دو نسل، نتیجه ، جهت"را بدانید دهید كه علت و دلیل آنهاترجیح مي

 گرفته شد.

ا آن ني كه بي ديدو نسل اخیر، به شكل مشابهي، در پاسخ به اين سوال كه در ابهامها     

: انندمكنند، در برابر نسل بزرگسال كه از مواردي شوند، چگونه عمل ميمواجه مي

 و نظاير "تمصلح"، "رساله"، "معهامام ج"، "مراجع ديني"، "عالمان مجتهد" ،"قرآن"

ود سنجش س"، "فكر"، "عقل"، "قرآن"آن ياد كرده بودند، نسل جوان از مواردي مانند: 

ي كه ه افرادمراجعه ب"، "دوستان"يا  "عالم"، افراد "مشورت با مراجع علمي"، "و زيان

 و نظاير آن، سخن گفته بودند. "مطالعه"، "خودمان قبولشان داريم

ان در ساختند كه آناز جوانان مصاحبه شده، در بیانات خويش خاطرنشان مي برخي     

ديان اكتابهاي ديني "، "استادان"وجوي دريافت پاسخ به سوالهاي خويش، به جست

ر پاسخ د سايتهاي پرسش و"و يا  "اتاقهاي گپ اينترنتي"، "كتابهاي فلسفي"، "ديگر

 اند.، مراجعه كرده"اينترنت

 جايي مرجعیت عقلي به جاي مرجعیت دينيگرايش به جابه

ل ه عمدر يك بررسي تطبیقي كه توسط گروه پژوهش، بین دو نسل جوان و بزرگسال ب

ه عمل برسش آمد و طي آن از استقبال و پذيرش آنان نسبت به مرجعیت ديني يا عقلي، پ

از  كايتحآمد، نتايج حاصل از دو نسل، به شكل معناداري متفاوت از همديگر بود و 

 گیري متفاوت جوانان، در خصوص پذيرش مرجعیت عقلي داشت.جهت

از  آيا شما"وال برخي از جوانان در جريان اظهارنظرهايشان، به صراحت در پاسخ به س     

ا من تقلید محض ر"دارند: يمپاسخ منفي داده، بیان  "كنید يا خیر؟مرجع ديني تقلید مي

ديگر  وعقل خودش كار كند، برايش كافي است اگر انسان از روي "يا  "قبول ندارم

 ."احتیاجي به مرجع خاصي، ندارد



 

 

 

 

  تحول نگرش دینی جوانان                                                                     42 

 

 طابق بامفهمد و نسل جديد، چیزي را كه مي"جوانان ديگري با بیان مواردي مانند:      

، یدا كنیمتوانیم با كوشش الزم، راه صحیح از غلط را پما مي"، "پذيردداند، ميمنطق مي

دنبال دين  اشته،جوانان از علما حرف شنوي ند"و  "تقلید نداريم بنابراين نیازي به مرجع

ه بز خويش نیا ، رويكرد عقالني خود به دين را به منصه ظهور نهاده، عدم"تحقیقي هستند

 دارند. مرجعیت ديني را اعالن مي

 دينيهاي به چالش كشيدن برخي از آموزه 020302

در  ديني، فراز مهم ديگري است كهي هابه چالش كشیدن برخي از احكام و آموزه

 ح بهگردد. در اين قسمت براي طرنگرش و قرائت جوانان مصاحبه شده، مالحظه مي

لش به چا"كشیدن مسايل ديني توسط برخي از جوانان، به ترتیب دو عنوان فرعي چالش

 بحث، ، مطرح و مورد"برخورد گزينشي با دين"و  "دينيهاي كشیدن برخي از آموزه

 قرار خواهد گرفت.

 به چالش كشیدن برخي از آراي ديني

تعدادي از دختران و پسران مصاحبه شده، در قسمتي از اظهارنظرهايشان، با به چالش 

بردند. احكامي نظیر حجاب، كشیدن برخي از احكام ديني، در عمل آنها را زير سوال مي

ن، صیغه، حق طالق مردان، ديّات، ارث، تبعیت زن از شوهر، زدن زن، چند همسري مردا

سن تكلیف پايین دختران، حق حضانت، حرمت آرايش كردن و الك زدن، نگاه به 

نامحرم، دست دادن با جنس مخالف، حرمت موسیقي و آالت آن، قطع كردن دست دزد، 

سنگسار كردن، رِبا و بعضي از احكام ديگر، از مواردي بودند كه جوانان دست به نفي و 

زدند و در فراز ديگري از اظهارنظرهايشان، ضرورت به روز شدن برخي از انكار آنها مي

احكام مانند: احكام جنسیتي اسالم، زكات، موسیقي، برخي از بازيهايي كه حكم حرام بر 
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آنها جاري شده است )مانند پاسور(، تیمم روي خاك و بعضي از موارد مشابه را خواستار 

 شدند.مي

طالح ه اصببرخي از جوانان مصاحبه شده، افرادي متدين و  الزم به ذكر است كه     

دت شرا به  اسالم اللهي نیز به ويژه احكام جنسیتياللهي بودند، اما همین افراد حزبحزب

 زدند. زير سوال برده، دست به نفي و انكار آنها، مي

 برخورد گزينشي با دين

خیابان، چند  مأمور ر طول طي كردن يك شود، دختراني كه دگاهي مالحظه مي

 كنند، نمازيمنكرات، جلوي آنان را سد كرده، درست كردن حجابشان را از آنان تقاضا م

خوانند يا همان آورند يا روزانه به شكل مرتب، قسمتي از قرآن را ميشب به جا مي

 ته، نمازاند، با همان ناخنهاي الك زده، وضو گرفدختراني كه به ناخنهايشان الك زده

 خوانند و به صحت آن نیز اعتقاد كامل دارند.مي

ر به هوم اخیگردد، مفدر برخورد با افراد اخیر، بحث برخورد گزينشي با دين مطرح مي     

ز اگري معناي پذيرش قسمتي از تكالیف ديني براي انجام و سرباز زدن از قسمت دي

انجام  لیهرسیهاي اوتكالیف ديني است كه برعهده يك فرد مسلمان، نهاده شده است. بر

 "عضان، بشده، حكايت از آن دارند كه دختران و پسران نسل جديد، در برخورد با دي

 انانگزينشي برخورد كرده، ضمن اجراي برخي از تكالیف مرسومي كه برعهده مسلم

الف يا س مخنهاده شده است، از تحقق تكالیفي نظیر پرهیز از اختالط بدون جهت با جن

 كرده و رايشاس بدني با وي يا مواردي مانند: نماز خواندن با چهره آحشر و نشر و تم

 ورزند.الك زده و نظاير آن، استنكاف مي

در يك بررسي تطبیقي كه توسط گروه پژوهش در سطح دو نسل جوان و بزرگسال      

اگر كسي ديني را پذيرفته و "صورت پذيرفت، از هر دو نسل، اين سوال پرسیده شد كه 
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تمامي بخشهاي آن را بپذيرد و بدان متعهد باشد يا  "معتقد باشد، آيا بايستي الزامابه آن 

نتايج حاصل از پاسخ دو نسل به سوال اخیر، به شكل معناداري، متفاوت از  "خیر؟

 يكديگر بود.

ه ان بآموزدر پژوهش مشابهي، يكي از اعضاي گروه پژوهش، از جمعي از دانش     

ازه اند ورزيد كه اطاعت از مجموعه دستورهاي ديني، تا چه پرسش اين سوال مبادرت

گويان اسخپاز  %55از پاسخ دهندگان گزينه همه آنها،  %5/37براي شما الزامي است؟ 

ي ديني اموري باقي مانده، گزينه همه دستورها %5/7گزينه قسمتي از آنها مهم هستند و 

 قديمي هستند را انتخاب كرده بودند.

 ال از جدايي دين از سياستاستقب 020303

ر دنسانها كه ا دين بايد در خدمت انسانها باشد، نه آن"برخي از جوانان با طرح اين كه 

عدم  والب ، با شكست رويكرد ديني مورد نظر نسلهاي اول و دوم انق"خدمت دين باشند

 لمي،عتحقق آرمان شهري كه آنان وعده داده بودند، رويكرد ديني را به رويكرد 

، ماعيهنگي و اجتماعي تغییر داده، روي ضرورت تفكیك حیات ديني از حیات اجتفر

 اند.تأكید ورزيده

 تنها به شكل در رويكرد اخیر، دين از عرصه سیاست، فرهنگ و اجتماع رخت بربسته،     

نسل "ه يابد. اظهارنظرهايي دال بر اين كخصوصي شده در حريم شخصي افراد، تداوم مي

ط در كردند، ولي جوانان، خدا را فقدر زندگي اجتماعي خود وارد مي گذشته خدا را

توكل  بزرگترها در هر كاري به خدا"يا  "كنندزندگي فردي خودشان وارد مي

دن تدريجي ش، بیانگر خصوصي "شويمته رفته از اين توكل دور ميكردند، ولي ما رفمي

 دين در نزد اقشار قابل توجهي از جوانان، است.
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رسش ، به پدر يك بررسي مقدماتي، گروه پژوهشي از جمعي از جوانان و بزرگساالن     

ز اداي جاين سوال دست زد كه آيا شما با حكومت ديني موافق هستید، يا با حكومت 

ري نادادين، موافق هستید، نتايج حاصل از اين پرسش، در سطح دو نسل، به شكل مع

 متفاوت از يكديگر بود.

 گرايانهله گرفتن از ديد آرمانفاص 020304

دادند يان مآمد، در عمل نشبرخي از جوانان در جريان نظرسنجي كه از آنان به عمل مي

به صرف  فاصله گرفته، اصراري بر آن ندارند كه گرايانه اولیايشان،كه از ديد آرمان

ز ا "تمامي رفتارها، حركات و سكناتشان، بايد الزامابرچسب مسلمان بودن خويش،

 گرايانه برخوردار باشد.اي آرمانوجهه

 ود خاكي ك بُعيگرايي هستیم، اما از اين افراد با طرح اين كه ما آدمهاي آرمان      

ین عان، در یايشداشتند كه اصرار ندارند، مانند اولمادي نیز برخوردار هستیم، اذعان مي

عاد ذيرش ابپن با خود كنند و جوانادادن شعارهاي زيبا، رفتاري دوگانه و متعارض را پیشه 

گردند. يمداري نیز گاهي دچار تخطي در امر دينديني و تالش براي تحقق آنها، گاه

گذارد مي شخصیت آنان، شخصیتي تام و تمام نبوده، ضعفهايي را از خود به معرض ديد

سوق  ناه،كه همین ضعف و فتور و سستي، جوانان را كم و بیش به سمت انجام خطا و گ

 دهد.مي

گرديدند، مي نشان، خاطر"دفع اَفسد به فاسد"برخي از جوانان با يادآوري قاعده فقهي      

دتر ب و بلكه بین بد انتخاب بین خوب و بد نبوده، "انتخابهاي بشر در اين دنیاي مادي، غالبا

ز اعدول  هاي خودشان، حاضر بهگیرياست، بنابراين برخالف مسووالني كه در تصمیم

ز اگیري گرايي ذهني خويش نیستند، گاهي ضرورت دارد كه براي ممانعت و جلوآرمان

 اَفسد، فاسد را پیشه خود كرد.
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در قیاس با  سرانجام برخي از جوانان مصاحبه شده، از حمیت ديني نازلتر خويش،      

 كردند.نسل پیشین ياد مي

محور  چهار گرايانه، به بررسيدر اين قسمت، ذيل عنوان فاصله گرفتن از ديد آرمان 

 گفته، پرداخته خواهد شد.فرعي پیش

 داريپذيرش تخطي در عین دين

ان داري خودشان، خاطرنشبرخي از جوانان در جريان توصیف ابعاد و وجوه دين

هايي خطيتگاهي دست به داري، گاهآيد كه در عین دينساختند كه آنها بدشان نميمي

، "روبخوردن شراب و مش"، "بزن و برقص"به مواردي مانند: در مسايل ديني زده، 

 و نظاير آنها، بپردازند. "ديدن فیلمهاي سوپر"

ان در كردند، آنجمعیت پاسخ دهنده، در برخي از موارد، به صراحت خاطرنشان مي     

ن ترتیب نگرند و به ايبا ديده مثبت ميداري، نسبت به برخي از تخلفات ديني، عین دين

 ه تسكینبده، كنند با انجام برخي از گناهها، به هیجانهاي جواني خويش پاسخ داعي ميس

 فشارهاي دروني خودشان، بپردازند. 

 پذيرش ضعفهاي شخصیتي

رايي و گآرمان نبالبرخي از جوانان با تأكید بر اين كه آنان همچون والدين و مربیانشان، د

ش گي شخصي و روابط اجتماعي خويظاهر شدن بسان يك مؤمن تام و تمام در زند

و  "تنوع ح،ه تفرينیاز ب"، "سرخوشي جواني"و  "غرور"نیستند، با استناد به مسايلي مانند: 

و  "دنحال دا"، "خالي كردن دِق دلي خويش"، "خالي كردن هیجانها"، "لذّت بردن"

بب سمزبور كه موارد اند تهخاطرنشان ساخ و نظاير آنها، "حال گرفتن"، "حال بردن"

 و قصورهايي بشوند.ها شوند تا آنان در انجام تكالیف روزمره خودشان، دچار تخطيمي
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ه باز مسايلي همچون دروغ گفتن در شرايط اضطراري شروع شده  موارد اخیر،     

ا بديك قید شدن نسبت به رعايت حجاب، مصرف الكل و روابط نزرفتارهايي مانند بي

 رسد.جنس مخالف، مي

 پذيرش دفع اَفسد به فاسد

ز اكه ما  دارد، زمانياي فقهي است. اين قاعده فقهي بیان ميدفع اَفسد به فاسد، قاعده

د بدتر يا باي بد و ايم كه يا بايدتحقق خیر، خوبي و نیكي عاجزيم و در شرايطي قرار گرفته

 را انتخاب كنیم، انتخاب بد، بر انتخاب بدتر، اولي است.

اعي، اي اجتماولی گرايي همراه با انقالب، سبب شد كهع انقالب اسالمي، آرمانبا وقو     

ه كخواهند بمعه فرهنگي و تربیتي جامعه، با طرح معیارها و استانداردهاي آرماني، از جا

ه قدري ند كرفتارهايي در اوج نیكي و قطب خوبي را انجام دهند و به خود اجازه نداد

يي گرابیانديشند كه در صورت عدم تحقق آرمانمسأله خاكي فكر كرده، به اين 

 تواند براي جوانان و جامعه، متصور باشد.پیشنهادي، چه شقوق ديگري مي

واقعیات اجتماعي داللت برآن دارند كه هر اقدامي در جامعه، متضمن هزينه است و      

ينه كمتر و سود بیشتري دست زد كه از هزهايي بايد در روابط اجتماعي، به اجراي برنامه

گرا كه با هرگونه هزينه كردني مخالف است، خود را در برخوردار هستند، اما ديد آرمان

گذارد. به عنوان نمونه، پس از آن چنداني در جامعه نميدارد كه تأثیر اي نگاه ميعرصه

وم كه سازمان ملي جوانان در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، كنسرتي در استادي

گرا، با طرح اين كه برخي از خالفها در آزادي گذاشت، بالفاصله برخي از افرادآرمان

گفته صورت پذيرفته است، مانع تكرار برنامه مشابهي شدند، در جريان كنسرت پیش

هاي جامعه در امور علمي، گذاريحالي كه با توجه به محدوديت امكانات و سرمايه

ن، برگزاري موارد مشابه، در عین وجود برخي از فرهنگي، تفريحي و ورزشي جوانا
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شد كه در برابر سود حاصل، تخلفها، حاوي تخلیه و ارضاي هیجاني انبوهي از جوانان مي

توان در لغو پیاپي كنسرت مشابهي را مينمود. مسأله اين برنامه، ناچیز ميهاي هزينه

هنري )موسیقي هاي ري جشنوارهخوانندگان داخلي و خارجي در ايران، ممانعت از برگزا

آموزان به اردوهاي تفريحي و مانند آنها در عرصه مسايل و مانند آن(، لغو بردن دانش

فرهنگي و تربیتي، و مسكوت نهادن مقوله دختران فراري، زنان ويژه، دادن سرنگ به 

 ماعي، ديد.در برابر اخذ يك سرنگ فرسوده( و نظاير آنها در مسايل اجت) زندانیان معتاد

پیشه  يادر عمل به ج گرايانه اولیاي بزرگسالشان،جواناني كه با كنار نهادن ديد آرمان     

، هزينه مشي پذيرش كمترينگرايانه، در عمل با پیشه كردن خطكردن روشهاي آرمان

ديد ان پاي كه به شكل نسبي براي آنزنند كه در كنار هزينهگاه دست به اعمالي مي

ر ا سر كاباست  كند. به عنوان مثال، جوانان ممكنسودهايي را نیز عايد آنان ميآورد، مي

شاط ني و فرستادن دوستانشان، يا ايجاد برخي از مزاحمتهاي اجتماعي، به نوعي شاد

 د را بهفاس خويش را فراهم آورند. حالت اخیر در عمل، تحقق قاعد فقهي دفع اَفسد به

راي بزم گذارهاي السويي با توجه به فقدان سرمايه كند كه جوانان ازذهن تداعي مي

، ه سیاسيايندتخلیه هیجاني و تفريح و تنوع خود و از سوي ديگر با توجه به تنشهاي فز

كردن  بینند، با پیشهاقتصادي، اجتماعي كه آنان در جامعه خود را با آن روبرو مي

یه اي جهت تخلباشد، عرصهميديني نیز هاي اقدامهايي كه مستلزم برخي از هنجارشكني

 رواني و هیجاني خويش، پديد آورند.

 به نمايش نهادن حمیت اندك ديني

ل ن نسبررسیهاي مقدماتي گروه پژوهش، حكايت از كاهش تعصب ديني دختران و پسرا

 جديد، دارد.

با دينشان است. به اين معنا كه دار مندانه افراد دينتعصب ديني، برخورد غیرت     

لمانان، در طول تاريخ، در صورت مشاهده هجمه به دين و نفي و انكار آن، خود را مس



 

 

 

 

 

 49                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

اند كه به جّد وارد صحنه شده، به شدت از خود واكنش نشان دهند و در ديدهموظف مي

صورت لزوم در اين ارتباط، به شدت عمل نیز متوسل گردند. اما بررسیهاي انجام شده در 

 دهد.داري را در حمیت ديني آنان، نشان مينسل جوان انقالب، كاهش معنا

سقوط  انندتوان از عواملي مدر بررسي علل كاهش حمیت و تعصب ديني جوانان، مي     

هان، طح جآرمان شهر نسلهاي اول و دوم انقالب، بروز و تحقق انقالب ارتباطي در س

 برخورد گزينشي و انتخابي جوانان با دين و مانند آنها، ياد كرد.

ت ي در جهانقالب ارتباطي و تبديل جهان به يك دهكده واحد، عامل اساسي ديگر     

 طهايرود. در گذشته، افراد به دلیل ارتباكاهش حمیت ديني جوانان به شمار مي

 رخورداربشان با افرادي كه از آرايي مشابه خود "محدودي كه با ديگران داشتند، عمدتا

اد در يد، افرطي جدآوريهاي ارتباپا به عرصه نهادن فن كردند، اما بابودند، حشر و نشر مي

جاي  كوچك شده، و همهاي بینند كه همچون دهكدهعمل خود را با جهاني مواجه مي

ايي ز كشورهاتلف آن در دسترس آنان است، از اين رو جوانان با ايجاد ارتباط با افراد مخ

هضم  ي درد كه به دلیل ناتوانشونگوناگون، با انبوهي از نظريات متفاوت مواجه مي

نقطه  وآرا  جز پیشه كردن تسامح نسبي در برابراي بسیاري از آنها، خود به خود چاره

 يابند.گفته، نمينظرهاي مختلف پیش

 تر به خدانگاه دوستانه 020305

 رخدا را بیشت یان،بررسي نقطه نظر جوانان در ارتباط با خدا، بیانگر آن است كه اگر پیشین

ي هي مبتننگا نگريستند، جوانان نگاه اخیر را بااز منظر خوف، رعب و قهار بودن وي مي

ه كباورند  نگرند و بر اينتر ميبر رجا، عوض كرده، خدا را از منظري دوستانه وصمیمانه

اهد هاي آنان، خوها و كوتاهيدر نهايت با او كنار آمده، خدا به سادگي از تخطي

 گذشت.
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ز اك شدن در"و  "احساس صمیمیت با خدا"، "نگاه مبتني بر مهر به خدا"عناوين      

 پردازند.، مي"تر به خدانگاه دوستانه"، به بررسي عنوان كلي "سوي خدا

رخالف باست كه جوانان عنوان نگاه مبتني بر مهر به خدا، معطوف به اين مسأله      

ه بخدا  و مجازات كننده از گیردر توصیف خدا، تصويري سخت "اولیايشان كه غالبا

، "با مرام"، "با معرف"، "گیرآسان"، "بخشنده"گذارند، تصويري معرض ديد مي

 دهند.و نظاير آن را مورد تأكید، قرار مي "منشلوطي"

 ویمیت ، به بررسي احساس نزديكي، رفاقت، صم"احساس صمیمیت با خدا"عنوان      

وي سن از احساس درك شد"د و در نهايت عنوان پردازخودماني بودن جوانان با خدا مي

ها و آمیز حضرت حق، با كوتاهي، بیانگر تصور جوانان از برخورد مالطفت"خدا

 هاي جوانان، از وي است.تخطي

 .گفته، مورد بحث قرار خواهند گرفتدر ادامه، به ترتیب محورهاي پیش     

 نگاه مبتني بر مهر به خدا

، دشانمصاحبه شونده، در جريان ترسیم ديدگاه ديني خو برخي از دختران و پسران

دا خبه  اند كه آنان برخالف اولیايشان كه با ديدي مبتني بر ترسخاطرنشان ساخته

ا ه خدنگرند، ديدي مبتني بر مهر و عطوفت به خدا داشته، تصورشان اين است كمي

ب هر و غضشه قرا با انديكنند و دايم خودشان مهربانتر از آن است كه بزرگترها تصور مي

 دارند.خدا، در عذاب نگاه مي

خداوند هستي را با صفات مبتني  "جوانان در توصیف ديد خودشان درباره خدا، غالبا     

اند. برخي از صفاتي كه جوانان در ارتباط با خدا در بر مهر و عطوفت، ترسیم كرده

داشتن رحمت واسعه، بخشندگي، زود اند، به قرار زير است: اظهارنظرهايشان به كار برده

هايش است، پذيري، كسي كه عاشق بندهپذيري، توبهگیري و آسانبخشنده بودن، آسان

-شود، كسي كه هواي بندهكسي كه اجابت كننده دعاهاست، كسي كه زود راضي مي
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 هايش را دارد، با معرفت، با مرام، لوطي منش، با حال، با ظرفیت، رفیق، همراه، كسي كه

دهد و حاضر به كنار آمدن با بدترين هواي آدمها را دارد، بدي آنها را با خوبي جواب مي

آدمها هم هست و كسي كه مايل به مجازات بندگانش نیست و در برخورد با وي، نبايد 

تواند در برابر او بر خواهد، ميهیچ آداب و ترتیبي جست و هرچه دل تنگ آدمي مي

 زبان بیاورد.

 میت با خدااحساس صمی 

از  ستي،تعدادي از جوانان در جريان نظرسنجي انجام شده، هنگام ياد از خداوند ه

ان جري زدند، صمیمیتي كه درصمیمیتي خاص كه بین آنان و خدا وجود دارد، حرف مي

طف ورزند ، خدا لآن، در حالي كه آنان بسان كودكي قدرنشناس، با خدا لجاجت مي

 ست. اينانان ه، عاشقانه منتظر پايان بازيگوشي و بازگشت آخود را شامل حال آنان كرد

، "رفیق"، "تدوس"، "بچهِ خوب"افراد از احساس صمیمیت خود با خدا با تعابیري مانند: 

لِ خوشگ"، "معشوق"، "عاشق"، "همراه"، "ياور"، "كمك"، "سنگِ صبور"، "همدم"

 ايابطهرد و ا خیلي راحت هستندارند كه با خدو مانند آنها ياد كرده، بیان مي "خودم

شوند، با يني مدوستانه و خودماني با او دارند، به شكلي كه به راحتي از دست خدا عصبا

راه  افعهآيد كه آنان با خدا دعوا و مرگردند، گاهي از اوقات پیش مياو درگیر مي

رخورد ا، بكنند، اما باز هم خدكشند و با او قهر مياندازند و حتي سر او داد ميمي

 گیرد.مالطفت آمیزش را از آنان بر نمي

 احساس درك شدن از سوي خدا

بعضي از جوانان با بیان اين كه زندگي آنان با دشواريهايي همراه است و خدا هم نسبت به 

و  اين دشواريها، وقوف دارد، از درك شدن مشكالت خودشان توسط خدا ياد كرده
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داند كه تخطیشان، نه از سر عناد، بلكه فهمد و ميرا مياند كه خدا آنان خاطرنشان ساخته

 گیرد.نمياي از سر اجبار بوده است و بنابراين بر آنان، خرده

 توجه به باطن دين 020306

پذير فنعطايكي از انتقادات جوانان به بزرگساالن، برخورد  خشك، تحجرآمیز و غیر ا

ود ختوجه  "مدتان از پوسته و هسته دين، عآنان با دين، است. از منظر جوانان، بزرگساال

ر كلیفي بتيگر كنند با به جا آوردن احكام، داند و تصور ميرا معطوف به پوسته آن كرده

ن ه جوانالي كاند، در حاعهده ندارند و به اين ترتیب به مقصد و مقصود دين نايل آمده

شتر از ا بیر، عنايت خود دانندكه برخالف تیپ ظاهريشان، خود را داراي باطني پاك مي

ا رويش آن كه متوجه احكام )به مثابه پوسته ظاهري و بیروني دين( كنند، توجه خ

 اند.معطوف به بطن دين كه همان عرفان نهفته در دين است، كرده

و  "نفلسفي به دي -غلبه ديد عرفاني"در بررسي توجه جوانان به باطن دين، دو عنوان      

 اند.، مورد توجه قرار گرفته"طف توجه به باطن افرادعبور از ظواهر و ع"

 گفته،  مورد بررسي قرار خواهند گرفت.در ادامه، عناوين پیش     

 دين فلسفي به -غلبه ديد عرفاني

سازند، نسلهاي برخي از جوانان در نقد نگاه نسلهاي قبلي خودشان به دين، خاطرنشان مي

در امتداد  "وف و ترس به دين نگاه كرده و ثانیابا رويكردي مبتني بر خ "پیشین، اوال

همین رويكرد، راههاي تقرب و رسیدن به خدا را منحصر در انجام تكالیف ديني واجب و 

دين را نیازي دروني ديده، با  "دانستند، در حالي كه خودشان، اوالانجام دادن نوافل مي

راههاي  ر امتداد رويكرد اخیر،د "كنند و ثانیارويكردي مبتني بر رجاء به دين نگاه مي

دانند. از دستیابي و نزديكي به خدا را متعدد و به تعبیري به تعداد نفوس و خاليق، مي

دارد زند، بیان مياش سرباز ميهمین رو، گاه با وجود آن كه جواني از خواندن نماز يومیه
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وزه گرفتن و يا جواني كه از ر "شبانه روز به فكر معشوقش كه خداست، هست"كه 

دارد كه او هربار با ديدن طبیعت كه آفريده خداست، ورزد، اظهار مياستنكاف مي

 كند.كند به خدا نزديك شده، عظمت او را احساس مياحساس مي

ال به زرگسبدر يك بررسي تطبیقي كه توسط گروه پژوهش، در بین جوانان و افراد      

 كام دينه احد كه شما از دو فرد كه يكي بعمل آمد، اين سوال براي هر دو نسل مطرح ش

یست، قید نپردازد و ديگري به احكام چندان مگونه به پرستش خدا ميعمل كرده و اين

 بینید؟يمبیند، كدام را نزديكتر به حق اما جلوه خدا را در ابعاد مختلف هستي مي

را  ان فرديآن "دتااز مجموع افراد بزرگسال پاسخ دهنده، به جز چند درصد قلیل، عم     

ودند، ده بورزيد، فرد مورد پذيرش خود معرفي كركه به انجام احكام ديني مبادرت مي

جه در حالي كه در سطح جوانان، آنان به شكلي عكس عمل كرده، فردي را كه تو

 دادند. يخويش را به جاي ظاهر دين، بیشتر به باطن دين معطوف كرده بود، ترجیح م

 عطف توجه به باطن افرادعبور از ظواهر و 

آمد، ل ميبعضي از جوانان در جريان نظرسنجي كه در مورد ديدگاه ديني آنان، به عم

دون ين رو بادهد، از داشتند، از نظر آنان دين به نیازهاي دروني افراد پاسخ مياظهار مي

ي هي برااريق، توانند به عدد نفوس خالآن كه افراد نیازمند آدابي و ترتیبي باشند، مي

شي شتن پوشا دانزديك شدن به خدايشان بیابند، بنابراين الزام بر انجام تكالیفي خاص ي

دود ه محنمايد، خاصه آن كخاص، براي اعمال ديني، از نظر آنان، چندان ضروري نمي

فت، با صافق شدن و مترادف شدن دين با ظواهر افراد، متضمن اين خطر هست كه افراد من

 دار، ضدِ دين عمل كرده، به آن آسیب بزنند.فراد ديندرآمدن به سلك ا
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 تر ديدن دينمنعطف 020307

 مان، ازذر زبعضي از دختران و پسران شركت كننده در مصاحبه، تأكید داشتند دين در گ

ي، تماعدست تحريف مصون نمانده است، خاصه آن كه با گذر زمان و تغییر شرايط اج

مر اي در پااليش دين از دست تحريف شدگي، بازنگرنیاز زيادي در به روز شدن دين، 

 شود.دين و مانند آن، احساس مي

ا به است، میختآگفته، به سبب آن كه اصل دين با تسامح و تساهل از نظر جوانان پیش     

ف تر و انعطاهپااليش دين و كنار نهادن تحريفهاي انجام گرفته در آن، در عمل دين ساد

 شد. گر خواهدر حال حاضر روحانیون مبلغ آن هستند، جلوهپذيرتر از ديني كه د

وجه ت"، "پذيري ديناعتقاد به انعطاف"تر ديدن دين، سه محور در بررسي منعطف     

واهند خذاشته ، مورد توجه قرار گرفته، به بحث گ"گريتوجیه"و  "بیشتر به تسامح ديني

 شد.

 پذيري ديناعتقاد به انعطاف

ن نان، ديظر آنكردند كه از ر جريان اظهارنظر در مورد دين، تأكید ميبعضي از جوانان د

نفي و مرات در گذر زمان از تحوالت زمانه، تأثیر پذيرفته است. تحوالت اخیر گاه اث

ن ه در ديفي كاند. به عنوان نمونه، تحريآسیبزا و گاه اثرات مثبت در روي دين، داشته

ما است، اته است، تأثیر منفي در دين داشته توسط حكام و سالطین جابر صورت پذيرف

ه یل بخشیدفهم فلسفه آن را تسهافزايش آگاهي در طول تاريخ، اثر مثبتي بر دين داشته، 

 است.

 توجه بیشتر به تسامح ديني

-آمیز با دين و افراد دينتعدادي از افراد مصاحبه شده، با طرح ضرورت برخورد تسامح

آوري افراد(، تسامح برخورد با اديان ديگر )به معناي افزايش تابدار، از تسامح خود در 
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در انجام تكالیف ديني، تسامح در دفاع از دين، هم رنگ جماعت شدن، تسامح نسبت به 

 اند.نمادهاي مشخص ديني و تسامح در تربیت ديني فرزند، ياد كرده

 اند.ه داشتهشاران به آن، تسامح در دفاع از دين، مورد ديگري است كه برخي از جوانا     

ن واناجكند، وقتي وي از جمعي از يكي از پژوهشگران گروه تحقیق، گزارش مي     

 خواهند تخاذپرسید كه اگر در جمعي به عقايد ديني آنان اهانت شود، آنان چه موضعي ا

كنند، دفاع مي افراد كه بیان داشتند از اعتقادات خويش به هر شكلي %25كرد. در برابر 

قي با %45 وداشتند كه در اين موارد سكوت را اختیار كرده دهندگان اظهار پاسخ 30%

فاع دويش خمانده، يادآور شدند كه آنان با توجه به شرايط، ممكن است از اعتقادات 

رفتن وال نسزير  "، "تهديد كننده نبودن جمع"كنند. شرايط اخیر شامل مواردي مانند: 

زينه داشتن هن "، "دن جمع با فردبد برخورد نكر"، "اهانت نشدن به فرد"، "شخصیت فرد

 و نظاير آن، است. "زياد دفاع براي فرد

 گريتوجیه

ند، به ي دارهايي كه در اجراي احكام دينها و تعللبعضي از جوانان در تبیین كوتاهي

 شوند. دارند(، متوسل مي پايه در هواي نفس "هاي مختلف )كه عمدتاتوجیه

 سكيكاهش ابعاد پيامدي و منا 020308

ها ت آنطبق نظريه گالك و ستارك، در همه اديان، به رغم تفاوتهايي كه در جزئیا

داري در آنجا متجلي هاي مشتركي نیز وجود دارد كه دينشود، عرصهمالحظه مي

ند داري به حساب آورد، عبارتتوان آنها را ابعاد مركزي دينها كه ميهشود. اين عرصمي

 عاطفي و پیامدي. از ابعاد: اعتقادي، مناسكي،

دا( كه وجود خ ر بهبُعد اعتقادي يا باورهاي ديني عبارت است از باورهايي )مانند باو     

 رود پیروان آن دين، بدانها اعتقاد داشته باشند.انتظار مي
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 ه داشتنوط ببُعد تجربي يا عواطف ديني، ناظر به عواطف، تصورات و احساسات مرب     

 ست.اهمچون خدا يا واقعیتي غايي يا اقتداري متعالي  رابطه با جوهري ربوبي،

ات رد معتقدهاي مبنايي در موبعد فكري، يا دانش ديني، مشتمل براطالعات و دانسته     

 هر دين است كه پیروان آن دين، بايد آنها را بدانند.

كت نماز، شر بُعد مناسكي يا اعمال ديني، شامل اعمال ديني مشخصي همچون عبادت،     

رود، پیروان هر دين مانند آن است كه انتظار مي در آيینهاي ديني خاص، روزه گرفتن و

 آنها را به جا آورند.

ي بر انش دينو د بُعد پیامدي، يا آثار ديني، ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب     

 زندگي روزمره پیروان است.

 نان نسله جواكحاضر، بیانگر آن است چند مطالعه انجام گرفته در سطح جوانان نسل      

نشان  یشترشاناي پجديد، در بُعد نظري دينیشان، تغییر و تحول چنداني را در قیاس با نسله

داده، به  نان نشاندهند، اما در بُعد عملي دينیشان، تغییر و تحول معناداري را نسبت به آنمي

 .سازنددين، آشكار مي شكل آشكاري كمتر از بزرگساالن تقید عملي خودشان را به

ه بست، ادر بررسي كاهش ابعاد پیامدي و مناسكي كه در اين محور مورد توجه      

نفع "، "پرهیز از جزئیات"، "كاستي گرفتن انجام تكالیف ديني"ترتیب شش محور: 

 ،"راييگعمل "و "گراييكیفیت"، "تسلیم شدن در برابر فشار هنجاري گروه"،"طلبي

 خواهند گرفت. مورد بحث قرار

 در ادامه، به ترتیب عنوانهاي اخیر، مورد بحث قرار خواهند گرفت.     

 كاستي گرفتن انجام تكالیف ديني

رابطه با "داشتند كه آنان با توجیهاتي نظیر اين كه برخي از جوانان مصاحبه شده، بیان مي

د دربند روابط نباي"،"خدا، بايد مبتني بر دل آدمي باشد، نه يك دوال و راست شدن

تر از اين است كه خدا بخشنده"،"صوري كه ممكن است عاري از محتوا اجرا شوند، ماند
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و مانند آن، تا حدودي از الزام به اجراي تكالیف  "گاه ما، گیر بدهدبه تنبلي گاه و بي

 زنند. دار نهاده شده است، سرباز ميديني كه برعهده يك فرد دين

داشت  انتظار بايد درباره تكالیف ديني واجب، از آن ياد شد، بالطبعبا توجه به آنچه      

رخي از د. بكه جوانان از تكالیف ديني مستحب نیز تا حدود زيادي، فاصله گرفته باشن

ان جوانان )خاصه پسران كه از روحیه شهودي و عبادي كمتري در قیاس با دختر

نجام الف، از خواندن ادعیه مخت اند كه آنها خیلي كمبرخوردارند(، خاطرنشان ساخته

تقبال ، اسنوافل و مستحبات، شركت در مجالس ديني )مانند روضه خواني( و نذري دادن

 كنند.مي

 پرهیز از جزئیات

م و ي به مهدين داشتند كه آنان با تفكیك تكالیفتعدادي از جوانان مصاحبه شده، بیان مي

الیف ن به تكداختلیف مهم بپردازند و از پردانند كه به تكاغیرمهم، تنها خود را ملزم مي

 غیرمهم، سرباز بزنند.

اين سوال  در يك بررسي تطبیقي كه در سطح افراد جوان و بزرگسال به عمل آمد،     

نجام تي ابراي آنان مطرح شد كه آنان تكالیف ديني خود را به چه صورت و با چه دق

سل وت معناداري در سطح دو ندهند؟ نتايج به دست آمده حكايت از وجود تفامي

 داشت.

، آنان پردازندان بشد تا به تبیین مستدل اعتقاداتشوقتي از جوانان اخیر، درخواست مي     

 زدند.پاسخ الزم ميبا توسل به توجیه كردن، دست به ارايه  "غالبا

 نفع طلبي

كه دين ايد برخي از جوانان در پاسخ به اين سوال كه تصور كنید در موقعیتي قرار گرفته

چیزي مخالف با عقلتان را به شما حكم كند، شما از دو مورد دستور دين يا عقل، كدام 
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هر كدام را كه به نفعم باشد،  "كنید؟ به ارايه پاسخهايي مانند اين كه يك را انتخاب مي

بستگي به میزان نفع و ضرر آن موضوع دارد، اگر انتخاب "، "كنمب ميهمان را انتخا

حكم ديني به نفعم باشد يا آسیب كمي به منافعم وارد كند، من به حكم دين عمل 

كنم، ولي اگر عمل به حكم دين به منافعم ضرر وارد كند، من به حكم عقلم عمل مي

 زدند.، دست مي"كنممي

رد بین كه في مواردي مانند چگونگي رفتار در يك عروسي )در موارد مشابهي، وقت     

بق طردن كشود( يا رجوع به مرجع ديني و عمل لذّت و گناه برخي از اعمال، مخیر مي

ا حد تبايد "جوانان با استدالل اين كه  "شود، بعضافتواي وي، براي جوانان مطرح مي

ني جع ديمراجعه به مرا"ا و ي "ممكن از من كودك تبعیت كرد و خیلي هم سخت نگرفت

ل ، به سوا"دهدشود كه آدم را در محدوديت قرار ميبه صدور حكم دشواري منجر مي

 اند.مطرح شده، پاسخ داده

 تسلیم شدن در برابر فشار هنجاري گروه

از آنان  گروه پژوهش در يك بررسي مقدماتي كه در سطح جمعي از جوانان انجام داد،

تواند بر يمت ورزيد كه نگرش و برخورد اطرافیان، تا چه حد به پرسش اين سوال مبادر

یر را بسیار زياد، از جوانان، تأثیر اخ %60اعتقادات و باورهاي ديني شما، تأثیر بگذارد. 

مانده، بیان باقي %25رنگ و بسته به شرايط و اثرپذيري خود را از دوستانشان كم 15%

ثیر تحت تأ د كهر داده، به هیچ وجه حاضر نیستنداشتند كه آنان نظر خودشان را مبنا قرا

 اطرافیانشان، قرار بگیرند.

بعضي از افراد مورد بررسي، در تشريح نقطه نظرهاي دينیشان، با اشاره به الزامها و      

اند كه آنان فشارهاي وارده بر آنان از سوي محیط، دوستان و اطرافیان، خاطرنشان ساخته

، "قديمي" "اُمل"به صورت زدن برچسبهاي تمسخرآمیزي مانند: در برابر فشار اخیر كه 

بچه "، "متحجر"، "عهد حَجري"،"مونگل"، "ماندهعقب"، "دهاتي"، "فرهنگبي"



 

 

 

 

 

 59                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

متجلي شده، در  ،"كفن سیاه پوش )چادري("، "كالغ سیاه" ،"بچه بسیجي" ،"مثبت

احساس ضعف و ناتواني  گردد،سطحي فراتر، به قطع ارتباط اطرافیان با فرد منجر مي

-كنند و از سر ناچاري براي فرار از تمسخر و استهزاي دوستان و اطرافیان، به نوعي هممي

 كنند. رنگ جماعت شدن را پیشه خويش، مي

ساختند كه در فراز ديگري، برخي از دختران و پسران مصاحبه شده، خاطرنشان مي     

تماعي ب اجآنان مايل به استنكاف از آداب اجتماعي مرسوم نبوده، در صورت تضاد آدا

عي(، جتمابا ارزشهاي دينیشان، ممكن است از ارزشهاي ديني خودشان )به نفع آداب ا

 عدول كنند.

نجام زم به ا، ملكردند، اگر آنان تحت تأثیر شرايطدهندگان، تأكید مي بعضي از پاسخ     

ست مل درفتاري خالف شرع و ارزشهاي خودشان شوند، با پیشه كردن تقیه، به اين ع

پذيرند و يشوند، اما در قلبشان اين مسأله را نمهم رنگ جماعت مي "زنند و ظاهرامي

 بمانند. باقيكنند به ارزشهاي خودشان، پايبند سعي مي

 گراييكیفیت

ر سنجي دگرايي، فراز ديگري است كه در نظرگرايي به جاي كمیتاستقبال از كیفیت

مال نجام اعادر  گردد. اين افراد با تأكید برآن كهمورد ديدگاه ديني جوانان، مالحظه مي

 همیتديني، بیشتر از آن كه به كمیت عمل مورد نظر، توجه شود، كیفیت آن از ا

 نها،آخوردار است، تمركز خويش را به جاي كمیت تكالیف ديني، به سمت كیفیت بر

 اند.معطوف كرده

 گراييعمل

جمعي از دختران و پسران مورد بررسي، در جريان اظهارنظر در مورد نگرش ديني 

اند، اين است كه كردند كه آنچه آنان به عنوان جوهره دين دريافتهخودشان، تأكید مي
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دار بايد رفتار و عمل صالح را به عنوان جزء مكمل و حتمي اعتقاد و باور قلبي افراد دين

دار بودن يا نبودن خودشان، در مجموعه رفتاريشان، نشان بدهد و قضاوت روي دين

آدمها، به میزان زيادي منوط به بروز و تجلي رفتارهاي اخالقي در زندگي فردي و 

  اجتماعي آنان است.

 ديد دينيتفسيرهاي ج 020309

ست قدي انداري مرسوم در جامعه، يكي از ابعاد شاخص ديدگاه جوانان معترض به دين

اما در ي، دين كه آنان بر نگرش ديني معمول داشته، معتقد هستند، اگر نه همه دستورهاي

ه شده، ريستبسیاري از اين موارد، ضرورت دارد كه دستاوردهاي ديني از افقي جديد نگ

 ر و بازتعريف آنها زده شود.دست به بازتفسی

محور فرعي:  5در اين قسمت، تفاسیر جديد ديني مورد نظر اقشاري از جوانان، ذيل      

اثر "، "متأكید در ضرورت به روز شدن برخي از احكا"، "اعتقاد به تحوالت تاريخي"

 قرار ، مورد بررسي"و تفسیر به رأي "طرح ضرورتهاي اجتماعي"، "شرايط اجتماعي

 هند گرفت.خوا

 فت.گفته، مورد بررسي قرار خواهند گردر ادامه، به ترتیب محورهاي پیش     

 اعتقاد به تحوالت تاريخي

 ه اسالمكاين  هايشان، با بیانبعضي از افراد شركت كننده در پژوهش، در جريان مصاحبه

 ر كرده وتغییمانه سال پیش است و در گذر زمان، بايد اسالم نیز منطبق بر ز 1400متعلق به 

 دادند.به روز شود، ضرورت بازنگري ديني را مورد تأكید قرار مي

اي اعراب ناظر بر اثرپذيري اسالم از شرايط قومي و قبیله "استدالل افراد مزبور، عمدتا     

بود. به عبارت ديگر، اين افراد با تصور اين كه اسالم به دلیل اثرپذيري از شرايط قومي و 

رده قرن پیش اعراب، در عمل به مواردي مانند: تبعیض در ارث، ديّات، اي چهاقبیله
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شدند كه با داري، ارزش زن و نظاير آن، تن داده است، يادآور ميحجاب، طالق، برده

توان با مسايل مزبور )كه گذشت زمان و از بین رفتن شرايط پیشین، در افق جديدي مي

-ستیزي آن از سوي ديگر مياز سويي و زنمعطوف به چالش  مردساالري اسالم  "عمدتا

 باشد(، برخورد و در عمل به حل آنها، نايل آمد. 

 تأكید در ضرورت به روز شدن برخي از احكام

حو رو م گذشت زمان همچون يك پاك كن داره دين"بعضي از جوانان با تأكید اين كه 

ابود نبه ناچار دين در صورت سازگار نكردن خودش با مقتضیات زمانه، "و  "كنهمي

سخن  ، از ضرورت بازنگري جدي در بسیاري از احكام مبتالبه خودشان،"خواهد شد

 اند.گفته

زرگساالن و از ب %10در يك بررسي مقدماتي كه توسط گروه پژوهش انجام پذيرفت،      

د يا د داراز جوانان، در پاسخ به اين سوال كه آيا ضرورت به روز شدن دين وجو 30%

 ورت تغییرات اساسي احكام ديني را مورد تأكید، قرار دادند.خیر، ضر

، عقد رداناحكام حجاب، رابطه محرم و نامحرم، آرايش زنان، عقد، چند همسري م     

، يّاتدموقت، زدن زنان، طالق، قضاوت زنان، سرپرستي فرزند )پس ازطالق(، ارث، 

مله جموسیقي، رقص، سن تكلیف دختران، نماز، روزه و برخي از احكام ديگر، از 

وز شدن ربه  تقادي با آنها مواجه شده، ضرورتاحكامي بودند كه جوانان با رويكردي ان

 اند.آنها را مورد تأكید، قرار داده

 اثر شرايط اجتماعي

يهاي ب دشواره سببعنوان اثر شرايط اجتماعي، ناظر بر زير پا نهادن برخي از احكام ديني، 

 اجتماعي آنها است.
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مده از ل آي به عمدشواريها و سختیهايي كه تعدادي از جوانان در جريان نظرسنج     

معه، ر جاداند، مواردي مانند: فشارهاي اقتصادي موجود آنان، به طرح آنها پرداخته

 وشاط نافزايش سن ازدواج جوانان و حل نشدن مشكالت جنسي جامعه، كمبود شادي و 

رت ي صوتفريح و تنوع مطلوب طبع جوانان، قلت الگوسازيهاي مناسب، تغییرات ارزش

 باشند.در فضاي جهاني شده و نظاير آنها، مي پذيرفته در جامعه

معه به ه جاكبرخي از دختران و پسران مورد بررسي، با مطرح كردن شرايط دشواري      

و  صعب كردند كه شرايطلحاظ اقتصادي براي جوانان فراهم آورده است، استدالل مي

هاي و ارزشسخت اخیر، عامل مهمي در سوق يافتن جوانان به سوي شكستن هنجارها 

 ديني، است.

ل ندن مشكه ماافزايش نرخ سن ازدواج در دختران و پسران جامعه از سويي و حل نشد     

سوي  يابد ازاي كه تحريكهاي جنسي آن، روز به روز افزايش ميجنسي جامعه در جامعه

ر از دسديگر، مشكل ديگري بود كه بعضي از جوانان از آن به عنوان عاملي زمینه

 كردند.اي ديني خودشان، عنوان ميهتخطي

ینه، اين زم ه درنقد كمبود شادي و نشاط و تفريح و تنوع در جامعه و خالء پديد آمد     

ن را فراز ديگري از انتقاد جوانا ( بدون دلیل،"هاي ديني )غالباگیريبه سبب سخت

 دهد.تشكیل مي

ي ي فرهنگولیاات كه جوانان بر قلت الگوسازيهاي مورد نیاز جوانان، نقد ديگري اس     

ه سمت ست بادارند، آنان در خالء الگويي پديد آمده، ممكن كشور وارد كرده، بیان مي

 بروند. رند،و سوي الگوهاي خارجي كه چندان هم با ديدگاه ديني میانه و انطباقي ندا

معه در جا هشي كدر موارد ديگري، بعضي از جوانان با اشاره به تغییرات گسترده ارز     

و  حكامهاي خويش از اپديد آمده است، موارد مزبور را بسترساز انحرافها و تخطي

 اند.تكالیف ديني، برشمرده
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 طرح ضرورتهاي اجتماعي

ت و تني چند از دختران و پسران شركت كننده در پژوهش، با تأكید بر اقتضائا

م ود عدكردند كه با وجميضرورتهايي كه در اطراف و اكناف خودشان داشتند، بیان 

انند: مردي پردازند. اقتضائات اخیر، مواتمايل قلبي خويش، به رعايت ظواهر ديني مي

-يآنها م انندهمراهي با همسر، يافتن همسر مناسب، يافتن كار، قبول شدن در گزينش و م

 باشند.

 تفسیر به رأي

، قابل ه شدهجوانان مصاحب مهمي است كه در اظهارنظر بسیاري ازتفسیر به رأي، مسأله 

 ، به آنخود مشاهده است. گستره تفسیر به رأيي كه جوانان در جريان ارايه ديدگاههاي

 و "عیت و مرج نگاه به تقلید"، گرفته تا "نگاه به دين و كتاب ديني"اشاره دارند، از 

 شود.، مالحظه مي"نگاه به احكام"

قرآن(، يني )دي كه در زمینه دين و كتاب هايجوانان مورد نظر، در تفسیر به رأي     

یست، طا ندارند؛ گاه دين را ساخته دست بشر و گاه امري قدسي كه عاري از نقص و خ

د خوانند و تأكیاند و گاهي قرآن را تراوش ذهني رسول اكرم )ص( ميترسیم كرده

يرا ز، خورندورزند كه با حذف تكالیف از دين، دين و ديانت افراد آسیب جدي نميمي

مین هجود هاي ديني است و وآنچه كه مقصد و مقصود دين است، اعتقاد قلبي به آموزه

 گوي هدف نهايي دين، است.باور دروني، جواب

ه جه بجوانان ديگري با ابراز ترديد در صحت كتاب ديني قرآن، ضمن عطف تو     

و عمل اند هصه كردهاي آن، هدف اساسي دين را در تغییر باور قلبي افراد خالجايگزين

 اند.به دستورهاي ديني را چندان ضروري ندانسته
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مانده ر حذر نن، بنگاه برخي از جوانان به تقلید و مرجعیت نیز از تفسیر به رأي آنا     

 است.

لیل دته، به گذش برخي از دختران و پسران مصاحبه شده، با تأكید بر اين كه شايد در     

دلیلي بر تبعیت  ، ديگر21د براي آنان راهگشا بوده است، اما در قرن سوادي مردم، تقلیبي

جود ، و"سپردن جان و مال آدمي به دست يك مرجع ديني"و  "كوركورانه"و  "محض"

ه بآيد، نگرش خود به شمار مي "انحرافي"و  "بیهوده"، "عبث"ندارد و تقلید، كاري 

  اند.تقلید و مرجعیت را به معرض ديد، نهاده

 ورداخته يراد پجمع ديگري از جوانان، در مورد تبعیت از مرجعیت، به طرح خدشه و ا     

بر  ا تأكیدبويي ساند. اين افراد از آن را به شكل نسبي پذيرفته يا به طور كامل رد كرده

احاطه "بر  توسط مراجع و از سوي ديگر با تأكید "نداشتن عصمت"و  "جايزالخطا بودن"

جع، ط مرا، توس"مكان"و  "زمان"و نشناختن شرايط  "سايل علمي روزنداشتن آنان به م

به  رايشبدين "اند، مرجعیت مسیري انحرافي يافته است، و در اين مسیر نتیجه گرفته

 ن را، دي"كارش به جاي متن، به حاشیه رسیده است"،"صورت يك هدف در آمده است

مورد "و  "است بر عباي آنان نشسته غبار سیاست" اند،كرده "ترسخت"و  "پر از تبصره"

 . "انداستفاده ابزاري، واقع شده

 لهي، ازاكام نگاه متفاوت به حجاب، نماز، روزه، رابطه با جنس مخالف و ديگر اح     

در  نان،جمله مسايل مورد توجه جوانان است كه در جريان تفسیر به رأي برخي از آ

 .انداشكالي متفاوت، مورد پذيرش واقع شده

 نگاه جديد به دين 0203010

 ،"طرح ضرورت بازنگري انتقادي به دين"محور فرعي  7ذيل عنوان نگاه جديد به دين، 

 ،"اعتراض به فرهنگ عربي دين"، "التقاط اديان" ،"تسامح در برخورد با اديان ديگر"
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رح ، مط"اعتراضهاي جنسیتي"و  "توجه به چالشهاي نسلي"، "داعیه شناخت عصري دين"

 اند.گرديده

 گفته مورد بحث قرار خواهند گرفت.در ادامه، به ترتیب محورهاي پیش     

 طرح ضرورت بازنگري انتقادي دين

 رسوم ازرش مبعضي از جوانان مصاحبه شده، با استناد به برخي از اشكالهايي كه در نگ

نان ر آز نظورزيدند. اديدند، بر ضرورت بازنگري انتقادي دين، تأكید مياسالم مي

سي نگرش تصادي، عقیدتي و سیااجتماعي، اق -بازنگري اخیر بايد در همه ابعاد فرهنگي

 ديني معمول، صورت پذيرد.

 %65در يك بررسي مقدماتي كه در سطح جمعیت مورد پژوهش انجام پذيرفت،      

وز رهاي گوي نیازساختند كه اسالم جوابدختران و پسران پاسخ دهنده، خاطرنشان مي

 جامعه نیست و بايد متناسب با زمانه، تغییر كند.

يني داسالم  رت كهاي ايجاد شده از اسالم و مسلماني، به اين صوتغییر ديدهاي كلیشه     

طف رمنعخشن بوده، بدون توجه به زيبايي و لطافت طبع، زندگي و روابطي خشك و غی

وجه تجتماعي بود كه مورد ا -دارد، يكي از ابعاد مهم فرهنگيرا به جامعه عرضه مي

 جوانان واقع شده بود. 

-يمل، واجتماعي معم -برداشتهاي اشتباه، از ديگر نقدهاي وارده بر رويكرد فرهنگي     

 باشد.

 رده،ید كبعضي از جوانان، روي تغییر رويكرد اقتصادي نگرش ديني مرسوم، تأك     

كشمش و  ورا در جو و گندم و خرما ، نبايد زكات 21ديگر در قرن "اند: يادآور شده

 ."چند چیز ديگر خالصه كرد
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ورها، ر كشمردم ديگ"جوانان ديگري، رويكرد سیاسي مسووالن جامعه را كه در آن      

د و مانن وموريككمكهايي كه به آدمهاي لبناني، "و  "اهمیت بیشتري از مردم ايران دارند

 "شوديداد ممددجويان بهزيستي و كمیته امشود، بیشتر از كمكهايي است كه به آنها مي

رده، برا زير سوال  "تفاوت بارزي كه بین حرف و عمل مسووالن آن وجود دارد"و 

 اند.تجديدنظر در اين موارد را خواستار گرديده

 تسامح در برخورد با ديگر اديان

آنان  حشود، تساميكي از ويژگیهاي بارزي كه در نگاه ديني جديد جوانان، مالحظه مي

 در برخورد با اديان الهي )و غیرالهي( ديگر است.

نجام ل، ادر يك بررسي مقدماتي كه گروه پژوهش در سطح دو نسل جوان و بزرگسا     

اخروي  عادتسداد، از آنان به پرسش اين سوال مبادرت ورزيد كه آيا تنها اسالم ضامن 

از جوانان  %75 هستند؟ در برابر آدمي است يا همه اديان الهي از چنین وضعیتي برخوردار

 است، دت آنهاضامن سعاكه به تأيید اين گزينه پرداخته بودند كه تقید به همه اديان الهي، 

 اصل ازحتايج تأكید كرده بودند كه تنها اسالم ضامن سعادت اخروي بشر است. اما ن 25%

 از %25 رابركه در بعكس نتايج حاصل از جوانان بود. به اين معنا  "بزرگساالن، دقیقا

ه آنان، ب %75 بزرگساالن كه همه اديان الهي را راهنماي سعادت بشري تلقي كرده بودند،

 .ه بودندانستدنفي اين گزينه دست زده، سعادت اخروي افراد را همبسته با آيین اسالم، 

 عهمطال ست بهدوجوهاي خويش، بعضي از جوانان با بیان اين كه آنان در جريان جست     

 فته، برخن گسكم و بیش از برتري نسبي ديگر اديان الهي نیز  اند،اديان ديگر نیز زده

 ورزيدند.حقانیت آنها، تأكید مي

 التقاط اديان

جوانان مصاحبه شده، روشهاي برخورد مختلفي را در ارتباط با دين، از خود به معرض 

زدند، گروه في هر نوع ديني مينهادند. برخي از اين افراد، به صراحت دست به نديد مي
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از گرايش  اند،ديگري از اين افراد، با تأكید اين كه آنان اسالمیت خود را كنار نهاده

داشتند كه گفتند. اما جمع ديگري از اين جوانان، بیان ميخويش به ديگر اديان، سخن مي

گلچیني از احكام  درصدد هستند با انتخاب آنان با تسامح با ديگر اديان برخورد كرده،

 مناسب و به روز اديان مختلف، به ديدگاه ديني خود، شكل ببخشند. خوب،

 گفته، به شرح زير است:اي از نظريات افراد پیشنمونه     

 اسالم، ديانمن پیش از دين، اخالق را قبول دارم و براي همین، با توجه به تمامي ا"

و در  كنميمهاي اخالقي آنها را گلچین توصیهمسیحیت، يهوديت و مانند آنها، بهترين 

 ."گیرمزندگي خودم آنها را به كار مي

 اعتراض به فرهنگ عربي دين

سالم مي امعدودي از دختران و پسران شركت كننده در پژوهش، با اعتراض به زبان رس

 يرو نظا قرآن، ادعیه ساختند كه پذيرش خواندن نماز،كه زبان عربي است، خاطرنشان مي

 ، از ايندر واقع پذيرش سلطه عربیت و فرهنگ عربي بر فرهنگ ايراني است آن به عربي،

ت ئبلكه در قرا خواندند،رو به مقابله با اين امر برآمده، نه تنها نمازشان را به فارسي مي

 كردند.قرآن و ادعیه نیز به خواندن ترجمه فارسي آنها، اكتفا مي

ا مي بداشتند، مسووالن جمهوري اسالتر، بیان مييافراد ديگري در نقدي جد     

اجم ه تهارجحیت قايل شدن براي فرهنگ عربي در برابر فرهنگ ايراني، در عمل تن ب

ي عربي سمتهاقو در نتیجه، با حذف قسمتهاي ايراني تاريخ كشور، اند فرهنگي عربي داده

 اند.تهر پرداخكشو يه آن به مردمآن را بارز ساخته و با نام تاريخ و فرهنگ ايران، به ارا

 داعیه شناخت عصري دين

برخي از جوانان بر اين باورند كه بزرگساالن جامعه، شناخت درستي از ابعاد و وجوه 

مختلف اسالم ندارند و آنان در پرتو ديدگاههاي نو و به روزي كه دارند، بهتر از 
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و، داعیه شناخت عصري دين را مطرح و از همین راند اولیايشان، به فهم دين نايل آمده

 سازند.مي

هاي بهي جندارند، آنان از سويجوانان در نقد نگرش ديني بزرگساالن، اظهار مي     

را  سالمهاي فردي و غیراجتماعي دين اظاهري و غیرباطني دين واز سوي ديگر، جنبه

 ن اسالمدي تري كه بهحال آن كه جوانان در پرتو نگرش عمیق اند،مورد توجه قرار داده

ه ديني ب جاي ظواهر با شناخت عرفان نهفته در بطن دين، تمركز خود را به "اوالدارند، 

يعني )دين  با شناخت اهمیت ابعاد اجتماعي "و ثانیااند عمق و باطن دين معطوف كرده

مت ه سبين، دابعاد سیاسي، اقتصادي و عقیدتي(، تمركز خود را به جاي ابعاد فردگراي 

 اند.گراي دين، معطوف داشتهابعاد اجتماعي و جمع

 توجه به چالشهاي بین نسلي

جام يران اناواو(، در گزارش پژوهشي كه در زمینه مناسبات بین نسلي در  1383منطقي )

 سازد:داده است، خاطرنشان مي

حكايت  ا،آر اين در زمینه تحوالت بین نسلي، آراي متفاوتي ارايه شده است. برخي از     

ظريات، ناين  شناختي در نسلهاي پیشین و جديد دارند، طبقاز بروز تحولهاي جزئي روان

و  پر شّر وبي جوان با توجه به اقتضائات رواني جواني خويش، در دوران جواني خود انقال

 ارانه بركظهكند، اما با گذشت زمان و پا به سن نهادن وي، روحیات محافشور رفتار مي

اي ز تحولها بروبپردازيها، داللت برآن دارند كه م خواهد شد. اما بعضي از نظريهوي حاك

، امعهشديد گسترده در يك جامعه، مانند وقوع انقالب، جنگ و ركود فراگیر در ج

 وسست ارزشهاي نسل بعد، از ارزشهاي نسل پیشین خودش، متفاوت شده، نوعي از گُ

 .آيدانقطاع ارزشي بین دو نسل، پديد مي

 نويسد:اين پژوهشگر در توصیف گُسست ارزشي دو نسل، مي     
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يهااي  آوره فنمند بنسل سوم خود را نسلي رُك، صريح، باسوادتر از نسل پیشین، عالقه     

-تگارا، لاذّ  ارتباطي، عاشق چت كردن، متوجه جهان روز و فرايند جهااني شادن، غارب   

ي و ، داراي مطالعاات گساترده ادبا   جاو طلاب، هیجاان  طلب، طرفدار سكس، مُادگرا، رفااه  

پاا    وآنجلساي  مناد باه موسایقي لاوس    مند به رابطه با جنس مخالف، عالقاه هنري، عالقه

ب جه باه آدا توتوجه به مسايل سیاسي، دچار اِهمال در انجام تكالیف ديني، بيداخلي، كم

، اريا صادق و بي مند به دولت رفاه،اعتقاد به آرمان شهر مذهبي، فردگرا، عالقهو رسوم، بي

ن ، نسال جاوا  بیند. از ساوي ديگار  دچار خودنمايي، دَم غنیمتي، خودرأيي و مانند آنها، مي

-انگیزگاي، باي  هاويتي، ساردرگمي، باي   خود را درگیر انازوا، افساردگي، اضاطراب، باي    

تمااد،  اعاي تیاره، معتارض، باي   گاري، ناكاامي، داراي آيناده   مسوولیتي، گستاخي، عصیان

گي، اس بیهودسوخته، از دست رفته، برباد رفته، اكثريت خاموش، داراي احس بدبین، نقّاد،

ناي  توجه نسبت به مسأله حارام و حاالل كساب و كاار، نسالي كاه ارزشاها در وي درو       كم

 غییار داده تاند، نسلي كه مرجعیت ارزش خويش را از روحانیون باه اساتادان دانشاگاه    نشده

سلي المي، و نتوجه به پايگاههايي مانند انجمن اساست، نسل الگوپذير از دوستان، نسل بي

 اند.كه ديد تعبدي در وي كاستي گرفته است، ياد كرده

عمیق  عتقاداتد: ادر برابر، نسل اول و دوم، از منظر نسل جديد، واجد ارزشهايي مانن     

وي، قي هادها ارازيست، بگرا، ايثارگر، متمايل به امرونهي به جوانها، سادهمذهبي، ارزش

، ند آنهاو مان دهندآوريهاي روز، نسلي كه اَلكي به جوانها گیر مياطالع از فننسل بي

به  تواناند. با دقت در صفات مطرح شده براي نسلهاي قديم و جديد، ميمعرفي شده

ار ر قراجمال نتیجه گرفت، عمده صفات مشخصه دو نسل، در تضاد و تعارض با يكديگ

 گیرند.مي
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ي اقتصاد اسي واز تفاوتهاي نسلي موجود در زمینه قرائت فرهنگي، اجتماعي، سیاگر      

سلي دو ین ندو نسل جوان و بزرگسال بگذريم و توجه خود را تنها معطوف به چالشهاي ب

ابعاد  م درشود كه هم در ابعاد محتوايي و هنسل، در زمینه عقیدتي كنیم، مشاهده مي

 دهند.هي را با يكديگر، نشان ميصوري، دو نسل تفاوتهاي قابل توج

 تالفهايز اخجوانان مصاحبه شده در زمینه محتواي نگرش عقیدتي خويش، از سويي ا     

ا دين، بنشي اي كه با اولیايشان در زمینه مواجهه تحقیقي با دين، برخورد گزيگسترده

قايد عاز  اند و از سوي ديگرتوجه به عمق و باطن دين و نظاير آن دارند، ياد كرده

د رخورباي بزرگساالن با مسايل و غیرمنعطف و فكر بسته بزرگترها، برخورد كلیشه

 اند.ياد كرده خشك و مكانیكي پدر و مادرها با تكالیف دينیشان،

 اعتراضهاي جنسیتي

 ندگيزبررسي وضعیت زن به لحاظ تاريخي، حكايت از آن دارد تا زماني كه زن در 

تي ده، حشسهم شمرده اقتصادي، منشأ اثر بود، در جامعه ذياي خويش، به لحاظ قبیله

 افزايش ري وآوشد، اما در گذر زمان، و با پیشرفت فنمحور جامعه مادرساالر شمرده مي

 تبديل شد. تولید، زن به تدريج نقش تولیدي خود را از دست داده، به جنسي دست دوم،

جنگ  دو جنگ جهاني و بعد ازپس از تحوالت اجتماعي كه در غرب در فاصله      

ي ن، برابرگرايشهاي فمینیستي ايجاد شده، به دنبال احقاق حقوق زناجهاني دوم رخ داد،

كه  اسي و اقتصادي، خواستار شدنداجتماعي، سی -دو جنس را در همه ابعاد فرهنگي

 ر داد.قرا انعكاس فعالیتهاي آنان، زنان ديگر كشورهاي جهان را نیز تحت تأثیر خود

طلبي زنان و مردان،  عقب بودن فقه شیعه از تحوالت  هاي برابريمضاف بر انديشه     

پاسخ ماندن تفاوت ديّات زن و مرد در عصر حاضر كه هر دو جنس، منشاء روز )مانند بي

شناسي اختالفي زن و مرد )كه برخي از آثار اقتصادي هستند(، عدم شناخت روان

شناختي دو جنس، قابل تبیین شناختي و روانهاي زيستيافتهتفاوتهاي زن و مرد، در پرتو 
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انجامند(؛ تحوالت گسترده بین نسلي در بوده، به رفع شبهات تفاوتهاي حقوقي آنان مي

نسل جوان و بزرگسال را در قرائتهاي فرهنگي،  "سطح نسلهاي پس از انقالب كه بعضا

اند كه ه است؛ كار را به جايي رساندهاجتماعي، سیاسي و عقیدتیشان، در برابر هم قرار داد

اقشار قابل تأملي از دختران و زنان نسل جديد، با به چالش گرفتن ديدگاههاي جنسیتي 

هاي اجتماعي از سوي اسالم از سويي، و نقد جدّي جنس دوم ديده شدن زن در عرصه

 اند.ملتهبي را پديد آورده "ديگر، فضاي اجتماعي نسبتا





 نگاهي به داليل فراز و فرود نگرش ديني جوانان 03

ر فصل حاضر درصدد بررسي داليل كاهش اثرپذيري ديني جوانان و بروز تحول د

 نگرش عقیدتي آنان، است.

ري در تحول تبیینهاي نظ" :در مطالعه فراز و فرود نگرش ديني جوانان، دو عنوان     

رار ، مورد بررسي ق"تبیینهاي پژوهشي در تحول نگرش جوانان"و  "نگرش جوانان

 گیرند.مي

هاي كرين پردازيعنوان تبیینهاي نظري در تحول نگرش جوانان، با عنايت به نظريه     

، درصدد به دست دادن دورنمايي از تحوالت جامعه ايران، 2دوركیمو امیل  1برينتون

 هستند.

عنوان تبیینهاي پژوهشي در تحول نگرش جوانان، درصدد است تا با اتكا به برخي از      

پژوهشهاي انجام گرفته در سطح جامعه و جوانان، به تبیین داليل كاهش تأثیر آموزشهاي 

مستقیم ديني و بروز تحول در نگرش ديني جوانان بپردازد. در اين قسمت، به ترتیب 

تاريخي جوان، گُسست نسلي، انقطاع گفتمان بین نسلي، هاي هعنوانهاي فرعي: قطع ريش

پذيري، رويكرد تكلیفي به پذيري ضدِجامعهگرايیهاي تربیتي غیرواقع نگر، جامعهآرمان

جوان، نگه داشتن جوان در مرحله ديگرپیروي اخالقي، نارسايي آموزش مهارتهاي 

انان، عدم پاسخ مقتضي به به جواي )آداب( زندگي به جوان، اعطاي هويت كلیشه

جويي جوانان، استقبال از رياكاري، بروز تحولهاي هنجاري در اقشار جوان، هیجان

مقاومت فرهنگي، افسردگي اجتماعي، دلزده كردن جوانان از دين، گسترش فضاهاي 

                                                           
1-Brinton, Crane 

2-Durkheim, E. 



 

 

 

 

 

  نگاهی به دالیل فراز و فرود نگرش دینی جوانان                                                       74 

 

-جهاني شدن، مورد بحث قرار گرفته مجازي، حل تعارضهاي ذهني به زيان دين، و مسأله

 گفته، مورد بررسي قرار خواهند گرفت.امه، به ترتیب عناوين پیش. در اد1اند

 

 تبيينهاي نظري در تحول نگرش جوانان 0301

اند پردازان، در تالش براي تبیین تحوالت اجتماعي جوامع مختلف كوشیدهبرخي از نظريه

ت تا به ارايه نظريه قابل فهمي در اين جهت، اقدام كنند. برينتون با طرح نظريه حرك

،  3به تجدد 2پاندولي اخالقیات در جوامع انقالبي و دوركیم با طرح نظريه گذر از سنت

اند تا تحولهاي يك جامعه انقالبي و يك جامعه سنتي را كه در مسیر تجددطلبي كوشیده

قرار گرفته است، به دست بدهند، در اين قسمت )بدون آن كه تأكیدي در صحت و 

گفته، با واقعیت باشد(، در ابتدا نظريه برينتون و سپس نظريه انطباق تام و تمام نظرات پیش

 دوركیم، مطرح خواهند شد.

 حركت پاندولي اخالقيات در جوامع انقالبي 030101

، باا  4در كتااب كالباد شاكافي چهاار انقاالب      ،(1376، ترجمه ثالثي، 1965) برينتونكرين 

(، فرانساه )در ساال   1688و ادامه آن در سال  1640بررسي چهار انقالب انگلیس )در سال 

                                                           

-عوامل داخلي هستند، از نمونهاند، الزم به يادآوري است، عواملي كه در اين قسمت مطرح گرديده - 1

 .اي از عوامل خارجي، در محور آموزش غیررسمي، ياد شده است

2-Tradition 

3-Modernization 

برينتون انقالب را در معناي دگرگوني شديد و ناگهاني به كار نبرده است، بلكه از نظر وي، انقالب  - 4

، به همین سبب از اندپايدار بوده ،اين رخدادمعادل واژگوني بزرگ در جوامع سیاسي است كه پیش از 

 .گردندمنظر وي، نهضتهاي امريكا و انگلیس، طبق تعريف عملیاتي او، انقالب محسوب مي



 

 

 

 

 

 75                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

-كوشاد تاا خاط   (، ماي 1917( و شوروي )ساابق( )در ساال  1776(، امريكا )در سال 1789

 شوند، مشخص سازد.  مالحظه ميمزبور واحدي را كه در انقالبهاي هاي مشي

ولي كند، حركات پاناد  رينتون در كتاب اخیر از آن ياد مييكي از مهمترين نكاتي كه ب     

ت باشاد. نويسانده در توصایف حركا    اخالقیات در جوامع انقالبي ماورد بررساي وي، ماي   

نقالباي  ي، شاور ا دارد، پس از آن كه با بروز انقالب در جوامع انقالبپاندولي اخیر، بیان مي

ساايي ساوق   گري و زهاد و پار يي، انقالبيگراسردمداران و مردم جامعه را به قطب آرمان

شدن شاور   سردمداران انقالب و سردهاي دهد، رفته رفته با عدم تحقق بسیاري از وعدهمي

ويش نیاز  انقالبي، مردم جوامع اخیر با رجعت به وضعیت پیشین، قدري از وضعیت سابق خ

د، يعناي  ب مخالف خوگري به قطتجاوز كرده، پاندول انقالب از قطب پارسايي و انقالبي

ه از ياباد، اماا در نهايات، پاس از آن كاه مردماي كا       به سمت اوجي از انحرافات سوق مي

حمال  گناههاي عادي خويش در جريان انقالب بازداشته شاده و باه جااي آن مجباور باه ت     

ان كمبودها و فشارهاي ناشي از جنگ، صادور انقاالب ياا حركتهااي راديكاال ساردمدار      

ا در اناد، باه اصاطالح جباران مافاات كارده، دِق دلاي خاويش ر        ن باوده شاا انقالبي جامعاه 

د آورند، پاندول انقالب به جاي نخست خاويش كاه حاالتي متعاادل اسات، بااز خواها       مي

انجاام   گشت و مردم با پیش گرفتن رفتاري شبیه پدر بزرگها و ماادر بزرگهايشاان، ضامن   

ر خواهنااد داد. برينتااون د گناههاااي عااادي خودشااان، بااه زناادگي اخالقااي خااويش ادامااه

 نويسد:توصیف تحوالت مزبور مي

در  ،ياابیم كاه هماه انقالبهاا    اگر از ديدگاه فرد درون انقالب به آن نگاه كنیم، در ماي "     

واراناه و ياا پارساايانه، و ياا اگار بخاواهیم از       يك كیفیت سخت مقدس ،دوران بحرانیشان

رساتانه دارناد. كسااني كاه     پكیفیتي بسایار آرماان   يك واژه بسیار به كار رفته سود جويیم،

كان  كنند تا حتي كوچكترين گناهاان را ريشاه  كوشش مي "اقتدار را در دست دارند، جدا
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خوشیهاي عمده زندگي بخوانند، از میان بردارند.  ،سازند و آنچه را كه برخي ممكن است

س، بساااتن ه كاااردن پااااريي در جهااات منااازّكوششاااي جااادّ 1794و  1793در ساااالهاي 

به عمل آمده بود. پاكادامني، فرماان روز    ،و منع مستیهاي آشكارها قمارخانه ها،عشرتكده

گماان ياك انقالباي گازارش     كرديد، باي توانستید تنبل باشید، اگر تنبلي ميبود. حتي نمي

هترين محال  كرد كه بداد و همراه با گزارش، اين پیشنهاد را نیز ضمیمه ميتنبلي شما را مي

 خواهانه شما، ارتش است.براي از بین بردن تنبلي غیرجمهوري

)انقالبیون فرانسوي( در اصل با قمار، مستي، اناواع خالفهااي جنساي، نماايش      1ژاكوبنها     

 .همه گونه جرايم مخالف بودند "رياكارانه، فقر، تنبلي، دزدي و البته عموما

آمیزتار باه   حتي از ايان هام تنااقض    ،ممكن است ،سي()انقالبیون رو 2پارسايي بلشويكها     

گمان وجود داشت. اگر در اين واقعیت تأمل كنیم كه كمونیستهاي خاوب  نظر آيد، اما بي

تاوانیم برخاي   شدند، ميخشمگین مي ،"شراب، زن و آواز براي همه كس"چقدر از شعار 

 بیابیم.جويانه پنهاني را در كمونیسم نیز از گرايشهاي رياضت

بلشويكهاي نخستین، نوشابه الكلي ملي، يعني ودكا را ممنوع اعالم كردناد و نخساتین         

گامهايي كه شوراها برداشاتند، علیاه خودفروشاي، قماار، زنادگي شابانه و نظااير آن باود.         

هااي  انديشیدند كه زن بايد آزاد باشد و از محادوديت چنین مي ،بلشويكها از جهت نظري

قوانین بورژوايي بر او تحمیل كارده اسات ، رهاايي ياباد و از هماین روي در      شديدي كه 

ور خاانواده و رواباط   اوج انقالب روسیه در مورد ازدواج، طالق، سقط جناین و ديگار صُا   

بادين   ،جنسي، آزادي چشمگیري براي زنان روا داشاتند. اماا ايان آزادي باراي بلشاويكها     

ه هماان رفتااري را كاه در جامعاه منساوخ پیشاین       منظور نبود كه زنها چندان آزاد باشند ك

كردند و يا دوست داشتند عمل كنند، آزاداناه از خاود   گمان پنهاني عمل ميبورژوايي، بي

                                                           
1-Jacobins 
2-Bolsheviks 
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چنان رفتار كنند كه شايسته ياك   ،نشان دهند. برعكس، بلشويكها از زنانشان انتظار داشتند

 باشد. ،طبقهجامعه بي

تشاويق   ،)جوانان كمونیسات(  1نقالب شوروي )سابق( كامسومولهادر سالهاي نخستین ا      

الكلاي )البتاه ناه باه داليال انجیلاي و       هااي  تعهد كنند از نوشیدن نوشابه "شدند كه كتبامي

كسب بهشت، بلكاه بادين دلیال كاه نوشایدن هار چیاز الكلاي ساالمت بادن را باه خطار             

انه به عنوان چیزي نازيبناده جواناان   خودداري كنند. دست زدن به اعمال كودك اندازد(مي

گرفات.  ويژه اگر در برابر عموم انجام ماي ه شد، بكمونیست، آشكارا نكوهیده خوانده مي

هیچگونه اثر شهوت انگیزي در ادبیات، تصاوير و يا در هار صاورت هناري روا نباود و باه      

 هويدا بود. ،اين ترتیب در روسیه، جاذبه جنسي عمومي كمتري تا غرب در سطح جامعه

غاذ  شاغال، كا آرژيم نوين اين مسأله را به صورت يك انضباط در آورده بود كه نبايد       

ي اقاع اعضاا  ريخات. در و  ،ريزهاي ديگر را در پاركها، خیابانهاا و ايساتگاهها  پاره و خرده

اناد، ساالها باود كاه     حزب كمونیست كه پیوسته يك اقلیت دستچین شده و با انضباط بوده

باا   كوشاي و تطاابق  داري شديد، اشتیاق به زنادگي سااده، ساخت   يك نوع خويشتن اعمال

 . "كردندمعیارهاي عالي اخالق شخصي را درخواست مي

وروي شا انقاالب انگلایس، امريكاا، فرانساه و      4بنادي كلاي از   برينتون در ياك جماع        

 نويسد:)سابق(، مي

همگاي در پاي    ،انسوي و بلشاويكهاي روساي  استقالل طلبان انگلیسي، ژاكوبنهاي فر"      

آن بودند تا همه فعالیتهاي بشري را بر روي زمین با يك الگوي آرمااني، ساازگار ساازند.    

در احساساتشااان ريشااه دارد.  "الگااويي كااه همچااون همااه الگوهاااي همانناادش، عمیقااا  

خاواهي آنهاا و ياا چنانچاه تارجیح      آور در هماه ايان الگوهاا، رياضات    يكنواختي شاگفت 

                                                           
1-Comsomols 
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تاوانیم آن را گنااه كوچاك و بازرگ     دهید، طرد كردن هر گونه عملي است كه ما ميمي

بسیار همانندند و همگي به آنچه ما آيینهاي اخالقاي   "اساسا ،بخوانیم. بهر روي اين الگوها

خاوانیم، شاباهت بسایار نزديكاي دارناد. اساتقالل طلباان، ژاكوبنهاا و         مسیحي مرساوم ماي  

كوشند تا رفتاري را در تطبیق مو به مو باا  مي "در دوره بحراني، واقعادست كم  ،بلشويكها

بر انسانها تحمیال كنناد. چناین كوششاي باه معنااي ساركوبي شاديد          ،اين قوانین يا الگوها

اناد آنهاا را بهنجاار تلقاي     عاادت كارده   ،بخش اعظم چیزهايي است كه بسیاري از انساانها 

 .  "كنند

ر پاي  ه تنهاا د ن نگرايانه انقالبیون بدان حد است كه آنارمانت شعارهاي آت و حدّشدّ     

،  ايجاد بهشتي در مرزهاي خودشاان هساتند، بلكاه رساالت خاود را جهااني تصاور كارده        

 ،طآينااد. برينتااون در همااین ارتبااادرصاادد صاادور انقااالب بااه ديگاار كشااورها نیااز برمااي

 نويسد:مي

بختي كاه  بودناد. ماردم خوشا    ،البهايشاان انقالبیون همگي در پي گسترش انجیال انق "      

یاز  نخواهناد ايان خوشابختي را باه خاارج      انجیل انقالبي بر آنهاا آشاكار شاده اسات، ماي     

 بگسترانند.

رساانند و  ژاكوبنها اعالم داشته بودند كه دارند بركات آزادي را به همه مردم زمین مي      

پندارناد.  به نیروي چنین تخیلي است كه برخي هنوز ناپلئون را كاارگزار آزادي ناوين ماي   

 ،بلشويكها هناوز هام در چشام نسال ماا همچاون حوارياان بازرگ ياك انقاالب جهااني           

باه صادور    2، رهبار انقاالب انگلایس، درياسااالر بلیاك     1شاهور كراماول  نمايند. همكار ممي

انجیل انقالب انگلیس در سرزمینهاي خاارجي عاادت داشات. باه بركات نموناه انگلایس،        

را برخواهناد اناداخت و جمهاوري خواهناد      هبلیك گفته بود كه همه سرزمینهاي خودكام

                                                           
1-Cramol 
2-Admiral Blake 
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هاا ده ساال باه كشاورهاي اروپاايي      كردناد. آن كرد. فرانسويها كار انگلیسایها را دنباال ماي   

 . "فرصت دادند تا  به سرعت جمهوري شوند

ر تحلیال  دگیارد. برينتاون   تدريج كاساتي ماي  ه دوره بحراني انقالب ب ،با گذشت زمان     

 نويسد: مي ،چهار انقالب مورد نظرش در همین زمینه

درگیار   گردناد، گااه دوبااره   شاوند و بااز ماي   تدريج تبعیديان سیاسي بخشوده ماي ه ب"     

ري در شوند، گاه به گونه بخشي از خدماه زنادگي ناوين و ديوانسااال    رقابتهاي سیاسي مي

گیرناد.  آيند و گاه ديگر به عنوان شهروندان خصوصي، زندگي آرامي را در پایش ماي  مي

ن در آ ،درست عكس آن جرياني اسات كاه هماین ماردان و زناان      ،جريان به گونه طبیعي

روناد و ساپس از چاپ باه راسات بااز       شانده شاده بودناد. ايناان از راسات باه چاپ ماي       ك

-س میاناه رو گشاتند و ساپ  راديكال ناب بودند، پس از آن میاناه  "گردند. نخست تقريبامي

 .... كارروهاي محافظه

شاود. گرچاه هناوز    رفته رفته آرمان از بلنداي خويش به پايین كشیده مي ،بدين ترتیب     

خواهاد تاا   منجمد در شعاير وجود دارند. طبقه حاكم ناوين ماي  اي عبارات بزرگ به گونه

ارد دز گارايش  تواند كارها را به خوبي سر و سامان دهد، اما آشكارا به اين نیا آنجا كه مي

تااكنون داشاته اسات،    اي كه از زندگي لذت برد و از مزايا و نعمتي كاه هار طبقاه حاكماه    

 وگماان بارآن نیسات كاه آزادي، براباري      باي  ،دد. اين طبقاه حااكم جدياد   برخوردار گر

انقاالب   تأمین كند، بلكه به همان قشاربندي كاه طاي    ،برادري را براي همه كس در جامعه

 اي داخلاي تواناد، نزاعها  كوشد تا آنجا كاه ماي  ورزد. اين طبقه ميپرورانده شده، اكتفا مي

یم و از میاان باردارد. ديگار از توسال مساتق      ،قاات حااكم  مرساوم طب هااي  خود را به شایوه 

ني خبري نیست و از مخاطره خیزشاهاي همگاا   ،خطرناك به مردم براي حل مسايل قدرت

 .  "شودپرهیز مي ،بزرگ
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اناد ياا از   ودههمزمان با كاستي گرفتن بحران انقالب، مردمي كه در جريان انقاالب نبا        

-رماي باند، درصدد پیمودن راه عادي زندگي خويش تههاي سیاسي كناره گرفماجراجويي

حمیال ياك   تتنادروها در جهات   " :سلب شده بود. به تعبیر برينتاون  نآيند كه مدتها از آنا

رد نقاالب وا ازندگي بدون گناه در زماني بسیار كوتاه، فشاري به افاراد معماولي بیارون از    

 ،يشاان شااديها و گناههااي عاد   مردم عادي كه از ...كنند كه تحملش بسیار سخت استمي

ي و نان داخلا شوند كه براي دولت انقالبي در نبرد آن با دشمشوند و ناچار ميبازداشته مي

ر معارض  دپیوسته هورا بكشند، و  ،بجنگند و يا دست كم با صداي بلند و آشكار ،خارجي

وين نا كومات  هااي گريزناپاذير ح  محرومیتها و رنجهاي كمیابي مالزم با جنگ و نارساايي 

و  كوهاي وعاظ سا در هر زمینه، در انتشارات، تئاتر،  "اوج شرايط انقالبي"قرار گیرند و به 

رسا صبي جانفعخطابه، تظاهرات همگاني و از همه باالتر به قرار گرفتن در میان هیجانهاي 

شاارها را  فدهند، دير يا زود اين  و همگاني كه شاخص دوران بحراني انقالب است، تن در

، اتماه دهاد  خشوند كه به هر كسي كه بتواند به اين وضع يابند و آماده ميل ناپذير ميتحم

 (.1965)برينتون،  "خوشامد گويند

در  ،(وي )سابقبرينتون در تحلیل رفتار مردم كشورهاي انگلیس، امريكا، فرانسه و شور     

دي ا چناان كنا  با  ،جهاات مهام  رفتار انسانها در برخي از "دوران انقالبشان، با تأيید اين كه 

، "سات اقابل مقايساه   ،شناسيزمیندر بررسي  ردهاي موشود كه با دگرگونيدگرگون مي

یاد قارار   هاي سابقشان را مورد تأكبه رجعت و بازگشت به عرصه خوشگذراني نتمايل آنا

 نويسد:دهد. وي ميمي

در جريااان بازگشاات، سااوداي مااذهبي كمااال و جهاااد بااراي برپااايي جمهااوري       "      

ماناد كاه   تنها در میان اقلیت ناچیزي به جااي ماي   ،رود و اين سودااز میان مي ،پرهیزكاران

-نقش مستقیم ندارد. ايمان فعال، نو ديان، ناا بردباار، رياضات     ،اعمالشان ديگر در سیاست
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ادگي و باشتاب به يك ايماان غیرفعاال و سازشاكار، آمیختاه باه      سه ب ،خواه و رستاخیزگرا

 . "گرددتبديل مي ،شعاير و امور دنیوي

نقالبشاان  اباراي بازگشات قطعاي باه رفتارهااي پایش از       اي مردمي كه در انتظار بهاناه       

دناد،  م شاده بو هستند، با ايجاد اين بهانه، به شكلي افراطي به آنچه كم و بیش از آن محارو 

لي بااز  تادريج باه حاالتي از تعااد    ه كنند تا آن كه پس از گذشت مدتي افراط، برجوع مي

افتناد،  تحقاق ي  ،انقالب ماورد بررساي وي   4ن در توصیف اين مرحله كه در گردند. برينتو

 نويسد:مي

اريسایان باه   چند روز پس از به زير گیاوتین رفاتن روبساپیر و پیاروان سرشاناس او، پ     "      

ا مارگ  تهايي كه در مدت بحران انقاالب از آنهاا درياغ شاده باود، روي آوردناد. آنها       لذّ

 برگشوده شدن سرپوش گرفتند. دالاي روبسپیر را نشانه

تاالرهاي رقص در سراسار پااريس گشاوده شادند، خودفروشاان كارشاان را باا هماان              

ن ياك  أناه در شا  اي پاوش كاه باه گوناه    جسارت پیشین آغازكردند، جوانان مرفاه خاوش  

د آورنا زدند و درها را به صدا در ماي كردند، در خیابانها پرسه ميخواه مست ميجمهوري

كشیدند. اين جوانان، جوانان پرزرق و برقاي  خواهان پرهیزكار، هوار ميو بر سر جمهوري

گماان و  گذاشاتند و اگار اماروز بودناد، باي     نماي  ،بودند كه هیچ ارجي به جمهوري تقوي

در لبااس   ،خوردند. در دوره بحراني، چه مردان و چه زناان درنگ برچسب فاشیست ميبي

مي و باه  وداشتند و زنان خود را در پیراهنهاي بلند گشاد راعتدال را نگه مي پوشیدن جانب

پوشاندند. اكنون همه چیاز دگرگاون گشاته باود.     تر از آنها، مياي، حتي پرهیزكارانهشیوه

ظرياف  هااي  لباس ماردان ساخت جلاوه فروشاانه گشاته باود. شالوارهاي تناگ باا جلیقاه          

زد. چسباندند كاه از چاناه هايشاان نیاز بااالتر ماي      راهنهايشان ميبه پیهايي پوشیدند. يقهمي

گماان  گرفتند، اما با يك احساس بيهنوز از سبك كالسیك الهام مي ،پیراهن دوزان زنانه
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ساختند، باانوان ايان   متمركز مي ،هاانگیزانه، كوششان را برآشكار كردن ماهرانه سینههوس

 اند.پرآوازه ،قیديشانو بي دوره به سبب شوخ و شنگي

شاق  عتهاي حساي، قمارباازي، میخاوارگي، رقاص،     انگلیس در بازگشت صريح به لذّ      

 گريهااي وهت بردن از پوشاك و جلآمیز و آشكارا لذّبازي آشكار، ادبیات سبك و مطايبه

-دلباا معتا   يداد. طرز لباس پوشیدن زنان انگلیسديگر، نزديكي بسیاري به فرانسه نشان مي

امتجاانس  داد. آنها لباسهاي چند رناگ و ن تضاد شديدي را نشان مي ،پوشي دوران انقالب

رتشاان  آراستند و صومياي پوشیدند، موهايشان را به سبك برج گونهو تحريك كننده مي

پوشایدند و  آراساتند و زيار دامنهااي زربافات ماي     را با انواع وسايل آرايش و با غلظت مي

 دادند.نمايش مي

د، در تر جسمي وجود داشاتن تهاي سادهواقعي از بازگشت به لذّهاي در روسیه نیز نشانه      

، چند ساال پاس از انقاالب، خودفروشاي، قمارباازي و ديگار تفريحهااي غیرماركسیساتي        

 بازگشت. ،آشكارا به مسكو و لینگراد

قاي و  ناوعي نوساان از ساختگیري اخال   آياد،  آنچه در سالهاي پس از بحران پیش ماي       

بیشاتر   شاود كاه در آن  بند و باري اخالقي است كه در پايانش نوعي توازن پديادار ماي  بي

ن از در اموري چون قماار، میخاواري، عشاق باازي، خاودآرايي، ساود بارد        ،مردان و زنان

 رفتاار  ،نشاا گونه رفتار خواهند كرد كه پدر بزرگهاا و ماادر بزرگهاي  اوقات فراغت، همان

 ."كردندمي
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 گذر از سنت به تجدد 030102

باا تنگناهاا    بررسیهاي انجام شده، بیانگر آنند كه جوامع مختلف در گذر از سنت به تجدد،

 شوند.و دشواريهاي خاصي مواجه مي

-م، جامعاه يكي از نظريات ارايه شده در تبیین گذر از سانت باه تجادد، نظرياه دوركای          

ناوع  تابتادايي كارهااي گروهاي از    هااي  است. به زعم دوركیم، در جامعه شناس فرانسوي

سیم كاار  متمدن، در نتیجه پیدايش تخصص، تقهاي چنداني برخوردار نیست، اما در جامعه

 اري آدماي پردازد. اين امر متضمن هوشیصورت گرفته، هر فرد يا دسته به كار مستقلي مي

رخالف با مكمل كار ديگران است. به تعبیار ديگار،    نسبت به اين مسأله است كه كار وي،

اهاناه  همكاري كه در جامعه ابتدايي، خود به خودي است، در جامعه متمدن همكااري آگ 

 (.1353پور، كوف، ؟، ترجمه آريانبرن و نیمو همراه با میل و اراده است )آگ

، همبساتگي  دوركیم معتقد است كه در جريان تحاول جامعاه سانتي باه جامعاه صانعتي           

ياباد. دوركایم   ، تغییار شاكل ماي   2اين جوامع به همبساتگي ارگانیاك ياا اناداموار     1مكانیكي

كرد، با درهم شكسته شدن جامعه سنتي بر اثر تقسیم كاار اجتمااعي و نوساازي،    تصور مي

گیرد و گذر از جامعه سنتي به جامعه مبتني بار همبساتگي   جامعه جديد بالفاصله شكل نمي

انجامد. در اين مرحله، جامعه در حال گذر از سانت  ار، مدت زماني دراز به طول مياندامو

شده، نظم، ارزشاها و اخاالق پیشاینش، دچاار      3هنجاريبه جامعه صنعتي، دچار وضعیت بي

شود و اين در حالي است كه نظم، ارزشها و اخالق جديد نیاز شاكل   تزلزل و فروپاشي مي

قاراري، ساردرگمي،   لت، فزوني گرفتن مواردي مانند اضطرار، بينگرفته است. در اين حا

                                                           
1-Mechanical solidarity 
2-Organic solidarity 
3-Anomie 
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هنجااري،  دوران باي هاي به خود وانهادگي، پوچي و مانند آنها، به عنوان مهمترين شاخصه

 روند.به شمار مي

ال رفاتن  را از ساويي باا زيار ساو    هاا  قتلهاا و خودكشاي   هاا، كاريدوركیم، افزايش بزه     

م الق الهاا گیري ارزشها و اخخالقي پیشین و از سوي ديگر با فقدان شكلارزشها و اصول ا

جماه  ، تر1978كناد )گیادنز،  بخش كه موجبات دلگرمي افاراد را فاراهم آورد، تبیاین ماي    

 (.1363اباذري، 

اي تحوالت هنجاري موجاود در ساطح زناان نسال جدياد، نماود باارزي از  آشافتگیه             

 ثاال، اگار  مگذارد. به عنوان تجدد را به منصه ظهور، مي هنجاري جامعه درگذر از سنت به

شد، در حال حاضار  داري تعريف ميداري و بچهدر گذشته زن در نقش شوهرداري، خانه

ن ازدواج را میلیون زن در سن ازدواج، امكا 2به دلیل برخي از تحوالت اجتماعي، بیش از 

 يف جديادي بل صدق بر آنان نبوده، تعرنیافته، خود به خود تعريف هنجاري پیشین زن، قا

ورت دانشگاه رفته، از سطح تخصصاي مطلاوبي برخوردارناد(، ضار     "براي آنان )كه بعضا

 دارد.

 اقتصاادي  موارد ديگري مانند گسترش فعالیتهاي علمي، اجتماعي، فرهنگي، ورزشي و     

-رفااه  جاويي، گاذراني، لاذّت  زنان در كنار تحوالتي مانند كاهش نسبي تقید ديني، خوش

ت افراطاي در دختاران، از تحاوال    "زدگي و رشاد نگرشاهاي فمینیساتي بعضاا    طلبي، غرب

نموناه   هنجاري است كه در سطح دختران و زنان نسل جديد، قابل احصاء است. به عناوان 

ارد كه دبررسي ديدگاههاي فمینیستي افراطي برخي از دختران نسل جوان، حكايت از آن 

ن روي ر سوال بردن مردساالري حاكم بر جامعه، درصدد كام كارد  بعضي از دختران با زي

 كنند.يمردها برآمده، و حتي گاه به شكلي خصمانه، آرزوي هَدم و نابودي آنان را م
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ار دياد، قار   مصاحبه زير دانشجوي نگارنده، تصوير روشني از هنجار اخیر را در معرض     

 دهد:مي

اشاتم،  دالبیات حصاارك   د نفار از دختاران دبیرساتان اهال    كه با چناي من در مصاحبه"     

م رها را كا اند كه بتوانند روي پسديدم كه غالب آنان، هدف خود را رسیدن به جايي گفته

قتاي در  ام شاود. و تغییر دهند كه همه چیز به نفع زنها تماي كنند و اين كه قانون را به گونه

ه ماا باا   پرسیدم، آنان گفتند: درست است كمورد منظور دخترها از كم كردن روي پسرها 

وم كاه  گاذاريم. شاايد باار اول و د   اش آنها را سركار ماي شويم، اما همهپسرها دوست مي

ارزش  "الگیريم كه اين عشقها اصا كم ياد ميشويم، به پسري دل ببنديم. اما كمعاشق مي

ماا را   آنهاا فقاط بلدناد كاه    دل دادن ندارند و فقط بايد پسرها را ساركار گذاشات، چاون    

طر ماا  كنند، دخترها كم هوش و خنگ هستند، به هماین خاا  سركار بگذارند. آنها فكر مي

منتشاان را   دوست داريم به جايي برسیم كه دخترها آنقدر مهم و با ارزش شوند كه پسرها،

 بكشند.

آنان  "د كردند. مثالاز مخالفت خود با قوانین موجود ياها در ادامه بحث، بعضي از بچه     

زن بیچااره   "كند. ماثال گفتند: قانون فقط مردها را ديده است و به نفع آنان قضاوت ميمي

ساالگي، آن را باه    7ماه بارداري را تحمل كند و بعد بچه را بزرگ كناد، و بعاد از    9بايد 

ي شااوهري بدهااد كااه او را طااالق داده اساات، يااا بااا وجااود آن كااه دخترهااا اينقاادر باارا  

خودشان خوب و دلسوزند و در برابر، با وجود هماه بالهاايي كاه پسارها سار      هاي خانواده

آورند، در آخر سر دخترها بايد نصاف پسارها، ارث ببرناد، ياا ايان كاه       خانوادهايشان مي

چرا نبايد دخترها بدون اجازه شوهرانشان، پايشان را از خانه بیرون بگذارند. اما اگر  "اصال

هم به خانه نرود، هیچ كس حق ندارد از او بپرسد كه تو كجاا باودي و    شوهري يك شب

تاوانیم از خاناه   به خاطر همین آشغالها )پسرها( است كه ما نمي "كردي؟! اصالچه كار مي
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گردند، براي هماین ماا حاق    بیرون بیايیم، چون اين كثافتها )پسرها(، بیرون هستند و وِل مي

شاويم  از خودمان متنفر مي "كنیم، اصالقتي به اين مسايل فكر ميبیرون آمدن نداريم. ما و

ايم تا همسار ماردي   خوريم و فقط دنیا آمدهبه درد هیچ كاري نمي "كنیم، اصالو فكر مي

براي ارضاي هوسهاي او باشیم، در اين صورت بهتر است، ما خودمان را اي شويم و وسیله

كنم، هیچ وقت دختر به دنیا نیاورم، چون فت: من آرزو ميگبكشیم. دختر ديگري هم مي

او هم مثل خود من، فرد بدبختي خواهد شد... و در آخر دخترهاا، آرزوي مارگ    "مطمئنا

 ."همه مردان را كردند

ي از پاشاي برخا  رسد، جامعه ايران در گذر از سنت به تجادد، باا فرو  بنابراين به نظر مي     

ردن هنجارهااي ديگاري، باه جااي هنجارهااي پیشاین، ساروكار        هنجارها و جاايگزين كا  

خواهاد داشاات كااه تحااوالت اخیاار نیااز باه سااهم خااود در پدياادآيي برخااي از مشااكالت   

 سهم خواهند بود.  اجتماعي، ذي

 "ان غالباشناستوان نتیجه گرفت، با وجود آن كه جامعهبندي اجمالي، ميدر يك جمع     

رايه ادست به تر، اند، اما در سطحي گستردهمع سرباز زدهاز تبیین تحولهاي ديني جوا

 م،برينتون و دوركیهاي اند. نظريهتبیینهايي در زمینه تحوالت جوامع مختلف زده

 آيند.تالشهايي در همین رابطه، به شمار مي

از  داري(، جامعه پیشاز منظر برينتون، اگر اخالقیات )و در اينجا با قدري تسامح دين     

انقالب را بسان پاندول ايستاده يك ساعت در نظر بگیريم، انقالب آن را به قطب مخالف 

وقوع هاي ها(، سوق داده است، اما با بروز نشانهانديشيخواهي و نیك)قطب نیك

اند، قطب اختالف بین رهبران انقالب، مردمي كه از گناههاي عاديشان بازداشته شده

كرد، اما سر جاي قبلیشان متوقف نخواهند ماند، بلكه سعي  را ترك خواهندها نیكي

انديش قبلي، حداقل در كنند، دست به جبران مافات نیز بزنند. از اين رو جامعه نیكمي
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ها( را تجربه خواهد كرد. اما پس از اين دينيمقطعي، اوجي از انحرافات )و با تسامح، بي

انقالب خويش، قرار خواهد گرفت. بررسي میزان مرحله، پاندول جامعه سر جاي قبل از 

رو به رشد انحرافات طي سالهاي اخیر در جامعه ايران، صحّت نسبي نظريه برينتون را به 

 سازد.ذهن، متبادر مي

 ه تجدد،نت بساز سوي ديگر نظريه دوركیم نیز با تأكید اين كه جامعه در گذر از      

هاي ن كردن هنجارهاي ديگري به جاي هنجارفروپاشي برخي از هنجارها و جايگزي

ن عه ايراح جامفراواني كه در سطهاي سازد، در عمل به تبیین آشفتگيپیشین را الزامي مي

 پردازد.شود، ميمشاهده مي

 

 تبيينهاي پژوهشي در تحول نگرش جوانان 0302

، ر ايرانه ده گذشتبا وجود قلت مطالعات انجام شده در زمینه تحوالت جواني، طي سه ده

اي پژوهشه خي ازو استناد به برها در اين قسمت تالش خواهد شد تا با طرح برخي از يافته

ل نگرش تحو انجام گرفته در اين زمینه، علل كاهش اثرگذاري آموزشهاي مستقیم ديني و

اين  ي كه دراوينديني اقشار قابل تأملي از جوانان، مورد واكاوي و بررسي قرار گیرد. عن

 قسمت مورد بحث قرار خواهند گرفت، به شرح زير هستند:

گرايیهاي تاريخي جوان، گُسست نسلي، انقطاع گفتمان بین نسلي، آرمانهاي قطع ريشه

پذيري، رويكرد تكلیفي به جوان، نگه داشتن پذيري ضدِجامعهتربیتي غیرواقع نگر، جامعه

آموزش مهارتهاي )آداب( زندگي به جوان در مرحله ديگرپیروي اخالقي، نارسايي 

جويي جوانان، به جوانان، عدم پاسخ مقتضي به هیجاناي جوان، اعطاي هويت كلیشه

استقبال از رياكاري، بروز تحولهاي هنجاري در اقشار جوان، مقاومت فرهنگي، افسردگي 
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به  اجتماعي، دلزده كردن جوانان از دين، گسترش فضاهاي مجازي، حل تعارضهاي ذهني

 زيان دين، و مسأله جهاني شدن.

 تاريخي جوانهاي قطع ريشه 030201

ي و يرانپس از پیروزي انقالب اسالمي، برخي از مسووالن با تصور اين كه فرهنگ ا

ي، نفي سالمباشند، با هدف تأكید بر فرهنگ افرهنگ اسالمي، دو مقوله جداي از هم مي

توجهي به تاريخ و ود قرار دادند كه اين امر با بيمظاهر فرهنگ ايراني را در دستور كار خ

 فرهنگ ايران، خاصه فرهنگ پیش از اسالم، توام شد.

یره تصورتي  ا بهرنظامهاي آموزشي در پي القائات اخیر، كوشیدند تاريخ گذشته ايران      

د هان يااشريخ با عنوان تا نیز از تاريخ گذشته ايرانها نهو تار، نشان دهند. غالب رسا

 توجهي، از آن عبور كردند.كرده، با بي

ت ت مناسببیس طي سالهاي بعد از انقالب، جامعه شاهد آن بود است كه شايد بیش از     

ي و به زشناسآيي شیرخوارگان حسیني و نظاير آنها(، بااسالمي )مانند اعتكاف، گردهم

دي وجه جتاين میان، مورد جامعه معرفي شدند، در حالي كه شايد يك مناسبت ملي در 

 قرار نگرفت.

شود، مجموعه مسايل اخیر، سبب شدند، جواني كه در بطن جامعه اسالمي تربیت مي     

هاي از فرهنگ گذشته خويش ببرد و اين انقطاع، در عمل، به میزان زيادي قطع ريشه

و فرهنگ جدا كردن فرهنگ ايراني  "تاريخي جوان را در برداشت، در حالي كه اوال

در همان فرهنگ پیش از اسالم  "اسالمي از يكديگر، به میزان زيادي نشدني است و ثانیا

توان به سادگي از آنها گذشت. فراموش نشدني، وجود دارد كه نميهاي ايران، جلوه

كه در اي بازماندههاي اعالمیه حقوق بشر كورش، آزادسازي اسراي يهودي، سنگ نوشته
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زند و پراكندن شادي و نشاط در سطح جامعه را وظیفه عطوفت موج ميآنها مهر و 

شمرد و نظاير آنها، در عصري در ايران مطرح شدند كه در كمتر جايي از حاكمان مي

 جهان، مفاهیمي مشابه، مطرح شده بود.

ان ، بی"انلمیزا"فراتر از آنچه از آن ياد شد، عالمه طباطبايي در تفسیرگران سنگ      

كند، اما مي رسد كورش، همان ذوالقرنیني است كه قرآن از آن ياددارد كه به نظر ميمي

حتي در  بريدگي و گُسست تاريخي كه از آن ياد شد، سبب شده است تا جوان ايراني،

 حد چند سطر نیز از كورش، خشايارشا و نظاير آنان، اطالعي نداشته باشد.

شود كه مي الحظهمبه تاريخ فرهنگي اين مرزوبوم بیاندازيم، اي اما اگر نگاه دوباره     

 .است انديشه مسكوت نهادن بُعد ايراني فرهنگ اين كشور، انديشه ناصوابي بوده

رب غشرق و  بین بررسیهاي تاريخي حكايت از آن دارند، ايران كه به مثابه چهارراهي     

له مین مسأو ه م متعددي قرار گرفته استواقع شده بود، در طول تاريخ، مورد تهاجم اقوا

اند، ديد آورده( را در ايران پ1388محمدي، ني، بحران عربي، بحران تركي )خانبحران هل

، براي تر مربعیلومگفته، ايران در وسعتي به اندازه سه میلیون كولي با وجود بحرانهاي پیش

نظیر در كم نظیر يا بياي پديدهقرن تداوم خود را حفظ كرده است كه اين مسأله،  25

 رود.جهان حاضر به شمار مي

با  ، ايراناست در مورد قدمت كشورهاي مختلف انتشار يافته "مطابق آماري كه اخیرا     

ت. اين ده استرين اجتماع سیاسي بشر معرفي شپیشینه چندين هزار ساله، به عنوان كهن

اريخي تتلف هاي مخه مردم ايران است كه در دورهپیشینه دراز، در واقع همان شناسنام

 "ده استمان حضور داشته و در مسیر بالياي اجتماعي و سیاسي، قد برافراشته و استوار

 (. 6/6/1389)شرق، 
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يران و رزهاي اماز  نگاهي به زبان فارسي، حكايت از آن دارد كه اين زبان را در بیرون     

یانه، مآسیاي  وتان الكان، شبهِ قاره هند، اسپانیا، ارمنسدر سرزمینهايي چون شبهِ جزيره ب

ز و يكي ا زبان رسمي تاجیكستانتوان سراغ گرفت، عالوه براين، نه تنها زبان فارسي، مي

ان ري زبواژگاني و ساختاهاي زبانهاي رسمي افغانستان است، بلكه خاستگاه همگوني

ركیه، تان، ر كشورهايي چون هند، پاكستفارسي با ديگر زبانها و گسترش زبان فارسي د

قابل تأمل اي ألهنگرو و مقدونیه، مسبوسني و هرزگوين، آلباني، صربستان، كرواسي، مونته

 (.1389است )هرسیج، تويسركاني، 

ن لمي تمدعهاي نقش تاريخي ايران در پیشرفت "در سطحي فراتر از مسأله زبان، اوال     

چون و چرايي يران در پاسخ به معضالت بشري، از موارد بينقش فرهنگ ا "بشري و ثانیا

 اند.است كه بسیاري از انديشمندان جهان بر آن، صحّه نهاده

دن وم و تمي علبیشتر مورخان جهان بر اين باور هستند كه قسمت بزرگي از پیشرفتها     

در  اني،شايبشري، مديون فرهنگ و تمدن ايران است و اين كشور سهم قابل مالحظه و 

ز يران اا"شناس فرانسوي در كتاب گیرشمن، باستانپیشرفت بشريت داشته است. رومن

راتوري امپ نويسد: ايرانیان نخستین ملتي بودند كه، در اين خصوص مي"آغاز تا اسالم

، هول بودر مججهاني به وجود آوردند و روح عدالت و آزادمنشي را كه تا آن زمان بر بش

 (. 1389دادند )به نقل از هرسیج و تويسركاني،  بسط و اشاعه

 وين مرز نگ اعالوه بر نقش علمي ايران در گذشته تاريخ بشري، ظرفیت و توان فره     

 ه ازبوم در هدايت انسان سرگشته و مضطرب قرن بیست و يكم، مسأله مهمي است ك

 چشم بسیاري، پنهان  نمانده است.

 نويسند:، در همین رابطه، مي(1383قبادي و غیاث الدين )     
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، ن فارسيیات و زبازبان و ادبیات فارسي، آيینه تمام نماي هويت ملي ايران است. ادب"     

ات یز ادبینروز به ويژه شعر فارسي، عنصر اصلي و پايدار فرهنگ ايراني است. در جهان ام

نها در ه تنمروزه فارسي، ارمغاني بس گرانبها و پر جاذبه و كااليي پر مشتري است. ا

لیسم رئا ومدرن در اوج دوره مدرن و سورئال و پست "سازمان ملل متحد، بلكه اتفاقا

شود و دنیاي كم بهتر فهمیده ميالقضات كمجادويي، زبان مولوي، نظامي، عطار و عین

هويت،  يت وكنوني بیش از هر زمان ديگري نیاز خود را به اين گنجینه سرشار از معنو

 ."رده استدرك ك

ان كه اير شايد داليل آنچه را كه از آن ياد شد، بتوان در هسته اساسي فرهنگ     

 توحیدي، عرفاني و توام با نگاهي روشن به آينده است، جست.اي انديشه

 ز خود به منصه ظهورااجتماعي كه  -اسطوره و حماسه با كاركردهاي سیاسي     

م وين هويت مردم سرزمینهاي مختلف دارند )ديلدر تكاي گذارند، نقش عمدهمي

و حماسي، داللت اي (. بررسي شاهنامه فردوسي، به مثابه يك اثر اسطوره1385صالحي، 

د شدي بر آن دارد كه فردوسي، زماني كه هرج و مرج ناشي از فروپاشي و ناتواني

 راگرفتها فان رساختارهاي سیاسي، اجتماعي و هويت فردي و جمعي ايرانیان، گريبان آن

ر، ه يكديگبیاست ايرانیان و پیوند زدن اسطوره و ساي بود، با استفاده از ادبیات اسطوره

كهاي شترااضمن تجسم بخشیدن به هويت ايراني در رستم، درصدد برآمد تا با توجه به 

یروزي ي، پقومي، زباني، نژادي، فرهنگي و آيیني مردم ايران، راه بردباري، شكیباي

ن خود زما ین، آيین اخالق و مروت، عدالت و حفظ حريم ملت و مدنیت را به مردمراست

 (.1389و بعد از خويش، بیاموزد )منشادي، 

پیشین ايرانیان كه دقیقي طوسي هاي حكیم ابوالقاسم فردوسي، با استعانت از اسطوره     

دادگري و جوانمردي  دادستیزي،به گردآوري آنها اهتمام ورزيده بود، در شاهنامه، بر بي
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و فتوّت ايرانیان صحه نهاده، با عجین كردن هويت ايراني با اين موارد، هويتي انساني را 

 براي ايرانیان رقم زده است.

یزي است ستلمايران، كاوه آهنگر است كه نماد و سمبل ظهاي يكي از اولین اسطوره     

 پردازد.وني وي ميو در برابر ضحاك مار بردوش، طغیان كرده، به سرنگ

و داد و  از عدل استانبستیزي ايرانیان، بر استقبال ايرانیان فردوسي همزمان با طرح ظلم     

گذارد يحّه مجويي شیعیان آمیخته شد(، بر دادگري آنان، صانصاف )كه بعدها با عدالت

كندن از بر كند تا پسو پس ازطرح كاوه آهنگر، فريدون دادگر را در صحنه ترسیم مي

 ظلم و استبداد، نهال عدل و داد را در جامعه ايران، غرس كند.هاي ريشه

ثابه فراز م(، در توصیف ويژگي جوانمردي و فتوّت به 1389هرسیج و تويسركاني )     

 نويسند:ديگري در هويت ايراني، مي

يگر، از سوي د و رويمیراث هويت معاصر ايراني از سنت، از يك سو اعتدال و میانه"     

نتها، گر سفتوّت و جوانمردي است آمیزه اين دو مؤلفه است كه سنت ايراني را از دي

 وانگي بندي مقوله القاي فتوّت، مردترين صورتسازد. معروفمتفاوت و متمايز مي

اريخ ترين بناي تيداري ايرانیان، ادبیات زيبا و استوار سعدي است كه بر ديوار جهانمردم

 ي سازمان ملل متحد، نقش بسته است:يعن

 بناي آدم اعاضاي يكادياگارنااد            كه در آفرينش ز يك گوهرند

 ارچو عضوي به درد آورد روزگار            دگار عضاوهاا را نمانااد قاار

 ."غماي            نشااياد كه ناامات نهند آدميتاو كاز محنات ديگران بي

ستیزي، دادگري، جوانمردي و نظاير آنها، عالقه قومي ايرانیان به مواردي همچون ظلم     

سبب شده است كه ايرانیان در طول تاريخ، شاهنامه را به مثابه يكي از مهمترين سندهاي 

هويتي خويش ديده، با قوالي و نقالي، به زنده نگه داشتن آن بپردازند و از شاهنامه به 



 

 

 

 

 

 93                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

بخش براي خود و نسلهاي بعدي خويش، سود ببرند. مسأله اخیر هويتعنوان عاملي 

چیزي است كه كنت دو گوبینو، با شگفتي هرچه تمامتر از آن ياد كرده است. وي كه به 

، "سه سال در آسیا"عنوان سفیر فرانسه، در دربار ناصرالدين شاه حضور داشت، در كتاب 

آگاهي تاريخي و عالقه به تاريخ در ايران، زياد كند كه چگونه اين همه اظهار تعجب مي

شوند و به در هر روستايي، جمع ميها خانهاست، به طوري كه مردم هر شب در قهوه

افزايد، امروزه در روستاهاي پردازند. گوبینو سپس مي)نقالي( مي "كنفرانس تاريخي"

اما ايرانیان از رويدادهاي چند هزار شناسند، فرانسه بسیاري از مردم حتي ناپلئون را نمي

 (.1389ساله پیش خود، آگاهند )هرسیج، تويسركاني، 

-حظه ميران مالرفتار اخالقي، بُعد ديگري است كه در قسمتهايي از سوابق تاريخي اي     

 شود.

ا وي تاكبر دهخدا خواست از علي 1332پس از آن كه سفارت امريكا در سال      

 ه وي تاايي كهكه مصاحبهيوي امريكا داشته باشد، دهخدا با بیان ايناي با رادمصاحبه

یشنهاد پيكا، نمايد، خطاب به سفارت امركنون با راديوهاي مختلف داشته است، كافي مي

 زير را مطرح ساخت:

به نظر من بهتر است كه در صداي امريكا، به زبان انگلیسي براي مردم ممالك متحده "     

هاي روستاها و قصبات كه در آسیا، مملكتي به نام ايران هست كه در خانه شرح داده شود

ها، صندوقهاي طال و جواهر آنجا، درِ خانه و صندوقهاي آنان، قفل ندارد و در آن خانه

شوند و روند و مشغول زراعت ميهست و هر صبح مردم قريه، از زن و مرد به صحرا مي

گردند، چیزي از اموال آنان، به سرقت رفته برمي هیچ وقت نشده است كه وقتي به خانه

باشد... يا يك شتردار ايراني كه دو شتر دارد و جاي او معلوم نیست كه در كدام قسمت 

، دو بار زعفران يا ابريشم «پنج دالر»آيد و در ازاي كند، به بازار ميمملكت زندگي مي
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مبداء و نصف ديگر را در مقصد پذيرد و نصف كرايه را در براي حمل صد فرسخ راه، مي

رسد و نیز دو تاجر ها، سالم به مقصد ميالتجارهدريافت مي دارد و همیشه اين نوع مال

كنند و عصر كه خريدار در حدود چند میلیون با يكديگر معامله مي "ايراني، صبح شفاها

كند، مي هنوز نه پول داده است و نه مبیع آن را گرفته است، چند صدهزار تومان ضرر

شود. اينهاست كه كند و آن ضرر را متحمل ميمعهذا، هیچ وقت آن معامله را فسخ نمي

توانید به ملت خودتان اطالعات بدهید تا آنان بدانند در اينجا آن طور كه شما مي

)شرق،  "كنند، چنین نیستاند، يك مشت آدمخوار زندگي ميها تبلیغ كردهانگلیسي

7/6/1389.) 

 ووالنتوان نتیجه گرفت، برخي از مسبندي اجمالي، ميراين در يك جمعبناب     

 آفرينشن نقجمهوري اسالمي، به اشتباه با تصور اين كه فقط پادشاهان در تاريخ ايرا

ي كشیده، به ساله اين كشور، قلم سرخ 2500اند، براي تخاصم با آنان، روي تاريخ بوده

بدون  اند، حال آن كهتاريخي خودش، محروم كردهاين ترتیب جوان ايراني را از هويت 

هاني ز پادشاري ااين كه فرودهاي تاريخ ايران ناديده گرفته شود و عملكرد ظالمانه  بسیا

-واقع ررسيبكه در آن روي كار آمدند، نفي و انكار شود، بايد اذعان داشت كه در يك 

، در لابه عنوان مث خود ديده است.بینانه، تاريخ گذشته ايران، فرازهاي فراواني را نیز به 

ان، كردند، ايرانیزماني كه همسايگان ايران، پوست آدمها را كنده، آن را از كاه پر مي

ر ستان، دن بااعالمیه حقوق بشر را دادند و در زماني كه برخي از كشورهاي معاصر ايرا

هم  جان را بهورزشگاههاي خود، براي تفريح و تنوع و شادماني خويش، گالدياتورها 

ساختند، يلي مانداختند و با كشته شدن آنان، اوجي از شادي و ابتهاج را در خود متجمي

ان ران، چني ايايرانیان نه تنها به چنین رفتارهايي دست نزدند، بلكه برعكس، هاضمه قو

 بود كه از اقوام مهاجم و وحشي، انسانهاي فرهنگي تربیت كرد.
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، تاريخي سناداريشه، با جعل ي كه امروزه بسیاري از كشورهاي بيبنابراين در جهان     

توهم  بناياند، عاقالنه نیست كه برمدرصدد تراشیدن هويتي تاريخي براي خود برآمده

ه اين بد و خالصه ديدن تاريخ در شاهان گذشته، جوان را از هويت تاريخیش، محروم كر

 پر آشوب، كاست. ترتیب از توان و استحكام وي در اين دنیاي

 

 گُسست نسلي  030202

جتمااعي،  اآيند، تحت تأثیر حوادث فرهنگي، افرادي كه در مقطع زماني خاصي به دنیا مي

ي شناساي و جامعاه شناسا   گیرند، از اين رو روانيكساني قرار مي "اقتصادي و سیاسي نسبتا

 هاي اخیر از اهمیت خاصي برخوردار شده است.نسلها، طي دهه

شاود،  سال در نظار گرفتاه ماي    30، به طور معمول عمر هر نسل 1ر جامعه شناسي نسلهاد     

 سال تقلیل يابد. 10يا حتي  15اما بسته به تحوالت اجتماعي، مدت مزبور ممكن است به 

                                                           

 نويسد:مي "نسل"درباره تعاريف ارايه شده در مورد (، 2000) لغت نامه كولینز -1

گرفته جام ميوسط اولیا انتبه تولید يا باز تولید رساندن اعمال يا فرايندهايي است كه  نسل عبارت از "     

 است.

در  نيتوسط زمامشود. اين حد حد واسط زماني كه بین دو گروه از انسانها وجود دارد، نسل نامیده مي     

 سال در نظر گرفته شده است. 35انسانها، 

د، رنبرخوردا كسانييتمامي افرادي كه در محدوده سني معیني قرار داشته، به همین سبب از نگرشهاي      

 ."شونديك نسل نامیده مي

 نويسد:در تعريف نسل مي "فرهنگ جامعه شناسي"     

نسل  سیاسي را با شناسي سیاسي كه رفتارژه جامعهه ويشناسي، بمفهوم نسل، نقش مهمي در جامعه"     

در فرهنگ  روهي،كند. گاه ادعا شده است كه نسل در توضیح اختالفات فردي و گبیند، ايفا ميمرتبط مي

رايان، رامبي، بآبرك) "داراي اهمیت است ،و منافع و رفتار، به همان اندازه اهمیت دارد كه طبقه اجتماعي

 (.1367يان، ، ترجمه پو1984ترنر، 
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ل ت كه نستوان گفشناسي نسلها در ايران مورد توجه قرار گیرد، مياگر مسأله روان     

حیات ه روانقالب، تجربه مشترك و عمیقي به دست آوردند ك اول انقالب، با شركت در

ب ان انقالر زمدزد. اگر نسل اول انقالب را كساني بدانیم كه خاصي را براي آنان رقم مي

 ني نسلن كَف ساند. بنابرايو قادر به درك پديده عظیم انقالب شده سال داشته 20حدود 

 د.سال خواهد بو 50اول انقالب، در حال حاضر، 

نايل  انقالب جربهتوان كساني در نظر گرفت كه اگرچه به تنسل دوم انقالب را مي          

يا  ستقیماند، اما تجربه جنگ را در كارنامه خويش دارند و به سبب حضور منیامده

. يافتند تزاجغیرمستقیم در میادين جبهه و جنگ، به شكل عمیقي با آرمانهاي انقالب ام

سال خواهد  40ساله بوده باشند، كَف سني آنان حدود  20ر انتهاي جنگ اگر اين افراد د

 بود.

شوند. بنابراين سال، جوان نامیده مي 15-29طبق تعريف سازمان ملي جوانان، افراد      

باشند، نسل چهارم و پنجم انقالب بین  سال داشته 30-40اگر نسل سوم انقالب سني بین 

 د داشت.سال، سن خواهن 15و زير  29-15

نسلهاي سوم و چهارم انقالب، نسلهايي هستند كه نه تنهاا تجربیاات حماساي پرشاور و          

احساسي شركت در انقالب و دفاع مقدس را نداشتند، بلكه با ويژگیهاي جديدي همچون 

دهكده واحد جهااني، انفجاار اطالعااتي و مانناد آن ساروكار يافتناد، از ايان رو باه دلیال          

شناساي )و  شناسي( نسل سوم و چهارم، با روانشناسي )و جامعه، روانگفتهمالحظات پیش

مشابهي برخوردار بودناد، متفااوت از    "شناسي( نسل اول و دوم كه از روحیات نسبتاجامعه

يكديگر است، خاصه آن كه برخي از افراطهاي فرهنگي، اجتماعي و تربیتي كه در دوران 

گیاري  نقالب، باه وقاوع پیوسات، روناد شاكل     رشد نسل سوم و چهارم در جامعه پس از ا

گفتاه و  هاايي مواجاه سااخت كاه شاناخت ماوارد پایش       شخصیتي نسلهاي مزبور را با وقفه
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شناسي نسل جديد، از اهم مسايلي است كه در برخورد با نسل جوان جامعاه،  روان "اصوال

 شود.احساس مي

، از وقاوع ناوعي از   1نسالي برخي از پژوهشگران، با استناد به نظرياه شاكاف و گسسات         

شكاف ارزشي بین بزرگسااالن جامعاه )و ياا نسالهاي اول و دوم( و جواناان جامعاه )و ياا        

 اند.نسلهاي سوم و چهارم(، ياد كرده

اناد. نظرياات   بطهبررسي نظريات موجود در زمینه اخیر، بیانگر سه دسته نظريه در اين را     

ا ردازان با پا ط. به اين معنا كاه برخاي از نظرياه   افراطي، نظريات تفريطي و نظريات حد واس

 پذيرش نظريه وقوع ُگسست بین نسال جاوان و نسال بزرگساال )خاصاه بعاد از تحاوالت       

سالهاي  نگیري عمیاق نسال جاوان باا     بیند(، از فاصلهبزرگ اجتماعي كه جامعه به خود مي

 اند.پیشین خويش ياد كرده، بر آن صحّه نهاده

هااي  از اختالف ديگري با انتخاب نقطه نظر مخالف نظر پیشاین، در نهايات  پردازان نظريه     

شاتر  ه، با بیشناختي داشتهاي روانريشه "نسلي موجود، به عنوان تفاوتهايي گذرا كه عمدتا

 اند.بازند، ياد كردهشدن سن نوجوان و جوان، رنگ مي

د شاكافي  ارزشاها، وجاو  پردازان ديگري هم در برخاي از هنجارهاا و   و در نهايت نظريه    

د شاكاف  عمیق بین نسل جوان و بزرگسال را پذيرفته و در برخي از موارد ديگر هام وجاو  

 د شد.گفته، پرداخته خواهاند كه در ادامه به بررسي اجمالي نقطه نظرهاي پیشرا نپذيرفته

بااه دساات نشاار سااپرد،     1970كااه در سااال   1"انقااالب آرام"در كتاااب  2اينگلهااارت     

سازد كه ارزشهاي مردم غرب، از تأكید كامل بر رفاه مادي و امنیات جااني   ان ميخاطرنش

 به سوي تأكید بیشتر بر كیفیت زندگي، تحول يافته است. 

                                                           

تعريف شده است  ،فاصله گرفتن شديد يك نسل از ارزشهاي نسل پیشین ،سست نسليشكاف يا گُ - 1

 (.1373، ترجمه وتر، 1990)اينگلهارت، 

1-Inglehart, R. 
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 1990كاه در ساال    "تحول فرهنگي در جامعاه پیشارفته صانعتي   "اينگلهارت در كتاب      

ب آرام ین كتااب انقاال  گردد كه اين كتاب نیز در راستاي مضاام منتشر ساخت، يادآور مي

 نويسد:وي، هست. او مي

نباال كارده  دهر چند ما مضامیني را كه در كتاب انقالب آرام داراي اهمیات هساتند،   "     

طاول   متفااوت اسات. اول آن كاه نظرماان در     "ايم، ولي اين كتاب از چناد جنباه، كاامال   

ادي باه  از ارزشاهاي ما  سالهاي اخیر تكمیل شده است، در ابتدا توجه ما معطوف باه گاذار   

ت رفتاار  اي متفاويابیم، اما با ظهور الگوهفرامادي بود. ما اين دگرگوني را در اينجا هم مي

تار  ردهگردد كه اين تنها يك جنبه از نشانگان بسایار گسات  سیاسي و اقتصادي، مشخص مي

 دگرگااوني فرهنگااي، از جملااه زوال گرايشااهاي مااذهبي ساانتي و هنجارهاااي اجتماااعي و

 (.1373، ترجمه وتر، 1990)اينگلهارت  "متعارف است جنسي

ورزد پس از وقوع تحوالت بسیار گساترده  نیز در آثار خويش تأكید مي 2مارگريت مید     

و شديد در سطح جامعه )با وقوع رخدادهايي مانند جنگ، ركاود اقتصاادي و مانناد آن(،    

 آيد.گُسست نسلي، پديد مي

(، بااا اسااتناد بااه تحااوالت و   1987) 4( و بااوير1995) 3محققااان ديگااري ماننااد دروياان       

آوريهاي ارتباطي، از وقوع شكاف جديدي ساخن  آوريها و خاصه فنپیشرفتهاي سريع فن

 اند.گفته، براي انسان معاصر در پي داشتهآوريهاي پیشگويند كه فنمي

زان پاردا وع شاكاف و گُسسات نسالي، نظرياه    در قطب مخالف، معتقدان باه پدياده وقا        

ر و اند كه به طور كلي دست به نفي وجاود شاكاف باین نسالهاي جاوانت     ديگري واقع شده

 زنند.تر جامعه، ميمسن

                                                                                                                                      
2-The silent revolution 
3-Mead, M. 
1-Dervin, B. 
2-Boyer, J. 
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، 2پردازاناي همچاون كینگزلاي دياويس    (، با نقد نقطاه نظار نظرياه   1988) 1ديويد الكايند     

شاده از ساوي آناان را رد كارده، در     گُسست نسلي مطرح  3مارگريت مید و روث بنديكت

دهاد كاه باه دلیال     نهايت اختالفهاي نسلها را به برخي از تضادهاي دروني نسلها، تقلیل مي

 نمايد.تفاوتهاي سني، به شكل معمول در جامعه، رخ مي

و دكیباي از  نقطه نظر سوم، با پذيرش نسبي شكاف در برخي از ارزشاها و هنجارهاا، تر       

 گذارد.را به منصه ظهور مي گفتهنظريه پیش

(، در پژوهشي كه باا عناوان تفاوتهااي ساني و ابعااد رفتاار       1974و همكاران ) 4جانسون     

دهناده كلیسااي لاوتري كاه در     پاساخ  4444مذهبي داشتند، پس از پژوهشي كه در ساطح  

ف هاي تجربي از شاكا سال داشتند، انجام دادند، نتیجه گرفتند كه داده 16 -65سطح سني 

كنند، زيرا افراد ماذهبي باه دلیال اعتقاداتشاان،     ، بیشتر از شكاف نسلي، حمايت مي5انتخابي

رفتارهااي خاصاي را در زندگیشاان پیشاه خاويش كارده، ايان مساأله آناان را متفااوت از           

 نماياند.ديگران مي

انااد ساارانجام پژوهشااگران ديگااري از گُسساات در سااطوحي محاادودتر، ياااد كاارده        

 (.1988، 7، مكافي9781، 6)كولمن

برخي از پژوهشهاي انجاام شاده در بااب شاكاف نسالي در غارب، ذيال عناوان نسال               

در اروپا به دنیا آمدناد و از ويژگاي    1970تا  1960هاي )افرادي كه در اواسط دهه 8ايكس

                                                           
3-Elkind,D. 
4-Davis, K. 
5-Benedict, R. 
6-Johnson, A. L. 
7-Selective gap 
1-Colman, J. C. 
2-Macafee, C. 
3- Generation X 
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كاااري روز افاازون، طاارد فرهنااگ موجااود و امیااد اناادك بااه آينااده تحصاایالت باااال، بااي

 ، انجام شده است.2و ضد 1(، و نسلهاي وايبرخوردار بودند

هاا و واقعیتهااي موجاود دربااره نسال      اي كه به بررسي پناداره (، در مقاله1995) 3لنكارد     

ايكس، تهیه كرده است، از ابهامهاي وسایعي كاه در ماورد نسال مزباور وجاود دارد، يااد        

 نويسد:كرده، مي

در ارتباط با اين سوال كه نسل ايكس از چه ويژگیهايي برخوردار باوده اسات، نقطاه    "     

متفاوتي مطرح شده است. به اين معنا كه با وجود آن كه اعتقاد اساساي در   "نظرهاي نسبتا

بعاد از جناگ دوم    4مورد نسل ايكس، بر اين است كه آنان فرزندان دوران تحوالت شديد

د و از ارزشها، اخالقیات و نگرشهاي متفاوتي در قیاس با نسل پیشینشان انجهاني اروپا بوده

ها و تفاسیر متفااوتي از نسال ايكاس، در اذهاان وجاود      برخوردار بودند، با اين همه پنداره

 دارد.

فاقاد   پنداره نخستي كه در مورد نسل ايكس، مطرح است، ايان اسات كاه نسال مزباور          

عیات  كند. اما واقنه از زير بار مسوولیتهاي خويش خالي مياهداف بلند پروازانه است و شا

اشاند،  بچنین است كه نسل اخیر با وجود آن كه ممكن است، از دياد متفااوتي برخاوردار    

هاا كوشاش   اما به پول، قدرت و پايگااه اجتمااعي بااال اهمیات داده، باراي دساتیابي باه آن       

 وند.شر، كارآفرين نیز واقع كنند، به همین ترتیب ممكن است اقشاري از نسل اخیمي

باشد كاه نسال اخیار باه     پنداره بعدي كه در مورد نسل ايكس مطرح است، اين نظر مي     

دهد، حال آن كه واقعیت اين اسات كاه نسال اخیار از ساطح      حداقل امكانات رضايت مي

                                                           
4-Y 
5-Z 
6-Lankard , B . A. 
7-Baby boomer 
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تحصیالت باالتري در قیاس با نسل پیشین خود برخوردار بوده، مساتعد پاذيرش تحاوالت    

 يد هست.جد

-یشپنداره ديگري كه در مورد نسل ايكس مطرح است، دال بار آن اسات كاه نسال پا         

ت كاه  گذارد، حال آن كه واقعیت ايان اسا  گفته، تأثیر كمي از خود، در محیط كارش مي

ي اي خاويش، متاأثر از نظاام آموزشاي هسات كاه باه تربیات و        نسل جديد در رفتار حرفه

شاده،   بور گاه در سطح رهبري مؤسسات اقتصاادي ظااهر  پرداخته است. به عالوه، نسل مز

د شاان، ماور  گیرد. به همین ترتیب آنان انتظاار دارناد كاه عقايد   كنترل آنها را به دست مي

 توجه نسل پیشین قرار گیرد. 

اناد. پژوهشاگران   (، نسل بعد از نسل ايكس را نسال واي، نامیاده  1999) 2و لناقان 1مونتانا     

اند كه نسل زد، برخالف نسل واي كه در طاول  زد، خاطرنشان ساخته ديگري با طرح نسل

آوريهاي ارتبااطي پیشارفته بودناد، نسال ديجیتاال      دوران رشد خويش، شاهد پديدآيي فن

اناد كاه در آن،   زاده است و كودكان اين نسل از بدو تولد خويش، در فضايي رشد كارده 

 آوريهاي ارتباطي پیشرفته وجود داشته است. فن

ارجي خز محققان ادر رابطه با پژوهشهاي انجام شده در ارتباط با جوانان ايراني، برخي      

محادودي   با توصیف جوانان ايراني با عنوان نسل سوم انقالب، دست به انجاام بررسایهاي  

 اند.در ارتباط با آنان، زده

ماوج ساوم   "ان اي كاه باا عناو   گر مسايل اياران، در مقالاه  الف(، تحلیل 2002فريدمن )     

نگاشته است، با استناد به ويژگیهاي جهاان جدياد و     3، در روزنامه نیويورك تايمز"ايرانیها

شاود كاه در   با توجه به مشكالت اقتصادي، اجتماعي و سیاسي داخلي اياران، ياادآور ماي   

                                                           
1-Montana, D. J. 
2-Lenaghan, J. A. 
1-New York Times 
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ايران بمب عظیمي وجود دارد كه اين بمب، نسل سوم آن اسات. وي در قسامتي از مقالاه    

 ويسد: نخود، مي

ه امار باه مثابا    زماني كه در دهه نخست قرن بیستم میالدي، تلگراف به ايران آمد، ايان "     

ر دهاه  دكشیدن ماشه اسلحه عمل كرد و در تغییار رژيام مساتبد قاجاار، ماؤثر واقاع آماد.        

حاال   ، تلفن و نوارهاي كاست به گسترش انقالب )امام( خمیني كمك كردناد و در 1970

در  يان ابازار  اينترنت و ماهواره به عرصه جامعه، نسل سوم انقاالب از ا  حاضر، با واردشدن

 ."هاي خود، سود  خواهد بردجهت تحقق خواسته

آوريهااي ارتبااطي   فريدمن پس از تأكید در ويژگیهاي جديد جهان معاصر كاه باا فان        

 طراي كوچك تباديل كارده اسات و بعاد از خاا     خود، جهان  گسترده پیشین را به دهكده

 قاالب يااد  نشان ساختن چالشهاي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي داخلي ايران، از نسل سوم ان

قاالب  مشي متفاوتي را با آنچه رهباران ان گفته، خطكند كه در كشاكش تحوالت پیشمي

 گردد: اند. وي در اين ارتباط، يادآور ميخواهان آنند، پي گرفته

خواهناد تماامي زنادگي    اند، اما نماي م را پذيرفتهجوانان نسل سوم انقالب ايران، اسال"     

هساتند و    2نیستید، بلكه آنهاا ضادِ بنیاادگرايي     1خود را به پاي دين بريزند. آنها ضد مذهبي

 زنند.از پیروي كوركورانه از رهبران، سرباز مي

ساب  ندگي منازنسل اخیر خواهان آزاديهاي فردي، ارتباط بیشتر با جهان خارج، كار و      

 اكاامي باا  نو مانند آنهاست و به دلیل عادم برخاورداري از امكاناات اخیار، باا نااراحتي و       

 كنند.بزرگترها برخورد مي

                                                           
1-anti - religious 
2-anti - fundamentalism 



 

 

 

 

 

 103                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

ه با ه هساتند،  نتهاا، قابال  مشااهد   نسل سومي كه در سطح دبیرستانها، دانشگاهها و كاافي     

سااس  حتاوان وجاود آن را ا  مثابه بمب عظیمي است كه در ايران معاصر شكل گرفته و مي

 ."كرد

خبرنگار شبكه تلويزياوني امريكاا    1ديگري كه با وارنر ب(، در مصاحبه 2002فريدمن )     

به ايران شاهد آنهاا باوده اسات،     2002دارد، در تشريح مسايلي كه پس از سفرش در سال 

 دارد:بیان مي

ا ت میلیونها نترننسل سوم انقالب در حال حاضر به اينترنت دسترسي دارد و در ايران اي"     

وه گاردد. عاال  اي، افازوده ماي  نفر كاربر داشته، بر میزان كاربران آن نیز باه شاكل فزايناده   

راد مرفه اف جويد و به اين ترتیب با زندگي خوب وبراين، نسل سوم از ماهواره هم سود مي

 آنهاا در  شود. مسأله اخیر محرك جوانان در اين زمیناه اسات كاه   خارج از ايران، آشنا مي

 ن مذهبي بودن، خواستار يك كار و زندگي خوب و مناسب باشند.عی

اق خاواب  سال پیش شاهد آن بودم كاه يكاي از دوساتانم در تهاران، تنهاا در اتا       6من      

زد، در حاالي كاه در   شود(، گیتار مياش )يعني جايي كه صدايي به خارج منتقل نميخانه

ه با خاود را   دم كه همان دوساتم، كاساتهاي  ديدار اخیر من از تهران، با اين مسأله مواجه ش

 كند.بازار عرضه كرده، براي زنان و مردان، كنسرت اجرا مي

قايساه  نهاا در م زعالوه براين، من با مشاهده خیابانهاي تهران، احساس كردم كه مانتوي      

عاام،   تار شاده، زنهااي ايراناي از میازان پوشاش خاود در ماالء        ام، كوتااه با ديدار گذشاته 

 اند.  هكاست

اي كند كاه در جامعاه  در حال حاضر آدم با قدم زدن در خیابانهاي تهران، احساس نمي     

 ."با حكومت ديني حضور دارد

                                                           
3-Warner,T. 
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ه دسات  با بندي كلي كه از بررسیها و مشاهدات طولي خاود در اياران   فريدمن در جمع     

 دارد:دهد، بیان ميمي

-ايران در حال حاضار باا مشاكالت عدياده اقتصاادي مواجاه اسات. كمباود سارمايه         "     

كاران، سوء مديريت حاكم بر نظام، انزواي سیاسي هاي خارجي در ايران، انبوه بيگذاري

و مشكالت مشابه ديگري كه ايران با آنها دست به گريبان است، چالش دشواري را باراي  

میلیاون جاوان نسال ساومي و      18ست. حال شما تصور كنید مسووالن ايراني پديد آورده ا

میلیون جوان نسل چهارمي در برخورد با اوضااع آشافته اخیار، چاه وضاعیتي خواهناد        23

جامعه، با انفجاار   1داشت. به نظر من در صورت عدم اقدام مقتضي از باال، اكثريت خاموش

پاايین باه بااال، پدياد خواهناد      عظیمي كه درجامعه ايجاد خواهند كرد، تغییرات الزم را از 

 آورد.

تهیاه   "نسال ساوم اياران   "(، در قسمتي از مقاله خويش كاه دربااره   2002) 2هلن اسمیث     

 نويسد:كرده است، مي

ر حاال حاضار   دشناسي دانشاگاه عالماه طباطباايي،    به قول پرفسور پیران، استاد جامعه"     

فتن شاود، نماادي باراي باه چاالش گار      مياحساسات موافق امريكا كه در جوانان مالحظه 

يادي از  هاي قالبي موجود، در سطح جامعه است. به اعتقاد پیاران، گاروه مرجاع جد   كلیشه

موجاود   زنان و جوانان در ايران شكل گرفته است كاه باه بااز تعرياف بسایاري از مفااهیم      

 ."زنددست مي

ت خااويش، بااه  اساامیث، در تشااريح باااز تعريااف اخیاار، ضاامن اسااتناد بااه مشاااهدا          

كناد. وي در قسامت ديگاري از    هايي كه با جوانان ايراني داشته است، اساتناد ماي  مصاحبه

 نويسد:اش، ميمقاله

                                                           
1-Silent majority 
1-Smith, Helen 
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يكي از جوانان در مصاحبه با من بیان داشت، ما در ايران، در پشت درهااي بساته، هار    "     

 داريم. گرفته تا مواد مخدر و سكس(، 1چیزي را كه بخواهیم )از رقص راك ان رول

محسن، دانشجوي دانشگاه تهران هم در پاسخ به سوالهاي من گفات: ماا از مراجعاه باه          

، 2ايم، به همین جهت بسیاري از ما از سرناچاري باه چات رومهاا   دنیاي اطرافمان ناامید شده

 بريم.پناه مي

 :شتندچند تن از دانشجويان هم در توصیف تغییر ديد سیاسي جوانان، اظهار دا      

 بینیم.بسیاري از ما، خواب مهاجرت به امريكا را مي      

 ."ندا آزاد كرما، امیدواريم كه امريكا به ايران نیز بیايد و مانند افغانستان ما       

 گیرد:بندي كه در مقاله خود دارد، نتیجه مياسمیث، در جمع      

ماا  طلبي اسات، ا همريكا كشور سلطاند، ابا وجود آن كه بسیاري از ايرانیها متقاعد شده"     

دهند و اگرچه برخي اي به حرفهاي رهبرانشان گوش فرانميآنها ديگر به شكل چشم بسته

يكاا را در  ي از امربرداركپي "از جوانهاي ايراني مايل نیستند كه به امريكا بروند، اما اساسا

 ."انددستور كار خود، قرار داده

اي شناسي نسال ساوم انقاالب، در توصایف ويژگیها     وان(، در پژوهش ر1383منطقي )     

 نويسد:نسل جديد، مي

نسال  "، "نسال پرسشاگر  "، "نسل اينترنت و مااهواره "رفتارشناسي جواناني كه خود را      

نسال فراماوش   "، "نسال معتارض  "، "نسل گريزان از خشاونت "، "ارزشهاي فراموش شده

، "فردانسل بي"، "نسل سوخته"، "سوزدنسلي كه همچنان مي"، "نسل بحران زده"، "شده

نامناد،  ، ماي "ساوزاند سوزد و ماي نسلي كه مي"، "كفن پوشان نظام"، "نسل يأس و انزوا"

 چگونه خواهد بود؟!

                                                           
2-Rock'n'roll 
3-Chat rooms 
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یادتي و سیاساي نسال پیشاین و نسال      اجتمااعي، عق  -بررسي تفاوت قرائتهاي فرهنگاي      

 -ان در برخااورد بااا قرائاات فرهنگااي جديااد، حكاياات از آن دارد كااه نوجوانااان و جواناا 

ذهبي باه  رويكارد ما  "، "هاي غیرواقع نگار گراييآرمان"اجتماعي نسل اول و دوم، به نقد 

، "كنتارل فرهناگ  "، "سیاساتهاي مبتناي بار پااك كاردن صاورت مساايل       "، "همه مسايل

عادم توجاه باه    "، "جتمااعي ا -محدود باودن فعالیتهااي فرهنگاي   "، "كنترل بیروني افراد"

داف عادم تحقاق اها   "و  "الگوساازيهاي نظاام  "، "فقدان تفكر انتقاادي "، "ت زمانهتحوال

اجتمااعي   -، در برابر به ارايه قرائت جدياد فرهنگاي  ، دست زده"اجتماعي نظام -فرهنگي

 كنند.خويش، اقدام مي

زناد  هايي ميگراينفي آرمان"جتماعي خود، دست به ا -نسل جديد در قرائت فرهنگي    

مشاي  طخا هستند. به عنوان مثاال، غالاب افاراد نسال جدياد،       "نگرعم وي غیرواقعكه به ز

ده شا اي انجاام  هگذاريتربیت انسان آرماني را زير سوال برده، آن را با امكانات و سرمايه

بهااي  دانناد. باه شاكل مشاابهي آناان ضامن تأكیاد آن كاه انتخا        براي جوانان، معقول نمي

كناي  وان ريشاه تبین بد و بدتر است، با توجه به عدم  "غالبا اجتماعي بین خوب و بد نبوده،

را  وارد فاوق ما مشكالتي چون اعتیاد، فحشا و مانند آنها، پیشنهادهاي مبتني بار مداخلاه در   

ش دهند )مانند دادن سارنگ باه معتاادان زناداني، آماوز     جهت كاهش آسیبهاي ممكن مي

 عفاف(.هاي هان ويژه يا سامان دادن خانمصرف كاندوم به جوانان، ايجاد نظارت بر كار زن

وت باه  رويكاردي متفاا  "جوانان با نقد رويكرد تك بعدي ديني ديدن همه چیاز، گااه        

 را مدنظر قرار داده، مايل به ديدن همه مسايل از منظر دين، نیستند. "دين

، نفاي ساناريوي تهااجم فرهنگاي و      "ساالمي ا -توجه به هار دو بُعاد فرهناگ ايراناي    "     

ن نسال  اجتمااعي جاوا   -، از ديگر ويژگیهاي قرائت فرهنگاي "استقبال از فرهنگ جهاني"

 جديد، است.
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، "به هنار  گرايش"، "هاي جديدآوريعالقه به فن"، "گراييعلم"موارد ديگري مانند      

باي و  رفااه طل "، "گرايش به زيبايي و مد"، "خیزش اجتماعي زن"، "ريخالقیت و نوآو"

ز جملاه  ، ا"هااي جدياد  هنجاارآفريني "و  "استقبال از روابط دختر و پسر"، "گراييتجمل

برنااد. جوانااان در خصوصاایاتي هسااتند كااه جوانااان در توصاایف خااويش، بااه كااار مااي   

قااد و  ندياد  "اي جديدي مانند هاي جديد خويش با به نمايش نهادن هنجارههنجارآفريني

، "رُك گاويي "، "پذيرش خودكنترلي به جاي ديگركنترلي"، "نفي رياكاري"، "چالشگر

، "گراياي فردگراياي باه جااي جماع    "و  "تسااهل و تساامح  "، "استقبال از شادي و نشاط"

ر عاليق متفااوت خاويش را در مواجهاه باا دساتاوردهاي نسالهاي گذشاته باه منصاه ظهاو          

-رماي گفته، درصدد اصالح فرهناگ موجاود جامعاه، ب   تكا به هنجارهاي پیشگذارده، با ا

 آيند.

ا باه  رل پیشاین  نقد عقیدتي نسل اول و دوم، فراز ديگري از انتقادات نسل جديد، به نس     

 "عضاا بگذارد. جوانان در برخوردي نقادانه باا قرائات ديناي نسال پیشاین،      معرض ديد مي

برداشات  "ساازند:  ي جدي خويش به قرائات مزباور وارد ماي   موارد زير را به عنوان نقدها

، "تااالش بااراي القاااي تحمیلااي دياان بااه جوانااان"، "يااك بُعاادي نساال اول و دوم از دياان

ه روز با "، "رياكاريهااي موجاود در نسال بزرگتار    "، "برخورد ابزاري نسل پیشین با ديان "

مانادگي  اباه عامال عقاب   طرح دين به مث"و در برخي از موارد  "نبودن اطالعات روحانیون

 ."جامعه

زيار  هااي  مشيدهند، خطنسل سوم و چهارم در قرائت جديد ديني كه از خود ارايه مي     

-شاكل "،"كاهش ابعاد پیامدي و مناساكي ديان  "گذارند: را از خود به معرض نمايش مي

اي پذيرش مرجعیت عقلي و علماي باه جا   "، "ديد عرفاني به دين"، "گیري تفكر سكوالر

برخاورد گزينشاي باا    "، "به چالش كشیدن برخاي از دساتورهاي ديناي   "، "مرجعیت ديني
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تفسایر  "، "برخاورد گزينشاي باا ديان    "، "تفسیر متفااوت برخاي از مساايل ديناي    "، "دين

ناهمخوان ديدن دين با برخاي   "و "پذيرش تسامح ديني"، "متفاوت برخي از مسايل ديني

 ."از آداب اجتماعي

ا چهاار  با دهند كه نسال جدياد در برخاورد    هشهاي انجام گرفته، نشان ميبرخي از پژو     

اوري با ر ابعاد دمؤلفه اصلي دين كه عبارتند از: ابعاد اعتقادي، عاطفي، پیامدي و مناسكي، 

د، تقیاد خاو   و عاطفي خود، تغییري نداده است، اما در ابعاد پیامادي و مناساكي، از میازان   

 كاسته است.

، گارايش  صي ديدن دين و كنار نهادن آن از معادالت موجود اجتماعيتمايل به خصو     

 ديگري است كه در اقشار قابل تأملي از نسل جديد، قابل مشاهده است.

ه بعاد  با ل پیشاین  عالوه برآنچه از آن ياد شد، جوانان با انتقاد از تحلیال رفاتن دياد نسا         

رفااني  عده، بعد ، عرفاني و فلسفیش ديفقاهتي دين، مايلند كه دين را در هر سه بُعد فقاهتي

 آن را نیز مقدم بر بعد فقاهتي آن، بدانند.

ال باردن  مواردي مانند پذيرش مرجعیت عقلي و علمي به جاي مرجعیت ديني، زير ساو      

كه خود فرد آن اي و ترديد در برخي از دستورهاي ديني و انجام دستورهاي ديني به گونه

ستند همواردي  كند و تفسیر آزاد و دلخواه از مسايل ديني، از جملهرا پذيرفته و توجیه مي

ماور  كه در قرائت جديد ديني جوان نسل جديد، مالحظه شده، رسایدگي عاجال اولیااي ا   

 سازند.را الزامي ميهايي گیري چنین انديشهجوانان به داليل شكل

-هااي غیرواقاع  گراييآرمان"د: نسل جديد، در نقد سیاسي نسل پیشین، از مواردي مانن     

تفااوت  "، "برخاورد ابازاري باا ديان    "، "انعطاف ناپذيري سیاساي نظاام  "، "نگر مسووالن

، "ادغاام ديان و سیاسات در جمهاوري اساالمي     "، "حرف و عمال )برخاي از( مساووالن   
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، "ضاعف مساووالن نظاام   "و  "سیاستهاي ناهماهنگ كشاور "، "پیرساالري حاكم برنظام"

 كنند.ياد مي

د رائات جديا  پس از نقد ديدگاههاي سیاسي اولیاي امر نظام، جوانان دسات باه اراياه ق        

نسال   "یاساي سنگر هاي غیرواقعگراييكنار نهادن آرمان"سیاسي خود زده، در اين میان با 

حاو  رائیل، ماول و دوم )نفي مواردي مانند صدور انقالب، جهاد با كفاار، از باین باردن اسا    

ي(، مشت، كمك به نهضتهاي مسلمان، كمك به كشاورهاي فقیار اساالم    امريكا آن هم با

اقوي ديدگاههايي انتقادي را نسبت به مسووالن مطرح كارده، معتقاد اسات كاه چا      "بعضا

 نقدپذيري، بايد بر روي همه، حتي مسووالن درجه اول نظام، قرار گیرد.

و  ساوي نسال اول  شاهر وعاده داده شاده از    با شكست اصالحات و عدم تحقق آرماان      

، "يكومت دينحنفي "دوم، جوانان زيادي دين را در اداره و پیشبرد جامعه ناتوان ديده، با 

، "یاك حكومت دموكرات"را مورد تأكید قرار داده، از  "ضرورت جدايي دين از سیاست"

 كنند.استقبال مي

ي راجاع باه   تقااد هااي ان طارح ديادگاه  "، "اسارائیل "و حتاي   "امريكا"پیشنهاد رابطه با      

 از ديگر ويژگیهااي قرائات سیاساي جدياد جمعیات      "مقاومت فرهنگي"و  "ساله 8جنگ 

 قابل توجهي از نسل جوان، است.

 شهر كشور و 50(، در گزارش بررسي كمي خويش كه در سطح 1383منطقي )     

متغیري  56سازد، تمامي نفر صورت پذيرفته است، خاطرنشان مي 2000جمعیتي بالغ بر 

فرهنگي، هاي كه به بررسي تفاوتهاي احتمالي نسل جوان و نسل بزرگسال در زمینه

ط ا احتیار، باند. به تعبیر ديگد، معنادار بودهپرداختناجتماعي، عقیدتي و سیاسي، مي

 ول جوان ي نستوان مسأله گُسست نسلي در ايران را نتیجه گرفت و انتظار تفاوت ارزشمي

 نسل بزرگسال را داشت.
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 انقطاع گفتمان بين نسلي 030203

سبت نان، بررسي ديدگاه نسل اول و دوم، نسبت به نسل سوم، و بررسي ديدگاه نسل جو

م مان الزگفت تر جامعه، داللت برآن دارد كه نسلهاي مسن و جوان جامعه، ازه نسل مسنب

امر  رفه، بايكط وبا يكديگر برخوردار نیستند و نسل بزرگتر، در برخوردي تكلیفي، آمرانه 

ا ه خود ران كنسل جو "نگرد و متقابالپر ترديد به نسل جوان مياي و نهي دايم، با ديده

: ي مانندسبهايالعملي، بازدن برچيابد، در اقدامي عكسديد منفي بزرگترها مي زير فشار

ي ر دورانهادبازمانده "، "جهان روز"و  "آوريهااطالع از فنبي"، "بي سواد"، "دُگم"

، "یدقبي"، "بوالهوس"، "عیاش"، "الابالي"و نظاير آن، به برچسبهايي مانند:  "گذشته

 كند.ل، ميمثهآيد، مقابله باز سوي بزرگترها به وي وارد مي و نظاير آن كه "تن پرور"

عطیل ، در توصیف ت"روان شناسي نسل سوم انقالب"(، در پژوهش 1383منطقي )     

 نويسد:بودن گفتمان بین نسلي، مي

 اي بارزژگیهآموزان و دانشجويان شركت كننده در پژوهش، برخي از وياز نظر دانش     

 و دوم به قرار زير است:نسل اول 

كنند، افرادي كه قادر به درك واقعیات نسل كساني كه فرزندانشان را درك نمي     

كنند، اعتماد به جوانان، كساني كه دايم به فرزندانشان امرونهي ميجوان نیستند، افراد بي

دهند، ان گیر ميكنند، بیش از حد به نسل جوافرادي كه مرتب به نسل جديد امرونهي مي

مُصر در حقانیت خويش، فقط خودشان را قبول دارند، به جاي زبان منطق از زبان زور 

جويند، استفاده از زبان زور در اثبات حقانیت خود، فرزندانشان را كوچك سود مي

دهند، شمارند، عالقه به حرف شنوي فرزندان دارند،  مستبد، ديكتاتور، فقط دستور ميمي
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گرا، داراي ديدهاي قالبي، گرا، افراد جزمیتآلیست، تخیلیلي سختگیر، نسل ايدهخ

طلب، روحیه خشن و جنگي دُگم، داراي اسالم طالباني، افراد خودخواه، ظاهر بین، جنگ

دارند، پدرساالر،گريزان از جوان امروزي، عقب مانده به لحاظ صنعتي، عقب مانده به 

يك زندگي بسته، داراي هوش كمتر نسبت به نسل جوان،  مند بهلحاظ اجتماعي، عالقه

 داراي سطح پايین تحصیالت، با پیشرفتهاي علمي كاري ندارند. 

ز نسل بار در برابر، از نظر جوانان شركت كننده در پژوهش، برخي از ويژگیهاي     

 جوان، به قرار زير است:

محض، پراز ؟؟؟ هستند، شعارشان كنجكاو، دنبال حقیقت، بیشتر دلیل مدار هستند تا مقلد 

گیري نسبي از اين است: تقلید كوركورانه ممنوع!!، نسل تعقل در برابر نسل تعبد، فاصله

مذهب دارند، داراي ديد چالشگر و انتقادي، نسل منتقد، نگاهي متفاوت از نسل اول و 

و دوم به  جديد، ديدگاه جامعتري از نسل اولهاي دوم به مسايل دارند، نسلي با تفكر

پذيري فكري زيادي دارند، جهان معاصر دارد، شكاكتر از نسل اول و دوم هستند، انعطاف

شكن، سنت تر از نسل اول و دوم، هنجارشكن، رد و طرد همه جانبه سنت، سنتمنطقي

گريز، نسل اعتراض، نسل ناباوري، نسل سلب اعتماد، سركش، نسلي كه چوب نسل اول 

ه در حقشان ظلم شده است، قرباني خودخواهي بزرگترها، خسته از خورد، نسلي كرا مي

داند، تشنه اعتماد اشتباهات دو نسل پیشین، خود را با نسلهاي اول و دوم غريبه مي

دانند، احترام اندكي براي بزرگترها بزرگترها، باور نسل بزرگتر را به جوانان دروغ مي

شان كم شده است، دارند، تبعیت آنان از خانوادهمياحترام بزرگترها را نگه نقايلند، 

اعتقاد به دستاوردهاي نسلهاي اول و دوم، عدم مخالف تابلوهاي ايست بزرگترها، بي

پذيرش تحمیل، عدم پذيرش برخوردهاي قیم مآبانه بزرگترها، پايبندي اندك به سنتها، 
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امي به بزرگترها، نسلي كه احترگرايي، نگاه نداشتن حرمت بزرگترها، بينفي سنت

 توجه به رسومات قديمي.خجالت و رودربايستي را كنار نهاده است، بي

 تسبیانگر آن ا حاصله از نسلهاي اول و دوم و نسل جديد،هاي يافتهاي بررسي مقايسه     

یل طديگر تعا يكبكه گفتمان بین نسلي، بین نسلهاي پیشین و جوان، به میزان بسیار زيادي 

ر ه شما)كه بالطبع برخوردهايي افراطي باي شده است و برخوردهاي قالبي و كلیشه

كه با  ز آناند و نسل بزرگتر و جوان، بیشتر و پیشتر اآيند(، جاي آن را پر كردهمي

 د.ننكبرخورد  مي يكديگر به گفتمان بپردازند، با ديدي مبتني بر نفي و انكار با يكديگر،

مچون هرگي دارد، پس از وقوع حوادث بزر نظريه گُسست نسلي كه بیان ميعالوه ب     

شوند جنگ، انقالب، ركودهاي عظیم و مانند آنها، شكاف نسلي رخ داده، سبب مي

توصیف  (، در1383ارزشهاي نسل بعدي، با ارزشهاي نسل قبل متفاوت شوند، منطقي )

 نويسد:ین نسلي، ميبرخي از عوامل مؤثر در ايجاد انقطاع گفتمان ب

حوالت بب تسدر بررسي نظري اختالف نسلهاي اول و دوم با نسل جديد انقالب، به      

قابل  رسد اختالفهايوسیع و عمیقي كه نسل جوان با آن مواجه بوده است، به نظر مي

ظیم را اد عتوجهي بین نسلهاي انقالب و جنگ با نسلي كه تجربه هیچیك از اين دو رخد

 شته است، وجود داشته باشد.ندا

، از یشینپشناسي تحولي بیانگر آن است كه نسلهاي مطالعات انجام شده در روان     

ز آن اي كه تر و نسلهاي جديد، به سبب روحیه جواني و نوگرايكارانهروحیاتي محافظه

 د.رنرخوردابپذيري بسیاري، پذيري، نوجويي و ريسكبرخوردارند، از ويژگیهاي انعطاف

شناختي اخیر، نسلهاي گذشته و جديد از تفاوت مهم ديگري گذشته از تفاوت روان     

برخوردارند كه آن زندگي نسلهاي پیشین در زمان حال و زندگي نسلهاي جديد در آينده 

است، يك فرد بزرگسال و پیر، ديگر خود را در سالهاي انتهايي زندگي خويش ديده، 



 

 

 

 

 

 113                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

جوانان به سبب آن كه آينده را  "نظر افكند، در حالي كه اصوال تواند به آينده دورينمي

 كند.شان در آينده، سیر ميبینند، با وجود زندگي در حال، انديشهاز آن خود مي

ر دعنا كه ين متربیت نسلهاي پیشین و نسل جديد نیز متفاوت از هم بوده است. به ا     

مر با اند و همین اپدرساالر تربیت شدهاي غالب موارد نسلهاي اول و دوم در خانواده

ده غان آوره ارمبمقاومي براي آنان  "آن، روحیه پذيرا و نسبتاهاي وجود انبوه امر و نهي

گي لیل ويژداند و به است، اما بیشتر افراد نسل جديد، در دوران فرزندساالري تربیت شده

بینند، با را در خدمت خويش ميخاص تربیت فرزندساالر، فرزنداني كه همواره اولیا 

رخورد توقع بشان، با همان روحیه ممتوقع، در برخورد با زندگي آيندهاي يافتن روحیه

 ناسب بارد مكرده، در مواجهه با كمترين مانع و معضلي، خود را باخته، قادر به برخو

 باشند.مسأله مورد نظر، نمي

سلهاي نقبال توان در عدم استجديد را مي تفاوت عمده ديگر نسلهاي پیشین و نسل     

 آوريهاي اطالعاتي، دانست.پیشین در استفاده از فن

نوع مم ماهواره )كه برخورد نسل اول و دوم در ارتباط با ويديو )كه زماني ممنوع بود(،     

بي نفي نس ع باشود(، در مجمواست( و اينترنت )كه بیشتر با ديدي منفي بدان نگريسته مي

يد از با ترد گاه نامیده و "نسل رايانه"وام بوده است، در حالي كه نسل جديد گاه خود را ت

 "توان زندگي كرد؟مگر بدون رايانه هم مي"پرسد: خود مي

ي نسل سترسدآوريهاي ارتباطي، استقبال متفاوت نسلهاي گذشته و نسل جديد از فن     

 سازد. ميجديد را به جريان آزاد اطالعاتي، بیشتر 

آوريهاي روز بیشتر از نسل جديد به دلیل نوگرايي كه از آن برخوردار است، از فن     

-آوريگیري بیشتر از منابع اطالعاتي كه فنكند و به سبب بهرهنسلهاي پیشین استفاده مي
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دهند، تحت تأثیر اطالعات اخیر، تفاوت بیشتري را با هاي اخیر در دسترس وي قرار مي

 نسل پیشینش، تجربه خواهد كرد.

ت، جربي استي و مبتني بر رويكرد علم "گفته، عمدتااز آنجا كه منابع اطالعاتي پیش     

ت علم و ذابالطبع بايد انتظار افزايش روحیه علمي )و به طبع آن نقادي علمي كه جز

ر شهر نسل پیشین، داست( را از نسل جديد داشت، ضمن آن كه فروريزي آرمان

ا بر قیاس ین دتر شدن ديد جوان، بیش از پیش مؤثر واقع آمده است. اما نسل پیشنتقاديا

ز كمتر ا ه، ونسل سوم، به دلیل روحیات تعبدي كه در جامعه اسالمي از آن برخوردار شد

نه منتقدا حیاتنسل جديد، تحت تأثیر منابع اطالعاتي خارج از مرزهاي ايران هست، از رو

 ت.كمتري برخوردار اس

اند، ودهبدار نسل اول و دوم به دلیل آموزشي كه در چارچوب كشورشان از آن برخور     

خاصه  ود وعلقه خاصي به آداب و رسوم فرهنگشان نشان داده، به نسلهاي بزرگتر از خ

ن یت، نشاتبع رهبراني كه از اقتداري كاريزماتیك برايشان برخوردارند، عالقه توام با

تنها  هاني،جمقابل، نسل جديد به علت تبديل جهان به يك دهكده واحد دهند، اما در مي

اند، از شدهدر چارچوب كشورشان تربیت نشده و تنها از آداب و رسوم خودشان، متأثر ن

 وحیات ورلیل داين رو كمتر از نسلهاي پیشینشان به آداب و رسوم خويش علقه داشته، به 

 و خاصه فشانر نسبت به اولیا، بزرگساالن اطرانوگرايي هم كه از آن برخوردارند، كمت

 رهبرانشان، تبعیت و حرف شنوي دارند.

م ول و دواهاي طرح آرمان شهر و اصرار بر تحقق شعارهاي اولیه انقالب از سوي نسل     

 را بین نسلهاياي و مشاهده فروريزي آرمان شهر از سوي نسل جديد، تفاوت عمده

 زند. قم ميگفته، با نسل جوان، رپیش
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ي يكردبرمبناي آنچه گذشت، نسل جوان برخالف نسل اول و دوم انقالب كه رو     

داد، به جاي ديني به مسايل مختلف سیاسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه از خودنشان مي

ي راجتماعي، هن -تداوم بخشیدن به همین رويكرد، بیشتر از رويكرد علمي، فرهنگي

رد رويك جاسازي رويكرد ديني باجويد و درصدد جابه(، سود مي)مانند جوانان غربي

 را بوده،گبهاخیر است، زيرا تربیت وي در نظامهاي آموزشي موجود، تربیتي علمي و تجر

ستند. ار هكند، از ديدي سكوالر برخوردمنابع اطالعاتي هم كه وي از آنها تغذيه مي

و لترناتیين و آشهر نسل اول و دوم، تنها جايگزبست رسیدن آرمان مضاف براين، با به بن

 ویرديني اهي غدهد، راه غرب است كه رمانده كه در عمل نیز به ظاهر موفق نشان ميباقي

 گرا است.تجربه

 

 هاي غيرواقع نگرگراييآرمان 030204

-رماان آ وعي ازنمايد كه همواره اين انقالبها با نفي گذشاته و نا  مطالعه انقالبهاي جهان مي

از در از آغا ن مسووالاند. انقالب اسالمي نیز از اين ويژگي مستثني نبوده، گرايي توام بوده

دف تربیت انساني آرمااني را ماد نظار خاود     ه ي،آموزشاجتماعي و  -فرهنگيهاي عرصه

 . ندقرار داد

هنگاي  ، آماوزش و پارورش و اولیااي فر   عملكارد ساازمان ملاي جواناان     نیم نگاهي باه      

ي و لیااي تربیتا  نگار او هاي غیرواقاع گراييعه، شواهد انكار ناپذيري در ارتباط با آرمانجام

الش تا دهد كه در اداماه باا بررساي اجماالي ماوارد فاوق،       آموزشي جوانان را به دست مي

یاین شاده،   نگار تربیتاي اولیااي اماور جواناان، تب     هااي غیرواقاع  گراياي آرمانخواهد شد تا 

جاه گرفتاه   نگار بودنشاان، نتی  ها به سبب غیرواقاع گراييآرمانن درنهايت شكست بعدي اي

 شود.
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 بررسي عملكرد سازمان ملي جوانان .1

رش پس از پیروزي انقالب، ساالها طاول كشاید تاا مساووالن و دسات انادركاران باه پاذي         

باور  ازمان مزسا شوراي عالي جوانان كه بعدها به سازمان جوانان تغییر اسم داد، تن دادناد.  

ر آن را د واقادام كارد    "منشور تربیتي نسل جاوان "تها، به تدوين اثري با عنوان پس از مد

 منتشر كرد. ،1373سال 

تربیات، تادبیر    ومقوله ايمان و معرفت، اخالق و معنويت، تعلیم  14اين منشور با طرح       

و  و سیاساات، فرهنااگ و تماادن، خااانواده و ازدواج، روابااط و مناساابات انساااني، تااالش   

 ب، سایر و ي، تعاون و تعهد اجتماعي، علوم و فناون، خالقیات و ابتكاار، هنار و اد    سازندگ

رآماده  ب ،سیاحت، و ورزش و تربیت بدني، درصدد ارايه طريق براي جوان انقالب اسالمي

 (.1373)سازمان ملي جوانان،  است

ن شااود، فقاادااخیاار مالحظااه ماايهاااي نخسااتین نكتااه مهمااي كااه در ارتباااط بااا مقولااه      

پردازيهاي موجاود در ماورد   ست، چرا كه نظريها نظري در اين مقوله پردازيهاهاي پشتوانه

جاويي و تناوع طلباي وي،    باا طارح ماواردي مانناد هويات طلباي جاوان، هیجاان         ،جوانان

جويي جوان، احساس خودنمايي، سیر در آينده، تخایالت پردامناه جاوان و ماوارد     تخالف

 ،اناد كاه در مقولاه بناديهاي پیشانهادي     واني و جواني پرداختهمشابه، به تبیین تحوالت نوج

مالحظه عنااوين منادرج در    ،شود. عالوه براينمالحظه مي ،گفتهكمتر اثري از موارد پیش

 ،سات كاه بیشاتر از آن كاه تعقال و منطاق      ا گانه، بیاانگر آن  14هاي ذيل هر يك از مقوله

مؤلفاان ايان   بنديهاي اخیر باشد، برخاورد ادباي و شااعرانه ماورد توجاه      مقوله تهیهپشتوانه 

ه زير مجموعاه برخوردارناد. با    7مقوله مزبور هر يك از  14بوده است، زيرا تمامي منشور 

مقاوالت  هااي  شاود كاه برخاي از زيار مجموعاه     عالوه، در اين قسمت هم باز مشاهده مي

زيار مجموعاه كاار و ابتكاار از      :ناد )مانناد  ابه صورت يك مقوله مستقل مطرح شده اخیر،
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مقوله تالش و سازندگي كه در جاي ديگري باه عناوان ياك مقولاه مساتقل مطارح شاده        

ه، قاباال درج در زياار شااد مطاارحهاااي همقولااهاااي اساات( و يااا بساایاري از زياار مجموعااه

-ديگر هساتند )مانناد ماوارد آداب و معاشارت، الگوهاا، آزادگاي و آزادي      هاي مجموعه

آماوزي، حاكمیات ارزشاها، عفااف و     اهي، روحیه نقادي، پاسداري از آرمانها، عبارت خو

پاكدامني، آيین دوستي، امر به معروف و نهي از منكار، خاود اتكاايي، قناعات و مناعات،      

نظم و انضباط، تعهد اجتماعي، خالقیت و نوآوري، زيباشناسي و زيباايي دوساتي، تحمال    

 ،توانناد در ذيال مقولاه تعلایم و تربیات     د آنها كاه ماي  ت و جوانمردي، و ماننمصائب، فتوّ

 اند(.مطرح شوند، اما در ذيل مقوالت ديگر پراكنده شده

منشاور تهیاه    ،دركا سازمان جوانان ادعا ميوقت در هر صورت با وجود آن كه رئیس       

(، 26/3/1375شده، براي زمان حال حاضر طراحي شده است و قابلیت اجارا دارد )اياران،   

، عضال مساكن  راهكاري براي برخورد با م ،كه منشور اخیر در عمل بود اما واقعیت امر اين

 د.ركارايه نمي را كاري جوانان و مانند آنهاازدواج، بي

درصادد برآماد تاا باا      ،"بشاارت "در اقادامي مشاابه، باا اراياه طارح      ، سازمان جواناان       

هااي  به راهنماايي جواناان در زمیناه    ،و منسجم همكاري كارشناسان به شكلي سازمان يافته

 ،گوناااگون اعتقااادي، سیاسااي، روانااي، رفتاااري، تحصاایلي، ازدواج و زناشااويي و شااغلي  

بپردازد. اما مالحظه ماخذ مورد استفاده كارشناسان مركز )چهارمین راهنمااي تشخیصاي و   

قصاار، مثلهاا و   و احادياث، كلماات    پزشاكي امريكاا  آماري اختاللهاي رواني انجمن روان

حكمتها( و همینطور نحوه آموزش نیروي انساني مورد نیاز طارح )كاه باه شاكل عماده باا       

كاه طارح در صاورت     باود  ند(، بیاانگر آن دشا درمااني آشانا ماي   برخي از روشاهاي روان 

تواند پاسخ دهد و در بسایاري  موفقیت، تنها به قسمتي از اهداف اولیه و مورد نظر خود مي
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در مساايل اجتمااعي،   جاوان  و راهنمايي جوان شغلي  در زمینه از جمله راهنمايياز موارد، 

 قاصر و ناتوان خواهد بود. ،سیاسي و فرهنگي

 نتشاار ياك  االبته الزم به يادآوري است با وجود آن كاه ساازمان ملاي جواناان وعاده            

دهاد )ساازمان   يگويي به سوالهاي جوانان ايراناي را ما  نشريه اختصاصي در ارتباط با پاسخ

باا   درصاد از مخاطباان طارح بشاارت     80مكاتباات   ،دارد( و بیاان ماي  1376ملي جواناان،  

ت دم شاناخ حااكي از عا   ،سازمان ملي جوانان استمرار يافته است، اما بررسیهاي انجام شده

 آن بود.در سطح مخاطبان جوان  ،طرح مزبور

الزم در هااي  شناخت جوانان و طراحي برنامهگذشته از ناتواني سازمان ملي جوانان در      

گرايانه نظام در ارتبااط باا جواناان و ارتقااي علماي، فرهنگاي،       جهت تحقق اهداف آرمان

اين سازمان در رسالت ايجاد همااهنگي   ،رسداجتماعي، سیاسي، اقتصادي آنان، به نظر مي

وقات  وجاود آن كاه رئایس    بین نهادهاي مرتبط با جوانان نیز ناموفق باوده اسات، زيارا باا     

روز اوقات فراغت براي جواناان در اياران    -میلیارد نفر 5/1"د ركاعالن مي ،سازمان مزبور

درصد ايان میازان در ساالهاي     10وجود دارد كه با احتساب كاركرد فعلي دستگاهها، تنها 

درصااد  80 "( و 8/2/1380)حیااات نااو،  "باارداري قاارار گرفتااه اسااتگذشااته مااورد بهااره

برناامگي،  تواند صرف جوانان شود، به دلیل باي انات دولتي و غیردولتي موجود كه ميامك

 ،درصد امكانات مراكز مزبور استفاده درسات  20تا  10بدون استفاده مانده است و فقط از 

(، ساازمان ملاي جواناان در ايجااد كمتارين      9/2/1378)صابح اماروز،    "آياد به عمال ماي  

 يتوفیقي نداشته است و همانطور كاه يكا   ،هاي متولي امر جوانانهماهنگي ممكن بین نهاد

رئیس ساازمان ملاي جواناان    " شت:داكمیسیون فرهنگي مجلس اعالن ميوقت از اعضاي 

آنهاا نتاايج پژوهشاها و اطالعاات مرباوط باه جواناان را در اختیاار مساووالن و           ،گويدمي

كناد، ولاي باه نظار     اين میان كوتاهي مياند و دولت در كارشناسان برجسته نظام قرار داده
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توجیه كناد، اگار مساووالن     ،من رئیس سازمان بايد مسووالن را در مورد عملكرد سازمان

 (.27/8/1380)نوروز،  "اطالع ندارند، ايشان نتوانسته است آنها را درست توجیه كند

ه ، با جواناان از عملكرد سازمان ملاي   ،كمیسیون فرهنگي مجلسوقت بندي عضو جمع      

 :بودشرح زير 

مه نان، هیچ برناپس از تشكیل شوراي عالي جوانان و تغییر نام آن به سازمان ملي جوا"      

باار از   اراياه نشاده اسات و هار     ،آفريني از طرف سازمان ملاي جواناان  و كار مهم و تحول

ساري از  اياه يك به ار "كنید، صرفاشود كه چه كرده و مياين سازمان پرسیده ميمسووالن 

رسد عمق مسأله فراتار از  (. اما به نظر مي28/7/1380)نوروز،  "دكننآمار و ارقام بسنده مي

طر میناان خاا  مغشاوش، اط  "بعضاهاي اتالف بودجه باشد، زيرا سازمان مزبور با ارايه برنامه

ت رفاتن  سا دكاذبي براي مسووالن نظام فراهم آورده است كه ايان امار تنهاا و تنهاا باه از      

واناان و  جگرايانه كلیت نظام در ارتبااط باا   آرمانهاي فرصت براي دريافت شكست برنامه

 ،رياازي و كااار جاادي بااراي ويشااناخت دقیااق مسااايل جااوان انقااالب اسااالمي و برنامااه 

 انجامد.مي

جلسه  7سال، فقط  5دهد كه شوراي عالي جوانان، طي خبرگزاري مهر گزارش مي     

رئیس  (. در خبر ديگري خبرگزاريها گزارش دادند كه13/5/1389شرق، داشته است )

یأت هويب جمهور، در مراسم اختتامیه جشنواره جوان، به جوانان مژده داد كه با تص

 پذيرفت واهددولت، پروژه فرستادن فضانورد ايراني به آسمان، پنج سال زودتر انجام خ

 (.21/5/1389)شرق، 

 15-29كاري در گروه سني ت، سوال اينجاست، در حالي كه بيبا توجه به آنچه گذش     

كاري در سطح جامعه است، و سن يكي از عوامل مؤثر در سال جوان، دو برابر نرخ بي

رود )به عبارت ديگر، فقر در خانواده زوجهاي جوان، تبیین فقر در كشور به شمار مي
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در پنج سال ازدواج، بسیار باالتر از  بیشتر از ساير گروههاي سني است(، میزان طالق

میزان آن در ساير دورانهاي زندگي مشترك زوجین است، سن وقوع جرم، سوءمصرف 

(، مسووالن سازمان ملي جوانان چه 1389مواد و نظاير آنها، پايین آمده است )مدني، 

ايراني  اند كه وي وعده فرستادن فضانورداطالعاتي در مورد جوانان به رئیس جمهور داده

 سازد.به فضا را در اختتامیه جشنواره جوان، براي جوانان مطرح مي

تاوان نتیجاه   بندي اجمالي از عملكرد ساازمان ملاي جواناان، ماي    بنابراين در يك جمع      

یاز رد  نگرايانه براي جواناان )كاه در منشاور ساازمان     آرمانهاي مشيگرفت از سويي خط

سامتي  قود( و از سوي ديگر عدم همخواني واقعیات موجود )كاه  شپايي از آن مالحظه مي

-گاردد( باا خاط   بااز ماي  ملاي جواناان   از اين ناهمخواني به ناكار آمدي مسووالن سازمان 

 د.انسازمان ملي جوانان را پديد آوردههاي مزبور، موجبات شكست برنامههاي مشي

 به عملكرد آموزش و پرورش نگاهي -2

ثیر قارار  گرايي، آموزش و پرورش را نیز تحات تاأ  ين انقالب، موج آرماندر سالهاي آغاز

اي داده، بدون آن كه زيار سااختهاي آماوزش و پارورش ماورد توجاه قارار گیرناد، اولیا         

آموزش و پرورش در طراحي اهداف كلي نظاام آماوزش و پارورش و همینطاور اهاداف      

 نمود.بعید مي ،دچار بلند پروازيهايي شدند كه تحقق آنها ،تربیتي آن

 در ساال  ،كلیات نظام آموزش و پرورش جمهاوري اساالمي كاه پاس از مادتها بحاث           

ماوزش و  به تصويب ستاد اجراياي تغییار بنیاادي نظاام آ     ،1368و در نهايت در سال  1367

ساتاد  )باود   آماوزان ، براي به اعتالء رساندن دانشهدف 55پرورش رسید، درصدد تحقق 

 (.46-48،ص1368دي نظام آموزش و پرورش ، اجرايي تغییر بنیا

-لفان راهنماي مصوب شوراي تخصصي گروه ديناي دفتار برناماه   ؤمدر اقدامي مشابه،       

ريزي، با وجاود آن كاه در مقدماه    لیف كتابهاي درسي سازمان پژوهش و برنامهأريزي و ت
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پرهیاز   "دسترساي  گرايي و مقاصد غیرقابلآرمان"بايد از  ،ندبودبحثشان خاطرنشان كرده 

هادف، ساال دوم    47كرد، خود در طراحي اهداف برنامه درسي ديني سال اول دبیرساتان  

هاادف را  34هاادف و درس دينااي پاایش دانشااگاهي  66هاادف، سااال سااوم  53دبیرسااتان 

ريازي  ند )گروه ديني دفتر برناماه پیدا كنتحقق  ،ند تا در جريان آموزشبودمشخص كرده 

 (.1380پژوهش،  لیف كتب درسي سازمانأو ت

ه شت سنگاهي به مواضع مسووالن كشوري و مسووالن آموزش و پرورش پس از گذ     

كست آموزان در مدارس، حكايت از پذيرش شدهه از انقالب، در مورد وضعیت دانش

 ل، نبويان مثاهاي غیرواقع نگر تربیتي نظام آموزش و پرورش دارد. به عنوگراييآرمان

عتراف (، ا17/2/1389الين )رسالت، در مصاحبه با جوان آن مدير مسوول روزنامه

سالمي وري اما ناگهان چشم باز كرديم و ديديم برخي از جوانهايي كه در جمه"كند: مي

 . "اند، سرباز جنبش ضدفرهنگي هستندتربیت شده

د ويكررمان خورد، تداوم هاما مسأله مهمي كه در پس اين اظهارنظرها به چشم مي     

 نگر، است.گرايانه و غیرواقعآرمان

مسووالن آموزش و پرورش با به كارگیري اصطالحات نظامي، جنگي را ترسیم      

كنند كه در جريان آن شكستهاي تربیتي مسووالن آموزش و پرورش، رقم خورده مي

ونه، انديشید. به عنوان نماي است و براي پیروز شدن در اين جنگ، بايد تمهیدات ويژه

آسیبهاي "دارد، براي جلوگیري از معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش بیان مي

فتنه "آموزان را با مباحثي همچون تربیتي بايد بیش از پیش، دانشهاي ، برنامه"جنگ نرم

مدارس، پايگاهها  "و اعزام آنان به  "افسران جنگ نرم"آشنا كرده، با تربیت  "و استكبار

(، و قائم مقام 21/4/1389، از آسیبهاي جنگ نرم، جلوگیري كرد )ايلنا، "هاو دارالقرآن
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، براي مقابله با آن، از "ابعاد گسترده جنگ نرم"آموزي كشور با اشاره به سازمان دانش

 (.16/5/1389گويد )مهر، ، سخن مي"خندق فرهنگي"ايجاد 

لمیه )ايلنا، عهاي روي آوردن آموزش و پرورش به همكاري با حوزه     

گويي به شبهات ديني مشاور ديني براي پاسخ 7000ال تالش براي ارس(،23/4/1389

هنري دفتر  -نفر از سوي معاونت فرهنگي 4000(، ارسال 13/5/1389جوانان )فارس، 

ايلنا، رس )فضاسازي قرآني و گسترش نماز و عترت به عنوان مدرس تربیت سیاسي به مدا

روس درفتن تدريس آموزش حكمت و فلسفه اسالمي )در كنار (، در نظر گ18/8/1389

 )ايلنا، "ساسيآموزان براي بحثها و مسايل اآمادگي ذهني دانش"ديني و قرآن(، با هدف 

اند. آورده (، از ديگر اقدامهايي است كه مسووالن نظام آموزشي به آن روي26/3/1389

اف و عف" ت كشور، با طراحي طرحفراتر از اين، برخي از نهادهاي ديگر، مانند وزار

، ، درصدد ورود به مدارس هستند تا به ارشاد جوانان بپردازند )فارس"حجاب

16/5/1389.) 

 وده، بهي نبدر حالي كه انداختن تمامي مسايل و مشكالت به گردن غرب، كار درست     

 نوعي طفره رفتن از ضعفهاي داخلي است.

شاگرد و گاهي بیشتر، كتابهاي درسي خسته كننده،  40وجود كالسهايي با ظرفیت      

مدار، وجود معلماني كه زير بار معیشت زندگیشان، نظام آموزشي بسته، سنتي و حافظه

اند و نظاير آنها از سويي و از سوي ديگر، وجود مشكالت اجتماعي مانند كمر خم كرده

آموزاني د در كشور كه بسیاري از آنان سرپرست دانشوجود حداقل دو میلیون معتا

كنند، سرانه فضاهاي ورزشي و تفريحي اندك هستند كه در مدارس حضور پیدا مي

جوانان و نظاير آنها، در مجموع بیانگر اين هستند كه عامل اساسي آسیبهاي آموزشي، 

هاي داخلي و نارسايي تربیتي و اخالقي موجود در مدارس، بیشتر نشأت گرفته از كمبودها
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دار آنان، هاي جهتگذارياست، نه آن كه همه مسايل به شیطنت غربیها و سرمايه

 بازگردد.

صدد ه دررسد، اگر مسووالن آموزش و پرورش به جاي آن كبنابراين، به نظر مي     

ن ازماافزايش بار ديني و فلسفي كتابهاي درسي و مدارس باشند، به حل مشكالت س

اند، ش و پرورش كه بعد از سه دهه از گذشت انقالب، حل نشده باقي ماندهآموز

-اندر آرم اندنبپردازند، ، به مراتب نتايج بیشتر و بهتري حاصل خواهند كرد، اما بازم

و  آموزش نگر تربیتي، مانع از تحلیل درست شرايط توسط اولیايهاي غیرواقعگرايي

توانند مشكل مقابله با فضاي مجازي و نظاير آن، ميكنند با پرورش شده، تصور مي

هاي امهمدارس را حل كنند، حال آن كه با تحقق فرضي مسأله اخیر، باز هم با برن

تر و مدارسي نفر و يا بیش 40آموزشي سنتي حافظه محور، آن هم در كالسهايي با جمعیت 

د، پژوهشي، هستن كه فاقد كمترين ابزارهاي كمك آموزشي و فضاهاي آزمايشي و

 د.یت كرآموزاني در اوج علم، ديانت و اخالق را تربتوان انتظار داشتن دانشنمي

-نهداف آرماا اريزان آموزش و پرورش به واقعیاتي كه توجهي برنامهاگر از مقوله بي      

هااي  رناماه بداد، بگذريم، و توجه خاود را معطاوف باه    بست قرار ميرا در بن نگرايانه آنا

ه ارايا  ،از انقاالب  قرياب باه ساه دهاه    تربیتي آموزش و پرورش كنیم كه پاس از گذشات   

 ،تمااعي شود كه با وجود روند رو باه صاعود بسایاري از انحرافاات اج    اند، مالحظه ميشده

شاود،  يما سات، مشااهده   ا آموزي برخاسته از آنهانوجوانان و جوانان جامعه كه قشر دانش

-آرمانهاي رنامهزارتخانه باز بدون توجه به واقعیاتي كه بیانگر شكست بريزان اين وبرنامه

ساات، بااه رديااف كااردن برخااي از اهااداف آرماااني ديگاار بااراي   ن اگرايانااه پیشااین آنااا

 اند.پرداخته ،آموزاندانش
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ممكان اسات باه     1پاذيري بدون توجاه باه ايان كاه جامعاه      ،آموزاناولیاي تربیتي دانش      

 پاور، ؟، ترجماه آرياان   ي صورت پاذيرد )آگ بارن و نایم كاوف،    صورت سطحي يا عمق

 ،تارين فرصات ممكان   گاذاري و كوتااه  اند تا باا كمتارين سارمايه   (، درصدد برآمده1353

بیشترين نتیجه را به دست بیاورناد، بناابراين در میاان شاقوق مختلاف نفاوذ اجتمااعي كاه         

 ؟، ترجمااه شااكركن، سااون،هسااتند )ارن 4سااازيو درون 3، همانندسااازي2عبااارت از متابعاات

يعناي متابعات را ماورد نظار خاويش قارار داده و درصادد         ،ترين شق ممكن(، ساده1370

پذير كنند. اقدام اخیر در بلند مادت  اند تا با به متابعت واداشتن جوان، وي را جامعهبرآمده

القائاات  طرفه پذيراي آموزاني كه به شكل يكانجامد. يعني دانشبه دو نتیجه مشخص مي

اولیاي تربیتیشان هستند، فرصت انتخاب شخصي و شاكوفايي درونیشاان را از دسات داده،    

گیري شخصیت مستقل خود با مشكل مواجه خواهناد شاد و باه    به تبع مسأله اخیر در شكل

جاي آن كه خود به هويتشان شكل دهند، خويشاتن خاويش را در دساترس ديگاران قارار      

دن و شدنشان را برايشان رقم بزنند كه در وضعیت اخیر، هويات  چگونه بو ندهند تا آنامي

تادريج  ه افرادي كه توسط ديگران بنا شده است، با هويت افرادي كاه در طاول زماان و با    

توسط خودشان شكل گرفته و ساخته شده است، از تفااوت معنااداري برخاوردار اسات و     

مانناد كسااني كاه خاود باه      بدانها تحمیال شاده اسات،     شان،افرادي كه در نهايت خويشتن

 ،به دفااع از خويشاتن خاويش    ،اند، نبوده، در دشواريها و سختیهاهويت خويش شكل داده

سادگي تغییراتي را كه در حول و حوش خويشتن ه ب ننخواهند پرداخت. در اين حالت آنا

 ايان "شان پديد خواهد آمد، پذيرفته، به رنگ روز در خواهند آمد. باه تعبیار ديگار    بیگانه

                                                           
1- Socialization 

2-Compliance 

3- Identification 

4-Internalization 
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اخالقاي كاه    2پیاروي باقي خواهند ماند و به دوره خود ،اخالقي 1افراد در مرحله ديگرپیروي

، منصااور و 1373)منصااور "تاار تحااول اخالقااي اساات، ناياال نخواهنااد شاادمرحلااه متعااالي

 (.1374دادستان، 

 نبررسي عملكرد كلیت نظام در ارتباط با جوانا -3

هش سان  از آسایبهاي اجتمااعي مانناد كاا     مالحظه آمار و ارقامي كه در ارتبااط باا برخاي   

رات و زايش منكا اعتیاد، افزايش شمار جوانان معتاد، فزوني گرفتن افراد مبتال باه ايادز، افا   

دكشاي،  جرايم، فزوني يافتن تعداد دختران فراري و كودكان خیاباني و سایر صاعودي خو  

وان را ارتبااط باا جا   كلیت نظام در هاي گرايييابد، ترديدي جدي در تحقق آرماننشر مي

لیااي  اوگراياي  گار شكسات آرماان   تاداعي اخیار،  آورد. به تعبیر ديگر، اطالعات پديد مي

ن وجود چنای نوجوانان و جوانان هست. مضاف بر آنچه از آن ياد شد، از اطالعات م تربیتي

در تربیات   مساووالن گراياي  شكسات آرماان  هااي  آيد كه باا وجاود سارزدن طالياه    برمي

ان نشاده،  شگراييباز هم حاضر به پذيرش شكست آرمان آنانآل و آرماني، يدهانسانهاي ا

یش را بایش از پا  آناان  عماق شكسات    ،ورزند، كه اين اشتباه ممكن اسات بر آن اصرار مي

 كند.

هاداف  باار شكسات ا   رسد براي جلوگیري از تعمیق خساارات زياان  به نظر مي ،اين رو     

-رماان باا تجرباه انادوزي از شكسات آ     "اولیااي امار اوال  نظام، ضارورت دارد كاه   تربیتي 

، پاس از  خاويش با تجديد نظري اساسي در اهداف تربیتي  "نگر و ثانیاغیرواقعهاي گرايي

یتاي  مطالعات الزم، با گزينش چند هدف كلیادي و محادود، باه دنباال تحقاق اهاداف ترب      

 برآيند. ،خود

 

                                                           
1-Hetronomy 

2-Atunomy 
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 پذيريجامعه ضدِپذيري جامعه 030205

خاويش   به القاي ارزشاها و هنجارهااي  ذيري روندي است كه در جريان آن جامعه پجامعه

 .آيدبه افرادش، نايل مي

كنناد كاه در جرياان    را فرايندي تعرياف ماي  پذيري (، جامعه1998) 2و ديهلر 1كوبوكت     

 يابد.آن كودك با ارزشها، هنجارها و مهارتهاي مورد نیاز، آشنايي مي

پاذيري، باه   كودك در جريان جامعه ،سازددر بیاني مشابه خاطرنشان مي(، 0200) 3شافر     

اخذ باورها، ارزشها و رفتارهاي مورد پذيرش جامعه از طريق فرهناگ ياا خارده فرهنگاي     

 آيد.كه وي را در برگرفته است، نايل مي

جمعاي، ماذهب و محایط كاار )باراي      هااي  خانواده، مدرساه، گاروه دوساتان، رساانه          

 (.1994،  5لم و 4روند )سچیفرپذيري به شمار ميزرگساالن(، عوامل مؤثر در جامعهب

شاود  حظاه ماي  پذير كننده در غرب را مورد بررسي قرار دهیم، مالاگر نهادهاي جامعه      

-بهاره ن كنند، بلكاه ضام  كه نهادهاي مزبور نه تنها به شكلي هماهنگ با يكديگر عمل مي

كنناد و  آوريهااي موجاود اساتفاده بهیناه ماي     شاناختي، از فان  از دساتاوردهاي روان  گیري

 گیرند.پي مي ،هايشان را در بلندمدتبرنامه

 پاذير امعاه در غرب، نمود بارزي از استفاده نهادهااي ج ها بررسي چگونگي طرح اسوه      

 ر جرياان معناا كاه د   گذارناد. باه ايان   كننده و دستگاه تبلیغاتي غرب را به منصه ظهور ماي 

وجاود در  ممورد نظر با توجه به دستاوردهاي علمي هاي اسوه "طرح الگوها در غرب، اوال

 گردند.مطرح مي ،شناسي يادگیريروان

                                                           
1- Bukatko, D. 
2-Daehler, M. 
1-Shaffer, D. 
2-Schaefer, R. T. 
3- Lamm, R. P. 
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ياك محارك خنثاي )مانناد صاداي زناگ(، در        1در جريان شارطي كاردن كالسایك         

خوان نیسات، اماا اگار    پاسخ مورد نظر )مانند ترشح بزاق يك سگ( را فرا ،مرحله نخست

چند بار با هم اراياه شاوند، در    ،همین محرك خنثي با يك محرك طبیعي )مانند گوشت(

نهايت محرك خنثي، بدون حضور محارك طبیعاي قاادر باه فراخاواني پاساخ ماورد نظار         

-خواهد شد. بنابراين الگوهاي غربي با تبعیت از دستاوردهاي شارطي  ،)ترشح بزاق سگ(

مندي و قدرت، يا با كوهي از عضله و يا با چهاره ياا صادايي زيباا، در     سازي، در اوج توان

گردند. طبیعي است افرادي كاه درياايي از انارژي را باه     جمعي مطرح ميهاي سطح رسانه

( ياا افارادي كاه كاوهي از عضاله را باه       3، ون دم2گذارند )مانند باورس لاي  منصه ظهور مي

( ياا از چهاره زيباايي برخوردارناد )مانناد      5لونه، اساتا 4گذارند )مانند آرنولاد معرض ديد مي

باه دلیال جاذابیتهاي طبیعاي كاه باا بادن،         ،(7( يا صداي زيبايي دارند )مانند جكساون 6مدونا

 نكنند، بالفاصله مورد توجاه آناا  مطرح مي ،چهره يا صدايشان در برابر نوجوانان و جوانان

غاام جريانهااي قدرتمناد باا     شاوند، خاصاه كاه دساتگاههاي تبلیغااتي غرباي باا اد       واقع مي

ورزش و هنر، يا برهنگي و هنر و موارد مشابه، در عمل به طرح الگوهاايي   "يكديگر، مثال

شوند اند، بلكه در فیلمهاي پرهیجان، نقش آفرين ميپردازند كه نه تنها كوهي از عضلهمي

را باه   بلكاه مهارتشاان   ،يا نه تنها در اوج مهارت ورزشاي خاصاي هساتند )مانناد اساكیت(     

در جرياان اساكیتهاي    "گذارناد )ماثال  به معرض دياد ماي   ،شكلي آمیخته با هنر و برهنگي

نمايشي، يك زوج مرد و زن اسكیت باز، به شكل هماهنگي با موسیقي كه در حال پخاش  

عالوه از آنجا كه زن اساكیت بااز نیاز باه مقادار زياادي برهناه        ه كنند. باست، اسكیت مي

                                                           
4- Classical conditioning 

1-Bruce Lee 

2-Vandamme 

3-Arnold 

4- Stallone 

5- Madona 

6- Jackson 
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مل حاوي سه عامل قدرتمناد ورزش ، هنار و برهنگاي باوده، باه      است، نمايش مزبور در ع

 گردد(.سادگي موفق به جلب توجه اقشار مختلف ميه همین دلیل، ب

شناساانه نهايات اساتفاده ممكان     در جريان طرح الگوهاي غربي، از ظرايف روان "ثانیا      

شاود كاه اعماال    معرفي ماي اي در فیلم اولین خون، به گونه 1شود. به عنوان نمونه، رامبومي

ارتش امريكا را در ويتنام محكوم كرده، ارتاش امريكاا هام باه هماین سابب وي را تبعیاد        

كند. اما در جريان فیلم، وقتي ارتش امريكا براي نجاات دوساتان در بناد رامباو، از وي     مي

به ويتنام  له،أخواهد تا وي به ويتنام رفته، دوستانش را آزاد سازد، وي با پذيرش اين مسمي

كه از خود نشاان  اي العادهرود و يك تنه با ارتش ويتنام درگیر شده، با رفتارهاي خارقمي

سازد. در فیلمهاي بعدي رامبو با عناوين دومین و ساومین خاون،   را منهزم مي ندهد، آنامي

 شود.همین ظواهر انقالبي ، فريبنده و پرهیجان حفظ مي

اناان، باه   نان و جورواني نوجوا -تي غرب با توجه به ويژگیهاي عاطفينظام تبلیغا "ثانیا      

در  جاويي و تناوع طلباي را   پردازد كه اوج خشونت، برهنگي و هیجاان طرح الگوهايي مي

 گذارند.خود به نمايش مي

هااي  ها و اساوه وري از ظرايف هنري، به مثابه ابزار كارآمد ديگري در طرح الگوبهره      

 شود.ب به كار گرفته ميمورد نظر غر

شاود الگوهااي مطارح شاده غرباي، باه       جويي از عامل تكرار، سبب ميدر نهايت بهره      

شكل عمیقي در اذهان نوجوانان و جوانان مخاطاب آنهاا، تثبیات شاوند. باه عناوان نموناه        

شاود، بلكاه   و اينترنت به نمايش گذاشته مياي ماهوارههاي مدونا، نه تنها در شوها و برنامه

كاالهاي مختلف، وسايل آرايشاي، البساه و دههاا     تصوير وي روي جلد نشريات، تبلیغات

                                                           
7- Rambo 
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رساد تاا بادين ترتیاب     شود و مدل عروسكي وي نیز باه فاروش ماي   كاالي ديگر ظاهر مي

 (.1375جوان، از هر سو خود را با وي مواجه ديده، تحت تأثیر وي قرار گیرد )منطقي، 

پاذيري  ان جامعاه آوريهاي موجود، عامل مهم ديگري است كاه در جريا  استفاده از فن      

در اي راياناه  -گردد. كتاب بررسي بازيهاي ويديويينوجوانان و جوانان غربي مالحظه مي

 نويسد:از همین موارد، مياي نمونه

يكسويه و يك طرفاه  اي برخالف تلويزيون كه در ارتباط با مخاطبانش، تنها از رابطه"      

ين امكان عمل را به باازيگران بازيهااي الكترونیكاي    آوريهاي جديد ابرخوردار است ، فن

دهند كه با دستگاه بازي، وارد يك جريان دو طرفه و تعااملي شاوند. باه ايان معناا كاه       مي

دهند. باه عناوان مثاال،    قرار مي ،را در اختیار بازيگرانشاي بازيهاي اخیر امكانات گسترده

، انتخاب ناوع البساه، ساالحها و تجهیازات     بازيگران در انتخاب يك يا دو نفره بودن بازي

آفرينان بازي، رنگ و طرح ماشینهاي بازي، نوع خط، صدا، زبان گازارش در  جانبي، نقش

آزادناد تاا هار گوناه      ،بازي، نوع طراحي ساختمانها، زواياي حركت، نام افراد و مانند آنها

يتهاايي مانناد آزاد ساازي    مورأخواهند، عمل كنند. حتي بسیاري از بازيها، با احاله مكه مي

يك زن از دست تروريستها و يا نجات دادن جهان كه برلباه نیساتي و انهادام قارار گرفتاه      

است، يا با طرح ضرورت در اختیار گرفتن روح بازيگر براي تداوم يافتن بازي، باازيگران  

كنناد. اماا وراي تماامي امكاان     نوجوان و جوان را باه شاكل عمیقاي باا باازي درگیار ماي       

سااازند، بازيهاااي گاار ماايملهااايي كااه بااازيگر را بااه صااورت حاااكم مطلااق بااازي جلااوهع

كشاانند،  در نهايت بازيگران را از آزادي مطلق به سوي جبر مطلق ماي اي رايانه -ويديويي

به اين ترتیب كه باازيگر در جرياان باازي، خاود را باا بازيهااي پیچیاده و ساريعي مواجاه          

ه منطاق باودن روناد باازي، با     بازمانده يا به سبب باي  ،عمل آنهابیند كه در برابر سرعت مي

شاود. از ايان رو اكثريات قرياب باه اتفااق       سادگي آسیب ديده، از دور باازي خاارج ماي   
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باه   "بینند كاه باراي حاذف نشادن از دور باازي، دقیقاا      بازيگران، خود را ناگزير از آن مي

، به شكل ماشیني به آنها عمل كنناد  هاي طراحان بازيهاي الكترونیكي تن دادهدستورالعمل

-هاي سردمداران جامعهملعو به اين ترتیب بیاموزند كه در آينده نیز بايد در برابر دستورال

باياد از اوج آزادي، باه اوج جبار و     نهمین گونه رفتار كنناد. باه عباارت ديگار آناا      ،شان

سابب جاذابیتهاي متعاددي    اسارت سوق يابند تا قادر به ادامه موفق بازي گردند و البته باه  

با پاذيرش جبار مطلاق،     ودنكميكه در جريان بازي وجود دارد، كمتر بازيگر بازي را رها 

 (.1380دهد )منطقي، مي اي خود، ادامهجذاب رايانهبه بازي 

ز اجاويي  رهشاناختي و بها  گذشته از استفاده نظام تبلیغااتي غارب از دساتاوردهاي روان        

كند تا در بلناد  هاي الزم، ترتیبي اتخاذ ميريزيحاضر، اين نظام با برنامهآوريهاي عصر فن

 ،واناان جمدت به القائااتش تاداوم بخشایده، آنهاا را بایش از پایش در اذهاان نوجواناان و         

 نويسد:ياز اين موارد ماي جايگزين و تثبیت سازد. كتاب راز گل سرخ در توصیف نمونه

سالمي، باا  اسیم روند تغییر تدريجي گروه مرجع جوان انقالب در اين قسمت براي تر"     

-از مصااديق برناماه  اي تحلیل القائات فرهنگي برچسب كاالهاي غربي، باه بررساي نموناه   

 پردازيم.هاي بلندمدت نظام تبلیغاتي غرب ميريزي

در  ده،ارد شا با مالحظه تصاوير موجود در لفافه آدامسها و شكوالتهايي كه از غارب و      

 شاود ايان تصااوير )كاه باه صاورت      گیرناد، مشااهده ماي   اختیار كودكان جامعه قارار ماي  

ماورد   ساادگي ه با  ،برچسب بوده، با كندن كاغذ پشتشان، به هرجايي قابل الصااق هساتند(  

بناي  گیرناد، زيارا ايان برچسابها باا عنايات باه عالقاه كودكاان م         توجه كودكان قارار ماي  

ز اناد و باا اراياه آلبومهااي ياك برگاي ا      ، طراحي شاده مختلفهاي برگردآوري مجموعه

 آيند.درمي ،سوي شركتهاي سازنده آنها، به صورت يك مجموعه قابل گردآوري
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ش گرفتاه،  سازي مسايل جنساي را پای  گفته، عاديدر تداوم روند اخیر، برچسبهاي پیش     

شاده در   وير اراياه ساازي تادريجي تصاا   پردازند. به اين معناا كاه باا برهناه    به تحقق آن مي

 شوند.زدايي ميبرچسبها، مخاطبان اين برچسبها در برخورد با مسايل جنسي حساسیت

شاود كاه   مشاخص ماي   3و جین 2، لي وايز1مانند ليهايي در ادامه، با بررسي برچسب البسه     

شاود.  فرهنگ آلبوم سازي نوجوانان و جوانان با يافتن محتوياات جديادي پاي گرفتاه ماي     

عالوه براين، القائات برچسبها، وراي مسايل جنسي پیشین، باه تبلیاغ ماوارد ديگاري مانناد      

پردازند. باه ايان ترتیاب، پاس از آن كاه نظاام تبلیغااتي غارب باا          خشونت و اعتیاد هم مي

از القائات فرهنگي كه همراه مواد و وسايل مصرفي كودكان، نوجواناان و جواناان   استفاده 

از اهاداف فرهنگاي خاود شاد، در     اي وسایع باا آمیازه    4گاروه دارد، قادر به ايجاد يك شبهِ

پیگیاري   ،تالش براي تكمیل اهدافي كه در برچسب وساايل مصارفي نوجواناان و جواناان    

و  ماوارد مشاابه، ارزشاها،     6، هاوي متاال   5ايي مانناد ر  كرد، با ايجاد و صدور گروهها مي

گیريها، زبان، اصطالحات و فرهنگ خاصي را توسط اين گروهها به جوانان اعمال، موضع

-كنناد كاه بارخالف شابه    تباديل ماي   7را به گروهي نگروه آناِالقا كرده، به اين ترتیب شبه

بنادي  عضاايش از وجاود گاروه   گروه پیشین كه فاقد ساخت و سازمان بوده، ممكن است ا

رواباط   ناطالع يا كم اطالع باشند، ضمن ايجاد مبناي رواني در شعور اعضايش، بین آنابي

(. به اين ترتیب جوان باا  1370سازد )باتومور،؟ ، ترجمه منصور و حسیني، معیني برقرار مي

-باه عاادي  ريزي شده كه با ايجاد فرهنگ تهیه آلبوم شروع شده، يك حركت دقیق برنامه

انجامد و در ادامه، باا گساترش القائاات آن، ماوارد     مي ،سازي مسايلي مانند مسايل جنسي

                                                           
1-Lee 

2-Levi,s 
3-Jean 

4-Quasi group 

5-RAP 

6-Heavy metall 
7-Group 
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گردد. حركت تادريجي  شود، مواجه ميديگري همچون خشونت و اعتیاد بدان افزوده مي

شود، با ارايه تصاوير كارتوني جذابي كه در لفافه شروع ميها سالگي بچه 4-5اخیر كه از 

شود. بتدريج با بازرگ شادن كاودك، تصااوير     كوالتها قرار دارند، آغاز ميآدامسها و ش

دهند و همزمان باا  ميها و خوانندهها كارتوني جاي خود را به تصاوير فوتبالیستها، هنرپیشه

تبلیغاتي غارب، باا در دساترس قارار دادن تصااوير      هاي دوران بلوغ جنسي نوجوان، رسانه

دهناد. باا   حتواي آلبوم نوجوانان را به سمت اين تصاوير سوق ميزن، م "غالباهاي هنرپیشه

باه عرصاه رواباط اجتمااعي، ماوارد ديگاري همچاون         نافزايش سن نوجوانان و ورود آنا

گاردد.  در القائات تصاوير البسه مد روز، ظاهر ماي  ،تدريج اعتیاده پرخاشگري، عصیان و ب

دلیل عادي شدن، به اغناي كامال جواناان    سازي نیز بهالبته در اين مرحله كه فرهنگ آلبوم

خارجي، جاي خود را با ديدن فیلمهاي هاي تصاوير محرك هنرپیشه "آيند، غالبانايل نمي

كنند تاا آن  عوض مي ،اي، نشريات سكسي و ادبیات سیاهويديويي سوپر، فیلمهاي ماهواره

پويااتر نقاش القائاات    كه گروههايي مانند ر  و هوي متال وارد صاحنه شاده، باه شاكلي     

آورناد. باه   برچسب وسايل مصرفي جوانان را برعهده گرفته، تحولي كیفي در آن پديد مي

اين معنا كه گروههاي اخیر ضامن تاداوم بخشایدن باه ارزشاهاي پیشاین، مانناد برهنگاي،         

خشونت و اعتیاد، مجدانه به القاي ارزشهاي ديگري مانند ديد تحقیرآمیاز نسابت باه زنهاا،     

پرساتي، خودكشاي و ساتايش آن و ماوارد     پرساتي، شایطان  پرستي، بات ي، خرافهجادوگر

گاروه ايجااد شاده پیشاین را باه ساطح گروهاي ارتقاا         ِگونه، شابه پردازند و بدينمشابه مي

 (.1375كند )منطقي، دهند كه از ارزشها و مرجع ارزشي خاصي پیروي ميمي

سات كاه   ا ب، آشاكارا بیاانگر آن  نگاهي باه اساتقبال عماومي جواناان از فرهناگ غار           

شاناختي و  شناختي و جامعاه تبلیغاتي غرب با استفاده از دستاوردهاي علمي روانهاي رسانه

آوريهاي پیشرفته و تداوم بخشیدن به القائات ارزشیشان، حتاي در روناد   جويي از فنبا بهره
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عمال   ،ماوفقي  "مؤثر واقع آماده، باه شاكل نسابتا     ،پذيري نوجوانان و جوانان ايرانيجامعه

 اند.كرده

مي پاذيري جاوان انقاالب اساال    اگر اكنون باه شاكل تطبیقاي باه بررساي روناد جامعاه            

لها و پاذيري خاود باا اشاكا    شود كه جاوان ايراناي در جرياان جامعاه    بپردازيم، مالحظه مي

ناان،  گاذاري مساووالن جوا  بسیار زيادي مواجه است، در حدي كه گااه سارمايه  هاي وقفه

 دهد.برعكس جواب مي

ري برخاوردا  به سبب آن كه بادون  "در يك نگاه كلي و گذرا، اولیاي امر جوانان اوال     

نساانهايي  اآموزان به شكل گرايانه، در پي تربیت دانشاز شناخت علمي و به شكلي آرمان

ال زور، ت افاراد، يعناي اعما   تارين راه ممكان در تربیا   اند، با پیش گارفتن سااده  كامل بوده

كسات  شاند كه ايان مساأله در میاان مادت     پذير كردن جوان ايراني برآمدهدرصدد جامعه

اشاته  داني نگذنه تنها به ارزشهاي مبتني بر زور آنان، وقع چنا  ،انشخورده، جوان مورد نظر

 پرداخته است. ،است، بلكه به مقابله با آنان

مجاب شدن ياا  "پذيري كه ره دو سطح متفاوت از جامعهشناسي درباكتاب زمینه جامعه     

)آگ بارن، نایم كاوف،؟، ترجماه آرياان پاور،        "همنوايي عمیق يا همنوايي سطحي است

بااا ، (1370؟، ترجماه شااكركن،   )، 1گويااد. در هماین رابطااه، ارونسااون (، ساخن مااي 1353

 شود:تدقیق بیشتري يادآور مي

 .4و دروني كردن 3، همانند سازي2بارتند از: متابعتانواع پاسخها به نفوذ اجتماعي ع"      

                                                           
1-Aronson, E. 
2-Compliance 

3-Identification 

4-Internalization 
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ش و ياا  پردازد كاه باه منظاور كساب پاادا     اصطالح متابعت، به توصیف رفتار فردي مي     

وعاده   دارد كاه  اين رفتاار تاا هنگاامي دوام    "اجتناب از تنبیه، برانگیخته شده باشد. معموال

 موجود باشد.  ،پاداش يا تهديد و تنبیه

ماا  شااره دارد، ا سازي، به اعتقاد فرد نسبت به ارزشهايي كه اختیار كرده اسات، ا همانند     

 سانديده و اين اعتقاد خیلي استوار و پابرجا نیست. يعني اگر فارد، شاخص ياا گروهاي را پ    

وه، جالب بیابد، ارزشها و نگرشهاي خويش را باا ارزشاها و نگرشاهاي آن شاخص ياا گار      

 سازد. هماهنگ مي

رود كاه  ، نااظر بار دروناي سااختن ياك ارزش ياا اعتقااد باه شامار ماي          دروني كاردن      

 عمیقترين و پايدارترين پاسخ به نفوذ اجتماعي است.

درماي ياابیم    بررسي كنیم، ،اگر جزء مهم هر يك از پاسخها را نسبت به نفوذ اجتماعي     

ه، ادتواناد متابعات را پااداش د   كه در متابعت جزء مهم قدرت است، قدرت كسي كاه ماي  

ثیر متارين تاأ  كسرپیچي را تنبیه كند. اما متابعت، ناپايدارترين سطح نفوذ اجتماعي اسات و  

پیشه  رابعیت ت ،به سبب كسب پاداش يا پرهیز از تنبیه "را در فرد دارد، چرا كه مردم صرفا

 كنند.ميخود 

د در همانندسازي، جزء مهم جاذبه و كشش است، جاذباه شاخص ياا گروهاي كاه فار           

كند، مايل است همانند مياي كند. از آنجا كه فرد خود را با نمونهود را با آن همانند ميخ

 كه عقايدي شبیه به او داشته باشد.

عاات را  كردن، جزء مهم قابلیت قبول است. قابلیات قباول شخصاي كاه اطال    در دروني     

 ."انجامدمي ،و باورهاي مطرح شدهها سازي انديشهكند، به درونارايه مي

همواره به عاملي خاارجي   ،"متابعت"يا   "همنوايي سطحي"با توجه به آنچه گفته شد،      

دارد. بناابراين، از  نگااه ماي   ،احتیاج دارد كه فرد را همرنگ و همنوا با ارزشهاي اجتمااعي 
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ن تاوان باا عناوا   ياباد، ماي  اين شكل از نفوذ اجتماعي كه با اتكا به عامل خارجي تداوم مي

ياد كارد. در مقابال، از نفاوذ     ،"سیاسيكنترل "يا  "مبتني بر زوركنترل "، "كنترل بیروني"

اجتماعي مبتني بر دروني شدن كه امري پذيرفتاه شاده و دروناي باوده، دوام ياافتن آن باه       

 ياد خواهد شد. ،هیچ عامل خارجي وابسته نیست، با عنوان كنترل دروني

از  گیاري بهاره دانناد باا   تارل بیروناي، خاود را موظاف ماي     اولیاي تربیتي جامعاه در كن      

و  1روشهايي مانند: تطمیع، جداسازي، تحقیر و يا تهديد و تنبیاه، دسات باه القااي هنجارهاا     

 ،مورد نظر نظام به اذهان جوانان و ديگر اقشار جامعه زده، به دروني ساختن آنهاا  2ارزشهاي

مبتناي بار عامال خاارجي، در نهايات      اي هنايل آيند، حال آن كه توسل و تمسك به شیوه

ارمغاني جز يك متابعت صوري و سطحي نداشته، باه دروناي شادن هنجارهاا و ارزشاهاي      

 انجامد.مورد نظر حافظان هنجارهاي نظام، در اذهان جوانان، نمي

كوشاند تاا باا تطمیاع افاراد قاادر باه        اولیاي تربیتي جامعه در كنترل مبتني بر تطمیع، مي     

شاوند. باه عناوان مثاال، باراي تشاويق        ندر آناا  ،لقاي هنجارها و ارزشهاي مورد نظرشاان ا

جواناان و ديگار اقشاار جامعاه باه فراگیاري قارآن، حاديث و احكاام در ساطح ماادارس،           

شاود، باه   برگازار ماي  هاا  دانشگاهها و ادارات، مسابقات پي در پي و متعددي در اين زمینه

ارزشمند و مورد نیااز جامعاه،   هاي اس با برخي از زمینهشكلي كه حجم اين مسابقات در قی

 صدها برابر بیشتر است.و مانند آنها،  4، نوآوري3مانند: خالقیت

تاا   آيناد رماي در كنترل مبتني بر جداسازي يا كنترل فیزيكي، اولیااي تربیتاي درصادد ب        

 ،كیاك سازي و تفاحتمالي وقوع انحراف را با حركتهاي افراطي خويش در جداهاي زمینه

 به حداقل كاهش دهند.

                                                           
1-Norm 

2-Value 

3-Creativity 

4-Innovation 
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صاوبات  مشاوراي انقاالب فرهنگاي، در يكاي از      گذشاته، به عنوان نمونه، طي سالهاي      

 خويش خواستار تالش در جهت تفكیك كالسهاي درسي دانشجويان دختر و پسار شاد و  

حتاي   كاه  ه اسات ، دست به چنان سانساوري زد برخي از مواقعيا وزارت ارشاد اسالمي در 

ساور  ز تیاغ سان انیاز در ايان میاان     مانند آنهاا  وها لمات رمانها، كتابهاي علمي، فرهنگنامهك

 ،عماول به صورت امري م ،آموزان در مدارسجان سالم بدر نبردند و يا گشتن كیف دانش

 درآمد.

ور ا ايان تصا  با برخي از مسووالن تربیتي، فرهنگي و سیاسي در كنترل مبتني بر تحقیار،       

هستند، با تمسك اي حفظ هنجارها و ارزشهاي نظام، مجاز به استفاده از هر وسیلهكه براي 

اكم حا به تحقیر مخالفان، سعي در كنتارل خوديهاا و هادايت افاراد معاارض باا ارزشاهاي        

هاا  مشاابه آن  آيند. برخورد تحقیرآمیز با هواداران ر ، هوي متال و گروههااي برنظام برمي

 هر وتحقیر و تاوهین باه آناان در ساطح مادارس، روي ديوارهااي شا       يا  در نشريات جامعه

 آيند.به شمار مي ،مصاديقي از اين روش برخورد نظاير آن،

كاه  ايان  عتقااد باه  ادر كنترل مبتني بر تهديد و تنبیه، برخي از اولیااي تربیتاي جامعاه باا          

قشاار  رد باا ا ست در برخوزنند، از گام نختهديد و تنبیه، حرف نهايي را در تربیت افراد مي

د جااوان و ديگاار اقشااار اجتماااعي بااه اياان عاماال متوساال شااده، در حااد افااراط از آن سااو 

يناد.  اد نايال آ پذير كردن افار جويند تا طبق آرمانهاي مورد نظر نظام، به كنترل و جامعهمي

عات  باه سابب سار بااز زدن از حضاور در نمااز جما       "آماوزاني كاه ماثال   كم نیستند دانش

ياا   وشده است  برخورد ناشايستي نتنبیه شده، از نمره انضباطشان كم شده يا با آنامدرسه، 

ر ساوال  در برابار جماع دوستانشاان، زيا     نبه همین سبب، از سوي اولیاي مدرسه هويت آنا

 رفته است.
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 -بپااردازيم، طبااق نظريااه ناكااامي  "كنتاارل بیرونااي"اگاار بااه بررسااي تجربااي تبعااات       

تظار داشت ناكامیهاي بسیاري كه باا روشاهاي جداساازي، تحقیار،     توان ان، مي1پرخاشگري

، و ياا  2تهديد و تنبیه عارض جوانهاا شاده اسات، خاود را باه صاورت پرخاشاگري دروناي        

برآنناد كااه   دال ،نماياان ساازند كاه بررساایهاي تجرباي انجاام شاده      ، 3پرخاشاگري بیروناي  

كه گذشته از جوانااني كاه در    شوند. به اين معنامالحظه مي ،هردوي اين موارد در جوانان

برخوردهاي يك طرفه اولیاي تربیتي، فرهنگي و سیاسي نظاام، پاذيرش كااملي نسابت باه      

انجاماد(، هار دو حالات    ماي  ندهند )و اين مسأله به رشد كاذب آناا نشان مي ،القائات آنان

ان در شود. به اين معنا كه برخي از جوانا مالحظه مي ن،پرخاشگري دروني و بیروني در آنا

برخورد با ناكاامي، پرخاشاگري خاويش را متوجاه خاود كارده، باه درگیاري دروناي باا           

رسند. از سوي ديگر، جواناني هم وجود دارند كه احساس ناكامي خاويش را  خودشان مي

كنناد و ياا آن كاه    ماي خود كنند، يعني يا لجاجت را پیشه با پرخاشگري بیروني جبران مي

زنند، چرا كاه  نظام مي ضديت با مذهب يا سیاستهاي حاكم بر له، دست بهأفراتر از اين مس

 دارد. ،، ناكامیشان ريشه در موارد اخیرنبه زعم آنا

تارهااي  البته در برخي از ماوارد، ممكان اسات انعكااس ناكاامي افاراد، باه صاورت رف             

 مالحظه شود. ،رياكارانه

شااخص كنتارل بیروناي     كاه يكاي از تبعاات    "رشاد كااذب  "در ادامه، پس از بررسي      

رود ، كه همان پرخاشگري پنهان به شمار ماي "فرددر ايجاد درگیريهاي دروني "است، از 

و  "باه مقاومات واداشاته شادن افاراد     "و دو مقولاه   "سوق يافتن باه طارف رياا و نفااق    "و 

روند، ياد شده و در كه همان پرخاشگري بیروني به شمار مي "ضديت ورزيدن با مذهب"

 .مورد تأكید قرار خواهند گرفتشكستي كه فراروي كنترل بیروني قرار گرفته،  نهايت از
                                                           

1-Frustration - Aggretion 

2-Passive aggressive 

3-Active aggressive 
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افاراد اسات. افاراد در ايان      "رشاد كااذب  "يكي از مهمترين پیامدهاي كنترل بیروناي،       

حالت، به شكل يك طرفه پذيراي القائات اولیااي تربیتاي، سیاساي، فرهنگاي و اجتمااعي      

ناه تنهاا فرصات شاكوفايي دروناي و       ،در چنین وضاعیتي مواجهند. افراد  نهستند كه با آنا

دهند، بلكه امكان شكل دادن به شخصایت مساتقل   انتخاب شخصي خويش را از دست مي

براي خود را هم از دست خواهند داد. بنابراين، افراد در شرايط اخیر، بیشتر از آن كه خود 

داده، چگونه باودن و   به هويتشان شكل دهند، خويشتن خويش را در دسترس ديگران قرار

زنند. در وضعیت اخیر، هويت افرادي كه توساط ديگاران   شدنشان را آنان برايشان رقم مي

توساط خودشاان شاكل گرفتاه و      ،بنا شده، يا هويت افرادي كه در طول زماان باه تادريج   

 نساخته شده است، تفاوت معناداري دارد. افراد اخیار كاه در نهايات، خويشتنشاان باه آناا      

اناد، نیساتند و در   ، مانند كساني كه خاود باه هويات خاويش شاكل داده     است دهتحمیل ش

در ايان حالات، باه     نشدايد و سختیها، به دفاع از خويشتن خويش، نخواهند پرداخت. آناا 

پديد خواهد آمد، پذيرفته و  ،شانسادگي تغییراتي را كه در حول و حوش خويشتن بیگانه

اخالقاي   1ايان افاراد در مرحلاه ديگرپیاروي    "به رنگ روز در خواهند آمد. به تعبیر ديگر، 

تر تحول اخالقاي اسات،   اخالقي كه مرحله متعالي 2باقي خواهند ماند و به دوره خودپیروي

 (.1373)دادستان، منصور،  "نايل نخواهند شد

ي فرد، در رشد شخصیتي و اجتمااعي وي نیاز وقفاه ايجااد     به دنبال توقف تحول اخالق     

خواهد شد. افراد ديگرپیرو در زندگي خويش، در غالب ماوارد تاابع نظار ديگاران باوده،      

كنند و البته كمترين مواجهاه فارد ديگرپیارو باا افكااري      رفتار مي نطبق میل و خواسته آنا

در وي  ،ين تحاوالت ممكان  تواناد موجاد بیشاتر   معارض آنچه به وي القا شده اسات، ماي  

 د.گرد

                                                           
1-Hetronomy 

1-Autonomy 
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دن نكتااه مهمااي كااه در همااین رابطااه يااادآوري آن ضاارورت دارد، مسااأله بیرونااي شاا      

حاديث،   دروني فرد است. به اين معنا كه وقتي جاواني باراي فراگیاري قارآن،    هاي انگیزه

اري از تاالش بسای   ،دايم جايزه بگیرد، ممكان اسات در كوتااه مادت     مانند آنها،احكام و  

ادمان شا از پیشارفت ساريع وي    د و ايان امار اولیااي تربیتاي را    نشان ده د در اين جهتخو

ه باه طاور   كا عكس خواهد داد، زيرا جاواني  اي نتیجه ،در بلند مدتاين مسأله ند، اما اگرد

، در اسات  دايم با جايزه گرفتن به فراگیري دين دعوت شده و باا ايان عامال شارطي شاده     

باراي  اي هماواره باا جاايزه   باياد  رسد كه فراگیري قرآن بندي ميويش به اين جمعذهن خ

رآن ياا  ، ولي پس از گذشت دوران مدرسه، وقتي ديگر در برابار خوانادن قا   باشدوي توام 

هاد  وجود ندارد، ديگر وي به سختي حاضار خوا اي جوان، جايزهتوسط يادگرفتن حديث 

چاه  يگر، اگربپردازد. به تعبیر د ،ن، حديث و احكام مذهبيبود كه به حفظ و فراگیري قرآ

باور  در كوتاه مدت جوايز مختلف و رنگارنگ مشوق جوان در حفظ و فراگیري ماواد مز 

ده، د انجامیا همین عامل كه به بیروني شدن انگیزه دروني فار  ،خواهد شد، اما در بلند مدت

 وسارنزده   ،آماوزان غالاب داناش  ظار از  شود تا با نبود انگیزه بیروني، رفتار مورد نسبب مي

ن و محقق نشود. حال آن كه اگر افراط در تشويق و شرطي كردن حفاظ و فراگیاري قارآ   

 در نآناا  حديث، مانند دوران پیش از انقالب، وجود نداشت، انگیزه دروني افراد، محرك

رشادي   از به دلیل فراگیري تدريجي مفاهیم ماذهبي،  نفهم مباحث ديني بود و اگر چه آنا

م مفاهیم بت به فه، آنان را همواره نسشانيكباره و سريع برخوردار نبودند، اما انگیزه درونی

 .برده، در اين مسیر پیش ميكردديني تشويق و ترغیب 

رود. باه  به شمار ماي  ،ايجاد درگیري دروني در فرد، يكي از ديگر تبعات كنترل بیروني     

اجتمااعي جامعاه كاه     -تي بدون توجه به زيرساختهاي اقتصادياين معنا كه گاه اولیاي تربی

-كند، با القاي ارزشهايي در اوج آرماان امكان رفتار اخالقي و اخالقي بودن را محدود مي
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خواهند تا بر همین مبنا رفتار كنند، حال آن كه مي نبه اذهان جوانان، از آنا ،گرايي ممكن

گارا، انتظاار سارزدن رفتارهااي     تارهااي آرماان  به دلیل نبودن بستر مناسب باراي تحقاق رف  

گرايانه از جوانان، امري دشوار اسات. باه عناوان مثاال، موعظاه كاردن در پرهیاز از        آرمان

قاادر باه    ،داند شايد تا بیست سال پاس از بلاوغش  كوچكترين گناهها، براي جواني كه مي

 شد.رسد كه به تنهايي راهگشا باازدواج نخواهد بود، به نظر نمي

ر ر باه شاما  سوق يافتن به سمت ريا و نفاق، يكي از ديگار تبعاات كنتارل مبتناي بار زو          

آرا و  رود. يعني، افرادي كه در شرايط ارعاب و تهدياد، مجباور باه پاذيرش برخاي از     مي

تن اعتقاد يا نداش شوند، گاه به دلیل عدم اقناععقايد شده و ملزم به رفتار بر همان منوال مي

ه، ا منافقانا كنند تاا باا پایش گارفتن رفتاار رياكاراناه و يا       گفته، سعي ميعقايد پیشقلبي به 

 ،مادارس  فراهم آورند. به عناوان نموناه، وقتاي اولیااي     ،براي بروز افكار خويشاي عرصه

شااگردان،   دارناد، جماع كثیاري از هماین    آموزانشان را به زور به نماز خواندن واميدانش

 گزارند.نماز خواندن از ترس ناظم، نماز ميبدون وضو يا با نیت 

شاكار،  آگاهي اوقات، تبعات كنترل بیروني خود را به صاورت پرخاشاگري بیروناي و         

حااكم   آمیز و حتي تضاد ورزيدن با مذهب و سیاستهاييعني به صورت رفتارهاي لجاجت

كاه برخاي از    شوددهند. روحیه سركش و عصیانگر جوان، گاه سبب ميبر نظام، نشان مي

 ،امتمااعي نظا  جوانها در برابر تحمیلهايي كه از سوي اولیاي تربیتي، فرهنگي، سیاساي و اج 

اناه  ش رياكارگیرد، برخالف اقشاري كه در برابر زور آنان، تن به پذيرش يا پذيرانجام مي

ومات  شاوند، دسات باه مقا   دهند، يا به بهاي درگیري دروني با خويش، پذيراي آن ماي مي

 بزنند.

ترين نوع مقاومت، توسل به لجاجات و لجاجات ورزيادن اسات كاه امكاان دارد       ساده     

جوانان در برخورد با روابط مبتني بر زور، آن را پیشه خود سازند. باه عناوان نموناه، وقتاي     
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خورد، ممكن است باا  پسري توسط آمرين به معروف، در برابر دوست دخترش كتك مي

در  نظااير آنهاا(،  تسبیح، كوله پشاتي بسایجي و   ارزشي )مانندنمادهاي ديني و به كار بردن 

 كنار ظواهر نامناسب خويش، توهین به نمادهاي مورد احترام نظام را در پیش گیرد.

رده، اكامي كا ناحساس  ،، در برابر تحمیل افكار و عقايد مسووالن نظامنبرخي از جوانا     

ساوول  ه ايان معناا كاه اگار جاواني م     دهند. با ناكامیشان را به صورت پرخاشگري بروز مي

ن اسات  ناكامي خويش را تحمیلهاي نارواي مذهبي يا سیاساي نظاام بپنادارد، آنگااه ممكا     

 پرخاش خود را متوجه همین موارد سازد.

ر، موهااي  ي از منكا به عنوان مثال، وقتي در برخي از خیابانها به اسم امر به معروف و نه     

ه كا صور كارد  كنند، نبايد ترا با تیغ موكت بري پاره مي جواني را قیچي كرده يا پیراهنش

ين ناااگوار را بااه فراموشااي بسااپرند. برخااي از شااديدترهاااي بااه سااادگي اياان صااحنه نآناا 

جاام  ان ،از ساوي هماین افاراد و در تالفاي هماان كارهاا       ،پرخاشگريها به دين و حكومات 

 گیرد.مي

ته مهم وجود دارد كه بايد ياادآور شاد.   در ارتباط با پرخاشگري بیروني جوانان، دو نك     

از دست رفتن رعاب تهدياد و   "و  "از دست رفتن امكان تأمل و تدبرجوان"اين دو مساله، 

باا   ،جوان بیشتر از آن كاه باه مساايل مختلاف     ،، در آغاز"هستند. به اين معنا كه اوال "تنبیه

و عواطاف و احساسااتش بار     كناد احساساي نگااه ماي   اي عقالني بنگرد، باا دياده  اي ديده

باا شادت بیشاتري واكانش نشاان       ،در جريانهااي احساساي   ،تعلقش چیرگي دارد. بنابراين

آياد؟ در  دهد. حال اگر جواني خود را با تحمیلهاي ناروايي مواجه ببیند، چه پایش ماي  مي

شاود  عواطف جوان چناان تحرياك ماي    ،برخي از موارد، در برخورد با تحمیلهاي نا به جا

العملاي، درصادد   واكنش عكسيك ي تنها و تنها به شكلي احساسي و با پیشه كردن كه و

آيد كه بر وي رفته و در اين میان آنچه كه باه فراموشاي ساپرده    پاسخ به ظلم ناروايي برمي
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بنادي  شود، تعقل و تدبر است. به تعبیر ديگر، جوان در چنین شرايطي با ارزيابي، جماع مي

دارش غارق  چنان در گارداب عواطاف و احساساات جريحاه     و واكنشهاي احساسي خود،

آغااز شكسات وي را    ،دهد و ايان مساأله  شود كه امكان تأمل و تدبرش را از دست ميمي

اولیااي   ،زند، زيرا در برابر واكنش احساساي و بادون تعقال وي، در غالاب ماوارد     رقم مي

آمیاز و  هیجاان  كنناد و هماین پیاماد، واكانش    امور، واكانش ساختتري را پیشاه خاود ماي     

تر جوان را در پي خواهد داشت و اين دور باطل، ممكن است آنقدر تاداوم پیادا   احساسي

كند كه جوان را به كانوني از عواطف جريحه دار تباديل كارده، امكاان هرگوناه تفكار و      

، در روابط تربیتي، استفاده از هر دو عامل تشويق و ترغیب "تأمل را از وي سلب كند. ثانیا

ضارورت دارد. اماا اگار در رواباط      ،يد و تنبیه )البتاه باا اولويات تشاويق و ترغیاب(     و تهد

تربیتي، مقوله تشويق )در حد معمولش، نه در حد افراطي آن كه به كنترل مبتني بر تطمیاع  

در حادي فراتار از ياك عامال      ،به فراموشاي ساپرده شاود و زباان ارعااب و تنبیاه       ،برسد(

به تنهايي اصالت يابد، در اثر تكارار تنبیاه، فاردي كاه تنبیاه       و گرفته شودنده به كار بازدار

خاصایت تهدياد كنناده     خاود ، خودباه تنبیه ايند، وشود، رفته رفته در برابر آن مقاوم شمي

 خواهد داد. ،را از دست يشبودن خو

ز خود اي مهمتر عالوه بر مقاوم شدن جوان در برابر تنبیه، شكسته شدن رعب تنبیه، امر     

ماراه  كاه باه ه   دهد، به اين معنا كه تنبیه عاالوه بار دردي  یه است كه در اين میان رخ ميتنب

 اشي از آنكند كه در اثر تكرار، به تدريج رعب ندر فرد ايجاد مياي دارد، رعب گسترده

 رود.نیز رنگ باخته، ترس آن از بین مي

دسته از اولیاي تربیتي است كه ترين پیامد براي آن شكست كنترل بیروني، تكان دهنده     

، گااهي اوقاات، جاواني كاه     "اناد، زيارا اوال  نهاده ،بنیان تربیتشان را برمبناي كنترل بیروني

انحرافي خود، باه مقابلاه باا     تر كردن رفتاربیند، با پیچیدهخود را با كنترل بیروني مواجه مي
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آموزاني كه به عنوان نمونه، دانش اندازد.كنترل مبتني بر زور رفته، اين كنترل را از كار مي

در اثر تحمیل و فشار افراد متدين )و يا به ظاهر متدين(، باراي خوانادن نمااز باه نمازخاناه      

شاوند، ممكان اسات باه ساادگي باا تقلاب در حضاور و غیاابي كاه در           مدرسه هدايت مي

وقتاي مبنااي   ، "برهانناد. ثانیاا   ،شود، خود را از خواندن نمااز تحمیلاي  نمازخانه برگزار مي

در نظر گرفته شود، بالطبع بايد امكانات الزم در جهات   نهدايت انسانها، كنترل بیروني آنا

تغییار رفتاار بدهناد    اي كنترل بهینه افراد فراهم شود، اما اگر افاراد مزباور در حاد گساترده    

 مانند آنها در حد وسیعي بدحجابي، آرايش كردن، گرفتن دوست جنس مخالف و ")مثال

ا در پیش گیرند(، آنگااه چاه رخ خواهاد داد؟ طبیعاي اسات كاه برمبنااي منطاق كنتارل          ر

بیروني كه در آن، كنترل انسانها از بیرون است، تنهاا چااره ممكان در ايان میاان، افازايش       

اي امكانات و تعمیق روشهاي كنترل بیروني خواهد بود، ولي اگر میزان انحرافات به اندازه

بیروني خود نباشاد، طبیعاي   هاي ، قادر به افزايش كنترل كنندهاي اموراولیشدت بگیرد كه 

رقام نخواهاد خاورد و     ،است كه در اين حالت چیزي جز شكست، فراروي كنترل بیروني

، نسابت بادان معتارف باوده،     جواناان اين معنا چیزي اسات كاه بسایاري از مربیاان تربیتاي      

داند، در حاال حاضار   سبي بدانها جواب ميبه شكل ن "كنترل بیروني را كه سابقاهاي شیوه

 بینند.مي ،ثمربه میزان بسیار زيادي فرسوده و بي

هااي  گاذاري سارمايه "تاوان نتیجاه گرفات،    بنادي اجماالي ماي   بنابراين در يك جماع       

نظیار  در ساطح نوجواناان و جواناان ايراناي )    تربیتاي   اولیااي گسترده مستقیم و غیرمساتقیم  

ر امور تربیتي، دروس ديني، انبوه مسابقات قرآن، احكام، حديث، حضور گذاري دسرمايه

برناامگي و  قابل تأمل دروس ديني در كنكور و مانند آنهاا(، باه دلیال نابساامان باودن، باي      

باه نتیجاه مثبتاي     "غالباپي گرفته شده با دستاوردهاي علمي، نه تنها هاي تخالف خط مشي

. به عنوان نمونه، از (1380)مرادي،  "اندايجي منفي انجامیدهبه نت "است، بلكه بعضا رسیدهن
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پاذيري مبتناي بار زور، همانندساازي ياا      پاذيري )متابعات، ياا جامعاه    رايج جامعههاي شیوه

 نظاام آموزشاي،  (، آنچه كه در كالن نظام و سازيپذيري مبتني بر عواطف و درونيجامعه

تارين شایوه   زور اسات كاه ضاعیف    مبتناي بار   پذيركنناده شود، روشهاي جامعهمشاهده مي

پذيري اخیر در میان مدت باا  آيد و در غالب موارد، جامعهشمار ميه پذيري ممكن بجامعه

 مواجه خواهد شد. ،پاسخهايي مانند انزوا يا پرخاشگري اجتماعي، فرهنگي و سیاسي

پاذيري در  جامعاه هااي  صهتوجهي مفرط به نیازها و ويژگیهاي جوان، از ديگر شاخبي      

اناان باا   جامعه ايران است. باه ايان معناا كاه اولیااي تربیتاي جو       "كالو  مؤسسات آموزشي

 اباط دختار  مانند شاادي و نشااط، ماد، موسایقي، رو     ،عنايتي به مسايل مهم مبتالبه جوانبي

د، اماا  انا دهراه برخورد با نیازهااي اخیار را در مساكوت نهاادن آنهاا ديا       نظاير آن،وپسر و 

اناد و در غالاب   به جستجوي ارضااي نیازهايشاان برآماده    "جوانان  به شكلي فعال، شخصا

اي جاه رتیب نتیپردازند كه به اين تبه شكلي انحرافي و مبتذل به ارضاي نیازشان مي ،موارد

 ست.ا عكس انتظار نظام، حاصل آن

باه   توان نتیجه گرفت كاه مي ،كلي بنديبا عنايت به آنچه از آن ياد شد، در يك جمع      

، روناد  آناان هااي  و نابسامان باودن برناماه   اولیاي امور جوانانسبب حركت بدون شناخت 

یش پ الزم،تدبیري برنامگي و بيپذيري كودكان، نوجوانان و جوانان در ايران، با بيجامعه

ر اذهاان  د جامعاه جارهاي ماورد نظار   رود و اين روند آسیبزا، به جاي القاي ارزشها وهنمي

ز بسایاري ا  عكس در برداشته، جوانان را به گريز و يا رويااروي شادن باا   اي جوانان، نتیجه

 .(1380)منطقي،  دهدسوق مي مورد نظر،ارزشها و هنجارهاي 
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 رويكرد تكليفي به جوان 030206

را رزشامند فا  اتوانند باه مثاباه راهنماايي    تاريخ همواره آموزنده بوده، تجربیات تاريخي مي

 المي، باه روي جوامع مختلف، قرار گیرند. از اين رو براي رفتارشناسي جاوان انقاالب اسا   

ررسي ان، به بدلیل تشابه زياد روشهاي برخورد نظام شوروي )سابق( و ايران در مقوله جوان

 .  گفته، پرداخته خواهد شددو نظام پیشهاي اد و وجوه مختلف برنامهتطبیقي ابع

راتاوري  دلیل انتخاب شوروي سابق براي اين امار، از ساويي قادرت و عظمات ايان امپ          

ايان   ساال از عمار   70است كه زماني بر نیمي از كره زمین سالطه داشات، اماا باا گذشات      

م شكساته  ي جوانان و جامعه شوروي، در ها امپراتوري، به سادگي در برابر مقاومت فرهنگ

ناان  اط با جوامبنايي مشابه اين نظام با جمهوري اسالمي، در ارتبهاي خط مشي "شد و ثانیا

 "امالكا است. به اين معنا كه نظام ماركسیستي شوروي، مانناد جمهاوري اساالمي، نظاامي     

مهاوري  شابیه ج  "ناا مشي مبنايي آن در برخاورد باا جواناان نیاز عی    ايدئولوژيك بود و خط

 "كاامال هااي  اسالمي بود. يعني در اين نظام نیز مسووالن حزبي شوروي، با ارايه خط مشي

خاود را باه دسات    هاايي،  دستوري و تكلیفي به جوانان، از آنان انتظار داشتند تا مانند مهره

 شااهده ممسووالن حزبي سپرده، به اجراي دقیق دستورهاي آنان تن در دهند و در صورت 

هااجم  كمترين تخطاي از جواناان، مساووالن حزباي تخطاي آناان را باا اساتناد باه نظرياه ت          

 كردند.فرهنگي غرب، تبیین كرده، با جوانان )به اصطالح( منحرف، به شدت برخورد مي

 ر دو نظاام دمشاي برخاورد باا جواناان     بنابراين با توجاه باه شاباهتهاي بسایار زيااد خاط           

ياك   اسالمي و انتظارات مفرط ايدئولوژيك از جواناان و دياد  شوروي سابق و جمهوري 

فرهنگاي   رساد، بررساي مقاومات   سويه و قیم مآبانه هر دو نظام نسبت به جوان، به نظر ماي 

هتار  بیناي هار چاه ب   ساردمداران، باراي فهام و پایش    هاي مشيجوانان شوروي در برابر خط

 جوانان ايراني، مفید واقع آيد.
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 تي جديادي زي انقالب اسالمي، سردمداران نظام درصدد طراحي نظام تربیپس از پیرو     

یاري از برآمدناد تااا امكااان تحقااق تربیاات انسااان آرماااني را فااراهم آورنااد. از اياان رو بساا 

جديادي باه جااي    هااي  تربیتي پیشین، مورد ترديد و سوال قرار گرفتند و برنامههاي برنامه

 آنها، در نظر گرفته شد.

رد از آن دا مورد نظر مسووالن نظام در ارتبااط باا جواناان، حكايات    هاي برنامه بررسي     

ه باه  كه رويكرد فقهي در برخورد با جوان كه رويكردي يكطرفه، دساتوري و بادون توجا   

جامعاه   مقتضیات دوران جواني است، از سويي و پذيرش نظريه تهاجم فرهنگي به جواناان 

و هاا  مشاي دو محاور شااخص و اساساي در خاط    از طرف غرب از سوي ديگر، باه عناوان   

 ريزي مسووالن در ارتباط با جوانان، قابل مشاهده است.برنامه

ريزيهااي  اماه (، در توصیف قسمتي از عملكرد سازمان ملي جوانان، به برن1381منطقي )     

 سازد:نگر سازمان ملي جوانان اشاره كرده، خاطرنشان ميگرايانه و غیرواقعآرمان

 "نسال جاوان   منشاور تربیتاي  "كاه در  اي طرفهعالوه بر برخورد از باال به پايین و يك"     

باراي   شود، يكي از ديگر اهداف مهام منشاور اراياه شاده    سازمان ملي جوانان مشاهده مي

دور  وحفظ هويت و استقالل فرهنگي از طريق اتكا به فرهنگ باومي  "هدايت نسل جوان،

، "غرباي  ان از تَشبه و همانندگردي باا مظااهر نامناساب فرهناگ و تمادن     نگاه داشتن جوان

 ."معرفي شده است كه به معناي پذيرش نظريه تهاجم فرهنگي است

نظاام در   الف(، در تحلیل مشابهي، از نگرش دستوري مساووالن تربیتاي   1382شهابي )     

لیال  ام در تحزيربناايي نظا  ارتباط با جوانان و پذيرش نظريه تهاجم فرهنگي به عنوان نظريه 

كناد. وي  كنند، ياد ماي گفته، عمل نميرفتار جواناني كه در راستاي اهداف دستوري پیش

 نويسد:در اين باره مي
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هنگاي و  با وقوع انقالب اسالمي و تأسیس جمهوري اساالمي، بازساازي هويتهااي فر   "     

ود ر آماد. دولات اساالمي وظیفاه خا     ترين دغدغه دولت انقالباي، د سیاسي به صورت مهم

یاات  دانست كه براي ايجاد جامعه مبتني بر اخالق اسالمي، حوزه خصوصاي و عماومي ح  

ه كا ساالم باود   سازي، مبتني بر يك رويكرد فقهي باه ا انساني را كنترل كند. برنامه اسالمي

حیاات فاردي و   هااي  براساس آن، اولین وظیفه حكومت ديناي، منطباق كاردن هماه جنباه     

حیاات انسااني باياد    هااي  جتماعي با شريعت اسالمي است. از ايان نقطاه نظار، هماه جنباه     ا

اسااد و ماانعكس كننااده باورهاااي اسااالمي باشااد. بنااابراين، پاكسااازي جامعااه ايرانااي از مف 

قارار   پلیديهاي جامعه پیشاین و احیااي ارزشاهاي اساالمي، در دساتور كاار نظاام اساالمي        

مي در بات اجتماعي زن ومرد، احیاي هنجارهاي اساال گرفت. اسالمي كردن روابط و مناس

 مورد سبك پوشش زنان، اجراي سیاست تفكیك جنسي زن و مرد در نهادهااي آموزشاي  

رمیها و ها(، ورزشي، تفريحي و در وسايل حمل و نقل عماومي، مناع سارگ   )به جز دانشگاه

شاروب فروشایها و   و مهاا  تفريحات غیراسالمي )مثل ديسكوها، كلوپهاي شبانه، قمارخاناه 

مچاون  همانند آنها(، نظارت بر مراكز تفريحي ساالم همچاون پاركهاا، پاكساازي امااكني      

ق ي باه تحقا  رستورانها، باشگاهها و هتلها، همگاي بیاانگر تاالش، میال و اراده نظاام اساالم      

كردند كاه  گذاران فرهنگي كشور، چنین استدالل ميجامعه مطلوب اسالمي، بود. سیاست

رابار  بساازي، الزم اسات از فضااي فرهنگاي كشاور در      ر اثربخشي برناماه اساالمي  به منظو

 تهاجم فرهنگي غرب، حمايت و حراست به عمل آيد.

بنابراين، منع فعالیتهااي وياديويي در دهاه اول پاس از پیاروزي انقاالب و اداماه چناین              

-ينترنتي و مبارزه با غارب و تا حدي ارتباطات ااي ممنوعیتي در مورد تلويزيونهاي ماهواره

گراياي  گرايي در رفتار جوانان، همگي پیاماد التازام نظاام جمهاوري اساالمي باه حمايات       
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گذاري اماور جواناان نیاز مانعكس     گرايي فرهنگي، در سیاستفرهنگي است. اين حمايت

 ."شده است

ظاام باا   ن نكه از آنها ياد شد، بدون آن كاه از ساوي مساووال   اي دوگانههاي خط مشي     

ر حاال  ديده ترديد نگريسته شده و در صحّت آنهاا كمتارين شاكي شاود، اداماه يافتاه و د      

قاد  نناان، در  حاضر نیز ادامه دارند. به عنوان نمونه، عبادي، رياست وقت سازمان ملاي جوا 

ضاائات  آناان، بادون فهام اقت   هااي  داشات كاه برناماه   مسووالن پیشین اين سازمان، بیان مي

ي، در وي و مسايل جهان اطراف وي، طراحي و تدوين شده بود و اولین اقدام خاص جوان

ت. گفتاه، باوده اسا   سمت رئیس جديد سازمان ملي جوانان، تغییر رويكرد دساتوري پایش  

 وي در مصاحبه خويش، بیان داشت:

و اي صایه اولین اقدامي كه مان انجاام دادم، خاارج كاردن اماور جواناان از حالات تو       "     

 (.21/5/1383)شرق،  "ريزي براي جوانان بودنصیحتي به برنامه

كنناد باا   يما برخي از افراد و نهادها فكر "عبادي، در جاي ديگري، خاطرنشان ساخت:      

تماعي و توانند در حوزه مسايل اجيا قضايي، مي روشهاي محدوديت و برخوردهاي امنیتي

یب تأكیاد  (، و به اين ترت21/5/1383)شرق،  "خاصه جوانان، مسايل اجتماعي را حل كنند

 ، كارسااز ورزيد كه ديد مبتني بر ارعاب و محدودسازي جوانان، براي جامعه جوان اياران 

 نخواهد بود.

ب اساالمي،  از انقالتوان نتیجه گرفت، از آغد شد، ميبنابراين، با توجه به آنچه از آن يا     

واسات  نگرش مسلط در برخورد با جوانان، نگرش فقهي و دستوري باوده، از جواناان درخ  

باادي، رئایس   مصاحبه باا ع  -شده است كه مانند معصومین، علیهم السالم، باشند )شرقمي

عمل  مشي اخیرجوانان طبق خط( و در صورتي كه 21/5/1383وقت سازمان ملي جوانان، 

 شده است. كردند، رفتار آنان با اتكا به نظريه تهاجم فرهنگي، تبیین مينمي



 

 

 

 

 

 149                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

نقاش جواناان در تحاوالت اتحااد جمااهیر      "در كتابهاي تحقیقاي   1هیالري پیلكینگتون     

كاه در ارتبااط باا جواناان      "فرهناگ جواناان روسایه   "و  "شوروي از انقالب تاا فروپاشاي  

ديد دستوري و تكلیفاي نسابت باه    "شوروي، تهیه كرده است، در توصیف پیش فرضهاي 

ات رفتااري جواناان،   ، در تبیاین انحرافا  "نظريه تهاجم فرهنگي غارب "و پذيرش  "جوانان

 نويسد:توسط سران حزب كمونیست شوروي، مي

روسایه   از آنجا كه تنها هدف سران حزب كمونیست، حاكمیت سوسیالیسم بر جامعاه "     

ي ويي سیاسا با بود، ديد آنان به همه مسايل، از جمله جوانان و مباحث ويژه ايشان، رنگ و 

ي رفات كاه تماامي هسات    مگان انتظار ماي داشت. در چنین فضاي يكسونگرانه محض، از ه

ساتي،  خود را فداي آرمانهاي كمونیسام كنناد و باه چیازي غیار از تحقاق جامعاه سوسیالی       

ان ، باه عناو  نیانديشند، در نتیجه، با هرگوناه فعاالیتي خاارج از ايان هنجارهااي تأيیاد شاده       

ساتثني  مز ايان امار   گردياد و جواناان نیاز ا   ، به شدت مقابله مي"توطئه براندازي حكومت"

كردند كاه در چاارچوب   و آرزوهايي را مطرح ميها نبودند، چنان كه اگر نیازها، خواسته

 نقادي، نوخاواهي، هیجاان   همچون روحیه -گرفت يا بنا بر اقتضائات جوانيفوق قرار نمي

دند، باه عناوان   برمشي دولتمردان را زير سوال ميعضي سیاستها يا خطب -طلبي و مانند آنها

گرفات... تنهاا هادف ساران حازب      مخالفان نظام، با آناان برخاوردي قهاري صاورت ماي     

ز جملاه  اكمونیست، حاكمیت سوسیالیسم بر جامعه روسیه بود. ديد آنان باه هماه مساايل،    

ري، از جوانان و مباحث ويژه ايشان، رنگ و بويي سیاسي داشت. در چنین فضاي يكسونگ

ه چیازي  برفت كه تمامي هستي خود را فداي آرمانهاي كمونیسم كنند و همگان انتظار مي

 جز تحقق جامعه سوسیالیستي، نیانديشند.

                                                           
1-Pilkington, H. 
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 وگازاران  تاريخ هفتاد سااله حكومات شاوروي، گاواه آن اسات كاه هماواره سیاسات             

 يیاد سامي و تأ ردولتمردان نسبت به هر نوع فعالیتي كه جوانان را از همنوايي با هنجارهااي  

ي دئولوژيكداشت، بدبین بودند و خرده فرهنگهاي جوانان را نوعي انحراف ايشده، باز مي

ديگار   وو رفتارها و سبكهاي خاص زندگیشان، نظیر نوع لباس پوشیدن، موسایقي دلخاواه   

كردناد.  لقي ماي فعالیتهاي روزمره آنان را اقداماتي خرابكارانه علیه دولت و مصالح ملي، ت

ولت رت ديگر، دگرايانه، داشتند. به عباآمیز و نظاميو با آنان، برخوردي خشونتاز اين ر

دانست، با نگريست و چون خود را قیم جوانان ميبه مسايل فرهنگي نیز به ديده سیاسي مي

 كرد.معارضان، همچون دشمنان خارجي رفتار مي

شادند كاه   و منحرفي محسوب مي جوانان از ديدگاه سران حزب، موجودات خطرناك     

، رفتاار،  -آماد ه نوعي انحراف ايدئولوژيكي به شمار ميك -به دلیل خرده فرهنگهاي آنان

بايساتي   -شاد ه اقدامات خرابكارانه علیه دولت نامیده ماي ك -سبك زندگي و فعالیتهايشان

 (.1379جوانان،  )پیلكینگتون، ؟، ترجمه سازمان ملي "گرديدبه شدت كنترل مي

ر اتحااد  پیلكینگتون، در بررسي دوره حكومت استالین، خروشچف، ژدانف و برژنف ب     

شاق( زيار، در   به درازا انجامید، از پارادايمهاي )سرم 1985تا  1921جماهیر شوروي كه از 

 كند:ارتباط با جوانان ياد مي

 جوانان، قرباني نظام ستمگر كاپیتالیستي، – "

 ان، قرباني تربیت ضعیف خانواده،جوان -

 زنند.نگلهايي كه از شركت در سازندگي سوسیالیستي، سرباز مياجوانان،  -

 جوانان، قرباني نفوذ غرب، -

 جوانان، سازندگان كمونیسم، -

 ي،جوانان، قرباني نفوذ بورژوازي غرب -



 

 

 

 

 

 151                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

 جوانان، سازندگان كمونیسم، -

 (.1379جمه سازمان ملي جوانان، نگتون، ؟، تر)پیلكی "جوانان، قرباني نفوذ غرب -

جاه اسات،   گذشته از تناقض پارادايمهاي مطرح شده، آنچاه در ايان سرمشاقها قابال تو         

سااايه مساالط تحلیاال تهاااجم فرهنگااي اساات كااه از سااوي سااردمداران نظااام سوسیالیسااتي 

 شوروي، در تبیین انحرافات جوانان اين كشور، عنوان شده بود. 

ودن ي ديني بتوان نتیجه گرفت با وجود تفاوتهابندي اجمالي، مياين در يك جمعبنابر     

گفتاه  نظام جمهوري اسالمي و ماركسیست بودن اتحاد جماهیر شوروي، هر دو نظام پایش 

 واناان باه  به دلیل گرايشهاي ايدئولوژيك عمیقي كه از آن برخاوردار بودناد، در مقولاه ج   

خطاي و  ن اتخاذ رويكرد تكلیفي باه جواناان، كاوچكترين ت   گونه واحدي انديشیده، در عی

 كنند.انحراف آنان را با برچسب تهاجم فرهنگي، تبیین كرده و مي

 نگاهي به كارنامه فعالیتهاي فرهنگي، اجتماعي و تربیتي جوانان در ايران

ايات از  بررسي كارنامه فعالیتهاي فرهنگي، اجتماعي و تربیتي اولیاي جوانان در اياران، حك 

مشي كلاي تكلیفاي   گفته، در حالي كه از سويي تحت تأثیر خطآن دارد كه مسووالن پیش

براي جوانان بودند و از سوي ديگر با اقتضائات رواني و اجتماعي جوان، آشنايي نداشتند، 

ريزيهاا در بلناد   ريزيهايي براي وي زدناد كاه در غالاب ماوارد، ايان برناماه      دست به برنامه

داد. به عنوان نمونه، جازم انديشاي   جوان را به سمت تنش و بحران، سوق ميمدت، جامعه 

تربیتي مسووالن، سبب شد كه از آغاز پیروزي انقالب اسالمي، مسووالن بادون توجاه باه    

رهنمودهاي مذهبي در ضرورت رعايت تدريج در تربیت ديني، تالش كنند كه تك تاك  

زهرا، سالم اهلل علیها، تربیت شوند، و ايان در حاالي   جوانها، مانند امام خمیني)ره( و فاطمه 

گرايي اخیر را نكرد. بناابراين در  گذاري حداقل در جهت تحقق آرمانبود كه نظام سرمايه
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رفت، مسأله اخیر به نتیجه فاصله ايجاد شده بین هست جوانان و بايدي كه از آنها انتظار مي

 تضاد و تعارض دروني جوانان انجامید.

و جواناان،   پاذير كاردن نوجواناان   استفاده از روش متابعت )ياا اعماال زور( در جامعاه        

روشاهاي   خطاي بزرگ ديگر مسووالن تربیتي نظام بود. آنها به دلیال نااتواني در طراحاي   

پاذيري،  ترين روش جامعاه ديني، با توسل به سادههاي سازي كردن ارزشها و آموزهدروني

د كاه در  درصدد تربیت مذهبي نوجواناان و جواناان جامعاه برآمدنا    يعني با توسل به زور، 

مساأله   غالب موارد در بلند مدت، اعمال روشهاي مبتني بر زور، حاصلي جز نتاايج عكاس  

 آورد. مورد نظر، به بار نمي

 ان، القااي آماوزان و دانشاجوي  ترسیم دين به شكلي خشن و عاري از لطافت براي دانش     

یاان  ساپردن ب  به عنوان تمامیت دين براي نوجوانان و جوانان و به فراموشي رويه قشري دين

 اه خشان و گا باطن عرفاني دين، به كارگیري متنهاي نامناسب و انتخاب معلمان و اساتادان  

 رزشاها باه  توجهي به استفاده از دانش معاصر در القاي اعبوس در تدريس مسايل ديني، بي

و  م استفاده از وساايل كماك آموزشاي در آماوزش ديان     آموزان و دانشجويان، عددانش

ر آماوزش  گاذاري وسایع نظاام د   موارد مشابه، كار را به جايي رساند كه با وجاود سارمايه  

ال رفتاه  ديني جوانان، آموزش اخیر با بحران مواجه شده و كارآيي آن به شدت، زيار ساو  

 است.

ط در نفي ضروريات طبیعي زندگي افراد، مانناد انكاار ضارورت وجاود شاادي و نشاا           

 سطح جامعه، از ديگر خطاهاي سردمداران تربیتي جوانان بود.

مجموعه برخوردهاي بسته نگر اخیر با جوانان، نه تنها به تهديد بهداشات رواناي جاوان         

ا در پي داشت، به ايان معناا كاه جاوان     انقالب اسالمي انجامید، بلكه اغتشاش هويتي وي ر

ايراني پس از گذشت بیش از ساه دهاه از عمار انقاالب، در غالاب ماوارد، هناوز تعرياف         
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درستي از ديان و ماذهب نادارد، تعرياف درساتي از رواباط زن و مارد، شاادي و نشااط،          

موسیقي مجاز و غیرمجاز و دهها و دهها مسأله حساس زندگیش، ندارد. براي جاوان طارز   

اس پوشیدن مسأله است، آراسته بودن يا نبودن مساأله اسات، رناگ لبااس مساأله اسات،       لب

مانتو پوشیدن به جاي چادر سركردن مسأله اسات، خنديادن مساأله اسات، دسات زدن ياا       

 نزدن مسأله است و... و شايد هر چیز ديگري مسأله باشد.

، عامال  ساالهاي اخیار  آشفتگیهاي اجتماعي، سیاسي و اقتصادي بیش از حد جامعه طي      

ز جملاه  اديگري در فزوني گرفتن بحران جامعه و بحران قشرهاي مختلف اجتماعي ايران، 

 جوانان گرديد.

جاوان   را براي مضاف برآنچه از آن ياد شد، بسته نگري مذهبي، اوج ترديدها و ابهامها     

قاالب،  ولیاه ان اارهاي انقالب اسالمي رقم زد. به اين معنا كه جوانان از سويي خود را با شع

وي گفتناد و از سا  ديدند كه از آزادي، استقالل و جمهوري اساالمي ساخن ماي   مواجه مي

 النااس "داشاتند:  ديدند كه بیان ماي ديگر خود را با جريانهاي مذهبي قدرتمندي مواجه مي

يا در حاالي   تند(، ون هس)مردم همانند ايتام بوده، علما، قیم آنا "ايتام و العماء قیمون علیهم

ه با از آراي مردم اي رفت، روحانیون بلند پايهساالري ديني سخن ميكه در جامعه از مردم

 كردند.مثابه زينت نظام، ياد مي

نتیجاه   ،"از هويت ايدئولوژيك تاا هويات متعاارض   "منطقي ) منتشر نشده(، در كتاب      

ايجااد   یت ايدئولوژيك جوان انقالب اساالمي، در عمال باه   گیرد كه تالش نظام در تربمي

 نويسد:هويت متعارض در وي، انجامیده است. وي در همین رابطه، مي

اگرچه نظام با هادف القااي ياك هويات ايادئولوژيك باه جواناان، درصادد تربیات          "     

از ساويي و   آرماني جوانان برآمد، اما به سبب عدم شناخت مسووالن و اولیاي امر جواناان 

هااي  گاذاري برنامگي و فقادان سارمايه  ريزيهاي نسنجیده و مغشوش، بينگريها، برنامهبسته
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الزم از سوي ديگر، كار جوانان به جايي انجامیده است كه آنان با پشت كاردن باه هويات    

آرماني مدنظر نظام، هويتي متفاوت را براي خود برگزيده، و در پوشش اين هويت كاه باا   

گرايي مالزم است، درصدد گذران اياام  غرب "رايي، مد، زيبايي، لذّت طلبي و بعضادنیاگ

فرهنگي مجلس اخیار،  هاي مشيخويشند، اما با روي كارآمدن مجلس هفتم، مالحظه خط

گفته، بدون شناخت و تحلیل عمیق مسايل جوانان، باه  حكايت از آن دارد كه مجلس پیش

ي سناريوي شكست خورده پیشین برآمده، كوشید شكلي شتابزده و صوري، درصدد اجرا

ايادئولوژيك در آغااز    "يابي چگاونگي تحاول هويات جاوان از هاويتي نسابتا      بدون ريشه

گاراي جاوان   غارب  "جو و بعضاانقالب اسالمي، به هويتي پرسشگر، نوگرا، دنیاگرا، لذّت

ويات  در حال حاضر، با توسال باه ارعااب و تهدياد، وي را باه سامت و ساوي پاذيرش ه        

خاضع، سر به زير و تابع جوان كه مورد نظر اولیاي امر بود، هدايت كند، در حالي كه ايان  

هاي نسلهاي اول و دوم انقالب و مهمتار از آن، باا   گراييامر، خاصه پس از شكست آرمان

توسل به ارعاب و تهديد )كه در تضاد با روحیه جوان است(، امكان پذير نیسات. بناابراين   

اولیاي امر با جوانان كه در گريز از هويات القاايي و ايادئولوژيك نظاام، باه      عرصه روابط 

از محدودنگري، تالقي و نبرد با جواناان  اي اند، بدل به عرصههويتي معمولي، روي آورده

شده است كه نتیجه نبرد اخیر، چیزي جز شكست هر دو طرف، نخواهد بود، باه ايان معناا    

نگر اولیاي امر جوانان نیاز نتوانناد باه مقاومات     بستههاي مشيكه اگر جوانان در برابر خط 

فرهنگي خاويش در كوتااه مادت، اداماه دهناد، مقاومات مزباور را باه مقااومتي پنهاان و           

قهرآمیز بدل خواهند كرد و در بلند مدت، نظام شاهد عصیانگري جواناني خواهد شد كاه  

-يگر، مسووالن نظام در نتیجاه بساته  انتظار تربیت ايدئولوژيك آنان را داشت، به عبارت د

كاريها و برخوردهاي بدون تحقیق و شتابزده با جوانان، و تداوم همین امر، به نگريها، ندانم
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گیاري هويات متعاارض در جاوان     گیاري هويات ايادئولوژيك، شااهد شاكل     جاي شكل

 ."انقالب اسالمي خواهند شد

یتي نظاام  دهاي تربتوان بیان داشت، برخوربنابراين، با عنايت به آنچه از آن ياد شد، مي     

نگاذارده   با جوان انقالب اسالمي، در مجموع كارنامه موفقي را از خاود باه منصاه ظهاور،    

 است.

 نگاهي به كارنامه فعالیتهاي فرهنگي، اجتماعي و تربیتي جوانان در شوروي

آمدن ماركسیستها در شوروي، اتحاديه جوانان اتحاد جماهیر شوروي كه  بعد از روي كار

دار اماور جواناان   (، تبديل شاد، عهاده  1بعدها به شاخه جوانان حزب كمونیست )كامسومول

 شد.

گیري، زير پوشش حزبي قرار نداشت و درصدد نظم و نسق كامسومول، در آغاز شكل     

تحصیلي، شاغلي و تفريحاي باود،    هاي آنان در زمینه دادن به فعالیت جوانان و هدايت بهینه

اما پس از چند صباحي، كامسومول زير پوشش حزب كمونیست شوروي قرار گرفت و به 

، تن داد. از زمان دولتي شدن و گسترش كامسومول تا انحاالل آن در ساال   "دولتي شدن"

فاراز و نشایبهاي   همزمان با فروپاشي شاوروي ساابق باود(، كامساومول      ")كه تقريبا 1991

، فاراز  "دولتي شدن كامساومول "زيادي را پشت سرنهاد، از اين رو، پس از بررسي تبعات 

 "اصالح كامساومول "و  "نوسان كامسومول بین تهديد و ترغیب جوانان"و نشیبهاي آن و 

در عصر باز شدن فرهنگي شوروي )سابق(، مورد بررسي قرار خواهد گرفات و در نهايات   

 .2آن انجامید، پرداخته خواهد شد "انحالل"ولوژيك كامسومول كه به بست ايدئاز بن

                                                           
1-Komsomol 

هیر نقش جوانان در تحوالت اتحاد جما"ر بررسي فراز و نشیب كامسومول، دو كتاب ارزشمند د -2

 اند.فتهرار گرپژوهش حاضر قمورد استناد  ،اثر هیالري پیلكینگتون "فرهنگ جوانان روسیه"و  "شوروي
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يي ل، از ساو گیري اتحاديه جوانان اتحاد جماهیر شوروي يا كامسوموفلسفه اولیه شكل     

قاق  شكوفاسازي استعداد جواناان و از ساوي ديگار باه كاارگیري جواناان در راساتاي تح       

ساازي  فاد اتحادياه جواناان، دو هادف شاكو    اهداف انقالبي نظاام باود. از ايان رو باا ايجاا     

ور كاار  استعداد جوانان و به كاارگیري آناان در راساتاي تحقاق اهاداف انقالباي، در دسات       

 كامسومول، قرار گرفت.

رزان اتفريحاات  "و  "مشاغل تضمین شاده "، "تحصیالت رايگان"كامسومول در برابر      

خاود را   جوانان قارار گرفتاه باود،   كه از سوي نظام ماركسیستي شوروي در اختیار  "قیمت

سیاساي حازب كمونیسات    هااي  مشاي ديد كه وفاداري خويش را نسبت به خطموظف مي

 نشان دهد و به لحاظ سیاسي، از حزب تبعیت كند.

اگاذاري  با و "الاز سوي ديگر كامسومول در راستاي استفاده بهینه از انرژي جوانان، او     

 "ارد و ثانیا براي خود فاراهم آو اي ست خود آنان، جذابیت ويژهاداره اتحاديه جوانان به د

ه با مساوولیت دادن  "و  "تحقاق عادالت اجتمااعي   "با طرح شعارهايي مانناد تاالش باراي    

را در  طلباي جواناان، آناان   ، با تأكید روي ويژگیهاي فطري نوعدوساتي و هويات  "جوانان

ولیت نوان نموناه، جواناان مساو   جهت تحقق خواستهاي فطريشان، به تحرك واداشت. به ع

 ري مهام و حمايت از كارگران و كشاورزان در برابر اساتثمار، انجاام برخاي از مشااغل ادا    

 ظاايف خاود  وظايف تبلیغاتي را برعهده گرفتند. از اين رو باا شاوق و اشاتیاق باه ايفااي و     

ور ت كشا پرداختند. در اين مرحله جوانان حاضر بودند، براي سازندگي باه نقااط دور دسا   

ه دفااع  با مهاجرت كرده يا براي دفاع از نظام انقالبي، در صفوف ارتش سرخ حاضر شده، 

 از انقالب بپردازند.

، "جواناان، ساازندگان كمونیسام   "با روي كار آمدن استالین، با وجود تاداوم سرمشاق        

گرايانه تغییر يافت و اساتالین، كامساومول   گرايانه لنین به جوان، به نگاهي عملنگاه آرمان
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شد، وابسته به حزب و دولتي اعاالم داشات،   را كه تا آن زمان توسط خود جوانان اداره مي

از سوي ديگر همزمان با دولتي شدن كامسومول، ساير ساازمانهاي جواناان، مانناد انجمان     

ديدناد تاا سالطه بالمناازع     مسیحي مردان جوان، پیشاهنگان و نظاير آنها، ممنوع اعاالن گر 

 كامسومول در امور مربوط به جوانان در جامعه شوروي، محقق شود.

 كامسومول در نقش جديد خود كه شااخه جواناان حازب كمونیسات باود، باا دو پایش          

نظرياه تهااجم   "شاوروي و پاذيرش    "ديد دستوري و تكلیفاي نسابت باه جواناان    "فرض، 

 ي جوانان، كار خود را پي گرفت.در تبیین انحرافات رفتار "فرهنگي غرب

 نويسد:پیلكینگتون در اين رابطه مي      

و  گازاران تاريخ هفتاد ساله حكومت شاوروي، گاواه آن اسات كاه هماواره سیاسات      "     

يیاد  سامي و تأ ردولتمردان نسبت به هر نوع فعالیتي كه جوانان را از همنوايي با هنجارهااي  

 دئولوژيكيبودند و خرده فرهنگهاي جوانان را نوعي انحراف ايداشت، بدبین شده، باز مي

ديگار   وو رفتارها و سبكهاي خاص زندگیشان، نظیر نوع لباس پوشیدن، موسایقي دلخاواه   

كردناد.  لقي ميتفعالیتهاي روزمره آنان را اقداماتي خرابكارانه، علیه دولت و مصالح ملي، 

ولات  ت ديگر، دز و نظامي گرايانه داشتند. به عبارآمیاز اين رو با آنها، برخوردي خشونت

دانست، با نگريست و چون خود را قیم جوانان ميبه مسايل فرهنگي نیز به ديده سیاسي مي

 كرد.معارضان همچون دشمنان خارجي، رفتار مي

ه شادند كا  جوانان از ديدگاه سران حزب، موجودات خطرناك و منحرفي محسوب مي     

، رفتاار،  -آماد ه نوعي انحراف ايدئولوژيكي به شمار ميك -به دلیل خرده فرهنگهاي آنان

بايساتي   -شاد ه اقدامات خرابكارانه علیه دولت نامیده ماي ك -سبك زندگي و فعالیتهايشان

 (.1379)پیلكینگتون، ؟، ترجمه سازمان ملي جوانان،  "گرديدبه شدت كنترل مي
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زب شاااخه جوانااان حاا"بااه  "اتحاديااه جوانااان"شاادن كامسااومول و تبااديل  بااا دولتااي     

ن، ترين اماور جواناا  داد در خصوصي، در حالي كه حكومت به خود اجازه مي"كمونیست

خالات  دمانند سبك لباس پوشیدن، نوع موسیقي، شیوه گذران اوقات فراغات و نظااير آن   

رين ان بپاردازد، آناان حاق كاوچكت    كرده، به تحمیل الگوهاي مورد نظر خاويش باه جوانا   

به آناان   مربوط به خود را نداشتند،هاي گیري حتي در حوزهاظهارنظر، مشاركت و تصمیم

ي ر چاارچوب شد و جوانان تنها مجااز بودناد، د  اجازه نقادي و انتخاب سبكهاي نو داده نمي

 كند، فكر و عمل كنند.كه حزب برايشان ترسیم مي

وزه حزب با دولتاي كاردن كامساومول، درصادد پیشابرد اهدافشاان در حا        سردمداران     

 واي آشاكار  گري، خشونت و زور برآمدند، اما با بروز برخاي از مخالفتها  جوانان با نظامي

ام خشان، برخاي از ساردمداران نظا    هااي  نهان جوانان جامعه شوروي، در برابر خاط مشاي  

اده، سیاساات تهديدشااان را بااه ماركسیسااتي شااوروي تااا حاادودي از خااود ناارمش نشااان د

اي خشان  سیاست تهديد و ترغیب جوانان تغییر داده، با گذشت زمان، از میازان برخوردها  

 كاسته، بر میزان برخوردهاي مثبت و اثباتي خود، افزودند.

ان، جوانا "ان سیاست اقتصاد نوين دوران استالین، زمینه سااز پاارادايم جديادي باا عناو          

 ، در جامعه شوروي شد."سابق قربانیان نظام ستمگر

 تكاب جرمسیاست دولت در قبال كودكان نیازمند، پذيرش مسوولیت آنان بود، سن ار     

ادگااه، در  سال افزايش يافت و نوجوانان به جاي حاضر شادن در برابار د   17سال به  10از 

یازمناد  نكه شدند و در نهايت، كودكاني هیأت ويژه كمیسیونهاي امور نوجوانان حاضر مي

ه زيار  كا شدند، به جاي فرستادن به زندان، به مراكز تربیتاي مخصوصاي   اصالح شناخته مي

 شدند.شد، فرستاده مينظر كمیسارياي رفاه اجتماعي اداره مي
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و  اي تولیاد محلها "با فراخوان استالین جهت سازندگي سوسیالیستي، میلیونها جاوان باه        

 شاتیاق در ند، اعطاي مسوولیت دوباره به جوانهاا، جاوّي از شاور و ا   ، اعزام شد"سازندگي

ر د، "ن جديدتربیت متخصصا"آنان ايجاد كرد. همزمان با اعزام جوانان به مراكز تولیدي، 

 م شدند.به روستاها، اعزا "سربازان فرهنگي"دستور كار مسووالن شوروي قرار گرفت و 

نچاه  وت، از آجواناني كه از خرده فرهنگي متفا سردمداران نظام شوروي در برخورد با     

ا كناار  ردند و با ، نام ب"انگلهاي جامعه"كردند، از آنان با عنوان مدنظر آنان بود، تبعیت مي

وانان، تباط با جتري را در ار، رويه سختگیرانه"جوانان، قربانیان نظام پیشین"نهادن سیاست 

ساال   12ه با ساال   17ولیت جنايي در قاوانین، از  پیشه خود كردند. به اين معنا كه سن مسو

ناان،  كاهش يافت و به جاي حاضر شدن جوانان خاطي در هیأت ويژه كمیسیون اماور جوا 

 دند. شدر برابر دادگاههاي عادي حضور يافته، و به اردوگاههاي كار اجباري، گسیل 

یج شد و به شور بس، كامسومول براي دفاع از ك1941با حمله آلمان به شوروي در سال      

نايال   جنگ داشت، به دريافت نشان لناین، هاي سبب ايفاي نقش نظامي مهمي كه در جبهه

 آمد.

بعیات  تساردمداران نظاام حزباي شاوروي،      "با فرارسیدن دوران بعد از جناگ، مجاددا       

و  محض جوانان از رهبران را خواستار شاده، خواهاان انجاام هار ناوع خادمت پار مشاقت        

، پاس از  در دورترين نقاط كشور، توسط جواناان شادند. اماا برخاي از جواناان      ايثارگرانه

حاد و حصار   پشت سرگذاردن دوران دشوار جنگ دوم جهاني، نه تنها تمايلي به ايثاار باي  

 اي شاوروي آوريها و اطالع از آنچه كه در پشت ديوارهنداشتند، بلكه به دلیل گسترش فن

، ماد غرباي   ها شده بودند، از اين رو به اساتقبال موسایقي و  گذشت، متمايل به اين ارزشمي

 رفتند.
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ا تا گرايي سیاسي و خلوص ايدئولوژيكي، تصمیم گرفت خروشچف براي حفظ اصول     

هاار و  شد، به ساركوب، م با استفاده از كامسومول كه ابزاري در دستان حزب محسوب مي

يان  اازد. از راغت و تفريح جوانان، بپردكنترل رفتارهاي ضد اجتماعي و نظارت بر اوقات ف

 فت.تري به خود گرزني، شكل مستقیمرو نظارت كامسومول بر جوانان، از طريق گشت

وشهاي از روشهاي خشن تا راي كامسومول در مأموريت جديد نظارتي خود، مجموعه     

 مثبت و ترغیب برانگیز را پیشه خود ساخت.

ه باود،  نامدار شوروي كه باه ساخنگويي حازب، تقلیال يافتا      ماكسیم گوركي، نويسنده     

هوتراني شا جانس باازي، موادمخادر و    هم"براي نفي موسیقي جاز، اين موسیقي را برابر با 

 ، قلمداد كرد. "بورژوازي

 هياد كارد و با   ،"ابزار امپريالیسم امريكا"از سوي ديگر حزب از موسیقي جاز به عنوان      

گشاتهاي   ان نفر از نوازندگان موسیقي جاز، اقادام كارد. همزماان   اخراج و دستگیري هزار

عماومي، از نفاوذ   هاي خانه، مبارزه فعالي را جهت زدودن رقاص1928كامسومول در ساله 

ه علیاه  آور موسیقي جاز، آغاز كردند. واحدهايي از كامسومول نیاز موظاف باه حملا    زيان

 زدند.غربي، دست مي كساني شدند كه به خريد و فروش صفحات و نوارهاي

طااع مباارزه بااا رقصااهاي غربااي، قساامت ديگااري از وظااايف كامسااومول را در اياان مق      

 داد.تاريخي، تشكیل مي

 سر و رياش  ، تراشیدن موي"طرح و نقش ناشايستي داشتند"پاره كردن پیراهنهايي كه      

ه ختراناي كا  روي ران پاي د جواناني كه مو و ريششان را بلند كرده بودند و حتي زدن مهر

كردنااد، قساامت ديگااري از اقاادامات شاااخه جوانااان حاازب از داماان كوتاااه اسااتفاده مااي

 رفت.كمونیست، به شمار مي
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م راي انجاا بريگارد )شاخه نظامي( كامسومول، در فراز ديگري از اقدامهاي خاويش، با       

دام باه  شاهرها كارده، اقا    زناي در مبارزه ايدئولوژيكي با جوانان منحرف، شروع باه گشات  

 كردند.بريدن شلوار و موهاي اين دست از جوانان، مي

خر همزمان با برخوردهاي خشن با جواناان، نشاريات رسامي شاوروي، دسات باه تمسا            

 انديشیدند. زدند كه به شكلي متفاوت از رهبران حزب كمونیست، ميجواناني مي

نهاي ساینما  فرهناگ، كتابخاناه و ساال   هاي تأسیس خانه"، "ايجاد باشگاه براي جوانان"     

 و "و ادبي ايجاد نخستین گروههاي مستقل جوانان، مانند انجمنهاي هنري"، "براي جوانان

ع اي لام يازر  استفاده از نیروي كار جواناان باراي باارور كاردن زمینها     "مهمتر از همه اينها 

سات كاه در   مثبت و قابال تاوجهي ا  هاي ، از برنامه"زاقستان و سیبري غربيمناطق اورال، ق

 مول قارار كنار برخوردهاي مبتني بر نفي و تمسخرآمیز با جواناان، در دساتور كاار كامساو    

 پرداخت.گرفته، به اجراي آن مي

 وروي باود اگرچه پس از ژدانف، باز هم نظريه تهاجم فرهنگي مدنظر رهبران حزبي شا      

ب شد و هر انتقاادي باا برچسا   ، احساس نگراني مي"فرهنگ خارجي"و نسبت به خطرات 

حمیال  گرديد، اماا واقعیاات خاود را باه رهباران حزباي ت      انحراف ايدئولوژيكي مواجه مي

كرده، آناان مجباور باه كااهش حجام برخوردهااي خشان و پایش گارفتن برخوردهاايي           

 ماليمتر، بودند.

ران خروشچف، فضايي بازتر از پایش باود و خروشاچف باا تعاديل      فضاي فرهنگي دو     

برخورد با جوانان و گروهها، بین اركسترهاي جاز مجاز و قابل قبول و موسایقي ديوانگاان   

امريكااي  هااي  خاناه فروشاي و رقااص  كه از بارهاي مشروب -و آدمهاي مست و كم خرد

اي كاپیتالیسم در حال انحطااط و  شمالي ريشه گرفته و در سايه شراب و مواد مخدر در دنی

تفااوت قايال شاد و بادين ترتیاب باا انعطاافي كاه در مقابال           -فروپاشي، سر برآورده بود
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موسیقي نشان داد، تا حدودي تسلیم خواست جوانان در اين امار شاد. باه شاكل همزمااني      

مدارس آموزش رقص كالسیك به منظور دور ساختن جوانان از موسیقي راك اناد رول،  

 ش يافت.گستر

ايجااد مادارس جواناان    "، "ني جواناان ف -تأسیس مراكز تولیدي عملي"از سوي ديگر      

قادامهاي  از ديگار ا  "نظارت بر اوقات فراغت و تفاريح جواناان  "و  "ساز )در صنعت(بهینه

شاي  مثبتي است كه پس از ژدانف در جامعه شوروي محقق شاد. اماا باا ايان هماه، خاط م      

زني در خیابانهاا و ساركوب تخلفاات جزئاي     گشت"، "اعيسركوب رفتارهاي ضداجتم"

 ممانعاات از تشااكیل گروههاااي جوانااان "و  "بااازيجوانااان بااه بهانااه آشااوبگري و الت 

جراي ا، در دستور كار كامسومول بود و كامسومول خود را موظف به پیگیري و "مخالف

 دانست.آنها، مي

 وزش عاالي  در اين مرحله، كامسومول كه كارش به نظارت بر فرستادن جوانان به آماو      

به  وي جوانانسكاري جوانها محدود شده بود، از مراقبت از خیابانها براي جلوگیري از بزه

توانسات  شاد كاه نماي   گر، دياده ماي  صورت بخش جدايي ناپذيري از يك دولت مداخله

 نیازهاي آنان، باشد.نماينده منافع و 

طباق   درگذر زمان، به تدريج بحث مطالبات جواناان از حكومات و حقاوقي كاه آناان          

يات از  شادند )مانناد حاق كااركردن، تحصایل و حما     مند ميقانون اساسي بايد از آن بهره

فاا كارده   نیروي كار( و نقش فعالي كه جوانان تا آن زمان در اجاراي سیاساتهاي دولات اي   

پرداختناد و از  خاود ماي  هااي  ، به میان آمد. آنان به صراحت به بیان نیازها و خواساته بودند

 حكومت انتظار داشتند كه حداقل سطح زندگي را براي آنان، فراهم آورد.
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ن گفتااه و تااوام شاادواقعیاات از دساات رفااتن مقبولیاات كامسااومول، اعتراضااهاي پاایش     

شاتر باه   و فرهنگي شوروي و دادن آزاديهااي بی رخدادهاي اخیر با باز شدن فضاي سیاسي 

 مطبوعات كشور، اصالحاتي اساسي در وضعیت جوانان به همراه داشت.

اناان، رخ  ريازي باراي جو  در پي تصمیم اصالح كامسومول، تحوالت فراواني در برناماه     

ن عرصاه  داد. اين تحوالت از به كارگیري جوانان در سازندگي كشور گرفته تاا بااز كارد   

يتي دمات حماا الیتهاي اقتصادي براي جوانان و از تأمین مسكن جوانان گرفته تا ارايه خا فع

ن ان گرفتاه تاا بااز نهااد    تفريحي جوانا  -به آنان و از افزايش امكانات ورزشياي و مشاوره

ه ورد عالقا ما دست آنان در مواردي مانند فعالیت در سازمانهاي غیرسیاسي و انتخاب البسه 

 يل مواضعه بود. مضاعف بر آنچه از آن ياد شد، سردمداران حزبي با تعدخودشان، گسترد

ري نشایني بسایا  پیشین خود درباره موسایقي و گروههااي غیررسامي، در ايان زمیناه عقاب      

 كرده، به اصالح نگرششان در اين موارد، دست زدند.

تشاكیل  " كامسومول در ايجاد فضااي الزم باراي فعالیتهااي اقتصاادي جواناان، امكاان           

-اجاازه سارمايه  "و  "وارد شدن جوانان در عرصه تجارت خاارجي "، "مؤسسات اقتصادي

را  "انو محیطهاي تفريحي جوانا ها گذاري شخصي جوانان در ايجاد مراكز فرهنگي، كافه

نظاور  مبه  "صندوق كمك به طرحهاي ابتكاري جوانان"فراهم آورد. مضاف بر اين مسأله 

جهیازات  تپیشنهادي جوانان در زمینه بهبود امكاناات و  هاي كمك به تحقق طرحها و نقشه

 تفريحي، تشكیل شد.

ا و ابتكارها  اعطاي تخفیف مالیاتي براي سازمانهاي ثبت شده جوانان باه منظاور تشاويق        

يي و آماوزي و دانشاجو  شركت تعاوني دانش 000/17كارآفريني جوانان، تأسیس بیش از 

ملهااي  تعطایالت تابساتاني، قسامت ديگاري از امكاان ع      اجراي برنامه طرح كاريابي براي

 اقتصادي بود كه كامسومول براي جوانان، فراهم آورد.
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نجاام  ادر دوران گورباچف، كامسومول براي بهبود وضعیت مسكن جوانان، دسات باه        

تور كاار  سازي زده، آغاز ساخت آپارتمانهاي مجزا باراي جواناان را در دسا   طرحهاي خانه

 داد.خود قرار 

ويي و از سا  "ناناداره دولتي امور جوانان براي دفاع از حقوق جوا"كامسومول با ايجاد      

ت ، گاام مهماي در جها   "مراكز مساعدت اجتمااعي باراي جواناان   "و  "كمیته ها"تأسیس 

 به جوانان برداشت.اي ارايه خدمات حمايتي و مشاوره

مچناین  اعدت اجتمااعي باراي جواناان و ه   و مراكاز مسا  ها كامسومول با تأسیس كمیته     

دمات رساني، خطوط )تلفني( كمك به كودكان و دفتر خا اطالعاي دفاتر خدمات مشاوره

داماه  رفاهي دانشجويان در بسیاري از شهرها، باه توساعه نقاش خادمات اجتمااعي خاود، ا      

صاتهاي  ان، فرداد، چنان كه با تأسیس مشترك مراكزي در زمینه كاريابي، حقوق جوانا مي

رساانده   شناسي و بازپروري، جوانان را يااري بازرگاني، كمك به معلوالن و خدمات روان

 كرد.و راهنمايي مي

شاكالت  باه جواناان، باه م   اي كامسومول در راستاي ارايه خادمات حماايتي و مشااوره        

د قارار  رد تهديا كاار كاه ساالمتي و تاوان نسال آيناده را ماو       جوانان معتاد، الكلیك و بازه 

 دادند، توجه نشان داد و در راستاي حل آن، گامهايي برداشت.مي

روههااي  در دوران گورباچف، وقتي حزب به اين نتیجه رسید كه هرگونه ممنوعیات گ      

 شاود، تصامیم باه   غیررسمي موجب افزايش محبوبیت ايان گروههاا در میاان جواناان ماي     

ز جواناان  گرفت تا از اين طريق بتواند، برخي ا "رسمي"افزايش تعداد گروههاي تفريحي 

 را به سمت خود جذب كند.
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ي دهاد، حازب باه منظاور بارآورده سااختن نیازهاا       گازارش ماي   1987لوانف در سال      

تفريحااي جوانااان، تصاامیم گرفاات، تعااداد انجمنهاااي موساایقي، خالقیاات فنااي و هنااري،  

 برابر، افزايش يابند. 2ر و در زمینه ورزش به براب 5/2-3عكاسي، سینماگري و تاريخ، به 

ي، ات تفريحا همزمان با تصمیم اخیر، به كارگیري جوانان در بهبود امكاناات و تجهیاز       

 .مورد توجه كامسومول قرار گرفت و به انجام اقداماتي در اين زمینه، پرداخت

شاوروي پدياد آماد    بازي در جامعه  "، فضاي نسبتا1با پیش گرفتن سیاست گالسنوست     

ممناوع شاده    "و همین امر موجبات خارج شدن آثار هناري، ادباي و فیلمهاايي كاه ساابقا     

بودند را از قفسه آثار سانسور شده، فراهم آورد. به همین ترتیب فضاي باز سیاسي، امكاان  

طرح انتقادهاي ماليم و كنترل شده از ساوي جواناان در نشاريات رسامي كشاور را پدياد       

 آورد.

جواناان   افزايش امكانات تفريحي و ورزشي باراي جواناان، از ديگار اقادامهاي شااخه          

ي وتنیك بارا ايجاد مكانهاي اساپ "هاي حزب كمونیست بود. به اين معنا كه عالوه بر برنامه

 برگازاري "، "گردشاگري جواناان  هااي  ترتیاب برناماه  "، "تفريح و تنوع جوانان شاوروي 

 ، كامساومول باه گساترش   "تفريحاي هااي  اري برناماه برگاز "، "گشتهاي ويژه جهت اولیاا 

اي خاالي  امكانات تفريحي در سطح محل براي جوانان اقادام كارد. در ايان برناماه، اتاقها     

، ياا باا   طبقات اول و زير زمینهاي سااختمانها، باه مكانهااي تفريحاي جواناان تباديل شاده       

ار اساتفاده قار   گذاشتن وسايل ورزشي در آنجا، محلهاي مزبور باه شاكل ورزشاي، ماورد    

 گرفتند.مي

                                                           

 ( برنامه ايجاد فضاي باز سیاسي گورباچف بود.Glasnostگالسنوست ) -1



 

 

 

 

 

  نگاهی به دالیل فراز و فرود نگرش دینی جوانان                                                       166 

 

ين فااراهم كااردن تجهیاازات ورزشااي پیشاارفته بااراي جوانااان و ايجاااد فرصااتهاي تماار       

یشتر بورزشهاي دفاعي، از ديگر طرحهاي كامسومول بودند كه براي سرگرم كردن هرچه 

 جوانان، انديشیده و طراحي شدند.

زباي  حعالیتهااي  ، در زمینه برخي از فريزيهاي خودكامسومول در فراز ديگري از برنامه     

یسااتي، و غیرحزبااي، ماننااد پشااتیباني اياادئولوژيكي و كمااك مااادي بااه جناابش انترناسیونال

ز و صندوقهاي كمك به ابتكارهاي جواناان، باشاگاههاي   میهني، مراك -باشگاههاي نظامي

 ايي زد.تهگذاري كرده، دست به فعالیداوطلبان حفاظت از طبیعت و جنبش خیريه، سرمايه

لمااات و كتولیاد لباساهاي جاین و افاازايش تولیاد لباساهاي ماد روز بااراي جواناان )باا              

يادني،  دشعارهاي مخصوص، بويژه مضمونهاي انقالبي و میهن دوستانه، تصاوير مكانهااي  

شااغل و  مآثار تاريخي افتخارآفرين شهرهاي باستاني، منااظر طبیعاي و محلاي، ورزشاها و     

ش ، از ديگر تمهیادهايي باود كاه كامساومول در دوره اصاالح خاوي      گوناگون(هاي حرفه

 انديشید و به آن، جامه عمل پوشاند.

يل نان، تعديكي از مهمترين چرخشهاي حزب و به تبع آن كامسومول در ارتباط با جوا     

ن یاار نهااد  مواضع تند پیشین درباره موسیقي دلخواه جوانان، يعني موسایقي راك و در اخت 

راستا،  سازي راك غربي(، به جوانان بود. در همینه موسیقي راك روسي )كپيكنترل شد

 رد.كامسومول البراتوار موسیقي را جهت نظارت بر گروههاي متعدد راك، افتتاح ك

 ا  و راككامسومول با برگزاري شبهاي ديسكو براي طرفداران موسیقي هوي متال، پ     

ش اجارا  كنترل شاده، زيار نظار خاود    اي ته، به گونهگفپیشهاي اند رول، كوشید تا برنامه

 شوند.
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اران اعطاي كمكهاي مالي براي سوق دادن گروههااي غیررسامي خنثاي )مانناد طرفاد          

حفظ محیط زيست( باه سامت فضااي رسامي، اقادام مشاابهي باود كاه در دوره اصاالح،          

 كامسومول به انجام آن دست يازيد.

ترك ايان   كار و تالش جهت متقاعد كردن آنان بهاي بزهبحث با جوانان عضو گروهه     

ثبات   گروهها، اقدام پسنديده ديگاري باود كاه در كارناماه كامساومول در دوره اصاالح،      

 گرديده است.

جريانهااي   كامسومول با سوق دادن مبارزه با گروههاي غیررسمي به سمت قانونمندي،     

 مبارز در بريگاردهاي مبارزه با فحشا و مانند آن را سامان داد.

ي خودش را به بعد، مبارزه ايدئولوژيك كامسومول با موسیقي راك، جا 1980از سال      

ي، كاار بازه  ود جوانها به ماواد مخادر، الكلیسام    به مبارزه كامسومول به جلوگیري از اعتیا

ده شا كاه در دوره گوربااچف مطارح     "مقاومت ايدئولوژيكي"داد. كامسومول با رهنمود 

-اهكرد، به میعادگا بود و جوانان را براي مقاومت در برابر تهاجم فرهنگي غرب تشويق مي

ا زه خاويش با  كردند تا به مباار كار حمله ميهاي شناخته شده جوانان معتاد، الكلیك و بزه

 آنها، ادامه دهند.

حقق غربي كه (، نخستین م1379هیالري پیلكینگتون )، ؟، ترجمه سازمان ملي جوانان،      

در  به شكل عمیقي درصدد ترسیم تحوالت فرهنگي شوروي و جوانان آن، برآمده اسات، 

ز انقش جوانان در تحوالت اتحااد جمااهیر شاوروي،    "بندي نهايي خويش در كتاب جمع

 يسد:نو، مي"انقالب تا فروپاشي

در مجموع، نگرش نادرست حزب كمونیست باه جواناان، باه عناوان معضال بازرگ       "     

اجتماعي، و برخوردهاي غلط با آنان، موجب برانگیختن موج مخالفتي عظایم، علیاه نظاام    

شد و در نهايت زمینه فروپاشاي حكومات كمونیساتي فاراهم گردياد، در حاالي كاه اگار         
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وان و ماهیت وجاودي او داشاتند و باه آماال و نیازهااي      دولتمردان، نگاهي واقع بینانه به ج

دادند، نوعي همزباني و همدلي میان جوانان در چارچوب امكانات و شرايط نظام پاسخ مي

 ."گرديدحكومت استوارتر ميهاي آمد و پايهجوانان و حكومت به وجود مي

ش توصیف جامعه خاويش، پای  گورباچف، آخرين رئیس جمهور شوروي سابق نیز در      

 از فروپاشي آن، اظهار داشت:

كناد، در  جوانان مانند گروهي هستند كه برخالف مسیري كاه جامعاه آناان طاي ماي     "     

 (.1379) پیلكینگتون، ؟، ترجمه سازمان ملي جوانان، "جهت مخالف آن در حركتند

 ا جوانانبررسي تطبیقي ديدگاههاي شوروي و جمهوري اسالمي در برخورد ب

باهت شا در بررسي تطبیقي ديدگاهها و تجربیات شوروي و ايران، پس از تأكیادي كاه در   

يكسااان دياادگاههاي هاار دو نظااام بااه جوانااان، انجااام گرفاات، خاااطر نشااان گرديااد كااه   

ش گرفتاه  خشن در ارتباط با جوانان، توسط هر دو نظاام پای   "برخوردهاي نامناسب و بعضا

مضااف   اعتمادي در جوانان گرديده است.وجد جّوي از بيشد و شده است كه در نتیجه م

هار دو   ايفاي نقش توسط گروههااي غیررسامي در  "برآنچه از آن ياد شد، مواردي مانند: 

هاي بسترساازي "، "ضعف نظامهاي مزبور در عرضه كاالهاي فرهنگي مورد نظار "، "جامعه

ات تزلزل اخالقیا "و  "دستگاههاي تبلیغاتي غرب در جهت گرايش جوانان به سمت غرب

ه شامار  ، از ديگر نقاط مشاترك هار دو نظاام، در برخاورد باا جواناان با       "در هر دو جامعه

بنادي  ماع آيد. از اين رو براي فهم بهتر رفتارشناسي جوان انقالب اساالمي، در ياك ج  مي

 ت:توان به شباهتهاي زير جمهوري اسالمي با شوروي سابق، اشاره داشاجمالي، مي

بنیادي نظام ماركسیستي شوروي كه شامل برخورد تكلیفي با جواناان  هاي مشيخط -1     

نادرستي بودناد  هاي مشيو استناد انحراف احتمالي آنان به تهاجم فرهنگي غرب بود، خط
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كه تبیین مسايل جوانان برمبناي آنها، به از دست رفتن زماان باراي تأمال، تادبر و شاناخت      

 ن، انجامید.دقیق مشكالت جوانا

وان، دو ورد باا جا  در ايران نیز اعتقاد راسخ اقشار قابل توجهي از مسووالن نظام در برخ     

وي،  پیش فرض رويكرد فقهي، دستوري و تكلیفي باه جاوان و تبیاین انحرافهااي رفتااري     

 برمبناي نظريه تهاجم فرهنگي است.  

 آيد. به شمار مي نگاه سیاسي به فرهنگ، از ديگر مشتركات هر دو نظام      

حسااب نشاده و خشان خاويش، زمیناه ايجااد        "ر دو نظاام باا برخوردهااي بعضاا    ه -2     

 فرهنگي مقابل با خويش را در سطح جوانان، فراهم آوردند.

شاش و  در شوروي )ساابق(، ماواردي مانناد نفاي عالياق جواناان در موسایقي، ماد، پو             

لناد  ردن روي سار افارادي كاه موهايشاان را ب    برخوردهاي خشني همچون چهار راه باز كا 

ب و كرده بودند يا هجوم نیروهاي دولتي براي كشاف نوارهااي موسایقي جواناان، و ضار     

ر نشاده  شتم خیاباني جواناني كه منطبق با رهنمودهااي نظاام ماركسیساتي در جامعاه حاضا     

رس، نفاي  بودند، شباهت بسیاري با چهار راه باز كردن روي سار جوانهااي ايراناي در مادا    

مناساب  پوشیدن پیراهن آستین كوتاه توساط آناان، پااره كاردن پیراهنهااي باه اصاطالح نا       

ر دناد آنهاا   جوانان با تیغ موكت بري در خیابانها، نفاي مصارف ژِل، كتیارا، آب قناد و مان    

ناد  اردي مانآرايش موي سر جوانان، مقابله با تنوع آرايش و پوشش جواناان و ... و تاا ماو   

ر جوانهاا، اجاراي علناي حادود و شاالق زدن برخاي از جواناان مجارم د        سوسول نامیادن  

تیر  18كه در جريان هايي ، تبرئه لباس شخصي1381خیابانها، پس از مسابقات فوتبال سال 

رخاي از  هايي كاه باه ب  به خوابگاه دانشگاه تهران حمله كردند، عدم پیگیري لباس شخصي

موارد  وروشنفكري و سیاسي حمله كردند،  دانشگاهها ، خوابگاههاي دانشجويي و محافل

 مشابه دارد.  
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 "ات در جامعاه شاوروي و تزلازل مشاابه اخالقیاات در جامعاه نسابتا       سقوط اخالقیا  -3     

، تاون )، ؟ اخالقي ايران، شباهت ديگري است كه بین دو نظام قابل مشاهده اسات. پیلكینگ 

 نويسد:(، در همین ارتباط، مي1379ترجمه سازمان ملي جوانان، 

فاوذ و  اتحاديه جوانان حزب كمونیست ياا كامساومول، باه تادريج جايگااهي باراي ن      "     

وان رسوخ جوانان سودجو، و مهمتار از آن، مساووالني درآماد كاه باه كامساومول باه عنا        

 نگريستند.پايگاهي براي پرش خود، مي

ول بودناد و در كامساوم  اي هآموزان نموندانش "بسیاري از جوانان كه در مدرسه ظاهرا     

خوردنااد، ساایگار نیااز فعالیاات داشااتند، در بیاارون از اياان محاایط رساامي، مشااروب مااي   

حااظ  پرساتیدند و نسابت باه اوضااع بادبین و باه ل      كشیدند، بتهاي موسیقي راك را ماي مي

وره د ناشاي از جّاو دروغگاويي و رياكااري     "اخاالق دوگاناه  "اخالقي، فاسد بودند. ايان  

 ديد.آكادمیك دوره پروسترويكا، گرهاي تبديل به مضمون رايج نوشته "برژنف، بعدا

ه تصادي  كا به شكل مشابهي مسووالن كامسومول، بیشتر از آن كه دغدغه جوانااني را       

ت و منوياا  آنان بدانها سپرده شده بود، داشته باشند، از كامسومول در جهت تحقق اهاداف 

 ."ستندجشخصیشان سود مي

پايگااه   دف ايجااد در ايران نیز ورود برخي از جوانان به نهادها و تشكلهاي اسالمي با ه     

ن اذعاان  آاست كه بسیاري از اقشار اجتماعي، باه  اي پرش براي خودشان، امر شناخته شده

 دارند.

زنناد كاه   زده و ماي ر دونظام در حالي دست به نفي غرب و كاالهاي فرهنگي آن ه -4     

 از آمااادگي الزم جهاات عرضااه كاالهاااي مناسااب فرهنگااي برخااوردار نبااوده و نیسااتند.   

تاااج  نظاار و، ترجمااه مااال1994و  1379پیلكینگتااون )، ؟، ترجمااه سااازمان ملااي جوانااان، 

 نويسد:(، در همین زمینه، مي1380مزيناني، 
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وبات ر اساتفاده از مشار  روآوردن جوانان شاوروي باه ساوي مصاارف منفعالناه، نظیا      "     

راياه  الكلي، مواد مخادر و فسااد، باه میازان زياادي در نتیجاه ضاعف نظاام شاوروي، در ا         

هااي  كاالهاي فرهنگي مناسب باود. پاساخگويي باه موقاع و مناساب باه نیازهاا و خواساته        

حااذر جوانااان، حكوماات را از برخااورد مسااتقیم بااا جوانااان و مبااارزه قهااري بااا آنااان، بر  

 ."داشتمي

فااتیح و  در كناار فاروش مهار، عطار، تسابیح، م      "مالحظه فروش ادبیات سیاه كه بعضاا      

ب اهلل نوارها و كتابهاي مذهبي در برخي از نمايشگاههايي كاه گروههااي منتساب باه حاز     

راياه  كنند و مانند آنها، داللات بار ضاعف مساووالن و گروههااي ماذهبي در ا      برگزار مي

 ز جامعه دارد.كاالهاي فرهنگي مورد نیا

اي غیررسمي، در سطح هر دو نظام قابل مشااهده اسات. پیلكینگتاون،    ايجاد گروهه -6     

 نويسد:در همین رابطه مي

تاوان باه ساه    گروههاي غیررسمي موجود در اتحاد جماهیر شوروي را از منظري ماي "     

 وگااران اجتماااعي دسااته كلااي تقساایم كاارد: طرفااداران حفااظ نظااام سوسیالیسااتي، اخااالل

 اقتصادي، و طرفداران سبك زندگي غربي.

روههااي  گروههاي غیررسمي در ايران نیاز داللات بارآن دارد كاه گ    اي بررسي مقايسه     

ر زياادي باا گروههااي غیررسامي موجاود د      "غیررسمي موجود در اياران، شاباهت نسابتا   

ه گاروه  د در اياران، باه سا   شوروي سابق دارند. به اين معنا كه گروههاي غیررسمي موجاو 

طرفاداران  "و  "قتصاادي ا -اخاالل گاران اجتمااعي   "، "طرفداران حفاظ نظاام  "غیررسمي 

 ، قابل تقسیم هستند."سبك زندگي غربي

فرهنگي غرب در شاوروي و اياران، وجاه مشاترك ديگاري باین دو        بسترسازيهاي -7     

 كشور مورد بحث، است.
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 وپاشاي ايان  با توجه به وضعیت اقتصادي شوروي، فرغربیها از زمان خروشچف به بعد،      

ابودي داري و نا بیني كرده بودند و باه منظاور گساترش ايادئولوژي سارمايه     كشور را پیش

هیر ايدئولوژي كمونیساتي و ابرقادرت شارق، يكاي از ابزارهااي مهام ناابودي اتحادجماا        

 ديدند.مي شوروي را نفوذ در میان نسل جوان، و قراردادن آنان در مقابل حكومت،

رزه بااا بااه كااارگیري سرويسااهاي اطالعاااتي، مبااا "در دوران گوربااچف، غاارب عمااال      

ترين ابزار یشرفتهپرا در برابر نظام شوروي )سابق(، آغاز كرد. غرب با استفاده از اي فعاالنه

 هاا(، در و مانناد آن هاا  راديويي به ايجاد جنگ رواناي )شاايعات، لطیفاه   هاي فني و فرستنده

بااه  مناد و جواناان مباادرت ورزياد تااا آناان را نسابت باه روش زناادگي امريكاايي، عالقاه        

 كشورشان، بدبین كند.

اي و نهادها  بررسي شواهد موجود در ايران نیز بیانگر آن اسات كاه برخاي از ساازمانها         

 دارد. جودزد، وغربي، تالشهايي دال بر اين كه جوان ايراني به مخالفت با نظام حاكم بپردا

ماه روناد   رفات، ادا توان باا احتیااط نتیجاه گ   بنابراين، با توجه به آنچه از آن ياد شد، مي     

ه نظاام  با اعتمادساازي جواناان نسابت    آلود باا جواناان، باه باي    برخوردهاي بدبینانه و خصم

 ويات شاور خواهد انجامید و در صورت ادامه همین روند، با توجه به دستاوردها و تجربیا 

رداشتن بتوان نتیجه گرفت كه جوانان برخالف خواست مسووالن مبني بر گام )سابق(، مي

 در مسیر پیوند، در مسیر گسست با آنان، گام برخواهند داشت.
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 نگه داشتن جوان در مرحله ديگرپيروي اخالقي 030207

اشاارات صاريحي دربااره    ، 3پیااژه و  2مااهلر ، 1والنشناسي، مانند پردازان روانبرخي از نظريه

 ويژگي نفي و انكار جوان دارند.

س از آن ست كه كودك پا بیانگر آنهانري والن، شناختي مالحظه دستاوردهاي روان     

ياباد، باراي   سالگي براي اولین بار به وجود مستقل خاود از ماادر وقاوف ماي     3كه در سن 

ن در اوا ،. مشاابه هماین سان نفاي و انكاار     زنداثبات خود، دست به نفي و انكار والدين مي

دي خاود  كاه در ابعااد وجاو   اي گیرد، به اين معنا كه جوان باا تأمال دوبااره   بلوغ شكل مي

ناه،  ريزي شخصیت مستقل خويش، دست باه نفاي و انكاار والادينش در خا    دارد، براي پي

زناد و باه ايان    ماي  ،عاه معلمان و مسووالن تربیتیش در مدرسه و در نهايت اولیاي امور جام

د اثباات وجاود خاو    ،ساازد كاه هادف اساساي آن    نفي و انكاري را پیشه خود مي"ترتیب 

 (.1378)منصور،  "اوست

يااد كارده، دو مرحلاه     4تفارد  -با بیاني متفاوت از والان، از سان جادايي   ماگريت ماهلر      

شمرد. كاودك و جاوان   يو اوان بلوغ برم 2-3تفرد كودك و جوان را در سنین  -جدايي

آورد گیري شخصیتي خاود را فاراهم ماي   با جدا شدن نسبي از اولیا و اطرافیان، زمینه شكل

دهاد، از ساه   در توصیفي كه از روند تحول اخالقي كودكان ماي ژان پیاژه (. 5،2000)كرين

 سااال( و خااود پیااروي2-11سااال(، ديگاار پیااروي اخالقااي ) 0-2دوره ناااپیروي اخالقااي )

 (.1378گويد )منصور، سخن مي ،به بعد(11اخالقي)

شاود كاه باین ديادگاه مكتباي در ماورد       ديني اسالم، مشخص ميهاي با بررسي آموزه     

همساويي بسایار زياادي     ،تحول شخصیتي جوان و مجموعه نظرياات والان، مااهلر و پیااژه    

                                                           
1-Wallon, H. 
2-Mahler, M. 
3-Piaget, J. 
1-Seperation-individuation 

2-Crain, W. 
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ول، دوره اطاعات و فرماانبري   ساال ا  7وجود دارد، به اين معنا كه از منظر حديث شريف، 

سال ساوم، دوره وزارت   7سال دوم، دوران فرمانبري كودك از اولیا و  7اولیا از كودك، 

ياا باا باه تعبیار پیااژه،       7-14برشمرده شده است. به عبارت ديگر، اگرچه در سانین   ،جوان

برقارار كارد و   اي طرفهتوان با كودك و نوجوان رابطه يكسنین ديگر پیروي اخالقي، مي

باه بیاان حاديث     -به القاي مسايل مورد نظر بدانها همت گمارد، اما در سن وزارت جاوان  

يا سن خود پیروي اخالقي جاوان   -به تعبیر والن و ماهلر -يا سن نفي و انكار وي  -شريف

املي دو طرفاه و تعا  اي ، ضرورت دارد كه رابطه يكسويه پیشین، باه رابطاه   -به بیان پیاژه -

تبديل شود و با تكريم و احترام نهادن به نوجوان و جوان، هويتي را كه جاوان نیازمناد آن   

بوده و به دنبالش است، به وي ارزاني داشت و به اين ترتیب مانع تداوم سان نفاي و انكاار    

 سوق داد.  ،وي شد و او را از عصیان و سركشي، به سمت طمانینه و شكوفايي

انان، بیتي جواي ترآل مربیان و اولیدهد، ايدهتجربي موجود نشان مي اما بررسي شواهد     

 جوييالفتبعیت تام و تمام جوان بوده است و كمترين تخهمواره در مدارس و مانند آن، 

ت تلف، شرك)مانند خواندن ادعیه مخپیشنهادي اولیاي تربیتي هاي وي در ارتباط با برنامه

شده جه مي، مواو نظاير آن(، با برخورد قهرآمیز مربیان تربیتي مورد نظرهاي در برنامه

قي وي اخالدپیراست. آنچه از آن ياد شد، مانع از رسیدن بسیاري از جوانان به مرحله خو

 و اخذ تصمیم مستقل، توسط آنان گرديد.

 كه با است بازماندن جوانان در مرحله ديگرپیروي اخالقي، متضمن اين خطر عمده     

نیز اي هايستنبود مربیان دلسوز در كنار جوانان، افراد ديگري كه ممكن است، اشخاص ش

یروي يگرپدنباشند، به سادگي قادر به خط دادن و هدايت جواناني شوند كه در مرحله 

 اند.اخالقي، بازمانده
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 نارسايي آموزش مهارتهاي )آداب( زندگي به جوانان 030208

ونه كه گمانهها از پیچیدگي فراواني برخوردار نبود و انسانها در گذشته زندگي انسان

طي رتبااآموختند، با مهارتهاي مهارتهاي كسب و كار را در محیط اجتماعي خويش مي

ت ا پیشرفجستند. اما بالزم نیز در محیط ساده زندگي خويش، آشنا شده، از آنها سود مي

سال، دو  5يا  4بیري حجم علم طي هر آوري در جهان معاصر )كه به تعسريع علم و فن

از بپیوندد، مي شود(، گاه انسانها از سرعت تحوالتي كه در جامعه آنان به وقوعبرابر مي

 مانند.مي

افزايش  هتر،باگرچه پیشرفت سريع علم و دانش، توانايي بشر را در آفريدن جهاني      

 ه است وخشیدر را نیز فزوني بداده است، اما همزمان با اين پیشرفت، توان تخريبي بش

ي را ر خطرترو پ انسانهايي كه مايل به پیمودن راه خیر و صالح نیستند، جهان پر تهديدتر

 اند.براي انسانها، رقم زده

-مواردي همچون وقوع انقالب جنسي دوم در جهان، عرضه گسترده محصوالت هرزه     

اي، ماهواره، اينترنت و تلفن انهآوريهاي ارتباطي جديد )بازيهاي راينگار توسط فن

همراه( ، پديدآيي بیماريهايي همچون ايدز، تولید محصوالت فرهنگي موجد خشونت 

)نظیر بازيهاي پرخاشگرانه ويديويي، فیلمهاي پرخاشگرانه(، تقلیل عواطف در جريان 

زندگي ماشیني و احساس ناخشنودي رواني انسانها، متزلزل شدن بنیان خانواده، 

ي، خشونتهاي خانگي و اجتماعي، گسترش روزافزون مواد مخدر سنتي و صنعتي خودكش

كنند كه در آن همزمان با آموزش مباحثي همچون و نظاير آنها، شرايطي را ايجاب مي

ادبیات، تاريخ، جغرافیا و رياضي در مدرسه به كودكان، نوجوانان و جوانان، آموزشهايي 

زندگي به فراگیران، مدنظر قرار گیرد تا آنان با تحت عنوان آموزش آداب يا مهارتهاي 
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اتكا به اين آموزشها، بتوانند با پیچیدگیهاي پديد آمده در زندگي فردي و اجتماعي 

 خودشان، بهتر كنار آمده، به كنترل آنها بپردازند.

ذيل اي ، با هدف تدوين مجموعه1979در سال  1برهمین مبنا، دكتر گیلبرت بوتوين     

آموزان كالسهاي هفتم تا نهم، كوشید تا مهارتهاي ان مهارتهاي زندگي براي دانشعنو

گیري و تفكر نقاد را به آنان ياد دهد تا آنان بتوانند در برابر مند، تصمیمرفتار جرأت

وسوسه، پیشنهاد يا اعمال فشار همساالن مبني بر سوء مصرف مواد، از خود مقاومت نشان 

 دهند.

يرا زجه شد، موا ر، از سوي بسیاري از متخصصان بهداشت رواني، با استقبالاقدام اخی     

یشگیري پكه  آيد، در حاليمجموعه اخیر، در واقع معادل با پیشگیري اولیه به حساب مي

د فاق "باغال در مراحل بعد، نه تنها مستلزم صرف وقت و هزينه بسیار زيادي است، بلكه

 هستند، بتالمحصل درمان افرادي كه به سوء مصرف مواد ما "باشد و مثالنتايج مطلوب مي

 روند.شامل درصد كمي است كه ديگر هرگز طرف سوء مصرف مواد، نمي

و اي ، شامل روشهاي درون مدرسه2روشهاي پیشنهادي آموزش مهارتهاي زندگي     

 است.اي، برون مدرسه

                                                           
1-Gilbert-Botvin 

فهرست ارايه شده در ترين تاكنون فهرستهاي مختلفي از مهارتهاي زندگي ارايه شده است، اما عمده -2

 ، فهرستي شامل ده مهارت، به شرح زير است:اين مورد

، تفكر خالق له، تفكرگیري، حل مسأثر، روابط بین فردي، تصمیمخودآگاهي، همدلي، ارتباط مؤ     

 انتقادي، توانايي مقابله با هیجانها و توانايي مقابله با تنیدگي و فشار رواني.

 ح زير است:تعريف اجمالي هر يك از مهارتهاي پیش گفته، به شر     

 خودآگاهي

اي از خود، خودآگاهي، توانايي شناخت و آگاهي از نقاط قوت و ضعف خويش، تصوير واقع بینانه

كند كه دريابد آيا وقوف به ارزشها، حقوق و مسوولیتهاي خويش است. خودآگاهي به فرد كمك مي
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براين، خودآگاهي پیش شرط  برد يا خیر، عالوهاجتماعي قرار گرفته و به سر مي -تحت فشارهاي رواني

 است. ،و همدالنه و روابط اجتماعي مناسبمؤثر  برقراري روابط بین فردي

 همدلي

يل و واند مسارد بتهمدلي به معناي توانايي قرار گرفتن در زاويه ديد افراد مختلف است، به نحوي كه ف

تواند يمدلي مبرخورداري از حس همشكالت آنان را به خوبي خود آن افراد، درك و فهم كند. بالطبع 

 ند.ان، برهاديگر سبب تسهیل و گسترش ارتباطهاي فرد شده، او را از انجام قضاوتهاي عجوالنه در مورد

 ارتباط مؤثر

قاصد م" اوال شد كهارتباط مؤثر، شامل مهارتهاي ارتباطي است. هر فردي بايد از اين توان برخوردار با

 "انیاند و ثكرفتار ديگران را متناسب با فرهنگ و جامعه خويش، درك كالمي و غیركالمي موجود در 

صورت  ارد و دردبراز بتواند نقطه نظرها، عقايد، خواستها، هیجانها و نیازهاي خويش را به شكل مناسبي ا

 و مقاصد فاهیممنیاز، از ديگران درخواست راهنمايي و كمك كند. فهم مناسب ديگران و انتقال بهینه 

 آيد.به شمار مي ،ر فرد به آنان، از عوامل مهم برقراري يك رابطه مثبت مؤثرموردنظ

 روابط بین فردي

گونگي بي، چيامهارتهاي بین فردي، شامل مواردي مانند همكاري و مشاركت، اعتماد به گروه، دوست

ثر فرد با ثبت و مؤابط مشروع و ختم رابطه و مانند آنها است. روابط بین فردي بهینه و مناسب، به ايجاد رو

 ط  صمیميرواب انجامد و نه تنها متضمن روابط گرم دوستانه و خانوادگي است، بلكه متضمنديگران مي

 اجتماعي است.

 گیريتصمیم

و، ه فراردخل در مسألكند تا وي با آگاهي الزم از عوامل ذيگیري به فرد كمك ميمهارت تصمیم

ودكان، ك. اگر گیري مبادرت ورزدورد نظر، به انجام تصمیمشرايط موجود، ظرفیتهاي فردي و اهداف م

-مبه تصمی ، دستنوجوانان و جوانان بتوانند با بررسي جوانب مختلف مسأله و توجه به تبعات بعدي آن

 ت.د گرفگیري مناسب و مقتضي بزنند، در سطوح باالتر بهداشت رواني زندگي خويش، قرار خواهن

 حل مسأله

د و با افرا شناييآینه، مستلزم آگاهي از شرايط ايجاد مسأله فرارو، تحلیل مسأله حل مسأله به شكل به

 باشد.يلحه متوانند به ياري فرد بشتابند، روشهاي درخواست كمك و مصامراكزي كه در حل مسأله مي

هن و ذنها در آاندن كند تا با حل مسايل پیش آمده، مانع از بازمتوانايي حل مسأله به فرد كمك مي     

 روز برخيبحتي  مسايل حل نشده، به افزايش تنیدگي رواني و ،زندگي او شوند، زيرا در غیر اين صورت

 فرد، خواهند انجامید. از مشكالت جسماني در
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 تفكر خالق

ین شقوق در ب وجوي فعالتفكر خالق، مستلزم ديدن خود به مثابه يك منبع اطالعات، ابراز خود، جست

سايل لزم حل ما مستلهاي بديع و ابتكاري و حل بهینه مسأله است، تفكر خالق نه تنهمختلف، يافتن راه ح

 كند.فرارو است، بلكه اين مسايل را با كمترين هزينه و بیشترين منفعت ممكن، حل مي

شكالت ميل و آورد كه وي نه تنها در حل مساتفكر خالق اين امكان عمل را براي فرد پديد مي     

رايط با شنطباق اخويش، بلكه در شرايط معمولي براي سازگاري بهتر با شرايط و يا حتي زندگي روزمره 

 هاي خويش، از اين تفكر سود ببرد.ايده

 تفكر انتقادي

ر ، تفكآيد، تفكري واگر نیستتفكر انتقادي، برخالف تفكر خالق كه تفكري واگرا به حساب مي

یل يل و تحلنه مساكنند، تحلیل نقاداديگران عنوان مي طرفه آنچهانتقادي شامل توانايي عدم پذيرش يك

 اطالعات موجود براي انتخاب بهترين سناريوهاي پیش روي فرد است.

ائات رابر القب، در شود، نوجوان و جوان با اتكا به ديد انتقادي خويشآموزش تفكر انتقادي سبب مي     

 وركورانهذيرش كپن ترتیب از آسیبهاي ناشي از هاي گروهي مقاومت كند و به ايارزشي دوستان و رسانه

 القائات آنان، در امان بماند.

 توانايي مقابله با هیجانها

-صمیمتر تفكر، نها دتوانايي مقابله با هیجانها، شامل شناخت هیجانهاي خود و ديگران، تأثیرگذاري هیجا

حلیل تكامي( و و نا نند شادي، خشمگیريها و رفتار فرد، مقابله فرد با هیجانهاي مثبت و منفي خويش )ما

وبي خا به رشود، فرد هیجانهاي خويش و ديگران هیجانهاي شديد ديگران است، اين توانايي سبب مي

یر غزند. در زم بالتشخیص داده، تحلیل كند و در برابر بروز آنها، دست به انتخاب راه حلهاي مناسب و 

حتي  وماعي ات و تبعات منفي در زندگي رواني، اجتتوانند اثراين صورت، هیجانهاي مهار نشده مي

 جسماني فرد از خود باقي بگذارند.

 توانايي مقابله با تنیدگي

فقدان يا  دي مانندد موارتوانروند و فرد نميتغییر به شمار ميبرخي از شرايط براي انسانها، شرايط غیرقابل 

 تنیدگي، منابع شرايط اخیر، شناخت منبع ياطردشدگي را كه با آنها مواجه شده است، تغییر دهد. در 

و  ه بر فردوارد چگونگي اثرگذاري تنیدگیها بر فرد، چگونگي مقابله با تنیدگیها براي كاهش فشارهاي

ا ا به آنها اتكمديريت تنیدگیها براي آرام نگه داشتن محیط زندگي، از اهم مسايلي هستند كه فرد ب

 .اند، مقابله كندماعي كه براي وي پیش آمدهتواند با تنیدگیهاي رواني و اجتمي
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اي ، اجرنند: كار گروهي دو يا چند نفرهمواردي مااي در روشهاي درون مدرسه     

 ور آمده دمايش نو فیلمهاي به ها نمايشنامه، ديدن فیلم، بحث و بررسي درباره نمايشنامه

 جتماعي است.ا -بحثهاي مستقل در ارتباط با موضوعهاي مختلف رواني

ي و ي اردويابازديدي، فعالیتههاي اي، شامل مواردي نظیر: برنامهروشهاي برون مدرسه     

 باشد.مطالعاتي فردي و يا گروهي، ميهاي اجراي برنامه

تعد رند، مسوردااند، افرادي كه از عزّت نفس اندكي برخبرخي از بررسیها نشان داده     

ستند و لكل هبندوباري جنسي و سوء مصرف مواد و اكاري، بيورود به مواردي مانند بزه

ز بروز گي، اديگر نشان داده است كه آموزش مهارتهاي زنددر برابر، برخي از مطالعات 

 كاهد.كاري، خشونت و خودكشي، ميآسیبهايي مانند اعتیاد، بزه

 اجتمااعي  واما با وجود مطالعات متعددي كه از اثرات مثبت آموزش مهارتهاي فاردي       

بررساي   (،1385؛ يزدي و بني اسادي،  1383اند )ناصري و نیك پرور، به جوانان ياد كرده

 آماوزان راهنماايي و دبیرساتاني، داللات بار آن دارد كاه حجام آماوزش        درسهاي داناش 

یز اسات؛  آموزان در درسهاي مزبور، بسیار اندك و ناچمهارتهاي )آداب( زندگي به دانش

مقاارن   در حالي كه خاصه در دوران دبستان كه با سالهاي ديگرپیروي كودك و نوجوان،

هارتهااي  تاوان باه اراياه انباوهي از م    قتضاي ديگرپیروي كاودك، ماي  است، با استفاده از ا

 )آداب( موردنظر زندگي بدانها، دست زد.

أله و نظااير  اي حل مسآموزش مواردي مانند مقابله با هیجانها، مقابله با تنیدگیها، مهارته     

روناد و در  آنها كه از مهمترين سرفصلهاي آموزش مهارتهاي )آداب( زندگي به شمار مي

قارار   سطح جهان، از سالهاي نخست آموزش، فراگیري آنها در دستور كار نظام آموزشاي 

 د.جود ندارگیرد، در ايران به میزان بسیار زيادي تعطیل بوده، برخوردي جدي با آن ومي



 

 

 

 

 

  نگاهی به دالیل فراز و فرود نگرش دینی جوانان                                                       180 

 

-رزهها شايد از همین روست كه وقتي از دختران و پساران جاواني كاه از محصاوالت          

سكسي، تصاوير و اي فشرده سكسي، سايتهاي سكسي، كانالهاي ماهوارههاي لوحنگارانه )

كنناد، علات كاار    كلیپهاي برهنه در تلفن همراه، تصاوير و نشريات سكسي(، اساتفاده ماي  

تها و آموزشي كانالها، سااي هاي از آنها، به جنبهاي شود، تعداد قابل مالحظهآنها پرسیده مي

ه ناه، مدرسا  دارند، با توجه به آن كه در خاگفته، توجه نشان داده، بیان ميت پیشمحصوال

نهاا  آو جامعه، آموزشي نسبت به مسايل مختلف، از جملاه مساايل جنساي، وجاود نادارد،      

ز اگاراناه،  ندرصدد رفع اين نقیصه برآمده، با استفاده از محصوالت پورنو و هارزه  "شخصا

 گردند.ميمند آموزش الزم بهره

 

 به جواناناي اعطاي هويت كليشه 030209

يادي  پس از پیروزي انقالب اسالمي، سردمداران نظام درصادد طراحاي نظاام تربیتاي جد    

یاري از برآمدناد تاا امكااان تحقاق تربیات انسااان آرمااني را فاراهم آورنااد، از ايان رو بساا       

 جديادي باه جااي   هااي  فتند و برناماه تربیتي پیشین مورد ترديد و سوال قرار گرهاي برنامه

ساي و  آنها، در نظر گرفته شاد. مضااف باراين مساأله، چالشاهاي فرهنگاي، اجتمااعي، سیا       

هااني  آوريهااي ارتبااطي، راه ج  اقتصادي داخلي و فضاي جديد جهاني كه با پیشارفت فان  

 ردند.وپیمود، فضاي خاصي را براي جوان نسل سوم و چهارم انقالب، پديد آشدن را مي

بررسي خطوط كاالن تربیتاي كاه جاوان نسال جدياد باا آن مواجاه باوده و باه لحااظ                 

نماياناد كاه تربیات فرزندسااالر در محایط      شخصیتي در اين فضا، شكل گرفته اسات، ماي  

تاريخي جوان، بحران در هاي خانواده، تربیت ديگرپیرو در محیطهاي آموزشي، قطع ريشه
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پاذيري مغشاوش جاوان در جامعاه، از مهمتارين      جواناان و جامعاه  الگوسازيهاي مورد نیاز 

 اند.ويژگیهاي حاكم بر نظام تربیتي جوان انقالب اسالمي، بوده

یات  ويكارد ترب راند كه در غالب موارد با تغییر تربیت شدههايي نسل جديد، در خانواده     

یات اخیار   پدرسااالر، تربیتاي فرزندسااالر را پیشاه خاود كارده بودناد. جوانااني كاه از ترب         

 از ديادي  اند، به علت افراطي كه در توجه به آنها شده است، خود باه خاود  برخوردار شده

يش نشاان  شده، در برابر حوادث مختلف نیاز تااب و تاوان الزم را از خاو    متوقع برخوردار 

 دهند.نمي

الش تا یتاي، در  از سوي ديگر مربیان و اولیاي تربیتي جوانان در مدارس و نهادهااي ترب      

خواساتند  ن ماي هاي الزم، از جواناا گذاريبراي تربیت آرماني افراد، بدون توجه به سرمايه

ي را در به دست آنها بسپرند، تا آنان باا القائاات خاويش، شخصایت آرماان      كه خودشان را

القااي آل، از اخآنااان، پديااد آورنااد. از اياان رو جااوان انقااالب اسااالمي در شاارايط ايااده  

ولیااي  ديگرپیرو برخوردار شده، در صورت اساتنكاف از پاذيرش تبعیات تاام و تماام از ا     

ياده  خورده است، باه شخصایت خاويش باا د    تربیتي، به دلیل برچسبي كه از سوي آنان مي

 نگريسته است.شك و ترديد، مي

تاي جاوان   تاريخي جوانان، مسأله اساسي ديگري است كاه در نظاام تربی  هاي قطع ريشه     

 انقالب اسالمي، قابل مشاهده است.

ه تصاور  پس از پیروزي انقالب اساالمي، در راساتاي القائاات برخاي از مساووالني كا           

عي در كردند اسالمیت و ايرانیت در تضاد و تعارض با يكديگرند، نهادهااي رسامي سا   مي

رورش حذف ايرانیت از فرهنگ و زندگي روزمره مردم كردند و اين امر در آماوزش و پا  

 .با تیره و سیاه نشان دادن تاريخ و حكومت تمامي شاهان ايران، صورت پذيرفت
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 ، از ديگرپذيري مغشوش جواننیاز نسل جديد و جامعه هاي موردبحران در الگوسازي     

 اند.ويژگیهاي نظام تربیتي حاكم برجوان نسل حاضر بوده

 اني كاردن اولیاي تربیتي جواناان باا پاردازش الگوهااي آرمااني باراي جواناان ياا آرما              

 كاه آنهاا   پردازي از شهدا بدون بیان ضعفها و كاستیهاييالگوهاي موجود )مانند شخصیت

د(، انا آماده  برآنها فاايق  "در طول زندگیشان با آن مواجه بوده و با سعي و كوششان، بعضا

گ و وارد، رنا ما اند كه در اكثريت قريب به اتفااق  الگوهايي را در اختیار جوانان قرار داده

قادام  اناد. گذشاته از ا  برداري توسط جواناان نباوده  اند و بالطبع قابل كپيبوي زمیني نداشته

ي، ي و ورزشا لیاي تربیتي نظام، در ساير موارد علمي، هنري، ادبي، تااريخي، سیاسا  اخیر او

رد نیااز  اولیاي مزبور كمترين تحركي از خويش نشان نداده، دست باه اراياه الگوهااي ماو    

 اند.جوانان نزده

بیتاي  پذيري مغشوش جوان انقالب اسالمي، حكايت مشابهي اسات كاه روناد تر   جامعه     

 ختالل مواجه ساخته است.جوانان را با ا

 اروي رشاد چالشهاي اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي نظام، موانع ديگاري را فار       

 اند.شخصیتي جوان، پديد آورده

گفته، نوعي از بحران را براي جوان نسال ساوم و چهاارم انقاالب     مجموعه شرايط پیش     

رقم زده است. مالحظه انبوه جواناني كه به شكل افراطي به فضاهاي مجازي پناه برده، يا با 

گريزند، وجاود جوانااني   مصرف انواع مواد الكلي، مخدر و توهم زا، از دنیاي هشیاري مي

كنناد،  وجاو ماي  لبیشان را در تعمیق و گسترش روابط نامشروع جنساي جسات  كه اقتدار ط

جواناني كه با پرورش عضالت و اندام خود، درصادد باه رخ كشایدن هاويتي هساتند كاه       

ندارند، افرادي كه با آرايشهاي غیرمعمول و استقبال از مدهاي عجیب و غريب، خود را به 

هاي مرضاي، درصادد تشافي    جوييست زدن به هیجانگذارند، جواناني كه با دنمايش مي
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آيند، دختراني كاه باا وجاود سایگاري نباودن، تنهاا و تنهاا باراي كام          خاطر خويش برمي

نوشاند، جوانااني   نیاوردن در برابر ديگران، در پارتیها سیگار به دست گرفته، مشاروب ماي  

كنناد ياا جوانااني كاه     كه با تك چرخ زدن و ويراژ دادن در خیابانها، احساس هويات ماي  

براي كالس گذاشتن به كافي نتها رفته، بدون فهم آهنگهاي خارجي، دايم به آنهاا گاوش   

گر شخصیت بحران زده و ژالتیني اقشاار قابال تاأملي از جواناان     دهند، به نوعي تداعيمي

 انقالب اسالمي، هستند.

سأله بحران م، از منظر جديدي با "بحران هويت دولتي"(، با طرح مفهوم 1382منطقي )     

ه هويت جوان انقالب اسالمي برخورد كارده اسات. وي در پژوهشاي كاه در هماین رابطا      

 نويسد:انجام داده است، مي

در بررسي بحران هويت جوانان، دو رويكرد وجود دارد. رويكارد نخسات، رويكارد    "     

تماعي، باه بررساي بحاران هويات     به بحران هويت است كه با توجه به عوامل اج 1اريكسون

باه مساأله بحاران هويات       4و آداماز  3، بنیاون 2پردازد. رويكرد بعد، رويكرد مارسیاجوانان مي

يابیشان، به شكل كام  است كه باپیش فرض هماهنگ ديدن جامعه با افراد، در روند هويت

 رنگتري روي عوامل اجتماعي مؤثر در بحران هويت، تأكید دارند.

درصادد برآماد از مفهاوم هويات در نظرياه اريكساون،        1980و  1966رسیا در سال ما     

تعريفي عملیاتي ارايه كناد. وي باا طارح چهاار هويات محقاق، در راه تحقاق، زودرس و        

مغشوش، به طرح هويتهايي كه در ساطح جواناان قابال مالحظاه اسات، پرداخات. از نظار        

شااها و رفتارهاساات. پااس از انجااام  مارساایا، اكتشاااف متضاامن ارزيااابي بازخوردهااا، ارز 

                                                           
1-Erickson, E. 
2-Marcia, J. 
3-Bennion, L. D. 
4-Adams, G. R. 
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آيد، تعهد وي به تحقق آنچه بدانها دست يافته اسات،  اكتشافهايي كه آدمي بدانها نايل مي

 بخشد.گیريهاي وي، در زندگي فردي و اجتماعیش، شكل ميبه اهداف و جهت

ش از رو ساال،  18-25يابي جواناان  مارسیا در جريان پژوهشهايش، درباره روند هويت     

یاز  نگفته، در ادامه اخیر در چهار مقوله پیشهاي بندي دادهمصاحبه سود برد و پس از طبقه

ورد ما روش مصاحبه نیمه سازمان يافته را براي تشاخیص مقولاه هاويتي پاساخ دهنادگان،      

 تأكید قرارداد.

كاه باه تشاخیص    اي با الهام از اريكساون و مارسایا، باا هادف تادوين پرسشانامه       1آدامز     

عیناي  هااي  اندازه"دست به تهیه پرسشنامه  1984هويتي پاسخ دهندگان نايل آيد، در سال 

، شكل گساترش يافتاه آزماون اخیار را     3زد و سرانجام با همكاري بنیون 2"از هويت خويش

 فراهم كرد. 

ساايلي  ناان، باه م  جريان مصاحبه نیمه سازمان يافته پیشنهادي مارسیا با جواپژوهشگر در      

دهنادگان ياا مقاومات    مانند: احسااس ناهمااهنگي شاديد محایط اجتمااعي توساط پاساخ       

ا القااا سرساختانه آنااان در براباار هوياات اياادئولوژيكي كاه در ماادارس و دانشااگاهها باادانه  

شاوند. باه عناوان    ناه مشاابهي مالحظاه نماي    شود، دست يافت كه در ادبیات خارج، نمومي

وانهاا  جخودكشاي باراي ماا    "داشت: آموز دبیرستاني به نگارنده بیان مينمونه، يك دانش

 ."ايمانند عروسي است، زيرا نه كاري براي ما جوانها وجود دارد و نه آينده

ون مدرساه )يااا  در ماوارد ديگااري جواناان از هويتهاااي متفااوتي كااه در مدرساه و بیاار         

كردناد و از ايان كاه گااه باا مقاومات در برابار        دانشگاه و بیرون دانشگاه( داشتند، ياد ماي 

خاود را )مانناد اساتقبال از مادهاي افراطاي در زمیناه پوشاش و        هااي  اولیاي امار، خواساته  

                                                           
1-Adams, G. R. 
2-Extended objective measure of ego identity status (E O M- E I S) 
3-Bennion, L. D. 
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سازند، احسااس خرساندي   آرايش، گرفتن دوست جنس مخالف و نظاير آنها(، محقق مي

 كردند.مي

جاام  ه جااي ان با نمونه اخیر و موارد مشابه، پژوهشگر را به اين نتیجه نزديك ساخت كه      

بهتار اسات    يك آزمون هويتي در محیط ايران، با مدلهاي پیشنهادي ديگران در اين رابطه،

ن ضااف باراي  كه از سطحي پاينتر، مسأله هويتي جوانان ايراني، مورد بررسي قارار گیارد. م  

ر ه تنهاا د نا ي ابزار سنجش بنیون و آدامز نیز حاكي از اين بود كاه آزماون اخیار،    كه بررس

ياادي  شناختي )متدولوژيك( زدهد، بلكه با اشكالهاي روشمحیط ايران خوب جواب نمي

 مواجه است.

گیري هويتي جوانان كاه در  با توجه به ناهماهنگي محیط با روند شكل "از اين رو، اوال     

باا عنايات باه     "شد و ثانیااولیه و اكتشافي در سطح جوانان مالحظه ميهاي حبهجريان مصا

بااا توجااه بااه  "كااه آزمااون بنیااون و آدامااز بااا آن روبروساات و ثالثااااي مشااكالت عديااده

اجتماعي ايران كه باا طارح اوج بايادهاي ممكان )و باه تعبیار        -ويژگیهاي خاص فرهنگي

و نارساايي در ارضااي هساتهاي افاراد و جامعاه، وضاعیت       يابي به هويت برتر( ديگر دست

متشتتي را براي جوانان ايراني در پي داشته است، پژوهشگر به اين نتیجه رسید كه بحثهااي  

مارسیا و آزمون بنیون و آدامز، ناظر بار ايان پایش فارض هساتند كاه محایط در اكتشااف         

كناد، اماا مطالعاات مقادماتي     جوان، معین عمل اوست و اختاللي در اين میان ايجااد نماي  

ياابي  انجام شده در اين رابطاه حكايات از آن داشات كاه محایط اياران در جرياان هويات        

در جريان  "شود، بلكه بعضابسیاري از جوانان، نه تنها به صورت معین عمل آنها ظاهر نمي

ر باه ايان نتیجاه    كناد، از ايان رو پژوهشاگ   يابي آنان، ناهماهنگي و اختالل ايجاد ميهويت

رسید كه پیش از هر نوع تطبیاق آزماون بنیاون و آداماز در محایط اياران، در ايان محایط         

پایش از مطالعاات مشابهشاان در ساطح     اي ضرورت دارد كاه مطالعاات هاويتي از مرحلاه    
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ياابي  جهان، شروع شود، زيرا مطالعات مشابه با فرض تاأثیر مثبات جامعاه در روناد هويات     

ود را آغاز كرده بودند، ولي در محیط ايادئولوژيك اياران، بررساي ايان     افراد، پژوهش خ

يابي نوجوانان و جواناان  محیط در جريان هويت "مسأله ضروري به نظر رسید كه آيا واقعا

و نابساامان  هاا  نظماي كند، يا به دلیال برخاي از باي   ايراني به شكل مثبت و مؤثري عمل مي

ياابي  عكس بوده، فضاي اجتماعي به شكل منفي در جرياان هويات  مسأله بر ها،بودن برنامه

 آيد.جوان انقالب اسالمي، مؤثر واقع مي

 روري دياد ضاز اين رو پژوهشگر با انتخاب رويكرد اريكسون در مسأله بحران هويت،      

ان هويت كه از سطحي پايینتر از مطالعات معمول بحران هويت در سطح جهان، مسأله بحر

ي جواناان  بررساي میازان انطبااق نظاري و عملا     "ان را مورد توجه قرار دهد. بناابراين  دختر

ان ، باه عناو  "گاردد انقالب اسالمي با هويتي كه از سوي مسووالن جامعه به جوانان القا مي

 ه ابازاري سوال اساسي اين پژوهش پیمايشي در نظر گرفته شد و به دنبال آن، ضرورت تهی

 هت، مطرح شد. محقق ساخته در اين ج

نهاا اياراد   ب باه جوا براي تهیه ابزار مورد نظر، با اتكا به بیانات رهبران انقالب كاه خطاا       

 فته شاد و شده بود، مجموعه موضوعهاي مطرح شده با توجه به معیارهاي الزم، در نظر گر

-اناش پس از بررسي روايي صوري پرسشنامه اولیه، اين پرسشانامه در ساطح گروهاي از د   

  ان دختر، اجرا شد.آموز

نتايج حاصل، حكايت از استنكاف نوجوانان و جوانان از پذيرش نظري و عملي هويت      

جوانهاا باياد باراي حفاظ     "پیشنهادي رهبران داشت. به تعبیار ديگار، رهنمودهاايي مانناد:     

شاود،  سیاساي كاه برگازار ماي     -ديناي هااي  روحیه انقالبي خودشان، گاهي در راهپبماايي 

شاما جواناان    "، "جوانان بايد همیشه خاود را نیازمناد روحانیات بدانناد     "، "ت كنندشرك

شركت در مراسام   "، "حتي اگر بسیجي هم نباشید، در خودتان روحیه بسیجي ايجاد كنید
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ديني سیاسي كه هماواره در جمهاوري اساالمي وجاود دارد، از كارهااي ديناي باه شامار         

ز نزديك مناطق جنگي را ببینند و خاطرات جناگ را  خوب است كه جوانان ا "، "رودمي

اناد، از كمتارين اساتقبال ممكان     كه رهبران براي جوانان مطرح كرده "در سینه نگاه دارند

پاسخ دهندگان برخوردار بود. به تعبیر ديگر، نوجوانان و جوانان باا عادم پاذيرش هويات     

كاه دسات باه پاذيرش     القايي رهبران، ممكن است نسبت به ارزشامندي هاويتي خاويش )   

  اند(، ترديد پیدا كنند.هويت مورد نظر رهبران نزده

دهنادگان دبساتاني، راهنماايي،    پاساخ هااي  بررسي نتايج حاصله از تحلیال عوامال داده       

-دبیرستاني و دانشگاهي در ابعاد اعتقادي و رفتاري، به میزان قابل توجهي باا يكاديگر هام   

-ان معناست كه عامال سان، تاأثیر چناداني در نگارش پاساخ      دهد و اين بدپوشي نشان مي

كند، زيرا اگر حاصله را دو چندان ميهاي گويان، نداشته است و مسأله اخیر وخامت يافته

حاصاله داشات، ممكان باود، ضاديت جواناان باا        هااي  عامل سن تأثیر مشخصاي در يافتاه  

عواطاف پرنوساان جوانهاا در     ارزشهاي القايي از سوي نظاام را باه طرياق ديگاري )مانناد     

دوران بلوغ يا احساس ناكامي جوانان دانشگاهي در برخورد باا آتیاه مبهماي كاه فاراروي      

يكساان در ساطح تماامي گروههااي     هااي  بینناد(، تبیاین كارد، اماا وجاود داده     خويش مي

گفته، هر نوع ترديدي را در مخالفت جمعي و گروهي آحاد دختران نوجوان و جوان پیش

 .1بردالقايي نظام را از بین ميهاي مشيا خطب

                                                           

اشاره داشت، روحیات آرامتر و غیرنقاد و كمتر نكته مهم و حايز اهمیتي كه در اين قسمت بايد بدان  -1

سشنامه در سطح پسران، سیاسي دختران، در قیاس با پسران است و به نظر مي رسد در صورت اجراي پر

خیلي پايینتر از دختران و میانگین كل دختران و پسران پايینتر از میانگین حاصله در دختران  نامیانگین آن

ش آگهي بسیار ناگواري براي جمهوري اسالمي بوده، بیانگر ضعف مفرط باشد كه اين نتايج متضمن پی

 .آشفته جوانان اين مرز و بوم هستپذيري جامعه دستگاههاي تبلیغاتي و
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 وبیرساتاني  ددهنادگان دبساتاني، راهنماايي،    بررسي نتايج حاصله از تحلیل عامل پاسخ     

 حلیال عامال  حاصله هستند، به اين معنا كه تهاي دانشگاهي، تأكید ديگري بر وخامت يافته

 رساتاني و ف دبساتاني، راهنماايي، دبی  انجام گرفته، داللت برآن دارند كه گروههاي مختلا 

باا   روحیه شااداب جواناان و سارزندگي جواناان تفااوت چناداني      هاي دانشگاهي در مؤلفه

هاي يكديگر ندارند، اما برعكس، در مؤلفه حفظ ارزشهاي جمهوري اساالمي )كاه شاعار   

 يدهناد(، تفاوتهاا  اساسي جمهاوري اساالمي، عماده ساوالهاي ايان مؤلفاه را تشاكیل ماي        

ان، دياد  گويا با افزايش سان پاساخ   "شود و تقريبادهندگان مشاهده ميمعناداري بین پاسخ

 تر شده است.آنها نسبت به مؤلفه اخیر منفي

انشگاه درستان و توان نتیجه گرفت كه دختران مقاطع دبستان، راهنمايي، دبیبنابراين مي     

باارت  ند. باه ع رهنمودهاي رهبران جامعه، هست )استان تهران(، فاقد انطباق نظري و عملي با

زان دهندگان دختر شاركت كنناده در پاژوهش، باه میا     توان بیان داشت كه پاسخديگر مي

گیاري  زيادي برخالف رهنمودهاي اولیاي امار نظاام، سامت و ساويي ديگار را در شاكل      

مودهااي  رهن هويتي خويش برگزيده و به تأكیدات مسووالن درجه اول نظام و به تباع آن، 

ماوزش  جمعي، نهادهاي تبلیغااتي، آماوزش و پارورش و آ   هاي مستقیم و غیرمستقیم رسانه

ياادي  اناد، تاا حادود ز   عالي كه به میزان زيادي برمبنااي رهنمودهااي اخیار شاكل گرفتاه     

 (. 1382توجه هستند )منطقي، بي

 

 جويي جوان پاسخ ناكافي به هيجان 0302010

به نظر  جويي جوانان پس از انقالب،چگونگي پاسخ دادن به هیجاندر بررسي اجمالي 

 توان دست يافت.رسد در اين زمینه به چهار مرحله متمايز، ميمي
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 ن، درجويي و تنوع طلبي جوانااست كه كمترين هیجاناي مرحله نخست، مرحله     

تنها  نان، نهر جواشود و اولیاي امو، نگريسته مي"با ديده ترديد، نفي و انكار"سطح جامعه 

-ابهجضرورت "جويي آنان نیستند، بلكه با شعارهايي نظیر: حاضر به پذيرش هیجان

زنند و مي سالمنگر از ا، دست به ارايه قرائتي بسته"ا نوروز باستانيجاسازي دهه فجر ب

ه از ا )كتحقق مواردي مانند موي بلند، عطر زدن، پوشیدن البسه سفید و نظاير آنه

در  بخشودنيمي ناپیامبران الهي است(، نزد اولیاي تربیتي جوانان، به مثابه جرهاي شاخصه

 شد.نظر گرفته مي

 متوقف شد، و ر مرحله بعد، اگرچه پیشنهادهاي افراطي مانند كنار نهادن نوروز،د     

وسیقي ان، م، فرارسید، اما در همین دوره، به مدهاي مطلوب طبع جو"سكوت"دوراني از 

 مورد عالقه جوانان و نظاير آنها، با ديده نفي و انكار، نگريسته شد.

رگرم سوحهاي فشرده حاوي فیلمهاي در موسیقي و تكثیر و پخش ل "سازيكپي"     

 ز، فرازرمجاكننده )با زيرنويس فارسي(، براي كاستن از گرمي بازار لوحهاي فشرده غی

 گذارد.جويي جوانان را به معرض ديد ميديگري از برخورد با هیجان

 یايح اول، در سط"سردرگمي"از اي سازي، دورهپس از موفق عمل نكردن تجربه كپي     

رخي ن، در بواناشود، به اين معنا كه مسووالن و اولیاي تربیتي جامور جوانان مشاهده مي

دهند و گاه مي با جوانان، را در دستور كار خود قرار "قاطع" "از موارد، برخورد نسبتا

 رسد حركت نوسانيدهند كه به نظر ميگونه از برخوردها را مورد ترديد قرار مياين

 گزافي براي كلیت نظام، باشد.هاي اخیر، متضمن هزينه

برخاورد باا    گیاري مساووالن در  واو(، در ارتباط با فراز و نشیب تصامیم  1383منطقي )     

 نويسد:جويي جوانان و جامعه، ميهیجان
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ي )ص( را در با وقوع انقالب اسالمي، رهبران انقالب، مسأله تحقق اسالم ناب محمد"     

هااي  تجزياه  تور كار خود قرار دادند، اما ايران بالفاصله خاود را باا طرحهااي كودتاا و    دس

-اماه مكاان برن متعددي مواجه ديد و فراتر از همه اينها، تحمیل جنگي ناخواسته به كشور، ا

 پردازان نظام، گرفت. ريزي عمیق و انديشیده را از مسووالن و نظريه

هاب اياران   به پايان رسید و جامعه ملت 1367در سال سال نبرد، جنگ  8پس از گذشت      

كوني و كه در دوران جنگ بارها و بارها شاهد بمباران شهرها، موشاك بااران منااطق مسا    

 حتي شیمیايي شدن شهرها بود، به آرامش گرايید.

عاه جناگ   سالهاي اولیه پس از جنگ، از حساسیت زيادي برخاوردار بودناد، زيارا جام        

ازي ا باه بازسا  تاازه، ناه تنها   اي زمند استراحت و تجديد قوا باود تاا باا روحیاه    زده ايران، نیا

ن، باه  مانادگي تااريخي ايارا   ويرانیهاي ناشي از جناگ بپاردازد، بلكاه باراي جباران عقاب      

ر رسد، اين مهم دسازندگي كشور اقدام ورزد. اما در يك بررسي كلي و گذرا، به نظر مي

 ن كشور، مورد توجه چنداني قرار نگرفت.تماعي كالاج -ريزيهاي فرهنگيبرنامه

جاويي و تناوع طلباي    پس از جنگ جوانان شاهد آن بودند كه كمترين شادي، هیجاان      

شود و آنان در سطح مدارس، دانشگاهها و جامعه، با ديده ترديد، نفي و انكار نگريسته مي

جويي آنان نیستند، بلكه باا بادعت   اولیاي فرهنگي جوانان، نه تنها حاضر به پذيرش هیجان

زنناد. باه ايان معناا كاه      نگار از اساالم، دسات ماي    هاي متعدد، به ارايه قرائتي بستهگذاشتن

ديدند كه موي بلند يا بوي عطر آنان به مثابه جارم  جوانان خود را با اين واقعیات مواجه مي

وحشاتناكتر و پوشایدن جاوراب    شود، ژل زدن موهاا، جرماي   و كاري خالف نگريسته مي

گاردد و  گر ميسفید، مانتوي روشن، روسري گلدار و مانند آنها، گناهي نابخشودني جلوه

، باه  "چاادر حجااب برتار   "مسووالن آموزش و پرورش برخي از شهرها، با استناد به طرح 

ه سایره  دهند كه مانع ورود دختران مانتويي باه مادارس شاوند، حاال آن كا     خود اجازه مي
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اناد كاه موهااي بلناد     نويسان در احواالت رسول خدا، صلي اهلل علیاه و آلاه، متاذكر شاده    

زدناد و از پوشایدن لبااس سافید، اساتقبال      رسید، به خود عطر ميهايشان ميايشان، به شانه

 كردند.مي

ناد بادون   طي همین سالها، جوانان در موارد ديگري همچون مد و موسایقي، شااهد بود       

رزه با يند، مباآن كه اولیاي امور جوانان، درصدد ارايه پاسخي مستدل و منطقي به آنان برآ

ور مااد را ساارلوحه كااارخود قاارار داده، بااا بااه طاااق نساایان سااپردن مسااأله موساایقي، تصاا  

الي كاه  اند. عاالوه بار ايان، در هماین دوره، در حا     كردند، مسأله موسیقي را حل كردهمي

ه بار  ر نقادي كا  دنها از دو كانال برخوردار بود، بولتن سازمان تبلیغات اسالمي، تلويزيون ت

وري چاه اصاراري هسات كاه جمها     "كارد:  سیما نوشته بود، پیشنهاد ميهاي يكي از برنامه

ضاعیف هسات،   هااي  اسالمي، دو كانال تلويزيوني داشته باشد؟ اگر قرار بار پخاش برناماه   

تلويزياون، باه   هااي  زيوني، تبديل به يك كانال شود تاا برناماه  همان بهتر كه دو كانال تلوي

 ."شكل بهتري ارايه گردند

ز اگرچااه در سااالهاي پااس از جنااگ، باارخالف سااالهاي ابتااداي انقااالب كااه برخااي ا      

عیاد   كردناد، باه جااي   مسووالن پیشنهاد لغو مراسم باستاني عید نوروز را داده، پیشنهاد مي

دناد،  متوقف كر گونه از پیشنهادهايشان رار جشن گرفته شود، ارايه ايننوروز، ايام دهه فج

و ديگار   اما با ديده ترديد نگاه كردن باه مراسام چهارشانبه ساوري، ناوروز و سایزده بادر       

 جشنهاي باستاني، به قوت خود باقي ماند.

وران نفاي  نمايد كه اگرچاه زمااني در ابتاداي انقاالب، د    نگاهي به واقعیات روزمره مي     

جويي افراد رخ نمود، و طي ساالهاي بعاد، باا كاساته شادن از شادت نفاي پیشاین،         هیجان

جويي جوانان و ديگر افراد جامعه حااكم شاد؛   دوراني از سكوت بر مسأله هیجان و هیجان

اما در حال حاضر جامعه با كنار نهادن نسبي فضاي سكوت پیشین، در عمل به دو حركات  
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نشایني و بااز كاردن    ، باه ايان معناا كاه از ساويي درصادد عقاب       متضاد روي آورده اسات 

سازي برآماده اسات و از ساوي ديگار، باا مالحظاه كاافي نديادن فضااي          كپيهاي عرصه

آمیز با آنچه هنجارشاكني نامیاده   سازي، دست به مقاومت و برخورد تهديدسكوت و كپي

 شود، زده است.مي

جلساي، برخاي از مساووالن را وادار باه     تهران آنجلسي وگسترش وسیع موسیقي لوس      

سااازي كاارد و آنااان بااا كنااار نهااادن مقاومتهاااي پیشااین، موساایقي پااذيرش موساایقي كپااي

، حاوي فیلمهاي سارگرم كنناده )باا    1سازي را پذيرفتند. تكثیر و پخش لوحهاي فشردهكپي

م مشاابه  زيرنويس فارسي( باراي كاساتن از گرماي باازار لوحهااي فشارده غیرمجااز، اقادا        

سازي است. اما از سوي ديگر، برخي از مساووالن جامعاه از آنجاا    ديگري، در عرصه كپي

اناد، باه   هاي اخیر، بااز نسال جاوان را ملتهاب و هنجارشاكن يافتاه      نشینيكه با وجود عقب

جاويي و تناوع   توان از آن با عنوان مقاومت در برابر هیجاناند كه مياقداماتي متوسل شده

 انان، ياد كرد. طلبي جو

 گي جامعاه توجهي و حتي مقابله برخي از مسووالن آموزش و پرورش و اولیاي فرهنبي     

سایت  با حسا جوانان "با مسأله شادي و نشاط جوانان، كار را به جايي رسانده است كه اوال

رد باا  زيادي با مسأله اخیار برخاورد كارده، در اثار كااهش آساتانه تحريكشاان، در برخاو        

ا رخاورد با  جواناان در ب  "دهند، ثانیاترين تحريكي، بیشترين واكنش را از خود نشان ميكم

دي باه  آيند به شكل فار بسته، محدود و نفي شده شادي و هیجان، درصدد برميهاي عرصه

رخاي از  بنیاز طبیعي خودشان در اين جهت، پاسخ دهند كه باه دلیال فقادان امكاناات، در     

 پذيرد.ويي آنان به شكل انحرافي و يا حتي مرضي، انجام ميجموارد، ارضاي هیجان

                                                           
1-C D 



 

 

 

 

 

 193                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

باودن   كاهش آستانه تحريكي كه از آن ياد شاد، باه ايان معناسات كاه باه علات بساته             

جااني،  جويي مردم و خاصه جوانان، آنان در برابر كمترين محركهااي هی هیجانهاي عرصه

اناان باه   ورزناد. واكانش افراطاي جو   ماي  به ارايه بیشترين و شديدترين پاسخ ممكن، اقدام

اي، گروههاي ضاد فرهناگ و ياا واكانش پرشاتاب و گساترده آناان باه مادهاي مااهواره          

 روند.بارزي در اين جهت به شمار ميهاي نمونه

ران پس از آن كه گروههايي همچون ر ، هاوي متاال، اسالش، دت ونظااير آن در ايا         

د، حاال  نسبت به آنها واكانش نشاان دادنا   اي ه شكل گستردهمطرح شدند، جوانان ايراني ب

دارناد،  آن كه برخي از همین گروهها، در موطن خودشان، از شهرتي كاه در اياران برخور  

 برخوردار نیستند.

آمیااز و انحرافااي جااويي كااه گاااه از شااكل ابتااذال گسااترش روشااهاي فااردي هیجااان      

ادي و شا توجهي باه نقاش   جوانان در برابر بيبرخوردارند، از ديگر واكنش مردم و خاصه 

ن باا  ، سابب شاد كاه مساووال    1360نشاط در جامعه است. ممنوعیت اشتباه ويديو در ساال  

ي ريازي بارا  ديده نفي و سركوب باه ايان پدياده تكنولوژياك نگريساته، درصادد برناماه       

و  ات فراغات اوقا استفاده مثبت و بهینه از آن برنیايند. از سوي ديگر، خأليي كاه ماردم در   

ق كردند، سبب شد طي يك دهه، سه میلیون )و طبسرگرمي خويش در جامعه احساس مي

 میلیون(، ويديوي قاچاق، وارد كشور شود. 5برخي از برآوردهاي ديگر تا 

افزايش سريع و صعودي اعتیاد باه ماواد مخادر و كااهش سان اعتیااد، فزوناي گارفتن              

مشروع، استقبال گسترده از مااهواره، اساتفاده گساترده از    مصرف الكل، گسترش روابط نا

سايتهاي نامناسب اينترنتي، لوحهاي فشرده و نوارهاي ويديويي غیرمجاز، استفاده نامناسب 

اي، رجوع به كانالهااي  از پیامك، گالري عكس و كلیپ موبايل، گسترش مدهاي ماهواره
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جاويي  ه روشاهاي ارضااي هیجاان   تلويزيوني كشورهاي همساايه و ماوارد مشاابه، از جملا    

 برخوردار است.اي جوانان است كه گسترش آنها، از رشد نگران كننده

 رزشوعرصاه  باا اشااره باه رخادادهاي      "عصرعصیان"مقاله ، در (الف 1377) منطقي      

قالاه  . اين مستارا نتیجه گرفته افزايش ناآرامیهاي اجتماعي طي سالهاي بعد  ،فوتبال ايران

 نويسد:مي

ت شكاف وسیعي كه بین بلاوغ زيساتي و اقتصاادي جاوان حاصال شاده اسات، تبعاا        "      

ي امار  براي جاوان باه هماراه داشاته اسات كاه اولیاا       اي زيستي، رواني و اجتماعي گسترده

 اند.توجه ماندهبي ،به مقدار زيادي نسبت به تبعات اخیر، جوانان

رود. پاس از  به قابل توجهي در اين جهات باه شامار ماي    ، تجر1376آذر ماه  8رخداد       

اندهي دون سازمپیروزي تیم ملي فوتبال ايران بر استرالیا، مردم و خاصه جوانهاي ملتهب، ب

ه ي زدناد كا  قبلي، به خیابانها ريخته، ضمن ابراز شادي و نشاط خويش، گاه دست به اعمال

ظار  كاه باه ن   بر روي آن نهاد. وقوع اين مساأله  تواننمي ،نامي جز تعارض با ارزشهاي نظام

دن ارضاا نشا   رسد در شرايط مشابه، باز هم قابل تكرار باشد، به میزان بسایار زياادي باه   مي

ويي طلاب جاوان و پاساخگ   نیازهاي زيستي و اجتماعي جوانان و ارضا نشادن روح هیجاان  

ياد بادان   ي كه در اين زمینه با. نكته مهم ديگر…گرددجويي وي باز ميانحرافي به هیجان

م و نباياد عواطاف و احساساات مارد     ،ست كاه در جامعاه احساساي اياران    ا توجه داد، اين

تاوان روي  به دست افراد يا جريانهايي سپرده شود كه به لحاظ ارزشاي نماي   نخاصه جوانا

ه ي با نجاماد كاه و  احساب باز كرد، زيرا اگر صرف خوب تو  زدن فردي، بدانجا بی نآنا

كیلاو   مثابه يك بت براي جوانان مطرح شود، افرادي كاه باه نقال از نشاريات ورزشاي ده     

ي ساوق  اناد، جواناان را باه سامت و ساوي     زدهپرونده منكراتي داشته يا دست به قاچاق مي

 دهند كه خود بدان فضاي ارزشي تعلق دارند.مي
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از  احساساات جاواني كاه بسایاري    عواطاف و   ،دهاد آنچه از آن ياد شد، گاواهي ماي        

گرم شاده  نیازهايش را بدون پاسخ ديده و اكنون به شكلي انحرافي باا جرياان فوتباال سار    

 راياي باراي  سادگي به جوش و خروش در بیايد و اين امار مج ه است، در ارتباط با فوتبال ب

هد ن شاا تظاهر عواطف وي، از جمله احساسات سركوفته وي را فراهم آورد و جامعه ايارا 

د كرد طبق نظرياه  باشد. بنابراين، به عنوان كالم آخر بايد تأكی 1376آذر  8وقايعي از قبیل 

ظريات مشابه، در صورت عدم تغییر شارايطي كاه جاوان انقاالب     نپرخاشگري و  -ناكامي

اال، وجاود  مانناد نموناه با   هايي اسالمي را در برگرفته است، نه تنها انتظار تداوم يافتن نمونه

رفتن لكه با تاراكم ياافتن هرچاه بیشاتر ناكامیهااي نسال جاوان، احتماال شادت گا          دارد، ب

واهناد  وارد خ ،شود و جواناان جامعاه را باه عصاري از عصایان     بیشتر مي ،اعتراضهاي اخیر

 ."ساخت

 80 بیناي اخیار، حاوادثي كاه در اساتاديوم     پس از گذشات بایش از ياك دهاه از پایش          

اير آن ه، در آن به صراحت شعارهاي پان تركیسم و نظا هزارنفري تراكتورسازي پیش آمد

رسد، رهاا  ظر ميكند. اما فراتر از اين، به ناز خطر اخیر را ترسیم مياي شود، جلوهداده مي

باه هماراه    جويي جوانان و جامعه، تبعات بیشتري را براي كاالن نظاام،  بودن هدايت هیجان

 خواهد داشت.

بنابراين با توجه به آنچه گذشت، برخالف ديد ساده نگر برخي از اولیاي امور مبني بار       

جويي و تنوع طلبي جوانان، و يا مساكوت نهاادن   اين كه پاك كردن صورت مسأله هیجان

جويي جوانان و ديگر اقشار مختلف مردم جامعاه اسات،   آن، بهترين پاسخ ممكن به هیجان

برنامگي و گريز از پاسخ دادن باه هیجاان جواناان، كاار را باه      فت كه بيتوان نتیجه گرمي

جايي رسانده است كه برخي از آنان براي ارضاي نیازشاان باه شاادي و نشااط باا مسادود       
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ديدن راههاي فردي و جمعي مورد پذيرش جامعه، راههااي انحرافاي، مبتاذل و مرضاي را     

 ."طبیعیشان به شادي برآيند پیش گرفته، به اين ترتیب درصدد ارضاي نیاز

 

 كاريريا استقبال از 0302011

ان از ويژگیهاي مثبت و منفي اسات. فرهناگ ايار   اي حاوي مجموعهاي فرهنگ هر جامعه

ه عناوان  با سات.  ا مثبت و منفيي ويژگیها برخي ازنیز از اين مشخصه به دور نبوده، حاوي 

ديگاري   يكي از بارزترين ويژگیهاي فرهنگ اياران اسات. ويژگیهااي    ،مثال، انساني بودن

، "صات اغتناام از فر "، "صبر، بردباري و گذشت"، "قدرت هضم فرهنگهاي ديگر"مانند: 

در  از ديگار ماوارد ارزشامندي اسات كاه      مانناد آنهاا،  و  "گراياي نازك خیالي و جماال "

نار ايان  ك(. اما در 1369اني، ، شعب1353كوب، شود )زرينفرهنگ ايران زمین مالحظه مي

از  نهاا، آنظاير و  "نظميبي"، "تملق"، "رياكاري"ابعاد مثبت، ويژگیهاي ديگري همچون 

 شود.مالحظه ميمردم ايران، فرهنگ  درجمله موارد منفي است كه 

د ويش، رونا رفتارهاي دوگانه مردم، يكي از واقعیات جامعه ايران است كه به ساهم خا       

 سازد.  را با اختالل مواجه مي انجوان پذيريجامعه

شاود كاه در گذشاته    نگاهي به تجربیات تاريخي ايران داشاته باشایم، مالحظاه ماي     اگر     

اناد  نیز رفتارهاي دوگانه و ريايي در حد قابل توجهي وجاود داشاته   اين مرز و بومتاريخي 

خساتین اساالمي، از   (. كتااب تااريخ اياران در قارون ن    1369؟، ترجمه فالطوري،  ،)اشپولر

ساردمداران جامعاه باه ساادگي رفتارهااي       ،كناد كاه طاي آنهاا    متعددي ياد ميهاي نمونه

، (1376، ؟، ترجمه مهادي افشاار،   )كنند. جیمز موريه مزورانه و رياكارانه را پیشه خود مي
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دارد كااه بیاان مااي  ندر كتااب حاااجي باباا اصاافهاني، در توصاایف عماق رياكاااري ايرانیااا   

 ."رسدا به مواردي مانند: ريا در نوع سوگواري و گريه كردن نیز ميهايرانی رياكاري"

 نايارا ذشاته  كاه در تااريخ معاصار و گ   اي اگر براي تبیین رفتارهاي دوگانه و چندگانه     

ياكااري  رپردازيهااي موجاود در زمیناه رياا و     شوند، بخواهیم به بررسي نظرياه مالحظه مي

ع ق، منابرسد كه رجوع به نظرپردازي علماي اخالخست به نظر مياقدام ورزيم، در وهله ن

 ردم هماین ما قرنهاا پایش در میاان     نمناسبي در اين جهت در اختیار ما قرار دهد، زيارا آناا  

اناد و نتیجاه   ختاه حشر و نشر داشته و به مشاهده دقیق رفتار آناان پردا  نجامعه زيسته، با آنا

اماا باا   اناد.  در كتابهايشاان مانعكس كارده    ،اين ماوارد نهايي مشاهدات و تبیینهايشان را در 

یمیااي  (، ك1361كتابهااي اخالقاي مشاهور جامعاه مانناد: معاراج الساعاده نراقاي )         بررسي

اصال  نظااير آنهاا، ايان نتیجاه ح    ( و 1340(، حقايق فایض كاشااني )  1364سعادت غزالي )

اشاته،  د يانهراو فردگ ختيشنان، بیشتر جنبه روادر اين كتابها كه نظريات ارايه شده شودمي

 ،ياران ار جامعاه  فاقد جنبه اجتماعي هستند. حال آن كه اگر با نگاهي دقیقتر به مسأله رياا د 

ناه قابال   شود كه اين مسأله پایش از آن كاه در اشاكال فردگرايا   نگريسته شود، مشاهده مي

ماورد   ،مااعي تبیین باشد، بايد به صورت اجتماعي ديده شده و به عناوان ياك جرياان اجت   

 "ه، رساما رفتاار صاادقان   ،، گااهي اوقاات  حاضار تحلیل و تبیین قرار گیرد، زيرا در جامعاه  

 گیرد.  مورد توبیخ قرار گرفته و برعكس، رفتار رياكارانه مورد تشويق قرار مي

، ي مختلاف يا ساازمانها نشريات  "شود كه مثالمالحظه ميدر جامعه ي متعدددر موارد      

ه رعايات  با را  خاود  ضمن دادن شعارهاي مذهبي، مخاطباان هايشان، يا برنامهها در سرمقاله

دسات باه    خوانناد، اماا بالفاصاله   ديني فرا ماي هاي ارزشهاي مذهبي و الگوبرداري از اسوه

 ارد.دمنافات  ،كردندكه در عمل با مقدماتي كه از آن ياد مي زنندتبلیغ مواردي مي
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باا   "اوالديد، يمكه خود را با نفوذ عمیق دين در جامعه مواجه در طول تاريخ، استبداد      

ز ا "ثانیاا  خود را از مواجهه و رويارويي با ارزشاهاي ديناي رهانیاده اسات و    دور زدن آن، 

 ود بارده س ن،براي مهار هرچه بیشتر مردم و به زير اطاعت كشیدن آنا دين )تحريف شده(،

ر ستبداد دادگي افراد جامعه و سايه گسترشدن است. بنابراين دو ويژگي سیطره دين در زن

را  داد ديناي با يكديگر آمیختگي يافتاه، ناوعي از اساتب    ،طول تاريخ ايران، در غالب موارد

 پديد آورند.

 یرديناي ياا  غبرد، بارخالف نظامهااي   كه زير سلطه استبداد ديني به سر مياي در جامعه     

 و "هسات "در آنهاا محادود هسات، فاصاله      "ياد با"و  "هست"توجه به دين كه فاصله بي

ن باه عناوا   بسیار زياد است. به اين معناا كاه اگرچاه در هار دو نظاام مزباور، آدماي        "بايد"

ز و نظاام ا داند و انسانهاي هر عد مادي برخوردار است، پذيرفته شدهموجودي كه از يك بُ

نگااه  وي هااي  "باياد "يكسااني برخوردارناد، اماا هار دو نظاام باا ياك دياد باه           "هست"

رود، ر ماي ي كاه از شاهروندان جامعاه انتظاا    "باياد "اند. در نظامهاي غیرديني، تنهاا  نكرده

 ي"بايد"ر ست، حال آن كه نظام ديني دآنان ادر سهیم بودن در تولید اجتماعي  شانتعهد

 انجوديشوسازد، وي را به تحقق همه خوبیها و فضايل اخالقي مطرح مي افرادكه فراروي 

 ز نظامهااي اخواند. از اين رو، فاصله هسات و باياد در نظامهااي ديناي بسایار بیشاتر       يفرام

ديناي،   غیرديني اسات. باالطبع باراي از دسات نارفتن تعاادل رفتااري انساانها در نظامهااي         

قاق  معطاوف شاود تاا انساانها باه تح     اي انساانها توجاه وياژه    "هست"ضرورت دارد كه به 

ايي ، انساانه رود، نايل آيند. در غیر اين صاورت انتظار مي نهاي دوردستي كه از آنا"بايد"

 نناا آي كاه از  "باياد "توجهي نشده، در غالب ماوارد قاادر باه تحقاق      نآنا "هست"كه به 

 د.آمنخواهند نايل رود، انتظار مي
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ا نادارد،  ستبد كه هدفي جز اساتثمار هرچاه بیشاتر ماردم ر    حكومتهاي ماز سوي ديگر،      

اهري محتواي سرشار از عدل، قسط و دادگريش و تنها به شكل صوري و ظا دين را بدون 

 ر جامعاه، د تعاارض روبناا و زيربناا   ، ، باه ساادگي  اخیر ند كه در حالتنكبه مردم ارايه مي

خواناد،  شكل خواهد گرفت. به اين معنا كه دين صوري، آدمي را به اخالقي باودن فراماي  

آورد و نتیجه اين فراهم نمي ،قي بودن را براي وياما زيربناي اقتصادي جامعه، امكان اخال

ان نیسات. اگار از ايان تعارضاها، باا عناو       ،امر، چیزي جز پديدآمدن ياك تعاارض عمیاق   

تاوان  ماي  ، گااهي شودزيربنا و روبنا در جامعه ياد  "تعارض ساختاري"تعارضهاي ناشي از 

ه پیونادد. با  باه وقاوع ماي    ،عهشاهد تعارض مشابهي بود كه در افراد و اقشار ديگري از جام

ساتند،  ه نظااير آن، اين معنا كه گاه مجتهديني وجود دارند كه دچار وسواس، اضطراب و 

ي برتفكار آناان ساايه افكناده اسات، از ايان رو، در       اجتمااعي خاصا   -يا فضااي فرهنگاي  

 استنباطي كه از ديان دارناد، آن را باا تناگ نظاري و ساختگیري خااص خاود، باه شاكل          

اي هكنند، حال آن كاه اساالم در اسااس، ديان سااد     رده، به مردم عرضه ميدشواري درآو

است و طرح آن به شكل يك دين مشكل، موجبات فاصله گرفتن و دوري جساتن برخاي   

ل ه باه دلیا  مشابهي، ممكن اسات افاراد مرفهاي كا     "شود. در مورد تقريبااز آن مي ،از افراد

ي دهاي دينا زوني نگرفته، مايل باه پاذيرش بايا   تمكنشان، فاصله بین هست و بايد در آنها ف

اكم حا ديناي   "انسبتنباشند، اما به سبب عمق نفوذ دين در جامعه، قادر به گريز از بايدهاي 

تاوان باا   يما را گرفتار يك تعارض كناد. از ايان تعاارض،     نبر جامعه نبوده، اين مسأله آنا

 اد كرد.ي ،"اجتماعي -تعارض رواني"عنوان 

ي "باياد "و  "هسات "پیوستار هاي گسترده شدن عرصه نتیجه گرفت،توان مي بنابراين،     

برخي از افراد جامعه ديني را از هر دوسمت  ،سازد، ممكن استكه جامعه ديني مطرح مي

به تعارض بكشاند، چه اين گسترده شدن، در اثر عدم تأمین هسات انساانها باشاد و چاه در     
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 ايران،فاصله بسیاري دارند. اما مردم  معمول جوامع،ي اثر طرح بايدهايي باشد كه با بايدها

 اند؟در طول تاريخ با تعارضهايي كه از آن ياد شد، چگونه برخورد كرده

ي حال  مطالعه اسناد و مدارك تاريخي و ادباي در بااب چگاونگي برخاورد ماردم بارا           

وجاود   نكاه فاراروي آناا    "جتمااعي ا -تعاارض رواناي  "يا حل  "تعارض ساختاري نظام"

وده با ، متفااوت  در اين رابطاه  پیشینیانرساند كه برخورد داشته است، ما را به اين نتیجه مي

رش است. برخي، در برابر تحمیلهاي فوق طاعت سردمداران جامعه خويش، دست باه شاو  

 ( را در پایش گرفتناد و برخاي باا عزلات     1336،1373كاوب،  )زريان  "پرخاشگري"زده، 

الطاوري،  ، اشپولر، ؟، ترجمه ف1368كوب، )زرين "ز عرفاننوعي ا"گیري نشیني و گوشه

ا با يگري نیاز  توجهي به دنیا را پیشه خود كرده و در نهايت، گروه قابل توجه د( و بي1369

 ،ي اخیار ، سعي در تقلیل و حل نسابي تعارضاها  "رياكارانه"تمسك به رفتارهاي دوگانه و 

 اند.داشته

ممتاد   رح اين سوال اسات كاه باا توجاه باه ساوابق      اخیر، اينك جاي ط اشاراتپس از      

در  اجتمااعي  آيا ريا به عنوان يك جريان ان اين مرز و بوم،تاريخي سالوس و ريا در مردم

و صاورت،  دجامعه ايران پس از وقوع انقالب اسالمي، كمتر يا بیشتر شده است؟ و در هار  

 به كجا خواهد انجامید؟ ،ادامه روند موجود

خاطرنشاان شاد، باا پیاروزي      پاذيري  پذيريِ ضد جامعاه جامعهگونه كه در بحث همان     

انقالب اسالمي و جايگزين شدن نظاام اساالمي باه جااي نظاام پیشاین، بسایاري از اولیااي         

تربیتي نظام، در تالش براي اسالمي تربیت كردن جوانان ايان مارز و باوم، باا ماورد توجاه       

وذ اجتماعي، يعني متابعت، سعي كردند كه با اتكاا  ترين روش ممكن در نفقرار دادن ساده

سارعت باه نتاايج مطلوبشاان دسات      ه با  نظااير آن،  به مواردي مانند: تطمیع، تهديد، تنبیه و

نتاايج ماورد نظار اولیااي تربیتاي       ،اگرچاه در كوتااه مادت    ،يابند، حال آن كه اين روشها
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امكاان انتخااب و رشاد     ،هاند، اما باه علات آن كاه در ايان روشا     دآورجوانان را فراهم مي

شد، در بلند مادت نتاايجي عكاس آنچاه ماورد انتظاار       طبیعي به شخصیت جوان داده نمي

د. يعناي جوانااني كاه از رشاد كااذبي برخاوردار       گردي، عايد آنان ميبودمسووالن تربیتي 

ساادگي مواضاع فكاري    ه ند، در برخورد با افكار معارضي كه بدانها القاا شاده، با   بودشده 

آمیاز، باه نفاي و انكاار و     ويش را ترك گفته يا باا در پایش گارفتن رفتارهااي لجاجات     خ

روند كه به پردازند و در اين مسیر، گاه تا آن حد پیش ميرهنمودهاي اولیاي تربیتیشان مي

 رسند.نفي مذهب هم مي

ه با بي اي، دساتیا كاه در آن پیشاتر از هار مساأله    مبتني بار زور  پذيريجامعهبنابراين، در      

شاود،  ماي  كه به اين امر معطاوف اي العادهظواهر مذهبي اهمیت داشته، به سبب توجه فوق

 وامر ديان   سازي عمیق مفاهیم مكتبي، يافتن روحیه تحقیقي درموارد ديگري مانند: درون

واجاه  پاذيري جاوان باا اخاتالل م    گیرناد، روناد جامعاه   توجهي قرار ميمورد بي نظاير آن،

ي را در حالت اخیر، بدون آن كاه در جهات اقنااع ذهناي جاوان، تاالش خاصا       شود، زيمي

 ،صورت گرفتاه باشاد، وي ملازم باه تبعیات صاوري از انتظاارات اولیااي تربیتاي خاويش          

 گرديده است.

از سوي ديگر، پس از پیروزي انقالب اسالمي و حاكمیت يافتن هرچه بیشتر ارزشاهاي       

ملموستر و ايان انتظاار از افاراد     ،جامعه با اين ارزشها ي در جامعه، ضرورت تطبیق افراددين

مطرح شد كه بیش از پیش، اعمال و رفتارهايشان را با بايادهاي پیشانهادي ماذهب منطباق     

ساخت و  سازند، حال آن كه، افرادي وجود داشته و دارند كه يا به سبب كراهت از چهاره  

اند و يا به سبب آن كاه  دين زده شدهاند، از به دين دادهاز افراد متحجر كه برخي  يدشوار

تماايلي باه تبعیات از ديان ندارناد.       ،مايل به رعايت بايدهاي ديني نباوده و نیساتند   "اصوال

قابل تعديل و  ،اجتماعي پديد آمده در هر دو حالت اخیر، با تمسك به ريا -تعارض رواني
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تن هرچاه بیشاتر   حل است. عالوه براين، به علت افزايش مشكالت اقتصادي و فاصاله گارف  

در  "بايد"و  "هست"فاصله بین  سالهاي بعد از انقالب،اقشار فقیر از اقشار غني جامعه طي 

رفته رفته فزوني گرفته و همین مسأله سبب شده تا اقشار ديگري براي حل تعاارض   جامعه،

بینند، باا روي آوردن باه اعماال رياايي، باه تخفیاف       ساختاري كه خود را با آن مواجه مي

 كل خويش، نايل آيند.مش

تاوان نتیجاه گرفات كاه     بندي كلي ميبنابراين، با توجه به آنچه گذشت، در يك جمع     

و مشاكالت  هاا  برنامگيبي ها،پس از پیروزي انقالب اسالمي، به دلیل برخي از شتابزدگي

ل فزوناي گرفتاه و باا روناد موجاود، احتماا       1اقتصادي جامعه، ويژگي فرهنگي ريا در ايران

 رسد.تداوم و افزايش آن نیز دور از ذهن به نظر نمي

 

 بروز تحولهاي ارزشي و هنجاري در اقشار جوان 0302012

ين ست، از اطي سالهاي اخیر جامعه ايران تحوالت وسیع و عمیقي را به خود تجربه كرده ا

ه تجرباه  كنسلي رسد اختالفهاي قابل توجهي بین نسلهاي انقالب و جنگ، با رو به نظر مي

 هیچیك از اين دو رخداد عظیم را نداشته است، وجود داشته باشد.

تهااي  ، برخاي از تفاو "روان شناساي نسال ساوم انقاالب    "(، در پژوهش 1383منطقي )     

 نسلهاي اول و دوم با نسل جديد را در جدول زير آورده است:

 

                                                           

در سطح بزرگساالن و در ارتباط جوانان با  "همانطور كه پیشتر به آن اشاره شد، ويژگي اخیر، عمدتا - 1

شفافیتي عمیق را به معرض " غالباجوانان در ارتباط با خودشان، ود ولي ش، مالحظه ميبزرگساالن جامعه

دوستانشان عوض كرده گذارند تا جايي كه گاهي به سادگي گوشي همراه خود را براي مدتي با ديد مي

 دهند.يافتي از نامزد دوستشان، پاسخ ميبه پیامك در ن،ايا به جاي آن
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 تفاوتهاي نسلهاي اول و دوم با نسل جديد انقالب

 ويژگیهاي نسل جديد ويژگیهاي نسل اول و دوم انقالب

 فقدان ارتباط عاطفي با انقالب و جنگ تجربه انقالب و جنگ

ب/ طرح آرمان شهر و اصرار بر تحقق شعارهاي اولیه انقال

 شكست اصالحات        

دياد نقاداناه نسابت بااه فروريازي آرماان شاهر و شكساات       

 اصالحات

 جواني و نوگراييروحیه  روحیه محافظه كار

 زندگي در آينده زندگي در گذشته

 نسل فرزندساالر نسل پدرساالر

آوريهاااي اطالعاااتي )نگاااه نااه عاادم اسااتقبال جاادي از فاان

     آوريهاي ارتباطي جديد(              چندان مثبت به فن
 آوريهاي ارتباطي جديداستقبال از فن

 منابع اطالعاتي محدود                  

 
 اتاطالعاتي گسترده/ دسترسي به جريان آزاد اطالعمنابع 

 روحیه انتقادي و چالشگر روحیه غیرانتقادي      

 توجه به آداب و رسوم، احترام به بزرگترها و    

 تبعیت از رهبران
 سنت شكني، كاهش تبعیت از بزرگترها و رهبران

 اجتماعيرويكرد علمي، فرهنگي، هنري،  رويكرد ديني به مسايل          

گونه كه در جدول اخیر آمده است، نسلهاي اول و دوم انقالب به سبب درگیاري در  همان

انقالب و جنگ، علقه عاطفي با انقالب و جنگ داشته، به سادگي حاضار باه كناار نهاادن     
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نیست. اما در برابر نسل جوان به دلیل عدم تجربه اين رخدادهاي عظیم، ارتبااط  ها اين علقه

و حساب نشده نیز در اغتشاش ذهناي وي در  اي با آنها نداشته، تبلیغات كلیشه عاطفي قوي

 شود.اين رابطه، مؤثر واقع آمده، مانع پیوند عاطفي مناسب جوان با انقالب و جنگ مي

وم اول و د طرح آرمان شهر و اصرار بر تحقق شعارهاي اولیه انقالب از ساوي نسالهاي       

ي رمان شهر از ساوي نسال جدياد، تفااوت عماده ديگار باین نسالها        و مشاهده فروريزي آ

ن ساپري  زند. دست برداشتن از شعارهايي كه فردي عمر خاود را باا آ  گفته را رقم ميپیش

فاردي و   نبوده، به مثابه زير سوال بردن قسمت مهماي از زنادگي  اي كرده است، كار ساده

نیاز باه    اگر نسالهاي اول و دوم، باه شاكل عقالياي    باشد، از اين رو حتي اجتماعي وي، مي

ب، شاان )مانناد انديشاه صادور انقاال     ضرورت اصالح برخي از اهداف و شاعارهاي اولیاه  

عااطفي   د، مسألهحمايت از نهضتهاي اسالمي، مقابله با امريكا، فلسطین و نظاير آنها(، برسن

داشاتن  نه نسال جدياد باه علات     برسر راه آنان خواهد بود، حال آن كا اي اخیر، مانع عمده

 گفته است.تجربه اخیر، به سادگي قادر به اخذ تصمیهاي الزم، در موارد پیش

ذ عدم تحقق آرمان شهر و خاصه شكسات اصاالحات، جاوان نسال حاضار را باه اتخاا            

سات  دديدگاههاي بسیار انتقادي، در برابار نسالهاي پیشاین كاه باه اهاداف اساساي خاود         

 دارد.اند، وامينیافته

 پاي داشاته  آنچه از آن ياد شد، بروز برخي از تحولهااي هنجااري در نسال جاوان را در         

دتي هااي فرهنگاي، اجتمااعي، اقتصاادي، سیاساي و عقیا      گرايياست، به شكلي كه آرمان

تفااوتي  م "ابتداي انقالب به میزان زياادي دچاار تحاول شاده، ارزشاها و هنجارهااي نسابتا       

 اند.جايگزين آنها شده

)منطقااي،  "روان شناسااي نساال سااوم انقااالب"منطقااي، در پژوهشااهايي كااه در زمینااه      

)منطقاي، منتشار نشاده(،  و     "شناسي اجتماعي نسل ساوم و چهاارم انقاالب   روان"(، 1383
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گیري برخاي از  (، انجام داده است، با ترسیم شكل1382)منطقي،  "بحران هويت دختران"

ختاران و پساران جامعاه، از گساترش و جاايگزيني      ارزشها و هنجارهاي جديد در ساطح د 

تدريجي ارزشاها و هنجارهااي جدياد باه جااي ارزشاهاي آرمااني ابتاداي انقاالب، خبار           

 نويسد:دهد. وي در همین رابطه، ميمي

ع نگار و  هااي غیار واقا   گراياي به سبب كناار نهاادن آرماان    "جوانان نسل جديد، اوال"     

اعتمادي كه به دلیل احساس بي "تحلیل مسايل اجتماعي و ثانیا پذيرش ديدي واقع نگر در

ه سبب ب "ثالثا در اثر ناكامي نسل اول و دوم در تحقق اهدافشان نسبت به آنان يافته است و

ر و ق، ناوآو اثرپذيري كه از تعامل با جهان خارج يافته است و در نهايت به دلیل ديد خاال 

تعرياف   به مواجهه با بسایاري از هنجارهااي از پایش    چالشگري كه از آن برخوردار است،

 كوشد، باا طارح  شده، توسط نسلهاي پیشین، براي جوانان پرداخته است و در اين روند مي

ر اختاه و د هنجارهاي جديد، به جايگزين كردن اين هنجارها با هنجارهاي نسلهاي قبل پرد

گراياناه  ، جزماي و آرماان  خشاك هااي  هايي جدياد، بارخالف روياه   جريان هنجارآفريني

س د و احساا پیشینیان، به طرح هنجارهاي منطبق با واقع بپردازد و آن گونه كاه دوسات دار  

ا رده و او خواهد باشد، رفتار كند، نه آن گونه كه ديگران به وي ديكته كار كند كه ميمي

 د.كننملزم به رعايت ارزشها و هنجارهاي از پیش تعريف شده خود، مي

ار قابال  هاي نسال جدياد، ماوارد زيار در ساطح اقشا      در بررسي ارزشها و هنجارآفريني     

 شود:تأملي از جوانان، مالحظه مي

گااويي، برخااورد بااا رياكاااري، ديااد نقاااد و چالشااگر، نااوآوري، اسااتقالل رأي، رُك"     

 -يل فرهنگاي آوريهاي ارتباطي جديد، توجه به مسايل علمي، توجاه باه مساا   گرايش به فن

گرايااي، فردگرايااي، اجتمااعي، توجااه باه فرهنااگ جهاااني، نگارش سكوالريسااتي، غارب    

-پذيرش خودكنترلي )به جاي سیاست ديگر كنترلي(، گرايش به هنرها، توجاه باه زيباايي   



 

 

 

 

 

  نگاهی به دالیل فراز و فرود نگرش دینی جوانان                                                       206 

 

طلباي، اساتقبال از شاادي، تسااهل و تساامح،      گراياي، رفااه  هاي مادي، توجه به ماد، لاذّت  

ت ضدِمرد(، كاهش متانت )دختران( و پذيرش روابط دختر و گرايشهاي فمینیستي )تمايال

 .    "پسر

 گفته، در زير خواهد آمد.در ادامه، اجمالي از هر يك از هنجارهاي پیش      

 ديد نقاد و چالشگر

ه چشام  نقاد بودن و چالشگري، ويژگي بارزي است كه در دختران و پسران نسل جديد، با 

خواهاد و كدخادا   نسل حاضر تحلیل واقعاي ماي  "بیان اين كه خورد. جوانان بسیاري با مي

جواناان  "، "ايام منطق بزرگترها خسته شاده ما از شنیدن حرفهاي بي"، "پذيردمنشي را نمي

، بسایاري  در فرهنگ موجود"، "اندعلت پدر و مادرها خسته شدهاز پندها و نصیحتهاي بي

آن  زاردهناده آبوده، معلوم نیست مسايل دست و پاگیر و از مسايل مبتني بر تعقل و تجربه ن

وجاود در  اعتقاادي باه پدرسااالري م   باي "، دست به نقاد بزرگترهاا زده،   "انداز كجا آمده

 اند. را زير سوال برده "اجتماعي موجودهاي تداوم آن در انديشه"و  "فرهنگ ايران

 اقوي نقاد چا "بار ايان مساأله كاه      اصرار جوانان بر تجربه هر آنچه هست و تأكید آنان     

شاود  ، سابب ماي  "روي همه مسايل بايد قرار گرفته و با خردورزي روي آنها قضاوت كرد

بتناي بار   كه جوانان با كنار نهادن برخي از هنجارهاي پیشین، درصادد طارح هنجارهاايي م   

 خردگرايي، برآيند.

ان، ناگ نظراناه باا جاو    گراياي نسال پیشاین، ساوابق برخوردهااي ت     عدم تحقاق آرماان       

ن آوري و انفجار اطالعااتي، دياد تجرباي كاه نظاام آموزشاي باه جاوا        تحوالت شديد فن

ن، بخشیده است، مشاهده فروريزي نظريات بزرگ )همچون ماركسیسم( و ناوگرايي جاوا  

 كنند.يمبرخي از مهمترين عوامل تعمیق ديد چالشگر و نقاد جوان نسل جديد را تبیین 

 نوآوري



 

 

 

 

 

 207                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

خاود   از جوانان با تأكید بر جرأت، جسارت، نوآوري و ساختارشكني نسال جدياد،   برخي

-انعطااف " ،"ديد متفااوت "اند كه را نسلي متفاوت از نسلهاي پیشین خوانده، نتیجه گرفته

هم آورده جوانان، امكان عملكرد هرچه خالقتار را باراي آناان، فارا     "شكنقالب"و  "پذير

 است.

كید بار  ن، با تأیین نوآورتر بودن نسل حاضر، در قیاس با نسل پیشیجوانان ديگري در تب     

آوريهااي  طلباد، مانناد دسترساي باه فان     كه خالقیت به خود مياي گسترش امكانات اولیه

 ر خالقتار پیشرفته، ارتباطات، افزايش سطح علمي جامعه و شرايط مناسب اجتمااعي، انتظاا  

ه قسامتي  ر حالي كه به زعم آنان، نسلهاي پیشاین كا  اند، دعمل كردن نسل حاضر را داشته

تبدادي از عمر خويش را در جامعه خفقان زده شاه ساپري كارده بودناد، باه دلیال ّجاو اسا       

 تند.  حاكم بر جامعه دوران شاه، امكان بروز خالقیتها و نوآوريهاي خويش را نداش

 استقالل رأي

گويناد. ايان   رأي خاويش ساخن ماي   در بررسیهاي انجام شده، جوانان بسیاري از استقالل 

 "رهنگااي خااويش، آزاديهااا و حقااوق ماادني نساابتاف -جواناان بااه اسااتناد شخصاایت علمااي 

 ي ناوآوري جديدي كه در اختیار آنان )خاصه زنان و دختران(، قرار گرفته است، ويژگیها

مساتقل   و هنجارشكني كاه از آن برخوردارناد و مانناد آنهاا، از اساتقالل رأي و عملكارد      

ساتقالل  ااند، اگرچه اولیا و نسل بزرگتار، دربرخاورد باا    يش سخن گفته و تأكید كردهخو

ساوم و  توجاه باه آداب و ر  رأي آنان، جوانان را افرادي پررو، گستاخ، حارف نشانو و باي   

اي شخصاي  كوشند از استقالل و آزادي خويش در انتخابها نامند، اما آنان ميبزرگترها مي

 نهايت استفاده ممكن را داشته باشند.و اجتماعیشان، 

 رُك گويي
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ن مهم نسل جوان است. آنان بارخالف نسالهاي پیشای   هاي صراحت لهجه، يكي از شاخصه

ودشاان  خاز سر حفظ حرمت ديگران يا از سر تملق، چاپلوسي و ترس، حرفهاي  "كه غالبا

باا   رسهايشاان، تگويي و ا تملقيها داشتند، با كنار نهادن رودربايستيرا با صراحت بیان نمي

مكان  مزنند و هر چند زدن اين حرفهاي صريح، صراحت و رُك، حرفهاي ته دلشان را مي

 بودن را است اسباب رنجیدگي و آزردگي خاطر بزرگساالن را فراهم آورد، اما آنان رُك

 اترين نسال ريا يبا "فروشند و از نسل خود با عناوان  مايه مباهات خود دانسته، بدان فخر مي

 كنند.، ياد مي"شفافترين انسانهاي دوران تاريخ اخیر ايران"يا  "كشور

 برخورد با رياكاري

، راي آناان با فرهنگهاي ديني، همزمان با توجه به هست انسانها، به طارح بايادهايي متعاالي    

، طح جامعاه سا كنند، حال اگر امكان تحقق بايدهاي متعالي براي غالب انسانها در اقدام مي

بعیتاي  توجود نداشته باشد، انسانها ممكن اسات از سارناچاري رو باه حفاظ ظااهر آورده،      

ن باه  ما در باطگرايانه را در خود به نمايش بگذارند، اصوري از دستورهاي متعالي و آرمان

 رفتارهاي غیرمتعالي خويش، ادامه دهند.

سابب   باه هماین   ياكاري فاصله گرفته وجوانان از سويي به دلیل فطري بودن، از ريا و ر     

ر دوي ديگار،  دانند، اما از سمي "شفافترين نسل از گذشته تا حال حاضر در ايران"خود را 

القاا   ه بادانها برخورد با ارزشهاي متعالي كه از سوي اولیاا، اولیااي تربیتاي و رهباران جامعا     

بینناد كاه در   خاود را ناچاار ماي   شود، گااهي  شده، تبعیت از آنها از جوانان درخواست مي

ن رويشاا یشپا برخورد با بزرگترها، با توسل به برخوردهاي رياكارانه، تهديدهاي احتماالي  

ماع  جكاري در توان شاهد بود كه جوانان، همزمان با نفي ريارا خنثي سازند. از اين رو مي

 دهند.خودشان، گاهي به رياكاري در ارتباط با جهان بزرگساالن، تن مي
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ياكااري )در جماع   راز اظهاارنظر جواناان، در ارتبااط باا نفاي      هاايي  نموناه موارد زيار،       

 خودشان(، است:

اباانیم و  فشامان را بخو ما جوانها ياد نگرفتیم آستینهايمان را تا بازو باال بزنیم و پشت ك"     

ديگار باه   هااي  نحبت باا انساا  ايم هنگام صبا سروصدا، ايمانمان را جار بزنیم. ما ياد نگرفته

ل دانناد اها  جاي نگاه به صورتشان، به آسفالت خیابان و بند كفشمان نگااه كنایم تاا هماه ب    

وش چشام و گا   تقوي و نظر پاكیم. ما بلد نیستیم زمزمه ذكر گفتنمان آن قدر بلند باشد تاا 

 ."همه شهر، به ديانت ما گواهي دهد

نشاوم )كاه    ي آن كه متصف به افاراد حازب اللهاي   من پیشتر قاري قرآن بودم، اما برا"     

تین كوتااه  زنم، بلكه آساند(، نه تنها اآلن ريشم را ميبرخي از آنها رو به سوءاستفاده آورده

 ."كنمپوشیده و شلوار لي بر تن مي

 آوريهاي جديدگرايش به فن

 دارد و از آنجاا كاه  نسل جوان، همیشه به نوآوريها و نوگرايیها، توجه خاصي معطوف ماي 

لام باه   ساال، حجام ع   4-5در حال حاضر سرعت پیشرفت علم فزوني گرفته و در طول هر 

ز اياباد، گااه شادت تحاوالت چناان زيااد اسات كاه نسالهاي پیشاین           دو برابر افزايش مي

گرايي مانناد، در حاالي كاه نسالهاي جدياد، باه دلیال ناو        هماهنگي با تحوالت روز باز مي

با توجاه   آوري همراه و هماهنگ بوده،بیشتر از نسلهاي بزرگترشان با تحوالت فنخويش، 

 يابند.به تأثیرپذيري از آنها، بیش از پیش از نسلهاي پیشینشان تفاوت مي

 گراييعلم

 4/0و   10آموزان و دانشجويان كشور باه ترتیاب كمتار از    میزان دانش 1357اگر در سال 

میلیاون   2آماوز و  میلیون داناش  18آمارهاي مزبور به سطح  1380 میلیون نفر بود، در سال

 دانشجو، افزايش يافت.
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افازايش   با وجود آن كه رشد اخیر تا حدودي متأثر از رشد جمعیت كشاور اسات، اماا        

جاه  سطح سواد مردم طي سالهاي پس از پیروزي انقالب، امار محسوساي اسات كاه در نتی    

 رجي، پديد آمده است.تعامل عوامل مختلف داخلي و خا

را  برخي از دختران و پساران گساترش میازان تحصایالت دختاران روساتايي و شاهري            

 اند. عامل مهمي در ارتقاي متوسط سطح سواد مردم جامعه، قلمداد كرده

د، امر دار بررسي میزان پذيرفته شدگان دختر در دانشگاههاي كشور، حكايت از همین     

ین باار از  از قبولیهاي كنكور، باراي اولا   52، دختران با كسب %1377به شكلي كه در سال 

باه   1380ز او  59به % 1379، در سال 55رقم مزبور به % 1378پسران پیشي گرفته، در سال 

 فته رفتاه روم، افزايش يافت و در پي رخداد اخیر، دانشگاههاي كشور بعد به نزديك دو س

 گیرد. رنگي زنانه، به خود مي

ل غاز تعاما آوريهاي اطالعاتي، آبا فرارسیدن عصر انقالب علمي، گسترش و تعمیق فن     

ز اگسترده علمي با جهان، و بهبود وضاعیت آماوزش عماومي و عاالي كشاور از ساويي و       

دادناد،  فروريزي آرمان شهري كاه نسال اول و دوم انقاالب وعاده آن را ماي     سوي ديگر 

رمغاان  تار و چالشاگرتري را باراي جاوان نسال حاضار باه ا       تر، دقیقتر، تجربيروحیه علمي

ي ا ديده علما بجوانان همه چیز را "دهندگان بسیاري با تأكید بر اين كه آورده است. پاسخ

، "دهناد تر مسايل را مورد بررسي قارار ماي  تر و موشكافانهنسل جديد، علمي"، "نگرندمي

هاور  ظگاراي خاود را باه منصاه     نسل حاضر، با به چالش گرفتن همه چیز، روحیاه تجرباه  "

و  نسال اول و دوم، باا حساسایت   هاي نسل جوان، با مالحظه شكست وعده"و  "گذاردمي

 ، از هنجاار "نگرناد ل بزرگتار ماي  نسا هااي  نقادي تمام به تك تك رهنمودها و خط مشاي 

علماي  اي جديدي كه در نسل جديد انقالب شكل گرفته، بر همین مبنا اين نسل از روحیاه 

 كنند.  گرا برخوردار شده است، ياد ميو تجربه
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 اجتماعي -توجه به مسايل فرهنگي

اند كه ان ساختهجتماعي نظام، خاطرنشا -فرهنگيهاي تعدادي از جوانان در نقد خط مشي

ا به ديان  رنسل پیشین همه چیز "يا  "فرهنگ را در دين خالصه كرده بود"نسل اول و دوم 

مي كاردن  و شور انقالبي، حتاي انقالبیاون را واداشات تاا باا طارح اساال        "ربط داده بودند

 طرح حاوزه "دانشگاهها، دست به تعطیلي دانشگاههاي كشور زده، با ارايه طرحهايي مانند 

 شگاهها، برآيند. اجتماعي دان -، درصدد اسالمي كردن علوم انساني"شگاهو دان

تصاادي  فرهنگاي و اق  -در مقابل، بسایاري از جواناان، در زنادگي، سیاساي، اجتمااعي          

ه با ني نسابت  ديني را نپذيرفته، معتقدند كه داشتن رويكرد دي "خود، نگاه و رويكرد صرفا

ش، در همه مسايل، ديدي افراطي بوده، بايد ضمن احترام گذاشتن به ديان در جااي خاود   

 رويكردهاي ديگري نیز سود جست.زندگي، از هاي ساير جنبه

ه با گاهها )كتوان در آموزش نسل جديد در مدارس و دانشداليل تغییر ديد اخیر را مي     

مااورد نظاار  "روحیااه تعباادي"سااازگار بااوده، در تضاااد و تعااارض بااا   "روحیااه تجربااي"

ت كومسا "، "نسل پیشین در تحقق آرمان شهرهاي عدم موفقیت وعده"روحانیون است(، 

وانااع م"، "مانادن حافظاان هنجارهااي نظاام در براباار بسایاري از پرسشاهاي ديناي جواناان        

بي افاول نسا  "و  "شكسته شادن اقتادار نسال بزرگتار    "، "فراروي تحقق مردمساالري ديني

اي ه موفقیتها تعامل با جهان خارج كه با اتكا به دياد علماي، با   "، "سنتها در نزد نسل جديد

-ي آرماان گر در برابار الگوهاا  موفقیت الگوهاي مداخله"، "ستبسیار زيادي دست يافته ا

توان دانست كاه  و موارد مشابه، مي "اندگرايانه كه كارنامه موفقي از خود برجاي نگذاشته

 اند.از سوي جوانان، مورد تأكید قرار گرفته "بعضا

 توجه به فرهنگ جهاني
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فرهنگ جهاني )و به تعبیري فرهناگ  آوريهاي ارتباطي، به نسل جديد ضمن استقبال از فن

(، عالقه وافري نشان داده، در برابر نسل پیشین كه باا طارح مساأله تهااجم فرهنگاي،      1غربي

مقابله و مواجهه با اين فرهناگ را در دساتور كاار خاود قارار داد، باا كناار نهاادن انديشاه          

فرهناگ   "و بعضاتهاجم فرهنگي، ارتباط فرهنگ ايران و غرب را ارتباطي تعاملي دانسته، 

 داند.غرب را فرهنگ برتر، مي

اي وياه نسل حاضر برخالف نسلهاي اول و دوم كه باا طارح مساأله تهااجم فرهنگاي، ر          

رخاي از  بدفاعي در برابر غرب را مطرح كردند، با رد مقوله تهاجم فرهنگاي كاه از ساوي    

نگاي را  مساأله تباادل فره   مسووالن، در تبیین شرايط فرهنگي جامعه مطرح كرديده اسات، 

 مطرح سازند. 

 نگرش سكوالريستي

ر دانساانها   دين بايد در خدمت انسانها باشاد، ناه آن كاه   "برخي از جوانان با طرح اين كه 

هري ، با شكست رويكرد ديني نسل اول و دوم و عدم تحقق آرماان شا  "خدمت دين باشند

 اعي تغییار علماي، فرهنگاي و اجتما   كه آنان وعده داده بودند، رويكرد ديني را به رويكرد 

 اند.داده، روي ضرورت تفكیك حیات ديني از حیات اجتماعي، تأكید ورزيده

ل ها به شاك در رويكرد اخیر، دين از عرصه سیاست، فرهنگ و اجتماع رخت بربسته، تن     

نسل "ه يابد. اظهارنظرهايي دال بر اين كخصوصي شده در حريم شخصي افراد، تداوم مي

ط در كردناد، ولاي جواناان، خادا را فقا     گذشته خدا را در زندگي اجتماعي خود وارد مي

كردناد،  نسل پیشین در هر كاري به خدا توكال ماي  "يا  "كنندزندگي فردي خود وارد مي

در نازد   ، بیانگر خصوصي شدن تدريجي دين"شويمولي ما رفته رفته از اين توكل دور مي

 باشد.توجهي از جوانان، مياقشار قابل 

                                                           
1-Westernization 
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 گراييغرب

ايان ابار   هااي  ارتباط با امريكا، با وجود آن كه ممكن است متضمن برخاي از سوءاساتفاده  

كناد، از  ل ماي قدرت از ايران باشد، اما به دلیل آن كه تهديد فعلي آن را به همكاري تبادي 

 نظر اقشاري از جوانان ، قابل تأمل و تدبر است. 

گساتردگي   ومثبتي كه از آن ياد شد، در ارتبااط باا كشاورهاي اروپاايي، از عماق      ديد      

 بیشتري در سطح جمعیت قابل توجهي از جوانان، برخوردار است.

 فردگرايي 

 فردگرايي، هنجار ديگاري اسات كاه پاذيرش آن را در ساطح دختاران و پساران بسایاري        

ناوع   مصاالح جمعاي را بار هار    "كاه   توان، شاهد بود. جوانان برخالف نسل اول و دوممي

ق درصادد تحقا  "، "باا اعتمااد و اتكاا باه يكاديگر     "، "مصالح فردي خويش، تارجیح داده 

ري لیسم غیرنظا با تأكید بر حقانیت فرد و نوعي از لیبرا"، "آمدنداهداف اجتماعیشان برمي

 ،"اجتماعیشاان  -جوياناه فاردي در مواضاع فرهنگاي    اتخاذ نگرشاهاي لاذّت  "و "و رفتاري

زان از اجتمااع گريا  "آيند. نسل جديد  گااهي  درصدد تحقق اهداف فردي خودشان برمي

ايل حاضاار باه شاركت در بحثهاا و بیاان مساا    "و  "داراي روحیاه اجتمااعي نباوده   "، "باوده 

ه صِال "و حتاي از   "تمايلي باه كارهااي گروهاي نشاان ناداده     "، "اجتماعي خويش، نیست

ا رن جوانان زند و شايد تنها جايي كه بتوامي ، سرباز"سرزدن به خويشاوندانشان"و  "رحم

 در فعالیت جمعي ديد، به سر بردن آنان با گروه همساالنشان، باشد.

 پذيرش خودكنترلي )به جاي سیاست ديگركنترلي(

با وقوع انقالب اسالمي و در دستور كار قارار گارفتن تربیات آرمااني نسال جدياد، نسال        

فاراروي نوجواناان و جواناان، باا اعماال سیاساتهاي       پیشین ضمن طارح الگوهااي آرمااني    

گونه امر خالفي برخورد نداشاته باشاند،   كنترلي شديد برآنان، تالش كرد تا جوانان با هیچ
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آماوزان در مادارس بااب شاد، انباوهي از مااموران       از اين رو گشتن كیف و كتاب داناش 

و آمران به معاروف،  انتظامي موظف به حفظ و حراست از اطراف مدارس دخترانه شدند، 

گاه با چوب و چماق در جامعه حاضر شده و با زدن جوانان يا پاره كردن لباس آناان )كاه   

پرچم كشوري غربي برآن نقش بسته بود(، سعي در هدايت جوانان كردناد، در حاالي كاه    

تربیت صحیح، مبتني برسیاست ديگركنترلي نبوده، باياد جاوان را باه جااي رسااند كاه در       

 "ي و اجتماعي وي، خودكنترلي، پیشه او گردد. در غیار ايان صاورت، اوال   زندگي شخص

منحاارف باادل فاان زده، بااا پیچیااده كااردن كارهااا و رفتارهااايش، دم بااه تلااه سیاسااتهاي    

از هاا  با پیش گرفتن سیاست ديگركنترلي توسط نظاام، خاانواده   "ديگركنترلي نداده و ثانیا

زنناد،  بینند، از مسوولیت نظارتي خويش سرباز ميآنجا كه مسوولیت نظارت را با نظام مي

به مسوولیت نظارتي خود توجه كارده،  ها در حالي كه با كنار نهادن سیاست اخیر، خانواده

تري به آن خواهند پرداخت )مانند تجربه ممنوعیت ويديو و لغو بعدي آن(. به شكل جدي

ت گساترش بایش از حاد نیروهااي     با تداوم سیاست ديگركنترلاي، باه دلیال ضارور     "ثالثا

رساد، پیشاه   بست خواهد رسید. از اين رو به نظر ماي گفته، به بنانتظامي، نظام در امر پیش

تار  كردن سیاست خودكنترلي، از ابعاد متعدد تربیتي، اجتماعي و حتي اقتصادي، كم هزينه

یتاي نظاام، باوده    از سیاست ديگركنترلي است كه تاكنون مورد توجه اولیاي فرهنگي و ترب

 است.

اساات از رد سیاساات ديگركنترلااي نظااام و پیشااه كااردن سی اي اظهااار نظاار زياار نمونااه      

 رود:خودكنترلي در سطح نسل جوان، به شمار مي

كرد، الكل مصرف كنم، من باا  من با وجود آن كه دوست دخترم در پارتي اصرار مي"     

كناد و معصاومیت   من را كاه عقلام باشاد، زايال ماي     اين استدالل كه الكل عزيزترين چیز 
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گیرد، نه تنها الكل مصرف نكردم، بلكه حتي دوست دخترم چشم و دست من را از من مي

 ."را هم از خوردن آن منصرف كردم و او از آن پس، مصرف الكل را ترك كرد

 گرايش به هنرها

، ايان مساأله را   "ا جهاان خاارج  با  -اناير -تعامل گسترده "برخي از جوانان با تأكید آغاز 

 اند.موجب افزايش توجه نسل حاضر به هنر، دانسته

دياد آماده   در جهاان اماروز پ  هاا  پیشرفتي كاه در هماه زمیناه   "جوانان ديگري با تأكید      

سترده از امكان استفاده گ"و  "بهبود وضعیت اقتصادي مردم"، "افزايش امكانات"، "است

ز هماین  ا، پیشرفت و گسترش در مسأله هنر را هام متاأثر   "اي هنريآوريها در پردازشهفن

 اند. مسايل دانسته، گسترش و تعمیق آن را در جوانان، تبیین كرده

ه روحیا "، "به دست آمادن فرصات توجاه بیشاتر باه هنار      "، "كاهش تعصبهاي پیشین"     

امال  ديگار عو ، از "برخورد خالقتر نسل جوان با مسايل مختلاف "و  "تر نسل حاضرلطیف

 مؤثر در افزايش عاليق هنري نسل جديد، برشمرده شده است. 

بسایاري   معدودي از جوانان با اساتدالل در ايان كاه هنرمنادان از شاهرت و محبوبیات           

شاان  ه، خاطرنبرخوردارند، عالقه نسل جديدا به مسايل هنري را در همین ارتباط تبیین كرد

و رنگارد، از ايان   به راهي براي دساتیابي باه شاهرت ماي    اند نسل جوان به هنر، به مثاساخته

 ورزد.بیشتر از نسلهاي پیشین، به كوشش و تالش در اين زمینه، مبادرت مي

گیاري متفااوتي باا طارح ايان كاه هنار باراي آناان و ديگار           برخي از جوانان در جهت     

شكساتن فضااي   "، "افسردگي و تألمهاي رواني "جوانان، به مثابه گريزگاهي براي فرار از

اناد كاه   است، يادآور شده "گريز از فضاي سیاسي جامعه"و  "اجتماعي موجود -فرهنگي

رواني خويش نايال آماده، باا     جوانان با پناه بردن به عرصه هنر، تا حدودي به تسكین آالم
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سرگرم شدن به هنر، مشكالت متعدد فرهنگي، اجتماعي و سیاسي جامعه را كاه عرصاه را   

 سپرند. برآنان تنگ كرده است، به دست فراموشي مي

 هاي ماديتوجه به زيبايي

ن با ديده آ( و ديدگاه ديني با پذيرش زيبايي، از 1361زيبايي امري فطري است )مطهري، 

 كند.  مثبت، ياد مي

 وصیف شدهتدر متون اسالمي، بارها خداوند با صفت جمال )زيبايي(، جمیل و اجمل،      

وست را دبايي السالم، آمده است: خدا زيباست و زياست. در يكي از ادعیه امام علي، علیه

 دارد.

دهاد و حتاي محاروم    قرآن در آيات متعددي زيبايیها را باه خداوناد متعاال نسابت ماي         

رآن به برخاي  (، همچنین ق31دهد )اعراف، ساختن مردم از زيبايیها را مورد توبیخ قرار مي

اوسات   تن و صوراز زيبايیها تأكید بسیاري دارد. يكي از اين زيبايیها، زيبايي تركیب انسا

 (.64، غافر، 3، تغابن، 4كه با تعبیرات مختلف در قرآن آمده است )تین، 

باه طارح    ديدگاه ديني همزمان با طرح زيبايي در جهان طبیعت و گساتره مااده، دسات        

مزمال   10معارج و  5حجر،  85حجرات،  7زند. قرآن در آيات جمال و زيبايي معنوي مي

دايي زيباا  جا "و  "شكیبايي زيباا "، "عفو و بخشش زيبا"، "باييآراسته شدن دلها با زي"از 

ايي ادي و زيبا ما الساالم، نیاز از زيبايیهااي    كند. ائمه اطهاار، علایهم  ، ياد مي")از بدگويان(

ساالم،  الي، علیاه اند. از اماام علا  ، ياد كرده"زيبايي باطن"و  "زيبايي ظاهر"معنوي با عنوان 

 در روايت است كه فرمود:

 زينت باطنها، زيباتر از زينت ظاهرها است.      

 ومیاز ساره   تاز سوي ديگر تعارض زيبايیهاي ظاهر و باطن، وسايل آزماايش انساانها و        

 (.48و 28، 7ناسره آنان، خوانده شده است )كهف، 
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ر باه  یم، بیشات با وقوع انقالب اسالمي، توجه نسل اول و دوم تحت تأثیر اين پدياده عظا       

 عنوي معطوف شد.زيبايي م

در  "يسااده زيسات  "و  "ساادگي "و رواج  "وقاوع انقاالب  "بعضي از جوانان عالوه بار       

ات اندك در آمد كم و امكان"، "افسردگي ناشي از جنگ"نسل پیشین، از مواردي مانند: 

رتبااط  محادوديت ا "، "شدكنترل شديد اجتماعي كه بر جوانان و زنان اعمال مي"، "مردم

شاته باه   و نظاير آن، به عنوان ديگر عوامل ماؤثر در عادم توجاه نسال گذ     "خارج با جهان

 اند.مسأله زيبايي و مد، ياد كرده

ر دول و دوم از پاسخگويان، نسال جاوان را در مقايساه باا نسال ا     اي اقشار قابل مالحظه     

يبااتر  ، نسالي ز ضار نسال حا "زمینه مسأله زيبايي، برتر دانسته، با بیان مواردي مانند اين كاه  

 خواب و خاوراك نسال جدياد تیاپ و    "، "داندجوانان زيبايي را يك ارزش مي"، "است

ان، بهاا  مردم به زيبايي در حال حاضر بیشاتر از سایر كاردن شكمشا    "يا  "زيبايي شده است

مچاون:  هاناد. آناان داليال تحاول اخیار را در ماواردي       ، بر اين امر صاحّه نهااده  "دهندمي

ق افازايش جمعیات و باه تباع آن افازايش ساالي      "، "ر شدن جامعاه در حاال حاضار   جوانت"

گساترش تعامال باا ديگار     "، "كم رنگ شدن ارزشهاي ديني در سطح جامعاه "، "مختلف

دن و سارگرم شا   "افزايش امكانات مردم و جامعه"، "گسترش ارتباطات"، "جوامع بشري

 "واناان رخوردگیهاي اجتمااعي ج انباوه سا  "جوانان با مسأله زيبايي، براي فراماوش كاردن   

 اند.، دانسته"ناكامیها اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي جوانان"و

 توجه به مد

فاراد،  عنايات ا  در جوامع بشري، به تبع توجه به زيبايي، مسأله مد نیز همواره مورد توجاه و 

مايانادن  نقرار گرفته است و آنان از مد براي متماايز كاردن خاويش از ديگاران و جاذابتر      

 اند.جستههرچه بیشتر خود، سود مي
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ت. رار نگرفا قا با وقوع انقالب اسالمي، مسأله مد چندان ماورد توجاه و نظار انقالبیاون          

پوشاي باا    رواج سااده زيساتي و سااده   "بعضي از جوانان، با به كار بردن تعابیري همچاون:  

كاه  اي سااده پایش گارفتن زنادگي    "، "ارزش شدن ژنده پوشاي "، "وقوع انقالب اسالمي

را  توجهي به مد و پوشیدن چیزي كه تنها آدماي بي"، "هركس، سرش در كارخودش بود

توجهي نسال  يبو مانند آنها براي نسل اول و دوم، از  "در برابر سرما و گرما محافظت كند

 اند.انقالب و جنگ به مقوله مد ياد كرده

در  "تيسااده زيسا  "و  "ساادگي "و رواج  "وقاوع انقاالب  "بعضي از جوانان، عالوه بر      

ات اندك در آمد كم و امكان"، "افسردگي ناشي از جنگ"نسل پیشین، از مواردي مانند: 

رتبااط  محادوديت ا "، "شدكنترل شديد اجتماعي كه بر جوانان و زنان اعمال مي"، "مردم

ه با و دوم  ل اولو نظاير آن، به عنوان ديگر عوامل مؤثر در عدم توجه نسا  "با جهان خارج

ه باروز  با اناد، هار چناد كاه تعادادي از جواناان باا اشااره         مسأله مد )و زيباايي( يااد كارده   

ر ساطح  از عالقه مردم و خاصه جوانان به پوشایدن شالوار ياا اوركات نظاامي د     هايي جلوه

بي قشار انقالحتي در نزد ا "مقوله مد"جامعه يا انداختن چفیه برگردن رزمندگان به حیات 

 اند.ده زيست، اذعان داشتهو سا

سال  سال جاوان، ن  ن"گويان، با بیان مواردي مانند اين كه از پاسخاي اقشار قابل مالحظه     

ر حاال  دجوانتر شادن جامعاه   "، داليل تحول اخیر را در مواردي همچون: "مد روز هستند

كام رناگ شادن    "، "افازايش جمعیات و باه تباع آن افازايش سااليق مختلاف       "، "حاضار 

گساترش  "، "گساترش تعامال باا ديگار جواماع بشاري      "، "ارزشهاي ديني در سطح جامعه

د )و ما و سارگرم شادن جواناان باا مساأله       "افزايش امكانات ماردم و جامعاه  "، "ارتباطات

هااي  ناكامی"و  "انباوه سارخوردگیهاي اجتمااعي جواناان    "زيبايي(، براي فراماوش كاردن   

 اند.هدانست "اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي جوانان
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جدياد،   در بررسي داليل گرايش وسیع، گسترده و خارج از تصور مساأله ماد در نسال        

ن باا  نمايش عصیانگري و لجاجت ورزيادن جواناا  "، "بحران هويت جوان"مواردي مانند: 

ي عادم توجاه باه ارضاا    "، "تهااجم فرهنگاي  "، "گسترش ارتباطاات "، "كاريبي"، "نظام

، "يالزامهااي اجتمااع  "و "ضعف ديناي "، "يش امكاناتافزا"، "جوي جوانروحیه هیجان

 گردد.از سوي جوانان، بیان مي

 لذّت طلبي  

 زرگساالن،شهر وعده داده شده از سوي رهبران و بنسل جديد، با مالحظه فروريزي آرمان

ل غیرواقعاي نسا   "جتماعي بلند پروازانه و بعضاا ا -گرايیهاي سیاسيتوجه خود را از آرمان

د باراي خاو   گذراني رام برگرفته، آرمانهايي معمولي مانند: رفاه، آرامش و خوشاول و دو

ا فلسافه  با ، باه میازان بسایار زياادي     "فلسفه زنادگي جاوان  "در نظر گرفته است، از اين رو 

 نمايد.زندگي نسل بزرگتر، متفاوت مي

-توشي، لذّق خجوان نسل حاضر با تقید ديني كمتري به جهان نگريسته، به دنبال تحق     

شاش  جويي و كامروايي خود است، هر چند فشارها و مشكالت مضاعفي كه جامعه بار دو 

ا ه، خاود ر سازد كه او براي تخلیه رواني هم كه شاد نهد، وي را چنان با تنش مواجه ميمي

 بیند.ناچار از روي آوردن به عرصه اخیر، مي

-لاذّت  ش نسبت باه تفريحاات و گساترش امكاناات    بعضي از جوانان با طرح تغییر نگر     

و  ناوع طلباي  جويي در جهان جديد، به تبیین فزوني گرفتن توجه جوانان به مسأله تفريح، ت

 اند.  جويي، پرداختهلذّت

اقشاري از جوانان، از زاويه ديد متفاوتي، به مسأله توجه وافر جوانان به مساأله تفاريح و        

به دلیال فشاارهاي رواناي بایش از حادي كاه باه        "اند كه ر شدهتنوع طلبي پرداخته، يادآو

فراماوش كاردن   "، "كااري باراي گرياز از مشاكل باي    "، "شاود جوانان در جامعه وارد مي
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جهت گرياز از بیماريهااي اعصااب و روان كاه در     "، "اجتماعي -سرخوردگیهاي سیاسي

برند تا به نوع طلبي پناه مي، جوانان به عرصه تفريح و ت"يك قدمي آنان كمین كرده است

 اين ترتیب، قسمتي از عدم تعادلي كه وجود آنان را دربرگرفته است، مرتفع گردد. 

 طلبيرفاه

اضار  طلباي نسالهاي قاديم و جدياد را در حاال ح     گذشته از معدودي از جواناان كاه رفااه   

يسات )ياا   زسااده  "اند، در غالب مواقع جوانان، نسل پیشین را نسالي  يكسان و برابر شمرده

 ي زندگي عااري دارا"و  "تر(قانع )يا قانع"، "تر(كم توقع )يا كم توقع"، "تر(ساده زيست

، "گااراتجماال"، "متوقااع"، "طلاابرفاااه"خوانااده، در براباار خااود را نساالي  "از تجمااالت

فاي  ، معر"بخور و بخواب كاار اوسات  "و سرانجام نسلي كه  "پول پرست"، "كالس باال"

 كنند.مي

و  "الباي حاكمیات ارزشاهاي ديناي و انق   "جوانان علل ساده زيساتي نسال پیشاین را باا          

نسال   طلباي ، طي سالهاي اولیه انقاالب، تبیاین كارده، علال رفااه     "وجود انقالب و جنگ"

 اند:خودشان را به قرار زير، برشمرده

فااه و  ن رارزش شد"، "رنگ باختن ارزشهاي ديني و انقالبي"، "شكست آرمان شهر"     

ش افازاي "، "تربیات نامناساب نسال جدياد    "، "تبلیاغ الگوهااي نامناساب   "، "گراييتجمل

 ."جديد هويتي نسلبي"و  "افزايش امكانات"، "تأثیرپذيري از جهان معاصر"، "امكانات

 استقبال از شادي و نشاط

ايام  تاريخ ايران، خاصه پس از صدر اسالم، عرصه فراز و نشیبهاي بسیاري باوده اسات و د  

اناد.  زير سُم ستوران مهاجماني قرار گرفته است كه از غرب و شرق بر ايان كشاور، تاختاه   

كنناد، تنهاا   فاجعه حمله مغول كه برخي از مورخان از آن با عنوان، پسارفت آسایا يااد ماي    

مادي و انساني ماردم اياران،   هاي يكي از اين تهاجمها است كه به دلیل از بین بردن سرمايه
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نعتي اين كشور )و به تبع آن، همسايگان آن( را براي چند قرن به تأخیر اناداخت.  تحول ص

گفته، موارد داخلي ديگاري نظیار تعقیاب دايماي شایعیان باراي       مضاف بر تهاجمهاي پیش

ساوگوار و غمگاین را   اي قرنهاي متمادي از سوي حكومتهااي وقات، در مجماوع روحیاه    

دم هم با توجه به هماین روحیاه غمگاین، باا زنادگي      براي مردم ايران رقم زده است كه مر

دهاد، از  اند. بالطبع ديان نیاز كاه قسامتي از زنادگي انساانها را تشاكیل ماي        برخورد داشته

نصیب نمانده، قسمتهاي پرحزن و اندوهش، بیشتر از قسامتهاي  برخورد اندوهناك اخیر بي

ريان تعاملي، نه تنهاا ماردم ديان را    شاد آن، مورد توجه واقع شده است. بنابراين در يك ج

خواستند، بلكه عامل دين نیاز در جرياان   متناسب با ساخت ادراك تاريخیشان، پراندوه مي

اين برخورد گزينشي، به شكل تعاملي در بخشیدن رنگي از حزن باه زنادگي افاراد، ماؤثر     

 واقع آمده است.

ا جنبه و جِلاف ر آموزان و دانشجوياني كه به علت خنديدن برچسب بيچه بسیار دانش     

وحیاه  ردر محیطهاي آموزشي خود نخورده و چه بسیار نوجوانان و جواناني كاه باه علات    

باه   فارادي كاه  اند. اندك نیستند اشاد و پرنشاط خويش با ديده نفي و انكار نگريسته، نشده

نبیاا  ه رنگي و حتي جوراب سفید )رنگ سفیدي كه در احادياث رناگ ا  دلیل پوشیدن البس

ان ن موهايشا اند و كم نیستند جواناني كه به دلیل بلند كارد خوانده شده است(، توبیخ شده

يشاان  اند )در حالي كاه موهااي حضارت رساول، صالوات اهلل علیاه، باه شاانه ها        تنبیه شده

يي لیال ماانتو  تلخ راه داده نشدن به مدرسه، باه د رسید( و باالخره دختران زيادي تجربه مي

 بودنشان را دارند.

توجااه ماناادن بااه شاااديهاي جمعااي و تخاصاام ورزي بااا شااادي و نشاااط جوانااان و بااي     

اجتماعي، مسأله مهمي است كاه نسال بزرگتار باه ساادگي از آن گذشاتند، در حاالي كاه         
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ارضاي باین سارور و ديناداري،     جوان نسل حاضر، شادي و نشاط را حاق خاود دانساته، تع   

 بیند.  نمي

ه عاه نگريسات  شناسانه به تبعات انكاار نسابي شاادي و نشااط در جام    اگر با نگاهي آسیب     

معاه  جويي مرضي، عمده آسیبي است كه در اين رهگذر متوجه جواناان و جا شود، هیجان

 گردد.آنان، مي

، "هگیاري پارتیهااي شابان   شكل"، "زاي اِكسگسترش وسیع مصرف قرصهاي هیجان"     

یمه كلیپهاي ن وتمايل به بلوتوث عكسها "، "و اينترنتي سوپراي تمايل به فیلمهاي ماهواره"

ن، از و مانناد آ  "گساترش ايادز  "، "افزايش مصرف مواد مخدر و الكلاي "،"برهنه و برهنه

شاادي و نشااط باه    هااي  جويي ناسالم و مرضي است كه با بسته بودن عرصاه تبعات هیجان

ياباد، اماا جواناان    شكل طبیعي، فراروي جوانان، در جامعه رخ داده و گسترش و عمق ماي 

ادي و هاي جديدشان، با پذيرش تناوع در ناوع رفتاار )پاذيرش شا     در جريان هنجارآفريني

ه، تي نشاط، سرمستي و شوخ و شنگي جواني(، نوع پوشش )پوشیدن لباسهاي آستین كوتا

 وايز و جاین  و ورزشكاران، البسه لي، لي وها و هنرپیشهها ش به چهره خوانندهشرتهاي منق

 ولنگري، خطاي   -مانند آن( و نوع آرايش )استفاده از انواع مدلهاي آرايش مو و صورت 

 دهند.  ، به تمايل خود به شادي و نشاط، پاسخ مثبتي مي(-نظاير آن

 تساهل و تسامح

ز ه گاه نیل جوان را نسل تسامح و تساهل دانست، تسامح و تساهلي كتوان نساز منظري مي

 برد.افراطي به خود گرفته، جوان را از مرز تساهل ديني، فراتر مياي جنبه

گیري در امور رفتاري، اجتماعي، فرهنگي و حتاي ديناي   جوانان زيادي هستند كه سهل     

كنند، تساهل در پوشش، آرايش، رواباط  ايام ميرا پیشه خود كرده، به اين ترتیب، گذران 

بین دو جنس، عدم كنترل فرهنگ، نفي جزم انديشي مذهبي، رابطه باا كشاورهاي غرباي،    
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و اينترنتاي، قسامتي از ايان اماور هساتند.      اي تحريك كنناده مااهواره  هاي استفاده از برنامه

خاوش  "، "غیرتيبي"، "قرتي بازي"به  اند، از سوي اولیايشان متهم جواناني كه بیان داشته

 آيند.هستند، از اين جمله، به شمار مي "قیديبي"، "گذراني

عیارهااي  دهناد، تسااهل و تساامحي فراتار از م    در برخي از شرايط، جوانان گزارش مي     

اسات.  اي ناده اند كه اين مسأله به سهم خود، امر نگران كنعرفي و ديني را پیشه خود كرده

 در همین جهت، هستند:هايي مصاديق زير، نمونه

داشاتن  نجلساي، نديادن فیلمهااي آنچنااني،     امروزه جوان، رد كردن موسایقي تهاران  "     

دانناد. آراياش   خاود ماي  دوست پسر يا دختر و بسیاري چیزهاي ديگر را اموري اُملي و بي

أله، ت و هر كس نسابت باه ايان مسا    كردن در میان دختران امري عادي و معمولي شده اس

 ."شودداشته باشد، احمق و نادان شمرده مياي گِله

كنم مي من اگر متوجه شوم كه خواهرم دوست پسر انتخاب كرده است، با او صحبت"     

 ."شومو اگر ببینم آدم درستي را انتخاب كرده است، خوشحال مي

 ري طلبي زن و مرد(گرايشهاي فمینیستي )نهضت براب

ان در يكي از مهمترين فرازهاي تحوالت اخیر در سطح دختاران نسال جدياد را شاايد بتاو     

ظهور گسترده گرايشهاي نهضات براباري طلباي زن و مارد )خاصاه گرايشاهاي ضاد مارد         

 فمینیسم(، در نسل جديد دانست.

باري  ثباات برا صادد ا ترين قرائت، درفمینیسم در قرائتهاي مختلفي بیان شده است. رايج     

شاان  ريكه قدرتتر، گاه از به زير كشیدن مردان از ازن و مرد است، اما گرايشهاي راديكال

 گويد. و به قدرت و برتري رسیدن زنان، سخن مي

بررسي ديدگاههاي فمینیستي دختران نسال جدياد، حكايات از آن دارد كاه برخاي از           

حاكم بر جامعه، درصدد احقاق حقوق زنان و اثبات دختران با زير سوال بردن مردساالري 
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اند، اما دختران ديگري هدف كم كردن روي مردها را در دستور برابري زن و مرد برآمده

 كنند.كار خود قرار داده، و حتي گاه به شكلي خصمانه، آرزوي هَدم و نابودي آنان را مي

پسااران  بررسااي اظهااارنظر دختااران وواو(، در تحلیاال نتااايج حاصاال از  1383منطقااي )     

حاصل از پژوهش، هاي يافتهاي دهنده در پژوهش خويش، با استناد به بررسي مقايسهپاسخ

اد يا گاو، در پاژوهش خاويش    آماوز پاساخ  از بروز گرايشهاي فمینیستي در دختران داناش 

 نويسد:كند. وي ميمي

ايشاهاي  دست آماده، قابال اساتفاده اسات، گر     اي بهنكات مهمي كه از جداول مقايسه     

رسد، ر ميتر ظاهر شدن دختران، در قیاس با پسران است كه به نظفمینیسیتي و هنجارشكن

 ي كشاور و با توجه به افزايش تجرد قطعي زنان طي چند دهه اخیر، بهم خوردن هرم جمعیت

ارد ود و ماو نخواهناد با   افزايش قابل توجه شمار دختراني كه در دهه هشتاد قادر به ازدواج

ن را باه  شناسي اجتمااعي زناان نسال جاوا    تهديدآمیزتري از روان "آگهي نسبتامشابه، پیش

 گذارند.منصه ظهور، مي

زن و  پاذيرش تسااوي حقاوق   "اولويتهاي انتخابي دختران در دو مقولاه ماورد پرساش         

ابهي، دختاران  رتبه باالتر از پسران قرار دارد. به شكل مش 6، "گرايشهاي ضدِمرد"و  "مرد

تباه  ر 4و  7، باه ترتیاب   "رُك گاويي و صاراحت لهجاه   "و  "استقالل رأي"هاي در مقوله

 ند.باالتر از پسران، قرار دار

هااي انتخاابي دختاران در ماواردي مانناد      عالوه بر آنچه از آن ياد شاد، نزديكاي رتباه        

باا پساران از ساويي و نزديكاي      "عواطف ديناي "و  "اعتقاد ديني"، "انجام تكالیف ديني"

و  "اساتفاده جواناان از الكال وماواد مخادر     "هاايي مانناد:   رتبه دختران در انتخااب گزيناه  

، در عمال تأيیادي بار هنجارشاكن     "فیلمها و تصاوير برهنه ها،سي دي استفاده جوانان از"

رود، زيارا طباق ادبیاات جهاان، زناان      نمايانتر شدن دختران طي سالهاي آتي به شامار ماي  
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ديناادارتر از مااردان و در انحرافااات اخالقااي در سااطحي پااايینتر از مااردان، قاارار   "عمومااا

هاي موجود در سطح جهاان  تي متفاوت از يافتهگیرند، در حالي كه نتايج مزبور، اطالعامي

 گذارند.را به معرض ديد، مي

 كاهش متانت  

ي كاهش متانت نسل جوان )خاصه دختاران نسال جدياد( و افازايش رفتارهااي غیراخالقا      

ز بودناد. ا  گويان يادآور آن شدهآنان، مقوله مورد توجه ديگري است كه تعدادي از پاسخ

تن گفا "، "انهاا گويي در خیابمتلك"پیشه كردن رفتارهايي مانند: نظر اين افراد، دختران با 

، "جِلااف باازي درآوردن و ساابكي در پیااده روهااا  "، "جاوك و خنديادن در مساایر خاناه   

تن دسات دور كمار   مانناد اناداخ   -برقراري ارتباطهاي بدني باا جانس مخاالف در انظاار    "

و  "نس مخاالف جا البسه پوشیدن "و گاهي  "رفتارهاي الت منشانه"، انجام "-دوست پسر

 اند.، از متانت دخترانه خويش دور شده"موتورسواري پرداختن"در هیبت يك مرد به 

یدن، افزايش رفتارهاي غیراخالقاي در ساطح دختاران نسال حاضار، مانناد سایگار كشا             

مصرف حشیش، خوردن شراب و انواع مشروبهاي الكلي، مصارف ماواد مخادر، مصارف     

یهااي  گردان، كاهش سن اعتیااد، شاركت در پارت  قرصهاي روان قرصهاي اكستازي و ساير

يش زناان  انجامد(، افازايش دختاران فاراري، افازا    به روابط نامشروع مي "مختلط )كه بعضا

ي تن به ويژه، كاهش سن فحشا، كالس دانستن ايجاد رابطه جنسي با دوست پسر، به سادگ

 ط دختاران د آمار باالي كیاف قااپي توسا   گناه دادن، رنگ مردانه گرفتن جرايم زنان )مانن

ا د آنهاا ر دهندگان وجوروند كه پاسخموتورسوار(، از جمله موارد غیراخالقي به شمار مي

 اند.در سطح دختران نسل جديد، مورد تأكید قرار داده

باه دلیال تربیات فرزندسااالري كاه در       "گويان، دختران نسل حاضار، اوال از نظر پاسخ     

موجاود در  هااي  به سبب شدت امار و نهاي   "اند و ثانیاواده از آن برخوردار بودهمحیط خان
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اند و تزلزل شخصیتي اخیر، متزلزل بار آمده "محیطهاي آموزشي و اجتماعي، افرادي نسبتا

احسااس  "، "ظرفیات پاايین  "كشااند.  زندگي شخصي و اجتماعي آنان را نیز به تزلزل ماي 

احساس "، "پرهیز از مسوولیت پذيري"، "دم تحمل شكستع"، "عجز در برابر مشكالت

تزلازل  "، "احترام اندك به همسر و بزرگترهاا "، "مسوولیت اندك در برابر همسر و فرزند

به فكر طاالق و خودكشاي افتاادن در    "و  "پايبندي ناكافي به زندگي خانوادگي"، "رواني

ناان در توصایف زنادگي    ، از جمله مواردي هساتند كاه جوا  "برخورد با كمترين مشكالت

 اند.زناشويي دختران نسل جديد، از آن ياد كرده

دختار و   2000واو(، در تحلیل نتايج حاصل از بررسي اظهارنظر بیش از  1383منطقي )     

تر گیاري شاديد  شناسي نسال ساوم انقاالب، باه فاصاله     پسر مورد بررسي، در پژوهش روان

كناد. وي  رهنگاي اشااره ماي   ف -ومي سیاساي دختران در مقايسه باا پساران، از ارزشاهاي با    

 نويسد:مي

-نسایتي پاساخ  جگفته )كه باز هم با اتكا به تفاوتهاي صرفنظر از تفاوتهاي جزئي پیش"     

سات(،  دهندگان، بلوغ اجتماعي ساريعتر دخترهاا و خیازش اجتمااعي زناان، قابال تبیاین ا       

عي واه به ناو ه بزرگترها كه خواه ناخگويان دختر در جريان اظهارنظرهايشان، نسبت بپاسخ

مهاوري  تبعیات از مساووالن ج  "هااي  گیرد، با انتخاب مقولهرنگ فرافكني نیز به خود مي

 -ساالمي اعالقاه باه میراثهااي فرهناگ     "و  "عالقه به میراثهاي فرهنگ ايراناي "، "اسالمي

تار خاود را باه    كم دهندگان پسار، توجاه  تر از پاسخرتبه پايین 7و  9، 4به ترتیب با  "ايراني

ر از پساران، باه   رتباه بااالت   8در  "شادي و نشاط"نظام اسالمي، نشان داده، با انتخاب مقوله 

مشاابهت و   اند. اما به هار صاورت،  نوعي از بسته بودن فضاي اجتماعي براي زنان ياد كرده

نسل  وحدت موجود بین مواضع دختران و پسران شركت كننده در پژوهش، در برخورد با

 ."رگترشان، به هیچ روي قابل كتمان نیستبز
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 استقبال از روابط دختر و پسر

ي نفا "ياادي  بسیاري از جوانان برخالف نسل پیشین كه رابطه با جنس مخالف را به میزان ز

پنداشت، با تأكیاد بار   ، مي"ناپذيرفتني"و  "نامعقول"، "نامشروع"، "حرام"، آن را "كرده

 اعي: شااناخت بهتاار جاانس مخااالف، اجتماااعي بارآماادن، مااواردي ماننااد الزامهاااي اجتماا

خاويش،   براي تخلیاه هیجانهااي  اي دشوارشدن ازدواج، ايجاد امكان ازدواج، يافتن عرصه

جنس  كاري، سرگرمي و وقت گذراني، مد شدن دوستي باگاه عاطفي، بييافتن يك تكیه

ه با واكانش نسابت    هاا، همخالف، كسب اعتبار اجتمااعي در نازد دوساتان، تشاويق خاانواد     

ي جامعاه  هاي پیشین و مانند آنها، ضرورت بازتعريف روابط دختر و پسر از سومحدوديت

با  ين روابطااند در صورت تعريف روابط اخیر، را مورد تأيید قرار داده، خاطرنشان ساخته

و  ترين حالت ممكن، محقق خواهد شد، در غیار ايان صاورت، ارتبااط دختاران     كم هزينه

 واو(. 1383و منطقي،  1382سنگینتري، تحقق خواهد يافت )منطقي، هاي ران با هزينهپس

 نتیجه: پیوند يا گسست

سال  شناساي متفااوت ن  در اين قسمت، با استناد به برخي از مطالعات انجاام گرفتاه، از روان  

 ه)نسلي كا  اول و دوم انقالب )و به تعبیر ديگر نسل انقالب و جنگ( و نسل جديد انقالب

جدياد جاوان   هااي  هیچ يك از دو تجربه پیشین را در كارنامه خود ندارد(، هنجاارآفريني 

 ساالمي در انقالب اسالمي، مورد تأكید قرار گرفته، خاطرنشان گرديد كه جاوان انقاالب ا  

ا و گرايانااه آنااان(، از ارزشااهآرمااانهاااي مشاايقیاااس بااا نساال اول و دوم )و خاصااه خااط

 كند.استقبال كرده، از آنها تبعیت ميمتفاوتي  "هنجارهاي نسبتا

بنابراين با عنايت باه تفاوتهاا و تعارضاهاي موجاود ارزشاي و هنجااري جاوان انقاالب              

فرهنگاي،  هااي  مشاي رساد، در صاورت تاداوم خاط    اسالمي با نسل بزرگتار، باه نظار ماي    

ي گیرد و باه ايان   گفته، فزوناجتماعي، سیاسي موجود، طي سالهاي آينده، اختالفهاي پیش
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ترتیب جاوان انقاالب اساالمي، بیشاتر از آن كاه در مسایر پیوناد باا ارزشاها و هنجارهااي           

 مسووالن و اولیاي تربیتي جوانان گام بردارد، در مسیر گسست با آنان حركت كند.

 

 مقاومت فرهنگي 0302013

باه   ساتن باا تمساك ج   "سازي محیط گرايش دارند، از اين رو بعضاا جوانان به سمت ساده

 دهند.كنند، تمايل نشان ميسازي ميگروههايي كه جهان بیرون را براي آنها ساده

د، زيارا  به نظار اريكساون، جواناان آماادگي بیشاتري باراي پاذيرش ايادئولوژيها دارنا              

ان باه پیارو   ايدئولوژي، نظامي در خود بسته از نمادهاي مشترك، افكار و آرمانها است كه

اياه  داف را ارگیري ساده، نظام يافته و همبسته در زمان و مكان، با ابزار و اها خويش جهت

ابطاه  ركناد تاا از داياره تناگ     كند. از نظر اريكسون، ايدئولوژي به جوانان كماك ماي  مي

وند و به گروههايي ملحق شوند كه داراي تظاهر بیروناي مشاابه   كودك خارج ش -والدين

 (.1383اسخ، هستند )شفرز، ؟، ترجمه ر

ر ايان  از سوي ديگر جواني كه در پي دستیابي به هويت مطلوب طبع خاويش اسات، د       

ر ر جوان دمیان براي اثبات خويش، ممكن است دست به نفي ديگران  بزند. از اين رو، اگ

گفتاه، باراي   مشاي پایش  راه تحقق هويت موردنظرش، با مانع مواجاه شاود؛ در مسایر خاط    

 زند.ه نفي مانعي كه فرا روي وي قرار گرفته است، مياثبات خويش، دست ب

ر با اجتمااع   وتوان انتظار داشت، با بسته شدن نسبي عرصه سیاست، فرهنگ بنابراين مي     

ه در روي جوان، وي با توجه به عاليق اولیه خاويش و باا تمساك باه امكاان عملهاايي كا       

 اختیار دارد، دست به مقابله، بزند.
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اساي  از ساوي مخالفاان سی   1360گیري خرده فرهنگ پاناك در اياران، در دهاه    شكل     

دو دهه  يراني درانظام، به مقاومت آگاهانه نمادين، علیه اين نظام تعبیر شد. بدحجابي زنان 

شاد   نه تعبیرگذشته نیز از سوي برخي فمینیستهاي ايراني و هواداران خارجي آنان، اين گو

 ب(. 1382)شهابي، 

ه ايان  با رسي اجمالي رخادادهاي سیاساي موجاود در جامعاه، بسایاري از جواناان را       بر     

 ،"را اوالرساند كه هزينه اقادامهاي سیاساي در اياران، بسایار بااال اسات، زيا       بندي ميجمع

و  شاوار اسات  مواجهه با نظامهايي كه عنوان ديني را با خود دارند، كااري بسایار د   "اصوال

ر راد دينادا ترس جهنم و بهشت كه دغدغه خاطر بسیاري را افدر نظامهاي مزبور، عالوه بر 

دو تان از   برچسبهاي نظامهاي ديني، تبعات سنگیني در باردارد.  "دهد، اساسارا تشكیل مي

 نويسند:جوانان در همین رابطه، مي

ظاام اساالمي،   اَنگهاي نظام اسالمي، خطرناكتر از اَنگهاي نظامهااي ديگار اسات. در ن   "     

 ."برچسب ملحد و كافر، ممكن است دودمان آدمي را بر باد دهد

 گ منافقاان را ترسند به تظاهرات آنها اَنزدن برچسب در ايران ساده است. جوانان مي"     

 ."زده، آنها را به سادگي سركوب كنند

ه ر پار هزينا  رسد، سیاست نظاام در برخاورد باا مخالفاان سیاساي، بسایا      به نظر مي "ثانیا     

هاايي  پاذيري طراحي شده است، به اين معنا كه اگرچه در قرائت فرهنگاي نظاام، انعطااف   

فرهنگاي   شود و هر دو حالت پیشه كردن زهد و اساتقبال از اوج رفااه، در قرائات   ديده مي

ن موجود پردازايها قرائت سیاسي نظام چنین نبوده، به زعم برخي از نظراماند، نظام، پذيرفته

، واجاب  حفظ نظام اسالمي، ولو بالسیف )حتي اگر با شمشیر هم شاده باشاد(  "در جامعه، 

 ."است 
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گار  داعيشاخص تا عادي نظام در عرصاه سیاسات، تا   هاي ناتواني و توقف چهره "ثالثا     

 ست، براي جوانان است.ثمر بودن توقف در عرصه سیابي

عه، حكايت ديگاري اسات كاه    اجتماعي جام -به بازي گرفته شدن شخصیتهاي سیاسي     

 :كردندجوانان شاهد آن هستند. دو تن از جوانان در همین رابطه، خاطرنشان مي

ه اسات تاا   باليي كه مسووالن سر زندانیان سیاسي آوردند، براي من درس عبرتي شاد "     

 ."حرف نزنم

 ."ترسیم حرف بزنیم، بشويم آقاجري دومما مي"      

معاه  ديگري، شااهد نفاي ماردم و خودشاان، در ساطح جا     هاي جوانان جامعه در عرصه     

 دهند:هستند. تني چند از جوانان در همین رابطه، گزارش مي

 امال فسااد و  ما )جوانان( دايم از تريبونهاي رسمي و غیررسمي به عناوان سوساول و ع  "     

 ."شويمآشوب معرفي مي

ا جوانهاا غارق   يا جوانها غرق در شاهوتند  اند، روي در و ديوار خیلي از خیابانها نوشته"     

 ."در فسادند

ه با نقاالب تاا   هاا از اوايال ا  برخي از جوانان با اشاره به حل نشدن مسأله لبااس شخصاي       

دن شا نهايات محكاوم    ها به خوابگاههااي دانشاگاه تهاران )و در   حال، حمله لباس شخصي

ر باه  متهم رديف دوازدهم آن، به جرم دزديدن يك ريش تراش( يا حملاه نیروهااي مزباو   

شاده و   خوابگاه دانشگاه عالماه طباطباايي و نظااير آن، مشااهده دوستانشاان كاه دساتگیر       

را در  و نظاير آنها، بسته باودن فضااي كاوچكترين اقادامهاي سیاساي     اند، شكنجه گرديده

 گیرند.نتیجه مي جامعه حاضر،

بندي اجمالي، بسیاري از جوانان با مشاهده اوصافي كاه گذشات،   بنابراين در يك جمع     

گیرند كه عرصه حركتهاي سیاساي در جامعاه و اوضااع و احاوال فعلاي آن،  باه       نتیجه مي
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شدت پرهزينه بوده، بايد از آن پرهیز كرد و در صورتي كه قادر به سركوب و دفان آرا و  

غیرمساتقیم و نماادين، روي   هااي  خويش نیستند، براي ابراز نظرهايشاان، باه عرصاه    عقايد

 آورند. 

أملي از اندك اقدامهاي فرهنگي، عرصه جايگزيني اسات كاه اقشاار قابال تا     هاي هزينه     

 اند.جوانان، به آن روي آورده

ديگار،   تعبیار انادك مخاالف فرهنگاي و ياا باه      هاي يكي از دختران، در تحلیل هزينه      

 داشت:مقاومت فرهنگي، در جامعه، بیان مي

 ق اجتمااعي ياا  تا به حال هیچ دختر يا زني به دلیل بدحجابي، زنداني، محروم از حقاو "     

 ."اعدام، نشده است

ده، ه فارد باو  متوج "زياد مقاومت سیاسي كه مستقیماهاي به تعبیر ديگر، برخالف هزينه     

 .زيادي براي وي، در برنداردهاي بايد آن را بپردازد، مقاومت فرهنگي، هزينه

بسایاري   ، يادآور شده است كاه جواناان  "مقاومت فرهنگي"د( در مقاله  1383منطقي)     

حات و وي، در تبیین مدهاي افراطي، آرايشهاي مفرط، اصاطال  در پاسخ به گروه پژوهشي

آمیاز و  تخاالف هااي  كالمهاي عنادجويانه، ادبیات زيرزمیني، لطايف، طنزهاا و مطايباه  تكه

ع و سیاسات، اجتماا  هااي  نظاير آنها، از هدف مقابله فرهنگي خاود باا كسااني كاه عرصاه     

 اند.اند، ياد كردهفرهنگ را برآنها تنگ كرده و بسته

 قابل گیري و تحقق مقاومت فرهنگي در سطح اقشاروي در توصیف چگونگي شكل     

 نويسد:تأملي از جوانان اين مرز و بوم، مي

هاي ناامیدي جوانها از راهكارهاي سیاسي براي ايجاد تحولي اساسي در جامعه و هزينه     

ن را غیرسیاسي كرده، اقشار باالي مقاومت سیاسي در جمهوري اسالمي، برخي از جوانا

گیري سوق داده كه بهتر است آنان به جاي استفاده ديگري از آنان را به سمت اين نتیجه
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به مراتب هاي از راهكاري پرهزينه سیاسي، به سمت راهكارهاي فرهنگي كه از هزينه

پايینتري در سطح جامعه برخوردارند، روي بیاورند، ضمن آن كه مقاومت فرهنگي به 

دلیل تغییر فضاي فرهنگي جامعه، از پذيرش و حمايت بسیاري از جوانان نیز برخوردار 

 خواهد شد.

 1383)منطقي،  "شناسي نسل سوم انقالبروان"منطقي، در پژوهشهايي كه در زمینه      

بحران ")منطقي، منتشر نشده( و  "شناسي اجتماعي نسل سوم و چهارم انقالبروان"واو(، 

گیري برخي از ارزشها (، انجام داده است، با ترسیم شكل1382)منطقي،  "هويت دختران

و هنجارهاي جديد در سطح دختران و پسران جامعه، از گسترش و جايگزيني تدريجي 

ارزشها و هنجارهاي جديد به جاي ارزشهاي آرماني ابتداي انقالب خبر داده، در سطح 

گويد، ياد كرده است. تون از آن سخن ميجوانان از جرياني همسو با آنچه كه نظريه برين

برخي از اين ارزشها و هنجارها عبارتند از: ديد نقاد و چالشگر، نوآوري، استقالل رأي، 

آوريها، توجه به مسايل علمي، توجه به رُك گويي، برخورد با رياكاري، گرايش به فن

گرايي، تي، غرباجتماعي، توجه به فرهنگ جهاني، نگرش سكوالريس -مسايل فرهنگي

فردگرايي، پذيرش خودكنترلي )به جاي سیاست ديگر كنترلي(، گرايش به هنرها، توجه 

طلبي، استقبال از شادي، تساهل و تسامح، گرايي، رفاهبه زيبايي، توجه به مد، لذّت

گرايشهاي فمینیستي )تمايالت ضد مرد(، كاهش متانت )دختران( و پذيرش روابط دختر 

گفته، در مجموع فضاي فرهنگي جديدي را براي جامعه، و هنجارهاي پیش و پسر. ارزشها

گفته )كه شامل مواردي نظیر نگرش سكوالر، آورند. ارزشها و هنجارهاي پیشپديد مي

طلبي، گرايي و رفاهگرايي، توجه به زيبايي و مد، لذّتتوجه به فرهنگ جهاني، غرب

و پسر و مانند آنهاست(، با اقدامات كساني كه  گرايشهاي فمینیستي، پذيرش روابط دختر

در راستاي مقاومت فرهنگي، با آرايش، پوشش و ديگر رفتارهاي خويش درصدد 
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لجاجت ورزيدن و ستیز با نظامند، همانگي نسبي دارند، به اين معنا كه اگرچه ممكن 

نشان  است، جمع كساني كه آگاهانه و عامدانه با تمسك به راهكارهاي فرهنگي درصدد

آيند، جمع كثیري نباشد، اما از آنجا كه اقدامهاي اين دادن تخالف خويش با نظام برمي

گروه، خاصه در مواردي مانند پوشش، آرايش و به نمايش نهادن مواضع فرهنگي خاصي 

ايدئولوژيك نظام با تمسك به آراي سكوالريستي، هاي مانند نقد غیرمستقیم انديشه

از روابط دختر و پسر، مورد توجه اقشار وسیع جوانان جامعه قرار  گرايي يا استقبالغرب

كه از برخي از  -گیرد كه فضاي فرهنگي ابتداي انقالب را با فضاي فرهنگي جديديمي

اند، از اين رو جامعه، در واقع با عوض كرده -ارزشها و هنجارهاي عمده آن ياد شد

و خواهد بود كه اگرچه هسته اساسي آن، مقاومت از جوانان روبراي جمعیت قابل مالحظه

كوشد، اگر فرهنگي و ستیز فرهنگي با نظام را پیشه خود كرده است و به زعم خويش مي

مسووالن، با فراخواندن هواداران خويش به خیابانها، تظاهراتي موافق با نقطه نظريات 

هنجاري كه در جامعه پديد  دهد، آنان نیز با استفاده از فشارخويش را سامان مي

نگرند، تغذيه فرهنگي كرده، با هدايت آورند، جواناني را كه با ديد مثبتي بدانها ميمي

فرهنگي خويش را در عرصه خیابانها و جامعه به  -فكريهاي آنان، در عمل خط مشي

 نمايش نهاده، قدرت و اقتدار خويش را به رخ مسووالن، بكشند.

 اي جديدنجارههطرح ارزشها و "مساعدي كه با  "بر ايجاد فضاي فرهنگي نسبتا عالوه     

سبي همراهي ن"براي مقاومت كنندگان فرهنگي فراهم آمده است،  "در سطح جوانان

در  اهي غربهمر"و  "آوريهاي ارتباطياستفاده جوانان از فن"، "با جوانانها خانواده

 ه گذشت.اگفتمواردي است كه نبايد از آنها، ن ، از ديگر"زمینه تقويت مقاومت فرهنگي

 "هويت جمعي"تحقق مسأله مقاومت فرهنگي در سطح جوانان، داللت بر پديدآيي      

جديدي دارد كه در سطح جوانان شكل گرفته است. تحوالت پوشش، آرايش، طنزها و 
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-شكلشايعات و ديگر رفتارهاي خالف عرف جوانان، نمود عیني و ملموس  ها،شوخي

، جديدي است كه در جمعیت قابل "هويت جمعي"گیري مقاومت فرهنگي به عنوان 

 توجهي از جوانان ايراني، قابل مشاهده است.

ح ر سطدبررسي تحوالت پوشش در جامعه ايران، بیانگر تحوالت شگرفي است كه      

 شود.جوانان مشاهده مي

و مقنعه، پوشش مورد پذيرش عرف به اگر زماني در ابتداي انقالب چادر، مانتو      

آمد، با گذشت چند سال از انقالب، به تدريج تیپ چادري كاهش يافته، حساب مي

تیپهاي مانتو روسري، افزايش پیدا كردند و در همین حین، با گلدار شدن روسريهاي تیره 

مانتوهاي  رنگ خانمها، كوتاه شدن مانتوها، ارايه مانتوهايي با رنگهاي روشن و تند و

آستین كوتاه، پوشش خانمها تحوالت قابل توجهي را پشت سرنهادند. در حال حاضر 

پردازند(، مشاهده مد شدن مانتوهاي كمر باريك )كه به نمايش برجستگي بدن زنان مي

مانتوهاي چسبان )خاصه در قسمت باال تنه(، مانتوهاي پوست پیازي و مانتوهاي اندامي كه 

نما هستند، مانتوهاي كوتاه و شلوار برمودا )كه كشي بوده، با كوتاه و  مانتوهايي بدن

گذارند(، به سركردن بلندتر شدن شلوار، قسمتهايي از برهنگي پا را در معرض ديد مي

گفته يا ظاهر شدن با مانتو و جوراب سانتي به همراه مانتوهاي پیش 50هاي شال يا روسري

ي برهنه، و افتادن روسريها در برخي از خیابانها و خاصه برداشتن يا مانتو، دامن زير و پاها

روسريها در كناره درياها، كوهها و جنگلها، حكايت از تحوالت عمیقي در زمینه پوشش 

زنان جامعه دارد، البته همزمان با تحوالت پوشش زنان، پوشش مردان نیز از تحوالتي 

گفته، اين تغییرات به حوالت پیشبرخوردار بوده است. در صورت تصادفي نديدن ت

سادگي از تحوالت عمیق ارزشي و هنجاري جامعه خبر داده، ممكن است متضمن اين 
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معنا نیز باشد كه ستیز با ارزشها و هنجارهاي اجتماعي، در دستور كار جوان انقالب 

 اسالمي، قرار گرفته است.

ن . به اياست ر تحولي مشابهبررسي تحول آرايش دخترها و پسرهاي جامعه نیز بیانگ     

ش به خوي معنا كه اگرچه در ابتداي انقالب، حتي زنان ازدواج كرده از آرايش چهره

 رايشهايآآن  زدند، اما طي سالهاي بعد آرايشهاي ماليم و در پيمیزان زيادي سرباز مي

ز اين امر نیز ا نختراغلیظ و افراطي، در جامعه رواج يافت و نه تنها زنان، بلكه اقشاري از د

ختلف ش متبعیت كردند و در حال حاضر كار به جايي رسید است كه گاهي انجام چند مِ

هاي هن سايبه شكل غلیظش در جامعه مد شده و گاه زدها يا مالیدن رُژ صورت به گونه

راي بران گیرد و برخي از دختجیغ تا بناگوش در دستور كار دختران و زنان قرار مي

كنند و موهايشان، نه يك رنگ فسفري كه چند رنگ فسفري را انتخاب مي آرايش

ده از ستفااگاهي مردان با برداشتن ابرو، زدن برق لب، رنگ كردن موها، مِش كردن و 

ش گذارند، گسترانواع مدلهاي ريش، آرايشي متفاوت را از خود به منصه ظهور مي

 "كال ویاه موي محرمي، زدن الك سیاه، رُژ س آرايشهاي خاص در ماه محرم، مانند رنگ

 آرايش سیاه، در همین راستا قابل فهم است.

عرصه ديگري است كه بیانگر مقاومت فرهنگي افراد است. به اين  ها،طنزها و شوخي     

معنا كه زماني كه عرصه گفتمان در سطح جامعه بسته شود، مردم با روي آوردن به طنز، 

گونه كه عبید زاكاني در روني و ناگفته خويش اقدام خواهند كرد. همانبه بیان منويات د

برخورد با سردمداران جامعه خويش، به ارايه منظومه موش و گربه روي آورده، 

عابد و زاهد، اما در واقع خونريز، به مضحكه اي سردمداران نابكار جامعه را در نقش گربه

در اشعارش، از عابدان و زاهدان رياكار سخن  كشد. به شكل مشابهي حافظ نیزمي
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گويد و سرِ وانتس در كتاب خويش، با به استهزا گرفتن دون كیشوت داستان تخیلي مي

 زند.اش را رقم ميخويش، استهزا و خنده بر دون كیشوتهاي حاكم بر جامعه

ام اول نظ رجهدوالن بررسي طنزهاي رايج در بین جوانان حكايت از آن داد كه از مسو     

نواده بي و خاد مذهو از موافقان نظام، افراها سپاهي ها،و  روحانیت گرفته تا شهدا، بسیجي

ران ز طرفدار، اشهدا گرفته تا افراد چادري )كه طبق برداشتهاي قالبي مردم كوچه و بازا

قابل  هايمعیتاستهزاي ج "آيند(، موضوع شوخي، طنزپردازي و احیانانظام به شمار مي

 توجهي از جوانان، قرار دارند.

 است كه يگريدبه استهزا گرفتن و تمسخر نمادهاي مذهبي و غیرمذهبي نظام، نمونه      

 در مجموعه مقاومت فرهنگي جوانان قابل احصا است.

استاي در ر موجود در سطح جامعه، اقدام ديگريهاي تغییر مضامین سرودها و نوحه     

 رود. ن با سمبلها و نمادهاي نظام، به شمار ميعناد ورزيد

ا باجرتان "يا  "اجرتان با ابوالفضل"رقصیدن جوانان در كوه و بیان عباراتي مانند      

وار ننند آنجلسي )مادر جريان آن توسط ناظران، گذاشتن نوار خوانندگان لوس "حسین

اي نوحه نیدنشه زدن(، در جريان اِبي( و سینه زدن به همراه آن، دست زدن )به جاي سین

ن روضه واندكه از ريتم تندي برخوردار است، گذاشتن نوار نوحه و رقصیدن با آن، و خ

ست كه يي اسكسي در جريان پارتیهاي شبانه مختلط دختران و پسران، از ديگر رفتارها

 آيند.يتوسط اقشاري از جوانان انجام گرفته، در زمره مقاومت فرهنگي به شمار م

به  سیجي ياركت بپشتي، شلوار و اوجوانان بدحجاب ديگري با استفاده از چفیه، كوله     

از وسايل اي دست يا گردن انداختن تسبیح، در پاسخ به اين سوال كه با چه انگیزه

 داستدارند كه قصد آنان شكستن قبريد، گاه به صراحت بیان ميگفته، سود ميپیش

 دهاي نظام، است.نما
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، پردازيايعهشبا فقدان گفتمان در سطح جامعه، عرصه براي مواردي مانند شايعه و      

ديگر  ي ازگردد و اقدامهاي مزبور، به مثابه يكديوارنويسي و نظاير آنها گشوده مي

ي و رهنگنمودهاي بارز مقاومت فرهنگي جوانان، خود را به رخ مسووالن و اولیاي ف

 كشد. ي جوانان ميتربیت

ر يش ددر برخي از موارد، جوانان با نفي رسمهاي سنتي و طرح اعتقادات خو     

 قاومتعرف جامعه با آن همخواني چنداني ندارد، به نوعي م "كه بعضاهايي زمینه

ال حاضر گذارند، در حفرهنگي و عناد و لجاج خود را با مسووالن جامعه، به نمايش مي

رها و دخت ي مراسم عزاداري به صورتي متفاوت )مانند به دست گرفتن شمع توسطبرگزار

ور پسرها به شكل مخلوط و دور هم چرخیدن(، برگزاري مراسم عزاداري بدون حض

د ي و ماننگیرروحاني يا روابط بسیار باز در هر مراسمي كه پیش آيد )نظیر مراسم گالب

 گذارند.در برابر مسووالن، به نمايش مي جديد و غیرقابل فهمي راهاي آن(، جلوه

مقاومات   گفتاه، داللات بار   نگاهي به اظهارنظرهااي جواناان در تبیاین رفتارهااي پایش          

ز همكااران  مسلط نظاام، دارد. دو نفار ا  هاي مشيفرهنگي اقشاري از جوانان، در برابر خط

 نويسند:، مينگارنده در گزارش خويش، در ارتباط با پوشش و آرايش جوانان

باودم كاه از    كه با جوانان داشتم، شاهد دختران و پسرانيهايي من در جريان مصاحبه"     

وقتي  ز اين رووضعیتهاي بسیار ناجوري برخوردار بودند، اما عقايد پاك و زاللي داشتند، ا

گفتناد: چاون   شادم، در پاساخ باه مان ماي     من تعارض روحیات و ظواهر آنها را جوياا ماي  

توانیم، لج مي خواهیم به اين ترتیب نشان بدهیم كه ما همكنند، ما ميالن با ما لج ميمسوو

 ."كنیم
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د، از او گاو را كاه داراي رناگ بسایار تنادي باو      وقتي من علت انتخاب مانتوي پاساخ "     

یاغ  نظام، ج پرسیدم، وي در پاسخ به من اظهار داشت: اين مانتو با رنگ تندش، گويي علیه

 ."كشدمي

شاش  جوانان ديگري باا تأكیاد بار مقاومات فرهنگاي خاويش، در تبیاین آراياش و پو             

 اند:خويش، يادآور گرديده

زخرفاي را كاه   گذارم تا لج چادريهاي مموهايم را بیرون مي "من خیلي از وقتها عمدا"     

 ."كنند را در بیاورمآيند و امر و نهي ميدايم براي ما چشم و ابرو مي

كجاي  نخاواهیم باه روحانیات، دها    بعضي از ما جوانها با لباسهاي تنگ خودماان ماي  "     

 ."كنیم

پوشم تا چشم اين گفت: من اينجوري مييكي از دختران كه خیلي بدحجاب بود مي"     

 ."آخوندها، در بیايد

گفت: من پسري كه موهايش را به شكل تیفوسي سیخ سیخ، درست كرده بود، مي"     

 ."شنوندخواهم موهايم سیخ شود توي جگر آنهايي كه حرف من را نميمي

 ين كار راامن دختري را ديدم كه روسري خود را در خیابان برداشت و گفت، من "     

 ."كنم تا نسل بعدي راحت باشندمي

ام، دارم مخالفت خودم كنم و رفتاري كه در پیش گرفتهمن خودم با آرايشي كه مي"     

 ."كنمنظام، بیان ميرا با 

هنگي ت فرمصاديقي از طنزهاي )خفیف(، موجود در سطح جوانان كه بیانگر مقاوم     

 باشد، به قرار زير است:آنان مي

 میده را، صداي فهجعبه سیاه تانكي كه حسین فهمیده زير آن رفته بود را پیدا كردند"     

 ."رومدم ميگفت: حاجي: هُل نده، خوشنیدند كه مي
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 ."من چند بار در يك حسین پارتي، شركت كردم"     

يد معرض د ا بهتمسخر و استهزا، وجه ديگري از مقاومت فرهنگي اقشاري از جوانان ر     

 روند:در همین راستا به شمار ميهايي گذارد. مصاديق زير، نمونهمي

ت: امامان گفچرخاند، بعد يك بار يك الت سر كوچه تسبیح را دور دستش مي"     

 ."خواهم دور سريع بزنممحكم خودتان را بگیريد، مي

هاي سینمايي كه در دانشگاه پخش شد، يكي از پسرهاي در پايان يكي از فیلم"     

 ."دانشجو به تمسخر گفت: بر دشمنان اسالم صلوات

 د، از طرفآخوندي كه در سالن حضور داشت و براي ارايه سخنراني دعوت شده بو"     

هايي مانند رها مورد تمسخر و مضحكه قرار گرفت و چند نفر از پسرها با گفتن واژهپس

 ."ندم نكمارمولك و غیره، باعث شدند كه اين آخوند سالن را ترك كند و سخنراني ه

خالف مه شعري ب "نهباز باران با ترا"در موارد ديگري تغییر شعرها )مانند تغییر شعر      

 وولیپس ا)مانند تغییر نوحه بوي سیب به بوي چیپس و آدامس ها ها(، نوحهفلسطیني

الري ردم سام"به جاي  "مردم سواري ديني"وبال(، تكه كالمها )مانند تغییر شعار كرب

ن )در سووالم(، كشیدن  كاريكاتور )از مسووالن و روحانیون( يا مونتاژ تصاوير "ديني

نگي ومت فرهمقا ، ابعاد و صور ديگري ازاشكالي نامناسب و برهنه با استفاده از فتوشا (

 گذارند.جوانان را به معرض ديد مي

 اتي استاقعیوبررسي پیامكهاي ارسالي جوانان و ساير شهروندان به يكديگر، حاوي      

 هاي زيرين جامعه، قرار دارد.كه در زير اليه

 ها،وخيين شااز رتبه نخست ارسال جوك در پیامكهاي كاربران ايراني )كه در برخي      

 خاصه شوند(، نمود بارزي از مقاومت فرهنگي مردم ومسووالن به سخره گرفته مي

 گذارد.جوانان را به معرض ديد، مي
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هاي قابل گذاريتوان نتیجه گرفت با وجود سرمايهبا توجه به آنچه گذشت، مي     

انجام پذيرفته است و  توجهي كه در سطح مسايل تربیتي و جوانان، از ابتداي انقالب

مسووالن با هدف القاي يك هويت ايدئولوژيك به جوانان، درصدد تربیت آرماني آنان 

-برآمده است، اما به سبب عدم شناخت مسووالن و اولیاي امر جوانان از سويي و بسته

هاي گذاريبرنامگي و فقدان سرمايههاي نسنجیده و مغشوش، بيريزينگريها، برنامه

، كار اقشار قابل تأملي از جوانان به جايي انجامیده است كه با پشت كردن به هويت الزم

آرماني مدنظر مسووالن و اولیاي تربیتي جامعه، هويتي متفاوت را براي خود برگزيده، و 

گرايي مالزم غرب "طلبي و بعضادر پوشش اين هويت كه با دنیاگرايي، مد، زيبايي، لذّت

ام خويشند، اما گاهي جريانهاي سیاسي حاكم، بدون شناخت و است، درصدد گذران اي

تحلیل عمیق مسايل جوانان، به شكلي شتابزده و صوري، درصدد اجراي سناريوي 

يابي چگونگي تحول هويت جوان كوشند بدون ريشهشكست خورده پیشین برآمده، مي

پرسشگر، نوگرا، دنیاگرا،  ايدئولوژيك در آغاز انقالب اسالمي، به هويتي "از هويتي نسبتا

گراي جوان در حال حاضر، با توسل به ارعاب و تهديد، وي را به غرب "جو و بعضالذّت

سمت و سوي پذيرش هويت خاضع، سر به زير و تابعي كه مورد نظر اولیاي فرهنگي و 

-تربیتي جوانان است، هدايت كند، در حالي كه اين امر، خاصه پس از شكست آرمان

ي نسلهاي اول و دوم انقالب و مهمتر از آن، با توسل به ارعاب و تهديد )كه در هاگرايي

پذير نیست. بنابراين عرصه روابط آنان با جوانان كه در تضاد با روحیه جوان است(، امكان

گريز از هويت القايي و ايدئولوژيك مسووالن، به هويتي معمولي )كه در ضمن با ناامید 

اند(، ي، مقاومت فرهنگي را در برخورد با نظام پیشه خود كردهشدن از راهكارهاي سیاس

از محدودنگري، تالقي و نبرد با جوانان شده است كه اي اند، بدل به عرصهروي آورده

نتیجه نبرد اخیر، چیزي جز شكست هر دو طرف، نخواهد بود، به اين معنا كه اگر جوانان 
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مر جوانان نیز نتوانند به مقاومت فرهنگي خويش نگر اولیاي اهاي بستهمشيدر برابر خط

در كوتاه مدت، ادامه دهند، مقاومت مزبور را به مقاومتي پنهان و قهرآمیز بدل خواهند 

گري جواناني خواهد شد كه انتظار تربیت كرد و در بلند مدت، نظام شاهد عصیان

كاريها و ، ندانمنگريهاايدئولوژيك آنان را داشت، به عبارت ديگر، در نتیجه بسته

برخوردهاي بدون تحقیق و شتابزده با جوانان، و تداوم همین امر، مسووالن به جاي 

گیري يك هويت متعارض در اقشار قابل گیري هويت ايدئولوژيك، شاهد شكلشكل

 تأملي از جوانان انقالب اسالمي، خواهند شد.

واماع  یاات در ج كت پاندولي اخالقدر شرايط اخیر، با توجه به مواردي مانند: نظريه حر     

ن اع گفتماا انقالبي كه كرين برينتون به ارايه آن پرداخته است، تحقق جهااني شادن، انقطا   

 -لیفيويكرد تكبین نسلي بین جوانان و بزرگساالن جامعه، و برخي از موارد مشابه، تغییر ر

، باه  تهديدآمیز و گاهي رويكرد پااك كاردن مساأله باه جااي حال آن، نسابت باه جاوان         

يافتن  ع از سوقرويكرد مبتني بر فهم و مفاهمه با وي، به عنوان بهترين گزينه ممكن كه مان

باشد، شود، مطرح ميجوان از هويت ايدئولوژيك به سمت يافتن يك هويت متعارض مي

 "ه عمادتا اما در غیر اين صورت، گذشته از مسأله مهاجرت گسترده به ديگر نقاط جهان ك

 ه گُسسات و رسد، عمده جوانان، راشار فرهیخته دانشگاهي متصور است، به نظر ميبراي اق

 يابند.ترين سناريوي ممكن فراروي خود، ميتالقي با نظام را به عنوان محتمل

 

 1افسردگي اجتماعي 0302014

هماواره در بعاد فاردي آن يااد كارده، از مفهاوم        2شاناختي از افساردگي  منابع و متون روان

 اند.افسردگي اجتماعي، ذكري به میان نیاورده

                                                           
1-Social depression 

2-Clarence, J. R. 
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(، در ويژگیهاااي 1371، ترجمااه نجاريااان و همكاااران،  1987) 2و ساراسااون 1ساراسااون     

 نويسند:تشخیصي افسردگي مرضي، مي

وه، گي، غاام، انااددو ويژگااي اختصاصااي افسااردگي عبارتنااد از: خلااق ناشاااد )افساارد"     

ي و هااي عااد  هماه فعالیت  "ناامیدي، ناراحتي يا نگراني( و فقادان عالقاه و لاذّت در تقريباا    

ت. سرگرمیهاي فرد. تشخیص افسردگي مستلزم وجود حداقل يكي از اين دو ويژگاي اسا  

اشاد: كام   بكم چهار مورد از رفتارها يا احساسات زيار باياد وجاود داشاته     به عالوه، دست

ن دن، فقادا تغییر وزن )اغلب كاهش، ولي گاهي ازدياد وزن(، اشكال در خوابیا  اشتهايي يا

قدر كه از سوي ديگاران قابال   نآ -ركتي يا افزايش كندي پاسخح -نیرو، آشفتگي رواني

دان انرژي، سرزنش خود يا احساس گناه نابجا، شاكاياتي از  خستگي يا فق -تشخیص باشد

ياا   ز حاواس و افكاار دايماي مارگ ياا خودكشاي      ناتواني در تفكر به طور روشن يا تمرك

 ."آرزوي مردن

در  سااله سااكن   15-29هزار جاوان   75در بررسي ملي سازمان ملي جوانان كه برروي      

رت و جوانان از نظار قاد   %36مراكز استانهاي سراسر كشور انجام گرفت، مشخص شد كه 

 %51، نفاس كاافي ندارناد   آناان اعتمااد و عازّت     %42امید به زندگي دچار مشكل هستند، 

 )ساازمان  "آنان دچاار ساطوحي از افساردگي هساتند     %54دچار معضل رواني اضطراب و 

 (.1381ملي جوانان، 

 "اناد فسارده از جواناان ا  %50 "اعالن داشت:اي رئیس سازمان ملي جوانان، در مصاحبه     

 (.15/6/1382)ياس نو، 

دهنادگان  از پاساخ  %28"، 1380طبق تحقیق دانشجويان دانشگاه تربیت معلام در ساال        

افسردگي را از خود نشان داده، چنانچاه افساردگیهاي خفیاف را هام باه      هاي تحقیق، نشانه

                                                           
3-Sarason, I. G. 
4-Sarason, B. R. 
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)عباسعلي پور و همكااران،   "رسندمي %49اين میزان بیافزايیم، میزان دانشجويان افسرده به 

1380.) 

 %8/59 در دانشگاه علوم پزشاكي شایراز انجاام گرفات،     1379در پژوهشي كه در سال      

 اند )همان(.دانشجويان عاليم افسردگي را در خود نشان داده

ردگي از افساا %14دانشااجويان از افسااردگي شااديد،  %6طبااق تحقیااق منتشااره مشااابهي      

 (.1/10/1380، اند )نوروزبردهاز افسردگي خفیف رنج مي %47متوسط و 

كنند. به كايت ميآمارهاي ارايه شده در بُعد فردي افسردگي، از مقادير بسیار بااليي ح     

ه مقابلا "یال  كنند كه میزان افسردگي اخیر، باه دل دهندگان اذعان ميعالوه، برخي از پاسخ

كاه   -ناناد كاار م باي "، "احتماال مجارد مانادن   "، "جامعه با هنجارشكنیهاي احتمالي آنان

ه بااه دلیاال فساااد جامعااه متوجااه    خطراتااي كاا "، "-احتمااال آن، در زنااان بیشااتر اساات  

دامااه مخالفاات اولیااا بااا ا"، "ممانعاات اولیااا از حضااور دختااران در جامعااه"، "دخترهاساات

زناان،   و ماوارد مشاابه، در میاان دختاران و     "تبعیض بین دختار و پسار  "، "تحصیل دختران

 بیشتر است.

، "هاي سوم و چهارم انقاالب رفتارشناسي جوان در دهه"(، در كتاب ب 1383منطقي )     

زناد كاه   ، باه طارح ناوعي از افساردگي دسات ماي      "افساردگي اجتمااعي  "با طرح مفهوم 

تواناد متاأثر از ابعااد ژنتیاك ياا محیطاي باشاد،        برخالف افسردگي در بُعد فرديش كه مي

برخااورد جااوان بااا مشااكالت، تضااادها، متااأثر از ابعاااد محیطااي اساات و در نتیجااه  "صاارفا

اقتصاادي جامعاه، عاارض     -اجتماعي و سیاساي  -بستهاي حل نشده فرهنگيتعارضها و بن

گاذاري  گردد و به دلیل عمق تأثیر عوامل اجتماعي در اين افساردگي، شايساته ناام   وي مي

ن بیشتر از دختران در رسد پسرارسد. عالوه براين، به نظر ميافسردگي اجتماعي به نظر مي
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معرض افسردگي اجتماعي قرار دارند، زيرا هنجارهاي اجتماعي، انتظاارات بیشاتري را در   

 سازند.ارتباط با پسران )تا دختران(، مطرح مي

 نويسد:، مي"افسردگي اجتماعي"اين پژوهشگر در توصیف عاليم       

و برياده از مساايل اجتمااعي، تااكنون     در مورد ناامیدي و افسردگي در شكل فاردي  "     

پزشاكي در ماورد   شناسي و روانبحثهاي بسیاري شده است و كتابهاي مرجع مختلف روان

اند. اما درباره افسردگي اجتماعي به عنوان واكنش بحثهاي دقیقي را ارايه كرده ،عاليم آن

عادم   اهدي مانناد: يك قشر از جامعه، تا به حال بحثي به میان نیامده است. از مالحظاه شاو  

تمايل جوان به ايفاي نقش اجتماعي و سیاساي خاودش، از دسات دادن تحارك، نشااط و      

سرزندگي، عدم استقبال از مشااركت و فعالیتهااي ساازنده اجتمااعي، خاودداري از اباراز       

نفع، رخوت و سستي در انجام كلیه اماور حتاي در   اجتماعي ذيهاي انتقاد در تمامي حوزه

برنامگي و گذران اوقات به بطالت، بادبیني باه آيناده، نداشاتن     معاش، بيتحصیل و كسب 

شور و انگیزه پیشرفت، ابداع و ابتكار، كنار نهادن خالقیتهاا، باا دياده تردياد نگريساتن باه       

احساس در جبر قرار داشتن، تیاره و تاار ديادن آيناده، پنااه باردن باه، احسااس          نوآوريها،

ه مبهم، احسااس نادامت و پشایماني از باه دنیاا آمادن، احسااس        ناتواني در برخورد با آيند

اجتماعي، احساس تلخكاامي از تضااد طبقااتي     -ناكامي از محدود شدن آزاديهاي سیاسي

اجتمااعي   -ثیرگذاري در جريانهااي سیاساي   أاحساس ناتواني مفرط از ت شديد در جامعه،

دادن نسابي اعتمااد باه    از دسات  احسااس خساران،   موجود، احساس به بازي گرفته نشدن، 

گرا و فزوني گارفتن گرايشاهاي   تقلیل گرايشهاي جمعسپردن خود به دست تقدير، نفس، 

عدم استقبال از شاادي و نشااط،    فردگرايانه، عدم رغبت به انجام تفريحات سالم اجتماعي،

دست زدن باه اعتراضاهاي منفعال )در لبااس پوشایدن، ادبیاات و        تمايل به خودسانسوري،

احسااس بادبیني باه     گرايي افراطاي، تحقیار ملیات خاويش،    غرب گرايي،پوچ نها(،مانند آ
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توان به فرض افسردگي نسبي قشر جاوان دسات   مي ،تحقیر ديگران تاريخ گذشته كشور و

و اولیاي مدارس از فعالیتهااي علماي    استادان دانشگاهنارضايتي شديد  ،يافت. عالوه براين

تحركاي  و باي  به رخوت، ساكون و سساتي نسال جاوان     اندك جوانان، هشدار آنان نسبت

انگیازه  باي  فرهنگي، سیاسي، اجتماعي وي، نگراني اولیاا از عصایان و سركشاي فرزنادان،    

تاوجهي باه ارزشاهاي    باي  خودكشاي، تمايال باه مارگ جواناان،     هااي  انديشاه  ،نبودن آنا

یتاي جواناان در جامعاه از فقادان     خانوادگي و اجتماعي و همینطور ابراز شگفتي اولیاي ترب

پیشاي   ،شور، شوق و خودجوشي در جوانان، گرايش آناان باه سامت الگوهااي نامناساب     

، تجرباه راههااي غیار    دارترين الگوهااي ممكان  گرفتن آنها از يكديگر در پیروي از مسأله

گیاري نسالي   داليل ديگري در جهات شاكل  كارانه و پناه بردن به انحرافات، مشروع و بزه

 ."آيندبه شمار مي ،سرده در سطح جواناناف

ر گساترش  شاناختي نیاز با   شناختي، برخاي از مطالعاات جامعاه   گذشته از مطالعات روان     

 اند.افسردگي در سطح جوان ايراني از منظر اجتماعي، صحّه نهاده

قادرت   (، با استناد به كاهش فرصتهاي شغلي از ساويي و كااهش  1374صديق اورعي )     

-را پایش  60نسبت به پدران دهاه   80يد افراد از سوي ديگر، تنزل منزلت فرزندان دهه خر

 بیني كرده است.

ذكاايي   و(، سردرگمي جوان را عامال نااتواني وي در برخاورد باا جامعاه      1378نواح )     

شایني  ن(، نداشتن قدرت انتخااب جواناان را عامال تقويات روحیاه انفعاال و حاشایه       1382)

 اند.وان، دانستهاجتماعي قشر ج

توان مفهوم افسردگي اجتماعي را باه عناوان   بنابراين با توجه به آنچه از آن ياد شد، مي     

مفهومي جديد، مورد امعان نظر قرار داد. اين افسردگي، برخالف افساردگي مطارح شاده    

وي نداده، ريشاه در  بار يا بستر مساعد ژنتیكي رتألماي شناختي، در اثر حادثهدر متون روان
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اقتصاادي جامعاه دارد و باا افازايش ناهنجاريهااي اخیار،       -اجتماعي-ناهنجاريهاي فرهنگي

 سايه افسردگي اجتماعي بیش از پیش بر روي جوان ايراني، سايه گستر خواهد شد.  

 

 دلزده كردن جوانان از دين 0302015

ودن حساسي باكه  به اين معنا يكي از ويژگیهاي بارز مردم ايران، رفتار عاطفي آنان است.

رخورد گر بشود افراد با نوعي از افراط و تفريط با يكديو عاطفي عمل كردن، سبب مي

دارد كه يمرآن كرده، از خود واكنش نشان بدهند. به عبارت ديگر، رفتار عاطفي فرد را ب

رد و ي سرخوردبا موافقان خويش، برخوردي بسیار گرم و صمیمي و با مخالفان خويش ب

 خصمانه را پیشه خود كند و به اين ترتیب از حد تعادل، خارج شود.

دن ه كرمسأله اخیر، خاصه در سطح بسیاري از سیاسیوني كه در پي كسب و قبض     

 ذفي،حقدرت هستند، تشديد شده، ممكن است با مخالفان خويش، به صورت افراطي و 

 برخورد كنند.

ه در ن است كنگر آگروهها و جريانهاي سیاسي از بدو انقالب، بیابررسي روابط افراد،      

ايي جست، تا اوده غالب مواقع، برخورد آنان با يكديگر، توام با افراط و در نتیجه حذفي ب

كند، طرفین كه حتي وقتي امام خمیني از افراد درگیر با رئیس جمهور وقت، تقاضا مي

يك  یشتر ازبصیه باط با يكديگر بیان ندارند، اين تواختالف را كنار نهاده، سخني در ارت

 گیرند.ماه دوام نیاورده، برخوردهاي حذفي، دوباره آغاز مي

ر جامعه ، شكاف مهمي را د1388حوادث انتخابات دهم رياست جمهوري در خرداد      

ك و پديد آورد و در پي آن گروههاي اصالح طلب و اصولگرا، برخورد ايدئولوژي

 ي را با يكديگر سامان داده و پیش گرفتند.سخت
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 كايت ازعه حاگر از اختالفهاي جناحهاي عمده اخیر بگذريم، بررسي رخدادهاي جام     

، ظر بودهف نآن دارند كه حتي افراد منتسب به جناح اصولگرايي، با يكديگر دچار اختال

ا به ر رست يكديگبرخالف موارد مشابه در عرف جهان كه سیاستمداران طي آن، ممكن ا

ظاير اتي و نتخابمواردي مانند فرار از پرداخت مالیات، اخذ پنهاني وجه براي مبارزات ان

رف طآن محكوم كرده، به اين ترتیب دست به افشاگري )و درواقع تضعیف(، علیه 

)كه  فیف فوقاي خمقابلشان بزنند، سیاسیون اصولگرا در ايران، به جاي استفاده از برچسبه

لك سقم آنها در دادگاه قابل پیگیري است(، از برچسبهاي سنگین و مه صحّت و

از هم  يگريدر حالي كه جمعي از اصولگرايان، جمع د "برند و مثالايدئولوژيك سود مي

سازند، جمع مقابل، ( معرفي مي9/5/1389)شرق،  "نهروانیان"سلكان خويش را با عنوان 

 كنند.اد ميي(، 20/4/1389)آفتاب،  "خوارج جديد"صفت در تالفي، از آنان با عنوان و 

ي، شود كه در عرف سیاسدر موارد مشابهي رفتارهايي از سیاسیون ايراني مشاهده مي     

 "ثالنا كه من معرسد در هیچ كجاي دنیا، تكرار شده باشد. به ايجايي ندارد و به نظر نمي

 الفتخي از نمايندگان مجلس، براي نمايش مخبعد از تصويب قانوني در مجلس، بر

 ار دادنه شعپیوندند و در كنار آنان بخويش با آن، در بیرون مجلس به افراد خاصي مي

پردازند علیه مصوبه مجلس و همكارانشان كه موافق میل آنان رأي نداده بودند، مي

 (.2/4/1389)فارس، 

ه ولت باختالفات مجلس و مجلس و مجلس و دتعبیر رئیس قوه مقننه در توصیف      

ست كه عمق (، تعبیر معناداري ا8/5/1389)فارس،  "تیراندازي سیاسي به سوي يكديگر"

 كند. درگیريهاي افراد يك جناح با يكديگر را ترسیم مي
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د از ه بعكاگر به آنچه از آن ياد شد، اختالفهاي جناح اصالح طلب و اصولگرا      

دد، تري پديدار شد، افزوده گر، به شكل گسترده1388رياست جمهوري انتخابات 

 جتماعي جامعه، چندان مطلوب طبع، نیست.ا -شود كه وضعیت سیاسيمشخص مي

یون با سیاس توان بیان داشت، روابط پرتشنجبندي خالصه، ميبنابراين در يك جمع     

عتماد اازي سر، به میزان زيادي ويرانيكديگر و برچسبهاي ايدئولوژيك آنان به همديگ

ي ه افرادند كعمومي را در بر خواهد داشت، زيرا وقتي مردم جامعه شاهد و ناظر آن باش

احل رمام ااز يك جناح، جناح مقابل و يكديگر را به خارجي و منافق بودن )چیزي كه 

سند تیجه برنين ود به اسازند، ممكن است خود به خآنان را بدتر از كفار نامید(، متهم مي

ا آنان ب همه كه دعواي افراد اخیر، چندان هم براي رضاي خدا نیست، در نتیجه بايد به

 اعتمادي، نگريست.اعتنايي و بيبي

و  ، اوضاعیريماگر آنچه را كه از آن ياد شد، بخواهیم از منظر جوانان در نظر بگ     

 قتضائاتبب اجوانان به س "د، به اين دلیل كه اوالگر خواهد شاحوال اخیر، بدتر جلوه

 "انیاد، ثروانیشان، در سن عاطفي، هیجاني و پر شروشور ديدن مسايل اطرافشان هستن

شنايي بب آساقشار جوان به  "جوانان از تجربیات اجتماعي كمتري برخوردارند و ثالثا

جازي و مضاي فبیشتري به  آوريهاي ارتباطي پیشرفته دارند، از دسترسيبیشتري كه با فن

فزود كه ته را ان نكبايد به موارد پیشین، اي "جريان آزاد اطالعاتي آن برخوردارند و رابعا

جناح  ت بهجمعیت قابل توجهي از جوانان، به لحاظ رواني تمايل و پذيرش چنداني نسب

ي نديدهااه كب "حاكم ندارند )زيرا طبق اظهارنظر برخي از مسووالن، دانشگاهیان عمدتا

 اصالح طلب رأي داده بودند(.

توان نتیجه گرفت، اقشار قابل تأملي از جوانان، بندي اجمالي، ميبنابراين در يك جمع     

اعتمادي به در مواجهه با برچسبهاي ايدئولوژيك سیاستمداران متخاصم در جامعه، با بي
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از خود مقاومت نشان خواهند داد. به  آنان نگريسته، نسبت به بیانات و اظهارنظرهاي آنان،

اند، بالطبع اين معنا كه به سبب قرابت زيادي كه سیاست و ديانت در ايران به هم يافته

مداري و اخالقي رفتار انتظار ديناي مردم، از مسووالن رده باالي سیاسي، در حد گسترده

اخیر، شاهد برخوردهاي هاي كردن را دارد. اما زماني كه جوانان در برخورد با چهره

گفته باشند، نه تنها داللتهاي بعدي آنان در زهدپیشگي، ساده زيستي، اخالق مداري پیش

پذيرند، بلكه در برابر آنان موضع گرفته، ممكن است حتي در برابر و نظاير آنها را نمي

آنها، طفره آمیزي عمل كنند و از پذيرش حرفهاي صحیح و درستشان نیز به شكل لجاجت

 بروند.

معه، ري در جامدابه تعبیر ديگر، به سبب رفتار نامتعادل برخي از مدعیان دين و دين     

زند، ممكن جوان احساسي، پر شروشور و عاطفي كه به سادگي دست به تعمیم مسايل مي

 و گرفتن اصلهاست عدم تعادل رفتاري سیاسیون را به حساب دين و دينداران نهاده، با ف

 ارد.ش بگذورزي در ارتباط با آنان، در عمل دلزدگي خويش از دين را به نمايلجاجت

 

 پناه بردن به فضاهاي مجازي 0302016

آياد.  ماي  ارتباط با جهان مجازي براي جوان، گريزگاهي براي فارار از واقعیاات باه شامار    

كااري، مشاكالت   زماني كه واقعیات تلخ اجتماعي )مانند مشكالت عديده اقتصاادي، باي  

كنناد، جاوان   اجتماعي، سرخوردگیهاي سیاسي و نظاير آنها(، عرصه را بر جوان تنگ ماي 

كناد تاا   خاود ماي   براي فرار از اين واقعیات ناخوشايند، پناه بردن به جهاني رؤيايي را پیشه

ف خاود  ف و اكناا كاه در اطارا  اي در پناه آن قدري آسوده، از فشار واقعیات آزار دهناده 

 بیند، تا حدي بكاهد.مي
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 جواناان و بررسي گذران فراغت جوانان بیانگر آن است كه جمعیت قابل تاوجهي از نو      

، نوشاتها جوانان با پناه باردن باه فضااي مجاازي اينترنات )وب گاردي، چات كاردن، وب        

ساوء مصارف   اي، فشرده سكسي، كانالهاي نامناساب مااهواره  هاي سايتهاي سكسي(، لوح

ه با مواد )مصرف قرصهاي اكستازي، ماواد مخادر سانتي و صانعتي، الكلیسام(، وابساتگي       

نهاا، باه   اينترنت، لوحهاي فشرده، تلفن همراه )پیامك، گالري عكاس، كلیاپ(، و مانناد آ   

 نوعي درصدد گريز به فضاهاي مجازي، هستند.

آوريهااي  فن ل گسترده آنان ازگردند كه استقبابرخي از جوانان به صراحت يادآور مي     

باراي  اي اطالعاتي، به سبب سرخوردگي آنان از جهان خارج، و تالش براي ياافتن عرصاه  

ناین  چگريز و فراموش كردن واقعیاات تلاخ جامعاه اسات. يكاي از جواناان در ايان بااره،         

 دهد:توضیح مي

كاردن   1ند، ما باا پنااه باردن باه چات     كنزماني كه بزرگترها ما را در جامعه محدود مي"     

دهااد، محاادوديتها و ، و دنیااايي كااه اينترناات بااه مااا نشااان مااي2)ارتباااط از طريااق اينترناات(

 ."دهیممحرومیتهاي خودمان را كاهش مي

ارساال   چت كردن، استفاده از ساايتهاي سكساي، تصااوير برهناه و مساتهجن و تهیاه و           

رف، در راي ديگران، ارسال پیامكهاي طنزآمیز، سیاسي و خاالف عا  باي ويروسهاي رايانه

 صدر استفاده جوانان از امكانات پیشرفته ارتباطي قرار دارند.

                                                           
1-Chat 

 لیش( است.پهناي باند ارتباطي اينترنت كم باشد، چت كردن به صورت نوشتاري )فینگ در صورتي كه -2

 ا با اينرارسي دانند، با استفاده از حروف انگلیسي، عبارات فدر حال حاضر حتي كساني كه زبان نمي

ردن مي ك، چت رده، قادر به ارسال پیام خود مي شوند. در صورت بیشتر بودن پهناي باندحروف درج ك

ت كردن چاطي، تواند به صورت نوشتاري و صوتي انجام گیرد و در صورت وسعت بیشتر پهناي باند ارتب

 امكان پذير خواهد بود. ،به صورت نوشتاري، صوتي و تصويري
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زي در پورنااوگرافي اينترنتااي و روابااط جنسااي مجااا  "(، در مقالااه 1385هنرپااروران )     

ازي، از پنااه جساتن جواناان باه فضااي مجا      اي ، باه ترسایم نموناه   "دانشجويان شهر شایراز 

 نويسد:پرداخته است. وي در همین رابطه مي

ن باا  ز %2/24و  19-32ساني  مرد در فاصله  %8/75دهنده، دانشجوي پاسخ 375از میان      

زناان   %34ماردان و   %53آنها مجرد بودند.  %89اشتند كه دسال وجود  18-33فاصله سني 

به اتاقهاي چت  زنان %3/68كردند. هنگام كار با رايانه، از سايتهاي پورنوگرافي بازديد مي

 %2/63د. اشاتن مردان به ديدن تصاوير و فیلمهاي پورنو تمايال بیشاتري د   %3/73شهواني و 

تبااط  ماوارد ار  %38كردند كاه در  در امور جنسي در اتاقهاي چت شركت ميها كل نمونه

 جنسي مجازي آنها، به ارتباط حقیقي مبدل شده بود.

ز حرفهااي  ا %3/89بررسي منطقي و بلقان آبادي )در دست نشر(، بیانگر آن اسات كاه        

رساانند،  يجوانان ايراني در آنها حضاور بهام ما   ردوبدل شده در اتاقهاي گپ اينترنتي كه 

ز ط سكسي )ايابي، ردو بدل كردن شماره تلفن و پیشنهاد انواع روابشامل سه مقوله دوست

 باشد.عادي گرفته تا غیرعادي(، مي

تفاده ري از اسا استفاده از سايتهاي برهنه مجاني و تصاوير برهنه و مستهجن، قسمت ديگ     

ان ه دانشاجوي دهد. نگارنده با بررسي ساايتهاي ماورد اساتفاد   رايانه را تشكیل ميجوانان از 

يان در از ارتباطهااي دانشاجو  اي دانشگاه تربیت معلم، متوجه شد كه حجام قابال مالحظاه   

يان  برهناه ا  سايت دانشگاه، ارتباط برقرار كاردن باا ساايتهاي مبتاذل و اساتفاده از تصااوير      

د ه معارض ديا  هايي از كاربري جوانان در فضاي مجازي را بزير، نمونه سايتها است. موارد

 گذارد:مي
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-شاوند كاه صافحات وب   نوشاتها، ياادآور ماي   گروه ديگري از جوانان با اشاره به وب     

هاي براي حرف زدن آنها، و شنیدن حرفهاي ديگاران، فاارغ از سانساور   اي نوشت، عرصه

 آورد.دولتي پديد مي

اده د و اساتف حاوي مطالب ناشايستي هستن "استفاده از سايتهاي جوك و لطیفه كه بعضا     

ز ااناد، قسامت ديگاري    از سايتهاي مد، سايتهايي كه از فیلمها يا آهنگهاي روز يااد كارده  

 .دهد )منطقي، منتشر نشده(را تشكیل مياي استفاده جوانان از سايتهاي رايانه

ان باه چات   گسترش وسیع كافي نتها در سطح شهرها، نمود بارزي از عالقه مفرط جوان     

 رود.كردن به شمار مي
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اياناه،  رچند نفر از جواناان، در توصایف روآوردن افراطاي جوانهاا باه چات كاردن باا              

 نويسند:مي

باان از آدم  چیزي كه آالنه مد شده است، چات كاردن اسات، مادام در كوچاه و خیا     "     

 ."تو چي هست 2آي دي تو چي هست، 1پرسند، ايمیلمي

ردن، كا ام و در جرياان چات   آي، دي دختر پسرباز را براي خودم انتخااب كارده   من"     

 ."كنم پسرها را اذيت كنمسعي مي

ا مان طارف   شوم، بیشتر از يكي دو نفار با  وقتي من با اسم يك پسر وارد اتاق چت مي"     

نبوهي وقت ا شوم، آنشوند، اما وقتي كه با اسم يك دختر وارد اتاق چت ميصحبت نمي

 ."كننداز افراد متوجه من شده، سعي به چت كردن با من مي

 ه باا عاوض  جوانها از چت كردن، امنیت باالي آن اسات كا   يكي از داليل مهم استقبال     

رتبااط  ا(، فرد مورد نظر بدون گذاشتن كمتارين ردپاايي، قاادر باه قطاع      I Dكردن شناسه )

لفناي را  تشود، در حالي كه در مزاحمتهاي تلفني، تلفنهاي ديجیتاالي شاماره مزاحماان    مي

 آورد.نوني، فراهم ميثبت كرده، امكان پیگیري آنها را از طريق مراجع قا

ر عناا كاه د  دلیل ديگر استقبال از چت كردن، امكان عملهاي وسیع آن اسات. باه ايان م        

 وتواناد باه صاورت صاوتي     صورت باال بودن پهناي باند مورد اساتفاده، چات كاردن ماي    

 ه برهناه تصويري انجام گرفته، در جريان چت كردن، حتي طارفین در برابار دورباین رايانا    

لفان،  تي مانناد  شوند و به اين ترتیب دست به تجربیاتي بزنند كه امكان آن با وسايل ارتباط

 وجود ندارد.

یاماك،  بررسي منطقي )در دست نشر(، بیانگر آن هسات كاه كااربري دانشاجويان از پ         

 باشد.نگار ميگالري عكس و كلیپ تلفن همراه، در درجه نخست، محصوالت هرزه

                                                           
1-E-mail 
2-I.D 
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واناان  جاه باردن  ل گسترده جوانان از قرصهاي اِكستازي، نمونه بارز ديگري در پناستقبا     

 به عرصه گريز از واقع است.

ه با اناد، باا توسال    برخي از جواناني كه از خوشي و شادي مورد نیازشان محاروم ماناده       

ن اناا كوشند تا شادي از دسات رفتاه خاود را باه دسات بیاورناد. جو      قرصهاي اِكستازي مي

زيناه  ربرابار ه ديگري به دلیل احتمال رخنه نیروهاي انتظامي به مجلس پارتي شبانه آناان، د 

باا   ز ايان رو كوشند تا بیشترين بهره ممكن را از پارتي ببرند. اگزاف شركت در پارتي، مي

 كوشاند تاا اوج شاادي ممكان را باه دسات آورده، باه ايان ترتیاب،         مصرف اِكستازي مي

بال  ه سنگین دستگیر شدن احتماالي خاود را باه سابب شاركت در پاارتي، قا      پرداخت هزين

 توجیه سازند.

 

 حل تعارضهاي ذهني به زيان دين0 302017

قیم مست در بررسي اجمالي كه تا اينجا در مورد داليل كاهش تأثیرگذاري آموزشهاي

ه نظر بد، ديني و تحول نگرش ديني اقشاري از جوانان انجام پذيرفت، خاطرنشان گردي

نان، آاري رسد، در میزان استقبال جوانان از آموزشهاي مرسوم ديني و كیفیت ديندمي

ني ي ذهحل تعارضها"كاهشي صورت پذيرفته است. در ادامه همین بحث، در ذيل عنوان 

جاري،  حوال، اين مسأله مورد تأكید قرار خواهد گرفت كه با اوضاع و ا"به زيان دين

 گفته، تداوم پیدا خواهد كرد.روند پیش "احتماال

بررسي جامعه در يكي دو سده پیش، حكايت از آن دارد كه در گذشته با وقوع بلوغ      

زيستي )كه به سبب حاكمیت كارهاي بدني طاقت فرسا، ديرتر از حال حاضر، رخ 

داد و جوان به دلیل قدرت اقتصادي كه از آن داد(، بلوغ اقتصادي هم رخ ميمي
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برخوردار گرديده بود، به تشكیل خانواده و در نتیجه پاسخ مناسب و مقتضي به نیازهاي 

آوري و از سوي آمد. اما در گذر زمان، از سويي با پیشرفت فنجنسي خويش، نايل مي

تر شدن مشاغل، برخالف سن بلوغ زيستي كه به دلیل حذف كارهاي ديگر با تخصصي

پركالري، بهبود بهداشت، افزايش تحريكهاي محیطي و شاق بدني، مصرف مواد غذايي 

دهد، سن بلوغ اقتصادي جوانان، ديرتر به برخي از عوامل ديگر، زودتر از گذشته رخ مي

 "پیوندد. به بیان ديگر، برخالف گذشته كه بلوغ زيستي و اقتصادي تقريباوقوع مي

يستي و بلوغ اقتصادي جوان، شكافي دادند، در حال حاضر، بین بلوغ زهمزمان رخ مي

ساله به وقوع پیوسته است كه اين شكاف به سهم خود براي جوان، حاوي برخي  15-10

 از تبعات زيستي، رواني و اجتماعي است.

سخ به تضمن پامكه  بالطبع با به تأخیر افتادن بلوغ اقتصادي، از احتمال ازدواج جوان     

 خواهد شد. نیاز طبیعي جنسي وي است، كاسته

ده شنون مطرح هاي مختلفي تاكدر ايران، در برخورد با مسايل جنسي جوانان، نظريه     

مر ولیاي او ااست نشده ، تأكید ها به شكل مشخصيهاست كه روي هیچ كدام از اين نظر

 اند. نپرداخته ،به شكلي جدي بدان

كي از يسي نیاز جن ،ددارشهید مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسالم، بیان مي     

یاز اي نتواند به ارضنیازهاي طبیعي آدمي است و در شرايط كنوني كه جوان ما نمي

نديم ن را ببشمماچخودش بپردازد، بايد به فكر او بود، زيرا در غیر اين صورت يا ما بايد 

يا اگر  هاي آزاد بزند،و بگذاريم جوانمان مانند جوان غربي دست به ايجاد رابطه

كه  التيخواهیم خودمان در اين رابطه فعال برخورد كنیم، براي جلوگیري از مشكمي

ه در كيیم آورند، بايد درصدد حل مشكل آنها برآناكامیهاي جنسي براي جوان پديد مي

 تواند پاسخ مناسبي به مشكل اخیر باشد.اين میان متعه، مي
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ر د نواناجدواج اند و روي ازيرفتهپردازان جامعه، عقد موقت را نپذبرخي از نظريه     

ه واجه شدگري ماند. اما اين نظريه نیز با انتقاد جمع ديورزيده، تأكید سطح سني پايین

ايگاه در ارتباط با پ "غالباجتماعي يك دختر، ا -است، زيرا اگرچه پايگاه اقتصادي

اعي يك جتما -شود، اما پايگاه اقتصادي اش مشخص مياجتماعي خانواده -اقتصادي

 ،اي كه معلوم نیستساله 18پسر، منوط به كار و كوشش خودش هست، بنابراين جوان 

ه ا نه، بآورد يشغل آبرومندي به دست مي ،شود يا نه و معلوم نیستدر دانشگاه قبول مي

ود ه سهم خبها، پردازيله ازدواج شود كه از ديد برخي از نظريهقوتواند وارد مسادگي نمي

 .ندگرد برابر، حاضر "ه، طرفین بايد در آن با سهمي تقريباشدمحسوب  نوعي مبادله

به دولت ) مايتحپیشنهاد ازدواج زود هنگام دختر و پسر، تحت كنف حمايت اولیا  يا      

آنها(، از  متري براي يك مقطع چند ساله به سبك چین به 44صورت ارايه آپارتمانهاي 

 است. ديگر موارد مطرح شده در سطح جامعه 

دوستي دختر  ، مسأله1375حجت االسالم حائري شیرازي، امام جمعه شیراز، در سال      

 را مطرح ساخت.  نو پسر با نظارت خانواده آنا

)ديگر ن كه از سوي برخي از روحانیو ه استعقد معاطاتي، سناريوي ديگري بود     

 ن كه دربا اي ،شودحظه ميمورد توجه قرار گرفته است. بنابراين مالكشورهاي مسلمان(، 

نهاد پیش شقوق مختلفي براي حل و كاهش مشكل جنسي جوانان جامعه انديشیده و ايران

سي برر وبه شكل جدي مورد بحث  ،شده است، اما با اين همه هیچ كدام از اين شقوق

ه دش احالخو به ،قرار نگرفته است و مشكل جوان در اين زمینه )همانند ديگر مسايل وي(

 است.  شده

نگاهي به نرخ سن ازدواج جوانان از ابتداي انقالب تا حال حاضر بیانگر آن است كه      

سن ازدواج در هر دو جنس زن و مرد، افزايش يافته و در حال حاضر اين سن به دامنه 
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سن "براي مردان رسیده است و اين در حالي است كه  30-34براي زنان و  25-29سني 

)كوروسارو،  "ماه كاهش يافته است 3-4اخیر به ازاي هر دهه، بلوغ زيستي طي قرن 

1997.) 

به  خ مشروع، پاسقابل توجه در سن ازدواج )و به تعبیر ديگراي مضاف بر ايجاد فاصله     

پديد  معه،نیاز جنسي جوانان(، افزايش تحريكهاي محیطي، فضايي ملتهب را در سطح جا

 آورده است.

میالدي، اينترنت با ايجاد فضاي  70-60هاي پس از وقوع انقالب جنسي در دهه     

و  1نگاري، در عمل انقالب جنسي دوم را دامن زده است، به بیان تیلورمناسبي براي هرزه

هم رايگان  "(، اينترنت با اختصاص انبوهي از سايتهاي سكسي )كه بعضا2003) 2كوآيل

كند، دتي مجاني هستند(، در مجموعه سرويسهايي كه ارايه ميبوده يا در ابتدا براي م

تحول شگرفي در ارايه محصوالت پورنو به جامعه، برداشته است و از سوي ديگر، 

گفته، در حال حاضر زمینه گسترش بیش از پیش اينترنت را فراهم محصوالت پیش

تهاي سكسي اينترنت، حاضر بازديد كنندگان ساي %1اند، زيرا با وجود آن كه تنها آورده

شوند، اما جمع به پرداخت پول بابت برخورداري از تولیدات عرصه هرزه نگارانه مي

دهد. به بیان ديگر، درآمد اينترنت را تشكیل مي %70همین درآمدها، در حال حاضر 

ديد آورده براي ارايه محصوالت هرزه نگار به جامعه پاي اگرچه اينترنت عرصه گسترده

العاده، امكان گسترش بیش از پیش است، اما همین عرصه، به دلیل سودآوري فوق

اينترنت را فراهم آورده است. به عبارت ديگر، اينترنت به سكس و سكس به اينترنت، 

زنند و اين دو خود از سويي به دلیل ايجاد تنوع طلبي بیش از حد و از سوي دامن مي

                                                           
1-Taylor, M. 
2-Quayle, E 
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امین جنسي جديد، در عمل به فروپاشي هنجارهاي معمول جنسي ديگر به سبب طرح مض

 اند.)خاصه جوامع سنتي(، انجامیده جوامع

 قهاي گپز اتاآبادي )در دست نشر(، براي به دست دادن دورنمايي امنطقي و بلقان     

ژوهشي پرومهاي مزبور پرداختند. اين محققان در گزارش ايراني، به تحلیل محتواي چت

 نويسند:ميخويش، 

ي، نخست رومهاي ايرانجهت انجام تحلیل محتوا در مضامین ردوبدل شده در چت"     

ان ه عنوهاي مطرح در اتاقهاي گپ اينترنتي، مشخص و بدر يك بررسي اولیه، مقوله

، ماه دوشاخصهاي مورد توجه در تحلیل محتوا در نظر گرفته شدند. سپس براي مدت 

، به ترنتيوگوي اينث ردوبدل شده كاربران ايراني اتاقهاي گفتبرداري از مباحنسخه

انجام  ساعت در هر روز )نیم ساعت صبح، نیم ساعت ظهر و نیم ساعت شب(، 5/1مدت 

مقوله  54ها در هاي به دست آمده، اين دادهپذيرفت. در مرحله تحلیل محتواي داده

 مشخص شده اولیه توزيع شدند. 

تاقهااي  اآوردن دورنمايي كلي از مهمترين مباحث مطارح شاده در   اگر براي به دست      

ر باا  نزديك به يكاديگ  "هاي نسبتامورد استفاده گپ اينترنتي توسط كاربران ايراني، مقوله

واهناد شاد:   تر، به شارح زيار خالصاه خ   مقوله كلي 13مقوله اولیه، در  54هم ادغام شوند، 

، ساكس )انحرافاات جنساي، ساكس     پركردن اوقات فراغت )عكس و كلیپ غیرسكسي(

رشاكن،  چت، فحشا، صیغه(، تبلیغات تجااري و غیرتجااري از طرياق كااربران، تباادل فیلت     

اي يااابي )تبااادل شاماره تلفاان(، تقاضاااي ازدواج از ساوي هاار دو جاانس، ارتباطهاا  دوسات 

، روزمره و تعاملهاي معمولي، اظهاار نظرهااي مختلاف، شاوخي، جماالت مابهم، فحاشاي       

 ديگران، آموزشي و نوعدوستي.اذيت و آزار 
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 ،ت مبهم()با حذف مقوله جمالده هاي به دست آمجدول زير، نمايشگر فراواني مقوله     

 به ترتیب اولويت هستند:

 

یل ر تحلنزديك د "هاي نسبتا، فراواني ساده و درصدي حاصل از ادغام مقوله1جدول 

ولويت احسب محتواي مباحث رد و بدل شده در اتاقهاي گپ اينترنتي كاربران ايراني بر

 از باال به پايین 

 درصد جمع هامقوله شماره

 9/33 3981 يابي )تبادل شماره تلفن(دوست 1

 6/33 3939 ارتباطهاي روزمره و تعاملهاي معمولي 2

 8/21 2549 فحشا، انحرافات جنسي( سكس )صیغه، سكس چت، 3

 3 350 تبلیغات تجاري و غیر تجاري از طريق كاربران 4

 9/1 225 شوخي  5

 8/1 213 فحاشي، اذيت و آزار ديگران 6

 3/1 191 اظهار نظرهاي مختلف 7

 1 122     پركردن اوقات فراغت )عكس و كلیپ غیر سكسي( 8

 54/0 64 آموزشي 9

 38/0 45 فیلترشكنتبادل  10

 26/0 31 تقاضاي ازدواج  11

 05/0 6 نوعدوستي  12

 

دل شماره يابي و تبا، پیداست، دوست1هاي به دست آمده در جدولگونه كه از دادههمان

تلفاان، ارتباطهاااي روزمااره و تعاملهاااي معمااولي و سااكس )صاایغه، سااكس چاات، فحشااا، 

 ."رندگیپیامهاي ردوبدل شده را دربرميترين حجم عمده %3/89انحرافات جنسي(، با 
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ي هااي ايرانا  رومهايي از پیامهاي ردوبدل شده جوانان در چات موارد زير، حاوي نمونه     

 است:  
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ربران ي كامنطقي )در دست نشر(، براي به دست دادن دورنمايي از چگونگي كاربر     

ط رتباپ تلفن همراه، به بررسي اين اجوان از امكانات پیامك، گالري عكس و كلی

 نويسند:پرداخته است. وي در گزارش پژوهشي خويش مي
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ود في را در خآوريهاي جهان روز، امكانات مختلتلفن همراه، به مثابه عصاره فن"     

اي، دريافت گردآورده است، امكاناتي نظیر: سرويس پیامك، سرويس چند رسانه

ده از تري پلیر، استفاضبط مكالمات، ضبط و پخش ام پي نیاز،اطالعات و اخبار مورد 

ا و رگرمیهتلويزيوني، انواع سهاي آموزشي، ساعت، تقويم، دريافت برنامههاي برنامه

ب وحات وجو در صفبازيها، پرداخت قبضهاي بانكي، تجارت، اتصال به اينترنت، جست

ند. فاده كناست توانند از آنهمراه مي و نظاير آنها، از امكاناتي است كه كاربران تلفن

اه، یكي همركترونمندي از خدمات دولت التوان از تلفن همراه با عناوين بهرهبنابراين مي

ويزيون ، تلخدمات همراه، اخبار همراه، سرگرمي همراه، آموزگار همراه، تجارت همراه

 همراه، دفتر همراه، پست همراه و مانند آن، ياد كرد.

را اي كاه از آن برخاوردار اسات، كاربريهااي گساترده     اي تلفن همراه با قابلیتهاي ويژه     

هااي  رساني )در زمیناه براي كاربرانش فراهم آورده است. تبعات و پیامدهايي مانند: اطالع

مختلف نظیر حسابهاي بانكي، قیمت بورس و ساهام، هواشناساي، اطالعاات پارواز، اخباار      

اجتماعي، اخبار ورزشي، تبلیغاات و مانناد آن(، تعمیاق رواباط عااطفي، تحقاق        -گيفرهن

دولت روي خط، شهروندي الكترونیك، آموزشي، كمك به معلوالن )مانند افراد ناشنوا(، 

مسايل بهداشتي و پزشكي )تشخیص از راه دور، پزشكي از راه دور و تجويز داروي از راه 

-وجاوي اينترنتاي، فایلم   اه، سارگرمي و تفريحاي، جسات   دور(، تجارت مبتني بر تلفن همر

برداري، استفاده از دوربین، پخش آهنگ، دفترچه يادداشت، تقويم، ساعت، زنگ اخباار،  

اجتمااعي خااص، ايجااد خارده فرهنگاي      هااي  در مسافرتها، ايجاد شابكه  GPSاستفاده از 

گیاري،  رأيجويي افراد، كااهش اضاطراب اجتمااعي، نظرسانجي،     خاص، ارضاي هیجان

اعتراضهاي مدني، آثار زيستي نامناسب، افزايش خطر تصادف در كاربري از تلفان هماراه   

در حین رانندگي، اعتیاد به تلفن همراه، اتالف وقات، تعمیاق رواباط دو جانس، گساترش      
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ايجااد برخاي از    نگاار، نگار و ايجاد وابستگي به محصاوالت هارزه  كاربري از ادبیات هرزه

ي، جاسوسااي، كاااهش امنیاات اجتماااعي )هَااك كااردن گوشااي، ساارقت  اختاللهاااي رواناا

اطالعات محرمانه كاربر، شايعه پراكني، سرقت تلفن همراه، باج گیري، زورگیري و مانند 

جاايي فرهناگ مكتاوب باا     گرايي، اعطاي هويات كااذب، جاباه   آنها(، تفاخرطلبي، خرافه

تهديادهاي سیاساي    فرهنگ بصري، كاهش كتاب خاواني جواناان، تهديادهاي فرهنگاي،    

مجاازي و  هااي  )جاسوسي اطالعات(، تهديدهاي هويتي، ساطحي شادن رواباط در شابكه    

 روند.تحركي، چاقي، برخي از تبعات و پیامدهاي تلفن همراه به شمار ميواقعي، بي

 مراه بهها تلفن اط ببراي به دست دادن ترسیمي اولیه از فضايي كه جوان ايراني در ارتب     

وان ان جپردازد، تحلیل محتواي پیامكها، گالري عكس و كلیپهاي كاربرتجربه آن مي

 تلفن همراه، مورد توجه قرار گرفت. 

كلیاپ كاه باه شاكل      200عكس و  500پیامك،  500هاي مورد نیاز، جهت تهیه مقوله     

-مقولاه  وفات  تصادفي از تلفن همراه كاربران جوان دريافت شده بود، مورد توجه قرار گر

 دند.شهاي مورد نظر در زمینه پیامكها، عكسها و كلیپها، جهت تحلیل محتوا، مشخص 

ن كلیپهاي تلفا  وها(ي انجام شده در زمینه پیامكها، عكسها سازيها )شاخصبنديمقوله     

 همراه كاربران جوان، به شرح زير بودند:

 هاي احصاء شده در پیامكها:مقوله

رساني(؛ طنز )شوخي(؛ سركاري؛ قومیتي )پیامكهااي حااوي تمساخر ياك     خبري )اطالع 

آمیاز )بیاان گِلاه و    قوم خاص(؛ عشقي )عاشقانه(؛ عاطفي )ابراز عواطاف دوساتانه(؛ حازن   

اي كاه فارد را دربرگرفتاه    شكايت(؛ تخلیه رواني )بیان عواطاف و هیجانهااي آزار دهناده   

پاردازي(؛  د ماذهبي؛ خرافاي )خرافاه   است(؛ اخالقاي؛ دعاايي )ادعیاه، دعاا(؛ ماذهبي؛ ضا      

عارفانه؛ فلسفي )طرح يك مضمون فلسفي(؛ تأمل برانگیز )مواردي كه فرد را به فكار فارو   
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برند(؛ ادبي )حااوي شاعر، اساتعاره، تمثیال(؛ سیاساي )حااوي مساايل سیاساي(؛ ملیتاي          مي

د مساايل  اناد(؛ اجتمااعي )نقا   )پیامكهايي كه كل مردم ايران را مورد نظار خاود قارار داده   

اجتماعي(، سكسي )حاوي مضامین جنسي(؛ خالق )حاوي ماوارد ناو، باديع و ابتكااري(؛     

المثال؛ گفتاار بزرگاان؛ تبلیغاي     پیام تبريك؛ پیام تسلیت؛ پیام در ارتباط با مناسبتها؛ ضارب 

)تبلیغاااتي، ارشااادي(؛ تجاااري )بااا مقاصااد اقتصااادي(؛ جنساایتي )حاااوي تمسااخر جاانس   

موزشي؛ نامشخص )پیامكهايي كه به دلیل پاردازش نامناساب   آ -مخالف(؛ ورزشي؛ علمي

 يا اغتشاش ذهني و عاطفي فرستنده، مفهوم نیستند(.

 هاي احصاء شده در عكسها:مقوله

هااي: طبیعات دسات نخاورده، طبیعات مصانوع، حیواناات،        طبیعت )شاامل زيار مجموعاه   

زن/ماارد،  هاااي: خواننادگان هااي هناري )شااامل زيار مجموعاه    حیواناات وحشاي(؛ چهااره  

هااي ادباي )شاامل زيار     داخلي/خارجي،  هنرپیشاگان زن/مارد، داخلي/خاارجي(؛  چهاره    

هاي ورزشي )شاامل زيار   هاي:  شاعران مرد، شاعران زن، وابستگان شاعر(؛ چهرهمجموعه

هااي: مساووالن   هاي سیاسي )شامل زير مجموعههاي: زن، مرد، زن و مرد(؛ چهرهمجموعه

-(؛ چهاره -طنز آمیز و مانند آن -لوي، مسووالن خارجي، غیرهجمهوري اسالمي، رژيم په

هاي هاي: زن، مرد، زن و مرد(؛ تصاوير چهرهاجتماعي )شامل زير مجموعه -هاي فرهنگي

هاي: افراد عادي، اولیاي دين/معصومان، شهدا(؛ تصاوير ديناي  مذهبي )شامل زير مجموعه

ي، ادعیاه، مكانهااي ديناي(؛ جماالت     هاي: اسماء متبركه/ جمالت دين)شامل زير مجموعه

هاي: با تصوير )زن/مرد/كودك/زن و كودك/ زن و مرد، بدون ادبي )شامل زير مجموعه

هاااي: كااودك، زن، ماارد، زن و ماارد،   تصااوير(؛ تصاااوير افااراد )شااامل زياار مجموعااه   

هااي: زن، مارد، زن و مارد، چناد زن،     خانوادگي(؛ تصاوير نیمه برهنه )شامل زير مجموعه

هااي: زن، مارد، زن و مارد، زن و    زن و چند مرد(؛ تصاوير برهنه )شامل زير مجموعاه چند 
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دار(؛ تصااوير  هااي: عروساي، خناده   زن، مرد و مرد(؛ تصاوير هیجاني )شامل زير مجموعه

هااي: شااعرانه، عاشاقانه(؛ تصاوير گروههااي مختلاف )شایطان        مبهم )شامل زير مجموعاه 

ا(؛ تصاوير شخصیتهاي داستاني، نمايشي و عروساكي؛  پرستان، ر ، هوي متال و مانند آنه

هااي: البساه، آراياش چهاره و ماو(؛ تصااوير       تصاوير مربوط به ماد )شاامل زيار مجموعاه    

هااي: سیاساي، ماذهبي، غیاره(؛ تصاوير دوساتان؛ تصااوير        طنزآمیز )شاامل زيار مجموعاه   

لیغات تجااري؛  خانوادگي؛ تصاوير علمي؛ تصاوير مربوط به آسیبهاي اجتماعي؛ تصاوير تب

هااي: فتوشاا ، كارهااي گرافیكاي و مانناد آن(؛      تصاوير ساخته شده )شامل زير مجموعه

تصاوير متفرقه )شامل مواردي مانناد: كاارت پساتال، تصااوير تخیلاي، جادايي، شكسات،        

 تنهايي و نظیر آن(.

 هاي احصاء شده در كلیپها:مقوله

دار، رقاص،  هاي: عروسي، خناده مجموعهآسیبهاي اجتماعي؛ حوادث؛ هیجاني )شامل زير 

(؛ كارهاي خارق العااده؛ ديناي )شاامل زيار     -بندي و مانند آنهاتردستي، شرط-شُو، متفرقه

دربااره امااكن ديناي،    -هاي: افراد عادي، اولیاي دين، شهدا، نوحه خواني، متفرقاه مجموعه

هااي:  زير مجموعاه (؛ كارتوني و عروسكي؛ مربوط به مد )شامل -عذاب الهي و نظاير آنها

هاي: عاادي، طنزآمیاز(؛ عاشاقانه؛    البسه، آرايش چهره و مو(؛ تبلیغاتي )شامل زير مجموعه

(؛  -گراياي جانس مانند هام  –نیمه برهنه و برهنه )حاوي روابط معمول و غیرمعمول جنسي

جان، حیوانات(؛ هنري )شاامل زيار   هاي: طبیعت بيبرگرفته از طبیعت )شامل زير مجموعه

هااي  هاي داخلي، هنرپیشاه هاي: خوانندگان داخلي، خوانندگان خارجي، هنرپیشهعهمجمو

هاي: شعرا، نويسندگان(؛ ورزشي )مارد، زن(؛ زنادگي   خارجي(؛ ادبي )شامل زير مجموعه

شخصي افراد مشهور جامعه)هنرمندان، ورزشاكاران و مانناد آناان(، تقلیاد از شخصایتهاي      

رسااني، طناز، حمايات از ياك گاروه      اي: اطاالع ها مختلف، سیاسي )شامل زيار مجموعاه  



 

 

 

 

 

 269                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

-اجتماعي؛ معرفي گروههااي مختلاف )مانناد: شایطان     -سیاسي(؛ دوربین مخفي؛ فرهنگي

پرستان، ر ، هوي متال و نظاير آنها(؛ درباره كودكان؛ آموزشي )علماي(؛ متفرقاه )مانناد    

 ضدِ ديني و نظاير آن(.

ل دساتورالعمل الزم، جهات  تحلیا    پس از مشخص شدن مصاديق مقوالت مورد نظار،      

هااي  تهیه شد. باراي گاردآوري داده   پیامك، گالري عكس و كلیپ تلفن همراه،محتواي 

ورت شد، در صا پژوهش، از دختران و پسران دانشجوي كاربر تلفن همراه، درخواست مي

كلیاپ آخار گوشاي خاود را باه پژوهشاگران تحقیاق        10عكاس و  10پیامك،  10تمايل، 

ه ا توجاه با  با گردآوري پیامكها، عكسها و كلیپهاي مورد نیاز، اين اطالعات  بدهند. پس از

تاايج  هاي انجام شاده، ماورد تحلیال محتاوا قارار گرفتناد. اطالعاات زيار، ن        سازيشاخص

 حاصل از تحلیل محتواي انجام گرفته است:

راه ن همباالترين اولويتهاي به دست آمده در پیامكهاي موجود روي گوشي تلف     

 نشجويان دختر و پسر، به شرح زير است:دا

 %9/22هاي خبري                                         پیامك -

 %1/12                                  پیامكهاي طنزآمیز      -

 %8/10مكهاي عاشقانه                                        پیا -

 %3/7         تانه پیامكهاي حاوي ابراز عواطف دوس -

 %3/5مكهاي قومیتي                                          پیا -

 %8/4اي سركاري                                       پیامكه -

 %7/4یامكهاي ادبي                                              پ -

 %4/4                                    پیامكهاي سكسي       -

 %2/3هاي حزن آمیز                                      پیامك -
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 %1/3مكهاي خالق                                            پیا -

ه پسر، ب تر وباالترين اولويتهاي به دست آمده در میان گالري عكس دانشجويان دخ     

 قرار زير است:

 %3/22                        برهنه                   تصاوير نیمه برهنه و -

 %7/18             ها(      هنري )خوانندگان، هنرپیشههاي چهره -

 %2/9       بیعت                                                               ط -

 %1/6              ت ادبي                         تصاوير حاوي جمال -

 %7/5    صاوير ديني                                                         ت -

 %1/5            سیاسي                                          هاي چهره -

 %5/4صاوير مبهم )عاشقانه، شاعرانه(                                 ت -

 %2/4            وير افراد                                                   تص -

 %1/4صاوير مربوط به مد                                                  ت -

 %8/3  صاوير طنزآمیز                                                      ت -

در  ي موجودیپهابه دست آمده )با حذف كلیپهاي متفرقه(، در كل باالترين اولويتهاي     

 روي گوشي تلفن همراه دانشجويان دختر و پسر، به شرح زير است:

 %7/26       اني                                         كلیپهاي هیج-

 %1/16       رهنه و برهنه                          بكلیپهاي نیمه -

 %5/13ها(               هاي هنري )خوانندگان، هنرپیشهكلیپ-

 %3/4سیبهاي اجتماعي                                              آ-

 %2/4لیپهاي ورزشي                                                ك-

 %2/4لیپهاي سیاسي                                                 ك-
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 %7/3كلیپهاي ديني                                                    -

 %2/3لیپهاي عاشقانه                                                ك-

 %1/3رتوني و عروسكي                            كلیپهاي كا-

 %4/2        العاده                                   كارهاي خارق-

د، دارنهر يك از سرويسهاي پیامك، گالري عكس و كلیپ، از قابلیتهاي خاصي برخور

ك يهیه تر از تبه عنوان مثال، خالقیت فرد، در تهیه يك پیامك خالق، خیلي راحت

امك ز پیگردد و يا آن كه گالري عكس و كلیپ، بهتر اعكس يا كلیپ خالق، متجلي مي

ايه ثبتي ارماسخ پيك كاربر در ارتباط با خواننده يا هنرپیشه خاصي،  توانند، به عاليقمي

ل به دست آمده از اولويت او 10كنند، ولي با اين وجود، اگر با ناديده گرفتن دقايق فوق، 

دول جكاربران پیامك، گالري عكس و كلیپ تلفن همراه جمعیت مورد تحقیق را در 

 آيد:مشتركي بیاوريم، جدول زير به دست مي

ز بري ا، اولويتهاي انتخابي دانشجويان دختر و پسر در زمینه چگونگي كار2جدول 

 پیامك، گالري عكس و كلیپ تلفن همراه

 كلیپ عكس پیامك اولويت

 هیجاني نیمه برهنه خبري 1

 نیمه برهنه و برهنه ها(هنري )خوانندگان، هنرپیشه طنز و شوخي 2

 ها()خوانندگان، هنرپیشههنري  طبیعت عاشقانه 3

 آسیبهاي اجتماعي جمالت ادبي عاطفي 4

 ورزشي ديني قومیتي 5

 سیاسي سیاسي سركاري 6

 ديني مبهم )شاعرانه، عاشقانه( ادبي 7

 عاشقانه تصاوير افراد سكسي 8

 كارتوني و عروسكي مد آمیزحزن 9

 العادهكارهاي خارق طنزآمیز خالق 10
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تیب كه ن تربرحسب اولويتهاي به دست آمده، وزن دهي الزم )به اي اگر در جدول اخیر،

شود(، ده ميك دابه اولويت اول، نمره ده، اولويت دوم نمره نه تا اولويت دهم كه نمره ي

جمع  لیپ،انجام شود و امتیاز موارد مشترك و غیرمشترك بین پیامك، گالري عكس و ك

 اخیر، به شرح زير خواهد بود: اولويت برتر بین سه سرويس 5زده شود، 

 امتیاز 22                محصوالت نیمه برهنه و برهنه )شامل عكس و كلیپ (                     

 امتیاز 20             )شامل پیامكها، عكسها و كلیپهاي طنزآمیز(                    طنز و شوخي

 امتیاز 17   داخلي و خارجي( هاي رپیشههنري )شامل تصاوير و كلیپهاي خوانندگان و هن

 امتیاز 12                       ها )شامل پیامكها، عكسها و كلیپهاي عاشقانه(                عاشقانه

 11          محصوالت ادبي )شامل پیامكها و تصاوير حاوي متن منثور يا منظوم(      

 ."امتیاز

ت امكانا نان ازآيد، كاربري جواه دست آمده اخیر برميگونه كه از اطالعات بهمان     

 كاربري ویست نتلفن همراه نیز مانند كاربري از اتاقهاي گپ اينترنتي، كاربري مناسبي 

 ت.نگاري، سهم قابل توجهي را در آن به خود اختصاص داده اسمبتني بر هرزه

ي رتباطاآوريهاي فنمضاف براين، به دلیل عدم بسترسازي فرهنگي مناسب براي      

ان وان ايرمعه جآوريها، متوجه جاپیشرفته در داخل، در عمل بیشتر از آن كه فرصتهاي فن

شترين ر بیشود، تهديدهاي آن متوجه جامعه گرديده است. به اين معنا كه در حال حاض

 وجوگر اينترنت، كلمه سكس ووجوي جوانان ايراني توسط موتورهاي جستجست

 ن، است.كلمات معادل آ

نگار را مذهبي يك جوان با كاربري از محصوالت هرزه "حال اگر تالقي ذهن نسبتا     

مذهبي بسیاري از جوانان ايراني، از  "توان نتیجه گرفت، ذهن نسبتادر نظر بگیريم، مي
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نگار و پورنوگرافیك و از سوي سويي در نتیجه احساس گناه از كاربري محصوالت هرزه

به ادامه ارضاي خويش از اين طريق، در عمل خود را با تعارضي حل نشدني  ديگر عالقه

بیند كه در غالب موارد، شرايط اخیر با حل تعارض به نفع نیازهاي طبیعي جنسي مواجه مي

 گردد.پاسخ نايافته جوان، در محیط پر تحريك وي، مواجه مي

أله اين مس مل بهعستیز داشته است، در ننگارنده، در بررسي مستقلي كه روي افراد دي     

در  آنان ستیز شدن جوانان، درهم شكسته شدنرسیده است كه يكي از داليل عمده دين

 فرساي جنسیشان بوده است.برابر فشارهاي طاقت

ت، در اشته اسدخورد ستیزي كه نگارنده با آنان بربه عنوان نمونه، برخي از افراد دين     

يك  "اند، به شكلي كه مثالزيستهمذهبي مي در اوج تدين و تقید خويش،اوان نوجواني 

آماده  ساعت قبل از اذان صبح، بیدار شده، مسجد محل را براي حضور نمازگزاران،

و دانشجويان  دايم الوضو بوده است، كرده است يا به دلیل تقید ديني مفرط خويش،مي

زدند تا به مدام به او دست مي مختلف،هاي ه بهانهدختر كالس براي اذيت كردن وي، ب

حرم، نام اين ترتیب وضوي او را باطل كنند )اهل تسنن معتقدند در اثر تماس و لمس

مین ما هپرداخت. اشود(، و اين دانشجو، دايم به تجديد وضو ميوضوي آدمي باطل مي

یم آن، ا تسلشده، در نهايت خود رافراد، در مواجهه با فشار جنسي خويش، درهم شكسته 

 ساخته بودند.

نگارنده بارها در كلینیك با مراجعاني روبرو شده است كه فشار جنسي، تعادل رواني      

داشت، وي در ابتدا حوزوي و روحاني دانشجويي بیان مي "آنان را برهم زده است. مثال

ر او تنگ كرده و او را در چنان عرصه زندگي را ب بوده است، اما فشار جنسي وي،

شب از خواب بیدار شده، هاي نیمه "استیصال قرار داده بود كه وي در مواجهه با آن، مثال

خوانده است، ريزان سوره حضرت مريم را ميزده و اشكشده، قدم ميراهي خیابانها مي
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او پس از در هم شكسته بوده، و  ثمر و بالاثراما همه اين كوششها و تالشها، در نهايت بي

طلبگي خويش را رها كرده، با ترك شدن در برابر نیازها و تمناهاي جنسي خويش، ذي

ديگر حوزه، به دانشگاه آمده است و در حال حاضر، با وجود داشتن دوست دختر، 

 آزارد.ذهن او را نمي فشارهاي جنسي طاقت فرساي گذشته،

ري ر شهدداشت، او كه ر همین زمینه براي نگارنده بیان ميدانشجوي ديگري، د     

بود(،  تر برخوردارزيسته است )و به همین سبب، از ذهني با معیارهاي مذهبيمذهبي مي

ر اين ر اثديكبار از سر هوا و هوس، دست به خودارضايي زده بود، اما به سبب آن كه 

ي او برا ود و، اضطراب در وي فزوني يافته بعمل، احساس گناه گريبان او را گرفته بود

عمل كاهش تنیدگي ناشي از اضطراب خويش، دوباره دست به خودارضايي زده بود )

شي از ي ناسطح تنیدگي بدن "خودارضايي، به سبب تخلیه انرژي گسترده در فرد، موقتا

ین هم ر ودهد(، اما احساس گناه مجدد، او را به اضطراب بیشتاضطراب را كاهش مي

 كنون،ااو  مسأله وي را به سمت و سوي خودارضايي فزونتر، سوق داده بود تا جايي كه

یرون اس بزند و حتي با وجود آن كه شبها با لبروزانه بارها دست به خودارضايي مي

نبیه و اي تخوابد، اما با تحريك شدن، دست به خودارضايي زده، در پي اين عمل، برمي

 دهد.دن خويش، خودارضايي مجدد را در دستور كار خود، قرار ميآزار دا

گفته كه زماني اوج تقید البته الزم به يادآوري است، در برخي از موارد، افراد پیش     

اند، پس از دور شدن نسبي از اعتقادات ديني ديني را در زندگي خويش تجربه كرده

زنند و ذيت نكند، دست به جبران مافات ميخويش، براي آن كه تعارض ذهني آنان را ا

گردند. به گردي ميبه شدت وارد وادي هرزه براي جبران محرومیتهاي گذشته خويش،

عنوان نمونه، همان دانشجوي دايم الوضويي كه پیشتر از او ياد شد، كارش به جايي 

ديني وي، رسیده بود كه وقتي همكار نگارنده، جهت بررسي داليل تحول نگرش 
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درصدد مصاحبه با او برآمده بود، دوستان و همكالسیهاي او به همكار نگارنده بیان 

گذارد كه براي حرف اين پسر، ديگر وقتي براي او باقي ميهاي داشتند، مگر هیزبازيمي

 زدن با شما، وقتي داشته باشد.

یزان مرفتن گسويي و فزوني بنابراين، با توجه به افزايش سن ازدواج جوانان از      

ار ش فشتوان نتیجه گرفت، جواناني كه براي كاهتحريكهاي محیطي از سوي ديگر، مي

اين  نگار )و بعد تحقق عملي آنچه درجنسي خويش، به كاربري از محصوالت هرزه

ن آاز  مذهبي كه "آورند، به سبب ذهنیت نسبتااند(، روي ميمحصوالت مشاهده كرده

ارض ين تعبینند و براي حل امواجه مياي برخوردار هستند، خود را با تعارض كاهنده

ز اجز فاصله گرفتن اي آزاردهنده كه ذهن و زندگي آنان را فرا گرفته است، چاره

ه شمار ين، بيابند كه اين معنا در عمل، حل تعارض به زيان ددينیشان، نميهاي انديشه

 رود.مي

 

 مسأله جهاني شدن 0302018

قتصاادي  پديده جهاني شدن، نخست در حوزه اقتصاد مطرح و با توسعه جهاني بازارهااي ا 

رتبااطي،  آوريهااي پیشارفته ا  و فناي همراه شد، اما بالفاصله با تأثیرپذيري از انقالب رايانه

 يافت.جتماعي و سیاسي نیز تسري ا -فرهنگيهاي عرصه آن به حوزه

ه، بار  كاسته شاد  پذير كننده داخليبا وقوع پديده جهاني شدن، از تأثیر نهادهاي جامعه     

آمدناد، باه   پذير كننده خارجي كاه پیشاتر چنادان باه حسااب نماي      اهمیت نهادهاي جامعه

 وتدريج افازوده خواهاد شاد و نهادهااي اخیار در شاكل بخشایدن باه افكاار، احساساات           

ر تحلیال  گردند. از ايان رو باياد د  همیت و نقش بسزايي برخوردار ميعواطف جوانان از ا

 فضاي فكري جوان ايراني، به مسأله جهاني شدن، توجه خاصي مبذول داشت.
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اختن با جهاني شدن از منظرهاي مختلف تعريف شده است. برخي آن را مترادف رنگ      

ت باه  و تاراكم آگااهي نساب    زمان و مكان ديده، جهاني شدن را در هم فشرده شدن جهاان 

اند. بعضاي  (، تعريف كرده1380)رابرتسون، ؟، ترجمه پوالدي،  "جهان به عنوان يك كل

ارد و هرچه كه ديگر آنجايي وجود نداي عرصه"پردازان از جهاني شدن با عنوان از نظريه

 جهااني "، تار اند و برخي از انديشمندان از منظري انتقاادي ، ياد كرده"هست، همینجا است

يي شدن را مترادف غربي شدن گرفته، آن را مسلط شدن ارزشاهاي غرباي خاصاه امريكاا    

 (.1379)التوش، ؟، ترجمه رضايي،  "انددانسته

دعااي  اداند كاه بتاوان   تر و غیر متمركزتر از آن ميگیدنز جهاني شدن را بسیار پیچیده     

يع (، و سار 1379حااجي عبادالوهاب،   كنترل بر آن داشت )گیادنز، ؟، ترجماه ساعیدي و    

، اماا در  "دشامر اين پديده را امري اجتناب ناپذير، و نه يك انتخااب برماي  "( 1380القلم )

حاال كاه    پردازان بر اين امر وفاق دارند كاه جهااني شادن، در عاین    عین حال غالب نظريه

باراي  ساازد، امكاناات و بساترهاي جديادي     سازي سنتي را مخادوش و مختال ماي   هويت

ين ران آفار بحا  "آورد. از اين رو فرايند جهاني شدن صرفابازسازي هويتي افراد، فراهم مي

یار سابب   كناد. مساأله اخ  نیست، بلكه ابزارهاي كارآمدي را براي گذر از بحران عرضه مي

 وآزادي "شود كه برخي از متفكران در بحاث پیامادهاي جهااني شادن، آن را موجاد      مي

ورناد  بدانند و از ديالكتیك جهاني شدن ساخن باه میاان بیا    "فرصت و خطر"و  "اضطراب

ن، مهمتااري"پااردازان از مسااأله اخیاار بااه عنااوان ( و بعضااي از نظريااه1380)گاال محماادي،

حبان ترين مسأله فكري، فرهنگي و فلسفي كه كلیاه متفكاران و صاا   ترين و حیاتيضروري

 (، ياد كنند.1380)عبدالكريمي،  "انديشه بايد بدان بپردازند

، ضامن توصایف تبعاات جهااني شادن كاه باا از        "جهاني شدن و بحران هويات "مقاله      

دست رفتن مفاهیم زمان، مكان، فضا و نسابي شادن فرهناگ، تكثرگراياي و تساامح تاوام       
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آفارين جهااني   است، در بررسي تحوالت هويتي افراد، از هر دو بُعد خطرآفرين و فرصات 

 كند:مي شدن، به شرح زير ياد

ساازي و  فرايند جهاني شدن با دگرگاون سااختن شارايط و چاارچوب سانتي هويات      "     

ر و سازي را در جهاان كناوني دشاوا   تضعیف و تخريب عوامل و منابع سنتي هويت، هويت

 ساز، كرده است.مسأله

 راساازي مكاان   سازي با برهم زدن رابطه مكان و فضا، كاار وياژه هويات   فرايند جهاني     

 مختل ساخته است.

ردم ما مین باراي  اند كه مكان، محل و سرزشناسان همواره بر اين نكته تأكید كردهانسان     

بیاان   ارناد. باه  سازي بسیار بااليي برخوردبسیار اهمیت دارد، چرا كه آنان از توانايي هويت

صار و  ديگر، مكان و فضا از آن رو براي افاراد و گروههااي مختلاف مهام هساتند كاه عنا      

 كنند.اجزاي اصلي هويت را تأمین مي

راهم فا انسااني   كوچك، با ثبات و آشنا را براي افراد و گروههااي  "مكان، دنیايي نسبتا     

ر تأمین دبع مهمي سازد و به سبب ثباتش، با تأمین نیاز به تداوم داشتن و پايدار بودن، منمي

 آيد.هويت، به شمار مي

 ، مرزهاااي ساارزمیني عینااي، مشااخص و معاین بااود، از سااوي ديگاار فضاااي در گذشاته      

 اجتمااعي  اجتماعي نیز مرزهايي كم و بیش نفوذناپذير داشت و میزان همبستگي و انساجام 

امال  تمام عو هم بسیار باال بود. در واقع جوامع سنتي، دنیاهايي كوچك و منسجم بودند كه

دادند. اما سازي را به خوبي انجام ميهويت و منابع هويت بخش به واسطه مكان، كار ويژه

ساتند  ه، از پیامدهاي مهم جهاني شادن  "زداييمحل"و  "زداييسرزمین"در عصر حاضر، 

 برند.كه رابطه طبیعي فرهنگ و هويت با قلمروهاي جغرافیايي را از بین مي
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رود، ر ماي ز به شاما سادر فرايند جهاني شدن، زمان هم كه يكي ديگر از عوامل هويت     

 شده است.اي دچار تحوالت عمده

 ياباد، حتاي اگار   هويت بر تداوم استوار است و تداوم هم در چارچوب زماان معناا ماي        

ر ه باا ديگا  تداوم به معناي منطقي آن باشد، زمان مكانمند، زمان خطي بود كاه فارد، همارا   

نساانها  كرد. در چنین شرايطي اك تجربه مياعضاي جامعه، گذشت آن را آگاهانه و مشتر

ناوعي   ند تا باه توانستند گذشته خود را بازشناسي كرده، آن را با حال پیوند زنبه آساني مي

 احساس تداوم و ثبات فردي و جمعي در طول زمان، دست يابند.

داوم ، زمان نیز تا شودگونه كه فضا نابود ميولي در فرآيند تجدد و جهاني شدن، همان     

تواناد در  ماي نشود كه ديگار  برد. تحت تأثیر اين فرايند، زمان چنان فشرده ميرا از بین مي

 خدمت هويتهايي خاص، قرار گیرد.

وژياك، باه   خطاي و كرونول اي اين فشردگي و تحول پديدارشناسانه، زمان را از مقولاه      

كناد. جهاان در چاارچوب ياك فضااي صااف و نامتماايز فشارده         پايان تبديل ميحال بي

ال حا آيد. پیوند میان يك گذشته مشترك و يك پديد مياي شود و نوعي دنیاي لحظهمي

ابخش و رود و نظم سنتي مبتني بر مكانهاي انحصااري و تاداومهاي معنا   مشترك از بین مي

 شود.ساز، نابود ميهويت

 ست.افرهنگ نیز تحت تأثیر فرايند جهاني شدن، در بحراني جدي گرفتار آمده       

كرد، بلكاه در عرضاه   در گذشته فرهنگ نه تنها مرزهاي شفاف و پايداري را ايجاد مي     

كردن نظامهاي معنايي منسجم و آرامش بخاش هام تواناا باود. بناابراين انساانهايي كاه در        

گرفتند، خود به خود و منفعالنه وارث هويات و  معین قرار ميدنیاي شكل يافته با فرهنگي 

شادند و هرگوناه زمیناه بحاران هويات، از باین       نظام معنايي آمااده و از پایش موجاود ماي    

با مرزهااي فرهنگاي    "رفت. از سوي ديگر مرزهاي واحدهاي كوچك اجتماعي، غالبامي
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دناد. بادين ترتیاب نیاروي بازدارناده و محادود       كرانطباق داشتند و يكديگر را تقويت مي

ساخت و با پیوناد زدن آن باه   كننده مكان، فرهنگ را نیز در دايره تنگ خود، محصور مي

آورد كه مرزهااي آن  بسته را پديد مي "يك واحد اجتماعي معین، دنیايي كوچك و نسبتا

ه فرهنگهاي بديل و رقیباي وجاود   نفوذناپذير بود. به عالوه، از آن جا كه در گذشت "تقريبا

هاي فرهنگي نیز بسیار ناچیز بود، نیاز هويتي انسانها به مراجاع ثابات و   نداشت و دگرگوني

آياد و  شد. اما در عصر جهاني شدن، دنیايي بدون مارز پدياد ماي   مطلق به خوبي تأمین مي

برخورد كرده، در كنار هم اجزا و عناصر فرهنگهاي مختلف، به صورتي گريزناپذير با هم 

بساته ادياان خااص، بایش از پایش، باه روي سااير ادياان بااز           "گیرند. دنیاي نسبتاقرار مي

آوريهاي پیشرفته ارتبااطي  شود. آداب و سنن و الگوهاي مختلف زندگي، به واسطه فنمي

در نتیجااه نوردنااد. قومیتهاااي متفاااوت هاام و حماال و نقاال، اقصااي نقاااط جهااان را در مااي

شاوند.  مهاجرتها، مسافرتها و ارتباطات با واساطه، در ناواحي مختلاف جهاان پراكناده ماي      

رود و نوساان، سایالیت و اخاتالط    بنابراين ثبات و خلوص فرهنگي كم و بایش از باین ماي   

 گردد.گرايي فرهنگي، به شدت متزلزل ميشود و بدين ترتیب مطلقجايگزين آن مي

بنابراين با توجه به تحوالتي كاه باا توجاه باه مساأله جهااني شادن باراي جواماع پایش                

يابي سنتي دستخوش تزلزل شده است، نوعي از بحران هويات و  آيد، از آنجا كه هويتمي

آيد و احساس موقتي و متغیر بودن، بر ذهن آدماي ساايه   معنا، در جوامع و انسانها پديد مي

بندد. از ساوي ديگار   آرامش ناشي از وحدت و تداوم داشتن رخت برمي انداخته، امنیت و

شوند، نه تنهاا متعادد و   هويتي كه در چنین شرايط عرضه ميهاي از آنجا كه منابع و گزينه

متنوع هستند، بلكه گاهي در تعارض با يكديگر نیز قرار گرفته، هويت افراد را هرچه بیشتر 

تارين  تارين و دورافتااده  ساازند. ... اماا اماروزه اهاالي منازوي     به نسابي باودن نزدياك ماي    

واحدهاي اجتماعي جهان نیز با منابع فراوان و گوناگون هويت، آشنا هستند. ايان افازايش   
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ساازي  منابع هويت در واقع به معناي تولیاد اناواعي از مكانهاا و موقعیتهااي جدياد هويات      

 گیري از آنها، خويشتن را بازسازي كند.هرهتواند با باست كه هر فردي كم و بیش مي

ش ساازي را نیاز افازاي   فرايند جهاني شدن نه تنها مناابع هويات، بلكاه امكاناات هويات          

بارد. فارد در   دهد و آزادي عمل فرد را هم در اين عرصه به شكل چشمگیري، باال ماي مي

ه خاود،  افت و ناخودآگااه و خاود با   يبه صورتي منفعالنه، هويت مي "جوامع سنتي معموال

ل تاا  شد كه در طول زندگي چندين نسل حفاظ شاده باود. ايان انفعاا     دار هويتي ميمیراث

 شاد. در چناین شارايطي   حدود زيادي از محدود و اندك باودن مناابع هويات، ناشاي ماي     

ا واكانش  ب ،"بدعت"و  "نوگرايي"و  "بسیار ناچیز بود "تولید روايتهاي بديل از خويشتن"

 (.1380شد )گل محمدي، منفي مواجه مي

تر شادن  (، ضمن تأكید جبري بودن فرايناد جهااني شادن، ساايه گسا     1380منتظر قائم )     

دا كردن تكثرگرايي در جامعه و تحوالت بنیادي رابطه حكومت و شهروندان، از قدرت پی

وان تمخاطبان  گردد: رفته رفته بسیاري ازسخن گفته، يادآور ميها مخاطبان در برابر رسانه

 تصمیم بگیرند، چه محتوايي را مصرف كنند. "يابند كه شخصاآن را مي

ش و افزاي سازد كه فرايند جهاني شدن با گسترشبه شكل مشابهي آلبرو خاطرنشان مي     

حمادي،  را رايج ساخته است )به نقل از گال م  "سازيخود هويت"دادن روابط اجتماعي، 

1380.) 

ن يكاايي شاد  ه جهاني شدن در عرصه فرهنگ، به امربه اعتقاد برخي از متفكران، اگرچ     

اد ختلف ايجا يابي اقوام مانجامد، اما همین مسأله فرايند معكوسي در زمینه هويتجهان مي

ه، كرده، هويتهاي محلي و ملي با هادف مقابلاه باا امريكاايي شادن جهاان، تحرياك شاد        

-هگراياي و منطقا  ف قومیات يابند. به عبارت ديگر جهاني شدن در عین تضاعی گسترش مي

 آيد.گرايي، به نوعي در تقويت آن نیز مؤثر واقع مي
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یرناد،  بندي كلي، پیامادهاي باارز جهااني شادن ماورد توجاه قارار گ       اگر در يك جمع     

ل احصااء  اجتمااعي قابا   -سیاساي، اقتصاادي و فرهنگاي   هااي  زيار در حاوزه  هاي مشخصه

 هستند:  

از  وتاالیتر، یاسي خود به زير سوال رفتن اقتادار حكومتهااي ت  جهاني شدن در رهیافت س     

ال جاويي و رشاد نظامهااي سیاساي لیبار     بین رفتن يا تضعیف حاكمیتهااي ملاي، مشااركت   

 انجامد.دموكراسي غربي، مي

صااد  گیاري نظاام اقت  جهاني شدن در رهیافت اقتصادي به معنااي حاذف مرزهاا، شاكل         

ي و ورهاي پیشارفته صانعتي، پیادايش شاركتهاي چناد ملیتا      جهاني، الگو قرار گارفتن كشا  

 ني است.داري جهافراملیتي، سلطه يافتن اقتصادهاي مسلط و پیروزي قطعي نظام سرمايه

اص، نفاي  خجهاني شدن در هیافت فرهنگي، به معناي كنار هم قرار گرفتن فرهنگهاي      

اي ديني، هنگها، كاهش تعصبهگرايي فرهنگي، زير سوال رفتن ازلي و ابدي بودن فرمطلق

یت )يا عقالن گیري عقالنیت ابزاريگرايي و تكثرگرايي، اوجمدارا و رواداري، بروز نسبي

دگراياي و  و مناسابات(، فر هاا  مناد كاردن رفتارهاا، انديشاه    مبتني بر سود و زياان و قاعاده  

 باشد.گرايي(، ميگرايي )و از جهتي هم تقويت قومتضعیف منطقه

سالهاي  نشاناختي  پیامدهاي فرهنگي جهاني شدن باا ويژگیهااي روان  اي بررسي مقايسه     

كاه   اول و دوم انقالب از ساويي و نسال جاوان انقاالب از ساوي ديگار، بیاانگر آن اسات        

ي نسال  شاناخت شاناختي و جامعاه  با ويژگیهاي روان "پیامدهاي فرهنگي جهاني شدن عمدتا

 انجامد.شناسي خاص آنان، ميشناسي و جامعهانجديد منطبق بوده، به تعمیق رو

ربدر(، گفتاه باا ويژگیهااي نسال جاوان، در جاداول زيار )باا ضا         تطابق پیامدهاي پایش      

 مشخص شده است:
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 ، تفاوت قرائت ديني نسل اول و دوم با نسل جوان5جدول 

 نسل جوان نسل اول و دوم

 پیامدي و مناسكي كاهش ابعاد باال بودن ابعاد پیامدي و مناسكي

 ×××گیري تدريجي تفكر سكوالر  شكل عدم اعتقاد به تفكر سكوالر

 لسفي به دينف -غلبه ديد عرفاني غلبه ديد فقهي به دين

 ×××  پذيرش تسامح ديني    عدم پذيرش تسامح ديني

 ×××ترجیح مرجعیت علمي به جاي مرجعیت ديني  پذيرش مرجعیت ديني

 ×××ديني هاي به چالش كشیدن برخي از آموزه دينياي هپذيرش تمامي آموزه

 برخورد گزينشي با دين عدم برخورد گزينشي با دين

 تاويل گرايي در برخي از مسايل ديني تفسیر سنتي دين

 

 جتماعي نسل اول و دوم با نسل جوانا -، تفاوت قرائت فرهنگي6جدول 

 نسل جوان نسل اول و دوم

 هاي غیرواقع نگرنفي آرمان گرايي ( غیرواقع نگر"هاي )بعضاپذيرش آرمان گرايي

 ×××استقبال از رويكرد جامع در مسايل فرهنگي  رويكرد ديني در مسايل فرهنگي

 ×××سالمي  ا -توجه به هر دو بعد فرهنگ ايراني توجه به بعد اسالمي فرهنگ ايران

 ×××هاي ارتباطي  آورياستقبال از فن هاي ارتباطيآوريعدم استقبال از فن

 ×××استقبال از فرهنگ جهاني    عدم پذيرش فرهنگ جهاني

 ×××عدم پذيرش انديشه تهاجم فرهنگي   طرح انديشه تهاجم فرهنگي

 هنجارآفرينیهاي جديد پذيرش هنجارهاي سنتي

 ترجیح اخذ ارزشها از مرجعیت روحاني
تغییاار تاادريجي مرجعیاات روحاااني بااه مرجعیاات اساااتید،     

 ×××هنرمندان و ورزشكاران 

 ×××         استقبال از رفاه   تبلیغ ساده زيستي

 ×××       گرايي  استقبال از مد و تجمل گراييتوجهي نسبي به مد و تجملبي

 روحیه انتقادي روحیه غیرانتقادي

 ×××ترجیح مسايل فردي به جاي مصالح جمعي  ترجیح مصالح جمعي به جاي مصالح فردي
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 ، تفاوت قرائت سیاسي نسل اول و دوم با نسل جوان7جدول 

 نسل جوان نسل اول و دوم

 هاي غیرواقع نگرگرايينفي آرمان ( غیرواقع نگر"هاي )بعضاگراييپذيرش آرمان

 ×××ترديد در حكومت ديني   پذيرش حكومت ديني

 ×××ترديد در پذيرش واليت فقیه   پذيرش واليت مطلقه فقیه

 ×××تأكید برضرورت جدايي دين از سیاست  وحدت دين و سیاستپذيرش 

 ×××     تمايل به حكومت دموكراتیك  پذيرش حكومت اسالمي

 ×××مثبت نسبت به غرب   "ديد نسبتا منفي نسبت به غرب "ديد نسبتا

 ساله 8ديد انتقادي نسبت به جنگ  ساله 8ديد مثبت نسبت به جنگ 

 ×××ترديد نسبت به ديدگاههاي رهبران سیاسي   پذيرش ديدگاههاي رهبران

 روحیه انتقادي روحیه غیر انتقادي

 

-توان نتیجه گرفت، جهاني شدن با تحاوالت روان بندي كلي، ميبنابراين در يك جمع     

شااناختي جامعااه جااوان ايااران، همخااواني قاباال تااوجهي دارد و بااه نظاار شااناختي و جامعااه

)كه از دياد بسایاري از اولیااي اماور جامعاه و جواناان، ماورد توجاه         رسد، همین عامل مي

جدي قرار نگرفته است(، بر تعمیق شكاف ارزشي نسلهاي جوانتر جامعه، از نسلهاي اول و 

 دوم انقالب، بیافزايد.





 آموزش غيررسمي 04

، پذيرش 1970در غرب مطرح شد و در دهه  1960، در دهه 1عنوان آموزش غیررسمي

 بیشتري پیدا كرد.

پردازان آموزش (، به عنوان يكي از اولین نظريه1371)به نقل از ابیلي،  2كومبز     

 كند:غیررسمي، اين آموزش را به شرح زير تعريف مي

رج از آموزش غیررسمي، عبارت از هرگونه آموزش منظم و سازمان يافته، خا"     

 ."آوردچارچوب نظام آموزش رسمي است كه فرصت يادگیري را براي فرد، فراهم مي

                                                           

نوپديد است و از اين رو،  "(، اصطالحي تقريباInformal learningاصطالح آموزش غیررسمي ) - 1

نظر از آن، هنوز به وحدت نظر نرسیده است. به همین سبب هم هست كه تعابیر  و برداشت افراد صاحب

،  Informal    ،Non formal ،Lifelong educationآموزش غیررسمي با معادلهايي مانند: 

Adult education   ،Vocational education  .و نظاير آن، به كار برده شده است 

ان و ساختاري را معادل فعالیت بدون سازم education Informalپردازان اصطالح برخي از نظريه     

ازمان ي ساندانند كه هدف، محتوا، روش و زمان و مكان يادگیري مشخصي نداشته، متكي به پشتیبمي

دانند را مترادف آموزشهايي مي education Non formalخاصي نیز نیست، در حالي كه اصطالح 

ر را مدنظ رزشهااكه مؤسسات و نهادهاي خاصي متكفل امر آنها هستند و هدف انتقال برخي از مفاهیم و 

 دارند )مانند انجمنهاي اسالمي، بسیج و نظاير آن(.

 اند.ايل شدهبین دو اصطالح آموزش غیررسمي و تربیت غیررسمي، تفاوت قنظران بعضي از صاحب     

( 1387)شعباني وركي اند.پردازان هم در اين زمینه دست به تهیه اصطالحات جديد زدهبرخي از نظريه     

 نويسد:در همین زمینه مي

ساختند. اين اصطالح را مطرح  Edutainmentاصطالح نوپديد  1996رنه و مكالفرني نیز در سال "     

هايي (، بوده، بیانگر برنامهEntertainment(، و تفريح )Educationمشتمل بر دو واژه آموزش )

پرداز، در اين آموزش جنبه است كه حاوي هر دو بعد آموزشي و تفريحي هستند. به نظر اين دو نظريه

 Educationي )(، بسیار قوي تر از جنبه آموزشEntertainment dimensionتفريحي )

dimensionباشد(، آن مي. 

2-Coombs, P. H. 
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از آموزش غیررسمي ارايه كرده  2005در تعريفي كه در سال  (،2005) 1يونیسف     

داند. است، اين آموزش را آموزشي براي تمامي سنین و رفع نیازهاي پديد آمده افراد، مي

 تعريف يونیسف در اين رابطه، به قرار زير است:

مند ظامنآموزشي سازمان يافته اي هتعلیم و تربیت غیررسمي، تعلیم و تربیت و برنامه"     

ي برا و كیفي خارج از نظام آموزش و پرورش رسمي است كه داراي اهدافي آگاهانه

 ."باشددستیابي به نیازهاي آموزشي خاص كودكان، جوانان و بزرگساالن مي

(، در تعاريفي مشابه، يادگیري غیررسمي را 1999) 4و بل 3( و ديل1999) 2لیونگستن     

خارج از ديوارهاي "و  "خارج از يك برنامه درسي مستقیم"دانند كه یري خاصي مييادگ

 دهد.، رخ مي"مدرسه

در  "ورزند كه در آموزش غیررسمي كه معموال(، تأكید مي2001) 6و چیپمن 5آسپین     

پذيرد، به سبب آن كه محتواي آموزشي با توجه به نیاز بیرون از مدرسه صورت مي

انگیزه دروني  مندي كمتري برخوردار است،و تدوين شده و از ساخت فراگیران تهیه

 پردازند.فراگیران را معطوف به خود كرده، آنان با عالقه بیشتري به اين آموزش مي

(، آموزش غیررسمي را به عنوان فرآيند يادگیري 1387جان مشايخ )به نقل از كومبز،      

آن، هر فرد دانش، مهارتها، نگرشها و بینشها را از  كند كه به وسیلهالعمر تعريف ميمادام

طريق تجارب روزانه و برخورد با محیط )در محیط خانه، كار و بازي(، از مثالها و بحثهاي 

و كتابها، گوش دادن به راديو و ها افراد خانواده و دوستان، مسافرت، خواندن روزنامه

ين آموزش سازماندهي نشده و نامنظم كند. ابه دست آورده و جمع ميها، ديگر رسانه

                                                           
1-UNICEF 
2-Livingston, D. 
3-Dale, M. 
4-Bell, J. 
5-Aspin, D. 
6-Chapman, J. 
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باشد و حتي در لحظه آموزش نیز هدف مشخصي ندارد. به عبارت ديگر، آموزش مي

افتد و بر اساس اهداف از قبل تعیین شده غیررسمي، در محیط كاري واقعي اتفاق مي

خاصي، نیست. اما همین آموزش نقش اساسي در توسعه دانش و توانايیهاي افراد، در 

 ي اجتماعي فعلي آنان دارد.زندگ

(، در تعريف ديگري كه از آموزش يا تربیت رسمي و 1974) 1كومبز و احمد     

-اند. به اعتقاد اين نظريهرسمي را نیز لحاظ كردهاند، آموزش و تربیت نیمهغیررسمي داده

م رسمي و غیررسمي، تقسیپردازان، حوزه تربیت را بايد به سه حوزه تربیت رسمي، نیمه

 كرد.

ه بده، تربیت رسمي، تربیتي است كه در نظام آموزشي به شكل مدوني تدوين ش     

 گردد.فراگیران ارايه مي

از  شود كه خارجمندي ميتربیت نیمه رسمي، شامل هرگونه فعالیت تربیتي نظام     

رد و هاي نظام رسمي آموزشي است. اين تربیت، اهداف خاصي را مدنظر داچارچوب

 گروههاي مشخصي از جامعه، تعريف و در نظر گرفته شده است.براي 

ه ر فرد بآن ه العمري است كه درسرانجام تربیت غیررسمي، به معناي فرايند مادام     

ز ارسد. اين نوع نگرش و باور خاصي مي وسیله تجربیات خويش در محیط، به دانش،

 باشد.اي ميخاص و ويژهمندي و سازمان تربیت به طور كلي فاقد هر نوع نظام

پردازان، آموزش رسمي و غیررسمي را مبتني بر برنامه درسي، تعريف برخي از نظريه     

اند. در اين تعريف، آموزش مبتني بر برنامه درسي، در يك قطب پیوستار، آموزش كرده

كه طي اي وگو و مذاكره، در قطب مقابل پیوستار و برنامه درسي مذاكرهمبتني بر گفت

                                                           
1-Ahmed, M. 
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كنند، آن يادگیرنده و ياد دهنده با مذاكره متقابل، برنامه الزم و مورد نظر را مشخص مي

 است.در میانه و وسط پیوستار، قرار گرفته 

 سايلمدر جوامع پیچیده امروز، مسايل متعددي مانند: مسايل زيست محیطي،      

 اده،بهداشتي، مصرف بهینه كاال و خدمات، آموزش مهارتهاي زندگي، تنظیم خانو

مي، رنظاوظايف شهروندي متناسب با پیشرفتهاي اقتصادي، اجتماع، فرهنگي، دفاع غی

لي و مي و ، جهاني شدن، ترويج هويت دينمسايل ايمني، مسايل توسعه، سواد اطالعاتي

در  رسي رادريزي تر از مسايل درسي و برنامهگستردهاي نظاير آن وجود دارد كه عرصه

گرفته تا راديو و ها جمعي )از روزنامههاي گیرد و سازمانهاي مختلفي نظیر رسانهبرمي

اينترنت و تلفن اي، ايانهر -تلويزيون و وسايل پیشرفته ارتباطي مانند بازيهاي ويديويي

ات سسنهادها و مؤ يار )سازمانهاي مدني(، سازمانها،همراه(، نهادهاي ديني، نهادهاي مردم

به  توجه دخل هستند، از اين رو بامختلف دولتي در ارايه و تبیین اين موارد، ذي

ورد گستردگي عرصه اخیر، آموزشهاي غیررسمي جهت پوشش دادن به مسايل اخیر، م

 وجه قرار گرفته است.ت

 دمدتمضاف بر اين، از آنجا كه آموزش مسايل شهروندي و اهداف كلي و بلن     

م وشش الزند، پامند شده و نشدهجامعه، بايد به هر دو قشري كه از آموزشهاي رسمي بهره

دار رخوربرا بدهد، بنابراين از گستره و شمول فراگیرتري در قیاس با آموزش رسمي 

 گرفته شود.د با حساسیت بیشتري، پياست و باي

 ف،بندي اجمالي، اگر آموزش رسمي و غیررسمي را به لحاظ هددر يك جمع     

نده، ياد ده ده وتمركز، زمان، سازمان، میزان انگیزه، شرايط تحقق، میزان تعامل يادگیرن

قي بررسي هاي فرارو، به شكل تطبیازده و محدوديتب -ارزشیابي، میزان يادگیري، هزينه

 گردد:شوند، نتايج زير حاصل مي
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، در برابر هدف اخذ مدرك در آموزش رسمي، در آموزش غیررسمي اين هدف     

 وجود ندارد.

 در برابر تمركزگرايي موجود در آموزش رسمي، در آموزش غیررسمي اين     

 شود.تمركزگرايي، مالحظه نمي

سمي طلبد، آموزشهاي غیررود ميبرخالف زمان طوالني كه آموزش رسمي به خ     

 زمان طوالني به خود نمي طلبند.

ت، روني اسل بیسازمان آموزش رسمي، سازماني رسمي، سلسله مراتبي و مبتني بر كنتر     

ترل حال آن كه سازمان آموزش غیررسمي، فاقد رسمیت، سلسله مراتب و داراي كن

 دروني و خودكنترلي است.

، از ررسمينسبي برخوردار است، در حالي كه آموزش غیاي هآموزش رسمي از انگیز     

 باشد.قابل توجه برخوردار مياي انگیزه

براي  رسميآموزش رسمي براي تحقق، نیاز به مدرسه دارد، حال آن كه آموزش غیر     

 تحقق خود، به مكان خاصي نیاز ندارد.

 ل آن كه، حانده وجود ندارددر آموزش رسمي، تعامل چنداني بین فراگیر و ياد ده     

 .نده استادگیريريزي و يادگیري، نیازمند تعامل ياد دهنده و آموزش غیررسمي در برنامه

يا ملي انجام اي ارزشیابي در آموزش رسمي، به شكل بیروني و محلي، منطقه     

 .است پذيرد، اما در آموزش غیررسمي، ارزشیابي دروني و به صورت خودارزيابيمي

ان ين میزمیزان يادگیري در آموزش رسمي نسبي است، اما در آموزش غیررسمي، ا     

 قابل توجه و عمیق است.

در آموزش رسمي، هزينه زياد، اما بازده كم است، حال آن كه در آموزش       

ها هم، در حالي كه آموزش غیررسمي، هزينه كم و بازده زياد است، در مقوله محدوديت
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هاي قانوني و عرفي روبروست، آموزش غیررسمي فاقد ز محدوديترسمي با برخي ا

 باشد.هاي معمول، ميمحدوديت

هايي كه در آموزش غیررسمي وجود دارد، سبب شده است كه برخي مزايا و جذابیت     

پردازان، ادغام دو آموزش رسمي و غیررسمي را در دستور كار خود قرار دهند. از نظريه

سازد، رويكرد (، خاطرنشان مي1387نقل از باغگلي و همكاران، به  2003) 1ريموند

ريزي، اجرا و ارزيابي، موزان در برنامهآشخصي، مشاركت دادن دانشهاي برنامه

موزان و موارد مشابه، در نظام آموزش آخوديادگیري، اجازه انتخاب موضوع به دانش

 ست.رسمي، تحت تأثیر آموزشهاي غیررسمي، صورت پذيرفته ا

ییر در تغ نگاهي به پژوهشهاي انجام شده، حكايت از اثرات مثبت آموزش غیررسمي     

ه، ان نمونعنو رفتارها و نگرشهاي نامناسب و ايجاد رفتارها و نگرشهاي مناسب دارد. به

انوان در بنقش آموزش و تعامل اجتماعي با "(، در بررسي كه با عنوان 1387بهروان )

 مل با، داشته است، از اثرات مثبت آموزش و تعا"برق خانگيارتقاي فرهنگ مصرف 

 كند.بانوان مشترك برق و كاهش مصرف برق آنان، ياد مي

(، در بررسي كه در مورد عوامل مؤثر بر 1379الدين )سعیدي رضواني و پرتو عین     

 م،السالعلیه موزان دبیرستاني شهر تهران به زندگي و شخصیت امام علي،آجذب دانش

موزان آگیرند، مهمترين منبع كه بیشترين تأثیر را در شناخت دانشنتیجه مي اند،داشته

داشته است، به ترتیب اهمیت  السالم،علیه مورد بررسي آنان، در مورد زندگي امام علي،

منزل هاي مراسم شبهاي قدر و ديدن صحنه السالم،علیه شامل ديدن سريال امام علي،

از تلويزيون بوده است و اين آموزشهاي غیررسمي، اطالعات  السالم،لي، علیهحضرت ع

موزان قرار داده است تا اطالعات آالسالم، در اختیار دانشبیشتري از زندگي امام، علیه

                                                           
1-Rymond, M. D. 
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كتابهاي درسي و صحبت معلمان كه در پوشش آموزش رسمي، بدانها ارايه گرديده 

 است.

مقوله  ن بهو تأثیر آنها سبب شده است كه در سطح جها اهمیت آموزشهاي غیررسمي     

ه بوجه سازمانهاي مسوول، با ت "آموزشهاي غیررسمي توجه خاصي معطوف شود و مثال

قل نپیچیدگي زندگي شهري و ساعات زيادي كه شهروندان در مسیر تردد و حمل و 

، را براي شهروندان هارساني از طريق متروها، خیابانها و جادهگذرانند، اطالعخويش مي

 (.1387در دستور كار خود قرار دهند )واحديان، 

است،  اندهماما نكته مهمي كه در مورد آموزش غیررسمي در ادبیات جهاني مغفول      

 موزشآتواند داشته باشد. به اين معنا كه اثرات تخريبي است كه آموزش اخیر مي

ده ن استفار عیيك ابزار كارآمد ديد كه د غیرمستقیم و غیررسمي را بايد بیشتر به صورت

استفاده از  ونه،تواند به صورت منفي نیز مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان نممثبت، مي

و  رهنگيزدگي در شهروندان يا القائات ارزشي، فآموزش غیررسمي براي القاي مصرف

ر عاصمر جهان سیاسي خاصي در آنان، از جمله مواردي است كه در حد قابل توجهي د

-ا ميا القگیري ارزشي خاصي ربدان توجه شده است و برهمین مبنا، به شهروندان جهت

 كنند. 

 

هايي از آموزشهاي غیرمستقیمي هستند. سه تصوير نخست، برچسبهاي موارد زير، نمونه

-باشند كه در عین دامن زدن به مصرف)عشق ... هست( مي 1موجود در آدامسهاي الو ايز

 سازد:خاطبانشان، عشق را براي آنان تنها در ابعاد جنسي آن مطرح ميزدگي م

                                                           
1-Love is 
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تصوير آلبوم آدامسهاي روزيت هستند. اين آلبوم با توجه به عالقه وافري دو تصوير زير،

ها دارند، شرايطي را پديد آورده است كه كودكان با كه كودكان به گردآوري مجموعه
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ن به شركت تولید كننده آدامس روزيت، از جوايزي تكمیل آلبوم مزبور و ارسال آ

به سبب  "در راستاي عالقه فطريشان و ثانیا "برخوردار گردند، بنابراين كودكان اوال

ورزند. اما جوايزي كه تكمیل آلبوم براي آنان دربردارد، به تكمیل آلبوم مزبور، اهتمام مي

سها پیدا است، دختري كه در گونه كه از زيرنويسهاي تصاوير برچسب اين آدامهمان

براي هر زمان )مانند ظهر، عصر، شب( و  "نقش يك الگو در صحنه قرار گرفته است، اوال

هر موقعیت ) مدرسه، ناهار، خريد، سینما، كوه، صرف چاي و نظاير آن(، لباس خاصي به 

و  "رقص"پردازد، شركت در تنها تفريحي را كه به تبلیغ آن مي "كند و ثانیاتن مي

تنها فردي كه در كنار وي ظاهر شده است،  "است و ثالثا "هاپارتي ديوانه"شركت در 

 دوست پسر اوست!
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ن ه جاي آبال، تصوير زير نیز متعلق به تبلیغ يك جوراب است. شركت تولید كننده اين كا

در تصوير  كه از استحكام، دوام، به صرفه بودن و مزيتهاي مشابه كااليش، ياد كند،

ه بزند، يمانش تیلیغاتي لفافه جوراب، دست به ارايه ايدئولوژي مورد نظر خود به كاربر

ي ر )و رودر مكان با "اوالاين معنا كه زني كه در صحنه به عنوان الگو مطرح شده است،

خالف ا جنس مده باين زن با حالتي خندان، مشغول مراو "صندلي بلندبار( قرار دارد، ثانیا

ن و ه بوداش، دست به القاي چگونمتر از همه، با وضعیت نیمه برهنهخودش است و مه

 زند.چگونه شدن در مخاطبانش، مي
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یم در مستقبا توجه به محجور بودن به كارگیري آموزش غیر "در اين قسمت، اوال     

ر ود دستیزي موجبراي ترسیم عمق دين "ادبیات جهاني و خاصه در ايران، و ثانیا

 -ييديويوبازيهاي "، "لوح فشرده كتابخانه مجازي"یر، سه نمونه بررسي آموزشهاي اخ

 خواهند ي قرار، مورد توجه و بحث و بررس"القائات فرهنگي كاالهاي غربي"و  "ايرايانه

 گرفت.

-ايها سرمبدهد كه ديگران چگونه ، نشان مي"لوح فشرده كتابخانه مجازي"بررسي      

 اند و دروردهاز آثار ضداسالم را به زبان فارسي گردآ هايي قابل توجه، انبوهيگذاري

 ق ايرانو فر هاي الزم را )ذيل ادياناند، پس از نفي اسالم، جايگزينعین حال كوشیده

 هاي ماركسیستي(، ارايه كنند.باستان، اديان و فرق غیرايراني و ديدگاه

ئات ا، از القابرخي از بازيه، با استناد به "ايهرايان -بازيهاي ويديويي"در بررسي      

رهنگي فئات القا"ارزشي و سیاسي اين بازيها ياد شده است و سرانجام در بررسي نمونه 

تیزي سالم ، با بررسي تبلیغات چند شركت صهیونیستي، دين ستیزي و اس"كاالهاي غربي

 عمیق اين شركتها، به تصوير كشیده شده است.

 مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در ادامه، موارد اخیر به ترتیب     

 

 جلد كتاب 6000بررسي لوح فشرده  0401

يا  راي يكبو مانند آن، عناويني هستند كه  "يك كتابخانه مجازي"، "جلد كتاب 6000"

رضه جلوي دانشگاه تهران ع "چند لوح فشرده حاوي كتابهاي الكترونیك كه بعضا

  شوند.گردند، به كار برده ميمي
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رد كه ن داآبررسي مجموعه كتابهاي ارايه شده در اين لوحهاي فشرده، حكايت از      

دآوري ، گرمجموعه اخیر، با هدف اسالم ستیزي و ارايه آلترناتیوهاي جايگزين اسالم

  گرديده است.

رابر بیاع در ابت بررسي اجمالي كتابهاي الكترونیك ارايه شده در لوحهاي فشرده قابل     

ؤسسه مبا  تهران كه طرح روي جلد آن، فاقد هر مشخصه، آدرس و شماره تماسي دانشگاه

تابهاي وعه كگفته است، بیانگر آن است كه اگرچه  مجمنشر دهنده كتابخانه مجازي پیش

ي هست، دين عرضه شده، حاوي كتابهايي مانند: كتابهاي ادبي، هنري، علمي، اجتماعي و

 تر جنبه، بیشاي علمي و هنري موجود در اين مجموعههاي احكام، كتابهاما معدود رساله

رق ديگر ف)خاصه ضداسالم(، مخالف نظام، تبلیغ اديان و  پوشش داشته، كتابهاي ضدديني

وجود  اخصيش)خاصه اديان و فرق ايران باستان( و ماركسیستي، در اين مجموعه به شكل 

 اند.داشته و عرضه گرديده

ان ان همزمهي آناخیر به متون ضدِديني، در حدي است كه گاعاليق تهیه كنندگان اثر      

 برخالف گاه واند چند نسخه متفاوت از يك اثر ضدديني را در مجموعه اخیر، ارايه كرده

، حتي یه شده، مجموعه ته"كتابهاي الكترونیك"و  "كتابخانه مجازي"، "كتابخانه"عنوان 

  اند.ي هدف خويش پرداختهي ضدديني، به پیگیراصفحه 1-2با ارايه مقاالت 

  توان دريافت:محور عمده را در اين لوح فشرده،  مي  4با بررسي لوح فشرده اخیر،     

  آثار ضدديني )خاصه آثار ضدِ اسالم( 01

  هاي كتابها و مقاالت سیاسي ضدِديني،حاوي زير مجموعه     

  هاي كتابها و مقاالت ادبي ضدِديني،زير مجموعه     

  جتماعي ضدِديني.ا -هاي كتابها و مقاالت تاريخيو زير مجموعه     

  آثار مخالف نظام 02
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  هاي سیاسي و ادبي ضدِنظام.حاوي زير مجموعه     

 طرح اديان و فرق ديگر  03

 هاي فرعي اديان و فرق ايران باستان، حاوي زير مجموعه     

 هاي اديان و فرق غیرايراني. و زير مجموعه     

 هاي ماركسیستيطرح ديدگاه 04

 هاي فرعي متون پايه ماركسیستي،حاوي زير مجموعه     

 و زير مجموعه  متون ماركسیستي ناظر بر مسايل ايران.     

 است. هايي از آثار مطرح شده، در اين لوح فشرده، آمدهدر ادامه، نمونه     

 تابخانهكشرده فلوح  "اسي ضدِدينيسی"هايي از كتابها و مقاالت تصاوير زير، نمونه     

 گذارند:مجازي را به نمايش مي
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ي نه مجازتابخاكلوح فشرده  "ادبي ضدِديني"هايي از كتابها و مقاالت تصاوير زير، نمونه

 گذارند:را به نمايش مي
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شرده فلوح  "دينياجتماعي ضدِ -تاريخي"هايي از كتابها و مقاالت تصاوير زير، نمونه

 گذارند:كتابخانه مجازي را به نمايش مي
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خانه ده كتابح فشرلو "سیاسي و ادبي ضدِنظام"هايي از كتابها و مقاالت تصاوير زير، نمونه

 گذارند:مجازي را به نمايش مي
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ر لوح د، "ستانان باو فرق اير اديان"هايي از كتابها و مقاالت مربوط به تصاوير زير، نمونه

 د:ذارنگفشرده كتابخانه مجازي را به عنوان جايگزيني براي اسالم، به نمايش مي
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در لوح  ،"ايرانياديان و فرق غیر"مربوط به كتابها و مقاالت هايي از تصاوير زير، نمونه

 ارند:گذاسالم، به نمايش ميفشرده كتابخانه مجازي را به عنوان جايگزيني براي 
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 تابخانهكشرده هايي از كتابها و مقاالت پايه ماركسیستي، در لوح فتصاوير زير، نمونه

 گذارند:مجازي را به عنوان جايگزيني براي اسالم، به نمايش مي
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لوح  در يران،اهايي از كتابها و مقاالت ماركسیستي ناظر بر مسايل تصاوير زير، نمونه

 د:ذارنگفشرده كتابخانه مجازي را به عنوان جايگزيني براي اسالم، به نمايش مي
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توان احساس كرد، وقتي از يك كتاب ناياب ضدِدين، سه با توجه به آنچه گذشت، مي

اي نظیر سیمرغیسم، شود و يا فرقه ناشناخته)!( درج مينسخه مختلف در كتابخانه مجازي

اي ضدِديني كه صفحه 1-2گردد يا حتي مقاالت ريخ كشف شده، ارايه مياز بطن تا

شوند، در واقع اند، در لوح فشرده كتابخانه مجازي، سامان داده ميدهها سال قبل تهیه شده

گذاري و كوشش هدفمند و مسووالن و اولیاي امور جوانان بايد خود را با سرمايه

متراكم را در كارنامه خود داشته، آن را به صورت ضدِديني مواجه ببینند كه سالها كار 

اندازي مهد كودك و مدارس لوح فشرده و تبلیغات غیرمستقیم ديگر )مانند: راه

هاي خاص براي معلمان، عطف توجه به معلماني غیرانتفاعي توسط بهائیان، ارسال سي دي

(، متجلي 19/5/1389شرق، به نقل از وزير اطالعات،  -كه سفر خارج از كشور دارند

سازند، اما در برابر، مسووالن و اولیاي امور ديني جوانان در داخل، حتي از شناخت مي

دهد، اطالع چنداني ندارند، بنابراين تحولهايي كه در سطح جامعه جوان ايراني رخ مي
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اخذ اين نتیجه كه اولیاي فرهنگي جوانان در ايران، سه دهه از مسايل روز جامعه و جوانان 

 .1راهي نیستتر هستند، نتیجه دور از ذهن و بيبعق

                                                           

ج ش، به درالزم به يادآوري است، لوح فشرده مورد بحث، براي ايجاد پوشش مناسب براي خود -1

چگونگي  خالف،مبعضي از كتابهاي متفرقه، از رساله برخي از مراجع گرفته تا كتاب يافتن دوست جنس 

اين  تعرضمحث، تقويت قوه باه، آموزش جادو و نظاير آن را در خود جاي داده است كه براي اختصار ب

 هايي از اين موارد به قرار زير هستند:يم، اما نمونهاقسمت نشده
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 اي رايانه -بررسي القائات ارزشي بازيهاي ويديويي 0402

باه   ، آنهاا را تا در جريان طراحي بازيهاا اند طراحان بازيهاي ويديويي، تالش بسیاري داشته

حیاات   باه  جذاب، متنوع و پرهیجان طراحي كنند كه بازيهاي وياديويي، ناه تنهاا   اي گونه

نهاا را  هاا، آ انهبرتر تبديل شده، در رقابت با ساير رسا اي خويش ادامه دهند، بلكه، به رسانه

 واي در تالش براي جذاب شادن  ايانهر -عقب بزنند. از اين رو، طراحان بازيهاي ويديويي

ازيهاا،  بختاي زياادي در جرياان تهیاه و تادوين      شانا ماندگار گشتن بازيها، تمهیدهاي روان

 د.اناند و از آنها در روند خلق بازيهاي ويديويي، سود بردهمدنظر قرار داده

باوده اسات.    ، يكي از تمهیدهاي موردنظر طراحان اولیاه بازيهاا،  "شروع جذاب بازيها"     

ويي، هااي بازيهااي ويادي   در بسیاري از موارد، بازيهااي ضابط شاده روي حافظاه دساتگاه     

 سازند.كه مخاطبان خود را جذب و شیفته خود مي بازيهاي كارتوني و جذابي هستند

كه ماورد توجاه تادوين    ، نكته مهم ديگري است "درگیر ساختن عمیق كاربر با بازي"     

لاب  اي، قرار گرفته است. كااربران در بادو ورود باه غا   رايانه -كنندگان بازيهاي ويديويي

اب بینناد و پاس از انتخا   بارو ماي  بازيها، خود را در عمل با انتخابهاي متعددي مواجاه و رو 

نیاز،  هاي موردقهرمان بازي، ماشین يا موتور مورد نظر، فضا و استاديوم مورد عالقه، سالح

و  ر انتخااب دكنند و بالطبع از آنجا كاه كااربران   گرافیك و مانند آنها، بازي را شروع مي

ه خاود اداما  تاري باه باازي    اناد، باه شاكل جادي    شكل دادن به جزيیات بازي نقاش داشاته  

 دهند.مي

ي وياديويي  ، از ديگر ماوارد ماورد توجاه ساازندگان بازيهاا     "تنوع بخشیدن به بازيها"     

 سازد.ا مياست. تنوع بازيها، ساليق مختلف مخاطبان را پوشش داده، آنان را جذب بازيه
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جرياان   كاه در مهام ديگاري اسات    ، مسأله "نوجوانان و جوانانجويي توجه به هیجان"     

هیجان انگیز پاي در  هاي تهیه بسیاري از بازيها مورد توجه بوده است و بازيها با خلق صحنه

 آيند.مخاطبان خود، برميجويي پي، در عمل درصدد پاسخ دادن به هیجان

كه ت ، ويژگي مهم ديگري اس"تالش براي ارضاي كنجكاوي و ماجراجويي جوانان"     

رد باا  بال مالحظاه اسات. نوجواناان و جواناان كنجكااو، در برخاو       در بازيهاي ويديويي قا

ماورد   كنند كه بايد دسات باه پیگیاري مساأله    موقعیتهاي چالش برانگیز ذهني، احساس مي

 نظر زده، به رازورمز آن، واقف شوند.

كه در تهیاه  ت ، فراز مهم ديگري اس"گرافیكي بازيهاهاي توجه به ابعاد هنري و جلوه"     

زيبايیهاي هناري باه   اند. تدوين بازيها، مورد توجه طراحان بازيهاي ويديويي، قرار گرفته و

احال  تعقیب مر دارد، دست بهكار گرفته شده در جريان بازيها، بسیاري از كاربران را وامي

رد، لاذت  مختلف بازي بزنند تا از پردازشهاي هنري زيبايي كه در جرياان باازي وجاود دا   

 ببرند.

شود باا تكارار   كه سبب مي، نكته ديگري است "تالش جهت تداوم بخشیدن به بازيها"     

ان ي در اذهشخصیتها و مضامین بازي، مفاهیم مورد نظر طراحان بازيهاي ويديويي، به خوب

 كاربران، تثبیت گردند.

ه، كارد بیات، باز ، پاي بازيها را به قلمرو فیلمهاي سینمايي و اد"گسترش عرصه بازيها"     

 اخیر را فراهم آورده است. هاي امكان تبادل سوژه بین عرصه

تاالش  "، "تالش در جهت ادغاام عوامال پرهیجاان در يكاديگر    "موارد ديگري مانند:      

پاذيري  تالش جهت حفاظ انعطااف  "، "بازيهاي ويديويي براي حفظ همخواني با واقعیات

، از ديگار  "اي بازيهااي وياديويي  آوريهااي ديگار باا دساتگاهه    همگراياي فان  "و  "بازيها
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 -تمهیدات در نظر گرفته شده طراحان بازيها، باراي عماق بخشایدن باه بازيهااي وياديويي      

 اي است.رايانه

ايات از  گفته، بررسي محتواي بازيهااي وياديويي، حك  گذشته از تالشهاي صوري پیش     

-ن، صاورت ماي  اي دارند كاه در جرياان باازي در ساطح كااربرا     القائات ارزشي گسترده

ز ن برخاي ا پذيرند. به اين معنا كه همزمان با ارايه ديدي مثبت از فرهناگ غارب در جرياا   

هنگاي،  بازيهاي ويديويي )در بعضي از بازيها، نمودهاي ارزشي و شاخص غارب، نظیار بر  

شاوند(،  يما قرار گرفتاه، مطارح   گرايي و نظاير آنها، موردتأكید آوريهاي برتر، مصرففن

مان، از فرهنگ و تمدن اساالمي )باا طارح مضاامیني مانناد تروريساتهاي مسال       ديدي منفي 

 گردد.مانده و نظاير آنها(، مطرح ميرحم  و عقبمسلمانان سفاك، بي

ختاي بازيهااي وياديويي، در جبار قاراردادن      شانا سرانجام شگفت انگیزترين نكته روان     

ان را در اوج آزادي عمال ترسایم   هاي بسایاري اسات كاه آنا    سازيبازيگران، بعد از زمینه

كه با بازيهاي الكترونیكاي  اي كرد. به اين ترتیب كه بازيگران پس از برخوردهاي اولیهمي

كنند، در تمام موارد ممكن، ازجمله انتخاب نوع بازي يك ياا دونفاره،   داشته، احساس مي

گران و مانناد آنهاا،   نام بازيگران، رنگهاي مورد نظر، البسه، سالحها، تجهیزات جانبي باازي 

كنند، اما پس از آن كه در جريان بازي باا  مختار بوده، به هر طريقي كه بخواهند، عمل مي

مانند يا به سابب  گردند و در برابر سرعت عمل آنها بازميتر بازي مواجه ميمراحل پیچیده

نااگزير  شاوند، خاود را   منطق بودن روند بازي، دچار خطا شده، از دور بازي خارج ماي بي

هااي طراحاان باازي    باه دساتورالعمل   "بینند كه براي حذف نشدن از دور باازي، دقیقاا  مي

ويديويي تن داده، به شكلي ماشیني عمل كنند، به عبارت ديگار آناان باياد از اوج آزادي    

عمل به اوج اسارت و جبر سوق يابند. اما به سبب وجود برخاي از ويژگیهااي جاذابي كاه     
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باز هام ارتبااط خاود    گفته، ، بسیاري از بازيگران، با وجود شرايط پیشپیشتر از آن ياد شد

 الف(. 1386ج، و  1380كنند )منطقي، را با بازي حفظ مي

اي غارب را باه   اياناه ر -هايي از القائاات ارزشاي بازيهااي وياديويي    تصاوير زير، نمونه     

 گذارد:معرض ديد مي
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ديد  اي را به معرضايانهر -دورنمايي از القائات ارزشي بازيهاي ويديويي هاي اخیر،نمونه

 ا راگذاشته، ضرورت توجه به افزايش فرصتهاي بازيها، جهت كاهش تهديدهاي آنه

 دهند.مورد تأكید قرار مي

 

 بررسي القائات ارزشي كاالهاي غربي 0403

د ا باا تأكیا  رود كه اين شركتهيهاي مختلف، انتظار مدر بررسي تبلیغات شركتها و كمپاني

قتار  بر مرغوبیت كاالي خويش، درصدد افزايش فاروش خاود برآيناد. اماا باا بررساي دقی      

 وهاا  پانيتبلیغات بسیاري از شركتهاي جهان، ردپاي مواضع ايدئولوژيك اين شركتها، كم

، گاردد. در ايان قسامت باراي بررساي موضاوع اخیار       مؤسسات، در تبلیغاتشان هويادا ماي  

 تله، ماورد كوال و نسا دونالد، پپسيوير تبلیغاتي شركتهاي  صهیونیستي كوكاكوال، مكتصا

بلیغااتي  بررسي قرار گرفته، مواضع ايدئولوژيك اين شركتها در میان مجموعه عكساهاي ت 

 هايشان آمده است، نمايانده خواهد شد.آنها كه در سايت

ن آ، بیاانگر  كوال و نستلهد، پپسيدونالبررسي تصاوير تبلیغاتي شركت كوكاكوال، مك     

دناد.  گربه مثابه سمبل قدرت امريكاا، مطارح ماي    "است كه محصوالت اين شركتها، اوال

ه مناساب )كا   شود تا كاالي ماورد نظار، باا تبلیغاات    در اين تبلیغات تالش زيادي مي "ثانیا

مطارح   سازي كالسیك يا تاداعي معااني هساتند(، باا تاأثیري قابال توجاه،       مبتني بر شرطي

اضاا  كوشاند در جرياان تبلیغاات خاويش، گساتردگي تق     شركتهاي اخیر ماي  "گردند. ثالثا

رفتاه تاا   براي كاالهايشان را در سطح تمامي نقاط جهاان )از بومیاان جنگلهااي آماازون گ    

با توسال   كشورهاي جهان سوم و تا كشورهاي پیشرفته جهان(، تبلیغ كنند و مضاف براين،

 به طرح شهرت فرازمیني محصوالتشان، اقدام ورزند.به تبلیغاتي غیرواقعي، 
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ري در زهااي ديگا  اگر تبلیغات انجام شده تا اينجا را بتوان باا تساامح پاذيرفت، اماا فرا         

ي بلیاغ بارا  تبلیغات شركتهاي اخیر وجود دارد كه به هیچ روي پذيرفتني نبوده، در عارف ت 

ه نا یغاتشاان،  در فاراز ديگاري از تبل   گنجند. به عنوان مثال، شركتهاي مزبوريك كاال، نمي

ان را كارده، آنا   هاي مذهبي و انبیاي الهي، بلكه حتي از خدا، اساتفاده ابازاري  تنها از چهره

 زند.سادر حاالت و تصاوير مختلف، به عنوان مصرف كننده كاالهاي خويش، معرفي مي

يگاري،  فاراز د كاوال و نساتله، در   تبلیغات شركتهاي كوكااكوال، ماك دونالاد، پپساي         

خود را باه   همزمان با نفي، انكار و تحقیر جوامع اسالمي، و نمايش ضديت خويش با آنان،

 كنند.ترسیم مي اند،شكل كساني كه مورد ظلم و تعدي واقع شده

كوال، هاي كوكاا در ادامه، با درج برخي از تصاوير برگرفته از سايتهاي تبلیغااتي شاركت       

 شد. گفته، پرداخته خواهدمشي پیشنستله، به تبیین خط كوال ودونالد، پپسيمك

باه سامبل   تصاوير زير، بیانگر داعیه شاركتهاي ماورد بررساي اسات كاه خاود را باه مثا            

 سازند:قدرت امريكا، مطرح مي
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دف آنهاا،  ساازي ياا تاداعي معااني اسات و ها      تصاوير زير، بیانگر تبلیغاتي مبتني بر شرطي

 بیش از اندازه كاالهاي مورد نظر، است: القاي مطلوبیت
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ي نقااط  تصاوير زير، در پي القاي گستردگي تقاضا براي كاالي مورد نظار در ساطح تماام   

ته اي پیشارف جهان، از بومیان افريقايي و امريكايي گرفته تا كشورهاي جهان سوم و كشوره

 جهان، است:
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شاده در   اي از نبي گرامي اسالم اسات كاه در يكاي از فیلمهااي تهیاه     )تصوير اخیر، چهره

 غرب، آمده است(.

 تصاوير زير، در پي القاي گستردگي و شهرت فرازمیني كاالهاي مورد نظر است:
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ي ديگاري  ا فرازهاا اگر تبلیغات انجام شده تا اينجا را بتوان با قدري تسامح پذيرفت، ام     

ف تبلیاغ  در تبلیغات شركتهاي اخیر وجود دارد كه به هایچ روي پاذيرفتني نباوده، در عار    

 گیرند.معمول براي يك كاال، قرار نمي

-ماك  تي كوكااكوال، هااي صهیونیسا  تصاوير زير، به وضوح اساتفاده ابازاري كمپااني        

 دهند:  هاي ديني و حتي خدا را نشان ميكوال و نستله از چهرهدونالد، پپسي
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رود، ه كار ماي در قلمرو اسالمي ب "در تصوير اخیر الزم  به ذكر است كه كلمه اهلل، عمدتا

 گر كشورهاي اسالمي است.مضاف اين كه نماد هالل و ستاره نیز تداعي
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يگاري از  دكاوال و نساتله، در فاراز    تبلیغات شركتهاي كوكاكوال، مك دونالاد، پپساي       

ويش خا تبلیغات خودشان، دست به نفي، انكار و تحقیر جوامع اسالمي، و نمايش ضاديت  

 زنند.با آنان، مي
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سات باه   اناد، د تصاوير زير، تصاوير تهیه شده توسط برخي از مسلمانان است كاه كوشایده  

كالباد   عمق ضديت كمپاني كوكاكوال باا مسالمانان بزنناد و در ايان میاان حتاي باا       ترسیم 

ي باا  اند، نشاان بدهناد كاه كمپااني كوكااكوال، حتا      شكافي عنوان كوكاكوال، سعي كرده

 عنوان انتخابي خويش، درصدد نفي و انكار مسلمانان برآمده است.

 ، تأيیاد وير ساايت كوكااكوال  درج تصاوير تهیه شده توسط مسلمانان، در مجموعه تصا     

 رود:غیرمستقیم كوكاكوال، بر صحت بیانات مسلمانان منتقد، به شمار مي
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ط ه شاده توسا  گونه كه از تبلیغات اخیر پیداست، در اين فاراز تبلیغااتي، تصااوير تهیا    همان

رسایم  تاين محصول با مسلمانان، مستمسك شركت كوكاكوال قرار گرفته است و تبلیغات 

ز اكاه نوشایدن هار بطاري كوكااكوال، در عمال حمايات        اعتراض مسلمانان نسبت به ايان 

زناد،  ها ماي هايي است كه به سادگي دست به كشتار و مجروح كردن فلسطینيصهیونیست

ن ن منتقادا به شكلي غیرمستقیم )و در عین حال مقتدرانه(، مقاصد پنهاان خاويش را از زباا   

 اشته است:خود، بیان د
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 يانهاييیر جراي مظلوم و ستم ديده از كمپانیهاي صهیونیست كه اسسرانجام ترسیم چهره

زبور مكتهاي اند، آخرين حلقه از تبلیغات شرطلب شدهمانند القاعده و گروههاي آشوب

 سازند:را تكمیل مي
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 هر كااال  "اوال توان نتیجه گرفت،ميبنابراين با توجه به آنچه در اين قسمت از آن ياد شد، 

 ز باشاد و تبلیغااتي نیا   -تواند يك حربه فرهنگاي و خدمات ارايه شده به صورت بالقوه، مي

 برناد، د نماي تبلیغااتي ساو   -هاي فرهنگيبرخالف جوامع جهان سوم كه از اين حربه "ثانیا

ي و ضاع فكار  غرب از كاالها و خدمات تولیدي خويش، به شكل بهینه در جهت تبلیغ موا

 جويد.ايدئولوژيك خويش، بهره مي

 





 آموزش غيررسمي دين راهكارهاي اجرايي تحقق 05

ن جويادر بررسي راهكارهاي اجرايي كه به تحقق آموزش غیررسمي دين در سطح دانش

مسابقات  گردي، مسابقات پژوهشي،گردي، ايرانتوان از موارد: طبیعتانجامد، ميمي

پیش بخش، هويتهاي نوعدوستانه، اجراي برنامههاي هنري، طرح الگوها، اجراي برنامه

هاي هم برناماجتماعي و انجاهاي جويي، تحقق برنامهمبتني بر هیجانهاي گرفتن برنامه

توانند، آموزش گیري الزم، در عمل ميهاي اخیر با جهتكارآفريني، ياد كرد. برنامه

 يند.آغیرمستقیم دين را محقق كرده، در تعمیق رفتار ديني جوانان، مؤثر واقع 

 گفته، مورد بحث قرار خواهند گرفت.ه به ترتیب موارد پیشدر ادام     

 

 طبيعت گردي 0501

عني، يست، اند كه كلمه انسان از ريشه نسیان ابرخي از حكماي اخالقي اين ياد كرده

ا یش رآيد كه آدمي در جريان روزمرگي زندگي خود، مسايل مهم زندگبسیار پیش مي

، آدمي است كند، تا جايي كه ممكنغفلت با آنها بر خورد مي سپرد و بابه فراموشي مي

 حتي شگفتیهاي مهد خويش را كه طبیعت دنیا است، به فراموشي بسپرد.

بتهاج و ا زدگيانسانهايي كه در كودكي در برخورد با طبیعت، به اوجي از شگفت     

است  بخشي وجدآفرين، شورانگیز و هستيبرند كه طبیعت چه منبع رسیدند، از ياد ميمي

د و ، وجتواند، مالل و خستگي روزمره زندگي را شكسته و آن را به شورو چگونه مي

 نشاط تبديل كند.

گر در گذر زندگیش، به سبب سكنا گزيدن در برج و بارو و شهري كه انسان نسیان     

و مصنوعات ها ان دست ساختهخود آن را ساخته است، نه تنها دنیايش محدود به هم

بشري شده است، بلكه رفته رفته طبیعت و شگفتیهاي آن را فراموش كرده است و همین 
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آدمي با فرو غلتیدن به غفلتي عمیق و غروري كاذب، به نوعي به شود،امر سبب مي

فراموشي خويش و مقصد و مقصود خود، برسد. شايد از همین روست كه افرادي مانند 

اند و معتقدند ، جدايي آدمي از طبیعت را مترادف از خود بیگانگي وي ديده1ريك فروما

 تا زماني كه آدمي به طبیعت باز نگردد، خود واقعي خويش را در نخواهد يافت.

ي، اين گرديا طبیعت "سیروا في االرض"تأكید مضاعف و چند باره قرآن در زمینه      

، كه وي در عین وقوف به ضعف و فتور و سستي خويش دهدامكان را به آدمي مي

خورد ر برعظمت هستي را دريابد و در عین شكستن تبختر و تكبر و غرور كاذب خود، د

كه زندگي روزمره اي با طبیعت از آن الهام بگیرد و با شكستن قالبهاي محدود كننده

 گي پرزده شود و زندشهري بر ذهنش نهاده است، با ديدن شگفتیهاي طبیعت، شگفت

 شور و وجدي را در جهان شگفتیها و تحیرهاي طبیعت، تجربه كند.

قصد مقصدي در  دانشجو، به 20نگارنده به ياد دارد كه وقتي به اتفاق دو استاد و      

نوردي وهكپیمايي و ساعت راه 10تنكابن حركت كردند و بعد از حدود  3000ارتفاعات 

ي د(، وقتده بوشدر حالي كه مقصد را نیافته بودند و شب نیز نزديك سنگین )هايي با كوله

وقتي ها بچه"دانشجويان در جايي براي استراحت نشستند، خطاب به آنان بیان داشت: 

همین  ه درك "خواهید روي سنگي بنشینید، دقت كنید زير آن ماري قرار نداشته باشدمي

ته دت خسیمايي طوالني مدت گروه، به شپحال، يكي از دانشجويان كه در جريان كوه

نج و راين  بگذاريد مار ما را نیش بزند تا از"شده بود، در پاسخ به نگارنده گفت: 

 "نجات پیدا كنیم! خستگي،

                                                           
1-Fromm, E. 
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ويش به معناي باز شدن چشم دروني آدمي به ضعف و فتور و سستي خبیان اخیر،      

گشايد كه به سمت شگفتیهايي ميگردي چشم آدمي را است، اما از ديگر سو، طبیعت

 آورد.زندگي وي را به وجد، شور، نشاط و تعالي در مي

ه وضوح برد، خور بنگارنده وقتي كه جمعي از دانشجويان خويش را به غار كَتَلِه     

 ابخواند، و زماني كه زدگي آنان را در بازديد از شگفتیهاي غار در نگاه آنان ميحیرت

گاه بود، ن داختهصدر يا غارنوردي در غار يخ مُراد پرجمع ديگري، به بازديد از غار علي

 يافت.متفاوت آنها به جهان هستي و پر عظمت ديدن آن را در چهره آنان مي

د ه خواهنگردشگري در طبیعت، جوانان، عظمت هستي را تجربهاي با اجراي برنامه     

وعظه، ماعت سشي از اين تجربه، اثري بیشتر و عمیقتر از دهها كرد و حیرت و شگفتي نا

 از خود در ذهن آنان، برجاي خواهد نهاد.

كه طبیعت ايران از اي البته الزم به ذكر است كه متأسفانه با وجود ظرفیتهاي گسترده     

يران، طبیعي اهاي اما به دلیل تخصیص امكانات اندك به جاذبهآن برخوردار است، 

پذير است. به عنوان نمونه، وقتي كمتر امكان برخورداري از اين ظرفیتها براي عامه مردم،

نگارنده بعد از گذشت ده سال، به غار يخ مراد )غاري طبیعي در حوالي تونل كندوان كه 

در دل كوه قرار دارد و در مسیرهاي متفاوت آن در عمق تاريكي دل كوه، چندين 

الهاي عمیق و نظاير آن وجود داشته، در گرمترين اوقات سال نیز يخچال طبیعي، گود

بعد از يكي دو مانند(، رفت، مالحظه كرد، جايي كه پیشتر، يخها و قنديلهاي آن باقي مي

دهانه غار را اآلن بسته است اي گفت، تصور كنید زلزلهساعت غارنوردي، به همراهان مي

ت قبر ماست، حاال به حساب و كتاب خودمان بپردازيم، به علت و اين تاريكي، ظلم

ريزش در قسمت ورودي، چنان مسیر دشواري شده است كه براي افراد عادي، قابل تردد 
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توانند با كمترين امكانات ممكن، آوري، مينیست. در حالي كه چنین مكانهاي شگفت

 كشور شوند.گردشگري استان و هاي تبديل به قطبها و جاذبه

رود، ر مينتظاآموزش عالي كه از آن ايفاي نقشي پیشرو در مسايل فرهنگي جامعه ا      

ا يبور )و ق مزسازي مناطتواند با تشويق سازمانهاي ذيربط در جهت فعالدر اين موارد مي

ضاهاي فا يا برداري قرار دادن آنها(، فضگذاري در آن و مورد بهرهاخذ مجوز سرمايه

اي ا اجرآلي براي گردشگري دانشجويان )و البته عامه مردم( فراهم آورد و بايده

نین چگردشگري در طبیعت در اين نوع از مكانها، دانشجويان به سمت هاي برنامه

 مراكزي سوق يافته، حیرت ديدن عظمت هستي را در عمل تجربه كنند، حیرت و

 ن آنان، پاك نشود.كه شايد هیچگاه از ذهاي شگفتي

 

  گرديايران 0502

ثاري آافت. يتوان آثاري از گذشته را جاي آن ميايران سرزمیني تاريخي است و در جاي

ن ه رايگاا، بكه دورنمايي از فرهنگ شكل گرفته در اين مرز و بوم را پس از گذشت قرنه

 سازند.به مخاطبان خويش، منتقل مي

ا باخیر آمیخته هاي فرهنگ ايران، فرهنگي آمیخته با ايرانیت و اسالمیت )و طي دهه     

نیده تهم  ابعادي غربي( است، وجوه ايرانیت و اسالمیت فرهنگ ايران، چنان عمیق در

 توان تصور كرد، بتوان آنها را از هم جدا ساخت.اند كه كمتر ميشده

گ ايران زمین، همچون ساير تمدنهاي بشري، در عمل نقاط با مالحظه تاريخ و فرهن     

روشن و تاريك بسیاري در آن، قابل مالحظه است، سیطره سالطین و شاهان و ظلم و 

تعدي غالب آنان، نقاط تیره و تار فرهنگ آبا و اجدادي ايرانیان را رقم زده است، اما 
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اين مرز و بوم با عرفاني  وجود دارد. فرهنگها نقاط روشني نیز در بطن اين تیرگي

 آمیخته است كه شايد در كمتر فرهنگ ديگري بتوان مشابه آن را يافت.

آن از ني كه قردهد، ذوالقرنیسنگ المیزان، احتمال ميعالمه طباطبايي، در تفسیر گران     

 كند، همان كورش باشد.آن ياد مي

يل انها قاانس آنها، كمتر بهايي براي جان كورش، در عصري كه شاهان آشور و مانند     

بر  گويد و در عمل با غلبه، از ارزش انسانها سخن ميدر سنگ نوشته خويشنبودند،

ن را بسا ز ويسازد تا جايي كه يهوديان نیدشمن، اسراي يهودي در بند آنان را آزاد مي

 بینند.يك نبي الهي، مي

 ن احساسمل ايبازمانده از خشايارشا و ديگران، در عهاي گ نوشتهنگاهي به متن سن     

 شود، اشتهكند كه اگر در آغاز سنگ نوشته، سپاس اهورمزدا بردرا در آدمي تداعي مي

ن به آدر  متن بازمانده، متني است كه از يك نبي الهي برجاي مانده است، و گوينده

نیكي  یر،خو ناراستي كناره گرفته و گسترش  دارد كه از بدي و كژيصراحت اعالن مي

 شمرد.و نشاط براي آدمیان را وظیفه خود برمي

 حترام بهاآدمي با ورود به تخت جمشید، جهاني توام با تفاهم و در نمونه ديگري،     

بودن  عرض ديدمدر  كند. به اين معنا كه با وجود آن كه ايرانیانديگر انسانها را تجربه مي

 ردانمدانستند و حتي يك تصوير بدون كاله از موي مردان را مترادف بدحجابي مي

كاله ا بيه تنهنشود، اما بر پلكان آپادانا، اقوام هندي جمشید يافت نميپارسي، در تخت

و اند یم شدهترس كه حتي )طبق عرفشان(، نیمه برهنه نزد شاه حضور يافته و به همین ترتیب

عرف  جو كه كنار گذاردن اسلحه دردر جاي ديگري از همین پلكان، سُكاهاي جنگ

 بودند. ا يافتهاه رشآنان امري ناپذيرفتني بود، با همان سالحهايشان، اجازه حضور به دربار 
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گر طیب و رضايت خاطر حكاكي حمل تخت شاه روي نوك انگشتان، تداعي     

ي همچون سال پیش، از مزاياي 2500جمشید، در تمردماني است كه در جريان ساخت تخ

 مند بودند.كاري و مرخصي زايمان، بهرهبیمه بي

صر وام معاز اقابررسي تاريخ ايران، حكايت از آن دارد كه ايرانیان همچون بسیاري      

بناهايي  ويش،اند و براي تفريح و تنوع خخويش، در طول تاريخ، از سرها، مناره نساخته

شتن و با ك تادهاند كه در آنها افرادي همچون گالدياتورها، به جان يكديگر افبنا نكرده

ي یان قوميراناهمديگر، سرور و نشاط را براي اربابان خويش فراهم آورند، بلكه برعكس، 

صدخانه اند كه رندهاند كه مهاجمان خونريز را به اعتالء رسانده، آنان را به جايي رسابوده

 اند.مانند آن را بنا كردهمراغه و 

، ابنیه( ديگر وسازي بناهاي تاريخي ايران )مساجد، مدارس، تصاوير، نقوش و محوطه     

ن، بیر قرآه تعباند و به اين ترتیب آدمي را كه در عین كثرت، وحدت را به نمايش گذارده

ه آن به و آسمان هل داد چسبد را در عمل، به سمت و سويكند و ميبه زمین سنگیني مي

حوض  اسالمي، هموارههاي سازيدهند، به همین ترتیب در مركزيت محوطهپیوند مي

با  اشد،بآبي وجود دارد و اين حوض، حتي اگر آدمي نخواهد نگاهي به آسمان داشته 

ان در سطح خويش، آدمي را متوجه پهناي آسمها انعكاس ماه و خورشید و ستاره

 سازد.مي

ايي جب و حیآور حمتفاوت روي درها و نظاير آنها نیز يادهاي داالنها، كوبه ها،هشتي     

 اند.شدهيارزش شناخته م هستند كه از گذشته تاريخ در اين كشور،

عفاف، تدين و عرفاني سازند كه احترام، گردي، افراد را با فرهنگي آشنا ميايران     

شود و از آنجا كه اين آثار فرهنگي، در عمل ستي، زيربناي آن شمرده ميديدن ه
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گردي و ديدار از آثار تاريخي و فرهنگي زنند، ايرانهويتي افراد را رقم ميهاي ريشه

 كنند.پیشینیان، در عمل مخاطبان و فرزندان را به پیمودن مسیري مشابه، تشويق مي

د، يك ازديبب به ياد دارد، وقتي جمعي از دانشجويان خويش را براي نگارنده خو     

رسید: پگشت هفته به شهرهاي اصفهان و شیراز برد، پس از آن كه از آنان در مسیر باز

داشتند، ما دانشجويان، باالتفاق بیان مي "بندي شما از اين سفر چه بوده است؟جمع"

ي كه عظمت ملت مزخرف بیشتر نیستند، اما حاال با ديدنكرديم، ايرانیان يك تصور مي

توانیم با همت دانیم كه ميكنیم و ميشاهدش بوديم، با نگاهي پر افتخار، به آينده نگاه مي

 و تالش خودمان، تمدن درخوري را پديد بیاوريم.

اراي دگاردي كاه در عاین حاال     اياران هااي  ب(، با هادف اراياه برناماه    1377منطقي )     

ناان،  ممكن براي مؤسسات آموزشي و نهادهاي فرهنگي مارتبط باا جوا  هاي كمترين هزينه

 نويسد:       باشند، مي

از  گااردي،توامااان جهاااد سااازندگي و ايااران هاااي بااه كااارگیري جوانااان در برنامااه "     

واناان  ان، باه اعاتالي شخصایتي ج   مناسبي است كه ضمن پركردن بهینه وقت آنهاي برنامه

 خواهد انجامید.  

توانناد باا همااهنگي نهادهااي     اولیاي مؤسسات آموزشي جهت اجراي اين برناماه، ماي       

فرهنگي جوانان، ترتیبي اتخاذ كنند كه جوانان در طول سه ماه تابساتان در ساه اساتان )هار     

شاورزاني كه از خدمات جواناان  ماه در يك استان(، مشغول كار جهاد سازندگي شوند. ك

شوند، در ازاي دريافت اين خدمات، موظف به پرداخت هزينه غاذا، اساكان و   مند ميبهره

روز كاار در هفتاه،    5تردد جوانان شركت كننده در طارح، هساتند. افاراد مزباور، پاس از      

ر آن مشاغول  شنبه و جمعه، به بازديد از مناطق فرهنگي و تاريخي استاني كاه د  5روزهاي 

تواناد در طاول تابساتان ضامن     اند، خواهند رفت. به ايان ترتیاب هار جاواني ماي     كار شده



 

 

 

 

 

  راهکارهای اجرایی تحقق آموزش غیر رسمی دین                                                  372 

 

شركت در جهاد سازندگي و تسري خیرخواهي درونایش باه جامعاه، باا آگااهي ياافتن از       

 ."فرهنگي و تاريخي كشورش، پیوندهاي عمیقي با آنها برقرار سازدهاي جلوه

، "مختلف هاي وزهبازديد از م "مانند: هايي توان با طرح برنامهميدر سطحي پايینتر،      

شكیل ت"ا ، ي"مانند جشنواره مرز پرگهر(برگزاري جشنواره معطوف به موضوع ايران )"

رد. كت ك، در راستاي هدف فوق، حر"شناسي )نظیر كانون هنر ايران(كانونهاي ايران

 نويسد:ميب(، در همین زمینه  1377منطقي )

رفته موزشي پیشقسمتي از آموزش پوياي نظامهاي آ ها،در حال حاضر بازديد از موزه"     

هاي نامهبا توجه به محدوديت بر "توان، اوالشود. در ايران نیز ميجهان محسوب مي

نامه بر، با عنايت به كمبود وسايل كمك آموزشي در مدارس "تفريحي مدارس، و ثانیا

 گنجاند و به انان،را در برنامه درسي تاريخ يا فوق برنامه جوها بازديد فراگیران از موزه

-انشدملي عبه عنوان قسمتي از درس تاريخ يا تكلیف  ها،اين ترتیب، بازديد از موزه

 آموزان و دانشجويان، منظور شود. 

مختلف در هاي ازديد از موزهشناسي با هدف بعالوه براين، با تشكیل كانون ايران     

 .ارك ديد، تدتوان يك برنامه متنوع فوق برنامه براي دانشجوياندانشگاهها، در عمل مي

يخي برگزاري جشنواره مرز پرگهر، طرح ديگري در راستاي تعمیق هويت تار     

 باشد. فراگیران مي

ملهاي جديدي را در اختیار آوريهاي ارتباطي، امكان عپیشرفت و گسترش فن     

فراگیران و اولیاي آموزشي آنها قرار داده است. يكي از اين امكان عملها، تهیه عكس و 

برداري ديجیتالي و يا با دوربین فیلم است كه در حال حاضر با دوربینهاي عكاسي و فیلم

زشي مدارس تلفن همراه، با كمترين هزينه ممكن، امكان پذير است. از اين رو اولیاي آمو

آموزان يا دانشجويان داشته باشند، توانند بدون آن كه اجباري به دانشو دانشگاهها مي
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، از آنان بخواهند تا با تهیه عكس يا تهیه فیلمهاي "مرز پرگهر"طي مسابقاتي ذيل عنوان 

ات پردازند، در مسابقهاي تاريخي، فرهنگي و ادبي ايران ميآماتور كه به موضوع

گردد، شركت كنند. اقدام اي، استاني و كشوري كه در همین ارتباط برگزار ميناحیه

آموزان و دانشجويان با تاريخ و فرهنگ اخیر نه تنها به آشنايي بیش از پیش دانش

انجامد، بلكه ممكن است در برخي از موارد، به صورت محصوالت كشورشان مي

 رضه در سطح جامعه، باشند.فرهنگي ارزشمندي، قابل ع

ه خشیدن بمق بتشكیل كانون هنر ايران در مدارس و دانشگاهها، اقدام مشابهي در ع     

توان به يي، مباشد. با تشكیل كانون هنر ايران در مراكز آموزشهويت تاريخي جوانان مي

وضوع مت مآنان به سآموزان و دانشجويان هنرمند اقدام كرد و با سوق دادن جذب دانش

ضامین مبه  هنر ايران، طي مسابقاتي، از آنان خواست تا كارهاي هنريشان را با توجه

یز نزمینه  اين فرهنگي و تاريخي كشورشان، تهیه و ارايه كنند. بالطبع مسابقات الزم در

 ."دشروع شده به سطح استاني و كشوري، گسترش يابناي توانند از سطح ناحیهمي

 

 مسابقات پژوهشي 0503

 المي،گیري پژوهش در زمینه موضوعهايي كه با فرهنگ اسمسابقات پژوهشي با جهت

ار ن به شمواناانساني و عرفاني مرتبط باشند، از ديگر روشهاي تربیت غیرمستقیم ديني ج

 رود.مي

ر يك دن دشبا به معرض مسابقه نهادن موضوعهاي مناسب، جواناني كه درصدد برنده    

اي تواهمسابقه جزئي هستند، به سادگي ممكن است، ناگهان خود را با مضامین و مح

دي شگفتي مواجه ببینند كه جذب آن شده، آن را به صورت جزئي از منظومه وجو

 خويش، درآورند.
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در م بود، ر اعظالمللي پیامبيكبار در حالي كه نگارنده عضو هیأت علمي همايش بین     

ري داشت، فرد ديگمي همايش، شاهد بحث يكي از اعضا شد كه بیان ميجلسه هیأت عل

اين نابرهمچون سلمان رشدي، در غرب پیدا شده است و به اسالم اهانت كرده است، ب

نگارنده  ضرورت دارد كه در اسرع وقت به اهانت وي، پاسخ الزم و مقتضي داده شود.

دد ايم درصدهیم د زياد هستند، و اگر ما بخودر نقد نظر وي، بیان داشت، امثال اين افرا

د به تولی ماند كهمينديگر انرژي و وقتي برايمان  "اصالپاسخ دادن به اين و آن باشیم، 

به عنوان  سیم.محتواي مورد نیاز جامعه خودمان )و در مرحله بعد ديگر جوامع بشري(، بر

كستن له، شلي اهلل علیه و آديني وارد شده است كه رسول خدا، صهاي مثال، در آموزه

 ا دريك شاخه درخت را همچون شكستن بال فرشتگان، ديده و توصیف كرده است و ي

ست حديث شريف ديگري وارد شده است كه اگر قیامت برپا شد و شما نهالي در د

يد. ورز خودتان داشتید، اگر فرصت كاشتن آن نهال را داشتید، به كاشتن آن اقدام

ني ي مضامین روه ما بايد امروز به دنبال پاسخ به آن باشیم، كار كردبنابراين نیازي ك

واي محت همچون زيست محیط از منظر اسالم و موارد مشابه است، زيرا در صورت تهیه

ي يبايیهادن زمباحث مزبور خود به خود با در معرض ديد قرار دا ها،الزم در اين زمینه

 د.واهد داخجه، ب كنندگان به دين را به احسن واسالم، پاسخ الزم به هتاكان و اسائه اد

همین  ا درتدر پي اين پیشنهاد، اعضاي هیأت علمي همايش، از نگارنده خواستند      

جوي وجست براي ارايه در همايش بزند و وقتي مؤلف دراي زمینه، دست به تهیه مقاله

وتي و متفا ستردهعمل با دنیاي گاين معنا، به برخي از متون ديني الزم، مراجعه كرد، در 

الم سنسانها ون امواجه شد. در اين دنیا، پیامبر خدا، صلوات اهلل علیه، بر حیوانات همچ

 دهد.رار مياسب(، خطاب قاي كند و آنها را با كلماتي زيبا )مانند: آفرين بر تو مي
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رد یوان، فحه يك در صورت گفتن ناسزا بدر اين دنیا، نبايد به حیواني ناسزا گفت و      

 گر موردز ديخاطي نه تنها مرتكب كار حرام و گناه كبیره شده است، بلكه شهادت وي نی

ه بسیدن رگونه كه اگر كاروان داراي به حیوان خود براي زودتر پذيرش نیست، همان

 مقصد، فشار وارد آورد، شهادتش مسموع نیست.

وتاه كاخنشان نان، یوانات بايد دقت كنند براي دوشیدن شیر حیودر اين دنیا، مالكان ح     

 يد.رد آباشد تا مبادا در جريان دوشیدن شیر حیوان، به پستان آن حیوان خراش وا

 اجري همچون آزادشوند، از مركبشان پیاده ميها در منظر دين، كساني كه در گردنه     

ر دانه بر همركبشان، جوي پاك شده بخورانند، در برا برند و اگر بهكردن يك بنده مي

 شود.جو، يك عمل نیك برايشان، ثبت مي

ي وي را شود و بايد روزدر اين دنیاي لطیف، گربه از ساكنان اهل خانه حساب مي     

 تري جايكبو منظور كرد و به بیان رسول خدا، هیچ خانه نبي الهي نبوده است كه در آن

 نشده و درآن النه نگذاشته باشد. گیر

، در سالماحرمت حیوانات در اسالم چنان است كه وقتي يكي از فرماندهان سپاه      

شود، ور ميجايي مقر فرماندهي، متوجه النه گذاشتن كبوتري در چادر مزبهنگام جابه

 ورتصسالمي به گردد و وقف آذوقه براي حیوانات، در فرهنگ امانع برچیدن آن مي

 امري معمول در آمده است.

خواهد تا از يمخود، از مردم هاي پیامبر خدا، صلي اهلل علیه و آله، در يكي از توصیه     

 جانوران ريز ترددهاي غیر ضروري شبانه خويش پرهیز كنند تا مبادا در جريان ترددشان،

 روي زمین را لگدكوب كنند.

السالم، براي رفع مشكل حیوانات )خواه اين اوت، معصوم، علیهدر اين دنیاي متف     

حیوان يك حیوان كوچك همچون قُمري باشد و خواه بزرگ، مانند شیري درنده(، 
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دارد، وارد آوردن جراحت بر حیوانها، همچون انسانها، مستوجب دست به دعا بر مي

اگر بار ظلمي كه انسانها در حق ند، دارديني بیان ميهاي پرداخت ديه است و آموزه

اند، از روي دوش آنان برداشته شود، بار آخرتي انسانها، بسیار سبك حیوانات روا داشته

 خواهد شد.

 كندند و عابديديني وارد شده است كه دو پسر بچه، پر خروسي را ميهاي در آموزه     

، زمین تور دادا دسماز خود ادامه داد كه خداز بني اسرائیل، با وجود ديدن اين صحنه، به ن

 آن عابد را فرو ببلعد.

ه حتي در یوان، كات حدر اين دنیا، برخورد مبتني بر رفق و مدارا، نه تنها در دوران حی     

 يابد.لحظه مرگ او و فراتر از اين، پس از مرگ او نیز ادامه مي

ا تكرد و  ا تیزبايد در برابر حیوان، كارد رديني وارد شده است كه نهاي در آموزه     

ان ابر حیور برآخرين لحظه بايد از نشان دادن كارد به حیوان، پرهیز كرد. ذبح حیوان د

بل از و ق نفي شده است، راندن حیوان به مذبح بايد با نرمي و مالطفت صورت بپذيرد

ي خیر براارد هر دو مو ذبح، بايد به حیوان آب داد و او را با به سمت چپ خواباند )كه

ین و در ح ه كرداند(، از كارد تیز استفادتسهیل خروج خون از بدن حیوان، انديشیده شده

 ذبح، از قدرت و سرعت عمل، برخوردار بود.

و  هیز كردن پرپس از مرگ حیوان نیز تا سرد شدن بدن او، بايد از كندن پوست حیوا     

 با الشه آن حیوان نیز نبايد با شدت و خشونت برخورد كرد.

در دنیايي كه حتي جنازه يك گنجشك در آن از احترام برخوردار است، بهترين      

بلكه  بهترين فرد در ارتباط با انسانهاي ديگر نیست،انسان از منظر دين )احسن عمال(، 

ترين فرد در ارتباط با زيست محیط و عوامل زيست محیطي خودش بهترين انسان، شايسته

زيست محیطي خويش )اعم از آب، خاك، هوا و گیاهان و  است و كساني كه به عوامل
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شوند و انسانها حتي شناخته مي "مفسد في االرض"جانوران(، آسیب بزنند، از منظر دين 

مجاز نیستند كه در جريان جنگ نیز دست به آلوده كردن عوامل زيست محیطي 

 (.1388ب، و نظري توكلي،  1386دشمنشان بزنند )منطقي، 

، در "یطي اسالمنگاه زيست مح"با عنوان اي بالطبع جواني كه در پي برگزاري مسابقه     

ي از هايآن شركت كرده و در پي بردن جايزه مسابقه است، پس از برخورد با ديدگاه

ا یز آن رن "يابد كه بعداسنخ آنچه از آن ياد شد، به جاي يك جايزه جزئي، گوهري را مي

امعه جگي و هاي زيبا و لطیف، آن را در زندبا اثرپذيري از اين ديدگاه پاس داشته،

 خويش، پیاده خواهد كرد.

 دوخنیز به سهم  هايي كه الزمه آن مراجعه به متون عرفان اسالمي است،ارايه موضوع     

عنوان  تخابعرصه جذاب و گیرايي براي جوانان پديد خواهند آورد. به عنوان مثال، ان

ه باجعه ، جوان را برآن خواهد داشت كه با مر"زيست محیط در عرف عارفان"پژوهشي 

گر ند كه اكخورد نامه عارفان و سالكان، در عمل با عارفاني بركتابهاي عرفاني يا زندگي

 ن برده،یابابيافتند، بدون آسیب رساندن به وي، آن را به كژدمي را درآهنگري خويش مي

خود را موظف  در كیسه گندم خويش،اي يا آن كه با يافتن مورچهكردند و رها مي

 ديدند كه مورچه را به محل اسكانش، انتقال دهند.مي

ر اين دطرح هاي مروشهاي تربیتي، روشهاي درماني و مانند آنها، از ديگر موضوع     

 روند.عرصه به شمار مي

توان با به يهه و جنگ، عرصه گسترده ديگري است كه مموضوع قرار دادن ادبیات جب     

ران ر دودآوري كرد كه مسابقه نهادن آن، جوانان زيادي را جذب عرفان و غناي شگفت

 رقم خورد. ها،جنگ، در جبهه
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رمبناي استان بديا  وبه مسابقه نهادن انجام يك پژوهش، تهیه يك نمايشنامه، فیلم نامه      

كوچك، جذب خود اي ممكن است جوان را در ابتدا براي بردن جايزه ادبیات جنگ،

با  د راشود، در اين جهان ناگهان خوكند، اما وقتي جوان در ادبیات جنگ وارد مي

با  ماني كهه، زبیند كه يك فرماندبیند. به عنوان مثال، او ميانسانهاي شگفتي مواجه مي

كنند و انفجار ويش براي شكستن خط دشمن، از عرض اروند عبور مينیروهاي غواص خ

 رفتگيهاي دشمن، برادر فرمانده را در حین غواصي، دچار موج گناشي از خمپاره

كند تا خفه مي افتد، فرمانده برادر خويش را زير آب كرده،كند و او به فرياد زدن ميمي

 جوان شكن وي شود، يا زماني كهملیات و ساير رزمندگان خطمبادا خطري متوجه ع

دارند، براي ياند، بیان مكند، رزمندگاني كه ناگهان خود را در میدان مین يافتهمشاهده مي

 ر گرفتنقرا بینند كه هنگامسالمتي خودمان فاتحه مع الصلوات يا رزمنده ديگري را مي

 گويد: موچم! موچم!گردد، ميها، در حالي كه در پي جان پناه ميزير خمسه خمسه عراقی

و  اندفتهه گرشود كه مرگ را به سخرقبول نیست، در عمل با انسانهاي پاكبازي مواجه مي

 جز فرو آوردن سر تعظیم در برابر آنان، نیست.اي چاره

ا رفت، آن ن ياي وي ماري را در كنار سنگرشااند كه وقتاز رزمنده ديگري نقل كرده     

دا شد و پیگرفت و راهي محل نامعلومي شد. بعد از گذشت چند ساعت، وقتي سر و كله ا

 سخ بیانر پاو دوستانش او را ديدند، از دلیل غیبت چند ساعته او جويا شدند، و وي د

آزاد  را كه او داشت، من آن مار را چند كیلومتر دورتر از سنگرها بردم و در حالي

 ايممدهآنگ، كردم، از آن مار عذرخواهي كردم كه ما شرمنده او هستیم كه به دلیل جمي

يست زديدگاه  و اين مسأله در عمل، تلفیقي از همانايم! )و خانه و كاشانه او را بهم زده

 محیطي زيباي دين، زيست محیط در عرف عارفان و زيست محیط در عرف سالكان

 گذارد(.را به نمايش ميها جبهه
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نظاير  قیت ومختلف ديني، مديريتي، نوآوري، خالهاي جديد در زمینههاي اخذ نظريه     

منطقي  ثال،متوان انتظار داشت. به عنوان آن، سطح فراتري است كه از اين مسابقات مي

 نويسد:از اين موارد مياي )منتشر نشده(، در نمونه

ست دست دكتر منطقي در بحث ضرورت تربیت ديني جوان، از منظري متفاوت، نخ"     

 پردازيها را به سببپردازيهاي موجود در خالقیت زده است، و اين نظريهبه نقد نظريه

بیني الهي كه به صورت بالقوه، آدمي را به سمت و سوي خالق شدن و توجهي به جهانبي

داند و در ادامه، با طرح اثرات مثبت دهند، نظريات ناقصي مييخالق عمل كردن سوق م

كند كه پردازي خالقیت، از بروز خالقیتي ياد ميبیني الهي در نظريهلحاظ كردن جهان

اند، هست. وي در همین ارتباط متفاوت از خالقیتهاي موجودي كه تاكنون بوده

خالقیتي كه  ايي جزءنگر، نام بنهیم،ي موجود را خالقیتهسازد، اگر خالقیتهاخاطرنشان مي

 باشد.مي نگر،گذاري خالقیت كالنهد شد، شايسته نامبیني الهي محقق خوادر پرتو جهان

پردازيهاي موجود بیني الهي در نظريهدكتر منطقي در تشريح نقص نديدن جهان     

نظريات تك  پردازيهاي خالقیت بیانگر سوق يافتنگردد، مالحظه سیر نظريهيادآور مي

بُعدي )تك استراتژي(، به سمت نظريات چند بُعدي و تعاملي است. عالوه براين، در 

رسد، اند، اما به نظر ميرفته ابعاد غیرشناختي، نقش پررنگتري يافتهنظريات تعاملي، رفته

پردازيهاي بیني الهي در نظريهروند اخیر كامل نشده است و بايد با ورود عامل جهان

اي كه دارد، مالحظه انگیزهجديد، كاملتر شود. وي در تبیین نظر اخیر خود بیان ميتعاملي 

 پردازد، داللت برآن دارد كه انگیزه اخیر،آمابلي در نظريه خويش به طرح آن مي

اي فردي و در نهايت اجتماعي است، اما هر دو شق اخیر، در سرانجام خويش، به انگیزه

عنوان مثال، فردي كه انگیزه وي كسب ثروت است، با  انجامند. بهتوقف و ركود مي

رسیدن به ثروت، انگیزه خودش را به میزان زيادي از دست خواهد داد و يا فردي كه 
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خواند، در برخورد با هاي اجتماعي وي را به كار و كوشش بیشتر و خالقتر، فرا ميانگیزه

داند، بلكه به تهديد وي قدر نمياي ديكتاتور كه نه تنها زحمات و تالشهاي وي را جامعه

كند، به سادگي ممكن است انگیزه خويش را از دست بدهد، اما اگر فردي با نیز اقدام مي

بیني الهي، از همین منظر به تحلیل رخدادهاي اطراف و اكنافش بپردازد، با پذيرش جهان

آيد و توقفي انگیزه الهي كه از آن برخوردار است، به تحرك، كار و كوشش خالق برمي

شود، زيرا وي فارغ از سود و زيان خويش و فارغ از اين كه هم براي وي تصور نمي

هاي بستر اجتماعي، پذيرشي نسبت به وي دارند يا ندارند، به كوشش درآمده، عرصه

آيد كه در واقع اين امر، مترادف پیشبرد مردم و درصدد اداي وظیفه الهي خود برمي

 باشد.اش، ميجامعه

بیني مادي نمؤلف در فراز ديگري از نقدي كه به انگیزه، در نظرياتي كه از جها     

واضع نظريه انگیزه خالقیت، گردد، از نظر آمابلي، آورد، يادآور ميبرخوردارند، وارد مي

 نندهچهار عامل ارزيابي، پاداش، رقابت و محدود كردن انتخاب، عوامل سركوب ك

ك از عوامل حال آن كه در پرتو انگیزه الهي، هیچ يروند، خالقیت به شمار مي

اي براي اد گفته، مخل حركت خالق فرد نیستند. زيرا ارزيابي منفي از فرد، وي را كهپیش

 سازد.تكلیف الهي خويش، در حد وسع و توانش، به پا خواسته است، متوقف نمي

يف تعر "اسااخت، زيرا اسانگیزه نخواهد سدادن پاداش احتمالي نیز فرد الهي را بي     

بیني غیرالهي، متفاوت است. در بیني الهي، با تعريف پاداش در جهانپاداش در جهان

بیني الهي، كسب پاداش اخروي و رضايت حق تعالي مطرح است، در حالي كه جهان

 شود.پاداش در افق مادي، در پول و شهرت خالصه مي

رقابت با ديگران نیز نیست كه با عقب افتادن از  از سوي ديگر، يك فرد الهي، به دنبال     

آنان، احساس خسران كند، وي به دنبال اداي تكلیف، در حد وسع و توان خودش است و 
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داند، چرا كه آنچه كه دين از فرد خواسته است، حتي خود را مكلف به پیروزي نیز نمي

به پیروزي برسد و چه به  شود، حال چه عمل اوتنها و تنها در اداي تكلیف فرد خالصه مي

داند، برهمین مبنا، پیروزي نرسد، وي در نهايت با اداي تكلیف خويش، خود را پیروز مي

كند، زيرا زماني كه اداي تكلیف انگیزه نميمحدود شدن انتخاب فرد الهي نیز وي را بي

مترادف پیروزي قلمداد شود، فرد الهي شكست خويش را نیز در مسیر اداي تكلیف، 

 كند.موفقیت و بهروزي تلقي مي

اند، از ختهاي مادي پرداهايي كه به طرح انگیزه در فضپردازيمؤلف پس از نقد نظريه     

االضداد است، ياد ربیت شخصیت خالق و جامعتبیني الهي كه ويژگي مهمتر جهان

ي بالقوه بیني الهي، بر برخي از ويژگیهابیني مادي و جهانكند. وي با مقايسه جهانمي

 كند:ر، تأكید ميبیني الهي، به شرح زيخالق جهان

دهد، اي به تفكر فرد الهي ميالعادهپذيري فوقد، انعطافديد الهي با طرح مبداء و معا -

 در حالي كه ديد مادي، از چنین ويژگي برخوردار نیست.

لهي رقم فرد اگرايي شديدي را براي زنده بودن هستي، برون ديد الهي، با تأكید بر -

 يني است.آفرزند كه ديد مادي، فاقد اين تحركمي

د الهي پدي گرايي عمیقي را براي انسانبیني الهي با تأكید بر شناخت نفس، درونجهان -

 آورد كه ديد مادي، از چنین ويژگي و خصوصیتي، برخوردار نیست.مي

هاي ديني بیان موزهبیني ديني، با تأكید بر مسوولیت آدمي )در حدي كه آجهان -

 ،1دارند، كسي كه صبح كند و به فكر اصالح امور مسلمانان نباشد، مسلمان نیست(مي

 زند.آورده، رقم ميمدار، پديد نهايت انعطاف، توجه و تالش را در فرد دين

                                                           

كند، سعي كنید هر روز هايي كه براي تربیت خالق خود دارد، پیشنهاد ميیكزنت میهايلي در توصیهس -1

 .اي داشته باشیدهدف ويژه
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 بیني الهي با طرح كارنامه فردي و جمعي، تالش مضاعفي را براي فرد الهي پديدهانج -

ستر اجتماعي بالش اخیر حتي با بسته شدن كارنامه جمعي و عقیم شدن آورد، تمي

لیف اي تكبست نرسیده، وي خود را موظف به ادخالقیت، از منظر فرد ديندار، به بن

 داند.خويش، به صورت فردي، مي

هاد( بیني الهي با ارايه الگوهاي فردي )مانند نماز و روزه( و جمعي )نظیر حج و جهانج -

پذيرش  ه جايمدار را بآموزند، افراد دينطن خود، قالب شكني را به افراد ميكه در ب

وق ني، سشكگردند، به سمت قالبقالبهايي كه هر روزه در جامعه به آنان تحمیل مي

 دهد.مي

به سمت  بیني الهي با تأكید بر داشتن انگیزه الهي در افراد ديندار، آنان را در عملهانج -

بخشي اخیر بیني مادي، فاقد تحركدهد، در حالي كه جهانوق ميحماسه و عرفان س

 است.

ز ابیني الهي با پرهیز دادن فرد از داشتن هرگونه ديد جنسیتي و قومیتي، وي را هانج -

رهاند، در حالي كه ويژگي اخیر در اي و قالبي جنسیتي و قومیتي، ميديدهاي كلیشه

 شود.بیني مادي، مالحظه نميجهان

 شود، نتیجه تربیت ديني دريادآور مي بندي اجمالي مقايسه اخیر،دكتر منطقي در جمع     

مداران را حفظ كرده باشد، و از سوي سرد انقالبي خود -صورتي كه دين ماهیت عرفاني

يي خصیتهاشنگر در نیامده باشد، تربیت انديش، به صورتي عقیم و بستهمتحجر و جزم

قیت ايي خالغو زندگي خالق اين افراد، دورنمايي از نظريه اضداد هستند است كه جامع

 در جهان گذارد، به اين معنا كه برخالف توجه به مسايل جزءنگر كهرا به معرض ديد مي

 ه مثابهبق، خالقیت معاصر وجود داشته و سیطره دارد، در پرتو تربیت اخیر، زندگي خال

 باشد.نگر، مطرح ميخالقیتي كالن
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ه كالضدادي امعطقي در اين قسمت براي ارايه مصداقي از تربیت انسانهاي جادكتر من     

شتن و با گذ گذارند، با عبور از انبیا و اولیاي الهييك زندگي خالق را به معرض ديد مي

كوشد تا ير، متاز شخصیتهاي بزرگي مانند امام خمیني )ره(، با مطرح ساختن افراد عادي

بین  اي ازهنمون به معرض ديد بگذارد. وي با مد نظر قرار دادنثمره تربیت خالق ديني را 

برآمده  االضداد مكتب،مردم جامعه )شهید احمد كاظمي(، درصدد تبیین تربیت جامع

 است.

مي ياد كاظ دكتر منطقي در اين قسمت، نخست از برخي از خالقیتهاي جزءنگر شهید     

ید ي جزءنگر شهي در تشريح خالقیتهاكند. وكرده، سپس از خالقیتي فراتر، ياد مي

نفره  10گردد، وي كار تأسیس لشكر نجف اشرف را با گروهي كاظمي، متذكر مي

پس به و س شروع كرد و سپس گروه كوچك خود را با استفاده از غنايم جنگي، به گردان

نگ، جتیپ و در نهايت به لشكر، تبديل كرد. بررسي عملكرد شهید كاظمي در طول 

ي رگیرز آن دارد كه وي در تمامي عملیاتهايي كه طراحي كرد، ضمن به كاحكايت ا

)كه زد ور ميیر دخالقیتها، ابداعها و ابتكارهاي زياد، همواره دشمن را در عملیاتهاي اخ

از پشت  كیلومتر پیشروي در عمق دشمن و سر در آوردن 30گاه اين دور زدن، متضمن 

 نیروهاي مورد نظر بود(.

كاظمي هنگامي كه فرماندهي قرارگاه حمزه، در كردستان را پذيرفت، همزمان شهید      

كیلومتري خاك عراق براي محاصره پايگاههاي كومله و دموكرات،  100با نفوذ در عمق 

كوشید تا با آنان به توافق برسد كه عملیات مسلحانه خود را در كردستان متوقف سازند. 

است مرسوم امنیتي كردستان )كه نیروهاي نظامي را به عالوه براين، وي در كنار تغییر سی

با اتخاذ سیاست تهاجم داد(، صورت يك سیبل و هدف ثابت، در برابر دشمن قرار مي

فعال، چنان كومله و دموكرات را تحت فشار قرار داد كه عملیات آنها به مقدار زيادي در 
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الیتهاي فرهنگي گسترده سطح كردستان، كاهش پیدا كرده، محدود شد. پیش گرفتن فع

در سطح كردستان، از ديگر فعالیتهاي كارنامه شهید كاظمي در سمت فرماندهي قرارگاه 

 حمزه، بود.

با  و راشهید كاظمي پس از انتصاب به فرماندهي نیروي هوايي سپاه، اين نیر     

-ليهي از كوپتر كارآمدتر، بیش از پیش تجهیز كرد و نوعهواپیماهاي جنگنده و هلي

 كوپتر ساخت داخل را براي اين نیرو، روي خط تولید فرستاد.

ي مناسبت ه بهشهید كاظمي، در سمت فرماندهي نیروي زمیني نیز به حذف واحدهايي ك     

ين اد و به م كرايجاد شده و ديگر در سازمان رزم نیروي زمیني، باقي مانده بودند، اقدا

اسي ترتیب در جهت چابك كردن و منعطف كردن سازمان نیروي زمیني، گامهايي اس

 برداشت.

-در جهان)شابه خالقیتهاي جزءنگر اخیر كه ممكن است در سطح افراد ماما گذشته از      

تربیت  كند كه در اثربیني مادي(، مالحظه شود، دكتر منطقي از زندگي خالقي ياد مي

يد دديني، در شهید كاظمي و هر دست پرورده ديگري از مكتب، خود را به معرض 

ا در رساله خود  47سال از عمر  30ه شهید كاظمي با آن كه كگذارد. به اين معنا مي

و طبع  رود زندگي نظامي، روحیهالقاعده، انتظار ميتشكیالت نظامي سپري ساخت و علي

 تجليخشني به وي داده باشد، اوجي از عواطف لطیف را در زندگي روزمره خود، م

آورد. با كبوتران اي، اشك وي را در ميساخت. به نحوي كه پا گذاشتن روي مورچه

میقي في عر پنجره اتاقش، ارتباط عاطفي داشت، با كودكان اطرافیان، روابط عاطكنا

ساخت و يماي كه حتي بعد از شهادتش، نام او، اشك آنان را سرازير داشت، به گونه

افتد. طبع ورزيد كه با شهادت وي، بیمار شده در بستر بیماري ميچنان به دوستش مهر مي

 ي تحت امرش نیز مكرر گزارش شده است.لطیف او در برخورد با نیروها
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 نیروي هوايي ، قرارگاه حمزه،شهید كاظمي با آن كه با فرماندهي لشكر نجف اشرف     

ي مل، اوجعدر  و نیروي زمیني سپاه، اوجي از اقتدار را در كارنامه خويش ثبت كرد، اما

 اي جبهههويربردارينهاد. تصوير وي در تمامي تصاز تواضع را از خود به منصه ظهور مي

الوه عت و و جنگ ناپیداست و حرفهاي ضبط شده وي نیز، متعلق به هدايت عملیاتها اس

مشهر، ح خربر همه اينها، با اين كه او فاتح خرمشهر بود، ولي هیچگاه در گزارش فت

 خودش را فاتح اين شهر، معرفي نكرد.

ه معرض برا  ، اوجي از صالبتشهید كاظمي در برخورد با فرماندهان باال دست خود     

ولي داد، مي خ نهديد نهاده، در بسیاري از مواقع، در برابر درخواستهايشان، به آنان پاس

داد ن مياوجي از شفقت و نرم دلي را نشا همین فرد در برخورد با نیروهاي تحت امرش،

به  هوش آمدن، حاضرو حتي زماني كه به صورت وي تركش اصابت كرد، پس از به 

 .عقب رفتن از خط اول جبهه نشد و ترجیح داد كه در كنار نیروهايش، بماند

خود به  يگر،دمراتب نظامي شهید كاظمي از سويي و شاهكارهاي عملیاتي او از سوي      

رايط توانند اوجي از غرور را در فرد دامن بزنند، حال آن كه وي برخالف شخود مي

ستان نمايش نهاد تا جايي كه حتي دو ا در خود بهگفته، اوجي از انكسار نفس رپیش

و، ادني صمیمي او به جز ديدن دست مجروح وي، از ساير مجروح شدنها و جراحتهاي ب

 خبر بودند.بي

ه يد نهادرض دشهید كاظمي با آن كه اوجي از خالقیت را در عملیاتهاي خويش به مع     

شان شد، اوجي از پذيرش را از خود ني مينتقادهايي كه از وبا اين همه در برابر ا بود،

 وبین وي  داد و بعدها انتقادهاي تند و تیزي كه از او شده بود، مايه شوخي و مزاحمي

 آورد.منتقدانش را پديد مي
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وجي از اي كه در اختیارش بود، اشهید كاظمي با برخورداري از امكانات گسترده     

 2-3ز اد، به نحوي كه هنگام شهادت، بیش ساده زيستي را در زندگي خود متجلي كر

ه چندين با آن كه فرماندهان مشابه، همواردست لباس، بیشتر نداشت و به همین ترتیب، 

گیرند، وي نه تر از نیروهاي تحت امرشان، هدايت عملیات را برعهده ميكیلومتر عقب

نترل كبه  "شخصاجنگید، بلكه گاهي تنها در خطوط مقدم عملیاتي، همراه سربازانش مي

ن كرد و در جريان بحراني شدخطوط شناسايي شده براي عملیاتهاي آتي، اقدام مي

ا ري بخطوط عملیاتي، براي جلوگیري از سقوط خط، با دوستش به تنهايي، به درگی

ه بانكها، توله لتانكهاي دشمن اقدام كرده، با باال رفتن از آنها و انداختن نارنجك در 

 اخته بودند.انهدام آنها پرد

كتب، اي از دست پروردگان مدكتر منطقي با ترسیم اجمالي زندگي و منش نمونه     

انجامد و االضداد شدن انسان ميربیتي است كه به جامعتگیرد، تربیت ديني، نتیجه مي

نگري زند كه برخالف خالقیتهاي جزءهمین ويژگي، زندگي خالقي را براي فرد رقم مي

را رقم  نگرش آنها در ادبیات خالقیت آمده است، پديده خالقیت كالنكه تاكنون، گزار

تواند يگذارد و اين تحولي است كه افزوده شدن ديدگاه الهي، مزده، به معرض ديد مي

 ."هاي خالقیت پديد آوردپردازيدر روند تحولي نظريه

ر عمل دود، ش هايي انديشیده شده، هدايتبنابراين عرصه مسابقات، اگر با موضوع     

آورد و عرصه مناسبي براي جوانان خیرخواه، نوعدوست و نازك طبع را فراهم مي

 ست.اآموزد كه هدف دين، در واقع تحقق همان رفتارها رفتارهايي را بدانها مي
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 مسابقات هنري 0504

ن ه بهتاري ر خود، بشود كه قرآن براي القاي مفاهیم مورد نظبا نگاهي به قرآن، مشخص مي

ا با ر، گااه،  وجه از هنر سود جسته است، به اين معنا كه قرآن براي القااي مفهاوم ماورد نظا    

 مجارد باا   كناد. گااهي مفااهیم   طرح يك شبهِ نمايشنامه، به بهترين وجه مفهاوم را القاا ماي   

آن  یاات شوند و زماني با مطرح سااختن رخادادهايي كاه جزئ   مهارت هنرمندانه تصوير مي

 كند.مبهم مانده است، كششي وصف ناشدني در داستان ايجاد مي

بسایار  هااي  همچنین قرآن با سیر دادن آدمي در گذشته حال و آيناده، باا خلاق صاحنه         

 كند.يرا به فرد، القا م "تجربیات زيسته"پرتنش و هیجان انگیز، تجربیاتي مشابه 

و پرهیاز از   السالم، در امر قضاوت و دقت در آن،اوود، علیهقرآن در داستان حضرت د     

باه   پیشداوري و داوري شتابزده و بدون درخواست دلیال از مادعي و بادون فرصات دادن    

م، از كناد كاه دو نفار متخاصا    طرف ديگر براي اظهارنظر، ماجرايي تمثیل گوناه بیاان ماي   

د و مان  گوسافند دار  99گويد: اين برادرم است و آيند و يكي ميديوار عبادتش فرود مي

مان   يك گوسفند دارم و او خواسته گوسفند مرا هم ضامیمه گوسافندان خاود ساازد و باا     

 بدرفتاري كرده است.

اري از حضرت داوود، فوري گفت: او با اين درخواست بر تو ستم كارده اسات و بسای        

 .كنندافراد معاشر، در حق يكديگر ستم مي

باه   فهمد كاه ايان صاحنه باراي آزماايش اوسات،      السالم، زود ميحضرت داوود، علیه     

 (.24تا  12افتد...) سوره ص، آيات كند و به ركوع ميدرگاه خدا توبه مي

اطباايي  اند، ولي عالماه طب بسیاري ساخته و پرداختههاي گرچه درباره اين ماجرا، افسانه     

 گويد:(، در اين باره مي1364ترجمه محمدباقر موسوي همداني، )، ؟، 
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ساازد،  ح ماي تدبر در آيات قرآني كه ماجراي ورود دو متخاصم را بر داوود )ع( مطر"     

ل الب تمثیا قرساند كه آن صحنه، امتحان خدايي براي داوود بود كه در بیش از اين را نمي

قضااوت   وا او را باا تربیات الهاي باار آورد و راه و رسام داوري      و تجسم انجام گرفت، تا 

 ."گرايدعادالنه را به او بیاموزد تا در حكومت و داوري، از مسیر عدالت، به ستم ن

ه وير كشاید در موارد ديگري، قرآن كريم مفاهیم مجرد را به نحاوي هنرمنداناه باه تصا         

ودنماايي  كه انگیازه آن خ اي د نشان دهد، صدقهخواهاست. به عنوان مثال، وقتي قرآن مي

ا ماند، مطلب راست يا در پي آن سركوب و منت وآزار است، نه سود بخشیده، نه باقي مي

 كند:چنین بیان مي

دادن، مانناد   خود را با منات نهاادن و آزار  هاي اي كساني كه ايمان آورده ايد! صدقه"     

بااور   بخشاد، ولاي باه خادا و روز بازپساین     براي خودنمايي به مردم ميكسي كه مالش را 

ي آن غباار  ندارد، تباه مكنید، چرا كه مَثَل او چون مَثَل سنگ خاارايي اسات كاه بار روي    

 ، بقره(.264نشسته و رگباري برآن زند و كلوخه سختش را همچنان برجاي نهد )

ي گوناه قشار  نگي خارا به تأمال درنگرناد كاه چ   قرآن آنها را وامي دارد تا در هیأت س     

رود، نازك از خاك روي آن را گرفته و در ظاهر توهم رويیادن و سابز شادن در آن ماي    

 كه خصالت چنان -ولي همین كه باران تندي برآن زند، به جاي آن كه سبزه از آن بردمد، 

 مانده است!اك رفته و سنگ سخت، همچنان برجاي خ -ديرين آسمان و زمین است

جاه  كنناد، ناه جلاب تو   هستند كه براي رضاي خدا، انفاق مي اما نقطه مقابل آن كساني     

    مردم، يا به انگیزه سالوس و ريا يا به قصد منت نهادن، پس از صدقه دادن: 

شان انفااق  و داستان آنهايي كه مالهاي خويش را براي خشنودي خدا و استواري روح"     

ان محصاول  است، اگر رگباري برآن زند دو چنداي كنند، باغي را ماند كه برفراز پشتهمي

 بقره(. ،265) "برآرد و اگر هم رگباري برآن فرود نیايد، نرمه باراني آن را بس است
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 دهد:اين صحنه، آن روي ديگر سكه يا چهره ديگر انسان راستین را نشان مي      

 شود ديگار شابیه باه قشار ناازك خااك      كه در راه خشنودي خدا صرف ميصدقاتي "     

یه اسات. اگار در تشاب   اي روي سنگ سخت نیست، بلكه مانند بااغي اسات كاه برفاراز تپاه     

 -م آزار دهناده چون چهره دژ -زد و سنگ سرسخت را سابق، باران قشر نازك را پس مي

گي زماین باراي روياش گیااه، چاه بااران       به علت آماد -سساخت، اين بار برعكعیان مي

ابال  گاذارد )در تق مواره سرسبز باقي ماي ه -ببارد چه بسیار ناچیز باشد، آن زمین مستعد را

 (.1359ند، )قطب، ؟، ترجمه فوالدو "دو تابلو و مقايسه آنها با يكديگر بايد دقت كرد(

سایم  ن، باه تر السالم، و فرزندش كنعاهمینطور قرآن با ترسیم داستان حضرت نوح، علیه     

آفارينش   پاردازد. كتااب  عطوفت انسانهاي وااليش يافته، و سنگدلي انسانهاي تبهكار، ماي 

 نويسد:هنري در قرآن در اين زمینه مي

سافینه  "ي كاه  بینیم: يعناي زماان  ود مياينك چشم اندازي از طوفان نوح را در برابر خ"     

 ، هود(.42) "آنان را در دل موجي كوه آسا همي برد!

شاود: او را  حسااس و انسااني، عاطفاه پادري در حضارت ناوح بیادار ماي        اي در لحظه     

، باود واهد خداند كه او نیز در زمره غرق شدگان فرزندي است كه ايمان نیاورده و پدر مي

 دهد:چربد، با تضرع ندا در ميولي عاطفه انساني در آن لحظات بر نقش پیامبري مي

 ."اي پسرك من با من سوار شو و از كافران مباش!"      

ه با به زودي "بیند: خاص و انحرافي مياي فرزند جوان و عاصي چاره رهايي را به گونه     

ار گین، تكرولي باز غريزه پدري، اندوه "م كه مرا از آب نگاه دارد!سوي كوهي پناه جوي

 كند:مي

ورد تارحم  نیست، مگر كساي را كاه خادا ما    اي امروز از فرمان خدا، هیچ نگاه دارنده"     

 ."قرار دهد
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رو فا شود و موج سركش هماه چیاز را بار سار راه خاود      اما صحنه نمايش دگرگون مي     

 (.، هود43) "و موج میان آن دو حايل شد و از جمله غرق شدگان گرديد!"بلعد: مي

راه شود و موج سركش هماه چیاز را برسار   شنونده درين لحظات نمايش، دگرگون مي     

، 43) "و موج میان آن دو حايل شد و از جمله غارق شادگان گردياد!   "بلعد: خود فرو مي

 هود(.

كاه  اي دارد: سافینه درين لحظاات كوتااه، نفساهاي خاود را در ساینه نگااه ماي        شنونده     

شاكند و تنهاا وسایله نجاات اسات  و پادري كاه در آخارين فرصات          موجها را در هم مي

ناد و  شاعور و مارده و اماواج سانگدل برها    كوشد، تا فرزند خود را از چنگ طبیعت بيمي

 بازد.نازد و زندگي خود را بر سر اين كار ميغرور خويش مي جوانكي كه به

ويي آيینه تماام نمااي طوفاان    برپاست كه گ -پسر چه پدر و چه -طوفاني در دل آدمي     

ه )قطاب، ؟، ترجما   "بلعاد... جاان اسات كاه شاهر و دياار را در خاود فارو ماي        طبیعت باي 

 (.1359فوالدوند، 

 در ترسیم قیامت، فرمود: قرآن كريم      

نااك اسات.   اي مردم، از پروردگار خود بترسید، چرا كه زلزله آن ساعت، اماري هول "     

 ساتني وضاع  دهد، فرو گذارد و هر آبروزي كه آن را ببینید، هر شیردهي آن كه را شیر مي

ديد شا حمل كند، و مردم را مست پنداري، ولي مست نیستند، اما اين عذاب خداست كاه  

 ، حج(.2-1) "است

برند، و زنان باارداري كاه   تصاوير مادران شیردهي كه شیردادن فرزندانشان را از ياد مي     

رساند،  كنند و حالت مردمي كه از ترس عذاب، مسات باه نظار ماي    از بیم، سقط جنین مي

موارد، آيات قرآن به ترسایم تصاويري   اي زنند، اما در پارههمگي ترس ظاهري را رقم مي
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از ساوره   10از سوره عبس و  37زنند. در آيات شريفه از ادراكات دروني آدمي دست مي

 معارج، فرمود:

 ."در آن روز هركس از ايشان را كاري است كه به خود سرگرم دارد"      

 .")در روز قیامت( يار صمیمي از همدم خود نپرسد"      

ده صوير كشیدهند كه چگونه قرآن مفاهیم مجرد را به تفوق، به خوبي نشان مي شواهد     

 و به شكلي بسیار ملموس، ترسیم كرده است.

ماناان  نام قهر در موارد ديگري قرآن با طرح داستانهايي كه بسیاري از جزئیات )و حتي     

آورد، ياا  ي گونااگون روي ماي  گذارد، يا پي در پاي باه صاحنه آرايیهاا    آن را( ناگفته مي

نهاي راي انساا گذارد، بر جاذبه داستان و تاازه مانادن آن با   قسمتهايي از داستان را مبهم مي

 افزايد.همه اعصار و همه مكانها، مي

و ترسایم  هاا  گوناه برخاي از مفااهیم و اياده    در كنار ويژگیهايي همچون طرح نمايشنامه    

قارآن   و پركشش، از مفاهیم مجرد و ذهني و ارايه داستانهايي پوشیده از ابهامتابلويي زنده 

و  ذشاته، حاال  آور، افراد معاند و مردد را بین زمانهاي گبا صحنه آرايیهاي عمیق و شگفت

آنان  ا به ذهنر "تجربه زيسته"آورد و در اين روند تجربیاتي مشابه آينده، به نوسان در مي

 كند.القا مي

درماني جديد و رايج مكتب تحلیل رواناي كاه طاي چناد دهاه اخیار       هاي يكي از شیوه     

اسات. در   1ارايه و معرفي شده است، تكنیاك درمااني رؤياهااي هادايت شاده در بیاداري      

 تعريف اين روش، چنین گفته شده است:

                                                           
1-Reve-eveille'-divige 
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له از مساأ  رؤياهاي هدايت شده در بیداري، عبارت اسات از متحارك سااختن و بیاان    "     

، در جاو كاه در دو ساطح، باه تجرباه زيساته درماان      اي آگاهي فرد به زبان سمبولیك ويژه

 آيد:مي

 اول: صحنه نمايش رؤياي هدايت شده در بیداري،      

 شود.و دوم: تحلیلي كه از رؤياي آن صحنه، مي      

ناآگااه  هااي  ت كه مبناي آن اليهرؤياي هدايت شده در بیداري، يك روش درماني اس     

 تواناد دوبااره آشاكار   و نظاير آنها( اسات و ماي  ها ناشناخته ها،فراموش شده ها،زده)واپس

 ر بگیارد. شده، و به آگاهي كامل در آيد، جهت پیدا كند و در حالت آمادگي و پوياا قارا  

 ."مدن استشرط مداوا شدن، همین آشكار شدن، جهت يافتن و به حركت در آ

ه باازگويي  آيد، در اين تكنیاك فارد در بیاداري با    گونه كه از تعريف فوق برميهمان     

 نسابت باه   در بیمااري كاه   "پردازد و درمانگر به جهت دادن به اين رؤياا )ماثال  رؤيايي مي

تقیم وي غیرمسا اي كند، درمانگر به گونهيكي از افراد خانواده خويش احساس تعارض مي

و  كناد باه ابعااد   دهاد(، تاالش ماي   را در شرايط متعارضي نسابت باه هماان فارد قارار ماي      

هاي مكتب تعارض و بیماري فرد، پي ببرد. در اين روش درماني )نظیر ساير روشهاي ريشه

تعارضااتي  هااي  تحلیل رواني(، اعتقاد براين است كه با تبديل ناآگاهي فرد نسبت به ريشه

تاه در  اند، با آگاهي از آنها، امكان حل تعارضاهاي شاكل گرف  كه در درونش شكل گرفته

 شود.وجود فرد، فراهم مي

توان در قرآن، مالحظه كرد. قرآن پس از آن كاه  اما سطح برتري از اين تكنیك را مي     

شكند، افراد گريز، ميبحراني و غیرقابل هايي سد ادراك محدود معاندان را با ارايه صحنه

ساازد، بلكاه از ايان موقعیات، در جهات درماان و هادايت        مستعد و تلقین پذير را رها نمي

حساس و تكان دهنده، فارد معاناد قبلاي و    هايي جويد. قرآن با ترسیم صحنهآنان، سود مي
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تاا تحقاق آنهاا فاصاله      فرد متزلزل و مردد فعلي را با خود به سفري عمیق در رؤياهايي كاه 

برد، و در اين سفر رؤيايي، با به كارگیري ابعاد بسیار دقیاق انگیزشاي و   چنداني نیست، مي

وي  "زيساته هااي  تجربه"كند كه بعدها در رديف ساير هیجاني، تجربیاتي را به فرد القا مي

آيناد و خاواه نااخواه اثار     در آن شركت داشته است( به شمار ماي  ")تجربیاتي كه فرد عینا

از سوره مباركاه صاافات، در يكاي     70-12گذارد. در آيات خويش را در فرد به جاي مي

ساازد و طاي آن حاوادثي تكاان دهناده را باا طوفااني        كه قرآن ترسایم ماي  هايي از صحنه

 آورد، فرمود:هیجاني، به تجربه زيسته فرد در مي

كناي، تاو را مساخره    آورند، بلكه وقتي تو از گمراهیشان تعجب ماي نه تنها ايمان نمي"     

بینند، در مسخرگي پذيرند؛ و چون آيتي ميشوند، پند نميكنند؛ و چون تذكر داده ميمي

آشكار؛ آياا وقتاي مارديم و خااك و      گويند: اين نیست مگر سحريكنند؛ و ميمبالغه مي

شاويد  شويم، ما و حتي پدران گذشته ما؛ بگو: بله زنده ماي استخوان شديم دوباره زنده مي

در حالي كه خوار و ذلیل باشید؛ و اين زنده شدن انسانها، به جز يك نهیاب كااري نادارد    

واي بر ما، اين همان روز جزاسات؛  ي اگويند: خیزند؛ و ميكه ناگهان همگي نگران برمي

اي كرديد؛ )هاان  آري اين روز جدايي حق از باطل است كه تا در دنیا بوديد تكذيبش مي

پرساتیدند، يكجاا   فرشتگان( همه آنها كه ظلم كردند و اتباع و اشباه آنان را و آنچاه را ماي  

كردناد و آنگااه باه ساوي شااهراه دوزخ      يجمع كنید؛ آري آنچه به جاي خدا عباادت ما  

پرساند، چارا   ببريد؛ و آنجا نگهشان بداريد كه بايد بازخواست شوند؛ در آنجا از ايشان مي

كنید؛ جوابي ندارند بلكه ايشان امروز تسلیمند؛ بعضي باه  مانند دنیا از يكدگر حمايت نمي

اندازند؛ پیروان باه ساردمداران گويناد: شاما     راه مي كنند، با يكدگر بگومگوبعضي رو مي

خواندياد؛ در  آمدياد و ماا را باه ديان خاود ماي      بوديد كه به عنوان بشاارت و میمنات ماي   

پاسخشان گويند: خود شما بنا نداشتید ايمان بیاوريد و خدا و قضااي او دربااره ماا حتماي     
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ا شما را گمراه كرديم، چاون خودماان گماراه    گشت و ما عذاب را خواهیم چشید؛ آري م

كنایم؛  بوديم؛ در نتیجه، همه آنان در عذاب شريكند؛ ما باا مجارمین ايان چناین رفتاار ماي      

شاد بگويیاد: ال الاه االاهلل، سركشاي     چون ايشان اينطور بودند كه وقتي به ايشان گفتاه ماي  

مردي ديوانه، خدايان خود را رها كنیم؛ باا ايان كاه او     گفتند: آيا به خاطركردند؛ و ميمي

شاما عاذاب دردنااك را     "كناد؛ محققاا  حق آورده است و رسوالن قبلاي را تصاديق ماي   

كرديد؛ مگر بندگان مخلاص خادا؛   خواهید چشید؛ و اين جزاي همان اعمالي است كه مي

امي هستند؛ در بهشاتهاي پرنعمات؛ بار    و ايشان گرهايي، كه ايشان رزقي معلوم دارند؛ میوه

شود؛ آباي زالل و  تختهايي روبروي هم؛ قدحها از آب بهشتي از هر سو برايشان حاضر مي

شاوند؛ و  بخش براي نوشندگان؛ نه در آن ضرري و فسادي است و نه از آن مست ميلذّت

سافیده تخام مرغناد،    پیش ايشان حوريان درشت چشم پرغنج و داللند؛ گويي از سفیدي، 

قبل از آن كه دست خورده شاود؛ پاس بعضاي باه بعضاي ديگار روي آورده، از يكادگر        

پرساد: مان رفیقاي داشاتم؛ كاه بارهاا از مان خارده         كنند؛ يكي از آن میان ماي پرسش مي

گرفت كه تو هم از معتقدان به معادي؛ آيا بعاد از آن كاه مارديم و خااك و اساتخوان      مي

شويم؟؛ شما هیچ از او خبر دارياد؟؛ در هماین باین باه     ديم، دوباره براي پاداش زنده ميش

گويد: به خدا قسم نزديك بیند؛ به او مينگرد و رفیق خود را در وسط جهنم ميدوزخ مي

شادگان   من نیز از حاضر "بود مرا به ضاللت بیافكني؛ و اگر نعمت پروردگارم نبود، حتما

گويناد: آياا   بودم؛ دوستان بهشتي از شدت خرسندي و شادي به يكديگر ماي در دوزخ مي

میريم؟؛ و به جز همان مرگ اولمان، ديگر مرگي نداشاته و  راستي اين مايیم كه ديگر نمي

ا باه  و به راستي كه اين چه رستگاري عظیمي است كه خاد  "شويم؟؛ محققاعذاب هم نمي

ما روزي كرد؛ و شايسته است كه اهل عمل براي چناین زنادگي، تاالش كنناد؛ آياا باراي       

پذيرايي، اين رزق كريم بهتر است و ياا درخات زقاوم؛ ماا آن را فتناه ساتمگران كارديم؛        
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اش گاويي سار شایطانها اسات؛ چاون      آورد؛ میاوه درختي است كه از بیخ جهنم سر در مي

د و شكمها از آن پر خواهند كرد؛ و سپس بر روي آن خوراك، ايشان از آن خواهند خور

شان به سوي جهانم خواهاد   نوشند؛ و پس آن كه بازگشت نهايينهايت سوزنده ميآبي بي

بودند كه در دنیا پدران خود را گمراه يافتناد؛ و باا ايان حاال باه دنباال آثاار        ها بود؛ همین

 پدران خود بشتافتند.

اياه  ه منظاور ار با زير را در درماني كه هاي توجه به اين آيات شريفه، به اجمال صحنهبا      

داري(، تار از رؤياهااي هادايت شاده در بیا     به فرد )با روشاي بسایار عمیاق   اي تجربه زيسته

 ترسیم فرمود، به شرح زيرند:

 گر و تمسخرآمیز كافران،تذكر رفتارهاي دور از منطق، پر عناد، توطئه

 تذكر استبعاد منكران روز محشر،

 ترسیم فرارسیدن مرگ،

 ترسیم زنده شدن دوباره انسانها در روز قیامت،

 ترسیم اضطراب و نگراني خاطر شديد كافران در روز قیامت،

 ترسیم بازخواست شدن معاندان،

 پاسخ بودن كافران در بازخواستها،ترسیم بي

 م،سوي جهن ه همراه بتها و معبودهاي دروغینشان بهترسیم رانده شدن كافران و مشركان ب

 ترسیم نزاع كافران با ائمه كفر براي محكوم جلوه دادن آنان،

 نتیجه ماندن نزاع كافران و مشركان و معاندان با رهبرانشان،ترسیم بي

 ترسیم شكست خوردن كفار در يافتن كوچكترين راه گريز،

 خودشان،بیان عذاب شدن كافران از زبان 

 بازگرداندن معاندان به زمان حال،
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 تهديد عذابي كه كافران فراروي خويش دارند،

 ترسیم نعمات بهشت و بهشتیان،

 ايجاد شوق براي رسیدن به اين نعمات،

 ترسیم نقمات دوزخ و دوزخیان،

 ترسیم اوضاع تحقیرآمیز معاندان در دوزخ،

كاه باعاث باه    هاايي  و تبعیت از خرافاه محكوم كردن رفتار غیر عقالني كافران در رد دين 

 شود.دوزخ افتادن آنها مي

یجاني هگیزشي و در ضمن آنچه بايد در اين آيات بیشتر مورد توجه قرار گیرد، ابعاد ان     

 وار سااختن خبیشتر از باب استهزا، و  "هدايت به سوي دوزخ"در آنهاست، براي مثال بیان 

وردني كند، در واقاع از خا  حد دوزخیان را ترسیم ميبي كافران است و آنجا كه گرسنگي

رماود،  كه محور زندگي آنان است، سالحي جهت تهديد آنان ساخته، و آنجا كه ترسایم ف 

تارين  خورناد، زقاوم را )كاه زشات    آن كه بدانناد چاه ماي   دوزخیان از شدت گرسنگي بي

ار را خورند، نهايت هراس و خلجان خااطر ذهان كفا   ترين مزه را دارد(، ميصورت و تلخ

پاياان را در  نماياند. از سوي ديگر، طرح موقعیتي متضاد با وضاع كاافران، انادوهي باي    مي

 "م مكرماون و ها ")میوه( باا   "فاكهه"شود. به عنوان مثال، وقتي كه واژه معاندان باعث مي

تاي  فهماناد، و وق ن رزق را بر ساير رزقهاي تجربه شده دنیاايي، ماي  آيد، امتیاز خاص ايمي

آور رود، حسارت دوري از نعماات شاگفت   كه از حوريان، با اوصاف خاصشان سخن ماي 

 افروزد.خداوند تبارك و تعالي، آتشي در دل معاندان، مي

محكاوم سااختن رفتارهااي     به اين ترتیب آيات شريفه مزبور، ضمن زير سوال باردن و      

تمسخرآمیز و پرعناد كافران، در برخورد با دين، آنان را در حركتي نوساني بین نعماات و  

دهد و در اين میان باا تهدياد مكارر ساتمكاران و مقايساه      نقمات بهشت و دوزخ، قرار مي
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س كردن وضعیت هیجاني افراد بهشاتي و افاراد سارنگون شاده در دوزخ، بار هاول و هارا       

افزايد و در نهايت با باز گذاردن راه انتخاب براي هماه انساانها، نهايات مهار و     معاندان مي

 نماياند.عطوفت خويش را باز مي

 از سوره مباركه مؤمنون، فرمود: 118-99خداوند در آيات       

گويد: باار  تا آنگاه كه وقت مرگ هر يكشان فرارسد، در آن حال، آگاه و نادم شده، "     

الها مرا به دنیا بازگردان؛ تا شايد باه تادارك گذشاته، عمال صاالح باه جااي آرم و باه او         

خطاب شود كه هرگز نخواهد شد و اين كلمه )مرا بازگردان( را از حسرت همي گوياد و  

از عقب آنان، عالم برزخ است تا روزي كه برانگیخته شوند؛ پس آن گاه كاه نفخاه صاور    

نسبت و خويشي در میانشان نماند و كسي از كسي ديگار حاال نپرساد؛     قیامت دمید، ديگر

پس در آن روز هر آن كه اعمالش وزين است، آنان رساتگارانند؛ و هار آن كاه اعماالش     

سبك وزن باشد، آنان كساني هستند كه نفس خويش را در زيان افكنده، باه دوزخ مُخلاد   

ساوزاند و در جهانم زشات منظار خواهناد      خواهند بود؛ آتش دوزخ صورتهاي آنان را مي

زيست؛ )به آنان خطاب شود( آيا آيات من بر شما تالوت نشد؟ و شاما از جهال تكاذيب    

آيات ما نكرديد؟؛ آن كافران در جواب گويند )بار الها به ما رحم كن كه( شقاوت بار ماا   

اگار ديگار باار    غلبه كرد  و كار ما به گمراهي كشید؛ پروردگارا! ما را از جهنم نجات ده، 

اي عصیان تو كرديم، همانا بسیار ستمكار خواهیم بود؛ باز باه آناان خطااب ساخت شاود:      

از اي سگان به دوزخ شويد و با من لب از سخن فرو بنديد؛ زيرا شامايید كاه چاون طايفاه    

آورديم، تاو   كردند: بار الها ما به تو ايمانبندگان صالح من، روي به من آورده، عرض مي

از گناهان ما درگذر و در حق ما لطف و مهرباني فرما كه تاو بهتارين مهرباناان هساتي؛ در     

كرديد تاا آنجاا كاه مارا باه كلاي       آن وقت، شما كافران، آن بندگان خاص مرا تمسخر مي

 كرديد؛ من هم امروز جزاي صابر و آزار فراموش كرده، برآن خداپرستان خنده استهزا مي
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و سخريه شما را به آن بندگان پاك خود خواهم داد و آنان امروز ساعادتمند و رساتگاران   

دانید شما چند سال در زمین درنگ كردياد؛ آناان   عالمند؛ آنگاه خدا به كافران گويد: مي

پاسخ دهند كه تمام زيست ما در زمین يا يك روز بود يا يك جازء از روز )اگار ماا خطاا     

شتگان حسابگر عمر خلق، بازپرس؛ خدا فرمايد: شما اگر از حال خود آگااه  گويیم(، از فر

دانستید كه مدت عمرتان در دنیا بسیار اندك بود؛ آيا چنین پنداشتید كه ما شما بوديد، مي

ايم، هرگز به ما رجوع نخواهید كرد؛ زيرا خدا باه حاق برتار از    را به عبث و بازيچه آفريده

و هیچ خدايي جز همان پروردگار عارش مباارك نخواهاد باود؛ و      آن است كه عبث كند

هر كس غیر خدا كسي را به الهیت خواند، حساب كار او نازد خداسات و البتاه كاافران را     

رسول ماا، باا منات دعاا كان و بگاو باار الهاا، بیاامرز و          اي فالح و رستگاري نیست؛ و تو 

 ."ببخشاي كه تو بهترين بخشندگان عالم وجودي

كناد كاه طاي    ا ميآيات شريفه مزبور هم تجربه زيسته گرانبهايي را به افراد معاند، اعط     

ن باا باارا   وآن انگار كوير ذهن آنان را به شخم كشیده، باذرهايي پرثمار را در آن ريختاه    

 مداوم، درصدد شكوفا كردن بذرها، برآمده است.اي تداعیها و انديشه

آور هیجااني  شود، ابعاد اعجااب ترسیم ميها نهايي كه در برخي از صحنهمالحظه هیجا     

افزايناد(،  به كار گرفته شده در اين درمانها را )كه بر عمق درمان و تجرباه زيساته فارد ماي    

، كلمااه رب كااه اسااتغاثه افااراد را "قااال رب ارجعااون"نمايانااد. در آنجااا كااه فرمااود: مااي

كناد، و آنجاا   ، حالت عاطفي افراد معاند در روز قیامت را براي آنان، ترسایم ماي  رساندمي

افزايد يا در آنجا ، كلمه هرگز، برخوف وي مي"گرددهرگز او به دنیا باز نمي"كه فرمود: 

اثار شامردن خاصایت انسااب در آن روز،     ، باا باي  "ديگر نسبت خويشي نماند"كه فرمود: 

تكاهاااي خیااالي آنااان را باار باااد داده، باار هااول و هااراس ناشااي از تهدياادهاي اياان روز،  م

روز قیامات ديگار كساي، حاال كاس ديگاري را       "افزايد. همینطور آنجاا كاه فرماود:    مي
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، با ترسیم وضعیتي كه در آن حتي يك دلدار دهنده خیالي هم وجود ندارد، بر "پرسدنمي

 افزايد.مي شدت هراس از اين روز،

ا رخورد كه لبهايشان لهیب و هرم آتش، چنان به صورت معاندان مي"فرمايد: وقتي مي     

، "شاوند خشكاند، خشكاندني كه ضمن آن، دندانهاي افراد از زير تركهايش نمايان ميمي

و  دان را از شادت هاول  دهشاتناك روز قیامات، معانا   هااي  اين نحوه ترسیم دقاايق صاحنه  

آياا  "فرماياد:  سازد و در همین حال ميهراس و اضطراب، به حالتي شبیه اغما، نزديك مي

د ، ساپس از زباان خاو   "كردياد؟ شد و شاما آن را تكاذيب نماي   قرآن بر شما خوانده نمي

ه فارد  كا ايان صاحنه    ."شقاوت بر ماا غلباه كارد   "معاندان، اعتراف آنان را نقل فرمود كه 

 كند و خود را محكاوم يابي ميخودش به تقصیر خود و )اطرافیانش( اعتراف و آن را ريشه

یش پا گوناه  يان سازد، نتیجه نهايت خود باختگي معاندان است، اما با همه اينها، صحنه، امي

ت ، روز برداشا رود كاه ديگار در قیامات راه باراي هرگوناه عملاي بساته اسات و تنهاا         مي

 موش و باه اي سگان خا"بذرهاي پاشیده شده افراد، در دنیاست. همینطور آنجا كه فرمود: 

كناد كاه   ، فرد با نهايت تحقیر و خواري و در نهايت ناامیادي، احسااس ماي   "دوزخ شويد

 اب، قارآن اآلن است كه با چهره به دوزخ سرنگون شود، اما، درست در همین لحظه پرالته

ساپس باا    رفتیاد. و دارد: چرا راه حق را به تمسخر گان را به دنیا بازگردانده و بیان ميمعاند

عاناد،  مر افاراد  بیان اين كه تنها متقین رستگارانند و نه شما، باه القااي ارزشاهاي راساتین د    

مادت   ، از"چند سال در زمین درنگ كردياد "فرمايد: پردازد. همچنین در آنجا كه ميمي

م در ها كناد كاه هماان    كند و تنها از مدت اقامات در قبار يااد ماي    زندگي دنیايي ياد نمي

ا رآيد و اين معناا، درك عظمات خساران    مقايسه با زندگي آخرت، چیزي به حساب نمي

 كند.بیشتر امكان پذير مي
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زء ود ياا ياك جا   زمین يا يك روز بتمام زيست ما در "از طرفي معاندان با بیان اين كه      

ف كنند و ايان اعتارا  ، خود به كم بودن مدت زمان زندگیشان در دنیا، اعتراف مي"از روز

 افزايد.گیرد، بر هول و هراس صحنه ميكه از زبان خودشان صورت مي

يان  اايي آور و تكاان دهناده اسات كاه پیاام نها      دهشتهاي در تب و تاب همین صحنه     

 شود:رؤياي هدايت شده در بیداري، بیان مي

 ز باه ماا رجاوع   ايام، و هرگا  آيا چنین پنداشتید كه ما شما را به عبث و بازيچه آفرياده "     

 ."نخواهید كرد

م خاورده  گونه كه ذكر شد، اين مسأله، مانند بذري است كه اينك در ذهان شاخ  همان     

ناان  آوير ذهن و تداعي اين صحنه در ذهن معاندان، باراني را بر ك شودمعاندان، پاشیده مي

 دهد.ت ميهايي گوارا يا تلخ مزه، به دسريزاند كه بسته به انتخاب فرد، میوهفرو مي

ي ور آوردن دبه اين ترتیب قرآن با قراردادن آدمي در شارايط پرهیجاان، و باا نوساان          

أثیرش باه  كناد كاه شاايد تا    را به ذهن وي القا مياي ينده، تجربهدر زمان گذشته، حال و آ

 هیچ وجه كمتر از تجربیات زيسته وي، نباشد.

شي دريس نقايك بار از يكي از دانشجويان خود كه در مدرسه راهنمايي به تنگارنده،      

 ني دردرماهنر "اشتغال داشت، خواست تا براي اجراي پروژه تحصیلي خويش، موضوع 

ه جاي ه، برا مدنظر خود قرار دهد و در جريان كالسهاي نقاشي خودش در مدرس "اسالم

شي وژه نقاسنوان مرسوم، فرازهايي از آيات قرآن، احاديث و ادعیه را به عهاي ارايه سوژه

 آموزان، بدانها ارايه كند.دانش

ه بديني ارايه شده هاي اي سوژهآموزان، برمبناز نقاشي دانشهايي موارد زير، نمونه     

 آنان است:
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ك ينگارنده از دانشجوي مزبور خواست تا طي  پس از گذشت سه ماه از اجراي طرح،

 يا شود.ن، جوآموزانش، اثرات احتمالي برنامه اجرا شده را روي آنانظرسنجي، از دانش

در اي ظهثرات شناختي قابل مالحآموزان در پاسخ به پرسش اخیر، نه تنها از ادانش

اد مینه، يين زشان در اخودشان ياد كرده بودند، بلكه از اثرات عاطفي قابل توجه تجربه

 آموزان است:از اظهارنظر اين دانشهايي نمونه كرده بودند. موارد زير،

ن با ماند. ن كشموضوعهاي نقاشي تو، من را به اوج برد و من را بیشتر به طرف قرآ"     

یم ، عظكشیدن موضوعهاي تو، با دشواريهاي زندگي، سرانجام اعمال، پاداشهاي خدا

وض ار من عگفت وبودن خدا و رحیم بودن او بیشتر آشنا شدم. اخالق من تغییر كرد، رفتار 

رزو م، آاشد و اكنون هر لحظه گريستن و افسوس خوردن به حال گناهاني را كه كرده

 كنم. مي

 بعد هم و سالموضوعهاي تو دريايي از عالقه به قرآن را در من ايجاد كرد. كاش ت     

 ."معلم من بودي تا بهتر زندگي كنم
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رآني قاز مطالب  خوانید، من را با بسیاريبه نظر من آياتي را كه شما براي ما مي"      

كنند، ولي لي من را نصیحت ميكند، البته اين درست است كه اطرافیان من، خیآشنا مي

 "صوصاحرفها و كارهاي شما تأثیر ديگري در من گذاشت و من خیلي بیدار شدم، مخ

متفاوت هاي از زندگي جاويد و آخرت را برايمان گفتید. ديدن نقاشيهايي كه آيهاين

ن در ود مخمي كه گذاشت. هنگاكه نمايانگر آن جهان بودند، در من خیلي اثر ميها بچه

يه، آآن  حال كشیدن نقاشي آيه دوم سوره حج بودم، تمام موهاي بدنم هنگام خواندن

ظرم نكشیدم، هر لحظه قیامت در شد و با هر قلمي كه من بر روي كاغذ ميسیخ مي

 شما رد.نا كشد. به نظر من اين كار هم من و هم ديگران را با قرآن بیشتر آشمجسم مي

 ."كند، در من اثر كرديدمانند  خورشیدي كه روي آب تأثیر مي

اي هنوارنگارنده در اقدام ديگري، از جمعي از دانشجويان خويش خواست تا جش     

ه، شنوار، برگزار كنند. در جريان اجراي ج"جشنواره پوسترهاي آموزشي"تحت عنوان 

ي شناختنروا تهیه پوسترها )استفاده از دستاورد نگارنده طي چند جلسه، اصول حاكم بر

ده در ت كننسازي كردن و استفاده از روش تداعي معاني( را براي دانشجويان شركشرطي

تري بیش كنند، از عمق و غنايجشنواره، توضیح داد تا پوسترهايي كه آنان تهیه مي

 برخوردار باشند. 

ناسب اي میه شده از سوي دانشجويان، پوسترهپس از ارايه پوسترهاي آموزشي ته     

ور، از پوسترهاي مزبهايي نمونه انتخاب و در نمايشگاهي به نمايش گذاشته شدند. در زير،

 اند:به نمايش گذاشته شده
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 نترنت وز ايامؤلف براي غنا بخشیدن به جشنواره مزبور، با اخذ برخي از تصاوير الزم 

بتني زشي )ماز پوسترهاي آمواي آنها، طي زمان كوتاهي، مجموعهنوشتن عبارتي بر روي 

ادگي س، به گونه كه از پوسترهاي زير پیداستبر تداعي معاني( را فراهم آورد. همان

 توان با پردازشي هنري، مفاهیم ديني را به تصوير كشید:مي
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هساتند كاه   هاايي  اناد، نموناه  نهاا را در زيار آورده شاده   كه فرازهايي از آاي آيات و ادعیه

نويساي،   توان به عنوان موضوعهايي براي نقاشي، گرافیك، داساتان نويساي، نمايشانامه   مي

 عكاسي و مانند آنها، به شكل فردي يا جمعي، از آنها بهره گرفت.

س لازوم  خاود احساا  چشمان تیز بین تو در نظاره آن تماشاگه )طبیعت( در حاالي كاه   "     

 ملك(. ،4) "گرددگر برميشود، به سوي تو نظارهكند و خسته و درمانده ميبازگشت مي

ن را فرساتد و اباري برماي انگیازد و در آسامان آ     خداست آن كس كاه بادهاا را ماي   "     

كناد و  گرداند و از خالل آن باران را همي بیني كاه جساتن ماي   گستراند و انبوهش ميمي

ن ناد، باا آ  چون آن را به هر كس از بندگانش كه خواهد برساند، بناگاه آناان شاادماني كن  

ا تا دا بنگر كه پیش از اين كه برايشان فرو ريزد، سخت نومید بودند. پس به آثار رحمت خ

ه گرداناد. آري اوسات زناده كنناد    )ببیني( چگوناه زماین را پاس از مارگ آن، زناده ماي      

 وم(.ر، 50-48) "مردگان و اوست كه بر هر چیزي توانا است
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ر میاان  دو سارگرمي و آراياش اسات و     بدانید كه در حقیقت زندگي اين دنیا، باازي "     

ارد، شما، فخرفروشاي و بایش نشاان دادن در اماوال و اوالد نسابت باه هماديگر، وجاود د        

ا( ها مزرعه همچون باراني كه كشاورزان را از گیاه )حاصله از( آن شگفت آيد، آنگاه )در

 ، حديد(.20) "به اهتراز در آيد و آن را زرد بیني و آنگاه خاشاك شود

یااه  ستاديم، پس گو براي آنان زندگي اين دنیا را به آبي مثل بزن كه از آسمان فرو فر"     

 ، كهف(.45) "اش كردندزمین با آن در آمیخت و خشك گرديد و بادها پراكنده

اناد، چگوناه   ودهاند تا ببینند، فرجام كساني كه پایش از ايشاان با   آيا در زمین نگرديده"     

باادش  آه آنان  ن بس نیرومندتر بوده و زمین را كنده و بیش از آنچبوده است. آنان از ايشا

ناد،  يشاان آمد ااند و فرستادگانشان با داليل آشكار به ساوي  اند، آن را آباد گردانیدهكرده

 "م كردناد در نتیجه خدا نبود كه بر ايشان ستم كرد، بلكه خودشان بودند كاه برخاود، سات   

 ، روم(.9)

ن خاود  ي شما را به خود مشغول داشت تا براي شمارش مردگاا همچشمي و فزون طلب"     

 ، تكاثر(.1-2) "به گورستانها رفتید

 ت است كاه )باا  اند، مثل عنكبوداستان كساني كه به غیر از خدا دوستاني اختیار كرده"     

همان خاناه   ها،ترين خانهساخته و در حقیقت سستاي آب دهان خود(، براي خويش خانه

 ، عنكبوت(.41) "دانستندكاش مياي  بوت است،عنك

 ز هم يكي يكاي و مانند آن زني نباشید كه رشته خود را پس از محكم تافن )دوباره( ا"     

 ، نحل(.92) "گسست

شاان خواهاد   انتظار نبرند، هنگامي كه گرم جدالند، جز فرياادي مرگباار كاه غافلگیر   "     

 ، ياسین(.49-50) "د و نه به سوي كسان خويش برگشتنكرد، نه وصیت كردن توانن

 ، فجر(.4) "كاش براي زندگاني خود از پیش كاري كرده بوديم"      
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 (.، يونس27) "از شب تار، فرو پوشانده استاي هايشان را پارهگويي چهره"      

د، آنگااه از  او را بگیريد، از جا بلند كنید و به عناف باه طارف وساط جهانم بیاندازيا      "     

 ، دخان(.47-49) "شكنجه جوشاب بر سرش فرو ريزيد، بچش كه تويي همان بزرگوار

 ، احزاب(.4) "خدا براي هیچ مردي دو دل در درونش ننهاده است"      

 ل(.، مزم10) "شكیبايي نما، شكیبايي زيبا"      

ورشاید و  تويي كه سجده كند برايت سیاهي شب و روشني روز و تابش ماه و پرتاو خ "     

 )دعاي فرج(. "خدااي خدا، اي وزش درخت و بانگ آب، 

 وناهگاه مناي،  خدايا، اگر اندوهگین گردم، تو اندوخته مني، و اگر محروم شوم، تو پ"     

 ديه(.)دعاي مكارم االخالق از صحیفه سجا "هستي اگر دربند افتم، تو فرياد رس من

 ر(.)دعاي توبه از مصباح المنی ")خدايا( مرا از پرتگاه گناهان نجات ده"      

 هكاران ديگار، اگر چه ما مستحق رحمتت نیستیم، اما تو اهل آن هستي كه به ما و گنا"     

 )دعاي ابوحمزه ثمالي(. "بخشش كني

ن )دعااي جوشا   "هاشنونده آوازها و داناي رازها، و دفع كننده بال ،هااي پذيرنده توبه"     

 كبیر(.

 )دعاي جوشن كبیر(. "بشكافد كوهها از هراسش"      

يااور، پوشانده هار    اي گشاينده هر اندوهناك، رحم كن هر رحام شاده، ياار هار باي     "     

 )دعاي جوشن كبیر(. "معیوب، پناه هر رانده شده

آن كه ذخیره  گاهي ندارد و سند آن كه سندي ندارد، ذخیرهگاه آن كه تكیهاي تكیه"     

 ر(.)دعاي جوشن كبی "ندارد، پناه آن كه پناه ندارد، دادرس آن كه دادرس ندارد

 )دعاي جوشن كبیر(. "اياي آخرين پناه هر شكايت كننده"      

 (.اي جوشن كبیر)دع "اي كه عبرت اندوزي از تو را در گورستان بايد يافت"      
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 یل(.)دعاي كم "و آرزوهاي دورم، مرا زنداني ساخته و دنیا مرا فريفته است"      

 )مناجات خمسه عشر(. "ابرهاي مهرت را بر عیبهايم بباران"      

خسامه   )مناجاات  "زشت است، اما بخشاايش تاو زيباسات   اي خدايا، اگر گناه از بنده"     

 عشر(.

ارد كاه  د ديگري در متون روايي، حديثي و اخالقاي اساالم، وجاود د   موضوعهاي متعد     

ثاال،  عناوان م  توان آنها را به عنوان مضمون كارهاي هنري، به دانشجويان ارايه كرد. باه مي

باا توجاه باه    هاايي  هتوان از آنان خواست تا به تهیه تابلوها، داستانها يا شعرها و نمايشانام مي

 ت بزنند:مضامین زير، دس

روم، آفرينش كوهها، درياها، درختاان، آسامان   ام، كجا هستم، به كجا مياز كجا آمده     

پرستاره، نمايش لطافت كوه، دشت، صاحرا و درياا، ترسایم ياك زيباايي، عشاق واقعاي،        

عشقهاي كاذب، آگاهي واقعي، آگاهیهاي كاذب، نیاز واقعي، نیازهااي كااذب، سارانجام    

آل، زيباترين لحظاات دوران  هاي كاذب، انسان ايدهي، سرانجام خوشبختيخوشبختي واقع

تارين لحظاات زنادگي، عواطاف و احساساات ياك       نوجواني، جواني و بزرگسالي، زشت

انسان صالح، عواطف و احساسات يك انساان نابكاار، عواطاف و احساساات ياك انساان       

بكاار هنگاام برخاورد باا     صالح هنگام مالقات با مرگ، عواطف و احساسات يك انساان نا 

مرگ، عواطف و احساسات انسانهاي نیك انديش، درون انسانهاي ظالم، جريان انساانهاي  

بخاات در طااول تاااريخ، حاازب انسااانهاي بخاات برگشااته در طااول تاااريخ، ساارانجام نیااك

قدرتمندان در طول تاريخ، ترسیم علل فروپاشي تمدنها، ترسیم كاج انديشایهاي انساانهاي    

دسات باه تهیاه     "توان از دانشجويان خواست تا ماثال نند آنها. عالوه براين، مينگر و مابسته

طبیعت )تصاوير گلها، ماهیها، پرندگان، اعمااق درياهاا،   هاي آلبومهايي از زيباترين صحنه

عاطفاه   هاا، باازي بچاه   هاا، انسااني )بچاه  هاي كوهها، جنگلها و مانند آنها(، زيباترين صحنه
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زيبا )عواطف حیوانات، بازي حیواناات،  هاي ايثار و نظاير آنها(، ديگر صحنه مادري، عفو،

بچه حیوانات و مانند آنها(، تاريخ گذشته و نظاير آنها، بزنند. انجام كارهاي هنري ديگري 

كااري پیامهااي انسااني روي    نظیر عكاسي )با انتخاب مضامیني كه از آنها ياد شاد(، منبات  

كه تكثر موجود در فرش به وحدت بیانجاماد، ياا   اي في )به گونهباكاري، فرشچوب، قلم

فرش، از مفهومي فرهنگاي ياا انسااني برخاوردار باشاد(، گاچ       هاي تصوير و حاشیه نويسي

 بري، خطاطي و مانند آنها نیز در اين میان، قابل تأمل و توجهند.  

وضوع )با م گرفت، مسابقات هنريتوان نتیجه بندي مختصر ميبنابراين در يك جمع     

هاي سوژه دعیه،هاي ديني و يا فرازهايي از اقرار دادن فرازهايي از آيات قرآن، آموزه

 ن كه ازواناجانساني و نوعدوستانه، زيست محیط و نظاير آنها(، خاصه براي اقشاري از 

طاطي، گري، خنگارهمختلف هاي عاليق پژوهشي الزم برخوردار نیستند، در عرصه

ب ا و جذاصه پوينويسي، شعر، تهذيب و مانند آنها، عرنويسي، نمايشنامهگرافیك، داستان

 آورند و در صورت انتخاب مضامینديگري همچون مسابقات پژوهشي را پديد مي

زش مناسب، عرصه جذاب  فراهم آمده، جوانان را به كوشش و تالش در جهت پردا

كلي شدارد و به اين ترتیب، مسابقات هنري به واميمورد نظر، هاي مناسب سوژه

اند، نهاده ه گامجزئي به عرصه مسابقاي غیرمستقیم، افرادي را كه براي دستیابي به جايزه

 سازد.غرق در ارزشهاي پنهان خود مي

 

 طرح الگوها 0505

شكل افراد و خاصه كودكان، نوجوانان و جوانان، در مسیر زندگي خويش در جريان 

دادن به ابعاد وجوديشان، همواره نیازمند الگويي عیني و عملي هستند تا با سرمشق گرفتن 

از الگو و اسوه، در میان انبوه راههايي كه براي چگونه بودن و چگونه شدن وجود دارد، 
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سازد، پیشه راهي را كه الگو و اسوه براي چگونه زيستن براي مخاطبان خويش مطرح مي

 و زندگیش را برمبناي آن شكل دهد.  خود كند

سف، شوند، حضرت يومتعددي مالحظه ميهاي با نگاه گذرايي به قرآن، اسوه     

ت بالسالم، اسوه اسوه ايستادگي در برابر شهوات است. حضرت ابراهیم، علیهالسالم، علیه

اعیل فرزندش و اسم سنگي باشد، چهاي شكني بتهاي راه خداست، چه اين بت مجسمه

صب و من سبیل اهلل هستند كه ترك مقامنفس. اصحاب كهف، سمبل و اسوه مهاجرين في

جیح و هجرت و پذيرش دشواريها را بر سكنا گزيدن در شهر تحت سلطه طاغوت، تر

السالم، لیهالسالم، اسوه مقاومت و پايداري و حضرت يعقوب، عدادند. حضرت نوح، علیه

هارت، و ط بودند. حضرت مريم، علیهاالسالم، سمبل پاكي، پاكدامني اسوه صبر و تحمل

السالم، اسوه و سمبل شهامت و شجاعت و حضرت اسماعیل، حضرت داوود، علیه

 .سنه استوه حالسالم، سمبل و اسوه ايثار است و حضرت رسول، صلوات اهلل علیه، اسعلیه

دهد و نشان ار ميي فرا راه انسانها قرمختلف، چراغهاي فروزانهاي قرآن با طرح اسوه     

هوات بر شتواند در براتواند صبر داشته باشد، تا كجا ميدهد كه آدمي تا كجا ميمي

 تواند ايثار نفس داشته باشد و مانند آن. ايستادگي كند، تا كجا مي

 فرمايد:از سوره نوح، خداوند مي 23در آيه شريفه      

 ."البته پرستش ودا، سواع، يغوث، يعوق و نسرا را ترك نكنید"     

 نويسد:تفسیر مجمع البیان، ذيل اين آيه شريفه، مي     

ا را ، آنهالسالمعباس و قتاده گويند، اينها نامهاي بتهايي بود كه قوم نوح، علیهابن"

 ."پرستیدند، سپس بعد از آنان، عرب آنها را عبادت كردندمي

 نويسد:لم، ميپرستي در عا(، در ادامه بحث مزبور، در تحلیل ريشه بت1365طبرسي )     
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ح، بود كه بین آدم و نواي كعب گويد: اينها نامهاي مردم صالح و شايستهمحمدبن"     

 ر عبادتدرا  دند. پس بعد از ايشان، قومي زندگي كردند كه روش آنانعلیهماالسالم، بو

د قابل خومدر  اتخاذ كرده بودند. پس شیطان به ايشان گفت: اگر تصوير آنان را بكشید و

 قرار دهید، شما را تشويق و نشاط بیشتر در عبادت دهند.

م ديگر كه مرد شاناز اي پس آنها تمثال و تصوير آنان را كشیده و خرسند بودند تا بعد     

نان آپرستیدند، پس آمدند. شیطان به آنان گفت، مردمي كه قبل از شما بودند اينها را مي

 ."پرستيفريب خوردند و عبادت كردند آنها را و اين بود ريشه و اساس بت

 يل همین آيهذ(، در بحث روايي 1364عالمه طباطبايي )، ؟، ترجمه موسوي همداني،      

 نويسد:شريفه، مي

ت عباس رواينمردويه همگي از ابمنذر و ابنو در درمنثور است كه بخاري و ابن"     

. ود شدندمعب اند كه گفت: همان اَصنام و اوثان كه در قوم نوح بودند، در عرب همكرده

یطان به ند، شفترنیا اسامي مرداني صالح از قوم نوح بوده، وقتي آنها از د "اين نامها، قبال

نصب كنید و هايي بازماندگانشان وحي كرد، در مجلسي كه ايشان جلسه داشتند، مجسمه

را ها مهن مجسآبگذاريد، مردم هم اين كار را كردند. ولي ها نام ايشان بر سر آن مجسمه

ي را قبل پرستیدند تا آن نسل منقرض شد و نسل بعدي روي كار آمد، چون علم نسلنمي

 ."مورد پرستش قرار گرفتندها نداشتند، مجسمه

 كبرانپرستي كه توسط مستشود كه قرآن در تحلیل بتبه اين ترتیب مشخص مي     

 .ردتأكید خاصي داها جامعه ابداع و دامن زده شد، بر استفاده آنان از اسوه

ر متفكران مسلمان نیز به در آثا "عیناها، تأكید وسیع قرآن در خصوص پیروي از اسوه     

خورد، در متون اخالقي حتي در تعیین مالكهاي سنجش سالمت و بیماري چشم مي

شدند. غزالي نفساني و رواني، ويژگیهاي اسوه به عنوان معیار و شاخص به كار گرفته مي
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كر (، در كیمیاي سعادت، ضمن بحث در بیماري رواني عُجب )خودشیفتگي(، با ذ1361)

برخي از اوصاف حضرت رسول، صلوات اهلل علیه، تطابق يا عدم تطابق با اين روحیات را 

 كند.معیار سنجش سالمت و عدم سالمت مردم، معرفي مي

از  –السالم، یه، علدكتر شريعتي )بي تا(، در كتاب علي حقیقتي بر گونه اساطیر، و علي     

كند. دكتر ياد ميها اني و هندي، در زمینه اسوهز تأكید فرهنگهاي يونا -مجموعه آثار

كرده ساس ميانسان همواره اح"شود: النوعهاي يونانیان متذكر ميشريعتي در تحلیل رب

تر عاليیز متطبیعت و موجودات برتر بوده، حتي از آنچه كه هست نهاي است كه از پديده

افش اطر انداخته، همه كساني را كه درخويش مي است. انسان با نگاهي كه به اطراف

كه  –ه طبیعديده است و همین  احساس كمبود، او را متوجه ماوراءالاند، ناقص ميبوده

ز النوعها، از همینجا آغاكرده است و ستايش ربمي -نقص و كاستي استجهاني بي

را به  ايليشده است، وي فضدهندگان فضیلتها، سبب مي شود كه نیاز انسان به الهاممي

هر امل مالنوعهاي ساخته و پرداخته خويش، نسبت دهد و سپس به اين انسانهاي كرب

 ."ودنجر شمالنوعها، به پرستش آنها توسط وي بورزد و رفته رفته مهرورزي او به رب

-یر رب)نظ دكتر شريعتي در تحلیل مذاهب بودايي كه به طرح خدا يا انسان كامل     

 نويسد:پردازند، ميالنوعهاي يوناني( نمي

يكي از خصوصیات و برجستگیهاي مذاهب سامي اين است كه انسان در اين "     

او را نجات دهند، اما در  است كه بیايند واي هاي برجستهمذاهب، چشم انتظار شخصیت

مذاهب هندي، مسأله برعكس است، دعوت اين مذاهب اين است كه منتظر بیرون نباشید، 

راه نجات آن است كه در خود فرو رفته، خود را بكاويد و با رياضت و خودسازي، به 

تظر گويند، منجايي برسید كه شايسته نجات شويد. اما در همین مذاهبي كه به انسان مي

كسي نباش، تو نیازمند منجي نیستي و به انسان كاملي كه از وي تقلید كني و او را بستايي، 
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پرستي پديدار شده است، چرا كه بینم كه بیشتر از مذاهب ما، شخصیتنیازي نداري، مي

 ."دهداز بودا را فراروي خويش قرار مياي هر بودايي در نمازش، مجسمه

 م اهمیتهلهي شود كه نه تنها اسالم، بلكه حتي مكاتب غیراه اين ترتیب مشخص ميب     

 قايل هستند.ها، براي اسوهاي خاص و ويژه

شناسي معاصر، اصطالح الگو و الگوپردازي، اصطالح عاام و فراگیاري اسات    در روان     

، 4شاود. باه نظار بانادورا    اطاالق ماي   ،3و تقلید 2، همانندسازي1كه به يادگیري از طريق مشاهده

 الگو حاوي سه تأثیر متفاوت بر روي فرد هست.

. هاي رفتاري جديد فرد از طريق تبعیت كردن از رفتار الگوي ماورد نظار  اكتساب الگو -1

آن  يرد و ازدهد كه فرد، رفتار فرد ديگري را به عنوان الگاو بپاذ  حالت اخیر زماني رخ مي

 ر مجموعاه ه، دست به تقلید آن بزند، در حالي كه پیش از آن رفتاار مزباور د  سرمشق گرفت

 رفتارهاي وي، وجود نداشته است.

گار  تقويت يا تضعیف پاسخي كه پیشتر ياد گرفته شده است. هنگامي كه فارد مشااهده   -2

ن گیارد، تمايال وي باه انجاام آ    متوجه شود كه الگو به علت انجام رفتار خاصي پاداش مي

يابد )هر چند ممكن است كار ماورد نظار خاالف عارف باشاد(، از ساوي       رفتار فزوني مي

ديگر وقتي فرد ناظر، مالحظه كند كه الگو به علت انجام رفتار خاصي جريمه شده و تنبیاه  

گردد )مانند تنبیه شدن شاگردي كه در امتحان دست به تقلب زده اسات(، مساأله اخیار    مي

شود كه فرد نسبت به انجام همان رفتار پرهیز كرده، از آن فاصله بگیرد. يادگیري سبب مي

 انجامد.انگیز، ميهاي وسوسهو خويشتنداري در موقعیت 5اخیر به توسعه خودكنترلي

                                                           
1-Observational learning 
2-Identification 
3-Imitation 
4-Bandura, A. 
1-Self-control 
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 سازي فرد در مورد رفتار صاحیح سهیل بخشیدن در جهت انجام رفتارها از طريق آگاهت -3

ه گونا شاود، همینطاور هایچ   وارد اخیر رفتاار جديادي آموختاه نماي    در يك موقعیت. در م

یل ناوان تساه  عتقويتي در ارتباط با رفتارهاي آموخته شده وجود ندارد، اماا فارد الگاو، باه     

فتارهااي  كند. اين امر در مورد بسایاري از ر كننده رفتارهاي خاص آموخته شده، عمل مي

وزي كاه  آما جتماع، صادق است. به عناوان نموناه، داناش   خنثي يا رفتارهاي پذيرفته شده ا

ي شاناخت كند غالب دوستان همكالسیش، مايل به شركت در يك آزماون روان مشاهده مي

ز ن دساته ا آگیرد. بنابراين، از اين طريق هستند، وي نیز نسبت به شركت در آن تصمیم مي

گاردد. از  هستند، تسهیل و تقويت ماي  الگوهاي رفتاري كه با هنجارهاي اجتماعي همگون

ه  با تاوان بیاان داشات، يكاي از عملكردهااي افاراد الگاو، مشاروعیت بخشایدن          اين رو مي

ر اتي را داناد. الگوهااي اخیار اطالعا    رفتارهايي است كه توسط اجتماع تنظیم و ارايه شاده 

 باه فارد اراياه    مورد اين كه چاه ناوع رفتارهاايي در ياك موقعیات خااص مناساب اسات،        

 دهند.مي

همخواني حارف و   ها،درباره ويژگیهاي الگو، مانند قدرت، مطرح شدن از سوي رسانه     

و  1عمل و نظاير آن، برخي از پژوهشها، انجام پذيرفتاه اسات. باه عناوان نموناه، گروساك      

همكارش در آزموني كه جهت بررسي تأثیر حرف و عمال، طراحاي كردناد، گروهاي از     

ودكان را با الگويي برخورد دادند كاه پاس از برناده شادن در باازي بولیناگ، نیماي از        ك

كرد. گروه دوم كودكان، با الگوي ديگري مواجه جوايز خود را به كودكان فقیر هديه مي

داشت، هديه جوايز به كودكان فقیار امار   شدند كه طي توضیحات شفاهي خويش بیان مي

د آن را دارد كه دست به چنین كاري بزند، اماا باه دلیال آن كاه در     خوبي است و وي قص

كارد.  شد رئیسش با او كار مهمي دارد، كودكان را ترك ميهمین هنگام، به وي گفته مي

                                                           
1-Grusec 
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بنابراين در شرايط آزمايشي اخیر، كودكان گروه نخست، با الگويي كه به شكل عملي باه  

و كودكان گروه دوم، با الگويي كه تنهاا باه شاكل شافاهي از      زدالقاي اهدافش دست مي

 كرد، مواجه شدند.اهدافش ياد مي

ناد  تند، ماننتايج آزمايش نشان داد، بیشتر كودكاني كه باا الگاوي عملاي ساروكار داشا          

ت اهد بیاناا فقیر زدند، اما كودكاني كه تنها شا هاي وي، دست به اهداي جوايز خود به بچه

كان گاروه  فقیر بودند، در حد كودهاي وي دوم، مبني بر خوب بودن دادن هديه به بچهالگ

مكاارش  فقیر نزدند. بنابراين گروسك و ههاي نخست، دست به اهداي جوايز خود به بچه

مال  ا وي تعابا تاأثیري بار رفتاار افارادي كاه       "گیرند كه تبلیغ شفاهي الگو، تقريبانتیجه مي

 ."دوصد گفته، چون نیم كردار نیست"رد و به تعبیر ديگر اند، نداداشته

گفتاري  رد تبلیغبرخي از پژوهشهاي مشابه، به نتايج متفاوتي انجامیده است و هر دو مو     

 اند.و عملي الگو را در الگوبرداري مخاطبان، مؤثر دانسته

يج مشابهي ساله داشته است، نتا 7-11گروسك در پژوهش ديگري كه روي كودكان      

 رساد كاه تبلیاغ   نويسد: چنین به نظر ماي كند. وي در تبیین نتايج حاصله، ميرا گزارش مي

يان امار،   عملي در بین كودكان كوچكتر، بیشتر از تبلیاغ گفتااري، اثربخشاي دارد. علات ا    

كاوچكتر در فهام و درك دقیاق و صاحیح توضایحات      هاي ممكن است اين باشد كه بچه

، ري دارناد فاهي و تبديل آنها به مفاهیم قابل درك در خزانه رفتاريشان، مشاكالت بیشات  ش

ه نظار  با زيرا توضیح و توصیف يك رفتار مانند انجام عملي آن، ملموس و عیناي نیسات و   

تار از كودكاان كاوچكتر عمال     رساد كودكاان مسانتر كاه باه لحااظ ادراك، پیشارفته       مي

 است شفاهي، موقعیت بهتري داشته باشند.كنند، در فهم درخومي

برخي از مطالعات، نشان داده است كه تضادهاي شاديد باین حارف و عمال الگاو، باه            

از ايان تضاادهاي   اي الشاعاع قارار خواهاد داد. نموناه    شدت اعتبار و مقبولیت وي را تحت
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را باراي كساب   شديد، رفتار خودخواهانه فرد الگويي اسات كاه در عاین حاال، كودكاان      

كرد. نتايج پژوهشي كه تفاوتهاي شاديد باین حارف و عمال     رفتارهاي شايسته، تشويق مي

داد، نشاان داد، تشاويق و تمجیادي كاه از ساوي الگاوي       الگو را ماورد بررساي قارار ماي    

شد، در مقايسه با الگاوي خودخاواهي كاه هیچگوناه نظاري در ماورد       خودخواه صادر مي

بد بودن رفتار كودكان نداشت، تأثیر مشاابهي روي كودكاان داشات و منجار باه      خوب و 

 شد.كاهش رفتار نوعدوستانه و خیرخواهانه كودكان مي

ر ر باه تاأثی  پاذيري كاه منجا   از دست رفتن اعتبار و مقبولیت عوامل ياا الگوهااي جامعاه        

شاود.  پاذيري محساوب ماي   شود، بدترين پديده در فرايند جامعهعكس روي كودكان مي

دون دهد بزرگساالن ممكن اسات باه علات اظهاارات با     نتايج برخي از پژوهشها، نشان مي

 تأمل و فكرشان، به راحتي اعتبار و مقبولیت خود را از دست بدهند.

اجتمااعي در   -عالوه بر ديدگاه اجتمااعي، ديادگاههاي شاناختي، عااطفي و فرهنگاي          

 اند. ز به مسأله الگوها توجه نشان دادهشناسي نیروان

( و 1373كودكاان و نوجواناان )منصاور،     1پیاروي اخالقاي  ديادگاه شاناختي باا مفهاوم          

 خواناد در دوره جواني مي 2آنچه فرويد آن را تجديد عقده اديپديدگاه عاطفي، بر مبناي 

 اند.(، نسبت به مسأله الگو، عطف توجه نشان داده1373)منصور و دادستان، 

 د:داربیان مي ،اجتماعي خويش -در تبیین نظريه فرهنگي 3ويگوتسكي      

پردازد، با وقتي كه باا  بین سطح عملكرد كودك، وقتي كه به تنهايي به حل مسأله مي"     

پاردازد، تفااوت وجاود دارد و در حالات اخیار،      ن ماي راهنمايي فاردي مجارب باه حال آ    

گردد. از اين رو بايد به تعامل افاراد بزرگساال و   حداكثر ظرفیت تحولي كودك ظاهر مي

                                                           
1-Heteronomy 

2-Odip 

3-Vigotsky, L. 
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 ،توجاه داشات و تاأثیر آن را در تحاول ذهناي كاودك       ،همساالن مجرب كاودك باا وي  

 مدنظر قرار داد.

 (.1993، 2استنليبه نقل از ) "انجامید 1جاور رشدبه نظريه حوزه م ،اظهار نظر اخیر       

بااا الهااام از نظريااه    6و كااامیال 5، لیتااونن 4، جاوسااوك 3طااي دهااه گذشااته، شاوقنسااي        

اناد. طباق نظرياه اخیار، اگار      را ارايه كارده   7نظريه مشابهي با عنوان ناظر ياور ،ويگوتسكي

تواناد از تجربیاات وي بهاره    ميتر قرار گیرد، شاگردي زير نظر يك فرد بزرگتر و مجرب

اخیار، باه   هااي  جسته، خالءهاي اطالعاتي خويش را مرتفع سازد و سپس باا اتكاا باه يافتاه    

شكل مستقلي عمل كند. مربیان هم در برخورد با شاگردان نوآموز و مبتدي كاه زيار نظار    

 توانند به دو طريق عمل كنند.قرار دارند، مي نآنا

آيد، مرباي باياد باه وي    تي كه كودك از عهده قسمتي از كار مورد نظر برميدر صور      

اجازه دهد كه كودك در حد وسع و توانش در كار اخیار شاركت كناد تاا رفتاه رفتاه باا        

افزايش تجربیاتش، قادر به انجام كار مورد نظر و موارد مشابهش باشد. در صورتي هم كاه  

يا فاقاد اطالعاات الزم در زمیناه حال مساأله و       آيد،كودك از عهده كار مورد نظر برنمي

تواند راههاي حال مساأله ياا مهارتهااي ماورد نظار را باه        مهارتهاي اساسي است، مربي مي

گاام باه گاام مساأله را در كناار       ،فراگیران تحت نظرش، ياد داده، به كودك كمك كناد 

ه بیان حل مسأله اكتفا كرده و ياا  توانند در جريان آموزش اخیر، بحل كند. مربیان مي ،وي

ضمن بیان آن، در جريان عمل به مثابه يك الگو، باه حال آن بپردازناد. حركات اخیار باه       

مثابه يك پايگاه پرتاب براي كودك نوآموز عمل خواهد كرد و با افزايش و غنا بخشیدن 

                                                           
4-Zone of proximal development (ZOPD or ZPD) 
5-Stanly, N. V. 
1-Shaughnessy, M. F. 
2-Jausovec, N. 
3-Lehtonen, K. 
4-Kamila 

5-Mentoring 
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نباود،   به تجربیات وي، سبب خواهد شد كودك از حل مسايلي كه پیشتر قادر به حل آنها

 (.1997برآيد )شاوقنسي، جاوسوك و لیتونن، 

كاار   ،آنچه از آن ياد شد، ممكن است در ابتداي امر اين تصور را به ذهن متبادر ساازد      

مربیاني كه وظیفه نظارت بر عملكارد كودكاان و شااگردان مبتادي و نوآماوز را برعهاده       

شاناختي اسات. برخاي از     در حیطاه محادود   ندارند، محدود و محصور در راهنماايي آناا  

هااي شاناختي   كاه وظیفاه مربیاان فراتار از محادوده راهنماايي      پژوهشگران با تأكید در اين

هاي شناختي متربیانشان اسات،  وظیفه مربیان فراتر از راهنمايي"سازند است، خاطرنشان مي

ظار  نمونه بارزي در اين جهت، ضرورت رشد عاطفي و هیجاني شااگرداني اسات كاه زيرن   

سات مربیاان عواطاف    ا كنناد. در ماوارد اخیار الزم   مربیانشان، نوشتن خالق را تجرباه ماي  

وهیجانهاي متربیانشان را نسبت به ماردم و جهاان اطرافشاان برانگیختاه، آناان را در جهات       

، 2و گاو  1ان، محصاولي خالقتار شاود )گاو    شا هدايت كنناد تاا كارنهايی   ناحساس عمیقتر آنا

1996.) 

 ،وهاا از الگ ساي أرسد كه نظريه ناظرياور در عمل باه سامت مساأله ت   راين به نظر ميبناب      

 يابد.سوق مي

اور رشد ه مجاجتماعي حوز -ثر از نظريه فرهنگيأفارغ از مسأله نظريه ناظر ياور كه مت      

اناد.  لفاان و پژوهشاگران زياادي روي مساأله الگاو تأكیاد ورزياده       ؤويگوتسكي اسات، م 

 نويسد:در همین رابطه مي، (1، جلد1376)ادستان د

 4و واچاس  3توساط فاورث   ،در طرح چارلستون كه برمبناي اصول كاربردي نظام پیاژه"      

ماورد تأكیاد قارار     ،آماوزان ريزي شده است، معلم به عنوان الگويي متفكر براي داناش پي

                                                           
1-Goh, B. E. 

2-Goh, D. 

3-Furth,  H. 
4-Wachs, H. 
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آياد: فاراهم كاردن    واقع ماي  مؤثر شگرفته است كه به دو طريق در تحول هوش شاگردان

موقعیتها و فرصتهاي مناسب و معرفي خود به عنوان الگويي كه كودكان بايد از وي تقلیاد  

 ."كنند

-داناش  ،دهاد سازد كه چناد مطالعاه وي نشاان ماي    خاطرنشان مي(، 1996)استرنبرگ       

الگوهااي   قیااس باا شااگرداني كاه از    اند، در آموزاني كه از الگوي خالقي برخوردار بوده

ه خارازي،  ، ترجما 1990كنند )گالور و برونیناگ، اند، خالقتر عمل ميمند نبودهاخیر بهره

 يي از ياك الگاو  ،معلم بايد با رفتار خاودش  ،كند(. از اين رو استرنبرگ پیشنهاد مي1375

 فرد خالق را به منصه ديد بگذارد.

( نیز از ديگر پژوهشاگراني هساتند كاه روي مساأله الگوپاذيري      1996) 2و گوري 1شیلد      

شاگردان از مربیان خالق تأكید ورزيده، آن را عامال مهماي در جهات افازايش خالقیات      

 دانش آموزان برشمرده اند.

ر توانناد د شاوند، ماي  افرادي كه الگوي عملي ديگران واقع مي ،شوديادآور مي 3سچاللر     

رشد و ارتقايي معنوي پديد آورند، از اين رو وي تجربه ايجاد رابطاه مرياد و مارادي     نآنا

 ،را مطرح كرده ، از اين مسأله با عنوان يك روش تربیت ديني موفق براي افاراد بزرگساال  

 كند.ياد مي

امعاه  هاا و نهادهااي تبلیغااتي ج   نگاهي به طرح الگو براي جوانان كاه از ساوي دساتگاه        

انجام گرفته است، بیانگر آن است كه الگوهاي مطارح شاده از ساوي نسال پیشاین، باراي       

آمیز، خشك و غیرمنعطف و از سوي ديگار  نسل جديد، از سويي الگوهاي آرماني، اغراق

اند. عالوه براين، ديگار الگوهااي موجاود در جامعاه كاه باه طاور        الگوهايي متعارض بوده

                                                           
1-Shield, S. O. 
2-Goree, K. 
3-Schaller, J. 
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مهري و طرد مواجه شاده،  اند، با بيايدئولوژيك نظام نبودهكامل مطلوب طبع سردمداران 

 سعي در كم رنگ شدن آنان، شده است.

ر جرياان  داناد كاه مساووالن و اولیااي تربیتاي جواناان،       برخي از جوانان تأكیاد كارده       

سات  زناد كاه باه قلال رفیاع مكتباي د      هايشان، تنها دست به معرفي كسااني ماي  الگوسازي

ه، رياان ايان كاار نیاز الگوهااي موجاود باه شاكل آساماني پاردازش شاد           اناد و در ج يافته

 نويسند:دهند. دو تن از جوانان در همین رابطه ميويژگیهاي زمیني خود را از دست مي

كنناد كاه جاوان احسااس     در جامعه ما شهیدان را چنان بزرگ و واال مقام معرفي ماي "     

نصارف  ز آنها مدسترسي پیدا كند، از اين رو ا تواند به مقام آنهاكند به هیچ طريقي نميمي

 ."رودشده، دنبال الگوهاي ديگر مي

اند و از بیان ههايي دست نیافتني ساختنسل پیشین از شهدا و الگوهاي انقالب، اسطوره"     

 ."ورزنداند، غفلت مياين كه آن انسانهاي عادي، چگونه به اين مراتب واال دست يافته

ي از ود در مصااحبه تلويزياوني همسار شاهید همات، شااهد آن باود كاه و        نگارنده، خ     

خاطر  داشت، شهید همت بهسیگاري بودن حاج ابراهیم همت ياد كرده، در ضمن بیان مي

شاارات و  وي سیگار كشیدن را كنار گذاشاته باود، اماا نگارناده باه مطالعاه كتاابي كاه انت        

أله رد كه مسا رده بود، پرداخت، مالحظه كتبلیغات سپاه پاسداران، از همین مصاحبه تهیه ك

 اخیر در اين كتاب سانسور شده است.

شااوند، تنااي چنااد از جوانااان در مااورد الگوهااايي كااه آنااان تحاات تأثیرشااان واقااع مااي     

 نويسند:مي

در جريان طرح الگوها، بايد نكاتي كه مورد توجه و عالقه جوانان است، مورد توجاه  "     

يك شهید تنها به شكل مذهبي و خشك نشان داده نشود،  "معنا كه مثالقرار گیرند. به اين 

شاود، تنهاا از ايماان و شاجاعت وي     به عنوان نمونه، وقتي كه از شهید همت صاحبت ماي  
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اي نیسات. اماا مان    هم تكراري است و حاوي حرف تازه "آيد كه غالباصحبت به میان مي

همات چاه كتابهاايي را دوسات داشاته و       حاج "به عنوان يك جوان عالقه دارم ببینم، مثال

خوانده است؟ به چه شعرهايي عالقاه داشاته اسات و چارا؟ رفتاارش باا پادر و ماادر و         مي

اي، بلكاه  دوستانش، چگونه بوده است، آن هم نه به صورت كلیشه "اطرافیانش و خصوصا

 بینانه و صمیمي. مگر انسان معصوم آفريده شده اسات؟ درسات اسات كاه    به صورت واقع

اناد، اماا   شهیدان انسانهاي جان بركف، ايثارگر، شجاع و بسیار گرانقادر و پرارزشاي باوده   

خود شاهید همات بارهاا در     "سازند؟ مطمئناچرا مسووالن همیشه از آنها فقط يك بت مي

هاي زندگي شهدا، بازسازي شود و زندگي دچار شك و اشتباه شده است، بايد اين صحنه

شاد، باا آن چگوناه    همت وقتي با نفس طغیانگرش مواجاه ماي   بدانم حاج "من جوان مثال

تر وارد بینانهكرد، به هر صورت به جاي بت كردن شهدا، بايد كمي جزئي و واقعمقابله مي

 ."زندگي شهدا شد، تا بتوان از آنها بهره الزم را برد

، ر ايراندا لگوها، از ديگر نقدهاي وارده بر امر پردازش "آمیزاغراق"طرح الگوهاي      

 است.     

ه شايستگي ادا حق بزرگان را ب"كه با عنوان اي (، در مقاله27/5/1389زارع )شرق،      

ده هیه كرتكه شرق منتشر كرده بود،  "نامه زندگي دكتر حسابيويژه"، در نقد "كنیم

 نويسد:است، مي

ستند، یان ما نیشت كساني كه در مروحیه ايرانیان چنان است كه در تجلیل و بزرگدا"     

برد و مي زرگانهاي زندگي آن بگاه راه به اغراق و آمیختن داستان و افسانه به واقعیت

ست، مي اشود، نسل هوشمند و با اطالع امروز كه منتقدانه پیگیر مسايل علموجب مي

 با ديده ترديد به كل اطالعات ارايه شده، بنگرد. "احتماال
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-، نهج، قرآنبه عنوان مثال، بیان اغراقهايي مانند آن كه دكتر حسابي در كودكي     

ظ ا از حفني رالبالغه، گلستان و بوستان سعدي و ديوان حافظ و منشأت قائم مقام فراها

ين دهد يا اصرار بر اداشته است، فقط تصوير انساني غیرقابل دسترس را به دست آدمي مي

ته ف گرفهاي فرانسه، مدارك مهندسي مختلود سه سال، از دانشگاهكه استاد، طي حد

 80دود حكه  توان به اين  نتیجه رسیداست، زيرا با دنبال كردن زمان اخذ هر مدرك مي

مختلف هاي امكان كسب ديپلمي در شاخه سال قبل، با گذراندن يك يا چند درس،

زش و موضوع، به معني تكمیل مراحل آموهندسي، وجود داشته است. البته اين م -علمي

 نها(،آمختلف )مثل مهندسي برق، مهندسي معدن، فیزيك و مانند هاي تخصص در شاخه

اهي، انشگمدرك علمي بوده كه پس از طي مراحل عمومي د "تواند باشد، بلكه صرفانمي

ه بي، صیل هر فردشده است، در حالي كه امروزه چنین نیست و عمده زمان تحكسب مي

 والش تگذرد. البته فراگیري مطالب تخصصي شاخه تحصیلي كه انتخاب كرده است، مي

هیچ  شاد دكتر حسابي، بسیار قابل تحسین است، ولي ذكر اين موارد،كوشش روان

 ، سه ياسال هستوان در عرض مي "كند. آيا واقعارا براي زمان حاضر، ايجاد نمياي قرينه

نیا، ددر  چهار لیسانس در علوم يا مهندسي از دانشگاههاي فرانسه يا هر جاي ديگري

 گرفت؟

موضوع همنشیني و شاگردي انیشتین )و از جمله تنها شاگرد ايراني انیشتین بودن(،      

مورد ديگري در همین راستا است و تنها مستندي كه در اين ارتباط وجود دارد، آن است 

ر مقطعي دكتر حسابي همزمان با استادي انیشتین در دانشگاه پرينستون، آنان با هم در كه د

اش براي انیشتین توضیح اند و دكتر حسابي در فرصتي، در مورد نظريهاين دانشگاه بوده

داده است و او نیز تأكید كرده است كه بايد روي اين موضوع بیشتر كار كرد، بنابراين 

هر موضوعي مانند شاگردي اختصاصي انیشتین، مباحث علمي و بیش از اين مسأله، 
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مطرح ها همكاري با انیشتین، كسب كرسي وي و نظاير آن كه در برخي از رسانه

 ."آيدگردد، در رده اغراق به شمار ميمي

لگوها اطرح  ، از ديگر آسیبهاي موجود در زمینه"نامنعطف"طرح الگوها به صورتي      

داخلي به هاي انهباشد. برخي از جوانان در نقد الگوهاي بدون انعطافي كه رسايران، ميدر 

 نويسند:كنند، ميطرح آنها اقدام مي

ود، با شاهید همات فرماناده لشاكر      "زنناد كاه ماثال   تبلیغات موجود از اين حرف ماي "     

ه نمازهاااي وي طااوالني بااود و در جريااان نمااازش، هاایچ چیاازي در اطااراف او مااانع توجاا

ه باا  ي نسالي كا  شد و مواردي از اين قبیل. اين مسايل خوبند، اما نه براعمیقش به نماز نمي

 ساواري یندا كرده، عشق را در سرعت و موتورساواري و ماشا  اينترنت با همه جا ارتباط پی

آياد،  يمكند. شهید همت وقتي به خانه بیند و براي استراحت، موسیقي ماليم گوش ميمي

ر باا  باس اسات ديگار، چقاد    "گوياد:  ايستد و وقتي همسرش به او ماي بالفاصله به نماز مي

 كانم، باياد دو  بینم، احساس ماي يگويد: من وقتي تو را ممي "خدايي، كمي هم با ما باش!

 ."ركعت نماز شكر به جا بیاورم

ام، اين شاهید آنقادر   من زندگي نامه شهداي زيادي را از جمله شهید بابايي را خوانده"     

باه جااي امثاال     "ويژگیهاي مثبت داشت كه اگر جوانهاي ما از آن با خبار شاوند، مطمئناا   

دهناد. يكباار كاه مان باا دختاري صاحبت        مي مايكل جكسون، او را الگوي خودشان قرار

كردم، بعضي از حرفهاي شهید بابايي را برايش نقل كردم و در قسامتي از حرفهاايم باه    مي

او گفتم: يك نويسنده خارجي، عاشق دختري بود و بدون آن كه آن دختر بداناد، عكاس   

عكاس آن  داد، وي او را در جیبش داشت و اگر دختر ديگري باه او پیشانهاد دوساتي ماي    

گفته است كه من نامزد دارم. آن دختر بعد از شانیدن  داد و به او ميدختر را به او نشان مي

به  "ها اين حسنهاي اخالقي را دارند، اما ايرانیها اصالگفت: آره خارجي "اين حرفها، فورا
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اسات  اين مسايل پايبند نیستند. اما من وقتي به او گفتم: اين حرفها، حرفهااي شاهید باباايي    

بارايش بااور كردناي     "كارده اسات، اصاال   كه در زمان تحصیل در امريكا، اين كار را ماي 

كردم شاهیدان فقاط دنباال ماذهب، اماام و جناگ بودناد و        گفت: من فكر مينبوده و مي

 آدمهايي نبودند كه عاشق شوند. "اصال

اند كاه  ت كردهحبهاي ما از قرآن، نماز و روزه شهدا صآنقدر راديو، تلويزيون و رسانه     

شاود، ياك انساان    جوان عادي ما با شنیدن نام شهید، اولین چیزي كه در ذهنش تداعي مي

و  خشكه مقدس و مذهبي و حزب اللهي است كه هماه چیاز زنادگیش را در نمااز و روزه    

ه دعا، خالصه كرده است. يعناي باه جااي آن كاه مساووالن روي مساايلي تكیاه كنناد كا         

كنناد  كیه ميت و با مسايل جوانان امروز سنخیت دارد، به مسايلي تمربوط به زمان حال اس

 ."كه سنخیت چنداني با روحیات نسل جديد ندارد

هااي  همزمان با طرح الگوهاي موجود باه صاورت آرمااني، در فاراز ديگاري دساتگاه           

ر ي را كاه د ، با ديگر الگوهاي نظام برخورد كرده، هر كس"ديدي تنگ"تبلیغاتي از زاويه 

ن ي از آناا حلقه تنگ مورد نظر آنان قرار نگیرند، به شكل نسبي يا مطلاق طارد كارده، ناام    

ناد از  ظر تني چماند. اظهار نبهره ميبرند و به اين ترتیب جامعه از الگوهاي بسیاري بينمي

 جوانان در اين زمینه، به شرح زير است:

ه مران يك بار با چاين كه شهید دكتر من به خوبي به ياد دارم كه زماني سپاه، به دلیل "     

و را در امهندس بازرگان نامه نوشته و به او اباراز ارادت كارده باود، اجاازه نصاب عكاس       

 ."دادمجموعه تبلیغات شهري خودش، نمي

اي از دكتر شريعتي را در جايي ديدم. من كالس دوم يا سوم راهنمايي بودم كه جمله"     

. از ايان  "بي رنجي مرگ است و شادي مداوم جهال "داشت كه اين جمله حكايت از آن 

رو خیلي كنجكاو شدم تا شريعتي را بشناسم. من در جريان پرسش از شخصایت شاريعتي،   
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با مواردي نظیر اين كه او كفر مسجل است و او آدم منحرفي است، روبرو شدم تا اين كاه  

از يكاي از   هاا، م. اماا بعاد  به جايي رسیدم كه حتي از بردن ناام شاريعتي هام هاراس داشات     

گفت: شريعتي شخصیت بزرگواري است كاه در جامعاه ماا جاايي     معلمهايم شنیدم كه مي

اند تا نامش با آثارش دفن شود. از آن روز به بعاد باود كاه    اند و گذاشتهبراي او باز نكرده

 ."ترس من از بردن نام شريعتي ريخت و پیگیر شناخت عمیقتر او شدم

ن، آكانااال تلويزيااوني  6ون جمهااوري اسااالمي خیلااي تنااگ نظاار اساات و در تلويزيا "     

شاود باه   شوند و همین امر سابب ماي  هیچیك از افرادي كه نقدي بر نظام دارند، ظاهر نمي

وند و و حاضر شا گمايه، اما بله قربانجاي حضور امثال استاد ملكیان در تلويزيون، افراد بي

ل باه دنباا   بهاره بماناد ياا آن كاه جواناان     اصیل خود بي هايبه اين ترتیب جامعه از سرمايه

 ."كنند، بروداي آنها را مطرح ميكساني كه كانالهاي ماهواره

نظاام تربیتاي   هااي  ، از ديگر مشخصاه "هاي مورد نیاز نسل جديدبحران در الگوسازي"     

 آيد.حاكم بر جوانان، به شمار مي

ياابي و شادن خاويش، خاود را نیازمناد الگوهااي       هويات نوجوانان و جوانان در مسایر       

بینند. الگوهاي اخیر، از گستره الگوهاي هنري و ورزشاي گرفتاه تاا    مختلف و متعددي مي

و شغلي گرفتاه، تاا الگوهااي رفتااري و     اي الگوهاي علمي و تاريخي، و از الگوهاي حرفه

ت از آن دارند كه اولیاي تربیتي و آموزشاي  اند. اما بررسیهاي اولیه، حكاياخالقي گسترده

جوانان، با پردازش الگوهايي آرماني براي جوانان يا آرماني كاردن الگوهااي موجاود، ناه     

اند كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد، رنگ تنها الگوهايي را در اختیار جوانان قرار داده

وسط جواناان نیساتند، بلكاه اولیااي     اند و به سادگي قابل الگوبرداري تو بوي زمیني نداشته

مزبور در ساير موارد علمي، هنري، ادبي، تاريخي، سیاسي و ورزشي، تحركاي چناداني از   

اناد، و ايان در   خويش نشان نداده، دست به ارايه جدي الگوهاي مورد نیااز جواناان، نازده   
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ه طارح  حالي است كه جريانهاي غیررسمي، مانند نشريات زرد، در حد ستايش و تقديس ب

پردازند كاه شاايد تنهاا مشخصاه وجاودي آناان، خاوب تاو  زدنشاان، باشاد           افرادي مي

 (. 1376)منطقي، 

اي لیشاه ك"يكي از اشاتباهات ديگار اولیااي تربیتاي جواناان در طارح الگوهاا، تأكیاد              

كاه   ، مانند روحانیون حوزوي و ائمه جماعت شهرهاست، به ايان معناا  "شخصیتهاي خاص

دولات،   هااي دولتاي و وابساته باه    عه نخبگاني كه به عنوان الگو در ساطح رساانه  در مجمو

عاالم در   هاي مذهبي بوده، افاراد دانشاگاهي و  گردند، شايد اكثريت آنان چهرهمطرح مي

بات نظاام   اين میان، از وجه شاخصي برخوردار نیستند. در حالي كاه اگرچاه دياد بسایار مث    

يگار  شاود كاه جواناان و د   صورت مقدماتي سبب مي نسبت به اقشار مذهبي و روحاني، به

تي باه  ي تبلیغاا هااقشار جامعه به آنان به صورت الگوهاي فرارويشان نگاه كنند، اما دستگاه

ه عمال  و دو دَما  تواند به مثاباه شمشایري دو لباه   اند كه تبلیغ اخیر مياين نكته توجه نداشته

 نفاي ايجااد  ائمه جمعه و جماعت، ديد مكند، زيرا تنها با تخطي چند روحاني حوزوي و يا 

ال خواهاد  ا زير سوشده در رابطه با آنان، به كل روحانیون تعمیم يافته، اعتبار تمامي آنان ر

ماام جمعاه   افاالن روحااني ياا     "فساد جنسي"يا  "فساد مالي"برد. برخي از جوانان با طرح 

وحاانیون،  را باه عماوم ر  گیاري  شهر، تعارض قول و عمل آنان را نتیجه گرفته، ايان نتیجاه  

 دهند.تسري مي

هاي نظام ياد شاد، جريانهااي غیررسامي    عالوه برآنچه كه تاكنون از جريان الگوسازي     

كنند. يكاي از ايان   تر ميديگري وجود دارند كه روند نامناسب الگوپردازي نظام را آشفته

ملكرد خودشاان در جرياان   جريانهاي غیررسمي، توبه كردن برخي از نسلهاي بزرگتر از ع

در جرياان زنادگي اجتمااعي     "انقالب و جنگ است. به اين معناا كاه نسال جدياد بعضاا     

شاود كاه نسابت باه اعماال گذشاته خاود        خويش با اولیا يا اطرافیان بزرگسالي مواجاه ماي  
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احساس ندامت كرده، با انتقال عواطف و احساسات خويش به ديگاران و خاصاه جواناان،    

 سازد.بت به آرمانها و شعارهاي انقالب، پرترديد ميديد آنان را نس

 رسد:گفته برجوانان، تبعات زير به نظر ميدر بررسي تأثیر اقدامهاي پیش      

 ي جوانان،هاي مسووالن و اولیاي تربیتعدم موفقیت الگوسازي -

 رخش الگوهاي رفتاري از روحانیت به سمت اساتید، هنرمندان و ورزشكاران،چ -

 هاي عرضي و نه طولي،ش جوانها به الگوبرداريگراي -

 غربي(، "مدتاتوجه جوانان به الگوهاي خارجي )ع -

 جتماعي غرب در سطح جوانان.ا -رش تدريجي الگوهاي رفتاري و فرهنگيگست -

 گرفت. گفته، به اجمال مورد بحث قرار خواهنددر ادامه هر يك از محورهاي پیش      

ي نظاري و  با معیار قاراردادن الگاو   "بحران هويت دختران"رسي ( در بر1382منطقي )     

نمودهااي  رفتاري مطلوب طبع رهبران انقالب كه به جوانها اراياه شاده اسات، برمبنااي ره    

در ساطوح   دهنده دختر وپاسخ 1050اي  تهیه، و آن را در سطح رهبران انقالب، پرسشنامه

 ر گازارش پاژوهش خاويش ياادآور    سني مختلف از مدرسه تا دانشاگاه اجارا كارد. وي د   

ي در تارين اولويتهااي نظاري و رفتاار    تارين شاعارهاي انقاالب، از پاايین    گردد، اساسيمي

 وتاوان شكسات هويات القاايي     دهندگان برخوردارناد، باراين مبناا، باه ساادگي ماي      پاسخ

 الگوهاي رفتاري مورد نظر رهبران انقالب در سطح جوانان را نتیجه گرفت.

دانش آموز دختار و   6650(، در بررسي كه در سطح الگوهاي مورد نظر 1376منطقي )     

دهااد كااه از مجمااوع  پساار از شااهرهاي مختلااف ايااران انجااام داده اساات، گاازارش مااي   

سیاساي، شخصایتهاي    -سیاساي، هناري، ورزشاي، ادباي و تااريخي      -شخصیتهاي ماذهبي 

نان را به خود اختصااص  از مجموع انتخابهاي جوا 9سیاسي، تنها % -علمي، ادبي و تاريخي
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داده است كه اين  مسأله بیانگر شكست اولیاي تربیتي نوجوانان و جواناان در جاا اناداختن    

 الگوهاي مورد نظرشان دارد.

 بررساي تحاوالت گروههااي مرجاع طاي ساالهاي      "منطقي )منتشر نشاده( در پاژوهش        

شاود  شاخص ماي  دهندگان تحقیاق م دهد، در پرسش از پاسخ، گزارش مي"1373 -1382

كه طي ده سال اخیر، روحانیات عرصاه مرجعیات خاويش را تاا حادودي از دسات داده،        

 اند.دار شدهاساتید دانشگاه، هنرمندان و ورزشكاران از مقبولیت بیشتري برخور "متقابال

اي هوپردازيهاي عرضي و نه طولي، از ديگر تبعات الگگرايش جوانان به الگوبرداري     

ملاي  عرود. جوانان باا نديادن الگوهااي عیناي كاه باه شاكل        ن به شمار ميناموفق مسووال

اناد.  ود كارده الگوبرداري از دوستان خويش را پیشه خا  "بتوانند از آنان تبعیت كنند، بعضا

 نويسند:دو تن از جوانان در همین رابطه مي

مضار  فاياده و  جوانان نگرش ايدئولوژيك مبني بر پاذيرش ياك الگاوي برتار را باي     "     

ا ردانند و الگوپذيري از دوستان هم ساطح و ديادگاه معطاوف باه عارض و ناه طاولي        مي

 ."پذيرندمي

رون دون اجاازه بیا  دهد و اگر از خانه بپدر من اجازه بیرون رفتن از خانه را به من نمي"     

 اياد ساتاني نب كند. چرا دختران تهراني آزادي دارند، ولي دختران شهربروم، من را دعوا مي

 ."از آزادي برخوردار باشند

در سطح جوانان، از ديگر تبعات  اجتماعي غرب -گسترش تدريجي الگوهاي فرهنگي     

 .اجتماعي است -هاي فردي، رفتاري و فرهنگيتوجهي نظام به الگوپردازيمهم بي

 نويسد:(، در بررسي الگوهاي انتخابي جوانان، مي1376منطقي )      

از الگوهاي انتخابي جوانان، شخصیتهاي هنري هستند كه از مجموع شخصیتهاي  %31"     

خواننااده و هنرپیشااه  10آنجلسااي و خواننااده لااوس 27خواننااده داخلااي،  7اخیاار، بااه جااز 
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 25دهناد. باه هماین ترتیاب از %    خارجي، اولويتهاي برتار انتخاابي جواناان را تشاكیل ماي     

ورزشااكاران اختصاااص يافتااه اساات، قريااب نیمااي از   الگوهاااي انتخااابي جوانااان كااه بااه 

 ."غربي هستند "هاي عمدتاورزشكاران محبوب جوانان، شخصیت

گازار  گسترش جشن والنتاين )جشن عشاق جوان( كه در چهااردهم فورياه هار ساال بر         

تقبال گردد، در سطح جواناان ايراناي،  مساأله قابال تاأملي اسات. باه هماین ترتیاب اسا          مي

له قابال  نان از ديگر نمادهاي غارب مانناد البساه لاي، لاي واياز و جاین،  مساأ        گسترده جوا

نماياناد،  توجهي بوده، سايه گستر شدن فرهنگ غرب در سطح جوانان نسل حاضار را ماي  

 ياجتماعي بوم -رسد، اگر مسووالن به الگوهاي رفتاري و فرهنگيدر حالي كه به نظر مي

د حا تاا ايان    كردند، وضعیت الگوهاي جوانان ايرانيايران با تأمل و تدبر الزم برخورد مي

 ترديدآمیز، نبود.

وها، ياد الگزمیت شود، با وجود اهبا توجه به آنچه تا اينجا از آن ياد شد، مشخص مي     

اي ارسايیهنمینه زهاي تبلیغاتي در ايران، در اين خاصه براي نوجوانان، نهادها و دستگاه

 ي از آنگوهايخالء ايجاد شده در اين زمینه، فضايي براي طرح البسیار زيادي دارند و 

 سوي آب را براي جوانان ايراني، پديد آورده است.

ين جهت، تن در ارداشتوانند با گام باولیاي فرهنگي و تربیتي جوانان در دانشگاهها، مي     

، طرح "گوهاار با البرنامه ديد"به سهم خود خالء پديد آمده را مرتفع سازند. اجراي 

خي از م برطرح غیرمستقی"و در نهايت  "فرزانه زمیني"استادان شايسته در برنامه هاي

 توانند، راهگشا واقع شوند.براي دانشجويان، در اين زمینه مي "استادان

 ،گ كشورفرهن وتوانند با بزرگان علم و ادب بازديدي، ميهاي دانشجويان در برنامه     

 ند.گرد مندبرخورد داشته، در كنار مشاهده سلوك ايشان، از رهنمودهاي آنان بهره
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 ي ازنگارنده، خوب به ياد دارد كه وقتي خود وي در سن دانشجويي با جمع     

در اوج  ي،دانشجويان به ديدار عالمه طباطبايي رفت، شاهد آن بود كه آن مرد نوران

 لیل شدتدبه  ا گِله و شكايتش از روزگار آن است كهناتواني، فرتوتي و رعشه بدن، تنه

 تواند بنگارد!رعشه بدنش، روزي يك صفحه بیشتر نمي

ت رفته ز دسبه همین ترتیب ممكن است گاهي دانشجويان را با آنچه از الگوهاي ا     

 بازمانده است، برخورد داد.

ر بود، د هد آنحیات پربارش، شانگارنده، در يكي از آخرين تصاوير دكتر حسابي در      

ا ريوكتها آنژ حالي كه پزشكان دكتر حسابي، از ادامه فعالیت قلب وي ناامید شده و همه

كه از پايین تا اي از رگهاي وي بیرون كشیده بودند، دكتر حسابي در اتاق مراقبتهاي ويژه

د هر ن خوبود )و ايباالي سقف آن در سه ضلع  اتاق، پر از دستگاههاي مختلف پزشكي 

 وي سینهرا ر اندازد(، با آرامش هرچه تمامتر، در حالي كه كتابيآدمي را به هراس مي

 قرار داده بود، با عینك ته استكاني خودش، مشغول مطالعه آن بود!

وزان يا آمشتوان به طرح معلمان يا استادان شايسته براي داندر سطح ديگري، مي     

ارش حل كمن، پرداخت. زماني كه نگارنده عضو شوراي فرهنگي دانشگاه دانشجويان آنا

ن استادا ن ازآبود، طرحي با عنوان فرزانه زمیني را در شورا به تصويب رساندند كه طي 

س از با حضور دانشجويان شركت كرده، پاي شد، در جلسهموجه دانشگاه، تقاضا مي

 ردازند.، بپندگیشان، به پاسخ به سوالهاي دانشجويانارايه اجمالي از فراز و نشیب ز

شدند، گاه شاهد آن بودند، استادي كه در دانشجوياني كه در جلسات مزبور حاضر مي     

سطح جهان مطرح است، با پشت سر گذاردن چه زندگي دشواري، به آن مقام علمي 

به دست فروشي و ندگیش، در دوران ز شامخ رسیده است يا استاد متشخص ديگر آنان،

ترين نتايجي كه دانشجويان مزبور از اين جلسات به بستني فروشي نیز پرداخته است. ساده
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آوردند، شكسته شدن توهم ضرورت برخورداري از همه امكانات ممكن براي دست مي

 ، بود.علمي، نهراسیدن از فراز و نشیب زندگي و امید يافتن به آيندههاي رسیدن به قله

ه، دانشگا تعهدممضاف بر آنچه گفته شد، اين امكان وجود دارد كه برخي از استادان      

ر كنار دگردي و مانند آن، گردي، طبیعتگردي، ايرانمختلف جامعههاي در برنامه

و، هم انشجدانشجويان حضور يابند و در جريان يك ارتباط غیر درسي و غیر رسمي با د

 دند.قع گرتعامل با او، به شكل مستقیم و غیرمستقیم، اثرگذار واصحبت وي شده، در 

يان در دانشجو ي ازيك بار وقتي نگارنده، جمعي از دانشجويان را به كوه برده بود، يك     

بول را ق كرد كه او اسالم و حتي خداوگو با وي، از اين صحبت ميطول مسیر در گفت

 مال، باه اجبه قسمتي از تمركزش به تصدي گروه بود، ندارد. نگارنده با توجه به آن ك

كي، تو ل خاطرح براهیني مانند برهان نظم، به دانشجوي مزبور گفت، اگر روي همین يا

شب  سكانااند تا نقش بادشكن را براي چند سنگ بزرگ را ببیني كه دور هم چیده شده

اكي خسمت قا كه متعلق به همین تواني بپذيري، اين سنگهكوهنوردان داشته باشند، مي

 د؟انرفتهگرار اند و با اين چیدمان، كنار هم قنیستند، خود به خود در اينجا حاضر شده

براي گرفتن اي به هر صورت پس از اطراق دانشجويان، نگارنده براي يافتن چشمه     

 بعد با كه يستادوضو، چند كیلومتري از آنان دور شد و بعد از گرفتن وضو، به نماز ا

گفت، يديني خويش سخن مشگفتي هرچه تمامتر ديد، دانشجويي كه ساعتي پیش، از بي

 نار وي،در ك وزار محل نماز استادش آمده است با طي همان چند كیلومتر، به كنار بیشه

 مشغول خواندن نماز شده است!

بخشي از برنامه فرهنگي دانشگاهها روي طرح رسد، تمركز دادن بنابراين به نظر مي     

الگوهاي مناسب، ضمن پر كردن نسبي خالء طرح الگوها در جامعه، به شكل نسبي 

بینند، هدايت خواهد كرد، و اگر دانشجويان را در مسیر الگوهايي كه فرارويشان مي
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-ن باشند، خودبهالگوهاي انتخاب شده، افرادي مقید و متعهد و در يك كالم افرادي انسا

 توان به اثرات مثبت اخالقي رفتاري آنان در دانشجويان، امید بست.خود مي

 

 هاي نوعدوستانهاجراي برنامه 0506

زناد  نوعدوستي، عبارت از رفتاري است كه با هادف كماك باه ديگاران از فارد سار ماي       

 (.1995، 1)سابیني

ورزد، اري باراي ديگاري مباادرت ماي    براي تبیین اين كه چگوناه فاردي باه انجاام كا          

 2مختلفي ارايه شده است. در مجموعه نظريات ارايه شده، نظرياه بادبیني عامیاناه   هاي نظريه

اناد. باه عناوان مثاال،     هر يك به نوعي مفهوم نوعدوستي را زير سوال برده 3و نظريه تكاملي

ي باراي يكاديگر مباادرت    دارد: انسانها باه انجاام هایچ كاار    نظريه بدبیني عامیانه اظهار مي

ورزند، مگر آن كه اين امر نفع متقابلي براي آنان دربرداشته باشد. نظريات ديگري كه نمي

اند، هر يك از منظر خاصي، مانند منظار توافاق دو   در ارتباط با تبیین نوعدوستي ارايه شده

 اند.انسانها، پرداختهبه تبیین مقوله نوعدوستي در  5و تقويت اجتماعي 4طرفه، الگوپردازي

ر اختیاار  قوه را دبیند كه ظرفیتي بالديدگاه ديني، نوعدوستي را به مثابه امري فطري مي     

 رسد.آدمي قرار داده، اين ظرفیت با تأثیرپذيري از عوامل محیطي، به فعلیت مي

قاارآن در آيااات مختلفااي بااه مسااأله نوعدوسااتي توجااه كاارده، ايجاااد تااوازني میااان          

انجاماد، ماورد تأكیاد قارار     ددوستي و نوعدوستي را كه به جمع منافع فرد و جامعه ماي خو

ايساتند،  ذات و خوددوساتي ماي  داده، به ستايش افرادي كه در برابار زيااده روي در حُاب   

                                                           
1-Sabini, J. 
2-Vulgar cynicism 
1-Evolutionary theory 

2-Modelling 
3-Social reinforcement  
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تاابي نكارده، هنگاام    زند. اين افراد هنگام گرفتار شدن به باليا، اظهار ترس و باي دست مي

دارند و جويند، نماز به پا ميورزند و به ايمانشان تمسك ميتها نیز بخل نميدستیابي به نعم

دهند و از كارهايي كاه  خانمانها و محرومان صدقه ميكنند، به فقرا، بيزكات پرداخت مي

(. در موارد ديگري، قرآن ماردم را  19-27كنند )معارج، موجب خشم خداست، پرهیز مي

كناد  ان خود و همكاري، نگهداري همديگر و برادري تشويق ماي به محبت و همبستگي می

(. قرآن از انصار به دلیل اظهار محبات صاادقانه نسابت باه      62-63، انفال،103)آل عمران، 

 مسلمانان مهاجر و كمك به آنان، تمجید و ستايش كرده است.  

ه و حتاي  كارد انصار به مهاجرين پناه داده، آناان را در خاناه و اماوال خاويش شاريك           

خواهاد كاه يكاديگر را    (. به عالوه، قرآن از مؤمنان ماي 9برخودشان ترجیح دادند )حشر، 

د ( و ايان خاو  10دارد )حجارات، چنان دوست بدارند كه برادري، برادرش را دوسات ماي  

یز دوسات  نذات زياده روي نكند و برادر مؤمنش را كند كه در حبانسان را راهنمايي مي

مناه آن  ذات و مانع گسترش داديگران به نوبه خود موجب تعديل حُببدارد، چون محبت 

 (.1367است )نجاتي، ؟، ترجمه عرب، 

باه صاورت    گونه كه از مضامین آيات شريفه پیداست، از ديد اسالم، نوعدوساتي همان     

(، در كتااب  1363بالقوه در تمامي انسانها وجود دارد. دكتر شرقاوي )، ؟، ترجمه حجتي، 

 نويسد:شناسي اسالمي، در همین رابطه ميفراسوي روانگامي 

انسااني   (. پاس میاان هار   1آفرياد )نسااء،   "نفاس "خداوند متعال همه مردم را از يك "     

دوردسات، وجاود   هااي  نسبت به يكديگر، پیوند خوني، فطري و قرابات طبیعاي در ريشاه   

 ."دارد

شاناختي كاه باه    از ديادگاههاي روان  (، با نقد برخي1372بستاني )، ؟، ترجمه هويشم،      

پاردازد كاه   ديناي اساالم ماي   هااي  پرخاشگري فطري آدمي معتقدند، باه توصایف آماوزه   
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سازي و گساترش روحیاه خیرخاواهي و نوعدوساتي در جامعاه هساتند، وي       درصدد زمینه

 نويسد:مي

عي و باه  تناو راههاي توجه و روي آوردن به ديگران، در دستورهاي اسالم با اشاكال م "     

 تارين حركاات در مالقاتهااي روزاناه، ترسایم شاده      درجات آشكاري حتي به شكل سااده 

حه، است. توصیه به سالم كردن و رد جواب آن شده است، توصیه باه دسات دادن، مصااف   

همااني و  منويسي، زيارت، عیادت بیمار، تشاییع جناازه، دياد و بازدياد، قباول دعاوت       نامه

قاه  هماان، بدر با وي برخورد كردن، رفع نیازهاي او، احترام مدعوت از او، با چهره گشاده 

ساالم باه   او تا در خانه، قطع نكردن سخن او و درشت ساخن نگفاتن باا او، از دساتورهاي ا    

 روند.شمار مي

آدابي كلي هستند، ولي دقت نظار در   "نمايانند كه صرفااين دستورها در ابتدا چنین مي     

دهد كه اين دستورها فرايندهاي آموزشي و جدي براي دستیابي به محبت و آنها، نشان مي

رشد و توسعه آن است. به عنوان مثال، سالم كردن ياا درود فرساتادن و رد جاواب آن، از    

ن عمل در فراگیري محبت و رشد و توساعه آن حكايات دارد، از ايان رو    تأثیر و قدرت اي

سفارش به سالم كردن، و وعده پاداش براي كسي كه در آن پیشاقدم باشاد، شاده و رد و    

پاسخ آن را الزم و واجب شمرده است و حتي توصیه شده كه در پاسخ سالم فارد، افازون   

ك باه بازرگ، ساالم كناد. فارد بار       بر آن، جواب بدهد و خواسته شده است تا فرد كوچا 

جماعت، سواره بر پیاده، ايستاده بر نشسته سالم كند و سالم و جواب آن، باا صاداي بلناد    

باشد و نوع آن در مقابل فقیر و ثروتمند، يكسان باشد. توصیه به اين امور، ناوعي آماوزش   

دن هر نوع براي اشاعه محبت ورزي است و خواندن طرف ديگر به پذيرش او، و از بین بر

دار بین آنهاست و ايان  حساسیت و كدورت احتمالي بین طرفین و رفع هرگونه تنش سابقه

گويي نسبت به اين اعمال، الزامي و وجاوبي اسات، باه عاالوه دساتورهاي اخیار،       كه پاسخ
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نوعي آموزش براي پذيرش ديگري است، و اين كاه پاساخ و جاواب باياد احسان و بهتار       

فراگیري پاداش است، توصیه به يكسان كردن لحن سالم نسبت باشد، نوعي آموزش براي 

به فقیر و ثروتمند نیز نوعي آموزش براي از بین باردن اخاتالف و تبعایض باین گروههااي      

اجتماعي است، و سالم كردن كوچكتر به بزرگتر، اكرام و بزرگ داشتن بزرگتر اسات، و  

نها است و سالم كاردن ساواره   سالم كردن فرد بر جماعت هم باز اكرام و بزرگ داشتن آ

بر پیاده، ايستاده بر نشسته، بذل محبتي است مانند بذل محبتي كه مهمان نسبت باه صااحب   

كند. به عنوان مثال، در مورد دست دادن در دستورهاي ديني آماده  خانه و از اين قبیل، مي

داليل مختلاف  توزي را كه به برد، يعني تمايل كینهاست كه دست دادن بغض را از بین مي

دارناد، بهتار و   برد، و همچنین ايان دساتورها بیاان ماي    رود، از بین ميدر عمق جان فرو مي

افضل است تا دست را قبل از طرف ديگر، عقب نكشیم، تا اظهار شدت محبات از طارف   

 ."كسي كه مايل نیست دستش را عقب بكشد، نسبت به طرف ديگر باشد

 واطااف جااوان و حساسااتر بااودن وي در قیاااس بااا دياادگاه نظااري اسااالم، باار رقاات ع      

وساف،  يبزرگساالن جامعه، تأكید دارد. به عنوان مثاال، پاس از آن كاه بارادران حضارت      

ر سار  ارواني بالسالم، به وي حسد برده، وي را به صحرا بردند و در چاهي انداختند، كعلیه

و را مصر، ا ز بردن وي بهآورند و پس االسالم، را از چاه بیرون ميچاه آمده، يوسف، علیه

داري و السالم، پس از گذشت چند سال، بار اثار امانتا   فروشند. حضرت، علیهبه غالمي مي

ر آماده  رسد. وقتي كه برادران حضرت به مصلیاقت، كارش باال گرفته به سلطنت مصر مي

، شاوند و از گذشاته خاويش و كااري كاه باا برادرشاان كارده بودناد         از موضوع آگاه مي

انش را السالم، بالفاصله برادركنند، حضرت يوسف، علیهن شده، درخواست عفو ميپشیما

 از سوره يوسف فرمود: 92و  91دهد. در آيات مورد عفو و بخشش قرار مي
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 كارده باوديم.   به خدا سوگند كه او تو را بر ما برتري داده است و ما در گذشته خطاا "     

شاش قارار   ا نیست، خداوند نیز شما را مورد بخيوسف در پاسخ به آنان گفت: باكي بر شم

 ."دهد كه او از هر مهرباني، مهربانتر است

الساالم،  هگیري حضرت يعقوب، علیالسالم، با موضعگیري يوسف، علیهاگر اين موضع     

ود، كه برادران از وي نیز به شكل مشابهي درخواست عفاو و بخشاش كردناد، مقايساه شا     

آنان را  برخالف فرزند، بالفاصله به بخشش فرزندان دست نزده،شود كه پدر، مالحظه مي

 از سوره يوسف، فرمود: 100دهد. در آيه به بعد احاله مي

 زيرا ما خطا خواهیم كه براي ما در پیشگاه الهي، طلب آمرزش كني،اي پدر از تو مي"     

 ."ببخشايدخواهم كه شما را كاريم. يعقوب گفت: در آينده نزديكي از خداوند مي

 از رسول خدا، صلوات اهلل علیه و آله، نیز در روايت است كه فرموده:      

لت ر و قلبي فضیكنم، زيرا آنان دلي رقیقتبه شما درباره نوجوانان به نیكي سفارش مي"     

و  شاارت دهام  بپذيرتر دارند. خداوند مرا به پیامبري برانگیخت تا مردم را به رحمت الهي 

، ولاي  بت بستندرسانم. جوانان و نوجوانان سخنم را پذيرفتند و با من پیمان محاز عذابش بت

 پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند.

 ل كاه مادت  اي از قرآن اشاره كرد و درباره مردم كهنساا آنگاه رسول خدا )ص(به آيه     

د، )فريا  "اند، ساخن گفات  هزندگي آنان به درازا كشیده و دچار قساوت و سخت دلي شد

1365.) 

فات:  الساالم، آماد و گ  كند: فردي نزد امام صادق، علیاه مجلسي در بحاراالنوار نقل مي     

ا رگاويم، ساخنان شاما    زنم، كاالم قارآن را ماي   كنم و هرچه حرف ميمن هرچه تبلیغ مي

آناان   يرابرو سراغ جوانها، ز"پذيرد. و حضرت در جوابش پاسخ داد: گويم، كسي نميمي

 ."در مسیر خیر و نیكي، پیشتازند
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تار  ه عااطفي با شود كه ديدگاه نظري اسالم در ارتبااط باا جواناا،ن    بنابراين مالحظه مي     

مهیاا،   آمااده و  بودن آنان، در قیاس با بزرگساالن تأكید دارد و بالطبع باياد از ايان شارايط   

 نهايت استفاده ممكن را داشت.

ساته،  انهاا نگري دارد كه با عشق به مردم و حتي حیوآنان را برآن مينوعدوستي جوانان،      

ل حا "انناد:  از ايثار نفس خويش نیز براي آناان اباايي نداشاته باشاند. عالقاه باه ماواردي م       

 و "مساتمند "، "فقیار "، كماك باه افاراد   "رفع محرومیت از مستضعفان"، "مشكالت مردم

ه كرات راي محرومان و ستمديدگان، بخود ب "جان"و حتي  "مال"و ايثار  "سرپرستبي"

 شود.از سوي جوانان در اظهار نظرهايشان، مالحظه مي

ن از ا بزرگسااال كنند، جوانان در قیاس بمتعدد ديني كه تأكید ميهاي با توجه به آموزه     

متعاددي   تر برخوردارند و با عنايات باه تجربیاات   عواطف رقیقتر و احساساتي خیرخواهانه

 جوانان وكه حكايت از تأثیر رفتار نوعدوستانه در گسترش روحیه نوعدوستي كودكان، نو

خااص،   ريزي در جهت اساتفاده از فرصات اخیار از ضارورتي    توجه و برنامهجوانان دارد، 

 شود.برخوردار مي

خص آناان  اظهار نظرهاي زير، بیانات جواناني است كه نوعدوساتي، از ويژگیهااي شاا        

 شود:شمرده مي

 خواهد كه انسانها به آرزوهاي ديرينه خودشان دست يابند.من دلم مي"      

خود دسات يابناد،   هاي اهد كه همه، چه دوست و چه دشمن، به خواستهخومن دلم مي     

اگر كسي عاشق است، به عشقش برسد، اگر كسي نان براي خاوردن نادارد، خادا او را از    

نیاز كند، اگر كسي چشم به راه عزيزي است، از راه برساد و در خاناه آنهاا را    همه چیز بي

خواهد هماه  ، خدا به او فرزند بدهد، من دلم ميبگشايد، اگر كسي صاحب فرزندي نیست

 هاا، خواهد در همه جا، خانهبه يكديگر كمك كنند تا نیازهاي همه برآورده شود، دلم مي
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روستاها، شهرها، كشورها و همه جاي جهان، همه از هر گونه رنج و ناراحتي بادور باشاند   

 ."و در كنار هم با آسايش و راحتي با يكديگر زندگي كنند

 فهمیدند كه آزادي يعني چه؟كاشكي انسانها كمي واقع بین بودند و مي"      

 فهمیدند كه نبايد زندگي جانوران را با خطر روبرو سازند.كاشكي مي      

 وبس كنناد  حا فهمیدند كه نبايد به حیوانات آزار برسانند و آنهاا را در قفاس   كاش مي     

 آنها را از آزادي محروم سازند.

كاه   دانند باياد بدانناد  توانستند، حیوانات را درك كنند. اما اگر نميي كاش انسانها ميا    

 حیوانات به آزادي احتیاج دارند.

ي ماا، چیاز   فهمیدند كه حیوانات بااالخره اگار حیوانناد و باه خیاال     كاشكي انسانها مي     

. آنهاا  فهمناد، درك و احسااس كاه دارناد    فهمند، اماا حاداقل تاا حاد كماي كاه ماي       نمي

 فهمند كه قفس يعني چه؟ حبس يعني چه؟فهمند كه آزادي يعني چه؟ ميمي

گي خاوب  من دوست دارم تمام حیوانات و پرندگان آزاد باشاند تاا بتوانناد ياك زناد          

 .همراه با آزادي داشته باشند. اما نه آزادي موقتي. بلكه آزادي براي همیشه

رزوهااي  آحیواناات آزاد باشاند و ايان يكاي از      كنم، كاش همهو من باز هم آرزو مي     

 ."بزرگ من است

عشاق   كنناد، يعناي فرصات   اخیر، به وضوح از فرصتي استثنايي حكايت ماي هاي نمونه     

ه ردم جامعا ما و فراتار از آن، هماه    ورزيدن تام و تمام نوجوان و جوان به همه مردم جامعه

 اش.جهاني
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 159(، در پژوهشاي كاه در ساطح    1373قل از محمدي، ، به ن1992و همكاران ) 1فینگر     

سال انجاام دادناد، از فعالیتهااي اجتمااعي و فاوق       17-24دانشجوي دختر و پسر در سنین 

 كنند.برنامه به عنوان يكي از عوامل عمده در تحول اخالقي در آغاز جواني، ياد مي

ورد نقااش سااازمانهاي   (، در ماا 2000، 5، هاويلنااد 4)بااه نقاال از لااويز    3و مااور  2آروياال      

 نويسند:گیري شخصیتي و رفتار اجتماعي افراد، ميخیرخواهانه و نوعدوستانه در شكل

یساتند، باا   كار در سازمانهاي نوعدوست، داوطلب و مردمي از آن جهت كه انتفااعي ن "     

ذران كار در مشاغل معمول، متفاوت هست و از آن جهت كه جنبه سرگرمي ندارد، باا گا  

رصاتي را  اغت هم تفاوت دارد. اين سازمانها به سبب آن كه براي اعضاي خاود ف اوقات فر

هنماايي  آورد كاه آناان باه كماك فقارا، بیمااران، افاراد معلاول شاتافته ياا باه را           پديد ماي 

مشاورتي  هااي  روزي يا كمیتاه گروههاي جوانان پرداخته و به ارايه خدمات به مراكز شبانه

آورناد كاه ايان    اخالقي را براي اعضاي خاود فاراهم ماي   بپردازند، امكان تحقق ارزشهاي 

فاق ودر جهت  مسأله از عوامل كلیدي رفتار اجتماعي است، و با انجام اين معنا افرادي كه

 ."كننددارند، در خود احساس خوشبختي ميو همبستگي اجتماعي گامهاي عملي برمي

در  مساأله نوعدوساتي   بررسي تجربیات موجود در ساطح جهاان، بیاانگر آن اسات كاه          

هااي  سطح جهان امري شناخته شده است و برهمین مبنا، طرحهاي متعاددي در ساطح نظام  

گردناد. از  يتربیتي در اين رابطه در نظر گرفته شاده و اجارا ما   هاي آموزشي و ساير برنامه

زيار باه    اين رو در بررسي چگونگي استفاده بهینه از نوعدوستي جوانان، محورهااي عماده  

 رسد كه با حداقل امكانات، قابلیت اجرايي شدن را دارند:مينظر 

 برگزاري مسابقاتي با مضامین نوعدوستانه،

                                                           
1-Finger, W. 
1-Averill, J. R. 
2-More, T. A. 
3-Lewis, M. 
4-Haviland, J. 
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 متفرقه در زمینه انجام كارهاي نوعدوستانه،هاي برگزاري برنامه

 انجام كارهاي مستمر نوعدوستانه،

 فعالیتهاي نوعدوستانه زير پوشش سازمانهاي مدني.

      گفته، پرداخته خواهد شد.در ادامه، به ترتیب به محورهاي پیش      

 برگزاري مسابقاتي با مضامین نوعدوستانه

انجاام   برگزاري برخي از مسابقات به صورت تهیه داستان، رماان، عكاس، پوساتر، فایلم و    

غااات كارهاااي تحقیقاااتي بااا مضااامین خیرخواهانااه و نوعدوسااتانه، قساامت ديگااري از تبلی

 آورد.مناسب اجتماعي در ارتباط با نوعدوستي را فراهم مي

جناگ و   نوعدوساتي در ادبیاات جبهاه و   هااي  به مسابقه نهادن بررسي زيبااترين جلاوه       

ره و نوعدوساتي در زنادگي روزما   هااي  ادبیات عرفاني، به تصوير كشیدن زيبااترين جلاوه  

، ي وارساته اي خیرخواهاناه انساانها  روابط خانوادگي، به مسابقه نهادن پردازش هنري كاره

ل باالتر هیه سريامادران و پدران، به صورت شعر، رمان، نمايشنامه، فیلمهاي آماتور )مانند ت

 یاد افاراد  اي واقعي، به شكل غیرمستقیم دسات باه تمج  از خطر كه با سوژه قراردادن حادثه

زناد( و  اناد، ماي  نوعدوستي كه هنگام وقوع حوادث مختلف به كمك ديگر انسانها آماده 

اهكارهااي  رنويسي و تحقیق درباره موضوعهاي نوعدوستانه مانند برگزاري مسابقات مقاله

گسترش نوعدوساتي در ساطح نوجواناان و جواناان، حمايات از حقاوق بشار، حمايات از         

 "ساابتاحقااوق اقلیتهااا، زنااان، كودكااان خیاباااني، حقااوق حیوانااات و نظاااير آنهااا، فضاااي ن

دياد  پساند، پ وانان به سمت انجام كارهاي نوعدوساتانه و جامعاه  مساعدي جهت ترغیب ج

 خواهد آورد.

 متفرقه در زمینه انجام كارهاي نوعدوستانههاي برگزاري برنامه
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طح نوعدوستانه و خیرخواهاناه، باه شاكل مقطعاي ممكان اسات در سا       هاي برخي از برنامه

نوعدوساتانه  هااي  از برناماه يي هانهادهاي آموزشي و فرهنگي، اجرا شوند. موارد زير نمونه

ناان  آين طريق تواند برعهده نوجوانان و جوانان گذاشته شده، به اهستند كه اجراي آنها مي

 را به سمت نوعدوستي هرچه بیشتر، هدايت كرد:

 مداد در سطح نهادهاي آموزشي يا فرهنگي.اتشكیل گروههاي  -

یمااران  ماران بیمارستانها، سالمندان، بان با هدف بازديد از بیتشكیل گروه مهرورزان جو -

 و آسايشگاهها.ها بخشيتوان

مسااجد و  هااي  تابهاي اضافي از ساطح جامعاه و تحويال آنهاا باه كتابخاناه      كگردآوري  -

 مدارس.

-رگزاري كالسهاي تقويتي در سطح مدارس، مساجد و نهادهاي فرهنگي باراي داناش  ب -

 آموزان.

سرپرست، بیمارستانها بي هنري در مراكز نگهداري كودكاننمايشي و هاي اجراي برنامه -

 بخشي.ومراكز توان

 ازديد از بخشهاي زنان و كودكان بیمارستانها و اهداي هديه به بیماران.ب -

توانناد دسات   نوجوانان و جواناان ماي  ها نیكوكاري، در اين بازارچههاي تشكیل بازارچه -

پستالهاي تهیه شده از گلبرگهاي خشك، گلادانهاي تزئیناي   خود )مانند كارت هاي ساخته

با گیاهان وحشي خشك و مانند آن( را جهت فروش عرضه كرده، بهااي آن را باه مراكاز    

توان با در اختیار نهادن مواد اولیاه الزم در دساترس   خیريه، اهدا كنند. در سطحي فراتر مي

كاموا و نظاير آنها(، آنان را تشويق باه  بافي، معرق، سازي، مكرمهجوانان )مانند وسايل گل

شان كرد تا پس از تهیه محصوالت اخیر، ايان تولیادات باا    تهیه كارهاي هنري مورد عالقه
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نیكوكاري، جهات كماك باه مراكاز خیرياه، باه فاروش        هاي حضور خودشان در بازارچه

 برسند.

اري ركااز نگهااديكااي از دانشااجويان نگارنااده، از تااأثیر بازديااد دوسااتانش از يااك م       

 سالمندان، به شرح زير ياد كرده است:

لبتاه مان خاودم    ادانشگاه را براي بازديد به سراي ساالمندان بردناد.   هاي ترم قبل، بچه"     

 ساالمندان  آنقدر با هیجان از سرايها موفق نشدم كه در آن بازديد، شركت كنم. ولي بچه

آنجاا   س درسم نزدم و باراي ديادار باه   كردند كه من غبطه خوردم، چرا از كالتعريف مي

ر دن پرساتار  كه به آنجا رفته بودند، همگي مشتاق شده بودند كاه باه عناوا   هايي نرفتم. بچه

زد نا آنجا مشغول كاار شاده ياا حاداقل بعادها باه عناوان همادم و ماونس، سااعاتي را در           

قادر  يدناد، آن را دگفتند: وقتي پیار مردهاا و پیار زنهاا ماا      سالمندان بسر ببرند. دوستانم مي

عري را شخودشان را ديده بودند. حتي يكي از دوستانم هاي خوشحال شدند كه انگار بچه

 ."كه يكي از سالمندان به او داده بود، قاب كرد و روي ديوار اتاقشان زد

 انجام كارهاي مستمر نوعدوستانه  

جتماااعي، ا -نوعدوسااتانه در سااطح نهادهاااي آموزشااي و فرهنگااي هاااي برخااي از برنامااه

باه شارح   هاا،  از ايان برناماه  هاايي  توانند به صورت مدام و مستمر پیگیري شاوند. نموناه  مي

 زيرند:

هاا  حصیالن ممتاز اين دورهآموزش امدادگري )و استفاده از فارغ التهاي برگزاري دوره -

 مشابه(.هاي به عنوان مربي آموزشي براي برگزاري دوره

كالس ياا جلسااتي باراي ارتقااي      ان و ترغیب آنان به گذاشتنآموزش بهداشت به جوان -

 سطح دانش بهداشتي مردم جامعه.

 هاي بهداشتي به جامعه با پخش برشور و نصب پوستر.رسانياطالع -
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رگزاري بازديد از مراكاز درمااني و تاوان بخشاي باراي جواناان و ترغیاب آناان باراي          ب -

 ته.گفپیوستن به مددكاران داوطلب مراكز پیش

مارتبط باا مساايل    هااي  اره وقت جوانان )خاصه دانشجوياني كاه در رشاته  به كارگیري پ -

 رماني.د -خوانند(، در مراكز بهداشتيدرماني درس مي

 جتماعي جامعه.  ا -گیري پاره وقت جوانان در نهادهاي فرهنگيبه كار -

 ماني كه قادر باه ربیت كودكان معلول جسهاي مرتبط در تبه كارگیري دانشجويان رشته -

 حضور در مراكز بهزيستي، نیستند.

 ستفاده از جوانان در مراكز كمك به ايتام، عقب ماندگان ذهني و معلوالن.ا -

 بخشي.هنري در مراكز درماني و توانهاي نامهتشويق جوانان هنرمند به اجراي بر -

شناسااايي  السااالم، و كوچااه گااردان عاشااق بااراي تشااكیل گروههاااي امااام علااي، علیااه  -

 مستضعف و محروم براي ارايه خدمات خیرخواهانه به آنان.هاي خانواده

 گروههاي آموزشي براي رفع مشكالت درسي فرزندان اقشار محروم. تشكیل -

 هداشتي در سطح مدارس.هاي برسانيتشكیل گروه بهداشت جهت اطالع -

ه تولیدات هنري تهیاه شاد   اقتصادي براي بازاريابي و بازارسازي براي تشكیل گروههاي -

 توسط معلوالن.

شكیل گروههايي براي تشويق شهروندان براي درآمدن به عضويت گروه اهداي عضاو  ت -

 )پس از درگذشت(.

شكیل گروه كاري براي اخذ رضايت اهداي عضو، از اطرافیان كساني كه دچار مارگ  ت -

 اند.مغزي شده

 ستانه در جامعهسازمان دادن و نهادينه كردن فعالیتهاي نوعدو
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 وروندان م شهسازمانهاي مدني، سازمانهايي هستند كه داراي دو ويژگي مهم هستند، تكري

ز اجامعه  اختنبه صحنه كشاندن آنان براي تأثیرگذاري در روند امور اجتماعي و منتفع س

، اي مدنيمانهانديشه و توان شهروندان خويش. بنابراين با نزديك ساختن جوانان به ساز

دشان، عه خوبا سوق دادن آنان به سمت فهم مسايل اجتماعي جام "توان، اوالعمل ميدر 

هینه بپذيري قسمتي از روند جامعه "مؤلفه اجتماعي هويت آنان را تقويت كرد. ثانیا

فراد ده از استفااجوانان در جريان فعالیت در سازمانهاي مدني، تحقق پذيرفته، جوانان با 

 ي كه مسوولیت سازمانهاي مدني را دارند، تجربیاتمتخصص و خیرخواه "بعضا

انان، عي جونتیجه و ماحصل زحمات اجتما "آورند و ثالثاقیمتي به دست مياجتماعي ذي

 متوجه جامعه شده، شهروندان جامعه از خدمات مزبور، منتفع خواهند شد.

نظر  دني، بهماي هبنابراين با توجه به مزاياي متعدد پیوند خوردن جوانان با سازمان     

پذيري امعهجرسد، توجه جدي به سازمانهاي مدني و استقبال از آنها، ضمن كاهش بار مي

ه صادقان دماتبهینه جوانان در نظام آموزشي و تربیت نوعدوستانه آنان، جامعه را از خ

 جوانان، برخوردار خواهد كرد.

ي اهااداف و فعالیتهااا  از گروههااايي بااا هااايي (، در توصاایف نمونااه 1377منطقااي )     

 نويسد:نوعدوستانه در داخل كشور، مي

يكي از مشكالت كشورهاي جهان سوم، فقر بهداشتي آنها است. به ايان معناا كاه گااه          

كاودك   5كاودك نابیناا، ياا     4 توان شاهد بود كه يك خاانواده در كشور ايران مي "مثال

شاتي كاه گريباان گیار خاانواده ايان       ناشنوا و مانناد آن دارد، در حاالي كاه اگار فقار بهدا     

يافاات، بساایاري از اياان كودكااان هساات، در جريااان آموزشااهاي اجتماااعي، كاااهش مااي 

داد. به شكل مشابهي در ايران، برخالف كشورهاي غرباي، باه   خسرانها، در جامعه رخ نمي

طااور عمااده دلیاال تولااد كودكااان اسااتثنايي، فقاار آگاااهي و كمبااود بهداشاات اساات، نااه  
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دوباريهاي اخالقي. از اين رو، اگر در اين زمیناه بخاواهیم دسات باه اصاالحي عملاي       بنبي

ترين اقدامات ممكن، فرساتادن جواناان آماوزش دياده باه میاان ماردم        بزنیم، يكي از ساده

است تا آناان اطالعاات و داناش عماومي ماردم جامعاه را در ماورد داليلاي كاه باه تولاد            

 امد، باال ببرند. انجكودكان استثنايي و مانند آن مي

تواند در مورد برخاي از بیماريهااي حااد، اجارا شاود. باه       مي "آنچه از آن ياد شد، عینا     

زن آمريكايي ياك زن باه    13، از هر 70فرض، طبق آمار برخي از نشريات علمي، در دهه 

 زن آمريكايي يك نفر و در حاال  11از هر  80شد. در دهه بیماري سرطان پستان، مبتال مي

 %32شاود و در مجماوع   زن آمريكايي، يك زن به سرطان پستان دچار ماي  8حاضر از هر 

 %30دهد. در اين بیماري با تشخیص زودرس، سرطانهاي زنان را سرطان پستان تشكیل مي

به میازان بقااي عمار بیماار پاس از       %30از میزان مرگ و میر ناشي از بیماري كاسته شده و

ال آن كه باز هم برخالف غرب كاه سارطان پساتان زناان در     درمان، افزوده خواهد شد. ح

شاود، در اياران تشاخیص سارطان پساتان      مراحل اولیه آن شناخته شده، درمانش شروع مي

گیرد كه بیماري به مرحله حاد خودش رسیده است. بنابراين، میازان  زماني انجام مي "غالبا

زياد اسات. از ايان رو، اگار بتاوان از      درد و مرگ و میر بیماران ايراني، در اين زمینه بسیار

بیمارياابي و تشاخیص زودرس سارطان )كاه     هاي گروهي از دختران دانشجو در امر برنامه

انجامد(، سود جست و اين افراد باه  آموزش ساده و مختصر آن يك ربع بیشتر به طول نمي

اهاد شاد،   اقدام ورزند، جامعه ما از نتاايج مطلاوبي برخاوردار خو    1آموزش تشخیص فردي

زيرا آمارهاي موجود حكايت از آن دارند زناني كه هر ماه به طور مرتب آزمايش الزم را 

 اند.از موارد، متوجه ضايعات سرطاني خويش شده %85دهند. در انجام مي "شخصا

                                                           
1-Self-exam 
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ي اي مقدماتتوان پس از آموزشه، مي"بهداشت ياران جوان"از اين رو با تشكیل گروه      

اي الزم اري كالساه و مانند آنها فرستاد تا با برگزها ن را به مساجد، حسینیهالزم، اين جوانا

دان را تي شهرونترين نیازهاي بهداشو استفاده از پوسترها، اساليدها و فیلمهاي الزم، عمده

مند باه  بدانها منتقل كرده، بدين ترتیب باا ارتقااي ساطح بهداشاتي جامعاه، خادمتي ارزشا       

 داشته باشند.همنوعان و جامعه خويش، 

 ، اقادام "نيحامیاان كودكاان بیمارساتا   "انادازي گاروه   توان به راهدر نمونه ديگري مي     

 ورزيد. 

شاوند،  ن جدا ماي كودكان با بستري شدن در بیمارستان، از اولیا و خواهران و برادرانشا     

هااي  وو در فضاي جديد بیمارستان، با تجربه مواردي مانناد آمپاول خاوردن، مصارف دار    

ا ري شاديدي  تن دادن به جراحي، تنیدگ "تلخ و ناگوار، انجام آزمايشهاي مختلف و احیانا

از  كنند. بسیاري از كودكاان هام پاس از مارخص شادن از بیمارساتان، هماواره       تجربه مي

 باه صاورت   تجربه تلخ بستري شدن در بیمارستان ياد كرده، تداعي مسايل درماني برايشان

 شود.مي گرامري دردناك، جلوه

عروسااكي و هاااي در بعضااي از كشااورهاي جهااان بااا برگاازاري برخااي از نمايشاانامه       

شااود تااا فضاااي غیرعروسااكي، سااعي در ارايااه برخااي از اطالعااات الزم بااه كودكااان مااي

يشنامه ، در نمابیمارستان را فضايي نامطلوب و تهديد كننده، احساس نكنند، به عنوان نمونه

چارا مارا   "شود، ممكن اسات كاودك بیمااري بپرساد:     اجرا مي هاعروسكي كه براي بچه

حنه، باا  اما پرساتار ياا پزشاك حاضار در صا      "ام؟اند، مگر من كار بدي كردهاينجا آورده

اسات   اي، اماا ممكان  نه عزيزم، معلوم است كه تو كار بدي نكرده"دهد: محبت پاسخ مي

 ."ستري شودهر كسي مريض شود و الزم باشد چند روز در بیمارستان ب
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-ماي در صحنه ديگري ممكن است وقتي پرستار درصدد گرفتن خون كودك بیمار بر     

حكم ياك   آيد، او اين كار را يك عمل ظالمانه تصور كند، يا ممكن است اين كار را در

ادن تواناد در حاین د  تنبیه براي خودش ارزيابي كند، اما پرستار با بیان اين كه كودك ماي 

اي پس از گرفتن خون، ضمن عاذرخواهي از وي، و اظهاار ايان كاه بار     خون گريه كند و 

ح آزمايش و بهبود كودك بايد خون او را گرفت، تصورات غلط ذهني كاودك را اصاال  

 كند.

ه ساادگي  با ، اقدام نوعدوستانه ديگاري اسات كاه    "گروه ايثارگران حیات"اندازي راه     

 پذير است.امكان

يي كاه  حتي حیاتي است، و با وجود آن كه در كشورهااهداي عضو، امري ضروري و      

ز مارگ  ارود، فرهنگ اهداي اعضاء پاس  اي از دين در آنجا وجود دارد، انتظار ميرايحه

-يران ايان يا مرگ مغزي، به صورت امري پذيرفته شده، وجود داشته باشد، اما در كشور ا

اد( باه  )پس از مرگ افار  گونه نیست و نه تنها شهروندان از عضويت در طرح اهداي عضو

ضاي مانع اهداي اعها شود كه خانوادهمشاهده مي "زنند، بلكه بعضامیزان زيادي سرباز مي

 نیازمناد  فرزندشان كه در اثر تصادفات، دچار مرگ مغزي شده است، به بیماران محتااج و 

ي دهااي مادن  اتوانند در مكانهايي مانند نهمي "ايثارگران حیات"شوند. از اين رو گروه مي

تن و فرهنگسراها در دو سطح كار خاود را دنباال كنناد. در ساطح نخسات، باا پایش گارف        

يت در تبلیغات مناسب، و حتي مراجعه شخصي به افراد، آنان را تشاويق باه پاذيرش عضاو    

ي كنند تاا در صاورت مارگ مغازي آناان، از اعضااي آناان بارا         "ايثارگران حیات"طرح 

 سود جسته شود.تداوم حیات بیماران نیازمند، 
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راكااز متواننااد ارتباااط پیوسااته و ماادامي بااا  ، مااي"ايثااارگران حیااات"در سااطح دوم،      

واده يادار خاان  بیمارستاني داشته، پس از اطالع از وقوع مرگ مغزي افراد سانحه ديده، به د

 نند.كآنان رفته، سعي در كسب رضايت اهداي اعضاي عضو از دست رفته خانواده آنان 

یمااران  بید براي آور اممهاي اخیر ضمن باال بردن میزان اهداي عضو در جامعه، پیاماقدا     

 اند.هبدون عالجي است كه خود را در تنگناي بیماري و مشكالت اجتماعي، تنها يافت

تاوان باه ساازمانهاي    برخي از اقدامهاي نوعدوستانه ديگري كه جهت تحقاق آنهاا ماي        

 ير است:زمانهايي در همین راستا ايجاد كرد(، به شرح زمدني مربوطه پیوست )و يا سا

شااكیل گروههااايي بااراي ارايااه خاادمات الزم )عفااو، مااددكاري، دادگاااه كودكااان،    ت -

هااي  خاانواده  ورسیدگي به مشكالت خانواده افراد زنداني و مانند آنها(، به افاراد زناداني   

 آنان.

كاري كاه باه سابب دياون     ان غیربزهر براي آزادسازي زندانیاخذ كمك از مردم نیكوكا -

 مالیشان، در زندان هستند.

باا  داري ساالمندان و معلاوالن )  عد تحقیقاتي به مراكز خدماتي نگاه بتالش براي افزودن  -

الت تحصایلي دانشاجويان تحصای   هااي  استفاده از اساتادان و دانشاجويان و هادايت رسااله    

 اجعان مراكز مزبور(.تكمیلي در جهت بررسیهاي تحقیقاتي الزم درباره مر

ستفاده از جوانان در طرحهاي ملاي تهیاه كمربناد سابز شاهرها، جلاوگیري از پیشارفت        ا -

ه دو ورود با كاري، واكسیناسیون، آزمونهاي هوشي و بهداشاتي كودكاان در با   بیابانها، كُپه

 مدارس و مانند آنها.

كناار پیااده روهاا(،    ايي براي سوادآموزي باه كودكاان خیابااني )حتاي در     ايجاد گروهه -

 كاركنان دون پايه مراكز آموزشي، دولتي و كارخانجات.
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ل و مشكالت آنان و انعكااس آن باه   خیاباني )شناخت مسايهاي ايجاد گروه حامیان بچه -

دياده  رساني به جامعه براي بسیج مردم در جهت تخفیف مشكالت عمراجع رسمي، اطالع

 كودكان خیاباني(.

 ر براي ترغیب مردم به شاركت یه فیلم، پوستر، برشور، عكس و پوستايجاد گروههاي ته -

 نوعدوستانه.هاي در برنامه

ق فايي عاليا توان نتیجه گرفت، با توجه باه شاكو  بندي اجمالي ميبنابراين در يك جمع     

ه نا ، جامعاه  نوعدوستانه در نوجواني و جواني، اگر از اين فرصت استثنايي بهره بارده شاود  

. باه   طح فردي، بلكه در سطح جمعي خود، شاهد اثرات نیكاوي آن خواهاد باود   تنها در س

ج هاويتي  اين معنا كه جوانان با شركت در كارهااي خیرخواهاناه و نوعدوساتانه، باه تادري     

رحمات   نوعدوست را به دست آورده، با جهان اطرافشان در غالب ماوارد از منظار خیار و   

 برخورد خواهند كرد.

 ويج تاالش  ربیت نوعدوستانه افراد سبب خواهد شد كاه جامعاه از نتاا   از سوي ديگر، ت     

د و مند شده، حركتش در جهت تحقق عادل، دا كوشش خیرخواهانه افراد نوعدوست بهره

 ونم كااري  برناامگي، نادا  قسط در جامعه سرعت بیشتري به خود بگیرد، اما اگر به دلیل بي

ا ساوزي اخیار، ناه تنها    جساته نشاود، فرصات    گفته، بهرهسردرگمي از فرصت طاليي پیش

ا ترتیاب تا   دهاد و باه ايان   اجازه ديدن جهان از افقهاي واالتر انساانیت را باه جواناان نماي    

اوردهاي سازد، بلكه جامعاه را نیاز از دسات   حدودي امكان ارتقاي شخصیتي آنان را سد مي

 دارد.عاري از شوائب مادي آنان، محروم مي

سوزي اخیر تنها باه  اينجا بايد يادآور آن شد، اين است كه فرصت نكته مهمتري كه در     

انجامد، بلكه جواني از دست رفتن برخي از امكان عملهاي ارزشمند فردي و اجتماعي نمي

كه به عنوان مثال، در نهادهاي مدني فعال نبوده، انرژي خود را براي بیماران و محروماان و  
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كن است از سوي نهادهااي تبلیغااتي غیررسامي    كند، به سادگي مممستضعفان صرف نمي

هاي عظیم تبلیغاتي برون مارزي باه سامت و ساوي اناواع و اقساام       داخلي و خاصه دستگاه

جويي به شكل مرضي و نظااير آنهاا،   گروههاي مختلف، سوءمصرف مواد، ارضاي هیجان

 سوق يابند.

 

 بخشهويتهاي اجراي برنامه 0507

ساأله  يان رو، م ترين اهداف اديان الهي بوده اسات، از ا ز اساسيمسأله تربیت انسانها، يكي ا

ده اسات.  يابي افراد، همواره از مسايل ماورد توجاه ديادگاه ديناي باو     هويت و روند هويت

شاان  ه، خاطرنديدگاه ديني همسان با رشد فیزيكي افراد، به ترسیم رشد رواني آنان پرداخت

باراي شاكوفايي شخصایتي كودكاان،     ساخته است كه وجود يك محیط سالم، شرط الزم 

يا الم و پوسنوجوانان و جوانان است و آنان در شرايط اخیر، از هويت و شخصیتي متعادل، 

ي الم روانا گفته فراهم نیايد و در روند رشاد سا  برخوردار خواهند شد، اما اگر شرايط پیش

ادل، ي نامتعا صیتافراد، خدشه وارد آيد، آنان از رشد سالم روانیشان بازمانده، هويت و شخ

ماین  ه(، در 1372متزلزل و مخدوش را از خود به منصه ظهاور خواهناد گاذارد. منطقاي )    

 نويسد:رابطه مي

وناد در  از نظر اسالم، انسان موجودي شاريف و باا ارزش اسات. انساان جانشاین خدا     "     

 سوره بقره آمده است: 30كه در آيه شريفه روي زمین است، چنان

 ."دهمروي زمین جانشیني قرار مي همانا من در"      
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گار  ابه عالوه از نظر اسالم كرامت، عازت و بزرگاواري جازء سرشات آدماي اسات و            

آدمي آنچناان كاه هسات خاود را بیاباد، كرامات و عازّت نفاس را در سرشات خاويش،           

 گرديده است: از سوره اسري، از اين مسأله، چنین ياد 70يابد. در قسمتي از آيه شريفه مي

 ."و به عزّتم سوگند گرامي داشتیم فرزندان آدم را"      

احسااس   وبنابراين، مسأله كرامت نفس يا عزّت نفس كه به علاوّ نفاس، مناعات نفاس          

ا باه  شرافت نفس نیز تعبیر شده است، نوعي از بازگشت آدمي به خويش اسات و آدماي ر  

 گرداند.شرافت و كرامت ذاتي خود، متذكر مي

شاود  ظه ماي راين، با نگاهي گذرا به روايات و احاديث شريف، به وضوح مالحعالوه ب     

اناد  شاته سیاري داكه رسول اكرم، صلي اهلل علیه و آله، و ائمه اطهار، علیهم السالم، تالش ب

 تا كرامت نفس افراد، حفظ شود و از استخفاف نفس آنان، ممانعت به عمل آيد.

دهاد، حااوي   ك و نوجاوان در خاانواده اراياه ماي    توصیفي كه اسالم از جايگااه كاود       

مواردي است كه مساتلزم حفاظ و حراسات از كرامات نفاس كاودك، نوجاوان و جاوان         

 وبار پادر    است. اسالم از بدو تولد كودك، انتخاب نام نیكو براي وي را از حقوق فرزناد 

ا با شناسد. بعد از انتخاب اسم، مسأله تغذيه كاودك مطارح اسات كاه مكتاب      مادرش، مي

ه با اصرار خواستار تغذيه كودك در آغوش پر مهار ماادر اسات، و در صاورتي كاه ماادر       

ياد، در  علتي قادر به شیر دادن فرزندش نباشد و ضرورت سپردن كودك باه داياه پایش بیا   

ر ير آن، دكنار ويژگیهايي مانند مسلمان بودن، تندرست بودن، اجتناب از محرماات و نظاا  

سات كاه   ق بودن و با حوصاله باودن داياه، از ويژگیهاايي ا    دايه، اوصافي نظیر خوش اخال

زاد را اناد، زيارا مكتاب كاودك ناو     ديني در انتخاب دايه برآنها، تأكیاد كارده  هاي آموزه

تي، باه  داند، بلكه در كنار توجه باه مساايل زيسا   موجودي در بند مسايل زيستي صرف نمي

 كند.مسايل عاطفي و رواني نوزاد هم توجه مي
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ريجي گیاري تاد  متفاوت ضمن تأكید شكل "اههاي نظري علمي، از منظري نسبتاديدگ     

ساامان  تواناد از شاكلي بساامان ياا ناب    مفاهیم خود و هويت، بر محصول نهاايي آن كاه ماي   

 اند.  برخوردار باشد، تأكید داشته

اي شناسان بر اين باورند كه مفهوم خود، در جوانان از وضع بسیار آشافته برخي از روان     

شناساان اسات. وي معتقاد اسات جواناان در      از اين جمله روان 1برخوردار است. روزنبرگ

برخوردارناد. از ساوي ديگار     2قیاس با كودكان و افراد بزرگسال از مفهوم خود ناساالمتري 

اناد كاه جواناان افارادي شاادتر از      و همكارانش، مداركي در اين جهت فاراهم آورده  3آفر

 تري برخوردارند.ديگران بوده، از مفهوم خود مثبت

گیري متفاوت از روزنبرگ و آفر، بر اين باور است كاه پیشارفت   در يك جهت 4هارتر     

براي آنان باشاد، باه ايان     تواند حاوي تأثیرات مثبت يا منفيمهارتهاي استداللي جوان، مي

معنا كه پیشرفت ذهني جوان ممكن است به وي كمك كند تا او باا توجاه باه هنجارهااي     

اجتماعي، دست به رفتار بزند و به اين ترتیب مورد پذيرش ديگران واقاع شاود، باه هماین     

گاهي جوان را باا برخاي از مشاكالت هیجااني،     ترتیب تحول ذهني اخیر ممكن است، گاه

 افسردگي و اضطراب، مواجه سازد.مانند 

شود. هاارتر، باا اتكاا باه     از قبل مي 5ترمفهوم از خود يك فرد در دوران جواني، انتزاعي     

نظريه تحول ذهني پیاژه، به توصیف برخاي از تغییرهاايي كاه در دوران جاواني در مفهاوم      

 آيد، به شرح زير پرداخته است:  خود به وجود مي

                                                           
1-Unhealthy 
2-Offer 

3-Harter 
 

1-Abstract 
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-2در سانین   1حركتاي  -ف روند تحول ذهن، به برشمردن سه دوره حسيپیاژه در توصی     

، 15تاا   12، 11در سانین   3سال و دوره عملیاات صاوري   2-11در سنین  2سال، دوره عیني 0

 سالگي اقدام ورزيده است. 16

مین در دوره نخست، ارتباط كودك با جهان خارج او، از طرياق حاس و حاركتش تاأ         

ساخ  منطق كودك در برخورد باا اشایاي عیناي، باه شاكل نسابي پا      شود. در دوره دوم، مي

دن گردد و در دوره سوم، نوجوان باا باه دسات آور   داده، راهگشاي حل مشكالت وي مي

ا مواجاه  تفكر ذهني، در غیاب اشیا و به شاكل انتزاعاي، قاادر باه حال مساايلي كاه باا آنها         

 شود، خواهد شد.مي

وجوان، ملموس ن توان احساس كرد كه تفكر عیني و، ميبنابراين با توجه به نظريه پیاژه     

ابتاداي   شود. به عبارت ديگر، اگار در در روند رشدش به تفكري ذهني و انتزاعي بدل مي

هايي ياه توصایف  دوران نوجواني، توصیفي از ابعاد وجودي آنان را بخواهیم، نوجوانان باا ارا 

ياه  رناد(، ارا بلناد ياا كوتااهي برخوردا   درباره ابعاد جسماني خودشان )مانند اين كه از قاد  

ا بیاان  يا اي از عواطف و احساساتشان )نظیر اين كه آنان فردي شااد هساتند(   توصیف ساده

ا باه  رآموز(، كار خود گروهي كه عضو آن هستند )مانند يك دختر، يك پسر، يك دانش

عناي  ستند، يهن رسانند. ويژگیهاي اخیر به سادگي قابل مالحظه بوده يا قابل آزموانجام مي

 توان متوجه كوتاهي يا بلند قدي خود شد.با نگاهي به آيینه، مي

با گذشت زمان، توصیف نوجوانان از خودشان، قدري از عینیات فاصله گرفته، به اراياه       

رساد. توصایفهاي ايان    ماي هاا  تر آنان، مانند هیجانهاا، آرزوهاا و انگیازه   ويژگیهاي دروني

تر شاده، باياد باا    شد، درونيپیش كه با نگاهي در آيینه آشكار ميمرحله، برخالف مرحله 

                                                           
2-Sensory motor stage 
3-Concret stage 
4-Formal stage 
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رسوخ به اعماق احساسات افراد، به كشاف مساايلي مانناد پريشاان خااطري ياا افساردگي        

 آنان، نايل آمد.

هااي  ن، معیاردر اواخر دوره جواني، توصیف جوانان از خودشان به بیان نظاام ارزشیشاا       

یشاان  اخالقیشان، فلسفه شخصیشان، روند تفكرات درونیشان و طرحهاايي كاه باراي زندگ   

تار  انتزاعاي  انجامد. مقايسه توصیفهاي جوانان در آغااز و انجاام جاواني، بیاانگر    دارند، مي

ه ياك  است. به عبارت ديگر، برخالف گذشته كه باا نگااه كاردن با    شدن برداشتهاي آنان 

آيیناه،   شد به توصیفي از خاود اقادام ورزياد، در ايان مرحلاه باا خیاره شادن باه         آيینه، مي

 توان به نظام ارزشي فرد دست يافت.نمي

 1آلدهد، پديد آمدن خاود اياده  تغییر ديگري كه به بیان هارتر در دوران جواني رخ مي     

شود جوانان است. به اين معنا كه اگر توصیف جوانان از خودشان را ببینیم، مالحظه ميدر 

گارا از خاود   كه برخي از آنان با بیان آنچه در واقع هستند، دسات باه اراياه توصایفي واقاع     

زنند، اما جوانان ديگري وجود دارند كه در توصیف خود، به اراياه آنچاه كاه دوسات     مي

آل در گیاري خوداياده  كنند. علت اختالف اخیر به شكل، اقدام ميدارند، بدان دست يابند

كاه باه توصایف خاود فارد،       2آل، برخالف خودواقعيگردد. خودايدهدوران جواني باز مي

زند، به توصیف آنچه كه فرد درصدد دستیابي باه آن اسات،   گونه كه هست، دست ميآن

ي خويش به دست آورده است، اين پردازد. تفكر انتزاعي كه جوان در روند تحول ذهنمي

آورد تا بتواند به طرح خودي كه دوست دارد شابیه آن باشاد   امكان را براي وي فراهم مي

 و به آن برسد، بپردازد.

آل، مسأله مهمي است كاه نباياد آن را از نظار    فاصله موجود بین خودواقعي و خودايده     

آرماني جوان خیلي زياد باشد، فاصله دور داشت. اگر فاصله موجود بین خودواقعي و خود

                                                           
1-Ideal self 
2-Real self 
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آلاش  رساند كه وي قادر باه دساتیابي باه خوداياده    عمیق موجود، جوان را به اين نتیجه مي

شاود. اماا اگار فاصاله باین خاودواقعي و       نخواهد بود، از ايان رو وي افسارده و ناامیاد ماي    

اني را دارد، ايان  خودآرماني جوان، كم باشد، از آنجا كه وي امید به دستیابي به خود آرما 

آلاش، يااري   انگیزه به تحريك هرچه بیشتر جوان انجامیده، وي را در دستیابي به خودايده

 خواهد رساند.

فهوم ر، اگر مشود. به عبارت ديگمفهوم خودپنداره در ارتباط با مفهوم خود، مطرح مي     

وال ه ايان سا  ، مفهاوم خودپناداره پاساخ با    "من كیساتم "خود، پاسخ به اين سوال است كه 

 ، كسي كاه مفهاوم خاودبرتري در خاويش    "من چه احساسي درباره خودم دارم"است كه 

باه   ت، وي راكند، از خودپنداره باالتري نیز برخوردار بوده، همین ارزيابي مثبا احساس مي

 دهد.سمت موفقیت بیشتر در كارهايش، سوق مي

ثبتااي مكااه از خودپنااداره  پژوهشااهاي انجااام گرفتااه، حكاياات از آن دارنااد، افاارادي       

رد كا ايد تصاور  پذيرند. البته نبمند بوده و خود را ميبرخوردارند، نسبت به خودشان عالقه

اال، نسبت پنداره بپندارند، بلكه افراد داراي خودافراد اخیر، خود را كاملتر از همه مردم مي

-محادوديت كوشاند تاا   هاي خويش وقوف داشته، در جريان زندگیشان ماي به محدوديت

 گفته را مرتفع سازند.هاي پیش

فاراد در  ابرخي از پژوهشهاي انجام شده ديگر، حكايات از آن دارناد كاه خودپناداره          

ماؤثر اسات.    انگیزه آنان براي دستیابي به موفقیت، عملكرد افراد و بهداشت رواناي آناان،  

احسااس   شاان داده، افرادي كه از خودپنداره مثبتي برخوردارناد، نتاايج تحصایلي بهتاري ن    

 كنند بر زندگي خود كنترل الزم را دارند.مي

جواناني كه از خودپنداره بااليي برخوردارند، در مواجهاه باا كنشاهايي كاه در جرياان           

دهناد و مساايل پایش آماده در     شاوند، پاساخ ماؤثرتري ماي    زندگیشان با آنها مواجاه ماي  
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مشاكالت زنادگي، اساباب كااهش      كنناد، اماا فزوناي گارفتن    زندگیشان را بهتر حل ماي 

 آورد.خودپنداره افراد را فراهم مي

االيي پناداره با  افرادي كه از خودپنداره پايیني برخوردارناد، بیشاتر از افارادي كاه خود         

اي را از ياه كاري، اعتیاد باه ماواد مخادر و اختاللهااي تغذ    دارند، اضطراب، افسردگي، بزه

 دهند.خود نشان مي

ه كا تااريخي   وزنبرگ در بررسي عوامل مؤثر در خودپنداره افراد، با بررساي هارتر و ر     

 درباره نظريات ارايه شده در مورد خود داشتند، به نتايج زير رسیدند:

ز ااي كه باراي آناان   ودپنداره مثبت، در نتیجه عملكرد موفق جوانان در عرصهخ -الف     

 آيد.اهمیت زيادي برخوردار است، حاصل مي

افیاان قارار   تحقیقات هارتر، بیانگر آن است كه ظاهر فیزيكي جوان، مورد پاذيرش اطر      

 و دارند.گرفتن وي و موفقیتهاي ورزشي جوان، بیشترين تأثیر را در خودپنداره مثبت ا

بر اين اعتقاد بود كه خود، ماحصل انعكاس نظرياات موجاود در جامعاه در     1كولي -ب     

را باراي ايان منظاور باه كاار بارد. قضااوت         2سانالح خودآيینهفرد است، از اين رو او اصط

افراد مهمي كه در اطراف كودك قرار دارناد، در آيیناه وجاودي وي مانعكس شاده، در      

 آيند.گیري خودپنداره كودك، مؤثر واقع ميشكل

ها هارتر در پژوهشهاي خويش دريافت كه حمايت و تأيید والدين، معلمان، همكالسي     

ان، نقش اساسي در مثبت يا منفي شدن خودپنداره جاوان از خاودش دارد. باه ايان     و دوست

گیاري خودپناداره كاودك از بیشاترين     معنا كه در دوران كودكي، نگرش اولیا در شاكل 

اهمیت ممكن برخوردار است، اما در سالهاي بعد، در دوره جواني، با وجاود اهمیات نظار    

شاود. عاالوه باراين، تاأثیر     بیشاتري برخاوردار ماي   هاي فرد از اهمیت اولیا، نظر همكالسي

                                                           
1-Cooly, C. H. 
2-Looking glass self 
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ياباد، زيارا در دوره جاواني،    قضاوت ديگران در خودپنداره فرد در اين دوره، كاهش ماي 

فردي كه به نظام مشخصي از ارزشها و باورها رسیده است، با اتكا به ارزشها و باورهاايش،  

كاه ممكان اسات در    كناد و قضااوت ديگراناي    روي اعمال و رفتارهاي خود قضاوت مي

 تغاير با ارزشهاي وي باشند، تأثیر پیشین خود را نخواهد داشت.

در بررسي كه روي جواناني كه دست به خودكشاي زده بودناد، انجاام     1هارتر و مارولد     

دادند، تأثیر دو عامل اخیر را روي خودكشي جوانان، مورد بررسي قرار دادناد. نتاايج ايان    

جوانهاايي كاه اقادام باه خودكشاي كارده بودناد، در         "كه اوالپژوهش، حاكي از آن بود 

اي كه براي خود يا والدينشان مهم بود، موفقیتي كسب نكرده بودند. به عالوه، آنان عرصه

كردند اولیا و دوستانشان، در برخورد با عملكرد نامناسبشاان، حاضار باه تأيیاد و     تصور مي

نه تنها عملكرد ماوفقي نداشاته، بلكاه احسااس      حمايت از آنان نیستند. بنابراين جواناني كه

كردند ديگاران نیاز دياد مثبتاي نسابت باه آناان ندارناد، تنهاا راه چااره خاويش را در            مي

 خودكشي يافته بودند.

 2"خاواهي جاوان  دوره مهلات "اريكسون در تحلیل اواخر جواني، از اين دوره با عناوان       

ادن به هويت خويش، نیازمند فرصتي هساتند تاا   كند، از نظر او جوانان براي شكل دياد مي

در زمان مزبور بتوانند براي سوالهاي اساسي خود، پاساخ مناساب را يافتاه، باه تحقاق آنهاا       

 بپردازند.

خواهي، در جوامع ماقبل صنعتي وجود ندارد، و برخي از محققان باا توجاه   دوره مهلت     

خواهي، خااص جواماع   كه دوره مهلتكنند به ويژگیهاي جامعه صنعتي غرب، پیشنهاد مي

اي را فااراروي جوانااان پديااد آورده اساات.  غربااي اساات كااه امكااان عملهاااي گسااترده  

پژوهشگران ديگري با بیان اين كه ارزشهاي مطرح شده در غارب، در بسایاري از ماوارد،    

                                                           
3-Marold 
1-Period of moratorium 
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سازند كه تشتت اخیر به پديدآيي در تضاد و تعارض با يكديگر قرار دارند، خاطرنشان مي

 خواهي جوان، انجامیده است.ره مهلتدو

شاود، زيارا   خواهي، منفي نبوده، مثبت نگريسته مياز نظر اريكسون، تمديد دوره مهلت     

آورد، اگرچاه برخاي از   گیري هويتي مثبات را در جاوان پدياد ماي    دوره اخیر زمینه شكل

ه، به سامت ياافتن   خواهي نبودجوانان قادر به تحمل مواجهه با ابهام موجود در دوره مهلت

 يابند.، سوق مي1هويتي زود بسته شده

ثبت، نفي يا ماز نظر اريكسون آيینها و تشريفات مذهبي در هر دو جهت ايجاد هويتي م     

را از  توانند ايفاي نقش كنند. در صورتي كه آيین ماذهبي ماورد نظار، رفتااري جزماي     مي

 ا در جهات پیروان مذهب انتظار داشته باشد، آنان از هويتي منفاي و در صاورتي كاه بادانه    

 د.شعمل بدهد، طرفداران از هويتي مثبت برخوردار خواهند  هايشان امكانانتخاب

هااي  گرايي و انديشهآرمان "دارد، اساساآلیست بیان مياريكسون در مورد جوانان ايده     

گرا با گرايانه، هويتي ارزشمند را براي صاحبانشان رقم خواهد زد، زيرا افراد آرمانآلايده

كنناد، امكاان دساتیابي باه هويات      باه آناان احسااس ماي    يافتن ارزشها و تعهدي كه نسبت 

 (.1997، 4و كني 3آورند )ديسيرا براي خود پديد مي 2مطلوب تحقق يافته

اريكسون، برخالف فرويد كاه معتقاد باود شخصایت آدماي در دوره كاودكي شاكل             

تواناد تغییار كناد. اريكساون در     گیرد، معتقد بود شخصیت در هر مقطع از زندگي ماي مي

گیري متفاوت، برخالف فرويد كه غالب رفتارهااي آدماي را نشاأت گرفتاه از     يك جهت

دانست، مساايل فرهنگاي را ماورد توجاه قارارداد و در      غرايز جنسي و پرخاشگري وي مي

                                                           
2-Foreclosure 
1-Achivement 
2-Dacey, J. 
3-Kenny, M. 
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همین راستا، در كنار تأكید نقش اولیا در زنادگي كاودك، مانناد فروياد، باه تأيیاد نقاش        

 گیري شخصیتي وي، پرداخت.شكل همساالن، دوستان و اطرافیان فرد در

از نظر اريكسون هر بحران در بستر خاص خود، مانند خانواده، گروه هم سان و ساالها،        

يا محل كار، بايد برطرف شود و در جريان مرتفع شدن بحران، يااري و  ها مدرسه، همسايه

 (.1999، 1)شپارد "معاضدت ديگران ضرورت دارد

اكتشاف  بايد دست به "اوال يابي خود،جوان در روند هويت از نظر اريكسون، يك      

مختلف فرهنگي، هاي بزند و بر همین مبنا به سوالهاي اساسي زندگي خويش در زمینه

سبت به د نجوان باي "اجتماعي، اقتصادي، عقیدتي، سیاسي و فلسفي، پاسخ دهد و ثانیا

 اكتشافي كه داشته است، تعهد الزم را نشان بدهد.

رح ا به شروضعیتهاي مثبت و منفي اكتشاف و تعهد، در مجموع چهار حالت هويتي      

 زنند:زير، رقم مي

آن  هويت محقق يا هويت تحقق يافته: هويت محقق، هويتي است كه جوان طي     

 اكتشاف الزم را داشته است و نسبت بدان نیز تعهد دارد.

وان در جكه  ت در راه تحقق، هويتي استهويت در راه تحقق يا تحقق نايافته: هوي     

 دهد.جريان آن، اكتشاف الزم را داشته است، اما نسبت بدان تعهد نشان نمي

به  "اهويتي است كه طي آن جوان شخصهويت زود بسته شده: هويت زود بسته شده،      

هت ين جر ادرا  اكتشاف الزم دست نزده است و تنها القائات ارزشي ديگران )مانند اولیا(

 دهد.پذيرفته است، اما به هر صورت نسبت به اين ارزشها، تعهد نشان مي

ه هويت مغشوش: هويت مغشوش، هويتي است كه طي آن جوان نه تنها دست ب     

 دهد.اكتشاف الزم نزده است، بلكه نسبت به چیزي نیز تعهد نشان نمي

                                                           
4-Shepard, J. M. 
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 ين كه مان افردي كه از هويت مشخصي برخوردار شده است، در برابر سوالهايي مانند      

یاساي  از چه مذهبي بايد پیروي كنم؟ نظام اخالقي مورد پذيرش من چیسات؟ ارزشاهاي س  

ه چا ن، باياد  زكه من بايد از آنها تبعیت كنم، چه مواردي هستند؟ من به عنوان يك مرد يا 

 يات مشخصاي  مانند آنها، پاسخ مشخصي دارد، اما فردي كه به هو رفتارهايي را بپذيرم؟ و

 دست نیافته اسات، در پاساخ باه ساوالهاي اخیار دچاار اغتشااش، ساردرگمي و اضاطراب         

 كند.شود. اريكسون از حاالت مزبور با عنوان بحران هويت ياد ميمي

ويات جواناان   گیاري ه پردازي خود بیان داشته بود كه شكلاگرچه اريكسون در نظريه     

 1979كاه در ساال    1سال محقق خواهد شد، اما پژوهشهاي فیلیاپ مایلمن   15-18بین سنین 

گیاري هويات   انجام پذيرفت و در جريان آن میلمن جهات مشاخص كاردن میازان شاكل     

شغلي، مذهبي، سیاساي  هاي در زمینهساله  24و  21، 18، 15، 12دهندگان جوانان، با پاسخ

سااله از   12-18ه پرداخات، بیاانگر آن باود كاه غالاب جواناان       به مصااحب و مسايل جنسي 

هويتي مغشوش و يا زودرس برخوردار بوده، در گذر زمان از میزان هويتهاي مزبور كاسته 

 (. 2000، 2شود )شافرافزوده مي ،شده، بر میزان هويت تحقق يافته

 گاذارد كاه از  ماي  مصاحبه زير، دورنمايي از وضعیت هويتي جواناني را به معرض ديد     

 اند:اي برخوردار نشدههويت تحقق يافته

من )دانشجوي نگارنده(، در پارك پساري را ديادم كاه روي صاندلي نشساته باود و       "     

اي در دست خودش گرفتاه باود كاه افاراد     سیگاري در دست داشت، او سیگار را به گونه

وه، او كالهاي بار سار    گیرناد، باه عاال   سیگاري، به آن صورت سیگار را در دستشاان نماي  

اي كنار او نشستم و بعاد از  گذاشته بود كه نقاب كاله پشت سرش قرار گرفته بود. به بهانه

چند دقیقه، سرصحبت را با او باز كردم و در جريان صحبتهايم از او پرسایدم: راساتي چارا    

                                                           
1-Meilman,P. 

2-Shaffer, D. R. 
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 اي؟ او گفات باه تقلیاد از فاالن قهرماان در فاالن فایلم       كالهت را برعكس سرت گذاشته

ام. پرسیدم: حاال چرا سیگار را اينجاوري در دساتت   امريكايي، كالهم را اينطوري گذاشته

 اي؟ در جواب گفت، اين هم به تقلید از فالن بازيگر مشهور امريكايي است.گرفته

اشاته  القات گذبا پسر ديگري در پارك آشنا شدم كه منتظر دختري بود كه با او قرار م     

 بت باا او و جلاب اعتماادش، در ماورد چگاونگي گاذران اوقاات       بود. بعد از قدري صاح 

ن باه  فراغتش از او پرسیدم. رضا در پاسخ به من گفت: مان باا درس خوانادن، گاوش داد    

نهاا  شتن باا آ نوار، مزاحمت تلفني، ديدن فیلمهاي آنچناني، تعقیب دخترها و سر به سر گذا

گذاشاتن   ر و مادار یدم، با تعقیب يا قراكنم. از او پرسو قرار گذاشتن با سمیه وقتم را پر مي

 ام همیشه من راآوري؟ او در جواب من گفت: خانوادهبا دخترها چه چیزي را به دست مي

اعتمااد   عرضه و دست و پا چلفتي هستي و باه مان  گويند، تو بيكنند و به من ميتحقیر مي

ي ايان كاه   ام، مان هام بارا   هندارند و من عزّت نفس خودم را با كارهاي آنها از دسات داد 

رار روم و با آنها قا ثابت كنم كه كسي بوده و براي خودم آدمي هستم، به سراغ دختران مي

كنناد و باه   گويند: دوستت دارم و به من محبت ماي گذارم، همین كه دخترها به من ميمي

كنم، كسي هساتم. باه خصاوص وقتاي باا آنهاا حارف        گذارند، احساس ميمن احترام مي

تاوانم  شود كه نميشود و حسي در من ايجاد ميكنم كه بدنم گرم ميزنم، احساس ميمي

دخترهاا   آن را با كلمات معمولي توصیف كنم. به همین ترتیب من از اين كه ماورد توجاه  

كنم كه يك نفري هسات كاه مان را دوسات دارد، خوشاحال      ام و احساس ميقرار گرفته

ترهااي  دهد. به عالوه، من وقتي بعضاي از دخ ن ميشوم و اين كار احساس آرامش به ممي

رايم با گاذارم، ايان كاار    بینم و با دادن قول ازدواج به آنها، آنان را ساركار ماي  ساده را مي

 ."بخش استبسیار لذّت
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-ويات بررسي تجربیات موجود در سطح جهان، بیانگر آن است كاه مساأله هويات و ه        

دي شده است و بارهمین مبناا، طرحهااي كااربر    جويي جوان در سطح جهان امري شناخته 

ظار گرفتاه   نتربیتي در اين رابطه در هاي متعددي در سطح نظامهاي آموزشي و ساير برنامه

ن، بي جواناطلگردند. از اين رو در بررسي چگونگي استفاده بهینه از هويتشده و اجرا مي

 ا دارند:رلیت اجرايي شدن رسد كه با حداقل امكانات، قابمحورهاي عمده زير به نظر مي

 فرهنگي، -فعالیتهاي اجتماعي

 فعالیتهاي اقتصادي،

 تحقیقاتي، -فعالیتهاي علمي

 و ساير فعالیتها.

 گفته، پرداخته خواهد شددر ادامه، به ترتیب به محورهاي پیش      

 فرهنگي: -فعالیتهاي اجتماعي

ز، تشاكیل  دي، تشاكیل كاانون ساب   گرتوامان جهاد سازندگي و ايرانهاي اندازي برنامهراه

ن ت و كاانو كانون پیشگامان، تشكیل كانون نقد و بررسي فیلمها، ايجاد كانون نقاد نشاريا  

هااي  نقد صدا و سیما، تشكیل كانون كتااب، تشاكیل كاانون جهاادگران، برگازاري دوره     

 -اعياجتما هااي  اي، تشكیل گروه فرشتگان و مانند آنها، برخي از برنامهكوتاه مدت حرفه

 .توانند در هويت بخشیدن به جوانان مؤثر واقع آيندفرهنگي بومي هستند كه مي

سوم و چهارم هاي رفتار شناسي جوان در دهه"واو(، در كتاب  1383منطقي )     

 نويسد:بخش به جوانان، مي، در توصیف يكي از طرحهاي هويت"انقالب

توان بدون آن كه گردي ميسازندگي و ايرانتوامان جهاد هاي اندازي برنامهبا راه"     

اي بر دست مؤسسات آموزشي نهاد، ضمن تحقق روحیه خیرخواه جوان، وي را با هزينه
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مند تاريخ كشورش پیوند داد و در ضمن اقشار روستايي كشور را از خدمات آنان، بهره

 ساخت.

ر كار رابباشت و در توان جوانان را به جهاد سازندگي گسیل ددر طرح مزبور، مي     

د و ه تنها خورنمزد الزم را از كشاوران، دريافت داشت و با اين پول،  %30 "آنها، مثال

آموزان يا خوراك و محل اسكان جوانان را فراهم آورد، بلكه دو روز آخر هفته، دانش

هر  ن،تابستا طول دانشجويان را به بازديد از مناطق تاريخي استان مورد نظر، برد. اگر در

نده در ت كنآموزان يا دانشجويان تغییر كند، بنابراين جوانان شركماه محل كار دانش

ز ااستان  ي سهطرح، در انتهاي تابستان، ضمن ديدار و آشنايي با آثار تاريخي و باستان

د اند و ضمن رشاستانهاي كشورشان، تمامي وقت خود را صرف كارهاي سازنده كرده

 ."اندو توسعه قسمتي از كشورشان، مؤثر واقع آمدهفردي خويش، در جهت رشد 

هاي امهگر برنجهاد آموزشي و برنامه جهاد بهداشتي، از ديهاي اندازي برنامهراه     

و مورد ده در بخشي هستند كه به سادگي امكان محقق شدن را دارند. به اين معنا كهويت

یازهاي فع نردر عمل جوانان ضمن  اخیر نیز با بردن دانشجويان به مناطق محروم كشور،

ز آثار اديد آموزشي و بهداشتي مناطق مورد نظر، يكي دو روز آخر هفته خود را به باز

ر ترتیب د دهند و به ايناند، اختصاص ميتاريخي و باستاني استاني كه به آن اعزام شده

با  خوردعین يافتن هويتي مثبت در جريان جهاد آموزشي يا بهداشتي خودشان، در بر

هويت تاريخي خود هاي تاريخ فرهنگي كشور خويش، در عمل به تعمیق ريشه

 پردازند.مي

هر و شتشكیل كانون سبز كه هدف ايجاد فضاي سبز و درخت كاري در سطح محله و      

 كند.حفظ محیط زيست را دنبال مي
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م و زل مارد تشكیل كانون پیشگامان كاه باا گاردآوري داروهااي اضاافي از ساطح مناا            

ي باه  ياي طبیعقراردادن آن در اختیار مراكز بهداشتي خیريه، امداد رساني در حوادث و بال

عاه  آموزش بهداشت كاه باه ارتقااي ساطح بهداشاتي ماردم جام      هاي مردم و اجراي برنامه

 كنند.انجامد، ايفاي نقش ميمي

اري لاف، باا همكا   تشكیل كانون نقد و بررسي فیلمها كاه ضامن نماايش فیلمهااي مخت         

 پردازند.اعضاي كانون به نقد و بررسي آنها مي

و  ي نشاريات ايجاد كانون نقد نشريات و كانون نقد صدا و سایما كاه باا بررساي انتقااد          

 آورند.صدا و سیما، امكان اظهار نظر و ارتقاي هويتي جوان را فراهم ميهاي برنامه

ه ود، دسات با  تبلیغات مناسب، از طريق اعضاي خبا تشكیل كانون كتاب، اين كانون با      

بهااي  گردآوري كتابهاي اضافي منازل محالت مختلاف زده، باه ايان ترتیاب برمبنااي كتا     

 .در مدارس روستايي، اقدام خواهند كردهايي گردآوري شده، به تشكیل كتابخانه

ت نهاال،  اشا توانناد در طرحهااي ك  با تشكیل كانون جهادگران، اعضاي كانون ماي           

، باه كاار   ساهم سازي، آبیاري، مبارزه با آفات و مانناد آن باا همااهنگي نهادهااي ذي    جاده

 شوند.گرفته 

ان در آورد كه آنا تشكیل كانون ايران آباد، اين امكان را براي اعضاي كانون فراهم مي     

ه با مربوطاه   يكاري و مانند آن، با هماهنگي نهادهاا طرحهاي ملي مانند واكسیناسیون، كُپه

 كارگرفته شوند.

 لكترونیاك، ااي )مانند: برق، سخت افزار راياناه،  كوتاه مدت حرفههاي برگزاري دوره     

مزباور  هاي آرايي و نظاير آن(، با تصدي اعضاي كانون كه دورهپزي، گلخیاطي، شیريني

 اند.گري كالسهاي مورد نظر، اخذ كردهرا گذرانده و مدرك الزم را جهت مربي
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اص و خا توان به تشكیل گروه فرشتگان براي كماك باه بیمااران    در موارد ديگري مي     

ا با نر ديناي  تبديل اعضا به يك مددكار براي اين رسیدگي به اين بیماران، تشكیل كانون ه

شاكیل  تهدف به خدمت گرفتن هنر در جهت رساندن هرچه شفافتر پیام دين به مخاطباان،  

خیابااني،  رساني در ماورد دختاران فاراري و كودكاان     طالعكانون گروه نجات )با هدف ا

هداشات  بشناسايي آنان و بسیج نیروهاي مردمي در جهت حمايت از آنان(، تشكیل كانون 

ياااران جااوان بااا هاادف پخااش برشااورهاي بهداشااتي اطااالع رساااني در سااطح ماادارس،   

هاداي  باراي ا فرهنگسراها، محالت و جامعه، تشكیل كانون اهدا باراي تشاويق شاهروندان    

 عضو پس از درگذشت و مانند آنها، اقدام كرد.

 فعالیتهاي اقتصادي:

هااي  میناه زيكي از تجربیات موفق جهاني در ارتباط با به كارگیري نیاروي دانشاجويان در   

 اقتصادي، سوق دادن دانشجويان به سمت فعالیتهاي تعاوني، بوده است.

ي افته تعااون ، مفهوم بسط ي"عاوني دانشگاهيت"يا  "تعاوني دانشجويان"در سطح جهان      

باا   انشجوياند، نه تنها "تعاوني دانشگاهي"رود. به اين معنا كه در آموزشگاهي به شمار مي

ي طح شاهرها سا شوند، بلكه در ايجاد تعاوني، بسیاري از امور اجرايي دانشگاه را متقبل مي

باا   راياه خادمات و كاالهاا   زنناد كاه باا ا   كوچك و بزرگ دست به ايجاد تعاونیهاايي ماي  

خیار  اهاي نوع رسانند. البته تعاونیقیمتهاي مناسب، مردم را در گذران زندگیشان، ياري مي

حقاق  تعاونیهاا  تاند، اما در كشورهايي مانند چین و ژاپن كه اين در سطح ايران پديد نیامده

 ین تماام چا ، در اند، تأثیر مثبت آنها در زندگي مردم، محسوس است. باه عناوان مثاال   يافته

گاه باه  شاود و مساووالن دانشا   كارهاي اداري و خدماتي دانشگاه به دانشجويان سپرده ماي 

خادماتي و   جاي عقد قرارداد با شركتهاي خدماتي، نظافتي و نظاير آنها، كارهاي دفتاري، 

 دهند.مانند آن را به تعاونیهاي دانشگاهي، ارجاع مي
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 نويسد:در گزارشي از تعاونیهاي اخیر، مي (،1376نشريه تعاون )مهر و آبان،       

ظهااور  تعاونیهاااي دانشااگاهي در ژاپاان نیااز عملكاارد مناساابي را از خااويش بااه منصااه"     

به ماردم، در   با هدف ارايه خدمات 1879اند. تعاوني مزبور براي اولین بار در سال گذارده

ف ژاپان  شاهرهاي مختلا   دانشگاه توكیو تأسیس شد و از آن به بعد، تعاونیهاي بسایاري در 

د. ولاي  شا پديد آمد. البته روند تأسیس تعاونیهاي فوق در جنگ دوم جهاني، دچاار وقفاه   

 تااري تعاونیهااا، رونااق يافتنااد و تشااكیل تعاونیهاااي مصاارف، بعااد از آن بااه شااكل جاادي 

 ترين راه دستیابي به كاالهاي مورد نیاز مردم شد.اساسي

ي، مصارف در محاالت و منااطق مختلاف صانعت      تعااوني  6000، بیش از 1947در سال      

قتصادي اوجود داشت. در دانشگاهها، دانشجويان براي رهايي از شرايط سختي كه اوضاع 

هااي  پس از جنگ به ژاپن تحمیل كرده بود، به داير كردن فروشگاههاي كوچك و دكاه 

در  اوني شاد. تبديل به تع "غذاخوري، اقدام كردند كه تعداد زيادي از همین واحدها، بعدا

د يافتناد و  ، تعاونیهاي دانشگاهي در ژاپن، محیط مناسبتري باراي دادوسات  1950اواخر دهه 

يان  فات. از ا به دلیل رشد اقتصاد ملي، تسهیالت و امكانات دانشگاهها، گسترش و بهبود يا

النهاي هیالت، سا رو، در بسیاري از موارد تعاونیهاي مزبور توانستند با استفاده از هماین تسا  

 ز مدرساان اغذاخوري و فروشگاههاي مجهز، داير كنند. از آن زمان تاكنون، تعداد زيادي 

 ر جادي از دانشگاهها، در تعاونیهاي فوق با عنوان هیاأت ماديره، فعالیات داشاته و باه طاو      

شاركت   اند. تعداد زيادي از تعاونیهاي دانشگاهي به صورتنهضت تعاوني، حمايت كرده

 اند.مانهايي مهم در دانشگاهها درآمدهتشكیل شده و به صورت ساز

، نهضت تعاوني دانشگاهیان، عمومیت بیشتري يافته، تعداد زيادتري 1960از اوايل دهه      

از تعاونیهاي دانشگاهي تشكیل شد و از آنجا كه دانشگاهها به سابب تقاضااي بیشاتر باراي     

هااي  اسیون ملي اتحاديهتحصیالت عالیه، از تعداد دانشجوي بیشتري برخوردار شدند، فدر
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تعااوني دانشاگاهیان، قدرتمناادتر و كاارآتر شااد. از ساوي ديگار، چااون تعاداد زيااادي از       

خواستند، نهضت تعاون را باه شاكل پويااتري تاداوم     دانشجويان عضو تعاونیهاي مزبور مي

، عملیات سازمان يافته حمايات از تعاونیهااي دانشاگاهي باراي     1960بخشند، از اوايل دهه 

و توساعه تعاونیهااي شاهري را آغااز كردناد. روش كاار دانشاجويان مزباور باه ايان            رشد

كارد تاا   صورت بود كه نخست تعاوني دانشگاهي از اهالي محل مجاور دانشگاه، تقاضا مي

براي ايجاد تعاوني شهري، در محل اقدام كنند و سپس دانشجويان فعال تعااوني دانشاگاه،   

كردند. پس از آن كاه تعاداد اعضااي تعااوني     ري ميبراي تعاوني جديد شروع به عضوگی

 رسید.رسید، تعاوني شهري به ثبت مينفر مي 10000فوق به حدود 

نیهااي  ايات تعاو امروزه بیشتر تعاونیهاي معتبر ژاپن همان تعاونیهاايي هساتند كاه باا حم         

 ."شصت و هفتاد، توسعه يافتندهاي دانشگاهي، در دهه

جويي هاي دانشا اي براي تشكیل تعاونیاهاي اقتصادي مردم، ايجاد عرصهبا توجه به تنگن     

ي گاذار ايهكه از سويي با اتكا به خیرخواهي و نوعدوستي جوانان و از سوي ديگر باا سارم  

ء الن، منشاا هاي كا گذاريگیرد، اقدام مناسبي است كه بدون نیاز به سرمايهمردم انجام مي

 آثار مثبت بسیاري است.

لاف،  طعات مختده از نیروي كار دانشجويان به صورت پاره وقت در امور مونتاژ قاستفا     

 تجربااه موفااق ديگااري اساات كااه بااا هماااهنگي بااا مراكااز صاانعتي، قاباال پیاااده شاادن در   

 دانشگاههاي كشور است.

توانناد  در فراز ديگري از فعالیتهاي اقتصادي، مراكز آموزشي و نهادهاي فرهنگي، ماي      

ي كالسهاي هنري مختلف، افراد نخبه را انتخاب كرده، با اراياه ماواد اولیاه    پس از برگزار

الزم به آنها، امكان تولیاد هناري آناان را فاراهم كنناد. تولیادات اخیار پاس از بازارياابي          
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توانند به فروش برسند و ضمن دادن دستمزد به افراد شاغل، مابه التفاوتي باراي  مناسب، مي

 آموزشي يا نهاد فرهنگي مورد نظر، برداشت كرد.پیشبرد ساير اهداف مؤسسه 

ه نظیار تهیا  سوق دادن جوانان به سمت كانونهاي كارآفريني مانناد كاارآفريني هناري )        

كارهاااي هنااري خااالق بااا اسااتفاده از گیاهااان، صاادفها، گاال ساانگ و ماننااد آنهااا(،        

تلاف  هااي مخ خدماتي )مانند تربیات راهنمااي توريساتها، تهیاه كلكسایون     هاي كارآفريني

هااي  ينيحشرات، صدفها، سنگها، گیاهان با توجه به شارايط اقلیماي هار منطقاه(، كاارآفر     

ي، كشات  تولیدي )مانند كشت قارچ، تكثیر قلمه زيتون، پرورش گیاهاان زينتاي آپارتماان   

عالیات  فگیاهان داروياي، برداشات گیاهاان داروياي از طبیعات، تهیاه ماوالژ از يونولیات،         

م ري، انجام طرح پرورش ماهیهااي آكوارياومي جهات صاادرات، انجاا     گدركارگاه شیشه

هاي مختلف، ، تهیه رِزين-آال در مدار بستهظیر پرورش ماهي قزلن-طرحهاي بیوتكنولوژي 

اقتصاادي باه شامار    هااي  تهیه و تولید وسايل آزمايشگاهي باراي مادارس(، از ديگربرناماه   

 طح دانشگاههاي كشور را دارند.روند كه به سادگي قابلیت اجرايي شدن در سمي

ي از اسااتفاده از نیااروي جوانااان در طرحهاااي ملااي، اقاادام ديگااري اساات كااه در برخاا     

اي دفاع  كشورهاي جهان، سابقه دارد. به عنوان نموناه، در يكاي از كشاورها شااگردان بار     

باردن   ي از بینآفتي كه مزارع بسیاري را فراگرفته بود، به همكاري فراخوانده شده، در ازا

شادند  بردناد، از دساتمزد انادكي برخاوردار ماي     حیوانات موذي كه مازارع را از باین ماي   

 (.1377)منطقي، 

تجربه استفاده از نیروهاي بسیجي در طرح ملي واكسیناسیون فلج اطفال، تجربه ماوفقي       

رود. از اياان رو دسااتگاههاي اجرايااي كشااور بااا هاادف بااه در كشااور ايااران بااه شاامار مااي

ي نیروي عظیم جوانان زير پوشش آماوزش عماومي و عاالي، در طرحهااي ملاي،      كارگیر

اي مقدماتي زده، بالفاصله به طراحي طرحهااي متعاددي در ايان    توانند دست به مطالعهمي
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زمینه برسند كه در آنها امكان استفاده از انبوه نیروهاي جوان، وجود داشته باشد. به عناوان  

ادغام با وزارت كشاورزي(، در برخي از استانهاي كشاور   نمونه، جهاد سازندگي )پیش از

زدايي، مبارزه با از بین رفتن مراتع و ايجاد و تقويات پوشاش گیااهي منطقاه، از     براي بیابان

 جست كه اثرات اقتصادي ارزشمندي در برداشت.كاري سود مينیروي جوانان براي كُپه

 تحقیقاتي: -فعالیتهاي علمي

قاع  توانند در هويت بخشیدن به جوانان مؤثر وامي تحقیقاتي كه -علميهاي برخي از برنامه

 آيند، به شرح زير هستند:

 هدف انجام پژوهشهاي نظري و كاربردي، تحقیقاتي با -تشكیل كانونهاي علمي      

 آموزان ضعیف،موزشي با هدف ياري رساندن به دانشآ -تشكیل كانونهاي علمي      

 ت علمي،تشكیل كانون نشريا      

 تشكیل كانون ترجمه مقاالت علمي،      

 تشكیل كانونهاي پژوهشي،      

مهارتهاي زنادگي،  هاي برگزاري مسابقه تهیه بهترين برشورهاي اطالع رساني در زمینه     

 يابي،بهداشتي، دوست

 مدارس، دانشگاهها، فرهنگسراها، مساجد. خالق در سطح -برگزاري مسابقات علمي      

 فعالیتهاساير 

عتقاد  شناساان م ، روان1921نماياند كاه اگرچاه در ساال    نگاهي به تاريخچه سرآمدگي مي

اريخ نگذشاته  افراد جامعه سرآمد هستند، اما بیش از چناد ساال از ايان تا     1بودند كه تنها %

شناساان سارآمدگي   درصد افزايش يافت و در حال حاضر روان 5-6بود كه رقم مزبور به 

 درصد افراد موجود در جامعه، سرآمد هستند. 15-25معتقدند كه 
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. طبق "انسانها، معادني از طال و نقره هستند"ديني نیز وارد شده است كه هاي در آموزه     

اند، يعني در ابتدا باياد اساتعدادهاي آناان    انسانها به معدن تشبیه شده "حديث شريف، اوال

گونه كاه معادن   رسد، در غیر اين صورت همانشناسايي شود تا بتواند به مرحله استخراج ب

رود، اساتعداد معطال ماناده    كشف نشده، بدون استفاده مانده، يا زير باد و باران از بین ماي 

دارد كاه تماامي   انسانها، ممكن است از بین برود. عالوه باراين، حاديث شاريف بیاان ماي     

گار اساتعدادهاي فاردي باه     انسانها از استعدادهاي درخشاني برخوردارند، به اين معناا كاه ا  

بهاا. بناابراين   به مثابه معدن نقره خواهد بود، نه فلزي باي  "مثابه معدن طال نباشد، پس حتما

هساتند،   1توان تصور كارد، تماامي انساانهاي جامعاه سارآمد     برمبناي رهنمود ديني اخیر مي

ايان رو يكاي از   درونیشان، كشف شاوند. از  هاي مشروط بر آن كه پیش از اتالف سرمايه

مختلاف  هااي  مهمترين وظايف اولیاي تربیتي جوانان، ايجاد شرايط الزم براي انجام تجربه

توسط جوانان است تا آنان در اين مسیر، پي باه اساتعدادهاي دروناي و نهفتاه خاود بارده،       

 درصدد شكوفاسازي آنها، برآيند.

گاري،  جهات آماوزش شیشاه    هناري، ايجااد كالساهايي در   هااي  گذشته از انبوه حرفه     

سازي، مكانیكي، رايانه و موارد مشابه، اين امكان عمل را باراي جاوان   كاري، ماكتمنبت

سازي هواپیما با اي خاص )مانند ماكتآورند كه با كشف استعداد خود در زمینهفراهم مي

ركاردن  گذاري كنند و به اين ترتیب ضامن پ استفاده از چوبهاي نرم(، در آن رابطه سرمايه

اوقات فراغتشان، از پیشرفتشاان در آن زمیناه لاذّت بارده، احساساي از رضاايت خااطر بار         

                                                           

ي به رآمدگي را نبايد تنها در مسايل درسي و علمي محدود كرد. در حال حاضر مقوله سرآمدگس  -1

یعي هاي وساي تقسیم شده است، مورد اخیر نیز شامل زير مجموعهاي و غیر مدرسهسرآمدگي مدرسه

 ، هست.ر آن(واهر و نظايهاي توپوگرافیك، تراش ج)مانند سرآمدگي در تهیه كاريكاتور، تهیه نقشه
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و مهارتهاااي عملااي، احتمااال  هااا وجودشااان مسااتولي شااود و در آينااده، همااین حرفااه   

 كارماندن آنان را تا حد ممكن، كاهش دهد.بي

تشاكیل   از سوي ديگر به سبب توجه وافر جوانان )خاصه پساران( باه مساايل ورزشاي،         

 كانونهاي ورزشي مختلف و برگزاري مسابقات متعادد و مختلاف در ساطح آناان، ضامن     

اي آناان  هايشان، هويت مثبتاي را بار  جوييپركردن اوقات فراغت جوانان و ارضاي هیجان

ره خودپنادا  توانناد باا ارزياابي و   اين هويت مثبات ماي   رقم خواهد زد كه جوانان با اتكا به

 دازند.ريزي جهت پیشبرد اهداف ديگرشان، بپريابند، به برنامهمثبتي كه از خود مي

، ويساندگان برخي از فعالیتهاي هنري مانند: تشكیل كانونهااي هناري مختلاف )مانناد ن         

(، هاا و... سات ان، نقاشان، گرافیگران، خطاطها، نگارهشاعران، فیلمسازان، كاريكاتوريست

ناان و  هاي هنري )با هدف به معرض نماايش گذاشاتن آثاار نوجوا   تشكیل كانون نمايشگاه

توانناد در هويات   جوانان عضاو(، و نظااير آن، از ديگار فعالیتهااي هناري هساتند كاه ماي        

 بخشیدن به جوانان، مؤثر واقع آيند.

 

 يجويمبتني بر هيجانهاي اجراي برنامه 0508

شناختي است كه ، يك متغیر خُلقي داراي پايه زيست1خواهيجويي يا هیجانهیجان

به نقل از  1373بازتاب تفاوتهاي فردي در سطح بهینه انگیختگي است )آزاد فالح، 

وجوي جست"خواهي صفتي به شرح زير است: (. هیجان1992و همكاران،  2اسمیت

و پرشور، و میل به خطر كردن بدني، اجتماعي،  هاي متنوع، تازه، پیچیدههیجانها و تجربه

، به نقل از 2004 1و مورفي 3كريچ)ويسي "هاقانوني و مالي به خاطر خود اين تجربه

                                                           
1- Sensation seeking 
2-Smith 
1-Weisskirch, R. S. 
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خواهي خصوصیتي است كه با نیاز به هیجان ،بر اساس نظر زاكرمن(. 1994، 2زاكرمن

خطرات جسمي و  نیز تجارب تازه و پیچیده و اشتیاق براي پذيرش واحساسهاي متفاوت، 

-، ترجمه حسن شمس1998 ،3شود )فرانكناجتماعي، مربوط به اين تجارب تعريف مي

 .(1384 ،پورسوزان امامي باد، غالمرضا محمودي،آ

ارب و تج خواهي صفتي است كه بر اساس نیاز به هیجاناتطبق نظر اخیر، هیجان     

ابي به دستی اجتماعي به منظورگوناگون جديد پیچیده و تمايالت به مخاطرات فیزيكي و 

 چنین تجاربي، تعريف شده است.

خواه است،  خواهي بر اساس توانايي برانگیختن قرار دارد. فردي كه زياد هیجانهیجان     

تحريك مغزي مداوم را ترجیح مي دهد، از كارهاي يكنواخت خسته مي شود و همواره 

انگیختگي خود را بیشتركند.  فردي كه هاي مهیج، به دنبال آن است كه از طريق تجربه

دهد و كارهاي يكنواخت را نسبتا خواه نیست، تحريك مغزي كمتري را ترجیح ميهیجان

(، 1996) 4(. آرنت1382، ترجمه سیدمحمدي، 2001كند )مارشال ريو ، خوب تحمل مي

و كند كه تمايل به تازگي خواه را كساني تعريف ميبه شكل مشابهي، افراد هیجان

 تجارب زياد، دارند.

        

  

                                                                                                                                      
2-Murphy, I. C. 
3-Zukerman 
4-Franken, R. 
5-Arnett, J. 
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 بندي اجمالي زير را ارايه كرده است:(، در ارتباط با هیجانها، طبقه1999) 1فلدمن

 یجانهاه

 مثبت

 عشق
 اشتیاق

 شیفتگي

 لذت

 سرخوشي

 خرسندي

 غرور

 منفي

 خشم

 آزردگي

 نفرت

 تحقیر

 حسادت

 اندوه

 عذاب

 غصه

 گناه

 تنهايي

 ترس
 وحشت

 اعراض

 

كاه   ت گرفتاه از ياك هیجاان باشاد، باه ايان معناا       أشايد نتوان احساساي را يافات كاه نشا    

ر كاه از  احساسها، همواره برآيندي از چند هیجان مختلاف هساتند )مانناد ناامیادي و غارو     

اي ظرياه نآيند(. از همین رو شايد نتوان تركیب ترس و غصه، و خشم و شادي به وجود مي

 د.  را تبیین كنرا يافت كه بتواند قسمت عمده واقعیات موجود در زمینه هیجانها 

هیجاان  اگر از هیجانهاايي مانناد عشاق، انادوه، تارس و خشام بگاذريم و بحاث را در              

شناساان  شود كه در اين ماورد هام اطالعاات روان   منحصر كنیم، باز هم مالحظه مي 2شادي

ترين هیجااني را  شود كه مطبوعكه وقتي از افراد پرسیده مي اندك و ناچیز است، حال آن

                                                           
1-Feldman, R. 

1-Happiness 



 

 

 

 

 

  راهکارهای اجرایی تحقق آموزش غیر رسمی دین                                                  478 

 

برند و وقتي از آناان پرسایده شاود اگار     اند، نام ببرند، آنها از شادي نام ميكردهكه تجربه 

از مجموعاه ثاروت، شاهرت و شاادي، يكاي را باراي خاود و فرزندانشاان          نقرار باشد آنا

و  1كنناد )لاويز  برگزينند، كدام مورد را برمي گزينناد، غالاب افاراد شاادي را انتخااب ماي      

  (.2000، 2جانز -هاويلند

 چیست و به چه عواملي بستگي دارد؟  3اما شادي و بهزيستي      

شناختي است. افاراد باا   هاي عاطفي و هم مؤلفههاي احساس بهزيستي، هم داراي مؤلفه     

كنناد و از حاوادث و   اي هیجانهاي مثبت را تجربه ماي احساس بهزيستي باال، به طور عمده

در حالي كاه افاراد باا احسااس بهزيساتي پاايین،       وقايع پیرامون خود، ارزيابي مثبتي دارند، 

كنند و بیشاتر هیجانهااي منفاي نظیار     حوادث و موقعیت زندگیشان را نامطلوب ارزيابي مي

كنناد. باياد توجاه داشات كاه تجرباه هیجانهااي        اضطراب، افسردگي و خشم را تجربه مي

. به عباارت ديگار،   كاهدخوشايند و مثبت، از میزان تجربه هیجانهاي ناخوشايند و منفي مي

هرچه فرد زمان بیشتري را براي هیجانهاي مثبت صرف كند، به همان نسبت زمان كمتاري  

گذارد. از سوي ديگر باياد توجاه داشات كاه هیجانهااي      را براي هیجانهاي منفي، باقي مي

مثبت و منفي حاالت دو قطبي نیستند كه فقدان يكي وجود ديگري را تضمین كناد. يعناي   

آياد و عادم حضاور    ندي مثبت، تنها باا فقادان هیجانهااي منفاي پدياد نماي      احساس رضام

آورد، بلكه برخورداري از حضور هیجانهاي مثبت را به همراه نمي "هیجانهاي، منفي لزوما

هیجانهاي مثبت، خود به شرايط و امكانات ديگري نیازمند است. بناابراين، باراي احسااس    

بايسات ماورد   عین حال مارتبط باا يكاديگر را ماي    بهزيستي )شادي(، سه مؤلفه مجزا و در 

                                                           
2-Lewis, M. 
3-Haviland-Jones, J. 
4-Well-being 
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شناسايي قرار داد: حضور نسبي هیجانهاي مثبت، فقدان و عدم حضور هیجانهااي منفاي، و   

 (.1381رضامندي از زندگي )كرمي نوري و همكاران، 

 سازد:(، در تعريف شادي، به شكل مشابهي خاطرنشان مي2001) 1آرگیل      

 "معماوال  مردم در مورد ماهیت شادي پرسیده شده اسات، آناان  در پژوهشهايي كه از "     

 جازء  "والاناد. اماا معما   حاالت عاطفي مثبت و رضايت از زندگي را مورد تأكید قرار داده

االت حا سومي را هم بايد به دو جزء باال افازود و آن عادم افساردگي، اضاطراب و ديگار      

 . "عاطفي يا هیجاني منفي است

 رتبااط باا  اخوشابختي در   "ده بسیاري داللت برآن دارند كه اساساا پژوهشهاي انجام ش     

-يسات آياد و تبیاین خوشابختي، بایش از نظاام ز     خانواده، دوستان و كار فرد به دست ماي 

جاونز،   -شاناختي، باا نظاام اجتمااعي امكاان پاذير اسات ) لاويز، هاويلناد         شناختي و روان

2000.) 

د، ي مدنظر قارار گیار  اجتماعي شاد -رواني گذشته از تبعات زيستي شادي، اگر تبعات     

یامادهاي  پحفظ تعادل رواني انسانها و شكوفا شادن اساتعداد آنهاا، دو ماورد از مهمتارين      

يش باا  انسانهايي كه در عرصه زندگي فاردي و اجتمااعي خاو   شادي و نشاط انسانها است. 

ه ارشان با كرده، دشواريهاي بسیاري مواجهند، زير فشار ناشي از اين دشواريها، كمر خم ك

 ، بادانها بازگردانیاده  نت شادي، شور زنادگي را باه آناا   انجامد، اما لذّسكون و توقف مي

رفتاه   از خاود مقاومات نشاان دهناد و تعاادل از دسات       ،كنند تا در برابر سختیهاكمك مي

 خويش را به دست آورند. 

 ر زمینهق(، د)سابپرداز نظام ماركسیستي شوروي تجربیات آنتوان ماكارنكو، نظريه     

 جويي جوانان تحت نظر وي، جاي تعمق بسیاري دارد. ارضاي هیجان

                                                           
1-Argyle, M. 



 

 

 

 

 

  راهکارهای اجرایی تحقق آموزش غیر رسمی دین                                                  480 

 

 بيبه دارالتأد ماكارنكو در برخورد با جواناني كه به جاي فرستاده شدن به زندان،     

گاهي در  كه جوانان زير نظر وي،تحت نظر وي فرستاده شده بودند، با توجه به اين

اي هزدند، با ايجاد عرصي، دست به دزدي و شرارت ميجويگذشته فقط براي هیجان

امور  آنان را به رقابت درجويي جوانان تحت امرش،مثبت براي ارضاي رقابت و هیجان

ي و هنر سالمي همچون مبارزات سیاسي، كار بیشتر، مسابقات ورزشي، كارهاي ادبي و

سواد تحت وي بي "اكار و غالبداشت. نتیجه اين كار، تبديل شدن افراد بزهمانند آنها وامي

 به افرادي متخصص و مكتبي )ماركسیست(، بود.

ربیت تعلیم و و ت تا(، در قسمتي از كتاب انقالبماكارنكو )، ؟، ترجمه رزم آزما، بي     

 هجوانان را ب اي همچون تمیز كردن توالتها،خود، آورده است كه وي با قرار دادن جايزه

توجه كه مداشته است )زيرا روح تشنه جوان بیشتر از آنسخت با يكديگر واميرقابتي 

قات و د مسابجويي هست كه در رونجويي، تنوع طلبي و برتريجايزه باشد، متوجه هیجان

 نويسد:آيد(. ماكارنكو در همین زمینه، ميرقابت ناشي از آن به دست مي

مان هف نیز به دادم و كُلكتیمن در موضوع مسابقه، ضابطه را در حد عالي قرار مي"     

كه ، بلكرد. رقابت بین دو دسته يك موضوع قراردادي و اتفاقي نبودترتیب عمل مي

سها و مام كالتدر  اي بود كه كُلكتیف تمام روز با آن درگیر بود و تمام افراد كُمونمسأله

... . پرداختندمي أله رفتار خوب و زندگي روزمره و غیره با هم به رقابتقسمتها، بر سر مس

دادم كه ي مياداشمن خودم يك دفتر ثبت امتیازها را داشتم و سر هر ماه به گروه برنده، پ

 ا، بود.قسمت بهتر و همچنین حق پاك كردن توالته 30شش بلیت تئاتر بین  "معموال

شد و انجام آن به عهده ممتازترين قسمتها محول مي "يكي از تكالیف نامطبوع غالبا     

المثل، دسته چهارم ما كه يكي از بهترين كرد. فيافتخاري نصیب آن قسمت مي

گروههاي ما بود،  مأموريت تنظیف و پاك كردن توالت را در طول ماه به عهده 
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را با يك محول ضدعفوني كننده بشويند و ها گرفت. آنها موظف بودند كه دستشوييمي

دانستند آنها نظافت توالتها را به تمیز كنند و سپس به توالت اودكلن بزنند، برندگان مي

كرند كه گیرند، اما پس از پذيرش اين امر، و انجام آن، ماه بعد باز هم اعالم ميعهده مي

شدند. طلبانه حاضر به اين كار ميحاضرند وظايف خود را ادامه دهند. ماه بعد نیز داو

كرد اعالم مي "كرد و رأساسرانجام گروه بعدي امتیاز خوبي در مسابقات كسب مي

 ."حاضر است نظافت توالتها را به عهده گیرد!

آموختن براي  (، در نمونه ديگري در كتاب1369ماكارنكو )، ؟، ترجمه ناصر مؤذن،      

شان ردانش، گزارش پیشرفت كارهاي روزمره خوددهد كه چگونه شاگزيستن، شرح مي

، به وههاكردند. مضمون گزارش كار يكي از گررا به صورت گزارشهاي جنگي، ارايه مي

 شرح زير است:

 وضع جبهه در پانزدهم ماه آوريل"     

هشتاد تا صدو فتاددر جناح راست، دختران با انجام دادن كار روزانه به میزان صد و ه     

ود بر حمله خ ، بهاند خود را به خط هفدهم ماه مه برسانند، و لحظه به لحظهوانستهدرصد، ت

ركزي، مداره اافزايند. طبق فرمان نشیني است، ميدشمن كه به طور نامنظم، در حال عقب

مورد  ازه،تجبهه جناح راست، به خاطر نبرد قهرمانانه خود در راه برقراري كارخانه 

 رچم در آن برافراشته شده است.قدرداني قرار گرفته و پ

اي، به لهش مرحما با پیشرفت شهاي در مركز، آبیها تحت فشار هستند، و امروز دسته     

 اند.خط بیست و يك آوريل رسیده

ر خط وز دولي در جناح چپ، ركورد خفت بار همچنان ادامه دارد و درودگران هن     

زي شده، ريرحديگر، مدت يك ماه از برنامه طاند، و به بیان پانزدهم مارس، توقف كرده

 اند.عقب مانده
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حتي در  با وجود اين، دشمن در اثر فشار نیروهاي مركزي و خاصه جناح راست،     

 ريزيرحطامه جناح چپ نیز به خط بیستم آوريل عقب رانده شده، و در كل، كانون از برن

 شده خود، چهار روز جلوتر رفته است.

 ."پنج و يازده!هاي ختران! آفرين بر شما! درود به دستهبه پیش د     

 ار شاق نظافات وقتي يكي از زنان كارگر دانشگاه، كه ك ،يكبار شاهد آن بود ،نگارنده     

-بخوابگاه دختران برعهده وي بود، در سالن ورزش حضاور يافات و شااهد رقابات طناا     

اي دو جیاغ و داد كشایدن اعضا    كشي كارمندان زن دانشگاه شد، و در جريان اين رقابات، 

رد، كا را نظااره   نو تالشاها و كوششاهاي آناا    نگروه رقیب، زمین خوردن و برخاستن آناا 

، در مساابقه شاركتي كارده باشاد     "كه شخصاا  پس از بازگشت از سالن ورزش، بدون آن

ناار  اي در وجود وي دمیاده شاده اسات، و باا ك    روح تازه ،كنداحساس مي ،داشتبیان مي

بله باا  اي، آماده مقاهايي كه وجودش را فراگرفته بودند، با انرژي و توان تازهگيرفتن خست

 ،كارد يكي از دانشجويان نگارنده گزارش مي ،مشابهي در موردست. ا هاي زندگيسختي

ه باه  كه در دوره پیش دانشگاهي، در اثر اضطراب كنكاور و فشاارهايي كا    وي پس از آن

ت و ا رفهاركپيكي از گرفتار آمد، به اصرار خانواده به  خود وارد آورده بود، به افسردگي

ار انواده ساو خا اي براي سوار شدن به قطار هوايي داشته باشد، با اصرار كه انگیزه بدون آن

فارداي   هاوايي، از  قطار هوايي شد. اما پس از تجربه شور و هیجان ناشي از حركات قطاار  

 ت.زندگي خود را به شكل عادي از سرگرف ،همان روز

مصداق بارزي از حفظ تعادل رواني آدمي در اثر شادي را باه معارض    ،اخیرهاي نمونه     

در باین  شاوند كاه   يافات ماي  گذارند. شايد از همین رو هم هست كه گاه جواناني ديد مي

سارعت در حاال حركات هساتند، اساكیت      ه انبوه ماشینهايي كه در خیابانها و آزاد راهها ب

زنناد و در توجیاه   آف ماي تیاك  ،تك چرخ زده ياا باا ماشینشاان    ،موتورهايشانكرده يا با 
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ت ناشاي از ايان كارهاا باه     ما با خطر توام است، اما لاذّ  دارند، اگرچه كاركارشان بیان مي

 ارزد.خطرشان مي

و فارح در   متارادف كساب شاادي   با تسامح، ها )كه از اين به بعد جوييارضاي هیجان      

آورد. هم ماي در سطحي فراتر، موجبات اعتالي رواني افراد را فرا ،هند شد(نظر گرفته خوا

 الصاه شاده  به اين معنا كه گاهي عشق و عالقه برخي از انساانها، در نقاشاي ياا موسایقي خ    

را در ي خاصا است يا در بعضي از مواقع، كارهاي نوعدوستانه، اوج ارضاي هیجاني افاراد  

شاوند كاه باا    آماوزان ياا دانشاجوياني يافات ماي     پي دارد. به هماین ترتیاب گااهي داناش    

ويان، اساتادان  نفر از همكالسیها، دانشاج  200طنزپردازيشان يا با اسم نهادن برروي بیش از 

نشان، نه تنهاا  كاريكاتور از يكي از دوستا 30و كارمندان دانشگاهشان يا با كشیدن بیش از 

 اي هیجانهااي خاويش نايال   گذارناد، بلكاه باه ارضا    خالقیت خود را باه منصاه ظهاور ماي    

ورزناد، ضامن   ياي كه بدان عشق مآيند. بالطبع تشويق افراد اخیر به ادامه كار در زمینهمي

ش كه موجبات ترضایه خااطر آناان را فاراهم خواهاد آورد، باه شاگفتگي بایش از پای          آن

انمناد،  خواهاد انجامیاد و در ايان مسایر جامعاه از ياك نقااش تو        ناستعدادهاي دروني آنا

ردار برخاو  ،دان برجساته، طناز پارداز ياا كاريكاتوريسات زبردسات و مانناد آنهاا        یقيموس

نماايي  آماوز كاالس ساوم راه   هايي از كاريكاتورهاي يك دانشدر زير نمونه خواهد شد.

اين مساأله   كاريكاتور متفاوت از چهره دوستش اقدام كرده است، و 30كه به تهیه بیش از 

ماده  آن يك خطاي انضباطي در نظر گرفته شاده اسات،   از سوي مسووالن مدرسه، به عنوا

ساتعد،  مآماوز  گفته و جهت دادن به اين دانشاست )در حالي كه تغییر رويكرد غلط پیش

 جامعه را از يك كاريكاتوريست مبرز برخوردار خواهد كرد(.



 

 

 

 

 

  راهکارهای اجرایی تحقق آموزش غیر رسمی دین                                                  484 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 485                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

  راهکارهای اجرایی تحقق آموزش غیر رسمی دین                                                  486 

 

 
 

 
 

 له اخیار معاه، مساأ  در ادامه، باتوجه به كاركرد تعادل بخاش شاادي و نشااط در افاراد و جا    

 مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 جويي مردم در طول تاريخ ايرانارضاي هیجان

ه مقولاه  كا اولین اسناد و مدارك به دسات آماده از ايرانیاان باساتان، حكايات از آن دارد      

ور ولیاي اماشادي و نشاط به مثابه امري مهم قلمداد شده، به شدت مورد توجه مسووالن و 

 مردم، بوده است. 

 :ح زيراستسنگ نوشته به جاي مانده از داريوش هخامنشي در گنجنامه همدان، به شر      
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ياد كاه   خداي بزرگ است اهورمزدا، كه ايان زماین را آفرياد كاه آن آسامان را آفر     "     

ه از د، يك شاشاه را شاه كر شامردم را آفريد كه شادي را آفريد از براي مردم كه خشايار

 اهان، شااه من خشاريارشا شاه هستم، شاه بزرگ، شاه شا بسیاري، يك فرمانروا از بسیاري. 

 ."مردم دارد. دور و پهناور. پسر داريوش هخامنشيسرزمیني كه همه گونه 

 ق.م(، در 465-486آيد، داريوش هخامنشاي ) گونه كه از سنگ نوشته اخیر برميهمان     

، باه  كنار ستايش خدا و معرفي خاويش، تنهاا از مقولاه شاادي و آفارينش آن باراي ماردم       

 عنوان باالترين موهبت براي انسانها، سخن به میان آورده است.

من نسابت  نماياند كه اين دين ناخوشاي را باه اهاري   ديني زرتشت ميهاي بررسي آموزه     

تي خاود  داد، از آن رو افراد موظف بودند برضد اهريمن عمل كرده، سالمتي و تندرسا مي

 را پايدار سازند.

 سات، ام و روح به عالوه، از آنجا كه ايرانیان باساتان معتقاد بودناد، انساان داراي جسا          

روحااني   كردند، زيرا اگر قاواي بنابراين بايد قواي جسماني و روحاني خويش را حفظ مي

د تاا  ضعیف شود، توان جسماني نقصان خواهد پذيرفت و برعكس. از اين رو باياد كوشای  

 (.1378هر دو سالم بمانند )الماسي، 

نادگي  زكاه  ديناي زرتشات، سابب شاد     هاي انعكاس اعتقادات ايرانیان باستان و آموزه     

 ايرانیان باستان توام با شادي و نشاط باشد.

 . جشانهاي جشنهاي ايرانیان باستان را شاايد بتاوان در ساه مقولاه كلاي در نظار گرفات            

 گاهنبار يا فصلي، جشن تعطیلي هفته و جشنهاي معمولي.

 ب، زماین، جشن بودند كه به مناسبت آفرينش آسامان، آ  6جشنهاي گاهنبار يا فصلي،      

 5لي، شدند. طول هر يك از جشنهاي شش گاناه فصا  نباتات، حیوانات و انسان برگزار مي

 شد.روز در سال، مي 30روز بود كه در مجموع 



 

 

 

 

 

  راهکارهای اجرایی تحقق آموزش غیر رسمی دین                                                  488 

 

 ه برگازار جشن تعطیلي هفته، در روزهاي اول، هشتم، پانزدهم و بیسات و ساوم هار ماا         

 شده، آن روزها تعطیل عمومي بود.

يان روزهاا، ناام    اروز از  26روزهااي مااه را ناام نهااده بودناد.      ايرانیان باساتان، تماامي        

ر مااه  ها روز ديگر )كه همان روزهاي اول، هشتم، پاانزدهم و بیسات و ساوم     4فرشتگان و 

ه ناام خادا را   كا روز  48مااه ساال،    12بود(، به نام خدا، نامیده شده بود، بنابراين در طاول  

 شدند، تعطیل بودند.شمرده مي داشتند و به همین جهت ايام فرخنده و مباركي

شود )و البته در ايام جشنهاي معمول ايرانیان باستان كه به مناسبتهاي مختلف برگزار مي     

گرفتناد و تاالش داشاتند،    شد، به شدت فزوني ماي سرد سال كه كار كشاورزي تعطیل مي

 :1جشنهاي زير بودكاري، روحیه شاداب مردم را مكدر نكنند(، شامل ايام سرما و بي

فاروردين، جشان    13فاروردين، جشان تولاد زرتشات،      6فروردين، جشن رپیوثین،  3"    

 3فااروردين، جشاان فروردينگااان،    19فااروردين، جشاان سااروش،    17ساایزده نااوروز،  

تیر، جشن تیرگاان   13خرداد، جشن خردادگان،  4گان يا عید گل، ارديبهشت، ارديبهشت

مهر، جشان   16-21شهريور، جشن شهريورگان،  4مردادگان، مرداد، جشن ا 7يا آبريزان، 

 21روزه مهرگاان، در   6مهر، جشن مهرگان عامه شروع شده، جشان   16مهرگان )در روز 

آذر، جشان   19آباان، جشان آبانگاان،     10يافت(، مهر، با جشن مهرگان خاصه، خاتمه مي

دي،  15رساور،  دي، جشان سی  14دي، جشان خاور روز،    11دي، جشن يلدا،  1آذرگان، 

بهمان، جشان نوساره،     5بهمن، جشن بهمنجاه،   2دي، جشن درامزينان،  16جشن ديبگان، 

بهمان جشان انیاران )روشانايي      30بهمان، جشان باادرود،     22بهمن ماه، جشان ساده،    10

                                                           

مسأله  زرتشت، جشن غم است، اما با اين وجود،جشنهاي دين  الزم به يادآوري است كه برخي از -1

 اخیر، مانع عمومیت بحث مطرح شده، نیست.
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اسافند،   19اسافند، جشان اورداد ساال،     6اسفند، جشن مزدگیران ياا روز زن،   5پايان(، بي

 (.1380)محمدي،  "انجشن آب و درخت

 ال است.معادل يك سوم از كل روزهاي س "جمع جشنهايي كه از آن ياد شد، تقريبا      

ارد دباساتان   مسأله اخیر، حكايت از اهمیت گسترده و وسیع شادي و نشاط در ايرانیاان      

 ي روزماره كه براي سالم زيستن، شادي و فرح را به عنوان اصلي اساسي، همواره در زنادگ 

 داشتند.خود، ملحوظ مي

یق ردم، تادق ما با حاكمیت يافتن اسالم در ايران، ديدگاه دين با پذيرش شادي و نشااط       

ح ادي و فار ديان باه ترسایم دو شا     "بیشتري در اين مفهوم پديد آورد. به اين معنا كاه اوال 

ت زند، سرور معنوي و سرور مادي. سرور معنوي شادي اسات كاه در اثار اطاعا    دست مي

 نهاآيد و سرور ماادي شاامل شااديهاي معماول در زنادگي روزماره انساا       ا به وجود ميخد

 در حديث شريف وارد شده است كه فرمود: .ستا

-)محمادي ري  "سات و حازن وي برگناهاانش اسات    ا شادماني مؤمن در طاعت خدا"     

 (.4، ج 1362شهري، 

ه زياادي  هاي ماادي، توجا  گذشته از شاديهاي معنوي، دين به دلیل اهمیات زيااد شاادي        

 نويسد:ي در بحثي كه در همین زمینه دارد، ميبهشتبدان معطوف داشته است. شهید 

 ،گونه كه غذا باراي انساان  تفريح يكي از نیازهاي زندگي انسان است و همان "اصوال"     

به صورت يك نیاز طبیعي مطرح است، تفريح هم به صورت ياك نیااز طبیعاي، و ناه نیااز      

براي بشر مطرح است و يك نظام اجتماعي و مكتب زنادگي، باياد باراي ارضااي      ارادي،

اساالم ديان غام،     ،تواند درباره اساالم بگوياد  اين خواسته طبیعي فكري كند. چه كسي مي

اي پیاامبر،   گوياد: نشاطي است در حالي كه قرآن با صراحت ماي اندوه، گريه، زاري و بي

كردند، اعالن كان و بگاو چاه    ز مواهب زندگي را تحريم ميدر برابر كساني كه بسیاري ا
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كسي زينت و آرايش و زيبايیهايي را كه خداوند از درون طبیعات باراي بنادگانش بیارون     

پاك، مواهب پاك، مواهبي را كاه انساان   هاي كشیده، حرام كرده است؟ چه كسي روزي

ن مواهاب، ايان روزيهااي    برد، حرام كرده است؟ بگو ايت مشروع و صحیح مياز آنها لذّ

پاك، اين زيبايیها، براي مردم با ايمان در هماین زنادگي دنیاسات. در زنادگاني جاوياد و      

آخرت هم همین زيبايیها و همین مواهب براي مردم با ايمان است. باا ياك تفااوت، و آن    

غمهاا  زيبايیها به زشتیها آمیخته و آلوده است، شااديها باه    ،تفاوت اين است كه در اين دنیا

آلوده است. ولي در دنیاي ديگر، در روز رستاخیز، اين زيبايیها و مواهب پاك براي ماردم  

اين مواهب ماال ماردم باا     ،داردبه صورت خالص وجود دارد، آيه شريفه بیان مي ،با ايمان

گويیم كه اگر نشااط خاالص   ايمان است، ولي به شما مردمي كه عالقه به نشاط داريد، مي

میسر نیست، در روز رستاخیز، پیش خدا، براي مردم با ايمان پااك عمال، ايان    در اين دنیا 

رسد، به شرط ايمان و نیكوكاري باه  آرزوي ديرين كه در اين جهان هیچ بشري به آن نمي

ارزش تلقاي  توان گفت كه اساالم نشااط را باي   رسد. آيا با وجود چنین مطالبي، ميآن مي

 كرده است؟

ت چیست؟ دهد؟ خوب بهشمردم با ايمان را به بهشت وعده نمي ،يه قرآنمگر صدها آ     

تماام   مناد از يك زندگي سراسار نشااط ، بهاره    ،كندتابلويي كه قرآن از بهشت ترسیم مي

برند و آنچاه  ت ميدهد. بهشت آنچه چشمها از آن لذّزيبايیهاي خالص و پاك را نشان مي

هبي كاه  ( است. آياا ماذ  -71خرف، ز - تلذ االعیننفس و الا هخواهد )فیها ما تشتهیدل مي

ي ناین زنادگ  سرانجام پاداش شما در دنیاي جاويد چ ،گويدبه مردم با ايمان و درستكار مي

اضافه  مانان بهاستنباطهاي نابجا و تلقین آن به مسل ...تواند مذهبي ضد نشاط باشداست، مي

)همشاهري،   "ح كام باشاد  سابب شاد كاه توجاه جامعاه ماا باه مساأله تفاري          ،عوامل ديگر

8/4/1379.) 
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 چاارچوب  ، آن را درنديدگاه مكتب ضمن تأيید سرور فردي و جمعي مسالمانا  "ثانیا      

لي شد و تعاا ردهد، به اين معنا كه شادي و سرور معمول نیز بايد زمینه ساز خاصي قرار مي

سات  چنان ا دنیا افراد قرار گرفته، به شكل يك هدف در نظر گرفته نشود، زيرا ماهیت اين

 شود.مي ،كه مانع استمرار شادي و سرور مردم

در شكساتها   ديها و نهشاموفقیتها و بنابراين با عنايت به اين معنا، يك مسلمان بايد نه در      

باي  هاداف مكت و ناكامیها، كنترل خود را از دست بدهد، بلكه بايد باا آراماش و طمانیناه، ا   

 خويش را دنبال كند.

تبسام  "كناد:  لنباي در احاوالت رساول خادا، صالي اهلل علیاه و آلاه، روايات ماي         سنن ا     

ر روايت ( و از حضرتش د1365)طباطبايي، ؟، ترجمه فقهي،  "حضرت، بیشتر از مردم بود

 ."نشان آدمیان بهشتي، تبسم و شادي همیشگي است "است كه فرمود:

خواناد.  تهاا ماي  را بزرگتارين نعم  السالم، بعد از سالمتي، شاادي و خناده  امام علي، علیه     

 كنند:حضرت تأكید مي

 ده، راحتي راشادماني نفس را گشوده، نشاط را برمي انگیزد و غم، نفس را در هم كر"     

 (.2، ج 1360زدايد )تمیمي آمدي، مي

 السالم، در بیان مشابهي فرمود:حضرت سلیمان، علیه      

 ."وشدارو دارددل شادمان و چهره خندان، خاصیت ن"      

ي تالش برا ديني با تأكید اهمیت رواني و فیزيولوژيك شادي در آدمي، درهاي آموزه     

میناه باه   نهادينه كردن مقولاه شاادي و نشااط در زنادگي روزماره افاراد دينادار، در ايان ز        

وايات  رالساالم، در  السالم، و امام رضا، علیهاند. از امام علي، علیهصراحت اظهار نظر كرده

 دند:است كه فرمو
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دارد،  مؤمن بايد وقاتش را ساه قسامت كناد. سااعتي كاه باا پروردگاارش راز و نیااز         "     

چاه كاه   آيد و ساعتي كه باین لاذّت باردن از آن   ساعتي كه در پي اصالح معاش خود برمي

 ، ه.ق(.1365، ه.ق. ترجمه فیض االسالم، 406)سید رضي،  "براي او نیكوست، آزاد است

ت باا  وز شما، چهار ساعت باشد. سااعتي باراي عباادت و خلاو    كوشش كنید اوقات ر"     

 واعتمااد   خدا، ساعتي براي تأمین معاش، ساعتي براي آمیزش و مصاحبت با برادران مورد

 فا دارناد كنند و در باطن نسبت به شما خلوص و صا كساني كه شما را به عیوبتان واقف مي

 و از مسارت و نشااط سااعت    و ساعتي را باه تفريحاات و لاذّتهاي خاود اختصااص دهیاد      

 .  "تفريح، نیروي انجام وظايف ساعات ديگر را تأمین كنید

ا هي حتاي با  كنند كه حضرت، صلوات اهلل علیاه، گاا  روايات ديگري از اين معنا ياد مي     

یاامبر  زناي از پ  كرد. در روايت است كه روزي پیار اش شوخي و مزاح ميزنهاي جامعه پیر

 ناه! پیار   را راهي به بهشت هست؟ و حضرت در پاسخ فرمودند:ها اسالم پرسید: آيا عجوزه

 نپس آنازنان را جوان كرده، س زن شروع به گريستن كرد، آنگاه حضرت بیان داشت: پیر

 فرستند.را به بهشت مي

-زهرفات و در كناار ساب   گاهي به باغ اصحاب ميرسول خدا، صلي اهلل علیه و آله، گاه      

كارد، از  اهي نیز كه غمي به حضرت روآورده، ايشان را اندوهگین ميزد. گزارها قدم مي

 فاصاله از كرد كه بعضاي از مواقاع باراي ايشاان هدياه آورده، بال     عرب باديه نشیني ياد مي

گرفات. در  اش ماي كرد و حضرت از رفتار او خناده اش را درخواست ميايشان پول هديه

، آماد )طباطباايي، ؟، ترجماه فقهاي    يكااش اعراباي ما    ،كردحضرت آرزو مي ،اين مواقع

1365.) 
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نگیاان در  در كیمیاي ساعادت از باازي ز  ، (1361ه. ق، به كوشش عباسي،  505)غزالي      

دهاد. وي  كند كه حضرت به همسرش پیشنهاد ديدن آن را ميدر مسجد ياد مي ،روز عید

 نويسد:مي

ي زنگیااان باااز ،مسااجد كنااد كااه روز عیااد درعايشااه، رضااي اهلل عنهااا، رواياات مااي "     

 وبايساتاد   در مرا گفت: خواهي كه ببیني؟ گفتم: خواهم. برالسالم، علیه كردند. رسول،مي

گفات  بدست پیش بداشت تا زنخدان بردست وي نهادم و چندان نظاره كردم كه چند باار  

 ."كه بس نباشد؟ گفتم: ني!

قه دوي حضارت،  به چند بار مسااب با اشاره ، (1344، ؟، ترجمه خلیلیان، )عالمه شلتوت      

دان ناان و مار  گیرد كه انجام مسابقات میاان ز صلوات اهلل علیه، با همسرش عايشه، نتیجه مي

 بالمانع است.   ،محرم

 السالم، در روايت است كه فرمود:از امام صادق، علیه      

فقهااي،  )طباطبااايي، ؟ ، ترجمااه "اي از ماازاح داردكااه بهااره مني نیساات مگاار اياانؤما "     

1365.) 

بي كي از صاحا كه از ي السالم، پس از آنامام صادق، علیه ،داردروايت ديگري بیان مي     

دهد كه و وي پاسخ مي ،پرسد كه وضعیت شوخي آنها با دوستانشان چگونه استخود مي

كنید، رسول خادا  چرا با هم مزاح نمي"دارد: شوخي آنها با يكديگر اندك است، بیان مي

 (. 1365)طباطبايي، ؟، ترجمه فقهي،  "كرد تا آنان را مسرور سازدم شوخي ميبا مرد

الساالم، و  اي كه بین حضرت عیسي، علیهالسالم، در مقايسهامام، علیهدر جاي ديگري،      

گريسات و هام در   ند: حضرت عیسي هام ماي  كالسالم، دارد، بیان ميحضرت يحیي، علیه

 -خنديد، و رفتار حضرت عیسيگريست و نميیي ميخنديد، اما حضرت يحزندگیش مي
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، 1365شاهري،  )محمادي ري  "برتار اسات   -الساالم علیاه  -از حضرت يحیاي  -السالمعلیه

 (.6ج

كند، بلكه با يمديدگاه ديني نه تنها شادي و نشاط را در زندگي فردي مسلمانها تجويز      

ان فارح را باه شاكل ياك جريا      شاادي و  نكوشد تا آناا دهد، ميجهتي كه به مسلمانها مي

رادي افا  ،ارنداحاديث زيادي به اين نكته اشاره د ،جمعي در زندگیشان درآورند. از اين رو

شاهري،  ي)محمادي ر  "اماام، علیاه الساالم،   "ست كه ا مني را شاد كنند، به مثابه آنؤكه م

چناین   اند و( را شاد كرده4، ج1365شهري، )محمدي ري "پیامبر خدا"(، و يا 4، ج1365

م ياك  تبسا "گیرناد. باه شاكل مشاابهي     افرادي در روز جزا، در زمره افراد ايمن قارار ماي  

، 1365شاهري،  )محمادي ري  "مسلمان در برابر برادر دينیش، حسنه به حساب آمده است

(، و در حديث شريف وارد شده است كاه بخشاي از بهشات از آن كسااني اسات كاه       5ج

 (.4، ج1365شهري، ريكودكان را شاد كرده باشند )محمدي 

ن اسات.  قابال تبیای   ،گیري تعزيه مضحك در فرهنگ اسالمي نیز در همین ارتباطشكل     

ه با جامعه،  به اين معنا كه انديشمندان مسلمان براي متعادل ساختن فضاي حزن و شادي در

ان شارك،  اند. به اين صورت كه در تعزيه اخیر، سرطراحي و ارايه تعزيه مضحك پرداخته

ت ا باه شاهاد  السالم، طغیاان كارده، حتاي آناان ر    فر و نفاق كه در برابر ائمه هدي، علیهمك

ا اي ابلهاناه بادانه  گردند. آنها با ماسكهايي كه چهرهرساندند، به شكل مضحكي مطرح مي

آورناد  راهم ميبخشد، يا با انجام اعمال و رفتارهاي احمقانه، موجبات خنده ناظران را فمي

یدن ضامن بیاان تااريخ خونباار شایعه، باا باه تمساخر كشا          ،ب تعزيه مضحكو به اين ترتی

 آورد.به ارمغان مي ،دشمنان دين، خنده و نشاط را براي مسلمانان

كه خنده، شادي و نشاط در ديدگاه دين با ديد مثبتي نگريسته شده است،  با وجود آن      

زنادگي را باه بطالات و    اما از آنجا كه دين درصادد تربیات انساانهاي بصایري اسات كاه       
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بیهودگي نگذرانند، و با ديد عمیقي به زنادگي نگااه كارده، از ياك خاودكنترلي قاوي و       

ايان مساأله تأكیاد     زياادي وجاود دارناد كاه بار      "تاقدرتمند برخوردار باشند، احاديث نسب

آنچاه از   خوشاحال باوده و بار    ،نبايد برآنچه به آنها رسیده اسات  ،اند كه مسلمانانورزيده

عاالوه احادياث   ه (. با 6، ج1360آمادي،  تمیمي رفته است، اندوهگین گردند ) نآنا دست

باه انادازه شاادمانیها، تكادر خااطر وجاود       "دهناد  زياد ديگري وجود دارند كه هشدار مي

 تمیمااي) "زمانهاااي شاااديها، ربااودني اساات "(، 4ج و 3، ج1360آماادي، تمیمااي ) "دارد

، 1360آمدي،  تمیمي) "ي، درد همراه آن استت آدمبه اندازه لذّ"( و 1، ج1360آمدي، 

هیبات  "و  "میراناد قلاب را ماي  "اند كاه كثارت خناده    (. احاديث ديگري يادآور شده3ج

(. بنابراين يك مسلمان در عین اساتقبال  5، ج1360آمدي، تمیمي) "بردآدمي را از بین مي

ا در دست بگیرد، نه از شادي و شادماني، بايد حد و مرزي براي آن قايل باشد و زمام آن ر

 غرق سازد. ،آن كه خود را در جريان آن

نگاهي به تاريخ ايران پس از اسالم بیانگر فراز و نشیبهاي شديد اين جامعه اسات. اياران       

به علت موقعیت خاص جغرافیايي كه از آن برخاوردار اسات، هماواره در معارض تهدياد      

كوتااه، اياران را هادف     "نسابتا  صالي بوده است و مهاجماني كه در فوا ،مهاجمان مختلف

جباران ناپاذيري باه    هاي دادند، به لحاظ مادي و معنوي ضربهتهاجم ويرانگر خود قرار مي

 ند. به عنوان نمونه، برخي از مورخان از حمله مغول به ايران با عناوان دآورايرانیان وارد مي

ماادي و  هااي  شاهیان، سرمايهكنند. به اين معنا كه در دوره خوارزمياد مي ،"آسیا پسرفتِ"

آوريهايي كه زمینه الزم براي صنعتي شدن جامعاه را  انساني الزم براي دستیابي ايران به فن

آورد، پديد آمده بود، اما حمله ويرانگر مغولها، نه تنها به قتل عام گسترده ماردم  فراهم مي

هااي  لكه ويراني سارمايه آوري بودند، انجامید، بشهرهايي كه مراكز علم، دانش، هنر و فن

مادي ايران را در پي داشت، چرا كه مغوالن تنها خود را نیازمناد تاأمین علوفاه اسبهايشاان     
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ديدند، بنابراين برخي از شهرهاي اخیر را به شخم كشیدند تا بتوانناد غاذاي اسبهايشاان    مي

گساترده مناابع   از حمله مغولها كه به انهادام و ناابودي    مورخان،را فراهم آورند. برخي از 

به مدت  ،اي كه به عقب افتادن ايران و آسیامادي و انساني ايرانیان انجامید، با عنوان حادثه

كنند. اما با وجود تمامي فجايع و مصاايبي  آوري انجامید، ياد ميقرن از پیشرفت و فن 6-5

 شاود كاه ايان قاوم در خاالل     كه ايرانیان در طول تاريخ متحمال آن شادند، مالحظاه ماي    

ورزيدند و در اين میاان هادياان   سالهاي صلح و آرامش، از شادي و نشاط خود غفلت نمي

 داشتند:بیان مي ،بزرگي همچون فردوسي و سعدي

 چو شادي بكاهد، بكاهد روان              خرد گردد اندر میان، ناتوان

**** 

 دبكاوشایاد تاا رنجاها كام كنایاد         دل غمگنان شاد و خرم كنیا

 چو روزي به شادي همي بگذرد         خردمند مردم، چرا غم خورد؟

**** 

 كه باشد نفس انسان را كمالي        زماني درس علم و بحث و تنزيل

 ي.االلاع مادف ،ودار را بااطاكه خ        تاج و حكايارنار و شطازماني شع

**** 

كناد  ماي  زاني ياداز هنرپیشگان و شعبده با ،ابن بطوطه، در سفرنامه خود با شگفتي تمام     

 نويسد:شده است. وي مي يهوشكه از شدت هیجان مالحظه هنرنمايي آنان، دچار بي

ز حاال  اهاي اين بازيگران چیاره دسات، دچاار خفقاان قلاب شادم و       من از بوالعجبي"     

 (. 1362)راوندي،  "برفتم. دوايي دادند تا به حال طبیعي بازگشتم

كاه   كند كه گاه در مساابقات اساب ساواري   ويل دورانت به شكل مشابهي گزارش مي     

 كردند.شركت مي اسب سوار 4000شد، جمعیتي بالغ بر در ايران برگزاري مي
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تااريخ   جاويي افاراد، در طاول   اخیر، حكايت از توجه و عمق ارضاي هیجاان هاي نمونه     

 ايران دارد.

 هاا، ت در معركهشان، با شركانجام كارهاي روزانهاز بازار ايران نیز پس  مردم كوچه و     

ديادار   ها،گويان، سرگرم شدن با نقل حكايات و لطیفهگوش كردن به گفتار نقاالن و قصه

ظاه  و شانیدن اشاعار شااهنامه، حكاياات، قصاص و مالح     هاا  خاناه دوستان، حضور در قهوه

ناار  ونااگون ، كشایدن چپاق و قلیاان، خاوردن كوك     مناظرات شاعرانه، تماشاي رقصهاي گ

پیچااز   )جوشانده خشخاش(، شركت در بازيهاي مختلفي مانند شطرنج، تخته نرد، گنجفه،

 كردند.خود را سرگرم مي ،و تخم مرغ بازي و امثال آن

ماردم، از   در دوره صفويه چنان باود كاه ناه تنهاا طبقاات مختلاف      ها خانهجذابیت قهوه     

-وهران باه قها  رجال دربار و سران قزلباش تا شاعران و اهل قلم و نقاشان و ساوداگ اعیان و 

یاساي  آمدند، بلكه حتي گااهي شااه و وزيار اعظام وي باه معیات نماينادگان س       ميها خانه

تخام مارغ(   )كردند و حتي در اين میان شاه باه  آمد و رفت ميها خانهبه اين قهوه ،خارجي

 (.1362شد )راوندي، مشغول مي ،بازي با مردم كوچه و بازار

فااوتي  ، حكايات از مسایر مت  جويي مردم پس از انقالبارضاي هیجانبررسي روشهاي      

 ي )ص( رابا وقوع انقالب اسالمي، رهبران انقالب، مسأله تحقق اساالم نااب محماد    دارد.

هااي  هتجزيا  ا ودر دستور كار خود قرار دادند، اما ايران بالفاصله خود را با طرحهاي كودت

-اماه مكان برنامواجه ديد و فراتر از همه اينها، تحمیل جنگي ناخواسته به كشور،  ،متعددي

 .گرفت ،پردازان نظامريزي عمیق و انديشیده شده را از مسووالن و نظريه

)ص( را باه   جنگ كه برخي از ارزشهاي اسالم ناب محمديهاي مالحظه جبههاگرچه      

حكايت از گسترش شادي و نشاط باه مثاباه واكنشاي طبیعاي و اراياه       نهاد،منصه ظهور مي
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پادزهري در برابر انبوه حوادث تلخ و ناگوار شهادت و جراحت بهترين آدمیان روي زمین 

 گونه نبود.ولي پس از سالهاي جنگ، اينرا داشت، 

اگهاان  ، نوقتي گروهي از رزمنادگان  "شد كه مثالدر سالهاي جنگ، بسیار مالحظه مي     

متي : براي ساال شتدااند، يكي از آنها بیان ميشوند كه در میدان مین قرار گرفتهمتوجه مي

پااره و  رزمنده ديگري هنگامي كاه زيارآتش خم   يا و فاتحه مع الصلوات "خودمان اجماعا

ساو  آن وساو  خمسه خمسه قرار گرفته بودند، در حالي كه براي يافتن جاان پنااهي باه ايان    

 زد: موچم! موچم! قبول نیست!فرياد ميدويد، مي

ي وي در وقتي در جريان عملیات، پاا  نويسد،يكي از رزمندگان، در خاطرات خود مي     

د را اثر تركش خمپاره قطع شاد، وي باه سابب كام سان و ساالي و درد، بنااي داد و فرياا        

زمناده،  ر گذاشت تا آن كه امدادگري بربالین وي شاتافت. امادادگر باا ديادن داد و فغاان     

يدناد  خطاب به او گفته باود: چیاه پسار؟! از ايان بغال دساتیت يااد بگیار كاه سارش رو بر          

ود كاه نگااهي باه كناار خا      اش، هیچاي نمیگاه! و رزمناده پاس از آن    گذاشتند روي ساینه 

ته ا خود گفروي سینه وي افتاده است، ب ،انداخته، مشاهده كرده بود سر شهید كنار دستش

برلباانش   هستند و باا فراماوش كاردن درد، خناده    هايي گر چه عتیقهبود: اين امدادگرها دي

 ه بود.تشگجاري 

، موقاع  نرضا، همسانگر شاوخ طباع آناا     :نويسددر مورد مشابهي يكي از رزمندگان مي     

 "داد. ماثال خواندن سوره واقعه، دايم به حورالعیني كه در سوره مطرح شده باود، گیار ماي   

شاوند،  چرا وقتي شهدا شهید ماي  ،دانیدا! صبر كنید! شما ميهگفت: صبركنید بچهرضا مي

دانایم! و وي در پاساخ، توضایح    گفتند: نه، نماي زنند؟ دوستانش هم در پاسخ ميلبخند مي

بوسند، باراي هماین شاهدا لبخناد باه      داد كه موقع شهید شدن شهدا، حوريها آنها را ميمي

دادند، باز رضاا باه مضامون حوريهااي     ميآورند. وقتي دوستان رضا قرآن را ادامه لب مي
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سوزند. صبر كنید! اگر گفتید چرا برخي از شهدا ميها گفت: بچهسوره واقعه گیرداده، مي

دانایم! و رضاا در   گفتناد: نماي  كه شاهد شوخ طبعي رضا باشند، مي دوستانش هم براي آن

هااي زياادي   خواهگفت: به دلیل اين كه برخي از شاهدا در میاان حوريهاا، خااطر    پاسخ مي

 سوزاند.شهدا را مي ،داغشان هايدارند و به سبب كثرت بوسیدن آنها، بوسه

م دها روزي سنگر رضا مورد اصاابت قارار گرفتاه، مهماات آن منفجار و سانگر وي من           

ي را وشود. پس از حادثه، در حالي كه همرزمان رضا، جنازه ساوخته و خاكساتر شاده    مي

 معرفت! تاو ايان  گويد: بيآورند، يكي از دوستان رضا ميون مياز زير آوارهاي سنگر بیر

 دونستیم!همه بین حوريها خاطرخواه داشتي وما نمي

ه صاحنه،  آيد، در جاايي كاه تارس، حازن و انادو     گونه كه از مصاديق اخیر برميهمان     

ین اي را به سامت از دسات دادن تعاادل روانایش ساوق دهاد، در هما       ممكن است رزمنده

م ، چنان فضاي شاد و پرنشاطي را بار صاحنه حااك   مناسب لحظه يك شوخي و شوخ طبعي

 ابق،سا صبر ، استقامت و جاديت  همان شود رزمندگان راه خود را با سازد كه سبب ميمي

 الف(. 1380)منطقي،  ادامه دهند

ر نظا  جويي جوانان پس از انقالب، بهدر بررسي اجمالي چگونگي پاسخ دادن به هیجان     

 ت يافت.مرحله متمايز، دس 4توان به رسد، در اين زمینه ميمي

جاويي و تناوع طلباي جواناان، در     اي است كاه كمتارين هیجاان   مرحله نخست، مرحله     

شود و اولیاي امور جوانان، نه تنهاا  ، نگريسته مي"با ديده ترديد، نفي و انكار"سطح جامعه 

-ضارورت جاباه  "ند، بلكاه باا شاعارهايي نظیار:     جويي آناان نیسات  حاضر به پذيرش هیجان

زنناد و  نگار از اساالم ماي   ، دست به ارايه قرائتاي بساته  "جاسازي دهه فجر با نوروز باستاني

تحقق ماواردي مانناد ماوي بلناد، عطار زدن، پوشایدن البساه سافید و نظااير آنهاا )كاه از            



 

 

 

 

 

  راهکارهای اجرایی تحقق آموزش غیر رسمی دین                                                  500 

 

بااه مثابااه جرمااي گفتااه، نگاار پاایشهاااي پیااامبران الهااي اساات(، ناازد اولیاااي بسااتهشاخصااه

 شود.نابخشودني، در نظر گرفته مي

 ووقاف شاد،   در مرحله بعد، اگرچه پیشنهادهاي افراطاي مانناد كناار نهاادن ناوروز، مت          

ن، فارا رساید، اماا در هماین دوره، باه مادهاي مطلاوب طباع جواناا          "ساكوت "دوراني از 

 ريسته شد.موسیقي مورد عالقه آنان و نظاير آنها، با ديده نفي و انكار نگ

رم در موسیقي و تكثیر و پخاش لوحهااي فشارده حااوي فیلمهااي سارگ       "سازيكپي"     

 از، فاراز كننده )با زيرنويس فارسي(، براي كاستن از گرمي بازار لوحهااي فشارده غیرمجا   

 گذارد.جويي جوانان را به معرض ديد ميديگري از برخورد با هیجان

ر سطح اولیااي  د "سردرگمي"اي از سازي، دورهيپس از موفق عمل نكردن تجربه كپ     

واناان، در  جباا   "قااطع " "شده، در برخي از موارد برخوردهايي نسابتا امور جوانان مشاهده 

 گیرد.گیرد و گاهي برخورد اخیر، مورد ترديد قرار ميدستور كار قرار مي

نشااط   وشاادي   عدم توجه و حتي مقابله برخي از مساووالن فرهنگاي جامعاه باا مساأله          

باا   یت زياادي جوانان و مردم جامعه با حساسا  "افراد، كار را به جايي رسانده است كه اوال

 رخاورد باا  ب مسأله اخیر برخورد كرده، در اثر كاهش آستانه تحريكشان در ايان زمیناه، در  

خاورد باا   افاراد در بر  "دهناد، ثانیاا  بیشترين واكنش را از خود نشان ماي  ،كمترين تحريك

دي باه  آيند به شكل فار بسته، محدود و نفي شده شادي و هیجان، درصدد برميهاي عرصه

وارد، نیازهاي طبیعي خودشان پاساخ دهناد كاه باه دلیال فقادان امكاناات، در برخاي از ما         

 پذيرد.انجام مي ،به شكل انحرافي و يا حتي مرضي نجويي آناارضاي هیجان

باه ايان معناسات كاه باه علات بساته باودن         كاهش آستانه تحريكي كه از آن ياد شاد،       

در برابر كمترين محركهااي هیجااني،    ن، آنانجويي مردم و خاصه جواناهیجانهاي عرصه

نسابت  ورزند. واكنش افراطي جوانان اقدام مي ،ترين پاسخ ممكنبه ارايه بیشترين و شديد
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و مانند آنها و ياا واكانش پرشاتاب و گساترده      3، متالیكا2، هوي متال1به گروههايي مانند ر 

لوازم آرايشي خاور میاناه در اياران كاه باه رتباه       %29يا مصرف  ايبه مدهاي ماهواره نآنا

 (، 16/6/1389اول آن در مصرف وسايل مزباور در هماین منطقاه انجامیاده اسات )شارق،       

 بارزي در اين جهت هستند.هاي نمونه

در اياران   نظاير آنهاا،  و 5، دت4مچون ر ، هوي متال، اسلشپس از آن كه گروههايي ه    

اي نسبت به آنها واكانش نشاان دادناد، حاال     مطرح شدند، جوانان ايراني به شكل گسترده

از شاهرتي كاه در اياران برخوردارناد،      ،آن كه برخي از همین گروهها در موطن خودشان

 برخوردار نیستند.

جاذب   سارعت ه آيند و با ماهواره به نمايش در ميگسترش سريع مدهايي كه از طريق      

ر ه باه شاما  گردند، نمونه مشابهي در هماین زمینا  اقشاري از جوانان و بزرگساالن جامعه مي

كلي آيند. به عنوان مثال، ممكن است پس از آن كه فسفري كردن رناگ موهاا )باه شا    مي

عت در سار ه فسافري با  شود، نه تنها موهااي  در ماهواره مطرح مي ،ل باشد(كه شبیه يك تِ

 شود، بلكه به جاي يك رنگ، گاه ماردم شااهد ماد شادن دو رناگ فسافري      مي دايران م

ون در شوند و يا زماني كه مايكال جكسا  همزمان، روي موهاي برخي از دختران جامعه مي

شاود، ناه تنهاا    و، با شالوار سایاهي كاه ياك خاط عماودي سافید دارد، ظااهر ماي         يك شُ

شاود كاه ياك خاط     شود، بلكه مانتوهاي سیاهي مد ماي عه مد ميشلوارهايي مشابه در جام

 سفید از باال تا پايینشان كشیده شده است.

به كمترين محركهايي كاه از   نكاهش آستانه تحريك افراد جامعه و واكنش شديد آنا     

كناد كاه در   شود، مردم و خاصه جوانان جامعه را مساتعد آن ماي  آن سوي مرزها وارد مي

                                                           
1-RAP 

2-Heavy metal 
3-Metalica 
1-Slash 
2-Dath 
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خاارجي مطارح شاده،    هااي  شان، از الگوهاا و اساوه  خود هايجويياي هیجانجريان ارض

از مراجع ارزشاي داخلاي، باه مراجاع ارزشاي       نتأثیر بپذيرند و رفته رفته مرجع ارزشي آنا

 پیوند بخورد. ،خارج از مرزها

آمیااز و انحرافااي جااويي كااه گاااه از شااكل ابتااذال گسااترش روشااهاي فااردي هیجااان      

 توجهي به نقش شاادي و ديگر واكنش مردم )و خاصه جوانان( در برابر بيبرخوردارند، از 

ن باا  ، سابب شاد كاه مساووال    1360نشاط در جامعه است. ممنوعیت اشتباه ويديو در ساال  

ي ريازي بارا  ديده نفي و سركوب باه ايان پدياده تكنولوژياك نگريساته، درصادد برناماه       

ت و قاات فراغا  ي كه ماردم در او ءيسوي ديگر خال استفاده مثبت و بهینه از آن برنیايند. از

ق كردند، سبب شد طي يك دهه، سه میلیون )و طبسرگرمي خويش در جامعه احساس مي

اظهاار   میلیون( ويديوي قاچاق وارد كشور شاود كاه طباق    5برخي از برآوردهاي ديگر تا 

مزباور،   وهاينوارهاي ماورد اساتفاده ويادي    %30نظر يكي از مسووالن وزارت ارشاد، تنها 

 (.4/7/1378تصويري وزارت ارشاد بود )صبح امروز، هاي مورد تأيید رسانه

رفتن فزوناي گا   ،افزايش سريع و صعودي اعتیاد باه ماواد مخادر و كااهش سان اعتیااد           

ده و اساتقبال گساترده از مااهواره، لوحهااي فشار      ،مصرف الكل، گسترش روابط نامشروع

شاورهاي  كاي، رجوع به كانالهاي تلويزياوني  هاي ماهوارهنوارهاي ويديويي غیرمجاز، مد

ا و تاك  آف زدن ماشینهاي براي كورس گذاشتن و تیكهمسايه، تبديل خیابانها به عرصه

و  تارين كلیپهااي ممكان در ساطح جامعاه     ، گسترش بلوتوث مستهجنچرخ زدن موتورها

ه كا سات  ن اجاويي ماردم و جواناا   موارد مشابه، از جمله روشهاي فردي در ارضاي هیجان

 اي برخوردار است.از رشد نگران كننده ،گسترش آنها

جويي جمعي در جامعه، مساأله قابال توجاه    گیري روشهاي جمعي ارضاي هیجانشكل     

نامناساب، گارايش    پارتیهاي جمعيجشنها و ديگري است كه تأمل در آن ضرورت دارد. 
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در ياك  ي ساوپر  عكسها و كلیپهاا  كاربري گسترده ازفرهنگ، مالحظه  به گروههاي ضدِ

و ماننااد آنهااا، شاابكه اجتماااعي شااكل گرفتااه شااده در متاارو و مناااطق پاار ازدحااام جامعااه 

گسااالن جامعاه اسات    رو بز نجويي در جوانااز روشهاي جمعي ارضاي هیجانهايي نمونه

 اي برخوردار بوده اند.از رشد فزايندهكه طي سالهاي اخیر 

 نجاويي جواناا  جويي، گاهي ارضاي هیجانگذشته از روشهاي ارضاي انحرافي هیجان     

 پذيرد. در اشكالي مرضي صورت مي

 یتاي باالغ  منطقي )منتشر نشده(، در بررسي كه در سطح شهرهاي مختلف ايران در جمع     

رساي توصایفي   پسر دبیرستاني انجام داده است، به برنفر از دانش آموزان دختر و  2000بر 

جاويي جواناان و چگاونگي ارضااي شاادي و نشااط آناان پرداختاه اسات. وي در          هیجان

 نويسد:آموزان در خانه، مدرسه و جامعه، ميجويي دانشتوصیف روشهاي ارضاي هیجان

 وشاادي   آماوزان ايراناي حااكي از آن اسات كاه     جويي داناش بررسي توصیفي هیجان     

ت مساأله  يابد، اما باه دلیال عادم فهام درسا     نشاط آنان، در اشكالي مثبت و منفي تحقق مي

اكم بر هاي حجويي، و هدايت درست و بهینه آن در جامعه و برخي از تحجرگراييهیجان

 ي ارضااي روشاها  "انديشه اولیاي تربیتي و فرهنگاي جواناان و جامعاه در ايان زمیناه، اوال     

 "یارد و ثانروشهاي ارضاي شاديهاي جمعي در ايران، غلبه بالمنازعي دا شاديهاي فردي بر

جاويي  با مالحظه عناوين حاصله از پژوهش، به شكل آشكاري پیداست كه ارضاي هیجان

گرفتاه   جويي آنان به شكل مثبت و بهیناه، پیشاي  جوانان به شكل مرضي، بر ارضاي هیجان

 است.

ي كااه در زمینااه بررسااي چگااونگي ارضاااي   ب(، در پااژوهش ديگاار 1380منطقااي )     

ي يج مشاابه جويي در سطح دانشجويان دانشگاه تربیت معلم، انجام داده است، از نتاهیجان

 نويسد:دهد. وي در اين زمینه ميخبر مي
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، باه  جويي دانشجويان در حال حاضر بیشتر از شاكلي مرضاي برخاوردار اسات    هیجان"     

سار   ال آوردنو باا با   ناذيت دوستانش، با سركار گذاشتن آنااين معنا كه دانشجو با ايذا و 

ايان   كند. البته ازخندد و به اين ترتیب شادي و نشاط نسبي خود را تأمین ميدوستانش، مي

، فتاد ار نیجهت كه دانشجو براي محافظت از خود و از اين جهت كه به افسردگي و انزوا د

رضاي  جويي از يك ساازمان ياافتگي م  جانزند، اين هیدست به ايذا و اذيت دوستانش مي

له اخیار،  در برخورد با مساأ  بخواهندبرخوردار هست، حال اگر مسووالن فرهنگي دانشگاه 

دارك تا باا  به شدت متوسل شوند، اين اقدام، كار درساتي نخواهاد باود، بلكاه آناان باياد       

 ."اقدام ورزند ،دانشجويان جوييارضاي هیجانبه  مناسبهاي برنامه

ه بااسااازد، وي در جريااان منطقااي )منتشاار نشااده(، در مااوارد ديگااري خاطرنشااان مااي      

جااويي زاكاارمن، در برخااي از پژوهشااهاي خااويش،  كااارگیري آزمااون ساانجش هیجااان 

ت جويي باال، عوض كردن متاوالي دوسا  همبستگي باالي مصرف قرصهاي اِكس و هیجان

-یجاان اماك و بلوتاوث و ه  خواهي مفرط، كاربري اعتیادآمیز از پیجنس مخالف و هیجان

 جويي باال را نتیجه گرفته است.

 ناي بار  ي امور مبنگر برخي از اولیابنابراين با توجه به آنچه گذشت، برخالف ديد ساده     

ين جاويي افاراد، و ياا مساكوت نهاادن آن، بهتار      اين كه پاك كردن صورت مسأله هیجان

ه كا تاوان نتیجاه گرفات    ست، ماي جويي اقشار مختلف مردم جامعه اپاسخ ممكن به هیجان

ي ت كاه برخا  برنامگي و گريز از پاسخ دادن به هیجان مردم، كار را به جايي رسانده اسبي

جمعاي   از مردم براي ارضاي نیازشان به شادي و نشاط با مسادود ديادن راههااي فاردي و    

تیاب  ترمورد پذيرش جامعه، راههاي انحرافاي، مبتاذل و مرضاي را پایش گرفتاه، باه ايان        

المات  آيند كه اين مساأله چیازي جاز ياك ع    درصدد ارضاي نیاز طبیعیشان به شادي برمي

 .ب( 1380)منطقي،  نخواهد بود مسووالنسوال بزرگ فراروي اهداف فرهنگي 
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 جويي در غربروشهاي ارضاي هیجان

 ه از ساوي جويي انسانها از سويي و منافع اجتماعي ايان مساأل  اهمیت رواني ارضاي هیجان 

شااط در  نريزان جوامع غربي را بر آن داشته است كه جهت گسترش شادي و ديگر، برنامه

بلكاه باه    جامعه، نه تنها درصدد گسترش راههاي فردي ترضیه خاطر شهروندانشان برآيند،

غاان  ا به ارمايجاد و گسترش  راههايي اقدام ورزند كه شادي و فرح را براي كل جامعه آنه

و  فااردي در جامعااه وجااود داشاات كااه ماياال بااه تاان دادن بااه شااادي "بباارد و اگاار احیانااا

ي ن باه شااد  برخورداري از مواهب آن نبود، به اين ترتیب، به زور و اجبار هم كه شاده، تا  

 داده، از مواهب آن برخوردار گردد.

جويي در غرب، از ابعااد مثبات گرفتاه تاا منفاي فاراهم       روشهاي فردي ارضاي هیجان      

از مردم غرب در تعطیالتشان با رو كردن باه ماواردي مانناد شانا، قاايق       آمده است. برخي

سواري، موج سواري، اسكي، بولیناگ، گلاف، صاخره ناوردي، كاوه ناوردي و ياا حتاي         

دواناي و مانناد آنهاا، اوقاات     شاتر مارغ   ،قورباغه اندن ملخ يادواني، پرمسابقاتي مانند سگ

-جشانواره ديگري ممكن است به مسايلي مانند  سازند. افرادت سپري ميفراغتشان را با لذّ

مصاارف انااواع ، مسااابقات ملكااه زيبااايي، هامااداسااتفاده از انااواع رقااص، موساایقي، هاااي 

وهاي مختلاف و ماوارد مشاابه عالقاه نشاان      شركت در كنسرتها و شُا هاي الكلي، نوشیدني

روآوردن باه  دهند و با استقبال از آنها، روزگارشاان را باه سارآورند، مشاتاقان طبیعات باا       

طبیعت و پرداختن باه اماوري مانناد مااهیگیري، شاكار، غاارنوردي، بیاباان ناوردي، كاوه          

نوردي و مانند آنها يا حتي شركت در مسابقاتي مانند انتخاب زيبااترين گاوهاا باه ارضااي     

اكاو  داخلاي ياا خاارجي،     گردشاگري پردازناد. پایش گارفتن    هاي خود ماي جوييهیجان

 ،ناطق بكر و دست نخاورده طبیعات در ناواحي مختلاف جهاان(     ديدن مبا هدف توريسم )

، ياا حتاي آشانا شادن باا      (مختلاف  اقاوام  با هدف آشنا شدن با فرهناگ ) توريسم فرهنگي
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غذاهاي كشورهاي مختلف و خوردن آنها، ترضیه خاطر جماع ديگاري را در پاي خواهاد     

 داشت.

د كه تمايل چنداني باه ابعااد   همانطور كه پیشتر يادآوري شد، اگر افرادي وجود داشتن      

اي براي آنان تدارك ديده شده اسات  دادند، ابعاد منفي گستردهگفته نشان نميمثبت پیش

توانناد از  كه با تمسك بدانها، به ارضاي خود بپردازند. به عنوان نمونه، افراد هوس باز ماي 

ديويي ياا ساینمايي   كه در قالب نشريه، عكس، فیلم وي 1پورنوگرافیكهاي انبوهي از رسانه

توانناد باا رفاتن باه     شود، سود جويند. در گامي فراتر، اين افراد ميو لوح فشرده عرضه مي

باه نماايش   دهد، آن را تشكیل ميهاي مراكز تفريحي كه رقص استريپتیز، قسمتي از برنامه

چااق  استخر پارتي، استفاده از امكاناتي كاه زناان قا   گذاشتن همجنس بازي مردان يا زنان،

شده به كشورشان )كه پس از تجارت مواد مخادر و اسالحه، ساودآورترين تجاارت سایاه      

، پیش گرفتن توريسم جنسي )مراجعاه باه منااطقي از جهاان كاه      شوند(جهان محسوب مي

مانند آنها  و ارضاي تمايالت جنسي ممنوع در كشور خودشان، در آن مناطق آزاد باشد(، 

 خاطر خود بپردازند.اند، به ترضیه فراهم آوردهرا 

د مخادر،  لي و مواوجود انبوهي از كازينوها و بارها و وجود انبوهي از نوشیدنیهاي الك      

ر خويش قسمت ديگري از شادي و نشاط افرادي را كه به اين شكل متمايل به ترضیه خاط

 آورند.هستند را فراهم مي

ي آوريهانر غرب، استفاده از فجويي افراد دعالوه برگسترش روشهاي ارضاي هیجان      

ي جويي افاراد و تمهیاد روشاهاي ارضاا    پیشرفته در جهت تدارك روشهاي ارضاي هیجان

ر زمیناه  دريزان جوامع غرباي  جويي در اشكال جمعي، از مهمترين نقاط قوت برنامههیجان

 شود.ست كه مالحظه ميا جويي آنهاپركردن اوقات فراغت مردم و ارضاي هیجان

                                                           
1-Porno 
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كاامیون   50باراي اجاراي ياك برناماه موسیقیشاان،       1به عنوان مثال، گروه پینك فلويد      

كنناد تاا در جرياان خوانادن     و، حمل ماي آالت و ادوات الكترونیكي را با خود به محل شُ

هايشان را باه تصاوير   مضامین ترانه ،با لیز روي فضا "خوانندگانشان، با استفاده از آنها، مثال

 توهم بصري در مخاطبانشان، نايل آيند. بكشند تا به ايجاد

ه باه  ر ايان زمینا  هاي غربیهاا د انديشيادغام عوامل قدرتمند در يكديگر، از ديگر چاره      

وج زكه حااوي اساكیت ياك     آيد. به عنوان نمونه، اسكیتهاي نمايشي، ضمن آنشمار مي

ه در كا ا موسایقي  اسكیت باز )يك زن نیمه برهنه و يك مرد( هستند، به شكل هماهنگي با 

باا افازايش و كااهش     نشاود، حركات كارده، سارعت آناا     پخش مي نجريان اسكیت آنا

مال  گیارد. باه عباارت ديگار در اينجاا دو ياا ساه عا       صداي موسیقي، فزوني و كاساتي ماي  

ت جاذب  شوند تا مخاطبانشان را  باه شاد  در هم ادغام مي برهنگيقدرتمند ورزش، هنر و 

 خود سازند.

رياازان اجتماااعي غاارب در سااامان دادن و ايجاااد روشااهاي جمعااي ارضاااي      برنامااه     

دهند و در اين جويي شهروندانشان، تالش چشمگیر و قابل توجهي از خود نشان ميهیجان

برناد. باه عناوان    اي براي ايجاد شور و نشاط در سطح مردمشان، سود ماي راستا، از هر بهانه

شوند كه پیر زنان و مردان جامعه، به علات چاین و   نمونه، وقتي آنان با اين مسأله مواجه مي

دهناد، باا تخصایص    چروك و شكستگي بدنشاان تماايلي باه رفاتن باه اساتخر نشاان نماي        

آورناد كاه افاراد مسان جامعاه، از      سال، شرايطي پديد مي 65استخرهايي براي افراد باالي 

دن مساابقات  محروم نگردند. مالحظاه كوههاايي كاه باراي ديا      ،اين امكان عمل ارزشمند

مند به اين ورزش، تراشایده شاده، باه شاكل     پرش با اسكي، براي حضور تماشاچیان عالقه

رانااي، انااد، يااا مشاااهده وسااايل رفاااهي كااه در مساایر مسااابقات اتوموبیاال  سااكو درآمااده

                                                           
1-Pink fluid 
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ماواردي  هاي كوچاك، اساب ساواري  و حتاي     سواري، اتوموبیلموتورسواري، دوچرخه

اند تا پذيراي بینندگان مساابقات مزباور   نها تدارك ديده شدهآ نظايردواني و شترمرغمانند 

 ،ت باردن ماردم  باشند، شاهد مثالهاي ديگري در جهات تادارك امكاناات الزم باراي لاذّ     

 هستند.

افتناد،  برگزاري انبوهي از كارناوالهااي مختلاف كاه در خیابانهااي شاهرها باه راه ماي             

موسیقي و موارد  متعددهاي اگون و جشنوارهگونبرگزاري جشنهاي بالماسكه، فستیوالهاي 

آورند كه حتي اگر آنها به دلیل دلمردگي مشابه، اين فرصت را براي مردم جامعه پديد مي

دهناد، در فضااي   مود، تمايلي به شركت در مراسم شادي و نشاط از خاود نشاان نماي   و خُ

ناان در شاادي و نشااط    مناسبي قرار گیرند كه خود به خود به میان جمع كشیده شده، باا آ 

هااي حسااب شاده و    گاذاري سازيهاي اولیه و سارمايه زمینه ،موجود شركت كنند. بنابراين

وسیع در جهت تحقق شادي و فرح در جامعه، مسأله مهمي است كاه در جواماع غرباي باه     

ريزان غربي حتاي باا باه    سادگي قابل مشاهده است. شدت مسأله اخیر چنان است كه برنامه

كوشند با استفاده از آن شاادي  يك بهانه، درصدد استفاده از آن برآمده، مي دست آوردن

و نشاط را در جامعه خود دامن بزنند. فستیوال بین المللي زمستاني مینه سوتا، نموناه باارزي   

در اين جهت است. مینه سوتا در شمال غربي امريكا معروف باه داشاتن زمساتانهاي بسایار     

به عنوان سیبري دوم ياد  اين مكانيكي از روزنامه نگاران، از  كه سرد است. اما پس از آن

كرد، مردم اين ديار براي گرمي بخشیدن به فضااي اجتمااعي شاهر و ديارشاان، بالفاصاله      

اقدام به برگزاري جشنهاي زمستاني مینه سوتا كردند. در اين جشنها، روي درياچه ياخ زده  

المللاي، ساورتمه   شاود، مساابقات باريج باین    گزار ميير مسابقات قهرماني اسكیتینگ بربي

-المللي )كه از يكي از شهرهاي كانادا شروع شاده، در سانت پال، مركاز میناه     بین يسوار

يابد(، رقابتهاي سورتمه سواري با سگ، مسابقات هاكي روي يخ، اسكي، سوتا، خاتمه مي
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اتوموبیال ساواري روي   راناي و  پرش اسكي و بالن ساواري، رقابتهااي نیازه پراناي و قاايق     

 هستند. ،كارناوال زمستاني مینه سوتاهاي ديگري از برنامه هايدرياچه يخ زده فالن، قسمت

هااي  تهدسا  يگاذاري ملكاه كارنااوال، رژه دختاران، راه اناداز     برگزاري مراسام تااج        

قه موسیقي، حضور در رقصهاي محلي، شركت در مراسم شام در سالن بزرگ شاهر، مسااب  

 ديگاري هساتند كاه برجاذابیت    هااي  سازي با بارف و ياخ، برناماه   سازي و مجسمهكآدم

 افزايند.مي ،سوتاكارناوال زمستاني مینه

ند درصدد هسات  ريزان اجتماعي در غربشود، برنامهگونه كه مالحظه ميبنابراين همان      

ت را و لاذّ  تا حتي از نقاط ضعف، نقطه قوت ساخته، به ايان ترتیاب شاور، نشااط، شاادي     

ي و ي، اقتصااد شان به ارمغان ببرند و به اين ترتیب زمیناه رواباط اجتمااع   براي مردم جامعه

 فرهنگي فعال و پوياتري را بنیان نهند.

روپاا  اه آلاپ در  سوتا جريان دارد، در كوههاي پر از برف و يخ زدمشابه آنچه در مینه      

ا با اروپا،  ن كشورهاي يخ زده و برفي شمالشود. به اين معنا كه دست اندركارامشاهده مي

هااي  ايجاد امكانات مختلفي در كوههاي پر برف آلاپ، مانناد كشایدن خاط آهان، جااده      

از سكي سارب اتوموبیل رو، تهیه امكانات اسكي در سطوح صاف، شیبدار و مارپیچ، تهیه تله

اناد تاا از   هسكي سرپوشیده، سورتمه سواري با ساگ و ماوارد مشاابه درصادد برآماد     و تله

ياد  توقف و دلسردي را باراي شهروندانشاان پد   ،كوههاي پر برف و يخي كه ممكن است

ن دهاي كاال به كسب درآم ،ت بردن مردم تهیه كرده، عالوه براينآورند، كانوني براي لذّ

 نايل آيند. ،اقتصادي براي كشورشان

رواني مردم غارب را   جويي و ارضايتسازي براي گسترش لذّنمونه ديگري از زمینه      

ريزيهااي اجتمااعي در   توان مالحظه كرد. مساووالن برناماه  در تشويق مردم به مسافرت مي

باا گساترش    "پردازند، بلكه اوالغرب، به تنهايي به تبلیغ سفر و مسافرت شهروندانشان نمي
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 شاهراههاي ارتباطي، امكان سفر را سااده كارده، باا ساامان دادن باه آژانساهاي مساافرتي،       

اند كه آژانسهاي مزبور، ماشین را در شاهري باه متقاضایان كراياه داده،     ترتیبي اتخاذ كرده

در فواصال كوتااهي از امكاناات    هاا  در شهر ديگر به پس گارفتن آن اقادام ورزناد. جااده    

برخاوردار شاوند و حتاي باا بسایج       ،اضاطراري هاي هاي سیار و تلفناردوگاهي، تعمیرگاه

ن خارجي اين امكاان را پیادا كنناد كاه باا اساتفاده از تلفنهااي باین         مترجمان الزم، مسافرا

 از مترجمان مزبور دريافت دارند. ،اي، اطالعات الزم را در خصوص سفرشانجاده

اي آنهاا، چااره   حاشایه هااي  تفاوت نرخ بنازين در پماپ بنزينهااي آزادراههاا و جااده           

 خاروج از  ز بنزين ارزانتار، مجباور باه   انديشي ديگري است تا مردم براي برخوردار شدن ا

 نايل آيند. ،اي آنهاحاشیه مناطقآزاد راه شده، به ديدار 

 خواهي جواندر جستجوي استفاده بهینه از هیجان

امار،   ده باا ايان  طلبي، به مثابه نیازي طبیعي، بايد ارضا شود، باالطبع برخاورد انديشای   هیجان

انجاماد، در  ادي و نشااط افاراد جامعاه ماي    جويي و شا ضمن آن كه به ارضاي بهینه هیجان

ر و ياا  ا ايان اما  آيد، اما برخورد نیانديشایده با  اعتالي مادي و معنوي آنان نیز مؤثر واقع مي

ه انجاماد و سابب با   حتي تالش براي نفي و انكار آن، به پااك شادن صاورت مساأله نماي     

 فراموشي سپردن آن در نزد مردم، نخواهد شد.

عااي دمااي كاه در جسااتجوي ياافتن پاسااخي مناساب بااراي نیااز طبی    در حالات اخیار، مر       

ه اين هاي خودشان خواهند رفت كجوييبه دنبال ارضاي هیجان "خودشان هستند، شخصا

ي اماار مسااتلزم آساایبها و خساارانهاي بساایاري بااراي جامعااه هساات. برخااي از تبعااات منفاا  

 ست:اتماعي، به شرح زير توجهي به ارضاي شادي و نشاط جوانان و ديگر اقشار اجبي

هاا  با توجه به تبديل جهان حاضر به يك دهكده واحد جهاني و برتاري بااالدهي   "اوال     

آوريهااي اخیار برخاوردار    كه از فان ها آوري پیشرفته هستند، بر پايین دهيكه صاحبان فن
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قارار   شود، جواناان و ديگار افاراد جامعاه، تحات تاأثیر ارزشاهاي بیگاناه        نیستند، سبب مي

 كنند، انديشیده، رفتار كرده و زندگي كنند.گرفته، آن گونه كه آنان بدانها القا مي

گارا  شهاي فردبا عنايت به اين كه ارضاي شادي و نشاط جامعه، چه به صورت رو "ثانیا     

ت، هااي اولیاه اسا   گاذاري گارا، مساتلزم برخاي از سارمايه    و چه به صورت روشهاي جماع 

ر برتر و متعاالي د هاي گذاري در اين جهت، عرصه انتخاب گزينهدن به سرمايهتوجه مانبي

گیري جويي افراد را به شدت محدود ساخته، خود به خود به اوجچگونگي ارضاي هیجان

 ارزشها و رفتارهاي مبتذل در جامعه، خواهد انجامید.

جاويي  اط و هیجاان عدم تأمل و انديشه در طراحي روشاهاي ارضااي شاادي، نشا     "ثالثا     

تلزم گرا در ارضاي شادي و نشاط ماردم كاه مسا   شود روشهاي جمعافراد جامعه، سبب مي

رصاه اجتمااع،   عها است، در جامعه پا نگیارد و در  ريزيها و برنامهگذاريبرخي از سرمايه

ياران  ي مردم اتنها شاهد بروز شاديهاي فردگرا باشیم كه اين امر به تداوم روحیات فردگرا

گارا،  ماع گیري روحیات جخواهد انجامید، حال آن كه جامعه ايران به شدت نیازمند شكل

 باشد.در آحاد افرادش مي

 جويي در عاین آن كاه  توان نتیجه گرفت، هیجانبندي اجمالي ميبنابراين در يك جمع     

تادبیري  مگي، باي برنارود، در اثر بيفرصتي ارزشمند براي افراد و جوامع آنان به شمار مي

اماع آناان   هاي الزم، به سادگي تبديل باه تهديادي علیاه افاراد و جو    گذاريو عدم سرمايه

 آيد.شده، در انحطاط و ابتذال ارزشي آنان مؤثر واقع مي

جويي جوان بیشتر بررسي ادبیات داخل و جهان حكايت از آن دارد كه به مسأله هیجان     

شناسي اجتمااعي  شناختي نگريسته شده است و از منظر روانروانشناختي و از منظر زيست

شناختي به اين مسأله توجه الزم معطوف نشده اسات. در بررساي مناابع محادودي     و جامعه
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كه در زمینه اخیر دست به ارايه طريق زده بودند، محورهاي زير مشخص شد كه در ادامه، 

 با تفصیل بیشتري مورد بحث قرار خواهند گرفت:

 ورزشي،هاي رنامهب

 هنري، -ادبيهاي برنامه

 تفريحي،هاي برنامه

 علمي،هاي برنامه

 ديني،هاي برنامه

 اجتماعي. -فرهنگيهاي برنامه

 ورزشيهاي برنامه

سات و  او مسابقات ورزشي، هماواره ماورد عالقاه جواناان، خاصاه پسارها، باوده        ها برنامه

اي برگازاري مساابقه باین تیمهااي مختلاف، بار      ترتیب دادن گروههاي ورزشي متفاوت و 

 جوانان همیشه از جذابیت خاصي برخوردار بوده است.

توانناد باراي جواناان مطارح شاوند،      ورزشي قابل طرحي كه ميهاي در مجموعه رشته     

-پیماايي، دومیاداني، طنااب   جانبي چنداني الزم ندارناد )نظیار راه  هاي كه هزينههايي رشته

كه نتاايج آنهاا پیشااپیش مشاخص نیسات      هايي سواري و مانند آنها(، رشتهكشي، دوچرخه

ورزشي كه در عین ارضاي هیجاان ورزشاي افاراد، باه     هاي )مانند مسابقات دهگانه(، رشته

پردازند )نظیر صحرا ناوردي، غاارنوردي، كاوه ناوردي( و     ارضاي كنجكاوي آنان نیز مي

اند )مانند برگزاري رالاي در كاوير، قاايق    ودهورزشي كه كمتر مطرح بهاي همینطور رشته

ورزشاي برخوردارناد. باالطبع    هااي  سواري در رودخانه(، از اولويت بیشتري تا ساير رشاته 

آيد، اماا  عملي ديني به حساب نمي "جويي ورزشي جوانان، مستقیمااگرچه ارضاي هیجان
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بتي است كه نبايد از آن همین مسأله به سبب ايجاد فضايي براي سالم زيستن جوان، گام مث

 غافل شد.

 هنري -ادبيهاي برنامه

جاويي  توانند به ارضاي بهینه هیجانو مسابقات زير ميها هنري، برنامه -ادبيهاي در برنامه

 جوان، بیانجامند:

 نساني(،مسابقات شعر، داستان و نمايشنامه نويسي )با هدف طرح و القاي ارزشهاي ا -

 ا امام رضا،بسي )مانند خاطرات سیروسفر، خاطره شبهاي قدر، ديدار نويمسابقات خاطره- 

 السالم، لحظات اوج، تجربیات اوج و موارد مشابه(،علیه

 رفاني(،ع -برگزاري شبهاي شعر )با مضامین انساني- 

 مسابقات طنزنويسي،- 

 مسابقه تهیه بهترين دفترچه عقايد،- 

 بیان،مسابقات فن- 

 مسابقه نقالي،- 

 البداهه،و نمايشهاي في 1مسابقات اجراي نمايشنامه، پانتومیم و نمايش رواني -

ي، گلایم  آرايا بافي، عكس، نقاشي، گلسازي، مكرمهسفالهاي مسابقات هنري در زمینه- 

 بافي، گل چیني و مانند آنها،

 مسابقات طراحي، گرافیك، كاريكاتور،- 

 ال، كاشي، آيینه و بلورجات،گري روي سفمسابقات طراحي زيباترين نگاره- 

وارد ما مسابقات طراحي مد )باراي پیاراهن، دامان، ماانتو، روساري، چاادر، ماوي سار و         - 

 مشابه(،

                                                           
1-Psychodram 
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 چا  پارچه،- 

ا با دار، اشایه مسابقه طراحي انواع روسريهاي دسته بلند، دسته كوتااه، سااده، طرحادار، ح   - 

 جنسها و رنگهاي مختلف جهت ارايه به جوانان.

 تفريحيهاي برنامه

شود. مواردي مانناد مساابقه گِال باازي     تفريحي زيادي اجرا ميهاي در سطح جهان برنامه

)كه در آن هر كس بیشتر به خودش گِل بمالد، برنده مسابقه خواهد باود(، پرتااب گوجاه    

فرنگي )يا پرتقال و مانند آنها( به يكديگر، پاشیدن آردهاي رنگي به يكاديگر، زدوخاورد   

زدن متكا به سر و صورت همديگر، گااو باازي )و رهاا كاردن گااو وحشاي        با يكديگر با

پشت سرمردم در كوچه و خیابان(، سگ دواني، جهاندن قورباغه )ملاخ( و مانناد آنهاا، از    

جمله مسابقات تفريحاي هساتند كاه شاايد بیشاتر از قادري هیجاان، شاور و التهااب، چیاز           

اي عمل و مسابقات تفريحي، به گونهها امهتوان در طراحي برنديگري نداشته باشند. اما مي

تحقیقااتي و   -كرد و به طرح موضوعهايي پرداخت كه حااوي برخاي از مطالعاات علماي    

پرانااي بااروز خالقیتهااا و نوآوريهاااي شااركت كنناادگان باشااد. مسااابقاتي ماننااد موشااك  

كاه   )موشكهاي كاغذي كه بیشتر از همه روي هوا بمانند(، بادباادك باازي )بادبادكهاايي   

باالتر از همه به پرواز درآيند(، تهیه فانوسهاي هاوايي )تهیاه فانوساهايي كاه بیشاتر از هماه       

از مسابقات تفريحي هستند كاه مساتلزم   هايي روي هوا روشن بمانند( و موارد مشابه، نمونه

تهیاه زيبااترين    هاا، برخي از محاسبات علمي هستند. مسابقات ديگري مانند باازي باا ساايه   

خشاك شاده، تهیاه    هاي كها، تهیه بادبادكهاي مینیاتوري، تهیه زيباترين تابلو با غنچهبادباد

هاا  ترين شكل اطوزدن به لباسها، تهیه زيباترين مجموعاه زيباترين كیك، بالماسكه، عجیب

)كارت پستال، تمبر، سكه، كاكتوس، صدف و مانند آنها(، تهیه موالژ بافتني و نظاير آنها، 
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گاري از مساابقات تفريحاي هساتند كاه همزماان عرصاه را باراي خالقیات و          ديهاي نمونه

 گشايند.نوآوري شركت كنندگان، مي

دهناد. ايان   تفريحاي را تشاكیل ماي   هااي  اردويي قسامت ديگاري از برناماه   هاي برنامه     

دمشناساي  از ابعاد مختلف علماي، تااريخي، جغرافیاايي، فرهنگاي، اجتمااعي و مر     ها برنامه

 نهاد. كت كنندگان، مؤثر واقع آمده، اثرات ارزشمندي از خواهد برجاي خواهدروي شر

 علميهاي برنامه

تفريحاي هساتند كاه صابغه و رناگ علماي دارناد.        هاي علمي، برنامه -تفريحيهاي برنامه

 پیشنهادي در اين رابطه به شرح زيرند:هاي برخي از برنامه

غیاار  شناساي بااراي دانشاجويان  مساابقات معلومااات عماومي، رايانااه، مساابقات زيساات        

ن، شناسااي و ماننااد آشناسااي بااراي دانشااجويان غیاارروان شناسااي، مسااابقات روانزيساات

ك مسابقات تحقیقاتي )نظیر مطالعه ماوردي روي ياك روساتا ياا ياك گاروه، تغییار ساب        

تچي، رباتهاااي فوتبالیساات، رباتهاااي نظاااف آمااوزش دياان و مااوارد مشااابه(، مسااابقه تهیااه  

تهیه  ها،زباله اردويي، مسابقات خالق )نظیر تهیه مجسمه با اشیاي دور ريختني وهاي برنامه

ان، راي جوانا تابلو با اشیاي دور ريختني، طراحي يك مجموعه مسابقه نو، بديع و پرنشاط ب

 ت، تولیاد تكثیرشان دشاوار اسا   تهیه اسباب بازيهاي فكري، تكثیر ماهیهاي آكواريومي كه

زشاي،  خالق براي فروش به مؤسسات ذينفع، طراحي تمبار، تهیاه پوساترهاي آمو   هاي ايده

توانناد ضامن اراياه    آوري اطالعاات )ايان كانونهاا  ماي    عضويت در كانونهاي رايانه و فان 

 ايبازيها  اي  مانند برگزاري كالسهاي مختلف آموزشي، كرايه راياناه باراي  خدمات رايانه

ن، آناان را  و جواناا  اي و نظاير آنها، با ارايه نرم افزارهاي مناسب در اختیار نوجواناان رايانه

)مانناد   اياي كنناد(. انجاام مساابقات راياناه    تشويق به شركت در مسابقات مختلاف راياناه  

 به(.طراحي يك باغ، تزيین يك اتاق، تراش يك قطعه، طراحي يك دهكده و موارد مشا
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 دينيهاي برنامه

شاوند، باياد   جويي جوانها در نظر گرفتاه ماي  ديني كه در راستاي ارضاي هیجانهاي برنامه

ردار ديني باه شاكلي غیرمساتقیم، از جاذابیت بسایار زياادي برخاو       هاي ضمن القاي آموزه

، لماان ديناي  اردويي جهت زيارت اماكن متبركه، ديدار عاهاي باشند. مواردي مانند برنامه

تي(، بیابان نوردي، غارنوردي و كوه نوردي )با هدف نماايش عظمات هسا    ا،هرصد ستاره

ساتان  یاه ياك دا  ارايه فرازهايي از ادعیه براي پردازش هنري آنها از سوي جوانان )مانند ته

فارازي   كوتاه، نقاشي، طراحي و خطاطي يا انجام يك كار گرافیكي با موضاوع قاراردادن  

سات  ناان باه د  نوجواناان و جوا  هاا، اداره هیأتهاي بچه از ادعیه يا يك آموزه ديني(، سپردن

داري، انات ديناي نظیار ام  هااي  كاه آماوزه  هاايي  خود آنها، به مسابقه نهادن تهیه نمايشانامه 

ند ديناي مناسابي هسات   هاي از برنامههايي كنند، نمونهراستگويي و موارد مشابه را مطرح مي

 بت خود را برجوانان خواهند نهاد.جويي جوانان، آثار مثكه ضمن ارضاي هیجان

 اقتصادي -اجتماعي -فرهنگيهاي برنامه

آوري بیشترين میزان دارو يا كتاب از سطح محاالت  مانند به مسابقه نهادن جمعهايي برنامه

مساابقه بیشاترين بازيافات     هاا، شهر، تهیاه ياك مجتماع بازرگ هناري باا اساتفاده از زبالاه        

اي، پالساتیكي و نظااير آنهاا(،    شیشاه هااي  بندي غاذاها، قاوطي  آلومینیومي بستههاي )ورقه

پیماايي، تبلیاغ عضاويت در مراكاز     و مسایرهاي كاوه  ها از كنار رودخانهها گردآوري زباله

معرفاي آداب و رساوم، صانايع دساتي، لباساهاي      هااي  خیريه و مراكز اهداي خون، برناماه 

لااي اقااوام اسااتانهاي مختلااف، تهیااه المثلهاااي محمحلااي، شاااعران محلااي، بازيهااا و ضاارب

ترين كتابهاي كودكاان )كاه در عاین كتااب باودن،      زيباترين كارت پستالها، تهیه ابتكاري

میزي، هستند(، طراحي لباساهاي ماد جدياد    به شكل عروسك، كیف يا تابلوي روي "مثال

كاي و  )منطبق با ويژگیهاي فرهنگي جامعه ايران(، مونتاژ اسباب بازيهااي كاوكي و الكتري  
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اخذ دستمزد در قبال آن، برداشت گیاهان دارويي از دامن طبیعات و مانناد آنهاا، از جملاه     

جاويي  توانند ضامن ارضااي هیجاان   فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي هستند كه ميهاي برنامه

جوانان، به شكل متقابل، آثاري فرهنگي، اجتمااعي در ساطح افاراد و جامعاه آناان داشاته       

 باشد.

 ي ابتكاار توانناد باا قادر   گفتاه، ماي  ه يادآوري است كه بسیاري از مقوالت پایش الزم ب     

يي تاوان باه تشاكیل گروههاا    عمل، به شاكل تلفیقاي اجارا گردناد. باه عناوان نموناه، ماي        

اي از مساابقات علماي، هناري،    رهنگي اقادام كارد، ياا باه برگازاري مجموعاه      ف -ورزشي

اه، هاي مختلف يك دانشاگ دانشكده ورزشي و خالق در سطح جوانان مدارس همجوار يا

رناده  اخیار، ب  اقدام كرد كه افراد يا گروههاي حايز بیشترين امتیازها، در مجموع مساابقات 

 آن خواهند بود.

ارضااي   اي كه تذكر مجدد آن در اين قسمت ضرورت دارد، اين است كه اگرچهنكته     

، از ساويي  د، اما هماین مساأله  آيعملي ديني به حساب نمي "جويي جوانان، مستقیماهیجان

از سوي  وفضايي براي ممانعت از فروغلتیدن جوان به سمت روشهاي آسیبزا پديد آورده، 

ود، آورد كاه هماین ماوارد باه ساهم خا      ديگر امكاني براي سالم زيستن جاوان، پدياد ماي   

 ر كرد.توجه از آنها، عبوگامهاي مثبتي هستند كه نبايد از آنها غافل شد و با بي

 

 مدارجامعههاي پيش گرفتن برنامه 0509

وي  انسان موجودي چند وجهي است. وجهي از تمايالت آدمي معطوف به هوا و هوس

ست، ادار پسند و ديگرماست و وجه ديگري از تمايالت وي، معطوف به رفتارهاي جامعه

 و یرونببُعدي از عاليق آدمي رو به سوي درون و خود وي و بعد ديگري رو به سوي 

 ديگران دارد.
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ممكن است  اگر آدمي از منظر فردي خودش بخواهد به جهان گسترده بیرون بنگرد،     

خودخواهي و  از انزوا، تنهايي،اي ديدن هستي از اين منظر تنگ، سبب شود، وي در هاله

بالطبع  ازد،خودپرستي فرو رود و از همین ديد تنگ و محدود به تحلیل جهان هستي بپرد

عه جام ط اخیر،آدمي به سبب آمیختگي اندكي كه عاليق و عواطفش به جمع ودر شراي

 ز منظريات اتواند از امكان قرار گرفتن در منظر ديگران و ديدن واقعیدارد، كمتر مي

 ي درمتفاوت از منظر شخصي خويش، برخوردار گردد، حال آن كه باقي نماندن آدم

و پديد اراي بسترده بیرون، اين امكان را فضاي دروني خودش و گام نهادن وي به جهان گ

با  ر داده،قرا آورد كه وي در برخورد با جهان بیرون، بتواند خود را در منظر ديگرانمي

د جدي شناخت، عواطف و احساسات آنان، به جهان اطراف خود بنگرد. بالطبع شرايط

نه واهاخودخ "خودمدار فردي و احیاناهاي سبب خواهد شد كه فرد ضمن تعديل انگیزه

ضاي فه در كتر، به جهان بیرون نگريسته، با انگیزه مضاعفي خويش، با بینشي متعادل

ش ن خويمتفاوت از زماني كه در فضاي عاطفي درواي آورد، به گونهجديد به دست مي

 قرار داشت، عمل كند.

روني ضاي دفشوند، فرد از كه سبب ميهايي از اين رو توجه به پیش گرفتن برنامه     

، ه استگرا كه با عواطف و احساسات ديگران آمیختخودش، به فضايي متفاوت و جمع

ل سمت، ذيين قاسوق يابد، و هستي را از منظر ديگران نیز ببیند، گام مثبتي است كه در 

 مدار، از اين مسأله ياد خواهد شد.جامعههاي عنوان پیش گرفتن برنامه

ي ديد عمل اه دين به گسترش نظري ديد آدمي و سپس گسترشدر ادامه، نخست از نگ     

، هد شدگرا، ياد خواگراي وي به ديدي جامع و جمعاو و تبديل ديد محدود و درون

 از چگونگي گسترش ديد نظري و عملي فرد، مطرح خواهد شد.هايي سپس نمونه
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رش ديد گست هاي ديني در تصحیح نگرش و(، در زمینه نگاه آموزه1372منطقي )     

 نويسد: آدمي، مي

انسان، تاريخ،  دنیا،قرآن تالش بسیاري دارد تا به آدمي در خصوص نظام هستي، "     

اروي زيرا اين بینشها، همچون چراغي فر مرگ و مانند آن، بینش صحیحي ارايه كند،

ث در حببا  نماياند. به عنوان مثال، قرآنآدمي قرار گرفته، راه زندگي را به وي مي

 و زور، ا زركوشد انسانهايي را كه بخصوص زندگي اين دنیا و نشان دادن ماهیت آن، مي

موقّتي  اند، با واقعیت آنان كهاير آن، سرمست شدههمسر و فرزند و نظ منصب و مقام،

 نوآدمي را همچ بودنشان است، آشنا سازد و به آنان بفهماند كه توجه به اين اعتباريات،

ند، لخوشده مسايل اعتباري در بازي )نظیر برنده شدن يا كسب مقام(، كودكاني كه ب

تحسّر،  سازد، و او را از خود بیگانه و مستعد هر لغزش و خطا، اضطراب،سرگرم مي

لدار دبه  كوشد تا راه دل دادنكند. در مقابل، قرآن ميتأسف، يأس، اَلم و دردي مي

مش ارآآنان را در  ا بخشیدن به زندگي انسانها،واقعي را بنماياند و به اين ترتیب ضمن معن

 پايان، وارد سازد.خاطر و لذّتي بي

 رورتبه همین ترتیب در متون روايي و حديث نیز اشارات بسیاري در جهت ض     

 حیح )بهشي صاند تا با ارايه بینشود و اولیاي دين كوشیدهاصالح بینش افراد يافت مي

صیرت بشتن ن، حجابهاي غفلت افرادي را كه به دلیل نداشكل نظري يا عملي( به آدمیا

 ودرستي  راه اند، بزدايند و آنان را با دادن بینشي صحیح، بهالزم، دچار انحراف شده

 صالح، راهنمون سازند.

 ارايه بینش به شكل نظري

انسانها به نسبت شرايط محیطي، تجربیات، يادگیريها، نگرشها و باورهايشان، از منظرها و 

نگرند، و گاه به دلیل تجربیات بد، يادگیريهاي غلط، ديدگاههاي مختلفي به واقعیتها مي
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نگرشها و باورهاي نادرست و تحريف شده، از ديدگاهي غلط به رخدادها و واقعیات 

هاي نادرست بندينگرند و عملكرد بعدي آنان كه بر همین تصورات و جمعروزمره مي

 ". از اين رو، در برخي از مواقع، تصحیح نگرشها، مستقیمامبتني است، اشتباه خواهد بود

به تغییر رفتارها و عملكرد افراد، خواهد انجامید. به عنوان مثال، زماني كه يكي از ياران 

السالم، در معرض مرگ بود، ولي از مرگ هراسان بود، حضرت، هادي، علیهامام علي بن

نظري بینش وي نسبت به مرگ را تغییر داد. امام، السالم، در برخورد با او، به شكل علیه

آيا هرگاه بدن تو "السالم، پس از ورود بر بالین محتضر و هراسان يافتن وي، فرمود: علیه

كثیف و چرك شود، مايل نیستي كه به گرمابه رفته، با شستشو آن را برطرف كني؟ فرد 

مرگ به منزله "تدالل بیان داشت: السالم، در ادامه اسمحتضر پاسخ مثبت داد و امام، علیه

براي همین نبايد از برد، و آلودگیهاي آدمي را از بین ميها حمامي است كه غمها، غصه

، و به اين ترتیب، ترس فرد محتضر با يافتن بینش درست، "مرگ خوف و هراس داشت

 از بین رفت و وي با خاطري آسوده، جان سپرد.

ا انسانه ا بهاند تا واقعیتها و حقايق امور رد برآمدهعلماي اخالق همواره درصد     

، ندگيزبا فراموش كردن اهداف  "يادآوري كنند و توهمات ذهني آنان را كه غالبا

الي )، ونه، غزن نماند، بزدايند. به عنواسرگرم مسايل پیش و پا افتاده روزمره و جزئي شده

دمي، آزدودن حجاب غفلتهاي  (، در كیمیاي سعادت براي1364؟، به كوشش خديوجم، 

 سازد:تمثیل زير را مطرح مي

و  اند كه از خیر گريزان باشد و در شّر آويزان باشد،بدان كه اين نفس را چنان آفريده     

اند تا وي را از اين صفت بگرداني و و تو را فرمودهطبع وي كاهلي و شهوت راندن است، 

بعضي به عُنف توان كرد و بعضي به لطف و بعضي به از بیراهي، با راه آوري و اين با وي 

كردار و به بعضي به گفتار. چه با رنج باشد، بر رنج صبر كند. ولیكن بیشتر حجاب وي، 
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جهل است و غفلت... پس خويشتن را اول پند ده و با وي عتاب كن، بلكه به هیچ وقت 

وي زيركي كني و اگر كسي نفس! دعاي عِتاب و توبیخ از وي باز مگیر و با وي بگوي: 

تر كیست! كه اگر كسي به بازي و خنده تو را احمق گويد، خشم گیري، و از تو احمق

مشغول باشد، در وقتي كه لشگري بر در شهر باشد و منتظر وي، و كس فرستاده تا وي را 

 و لشكر مردگانببرند و هالك كنند، و وي به بازي مشغول باشد، از وي احمقتر كه باشد! 

اند تا تو را نبرند، برنخیزند، و دوزخ و بهشت براي تو بر در شهر منتظر تواند، و عهد كرده

فردا ببرند و كاري كه  اند، و باشد كه هم امروز تو را ببرند، و اگر امروز نبرند،آفريده

خواهد بود، ببوده گیر، و مرگ با كس میعاد ننهد كه به شب آيم يا به روز، و دير آيم يا 

تر باشد و و زمستان آيم يا تابستان، وي را ناگاه گیرد، و در وقتي گیرد كه ايمند، زو

 چون وي را ساخته نباشي، چه حماقت باشد، بیش از اين.

 "مالناگون كااز توجیهات گواي با اين عبارتها، غزالي توجه انسانها را كه زير هاله     

 كند.يمعطوف به دنیا شده است، به سوي آخرت جلب م

ه حتي ك(، در ضمن بحثي، با خوض در پندارهايي 1359)در جاي ديگري امام خمیني      

را در هم فرو ها شتهبیند، اين پنداناپذير مياذهان انديشمندان، آنها را بسیار محكم و خلل

 ب عجب ودهد. كتاريخته، بینش جديدي را براي ادامه راه زندگي، به انسانها ارايه مي

 كند:قسمتي از استدالل امام خمیني، در اين زمینه را چنین نقل مي ريا،

دهم و از خواهم بكنم، حَكم قرار ميمن اكنون خود شما را در اين سوالي كه مي"     

خواهم و آن سوال اين است: كه اگر تصديق مي شما به نظر انصاف بعد از فكر و تأمل،

شما خبر دهد كه اگر در تمام عمر، عبادت نبي اكرم )ص( كه صادق و مصدق است، به 

خدا كنید و اطاعت اوامر او كنید و ترك شهوات و خواهش نفس كنید يا در تمام عمر، 

خالف گفته او كنید و مطابق میل نفساني و شهوات خود رفتار كنید، در درجات آخرت 
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و از  كند و در هر صورت، شما اهل نجات هستید و بهشت خواهید رفتشما فرقي نمي

عذاب ايمن خواهید بود، نماز كنید يا زنا كنید، تفاوتي ندارد، ولي رضاي حق تعالي فقط 

در اين است كه شما عبادت او كنید و ثنا و مدح او كنید و ترك شهوات خود و میلهاي 

كنند، آيا دهند و ثوابي عطا نمينفساني را در اين عالم كنید، در مقابل اين هم اجري نمي

شديد يا اهل عبادت؟... بنده از خودم و كساني كه مثل خودم هل معصیت ميشما از ا

شديم و طاعات را تارك و فاعل مشتهیات دهم كه اهل معصیت ميهستند، خبر مي

شديم. پس اين نتیجه حاصل شد كه تمام كارهاي ما براي لذّات نفساني و براي نفساني مي

شهوت پرستیم، ترك لذّت براي لذّت  اداره كردن بطن و فرج است. ما شكم پرست و

كنیم و جهت نظر ما و قبله آمال ما، راه انداختن بساط شهوات است. ما نماز را بزرگتر مي

آوريم، براي قرب به زنهاي بهشت است، ربطي به كه معراج قرب الهي است، به جا مي

سنگ دور تقرب حق ندارد و مربوط به اطاعت امر نیست، و با رضاي خدا، هزاران فر

است... فاش بگويم: پیش عرفاي باهلل و اولیاي خدا، تمام اين عبادات ما از گناهان كبیره 

 است.

 ارايه بینش به شكل عملي

رايه و طريق ا ا ازشود كه تغییر افق ديد انسانها، تنهبا نگاهي به متون اسالمي مالحظه مي

تر قديني، شكل عمیهاي آموزهشود، بلكه در بیان سخنان، نصايح و مواعظ، انجام نمي

يادي، زیار اين مسأله، يعني مواجه كردن آدمي با واقعیات جهان بیرون نیز در حد بس

شود و ه ميشود. با اين شیوه، حجابهاي غفلت انسانهاي غفلت زده، كنار زدمالحظه مي

 كنند.آنان به عیان راه درستي و صالح را درك مي

السالم، و فرزندش، نمونه بارزي از روش بینش دادن ، علیهداستان سفر حضرت لقمان     

در جريان عمل است. لقمان حكیم براي آن كه به فرزند نشان دهد كه در هیچ حالتي 
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افتد. در ابتدا خود بندد و با فرزند به راه ميگیران را بست، بار سفر ميتوان زبان خردهنمي

افتد. در اين حال بر به دنبال وي به راه مي شود و فرزند پیادهحضرت، بر مركب سوار مي

كنند كه زهي گذرند. آن قوم با ديدن اين صحنه، زبان به شماتت حضرت باز ميقومي مي

كشد. مرد سنگدل كه خود بر مركب سوار شده، كودك ضعیف را به دنبال خويش مي

دوم، سپس حضرت، جاي خود را با فرزند، عوض كرد. اين بار هم در گذر از قوم 

شود كه جوان نیرومند، حرمت پدر را نگه نداشته و سوار سرزنش آن قوم شروع مي

كشد. در اين حال، حضرت لقمان، مركب شده است و پدر ضعیف را به دنبال خود مي

كنار فرزند بر مركب سوار شد تا به قوم ديگري رسیدند. اين بار آنان گفتند، اين دو 

اند، حال آن كه اگر به نوبت سوار یوان ضعیفي سوار شدهرحم را بنگريد كه بر پشت حبي

شدند، به حق نزديكتر بود. در اين موقع پدر و پسر از مركب پیاده شدند و به دنبال مي

مركب به سفر ادامه دادند. ولي اين دفعه، آنان در گذر از دهي كه به آن رسیده بودند، با 

د: اينان را ببینید، مركب براي سواري گفتنگیر ديگري مواجه شدند كه ميمردم خرده

 اند.آنان آماده است، اما آنها هر دو پیاده به دنبال مركب، روان شده

ضمن  (، در كتاب حقايق،1340، ؟، ترجمه ساعدي خراساني، فیض كاشاني )     

ر كنار دخواهد تا راهنمايي افراد براي پي بردن به عیبهاي نفساني خويش، از آنان مي

بینش  وردنتفكر و تأمل و محاسبه خود، با واقعیتها برخورد كنند و پس از به دست آ

 نويسد:به رفع آنها، اهتمام ورزند. وي مي درست نسبت به عیبهايشان،

از عیبهاي خود باخبر شود، بايد رفیق راستگو و بینا و  "اگر كسي بخواهد كامال     

ب خود قرار دهد تا وي به تمام معني، احوال و دينداري براي خود برگزيند و او را مراق

بازرسي كند، و اخالق و افعال و عیبهاي باطني و ظاهري او را كه خارج  "افعال او را دقیقا

از قانون بود، به او باز گويد و متنبه شود يا آن كه با دشمنان خود تماس بگیرد و عیوب 
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بیند و ارهاي زشت را به خوبي ميخود را از دهان آنان بشنود، چه آن كه چشم دشمن، ك

دهد ... اما راه ديگر آن كه با مردم آمیزش كند، و هرچه را از نظر آنان تشخیص مي

 ."يابد، تحصیل كندبیند، ترك كند، و هرچه را پسنديده ميمذموم مي

ي را هجفصل قابل تو شناسي معاصر، تغییر بینش و افق ديد انسانها،هاي رواندر ديدگاه     

كه به )رنگر هاي رفتاپردازان از ديدگاهبه خود اختصاص داده است و بسیاري از نظريه

ي رماندزعم بعضي به سبب عدم پذيرش ديد ذهني آدمي، آن را بايد مترادف با موش

 پردازينظريه گرا، در اين جهت دست به تجربه وهاي شناختي و انساندانست( تا ديدگاه

 اند.زده

از تغییر اي (، به عنوان نمونه1369ترجمه يوسف كريمي، و كرمبولتز )، ؟،  كرمبولتز     

 گردند: افق ديد افراد، در توصیف روش آموختن اجتناب از خطر، يادآور مي

ال حلوب است، زنند كه از نظر خود آنان، امري مطگاهي افراد دست به اعمالي مي "     

ورت ن رو ضرز اياخوشايندي به همراه خود دارند. اآن كه اين اعمال و رفتارها، تبعاتي ن

یر داد نه، تغین زمیهاي اخیر، دخالت كرد و ارزيابي مثبت افراد را در آدارد تا در موقعیت

ر در همین جهت به شمااي نمونه و آنان را به پرهیز از آن امور تشويق كرد. مورد زير،

 رود:مي

ادي به قه زياز برادر بزرگترم، آموختم. او عالمن رانندگي را در هجده سالگي       

دگي سي راننكبه  اتوموبیل داشت و بیشتر وقتها سرگرم ور رفتن با موتور اتوموبیل بود يا

ل و ايت اصو، رعداد. اما آنچه كمتر مورد توجه او بود و به من نیز نیاموخته بودياد مي

 مقررات رانندگي بود.

ه رانندگي، در شش ماه اول، چهار بار به داليل گوناگون من پس از گرفتن گواهینام     

ام براي مدتي طوالني، توقیف شود. من چند جريمه شدم و حتي نزديك بود گواهینامه
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سال بعد، به يكي از كشورهاي خارجي رفتم تا در آنجا درس بخوانم. اتومبیل دست 

كردم. روزي به سبب مي ام، استفادهدومي خريدم و از آن براي رفت و آمد به دانشكده

سه ماهه اي رعايت نكردن مقررات راهنمايي، پلیس قضايي من را محكوم به ديدن دوره

درباره مسايل ايمني در رانندگي كرد. من از اين جريان سخت ناراحت بودم، زيرا هم به 

كردم، وقتم تلف مهارت خودم در رانندگي اطمینان كامل داشتم و هم احساس مي

 د. اما چیزي نگذشت كه سخت تحت تأثیر برنامه ياد شده، قرار گرفتم.خواهد ش

یات ا جزئبتصادف، همراه هاي در آن دوره، فیلمهاي بسیار جالب توجهي از صحنه     

، قربانیان آمده بودهاي خالفهاي رانندگي، بويژه آنچه پس از هر تصادف بر سر خانواده

آهن  اليهز بدنهاي لِه شده غرق در خون، در البدلخراشي اهاي دادند. صحنهنشان مي

ز دست رزند افعزادار، مادر و پدرهاي هاي تغییر شكل يافته، خانوادههاي چهره ها،پاره

وجدان  داد و بهداده و كودكان يتیم شده، همه مانند سوهاني، روح انسان را خراش مي

والن ديگري از فیلمها، مسو آورد. در بخشهايهولناكي وارد ميهاي انسان، ضربه

 كردند و منهاي خطر آفرين را تشريح ميو چهارراهها راهنمايي و رانندگي، نقطه

 كردم كه خطر چندان هم از من دور نبوده است.احساس مي

كنار  ن درآمن چندي بعد، در خیاباني با صحنه تصادفي روبه رو شدم كه قرباني      

خدايا! اين  فتم:ترسیدم. عرق سردي بر تنم نشست و با خود گ خیابان افتاد بود. به راستي

همیشه  ف،اتفاق ممكن بود براي خود من هم بیافتد. براي من مسلم شده بود كه تصاد

روبرو  دهد، چه بسا ممكن است من هم با چنیني پیشامدهايي،براي ديگران روي نمي

راي بع آن كردم، حتي امكان وقوهايي كه در رانندگي مياحتیاطيشوم. به خصوص با بي

 من خیلي بیشتر بود.
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ي وز كه سا امرقدر افزايش يافت كه تاز آن پس، دقت و احتیاط من در رانندگي، آن     

رو في روبام، من هر وقت كه با صحنه تصادام، حتي يك مورد خالف نداشتهساله شده

است را د. حوبه سر تو آمده باشگويم: اين بال ممكن بود اختیار به خودم ميشوم، بيمي

 "خوب جمع كن!

ظري و صورت ن تواند هم بهگونه كه پیشتر از آن ياد شد، تغییر افق ديد افراد ميهمان     

 هم به صورت عملي، محقق شود.

به عنوان يك نمونه نظري، در  (،1360آنتوان ماكارنكو )، ؟، ترجمه شهره محمدي،      

 ده بود،اي دار كُلني خويش كه نوجوانان بزه كار را در خود جخواني دتوصیف اثر كتاب

 نويسد:مي

م هي از آنها مند بودند، ولي خیلبسیاري از شاگردان ما به كتاب خواندن عالقه"     

ه لند و باي بخواني با صدتوانستند يك كتاب را تا آخر بخوانند، به همین سبب كتابنمي

ار م آث، رايج شد. ما در طول اولین زمستان، تماصورت دسته جمعي، در مجموعه ما

ا رگوركي و نويسندگان ديگر از قبیل پوشكین، كارولنكو، سیبرياك و ورسايف 

 خوانديم.

ها چهبه ب وجوي نان، ضربه شديدياز آثار گوركي، كتاب دوران كودكي و در جست     

ش ان گوند و به داستكردهايشان حبس ميوارد كرد. آنها، نفسهاي خود را در سینه

دهیم. بدامه اكردند كه خواندن داستان را تا نیمه شب، گاهي خواهش ميها دادند. بچهمي

 نكردند باور هايم راتعريف كردم، آنها گفتهها وقتي داستان زندگي گوركي را براي بچه

 پرسیدند:و با حالتي متحیر، مي

 رشو بكن، چه قدر عالیه!يعني گوركي هم از قماش خودمون بوده؟ فك     
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زئي از ركي جآوري در آنها داشت، گويي داستان گواين موضوع تأثیر عمیق و شادي     

 زندگي ما شده بود.

اشته دجود به تدريج كار كُلني به جايي رسید كه بدون آ ن كه هیچ حكم رسمي و     

وركي، گني ان كُلباشد، نام گوركي، زينت بخش كُلني ما شد و ديگر همه ما را با عنو

 ."شناختندمي

دن د و سوق دا(، در توصیف برخي از روشهاي تغییر عملي افق ديد افرا1372منطقي )     

 نويسد:پسند، ميآنان به سمت رفتارهاي جامعه

در آن سالها،  كرد،هاي دخترانه كار مينگارنده در اوايل انقالب در پرورشگاه"     

ايي ، ارزشهشگاهبي در جامعه، ارزشهاي برخي از دختران پرورمتأسفانه با وجود جّو انقال

ودم بمتوجه  بردم، بايدمصرفي و نفساني بود. به عنوان مثال، من وقتي آنان را به كوه مي

ندن كبا  كه آنان را به طرف درختهاي گردو نبرم، چرا كه ممكن بود، بعضي از آنان

لب خودشان را به صورت فردي كه روژلبهايشان،  و گذاشتن پوست سبز آن رويگردو، 

 مصرف كرده است، درآورند.

ول مسو وهمینطور در پرورشگاه، چند دختر بودند كه به فساد گرايیده بودند      

د ره خواهجزي كرد كه در صورت ادامه رفتارشان، آنان را بهپرورشگاه آنان را تهديد مي

ن و وابیدپرورشگاه، در خوردن و خهاي ديدم ارزشهاي بعضي از بچهفرستاد. من كه مي

نم و گذراني خالصه شده است، سعي كردم ذهن آنها را درگیر مسايل جديدي كخوش

تري آشنا نسانييل ابه اين ترتیب، آنان را از انديشه خوردن و خوابیدن دورتر كرده، با مسا

یان كوه يا به م را بهها كردم با كمك چند نفر از دوستانم، بچهسازم. براي همین سعي مي

 انم.بكش مردم ببرم و يا با به بحث گذاردن كتابي، ذهن آنها را به فضاي جديدتري
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مي ديدند ها بردم، بچههاي تهران ميرا به گودنشینها به عنوان نمونه، من وقتي بچه     

د، گو رسد، يا درها ميوجود دارد كه دست آنها به سقف آن خانههايي كه در گود، خانه

مینطور هشد،  وجود دارد كه براي ورود به آن بايد به حالت خمیده وارد خانههايي خانه

 م به پاتیكي هگود، در حالي كه حتي دمپايي پالسهاي مي ديدند كه انبوهي از بچهها بچه

شغالها، ديدند كه سر آرا ميهايي دوند، يا بچهنداشتند، در كوچه به اين سو آن سو مي

كه  شد، دختريجمع كردن نان و مانند آن بودند. اين مسايل در مجموع سبب ميمشغول 

ي زمین ن روكرد، به دلیل نامعلوم بودن پدر و مادرش، بدبخترين انسابه فرض تصور مي

ند اد دردمافر است، به خود بیايد و بفهمد، او تنها فرد دردمند روي عرصه خاك نیست، و

ي براي ديدن فیلمهاها دارند. همینطور من با بردن بچه بسیار ديگري هم مانند او وجود

مسايل ذهني  انقالبي، تظاهرات، كتابخواني، سر زدن به بیماران رواني و نظاير آنها،

يدم دینه عكردم، من نتیجه ملموس اين كوششها را وقتي به ديگري براي آنان مطرح مي

 "تفاقااودم. هاد سازندگي رفته بهاي جكه يك بار براي ديدن شخصي به يكي از ساختمان

ن ز مسووالكي ايكردم، آنجا آمده بود و با قبل از من يكي از دخترهايي كه با او كار مي

بان ر خیادمي گفتند، وقتي او ها كرد. مهستي دختري بود كه ساير بچهجهاد، صحبت مي

ي من برا م كهادي هشناسد، و يكي از افردارها او را ميرود، همه مغازهولي عصر راه مي

ل، آايده امعهجكار كردن انتخاب كرده بودم، او بود كه سعي داشتم با طرح مسايلي نظیر 

ند ان و مانوظیفه آدمي در قبال انسانها و خداي خودشآل، چگونگي دستیابي به جامعه ايده

ر دچا ود،فته بدار كنم و به اين ترتیب او را در راهي كه پیش گرآنها، ذهنش را مسأله

 ترديد و تزلزل كنم.

از فردي كه طرف صحبت او قرار گرفته بود، پرسیدم: كه مهستي رفت، من پس از آن     

خواست ما اين خانم براي چه اينجا آمده بود؟ و وي در پاسخم گفت: او آمده بود و مي
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 كاري به او بدهیم تا براي خدا و بدون دريافت هیچگونه مزد و حقوقي، آن را براي

 ."محرومان و مستضعفان جامعه، انجام بدهد

آنان را به  آموزانش،مربي تربیتي ديگري كه براي وسعت دادن به فضاي ذهني دانش     

 اش، چنین نوشته است:ديدار جانبازان برده بود، در قسمتي از تجربه

ي بعض ايشان،مي ديدند كه بعضي از رزمندگان، پها در ديدار از جانبازان، بچه "     

 داشت بهنه پا چشمشان را در راه خدا داده بودند. يكي از جانبازان كاي دستشان، و عده

ا كه مست، من و ناظم مدرسه گفت: كار شما معلمها، مهمتر از ماست، امام هم گفته ا

-كرده ا اشغالركه يك تخت بیمارستان گفت، من از اينميها كاري نكرديم ... او به بچه

حتیاج خت اتت هستم، چون كه برادران ديگري هستند كه بیشتر از من به اين ام، ناراح

را ديدند كه بیني، اي ساله 14-13پسرك ها را به بخش ديگري برديم. بچهها دارند. بچه

ان او یه دهخوش، تقديم انقالب كرده بود. بقنصف دهان و دندانهايش را در جبهه عین

ا پس كردند. اممي در ابتدا با ترحم به او نگاهها ه بود. بچههم كج شده و دندانهايش ريخت

بهه جگفت: مرا به كه او با ما حرف زد، رفته رفته نظر همه ما برگشت، او مياز آن

 ه كردم،تهی ام را دست كاري كردم و بعد فتوكپي آن رابردند، كلك زدم و شناسنامهنمي

د. شان بدهدتر نايستادم تا قدم، بلنپاهايم ميخواندند، روي نوك بعد هر وقت اسمم را مي

را با  "همنب 22"قدر گريه كردم تا گذاشتند به خط مقدم بروم، او سرود در آخر هم آن

 بخش او ا ازمدندانش، بدون هیچگونه ناراحتي براي ما خواند، و وقتي آن دهان كج و بي

تند، بلكه او را ساله نداش 14-13ديگر حالت ترحم نسبت به آن پسر ها شديم، بچهدور مي

از  وخواستند هرچه بیشتر با او صحبت داشته باشند دانستند و ميمرد بزرگي مي

 ."جوشان وجود پر نور او، خود را سیراب سازندهاي چشمه
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ني تان روایمارسآموزان دبیرستاني خود را به بنگارنده، يك بار پس از آن كه دانش     

ه خود ا تجربتآموزان خويش خواست از بیمارستان، از دختران دانشبرد، بعد از بازگشت 

ن از همی يكي اند، به نگارش درآورند، يادداشت زير، متعلق بهرا از بازديدي كه داشته

 نويسد:آموزان است. وي در شرح تجربه خويش، ميدانش

، ان شديمد بیمارستروز سه شنبه به بیمارستان روزبه رفتیم، در اولین دقايقي كه وار"     

د اين بو ي ازدانستم. شايد ترس من ناشمن بدون اختیار ترسیدم. دلیلش را هم خودم نمي

 كردم، بهمي تصور ديگري از جّو حاكم بر بیمارستان رواني داشتم. شايد فكر "كه قبال

ارهاي كند، و يا كي از بیمارن رواني مرا ببیند، شروع به دواندنم ميكه يكمحض اين

ك مشت يجز  زند، اما به زودي متوجه شدم كه اين افكار، چیزيغیرعادي از آنها سر مي

 چرند و پرند، نیست.

در عاقل بودن خودم شك كردم.  "من وقتي آن همه مهرباني و انسانیت را ديدم، واقعا     

آنها انسانهاي واقعي جامعه هستند، نه  "بیماران رواني نشستم، ديدم واقعا وقتي پاي صحبت

اند و اآلن اند و زير بار فشار جامعه، خرد شدهمن، آنها هستند كه درد اجتماع را فهمیده

دانند و بس. من آورد، و تنها آنها را افراد معیوبي ميديگر كسي آنها را به حساب نمي

ثار را در وجود بیماران رواني ديدم، فكر كردم كه اين چند سال وقتي آن همه محبت و اي

چیزي كه به  ام، زيرا آنها را هیچ درك نكرده بودم،بردهرا در خواب خرگوشي به سر مي

را تقلید ها نظر من خیلي قابل توجه بود، اين بود كه زني تمام كلمات و كارهاي بچه

خوش به حال "ماها باشد و دايم عبارت  كرد و خیلي دوست داشت كه جاي يكي ازمي

كه ممكن است، وضع ما از لحاظ رواني، خیلي خیلي كرد، غافل از اينرا تكرار مي "شما

كه من وقتي به يكي از بیماران مرد گفتم، شما از كجا بدتر از او باشد. نكته ديگر اين

بله، چهار "گفت :"؟آيا شما فرزندي داريد"گفتم:  "دانم!نمي"ايد؟ جواب داد: آمده
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اگر حالم  ". گفت:"پرسیدم: آيا دوست داريد آنها به مالقات شما بیايند،"فرزند دارم

، من از اين مسأله فهمیدم كه اين بیمار قصد داشت كه فرزندان خودش "خوب شود، بله

ديگر وضع بیمارستان دانست. من را فراموش كند و شايد اين راه را براي خودش بهتر مي

كنم، زيرا بیماران حتي اگر باالترين سطح ا از لحاظ امكانات رفاهي آن، بررسي نمير

رفاه را هم داشته باشند، اما از نظر رواني در وضع خوبي به سر نبرند، ارزشي ندارد. البته 

كنند. گفتند كه با آنها بدرفتاري ميچند نفر از بیماران از پرستاران شكايت داشتند و مي

بستند، دل كه بعضي وقتها پرسنل بیمارستان دست و پاي آنها را به تخت مياين بیماران از

پري داشتند. برخي از بیماران از سكوت متنفر بودند و برعكس، گروه قلیلي هم از سخن 

 گفتن، متنفر بودند.

ساعت كه از بیمارستان خارج شدم، به همه چیز و همه كس شك  2من بعد از حدود      

دانستم، اآلن آنها را انسان و عاقل مي "كردم، ديگر مردمي كه قبالفكر مي "داشتم. اصال

به نظر من همانطور نیستند، تعجب من از اين است كه چرا ما به ديدار اين بیماران 

آيد كه منیژه شوند. يادم ميآيیم، در حالي كه اينها با ديدن ما چقدر خوشحال مينمي

كرد، و يا ناهید خانم سمتهاي مختلف بیمارستان راهنمايي ميخانم، با چه شوقي ما را به ق

گرداند. من را ميها خنديد و بچهخواند و ميقدر غمگین بود، چطور اين همه ميكه آن

آيد، آنها وقتي از چند بیمار پرسیدم: آيا غیر از خانواده شما، كسي هم به ديدار شما مي

. "آيدديگر هیچكس به ديدار ما نمي دار ما آمديد، نه، غیر از شما كه به دي"پاسخ دادند: 

حاال آيا اين انصاف است كه ما وقتمان را در پاركها و جلوي تلويزيون هدر بدهیم، در 

قدر خوشحال توانیم اين بیماران را اينحالي كه با يكي دو ساعت وقت گذاشتن، مي

ما انسانیم يا اينها، ما  "واقعا كنیم؟ ما، چقدر بايد به انسان بودن خودمان شك كنیم، آيا

كه در جامعه خودمان دايم دنبال اين هستیم كه سر هم كاله بگذاريم و همديگر را تكه 
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كنند. به راستي پاره كنیم؟ در حالي كه اينها كه خودشان بیمارند، از يكديگر مراقبت مي

آيیم، مختلف در مي زيرا در روز چند بار به شكلهاي كه خود ما از خودمان بیگانه هستیم،

ولي خوب از صمیم قلب امیدوارم كه آنها  و به راستي كه ما بیشتر از اينها مريض هستیم،

كنم هايشان برگردند، من همیشه سر نماز دعايشان ميهم خوب شوند و به آغوش خانواده

 خواست، در اينجور جاهامن دلم مي -دهندكه نمي-دادندو اگر پدر و مادرم اجازه مي

 ."ها، سر بزنمكار كنم و به اينها و همه بیمارستانها و پرورشگاه

ان و آموزانش، در دبیرستنگارنده در موارد ديگري براي گسترش ديد دانش     

ادن ورد دبرد. يك بار كه نگارنده درصدد برخگردي ميپرورشگاه، آنان را به جامعه

ختر به دوزان آممكان بردن جمع دانشآموزانش با مسأله اعتیاد بود، از آنجا كه ادانش

ط، ربن ذيووالزندان براي ديدار با زندانیان معتاد، وجود نداشت، با كسب اجازه از مس

 ا انجامتغاز آموزان، از آيك زنداني معتاد را از زندان به مدرسه آورد تا براي دانش

 اعتیادش، حرف بزند.

اثر انجام روابط نامشروع، مبتال به ايدز توان افرادي را كه در به شكل مشابهي مي     

آموزان يا دانشجويان، اند، دختران فراري و نظاير آنها را به جلساتي با شركت دانششده

در مدرسه و دانشگاه دعوت كرد و از آنان خواست تا از زندگي خويش براي آنان، 

وزنشان، مصرف  دارند، براي كم كردن اشتها وسخن بگويند. اعتراف كساني كه بیان مي

سیگار را شروع كرده، براي از بین بردن اثر جرم سیگار روي دندانهايشان، دست به 

اند يا براي خمار جلوه كردن چشمهايشان، دست به مصرف حشیش مصرف الكل زده

كردند كه مصرف حشیش اعتیادآور اند يا به صِرف آن كه دوستانشان، تبلیغ ميزده

اند، يا اعتراف اين كه جواني از سر كنجكاوي، كرده نیست، اقدام به مصرف حشیش

روابط نامشروع را تجربه كرده يا بر اثر تحريك ناشي از كاربري از كلیپهاي سكسي، 
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رسیده است كه در نهايت ايدز را براي وي به ارمغان اي گسیختهكارش به روابط لجام

و تصورات واهي جوانان در آورده است، اثرات عمیقي بر مخاطبان خود، خواهند گذارد 

ديگر دختري با اين  "زمینه سوءمصرف مواد و روابط  نامشروع را خواهند شكست و مثال

توان به مصرف آن اقدام كرد، استدالل كه مواد مخدر صنعتي، اعتیادآور نیست، پس مي

يا پسري با اين استدالل كه سر زدن به سايتهاي سكسي اينترنتي، استفاده از لوحهاي 

كنند و اين موارد شرده قرمز و كلیپهاي سكسي، فقط اسباب سرگرمي آدم را فراهم ميف

دهند كه وارد عرصه سوءمصرف مواد يا فاقد تبعات وخیم هستند، به خود جرأت نمي

 روابط نامناسب، شوند.

نان از آادن گذشته از روشهاي نظري و عملي كه در تغییر افق ديد افراد و سوق د     

با  اخیر، غییرتوان در جريان تدمدار به نگاهي جمع و ديگرمدار وجود دارد، مينگاهي خو

 زد. تري رقمعمیق پسند، تغییر ديد آنان را به شكلوارد كردن جوانان به فعالیتهاي جامعه

كناد، از  روح خیرخواه جوان، وي را نگران هر فرد وامانده، درماناده و مستضاعفي ماي        

آماوزان ياا   تكا به همین روحیه عاطفي و خیرخواه، پاس از باردن داناش   توان با ااين رو مي

هاا و نگهاداري   ها، پرورشاگاه بخشيدانشجويان به بازديد از بعضي از مراكز درماني، توان

بیماران مزمن، عواطف و احساسات آنان را تحريك كرد و بالفاصاله از آناان ماددكاراني    

روم، ساخت. به عنوان مثاال، در برخاي از   در جهت كمك رساني به افراد مستضعف و مح

كشورهاي خارجي، پس از بردن نوجواناان و جواناان باه بازدياد از مراكاز درمااني )نظیار        

تايي برگه اعانه باه هار    100مراكز بیماران سرطاني، بیماران خاص و مانند آن(، يك دسته 

از رقام   "را كاه غالباا   هاا شود تا آنان طي چند ماه آينده، اين برگاه يك از جوانان داده مي

دالر(، در سطح اطرافیان خويش، به فروش برسانند. پس از  5 "كمي هم برخوردارند )مثال

اعانه، جواني كاه در حاال حاضار    هاي ماه، بعد از به فروش رفتن تمامي برگه 2-3گذشت 



 

 

 

 

 

  راهکارهای اجرایی تحقق آموزش غیر رسمی دین                                                  534 

 

در هیبت و قامت يك مددكار ظاهر شده است، مبلغ گردآوري شده را باه حسااب هماان    

كناد. باالطبع دادن ياك    بیماريهاي خاص يا بیماران سرطاني و مانناد آن، وارياز ماي   مركز 

كارت عضويت و لباس فرم و گذاشتن ياك اردوي چناد روزه در طاول ساال باراي ايان       

پسند آنان، وجهي تشكیالتي داده، آنان را بایش  افراد، در عمل به كار خیرخواهانه و جامعه

 سازد.ياز پیش در هويت جديدشان، تثبیت م

د ، پیشانها در كنار طرح گردآوري اعانات توسط جوانان براي مراكز درمااني و خیرياه       

مؤسساات   گردد. به ايان معناا كاه   نیكوكاري ميهاي استفاده از جوانان در تشكیل بازارچه

كمكهاي  توانند با جذب كمك مالي از سوي افراد خَیّر،آموزشي و نهادهاي فرهنگي، مي

ي، نجاوق دوز ف خريد مواد اولیه )مانند كاموا، پارچه، وسايل مكرمه بافي، ممزبور را صر

هند تا لب قرار دآرايي، معرق، نقاشي و مانند آن( كرده، آنها را در اختیار جوانان داوطگل

ه، ال و كاال يك ماه(، به تهیه ماواردي نظیار البساه باافتني، شا      "آنان طي مدت معیني )مثال

 ام ورزناد و دوزي، تهیه تابلوهاي نقاشي و نظااير آن، اقاد  منجوقتابلوهاي معرق، كارهاي 

مزباور   سپس كارهاي تهیه شاده را باراي عرضاه در باازار نیكوكااري، اراياه كنناد. باازار        

رياه،  تواند در محوطه نهادهاي فرهنگي برگزار شاده، عواياد آن باه حسااب مراكاز خی     مي

يخته رمثال آن، ادر اثر بالياي طبیعي و بیماريهاي خاص، بیماران رواني، افراد حادثه ديده 

ازارچاه  بر برپايي دآموزان يا دانشجويان فعال شود و در انتها، با ارايه لوح تقديري از دانش

 نیكوكاري، تشكر و قدرداني به عمل آورد.

نه رد و سااال كا مند تهیاه  توانیك  بانگ اطالعاتي از جوانان عالقهدر سطح باالتري، مي     

چه نیكوكاري، از آنها دعوت به همكاري كارد و باه ايان    مورد بازار 5-6در  براي شركت

ارهااي  ترتیب، تشكلي نوعدوستانه را سامان داد كه اعضاي آن در جرياان همكااري در ك  

 خیرخواهانه و مردمي، هويتي مثبت و متعالي را براي خود رقم خواهند زد.
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 كارآفرين هاي تحقق برنامه 05010

، براي اولین بار مورد توجاه اقتصااددانها قارار گرفات و     2و كارآفريني 1كارآفرينمقوله فرد 

مكاتب مختلف اقتصادي از قرن شاانزدهم مایالدي تااكنون، باه شاكلي كاارآفريني را در       

 اند.اقتصادي خود مورد بحث قرار دادههاي نظريه

وري ت و ناوآ ا باه خالقیا  از منظر اقتصاددانهاي اولیه، كارآفرين فردي باود كاه باا اتكا         

ردن خويش و با توجه به فرصتهاي موجود، به ايجاد كسب و كاري جدياد و باه دسات آو   

تي يني ماهیورزيد. اما رفته رفته به سبب آن كه مشخص شد، مقوله كارآفرسود، اهتمام مي

دها مااديريت و بازرگاااني و بعااهاااي پااردازان ديگااري از رشااتهدارد، نظريااهاي بااین رشااته

ت باه  شناسي نیز باه مساأله كاارآفريني توجاه كارده، دربااره آن دسا       شناسي و جامعهانرو

 پردازي، زدند.نظريه

دانسات  ، فرد كارآفرين را نیروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي ماي 3ژوزف شومپیتر     

 كه نقش وي عبارت از نوآوري يا ايجاد تركیبهاي تازه از مواد است.

رين وم كاارآف كنند، از مفهان و افرادي را كه كسب و كار ايجاد ميشومپیتر نقش مدير     

، يي جدياد جدا كرد. از ديد وي هر كدام از فعالیتهاي زير، كاارآفريني اسات: اراياه كااال    

ايجااد   وارايه روشي جديد در فرايناد تولیاد، گشاايش باازاري تاازه، ياافتن مناابع جدياد         

مايه را ين بايد در اين میاان، صااحبان سار   هرگونه تشكیالت جديد در صنعت. فرد كارآفر

 در خصوص مطلوبیت نوآوري خويش، متقاعد سازد.

                                                           
1- Entrepreneur 
2-Entrepreneurship 

1-Schumpeter, J. 
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از فرصتهايي كه پیش روي آنها است، غافل هساتند و از   "معتقد بود، مردم غالبا 1كرزنر     

اناد، خوشاحال   توجاه باوده  سوي ديگر از روشن شدن اين فرصتها كه تا دياروز باه آن باي   

 شوند.مي

. صتها استنظر كرزنر، مشكل اصلي اقتصاد هر جامعه نشأت گرفته از عدم درك فر به     

تها اين فرصا  بنابراين اطالعات بیشتري در مورد تركیب و ترتیب عوامل الزم است تا بتوان

ده را درك كرد. به عبارت ديگر، كارآفريني آگاهي از فرصتهاي ساودآور و كشاف نشا   

 است.

است كه كارآفريني فرآيند پوياي ايجاد ثاروت بیشاتر اسات.     ، معتقد2روبرت رونشتات     

كنند كه مخاطره بزرگ را برحسب سارمايه، زماان و تعهاد    اين ثروت را افرادي ايجاد مي

پذيرند. كاالها يا خادمات باه خاودي خاود     شغلي در قبال تعیین ارزش كاال يا خدمات مي

ارآفرين باا تاأمین كاردن و تخصایص     نظیر باشند يا نباشند، اما كا ممكن است، جديد يا بي

دادن مهارتها و منابع ضروري، بايد به طريقي ايان ارزش را در كاالهاا ياا خادمات ايجااد      

 كند.

دانست كه يك شركت )يا واحاد اقتصاادي( را   فرد كارآفرين را كسي مي 3لندكلهمك     

يژگیهااي  دهاد. وي همچناین و  كند و ظرفیات تولیادي آن را افازايش ماي    سازماندهي مي

 پذيري، معرفي كرد.كارآفرين را داشتن نیاز به توفیق باال و مخاطره

تعريف ارايه شاده از كاارآفريني، خاطرنشاان     25، پس از بررسي 5و براش 4وان در ورف     

 ساختند، كارآفريني به عنوان يك فعالیت تجاري، مشتمل بر اشتراك رفتارهاي زير است:

                                                           
2-Kirzner, I. 
3-Ronstadt, R. 
1-McClelland, D. 
2-Van der werf, P. 

3-Brush, C. 
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 جديد. ايجاد: تأسیس يك واحد تجاري

 گیري مديرانه يك فعالیت تجاري يا تخصیص منابع به آن.مديريت عمومي: جهت

 ن جديد.برداري تجاري از كاال، فرآيند، بازار، مواد اولیه يا سازمانوآوري: بهره

ه باه  پذيري: قبول مخاطره ناشي از زيان يا شكسات باالقوه ياك واحاد تجااري كا      مخاطره

 شكل غیرمتعارفي، زياد باشد.

حاد  نیت عملكرد: نیت و قصد تحقق و دستیابي به سطوح بااالي رشاد و ساود در ياك وا    

 تجاري.

، كارآفرينان را افرادي ناوآور، باا فكاري متمركاز      2و اريك فالينگان 1كرانديويد مك     

دانند كه كمتر مطابق كتاب كاار  و به دنبال كسب توفیق و مايل به استفاده از میان برها، مي

 (.1379)احمدپور، كنند مي

پاردازان  هاسات، از ايان رو نظريا   اي از آنجا كاه مقولاه كاارآفريني، بحثاي میاان رشاته           

ربااره آن  دشناسي و ماديريت  شناسي، جامعهمانند اقتصاد، روانهايي مختلف از منظر رشته

 اند.پردازي، پرداختهبه بحث و نظريه

قتصادي با كارآفريني، رفتاار عقالياي انساان باا     به طور كلي، فرض اصلي در برخورد ا     

رود كاه تخصایص   منابع كمیاب است. كارآفريني در اين رابطه، سازوكاري باه شامار ماي   

سازد. در ايان نگارش   آتي همراه با مخاطره را میسر ميهاي بهینه منابع با استفاده از فرصت

شاناختي و  هااي  محادويت  خورد كه عبارتند از:اقتصادي، دو محدوديت بارز به چشم مي

ادراكااي انسااان و تااأثیر قااوي عواماال اجتماااعي باار ادراك و پااردازش اطالعااات. اياان دو 

محدوديت مهم، صاحبنظران را برآن داشت كه براي تحلیل كارآفريني پا را از حیطه علام  

                                                           
1-Mckeran, D. 

2-Flannigan, E. 
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-ديگاري چاون روان  هااي  خود را در اين زمینه، در مقولاه هاي اقتصاد، فرانهند و ناشناخته

 وجو كنند.شناسي و مديريت، جستناسي، جامعهش

از دارد آيد و باه فاردي نیا   به اعتقاد شومپیتر، نوآوري در نتیجه كارآفريني به وجود مي     

راي با كه ويژگیهاي غیرعادي داشته باشد، درصدد بنا نهادن يك قلمرو خصوصاي باشاد،   

 كاارآفرين  بساتن آن در جهات  رفع موانع، انگیزه داشته باشد و از ايجاد مهارت و باه كاار   

 شدن، لذّت برده و خشنود شود.

نناده  كن، ايفاا  از نظر شومپیتر، نظام تجاري به سمت تغییر گرايش دارد و فرد كاارآفري      

 نقش اساسي در تغییر اين نظام تجاري است.

شاناختي قارار   روانهااي  لند درباب كارآفريني در حاوزه نظرياه  كلهو مك 1نظريات وبر     

روي ويژگیهااي فاردي و شخصایتي افاراد     هاا  گیرند، زيرا تأكید اساسي كه اين نظرياه مي

اند، به میزان بسیار زيادي آنها را از پرداختن به ساير ويژگیهاي مؤثر در كاارآفريني،  داشته

 از جمله ساختار اقتصادي و عوامل مؤثر اجتماعي، بازداشته است.

ه تساتان، با  داري و ماذهب پرو ه اقتصادي نظاام سارمايه  وبر، در بررسي روابط بین توسع     

شاته  اين نتیجه رسید كه سه بدعت عمده در اصاول فكاري مسایحیان پروتساتان، وجاود دا     

 رتند از:داري ساخته است. اين سه بدعت عبااست كه آنان را از پیشگامان نظام سرمايه

 منع هرگونه واسطه میان خالق و مخلوق، .1

 دخالت عقل در ايمان، .2

 وشش براي بهبود معاش يا اخالق كار.ك .3

داري بدعت سوم، از نظر وبر، نقش اصلي را در توسعه اقتصادي و صنعتي نظام سارمايه      

-اخاالق پروتساتان و روحیاه سارمايه    "بازي كرده است. وبر در كتاب خود تحات عناوان   

                                                           
1-Weber, M. 
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و طارز  كند كاه باین اخاالق پروتساتان     به چا  رسید، تأكید مي 1904كه در سال  "داري

داري، رابطه مستقیم وجود دارد. باه عباارت   زندگي پروتستانها و پیشرفت اقتصادي سرمايه

داري اخاالق پروتساتان و طارز تفكار     ديگر، تنها محرك پیشرفت اقتصاادي نظاام سارمايه   

پروتستانها بوده است. وبر معتقد است كه در اخالق پروتستان و در هر فرد پروتستان، يك 

ق كاري وجود دارد كه براساس آن، فارد وجادان كااري خاود را در     صفت كاري يا اخال

شاود كاه فارد باا     رساند. اين خصیصه اخالقي موجاب ماي  تمام مراحل كاري، به اثبات مي

احساس مسوولیت و در نهايت دقت و كارايي، وظايف كاري و شغلي خود را انجام دهاد.  

هاي عقیادتي و دروناي فارد،    با اين همه، وي اولاین محققاي باود كاه بیاان داشات، ارزشا       

 شوند.به رفتار كارآفرينانه، منتهي مي "مستقیما

نظريه  لند، اقدام به طرحكلهشناسان و از جمله ديويد مكدر قرن بیستم، بعضي از روان     

عامال   لند معتقاد اسات كاه   كلهشناسي توسعه اقتصادي كرد. براساس اين نظريه، مكروان

در كشااورهاي در حااال توسااعه، مربااوط بااه عاادم درك  عمااده عقااب ماناادگي اقتصااادي

بار  لند سعي كرده است كه رابطه ناامعلومي را كاه مااكس و   كلهخالقیت فردي است. مك

 (.1379بیان كرده بود، به وسیله تجربه به دست آورده، نشان دهد )احمدپور، 

وجاه  اهمیت و حساسیت كارآفريني، سبب شده است كه آموزش كاارآفريني، ماورد ت       

تارين  جدي قارار گرفتاه، ايان آماوزش در حاال حاضار باه يكاي از مهمتارين و گساترده          

 ، دانشااگاهها برحسااب ويژگااي80فعالیتهاااي نظامهاااي آموزشااي، تبااديل شااود. طااي دهااه 

آموزشاي متعاددي   هاي و ملي، برنامهاي گروههاي تحت آموزش و نیازهاي محلي، منطقه

مايتهااي  اند. دولتهاي اروپايي نیز حراحي كردهرا براي سازمانهاي خصوصي و عمومي، ط

 اند.شود، ايجاد كردهرا از فعالیتهايي كه جهت تشويق كارآفريني بین جوانان مياي ويژه
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ت دانشااگاهي و توسااط مؤسساااهاااي در امريكااا، آمااوزش كااارآفريني در دورن دوره     

چاون  كشاورهاي آسایايي هم   خاص، مورد توجه بسیاري قرار گرفته است. كانادا و برخاي 

ني فیلیپااین، هنااد و مااالزي نیااز گامهاااي اساسااي، جهاات حماياات از فعالیتهاااي كااارآفري   

و  هیالت ماالي عملي، مشاوره، ارايه تسهاي شامل ارايه راهنماييها اند. اين حمايتبرداشته

ويااژه در خصااوص كااارآفريني در درون دانشااگاهها يااا خااارج از   هاااي برگاازاري دوره

 باشد.اهها ميدانشگ

ي و در آموزشي كارآفريني نه تنهاا جااي خاود را در بساتر دروس دانشاگاه     هاي دوره     

 یرستان نیاز مختلف تحصیلي از ابتدايي تا دبهاي مختلف باز كرده، بلكه در دورههاي رشته

ا نیاز  رشاركتهاي موجاود    هاا، مورد توجه قرار گرفته است. گرچه امروزه تناوع ايان دوره  

متعاددي جهات رشاد، بقاا و كاارآفرين كاردن       هااي  دهاد و دوره ت پوشش قارار ماي  تح

یات كاردن   سازمانهاي بزرگ طراحي شده، اما هدف اولیه از توسعه كارآفريني، هماناا ترب 

 یشاتري باه  افراد متكي به نفس و آگاه به فرصتها و به طور كلي افارادي اسات كاه تمايال ب    

 د.اندازي كسب و كارهاي مستقل دارنراه

تربیات شاوند.    1در واقع هدف اين بوده تا افراد در طي دوران تحصیل، افارادي مؤساس       

طلباان و ارتقاجوياان   طلباان، جااه  اين افراد شامل ماجراجويان، جسوران، مبتكران، فرصات 

افراد همچاون تمايال باه    به دنبال بهبود و انگیزش گرايشهاي ها باشند. اين قبیل از دورهمي

پاذيري، تعهاد باه كاار، تمايال باه حال        جاويي، ابتكاار، تمايال، مخااطره    فرصتاستقالل، 

 باشد.مشكالت و لذّت بردن از عدم قطعیت و ابهام، مي

گاردد كاه توساعه از طرياق كاارآفريني، از      توساعه، مشاخص ماي   هاي با بررسي نظريه     

مهمي است كه مورد توجه بسیاري از كشورهاي جهان قارار دارد. باه ايان معناا     هاي مقوله

                                                           
1-Enterprising 
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زاد )كه به استراتژي جانشیني واردات عنايات دارد  توسعه درونهاي كه در مجموعه نظريه

زا )كاه معطاوف باه    قي از ايان ناوع توساعه هساتند(، توساعه بارون      و ايران و هناد، مصاادي  

استراتژي صادرات است، مانند ژاپن و كره(، توسعه دولتي )مانند كوبا و شاوروي ساابق(،   

توسعه از طريق ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط )مانند خط مشاي كشاورهاي تاايوان و    

كشاور كاره( و توساعه از طرياق     سنگاپور(، توسعه از طريق ايجاد شركتهاي بزرگ )مانند 

كارآفريني )مانند كانادا و امريكا(، شواهد تجربي موجود حكايت از آن دارند كاه توساعه   

 (.1381از طريق كارآفريني، بهترين بازده و ثمر ممكن را در برداشته است )احمدپور، 

در  ،نگاهي به رشد شتابان كشورهايي كه از رده كشاورهاي فقیار و زيار خاط توساعه     "     

اناد، باه لیسات كشاورهاي     ( توانسته1995تا  1980ظرف كمتر از بیست سال )يعني از سال 

فعالیتهاااي  ،ساات كااه در كشااورهاي اخیاارا افاازوده شااوند، بیااانگر آن ،1تااازه صاانعتي شااده

اند. نقش دولتها در اين كشورها، ايجااد بساتر   كارآفرينانه از افزايش زيادي برخوردار بوده

رهنااگ كااارآفريني، جهاات دادن كارآفرينااان بااه طاارف فعالیتهاااي مناسااب بااراي رشااد ف

نوآوري و تأمین نیازهاي كار آفرينان نسل اول براي ورود به عرصه فعالیتهااي كاارآفريني   

 (.1381)طالبي،  "بوده است

د ايجااد  (، در بررسي اهمیت كارآفريني از جهت فرصتهاي شغلي جدي1381سپهروند )     

 نويسد:مي ،لي كشورهاشده و تولید ناخالص م

طبق تحقیقات انجام شده، صنايع كوچك كارآفرين كه از قدرت ساازگاري زياادي   "     

  %50طاور متوساط بایش از   ه با شرايط متغیر محیطي و رقابتهاي باازار برخاوردار هساتند، با    

تولیاد ناخاالص ملاي را ايجااد      %46مشااغل جدياد و    %50نیروهاي كار را به كار گرفتاه،  

، چهاار میلیاون شاغل توساط ابتكاار و      1990ست كاه در ساال   ا . الزم به يادآوريكنندمي

                                                           
1-Newly industry countries 



 

 

 

 

 

  راهکارهای اجرایی تحقق آموزش غیر رسمی دین                                                  542 

 

میلیاون شاغل    7/1پذيرش مخاطره ايجاد شده است، حال آن كه كسب و كارهاي بازرگ  

 ."اندرا از دست داده

يني در گذشته از نقش كارآفريني در شكوفاسازي اقتصادي كشورهاي جهان، كاارآفر      

 آيد.افراد و حفظ بهداشت رواني جامعه، مؤثر واقع ميجهت افزايش عزّت نفس 

 گردد:(، يادآور مي1998) 1آنونیموس      

صنعت و  آموزان ضمن آشنايي بابا پیش گرفتن آموزش كارآفريني در مدارس، دانش     

شاوند و ناه   گذاري، با محیطهاي شغلي موجود در جامعه آشنا ميمسايل مديريتي و سرمايه

ن شاوند، بلكاه باا ياافت    ان تحصیل در جهت تولید و بازده اقتصادي، تشويق ماي تنها در دور

واهاد  مسوولیت در اين رابطه، احساس عزّت نفس كرده، اعتمااد باه نفاس آنهاا فزوناي خ     

 گرفت و به اين ترتیب بنیان شخصیتي ارزشمندي براي آنان، نهاده خواهد شد.

آماوزاني كاه در جرياان    باه نفاس داناش   (، در توصیف افزايش اعتماد 2000) 2كواسادا     

 نويسد:گیرند، ميكارآفريني قرار ميهاي برنامه

اناد،  يازده و دوازدهم كاه در دوره كاارآفريني شاركت كارده    هاي آموزان پايهدانش"     

دانند كه كیفیت پرونده كارآفريني آنها، مشخص كننده فارغ التحصایل شادن آنهاا در    مي

رو آنها وظايفي مانند مصاحبه با يك فرد كارآفرين، انجاام تحقیاق    اين دوره است، از اين

بازاريابي، تهیه يك برنامه تجارتي الكترونیكي، طراحي يك وب سايت و ارايه گزارش باا  

شاود،  آموزند. كواساادا در اداماه مقالاه، ياادآور ماي     را مي 3استفاده از نرم افزار پاور پونیت

آماوزاني كاه دسات باه تجرباه بازارياابي و       دارد، داناش بررسیهاي انجام شده داللت برآن 

بااه كسااب درآمااد  "زننااد، اگرچااه بااا اياان كارشااان، مسااتقیما تجااارت الكترونیكااي مااي

                                                           
1-Anonymous 
2-Quesada, A. 
3-Power point 
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پردازند، اما پس از آشنا شدن با آموزشهاي اخیار، احساساي از اعتمااد باه نفاس را در      نمي

 يابند.خود مي

آماوزي باه ايجااد امنیات ماالي      ن كاه حرفاه  ( با تأكیاد ايا  2002) 3و والش 2، كانتور1سیبو     

شوند: زمااني كاه جواناان دريابناد،     انجامد، يادآور ميآموزان و دانشجويان ميبراي دانش

دانش و مهارتي كه آنان در درسهاي مختلف مانند رياضي، هنر، زبان، مطالعات اجتمااعي  

ده آناان ماورد اساتفاده    آموزند، به مثابه ابزاري براي شكل دادن به آينو كالسهاي فني مي

 شوند.قرار خواهند گرفت، با انگیزه بیشتري به يادگیري مشغول مي

-داناش  گفته، درباره مزيت ديگر آموزش كارآفريني در جريان درسهايمحققان پیش     

 نويسند:آموزان، مي

آورد كاه از ماواردي   آماوزان پدياد ماي   آموزش كارآفريني اين امكان را براي دانش"     

رحاذر  كاري مزمن، انحرافات اخالقاي و اعتیااد باه ماواد مخادر، ب     مانند ضعف درسي، بي

 ."بمانند

( در گزارشي كه از يك مطالعه ماوردي كاارآفريني در اوگانادا    2001) 5و ساوي 4كريو     

 اند.دهند، اثرات مثبت آموزش كارآفريني را مورد تأكید قرار دادهمي

انسانها با اشتغال ورزيدن باه كاار، در روناد     لت بر آن دارند كهمطالعات انجام شده دال     

اي آيناد، بلكاه در جرياان كاار، عرصاه     كار نه تنها به كشف استعدادهاي خويش نايل ماي 

يابناد. از ساوي ديگار كاار، تاأثیر بسازايي در       و خالقیتهاي خود ماي  براي تحقق نوآوريها

افتن مساوولیت در انجاام كاار، خاود را ارزشامند      يابي افراد دارد. انسانها با يهويتجريان 

ياابي فارد   كنند و اين خودپنداره مثبت، به صورت مؤلفه ارزشمندي در هويات احساس مي

                                                           
1-Saboe, L. R. 
2-Kantor, J. 

3-Walsh, J. 
4-Crave, M. T. 
5-Sawi, G. W. 
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چاه   نشود آناوقتي از افراد پرسیده مي"آيد. شايد از همین رو هم هست كه مؤثر واقع مي

 (.1992، 2لم و 1)شیفر "كننددر ابتدا از شغلشان ياد مي افرادكسي هستند، 

از اين رو به سبب نقش مهم كار در حفظ بهداشت رواني افراد و كاهش خودكم بیناي       

ت نفس و اعاده روحیاه ارزشامند، فعاال و ساالم     و احساس حقارت و افزايش احساس عزّ

هااي  باه عناوان ياك روش درمااني ماؤثر در روان درمااني       4و هنردرماني 3كاردرماني ن،آنا

 (.1372واقع شده است )منطقي،  معاصر مورد توجه

، 5متفااوت ديگاري مانناد هنار    هااي  طي چند سال اخیار، مفهاوم كاارآفريني در عرصاه         

مطاارح شااده اساات و بااه اياان ترتیااب مفهااوم  7و حتااي مسااايل آموزشااي 6مسااايل اجتماااعي

شاد، در عمال توساعه و گساترش     كارآفريني كه زماني در مساايل اقتصاادي محادود ماي    

 است.زيادي يافته 

در هاا  مختلف كاارآفريني معتقاد اسات، اماا نارساايي ايان نظرياه       هاي به نظريه 8تراپمن     

 -كناد )بنات   تأمین نیازهاي مربوط به خدمات انساني و توسعه مهارت را نیاز گوشازد ماي   

 (.2002، 9گودلي

 نويسد:منطقي )منتشر نشده(، در تعريف كارآفريني هنري، مي      

تاريخي جامعاه و اساتفاده    -هنري، استفاده از فرصتهاي محیطي و فرهنگيكارآفريني "     

از نوآوريها، ابداعها و ابتكارهاي هنري براي پاسخگويي به نیازهاي اقتصاادي، فرهنگاي و   

هاااي هنااري جامعااه و جامعااه جهاااني اساات. نتیجااه ابااداعها و ابتكارهاااي هنااري بااا پیشااینه
                                                           

1-Schafer 

2-Lamm 

3-Work therapy 

4-Art therapy 
5-Art entrepreneurship 
6-Social entrepreneurship 
7-Educational entrepreneurship 
8-Tropman 
9-Bent Goodley, T. B. 
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پاذير  یدات و مصانوعات هناري جدياد و ريساك    هنري مورد نظر، به توسعه تول -فرهنگي

 ."خواهد انجامید

صانوعات  تااريخي در م  -البته الزم به يادآوري است كاه دخالات دادن ابعااد فرهنگاي         

فرهنگاي  هااي  هنري ابداعي و ابتكاري، در عین نیااز باه خالقیات و ناوآوري، باه پشاتوانه      

تواناد باا اساتفاده از    كاارآفريني هناري ماي   تار،  نیاز دارد، اما در ساطحي پاايین  اي گسترده

اري كا ابداعها و ابتكارهاي هنري به تولیدات جديدي دسات ياباد كاه باه گساترش باازار       

ق باا  محصوالت هنري، بیانجامد و در میان مدت، هدف متعالي تولیاد صانايع هناري خاال    

 اتكا به ذخاير فرهنگي جامعه را مدنظر قرار دهد.

و  اده بهیناه آموزشي، متضمن استفاده از فرصاتهاي موجاود و اساتف   كارآفريني در ابعاد      

 آموزشي، ارتقاي علمي و تولید دانش است.هاي نوآورانه از آنها در عرصه

ني كاارآفري  كارآفريني در سازمانهاي اجتماعي، مقوله جديد ديگري است كه با مقوله     

ه كااماااعي افاارادي هسااتند  اقتصااادي، تفاوتهاااي بساایاري دارد. رهبااران كااارآفريني اجت  

تحاوالت   كنند كه  مأموريت اصلي آنها ايجااد سازمانهاي نوآوري را ايجاد و مديريت مي

 عه است.به افراد نیازمند جاماي اجتماعي و ارايه خدمات اقتصادي، حمايتي و مشاوره

يني ز كاارآفر بنابراين با توجه به آنچه از آن ياد شد، اگار بخاواهیم تعرياف جديادي ا         

هاي رصهعارايه كنیم كه برخالف گذشته، محدود در مسايل اقتصادي نبوده، شامل تمامي 

اسابي  رسد تعرياف زيار، تعرياف من   هنري، آموزشي، خدماتي و اجتماعي باشد، به نظر مي

 باشد:

اقتصااادي، هاااي هاااي موجااود در زمینااهكااارآفريني عبااارت اساات از احساااس خااالء"     

گفتاه باه شاكلي    هاي پیشتماعي و تالش براي پاسخ دادن به خالءآموزشي، خدماتي و اج
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خالق و نوآورانه، روند اخیر منجر به ارايه كاالها و خادمات جديادي باه ماردم و جامعاه      

 ."خواهد شد

 بسترهاي نظري كار و كارآفريني در ايران

 د:وگذارند. فرمدر قرآن، آيات بسیاري مستقیم و غیرمستقیم، بر ارزش كار صحه مي

 ، انشراح(.6-5) "راحتي و آسايش در پرتو رنج و تالش است"     

دهد. مي كار و سازندگي است و از هر نوع سستي و تنبلي پرهیز اسالم دين تحرك،     

 فرمايد:خداوند مي

 "دان برسدهر كه آخرت را بخواهد، بايد با تمام وجود كوشش و تالش كند تا ب"     

 ، اسري(.19)

ان ي كه ايماي كسان"صلي اهلل علیه و آله، ضمن استناد به آيه شريفه:  رسول، حضرت     

در راه  رديم،از آنچه به دست آورديد، و از آنچه براي شما )از زمین( بیرون آوايد، آورده

 به طرف آسمان يكي از شما دستهايش را" دارد:، بقره(، بیان مي267) "خدا انفاق كنید

 كسب گويد: خدا! خدا! در حالي كه خوراكش از حرام و مالي كهكند و ميدراز مي

 گردد و كداماش از حرام است، كجا دعاي او مستجاب ميكند، از حرام و تغذيهمي

راس، فابيبن)ورام "كند!اه غیرحالل مصرف ميردر حالي كه از  شود،عملش قبول مي

و  ه كارل و عبادات كسي كه ب(، و به اين ترتیب حضرت با مردود دانستن اعما1369

 كند.تأكید مي دسترنج حالل خويش متكي نیست، بر ارزش كلیدي كار در اسالم،

 السالم، نیز فرمودد:علیهامام علي،      

-)تمیمي "شوديمشود و توبه بلند كرده دهد و دعا شنیده ميكار كنید و كار نفع مي"     

 (.1360آمدي، 

 (.1360آمدي، )تمیمي "زه استعمل، همچون كمان بيدعا كننده بدون "     
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در  السالم،علیه حمزه يطائني در حالي كه امام كاظم،بندر روايت است كه روزي علي     

و  را ديد ريخت، ايشانزمین زراعتي خود مشغول كار بود و به دلیل فعالیت زياد، عرق مي

ده چرا به عه":گذاريد. امام فرمودنمي از حضرت پرسید: چرا اين كار را به عهده ديگران

كساني  ارم،ديگران بگذارم. رسول خدا )ص( و امیرمؤمنان و همه پدران و اجداد بزرگو

وي )تق "ستان اكردند و فعالیت در زمین، از سنن پیامبربودند كه با دستهاي خود كار مي

 (.1368دامغاني، 

ي، آمدیمي)تم "نشعار مؤم "كار به عنوان السالم، از در جاي ديگري امام علي، علیه     

ان ا اطمینيبر رسید اگر به تو خ" فرمايد:السالم، ميكند و امام صادق، علیه(، ياد مي1360

لي، عام )حر "رسد، از تالش براي معاش باز نايستپیدا كردي كه فردا مرگت فرا مي

 ه.ق.(. 1402

رار ذمت قمديني، به شدت مورد نكوهش و هاي كار بودن در آموزهاز سوي ديگر بي     

كار را دشمن خداوند جوان بي"گرفته است. رسول خدا، صلوات اهلل علیه، فرمود: 

خداوند بنده "السالم، فرمود: ه.ق.(، و امام موسي كاظم، علیه 1405)نراقي،  "داردمي

 ."داردكار را دشمن ميبي

-يیوسته بپخوابند و داوند كساني را كه خیلي ميخ"السالم، فرمود: امام صادق، علیه     

فرمود: حضرت ، السالمه.ق.(، و امام باقر، علیه 1402)حر عاملي،  "داردكارند، دشمن مي

بها كسي كه ش"تر است؟ گفت:موسي عرض كرد: خدايا كدام بنده تو، در نزد تو مبغوض

 . "مانند مرداري بخوابد و روزها را به بطالت بگذراند

ر كارش سمعمول  بن خنیس كه ديرتر از ساعتالسالم، با معليروزي امام صادق، علیه     

ت و هرچه زودتر راه عز"خطاب به وي گفت:  السالم،روبرو شد. امام، علیه رفت،مي

 ه.ق.(. 1402)حر عاملي،  "گیربزرگواري )كار( را در پیش
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ه ن بود ك، ايدر مورد مشابهي، نقل شده است كه سیره رسول خدا، صلوات اهلل علیه     

ل و آيا شغ"فرمود: كرد، سوال ميهرگاه مردي از لحاظ جسمي توجه ايشان را جلب مي

به آن  ."تاداز چشمم اف"فرمود: گفتند، شغلي ندارد، مياگر در پاسخ مي "دارد؟اي حرفه

آنگاه " فرمود:مي "چگونه شخصیت او در نظر شما تنزل كرد؟" شد:حضرت عرض مي

ش را نباشد، براي تأمین مخارج زندگي خود، ديناي كه مؤمني داراي شغل و حرفه

 (.1368)تقوي دامغاني،  "فروشدمي

ن كاري و شتاب گرفتبر پرهیز از بي السالم، يكي از داليل ديگر تأكیدامام علي، علیه     

هاي كار را سست شدن آدمي در اداي تكالیف الهي )و از دست رفتن ارزش به سوي

 فرمود:السالم، دانند. امام، علیهالهي(، مي

حق خداي  حال است،از رها و باطل بودن دوري جويید، زيرا كسي كه سست و بي"     

 ."را انجام نخواهد داد

 السالم، فرمود:امام باقر، علیه     

دارم و كسي كه در سي را كه در كسب و كار خود سستي ورزد، دشمن ميمن آن ك"     

 1402)حر عاملي،  "كارهاي دنیايي سست باشد، در كارهاي اخروي، سست خواهد بود

 ه.ق.(.

 ه درباره نقش(، در كتاب تعلیم و تربیت در اسالم، در بحثي ك1373استاد مطهري )     

 نويسد:كار ماندن، ميي بيتربیتي كار دارد، در زمینه آثار تخريب

شود، يكي از عواملي كه خیلي ساده است، ولي شايد كمتر در تربیت به آن توجه مي"     

نقشش در سازندگي كمتر  تر نباشد،عامل كار است. كار از هر عامل ديگري، اگر سازنده

كار است،  كند كه كار اثر و معلول انسان است، پس انسان مقدم برنیست. انسان خیال مي

يعني چگونگي انسان مقدم بر چگونگي كار، و چگونگي كار تابع چگونگي انسان است 
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هم تربیت بر كار مقدم است  و بنابراين، تربیت بر كار مقدم است، ولي اين درست نیست،

و هم كار بر تربیت، يعني اين دو، هم علت يكديگر هستند و هم معلول يكديگر، هم 

و آفريننده كار خودش است و هم كار و نوع كار، خالق و آفريننده  انسان سازنده و خالق

 روح و چگونگي انسان است... .

كند. وقتي يمذهنش و خیالش كار  "انسان يك نیرويي دارد و آن اين است كه دايما     

بگیرد، اين را اي انسان به طور منظم درباره مسايل كلي فكر كند و از يك مقدمه، نتیجه

خواهد باشد، بكه نظمي داشته يیم تفكر و تعقل، ولي وقتي كه ذهن انسان بدون اينگومي

از كند، ياعي مگیري كند و رابطه منطقي بین قضايا را كشف نمايد، همینطور كه تدنتیجه

ار خودش اين يك حالت عارضي است كه اگر انسان خیال را در اختیاينجا به آنجا برود، 

 ركز قوهه تمبكند، يعني انسان نیاز ي است كه انسان را فاسد مينگیرد، يكي از چیزهاي

)ع(  لمؤمنینشود. امیراخیال دارد. اگر قوه خیال آزاد باشد، منشاء فساد اخالق انسان مي

 . "كندول مياگر تو نفست را به كاري مشغول نكني، او تو را به خودش مشغ"فرمايد: مي

سال  ه در، ك"سمینار جوان امور تربیتي تهران"حجت االسالم حائري شیرازي در      

از زنده شدن در قسمتي از سخنراني خود با تأكید بر مضامین فوق، برگزار شد،  1369

 كند:كاري، چنین ياد ميقلب آدمي با كار و مردن آن در جريان بي

كر اين كنند و همه به فاعتیاد امروز يكي از مسايلي است كه همه روي آن فكر مي"     

چگونه او را اصالح كنند. همه راجع به  هستند كه اگر جواني به سوي اعتیاد كشیده شد،

گويند، آن طوري كه پرسند و مياعتیاد و راه مبارزه با آن و راه نجات معتاد ميمسأله 

نشده است. مسووالن، بسیاري از معتادها را مدتهاي  خواستند يك معتاد معالجه شود،مي

در زندان نگاه داشتند و نگذاشتند مواد مخدر به آنها برسد تا آزاد شدند، طوالني 

روند، ولي بعد ديدند مسووالن فكر كردند كه اينها عبرت گرفتند و ديگر دنبال اعتیاد نمي
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كه نه، آنها دوباره به اعتیاد خودشان برگشتند. مسووالن بسیاري از معتادها را به ورزش و 

نسبت به آنها هايي اعتیادشان واداشتند، گاهي تعزيرها و تنبیهكارهاي شاق براي ترك 

هايشان را تبعید كردند. بعضي را نیز مدتها در انجام دادند كه متنبه بشوند، بعضي

بیمارستانها نگاه داشتند و دارو و درمان كردند، ولي اكثر اينها بعد برگشتند و مسووالن 

م بگیريم، حاصل نشد، نه دارو و درمان خواستیاحساس كردند، آن ثمري كه ما مي

كوتاه و بلند بازداشتها و تبعیدها، نه بردن به جاهاي بد آب و هوا هاي نه دورهبیمارستان، 

 و تعزيرها، نتیجه بخش نبودند. ها و نه تنبیه

اثر بودن اين كارها علت دارد و طبیعي است كه اين كارها، اثر نداشته باشد. به طور بي     

يقین راهي براي معالجه معتاد هست كه بعد از دوره اعتیاد، حتي بعد از يك دوره چند 

معتاد برگردد و خوب بشود و مثل هر انسان سالم ديگري، بتواند در مقابل اعتیاد و ساله، 

آن مقاومت كند، و حتي از كساني كه هیچوقت معتاد نشدند، مقاومتر شود. هاي وسوسه

توانند يده است كه برايش درماني نباشد. معتاد كیست كه نميخدا هیچ دردي نیافر

میرد. اين قلب مرده را نه با كتك و تعزير، عالجش كنند؟ كسي كه معتاد است، قلبش مي

توان زنده كرد و ما نه با دارو و تغذيه و نه با ورزش و تفريح و نه با تبعید و امثال آن، نمي

كنیم، بعد موجودي كه هنوز دلمرده است را ولش ميوقتي كه اين قلب زنده نشده و اين 

شود، بايد قلب احیا بشود و احیاي قلب، با كار اينطور نميخواهیم كه نلغزد و نیافتد، مي

میسر است. در اسالم تالش براي پیدا كردن نان از روي زحمت و تالش، زياد مطرح شده 

حالل و روزي مناسب  شود، خوراكاست. روزي و معیشتي كه از زحمت حاصل مي

شود و با آن غذايي كه از نتیجه زحمت انسان است و انسان با آن زحمت، قلبش احیا مي

آورد، كند. اجرتي كه انسان از كارش به دست ميشود، بدن انسان تغذيه ميحاصل مي

 شود،آيد و درآمدي كه از كارش حاصل ميحقوقي را كه از طريق كارش به دست مي
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دهد، خوراك روح است. اما كاري كه انسان انجام ميبدن و جسم اوست، اين خوراك 

اما روح او را از غذا محروم ايد، اگر شما به كسي نان مفت داديد، به بدنش غذا داده

كشد، نان میرد. آنچه روح انسان را ميغذا مانده است و ميايد. روح او بيكرده

، "ملعونا ملعونا من القي كله علي الناس"ه زحمت و مفت است. در روايت داريم كبي

ملعون است، ملعون است كسي كه خرج خودش را به دوش ديگران بیاندازد و ديگران 

آنچه كنند،كار كنند و او انگل و طفیلي آنها باشد. كساني كه براي كسب حالل كار نمي

 دهند. خواهد زنده نگه دارد، از دست ميكه روحشان را مي

كه خداوند انسان را از بهشت خارج كرد و روي دنیا ورات آمده است، بعد از ايندر ت     

كشي، يعني خوري، زحمت ميكشي و نان ميآورد، به او گفت: در اينجا زحمت مي

حیاتت در زحمت است، يعني طبیعت اين دنیايي كه در آن وارد شدي، اين است كه اگر 

بال كني، خوب در زندانهاي ما نان مفت است، خواهي زنده باشي، بايد از زحمت استقمي

بريم در بودجه و از گیريم، ميچرا؟ چون ما مالیات از زن بیوه مينان غیرحالل است، 

دهیم تا كسي كه اذيت و آزاري كرده و به زندان افتاده است، در بودجه به زنداني مي

ي است كه نتیجه كارش را آنجا از ثمره كار بیوه زني استفاده كند. كجا آن بیوه زن راض

كه يكي از اركان به يك دزد بدهند؟ به همین دلیل زندانهاي ما سازنده نیست، به دلیل اين

تربیت انسان، احیاي قلب اوست. كسب حالل مهمترين مسأله است و ما نبايد زنداني را از 

اگر  كسب حالل، محروم كنیم. زنداني بايد جور زندانبان را هم از كار خودش بكشد.

آورديم و در جايي شود. ما بايد معتاد را ميچنین كاري كنیم، زندانهاي ما سازنده مي

از ثمره كار خودش نان بخورد و از همان ثمره به خانواده او داديم كه كار بكند، قرار مي

براي معتادها پیاده نكرديم. اگر اي كرديم. ما در هیچ موردي چنین برنامههم كمك مي

هاي خودكفا را داير كنیم، هم هاي خودكفا و كارگاهيعني اردوگاهاري بكنیم،چنین ك
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كه ناني خوردند كه از بودجه مملكتي صرف اينها نشده است و هم اينها بعد از اين

شود. همان معتاد بعد از كارشان حاصل شده بود، به دنبال آن قلبشان و روحشان زنده مي

بینید،  میل دارد به نظافت و بهداشت د، آن موقع ميكه مدتي كار كرد و نان خوراين

اين فرد نظیر كند، تفاوت بود، وضعش فرق ميهمان كه روزهاي اول بي خودش برسد،

اشتهاي نماز پیدا كند، اشتهايي است كه وقتي آرام آرام خوب شد، اشتها پیدا ميبي

د كه ببیند كي هست و كجا كناشتها پیدا ميكند، كند، اشتهاي نصیحت پیدا ميمي

شود. هست. اينها  نتیجه رويش مجدد قلب است و به اين ترتیب دل انسان، دوباره زنده مي

قسمتش در كسب حالل  70قسمت كنند،  71كه در روايات داريم كه اگر عبادات را اين

 ."است، مبالغه نیست، كاري كه از ثمره آن كار انسان نان بخورد، اصل است

مانند  فريني،ديني روي ويژگیهاي مورد نیاز براي كارآهاي فراز ديگري، آموزهدر      

 پذيري و مانند آن،رود در كار، مهارت و خبرگي، ريسكوتأمل قبل از كوشي،سخت

 نويسد:)منتشر نشده(، در همین زمینه، مي تأكید خاصي دارند. منطقي

ريان جواردي در مآن دارد كه آنان به  بررسي سیره انبیا و اولیاي الهي، حكايت از"     

باشند. به يمطرح اند كه اين عوامل به عنوان ويژگیهاي كارآفريني، مكار، توجه نشان داده

-در جريان ساخت مسجد قبا، با چنان سخت صلوات اهلل علیه،پیامبر خدا، عنوان مثال،

ه رفتشان را فراگكرد كه غبار سر و روي ايكوشي سنگهاي كوچك و بزرگ را حمل مي

 بود.

دست  ا در كاري بهرتا خبرگي الزم  "السالم، توصیه كرده است: علیه امام علي،     

 ."مل كن دي، عاگر در شرايط مبهم قرار گرفتي و ترسی"و  "اي، به آن اقدام نكننیاورده
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 يش بهالسالم، نیز نقل شده است كه در وصاياي خودرباره حضرت آدم، علیه     

 ید... ونديشندانش، بیان داشت، پیش از ورود در هر كاري، ساعتي در جوانب آن بیافرز

 آوردم.ام، به دست نميكردم، آنچه را به دست آوردهاگر من چنین نمي

برگي، كوشي، مهارت و خاخیر، به صراحت ويژگیهاي همچون سختهاي در آموزه     

ژگیها، اند و اين ويتأكید قرار گرفته پذيري و تأمل قبل از ورود در كار، موردريسك

 وپیتر مطرح كارآفريني، مانند پیتر دراكر، شومهاي همان خصوصیاتي است كه چهره

 . "اندكرزنر به آن پرداخته

ديني به هاي آنچه تا اينجا از آن نقل شد، حكايت از آن داشت كه قرآن و آموزه     

 اند و درشتهصراحت بر اهمیت كار تأكید كرده، باالترين ستايشهاي ممكن از كار را دا

اند، اما رفتهكار به شدت مورد سرزنش و نكوهش قرار گبرابر، در نگاه مكتبي، افراد بي

ين ادر  ان بیني الهي وجود دارد كه مقوله كار و كارآفريني راويژگي خاصي در جه

ر قوله كایق مسازد و آن آمیخته كردن عممكتب، با مكاتب غیرالهي كارآفرين، متمايز مي

 با ارزشهاي الهي است.

از  ضرت يكيكه ح السالم، از رسول خدا، صلوات اهلل علیه، نقل كردامام باقر، علیه     

ر ني دآب آن را خراب كرده بود، با چیدن سنگ، تعمیر كرد. يع راههاي عمومي كه

 اينجا كاري صورت پذيرفته است كه هدف آن كسب سود نبوده، كسب رضايت خدا

 است.

، جوان ودندبدر مورد ديگري نقل شده است كه روزي پیامبر خدا و يارانش، نشسته      

با  حابيده بود. برخي از صنیرومندي را ديدند كه از صبح به كار و كوشش مشغول ش

انداخت، يار مكزبان كنايه گفتند، اگر اين جوان، نیرومندي و توانش را در راه خدا به 

 شايسته مدح و ستايش بود. اما رسول خدا، در پاسخ به آنان فرمود:
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راه  عمل در اين كند تا نیازمند ديگران نباشد و بااين جوان براي معاش خود كار مي     

ین را تأم اتواننكند تا زندگي والدين و كودكان دارد، همینطور اگر كار ميام برميخدا گ

شد، خر بفروان فكند تا با درآمد آن، بر تهیدسترود، ولي اگر كار ميكند، به راه خدا مي

 از صراط حق، منحرف شده است.

ختگي ه و آمیيدندبه تعبیر ديگر، از منظر مكتب، آمیختگي كار با نیات الهي، كار پس     

رفت، در توان نتیجه گشود، بنابراين ميناپسند شمرده مي همان كار با نیات غیرالهي،

ده، در د بخشیمضاعف به افرااي بیني الهي آمیختگي كار با ارزشهاي الهي، انگیزهجهان

 بردارنده رفاه اقتصادي و امنیت رواني جامعه است.

 بسترهاي عملي كارآفريني در ايران

 نماياناد، اماا  مشاهده آمار و ارقام موجود، اهمیت مهم كاارآفريني در ساطح جهاان را ماي    

وجاود  ممواناع   "در ايران مقوله كارآفريني چندان شناخته شده نیست و ثانیا "متأسفانه اوال

-رهن و كناا به خسته شاد  "بر سر راه كارآفرينان، چنان زياد و دست و پاگیر است كه غالبا

 انجامد.فرين از كارهاي نوآورانه آنان، ميگیري افراد كارآ

مقیمااي در گزارشااي كااه در گاهنامااه مركااز مطالعااات سااازمان ساانجش آمااوزش            

ه از )كااراد( كا   "توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور"(، در مورد طرح 1382كشور)

دانشااگاه كشااور شااروع شااده اساات و هاادف نهادينااه كااردن فرهنااگ   13در  1379سااال 

ن زمیناه  زم در ايا ي و مفاهیم مرتبط با كارآفريني در دانشگاه و انجام فعالیتهاي الكارآفرين

ساازد، باه علات روشان     را در دستور كار خود قرار داده، ارايه كرده است، خاطرنشان ماي 

كثاار انباودن مقولاه كاارآفريني بااراي مساووالن دانشاگاهها، اهاداف طاارح تحقاق نیافتاه،         

هااي  اماه خصیص داده شده به اين امر را صرف اجراي برندانشگاههاي مجري، اعتبارهاي ت

 اند.بیني شده، نكردهپیش
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ر (، د1381در ارتباط باا مواناع موجاود بار سار راه كارآفريناان نیاز  مصالح شایرازي )              

گااذاري در طرحهاااي صاانعتي و   بررسااي مشااكالت و موانااع اداري ساارمايه  "گاازارش 

عبیار دقیقتار باا    تمانع و يا به  56ارآفرينان صنعتي با سازد كه ك، خاطرنشان مي"كارآفرينانه

 گذارند.مانع اداري مواجهند كه براي موفقیت در كارشان، بايد آنها را پشت سر ب 63

با عنايات   "و ثانیا با توجه به عدم شناخت مقوله كارآفريني در كالن نظام "بنابراين اوال     

نرهاسات،  هاز خدمات و در خدمات بیشاتر از  به اين كه موانع كارآفريني در صنعت بیشتر 

عت و ني در صان با توجه به اين مسأله كه كارآفريني در هنر، در قیااس باا كاارآفري    "و ثالثا

هتارين  بتاوان نتیجاه گرفات كاه     گذاري اولیه كمتري نیازمند است، ميخدمات، به سرمايه

ه با وتاه مدت، پارداختن  جتماعي جامعه در كا -گزينه براي جوانان و اولیاي امور اقتصادي

شاكالت  ممقوله كارآفريني هنري خواهد باود و اساتقبال از ايان امار، باه حال بسایاري از        

 مبتالبه جامعه، خواهد انجامید.

ناري در  هتواناد در جرياان كاارآفريني    عالوه برگستردگي صنايع دستي ايران )كه ماي      

يع مترتاب  ي متعددي بر اين صانا گر شود(، مزاياي اقتصادتري جلوهابعاد و شقوق گسترده

 است كه برخي از اهم اين موارد، به شرح زيرند:

باا سااير    صنايع دستي از ويژگي كارطلب بودن برخوردارند كه ايان مساأله در قیااس   "     

%  65یش از مانندي هست، به اين معنا كه در غالب ماوارد با  فعالیتهاي اقتصادي، ويژگي بي

ر ديگار  دشود، حال آن كه رت دستمزد به هنرمند پرداخته ميقیمت تمام شده كاال به صو

د اقتصاادي، هرگاز چناین نیساات. از ايان رو، هرگوناه افازايش در حجام تولیاا       هااي  رشاته 

 مصنوعات هنري، اثر مستقیمي روي درآمد صنعتگران هنري، دارد.

سارمايه ماورد   قلت  ها،يكي از ديگر مزاياي كارآفريني هنري بر ساير انواع كارآفريني     

گاذاري  نیاز اولیه براي سامان دادن به كسب و كار هنري است. به اين معناا كاه باا سارمايه    
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هااي  شاغل در زمیناه   20تاوان  الزم براي ايجاد شغل براي يك نفر در بخاش صانعت، ماي   

آموزشاي هناري نیاز در قیااس باا      هااي  هنري پديد آورد. از ساوي ديگار برگازاري دوره   

مشابه در صنعت، كشاورزي و مانند آنهاا، هزيناه بسایار كمتاري را باه       هايبرگزاري دوره

 طلبد.خود مي

ز اهرگونااه افاازايش در میاازان تولیااد و فااروش مصاانوعات هنااري و تولیاادات ناشااي         

اي لب كشاوره كارآفريني هنري، اثر مستقیمي در ازدياد تولید ناخالص ملي دارند، زيرا اغ

معادني و   خام مانند پنبه، پشم، كنف، چاوب، پوسات، ماواد   در حال توسعه، به تولید مواد 

فته هاي پیشار ورزند و تولیدات اخیر با بهاي اندك و نازلي باه كشاور  موارد مشابه اقدام مي

 اساتفاده  شود، در حالي كه اگر از مواد مزبور در تولید مصنوعات هنري و دساتي صادر مي

 در شوند،ه شده به خارج از كشور صاشود، و به جاي صادرات مواد خام، صنايع دستي تهی

افازايش   در آن صورت درآمد ناشي از اين اقدام به دهها برابر درآماد صادور ماواد خاام،    

درآماد   خواهد يافت و ضمن ايجاد اشتغال براي اقشار روستايي و شهري كشاور، برمیازان  

 كشور نیز افزوده خواهد شد.

و خاالق، تاأثیر مساتقیمي در كااهش      گسترش صنايع دستي و تولیدات هناري نوآواناه       

روند رو به صعود مهاجرت از روستاها به شهرها و تبعات بعدي آن مانناد تاراكم جمعیات    

كااري و افازايش جارايم خواهاد داشات.      نشایني، افازايش باي   نشیني و زاغهشهري، حاشیه

ي، باه  جمعیتهاي روستايي كه به دلیل كمبود درآمد و دستیابي به امكانات و مزايااي شاهر  

شوند، با كسب درآمد الزم و مكفي از طريق صنايع دستي سوي شهرهاي بزرگ روانه مي

خود به مهاجرت باه شاهرها را از دسات خواهناد     هاي ترين انگیزهو هنري، يكي از اساسي

داد. به عالوه برخاي از سیاساتهاي حماايتي ديگار، مانناد بیماه صانعتگران هنرمناد، تاأمین          
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شدن صانعتگران هنرمناد در ساود كارگاههاا، تاأثیر مضااعفي در        حداقل دستمزد و سهیم

 جلوگیري از مهاجرتهاي روستائیان به شهرها، خواهد داشت.

لاب  نظیر و در غابه سبب بي "مصنوعات هنري تهیه شده توسط كارآفرينان هنري، اوال     

به سبب  "او ثالث يرانبه دلیل پايین بودن هزينه نیروي كار در ا "رقیب بودن و ثانیاموارد بي

ي ذوق به دلیال ارضاا   "يكنواختي مصنوعات صنعتي موجود در كشورهاي پیشرفته و رابعا

خاوردار  زيبايي دوستي و تنوع طلبي افراد، از جذابیت خاصي براي خرياداران خاارجي بر  

 اشت.دبوده، به اين ترتیب صادرات سودمند و پرمنفعتي را براي كشور، در برخواهد 

اشاي از  نسترش بازارهاي فروش داخلي و خارجي، صنايع دستي هنري و تولیادات  با گ     

مر لكه اين اهاي هنري، نه تنها درآمد كارآفرينان هنري فزوني خواهد گرفت، بكارآفريني

د و به توسعه مشااغل و صانايع جنباي كاارآفريني هناري و صانايع دساتي، خواهاد انجامیا         

واد تأمین ما  رزي، دامداري، استخراج معدن به منظورفعالیتهاي اقتصادي مرتبط مانند كشاو

وي رد. از سا اولیه الزم، امكان ايجاد فرصتهاي شغلي جديد را در بازار بوجود خواهناد آو 

مال  ديگر گسترش تولیدات هنري، اثر مستقیمي روي گسترش مشاغل موجود در زمیناه ح 

 خواهد داشت. و نقل، بسته بندي، انبارداري، بانكداري، بیمه و مانند آنها،

 یاد كنناده  از آنجا كه الزمه ايجاد صنايع دستي و هنري، ايجاد واحادهاي كوچاك تول       

اسات، ايان امار بااه عادم تمركاز قاادرت در دسات ياك ياا چنااد واحاد بازرگ تولیاادي           

دگان گفتاه، ايجااد رقابات صاحیح در باین تولیاد كننا       انجامد، نتیجه طبیعي روند پایش مي

مصرف كننده، باه بهتارين شاكل ممكان اسات )ساازمان       مصنوعات هنري و حفظ حقوق 

 (. 1382، چراغي، 1354صنايع دستي ايران، 

تواناد  توان گفت، توجه به صنايع دستي و هنري، ماي با توجه به آنچه از آن ياد شد، مي     

سهم مهمي در اقتصاد و درآمد ملي، كسب كند. به عناوان مثاال، در هندوساتان فعالیتهااي     
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درصاد از درآماد ملاي را تاأمین كارده، باا        14ايع دستي و روساتايي بایش از   وابسته به صن

هااي هناري و اساتفاده از ابتكارهاا، خالقیتهاا و      اعتالء بخشیدن به آن از طريق كاارآفريني 

نوآوريهاي هنري در تولید مصنوعات هنري، سهم به مراتب بیشتري را به خاود اختصااص   

 خواهد داد.

وعات ياادآوري آن در ايان قسامت، ضارورت دارد، تاأثیر مصان      نكته قابل تذكري كه      

ز اهنري در معرفي ويژگیهاي فرهنگي، تاريخي و اجتمااعي هار تمادن و كشاوري اسات.      

ات آنجا كه هر تولید هنري، مُبلغ فرهناگ خاود اسات، گساترش و تعمیاق تولیاد مصانوع       

رت الطبع در صاو مهم جهانگردي در آياد )با  هاي تواند به صورت يكي از جاذبههنري مي

بایش از   وقوع امر اخیر، ورود جهانگردان خارجي نیز به نوبه خود موجباات رشاد و روناق   

ع باه صاناي   پیش بازار محصوالت هنري را ايجاد خواهند كرد(. بناابراين ناه تنهاا پارداختن    

 رمنادان و دستي و خاصه صنايع دستي نوآور، به شكل مستقیم در افزايش درآمد و رفااه هن 

ي كشاور،  آيد، بلكه به شكل غیرمستقیم نیز در افزايش درآمد ملا مؤثر واقع ميكشورشان 

 گردند.مؤثر واقع مي

ونااگوني  با وجود نقش پراهمیت كار در زندگي فردي و جمعاي انساانها، باه داليال گ         

، رشاد جمعیات در ساالهاي ابتاداي انقاالب، جناگ       چهار درصادي  نزديك به  مانند نرخ

شارايط   تصادي كشور و مانند آنها، در حاالي كاه اقتصااد اياران در    ضعف زير ساختهاي اق

االنه باه  سا كه جمعیت جوان كشور الزم براي شغلي  هايمعمول ساالنه قادر به ايجاد فرصت

 .، نیستمیلیون فرصت شغلي نیاز دارد 2/1

كااري در  باي  كاري فزاينده جوان ايراني، رشد روز افازون نارخ  در برخورد با مسأله بي     

 آورد.اقشار تحصیل كرده اين جوانان، نگراني مضاعفي را پديد مي
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ي ناع فارارو  از آنجا كه شناخت الزم در مورد كارآفريني در كشور وجاود نداشاته، موا       

ين گزيناه  هنري بهتار  هاي موجود، كارآفرينيفرينيآن بسیار زياد است، در مجموعه كارآ

فازايش  ساوزي، از ساويي باا ا   رسند، اما در صورت فرصتنظام، در كوتاه مدت به نظر مي

سایبزايي  هويتي به سبب نداشتن شغل، تبعات آكاران و از سوي ديگر با احساس بينرخ بي

 در سطح جوانان، شكل خواهد گرفت.

اند كه ن امريكايي در جريان بررسیهاي خود به اين نكته دست يافتهشناسابرخي از جرم     

موفقیتهاي محدود شغلي براي جوانان امريكايي، سابب شاده اسات كاه برخاي از آنهاا باه        

(. 1997، 1كورساارو تجارت مواد مخدر به صورت يك شغل نگريسته، به آن روي آورند )

ني حاكي از آن است كه برخاي از  به شكل مشابهي مشاهدات موجود در سطح جوانان ايرا

جوانان با فروش مواد مخدر، تكثیر لوحهاي فشرده مبتذل و فاروش آنهاا، و ماوارد مشاابه،     

زنند كه اين امور بیانگر شكست مسووالن در هدايت بهینه جوان دست به كسب و كار مي

 .و تبديل عامل بالقوه مثبت جوان به عاملي منفي در جريان فعلیت يافتن آن است

 كارآفريني هنري در مؤسسات آموزشي ايران 

دهاي جهت سامان دادن به كارآفريني هنري در آماوزش و پارورش و دانشاگاهها، پیشانها    

 قاق آنهاا،  گردند تا مراكز مزبور باا تاالش در جهات تح   اجرايي زير براي پیگیري ارايه مي

راهم شاجويان فا  آماوزان و دان زمینه معرفي و ترويج كاارآفريني هناري را در ساطح داناش    

موزشاي،  آورد. پیشنهادهاي اجرايي مورد نظر براي تحقق كارآفريني هنري در مؤسسات آ

 به شرح زير است:

 كارآفريني هنري،هاي برگزاري مسابقات و جشنواره 01

 انجام تولیدات كارآفرينانه، 02

                                                           
1-Corsaro 
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 سازي در كارآفريني )هنري(،تأسیس مركز مطالعات، اطالع رساني و فرهنگ 03

 گفته، پرداخته خواهد شد.ادامه به بررسي محورهاي پیش در

 كارآفريني هنريهاي برگزاري مسابقات و جشنواره 01

جرباه و  تاز آنجا كه كارآفريني فرايندي بلن مدت و پرورشي است، و در جريان آموزش، 

يق ياباد، مساووالن مؤسساات آموزشاي باياد تشاو      عمل كارآفريني پديد آمده، فزوني مي

انناد  ابقاتي مريني را از سطوح پايین سني افراد، آغاز كنند. از ايان رو برگازاري مسا   كارآف

تكاري، تهیه وساايل خاانگي ابتكااري، تهیاه كاارت پساتالهاي       عروسكهاي اب -تهیه كتاب

جه مورد تو ابتكاري كه فروش بیشتري داشته باشند، تهیه گلدان با گلهاي وحشي كه بیشتر

وبي تواند شروع خا آموزان دبستاني و راهنمايي، مير سطح دانشقرار گیرد و مانند آنها، د

 در انتقال تجربیات كارآفريني باشد.

رصدد دهنري، در عین كوشش براي معرفي كارآفريني هنري، هاي برگزاري جشنواره     

 آموزان و دانشجويان است.نوآورانه و خالق دانشهاي جويي از ايدهبهره

یات  بااره ماه هااي اولیاه در  با اعالن برگزاري جشنواره كارآفريني هنري، اطالع رساني     

الع مختلف، به اطهاي كارآفريني هنري و روند مسابقات از طريق برشور، پوستر و اعالمیه

عات آموزان و دانشجويان، خواهاد رساید. برگازاري همزماان نمايشاگاهي از مصانو      دانش

 ي و عملاي اند، برخي از الگوهااي عینا  نان هنري تهیه و ارايه شدههنري كه توسط كارآفري

 ن افازايش الزم را در معرض ديد مخاطبان جشنواره، قرار خواهد داد و به اين ترتیاب ضام  

الق آناان  ذهني كه به تولیدات هنري خا هاي آنان، در بارش ذهني آنها و جرقههاي انگیزه

 انجامد، مؤثر واقع خواهد آمد.مي
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تهیاه   وتوانند به شكل اراياه ساوژه از ساوي مؤسساات آموزشاي      برخي از مسابقات مي     

از ايان  هاايي  محصوالت جديد و ناوآور هناري از ساوي شاركت كننادگان باشاد. نموناه       

 شود:به شرح زير پیشنهاد ميها، سوژه

اساباب باازي كاودك )تهیاه كتاابي كاه در عاین         -تهیه يك كتاب سه بُعدي، تهیه كتااب 

بودن، به شكل عروسك، كیف، تابلوي رومیزي و مانند آن درآيد(، تهیه ياك اثار    كتاب

هنري با خمیر روزنامه و كاغذهاي باطله، تهیاه ياك كاارت پساتال خاالق )باا اساتفاده از        

گلبرگ، علفهاي هرز، طلق و مانند آن(، تهیه يك كار تزيیني با صادف، سانگ و اشایاي    

با گلهاي خشك، تهیه گلهاي مصنوعي )با فُوم، خمیار  دور ريختني، تهیه گلدانهاي تزيیني 

گل چیني، خمیر كاغذ، كاغذ، اسفنج، خمیر شمع، فلز، و مانند آن(، تهیه ياك كاارهنري   

گري دستي، تهیه اشیاي دكوري منزل )با چوب، گِل رُس، تراش سانگ، چاوب و   با شیشه

شامع در اشاكال    فلز، سفال و چوب، سانگ و چاوب، ُفاوم و چاوب و مانناد آنهاا(، تهیاه       

سازي )با پارچه، پنباه، اسافنج، خمیار چیناي، چاوب، صادف،       ابتكاري و خالق، عروسك

ريگ، سنگ، و مانند آنها(، تهیه يك كار هنري با تركیب گل چیناي و گیاهاان خشاك،    

تهیه يك اثر هنري با تركیب شمع سازي و گلهاي خشك، تهیه يك گلدان تزيیني هماراه  

گیاهان مختلف در ظرفهاي مدور و هندسي گوناگون كه پار   با حشرات خشك شده، تهیه

از يك مايع شفاف )نظیر گلیسیرين( هستند، تهیه يك ساعت ابتكااري باا اساتفاده از گُال     

سنگ، ماهي بادكنكي و نظاير آنها، تهیه ياك كاار هناري باا اشایاي دور ريختناي )مانناد        

ز آباژورهااي معماول، تهیاه    فلزات، شیشه، چوب، پالستیك(، تهیه يك آبااژور متفااوت ا  

اسباب بازيهاي دست ساز متناوع، تهیاه تابلوهاايي باا خارده شیشاه، خارده آيیناه، گلهااي          

بار، تهیه تابلو خطهاي ابتكاري، تهیاه سافالهاي مختلاف    خشك، انواع برگها، انواع خشك

و هنري، تهیه سفال خط، آيینه خط، شیشه خط، فلز خط، سفال آيینه، تهیه سفالهاي متناوع  
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نقاشي شده، تهیه چوب سفال )تركیب وسايل چاوبي و سافالي در تهیاه وساايل خاانگي و      

 آيینه )حواشي آيینه به تابلو نگاري اختصاص يابد(.-تزيیني(، تهیه خط نقاشي، تهیه تابلو

تواناد اخاذ   كاارآفريني هناري ماي   هاي برخي از ديگر موضوعهاي پیشنهادي جشنواره     

مبنااي  اناه و ابتكااري، باه مساابقه نهاادن تهیاه محصاولي خاالق بر        خاالق، نوآور هاي ايده

هااي  زمیناه  ارايه شده، به مسابقه نهادن تهیه محصولي خاالق باا الهاام گارفتن از    هاي سوژه

 اريخي بومي و مانند آنها باشد.ت -فرهنگي

از  مده اسات، تواند معرف فرهنگي باشد كه در آن پديد آاز آنجا كه هر اثر هنري، مي     

اريخي اين رو كشورهايي مانند ايران كه زمااني مهاد فرهناگ و تمادن باوده ياا ساوابق تا        

ت خاود، دسا   توانند با استفاده از ذخاير فرهنگياند، ميطوالني و ممتدي در گذشته داشته

فاي  به تولید مصانوعات هناري ناوآور و خاالق بزنناد و باه ايان ترتیاب ضامن ارتقااي كی          

ت را كه هر يك معارف تااريخ و فرهناگ غناي سارزمینش      محصوالت هنري، اين تولیدا

ر است، به اقصا نقاط جهان صادر كنند و باه ايان ترتیاب ضامن كساب درآماد، باه صادو        

 پیامهاي فرهنگي خود، مبادرت ورزند.

ر دشانواره،  جدر جريان برگزاري جشنواره، نمايشگاهي از كارهاي برتر ارايه شاده باه        

ذهني ديگران را در هاي هد شد تا ضمن اثر آموزشي، ايدهمحیطهاي آموزشي برگزار خوا

ايان   لیه را باه ارايه شده اوهاي دسترس همگان قرار داده، به اين ترتیب احتمال تكمیل ايده

 ترتیب، فراهم آورد.

ه و كارهااي برتار ارايا   هاا  پس از انجام داوري میان مصنوعات هنري اراياه شاده، اياده        

یناه  هااي دايماي و تهیاه باناگ اطالعااتي در زم     تشاكیل نمايشاگاه   توانناد جهات  شده، مي

 كارآفريني هنري، از صاحبان آنها خريداري شود.
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توانناد باه   با گردآمدن تدريجي مصنوعات هنري ابداعي، نوآور و خالق، اين آثار ماي      

 هااي سایار در شاهرهاي   صورت نمايشگاههاي دايمي در مؤسساات آموزشاي و نمايشاگاه   

 ايران، به نمايش گذارده شوند.مختلف 

 انجام تولیدات كارآفرينانه 02

ه با با هدف درآمدزا كاردن مادارس، روز آخار هفتاه، باا دادن قطعاات مختلاف         ها،چیني

 هیاه اساباب  آموزان، از توان تولیدي آنان جهت مونتاژ محصوالت مورد نظر )مانند تدانش

رداخات  پآماوزان، باه آناان مازد     داناش برناد و در برابار تولیاد    بازيهاي مختلف(، سود مي

 كنند.  مي

زشاي  سساات آمو توانند با استفاده از ظرفیتهاي خاالي مؤ نظامهاي آموزشي ايران نیز مي     

ا ذوق و با آماوزان ياا دانشاجويان    خود در ساعات غیر درسي، ترتیبي اتخاذ كنند كه دانش

اراياه  هااي  هباا الهاام از اياد    اند،مندي كه دوره هنري خاصي را با موفقیت طي كردهعالقه

ه تولید بشود، دست شده به آنان و با استفاده از مواد خامي كه در اختیار آنان قرار داده مي

 محصوالت هنري نو، بديع و ابتكاري و خالق، بزنند.

ؤسسات مدر  منطقي )منتشر نشده(، در توصیف برخي از امكان عملهاي كارآفرينانه     

 :نويسدآموزشي، مي

)تهیه  سوق دادن جوانان به سمت كانونهاي كارآفريني مانند كارآفريني هنري"     

جويي از گیاهان، صدفها، گل سنگ و نظیر آن(، تهیه كارهاي هنري خالق با بهره

مختلف با توجه به شرايط اقلیمي هر منطقه )مجموعه حشرات، صدفها، هاي مجموعه

اتي )مانند برگزاري مسابقه تهیه بهترين برشورهاي خدمهاي سنگها، گیاهان(، كارآفريني

يابي، تربیت راهنماي مهارتهاي زندگي، بهداشتي، دوستهاي اطالع رساني در زمینه

تولیدي )نظیر كشت قارچ، تكثیر قلمه انواع گیاهان، پرورش هاي توريستها(، كارآفريني
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هان دارويي از طبیعت، انجام گیاهان زينتي آپارتماني، كشت گیاهان دارويي، برداشت گیا

مانند -طرح پرورش ماهیهاي آكواريومي جهت صادرات، انجام طرحهاي بیوتكنولوژي 

، تهیه و تولید وسايل آزمايشگاهي براي مدارس، -آال در مدار بستهپرورش ماهي قزل

آموزان و دانشجويان به صورت پاره وقت در امور مونتاژ استفاده از نیروي كار دانش

كارآفريني هستند كه به تناسب امكانات مؤسسات هاي ت مختلف(، از جمله برنامهقطعا

 آموزشي، در آنها قابل پیاده شدن هستند.

ادن ي، دبرخي از مدارس در طرحهاي متفرقه خويش، با تشكیل بازارچه نیكوكار     

 آمیزيآموزان، سپردن تعمیرات جزئي و رنگسفارش تهیه وب سايت مدرسه به دانش

ل، ر عممیز و صندلیهاي كالس و مدرسه و نگهداري فضاي سبز مدرسه به شاگردان، د

 اند.شتهآموزانشان، برداگامي در مسیر كارآفريني دانش

تري، مقوله كارآفريني را در دستور كار خود بعضي از مدارس، به شكل سامان يافته     

خي از مدارس شهرهاي مختلف ايران، به هاي نادري، اولیاي براند. البته در نمونهقرار داده

ها در مدرسه يا طرف قرارداد شدن اولیاي مدرسه با شركتهاي ايجاد تعاوني براي خانواده

آموزان، تولیدي براي توزيع محصوالت آنها در سطح فروشگاههاي شهر، توسط دانش

مناطق دور و  )خاصه در اولیاي آموزشي خالق و نوآوراند. اما در غالب موارد، دست زده

روستايي كه مدارس در اين مناطق، از آزادي عمل نسبي برخوردارند(، فرصتهاي مناسبي 

اند. موارد مزبور از ساخت آزمايشگاه )با آموزانشان فراهم آوردهبراي كارآفريني دانش

اند( گرفته تا ساخت مركز رايانه )با فروش آموزان فراهم آوردهوسايل ابتدايي كه دانش

اند(، و از شركت در آموزان تهیه كردهالت كشاورزي يا كارهاي هنري كه دانشمحصو

عمران و آبادسازي مدرسه )با شركت مستقیم شاگردان در فعالیتهاي عمراني مدرسه( 

آموزان مدرسه گرفته تا تجهیز مدرسه )با فروش محصوالت خیاطي حاصل از كار دانش
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مگي در تحرك بخشیدن به شاگردان و كارآفرين اند، اما هكار و دانش(، در نوسان بوده

 ."اندتربیت كردن آنان، مشترك بوده

كشور  ين كهاتوان نتیجه گرفت، با توجه به بندي اجمالي ميبنابراين در يك جمع     

میلیون فرصت  15بهره است، طي هر سال به ايجاد چین كه از مزيت هوشي ايرانیان نیز بي

ق ت تحقريزي مناسب جهرسد با اقدام در جهت برنامهظر ميآيد، به نشغلي نايل مي

ركي ان تحهاي الزم براي اين امر، بتوكارآفريني در مؤسسات آموزشي، و بستر سازي

 جدي در فرصتهاي شغلي عرضه شده در مؤسسات آموزشي ايران، ايجاد كرد.

 سازي كارآفريني )هنري(تأسیس مركز مطالعات، اطالع رساني و فرهنگ 03

 )و خاصه هدف از تأسیس مركزي كه به مطالعه در زمینه ابعاد و وجوه مختلف كارآفريني

در ايان   ساازي كارآفريني هنري( بپردازد و مهمتر از آن، دست به اطالع رساني و فرهناگ 

و خاصاه   نو باودن و ناشاناخته باودن مقولاه كاارآفريني در ساطح جهاان        "زمینه بزند، اوال

 غذيه ايناندازي و تتهیه بهترين روشهاي آموزشي جهت راه "یاكشورهاي جهان سوم و ثان

 باشد.دوره، در نظام آموزشي مي

قولااه مبرخااي از تحقیقهاااي انجااام گرفتااه در زمینااه بررسااي میاازان شااناخت مااردم از        

 كارآفريني،  حكايت از عدم شناخت كافي مردم از اين مسأله، دارد.

در گازارش پاژوهش خاويش كاه باه بررساي میازان         (،2000) 2و روبرتساون  1هندرسون     

شااناخت افااراد از مقولااه كااارآفريني اقتصااادي و تااأثیر آمااوزش كااارآفريني اقتصااادي در 

 نويسند:گیري شغلي جوانان داشتند، ميجهت

حكايت از آن داشت كه پاسخ دهندگان در ارتباط باا كارآفريناان، در   ها بررسي داده"     

دادناد و آناان را از نظار قاوه تخیال )و ناه       مجموع احساسات و عواطاف مثبتاي نشاان ماي    

                                                           
1-Henderson, R. 
2-Robertson, M. 
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، "كاوش سخت"، "با انگیزه"دانستند. ويژگیهاي آكادمیك(، افرادي با هوش و روشن مي

داشتن شخصیتي "، "مبتكر"، "خودخواه"، "اي اعتماد به نفسدار"، "قاطع"، "خود باور"

، از ديگار ماواردي باود كاه در     "ناوآوري "و  "گیري در مواقاع ساخت  قوي براي تصمیم

 توصیف كارآفرينان، به كار رفته بود.

ناان  ه اسات. آ دهند، امري سادتصور اين كه كارآفرينان در واقع چه كاري را انجام مي     

قابلیات فارد    كنند و از اين طريق كاركردهاي مختلف،را ايجاد و اداره ميفعالیتهاي شغلي 

 شود. مي برداري از فرصتها و ريسك كردن اصولي، مطرحبراي سازماندهي امكانات، بهره

وان را باه عنا   مربوط به كارآفريني را گذرانده بودند، كارآفريناان هاي كساني كه دوره     

شاوند،  باعاث توساعه فعالیتهااي اقتصاادي و مشااغل ماي      افرادي كه كسب درآمد كارده،  

 توصیف كرده بودند.

آفريناان باه   از پاسخ دهندگان، ديدگاه مثبتي را از خاود نسابت باه كار    %96در مجموع      

اد شاغل،  گفتند كه فعالیتهاي اخیر منجار باه ثاروت و ايجا    منصه ظهور گذاشته بودند و مي

 گردد.شتريان، مينوآوري و امكان عملهاي بیشتر براي م

آماوزان  كاه در ساطح داناش   اي ، طي مطالعه1996در سال  1در بررسي مشابهي، كوران     

اسكاتلندي داشت، به اين نتیجه رسید، با وجود آن كه معلمان و تلويزيون در زمینه معرفاي  

مشاااغل، از تااأثیر زيااادي در سااطح جوانااان برخوردارنااد، امااا هیچكاادام از آنااان مقولااه    

 كنند.فريني را به شكل مثبتي، ارايه نميكارآ

شاود، ماواردي   ترين مشاغلي كه از طريق تلويزيون فراروي جوانها ترسایم ماي  پرهیجان    

نشاااني و پرسااتاري اساات، در حااالي كااه شااغل ماننااد پلاایس بااودن، پزشااك بااودن، آتااش

 تواند زندگي جالب و مهیجي را پديد آورد.كارآفريني نیز به سهم خود مي

                                                           
1-Curran 



 

 

 

 

 

 567                          تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان

 

به دست آمده توسط محققاان ديگار مانناد    هاي حاصله با دادههاي بررسي تطبیقي يافته     

دارناد كاارآفريني در ساطح جمعیات ماورد      كه عناوان ماي   1988در سال  2و تومي 1اسكات

 .كنندشود را تأيید ميتحقیق، به صورت يك شغل در نظر گرفته نمي

 ساازي هناگ ههاي مطالعاتي، اطالع رسااني و فر رسد، تشكیل گرواز اين رو به نظر مي     

ي الزم در زمینه كارآفريني در مؤسسات آموزشي، از ضرورت بسیاري براي تهیاه بساترها  

 براي طرح كارآفريني و كار آفريني هنري در نظام آموزشي، برخوردار است.

 ه حمد و كرمشب                                                                                                                  

 ر ليله قدرد                                                                                                    

 جام رسيد. ه انب                                                                                                    

 

                                                           
2-Scott 
3-Twomey 
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 مآخذ

. 1367رجمه پويان. شناسي. تفرهنگ جامعه(. 1984آبركرامبي، نیكالس، برايان، استفن هیل و ترنر، اس. )

 تهران: چاپخش.

خواهي هیجان (. اثر موفقیت و شكست روي تغییرات فشار خون برحسب میزان1373آزاد فالح ، پرويز )

 درس..  پايان نامه كارشناسي ارشد. )چا  نشده(. دانشگاه تربیت مAدر افراد تیپ 

 .تهران: جیبي . 7. چ 1353 ،پوررجمه امیرحسین آريانشناسي. ت)؟(.زمینه جامعه آگ برن، نیم كوف

م (. بررسي نقش تشويقي محتواي كتاب بینش اسالمي سال دو1371آل صاحب فصول، سیدعلي )

آموزش  هش(.)گزارش پژودبیرستان به مطالعه آزاد از نظر دبیران اين درس در شهر اصفهان. 

 و پرورش استان اصفهان.

ه علمي پژوهشي آموزش موزش غیررسمي: نگرش جهان سومي. فصلنام(. آ1371خدايار )ابیلي، 

 .33-43. ص 1371. زمستان 1بزرگساالن و توسعه. شماره 

 ،ينيهمايش كارآفر (. رابطه توسعه، كارآفريني و رهبر كارآفرين. اولین1381، محمود )دارياني احمدپور

 .1381دانشگاه شیراز. شیراز، آبان 

 .57(. كارآفريني. تهران: پرديس 1379)احمدپور دارياني، محمود 

 .. تهران: رشد6. چ 1370 .شناسي اجتماعي. ترجمه حسین شكركنروان ارنسون، الیور)؟(.

عتالي یق(. ستاد اشناسي تربیت ديني از منظر مفاهیم اخالقي. )گزارش تحق(. آسیب1380اسرار، مصطفي )

 درسهاي ديني استان تهران.

. تهران: 3. چ 1369 .يترجمه جواد فالطور. 1يخ ايران در قرون نخستین اسالمي. جتار اشپولر، برتولد )؟(.

 انتشارات علمي و فرهنگي.

ه. مجموعه (. تحقیقي چند وجهي در باب كتابهاي ديني بینش اسالمي متوسط1382اكرمي، سیدكاظم )

 م.لق. تهران: محراب 2مقاالت همايش آسیب شناسي تربیت ديني در آموزش و پرورش. ج

مي سال اول (. بررسي و انطباق محتواي كتاب درسي بینش اسال1373) ...امیني مصلح آبادي، رضي ا

ل آموزش كداره آموزان همان پايه. شوراي تحقیقات امقطع متوسطه با نیازها و رغبتهاي دانش

 و پرورش استان مركزي )اراك(.

كز حقیق(. مرتشگاههاي تهران. )گزارش . بررسي گرايش به نماز در بین دانشجويان دان)1380ايسپا )

 افكارسنجي دانشجويان ايران. 

ن: . تهرا1373. (. تحول فرهنگي در جامعه پیشرفته صنعتي. ترجمه مريم وتر1990اينگلهارت، رونالد )

 كوير.
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 میركبیر. . تهران: ا4. چ 1370 .باتومور، تي. بي. )؟(. ترجمه سیدحسن منصور و سیدحسن حسیني

ارايه شده  (. بررسي سیر تحول تربیت ديني غیررسمي در ايران معاصر.1387) ین و همكارانباغگلي، حس

 .1387در اولین همايش آموزش و يادگیري غیررسمي. مشهد. ارديبهشت، 

 هران: سیمرغ.ت. 6.  چ1376(. كالبد شكافي چهار انقالب. ترجمه محسن ثالثي. 1965برينتون، كرين )

 دس.ق. مشهد: آستان 1372شناسي. ترجمه محمود هوشیم. م و روانبستاني، محمود )؟(. اسال

ي. ف برق خانگ(. نقش آموزش و تعامل اجتماعي با بانوان در ارتقاي فرهنگ مصر1387بهروان، حسین )

 .1387ارايه شده در اولین همايش آموزش و يادگیري غیررسمي. مشهد. ارديبهشت، 

ه شي. ترجمفروپا در تحوالت اتحاد جماهیر شوروي از انقالب تاپیلكینگتون، هیالري )؟(. نقش جوانان 

 .تهران: نشر اسپید.1379گروه ترجمه سازمان ملي جوانان. 

. 1380اج مزيناني. اكبر ت(. فرهنگ جوانان روسیه. ترجمه حسین مالنظر و علي1994پیلكینگتون، هیالري )

 تهران: نسل سوم.

 مي.يث كار و كارگر. تهران: سازمان تبلیغات اسال(. چهل حد1368تقوي دامغاني، سیدرضا )

یح ري و تصحالدين خوانسامحمد )؟(. غررالحكم و دررالكلم. شرح جمالآمدي، عبدالواحدبنتمیمي

 . تهران: دانشگاه تهران.2. ج 1360الدين حسیني ارموي. جاللمیر

مايش آموزش شده در اولین ه(. آموزش غیررسمي و آموزش كارآفريني. ارايه 1387جان مشايخ، پري )

 .1387و يادگیري غیررسمي. مشهد. ارديبهشت، 

ه تربیت ه(. دانشگا(. كارآفريني در هنر. پايان نامه تحصیلي كارشناسي. )منتشر نشد1382چراغي، مونا )

 معلم.

حیاء ا . بیروت: داره. ق(. وسائل الشیعه. تحقیق عبدالرحیم رباني شیرازي 1402حرعاملي، محمد بن حسن )

 التراث.

ينداري اقشار دسازي مقیاس دينداري و ارزيابي سطوح (. آماده1388خداياري فرد، محمد و همكاران )

، وزارت الميمختلف جامعه ايران. )گزارش پژوهش(. سازمان ملي جوانان، سازمان تبلیغات اس

 آوري، تحقیقات و علوم. فن

ل تبريز و عوام دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه. بررسي میزان گرايش )1382خراطیان خامنه، حسن )

 يز.مرتبط با آن. پايان نامه كارشناسي ارشد. رشته پژوهش اجتماعي. دانشگاه تبر

هران: نهضت ت. 4(. بحثي پیرامون عجب و ريا. گردآوري سید احمد فهري. چ 1359خمیني، روح اهلل )

 زنان مسلمان.

یین به منظور تع آموزان دوره ابتداييهني و درك مفاهیم دانش(. بررسي توان ذ1376دادستان، پريرخ )

 ي.ريزي درس. سازمان پژوهش و برنامه1استانداردهاي آموزشي. )گزارش تحقیق(. ج 
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ص ص(. 27) 3، 7 (. اسطوره و حماسه، دو بنیاد هويت ايراني. مطالعات ملي.1385ديلم صالحي، بهروز )

27-3 . 

، تابستان 3-4انان. انان، شهروندي و ادغام اجتماعي. فصلنامه مطالعات جو(. جو1382ذكايي، محمد سعید )

 .1382و پايیز 

. 1380دي. پوال رابرتسون، رونالد )؟(. جهاني شدن )تئوريهاي اجتماعي و فرهنگ جهاني(. ترجمه كمال

 تهران: ثالث.

 (. زندگي ايرانیان در خالل روزگاران. تهران: زوار.1362راوندي، مرتضي )

ود و حالت خ. بررسي تحولي هويت و رابطه آن با حرمت )1380نژاد، عباس و منصور، محمود )یميرح

. اه تهرانانشگاضطراب در دانشجويان دوره كارشناسي. مجله دانشكده ادبیات و علوم انساني د

 .1380تابستان و پايیز 

ا بتدايي بايه سوم دوره (. بررسي تطبیقي پرسشها و تكالیف كتابهاي درسي پا1371رضاپور، يوسف )

 م.ربیت معلاه تعوامل خالقیت از نظر گیلفورد. پايان نامه كارشناسي ارشد. چا  نشده. دانشگ

 ا.بي تا. بي ن ه. ق. 1365ه. ق(. نهج البالغه. ترجمه فیض االسالم.  406رضي، سیدابوالحسن محمد )

 كبیر.. تهران: امیر2(. دو قرن سكوت. چ 1336كوب، عبدالحسین )زرين

 (. نه شرقي، نه غربي، انساني. تهران: سپهر.1353كوب، عبدالحسین )زرين

 . تهران: امیركبیر.5(. تاريخ ايران بعد از اسالم. چ 1368كوب، عبدالحسین )زرين

 . تهران: امیركبیر.4(. تاريخ مردم ايران. چ 1373كوب، عبدالحسین )زرين

موزش و ني دوره متوسطه. شوراي تحقیقات اداره آ(. مشكالت تدريس بینش دي1372ساديي، علي )

 پرورش استان مركزي.

ريان، بهمن، شناسي مرضي. ترجمه نجا(. روان1987ساراسون، ايروين، جي و ساراسون، بابارا، آر. )

 (. تهران: رشد.1371اصغري مقدم، محمد علي و دهقاني، محسن )

 وانان.جتهران: دبیرخانه شوراي عالي  (: منشور تربیتي نسل جوان.1373سازمان ملي جوانان )

 (. طرح بشارت. تهران: دبیرخانه شوراي عالي جوانان.1376سازمان ملي جوانان )

ن، ل جوانان ايرااي از نتايج پژوهش ملي در وضعیت و نگرش و مساي(. گزيده1381سازمان ملي جوانان )

 ملي جوانان.ساله مراكز استانهاي كشور(. تهران: سازمان  14-29جوانان 

گاه رآفريني دانشريزي كسب و كار جديد. اولین همايش كا(. كارآفريني و برنامه1381سپهروند، سعید )

 .1381آبان  شیراز. ،شیراز

رورش جمهوري (. طرح كلیات نظام آموزش و پ1368ستاد اجرايي تغییر بنیادي نظام آموزش و پرورش )

 اسالمي. تهران: وزارت آموزش و پرورش.
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(. 1ن )يژه جهاني شد(. جهاني شدن، ابعاد و پیامدها. فصلنامه مطالعات ملي، و1380ع القلم، محمود )سري

 سال سوم. زمستان.

موزان آانش(. بررسي عوامل مؤثر بر جذب د1379الدين، مسلم )سعیدي رضواني، محمود و پرتو عین

مايش ي )هتربیت اسالم السالم.دبیرستاني شهر تهران به زندگي و شخصیت امام علي، علیه

 كتاب چهارم. مركز مطالعات تربیت اسالمي.تربیت در سیره و كالم امام علي(.

ا تأكید بر ب(. بررسي هويت ديني و ملي جوانان شهر تهران 1388سفیري، خديجه و غفوري، معصومه )

 .1388ان تابست . بهار و2تأثیر خانواده. دو فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه. شماره 

فتر نشر و د. تهران: 1363شناسي اسالمي. ترجمه سیدمحمدباقر حجتي. شرقاوي، حسن محمد)؟(. روان

 فرهنگ اسالمي.

 شريعتي، علي )بي تا(. علي حقیقتي بر گونه اساطیر. تهران: بعثت.

 وموزش همايش آ (. آموزش غیررسمي: مفهوم و گستره. ارايه شده در اولین1387شعباني وركي، بختیار )

 .1387يادگیري غیررسمي. مشهد. ارديبهشت، 

 (. مباني تاريخ اجتماعي ايران. تهران: قومس.1369شعباني، رضا )

 ران: ني.. ته1383شناسي جوانان. ترجمه كرامت اهلل راسخ. شفرز، برنهارد )؟(. مباني جامعه

ي ن: شركت سهامخلیلیان. تهرا(. سیري در تعالیم اسالم. ترجمه سیدخلیل 1344شلتوت، عالمه محمود )

 انتشار.

 .1382پايیز  ، تابستان و3-4الف(. سرمقاله. فصلنامه مطالعات جوانان.  1382شهابي، محمود )

 ن. فصلنامهب(. جهاني شدن جواني، خرده فرهنگهاي جوانان در عصر جهاني شد 1382شهابي، محمود )

 .2-22. ص 1382مطالعات جوانان. شماره پنجم. زمستان 

 شگاهي.شناسي مسايل اجتماعي جوانان. مشهد: جهاد دان(. جامعه1374صديق اورعي، غالمرضا )

ژوهش. ويان. نامه پ. عملكرد ديني دانشجويان و نمادهاي دينداري در میان دانشج)1374طالبي، ابوتراب )

 .1380. 20-21شماره 

ین رآفريني. اولتوسعه پايدار كا (. ضرورت بازنگري در نظام آموزشي در راستاي1381طالبي، كامبیز )

 .1381همايش كارآفريني، دانشگاه شیراز. شیراز، آبان 

. 39. ج 1364طباطبايي، سیدمحمدحسین )؟(. تفسیر المیزان. ترجمه سیدمحمدباقر موسوي همداني. 

 تهران: محمدي.

. 4. ج1364ني. دا. ترجمه سیدمحمدباقر موسوي هم33طباطبايي، سیدمحمدحسین، )؟(. تفسیرالمیزان. جلد

 تهران: محمدي.

 ان: اسالمیه.. تهر3(. سنن النبي. ترجمه محمد هادي فقهي. چ1365طباطبايي، عالمه سیدمحمدحسین )
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 هران: فراهاني.. ت25البیان. ج (. تفسیر مجمع1365الفضل ) بن بن حسین الفضل طبرسي،  ابوعلي

 انشجويان خوابگاهيداي میزان و عمق افسردگي بین سه(. بررسي مقاي1380پور، لیال و همكاران )عباسعلي

 .1381، بهار، 1و غیرخوابگاهي دانشگاه تربیت معلم تهران. نشريه فراسو. شماره 

ي، ه مطالعات مل(. پديده جهاني شدن )وضعیت بشر و تمدن اطالعاتي(. فصلنام1380عبدالكريمي، بیژن )

 (. سال سوم. زمستان.1ويژه جهاني شدن )

(. منتشر نشده(. هنردرماني در اسالم. رساله كارشناسي مشاوره و راهنمايي. )1372، فاطمه )عسگري

 دانشگاه تربیت معلم. 

موعه (. كاركردهاي فعلي آموزش و پرورش كشورمان در تربیت ديني. مج1382عصاره، علیرضا )

 لم.ق. تهران: محراب 2مقاالت همايش آسیب شناسي تربیت ديني در آموزش و پرورش. ج

ا بم ابتدايي (. بررسي تناسب مفاهیم كتاب فرهنگ و تعلیمات ديني پايه دو1370علي عسگري، مجید )

 علم.مربیت تآموزان شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه توانايي ذهني دانش

تهران:  .1364(. كیمیاي سعادت. به كوشش حسین خديوجم. ه. ق 505غزالي، ابوحامد محمد بن محمد )

 انتشارات علمي و فرهنگي.

 لوع و زرين.ط. تهران: 1361ه. ق(. كیمیاي سعادت. به كوشش محمد عباسي.  505غزالي، امام محمد )

یق(. سازمان . بررسي نگرش دانشجويان نسبت به رفتارهاي ديني. )گزارش تحق)1384غیاثوند، احمد )

 تبلیغات اسالمي، معاونت پژوهشي و آموزشي.

محمودي،  ترجمه حسن شمس اسفندآباد، غالمرضا .انگیزش و هیجان .(1998). اي ،، رابرتفرانكن 

 . ينتهران: نشر . 1384 .سوزان امامي پور

-ساسي جهان(. جهاني شدن، مردم ساالري و تربیت ديني )تحلیل مفاهیم ا1382فرجي ارمكي، اكبر )

يني دآسیب شناسي تربیت گستري و مدنیت در كتب درسي ديني(. مجموعه مقاالت همايش 

 . تهران: محراب قلم.2در آموزش و پرورش. ج

شر فرهنگ ن. تهران: دفتر 1(. حديث تربیت )مجموعه احاديث گفتار فلسفي(. ج1365فريد، مرتضي )

 اسالمي.

 سالمیه.تهران: علمیه ا .1340 كاشاني، مال محسن )؟(. ترجمه محمدباقر ساعدي خراساني.فیض

هويت ايراني. در  (. ظرفیتهاي ادبیات فارسي در بازيابي1383الدين، منیژه )و غیاثعلي قبادي، حسین

ماعي اجت هويت در ايران. به كوشش علي اكبر علیخاني. تهران: پژوهشكده علوم انساني و

 .143-163جهاد دانشگاهي. صص 

 نیاد قرآن.ن: ب. تهرا1359قطب سیدمحمد )؟(. آفرينش هنري در قرآن. ترجمه محمدمهدي فوالدوند. 
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. تهران: 1369مي. كرمبولتز و  كرمبولتز )؟(. تغییر دادن رفتار كودكان و نوجوانان. ترجمه يوسف كري

 فاطمي.

وامل مؤثر ع(. مطالعه 1381كرمي نوري، رضا، مكري، آذرخش، محمدي فر، محمد، يزداني، اسماعیل )

تربیتي.  شناسي و علومله روانبر احساس شادي و بهزيستي در دانشجويان دانشگاه تهران. مج

 . 3-41. بهار و تابستان، 1شماره 

-ي، ويژه آسیب(. تربیت اسالم1380لیف كتب درسي سازمان پژوهش )أريزي و تگروه ديني دفتر برنامه

 شناسي تربیت ديني. تهران: تربیت اسالمي.

(. 1ي شدن )ويژه جهان (. جهاني شدن و بحران هويت. فصلنامه مطالعات ملي،1380گل محمدي، احمد )

 سال سوم. زمستان.

. 1375ي خرازي شناسي تربیتي. ترجمه علي نق(. روان1990گالور، جان، اي. و برونینگ، راجر، اچ. )

 تهران: مركز نشر دانشگاهي. 

عیدي و صغر سگیدنز، آنتوني )؟(. جهان رها شده: گفتارهايي درباره يكپارچگي جهان. ترجمه علي ا

 . تهران: ادب.1379الوهاب. يوسف حاجي عبد

 (. تهران: خوارزمي. 1363(. دوركیم. ترجمه يوسف اباذري. )1978گیدنز، آنتوني )

 . تهران: قصیده.1379التوش، سرژ )؟(. غربي سازي جهان. ترجمه امیر رضايي. 

 شد.ر(. تاريخ مختصر تعلیم و تربیت در اسالم و ايران. تهران: 1378الماسي، محمد علي )

 ران: ويرايش. .  ته4.  چ 1381(. انگیزش و هیجان. ترجمه يحیي سیدمحمدي. 2001ل ريو، جان )مارشا

 وان.ج. تهران: 2. ج 1369ماكارنكو، آنتوان )؟(. آموختن براي زيستن. ترجمه ناصر مؤذن. 

 رگ(.یر)گوتنبان: مماكارنكو، آنتوان )؟(. انقالب و تعلیم و تربیت. ترجمه ش. رزم آزما )بي تا(. تهر

 . تهران: آلفا .1360ماكارنكو، آنتوان )؟(. منظومه پرورشي. ترجمه شهره محمدي. 

 مي.(. قم: مكتب العالم االسال6، 5، 4(. میزان الحكمه )ج 1362شهري، محمد )محمدي ري

 علم.م(. جشنهاي ايران باستان. تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه تربیت 1380محمدي، حسین )

ه نامي. پايان(. بررسي تحول اخالقي و ديگردوستي در نوجوانان سرآمد و عاد1373) محمدي، نوراهلل

 كارشناسي ارشد. )منتشر نشده(. دانشگاه تربیت مدرس.

وزش و شناسي تربیت ديني در آموزش و پرورش. آم(. جبر. همايش آسیب1380مرادي، اسداهلل )

 .1380پرورش. دي ماه 

ويان دانشگاههاي (. تأثیر انديشه سكوالر در بین دانشج1383عمومي ) مركز ملي مطالعات و سنجش افكار

 تهران. )گزارش تحقیق(. مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي.
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. كارآفرينانه وگذاري طرحهاي صنعتي (. مشكالت و موانع اداري سرمايه1381مصلح شیرازي، علي نقي )

 .1381، آبان اولین همايش كارآفريني، دانشگاه شیراز. شیراز

 الف(. ده گفتار. قم: صدرا. 1357مطهري، مرتضي ) 

 ب(. علل گرايش به ماديگري. قم: صدرا. 1357مطهري، مرتضي )

 (. فطرت. تهران: انجمن اسالمي دانشجويان مدرسه عالي ساختمان.1361مطهري، مرتضي )

 . تهران: صدرا.23(. تعلیم و تربیت در اسالم.  چ 1373مطهري، مرتضي )

لعات سازمان (. كارآفريني. پژوهش و ارزشیابي آموزشي. گاهنامه مركز مطا1382مقیمي، فضل ا... )

 .1382. بهار 5سنجش آموزش كشور. شماره 

(. 1)ه جهاني شدن (. جهاني شدن، ابعاد و پیامدها. فصلنامه مطالعات ملي، ويژ1380منتظرقائم، مهدي )

 سال سوم. زمستان.

انیان. يت ملي ايرپیوند اسطوره و سیاست در شاهنامه: تالش براي بازتولید هو (.1389منشادي، مرتضي )

 . 1( 41، )11مطالعات ملي. شماره 

 . تهران: ترمه.6. چ1شناسي ژنتیك. ج(. روان1373منصور، محمود )

 . تهران: ژرف. 2شناسي ژنتیك. ج(. روان1374منصور، محمود، دادستان، پريرخ )

م مینار تهاجلف(. عوامل مؤثر در تحوالت شخصیتي جوانان انقالب اسالمي. سا 1372منطقي، مرتضي )

 فرهنگي وزارت ارشاد. 

 ربیت معلم.. تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه ت2شناسي تربیتي. ج ب(. روان 1372منطقي، مرتضي )

 ي. رشاد اسالم(. كنترل سیاسي و كنترل دروني. سمینار توسعه فرهنگي. وزارت ا1374منطقي، مرتضي )

 د اسالمي.. تهران: مركز پژوهشهاي بنیادي وزارت ارشا1(. راز گل سرخ. ج 1375منطقي، مرتضي )

 المي.د اس. تهران: مركز پژوهشهاي بنیادي وزارت ارشا2(. راز گل سرخ. ج 1376منطقي، مرتضي )

 ي. پايیز والف(. عصر عصیان. پژوهش. پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاه 1377منطقي، مرتضي )

 .1377زمستان 

 رشاد اسالمي.. تهران: مركز پژوهشهاي بنیادي وزارت ا 4(. راز گل سرخ. ج ب 1377منطقي، مرتضي )

لت جايگاه دو ن. سمینار نقش و(. بررسي الگوهاي برخورد با خرده فرهنگ جوانا1378منطقي، مرتضي )

 در توسعه فرهنگي. سازمان برنامه و بودجه. 

لل مايش بررسي عهپذيري جوان انقالب اسالمي. اي به روند جامعه(. نگاه دوباره1379منطقي، مرتضي )

 ان. و عوامل تقدم مصالح جمعي بر منافع فردي. اداره كل فرهنگ ارشاد اسالمي تهر

انشجويان. دجويي مرضي دانشجويان. سمینار بهداشت روان لف(. بررسي هیجانا 1380منطقي، مرتضي )

 . دانشگاه تهران.1380اسفند 
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علم. مجويي دانشجويان دانشگاه تربیت سازمان يافتگي مرضي هیجان (.ب 1380نطقي، مرتضي )م

 )گزارش تحقیق(. معاونت پژوهشي دانشگاه تربیت معلم.

 ش.اي. تهران: فرهنگ و دانرايانه –بازيهاي ويديويي (. بررسي ج 1380منطقي، مرتضي )

 ن و جوانان.در نوجوانا ارزشهاي دينيكردن سازي بررسي روشهاي درونيالف(.  1381منطقي، مرتضي )

 .جهاد دانشگاهي)گزارش تحقیق(. پژوهشكده علوم انساني 

ناسي تربیت شمايش آسیبپذيري. مجموعه مقاالت هپذيري ضدِجامعهب(. جامعه 1381منطقي، مرتضي )

 ديني. تهران: محراب قلم.

 -وم انساني(. بحران هويت دختران. )گزارش تحقیق، چا  نشده(. پژوهشكده عل1382منطقي، مرتضي )

 اجتماعي جهاد دانشگاهي.

ن و جوانا"االت شناسي جوانان ايران بعد از انقالب. در مجموعه مقالف(. روان 1383منطقي، مرتضي )

 ي.شگاه. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دان"سلي در ايرانمناسبات ن

م وپژوهشكده عل هاي سوم و چهارم انقالب. تهران:ب(. رفتارشناسي جوان در دهه 1383منطقي، مرتضي )

 اد دانشگاهي.اجتماعي جه -انساني

ش سست؟ همايپیوند يا گ ج(. هنجارآفرينیهاي جديد جوان انقالب اسالمي: راه 1383منطقي، مرتضي )

 .1383ملي مناسبات نسلي در ايران. پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن 

يران. نسلي در ا د(. از مقاومت فرهنگي تا مقاومت قهرآمیز. همايش ملي مناسبات 1383منطقي، مرتضي )

 .1383پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن 

ت. علیم و تربیتل(. فرصتها و تهديدها در جهاني شدن. همايش ملي جهاني شدن و  1383منطقي، مرتضي )

 . 1383شناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهران. ارديبهشت دانشكده روان

ي انقالب شناسي نسل سوم انقالب. )گزارش پژوهش(. شوراي عالواو(. روان 1383منطقي، مرتضي )

 فرهنگي. 

 ي در ايران.تفاوتهاي نسلي در گذر جهاني شدن. همايش ملي مناسبات نسلي(.  1383منطقي، مرتضي )

 .1383پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن 

ش(. گزارش پژوه(. بررسي روشهاي بازدارنده و تسهیل كننده به ارزشهاي ديني. )1384منطقي، مرتضي )

 ريزي آموزشي. سازمان پژوهش و تألیف و برنامه

لفن تاطي جديد: آوريهاي ارتبالف(. راهنماي والدين در استفاده فرزندان از فن 1386ضي )منطقي، مرت

 .1386همراه. تهران: عابد. 
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 مللي سیمايالب(. زيست محیط از منظر پیامبر اكرم )ص(. نخستین همايش بین 1386منطقي، مرتضي )

ريزي هش و برنامه. سازمان پژو1386پیامبر اعظم )ص( و برنامه هاي درسي. ارديبهشت 

 آموزشي آموزش و پرورش.

خ به ز منظر پاسالف(. تحلیل محتواي كتابهاي ديني سوم راهنمايي و دبیرستان ا 1388منطقي، مرتضي )

ريهاي آموزشي. پژوهشي نوآو -آموزان. نشريه علميواني و اجتماعي دانشر -نیازهاي عاطفي

 .29. شماره 1388بهار 

اسبات وانان و منر راه پیوند نسلي. مجموعه مقاالت كند و كاو در مسايل جب(. د 1388منطقي، مرتضي )

 نسلي. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.

ت نشگاه تربیالف(. تحلیل محتواي كلیپ گوشي تلفن همراه دانشجويان دختر دا 1389منطقي، مرتضي )

هشت رديبااني دانشجويان. دانشگاه شاهد. معلم. ارايه شده به پنجمین همايش بهداشت رو

1389. 

 ب(. نقد جوانان )معترض( بر نگرش ديني مرسوم. )نشر محدود(. 1389منطقي، مرتضي )

و  ي عكسمنطقي، مرتضي )در دست نشر(. چگونگي كاربري كاربران جوان از امكانات پیامك، گالر

 كلیپ تلفن همراه.

 ي.رومهاي ايرانر دست نشر(. تحلیل محتواي چتمنطقي، مرتضي و بلقان آبادي، مصطفي )د

  تهران: علمي.. 1376حاجي بابا اصفهاني. ترجمه مهدي افشار.  موريه، جیمز )؟(.

هداشت رواني ب(. بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر 1383پرور، ريحانه )ناصري، حسین؛ نیك

-13 درس.يان. دانشگاه تربیت مدانشجويان. دومین سمینار سراسري بهداشت رواني دانشجو

 .1383، اسفند 12

 دس.ق. مشهد: آستان 1367شناسي. ترجمه عباس عرب. نجاتي، محمد عثمان )؟(. قرآن و روان

مانشاه نسبت آموزان استان كر(. علل گرايش و عدم گرايش دانش1380نجفي، محسن، كاظم پور، زهرا )

 .  نشاهعتالي درسهاي ديني استان كرمابه دروس ديني و قرآن. )گزارش تحقیق(. ستاد ا

 ان: حكمت.ه.ق. تهر 1405الدين مجتبوي. السعاده. ترجمه سیدجاللنراقي، مال مهدي )؟(. جامع

 . تهران: امین و رشیدي.2(. معراج السعاده. چ1361نراقي، مالاحمد )

مت سان: سازمان م. تهروري در اسال(. حیوانات، قوانین حمايتي و حدود بهره1388نظري توكلي، سعید )

 و آستان قدس.

مجموعه  پذيري آن.آسیبهاي (. بحران در مديريت فرهنگي جامعه و زمینه1378نواح، عبدالرضا )

 جه. بود مقاالت همايش نقش و جايگاه دولت در توسعه فرهنگي. تهران: سازمان برنامه و
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مهوري اسالمي ساز بر قدرت نرم جهويتهاي (. تأثیر مؤلفه1389هرسیج، حسین و تويسركاني، مجتبي )

 . 151-180. صص 1389. بهار 9ايران. فصلنامه تحقیقات فرهنگي. دوره سوم، شماره 

سومین  ن شهر شیراز.(. پورنوگرافي اينترنتي و روابط جنسي مجازي در دانشجويا1385هنرپروران، نازنین )

 .1385خرداد  4و  3صنعت. سمینار سراسري بهداشت رواني دانشجويان. دانشگاه علم و 

 رارايه شده د (. آموزش شهروندي: دورنمايي به يادگیري غیررسمي ديجیتالي.1387واحديان، عابدين )

 .1387اولین همايش آموزش و يادگیري غیررسمي. مشهد. ارديبهشت، 

 . مشهد: آستان قدس.2(. مجموعه ورام. ج 1369فراس، ابوالحسین )ابيبنورام

ماعي بر كیفیت (. بررسي تأثیر آموزش مهارتهاي فردي و اجت1385نور؛ بني اسدي، علي )يزدي، سیده م

واني راشت نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان. سومین سمینار سراسري بهد

 .1385خرداد  4و  3دانشجويان. دانشگاه علم و صنعت. 
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