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 مقدمه
دانشجويان پرداخته  دين دارياين اثر جلد دوم از يک مجموعه سه جلدي است كه به بررسي تحوالت 

 است.

ساالن جامعه و ارايه مرسوم بزرگ دين داريحاوي نقد دانشجويان در زمينه  ،مجموعهاين  نخستكتاب 

رود، شمار ميبه جلد دوم اين مجموعه كتاب حاضر كه . بودمختصات نگرش جديد ديني دانشجويان 

 «گريزيدين»جلد سوم اين مجموعه مقوله پرداخته است.  «تنها خداپذيرش »جديدي با عنوان مقوله به 

 .است دانشجويان را مورد بحث و بررسي قرار داده

 دين داريجلد از مجموعه اخير، پس از مقدمه، سه فصل با عناوين تحوالت  دوميندر اين اثر، به عنوان 

-بندي و نتيجهويان(، بررسي تحوالت ديني دانشجويان، نقد قرائت ديني مرسوم و جمعجوانان )دانشج

 گيري ارايه گرديده است.

دانشجويان و ردگيري تحوالت  دين داريدر فصل نخست كتاب، پس از توصيف ضرورت بررسي 

 آن، از روش اجراي پژوهش ياد شده است.

 پذيرش تنها خدا مقولهرت پذيرفته در ارتباط با هاي صواي از مصاحبهفصل دوم كتاب حاوي مجموعه

باشد، به داليل مختلف با دانشجوياني كه قرائت ديني آنان مبتني بر پرستش خداي صرف ميباشد. مي

عدول از قرائت ديني معمولي كه در جامعه وجود دارد، با كنار نهادن احکام، تکاليف ديني و اولياي 

اند. برخي از اين را در دستور كار خود قرار داده داشته، پرستش اوتوجه دين، تنها و تنها به خدا 

خداي اخير را يک بعدي ديده، او را سرشار از محبت و لطف به بندگان و فاقد هر دانشجويان، حتي 

 اند.نوع قهر و غضب برشمرده

-هاي كالنتبيين هاي پژوهش و ارايه برخي ازترين يافتهبندي اجمالي مهمسرانجام فصل پاياني به جمع

 دانشجويان پرداخته است.  دين دارينگر در مورد تحوالت 

در مقدمه اثر، به اجمال بحث تحوالت هويتي جوان انقالب اسالمي مورد بررسي قرار گرفته، پس از 

دانشجويان و ردگيري تحوالت آن  دين داريآنان، ضرورت بررسي  دين داريتمركز روي تحوالت 

 ت، در ادامه همين فصل، از روش اجراي پژوهش نيز ياد گرديده است.نتيجه گرفته شده اس

صرف )فارغ از پذيرش احکام و مقوله خداپرستي مصاحبه در ارتباط با  40فصل دوم كتاب حاوي 

 است. اولياي دين(



 

 -شناختي، خانوادگي، تربيتي، فکريعنوان داليل روان 9هاي انجام شده در اين قسمت ذيل مصاحبه

 اند.اقتصادي و فضاي جهاني شده، ارايه گرديده -اجتماعي، عقيدتي، اخالقي، سياسي-فرهنگيفلسفي، 

با گرايش عرفاني:  پذيرش تنها خدا»هاي: ذيل عنوان در عنوان داليل روان شناختي، هفت مصاحبه

ن در به مثابه پوشش هواپرستي: دي پذيرش تنها خدا»، «ايپذيرش دين موالنا و زندگي در بهشت لحظه

، «با گرايش به آيين زرتشت: ضرورت پذيرش جغرافيايي دين پذيرش تنها خدا»،  «تالطم هواپرستي

با  پذيرش تنها خدا»، «هاي زرتشتبا گرايش به آيين زرتشت: تركيب اسالم با آموزه پذيرش تنها خدا»

و « ي: نقد حضرت حقانتقاد پذيرش تنها خداي»، «گرايش جبري: خدايي با جهاني از پيش تعيين شده

اند و در انتها ، ارايه گرديده«رحمبي سازي حضرت حق: خدايبا گرايش محکوم پذيرش تنها خدا»

 ها ذيل عنوان تأملي دوباره صورت پذيرفته است.بندي اجمالي آنجمع

مهربان و زا: پذيرش خدايي خانواده آسيب»هاي: ذيل عنوان در عنوان داليل خانوادگي، دو مصاحبه

اند و در انتها ، ارايه شده«گير نيستزا: خدايي كه سختخانواده آسيب»و « ستيز نه نامهربان و ظالمظلم

 ها ذيل عنوان تأملي دوباره صورت پذيرفته است.بندي اجمالي آنجمع

، «تينداليل تربيتي: ضرورت بازشناسي دين راس»هاي: ذيل عنوان در عنوان داليل تربيتي، سه مصاحبه

اند و در ، ارايه گرديده«داليل تربيتي: در پي خدا شدن خويش»و « داليل تربيتي: خداي منزه از مذهب»

 ها ذيل عنوان تأملي دوباره انجام شده است.بندي اجمالي آنانتها جمع

-هاي گمفلسفي: انسان -هاي فکريترديد»هاي: ذيل عنوان در عنوان داليل فکري فلسفي، دو مصاحبه

، ارايه «تک ماست و نيازي به واسطه نداردفلسفي: خدا در وجود تک -هاي فکريترديد»و « گشته

 ها ارايه گرديده است.بندي اجمالي از آناند و در انتها يک جمعشده

هاي گذشته دين به مثابه نياز دوران»هاي: ذيل عنوان اجتماعي، شش مصاحبه-در عنوان داليل فرهنگي

هاي گذشته تاريخ: دين مال يک دين به مثابه نياز دوران»، «سر آمدن دوران كارآيي دينتاريخ: به 

هاي گذشته تاريخ: حاال ديگه پيامبر من عقله منه و هيچ دين به مثابه نياز دوران»، «ي خاصي بوددوره

اآلن معنويت خوبه، تاريخ: هاي گذشته دين به مثابه نياز دوران»، «اي بين من و خدام وجود ندارهواسطه

اسالم به مثابه دين عربي: نفي دين »و « هااسالم به مثابه دين عربي: دين عرب»، «دهنمي دين ديگه جواب

ها ذيل عنوان تأملي دوباره صورت بندي اجمالي آناند و در انتها جمع، ارايه گرديده«صفتهاي بيعرب

 پذيرفته است.

خدا به عنوان خالق: پذيرش صرف تنها پذيرش »هاي: ذيل عنوان قيدتي، هفت مصاحبهدر عنوان داليل ع

پذيرش خداي »، «ديدهمي به عنوان خالق: حضرت محمد همه چيزها رو در رؤيا تنها خداپذيرش »، «خدا



 

 

، «پذيرش خداي غيرديني: خدايي كه همه چيز منه»، «تروجوي خدايي مهربانغيرديني: در جست

پذيرش خداي »، «پايان و بدون خشم و غضببي ش خداي غيرديني: اعتقاد به خدايي با مهريپذير»

مدعيان دروغين: سوق يافتن به سمت خداپرستي تنها در »و « غيرديني: خدايي كه هيچ ترسناک نيست

يه گرديده ها ارابندي اجمالي از آناند و در انتها يک جمع، ارايه شده«اثر مشاهده مدعيان دروغين دين

 است.

اخالق به مثابه عصاره دين: من دين را براي »هاي: ذيل عنوان در عنوان داليل اخالقي، پنج مصاحبه

اخالق به مثابه عصاره دين: ديني مبتني بر رعايت اخالق »، «كنممي خودم انسانيت و آزادگي معناي

اخالق »، «ديدن و آسيب نرساندن استاخالق به مثابه عصاره دين: دين شخصي من، آسيب ن»، «اجتماعي

اخالق به مثابه عصاره دين: تالش براي خدمت به »و « به مثابه عصاره دين: دين آدمي وجدان اوست

ها ذيل عنوان تأملي دوباره بندي اجمالي آناند و در انتها جمع، ارايه گرديده«ها و زيست محيطانسان

 صورت پذيرفته است.

ها: مبلغان و دين به مثابه افيون توده»هاي: ذيل عنوان اقتصادي، شش مصاحبه -در عنوان داليل سياسي

 اآلن، مزخرف اعالمها: توي صد سال آينده نظريات ديني دين به مثابه افيون توده»، «كارحاكمان فريب

-دين به مثابه افيون توده»، «مذاهبها: پذيرش خدايي متفاوت از خداي دين به مثابه افيون توده»، «شهمي

 پذيرش تنها خدا ها:دين به مثابه افيون توده»، «ها: قرآن ماحصل مغز نوابغي مانند سلمان فارسي است!

به لحاظ  ها: پذيرش وجود خدادين به مثابه افيون توده»و « گرانطبق برهان نظم فارغ از سوءاستفاده

ها ذيل عنوان تأملي دوباره بندي اجمالي آناند و در انتها جمعيده، ارايه گرد«گرانعقلي فارغ از توطئه

 صورت پذيرفته است.

فضاي جهاني شده: خداي راحت، »هاي: ذيل عنوان در عنوان داليل فضاي جهاني شده، دو مصاحبه

اند و در ، ارايه شده«فضاي جهاني شده: عبادت من، عشق ورزيدن به همه هستي است»و « دين ناراحت

 ها ارايه گرديده است.بندي اجمالي از آنانتها يک جمع

اي كه به هاي حاصله پرداخته است. در اين قسمت پس از مقدمهبندي يافتهآخرين فصل كتاب به جمع

هاي فراروي نظام اسالمي اختصاص يافته و استدالل گرديده است، نظام اسالمي در عمل حاوي چالش

دانشجويان، خاطرنشان  دين داريسه دولت واليت فقيه، دولت رسمي و دولت پنهان است، در تبيين 

هاي سياسي ، اگرچه برخي از اقتدارگرايي1357شده است كه پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 

هاي خورد، اما در گذر زمان اقتدارگرايي اخير كه عمدتاً شخصيتديني اوليه در كالن نظام به چشم مي و

گرفت، با قدرت گرفتن عوامل دولت پنهان، صبغه هاي سياسي جامعه را دربرميمطرح جامعه يا گروه



 

قسمت پس از تأكيد اجتماعي نيز يافته، مردم جامعه را نيز هدف خود قرار داده است. در اين -فرهنگي

اجتماعي و چگونگي اثرگذاري آن در زندگي -هاي اقتدارگرايي فرهنگيگسترش دولت پنهان، ويژگي

در پيشنهادهاي  است.تشريح گرديده و البته مقابله نسبي مردم و جوانان با آن، روزمره مردم و جوانان 

گري اساسي و موقت و مقطعي هدانشجويان، دو دسته مداخل دين داريمداخله در جهت ارتقاي كيفيت 

گري اساسي پس از بررسي روند تاريخي اجتهاد و مرجعيت اند. در بحث مداخلهمورد بحث قرار گرفته

در اسالم و ترسيم مشکالت فراروي مرجعيت و روحانيت در حال حاضر، بيان گرديده است كه 

روحانيوني است كه به دليل عدم  جوانان و دانشجويان، بيشتر فرافکني دين داريمشکالتي نظير كاهش 

حل مشکالت سازمان روحانيت، با مشکالت جدي روبرو هستند و ضرورت دارد براي حل مشکالت 

مردم و جوانان به حل  ،جامعه، در درجه اول اهميت روحانيت و در درجات بعدي اهميت فزاينده

ده، روندي ت الزم برخوردار شاز صحّت و سالممشکالت خويش بپردازند. بالطبع در حالت اخير جامعه 

گفته محقق نشود، گري اساسي پيشپيشرو و رو به اعتال را تجربه خواهد كرد. اما در صورتي كه مداخله

دين گيري جوانان و دانشجويان از دين و هايي كه به كاهش موقت فاصلهممکن است برخي از روش

گري موقت و مقطعي، پيشنهاد ذيل عنوان مداخله انجامند، مد نظر قرار گرفته شوند كه در ادامهمي داري

كارهاي پيشنهادي در اين قسمت، هرگز قابليت پوشش دادن به مشکالت فزاينده )هرچند راه اندگرديده

 .گفته را نخواهند داشت(پيش

 :ار مقولهچه ،دانشجويان دين داريجهت ارتقاي كيفيت مقطعي و موقت مداخله كارهاي در بررسي راه

اربري جهت كبسترسازي ها، سازي نقاط قوت دين، تقليل و نفي ضعفبرجستهآموزش غيررسمي دين، 

عه )و خاصه جوانان(، ارايه ت پويايي جامهاي اجتماعي جهسازي بستربهينه از فضاي مجازي و آماده

  .گرديده است

ربيتي و تن و اولياي هايي است كه باالستقالل مربيابحث آموزش غيررسمي دين، حاوي مباحث و طرح

اهتمام و همياري  ها هستند، اما راهکارهاي بعدي منوط بهفرهنگي جوانان قادر به اجرا و تحقق عملي آن

ليل عدم همراهي باشند كه ممکن است به دمسووالن نظام با مربيان تربيتي و اولياي فرهنگي جوانان مي

 آنان، جنبه تحقق عملي به خود نگيرند. 



 

 

هاي مداخله موقت و مقطعي به طور عمده نقش بندي كلي بايد توجه داشت كه روشاما در يک جمع 

-اجتماعي آتي جامعه كه نيازمند مداخله -هاي عقيدتي و فرهنگيمسکن را داشته، مانع از تعميق بحران

ه خاتمه يافته اين مجموعه با ارايه برخي از مآخذ مورد استفاد دومجلد . 1گري اساسي است نخواهد شد

 است.

پور، غزاله برناپور، در انتها الزم به يادآوري است كه در تهيه اين اثر دانشجويان محترم ، محدثه بخشي

نرگس بيگلري، مهشيد بروسان، فاطمه پورصالح، فاطمه ثابتي، غزاله حسين يزدي، سارا خاشعي، محدثه 

فاطمه رضازاده، مريم شاهنده، كيميا  سادات دهقاني، شيما رحيمي، شکوفه رزمي،خاكشور، مريم

خاني، آشتياني، يلدا صباحي، زهرا صفيشريفي، مرضيه شريفي، فايزه شهرابي فراهاني، مريم شيري

شادي عبادي، ياسمن عباسي، مهسا فيضي، سميه قرباني، بهاره كاظمي، نگين گلرخ، نرگس مجيدي، 

نژاد، در انجام كارهاي ميداني، نگارنده را وقفي صفت، شيما نباتي، فاطمه نظيفي و عطيهريحانه محمدي

دريغ ياري رساندند. زحمات تايپ اين اثر را نيز خانم اكرم مظاهري، برعهده داشتند كه از زحمات بي

 شود. اجرشان مأجور باد.اين عزيزان، تشکر و قدرداني مي

                                           
ت عامل خط مشي سياسي حاكم بر جامعه به عنوان يک متغيير مهم در شدت يا كاهش الزم به ذكر اس - 1

 هاي اخير نخواهند بود.بحرانكننده فع ذار واقع خواهند شد، اما در كل رهاي اخير اثرگالتهاب
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هاي هاي انجام شده داللت بر آن دارند كه جوانان ايراني طي دو سه دهه اخير تحولبرخي از بررسي

ها را اند كه در غالب موارد اولياي فرهنگي نظام اين تحولهويتي قابل توجهي را به خود تجربه كرده

 كنند.مثبت ارزيابي نمي

توان به ميزان زيادي اين تحوالت را نشأت گرفته از سوابق نان ايراني ميدر تبيين تحوالت هويتي جوا

هاي فرهنگي، شناختي جوانان ايراني، تحولهاي روانتحصيلي جوانان، سوابق تربيتي آنان، ويژگي

عقيدتي، وقوع گسست و -اجتماعي -هاي اقتصادياجتماعي، عقيدتي و سياسي جوانان، سرخوردگي

 ي جهاني شده دانست.شکاف نسلي و فضا

سوابق تحصيلي جوانان، حاوي آموزشي تجربي است كه اين تجربيات، در تقابل با نظام آموزشي مبتني 

هاي تعبدي سر فرود به سادگي در برابر آموزه بر تعبدگرايي حوزه قرار دارد و جوانان به همين دليل،

 از گذر تجربه به دست آورند. هاي اخير را بعضاًنياورده، تمايل دارند كه صحّت آموزه

در عوامل تربيتي مؤثر در تغيير روابط اجتماعي و سبک زندگي جوانان، مواردي مانند: تالش بر 

گرايي جوانان، پذيري مبتني بر زور، تالش در نگاه داشتن جوانان در اخالق ديگرپيرو، نفي شکجامعه

هاي تاريخيِ هويتي طلبي جوان، نفي ريشهلعدم پذيرش روحيه خودپيرو جوان، ترديد در پذيرش استقال

الف( و  1388الف، ب،  1383، 1382الف، 1381، 1379جوان و بحران هويت جوان ايراني )منطقي، 

نظاير آن، قابل احصاء هستند. مضاف بر آنچه از آن ياد شد، عدم بسترسازي فرهنگي براي كاربري از 

، الف، ب، پ، ج(، از ديگر 1383هاي آن )منطقي،يدهاي فضاي مجازي به جاي كاربري از تهدفرصت

موارد مهمي است كه بايد در اين قسمت از آن ياد كرد. مجموعه موارد فوق در شکل دادن به هويت 

 اند.ژالتيني جوان انقالب اسالمي، مؤثر واقع آمده

موارد قابل تأملي هاي فرهنگي مؤثر در تغيير روابط اجتماعي و سبک زندگي جوان ايراني، از در تحول

جويي مرضي، عشق بيمارگون، پناه بردن به فضاي مجازي )منطقي، همچون: افسردگي اجتماعي، هيجان

توان نام برد. عالوه براين، موارد ديگري مانند: ارتباط عاطفي اندک با جنگ الف، ب، ج، چ(، مي 1393

 -جه به هر دو بُعد فرهنگ ايرانيگرا، توو انقالب، استقبال از فرهنگ فردگرا به جاي فرهنگ جمع

هاي ارتباطي جديد، تأثيرپذيري گسترده از آوريهاي جديد، استقبال از فناسالمي، هنجارآفريني

اي، كنار نهادن نظريه تهاجم فرهنگي و پذيرش نظريه هاي رايانهاينترنت، ماهواره، تلفن همراه و بازي

خارجي، استقبال از فرهنگ جهاني، مقاومت فرهنگي )ابراز هاي عمدتاً تبادل فرهنگي، استقبال از الگو
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هاي غيرمتعارف، برخورد ها و پوششهاي فرهنگي، مانند: استفاده از مُدنظرات سياسي در پوشش رفتار

(، در زمينه 1389ب،  1388ج و د،  1383الف،  1372هاي نظام و نظاير آن( )منطقي، آميز با نمادلجاجت

 باشد.ي كه جوانان با آن روبرو هستند، قابل احصاء ميهاي فرهنگتحول

هاي اجتماعي مؤثر در تغيير روابط اجتماعي و سبک زندگي جوان انقالب اسالمي، مواردي در تحول

جايي رويکرد ديني به مسايل به رويکرد علمي، فرهنگي، نگر، جابههاي غيرواقعگراييمانند: نفي آرمان

رويکرد انتقادي به مسايل، ترجيح مصالح فردي به جاي مصالح جمعي، كاهش  هنري و اجتماعي، اتخاذ

هاي برابرطلبي زنان با تر زنان، فراگيرتر شدن انديشهترها، پا به عرصه نهادن گستردهتبعيت از بزرگ

گرايي، پذيرش استقبال از روابط دو جنس، ارزش شدن روابط عميق دو جنس، استقبال از تجربهمردان، 

الف، ب، پ و  1383شکني )منطقي، گرايي، استقبال از مُد و مُدگرايي، سنتطلبي و تجملديشه رفاهان

 ها، قابل شمارش است.( و نظاير آن1384ل، 

هاي مهم اجتماعي است كه جوانان در آن نقش فعال و قابل وقوع گسست و شکاف نسلي، از رخداد

سال سياسي و عقيدتي نسل جوان با نسل بزرگجتماعي، هاي فرهنگي، ااند. تفاوت قرائتتعمقي داشته

گيري تدريجي انقطاع گفتمان بين نسلي كه در پي كاهش گفتمان بين نسلي رخ داده از سويي و شکل

الف، ب،  1383اند )منطقي، است، از تبعات قابل توجه و تأمل در گسست نسلي ايجاد شده در جامعه

 ب(. 1388پ و 

با طرح آنومي يا هرج و مرج اجتماعي در « آنومي يا آشفتگي اجتماعي»كتاب ( در 1378پور )رفيع

ارزشي جامعه،  جايي نظامزا، نابرابري، فساد اقتصادي و جابهشرايط تأكيد بر توسعه اقتصادي برون

هاي اصلي آن ناديده گرفته شود، مهار فرايند آشفتگي اجتماعي در حالي كه بستر سازد،خاطرنشان مي

تنها تسکيني موقت ل به مواردي مانند نيروي انتظامي، شبيه دادن قرص مسکن به بيماري است كه با توس

آورد. بالطبع در شرايط اخير مهار مواردي مانند مُدگرايي افراطي، بدحجابي، براي وي فراهم مي

وي مدنظر اولياي فرهنگي(، انديشه ها با اتکا به نيروي انتظامي )به مثابه اولين سناريحجابي و نظاير آنبي

 رود.  خطايي به شمار مي

هاي عقيدتي جوان انقالب اسالمي كه در تغيير روابط اجتماعي و سبک زندگي جوانان مؤثر در تحول

اند، مواردي نظير: عدم استقبال از رويکرد ديني به مسايل، ترجيح رويکرد اجتماعي به دين به واقع آمده

به دين، ترجيح رويکرد عرفاني به دين به جاي رويکرد صوري و ظاهري به دين جاي رويکرد فردي 

گرايي در برابر شود، ترجيح مرجعيت علمي و هنري به مرجعيت ديني، تأويلكه در احکام خالصه مي
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-گرا به جاي اخالق آرمانساالن، استقبال از اخالق اجتماعي و غيرآرمانتفسير سنتي دين توسط بزرگ

قبال از رويکرد تحقيقاتي نسبت به دين، نفي تحميل دين بر جوانان، كاهش ابعاد پيامدي و گرا، است

هاي ديني، به چالش گرفتن احکام جنسيتي اسالم، برخورد گزينشي با دين، مُد مناسکي، كاهش تعصب

باره از موارد مورد توجهي هستند كه در (،1392ب،  1381، 1378الف،  1372اعتقادي )منطقي، شدن بي

 ها عطف توجه الزم را داشت.جوانان مطرح شده و بايد بدان

نويسد، فشار هنجاري و كنترل دروني مي« توسعه و تضاد»( در همين ارتباط در كتاب 1376پور )رفيع

بسيار كاهش يافت و بالطبع  1371وجود داشت، در سال  1365هاي كه در زمينه رعايت حجاب در سال

هاي يک جامعه تغيير كند و از ارزش مذهبي به احجاب نيز پايين آمد، زيرا وقتي ارزشاحترام به زنان ب

هاي مذهبي از نظر اجتماعي كم ارزش شوند، طبعاً دارندگان طرف ارزش غيرمذهبي برود، يعني ارزش

 شوند.هاي آن )از جمله حجاب( نيز از نظر افراد كم ارزش مينماد

توان از موارد زير يير روابط اجتماعي و سبک زندگي جوان ايراني، ميهاي سياسي مؤثر در تغدر تحول

هاي اول و دوم انقالب، شهر نسلبه عنوان مواردي قابل تأمل ياد كرد: اعتقاد جوانان به فروريزي آرمان

 هاي غيرواقع نگر، كاهش تبعيت از رهبران، يافتن ديد نقادانه نسبت به عملکرد رهبران،گرايينفي آرمان

هاي رهبران استقبال جوانان از جدايي دين از سياست، ترديد در حکومت ديني، ترديد نسبت به ديدگاه

ساله، تمايل به حکومت دموكراتيک و ديد تقريباً مثبت نسبت به  8سياسي، ديد انتقادي نسبت به جنگ 

 الف، ب و پ(. 1383، 1374غرب )منطقي، 

توان از ديد نسبتاً منفي جوان نسبت به ب اسالمي، ميدر ارتباط با ديدگاه اقتصادي جوان انقال

اي مورد نظر در زندگي آينده، اعتقاد به مشکالت عديده اقتصادي جامعه، هاي شغلي و حرفهفرصت

اقتصاد مبتني بر رانت، اقتصاد ناايمن و پرچالش، مشکالت معيشتي و مسکن و كمبود امکانات رفاهي 

جموعه موارد اخير، در ارتباط با ابعاد اقتصادي جامعه، ديدي منفي در شهروندان در جامعه، ياد كرد. م

 زنند.اين زمينه را براي جوان انقالب اسالمي رقم مي

سرانجام جهاني شدن، فضاي خاصي براي جامعه و جوانان آن پديد آورده است كه در آن برخورد با 

خالف با نقطه نظرات رسمي ارايه شده در آرا و نقطه نظرات متفاوت و گوناگوني كه بعضاً در تضاد و ت

فلسفي، فرهنگي، اجتماعي، عقيدتي و سياسي هستند، افزايش سطح توقعات افراد،  هاي فکري،زمينه

هاي شاخص فضاي جهاني شده به شمار گرايي و نظاير آن، از ويژگيافزايش تسامح، فردگرايي، برهنه

 و(. 1383روند )منطقي، مي
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گيري هويت خاصي در جوان انقالب اسالمي است كه ياد شد، در مرتبه نخست شکل نتيجه آنچه از آن

نمايد. در مرتبه بعد، موارد اخير در تغيير روابط اجتماعي و سبک شايسته مي تعبير هويت ژالتيني از آن،

، اند. جوان ايراني، در عين سردرگمي و ابهام، باهوشزندگي جوان ايراني به شدت مؤثر واقع آمده

ها در جهت پيشبرد اهداف هاي ارتباطي را شناخته و از آنآوريخواه است. فننوگرا و خالق و آزادي

ها گرايي، با ديد انتقادي به هنجارگرايي و علمجويد. جوان نسل حاضر در عين تجربهسود مي خويش،

ساالن جامعه نگريسته، از بزرگ اعتمادي به رهبران ونگرد، وي با بيهاي اجتماعي خويش ميو ارزش

 طلبي،كند. اهل مُد، رفاه، تفريح و تنوع، لذّتهنجارشکني و كنار نهادن سنت، كم و بيش استقبال مي

اجتماعي آن  -هاي علمي و فرهنگيطلبي است، با نگاه مثبتي به غرب و دستاوردگرايي و راحتتجمل

گرايانه، فاصله گرفته است )منطقي، هاي آرمانلي از انديشهنگرد و به ميزان قابل تأم)مانند فمينيسم( مي

 ي(. 1383

هاي آرماني، تا حدودي جاي گرفتن نسبي از انديشه ضمن فاصله رسد جوان نسل حاضر،به نظر مي

هاي گراي ديني را با اخالق اجتماعي عوض كرده، با فاصله گرفتن نسبي از انديشهاخالقيات آرمان

تر از همه، جواني كه با كند و مهمهاي اجتماعي كم هزينه و پرسود، استقبال ميرويکردانقالبي، از 

هاي اخير، دست به بازنگري و بازتعريف برخي از ابعاد ديني، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ويژگي

اش زده است، قرائت و نگرش ديني، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جديدي را از خود به مرسوم جامعه

 ض ديد نهاده است.معر

اگر با محدود كردن عرصه تحوالت جوانان، توجه خود را معطوف به مسايل ديني )كه به شدت مورد 

مسأله تحوالت قرائت ديني جوانان را مورد توجه و بررسي توان توجه مسووالن نظام هست(، كنيم، مي

 قرار داد.

داري جوانان، مقوله مهمي است كه پژوهش مدوني در دينمسأله افزايش، كاهش يا بدون تغيير ماندن 

مسأله را در ابعاد و وجوه مختلفش ها نيز به شکل مستقيم اين اين ارتباط وجود نداشته، ساير پژوهش

هايي مانند كاهش هاي اجرا شده، دادهاند. هر چند از برخي از پژوهشمورد بحث و بررسي قرار نداده

 گزاردن جوانان در گذر زمان، قابل احصا است.ميزان نماز

% از  7/72گردد كه دانشجو انجام داده است، يادآور مي 1845(، در بررسي كه در سطح 1374طالبي )

(، در بررسي كه در سطح 1380خوانند. ايسپا )اند كه هميشه نماز ميجمعيت مورد بررسي وي بيان داشته

موافق و خيلي موافق با اداي نماز يوميه را گزارش  %76ه است، رقم نفر از دانشجويان تهراني داشت 250

% از دانشجويان دانشگاه تبريز، در بررسي وي  6/75دهد، (، گزارش مي1382كند. خراطيان خامنه )مي
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(، 1383اند. مركز ملي مطالعات و سنجش افکار عمومي )موافقت خود را با نماز خواندن، اعالن داشته

% موافق با پايبندي به دين را  4/65نفر دانشجو داشته است، رقم  875در جمعيتي بالغ بر در بررسي كه 

نفري از دانشجويان، نتيجه گرفته  1245(، در بررسي يک جمعيت 1384به دست آورده است. غياثوند )

داياري فرد اند. سرانجام خ% از آنان، خواندن نماز به شکل فرادا را مورد تأييد قرار داده 6/66است كه 

اند كه نفر دانشجو انجام داده است، نتيجه گرفته 2179(، در بررسي ملي كه در سطح 1388و همکاران )

 خوانند.% از جوانان هميشه يا اكثر اوقات نماز مي 5/58

هاي ديني جمعيت اند كه با افزايش سن، از ميزان انجام رفتارهاي ديگر، نتيجه گرفتهبعضي از پژوهش

الف(، در بررسي تحولي كه در زمينه شناسايي  1381رسي، كاسته شده است. منطقي )مورد بر

آموزان دبستاني، راهنمايي و دبيرستاني هاي ديني در سطح دانشهاي دروني سازي كردن ارزشراهکار

آموزان از راهنمايي در قياس با دبستان و از دهد كه ميزان عاليق ديني دانشداشته است، گزارش مي

نژاد و يرستان در قياس با راهنمايي، در سطح هر دو گروه دختران و پسران كاهش يافته است. رحيميدب

(، كاهش هويت ديني در بين دانشجويان كارشناسي طي سال اول تا چهارم را در پژوهش 1380منصور )

طح جوانان ( نيز در بررسي ميداني كه در س1388اند. سفيري و غفوري )خويش مورد تأييد قرار داده

دهند كه با افزايش سن و تحصيالت، هويت ديني افراد كاهش اند، گزارش ميساله داشته 25-18

 يابد.مي

داري هاي پژوهشي از تحوالت كيفي دينداري جوانان، برخي از يافتهگذشته از كاهش ميزان دين

 كنند. جوانان ياد مي

داري جامعه تحقيق، به بررسي صحّت وضعيت دين (، در بررسي1384نژاد )رباني خوراسگاني و صفايي

اند و گر تحوالت ارزشي و فرهنگي پرداختهگري رونالد اينگلهارت، پژوهشو سقم نظريه فرامادي

اند كه نتايج حاصل از پژوهش در جهت تأييد نظريه اينگلهارت است كه بيان درنهايت نتيجه گرفته

هاي فرامادي به وقوع پيوسته هاي مادي به سمت ارزشارزشدارد، در جوامع )صنعتي(، تحولي از مي

هاي ها به ارزشهاي ديني جوانان و گرايش بيشتر آناست كه روند اين تحول در جهت كاهش نگرش

 ترها( است. فرامادي )در مقايسه با بزرگ

ديني دانشجويان  هايكنند: باورداري دانشجويان، گزارش مي(، در بررسي دين1385توسلي و مرشدي )

در حد باال و پايبندي آنان به انجام دادن مناسک فردي ديني در حد متوسط به بااليي است، اما پايبندي 

شود. همچنين گرايش به دين خصوصي، آنان به انجام دادن اعمال جمعي ديني در حد كم ارزيابي مي

بين دانشجويان دارد. به اين ترتيب، برخورد گزينشي با دين و گرايش به تکثرگرايي ديني رواج زيادي 
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-هاي تجربي تا حدودي مؤيد ديدگاه نظري نظري پيتر برگر است كه از منظر سازهرسد دادهبه نظر مي

تنها نسبت نهاد دين هاي مدرن در جوامع در حال توسعه، نه دارد، با توسعه نهادگرايي اجتماعي بيان مي

هاي هاي همراه با نهادشود، بلکه مجموعه آگاهيخوش تحول ميستهاي اجتماعي دبا ديگر نهاد

هاي ديني ( نيز از وجود قرائت1389دهد. ذوالفقاري )داري افراد را نيز تغيير ميمدرن، سطح و شيوه دين

 كند. مختلف در سطح دانشجويان ياد مي

 نويسد: (، در گزارش تحوالت قرائت ديني جوانان مي1389منطقي )

گرش مرسوم از هاي مقدماتي، حکايت از آن دارد كه نوجوانان و جوانان ايراني در برخورد با نسيبرر

 گيرند.بندي بسيار كالن، در سه دسته قرار مياسالم در جامعه، در يک تقسيم

، 1ساالن نسل اول و دوم انقالبدسته نخست شامل جواناني است كه از اعتقاداتي همسان با بزرگ

 برخوردارند.

دهند، نشان مي دسته بعد، جواناني هستند كه به نوعي اعتراض و دلزدگي خويش نسبت به دين و ديانت را

-وعي ديننگيرند كه به صراحت دست به نفي دين زده، به و سرانجام در دسته آخر، افرادي قرار مي

 اند.ستيزي را پيشه خويش كرده

                                           
است كه شوند. اهميت مفهوم نسل به اين دليل اند، يک نسل ناميده ميافرادي كه در يک زمان به دنيا آمده - 1

 اند.افراد يک نسل، تحت تأثير عوامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عقيدتي خاصي قرار گرفته

عي، مدت زمان سال در نظر گرفته شده است، اما بسته به سرعت تحوالت اجتما 30اگرچه يک نسل غالباً معادل 

 (.1367ويان پ، ترجمه 1984و همکاران،  سال نيز تقليل پيدا كند )آبركرامبي 10يا  15تواند به مزبور مي

ني دانست كه در توان نسل اول انقالب را كساهاي پس از انقالب اسالمي را مورد توجه قرار دهيم، مياگر نسل

ف سني نسل اول كَاند. بنابراين اند و قادر به درک پديده عظيم انقالب شدهسال داشته 20زمان انقالب، حدود 

 سال خواهد بود. 60ر، انقالب، در حال حاض

ما تجربه جنگ را ااند، توان كساني در نظر گرفت كه اگرچه به تجربه انقالب نايل نيامدهنسل دوم انقالب را مي

سال  50دود حساله بوده باشند، كَف سني آنان  20در كارنامه خويش دارند. اگر اين افراد در انتهاي جنگ 

 خواهد بود.

شوند. بنابراين اگر نسل سوم انقالب سني سال، جوان ناميده مي 15-29ان، افراد طبق تعريف سازمان ملي جوان

 سال سن خواهند داشت. 15و زير  15-29باشند، نسل چهارم و پنجم انقالب بين  سال داشته 30-50بين 
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شود كه نوجوانان و به قشر دوم كنيم، مالحظه مي اگر از سه قشر اخير، توجه خود را منحصراً معطوف

ديده برخوردي واكنشي و از سوي ديگر با  ديد نقدجوانان معترض به نگرش مرسوم از اسالم، از سويي با 

 گذارند.برخورد كرده، نگرش و قرائت ديني جديدي را از خود به معرض ديد مي آميزو لجاجت

صاحبه مديني جوانان )معترض(، با همکاران پژوهشي خود، به  گر جهت بررسي تحوالت نگرشپژوهش

اين، جهت  وه بربرداري در دسترس(، پرداخت. عالجوان دختر و پسر )با نمونه 1200نيمه هدايت شده با 

م انقالب(، به هاي اول و دوسال )از نسلنفر از افراد بزرگ 600هاي تطبيقي، انجام برخي از بررسي

 سترس، مورد مصاحبه نيمه هدايت شده قرار گرفتند. صورت تصادفي در د

، پرداخته نتايج حاصل از اين پژوهش كه به توصيف نگرش ديني جوانان معترض به قرائت ديني مرسوم

اكنشي جوانان آميز و وبرخورد لجاجت، نقدهاي جوانان به نگرش مرسوم از اسالماست، در سه محور: 

 اند.ده، تدوين گرديارايه مختصات نگرش جديد جوانان از اسالمو  با قرائت مرسوم از اسالم

، پرداخته رسومنقد جوانان )معترض( بر نگرش ديني منگارنده، در توصيف اولين محور مورد نظر كه به 

ته ها و ايرادهايي كه جوانان بر نگرش و قرائت ديني رايج در جامعه دارند، پرداخاست، به بررسي اشکال

 ين مورد بررسي در اين قسمت به قرار زيرند: است. عناو

نگري و جزم انديشي، نقد رفتار حافظان هنجارهاي نظام ديني، عملکرد نقد القاي تحميلي دين، بسته

گر شدن روحانيت در عرصه داري، نقد برخورد ابزاري با دين، ناتوان جلوهزاي مدعيان دينآسيب

ين، تخديري واقع شدن دين، آميختگي گسترده دين با حزن و اجتهاد پويا، برخوردهاي رياكارانه با د

اي خشن براي دين، نقد پذيرش موروثي دين، نقد صوري و شعاري شدن دين، اندوه، نقد طرح چهره

هاي آميخته با دين، نقد درخواست تبعيت محض از پيروان، ديد غيراستداللي نقد مراسم ديني، ابهام

به شبهات عصري، طرح دين به عنوان عامل عقب افتادگي جامعه، اعتقاد  دين، عدم توانايي دين در پاسخ

هاي مفرط تبليغاتي و سرانجام نقد هاي ديني، ضعفبه تحريف شده بودن دين، نقد افراط و تفريط

 كوتاهي مسووالن در بسترسازي مناسب براي تحقق دين.

آميز و واكنشي جوانان با جتبرخورد لجاگر در توصيف دومين محور مورد بحث، به طرح پژوهش

 سازد:، پرداخته است. وي در همين رابطه، خاطرنشان مينگرش ديني مرسوم

بررسي آراي دختران و پسران مصاحبه شده، داللت برآن دارد كه برخي از اين افراد )معترض(، در 

ديني جامعه، به ها و مواضع مخالف و نه چندان مطلوب طبع مسووالن و اولياي برخورد با اظهار نظر

 دهند.العملي از خود، واكنش نشان مياي عکسگونه
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-ترين برخوردهاي واكنشي و عکسآميز و مقاومت فرهنگي، دو دسته از شاخصبرخوردهاي لجاجت

آيند كه بيانگر برخوردهاي واكنشي و از سر لجاجت ورزي جوانان، به شمار العملي جوانان به شمار مي

 آيند.مي

ر توصيف سومين محور كالن مورد نظر در نگرش ديني جوانان معترض به قرائت مرسوم گر، دپژوهش

، به طرح ده محور اساسي زير اقدام كرده مختصات نگرش جديد ديني جواناناز اسالم، ذيل عنوان 

 است:

هاي: نقد رويکرد تعبدي و توجه به تجربي با دين )شامل زير مجموعه -استقبال از برخورد تحقيقي

-گرايي، تجربه، استقبال از شک-گرايي افراطيو عقل -گرايي رويکرد استداللي و تجربي به دين، عقل

علمي، گرايش به آگاهي از فلسفه احکام، برخورد تحقيقي با دين، گرايش به هاي گرايي، توجه به يافته

ديني هاي جايي مرجعيت عقلي به جاي مرجعيت ديني(؛ به چالش كشيدن برخي از آموزهجابه

هاي: به چالش كشيدن برخي از آراي ديني، برخورد گزينشي با دين(؛ استقبال )دربرگيرنده زير مجموعه

گرايانه )شامل زير ؛ فاصله گرفتن از ديد آرمان-سکوالريسم -از جدايي دين از سياست در جامعه 

پذيرش دفع افسد به هاي شخصيتي، داري، پذيرش ضعفهاي: پذيرش تخطي در عين دينمجموعه

هاي: نگاه مبتني تر به خدا )حاوي زير مجموعهفاسد، به نمايش نهادن حميت ديني اندک(؛ نگاه دوستانه

بر مهر به خدا، احساس صميميت با خدا، درک شدن از سوي خدا(؛ توجه به باطن دين )شامل زير 

تر طف توجه به باطن افراد(؛ منعطففلسفي به دين، عبور از ظواهر و ع -هاي: غلبه ديد عرفانيمجموعه

پذيري دين، توجه بيشتر به تسامح ديني، هاي: اعتقاد به انعطافديدن دين )دربرگيرنده زير مجموعه

هاي: كاستي گرفتن گري(؛ كاهش ابعاد پيامدي و مناسکي در سطح جوانان )شامل زير مجموعهتوجيه

-تسليم شدن در برابر فشار هنجاري گروه، كيفيت طلبي،انجام تکاليف ديني، پرهيز از جزئيات، نفع

هاي: اعتقاد به تحوالت تاريخي، تأكيد گرايي(؛ تفسيرهاي جديد ديني )حاوي زير مجموعهگرايي، عمل

هاي در ضرورت به روز شدن برخي از احکام، تأكيد در تأثير بسترهاي نامساعد اجتماعي، طرح ضرورت

هاي: طرح ضرورت بازنگري انتقادي جديد به دين )شامل زير مجموعهاجتماعي، تفسير به رأي(؛ و نگاه 

در دين، تسامح در برخورد با ديگر اديان، التقاط اديان، اعتراض به فرهنگ عربي دين، داعيه شناخت 

 هاي جنسيتي(.هاي نسلي، اعتراضعصري دين، توجه به چالش

سال از نشر محدود  6ارنده پس از گذشت مسأله تحوالت ديني دانشجويان سبب شد، نگحساسيت 

برآيد تا ضمن  1395، درصدد بررسي مجدد تحوالت قرائت ديني جوانان در سال 1389پژوهش سال 

سال اخير،  6مسأله نيز بپردازد كه آيا طي هاي پژوهش پيشين، به بررسي اين بررسي صحّت و سقم يافته
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يشين افزوده شده است يا خير. از اين رو با توجيه تني چند از مسايل جديدي نيز به مجموعه موارد پ

دانشجويان خويش در درجه اول اهميت، در مورد چگونگي انجام پژوهش كيفي و در درجه بعدي 

هاي انجام شده در مورد تحوالت قرائت ديني جوانان، از آنان اهميت، در مورد نتايج حاصل از پژوهش

هاي ، دست به مصاحبه1389هاي به دست آمده از پژوهش سال به سرفصلخواست تا با توجه نسبي 

هاي پژوهش كيفي عميق با دانشجويان دختر و پسر در دسترسشان بزنند تا ضمن رصد صحّت و سقم يافته

 اند، بپردازد.پيشين، به بررسي احتمالي موارد جديدي كه در جريان تحوالت ديني جوانان پديد آمده

هاي انجام شده با رود(، بررسي مصاحبهر پژوهش جديد )كه جلد نخست همين مجموعه به شمار ميد

دانشجويان، حاوي نکات آموزنده و زيادي است. به اين معنا كه گذشته از دانشجوياني كه با پذيرش 

ين باشد، توجيهي اند و نقد ديني آنان بيشتر از آن كه متوجه ددنياپرستي، از دين و ديانت فاصله گرفته

-زمان با نقد ديد ديني بزرگهاي آنان است، ديگر دانشجويان، همپرستيها و هوسبر زياده خواهي

ساالن، به ترسيم ديدگاه ديني نسبتاً مخالف خويش در اين ارتباط پرداخته بودند. به اين معنا كه 

 مبتني بر ارعاب افراد بوده، از آنان ساالن )كه عمدتاًدار كردن بزرگهاي ديندانشجويان با نقد روش

ترين پويايي و نوانديشي را نبايد داشت(، دست به زير سوال سازد كه از آنان انتظار كمافراد مرعوبي مي

هايي از دين سخن گفته بردن احکام جنسيتي اسالم زده، از اعتقاد خود به تحريف شده بودن قسمت

تحليل رفتن دين در پوسته فقاهتي آن، دين مرسوم در نزد  بودند. به شکل مشابهي جوانان ضمن نقد

هاي دين كردند. نقد افراط و تفريطساالن را فاقد عرفاني كه در بطن دين وجود دارد، معرفي ميبزرگ

و تحليل رفتن دين در مسايل فردي و جزييات، از ديگر مواردي بود كه دانشجويان دست به نقد آن زده 

 بودند.

مصاحبه شده، در فراز ديگري از اظهارات خويش، به طرح مختصات نگرش ديني خويش دانشجويان 

 دين داريدار كردن مبتني بر رعب، هاي ديندست زده بودند. به اين معنا كه آنان پس از نقد روش

مبتني بر عشق ورزيدن به حضرت حق را در دستور كار خود قرار داده، با ديدي كاوشگر درصدد فهم 

 شتر باطن دين و عرفان نهفته در بطن دين بودند.هر چه بي

دانشجويان با پشت كردن به دين فردي شده، به ابعاد اجتماعي دين توجه نشان داده، تأكيد داشتند كه 

 دين داريها است و بايد انعکاس دين براي نظم و نسق دادن به زندگي فردي و خاصه اجتماعي انسان

ماعي آنان مشاهده كرد. در همين راستا، دانشجويان به شکل قابل توجهي افراد را به عيان در عملکرد اجت

 به مسايلي نظير حق الناس، زيست محيط و اخالق اجتماعي توجه نشان داده بودند. 
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ساالن وجود دارد، با ديدي زمان با زير سوال بردن خرافاتي كه در قرائت مرسوم بزرگدانشجويان هم

 پرداختند.تعبدي، به نقد و بررسي احکام ديني و رسالت ديني خودشان ميبيشتر استداللي و كمتر 

داشتند، به دليل تفاوت ماهوي برخي از دانشجويان با طرح ضرورت تفکيک دين از سياست، اظهار مي

دين و سياست، براي حفظ دين و ممانعت از استفاده ابزاري مردان سياست از دين، بايد عرصه دين و 

 دا شود.سياست از هم ج

هاي جديد ديني، تسامح ديني، كاهش ابعاد پيامدي و مناسکي، اخذ ارزش از جهان مدرن، فاصله تفسير

گرايانه از ديگر مواردي بودند كه دانشجويان در مختصات قرائت جديد ديني گرفتن از ديد آرمان

 خودشان به آن اشاره داشتند.

ساالن از سويي و ارايه ان در نقد قرائت ديني بزرگهاي مطرح شده از سوي دانشجويبررسي كلي ايده

زمان حاوي ابعادي اميدبخش و تهديدآميز مختصات نگرش ديني جديد خودشان از سوي ديگر، هم

باشد. به اين معنا كه توجه كردن به ابعاد اجتماعي اسالم، حق الناس، اخالق اجتماعي، زيست محيط مي

پردازي، استفاده ابزاري از دين، تحريف ن ابعاد با مواردي نظير خرافهها، و جايگزين ساختن ايو مانند آن

ديني و نظاير آن، بالطبع گام مثبت و مفيدي براي بازگرداندن دين به بستر واقعي خودش هست، اما از 

هاي جهان مدرن )كه برآمده از هاي ديني نادرست، ترجيح ارزشسوي ديگر طرح مواردي نظير تفسير

گرايي گاه افراطي، هاي  برآمده از دين، عقلتجربيات اجتماعي غرب است( بر ارزشعقل جمعي و 

هاي توجهي نسبت به ابعاد پيامدي و مناسکي اسالم، توجه به ابعاد عرفاني، حتي عرفانكم توجهي و بي

پيامبر خدا(  گرا، خداپرستي تنها )با كنار نهادن احکام، ائمه، عليهم السالم وفارغ از خدا و صرفاً معنويت

و در برخي از موارد دين گريزي، از جمله موارد تهديدآميزي هستند كه در قرائت جديد ديني 

 گردند.دانشجويان مالحظه مي

تر اين در اثر حاضر مقوله خداپرستي تنها مورد توجه قرار گرفته، كوشيده شده است با بررسي عميق

سوم و رسيدن به قرائت ديني مبتني بر پرستش خداي عدول دانشجويان از قرائت ديني مرمعنا، داليل 

 صرف، مورد بررسي قرار گيرد.

 درباره روش پژوهش حاضر بايد بيان داشت كه در اين تحقيق، روش پژوهش، روش كيفي بوده است.

گويي شوند كه امکان پاسخهايي رو به رو ميها و پرسشهاي انساني با مسألهگران حوزهگاهي پژوهش

ها و مفاهيمي وجود ها مؤلفههاي معمول پژوهش ميسر نيست. معموالً در اين پرسشها با كمک روشآن

ها در متون قبلي وجود اي از موارد مشابه آنها را تعريف كرد، يا سابقهتوان به راحتي آندارد كه نمي
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توان به آزمون فرضيه پرداخت. نتيجه نمي اي تدوين كرد و درتوان فرضيهندارد و براين اساس نمي

 ، الف(.1388ترين گزينه است )منصوريان پژوهش كيفي براي پاسخ به شرايط اخير، مناسب

هاي مختلف آن بيش از آن كه در پي يکديگر اجراي پژوهش كيفي فرآيندي غير خطي است و قسمت

ها زمان با گردآوري دادهپژوهش كيفي هم گيرند. به تعبير ديگر، درقرار گيرند، در كنار هم قرار مي

برسد. منظور از  1يابد كه پژوهشگر به نقطه اشباعشود و اين فرآيند تا زماني ادامه ميتحليل نيز آغاز مي

هاي گردآوري شده براي رسيدن توان از كيفيت و كفايت )بسندگي( دادهنقطه اشباع زماني است كه مي

 ب(. 1388)منصوريان، افت به تحليلي دقيق اطمينان ي

راي پژوهش برويکرد پژوهش كيفي در اين پژوهش روش داده بنياد بود. روش داده بنياد، روش مناسبي 

 باشد.ها در دسترس مياندكي درباره آن دانش هايي است كهدر حوزه

هاي بنيادي به با موضوع هاي مرتبطپردازان نظريه داده بنياد، سعي برآن دارد كه دركي از فرايندنظريه

ود را كه بيشتر جنبه تفسيري دارند، هاي خهاي كيفي محقق بايد يافتهوجود آورند. در همه پژوهش

 ، الف(.1388اي گزارش كنند )منصوريان، هاي آماري، به نحو متقاعد كنندهبدون تکيه بر روش

مصاحبه  20و يا  12، 8بررسي ارقام  هاي روش تحقيق كيفي در مورد حجم نمونه موردمعموالً كتاب

گر اين ارقام به چند اند كه به زعم پژوهشهاد كردهمسأله مورد بررسي پيشنكيفي عميق را در مورد 

 دهد.دليل در ايران درست جواب نمي

اين معنا كه  پذيري در غرب و در ايران خالصه كرد، بهتوان در تفاوت روند جامعهدليل نخست را مي

لي كه در غرب پذيري در ايران، روندي دشوار و بعضاً متناقض است، در حارسد روند جامعهبه نظر مي

پذير كننده( هاي جامعهترين نهادچنين نيست. به عنوان مثال، آنچه خانه، مدرسه و جامعه )به عنوان مهم

ر ايران خانه از د. به تعبير ديگر، هايي متفاوت استمشيكنند، خطدر ايران به كودک يا جوان القا مي

آموز تنها به فکر بيرون كشيدن گليم خويش از آب باشد، در مدرسه به دانشخواهد، وي فرزند مي

خود داشته باشد و  كنند كه وي بايد ايثار، جهاد و شهادت را در دستور كارمستقيم و غيرمستقيم القا مي

المال پاول بيتكه بسياري از افراد با هم در زمينه رانت خواري و چهمين فرد در جامعه شاهد آن است 

گنا پيش رفته و محقق پذيري در ايران با دشواري و تناند، از اين رو روند جامعهبا يکديگر مسابقه نهاده

ننده( كپذير هاي جامعهترين نهادسه و جامعه )به عنوان مهمهاي خانه، مدرگردد، در حالي كه نهادمي

 كنند. دست و هماهنگ عمل مياي يکدر غرب، در غالب موارد به گونه

                                           
Inductive- 1 
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هاي كيفي در ايران را بايد در عدم حمايت مالي دليل بعدي احتياط در افزايش حجم نمونه در پژوهش

ند داگر خود را موظف ميها در ايران ديد. به اين معنا كه به فرض در غرب، پژوهشبسياري از پژوهش

شونده، با پرداخت وجهي، قدرداني الزم را از همکاري و صرف وقت فرد در برابر گرفتن وقت مصاحبه

مسأله مصاحبه شده انجام دهد، در حالي كه اين امکان در ايران، در غالب موارد ميسر نيست و همين 

صرف وقت كافي است، هاي كيفي كه مستلزم شوندگان به ويژه در پژوهششود، مصاحبهسبب مي

 حاضر به صرف وقت مناسب نشده، مصاحبه خود را زودتر از حد الزم به پايان برسانند.

گران ايراني براي وقوف كامل به پديده كيفي مورد نظر، آمار شود، پژوهشمسايل اخير سبب مي

هاي مورد صاحبهگونه كه در پژوهش حاضر، تعداد مهاي عميق خويش را افزايش دهند، همانمصاحبه

مورد )يعني دو برابر رقم پيشنهاد شده در غرب براي انجام يک  40هاي تحقيق نظر براي گردآوري داده

 پژوهش كيفي(، در نظر گرفته شده است. 

، به همکاران 1389هاي پژوهش تحوالت قرائت ديني جوانان در سال ترين يافتهالزم به ذكر است مهم

هاي پيشين، اگر گران درخواست شد تا ضمن بررسي صحّت و سقم يافتهو از پژوهش شد پژوهش ارايه

 ها نيز بپردازند.هاي جديدي برخورد كردند، به احصاي اين دادهبه داده

هاي انتخاب شده در اين بررسي از گردد، به دليل فقدان حمايت مالي پژوهش، نمونهخاطرنشان مي

اما الزم به ذكر اند. هاي استان تهران و البرز انتخاب گرديدهجويي در دسترس دانشگاههاي دانشنمونه

دامنه سني اين دانشجويان است كه انتخاب دانشجويان در دسترس اخير به صورت تصادفي بوده است. 

سال )با ميانگين سني  29تا  18هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مشغول تحصيل بودند، كه در دوره

 سال( بود. 5/22

ها احصا شده، بعد از بحث در مورد هاي انجام شده، مفاهيم اساسي و كليدي آنپس از بررسي مصاحبه

ها با گروه پژوهش به تبيين روابط مفاهيم استخراج شده پرداخته شده، مدل نظري صحّت و سقم آن

 الزم ارايه خواهد شد.

هاي پژوهش با پژوهش پيشين، ارزيابي انطباق يا عدم انطباق يافته روايي مدل نظري ارايه شده از طريق

 هاي مشابه يا تکرار پژوهش حاضر در زماني ديگر، بررسي خواهد شد.متخصصان مربوطه و پژوهش

در انتها تالش خواهد شد تا اطالعات ميداني گردآمده، با برخي از مطالعات نظري انجام شده، به صورت 

دانشجويان به دست  دين داريفراتركيب، در يکديگر ادغام شده، دورنمايي از روندهاي آتي تحوالت 

 داده شود.
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 پذیرش تنها خدافصل دوم: 
 

 از سوي دانشجويان است. پذيرش تنها خدا مقولهمصاحبه در ارتباط با  40فصل دوم كتاب حاوي 

قرائت ديني مبتني بر پرستش خداي صرف، به عنوان  ،ضمن آن كه تالش شده است در پژوهش حاضر

 تحقق اين پديده و عوامل مؤثر در آنكوشيده شده است تا روند ، يک پديده جديد معرفي گردد

پذيرش تنها  گردد. در بررسي داليل سوق يافتن دانشجويان از قرائت ديني مرسوم به سمتمشخص 

داليل  عبارتند از:  هاآنهاي انجام شده، داليل مختلفي مشخص شد كه اهم ه، در جريان مصاحبخدا

 . و فضاي جهاني شده سياسي -اقتصادي اخالقي،اجتماعي،  -رواني، خانوادگي، تربيتي، فلسفي، فرهنگي

تالش شد هاي پژوهش بايد مبتني بر نظم و نسق منطقي الزم باشند، از آنجا كه ارايه يافتهاز سوي ديگر، 

شده در سوق  ءترين داليل احصاذيل كليهاي انجام شده حول محور پرستش خداي صرف، مصاحبهتا 

از اين رو،  بندي و ارايه گردند.طبقه ،پذيرش تنها خدااز قرائت مرسوم ديني به سمت  يافتن دانشجويان

گرايش عرفاني: پذيرش دين با  پذيرش تنها خدا: هايناومصاحبه با عن تهف، داليل روانيدر محور 

اپرستي: دين در تالطم به مثابه پوشش هو پذيرش تنها خدا»، «ايموالنا و زندگي در بهشت لحظه

پذيرش »، «با گرايش به آيين زرتشت: ضرورت پذيرش جغرافيايي دين پذيرش تنها خدا» ،«هواپرستي

با گرايش  پذيرش تنها خدا»، «ي زرتشتهابا گرايش به آيين زرتشت: تركيب اسالم با آموزه تنها خدا

پذيرش »و « انتقادي: نقد حضرت حق پذيرش تنها خداي»، «جبري: خدايي با جهاني از پيش تعيين شده

 اند.دهارايه گردي، «رحمبي سازي حضرت حق: خدايبا گرايش محکوم تنها خدا

-زا: پذيرش خدايي مهربان و ظلمخانواده آسيب»: هايعنواندو مصاحبه با ، داليل خانوادگيدر محور 

  .انددهارايه ش، «گير نيستزا: خدايي كه سختخانواده آسيب»و « ستيز نه نامهربان و ظالم

، «داليل تربيتي: ضرورت بازشناسي دين راستين»: هايعنوانمصاحبه با  داليل تربيتي، سهدر محور 

 اند.ارايه گرديده، «ر پي خدا شدن خويشداليل تربيتي: د»و « داليل تربيتي: خداي منزه از مذهب»

و « گشتههاي گمفلسفي: انسان -هاي فکريترديد»: هايعنوان، دو مصاحبه با داليل فلسفيدر محور 

  اند.ارايه گرديده، «تک ماست و نيازي به واسطه نداردفلسفي: خدا در وجود تک -هاي فکريترديد»

هاي گذشته دين به مثابه نياز دوران»: هايعنوانمصاحبه با اجتماعي شش  -داليل فرهنگيدر محور 

هاي گذشته تاريخ: دين مال يک دين به مثابه نياز دوران»، «تاريخ: به سر آمدن دوران كارآيي دين

هاي گذشته تاريخ: حاال ديگه پيامبر من عقله منه و هيچ دين به مثابه نياز دوران»، «ي خاصي بوددوره

اآلن معنويت خوبه، هاي گذشته تاريخ: دين به مثابه نياز دوران»، «اي بين من و خدام وجود ندارهواسطه
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اسالم به مثابه دين عربي: نفي دين »و « هااسالم به مثابه دين عربي: دين عرب»، «دهنمي دين ديگه جواب

 اند.ارايه شده، «صفتهاي بيعرب

: پذيرش صرف به عنوان خالق پذيرش تنها خدا»: هايعنوانمصاحبه با  هفت، داليل اخالقيدر محور 

 ،«خدا

پذيرش خداي »، «ديدهمي به عنوان خالق: حضرت محمد همه چيزها رو در رؤيا پذيرش تنها خدا»

، «چيز منه ديني: خدايي كه همهپذيرش خداي غير»، «ترايي مهربانوجوي خدديني: در جستغير

پذيرش خداي »، «پايان و بدون خشم و غضببي ديني: اعتقاد به خدايي با مهريپذيرش خداي غير»

در  پذيرش تنها خداسوق يافتن به سمت مدعيان دروغين: »و « ديني: خدايي كه هيچ ترسناک نيستغير

 اند.ارايه گرديده، «اثر مشاهده مدعيان دروغين دين

اخالق به مثابه عصاره دين: من دين را براي خودم » هاي:عنوانمصاحبه با  پنجدر محور داليل اخالقي 

، «اخالق به مثابه عصاره دين: ديني مبتني بر رعايت اخالق اجتماعي»، «كنممي انسانيت و آزادگي معناي

اخالق به مثابه »، «اخالق به مثابه عصاره دين: دين شخصي من، آسيب نديدن و آسيب نرساندن است»

ها و اخالق به مثابه عصاره دين: تالش براي خدمت به انسان»و « دان اوستعصاره دين: دين آدمي وج

 اند.، ارايه شده«زيست محيط

ها: مبلغان و دين به مثابه افيون توده»: هايعنوانمصاحبه با  شش ،سياسي -داليل اقتصاديدر محور 

 اآلن، مزخرف اعالمنظريات ديني ها: توي صد سال آينده دين به مثابه افيون توده»، «كارحاكمان فريب

-دين به مثابه افيون توده»، «ها: پذيرش خدايي متفاوت از خداي مذاهبدين به مثابه افيون توده»، «شهمي

 پذيرش تنها خدا ها:دين به مثابه افيون توده»، «ها: قرآن ماحصل مغز نوابغي مانند سلمان فارسي است!

به  ي تنهاها: پذيرش وجود خدادين به مثابه افيون توده»و « گراننظم فارغ از سوءاستفادهطبق برهان 

 اند.ارايه گرديده،«گرانلحاظ عقلي فارغ از توطئه

« فضاي جهاني شده: خداي راحت، دين ناراحت» هاي:عنواندر محور فضاي جهاني شده، دو مصاحبه با 

 اند.، ارايه شده«فضاي جهاني شده: عبادت من، عشق ورزيدن به همه هستي است»و 

ترين داليل احصاء شده در سوق يافتن دانشجويان به سمت هاي انجام شده طبق عمدهدر ادامه مصاحبه

الزم به ذكر است كه در انتهاي هر محور اند. معطوف به پرستش خداي صرف، ارايه گرديده دين داري

نوان هاي انجام شده، ذيل عبندي اجمالي از اطالعات ارايه شده در مصاحبهكالن مورد نظر، يک جمع

 .تأملي دوباره ارايه شده است
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با گرایش عرفانی: پذیرش دین موالنا و زندگی  پذیرش تنها خدا 01

 ایدر بهشت لحظه

 ساله، دانشجوی کارشناسی فیزیک 23مصاحبه با میالد، 
 

 خوني؟آقا ميالد چي مي -

 فيزيک.

 سال چندمي؟ -

 چهارم. 

 ات بهت تحميل كردند يا خودت اون رو انتخاب كردي؟دين رو چه طوري انتخاب كردي، خانواده -

 بهم تحميل نکرده، بلکه خودم اون رو انتخاب كردم. دين رو خانواده

 رسيدي كه دين رو خودت انتخاب كني و بري سمتش؟چه طوري به اين نتيجه  -

 گم.اين مسأله جريانش خيلي طوالني هست، بعداً مفصل برات مي

 هاي ديني شده؟به نظرت تحوالت تاريخي باعث عوض شدن روش -

بينيم قبل از مثالً همين انقالب اسالمي، ميقطعاً، چون تحوالت تاريخي همون تحوالت سياسي هست، 

اآلن چون انقالب اسالمي شده و دين هم ركن اول بوده، ب اين قدر تعاليم گسترده نداشتيم، ولي انقال

اين كه بياييم آموزش قرآن رو در ماده درسي الزامي  ده، مثلمياد و چقدر روش خودش رو تغيير مي

 كنيم، پس شکل دين قدري تغيير كرده.

 ندوه آميخته شده چيه؟اين كه دين با حزن وا نظرت درباره -

به علت بيزينس مداحا هست. اونا چون از گريه مردم نخستين بار سود به دست آوردند، بعد شروع 

ها رو انجام دادند. خب وقتي جشن و شادي باشه، اونا بايد ملودي بخونن، خب مردم كردند اين حركت

خواهيم آهنگ و ساز داشته باشيم. از طرف ديگه اسالم گن ميميگن چرا ملودي باشه، ميكم كم

كنه كه همين جوري داللي غم و خودش به شخصه مخالف موسيقي هست، پس سود مداحا ايجاب مي

 دي )خنده(.اندوه گسترش پيدا كنه. وگرنه اين مداحا از كجا پول بخورند! تو پولشون رو مي

 و موسيقي رو حرام كرده؟خب اسالم چرا با موسيقي مخالفه  -

 1400واال خودم آن زمان نبودم كه بپرسم چرا حرام شده، ولي قطعاً اين كار خود اسالم نبوده، چون 

سال از آمدن اسالم گذشته، شايد يک سري چيزا بهش اضافه شده. چون موسيقي همه جاي دنيا مجاز 
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موسيقي رو دوست دارن و به نظر من اين چيز هاي كه به دنيا مياد، همشون هست، از قناري بگير تا بچه

 دونم از كجا وارد شده.در دين وارد شده، اما من نمي

 گي حرام بودن موسيقي كار اسالم نيست؟پس مي -

 شک نکن اين همه سال گذشته.

 صد اين رو بگي؟ردتوني صدمي -

 نه، خب، ولي شواهد اين جوريه.

 ولي خب صددر صد نيست، درسته؟ -

 آره.

 نظرت در مورد افراد مدعي دين چيه؟ -

دار هستي، به من ربطي اين كه توخودت دين به نظر من دين يک مقوله شخصيه، بين خودت و خدات و

 نداره تا اون جايي كه از كار من ايراد نگيرند و مزاحم اعمال من نشوند.

 يعني چي، يعني بهت هيچ كاري نداشته باشن؟ -

 دار باشه.ف و نهي از منکر نکنند، شايد كسي نخواهد مثل اونا ديندقيقاً، يعني امر به معرو

 يعني شما با امر به معروف و نهي از منکر مشکل داري؟ -

 ده و به كسي هم ربطي نداره، چون خودش عقل داره.بله، وقتي كسي بخواد كاري رو بکنه، انجام مي

 به نظرت افرادي هستند كه از دين سودجويي بکنند؟ -

تونه يه بيزينسي رو شروع بکنه، چيزي كه باعث بشه يک جمعيتي نظرشون يکسان بشه، حتماً مي خب هر

گيم يه جمله يا حديث هست كه دين گفته، تو بايد بدون دين هم از اين قاعده مستثناء نيست. وقتي مي

کني، همون طور هاي خيلي خوبي بتوني به وسيله دين سوءاستفادهچرا گفتن قبولش كني، پس قطعاً مي

گفتن حضرت محمد گفته هر كي پياز بخوره، ها مياين كه اون موقعه فروشه ياكه كليسا بهشت رو مي

گن اين حرف خداست. پس دين خيلي واسه ميتوني بياري و ره و تو هيچ چرايي نميبهشت مي

 شه.ميسودجويي استفاده 

 از قديم اين مسأله بوده؟گي يعني مي -

كردند، چون مي آره از قديم بوده. اصوالً افرادي كه فريب كار بودند، به خاطر سودشون اين كار رو

دين جنبه استبدادي داره، واسه كسي كه دركش نکرده، يک جنبه استبدادي داره. به نظر من دين رو تو 

غالباً دركش نکردي، فقط بايد اون رو بپذيري، پس دين از اون اول هميشه بپذيري در حالي كه بايد 

 ها رو داشته.هميشه يک سري منفعت
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 يعني نظرت اين هست كه بسياري از پيروان دين، دين رو درک نکرده قبول كردن، درسته؟ -

م ترسيديم و اين در وجود انسان هست، به خاطر هميشه از جهنآره. ما چون ترس در وجودمون هست، 

فطرتش كه باالخره به يه چيزي براي تسکين روحش برسه و ما با هول و ترس اون رو قبول كرديم و با 

 مردم اين جوري هستن. %90درک درست سمتش نرفتيم و فقط قبول كرديم

 اين كه دين رو قبول كني، دركش كني؟ خودت چي، سعي كردي قبل از -

اآلن هم ديني كه عموم جامعه قبول دارن رو قبول ندارم، دين بودم، دين خاصي نداشتم، بي من اولش

كنه رو قبول دارم و كامالً از صفر به ولي خب اسالم رو قبول دارم و بيشتر اسالمي كه موالنا تعريف مي

 اين رسيدم.

 رو قبول داري؟ يعني چي دين عموم جامعه رو قبول نداري، ولي اسالم -

كنن كه خدا يه چيزي ها تو مساجد دعا مياسالم يعني تسليم در برابر اتفاق اين لحظه، ولي اكثر مسلمون

بهشون بده، پس به اين اتفاق اعتقادي ندارن و اون زندگي عاديشون رو قبول ندارن، خب من اين جوري 

، حاصل تالش كردنمه و اگه از اون بهتر گم، اين چيزي رو كه من دارمنيستم من ميام به خودم مي

ندارم، قطعاً اين گزينه، بهترين گزينه واسه منه. البته اگر از كار من ايراد نگيرند و مزاحم اعمال من 

 نشوند.

 يعني نشده چيزي رو بخوايي از خدا و بهش نرسي و لجبازي كني؟ -

 اآلن ديگه نه.در قديم بوده، ولي 

 دادي؟زيت رو نشون ميخب چه طوري لجبا -

گفتم، خدا، خداحافظ، اسالم خداحافظ زدم زير همه چيز و ميو كالً مي كردمهيچي ديگه، قبول نمي

دين شدم، ببين بذار يه چيزي رو بهت بگم، اين ديني هم كه من دارم، تقريباً بي )خنده( واسه همين

ات يجان منفي نبود، يعني گناهي مرتکب نشدي، و لحظهگه هر لحظه فکر نکردي و در درونت همي

 شه نماز آدم.مياي هستي. بعد هم هيچ بهشتي وجود ندارد و اين به نظرم خراب نشده، در بهشت لحظه

 هيجان منفي كه گفتي، يعني چي؟ -

 ه، حسادت و تمام صفات بد ديگه. هيجان منفي يعني مسايل مانند: ترس، خشم، استرس، فکر  به آيند

 جالبه! حاال نظرت درباره نقش روحانيت در دين چيه؟ -

 كنن.دين رو خراب مي %99به نظرم يک سري

 چرا؟ -
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اصالً نبايد نظام % به فکر سودجويي خودشون هستند، بقيه هم اشتباه فهميدند.  50، %99چون از اون 

بيان از قِبل روحاني بودن خودشون پول در بيارند. اين خيلي  روحاني اين جوري داشته باشه كه اينا

گيره، اينم خونه پول ميگيره، مياد خطبه عقد ميخونه پول مياس كه طرف مياد نماز جمعه ميمسخره

 يه دكان بازيه به نظرم.

 هاي رياكارانه با دين بودي؟آيا تا به حال شاهد برخورد -

گيره گيره تازه بنده خدا پول كمي هم مي، امام جماعت داره پول ميآره. برو سر مسجد محله ببين

)خنده( و خيلي چيزاي ديگه، اما چون بازوي حکومتي پشتشه، آدم جرأت نداره كه بگه چرا تو اين كار 

 كني.رو مي

 ماندگي جامعه بشري شده؟به نظرت دين باعث عقب -

سرفت كنيم، يعني بياييم پيشرفت تکنولوژي رو هم آره، هم نه. در قسمتي از دنيا باعث شده كه پ

-گفت زمين گرده. مياومده بود و مياي بر ضد خدا بدونيم. در زمان قديم هم بوده كه گاليله مبارزه

اي رو، هر دانشمندي رو اعدام كردند، خواستن اعدامش كنند يا هر كس ديگهگفتن زمين صافه، مي

بينيم كه خب دين يه ها تو ايران قديم ميشه. اما در بعضي جاميماندگي عقبخب اين نگاه باعث 

بستري شده كه يک سري دانشمندان مثل ابوعلي سينا و مالصدرا، اينا بيان تو مساجد علم رو آموزش 

، بستگي داره تو اون دوره ماندگي هستشه گفت دين باعث عقبنميبدن، خب تو هر دوتاش بوده، 

 دين را چه چيزي ساپورت كرده.

 پس بستگي به شرايط داره، درسته؟ -

 بله.

 سياست در دين چه نقشي داره؟ -

سياست هم دقيقاً يک چيزي شبيه دين هست. يعني اگر دين نفي كنه سياست رو، در خيلي جوامع اين 

 شکست خورد، ولي اگر دين بياد يک سياستي رو واقعاًخوره، مثل مصدق كه مي سياست شکست

ساپورت كنه، اون سياست خيلي ايمنه، حاال حتي اگه ديکتاتوري هم بشه، چون از حماقت مردم استفاده 

 كنن. واسه همين سياست و دين رابطه تنگاتنگي با هم دارند.مي

 يعني اين دو رابطه تعاملي با هم دارن؟ -

 ميشه در تعامل هستند كه شايد اين تعامل سازنده باشه و شايد هم نباشه.هقطعاً 

 نظرت در مورد فرهنگ و عقايد ديني موجود در غرب چيه؟ -

 ده.شه برداشت كرد، اينه كه اونا آزادي در اعتقادات دارند و حکومت اين آزادي رو داميچيز كلي كه 
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 بيني؟شجو، آزادي رو در چي ميتو به عنوان يک دان -

گيري يه امري هست كه واسه سرنوشت خودمون ببين، انسان موجودي تصميم گيرنده هست و تصميم

گيري آدم باشه، البته به شرطي كه آزادي آدم به ديم و اختيار داريم و آزادي بايد در تصميمانجام مي

هنگ و عموم مردم جامعه بستگي داره، اين بقيه آزاري وارد نکنه. اين مسأله چيزي هست كه به فر

آزادي، آزادي مشروع هست، مثل آزادي انتخاب عقايدم. اما ما توي كشوري هستيم كه آزادي توش 

 وجود نداره، ما توي كشوري هستيم كه دموكراسي توش معني نداره.

 دي.منظورت از دموكراسي و آزادي چيه، بيشتر توضيح مي -

اي كه محدود كننده اي كه آزادي طلب هستن و جبههاي شده، جبههايران دو جبهه مسأله آزادي تو

 هستند.

كنه، اينجا گيرم، صداي مهموني من بقيه رو اذيت مييه موقع من دانشجوي ميام يه پارتي و مهموني مي

ه بقيه كاري نداره و گيرم، صداش بمن مزاحم بقيه شدم و كارم خطا است، ولي من يه موقع پارتي مي

گيرن، اين منع اصالً معترضي نداريم، حاال وقتي اينجا صرفاً به علت گرفتن مهموني ميان جلوي منو مي

 شه.ميكردن آزادي 

 بيني؟يعني آزادي رو تو گرفتن مهموني مي -

در حوزه فردي، اجتماعي، من مثال زدم، ولي اگه بخوام كلي بگم، گستره بحث خيلي زياده، آزادي 

 سياسي، ديني، ورزشي، هر جا قانون هست، آزادي هم هست ديگه.

 عرفان و فلسفه در دين چه نقشي دارن؟ -

اين كه حرف خودش رو به كرسي بنشونه، از عرفان و فلسفه كه دو تا مکتب  دين گاهي اوقات واسه

كنه، چون خيلي كنه. از فلسفه استفاده مياستفاده مي تقريباً هيچ الهياتي رو قبول ندارند، هستن كه

كنه، چون برخي ديگه عرفاني هستند و فلسفه رو قبول اشخاص فلسفي هستند، از عرفان هم استفاده مي

 كنه.ندارن. باالخره دين از اين دو ابزار استفاده مي

 شوند؟استفاده ميگي اين دو هيچ نقشي تو دين ندارن و فقط به عنوان ابزار پس تو مي -

 آره، نقششون ابزار بودن هست.

 گري در امري مثل گناه كردن چيه؟نظرت درباره توجيه -

تأثيرش رو در طول ده، در حق خودش بدي رو كرده و حتماً به نظرم كسي كه كار بدي رو انجام مي

 و خواهد ديد.تأثيرش ربينه و هر چقدر توجيه كنه، فرقي نداره اين زمان مي

 اي نداره؟گري فايدهگي توجيهپس مي -
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 بله.

 بيني؟احساس صميميت با خدا رو چي مي -

اين كه هر لحظه كنترل روي فکرم داشته باشم و بتونم افکار بدم را حذف كنم و بتونم ترس، خشم،  در

 صميمي هستيم.غيبت و تمام افکار بد را در ذهنم پاک كنم و اون لحظه منم و خدا، پس با هم 

 تونستي به نتيجه مطلوب هم برسي؟ -

كنم. خشم رو هم كنترل كردم و اين ي افکار بدم را حذف كردم و بهش فکر نميتا حدودي. من همه

 شد كه هستم.

 دوني؟ات صميمي ميتا چه حد خودت رو با خانواده -

دم و ما توي خانواده به عقايد هم تونم بگم كه من در يک خانواده كامالً آزاد بزرگ شاين رو مي

 . البته كامالً هم شبيه هم هستي.ذاريم، هميناحترام مي
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: دین در تالطم به مثابه پوشش هواپرستی پذیرش تنها خدا 02

 هواپرستی

 ساله، دانشجوی رشته گرافیک 21مصاحبه با مارال، 
 

 بگي؟ها رو در زمينه ديني ترتوني چندتا از صفات بزرگمي -

گن نماز بخونين، روزه بگيرين، ولي خودشون مي كنند،مي ها توي بعضي مسايل ظاهرسازيتربزرگ

گيرند، ظاهر و باطنشون با هم يکي نيست چيزي كه مي خونند، نه روزهمي كنند. نه نمازنمي بهش عمل

فرستن كالس قرآن، اونم به زور، مي هاشون رومثالً بچهخوان، نمي خوان رو واسه خودشونمي براي ما

ها رو به سمت قرآن و دين كشوند. هر كي خواست دين رو بپذيره و قبول شه بچهنمي خب با زور كه

كنند، هر مي پذيره، هر كي هم نخواست كه هيچي ديگه زور كه نيست. اونا فکرمي داشته باشه، خب

شه، ولي هيچ هم اين طوري نيست. مي چي كالس ديني و اخالق بيشتر بشه، مشکل جامعه مون هم حل

كنند، جاي اين كه مي اعياد ديني هم، مراسماشون رو سوت و كور برگزار ها حتي تويتربزرگ

 ها روكنند، يعني اين كارمي هاي ديگه مثل محرم، شادي همخوشحال باشند، ناراحتند، ولي توي ماه

گن تو كربال، داخل حرم نامه بندازي، امام حسين مي دن. اينم شنيدم كه بعضيامي كالً برعکس انجام

 ده.مي جوابت رو

ده، ولي من مي گن اون تو هم نامه بندازي، امام زمان  جوابت رومي تو جمکران هم يه چاهي هست كه

ها جور در نمياد كه بخواد قبول كنه، يعني چي اصالً عقل آدم هم با اين چيزبه اين چيزا اعتقادي ندارم. 

 .ده آخهمي كه نامه بندازي تو چاه، چه معني

 براي چي نامه انداختن رو قبول نداري؟ -

خواستم ببينم حقيقت داره يا نه كه ديدم مي چون خودم يکي دو بار امتحان كردم، تو چاه نامه انداختم

ها، ولي گفتم بذار حداقل دونستم دروغهمي تنها حقيقت نداره، حتي مسخره هم هست از اول همنه، نه 

 متحان كنم، ببينم چه جوريه.ا

مي تونم بپرسم داخلش چي نوشته بودي كه باعث شد اعتقادت رو بهش از دست بدي؟ البته اين رو  -

 اگه دوست داشتي بگو.

درد دل كرده بودم ديگه، كمک خواسته بودم مشکالتي رو كه دارم حل بشه. اون نامه رو بيشتر به خاطر 

ا پيدا كنه كه متأسفانه نشد و فوت كرد. منم خيلي ناراحت شدم تا يک سالمتي يه نفر نوشته بودم كه شف

 سال هم افسردگي پيدا كرده بودم.
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 توني بگي كي بود؟مي خدا رحمتش كنه. -

اصالً دوسش كردم، خدا مي شد سرطان خون داشت. حسمي براي دوست پسرم بود كه دو سه سال

تونستم نمي شه. خودم هم عذاب وجدان گرفته بودم كهنمي خوب نداره كه اين مريضي رو گرفته و

 اومد كه براش انجام بدم.واقعاً هم كاري جز دلداري ازم برنميكاري براش بکنم. 

 فقط اين باعث شد كه تو به نامه انداختن توي چاه اعتقاد نداشته باشي؟ -

كنه، پس خودمم دليلي نداره كه اعتقاد داشته نمي قبولفقطِ فقط اون كه نه، ولي وقتي عقل خودم هم 

 باشم.

شه خدا كسي رو هم دوست نداشته باشه كه گفتي حس كردي خدا دوست پسر تو رو مي به نظرت -

 دوست نداشته؟

 شه، آخه در عرض يک سال هزار تا بال سرش اومد.مي آره

 هايي؟چه بال -

باباش فوت كرد، يه بار پاش شکست، يه بار با ماشينش تصادف كرد، ماشين داغون شد يه بار دوست 

داد. يکي دو ماه هم افتاد مي ي طرف رودختر قبليش رو توي كوچه ديده بود، كتکش زده بود، بايد ديه

كرد. مي بدتر بود، خيلي اذيتشزندان و كل حساب بانکيش هم خالي شد. همين مريضيش هم كه از همه 

اي رو كه دوسش داشته باشه، واسه چي بايد اين همه بال سرش بياره. به نظرت اينا بال نيست؟ خدا بنده

شدم ديگه، منم اعصابم مي ديدم هر چي بدبختيه تو دنيا واسه اون پيش مياد، خب ناراحتمي منم وقتي

 شد.مي خورد

خدا كسي رو كه خيلي دوست داشته باشه، براش بيشتر مشکل به وجود مياره تا امتحانش  من كه شنيدم -

 كنه.

 نمي دونم واال، شايد، چي بگم.

شه، مشکل مي هاي اخالق بيشتر بشه، مشکل جامعه حلكنند اگر كالسمي ها فکرترگفتي بزرگ -

 جامعه از نظر تو چي هست؟

ها و پسرها، تن فروشي بعضي مشکل وجود داره تو جامعه. مشکالت اقتصادي، وضعيت دختراين همه 

افراد، فقر. ولي كيه كه به اين مشکالت رسيدگي كنه، هيچکي! تو اين دوره زمونه هر كي به فکر 

 كنه كه.نمي خودشه. كسي ديگه به اين و اون و مشکالتشون فکر

 ها از چه لحاظ هست؟منظورت از وضعيت دختر و پسر -
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هايي كه با هم دارند. وضع بيرون اومدن دخترها، تيکه انداختن پسرا. با اين كه خودم از لحاظ روابط

هاي معناداري شن كه پسرا بهشون تيکه بندازند يا نگاهمي ها هم باعثدخترم، اما قبول دارم كه خود دختر

 كنه.مي تريرون اومدنشون، اين كار رو برا پسرا موجهبهشون داشته باشند با اون وضع ب

 هايي؟مثالً چه رابطههايي كه با هم دارند، گفتي رابطه -

 مون هست و همه مردم هم بهش به چشم بد نگاهگم كه يکي از مشکالت جامعهمي روابط جنسي رو

 كنند.مي

 نظرت راجع به همين روابطي كه گفتي چيه؟ -

بينن، ولي من به چشم بد مي سته كه بيشتر آدما اين جور روابط رو خصوصاً بين يه دختر و پسر بددر

 كنم.نمي بهش نگاه

 كني؟مي پس چه جوري بهش نگاه -

كنم. آدما اين همه تو زندگيشون تجربه به دست ميارند، حاال چه تجربه از مي به چشم تجربه بهش نگاه

تونن به دست مي جربه از جنس بد و تلخش، باالخره تجربه است ديگه، خوب اينمجنسه خوبش چه ت

 بيارند عيبي نداره كه.

 اي هم داره؟ي اين روابط فايدهبه نظر تو تجربه -

ات خوبه تجربه كني، مثل كسايي نيستي كه هيچي از اين چيزا ندونند و حاليشون آره، براي زندگي آينده

 جربش هر چي كه هست، بهتر ازخودارضايي و اين كاراس.نباشه، ت

 ها رو پيدا كرد.شه اينمي مسأله آينده باشه كه تو اينترنت هماگه  -

شه مي گي، واسه آموزش خوبه، نه تجربه، ولي وقتي عملي باشه، هممي شه، ايني كه تومي اون كه آره

 تجربه، هم آموزش.

 شه يه كم بيشتر در موردش توضيح بدي؟مي گفتي خودارضايي، -

زنه، هم به جسمش. عوارض هم كه داره، ولي مي كنه، هم به روحش ضربهمي كسي كه خودارضايي

شه، درسته كه شايد آسيبي هم تو اين روابط ببينه، ولي ضررش كسي كه تجربه روابط جنسي رو داشته با

كنند، چون كسي رو ندارند يا اين كه شرايطش مي كمتر از خودارضايي هست. كسايي كه خودارضايي

كنند وگرنه اگه كسي باشه، مرض ندارند مي رو ندارن كه با كسي اين روابط رو برقرار كنند، اين كار رو

نند. كسي هم كه اين كارا رو بکنه، حاال چه خودارضايي، چه تجربه روابط جنسي، به كه اين طوري ك

 كنه.مي تدريج بهش عادت

 مسأله تجربه داشته باشي؟دوست داشتي خودت هم تو اين  -
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 منظورت روابط جنسيه؟

 اومد تجربه كنم.نمي آره. من آره بدم

 شتي، نه؟اش رو نداپس تا حاال تجربه -

 نه!

 بينند؟مي ها اين جور روابط رو بدكني چرا آدممي فکر -

زنن تو مي مون جا افتاده، عين يه عادت شده كه هر كي از اين روابط صحبتي بکنه،چون تو جامعه

د اين روابط، شايد گن هيس، اين حرفا زشته. حتي از بچگي هم ما رو آگاه نکردن در مورمي دهنش،

موندگي اومد، اين نشونه عقبنمي اآلن خيلي از مشکالت برامون پيشدونستيم، مي اگر از بچگي

 تونه دين ما باشه.مي ي ماست ديگه. دليلش همجامعه

 شه؟مي ماندگي جامعهيعني دين باعث عقب -

 ما باشه، با اين همه زوري كه توي دين هستش. تونه دينمي آره ديگه،

 منظورت از زور چيه؟ -

اي آزاده كه اگر آدم مون خيلي ول باشه، جامعهدين ما توش آزادي نيست، اين باعث شده كه جامعه

 ي ما نه، اين طوري نيست.نخواهد هم رنگ جماعت بشه توش، احساس امنيت كنه، ولي توي جامعه

 گي اگر آدم نخواد هم رنگ جماعت باشه، برام بزني؟مي توني يه مثال از اين كهمي ؟يعني چي -

اند روسري سرشون كنند، خالصه يه چيزي سرشون باشه، اما اگر يکي مثالً همه موظفي ما تو جامعه

كنند، در نتيجه طرف احساس مي كنند يه جوري نگاهشمي نخواد اين طوري باشه، باهاش برخورد بدي

كنه. البته اينم قبول دارم كه تو فرهنگ ما اين چيز جا افتاده ها، ولي خب شايد كسي دلش نمي امنيت

 شه به كسي چسبوند.نمي نخواد با جامعه سازگار باشه، همه چي رو كه به زور

-آگاهمون كرده بودن، مشکلي پيش نميهاي خودت گفتي اگه از بچگي راستي تو يکي از جواب -

 مثالً چه مشکالتي؟اومد، 

اين كه اگه يه موقع پسري بهت گفت بيا بريم خونمون، نري خونشونا، چون بعداً عواقبش خيلي بده، 

 شدم.نمي گفتن، به اين روز گرفتارمي ها رو پدر و مادر من از اول به خود مناگه اين

 به كدام روز؟ -

 ني متوجه نشدي؟ راجع به تجربه و اينا ديگه.يع

 راستش نه. -
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دونستم عواقبش مي دونستم، اگهنمي گم كه از بچگي هيچيمي من خودم تجربه داشتم، براي همين هم

 كردم. حاال اين موضوع پيش خودمون بمونه ها.نمي چيه كه همچين كاري رو هيچ وقت

 ه داشتي، گفتي نه كه؟آخه وقتي ازت پرسيدم تجرب -

 اولش نگفتم ديگه، اون موقع نخواستم بگم.

 دونستي؟نمي يعني گناه اين كار رو هم -

خيال، يه گناه ديگه چيز خاصي بي گفتم،مي دونستم، ولي پيش خودممي شه ندونم. معلومه كهمي مگه

 دونستم.نمي ز عواقبش، هيچيكه نيست، ولي از عادت كردنش و ا

 ات از بچگي بهت نگفته بودن؟ي چي خانوادهكني واسهمي فکر -

خواستم راجع به اين چيزا مي شه كه از اون موقعمي كردن من روم زيادمي شايد براي اين بوده كه فکر

گن زشته اين چيزا رو نبايد از بچگي به بچه گفت، عين اين قديميا. مي بدونم، مثل بقيه مردم كه

دونستم، مي رو« بيا بريم خونمون»... . اگه حداقل معني اين جمله كه شه ومي كنجکاويشون تحريک

 كردم.نمي هيچ وقت اين تجربه رو پيدا

 توني بگي با چه كسي اين تجربه رو داشتي؟مي رهاگه اشکالي ندا -

اولش با همون دوست پسرم كه گفتم سرطان داشت، ولي اينم بگما كه راجع به من فکر بد نکني. از 

خواست باهام ازدواج كنه، منم اين كار رو كردم، از يک طرفم معني رفتن به مي يک طرف چون

رسيم يا نه، با اين كه از مي دونستم كه بهمنمي اصالً بازمدونستم. با اين كه نمي ي يه پسر روخونه

سالم بود،  15 -16مريضيش هم خبر داشتم، ولي با اين حال، اين كار رو انجام دادم. اون زمان فکر كنم 

 سالم بود. باالخره هر چي بود، دبيرستاني بودم. 17شايدم 

 ده؟اي ميكردي، چه معنيمي رو كه گفتي قبالً فکر اياون جمله -

 كدوم؟ خونه منظورته؟

 آره!  -

شينيم با هم مي ي طرفمون،ريم خونهمي كردم معنيش اينه كهمي كردم، فکرمي خب. قبالً كه فکر

 اي.كشيم همين، نه هيچ چيز ديگهمي كنيم يا قليونيمي صحبت

 اي هم داره؟كي به اين نتيجه رسيدي كه معني ديگه -

هم زماني كه با دوست پسرم بودم، هم وقتي كه با چند نفر ديگه دوست شدم. همون طوري كه گفتم، 

دونستم مريضه و ممکن هم هست مي دونم چرا با اين كهنمي وقتي با اوني كه مريض بود دوست بودم،

كرديم، منظورم همون تجربه هست. مي نرسيديم، ولي بازم اون كار رو با همكه بهم نرسيم و آخرش هم 
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دونم عشق بود، هوس بود، عادت يا وابستگي بود، خالصه چي بود. ولي هر نمي دونم چرا،نمي واقعاً هم

 كنم، ازم سوءاستفاده شده.مي اآلن حسچي بود گذشت و منم 

 ها هم داشتي يا نه؟نفر ديگه هم دوست شدي، اين تجربه رو با اون گفتي با چند -

رفتم پيش بقيه، گفتم شايد اين بهتر مي كردم ازم سوءاستفاده شده.مي آره كم و بيش، چون هي حسي

تا اين كنم مي از اون باشه ولي غافل از اين كه هر كدوم بدتر از قبلي بودن، فعالً كه دارم باهاش مبارزه

 شه.مي عادت رو ترک كنم تا ببينم بعداً چي

 در مورد احکام جنسي اسالم نظرت چيه؟ -

من خودم يک بار تو اينترنت سرچ كردم براي احکام، ولي خوشم نيومد و به نظرم مسخره بود. اعتقادي 

فتم شايد واسه خودمم خوب بهشون ندارم. البته من هم واسه سرگرمي سرچ كردم، هم واسه اين كه گ

 باشه.

 كردي؟مي توني بگي چي رو سرچمي -

اي كه بهت گفتم، غسل گذاشتن. راجع به غسل  و اين چيزا سرچ كردم، بعد ديدم براي اون تجربه

دونستم همچين غسلي هم نمي اصالًدونستم، نمي اسمش غسله جنابته ديگه. خب من اون اوال كه اين رو

 برا اين مسايل وجود داره، هر چند ندونستن منم زياد مهم نيست.

 گي مسخره هست؟مي حاال واسه چي -

 دونه كه چي غلطه، چي درسته.مي آخه براي هر چيزي كه نبايد احکام گذاشت. آدم خودش

 كرد؟نمي هدونست چي درسته، چي غلط كه ديگه گنامي اگه آدم خودش -

دونستم اون كار گناه و غلطه، ولي با اين حال انجامش مي بحث گناه كه جداست، مثل من كه با اين كه

 دادم.

كرد، نمي هاي خودت گفتي ندونستن راجع به اون غسل هم زياد برات فرقيراستي تو يکي از جواب -

 واسه چي اين حرف رو زدي؟

 گيرم.مي خونم، نه روزهمي به دين و اين چيزا اعتقادي ندارم. نه نمازبرا اين گفتم كه چون من كه 

 چرا به دين اعتقادي نداري؟ -

شه به آدما تحميل كرد، منم از اول قبولش نکردم، حاال هم همين طور، نمي خب دين رو كه زوري

ا هر كي كه خواست، اين دين رو قبول همون طور كه گفتم بايد واسه پذيرش دين آدما رو آزاد بذارن ت

 داشته باشه هر كي هم نخواست، قبول نکنه، عيسي به دين خود، موسي به دين خود.

 خوني، دليلش چيه؟نمي گيري و نماز همنمي گفتي روزه -
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و ديدم، به خونند، ديگه من چرا بخونم، منم وقتي اونا رمي گيرن، نه نمازمي ام نه روزهوقتي خونواده

كالً من  امكردم، خونوادهمي خوندند، شايد منم اين كار رومي اين چيزا عادت كردم. حاال اگه اونا هم

دوني. در ضمن من كه مي گن، ميله خودته كه بخوني يا نه، خودتمي رو تو اين چيزا آزاد گذاشتن،

 وزه به چه كارم مياد.دين رو قبول ندارم، ديگه نماز و ر

 دين رو قبول نداري، خدا رو چي؟ -

تونم خودمو تابع نمي تونم هيچ جاي ذهنم جا بدم ونمي اتفاقاً خدا رو خيلي قبول دارم، ولي دين رو

 خواستم از دين زرتشت پيروي كنم، ولي پشيمون شدم.مي هيچ ديني بدونم. من يه مدت

 چرا زرتشت؟ -

چيزايي تحقيق كرده بودم، بدم هم نيومده بود، خصوصاً از يه چيزش، اونم روزه در موردش يه 

خوردند، مثل ما كه نيستند از صبح تا شب هيچي نمي روزش رو گوشت 4گرفتنشون بود كه هر ماه 

 نخورند، ولي خب باز منصرف شدم.

 چرا منصرف شدي؟ -

 هاي ديگه بشم.برم تابع دينديدم من كه دين خودمون رو قبول نکردم، ديگه برا چي 

 بينيش؟مي گفتي خدا رو خيلي قبول داري، چه طوري -

تونه مي تر از اون چيزي كه فکرش رو بکني و خيلي توانمند كه هر كاريبزرگبينمش، مي خيلي بزرگ

خاطر بعضي كارهام، و از همه  دونم بهمي هاش بکنه، همه كار هم از دستش برمياد. با اين كهواسه بنده

اصالً منو دوست نداشته باشه، ولي با تر اين كه دينش رو قبول ندارم، از من ناراحته و حتي ممکنه مهم

 اين حال من دوسش دارم.

 چرا اين همه دوستش داري؟ -

همه چيزايي كه عيب و نقصيش و بي چون اونه كه منو آفريده، به خاطر بزرگيش، به خاطر كرمش،

 داره.

 دوني كه شايد خدا دوستت نداشته باشه؟مي از كجا -

اي رو هم كه بهت دم. اون تجربهنمي گفتم كه چون دينش رو قبول ندارم، نماز و روزه هم كه انجام

از هم گفتم، چند بار داشتم، براي اونم هست ديگه، حتي چند بار هم بابت تجربه خودم توبه كردم، اما ب

 شم.نمي كنم و نااميدمي نشد كه بشه، اما باز هم سعي خودم رو واسه توبه

 كني يا نه؟مي هاي ديني شركتگي به دين اعتقادي نداري، توي مراسممي حاال كه -

 بار بيشتر نرفتم. 4، 3تا اون جايي كه يادم مياد از 
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 بار؟ 4، 3چرا فقط  -

 گفت بيا بريم، ديگه روي اونومي چند بارم چون يکي از دوستاي صميميم بهم دوست ندارم ديگه، اون

 رفتم.مي خواستم زمين بندازم، برا هميننمي

 رن؟ها ميات چي، توي اين مراسمخانواده -

 ساعت يه جا بشينم.  4گيره برم نمي رن، ولي من حوصلممي آره، گاهي اوقات

 تو اين موضوع كه به دين اعتقاد نداري، عامل خاصي مؤثر بوده يا نه؟ كنيمي فکر -

 نه، اين جوري نبوده، خودم از اول اعتقاد نداشتم.

 راجع به روحانيون نظري داري؟ -

كنم، چه نمي اصالً اونا رو آدم حسابها، شرمنده، ولي من زنممي خيلي خيلي ببخشيد كه اين حرف رو

 برسه بخوام نظري هم راجبشون داشته باشم. 

 چرا؟ -

آخه همينا هستند كه زندگي رو به مردم سخت گرفتند، هر جا بري يه آخوند ببيني، بايد روسريت رو 

گن حجابتون رو رعايت مي بکشي جلو يا اين كه جلوشون آرايش نکني، حرف بد نزني، همينان كه هي

دونم كار نيک كنيد و اين كار رو كنيد، اون كار رو كنيد. يکي نيست بگه كه بابا هر كي رو نمي نيد،ك

خوابونند اين قدر پند و اندرز به مردم ندين، اگه بلدي، خودت اين كار رو بکن و مي تو قبر خودش

 باغچه خودتو بيل بزن.

 از كجا به اين نتيجه رسيدي كه اين طوري هستند؟ -

شناختم كه از صبح تا مي ي قبليمون بوديم يه روحاني رومثالً ، قبالً كه خونهدوروبرم رو ديدم ديگه، 

داد، ولي خبر نداشت دختر خانمش چه كاره مي شب باال منبر بود، يک سره واسه مردم پند و اندرز

دم با چشماي خودم يکي دو بار هست تو محل. حجابش خيلي خوب بودا، ولي جاي ديگه نه، چون خو

 كنم.نمي ديدمش با چند نفر با وضع بد، حاال ديگه جزئياتش رو برات باز

 از وقتي كه براي مصاحبه گذاشتي متشکرم. -

 كنم.مي خواهش
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: ضرورت پذیرش با گرایش به آیین زرتشت پذیرش تنها خدا 03

 جغرافیایی دین

 دانشجوی کارشناسیساله،  21مصاحبه با زهره، 
 

 دي يک مصاحبه با شما داشته باشم؟سالم. اجازه مي -

 بله، اشکالي نداره.

 دي؟زهره خانم، اول يه معرفي از خودت مي -

اجتماعي در سطح متوسطي قرار داره. -من دانشجوي سال سوم هستم. خانواده ما هم به لحاظ اقتصادي

 اي هم الزمه بگم.چيز ديگه

 ه خانم، چند سوال درباره مقوله دين از شما داشتم؟نه. متشکرم. زهر

 بفرماييد.

 چي هست؟ نظر شما كالً در مورد دين و مذهب -

هاي ديني گويند يا در تمام عمرمان در كتابها ميها كه مدام اين آخوندخوب، من به اسالم و اين چيز

ها فقط براي اين است كه بتوانند مردم را فريب بدهند ني ايايم، اعتقادي ندارم. همهو معارف خوانده

 ها دزدي كنند. سال هاست كه به اسم خدا و حکومت الهي دارند مال مردم راو بيشتر از اين از آن

 كشند.مي هايشان راخوردند و بچهمي

 كني؟مي خوب تو چگونه با خدايت ارتباط برقرار -

ها يک سري خصوصيات اخالقي ي براي خودش يک راهنما داشته است اروپاييبه نظر من هر سرزمين

فهميدند بايد حضرت نمي ها كه خيلي همها مسيح مناسب بوده است براي عرباند و براي آنداشته

ن ابتدا دانا و با فرهنگ ها كه از هماها را درست كند و براي ايرانيآمده است كه تا با ترس آنمي محمد

ي نيک، كردار نيک و رفتار نيک ايمان اند. من به گفتهاي چون زردتشت داشتهبودند راهنمايي كننده

 دارم.

 پس نشان اهورا مزدا را روي گردنت انداختي، به همين سبب هست؟ -

 آره.

 ت؟ها با شعور بودند چيساين كه ايراني منظورت از -
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اند، اند و با انسانيت آشنا كردهها فالن قوم وحشي را تغيير دادهايم كه ايرانيهاي مختلفي شنيدهما در زمان

اند، ها از هزاران سال پيش اهل مطالعه و كشف و دانش بودهشنويم كه ايرانيمي بينيم ومي ها ومثل مغول

 هايي بدور از فرهنگ، چون اعراب باشند.ها و انسانهايي سطحي چون اروپاييتوانند انساننمي پس

 ها دارند با ايمان پدر و مادرهايشان، تفاوت ايجاد شده است؟اآلن جوانچقدر بين ايماني كه  -

ها پذيرند، ولي قديمينمي تخوب، خيلي فرق كرده. جوانان امروزي هر چيزي رو الکي و بدون اثبا

 گرفتند.نمي گفتند اين درست است، دنبالش رامي وقتي

 ها با خداوند با جوانان امروزي متفاوت بوده است يا نه؟نوع ارتباط قديمي -

ست، ولي امروزه ي ترس بوده اتواند به اين دليل باشد كه نوع ارتباط در قديم بر پايهمي بله، اين تفاوت

تري ها با خدا احساس صميمياين ارتباط به هيچ وجه از روي ترس نيست و شايد به همين دليل جوان

 دارند.

 كالً ايمان داشتن چيز خوبي است يا نه؟ كنيمي فکر -

كسي نياز هست، عميقاً معتقد هستم كه آدمي به يک پناه نياز دارد دين و خدا براي زندگي شخصي هر 

 گيرند كه دستشان را به سوي آسمان باالمي هايي هم كه الئيک هستند باز هم در شرايطي قرارحتي آن

 برند.مي

 از وقتي كه براي مصاحبه گذاشتي متشکرم. -

 كنم.خواهش مي
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-: ترکیب اسالم با آموزهبا گرایش به آیین زرتشت پذیرش تنها خدا 04

  های زرتشت

 ساله، دانشجوی علوم اجتماعی 25مصاحبه با ثریا، 
 

 ثريا خانم، پوششت چيه؟ -

 چادر.

 چرا اين پوشش رو انتخاب كردي؟ -

بر حسب جبر موجود در اجتماع، به قول معروف خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو. ما در 

دهند و اگه كسي غير مي ا ترجيحهكنيم كه اكثر مردم رنگ سياه را بر ساير رنگمي اجتماعي زندگي

ها از آن ظاهر بشه، امکان داره هزاران نقل قول در موردش به وجود بياد. ولي اگر به نيت دروني انسان

هست، شايد رنگ شاد را براي زندگي كردن بيشتر انتخاب كنه و  پي ببريم، چون انسان زيبادوست

هست، بهتر از چادره. چون خود پيغمبر هم عالقه  سري پوشيدهحجاب سالم كه همان مانتو و شلوار يا رو

 دانست.مي زيادي به لباس سفيد داشته و رنگ سياه را مکروه

 نظرت درباره دين اسالم چيه؟ -

هاي غير اخالقي كه به افته و يا برخي حركات و رفتارمي برخالف آنچه كه در خاورميانه امروز اتفاق

اي مسايل را قبول ندارم و معتقدم بايد به گونهشه، ولي من خودم بعضي از ون داده مياسم اسالم نش

 ديگر در ذهن مردم جا باز كرد.

 مثالً چه مسايلي رو قبول نداريد؟ -

شه و ديه زن هم مي مثالً در اسالم شهادت زن مورد قبول نيست، از نظر ارث، زن نصف مرد حساب

هست و در اين رابطه  ت و ازدواج براي مردان با وجود داشتن همسر اول، امکان پذيرنصف مرد هس

هاي ناشي از آن ناديده مياد و ضربه كنه، به وجودمي آنچه را كه از نظر روحي و رواني خانواده را سست

 شه.مي گرفته

 ديني رو كه داري، از روي اجبار انتخاب كردي يا اختيار؟ -

اي كاش فرزندان به هنگام ين من بر اساس انتخاب پدر و مادرم بوده و صد در صد اجباري هست. ولي د

 بلوغ كامل عقلي و مطالعه بتونند براي خودشون دين تعيين كنند.

 چيه؟« حجاب محدوديت نيست، مصونيته»نظرت درباره جمله  -
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تونه انديشه بدي نسبت به آن شخص در نمي به نظر من اگر ذات انسان صاف و تميز باشه، هرگز كسي

 ده. به عقيده من حجابمي ذهن خودش بپرورونه. به جز بعضي از اتفاقاتي كه از سوي افراد بيمار رخ

تونه براي بشر خير و رفاه و امنيت رو به ارمغان بياره. چرا كه در دنياي ما افرادي هستند كه با موي نمي

...  ها را به جامعه بشري در زمينه اخالق، تربيت، علم، ورزش وترين خدمتزرگباز و بدون حجاب، ب

ها و ها و لغزشاند و شايد افرادي هم بودند كه در قالب پوشيدن حجاب كامل، بسيار خطاانجام داده

فرد بايد باحجاب باشه نه ظاهر اند. به نظر من ذات و سرشت يک زيان رساندن به جامعه را انجام داده

 اون.

 اي كه توي دين اسالم وجود داره، چيه؟هاي مذهبينظرت درباره انواع مراسم -

به نظر من روح بشر زيباپسند هست و بشر به دليل ذات و خوي شادي و نشاط خواه خودش، ناخودگاه 

 با كف زدن هيچ گونه شادي به وجود هاي هماهنگبه موسيقي عالقه داره. به نظر من نوحه سرايي

اي به مراسم هاي بسياري در طول تاريخ داشتيم، چندان عالقهنمياره و ما ايرانيان چون از اول، جشن

گيره و مي ها به صورت بسيار فشرده در جامعه ما صورتنداريم، خصوصاً اين كه اين مراسم مذهبي

روند. در مراسم مي ها و مراسم مذهبيي پر كردن اوقات تفريح به اين جشنمردم غمگين و افسرده برا

شوند، در حالي كه براي شادي مي مسايل بسيار و بسيار و بسيار خسته كننده و غمگين، تکرارمذهبي ما، 

 اند.مه افسردهشه و به همين علت مردم ايران از پولدار تا فقير هنمي هرگز چنين تکاپويي انجام

 نظرت درباره مدافعان حرم چيه؟ -

قدر بايد درک و شعور اين را داشته باشد كه براي ايندر اين قرن فهم بشر به آنجا رسيده است كه 

هاي مختلف، به اعتقادات همه ارزش قايل شود. چنانچه در آمريکا مراسم دعا و راز و نياز بوميان كشور

شه و اثري از مضحکه و پايمال كردن مي اي نشون دادههاي ماهوارهصورت مستند تهيه و در كانال

شه. پس من هم به عنوان يک فرد فهميده و بالغ و تحصيل كرده، بايد بدانم و نمي ها ديدهاعتقادات آن

گيره، خواه اين فرد از جانش و يا مي درک كنم كه اعتقاد و ايمان يک فرد از درون اون سرچشمه

اش هست و براي هست، علتش عقيده اموالش براي دفاع از دين  مايه بگذارد. پس كسي كه مدافع حرم

ره، ولي اگر كسي قصد سوءاستفاده و طمع ورزي و اندوختن چيزي از اين كار را داشته مي دفاع از اون

 جدان خودش.دونه و ومي باشه، حاال خودش

 نظرت درباره صيغه چيه؟ -

به نظر من صيغه يعني فحشاي غيررسمي. در صورت بروز مشکلي در يک خانواده، به نظر من رضاي 

همسر اول براي ازدواج دوم همسرش، حتمي هست. آن هم ازدواج بايد به طور رسمي باشه. ولي در 
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همسر اول از آنچه كه همبستر او در بيرون از  پذيره، چونمي صيغه كه اكثراً به صورت پنهاني انجام

مسأله مسأله روحي و رواني براي آن خانم، ده، خبر نداره، در حال حاضر جداي از مي خانواده انجام

هاي مسري از جمله ايدز كه در كره زمين هست. همچنان كه با وجود انواع بيماري بهداشت فردي

خبر از همه جا، بايد اين حق را داشته باشد كه بتواند در حريم بي ه، همسر اولگسترش پيدا كرد

اش هست، تجربه همخوابي نه اولين همخوابي افته، چرا كه زني كه صيغههايي ميخصوصي او چه اتفاق

 اش.است و نه آخرين همخوابي

 به نظرت آيا دين اسالم تحريف شده يا نه؟ -

اند، مسووالن اسالم را بيش از ط دولت ايران اين اتفاق افتاده. ملت ما كه از ريشه عرب نبودهبله، توس

هاي مذهبي رشادت امام ها و مراسمدهند. من عقيده دارم در مرثيه سراييمي آنچه كه هست، جلوه

تر از آن بوده كه اين همه از اشکوهبرند. امام حسين )ع( و جنگ او بسيار بمي حسين )ع( را زير سوال

اي است تا برخي از افراد ناني به دست ها وسيلهشه و به نظر من اينمي اش گفتهمظلوميت او و خانواده

گذاره و با نمي هست، هرگز براي ترويج اين امور قدمي پيش آورند. كشور عربستان كه مهد اسالم

گذاره، نمي هاي غربي مراوده و دوستي داره و ملت خودش رو اسير قيد و بند ترويج دين اسالمكشور

هاي ملي، آرامش و راحتي ملت اند كه سرمايهقدر براي اين كار اصرار ورزيدهاينولي افراد و ملت ما 

 ها براي خود ملت هزينه شود.از دست رفته است، در حالي كه بايد از اين سرمايه

 شه يا نه؟ميماندگي جامعه به نظرت دين باعث عقب -

هايي كه جدايي شود. اكثر دولتماندگي ميبله، دين در صورتي كه با سياست يکي شود باعث عقب

استرس و باآرامش موفق هستند. اند، از نظر فکري، مالي و داشتن زندگي بدون دين از سياست را پذيرفته

تونيم تمام افکار، عقايد و اذهان مردم را به نمي ها باشه. مابه نظر من دين و اعتقاد بايد در درون انسان

هاي اروپايي، اقشار يک جهت سوق بدهيم. هر كسي بايد ايدئولوژي خودش را داشته باشه. در كشور

 ... در كنار هم با صلح و آرامش زندگيدين وبي س، مسيحي،مختلف پروتستان، كاتوليک، ارتدوك

بينيم، با وجود سيطره يک دين، مذاهب مختلف به خاطر در خاورميانه مي كنند، ولي آنچه كهمي

اند و باعث از بين رفتن ممالک، اي و مذهبي به راه انداختههاي قبيلهخودبيني و خودرأيي، جنگ

 اند.انات، كودكان و زندگي همه شدهامک

 اند؟به نظرت مسووالن بسترسازي مناسبي براي تحقق دين اسالم انجام داده -

 اي از اسالمي ترسناک است كه فقطاند، چهرهنه، به هيچ وجه. آنچه كه مسووالن به مردم نشان داده

سر غم است و اندوه. اسالمي كه با فشار و زير منگنه قرار دادن سوزاند، اسالمي كه سرامي ترساند،مي
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دين شود. مسووالني كه همه جا پيشانيشان اثر نماز را دارد و حرف و حديثشان دين و مي مردم، پياده

هاي مالي آنچناني و زندگي در خارج از كشور و استفاده از امکانات ، اما در پشت صحنه، رسواييداري

كنند. مردمي كه در اثر فشار زندگي مي ين در حالي است كه اكثريت مردم زير خط فقر زندگيكشور. ا

 اند.ايمان، عقايد، درستي، نشاط و سالمت جسم و روح و داشتن عقل سليم را از دست داده

 شه؟مي به نظرت آيا از دين استفاده ابزاري -

هست. در يک جامعه كوچک مثل شهر  افته، عمالً استفاده ابزاري از دينمي تفاقآنچه كه در جامعه ما ا

هست و از نظر اجتماعي، شخصيت  رود و يا تسبيح در دست دارد، معتمد شهرمي من، هر كسي به مسجد

د. توان در زندگي شخصي همان شخص مالحظه كرها را ميبرتر هست، در حالي كه بسياري از خطا

هايي از سوره احزاب، شروع به جنگ و سر بريدن مردم كرد و آنچه را كه در داعش با خواندن آيه

افتاد، به اسم اشاعه دين انجام داد. در حالي كه با استفاده از مي عرب هزار و چهار صد سال پيش اتفاق

، زنان آن ديار به حکم برده و يا هايي از قرآن كه در آن گفته شده بود، به هنگام حمله به جاييآيه

گناه و بي ها در قرن بيست و يک به اسم دين، به هزاران زن و دخترهمسر نصيب شما خواهد شد، آن

 معصوم و حتي متأهل تجاوز كردند. 

 شه؟مي به نظرت استفاده رياكارانه و كاسب كارانه از دين -

ها هاي آن كشور را جمع كرد و از آنها و روضه خوانامي آخونددر كشور تركيه، آتاتورک تم

دانستند، به مردم بگويند و مي هاي تركيه آنچه را كه از ائمه و پيغمبرخواست يک سال تمام در شهر

ها از آن ها را فراخواند وها را كامل كنند و در ازاي آن پول بگيرند. او بعد از يک سال آندين آن

ها گفت، اگر قرار شان را زمين گذاشته و كارگري كنند. او در جواب اعتراض آنخواست عبا و عمامه

باشد قشري از مردم زحمت بکشند و شما فقط با مطالب تکراري كيسه خودتان را پر كنيد، من اين 

 ها نسل به نسل به فرزندانشانانهدهم. هر آنچه را كه شما گفتيد، بزرگان آن خنمي اجازه را به شما

گويند و روا است شما هم براي يک سکه، عرق بريزيد. ولي در مملکت ما از دين هم به عنوان ابزار مي

كنند و مردم مي شه. كساني كه بيشتر در اين باب كارمي رياكاري و هم به عنوان وسيله كاسبي استفاده

مسايل دارند، وضع مالي بسيار خوبي دارند، ولي كساني كه شنونده دين و ساير مي را به امور ديني آگاه

 برند.مي باشند، در فقر و نداري به سرمي آن

 اي معتقدند كه دين اسالم با حزن و اندوه آميخته شده، نظر تو در اين رابطه چيه؟عده -

بله، كامالً موافقم. كشور ايران از اول تاكنون يکتاپرست بوده است. چه در زمان هخامنشيان، چه در 

ها، تر از آن اين يکتاپرستي بوده. ايرانيان در سال حدود هشتاد نوع جشن داشتند و در اين جشنزمان قديم
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ده. شايد دين اسالم دين حزن و اندوه نباشه. كردند و روحيه ايراني اين بومي كوبي و رقصشروع به پاي

... هست و اين موسيقي اما اين مردم عاشق موسيقي هستند، موسيقي اصيل ايراني شامل كمانچه، سه تار و

آورد. عربي نمي هاي عربي هيچ نشاطي براي اين ملت به ارمغانآورد. اما دف زدنبراي آنان شادي مي

 وحاً عاشق شادي و شادماني است آن هم به سبک خودش.زبان ما نيست. ايراني ر

 كنه؟مي به نظرت خدا دركت -

 آره حتماً.

 كني؟مي تا چه حد با خدا احساس صميميت -

 تر از هر كسي است.بسيار زياد. او به من نزديک

 نظرت درباره جدايي دين از سياست چيه؟ -

 مسأله هستم.وضيح دادم و كامالً موافق اين هاي قبليم تدر اين رابطه در صحبت

 كني يا به جالل او؟مي تو به جمال خدا توجه بيشتري -

 هايش بسيار روشن و بارز هست.هر دو. جمال و جالل خدا هر دو در آفريننده 

 نظرت درباره جا به جايي مرجعيت ديني به مرجعيت عقلي چيه؟ -

 كامالً موافقم.

 ني؟خونماز مي -

 نه.

 چرا؟ -

من به عنوان يک ايراني اصيل، به سه اصل معتقدم. پندار نيک، گفتار نيک و كردار نيک. اگر هر انساني 

اين سه اصل را رعايت كنه، به اوج انسانيت و پاكي دست يافته است. اگر اين سه اصل رعايت بشه، كل 

هاي نظر من اگر كل قرآن، كل كتاب. به دنيا از آلودگي، خيانت، دروغ و جنگ به دور خواهد بود

آسماني و كل طاعات و عبادات، خالصه شوند، حاوي اين سه چيز هستند: پاكي نيت، پاک بودن گفتار 

 برد.پيش مي و نيک بودن رفتار. اين موارد انسان را تا مرز فرشته بودن

 وانان دارند؟تأثيري در عقايد ديني جهاي اجتماعي چه به نظرت شبکه -

 هاي اجتماعي هم اثر مثبت دارن و هم اثر منفي.شبکه

 شه بيشتر توضيح بدي؟مي -

شوند، ولي از مي ها اين هست كه باعث آگاهي و به دست آوردن اطالعات براي جواناناثر مثبت آن

شه، اثر مي پرده و بدون چهارچوب قرار دادهبي ها همه چيز به صورت روشن وآن جا كه در اين شبکه
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تأثيرات خوب و بد آن بستگي به ظرفيت، شعور و سطح آگاهي جوانان دارد. جواني مخرب نيز دارند و 

قدر با شعور باشد كه بر اينخود بگذارد و يا شايد كه شايد با ديدن تصويري مستهجن پاي بر عقيده 

-هاي اجتماعي دنيا را كوچکمسأله را از جنبه ديگر نگاه كند. به نظرم شبکهعکس از آن درس بگيرد و 

 مسأله باشيم.تر كرده است و ما بايد مواظب اين تر و كوچک
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بری: خدایی با جهانی از پیش تعیین با گرایش ج پذیرش تنها خدا 05

 شده

 ساله، دانشجوی کارشناسی 21مصاحبه با مهدی، 
 

 كني.از اين كه پذيرفتي در مصاحبه شركت داشته باشي متشکرم. در ابتدا خودت رو معرفي مي -

 من اسمم مهدي هست و دانشجوي كارشناسي دانشگاه هستم.   

 دي؟ خودت از آغاز زندگيت تا اآلن به من ميآقا مهدي، يک دورنما از نگاه ديني  -

ام كه بسيار معتقد و مذهبي هستند، من چند سال پيش از رسيدن به سن تکليف، به تشويق خانوادهبله. 

شروع به نماز خواندن و روزه گرفتن كردم. من در آن دوران اكثر نمازهايم را در مسجد و به صورت 

، تا كردم. اگرچه من بعد از ورود به دانشگاهاز جمعه شركت ميخواندم و اغلب در نمنماز جماعت مي

دادم، اما چند بار كه به مسجد دانشگاه رفتم، سال پيش، همچنان به انجام تکاليف ديني خودم ادامه مي

ها، تکراري ها و طرز صحبت كردن و رفتار آنبه تدريج از افرادي كه در آنجا بودند، بيزار شدم، حرف

شد و تأكيد و تکرار بيش از حد روي مسايل بديهي و برخي مسايل هايي كه در مسجد ميبحثبودن 

ديگر، از جمله قاطي كردن مسايل ديني با سياست، باعث شد كه من به تدريج از رفتن به مسجد دانشگاه، 

 امتناع كنم.

هاي زيادي كه سوال در حال حاضر از شدت اعتقادات من به مسايل ديني، بسيار كاسته شده است. چرا

اآلن هم اعمال ديني خودم را بعضي ام. البته من ها پيدا نکردهدر ذهنم وجود دارد كه جوابي براي آن

دهم، اما برخالف گذشته كه چون خدا را دوست داشتم و عاشق او بودم، اين كار را اوقات انجام مي

 دهم.ها را انجام ميعواقب انجام ندادنشان، آن كردم، امروزه بيشتر از سر ترس از خدا و احتياط ازمي

توانم وجود خدا را انکار كنم، چرا كه نظم موجود در مالک من در حال حاضر، خداست. من نمي

توان ناديده گرفت و يا اتفاقي و بدون وجود يک خالق پنداشت. از طرفي چون خدا وجود جهان را نمي

منبع برنامه ريزي و الگو براي ما تعيين كند كه به نظرم اين منبع،  دارد و ما را خلق كرده است، بايد يک

كند و جلوي تحريف همان قرآن است و چون خدا خودش قرآن را براي ما فرستاده، از آن محافظت مي

 آن را خواهد گرفت.

من هايي كه در ذهن با وجود اين، برخي از مسايل مورد سوال، در ذهن من وجود دارد. از جمله سوال

ام. چرا من، من هست، اين است كه چرا من به اجبار و بدون اين كه از من پرسيده شود، به اين دنيا آمده

ها، از طرفي به نظرم صحبت از جبر و اختيار هم غلط ام، با اين صورت، اين خانواده و اين ويژگيشده
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چيز را از قبل، تعيين كرده  است، چرا كه همه چيز اجباري و از پيش تعيين شده است. خدا خودش همه

خواهد بيافتد. بنابراين داند كه در هر لحظه، چه اتفاقي ميها را رقم زده است. او ميو سرنوشت انسان

دار بودن، مجبور در اينجا، ديگر اختيار معنايي ندارد. خدا از طرفي ما را خلق كرده و گفته كه در دين

روي و اگر آن كار را اگر اين كار را انجام بدهي به بهشت مينيستيد، اما از طرفي قانون آورده كه 

بکني، به جهنم خواهي رفت، به نظر من، خدا مثل يک رئيس است كه باال نشسته و به همه احاطه دارد، 

كند. من اغلب اوقات چون جوابي ها را مجازات ميها سر بزند، آنكه خطايي از انسانو به محض اين

، همين هست پذيرم كه يک فرد مجبور هستم و به قول معروف، بايد بپذيرمم ندارم، ميهايبراي سوال

 توان كرد.كه هست و كار ديگري هم نمي

تر و ژاک و ها نوشته سارمگس اند،هايي كه در همين رابطه تأثير زيادي بر من داشتهاز جمله كتاب

و كتاب تأكيد بر جبر و از پيش تعيين شده بودن همه اربابش، نوشته ميالن كندرا، بوده است كه در هر د

 چيز در دنيا است.

ها بدي من معتقدم كه هر انساني بايد خودش به اين نتيجه برسد كه به ديگران آسيبي نرساند و به آن

نکند و در واقع، مسايل اخالقي را رعايت كند. به نظر من امر به معروف و نهي از منکر كردن ديگران، 

ها، قتي كه خود فرد نخواهد، تأثيري ندارد. از طرفي به نظر من، انجام اعمال ديني از سوي انسانتا و

داري آنان نيست. مثالً در مورد خود من، چرا من بايد در شرايطي كه هنگام نماز خواندن، نشانه دين

دهم و يا انجام نمي دهد، نماز بخوانم. من اعمال ديني راتمركز ندارم و احساس خوبي به من دست نمي

كامالً پايبندم و اگر هم انجام بدهم، صرفاً از روي ترس از خدا است، اما به رعايت مسايل اخالقي، 

 دانم.دار بودن را در اخالقي بودن ميدين

 تحليل شما در ارتباط با اولياي دين چيست؟ -

چند كه به نظرم واقعيت اين است كه  به نظر من پيامبر و ائمه، افراد بزرگي در دوره خودشان بودند، هر

ها خدا خواسته است كه علي، حضرت علي شود يا محمد، پيامبر خدا شود. خدا خواسته است كه آن

اند. خدا اين مسايل را از پيش تعيين كرده است، مثالً ها كار شاقي نکردهمعصوم شوند، بنابراين خود آن

داد. پس حتي اين مسأله هم ها را به او ميشد و اين ويژگييخواست، فرد ديگري پيامبر ماگر خدا مي

از سر اجبار هست و از پيش تعيين شده است. از طرفي برخي مسايل در مورد پيامبر و ائمه براي من 

مفهوم نيست، از جمله تعداد زياد زنان پيامبر، هميشه اين مسأله كه چه لزومي داشته است پيامبر، اين همه 

تنها يک زن داشته است كه اشد، براي من مورد سوال بوده است. براي مثال، كوروش كبير، زن داشته ب
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زمان داشته حتي پس از مرگ او، ديگر ازدواج نکرده است، اما در مقابل، پيامبر چندين زن به طور هم

 است.

ياسي، يک پيشواي در بين امامان هم، من بيشتر از همه، حضرت علي را قبول دارم. چرا كه هم از نظر س

داري يک فرد مردمي بوده و اخالق خوب بوده و هم كارش را درست انجام داده است و در حکومت

را رعايت كرده است و سعي كرده كه به ديگران آسيبي نزند و هم اين كه او در عمل به رفع مشکالت 

من تصوير خاصي از پرداخته است. پرداخته و فقط به امرونهي و نصحيت كردن صرف نميمردم مي

ها، از ها تبليغ نشده و يا فقط در هنگام عزاداريامامان ديگر در ذهنم ندارم، شايد چون در مورد آن

 ها نام برده شده است. آن

 نظرت در مورد مراسم ديني چه هست؟ -

مسووالن ما اين است تنها مشکل هاي دايمي كه در كشورمان وجود دارد، بيزارم، انگار من از عزاداري

كه يک امام شهيد شده است، اما اين كه چه هدفي داشته و چرا شهيد شده است، اصالً مهم نيست. اين 

همه مراسم عزاداري براي مردم كشور ما كه به اندازه كافي مصيبت دارند و مردم غمگيني هستند، واقعاً 

كند. از طرفي اين مراسم، ديگر قديمي ا زده ميها بيشتر مردم رآزار دهنده هست. به نظر من اين رفتار

اند. همچنين به نظر من، بهتر است كه هر انساني سعي كند، خودش شده و مخصوص زمان خودشان بوده

فرد خوبي باشد و مسايل اخالقي را رعايت كند، نه اين كه فقط روش زندگي و اخالق افرادي مثل 

 يد گذشته را كنار گذاشت و به اصالح حال حاضر پرداخت.كنم كه باامامان، تبليغ شود، من فکر مي

 نظر شما در مورد بهشت و جهنم چيست؟ -

دانم كه بهشت و جهنم ها تمام بشود. اما در عين حال نميكنم كه همه چيز با مرگ انسانمن فکر نمي

با فرستادن افراد به به شکلي كه گفته شده است، وجود دارند يا نه. با اين حال به نظر من عدالت خدا 

اند كه به اين دنيا بيايند. مثالً جهنم، زير سوال خواهد رفت. چرا كه اين افراد، خودشان انتخاب نکرده

ها  اصالً به وجود نيايند تا جهنم هم نروند. از طرفي به نظر من، بشارت دادن حورالعين و شد، آنمي

توان در همين دنيا ها را ميست. چرا كه همه اين چيزهاي در دسترس، اصالً منطقي نيجوي شير و ميوه

 ها، مسخره هست.هم به دست آورد. بنابراين گناه نکردن، براي رسيدن به اين چيز

 كني؟در مورد مراجع تقليد چگونه فکر مي -

ري تقليد ندارم، اما به نظرم مرجع تقليد هم مثل هر فرد ديگكه خودم، در حال حاضر مرجع من با اين

هاي آن زمينه پاسخ بدهد، در زمينه مسايل ديني تواند به سوالكه در يک رشته تخصص دارد و مي

توان در مورد برخي از مسايل، از او كمک گرفت. با اين وجود، خود من تقليد پيچيده، الزم است و مي
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كنم، بپذيرم  محض و اين كه مثل يک گوسفند هر چه را كه مرجع ديني گفت، بدون اين كه خودم فکر

 و انجام بدهم را قبول ندارم. 

 پس نظر شما در مورد واليت فقيه هم در همين امتداد هست؟  -

نه. من اصالً ولي فقيه را قبول ندارم، مگر كشورهاي ديگر كه ولي فقيه ندارند، چه مشکلي دارند؟ واقعاً 

و وضع زندگي بسيار بهتري از ما  كنندها اخالقيات را رعايت ميها؟ آنوضعيت ما بهتر است يا آن

دارند. اما حکومت واليت فقيه در كشور ما، درست مثل حکومت سلطنتي است. يک نفر خودش را 

 دهد، و اين يک ديکتاتوري واقعي است.داند و اجازه نقد به هيچ كسي نميتر از همه ميبهتر و بر

 تقاد دارند، چي هست؟نظرت در باره استفاده ابزاري از دين كه برخي به آن اع -

ها، از دين به عنوان يک ابزار استفاده شده ها و همه دورانتنها در ايران كه در همه كشوربه نظر من، نه 

رديف ديگر واجبات دين، قرار است. براي مثال، در كشورهاي مسلمان و از جمله ايران، واليت را هم

كنند، مانند شعار، ما اهل كوفه نيستيم... به نوعي رهبري مي اند و يا در شعارهايي كه همواره تکرارداده

ها ها خودشان را به آنكنند، چون امامان در بين مردم نفوذ دارند، اينرا با امام علي، شبيه سازي مي

 كنند تا وجهه خوبي پيدا كنند، اما در كار آنان عملي مانند ائمه وجود ندارد. نزديک مي

 ه توام بودن سياست و حکومت چيست؟نظر شما دربار -

كنم، اگر دين همان اخالقيات باشد، يعني همان تعريفي كه من از دين دارم، توام بودن دين من فکر مي

و سياست، هيچ مشکلي ندارد. براي مثال، روابط سالم بين زن و مرد، يک نکته اخالقي است كه بايد در 

به طور كلي وقتي كه سياست توام با اخالق باشد، ديگر داري هم در نظر گرفته شود. قانون و كشور

تواند آزادانه زندگي قوانين، تحريک كننده اعصاب مردم نيستند و هر كس با هر اعتقادي كه دارد، مي

كند. نه مثل كشور ما كه يک اقليت به اسم دين، بر اكثريت مردم حکومت كنند و مردم را آزار بدهند. 

 ن از سياست، ضرورت دارد.در شرايط اخير جدايي دي

 كنيد؟شما در زمينه حجاب چگونه فکر مي -

اي دارند، الزم هست. اما مثالً ها، چون فيزيک بدني تحريک كنندهبه نظر من، حجاب براي خانم

پوشيدن روسري، اصالً معنايي ندارد، چرا كه به نظر من، موي زن اصالً تحريک كننده نيست كه الزم 

توانند با پوشيدن يک لباس ساده، به طوري كه جلب توجه ها ميود. به نظر من خانمباشد، پوشانده ش

 نکنند، بدون روسري در جامعه حاضر شوند.

 مشي پيشنهادي شما تن بدهد، آن وقت تکليف چيست؟خوب اگر كسي نخواست به خط -
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ايد از مردم خواست كنم، يک حکومت ضامن سعادت يا بدبختي ديگران نيست. بنابراين بمن فکر مي

كه مسايل اخالقي )مانند حجاب( و قوانين كلي را رعايت كنند و به يکديگر آسيبي نزنند، اما اين كه 

دار باشند يا نه، به حکومت ربطي ندارد و حکومت نبايد در كار خواهند دينمردم در خلوت خود مي

 ها، دخالت كند.آن

 كنيد؟خودتان را به لحاظ ديني چگونه تربيت مي دار شويد، فرزنداگر شما در آينده بچه -

ها در سنين پايين، بيشتر حرف معلمشان را قبول دارند، دار بشوم، از آنجا كه بچهاگر من در آينده بچه

ها در كنم. از طرفي مسايل اعتقادي و ديني كه بچهمن به هيچ وجه نظرات خودم را به او تحميل نمي

شود و بنابراين اعتقاداتشان، زودگذر است. به ها دروني نميمثل خود ما در آن گيرند،مدرسه ياد مي

گذارم تا با مطالعه هايي را در اختيارش ميهمين دليل من بدون اين كه فرزندم را نصحيت كنم، كتاب

من با  دار بودن يا نبودن تصميم بگيرد. البته لزومي ندارد كه فرزندها خودش در نهايت درباره دينآن

 خواهد، عمل كند.طور كه ميمن همفکر باشد، بلکه او آزاد هست تا همان

 تحليل نهايي شما از مقوله دين چيست؟ -

من يک فرد ضدِديني نيستم ولي به نظرم نيازي به وجود دين نيست و صرف اين كه مسايل اخالقي 

 بدون اجبار بيروني، رعايت شود، كافي است. 

ز آنجا كه وجود يک برنامه و قانون اخالقي در جامعه، الزم و ضروري است، اما در تحليل نهايي ا

توان نام اين برنامه را دين گذاشت. چرا كه بدون وجود چنين قانوني كه به مسايل اخالقي تأكيد مي

 دهد. داشته باشد، دنيا مانند يک جنگل خواهد شد كه هركس، هر كاري را كه بخواهد، در آن انجام مي

 باط شما با خدا در اين جامعه چگونه خواهد بود؟ارت -

كنم كه من شخصاً كاري به خدا ندارم و اميدوارم كه او هم كاري به من نداشته باشد. من هم سعي مي

 در زندگي فردي خودم، فردي با اخالق و قانع باشم و آسيبي به ديگران وارد نکنم.

 ارند؟انجام مناسک ديني در جامعه اخير چقدر ضرورت د -

نظر من، احکامي مثل ترتيب وضو و وارد انجام اعمال و مناسک ديني به نظر من الزم نيست، حتي از 

 دار هستند.شدن به دستشويي با پاي چپ و نظاير آن، اموري ضايع و خنده
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 انتقادی: نقد حضرت حق پذیرش تنها خدای 06

 ساله، دانشجوی کارشناسی 20مصاحبه با محمود، 
 

شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  دين دارياز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و  -

 ابتدا يک دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

ام، فردي مذهبي بودم. من سالگي، مانند ديگر اعضاي خانواده 16من از ابتداي دوران كودكي تا حدود 

اعتقادات مذهبي شديدي داشتم، به طوري كه در بسياري مراسم مذهبي،  عالوه بر انجام تکاليف ديني،

 كردم.اعم از مراسم دعا و عزاداري، شركت مي

من پس از ورود به دوره دبيرستان، نگرشم نسبت به مسايل مذهبي تا حدود زيادي تغيير كرد. دليل اصلي 

ن بود. من مبلغاني را كه در خانواده، اين تغيير، وجود مبلغان مذهبي و همين طور تبليغ بيش از حد دي

كردند، در حالي كه در خارج از ديد عموم، داري ميديدم، اغلب فقط ادعاي دينمدرسه و جامعه مي

كم، ديد باعث شد كه كمها پرداختند. وجود تضاد و ريا در رفتار آنبه رفتارهاي زشت و ناشايستي مي

 من نسبت به دين، تغيير كند.

شود. اين تأكيد و تکرار زيادي بر روي دين و رعايت احکام ديني مييگر در كشور ما تأكيد از طرف د

از دين زده شوند. ها شود كه آنگذارد و باعث ميتا جايي است كه به نظرم، نتيجه عکس بر افراد مي

روحانيون و ديگر افراد سوال برانگيز بوده است. دعا كردن همواره براي من يک مسأله براي مثال، مسأله 

گويند، انسان بايد دعا كند، اگر دعايش مستجاب شود كه هيچ، اما گر مستجاب دار همواره ميدين

شود. اين افراد اين توجيه را آن قدر نشد، حتماً به صالح فرد نبوده و اجر آن در آخرت به او داده مي

 را دارند. كه به نظرم قصد الپوشاني و فريب مردماند تکرار كرده

 در حال حاضر، چه نگاهي به مقوله دين داريد؟ -

من به وجود يک خالق در اين دنيا، اعتقاد دارم. خداي من، لزوما خدايي كه اسالم يا مسيحيت يا هر 

دانم. گويد، نيست. خداي من، من و دنيا را ساخته است، اما دقيقاً با چه هدفي، واقعاً نميدين ديگري مي

دانم دانم. من فقط ميها را نميعبه دست او هستم يا اين كه او من را دوست دارد يا نه، ايناين كه من مل

 كه او وجود دارد، اما من عاشق او نيستم.

كردم كه او همدم من است و به من اگرچه من در گذشته خدا را خيلي دوست داشتم و احساس مي

را ندارم. علتش هم اين است كه به تدريج دهد، اما در حال حاضر، ديگر چنين حسي آرامش مي

ديدم، بين سخنان افراد مذهبي و آن چه كه عقلم قبول داشت، تناقض وجود دارد. براي مثال، افراد مي
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گويند كه خدا خوب مطلق است. با چنين تعبيري از خدا، پس بايد هر چه كه به او نسبت دار ميدين

شود، و ميهاي مختلف  دين موجب بروز جنگ در بين قومشود، خوب باشد. در حالي كه مثالًداده مي

ها و خونريزي بسيار بد دانيم كشته شدن آدمطور كه ميشوند، همانطي جنگ، افراد زيادي كشته مي

و دردناک است. اما اين بدي نتيجه جنگ است و جنگ هم نتيجه دين است. در نتيجه دين هم بد 

تواند خوب مطلق باشد. ين از سوي خدا آمده است، پس خدا هم نميشود و با توجه به اين كه دمي

هاي زياد بين گويند، خدا عادل است، در حالي كه وجود تبعيضدار ميعالوه بر اين، خيلي از افراد دين

 برد.زن و مرد، عدالت خدا را زير سوال مي

اما پس از مدتي جاي خالي او را به هر حال مسايل اين چنين باعث شد كه من وجود خدا را انکار كنم. 

شود، خدايي وجود نداشته باشد. چون وقتي من هستم و وجود دارم، پس حس كردم و ديدم كه نمي

بايد يک خالق و خدايي هم وجود داشته باشد. گذشته از اين كه اين خدا من را براي سرگرمي يا هر 

 دليل ديگري خلق كرده است، اما بايد وجود داشته باشد.

سازد. به اين معني كه هرگاه ما كار خوبي كنم، بهشت و جهنم واقعي را وجدان خود ما ميفکر مي من

بينيم و در بهشت خودمان هستيم، اما زماني كه عذاب كنيم، حس خوبي داريم، همه چيز را زيبا ميمي

براي من، بينيم و اين وضعيت كنيم، همه چيز را زشت ميوجدان داريم، احساس تنش و خستگي مي

 يک جهنم واقعي است.

به نظر من پايان جهان مانند نظريه بيگ بنگ )انفجار بزرگ(، خواهد بود، كه طبق آن دنيا ابتدا يک ذره 

يابد و در نهايت با غلبه نيروي جاذبه بر اين دافعه، بوده است كه بر اثر نيروي دافعه بسيار گسترش مي

 د.شودوباره به همان ذره اوليه، تبديل مي

من با اين وجود، به جهان ديگر اعتقاد دارم، علتش هم اين است كه پايان و تمام شدن را قبول ندارم و 

پذيرم. اين كه من مدتي زندگي كنم و بعد بميرم و همه چيز تمام گرايي را نميبه پوچي رسيدن و پوچ

خودم را ارضا كنم، به وجود  توانم بپذيرم. بنابراين من براي اين كه ميل به جاودانگيشود را من نمي

 جهان ديگر اعتقاد دارم.

 چه تحليلي در مورد پيامبر اسالم داري؟ -

كنم، پيامبر يک معجزه و يک پادشاه مقتدر براي قوم خودش بوده است. او آن قدر قدرتمند من فکر مي

اد كند. مردم بود كه توانست مردم قوم خودش را از بدبختي نجات دهد و كشورش را گسترش داده و آب

هم با توجه به خدمات او، از كتاب قانون پيامبر خودشان پيروي كردند و او را دوست داشتند و در گذر 

 زمان، به پرستش او رسيدند.
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 چه تحليلي در مورد ائمه داري؟ -

كنم هدف كردند، افراد خوبي بودند، من فکر ميبه نظر من امامان از اين جهت كه به قوانين عمل مي

به دست آوردن قدرت و جنگيدن با هدف رسيدن به حکومت بوده است. اگرچه من معتقدم ها نآ

ساخته شده است. براي مثال، جريان كربال و روز عاشورا، يک اتفاق ها زيادي در مورد آنهاي افسانه

و در نوشتن اند تراژدي بسيار غم انگيزي بوده است، اما به مرور رنگ و لعاب زيادي به آن داده

آن، اغراق زيادي شده است. به نظر من هدف امام حسين از شركت در اين جنگ، عالوه هاي زجرنامه

ها، كسب قدرت بوده است، چون امام حسين پس از دريافت بر جاودانه ماندن نامش در همه دوران

ه هجرت گرفت، در حالي تواند حکومت كند، تصميم بمبني بر حمايت مردم از او و اين كه مياي نامه

 كه مردم از او حمايت نکردند و او را فريب دادند.

فهميم كه امامان در جامعه نگاه كنيم، ميتري به مسأله كنم اگر با يک ديد وسيعبه هر حال من فکر مي

 و هدفشان هم عالوه بر رسيدن به حکومت و استفاده مالي، اصالح جامعهاند خودشان افراد خوبي بوده

 براساس معيارهاي خودشان بوده است.

را من قبول ندارم و معتقدم كه اند و عصمت داشتهاند اما اين مسأله كه ائمه افرادي عاري از گناه بوده

قدسيت و معصوم بودن امامان، در طول زمان ايجاد شده است، به طوري كه امروز از افراد مذهبي مسأله 

كنم، امامان هم در حالي كه من فکر مي اند.اً خوب و منزه از گناه بودهشنويم كه امامان افردي مطلقمي

مانند ساير مردم، صفات خوب و بد دارند و در هر كدام، يک صفت خوب بسيار برجسته است. مثالً 

سياستمداري امام حسن، شجاعت امام حسين، شفقت امام رضا و عدالت حضرت علي. به نظر من، ما 

 را الگوي خودمان قرار بدهيم.ها بايد صفات خوب آن

 آيا نقدي نسبت به رفتار مسلمانان عادي داري؟ -

اند، اين است كه چرا يک مجسمه را يکي از نقدهايي كه مسلمانان هميشه نسبت به مسيحيان داشته

ين كنند. در حالي كه به نظر من، هم كار مسيحيان غلط است و هم اپرستند و به آن اداي احترام ميمي

كنند. از اين جهت كه قديسان مسيحي در ابتدا جزو مردم تر عمل ميكه خود مسلمانان در اين زمينه، بد

رسند كه تنديس و مجسمه عادي بودند و بعد به مرور زمان با برجسته شدن صفات خوبشان، به جايي مي

عکس كه مطمئن هم نيستند  شد. از طرفي مسلمانان هم در برابر يکساخته و مورد پرستش واقع ها آن

دهند و بوسند و حتي آن را در محلي قرار ميكنند، آن را ميمتعلق به پيامبر هست يا نه، تعظيم مي

نشينند. به نظر من چنين رفتاري با پرستش تنديس مسيحيان و حتي بت پرستان، تر از آن ميخودشان پايين
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دهند، كاري شبيه بت اي كه بر مهر انجام ميدر سجده كنم، مسلمانانهيچ فرقي ندارد. حتي من فکر مي

 ندارند.ها دهند و فرقي با آنپرستي انجام مي

 اي؟آيا موارد خرافي و غير قابل پذيرش ديگري در دين ديده -

آره. يکي از ديگر مسايل خرافي كه من اصالً آن را قبول ندارم، انتظار ظهور منجي است، در حالي كه 

تواند خود كه گفته شده، باشيم. اين منجي ميهايي ما نبايد منتظر يک فرد خاص با ويژگيبه نظر من 

كند كه آن فرد خودش را اصالح فرد براي خودش باشد، به اين معني كه منجي هر كس وقتي ظهور مي

 هاي اخالقي را رعايت كند.كرده باشد و مسايل و ارزش

بايد بگويم كه به نظر من هيچ كس حق مالکيت بر جسم و  بله، مثالً درباره حجاب. در مورد حجاب

روح كسي را ندارد. افراد آزاد هستند كه نوع و ميزان پوشش و حجاب خود را خودشان تعيين كنند و 

بدون تنبيه و تشويق ديگران، به آن پايبند باشند. البته امروزه در كشور ما، برداشتن حجاب به قول خود 

ها طور كه اگر يک حيوان مدتشود. به عبارت ديگر، همانبند و باري و فساد ميافراد مذهبي، باعث بي

داري شود و به يک باره در قفس باز شود، حيوان به هر كس و هر چيزي كه در در قفس بدون غذا نگه

افت شود. اما چنانچه حيوان درون قفس به تدريج و در زمان خود غذا دريسر راه خود ببيند، حمله ور مي

 كند و سير بشود، در صورت برداشتن حصار، احتمال اين كه آسيبي به بقيه بزند، خيلي  كمتر است.

گيري شده است، در افراد حجاب در كشور ما هم، چون از ابتدا در اين جهت سختدر مورد مسأله 

در شرايط كنوني ها شکل گرفته است و ارضاء و رفع اين عقدههايي جامعه و خصوصاً مردان، عقده

شد و مردم اجازه گيري نميمشکالت زيادي را در پي خواهد داشت. اما چنانچه از ابتدا تا اين حد سخت

آمد و شايد اصالً بندوباري به وجود نميانتخاب ميزان و شکل حجاب خودشان را داشتند، هرگز بي

 گرفت.واژه فساد شکل نمي

ها بسيار مفيد باشد. براي مثال، تواند در جنگسجام مردم را دارد، ميالبته به نظر من چون دين توانايي ان

ترين عواملي كه افراد را به دفاع از كشورشان تشويق كرد، دين در جنگ ايران و عراق، يکي از مهم

شود. ها ها و پيروزي در آنتواند، ابزار خوبي براي شركت دادن مردم در جنگبود. بنابراين دين مي

خودش شود، گلوله بخوريد و شهيد شويد تا به بهشت برويد، اين مسأله البته اين كه به افراد گفته مي

تواند امر پرخطري باشد و عامل عقب نشان دهنده استفاده ابزاري از دين است كه به سهم خودش مي

 ماندگي جامعه شود.

 كنيد؟در ارتباط با مراجع تقليد چگونه فکر مي -
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تبعيت كوركورانه از دستورات و احکام فرد ديگري كه مثل خودم، آدم هست، اشتباه  كنم،من فکر مي

است، چرا كه او هم مثل هر فرد ديگري ممکن است، اشتباه كند. به همين دليل من تقليد از يک فرد 

ها را كنم و آنهاي افراد مختلف را جذب ميمثبت و خوبيهاي خاص را هرگز قبول ندارم. اما ويژگي

برم. از طرفي من خودم عقل دارم، قدرت تفکر دارم، پس نيازي به دنباله در زندگي خودم به كار مي

 روي كوركورانه از افراد، ديگر را ندارم.

 در ارتباط با واليت فقيه چه نظري داريد؟ -

است. به اين ها براي منسجم كردن مردم توسط آناي ها و وسيلهكنم، دين ابزار حکومتمن فکر مي

ها از اين تنها عاملي كه مردم حاضرند براي آن با يکديگر متحد شوند، دين است و حکومتترتيب كه 

كنند و از آن به عنوان منبع قدرت سياسي و نشانه مشروعيت خودشان، اتحاد و انسجام مردم، استفاده مي

افتند كه پوشش دين را به خوبي در بين مردم جا مي تنها در صورتي بهها كنند. چرا كه حکومتياد مي

هر كس را كه ها همراه خود داشته باشند. به اين ترتيب، دين مانند چماقي دست سياستمداران است. آن

كنند. شاهد مثال با شيوه و افکار سياسي آنان مخالف باشد، به نام دين و با استفاده از دين، سركوب مي

اند، هاي اوليه چون خواستار وسعت قلمرو خود بودههاي اوليه هستند، حکومتموضوع اخير، حکومت

كردند، و بهترين بهانه براي راضي كردن مردم قوم خودشان براي ديگر حمله ميهاي بايد به قوم و قبيله

از بين  راها جنگيدن، اين بوده است كه به مردمشان بگويند، آن قوم مخالف خداي ما است و ما بايد آن

تر است و ما به او وصل ببريم، از طرفي پس از شکست آن قبيله، مردم آن را با اين بهانه كه خداي ما بر

كردند. نمونه همين را به پرستش خداي خود و در نتيجه پيروي از خودشان مجبور ميها هستيم، آن

د را نماينده خدا و امام زمان معرفي در كشور ما، تحت عنوان واليت فقيه وجود دارد. يک فرد خومسأله 

تنها افکار خودش را قبول دارد و دهد و كند. او امکان بحث و نقد و آزادي انديشه را به مردم نميمي

 داند.كند و ظاهراً خودش را خدا ميبه بهانه اتصال به خدا و ائمه، همه را وادار به پرستش خودش مي

 ک دين از سياست موافق باشيد؟رسد شما با تفکيپس به نظر مي -

گويد بله، همين طور هست. اسالم از سويي ال اكراه في الدين را مطرح كرده است، اما از طرفي ديگر مي

 كه شما حق نداريد، مسلمان نباشيد. 

هاي حکومتي نبايد هيچ نقشي براي دين قايل شوند و اجراي آن را به مردم اجبار كنم، نظاممن فکر مي

بايد از مردم بخواهند كه دين را در حوزه خصوصي خودشان داشته باشند و به هر ها لکه آنكنند، ب

ها مطمئن نيستند كه بخواهند آن را به خواهند، عمل كنند. چرا كه در مورد آخرت، آدمشکل كه مي



 نشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني دا                                                         64

 

توانيم ا، نميديگران هم توصيه كنند. از طرفي، شايد آخرت واقعاً وجود داشته باشد كه در اين صورت م

 داري مردم بشويم. بنابراين مسايل ديني را بايد به عهده خود مردم گذاشت.مانع دين

در آينده، شما صاحب فرزند خواهيد شد، با توجه به تناقض موجود بين نگرش شما نسبت به مسايل  -

ر ذهن فرزندتان، شود، براي رفع اين تناقض دديني و آنچه كه در مدارس و جامعه به افراد آموخته مي

 كنيد؟چه مي

دانم، چه بايد كرد. همواره براي خود من يک سوال است و من واقعاً نميواقعيت اين است كه اين مسأله 

كند، من زيرا اگر من مخالف آن چه را كه در مدرسه به او خواهد گفت را بگويم، فرزند من فکر مي

كنم، او را ديگر، اگر نظرات مربيان مدرسه را تأييد هستم و بايد به جهنم بروم. از طرف انسان بدي 

م بگيرد، راه گذارم تا او خودش تصميبنابراين من همه اطالعات الزم را در اختيار او مي ام.فريب داده

 خودش را انتخاب كند.
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 سازی حضرت حق: خدایبا گرایش محکوم پذیرش تنها خدا 07

 رحمبی

 دانشجوی مشاوره ساله  21مصاحبه با مهدیه، 
 

 مهديه چقد الک كنار پنجره داري ؟ -

 آره )خنده(.

 خوب چرا اين همه الک خريدي؟ -

دهد كه به هر انگشتش، يک رنگ الک زده و مي هايش را نشانآخه من عاشق الک زدنم )ناخن 

 هايش نيز بسيار بلند است(. ناخن

 مياد؟ چرا اين قدر از الک خوشت -

 تأثير داره.شه من ظاهرم قشنگ بشه، هم توي روحيم مي چون هم باعث

 تأثيري توي روحيت داره؟چه  -

 كنم، احساس خوبي داشته باشم.مي شه وقتي به ناخنام نگاهمي باعث

 خوني؟مي مهديه نماز -

 نه.

 چرا؟ -

 نماز بخونم.كار كرده كه بخوام براش چهمگه خدا براي من 

 خوني كه خدا برات كاري بکنه؟مي يعني تو زماني نماز -

 آره.

 چرا؟ -

 مگه خيلي زندگي خوبي داشتم كه بخوام براش نماز بخونم.

 مگه زندگيت چشه؟ -

 چش نيست.

 شه بيشتر توضيح بدي؟مي خوب -

دوس داشتم، قبول نشدم، يا كسي رو  اي كهمثالً وقتي كه هشت سالم بود، بابام فوت شد، يا اون رشته

كنم. مي اصالً من خيلي وقتا به وجود خدا شکاي ازدواج كرد. كه دوسش داشتم، رفت با آدم ديگه

 از كجا معلوم خدا وجود داره؟ جهنم و بهشت وجود داره.
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 همه اينا وجود داره مطمئن باش. -

اصالً من خيلي وقتا به معجزه پيامبرا هم اون دنيا بهت گفته؟  دوني؟ مگه كسي اومده و ازمي تو از كجا

ها رو ثبت شک دارم. چرا اونا دقيقاً وقتي معجزه كردن كه نه دوربيني بوده، نه تلويزيوني كه اون اتفاق

 كنه.

 ها افتاده؟ولي همه اين اتفاق -

 دوني؟مي تو از كجا

 چون توي قرآن، احاديث و روايات اومده؟ -

به نظر من كه قرآنم سخن خدا نيست. من شنيدم كه پيامبر شاعر بوده و اونا رو گفته. احاديث و روايات 

خوايد با اين حرفا خودتون رو گول مي هم به نظر من همشون من درآوردي هستن. خداييش تا كي

 بزنيد.

ا وجود نداره، پس فکر كنم تو هم معتقدي كه هر نظمي براي رسيدن به هدفي شکل گرفته، اگه خد -

 مندي جهان براي چيه؟اين نظام

خب اگه هدف خدا از آفرينش اين دنيا اينه كه آخرش قيامت بشه و ما آدما چند سال زندگي كنيم و  

مسايل جسممون رو اذيت كنيم، چون قراره اون دنيا پاداش بگيريم يا عذاب بشيم، در حالي كه همه اين 

اي وجود داشته باشه، دقيقاً مثل اينه كه توي بيابون به اميد اين كه آب يا چشمهبر پايه احتماالت هست. 

 مدام به دنبال سراب بري. خب آخه اينم شد هدف.

ارزشه، بي زني، همون خاکمي تونم بگم، جسمي كه تو داري ازش حرفمي در جواب سوال اولت -

 در جسم تو دميده؟ارزشمندي تو به روحي هست كه خدا از وجود خودش 

 كنم. مي مهم اينه كه من توي اين دنيا دارم با جسمم زندگي

 ده كه تو دل به دنيايي بستي كه فانيه.مي اين نشون -

 دوني، دنياي باقي وجود داره؟مي خب تو از كجا

 مکان معاد؟شه. يک ضرورت معاد و دومي امي اين توي دين اسالم خودش به دو شاخه اصلي تقسيم -

 خب بحث منم اينه كه از كجا معلوم دين اسالم زاييده تخيالت ذهني انسانا نباشه؟

ره، طبق مي گناه باالي داربي خوام اين رو با يه مثال برات توضيح بدم. كسي كهمي اگه اجازه بدي -

ه باالي دار رفتنش پاداشش گنابي نظر تو اون مرده، ولي بايد دنيايي وجود داشته باشه كه اون به خاطر

هاي شه و يا يک خيّري كه به زير ساختمي رو بگيره، همچنين پاداش كسي كه در اين دنيا شهيد

 شه توي اين دنيا فراهم بشه؟مي ،كنهمي كشورش كمک
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فيزيک، دنيا محل عمل بينيم چون طبق قانون مي آره توي اين دنيا ما همه پاداش و مجازات كارامون رو

 العمله و ربطي به داشتن دين يا نداشتن اون نداره.و عکس

زني، بنابراين شخصي بايد باشه كه مي همون طوري كه از حرفت معلومه تو داري درباره قانون حرف -

اين قانونمندي رو به اجرا در بياره. از طرفي نيوتن كسي هست كه اين قانون سوم خودش رو كه همون 

 العمله، ثابت كرده و خودش كسي بود كه ايمان قلبي به وجود خدا داشته؟عمل و عکس

اوالً به نظر من قانون به صورت طبيعي وجود داره و هيچ رهبري براي اون نيست. دوماً من در زمان نيوتن 

كجا معلوم كه گي، همش بر پايه رواياته. از نبودم كه ايمان واقعي اون رو ببينم و اينا، چيزي كه تو مي

 واقعيت داشته باشه؟

توني بگي كه  هر نظمي كه تو براي زندگي قرار دادي، به صورت مي خب به قول خودت اوالً تو -

طبيعي هست؟ يعني تو هيچ نقشي توي تعيين و هدايت اون نداري. دوماً آدم الزم نيست كه حتماً از يه 

 كوه باال بره كه بفهمه اون بلنده.

ن هم وجود دارن، فقط براي خدمت به انسان به وجود اومده و از ابتدا اآلها كه ين مثل بقيه سيارهاوالً زم

هم بوده و به مرور زمان خودش رو براي زندگي راحت انسان تغيير داده تا به اين مرحله رسيده. دوماً 

راي پيامبرش فرستاده شده، طبق هايي مثل انجيل و تورات كه شما ادعا داريد از جانب خدا بكتاب

 روايات اسالم تحريف شده چه برسه به تاريخ و اعتقاد نيوتن.

گونه ها و مواد معدني هستن كه هيچگي، ساخته شده از سنگمي اي كه تو دارياوالً )با خنده( سياره -

تونه خودش مي ه، پس اين چطوريها رو تغيير بدتونه اين سنگمي حياتي ندارن و حتي انسان به تنهايي

هاست به نام خدا و دستور رو براي راحتي انسان به مرور زمان تغيير شکل بده؟ مسلماً دستي باالي دست

كني، مي هاي آسموني كه تو ازشون يادهاي خودش داده. دوماً )با خنده( كتاباين كارها رو به آفريده

ها هاي ياران حضرت عيسي و موسي هست و اين كتابه يادداشتهمگي گردآوري شده به وسيله ب

هاي قديمي خوشون مطابقت ها با نسخهها بعد از عدم حضور اين پيامبران نوشته شدن و اين كتابسال

ندارن، در حالي كه آيات قرآن نازل بر سينه حضرت محمد بوده كه حضرت محمد با قرائت اين آيات 

ر حضرت علي، توسط ايشان نوشته شده است. يعني دقيقاً طبق نظارت حضرت محمد بوده. از مباركه ب

 جا بشه، تمام ساختمان معناييش به هماي از اون جابهاي است كه اگر فتحه يا كسرهطرفي قرآن به گونه

مال وجود نداشتن اين ريزه. چيزي كه تو درباره نيوتن به عنوان روايت حرف زدي و گفتي كه احتمي

هاش به طور واضح به اين مسأله اشاره گفته وجود داره، درست نيست چون خود نيوتن شخصاً در كتاب

 كرده.
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نيازي به اراده نيست، همه چيز توي بستر طبيعي خودش وجود داره. مثل آبي كه در بستر رودخونه 

 جريان داره.

تونه نمي تابع قانوني باشه به نام جاذبه زمين كه اين قانون زني كه بايدمي تو داري در مورد چيزي حرف -

 خود به خودي وجود داشته باشه. به اماما چي؟ اعتقاد داري؟

 به اماما. نه زياد.

 چرا؟ -

چون به نظرم اونا فقط آدماي بزرگي توي زمان خودشون بودن، مثل اميركبير كه توي دوران نزديک 

 مثل اونا كه كم هم نبودن و نيستن.ما وجود داشته يا افراد بزرگي 

 پس تو به وجود امام زمان هم اعتقاد نداري؟ -

مگه قراره داشته باشم. مثالً چي بشه كه چندين ساله يه آدم غايب شده، بعدش ظهور كنه بياد اونم با 

 چهره جوون. مگه ممکنه يه آدم چند هزار سال غايب باشه و بدنش هيچ تغييري نکنه.

هاست و آفريننده مخلوقاته، كسي كه اين مأموريت رو به ايشون داده، خودش فوق ارادهبايد بگم  -

 تونه انجام بده.مي پس هر كاري كه بخواد

 كنيم.مي هاست داريم براي اون عزاداريمن كه قانع نشدم، بعدشم مثالً چي بشه كه يه نفر مرده و ما قرن

 رو زنده نگه داريم؟خوايم راهي رو كه اون رفته مي چون -

كار كنم، مجبورم چهل روز همه اطرافيانم رو با چهخب اگه من نخوام راهش رو زنده نگه ندارم، بايد 

 گيره.مي ريزه. افسردگيمي حالت عبوس و لباس رنگ تيره ببينم. آدم اعصابش به هم

 به نظر تو دينت اجبار بوده يا اختيار؟ -

 صددرصد اجبار بوده.

 چرا؟ -

اآلن مسلمانم به خاطر اينه شدم و اگه نمي شدن، قطعاً منم مسلموننمي چون اگه پدر و مادر من مسلمون

 كه پدر و مادرم مسلمان بودن.

 به نظرت دين اسالم چه جور ديني هست؟ -

 دين اجبار. ديني كه توش همش خون و خونريزي هست.

 زني؟مي با چه دليلي اين حرف رو -

 بينيد، همش فقط توي كشوراي مسلمان جنگ و خونريزي هست.مي اآلن كهون چ

 مهديه پوشش تو چي هست؟ -
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 مانتو.

 چرا اين پوشش رو انتخاب كردي؟ -

ترم. يعني چي كه توي گرماي تابستون و سرماي زمستون مجبور باشم، چادر چون با پوشش مانتو راحت

 سر كنم.

 شه.مي توخوب چون موجب مصونيت  -

 اآلن همه چادريا اون كارن. فقط ظاهرشون خوبه. ولي باطنشون... .چه مصونيتي خواهر من. اتفاقاً 

 باطنشون چي؟ -

 كنن.مي هاي خفن بدتره. به نظرم اين جور آدما فقط دارن ظاهرسازيباطنشون از باطن خيلي از مانتويي

 چرا؟ -

 ازدواج كردن.براي استخدام شدن، براي 

 يعني به نظرت براي ازدواج و استخدام اين چيزا توي اولويته؟ -

اصالً آدم نيستن. كشور ما هم ديگه شورش ها بله، متأسفانه. مخصوصاً براي استخدام. انگار كه مانتويي

 ده.مي رو در آورده و فقط داره شعار

 زني؟مي چرا اين حرف رو -

اآلن توي انتخاب پوششم، آزاد تقالل، آزادي، جمهوري اسالمي. ولي خب من گه اسمي چون مثالً

 نيستم. 

 چرا؟ -

گه، خانوم آستين مانتوت رو بده پايين يا مي خوام از خوابگاه برم بيرون، حراستمي هميشه وقتيچون 

 . وقتي هم براي استخدام شركتمعني داره. پس اگه آزادي هست، اين كارا چه خانوم موهات رو بده تو

-كني، بسيجيا، چادريا، فرزنداي شهيد، جانباز و آزاده توي اولويت هستن، اونم نه فقط زن و بچهمي

هامونم شرايطشون مثل ما اآلنم كه مدافعان حرم پيداشون شد. بيچاره بچههاشون، بلکه تا هفت پشتشون. 

ن، هم بايد امثال من كه چادري نيستن و پارتي ندارن برن بميرن )اعصاب شد. بعد از تموم شدن درسمو

 مهديه خورد شده است(. 

 شه؟ميماندگي به نظرت دين باعث عقب -

 بله، صددرصد.

 چرا؟ چه طوري؟ -
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شد، اين قدر توي كشوراي مسلمون جنگ و خونريزي نبود و ما هم جهان نميماندگي اگه باعث عقب

 شه.ميماندگي مئن باش كه دين باعث عقبسومي نبوديم. مط

 اي معتقدند كه دين اسالم با حزن و اندوه آميخته شده، نظر تو در اين باره چيه؟عده -

آخ گفتي، كامالً موافقم. هم دين ما هم كشور ما همش با حزن و اندوه آميخته شده. نه فقط براي ائمه 

كنن. آخه چون مي ... هم چند روز عزاداريام پانزده خرداد وشه بلکه براي خميني و قيمي عزاداري

اي سن داشت. خميني خيلي كم عمر كرده و جوون مرگ شده، به خاطر همينه. خوبه كه هشتاد و خورده

گن بنيان گذار جمهوري اسالمي مي كشتن. يه جوري هممي مرد، مردم خودشونومي اگه توي سن كم

 كار كرده؟ اومده بدبختمون كرده و رفته، ديگه اين كه ديگه عزاداري نداره. چهكه انگار 

 كني يا به جاللش؟مي تو به جمال خدا بيشتر توجه -

 ها.به هيچ كدوم، دلت خوشه

 نظرت درباره جدايي دين از سياست چيه؟ -

بينيم كه تمام قوانين بر مي اصالً درست نيست.ن دين و سياست قاطي شده كه اين اآلتوي جامعه ما 

 گذاري شده شده.اساس دين اسالم سياست

 توني مثال بزني؟ مي -

گن روزه خواري در مالءعام جرمه و شالق داره. خب اومدن احکام و سياست مي مثالً همين سياست كه

خيلي از موارد ديگه كه توي جامعه ما خيلي زياد شده، مثل حجاب، روزه و  رو با هم قاطي كردن و يا

 طوري باشه.اينمسايل ديگه كه به نظرم نبايد خيلي 

 كنه؟مي به نظرت خدا دركت -

 نه، به هيچ وجه.

 چرا؟ -

 كرد، وضع زندگيم اين نبود.مي چون اگه دركم

 مگه وضع زندگيت چطور هست؟ -

 اصالً راضي نيستم.گفتم كه از زندگيم 

 كني؟مي تا چه حد با خدا احساس صميميت -

 خيلي، خيلي، كم. 

 چرا؟ -

 چون حرفي ندارم كه باهاش بزنم.
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 شه؟مي مگه -

 كنه، چه دليلي داره باهاش حرف بزنم يا صميمي بشم.نمي آره، وقتي كه به حرفام هيچ توجهي

 مدافعان حرم چيه؟نظرت درباره  -

هاشون خيلي آدماي مفت خوري هستن و عرضه نداشتن ازشون متنفرم. به نظرم مثل بقيه شهدا و خانواده

 هامون به نون و نوايي برسن.برن كار كنن، گفتن بريم شهيد بشيم تا زن و بچه

 نظرت درباره صيغه چيه؟ -

 دوم تا حاال بهش فک نکردم.نمي

 اي قبول بشي كه نشد؟رشتهمهديه دوست داشتي چه  -

 حقوق.

 حرف پايانيت چيه؟ -

ام و آرزو دارم بدونم آخر اين اصالً توي اين چند سال عمرم نفهميدم براي چي زندهاول اين كه من 

شه. يه آرزوي ديگه هم دارم، اونم اين كه نظام جمهوري اسالمي برچيده بشه و ما راحت مي دنيا چي

 بشيم.

 زني؟مي اين حرف رو چرا -

 خوره.مي هاشون ديگه داره به معناي واقعي حالم به همعدالتيبي چون از تبعيض و

 شه بيشتر توضيح بدي؟مي -

شه، حال آدم از اين نظام به مي دن كه باعثمي خودي انجامبي مثالً مسووالي كشور ما كاراي خيلي

 هم بخوره.

 كنن؟مي كارچهبگي شه مي -

فرستن، در حالي كه مي هاي مفت... پول و مواد غذاييخب به كشورايي مثل عراق، لبنان، فلسطين و

اون دفعه توي اينترنت خوندم كه دويست هزار زن و كودک ايراني در معرض سوءتغذيه قرار دارن. 

كنن. چرا كشوراي ديگه اين مي براي كشوراي ديگه چاپلوسيرن مي خب بيان به اين آدما برسن، چرا

كنن و فقط ما بايد اين كار رو انجام بديم. اگه هم به كشوراي ديگه كمک نکنن خودشون نمي كار رو

 دوني چيه، ما آدماي معمولي توي اينمي اصالًرن. مي زنن و از ايرانمي كنن و به جيبمي اختالس

سياست و كسايي كه توي رأسش هستن گير افتاديم و خالصي نداريم )مهديه با اعصاب خوردي اين 

 كند(.مطلب را بيان مي
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 تأملی دوباره
با گرايش عرفاني: پذيرش دين موالنا و  پذيرش تنها خدا»هاي انجام شده ذيل عناوين: در مصاحبه

 ،«اپرستي: دين در تالطم هواپرستيمثابه پوشش هوبه  پذيرش تنها خدا»، «ايزندگي در بهشت لحظه

با  پذيرش تنها خدا»، «با گرايش به آيين زرتشت: ضرورت پذيرش جغرافيايي دين پذيرش تنها خدا»

با گرايش جبري:  پذيرش تنها خدا»، «هاي زرتشتگرايش به آيين زرتشت: تركيب اسالم با آموزه

 پذيرش تنها خدا»و « انتقادي: نقد حضرت حق پذيرش تنها خداي»، «خدايي با جهاني از پيش تعيين شده

تري برخوردار از وجه شاخصشناختي ، ابعاد روان«رحمبي سازي حضرت حق: خدايبا گرايش محکوم

 .گيرندبوده، در همين رابطه مورد بحث قرار مي

گيري شوندگان فاصله هاي انجام شده اخير داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبهبررسي مصاحبه

كنند. را با داليل رواني تبيين مي پذيرش تنها خدا خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود در

هاي ايراد»، «هاي وارده بر دينايراد»توان در چهار مقوله كلي: هاي مطرح شده اين افراد را مياستدالل

برخي از »هاي خويش( و راي پاسخ به هوس)ب« تفسير به رأي مباحث ديني»، «دارانوارده بر دين

شود آنان با ، دانست. اما گرايش فطري اين افراد، سبب مي«هاي عاطفي و شناختي نسبت به دينواكنش

سازند، باز هم در نهايت پرستش خدا را در دستور كار خود قرار هايي كه به دين وارد ميوجود نقد

نظير احکام ديني يا پذيرش راهنمايان و مناديان دين، سرباز  هاي دين،دهند، هر چند از ديگر قسمت

 زنند.مي

هايي در زمينه مقابله با نفي ، حاوي نقد«هاي وارده بر دينايراد»بررسي اظهارات دانشجويان در زمينه 

هاي موجود در جوامع اسالمي، شدن آزادي افراد، گرايش به آزادي انتخاب دين، نقد تنش و جنگ

 باشد.کام و تفکر جنسيتي منتسب به دين، نقد خرافات ديني و نقد آميختگي دين با حزن مينقد اح

« يک ديکتاتوري واقعي»ساله، در مصاحبه خويش دست به نقد واليت فقيه زده، آن را  21مهدي 

عه خواند، زيرا در نظام مبتني بر واليت فقيه كسي حق نقد وي را ندارد و جامعه نيز بدون نقد، جاممي

 ساله نيز عيناً شبيه مهدي است. 20اي خواهد بود. استدالل محمود مرده

كند كه اي كاش من در انتخاب دين آزاد بودم، ساله، در مصاحبه خودش آرزوي اين را مي 25ثرياي 

 نه آن كه دين خودم را به صورت تحميلي به دست آورده باشم.

هاي هاي جهان، در كشوراند، برخالف ديگر كشورثريا و مهدي در نقد جوامع ديني خاطرنشان ساخته

شود، حال آن كه در جوامع غيرمسلمان و هاي ديني مالحظه مياسالمي قابل توجهي جنگ و خشونت

 گردد.يا حتي جوامعي كه با دين و ديانت سروكاري ندارند، اين مسأله مالحظه نمي
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داند كه بين دو جنس ه است، اسالم را ديني ميساله، در نقد ديگري كه به اسالم وارد كرد 20محمود 

تبعيض قايل شده است. ثريا نيز در همين راستا، با طرح برخي از احکام جنسيتي اسالم مانند ارث و 

كند كه دين مرد را آزاد گذاشته است كه دست به صيغه زنان مورد نظرش ديات، از اين نکته ياد مي

گو باشد كه شوهرش ممکن است در روابطي كه ن مرد بايد پاسخبزند، اما چه كسي در برابر همسر هما

 هاي جنسي مختلفي را از آنان به همسر رسمي خودش انتقال دهد.اي خويش دارد، بيماريبا زنان صيغه

دارد با وجود آن كه زند. وي اظهار ميها ميساله، از خرافات ديني ياد كرده، دست به نقد آن 21مارال 

هاي خود را در چاه مسجد جمکران بيندازيد تا امام زمان جواب آن را بدهد، گويند نامهيعامه مردم م

 اي عايد وي نشده است.وي دست به انجام همين عمل زده است، اما هيچ نتيجه

آميختگي بيشتر دين با حزن تا شادي، نقد ديگري است كه بسياري از افراد مصاحبه شده به ذكر آن 

هاي ساله، هر دو دست به نقد گستره وسيع حزن 21ساله و مهديه  21ه عنوان مثال، مهدي اند. بپرداخته

هاي فاطميه، موارد جديدي سازند، به مواردي مانند ايام وفات و دههموجود در دين زده، خاطرنشان مي

ساله،  25ا، ثرياي خرداد و نظاير آن را هم بايد افزود. برهمين مبن 15مانند درگذشت امام خميني، حادثه 

نتيجه گرفته است كه در ايران از فقير گرفته تا افراد مرفه و ثروتمند، سايه حزن را در زندگي خودشان 

 كنند.احساس مي

كند كه تجارت مداحان در اين زمينه خيلي ميالد، در تبيين غلبه حزن بر مراسم اسالمي، استدالل مي

وافقت چنداني نشان نداده است، بنابراين مداحان با بردن موسيقي مؤثر بوده است، زيرا اسالم با موسيقي م

اند از اين امکان عمل براي گسترش تجارت مورد نظر مردم در فضاي غمگين مداحي، در عمل كوشيده

 خويش سود ببرند.

 ها گاهياند. اين نقدوارد كرده« دين داريمدعيان دين و »برخي از مصاحبه شوندگان، نقد خود را بر 

هاي )به ظاهر( اسالمي خارجي است، گاهي متوجه مسووالن حکومت ديني ايران بوده و در به گروه

و  دين داريهاي رياكارانه مدعيان برخي از موارد مردم عادي را مورد توجه قرار داده است. نقد رفتار

-هاي وارده به دينيرادهايي است كه در جريان طرح االقاي تحميلي دين به شهروندان، از ديگر مقوله

 داران از سوي دانشجويان مصاحبه شده وارد گرديده است.

رود، ديني سازد در حالي كه از اسالم انتظار ميثريا در مصاحبه خويش با اشاره به داعش، خاطرنشان مي

ا پويا و انسان دوستانه را به معرض ديد بگذارد، گروه داعش هم از آن بيرون كشيده شده است كه ب

 كنند.برد و يا به زن و دختر ديگران، تجاوز ميگناه را ميفرياد اهلل اكبر، سر افراد بي
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استفاده ابزاري مسووالن نظام از دين و ملعبه سياست شدن دين، مسأله مهمي است كه توسط مهدي، 

هاي خودش محمود، ميالد و زهره مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است. مهديه در قسمتي از اظهارنظر

سازد، مسووالن ايران بدون آن كه مجوزي از سوي مردم داشته باشند، به صالحديد خاطرنشان مي

خويش عمل كرده، امکاناتي كه بايد در داخل كشور صرف ايجاد شغل براي جوانان گردد، به 

 گردد.هاي ديگري مانند عراق، لبنان، فلسطين و نظاير آن ارسال ميكشور

با نمونه آوردن از روحانيون، يادآور گرديده است، روحانيون  دين داريدر نقد مدعيان  ساله 23ميالد 

مشي پيشنهادي قرآن مبني بر عدم دريافت وجهي براي آموزش دين، در جريان جامعه برخالف خط

فروختند، ها زمين بهشت را به مؤمنين ميخدمات ديني كه دارند، نظير دوران قرون وسطا كه كشيش

 كنند.مات ديني خود را در ازاي دريافت وجه به مردم ارايه ميخد

سازد، برخي از دختران جامعه براي كسب يک كار خوب يا شوهر ساله نيز خاطرنشان مي 21مهديه 

شوند تا بعد از تحقق خواسته خويش، دست به مناسب، به شکل ابزاري از دين سود برده، چادري مي

 ترک آن بزنند.

سال و مسووالن جامعه هاي خود به رياكاري موجود در رفتار نسل بزرگمحمود در مصاحبهمارال و 

اند اند، در برخورد با رياكاري و دورويي اين افراد، آنان نسبت به دين سرد شدهاشاره كرده، بيان داشته

 اند.و فاصله گرفتن از دين را در دستور كار خود قرار داده

اند به تبعيت از ديني بپردازند كه با ارضاي ، كوشيده«تفسير به رأي خاص خويش» برخي از دانشجويان با

ساله، در  20ساله و محمود  21هاي آنان همخواني الزم را داشته باشد. به عنوان مثال، مارال هوس

ز ها هر فردي مالک بر جسم خويش است. بنابراين تا پيش ادارند، از منظر آناظهارات خويش بيان مي

توانند با جسمشان رفتار ها در اختيار خودشان بوده، هرگونه كه مايل هستند، ميازدواج، مالکيت بدن آن

 كرده، آن را در اختيار هركس كه دوست دارند، قرار دهند.

هاي شناختي خاص تجربيات عاطفي خويش يا برداشت»دانشجويان ديگري در ارتباط با دين، با توجه به 

ساله در مصاحبه خويش به صراحت بيان  21اند. به عنوان نمونه مهديه اظهارنظر زدهدست به « خويش

سالگي و قبول نشدن در رشته دلخواهش، نسبت به  8دارد، او پس از از دست دادن پدرش در سن مي

وجود خداوند هستي شک كرده است. به تعبير ديگر واكنش خداپرستي تنهاي مهديه، در اثر عواطف 

 ها پرداخته است.وده است كه وي به تجربه آنمتالطمي ب

هاي بنديهاي خاص خويش كه نشأت گرفته از جمعمحمود، ميالد، مهدي و مارال، با اظهار  نظر

خدا به طور مطلق خوب »هايي مانند اين كه )درست يا نادرست( شناختي آنان است، دست به اظهار نظر
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بهشت انعکاس كار »باشد(، أهاي جنگ افروزي در جهان ميشا)زيرا دين ارسالي وي يکي از من« نيست

منجي واقعي، خود فرد است كه »، «خوب ما در همين دنيا و جهنم نيز انعکاس كار بد ما در دنيا است

 اند.و نظاير آن، زده« شوددين باعث عقب ماندگي جامعه مي»، «بايد منجي خويش قرار گيرد

اند، به دليل آن كه هاي مختلفي كه دانشجويان مصاحبه شده داشتهنقد ها واما با وجود طرح استدالل

-هايي مانند ميل به جاودانگي انساناند از فطرت خداجوي خويش چشم بپوشند، با طرح استداللنتوانسته

، بخشها به تکيه گاهي امن و اطمينان، نياز دروني انسانيآور هستناپذير بودن نفي نظم شگفتها، امکان

 اند، آنان فارغ از عطف توجه به احکام ديني يا اولياي ديني، بهياد كرده، بيان داشته پذيرش تنها خدا از

 معتقد هستند. پذيرش تنها خدا
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ستیز نه نامهربان و : پذیرش خدایی مهربان و ظلمزاخانواده آسیب 08

 ظالم

 ساله، کارشناسی ارشد 25مصاحبه با سمیه، 
 

 كني.پذيرفتي در مصاحبه شركت داشته باشي متشکرم. در ابتدا خودت رو معرفي مياز اين كه  -

 بله. من اسمم سميه هست و دانشجوي كارشناسي ارشد هستم.   

 دي؟   سميه خانم، يک دورنما از نگاه ديني خودت از آغاز زندگيت تا اآلن به من مي -

كه در آن پسران تاج سر بودند و دختران اي آمدم، خانهكامالً مذهبي به دنيا بله. من در يک خانواده 

آمدند. از همان دوران كودكي، تبعيض شديدي ميان من و برادرهايم كنيز و توسري خور به حساب مي

كرد، من دو تا خواهر داشتم كه ازدواج كرده بودند و در وجود داشت كه اين مسأله، من را اذيت مي

هر و فرزندان خودشان بودند، مادرم حتي در مقابل پسرهايش نيز روسري شوهرشان هم كنيز شوي خانه

كرد و من موظف بود با حجاب كامل در مقابل پدر و برادرانم حاضر شوم، زيرا كه به نظر سر مي

والدينم، برادر و پدر نيز تا حدودي نامحرم هستند، حق نداشتم با برادرهايم بازي كنم، زيرا كه من دختر 

بلند ها بودم، حق ندشتم صدايم را از صداي آنميها پسر، مدام بايد گوش به فرمان آنها بودم و آن

خوردم و در زيرزمين خانه كردم، به شدت كتک ميكنم و اگر يک بار از دستور آنان نافرماني مي

اند آفريده شدهها كند و زنگفت كه پسرهايش را با كل دنيا عوض نميشدم، پدرم همواره ميحبس مي

دختر به دنيا آمده بود،  2را طالق داد، برادر بزرگم، بعد از ها تا پسر بزايند، در غير اين صورت، بايد آن

داند مادرم چقدر زجر كشيده بود و حتي پدرم دو بار قصد داشت كه او را به دليل زاييدن دختر، خدا مي

 پسر بزايد. دهد كه اين دفعهس مانع اين مسأله شده، قول ميطالق بدهد كه مادرم با گريه و التما

بود، ما حکم خدا را داشت، جنس مذكر خدا و فرمانرواي جن و انس و جنس مؤنث ي پسر در خانواده

كردم، پدرم با خشونت تمام امکانات و پول پدرم در اختيار برادرانم بود، هرگاه اندكي اعتراض مي

ها گويي من پسرانم را رگويد: ثروت و پسران زينت دنيا هستند، حاال تو ميميگفت، خدا در قرآن مي

كنم و دخترانم را بچسبم. من حق نداشتم بدون چادر به حياط بروم، چون ممکن بود، كسي من را ببيند، 

روم، تنها حتي تا بقالي سركوچه بگرداند. حق نداشتم برد و ظهر برميصبح پدرم من را به مدرسه مي

كه تنها به بقالي رفتم، در برگشت پدرم من را ديد و در همان وسط كوچه، شروع به كتک زدن يک بار 

 من كرد تا آن كه وساطت مردم رهايم كرد، اما تا دو روز زنداني بودم.
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كرد، اگر دختران به مدرسه بروند و سواد بياموزند، به پدرم افکار بسيار متحجري داشت. او فکر مي

نويسند و معتقد بود، پيامبر فرموده شوند و براي دوست پسرهاي خودشان نامه ميحراف كشيده ميان

كردم تا است: به دختران خود سواد نياموزيد و با مدرسه رفتن من مخالف بود، اما من آن قدر گريه مي

 داد، در سال تحصيلي جديد ثبت نام كنم.اجازه مي

داد پدرم اجازه نميها، بيدن مساوي بود با شديدترين كتکترين نافرماني و سروگوش جنكوچک

كشيد پيچيد و آن را ميكند، موهايم را به دستش ميام خواست تنبيهموهايم را كوتاه كنم و هر بار كه مي

گرفتم، سردر مي كشيد، بعد از آن من چندين روزو من را با اين وضع در سرتاسر حياط بر روي زمين مي

 نبود.راي من و افکار و احساساتم ارزش قايل كسي ب

آمدند، مشکلي نبود، سركار خالفي كه برادرانم داراي آزادي كامل بودند، حتي اگر شب به خانه نمي

گرفت و براي آزادي برادرانم از اين گرفت هر روز سند خانه را به دست ميكردند، پدرم ناديده ميمي

، دختربازي، كفتربازي، مصرف مواد و هزار جرم ديگر، در فاميل ما رفتكالنتري به كالنتري ديگر مي

مذهبي و به شدت سنتي هاي آدممن،  بردند، فاميل پدر و مادريحتي دختران از پدر هيچ ارثي نمي

ها شوند، اما آنان كردند تا از ننگ آن رتوانستند، مانند اعراب دختران را زنده به گور ميبودند، اگر مي

تحصيل ي ها بيشتر از مقطع راهنمايي، اجازهكردند، آنديگري دختران خود را زنده به گور مي شيوه به

دادند، دختران حق اظهار دادند و سپس بدون اخذ رضايت دختر، او را شوهر ميبه دخترانشان را نمي

 نظر نداشتند، زيرا پيامبر، مردان را از مشورت با زنان نهي كرده بود.

هاي برادرانم، من را ذلّه كرده بود. من دختر زيبايي بودم بسيار زياد پدرم و زورگوييهاي گيريسخت

توانستم مانند دوستانم به سينما و رستوان بروم، و حتي وقتي و تا حدودي بازيگوش، دوست داشتم، مي

شده بود و از اين امر آمد، زيرا به من توجهي كردند، من از اين وضع خوشم ميپسران به من نگاه مي

از يکي از پسران اطراف مدرسه برايم آورد اي هايم، نامهشدم. يک روز يکي از هم كالسيخوشحال مي

شناختم، هميشه جلوي مدرسه ما بود. پسري خوش قيافه و خوش گفت عاشقم شده است، اورا ميكه مي

ال عاشق من شده بود، من با وجود ترس قبالً با يکي از دخترهاي كالس رابطه داشت و حاتيپ بود، 

 داشتم، براي به دست آوردن آزادي دلخواهم با او دوست شدم.ام شديدي كه از خانواده

كرد و معتقد بود بود، از زيبايي و هوشم تعريف ميكرد و برايم احترام قايل او به من خيلي محبت مي

شد و به پدر و كردم، ناراحت ميبرايش تعريف ميم امن حتماً بايد به دانشگاه بروم، وقتي از خانواده

 داد.برادرانم فحش مي
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جدا شوم، بعد از مدتي پدرم به روابط من بو برد و بعد از ام من همواره دنبال راهي بودم كه از خانواده

ام يک كتک مفصل من را زنداني كرد، يک چشمم به شدت آسيب ديد، خشم شديدي نسبت به خانواده

را ام كردم، بعد از مدتي دوباره به مدرسه بازگشتم، اما با كنترل شديد خانواده، نماز و روزهس مياحسا

گرفتم، اما همواره خشمي در درونم نسبت به دين اسالم داشتم، ديني كه خواندم  و مياز سر عادت مي

 پدرم با اتکاء به آن، از هيچ ظلمي نسبت به من و مادرم دريغ نداشت. 

 ورود به دانشگاه، در روند تحوالت ديني شما مؤثر واقع شد؟ آيا -

تحصيل ي من تنها در دانشگاه شهر خودم، اجازهآره. من با تالش بسيار زيادي وارد دانشگاه شدم )البته 

-تنگ ميهاي داشتم(، من در دانشگاه با دختراني آشنا شدم كه راحت با پسران رابطه داشتند، لباس

رفتند و كسي آنان تر و غيره ميكردند، شاد و راحت بودند، به سينما، تئاغليظ ميهاي آرايشپوشيدند و 

ام، احساسات و روح را باختهام كردم زندگيكرد، من با ديدن اين وضعيت، احساس ميرا تعقيب نمي

كردم، بنابراين ران ميرا جبام له شده بود، من بايد گذشتهام من زير اعتقادات خرافي و متحجر خانواده

ها و استفاده از آزادي محدودي كه به دست آورده بودم. من در دانشگاه به شروع كردم به رابطه با پسر

 عمق ظلمي كه در اسالم به زنان شده است، پي بردم.

 بري، چه ابعاد و وجوهي دارد؟ظلمي كه از آن نام مي -

 آورد.مردان به حساب ميي و را بردهداند و ااسالم عمالً زن را يک جنس دوم مي

كه اراده كنند، اي توانند زنانشان را در هر لحظهتوانند شوهرشان را طالق بدهند، اما مردان ميزنان نمي

تنها يک شوهر و شهادت دو زن برابر با يک مرد توانند چهار زن بگيرند، اما زنان طالق دهند، مردان مي

 است.

روز و هنگام  10ماه و  4ت در امور دولتي را ندارد، زن بايد هنگام مرگ شوهر زن حق قضاوت و شرك

توانند تواند همان لحظه ازدواج كند. زنان نميماه و سه روز عده نگه دارد، در حالي كه مرد مي 3طالق 

ران مجاز توانند. ازدواج در سنين خيلي پايين براي دختبا مردان غير مسلمان ازدواج كنند، ولي مردان مي

ي سال حق ازدواج ندارد، زن بدون اجازه 4است، اگر شوهر زني او را ترک كند و ناپديد شود، زن تا 

شوهر حق بيرون رفتن از خانه را ندارد. زن حق شركت در نماز جمعه و شركت در مراسم تشييع جنازه 

 برد. زن حق حضانت كودكش را هم ندارد.را ندارد. زن نصف مرد ارث مي

تواند تا سه بار زن را طالق دهد و بعد از سه بار، بايد زن با مرد ديگري همبستر شود تا بتواند با د ميمر

شوهر اولش دوباره ازدواج كند. حجاب يک محدوديت بسيار شديد براي زنان در اسالم است، حجاب 

نه زنان، اوج ظلم به زنان شود، ختميها بسياري براي زنان دارد و مانع پيشرفت و ترقي آنهاي سختي
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خواستند كه جلوي روابط زن قبل از ازدواج را بگيرند، ولي عمالً مشکالت ختنه ميي است، به وسيله

شوند يا شب اول زفاف يا در هنگام الينحلي براي زنان ايجاد كرده است، بسياري از زناني كه ختنه مي

برد، در حالي كه مرد سهم زيادي نها يک هشتم ارث ميتميرند. زن بعد از فوت شوهرش، زايمان اول مي

 برد.از ارث زن را مي

گويد، اگر زنان از شما اطاعت نکردند، آنان را كتک بزنيد و در خانه حبس كنيد، قرآن به مردان مي

گويد: اگر قرار بود خواند و در جاي ديگري ميپيامبر در حجه الوداع، زنان را حيوان خانگي مردان مي

دادم كه زن به شوهرش سجده كند. ستور دهم، انساني به انسان ديگر سجده كند، به يقين دستور ميد

ها است. هر زني كه بدون آني است. بهترين مسجد زن، كنج خانهها سالح شيطان، وجود زنترين مهم

رضايت شوهرش را به دست  شوهر از خانه بيرون برود، مورد خشم خداوند تا به خانه بازگردد وي اجازه

گويد: با زنان مشورت نکنيد، زيرا كه آنان ناقص العقل هستند و زنان عامل شيطان آورد. امام علي مي

 هستند. 

 نظرت درباره مسووالن جمهوري اسالمي چه هست؟ -

زن بدون ها كه در حق زنان نشده است، در ايران بيشتر ديدم كه در طول تاريخ چه ظلمي من با مطالعه

نه تحصيل و نه حتي خروج از شهر پدر و شوهر، حق هيچ كاري را ندارد، نه ازدواج، نه كار، ي اجازه

شود. در واقع پدر و برادران من نيز گرداني هر زن آگاهي از اسالم ميباعث رويها، و كشور. اين ظلم

اگر احکام اسالم در مورد زنان اندكي من  اند. به نظردر مقابل اين اعتقادات متحجر نبودهاي جز بازيچه

گرداني زنان و دختران از اسالم نبوديم، اما با وجود آن كه مسووالن شد، شاهد اين همه رويبهتر مي

سال  1400دهند، ولي زنان ديگر مانند مشي پيشينيانشان را در مورد زنان ادامه ميجمهوري اسالمي خط

 ند. روپيش، زير قبول اين احکام نمي

 در حال حاضر چگونه هست؟ دين داريتحليل نهايي شما از مسأله  -

مربوط به زنان، برايم غيرقابل من قبول دارم كه در اسالم احکام انساني زيادي وجود دارد، اما احکام 

گويد: نگذاريد كسي به هضم هست. البته من خدا را قبول دارم، اما خداي من، خداي مهرباني كه مي

ند و حقتان را از ظالم بگيريد. من ديگر مانند گذشته فرمانبردار خانواده نيستم و از هر فرصتي شما ظلم ك

كنم، پدرم از دست من عاجز شده است، اما من ديگر آدم سابق نيستم براي سركشي و طغيان استفاده مي

روم و لم نميو دنبال احياي حقوق خود هستم، به هر قيمت كه شده و ديگر به هيچ عنوان زير بار ظ

ام جدا آزادي و برابري زن و مرد، من اكنون از خانوادهي نيستم، جز عقيدهاي پايبند هيچ دين و عقيده
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ها مهم نيست، من بايد زندگي كنم، پدرم هم من را عاق كرده است، اما اينتنها زندگي ميام و شده

 كنم و آزاد باشم.
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 گیر نیست.: خدایی که سختزاخانواده آسیب 09

 ساله، دانشجوى مهندسى شیمى دانشگاه آزاد 21مصاحبه با فاطمه، 
 

 كنيد يا ماهواره؟هاى تلويزيون خودمون رو نگاه ميفاطمه خانم، توى خونه بيشتر كانال -

 ى خوبى با تلويزيون ندارم!ماهواره هست! من خودم رابطه %100بابام مخالف 

 هاى تلويزيون خودمون چيه؟ چرا؟ مشکلت با كانال -

ى خدا شهادته و دارن آه و ده يا هميشهكنى يا داره آخوند نشون ميچيه بابا، هر كانالى رو عوض مي

 كنن.ناله مي

 ده؟ يعنى صدا و سيما تصوير غلطى از اسالم نشون مي -

 دن ديگه! البته كه كالً من اين چيزا رو قبول ندارم! ها رو هم ازش نشون مينه، خب حتماً همينه كه همين

 اين چيزا يعنى چه چيزهايى؟  -

 همين دين و اسالم و امثالش! 

 خوب چرا قبولشون ندارى؟  -

ى تفکر بشره! من عقل دارم خودم. نياز نيست خودم رو متوسل به چيزى كنم، اونم به نظرم دين زاده

 ن! چيزهايي كه مردم از خودشون درآورد

 كنى؟  شه كه به چيز مقدسى وصل نباشى، احساس خأل نميچطور مي -

برم! البته كالً هم به نظرم چيز نه، آخه چرا احساس خالء؟ من از زندگيم راضيم و دارم ازش لذّت مي

 مقدسى وجود نداره! 

 ى اونا چيه؟ خيلى از فالسفه وجود خدا رو اثبات كردن، نظرت درباره -

قدر گير نيست! با خدايى كه اينمدفوعِ ذهنىِ بشره! خدا رو هم قبول دارم، اما خداى من  فلسفه كه كالً

 آخوندا تعريف كردن فرق داره!

 ها از خدا چه تعريفى دارند؟ آخوند -

گن رحمان و رحيم، اما ورد زبونشون فقط حرف از آتش جهنمِ خياليه! همش حرفشون از سرب ببين مي

ى ما از موهامون آويزون بشيم! اين چيزا كه از نظر ريزن، يا اين كه قراره همهكه توى حلقت ميداغ 

پذيرم، همچين من خند داره، ولى خب خيلى تصور وحشتناكيه كه براى تو ساختن! من صدسال نمي

 چيزايى رو!

 در مقابل اين چيزها، از بركات بهشت هم گفتن! -
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دن! ى حورى بهشت رو بهت ميكنن، بعد وعدهبا جنس مخالفت تنبيه مياينجا تو رو به خاطر ارتباط 

خونن، به عشق كشن دارن، نماز ميهايى كه جانماز آب ميى ايندار نيست؟ يعنى همهاين خنده

 حورياى اون وره؟

 سوزونى؟ تر رو با هم ميكنى با اين حرفت خشک و فکر نمي -

ى به اصطالح مذهبى بزرگ شدم، بابام، خواهر بزرگم رو مجبور كرد بره خانوادهواقعاً من توى نه، 

اآلن خواهر من ديگه حجابى هم نداره، حوزه درس بخونه! ولى اجبارش فقط يک سال طول كشيد، 

ها و عموهام همچين سيستمى رو منم همينم! چون اعتقادى ندارم! بابا گفت شيوا بره حوزه چون دايى

 هاشون پياده كرده بودن! انگار مسابقه هست! وى بچهر

ى من بودن كه از اسالم اين رو نشونم دادن! من هيچ وقت كسايى كه دور و بر من بودن، همين خانواده

پرسيد نمازتو رفتم تو اتاق، وقتى ميكرد! الکى ميترغيب نشدم به نماز خوندن! چون بابا زورم مي

 گفتم آره! من اسمم مسلمونه، چون بابام مسلمون بوده، نه چيزى بيشتر! خوندى، مي

اون عشق تو ارتباط با خدا رو من هيچ وقت تو رفتار هيچ كدوم از اطرافيانم نديدم! به جاى اين كارا، 

 تونست اين كاراشون رو باور كنه حداقل! كردن آدم خوبى باشن، آدم مياگر سعى مي

 ات ديدى كه باعث همچين نگرشى شده؟ فراد خانوادهچه برخوردهايى از ا -

اصالً كالً بابام با جنس زن مشکل داره! يه برادر ببين، من نديدم بابام يه بارم با محبت مامانم رو صدا بزنه! 

هاى شه! هميشه وقتى گند كاريهاى باباى من شامل من و خواهرم ميگيرىى سختهم دارم! اما همه

شه! ولى من پوستم كنده ست اگه ، با اين حرفا كه پسره و جوونى كرده قائله ختم ميمحمد درمياد

 ى يه پسر روى گوشيم بياد! شماره

 ترسى؟ از پدرت مي -

كنم هيچ وقت نتونستم دوستش داشته ترسم! فقط احساس ميدونم، شايدم مينه اين كه بترسم... نمي

ركعت نمازش بوده، هيچ وقت براى من وقتى نداشته، پس فردا كه عمرش  قدر درگير چهاراينباشم! 

 بينه هيچ كدوم از اينا به دردش نخورده. تموم شه، مي

خوند، مي تونست به ابرازِ محبت به تو برسه؟ شايد مشکل از كجا معلوم، اگر اين نمازها رو نمي -

 باشه!  تر باشه و به ديندارى پدرت ربطى نداشتهاىريشه

دونم، تصوير من از بابام محبت نبوده! هميشه براى دير و زود شدن نمازم يا عقب و جلو بودن من نمي

كرده به نماز خوندن، روزه هم كه نگم برات! تا يه كرده و مجبورم ميام، داشته سرزنشم ميروسرى
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لى نقش پر رنگى داشت، البته، گيريا، عموم هم خيخيالم شد. توى اين سختجايى رسيد كه كالً بابام بي

 ده! به بابام كالً زياد خط مي

 اوضاع روزه گرفتنت چه طوريه؟  -

رفتم بيرون رفت! ميام توى خونه دلم ضعف مياآلن كه ديگه كسى بهم كار نداره! ولى همون موقعه

ام رو تا ته آبميوهجنبيد! يه بارم يه آخونده بهم گفت، خجالت بکش! منم از حرصش همش دهنم مي

 خوردم!

 از عموت هم برام بگو!  -

ى بارز يه آدم رياكاره! چون خيلى از كاراشو ديدم از بچگى، هميشه از عموم خيلى آدم رو مخيه! نمونه

 اومده! جانماز آب كشيدناش بدم مى

 دونم گفتنش درست باشه يا نه، كاش از اول اسمش رو نمى آوردم! نمي

ى تحقيقى داره، نه قراره كسى رو قضاوت كنيم و نه قصد  دخالت توى زندگى جنبه اين مصاحبه فقط -

 ديگران رو داريم، خيالت راحت باشه. 

اصالح و تربيت! حاال همون آدم توى برنش كانون مسايل ميايشون توى نوجوونيش به خاطر يه سرى 

همه بفهمن كه نماز خونده! من چشمم پره از  ده تا جاش بمونه وهاش سرش و روى مهر فشار ميسجده

اين مسخره بازياست! خواستن دين رو به زور توى مغزم فرو كنن، ولى كامالً برعکسش اتفاق افتاد. من 

 خوره از همشون! اآلن حالم بهم مي

 ى عموت از اين كار چيه؟ دونى انگيزهتو مي -

ى اون جا رو داشته طلبه كه ظاهر مورد عالقهكنه، ميمي خيلى واضحه! توى اون سازمانى كه عموم كار

تر باشه، يعنى بيشتر باخدايى اىباشي! براى حقوق بيشتر و پست باالتر الزمه! هرچى پيشونيت قهوه

 )خنده(.

 شه؟ ات ميشه تو از اسالم دل خوشى نداشته باشى، معطوف به خانوادهى داليلى كه باعث ميهمه -

واقعاً اى بودم ديگه... اما همه چى تأثير گذاشت! من ام رو كه باز كردم، توى همچين خانوادهمن چشم

 بار فرار كرده بودم از اينجا!  100اآلن خواد ايران زندگى كنم! يعنى اگه پولش رو داشتم، تا دلم نمي

 ده؟ چه چيز اينجا تو رو آزار مي -

كنن! همه كنن و نچ نچ ميدارن! رژ لبت قرمز باشه، دو تا چادرى بهم نگاه مياينجا همه به هم كار 

خوان همه رو شبيه خودشون كنن! يکى نيست بگه بابا تو الزم نکرده دخالت كنى تو زندگى بقيه، مي

بپا خودت سوتى ندى تو زندگيت! اون قدر دختر و پسرا رو محدود كردن از همه چى، همه هار شدن! 
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واقعاً خوره؟ همش به خاطر همين عقايد پوسيده هست! تجاوز و كثافت كارى از كجا آب مياين همه 

 تونستم مثل گلشيفته شجاعت لخت شدن رو داشته باشم!دوست داشتم منم مي

 كنى؟ يعنى كار شخصى مثل گلشيفته رو تأييد مي -

نه! مردم اين همه چشمشون از اين كآره چرا كه نه! الاقل داره جورى كه دوست داره، زندگى مي

شون تا قبل ازدواج هيچ كنى مردم همهچيزايى كه گلشيفته از خودش نشون داده، پره! تو فکر مي

تا زن لذّت ببره،  4زمان از تصورى از زن ندارن؟ مطمئن باش جايى كه به مرد حق اين رو بدن كه هم

 خيلى اين چيزا براشون مهمه! 

ى اين كار رو داره كه بتونه به طور كامل شرايط رو بين اون چهار نفر مانى اجازهمن شنيدم كه مرد ز -

هات به تقسيم كنه، اما  به فرض قبول حرف تو، تو با تأييد كار كسى مثل گلشيفته، دارى توى حرف

شبيه به تا زن براى لذّت بردن مرد فراهم باشن، تو با كارى  4ترين نگاه، اگر رسى! با بدبينانهتناقض مي

 كنى! كار گلشيفته، بساط لذّتِ چندين هزار مرد رو فراهم مي

كنم رو دارم، ديگه من مربوط زندگى من به خودم ربط داره، حداقل خيالم راحته كه آزادى كه فکر مي

كنن! گشت ارشادى وجود نداره كه بخواد با من مثل يه تيکه نجاست برخورد نيست كه بقيه چه كار مي

 كنه!

 خوب تو اين حق رو براى بقيه هم قايل هستى؟  -

 خب معلومه! هركى مختاره، زندگى خودشه.

پس اگر تو همچين حقى رو براى ديگران هم قايلى، نبايد نگاه انتقادآميز نسبت به رفتار ديگران داشته  -

 باشى. 

 خب مگه رفتارم جز اين بوده! 

رفتار عموت دارى. همون طورى كه تو معتقدى كه دارى ى بازرش نگاه انتقادآميزى كه به آره، نمونه -

اى داره ى خود ساخته دارى، عموت هم همچين عقيدهكنى و يک جامعهدر پارادايم خودت زندگى مي

 كنه. و داره توى پارادايم فکرى خودش زندگى مي

عقايد  رسه و خالفى خودساخته خودش به تعارض ميمن از اين لحاظ كه داره عموم توى جامعه

 كنه، گفتم. خودش عمل مي

كنه، همون طور كه تو قطعاً برهنگى رو ى عموى تو همونى باشه كه داره بهش عمل ميشايد عقيده -

دونى، اى براى وصول به هدفت ميدونى، اما براى رسيدن به هدفت، اون برهنگى رو وسيلهشايسته نمي

 قضاوت نيست.ى عموى تو هم همين باشه، كار ما شايد عقيده
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 گى؟ حاال اگر بخواى دين رو توى يه جمله تعريف كنى، چى مي -

 .كنهچى كه دوست دارى، منع مي كالً چيزيه كه تو رو از هر

 

 تأملی دوباره
ستيز نه نامهربان زا: پذيرش خدايي مهربان و ظلمخانواده آسيب»هاي انجام شده ذيل عناوين: در مصاحبه

تري شاخصوجه از ، ابعاد خانوادگي «گير نيستزا: خدايي كه سختيبخانواده آس»و « و ظالم

 د.گيرنبرخوردار بوده، در همين رابطه مورد بحث قرار مي

بررسي روابط خانوادگي برخي از افرادي كه در جريان بازنگري ديني خويش، پذيرش خداي صرف 

روابط خانوادگي اين افراد در تحول قرائت اند، داللت بر آن دارد كه را در دستور كار خود قرار داده

 ديني آنان، از نقش پررنگي برخوردار بوده است.

گردد كه اين افراد هر دو پدري در ساله، مشاهده مي 21ساله و فاطمه  25هاي سميه با مالحظه مصاحبه

دري، نهايت ها با زير پا نهادن عواطف پاند كه تحجر آنان، سبب شده است آننهايت تحجر داشته

گيري و ظلم ممکن را در حق همسر و فرزند دخترشان انجام دهند و به سادگي حقوق فردي و سخت

 اجتماعي آنان را زير پاي خود قرار دهند.

سازد، پدر او به صرف اين كه مادرش دو دختر به عنوان نمونه، سميه در مصاحبه خويش خاطرنشان مي

ن او بود كه فرزند بعدي مادر پسر بوده است. مضاف بر اين، سميه به دنيا آورده بود، درصدد طالق داد

 گرفت.بايست در برابر پسر خانواده حجاب ميگردد نه تنها خودش، بلکه مادرش هم مييادآور مي

شد و در دهد، وي بايد در برابر پسر خانواده، همچون يک كنيز ظاهر ميسميه در ادامه، گزارش مي

 شد.، تنبيه ميصورت تخطي از اين امر

دارد، پدر، به زور خواهر او را براي ادامه تحصيل به حوزه علميه فاطمه هم در مصاحبه خويش بيان مي

 فرستاد.

آميز، در عين دريغ داشتن ارايه گيري تبعيضپدران متحجر و متعصب به ظاهر مذهبي، در يک جهت

ار پسر خانواده قرار داده، در اين روند حتي امکانات مختلف به دخترانشان، امکانات خانواده را در اختي

گردد، اند. به عنوان مثال، سميه يادآور ميهاي آنان به راحتي چشم پوشيدهاز اتالف امکانات و خطا

شد كه پدر دايم برادرش كه در سايه حمايت افراطي پدر رشد كرده بود، چنان بد در جامعه ظاهر مي

هاي وي رفت و درصدد رفع و رجوع خرابکاريبه آن كالنتري ميبايد سند به دست از اين كالنتري 

 آمد.برمي



 نشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني دا                                                         86

 

هاي گيريدارد، در برابر سختشان، اظهار ميساله هم در گزارش خود از روابط خانوادگي 21فاطمه 

هاي مختلفي طاقت فرسايي كه متوجه وي و خواهرش در خانواده بود، پسر خانواده به سهولت از امتياز

 كرد.دسترس وي قرارداده شده بود، استفاده )و بعضاً سوءاستفاده( ميكه در 

هاي خويش از وارد آوردن فشار، سرزنش كردن و در نهايت، اعمال تنبيهات سميه و فاطمه در مصاحبه

هايي جدي در پي داشتند و از سوي پدر خانواده روي دختر يا دختران خانواده فيزيکي كه گاه آسيب

دهد، پدر متعصب وي با ديدن كمترين كنند. به عنوان مثال، سميه گزارش ميدند، ياد ميشاعمال مي

كشيده است و يا وقتي پدرش او را در هاي وي را به دست گرفته او را دور حياط ميخطايي از او، مو

ردم، به باد اي برآمده بود، وي را در برابر انظار ممحله ديده است كه به تنهايي درصدد خريد از مغازه

 سازد، در يکي از تنبيهات پدر، چشم وي نيز آسيب خورده است.كتک گرفته است. سميه خاطرنشان مي

گردد، اگر چه پدر وي تنبيهات خشن فيزيکي را در مورد او و فاطمه در گزارش خود يادآور مي

اداي تکاليف كرده است، اما وي و خواهرش همواره در معرض فشار پدر براي خواهرش اعمال نمي

ديني بوده و پدر در صورت مشاهده كمترين تخطي در وي، )نظير عقب رفتن روسريش( شروع به 

 كرده است.سرزنش فرزند مي

هاي متحجر و متعصب اخير وجود زمان با توهين، تحقير و نفي و انکاري كه متوجه دختران خانوادههم

از سويي و مواجه شدن با  دين داريدارد، دختران خانواده با مالحظه عملکرد بعضاً رياكارانه مدعيان 

-برخي از خرافات ديني و احکام جنسيتي، به تدريج از دين و ديانتي كه سر منشأ تمامي تحقيرها، توهين

اند )اما به دليل فطرت خداجوي خويش، در اين ميان ها براي آنان بوده، بريدهها و مانند آنها، تبعيض

 اند.عملي را پيشه خود كردهالاند( و واكنشي عکسخدا را كنار ننهاده

دارد، او عمويي دارد كه در دوران جوانيش سر از فاطمه در قسمتي از اظهارات خويش بيان مي

دارالتأديب درآورده است، اما اكنون به دليل پستي كه در يک نهاد با صبغه مذهبي دارد، از سويي به 

وي ديگر با تحريک پدر وي دال دنبال درست كردن يک جاي مهر روي پيشاني خودش هست و از س

 بر فشار آوردن بيش از پيش به دخترانش، اسباب درگيري دايم پدر و دخترانش را فراهم آورده است.

هاي اجتماعي مواجه شدن افرادي مانند سميه و فاطمه با خرافات ديني، احکام جنسيتي و يا برخورد

ي اجتماعي به دست آنان داده، آنان را اقناع هاي ارشاد(، داليلسخيف )نظير دستگير شدن توسط گشت

اند و به اي را در حق آنان انجام دادههاي عديدههاي اخير، ظلمها برمبناي داللتسازد كه پدر آنمي

 رود.جاي محکوم كردن پدر، بايد منشأ افکار و اعمال وي را محکوم سازند كه همان دين به شمار مي
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دارد، به دختران دارد، او در برخورد با اين )به ظاهر( حديث كه بيان ميميسميه در مصاحبه خويش بيان 

گردد، او در برخورد با احکام خود سواد نياموزيد، از دين زده شده است. به همين ترتيب وي يادآور مي

-هايي كه پدر بين وي و برادرش ميجنسيتي اسالم )نظير ديات(، احساس كرده است كه منشأ تبعيض

 ت، از اسالم نشأت گرفته است نه از اخالق نادرست و مذموم پدر.گذاش

ورزي و هاي اخير در غالب موارد افتادن به روي دنده لج و لجاجتواكنش طبيعي فرزندان خانواده

هايي است كه در حق آنان صورت پذيرفته است. به اين معنا كه مثالً ها و جورعصيان در برابر منشأ ظلم

دارد، او با ورود به دانشگاه و يافتن استقالل نسبي، در برابر پدرش عصيان كرده است، تا ر ميسميه اظها

دارد، اوالً خواهر وي كه به اجبار پدر به حوزه جايي كه او پدر توسط عاق شده است. فاطمه هم بيان مي

گردد و هر ميسال حوزه را ترک گفته، با ظاهري بدحجاب در جامعه ظارفته بود، پس از گذشت يک

ثانياً خود وي آرزويش اين است كه كاش مثل گلشيفته فراهاني، جرأت و جسارت برهنه شدن در برابر 

 كرد.هاي دلش را خالي ميانظار جهانيان را داشت تا به اين صورت عقده

ج مرد را دارد، شما از سويي امکان چند ازدواگر كه بيان ميفاطمه حتي در برخورد با استدالل مصاحبه

پرستي مرد را ارضا كند، اما از طرفي درصدد هستيد تا دانيد كه بايد هوسبرخورد ابزاري دين با زن مي

پرستي مردان تقليل خود را برهنه كنيد كه در اين صورت، در عمل كار شما به همان ارضاي هوس

منطق ناتش هست، در عمل بييابد كه مخالف آن بوديد، اما فاطمه بدون عنايت به تعارضي كه در بيامي

گذارد و با بيان اين كه اي كه كار به لج و لجبازي رسيده است، به نمايش ميشدن خويش را در عرصه

 پذيرش تنها خدا دين آدمي را از همه چيز منع كرده است، با فاصله گرفتن از احکام و اوليا دين، تنها به

 كند.در اين ميان، اكتفا مي

هاي توان نتيجه گرفت، ماحصل طبيعي تعصب، تحجر و برخوردبندي اجمالي ميمعبنابراين در يک ج

تواند كار را غيرانساني و ظالمانه با موجود لطيفي همچون زن در خانواده )و حتي محيط اجتماعي(، مي

به جايي برساند كه اين موجود لطيف و عاطفي، از دين و ديانتي كه به زعم افراد متحجر و متعصب، 

هاي آنان است، فاصله بگيرند، ولي از آنجا كه به دليل فطرت پاكشان ها و هنجارل اخذ ارزشمح

توانند خداوند هستي را نفي كنند، از مجموعه دين، تنها و تنها به پرستش خدا اكتفا كرده، آن را در نمي

 دهند.دستور كارشان قرار مي
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 : ضرورت بازشناسی دین راستیندالیل تربیتی 010

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با احسان، 
 

شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  دين دارياز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و  -

 ابتدا يک دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

رم معلم هست. من در يک شهر كوچک با جّوي بسيار مذهبي و سنتي، متولد شدم، پدرم پاسدار و ماد

گيري در انجام اعمال و عبادات مذهبي هستند، البته اعتقادات معتقد به سخت خانواده من بسيار مذهبي و

ها از سر ناآگاهي و تحت تأثير شرايط پدرم و مادرم از سر مطالعه و آگاهي نيست، بلکه اعتقادات آن

ت و اگر هم گاهي اوقات بخواهد مطالعه محيط است. پدرم مدرک سيکل دارد و اساساً اهل مطالعه نيس

اش كند، در حد خواندن روزنامه كيهان يا اطالعات است. مادرم هم ديپلم داشت و معلم بود و مطالعه

هاي او در جلسات هاي شهيد مطهري بود و بقيه اطالعاتش هم ناشي از شنيدهتنها در حد برخي از كتاب

 كرد.مي هفتگي قرائت قرآن بود كه در آن شركت

ام بودم و هرگز به مطالبي به هر حال، من هم تا پيش از ورود به دانشگاه، تحت تأثير محيط خانوادگي

 انديشيدم. تر از آنچه كه در خانه و شهرمان وجود داشت، نميفرا

د ساعت پيش از اذان صبح، به مسج 2يا  1ها مان بودم و صبحمن از دوران راهنمايي، متولي مسجد محله

رفتم و تا پيش از اذان صبح، ضمن آماده كردن فضاي مسجد براي اقامه نماز، خودم نماز و قرآن مي

كردم. البته من در آن زمان، فقط بار قرآن را ختم مي 3يا حتي  2خواندم، به شکلي كه در طي سال مي

يش از ورود به دانشگاه، خواندم و توجهي به معاني آن نداشتم. به هر حال من تا پمتن عربي قرآن را مي

يک فرد مذهبي و متعصب بودم كه اعمال مذهبي و به طور كلي همه آنچه را كه از طرف خانواده، 

 پذيرفتم.شد را بدون هر گونه دليلي، ميمدرسه و دوستانم به من القا مي

 با ورود به دانشگاه، آيا تغيراتي در نگاه ديني شما پديد آمد؟ -

پيش دانشگاهي، در دانشکده افسري استان خودمان قبول شدم و چون خيلي از  من پس از اتمام دوره

 2ام وارد دانشکده افسري شدم. اما پس از كمتر از دوستان من به آنجا رفتند، من هم به توصيه خانواده

د توانم خودم را با افکار فرماندهان و اساتيماه كه در آن جا حضور داشتم، متوجه شدم كه من هرگز نمي

سازگار و منطبق كنم. به همين دليل از دانشکده افسري انصراف  و به طور كلي جّو حاكم بر آن محيط،

تنها كسي دادم و وارد دانشگاه خوارزمي شدم. البته اين در حالي بود كه بقيه دوستانم در آن جا مانند و 

ن بودم. من در سال اول دانشگاه، كه از ميان جمع من و دوستانم از شهر خارج شد و به دانشگاه آمد، م
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به علت بيماري مادرم، خيلي در دانشگاه نبودم و ارتباط زيادي با اساتيد و دانشجويان نداشتم. اما در 

 كردم.ها و اساتيد بيشتر شد و در جلسات مختلف دانشگاه شركت ميسال دوم به تدريج ارتباطم با بچه

ام، از سر عادت، ناآگاهي و اجبار بوده دادهتا كنون انجام ميكم متوجه شدم، هر آن چه را كه من كم

است و به تدريج فهميدن علت مسايل برايم مهم شد و به اين ترتيب طرز فکرم تغيير كرد. من به تدريج 

 نماز و روزه را ترک كردم. 

 گيريد؟خوانيد و روزه نميگرديد، آنجا هم نماز نميشما وقتي به شهر خودتان برمي -

خوانم و اعمال ديني را مانند روم، از سر اجبار و ترس از پدرم، نماز مينه. من هنگامي كه به خانه مي

روم داخل اتاق ميام. مثالً به بهانه خواندن نماز، كنم كه انجام دادهدهم و يا وانمود ميگذشته انجام مي

 خوانم.نماز نمي آيم، اما واقعاًبندم و پس از چند دقيقه بيرون ميو در را مي

 چه عواملي در فاصله گرفتن شما از دين مؤثر واقع آمدند؟ -

ترين عواملي كه باعث شد، من به طور موقت اعمال ديني را كنار بگذارم، گذراندن يک يکي از مهم

درسي به نام علوم قرآني بود. من به علت عالقه به اين درس و براي تحقيق بيشتر كتابي با عنوان واحد 

معناي متن، پژوهشي در علوم قرآني را مطالعه كردم. نويسنده اين كتاب فردي به نام نصر حامد ابوزيد 

است كه به روشي علمي، قرآن را از ديد ادبيات مورد بررسي قرار داده ودر واقع اعجاز ادبي قرآن را 

رفته و از مصر به هلند تبعيد مورد تأييد قرار داده است. البته او به دليل نوشتن اين كتاب، حکم ارتداد گ

شأن نزول يک آيه، روايات مختلفي در دست شده است. او تفسير نقلي را به اين دليل كه مثالً در مورد 

ها را ثابت كرد، رد كرده و تأكيد كرده است كه بايد از جنبه عقلي به مسايل توان درستي آناست و نمي

قرار گرفتن در جّو فرهنگي دانشگاه و ارتباط با دوستان و اساتيد ديني پرداخته شود. مطالعه اين كتاب و 

مطلع، موجب شد تا من با حرص و ولع زيادي به خريد و خواندن كتاب روي بياورم. به طوري كه من 

هزار توماني را كه بابت مدت كوتاه حضورم در دانشکده افسري دريافت كرده بودم، به  700حقوق 

 اختصاص دادم.طور كامل به خريد كتاب 

بزرگ شده بودم كه هيچ كس در آن اهل مطالعه نبود و خودم هم تا پيش از ورود اي من كه در طايفه

مند به مطالعه تبديل خواندم، اكنون به فردي مشتاق و عالقهبه دانشگاه، جز قرآن، كتاب ديگري نمي

 دهم.يام و در حال حاضر زمان زيادي از وقتم را به مطالعه اختصاص مشده

 هايي كه گفتي، چه تأثيراتي روي شما داشت؟مطالعه كتاب -

سال گذشته زندگي من  20هاي مختلف متوجه شدم كه هر آن چه را كه طي مدت من با مطالعه كتاب

به من گفته شده است، غلط بوده و در مقابل، آن چه را كه خودم با تالش و تفکر خودم به دست 
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ت. من معتقدم كه اعمال ديني را بايد از روي عالقه و آگاهي انجام داد. آوردم، درست و منطقي اسمي

هاي دنيا نااميد شده و با اين ديد كه لذّت بردن از نعمتكنند، چون از دنيا و خيلي از افراد عبادت مي

ر مورد كنند. اما دحداقل دنياي ديگر را داشته باشند و در آن دنيا زندگي خوبي داشته باشند، عبادت مي

هايم در مورد مسايل ديني من چنين نيست، به عبارت ديگر، اگر من بتوانم با داليل علمي به پرسش

دهم. چرا كه در آن صورت عالوه پاسخ بدهم و علت انجام عبادات را بفهمم، قطعاً اين كار را انجام مي

ام. اما اگر به هم انجام داده كنم، كار واجبي رالذّت بخش ديدن آن تکليف براي خودم، احساس ميبر 

نرسم، هرگز عبادت را انجام نخواهم داد. براي مثال، من تا پيش از آشنايي با زبان اي نتيجه قانع كننده

طلبي پيامبر در مورد قرآن، يک كار عبث و بيهوده بوده است، اما در كردم كه تحدّيفکر ميعربي، 

ترين زبان ام و به نظرم زيباترين و در عين حال سختگرفتهحال حاضر كه زبان عربي را به خوبي ياد 

در سطح آيات قرآن خلق كرد. حتي اگر با مضمون اي توان آيهدنيا است، مطمئن هستم كه هرگز نمي

هاي ادبي، هرگز را آورد، اما از نظر زيبايي ادبي و به كار بردن آرايهاي آيات ديگر قرآن، بتوان آيه

ها وقتم را هم وزن آيات قرآن به وجود آورد. به طوري كه در حال حاضر من ساعت ايتوان آيهنمي

 دهم.اختصاص مي لذّت بردن از خواندن آيات قرآن، به مطالعه اين كتاب،به دليل قشنگ بودن و 

رتباط طالعه در اممسأله اخير تأثير بسيار خوبي روي من گذاشت و موجب شده تا من با انگيزه بيشتري به 

هاي ضدديني را نخوانم، متوجه ارزش دين ام كه تا كتاببا مسايل ديني بپردازم. من تازه متوجه شده

يشتري در دهد كه به مطالعه بهاي مخالف و متضاد دين به ما انگيزه ميشوم. در واقع ديدگاهنمي

 هايمان، پاسخ بيابيم.ي سوالهاي ديني بپردازيم و براكتاب

 ايد؟ ترديدهاي ديني خاصي مواجه شدهآيا شما با  -

بله. وقتي دو سال پيش، زماني كه مادرم به علت بيماري سرطان مغز استخوان، در بيمارستان بستري بود، 

پزشک او پيشنهاد داد، اگر ما اجازه بدهيم، بهتر است كه دستگاه اكسيژن را از او جدا كنيم تا مادرم به 

شناخت و با جر نکشد. اين در شرايطي بود كه مادرم هنوز ما را ميراحتي بميرد و ديگر تا اين حد ز

كردم . شرايط سختي بود و در آن زمان من به اين مسأله فکر مي1كردزد و يا گريه ميديدن ما لبخند مي

كه باالخره عمر دست خدا هست يا نه. چون در مورد مادرم عمر او به دست ما بود و اين كه تصميم 

 اه از او جدا بشود يا خير.بگيريم، دستگ

                                           
 سال پيش به دليل ابتال به بيماري سرطان، فوت كرد. 2مادر مصاحبه شونده   -1
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ها پيدا به هر حال همه اين مسايل بايد مورد بررسي و مطالعه قرار بگيرند تا يک جواب عقالني براي آن

كردم، اما امروز شود، من در گذشته، هرگونه مخالفت و انتقاد نسبت به دين را بدون اطالعات، رد مي

دانم و اطالعاتم در اين ام كه هيچ چيز نميازه متوجه شدهكه اطالعاتم نسبت به قبل بيشتر شده است و ت

البته اين كه در گذشته تا اين حد اطالعتم كم بود، ناشي از فقر اطالعاتي زمينه، بسيار محدود است. 

توان پيدا كرد، قرآن است. محيط اوليه زندگي من بود. در شهر، خانه و مساجد ما بيشترين كتابي كه مي

تنها يک مترجم قرآن وجود كردم كه اي. به طوري كه من فکر ميترجمه الهي قمشهآن هم فقط با 

 است.اي دارد و آن هم الهي قمشه

 نگاه شما نسبت به خرافات ديني چيست؟ -

گويد: اگر شما گناه گاهي برخي احاديث براي من سوال برانگيز هستند. مثالً اين حديث پيامبر كه مي

آفريد كه گناه كنند تا بيامرزدشان. توجيه اين حديث و برخي طعاً بندگاني را ميكرديد، خداوند قنمي

ها بيان پرسم، آناز احاديث مشابه، براي من سخت است. و وقتي هم من در اين باره از مدعيان دين مي

چون پاسخي ها كنند كه اين حديث، اصالً وجود خارجي ندارد و از پيامبر نقل نشده است. به نظرم آنمي

 كنند.ندارند، صورت مسأله را به اين شکل پاک مي

 ديد شما در ارتباط با عملکرد مسووالن سياسي و عقيدتي ايران چيست؟ -

كنند. در شهر ما مردم اخبار و اطالعات را فقط از طريق تلويزيون و روزنامه كيهان يا اطالعات، كسب مي

شوند و در شناخته مياي ا هم بخوانند، افراد بسيار فرهيختهالبته كساني كه يکي از همين دو روزنامه ر

-هاي ديگر شدم و گرايش زيادي به روزنامهاقليت هستند. من با ورود به دانشگاه، متوجه وجود روزنامه

اند، پيدا كردم. من ها هم همه توقيف شدههاي اعتماد ملي، اعتماد، شرق و تعدادي روزنامه ديگر كه آن

دانم،  مردم شهر، خانواده و دانم، اطالعاتي را كه من دارم و مسايلي را كه من مياضر ميدر حال ح

ها تمايلي به دانستن هم ندارند. مثالً دانند. البته آناند، ندارند و نميدوستانم كه به دانشکده افسري رفته

تر فارغ التحصيل شده است، دقيقاً يوتر است و به تازگي در رشته كامپماه از من بزرگ 16تنها برادرم كه 

همان وضعيتي را دارد كه ديگر مردم شهرمان دارند. او بسيار ناآگاه است و اصالً اهل مطالعه نيست، 

كند را نخوانده است. هايش از آن دفاع ميهاي شهيد مطهري را هم كه گاهي او در بحثحتي كتاب

نه اين كه م با اطالعات كافي و درست، از دين دفاع كنم، خواهم آن قدر مطالعه كنم تا بتواناما من مي

خواهد همه را در ناآگاهي قرار دهد و خودش يک سري داشته باشم كه مي را يدولتروشي مثل روش 

كنيد هاي حکومتي، در اختيار مردم بگذار. به عنوان مثال، فکر ميمطالب سانسور شده را از طريق رسانه

م پيش رفته است؟ و چند ترين فيلم سال بود و يا چرا كتاب دا تا چاپ صدپر فروش هاچرا فيلم اخراجي
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شود تا كند و هزينه بسيار زيادي را متحمل ميكند، تبليغ ميها حمايت ميبه اين علت كه دولت از آن

 فقط يک صدا در جامعه به گوش برسد و جامعه يک صدايي شود.

تواند قبول كند، چون ماه جبهه و جانبازي دارد، نمي 70كه سابقه  مسايل اخير را فردي مانند پدر من

سال اسارت دارد، چون  10ساله است و سابقه  50اهل مطالعه نيست، اما يکي از دوستان پدرم كه حدوداً 

برخي از كند كه رهبر و پذيرد و خودش اذعان مياهل مطالعه و كسب آگاهي است، به خوبي مي

كند كه ما اين همه زجر نکشيديم كه وجه قبول ندارد. او حتي گاهي اوقات بيان ميرا به هيچ  مسووالن

 چنين كساني بر ما حکومت كنند.

آن قدر  4من در حال حاضر، با دين و طرز فکر حاكم بر ايران، شديداً مخالفم. زكرياي رازي در قرن 

ترين نقد ديني، فرد را روان اوين نوشت، اما امروز كوچک« نقد نبوت»آزادي داشت كه كتابي به عنوان 

كند. به نظر من، آزادي مذهبي حتي در مصر هم بيشتر از ايران است و يا در لبنان افراد مسلمان و مي

 شود.كنند و كسي در ابراز اعتقاداتش با مشکل مواجه نميمسيحي در كنار هم زندگي مي

 ووالن مياني و جزيي كشور هم داري؟آيا مشابه نقدي را كه به مسووالن حکومتي داري، به مس -

ها و تظاهرهايي گيريهاي من از دين، سختكنم، علت اصلي دور شدن هم سن و سالبله. من فکر مي

از دوستان من وقتي با اي كنند. به عنوان نمونه، در سال گذشته، عدهاست كه مسووالن مدعي دين مي

ها بازي كردند، به جرم اين كه با دختراه واليبال بازي ميچند نفر از دخترهاي دانشگاه، در پارک دانشگ

 ترم محروميت از تحصيل، محکوم شدند. 2يا  1اند و در حين بازي بگو و بخند داشتند، به كرده

اند كه بايد به اين شکل مجازات شوند؟ آيا مسووالن دانشگاه به خوب مگر اين افراد گناه كبيره كرده

اند كه اگر اين افراد، در مدتي كه بيرون از دانشگاه هستند، با توجه به شرايط بد اين مسأله فکر كرده

-ها بايد جوابافتد؟ به نظر من اين مسأله حق الناس است و آنجامعه، مثالً معتاد بشوند، چه اتفاقي مي

 گوي آن باشند.

ک به بهايي بودن بود، همچنين سال گذشته مسووالن دانشگاه به يک خانم، فقط به اين علت كه مشکو

خوابگاه ندادند و از طرف ديگر، دوستانش را هم بسيار تحت فشار قرار داده بودند و مدام به كميته 

شود تا جوانان از دين گيري موجب ميبردند كه با او ارتباطي نداشته باشند. اين همه سختانضباطي مي

ن مسايل نيستند و براي حفظ خودشان حاضرند هر داري بپرهيزند. اما متأسفانه مسووالن متوجه ايو دين

كاري انجام بدهند. شدت خفقان و اجبار مسووالن بر مردم تا جايي است كه در يکي از انتخابات 

ها بودند، مردم تحت پوشش كميته امداد را گذشته، در شهر ما افرادي كه برسر يکي از صندوق

شوند. چنانچه اين كار را نکنند، از حمايت كميته خارج مي نژاد رأي بدهند وداشتند كه به احمديوامي
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رأي  11نژاد تعلق داشت و رأي به احمدي 1489اتفاقاً همين طور هم شد، به طوري كه از آن صندوق 

 نفر شناسايي شده بودند، از تحت پوشش كميته، خارج شدند. 11به موسوي، و چون آن 

 تحليل نهايي شما از مقوله دين چيست؟ -

دانم در نهايت بايد بگويم كه من امروزه ضمن اين كه خداوند را خالق و مصداق يداهلل فوق ايديهم مي

تر از زمان دانم كه او جلوو در قرآن و اعجاز آن شکي ندارم و به فردي مانند امام علي، ايمان دارم و مي

لمات قصار او اوج بالغت و دانست، به طوري كه نهج البالغه و كخودش بود، مظلوم بود و بسيار مي

تنها فعالً به دفاع و جانبداري و آگاهي الزم، نه ها به علت كمبود اطالعات فصاحت را دارد، با همه اين

ام تا با كسب پردازم، بلکه اجراي اعمال ديني را براي خودم به صورت تعليق در آوردهاز دين نمي

 ياناً در آينده از دين دفاع كنم.اطالعات عقالني بيشتر و بدون سوگيري، اح
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 خدای منزه از مذهبدالیل تربیتی:  011

 ساله، دانشجوی کارشناسی ریاضی 26مصاحبه با محسن، 

  
شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  دين دارياز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و  -

 ابتدا يک دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.   

چنداني به ظواهر دين نداشت، نماز و كرد، اما عالقه پدر من، تحصيل كرده بود و بسيار مطالعه مي

د، اما داگرفت، مادرم هم تکاليف نماز و روزه را انجام ميخواند و مياش را از روي عادت ميروزه

آمد و زياد ضرورت نداشت و اعتقاد محکمي نداشت، دين در خانواده ما ركن مهمي به حساب نمي

صرفاً از پدر به فرزند به ارث رسيده بود، هيچ اجباري در خانواده من در مورد رعايت احکام دين وجود 

 نداشت. 

در يادگيري قرآن بسيار  من در كالس پنجم ابتدايي يک معلم قرآن داشتم كه بسيار مذهبي بود و

هاي كالس، حمد و سوره را حفظ كرده بودند، اما من با اين كه شاگرد اول گير بود، تمام بچهسخت

بودم، عالقه چنداني به حفظ كردن قرآن نداشتم، به نظرم الزم نبود ما حمد و سوره را حفظ كنيم و از 

ماز بر ما واجب شد، من هم حمد و سوره را كردم، وقتي نآن سن نماز بخوانيم، من پيش خودم فکر مي

كرد، و هر بار من را با خوانم، اما معلم به شدت با من برخورد ميكنم و نمازم را هم ميحفظ مي

كش زد، تا اين كه حمد و سوره را حفظ كردم، و بعد او من را تشويقم كرد، اما درد خطكش ميخط

ها هاي كالس به معلم قرآن گفت كه من جمعهر يکي از بچههايش هميشه در ذهنم باقي ماند، يک بازدن

آموز روم، معلم قرآن با سرعت از جايش بلند شد و با شدت به زير گوش آن دانشبا برادرم به پارک مي

روي، در ها، به نماز جمعه نميزد و شروع كرد به فحش دادن به او كه فالن، فالن شده، تو چرا جمعه

ن معلم را در روز جمعه در جاهاي ديگري ديده بودم، من هم در آن موقع فکر كردم حالي كه من هما

 كه اگر از من پرسيد، بهتر است دروغ بگويم و الزم نيست هميشه راست بگويم.

خدا و دين از خانواده به من ارث رسيده بود. اطالعات من در مورد دين بسيار اندک بود و صحبت از 

ها از من پرسيد، تو اده ما خيلي كم بود. در دوران ابتدايي، يک بار يکي از بچهمسايل ديني نيز در خانو

 دانستم سيد يعني چه، گفتم: سيد نيستم، اما مادرم يک بار به مکه رفته است. سيد نيستي و من نمي

و كردم، اما هيچ وقت در مورد مسايل مذهبي مطالعه نکرده بودم، دين من از سنين پايين مطالعه مي

باالي منبر در روزهاي ماه رمضان و محرم بود، كه براي من  يهاي آخوندهامسايل ديني برايم صحبت

گفتم: اصالً نگران امتحان تعليمات ديني نباشيد، هر چه دلتان ها ميجذابيتي نداشت. من هميشه به بچه
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خواهد، در برگه امتحاني خودتان بنويسيد و در آخر بنويسيد، در آخرت، بدكاران به جهنم و مي

گيريد و تمام تعليمات ديني، فقط ها را بنويسيد نمره كامل را ميروند، اگر ايننيکوكاران به بهشت مي

 ها است. همين سخن

هاي مذهبي اديان ديگر، عالقه يافتم و دوست وقتي من دوران راهنمايي را شروع كردم، به مطالعه كتاب

هايي داشتم، اطالعتم را در اين زمينه هم افزايش بدهم، من ابتدا شروع به خواندن تورات كردم، فصل

روز با خدا كشتي گرفت و باالخره خدا را به  3از تورات را خواندم تا رسيدم به اين داستان كه يعقوب 

او گفت، من خدا بودم، چرا من را به زمين زدي، وقتي من به اين داستان زمين زد و پيامبر شد و خدا به 

تواند مردمي پيدا شوند و آن قدر احمق باشند كه اين داستان را باور كنند، رسيدم، شوكه شدم، آيا مي

ند ها انسان هستتواند خدا را به زمين بزند، پس تفاوت خدا و بنده چيست؟ ديدم ميليونمياي اگر بنده

در اشتباه ها طور كه آنپرستند، پيش خودم گفتم، نکند همانكه تورات را قبول دارند و اين خدا را مي

ديگر، دين من اي كنند، من هم در اشتباه باشم و به نظر عدههستند و بر حقانيت دين خودشان تأكيد مي

را بندگانش را به راه راست هدايت مسخره و احمقانه بيايد. اگر خدا، قادر و توانا و عادل است، چ

دهد، اين مزخرفات را در مورد او رواج دهند، در آن زمان من سن كمي داشتم و كند و اجازه مينمي

 توانستم اين مسايل را براي خودم هضم كنم، بنابراين اعتقاداتم متزلزل شد.نمي

 اين روند در دوران دبيرستان هم ادامه داشت؟ -

ستان سعي كردم، مطالعه بيشتري كنم تا واقعاً بفهمم آيا دين اسالم داراي حقانيت من در دوران دبير

هاي محبوب من بود. او با مدرک و دليل، هست يا نه، در آن دوران شجاع الدين شفا يکي از نويسنده

ن اعتقادات اديان را زير سوال برده بود. اشتباهاتي كه در قرآن بود )مانند اين كه خدا يک جاي قرآ

زند(، اگرچه روز طول كشيد و جاي ديگري حرف متفاوتي مي 6گويد، آفرينش زمين و آسمان مي

 كرد. ممکن بود، اشتباهاتي جزئي باشند، اما ذهن من را درگير مي

تر شده بودند و مردم به دنيا بيشتر از آن بينيافت و مردم واقعكم رواج ميدر آن دوران، دين زدگي كم

هاي شفا، كسروي و كردند، من مطالعاتم را افزايش دادم، كتابه كنند، عيني نگاه ميكه ذهني نگا

هاي نويسندگان دوران اصالحات مانند، گنجي، عبدي و كديور كه زاويه ديد متفاوتي به اسالم نوشته

حاال با سال رواج داشت،  1400بردند، اعتقاداتي كه داشتند و بسياري از اعتقادات رايج را زير سوال مي

ها دروغ است، پس ممکن است، كردم كه اگر اينرفت، من به اين فکر ميدليل و برهان زير سوال مي

سالگي، سن كمي براي هضم اين مطالب است. من  14 -15بسياري از اعتقادات ديگر نيز دروغ باشد. 

قوي نداشتم، من در آن زمان ي ديني دادم، البته من از ابتدا پايهبه مرور كل اعتقاداتم را از دست مي
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كند، گفتم اگر دين دروغ است، پس خدايي كه اين دين معرفي ميدانستم و ميخدا را جزء دين مي

گويد، دروغ است، اما بعد از مطالعات بسيار فهميدم، كه خدا وجود دارد، اما نه آن چيزي كه مذهب مي

آن بگذاريم، اين نيرو نظمي را ايجاد كرده  يک نيرويي وجود دارد كه شايد نتوانيم نام خارجي براي

 ها در يد قدرت اوست، خدايي كه منزه از مذهب است. است و تمام كار

توانست ما را كنترل كند. ما در دبيرستان يک گروه بوديم كه همه دين را قبول نداشتيم، كسي نمي

رفتيم كالس و در آن را هم از پشت مي كرديم وبردند، ما هم فرار ميها ما را به زور به نماز ميظهر

سر پا نگه  كرديم، تا ناظم ما را گير نياورد. يک بار كه ما را براي مراسم عزاداري در آفتاب،قفل مي

به زحمت افتاده بودند، من نتوانستم آن شرايط را تحمل كنم و از پنجره آموزان داشته بودند و همه دانش

 گير آورد و براي دو روز از مدرسه اخراج شدم.فرار كردم، اما ناظم من را 

 با ورود به دانشگاه، تحوالت ديني شما سمت و سوي خاصي گرفت يا نه؟ -

من در دانشگاه هم مطالعاتم را ادامه دادم و با افرادي آشنا شدم كه با مطالعه و عقل، دين را كنار گذاشته 

ست از اعتقادات خودش سخن بگويد و مطابق توانبودند، دانشگاه محيط بزرگي بود و آدم راحت مي

 ميل خودش رفتار كند. به نظر من دين بيشتر از آن كه فايده داشته باشد، ضرر داشته است. 

 در مورد اديان ديگر هم تحقيق كردي يا نه؟ -

ت ام. اصوالً اديان و عامالن آن هميشه مشکالمن در مورد دين ايرانيان قديم، يعني زرتشت مطالعه كرده

هاي مذهبي، عقب افتادگي، خرافات و هزار مشکل ها، جنگتفرقهاند. زيادي براي مردم ايجاد كرده

ديگر، اما اگر من بخواهم ديني را قبول داشته باشم، آن دين، دين زردشتي است، در دين زردشتي نيکي 

ي از نيکي به خدا كمک تواند در آن با پيروو بدي در جنگ با همديگر هستند، جنگي كه انسان هم مي

كند و براي انسان شخصيت قايل است. دين اسالم پر از خشونت و رفتارهاي بدوي است تمام اسالم را 

دهد. البته تعدادي از اصول اخالقي نيز در آن وجود دارد. شمشير، خون، قدرت و رياست تشکيل مي

ها كند، شايد آننميمبران ديگر را تأييد كند، تاريخ وجود پياميجز محمد كه تاريخ وجود او را تأييد 

مطالبي را ها و از قول آناند و بعداً كساني پيدا شدهاند كردهكه دعوت به خوبي مياند هايي بودهانسان

مانند تورات و انجيل كه بعد از موسي است، ها به اين طريق ايجاد شده و كتاب آسماني آناند بيان كرده

كند كه مثالً تو برو و از طرف من مردم خدا هرگز با زمينيان ارتباط برقرار نمياند. عيسي تدوين شده و

را به سوي من دعوت كن، و اگر قبول نکردند با آنان بجنگ و با كشت و كشتار، آنان را مجبور كن 

 كه به سوي من بيايند.

 يعني شما خدايي را قبول داريد؟ -
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ايجاد كرده است و نيازي به پيامبر و جنگ و لشگركشي براي دعوت مردم به سوي بله. خدا نظمي را 

هايي به من كنم و او هم با نشانهوگو ميبا خدا دارم و با او گفتاي خود ندارد. من خودم رابطه دوستانه

دهد. هر انساني يک پيامبر دروني دارد كه همان وجدان و اصول هايم گوش ميفهماند كه به حرفمي

 انساني است. 

گويد، دين براي اقشار ضعيف و توده مردم مناسب است، زيرا عوام از شعور البته ويل دورانت مي

هنم و آنچناني برخوردار نيستند كه خوب را از بد تشخيص بدهند و نياز به نيروي قهاري دارند كه با ج

گويد: كسي كه به حد كافي از علم و هنر برخوردار است، ها دور كند. گوته ميرا از بديها ترس آن

نيازي به دين ندارد، البته دين بايد در جامعه باشد، تا يک نظمي به عوام و توده مردم بدهد، اما بايد يک 

 رد سياست شود. هايي در جامعه وجود داشته باشد و دين نبايد واسري آزادي

 شما با اين نقطه نظر موافق هستيد؟ -

گذاريم، دين وارد سياست شود. گويد: ما هرگز نميبله. در آمريکا يک قانون خوبي وجود دارد كه مي

گويد، زيرا كه يک سياستمدار ناگزير از دروغ گفتن است، وقتي يک يک سياستمدار مذهبي دروغ مي

ها را. دين بايد داردهد و هم اعتمادش به دين و دينت را از دست ميطرف مقابل هم اعتقادش به سياس

ي ما كه دين حکومت به عنوان يک پناهگاه براي عوام بماند، در قرون وسطي و همچنين اكنون در جامعه

كم آورد، مردم هم كمآورد، عقب ماندگي ميكند، فساد ميگويد، جنايت ميكند، دين دروغ ميمي

-گانه، روزه، سخت 5دهند، البته احکام اسالم نيز سخت است. نماز د را به دين از دست مياعتقاد خو

دهد، متنفرم. خدايي كه قهار گيري در زندگي شخصي و اجتماعي، من از تصويري كه دين از خدا مي

به دهد، خدايي كه پيامبر او خضر، كودكي را كشي مخالفان را مياست، مکار است، دستور قتل و نسل

دارد، اما تا را تحت كنترل نگه ميها خورد و آنكشد، البته اين خدا به درد عوام ميجرم نکرده مي

شود. نبايد به اعتقادات كسي كاري گيري بيش از حد، هميشه باعث زدگي افراد ميحدودي، سخت

د به اعتقادات من احترام هم بايها كنم، آنداشت، همان طور كه من به اعتقادات مذهبيون توهين نمي

اشکال بر  15توانم توانند بر اعتقادات من وارد كنند، من مياشکال مي 10ها بگذارند، همان طور كه آن

 وارد كنم.ها اعتقادات آن

گيرد، اگر اين فرد اعتقاداتش را از وقتي كسي اعتقادي درست يا غلط دارد، با آن اعتقاد آرامش مي

ريزد. من نيز مانند گوته معتقدم كسي كه به حد كافي از هنر مام بنيان شخصيتيش فرو ميتدست بدهد، 

كند و نيازي به دين و علم برخوردار باشد، به دين نياز ندارد، علم و هنر نيز به اندازه كافي مرا ارضاء مي

به عقل و دست  دهد، از طرف ديگر هزار قفل و زنجيربراي آرامش ندارم. اگر دين به من آرامش مي
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گيرد و خرافات را حاكم زندگي من زند و جلوي پيشرفت من را در زندگي ميو پاي من هم مي

گرداند، بايد براي ناخن گرفتن هم قواعدي را رعايت كني، اختياري از خود نداري و براي هر كاري مي

يک روز عيد نوروز را بايد از مجتهد اجازه بگيري و هيچ شکي در درستي سخن او نکني، علمايي كه 

دانند و روز ديگر اولين نفر عيد نوروز را تبريک دانند و يک روز عيد مسلمانان را عيد فطر ميعيد مي

به در  13گويند هر كس كنند، روز ديگر ميگويند و كلي حديث در خوبي عيد نوروز رديف ميمي

دانند، من خودم ا روز انس با طبيعت ميبيرون رود، نامسلمان است و روز ديگر، روز سيزدهم فروردين ر

دهم، من دوستي دارم كه وقتي به وجدان دارم و با رجوع به عقل و وجدانم نيک و بد را تشخيص مي

كامالً از دين برگشته است. زيرا او در يک خانواده مذهبي و دانشگاه آمد، بسيار مذهبي بود، اما حاال 

گويند، وحي منزل و فکر كرده بود هر چه والدينش مي سپاهي و در يک شهر كوچک رشد كرده بود

ها است و اما وقتي او به دانشگاه آمد و با افکار مختلف آشنا شد و مطالعه كرد، ديد در ديني كه او سال

زد، چه اشکاالتي وجود دارد، در اين دين احکامي وجود دارد كه به درد مردم سنگش را به سينه مي

د، نظير سنگسار، اعدام، شالق زدن و هزار حکم بدوي ديگر. ديني كه توسط خوربدوي عربستان مي

پايه و اساس و غير منطقي است كه اگر فرد در يک فضاي باز فکري شود، دين بياين حکومت ارايه مي

برد، دين در هاي ديني، پي ميقرار بگيرد و دو تا كتاب مطالعه كند، به پوچ بودن بسياري از آموزه

اند، تنها جوانان، بلکه بسياري از مردم از دين زده شدهاسالمي يک ابزار است و حاال هم نه  جمهوري

تر بودند، از دين با ديدن اوضاع سياسي جامعه ساالن هم كه از جوانان معتقددر حال حاضر بزرگ

ه و خيلي ننياد كه با طمهاي شکم گنده و پشمالويي هستندار به نظرم آدمهاي ديندين و آدماند. بريده

اندازند، يک سياهي روي تا انگشتر مي 6تا  6كنند، هميشه تسبيح به دست دارند، غليظ صحبت مي

در پيشاني ديگران اي سال عبادت هم چنين پينه 50وجود دارد كه مثالً جاي مهر است، اما ها پيشاني آن

 خواهند، هم خرما را. اري هستند كه هم خدا را ميگو و رياكهاي دروغها آدمشود، آنايجاد نمي

 چه نظري در مورد مسووالن جمهوري اسالمي داري؟ -

برند و از سوي ديگر، به اسم سياسيون و مذهبيون جامعه از سويي در يک جنگ قدرت با هم به سر مي

دانند، طومار عملکرد ها خودشان را نماينده تام االختيار خدا ميگيرند، آنخدا از مردم سواري مي

انجام اي سردمداران نظام بسيار سياه است، به خصوص كشت و كشتارهايي كه به دستور آقاي خامنه

كند، هر بار دهد و هزاران نفر را سياه بخت ميعلناً دستور تير مي خواند،شده است، يک نماز جمعه مي

ها بکشد كند تا قدرتش را به رخ آنش جمع ميانديشند، دور خودآدم را كه مانند خود او مياي عده

تنها هم مردمي هستند كه نزد او نمايد كه مردم، زند، هميشه هم چنان ميهاي تکراري ميو حرف
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داند كه بسياري از اين مردم، در خانه عکس او را سيبل پرستند، نميو او را چون خدا مياند آمده

گويند و حضرت آقا، حضرت آقا، نه براي زندگي و قدرت، تملق او را ميو تنها بيرون از خااند كرده

از تقدس به دور او اي نه انگار كه او نيز انسان است و ممکن است اشتباه كند، هالهگويند، انگار، مي

هم شود. ديگر آقايان و كسي حق نزديکي به اين هاله را ندارد وگرنه به سختي مجازات مياند قرار داده

نسل بعد  7اندكه خوري معرف تمام مردم هستند و آن قدر از بيت المال دزديده در دزدي و مال مردم

نژاد هم مانند يک ابله هستند ها هم بتوانند به راحتي زندگي كنند. برخي از سياسيون مانند احمدياز آن

و مشکل ايجاد  افراد عمداً فساداند و من مطمئن هستم اين كه در تحجر، دست حجتيون را از پشت بسته

تر ظهور كند. من يک بار پيش يکي از كارمندان كنند تا بنا بر اعتقاد رئيسشان مصباح، امام زمان زودمي

را به ديوار ديدم و گفتم فقط اين يارو و از اي دانشگاه رفته بودم كه با هم آشنا بوديم، عکس خامنه

با عصبانيت گفت: خيلي به تو احترام گذاشتم كه نزدمت و بعد  د، برگشتكرنژاد حمايت مياحمدي

خواست به زور من را به مسجد ببرد. سال بعد دوباره او را ديدم، برگشت كلي من را نصيحت كرد و مي

كني، گفتم ديدي سيد من دروغ نگفتم، گفت هاي اين فالن، فالن شده را پاره ميري عکسگفت مي

شود دم، حاال هم او مذهبي است، اما ديگر حکومت را قبول ندارد. مگر ميسال خواب بو 30آره، من 

-گناه برزمين ريخته شود و آدم ساكت بنشيند و بر اعتقاد خودش باقي ماند، پس مردماين همه خون بي

پس رأفت اسالمي كجاست، آيا قدرت اين گويند كجاست، ساالري ديني، دموكراسي ديني كه مي

 حاال هم تشکيالت زيادي تشکيل داده است تا مجتبي را جانشين خود كند... .  قدر اهميت دارد،

 در مورد مراجع ديني چه نظري داري؟ -

برند، آنان براي راضي نگه داشتن خورند و آبروي اسالم را ميبه نظر من، مراجع نان حکومت را مي

شود، است اين همه آدم كشته ميدهند، روز عاشورا كه روز حرام حکومت، دين را وارونه جلوه مي

آيد، اما وقتي شوند، صدايشان در نميها زير شکنجه كشته ميها آدمآيد، در زندانصدايشان در نمي

يک نفر يک مقاله منطقي و علمي در رد فالن فتوا بنويسد )چه برسد به اين كه واليت فقيه را زير سوال 

زد، كلي در ي خاتمي، اگر خاتمي يک كلمه حرف ميند، در دورهاندازفرياد به راه مياي ببرد(، عده

نژاد دادند، اما وقتي آقاي احمديكردند و حتي حکم به خلع لباس براي او ميگيري ميمقابلش جبهه

او هم به خاطر اين مسأله خدا را رفت، كرد و پيش فالن مرجع تقليد ميادعاي ديدن امام زمان را مي

برد و كسي حرف ي مشايي دست راست احمدي نژاد هم عدالت پيامبران را زير سوال كرد، آقاشکر مي

هاي مرجعيت است، كجاست؟ اگر دين و سياست مکمل ترين ركننزند، پس عدالت كه يکي از مهم

شد. كرد و وارد سياست نميهم هستند، پس چرا آقاي بهجت يک كلمه در مورد سياست اظهارنظر نمي
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كنند، حتي روحانياني مانند لي با هم اختالف دارند و دايم زير پاي همديگر را خالي ميخود علما هم ك

زنند، پرونده خوبي ندارند صانعي هم كه امروز دم از دموكراسي و عدالت و مخالفت با نظام استبداد مي

ي بارز نهو آقاي صانعي اوايل انقالب، حکم قتل بسياري را صادر كرده است، آقاي خلخالي هم كه نمو

او معروف است. اما همين نظام به او وفا نکرد و او اواخر اي دقيقه 5هاي نظام است. اعدام هاي جنايت

 عمرش طرد شد.

 تحليل نهايي شما از مقوله دين چيست؟ -

كامالً شخصي است و هر كس مختار هست كه آن را قبول كند يا نه. به اعتقاد من، مذهب يک مسأله 

چون و كند و خواستار حکومت بيد زندگي اجتماعي و سياسي شود، همه چيز را قبضه مياگر دين وار

 شود، به نظر من امروز جهان به دين نيازي ندارد.چراي خود مي
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 : در پی خدا شدن خویشدالیل تربیتی 012

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 28مصاحبه با مهناز، 
 

 دي؟ميمهناز خانم، يه معرفي از خودت  -

 سالمه، فعالً دانشجو هستم. وضعيت اقتصادي ما هم نسبتاً خوب هست. 28من 

 اهل كجا هستي؟  -

 اهل تهرانم.

 دين و مذهبت چيه؟ -

 اي شيعه هستم.شناسنامه

 اي؟يعني چي شناسنامه -

 يعني اين كه دوست ندارم از اسالم پيروي كنم و فقط به ظاهر مسلمان هستم

 كني؟مي تحجابت رو رعاي -

نه خيلي، در حد اين كه شال رو سرم باشه، بهم گير ندن. ولي قلباً راضي نيستم و دوست دارم با بليز و 

 شلوار برم بيرون.

 خوني؟مي نماز -

 خونم.، ميآره

 خب كسي كه نماز بخونه. بايد به اين حد رسيده باشه كه حجاب هم دستور خداونده، پس چرا رعايت -

 كني؟نمي

خونم، نه به خاطر اين كه حاال فردي به نام محمد آمده وگفته كه بخونيد، چون دستور مي من نماز

خوام به آرامش برسم. نه اين كه جزو دستورات خدا و اسالمه. خونم، چون خودم ميمي خداونده، من

 معني هست.بي رسم، مسأله حجاب برامنمي در مورد حجاب هم چون با حجاب به اين آرامش

 شوي؟مي كني به خداوند نزديکنمي يعني با نماز خوندن احساس -

 بينم.نمي رسم، آرامش خودم رو مديون كسيمي گم به آرامشمي نه من همچين حسي ندارم. اگر

 خوني؟ مي پس چرا نماز -

تونم خودم رو از اين آرامش كه به وسيله نماز برام نمي كنممي احساسگفتم، براي آرامش خودم. من 

 ها كنم.ده، رشه و به قول تو آرامشي كه خدا به من ميمي مهيا

 يعني تو قبول داري كه اين آرامش از جانب خدا هست؟ -
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ده يا نياز من و يا مي كه كسي هست و قدرتي داره كه آرامش رو به من . قبول دارمآره، قبول دارم

 كنه. اما من دوست دارم اين طرف در زندگي من نباشه.مي خواسته من را برطرف

 دوني؟نمي يعني وجود خداوند را در زندگي خودت الزم -

مثالً چند وقت پيش من تو خيابان با يک فردي بودم و چرا، در خيلي از موارد خداوند كمکم كرده، 

ام ما پيش ما بود و من دوست نداشتم كه اون طرف من رو با اون ببينه، از خدا خواستم و اين يکي از اقو

 اتفاق نيافتاد.

 بيني كه تو به كسي نياز داري؟مي خب پس -

كنم كه بشه و دوست مي كم دارم تالشدونم، ولي دوست دارم اين نياز از بين بره و كممي آره من

برسه كه ديگر هيچ كس را صدا نزنم و خودم خداي خودم بشوم و خودم حتي در  دارم تا جايي تالشم

هاي خودم بربيايم. حتي اگر به ضرر من تمام بشه، بشه، ولي احساس ترين شرايط هم از پس كارسخت

 نياز به غير خودم را نداشته باشم.

 اين تفکرات از چند وقت پيش در ذهن تو شکل گرفت؟ -

 هاي خودم رسيدم.كه به جواب سوال از وقتي

 هايي داشتي؟هاي تو چه بودند؟ چه سوالجواب سوال -

سالگي خودم كه راجع وجود خداوند داشتم، مثل اين  14 -15گرده به دوران هاي من برميخب سوال

هاي كه معلم هاي ديگهكه ما كي هستيم؟ بهشت و جهنم چيه، تفاوت مرد و زن چيه و... خيلي سوال

هاي ها معذور بودند و من تصميم گرفتم براي پيدا كردن جواب سوالديني من از جواب دادن به آن

 خودم، به دنبال راه حل بهتري باشم.

 خب چه راه حلي را پيدا كردي؟ -

دانستند تا اين كه مي دين وكافربي دادند و من رامي هاي من جواب سواالت من رو با پرخاشگريمعلم

خواي جواب سواالت بگيري، بايد درس هاي عربي من را راهنمايي كرد وگفت اگر مييکي از معلم

سال حوزه درس خوندم و از  2سال دانشگاه الهيات و  4اين مباحث رو بخوني. از آن جا شد كه من 

 ا گرفتم.هاي خودم رها مخصوصاً در دانشگاه، جواب سوالطريق اين درس

 دقيقاً براي چي رشته الهيات رو خوندي و به حوزه رفتي؟ -

ها و حوزه نداشتم و حتي رفتن به حوزه با پوشش خاصي كه داشت، براي اي به اين درسمن هيچ عالقه

 هاي خودم برسم.من خيلي سخت بود، اما من مجبور بودم كه به جواب سوال

 كنار آمدند؟ات با اين موضوع خانواده -
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دونند كه طرز فکر من اين طور هست. حتي مادرم كه خيلي مذهبيه و نمي اآلن همخانواده من همين 

ريم، هم كه مي خونه و عروسيمي خونه و نماز شب همحتماً نماز صبح رو به جماعت در مسجد مي

 فکرات من را قبول بکنه.خونه، براش خيلي سخته كه تمي اولين نفره كه نمازش رو

 تأثير گذاشته؟تعصب مادرت بر روي مذهب، روي بقيه اعضاي خانواده  -

هاي قرآن و مقام آور مسابقات قرآني بودم، مادرم خيلي روي بله. خيلي چون من از بچگي در كالس

حرم حساس بود و اين . در حالي كه پدرم ميانه رو بود. مادرم در ارتباط با نامپوشش ما حساس بود

داشت بروم تا هاي خيلي زياد باعث شد من دنبال فلسفه هر چيزي كه مادرم ما را به آن واميحساسيت

 كنيم.مي ها رااصالً ما اين كارببينم براي چي 

 هايت چه بود؟اولين شک و رسيدن به فلسفه سوال -

آمد. مادرم مي هاي من بيرونليف رسيده بودم، ناخودآگاه مواولين بار يادمه كه وقتي من تازه به سن تک

 بره جهنم يا اين كهمي گفتند، موهات رو بزن تو، اگر نزني، خدا تو رومي هاي مادرم به منو دوست

، اما تو ذاشتمرو مي كنه. من هم از ترسم موهاممي گفتند، خدا توي جهنم تو رو از موهات آويزانمي

كم تبديل به شک شد، تا جايي كه هاي من كمنه از روي عشق و عالقه به خداوند. بعد به تدريج ترس

 هام آويزون كنه.به خودم گفتم، اگه قرار باشد خداوند به اين اندازه ظالم باشه، بذار من رو از مو

 خوني؟مي قرآن -

 خونم.مي بله،

 اري؟آيات قرآن رو قبول د -

قبول دارم، ولي وجود اين كتاب در اين جامعه هيچ كاربردي ندارد. البته همه جاي قرآن رو هم قبول 

 .ندارم

 هاي قرآن رو قبول نداري؟مثالً كجا -

ها را براي خودم فرمايد، من انسانمي خداوند 41ي ها آيهمثالً سوره طامثالً خب صبر كن تا فکر كنم(. )

ها هيچ نيازي ندارم، در حالي ها به من احتياج دارند، من به آنآفريدم منظور خداوند اين هست كه انسان

 كه خداوند هم به ما نياز دارد.

 اني؟دمي هاشيعني با وجود اين كه خداوند خودش را صمد ناميده، تو اون رو نيازمند بنده -

 درسته صمد ناميده، اما نياز خداوند به ما، نياز مادي نيست، نياز عاطفي هست.

 شه؟مي نياز عاطفي خداوند به ما، از چه طريقي برطرف -

 كنه بندگانش اون را دوست دارند.مي خوانيم، احساسمي از طريقي كه خداوند وقتي ما قرآن
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 اين رابطه يک طرفه هست؟ -

 دو، هم  خدا و هم بنده، به يک ديگر نياز عاطفي دارند.نه، هر 

 تو هم نياز عاطفي به خداوند داري؟ -

 نه، من هيچ نياز عاطفي نسبت به هيچ موجودي ندارم.

 خداوند كه ما را آفريده، چرا بايد به بندگانش نياز داشته باشه؟ -

 رد.بمي ها را با مرگ دوباره به سوي خودشنياز داره كه آن

 گيرد؟ ولي ما هر روز در حال كمک گرفتن هستيم؟نمي پس چرا خداوند از ما هيچ كمکي -

 گويند خداوند نسبت به بندگانشمي . درواقع اگرما هم اين طور نيستيم كه از كسي كمک بگيريم

 هاي خودمان را برطرف كنيم.توانيم نيازمي نيازه، ما هم اين طور هستيم وبي

 ... رفع شده است؟هاي مادي، عاطفي، جسماني و آرزوهايتپس چگونه خيلي از نياز -

ها را من خودم به دست آوردم. درسته كه ما براي برطرف شدن اين نيازهايمان، كسي را خب اين نياز

كنيم و مي فکرزنيم، اما در كل اين يک انرژي مثبته كه ما براي خودمان ساختيم و مي به نام خدا صدا

 كند.مي هاي ما را تأمينكنيم كه كسي وجود دارد كه نيازمي به خودمان تلقين

 كني؟كار مي اگر تو نيازي داشته باشي، چه -

 رم دنبالش. مي نميستم كه خداوند به من بدهد. خودم كنم و وايمي خب، من خودم تالش

تونه كارهايش رو به تنهايي انجام به تنهايي نمي زمند آفريده شده و خودشقبول داري كه انسان نيا -

 بده؟

دونم، اما كمک گرفتن از كسي بايد باشه كه اون خيلي حاضر باشه و بتوني با اون حرف بزني و مي آره

تو هات هم بشنوه. گرفتن جزوه از يک هم كالسي يه نيازه كه او هم جوابت رو بده، جوري كه گوش

واقعاً معنايي نداره و اين كار، به خواب بيني. اما گرفتن نياز از يک قدرت ماورالطبيعي، مي هم اون رو

 رفتن جامعه و گسترش جهالت و ناداني را در پيش دارد.

-جامعه توانم به زندگي خودم ادامه بدهم. من اين اعتقاد را درمي هاي ماورالطبيعه هممن بدون اين نيرو

كند كه دوران كودكي تحت مي مرحله كودكي، نوجواني و بلوغ تجربه 3شناسي يافتم كه هر فردي 

-تأثير اثباتتأثير نيروهاي طبيعي هست، اما در بلوغ همه چيز تحت تأثير خداوند، در نوجواني تحت 

 دارم.قبول ن %100گرايي هست. البته من اين نظريه را هم 

 شود گفت كه تو هيچ تعريفي از خداوند نداري؟مي پس در كل -

 نه، آن تعريفي كه من در اديان ابراهيمي خواندم با تعريف من فرق داره. 
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 ها را دوست داري يا نه؟گفتي فرد باحجابي نيستي، حاال باحجاب -

هاي كنند با رژ قرمز و مومي ها سربعضيها! ببين اگر منظور تو از حجاب چادري باشد كه باحجاب

گروه هستند كه قابل احترام هستند،  2ها از نظر من بيرون ريخته اين چادر، حجاب نيست. باحجاب

 هاي بيرون زده چادر سرافرادي كه طبق دستور پيامبر و كتاب خودشان، بدون آرايش و بدون مو

زنند ولي نمي تشان مشخص هست. و گروهي كه دم از حجابكنند، جوري كه فقط گردي صورمي

هايشان هم حرف از باحجابي و حجاب حضرت زهرا كه حجاب هستند، در حرفبي همان طور كه

 گويند.نمي زنند، سخنيها با وجود رژ قرمز از آن حرف ميبعضي

 چرا حجاب را قبول نداري؟ داشتن حجاب براي تو سخته؟ -

كنم مي اي زندگيآور و ناراحت كننده هست كه در جامعهخته. البته بيشتر از سختي، برام شرمبله، س

كند، يعني اين كه مي گيرياي كه براي پوشش مردم تصميمبرند، جامعهمي كه شعور فرد را زير سوال

 ت.دوني چي بايد بپوشي، حجابي كه در هيچ كشوري اجباري نيسنمي تو

خب با وجود اين كه قبول نداري، اما اين جزو قوانين كشور هست، پس بهتر نيست به اون احترام  -

 بگذاري؟

نشه، ولي وقتي قوانين به شعور  قوانين آن جايي قابل احترام هستند كه به شعور و شخصيت فرد توهين

 نگذاريم و لج كنيم.كنند، اون وقت بهتره كه ما هم به قوانين احترام فرد توهين مي

 رساند؟نمي احترامي به قانون كشور، به مملکت آسيببي به نظرت -

اي نيست كه به نفع يا ضرر كشور باشه. بايد به قانون درست احترام گذاشت. اصالً مسألهحجابي ، بينه

به قانون در اين جا به ضرر مملکت  احتراميها قبول كردند، بيكشور نظير اين كه مواردي رو همه

 نيست.

 شه؟نمي حجابي به نظرت باعث فساد و فحشابي خب -

حجاب هاي غربي از بس چشم مردمشان بياي نيست كه فساد بياورد. در كشورحجابي مسألهبي نه،

 كنند.عمل مي بدتر ديده، ديگه به اين مسأله عادت كردند، اما وقتي افراد محدود و بسته باشند،

 خونند، چي هست؟نمي نظرت راجع به افرادي كه حجاب دارند، اما نماز -

 خب اين افراد چون حجاب رو قبول كردند، بايد نماز هم بخونند. چون اينا الزم و ملزوم هم هستند. 

 خونند، اما اهل رانت خواري هم هستند؟مي افرادي را ديدي كه نماز اول وقت -

كنه، نمازش باطل هست باالخره اين كار، كار مي . كسي كه رانت خواريديدم، خيلي هم زياد ديدم

 خوبي نيست.
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 ها را بدهند؟هاي بچهتوانند جواب سوالنمي چرا معلمان ديني به خوبي -

ها هست كه بعدي اون ها، اولويتهاي متفرقه بچهها براي خودشان طرح درسي دارند و سوالخب آن

 شه بهش برسند.نمي هيچ وقت هم وقت

 هاي خود برسند؟توانند به جوابمي ها چه جوريراه كار چيست؟ بچه -

 تري تحقيق بکنند و كتاب زياد بخونند.خب خودشون بايد خارج از مدرسه و به شکل عميق

 هات خوندي؟سوالهايي براي رسيدن به جواب شما چه كتاب -

 هاي جامعه شناسي، فلسفه غرب، اما ديويد هيوم از همه بهتر بود. هاي شهيد مطهري، كتابكتاب

 داد؟مي هاي تو راقرآن هم جواب سوال -

 كرد.مي ها قرآن كمکمبله. خيلي موقع

 هايي كه خوندي يک مورد خوبش رو بگو.از كتاب -

اي داشت. گرايانهشد، اما ديد واقعيتمي . ديويد اگرچه زود تکليفش با خودش روشنكتاب ديويد هيوم

و علم اين مطلب را ثابت كرده، اما به نظر من معجزه يک تجربه  كردمي هيوم در كل معجزه را انکار

 شخصيه.

 شود؟ماندگي جامعه ببه نظرت دين اسالم و اجراي قوانين آن ممکن است باعث عقب -

زنند. مي ها را گولكنند و آنمي بله، در خيلي از موارد هست كه مسووالن مردم را خر و احمق فرض

گويند، نائب امام زمان و ايشان هر كاري كه بگه ما بايد انجام بدهيم كه اين مي مثالً درباره واليت فقيه 

 اصالً منطقي نيست.

 ن چي هست؟ نظر نهايي تو درباره قرآ -

 سال پيش آمده، با عقل جور در نمياد.  1400اين كه قرآن سخن خداوند است و 

 نظر كلي تو درباره واليت فقيه چي هست؟  -

 اآلن را اداره كنه.اونم با عقل جور در نمياد كه بتونه جامعه 

 رد؟دا هاي اسالميماندگي مردم كشوربه نظرت آيا حجاب تأثيري در عقب -

ها روي حجاب متمركز بشه و دغدغه وزارت فرهنگ كشور اين مسأله ي فکر، يعني وقتي همه%100بله، 

مسايل ديگه و ها و هزاران بشه كه دنبال راه اندازي پوشش ايراني خوب، دوخت انواع مدل چادر

ربوط به اين مسأله بشه يا صرف گشت ارشاد هاي مختلف مها و نمايشگاههاي گزاف در همايشهزينه

 ماندگي فرهنگي جامعه را هم داشت.بشه، بايد انتظار عقب

 شود؟مي مسايل ديگر كه ربطي به حجاب ندارند همهاي گزاف در خيلي خب اين هزينه -
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. حجاب جز ضرر و زيان، چيز ديگري شودمي ها باعث شادي و تفريح مردمدونم. اما حداقل آنمي

دربرندارد. حجابي كه زوركي و تحميلي باشد. حجابي كه مردم براي فرار از آن خودشان را مشغول 

لوازم آرايش كردند و مصرف لوازم آرايشي در ايران، رتبه دوم كشور مصرف كننده لوازم آرايشي در 

كنند، چون بسته نيستند، زنان ما جوري نمي م آرايش  استفادهها اين همه از لوازجهان شده، چرا غربي

كنند كه وقتي يک گردشگر خارجي به ايران كه سفر كرده بود، وقتي چهره زنان ايراني را مي آرايش

ديده بود، به يکي از مترجمان خودش گفته بود چقدر در ايران زنان فاحشه زياد هستند. يا ابروي تاتو 

ها هاي سکسي و كاباره. چون اين آرايش در خارج فقط در فيلمها نشان زن فاحشه را داردشده براي آن

 شود، اما در ايران آدم عادي هم دنبال اين چيزها افتاده.مي ديده

 

 تأملی دوباره
 

ل تربيتي: دالي»، «داليل تربيتي: ضرورت بازشناسي دين راستين»هاي انجام شده ذيل عناوين: در مصاحبه

تري داشته، با ، ابعاد تربيتي وجه غالب«داليل تربيتي: در پي خدا شدن خويش»و « خداي منزه از مذهب

 .شودها پرداخته ميبندي آنتوجه به همين مسأله، به جمع

برخي از دانشجويان با اتکا به داليل تربيتي، از سوق يافتن خويش به سمت خداپرستي صرف ياد 

هاي هاي فرهنگي اجتماعي تا نهادگفته از خانه تا مدرسه و دانشگاه و از نهادابعاد تربيتي پيشاند. كرده

 ديني گسترده است.

هاي تربيتي آيد كه گاهي آسيبساله برمي 28ساله و ترانه  26ساله، محسن  22هاي احسان از مصاحبه

ده است. به عنوان مثال، احسان خاطرنشان انديش خانواده به فرد وارد شنگر و جزمدر محيط سنتي، بسته

ساعت  1-2اي بسته رشد يافته است و با وجود آن كه او در نوجواني خويش سازد، او در خانوادهمي

كرده است و سالي چند بار قبل از اذان صبح به مسجد رفته، مسجد را آماده ورود نمازگزاران صبح مي

است، پس از ورود به دانشگاه و جدا شدن از محيط سنتي  كردهنيز قرآن را )بدون فهم آن( دوره مي

اي قرار گرفته است كه تصورات ذهني اوليه و ساده او از دين خودش، ناگهان در فضاي باز و گسترده

 را به هم ريخته است.

كند، مادر وي در جريان تربيت ديني فرزندش، دست به ارعاب مهناز هم در مصاحبه خويش گزارش مي

داشته، اگر موهايت بيرون باشد، خدا در روز قيامت تو را از زده است و مثالً به او بيان مييوتهديد م

 موهايت آويزان خواهد كرد.
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هاي ديني جوانان يا گو نبودن به سوالآموز، در صورت پاسخمحيط مدرسه هم به مثابه خانه دوم دانش

 آيد. و جوانان از دين مؤثر واقع مي گيري نوجوانانهاي سخيف به نام دين، در فاصلهبرخورد

هاي ديني وي، او را كافر و بي دين خوانده است، دارد، معلم او به جاي پاسخ به سوالمحسن بيان مي

هايش پاسخ الزم را نداده است، سازد، با وجود آن كه معلم مدرسه وي، به سوالاما مهناز خاطرنشان مي

هاي خودش براي ادامه تحصيل به دانشکده الهيات راي يافتن سوالاما مهناز را تشويق كرده است كه ب

 اند.پاسخ ماندههايش بييا حوزه برود كه او نيز هر دو مکان مزبور را تجربه كرده، اما باز سوال

ورود به دانشگاه براي بسياري از جواناني كه در محيطي بسته، سنتي و جزم انديش به سر برده بودند، با 

هاي متفاوت، هايي با ديدگاهدي توام است، فضاي باز دانشگاه، در دسترس بودن كتابتحوالت شدي

مواجه شدن با نظريات گوناگون و حتي متضاد، برخورد با استادان و دانشجوياني با افکار متفاوت، همه 

گونه انشوند، برخي از دانشجويان در اين ميان آسيب ببينند )همو همه دست به دست هم داده، سبب مي

كه برخي ممکن است با استفاده بهينه از شرايط موجود و مديريت مناسب، از شرايط اخير در جهت 

 مند گردند(.اعتالي خويش بهره

هاي دهد، او پس از ورود به دانشگاه، در اثر برخورد با ديدگاهاحسان در مصاحبه خود گزارش مي

 ه نماز و روزه خودش را ترک گفته است.مختلف و متعارض، به تدريج به جايي رسيده است ك

دارد، او با خواندن آثار نويسندگان داخلي مانند شجاع الدين محسن هم در مصاحبه خويش اظهار مي

گران خارجي مانند ويل دوران، نسبت به دين و ديانت مسأله شفا، كسروي، گنجي و كديور و پژوهش

افراد فرهيخته نيازي به دين  دارد،كند كه بيان ميياد ميپيدا كرده است. به عنوان نمونه، او از دورانت 

ندارند و اصوالً دين براي عوام جامعه تدوين شده است كه از شعور چنداني برخوردار نيستند تا با شعور 

راه درست را خويش انتخاب كنند، از اين رو دين با ترساندن آنان از جهنم و دوزخ، مانع از ارتکاب 

بندي خويش به پذيرش خدايي منزه از گردد. محسن پس از مطالعات اخير در جمعآنان به بدي مي

 مذهب رسيده است. 

شود، از ديگر عوامل فاصله هاي ناروا در سطح جامعه كه به نام دين و ديانت محقق ميمالحظه برخورد

 گرفتن جوانان از قرائت ديني مرسوم بوده است.

هاي موجود در جامعه شکايت داشته، مهناز نيز مواردي نظير دغدغه گيريبه عنوان مثال، محسن از سخت

شدن حجاب براي مسووالن كشور، طراحي گشت ارشاد براي برخورد با بدحجابي و مانند آن را توهين 

 داند.به شعور افراد مي
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است كه رسند، عامل ديگري هايي كه در سطح دين به نظر ميهاي ديني يا تعارضمواجه شدن با ابهام

دارد، اند. به عنوان نمونه، محسن بيان ميدر فاصله گرفتن دانشجويان مصاحبه شده از دين مؤثر واقع آمده

او پس از آن كه در دوران راهنمايي با خواندن تورات، با مسأله كشتي گرفتن حضرت يعقوب با خدا 

 ارد، به بازي گرفته شده است.افتاد كه چقدر شعور افراد در اين گونه از موشد، به شگفتي مواجه 

شود، ياد كرده است. هايي كه به نام مذهب بر شهروندان تحميل مياش از محدوديتاحسان در مصاحبه

نويسد، اما در حال حاضر با اين همه خويش را مي« نقد نبوت»كتاب  4دارد، رازي در قرن او بيان مي

هاي موجود در ث در مواردي مانند تشتتپيشرفت كه در جامعه صورت پذيرفته است، اجازه بح

ها وجود ندارد. محسن هم پس از متهم كردن روحانيون، نظريه واليت فقيه، حکومت ديني و نظاير آن

اسالم به خشونت، مواردي نظير سنگسار كردن، قطع دست و اعدام را موارد مورد نياز جامعه جاهلي 

نژاد از آن ر سکوت مراجع در برابر هاله نوري كه احمديهاي متعارضي نظيشمرد و رفتارعربستان برمي

هاي ديني حل كشد، از تعارضكرد، اما تکفير فردي كه برخي از احکام ديني را به چالش ميياد مي

 اند.گويد كه اسباب فاصله گرفتن وي را از قرائت ديني مرسوم پديد آوردهاي سخن مينشده
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 گشتههای گمانسان: لسفیف -های فکریتردید 013

خودش را با این نام معرفی مصاحبه شونده گشته )مصاحبه با گم

 ساله، دانشجوی کارشناسی 20کند(، زن، می

 

 شه بگي چه تعرفي از دين داري؟مي -

 به نظر من خوب دين يک... چي بگم خوب؟ چه تعريفي از دين... .

 رسه رو به من بگو؟راحت باش هرچي به ذهنت مي -

نظر من دين يه چيزي هست كه وجودش براي آرامش آدم واقعاً الزمه، بعد اگر نباشه آدم احساس به 

ده و به نظرم اي نداره، بهش دست ميهگم گشتگي و اين كه هيچي نداره، هيچ هدفي نداره، هيچ آيند

ي يا دين داشته دن كه يه چيزها ترجيح ميگن... حتي كساني كه كافرند، به نظر من خيليآدماي چي مي

 گم... .دونيد چه جوري ميباشند، مي

 يعني چه ترجيحشون براي چي هست؟ -

ي مردم دنيا دوست دارند مثالً به يه چيزي اعتقاد داشته باشند و واقعاً اون رو كنم، همهيعني احساس مي

دشون رو از دست هاي غلط يا اين جور چيزا اعتقاباور داشته باشند، ولي مثالً يک سري تحت آموزه

شون كنه كه زودتر برگردن. به نظرم دين يه چيزي هست كه دن و بعد مثالً كسي نيست كه راهنماييمي

 وجودش واقعات الزمه ديگه... .

 خوان به چي برسند؟دن داشته باشند، ميهايي كه اعتقاد دارند و ترجيح ميخوب اون -

قرار بگيرند كه بعداً توي اون دنيا به جايگاه خوبي برسن، خوان كه در مسيري به نظر من به باور غلط مي

كنند، در واقع به قول خودشون گن، يعني بعضي استادا بهش اشاره ميولي در واقع اين جور كه استادا مي

كه اون دنيا منزلگاه نيست، بلکه جايگاهي يعني جايي نيست كه تو بري توش و دور و برت يه چيزاي 

 كني يه حسه انگار. باشه كه بتوني لمس

 تونه باشه؟مثالً اين حس چي مي -

 تونه باشه.مثالً مقام خوب، يه حسه اين طوري... به نظر من اين طور مي

 منظورت از باور غلط چيه؟ -

خوب، اكثراً دوست دارند كه برن بهشت، بعد اونجا حوري بهشتي باشه يا چشمه روان باشه، ولي خوب 

 ماد بوده كه گفتند، يعني بيشتر نماده.به نظر من اينا همش يک ن

 چرا؟ -
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به نظر من بهشت يک حسه و جهنم يک حس ديگه؛ يعني در واقع اينا يه حسي هست كه تو تبديل به 

 كنم كه يه هم چنين چيزي باشه.شي، يعني احساس مياون حس مي

 اين حس چه جوري هست؟ -

خودم، يکي از استاداي هم اتاقيم اين رو گفته گم از كنم، مثل اينه كه من خودمم نميمن احساس مي

 بود، بعد من نشستم فکر كردم ديدم چه چيز جالبي گفته.

ره اون دنيا مونه و اون روح ميشه، اون چيزي كه از روح اون ميگه آدم وقتي جسمش نابود ميمثالً مي

مثبتي داري، اون چيزي كه از  مثل يه چيزي مثل وجدانه؛ مثالً تو اآلن اگه كار خوبي كرده باشي يه بار

شه بهشت و اگه كار بدي كرده باشي، اون چيزي كه مومنه تا ابد، يه چيزي مثبته كه اين ميتو باقي مي

 شه جهنم.مونه، يه چيز منفي هست كه اون مياز تو مي

 منظورت از موندن آثار مثبت و منفي توي اون دنياست؟ -

 گم.بله جهان آخرت رو مي

 ن رو باور داري؟خودت اي -

 آره خوب، تاحدودي باور دارم.

 تفسير خودت از بهشت و جهنم چيه؟ -

كنم و عقيدم اينه كه اون جايي نيست كه تو ساكن بشي درش و ما اون رو تجربه نکرديم و احساس مي

براش دونيم چيه، اون بيشتر يه حالته و ما هر چقدر اون رو به زبان خودمون تعريف كنيم و دقيق نمي

 دونيم چيه.مثال بزنيم، بازم نمي

 زني معتقد هستي؟هايي كه ميتو چه قدر نسبت به اين حرف -

 من به دين زياد پايبند نيستم و اعتقاد خاص يا ثابتي هنوز پيدا نکردم، متأسفانه... .

 ها چه اندازه معتقد و مقيد دين هستند؟ات چطور؟ اونخانواده -

گه كنيم، فقط در همين حد كه مادرم هميشه ميدر مورد دين صحبت نمي خوب ما توي خونمون زياد

ات تو زندگي به خدا باشه، بعد اين جوري نيست كه مثالً هيچ وقت خدا رو فراموش نکن و هميشه تکيه

 شه توي خانواده... .نماز بخونيم يا اين كه به خاطر نماز نخوندمون تنبيه بشيم. باالخره خيلي بحثش نمي

گن حجابت رو رعايت كن، بيشتر به خاطر گن، اگه مثالً ميگن، به خاطر اجتماع ميچيزي هم مي اگر

 گن، نه به خاطر دين يا اين كه گناه يا جهنم يا عذابي باشه.جامعه مي

 تون بروز پيدا كرده؟دين و خيلي كم دين توي خانوادهپس گفتي كه زياد واجبات رو انجام نمي -
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كردند، ولي خوندم، خيلي تشويقم ميسال نماز مي 4كه گفتم... ولي يه مدت من آره همين طوريه 

خوب وقتي هم نمازم رو گذاشتم كنار، كسي نگفت چرا ترک كردي يا گذاشتي كنار... هركس به هر 

 كنه كه... .اي تو زندگيش تجربه ميهحال يه دور

 بايد نماز بخوني؟سال چي بود كه احساس كردي  4خوب انگيزه تو توي اون  -

خواستم نماز شکر بخونم، بعد به اين فکر خوب يه روز به اين نتيجه رسيدم كه... آهان يه روزي مي

خوام همين جوري يه دفعه نماز شکر بخونم، پس يه كردم كه چرا من اين قدر پررو هستم؟ چون مي

 ش ادامه ندادم و  نخوندم.سال خوندم اما بعد 4ي نمازام رو بخونم، بعد ديگر دفعه بشينم همه

 سال نماز خوندن رو ترک كردي؟ 4اي ديگه يعني يه دفعه -

كم قطع شد. اي قطع بشه، يعني كمنه، اين چهار سال هم اين جوري نبود كه نمازم ناگهاني و يک دفعه

ا گاهي خوندم يخوندم )خنده( اين جوري، يا ديرتر از وقتش ميمثالً اولش شروع كردم با الک نماز مي

 گذاشت.شد بخونم و كم روم اثر ميرفتيم مهموني نميمي

 خواستي نماز شکر بخوني؟شه بگي براي چي ميمي -

 خواستم از خدا تشکر كنم.آره، من تيزهوشان قبول شده بودم و مي

 اون موقع كالس چندم بودي؟  -

 رفتم.كالس سوم راهنمايي رو تموم كرده بودم و اول دبيرستان مي

 بيني؟ات از نظر ديني ميه نظرت نقطه اشتراكي يا فرقي بين خودت و خانوادهب -

 كنم.قبالً بود، ولي اآلن فکر نمي

 توني مثال بزني؟هايي بود؟ ميچه چيز -

دونم، چون در موردش اصالً صحبت من خودم خوب يه كم با مامانم فرق دارم، ولي بابام رو نمي

 كنه.نمي

 رق داري؟چرا تو با مادرت ف -

خوب مامانم همون جوري بودن، يا به همون روش سنتي كه مثالً بقيه اعتقاد دارن، اون اعتقاد داره و 

دونم اعتقاداتشون رو، ولي اعتقادش اينه كه دقيقاً به پرسه چرا؟ بعد مثالً دقيق نمياصالً از خودش نمي

شيني و رودخونه داره توش مي ريگن يا همون بهشت و جهنمي كه ميها ميهمون شکلي كه قديمي

شه آخرش. فقط خيالش كنه كه چي ميو اينا، همون جوري بهش اعتقاد داره و زياد هم بهش فکر نمي

 راحته كه اون اعتقاده رو داره.

 كنند؟چرا به نظرت زياد فکر نمي -
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ش فکر كنم ترسه از فکر كردن بهش، ولي خوب من واقعاً دوست دارم بشينم بهچون انگار اصالً مي

 كه ببينم واقعاً پشت اين مسايل چيه.

 پدرت چه عقايدي داره؟ -

كنه ديگه، يعني ديگر به كنم كه فکراش رو قبالً كرده و اآلن ديگه داره زندگيش رو ميپدرم فکر مي

زنه يا دونم. اصالً راجع بهش حرف نميكنه كه توي دين چي باشه يا نباشه، من دقيق نمياين فکر نمي

 مثل مامانم نيست كه بگه به خدا تکيه كن و اين حرفا... هيچ وقت همچين چيزي ازش نشنيدم كه اصالً

 كرده.بگه... منم اون موقع نبودم كه ببينم چه فکري مي

 ات و دين بگي؟خوب ديگه چيزي هست كه بخواي در مورد خانواده -

اره، بعد يه سري آدم هستند كه از نظر خوب مامانم فقط خيالش از نظر ذهني راحته كه اون اعتقاد رو د

تونه مقصر بدونه، مگه شما گناهکاريد رسند، اينا رو آدم نمياعتقادي ميديني يه جورايي از اعتقاد به بي

 يا مجرميد، اين جوري نيست كه بخوان اعتقاد داشته باشند.

 يعني چه؟ منظورت چيه؟ -

خوندم، خيلي سفت و سخت اعتقاد داشتم، اما اآلن خيلي ميمن مثالً در طي اون چهار سالي كه نماز 

 تونم باور كنم.اعتقاد شدم و اعتقادم كمتر شده و اآلن شايد چيزي رو راحت نميبي

 تونه باشه؟دليلش چي مي -

دادم يه آدمي دونم دقيقاً دليلش چي بود، ولي من ترجيح ميهيچي رفته رفته همه چي باعث شد، نمي

 خيلي زياد به بهشت به همون مدلي كه بيان كرده بودند، اعتقاد داشتم و بعد خيلي خيالم بودم كه مثالً

دونم اون ور چه خبره؟ جهنم و آخرت راحت بود، ولي اآلن خيلي خيالم راحت نيست، چون من كه نمي

 دونم كه... !هست، ولي چه جوريه؟ نمي

 أله چه اثري روت داره؟خوب اآلن فکر كن، اگه بفهمي چه جوري هست، اين مس -

آره، امکان داره اگه واقعاً اعتقاد پيدا كنم كه اين مدليه، شايد خيلي عوض بشم و نمازم رو هم دوباره 

 كنه.بخونم يا واجبات رو انجام بدم، خيلي اوضاع فرق مي

  كني كه اعتقاد داري به يقين نرسيدي؟يعني اآلن به خاطر اين به دين عمل نمي -

 آره.

 ب اين اعتقاد رو بايد از كجا به دست بياري؟خو -

آرند و ايمان اي هستم، بعد خيلي از كساني كه اعتقاد دارند، ايمان ميدونم، من خيلي آدم منطقينمي

 و منطق هم كامالً در تضاد با هم هستند.
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 يعني چي؟ -

كنند. اند و مخالف هم عمل ميهميعني اين كه ايمان اين وره و منطق يه چيزيه كه اون وره و در مقابل 

توني دي و هر چقدر ايمان داشته باشي، نميتر فکر كني، ايمانت رو بيشتر از دست ميتو هر چقدر منطقي

 گن... .منطقي فکر كني خوب اين يه چيزيه كه توي فلسفه مي

تدالل دين رو هم بيان كنه ولي شايد ايمان و منطق با هم باشند؟ بعد اگر فلسفه هست بايد چرايي و اس -

 ديگه؟

دادند، مثالً همون حضرت ابراهيم)ع( كه ها انجام ميببين، مثالً نمونه بارزش اينه كه... كارايي كه پيامبر

گه من ايمان گرده ميسوزي، ولي بر ميتوي آتيش رفته بود، تو هر چه قدر توي آتيش بري، خوب مي

شه ديگه يا سوزند. خوب اين ايمان و منطق برعکس هم مييرن توي آتيش و بعد نمدارم و بعد مي

 تر بياريم.تونيم پايينتونه باشه، ايمان رو ميبرعکس هم مي

 تونه كمتر از منطق باشه؟مثالً چه جوري ايمان مي -

شه و تبديل شه و بعد فاسد ميميرند، بعد جسمشون متالشي ميمثالً اين كه بگي از نظر منطقي همه مي

ه من ايمان دارم كه يک روحي گه كه نشه و تبديل به يه چيز ديگه، ولي بعد يه كسي ميه خاک ميب

تر بود و اآلن هم وجود دار، چيزي نيست كه ثابتش كني تو بايد ايمان داشته باشي. من ايمانم قبالً قوي

شم، ولي ديگه ت ميياد از اين موضوع و ناراحكنه. خودمم خوشم نميهي منطقم داره بهش غلبه مي

 تونم بکنم... !كاري نمي

 افته؟حاال اگه منطق وارد ايمان بشه چه اتفاقي مي -

 شه.خوب، خيلي جالب مي

 منظورت از منطق چيه؟ -

هايي كه اآلن از توي قرآن در ميارن و منطق يعني دليل علمي براش بيارن ديگه... مثالً خيلي از معجزه

ي قرآن نوشته و بعد ما هم اون رو ديديم. مثالً يه چيزي كه به تازگي شنيدم گن كه توگن. مثالً ميمي

وزه يا اش يه جوري هست كه مثالً باد خنک توش مياينه كه توي مکه كه خيلي خوب گرمه، يه تيکه

 ده، يعني معجزه نيست.خيلي سردتره، يعني اگه اين طوري از نظر علمي بهش نگاه كني، جواب مي

 خواد اثبات كنه؟طق چه جوري اين معجزه رو ميخوب پس من -

هاي ديگه هم هست يا مثالً واقعاً سيستم زمين اون يه تيکه اين جوريه كه اين طوري دراومده، خيلي جا

 شناسان بدونند.بر اساس شرايط محيطي يا خاک و اين جور چيزاست كه تبيين دقيقش رو شايد زمين

 خودت به معجزه اعتقاد داري؟ -
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ميليارد آدم كه روي زمين هستند،  7افته، در اين گم، خيلي چيزا كه براي يه نفر اتفاق ميب من ميخو

شه؟ هر چيزي رو كه غيرعادي باشه، بگيم معجزه... ممکنه براي اونا هم اتفاق بيفته خوب. اين دليل نمي

 ها خيلي باورش دارند.ولي قديمي

 دين داره، چي هست؟اي كه به نظرت اثر دين روي يک جامعه -

تر، در ابعاد جامعه هست، مثالً آره خوب، مثل همون ارتباط دين و انسانه ديگه، حاال تو ابعاد بزرگ

تونه تونه بره دنبال زندگيش، ميتونه به آينده اميدوارتر باشه، ميوقتي انسان به دين اعتقاد داره، مي

دونم، شه، چه ميشه يا كسل ميانگيزه ميته باشه، بيتر معرفتش رو دنبال كنه، اما اگه دين نداشراحت

 كنه.ميل به خودكشي پيدا مي

 تونه باشه؟ديگه چه چيزهايي مي -

شي، انگيزه داري كه بخواي دوباره ادامه بدي يا بعد وقتي دين داشته باشي، وقتي با شکست روبرو مي

ر يه چيز خاصي به وجود آورده و حتماً كني كه خدا منو به خاطحتي وقتي دين داري، به اين فکر مي

كني، بعد زود من يه چيزي باارزش دارم كه خدا به من داده. اما وقتي دين نداري، به اين چيزا فکر نمي

 كني، اين خيلي بده... .شي، احساس بيچارگي يا احساس تنهايي مينااميد مي

 اش توي ايمانه؟هايي كه گفتي ريشهبه نظرت همه اين -

 اش توي ايمانه.به نظرم ريشهدين 

شناسي هاي ديگه مثل علم روانها توي جاهايي كه بيان كردي، هدف، انگيزه، اميد و ... ايني اينهمه -

 يا از نظر علمي هم بيان شدن، ديگه فقط حرف دين كه نيست، هست؟

ر يا ديرتر به دست تآره خوب، ولي هدفي كه آدم از طريق پوچي به دست مياره، خيلي كمتر و سريع

بينه و همه چي رو با هدف خلق كرده، تو مياد، ولي تو وقتي بدوني كه يه خدايي هست كه تو رو مي

كني كه خدا منو دوست داره بيني كه هيچ كس رو نداري، به اين فکر ميكني و ميچشات رو باز مي

كني كه يکي منو به اين فکر ميكني، و من يه چيز با ارزش دارم و تنها نيستم، حتي وقتي گريه مي

 كنه، احساس درک شدن از سوي خداوند.بينه و احساس منو حس و درک ميمي

 افته؟ها نباشه، چه اتفاقي مياون وقت اگر اين -

ده... خوب شايد اينا رو از منطق و علم هم بشر اگه نباشه احساس بدبختي تمام و محض به آدم دست مي

تونه شه، ولي آره خوب منطق ميتره و آدم خيلي اذيت ميمن خيلي سختگرفت، ولي منطق به نظر 

بار رو قراره زندگي كنم و شاد باشم و لذّت ببرم، ولي دين براي رسيدن به بهت بگه كه من همين يک

 تره.زندگي آروم آسون
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 ي ما عمل كردن به دين نسبت به گذشته چقدر فرق كرده؟توي شرايط جامعه -

خوام بگم اينترنت بده يا فيلم بده... ولي تر شده، چون كه حاال نمي، به نظر من خيلي سختفرق كه داره

هاي جديد هستند، خوب خيلي از كساني رو كه هايي كه اآلن به دنيا ميان يا توي نسلخيلي از بچه

يعتاً تمايل دارند كنند كه طبق دين اينا نيست، خوب اينا هم طبحجابند يا يه كارايي ميدوست دارند، بي

گن مذهبي شه كه يه سري افرادي به وجود ميان كه بهشون ميكه اون جوري باشند، پس اين جوري مي

 كنند.مدرن كه مثالً تركيبي عمل مي

 يعني چه جوري؟ -

كنه، خونه اما حجاب نميكنه، بعد مثالً دوست پسر هم داره يا يکي نماز مييعني يکي چادر سرش مي

 تر باشم.دم، اين وريعجيب و غريبه اين جور چيزا. من خودم ترجيح مي به نظر من

 يعني كدوم طرف باشي؟ -

اش بدم دم كه كالً مذهبي نباشم، چون از تركيبيدم كه مذهبي مدرن نباشم بلکه ترجيح ميترجيح مي

 كنم. ياد يه جوريه. يعني كالً نمازم رو نخونم يا عمل نکنم تا بخوام اين جوري عملمي

 خوب... توي دين اين افراد به قول تو تركيبي وجود دارند و درجات ايمانشون متفاوته. -

خوان مردم رو با ظاهرشون فريب بدن ديگه. شايد آخه اين يه جنبه فريفتن داره، يعني يه جور انگار مي

 خونه براي ظاهرسازي.اصالً هدفشون ايمان و دين هم نباشد يا مثالً نماز مي

 كنند توي دين؟ها دارن رياكاري ميني بعضييع -

دونم شايد به طور مطلق هم هدفشون اين نباشه، ولي مثالً كسي نه، شايد يه جورايي رياكاري باشه، نمي

خوان دم، بلکه ميكنه كه من دارم اين كار رو به خاطر خودم انجام ميخونه، به اين فکر نميكه نماز مي

خونيم تا بقيه نتونند بگن چرا كار و توجيه كنند و مثالً بگن ما نماز مينمازخون باشن كه كارشون ر

هايي كه كالً اون وري هستند، بيشتر خوشم مياد يا كالً مذهبي يا ديد... مثالً از آدمخالف دين انجام مي

 كالً غيرمذهبي باشي بهتره... .

 شه ديگه، درسته؟ميخوب كالً مذهبي بودن هم سخته، اين يه جوري افراط و تفريط  -

اعتقاد اصالً نداريم، ولي من... اين رو اين جوري ايمان، چون ما آدم بيگم كالً بيآره خوب، ولي نمي

 بينم.مي

 خوب؟ -

مثالً من وقتي دوست بابام مياد خونمون يا يه غريبه مياد خونمون... وقتي اعتقاد ندارم به حجاب، ترجيح 

الکي يه روسري بذارم سرم كه بگم من روسري داشتم، اون وقت دم كه به جاي اين كه جلوش مي
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كنه و من اعتقاد ندارم به اين كه جلوش بايد دم نذارم، چون انگار يه حالت مصنوعي پيدا ميترجيح مي

 حجاب بذارم.

 يعني حجاب رو قبول نداري؟ -

پوشم، يه چيز آستين بلند ميرم جلوش يک تاپ بپوشم، تونيم ردش كنيم، من هم طبيعتاً نمينه كالً نمي

دونم، يعني به نظرم تظاهر مياد، شايد ولي هنوز فلسفه و چرايي اين كه روسري بذارم جلوش رو نمي

 فهمم اين مسأله معنايي برام نداره.اون طرف نفهمه، ولي من كه مي

 چه معنايي بايد داشته باشد؟ -

رم يا نذارم، يا به نظرم اصالً دليلي وجود نداره كه يعني هيچ معنايي برام نداره كه جلوي اين روسري بذا

گن وقتي من روسري نذارم، اين مسأله باعث شه كه طرف مقابل تحريک بشه. من اعتقاد به اين مي

 ندارم.

 شه؟اطمينان داري كه نمي -

يا با كنه دونم خوب، شايد بشه، اما به نظر من به من اصالً هيچ ربطي نداره كه اون چه فکري مينمي

چشمش تحريک بشه و اون طرفي كه اين جوريه آدم پستي هست. خوب تحريک بشه، حيوون كه 

 نيست، آدمه، جلوي خودش رو بگيره.

 توني بازش كني؟منظورت چي هست؟ مي -

كنه، مثالً ما يه معلم دين و زندگي داشتيم به نظر من دين يه جورايي زياد به مردا به نگاه حيواني نگاه مي

گفت مردي كه بره يک مدت يه شهر يا كشور ديگه و بعد زنش پيشش نباشه، حق داره صيغه كه مي

 ها  هركاري دلش خواست انجام بده، ولي زنه اين جا بايد صبر كنه.كنه و اون

 خوب... بعد چي شد؟ -

اونم نياز ما گفتيم اين چه حرفيه آخر خوب زنم تمايل و ميل داره كي گفته كه مثالً زن بايد صبر كنه، 

گرده گم، من صبور نيستم، يعني چه؟ برميداره خوب، گفت نه، زن صبوره، زن ذاتش صبوره، اما من مي

 شه بچه مال كيه؟گيري فرزند هست و اين طوري معلوم نميگه، نه زن بستر شکلمي

ثالً يه هست، ديگه شروع كرد به فحش دادن و توهين كردن به ما، م DNAبعد ما گفتيم اآلن آزمايش 

همچين چيزايي براي من مفهوم نيست. مردها هم كه حيوون نيستند، اختيار دارند، بايد خوندشون رو 

 كنترل كنند.

تونه خودش آره خوب... انسان حيوان مطلق نيست و حيوان ناطقه كه اختيار داره، ولي هميشه كه نمي -

 رو حفظ كنه؟
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خاطر مرد در عذاب باشه و به زن خيلي بيشتر سخت  آره خوب اينم وجود داره، ولي نه اين كه زن به

 بگذره. اين خوب نيست.

گن انسان مثل بقيه حيوانات هست، ولي فقط عقل داره، پس فهمم، اين كه ميبعد من يه چيزي رو نمي

ام از همين دينيكردم. ببين من شروع بيحيوانات هم روح دارند؟ من هميشه از بچگي به اين فکر مي

رن به بهشت و جهنم؟ مثل انسان خوب و ، حيوانات هم روح دارند يا نه؟ بعد روح اونا هم ميسوال بود

ميرند، روحشون شه، وقتي ميكنم كه حيوانات هم روح دارند، ولي چه جوري ميبد؟ من هميشه فکر مي

 شه؟چي مي

 خواستي حرف بزني؟در مورد حجاب مي

چي ذهني هست، چطور وقتي يه پدر يا برادر وقتي يه خواهرش خواستم بگم به نظر من اينا همه آهان، مي

تونه خودش خواهر مي ره، هيچ احساسي ندارند يا نگاه بدي ندارند يا مثالً اونجلوش با شلوارک راه مي

كني. البته از اون طرف هست پدري زيباترين دختر توي اون آدما باشه، ولي تو هيچ حسي بهش پيدا نمي

اشه، هستند پدرايي كه به دختراشون تجاوز كردند و واقعاً مريض هستن و از نظر ذهني كه مثالً مريض ب

تأثير  دن كه به اون دختره نگاه بد كنند، يعني ذهن خيليبيمارند، آره اين آدما به خودشون اجازه مي

 تونه جلوي چشم و احساس رو بگيره.داره، ذهن مي

 يعني اين مسأله توي دين چه جوري باشه؟ -

د كه ذهناتون رو كنترل كنيد و حفظ كنيد، نه اين كه چشماتون ها و جنس مرگه به مردچرا دين نمي

شن يا جديداً بينن تحريک ميرو ببنديد. بيشتر ذهن ديگه. چرا مثالً اآلن مد شده حتي يک پيرزن رو مي

راي پول اونا باهاشون ازدواج شند و پسرا بهاي جوان ميشنيدم كه توي تهران پير زناي پولدار عاشق پسر

 تونه باشه.كنند. بيشتر بحث من اجازه دادن مي

 اجازه دادن براي چه كاري؟ -

كنم كه مثالً وقتي با يکي گن دخترا وفادارترند؟ بيشتر دخترا اين جور احساس ميببين مثالً چرا مي

دن كه به خودشون اجازه نميببينند، تو ذهنشون دوستن يا يکي شوهرشونه، وقتي يه نفر ديگه رو مي

غريزه و احساسشون تا يه حدي پيش بره. وقتي اجازه ندي، گناهي هم به وجود نمياد و دوست داشتني 

ذارن اين تصوير يه ذره شکل گيرند، ميكنم مردا توي اين زمينه شل ميهم به وجود نمياد. من فکر مي

بيني، ولي با لذّت تماشا تو به عنوان مرد مي بگيره و بعد تبديل به نگاه خاص يا احساس بشه. يعني

 شينه.كني، مثالً توي ذهنت نمينمي

 اي داره؟به نظرت چه دليل ديگه -
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خوب مردا خيلي اعتماد به نفس دارند، به خاطر همين تو ذهنشون اشکالي نداره كه به يکي ديگر فکر 

شن و بعد به اين رد رابطه با اون يکي ميكنند، بعد واكم به اون يکي ديگه فقط فکر نميكنند، بعد كم

شه خيانت، ولي زنا اكثرشون از همون اول افته و اين اتفاقه بعداً ميكنند كه هيچ اتفاق نميفکر مي

ترند و مردا مغرورترند. دارتر از مردا هستند و ذاتاً مظلومها خيلي خويشتنگيرند و زنجلوش رو مي

 دونم چرا اين جوري هستن؟نمي

 شه؟ها ميشناسي مردها و زنخوب اين توي ذاتشون هست و مربوط به روان -

خواست كه شناسي مردا خيلي مسخره هست. دلم ميشون اين جوريه. روانشناسيبله، ولي چرا روان

شد، شايد خيلي بهتر و خيلي زيباتر آورد. اگر دنيا پر از زن ميها رو به وجود نميهيچ وقت خدا مرد

 بود.

ولي شايد خدا اونا رو به وجود آورده تا ارزش زن رو باالتر ببره و زن رو بيشتر مورد امتحان قرار بده  -

 تر بشه؟تر و خودآگاهو زن پخته

گي اعتقاد داشته باشه، خيلي خوبه... منم اگه به همچين چيزي اعتقاد اگر آدم به همچين چيزي كه تو مي

خوره... . تو شايد اعتقاد داري كه اين گن دين به درد مياست كه ميداشتم، خيلي بهتر بود. اين ج

تونه از روي عمد باشه، ولي من اعتقاد ندارم كه اين جوري باشه، در صورتي كه دليل تو، امتحانه و نمي

انصافي هست كه بين كسايي كه ديندارند و كنه، ولي من آرامشي ندارم... و اين يه بيتو رو آروم مي

 د، وجود داره.ندارن

 دونم.شه اين رو اثبات كرد كه من اآلن نميخوب از راه منطق و علم هم حتماً مي -

شناختم كشيدم، خوب مثالً من يه كسي رو ميمون رو پيش ميخوب بله، ولي من داشتم حرف قبلي

 توي خوابگاه كه خيلي دختر خوب و مهربوني بود كه من يک بار بهش گفتم تو چرا اين جوري

گي آره يا تمام كاراي ديگران ري سلف غذاي منو بگيري، ميگه ميكني؟ مثالً چرا هركي بهت ميمي

كنند، اين كار رو دي فقط ميان تو رو صدا ميدونند انجام ميگن و ميدي؟ چون بهت ميرو انجام مي

 .نکن، ديگران خودشون بايد كاراشون رو انجام بدن تو كه بنده و برده اونا نيستي

 در جوابت چي گفت؟ -

كنه، مثالً من ده يا خدا براي من جبران ميكنم كه خدا جواب منو ميبعد گفت كه من به اين فکر مي

تر با مسايل كنار ميام. مثالً اگر يه جايي به من ظلم بشه يا نامردي اگه چنين اعتقادي داشته باشم، راحت

خواد برم طرف رو بکشم، خورم و حتي دلم مييگيرم و خيلي حرص مبشه در حق من، من آتيش مي
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دونم كه شايد خدا جوابش رو نده يا من ده، ولي من ميولي شما اعتقاد داريد، خدا جوابش رو مي

 دونيد من چه نظري دارم؟تونم اين قدر صبر كنم تا خدا حقم رو بگيره. مينمي

 شي بگي؟نه مي -

كنند، وجود داشته باشه و خدا دلي كه همه توصيف ميگم، اگر اون بهشت و جهنم به اون ممن مي

انصافي هست، چون من با اعتقادي من، من رو بندازه جهنم، معلومه خيلي خداي بيبخواد به خاطر بي

خواست كه اعتقاد داشته باشم و يک اعتقاد خيلي كاملي داشتم، بعد آرامش داشتم، تمام وجودم دلم مي

 ر كنم؟خوب ولي آرامش ندارم، چي كا

گردم، براي مثالً يه بار وقتي جلوي در خوابگاه رفتم غذا بگيرم، به اونا گفتم كه رفتم براي غذا و برمي

 دو دقيقه برام تأخير زدن، در حالي كه ظرف غذا رو هم ديد.

 ايمان نيستي، عقايد خودتو داري، ولي هنوز به اثبات عقلي نرسوندي... .خوب تو كه بي -

بالم، گن من آتئيست هستم و به آن ميايمان مطلقم، بعضيا ديدي ميستم كه بگم من بيمن اين جوري ني

دم اعتقاد داشته باشم، ولي اون اعتقاد سفت و سخت رو ندارم و از من اصالً اين طور نيستم، ترجيح مي

 كنند.بعضي چيزا متنفرم، حتي آدماي باحجابي هستند كه خيلي تنفرم رو زياد مي

 بوده؟ مثالً كي -

دم كه خودم رو پيش هر نامردي خوب من از عشوه اومدن جلوي هركسي خيلي بدم مياد و اجازه نمي

لوس كنم يا با لهجه و لحن نرم و خيلي سودار صحبت كنم، ولي در مثالي كه گفتم، مثالً من دو تا دختر 

خنديدند يا خوب نگاشون رو ديدم كه خيلي از من ديرتر خوابگاه اومدند، ولي چون توي روي حراست 

كردند و پاچه خواري و عشوه داشتند، براشون تأخير نزدند، ولي براي من كه حجاب ندارم، زود تأخير 

ها بايد طوري رفتار كني كه طرف خوشش گن باوقار باشين، ولي خيلي جازنند يعني با اين كه ميمي

 بياد و زبون بريزي... .

 ر رو انجام بدي با اين كه دوست نداري و برخالف عقايدت هست؟خواي اين كايعني خودت هم مي -

اندازه، مثل اون عشوه بيام، گري كارم رو راه ميآره، شايد من هم اگه مجبور بشم يا ببينم مثالً يه عشوه

گن من به خاطر جامعه چادر خواد و من اعتقاد ندارم به اين كه ميي ما اين طوري ميچون جامعه

ذارم و توي دانشگاه به خاطر پسرا گفت، من گاهي چادر ميخودم شنيدم كه يکي ميگذاشتم يا 

داشتم. ولي ذارم، شايد اگه اين چند تا پسر هم توي كالسمون نبودند، چادرم رو براي هميشه برميمي

سم. پذيرم كه بخوام از وجود خودم به عنوان يه زن سوءاستفاده كنم كه به يه چيزي برگم من نميمن مي

تونم از نظر روحي به نظرم اين خيلي ارزشش بيشتره تا من بخوام بگم، چون نامحرم بدن منو نبينه، من مي
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تونم دونم و نميتر باشم. حتي اگر كسي نفهمه و نيازي ندارم كسي بفهمه و من خودم مييه كم متعالي

 خودم رو گول بزنم... .

 امعه بشه؟تونه باعث عقب ماندگي جبه نظرت دين مي -

ها بدون فکر يا بدون دليل همه چي رو قبول كنند، باعث آره، وقتي دين تبديل به خرافات بشه و آدم

 شه.عقب ماندگي مي

 به نظرت دين تونسته توي جامعه عدالت برقرار كنه؟  -

 خوب معلومه نه.

 توي دين هم شده تا حاال چيزي رو نپذيري؟ يا بهت تحميل بشه؟ -

ا نبايد خودشون رو به كسي نشون بدن يا عطر بزنند، بلند بخندند و... كه مردها تحريک آره، مثالً زن

زدند؟ چرا ما بايد هويت خودمون رو نشن. به نظر من خيلي بده چرا كالس تمركز ذهن براي مردا نمي

 نامريي كنيم؟

اين خيلي بده. اصالً دخترا ها بنداز شدن و گن كه دخترببين من اومدم، تهران فهميدم كه واقعاً راست مي

گن بيا با اندازن و ميپرسن دوست پسر يا دختر داري يا نه يا متأهلي، فقط خودشون رو مياز پسرا نمي

تونه من ارتباط جنسي داشته باش. من خودم به عينه اين رو ديدم، ولي به نظرم اگه پسري سالم باشه، مي

گم خيلي پاكه، ابطه رو هم دريافت كرد و رد كرد. البته نميشناسم پسري رو كه پيشنهاد رنپذيره. من مي

ي قبلي خيلي بدش اومد و آزار ديد، ديگه ادامه نداد با كسي و اين كار رو گذاشت ولي چون توي رابطه

شه مرد بتونه يه پيشنهاد سکس رو رد كنه، اصالً امکان گه، مگه ميكنار، در صورتي كه توي دين مي

گم هركسي هر جوري دوست داره توي جامعه نمايان بشه، ي پسرا نماد شهوتند. من ميهنداره. انگار هم

 مگه همه بايد نامرئي باشند.

 تا حاال شده با كساني برخورد كني كه ظاهرشون با اون چيزي هستند، يکي نيست؟ -

 ي ما افتضاحه!آره، اين توي جامعه

 گر بشه.جلوه شن دين براي همه بدخوب همين افراد باعث مي -

اي نيست هببين مثالً يه دختري كه با دوست پسرش ارتباط داره، مثالً باهاش سکس داره، ولي دختر هرز

با يه نفره يا اين كه ارتباطش با يکي تموم شده، اآلن با يکي ديگه دوست شده، خوب اين برا من ارزشش 

كنه و يک واقع منافقه بعد سکس چت ميكنه كه ديندار و در خيلي بيشتر از كسي هست كه تظاهر مي

خواهم گه نميام كه باهام ارتباط جنسي داشته باشي، چرا؟ چون ميكنه، بعد مينفر ديگه رو ارضا مي
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خودم رو حفظ كنم برا شوهرم. وگرنه همون سکس چت بايد گناه باشه، اگر واقعاً اعتقاد داري، اون 

 از تظاهر متنفرم.گناهه بنابراين اين كار رو انجام نده. من 

 خودت تا حاال به ظاهر كاري رو انجام دادي كه باطني نباشه تو كارت؟ -

سال خيلي اذيت شدم. خوب مثالً فيلم  4كنم، من مثالً توي اون گم ظاهري عمل نميمن خودم نمي

من  گفتمكردم و مينشستم گريه ميريخت. من ميدار بود، اعصابم به هم ميديدم كه فيلم صحنهمي

تونستم فيلم نبينم، چون خيلي دوست داشتم خوب، يا به اين فکر ديگه نبايد فيلم ببينم، ولي من نمي

 دونم، خيلي وسواس داشتم اون موقع.كردم چه جوري فيلم رو توي ذهنم سانسور كنم ولي نميمي

 تفسير و درک خودت از حجاب چي هست؟ -

اي رو جلب كنم. من به اين اعتقاد ندارم ام نظر كس ديگهمن از وجود خودم نبايد استفاده كنم كه بخو

كشم، دارم از صورت خودم زنم يا خط چشم ميكنم و رژ ميكه وقتي موهام معلومه و وقتي آرايش مي

 كنم كه مثالً مردان را اغوا كنم، من خوشم مياد خوشگل باشم.استفاده مي

 ه نمايان بشي؟يعني دوست داري زيبا باشي و اين جوري توي جامع -

ياد تو جامعه، من به خودم كنه و همين جوري ميآره، ببين من خيلي خوشم مياد. وقتي يکي آرايش نمي

برم از اين گم چه اعتماد به نفسي داره! ايول... ولي خودم عادت كردم به آرايش كردن و لذّت ميمي

 كار.

انجام بدي، اون موقع هم ازش لذّت  بعد اگه بخواي اين آرايش رو توي محيط غير از بيرون هم -

 بري؟مي

كنم، يعني يه ام، آرايش ميآره، خيلي. مثالً وقتي جمع دخترونست توي خوابگاه يا وقتي كه توي خونه

ها كنم. گاهي اوقات بچهرسم و آرايش ميكنم چقدر زشت شدم، بعد به خودم ميوقتايي فکر مي

ذارن كه آدم خيلي دوست داره مثل اونا باشه. با اين كه ميعکسايي توي تلگرام و اينستا از خودشون 

 دوني اونا خيلي آرايش كردند، بعد عکس گرفتند.مي

 خوب ... شده يه وقتايي دلت از آرايش كردن زده بشه؟ -

تره كه آدم وجود خودش رو يه وقتايي آره، دوست ندارم آرايش كنم، چون به نظرم خيلي باارزش

 كردم.گفتم، اگه خوشگل بودم، آرايش نميپذيره. آره، من هميشه ميهمون طوري كه هست ب

 )خنديدم و گفتم( يعني نيستي؟ -

ها رو ديدي كه چقدر زيبا هستند، ولي باز آرايش چرا، نه خيلي خوشگل... يعني خيلي زيبا، بعضي

 معني هست كارشون.كنند، خيلي به نظرم بيمي
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 ي؟خوب كالً نسبت به دين چه حسي دار -

تونم اون رو درست بيان كنم... دين دونم چه حسي نسبت به دين دارم، نمي)خنده( خوب من چون نمي

دونم دقيقاً ... گاهي از اين حسا خيلي ده ... چي بگم ... نميگشتگي به من مياآلن حس ناامني و گم

 شم... همين... .احساس ترس و تشويش دارم و ناآرام مي

 به دين برات سختي هم داشته؟تا حاال عمل كردن  -

خواستم رعايت كنم، خيلي سخت بود برام و شايد اون موقع واسه اين بود كه هايي كه ميهمون موقع

ديدم شدم يا اگر فيلمي ميخوندم، خيلي اذيت ميگرفتم، مثالً اگر نمازم رو به موقع نميخيلي سخت مي

كردم دارم گناه گرفتم و فکر ميعذاب وجدان ميكه صحنه داشت، قبل از اين كه سرم رو برگردونم، 

دادم كه قبل و بعدش صلوات بفرستم خوب؛ بعد دادم خودم رو عادت ميكنم يا آهنگ گوش ميمي

فرستم؟ بعد اين گفتم، چرا اين كار گناهه، وقتي من دارم يه عالمه صلوات اضافه ميهي به خودم مي

 دم يا اون وري باشم يا اين وري.دادم كه گفتم ترجيح ميجوري... اين قدر اين جوري به خودم گير 

 كردي؟كني زيادي سخت گرفتي و داشتي افراط ميفکر نمي -

ذاري، خيلي بايد اجر و مقامت باال باشه. تونم مثالً چادر بذارم... به نظرم وقتي چادر ميخوب من نمي

 به نظر من آدم با دين يه جور ديگه هست.

 جوري هست؟خوب ... چه  -

كردم خدا اآلن اين جا جلوم ايستاده داره كاراي من با چه ديدي دين داشتم اون موقع؟ من احساس مي

تونم خودم رو به قولي خر كنم كه اين گناه اشکال كنم، من نميبينه پس من اين كار رو ميمنو مي

باشي كه من وقتي به يک پسر دست نداره، ولي تو وقتي با ديني يا اعتقاد داري بايد به اين باور رسيده 

تونم خودم رو راضي كنم كه چادر بذارم، بعد با دم، اين گناهه... به نظر من اين جوريه... من نميمي

 پسرا دست بدم.

 كني؟خوب چي باعث شده اين كار رو بکني؟ اين برات پيش اومده كه بيان مي -

شدم، چون شرايطش جوري نبود كه ت ميدم ولي اون موقع خيلي اذيدست بدم؟ اآلن كه دست مي

ديم. بعد اون موقع فکر نخوام دست بدم، مثالً خانوادمون يه جوريه كه به پسر خالم و اينا دست مي

 تونم بگم نه كه چي كار كنم؟كردم من چرا نميمي

 افتاد؟گفتي نه، چه اتفاقي مياگه مي -

ا براشون مهم نبود تا حاال امتحان نکردم... ببين من هدونم... شايد هم بعضيخيلي زشت بود )خنده( نمي

ي رفتيم خونهكردم، خوب مثالً مياومد، بعد من از همون اولش هم حسي عمل مياي ميمثالً شوهر عمه
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مونديم. خوب اونجا عموهام محرم بودند و شوهر رفتيم اهواز، اونجا ميبابا بزرگم اينا. عيد ديدني يا مي

خواستم گم به خاطر اين كه اون موقع عذاب وجدان داشتم و ميبود، اون وسط من نميام نامحرم عمه

 كردم.رفتم يه چيزي سرم ميخودم رو جمع كنم، مي

 العملي نسبت به تو داشتند؟بعد چه عکس -

نش خوندم، عموم يه بار با دوربيهايي كه من نماز ميكردند، مثالً اون موقعها از رفتارم تعجب ميبعضي

تونم روزه بگيرم و موهام بيرون باشه، بعد هيچ اومده بود، از من عکس گرفته بود )خنده( يا من نمي

كنم قبول نيست... مسخره العملي نداشته باشم ... اما من خيلي اين كار رو كردم، ولي احساس ميعکس

با بقيه هماهنگ باشه... و  پذيريهست. به نظر من يا بايد يه چيزي رو بپذيري يا نه و اگه چيزي رو مي

 كنيم، براي من حس بدي داره. اين كه همه رو با هم قاطي

 وجو كردي؟تا حاال در مورد مسايلي كه در مورد دين ترديد داشتي، تحقيق و جست -

دونم من يادم نيست از چي اين جوري شد... ببين خوب يه چيزاي جديد آره، مثالً همون حيوانات... نمي

 زنه خوب. كه حال آدم رو به هم ميعلمي هست 

 چي هست؟ -

مثالً اين كه يه آدمي كه مرده رو تو اگه يه جوري بهش شوک بدي كه... مثالً بدنش رو يخ زده 

داري و بعد يه دفعه يه جور خاصي به اون شوک بدي كه جريان قلبش به كار بيفته و مغزش همين نگه

د بياد، اون آدمي كه ده سال پيش مرده و توي يک طور و يک دفعه گردش خون توي بدنش به وجو

 دقيقه زنده بمونه. 5شه... و شايد مخزني نگه داشتش، بعد از اون شوک كامالً به شکل فيزيکي زنده مي

 دوني كه درسته؟اينا رو واقعاً مي -

براي من نابود  آره... اين رو از مقاله و اين جور چيزا خوندم، يادم نيست. بعد مثالً اينا وجود روح رو

شنوم. خيلي بدم مياد خوب. بعد مثالً شم راجع اين جور چيزا ميكنه، در كل من خيلي نااميد ميمي

توني سر من رو توني توي بدن يک نفر ديگه پيوند بدي، يعني تو ميگن كه سر يک نفر رو ميمي

گن خوب وقتي ينه كه ميبذاري روي تن ديگري يا خودت و بعد پيوند بدي، بعد خوب اآلن مسأله ا

كني، من توام يا تو مني، يعني اين فرد جديد كه با سر من و تن تو به وجود آمده كي اين كار روي مي

 هست واقعاً.

 كنند؟چه جوابي رو بيان مي -

ده و من خاطرات خوم رو تو ذهنم گن چون مغز من توي بدن توست و مغز من داره فرمان ميخوب مي

 د من هست كه وجود داره خوب.دارم، يعني وجو
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 دن؟ دنبال اثبات چي هستند؟خوب اونا به چه چيزي باور دارند كه اين كار رو انجام مي -

اعتقاد كه نيستند. اين همه مسيحي با اعتقاد هست يا مثالً اونا هم اعتقاد دارند براي خودشون ديگه، بي

دار بايد اينا رو رعايت كنيد، شما زناي خونهگن تو تگزاست يه آدمايي هستند كه اصولي كه به ما مي

گن زناي ايراني كنند به طور صددرصد يعني چه جوري ميزناي تگزاستي همشون اينا رو رعايت مي

 تره... .خيلي پرروتر از اونان، يعني تو اگه با دين بخواي بررسي كني اونا رفتارشون خيلي اصيل

 ده، به مسيحيت، يهود يا مثل اون اعتقاد داره؟ ام ميها رو انجپس يعني كسي كه اين آزمايش -

ده من و به خاطر كنند، ببيند علم تا چه حد جواب ميگم، آزمايش ميدونم... دقيقاً دارم مينه، نمي

 كنند.دونم ... كاري نميآزمايش، اينا رو مقصر نمي

 خوب هدفشون چي هست؟ -

آدمي كه ده يا بيست سال پيش مرده رو بتونند زنده كنند؟ خوان ببيند كه آيا توانايي اين رو دارن مي

خواد با اين بره يا ميديني رنج ميكنه، شايد اون هم داره از بيها رو ميالبته كسي كه اين آزمايش

گه همه چيز رو زير سوال ببر، ولي از نظر اخالقي بررسي اي برسه، آخه فلسفه ميهها به يه عقيدآزمايش

خوان از نظر علمي چيزي بدي هست كه سر يکي رو روي تنه ديگري بذاري، ولي اينا مي كني، خيلي

 دونم.خواد بدونه روح وجود دارد يا نه، من دقيق نميشه يا نه، يا ميبگن كه مي

ي تله پاتي يا اي هم اثبات شده مثالً به وسيلهديگه هايخوب ... روح از طريق دين با استفاده از چيز -

هاي راک فراحسي يا آتوسکپي )قرار گرفتن در آستانه مرگ( يا تصرف در عالم طبيعت، مثل عملاد

هاي صادقه اش رؤياشه يا ارتباط با ارواح ديگه يا دليل ديگهگونه تماسي انجام ميجراحي كه بدون هيچ

ينن روح وجود داره يا ها هم هستن، چرا به وسيله اينا نميان ببافته؟ اينهست كه توي خواب اتفاق مي

 نه؟ نظر خودته چيه؟

ن خواب مثل دن كه گاهي بگن روح وجود نداره، به نظر مخوب وقتي اينا اون آزمايش رو انجام مي

مواد مصرف كردنه، انگار مثالً باالترين درجه مواد رو مصرف كردن باشن. ببين خوب مواد و اينا همش 

تو يه حالت خاص و توي يک فضاي ديگه، ولي من احساس  رهبره تو يه فضاي ديگه و ميآدم رو مي

توني حسش ري جايي كه به هيچ وجهي تو حالت عادي نميكنم، خواب ديگه نهايت نهايتشه كه ميمي

 ياد.گم جالبه و چيز عجيب و غريبي نيست كه بگيم روح از اون به وجود ميكني، مي

 تونه باشه؟پس به نظرت روح چي مي -

گفت، وقتي المپ رو هايي رو خونده بودم و اينا خيلي حالم رو گرفت. ميدقيقاً، ولي يه مثالدونم نمي

اي به وجود مياد، وقتي تو دستت رو بگيري كنارش، حرارتش رو هكني يه جريان الکتريستروشنش مي



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         126

 

زي تحت توني بگي چيبيني، آدم هم اين جوريه، وقتي زنده هست، تو نميكني و نورش رو ميحس مي

ميره، ديگه اون انرژي شه، خوب ولي وقتي ميعنوان روح نداره يه چيزي داره يا انرژي داره كه حس مي

شه بره تو آسمون. خوب بعد نيست، ديگه اون شيئ نيست و اون انرژي تحت عنوان روحش خارج نمي

 از دست دادم. دونم، من سر همين چيزا اعتقاداتم رونميره، از مدتي اون انرژي از بين مي

 اند؟ ها يک جور آفريده شدهي انسانتو اعتقاد داري به اين كه همه -

 يعني چي؟

 اين كه همه ما يک بار خاک بوديم و بعد تبديل به انسان شديم؟  -

 آره خوب.

كنند، خوب يک ويژگي بايد مشترک باشه بينمون، غير از جسمي كه داريم كه ما رو انسان خطاب مي -

  درسته؟

 آره. 

 به نظرت اون ويژگي چي هست؟ -

اي نيست كه مثل ديگه دونم، شايد خودمون خودمون رو گنده كرديم، از كجا معلومه، ببين موجودنمي

مون خودمون رو گنده كرديم، چرا همون طور كه مردا توي دنيا خودشون آدم بتونه حرف بزنه و همه

دونند مردا لياقت اين رو ندارند كه اين قدر گنده باشند مي رو خيلي اثبات كردند و زنا با وجود اين كه

 كنند.هاشون رو زياد بزرگ ميبازييا بچه

 يعني چه؟ -

دونم، انگار يه چيز جهاني بين مردا وجود داره كه همشون خيلي خودخواهند يا خودشون رو بردند نمي

گن، اشکال نداره همشون دارن مي باال و يه جور از خودگذشتگي جهاني بين همه زنا وجود داره كه

ها و مردهاي جهان وجود داره و بر كنم اين تو ذات زني باال باشند، احساس ميبذار مردا تو مرتبه

 گرده به هورموناشون.مي

 مثالً چه جوري؟ -

ها، سيستم بدنيشون يه جوري بوده كه گفت، تو سير تکاملي انسان مردمثالً يه جا شنيدم كه كسي مي

كنه كه سيستمش يه جوري باشه كه اون قدر ذاتش مثالً مغرور و خودخواه بوده كه بدنش قبول نمي

 تونه حامله بشه.دار بشه و از خودگذشتگي تو ذات زنه براي همينه كه ميبخواد بچه

 كني؟يعني تو داري مسايل رو تبيين زيستي و هورموني مي -
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كنم، خيلي از عقايد و ر از اين حرفاست. من احساس ميآره. خوب تأثير هورمون و اينا خيلي بيشت

ها دست ما نيست كه كنم، خيلي وقتتأثير هورمونام باشه. من احساس مي هايي كه دارم، تحتحس

هامونه و اگرم تو نباشي، از يک فرد ديگه به يکي رو دوست داشته يا نداشته باشيم، بلکه دست هورمون

كنه. ولي اگر بخواد يه جوري بشه كه اين هورمون توي ادامه پيدا مي وجود مياد و اين همون جوري

شن. وقتي اين هورمون بميره توي ها با هم مشترک ميدونم ديگه چه جوري انسانهمه از بين بره، نمي

 دونم... .گم نميدونم... فقط جسماني نيست، خوب، ميدونم خيلي سخته... نميآدما... نمي

ه از روح خودم در انسان دميدم؟ ولي براي حيوانات اين رو نگفته؟ مگه حيوانات خوب چرا خدا گفت

كنند؟ پس اونا هم بايد يه روحي داشته باشند كه از خورند و حركت ميمثل ما نيستند كه غذا مي

 جسمشون جدا بشه و بره بيرون؟ چرا هيچ جايي به اون اشاره نشده، ما چه فرقي با حيوانات داريم مگه؟

تونست مثل انسان كلمات رو تلفظ كنه، ذهنش هاش اگه يه جوري بود كه ميگن دلفين سيستم آروارمي

تونست حرف بزنه، ولي خوب سيستم اون اين جوري نيست داد و ميبراي صحبت كردن جواب مي

! شايد اگر طبق نظريه جهش، جهش و اينا به وجود بيايد، بتونه حرف بزنه و خيلي از چيزا عوض بشه

 )خنده(.

 ها دنبالش بگردي.توني تو كتابخوب بگذاريم... ولي مي -

تر همه چيز رو ه. اي كاش منم مثل تو اين قدر اعتقاد داشتم كه روح وجود داره، اون وقت راحتآر

 پذيرفتم.توي دين مي

 دوني؟در مورد اديان ديگه چيزي مي -

ت يه سري كاتوليک داره كه از ما هم معتقدترند و خيلي دونم مسيحياديان ديگه نه خيلي زياد... چه مي

ترن تو اعتقاداشون. اونا خيلي اعتقاد دارند. بعد يه سري مسيحي... در واقع خوب مسيحيت با سرسخت

كنند يا مثالً اين كه اعتقاداتشون خيلي سفت و سخته، ولي خوب مردمش به اون صورت رعايت نمي

بند ها، خيلي به اصول اخالقي خودشون پايگم تگزاسي، ولي مثالً ميكنندگم، اصالً رعايت نمينمي

گفت توي تگزاست يه پسر )يا سال آمريکا زندگي كرده بود، مي 35هستند، مثالً ما يه استاد داشتيم كه 

شه. دختر( اگه با يک دختر باشه و بعد ولش كنه، اون وقت ديگه هيچ دختري با اون پسره دوست نمي

هاشون يه جوري هست كه اگر يک پسر بينشون به دختري نارو بزنه، اون جمع ع پسرونهگفت جممي

پذيره، در صورتي كه توي ايران افتخاره كه يک پسر با چندتا كنه و نميديگه اون پسره رو طرد مي

ايمان شه كه تو بيدختر باشه. يعني اگر حتي تو مسيحي سخت و سفتي نباشي، اين مسأله باعث نمي

 بينند. اخته بشي و از نظر اخالقي و عرفي خوب نباشي، ولي تو ايران همه چي رو توي دينت ميشن
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 آيين بودا هم خيلي چيزهاي جالبي توش هست.

 كنه؟خوب بودا چه جوري عمل مي -

گه از طبيعت مياي و در نهايت به گه با طبيعت بايد يکي بشي، ميبيشتر توي انرژي طبيعت هست... مي

هان مثالً يه جمله بده آ دونم و خوبي رو انتقالگه كه... خوبي كن، نميگردي... بعد ميرميطبيعت ب

گي گه تو يک بدن نيستي كه روح داره، تو يک روحي كه بدن داره، يعني تو نميگه، ميجالبي مي

رام، بعد تناسخ گي روحم، اين روح در حال حاضر در اختيار منه، اين خيلي جالبه بمن اين بدنم، بلکه مي

 ده.ها يه آرامش خاصي به آدم ميهم هست كه زياد خوب نيست، ولي اين حرف

 ده؟خوب چه جوري تناسخ به آدم آرامش مي -

گه همه خيلي آروم بودند مثالً باباي من هند بود، بعد صاحب خونش توي هند فوت كرده بود، بعد مي

گه كردم و ناراحت بودم بعد مين خيلي گريه ميگفت مكرد و اين طوري، بعد ميو كسي گريه نمي

كني، ناراحت نباش پدرم روحش سه روز ديگه )بايد ام اومد به من گفت چرا گريه ميپسر صاحب خانه

شه توي اين دنيا، غصه نخور و اون وجود داره و سه روز بگذره( اون تو قالب يک آدم ديگه ظاهر مي

 عتقادي خيلي بهتره... .ااز بين نرفته. به نظرم اين از بي

 چرا؟ -

ره جلوي يک بت و اون رو به نظر من در هر ديني، حتي در جمع يک بت پرست، مثالً يه نفر هست مي

ده و كار اش به خاطر اون بت كار خوب انجام ميپرسته، ولي اون بيچاره داره توي زندگي شخصمي

پرستيم و فقط احتياج همون خداييه كه من و تو ميگه بعد تو ذهنش اون بته، كنه يا دروغ نميبد نمي

تر از اينه كه بدونه براي تر و عقب ماندهداره يه چيزي رو بصري داشته باشه كه ببينه. شايد خيلي جاهل

خودش تصور كنه كه خدايي هست، اون نياز داره يه چيزي بذارن جلوش اون رو ببينه و بعد اون رو 

ست كه يک تيکه سنگ يا تيکه چوب رو بپرسته، نيتش اينه كه يک نيروي برتر بپرسته، ولي اون اين ني

 تونه خدا باشه... .رو بپرسته كه اون مي

 خوب پس اين عدالته، پرستيدن اون با ما يکي هست، ولي خوب اون هنوز اصول رو نپذيرفته؟ -

پرسته، بندازه چيزي كه ميخوب به نظر من انصاف نيست كه خدا بخواد اون رو به خاطر جهالت يا اون 

گم يک نفر كه پرستيده، مخصوصا اگر كاراي خوب بکنه... ميجهنم، چون اون واقعاً داشته خدا رو مي

كنه، به نظر من خيلي بهتر از اوني هست كه اعتقاد به خدا اعتقاد نداره، ولي اصول اخالقي رو رعايت مي

 كنه.داره، ولي عمل نمي
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كرده و حق داده و هم اصول اخالقي رو رعايت ميهم كارهاي خوب انجام ميچرا؟ چون اون داشته  -

بينه، ولي حق الناس رو روعايت گذاشته، ولي شايد با اون اعتقاد معنوي خدا رو نميكسي رو زير پا نمي

گذرم، خوب اينم داشته الناس نمي گذرم، ولي از حقيكرده و خدا خودش گفته من از حق خودم ممي

ي آدماي ديندار دارند رفتار كرده و همون به صورت كم و بيش و اون جوري كه همهميرعايت 

 كنند، رفتار كرده... .مي

ها كنار مياد و گاهي هم گفته كه هفتاد گناه جاهل رو خوب آره، خداوند هميشه داره با جهالت آدم  -

خوان تو جهالت بمونند و اين تا كي مي پذيرم، ولي يک گناه عالم و متفکر رو شايد نپذيره. بعد اينامي

 ديني خودشون رو نپذيرند؟جوري ديگه مسووليت بي

شايد خوب... خوب كسي درش بياره از اين جهالت. وقتي كسي نيست، ببين من اآلن به شرايط مادر 

تونه خودش كنم، توي اين سن نميگم يه جور ناآگاهي، ديگه احساس ميگم جهل، بلکه ميخودم نمي

 رو به هم بريزه و بشينه فکر كنه كه آيا درسته يا نيست؟ چي بايد بشه؟

كنه و اون رو نگه داشته و با اون آرامش گرفته... . جهل به اون چيزي كه از بچگي اعتقاد داشته عمل مي

 شه.كنه توي آدم، يعني اگر كسي نخواد فکر كنه، خوب نميخيلي بده و خيلي رخنه مي

 بايد خودش بپذيره و هيچ اجباري نيست تو دين )ال اكراه في الدين(.خوب آره، هركسي  -

شه، هيچ اجباري تو دين نيست، از طرف ديگه، اين همه حجاب رو اجبار خوب از طرفي گفته مي

تونه بگه من هيچ اجباري براي درس خوندن شما ندارم، كنند. اين درست نيست. مثالً يه استاد نميمي

گم اين كار يه جور گول زدنه. خوب وقتي تو رعايت نکني و بندازه. من فقط ميبعد آخر ترم تو رو 

 بعد گناه بشه، اين خودش اجبار ديگه... چرا اجباري نيست... .

پذيري كه بايد درس خوب هر چيزي يه آثاري و هدفي به دنبال داره ديگه... پس اگه واقعاً نمي -

افتي خودت بايد بررسي كني و آثارش رو بپذيري كه ميبخوني، پس بايد آثارش و پيامد اون رو هم 

 هايي رو كه داره رو بپذيره.بسنجي ديگه و مسووليت پذيري بين كارا باشه كه انسان مسووليت اون عقيد

 نظري داري؟ ي نگاه دين به جنسيتدرباره -

هايي كه خيلي چيزيپذيرم زنان خودشون رو كمرنگ و نامرئي كند. ببين يکي از خوب، مثالً من نمي

ها و خيلي براش گريه كردم، به خاطر اين بود كه من توي سوره نساء من ازش بدم اومد اون وقت 

خوندم، زناني پاک و دست نخورده براي شما فراهم كرديم توي بهشت. پس چرا مثالً زناني فراهم كني 

يا نخوردنش باشه؟ هويت من يه  تو بهشت و به اينا وعده بدي؟ چرا زنه بايد ارزشش به دست خورده
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شه. من اين چيزي نيست كه توي تن من باشه يا نباشه، بلکه هويت من و ذهنم و فکر و منطق من چي مي

 كنم، فقط به يک ارتباط داشتن يا نداشتن بنده!همه دارم براي خودسازي خودم تالش مي

 ن لطمه ديدم يا نه... .فهمم چرا اين جوري هست؟ كه فرد انگ بخوره كه ممن اصالً نمي

ياد. شه، بدم ميكنند، اگر به يکي تجاوز بشه، از ارزشش كم ميهايي كه فکر ميمن خيلي از آدمي

 ياد.خوب اون خودش نخواسته كه... من از اين كه به يه نفر با چندش و اكراه نگاه كنند، خيلي بدم مي
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ماست و نیازی تک : خدا در وجود تکفلسفی -های فکریتردید 014

 به واسطه ندارد.

 ساله، دانشجوی کارشناسی  24مصاحبه با یوسف، 
 

شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  دين دارياز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و  -

 ابتدا يک دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

جّو خانواده، قبل از مکلف شدن نماز تأثير من در يک خانواده پر جمعيت مذهبي به دنيا آمدم، تحت 

را جزء ام دانستم و خود و خانوادهگرفتم و دين اسالم و تشيع را بهترين دين ميخواندم و روزه ميمي

زمان خيلي عالقه داشتم و تمام دانستم. من خيلي پايبند به احکام و اصول دين بودم. به امام صالحين مي

كردم و معتقد بودم فکر و ذكرم، ياري امام زمان بود. هميشه و در هر مجلسي از امام زمان صحبت مي

ها آوارگي و گرفتاري يکي از جهات مظلوميت امام زمان اين است كه شيعيان و دوستانش پس از قرن

منجي عالم بشريت، آن آمادگي همگي و پذيرش  و رنج و فشار، هنوز هم براي قيام جهاني آن يگانه

اند و در جهت اجرايي شدن عدل و داد همه جانبه و كامل فکري و عملي و تشنگي و اشتياق را نيافته

هاي خودشان در برپايي آن نظام روح فراگير، همدلي و هم سويي الزم را ندارند و غالباً از مسووليت

 خبرند.بخش، بي

هاي ديني پايبند هستند، اما آينده بشريت و اوضاع مردم نماز و روزه و عبادت و آيينبسا افرادي كه به 

چون و چراي جهان براي آنان هيچ اهميتي ندارد و گويا غيبت طوالني امام زمان را خواست و اراده بي

دعاي  كنند، جز تعجيل فرج و ظهور امام زمان، من هر روزدانند و براي همه چيز دعا ميخداوند مي

گرفتم و براي سالمتي امام زمان رفتم، روزهاي جمعه روزه ميخواندم، هر هفته به جمکران ميعهد مي

دانستم، در دادم، امر به معروف و نهي از منکر را يکي از وظايف اصلي خود ميهر روز صدقه مي

د محل بودم، به خدا هاي مذهبي مسجكردم، پاي ثابت فعاليتها و مجالس شادماني شركت نميعروسي

كشم از خداست و ما چيزي خيلي توكل و ايمان داشتم، معتقد بودم هر چه دارم، از خداست، نفس مي

خواندم، سرم ها را مياز خود نداريم، من بر انجام مستحبات خودم ثابت قدم بودم و تمام نوافل نماز

حفظ بودم و تمام تالشم اين بود كه هر روز  كردم. احاديث بسياريهميشه زير بود و به نامحرم نگاه نمي

هاي مؤمني در دين، پيشرفت بيشتري پيدا كنم. در مورد دوستان و اطرافيانم خيلي حساس بودم كه انسان

هايم را به مسجد بکشانم، در دوم دبيرستان يک هم كالسي كالسيكردم كه همباشند و تالش زيادي مي

كرد و چند نفر را هم مثل خودش و مدام از دين و خدا بدگويي مي قيدو بند بودداشتم كه بسيار بي
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تنها گير آوردم و كتک مفصلي به او زدم، او هم با پدرش كرده بود، من يک بار او را بيرون از مدرسه 

توانم با اطرافيان شود، هر روز كه نميمان آمد و شکايتم را به پدرم كردند، ديدم اين طور نميجلوي خانه

ر سر اسالم و خدا دعوا كنم. بنابراين تصميم گرفتم به جايي بروم كه تمام اطرافيان من مثل خودم، ب

ي پدرم به حوزه مذهبي باشند تا هم بتوانم درس بخوانم و هم در دين پيشرفت كنم. بنابراين، با اجازه

هاي د آن مذهبي بودند. درسها و اساتيي شهر ما از نظر، علمي قوي نبود، اما حداقل طلبهرفتم، حوزه

ي زيادي به حفظ كردن نداشتم، ولي در عوض استعداد زيادي در درس حوزه سخت بود، من هم عالقه

كم از فضاي حوزه خسته شدم، حوزه فضاي بسيار محدودي داشت، تمام تالش رياضي داشتم. كم

ها زياد اهل ار و زندگي خودشان، آنتر درسشان را تمام كنند و بروند دنبال كها اين بود كه زودطلبه

تنها به اين دليل به حوزه آمده بودند كه در ضمن درس هم ها بحث و مطالعه نبودند، تعدادي از آن

خواندن حقوق بگيرند و بعد هم بتوانند روحاني بشوند و به راحتي پول در بياورند و به قول خودشان هم 

را يکي از دوستانم به اجبار پدرش به حوزه آمده بود. پدرش گفته بود  دنيا را داشته باشند و هم آخرت

يا بايد به حوزه بروي يا بايد بيايي و پيش من در نانوايي كار كني و ديگر به دبيرستان نروي، او هم بعد 

و از مقاومت بسيار زياد، نتوانسته بود از پس پدرش بربيايد و مجبور شده بود تا به حوزه بيايد، چون ا

خواست از درس دور شود و بدون سواد، به كار در بازار بپردازد، درس خواندن را دوست داشت و نمي

آمد، دوستم در او با پدرش شرط كرده بود كه لباس روحانيت را نپوشد، از روحاني بودن بدش مي

آمد و يک مذهبي گذارند، از فضاي خشک مذهبي آنجا، خوشش نميحوزه به سختي روزگار مي

سال تحصيل در حوزه، ديدم ديگر  2عادي بود، مانند من عاشق رياضي و دانشگاه بود، من بعد از 

هاي سخت و خشکي كه اصالً جذاب نبودند و در زندگي هاي آن را تحمل كنم، درستوانم درسنمي

 كردند. اجتماعي هم كمکي به من نمي

 حضور در حوزه چه اثراتي روي شما داشت؟ -

ها هايي هستند كه بسياري از گناهان در آنكردم آن جا آدماين كه وارد حوزه شوم، فکر ميمن قبل از 

گويند، غيبت شود، دروغ ميهاي عادي هستند كه نمازشان قضا ميهم آدمها وجود ندارد. اما ديدم آن

ي فرا خوانند و يا از گناه و ترين كسان خود را به دينحتي حاضر نيستند نزديکها كنند، بعضي از آنمي

معصيت بازدارند و هشدار دهند و فقط به فکر آنند كه گليم خودشان را از آب بيرون برند، به نظر من 

اما هنگام اند، به گمان خود با قرآن و احاديث انس دارند و با تمام وجود به آن دل بستهها بعضي از آن

يث، با آن حضرت مخالفت خواهند كرد و آيات قرآن را بر ضد ظهور امام زمان، با حربه قرآن و حد

هاي حکومت ي ما بسيار سياسي بود و از تمام فعاليتآن حضرت، تفسير و تأويل خواهند كرد، حوزه
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كرد و حمايت از حکومت اسالمي را دفاع از حکومت اسالمي حتي اگر مخالف اسالم بود، حمايت مي

 دانستند.امام زمان مي

 شد كه از حوزه به دانشگاه آمديد و اآلن دانشجوي دانشگاه هستيد؟چه  -

هاي من نيست، با يکي از دوستان حوزوي گوي سوالمن پس از آن كه احساس كردم، حوزه پاسخ 

خودم، تصميم گرفتيم به صورت متفرقه درس بخوانيم و ديپلم رياضي بگيريم. آن زمان من احساس 

شود، بنابراين تصميم گرفتم به دانشگاه كه استعدادم دارد شکوفا ميكردم خوبي داشتم و احساس مي

ي رشتهتوانستم بروم، زيرا، در حوزه، نه در علم پيشرفت كرده بودم، نه در دين، در دانشگاه حداقل مي

را ادامه دهم و با فعاليت در بسيج و نهاد رهبري، باعث گسترش دين در دانشگاه شوم. در ام مورد عالقه

ها به تعداد كردم، آنبحث ميها يج دانشگاه، دوستان خوبي داشتم، اما گاهي در مورد دين با آنبس

ها كرده بودند. عالوه بر اين، آنان با وجود آن كه معدودي از احکام چسبيده بودند و بقيه احکام را ر

گونه مورد دين همان دانشجو بودند، در مورد دين بسيار اطالعات محدود و كمي داشتند. و در

انديشيد. من به اين سخن امام صادق ايمان آورده بودم كه هرگاه سواد من ميانديشيدند كه پدر بيمي

امام زمان بپاخيزد، از مردمان جاهل بيش از آن چه رسول خدا از جاهالن دوران جاهليت صدمه ديد، 

عنوان كسي كه در حوزه درس خوانده دانستم كه به ي خودم ميبيند. من وظيفهصدمه و محنت مي

 است، اطالعات ديگران را در مورد دين باال ببرم و ديدشان را عوض كنم. 

 آيا در هدفي كه پيش گرفته بوديد، موفق شديد؟ -

كردم، اطالعاتم را در مورد مسايل جديد افزايش بدهم، بنابراين كردم و سعي ميمن خيلي مطالعه مي

بر دين وارد ها چه اشکاالتي ضد مذهبي را هم مطالعه كنم و ببينم اين كتابهاي تصميم گرفتم كتاب

هاي كسروي آشنا شدم و ها را بدهم. من با كتابديناند تا با اتکا به قرآن و حديث، جواب بيكرده

د شوها كردم، شنيده بودم كسروي يک روحاني بوده است كه بعداً از دين خارج ميشروع به مطالعه آن

شده است. او در كتاب اش، به دست فدائيان اسالم كشته هاي ضد مذهبيو در آخر هم به دليل كتاب

ي تمام ائمه و اعتقادات شيعيان را زده بود. من بعد از خواندن گري خود، با دليل و برهان ريشهشيعي

سوزانم، اما اين كار خواستم كتاب را بكتاب، تا چند روز در شوک بودم. آن قدر حالم بد بود كه مي

هاي ديگرش گفتم. تصميم گرفتم كتابرا نکردم، انگار در درونم اتفاقي افتاده بود. دايم استغفراهلل مي

را نيز بخوانم، كتاب ورجاوند بنياد در مورد مسأله ظهور منجي از ديدگاه تمام اديان است. هميشه به اين 

-ر مذهبي هستند، به دنبال يک اتفاق از دين رويكردم، چگونه ممکن است، افرادي كه بسيافکر مي

كم دارم از دين ديدم، خودم هم كمجهنمي شوند. اما حاال مي سال عبادت، 70گردان شوند و بعد از 
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گيرم، تصميم گرفتم به مشهد بروم، اما در حرم هر كاري كردم، نتوانستم از عمق وجودم به فاصله مي

گري با د سابقم را به امام رضا نداشتم. آقاي كسروي در كتاب شيعيامام رضا سالم بدهم. ديگر اعتقا

 دليل و برهان و بدون هيچ توهيني، تک تک اعتقادات شيعيان را رد كرده بود.

هاي احمد كسروي در رد اعتقادات شيعيان، بيشتر از تمام داليلي بود كه من در تأييد برهانتأثير 

انده و شنيده بودم. شيعه به نظرم مذهبي آمد كه با خرد ناسازگار است ها خواعتقادات شيعيان طي سال

رساند، اعتقادات شيعيان هاي فراوان ميتوان وارد كرد و به زندگي نيز زيانو ايرادهاي بسياري به آن مي

كند نظير اين كه هر كه حسين را در كربال زيارت كند، مانند كسي است كه خدا را در عرش زيارت مي

خورند يا هر ماند و به پاس اوست كه مردم روزي ميبا هستي امام است كه زمين و آسمان پايدار مييا 

شود، برايم قابل قبول نبود. مگر كه بگريد و بگرياند و يا خود را گريان كند، بهشت به او واجب مي

 دهد؟گريه كردن بر كشته شدگان، چه سودي دارد كه خدا چنان مزدي به فرد مي

دارد. اي گردد. پس آمدن دين چه فايدهه به زيارت امام حسين رود، همه گناهانش آمرزيده ميهر ك

دارد، در جايي كه با يک گريستن يا به زيارت اي پس سخن از نيک و بد و حالل و حرام چه فايده

عصوم شود، چرا بايد از گناه دوري كرد. جهان به پاس هستي چهارده مرفتن هر گناهي آمرزيده مي

هايشان را از زبان نياندازد، به آفريده شده. هر كسي بايد آنان را بشناسد و آنان را ياوران خدا بداند، نام

هايشان رود و دشمنانشان دشنام بگويد، براي مرگشان، سوگواري كند، هر زمان توانست به زيارت حرم

هل سالگي به پيامبري رسيده آن هم بايد داشته باشد. پيامبر در چها در آن جهان، اميد به شفاعت آن

اند و بدون آن كه نيازمند جبرئيل پياپي جبرئيل بيايد و دستور بياورد، ولي امامان از كودكي امام بوده

اند. در ياوري خدا و گرداندن جهان نيز آن توانايي و كوشايي كه از امامان دانستهباشند، همه چيز را مي

كه در جهان پيش آيد و هر داستان اي ت، از پيامبر نمايان نيست. هر حادثهو از حضرت عباس نمايان اس

عادت اند، بزرگي كه رخ دهد، شيعي بايد بگردد و حديثي پيدا كند كه امامان آن را از پيش آگاهي داده

شيعيان است كه معجزه سازند و اگر كسي آن را نپذيرفت و در آن چون و چرا آورد، ايمان او را سست 

گويي كاره حتي دستگاه خدا هستند، هرگونه دروغبدانند و اذيتش كنند. در اعتقاد شيعيان، امامان همه

ممکن الوقوع است. اگر هم رخ نداده باشد، دروغ ها رواست. هر كاري از آنها ي اعتالي آندرباره

ساختند و اي كه چنان معجزهشمرده نخواهد شد. اين شدني است كه امام كوري را بينا كند. اين است 

ي عوام است، بپراكندند دروغ نخواهد بود، بلکه چون نشر فضايل ائمه است و باعث استحکام عقيده

ها در جنگ عراق ها در جنگ جهاني، گنبد امام رضا و آمريکاييمستحب است، چگونه است كه روس

 د.گنبد و بارگاه امامان را خراب كردند، اما اتفاقي نيفتا
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هاي مذهبي به اين دليل كه يک در بهشت از كربال يا از ها به كربال، نجف و ديگر مکانبردن مرده

سره كه در آنجا خوابيده، همان دم كه برق دميده شود و برخيزد يکاي نجف يا قم و مشهد است و مرده

ها را از آنان چشم فت كارپندارند و پيشربه بهشت خواهد رفت. شيعيان مردگاني را گرداننده جهان مي

دارند، و به جاي آن كه هر كاري را از راهش انجام دهند و به نتيجه برسند، انجام آن را از آن مردگان مي

گويند كه اين كشور را خواهند. به جاي تهيه كردن نيرو و ارتش و سامان دادن زندگي مردم، ميمي

ر جنگ به جاي اين كه از شهر و كشور خود دفاع كنند، دارند. مردم دامام رضا يا امام زمان نگه مي

دارند. تمام ها خود را سالم نگه مياعتقادشان اين است كه با توسل به حضرت عباس و نذر و مانند اين

ي گويند، امام حسين به ما سرمايه خواهد داد. آن بچهروند و ميي خود را فروخته و به كربال ميسرمايه

گويد، امام زمان است، كسي او را نديده و از بودنش آگاه نشده است و اين شيعه ميكه اي ساله 5

پوشد؟ چرا از كس نداند، آنگاه امام چرا رو مينپذيرفتني است كه كسي فرزندي داشته باشد و هيچ

راي اگر امام پيشواست، بايد در ميان مردم باشد و آنان را به راه برد. غيبت بآيد، سرداب بيرون نمي

خواهد ظهور چيست؟ كسي كه در عصر شمشير غيبت كرده است، چگونه در عصر انرژي اتمي مي

 كند؟ 

گيري ديني شما مؤثر واقع شدند يا عملکرد مسووالن سياسي، عقيدتي و اقتصادي جامعه در فاصله -

 خير؟

اند و هم آن را گرفتهها شيعه به اين نتيجه رسيده است كه فرمانروايي از آن امام زمان است. آخوند

گويند، ما جانشينان آن اماميم و فرمانروايي امروز از آن ماست و با همين عنوان مردم را زير دست مي

قبل از انقالب هم كه دولت را جائر و غاصب گيرند، پندارند و از ايشان زكات و مال امام را ميخود مي

ماليات نپردازند و فرزندان خود را به سربازي نفرستند،  توانندگفتند كه تا ميدانستند و به مردم ميمي

اگر پول دولت به دستشان افتاد، با اجازه علما آن را بدزدند. حاال هم كه خودشان بدون اجازه دزدي 

كنند، شيعه مذهبي است كه از ابتدا ادعاي حکومت داشته است و به جاي اين كه دنبال هدايت مردم مي

 ها حکومت كند. ش اين است كه مردم را در جهل نگه دارند تا بتوانند برآنباشد، تمام فکر و ذكر

من بعد از مطالعات زياد، ديگر رغبتي به دين و مذهب شيعه نداشتم، در درونم جنگ شديدي بين دين 

كردم كه فشارم ديني راه افتاده بود. گاه از شدت سردرگمي و عذاب وجدان، آن قدر گريه ميو بي

خواندم، كردند، ديگر نماز نميكم من را ترک ميام، كمرفتم، دوستان مذهبيد و به زير سرم ميافتامي

ترين كشيدم، اما بعداً عادت كردم. پيامبر كه تا چند وقت پيش به نظرم مهرباناوايل بسيار عذاب مي
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از مردم را به زور  مخلوق خدا بود، حاال به نظرم آدمي سنگدل بود كه به اسم اسالم و هدايت، بسياري

 شمشير به دين اسالم در آورده بود. 

 نقدي به كتاب قرآن هم پيدا كردي؟ -

بله. بسياري از آيات قرآن داراي تناقض هستند. خدا خود پيامبران را براي هدايت فرستاده اما در آيات 

د و هر كس را سازگويد: خداوند هر كس را بخواهد گمراه ميسوره فاطر مي 8ي قرآن، مثالً آيه

گويد: هر كس را خداوند گمراه سازد، هدايت يسوره اعراف م 186ي كند. آيهبخواهد هدايت مي

سازد، تا سرگردان شوند. خداوند هر كس ها ميشان ررا در طغيان و سركشيها ندارد، و آناي كننده

ياري از احکام اسالم مخالف اصول كند. بسسازد و هر كس را بخواهد هدايت ميرا بخواهد گمراه مي

پوشيدم، حاال با قدرت تمام ها چشم ميديدم و از آنقبالً در دين ميانساني است. تمام نقاط ضعفي كه 

گفتند. كردم، با قدرت تمام باز ميها را سركوب ميرفتند، هر قدر اين ترديدهايم رژه ميجلوي چشم

و تسنن، مرتدين و سب كنندگان را كه با گفته يا عمل خود به خداوند،  در دين اسالم و در نزد اهل تشيع

دانند. در حالي كه قرآن از طرف حضرت رسول )ص( يا به اسالم اهانت كنند، محکوم به مرگ مي

 گويد ال اكراه في الدين. ديگر مي

 اني و فعاليت كني؟با توجه به افکاري كه پيدا كرده بودي، باز هم توانستي در دفتر نهاد باقي بم -

خواستم اطرافيانم من را طرد كنند، يک بار از يکي من جرأت ابراز عقايد و سوال كردن را نداشتم، نمي

ها بود ذهنم را درگير كرده بود. چند روز بعد از يکي از دوستانم از روحانيان نهاد، سوالي كردم كه مدت

شود، و بوي كم دارد مشرک ميت، اين آقا كمشنيدم كه آن آقاي روحاني به مسوول نهاد گفته اس

بردم، سه ي فعاليت در نهاد بدهيم. در يک بحران به سر ميدهد. نبايد ديگر به او اجازهشرک و كفر مي

پرسيد چرا نماز هراس داشتم، هر كس از من ميام ماه به خانه نرفتم، از رو به رو شدن با خانواده

م در انظار نماز بخوانم، تمام عبادات و احکام به نظرم مسخره بود. گفتم دوست ندارخواني، مينمي

كه اي كردم كه من تا حاال، مانند يک عروسک خيمه شب بازي و آلت دست عدهاحساس مي

ام، وقتي كشورهاي مسلمان را با غير مسلمان خواستند، با افکار خود بر مردم حکومت كنند، بودهمي

روند و تمام دنيا را به زير يوغ شدم، اروپا و آمريکا به سرعت به پيش ميكردم، مأيوس ميمقايسه مي

اما شيعه هنوز پس از گذشت هزار و سيصد سال، داستان جنگ را فراموش نکرده اند، خود در آورده

ا هگويد. سنيپردازد و به ابوبکر و عمر ناسزا ميوگو از آن مياست و هر زمان كه پايش بيافتد، به گفت

فرقه ايجاد شده است و هر  1000در يک دين  هم كه تمام فکرشان اثبات مشرک بودن شيعيان است،

ها كند و آخوندعدالتي و فساد در كشورهاي اسالمي بيداد ميداند. آمار فقر و بيتر ميكدام خود را بر
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ر رخدادهاي زندگي گويند كه دهم يک حديث از امامي كه هيچ دليل عقالني بر وجود او نيست، مي

باشم. به بازگويندگان سخنان ما باز گرديد، چه آنان حجت من به شمايند و من حجت خدا به ايشان مي

گويند: اطاعت امام واجب است. پس چرا اين اطاعت امام واجب است در قرآن نيامده ها هم ميآخوند

اجران جمع شوند و من را به عنوان خليفه نويسد: انصار و مهاست، پس چرا علي بن ابيطالب به معاويه مي

نويسد: من را خدا برگزيده است آيا علي هم با آن شمشير آخته به دست، تقيه برگزيدند، پس چرا مي

اند و مردم حتي نبايد يک ها با اين حديث ساختگي، بر جان و مال مردم حاكم شدهكرد. حاال آخوندمي

دارند، زكات، بنوشند، زكات، خمس و سهم امام را از آن خود ميها ي آنليوان آب را هم بدون اجازه

خواري خمس و سهم امامي كه ناپيداست، با سعي و كوشش مردم به دست آمده است و نبايد به مفت

ها خوارپروري اختصاص يابد. كسي جرأت اعتراض به فتواهاي مجتهدين را ندارد. چون فتواو مفت

قرآن است و كسي نبايد به فتواي صادر شده اعتراض كند، البته همان مجتهد برآمده از احاديث و 

ميليون آدم قرباني  70  -80تواند، هر روز فتواهايش را عوض كند و ملتي را معطل خود كند. حال مي

د، توانم خدا را ناديده بگيرم، خدا وجود دارهر جور نگاه كردم، ديدم نمياند، ها شدهآز و طمع آخوند

گونه كه هوا وجود دارد، خدا در هر نفس ما وجود دارد، البته من اعتقاداتم را به كسي ابراز همان

ام كنم، در اين جامعه اگر من اعتقاداتم را بروز دهم و آشکار كنم، ديگر حق زندگي ندارم و خانوادهنمي

 كنند.هم من را طرد مي

دانند، ديگر ابق ديندار نيستم و اين را از اثرات دانشگاه ميكنند كه چرا مثل سخيلي تعجب ميام خانواده

 داران ندارم. كنم و كاري هم به دين و ديندر نهاد و بسيج فعاليت نمي

 اآلن نگاه ديني تو چگونه است؟ -

دهم با اعتقاد به خدا و اصول اخالقي، درسم را ادامه دهم و آن گاه با قدرت تمام، داليلم من ترجيح مي

دين كيست كه خداي زنده را گذارده، مردگان دانم، بيديني نمييان كنم، البته من خودم را آدم بيرا ب

دين كسي است كه خداي آفريدگار را نشناخته، رشته كارهاي جهان را به پرستد، بيهزار ساله را مي

گردن كج  ر يک گنبد و حرم،دين كسي است كه در برابدست حضرت عباس و علي اكبر دهد. بي

احترامي ببرد، ولي چون نام امام ناپيدا به ميان آيد، دين كسي است كه نام پاک خداوند را با بيكند، بي

اي دين كسي است كه پيشوايانش در ان اهلل خلقنا من اعلي عليين گيرند آنان چنيني خرافهبه پاخيزد، بي

يل هستم، البته نه به عنوان فرستادگان خدا، زيرا كه خدا كنند. البته من براي پيامبران احترام قارا باور مي

بيند و تک ماست و نيازي به واسطه ندارد و هر كس به درونش رجوع كند خدا را ميدر وجود تک

دهد، بلکه به عنوان كساني كه حداقل دو تا اصل اخالقي را احيا كردند، اما خيرو بد را تشخيص مي
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ا هم وارد تعليمات خود كردند. من امروز فقط خدا را قبول دارم و هيچ بسياري از اصول غير انساني ر

كند ها نميي ماست و ما را رگونه كه با همهكنم، خدا با من است هماناحساس عذاب وجدان هم نمي

براي حکومت يک عده بر يک عده ديگر اي و نياز به هيچ واسطه و شفيعي ندارد و تمام اديان وسيله

شود. من حکومت ايران را به هيچ عنوان قبول ندارم، ها فساد و دروغ وارد ميالجرم در آنهستند و 

كنند، اين ي فقر و گناه، كار ديگري نمياوالً اسالم را قبول ندارم و دوماً اين كه اينان جز اشاعهزيرا 

امام زمان است و همه ادعاي دين و اين همه گناه، اگر اين مملکت به يمن حکومت اسالمي، مملکت 

شود، پس اين همه فقر و بدبختي گذرد، و با اوامر امام زمان در خواب اين مملکت اداره ميامام زمان مي

نالند، مردم ايران به بركت حکومت اسالمي، هم دار ميدار و غيردينچيست، پس چرا همه از دين

 اند و هم دنيايشان را.دينشان را از دست داده

 

 تأملی دوباره
هاي ترديد»و « گشتههاي گمفلسفي: انسان -هاي فکريترديد»هاي انجام شده ذيل عناوين: در مصاحبه

تري ي وجه غالبفلسفابعاد ، «تک ماست و نيازي به واسطه نداردفلسفي: خدا در وجود تک -فکري

 .پردازيمها ميداشته، در همين ارتباط به بررسي آن

را در دستور كار خود قرار داده بودند، در جريان  پذيرش تنها خدا برخي از دانشجوياني كه

فلسفي كه آنان را به سمت پرستش خداي صرف سوق داده بود،  -هاي فکريهايشان از ترديدمصاحبه

 اند.ياد كرده

كند، مصاديق بارزي در همين جهت به معرفي مي« گم كشته»هاي يوسف و دختري كه خود را نمونه

 آيند.يشمار م

دارد كه وي در آغاز از اعتقادات مرسوم ديني آن هم به ساله، در مصاحبه خويش بيان مي 24يوسف 

اي مذهبي رشد كرده، قبل از رسيدن شکل افراطيش برخوردار بوده است، به اين معنا كه او در خانواده

دارد كه او در آغاز هر به سن تکليف نماز خواندن و روزه گرفتن را شروع كرده بود. يوسف بيان مي

هاي جمعه روزه رفته است، روزخوانده است، هر هفته به مسجد جمکران ميروز دعاي عهد را مي

داده است. او خود را پاي ثابت مسجد محل گرفته است و براي سالمتي امام زمان، دايم صدقه ميمي

آورده نمازهايش، نوافل را هم به جا مي زمان با ادايدارد، او همكند، يوسف در ادامه بيان ميمعرفي مي

كرده است و حتي در مواجهه با افرادي است، همواره سر به زير بوده است و به افراد نامحرم نگاه نمي
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زده است كه به زدند، با خشونت رفتار كرده، آنان را چنان ميكه دست به بدگويي از دين و خدا مي

 هايشان نباشند.فکر تکرار حرف

در ادامه با اجازه پدر به حوزه علميه رفته است. تصور اوليه او از حوزه علمي، تصويري آرماني يوسف 

كرد، با رفتن به حوزه با افرادي مواجه خواهد شد كه نمازشان قضا بوده است، او پيش خودش فکر مي

گرفتن در فضاي  شود، اهل دروغ و غيبت نيستند و در يک كالم دنبال گناه نيستند. اما پس از قرارنمي

شود كه كند، ناگهان با كساني مواجه ميحوزه كه آن را بسيار محدود و محدود كننده نيز توصيف مي

كنند و دنبال آن گويند، غيبت ميشود، دروغ ميكنند، نمازشان قضا ميهاي عادي رفتار ميمانند آدم

هاي حوزويشان، به دنيا و آخرت درسهستند كه تنها گليمشان را از آب بيرون بکشند و با تمام كردن 

 خود برسند.

يوسف پس از سرخوردگي از فضاي حوزه علميه، به دليل عاليق مفرطي كه به رشته رياضي داشت، به 

گرايي از سرش نيفتاده بود، با ورود به دانشگاه سعي رود. او كه باز آرماندانشگاه و به رشته رياضي مي

تر نهاد رهبري، باعث گسترش دين در سطح دانشجويان دانشگاه شود. كند با فعاليت در بسيج و دفمي

كوشد با خواندن يوسف در راستاي همين تفکر، به دليل پشتوانه حوزوي كه از آن برخوردار بود، مي

هاي الزم، دانشجوياني اند، پاسخ الزم را يافته، با بيان استداللهاي افرادي كه دست به نقد دين زدهكتاب

 گيرند، كمک كرده و ياري رساند.هاي ضد دين قرار ميدر معرض اطالعات كتابرا كه 

ها ذهن او را مشغول داشته بود، دهد، وقتي در دفتر نهاد سوالي را كه مدتزمان يوسف گزارش ميهم

كند، روحاني مزبور به مسوول پرسد، به جاي پاسخ گرفتن، مالحظه مياز يکي از روحانيون دفتر نهاد مي

فتر نهاد توصيه كرده است كه مانع فعاليت يوسف در دفتر نهاد شود، زيرا از سوال وي بوي شرک د

 شود.استشمام مي

گيري خاصي با شود وي ديگر بدون جبههشکست مضاعف يوسف در دانشگاه پس از حوزه، سبب مي

هاي تأثير ترديدهاي غير ديني و ضد ديني مواجه شده، به سادگي تحت انتقادات مطرح شده در كتاب

 هاي اخير براي او مطرح كرده بودند،  قرار گيرد. فکري كه كتاب

ها غالباً با اطالعات هاي ضد ديني )كه متأسفانه اين كتابدهد وي در مطالعه كتابيوسف گزارش مي

آميز آميخته هستند( با مسايلي از اين دست مواجه شده است كه اگر كسي در سوگ مخدوش و خرافه

شود، براي گسترش دين و تحکيم م حسين، عليه السالم، بگريد و بگرياند، بهشت بر او واجب مياما

هاي خودشان را در قم، مشهد يا ها مردهتوان به دروغ نيز متوسل شد، اگر آدماعتقاد مردم عادي، مي
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ز بهشت مستقيماً هايي اسره به بهشت خواهند رفت، زيرا دركربال دفن كنند، با ظهور قيامت، آنان يک

 ها قرار دارد.در همين جا

بندي كه با خود دارد، از سويي با استناد به فِرق متعددي كه در اسالم پديد آمده است يوسف در جمع

ها  هستند و با توجه ها كه در فکر اثبات شرک شيعه بوده و شيعياني كه در پي نفي سنيو با مالحظه سني

هاي اسالمي وجود دارد و از محروميت و حرماني كه در ايران و ديگر كشوربه آمار باالي فقر، فساد، 

كند، رياكاري مسووالن ديني سوي ديگر با عنايت به تبليغاتي كه ايران را مملکت امام زمان معرفي مي

هاي فکري خود در حوزه و دانشگاه و در ادامه جامعه را نتيجه گرفته، به اين ترتيب انعکاس شکست

با شواهد نااميد كننده اجتماعي را با بريدگي نسبي خويش از دين و ديانت به معرض ديد مواجهه 

 گذارد.مي

گشته معرفي نمونه ديگري كه در همين رابطه مطرح شده است، دختري است كه خود را به صراحت گم

 كند.مي

ند كه پس از قبول كرسد، از ابتدا وسواس فکري داشته است، نخست گزارش ميگشته كه به نظر ميگم

شدن در دبيرستان تيزهوشان شروع به نماز خواندن كرده است و نماز خواندن خود را تا بدو ورود به 

دهد گشته گزارش ميدانشگاه ادامه داده است، اما بعد وي نماز خواندن خود را ترک كرده است. گم

هايي  داشته است ان ديگر، تخطيخوانده است، نظير برخي از جوانسالي كه نماز مي 4كه وي در طول 

 كرده است.ديده است و يا آن كه آهنگ نيز گوش ميدار را هم ميهاي صحنهو مثالً فيلم

توانست عالقه خود به ديدن فيلم يا شنيدن آهنگ را سازد، وي از سويي نميگشته خاطرنشان ميگم

فيلم يا شنيدن آهنگ، عذاب وجدان گريبان  هاي  نامناسبكنار بگذارد، اما از سوي ديگر با ديدن صحنه

هاي او به خودش هاي ذهني وي و گيردادندهد، درگيريگشته گزارش ميگرفته است. گموي را مي

گفته اي كه در اثر كاربري از موارد پيشچنان گسترده شده است كه او براي جلوگيري از عذاب گسترده

 از بعد ايماني خويش بکاهد. شده است، تصميم گرفته است،متوجه خودش مي

دهد، وي شاهد افرادي بوده است كه با وجود پذيرش دين و ديانت، گشته گزارش ميالبته گم

نامد، مشي آنان را كه مذهبي مدرن ميهايي نظير خود وي نيز در زندگيشان دارند، اما او خطتخطي

 ني گسترده وي كاستي گيرند.هاي ذهدهد كه غيرمذهبي باشد تا درگيرينپذيرفته، ترجيح مي

سازد، از منظر او ايمان و منطق در تقابل با هم قرار دارند و اگر كسي گشته در ادامه خاطرنشان ميگم

تر گيرد و اگر كسي اهل منطق باشد، باور ديني نزد او كم رنگايمان داشته باشد، منطق نزد او كاستي مي

دارد، اگر فردي ايمان داشته باشد، به دليل آن كه ر ميگشته اظهاگردد، اما با وجود آن كه گممي
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نگرد، اين فرد از آرامش داند در نهايت خدايي در جهان هست كه به او با ديده لطف و مرحمت ميمي

شود كه وي از خط ايمان گشته سبب ميرواني زيادي برخوردار خواهد بود، ولي وسواس ذهني گم

 بيشتر و بيشتر فاصله بگيرد.

ها هاي فکري و ذهني وي مسأله بهشت و جهنم و ماهيت آندهد، يکي از درگيريگشته گزارش ميگم

زمان با ترديد اخير، دختر مورد نظر روي قيامت متمركز شده، به طرح شقوق مختلفي است. هم

 پرست هم بايد به بهشت برود، زيرا وي به دليل جهلش يک بت بصريپردازد، مانند اين كه حتي بتمي

دارد، به نظر او فرد را در برابر خود نهاده و به كرنش در برابر آن پرداخته است و يا آن كه اظهار مي

گشته كند. گمكند، برتر از فرد با ايماني است كه اخالقي زندگي نميديني كه اخالقي زندگي ميبي

بخشد، مطرح آرامشي نسبي مي اي كه به آدميدرگيرودار مسأله روح، مسأله تناسخ را نيز به عنوان گزينه

 سازد.مي

هاي پردازيگشته با اتکا به برخي از مطالعات تجربي و نظريههاي ذهني گمقسمت ديگري از درگيري

اند. مواردي مانند نگهداري بدن آدمي در شرايط خاصي و سپس زنده كردن وي با علمي، پديد آمده

هاي ذهني است كه وي بدن ديگري، از ديگر درگيريشوک دادن براي چند دقيقه يا پيوند سر فردي ر

 پردازد.ها ميگشته به گزارش آنگم

شناسي اختالفي زن و مرد در جريان مصاحبه دانشجوي مصاحبه شده سرانجام با طرح مسأله روان

دارد، به زعم او اگر خدا همه هاي زيستي مردان، بيان ميخودش، با زير سوال بردن برخي از ويژگي

 آفريد، جهاني زيباتر داشتيم.ن را زن ميجها

را در  پذيرش تنها خدا توان نتيجه گرفت، برخي از افرادي كهبندي اجمالي ميبنابراين در يک جمع

آمدند، اما برخورد نيز به شمار مي دين دارياند، شايد در ابتدا افراد بسيار دستور كار خويش قرار داده

هاي غلط از سوي ديگر، آنان را به سمت و سوي يي و برخي از تحليلبا واقعيات تلخ اجتماعي از سو

پرستش خداي صرف سوق داده است و يا آن كه اختالل وسواس ذهني آنان، چنان خود را با مسايل و 

هاي خسته كننده ذهني خويش، سرانجام بريده، هاي ديني گره زده است كه در كشاكش درگيريمحتوا

اند آرامش از دست رفته خود را به اين طريق نادرست هاي ديني، كوشيدهتوربا پشت كردن نسبي به دس

 بازيابند.
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: به سر آمدن دوران های گذشته تاریخدین به مثابه نیاز دوران 015

 کارآیی دین

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با مبینا، 

 

 دي؟مبينا خانم، يه معرفي اجمالي از خودت مي -

 اي هم الزمه بگم.مجرد هم هستم. دانشجو هم هستم. چيز ديگه سالمه، 22من 

 با شما داشته باشم؟ دين داريدي چند تا سوال درباره دين و نه، كافيه، متشکرم. اجازه مي -

 بله، من در خدمت شما هستم.

 لطفاً نظرت رو نسبت به دين و بعدش نسبت به اسالم بيان كنيد. -

گيرند چه طوري به سعادت برسند، البته زندگي كردن مي ها يادكه انساناي هست به نظر من دين وسيله

ها، تر زندگي كنيم. دين اسالم هم مثل بقيه دينتوانيم درستبا دين مي رو همه بلدند، ولي به نظرم

 سري راه گمراهي را!  دهد و يکسري راه سعادت رو به انسان نشان مييک

 خوردارند؟از كارآيي الزم بر ي امروزيا احکام اسالم در جامعهبه نظر شم -

مثالً نيکي كردن و خورد! ولي نمي مونسال قبل امروزه به درد جامعه 1400نه، به نظر من همه احکام 

 هاي خوب و مثبتي هستند.خوب بودن به نظرم چيزي هست كه هميشه و همه جا ويژگي

 كنيد؟ مي احکام اسالم را رعايت شما خودتون -

من هرازگاهي دوست نماز دارم بخونم. البته نماز خوندنم اصالً ربطي به اعتقاداتم نداره، يعني زياد معتقد 

 ده.نيستم، ولي نماز بهم آرامش مي

 نظرت راجع به روابط دختر و پسرها چي هست و آيا خودت دوست پسر داري؟ -

شه، البته رابطه ما از حالت دوست بودن خارج شده و به ميام حساب بله، من دوست پسر دارم كه عشق

 ام ايمان دارم. پاكي عشق

 يعني روابط آزاد دختر و پسر مورد پذيرش شما است؟ -

تونن بدون ازدواج مي نفر 2قدم. حتي به اينم اعتقاد دارم كه واقعاً از رو عشق و عالقه باشه، آره، معتاگر 

كردن با عشق و عالقه تا آخر عمر با هم زندگي كنند. وقتي قلبي كسي رو دوست داشته باشي همه چي 

 شه!ميحل 

 كنند، چي هست و اصالً تا حاال خودت دوستنظرت درباره كساني كه دين خودشون رو عوض مي -

 اي داشتي؟داشتي، دين ديگه
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كنم، چون خيلي سختي داره، اما نمي خوب هر كي مختاره. اما من خودم به عوض كردن دينم كه فکر

ها، شخصاً خيلي دوست كنم. البته بگممي خب از باطن خودم رو اون جور كه دوس دارم باشم، عوض

 ام مسيحيت بود، خيلي.داشتم دين

 هايي دارد؟ها دوست دارند مسيحي بودند؟ مگه دين مسيحيت چه ويژگياكثر جوانچرا  -

هايي مثل غيبت كردن، مثالً توي اسالم كارچون دين اسالم خيلي سخت گرفته، ولي دين مسيحيت نه. 

دي شدن كه براي مردم گناه قدر عااون دروغ گفتن، رشوه، پارتي بازي و همه اينا، ظاهراً گناهه، اما 

مثالً اگه به كسي بگي با كي رابطه سکس داشتي، اصن دونه، مي نمياد، ولي سکس رو گناه حساب

كنند، ولي تو دين مسيح همه چي خيلي مي شون رو هم با تو قطعكنند، حتي رابطهمي طوري بهت نگاه

 دونند!نمي دونند، ولي سکس رو گناهمي ردن رو گناهمثالً اونا دل شکستن و غيبت كتره، راحت

مثالً قبل غذا كنند، مي كنند يا خيلي راحت دلي رو شادمي ها خيلي راحت با خدا ارتباط برقرارمسيحي

دارند، اما روند! با هم تعارفي ندارند، زندگي شادي هم مي ها به كليساكنند يا يکشنبهمي خوردن، دعا

 ايم درگير چهره، اگر درگير حاشيه نبوديم، اين همه عمل جراحي انجامما خيلي درگير حاشيه

ها آدم خوبي ترين دين هستش و فقط مسلمانكنيم دين اسالم كاملمي داديم، در صورتي كه ادعانمي

 هستند! ما اصل زندگي رو فراموش كرديم.

 دونيد، پس چطور به خدا اعتقاد داريد؟نمي ام گناهسر داريد، سکسشما گفتيد دوست پ -

اي جدي و عاشقانه داشته باشم، به اون اعتقاد اي داره، من اگه با دوست پسرم رابطههر كسي يه عقيده

نوعي نيازه. سکس  امكنم كه از روي هوس نيست. باالخره سکسمي دارم و به عشق بينمون اعتقاد پيدا

ي ما يکي شدن دو نفر هست كه همه جوره هم ديگه رو قبول دارند. متأسفانه امروزه سکس در جامعه

 خيلي بد تعريف شده.

ها حاضرند به خاطر سکس، دست به هر كاري بزنند، ولي اين جا ديگه من اين سکس البته خيلي از پسر

گم اعتقاد دارم كه اگر سکس مي مخصوص به خودم رو دارم. باز همدونم. من اعتقاداي نمي رو مثبت

ي شديد دو طرف و به خاطر احساس عميق و پاكي كه بين دو نفر هست، باشه خيلي پاک به خاطر عالقه

 هست!

 توي دين اسالم كدوم احکامش با عقيده شخصي خودت همخواني ندارد؟ -

گيره و واسه هر كار خوب و بد پاداش يا جزا در نظر گرفته. مثالً مي دين اسالم زندگي رو خيلي سخت

شي! پس قضيه مي شي و به آتش كشيدهمي اگه موهات رو بيرون بذاري، توي جهنم از موهات آويزن
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شه يا قضيه آدمي كه حجاب كاملي داره، گناهيه، چي ميبي كسي كه حجاب درستي نداره، ولي آدم

 شه؟طاست، اون چي ميولي پر از خ

 شه؟ميهم كار خوب انجام بديم، ولي موهامون بيرون باشه، اثر كار خوبمون خنثي  يعني ما اگر يه عالمه

 خونيد؟ چطور شد كه احکام دين را قبول كردي و ردش نکرديد؟مي شما گفتيد كه نماز رو -

 كنم كه كاري بايد انجاممي ر يه چيزي كم دارم يا همش احساسخونم، انگانمي من وقتي نمازم رو

 تونه منبع آرامش باشه.مي واقعاً نمازخونم. به نظر من مي دادم كه انجام ندادم، ولي وقتي نمازم رومي

 ها نيست؟شما كه با حجاب مخالفيد، به نظرتون حجاب به خاطر امنيت خود زن -

كنيم كه به قول معروف، نه اين ور بوميم، نه اون ور بوم. نه كاملِ مي اي زندگياآلن در جامعهما خوب، 

حجابيم، نه كاملِ كامل باحجاب. به خاطر همين مردم نتونستن به جفتش عادت كنند، ولي به بي كامل

 هاشون!ديدن لباس تنگ زنا تحريک نشوند، البته بعضياند كه ديگه با ها سير شدهنظرم ديگه پسرا و مرد

ي شخصيته اون فرده. دختر يا زني كه به شکل خيلي بد و ام نشون دهندهخب حجاب هر شخصي

كنه، نياز به جلب توجه و خودنمايي داره. ظاهراً اينا نيازي به امنيت مي اي خودش رو آرايشزننده

 ، همه چيز بستگي به خود فرد داره.ندارن. به هر صورت

 به نظرت خدا به نماز خوندن ما احتياج دارد؟ -

 معلومه كه نه!

 اصالً نه به خوبي كردن ما نياز داره، نه به بدي كردنمون. به نظرم خوشي و سختي رو خدا به ماخدا 

 داريم.ده تا جنبه و ظرفيت ما رو بسنجه كه چقدر جنبه شاد زندگي كردن رو مي

 ها و مشکالتت نسبت به خدا دلسرد بشي؟تا حاال شده تو سختي -

گم، اگه من تحمل اين مشکل رو مي كنم و بهشمي خورم، با خدا درد و دلمي من وقتي به مشکل

 اين كه بخوام از خدا شم تامي ندارم، اون رو از من دور كن. اگه مشکلم برطرف نشه بيشتر افسرده

 دلسرد بشم.

 شما فقط موقع مشکالت ياد خدا هستيد؟ -

 افتم و ازشمي كنم و به يادشمي نه. بعضي وقتا هم كه همه چي خوبه و آرامش دارم، خدا رو شکر

 خوام كه آرامش و خوشي رو ازم نگيره.مي

 تعجب شما شده باشه؟ايد كه برايتان جالب بوده يا باعث آيا شما با احکامي در اسالم مواجه شده -
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اصالً بهشون دست زد و گفت كه بهائيا نجس هستند و نبايد بله. توي كالس انديشه، استاد كالس مي

واقعاً از اين مسأله ناراحت شدم. خب آخه يعني چه، مگه اونا آدم نيستند، باهاشون ارتباط داشت! من 

 طوري رفتار كنه!تونه با هم نوع خودش اين مي چه طور آدم

ام واقعاً تعجب كردم حتي وقتيياد به حيوان هم حتي نجس بگه، چه برسه به يک آدم. من نمي آدم دلش

واقعاً شه مي. به نظر من خود خدا هم خوشحال به استادم گفتم، اون ناراحت نشد و بحث رو عوض كرد

 اش مطلب جمع كنه. كنه. بايد بره دنبالش دربارهنمي اش يه چيزي رو خيلي راحت قبولبنده ببينه

واقعاً برامون جاي سوال داشت، بايد اون رو من نظرم اينه كه با هر چي كه تو دين برخورد كرديم، اگه 

من دوست ندارم، در زندگي خودم مورد بررسي قرار بديم و در آخر اون رو بپذيريم يا رد كنيم. 

 كوركورانه پيش برم، حتي راجع به دين.

كنيد، ولي به نظرتون احکام خدا نياز به تحقيق مي خب اين خيلي خوبه كه درباره همه چي تحقيق -

 دارند؟ 

ول كنم، شنوم راحت قبمي كالً دوست ندارم هر چيزي كه نوشته شده يا هر چيزي رو كه ببينيد من

ها است، اينه كه درباره مسايل ديني مطالعه كن، كندوكاو كن تا ي سعادت انسانخالصه دين كه برنامه

ها رو به واقعاً يه چيزاي تو دين هست كه به دست يه عده آدم افتاده كه اونهايي برسي، شايد به يه جا

 كنند!مي روش غلط به ما عرض

 شنويم اعتماد كنيم!مي بينيم يامي لي راحت به هر چيزي كهما نبايد خي

 كنيد؟مي اگر شما بخواهيد يه كتابي رو بنويسيد و به دست مردم بدهيد، اون رو به چه اصولي استوار -

بت رو هاي مثكنم. چون خوبي به دنبال خودش بقيه ويژگيمي ام را روي خوب بودن بنامن اصل كتاب

مجبور  ترسوندم يا مردم رو به انجام كارينمي آره، ولي هيچ وقت مردم را از انجام ندادن كاريمي هم

 شن.مي من زده كردم، چون باالخره از كتابنمي

 هاي اجباري از خودش رانده است؟يعني شما معتقديد كه قرآن و دين اسالم مردم را با كار -

ها حرف زور و اجبار رو دوست ندارند. كسي كه يه كم ايمان ضعيفي داشته مردم مخصوصاً جوان كالً

تونه ساده كنار بياد و خيلي راحت نمي مثالً اسالم به حجاب زن و مرد گير داده، با اين قضيهباشه و ببينه 

 گذاره.مي اون رو كنار

حيت هم حجابي رو معين كرده و كتابي رو دارند كه بايد ولي خب من تا جايي كه اطالع دارم مسي -

 ها دوست دارند مسيحي بشند؟به دستوراتش عمل كنند؟ پس چرا باز هم خيلي
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دهند. قبالً مي بينند، اون رو به كل قضيه ربطشمي كالً ظاهر بين هستند و وقتي ظاهر چيزي رو هاانسان

گيري زياد ي ما سختهم گفتم جووناي ما مسيحيت رو به خاطر آزادي مردمش دوست دارن! تو جامعه

 ايي شدند!هاي ما خيلي عقدههستش، به خاطر همين جوان

 ي مراسم ديني چه نظري داري؟درباره -

 مؤمن هستند، تو اين يک مورد هم زياده رويمراسم تو دين ما خيلي زياده، ولي مردم كه تو ظاهر 

اصالً آدم اين جور شه، مثل قمه زني يا سينه زني، مي هايي كه در محرم اجرامثالً همين مراسمكنند، مي

ا يا امام حسين راضي اآلن خود خدواقعاً خوره! مي بينه، حالش از هر چي عزاداريه بهممي چيزا رو كه

 كنند؟مي طوري عزادارياينهستش مردم 

ام اينه كه قبل اين كه چيزي كنند، من عقيدهمي ها هستند كه توي همه چيز زياده رويمن به نظرم بعضي

 بخواد وارد جامعه بشه، بايد آداب و رسوم و فرهنگش بياد.
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ی : دین مال یک دورهگذشته تاریخهای دین به مثابه نیاز دوران 016

 خاصی بود.

 ساله، دانشجوی کارشناسی 23مصاحبه با فرخنده، 
 

 چند سالته؟ -

 سال. 23

 خوني؟مي چي -

 .زيست شناسي

 دينت چيه؟ -

 .اسالم

 مذهبت چيه؟ -

 .شيعه

 هستي؟  دين داريآدم  ،به نظر خودت -

اونا درون من  ،ولي خب چون از بچگي با يه سري چيزا بزرگ شديم ،نه زياد تو قيد و بندش نيستم

 شدوستاون رو خوندم و مي تر كه بودم نمازمثالً بچهروند. مي كم از بينموندن، ولي خب دارن كم

كه كليد  ده. نه به خاطر اين كه  خدا گفته، نه به خاطر اينآرامش بهم مينماز كردم  مي داشتم، احساس

 دهم. واسه همين نمازدر طول روز انجام ميرو دارم يه كار معنوي  ،كردممي فقط احساس ،بهشته

تونه تو طول روز هم مي نماز بخونه؟ آدم آدم چرا احساس كردم اين چه كاريه! بعدش ولي .خوندممي

 زندگيم پاک شدند.ها از كم اينطور كم با زبون خودش با خدا حرف بزنه و همين

 ات در قيد و بند دين هستند؟خانواده -

خونه، ولي مي ي من اين طوري هستن كه عيسي به دين خود موسي به دين خود. مامانم نمازخانواده

گفت اين كارا چيه، خجالت بکش، چرا مي خوندم،مي خونه و خواهر بزرگم وقتي من نمازنمي بابام

 ي خودشه.شوي! باالخره هر كسي به عقيدهمي و راستالکي خم 

 كني نماز خم و راست شدنه و يه كار بيهوده هست؟مي خودت فکر -

ده، آخي! دين مي گم چه كار خوبي داره انجامخونه، ميمي مثالً وقتي يکي داره نمازدونم، نمي بيهوده

اي كنم كه فايدهمي اآلن فکرستن، ولي ندونمي ايي ياد بده، چونهها يه چيزآدمبه يه تايمي اومده بود كه 
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دونند همه چيز رو كه دين ديگه چيزي براي گفتن در زندگي آدما نداره. مي ها اون قدرنداره، چون آدم

 هاي بد انجام ندهند، يعني همون كهرها كاشه كه آدممي ها باعثفقط يه كم معنويت در زندگي آدم

هايي كه يه كم به خدا اعتقاد دارند، يه كم حتي، نسبت واقعاً هم ديدم آدمگويند خدا ترس شدن. مي

 دهند.مي تري انجامهاي معقولاصالً خدا رو قبول ندارند، كارهايي كه به اون

 داري؟به خدا اعتقاد  -

. يه تعريفايي از خدا تو درس دين و زندگي داشتيم كه موجود هست و نيست و اين آره، اعتقاد دارم

چرت و پرتا! هيچ وقت خوب نتونستم حفظش كنم! خدا اين دنيا رو آفريده و به نظرم اگه اون بخواد 

 م و زياد خودم رو در قيد و بندشدونمي ... . در اين حدافتهنمي افته و اگر نخواهدمي يه اتفاقي

 رويم و خدا چگونه است، فقطمي ايم، به كجاگذارم. يعني تو فازش نيستم برم ببينم از كجا آمدهنمي

كنم، مي ها نيست و من سعياست و يه سري كار ها براش پسنديدهدونم خدا هست و يه سري كارمي

 پسنده، رفتار و  زندگي كنم.مي طبق اون چيزايي كه خدا

 پسنده؟مي هايي روخدا چه چيز -

گو دشمن خداست... چرا بايد با دروغ، زندگي بعضيا رو خراب كنيم، گن دروغمي مثالً از بچگي به ما

عبير ديگه، خدا از براي همين خدا از دروغ بدش مياد. خدا از فتنه و خيانت و... هم برش مياد. به ت

 مياد.  هايي كه بار منفي دارند، بدش مياد و اگه اونا رو انجام ندي، خدا خوششكار

اصالً خدا رو قبول ندارند، ولي هيچ هايي هستن كه دين ندارند و البته اين رو هم اضافه كنم، يه آدم

 ي خوبي دارند و زندگيشون هم سالمه.دهند و زندگنمي هاي بد رو هم انجامكدوم از كار

 قرآن رو مطالعه كردي؟ -

 ترسونه، يعني وقتي كهمي من چند بار فارسي قرآن رو خوندم، اما متأسفانه تفسيرش طوريه كه آدم رو

گيري. من به شخصه به عنوان كسي كه يه كمي هم اعتقاد داشتم، به نظرم نمي اصالً آرامشخونمش مي

 واقعاً جاهل بودند.هايي كه ي خاصيه! واسه اون آدماين كتاب مال يه دوره

 چي در قرآن نوشته بود كه تو رو ترساند؟ -

خوبي نداره، به نظر من اگه كتاب انجيل رو اصالً وجهه گويد و مي هايشچيزايي كه راجع به شکنجه

شه كه بهش ميل كنه تا قرآن، چون هم بد معني شده و هم به خاطر ستيزي مي ببيني، بيشتر آدم راغب

خوره اصالً به آدم برميكنه. مي ها داشتن، اين عربي بودنش خيلي آدم رو نژادپرستكه ايرانيان با عرب

ي خاصي بوده و مال همون ه؟ ما چرا بايد عربي بخونيم! به نظرم قرآن مال يه دورهكه چرا قرآن عربي

 ها زندگي كردن رو ياد بگيرند. آمد كه آدممي زمان حضرت محمد هستش، چون بايد اون زمان دين
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 داني؟مي پيامبران و امامان رو از سوي خدا -

 ن رو نه زياد. يه تايمي اومدن زندگي كردن رفتن.من پيامبران رو قبول دارم، ولي اماما

 منتظر امام زمان هستي؟ -

 دونم امام زمان باشه يا نه، هنوز تکليفم با اين چيزا روشن نيست.نمي منتظر يکي هستم، ولي

 به بهشت و جهنم اعتقاد داري؟ -

 ا.اي داره زندگي كردن در دنيآره، چون اگه اونا نباشن ديگه چه فايده

 يعني به بعضي از اموري كه در قرآن آمده، اعتقاد داري؟ -

اين امور در خيلي از اديان هست، دنياي پس از مرگ، ولي خب با قرآن اين چيزا رو به ما آموزش دادن 

كنم كه در مي كنم. ولي خب طوري هم زندگينمي تونم بگم نيست، ولي خودم رو در گيرشنمي و

 تر زندگي كنم.گن هست و شايد جزا و پاداشي هم در كار باشه، راحتمي دنياي ديگه كه

 روي؟مي زيارت -

ي فالني... كه چي بشه؟ مثالً پابوس نوهدوم كه برم مي اآلن خيلي مسخرهاآلن نه، اعتقاد داشتم، ولي  قبالً

تونه برام بکنه! به توسل هم مي كارامامزاده چهگم، اون مي هام رو به خداوقتي خدا هست، خواسته

حسين  مثالً فالني به اماماعتقادي ندارم، چون تا خدا هست، بقيه چرا! ولي خب اين رو هم ديدم كه 

گيره، ولي خب من كه اعتقاد ندارم، برم بگم، امام حسين من رو كمک كن؟ مي اعتقاد داره و نتيجه هم

 گيرم قطعاً، حتي ممکنه اعتقادم هم بيشتر از بين بره.نمي نتيجه

 كني؟مي هاي ماه محرم شركتدر عزاداري -

دانستم حرفاشون سنده، اين مي هاي فرهيخته كههاي آدمهها و شنيدبا مطالعاتي كه من داشتم و با گفته

مثالً شمر دايي ابوالفضل ده كه جريان عاشورا بيشتر يک دعواي خانوادگي بوده، چرا كه مي رو نشون

ها خودشون كشتن حسين رو و حاال دارن دونم سر يک سري مسايلي دعواشون شده. عربنمي بوده و

اند. من اهل اهوازم و اطرافيانم خيلي عرب هايي كه در ايرانكنند. به خصوص عربمي زاداريبراش ع

كنند، در مي پوشن و همه عزاداريمي ها رو كه دو ماه محرم و صفر رو مشکيبينم اين چيزمي هستند و

روز اول عزاداري هست. باالخره قضيه عاشورا يه ي ايران نيست و فقط ده هاي ديگهصورتي كه جا

كار باشيم كه هر روز اين رو داغ ترش كنيم... سال پيش كه ما بايد خيلي بي 1400داستاني هست مال 

دهند و نمي كند، كاري كه حسين گفته رو انجاممي ي  اينايي هم كه عزاداريواقعاً همهكه چي بشه، 

كنن و هر روز يه مي هاي خوبي نيستن، فقط يه سري تجمالت رو وارد عزادارياصالً آدمون هاشخيلي

 كارن ايرانيا.واقعاً بيكنند. مي چيزي به اون اضافه
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 نظرت راجع به نذري دادن چي هست؟ -

من سه نفر گرسنه رو غذا بدم، نه اين  مثالً بگم، اگه اين اتفاق افتاد،من به كلمه نذر اعتقاد دارم، يعني 

كه بگم اهل محل رو گوسفند بدم! اهل محل هيچ كدوم نيازي به گوشت گوسفند من ندارن، بايد برم 

 به اونايي كه نياز دارن برسونم.

تر بودي، ولي حاال نيستي، اين اطالعاتي رو كه گرفتي و ها به اين جور عقايد معتقدترگفتي قبل -

 ديدگاهت رو تغيير داد، از كجا كسب كردي؟

هايي كه مطالعه داشتن و سنشون از من بيشتر بوده، صحبت ها خوندم و با يک سري آدميک سري كتاب

هاي هاي معتقد نشستم و هم پاي صحبتهاشون نشستم، يعني هم پاي حرفاي آدمكردم و پاي صحبت

ندن و حاليشون بود، بعد اين كه خودمم قرآن رو خوندم و فکر مخالفي كه چهار تا كتاب بيشتر خو

ها رو فاكتور ي خاصي هست و ما بايد يک سري چيزها و فهميدم كه دين مال يک دورهكردم در اين

واقعاً لزومي نداره كه انجام بديم و براي خودم يه سري قوانين گذاشتم كه بر اساس عرف بگيريم و 

واقعاً يه كاراي مزخرفي رو تر شد، فهميدم تر شدم و عقلم كاملبزرگرست و خوب رفتار كنم و من د

مثالً دوست و رفيق، . من اصوالً آدم انعطاف پذيري نيستم كه بخواد به خاطر دادممي داشتم انجام

 هميشه زندگي كردم.اعتقاداتم از بين بره. من با تفکرات خودم 

 بيني؟مي دين اسالم رو به طور كلي چگونه -

كنه، مي مثالً خواهر من در مالزي زندگيدين اسالم خيلي غمگينه، البته در ايران غمگين هست، چون 

يک بار منفي گه تو اونجا، ماه رمضان همه جا جشن و پايکوبي هست، ولي ماه رمضان براي ما با مي اون

 ها حمايتهمراهه و يه بار عزايي با خودش مياره و اين تقصير حکومته، چون خيلي از اين عزاداري

تر كه بوده، قرآن رو گه جوونمثالً باباي من ميها، از دين خيلي زده شدن، كنه و براي همين ايرانيمي

اآلن اگه تلوزيون قرآن پخش بکنه، اون رو قطعاً گذاشتيم، ولي مي كردن، بهش احتراممي كه گوش

. چون كنيم، يعني اين رفتار در همه ما وجود داره. اينجا از نظر من حکومت مقصر هستمي خاموش

اآلن  گم، وايمي مياد، من پيش خودم مثالً وقتي داره عاشوراكنم و من دارم در اين جامعه زندگي مي

سال پيش مرده،  1400اصالً يعني چي؟ كه چي واسه يارويي كه ده روز همه جا عزا و غم هست و اين 

شه مثل زرتشتيان بود كه مي مردم بايد عزادار باشند، هر چقدر هم عزيز و محترم باشه، اين زياده رويه.

زنن، نه اين ديوونه خودشون مي زيارتش و بعدش خالص، نه به سينه روند محلمي روز مرگ زرتشت

ام اينا، كار كردن. هدف اين كارا چيه؟ تهش چي بشه؟ تو محل خالهچهاصالً با اون يارو بازيا! به ما چه 

داد مي نذري زد پشت ماشينش ومي يکي بود كه معروف بود به دزد بودن، ولي روز عاشورا مهر ياحسين
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خوام صد سال سياه نداشته باشي و خودش مي گه كه اون اعتقادت رومي بينهمي و معلومه كه يکي اونو

 خيال اين چيزها.گم بيمي ها در جامعه هست، منمشه، يعني وقتي اين تضادمي هم زده

 ا قدري بدبين شدي؟كني به اين قضاينمي فکر -

 شوم.مي ها بدبينآره، من روز به روز بيشتر به اين چيز

 نظرت راجع به حجاب چي است؟ -

 بايد وجود داشته باشه؟ آدم بايد چشم و دل سير باشه. با توجه به خاطراتي كه از قديم برايم تعريف

كرد، اصالً كسي نگاهش نميشد، ولي مي تره با دامن كوتاه ردگن كه دخمي مثالً باباي منكنن، مي

كنن كه انگار لختي و اين به خاطر همين مي ي شلوارت باال باشه، همه يه جوري نگاتاآلن يه كم پاچه

ديد اسالم هست كه اومده در حکومت ما و باز هم تقصير حکومته كه كاري با مردم كرده كه همه ن

بند و باري ندارم، ي بيمثالً خود من، خانوادههاي ايراني ريزتر بشيم، بديد شدن. چون اگه در خانواده

كنم، اگه موهايم باز هست با مي اي هم نيستيم. همين طوري كه دارم با تو صحبتي بستهولي خانواده

پوشم و يه سري مي مثالً به جاي پوشيدن تاپ، آستين كوتاهولي خب  كنم،مي ام هم صحبتپسر خاله

ي دوستم، پيش روم خونهمي مثالً وقتيافته يا نمي كنم و اتفاقي هممي ها رو براي خودم رعايتحريم

من چهل سال از اون  پوشم، چون اون بابا چرا نبايد مثل باباي خودم باشه؟ وقتينمي باباش روسري

شه؟ من اين مي مثالً اون با تارموي من تحريکتر هستم، چرا بايد پيشش حجاب داشته باشم؟ كوچيک

-اصالً قبول ندارم، چون هيچ جاي دنيا كاربرد نداره و ما خودمون الکي براي خودمون قانونها رو فلسفه

 كنيم. اين مشکل از مردم ايرانه و جوّي كه توش بزرگ شدن.مي گذاري

 به نظر تو حکومت بايد چه طوري باشه؟ -

بودند. چون اآلن به اسم مي بود و دين و سياست هم بايد از هم جدامي حکومت نبايد از ابتدا اسالمي

اآلن اكثر مردم جامعه شوند و مي واقعاً زده هاها و آدمزنن توي سياست و زندگي آدممي دين دارن گند

 به دين محمدي اعتقاد چنداني ندارن.

 نظرت راجع به دعانويسان چيه؟ -

گه كه فالن كار رو بکن واسم و فالن مي ره پيش دعانويس ومي مثالً ياروببين من خيلي درگيرشم، 

هاي ديني كنم كه خدا چه كاره هست اينجا؟ و درگيرم باهاش و معلممي شه و من فکرمي كار هم انجام

بشه و حتي با قرآن و  گند كه تو برو دعانويس تا كارت انجاممي ها رو قبول دارن وو معارف هم اين

گند، حضرت محمد به چشم مي قرآن هم بوده كهگيرن و درست درمياد و حتي در مي مرآن هم فال
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گه كه حضرت محمد هم به اين چيزا مي زخم اعتقاد داشته و وان يکاد اين طوري بود كه نازل شد و

 اعتقاد داشته و اين در دين هم هست.

 واقعاً با قرآن منطبق هست؟به نظرت كار دعانويسان  -

هاي كنن يکي از چشم كس ديگه بيفته و آدممي مثالً دعاشه، من خيلي ديدم، مي طوري گفتهاينخب 

 شه گفت يارو خرافاتيه.نمي ها اعتقاد دارن وكنن و به اين چيزمي مؤمني داريم كه خالصانه عبادت

 به نظرت دين نياز به تبليغ داره؟ -

 از به تبليغ داره، چون قطعاً بعضيا اطالع ندارن.همه چيز ني

 داني؟مي چه نوع تبليغاتي رو براي دين مؤثر -

 مياد كه راجع به دينشان صحبت من خودم با آدمايي كه مالقات داشتم و مذهبي بودن، از نوعي خوشم

ک دختر دايي داره كه بسيار مذهبي كنند. در خانواده مادر من، مادرم ينمي كنند و تو رو هيچ اجباريمي

 اصالً محمد كيست! چونگويد مي ها است كهطوري نيست و از اونايناصالً هست، ولي خب پدرش 

اي ندارد. و يارو داره هفتاد سال با اون داند كه بحث كردن با پدرش كه هفتاد ساله است، هيچ فايدهمي

ها خوشم مياد كه كار خودش نه، پس چرا بايد الکي بحث كند. من از اين تيپ آدمكمي تفکر زندگي

گويد من نظرم اين است و هيچ اجباري در پذيرش آن براي تو ندارد و با تو جدالي مي دهد ومي را انجام

خواست همه را مسلمان كنه، در مي هايي كه خونديم، علي شمشير كشيد،ندارد. ولي طبق داستان

 اي نداره.شود كسي را مسلمان كرد و اين كار فايدهنمي صورتي كه با جنگ و جدل

 هاي گذشته فرق دارد؟به نظرت اسالم جوانان با اسالم نسل -

ها حرف نند، اينكمي اصالً به خدا هم اعتقاد ندارند و احساسآره، بسيار زياد! من خيلي دوست دارم كه 

تر بوده و نمود بهتري داشته، شايد هم به ها، دين بسيار خالصدري وري و بيهوده است، ولي بين قديمي

هايي كه روي جوانان دانستن و هر چي هم ندوني برات بهتره. يکي از چيزنمي خاطر اين بوده كه چيزي

ها هايي نشستم كه داشتن راجع به اين چيزالً من خودم پاي شبکهمثتأثيرداشته ماهواره هست، خيلي 

كنند كه چقدر اسالم بده مي ها احساس كردم كه خيلي دارن زياده رويكردند و بعضي جامي صحبت

 گه، اسالم چقدر خوبه!مي اي هست كه خيلييا شبکه

 هايي؟مثالً چه شبکه -

مثالً يه شبکه بود كه اسمش پارس بود كه آقاي بهرام مشيري خيلي سياسي هم هستن  هايي كهشبکه

گفت: آقايي كه امام حسين رو قبول ميمثالً گفت و من اون رو زياد قبول نداشتم، مي خيلي از اسالم بد
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كني؟ و هيچ مي ذيبگم تو هم مگه اون موقع بودي كه داري تکمي داري، مگه اون موقع بودي؟ و منم

 دونن.نمي كدام چيزي

 به نظرت امر به معروف و نهي از منکر كار درستي هست؟

ي امر به معروف و نهي از منکر كه امر كني به كار خوب و كالً فلسفه كنيم نه، وليمي اين كاري كه ما

ردم فرهنگ درست صحبت كردن رو ندارن و نهي كني از كار بد چيز خوبيه. ولي خب تو كشور ما، م

كار و هاي بيواقعاً آدممثالً همين گشت ارشاد كه كنند. مي يه جورايي با اين كارشون به آدم توهين

 خاک برسري هستن و ايران تا وقتي كه گشت ارشاد داره، هيچ وقت پيشرفت نخواهد كرد.

 اند، تا چه اندازه درست هستند؟كه از امام و پيامبران به دست ما رسيدهها و رواياتي به نظرت گفته -

دار زياد شنيدم، هاي ساختگي و خندهبعضياشون كه با عقل جور درميان، خيلي خوبن، ولي من حديث

مثالً يه كتاب بود راجع به بهداشت كه من تازگي خوندم و من تعجب كردم كه چرا اين حديث توش 

 هاي ساختگي هست، مثل اين كه ياروگفت، يه حديثمي ها پيش معلم ديني ماهست، چون سال

گه پياز خيلي خوبه مي گفت ايها الناس، حضرت محمدمي خواست خريد و فروش پيازش باال بره،مي

از براي بوي بد دهان بياين پياز بخرين! و اين كتاب هم همين رو نوشته بود كه حضرت محمد گفته پي

 اصالً مگه يه همچين چيزي ممکنه؟ خوب است و 

شوند، ما راجع به آن چه هم كه مي ها و اين جور احاديث زياد هستن و باعثكنم اينمي من احساس

 درست هست، به شک بيفتيم.

 الگوي تو در زندگيت كي هست؟ -

هاي هاي انسانها و شنيدههاش با گفتهها و شنيدهكنم گفتهمي بوده، احساسهميشه الگوم پدرم من 

گفت اين مي خواندم و خواهرممي فرهيخته و مطالعه كرده خيلي تناسب داره. پدرم وقتي كه من نماز

گفت تو كاري مي كني، با اين كه خودش اعتقاد خاصي نداشت، به خواهرممي چه كاري هست كه

 ي من احترامخواني و به عقيدهمي گفت تو چرا نمازنمي نداشته باش، دوست داره نماز بخونه و به من

 تر شدم، فهميدم كه الزم نيست نماز بخونم.بزرگگذاشت و بعدش، وقتي من مي

 پدرت چقدر تحصيالت داره؟ -

 ي قديم خيلي باسواد بودن و در حد يک مهندس هست.هاديپلمه، ولي خوب ديپلم

 هايي كه اسالم حرام اعالم كرده، چي هست؟نظرت درباره كار -

اگر بخواهيم از نظر اسالم حساب كنيم، من كلي كار حرام انجام دادم، مثل با دوستاي نامحرم سفر رفتم، 

ها حرام نيست، يعني از نظر من اين كار به عالوه دست دادن و مشروب خوردن و ارتباط با نامحرم. ولي
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واقعاً حرامه كه باهاشون باشي، ولي مثالً يارو پسر نديد بديدي هست و واقعاً حرامه ها ارتباط  با بعضي

اقعاً حيفه. وهاي چشم و دل سيري هستند و به نظرم ارتباط نداشتن باهاشون دوستاني كه من دارم، آدم

ها بايد داشته باشن يا تا حدي بايد باشه، هست، ولي بعضي مثالً همين حجاب كه البته براي من بيهودهيا 

 . در فرهنگ ايراني بايد حجاب باشه.خورنمونمي چون همين طوري بخواهيم برويم بيرون كه

گويي مي  ضدش صحبت كردي، پس چرااي، ولي بعدش كامالًتو اولش گفتي دينت اسالمه و شيعه -

 مسلمان هستي؟

دانم چي بگويم، بگويم نمي پرسن بايد اين را جواب بدهيم ومي هميشه اين سوال رو كه از ماچون 

ايد گويم اسالم كه چرايي نباشه و نبمي . منكننمي برن اعدامماون وقت من رو مي مسيحي هستم؟

 ها روگفت كه ازت توضيح بخواند.بعضي چيز

 چي شد كه ديگه نماز نخوندي؟ -

تونستم ديگه خم و راست بشم و بعدش ديگه نماز رو بوسيدم و گذاشتم نمي من زانوم ساييدگي داشت و

يهوده هست... . نماز و روزه هر واقعاً بواقعاً چه كاريه نماز خوندن، كنار بعد هم به اين نتيجه رسيدم كه 

 تونه به آدم آرامشم بده، ولي در حال حاضر براي من بيهوده هست.مي اند. البته نمازدو بيهوده

 به نظرت راجع به صيغه كردن چيه؟ -

من به صيغه  اصالًاصالً يعني چي يک ساعت بيا زنم شو يا دو ساعت بيا زنم شو! و كار خيلي داغونيه و 

كنن؟ يه مي اصالً؟ چون ما به هم محرميم؟ مردم خودشون رو پشت چي قايماعتقادي ندارم، يعني چي 

هاي غربي كه اين واقعاً خريته! مگه در كشوراي هستش و فهمند خيلي چيز مسخرهمي ذره فکر كنن،

 رود و كاريشمي ونن، مشکلي پيش مياد! ولي خب ايران همين طور رو به فناخنمي ي عربي رونوشته

 شه كرد.نمي

 شه؟مي كني اگر عقد و خطبه عقد برداشته بشه، فساد در جامعه بيشترنمي فکر -

ي آخوندا واسه خودشون همه اآلن با صيغه كردن! قم اولين شهر پر فساد ايرانه واآلن فساد نيست! مگه 

با اين صيغه هم منبع درآمد درست كردن و هم يه كاله شرعي كه پشتش قايم شدن و هركاري دوست 

 كنن. مي دارن،

 ديدت به طور كلي نسبت به روحانيون چطور هست؟ -

مؤمن باشه. كسي كه اسالم رو دوست داره اصالً قدر خوبن كه آدم دوست داره اينبعضي از روحانيون 

گذارم، شايد خودم اسالم رو دوست نداشته باشم، ولي خب هر مي و بهش اعتقاد داره، من بهش احترام

هاي خوبي نيستن و اصالً آدمكس خوب باشه، منم باهاش خوبم. ولي بعضي از روحانيون هم هستن كه 
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كه نباشن، چون اسالم رو به گند كشيدن و لباس روحانيت شده واسشون شنل پادشاهي و  واقعاً بهتره

 كنن.مي زيرش هر غلطي رو به اسم دين

 ها و آقايون فرق گذاشته شده؟به نظرت در دين اسالم بين خانوم -

ثالً همين رابطه جنسي، تو مملکت مواقعاً وحشتناک فرق گذاري شده. ها آره، بسيار زياد، يه سري چيز

مثالً بره، لعنتي! مي بره، ولي خب دختر هم لذّتمي ما اين جا افتاده كه از رابطه جنسي فقط پسر لذّت

تونه سه تا شوهر نمي اين كه مرده بره چهار تا زن بگيره و عشق و حالش رو كنه، ولي خب چرا زن

واقعاً، منظورم اين نيست كه زن بره سه تا شوهر كنه، ولي خب اين يه زمان داشته باشه؟ خيلي بده هم

هميشه به نگاه ابزاري به زنه و زن رو يک وسيله قرار دادن به خاطر همين هم هست كه مردا به ديد بد 

شون داده كه اين اجازه رو به هاكنن، چه در محل كار و چه در خيابان، چون دين مردمي ها نگاهزن

 چهار بار انتخاب كنند
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: حاال دیگه پیامبر من های گذشته تاریخدین به مثابه نیاز دوران 017

 ای بین من و خدام وجود نداره.عقله منه و هیچ واسطه

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 28مصاحبه با رضا، 
 

 گي؟مي نظرت رو راجب اسالم و اديان بهم -

هاست توي كشور ما دين اصلي هستش و اكثر مردم هم بهش ايمان دارن. اسالم ديني هست كه سال

، ظاهراً كه هان. حرفايي كه تو اديان و اسالم گفته شدهپدر و مادر و آباد و اجداد من هم جزو اين آدم

هميشه دنبال رهبر بوده، وقتي عمر اسالم خوان و همش دعوت به نيکي و خوبيه! آميزاد، بد ما رو نمي

ها توي كشور ما رو آورد تو كشورمون، مردم ازش استقبال كردن و از اون موقع اسالم دين اصلي آدم

. حاال شايد يه چند سالي هست درصدشون 95تونم بگم مي يعني من ن،هست شده. مردم هم اكثراً پيروش

. ولي خب عمراً بشه كه دين اسالم رو از تارو پود اين كشور جدا كرد. شهمييي هاكه يه جنب و جوش

 هاست كه اين دين تو كشورمون هست.سال

 راجب عقايد خودت بهم بگو؟ تو هم دينيت اسالمه؟ -

هاي ببين، من نه از اسالم خوشم مياد، نه بدم مياد. كاري ندارم، نه با دين خاصي، نه با آدما و گروه

دادم يا حتي جلوي ظلم مي كردم يا نظرمي خاصي. چون علمش رو ندارم. اگه آگاه بودم، شايد دخالت

ها گن داعش رو مسلمونميستادم، به خاطر احقاق حق مظلوم. اما من سردرنميارم از كاراي اينا. واي مي

ها تونم بگم مسلمونواقعاً! پس نميفهمم ن آمريکا ساخته به اسم ما. من نميگميها ساختن، مسلمون

ها مسلمون باشن. چه ربطي به اصالً همه تروريستتروريست هستن، پس من بايد از اسالم متنفر بشم، 

نتقال دادن، پس نبايد هاي ما با اين دين بزرگ شدن و اين دين رو به ما ااسالم داره اين؟ پدر و مادر

 اي يا حتياحترامي كنيم. حاال من آزادم، دينم رو خودم انتخاب كنم يا اسالم يا هر دين ديگهبي همش

ديني! حرف من اينه كه اين همش ظواهره، بايد همه چيز رو زد كنار و توي مرحله آخر، به خدا و بي

خوب باش و آزارت به كسي نرسه. آدمي كه كافره، عقل آدم رسيد. حرفم اينه كه هر چي هستي، فقط 

رسه، واسه من عزيزتره. من آزاره، از يه مسلمون اصيل كه آزارش به ديگران ميبي اما يه گوشه نشسته و

ها رو دوست دارم و واسم محترم هستن، از اين بابت كه به رشد و پيرو هيچ ديني نيستم. ولي همه دين

 كنن.مي ها كمکتعالي آدم

 تو كه اين قدر اديان رو دوست داري و واست محترم هستن، چرا خودت دين نداري؟ -
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تونسته واسه اون موقع كه شعور آدم خيلي پايين بوده باشه. مي به نظرم ظهور پيامبر و دين و كتاب، فقط

وجوگرتر شدن. اگه محمد، موسي، نوح، تر هست و جستتر و آمادهاآلن ديگه آدما خيلي باهوش

شدن. مي زرتشت، واسه زمان خودشون پيامبر و نابغه بودن، اگه تو اين عصر بودن، جزو آدماي معمولي

. حاال ديگه ها تو زمان خودشون ظهور كردن و مردم خودشون رو هدايت كردن به نيک و راستيپيامبر

مبرشه. اون موقع حرف حتي شعور اين كه بفهمه خدا وجود شعور آدما كامل شده و عقل هر آدم پيا

اي بين من و خدام، وجود اي و واسطهداره رو هم نداشته. پيامبر من عقله منه، عقلم! حاال ديگه هيچ پرده

 نداره.

 گي كه عقايدشون رو مثل تو كنن؟به پدر و مادرت و اطرافيانت نمي -

ري آگاهي و قدرت بيان ندارم كه بتونم يه نفر رو از دينش برگردونم. حرفاي اصالً. چون من اون قدنه، 

شه كه ذهنش بهم بريزه. در مجموع به نظر من اينا مهم نيست، مهم اينه كه آدم خوب مي من فقط باعث

 باشه و آزارش به هيچ كس نرسه.

 وجود داره؟به نظرت خرافات و عقايد اشتباه، توي دين اسالم  -

هاي خيلي ها قبل ظهور كردن و از نسلها خرافات توشون هست، چون سالي دينخب صددرصد، همه

ي كتاباي آسموني تحريف شدن و خرافات هاي ديني و همهدور به ما رسيدن. به جز قرآن اكثر كتاب

شه به اين مي كنن كهمي هاي متفاوتي تفسيرمعني هاشتوشون اثرگذار بوده، خب البته از قرآنم از آيه

 ها و احدايث بزرگاي ديني هم اكثراً تحريف شدن.هم يه نوع تحريف گفت. نقل قول

 شه برام مثال بزني؟مي -

سين، مثالً تو رو به امام حگن كه ميدن و مي.ام.اس اسهايي از اين قبيل كه بهمون ها پياممثالً خيليآره، 

ساله كه مبتال به سرطان بودم، يه شب حضرت  20امام زمان و... قسم، پيامم رو بخون. دختري هستم 

هم به بقيه. يه  نفر بخش كن. و اونا 20زهرا به خوابم اومد و من رو شفا داد و گفت اين پيام رو بين 

كارمند عمل نکرد. افتاد مرد، سقط شد! )خنده(. جمع كنيد بابا، اين چه حرفايي هست آخه. با احساس 

كنن. يا همين عاشورا، تاسوعا و محرم، شورش رو درآوردن. حسين )ع( آدم آزاده و مي مردم بازي

 اآلن كه چي؟ به ما چه؟ يادش زنده . خبسال پيش كشتنش 1400بزرگي بوده و در برابر ظلم ايستاده و 

سال بنشينيم و گريه كنيم؟ همين  1400و اسمش هم توي تاريخ ثبت شده، ولي ما بايد بياييم  هست

 كنه.مي رنجونه و حتي متنفرمي كاراس كه مردم دنيا رو داره از دين اسالم

 گي؟مي و عاشورا بهمتر راجع به امام حسين نظرت رو قدري واضح -
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نظرم اينه كه امام حسين و يارانش آدماي بزرگي بودن، مثل سقراط، مثل كوروش. اونا جزو آدماي 

هميشه به يادشون باشن، اما نه اين كه هر سال موقع كشتن خوب تاريخ بودن و بايد فراموش نشن و همه 

كنن؟ قراطم كشتن، مگه مردم دنيا واسه سقراط از اين كارا ميرسه، اين كارها رو بکنن. ساونا كه مي

هايي كه اون ها و بزرگ مرديكنن، كارمي قدر واسه حسين گريهاينباور كن، نصف اين مردمي كه 

بيا برو از كنن. حرف من اينه كه آقا مي دن. فقط الکي گريهداد رو يکيش رو هم انجام نميمي انجام

داد، درس بگير، نه اين كه هر سال ده تا ديگ برنج بپز كارهايي كه حسين، به عنوان يه آزاده انجام مي

 و اسراف كن.

 فرق بين عقايد و اعتقادات تو و پدر و مادرت چيه؟ -

ن يا فرق بين عقايد من و مامان بابام اينه كه اونا خيلي به شکل ديکتاتوري دين رو قبول دارن، ولي م

 طوري نيستيم.اينهاي ديگه كه دينشون اسالمه، جوان

 ها به شکل ديکتاتورمنشانه دين رو قبول دارن؟يعني چي كه پدر و مادر -

پدر و مادرا و نسل گذشته، برعکس داشتن رفتار اجتماعي خيلي خوب، تو جمع و بين مردم، حفظ ظاهر 

مسايلي كه با كالً  هاي ديگه ياهاي دينمسايل و موضوعاجع به . اگه يه مقداري بشيني و ركننرو مي

شن. ولي تو ظاهرشون، خيلي اداي آدماي عقايد اونا فرق داره، صحبت كني، پرخاشگر و عصباني مي

اون طوري نيست، به اآلن ذارن رو در ميارن. ولي نسل روشن فکر و كساني كه به همه عقايد احترام مي

شه، نه پرخاشگر. نسل قبلي اگه بشيني و راجب مي كنه، نه عصبانيمي ده و فکرحرف همه گوش مي

كنن كه نتيجه بحث، به نفع اونا بشه، حتي اگه عقايدشون باهاشون بحث كني، همه تالششون رو مي

قبول كنن كه اسالم و عقايدشون زير سوال بره. حتي اگه تونن اونا اصالً نميبفهمن كه حق با اونا نيست. 

خواد نظرش رو به همه تحميل كنه. واسه بفهمه كه حق با طرف مقابل هست، بازم كوتاه نمياد و مي

گم با دين كسي كار ندارم. چون علمم در اين باره كافي نيست. شايد از روي احساس همينه كه من مي

 مثل خودم بکنم، بشه مثل تحميل عقايد پدر و مادرا. و اين كه بخوام طرف مقابل رو

 دين و جامعه چيه؟ به نظرت اين دو تا بهم مربوط هستن؟ هبع نظرت راج -

دوني در اصل دين تو جامعه چه نقشي رو داره؟ مي در كل به نظرم دين و جامعه بايد از هم جدا بشن.

دادن. دقيقاً چند سال پيش توي اروپا همين اتفاق دين تو جامعه همون قانونه كه يه كم آب و تاب بهش 

شناسايي مثل ماكس وبر اومدن گفتن كه عمر دين توجامعه تموم شده، دين رو از جامعه افتاد و جامعه

بركنار كردن و قانون رو جايگزينش كردن. قانون سفت و سخت و البته درست و كار شده. كار دين تو 

ها . يه دين سالرو بترسونه و از انجام دادن كاراي بد و اشتباه نگهشون دارهاصالً اينه كه مردم جامعه 
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كشه كه توي تارو پود يه كشور جامعه نهادينه بشه. اما وقتي دين بين مردم شناخته شد و مردم طول مي

ها و مسووالن رهبرشه واسه مي بهش ايمان آوردن، ديگه يه كمک خيلي خيلي بزرگ، يه سوپر كمک

مثالً تو العاده احساسي باشن. ببين، اي مثل ايران كه مردمش فوقاون كشور. مخصوصاً تو جامعه

ها پيش كمونيسم حکم اصالً احساسي نيستن، از سالهايي مثل روسيه و چين و كره كه مردمش كشور

چين اتفاقي بيفته. توي اروپا هم سخت بود، اما باالخره فرما شده. ولي توي ايران خيلي سخته كه يه هم

 شون جدا كردن.دين رو از سياست و جامعه

 گي دين بايد از جامعه جدا بشه؟مي هايي داره كهاگه دين تو جامعه بمونه، چه ضرر -

شه كه سرعت مي و باعث اي رو به وجود ميارهمسايل حاشيهببين، دين اگه تو جامعه باشه، خيلي خيلي 

فرستن فضا با موشک، مثالً كشوراي دنيا دارن آدم ميها بشه. پيشرفت كشور خيلي كندتر از بقيه كشور

اون وقت ما دنبال پرده بکارت داشتن يا نداشتن دخترا و اين كه يه تار موت اگه بيرون باشه، موهات رو 

 افتن تو جون هم ديگه.مي هستيم. يا هر روز شيعه و سني زنن،توي جهنم آتيش مي

 مونه؟مي به نظرت دين توي ايران باقي -

شه. اين موضوع دير و زود داره، مي ها يه روزي نابودي جوامع و كشوراصالً به نظرم دين تو همهنه، 

ها طول رفتن دين تو يه كشور سريع و تو يه كشور ديگه سال پيونده. ممکنه از بينولي حتماً به وقوع مي

 ميره.شه و ميمي ها يه روزي نابودها و كشوربکشه. اما دين توي همه جامعه

 امام مهدي بهم بگو؟ هبع نظرت رو راج -

كه حفظ بشه غايب كرده، چرا  . آخه اگه خدا امام غايب رو واسه ايناينا همش واسه بهتر شدن آدماس

ها هستن كه مسلمون كنه؟ اينا همش خرافاته. خيليكنه و در همين حالت ازش مراقبت نميظاهرش نمي

هستن، ولي منجي اسالم رو قبول ندارن. اونم به خاطر خرافاتي هست كه با اين موضوع آميخته شده. 

دن امام يازدهم، امام مهدي رو توي سرداب كشتن يا همين كه به گن، بعد از شهيد شميها مثالً بعضي

. مگه فقط خدا صاحب زمين و آسمون گن صاحب الزمان، اين يه نوع شركه به نظرمميمهدي )ع( 

 نيست؟
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اآلن معنویت خوبه، : های گذشته تاریخدین به مثابه نیاز دوران 018

 ده.نمی دین دیگه جواب

 ساله، دانشجوی کارشناسی 20مصاحبه با فریبا، 
 

 فريبا جان چه قدر با دين آشنايي داري؟ -

تونم مي دونم، بهشون شک دارم،مي ام كهدونم. در مورد اون چيزايينمي دونم،مي من همون قدر كه

كنم، قرآن مي شنوم كه فکرمي يزاييهست. خيلي وقتا توي قرآن يه چ 50 -50بگم مسايل براي من 

شه كالً به قرآن شک كنم و بگم مي شنوم كه باعثمي حرفاي خوبي داره، اما بعضي وقتا يه چيزايي

 اصالً علمي نيست.پس قرآن 

 شنوي؟هايي ميچه چيز -

 فهمم كه زن جنس دوم شناخته شده.مي واقعاًخونم، مي هاي قرآن رووقتي ترجمه

 ايد؟ آيا تا به حال با افرادي كه دين را قبول ندارند، برخورد كرده -

 زياد، خيلي.

 شه مثال بزني؟مي -

ترم هستن و ي اينا براي من محاصالً قبول ندارم. من به معنويت اعتقاد دارم. اما همهمن خودم دين رو 

شم. ولي اين كه اعتقادم، يعني من بگم قلباً به دين اعتقاد دارم، نه همچين چيزي مي براشون ارزش قايل

 اآلن با والدينم، سالم زندگي كردم.نيست، معنويت با اخالق چيزيه كه زندگيم با اون بوده و خودمم تا 

ي م كه يه برنامه جامع از طرف خداست كه به وسيلهكنيمي دين يه چيزيه كه ما اين جوري برداشت

سال پيش بوده، من اعتقاد دارم، دين اون برنامه و هدفي  1400پيامبر )ص( به دست ما رسيده، دين اسالم 

 شه و به روزيم ديتتونه آدم تو بوق و كرنا كنه كه نه دين آپو نمي كه داشته، مال اون زمان بوده

اش كنه، وقتي يه آيهمي گوييگيم قرآن پيشگه: وقتي كه ما ميشه يا به قول مصطفي ملکيان كه ميمي

قدر ابهام داره كه توي چهار جا آورده شده، من اينكنه، اين نمي گوييجا آورده اين پيش 4رو تو 

اآلن قاد دارم كه اين واسه اون زمان عالي بوده، پرفکت بوده كه توي اديان اسالم بهترين بوده، ولي اعت

 بهترين نيست.

 اآلن خوبه؟فريبا به نظر تو كدوم دين  -

 ده.نمي اآلن معنويت خوبه، دين ديگه جواباآلن به نظر من 

 ؟ معنويت از نظر تو يعني چي -
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 يعني قلباً بپذيريم كه يه خالقي وجود داره و به اين اعتقاد داشته باشيم كه بايد اخالقي رفتار كنيم.

 گه كه اسالم بهترين دينه و بايد اسالم رو بپذيريد؟گي، مياآلن اين خالقي كه تو ميفريبا جان  -

فرق داره. ببين خالقي كه توي اسالم مطرح گين، خيلي مي گم، با خالقي كه شمانه اين خالقي كه من مي

شده، همون خداوندي كه موسي رو آورد، همون خداوندي كه عيسي رو آورد و همون خدايي كه 

 ها رو آورده.ها و اون شعبده بازيحضرت ابراهيم رو آورد، اون داستان

دونم كه من مي اصالً هيچ چيزيم نبوده، فقطاصالً چيه، دونم نمي گم،ولي اون خدايي كه من دارم مي

 رو به وجود آورده، يک حسي را در من قرار داده كه به وجود اون پي ببرم.

 ي ابزاري كنند؟ايد كه از دين استفادهآيا تا به حال با افرادي برخورد كرده -

شه، از اونايي هست كه مي باجناق داييممونه، مثالً يکي از آشناهامون، آشنا كه يعني فاميل دورهبله، 

ي اآلن توي ادارهخونده و زمان جنگ هم در جنگ حضور داشته، مي خيلي مذهبي بوده و طلبگي

كنه و مهمونياش هم قاطيه. مي هاي هنگفتكنه. اون يه آدمي كه توي مهمونياش هزينهمي ماليات كار

 اون كارش درسته؟ اين كارش درسته يا

 اس اين چيه و چرا دخترش اون جوريي لباسش تا آخر بستهگه من تو جنگ بودم، يقهمي اين كه همش

گرده يا چرا اون جوري تربيت كرده يا چرا جشناش قاطيه، چرا اسراف داره تو رفتارش، چرا هر ماه مي

 شه!مي ده، اينا يه جور رياكاري هممي كنه يا اين همه تجمل به خرجمي ماشينش رو عوض

 فريبا جان از كدوم قسمت دين خوشت مياد؟ -

هميشه بايد شکرگزار باشم البته من ديني ندارم، اما به عنوان آدمي كه معنويت داره، من اعتقاد دارم كه 

گي خدايا شکرت، اون عبادته و افته، ميبرات مي و اون حسي كه ته دلت هست و وقتي يه اتفاق خوب

 من اون شکرگزاريه و عبادت رو خيلي دوست دارم.

 ها داري؟ي امامان برام بگو چه نظري در مورد اوندرباره -

گن اين امام منه، من مي ذارم بهشون، اما اين كهمي ي اينا احترام قايلم و شديداً احترامببين من براي همه

بايد اين مسلک رو پيش بگيرم، نه من اين رو قبول ندارم. اونا آدماي محترمي هستن كه زمان خودشون 

به نظرم كار خيلي بزرگي كردن. امام حسين )ع( يه كسي بوده كه تو روز عاشورا تشنگي كشيده، بيشتر 

 يه كسي بوده كه به من ياد داده كه حرفت رو بزن.

 اگه خطا كني و گناه كني چي؟ -

كنم جبرانش كنم و اين كه من به ازاي يه چيز بيروني مثل پاداش و يا تنبيه، آتش و يا آب مي سعي

شه رفتارگرايي پاولوف كه يه مي خنک، بيام يه كاري بکنم يا نکنم. عينه توهين به انسانيته. يعني قشنگ
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اندازه كه سگ عزيزم اين كار رو بکن و يا نکن. نه من انسانم، به قول همون خدا، من مي تيکه گوشت

اصالً كنم. مي كنم، اونم چون آدمم، اين كار رومي اشرف مخلوقاتم، به خاطر خود خداش اين كار رو

 خواد نباشه.مي خواد باشه،مي بهشت و جهنم برام مطرح نيست.

 هاي او؟كنيد يا به زيباييمي جان شما بيشتر به بزرگي و جالل خداوند توجهفريبا  -

افته، يعني اين حکمت داشته، مي مثالً اين كه وقتي يه اتفاق واسمبه همه چيزش، بيشتر به حکومتش، 

ماً دليلي داشته يعني اين چيزيه كه قلباً بهش اعتقاد دارم و اين كه يه مشکلي توي زندگيم پيش مياد، حت

افته، محاله كه بشينم و گريه كنم بگم خدايا مي گم، توي اتفاقايي كهسالي هست كه مي 2تقريباً يه  يعني

هميشه همين طور بوده، يعني اين يه چيزيه چرا؟ چون مطمئنم كه قراره بعدش يه اتفاقه خوب بيفته و 

 كه شک ندارم بهش.

 ا شما موافقيد كه دين از سياست جدا باشه يا نه؟آي -

شون ها حريصيم، طمع كاريم. خوب كسايي كه دين رو قبول دارن، يه عدهآره، به خاطر اين كه ما آدم

گن نبايد باشه، چون ميگن سکوالريسم، اونايي كه ميها گن نه سکوالريسم نبايد باشه، اما بعضيمي

گن خود پيامبر)ص( اومد گفت، سياست عين ديانت است، اين حرفيه كه پيامبر زد، ولي اون زمان مي

اآلن نه پيامبرش هست، نه امامش. انسان حريص زياده، گه، اما اون پيامبر بود، كسي كه اعتقاد داره مي

اآلن زمان اين نيست كه دين و سياست توام بشه، و من ان از دين سوءاستفاده كنن پس كسايي كه بخو

خوام بهتر زندگي كنم. پس مي گم كه آقا من با دينبه عنوان كسي كه فقط به معنويت اعتقاد دارم، مي

منشيان كه اول بايد جمهوري باشه، نه جمهوري اسالمي، يعني يک محيطي فراهم بشه مثل زمان هخا

 اگه من مسلمونم بتونم نماز جمعه برم زكاتم رو بدم، اگر هم مسلمون نيستم، بتونم راحت زندگي كنم. 

 كنند، فريبا؟نمي هاي مذهبي ايران راحت زندگياآلن به نظر تو اقليتيعني  -

دن با اين كه نمي دولتي بهشهاي ديگه نه. ببين من يکي از آشناهامون بهائيه، هيچ كار به نظر من دين

ايشون خلبان بوه و مربي پرواز وليعهد بوده، زبان انگليش هم فوله. پروازش هم فوله. ولي اين آدم رو 

 فهمم، وقتي كه اون آدم، اون موقع گماشته بوده، اون زماننمي واقعاًبيرون كردن از سركار. من 

 دونن. مي اصالً نجسشتونه كار پيداكنه، نمي م درس بدم، چون بهائيهنميا تونسته بگه كه مننمي

هايي كه تو دين اسالم براي من سواله، اينه كه يک شخص يا انسان به نام اشرف مخلوقات يکي از چيز

زنه، تفکري كه ممکنه براساس تحريفات سياسي پيش بياد. مي مياد با اين تفکر انگ نجاست بهش رو

 گن اين آدم نجسه از يه ليوان باهاش آب نخور، يعني چي؟مياين كه 

 فريبا تو امام زمان رو قبول داري؟ -
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يه بر مبناي ي اديان وجود داره. يک نياز انسانبه نظر من امام زمان يعني كسي كه منجيه، چون در همه

 شه. يه حس اميده براي انسان و منمي ي اين مشکالت تموماين كه اميدوار باشه كه يه روزي همه

تونم به صورت عقلي باورش كنم، ولي دوست دارم كه باشه، نه به عنوان امام، بلکه به عنوان يه روز نمي

 اي كه قرار بود، شکل بگيره.ي فاضلهو همون مدينه ها تموم بشهيي اين بدبختو يه زماني كه همه

 حاال در كل قبول داري يا نه؟ -

 به عنوان يک شخص نه، ولي به عنوان يک واقعه آره.

 ايد؟هاي جنسيتي از منظر دين توجه كردهآيا شما به تفاوت -

قاً كتاب استاد مطهري رو خوندم، خيلي كتاب خوب و دقيقي در اين زمينه واسه آره، خيلي. يه مدت اتفا

گيرن، توي كتاب زن از ديدگاه اسالم مي كسايي كه مسلمونن و سر اين قضيه شبهه دارن، هست. جوابشو

ته به تونم به عنوان يک امر الهي بپذيرم، و به نظر من خيليم يه طرفه رفنمي به نظر من چون قرآن رو

گه من شما گه زناني از جنس خودتان آفريدم يا اين كه داره ميي نساء، ميقاضي، مثالً يه جا از سوره

گه، زنا اش ميهم باشين، اما يه جاي ديگه رو لباسي كردم براي همه ديگه، براي اين كه پوششي براي

 تونيد بزنيد.رو مي

 كنن؟مي ران بر اساس دستورات اخالقي رفتارفريبا جان به نظر شما آيا مردم اي -

 تونم در اين مورد چيزي بگم، چون اطالعي ندارم.من نمي

 ايد؟آيا شما افرادي را كه گفتارشان با عملکردشان تفاوت داره رو ديده -

زنن كه بياين ببخشين بياين اين جوري كنيد و اون مي )خنده( آره، آره، مسووالن كشور حرف از دين

 بره. اما اجازه بديد بحث سياسي نشه.جوري كنيد، بعد خودشون با اين الاليي خوابشون نمي

اما در سطح مردم عادي هم اين طور چيزها هست. خيلي زيادن كسايي كه اعتقاد دارن نماز بخونن،  

ميان بيرون، خب تو اگه اعتقاد داري و قرآن گفته حجاب  روزه بگيرن، بعد با حجاب خيلي نافرمي

 داشته باش، پس اين چيه؟ مني كه اعتقاد ندارم، حجابم بهتره.

كنم، پس اين چه وضعيه؟ مي خونم و براي امام حسين گريهمي گه نمازم روولي كسي كه مسلمونه و مي

 كني؟ چرا و هزار و يک چراي ديگه!مي چرا غيبت

 ما فکر كنيد ممکنه جامعه به خاطر دين پيشرفت نکنه يا عقب افتاده بشه؟ش -

اآلن من همچين اعتقادي دارم، البته نه اين كه ذات دين با عقب افتادگي گره خورده باشه، بلکه كسايي 

چرا كنن. خود دين به خودي خود بدي نداره، پس مي توي خود دين هستند كه از اسم دين سوءاستفاده

اآلن مسأله اين جاست كه ما اوايل اسالم اين همه پيشرفت داشتيم، اين همه دانشمند خوب داشتيم، اما 
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دوني مردمي كه به دين اعتقاد دارن، يه بعد احساسي قوي مي كنن.مي دارن به اسم دين اين كار رو

كنن، يعني خود دين مي بودن مردم سوءاستفاده دارن، اين سران محترم كشور هم ميان و از اين احساسي

 نمياره، اگر كه درست باشه. به خودي خود محدوديت

 فريبا جان به چه دليلي دين را براساس عقل خود و استنباط خودت نپذيرفتي؟ -

قرآن رو پيامبر از واقعاً اين كتاب تونم دين را باور كنم كه ، من نميتونم دين را درک كنمنمي من

تونم از ته دلم بگم من نمي تونم اين حرف رو بزنم، اما مهم اين ته دل آدمه،مي جانب خدا آورده، ببين

خورم كه آخرت وجود داره يا باور صددرصد دارم، نه من همچين باوري ندارم. مي قسم حضرت عباس

شه، نه مي كنم، حالم خوبمي دارم، وقتي بهش فکر من اينا رو شنيدم ياد گرفتم، اما اين كه بگم باور

اصالً اون كنه، اينه كه سالم زندگي كنم. مي تنها چيزي كه حال من رو خوبهمچين چيزي نيست، 

داشتم و تو زندگيم هر چي داشتم، پيشرفت شه، من تا حاال مشکل اخالقي نمي وقت تمام مشکالتم حل

 داشتم، يعني مني كه دين ندارم، خودم از خودم راضيم.

 فريبا جان كدام مبحث ديني را دوست داريد به چالش بکشيد؟ -

 كلش رو. 

 بيشتر كجاش رو؟ -

 بيشتر مبحث ماورا و آخرت و اينا. 

  شک داري به آخرت! -

 م، به نظرم زوده كه آدم بخواد در اين مورد حرفي بزنه.تونم هيچ حرفي بزنآره، اما نمي

 شه؟مياش پس كي موقعه -

ي اينا هست. گن خدا، نبوت، امامت، همهميببين ما بايد مرحله به مرحله باال بريم. توي خود اسالم 

ي خداش مونديم و ه. اما مايي كه هنوز سر مسألهگه خدا هست، اوكي بقيه چيزا تموموقتي كسي مي

خيليا هنوز به اين مسأله اعتقاد ندارن كه خدا وجود داره يا نداره و اينا، پس خيلي زوده كه به رستاخيز 

اصالً احتياجي ندارم به فکر كنيم. اما براي من كافيه كه بدونم من بايد اخالقي رفتار كنم، كافيه يعني 

شم، چه خالقي وجود داره كه من رو به وجود آورده، من تنها ه فکر كنم يه روزي مجازات مياين ك

 بايد اخالقي رفتار كنم.

 كنيد؟مي كجاي دين را نقد -

ي مشخصي بده كه با چپ برو و كنه خيلي برنامهمي اين كه سعي كرده خيلي ما رو محدود كنه، سعي

گه از تو با راست بيا، اين كه ابهام داره دين. ببين از تو خود دين شيعه در اومده كه اين جوري داره مي
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ش قدر ازايناي در اومده، از تو همين دين داعش هم در اومده، يه چيزي كه بشه همين دين اشاعره

ها قرار داده، ي زمانتونه چيز درستي باشه، به نظر من خدا اگه اين دين رو براي همه، نميبرداشت كرد

گفت كه همه يه چيزو برداشت كنن، يکي داعش نشه، يکي چيز مي قدر بايد رک و پوست كندهاين

 اي.ديگه

 ن اسالم در اومده؟گي داعش از ديفريبا جان يعني تو مي -

گيم اون كسايي كه گن، اونا برداشتشون اينه كه ما مسلمونيم، ما ميمياونا خودشون اين جوري 

شون به اين نيت شن، خيلياشون باورشون بر اينه كه اسالم اينه، همهمي رن عضو داعشمي خودشون

 دن!مي كنن اسالم واقعي اينيه كه اينا قبول دارن و انجامشمي خيلياشون فکرنرفتن كه اسالم رو بد كنن. 

 دونه اسالم چيه؟شه، ميمي ره عضو داعشمي گي يه اروپايي كهيعني تو مي -

ها واقعاً اسالمه، مثل سنيگم اونايي كه هستن، توشون اعتقاد دارن كه اين داعش گم، مينمي نه، اونا رو

 ها رو بريزيم، رفتيم توي بهشت. اونا اعتقادشون بر اينه كه اسالم اينا رو گفته.گن اگه خون شيعهميكه 

 در مورد خرافاتي كه در رابطه با دين وجود داره، برام بگو؟ -

خونن، تخم مي نويسي، تخم مرغ شکستنا، يه دعاييگم خرافه نيست، واقعاً وجود داره، مثل دعامن مي

 شکونن.مي مرغ

 فريبا جان پس تو معنويت را به چه صورتي قبول كردي؟ -

كرد، ولي تو شناسنامه هممون مسلمون مي كرد، مادرم هم مثل خودم فکرمي من پدرم هم مثل خودم فکر

سلمون هستي و بايد اين كارا رو كني، به من نگفتن. به هستيم، تو خانواده چيزي به عنوان اين كه تو م

كني خوبه، بردار مي من كتاب داده شد، من رو بردن كتابخانه و گفتن دخترم هر چي عالقه داري، فکر

 سالگي خوندم يا در مورد دين اسالم هم مطالعه كردم. 13بخون. من اوستا رو تو سن 

 كدومشون رو پسنديدي؟ -

كنه. من وقتي حالم مي كنم و حالم رو خوبمي زاد پنداريشديداً باهاش هم ه من زرتشت چيزيه ك

شه، ولي وقتي كه معني مي خوب نيست، من وقتي كتاب قرآن رو عربيش رو بخونم، حالم خوب

 اصالً خوب نيست )خنده(.خونم، حالم مي فارسيش رو

كنه و ما مي شينه، خيلي آرومممي عربي خوندش يه وزني داره، يه آهنگي داره كه خيلي به دلببين 

 گيريم.شه، حس خوبي ميشنيده مي توي اين فرهنگ بزرگ شديم كه وقتي صداي اذان

تونم هم مين كنم كه نه، منمي خونم، فکرمي اين بنا به اقتضاي محيطمونه، ولي وقتي كه معنيش رو

 چين چيزي رو بفهمم.
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 شه.مي خونم، حالم خوبمي تونم زرتشتي بخونم، ولي وقتي معنيش رونمي اما كتاب زرتشت من

 ي معنويت رو كه بهش اعتقاد داري، درک كردي؟آيا شما فلسفه -

توي زندگيشون احتياج دارن كه به يه همچين چيزي آدما  يمن اعتقادم اينه كه همه كنم آره.مي فکر

 ها عملها و گفتهبرسن. خيلي هم احترام قايلم به اونايي كه كامالً به دين اعتقاد دارن، كامالً به اين باور

زاد كنن، چون اونا زندگيشون بر اون مبنا شکل گرفته، چون اونا دين رو قبول كردن و با اون هممي

كنم اگه اون جوري باشم، هرز بشم، حتي مي تونم اون جوري باشم، احساسنمي كنن. منممي پنداري

 به خداوند نتونم اعتقاد داشته باشم.

 خوادش.نمي خوادش يامي گم، دين يه چيزيه كه خود شخص بايد اون رو انتخاب كنه كهپس مي

ي چپش فرق داره، حاال باز خوندم، زن تو دندهمي ا تو انجيلزنه يمي ي خلقت حرفيا داره درباره

شه كه مي گه زن براي اين قاعدهمثالً تو انجيل ميتره، بعد گه كه زن پستنمياد، اين رو مي خوب يادم

چون گناه كرده، عذابش گناهشه، ولي ما توي قرآن يه همچين چيزي نداريم. اما توي  قرآن اومده گفته 

ما تساوي حقوق زن و مرد رو داشته باشيم، من اين رو قبول دارم كه قرآن زن و مرد رو شبيه ندانسته و 

 حقوقشون بايد برابر باشه. واقعاً هم شبيه هم نيستن، ولي

 چون و چراي پيروانش هست؟بي كني كه دين به دنبال اطاعتفريبا جان فکر مي -

گن دين موروثيه و همينيه كه هست، بايد قبولش كنيم، مياآلن صددرصد اين طوري نيست يه عده نه، 

 ها هم اين طوري نيستن. پس نصف نصفه.ولي بعضي
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 ها: دین عرباسالم به مثابه دین عربی 019

 مصاحبه با فرشته، دانشجوی کارشناسی شیمی 
 

 كني.از اين كه پذيرفتي در مصاحبه شركت داشته باشي متشکرم. در ابتدا خودت رو معرفي مي -

 ساله هستم و دانشجوي كارشناسي شيمي هستم.    22بله. من اسمم فرشته هست. 

 نظر شما در مورد دين اسالم چيست؟  -

اصالً دوست ندارم. اين دين به من تحميل شده است. نه من و نه پدر و مادرم و نه هيچ من دين اسالم را 

ها در دلم ي من اين دين را قبول ندارند. البته من خدا را قبول دارم و خيلي وقتكدام از اعضاي خانواده

خوام، ولي اسالم را قبول ندارم. تا آن حدي كه مي كنم و در كارهايم از اون ياريمي با اون صحبت

سواد و ساده بي كنند. خدا رو شکر مردم ديگه اون قدرمي اآلن خيلي از مردم مانند من فکردانم، مي من

 كنند.مي رفتاركنند و منطقي مي نيستند كه هر حرفي را باور كنند. خودشون فکر

ي كمي از مردم هستند كه آن تعصب گيره. عدهمي خونه يا روزهمي خود شما ببينيد، كي ديگه نماز

مثالً دكتر به مادر بزرگ من گفته است كه روزه گرفتن براي اون ضرر ديني خودشون را حفظ كردند. 

اي دانيد چه صدمهمي گيرد. با اين كارمي گيره و روزهمي دارد، ولي اون باز هم حرف دكتر را ناديده

كند. پدر بزرگ يکي از دوستانم به خاطر روزه گرفتن در ماه رمضان در تابستان مي به بدن خودش وارد

ار را بکنيد گند كه اين كمي گيرند، فقط به مردمنمي ها هم روزهگرم، تلف شد. باور كنيد خود آخوند

ها باشد، چرا ما به يکي از منابع ها راضي نيستند سر به تن ما ايرانييا آن كار را نکنيد. يا وقتي عرب

ها چه قدر از طريق همين ساالنه عربدونيد مي فرستيم.مي ايم و هي آدم مکهها تبديل شدهدرآمد آن

 شود، باز هم ما خودمان را به پوست كلفتيمي د. به جوانان ما تجاوززننمي زايران ايراني پول به جيب

 اند و به زوري منا تلف شدند، باز هم مردم عبرت نگرفتهها ما در حادثهرويم. آدممي زنيم و به مکهمي

ي منا رخ داده بود، من در بيمارستان بودم و خواهند به مکه بروند. پارسال در همين زمان كه حادثهمي

 داد. من گفتم حقشون هست، براي چه به مکهمي هاي ايراني آن جا را نشانتلويزيون داشت كشته شده

گويي، خوشا به سعادتشان كه مي را روند. اما همان جا يک خانمي بلند شد و گفت چرا اين حرفمي

مردم. ببينيد سطح فکري مردم كشور ما مي در راه خدا مردند. كاش من هم آن جا بودم و در راه خدا

 ها راآورند. وقتي من اين چيزمي چه قدر پايين است. پس تقصير خودمان است كه هر باليي سرمان

 شوم.مي ن و اسالم و مسلماني متنفرواقعاً از ديبينم، مي

 شما چه چيزي را قبول داريد؟  -
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اي باشه. خودم اعتقاد دارم كه انسانيت خود من شخصاً به دين اعتقادي ندارم، حاال اسالم يا هر دين ديگه

 اصل همه چيز هست. 

 آيا شما خدا و بهشت و جهنم را قبول داريد؟ -

ها ين را قبول ندارم، مخصوصاً اسالم را. چرا ما بايد يک ديني كه مال عربمن خدا را قبول دارم، ولي د

هست رو داشته باشيم. مگر دين زرتشت چه ايرادي داره. اين دين خيلي مختصر و مفيد روي رفتار، 

ديگر زندگي توانيم در كنار هممي ها فقط با اين سه اصلكنه. ما انسانمي تأكيدگفتار و پندار نيک 

كنيم. دين اسالم به نظر من يک دين قديمي است و مختص جامعه عرب در آن زمان هاست. احکام آن 

مثالً چه لزومي داره كه با وجود اين همه حمام در به نظر من در روزگار حاضر قابل استفاده نيست. 

ها عادت ماهانه گويند كه اگر خانممي اها و اين همه بهداشت، باز هم ما غسل كنيم يا چري خانههمه

شوند؟ بعدش هم مي توانند به مساجد بروند. يعني فقط مساجد كثيفنمي داشته باشند، نجس هستند و

ها ديگر كسي كثيف نيست، با وجود اين همه امکانات كه حتي در فقيرترين مناطق امروزه با وجود حمام

 هم وجود دارد.

مثالً اند. گويند، مسخره است و مردم را به مسخره گرفتهمي هايي كه مفسرانن خيلي از چيزبه نظر م

بيني نشده بود، ولي بعضي از مفسران قرآن معتقد سپتامبر به نظر من اين حادثه هيچ جا پيش 11ماجرا 

اي از آن را خواندم، هيچ نشانهبيني شده است. من هر كجاي قرآن بودند كه اين واقعه در قرآن پيش

ي من از مدعيان دروغين ي من از خدا نيست، گلهمسأله دروغي بيشتر نبوده. گلهنيافتم و فهميدم كه اين 

 دين است.

 نظر شما در رابطه با حجاب چي هست؟ -

كنم. انسان بايد كاري را بکنه كه اون ينم اصالً اعتقاد ندارم و خودم هم اون رو رعايتمن به حجاب 

رو باور داره و به اون اعتقاد داره. وقتي من به حجاب هيچ اعتقادي ندارم، چرا بايد مانند خيلي از 

هميشه هايمان همان طور كه رياكاران، ديگران را رعايت كنم. من در منزل خودمان در پيش فاميل

كند و هر كدام هم نپذيرد، براي من مي كدام من را بپذيرد، با من رفت و آمدهستم، پوشش دارم. هر 

 مهم نيست.

هاي زيادي براي من گرفت و من مطالعه همسر من خيلي به من كمک كرد تا بتونم اين گونه باشم. كتاب

اخلي با حجاب ندارد. يعني هر ام كه دوست داشتن خدا، هيچ تداآلن خودم به اين باور رسيدهكردم و 

هاي شلخته بپوشد و ظاهري ناآراسته و زشت داشته باشد، مؤمن است و خدا را دوست دارد كس لباس

و خدا هم او را دوست دارد، ولي كسي كه حجاب ندارد و آراسته است و مرتب و تميز و زيباست، 
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اسالم با پوشش زيبا و آرايش مخالف است. خدا را دوست ندارد و خدا هم او را دوست ندارد. چرا دين 

پوشم مي گذارد. وقتي من يک لباس زيبامي تأثيرمن اعتقاد دارم كه نوع پوشش من خيلي در اطرافيانم 

اش روحيهگذارد و مي تأثير مثبتمسأله روي او بيند، اين مي كنم، و يکي از دوستانم من رامي و آرايش

 گيره. مي تأثير منفي از منشود، ولي برعکس اگر من زشت باشم، اون هم مي شاد

 هايي كه چادركنم انسانمي خواهم، اين نظر شخصي من هست، ولي من حسمي خيلي معذرت

ي دست يک عده سودجو و ازيچههاي ساده لوحي هستند كه بپوشن و ظاهر اسالمي دارند، انسانمي

 اند.فرصت طلب شده

 پسنديد؟مي آيا شما اجراي مراسم ديني در كشور را -

شود و به نظر من اين مسايل در دين نيست. مي ها تکراراصالً. در همين ماه محرم هر سال اين رفتارنه، 

كنند. من با اين مسايل مي ها از دين براي كسب سود مالي خودشون استفاده استفادهبه تعبير ديگه، خيلي

هستم  ديني شناخته شوم. من همينم كهبي ام كه در جمع آدمهميشه هم تالش كردهخيلي مشکل دارم. 

 ترسم.نمي و به خاطر خودم بودن هم از كسي

 هاي مذهبي مخالفت داريد؟فقط به دليل سوءاستفاده از دين با برگزاري آيين -

ها هستند. اسالم هم فقط عزاداري داره، هيچ جشن و هاي مذهبي در ايران اصوالً عزادارينه، آيين

كشد، مي ي مردم راكند و روحيهمي ها كه مردم را افسردهآيينپايکوبي و شادي نداره و من موافق اين 

 نيستم.
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 صفتهای بی: نفی دین عربه دین عربیاسالم به مثاب 020

 ساله، دانشجوی کارشناسی  19مصاحبه با رها، 
 

 دي؟ها خانم يه دورنماي اوليه از خودت مير -

 هستم.سالمه و دانشجوي شيمي  19من 

 دي؟ها خانم يه دورنماي اوليه از زندگي خانوادگيت هم مير -

ي به نسبت پولدار و مرفه هستم. از بچگي هم هر كاري رو كه خواستم، انجام من دختر يک خانواده

كرده و اجازه انجام هر كاري را بهم داده، هيچ وقت هم اجازه دادم. مادرم هم هميشه از من حمايت مي

 نداده كه پدرم جلوي من رو بگيره. خوبه.

 بله. متشکرم. -

 ي دين چيه؟ها خانم، نظرت دربارهخوب ر -

 الکيه و نظر خاصي ندارم.

 ي اسالم چيه؟خوب نظرت درباره -

 اون هم الکيه و نظر خاصي ندارم.

 ها چيه؟منظورت از اين حرف -

اما دين و اسالم رو قبول ندارم. امامان و پيامبران رو هم قبول ندارم،  به خدا اعتقاد دارم و قبولش دارم،

 ها براي عرباست، ما كه عرب نيستيم.امامان مگه كين، همشون آدماي عادي هستند. امام

 دين اسالم آخرين ديني است كه خدا فرستاده، چطور قبولش نداري؟ -

ها دين خودمون رو ول كرديم و ها زرتشتي بوده، ما ايرانيين ما ايرانيگن دمي از كجا معلوم، فقط

 صفت رو قبول كرديم.بي گذاشتيم كنار بعد دين اين عرباي

 يعني هيچ وقت دين اسالم رو قبول نداشتي؟ -

ما خودمون ها مثل من پدر و مادرهاشون بهشون گفتن، اي جواناوايل قبول داشتم، همون طور كه همه

و  خواستيم مسلمان باشيمنمي اصالً مااطالعاتي نداشتيم، فقط به حرفاي اونا گوش كرديم، شايد 

اصالً براي چي از بچگي توي گوش ما اذان خوندن؟ كسي كه اي داشته باشيم، خواستيم دين ديگهمي

احکام رو انجام بده، نه فقط اين كه بگن ما مسلمان  كنه، بايد كاري كنه كه فرزندش تماممي اين كار رو

 ندهند. هستيم و هيچ عملي هم انجام

 مثالً چه احکامي رو بايد انجام بدن؟ -
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كنه، نمي كنند كه مسلمان هستند، اما هيچ كس حقوق هيچ كس رو رعايتمي گم، همه ادعاكالً مي

 بره. براش مهم نيست كه يک كسي از بين اصالًهر كس به فکر منفعت خودش هست و 

 عدالتي رو براي من بگي؟بي توني يه نمونه از همينمي -

گن هر كاري رو توي اين ما نکنيد، خيلي گناه داره، همين كسايي كه مسوول مي همين ماه محرم كه

هايي كه مردم براي امام حسين خودم ديدم كه قربانيهاي ها هستند، من خيلي وقتا خودم با چشمهيئت

دارن با يه كم مي شون رو نگهفروشن و فقط پوست و چربيمي برن،مي هاشون رودن رو خيليمي )ع(

گوشت تا غذا درست كنن و به مردم بدن. دخترا و پسرايي كه ادعاي اين رو دارن كه امام حسين )ع( 

-هاشون برنميرو دوست دارن و براش ارزش قايل هستند، توي همين شبا هم دست از كثافت كاري

اس، ببينن اس يا دخترهپسره دارند، به جاي اين كه براي امام حسين )ع( عزاداري كنند، چشمشون دنبال

با كي رِل زده يه وقت اونا عقب نمونن، بعد با يکي رِل بزنن. حتي زندگي خودم كه رو هواست. من 

اش اومد خواستگاريم و نامزد كرديم، سالم بود كه بعدش پسره خانواده 17اولين باري كه عاشق شدم 

اشت من عشق خودم رو ببينم. چقدر من براي ذنمي اما چه نامزدي، همش دعوا و جنگ، مادرم حتي

 اين پسر خودكشي كردم، يه بار كه قرص خوردم تا حد مرگ رفتم و با شوک برگشتم. وقتي يادش

لرزه از اين پسره جدا شدم، يعني جدامون كردند بعد از يک مدت با يه پسر مي افتم، تمام وجودممي

خوام مي د. خالصه اين پسره خيلي به من گير داد و گفتديگه آشنا شدم كه اهل عجب شير تبريز بو

تر هم دارم كه اونم مجرده، پسره، برادرم رو با خواهرش بيام خواستگاريت. من خودم يه برادر بزرگ

. پسره به من گفته بود من يه پام آشنا كرد، برادرم عاشق دختره شد و گير داد بريم خواستگاري اون

داره و از اين حرفا. ما رفتيم خواستگاري دختره تو عجب شير، از سر وضع مايهاس و بابام سرتركيه

دن )بابام هم كه نمي خونشون معلوم بود كه وضعشون زياد خوب نيست، اما گفتيم شايد زياد اهميت

نامزد ها نگفته بودن اينا آهي در بساط ندارن(. خالصه هر دومون اصالً همسايهبراي تحقيق رفته بود، 

كم گندِ كارهاشون در اومد كه هيچي ندارند، اما بازم من قبولش كردم كرديم و بعد عقد كرديم. كم

 خورد ومي آمد خونه مامي كرد، همشنمي گفتم باشه، كار كن، خودت پول در بيار، حتي كارم

 رش باشه، همش از برادرمخوابيد. وضع مالي ما خوبه. دختره هم به جاي اين كه حواسش به شوهمي

كرد تا براش پول بفرسته و طال بخره. خواستيم از هم جدا بشيم، رفته بوديم دادگاه. مي چاپيد و خرشمي

گفت برو با پسره زندگي كن، اين پسر خوبي هستش. بهش گفتم مي عدالتي اسالم رو ديديم كهبي اينجا

گه من زنم رو دوست دارم. مظلوميت توي چشاش مي كنه،مي ريهدونيد. گفت ناراحته و گمي از كجا

رو ببين. بعد من با دليل و مدرک، عکسايي كه منو زده بود و بدنم كبود شده بود رو نشون دادم، خودش 
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تعجب كرد، اما باز هم طالق من رو نداد. بعد يک مدت، با زور وكيل، من و برادرم طالق گرفتيم. اين 

 ام نابود شده، كاري واسم كردن. كشيدم، امامان كجا بودن به من كمک كنند. زندگيهمه عذاب 

 افته، درسته؟مي ها براي هر كسياز اين اتفاق -

ي منم هم عاشق شد. يه مدت طوالني با پسره دوست بود، چند آره، اما اين طوري ديگه نه. دختر خاله

سره بهش بدي كرد، گذاشت رفت، خدا هم نذاشت يه روز خوش سال، اما خدا نذاشت اذيت بشه. پ

 ببينه. همچين زدش زمين كه نتونست بلند بشه.

 چه باليي سره پسره اومد؟ -

اش رو پسره هر چي داشت و نداشت از دست داد. از كارش گرفته تا خونه و زندگيش. حتي خانواده

كاري نداشتند، مادرش هم نفرينش كرد هم از دست داد. پدرش فوت كرد، خواهرهاش ديگه باهاش 

و بهش گفت، تو باعث شدي پدرت بميره، آخه بعد يه مدت برگشت پيش دختر خالم براي اين كه 

 ببخشدش.

 ات بخشيدش؟دختر خاله -

گه، اگه حتي كل دنيا هم برخالف مي ام خيلي ايمان داره به خدا و امامان و پيامبران، خيليدختر خاله

. نه نبخشيدش، اما بهش گفت، من نفرينت نکردم و تر از همه هم خدامهدام كه هست، مهممن باشه، خ

ات پايمال بشه و من ذاري حق بندهنمي كنم، فقط به خدا هم گفتم، من تو رو دارم، تونمي حتي نفرينتم

 كنم و از اين حرفا.نمي حاللش

 كني كه خدايي هم هست؟نمي ات فکرتو چرا مثل دختر خاله -

ها رو قبول ندارم. گفتم همين حسينم واسه دونم يه خدايي هست و وجود داره، اما اين اماممي من

 عرباس، براي ما نيست، اهورامزدا براي ماست.

 دوني؟مي از دين زرتشت چي -

اصل رو رعايت كني،  3اگر اين اصل پايه داره، كردار نيک، پندار نيک، گفتار نيک.  3دين زرتشت 

هميشه و همه جا، نه مثل اين دين هميشه با خداي خودش عبادت كنه، آدم بايد  يک فرد خوب هستي.

خونن كه مي خونن و تموم، اونم معلوم نيست چطوريمي ركعت نماز 17اسالم كه در طول يک روز 

 شه.نمي ون رو بزني، يک ساعت همسر و ته كارش

 مگه عبادت كردن، تنها نماز خوندن هست؟ -

 آره ديگه، مگه جز نماز خوندن چيز ديگه هم هست.

 پس روزه گرفتن، قرآن خوندن و ذكرگفتن چيه؟ -
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الکيه، گيره، هيچ كس، همش مي اصالً قبول ندارم. كي براي خدا روزهواال اين روزه گرفتن رو كه من 

گيرن و اسمشونم گذاشتن مسلمون. با صد قلم آرايش و مي همه فقط براي اين كه الغر بشن روزه

كنن. اتفاقاً من گيرن و تغيير ميمي ام يا فقط ماه رمضون روزهگن، من روزهمي، هاي انداخته بيرونمو

شد، ولي وقتي ماه مي مؤمنكرد و مي رفت، چادر سرشگمي يه دوست داشتم كه ماه رمضان روزه

گذاشت، هيچي، آرايش غليظ و موهاش رو هم از پشت مي شد، چادرش رو كه كنارمي رمضون تموم

خونن مي گذاشت بيرون. اين چه عبادتيه. يا يک سري هم هستن كه هم حجاب دارن و هم نمازمي و جلو

هاي خونن، اما همش بلدن غيبت كنند، اين پيرزنمي گن و قرآنميهميشه روزه هستن و ذكر و هم 

كنند، نمي ترين اصل دين رو رعايتگم، نمونه بارز دين اسالم هستند، وقتي كوچکمي توي مسجد رو

 گن، ديگه چه دين اسالمي آخه.مي بندند و دروغمي كنند يا براي هم خاليمي همش غيبت

 باره دين اسالم تحقيق كني، ببيني درسته يا نه؟رتا حاال خودت نخواستي بري د -

نه، براي چي برم، دليل و مدرک درستي وجود نداره كه من برم تحقيق كنم. از كي بپرسم از اين آدماي 

 ط توي ظاهر مسلمون هستند.گو كه فقمتظاهر و دروغ

 كني؟نمي كتاب قرآن كه هست، چرا به كتاب قرآن مراجعه -

اصالً ما فارسي زبانيم، براي چي بايدكتاب اونا رو كتاب قرآن؟ اون واسه عرباست، براي ما نيست، 

 بخونيم. اون كتاب براي ما نيست.

 اين كتاب از طرف خدا فرستاده شده، درسته؟ -

اصالً از طرف خدا هم باشه، اين عرباي ملخ خور همه چي رو ز كجا بفهميم از طرف خداست، نه، ا

 گن، من كه باور ندارم.نمي گن، هيچ وقت راستميدروغ 

 نظرت درباره روحانيون جامعه چيه؟ -

فقط بلدن الاليي بخونن براي مردم، اما ها رو قبول ندارم. فقط بلدن حرف بزنند، اصالً اين مجتهدمن 

گن، پول بديد به صندوق مي زنن، باز به مردممي خودشون كاري انجام ندن. توي پول و مال دارن غلت

-نوايان كمک كنيم، اما دريغ از اين كه خودشون كاري كنند. با اين كه با چشمبي خيريه مسجد براي

خوابن، حتي نون خشک هم ندارن بخورن، مي ها با شکم خالينن، يک سري از مردم شببيمي هاشون

 ريشه قرآن خونن و از دين آگاهي دارن، بعد ميمي اما باز هم به فکر منافع خودشون هستن، ادعاشون

ها رو بگيرن، باشه، براي اين كه دست اين زناي دارن. كاش براي كمک بهشون بيني صد تا زن صيغهمي

 اما فقط براي منفعت و سودجويي خودشون هست.

 يعني روحاني خوب وجود نداره و همه بد هستند؟ -



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         174

 

شه فهميد كه كي خوبه، كي هميشه هم خوب هست و هم بد، اما با وجود اين همه گرگ، نميمسلماً 

توني راحت پيدا كني، شايد يک در هزار باشه نمي كه همه بد هستند، اما خوبه روبده. شايد بشه فهميد 

 هاي مفت خور. خير سرشون سر بر سجدهكه يک نفر خوب از آب در بياد، از بين اين گرگ صفت

سالم بود، عضو فعال بسيج بودم. دختري  12 - 10ذارن و رو پيشينيشون جاي مهره، من خودم وقتي مي

واقعاً متأسفم كردم و تو بسيج فعال بودم، اما توي اون ارگان يک چيزايي ديدم كه مي ودم كه چادر سرمب

هميشه دستش يک تسبيح بود و مثالً سر بزير، يقه لباس براشون. رئيس بسيج يک سرهنگ سپاه بود كه 

نيش جاي مهر بود، اما اين مرد، يک آدم عوضي بود بست و روي پيشومي خودش رو تا آخرين دكمه

فهميدي كه مي كرد،مي اي داشت، وقتي نگاهتكه دومي نداشت. زن و بچه داشت، اما صد تا صيغه

كشيدم تا مي نگاه سوء داره، من وقتي ماهي يک بار با اين مرد جلسه داشتيم، توي اون جلسه عذاب

هاشون، فقط مردم رو ها و چفيهشون رو كه ديگه نگو و نپرس. با اون ريشتموم بشه. دختر و پسرها

 هاي پرپشتشون، فقط رول )نمايش( بازيها و ابروها هم همين طور، با اون چادرزنن، دخترمي گول

 كردند و هر كدومشون واسه خودشون، دوست دختر، دوست پسر داشتند.مي

هاي باريک و كوتاه و آرايش اي هست و جلوي موهات هم قرمزه. ابروهاي نسکافهاآلن تو تيپت مو -

غليظ تو هم تيپ تو رو مثل يک مدل اروپايي درآورده، اون برخوردها چقدر در اين تيپ تو مؤثر 

 بودند؟

مسأله اصالً خيلي شايد زياد. البته گفتم، يه سال هم هست كه از همسر نامردم طالق گرفتم و در اثر اين 

 كنم.ناراحت هستم و خودم رو تاحدودي با مد سرگرم مي

 به نظرت دين بايد موروثي باشد؟ -

اصالً به كسي نه، هر كس واسه خودش حق انتخاب داره و كسي هم نبايد تو اين مسأله دخالت كنه، 

خدا و آيين يک دين، مربوط به  ربطي نداره كه تو چه ديني داري و چه كسي رو قبول داري، قبول

 هاي افراد هست كه بايد از روي صداقت و از صميم قلب باشه.ها و نيازخواسته

 كني؟مي اگه يک زمان فرزندت ديني رو كه تو قبول نداري رو انتخاب كنه، چه كار -

داره، هر كس اعتقاد خودش اصالً بايد كاري كنم، هر كس دين خودش رو كنم، مگه نمي كار خاصي

ي من، كاري به من ندارند كه تونه هر ديني رو انتخاب كنه و مثل اينه كه خانوادهمي رو داره، بچه من

 پرسن.نمي اصالً از منمن چه ديني دارم و چه كسي رو قبول دارم. 

 شه؟مي افتادگي جامعهبه نظر تو دين اسالم باعث عقب -
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اصالً به نظر من هر ديني مانع پيشرفت هست، حتي همين دين شه، مي كالً مانع پيشرفت دين اسالم

زرتشت هم همين طوره. من حتي هنوز دين زرتشت رو هم قبول نکردم، وقتي به احکام و اعمال يه دين 

س يعني قبول ندارم ديگه. خدا به ما عقل داده كه راه درست و غلط دم، پنمي كنم و انجامشنمي توجه

 رو از هم تشخيص بديم و زندگي كنيم.

 خدا در نظر تو چطوريه؟ -

ن گمي اصالً براش مهم نيست، اين كهگن، مي اي كهخدا خيلي مهربونه. و اين مسايل پيش پا افتاده

 حتماً بايد احکام رو انجام بدي و اگه انجام ندي، گناه كردي.

 از دين اسالم چيزي را قبول داري؟ -

ي تنها چيزي كه من از دين اسالم قبول دارم، اين هست كه تو دنيا يکي هست كه سرمنشاء و سرچشمه

 كند.آيد و در اين دنيا عدالت را ايجاد ميمي همه چيز هست كه يک زمان

 منظورت از اين سرمنشاء، امام زمان )عج( است؟ -

آيد كه در جهان عدالتي مي ها گفته شده كه يک زمان، يک نفري دينبله، امام زمان، چون توي همه

 برند.مي بهرهها ي مردم به صورت يکسان از نعمتكند و همهمي ايجاد

 راستي به نظرت دين اسالم بيشتر با غم و اندوه توام هست؟ -

صددرصد. اين عربا دين خودشون رو توي كشور ما گسترش دادند و مردم ما هم فقط بلدن عزاداري 

 احت باشيم.خوان ما نارمي كنن، فقطنمي اصالً عزادارياصالً براشون مهم نيست، كنند. اونا هم كه 

 دين اسالم جشن و اعياد هم داره، درسته؟ -

شه، ديگه چه جشن مي هاشون اين همه با سکوت برگزارآره داره، اما من كه قبول ندارم. وقتي كه جشن

 مونه، فقط من به نيمه شعبان اعتقاد دارم، اونم به خاطر منجي عالم.مي و عيدي باقي

 كنه؟مي به نظرت خداوند تو رو دركت -

ذاره هر جور كه دوست دارم، رفتار كنم و هر مي ده، هر كاري بکنم ومي كنه كه اجازهمي آره، دركم

قدر توي زندگي اين ذاشت من نمي كرد،مي اي كاش يه كم بيشتر دركمخوام برم و اما مي كجا كه

 شم.عذاب بک

 آخرين حرفت به خدا چيه؟ -

خوام برسون و مي دونم چي بگم، شايد اين باشه كه منو نجات بده، شايدم بگم كه منو به هر چينمي

 هميشه موفق باشم.كمکم كن تو زندگيم، 
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 تأملی دوباره
گذشته تاريخ: به سر آمدن دوران هاي دين به مثابه نياز دوران»هاي انجام شده ذيل عناوين: در مصاحبه

دين به »، «ي خاصي بودهاي گذشته تاريخ: دين مال يک دورهدين به مثابه نياز دوران»، «كارآيي دين

اي بين من و خدام وجود هاي گذشته تاريخ: حاال ديگه پيامبر من عقله منه و هيچ واسطهمثابه نياز دوران

اسالم »، «دهنمي اآلن معنويت خوبه، دين ديگه جوابهاي گذشته تاريخ: دوراندين به مثابه نياز »، «نداره

ابعاد ، «صفتهاي بياسالم به مثابه دين عربي: نفي دين عرب»و « هابه مثابه دين عربي: دين عرب

 شود.يها پرداخته مبندي آنتري داشته، با توجه به همين مسأله، به جمعغالبوجه  اجتماعي-فرهنگي

 ها داللت بر آن دارد برخي از دانشجوياني كههاي مبينا، فرخنده، رضا، فريبا، فرشته و ربررسي مصاحبه

 -اند، در مقايسه با دانشجويان ديگر از نگاه فرهنگيرا در دستور كار خود قرار داده پذيرش تنها خدا

ها در اين قسمت ذكر شد، ضمن صاحبه آناند. دانشجوياني كه ماجتماعي نسبتاً متفاوتي برخوردار بوده

داران اجتماعي نسبت به قرائت ديني مرسوم، مسووالن ديني جامعه و دين -داشتن نگاه نقادانه فرهنگي

پذير نسبت به دين داشته، معمولي جامعه، بعضاً در زندگي شخصي و خانوادگي خويش نگاهي انعطاف

اند. به همين ترتيب اين دانشجويان در ز آن متأثر بودهنسبت به فرهنگ جهاني نيز ديد مثبتي داشته ا

 دادند.اجتماعي توجه بيشتري نشان مي –قرائت ديني جديد خويش به مسايل فرهنگي 

 گفته مورد بررسي قرار خواهد گرفت.هاي پيشدر ادامه هر يک از عنوان

 -نسبت به مسايل فرهنگيبرخي از دانشجويان مصاحبه شده در قرائت ديني خويش، نگاهي نقادانه 

هاي ديني، نقد اند. مواردي مانند نقد خرافات ديني، تحريفاجتماعي را به معرض ديد نهاده

دار، نقد چهره پررعبي و پرحُزني هاي متفاوت و متعارض افراد دينهاي ديني و به تبع آن قرائتاختالف

ي( و نقد عدم توجه به باطن دين، از كه به دين تحميل شده است، نقد احکام )و خاصه احکام جنسيت

ساله( با طرح مقوله  22ساله، )و مبيناي  28باشند به عنوان مثال، رضاي هاي نقادانه ميجمله اين نگاه

زنند. رضا در ادامه با استناد ، دست به نقد خرافات ديني مي«ها از موهايشان در جهنمآويزان كردن زن»

شوند، تأكيدي مجددي اي مالحظه ميهر فضاي مجازي در حد گستردهاي به ظاهر ديني كه دبه پيامک

 هاي خرافي با دين دارد.بر برخورد

ساله از مواردي مانند قمه  22اند و مبيناي ساله از احاديث جعلي كه در دين رسوخ يافته 23ي فرخنده

 اند.ها زدهه نفي آنانجامد، ياد كرده و دست بهايي كه به جراحت بدن افراد ميزدن و سينه زدن
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آيد، ياد ها پديد ميهاي متعارضي كه در پي اين اختالفهاي ديني و قرائترضا، با تأكيد بر اختالف

هاي گاه عميق شيعه و سني و همين طور برآمدن گروه خطرناكي مانند كرده و در اين رابطه به اختالف

 كند.داعش از اسالم، استناد مي

زنند. فرخنده با ، دست به نقد حزن و اندوهي كه بر دين سيطره يافته است، ميها و فرشتهفرخنده، ر

مقايسه ماه رمضان در مالزي و ايران، ماه رمضان در مالزي را توام با جشن، سرور و شادي و ماه رمضان 

 در ايران را همراه با اندوه و عزا برشمرده است.

دارند اسالم بيشتر با عزا در اسالم مرسوم زده، بيان ميها و فرشته نيز دست به نقد قلت شادي و نشاط ر

 مناسبت دارد تا شادي.

سال پيش در جامعه جديد امروز  1400سازد احکام ساله در نقد احکام ديني، خاطرنشان مي 22مبيناي 

آيد و فريبا و فرخنده، دست به نقد مراسم صوري شده ديني )نظير تحليل رفتن عاشورا در به كار نمي

ستيزي آن( و احکام طلبي و ظلمشنگي امام حسين، عليه السالم، و خاندانش، نه در جوهره عدالتت

 اند.جنسيتي اسالم كه به زعم آنان زن را به جنسي دست دوم تبديل كرده است، ياد كرده

اجتماعي مردم عادي  -اجتماعي مسووالن جمهوري اسالمي از سويي و نقد فرهنگي -نقد فرهنگي

هايي است كه دانشجويان مصاحبه هستند از سوي ديگر از ديگر نقد دين داري كه مدعي دين وجامعه 

 اند.شده، به طرح آن پرداخته

سازد: روحانيت اسالم را به ابتذال كشيده است و لباس اش خاطرنشان ميفرخنده در جريان مصاحبه

گيرد، با اوضاع و احوال اخير، بايد ميروحانيت به صورت شنل سلطنتي درآمده است و در ادامه نتيجه 

 دين و سياست از يکديگر جدا شوند.

هاي مختلف )از انقالبي گرفته تا ارتجاعي( كه به سادگي به دين منتسب ساله نيز با نقد قرائت 20فريباي 

اي پذيري اخير را برهاي اشاعره در گذشته و داعش در زمان حاضر مثال زده، انعطافشوند، از گروهمي

 11بيني ماجراي كوشند پيشزند كه ميسوادي ميپذيرد. فرشته نيز دست به نقد مفسران بيدين نمي

دارد، به نظر او گشت ارشاد در عمل هايش بيان ميسپتامبر را از  قرآن بيرون بکشند. فرخنده در حرف

سيجي بودنش، اظهار ساله نيز با يادآوري خاطرات دوران ب 19هاي كند. ربه شعور مردم توهين مي

كرده اي، باز به شکل بدي به وي نگاه ميدارد مسوول بسيج آنان، با وجود داشتن چند زن صيغهمي

هاي رفتاري مسووالن جمهوري اسالمي، دست به نقد برخي از است. فريبا نيز با يادآوري تناقض

 زند.هاي متناقض و متعارض آنان ميرفتار
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، مقوله ديگري است كه برخي از مصاحبه شوندگان از آن دين دارياجتماعي مدعيان  -نقد فرهنگي

طلبي و مانند آن سخن به هاي متعارض، منفعتمنطق، رفتارهاي بياند و در اين ميان از رفتارياد كرده

ها كه نطق برخي از مسلمانماند. به عنوان نمونه، فرشته از رفتار بيها زدهميان آورده، دست به نفي آن

آنان است ويا رفتار مادر بزرگش كه با وجود مضّر بودن  دين داري كنند، ظاهر ژوليده، مؤيدفکر مي

 داند، ياد كرده است.روزه براي وي، خود را مقيد به گرفتن روزه مي

سادگي دست به غيبت  كند كه بهساله از برخي از عزاداران امام حسين، عليه السالم، ياد مي 20فريباي 

 دين داري آورد كه با وجود داعيهزنند يا از آشنايي سخن به ميان ميهاي ناشايست ديگر ميو كار

 هاي مختلطش، انبوهي بريز و بپاش دارد.بسيارش، در جشن

ظ كند كه تنها يک ماه رمضان را مؤمن شده، بعد با همان آرايش غليساله هم از افرادي ياد مي 19هاي ر

ها در قسمت ديگري از بياناتش، دست به نفي گيرند. رو بدحجابي پيشين، راه لهو و لعب خود را پي مي

 زند.كند، ميسرپرست، آنان را صيغه ميهاي بيكار فرد روحاني كه به اسم كمک به زن

را اجتماعي خود مصاحبه شوندگان، وجه قابل توجه ديگري در بيانات آنان  -آسيب ديدگي فرهنگي

سازد، فردي با ظواهر مذهبي از او خواستگاري كرده ها خاطرنشان ميدهد. به عنوان مثال، رتشکيل مي

داد، نيست و و وي پس از ازدواج با او، ديده است كه آن فرد منطبق با ظواهري كه از خود نشان مي

گرايي افراطي افتاده هاي گسترده براي گرفتن طالق، در دوران مطلقه بودن خويش، به مدپس از تالش

 است.

پذير اخذ شده از خانواده يا فضاي جهاني شده، مقوله ديگري است كه در مصاحبه نگاه انعطاف

ها در خانواده دارد، آنگردد. به عنوان نمونه، فرخنده در مصاحبه خود بيان ميدانشجويان مالحظه مي

، به همين خاطر با تسامح «موسي به دين خود عيسي به دين خود،»خودشان اعتقاد به اين مسأله دارند كه 

دارد، به ساله بيان مي 22كنند. شايد برمنباي همين تسامح باشد كه مبيناي بسياري با يکديگر برخورد مي

تونند با هم رابطه داشته باشند و براي هم نظر من اگر عشق باشد، دختر و پسر بدون خطبه عقد هم مي

 باشند.

پذيري از فضاي جهاني شده ياد ري از مصاحبه خودش به صراحت از ارزشفرخنده، در قسمت ديگ

 گردد، ماهواره در ديد وي تأثير داشته است.كرده، يادآور مي

 گذارد.مبينا نيز با مقايسه مجموعه رفتاري مسيحيان و مسلمانان بر نظام ارزشي مسيحيان صحّه مي

اي كه تنها به ئت ديني دانشجويان مصاحبه شدهاجتماعي پررنگي كه در قرا -سرانجام ابعاد فرهنگي

 پرستش خداي صرف اعتقاد دارند، قابل توجه است.
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فريبا و مبينا با نقد نفي و انکاري كه متوجه افراد بهايي در جامعه است، به دفاع از كرامت انساني پرداخته، 

 برند.مسأله اخير را زير سوال مي

دارد، مگر دين زرتشت كه در ايران از پيش بق تاريخي، بيان ميفرشته در مصاحبه خويش با توجه به سوا

 گيري از آن، به سلک مسلمانان درآيند.وجود داشت، چه اشکالي دارد كه ايرانيان بايد با كناره

ها و فرخنده، هر دو با تضاد ورزيدن با اعراب، با دين اسالم نيز كه در ميان اعراب ظهور و نمود پيدا ر

ورزند. به شکل مشابهي فرشته، با استناد به فاجعه منا يا تجاوز به يک جوان لفت ميكرده است، مخا

 ايراني در عربستان، تحريم دايمي حج را خواستار شده است.

اجتماعي معترضانه  -هاي فرهنگيتوان از تأثير قابل توجه ديدگاهبنابراين در يک جمع بندي اجمالي مي

 ديني آنان كه پذيرش خداي صرف است، ياد كرد.دانشجويان مصاحبه شده در قرائت 
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 خدا صرف : پذیرش به عنوان خالق پذیرش خدا 021

 مصاحبه با سمیه، دانشجوی کارشناسی 
 

شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  دين دارياز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و  -

 ابتدا يک دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

مذهبي دارند. من از همون هاي كامالً مذهبي متولد شدم. پدر و مادرم هم خانوادهمن در يک خانواده 

داد، يخواندم و با اين كار، احساس بزرگي بهم دست مايستادم و نماز ميبچگي كنار پدر و مادر مي

كردم خيلي احساس خوبي بود. از همون موقع با اين كه هنوز به من تکليفم نرسيده بودم، روسري سرم مي

كردند و هميشه از من تشويق ميو پدرم هم خيلي من را كردم. مادر و سخت حجابم را رعايت مي

هاي م، اما بسياري از سورهرفتداد و با اين كه مدرسه نميكردند. مادرم به من قرآن ياد ميتعريف مي

قرآن را حفظ شده بودم. بعدها هم كه به مدرسه رفتم، همين طور بود. من هميشه مکبر مدرسه و نماز 

خواستم كه دعاهاي ميخواندم. از مادرم بودم. دعاي صبگاهي و بعد از نماز مدرسه را من ميها جماعت

يک جلسه قرائت قرآن هفتگي با را ياد بگيرم. مادرم  هامختلف را در خانه برايم بخواند تا من آن

دوستانش تشکيل داده بودند كه البته هنوز هم ادامه دارد. من آن جلسات را دوست داشتم و معموالً در 

هاي مدرسه و دبير ديني خيلي من خواندم. معلمكردم و حتي در آن جلسات، قرآن ميها شركت ميآن

 را دوست داشتند. 

ه راهنمايي به پيشنهاد پدر )و البته رضايت خودم(، چادر پوشيدم در همين دوره )و البته در دوره از دور

 13مثالً دبيرستان(، مسوول بسيج و مسوول انجمن اسالمي مدرسه بودم. در مدرسه در روزهاي جشن، 

ها آموزان هم آنه دانشدادم و بقيبودم و شعارهاي انقالبي ميهاي مدرسه آبان و دهه فجر، مجري برنامه

مسابقات چهل حديث نفر اول استان سال در  2كردند. عالوه بر اين، من در دوره راهنمايي، را تکرار مي

 خودمان شدم.

مثالً من و دادم. با فرارسيدن دوره دبيرستان، باز هم من به دين و انجام تکاليف ديني، عالقه نشان مي

تر دنبال ما بياد تا برويم با ها نيم ساعت زودان خواسته بوديم كه صبحدوستانم از راننده سرويس خودم

خانم كتابدار مدرسه خودمان كه فردي بسيار مذهبي بود، دعاي عهد بخوانيم. آن موقع، من واقعاً از نماز 

اردوهاي زيارتي دبيرستان شركت خواندم. در رفتم و نماز ميآمد، با عالقه ميخواندن خوشم مي

مدرسه داشتم، مدير و دبير پرورشي خيلي با من همکاري كردم و چون موقعيت و نفوذ خوبي هم در مي

 كردند. مي
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دبيرستان، فرمانده بسيج موقع خواهرم هم در خانه هم خيلي مورد توجه پدر و مادر بودم. آن از طرفي در 

مثالً با دوستانش به شکل از من بود. تر خيلي سفت و سختو رئيس انجمن اسالمي مدرسه بود. البته او 

 دادند.در مورد حجاب و موارد ديگر، تذكر ميها مستقيم به بچه

آوردند و من و خواهرم به پدر به شهر ما  يعني مشهد، ميها، خيلي از شهداي گمنام را سالدر آن 

ها، خيلي از اوقات، ما  بايد سممراسم تشييع جنازه شهدا، شركت كنيم. در اين مراگفتيم، برويم در مي

وقت ما به پدر و  مادرمان اصرار باريد. آن شديم. هوا هم سرد بود و اغلب برف و باران ميمنتظر مي

موقع، يک رنو بود كه بخاري هم بياورند. البته ماشين ما آن كرديم كه منتظر بمانيم تا شهدا را مي

 مانديم. كرديم و منتظر ورود كاروان شهدا ميا تحمل ميسرما رنداشت، اما ما با عالقه خاصي، 

 كني؟از انجام كارهايي كه گفتي، اآلن احساس پشيماني نمي -

 ها، پشيمان نيستم.گذارم و از انجام آنكارهايي كه كردم، احترام مياآلن هم به آن نه، من 

 گيري ترديدهاي ديني خودت بگو.لطفاً از آغاز شکل -

خواندم. پدرم رزمنده و فرهنگي بود، براي همين من آنجا ثبت نام كرده دبيرستان شاهد درس ميمن در 

ها جانباز شيميايي بود، بودم. يادم هست، سال سوم دبيرستان كه بوديم، پدر يکي از دوستانم كه سال

برويم خانه ها بچهشهيد، مراسم برگزار كردم. پيشنهاد كردم كه همه مدرسه براي آن شهيد شد. من در 

خريديم كردم، گل ميجمع ميكالس را هاي دوستم و او را به مدرسه برگردانيم. يکي دو هفته هم بچه

رفتيم. همون طور كه گفتم، من مسوول بسيج و انجمن اسالمي مدرسه بودم و سال اول و مزار شهدا مي

آموزي مدرسه خودمان بودم. خالصه آموزي و سال سوم رئيس شوراي دانشو دوم عضو شوراي دانش

كردم، بين قبول داشتند. من سعي ميها هم حسابي من را خيلي با مسووالن مدرسه ارتباط داشتم و آن

شناختند، خيلي مياي برقرار كنم و چون مدير و دبير پرورشي من را و اولياي مدرسه، روابط حسنهها بچه

شوراي مدرسه پيشنهاد كردم كه به جاي ن در سال سوم دبيرستان، در مثالً مكردند. با من همکاري مي

هاي مدرسه هم به ها، يک موسيقي پخش شود و چون كالسصداي زنگ، براي شروع يا اتمام كالس

پذيرفت و من مسوول اجراي آن بلندگو مجهز بودند، اين كار ممکن بود. شوراي مدرسه اين پيشنهاد را 

كردم. پخش ميآمدم و سر موقع، موسيقي را ها، از كالس بيرون ميل از زنگ كالسدقيقه قب 5شدم. من 

ها من اين كار را با نوارهاي افتخاري شروع كردم. بعد از نوارهاي اصفهاني استفاده كردم، زيرا بچه

طول  تر باشد. اين تجربه، براي من يک تجربه عالي بود. موسيقي درگفتن موسيقي يه خورده شادمي

ها از اين كردم، همه بچهاي داشتند و من فکر مييه حال و هواي ديگهها شد، بچهرنگ تفريح پخش مي

اتاقش رفتم، او خواست. وقتي به وضع راضي بودند تا اين كه حدود يک ماه بعد، مدير دبيرستان من را 
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برنامه را قطع كنيد. من پرسيدم چرا، همه  اند، سريعاً اينو گفته به من گفت: از بنياد شهيد تماس گرفته

هم كه مجاز هستند، اما او گفت: آره درسته، ها راضي هستند، تازه همه موسيقيها كه از اين مسأله بچه

اما اين يک دستوره، بنابراين از امروز بايد همه چيز به حالت اولش برگرده و اين جوري بود كه اين 

 قضيه تمام شد.

چاپ كنيم و هزينه آن را گه، ما از طرف شوراي مدرسه پيشنهاد داديم كه يک نشريه ماهانه يک بار دي

داشت، هاي مختلفي هم با پول فروش خود نشريه و كمک مدير مدرسه، تأمين كنيم. اين نشريه، قسمت

جمع ا هر كدام مسوول يک قسمت نشريه شدند. سپس مطالب الزم رها از سياسي گرفته تا طنز. بچه

كرديم و نشريه ما آماده چاپ شد. يک نسخه از نشريه را آماده كرديم و به مدير و دبير پرورشي مدرسه 

، با يک اظهارنظر عجيب روبرو شديم. ما عکس روي جلد نشريه روز 2نشان داديم. اما بعد از گذشت 

كردند، انتخاب و داشتند صحبت ميپوشيده بودند آموز كه مانتو و شلوار مدرسه را را چند تا دختر دانش

كرده بوديم. تازه اين عکس هم فقط يک قسمت كوچک از صفحه را پوشانده بود، اما مدير مدرسه به 

يا حذف اند كه اين عکس را آن بودند، گفتهما گفت كه شوراي مدرسه كه نماينده بنياد شهيد هم در 

واقعاً مسخره بود، گيج شده بوديم. آمديم عکس را كنيد يا چند تا دختر چادري را به جايش بگذاريد. 

خواهم نشريه چاپ بشه. چند درجه مات و تيره كرديم، اما باز هم قبول نکردند. من گفتم اصالً نمي

به هم موافق بودند. اما مدير مدرسه چند نسخه براي يادگاري چاپ كرد و به خودمان داد. از آن ها بچه

مسايل ديني، اجتماعي و ها من در ساليشه فراموش كرديم. خالصه اين كه در آن براي همبعد نشريه را 

 سياسي، خيلي فعال بودم.

ها، پا به پاي پدرم )كه فردي چپي يا به اصطالح امروزي اصالح طلب بود(، روزنامه من در آن سال

مدرسه م. خودم در كردشد شركت ميجلساتي كه برگزار ميكردم، در خواندم، اخبار گوش ميمي

موقع آقاي خاتمي كردم. آن دو طرف را به بحث كردن دعوت ميهاي انداختم و بچهبحث راه مي

مان جلسه برگزار خانهستاد او بودند و در ام كه در رئيس جمهور بود. براي انتخابات من جدا از خانواده

ر چند كه كارهاي سياسي خودم را از دوره كردم. هكردند، خودم با انگيزه و شور شوق، تبليغ ميمي

كانديد شروع كرده بودم، اما در دوره دبيرستان، اين كار را به ابتدايي و راهنمايي، با دادن عکس آن 

دادم. حتي من و دختر داييم يک نامه براي آقاي خاتمي نوشتيم. ما ميتري، ادامه شکل جدي و مصمم

نويسيم. اما راستش حتي فکرش را هم يس جمهور نامه ميخيلي خوشحال بوديم كه داريم به رئ

كرديم كه يک موقع براي ما جوابي ارسال شود. اما در كمال ناباوري، يک روز پستچي زنگ زد نمي

شد، نامه را و گفت به خانم... بگيد نامه سفارشي از نهاد رياست جمهوري داره. واي خدايا باورم نمي
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ريختم و كردم، فقط اشک ميدويدم، حتي بازش نميحياط ميقط در كه گرفتم از شدت خوشحالي ف

 خنديدم، انگار ديوانه شده بودم.مي

از جاهاي مختلف پيدا كنم و باهاش يک هاي آقاي خاتمي را ها من تصميم گرفتم كه عکسروزآن 

كردند كه آلبوم عکس درست كنم. اتفاقاً درست كردم، خيلي هم جالب شد و همه ازش تعريف مي

ها بود. من در آن ايام، رابطه خيلي آن روزام. خالصه، اين وضعيت من در اش داشتهالبته هنوز هم نگه

زدم. براي خودم و خوابيدم، حدود نيم ساعت با خدا حرف ميها كه ميخوبي با خدا داشتم. شب

كردم و از خدا اشتند، دعا ميها و كساني كه مشکل دكردم. براي همه بيمارام طلب كمک ميخانواده

تر از همه، به حضرت معصومه عشق خواستم. اما بيشخواستم. از بعضي از ائمه هم كمک ميكمک مي

رفتيم، و من در اين به حرمش ميورزيدم و رابطه خوبي با او داشتم. چون حتماً سالي يک بار را مي

موقع، من خيلي از گرفتم. آن معموالً هم نتيجه ميگفتم و هايم را  به او  ميها، همه درخواستزيارت

 كم دلسرد شدم. اآلن خودم متفاوت بودم. اما راستش كمگرفتم و خالصه خيلي با روزه ميها را روز

 چرا؟  -

هاي من را كنم، كمتر خواستههاش زياده. اول اين كه ديدم من هرچه بيشتر از خدا درخواست ميعلت

خواندند، همه چيز داشتند و هيچ هايي كه حتي سالي يک بار هم نماز نميعوض آدم دهد. درجواب مي

 مشکلي نداشتند. 

هاي خاصي كه نزديک ما بودند، به خاطر شغلهاي فاميلهايي كه در دليل بعد اين كه خيلي از آدم

مدل دولتي سوار آخرين هاي ها، ماشينكردند. اين آدمداشتند، به اسم خدا و دين، هر كاري مي

را براي خود و ها شوند، در حالي كه خودشان ماشين دارند، ظرف مدت كوتاهي بهترين خانهمي

روند، و در عين حال، اين داخلي و خارجي ميهاي خرند، با هزينه دولت كلي مسافرتفرزندانشان مي

كنند. رف حلقوي را  فراموش نميخوانند و در نمازشان، پوشيدن عبا و بيان حنماز اول وقت ميافراد 

به ها، همه كارهايشان از روي ريا هست، اما به هر حال دارند بهترين زندگي را دانم اين آدمالبته من مي

ها، وقتي نماز خواندن ما را كنند. تازه همين آدمآورند، مينام دين و با پولي كه از اين راه به دست مي

ها ها بود و فقط آنكردند. انگار خدا و ائمه و قرآن، فقط مال آننگاه ميديدند، با تمسخر به ما مي

-دانشگاهها، در بهترين رشتهها با كمترين تالش در اين آدمهاي توانستند با آن رابطه برقرار كنند. بچهمي

قت خود وروند. آن شوند و بدون كنکور تا ارشد و دكتري باال ميهاي مخصوص خودشون قبول مي

بندي، با همه تالشي كه من كه از بهترين شاگردهاي مدرسه بودم، به خاطر اين همه تبعيض و سهميه

شدم، هايي كه من براي كنکور آماده ميسالام قبول بشوم. در كرده بودم، نتوانستم در رشته مورد عالقه
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ت و علت آن مسايل سياسي يک مشکل مالي بزرگ براي پدرم پيش آمد كه البته هنوز هم حل نشده اس

هاي رياكار، هميشه برنده هستند. هر چي كه بخواهند، دارند و براي و لجبازي با پدرم بود. اما اين آدم

هاي مجاني، هميشه در اختيار همين هم هست كه هميشه آرامش دارند. بهترين خونه، ماشين و مسافرت

ها بود، با حکومت موافقت به جاي اون اين افراد هست.  خوب معلوم هست، اگر هر كس ديگه هم

 كرد، اما در عوض اين همه امکانات داشت. رعايت ميخواند و حجابش را كرد، نماز ميمي

هايي هستند كه قلبشان كثيف هست، بد ذات هستند، نگاهشان و كارهايشان كثيف ها آدماز طرفي اون

هاي كاري بزرگي دارند، نظام، مسووليت زنند، اما درهست و در پوشش دين، به هر كاري دست مي

مثالً يک دوره نماينده مجلس شدند يا يک پست مهم مديريتي شناسم كه من خيلي از اين افراد را مي

كني، ها نگاه ميشده است. وقتي به اين آدمبه اون راه اند، و بعد از چند سال، وضعشان از اين راه داشته

سفت و سختي هاي هايشان چادريكنند، زن و بچهشتر عقيق به دستشان ميبيني كلي ريش دارند، انگمي

ها آن قدر پرو هستند كنند. اين آدمميهستند، اما با پول مردم و با پول حرام دارند، بهترين زندگي را 

 ها.كنه و از اين حرفگويند، اگه آدم دلش با خدا باشه، خدا كمکش ميكه مي

امر به يد، ما را آداند و در ظاهر ميخدا ميدين و بيبيها را وحاني هم هست، مامثالً فالن آدم كه ر

اي دارد يا كلي كارهاي بينيم خودش چند تا زن صيغهرويم، ميتر ميكند، اما وقتي جلومعروف مي

تواند با مياين سن و سال، رفته چند تا زن گرفته، اما يک جوان ندهد. اين آدم با زشت ديگر انجام مي

كه هايي نهاد و بسيج يا بچههاي اش ازدواج كند. اصالً چرا راه دور بريم، همين بچهفرد مورد عالقه

روند. اغلب كنند، بالفاصله سركار ميسن پايين ازدواج ميباباهاشون از بزرگاي مملکت هستند، در 

دواج بين جوانان باال رفته و تازه ازدواج  ها چي؟ سن ازخونه و ماشينشون هم آماده است، اما بقيه جوان

ها در اين وسط كم ميارند و از هم جدا كنند، اين قدر فشار مالي بايد تحمل كنند كه خيليهم كه مي

خواندند كه اين گويند، آره ديگه، اگه با خدا بودن، اگه نماز ميها ميشوند. آن وقت همان آدممي

كنند. خوب معلوم است كه با معيار دين و خدا، مقايسه ميهمه چيز را  هاشد. يعني اين آدمطوري نمي

شود. خوب چه رود، يا معتاد ميتونه ازدواج كنه، دنبال دوست دختر يا دوست پسر ميجواني كه نمي

تواند بکند، پدر و مادرش هم كه هنوز نيازهاي اوليه خودشون كار كند. كار كه نيست، ازدواج كه نمي

توانند با آنان اند، تأمين كنند، از طرفي جوانان با پدر و مادرهايشان فرق دارند و نمينتوانستهرا هم 

هايي مثل شيطان گروهشود، يکي در رود، معتاد ميرسند كه يکي ميزندگي كنند، پس به جايي مي

م افسرده و شود و بقيه هكند، يکي به قول اين آقايون فاسد ميرود، يکي خودكشي ميپرستان مي

 شوند.هدف ميسرگردان و بي
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رسند، به همه چي دارند، به ما كه ميهايي كه خودشان بهترين امکانات را اون وقت جالبه، همين آدم

 دهند.گير مي

خوانند، نماز بخوانم. دوست دارم هميشه تميز و مرتب باشم من دوست ندارم اين طور كه همه نماز مي

گيره، با خدا حرف بزنم. من از اين كه مجبور باشم، طبق احکامي ه دلم ميو در هر حالي، هر وقت ك

آيد. دوست دارم خودم تصميم بگيرم. بعد از اون كه هزار سال پيش گفته شده، پيش برم، بدم مي

هايي كه ديدم، تو ذوقم خورد عدالتيها و بيكم با ديدن ظلمهاي پر شرّ و شور ابتداي جواني، كمسال

هاي رياكار بيزار كنم، خدا و ائمه فقط براي يک دوره خاص هستند و من چون از اين آدمس ميو احسا

مثالً ديدم لزومي نداره چادر بپوشم. من ها متفاوت باشم. كنم تا جايي كه ممکنه، از آنهستم، سعي مي

ب با هر مکان را هاي ساده و مناستوانم باحجاب باشم. من روسري گذاشتن يا لباسبدون چادر هم مي

حجاب هم توانستيم، بيكردم كه در آن ميكشوري زندگي ميدوست دارم و مطمئن هستم، اگر در 

ام. چون از خودنمايي و اآلن هستم، بودم. چون خودم آن را انتخاب كردهباشيم، من همين طوري كه 

وست دارم، بقيه به خاطر فکرم و آيد. من دبه همه نشان بدهم، بدم ميخودم را هايي اين كه زيبايي

كنم، خيلي از كه دارم. اما من فکر ميهايي توانايي كه دارم به من احترام بگذارند، نه به خاطر زيبايي

هايي كه حجاب سفت و سختي دارند، اگر پاي منافعشان در ميان نباشد، در فضايي متفاوت، به اين

ان از سر تعقل و انتخاب نيست. به زور و به خاطر شوند، چون كارهايشبدترين شکل ممکن ظاهر مي

 كنند. ميها را منافعشان اين كار

-مثالً همين آدمدارد. ها برمينگاهي به مسايل اجتماعي اطراف خودمان هم پرده از روي رياكاري اين

، يک آقايي كه گفتمثالً دوستم ميدهند، ها تذكر ميخيابان به اسم گشت ارشاد به خانمهايي كه در 

گفت، برو زد و بعد به خانم همکارش ميكرد، بهشون زُل ميها نگاه ميپليس بود با دقت تمام به خانم

هايي كه با شعار مثالً آدمگناه نيست؟ اون رو بگير يا بهش تذكر بده، خوب آيا اين طرز نگاه كردن، 

ها فيلمزدند، آيا واقعاً مؤمن هستند. من در توم ميياحسين و يازهرا بعد از انتخابات  تو سر و بدن مردم با

دهد. آيا سينه يک خانم چسبانده او را به ديوار فشار ميديدم كه يک لباس شخصي باتوم خودش را به 

ها زندانكنن يا در ناحق ميريزند، حق را مياين درست هست و گناه نيست؟ آيا اين كه خون مردم را 

ها گناهش بيشتر كنند، گناه نيست؟ آيا بيرون بودن موي دخترآورند، شکنجه ميار ميهمه فاجعه بآن 

 تر است يا اقدامات اين آقايان؟و سنگين

مثالً در مورد خيلي از حقوق زنان آيند، وقتي ما از استادهاي حوزوي كه براي سخنراني به دانشگاه مي

پرسيم، يا جواب ندارند به آدم بدهند يا اين كه ميلت را عشود،  قرآن آمده است، اما اجرا نميكه در 
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دهند، خوب اين مسأله حکم و دستور خداست، خدا هم ها، فقط جواب ميدر پاسخ اين همه تبعيض

دوست داره، پس حتماً حکمتي داشته و مصلحت اين بوده و از اين دست كه خالق ماست و ما را 

دهم. دوست ندارم و انجام نميي را كه علتش معلوم نيست را ها، خوب معلوم هست من هم كارحرف

بيند كه از روي ترس يا هايي را ميكند، يا يک سري آدمهم كه آدم نگاه مياز طرفي مروجان دين را 

 تواند باشد؟كنند، خوب قضاوت آدم در اين ميان چه چيزي ميبه خاطر منافعشان كار مي

دهند و به اسم دين بر ناداني قرار در كنند، درصدد هستند تا مردم را ميرا كه ها البته اين افراد اين كار

آنان حکومت كنند. اما به نظر من، خدا به ما عقل داده است و خودش هم ما را به تفکر و تعقل دعوت 

شخصي شان مردود هستند. به نظر من دين هر كس، يک مسأله همهها، گراييكرده است. پس اين خرافه

هست و بايد از سياست كه يک مسأله متفاوت هست، جدا باشد. اصالً سياست علم هست، اما دين علم 

كشور موضوع متفاوت از هم هستند. اما در شود با هم جمع كرد، زيرا در نيست. پس اين دو تا را نمي

گيرند و هي با شعار ميكنند و برايشان تصميم ما ساليان سال است كه به اسم دين بر، مردم حکومت مي

كنند و همين جور مسايل هم هست كه باعث اين همه عقب ماندگي و فرار يازهرا، مردم را شکنجه مي

 از كشور ما شده است.ها نخبه

دانست. من هم يادم هست كه باباي خودم هم مخالف خالف مياوايل انقالب، دولت داشتن ويديو را 

ها، اون قدر عزاداري، گريه له عادي شد. بعد كار به ماهواره رسيد. اين آدمكم اين مسأبود،  اما كمآن 

هاي دهند كه به جاي شبکهتوي قم هم ترجيح ميهاي اند كه حتي روحانيتحويل مردم دادهو دروغ 

 تلويزيون ايران، ماهواره را ببينند.

شود. اما من رويم و چي ميحاال با وضعيت فعلي هم كه پيش آمده است، معلوم نيست به كجا مي

 ها، كلي ترس تو دل اين آقايون كردند.خوشحالم كه برخي از مردم آگاه هستند و  تا همين جا

 اآلن نظرت راجع به دين چي هست؟ -

ها بوده است و شايد از همان نياز ما زندگي آدمكنم كه دين چيزي هست كه هميشه در من فکر مي

تر از خودمون هست را داشته تر هست و باالگيره. اين كه ما يک نفر را كه برمي ها به پرستش نشأتآدم

گاه همان باشد، امري پذيرفتني است. من به وجود يک باشيم، تا موقع تنهايي باهاش درد دل كنيم، تکيه

ود داره. با همه زشتي و زيبايي آفريده است. پس حتماً خدا وجخالق اعتقاد دارم. كسي كه اين دنيا را 

كامالً فردي و خصوصي هست و تابع هيچ قانوني نيست. كسي اما به نظرم شيوه ارتباط هر كسي با خدا، 

توني با خدا حرف بزني، و شيوه نبايد به خودش اين اجازه را بده كه از اين ساعت تا اين ساعت مي

م، عبادت كنيم. اما اين وسط خواهيحرف زدنت اين جوري باشه. بلکه به نظرم ما آزاديم هر طور كه مي



 

 صل دوم: پذيرش تنها خداف                                                                                                                187

 

كنند تا بر همين مبنا بر آيند و قانون و مقرراتي تعيين مييک عده براي تسلط پيدا كردن روي مردم، مي

 مردم سلطه پيدا كنند.

زنند ديدم، يک عده از هر راهي همه چيز دارند، و همش حرف از خدا ميقبالً به خاطر اين كه ميمن 

روند دست به خرافات و كنند، خدا بهشون پشت كرده است، ميهم چون فکر ميو در مقابل يک عده 

اند كه هميشه خوار و ذليل باشند، دوست نداشتم به زنند و يک جورايي انگار ياد گرفتهگرايي ميخرافه

م اآلن هيچ كدام از اين دو گروه قبول ندارهاي مرسوم، عبادت كنم. اما همون طور كه گفتم، اين شيوه

گردن خدا بياندازد جامعه را هاي عدالتيگم خود آدم بايد تالش كنه، درست تصميم بگيره و نه بيو مي

ها به دعا و قسمت و نذر و نياز منتسب كنه. بلکه همه چيز حاصل تالش خود آدمهاي آن را و نه پيشرفت

 است. 

 كني؟درباره ائمه و اولياي دين چطور فکر مي -

كنم، آنان فقط يک مصلح اجتماعي در دوره خودشون بودند كه ر و ائمه هم من فکر ميدر مورد پيامب

هاي معمولي بودند و اين كه كردند مردم را با خدا آشنا و راهنماييشان كنند. به نظرم آنان آدمسعي مي

به عنوان  تا اين حد واسطه كنيم و به آنان متوسل شويم، درست نيست. من به آنانما بخواهيم آنان را 

از خرافه و اوهام بيرون خواستند مردم را آمد و متفاوت بودند و ميدوره خودشون سرهايي كه در آدم

هاي نخبه و گذارم. البته زندگي آنان پر از مشکالت بوده، اما خوب همه آدمبياورند، احترام مي

ارايه بدهند، زندگيشان پر از خواهند زير بار ظلم بروند و افکار جديد دگرانديش و كساني كه نمي

در تلويزيون ها هاي بينش بوده و روحانيكتابها كه هميشه در مشکل هست، اما من به خيلي چيز

تر ها دور و بر گناه نروند، بدگويند، اعتقاد ندارم. بحث عصمت و اين كه خدا خواسته كه اين آدممي

 كند. ها را خراب ميكار

 رافات چي هست؟نظرت راجع به خ -

دهند تا آنان، سرشان را به ها به خورد مردم ميبه نظر من خرافات يه سري مسايلي هست كه حکومت

ها گرم كنند تا خودشان آور و دعاهاي مخصوص روز، ماه و مانند آن، ساعتهاي گريهخواندن داستان

ا كشورهاي ديگري كه مسلمان نيستند، مثالً مردم آمريکا يبه نام دين داشته باشند. بهترين زندگي را 

كنند، پيشرفت ها را نميخوانند و اين دعانميها را حاال يا مسيحي هستن يا اصالً دين ندارند، و اين كتاب

كنند، ها خيلي هم موفق هستند، چون  هم از عقل و هم احساسشون، استفاده ميكنند. اتفاقاً چرا، آننمي

رود دعاي مثالً به جاي اين كه بشيند درس بخواند، شب امتحان مياما جوان ما، اما به جا و به موقع. 

 خواند.توسل مي
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اند. براي گرايي عادت كردهاند و به خرافات و خرافهبا هم قاطي كردهاصالً مردم ما جاي همه چيز را 

بياوري، حاال براي  همين هم حکومت كردن به چنين مردمي سخت نيست. كافيه فقط اسم خدا يا ائمه را

، اما به نظرم از خدا، قبول دارمگويم كه خدا، نيست و خدا را كنند. البته من نميهر كاري سريع قبول مي

 شود.استفاده ابزاري مي

تونم باهاش حرف قبول دارم، به عنوان يه خالق كه هر وقت دلم تنگ بشه، ميبه هر حال من خدا را 

بگيرم و هر چند كه موانع كنم كه درست فکر كنم و بهترين تصميم را ه سعي ميكارهام هميشبزنم. در 

رود، اما با تر پيش ميشوم، كارهايم سختراهم زياد هست و چون همرنگ با اجتماع نيستم و نميسر 

مصرف آب و جويي در كنم، از صرفهكنم كارم را جلو ببرم. در عين حال سعي مياين حال سعي مي

كنم سرم گرم كار خودم گرفته تا قضاوت در مورد ديگران، هميشه عادالنه رفتار كنم. سعي ميبرق 

باشه و به نظرات ديگران احترام بذارم. خالصه آزاد باشم، نه وابسته به كسي، گروهي و مذهبي. چون 

 آزاد آفريده. خداي من، من را 

فقط ها را كارندارم. چون اگر بخواهم موفقيت در ها، من به شانس و تقدير اعتقادي عالوه بر همه اين

را هم به گردن خدا بياندازم يا بگويم كه خوب حتماً ها وقت بايد همه شکستبه خدا نسبت بدهم، آن 

 ها را هم قبول ندارم.قسمت نبوده و تقدير اين بوده كه اين كار
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یزها رو در : حضرت محمد همه چپذیرش خدا تنها به عنوان خالق 022

 دیدهمی رؤیا

 ساله، دانشجو کارشناسی 22مصاحبه با شیما، 
 

 كني.از اين كه پذيرفتي در مصاحبه شركت داشته باشي متشکرم. در ابتدا خودت رو معرفي مي -

 ساله و دانشجو هستم.    22بله. من اسمم شيما هست. 

 بيني.ات را در چه مواردي ميخانوادهدر زمينه عقيده ديني نکات اشتراک و افتراق خودت با  -

 من عقايد مشترک زيادي با پدرم و عقايد مشترک كمي با مادرم دارم.

 اي با پدرت مشترک هستي؟در چه عقيده -

شوند. عالوه بر اين مي كند و باعث محدوديتمي ها را تعييندر اين عقيده كه دين حدود قرمز انسان

  اعتقاد ندارم.كه به حضرت محمد 

 دليل اين كه به حضرت محمد اعتقاد نداري چيه؟ -

شود، احساس عرفاني بهشون دست مي ها وقتي لُب گيجگاهشان فعالي انساندليل علمي داره، چون همه

ميارند كه انگار بهشون وحي  ده كه روحشون از بدنشون جدا شده و بينش ارتباط با خدا رو به دستمي

كرده و مي هاي زياديديده، جوري كه در خواب عرقشده و حضرت محمد هم در خواب رؤيا مي

گم، گفته ها رو از خودم هم نميديده و اينكسي بهش وحي نکرده و همه چيز رو در خواب مي

 تونيد بريد مستندش رو ببينيد.مي دانشمندا هست كه تحقيق كردن و

 اي قرآن اعتقاد نداري؟هيعني به گفته -

 هاي خدا باشه، همون طور كه گفتم، حضرت محمد همه چيزها رو در رؤيانه چون مطمئن نيستم گفته

 هاي خدا نبوده.شه، گفتهمي ديده، پس قطعاً اگر ثابت بشه كه مطمئناًمي

 به خدا چي اعتقاد داري؟ -

 دارم.آره، فقط به خدا اعتقاد 

 كنند؟مي به نظرت چرا برخي از افراد ظاهرسازي -

به خاطر منافع شخصيشون و چون حکومت اسالميه، به خاطر اين كه جزو حکومت باشند و سود ببرن، 

 كنند.مي ظاهرسازي

 شه چيه؟مي هايي كه به نام حضرت ابوالفضل اندختهنظرت درباره سفره -



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         190

 

كنه، همش نمي شه، خداوند آن را برآوردهمي بهشون اعتقادي ندارم، چون وقتي حاجت آدم برآورده

شه كه مي قدرت ذهن آدم هست يعني اگر كسي به چيزي اعتقاد و ايمان داشته باشه، همين مسأله باعث

رم هر كس حاجت خودش رو گرفت، به جاي سفره بيفته و حاجت بگيره. من به نظ اون چيز اتفاق

 انداختن بره پولش رو رو بده به فقرا.

و پايبند بودن اون به دين هست  دين داريتنها در كنار جاده، نشانه به نظرت نماز خواندن يک شخص  -

 يا نشانه رياكاري؟

در هر شرايطي حتي در شرايط سخت، از ايمانش واقعاً ايمان داره كه به نظرم نشانه ايمانش هست، چون 

 كشه.نمي دست

 روند؟مي كالً چه نظري درباره اشخاصي داري كه هر روز به مسجد -

مؤمني هستند و براي هاي هاي رياكاري هستند، براي اين كه ظاهرسازي كنند و بگن انساناكثراً آدم

 ونه.ترفيع گرفتن و بيشتر براي شغلش

 نظرت درباره مواردي مانند چشمه زم زم در مکه و چاه جمکران چي هست؟ -

افته، يه دليل علمي وجود داره، البته اين كه من اعتقادي بهشون ندارم، چون براي هر اتفاقي كه مي

 ده، يک دليل علمي داره، ولي چاه جمکران خرافاته.گن آب چشمه زم زم شفا ميمي

 ها چيه؟ظرت درباره تولد و شهادت امامن -

اآلن هاست و اين اسالمي كه خونبه نظرم هر دو، يعني هم تولد هم و شهادت، براي پول درآوردن نوحه

 ها درست كردن شادي و غمشون با هم يکيه.آخوند

 اي دارند؟ات هم همچين عقيدهخانواده -

 دم هست.بله، اونا هم عقايدشون مثل خو

 نظرت در مورد سينه زني و زنجير زدن چيه؟ -

ها تفريح اآلن در اين دوره بيشتر براي تفريح هستش، يعني به خاطر نبودن تفريح در جامعه ما كه جوان

 هاشون هست.ندارند، تاسوعا و عاشورا فرصت خوبي براي خالي كردن عقده

 شود؟نمي ها به دينپس به نظرت اين مراسم باعث جلب جوان -

 كنند.مي ها براي دختر بازي و پسر بازي در اين مراسم شركتاصالً خيلي از آدمنه، 

 به نظرت چه كسي اين وسط مقصر هست؟ -

به نظرم همه چيزها تقصير آخوندها است كه از بس همه چيز رو سخت گرفتن و هر چيزي رو حروم 

 كه كالً جوونا از دين دور شدن. رو نادرست دونستناعالم كردن و هر تفريحي 
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هاي آن نظرت درباره اين كه بسياري از اوليا از زمان كودكي مدام از جهنم و كمتر از بهشت و زيبايي -

 زنند، چي هست؟مي حرف

حرف زده ها اين موضوعي است كه حتي در قرآن هم درباره آخرت و گناه كردن و مجازات انسان

 است. باالخره از جهنم ترساندن كه ديگه واسه ملت ما عادت شده.

 مرجع تقليد داري؟ -

 اسالم رو قبول ندارم، چه برسه به مرجع تقليد اون. اصالًنه، من به مرجع تقليد اعتقاد ندارم. من 

 چرا اسالم رو قبول نداري؟ -

ور كه گفتم حضرت محمد را قبول ندارم چون كه چون حضرت محمد اسالم رو آورده و همين ط

 ديده و در خواب بوده.ي خدا باشه، چون در رؤيا ميهايي كه در قرآن آمده، گفتهمطمئن نيستم چيز

 تا به حال شده سوال ديني و شرعي از روحاني پرسي، ولي اون قادر به پاسخ دادن به سوال تو نباشد؟ -

ها كه خودشون اسالم ها و روحانيگم اسالم رو قبول ندارم، چه برسه به آخوندمينه، تا حاال نشده. من 

 رو به گند كشيدن.

 به بهشت و جهنم اعتقاد داري؟ -

آره، چون اعتقاد دارم هر كسي در اين دنيا بدي كنه، بايد مجازات بشه و اگر خدا عادل باشه و عدالتي 

 وجود داره. در كار باشه، قطعاً بهشت و جهنمي هم

 پس چطور به قرآن اعتقاد نداري، ولي به بهشت و جهنم داري؟ -

ها حرف زده چون فقط در قرآن درباره بهشت و جهنم گفته نشده، درباره بهشت و جهنم در همه دين

 شده، براي همين به بهشت و جهنم اعتقاد دارم.

-مده، بنابراين حداقل قسمتي از گفتهپس به نظرت اگر بهشت و جهنم درست باشه كه در قرآن هم آ -

 هاي قرآن هم درسته؟

هاي آسماني ديگر تقليد نکرده باشه، مثل انجيل و تورات، چون بعد از نه، از كجا معلوم قرآن از كتاب

 هاي آسماني ديگه آمده.كتاب

 به حجاب اعتقادي داري؟ -

 نه، ندارم.

 چرا؟ -

كه خودش انتخاب كنه كه حجاب داشته باشه يا نه و بايد به اين براي اين كه هر كسي بايد آزاد باشه 

 باور برسه و نبايد اجباري در كار باشه.
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 پسندي يا بعد از انقالب را؟مي زمان قبل از انقالب را كه حجابي در كار نبوده بيشتر -

ا در زمان شاه خيلي كمتر ههاي جوانزمان قبل از انقالب رو، چون آزادي اجتماعي وجود داشته و عقده

 تري داشتند و مردم شادتر بودند.بوده و تفريح بيشتر بوده و مردم زندگي راحت

 نظرت درباره تعصبات مذهبي، چي هست؟ -

شه و تعصبات زيادي هم در دين باعث دوري مي به نظر من هر چيزي زياديش باعث زدگي و دوري

 ها به خاطر همين تعصبات از دين دور شدن. اآلن هم اكثر جوانشه. مي ها از دينجوان

 گرا هستي يا نه؟كالً تجربه هايي كه خالف عرف و شرع هست، اعتقاد داري وبه تجربه كردن كار -

كنم و همون مي باعث ضرر رساندن به مردم نشه رو تجربههايي رو كه گرا هستم و كاربله، من تجربه

 ها اعتقاد ندارم.اول گفتم كه به دين و احکام و اين جور چيز

 كنيد؟مي يعني برخالف اين كه در دين گفته شده مشروب خوردن حرامه، شما اون رو تجربه -

 هاي ديني كاري ندارم و تجربه هم كردم.بله، به گفته

 دار نيازي به تجديد نظر در احکام دينيشان دارند؟ه نظرت افراد دينب -

كشن براي اين كه از خدا تشکر كنن و به نظر مي گناه روبي بله، مثل قرباني كردن، چون يک حيوان

 من خدا به گرفتن جون يک گوسفند و خون ريختن احتياجي نداره.

 به نظرت دين موروثي قابل دفاع هست؟ -

ذاشتن هر كس به رشد عقالني برسه، بعد خودش تحقيق كنه و دينش اصالً درست نيست، بايد مينه، 

 رو انتخاب كنه.

 كردي؟مي تونستي دينت رو انتخاب كني، چه ديني رو انتخابمي اگر -

 زرتشت، چون دين اول ما بوده!
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 تر وجوی خدایی مهربان: در جستغیر دینی پذیرش خدای 023

 ساله، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد 25مصاحبه با هانیه، 
 

 دي؟هانيه خانم، يه معرفي اجمالي از خودت مي -

 خونم.مي سالمه و در دانشگاه آزاد تهران مركزي، حقوق 25آره. من 

 كنيد؟شما راجع به دين چگونه فکر مي -

از خشونت هست كه پيامبرش به زور با  من به شخصه به دين اسالم اعتقادي ندارم، دين اسالم ديني پر

هم گفته شده، اگه ما بدحجاب باشيم، به  جنگ و خون ريزي آن رو به مردم القاء كرده. داخل قرآن

كنند، حکمي مي هايي كه خيانتها رو گذاشتند، ولي براي مردريم. يا حکم به سنگسار زنمي جهنم

 داده نشده.

سانيت اعتقاد دارم، دل نشکستن، خوب زندگي كردن، كمک كردن چه به انسان چه به من فقط به ان

اصالً در اسالم چيزي ازش گفته نشده. ما وقتي به دنيا اومديم، حق حيوان. من به عشق اعتقاد دارم كه 

 قلباً مسلمانهم نداريم كه ازش برگرديم. من خودم رو  انتخاب راجع به دينمون رو نداشتيم، حقي

 دونم.مي دونم و خودم رو فقط يک انساننمي

ي خوب شما كه به خوب زندگي كردن و انسانيت و مهربان بودن اعتقاد داري، به نظرت اسالم درباره -

 ها رو به سمت خوب بودن هدايت نکرده؟ها حرفي نزده و آدماين

اصالً مهم نيست ي اين چيزا بحث كرده باشه، ولي نکردم. شايدم درباره كالً تحقيقي راجع به دين من

 كنم و كاري به هيچ كتابي ندارم.مي برام! چون من طبق روش خودم زندگي

گوييد كه دين اسالم فقط خشونت و فقط ظلم مي خوب شما كه تحقيقي نکرديد، پس چطوري -

 هست؟

خودمون رو هم كه شنيديم.  هاي جامعههاي آخوندان ديني كه خونديم، بعد حرفباالخره تو دبيرست

خوام به خاطر ديني كه دارم نمي خواد آزاد بگردم ،اين چيزها من رو از دين زده كردند! من دلم مي

 محدود باشم!

 شه؟مي پس شما اعتقاد داريد كه اسالم باعث محدوديت شما -

اصالً به خاطر ديني كه ها ممنوع هست! ي ما هر كاري مخصوصاً براي جوونتو جامعه. درصد 100بله، 

توانيم انجام بدهيم، من خودم اعتقادي به حجاب ندارم و خيلي دوست نمي ها روداريم، خيلي از كار

 هاي لختي و راحت بپوشم!ها، تو خيابونا لباسدارم مثل غربي
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 ها رو به طرف خودش جلب كنه؟ظرتون پس دين بايد چه جوري باشه كه مردم و مخصوصاً جوانبه ن -

واقعاً تو دين ما همه چي اجباري هستش. نماز خوندن اجباريه، حجاب اجباريه، نگاه به نامحرم گناهه، 

 کمسخره هست، جووناي ما اون قدر جنس مخالفشون رو ديدن كه ديگه با ديدن موي يه زن تحري

 شند!نمي

شه؟ به نظر مي مسأله اختيار چيگذاشتند، پس مي به نظر من، بايد احکام طوري بودند كه انسان را آزاد

 قدر امر و نهي نکنند.اينها را به حال خودشان بگذارند و من بايد انسان

 شود؟نمي نظمي ايجادبي نظر شما هرج و مرج وها به حال خودشان واگذار شوند، به اگر انسان -

دونه چي خوبه، چي بد! مردم بايد طوري زندگي كنند كه به ديگران صدمه مي خب هر كس عقلي داره.

تونند حاكمي را در نظر بگيرند كه مثالً نشان بدهد، نيکي كردن به مردم خوب وارد نکنند. مثالً مي

 .به حجاب كاري نداشته باشند يا به روابط پسر و دخترهست، غيبت كردن گناه، ولي 

ي اش توي قرآن اومده. پس شما فقط و فقط با مسألهاين غيبت كردن و نيکي كردن كه گفتيد، همه -

 حجاب و آزادي دختر و پسر كه منع شده مخالف هستيد؟

ها رو ديدم كه حجاب كاملي دارند، بله درسته، من گفتم اولش هم. من به انسانيت اعتقاد دارم. من خيلي

ولي رفتارشون دور از انسانيت هستش! ولي بر عکس ديديم كساني رو كه حجابي ندارند، ولي دل خيلي 

 پاكي دارند!

 شما گفتيد به اسالم اعتقاد نداريد، به خدا چطور؟ -

واقعاً خدا اين همه بدبختي رو كنم. اون قدر كه بدبختي هست، مي من بعضي وقتا به وجود خدا شک

ام.اس و كلي بيماري ديگه هست و هر روز آدما بايد يه جور زجر بکشند. خدا كنه! سرطان، مي تحمل

ده! بعضيا پول نون شب ندارند، بعضيا هر روز مسافرت نمي ها رو نجاتمگه مهربون نيست؟ پس چرا آدم

 ها غرق بدبختي!شي و عشق و حال هستند، بعضيها غرق خوخارجي دارند! بعضي

 اند و يه عده هم غرق بدبختي؟هميشه غرق خوشيخوب به نظرت يه عده  -

كنند! ولي به مي اي رو شروعگن كه بهشت و جهنم وجود داره كه اونجا همه دوباره زندگي تازهمي

هاي شاسي بلنده و فقر و جهنم هم همون بيماري و وياليي و ماشينهاي نظر من بهشت همون خونه

 فقيري!

 ايد؟شما تا حاال قرآن را مطالعه كرده -

فهمم! معني نمي نه! من از عربا متنفرم، براي چي وقتي ايراني هستم، جمالت عربي بخونم، وقتي چيزي

 قرآن رو خوندم بدتر زده شدم!



 

 صل دوم: پذيرش تنها خداف                                                                                                                195

 

 كرديد؟مي گذاشتند، كدام دين رو قبولمي ر خودتانخب اگر شما رو به اختيا -

من مسيحيت رو دوست دارم. در آن باز از عشق صحبتي كرده! ولي در اسالم فقط قتل و خون ريزي 

 برم.مي ها با خدا، لذّتهست! من از طرز صحبت كردن مسيحي

ها با خدا ز راز و نياز مسيحيخوب شما كه حتي به وجود خدا هم شک كرديد، چه طور شد كه ا -

 بريد؟لذّت مي

كنم! چون مي بينم، به وجود خدا شکمي گفتم كه، بعضي وقتا وقتي اون همه بدبختي و گرفتاري رو

 نهايت مهربان هستش.بي دونم كه خدامي درين حد

 بريد؟مي خوريد، به چي پناهخوب شما هنگامي كه به مشکل برمي -

كنم. مردم ايران مرده پرست و بت مي ريزم و خودم، خودم رو آروممي بيشتر دردهام رو تو خودممن 

كنند كه دعاشون برآورده بشه، آخه يعني چي؟ مردم مي رند و كلي دعامي زادهپرست شدند، به امام

 خيلي ساده هستند!

ام به دست آوردم و بهش قلبي اعتقاد دارم و خيليشه! اينا رو خودم نمي من اعتقادام هيچ جوره عوض

 هم هستم. جواب داده و موفق

 شه و جنبه معنوي داره، اعتقادي نداريد؟مي يعني شما به هر چي كه به اسالم مربوط -

خواد، مي مياد، چرا نبايد اون طوري كه دلش كالً منظورم اينه كه وقتي آدم يک بار فقط به دنيا من

شه، مثالً تو سن مي خواد بپوشه، بخوابه. بايد هر نوزادي كه متولدمي زندگي كنه، اون طور كه دلش

ساله دارند، نماز و  9تکليفش، دينش رو خودش انتخاب كنه، نه اين كه تو سن تکليف كه دخترا فقط 

سالگي  9واقعاً اين ته ظلمه! خيلي مسخره هست. آخه آدم تو سن وزه و حجاب بهشون واجب بشه. ر

 چه دركي داره از دنيا و آدماش كه بياد حجاب بگيره!

بايد تو سن تکليف به پسرا و دخترا آدم بودن، انسان بودن و خوب بودن رو بهشون ياد داد و گفت دروغ 

ها ياد داد. من به شخصه به اين چيزا بيشتر ن و با عشق زندگي كردن رو به بچهنگن. بايد خيانت نکرد

 اعتقاد دارم.

 به نظرتون امکان پذيره دنيايي مملو از عشق و انسانيت و خوبي بدون حضور خدا به وجود بياد؟ -

ولي بدون حضور خدا كه فکر نکنم چيزي وجود داشته باشد، همين دنياي مملو از عشق وجود داشت، 

 تر خدا!با نگاه مهربان

 دي!؟مي تر خدا؟ بيشتر توضيحيعني چي نگاه مهربان -
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هاي دونم، اگر موهام بيرونه، خدا اون طوري ازم راضي نيست و اون طوري كه هواي بندهمي يعني من

ثالً من احکام و دستورات خدا رو راجع ها توجه آن چناني نداره. منظورم اينه اگر ممؤمن رو داره، به ما

كنم، ولي مثالً به خوب بودن، كمک كردن و خوب زندگي كردن نمي به دين و نماز و حجاب رعايت

 ها رو رعايتام خيلي چيزتر نگاه كنه، بگه مثالً شايد اين بندهاعتقاد دارم، خدا هم نسبت بهم مهربون

 دونه چطوري دلي رو شاد كنه!؟داقلش ميكنه، ولي حنمي

 حجابم، طرد نشم. بي مثالً صرف اين كه

 به نظرت احکام اسالم با گذشت زمان باز هم از كارآيي الزم برخوردارند؟ -

ي جنسي و عادت ماهانه احکام خب براي هزاران سال پيش هست كه مثالً حموم نبود، بايد بعد از رابطه

مونه. دين بيشتر براي نمي رن، ديگه به نظرم نجاستيمي اآلن مردم هر روز حمومكردند. اما مي غسل

 گذره تا به اسم دين همه كار كنن.مي گول زدنه آدماست تا نفهميم تو جامعه چي

 كنند؟مي خوب به نظرت ايراد كار كجاست در دين يا مسووالن كه احکام دين رو ابالغ -

كنند كه آدم مي قدر يک چيز رو تکراراينبيشترين ايراد كه متوجه مسووال است! مخصوصاً آخوندها. 

 نظمي و هرج و مرج به وجودقدر بيايني كارهامون باشه، كنند. ما اگر انسانيت اصل همهمي رو زده

ها دوست دارند دين رو اي هست كه گفتم، حاال بعضيتأكيد من روي همون جامعهاومد. ولي بازم نمي

 ها تمايلي به وجود دين ندارند.تو برنامشون جا بدهند و خيلي
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 : خدایی که همه چیز منهینیپذیرش خدای غیر د 024

 شناسیساله، دانشجوی روان 22مصاحبه با فاطمه، 
 

 كني؟فاطمه خانم، در ابتدا خودت رو معرفي مي -

 هستم. دانشجوي كارشناسي مه وسال 22، هستم فاطمه

 خوب فاطمه خانم، پوششت چيه؟ -

 چادر.

 چرا اين پوشش رو انتخاب كردي؟ -

 كنم، مجبورم اين پوشش رو داشته باشم.مي به خاطر شرايط خانوادگي و محيطي كه توش زندگي

 كجايي هستي؟  -

 شهر انار استان كرمان.

 نظرت درباره دين اسالم چيه؟ -

 كشيم.مي كشيم از دين اسالممي به نظرم دين مزخرفيه. هر چي

 ديني كه داري از روي اجبار بوده يا اختيار؟ -

 معلومه كه كامالً اجباري بوده.

 ود داره؟اي كه توي دين وجهاي مذهبينظرت درباره مراسم -

 كنن.مي همش غمه. خودمون كم افسردگي داريم، اينا هم بيشترش

 نظرت درباره مدافعان حرم چيه؟ -

 مشخصه ديگه همشون به خاطر پول رفتن. هر كي پول و كار نداره، رفته مدافع حرم شده.

 به نظرت دين اسالم تحريف شده يا نه؟ -

 شه.مي و روز به روز بيشترافته بله، به مرور زمان داره اين اتفاق مي

 شه؟مي افتادگيبه نظرت دين باعث عقب -

 شه.مي بله مشخصه كه

 دن؟به نظرت مسووالن بستر سازي مناسبي براي تحقق دين انجام مي -

ده. يه فقط آخوندا رو نشون مي زنيم،اي رو كه ميآره، كل صدا و سيما رو احاطه كردن. هر شبکه

 خوره.كاري كردن كه ديگه حال آدم از هر چي دين و ايمان هست به هم مي

 نظرت درباره صيغه چيه؟ -
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 كامالً مخالفم.

 چرا؟ -

 چون به نظرم كار زشتيه. 

 شه؟مي به نظرت استفاده ابزاري از دين -

 افته و نيازي به پرسيدن نداره.اتفاق مي اين كه امر واضح و بديهي هست كه اين

 شه؟مي به استفاده كاسب كارانه از دين -

 افته.معلومه كه اين اتفاق مي

 خوب چه جوري؟ -

 گيرن.خونن و كلي پول ميمثالً يه روضه مي

شده، نظر تو در اين باره  اي عقيده دارند كه دين اسالم به طور وسيعي با حزن و اندوه آميختهعده -

 چيه؟

 كامالً موافقم.

 خوني؟دي، مثالً نماز مياعمال ديني رو انجام مي -

 نه.

 چرا؟ -

 زنم.اي با خداي خودم حرف ميچون به نماز خوندن اعتقادي ندارم و جور ديگه

 كنه؟خدا دركت مي -

 بله. خيلي زياد. هر وقت ازش چيزي خواستم، كمکم كرده.

 كني؟مي ه حد با خدا احساس صميميتتا چ -

 خيلي زياد. خدا همه چيز منه.

 كني يا به جاللش؟مي تو به جمال خدا توجه -

 كنم. هر دوشون قابل ستايشن.مي به هر دوش توجه

 نظرت درباره جدايي دين از سياست چيه؟ -

 به نظرم بهتره كه جدا بشن.

 با مرجعيت عقلي چيه؟ جايي مرجعيت دينينظرت درباره جابه -

 مسأله هستم.موافق اين 

 تأثيري در عقايد ديني جوانان دارن؟هاي اجتماعي چه به نظرت شبکه -
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 اي از اون بکنه.تونه هم مثبت باشه، هم منفي. بستگي به اين داره كه هر كسي چه استفادهتأثيرشون مي
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پایان و بی : اعتقاد به خدایی با مهرییپذیرش خدای غیر دین 025

 بدون خشم و غضب 

 ساله، دانشجوی کتابداری 29مصاحبه با لیال، 

 

 نظر كلي شما راجع به دين چيه؟ -

 دين اسالم؟

 هر ديني كه معتقد هستيد. -

 به ديني اعتقاد ندارم.

 نظرتون راجع به خدا چيه؟ -

 يه سري نظرات شخصي.

 برام صحبت كنيد؟ شه لطفاً راجع بهشون كميمي -

دار شدم، سعي اآلن كه شش سال هم هست بچهگن و ميمن به خدا اعتقاد دارم، اما نه خدايي كه همه 

 ياد بدن.كنم با خداي خودم آشناش كنم، نه با خدايي كه قراره بهشمي

 هايي داره؟يي كه مدنظر شماست، چه ويژگياين خدا -

خداي من خداي مهربوني هستش كه نه اهل اذيت كردنه و نه عذاب دادن، نه خشم و غضب داره و نه 

كران مهر و محبته، خداي من از رنگ سياه بيزاره، خداي من بي يه درياي تهديد و اجبار، خداي من

ماه سال رو بزنم تو سر خودم و گريه كنم كه بيشتر بهش  12كه  عاشق اينه كه لبخند منو ببينه، نه اين

زنه، نه اين كه سريع نت برداري دوه، لبخند مينزديک بشم، خداي من با ديدن موي دخترم كه تو باد مي

خنديم، مي رقصيم ومي كنه و دستور بده از مو آويزونش كنن، خداي من عاشق وقتيه كه من و دخترم

اي براش حرام باشه و هركي هم گوش بده، حسابي به خدمتش برسه! خداي كه همه نوع موسيقينه اين 

گيره كه منو به سزاي من اگه كار بدي، اگه دروغي، اگه حرف ناشايستي از من بشنوه، سريع گارد نمي

مندگي بابت ناراحت كردنش، دوست دارم شه كه من از شرمي اعمالم برسونه، بلکه به قدري ناراحت

كنم آدم خوبي آب بشم و براي همين از روي دوست داشتن بيش از حدي كه بهش دارم، سعي مي

باشم كه ناراحتش نکنم، نه به خاطر ترس از اين كه داغم كنه! خداي من اين همه مدعي دروغين روي 

قدر ساده و مهربونه ايناشکي كنن، بلکه هاش رو زميني نداره كه به اسمش خدايي كنن و چشم بنده

شم، كه فقط چشماش معلومه و وقتي از كنارش رد مي حجاب هيچ فرقي با اون خانميكه من مثالً بي

ذاره، چه بسا حتي من عزيزترش باشم و گاهي به خاطر طرز كنه، نميام نثارم ميزير لب حتي فحشي
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قدر ناراحت بشه كه حتي اشکي بشه چشماش، خداي من همون خداي چوپانيه كه  فکر اون خانم اون

خواست ماساژش بده و براش رخت و لباس نو بخره، خداي من كاري با سياست نداره، مي تو رؤياهاش

 يا كدوم كشور با كدوم كشور قطع رابطه كرده واصالً براش مهم نيست قيمت نفت و طال چقدره 

يه دنيا هاش لبخند باشه، براشخواد كه همه اينا رو وصل كنن به هم. اون همين كه روي لب بندهنمي

هاش همو دوست داشته باشن و عاشقانه براي هم دل بسوزونن، خوشبخته، ارزش داره، همين كه بنده

تونه، فقط حرفش نمي كار كنه، كيچهتونه گه كي ميذاره و نميخداي من بين زن و مرد فرقي نمي

اينه كه با هم مهربون باشيد و به هم صدمه نزنيد، خداي من براش مهم نيست دوست من سنيه، شيعه 

خواد با همه مهربون باشم گه بهش دست نزن نجسه، فقط ازم مييهوديه يا مسيحيه. به من نميهست يا 

بره و بقيه نژادها رو پايين نمياره باالي باال نمي يه نژاد عرب جاهل رو و فرقي بين كسي نذارم، خداي من

يک اندازه دوست يک شکل و كنه كه مابقي براي اون نژاد تا كمر خم شن، بلکه همه روو مجبور نمي

قدر به من فهم اينذاره كه چيزي رو به من تحميل كنن، بلکه داره، خداي من كسي رو روي زمين نمي

هاي دنيا ي آدمده كه خودم انتخاب كنم خوب و بد رو، خداي من، من و دخترم رو و همهو شعور دا

اي در كار ي ديگهخواد كه ما شاد و مهربون باشيم، همين و هيچ چيز پيچيدهمي رو دوست داره و فقط

 نيست.

 شما چطور به اين اعتقادات رسيديد؟ -

ها كه به سني رسيدم كه بتونم براي خودم تصميم بگيرم، ت رو داشتن و بعدمادرم هم همين اعتقادا

احساس كردم كه چقدر به جا و خوب بوده اين اعتقاد مادرم و چه خوب كه به منم منتقل كرد تا سعي 

 ها.ي انسانكنم، مهربان باشم و مهربان بمانم براي همه

 ضر رو به تقليل هستند يا تزايد؟به نظر شما طرفداران اسالم در حال حا -

تونم نظر قطعي داشته باشم، اما به نمي ام هيچ وقت طرفدار اين دين نبوديم،من چون خودم و خونواده

عقيده من دين اسالم پر شده از و پر بوده از خشونت و خود من به شخصه تحمل هيچي خشونتي رو 

... . دين اسالم انگار دين غمه، دين قضاوت كردن، ديني سي وندارم، چه فيزيکي، چه روحي، چه احسا

دونن و بقيه رو زير دستشون! عين زمان حاكميت پاپ تو قرون ها خودشون رو باالي باال ميكه بعضي

 اآلن ايناي اهل دربار! كل مملکت ما هم يکي پادشاهه عدهاي اهل كليسا، وسطا شده! يکي پاپ، عده

 كنه اما واقعيت همينه.شکلي شده، فقط اسماشون فرق مي

 شه اين افکار و باورها رو درست كرد؟مي به نظرتون چطور -
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شه كرد. شايد فقط بايد اجازه بدن هر انساني آزادانه به دنبال نمي دونم، شايد ديگه كاريشنمي

 قدر همه چيز زوري و اجباري نباشه. ايناعتقاداتش بره و 

 خود شما چيزي رو در دين اسالم قبول داريد؟ با وجود اين كه اعتقادي هم به اين دين نداريد؟ -

... همه ، دين يهودي ودر واقع من نگفتم كه اعتقادي به اين دين ندارم، من دين اسالم، دين مسيحيت

واقعاً هنوز هم از جانب خدا مونده؟ به نظر من كه نه! اين خدا بوده، اما آيا رو قبول دارم كه از جانب 

دين اآلن پر از تحريف شده، پر از سوگيري و هركس به نفع خودش چيزي رو منتشر كرده! نظر من اينه 

باشيد، مهربون هاي من با هم مهربون ي اين اديان، خدا، فقط حرفش اين بوده كه بندهكه توي همه

تنها تو اسالم، بلکه توي هر دين ... . و هر چيزي كه نه بمونيد و به خودتون و ديگران صدمه نزنيد! همين

 اي كه به اين امر تشويق كنه، من اون رو قبول دارم و احترام خاصي هم براش قايلم.ديگه

 ممنونم ازتون. خيلي لطف كرديد. -
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 : خدایی که هیچ ترسناک نیست.غیر دینیپذیرش خدای  026

 ساله، دانشجوی مدیریت بازرگانی  24مصاحبه با سپیده، 
 

 به چه ديني اعتقاد داريد؟ -

 مسلمان هستم و شيعه!

 به چه دليل اين دين را انتخاب كردي؟ -

 )با تعجب زياد( من اين دين رو انتخاب كردم!

 هستي؟اگر تو انتخاب نکردي، پس چه طوري مسلمان  -

 ي ايران، وقتي به دنيا اومدم اين دين رو برام انتخاب كردن.هاي ديگهي مسلمانمنم مثل همه

 خودت دوست نداري كه اين دين رو داشته باشي؟ -

 اآلن ديگه نه!

 اآلن ديگه اعتقاد نداشته باشي؟چي باعث شده كه  -

تقريباً دو ساله كه  اصالً، يعنينداشته باشم، اما ديگه به اين شکلي كه گفته شده اصالً قبول نه اين كه 

 اعتقادات خودم رو دارم و به اين باور رسيدم كه دين زياد خرافات مياره.

 منظورت از اين كه دين رو به اين شکل كه گفته شده قبول نداري، چي هست؟ -

زنن با اين حرف مي كنم، دارن گولمونمي دروغ و تحريف من احساسيعني اين قدر سخت با اين همه 

تقريباً يه  ،ها. از نظر من اين يه دين براي مردم چندين هزار سال پيش و براي مردم عرب هستو حديث

دونستند نمي چيزي مثل يه كتاب قانون براي اعراب تا از جهالت و ناداني نجات پيدا كنند، اعرابي كه

 كردنن.مي حمام چيه، بايد يه جوري به اسم غسل واجب اونا رو به حموم و نظافت مجبور

 يعني به غسل اعتقادي نداري؟ -

دارم، از نظرم غسل مي رم و كامالً خودم رو تميز و پاكيزه نگهاآلن ديگه نه. مني كه هر روز حمام مي

 معني مياد!بي كردن

 شه لطفاً بگي قبل از اين دو سال چه جوري بودي؟مي، و ساله اعتقاداتت عوض شدهگفتي كه د -

سالگي هم شروع كرده بودما، ولي خب  9خوندم. البته از مي سالگي نماز 12تقريباً  من از بچگي يعني

هاي مستحبي گرفتم، حتي روزهمي خوندم، روزهمي . خالصه نمازسالگي به صورت جدي و مداوم 12از 

 گرفتم. مي
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گرفتم، هر روز مي هاي قبل عاشورا و تاسوعا روزهاعتقاد شديدي به خدا و امام و روحانيون داشتم. روز

دادم، صبح با هاي احيا رو انجام ميهاي اول ماه توي ماه رمضان و شبخوندم. غسلزيارت عاشورا مي

هميشه دادم. مي خوندم، يعني هر چي كه دين خدا وكتاب خدا گفته بود، حتي بيشتر انجاممينماز دعا 

كردم، اما هيچ وقت دعاهام مستجاب نشد و هيچ وقت آرزوهام برآورده مي براي آرزوهام دعا و نذر

مثالً اگر امروز عروسي رفتم و ديدي داشتم كه هميشه يه استرس شنشد. هيچ وقت خوشحال نبودم، 

شه يا يه باليي سرم مياد و اتفاق نمي مثالً ديگه دعاهام مستجابنتونم نمازم بخونم، يه باليي سرم مياد يا 

يه وسواس شديدي شده هاي دينيم دچار كالً نسبت به كار شد.واقعاً هم همين جوري ميافته و بدي مي

 بودم.

 پس منظورت از اين كه دين زياد خرافات مياره همين بود؟ درسته؟ -

 بله، دقيقاً تازه اين اولش بود و روزاي بدتر هم اومد!

 به خاطر اعتقاد داشتن به دين روزهاي بدتر برات پيش اومد؟ -

ديني كه باعث اذيت خودم و ديگران به خاطر دين، نه بيشتر به خاطر وسواسي شدن من نسبت به اعمال 

 شد.

 قدر نسبت به اعمال ديني حساس بشي كه در آخر از اعتقاد داشتن زده بشي؟اينچي باعث شد كه  -

ساله،  13، 12ي من اون زماني كه با اون همه اعتقاد، به آرزوهام نرسيدم، بچه بودم، يه دختر بچه

سالم شد  16خوره، اما وقتي كه من اگر بهشون نرسه، زياد لطمه نميآرزوهاش خيلي كوچيکه كه حتي 

وار عاشق شدم، ولي اون مرد به من نامردي كرد و و براي اولين بار يه مرد وارد زندگي من شد و ديوانه

ترين لطمه زندگي رو به من زد. من همچنان عاشق بودم و تالشم رو از طريق اعتقاداتم شروع بزرگ

 خواستم و برآورده شدن دعاهام.مي ط آرامشكردم. من فق

هاي مستحبي توش بود، شروع ها و دعايه كتابي بود به اسم كتاب داروخانه معنوي اون كتاب تمام نماز

مثالً رسي، مي ها رو انجام بدي، به آرزوتهايي كه اگر به خوبي اونكردم گشتن و يادداشت كردن دعا

شه. منم به همين مي ته اگه اين دعا رو بخوني و بعد آرزو تو بگي، حتماً مستجابحضرت محمد گف

 اميد شروع كردم و هر چي بود رو توي يه دفترچه يادداشت كردم.

رفتم مي گرفتم،مي رفتم وضومي و وقت اذان بود، سريع 5تقريباً ساعت  اومدم،مي هر روز كه از مدرسه

كردم به دعا و نماز. توي انباري خونه، چون دوست نداشتم كسي منو در حين نماز و دعا ببينه. شروع مي

كردم، چون يه بار يه معلمي به من گفته بود اگر وقت دعا كردن و اذان گريه مي هميشه گريهوقت اذان 

كنه بهت، به همين خاطر مي قطره اشک بريزي خدا بيشتر توجهرسي. حتي شده يه مي كني، به آرزوت
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كردم. باالخره مي كردم خيلي حس بدي پيدانمي كردم. اگه يه بار گريهمي به زور هم كه شد گريه

كنم انگار توي جهنم بودم )با گفتن اين جمله، اشک از مي روزاي سختي بود. وقتي بهش كه فکر

. نماز واجب كردم نماز خوندنمي رفتم توي انباري شروعمي شود(. خالصهسرازير ميچشمان سپيده 

بار  100گفتم، مي خوندم. بعد بايد تسبيحمي نماز غفيله هم%  100 مغرب و عشا و بين مغرب و عشاء،

ب داروخونه معنوي، داشتم كه از توي كتابار استغفراهلل و بعد تازه دفترچه خودم رو برمي 100صلوات 

كردم. براي هر يکي از هاي مستحبي و نماز مستحبي رو شروع ميتوش يادداشت كرده بودم. بعد دعا

 خوندم،مي روزهام، يه دعا و نماز در نظر گرفته بودم. خالصه هر روز نماز ظهر را كه داخل مدرسه

كشيد و من شب طول مي 9عصر تا  5تونستم زياد طولش بدم، اما نماز مغرب و عشاي من از ساعت نمي

ها پا ذاشتم نصف شبمي ها ساعتكردم. من شبمي تمام مدت داخل انباري بودم دعا و نماز و گريه

هايي براي رفتن ندم. دعاخومي خوندم. آخر شب موقع خواب، يک ساعت دعاشدم و نماز شب ميمي

كردم، فايده نداشت، به بهشت، براي رفتن به حج، براي طول عمر و براي رسيدن به آرزو. هر كاري مي

برد و مي كرد و بيشتر آبروي من روشد و اون مرد بيشتر اذيتم ميمي روز به روز حال و اوضاع من بدتر

كم مامان و بابام ازين كارهام خسته شده رسيدم. ديگه كمنمي هاي خودممن به هيچ كدوم از خواسته

 بودن.

 پدر مادرت از چي خسته شده بودن، از نماز و دعا خوندنت؟ -

كردم و به خاطر اين كه خرافاتم داشت مي شد، خودم رو اذيتقدر طوالني ميايننه، به خاطر اين كه 

 شد.مي شديد

 هايي كه گفتي؟اين يعني حتي بيشتر از -

مثالً اگه دعا بخوني و گندم هايي پيدا كرده بودم كه آره. از تو مفاتيح و كتاب داروخانه معنوي دعا

مثالً بري روي پشت بام نماز بخوني يا قبل و بعد از مثالً فالن ساعت بيان بخورن يا ها، بريزي براي پرنده

 شه.مي ات مستجابنماز، اسفند دود كني، دعاه

رسيدم هيچ، موجبات مسخره شدن خودم رو در سطح نمي هام كهكردم و به خواستهمي من اين كار رو

كردن و از اين حركات غير مي فاميل و دوست فراهم كرده بودم و پدر و مادرم من رو يک سره دعوا

 معمول و زياد من شاكي شده بودن. 

 كردي و چقدر طول كشيد؟مي اين كارها رو تا چند وقت -

شد. من ديگه خسته شده بودم تا اين كه يه روز مي تقريباً يک سال و نيم شد و روز به روز حال من بدتر

شه به نمي اي توي يک مراسم به من گفت حتماً به صالحت نيست كه دعاهات مستجاببه خانوم جلسه
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 شه. اما من اين رومي شه، اما ثواب دعاهات برات نوشتهنمي ي برآوردهخاطر همين هر چي دعا كن

هاي ديگم چي، يعني هيچي به صالحم . من قضيه رسيدن به اون پسر به صالحم نبود. دعاخواستمنمي

حال و  كرد. كسي كه به خاطرش به ايننمي نبود؟ ديگه خيلي نااميد شده بودم. هيچ كس بهم كمک

رسم و هميشه ترک كرد. وقتي ديدم با اين همه دعا و نماز به جايي نميروز افتاده بودم، من رو براي 

شم و خرافاتي تصميم گرفتم كه دست از اين كارام بردارم به خودم كمک كردم، مي دارم خيلي اذيت

كشيد، مي ساعت نماز مغرب و عشاء من طول 4اگه مثالً ديگه نمازهام رو به صورت معمولي خوندم، 

هميشه فراموش ساعت. ديگه براي برآورده شدن آرزوهام دعا نکردم و آرزم رو براي  1مدتش شده بود 

 خيالش شدم.بي كردم و

 كالً براي هيچ آرزويي دعا نکردي؟ خوب، يعني ديگه فقط براي اون آرزوت دعا نکردي يا -

كردم، چون نمي اوايل براي اون آرزوم دعا نکردم و تا يه مدت ديگه آرزويي نداشتم و هيچ دعايي

كالً از اين كه بتونم با دعا كردن به آرزويي برسم، نااميد شده بودم. ولي همچنان به كارهاي  ديگه

 مثل يه وسواس برام عادت شده بود. دادم، چون مي خرافاتيم ادامه

 گرفتي؟مي خوندي و روزهيعني همچنان همون مدت زياد و طوالني نماز مي -

اآلن نمازم كردم، اگر مي شدم. فکرمي شد، خيلي ناراحتمي مثالً اگه نمازم ديرنه به اون شدت، ولي 

افته، چون عادت داشتم بعد نمازم هزار جور دعا و برام مي دير بشه يا بعدش دعا بخونم، يه اتفاق بدي

كم بدم. خالصه اعتقاداتم اون قدر وسواسي شده بود كه آزار دهنده بود. ديگه كم مستحبات رو انجام

شه، بيام و بعدش نماز قضا بخونم و به رم عروسي و نمازم قضا ميمثالً اگه ميبه خودم كمک كردم، 

 ذهن و جسمم رو آزار ندم كه بيشتر از اعتقاداتم زده نشم.خاطرش خودم و 

 كردي يا وسواس و خرافه نسبت به دين داريت رو؟مي داشتي اعتقادات رو كم -

كردم، مي واقعاً سعي داشتم وسواسم رو كم كنم، من به اعتقاداتم خيلي پايبند بودم و داشتم سعينه، 

 و وسواس نجات بدم. خودم رو از اين وضعيت استرس

 تا چه حدي وسواست رو نسبت به دين كم كردي و تا كجا رسيدي؟ -

ساعتم رو تونستم يه  4خيلي طول كشيد، شايد دو سال از اين موضوع گذشت و من فقط نماز خوندن 

گيري نسبت به خودم براي انجام دادن واجبات دينم ادامه داشت تا جورايي ترک كنم. كارام و سخت

كالً عوض  هم ال بعد، اما يه دفعه زدم به سيم آخر و يهو با يه تصميم، همه چي عوض شد و منچند س

گرفتم. اولش سختم مي خوندم و روزهكالً نماز رو گذاشتم كنار و فقط ماه رمضونا نماز مي . يعنيشدم
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اري از رو دوشم برداشته بودم و آروم شده بود. اعتقادم رو از دست نداده بودم، اما انگار با اين كار ب

 بودم.

 چطور تونستي خودت رو راضي كني و بعد از اون همه اعتقاد، يه مرتبه همه چيز رو كنار بگذاري؟ -

خب من چند سال با اون همه اعتقاد به سر برده بودم و به جايي نرسيده بودم. ديگه دعا كردنم شده بود 

 خوندم، انگار داشتم فقط روخوانيمي مثالً وقتي دعا و نمازعادت و اجبار كه  اي و از روييه كار كليشه

 ها.تر بود تا ادامه دادن اون. دور شدن از اين چيزها، برام راحتشدمنمي كردم، هيچي متوجهمي

 چرا سعي نکردي حد تعادل را در دين داريت رعايت كني كه از اون زده نشي؟  -

ونستم، هيچ كس بهم كمک نکرد. كسي راهنماييم نکرد. همه جز مسخره بازي و دعوا كردن و اين نت

 اي برام نکردن. شايد يکي از داليل بزرگ زده شدنم از دين، همين مسأله بود.چيزها، كار ديگه

 چرا كسي بهت كمک نکرد؟ چرا خودت كمک نخواستي ازشون؟ -

ها فکر كردن دارم اداي آدم خوبا رو در كس من رو درک نکرد. خيليتوي دوروبر و اطرافيان من هيچ

ام كردند. پدر و مادرم هم كه عاصي شده بودن از حركاتم و خالصه همه بيشتر ها مسخرهميارم. خيلي

تر بودم، تر و دعاديكالً همه كارم رو كنار گذاشتم. از نظرشون اين طوري معقول راضي بودن كه من

 شايد حق هم داشته باشن.

 تونستي ديني براي خودت انتخاب كني، چه ديني بود؟مي در حال حاضر اگه -

اآلن خودم براي خودم دارم. خودم براي خودم ساختم اين دين رو. چون از وقتي اين دين رو ديني كه 

 تر هستم.تر و معقولدارم، هم آدم بهتري هستم و هم عادي

 اي نيست؟منظورت از اين كه دين ساختم يعني چي؟ يعني اين دين شما، دين تعريف شده -

كنم. نمي نه، من براي خودم اعتقاداتي دارم كه بهشون پايبندم و هيچ وقت هم اونا رو به كسي تحميل

م رو قبول كنه. البته هستن كسايي تونه حرفانمي كسزنم، چون هيچنمي البته راجبش با كسي هم حرف

 كه مثل من هستن. خداي من، دين من و مذهب من با همه فرق داره.

خوام بدونم كه مي قبل از اين كه برام توضيح بدي كه خدات چه خدايي هست و قانوناي دينت چيه؟ -

 اين دين جديدت از كجا و چطوري شروع  شد؟ 

ها عالقه زيادي به اين به دست من رسيد. اون سال« راز»ه اسم دي بچند سال پيش از يه شخصي يه سي

تونستم بفهممش. فقط از نمي ها ديدمش، ولي انگار زيادها و بارباردي و مطالبش نشون دادم. سي

توني با قدرت فکرت به مي دي درباره قانون جذب بود، يعني اين كهاومد. اون سيمطالبش خوشم مي

اش خير و خوبي هات برسي. اين كه هر عملي يه عکس العمل داره و هر كار خيري، نتيجهمام خواستهت
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اش شرّ و بدي هست. اينا رو ديده بودم و باور داشتم، اما هيچ وقت عمليش نکردم. و كار بد هم نتيجه

تأييد دي انش بيشتر اين فيلم و سيتر و با ددي رو نگاه كردم، اين دفعه با دقتبعد از اون باز هم اين سي

كنه. مي تأييدكنه و كامالً اين برنامه رو مي شناس ايراني مصاحبه دي يه روانشده هست چون آخر سي

تش رو تأثيراها اون رو ديدم و توي زندگيم ها و بارهم پخش شده بود. من بار 4البته اين برنامه از شبکه 

رسم يعني مي ديدم. من اون زمان به اين نتيجه رسيدم كه من خيلي با قدرت هستم، به هر چي كه بخوام

ها اشتباه هاي مثبت. بعد از اون جا بود كه فهميدم كه تمام اون سالبا تفکر مثبت با قدرت فکر و با انرژي

كردم، يه ترسي توي وجودم مي هميشه وقتي دعاردم. من كمي هام رو بيانكردم، اشتباه خواستهمي دعا

گفتم، نکنه خدا از من بدش مياد، نکنه اماما شفاعتم نکنن، نکنه كه به آرزوم مي بود، ترسي كه همش

اي توي هيچ نرسم و دعام قبول نشه و اين دقيقاً همون چيزي بود كه باعث شده بود كه به هيچ نتيجه

وض دعايي نرسم. ترس و ايمان نداشتن به مستجاب شدن دعا. از اينجا بود كه روش و دين و عقيدم ع

 اي اعتقاد و ايمان پيدا كردم و كامالً هم نتيجه گرفتم.شد و من جور ديگه

من درباره راز و قدرت فکر خوب مطالعه كردم، اما اون فيلم هيچ وقت وجود خدا و اديان مختلف  -

 داري، فکرتأكيد شده، اما شما گفتي كه هيچ ديني نها هم نقش دين رو نقض نکرده، حتي در خيلي جا

 هاي راز هم دور شدي؟كني كه حتي از مطالب و گفتهنمي

درسته، ببينيد دين من همون اسالم هست. من هم خدا و اديان مختلف رو نقض نکردم، اما من حاال با 

تر به دور از خرافات و وسواس به دور از ترس و استرس از خدا، دين رو يک ديد جديد و واقعي

اي نيست. پذيرفتم. از نظر من يک دين جز خوبي نيکي و خوشي مهرباني دست و دلبازي، چيز ديگه

ترين گناه، ديني كه قبالً براي من تعريف شده بود، يک دين بود با يک خداي ترسناک كه با كوچک

ايي به اسم بخشيدت. به نظر من اين خيلي وحشتناكه و جنمي سوزوندت و هيچ وقتمي توي آتش

ها وجود نداره، هر چي كه هست، همين جاست و نتيجه خوبي و جهنم و بهشت در اون طرف آسمون

 بدي رو همين جا خواهيم ديد.

 پس به بهشت و جهنم هم ديگه اعتقادي نداري؟ -

 دي راز از راندا برن.هاي زيادي خوندم، كتاب راز و سينه، من كتاب

هي و خيلي توانم از لوئيزالمي ورفي، كتاب شفاي زندگي و فيلم منكتاب قدرت فکر از ژرف م

ها، به اين نتيجه رسيدم، من قبول ندارم كه ... . من در نتيجه همه اينهاي صوتي از استاد فرهنگ وفايل

ند، چون مثالً آدمي مثل اديسون كه تمام جهان بهش مديون هستري، اما مي با دو تا خوبي به بهشت

هاي عادي هم ره. اين يک مثال كلي بود، حتي توي آدممي مسلمان نبوده يا شراب خورده، به جهنم
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خندن، گن و ميمي شناسم كسايي رو كه حجاب كامل ندارن، با نامحرمشن. من ميمي خيلي زياد پيدا

هاي ديگه. از نظر رسونند و خيلي كارمي ها كمک مالي و معنوييتيم خانه البته بدون قصد سوء، ولي به

گم بهشت مي ره. مننمي دين اسالم اين آدم جهنمي هست، اما در هر حقيقت نه اين آدم هرگز به جهنم

گه چيزي ها همين جاست. چيزي به اسم فشار قبر وجود نداره. آدمي كه مرده جسمش ديو جهنم آدم

 متوجه نيست. 

جايي خوندم كه منظور از فشار قبر اينه كه آدمي كه فوت كرده، اگه هنوز به دنيا و جسمش دل بستگي 

ها تونه رنمي خواد به زور به جسم خودش برگرده وبينه، ميداره، روحيه، چون جسم خودش رو مي

اين كه تا خاک رو ريختي روي مرده، بلند شه و سرش به سنگ  گن نهميبشه، بره. اين رو فشار قبر 

واقعاً قدر قبرش تنگ بشه كه شيري كه از مادرش خورده از سوراخ دماغش بزنه بيرون. اينبخورده و 

شه اينا رو مي اين مسأله مسخره، غيرمنطقي و غيرعقالني هست. خدا به ما مغز داده، عقل داده، چطور

ها مثل چند سال پيش خود من، اينا رو باور دارند و تمام زندگيشون با ترس و باور كرد. اما خب، خيلي

 كنند.مي اضطراب توام هست و با خداي ترسناكشون زندگي

دت هاي ديني كه گفتي براي خوخوب لطفاً حاال برام بگو كه خداي تو چه خدايي هست و قانون -

 ها هستند؟داري، چي

كردم  كه خدا مي خداي من، ديگه يه خداي ترسناک نيست. من از بچگي تا همين چند سال پيش، فکر

هميشه براي دعا كردن سرم رو كنه. مي يه نور خيلي بزرگ هست كه پشت آسمونا نشسته و ما رو نگاه

كردم. انگار كه خدا اون باالست فقط. اما مي كردم، بعد دعامي نگاهبردم و به آسمون مي به سمت باال

كنه. خدا مي فهمم كه نه، خدا يه موجود خاص يا يک نفر نيست كه نشسته يه جا و همه رو نگاهمي حاال

عني از نظر من يعني همه چيز، يعني هر چي كه تو دنيا هست، خدا يعني نفس من، فکر من، يعني هوا، ي

 پايان كه همه جا پخش هست.بي دنيا، يعني آسمون و زمين، خدا يعني يه انرژي

 واقعاً سخته. از اين بهترواقعاً گفتنش سخته، گفتن خدايي كه تو حس و مغز و قلب من به وجود اومده، 

 تونم توصيف كنم. اميدوارم منظورم رو متوجه شده باشي.نمي

گم خب آره، خدايي كه يعني همه چيز، خدايي مي تره. منگن خدا از رگ گردن نزديکميهميشه 

اي از همين انرژي و خداست، پس از رگ گردن خيلي كه من اعتقاد دارم، خود من، وجود من، ذره

هاي كنه و با كارمي ه با كاراي خوب منو تشويقگم همين خداي وجود من هست كمي تره. مننزديک

بد منو تنبيه. خدا يه انرژي عجيب خيلي فراتر از تمام موجودات دنياست كه تمام موجودات از همين 

ها است. من چون به اين معتقد هستم كه . ديني هم كه براي خودم دارم، دين خوبيانرژي نشأت گرفتن



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         210

 

كنم خوب باشم، و تا اونجايي مي هميشه سعي، پس بينم و اگر بدي كنم بديمي اگه خوبي كنم، خوبي

كنم محبت كنم. احترام بذارم و به مال كسي دست مي كنم. سعيمي هاي مالي كمکكه بتونم، به ناتوان

حتي اگه چيز بدي از كسي  . براي كسي حرف درنيارم،درازي نکنم. به حقم قانع باشم و حسود نباشم

كنم و... اما خب انسان مي كنم، براي ديگران دعامي گزاريبگيرم. از خداي خودم سپاس ببينم، نديده

اش رو بالفاصله ديدم. اين دين و خداي شه  تا به حال هر بدي كردم، نتيجهنمي بدون خطا و بدي انسان

 من هست.

 كني؟مي كني، حجاب چه جايگاهي داره و اون رو در چه حد رعايتمي توي ديني كه ازش صحبت -

ها حجاب اجباري هستش، اما من خودم از اون جايي كه ما توي يک كشور اسالمي هستيم، بعضي جا

حجابي يا بدحجابي عادت ندارن، خيلي بدحجاب بگردم بي هم راضي نيستم تو مملکتي كه مردانش به

ام، پاهام و گردنم مشخص نباشه. فقط از جلوي هميشه مواظب باشم، يقهن سعي دارم كه توي خيابون. م

كنم خود مردا هم مو دارند و به اين يک مورد، كمتر مي روسريم كمي چتريام مشخصه، چون ديگه فکر

 حساس هستند.

سرا و مردايي چشم چرون و بد هستن، جلوي دونم كه چه پمي هاي خانوادگي همتوي مراسم و مهموني

دونم آدماي خوبي هستند، بدون مي كنم. اما در برابر كسايي كهمي ها روسري با لباس پوشيده تناون

روسري و با بليز و شلوار هستم. من بيشتر به حجاب چشم و حجب و حيا اعتقاد دارم تا قنداق پيچ كردن 

 خودم.

اشه، ذاتش خراب باشه، اگه توي گوني پالستيکي هم خودت رو بپيچي، باز هم مردي كه چشم چرون ب

كنه. اما آدماي چشم پاک و با فرهنگ و معتقد به اين كه اگه به ناموس مي چيزي رو كه هيزي كنه پيدا

كنند، هيچ وقت چشم بدي به هيچ نوع خانومي و با هر مي كسي هيزي كني، به ناموس خودت هيزي

هايي كه حجاب چشم ندارند و باعث فريب مردان و خراب ندارند و همچنين ما داريم خانوم حجابي

هميشه با من كار يه آقايي بود، كردم و صاحبمي شن. من خودم جايي كارها ميكردن زندگي اون

كرد، مي هم همون جا كار خوب بود و كاراي منو بيشتر قبول داشت، اما چون زن داشت و خانومش

ها با پيشنهادي كه داد متوجه منظور بدش شدم و هيچ وقت فکر نکردم كه نظر بدي به من داره. اما بعد

از اون كار بيرون اومدم و براي سر به راه شدنش و خانومش دعا كردم. من اگه حجاب چشمي و وجداني 

 كارم داشت،چون اون موقعيتي كه آقاي صاحبتونستم يه زندگي رو خراب كنم، مي نداشتم،

. اما من فقط دلم براي خانومش سوخت و فکر كردم كه اگر به تونست هر خانومي رو وسوسه كنهمي

مرد كسي نگاه بد داشته باشم، مسلماً همين اتفاق براي همسر من و زندگي من اتفاق خواهد افتاد. در 
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نيست. بايد يه آدم درست و پاک، حجاب فکري، مغزي،  كل حجاب فقط پوشاندن مو و دست و بدن

گن، اگه يه تار مي هايي هم كهچشمي و انساني داشته باشه. اين اعتقاد من و نظر منه و البته به نظر اون

ذارم. در صورتي كه مي ها هم احترامكنن، به همونمي موت معلوم باشه، توي جهنم از اون آويزونت

 برنجونن. كنن، اما ممکنه روزي چند بار ديگران رو از خودشونمي اونا خودشون رو زير چادر قنداق

 خوني؟مي توي ديني كه داري نماز و روزه هنوز جايگاهي داره و -

اآلن گذشت، ديگه مي ها، تمام ساعات روزم به نماز و روزه و دعاراستش ديگه نه. مني كه اون سال

 خوندم، اما حتي يک كلمهمي ها به زبان عربي نمازدم. من اون موقعه ساعتنمي هيچ كدوم رو انجام

 خوندم،مي دونستم. فقطنمي شد و معني جمالتم رومي گم. همش حواسم پرتمي فهميدم چينمي

فهميدم، معجزه بيرون بياد و ازشون نمي دل اون جمالت عربي كه هيچي خوندم و انتظار داشتم ازمي

سپرم، به مي اآلن با دو تا كلمه از ته دل خدايا شکرت، خدايا همشو به توهام برسونه. اما منو به خواسته

گن براي سالمتي مي كه ايرسم و آرامش دارم. ديگه به روزه هم اعتقاد ندارم. روزهمي هامهمه خواسته

شه هر ماه بعد ماه رمضون مي خوبه، اما كدوم سالمتي از صبح تا شب نه آب، نه غذا. آدم بدتر مريض

گرفتم. حاال سالميتش هم مي گرفت. عفونت ادراريمي ام دردشد، معدهمي صورتم پوستش خشک

 گيريم كه بفهميم فقرا و كساني كه گشنه هستن، چيمي گفتن روزهها مي. بعضيدونمنمي كجا بود، من

رن جهنم. گشنه موندن من ميكشن، در صورتي كه همين روزه به همون فقرا هم واجبه. اگه نگيرن مي

يک ماه افراد گرسنه اطرافمون رو  ها داره، به جاي اين كارا كاش واجب بود،اي براي گشنهچه فايده

 سير كنيم.

 كنم.مي شناسم، توي خريد مواد غذاييشون كمکمي من تا جايي كه در حد توانم باشه، به كسايي كه

 نظرت راجع به امر به معروف و نهي از منکر چيه؟ تا حاال كسي امر و نهي كرده بهت؟ -

ريم، يعني چي كه يه نفر ديگه به خاطر اين كه اون دنيا نظرم كامالً منفي هست. ما همه آدما عقل دا

كنه، بياد و عقل و مي كنه خدا ازش به خاطر امر به معروف نکردن ديگران بازخواستشمي چون فکر

كني درسته يا درست نيست. كسي كه بخواد مي شعور منو زير سوال ببره و به من بگه كه اين كاري كه

كنه، حتي اگه همه دنيا بيان و نهي از منکرش كنند و همچنين برعکس. مي اون كار رو كار  اشتباه بکنه،

ساله ايستاده بود، هر كسي  90شدم، جلوي يه مسجد يه آخوند حدوداً من يه بار داشتم از جايي رد مي

گفت از خدا بترسيد و از اين چيزا. مي گرفت،مي گفت، جلو مردم رومي شد، يه چيزي بهشمي كه رد

ترسي؟ نمي ترسم. يهو داد زد، دنبالم اومد، گفت چي گفتي؟نمي به من كه رسيد، گفتم من از خدا

مثالً اگه اون به من بگه از خدا جوري كه باعث شد همه خيابون به من نگاه كنن. آخه اين چه جورشه، 
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تر، يه عالم، راهنماييشون بزرگم؟ نه هيچ وقت. آدما احتياج دارن كه يک ترسمي بترس، من ازين به بعد

 كنه، اما در صورتي كه خودشون بخوان و نه به اين شکل.

 منظورت از عالم و راهنما همون مرجع تقليد هست؟ -

اشي. كسي كه بتونه اس كه قبولش داشته باصالً. منظورم يه آدم خيلي با فرهنگ و باسواد و باتجربهنه 

 ها و نه فقط در زمينه ديني كمکت كنه.در همه زمينه

كالً بايد مريد اون باشي در مورد  كني، يعني ديگهمي وقتي يه آخوند رو به عنوان مرجع تقليد انتخاب

عني نماز و روزه و حجاب و خمس و زكات و راه رفتن و لباس پوشيدن و غذا خوردن و همه چي. ي

ري جهنم و از دين خارج شدي و گناه بايد هر چي رو كه اون گفته، عمل كني و اگه عمل نکني، مي

مثالً كنند، مي ها هر كدوم براي خودشون قانوناي جديدي درستتر اينه كه مرجع تقليدكردي. جالب

اصالً الک گه، وني، يکي ديگه ميتوني وضوي جبيره كني و نماز بخمي يکي گفته با ناخن مصنوعي

اصالً هيچ كدوم توي دين خدا نبوده و كامالً قانون و دستورات يک سري كالً حرامه. اينا ديگه  داشتن

 تونم اونا رو قبول داشته باشم.نمي اصالًروحاني هست و من 

 دار و معتقد هستند؟چه حد دين اعتقادات ديني توي خانواده شما به چه شکل هست؟ در -

هميشه جلوي نامحرم حجاب در حد روسري گيره. خونه و روزه ميدر حد خيلي معمولي. مامانم نماز مي

و لباس پوشيده داره. عالقه زيادي به مراسم مذهبي داره، اما در عين حال خيلي آدم خشک و مذهبي 

كنه. برادرم هم اعتقاداتش دقيقاً مثل من نمي ، اجباردين داريه دين و نيست و من و برادرم و همه رو ب

خورن، اما نماز و مي هستش. پدرم هم خيلي آدم درستکار و چشم پاک و خوبيه. همه به سرش قسم

رستي باشي، نه گه بايد از درون آدم پاک و دهميشه ميهاي مذهبي رو خيلي قبول نداره. روزه و كار

، تقريباً يه جورايي اعتقادات من رو اين كه با ظاهرسازي و نماز خواندناي الکي وانمود كني كه خوبي

كنيم، عقايدمون رو به هم نمي ذاريم و هيچ كدوم سعيمي داره. توي خونه همه به اعتقادات هم احترام

 تحميل كنيم.
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در اثر  پذیرش تنها خدامدعیان دروغین: سوق یافتن به سمت  027

 مشاهده مدعیان دروغین دین 

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد  25مصاحبه با امیرعلی، 
 

 اآلن به من بدي؟ شه يک دورنماي اوليه از اعتقادات ديني خودت از آغاز تاآقا اميرعلي، مي -

اي بزرگ شدم كه خيلي مذهبي بودند، پدر، مادر و برادر وادهآره. من در دوران كودكي خودم در خان

ام اعتقادات مذهبي شديدي پيدا و خواهرم، مذهبي بودند و خيلي تندرو هم بودند. من هم به تبع خانواده

داديم و من يادم هست كه توي سينه زني، ما با كردم و بهشون پايبند بودم. ما در ماه محرم نذري مي

 مسأله بود كه كم كم من رو نسبت به دين دلسرد كردند.سينه زني داشتيم. اما چند تا  هاي هيأتبچه

 مسايل از چه سني شروع شدند؟اين  -

ها من رو از دين دور كرد، اون سالگي من شروع شد. يعني من هم يه مقدار مطالعه داشتم كه 15از سن 

هاي مذهبي هم ين به دين كرد، كار يه سري آدممدارها رو ديدم كه من رو بدبيه مقدار كار سياست

 اي رو قبول ندارم.اآلن به جز خدا، هيچ چيز ديگه باعث شد كه من كالً از مذهب ببرم و

 حتي پيامبر و ائمه رو هم قبول نداري؟ -

 نه!

 شه بگي چه مطالعاتي داشتي كه تو رو از دين دور كرد؟خوب مي -

هاي هايي كه خوندم كتابسالگي شروع به مطالعه كردم. يه سري از كتاب 15آره. من از همون حدود 

كنم، مناسب ها بود كه خودم هم فکر ميزاده و اين دست نويسندهصادق هدايت، صادق چوبک، جمال

هاي كمونيستي رو ها، من يه سري كتابآموز كالس دوم راهنمايي نبوند. عالوه بر اين كتابيه دانش

ها ها، شرح داده بودند كه دين، ساخته دست حاكمان جامعه هست و اينر اون كتابهم خوندم كه د

 من رو به دين بدبين كردند، اما از دين نبريدم.

 ؟هاي مذهبي هم اسباب دوري تو از دين را فراهم آوردند، چه طوريگفتي مشاهده كار برخي از آدم -

گفتم، موقع خواب هم آيه شه موقع راه رفتن ذكر ميببين، من وقتي دوران دبستان و راهنمايي بودم، همي

آوردم، اما خواست يه اتفاقي برام بيفته، ناگهان نام امامان را بر زبان ميخوندم، وقتي هم ميالکرسي مي

ساله كه نه نماز خوندم و  5سالم هست،  24هاي رياكار نسبت به دين بدبين شدم و حاال كه با ديدن آدم

داد به روحاني داد، يعني پول نذري رو ميه عنوان مثال، پدر من هر سال نذري مينه روزه گرفتم. ب
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مسجد محلمون تا روزهاي محرم توي مسجد نذري بدن، اما بعداً مشخص شد كه اين آقاي روحاني 

گذاشته. يه روحاني ديگه هم توي گرفته، تو جيب خودش ميهاي نذري رو كه از مردم مينصف پول

 دشتيم كه بعداً معلوم شد، خودش انحراف اخالقي داره.  مدرسه خودمون

افته، مثالً در قضيه بينه، به شک ميهاي بزرگ و مطرح رو هم كه مياز اون طرف، آدم كار روحاني

گه بينيم نقل آقاي مجلسي با نقل شيخ عباس قمي در اين زمينه متفاوت هست، مثالً يکي ميعاشورا مي

گه امام حسين دنبال حکومت بود و يا قضيه عاشورا معروف جنگيد، يکي ميامام حسين براي امر به 

شه كه ظرف زماني حکايتش، چندين روز چقدر طول كشيده، چند ساعت، اما يه طوري پردازش مي

كنه. طلبه. يا هر روحاني مياد از شهادت حضرت علي اصغر به نوع متفاوتي ياد ميرو به خودش مي

ها فقط اومدن سر مردم رو گرم كنند كنه اين آدماين اوضاع و احوال، احساس ميباالخره آدم با ديدن 

شد و اين همه حرف و حديث و جيب خودشون رو پر كنند، وگرنه عاشورا كه توي نصف روز تموم 

 گن.و نقل نداشت كه اينا مي

 گفتي سياست هم در دور شدن تو از دين نقش داشت، چه طوري؟ -

ها اگر مدارهاي جامعه هم سبب شد تا نظرم نسبت به دين قدري برگرده. اين آدمبله، رفتار سياست

رند، مگه ف انحراف ميكاري به طرها به خاطر بيها باشند، جوانكاري جوانگند، به فکر بيراست مي

کر ره بيرون. كسي به فگه فقر و فحشا از يه در بياد تو خونه، دين از اون در ديگه ميخود دين نمي

كار كشور نيست و آقايون دنبال كسب قدرت خودشون هستند. حوزه علميه هم كه پشت هاي بيجوون

خوايم كه اين ده، مگه ما چقدر روحاني ميكنه و روحاني تحويل جامعه ميسر هم داره طلبه جذب مي

 كنيد.همه شما داريد نيرو تربيت مي

من، بلکه بسياري از جوانان رفته رفته نسبت به دين به نظر من با اوضاع و احوالي كه هست، نه تنها 

 شه.تر ميها كم رنگاون شوند و دين در نزداهميت ميبي

 به نظر شما همين كه آدم دل پاكي داشته باشه، براي زندگيش كافي هست؟ -

خونن، اما ميشناسم كه نماز هاي زيادي رو ميمسأله خيلي اعتقاد دارم. چون من آدمبله، من به اين 

خواد دين كنند. اما از اون طرف همون آدمي كه به زور ميدلشون پاكه، با خدا هستند و رياكاري نمي

 كنه، يه مرتبه تو زرد از آب درمياد.هاي ديگه تحميل كنه و امر به معروف زوركي ميرو به آدم

 نظرت نسبت به حجاب چيه؟ -

اآلن فقط خدا رو قبول دارم و ديگه  بهتره. يعني با اين كه منبه نظر من، زن اگه با حجاب باشه، خيلي 

حجابي زنان روي مردان جامعه داره، اعتقادم بر دين برام مطرح نيست، اما با توجه به اثرات بدي كه بي
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ها باحجاب باشند بهتره. من خودم هم اگه بخوام ازدواج كنم با يه دختر باحجاب اين هست كه اگر زن

حجاب قبول كنم كه بقيه پسرها دختراي باحجاب رو بيشتر از دخترهاي بيكنم. فکر هم ميازدواج مي

 دونند. تر ميها رو سالماون دارند و

 خوندي، از آرامش بيشتري برخوردار بودي؟كني زماني كه نماز ميفکر نمي -

اي به آرامش مورد نظرم ل ديگهاآلن هم به شک خوندم، آرامش بيشتري داشتم، امابله، وقتي من نماز مي

گم، خدايا قربونت رسم، يعني به جاي اين كه توي نماز بگم سبحان اهلل، هر روز دفعات زيادي ميمي

 برم.

 به نظر شما دين و سياست بايد با هم مرتبط باشند يا نه؟ -

حرم درست كردن، فردا اآلن براي امام خميني  نه، دين و سياست بايد راهشون رو از هم جدا كنند. ببين

خوايد كجا برسيد؟ شما توي رشت كنند، آخه اين جوري ميبراي فالني و فالني هم حرم درست مي

رو ببينيد، قدم به قدم يه بقعه وجود داره، واقعاً اين همه بقعه از كجا اومده؟ آدم خود به خود به اين نتيجه 

 .خوان سر مردم رو گرم كنندرسه كه آقايون فقط ميمي

گفت سياست ما عين ديانت ما هست، آقايون نشون دادند كه اين طور باالخره، اگه زماني مدرس مي

 ها از هم جدا بشه.نيست و بايد راه اين

 مشي كنوني شما، در خانواده شما اختالف ايجاد نکرده؟خط -

خوان من رو به همون صورت، پذيرند، و مياآلن خانواده با من درافتادند و تغييرات ديني من رو نمي چرا،

 خوام و جلوشون وايسادم.يعني به صورت يک آدم با ايمان قوي دربياورند، اما من خودم نمي

 از اين كه وقت گذاشتي و در مصاحبه شركت كردي، متشکرم. -

 

 تأملی دوباره
، «پذيرش خداي تنها به عنوان خالق: پذيرش صرف خدا»هاي انجام شده ذيل عناوين: در مصاحبه

پذيرش خداي »، «ديدهمي پذيرش خداي تنها به عنوان خالق: حضرت محمد همه چيزها رو در رؤيا»

، «پذيرش خداي غيرديني: خدايي كه همه چيز منه»، «تروجوي خدايي مهربانغيرديني: در جست

پذيرش خداي »، «پايان و بدون خشم و غضببي غيرديني: اعتقاد به خدايي با مهري پذيرش خداي»

مدعيان دروغين: سوق يافتن به سمت خداپرستي تنها در »و « غيرديني: خدايي كه هيچ ترسناک نيست

تري داشته، در همين ارتباط مورد بحث قرار ي وجه غالبعقيدتابعاد ، «اثر مشاهده مدعيان دروغين دين

 .خواهند گرفت
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آيد كه اعتقادات ديني برخي از مصاحبه شوندگان در آغاز به شدت باال هاي انجام شده برمياز مصاحبه

بوده است، اما در گذر زمان در اثر مواجهه جوانان با برخي از مسايل، و وقوع برخي از رخدادها، 

هاي بندي مصاحبهيده است. در جمعرس پذيرش تنها خدا اعتقادات شديد اوليه آنان كاهش يافته، به حد

ترين داليل اخير، پس از مرور گذرايي كه در مختصات قرائت ديني جوانان خواهد شد، در ادامه مهم

 اعتقادي سوق يافتن افراد مصاحبه شده به سمت پرستش خداي صرف، مطرح خواهد شد.

آنان پيش از سن تکليف، مبادرت به اند كه هاي خويش بيان داشتهسميه و سپيده، در جريان مصاحبه

انجام تکاليف ديني خود كرده بودند و در ادامه، بار سيدن به سن تکليف، بر عمق و گستره انجام تکاليف 

هاي زيارتي مدرسه شركت سازد، او در اردوخويش افزوده بودند. به عنوان مثال، سميه خاطرنشان مي

كرد زودتر به مدرسه رفته و با شان بود، سعي ميمدرسه كرد، مسوول بسيج و مسوول انجمن اسالميمي

ساله  24مسووالن مدرسه دعاي عهد را بخواند، در مراسم تشييع شهدا شركت كند و نظاير آن. سپيده 

شده خوانده است، نمازهايش به شکل مستمر ادا ميدارد كه او هر روز زيارت عاشورا را مينيز اظهار مي

گرفته است و هاي مستحبي ميخوانده است، نذر و نياز داشته است، روزها مياست، با نماز صبحش دع

گردند كه با پشت كردن به اعتقادات اوليه مانند آن. اما همين جوانان در گذر زمان دچار تحوالتي مي

د دهنو بالطبع انجام تکاليفي كه برعهده داشتند، قرائت ديني متفاوتي را در دستور كار خويش قرار مي

ها نيست و تنها و تنها در آن خدايي وجود دارد كه كه در آن خبري از احکام، اولياي دين و نظاير آن

 بايد پرستش شود و وظيفه ديني اين افراد، فقط اخالقي رفتار كردن و اخالقي بودن است.

د مزبور در هايي كه افراترين علل سوق يافتن افراد مصاحبه شده، مروري بر ويژگيپيش از بررسي مهم

 باشد.خودشان به كار برده بودند، براي ورود در بحث مناسب مي دين داريتوصيف 

پذيري هايي نظير اعتقاد به انعطافدانشجويان اخير در ترسيم مختصات قرائت ديني خودشان، از ويژگي

ساالن، بيشتر دين، توجه به بطن دين، تغيير نوع پرستش حضرت حق، نقد دشوارسازي دين توسط بزرگ

نقد خشونتي كه دين را فرا گرفته است، تأكيد بر ضرورت بازنگري ديني، اعتقاد به تحريف شدگي 

هاي نسل ها، نقد ناتواني مراجع ديني در پاسخ به سوالهايي از دين، نفي خرافات و خرافه پردازيقسمت

هايي از دين، اطفي قسمتهاي عهاي ديگري مانند تفسير به رأياند. البته ويژگيجوان ياد كرده

گرايي نسل جوان، از ديگر خصوصياتي است كه افراد تأثيرپذيري جوانان از فضاي مجازي و تجربه

 اند.ها نيز كم و بيش ياد كردهمصاحبه شونده در ارتباط با خودشان از آن

پذيري فدانشجويان مصاحبه شده، در توصيف مختصات قرائت ديني خويش از اعتقاد خويش به انعطا

ساله، در توصيف  25اند. به عنوان مثال، هانيه بيشتر دين و عطف توجه بيشتر خود به باطن دين ياد كرده
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دارد، وي افراد با حجابي را ديده است كه رفتارشان دور از انسانيت بوده است، ولي در خويش بيان مي

 ان، از عواطف پاک و رقيقي برخوردارند.برابر افراد بي حجابي را نيز سراغ دارد كه در برخورد با ديگر

اي از افراد اخير خودش است كه با وجود عدم انجام دستورات گردد، نمونههانيه در ادامه متذكر مي

كوشد تا دل ديني نظير خواندن نماز و رعايت حجاب، به خوب بودن اعتقاد داشته، در همين راستا مي

 بندگان خدا را شاد كند.

-هايي از مصاحبه خويش از عطف توجهساله نيز در قسمت 22ساله و شيماي  24سپيده ساله،  29ليالي 

 اند.شان به بطن دين ياد كرده

دارد، مادرش به او ياد داده است كه مهربان باشد و با مهرباني با همه برخورد كند. او در ليال بيان مي

اند، قبول و غضب دست به ترسيم وي زده ها در اوج قهرتردارد او خدايي را كه بزرگادامه بيان مي

خواهد آنان را از ندارد و از منظر او خدا به جاي آن كه در تالش باشد به تعذيب بندگانش بپردازد، مي

گذارد، بلکه بين شيعه و سني و يهود و لطف خويش برخوردار سازد و نه تنها بين زن و مرد فرقي نمي

 گردد.آنان خير را رقم زده، از شادي و نشاط آنان خوشحال ميگذارد و براي مسيحي نيز فرقي نمي

داند دست به مال كسي دارد، او به عنوان تکليف ديني خودش، خود را موظف ميسپيده نيز اظهار مي

دراز نکند، به افراد ناتوان كمک مالي كند، به حقش قانع باشد، حسادت نورزد، با احترام و محبت با 

 و حتي اگر كار بدي از كسي ديد، آن را ناديده بگيرد.ديگران برخورد كند 

ها به جاي انجام مراسمي نظير سفره انداختن و دارد، آدمشيما نيز در قسمتي از اظهارنظر خويش بيان مي

 مانند آن، بهتر است وجوه آن را به دست افراد نيازمند برسانند.

اند، آنان به فرض به جاي آن اطرنشان ساختهپذير ديدن دين خبرخي از دانشجويان در راستاي انعطاف

ساله( و يا به جاي آن كه  25روند )اميرعلي، ها قربان صدقه خدا ميها و باركه نماز را برپا دارند، بار

ها فهمند، بارروزه بگيرند و دچار بيماري شوند، يا كلماتي را در نماز به كار ببرند كه معناي آن را نمي

 ساله(. 24گويند )سپيده، ا شکر ميدر طول روز خدا ر

اند و به هر تفريحي با دارد، آنان چنان دين را سخت كردهساله در نقد روحانيون اظهار مي 22شيماي 

اند كه جوانان در حال حاضر تفريح و تنوع چنداني ندارند و همين امر سبب ديده نفي و انکار نگريسته

 هاي نامتناسب گردند.جويي خويش، بعضاً متوجه انجام كارشده است كه جوانان براي ارضاي هيجان

هايي كه در ساله از تحريف 22شود و فاطمه ساله، ازچهره دين كه با خشونت نشان داده مي 25هانيه 

 اند:پذيرد، ياد كردههايي از دين صورت پذيرفته و ميقسمت
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ر از خشونت هست كه پيامبرش به زور با من به شخصه به دين اسالم اعتقادي ندارم، دين اسالم ديني پ»

هم گفته شده، اگه ما بدحجاب باشيم، به  جنگ و خون ريزي آن رو به مردم القاء كرده. داخل قرآن

كنند، حکمي مي هايي كه خيانتها رو گذاشتند، ولي براي مردريم. يا حکم به سنگسار زنمي جهنم

 «.داده نشده

 دين اسالم تحريف شده يا نه؟ به نظرت -»

 «.شهمي افته و روز به روز بيشتربله، به مرور زمان داره اين اتفاق مي

هاي صورت گرفته به نام دين، انتقاد ديگري است كه در قرائت ديني جديد جوانان، پردازينقد خرافه

 دارند:ارتباط بيان ميگردد. سميه و سپيده در همين به شکل بارزي مالحظه مي

 نظرت راجع به خرافات چي هست؟ -»

دهند تا آنان، سرشان را به ها به خورد مردم ميبه نظر من خرافات يه سري مسايلي هست كه حکومت

ها گرم كنند تا خودشان آور و دعاهاي مخصوص روز، ماه و مانند آن، ساعتهاي گريهخواندن داستان

 «. م دين داشته باشندبه نابهترين زندگي را 

مثالً اگه دعا بخوني و گندم هايي پيدا كرده بودم كه من از تو مفاتيح و كتاب داروخانه معنوي دعا»

مثالً بري روي پشت بام نماز بخوني يا قبل و بعد از مثالً فالن ساعت بيان بخورن يا ها، بريزي براي پرنده

 شه.مي هات مستجابنماز، اسفند دود كني، دعا

رسيدم هيچ، موجبات مسخره شدن خودم رو در سطح نمي هام كهكردم و به خواستهمي من اين كار رو

كردن و از اين حركات غير مي فاميل و دوست فراهم كرده بودم و پدر و مادرم من رو يک سره دعوا

 «.معمول و زياد من شاكي شده بودن

اند، روحيه استداللي ضاً در برخورد با خرافاتي كه به نام دين در سطح جامعه مطرح گرديدهنسل جديد بع

دارد، او در ساله بيان مي 22گذارند. به عنوان مثال، شيماي گرايي خويش را به معرض ديد ميو تجربه

ر چاه جمکران هايي كه ددهي امام زمان به نامهبرخورد با مقوله شفابخشي آب چشمه زم زم و پاسخ

گيرد، شفابخشي آب چشمه زم زم با داليل علمي شوند، با رجوع به منابع علمي نتيجه ميانداخته مي

شوند، فاقد پشتوانه هايي كه در چاه جمکران انداخته مينشان داده شده است، اما پاسخ دادن به نامه

 علمي و تجربي است.

تر در جلد اول همين مجموعه از آن ياد شده است(، وحمجموعه موارد اخير )و مواردي كه به شکل مشر

ها( رساند كه بعضاً خواستار بازنگري در احکام ديني )و يا حداقل بخشي از آنجوانان را به جايي مي

 ساله(. 25اند )هانيه، شده
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ي در دانشجويان در برخي از موارد، دست به تفسير به رأي زده و مثالً به صرف وجود افراد فقير و غن

ساله( و يا اعتقاد خود به حجاب چشم و دل به جاي  25جامعه، به عدالت خداوند شک كرده )هانيه، 

 اند.ساله( را مورد تأكيد قرار داده 24حجاب ظاهر )سپيده، 

هاي اجتماعي ياد كرده هاي جوانان از فضاي مجازي و شبکهساله نيز از اثر پذيري ديدگاه 22فاطمه 

 است.

، از مواردي مانند: پذيرش تنها خدا در ترسيم داليل سوق يافتن خويش به سمت قرائت ديني دانشجويان

ادغام مقوله دين با سياست، برخورد ابزاري مسووالن با دين، تخدير مردم با مقوله دين، برخورد ابزاري 

هاي اعمال روش، ضعف مراجع تقليد، واكنش به دين داريبا دين، رياكاري مدعيان  دين داريمدعيان 

آميز، واكنش به القاي تحميلي دين به كودكان، نوجوانان و جوانان، مطالعه آثار تربيت ديني ارعاب

هاي رواني و هاي حاوي اطالعات ترديدآميز، ابتالي خويش به برخي از اختاللضددين و ساير كتاب

ها پرداخته خواهد امه به آناند كه در ادهاي عاطفي، ياد كردهالعملي در برابر شکستواكنش عکس

 شد.

-هاي خويش بر ضرورت جداي دين از سياست تأكيد ورزيدهفاطمه، سميه، اميرعلي و ليال، در مصاحبه

اند. سميه با استدالل در اين كه سياست علم است، اما دين از سنخ علم نيست و با باور افراد سروكار 

 ها از يکديگر تأكيد كرده است.فکيک آندارد، به دليل تفاوت ماهوي سياست و دين، بر ت

ساله، از منظر تجربي با مقوله ادغام دين و سياست در ايران برخورد كرده، با بيان اين كه  25اميرعلي 

كند، بر جدايي دين از سياست اصرار ورزيده است. تجربه نشان داده است، ادغام اخير موفق عمل نمي

اطرنشان ساخته است، در سطح جامعه افرادي با شعار ياحسين و سميه نيز در قسمتي از اظهارات خود خ

اند كه اين عمل )درست يا نادرست( در نهايت به يازهرا به ضرب و جرح مسلمانان مقابلشان پرداخته

 رود.شود كه از آن انتظار ترويج اخالق، مهرباني و عطوفت ميزيان دين تمام مي

سازند، ادغام دين وسياست هاي خودشان مطرح ميدر اظهارنظرساله هم  29ساله و ليالي  25اميرعلي 

درهم، مشابه تجربه تاريخي شکست خورده كليسا در تاريخ قرون وسطا است و نبايد از آن استقبال 

 داشت.

ساله(  22اند )فاطمه، برخورد ابزاري با دين، خطر ديگري است كه برخي از دانشجويان از آن ياد كرده

اند، به اين معنا كه برخي از مصاحبه ا برخي از خطر تخدير جامعه توسط دين ياد كردهو در همين راست

ها ياد كرده است، بعضي گونه كه ماركس از دين به مثابه افيون تودهكردند، همانشوندگان، احساس مي

عنوان نمونه، كوشند از دين به صورت ابزاري براي به زير سلطه كشيدن مردم سود ببرند. به از افراد مي
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اند، دارد، يک عده براي تسلط پيدا كردن روي مردم آمدهسميه در قسمتي از اظهارات خويش بيان مي

 اند تا بر همين مبنا بر مردم سلطه پيدا كنند.قانون و مقرراتي تعيين كرده

اند و ردهبعضي از دانشجويان توجه خويش را از مسووالن نظام معطوف به مردم عادي كوچه و بازار ك

دانستند، اما دار مياند كه خود را دينها در طول زندگي خويش شاهد افرادي بودهاند آنيادآور شده

شد. سپيده، اميرعلي زدند كه به صراحت اعمال ضد ديني محسوب ميدر عين حال دست به اعمالي مي

 اظهار داشته بودند. هاي خويشهاي مختلفي را در همين راستا در مصاحبهو سميه، نمونه

گو نبودن بسياري از آنان در برخورد با ضعيف ظاهر شدن مراجع ديني در تحوالت اجتماعي و پاسخ

مسايل جامعه، جوانان، زنان و فضاي مجازي، سبب شده است كه برخي از مصاحبه شوندگان، نظير 

 سپيده و فاطمه با ديده ترديد به آنان بنگرند.

ها دارد، واقعاً بيرون بودن موي دخترا به چالش كشيدن مراجع ديني اظهار ميسميه در مصاحبه خويش ب

ها آن همه فاجعه به بار آوردند و خون مردم را ريختند )اما گناهش بيشتر است يا افرادي كه در زندان

 مراجع در برابر آن سکوت كردند(. 

ن مراجع ديني، عقل خويش و يا مجموعه موارد اخير سبب شده است، برخي از جوانان با كنار نهاد

اجتماعي جامعه را به عنوان مراجع ارزشي جديد خويش درنظر گرفته،  -هاي علمي يا فرهنگيچهره

 معرفي كنند.

ساله، در فرازي از بيانات خود، القاي تحميلي دين به خودشان را نقد كرده و  24ساله و سپيده  25هانيه 

خواهد تا آنان اصول دين خود را در دار ميعاً دين هم از افراد ديناند )حال آن كه واقبه چالش گرفته

 مسير تحقيق و تفحص به دست بياورند(.

ها مطالعه آثار ضد دين نظير آثار ماركسيتي يا آثار افرادي نظير شجاع الدين شفا، كسروي و مانند آن

اله( و يا مطالعه آثاري كه به س 25اند )اميرعلي، كه در آثار خويش به صراحت دست به نفي دين زده

اي است كه در اصل دين ترديد ها به گونهصراحت دست به نفي دين نزده، اما اطالعات ارايه شده آن

كنند هايي ديني در افراد ايجاد ميها كه ترديدساله( و يا نتايج برخي از آزمايش 24كند )سپيده، ايجاد مي

ي است كه در سوق يافتن جوانان به سمت خداپرستي تنها موثر ساله(، مقوله قابل ذكر ديگر 22)شيما، 

 اند.واقع آمده

هاي اخير كه بيشتر صبغه اجتماعي دارند، در برخي از موارد، دانشجويان تحول ديني اما گذشته از نقد

ه گير آنان بودخود را واكنشي به نظام تربيتي كه بر آنان اعمال شده است يا اختالل رواني كه گريبان

هاي فوق تصور مسووالن مدرسه سازد، تنگ نظرياند. به عنوان نمونه، سميه خاطرنشان مياست، دانسته
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دهد، وسواسي كه هاي ديني منصرف ساخت. سپيده نيز گزارش ميشاهد، او را شگفت زده و از فعاليت

داد، اما اطرافيان او به هاي مختلف وي نشان ميهاي طوالني و ادعيهوي درگير آن بود، خود را در نماز

جاي برخورد مشفقانه با وي، با به مضحکه گرفتن چندين ساعت نماز و دعا خواندن روزانه سميه، او را 

 اند.نسبت به دين سرد كرده

توان نتيجه گرفت، در تحول ديني دانشجويان و گرايش آنان بنابراين با توجه به آنچه از آن ياد شد، مي

 اند.نها، داليل عقيدتي نيز ذي دخل بوده، در اين روند اثرگذار واقع شدهبه سمت خدا پرستي ت
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: من دین را برای خودم انسانیت و اخالق به مثابه عصاره دین 028

 کنم.می آزادگی معنای

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 27مصاحبه با احسان، 
 

 بينيد؟مي شما خدا را چگونه -

 كنم او هم من را دوست دارد و برايش احترام قايل هستم.مي دوستش دارم و احساسنده نبه عنوان آفري

 چه تعريفي از دين داري؟ -

متوجه اين نکته شدندكه در اجتماع ايجاد نظم و انضباط ضروري است تا  ،ها بعد از متمدن شدنانسان

 گويند. مي ر دادند كه آن را قانونهايي را قراجامعه به پيشرفت برسد. از اين روز بايد و نبايد

. پس هر شخص به داندميضروري را ها تربنا به اعتقادي كه دارد، احترام گذاشتن به بزرگهم انسان 

آورد و هر كس شيوه احترام خاص خود را دارد مي ها يعني پدر و مادر را به جاترنوعي احترام به بزرگ

ي مورد نظر و دلخواه خودش وادار و احدي حق اين را ندارد كه كسي را به گذاشتن احترام به شيوه

 كند.

هاي احترام پس بنابراين همه در شيوه احترام گذاشتن آزاد هستند. به نظر من دين هم يکي از شيوه

ها ترهاي مختلفي دارد، همان طور كه احترام به بزرگست، پس طبيعتاً دين هم شيوهگذاشتن به خداوند ا

هاي زيادي دارد و مهم شيوه احترامي است كه خداوند از آن راضي باشد. بنابراين اديان مختلف روش

رند و چيزي گيهاي مختلف احترام گذاردن به خدا هستن، در يک سطح با هم قرار ميكه به مثابه شيوه

 كه در اين ميان مهم هست، مسأله رضايت خداست.

 اصالً مهم نيست؟گوييد كه نوع دين مي پس شما اين را -

 بله، همين طور است.

 از دين خودتان راضي هستيد؟ -

ي گويم كه مسلمان هستم و يا مسيحنميمثالً كنم به دين خودم اسم خاصي ندهم، مي من بيشتر سعي

 و... .

ترين دين را داريم. اما متأسفانه اغلب براي همه بايد انسانيت مهم باشد. انسانيت را كه داشته باشيم بزرگ

تنها چيز خوب در دنياست. در صورتي كه كنند، يک دين مشخص، بهترين راه ممکن و مي افراد فکر

 كنند.مي وعي با آن شعاري برخوردكنند و به ننمي به همان دين هم به طور كامل عمل

 چه چيزي باعث شده كه شما اين گونه فکر كنيد؟ -
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 داران تو خالي، اين موضوع را به من فهمانده.هايي از مردم به خصوص دينرفتار

 ايد؟شود توضيح دهيد كه از اين افراد چه چيزي مشاهده كردهمي -

كنند. و مواقع مي رود با آن بازيمي ها سروقت حوصله آندين براي مردم مثل اسباب بازي شده و هر 

هايي كنند. پس چه بهتر كه من آزاده باشم و انسانيت داشته باشم و چنين رفتارمي نياز به آن مراجعه

 نداشته باشم.

 بينيد يا از مردم؟مي مشکل را از خود دين -

گاه چرايي دهند و هيچمي بينند، انجاممي كه هر چه را كه هر دو مشکل دارند. مشکل مردم اين است

باشد و سر و ته ندارد و در حد درک مي شوند و مشکل دين اين است كه گنگنمي موضوع را جويا

دهد كه هر طور خواست از آن برداشت كند. يعني همين مي مردم نيست و هر شخصي به خودش اجازه

 بگذارد كه به دلخواه خود از دين برداشت كنند. شده، مردم را آزادگنگ بودنش باعث 

 ايد؟ايد و چرايي موضوع را كندوكاو كردهخود شما تا به حال به دنبال تحقيق در دين رفته -

 اي ندارد.كنم كه فايدهمي ام، چون فکرام. اما تحقيق نکردهچرايي كه زياد ديده

 فايده ندارد؟ شه بگوييد كه چرامي -

اصالً حرف و نظر واحدي وجود ندارد و صد تا جواب، براي يک سوال وجود دارد. به خاطر چون 

دانم جواب قاطع ، ميهمين هم هست كه مرجع تقليد زياد داريم و من هرگاه بخواهم دنبال جوابي بروم

 نيست و من دنبال جواب اصلي و قانع كننده هستم.

 تقليد داريد؟شما مرجع  -

 خير.

 كنيد؟مي آيد، چگونه آن را برطرفمي پس در مواقعي كه برايتان سوال پيش

 آيد كه سوالي داشته باشم.مي راستش را بخواهيد برايم كم پيش

 كنيد؟مي شود گفت بيشتر اوقات به دلخواه عملمي پس -

 گيرم.مي گزينم و تصميماب درست را برميگيرم و انتخمي ي عقلم كمکبله، از قوه

 داشته باشد؟  تواند كاربردي در زندگيبه نظر شما دين مي -

كنم و مي بستگي به اين دارد كه شما دين را چه چيزي معنا كنيد. من دين را براي خودم انسانيت معني

م، تمام زندگي است و انسانيت واقعي ااي كه من از دين كردهداشتن آزادگي، بنابراين همين معني

 داشتن، يعني داشتن همه چيز و مسلماً كاربرد فراواني در زندگي دارد. 

 انسانيت يعني چه؟ -
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ها و ... خيلي از چيزكشي نکنيم، يعني به هم كمک كنيم به هم خيانت نکنيم وانسانيت يعني ضعيف

 ي ما كمه.نکات مهمي كه توي جامعه

 اين خصايص را ندارد؟ دين دارييعني  -

هاي بد وجود دارد، ي ما با وجود اين كه دين هم هست، باز خصلتدانم. حتماً ندارد كه در جامعهنمي

 ها را ندارد.پس دين به تنهايي قدرت مقابله با آن

 شما خودتان اهل احکام ديني و نماز و روزه هستيد يا خير؟ -

 زياد نه!

 دهيد اما دست و پا شکسته؟مي زياد نه، يعني انجام -

كنيم همه مي گيرم، يک چيز كامالً شخصي است و ما فکرخوانم و ميمي ببينيد اين كه نماز و روزه

ها حتي قصور كند، پس آدم كاملي نيست. اما بايد اين اعمال را انجام بدهند و اگر كسي در انجام اين

 ي درستي براي زندگي داشته باشيم.ست. مهم اين است كه شيوهاين يک توهم ا

من قصد اهانت نداشتم كه بگويم شما انسان بدي هستيد، حاال بگوييد كه شيوه درست براي زندگي  -

 چيست؟

د را گم كنيم. هاي مردم عامه قرار نگيريم و راه خوتأثير عقايد و باورهست كه تحت  ي درست اينشيوه

اآلن خيلي از افراد مشهور اروپايي هستند كه دين خاصي ندارند، ولي باور و اعتقاد محکمي در دل دارند 

دهند، مثل مي هاي خيرخواهانه بزرگي انجامآيند، ولي كارمي دين به حساببي و در حالي كه از نظر ما

آن، پس قرار نيست كه ما بگوييم هر كس دين ندارد، انسانيت  سرپرستي ايتام، تأسيس خيريه و مانند

 بينم.مي ها مقطعيدار واقعي هستند، اما متأسفانه من انسانيت را در آنهم ندارد و چه بسا افرادي كه دين

 بينيد؟مي داران جامعه را چگونهرفتار دين -

ها باعث دين زدگي روز افزون در جامعه ما شده. اما آنبينم و اعمال و كردار ها نميرفتار خوبي از آن

 به هيچ كس و هيچ چيز براي شما سوءتعبير نشود كه من كافر هستم و با كل دين مشکل دارم، خير من

هم  كنم و دليلش رانمي دار را خوب برآورددينهاي كنم، اما در مجموع من انساناحترامي نميبي

 نم.دانمي

 ها را بگوييد؟هاي آنشود يکي از رفتارمي -

دانيد كه وقتي فرزند يا بستگان يکي از بزرگان كشور يا سياستمداران و افراد مي خودتان هممثالً بله، 

دار هم هستند، وقتي به علت اختالس يا هر چيز ديگري مجرم مثالً دينمطرح در صدر كشور كه همه 
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 ها با تخفيف خاصي اعالمشود، براي آنمي شوند، حکمي كه براي بقيه مردم صادرمي ستگيرشناخته و د

 دهند.مي زنند و مردم را فريبمي ولي همه جا حرف از عدالت ؟شود. آيا اين عدالت استمي

 كنيد؟مي شما سياست را از ديانت جدا -

-داران ما گفتهاند. ولي برخي از دينهاي جهان دين را از منطق و سياست جدا كردهكشوري اآلن عمده

هاي سياست با اند: سياست عين ديانت، و ديانت عين سياست، اين اشتباه است. چون خيلي از پرسش

 شود و بايد به دنبال داليل ديگري رفت.نمي دين پاسخ داده

دهند، امکان دارد بيشتر مي دار مردم را فريبهاي قبلي اشاره كرديد كه افراد دينشما در پرسش -

 توضيح بدهيد؟

اش خوب دار باشد، به قول معروف هر چيزي قديميواقعاً دينشود كه مي به نظر من كمتر كسي پيدا

تر هستند يا مطمئناً امامان هم همين ک دستها يهاي گذشته و قديمي نسبت به جديدياست، انسان

اللهي هم دار يا به طور عاميانه حزبها همه توخالي هستند. خيلي از افراد ديناند، اما امروزيهطور بود

كنند چون هيچ وقت نماز و روزه خود را به مي به نوعي ظاهري و به شکل يک وسيله با دين برخورد

ها اميدوارند كه در بهشت منافعي ها داده شده و آنهايي كه به آناندازند، به خاطر وعدهينم تأخير

 گوين شهيدمي كنند ومي ها هم با خدا معامله دارند. يا خيلي افراد هستند كه كلي گناهكسب كنند. آن

 شويم چيزي نيست كه! )خنده(. مي شويم، پاکمي

 دار واقعي بودند؟ها دينما راجع به شهدا چيست؟ به نظر شما آننظر ش -

ها از سر اعتقاد رفتند نه از سر نياز، و بيشتر اين ام. به نظر بنده اينهميشه براي شهدا ارزش قايل بودهمن 

واقعاً كنند، ها ميشوند و زن و بچه و زندگي خود را رمي افراد و حتي همين مدافعان حرم كه شهيد

دهند كه رنگي از دورويي مي اي دارند كه اكثراً هم جوان هستند و با اين كار نشانالعادهاعتقاد قلبي فوق

 ت خود دفاعدهند. چون از كيان مملکمي ندارند و باز هم بيشتر از معنويت، انسانيت خود را نشان

 كنند.مي روند و ايستادگيمي هاي ديگر به سمت مرگكنند و در مقابل كار غير انساني ملتمي

 از وضعيت دين در جامعه امروزي راضي هستيد يا خير؟ -

وبي ي ما وضعيت خاآلن در جامعه وجود دارد، راضي نيستم. جامعهراستش رو بخواهيد، از ديني كه 

 ندارد، بايد افکار مردم رو تغييرداد نه دين، دين به اندازه كافي تغيير كرده.

 تواند وضعيت جامعه را رو به سامان ببرد؟مي آيا دين -

شود كه همه افراد با هم متحد شوند تا دين بتواند به ما كمک كند، اما مي وقتي وضعيت جامعه بهتر

 متأسفانه متحد شدن در كشور ما غير ممکنه و دين هم توانايي مقابله با جامعه امروزي را ندارد. 
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فرما بود و اسالم اين تشتت و دين زماني نازل شد كه در زمان پيامبر، هرج و مرج بر جامعه عرب حکم

اي شده براي منفعت شخصي و همين دست اآلن دين وسيلهه را به وحدت و يگانگي تبديل كرد. اما تفرق

مسايل باعث شده كه خصلت و وظيفه اصلي دين از بين برود و برخي از افراد از آن سودجويانه استفاده 

 كنند.

 مسخر شما بشود؟ايد كه باعث تتا به حال در دين به موضوعي برخورد كرده -

ها يا وقتي در عروسيمثالً شادي، كار درستي نيست. به نظر بنده قرباني كردن موجود زنده براي مثالً بله، 

دار است، البته كساني كه دست آيند قرباني داريم. به نظر من اين امور كارهايي خندهمي ها از مکهحاجي

 آورند.مي كنند كه با اين كار رضايت خدا را به دستمي ودشان فکرزنند، شايد پيش خبه اين كار مي

 دين به شما تحميل شده يا خير؟ -

اي از خودش ندارد، با گفتن اذان در گوش نوزاد آن تاحدودي بله، چون انسان وقتي نوزاد است و اراده

 سن بلوغ عقلي و فکري كهآوردند. كاش روشي بود كه هر كس، وقتي به را به دين اسالم درمي

كرد، نه اين كه به زور و ناخواسته وادارش كرده باشيم مي رسيد، آن وقت دين خودش را انتخابمي

 كه اين دين را بپذيرد و بعد هم به آن درست عمل نکند و بقيه افراد بگويند، چرا اين فرد چنين رفتار

 ؟كندمي

 كنيد يا به دين آن؟مي افتخار شما بيشتر به فرهنگ جامعه خودتان -

 گويم كه فرهنگ.مي با قاطعيت

 چرا؟ -

 مثالً به يک خارجيكنم. اما وقتي مي كنم فرهنگ زيبا و اصيلي دارم كه به آن افتخارمي احساس

مين مسأله، رود و از روي همي گويم ايراني هستم، او بيشتر فکرش به سمت مسلمان بودن فرد ايرانيمي

 كند.مي برداشت بدي

 كند؟مي چرا برداشت بدي -

 اي كه شيعه و مسلمان بودن در دنيا دارد.ي چهرهبه خاطره

 دوست داشتيد مسلمان نباشيد؟ -

 گاهي اوقات آره.

 چرا؟ -
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ي فرهنگ ايراني من رو از بين برده و بيشتر فرهنگ ما را به فرهنگ كنم اسالم وجههمي چون حس

كرد، ولي با حمله مي است. دوست داشتم فرهنگ ايراني در زمان كوروش ادامه پيدااعراب شبيه كرده 

 اعراب به ايران، فرهنگ عربي بيشتر وارد كشورمون شد.

 چرا فرهنگ زمان كوروش را دوست داريد؟ -

دقت كرده باشيد در آن زمان داخل قلمرو ايران هر جور آدمي با هر جور اعتقاد و چون اگر خوب 

گذاشتند يا اگر مي ها نبود. زيرا به عقايد هم احتراممذهبي وجود داشت و هرج و مرجي در قلمرو آن

ي كه بينيد كه مثل يک انسان نمونه صحبت كرده، در صورتمي حقوق بشر كوروش را خوانده باشيد،

دين در آن دوره به صورت امروزي نبود. پس همه چيز به تفکر آدم بستگي دارد، نه به دين او. به نظر 

 من در حال حاضر برخورد ما با دين فقط جنبه احساسي پيدا كرده!

 يعني چه كه جنبه احساسي پيدا كرده؟ -

 كنيم ومي يستيم و احساسي با آن برخوردها نكنيم و به دنبال چرايينمي يعني ما منطقي با دين برخورد

 گوييم هر آنچه دين بگويد، درست است!مي

 دين خودش منطقي هست يا خير؟ -

 است. گفتم كه بيشتر احساسي

 به طور كلي دين در زندگي الزم است. -

 الزم هست، اما همه چيز نيست.

 دين در زندگي شما كاربردي داشته؟ -

چون بيشتر زندگي من رو در حال حاضر تحصيل و شغلم فراگرفته و موارد اخير بيشتر بله، ولي نه زياد. 

-ها دخيل نيست. چرا؟ چون كه كمترين و كوچکبا منطق و علم سروكار دارند و احساسات زياد در آن

هاي اطراف بقيه آدم كنم، موجب مرگترين خطا در محاسبات كارخانه برقي كه من در آن كار مي

 خواهد شد.من 

 شود بيشتر صحبت كنيد؟مي راجع به رابطه شغل و دين -

يک كاسب بايد بيشتر مثالً سيدن به خدا ربط داره. بله، نوع شغل به نظر من با فاصله گرفتن از خدا و ر

تواند كم فروشي و گران فروشي و... داشته مي اونمثالً دا ارتباط داشته باشه، از من مهندس برق با خ

باشد، اما من كمتر با اين دست مسايل رو به رو هستم و كار خودم را بايد با منطق پيش ببرم و كمترين 

ها ام كه موقع اذان مغازهها را ديدهشود. من خيلي از كاسبمي تخطي من باعث مرگ و آسيب به بقيه

 كنند!مي روند، اما كار خالف خودشان را هممي ندند و به نمازبمي را
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 پيشرفت جوامع با دين آن ارتباطي دارد؟ -

سازند و هر چه قشر فرهيخته و تحصيل مي اي را جوانان آن مملکتبله، ربط دارد. قشر مهم هر جامعه

تر است. اما آيا تا به حال ما از خودمان كرده يک جامعه بيشتر باشد، آن جامعه به پيشرفت نزديک

باشد كه من دين را در مي دليل اين اتفاقات اين ؟ي نخبگان ما قصد رفتن دارندايم كه چرا همهپرسيده

موضوع مثالً . كندمي ي احساسي دارد و از منطق دوري. دين جنبهكنيممي تمامي مسايل زندگي وارد

كرد، در صورتي كه علم گاليله مي ها مخالفتشويم كه كليسا با آنمي بينيم متوجهمي را كهگاليله 

كردند متأسفانه مشکالتي نمي ها مخالفت داشتند اما چون اين افراد منطقي برخورددرست بود اما آن

با منطق  كند كهمي هايي در كشور ايجاداآلن هم همين طور است دين محدويتآيد. مي گونه پيشاين

 شود و با هم تحصيلمي در كشور ما تا قبل از آموزش عالي، جنسيت تفکيکمثالً سازگار نيست. 

گيرند كه چگونه با هم برخورد كنند كه اين ديگر مي رسند، يادمي كنند و تازه وقتي به مقطع عالينمي

 دير است.

 گوييد كه بايد اين دو جنس با هم در زمينه تحصيل همکاري كنند؟مي چرا -

 تر و بهتر.به خاطر تبادل اطالعات و هم فکري و نظر كامل

بحث كليسا را نبايد مثالً اديان ديگر سرايت داد، كنيد كه رفتار غلط يک دين را نبايد به نمي شما فکر -

 به اسالم ربط دارد؟

كرد. من اين مي آن دوره نماد مذهب و دين در جامعه بود. بنابراين دين با آن مخالفتببينيد كليسا در 

 كنم.مي گونه فکر

 حرف شما اين است كه اسالم هم با علم مخالف است؟ -

 خير مخالف نيست. اما در خيلي مواقع باعث شده رشد را محدود كند.
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 رعایت اخالق اجتماعی : دینی مبتنی براخالق به مثابه عصاره دین 029

 ساله، دانشجوی کارشناسی 21مصاحبه با نسیم، 
 

 آيا به خدا اعتقاد داري؟ -

 هميشه به يادش هستم.بله، من به خدا باور دارم و 

 آوري؟آيا اعمال مذهبي را به جا مي -

 خوانم، توان گرفتن روزه را هم ندارم.نه، من نماز نمي

 هميشه به ياد خدا هستي؟ور پس چط -

شه به ياد خدا بود. زياد هستند كساني ميمگه خدا فقط براي مسلمانان است يا مگه فقط با خواندن نماز 

كه ادعاي خداشناس بودن را دارند. ادعاي نماز خواندن را دارند. ولي در باطن، خالف آن چه در 

اند، مگر ها كساني هستند كه از دين فقط انجام واجباتش را فهميدهدهند، هستند. ايننشان مي ظاهرشان

خوانم، ولي دورو هم نيستم، ها به اخالق هست. من نماز نميغير از اين هست كه دين براي رسيدن انسان

ها اسالمي داري اسالمي، كجاي اينگويم. مثالً همين بانکكنم، دروغ نمياز دين سوءاستفاده هم نمي

گيرند! اين همه اختالس در يک كشور اسالمي؟ كجاي رفتار است؟ سود زياد از مردم بيچاره مي

 زنند، مطابق با اسالم است؟مسووالن سياسي جمهوري اسالمي كه دم از اسالم مي

 يعني نسبت به اسالم موجود در جامعه نقد داريد؟ -

ديني كه با خوردن آب در مالء عام به خطر بيفته، ولي خوردن حق مردم تکونش نده،  بله، نقد دارم!

سال با نصف دنيا جنگيديم،  8دين نيست، توهمي است براي عوام و نعمتي است براي خواص. ما نزديک 

تر كنن ما عقب موندهي دنيا پيشرفت مياين همه دعا و عزاداري كرديم، چه حکمتيه روز به روز همه

شه... قطر ثروتمندترين كشور دنيا ميشه، دبي، مركز تجاري آسيا ميشيم! تركيه قطب صنعتي منطقه مي

شه، اون وقت، ميگيره و اولين درآمدش صادرات زعفران به دنيا شه، اسپانيا زعفران ايران رو ميمي

ميرند... كجاي كار ما درست نيست؟ اگر خرمشهر را خدا آزاد كرد، ها ميآدم توي صف سبد كاال

كند؟ در زمان باستان ها فرق ميبگذاريد فلسطين را هم خدا آزاد كند. مگر خداي ما با خداي آن

 شود، خونكاشتند، اكنون كه كودكي زاده ميآمد، درختي در زمين ميهنگامي كه كودكي به دنيا مي

-ترين حقارت تاريخ يخ... . اون موقع دين اسالم هم وجود نداشت. بزرگريزندحيواني را به زمين مي

ترين اعمال است، اما اگر برويد از بانک انصار گن ربا و نزول خواري، حرامميهاست. زدگي مغز انسان

 شود.ل ميدرصد بگيريد، آن وقت حال 35يعني بانک سپاه، وام با بهره 
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ها صورت شرعي ي ابزاري از دين است در مفهوم جفتشون يکي است، ولي تو اين بانکها استفادهاين

 كنند.دهند و توجيه ميبه قضيه مي

گويند ديدن دهد، چرا كه ميگلدان نشان مي 6صدا و سيما آالت موسيقي را از پشت در و ديوار و 

هزار تومان بدهيد و برويد كنسرت برج ميالد آن موقع حالل  120اگر  آالت موسيقي حرام است، اما

شود، اگر اين مسايل نبود، كسي اش اينجا است كه هر حرامي با پول حالل مي... . عجيبيشودمي

 توانند سکوت كنند.بينند كه نميها را ميكرد، ولي اين چيزاعتراض نمي

شود جلسه، اگر فقيري اند، اما اگر ثروتمندان جايي جمع شوند، ميشود باگر فقرا جايي جمع شوند، مي

ها برخورد رياكارانه با شود اختالس. اينشود سرقت، اما اگر ثروتمندي دزدي كند، ميدزدي كند، مي

 ي تحميلي بودن دينشود. دربارههاي نامشروعي است كه به اسم دين تمام ميها كاردين است، اين

اآلن جوانان از دين شود. واسه همين هست كه گفتن خيلي بد است و باعث زده شدن فرد از دين ميمي

پذيرفتن و خيلي بيشتر دينشان را دوست تر مياند، شايد اگر اجباري در كار نبود، خيلي راحتزده شده

و حقيقت آن را روشن كنند است كه طوري دين را جلوه بدن  دين داريي مدعيان داشتند. اين وظيفه

ترسانند، تشويق كنند، فقط آنان را مي دين دارياين كه جوانان را به  كه همه جذب شوند، به جاي

 شود.ها باعث بدبيني جوانان به دين مياين

 كالً نظرت راجع به دين اسالم چي هست؟ -

 .كنمي خودم زندگي مينظر خاصي ندارم، من به شيوه

 اي؟چه شيوه -

 اين كه در زندگي خودم اخالقي رفتار كنم.

 نظرت نسبت به مراجع تقليد چي هست؟ -

 من به مرجع تقليد، اعتقادي ندارم.

 كالً به دين اسالم اعتقادي نداريد. همين طوره؟ پس شما -

آييم، دين را برايمان دنيا ميبله، دين اسالم يک دين تحميلي هست، چون از همان زماني كه ما به 

دهند كه دين را انتخاب كنيم، مگر خداوند انسان را مختار اند. چرا به خودمان اجازه نميانتخاب كرده

 و آزاد نيافريده است، پس اين همه تحميل براي چه هست؟

 نظر شما در مورد حجاب چي هست؟ -

ر واقع اين كه فکر كني چادر و پوشش مناسب راه ها ندارم، دمن اعتقادي به حجاب و پوشش خانوم

رسيدن به كمال انسانيت است، دروغ محض هست. انسانيت و شخصيت چيزي جداي از پوشش است. 
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ساله شعور و  9ي يک كودک به اندازه شناسم افرادي را كه با پوشش كامل هستند، وليمن خودم مي

قشر است. چون من خودم مادرم چادري است و قصد شخصيت ندارند، البته منظور من تعدادي از اين 

توهين ندارم. منظورم اين هست كه پوشش راه مناسبي براي خشنودي خدا و وارد شدن انسان به بهشت 

اآلن آنجلينا جولي كه اين همه كار خير كرده است و سرپرستي چندين بچه را قبول كرده نيست. مثالً 

رود؟ زور و حجاب است به بهشت نمياسالم را ندارد و يا چون بي است و سفير صلح است، چون دين

كنند كه مردم را به سمت دين ي ما به زور و اجبار سعي مياي ندارد كه متأسفانه در جامعهاجبار نتيجه

 بکشانند. 

 مگه در رابطه با شما زور و اجباري به كار رفته است؟ -

ششي كه به آن اعتقادي ندارم رفت و آمد كنم يعني اجبار، همين كه من ناچار هستم در كشورم با پو

كرديم با برخورد تند كرديم و اگر اين كار را نميوقتي دبيرستان بودم به اجبار مدرسه، چادر سرمان مي

شديم. بعد از مدرسه هم كه خواهران و برادران عزيز گشت و خشونت آميز مسووالن مدرسه مواجه مي

بردند كه هايمان را زير ذره بين ميي را به عهده گرفتن. هر روز در مدرسه صورتارشاد اين وظيفه اله

اصالح كرده باشيم، چند روزي را اخراجمان كنند و تنبيه شويم. به جاي اين كه مهارت زندگي به اگه 

شه ميهمين  آموزان باشند، اين مسايل در حاشيه بودند.دانش ما بياموزند و به فکر رشد فکري و اخالقي

گرده و اي عقب مونده داريم. حجاب من چيزي كامالً شخصي است و به اعتقادات من برميكه جامعه

 شود. قاعدتاً نبايد راجع به آن به كسي جواب پس بدهم. حجاب كه زوري نمي

 ديدت نسبت به افراد مذهبي هم منفي هست؟ -

ي پسر وارد ست. مثالً من يک روز در مترو نشسته بودم كه يک فروشندهآره، در اكثر موارد منفي ه

ي اول اين بنده خدا منعقد ها شد و شروع به تبليغ براي فروش اجناسش كرد، هنوز جملهواگن خانوم

اش از چادر بيرون بود، سر او فرياد كشيد كه براي چي به نشده بود كه خانومي چادري كه فقط بيني

ن آمدي، همين جا وايسا تا بدمت دست مأموران مترو! پسرک بيچاره كه جاخورده بود گفت، اين واگ

ها كه خلوت هست! من كه كاري نکردم! باالخره پسر بيچاره را در ايستگاه بعد از قطار واگن خانوم

د كوتاه بيرون كرد، همه از رفتار تند و زشت او تعجب كرده بودند. اين گذشت در ايستگاه بعدي مر

هاي زيادي هست شغلش همين فروشندگي در مترو هست و ساله كه سال 45 -50تقريباً  قدي با سن

اش را فروشه و از همين راه خرج خانوادههاي رنگارنگ ميي خدا الل هم هست و بيسکويتبنده

اد به سمت مرد زبان بسته رفت و سر آره، وارد قطار شد. خانوم چادري با سرعت زيادي و با فريدرمي

كرد. اين بار صداي او فرياد كشيد به چه جرأتي به اين واگن آمدي، برو بيرون و داشت بيرونش مي
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هايي كه در قطار بودند، درآمد و به برخورد عجيب و غيرمنطقي او اعتراض كردند كه اين ي خانومهمه

 يزي و دزدي كرده است؟چه طرز برخوردي با او است؟ مگر ه

 هاي مذهبي هم خيلي نقد داري؟ظاهراً نسبت به انسان -

ها قشري و سطحي برخورد و عمل شود، اما خيلي از آنها پيدا ميهاي موجه هم در بين آنبله، البته آدم

 كنند و قابل نقد هستند.مي

 ته باشم، متشکرم.از اين كه اجازه دادي با شما مصاحبه داش -
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: دین شخصی من، آسیب ندیدن و اخالق به مثابه عصاره دین 030

 آسیب نرساندن است

 ساله، دانشجوی کارشناسی 23مصاحبه با اکرم، 

 

 سالم ممنون كه وقتتون رو در اختيارم گذاشتيد. -

 كنم.خواهش مي

 شه راجع به اعتقادات كلي ديني خودتون كمي برام توضيح بديد.مي قبل از هرچيز -

 من اعتقادات ديني ندارم!

 يعني به خدا اعتقاد نداريد؟ -

زاده هستيم و اين اسم رو با چرا دارم، ولي به دين خاصي اعتقاد ندارم. البته كه همه ما به نوعي مسلمون

كنيم، ولي من هاي اداري هم خودمون رو مسلمان معرفي ميتو همه كاغذكشيم و خودمون يدک مي

 خودم، حداقل تو درون خودم اعتقادي به هيچ دين يا مذهبي ندارم. البته براي همه اديان احترام قايلم.

زاده مثل همه مسلمانشه بگيد از چه وقتي شما به اين نتيجه رسيديد؟ چون همون طور كه گفتيد مي -

 ايد.هستيد و در خانواده مسلمان بزرگ شده

خونه و خيلي از چيزا اي بزرگ نشدم، اما خب مامانم نماز ميدرسته، من البته تو خونواده خيلي مذهبي

 شه.مي سالي 6شه، از سال سوم دبيرستان به اين نتيجه رسيدم يعني تقريباً مي تو خونمون رعايت

 دي كه چطور شد به اين نتيجه رسيدي؟برام توضيح مي -

واقعاً لذّت راستش من اول دبيرستان كه بودم سفر حج رفتم، خيلي برام لذّت بخش و آرام بخش بود. 

مانم رفتيم، خيلي ديدم، انگار با اين سفري كه من و مابردم و تا يک سال هرشب خواب مدينه رو مي

، كردممي زياد اعتقادات ديني من قوي شد، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، دروغ نگفتن و من سعي

كم و كاست انجام بدم. البته چادري نشدم، اما خب هايي كه تو دين اسالم وجود داره رو بيهمه كار

قريباً به همه چي حس بدي پيدا كردم. به دروغ ت كردم، بعد از گذشت يه سالحجابم رو رعايت مي

ها، به اين مال ها و خالصه به همه چي، به اين اختالسهاي همه، به دزديهاي همه، غيبت كردنگفتن

كنن براي درست كردن ضريح امام ديدم پول جمع ميشه، وقتي مينمي ها، حتي باورتمردم خوردن

اومد، خالصه مي ديدم، اشکم درهاي دستفروش رو ميهاي ديگه و تو خيابون بچهكشورها تو زاده

و واقعاً به اين نتيجه رسيدم، چيزي كه من دنبالش هستم رو توي ها فکر كردم، ها و شبخيلي زياد روز
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ها انگار ابزاري شده براي حکومت همه دين تنها دين اسالم، بلکه هيچ ديني، چونكنم، نه دين پيدا نمي

كردن و سلطه يافتن روي مردم كل دنيا. براي همين تصميم گرفتم براي خودم و با خداي خودم، يه دين 

 شخصي داشته باشم.

 شه راجع به اين ديني كه خودتون شخصاً بهش اعتقاد داريد برام بگيد.مي اگه -

چيز، يکي اين  2خيلي خيلي ساده هست... . به نظر من هيچ چيز تو اين دنيا گناه نيست به جز راستش 

كه به ديگران آسيب برسوني و يکي اين كه به خودت آسيب برسوني، به ديگران آسيب رسوندن كه 

ن ... كه اگه اياز آسيب جسمي تا اين كه اذيتش كني، دروغ بگي تهمت بزني، سر كسي كاله بذاري و

كار رو بکني، مطمئناً سر خودت مياد و بايد تقاصش رو بدي و خودت رو هم اذيت كردن از آسيب 

جسمي تا خيلي چيزاي ديگه، مثالً همين كه خدا گفته با نامحرم سکس نداشته باشيد، خب اين نوعي 

ي ادامه دار و اآسيب رسوندن به خود آدمه چون كه اگر به جايي نرسه و با طرف مقابلت نتوني رابطه

شي كه وابستگي و خيلي مشکالت طوالني مدت داشته باشي، خب اين خود تو هستي كه اذيت مي

اصالً به شه تقاص كارت يا همون گناهت... . به همين سادگي! مي روحي ديگه برات پيش مياد و اين

قدر تحريفش كردن و سختش كردن و به خاطر ايننظرم كل حرف خداي بيچاره هم همين بوده كه 

 منافع خودشون پيچوندنش. 

به نظر شما در دين اسالم چه مشکلي وجود داشت كه شما تصميم گرفتيد دين شخصي و به نظر  -

 خودتان بهتري را داشته باشيد؟

شک و ترديد كرد،  من را دچار%  20مشکل من در اصل خود دين اسالم نيست، خود دين به نظرم

هاي ناعادالنه و به نوعي احمقانه از اين دين و همچنين سوءاستفاده كردن از اين مشکل اصلي برداشت

ي اخير بيشترين سوءاستفاده در دنيا، از دين تنها در ايران، بلکه در كل دنيا است، به نظرم در دههدين نه 

شوند مي سوادي كه فقط و فقط باعثبي چون و چراي پيروانبي اطاعتهي اسالم بوده و همچنين گا

 ها، دين را به صورت سالحي براي زير سلطه درآوردن همان مردم كنند.كه باال دستي

 شه، توضيح بديد؟مي مسأله كه گفتيد در كل دنيا از دين اسالم سوءاستفادهشه لطفاً راجع به اين مي -

هايي مثالً گروه داعش كه كل دنيا با اين گروه آشنايي داره، به اسم اسالم چه جنايتبله كامالً واضحه! 

وال من واقعاً سگن كه مذهبشون سني هست و خالصه هر كي نظري داره، ولي مياي كنه! عدهكه نمي

قدر احمق شديم كه بخوايم راجع به اين كه اين آدما چه مذهبي دارن صحبت كنيم، ايناينه كه چطور 

اصالً انسان نيستن، چه برسه به اين كه دين يا مذهب خاصي داشته باشن، به اسم در حالي كه اين افراد 

 هاي كثيفي كه پشتش نيست! با اين وجود من چطورستكنن و چه سياهايي نميدين تو كل دنيا چه كار
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تونم از اين دين موهوم دفاع كنم! يا ازش پيروي كنم! ديني كه تا اين حد به قهقرا كشيده شده، من مي

 ؟تونم پيرو اين دين باشم و اركانش رو به جا بيارم و حالمم خوب باشهچطور مي

ها دين را تبديل به سالحي عليه خود شوند، قدرتمندمي يد، باعثسوادي كه عقيده داربي اين پيروان -

 آنان بکنند، چه كساني هستند؟

اكثر مردم اين جامعه كه بدون هيچ تفکري در دين، بدون اين كه حتي يک بار فقط به اسالم و مسلمان 

كتاب خوندن كه اون بودن فکر كرده باشند، كوركورانه دنباله رو شدن و توي كل زندگيشون، فقط يه 

ها هستن كه ها اين آدمترين آدمناکخطرهم قرآن هست و البته كه به عربي خوندن نه از روي ترجمه! 

كنن، باعث مي ها كه ظلم رو با اسم دين قبولها شدن، اين آدمي ماباعث بدبختي بقيه و از جمله همه

ها هستن كه همسايشون از گرسنگي تر بشن، همين آدمبه روز بيشتر و ظالمها روز شن كه ظالممي

هايي كه بدون هاي اطراف كه ضريح بسازن! همين آدمفرستن براي كشورمي ميره، اما ميليوني پولمي

ود، مطمئنا هزاران هايي زير دستم بكنن. منم اگه همچي آدماين كه فکر كنند، فقط به دستورات عمل مي

آوردم، تا انجام بدن، وقتي هيچ تفکري ندارن، كما اين كه اين كار رو هم حديث و آيه از خودم در مي

 كنن!مي

هاي زندگيمون اين آدم هارو ديديم، هرچند كه خود عزيزم هر چي بگم، هنوز باز هم هست، تمام سال

ها هم واقعاً از عقل دوره و به نظرم همين قسمتكه  هايي دارهدين اسالم داخل قرآن يک سري دستور

كاري شده و تحريف شده، اما باز هم اين پيروي كوركورانه هم خودشون و هم مار رو كه داخل دست

 اين جامعه هستيم، بدبخت كرده!

ه مشکل در سوالي كه مطرح كردم، به نظرتون چه مشکلي در دين اسالم وجود داره، شما گفتيد ك -

 شامل چه مواردي هست؟ %20شه بگيد اين ميهست،  %20شما با دين اسالم در حدود 

تر از همه اين كه براي هر چيزي پاداشي و براي هركار بدي تنبيه بدي در نظر گرفته شده و كل مهم

نظر گرفته شده! اين خيلي مسخره  چيزايي كه گناه و حرام هست، براي پاداش كار خوب در بهشت در

طور نيست، خدا اين، اين كه مدام از خشم و غضب خدا صحبت شده! در حالي كه به نظر من ؟نيست

قدر كه توي اينكنم، خدا نمي اصالً فکرخيلي خيلي زياد مهربونه، خيلي ماها رو دوست داره و من 

قدر ماها رو اينهاش باشه! ساديسم نداره كه بخواد گن، خشن باشه و عاشق شکنجه دادن بندهميقرآن 

واقعاً خدا مگه مشکل رواني داره، اگه ما موهامون بيرون باشه بخواد از مو آويزونمون مثالً  اذيت كنه!

خواد ما بخنديم، ما مي اييه زنه، عاشقه موهاشه، دلشكنه؟ اتفاقاً به نظر من خدا عاشق زيباييه، عاشق زيب

هاي رنگي بپوشيم و از تميزي برق بزنيم و احساس خوشبختي كنيم، نه برقصيم، ما شاد باشيم و لباس
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ها رو سنگسار كنيد! اين كه به خاطر يه تار مو، ما رو اويزون كنه! و اين كه به نظرم خدا نگفته كه زن

اصالً دلش بياد به همچين چيزي فکر كنه، چه برسه به اين كه بخواد دستورش رو هم فکر نکنم خدا 

هايي هست ي قسمتهايي هست كه از خدا بعيده، شامل همهكه گفتم شامل همه چيز %20بده! كالً اين 

طوري نيست اينكه قصد داره خدا رو وحشتناک و خونخوار و مرد دوست نشون بده! حداقل خداي من 

 كردم ومي گن... . اگه پيشش بودم، بغلشميواقعاً براي خدا ناراحتم كه اين چيزا رو از طرفش و 

 ها!كردم، بابت اين رفتار بد آدممي ها ازش عذرخواهيبوسيدمش و از طرف همه آدممي

 قدر دقيق و با حوصله جواب دادي، خداحافظ.اينو خيلي ممنونم كه وقتت رو در اختيارم گذاشتي  -

 كنم، خداحافظ.خواهش مي
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 : دین آدمی وجدان اوست.اخالق به مثابه عصاره دین 031

 شناسی ساله دانشجوی روان 22مصاحبه با مائده، 

 

 مائده پوششت چيه؟ -

 كالً كنار گذاشتمش. پوشيدم، ولي چند سالهمي مانتو. البته چند سال پيش چادر

 چرا؟ -

 چون ديگه بهش اعتقاد ندارم.

 چي شد كه به اين نتيجه رسيدي؟ -

 ترم.اآلن با مانتو خيلي راحتخوديه و چون به مرور زمان احساس كردم، چادر چيز بي

 كني با چادر امنيت بيشتري داشتي؟نمي احساس -

 نه.

 چرا؟ -

 چون به نظرم مصونيت مربوط به رفتار خود آدمه.

 شه بيشتر توضيح بدي؟مي -

يعني خيلي از چادريا هستن، با اين كه پوششون كامله، ولي با جنس مخالف در ارتباطن، حتي توي 

ا هم هستن كه درسته هشکنن، ولي خيلي از مانتوييارتباطشون گاهي خيلي از خط قرمزها رو مي

پوشن كه از صد تا چادري بودن بهتره يا توي روابطشون مي پوششون چادر نيست، ولي مانتو رو جوري

كنن. پس ربطي نداره بگيم، حتماً چادري در امنيت كامله يا مي با جنس مخالف حد و مرزا رو رعايت

ده باهاش چطوري برخورد كنن، ون شخصه كه به ديگران اجازه ميهميشه در خطره. اين رفتار امانتويي 

هميشه احترامش رو نگه دارن و توي ارتباط با اون شخص، مواظب مثالً آيا بهش تعرض كنن يا نه 

رام اآلن با پوشش مانتو راحتم، چون از وقتي اين پوشش رو انتخاب كردم مشکلي برفتارشون باشن. منم 

 پيش نيومده، مگه اين كه خودم اجازه بدم كه ديگران برام مشکلي پيش بيارن.

 شي؟كني اگه حجاب كامل رو انتخاب كني به خدا بيشتر نزديک مينمي احساس -

 نه.

 چرا؟ -
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كنم نزديکي به خدا فقط با دل، وجدان و كاراي خود آدم امکان پذيره، نه به وسيله مي چون احساس

ها رو حکومت تعيين كرده و مطمئنم که پارچه. بعدشم، توي كشور ما حجاب و اين پوششچند تي

 هاي حکومت مجبور به اطاعت هستم.نصف مردم كشور، فقط از ترس مجازات

 دوني؟از كجا مي -

خيلي از كسايي كه باهاشون در ارتباطم، اين حرف رو زدن و گفتن دوس داريم، اون طوري لباس 

خواد، نه اين كه به اجبار موقع رفتن به بيرون مانتو و چادر بپوشيم. حتي ديديد كه كه دلمون ميبپوشيم 

مسأله پوشش و اين كه چون اون طوري كه دوس توي يکي دو سال اخير خيلي از بازيگرا به خاطر 

 نيست.اصالً خوب تونستن زندگي كنن، مجبور شدن از ايران برن و اين نمي داشتن

 نظرت درباره دين اسالم چيه؟ -

مسأله شخصي هست و هر كسي به وجود خدا اعتقاد دين اسالم رو قبول دارم، ولي به نظرم دين يک 

 هاي جانبي دين هستن و افراد بايد در انتخاب دين و مذهبشون آزاد باشن.داره و ساير عوامل چيز

 دين و مذهبشون آزاد هستن ديگه.اآلن هم افراد در انتخاب خب  -

 آره، تقريباً.

 نظرت درباره ائمه اطهار چيه؟ -

 بهشون اعتقاد دارم. 

 به نظرت دين اسالم تحريف شده يا نه؟  -

 صددرصد.

 خوب چطوري؟-

 مسايل جزئي اون قطعاً به مرور زمان تحريف شده.مباحث اصلي اون دست نخورده مونده. ولي 

 شه يا نه؟ميماندگي باعث عقببه نظرت دين  -

 بله قطعاً.

 شه بيشتر توضيح بدي؟مي -

 افته.كنن، حتماً اين اتفاق ميمي براي كساني كه كوركوانه و با تعصب ازش پيروري

 به نظرت مسووالن براي تحقق دين، بسترسازي مناسبي انجام دادن؟ -

 تأثيري روي مردم نداره.ها چندان ا حدودي بله، ولي به نظرم اين فعاليتت

 چرا؟ -

 ها شعارگونه هست و در عمل نيست.كنم بيشتر فعاليتمي چون احساس
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 شه؟مي به نظرت آيا از دين استفاده ابزاري -

 بسيار زياد.

 شه مثال بزني؟مي -

بله. افراد زيادي براي به دست آوردن پست و مقام، مال و ثروت و زير سوال بردن اشخاص معتبر جامعه، 

 دن.اين كار رو انجام مي

 هاي كاسب كارانه با دين دارن؟به نظرت آيا افراد برخورد -

 بله.

 شه مثال بزني؟مي -

 افته.خابات اين اتفاق به وفور ميبراي مثال در انت

 افته؟شه بگي توي انتخابات چطوري اين اتفاق ميمي -

دن، براي خودشون ها و اعتقادات مردم سوءاستفاده كرده و با شعارهاي ديني الکي كه ميبله، مثالً از باور

 رباز به مذهب و دين خودشون خيلي حساس هستند.دونند مردم ايران از ديكنن، چون ميرأي جمع مي

 دن؟هاي رياكارانه با دين انجام ميبه نظرت آيا افراد برخورد -

 به وفور.

 خوب چطوري؟ -

هاي مستحبي، زدن نشان مهر به پيشاني به منظور اين كه نشون ها، گرفتن روزهشركت توي نماز جمعه

خوان اسم طوري مياينكنن و مي به مردم در مالءعام كمکخونن يا اين كه بدن نماز زيادي مي

 خودشون رو به عنوان خير بزرگ در بين مردم جا بندازن.

 برخي معتقدند كه دين اسالم به طور وسيعي با حزن و اندوه آميخته شده، نظر شما در اين باره چيه؟ -

 بله.

 چرا؟ -

تنها دن كه ميها فرزندان خودشون رو بيشتر بر اين مبنا پرورش به خاطر اين كه بزرگان دين و خانواده

هاي هاي نادرست فرزندان خودشون رو از شادياونا رو با امر و نهي به دين جلو ببرند. برخي با باور

ه از كودكي با اين كنند. به خاطر همين كساني كمي آور و رنگي منعهاي نشاطمناسب و به جا و لباس

ها و حزن و اندوه هست و جايي ها و نبايدكنن كه دين اسالم دين بايدمي شن، احساسها بزرگ ميباور

 براي شادي در اون وجود نداره.

 نظرت درباره جدايي دين از سياست چيه؟ -
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 به نظر من بايد با قاطعيت، دين رو از سياست جدا كرد.

 چرا؟ -

 چربه و مانع احقاق حقوق ملتاين صورت برخي از جوانب دين يا سياست به همديگه ميچون در 

 شه.مي

 تو به جمال خدا توجه بيشتري داري يا به جالل او؟ -

 جمال.

 چرا؟ -

بينم، اما صفات جالل مي هاي اونچون صفات جمال خداوند را به وضوح در دنيا، طبيعت و زيبايي

 اآلن برام قابل لمس نبوده.داوند تا خ

 جايي مرجعيت عقلي با مرجعيت ديني چيه؟نظر شما درباره جابه -

 كامالً موافقم.

 چرا؟ -

تونه به راحتي خوب رو از بد و درست رو از اي از تشخيص رسيده باشه، ميچون اگه عقل به مرحله

 نادرست تشخيص بده.

 كنه؟يم به نظرت خدا دركت -

 هاي زندگيم نه.با توجه به برخي پيشامد

 مثالً چه پيشامدهايي؟ -

 ... .ها وها، تلخيشکست

 كني؟مي تا چه حد با خدا احساس صميميت -

 خيلي كم.

 چرا؟ -

 هاشو بيشتر از من دوس داره.هميشه براي من بد خواسته و بقيه بندهكنم مي چون حس

 خوني؟نماز مي -

 نه.

 چرا؟ -

 كنم حرف چنداني با خدا ندارم و خيلي وقته ازش دور شدم.مي چون حس

 تر بشي؟خواي كاري كني كه بهش نزديکنمي -
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 نه.

 چرا؟ -

 ترم.طوري خيلي راحتاينچون 

 نظرت درباره مدافعاي حرم چيه؟ -

 نظر مثبتي ندارم.

 چرا؟ -

ها رعايت بشه وگرنه شه و بايد چارچوبنمي ها به كشور من مربوطكشورچون به نظر من امور ساير 

ها متعلق به همه مسلمين جهانه، ولي ممکنه جنگ اتفاق بيفته. درسته كه ما مسلمون هستيم و اون حرم

دن مدافعين توي كشور بيگانه قرار داره كه براي خودش قوانين، ملت و صاحب اختياري داره و فرستا

شه. در ثاني به نظرم كمک به مي ها محسوبها يک دخالت علني در امور اون كشورحرم به اون كشور

هاي كشور رو از بين ها از جمله عراق، سوريه و افغانستان مثل يک موريانه هست كه پايهساير كشور

شه. چون ما يک كشور مي شه. اما به مرور زمان، نتايج اون مشخصنمي بره، هر چند به وضوح ديدهمي

در حال توسعه هستيم و مطمئناً در داخل كشور و در بين مردم خودمون مشکالت اساسي وجود داره، 

داي پس بهتره چراغي كه به خانه رواست براي مسجد استفاده نشه و مسووالي كشورمون به فکر نيازمن

هاي ديگه، چون در هشت سال جنگ تحميلي ثابت شد كه كشور خودمون باشن تا نيازمنداي كشور

ها هيچ كشوري در كنار ايران نبوده و نيست و ما بايد دوستا و دشمنامون رو در مواقع مشکالت و سختي

 بشناسيم.

هفته پيش كه بحث درباره صيغه يکي از اساتيدمون كه آخوند هست و براي درس دانش خانواده مياد،  -

 مسأله چيه؟بود، گفت كه صيغه ساعتيش هم مباركه، نظر شما درباره اين 

طوري، اينكنيم. به نظر من مي به نظر من اين چيزي به جز فحشاء نيست كه با كاله شرعي اون رو توجيح

 خانوم براي مرد حکم يه دستمال رو داره.

 طوري هست يا فقط به صيغه ساعتي؟اينمسأله صيغه كل  يعني نظر تو به -

مونه، حاال از هر نوعش كه باشه و در ضمن كالً به نظر من صيغه زن مثل خريد و فروش خودرو مي نه،

 شه.مي توهين به شخصيت زن محسوب

 ي بر عقايد ديني جوانان دارن؟تأثيرهاي اجتماعي چه به نظرت شبکه -

 تأثيرش متفاوته.كنه، قطعا مي با توجه به شخصيت فردي كه از اون استفاده

 يعني چي؟ -
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 كنه.مي يعني بعضيا رو از حقيقت دور و بعضيا رو به حقيقت نزديک

 اي داري؟حرف ديگه -

و هر كس دين مخصوص خودش رو داره كه اونم ها است فايده در انسانبي به نظر من دين يک چيز

 وجدان هر آدمه.
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ها و زیست : تالش برای خدمت به انساناخالق به مثابه عصاره دین 032

 محیط

 ساله، دانشجوی کارشناسی 21مصاحبه با اطلس، 
 

 دي؟اطلس خانم، يه معرفي از خودت مي -

 پيدا بشه، دنبال يه شوهر خوب هم هستم.سالمه، مجرد هم هستم. دانشجو هم هستم. اگر هم  21من 

 خيلي خوب. اطلس خانم، نظرشما در مورد دين به طور كلي چي هست؟ -

مياد و از نظر  دين؟ اگر راستش رو بخواهيد، من به دين خاصي معتقد نيستم. به نظر من دين با انسانيت

شه بهش اعتماد كرد مياين آدم رو من كسي كه انسان باشه و آدم باشه و درست قدم برداره، از نظر من 

 و با اون ارتباط برقرار كرد. به نظر من دين مترادف هست با انسانيت.

 نظرتون درباره دين اسالم چيست؟ -

از اسالم اطالعي ندارم، به نظر من اسالم از اصل خودش تحريف شده. خيلي در اون اغراق زياده و 

 د هست.هايش زيامحدوديت

 هايش در كجا هست؟تونيد بگيد در چه مواردي در اسالم اغراق شده و محدوديتمي -

 دونم.نمي . بحث اصول و فروع، آخه خيليدر بحث حجاب

 خوب پس بهتره اين سوال رو بپرسم كه آيا از دين خود راضي هستيد؟ -

 افراد رو فراري داده.قدر محدوده همه اينراضي كه نه. نيستم چون 

دانيد كه در دين اسالم تذكر داده شده كه مي خوب گفتيد در بحث حجاب محدوديت وجود داره، -

 در مقابل نامحرم حجاب خود را رعايت كنيد، نظرتان راجع به آن چيست؟

. همه ما انسان هستيم. اصالً قبول  ندارمكنم. بحث نامحرم رو هم نمي من به حجاب اعتقاد ندارم، رعايتم

با معقول گشتن موافقم، نه چادري بودن. معتقد به پوشش آزاد نيستم، ولي دوست دارم معقول بگردم. 

 گرده به شخصيت آدم كه دوست داره در جامعه چطور بخواد باشه.ربطي به دين نداره. برمي

 هايي است؟از نظر شما معقول بودن در چه چيز -

گم يعني درست گشتن، يعني اين كه در جامعه چه طور وردت فکر كنند. من مياين كه چطور در م

 باشي و چطور رفتار كني.
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كني، بتوني يک آدمي باشي كه همه روت مي اي كه داري زندگيمعقول بودن منظورم اينه تو جامعه

 حساب كنن و بهت اعتماد كنن و طوري نباشه كه انگشت نماي مردم بشي.

 فرد مسلمان واجب شده نماز و روزه را كه از واجبات دين هستند، انجام بدن. آيا شما انجامبه يک  -

 دهيد؟مي

 دم و اطالعي هم در اين مورد ندارم.نمي نه، من انجام

 چرا، آيا دليل خاصي داره؟ -

كنم. كمک مي انساني شركتهاي تنها انسان بودن مهمه. من به جاي نماز خواندن در كارنيازي نيست. 

طوري با خدا ارتباط اينطوري. من اينهاي هاي خاص، انجمن حمايت از حيوانات و كاربه بيماري

 دم.مي كنم و وظيفه انساني خودم رو انجاممي برقرار

 اصالً دين اسالم رو قبول داريد؟خوب پس بهتره بپرسم،  -

 تم هيچ ديني رو قبول ندارم، اسالم و غير اسالم نداره.نه، كالً گف

 علت قبول نداشتن آن چي هست؟ آيا در موردش كنجکاو نشدي؟ -

دوست نداشتم و توي اين فضا نبودم. هيچ وقت هم كنجکاوم نشدم. فقط سعي كردم آدم خوبي باشم، 

 مهر بون باشم.ام مفيد باشم و واسه اطرافيانم همين. براي خودم و جامعه

 آمده ايد، آيا دوست داشتيد مسلمان نباشيد؟  در زمان تولد شما به عنوان يک مسلمان به دنيا -

 آره، دوست داشتم، دوست داشتم هيچ ديني نداشتم.

 يعني دوست نداري در آينده از دين خاصي هم پيروي كني؟ -

 ام.نه، من همينطور راضي

 امحرم نداريد؟نظري در مورد قضيه محرم و ن -

قبول ندارم آخه، من هيچ چيزش رو قبول ندارم، معتقدم اگر كسي نامحرم هست، دليلي نداره با اون هم 

 صحبت نشد يا حرف نزد و رابطه برقرار نکرد.

 شه به من بگيد، اعتقادات شما چه تفاوتي با خانواده شما دارد؟مي -

مدلي بزرگ شدم، فقط در كل خانواده ما، يه پدر بزرگم مذهبي بود كه وقتي من در يه خانواده همين 

 من كوچک بودم، فوت كرد.

 بينيد؟مي داران كشور رو چطوررفتار دين -

 دن. خرافات محض.مي دارن چرتيات تحويل مردم

 مثالً ؟ -
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ها دارن از اين از ديرباز بوده و اينهاي با خدايي هستن و اين . آدمكالً ملت ما، يه ملت مذهبي هست

كنند و مي مسايلكنند. به نظر من مسووالن خرافات رو هم چاشني خيلي مي موضوع سوءاستفاده

سالي امسال به خاطر گند خشکمي مثالًلي اغراق در دين زياده. متأسفانه چون قدرت هم دارند، خي

واقعاً اگر همه چيز حرام . اآلن همه چيز حرام شده. پس سيقي حرامهبدحجابي زنان جامعه هست يا مو

 بريم؟ مي هست، چرا ما از شنيدن موسيقي لذّت

 مي تونم نظر شما را راجب شهدا بدانم؟ -

 مقدس هستن برام. يک آرماني داشتند و از جانشان گذشتند و اين براي من مقدس است. چيزي كه دارم

هاي بزرگ هم حرف بزنيم كه در دين اسالم آمدن، مثل يه. و اگر بخواهيم راجع به انسانگم كلمي

ها بوده. اگر خيلي امامان، مثل پيامبر يا مثل هر كي كه الگو شده، به خاطر نمود بارز انسانيت در آن

اآلن در جامعه ما با توجه ها را پيامبر آمده ممنوع كرده و گفته بد هست، مختص اون زمان بوده و چيز

ها ديگر تا به مقدار كمي از دين به پيشرفت تکنولوژي بروز شدن و تحوالتي كه پيش آمده، انسان

ها كثيف بودند، قدر عربايناينه كه  كنند. اگر در دين غسل به وجود آمده، به خاطرمي احتياج پيدا

 زنم. مستند دارم به شمانمي تا كتاب تاريخ بخون، يعني از روي معده حرفيعني شما برو بشين دو 

اند كه غسل كنيد و اين آدم به نظر من آدم گويم اون قدري كه كثيف بودند، اين حکم را كردهمي

 بزرگي بوده و فکر بزرگي داشته، در زمان خودش ممتاز بوده و به خاطر همين لقب پيامبري به آن

ها قرن پيش را ، مسووالن در زمان حال حاضر، مسايل دهكنممي اند. اين چيزي هست كه من فکرداده

كنند مي اآلن همه هر روز حمام، براي نسل جوانان و اين جامعه پيشرفته كه ديگه كننددر جامعه ارايه مي

. مگر معده انسان اي دارهاين كه روزه بگيريد، آخه چه فلسفه و امکاناتش را دارند، كار درستي نيست. يا

اآلنه ديگه ها مواردي است كه به نظر من ها مارمولک خور بودند. اين چيزتا كجا كشش دارد. عرب

نظورم همينه. مثالً مسايل، دقيقاً مكنن در خيلي مي ها اغراقگم روحانيمي جايگاهي ندارند. اگر من

 شود يا فالن روز جماع كنيد، فالنمي طورياينصبح توليد مثل كنيد، بچه  4گند، اگر ساعت مي

مسايل ديگه كه اگر از لحاظ علمي و عقلي تحليل كني، غير قابل پذيرش و فقط شود و خيلي خيلي مي

 خنده دارند.

 كنيد؟مي چگونه با او ارتباط برقرار و نظرت راجع به خدا چي هست؟ -

گه كه در مي دونم. يه موجود مهربون. برخالف چيزي كه روحانيتمي من خدا را يک موجود ماورايي

كنه، يه چيزي كه نمونه بارز همه صفات خوبه كه حواسش مي روز معاد خدا از گيس ما رو آويزون

اين هم كاري نداره كه چه طرز تفکري داري. فقط واسش مهمه كه ما روي زمين  بهمون هست و به
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هاي خوبي باشيم. از خودمون چيز خوب به جا بگذاريم. دست همديگه رو بگيريم. كمک كنيم. انسان

كنم مي دست ياري و همکاري داشته باشيم. مهربان و مفيد باشيم. من اون رو يه همچين موجودي تصور

كنم مدافع كساني كه مظلومند و مي سيدگي به خلقش تا جايي كه انسانيت بهم اجازه بده، سعيو ر

ها و چه در مقابل ديگر ها رو خيلي دوست دارم، چه در مقابل انسانمحرومند باشم و اين قبيل كار

سوزه مي و دلم كنم و فعاليت دارممي مخلوقات مثل حيوانات كه من خيلي در اين حوزه رسيدگي

 براشون.

كنم خدا رو از خود راضي نگه مي و اين كه انسان خوبي باشيم در كل. من با انجام دادن اين امور، سعي

 دارم.

 بيشتر به فرهنگ خودتون توجه داريد يا به دين! -

 به فرهنگ.

 چرا؟ -

 اصالً مذهبي نيستم.. چون دونمنمي

 اضر به همکاري نشد.مصاحبه شونده در ادامه ح -

 

 تأملی دوباره
اخالق به مثابه عصاره دين: من دين را براي خودم انسانيت و »هاي انجام شده ذيل عناوين: در مصاحبه

اخالق »، «اخالق به مثابه عصاره دين: ديني مبتني بر رعايت اخالق اجتماعي»، «كنممي آزادگي معناي

اخالق به مثابه عصاره »، «به مثابه عصاره دين: دين شخصي من، آسيب نديدن و آسيب نرساندن است

ها و زيست اخالق به مثابه عصاره دين: تالش براي خدمت به انسان»و « دين: دين آدمي وجدان اوست

 .پردازيمها ميتري داشته، در همين رابطه به بررسي آني وجه غالباخالقابعاد ، «محيط

دانشجويان مصاحبه شده، با بيان اين كه دين به دنبال نظم و نسق بخشيدن به جامعه است تا جامعه به 

ي و هاي اخالقساله(، جوهره دين و رفتار ديني را در برخورد 27پيشرفت و تعالي برسد )احسان، 

 اند. بيانات احسان، اطلس و اكرم در همين رابطه به قرار زير است:نوعدوستانه افراد خالصه كرده

 از دين خودتان راضي هستيد؟ -»

گويم كه مسلمان هستم و يا مسيحي نميمثالً كنم به دين خودم اسم خاصي ندهم، مي من بيشتر سعي

 و... .

 «.ترين دين را داريمشد. انسانيت را كه داشته باشيم بزرگبراي همه بايد انسانيت مهم با
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هاي كنم. كمک به بيماريمي هاي انساني شركتتنها انسان بودن مهمه. من به جاي نماز خواندن در كار»

كنم و مي قرارطوري با خدا ارتباط براينطوري. من اينهاي خاص، انجمن حمايت از حيوانات و كار

 «.دممي وظيفه انساني خودم رو انجام

چيز، يکي اين كه به ديگران آسيب برسوني و يکي  2به نظر من هيچ چيز تو اين دنيا گناه نيست به جز »

 «.اين كه به خودت آسيب برسوني

ساله(،  23)اكرم، اند كه براي همه اديان ارزش قايل هستند دانشجويان اخير بعضاً خاطرنشان ساخته

دانند كه از ساله( و حتي خود را ملزم مي 27احترام نهادن به عقايد ديگران را ضروري دانسته )احسان، 

 دارد:دين اما نيکوكار قدرداني كرده و به بزرگي ياد كنند. احسان در همين رابطه بيان ميافراد بي

ندارند، ولي باور و اعتقاد محکمي در دل  اآلن خيلي از افراد مشهور اروپايي هستند كه دين خاصي»

دهند، مي هاي خيرخواهانه بزرگي انجامآيند، ولي كارمي دين به حساببي دارند و در حالي كه از نظر ما

مثل سرپرستي ايتام، تأسيس خيريه و مانند آن، پس قرار نيست كه ما بگوييم هر كس دين ندارد، انسانيت 

 «.بينممي ها مقطعيدار واقعي هستند، اما متأسفانه من انسانيت را در آنسا افرادي كه دينهم ندارد و چه ب

، به پذيرش تنها خدا دانشجويان در تبيين بريدن خويش از قرائت ديني مرسوم و سوق يافتن به سمت

 اند.طرح برخي از داليل پرداخته

ت، برخورد ابزاري با دين، وجود تبعيض بين مسووالن اهم اين داليل عبارتند از توام شدن دين و سياس

هاي رياكارانه در سطح جامعه، مالحظه رياكاري برخي از مدعيان دين، و مردم جامعه، وجود برخورد

پذيري شديد دين، آراي متفاوت مراجع )و حتي يک مرجع(، خرافات آميخته شده به دين، نقد انعطاف

داران، كم توجهي به ز مسلمانان، ظاهرگرايي بدون محتواي دينهاي قشري و سطحي بسياري ابرخورد

ها بطن و عمق دين. البته بعضي از دانشجويان با تفسير به رأي خاص خودشان، دست به برخي از اظهارنظر

گيري دانشجويان از قرائت ديني مرسوم محسوب هاي فاصلهاند كه اين داليل هم در زمره تبيينهم زده

 گردد.مي

زا ديده، ضمن اعالن اين كه نظريه سياست شجويان مصاحبه شده، ادغام دين و سياست را غالباً عارضهدان

ساله(، تفکيک قاطعانه دين  27باشد )احسان، ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ما است، غلط مي

 ساله(. 22اند )مائده، از سياست را خواستار شده

زايي ترين تبعات آسيباند، يکي از مهميان مصاحبه خويش بيان داشتهتعدادي از دانشجويان در جر

ساله(، وجود تبعيض بين مردم و مسووالن  22ادغام دين و سياست، برخورد ابزاري با دين است )مائده، 
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اند. احسان و نسيم در )خاصه مسووالن ديني(، از ديگر تبعاتي است كه دانشجويان متذكر آن گرديده

 داشتند:طه بيان ميهمين راب

 هاي متعارض مسووالن را بگوييد؟شود يکي از رفتارمي -»

دانيد كه وقتي فرزند يا بستگان يکي از بزرگان كشور يا سياستمداران و افراد مي مثالً خودتان همبله، 

ديگري مجرم  دار هم هستند، وقتي به علت اختالس يا هر چيزمثالً دينمطرح در صدر كشور كه همه 

 ها با تخفيف خاصي اعالمشود، براي آنمي شوند، حکمي كه براي بقيه مردم صادرمي شناخته و دستگير

 «.دهندمي زنند و مردم را فريبمي شود. آيا اين عدالت است؟ ولي همه جا حرف از عدالتمي

شود جلسه، اگر فقيري مندان جايي جمع شوند، ميشود باند، اما اگر ثروتاگر فقرا جايي جمع شوند، مي»

ها برخورد رياكارانه با شود اختالس. اينشود سرقت، اما اگر ثروتمندي دزدي كند، ميدزدي كند، مي

 «. شودهاي نامشروعي است كه به اسم دين تمام ميها كاردين است، اين

، از ديگر داليل دين داريو در سطح برخي از مدعيان هاي رياكارانه در سطح جامعه وجود برخورد

 21اند. نسيم را در دستور كار خود قرار داده پذيرش تنها خدا طرح شده توسط دانشجوياني است كه

 هاي زير را بيان داشتند:ساله در تبيين همين مسأله، شاهد مثال 23ساله و اكرم 

خوانم، ولي دورو هم ها به اخالق هست. من نماز نميانسانمگر غير از اين هست كه دين براي رسيدن »

ها داري اسالمي، كجاي اينگويم. مثالً همين بانکكنم، دروغ نمينيستم، از دين سوءاستفاده هم نمي

گيرند! اين همه اختالس در يک كشور اسالمي؟ كجاي اسالمي است؟ سود زياد از مردم بيچاره مي

 «.زنند، مطابق با اسالم است...سياسي جمهوري اسالمي كه دم از اسالم ميرفتار مسووالن 

ترين اعمال است، اما اگر برويد از بانک انصار يعني بانک سپاه، وام گن ربا و نزول خواري، حراممي»

 شود.درصد بگيريد، آن وقت حالل مي 35با بهره 

ها صورت شرعي فتشون يکي است، ولي تو اين بانکي ابزاري از دين است در مفهوم جها استفادهاين

 «.كننددهند و توجيه ميبه قضيه مي

واقعاً لذّت راستش من اول دبيرستان كه بودم سفر حج رفتم، خيلي برام لذّت بخش و آرام بخش بود. »

مانم رفتيم، خيلي ديدم، انگار با اين سفري كه من و مابردم و تا يک سال هرشب خواب مدينه رو مي

، كردممي زياد اعتقادات ديني من قوي شد، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، دروغ نگفتن و من سعي

كم و كاست انجام بدم. البته چادري نشدم، اما خب هايي كه تو دين اسالم وجود داره رو بيهمه كار

قريباً به همه چي حس بدي پيدا كردم. به دروغ ت كردم، بعد از گذشت يه سالحجابم رو رعايت مي

ها، به اين مال ها و خالصه به همه چي، به اين اختالسهاي همه، به دزديهاي همه، غيبت كردنگفتن
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كنن براي درست كردن ضريح امام ديدم پول جمع ميشه، وقتي مينمي ها، حتي باورتمردم خوردن

 «.اومدمي ديدم، اشکم درهاي دستفروش رو ميهاي ديگه و تو خيابون بچهكشورها تو زاده

اند پذيري شديد دين، مقوله مهم ديگري است كه دانشجويان به ذكر آن مبادرت ورزيدهنقد انعطاف

سالم ساله(. دانشجويان اخير با نقد اين مسأله كه از دين موجود، هم به زعم امام خميني، ا 23)اكرم، 

توان انتظار داشت و هم اسالم امريکايي و يا با عنايت به زمان حاضر، طالبان و داعش، ناب محمدي را مي

 اند.زدگي با اين مسأله برخورد كردهبا شگفتي و حيرت

آراي متفاوت مراجع و حتي آراي متفاوت يک مرجع ديني در يک زمينه، نقد ديگري است كه بعضي 

 ساله(. 27اند )احسان، حبه خودشان به آن اشاره داشتهاز دانشجويان در مصا

زايي بعضي از دانشجويان در جريان مصاحبه خويش، با استناد به خرافات آميخته شده با دين، از آسيب

هاي زير در همين زمينه اقدام ساله به طرح شاهد مثال 23ساله و اكرم  21اند. اطلس اين معنا ياد كرده

 اند:كرده

 بينيد؟مي داران كشور رو چطورتار دينرف -»

 دن. خرافات محض.مي دارن چرتيات تحويل مردم

 مثالً ؟ -

ها دارن از اين هاي با خدايي هستن و اين از ديرباز بوده و اين. آدمكالً ملت ما، يه ملت مذهبي هست

كنند و مي مسايلكنند. به نظر من مسووالن خرافات رو هم چاشني خيلي مي موضوع سوءاستفاده

سالي امسال به خاطر گند خشکمثالً ميمتأسفانه چون قدرت هم دارند، خيلي اغراق در دين زياده. 

همه چيز حرام  واقعاً اگر. اآلن همه چيز حرام شده. پس بدحجابي زنان جامعه هست يا موسيقي حرامه

 «.بريم؟مي هست، چرا ما از شنيدن موسيقي لذّت

طور نيست، خدا خيلي ايناين كه مدام از خشم و غضب خدا صحبت شده! در حالي كه به نظر من »

قدر كه توي قرآن اينكنم، خدا نمي اصالً فکرخيلي زياد مهربونه، خيلي ماها رو دوست داره و من 

قدر ماها رو اذيت اينهاش باشه! ساديسم نداره كه بخواد گن، خشن باشه و عاشق شکنجه دادن بندهمي

از مو آويزونمون كنه؟  واقعاً خدا مگه مشکل رواني داره، اگه ما موهامون بيرون باشه بخوادمثالً  كنه!

خواد ما بخنديم، ما مي اتفاقاً به نظر من خدا عاشق زيباييه، عاشق زيباييه زنه، عاشقه موهاشه، دلش

هاي رنگي بپوشيم و از تميزي برق بزنيم و احساس خوشبختي كنيم، نه برقصيم، ما شاد باشيم و لباس

ها رو سنگسار كنيد! و اين كه به نظرم خدا نگفته كه زناين كه به خاطر يه تار مو، ما رو اويزون كنه! 
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اصالً دلش بياد به همچين چيزي فکر كنه، چه برسه به اين كه بخواد دستورش رو هم فکر نکنم خدا 

 «بده!

هاي سطحي ساله( و برخورد 27ساله و احسان،  21ظاهرگرايي بدون محتواي بسياري از مسلمانان )نسيم، 

ساله( مقوله ديگري است كه مورد توجه برخي از دانشجويان قرار گرفته، از آن  21نسيم و قشري آنان )

 اند.به عنوان يکي از داليل عدول خويش از قرائت ديني مرسوم، ياد كرده

توجه بيشتر مردم به ظواهر ديني و غفلت آنان از عمق و بطن دين، نقد ديگري است كه برخي بر قرائت 

 ساله(. 21اند )نسيم، دار وارد ساختهنمرسوم ديني مردم دي

ها ياد شد، در برخي مواقع دانشجويان با تفسير به رأي خاص هايي كه به اجمال از آنگذشته از نقد

اند. به عنوان مثال، احسان در مصاحبه موجود در جامعه مطرح ساخته دين داريهايي را بر خودشان، نقد

نگر بازنگر ايرانيان را با فرهنگ بستهان حمله به ايران، فرهنگ دارد، اعراب در جريخويش اظهار مي

اند. مائده نيز دست به نقد محدوديت در پوشش بانوان در جامعه ايران زده، دليل خودشان عوض كرده

 شمرد.هاي داخلي را همين مسأله برميمهاجرت برخي از هنرپيشه

اند(، داللت برآن دارد عناوين ديگر نيز تکرار شدهدر هر صورت داليل مطرح شده اخير )كه بعضاً در 

هاي اجتماعي قابل توجهي برخوردار است و ، از بسترپذيرش تنها خدا كه سوق يافتن افراد به سمت

توان آن را صرفاً در ارتباط با داليل شخصي و فردي تبيين كرد و بالطبع در صورت مداخله مثبت و نمي

، در بين دانشجويان، جوانان پذيرش تنها خدا وان انتظار داشت، گرايش بهتمؤثر در موارد ياد شده، مي

 و كالً تمامي اقشار اجتماعي، رو به كاهش بگذارد.
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 کار: مبلغان و حاکمان فریبهادین به مثابه افیون توده 033

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با ماهان، 
 

 دي؟در ابتدا يه معرفي از خودت مي -

 آره. اسم من ماهان هست و دانشجوي دوره كارشناسي دانشگاه هستم. 

 آقا ماهان، نظر كلي شما در مورد دين چي هست؟ -

گويي و من دين را قبول ندارم. من انسانيت را قبول دارم. من درست بودن را قبول دارم. من راست

هاي ضعيف و محروم و ناتوان انداري را قبول دارم. من كمک به انسصداقت را قبول دارم. من امانت

 را قبول دارم. من دوستي و مهرباني را قبول دارم.

هايي است كنيد دين غير از اينمي گوييد، در دين وجود ندارد؟ آيا شما فکرمي هايي كه شماآيا اين -

 كه شما گفتيد؟

كشور ما يک كشور اسالمي است كدام يک از  هايي كه گفتم، فرق دارد.بله، دين ما كامالً با اين چيز

هايي كه گفتيد در كشور ما وجود دارد. روحانيون با اين كه خود مبلغ دين اسالم هستند، هم اين چيز

 كنند.مي گويند و هم ريامي دروغ

داشته باشند و ها فقط بايد خوب باشند و همديگر را دوست گويم انسانمي من با دين كاري ندارم، من

 به فکر هم باشند تا بتوانند به خوبي در كنار يکديگر زندگي كنند.

 پس آيا شما خدا را هم قبول نداريد؟ پس اين جهان چگونه به وجود آمده است؟ -

اي براي به گويم اديان را قبول ندارم. به نظر من دين وسيلهمي من نگفتم كه خدا را قبول ندارم، من

هاي قديم براي آن كه قدرت را به دست بياورند، دن قدرت شده است. مردم از همان زماندست آور

ها ي آنكشيدند. من پيامبران و امامان را هم قبول ندارم. به نظر من هدف همهمي پاي دين را وسط

 مسأله نيست.حکومت بر مردم بوده و دين سياستي بيشتر براي اجراي اين 

ي كند و هيچ چيز دربارهمي خواهم بدانم كه آيا يک نفر كه در يک كشور غير اسالمي زندگيمي من

پرست هستند كند كه همه بتمي مثالً در يک كشوري زندگيداند و به صرف اين كه نمي خدا و اسالم

پرست شده پرست بودند او هم بتنياكانش بتها به صرف اين كه پدر و مادر و و او هم به پيروي از آن

رود؟ حتي اگر او انسان خوبي باشد، خيرخواه باشد، به نيازمندان كمک كند و مي است، آيا او به جهنم

 دروغ نگويد و... و خالصه يک انسان كامل باشد. فقط به خاطر اين كه مسلمان نيست و خدا را

ها تجربه خواند. اين يک حرف كامالً غير منطقي است. من بر اساس سالنمي پرستد و نماز و قرآننمي
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هاي اوليه كه حجاب نداشتند و خدا هاي قبل از ما، انسانام. يعني انسانوجو به اين نتيجه رسيدهوپرس

 روند؟ مي شناختند، همه به دوزخنمي را

گويند انسان داراي اختيار است و حق انتخاب نمي پذيريم. مگرگويند را بمي چرا بايد هر چه مبلغان

زنيم. مي گويند هر كس شراب بخورد او را شالقمي كنند. چرامي دارد، پس چرا همه چيز را تحميل

ها با ي اين مجازاتكنيم و جالب اينجاست كه همهمي گويند كسي كه زنا كند او را سنگسارمي چرا

خواستند او را مي مثالً خود ما يک فاميل داشتيم كه به جرم خيانت به شوهرششوند. مي پول خريده

ميليون، حکم سنگسار دخترش را خريد. پس ببينيد دين وسيله است،  50سنگسار كنند و پدر او با

شود نماز و روزه را مي بع درآمد. مگراي است به عنوان يک مناي براي رسيدن به مقاصد. وسيلهوسيله

ها نماز قضا هاي آندهند تا براي مردهمي ام كه مردم به روحانيون پولها شنيدهخريد. من خود بار

شود بعد از مرگ مي خوانيم. پس چگونهمي گويند چون براي انسان مفيد استنمي بخوانند. مگر نماز را

اي از كس ديگري خواست كه آن را بخواند. يعني بعد از مرگ كه جسم ما از بين رفته، باز هم فايده از

 ها بازي است. ي اينرسد؟ پس ببينيد همهمي آن به ما

ها ها را باور كنند. اين چيزسواد نيستند كه اين دروغبي بختانه مردم نسل امروز آن قدر ساده وخوش

مثالً خود من ديدم كه در شود. مي دين و امام حسين و نماز و روزه و غيره، فقط در پايين شهر ديده

گفت نمک دارم، مي فروخت،مي هاي جنوب شهر يک مرد كه پشت وانت نمکيکي از محله

 با اشتياق فراوان از او خريد اند و مردم همهاي نذري، نمک براي كساني كه نذر نمک كردهنمک

كند كه از مي كند و مردم را تحريکمي بيند كه آن مرد با اين حرف از دين استفاهمي كردند. پسمي

دارند و مثالً كساني كه يک بلندگو به همراه خود برمياو خريد كنند و محصوالت او فروش رود و يا 

هاي شما حل شود و گويند، براي اين كه مشکالت و گرفتاريمي د و به مردمخواننمي ي ائمهروضه

امام حسين يا حضرت عباس يا... از شما راضي باشند، پول نذري بدهيد. يک انسان عاقل و باسواد به 

 ها را باورهاي آنشود، ولي مردم زود باور و ساده لوح، به سادگي حرفها ميي آنسادگي متوجه حقه

 دهند.مي ها پولكنند و به آنمي
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: توی صد سال آینده نظریات دینی هادین به مثابه افیون توده 034

 شه.می اآلن، مزخرف اعالم

 ساله، دانشجوی جغرافیا  21مصاحبه با شادی، 
 

 دين خودت را چه طوري انتخاب كردي؟ -

 نکردم، دين كشورم اسالم بوده، منم به تبعيت بقيه، دينم اسالميه.من انتخاب 

 يعني قبولش نداري؟ -

 نه خيلي، اطالعات زيادي هم ازش ندارم.

 بيني؟مي دين رو توي چي -

 اصالً چرا بايد به يه دين معتقد بود كه دايم بگه اين كار رو بکن يا نکن. انسان بايد آزاد باشه.هيچي، 

 چرا نبايد معتقد باشيم؟ خوب، -

گه اين خوبه و اين بده و حرامه و حالله و... به نظرم اين طوري دين مي خب مثل يه محافظ دايمي دايماً

 بره.آزادي فردي رو از بين مي

 بيني؟به عنوان يه دانشجو آزادي رو در چي مي -

جنسيتي، هر جوري دوس دارم، آزادي واسه من يعني هر كاري كه دوس دارم رو بکنم، بدون تبعيض 

خواد زندگي كنم، بدون حکم مي فکر كنم، بدون قضاوت شدن از طرف جامعه، هر طوري كه دلم

 اآلن خود دانشجو بودن و درس خوندن واسه من عدم آزاديه، يه اجباره از طرف خانواده.جامعه يا دين. 

 منظورت چيه؟ -

 رم، خيلي هم استعدادم توش خوبه، خيلي هم پول خوبي توشه، حاال اسالممي اآلن من كالس خياطي

گه بايد ازدواج كني، نه اين كه رابطه دوستي داشته باشي، پس من بايد كسي رو پيدا كنم كه قصدش مي

اج نکنم، كالً هم ازدو گه بايد درس بخوني، اين يعني عدم آزادي، اگهمي ازدواج باشه، حاال اون فرد

مثالً چون ممکنه هر اتفاقي براي يه دختر بيفته و تو اسالم هزار تا حکم تونم مسافرت برم، نمي هيچ وقت

 هست واسش. پس بايد ازدواج كنم به تبعش هم مجبور به تحصيل كردن باشم.

 هميشه يه تبعيض جنسيتي بين زن و مرد بوده؟گي مي يعني -

 بوده و هنوز هم هست! آره

 بيني؟مي احساس صميميت با خدا رو در چي -

 حال قلبم كه خوب باشه، يعني از هيچي عذاب وجدان نداشته باشم.
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 بيني؟مي عذاب وجدان رو در چي -

چيز مثالً گير الکي بدم دعوا راه بندازم يا سر يه اگه يه روز بعد اين كه شوهرم خسته كوفته رفته خونه، 

گيرم و اگه هر روز آخر شب ببينم اون روز آدم مي خودي مامان رو حرص بدم، عذاب وجدانبي

 كنم خدا دوستم داره.مي آرومي بودم و آرامش بقيه رو بهم نزدم، حالم خوبه، حس

 دي؟مي تکاليف و واجبات دين رو انجام -

 اصالً!نه، 

 ها رو انجام بدي؟شده خانواده مجبورت كنند، اون -

 نه، نه، خانواده خودم و نه شوهرم.

 تا حاال برخورد لجبازانه با خدا داشتي؟ -

رم شم، خودم ميشم كه چرا فالن اتفاق افتاد يا نيفتاد. بعدش آروم ميمي آره، بعضي وقتا عصباني

 معذرت خواهي از خدا.

 نجام بدي؟تا حاال شده فکر كني كه بايد واجبات دين رو بايد ا -

 اصالً اعتقادي ندارم.نه، گفتم كه 

 كني؟مي گناه خودت رو چه طوري توجيه -

 مثالً ؟كدوم گناه؟ نماز نخوندن 

 كالً هر گناهي رو؟ نه -

ها، نه واقعاً گناه باشهدم، البته اگه مي كنم، معتقدم كه يه روزي حتماً تقاصش رو پسنمي آهان توجيه

 هر چيزي كه تو دين گفتن گناهه.

 به اين اعتقاد داري كه دين با خرافه همراه شده؟ -

 آره، صددرصد، بيشترش تحريف شده به نظرم و البته در كل معتقدم، اصلش هم چيزي واقعي نبوده.

 يعني چي؟ -

ه اولين پيامبر، اولين آدم با هوشي بود كه به اولين احمق برخورد گمي يه ضرب مثل روسي هست كه

 كرد.

رن جهنم، مي گه به جز ما بقيهمي رن جهنم، يهودمميگه من كاملم، بقيه اديان ناقص، بقيه مسيح مي

به اسم دين در نظرم نيست  ها! )خنده( چيزيگه. جهنم باور كن اون قدر جا ندارهمي اسالم هم همين رو

 كالً بخواد از طرف خدا باشه.  كه

 يعني بيشتر توجه به جمال خدا داري تا جالل خدا؟ -



 

 صل دوم: پذيرش تنها خداف                                                                                                                255

 

 كنم )چشمک(. خدا بزرگوار هست و نيازي به اين چيزا نداره.مي هميشه خودم با خدا حلشآره، 

 بيني؟مي چينظرت در مورد حجاب چيه، حجاب رو در  -

 گم، من خودم خيلي دارما، نه، ولي حجاب ظاهر چيه.نمي حجاب باطن حاال

 منظورت از حجاب باطن چيه؟ -

توني چادري باشي، تو گوشيت فيلم سکسي ببيني، واسه فروشنده مغازه چشم و ابرو بياي مي ببين

ني هم مانتويي باشي و دقيقاً همين كارا تومي تحريکش كني، تو يه گروه چت با هزار نفر الس بزني،

 توني هم مانتويي باشي و هيچ كدوم اين كارا رو نکني.مي رو بکني،

 شه گفت فقط باطن، ظاهر هم نقش داره؟نمي ولي خب -

جي ها لباس بپوشه، منظورم اينه همون حد معمول و متعارف احتياآره، ديگه منظورم نيس آدم عين فاحشه

 حتماً به چادر و... نداره.

 هاي رياكارانه و سودجويانه با دين بودي؟تا به حال شاهد برخورد -

گفت، تجاوز به زني كه حکم اعدام مي كردم،مي ديشب تو اينستا يه آخوندي اسمش يادم نيس، نگاه

داره، برابر سفر حجه. آخه گل بگيرن دهنشو، رابطه نامشروع حکمش زناست، اعدامه، بعد تجاوز به 

ها رو از زني كه حکمش اعدامه ثوابه؟ تو همون دين تحريف شده هم گفته شده باشه، معلوم نيس اين

 گن تو قرآن اومده.مي فروشن واسه هر كاري،مي كجاشون در ميارن. يا اينايي كه يه سري دعا

 كنند؟مي ها هستن كه به اسم دين سودجوييپس خيلي -

 كنن، خب چي از اين بهتر واسه اون سودجوها.مي آره، مردم هر چيزي به اسم دين رو باور

 تا حاال شده زود هم قضاوت كني؟ -

 آره، خيلي زياد.

 معموالً در مورد چي بوده؟ -

اآلن بايد مثالً حتي كسي تلفنش رو دير جواب داده، من پيش خودم گفتم، اين كه مسايل روزمره ديگه، 

 ده چيزاي اين طوري ديگه.نمي مثالً بيدار باشه، سركار باشه چرا جواب

 درباره پوشش چي؟ -

 وشيدن كسي نشون دهنده درونش نيست، ديگه قضاوتقبلنا چرا، ولي بعدش بهم ثابت شد، لباس پ

 كنم.نمي

 شه گفت تجربه بهت ثابت كرده، درسته؟مي پس -

 آره، همين طوره!
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 نظرت درباره نقش روحانيت در دين چيه؟ -

كنم، اينه كه مي ي كه فکرواقعاً هيچ اطالعاتي ندارم راجع به روحانيت كه دربارش نظر بدم، ولي چيز

ي الکي، الاقل يه كم به درد رفت، همين دين تحريف شدهمي تري پيشاگه روحانيت مسير درست

 خورد.مي مردم

 گي، با حزن و اندوه هم آميخته شده؟مي اي كهدين تحريف شده -

فاطميه دو دهه! حزن و اندوه جزء خيلي زيادي از دين  اون كه جزء جدايي ناپذير شه، تولد ائمه يه روز،

 ان.هميشه واسه عزاداري آمادهاسالم هست 

 هميشه عزاداري كه نيست؟ها هم هستن، خوب تولد -

طور، بعد  گيره، خيلي از مامان بزرگا هم همينمي آره، خب ببين، ماه رمضون مامان بزرگ من روزه

... . سوزين ومي گه اگه روزه نگيرين، تو آتيش جهنممي شينن پاي صحبت مکارم شيرازي كهمي شبا

گه امشب كوفت بخوري، اون سفره افطاري ده متري رو جمع كن بده به نمي چرا مکارم شيرازي يه بار

 يه بدبخت.

 اند؟كرده اي خشن براي دين درستگي چهرهمي يعني -

رن روضه، يارو اشکشون رو در مي آره واال، از بچگي با همين تصورات بزرگ شديم. هر شب فاطميه

هاي دوروبرتون درست رفتار كنين مياره، خب يه بار يادشون بده اونا كه مردن رفتن تموم شده، با آدم

 كه وقتي مردن، حسرت نخورين. نظر من اينه.

 ماندگي جامعه شده؟آلن با اين وضعيت به نظرت دين باعث عقبا -

 فقط دين به تنهايي نه، نظام حکومتي، نظام آموزشي، همشون با هم، حتي نظام عقيدتي.

 سياست چي چه نقشي در دين داره؟ -

 گه جامعه اسالمي رهبرمي كنه، اسالممي كنه، چون دين سياست رو توجيهمي سياست از دين حمايت

 چون چراست، پس از دين حمايتبي خواد و بايد ازش اطاعت كرد. سياست هم خواهان حکومتمي

ها هزار نفر كه سرشون واقعاً تو كشور ما چرته، چندكنن. اسم جمهوري اسالمي يعني لفظ جمهوري، مي

د. فاطمه اختصاري يه شاعره، فقط و فقط يه شاعر مجبور رفت باالي دار فقط چون نظرشون مخالف بو

 به ترک كشور شده تا به حبس ابد محکوم نشه، در واقع فرار كرد، چون ضد دين بود.

 شه گفت دين و سياست باهم در تعامل هستند؟مي پس -

 .آره رابطه كامالً متقابل و مستقيم البته از نظر من )لبخند(

 ديدگاهت به دين همين جوري بوده يا در طي زمان عوض شده؟ -
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كالً ديدگاه مشخصي نداشتم، در اين موارد تابع خانواده بودم، اما از وقتي كه  من تا وقتي بچه بودم كه

شه، تهش به مي عيضشه يا يه جوري يه جايي باعث تبمي حس كردم هر چيزي كه تو زندگي مانع من

 رسه، ديدگاهم اين شد.مي دين

 ات درباره دين و عقايد ديني بحثي داشتي؟با خانواده -

 كنيم گاهي همديگه رو قانع كنيم، ولي هيچ كدوممي كنيم و سعيمي آره، خيلي وقتا با هم صحبت

 تونيم اون يکي رو قانع كنيم.نمي

 اي هم رسيديد؟نتيجهبه  -

خوام نمي خوان فقط يه كم ديدشون رو تکون بدن، از ديد من. ببينن منم كه به عقايدم پايبندم،نمي اونا

 كنم.مي از ديد اونا ببينم. البته مامانم بيشتر با من هم نظره. با بابام هم بعضي وقتا صحبت

 ني؟بيمي يعني اين رو تفاوت بين دو نسل -

مثالً خانواده شوهرم عقايدشون مثل اآلن آره خب، معلومه تفاوت هست، اما فقط مال تفاوت نسل نيس، 

شه، به مي ها مربوطشه گفت صددرصد به تفاوت بين نسلنمي منه، خب اونا هم واسه نسل قبل هستن،

 داره.فرهنگ و سطح فکر آدما هم بستگي 

 هاي ديني شدن؟به نظرت تحوالت تاريخي باعث عوض شدن يک سري روش -

ها و خونن، ولي به نظرم جنگمي اآلنخوندند كه مي مثالً همين شکليدر ظاهر كه نه، از اول نماز رو 

 تأثير گذاشته ديگه.تر شده، در طول تاريخ ها يا حتي ارتباطات كه گستردهكشورگشايي

 شوند، چيه؟هاي ديني كه برگزار مينظرت درباره مراسم -

 واقعاً دين دارن.همش تشريفاته الکيه، پولش رو صرف امور خيريه كنن، اگه 

 يعني چي همش تشريفاته؟ -

 دن.مي مثالً براي تعزيه خواني روز محرم كه خيلياش رو توي تلويزيون نشونشه، مي اين همه هزينه

 يعني يه جورايي از جزئيات پرهيز كنيم؟ -

مثالً هزار نفر دارن اآلن امام حسين سه هزار ساله شهيد شده، از اون طرف آره خب، چه اشکالي داره؟ 

 ميرن، اين پوال هزينه بشه واسه اونا. مي ياز گشنگ

گويند بايد علم بگه تا ما قبول كنيم، نظرت در اين باره مي برخي در صورت برخورد با مسايل شرعي، -

 چيه؟

 گرايي رو قبول دارم.تنها عقلمن خودم 

 گرايي افراطي؟گرايي، منظورت چيه؟ عقلعقل -
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ن شايع شد، كليسا گفت به خاطر گناه يهوديا هست، دوازده هزار نفر يهودي ميالدي طاعو 13تو قرن 

عمل جراحي ممنوع شد، چون پاپ گفت تو  16رو سوزوندن بقيه رو هم طاعون كشت، بعدش تو قرن 

گفتن لمس استخواناي  17رسه، تو قرن نمي روز قيامت اگه اعضاي بدن از هم جدا باشه، روح به آرامش

خنديم، پس توي مي ما به همه اين نظرات ديني 21اآلن تو قرن شه، مي فلورانس، باعث شفايه قديس تو 

شه، بايد ببيني عقل و البته علم وابسته به عقل، مي اآلن مزخرف اعالمصد سال آينده هم نظريات ديني 

 كنم.مي گند. من اين طوري فکرمي در اين مسايل چي

 نظرت در مورد فرهنگ و عقايد ديني غربي چيه؟ -

كنم با مي عقايد ديني اونا رو هم قبول ندارم، چرت و پرت توش زياده. در مورد فرهنگشونم من فکر

 (.توجه به شرايط زندگي خودشون، فرهنگشون نسبتاً بهتر از فرهنگ ماست. البته اين نظر منه )خنده

 از چه لحاظ فرهنگشون خوبه؟ -

كنه، بدون مي كَم برتري كه به ما دارن اينه كه هر كس اون طوري كه دوس داره زندگيحداقل كَم

قضاوت شدن خونه يه آدم ضدمذهب شايد ديوار به ديوار خونه يه كاتوليک باشه، يا يه ايراني مسلمون 

 كنند.مي زندگي مهاجر با يه امريکايي تو يه آپارتمان و با هم

 از همکاريت متشکرم. -

 قابلي نداشت!
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: پذیرش خدایی متفاوت از خدای هادین به مثابه افیون توده 035

 مذاهب

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 23مصاحبه با رامین، 
 

شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  دين دارياز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و  -

 ابتدا يک دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

دار سال دارد و خانه 53ساله، محقق و نويسنده هست و مادرم  68هستم. پدرم ام من فرزند آخر خانواده

مذهب ندارد.  است، پدرم قبل و بعد از انقالب، به حزب توده وابسته و كمونيست بود و اساساً اعتقادي به

خود را حفظ كرده است، اما فعاليت خاصي هم ندارد. اي اگرچه پدرم پس از انقالب، تفکرات توده

داري و آخوند نماهايي گرا است، وجود مدعيان دينبه شدت مادهعلت اين كه پدرم فردي المذهب و 

به شدت ادرم در يک خانواده زنند. در مقابل مهستند كه با نام و پوشش دين، دست به هر كاري مي

گير و اصطالحاً خشکه مقدس بود، به طوري كه معتقد مذهبي، متولد شده است. پدر بزرگم بسيار سخت

بود، نبايد صداي راديو در خانه بلند شود. همچنين او تعصب شديدي روي مادرم داشت و در اين جهت 

ز از وضعيتي كه در آن قرار گرفته بود، در سن كرد، به طوري كه مادرم براي گريگيري ميبسيار سخت

 اش دارد.كرد و پس از آن، كمترين رابطه را با خانوادهپايين ازدواج 

متولد شده و بزرگ شدم. پدر و مادرم هرگز دخالتي در مسايل اي به هر حال من در چنين خانواده

 اند.کردهاعتقادي فرزندانشان نداشتند و با اجبار چيزي را به ما القا ن

تنها براي مبارزه با پدرم، به سمت مذهب گرايش پيدا كردم. مبارزه من با سالگي،  14 -15من در سنين 

پدرم، به اين دليل بود كه من اختالف سني زيادي با پدرم داشتم و او درک درستي از من نداشت. من 

م. البته اين مسأله مقطعي بود و به كردهم گاهي براي آن كه او را عصباني كنم، تظاهر به دينداري مي

 3000زودي رفع شد. پس از آن به دليل اين كه من عالقه شديدي به مطالعه داشتم و همچنين بيش از 

كامالً آزاد بودم، شروع به جلد كتاب در كتابخانه شخصي پدرم وجود داشت و من در انتخاب كتاب، 

را از متون ام مند بودم، مطالعهمذهبي، بسيار عالقهمطالعه كردن كردم و چون به نقد و تحليل مسايل 

 فلسفي شروع كردم.

هاي تأثيرگذار كه من عالقه شديدي به مطالعه آثارش داشتم، آقاي شجاع الدين شفا يکي از شخصيت

، در من تأثيري تعيين كننده داشت. من در زماني «تولدي ديگر»هاي او به نام بود. خصوصاً يکي از كتاب

مند بودم و وجود خدا خواندم، هنوز اعتقاداتي داشتم. مثالً به امام رضا، بسيار عالقهين كتاب را ميكه ا
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به شدت كاهش يافت. به عنوان مثال، در بخشي از كتاب اخير، را قبول داشتم، اما بعد اعتقاداتم به دين، 

از يعقوب اشاره شده بود.  به داستان كشتي گرفتن يعقوب و خدا و در نهايت شکست خوردن خداوند

من اين داستان را در تورات هم با جزئيات كامل خواندم و فهميدم كه اين مسأله از اعتقادات قوي 

آور بود، من پس از خواندن اين يهوديان است. به هر حال اين داستان براي من بسيار مضحک و تأسف

كردم. ماه احساس معلق بودن مي 6ا ي 5كتاب، دچار مشکالت روحي شديدي شدم، به طوري كه حدود 

دانستم، از پيامبر خودش شکست بخورد، بسيار من از اين كه خدايي كه من او را قادر و نيرومند مي

ها كردم و در حال كم اعتقاداتم را ركردم، به هر حال من كمخوردم و احساس خالء ميتأسف مي

 گونه اعتقاد مذهبي ندارم.حاضر هيچ

 م اعتقاد نداري؟به خدا ه -

العاده، اعتقاد دارم، نيرويي كه خالق طبيعت است و نظم من به وجود يک نيروي مافوق طبيعي و خارق

گذارم، اما اين خدا در نظر من، و انضباط در جهان را به وجود آورده است. من اسم اين نيرو را خدا مي

 است.جدا از خداي نامبرده شده در مذهب است و خدايي غيرمذهبي 

چون عالوه بر آن چه كه گفتم، به نظر من خداي مذهب، متعادل نيست، و من عدالت او را قبول ندارم. 

است كه من عدالت خداي مذهب را قبول ندارم، مثالً اين همه  ، باعث اين مسأله شدهمسايل زيادي

دارند، در حالي كه  مردم وجود دارد. يک عده بهترين و بيشترين امکانات را تفاوت كه در زندگي

ديگر در تأمين غذايشان هم مشکل دارند. وجود اين همه تبعيض، بيانگر عدم عدالت خداست اي عده

و يا معلول و كروالل به دنيا آمدن كودكان، يک نوزاد، چرا بايد براي هميشه از معلوليتي كه دارد، رنج 

ها ندارند، از بين ع كه هيچ توانايي در برابر آندفاببرد؟ و يا حتي وقوع سيل و زلزله، چرا بايد مردم بي

 بروند.

من از مذهب و ديني كه در كشور ما رواج يافته است، متنفرم، به نظر من، در كشورهاي مسلمان ديگر 

ها، آزادي مذهبي بيشتري وجود دارد. البته من معتقدم كه گرايش به دين هم مثل مصر، اردن و مانند آن

استحکام در جامعه، ضروري است. اما خود من  ست و هم اين كه براي برقراري نظم ونياز روحي بشر ا

به هيچ وجه به آن گرايش ندارم و نخواهم داشت. چرا كه اساساً به دين نيازي ندارم. من با نظر گوته 

 .كامالً موافقمگويد، هرگاه علم و هنر وجود داشته باشد، ديگر نيازي به دين وجود ندارد، كه مي

زا و تنها خوب نيست، بلکه امري مشکلبه نظر من، دين براي خواص كه متفکر و منطقي هستند، نه 

دار بودن آرامش بخش است، اما به نظر من، خواص دست و پا گير هم هست، از نظر برخي از افراد دين

شوم و يا ي، آرام ميبراي آرامش يافتن، نيازي به دين ندارند. مثالً خود من با شنيدن يک قطعه موسيق



 

 صل دوم: پذيرش تنها خداف                                                                                                                261

 

كنم. از ديدن يک فيلم خوب يا خواندن يک كتاب خوب يا خواندن اشعار حافظ، احساس آرامش مي

ها كنم و به آنبسيار زيادي روي من دارد را به دوستانم توصيه ميبراي مثال، من يک فيلم كه تأثير 

 ناتور دشت سلينجر را ببينند.ها هر وقت احساس تنهايي و غصه داشتند، فيلم گويم، آنمي

كنم، اما هاي دوستانه ميالبته من هم گاهي اوقات با همان خداي خودم، يعني خداي غيرمذهبي صحبت

 اعتقادي ندارم.به اين مسأله كه زانو بزنم و به او تعظيم كنم، 

اما عامه مردم،  توانند با چيزهايي بجز خدا هم آرامش يابند،به هر حال همان طور كه گفتم، خواص مي

ها براي انگيزه بيشتر به وجود اميدي در دور دست، چنيني احساسي ندارند و به دين نيازمند هستند. آن

به شدت احساسي هستند و در يک سرزمين فرهنگي نياز دارند. اين احساس در مورد مردم كشور ما كه 

تنها از اين نظر كه نظم و انضباط جود دين، اند، الزم و ضروري است، از طرفي به نظر من ومتولد شده

طور كه گفتم، عوام با در نظر گرفتن پاداش يا دهد، مفيد و مثبت است، چون همانبيشتري به جامعه مي

كنند، بهتر عمل كنند. مثالً اعتقاد به وجود بهشت و جهنم كه البته من هاي تعيين شده، سعي ميمجازات

شود تا عوام حداقل به اميد پاداش و گريز از مجازات، ها ندارم، موجب مينمدركي براي پذيرش يا رد آ

اصول اخالقي را رعايت كنند. البته اين مسأله فقط در مورد عوام الزم است، چرا كه مثالً خود من اصول 

 كنم.ها را رعايت مياخالقي را قبول دارم و بدون نياز به پاداش يا ترس از مجازات، آن

ر من، اگرچه خواص جامعه كه اهل تفکر و تعقل هستند، با مطالعه و استفاده از عقل خودشان، به نظ

كنند، اما مسايل سياسي و رفتار سران مملکت هم قطعاً داليلي براي رعايت نکردن مسايل ديني پيدا مي

نبوده است. براي  تأثيرنيست. حتي در مورد خود من هم سياست بيتأثير ها از دين، بيدر دور شدن آن

به شدت اعتقاد دارم كه بايد دين از سياست جدا باشد. براي مثال، در قوانين آمريکا، يک بند همين من 

با اين مضمون وجود دارد كه يک روحاني نبايد سياستمدار شود، چرا كه سياستمداران، خواه ناخواه 

 به نظر من اين قانون، خدمت به مذهب است. ناچار به دروغ گفتن هستند و روحاني نبايد دروغ بگويد.

 شه مثالي از همين مسأله برام بزني؟مي -

بله. مثالً در غرب، پاپ فقط يک رهبر مذهبي هست و آن قدر قدرتمند نيست كه فرمان جنگ و 

خونريزي را بدهد و يا مردم ناچار باشند كه سر سپرده او باشند، اما در كشور ما واليت فقيه كه نماد 

كند كه ها را وادار ميدهد و آنذهب است، با استفاده از اهرم زور و كاله شرعي، مردم را فريب ميم

شوند از احکام و دستورات او تبعيت كنند. هر چند كه در حال حاضر مردم به تدريج دارند متوجه مي

 اشند.اند و از اين به بعد نبايد اين قدر سرسپرده او و نظاير او بكه اشتباه كرده

 پذيري؟يعني شيوه ترويج دين در غرب را مي -
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بله. من شيوه ترويج دين در غرب را قبول دارم. در آنجا دين آرامش بخش است. مثالً در دين مسيحيت 

پردازند. دين در غم و غصه وجود ندارد. مردم در روزهاي خاصي در هفته با شعر و سرود، به نيايش مي

 ارتداد در آن وجود ندارد.  آنجا خشن نيست و مثالً حکم

 چه نقدهاي ديگري بر تبليغات ديني در جمهوري اسالمي داري؟ -

ما روزهاي زيادي انگيز هست و كامالً مصيبت زده و غمآن چه كه در اسالم جمهوري اسالمي هست، 

 از سال را بايد گريه و زاري كنيم. روزهاي قدر، عاشورا، رحلت و شهادت پيامبر و ائمه.

دهد كه من اصالً هاي بسياري در مورد امامان رخ داده و ميسازيعالوه بر اين، در كشور ما قهرمان

فريبي است. مثالً در سوريه مکاني وجود دارد كه ها نوعي عوامها را قبول ندارم. به نظر من اين كارآن

اعت در اين مکان روي گويند، دست امام حسين يک سبه بارگاه دست امام حسين معروف است. مي

دهد تا ها را خود حکومت انجام ميدانند. به نظر من اين كاراآلن آنجا را يک زيارتگاه ميزمين بوده و 

 هايش ادامه دهد.مردم را سرگرم مسايل اين چنيني كند و خودش به جنايت

 مردم چيست؟ دين داريتحليل نهايي شما در مورد دين و  -

ها دربرخواهد تحليل نهايي من اين هست كه اگر چه متنفر شدن مردم از دين، هزينه زيادي براي آن

نه چندان دور، اين نوع از مذهب در كشور ما از بين خواهد رفت اي داشت، اما من مطمئنم كه در آينده

دهد صه فجايع زيادي رخ ميزنند و خالها را دار ميكشند، آخوندها را به آتش ميو خود مردم مسجد

 تا اين كه يک شکل درست از مذهب روي كار بيايد و مردم در سايه آن، احساس آرامش كنند. 

 دار هستيد.توان برداشت كرد كه شما به نوعي دينآيا از اظهار نظر اخير شما، مي -

من احتياجي به دين آوردم. چرا كه نه. در حال حاضر خود من حتي به اين شکل از مذهب هم روي نمي

شوند و شوم. شايد از آن به بعد مثل خيلي از افراد كه پير ميدار نميسالگي دين 50ندارم و حداقل تا 

 كنند، در آن هنگام، من هم به اين ديني كه گفتم، روي بياورم.احساس نياز بيشتري به دين پيدا مي
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وابغی مانند سلمان : قرآن ماحصل مغز نهادین به مثابه افیون توده 036

 فارسی است! 

 ساله، دانشجوی مکانیک  24مصاحبه با حامد 
 

 آقا حامد ممکنه در ابتدا يک دورنما از وضعيت خودت بدي؟ -

دار سالمه، دانشجوي مکانيک دانشگاه اراک هستم. پدرم كارگر ساختمونه و مادر خونه 24بله. من 

كنم. هاي توليدي كار ميهاي آزادم توي كارگاهتهست. خانواده پرجمعيتي هم داريم. خودم هم وق

 مجرد هم هستم.

هاي آن و نظام حال حاضر ايران اگر بخواي از دين در سه برهه زماني قبل از انقالب، انقالب و آرمان -

 تحليلي بدي، اين تحليل چگونه خواهد بود؟

اآلن بوده، هركس ب وضع خيلي بهتر از اين كه ديگه سوال كردن نداره، خيلي واضحه كه قبل از انقال

اصالً خودش ايراني نبوده، گن، سرش توي كار خودش بوده، اين همه امام خميني، امام خميني كه مي

شده. اينا همه بازيه كه سر مردم مي ها( ساپورتها )انگليسيكالً توسط خود خارجي هندي تبار بوده،

 درآوردن تا خودشون به يه نون و آبي برسن.

گيرن بابت چيه؟ اگه مي هاي مجلس و اين آخونداتا حاال نشستين فکر كنين كه اين حقوقي كه نماينده

 گم واسشون.بابت اين شرووراشونه كه حقوقشون رو بدن به من، من بهتر از اونا رو مي

 شه منظورت رو از شروور بيشتر توضيح بدي؟يم -

اآلن وقت اذونم هست، هر يعني متوجه نشدين؟ خب كاري نداره، بريد تلويزيون رو روشن كنين، 

گه. قشنگ متوجه اي كه بزني حتماً يکيشون نشسته و داره همين شرووري رو كه گفتم رو ميشبکه

واقعاً مسخره است. خب خانم من، خنده بلند( م درسته يا نه؟ )گه الک بزنم، وضوشيد. خانمه ميمي

اي هي بزني، هي پاک كني. خوني؟ ديوونهشما اگه خيلي دوست داري الک بزني، چرا ديگه نماز مي

 بينين اين رو كه منم بلدم جواب بدم، نيازي به اون يارو آخونده نيست كه.مي

 دار جامعه ما نمودي داره يا نه؟فردي و اجتماعي افراد دينهاي بين دين در رفتار -

اي شناسم، حتماً خودتونم اسمش رو شنيدين، كثافت كاريدار گردن كلفت اينجا ميمن خودم يه معدن

داد كه وضعيت ماليش اين نبود. از رشوه و عياشي و خوش نمي نيست كه اين انجام نده كه اگه انجام

تونين حتي تصورش رو بکنيد. از بس اين آدم ظاهر و نمي ي آنچناني گرفته تا هر چي كههاگذروني
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گم از يکي از دوستام شنيدم كه توي كثافت كارياش باطنش با هم فرق داره. اينايي رو هم كه مي

يّر! ثبت شريکه، مثالً همين ماه پيش به عنوان رشوه يه آمبوالنس به بيمارستان داد. اسمشو به عنوان خ

 اش جلوي معدن خودش!اآلن خوبه آمبوالنسه كجا باشه؟ حدس بزن؟ مسخره هست، گذاشتهكردن ولي 

كنه از اين جور مي ي شهر درآوردن. همين طوري تا چشم كارها چه باليي سر منظرهبا همين رشوه

 بيني.معدنا و معدن دارا رو مي

 ز كجاست؟كني تقصير اخب فکر مي - 

شه، نظام جمهوري اسالمي ايران. كه واال اين ايران بيچاره كل تقصير توي همين يه جمله خالصه مي 

نه نظام داره، نه جمهوريه، نه اسالمي. اينا همش فقط يه مشت حرف و شوقاطه. اگه اين كشور اسم 

مؤمنا به عبادتشون برسن، داشتيم كه  تر بوديم يه جا روكشيد، واال راحتنمي اسالمي بودن رو يدک

شد از هم تشخيص مي اين جور آدمام به كاراي به قول اينا، حرومشون. الاقل اين تيپ آدما رو اون موقع

 داد.

يه جمله از دكتر شريعتي هست كه من خيلي قبولش دارم، گفته شما اگه حتي يه مسجد هم درست 

كنيد. ولي اينجا چي، به زور گشت ارشاد و اين  اش درستتوالت هم واسهكنيد، باز باالخره بايد يه 

رسه، تازه اگه مؤمنمون كنن، خب معلومه ديگه، نهايتش زورشون به ظاهرمون ميخوان مي آخوند بازيا

دونيد چه كنه، نميدونم. توي همين كوچه خودمون فقر و فحشا بيداد ميبرسه كه ديگه اينم بعيد مي

شناسم كه براي چند هزار تومن حاضرن تن به چه كارايي بدن، حيف كه شما خانميد خانمايي رو من مي

 تونم بيشتر از اين براتون توضيح بدم.نمي و

 شه يا رويکرد استداللي و تجربي؟دين در جامعه ما، بيشتر با رويکرد تعبدي ديده مي -

گيد معجزه هست، همون ي و تجربي بشه. مثالً همين قرآن كه شما ميرويکرد تعبديه، اما بايد استدالل

 گيد ممکن نيست اون رو يه آدم گفته باشه؟ مگه آدماي قبل از ما كودن بودن؟منطقه ديگه. چرا مي

يم دركش كنيم، توننمي اآلنام نابغه بودن، مگه نتونستن مثالً يه اهرام مصر درست كنن كه ما اتفاقاً خيلي 

چه برسه به اين كه درستش كنيم. خب، حتماً امثال همون آدما نشستن و اين حرفاي خيلي منطقي رو 

گيد معجزه. از مغزاي نابغه اون زمان اآلن بهش ميزدن و بعدم اسمش رو گذاشتن قرآن و شما هم 

 يکيش همين سلمان فارسي.

ي توش هست. يه آقايي به اسم آقاي سراجي، يه شب توي جاياس، ولي جابهگم تحريف شدهمن نمي 

بينن بين اون چيزي كه به ايشون نازل شده و قرآن شه، بعد ميمي بينه  قرآن بهش نازلخواب مي

گن قرآن اصلي دست امام علي هست، اما واسه من، خود امام علي هم جاي هايي هست. البته ميتفاوت
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اصالً شما ببينيد خود پيامبرم دنبال واقعاً جاي سوال داره، واج امام علي و پيامبر سوال داره، اون همه ازد

اي داره با اون همه اختالف كنه وگرنه چه منطق ديگهپول و ثروت بوده كه با حضرت خديجه ازدواج مي

 سن با خديجه ازدواج كنه.

مين داستان تغيير قبله كه حقيقتاً مضحکه، يا اين كه از جواب ديگه هم هست. مثالً هبي خيلي سواالي 

 گن، واقعيت داشته باشن، وقتي تاريخ مستند نيست.كجا معلوم چيزايي كه درمورد كربال مي

گم، يه وقت سوءتفاهم پيش نياد كه من خدا رو قبول ندارما! اتفاقاً بهتر از خيلياي اآلن اينا رو ميالبته من  

 اصالً اثبات خدا كار سختي نيست، كافيه به همين يه سوال آدم فکر كنه كه منش دارم، آخه ديگه قبول

 اي؟تونم يه چيزي رو اختراع كنم، بدون هيچ الگو و نمونهمي

 كنيد؟شما در مورد دنياي بعد از مرگ چطوري فکر مي -

 بميرم روحم به تن يه نوزاد پاک منتقلكردم وقتي درمورد بعد از مرگم، بايد بگم كه قبالً فکر مي

اصالً چه دليلي ميرم ديگه، كنم خب بعد ميمي شه، ولي تازگيا متوجه غلط بودن اين فکر شدم. فکرمي

 داره مردنم بعدي داشته باشه، مهم نيست!

 به نظرت به روز شدن برخي از احکام ضرورت داره يا نه؟ -

انوناي اسالمي كه داريم، مال عهد بوق عربا بوده، خب معلومه كه بايد به روز كالً هر چي از احکام و ق

بشه، ولي كي بايد اين كار رو بکنه، اين آخوندا اگه به اين كارا برسن، اون وقت كي به منبر و 

 شرووراشون برسن؟ كه واجبه تو گوش ملت كنن. 

گه، مگه نيست؟ دلشون خوشه به يه مشت اصالً خداييش اين يکي از وظايف همين مفت خورهاست دي

دن. آقا بگو تکليف اين سوداي بانکي چيه؟ بگو تکليف يه جوون چرت و پرت كه تحويل مردم مي

 واسه ازدواج چيه؟ بگو تکليف اين قانون اساسي و حکم اعدام و هزارتا چيز ديگه چيه؟ 

برو به مملکت برس كه خيلي عوض اين كه به اون خانمه بگي با الک وضو بگيره يا بدون الک. 

 اي شده.مملکت مسخره

 نظر شما درباره جدايي دين از سياست در جامعه چي هست؟ -

عدالتي به اسم دين همه بي ره ومن معتقدم كه بايد از هم جدا باشن وگرنه جامعه مثل جامعه ما به فنا مي

اصالً بينن. كه نيستن، اين چيزا رو ميداره، مردمم كه حاال الل هستن، ولي ديگه كور جا رو برمي

خوام مثل خود من دين رو باال ميارن. تو همين كشور هنوز كلي آدم هستن كه حتي معذرت مي

 گيرن.مي موجوديتشون ثبت نشده، هنوز يه شناسنامه ندارن به همين راحتي آدما رو ناديده
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درصد اسراييل  21درصد ثروت دنيا واسه آمريکاست،  11. اصالًواقعيت اينه كه ما يه كشور تروريستيم 

گن حمايت هاييم. بعد هي ميو فقط يک درصد واسه ما كه ما با همين يک درصد جزو تروريست

دادن، هر پيمايي بيايد. اگه يک دهم حقوق اين مسووالي مفت خورو به من ميكنيد، رأي بديد، راه

اصالً منو به حساب نمياره؟ اآلن از چي بايد حمايت كنم؟ از كشوري كه پيمايي، ولي رفتم راهروز مي

ام ازش نگذشته كه ام كه واسه اين مملکت جون دادن تهش چي شد؟ خيليمگه عقلم كمه؟ اونايي

گم. گفتن يگم، اراكم ديگه،  ديدم كه مها برداشتن بتن ريختن روي سانتريفيوژا. از خودم نمياينا

تونه كشتنتون كه كشتنتون ما باس كاله خودمون رو سفت بچسبيم )كه باد كه سهله، طوفان نوح هم نمي

 كاله اينا رو ببره(.

نيازي به اختالط دين و سياست نيست. خود كوروش واال بهتر از پيامبرا از پس اداره حکومت براومده.  

خوام اآلن من يه جوون بخت برگشته كه ميته، به خدا حتي زمان كوروش براي مردم بيمه هم وجود داش

 ام چيه؟يه كاري رو شروع كنم چاره

 توي اين كسادي بازار و كار رفتم زدم تو كار تزريق پالستيک، نه تخصصمه نه عالقمه. 

زندگي توي ايران هيچي جز خستگي نداره. ولي خب مردمو بدجوري گرفتار و درگير با زندگي كردن  

هم كه پول و قدرت و فرصت دارن كه ديگه اعتراضي  اصالً مجالي براي اعتراض نداريم. اوناييه ك

 ندارن.

ها، كالً دانشگاه هاي دانشجويي واخيرا يه سخنراني از رهبر شنيدم در مورد لزوم عدم اختالط اردو -

 كنيد؟شما در اين باره چطوري فکر مي

اي اي هست كه به مغز ما تحميل شده، ولي با اين يه حرف خامنهم كه يه غيرت و تعصب الکيقبول دار

 99شناسين، رو راست بگم ها و اردوها، شما ما پسرا رو نميموافقم در مورد مختلط نبودن دانشگاه

رصد غرض داره، د 99درصدمون غرض داريم، اينم شبيه همون اختالط دين و سياسته كه وقتي سياست 

 عمالً ممکن نيست.

 خوام، ولي راستش شنيدن موافقت شما در اين مورد خيلي برام عجيب بود! خيلي معذرت مي -

كنم، ولي دهد(، خودمم گاهي از اين بابت تعجب ميخنده و ادامه ميشده، آرام مي ام)متوجه كنايه

من روابط گذره رو به زبون ميارم. توي ذهنم مي شناسين، من راحت چيزايي كهخب اين حقيقته. منو مي

 واقعاً لذّت ببرن،ام نيست كه آدمايي مثل من از زندگي طورياي با دخترا دارم، اما اينباز و گسترده

ن قدرا هم كالً از اين جوري زندگي كردن او تونم منظورم رو درست برسونم يا نه، وليدونم مينمي

دونيد چيه؟ احساس مونه. باتالق ميرسه راضي نيستم. راستش شبيه يه جور غرق شدن ميكه به نظر مي
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زنيم كه بيرون بيايم، ولي بيشتر فرو كنم زندگيه خيليامون شبيه بودن توي همون باتالقه، هي زور ميمي

 رود(.ريم )به فکر فرو ميمي

كنم، دنياي پسرها چقدر داشتم بتونم دنيا رو از چشم يه پسر ببينم، گاهي فکر مي هميشه دوست - 

 اصالً شبيه هست يا نه؟تونه شبيه دنياي ما دخترا باشه؟ يا اين كه مي

شما، واسه ما  كالً دنيا از ديد ما متفاوته با ديد اصالً شباهتي با هم داشته باشن.كنم نمي اووه! نه. من فکر 

شه، چيزي كه مهمه مي دنيا و آدما چيزين كه بايد ازشون نهايت لذّت رو برد و آخرشم همه چي تموم

 فقط پول و لذّته.

 آينده دين در نگاه شما چيه؟ -

گن وضعيت جسمي خوبي اي )كه ميبينين، به نظرم بعد از خامنهوضعيت دين تو كشور رو كه دارين مي

شه، الاقل چيزي از اين ديني كه اينا دارن مي ترمشه( از اين داغونحتي خون بهش تزريق مي نداره و

 گن، گمون نکنم تو چندسال آينده باقي بمونه.مي

خوندم يه كنيد. يادمه توي دبيرستاني كه درس ميمي اي خطابشما خيلي راحت رهبر رو، خامنه - 

 همين موضوع پيش اومد!روز دعواي خيلي سختي سر 

زنيم. اونم توي ذهن من يه خب بگم چي؟ ما آدما رو همون طوري كه توي ذهنمون جا دارن، صدا مي

گن آدميه با اين اسم و فاميل، توي ذهن من جايي به اسم رهبر نداره تا رهبر صداش بزنم. البته خيلي مي

زنيد؟ فقط خوب بودن كه رهبر صدا ميكه آدم خوبيه، ولي خب اين همه آدم خوب مگه هموشون رو 

خورد، ولي حتي يک گرسنه در اين شهر شرط رهبر بودن نيست. كاش آقاي رييس جمهور مشروب مي

 نبود.
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: پذیرش خدا طبق برهان نظم فارغ از هادین به مثابه افیون توده 037

 گرانسوءاستفاده

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با احمد، 
 

شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  دين دارياز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و  -

 ابتدا يک دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

متولد شدم كه در آن شركت در نماز جماعت مسجد، جلسات هفتگي قرائت قرآن و اي من در خانواده

ي، در آن امري متداول و معمول بود، من هم پس از ورود به دانشگاه ارتباط و رفت و آمد با افراد مذهب

سال اول، مانند گذشته، همچنان در نماز جمعه و جماعت، جلسات تفسير قرآن و نهج البالغه،  2تا 

كردم. اما از سال گذشته من با شركت در جلسات مختلف و آشنا شدن با افرادي كه بيشتر شركت مي

كردند، تصميم گرفتم كه به مطالعه و بررسي ايل مختلف، از جمله دين برخورد مياز راه عقالني با مس

بيشتري در مورد مسايل مذهبي بپردازم، به طوري كه در نهايت اصالحات زيادي در نگرشم نسبت به 

 دين و اجراي اعمال ديني، به وجود آمد.

 دهي؟ اين تغييرات را شرح مي -

وجود آمد، تغيير در نحوه عزاداري در مراسم يد من نسبت به دين به بله. از جمله اصالحاتي كه در د

شهادت ائمه بود. من واقعاً شيوه عزاداري كنوني را قبول ندارم. به نظر من امام حسين، شهيد نشد كه ما 

تري هم براي ما داشت، مهم اين هاي مهمبه اين شکل براي او عزاداري كنيم. بلکه شهادت او درس

را در اين راه قرباني كرد؟ چرا مردم اش بفهميم، چرا امام حسين شهيد شد؟ چرا زن و بچهاست كه ما 

او را فريب دادند؟ چرا او صلح نکرد؟ به نظر من دليل اين نوع عزاداري كردن، اين است كه ما حقيقت 

 پردازيم.ميايم و فقط به ظاهر مسأله امر را درک نکرده

اي كه ما از كجا بفهميم كه دين اسالم حق است؟ نماز خواندن چه فايدههاي ديگري مانند اين سوال

پرداختم. از طرفي من كه تا ها ترين مسايلي بودند كه من به آنهايي از اين دست، ابتداييدارد؟ و سوال

خواندم، به اين نتيجه رسيدم كه آن زمان، هميشه نمازهايم را درست سر وقت و به صورت جماعت مي

آلود و خسته تر از وقت مقرر باشد، اما هنگامي بخوانم كه خوابتر است نمازم را هر چند كه ديربه

 نباشم.

مضاف بر آنچه از آن ياد كردم، من در گذشته اعتقاد شديدي به زيارت رفتن، نذر كردن، شركت در 

دستورهاي آنان  زيادي بر پذيرش احاديث ومراسم جشن و عزاداري مربوط به ائمه، داشتم و تأكيد 
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گفتند، ائمه را معصوم و جدا از هر گونه داشتم. عالوه بر اين، من بر اساس آن چه كه افراد مذهبي مي

كنم، اين تصور كه انسان از ابتداي زندگي تا آخر عصر دانستم. اما در حال حاضر فکر ميگناه مي

عقالني نيست. همچنين قضاوت خودش، هيچ اشتباهي نکند و مرتکب گناه نشود، غير ممکن بوده و 

ها، تنها مدرک ما براي شناختن آنو اند كردهسال پيش زندگي مي 1400هايي كه كردن در مورد انسان

هاي كنم كه امامان انسانهاي تاريخي است، كار غلطي است. بنابراين در حال حاضر من فکر ميكتاب

هاي ديگر، و ممکن است، مثل انساناند ا داشتهكه قصد اصالح جامعه خودشان راند خوبي بوده

 كند و اهميتي ندارد.به دين وارد نمياي خدشهاشتباهاتي هم كرده باشد كه اين مسأله 

 از نظر شما دين با تحريف هم روبرو بوده است يا خير؟ -

نظر من دين يکي از مسايلي كه همواره براي من داراي اهميت بوده، بحث تحريف شدن دين هست. به 

حاكم بر كشور ما، در حال حاضر بسيار متفاوت از دين واقعي است  و دين واقعي، امروزه دچار 

كنم، تحريفات زيادي شده، اما زماني كه من اين نقد را در حضور افراد متحجر و مدعي دين بيان مي

پيامبر به امامان و از  گويند كه دين، چون از طرف خدا آمده و پس از آن دست به دست ازميها آن

گو و درست كردار منتقل شده، پس هرگز تحريفي در آن صورت نگرفته است. آنان به افراد راست

گويند، قرآن يک كتاب آسماني و كامل در مورد تحريف صورت گرفته در قرآن هم ميها همچنين آن

ها هست و تحريفي در آن رخ سلدر قرآن آمده است كه قرآن متعلق به همه ناي است و چون در آيه

تواند نمونه آن را بياورد، بنابراين دست نخورده است. اما به نظر من، استناد كردن نداده و هيچ كس نمي

به خود قرآن براي بررسي تحريف شده بودن يا نبودن آن، كار غلطي است و اصالً از كجا معلوم كه 

 را به قرآن اضافه نکرده باشند؟ي اهاي گذشته چنين آيهخود مدعيان دين در زمان

قبالً نمازهاي توان از نمازهاي نافله، ياد كرد. خود من از ديگر تحريفات و انحرافات وارد شده به دين، مي

 2خواندم. دليلي كه براي خواندن اين نوع نماز آورده شده، اين است كه اگر پس از نماز، نافله را مي

سته خوانده شود، در صورتي كه فرد در حين خواندن نماز اصلي، ركعت نماز نافله به صورت نش

كند و به اين ترتيب، نماز او كامل و حواسش پرت شده باشد، نماز نافله حواس پرتي او را جبران مي

توانيم حين خواندن نمازهايمان، تمركز صحيح خواهد شد. در حالي كه به نظر من با چنين توجيهي ما مي

ركعت نماز نشسته بخوانيم و آن را جبران كنيم.  2حواسمان پرت باشد، اما بعد از آن، نداشته باشيم و 

هاي فرار، به تدريج و با گذر زمان به دين وارد شده و از زمان پيامبر نبوده به نظر من اين توجيهات و راه

ند. البته من با توجه ها، عقالني نيستند و بايد از عرصه دين برداشته شوگونه توجيهاست. به هر حال اين

به انحرافات زيادي كه به دين وارد شده، در صورتي كه با حکمي مواجه شوم كه به درستي آن شک 
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كنم، چون نسبت به دين مطمئن نيستم و معتقدم كه تحريفات زيادي در آن رخ داده، طرف عقل را 

 شود.ميتر گيرم، چرا كه عقل و البته عقل جمعي روز به روز كامل و كاملمي

 بيني؟نسبت اخالق و دين را چگونه مي -

تواند عامل بازدارنده افراد از جرم و جنايت و گناه باشد، البته مشروط بر اين كنم، دين ميمن فکر مي

داري به درستي عمل كنند. چرا كه مثالً ما در كشورهاي كه متناسب با زمان تغيير كند و مدعيان دين

دين هستند، اما آمار فساد و كه آنان دينشان مسيحيت هست يا حتي بيبا اينبينيم كه غير مسلمان مي

ها يا دين از حکومت جدا است و يا حاكمان مسايل جنايت در آنجا، كمتر هست. چون در اين كشور

 كنند.اخالقي را به درستي رعايت مي

هاي اخالقي و انساني دين بود، اما ارزشيتوان باعتقاد دارم كه ميالبته در تحليل نهايي من به اين مسأله 

اي الزامي را رعايت كرد و جامعه سالمي هم داشت. بنابراين براي اخالقي بودن، ديندار بودن، مسأله

 نيست.

 اند يا خير؟ اقتصادي جامعه هم مؤثر بوده  -اجتماعي  -در تحول ديني شما، مسووالن سياسي -

را ها كنند و آنازاري به نام دين، اعتراضات مردم را سركوب ميحاكمان كشور ما، با استفاده از ب

اند. حاكمان در كشند. در حالي كه اسالم واقعي و قرآن، چنين برخوردي را توصيه نکردهزنند و ميمي

كنند. در حالي كه حضرت دانند، با مردم رفتارهاي غيرانساني ميحالي كه خود را پيرو امام علي مي

زير ها كرده است كه مسووالن حتي با افراد غيرمسلمان هم بد برخورد نکنند، چرا كه آن علي تأكيد

كنند و حقوقي دارند و بايد به حقوقشان احترام گذاشته شود. عالوه بر اين، پرچم اسالم زندگي مي

كنند محروم مي هاي كشوررا از حق تحصيل در دانشگاهها مسووالن دانشجويان غيرمسلمان مثالً بهايي

كنند، در حالي كه حق تحصيل از حقوق اوليه آنان است، به نظر من را از دانشگاه اخراج ميها و آن

ها آمده است، اما سردمداران كشور ما آن را به درستي اجرا اسالم واقعي براي خوشبخت كردن انسان

كنند، به نظر من دين نبايد دولتي و مختص كنند و احکام اسالم را بر اساس منافع خودشان تفسير مينمي

كه اي دار باشند. براي مثال، رفتار وحشيانهتوانند دينبه يک طيف خاص باشد، بلکه همه افراد مي

داشت، موجب شد كه  88حکومت نسبت به درخواست برحق مردم در حوادث بعد از انتخابات سال 

كند. به طوري كه خود من شاهد ايجاد فاصله و حتي دين، چهره بسيار بد و خشني در بين مردم پيدا 

گيري برخي افراد از دين بودم. در حالي كه به نظر من هر انساني حقوقي دارد و ارزش اين را دارد كناره

 كه حقوقش حفظ شود و هيچ كس حق ندارد، حتي با نام دين، حقوق مردم را ضايع كند.

 تحليل نهايي شما در مورد اسالم چيست؟ -



 

 صل دوم: پذيرش تنها خداف                                                                                                                271

 

ن وجود خدا را طبق برهان نظم، قبول دارم. به نظر من پيچيدگي موجود در جهان، نشانه وجود يک م

ها هست، و با توجه به خالق است. با نگاهي به طبيعت از آسمان و زمين گرفته تا هر آن چه را كه در آن

و عظيم، يک خالق بسيار توان به سادگي فهميد كه اين سيستم پيچيده وجود دارد، ميها نظمي كه در آن

توان انعکاس قدرتمند دارد كه قدرتش بسيار بيشتر از توان انسان است، خالقي كه جسم ندارد و فقط مي

كند. هايش ديد. خالقي مهربان كه من هر جا كه به مشکلي برخورد كنم، به من كمک مياو را در آفريده

ا در گذشته تصوير خدا در ذهن من، يک اين تصويري است كه من در حال حاضر از خدا دارم. ام

كردم، مثالً نمازم به تأخير گر بود كه به محض اين كه من يک حکم ديني را رعايت نميخداي تنبيه

 كرد.افتاد، من را تنبيه ميمي

 انديشيد؟در مورد مقوالتي مانند بهشت و جهنم چگونه مي -

واقعي داشته باشند. به نظر من، اين كه ما افراد را كنم، مفاهيمي مانند بهشت و جهنم وجود من فکر نمي

روند، يک كار عقالني نيست و من اين كار را قبول ندارم. بترسانيم كه اگر نماز نخوانند، به جهنم مي

را ها كه دنياي ديگري وجود داشته باشد كه در آن به اعمال افراد رسيدگي شود و حقوق آناما اين

رم. چرا كه به نظرم خدا از خلق اين دنيا، هدفي داشته است و در نهايت بايد پذيبررسي كنند را مي

حساب و كتابي هم وجود داشته باشد و مثالً كسي كه هزاران نفر را كشته است، به مجازات واقعي 

خودش برسد. به هر حال چون كسي به دنياي ديگر نرفته كه خبري از آن بياورد، اطالعات زيادي در 

 پذيرم.وجود ندارد، اما من الزامي بودن وجود آن را مياين زمينه 

 ارزيابي شما نسبت به مرجعيت و روحانيت چگونه است؟ -

توانم در مورد مراجع تقليد بايد بگويم، من از اين كه به طور مطلق از كسي تقليد كنم، بيزارم و نمي

كنم. چرا كه مرجع تقليد هم يک انسان بپذيرم كه همه مسايل را بدون پرسيدن دليل آن، از كسي تقليد 

 است و ممکن است اشتباه كند.

شود، ناشي از رفتار غلط كنم، اين مسأله كه دين عامل عقب ماندگي جوامع بشري ميمن فکر مي

كنند، اين كار حاكمان است كه اسالم واقعي را كنار گذاشته و احکام ديني را به نفع خودشان تفسير مي

ها است، تجلي يابد و مردم دين را عامل عقب شود كه جمله معروف دين افيون تودهيباعث مها آن

 ماندگي بدانند.

 چه تحليلي در ارتباط با حجاب داريد؟ -

ها، مخالفم. عالوه در مورد حجاب هم من بايد بگويم كه من با حجاب كامل و مثالً چادر پوشيدن خانم

گيرند و با مأموران در حضور مردم، دست دختران را ميبر اين، من با طرح امنيت اجتماعي كه 
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كامالً مخالف هستم. به نظر من در برند، را با خودشان مراكز انتظامي ميها احترامي و اجبار، آنبي

توان حجاب را حذف كرد. البته بايد اين كار را به صورتي كه جامعه كشش الزم را به دست آورد، مي

داد، نه به صورت ناگهاني، چرا كه نداشتن حجاب در فرهنگ كشور ما، هنوز  صورت تدريجي انجام

 جا نيفتاده است.

 به نظرت بازنگري ديني ضرورتي دارد يا نه؟ -

به نظر من، به روز شدن دين، يکي از ملزوماتي است كه بايد بدان توجه كرد. به اين معني كه يک دليل 

نبودن احکام ديني است. چرا كه نيازهاي جوانان امروز با نيازهاي به روز دور شدن افراد از دين، مسأله 

گوي نيازهاي مردم اين دوره عصر پيامبر، يکي نيست و دين بايد به شکلي تنظيم شود كه بتواند پاسخ

دهند. از طرفي در كشور ما افراد ها رواج ميباشد. اما در كشور ما، دين زمان پيامبر را با همين ويژگي

شوند. يعني يک بچه به صورت اجباري، همان ديني را دارد كه پدرش داشته دار ميل ارثي دينبه شک

ها كنم، بايد افراد را آزاد بگذاريم تا در دوران دبيرستان، زماني كه استعداداست. در حالي كه من فکر مي

ب كنند، نه اين كه دين و كند، دين را به آنان معرفي كنيم تا خودشان آن را انتخاذهني آنان ظهور مي

 سالگي به افراد، ديکته كنيم. 15و  9رعايت احکام ديني را در سن 

دار دار بشود، ديندر صورتي كه فرد حق انتخاب داشته باشد و خودش آزادانه و از روي آگاهي دين

به  كند، اما اگر مثل وضعيت كنوني كشور ما، راه چراجوييبودن خودش را در هر شرايطي حفظ مي

سالي افراد شود كه در بزرگشود، اين امر سبب ميروي افراد بسته شود، چون دين در افراد دروني نمي

 شود.دين مياز دين، زده شوند. به طوري كه فرد مسجدي به طور كامل المذهب و بي

 نظرت راجع به انجام تکاليف ديني چه هست؟ -

كنم و احساس احساس آرامش ميو تمركز انجام بدهم، را با دقت ام من شخصاً چنانچه تکاليف ديني

گزاري بوده و هايم كم شده است. به نظر من عمل به تکاليف ديني، نوعي سپاسكنم كه دغدغهمي

كند. بنابراين، اين كه به جاي انجام اعمال ديني، فقط دلمان پاک باشد و پايبندي به خدا را ثابت مي

م، كافي نيست. يکي از مسايلي كه در دين آمده است، اما من احساس آرامش دروني داشته باشي

توانم آن را بپذيرم، مفاهيمي مثل قضا و قدر و صالح و حکمت و مستجاب نشدن دعا است. به نظر نمي

خواهد، به دست آورد و اين مسأله ربطي به صالح تواند با تالش زياد هر آن چه را كه ميمن انسان مي

 د.بودن يا نبودن ندار

 با توام بودن دين و سياست و به تعبيري حکومت ديني مشکلي نداري؟ -
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من معتقدم كه شرط اصلي براي حکومت كردن، وجود رضايت مردم است. در صورتي كه در حکومتي 

به مسايل ديني توجه شود، اما مردم ناراضي باشند، اين امر موجب بدبيني مردم نسبت به دين و از بين 

ود. بنابراين در صورتي كه مردم راضي باشند، دين در مسايل كشورداري بايد شرفتن حکومت مي

 دخالت كند و در غير اين صورت خير.

 شما در تربيت فرزندتان چگونه عمل خواهيد كرد؟ -

كنم كه به فرزندم، اطالعات و آگاهي مناسبي در مورد مسايل ديني بدهم و خودم بيشتر به من سعي مي

شود، يک دين ديگران. چرا كه به نظرم ديني كه در مدارس و جامعه ترويج داده مياو آموزش بدهم تا 

كنم كه فرزندم از روي آگاهي و نه از روي اجبار، غيرواقعي و تحريف شده هست. بنابراين من سعي مي

-دار شدن نداشته باشد، فقط ارزشتواند در صورتي كه گرايش به ديندار بشود. حتي فرزند من ميدين

 هاي اخالقي و انساني را رعايت كند و به معناي واقعي يک انسان باشد.

 متفاوت شما چگونه هست؟ دين داريمواضع خانواده در ارتباط با  -

نگران من هستند كه ام كه از طرفي خانوادهاي برخوردارم، به اين معني متأسفانه من از وضعيت دوگانه

ديگر مانند گذشته اعمال و تکاليف مذهبي خودم را با همان شدت ام، چرا از وقتي كه به دانشگاه رفته

در اطراف من دهم و ظاهراً اعتقاداتم سست شده است و از طرف ديگر، افرادي و حدت، انجام نمي

دانند و معتقدند كه كار من انحراف و خطا وجود دارند كه داشتن اين اعتقادات را غلط و نادرست مي

بگويم كه ام گويم كه من چگونه به خانوادهحوم شريعتي، همواره با خود مياست، اما من به قول مر

دين من، دين عوام دينم از بين نرفته است و از طرفي به اين روشنفکرهاي غرب زده بگويم كه اين 

 نيست.
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: پذیرش وجود خدا به لحاظ عقلی هادین به مثابه افیون توده 038

 گرانفارغ از توطئه

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 26مریم، مصاحبه با 
 

 دهي.مريم خانم، در ابتدا دورنمايي از زندگيت مي -

شوند. البته افراد دار ناميده مياي متولد شدم كه از نظر مردم جامعه، مذهبي و دينبله. من در خانواده

ام، دانشگاه مانند خانواده خانواده من، افرادي مذهبي، اما غير افراطي هستند. من هم تا پيش از ورود به

دادم، به طوري كه من بسياري انجام ميام فردي معتقد بودم. من اعمال مذهبي بيشتري را نسبت به خانواده

 دادم، اما به تدريج ديد ديني من تغيير كرد.از اعمال مستحبي را به صورت مکرر و مداوم، انجام مي

 نگاه شما به دين پديد آمد؟ با ورود شما به دانشگاه، چه تحوالتي در -

تر دانشگاه، به تدريج من با خارج شدن از محيط كوچک خانواده و مدرسه و ورودم به جامعه بزرگ

كردم، اگر من روشم را عوض كنم و دين و اعمال ديني، متفاوت شد. من با خودم فکر ميتعاريفم از 

 شود؟كردم، فکر نکنم، چه ميآن طور كه تا به حال فکر مي

من به تدريج متوجه شدم كه افراد مذهبي، دايره ارتباطي محدودي در جامعه دارند و به زودي توسط 

شوند. در حالي كه افراد غيرمذهبي، دوستان بيشتري دارند و با افراد بيشتري ارتباط ديگران، پس زده مي

و درباره مسايل ديني با گرفتم كنند. همچنين وقتي كه من در جمع افراد غيرمذهبي قرار ميبرقرار مي

 20آوردم. من كه تا ها كم ميكردم، اغلب اطالعاتم كم بود و به اصطالح در برابر آنها بحث ميآن

هايي در دين خودم شدم كردم، متوجه وجود نقصسالگي اعتقادات و اعمال مذهبي را با عالقه دنبال مي

 بپردازم. و تصميم گرفتم كه به اصالح افکار و عقايد خودم 

پرداختم، اما پس از آن، احساس كردم، اعتقادات من سالگي با اعتقاد قلبي به مسايل ديني مي 20من تا 

در برابر انتقادات ديگران، آسيب پذير است، مثل يک برگه كاغذ كه در اثر ضربه ديدن با نوک 

مچاله شده و بايد دور شود كه خود به خود هايش آن قدر زياد ميخودكار، به تدريج تعداد سوراخ

انداخته شود. بنابراين تصميم گرفتم كه تمام اعمال مذهبي خودم را به مدت يک سال كنار بگذارم و 

تحقيق بيشتري درباره دين خودم، انجام بدهم. البته يک عامل مهم ديگر كه من را به اين تصميم 

ها در عمل به آن چه كه ديدم. آنداران ميواداشت، تفاوت بارزي بود كه من بين صحبت و عمل دين

 ها، مصداق عملي نداشت.گفتند، اعتقادي نداشتند. به عبارت ديگر، اعتقادات آنمي

 موضع خانواده شما در ارتباط با تحول ديني شما چه بود؟ -
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من پس از گذشت يک سال، دين جديدي براي خودم ساختم و تصميم گرفتم كه طبق آن عمل كنم. 

هنوز به آن پايبندند، متفاوت بود، دچار ام من با دين قبلي خودم و البته ديني كه خانواده اما چون دين

 شدم.ام سري مشکالت با خانوادهيک

از بين نرود، ها از من ناراحت نشوند و حريم بين من و آنام كه خانوادهبنابراين از آن به بعد براي اين

ها، اصطحکاک زيادي پيدا ام وارد بحث نشوم و با آنا خانوادهكنم تا آنجا كه ممکن است بسعي مي

 نکنم.

تر نياز دارم. اما در كردم، من به عنوان يک انسان، به خدا به عنوان يک موجود برمن در گذشته فکر مي

تر از يک نياز است. به طوري كه او به من آرامش و تر و فراحال حاضر معتقدم كه خدا بسيار قشنگ

دهد. به نظر من خدا يک كمال مطلق است و از آنجا كه در كنار هر نقص يک كمال وجود رمي ميدلگ

ها است. من عالوه بر اثبات وجود خدا به لحاظ دارد، پس خدا الگوي راه رسيدن به كمال براي ما انسان

ن يک خالق معنوي، معتقدم كه وجود خدا به لحاظ عقلي هم الزم و ضروري است. وجود خدا به عنوا

و آفريننده الزامي است. به عنوان مثال، روزي يک دانشمند كه به وجود خدا اعتقاد داشت، يک ماكت 

دهد. دوستش او را تمجيد كرد، نشان ميسازد و به دوستش كه وجود خدا را نفي مياز كهکشان مي

س، خودش درست گويد، هيچ كگويد چه كسي اين ماكت را ساخته است. دانشمند ميكند و ميمي

كند كه حتماً كسي ماكت را داند و اصرار ميشده و خالقي ندارد. اما دوستش اين را غيرممکن مي

گويد كه تو چه طور به وجود يک خالق براي اين ماكت ساخته است. در نهايت دانشمند به دوستش مي

به نظر من هم به لحاظ عقلي، گويي كه جهاني با اين همه پيچيدگي، خالقي ندارد. اعتقاد دارد، اما مي

 توان پذيرفت كه خدا وجود ندارد.نمي

دهد. ريزي ميكنم كه وجود دين، الزم و ضروري است. چرا كه دين به ما جهت و برنامهمن فکر مي

ها است. البته دين واقعي و نه ديني كه در دين در واقع يک جهان بيني و محلي براي الگوبرداري انسان

سال اعمال ديني خودم را كنار گذاشته بودم، دچار ما وجود دارد. خود من كه يکجامعه كنوني 

شود كه زندگي نظم پيدا كند و انسان هدفي شدم. براي مثال، نماز خواندن باعث ميسردرگمي و بي

 كنترل زمان را در اختيار خودش داشته باشد.

ابعادي از دين را كه منطقي و علمي است، من پس از اصالحاتي كه در دينم انجام دادم، تصميم گرفتم 

شود كه سگ نجس است، چون از لحاظ علمي ثابت شده بپذيرم. براي مثال، اين كه در دين گفته مي

 پذيرم.كه در بزاق سگ انگلي وجود دارد كه براي انسان مضراست، من اين مسأله را مي

 نگاه شما نسبت به اولياي اسالم چگونه است؟ -
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ها و نکات مثبت انرژي در جهان اعتقاد دارم و قبول دارم كه طبق قانون بقاي انرژي، خوبيمن به وجود 

روند. بر همين اساس، به نظر من پيامبر اخالقي افراد هم در واقع يک انرژي هستند كه هرگز از بين نمي

ماند و باقي مي كه اثرش همواره و حتي بدون وجودشاناند و ائمه هم يک روح پر انرژي و قوي داشته

ها ها الگو بگيرم و با توسل به آنتوانم از اين انرژي مثبت در زندگي خودم، استفاده كنم و از آنمن مي

احساس آرامش و قدرتمندي كنم. به نظر من پيامبر و ائمه، يک الگو و به تعبيري يک ركورد خوب 

تا اين حد خوب و مفيد باشند، پس ما هم كه ند اها توانستهطور كه آنهستند، به اين ترتيب كه همان

 ها برسانيم.توانيم خوب باشيم و خودمان را به آنها انسان هستيم، ميمثل آن

ام، به طور داراني مثل خانوادهها را برخالف دينسازم. من آناما من هرگز از پيامبر و ائمه، بت نمي

ها كنم، چون آنها گريه و زاري نميها، ساعتعزاي آن كنم و براي مرگ وآميزي بزرگ نمياغراق

كنم و از آن براي خودم، استفاده ها را همواره در اطراف خودم حس ميو من انرژي آناند براي من زنده

 كنم.مي

 نگاه شما به قرآن چگونه است؟ -

بعد از نمازم يک صفحه  به نظر من قرآن يک معجزه است. حداقل معجزه بودنش براي من كه هر شب

خوانم، ثابت شده است. زيرا هر روز كه من، ادامه صفحات روزهاي گذشته قرآن متن فارسي آن را مي

يا برايم سوال پيش ام خورم كه آن روز به آن برخوردهخوانم، در آن صفحه به موضوعي بر ميرا مي

اي است كه من شب پيش آن را آيه افتد كه مصداق همانآمده و يا روز بعد اتفاقي براي من مي

ترين معجزه زمان پيامبر است. البته من به قرآن هم مثل به هر حال به نظر من قرآن جداً بزرگام. خوانده

دهم كه شايد تحريفي در آن رخ داده باشد. به هر حال كنم و احتمال ميهاي ديگر نگاه ميكتاب

 برد.ال ميگذشت زمان، احتمال تحريف شدگي قرآن را با

كه براي همه يک صورت و نوشته دارد، اما برداشت حال، به نظر من، همين قرآن امروزي هم با اين با اين

طور كه بسياري از افراد مذهبي، تفسيرهاي بسيار غلط و خشني تواند متفاوت باشد. همانافراد از آن مي

شود، مانند احکام ه قرآن و دين ميكنند كه همين امر موجب بدبيني عامه مردم باز آيات آن مي

اي در بين زن و مرد در جامعه، در هاي گستردهاي كه در مورد زنان وجود دارد و موجب تبعيضظالمانه

ها شده است. اما در دين من، زن و زمينه مسايلي نظير ديه، ارث، چند همسري بودن مردان و مانند آن

 در آن پذيرفته نيست.هايي مرد با هم برابرند و چنين تبعيض

 دهي؟درباره احکام جنسيتي اسالم بيشتر توضيح مي -
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ها، در نتيجه روح عدالتيو اين بيكنم كه اسالم واقعي، تبعيض بين دو جنس را قبول ندارد من فکر مي

ر هاي موجود دها و تبعيضعدالتيعدالت افراد بشر است، نه اشکال دين، براي مثال، ما در همه بيبي

 بينيم.دين، ردپاي جامعه مردساالري را مي

مردان به علت سست عنصر بودن خود و داشتن ضعف در مهار اميال نفساني خودشان، در جريان تفسير 

توانند، نگاه خودشان را كنترل كنند، زنان را مردان چون نمياند. آيات قرآن، زنان را محدود كرده

ها بايد از يک ساعت خاص د. به عنوان مثال، در دانشگاه ما، دختركه حجاب داشته باشناند مجبور كرده

ها آزاد به بعد وارد يک محوطه بسته شوند و حق بيرون آمدن از آن را هم ندارند. اما در مقابل پسر

اند، هستند كه هر زمان كه بخواهند از دانشگاه خارج شوند، چرا مسووالن دختران و زنان را محدود كرده

 اما همواره اصرار دارند كه كار غلط خودشان را تکرار كنند.اند. هيچ نتيجه مثبت و اثربخشي نگرفته اما

اخالقي رخ دهد. البته زن هم در شود كه يک فساد و بيبه هر حال به نظر من رفتارهاي اخير باعث مي

اه نداشته باشد، فسادي رخ تأثير نيست و تا زماني كه خود او تمايلي به گنرخ دادن مشکالت اخالقي بي

 دهد.نمي

 درباره مسأله حجاب چه نظري داري؟ -

شد، ذهن افراد به طور كامل پاک شود و دين از ابتدا آمد كه در آن ميبه نظر من اگر شرايطي پيش مي

كه افراد لخت و عور حجابي نه به معني اينها معرفي شود، وجود حجاب لزومي نداشت. البته بيبه آن

در جامعه حاضر شوند، بلکه مثالً همين مقنعه و مانتويي كه من در حال حاضر ناچارم به تن كنم، حذف 

شود. اگرچه من همچنان معتقدم كه در شود. به اين ترتيب، اين طرز لباس پوشيدن براي افراد عادي مي

افراد در كنترل نواختي هم، وقوع تغيير شديد ممکن است و بسته به پاک بودن و توانايي عين يک

بيني كرد. از طرفي من با نظر مطهري مبني بر اين كه هاي متفاوتي را پيشتوان وضعيتخودشان، مي

 حجاب مصونيت است، نه محدوديت، مخالفم.

به نظر من در شرايط كنوني جامعه ما، با توجه به ديد بد مردان نسبت به بدن زنان، حجاب، هم مصونيت 

توانم به انچه در شرايط كنوني حجاب برداشته  شود، حداقل خود من نميو هم محدوديت است و چن

داران و مردان اعتماد كنم و بدون حجاب در جامعه ظاهر شوم. به نظرم اين مسأله هم نقص كار دين

افراد مذهبي است كه از ابتدا به جاي اين كه مردان را به كنترل اميال خودشان وادارند، زنان را در قيد 

 اند.محدود كردهحجاب 

 انديشيد؟نسبت به مراجع تقليد چگونه مي -
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من به تقليد كردن اعتقادي ندارم. به نظر من تقليد براي انسان عاقل، زشت است. البته من به آزمون و 

ترين مسايل هم، از ديگران خطا كردن خود افراد هم اعتقادي ندارم. اما اين كه من بخواهم در جزئي

ين مسأله را قبول ندارم. از طرفي به نظر من اختصاص دادن يک شغل، يک جايگاه كمک بگيرم، من ا

توانند در زمينه مشکل و افراد و كتاب خاص براي تقليد كردن از ديگران، غلط است. بلکه افراد مي

تر كمک بگيرند. همچنين من اغلب شاهد عدم تناسب بين حکم و تر و داناخودشان از افراد بزرگ

شود. بنابراين م هستم و مراجعه به رساله بيشتر از اين كه كمکم كند، باعث سردرگمي من ميمشکل خود

 ام كه تقليد كردن، كاري عاري از عقالنيت است.من به اين نتيجه رسيده

 كنيد؟اي ديني دچار اشکال شويد، چه كار ميشما با عدم پذيرش مراجع تقليد، وقتي در زمينه -

دهم. هاي خودم را انجام ميو ضرري كه انتخاب بين عقل و دين برايم دارند، انتخابمن با مقايسه هزينه 

از گويد، اين حد مثالً از طرفي مادرم از حجاب من راضي نيست، اما از طرف ديگر، عقلم به من مي

 حجاب الزم و كافي است، اما چنانچه مادرم از من دلگير شود، من حداقل در حضور او حجابم را بيشتر

ها شکسته شود و نه كنم، طوري رفتار كنم كه نه حرمتكنم، به هر حال من معموالً سعي ميرعايت مي

 عقلم زايل شود.

به نظر من صرف داشتن اعتقاد قلبي كافي نيست، مثل اين كه ما به دختري بگوييم كه تو بدون آرايش 

پذيرد و دوست دارد كه آرايش كند. در نميهم زيبا هستي، پس ديگر آرايش نکن. اما او اين مسأله را 

شود گفت، همين كه اعتقاد دارم، كافي است و نيازي به انجام رابطه با دين هم، همين طور است. نمي

تکاليف ديني وجود ندارد. البته من همه مناسک ديني را هم قبول ندارم. مثالً من احکام حج و روزه 

دهم كه نمازهايم عتقادي به خواندن نماز شکسته ندارم و ترجيح ميگرفتن را اصالً قبول ندارم. همچنين ا

هاي بهداشتي كثيف را همه جا كامل بخوانم، از طرفي چنانچه در مسافرت ناچار باشم كه در سرويس

 دهم كه نماز نخوانم.وضو بگيرم، ترجيح مي

 ؟ماندگي جامعه عمل كندتواند به صورت عامل عقببه نظر شما آيا دين مي -

شود. مثالً اين كه فرد چون آرايش به نظر من دين كنوني و رايج در كشور ما، باعث عقب ماندگي مي

ماندگي است، يعني آيا صرف نرسيدن آب به تواند وضو بگيرد، خود اين مسأله يک عقبدارد، نمي

ن كه چون شود؟ از طرفي احکامي مثل ايپوست، موجب محروميت فرد از لطف خدا و ارتباط با او مي

دين است، پس نجس است و نبايد با او دست داد، خيلي اوقات باعث متضرر شدن ما در يک فرد، بي

توانند براي ما مفيد شوند، ما با افرادي كه ميشود. چنين احکام پوچي باعث ميروابط اجتماعي مي

گيري در زمان تصميم باشند و مثالً موجب رونق اقتصادي كشور شوند، ارتباط نداشته باشيم. خود من
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گيرم تر است، تصميم مياي، همان لحظه و مطابق با آن چه كه از نظر عقلي برايم ضروريبراي هر مسأله

گيرم. به نظر من آن چه كه محدود كننده خواهم به دست آورم را در نظر ميو ارزش آن چه را كه مي

و  شود. به هر حال دين آرمانيباشد و مانند سدي جلوي راهم را بگيرد، باعث عقب ماندگي من مي

خالصي كه در ذهن من است، با آنچه كه در حال حاضر به عنوان دين در جامعه ما وجود دارد، بسيار 

 متفاوت است. 

 ديني شما مؤثر واقع آمده است؟اجتماعي جامعه هم در روند تحول  -آيا مسايل سياسي -

ردان دين براي هاي دين كنوني از طرف خدا نيست، بلکه زمامداران كشور و مبه نظر من محدوديت

 اند. ها را ايجاد كردهرسيدن به منافع خودشان، اين محدوديت

دين كنوني جامعه ما، فقط رويه و پوسته دين را دارد و از درون سست و آسيب ديده است و سردمداران 

بينند و آن به دليل پافشاري و تأكيد پيش از حد روي مسايل سطحي، بسياري از مسايل جديد را نمي

 مانند.اآگاه باقي مين

 به نظر شما اسالم موجود در جامعه، نيازي به بازنگري دارد؟ -

دين، ميزان تقليد كردن افراد هم باال بله. به نظر من دين بايد به روز شود. شايد در صورت به روز شدن 

سب بوده سالگي، شايد براي دختران زمان پيامبر منا 9برود. براي مثال، تکليف شدن دختران در سن 

 تري دارد.فهمد و جثه كوچکساله امروزه،  كمتر مي 9است، اما دختر 

 پسندي؟نوع تبليغات ديني موجود در جامعه را مي -

خواهم سيگار طور كه به داليل پزشکي از مردم ميتصدي داشته باشم، همان نه. من اگر در جامعه

هايي دارد. اما من ند، چون اين مسأله برايشان مزيتخواهم به دين گرايش داشته باشها مينکشند، از آن

دار باشند. چرا كه كنم كه مجبور شوند، دينها را محدود نميگيري نهايي، هرگز آنبراي تصميم

 دين شدن تمايل پيدا كنند.ها به نقطه مقابل و بيشود كه آنمحدوديت و اجبار باعث مي

هايي خواهد شما تفاوت دين داريمرسوم و  دين داريزند شما بين اگر شما فرزنددار شويد، بالطبع فر -

 هاي ذهني فرزندتان را چگونه مرتفع خواهيد كرد؟يافت، شما تعارض

توانم، به او آموزش اوالً سعي كنم تا آنجا كه ميكنم، اگر در آينده فرزندي داشته باشم، بايد من فکر مي

اي به كامالً بي طرفانهكنم، اطالعات ري برسانم. ثانياً من سعي ميبدهم و او را به حد بااليي از بلوغ فک

اطالعي، چيز مهمي را از دست ندهد. به نظر او بدهم تا در نهايت او خودش تصميم بگيرد و از سر بي

شود كه در نهايت به ها داراي فطرتي خداجو و نيک انديش هستند و همين مسأله باعث ميمن انسان

كنم، دار نباشد، من به او اجبار نمييابند. اما اگر در نهايت فرزند من تصميم بگيرد كه دينخدا گرايش 
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داري را انتخاب نکند، انتخاب او ارزشي ندارد. به نظر چرا كه او تا خودش نخواهد و از سرآگاهي، دين

همين كه فرزندم فرد با دار نبودن اختياري است. بنابراين تر از ديندار بودن اجباري، زشتمن دين

 دار بودن او نيست.اخالقي باشد، اين مسأله براي من كافي است و نيازي به دين

 ايد، راضي هستيد؟شما از تحول ديني كه از آن استقبال كرده -

انقالبي كه در من رخ داد و باعث شد كه من يک دين جديد براي خودم ايجاد كنم، حاصل كنکاش و 

كردم، همه اعمالم از تبعيت ميام قبالً هم كه از دين خانوادهدت من بود. البته من فکر كردن طوالني م

سر اعتقاد و عالقه بود و هرگز شکل روزمرگي، تکرار و مجبور بودن نداشت. به هر حال من به تدريج 

ر كامل متوجه ايرادات دين و اعتقادات قبلي خودم شدم و تصميم گرفتم به جاي اين كه دين را به طو

كنار بگذارم، آن را به ديني تبديل كنم كه برايم قابل استفاده باشد. ديني كه عالوه بر اين كه براي خودم 

پسندم و كامالً ميداري كنوني خودم را مفيد است، به ديگران هم ضرري نرساند. من وضعيت دين

برگشتن به وضعيت ديني خودم  اي بهاگرچه همچنان در حال تغيير و اصالح آن هستم، اما هرگز عالقه

 در گذشته ندارم.
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 .گيرندتري داشته، در همين رابطه مورد بحث قرار ميسياسي وجه غالب-داليل اقتصادي ،«گران

اند، حکايت از آن دارد كه را در دستور كار خود قرار داده پذيرش تنها خدا بررسي دانشجوياني كه

قتصادي و سياسي از قرائت ديني مرسوم در جامعه نااميد و زده برخي از اين دانشجويان، به داليل ا

العملي با كنار نهادن قرائت ديني مرسوم، پرستش خداي صرف را پيشه اند و در يک واكنش عکسشده

 اند.خويش كرده

اند، مواردي هاي اقتصادي كه دانشجويان اخير بر قرائت ديني مرسوم از اسالم وارد آوردهبررسي نقد

سازد، استفاده ابزاري از دين، دين ها را ميسر ميها عمل كرده، غارت آند: دين به مثابه افيون تودهمانن

 ها است.افتادگي جامعه، طرفداري نظام از اقشار مرفه اقتصادي و مانند آنبه مثابه عامل عقب
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واردي مانند انگليسي اند، مهاي سياسي كه دانشجويان بر قرائت مرسوم از اسالم مطرح كردهبررسي نقد

بودن نظام جمهوري اسالمي، استبدادي بودن نظام واليت فقيه، مغشوش بودن نظام سياسي ايران، 

توجهي نسبت به حقوق بشر، حاكميت ظاهرسازي مسووالن ديني و سياسي، استفاده ابزاري از دين، بي

فرد از دين انجاميده است،  گيري نسبيمردم ساالري در جامعه و مطالعه آثار ضد دين كه به كناره

هاي اقتصادي و سياسي كه به قرائت باشند. البته الزم به ذكر است كه دانشجويان اخير، با وجود نقدمي

اند، خدا را به داليل مختلف )برهان نظم، شگفتي هستي و نظاير آن( پذيرفته و مرسوم ديني وارد آورده

هاي ديني چشم پوشيده اند، هر چند از ساير مقدمات و الزامارتباط خود را با خداوند هستي حفظ كرده

 گفته مورد بررسي اجمالي قرار خواهند گرفت.اند. در ادامه موارد پيشو سرباز زده

گيري نسبي آنان از دين انجاميده است، برخي از دانشجويان در جريان طرح داليل اقتصادي كه به فاصله

اند كه برخي براي خالي ها است، بيان داشتهاين كه دين افيون تودهبا اتکا به نظريه ماركس مبني بر 

ساله و  22اند. ماهان كردن جيب مردم، با طرح دين، مستمسکي براي غارتگري خويش فراهم آورده

 دارند:ساله، در اظهارنظرهايي كه در همين ارتباط دارند، بيان مي 24حامد 

اي براي به دست آوردن قدرت قبول ندارم. به نظر من دين وسيله اديان را من خدا را قبول دارم، من»

 هاي قديم براي آن كه قدرت را به دست بياورند، پاي دين را وسطشده است. مردم از همان زمان

 «.كشيدندمي

اصالً خداييش اين يکي از وظايف همين مفت خورهاست ديگه، مگه نيست؟ دلشون خوشه به يه مشت »

دن. آقا بگو تکليف اين سوداي بانکي چيه؟ بگو تکليف يه جوون و پرت كه تحويل مردم ميچرت 

 واسه ازدواج چيه؟ بگو تکليف اين قانون اساسي و حکم اعدام و هزارتا چيز ديگه چيه؟ 

عوض اين كه به اون خانمه بگي با الک وضو بگيره يا بدون الک. برو به مملکت برس كه خيلي 

 «.اي شدهمملکت مسخره

-روي آورده پذيرش تنها خدا استفاده ابزاري از دين، مقوله ديگري است كه بعضي از دانشجوياني كه به

ساله، در مصاحبه خويش با استناد به آمار كمتر فساد  22اند. به عنوان مثال، احمد اند، به آن اشاره داشته

ودن آمار فساد در كشور را به استفاده دين، علت زياد بهاي مسيحي و يا حتي بيو جنايت در كشور

 دهد.ابزاري برخي از دين نسبت مي

از نظر دانشجويان مصاحبه شده، استفاده سوء از اسالم ضمن آن كه متضمن استثمار جامعه در لفافه دين 

هاي طبقاتي و حمايت از اقشار قدرتمند در برابر اقشار ضعيف خواهد شد، نتايج ديگري نظير تفاوت

 ساله( را در برخواهد داشت. 22افتادگي جامعه )احمد، ساله( و كالً عقب 21 )شادي،
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اند، با استناد جمع ديگري از دانشجوياني كه پرستش خداي صرف را در دستور كار خويش قرار داده

 اند.گيري خويش از قرائت مرسوم از اسالم را اعالن داشتهبه برخي از داليل سياسي، فاصله

دارد كه اصوالً امام خميني هندي تبار بوده است و با حمايت در مصاحبه خود اعالن مي ساله، 24حامد 

 ها روي كارآمده است، بنابراين اساساً انقالب اسالمي را بايد انقالبي انگليسي ديد.انگليسي

اظهارات كنند. ساله، نظام مبتني بر واليت فقيه را نظامي خود محور معرفي مي 26ساله و مريم  23رامين 

 رامين در همين رابطه به شرح زيراست:

در غرب، پاپ فقط يک رهبر مذهبي هست و آن قدر قدرتمند نيست كه فرمان جنگ و خونريزي را »

بدهد و يا مردم ناچار باشند كه سر سپرده او باشند، اما در كشور ما واليت فقيه كه نماد مذهب است، با 

كند كه از احکام و ها را وادار ميدهد و آنردم را فريب مياستفاده از اهرم زور و كاله شرعي، م

شوند كه اشتباه دستورات او تبعيت كنند. هر چند كه در حال حاضر مردم به تدريج دارند متوجه مي

 «.اند و از اين به بعد نبايد اين قدر سرسپرده او و نظاير او باشندكرده

 اند:نظامي مغشوش توصيف كرده بعضي از دانشجويان نظام جمهوري اسالمي را

 شه، نظام جمهوري اسالمي ايران. كل تقصيرها توي همين يه جمله خالصه مي»

واال اين ايران بيچاره نه نظام داره، نه جمهوريه، نه اسالميه. اينا همش فقط يه مشت حرف و شوقاطه. 

مؤمنا به تر بوديم يه جا رو داشتيم كه كشيد، واال راحتنمي اگه اين كشور اسم اسالمي بودن رو يدک

 عبادتشون برسن، اين جور آدمام به كاراي به قول اينا، حرومشون. الاقل اين تيپ آدما رو اون موقع

 «.شد از هم تشخيص دادمي

ثال، اند. به عنوان مظاهرسازي مسووالن، مقوله ديگري است كه برخي از دانشجويان به آن استناد كرد

ساله،  23دار كردن مردم ياد كرده و يا رامين حامد از بي اثر بودن اقداماتي مانند گشت ارشاد براي دين

كند كه زير پوشش دين به هر كاري دست گيري پدرش از دين را آخوندنماهايي معرفي ميعلت فاصله

 زنند.مي

كه تني چند از دانشجويان به طرح نظري مسووالن و ديد مردساالر آنان، از ديگر مواردي است تنگ

هاي خود محروميت افراد بهايي از تحصيل و يا اند. به عنوان مثال احمد و مريم، درمصاحبهآن پرداخته

ساله نيز با بيان اين كه  21ساله و شادي  26اند. مريم دين را زير سوال بردهنجس معرفي كردن افراد بي

اند تبعيض موجود بين زن و مرد در جامعه، نيست، تأكيد كردهدين واقعي تفاوتي بين زن ومرد قايل 

 باشد.برخواسته از حاكميت موجود مي
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هاي ماركسيتي يا ضددين، از اين مسأله به عنوان معدودي از دانشجويان نيز با استناد به مطالعه كتاب

ساله  23، رامين اند. به عنوان نمونهعاملي در جهت از دست دادن اعتقادات ديني خويش ياد كرده

الدين شفا، دچار مشکالت رواني شجاع« تولدي ديگر»دهد، وي پس از مطالعه كتاب گزارش مي

 ماه احساس سردرگمي باخودش داشته است. 5-6شديدي شده، براي 

معنا نبودن هاي اقتصادي و سياسي دانشجويان اخير، آنان بعضاً با استدالل در زمينه بياما با وجود نقد

اند كه وجود گيري هستي و نظاير آن، اعالن داشتهبرهان نظم، امکان نداشتن تصادفي بودن شکل هستي،

اند، هر چند پذيرند و پرستش آن را در دستور زندگي خويش قرار دادهخدا را به عنوان مبداء هستي مي

 22ساله و احمد،  24د، اند )حامها زدهاند و دست به نفي آناز احکام ديني و اولياي دين، فالصله گرفته

 ساله(.
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 خدای راحت، دین ناراحتفضای جهانی شده:  039

 ساله، دانشجوی علوم اجتماعی 20مصاحبه با سعیده، 
 

 كني.از اين كه پذيرفتي در مصاحبه شركت داشته باشي متشکرم. در ابتدا خودت رو معرفي مي -

 ساله و دانشجوي كارشناسي. در قشر اجتماعي متوسط هم قرار داريم.   20سعيده هستم. 

 ديدت نسبت به دين چه طور هست؟ -

 كالً به همه اديان، ولي اون قدري بهش ديد مثبتي ندارم. واسه دين احترام قايلم، نه فقط دين خودمونا،

 يعني ديدت نسبت به دين منفي هست؟ -

 آره!

 شه بيشتر توضيح بدي؟مي ه جوري،چ -

دين ما آدما رو محدود كرده، توي همه چي، توي حجاب، نماز، روزه، توي روابط نامشروع، حتي توي 

 خونند، نه روزهمي هاي به اصطالح زشت، ولي توي غرب كه اين طوري نيست. اونا نه نمازديدن فيلم

كنند، هر كاري كه دوست داشته باشند، تازه حجاب هم كه ندارند، ولي در مي ه كار همگيرند، هممي

 شه.مي مثالً مثل من بخواد خالف دين عمل كنه، مجازاتايران كه اين طوري نيست، هر كسي هم كه 

 كردي؟مي يعني دوست داشتي خالف دين عمل -

اآلنم كالً آزاد بودم ديگه  رفتم،مي ها بيرونشتم. همين جوري آزاد و رآره، دوست داشتم حجاب ندا

 اون جوري نيستم كه كامل براساس دين عمل كنم.

 كني؟نمي گي كامل بر اساس دين عملمي كني كهمي يعني جوري عمل -

خوندما، ولي بعدش ديگه به اين نتيجه رسيدم مي بالًدم، البته قنمي يکيش اينه كه نماز و روزه رو انجام

 ها، نه.كنممي كنم، ولي نه اين كه فکر كني به منظور بد نگاهمي هاي بد هم نگاهكه نخونم بهتره، فيلم

 خوندي؟مي قبالً چرا نماز -

خودم. بعد شنيده بودم كه اگه سر نماز با خدا راز و نياز مي خونند، منممي ديدم اطرافيانممي قبالً وقتي

دونم نمي كنه، واهلل ما كه نديديم همچين چيزي رو. ديگهمي كني و دعا كني، خدا دعاهات رو مستجاب

 ي خاص خدا بودن و ما خبر نداشتيم.شايد بقيه بنده

پرستي يه گپ ساخته بودن تو الين، مال شيطان مون يه سري از دوستاممورد بعدي اين كه تو مدرسه

 گفتن اون تو، ولي خب چرت و پرت بود ديگه.مي بود، يه سري چيزا

 گي چرت و پرت بود؟مي گفتن كههايي ميچه چيز -
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 ... .دادند، حتي به پيامبران ومي در مورد اين كه خدايي وجود نداره، خداي ما شيطانه، فحش هم

 طوري رفتي تو اين گروه؟چه  -

 اصالً نگفت چه جور گروهيه، بعدش كه رفتم، فهميدم، اولشيکي از دوستام من رو برد. اولش كه 

 خواستم لفت بدم. بعد يه سري عکسايي كه تو اون گذاشته بودن، توجهم رو جلب كرد.مي

 هايي؟چه عکس -

 گردنشون بود. تيپاي خيلي بدي هم داشتند.عکس دختر پسرايي كه گردن بند صليب و شيطاني روي 

 تأثيري داشت يا نه؟گي، هم روي خودت هم مي اين گروهي كه -

تأثير نداشت كه دروغ گفتم، چون حتي اگه يکي صد بار يه چيزي رو تو گوشت بگه، تو اگه بگم نه 

چين گروهي و به چشم خودت عکس و اين ره، چه برسه به اين كه بري تو همنمي تا آخر عمرت يادت

تأثير ره. بيشتر روي اين كه نماز و روزه رو انجام ندم نمي چيزا رو هم ببيني، معلومه كه هيچ موقع يادت

ها، ولي ديگه بعدش لفت دادم  از گروه، داشت، ولي اولش هم يه كم به وجود خدا شک كرده بودم

 تأثير نذاشته، ولش كنم.گفتم تا بيشتر از اين روم 

 تأثير داشت؟ات چرا بيشتر روي نماز و روزه -

گيرند. مي خونند، نه روزهمي ذاشتن با وضع بد، خب اونا كه نه نمازمي آخه اون تو عکس خارجيا رو هم

خدا هر كسي رو كه واجباتش رو انجام نده،  گنمي كنه، پس اين الکيه كهنمي خدا هم كه مجازاتشون

 كنه.مي مجازات

 كنه!مي خوب اين دنيا شايد نه، ولي اون دنيا كه مسلماً مجازات -

شه مي بيني، بعدش تموممي به نظر من كه نه اين طوري نيست. فوقش اگه هم بود، اون دنيا مجازاتش رو

 ديگه. بعد گفتي اون دنيا، ياد يه چيزي افتادم، گفتم بهت بگم.

 چه چيزي بگو. -

كالً ماجراي اون دنيا بود، اسمش سياحت غرب  من دو سه ماه پيش يه فيلمي ديدم در مورد عالم برزخ و

رفت، يه قسمتش مي داد كه مرده بود رفته بود اون دنيا بعد تو دو تا قسمتمي بود. بعد يه فرد رو نشون

هاي اومد. يه قسمتش هم پر از حيوونمي خيلي سرسبز بود پر از ميوه و اين چيزا بود، صداي آبشار هم

نشون داد  مختلف بود. بعد مرده وارد اين قسمت شد، حيوونا بهش حمله كردند، بعدش يه دفعه دنيا رو

كه زن همين مرده، يه فاتحه براش خوند، بعد يه دفعه يه اسب واسه مرده فرستاده شد كه بتونه از دست 

شه يهو يه اسب براي مرده مي اصالً مگهها اعتقاد ندارم. اون حيوونا فرار كنه. ولي من كه به اين چيز
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هاي مختلف باشه وجود داشته فاتحه، يا يک همچين جايي كه پر از حيوونفرستاده بشه به خاطر يه 

 باشه، خرافاته اينا.

 به اون عالم اعتقاد نداري يا به اين چيزي كه تعريف كردي؟ -

 كالً هم به اون عالم هم به اون چيزي كه برات تعريف كردم. شايدم فيلمه رو الکي ساخته بودن.

كني، پس به نمي هاي بد و زشت رو به منظور بد نگاههاي خودت گفتي فيلمراستي تو يکي از جواب -

 بيني؟مي ها روچه منظوري اون

مثالً براي خودارضايي و اين كارا، كنن، مي بعضيا واسه عشق و حال خودشون اين جور فيلما رو نگاه

هاي ام بتونم ازش استفاده كنم و ياد بگيرم و راهندهكنم كه براي آيمي ولي من نه فقط براي اين نگاه

فروشم )با خنده( تو مي مختلفش رو هم ياد بگيرم. تازه دوستام هم اگه بخوان، بعضياشون رو بهشون

ها رن اين كارمي كار خريد و فروش هم هستم. به نظرم كار من شرف داره به كار كساني كه حضوري

 گيرن.مي كنن و در قبالش پولمي رو

 ها هم مثل تو به منظور بد نگاه نکنند؟فروشي، از كجا معلوم اونمي ها روتو كه اين -

دونند با خداي خودشون. ولي اون قدر وضع جامعه مي اونش كه ديگه به من ربطي نداره، خودشون

 خوان، نصفه بيشترشون واسه عشق و حال خودشون مي ها رونفري كه اين فيلم 100خرابه فکر كنم از 

 خوان.مي

 اعتقادت به مرجع تقليد چه طوريه؟ -

اصالً گن. ميكالً از روحاني جماعت خوشم نمياد. انگار به آدم زور  كنم، چوننمي بهشون كه مراجعه

گفتي مرجع عقلي اين بهتره، يعني هر اونچه كه عقل خود آدم مي شاآلن كه گفتي مرجع تقليد، بايد جا

 گه. مي بهش

 شد؟مي گي جاي مرجعيت عقلي و مرجعيت تقليد بايد عوضمي پس -

 دقيقاً! 

 بيني؟مي خدا رو چه طوري -

مکان نيست. خدايي رو كه بشه ديد كه اليق پرستيدن نيست، چون خدا موجودي زميني و صاحب جا و 

 گردم.مي من تو وجود و وجدانم، دنبال خدا

 يعني چي تو وجودت؟ -

گه مي كنم، تو وجدانم هم هر جوري كه وجدانممي خواد حسشمي تو وجود خودم اون طوري كه دلم

 گيرم.مي كنم و يه جورايي با خدا انسمي خواد، اون رو حسمي و
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 است از هم ديگه جدا هستند يا پيوند دارند.به نظرت دين و سي -

ي كامالً فردي و خصوصيه ربطي به مسايل سياسي و اجتماعي گم از هم جدان. دين يه مسألهمي من

 اصالً دين و سياست نبايد در امور هم ديگه دخالتي داشته باشند.نداره. 

 ونيت؟ديدت نسبت به حجاب چيه، به نظرت محدوديته يا مص -

 محدوديته!

 توني يه مثال بزني؟مي -

توني راحت ورزش كني، پس برات نمي خواي ورزش كني، اگه چادر داشته باشي كهميمثالً 

شه. خيليا هستند كه حتماً بايد طرف چادر داشته باشه تا بهش بگن باحجاب. كسي رو كه مي محدوديت

موهاش معلوم نباشه، مانتو و شلوارشم مناسب باشه، چنين كسي رو باحجاب  چادر نداشته باشه، ولي

 كنند.نمي خطاب
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 .: عبادت من، عشق ورزیدن به همه هستی استفضای جهانی شده 040

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد  25مصاحبه با نغمه، 
 

 ديدت نسبت به دين چه جوريه؟  -

 از چه نظر؟

 بينيش؟مي كني مثبت يا منفي چه جوريمي دين چه طوري نگاهمنظورم اينه كه به  -

اصالً طبق مطالعاتي كه داشتم ديد مثبتي كه ندارم هيچ، خيلي هم ديدم منفي شده. من اآلن واقعيتش من 

داد نمي از وقتي خودم رو شناختم يه سري سوال شخصي تو ذهنم بود كه متأسفانه كسي پاسخ درست

 ترسوندند يا حتي معلم و اساتيد معارفم يا جوابي نداشتن يا حکم ارتدادمي و همش من رو از كفر و...

تر تونستم تحقيق كنم هم راجع به اسالم، هم اديان كردن، ولي به لطف نت، خيلي راحتبرام صادر مي

ت نه تنها شبهاتم رفع نشد، بلکه برعکس ديگه. البته بيشتر اسالم. چون باهاش درگير بودم. اما در نهاي

هاي قرآن و... باالخره اآلن ديگه كالً دين جايگاهي تو ذهن پي به خيلي چيزاي ديگه بردم مثل اشکال

 و قلبم جايگاهي نداره. ولي به هر حال مشکلي با دين مداران ندارم.

 از كي ديدت نسبت به دين منفي شد؟ -

سالگي من از هم جدا شدند. اما اين برخورد بيشتر  10و مادرم كه توي  شايد در ابتدا بعد از طالق پدر

 تر شد.تر و تحقيقيعاطفي بعداً تحليلي

 يعني بعداً برخورد تحقيقي با دين داشتي؟ -

 آره ديگه.

 طبق مطالعاتي كه گفتي، راجع به اسالم به چي پي بردي؟ -

تر، يه سري و سال اخير هم كه به صورت فشردهها جسته گريخته تحقيق كردم و يکي دعزيزم من سال

هاي ديگه رو هم هاي تاريخ طبري و... رو مطالعه كردم. يه سري مقاالت و كتابكتاب، مثل كتاب

دونم چي نمي اآلنهاي ممنوعه هست، خيلي مطالب گسترده هست و خوندم كه خيلياش جزء كتاب

 بهت بگم.

 ديگه هم تحقيق كردي، از اين مطالعاتت چي متوجه شدي؟ گفتي راجب اديان -

در اديان ديگه توي اديان سامي مطالعه كردم. خوب يه سري چيزها كه توي قرآن به صورت اشاره 

تقريباً دنبال همند،  هاتر و بازتر گفته شدن و اينتوي تورات و انجيل خيلي گسترده  مطرح شده، ولي 

تر بوده و اغلب دستورات اسالم برگرفته از تورات هست فقط يه كم ولي يهوديت، خيلي سختگيرانه
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تره و بيشتر حول محور مهربوني و بخششه. زرتشت تر شده، مسيحيت خيلي نرمتغيير كرده يا اين كه ساده

لي زمان ساسانيان تحريف شده وكتاب اوستا، فقط قسمت هاي اصليش خيلي خوب و انسانيه، وآموزه

 دونست.مي هاي زرتشته كه بيشتر خودش رو يه دانشمندگاتاهاش مربوط به آموزه

 اصالً قبول ندارن، مثل بهائي و... .بقيه اديانم كه 

 اآلن ديني هستش كه بخواي بهش اعتقاد داشته باشي؟ -

ارم، ولي هنوز نه به دين خاصي اعتقاد پيدا نکردم، چون همچنان درگير اسالمم. من زرتشت رو دوست د

 ذارم به انتخاب خودش.مي تر بشه دين روبزرگحتي دخترم هم 

 به نظرت دين و سياست پيوند دارند يا نه؟ -

 بله، صددرصد. مخصوصاً تو ايران.

 به فرهنگ عربي دين اعتراضي نداري؟ -

چه سوال خوبي پرسيدي، اتفاقاً من بيشترين اعتراضم به همينه كه كليه آداب و رسوم و قوانين اسالم 

-گرد كه تازه با اين قوانين خواستن از وحشيبرگرفته از فرهنگ اعراب هست. اونم اعراب وحشي بيابون

 گري و جاهليتشون كم كنن، نه ايران با هفت هزار سال تمدن.

 هاي مذهبي چيه؟نظرت راجب آدم -

مؤمن، موجه هستند، ولي خوان برن بهشت خيلي خوب و آدماي مذهبي تا وقتي كه فقط خودشون مي

 شه.مي سازخوان بقيه رو هم با خودشون ببرن مشکلوقتي مي

 منظورت چيه از اين كه بقيه رو با خودشون ببرن؟ -

كار بقيه كه گناه نکن، حجابت رو رعايت كن و... مثل داستان حساسيت  يعني اين كه دخالت كنند تو

اي كه شناخت كامل نسبت به دين و مذهبش داشته باشه، خون شهدا به حجاب، البته تو ايران آدم مذهبي

 ... .خونن ومي دونن اسالم چي هست و توي قرآن چي نوشته. فقط عربينمي خيلي كم داريم، اكثراً

 گفتي داستان حساسيت خون شهدا به حجاب منظورت چي بود؟ -

گن ما ميبينن، مي حجابي و بدحجابينديدي اين خواهراي كماندو يا پير زنا و بسيجيا رو... تا يه كم بي

 خون داديم، شهيد داديم و... .

 به واجبات ديني اعتقادي داري؟ -

 نه، ندارم.

 دوني يا محدوديت؟ نظرت چيه؟مي حجاب رو مصونيت -
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شد مصونيت يا مي حجاب اجباري كه ما داريم تو كشور صددرصد محدوديته. ولي اگه اختياري بود،

 هر چيزي كه شخص به خاطرش حجاب داره.

 بيني؟مي خدا رو چطوري -

 انرژي كائنات، منبع و منشاء هستي.

 يه؟دليل اين كه به واجبات اعتقاد نداري چ -

همين منشاء درگيريم با اسالمه، چون اسالم زن ستيزه و اين كه من دوست دارم با خداي خودم )نه اهلل( 

گم، نه يه چيزايي عربي بلغور كنم. هر چيزي مي هر جور دوست دارم، صحبت كنم و بفهمم كه چي

 دم.مي كه انساني باشه، من اون رو به حکم انسانيت انجام

 تاريخي چه طور؟ اعتقادي داري؟به تحوالت  -

اآلن كه يه جرياني شروع شده و شکل گرفته و خيليا دارم، ولي تاريخ مرتب در حال تحوله، مثل همين 

 گردن به اصل خودشون.از اسالم دارن برمي

 منظورت از اصل خودشون چيه؟ -

كنن، يه سري هم فقط به انسانيت مي زندهمثالً سنت آريايي بودن رو شن، بعضيا مي بعضيا دارن زرتشتي

 خوان شاهنشاهي رو برگردونند.مي اي هماعتقاد دارند و البته به لحاظ تاريخ نزديک يه عده

 كني؟مي هاي ديني شركتدر مراسم -

 بله، البته تا حاال كه شركت كردم.

 تري داشته؟تأثير بيشگيري اعتقاداتت، چه چيزي توي شکل -

اصول انساني پايمال شده تو اسالم. البته گفتم من از بچگي با اسالم مشکل داشتم، ولي حاال ديگه خيلي 

 جدي شده.

 مثالً چه اصولي؟ -

تا زن  4ي زن، حق داشتن حق آزادي بيان، حق انتخاب دين و روش زندگي، حق برابري زن و مرد، ديه

مسايل داري و خيلي چيزاي ديگه. البته پدرم آدم روشني هست و تو و بردهاي عقدي تا هزار تا صيغه

 هميشه راهنمام بوده و چند تا كتابخونه هم داره كه ازش بهره بردم.تاريخي و اين چيزا 

 نظرت راجب روحانيون چيه؟ -

هم آباد كردن. اكثراً هم پوستاي از گل  كنند و چند نسلشون رومي اكثراً با دكون دين، امرار معاش

. البته تو هر قشري خوب و بد داريم و همه زنهاونا رو نمي هاي كلفتي دارن كه شمشير همتر و گردننرم

 يکي نيستن.
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 در مورد مراجع تقليد نظري داري؟ -

 صغير يا ميمون هستيم كه تقليد كنيم. ها گرفتن. مگه ما بچهآره، اونا حق تفکر و انتخاب رو از انسان

 شده بهشون مراجعه كني؟ -

 هاشون رو خوندم.ها اونم خيلي خيلي كم. اونم تلفني بوده يا رسالهقبل

 به نظرت دين تحريف شده يا نه؟ -

 بله صددرصد.

 مثالً تو چه مسايلي؟ -

كه بگم، فقط يه كوچولو بگم كه  از قرآن گرفته تا بقيه! ببين من اينا رو تا تهش رفتم، ولي جاش نيست

سال  30تقريباً با قرآن يکيه. قرآن حدود  نامه كهاي هم بوده به اسم حجازيقبل اين قرآن، كتاب ديگه

ها رو روي پوست و استخوان نوشته شده ها و سورهحداقل بعد از رحلت جمع آوري شد. خيلي از آيه

ه بودند يا اين كه ناخوانا بودن، يه سري از حافظان هم حفظ كرده بودن كه بود كه خيلياش از بين رفت

 شه به طور كامل اعتماد كرد.نميهم  بازم تو همه اوقات كنار پيامبر نبودن و به ذهن انسان

 به نظرت مسووالن در بسترسازي مناسب براي تحقق دين، به شکل مناسبي عمل كردن؟ -

تأييد خودشون و اين كه ما اول بايد دن، مگه از منابع مورد ي تحقيق نمياجازهصددرصد نه. چون 

شيم و اگه برگرديم، مي آييم، با يه اذان مسلمونتحقيق كنيم، بعد اسالم بياريم، ولي از وقتي كه به دنيا مي

 مرتديم.

 ري، مگه اين كه اعتقادات بيشتر بشه.اين يعني يه بازي و در اصل اين كه حق تحقيق در دين رو ندا

 خوني؟مي گفتي به واجبات اعتقاد نداري، نماز چي -

 دم.كالً نماز و روزه رو به شيوه خودم انجام مي نه، من

 اي؟به چه شيوه -

ضون روز تو ماه رم 30كنم، به جاي اين كه مي هر وقت دلم خواست، با خداي خودم راز و نياز و ستايش

كنم، ولي به جاش اگه مي گرسنگي بکشم بعدش سفره هفت رنگ بچينم، تو اون ايام كم خوري

كنم يا هر كاري كه در خدمت طبيعت و موجودات مي كنم يا دلي رو شادمي ها رو سيرتونستم، گرسنه

م ستايش خدا رو به جا ميارم ورزم، به نوعي دارمي دم. من وقتي به همه عالم عشقو... باشه انجام مي

 ديگه.
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 تأملی دوباره
فضاي »و « فضاي جهاني شده: خداي راحت، دين ناراحت»هاي انجام شده ذيل عناوين: در مصاحبه

تري وجه غالب ، مقوله فضاي جهاني شده«جهاني شده: عبادت من، عشق ورزيدن به همه هستي است

 .گيرندداشته در همين رابطه مورد بررسي قرار مي

هاي در گذشته به دليل محدوديت مراودات افراد با يکديگر، بالطبع هر فردي در اين مراودات با ديدگاه

هايي كه در جريان هاي وي با ديدگاهشد و احتمال در تعارض قرار گرفتن ديدگاهمحدودي آشنا مي

هاي ارتباطي آوريترش فنشد، زياد نبود. اما در حال حاضر با گستعامل با ديگران با آن مواجه مي

-هاي اينترنتي و شبکهپيشرفته و به تبع آن پديد آمدن  فضاي جهاني شده و گسترش بيش از پيش سايت

ها با گيرند و گسترش تعامل انسانشماري در ارتباط قرار ميها در عمل با افراد بيهاي اجتماعي، آدم

هاي خودشان تفاوت و حتي متعارض با ديدگاههاي ميکديگر، بر احتمال آشنا شدن آنان با ديدگاه

هاي متفاوت و حتي متعارض با افزايد. بالطبع در شرايط اخير افراد در جريان آشنا شدن با ديدگاهمي

هاي هاي متفاوت و حتي متعارض با منظرگاه خودشان، بيشتر از انسانمنظرگاه خودشان، با ديدگاه

 هاي خودشان را احساس خواهند كرد گذشته با چالش كشيده شدن ديدگاه

 دارد:ساله در مثالي در همين رابطه بيان مي 20سعيده 

 پرستي بود، يه سري چيزامون يه سري از دوستام يه گپ ساخته بودن تو الين، مال شيطانتوي مدرسه»

 گفتن اون تو، ولي خب چرت و پرت بود ديگه.مي

 چرت و پرت بود؟ گيمي گفتن كههايي ميچه چيز -

 ... «.دادند، حتي به پيامبران ومي در مورد اين كه خدايي وجود نداره، خداي ما شيطانه، فحش هم

هاي اخير، ممکن است تحت تأثير نقطه نظرهاي متفاوت قرار گرفته، نقطه نظرهاي افراد در جريان تعامل

 د.هاي جديد بپردازنخودشان را كنار گذاشته، به اخذ ديدگاه

داشتند، آنان در جريان كاربري از فضاي مجازي، با برخي از دانشجويان مصاحبه شده نيز بيان مي

هاي فکري جديد به عنوان ديدگاه فکري اند و با اتخاذ اين ديدگاههاي فکري متفاوتي آشنا شدهديدگاه

 اند.خودشان، برهمين مبنا با مقوله دين و ديانت برخورد كرده

 اند:هايشان در همين رابطه به قرار زير اظهارنظر كردهساله، در جريان مصاحبه 20و سعيد  ساله 25نغمه 

 من از وقتي خودم رو شناختم يه سري سوال شخصي تو ذهنم بود كه متأسفانه كسي پاسخ درست»

اشتن يا حکم ترسوندند يا حتي معلم و اساتيد معارفم يا جوابي ندمي داد و همش من رو از كفر و...نمي

تر تونستم تحقيق كنم هم راجع به اسالم، هم كردن، ولي به لطف نت، خيلي راحتبرام صادر مي ارتداد
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اديان ديگه. البته بيشتر اسالم. چون باهاش درگير بودم. اما در نهايت نه تنها شبهاتم رفع نشد، بلکه 

قرآن و... باالخره اآلن ديگه كالً دين جايگاهي هاي برعکس پي به خيلي چيزاي ديگه بردم مثل اشکال

 «. تو ذهن و قلبم جايگاهي نداره

 پس گفتي ديدت نسبت به دين منفي هست؟ -»

 آره!

 شه بيشتر توضيح بدي؟مي چه جوري، -

نامشروع، حتي توي دين ما آدما رو محدود كرده، توي همه چي، توي حجاب، نماز، روزه، توي روابط 

 خونند، نه روزهمي هاي به اصطالح زشت، ولي توي غرب كه اين طوري نيست. اونا نه نمازديدن فيلم

كنند، هر كاري كه دوست داشته باشند، تازه حجاب هم كه ندارند، ولي در مي گيرند، همه كار هممي

 «.شهمي ثل من بخواد خالف دين عمل كنه، مجازاتمثالً مايران كه اين طوري نيست، هر كسي هم كه 

مقوله فضاي مجازي، مقوله مهمي است كه درگذر زمان، اهميت خود را بيش از پيش به رخ خواهد 

هايي كه با گسترش فضاي مجازي مخالف كشيد، خاصه آن كه در محيط ايران به دليل وجود ديدگاه

كنند، فرصت بسترسازي جهت كاربري بهينه از فضاي مجازي از دست ميبوده و در اين جهت فعاليت 

سوزي در اين جهت مواجه خواهد شد و بنابراين جوانان بعضاً كم تجربه، رفته، در عمل جامعه با فرصت

هاي فکري بدون آن كه حامي جدي در فضاي مجازي و جهاني شده داشته باشند، به سادگي با ديدگاه

ها قرار گيرند و با ا فرهنگ بومي خودشان مواجه شده، ممکن است تحت تأثير آنو ارزشي متعارض ب

اند، به ها مواجه شدههاي جديد و متعارضي كه با آناز دست دادن ديدگاه اوليه خودشان از منظرگاه

 عنوان ديدگاه فکري و ارزشي خودشان ياد كرده و سود ببرند.

 هاتحلیل محتوای داده
ترين عوامل مؤثر در هاي انجام شده، تالش شد تا با يک تحليل محتوا، وزن مهمدر انتهاي مصاحبه

مقوله  10گرايش دانشجويان مصاحبه شده به پرستش خداي تنها مشخص گردد. از اين رو با توجه به 

ابعاد رواني )ابعاد فردي مؤثر در تحول قرائت ديني )نظير اختالل رواني فرد يا شکست عاطفي وي(، 

دين يا ماركسيست(، تربيتي گي )مانند برخورداري از اولياي متعصب و پرخاشگر يا اولياي بيخانواد

)نظير اوليا آموزشي نامتعادل، متعصب و پرخاشگر يا مسووالن دانشگاهي نامتعادل و پرخاشگر(، فرهنگي 

د نقد احکام )مانند خرافات ديني موجود در جامعه(، اجتماعي )نظير نقد گشت ارشاد(،  عقيدتي )مانن

جنسيتي نظير ديات(، فلسفي )مانند ترديدهاي فلسفي فرد(، سياسي )نظير نقد سياسي حاكمان جامعه(، 

اقتصادي )نظير استفاده ابزاري از دين براي مطامع دنيوي( و فضاي جهاني شده) مانند اثرپذيري از 
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پذيرفت. نتايج درج شده  هاي القا شده به فرد در فضاي  مجازي(، تحليل محتواي الزم صورتارزش

به مشخص  3هاي جدول به ترتيب بيانگر اطالعات توصيفي اوليه تحليل محتوا، داده 2و  1در جداول 

هاي به اي درصدهاي مقولهبه بررسي مقايسه 5و  4هاي مورد بررسي و جداول كردن اولويت مقوله

ديني، پرستش خداي تنها و دين هاي تحول قرائت دست آمده در سه گروه دانشجويان داراي ويژگي

 اين مجموعه( پرداخته است. 3تا  1گريزي )يعني محتواي مجلدات 
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تنها خدا در ، جدول جمع فراواني عوامل مؤثر در سوق يافتن دانشجويان به پرستش 2جدول 

 نفر( 16نفر( و پسر ) 24دختر ) دانتشجويان
 درصد جمع مرد زن هامقوله

 % 3/3 5 0 5 رواني

 % 6/4 7 1 6 خانوادگي

 % 3/5 8 4 4 تربيتي

 % 6/16 25 10 15 فرهنگي

 % 6/2 4 1 3 اجتماعي

 % 8/23 36 12 24 عقيدني

 % 3/9 14 7 7 فلسفي

 % 9/19 30 14 16 سياسي

 % 9/7 12 5 7 اقتصادي

 % 6/6 10 4 6 فضاي جهاني شده

 % 9/99 151 58 93 جمع
 

پرستش تنها »ها برمبناي درصدهاي به دست آمده در تحليل محتواي ، اولويت بندي مقوله3جدول 

 « خدا در دانشجويان
-اولويت بندي مقوله هامقوله

ها برمبناي 

درصدهاي به دست 

 آمده

 9 رواني

 8 خانوادگي

 7 تربيتي

 3 فرهنگي

 10 اجتماعي

 1 عقيدني

 4 فلسفي

 2 سياسي

 5 اقتصادي

 6 فضاي جهاني شده
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تحول قرائت »هاي هاي مورد بررسي در تحليل محتواي بررسي نمونهمقايسه درصدي مقوله، 4جدول 

دين گريزي »و  «-دومين جلد مجموعه-تنها خداپرستش »، «-اولين جلد مجموعه-ديني دانشجويان

 «-سومين جلد مجموعه-دانشجويان
تحول قرائت  هامقوله

 ديني

 دين گريزي پرستش تنها خدا

 % 7 % 3/3 % 5 رواني

 % 7 % 6/4 % 5/10 خانوادگي

 % 6/7 % 3/5 % 7/7 تربيتي

 % 7/11 % 6/16 % 7/12 فرهنگي

 % 5/10 % 6/2 % 6/11 اجتماعي

 % 1/21 % 8/23 % 4/20 عقيدني

 % 8/5 % 3/9 % 2/7 فلسفي

 % 2/15 % 9/19 % 8/13 سياسي

 % 5/10 % 9/7 % 9/3 اقتصادي

 % 5/3 % 6/6 % 2/7 فضاي جهاني شده

 % 9/99 % 9/99 % 100 جمع
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هاي مورد بررسي در تحليل محتواي بررسي مقولهدر  هاي مشخص شدهاولويت ، مقايسه 5جدول 

دومين جلد -پذيرش تنها خدا»، «-اولين جلد مجموعه-تحول قرائت ديني دانشجويان»هاي نمونه

 «-مجموعهسومين جلد -دين گريزي دانشجويان»و  «-مجموعه
 

 

 

 

 
 

 

 

آيد، ابعاد عقيدتي، سياسي و فرهنگي در هر سه گروه دست ميبه  5اي گونه كه از جدول مقايسههمان

 از دانشجويان بررسي شده، واجد رتبه هاي اول، دوم و سوم هستند.

از « دين گريزي دانشجويان»و « تحول قرائت ديني دانشجويان»ابعاد اجتماعي در دو گروه مورد بررسي 

و واجد ويژگي « دين گريز»گروه از دانشجويان  اولويت چهارم برخوردار است. ابعاد اقتصادي نيز در دو

 برخوردارند. 5و  4از رتبه هاي « پرستش خداي تنها»

توان نتيجه گرفت، در تحوالت ديني دانشجويان، نقش ابعاد بندي اجمالي ميبنابراين در يک جمع

دتي )مانند مسأله عقيدتي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي بسيار پررنگ بوده، با بازنگري الزم در ابعاد عقي

ديات( يا كاهش مشکالت فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه )كه به دليل نظام مبتني بر واليت فقيه 

هاي توان شاهد كاهش آسيباند(، ميگره خوردهعقيدتي  ايران، موارد اخير مستقيماً با مسايل ديني و

 ديني دانشجويان شد.

ترين داليل سوق يافتن دانشجويان به سمت پرستش خداي صرف، در ادامه، اوالً با پس از بررسي عمده

نايت به برخي از مطالعات هاي ميداني حاصل از مطالعه دين داري دانشجويان، و ثانياً با عتوجه به يافته

نظري انجام شده، در نهايت اطالعات ميداني به دست آمده با اطالعات نظري حاصله در جريان 

فراتركيب، با يکديگر ادغام شده، روندهاي آتي تحوالت دين داري دانشجويان تبيين خواهد شد.

 دين گريزي پرستش تنها خدا تحول قرائت ديني هامقوله

 7 9 9 رواني

 7 8 5 خانوادگي

 6 7 6 تربيتي

 3 3 3 فرهنگي

 4 10 4 اجتماعي

 1 1 1 عقيدني

 9 4 7 فلسفي

 2 2 2 سياسي

 4 5 10 اقتصادي

 10 6 7 فضاي جهاني شده
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 گیریبندی و نتیجهجمعفصل سوم: 
 

اي سه جلدي است كه تحوالت ديني دانشجويان را مورد بررسي قرار اين كتاب دومين جلد از مجموعه

 داده است. 

دانشجويان پرداخته بود. اين اثر حاوي نقد  دين داري اولين جلد از اين مجموعه به بررسي تحوالت

ساالن جامعه و ارايه مختصات نگرش جديد ديني مرسوم بزرگ دين داريدانشجويان در زمينه 

را مورد بررسي  پذيرش تنها خدا مقوله ،جلد دوم اين مجموعهتاب حاضر به عنوان كدانشجويان بود. 

 .پرداخته استگريزي دانشجويان مقوله دينبه و جلد سوم اين مجموعه قرار داده است 

نتايج به دست  بود. مورد بررسي قرار گرفتهدانشجويان  دين داري تحوالت مجموعهدر جلد نخست اين 

ساالن، به ترسيم زمان با نقد ديد ديني بزرگدانشجويان، همآمده در اين زمينه، حکايت از آن داشت كه 

ديدگاه ديني نسبتاً مخالف خويش در اين ارتباط پرداخته بودند. به اين معنا كه دانشجويان با نقد 

ب افراد بوده، از آنان افراد مرعوبي ساالن )كه عمدتاً مبتني بر ارعادار كردن بزرگهاي دينروش

ترين پويايي و نوانديشي را نبايد داشت(، دست به زير سوال بردن احکام سازد كه از آنان انتظار كممي

هايي از دين سخن گفته بودند. به شکل جنسيتي اسالم زده، از اعتقاد خود به تحريف شده بودن قسمت

ساالن را فاقد در پوسته فقاهتي آن، دين مرسوم در نزد بزرگ مشابهي جوانان ضمن نقد تحليل رفتن دين

هاي دين و تحليل رفتن دين كردند. نقد افراط و تفريطعرفاني كه در بطن دين وجود دارد، معرفي مي

 در مسايل فردي و جزييات، از ديگر مواردي بود كه دانشجويان دست به نقد آن زده بودند.

فراز ديگري از اظهارات خويش، به طرح مختصات نگرش ديني خويش دانشجويان مصاحبه شده، در 

 دين داريدار كردن مبتني بر رعب، هاي ديندست زده بودند. به اين معنا كه آنان پس از نقد روش

مبتني بر عشق ورزيدن به حضرت حق را در دستور كار خود قرار داده، با ديدي كاوشگر درصدد فهم 

 عرفان نهفته در بطن دين بودند.هر چه بيشتر باطن دين و 

دانشجويان با پشت كردن به دين فردي شده، به ابعاد اجتماعي دين توجه نشان داده، تأكيد داشتند كه 

 دين داريها است و بايد انعکاس دين براي نظم و نسق دادن به زندگي فردي و خاصه اجتماعي انسان

ه كرد. در همين راستا، دانشجويان به شکل قابل توجهي افراد را به عيان در عملکرد اجتماعي آنان مشاهد

 به مسايلي نظير حق الناس، زيست محيط و اخالق اجتماعي توجه نشان داده بودند. 
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ساالن وجود دارد، با ديدي زمان با زير سوال بردن خرافاتي كه در قرائت مرسوم بزرگدانشجويان هم

 پرداختند.سي احکام ديني و رسالت ديني خودشان ميبيشتر استداللي و كمتر تعبدي، به نقد و برر

داشتند، به دليل تفاوت ماهوي برخي از دانشجويان با طرح ضرورت تفکيک دين از سياست، اظهار مي

دين و سياست، براي حفظ دين و ممانعت از استفاده ابزاري مردان سياست از دين، بايد عرصه دين و 

 سياست از هم جدا شود.

ديد ديني، تسامح دين، كاهش ابعاد پيامدي و مناسکي، اخذ ارزش از جهان مدرن، فاصله هاي جتفسير

گرايانه از ديگر مواردي بودند كه دانشجويان در مختصات قرائت جديد ديني گرفتن از ديد آرمان

 خودشان به آن اشاره داشتند.

ساالن از سويي و ارايه بزرگ هاي مطرح شده از سوي دانشجويان در نقد قرائت دينيبررسي كلي ايده

زمان حاوي ابعادي اميدبخش و تهديدآميز مختصات نگرش ديني جديد خودشان از سوي ديگر، هم

باشد. به اين معنا كه توجه كردن به ابعاد اجتماعي اسالم، حق الناس، اخالق اجتماعي، زيست محيط مي

پردازي، استفاده ابزاري از دين، تحريف ير خرافهها، و جايگزين ساختن اين ابعاد با مواردي نظو مانند آن

ديني و نظاير آن، بالطبع گام مثبت و مفيدي براي بازگرداندن دين به بستر واقعي خودش هست، اما از 

هاي جهان مدرن )كه برآمده از هاي ديني نادرست، ترجيح ارزشسوي ديگر طرح مواردي نظير تفسير

گرايي گاه افراطي، هاي  برآمده از دين، عقلاست( بر ارزشعقل جمعي و تجربيات اجتماعي غرب 

هاي توجهي نسبت به ابعاد پيامدي و مناسکي اسالم، توجه به ابعاد عرفاني، حتي عرفانكم توجهي و بي

گرا، خداپرستي تنها )با كنار نهادن احکام، ائمه، عليهم السالم و پيامبر خدا( فارغ از خدا و صرفاً معنويت

خي از موارد دين گريزي، از جمله موارد تهديدآميزي هستند كه در قرائت جديد ديني و در بر

 گردند.دانشجويان مالحظه مي

جوانان و دانشجويان، جلد دوم و سوم اين  دين داريتر برخي از ابعاد و وجوه در راستاي بررسي عميق

 قرار داد.گريزي دانشجويان را مد نظر و دين پذيرش تنها خدا مجموعه، مقوله

پذيرش  دانشجويان، بررسي مقوله دين داريبه عنوان دومين جلد از مجموعه بررسي تحوالت  اثر حاضر

به اين معنا كه اگر زماني دوركهايم به طرح . را در سطح دانشجويان مورد نظر قرار داده است تنها خدا

ت و تنگناهاي مختلف فردي، شود كه مشکالدين انسانيت دست زد، در حال حاضر در ايران مشاهده مي

ها دين اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و عقيدتي چنان است كه دانشجويان مختلف به طرح ده

 جامعه معاصر وجود دارد. دين دارياند و اين مسأله حکايت از بحراني دارد كه در متفاوت دست زده
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با عدول  گفته،پيشباشد، به داليل يدانشجوياني كه قرائت ديني آنان مبتني بر پرستش خداي صرف م

از قرائت ديني معمولي كه در جامعه وجود دارد، با كنار نهادن احکام، تکاليف ديني و اولياي دين، تنها 

اند. برخي از اين دانشجويان، حتي و تنها به خدا توجه داشته، پرستش او را در دستور كار خود قرار داده

او را سرشار از محبت و لطف به بندگان و فاقد هر نوع قهر و غضب خداي اخير را يک بعدي ديده، 

 اند.برشمرده

)فارغ از پذيرش  در ارتباط با مقوله خداپرستي تنهاانجام شده مصاحبه  40 به گزارشفصل دوم كتاب 

ترين داليل سوق با توجه به عمدههاي انجام شده مصاحبه .دانشجويان پرداخت احکام و اولياي دين(

شناختي، عنوان داليل روان 9يافتن دانشجويان از قرائت ديني مرسوم به سمت خداپرستي صرف، ذيل 

اقتصادي و فضاي  -اجتماعي، عقيدتي، اخالقي، سياسي-فلسفي، فرهنگي -خانوادگي، تربيتي، فکري

 ند.بندي و ارايه گرديدطبقهجهاني شده، 

شناختي، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه ذيل عنوان داليل روانهاي انجام شده بررسي مصاحبه

را با اتکا به داليل  پذيرش تنها خدا از دين اسالم و تحليل رفتن خود درگيري خويش شوندگان فاصله

 كنند. رواني تبيين مي

هاي وارده بر ايراد»، «هاي وارده بر دينايراد»هاي مطرح شده اين افراد در چهار مقوله كلي: استدالل

هاي برخي از واكنش»هاي خويش( و )براي پاسخ به هوس« تفسير به رأي مباحث ديني»، «داراندين

 ، قابل بررسي است. «عاطفي و شناختي نسبت به دين

اند، به دليل آن كه هاي مختلفي كه دانشجويان مصاحبه شده داشتهها و نقداما با وجود طرح استدالل

-هايي مانند ميل به جاودانگي انساناند از فطرت خداجوي خويش چشم بپوشند، با طرح استداللتهنتوانس

بخش، ها به تکيه گاهي امن و اطمينانآور هستي، نياز دروني انسانناپذير بودن نفي نظم شگفتها، امکان

 اند، آنان فارغ از عطف توجه به احکام ديني يا اولياي ديني، بهياد كرده، بيان داشته پذيرش تنها خدا از

 معتقد هستند. پذيرش تنها خدا

عنوان داليل خانوادگي، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه  ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

داليل  برمبنايرا  پذيرش تنها خدا گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود درشوندگان فاصله

 كنند. اخير تبيين مي

بررسي روابط خانوادگي افراد اخير، داللت بر آن دارد كه تحجر و تعصب موجود در روابط خانوادگي 

 اين افراد در تحول قرائت ديني آنان، از نقش پررنگي برخوردار بوده است.
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ورزي و لب موارد افتادن به روي دنده لج و لجاجتهاي اخير در غاواكنش طبيعي فرزندان خانواده

 هايي است كه در حق آنان صورت پذيرفته است.ها و جورعصيان در برابر منشأ ظلم

هاي متحجر و متعصب اخير وجود ان خانوادهفرزندزمان با توهين، تحقير و نفي و انکاري كه متوجه هم

از سويي و مواجه شدن با  دين داريبعضاً رياكارانه مدعيان خانواده با مالحظه عملکرد  فرزنداندارد، 

-برخي از خرافات ديني و احکام جنسيتي، به تدريج از دين و ديانتي كه سر منشأ تمامي تحقيرها، توهين

اند )اما به دليل فطرت خداجوي خويش، در اين ميان ها براي آنان بوده، بريدهها و مانند آنها، تبعيض

اند. به تعبير ديگر، ماحصل طبيعي العملي را پيشه خود كردهاند( و واكنشي عکسنار ننهادهخدا را ك

هاي غيرانساني و ظالمانه با موجود لطيفي همچون زن در خانواده )و حتي محيط تعصب، تحجر و برخورد

انتي كه به زعم تواند كار را به جايي برساند كه اين موجود لطيف و عاطفي، از دين و دياجتماعي(، مي

هاي آنان است، فاصله بگيرند، ولي از آنجا كه به ها و هنجارافراد متحجر و متعصب، محل اخذ ارزش

توانند خداوند هستي را نفي كنند، از مجموعه دين، تنها و تنها به پرستش خدا دليل فطرت پاكشان نمي

 دهند.اكتفا كرده، آن را در دستور كارشان قرار مي

آن دارد كه برخي از مصاحبه  عنوان داليل تربيتي، داللت بر ذيلهاي انجام شده صاحبهبررسي م

به داليل  تکارا با ا پذيرش تنها خدا گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود درشوندگان فاصله

فرهنگي اجتماعي  هايگفته از خانه تا مدرسه و دانشگاه و از نهادكنند. ابعاد تربيتي پيشاخير تبيين مي

 هاي ديني گسترده است.تا نهاد

نگر و هاي تربيتي در محيط سنتي، بستهآيد كه گاهي آسيبهاي برخي از دانشجويان برمياز مصاحبه

به دانشگاه و جدا شدن از محيط سنتي  ويوارد شده است و پس از ورود  يش خانواده به فرزنداندجزم

اي قرار گرفته است كه تصورات ذهني اوليه و ساده او از دين خودش، ناگهان در فضاي باز و گسترده

 را به هم ريخته است.

هاي ديني جوانان يا گو نبودن به سوالآموز، در صورت پاسخمحيط مدرسه هم به مثابه خانه دوم دانش

 آيد. گيري نوجوانان و جوانان از دين مؤثر واقع مينام دين، در فاصله هاي سخيف بهبرخورد

ورود به دانشگاه براي بسياري از جواناني كه در محيطي بسته، سنتي و جزم انديش به سر برده بودند، با 

هاي متفاوت، هايي با ديدگاهتحوالت شديدي توام است، فضاي باز دانشگاه، در دسترس بودن كتاب

ه شدن با نظريات گوناگون و حتي متضاد، برخورد با استادان و دانشجوياني با افکار متفاوت، همه مواج

 .ببينند آسيباحياناً شوند، برخي از دانشجويان در اين ميان و همه دست به دست هم داده، سبب مي



 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      303

 

گر عوامل فاصله شود، از ديهاي ناروا در سطح جامعه كه به نام دين و ديانت محقق ميمالحظه برخورد

 گرفتن جوانان از قرائت ديني مرسوم بوده است.

فلسفي، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه  -عنوان داليل فکري ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

را با استناد به داليل  پذيرش تنها خدا گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود درشوندگان فاصله

 كنند. مياخير تبيين 

خاطرنشان ساخته بودند كه شايد آنان در ابتدا  هاي خويشبرخي از دانشجويان اخير، در جريان مصاحبه

آمدند، اما برخورد با واقعيات تلخ اجتماعي از سويي و برخي از نيز به شمار مي دين داريافراد بسيار 

صرف سوق داده است و يا آن  هاي غلط از سوي ديگر، آنان را به سمت و سوي پرستش خدايتحليل

هاي ديني گره زده است كه در كشاكش كه اختالل وسواس ذهني آنان، چنان خود را با مسايل و محتوا

هاي ديني، هاي خسته كننده ذهني خويش، سرانجام بريده، با پشت كردن نسبي به دستوردرگيري

 ازيابند.اند آرامش از دست رفته خود را به اين طريق نادرست بكوشيده

اجتماعي، داللت بر آن دارد كه برخي از  -عنوان داليل فرهنگي ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

 مبتني بررا  پذيرش تنها خدا گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود درمصاحبه شوندگان فاصله

 كنند. داليل اخير تبيين مي

ت، داللت بر آن دارد، برخي از دانشجوياني كه پرستش هاي انجام شده در اين قسمبررسي مصاحبه

 -اند، در مقايسه با دانشجويان ديگر از نگاه فرهنگيخداي صرف را در دستور كار خود قرار داده

اجتماعي  -اند. دانشجويان اخير، ضمن داشتن نگاه نقادانه فرهنگياجتماعي نسبتاً متفاوتي برخوردار بوده

داران معمولي جامعه، بعضاً در زندگي شخصي مرسوم، مسووالن ديني جامعه و ديننسبت به قرائت ديني 

پذير نسبت به دين داشته، نسبت به فرهنگ جهاني نيز ديد مثبتي و خانوادگي خويش نگاهي انعطاف

اند. به همين ترتيب اين دانشجويان در قرائت ديني جديد خويش به مسايل داشته از آن متأثر بوده

 دادند.اجتماعي توجه بيشتري نشان مي -فرهنگي

اجتماعي معترضانه  -هاي فرهنگيتوان از تأثير قابل توجه ديدگاهبنابراين در يک جمع بندي اجمالي مي

 دانشجويان مصاحبه شده در قرائت ديني آنان ياد كرد.

از مصاحبه  عنوان داليل عقيدتي، داللت برآن دارد كه برخي ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

 و اتکا را با استناد پذيرش تنها خدا گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود درشوندگان فاصله

 كنند. به داليل اخير تبيين مي
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آيد كه اعتقادات ديني برخي از مصاحبه شوندگان در آغاز به شدت باال هاي انجام شده برمياز مصاحبه

اثر مواجهه جوانان با برخي از مسايل، و وقوع برخي از رخدادها، بوده است، اما در گذر زمان در 

 رسيده است.  پذيرش تنها خدا اعتقادات شديد اوليه آنان كاهش يافته، به حد

خودشان به كار برده بودند، حکايت از  دين داريهايي كه افراد مزبور در توصيف مروري بر ويژگي

هايي نظير اعتقاد به صات قرائت ديني خودشان، از ويژگيآن دارد كه دانشجويان اخير در ترسيم مخت

پذيري بيشتر دين، توجه به بطن دين، تغيير نوع پرستش حضرت حق، نقد دشوارسازي دين انعطاف

ساالن، نقد خشونتي كه دين را فرا گرفته است، تأكيد بر ضرورت بازنگري ديني، اعتقاد توسط بزرگ

ها، نقد ناتواني مراجع ديني در نفي خرافات و خرافه پردازي هايي از دين،به تحريف شدگي قسمت

هاي عاطفي هاي ديگري مانند تفسير به رأياند. البته ويژگيهاي نسل جوان ياد كردهپاسخ به سوال

گرايي نسل جوان، از ديگر هايي از دين، تأثيرپذيري جوانان از فضاي مجازي و تجربهقسمت

 اند.ها نيز كم و بيش ياد كردهاحبه شونده در ارتباط با خودشان از آنخصوصياتي است كه افراد مص

، از مواردي پذيرش تنها خدا دانشجويان مزبور در ترسيم داليل سوق يافتن خويش به سمت قرائت ديني

مانند: ادغام مقوله دين با سياست، برخورد ابزاري مسووالن با دين، تخدير مردم با مقوله دين، برخورد 

، ضعف مراجع تقليد، واكنش به اعمال دين داريبا دين، رياكاري مدعيان  دين دارياري مدعيان ابز

آميز، واكنش به القاي تحميلي دين به كودكان، نوجوانان و جوانان، مطالعه هاي تربيت ديني ارعابروش

هاي رواني اللهاي حاوي اطالعات ترديدآميز، ابتالي خويش به برخي از اختآثار ضددين و ساير كتاب

اند كه داليل عقيدتي ، در عمل نشان دادههاي عاطفي، ياد كردهالعملي در برابر شکستو واكنش عکس

 اند.نيز در روند تحول ديني آنان و گرايششان به سمت خدا پرستي تنها، اثرگذار واقع شده

ارد كه برخي از مصاحبه عنوان داليل اخالقي، داللت برآن د ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

را با استناد به داليل  پذيرش تنها خدا گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود درشوندگان فاصله

 كنند. اخير تبيين مي

، پذيرش تنها خدا دانشجويان اخير در تبيين بريدن خويش از قرائت ديني مرسوم و سوق يافتن به سمت

بودند: توام شدن دين و سياست، برخورد ابزاري با دين، وجود تبعيض به طرح موارد زير اقدام كرده 

هاي رياكارانه در سطح جامعه، مالحظه رياكاري برخي از بين مسووالن و مردم جامعه، وجود برخورد

پذيري شديد دين، آراي متفاوت مراجع )و حتي يک مرجع(، خرافات آميخته مدعيان دين، نقد انعطاف

داران، هاي قشري و سطحي بسياري از مسلمانان، ظاهرگرايي بدون محتواي ديندشده به دين، برخور

كم توجهي به بطن و عمق دين. البته بعضي از دانشجويان با تفسير به رأي خاص خودشان، دست به 
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گيري دانشجويان از قرائت هاي فاصلهاند كه اين داليل هم در زمره تبيينها هم زدهبرخي از اظهارنظر

 گردد.ي مرسوم محسوب ميدين

اند(، داللت برآن دارد در هر صورت داليل مطرح شده اخير )كه بعضاً در عناوين ديگر نيز تکرار شده

هاي اجتماعي قابل توجهي برخوردار است و ، از بسترپذيرش تنها خدا كه سوق يافتن افراد به سمت

بيين كرد )و بالطبع در صورت مداخله مثبت توان آن را صرفاً در ارتباط با داليل شخصي و فردي تنمي

، در بين دانشجويان، جوانان پذيرش تنها خدا توان انتظار داشت، گرايش بهو مؤثر در موارد ياد شده، مي

 و كالً تمامي اقشار اجتماعي، رو به كاهش بگذارد(.

دارد كه برخي از اقتصادي، داللت برآن  -عنوان داليل سياسي ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

 مبتني بررا  پذيرش تنها خدا گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود درمصاحبه شوندگان فاصله

 كنند. داليل اخير تبيين مي

بررسي اظهارات دانشجويان اخير، حکايت از آن دارد كه برخي از اين افراد، به داليل اقتصادي و سياسي 

العملي با كنار نهادن قرائت اند و در يک واكنش عکسنااميد و زده شده از قرائت ديني مرسوم در جامعه

 اند.ديني مرسوم، پرستش خداي صرف را پيشه خويش كرده

اند، مواردي هاي اقتصادي كه دانشجويان اخير بر قرائت ديني مرسوم از اسالم وارد آوردهبررسي نقد

سازد، استفاده ابزاري از دين، دين ها را ميسر ميرت آنها عمل كرده، غامانند: دين به مثابه افيون توده

 ها است.افتادگي جامعه، طرفداري نظام از اقشار مرفه اقتصادي و مانند آنبه مثابه عامل عقب

اند، مواردي مانند انگليسي هاي سياسي كه دانشجويان بر قرائت مرسوم از اسالم مطرح كردهبررسي نقد

، استبدادي بودن نظام واليت فقيه، مغشوش بودن نظام سياسي ايران، بودن نظام جمهوري اسالمي

توجهي نسبت به حقوق بشر، حاكميت ظاهرسازي مسووالن ديني و سياسي، استفاده ابزاري از دين، بي

گيري نسبي فرد از دين انجاميده است، مردم ساالري در جامعه و مطالعه آثار ضد دين كه به كناره

هاي اقتصادي و سياسي كه به قرائت زم به ذكر است كه دانشجويان اخير، با وجود نقدباشند. البته المي

اند، خدا را به داليل مختلف )برهان نظم، شگفتي هستي و نظاير آن( پذيرفته و مرسوم ديني وارد آورده

م پوشيده هاي ديني چشاند، هر چند از ساير مقدمات و الزامارتباط خود را با خداوند هستي حفظ كرده

 اند. و سرباز زده

عنوان داليل فضاي جهاني شده، داللت برآن دارد كه برخي از  ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

را با استناد  پذيرش تنها خدا گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود درمصاحبه شوندگان فاصله

 كنند. به داليل اخير تبيين مي
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-داشتند، آنان در جريان كاربري از فضاي مجازي، با ديدگاهمصاحبه شده بيان ميبرخي از دانشجويان 

هاي فکري، هاي فکري جديد به عنوان ديدگاهاند و با اتخاذ اين ديدگاههاي فکري متفاوتي آشنا شده

اند و در جريان همين تأثير فلسفي يا ارزشي خودشان، بر همين مبنا با مقوله دين و ديانت برخورد كرده

 اند.رسيده پذيرش تنها خدا مبتني بر دين داريو تأثر، در نهايت به 

هاي فراروي نظام اسالمي اي كه به چالشدر بررسي مطالعات نظري انجام شده، نخست پس از مقدمه

دولت اختصاص يافته و استدالل گرديده است، نظام اسالمي در عمل حاوي سه دولت واليت فقيه، 

، 1357رسمي و دولت پنهان است، خاطرنشان شده است كه پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 

خورد، اما در گذر زمان هاي سياسي و ديني اوليه در كالن نظام به چشم مياگرچه برخي از اقتدارگرايي

رفت، با قدرت گهاي آن را دربرميهاي مطرح جامعه يا گروهاقتدارگرايي اخير كه عمدتاً شخصيت

اجتماعي نيز يافته، مردم جامعه را نيز هدف خود قرار داده -گرفتن عوامل دولت پنهان، صبغه فرهنگي

اجتماعي آن -هاي اقتدارگرايي فرهنگياست. در ادامه پس از تأكيد گسترش دولت پنهان، ويژگي

خاتمي، سرمايه تشريح گرديده است و خاطرنشان شده است، پس از شکست اصالحات مد نظر دولت 

 اجتماعي در دوران پساخاتمي افت شديدي را تجربه كرده است.

دانشجويان و مطالعات نظري انجام گرفته در  دين داريبا توجه به اطالعات حاصل از مطالعه ميداني 

بيني ها، به دو پيشنهاد مشخص در پيشمورد عوامل مؤثر در تحوالت ديني در جامعه، فراتركيب داده

 انجامد.در جامعه مي دين داريآتي تحوالت 

جوانان و دانشجويان )و با احتياط ديگر اقشار  دين داريپيشنهادهاي اخير در جهت ارتقاي كيفيت 

 گري اساسي و موقت و مقطعي است. اجتماعي(، شامل دو دسته مداخله

ترسيم مشکالت  گري اساسي پس از بررسي روند تاريخي اجتهاد و مرجعيت در اسالم ودر بحث مداخله

 دين داريفراروي مرجعيت و روحانيت در حال حاضر، بيان گرديده است كه مشکالتي نظير كاهش 

جوانان و دانشجويان، بيشتر فرافکني روحانيوني است كه به دليل عدم حل مشکالت سازمان روحانيت، 

امعه، روحانيت اجتماعي ج-با مشکالت جدي روبرو هستند و ضرورت دارد براي حل مشکالت فرهنگي

 در درجه اول اهميت به حل مشکالت سازمان خويش بپردازد.

هايي كه به كاهش موقت گفته محقق نشود، برخي از روشگري اساسي پيشدر صورتي كه مداخله

شود، قابل اجرا هستند كه در ادامه ذيل عنوان مي دين داريگيري جوانان و دانشجويان از دين و فاصله

 اند. موقت و مقطعي پيشنهاد گرديدهگري مداخله
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 های فراروی نظام اسالمیمقدمه: چالش 0301
انبيا و اولياي الهي با هدف ترويج و گسترش دين، اخالق و معنويت وارد جوامع بشري شدند وكوشيدند 

 آل را براي بشر خاكي رقم بزنند.جوامعي ايده

اند كه آيا به فرض رسول گرامي اسالم، ه ميان آوردهبرخي از انديشمندان و متفکران از اين مسأله بحث ب

به دليل آن كه نبي الهي بود، حکومت ديني را نيز در جامعه تشکيل داد، يا آن كه چون كفايت هدايت 

جامعه را نيز داشت، رهبري جامعه ديني صدر اسالم را برعهده گرفت و رهبري وي ربطي به دين و 

 ديانت ايشان نداشت. 

ها، آيا هدف اولياي ديني بايد پيشبرد دين در سأله انبيا و اولياي الهي، در عصر پس از آنگذشته از م

 ابعاد حداقلي باشد يا در ابعاد حداكثري؟ 

دين حداقلي بدون آن كه داعيه حکومت را داشته باشد، درصدد فراخوان مردم به سمت اخالق، معنويت 

اي انساني پديد آيد، اما دين حداكثري داعيه حکومت امعهها است تا به اين ترتيب جمداري انسانو دين

را دارد، به تعبير ديگر همان اندازه كه حکومت براي ديد حداكثري مهم هست، دين نيز مهم هست. 

دارد، حفظ نظام از همه چيز مي هايش بيانشايد از همين رو است كه امام خميني در يکي از صحبت

 ظ نظام ممکن است از تکاليف ديني نظير حج و مانند آن نيز عدول كرد.تر است، يعني براي حفواجب

موضوع حداقلي يا حداكثري ديدن دين، سوابق تاريخي ممتدي دارد. به اين معنا كه پس از دوران قرون 

گرفت كه كار عيسي را به عيسي و كار مي وسطا در غرب، نه تنها اين عبارت مهم مورد استناد قرار

گذران انديشه سياسي جديد غرب كه غالباً افرادي بسيار متدين قيصر واگذاريد، بلکه بنيانقيصر را به 

 اند.بودند، در انديشه سياسي خويش از ضرورت عدم مداخله دين در سياست ياد كرده

مسأله اخير در ايران نيز مورد توجه بوده است و اگرچه زماني صفويه، درصدد حاكم كردن انديشه ديني 

هاي جدي در مورد مت خويش بود، ولي در قرن متأخر در بين برخي از علماي ديني بحثدر حکو

 حداقلي يا حداكثري ديدن دين از دوران مشروطيت مطرح بوده است. 

گيري نظام اسالمي، همزمان با تحقق يک دولت رسمي كه بايد متکفل امر پيشبرد مسايل جامعه با شکل

گيرند كه در گذر زمان ممکن است به تعارض ت پنهان نيز شکل ميباشد، دو دولت واليت فقيه و دول

 يا تقابل با دولت رسمي برسند. 

اي كه در نظام مبتني بر واليت فقيه از آن برخوردار است، از نقشي واليت فقيه به دليل اختيارات گسترده

واليت فقيه )كه با هاي گسترده تعيين كننده در جامعه اسالمي برخوردار است. در كنار امکان عمل

توان از آن به عنوان دولت ولي فقيه يا رهبري ياد كرد(، در جامعه اسالمي دولت پنهاني نيز تسامح مي
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گيرد كه در غالب موارد در تعارض با دولت رسمي عمل خواهد كرد. به عنوان مثال، پيش از شکل مي

امام خميني در پاريس رفته، به ايشان بيان برقراري نظام اسالمي در ايران، جمعي از روحانيون حوزه نزد 

داشتند، اگر حکومت جايگزين شاه، حکومت اسالمي است، آنان حاضر به همکاري و همراهي با امام 

خميني هستند، اما اگر حکومت مورد نظر جمهوري اسالمي است، از آنجا كه آنان نافذ بودن آراي 

به حمايت از امام نخواهند بود كه امام خميني نيز با داري را قبول ندارند، حاضر مردم در امر حکومت

اعالن نظر خويش مبني بر اين كه حکومت آتي جمهوري اسالمي خواهد بود، از پذيرش آنان و 

نظر كرد. اما پس از پيروزي انقالب، همين افراد از آنجا كه فهم خود را از دين ها صرفهمکاري  با آن

بول داشتند، برخي به نيت قرب الهي )و البته برخي به نيت مصادره قدرت تر از فهم ديگران از دين قبيش

وكسب منافع دنيايي(، درصدد اعمال نظريات خويش درجامعه برآمدند كه بالطبع نظرات اخير )كه مثالً 

مردم بسان سفها هستند و علما قيموميت آنان را برعهده  -معتقد است الناس ايتام و العماء قيمون عليهم

-( بعضاً با نظرات دولت رسمي و حتي واليت فقيه در برخي از موارد )خاصه ابعاد فرهنگي-ددارن

اجتماعي و پذيرش آزادي افراد و نافذ بودن رأي آنان در پيشبرد امور مختلف جامعه( همخواني الزم را 

 ندارد.

شکالت قابل توجهي البته الزم به يادآوري است كه دولت رسمي ديني نيز در بطن خود داراي مسايل و م

هست، به اين معنا كه روحانيون بريده از جامعه و در غالب موارد بريده از علوم طبيعي و خاصه انساني 

و اجتماعي، قادر به فهم و حل مشکالت اجتماعي در فضاي جهاني شده نيستند. به عنوان نمونه، در 

يات گرفتن دولت را حرام دانسته در هاي علميه مطرح بود كه مالبحث مهمي در حوزه 60-61هاي سال

پذيرفتند، حال آن كه پيشبرد امور جامعه بدون اتکا به ماليات، در مي نهايت آن را به عنوان اكل ميت

 هيچ كشوري تجربه و محقق نشده است.

از اين رو در اين قسمت با پرداختن به سه دولت واليت فقيه )يا رهبري(، دولت پنهان و دولت رسمي، 

هاي پيش آمده بين ها با هم ياد خواهد شد. تعارضهاي گريز ناپذير اين دولترخي از چالشاز ب

آورد كه در صورت عدم پرداختن مي ها ياد شد، فرسايشي دايمي را در جامعه پديدهايي كه از آندولت

 ها و پيروان و معتقدان ديني را به همراه دارد.جدي به آن، ريزش نيرو

ح شواهدي از مداخالت دولت ولي فقيه و دولت پنهان در امور دولت رسمي و طرح در ادامه با طر

گانه هاي سههاي موجود بين دولتتر تعارضهاي دروني دولت رسمي، به تدقيق بيشبرخي از چالش

 پرداخته خواهد شد.
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 دولت والیت فقیه )دولت رهبری( 030101
كوشند دانند و ميود را ادامه دهندگان راه انبياي الهي ميروحانيوني كه نگاه حداكثري به دين دارند، خ

 با كسب قدرت سياسي در جامعه، به تحقق جامعه مورد نظر دين، نايل آيند. 

بحث در مورد صحّت و يا عدم صحّت نگاه حداكثري نسبت به دين، در بين علماي متأخر، در ايران 

ني پس از مشاهده دو دستگي در علما در باب مطرح بوده است. در دوران مشروطيت، آيت اهلل نائي

مشروطيت، به آخوند خراساني )كه افرادي نظير سيد ابوالحسن اصفهاني، آيت اهلل بروجردي، سيد 

دهد تا ايشان تالش كند مي شدند(، پيشنهادمي محسن حکيم و ميرزاي نائيني از شاگردان وي محسوب

ه را به دست گرفته، ضمن از بين بردن دو دستگي پديد آمده تا بر مبناي نظريه واليت فقيه، تصدي جامع

بين روحانيون، جامعه را به سمت و سوي تحقق بيش از پيش اهداف ديني پيش ببرد. آخوندخراساني 

زند كه حکومت ديني در حال مي هاي متعدد و متنوعيدر پاسخ ميرزاي نائيني، دست به ارايه استدالل

د و بهتر است روحانيت به جاي نگاه حداكثري به دين، نگاه حداقلي به دين تواند موفق باشنمي حاضر

 داشته باشد و انديشه به دست گرفتن حکومت را در سر نپروراند.

هاي حکومت ديني را نشان بدهد و متجاوز كوشد، ضعفمي اجمال نظر آخوند خراساني در اين باب كه

 باشند، به قرار زير است:مي از بيست مورد

تواند مشوق ساير بالد شده، با روي كار مي با روي كار آمدن حکومت ديني در ايران، اين مسأله-1

ها، فزوني آمدن حکومت ديني در آن نواحي، احتمال برخورد و پيش آمدن نزاع ديني بين حکومت

 گيرد.مي

افراد عادي(  وقتي كه روحانيون پا به مسند حکومت بگذارند، از ديدن عيوب خويش )نظير ساير-2

 هاي خود را ناديده خواهند انگاشت.غافل شده، تخطي

اند، اما با ورود آنان به دنياي سياست و حکومت روحانيون تاكنون در مسند مبارزه با فساد قرار داشته-3

و آلوده شدن احتمالي آنان به فساد، در عمل جايگاه خود را از منتقد فساد به عامل فساد، تغيير خواهند 

 اد.د

رود و افرادي كه با اين فنون آشنا هستند، بايد مي داري، يک فن به شمارورزي و حکومتسياست-4

گفته به سياست و حکومت بپردازند، اما اگر روحانيوني كه با فنون اخير آشنايي ندارند، وارد موارد پيش

 ندارند، داشت. شوند، بالطبع بايد انتظار عدم موفقيت آنان را در امري كه در آن تجربه

باشد، اما زماني كه روحانيون در مسند قدرت مي آرزو و آمال روحانيون، تبعيت حکومت از دين-5

 آيد كه آنان دين را به تبعيت از حکومت خود درآورند.مي قرار بگيرند، آن گاه اين احتمال پيش
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اين رو با به مسند قدرت رسيدن  دانند، ازمي مردم جامعه، روحانيون را در عمل، نايبان امام زمان-6

روحانيون، انتظار دارند حکومت ديني نيز مشابه همان حکومت مبتني بر عدل و قسط و داد امام زمان را 

پديد آورند و عدم موفقيت آنان در اين امر، موجبات دلسردي و سرخوردگي مردم از دين و ديانت را 

 پديد خواهد آورد.

هاي عميقي با هم دارند، يچ منصب حکومتي ندارند، اختالف نظرروحانيون در حال حاضر كه ه-7

ها تداوم يافته، امکان چندپارگي  دين و هاي آنبالطبع با به مسند قدرت رسيدن روحانيون، اختالف

 هاي جديد را پديد خواهند آورد و به اين ترتيب دين دچار خسران مضاعفي خواهد شد. ايجاد فرقه

فقهي برخوردارند، تازه به دليل گستردگي فقه، روحانيون به تمامي فقه نيز مسلط روحانيون از سواد -8

تواند داعيه انجام اموري مانند نمي نيستند. بنابراين روحانيتي كه سواد محدودي در مسايل فقهي دارد،

 مديريت را كه در تخصص او نيست، داشته باشد.

ها، از اين رو با ورود علما اند نه حکومته نگه داشتههاي علميدر طول قرون متمادي اسالم را حوزه-9

 به عرصه حکومت، احتمال آسيب ديدگي حوزه و به تبع آن اسالم، وجود خواهد داشت.

روحانيون نظير ساير افراد، وابستگاني دارند كه ممکن است وابستگان آنان به صرف وابستگي به -10

هاي احتمالي خويش، آبروي مرجعيت و ا سوءاستفادهآنان وارد عرصه حکومت شده، با ندانم كاري ي

 اسالم را در معرض خطر قرار داده و از بين ببرند.

هايش، برچيدن نظام ظلم و جور است، در آغاز مردم با اين تصور كه هدف روحانيت، طبق حرف-11

جه شوند و ترين تخطي آنان موابا روحانيون همراهي و همکاري خواهند داشت، اما همين كه با كم

احساس كنند همت روحانيت رسيدن به قدرت و مقام و منصب شده است، ضمن خالي كردن اطراف 

 روحانيون، نسبت به دين و ديانت بدبين خواهند شد.

ذات سياست و حکومت با ذات دين و ديانت فرق دارد. در سياست و حکومت ممکن است دروغ -12

ين خطر را در پي دارد كه روحاني به دروغ گفتن بيفتد و نيز گفته شود و آميختگي سياست و ديانت ا

 دامن دين را بيااليد.

اي كه دوست دارند، مسايل را ها گاهي به گونهشود، آنمي ها سببحبّ نفس موجود در انسان-13

ن ها را تحليل كنند، از اين رو اگر روحانيون در مسند قدرت قرار گيرند، به دليل حبّ نفسشاببينند و آن

تر از آن كه در خدمت دين باشد، ها بيشممکن است نتوانند واقعيت را درست فهم كنند و احکام آن

 در خدمت حبّ نفس خودشان قرار گيرد و به اين ترتيب هم دين و هم حکومت آسيب ببينند.
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رود. حکومت مطلقه با فساد توام است و ما مشروطه به پا كرديم تا استبداد و خودرأيي از بين ب-14

 بنابراين اگر در حکومتي عالم ديني در رأس امور قرار گيرد، اين نقد متوجه او نيز خواهد شد.

 ميرند، اما كسي با مرگ آنان، ايرادي به روحانيت واردمي هاي مختلفهزاران نفر در اثر بيماري-15

لي امور حکومتي شود، آن بينند. اما اگر روحانيت متونمي ها را در اين امر مسوولكند، چون آننمي

ها را به پاي دين و روحانيت خواهند نهاد گاه مردم تمامي مشکالت بهداشتي، عدالتي، مالي و مانند آن

 و با زوال حکومت، دين نيز به زوال خواهد افتاد.

جامعه به بلوغ كافي نرسيده است و تا زماني كه جامعه به بلوغ الزم نرسد، روحانيون نبايد دنبال -16

بخش هاي آگاهيتصدي حکومت باشند. در حال حاضر روحانيون بايد براي رشد و تعالي مردم، كار

 انجام دهند.

آورد و تحقق اين امر براي مي تشکيل حکومت اسالمي انتظار ايجاد عدالت آرماني را پديد-17

جلوگيري از  داري كم تجربه هستند، امر بزرگي است. روحانيت برايروحانيوني كه در امر حکومت

افراط و تفريط بايد با دست زدن به تجربيات كوچک در جهت ايجاد عدالت و اصالح امور، كارش را 

شروع كند تا پس از كسب تجربه در گذر زمان، به ايده حکومت اسالمي برسد، درغير اين صورت 

 كاري برسد.كاري وي به تفريطممکن است افراط

هاد خود را كنار بگذارند، اين بود كه در هر عصري آنان با آنچه سبب شد روحانيون سني اجت-18

هاي نقاد و پوياي خويش از سر ناچاري، شدند و به تدريج با كنار نهادن ديدگاهمي حکومت هم جهت

كردند، بنابراين اگر شيعيان نيز حکومت ديني پديد آورند، روحانيوني مي هاي حاكم تبعيتاز ديدگاه

هاي ت هستند، اجازه صدور فتاوي مختلف )كه ممکن است در تعارض با انديشهكه در رأس اين حکوم

روحانيون حاكم باشد( را نخواهند داد و با زور نظر خود را غالب خواهند كرد و به اين ترتيب اجتهاد 

 هاي شيعي نيز از بين خواهد رفت.در ميان حوزه

اي هست، اما اگر مراجع در امر حکومت در حال حاضر دسترسي مردم به مراجع ديني كار ساده-19

وارد شوند، آن گاه دسترسي مردم به آنان دشوار خواهد شد و به اين ترتيب بين مردم و مراجع ديني 

 فاصله خواهد افتاد.

در جامعه تنها جريان روحانيون وجود ندارد و افراد ديگري هم هستند كه احتمال دارد، سر -20

باشند و درضمن از قدرت الزم نيز برخوردار باشند، بنابراين آنان براي  سازگاري با روحانيون نداشته

كسب قدرت، ممکن است دست به معارضه با روحانيون بزنند و به اين ترتيب روحانيون به جاي پرداختن 

 به امور ديني و خداپسندانه، درگير منازعات سياسي شوند.
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كرده است و حتي از امور مباح استنکاف داشته است مي روحانيت شيعه همواره با احتياط زياد عمل-21

داري، امر سخت و دشواري است كه ممکن است به تا مبادا دامن آنان آلوده شود، اما امر حکومت

سادگي دامن روحانيت را به گناه آلوده كند. از اين رو پرهيز روحانيون از حکومت، امر الزمي است 

 گردد.مي ينكه مانع از ايجاد خدشه و ايراد به د

نظر آيت اهلل بروجردي نيز در باب حکومت ديني، مشابه نظر استادش آخوند خراساني است. دكتر 

اجتماعي خويش در همين رابطه به ذكر شاهد مثال مهمي به شرح  -صادق طباطبايي در خاطرات سياسي

 زير، پرداخته است:

هاي جوان و سياسي از ، گروهي از طلبهساله بودم9كه نوجواني  1331در يکي از روزهاي بهار سال »

ي جواني كه بعدها فهميدم نواب اهلل بروجردي ديدار كنند. طلبهبودند تا با آيت تهران عازم قم شده

آن در خاطرم نمانده است. بعدها خبردار شدم  كرد كه هيچ چيز ازسخنان تندي ايراد مي ،صفوي بود

بروجردي را داشتند كه ايشان آن ها را نپذيرفته بودند. من از  اهللكه نواب و يارانش قصد ديدار با آيت

اهلل بروجردي، از جمله پدرم در محضر ايشان بودند، يکي پدرم شنيدم كه چند روز بعد كه اصحاب آيت

اهلل فاضل لنکراني، مرجع معاصر( علت اين رفتار را از پدر آيت بزرگان و از مدرسين حوزه )ظاهراً از

چرا اين افراد را كه خواهان برقراري حکومت اسالمي هستند،  ،پرسدسوال كرده و مي آقاي بروجردي

 نپذيرفتيد؟

ولي امثال شما را به جاي او بگذارند.  ،خواهند شاه را بردارندگويند: اين آقايان ميايشان در جواب مي

پرسد، ه است مياهلل كبير( از علماي بزرگ و فقهاي برجسته بودمرحوم آيت شخص ديگري )ظاهراً

 مگر چه اشکالي دارد؟

 گويند: اهلل بروجردي در جواب ميآيت

با اين اسلحه  افتد،و تفنگ به جان مردم مي اشکال بزرگ اين امر در اين جا است كه شاه با اسلحه

اسلحه شما ايمان و عقايد مردم است كه به جان  ولي اگر شما به جاي او نشستيد، ،شود مقابله كردمي

توان به راحتي مقابله كرد و لذا دين و ايمان مردم به بازي گرفته اندازيد. با اين اسلحه نميمردم مي

 .(1387)طباطبايي، « شودمي

امام خميني پس از هدايت انقالب ايران و سرنگون سازي حکومت پهلوي، برخالف ديد حداقلي افرادي 

به نظريه واليت فقيه خويش، ديد حداكثري خود در  نظير آخوند خراساني و آيت اهلل بروجردي، با اتکا

 زمينه دين را محقق كرده، نظام جمهوري اسالمي را با محوريت واليت فقيه در ايران پديد آورد.
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هاي جديد نظام ديني كه در مباحث نظري با پديدآيي جمهوري اسالمي، در عمل برخي از چالش

ترين شابه آن يافت نشود، در جامعه پديد آمد كه شايد مهمآخوند خراساني و ميرزايي نائيني نيز شايد م

ها، تحقق سه دولت واليت فقيه، دولت رسمي و دولت پنهان در جامعه بود كه كم و بيش با اين چالش

آورند. به اين معنا كه در جامعه مبتني بر واليت يکديگر اختالف داشته، اسباب تشتت جامعه را فراهم مي

 رود در بسياري از امور مختلف حکومتي و اجتماعي مداخله كند.مي اليت فقيه انتظارفقيه، بالطبع از و

بديلي برخوردار است، اما در جريان عمل واليت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسالمي از نقش بي

شوند كه با مي هاي واليت فقيه چنان كليدي و پراهميت تلقيگيريشود كه گاهي موضعمي مالحظه

گيري وي، ديگران حق اظهارنظر به خود نداده، يا با كنار كشيدن دايمي خويش، پيشبرد برخي ضعمو

بينند، حال آن كه در هر صورت واليت فقيه نيز مي از امور مهم )نظير جنگ( را تنها و تنها برعهده وي

و همچون آنان، هاي ديگر بوده، از ظرفيت شناختي همچون ديگران برخوردار است انساني نظير انسان

 در معرض خطا نيز قرار دارد.

اگر چه امام خميني در پاريس اعالن داشته بود در دولت اسالمي حتي ماركسيست هم نيز آزادي بيان 

هاي خودشان را بزنند، اما وي در ارتباط با انجمن حجتيه موضع شديدي توانند حرفخواهند داشت و مي

 كند.ر به اعالن تعطيلي خود ميگيرد تا حدي كه انجمن مزبور مجبومي

كه به اعالن  21/4/62نيا پس از نقد صريح امام خميني بر انجمن حجتيه در تاريخ االسالم منتجبحجت

 دارد: )به نقل از شرق( انجاميد، بيان مي 5/5/62تعطيلي انجمن مزبور در تاريخ 

)انجمن حجتيه( در مجلس باشد، مجلس  هاامام خميني به مسووالن اظهار داشت... اگر يک نفر از آن»

كند... من به شما تکليف ها در دولت باشد، دولت را خراب ميكند، اگر يک نفر از آنرا خراب مي

 «.كنم، اگر كسي از اين انجمن مسووليت كليدي دارد، او را بركنار كنيد و نگذاريد خطر ايجاد كندمي

خويش به دنبال آن بود كه حتي يک فرد نامناسب در مجلس  هايگراييشايد امام خميني به دليل آرمان

دانست كه روزگاري يا دولت نبايد حضور داشته باشد كه چنين بياناتي را اظهار داشت، اما اگر امام مي

)شرق،  كندرسد كه دبير شوراي نگهبان از خريد و فروش رأي براي ورود به مجلس ياد ميمي

(، خود را در مسند 31/3/93)شرق،  دانستندمبارزه عليه شاه را حرام مي (، يا همان كساني كه13/11/93

كرد و هاي اين چنيني خود تجديد نظر ميكنند، در اتخاذ تصميمپردازي نظام اسالمي معرفي مينظريه

مشي مبتني بر حذف طرف مقابل و مخالف شد و ثانياً خطاوالً مانع از وجود تنوع افکار در جامعه نمي

 داد.به دست مسووالن بعدي نمي را
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گيري امام خميني در مورد جنگ نيز مقوله مهمي بود. به اين معنا كه گاهي مسووالن ضعيف به موضع

خود را به گردن امام خميني انداخته يا خود ولي فقيه  كوشيدند اتخاذ تصميمگيري، ميجاي تصميم

ببرد و توجهي به آراي ديگران در همين ارتباط كرد، بايد امري همچون جنگ را پيش رأساً احساس مي

 نداشته باشد. 

-كه به خاطرات سيد ابوالفضل كاظمي اختصاص دارد، مي« هاكوچه نقاش»( در كتاب 1389صبوري )

 نويسد:

شان شدم. يک جا رفتند. قاتيكش به طرف خط ميهاي گردان حبيب را ديدم كه ستونبين راه بچه

مان كردند و گفتند: بايد از پايين پاسگاه زيد برويد سمت آب ي توجيهمان داشتند و سردستنگه

اش آب گرفتگي دانست. آخر آن جا همهاي، خدا ميگرفتگي... حاال كدام آب گرفتي و با چه وسيله

رود دانست كجا ميبدقلق و چسبنده بود، عين سريش. هيچ كس نمي بود! گلش مثل گل تهران نبود،

اي كه براي اولين بار پايش شد، چه برسد به نيروي پيادهي اطالعاتي گم ميي خبرهتوي آن دشت، نيرو

 را آن جا گذاشته بود... .

عراق در عمليات خيبر براي اولين بار از سالح شيميايي استفاده كرد. ما هم كه خدا بركت دهد، نه 

 ... .اي استدانستيم بمباران شيميايي چه صيغهماسک ضدگاز داشتيم و نه مي

ي در عمليات والفجر مقدماتي و والفجر يک، از دو لشکر تهران تلفات زيادي گرفته بود و اين ضربه

سختي براي فرماندهان اين دو لشکر بود. خبر شهادت ابراهيم هادي، يل اطالعات عمليات، دل من و 

آمد كه نوعي يأس و يي رزمندگان و دوستداران و رفقاي ابرام را سوزاند. حتي اين طور به نظر مهمه

 تر كرد.نوميدي در دل نيروها به وجود آمده و كار را براي عمليات بعدي سخت

شاهد و ناظر بوديم كه در چند عمليات گذشته، هر بار چندين نيروي دالورمان در صحراهاي آتشين 

 ي كم كردن تلفات بود.ها در باب شيوهعراق جا مانده بودند و حرف رزمنده

از حنجره بزرگان جنگ مثل علي موحد، كاظم رستگار، اصغر رنجبران، منصور كوچک  پيام شهدا

بخت، حسين اهلل كرم، حسين اسکندرلو، مجيد زادبود و ديگران محسني، سعيد قاسمي، محمد جوان

اي جرأت و جسارت بيان ها افتاده بود، اما شايد عدهي بچهبيرون آمد و يک آتشي بود كه به جان همه

ها باعث شد كه حدود سه ماه كار جنگ بخوابد و شل شود. را نداشتند. اين احوال و زمزمه كردنش

ديگر حرفي از عمليات جديد نشد، هر چند در آن روزهاي پرآشوب، عمليات و جنگ، حرف اول را 

در مي زد و ورد زبان همه بود و روي همين حساب، فرماندهان بيشتر از نيروها ناراحت و پريشان بودند. 

 تهران تجمع كردند، تجارب و درد دل ها را در ميان گذاشتند و بحث و جدل كردند.
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ي جنگيدن كسوتان جنگ، نيمچه اعتراضي بکنيم به شيوهتصميم بر آن شد كه به سركردگي پيش

-اش را سپر كند، اين بار، علمدار پاکگوشت و تانک، و چون هميشه يک نفر بايد جلو بيفتد و سينه

ها و دردهاي فرماندهان بود، به ي حرفسن بهمني، جلودار شد تا اين فکر نو را كه فشردهباخته، ح

ي حسن در آن برهه به حساسيت جنگ گوش مسووالن مملکت برساند. واقعاً هم هيچ كس به اندازه

خواست يک راه كار جديد دانست و ميپي نبرده بود. او متفکر و كاربلد بود، فنون جنگاوري را مي

ي مطالعه ي ايدئولوژي و تفکر، و كارها در سايهخواست جنگ برود زير سايهراي جنگ ارايه كند. ميب

 ريزي انجام شود.و برنامه

شود طوري جنگيد كه بيشتر جواب كرد كه با توجه به زيادي نيروهاي بسيجي و سپاهي ميحسن فکر مي

 گرفت و كمتر تلفات داد.

بودند و فرماندهاني كه تلفات داده و گردان از دست داده بودند، خصوصاً دار رفقايشان هايي كه غصهآن

 هاي سختي خورده بودند، روي حرف حسن مکث كردند.دو لشکر تهران كه ضربه

عصر بود، جمع شديم. از طرف و پادگان ولي 10ي يک روز صبح، در مقر سپاه پاسداران كه در منطقه

 ها را بدهد.د تا پاسخ سواالت حسن و رزمندهسپاه هم آقاي محسن رضايي نماينده ش

گفت: فرمانده بايد گوييم، شما بايد بگوييد چشم. اين طرف هم ميگفت: هر چه ما ميآن طرف مي

 زمين را ببيند و تشخيص بدهد كه آن جا براي عمليات مناسب هست يا نه.

اي رو ايشان بگيد كس ديگه ريم پيش امام، بهها حساب بود، اما آقا محسن گفت: صبح ميحرف اين

 جاي من بگذاره. امام، بنده رو انتخاب كرده.

ي جنگيدن شما تون برداريم و جاي شما رو بگيريم. ما با شيوهايم شما رو از پستحسن گفت: ما نيامده

خوايم راهي پيدا كنيم كه جلوي ي جنگ گوشت و تانک اعتراض داريم. ما ميمشکل داريم. به شيوه

گيم چرا توي كار، خيلي حساب و كتاب نيست. چرا هر وقت آمديم حرف رو بگيريم. ما ميتلفات 

هاي ما، مان با كسي دعوا نداريم. حرفمان يا ملک پدريبزنيم و نظر بديم، گفتيد حرف نزن. ما سر ننه

 ي چهار سال جنگه.عصاره

ديدن سرانجام كار جمع شديم در  گيري وها زده شد و فردا يا پس فردا دوباره براي نتيجهاين حرف

 ي امام بيايد و تکليف را معلوم كند.پادگان ولي عصر و قرار شد نماينده

ي امام، يک پيام از طرف امام آورد كه متن دقيق آن در خاطرم نيست، اما حاصل آن اين بود نماينده

دهم زنند، كه من احتمال ميميسوزي ها را از سر دلزنند، يا اين حرفاي آقايان را گول ميكه يا عده
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شان گفت، حتي اگر كنم كه هر چه فرماندهي كل قوا به آقايان امر ميدومي باشد. من به عنوان فرمانده

 اشتباه باشد، بايد گوش كنند و تبعيت كنند.

ها، ندهگوي رزمشان. راهنما و سخنكش آمد بينها. خطبعد از خواندن متن پيام امام، همهمه افتاد تو بچه

بايست حرف آخر را مي زد. همان موقع يک عده جدا شدند و راه خود رو رفتند، حسن بود. حسن مي

 عصر.ي پادگان وليجمعيتي هم دنبال حسن افتادند. اين جمعيت آمد دم زورخانه

 مان منتظر بوديم كه حسن حرف آخر را بزند، برويم يا بمانيم؟همه

رفت. بد مان داشت زير سوال ميفرمان امام بود، هم غرور و تعصب همه مانده بوديم سر دوراهي. هم

 وضعيتي بود.

 اصغر رنجبران گفت: داش حسن، دندون رو بکن. حرف آخر رو بزن.

-اي سکوت شد. آن وقت حسن حرفي زد كه بايد با طال تو آسمان بنويسند. گفت: من حرفچند لحظه

پيرو امام هستم. اگر امام بگه دست صدام رو ماچ كن، ماچ هام رو گفتم و اعتراضم را رسوندم، اما من 

ره. من خواستم يک راهي پيدا رم. اگر جنگ نکنيم، مملکت زير سوال ميكنم. من فردا به منطقه ميمي

گيريم، زمان رو از دست كنم كه هم زمين رو بگيريم و هم زمان رو. اآلن اگر ما يک جايي رو مي

ي ي رو به ما داد، در عوض، تا دلش خواست، از ما تلفات گرفت. اين بچهديم. صدام هم اگر زمينمي

كردن، ما پرچم اش نيست... اگر طرحي رو كه من دادم، پياده ميبسيجي وقتي كشته شد، ديگر لنگه

 ايران رو تو بغداد باال مي برديم... .

يف من اما معلوم شد. آن جا شان را جدا كردند. تکلها حرف حسن را پذيرفتند. بعضي هم خطباز خيلي

 از دوستان خداحافظي كردم و به خانه برگشتم... .

بعد از گذشت مدتي دوباره حسن را ديدم، خيلي گرفته و پريشان به نظرم آمد. ازش پرسيدم: چرا نيروي 

 اي؟ تو فرماندهي كار بلد و قدر هستي، بايد مسووليت بگيري تا كارها پيش بره... .آزاد شده

ايم كه امتياز بگيريم. به ما بگن ايم و نيستيم. با كسي معامله نکردهون، ما دنبال منصب نبودهسيدج -

گيم ياعلي. اما من گيم ياعلي. بگن برو كنار، ميگيم ياعلي. بگن فرمانده شو، ميكفش جفت كن، مي

ي جنگيدن، اما تو شيوه ايم بجنگيم،فهميم. ما مرد جنگيم. آمدهها بگم فکر نکنيد ما نميخواستم به اين

با شما حرف داريم. شما بايد آموزش رو گسترش بديد. سنگرسازي و دفاع شخصي رو گسترش بديد. 

 تيراندازها بايد درست و اصولي آموزش ببينند. بايد روي حساب و كتاب كار كنيد.

ر را بغل كرديم نيم ساعتي بحث شد و از دردهاي دل براي هم گفتيم. بعد حسن بلند شد برود. هم ديگ

و حالليت طلبيديم و حسن با حالي زار و خراب رفت. خراب بود، چون عاشق بود. عشق هم كه نام و 
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گنجيد. هيچ كس در آن برهه او را درک نکرد و شناسد. روح حسن ديگر در جسمش نميننگ نمي

ارش نيست... يک نشناخت. حسن چنان بريده بود و چنان حالتي داشت كه پيدا بود كه برگشتني در ك

 دو روز بعد حسن در حمله هوايي دشمن شهيد شد... .

اي پشت خاكريز بندگي كردم، با پوتين و نشسته. بعد از نماز، حاج محمد مرا دم اذان مغرب، چند دقيقه

 خواست.

اش پيدا بود دست كمي از نيروها ندارد، پريشان و نگران رفتم. حاجي تو سنگر نشسته بود. از قيافه

 كرد.بايست چند گردان را هدايت ميتر از بقيه بود. او مياوضاع. مسووليت او، سخت

ها، ها بگيريم. اينان كه اگر بخوايم اين جا وايستيم، بايد يک جاپا از عراقيگفت: از مركز اعالم كرده

 گيرن. شما بايد عمل كنيد... .دير يا زود، آخرش سه راهي رو مي

زنيم به خط. زنه، ما هم مييم؟ يک موقع شب اول عملياته، اطالعات معبر ميگفتم حاج آقا، كجا بر

اآلن دو روزه ما تو زمين هستيم. سومين شب درگيري ماست. يک مشت نيروي درب و داغون، با دشمني 

خواد در بيفته؟ رفتن ما مثل اينه كه شما دهل رو زير گليم قايم كني! ديگه كار از كه كامالً هوشه، مي

 اين بدتر نمي شه... .

 گفت: دستور از باالست. بايد بزنيد امشب.

 كنيم.گفتم: ما همچين كاري نمي

 ايد.ايد هنوز... فقط پدافند كردهگفت: شما كه ادعاي زرنگي داريد، شما كه عمليات نکرده

ايم، ايم. كور نبودهخوايم شما به ما نمره بديد. اوالً اگر پدافند بوده، چهار تا پدافند كردهگفتم: ما نمي

 هاي ديگه برن تو خط.اند. گردانهاي مردم چه كار كردهايم بچهديده

 اي. شما بزن به خط.ها افتادهكنن. شما سر زبونهاي ديگه كار نميگفت: نه. اون

 رم.گفتم: من نمي

 گفت: اين دستوره.

ستم. اين همه پاسدار هست، بيار كني؟ خيلي مردي، يک كار كن. من بسيجي هگفتم: مثالً چه كارم مي

 كنم.تو زمين، بگذار كار كنن. من اين كار رو نمي

 گفت: اصغر، ببين؟!

 ده.اصغر گفت: كار بايد جواب بده. به گفتن و نگفتن سيد نيست. اين زمين جواب نمي

 كار بيخ پيدا كرد. هر چه حاج محمد گفت، قبول نکردم.
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-ايم، دويست، سيصد تا مجروح. ته مانده. صد و هفتاد تا شهيد دادهگفتم: ما دو تا گروهان بيشتر نداريم

 اند.شون زخمي هستن و تركش ريز و درشت خوردهاش صد و سي، چهل نفره كه باز هم نصفي

هام برن تو اين زمين. گذارم امشب بچهدست آخر گفتم: بريم تو زمين، ببين آن طرف چه خبره. من نمي

 . طوري نيست.تو به همه بگو سيد ترسيد

سيم زد به جعفر محتشم، فرمانده گردان انصارالرسول، چون احتياط ما كه حاج محمد شاكي شد. بي

 توانست بجنگد، جعفر محتشم را صدا زدند.گردان شهادت بود، از هم پاشيده بود و نمي

 جعفر آمد. حاج محمد گفت: شما بايد بزنيد به خط.

 اش دويست تا هستيم... .داره، ما همهجعفر گفت، ميثم هفتصد تا نيرو 

 ان.ها جا زدهحاج محمد گفت: اين

ي بعد، جعفر و پوراحمد كه دالور اين جمع و فرمانده گروهان بود و حاج اميني آمدند. همان چند دقيقه

 ي من و حاج محمد، بين پوراحمد و جعفر پيش آمد.قصه

 گم نکنيد.تري، اما من ميدوني. تو از من اوستامن به جعفر گفتم: خودت مي

 شان چربيد.ها، ده، بيست نفر بودند. دست آخر خالاين

 حاج محمد بهشان گفت: زودتر آماده بشيد. بايد بزنيد به خط.

ي رهايي، پشت نعل اسبي. ما پنج نفر از پشت خاكريز رفتيم باال. من پوراحمد، نيروهايش را برد به نقطه

جعفر محتشم، باالي خاكريز به رديف ايستاده بوديم. حاج محمد از و محمد كوثري و اكبر عاطفي و 

شد ها ريخته بودند. نه ميمن شاكي بود. عصبانيت تو صورتش موج مي زد. آن طرف خاكريز، مجروح

 شان شويم.خيالتوانستيم بيشان، نه ميبياريم

بيني كرده همان طور كه پيشنيروهاي پوراحمد، نرم و پامرغي آمدند جلو، و در يک لحظه رها شدند. 

ها كه رديف بودند، پروژكتورها را روشن كردند و دشت بودم، يکهو دشت مثل روز روشن شد. تانک

 هاي سينمايي!ظلمات شد عين روز روشن. بيشتر از دويست تانک بود، درست مثل فيلم

برگ خزان ريختند. حتي  ها مثلدوشکا را روشن كردند، همه را خواباندند! بچهداند، خداي محمد مي

ي تانک تر بودند، خوابيدند روي زمين تا دست كم گلولهيک تير نتوانستند بزنند. چند نفري كه عقب

 نخورند.

مد. آزدي، خونش درنميي بعد، پوراحمد، از بغل خاكريز نعل اسبي آمد طرف ما. كارد ميچند دقيقه

 ري به من داد و رو به من گفت:خيلي عصباني بود. پوراحمد چهار تا فحش چاروادا

 كني خيلي زرنگي، آره؟فکر مي -
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خواستي نري. من كه به جعفر گفتم عمل گفتم: شلوغ نکن، بابا! تو اآلن ناراحتي! زرنگ يعني چه؟ مي

 نکنيد، اآلن موقع خوبي نيست.

 حاج محمد رو به من گفت: ديگه جوّ نساز.

 «.ي كار هستي...منتظرن، شما كه خودت خبره ها تو دشتگفتم: جوّ چيه؟ معلوم بود عراقي

العاده عراق در محيط كوچک هاي فوقدر موارد ديگري مانند عدم تخليه جزاير مجنون با وجود فشار

نشيني از آنجا را داشتند و يا انجام جزاير كه تلفات شديدي در برداشت و مسووالن سپاه قصد عقب

صورت  با تأكيد امام 4از شکست سنگين عمليات كربالي در فاصله دو هفته پس  5عمليات كربالي 

 پذيرفتند.

، نظاميان هر دو 5جزاير مجنون پس از تلفات بسيار در نهايت واگذار شد و در عمليات سنگين كربالي 

ريزي بلندمدتي كه كشور ايران و عراق متحمل تلفات بسيار سنگين شدند، اما ارتش عراق به دليل برنامه

داشت، قادر به بازسازي خود شد، اما سپاه قادر به بازسازي خود نشد و در ادامه عراق در امر جنگ 

هاي گسترده خود حتي اهواز را تهديد كرد، رويبا پيش 1367چنان قدرتمند ظاهر شد كه در تيرماه 

 شوراي امنيت از سوي امام خميني، جنگ خاتمه يافت. 598ولي با پذيرش قطعنامه 

ولين نخست وزير جمهوري اسالمي كه پس از اشغال سفارت امريکا، به دليل مخالفت مهندس بازرگان، ا

نوشت، با  1367اي كه به امام خميني در سال اش استعفا داد، در نامههاي اين چنيني با كابينهبا تندروي

رد، داگله بسيار از عدم دادن وقت براي طرح نظريات نهضت آزادي در باب جنگ براي امام، بيان مي

سازد، با وجود آن كه شوراي از سرناچاري مجبور به ارسال نامه شده است، در نامه خويش خاطرنشان مي

دانند كه چون امام در امر جنگ تصميم ها ميعالي دفاع مسووليت اعالن جنگ يا صلح را دارد، اما آن

 دارند:گيرنده نهايي است، نامه خويش را به وي ارسال مي

طي تلگرام شهري از جنابعالي  ،اسفندماه گذشته در گرماگرم حمالت موشکي تهران در تاريخ بيستم»

درخواست مالقات فوري براي آقايان مهندس بازرگان، دكتر يداهلل سحابي و دكتر ابراهيم يزدي شده 

 متأسفانه به اين تقاضا جوابي ،بود تا پيرامون جنگ و اوضاع عمومي كشور مذاكراتي در خدمتتان بنمايند

 .67ماه فروردين 17مرحمت نفرموديد، و نه به تقاضاي تلگرافي بعدي 

ها واليت فقيه را كه بعضي ،عليه السالم ،منين عليؤاهلل عليه و آله و سلم و اميرالمآيا رسول اكرم صلي

كردند؟ مگر موالي متقيان امام اند، اين چنين عمل ميادامه دهنده رسالت و امامت آن بزرگوار دانسته

 :والي اعزامي به مصر توصيه نفرموده بود كه ،منان در فرمان مالک اشترؤو خليفه به حق م



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         320

 

اي از تنگ حوصلگي و اندک آگاهي داشتن از كارها روي نهان داشتن حکمرانان از توده مردم شعبه»

شد. از اين تواند آگاه نمي ،به اموري كه از او پنهان است ،گزار اگر از مردم روي نهان كنداست. فرمان

كند و زشتي نيکو و نمايد و كار خرد بزرگ، نيکو زشت جلوه ميرو كار بزرگ در نظرشان خرد مي

 .«..آميزد.حق به باطل در مي

جاي چگونه يک فرد، هر قدر دانا و توانا و با تقوي، حق دارد خود را تشخيص دهنده و تصميم گيرنده به

 ند؟گوي اسالم بداپنجاه ميليون نفر يا سخن

در جماران نشستن و جز در مورد پيروان خاص به هيچ سوال و اظهار نظر يا استغاثه مردم جواب ندادن 

نگفتن و اطاعت و اجرا از همه خواستن، آيا با شيوه  ،و چيزي جز آنچه خواسته و عقيده شخصي است

تفويض  ،ابعاليپيامبر )ص( و علي)ع( مطابقت دارد؟ مردم ايران آيا با گزينش و پذيرش رهبري جن

 اند؟از شخصيت و استقالل و حيات خود كرده ءاختيار و استعفا

وطنان و ها نفر از همها و اعتراضات ميليونرسان گرفتاريقصد ما از مزاحمت و مالقات اين بود كه پيام

ب و ينمايند تا مصاما مراجعه و اصرار مي ها بهكيشان زيرترس و اختناق باشيم كه بسياري از آنهم

ب و معضالتي كه اكثريت سنگيني ييم. مصايمعضالت جاري كشور را مطرح و در حضورتان بررسي نما

ناشي از سياست جنگي حاكم آن را از ملت ايران را سخت گرفتار و ناراحت و آشفته كرده است و نوعاً 

 .دانندو مديريت نابسامان حاضر مي

چنان است كه اخبار  ،گوهاي خود داريدوو گزينشي كه در ديدار و گفت «هاي ارتباطي امامكانال»

طور كه  نه آن ،داريدطور كه خوشايندتان است دريافت مي مملکت و افکار و احوال مردم را همان

 .. .واقعيت و غالبيت دارد.

ت دشمن اصرار آويز ندادن به تبليغاهاي احتمالي داخل و خارج و دستما براي احتراز از سوءاستفاده

از آنجا  ،ولي اينک كه اجابت نفرموديد ،داشتيم ديدار و گفتارمان با جنابعالي حضوري و محرمانه باشد

عرايضمان را به صورت نامه  ،كه مالقات و مطالبمان مربوط به عموم است و ضرورت و فوريت داشت

 ... .سرگشاده خدمتتان فرستاديم

اند و از جمله شوراي عالي دفاع مراجعه ولوبه متوليان و دولتياني كه مسبايستي توانستيم و ميالبته ما مي

رغم تجربه گذشته بايد پيشنهاد دهنده جنگ و صلح باشد. حال اگر علي ،يم كه بر طبق قانون اساسيينما

و ها براي اين است كه بنا به شنيده ،ايممبادرت به تقاضاي مالقات و ارسال اين نامه به خدمتتان نموده

 ،هاي ديني و خانوادگيولين و نمايندگان حتي شخصيتويک از مقامات و متصديان يا مسهيچ ،هاديده
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ترين توجه يا ترتيب در اين مدت نيز كم ،دخالت و اجازه نظر و مشورت در امر جنگ و صلح ندارند

 ... .اندها و نظريات ما نداشته و ندادهاثر به نامه

وادار  ،ها ما را به ترس و ناتواني انداختهها و تشديد حمالت و بيچارگيتصور نشود كه جنگ اخير شهر

به چنين مراجعه و طرفدار تسليم كرده باشد، يا با جهاد و اصل جنگ مخالف هستيم. استحضار داريد 

كه نهضت آزادي پس از فتح خرمشهر و پايان پيروزمندانه مرحله دفاعي، هميشه عليه تعدي و تداوم 

كرده بيني ميداده و پيشهاي طاليي هشدار ميعراق و خودداري از توجه به فرصتجنگ در خاک 

تري قرار خواهيم گرفت. ما جنگي را است كه با پيشرفت زمان و جريان جنگ ما در مواضع نامطلوب

ه ايم كه براي دفع حمله دشمن به خاک و خانواددانستهاهلل ميمجاز و جهاد در راه خدا يا قتال في سبيل

باشد. نه هر جنگي رحمت است و نه هر  ما صورت گيرد و مبري از هر گونه تعدي و تجاوز انتقامي

 ... .مرگي شهادت

ها را فداي اجراي اجباري اسالم و از جنابعالي اگر عقيده و عالقه داريد كه بايد هستي و حقوق انسان

باشد، عقيده در دنيا آزاد و محترم ميبين بردن فتنه و فساد نمود و اين يک كار عملي موفق و مأجور 

شخصاً و پيروان اين طرز تفکر مختاراند مبادرت به چنين رسالت انتخابي بنمايند، ولي نه به هزينه  ،است

اند كه حاضرند تا آخرين نفر و آخرين و حيات كسان ديگري كه چنين اعتقاد و الزام را ندارند و نگفته

شعار جنگ جنگ  ،زا و اتمي نابود شدههاي جهنمي شيميايي آتشخانه در زير بمب و موشک و سالح

 !تا پيروزي بدهند

كه  مورد اعتقاد و عشق و عمل اكثريت ايرانيان است )ضمن آن ،ين رسمي كشورمانيالبته اسالم آ

ولي كدام اسالم؟ اسالم  ،هايي شده است(هاي بعد از انقالب باعث سستي و بيزاريتحريف و تحميل

طور كه در آخرين آيات كتاب خدا  ت و خدمت بر مبناي يکتاپرستي و انسان دوستي، همانعفو و رحم

 .«منکم شنئان قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي واليجر» :توصيه و تأكيد شده فرموده است

 ايم؟با شعار جنگ جنگ تا پيروزي به كجا رفته

برنامه عقيدتي يا تلقيني يک طرف از  ،و مسابقه مرگ و ويراني «اثم و عدوان»در اين ماجراي جهنمي

ها اختالف است و طرف ديگر كه در راه و روش با آن «جنگ جنگ تا پيروزي»مردم ايران شعار آتشين 

 ... .دهدهشدار جنگ جنگ تا نابودي را مي ،دارد

ه صدام و ارتش او دچار شکست اما در اجرا و تداوم جنگ، غير از مرحله دفاعي مشروع قانوني اوليه ك

دولت عراق خواهان صلح و آماده براي پرداخت غرامت گرديد،  ،و خواري و مجبور به فرار شده

نه  ،ادامه جنگ را كه تعرضي و انتقامي بود ،مندان به ايران و اسالمهنظر و عالقبسياري از مردم صاحب
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را به مصلحت مردم ايران و مستضعفين  تداوم آندانند و نه اسالمي و قرآني بر طبق رضا و امر خدا مي

پذير و موفق كه پيروزي را از اين طريق و از ابتدا امکان بينند. مضافاً به اينسود اسالم ميجهان يا به 

هاي شرق و غرب و اسرائيل هستند كه از تداوم و اند. آنچه مشهود و مسلم است ابرقدرتشناختهنمي

 ... .اندبرند و به كام دل رسيدهيتوسعه جنگ بهره برده و م

شود كه سه سال گردش رو به عقب اوضاع و سير تحول معکوس پيروزي و اميد ما از اينجا نمودار مي

اي آينده»وعده شکست قطعي صدام را تکرار كرده براي  ،قبل آقاي رئيس جمهور در نماز جمعه تهران

 65پارسال آقاي رئيس مجلس در نوروز . دادا ميوعده پيروزي كامل و پايان جنگ ر ،«نه چندان دور

داد كه امسال سال تعيين تکليف جنگ و صدام و اطمينان مي ،و در نماز جمعه براي بسيج مردمي انبوه

 در ايستادگي و مقاومت سال»را  67سال  ،حزب بعث است. امسال آقاي نخست وزير در پيام نوروزي

 .. ..ناميد «اسالمي انقالب دشمنان  نظامي و سياسي تهاجمات مقابل

ولي نه صدام سقوط كرده است و نه كربال و بغداد و قدس  ،بيش از هفت سال است كه پيروزيم و فاتح

خواهيم پيروز شويم و فاتح و براي اين كار باز ولي مي ،ايم و نه فاتحايم. نه پيروز شدهرا آزاد ساخته

 ... .بجنگيم و بجنگيمبايد 

ايم و رويدادها نشان داده است كه باز دورتر ها از پيروزي دور شدهاميدها و وعده رغمگفتيم كه علي

تري در افق نمودار تر وحشتناکآينده تاريک ،خواهيم شد و با تهديدهايي كه جامه عمل پوشيده است

 .است

و  ها پير و جوانها و موشکبمب ،در حالي كه امنيت و راحت و اميد براي هيچ كس باقي نمانده

زند، به ضجه و فغان گله ميهاي مردم را چون گرگي كه بهييها و داراها و دكانهاي ما و خانهكودک

كنند و صدا و سيماي جمهوري كشاند. ستادهاي مشترک ارتش و سپاه مرتباً اطالعيه صادر ميو فنا مي

نفر را زخمي كرديم،  2000م، نفر را كشتي 1000ها دهد كه به تالفي آناسالمي با افتخار تمام مژده مي

گذشت، شهرها و روستاهاي فالن و فالن را زير گلوله و بمب به خاک  3000تعداد اسيران عراقي از مرز 

شماري را زير و رو كرديم، ده تا موشک سنگين انداختيم و خون كشيديم، تأسيسات نفتي و نظامي بي

 !ويرانه خواهيم كرد و به زودي بغدادشان را مبدل به

كنند و يا بالعکس هر دو طرف رجزخواني مي ...كشيمما مي ،كشدزنيم، او ميما مي ،زنداو مي

اما غير از ما و بيشتر از ما، كارگردانان و داوران اين مسابقه مرگ و ويراني، يعني اسرائيل  ،اندخوشحال

 «!اندو روس و آمريکا خوشحال

 پردازند:وال بردن برخي از اظهارات امام خميني نيز ميبازرگان و همفکرانش در نامه اخير به زير س
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 !ي، مقابله به مثل اسالمييي به شيميايموشک به موشک و شيميا»

جا و تحريف ديگر حکم خدا كه موجب تشديد جنگ و مصيبت عظمي براي مردم داخل شعار بي

شهرها به عنوان قصاص باران توجيه غلطي است كه در مورد موشک ،شهرها در ايران و عراق شده است

 .نمايندمي

هاي خودمان فرمان دهنده و وقتي قابل قبول است كه با موشک ،مثل در قالب قصاص اسالمي مقابله به

كه به قصد يا به اسم كوبيدن تأسيسات نظامي و  هاي عراقي را بزنيم. نه آنپرتاب كنندگان موشک

تقصير عراق را از بين برده و تبديل فاع و ساكنين بيدهاي مسکوني و تجاري بيساختمان ،هااقتصادي آن

 .يميهاي خراب و خالي از آدميزاد بنمابه تل

گناه دفاع و كشتن اهالي بيجنابعالي بعد از اولين حمالت ناجوانمردانه صدام به شهرها و روستاهاي بي

ي باقي نمانده بود. حال چه حاال از بغداد چيز ،اگر اسالم دست ما را نبسته بود ،صريحاً فرموده بوديد

دهد اسالم كنوني اجازه مي ،تغيير و تحول در معاني قرآن و سنت روي داده است كه تغيير نظر پيدا شده

كه با صدام بدون قيد و شرط مقابله به مثل بشود؟ اگر سربازان صدام در حمله به شهرهاي ايران به 

ها و دخترهاي عراقي را خواهند قابله به مثل با زننواميس ما تجاوز كنند، آيا رزمندگان ايران حق م

خواهد از با كدام مجوزي ايران اسالمي مي ،كندهاي شيميايي استفاده ميداشت! اگر صدام از بمب

دانيد آيا نيروهاي اسالم بمب و گلوله شيميايي استفاده كند؟ اگر اين جنگ را جنگ كفر با اسالم مي

 «!ار نمايند؟بايد عمل نيروهاي كفر را تکر

شدند( به امام خميني، حاوي )كه در زمان درج نامه، قائم مقام رهبري شمرده مي نامه آيت اهلل منتظري

نکات بسيار زيادي است، به اين معنا كه در حالي كه آيت اهلل منتظري حتي به كارگيري عنوان )منافقين( 

ني پس از عمليات مرصاد )فروغ جاويدان( دانند، امام خميرا براي اعضاي سازمان مجاهدين درست نمي

 سازمان مجاهدين، دستور اعدام اعضاي زنداني سر موضع سازمان را داده است.

به اجمال  بخش( 10 )در ايشان خاطرات كتاب از 1367هاي سال اعدام درباره منتظري اهلل آيت روايت

 به شرح زير است:

 پس و كنند ها اعدامزندان در را موضع سر منافقين كه بودند گرفته امام از اىنامه مرصاد جريان از بعد»

 هشتصد و هزار دو حدود شد نقل چنان كه نامه اين با كلى طور به زندانيان، هاىمالقات كردن تعطيل از

 به نامه تا دو موضوع اين به راجع من كردند، اعدام -است من از ترديد - را نفر هشتصد و هزار سه يا

 نوشتم... . امام
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 به من داشتم،مى برحذر زندانيان با اسالمى غير برخورد از را زندان مسوولين ها وبانزندان هميشه من

 به و شود ها رعايتآن در اسالمى اخالق كه كنند بازرسى ها رازندان كه فرستادممى ها نمايندهزندان

 نبايد ولى شده، ما زندانى كسى يک كه است درست نگردد، ها پايمالآن حقوق و نشود ظلم زندانيان

 نيست. صحيح هم «منافق» به تعبير حتى... باشد منافقين از -آقايان قول به - چند هر بشود، ظلم او به

 الي حربه اهل من احدا ينسب يکن لم( ع)عليا  ان»: است الشيعه وسايل جهاد كتاب در حديث اين

  «.علينا بغوا اخواننا هم: يقول كان لکنه و النفاق الي ال و الشرک

 بلکه كرد،نمي متهم نفاق و شرک به اندجنگيدهمي او با كه را كساني از هيچ يک( ع)علي حضرت

 انواع به را افراد چيزي اندک با ما حاال. اندكرده طغيان ما بر كه هستند ما برادران اينان: فرمودمي

 كنيم... .مي ها متهمبرچسب

 عمليات كردند، حمله ايران اسالمى جمهورى كشور به عراق پشتيبانى با خلق مجاهدين كهاين از پس

 محاكمه البد كه شدند اسير هم تعدادى شدند، كشته درگيرى ها درآن از تعدادى و گرفت انجام مرصاد

 همان در كه بود اين بنويسم، را نامه آن من شد باعث آنچه اما ها نيست،آن مورد در ما صحبت و شدند

 ها راحتآن دست از اصطالح به و بکنند را مجاهدين كلک باره يک كه گرفتند تصميم بعضى زمان

 طبق ها هستند،زندان در سابق از كه منافقين از افرادى كه گرفتند امام از اىنامه خاطر همين به شوند،

 كه دادند تشخيص اگر آنان اكثريت رأى با منطقه، هر اطالعات نماينده و قاضى و دادستان تشخيص

 فرد فالن كه بود اين ها نظرشانآن از نفر دو اگر نفر سه اين يعنى شوند، اعدام هستند، موضع ها سرآن

شد... مى اعدام بايد شده، محکوم بيشتر يا سال پنج يا سال دو يا سال يک به كهاين ولو است، موضع سر

. 

 حدود نامه اين به استناد با متصديان گفته برحسب و كردند تعطيل را هاي زندانيانمالقات مدتي باالخره

 اعدام كشور در را مرد و زن از -است من از ترديد- زنداني نفر هشتصد و هزار سه يا هشتصد و هزار دو

 بگو گفتند،مى او به آوردندمى را طرف گرفتند،مي روزه خواندند،مي نماز كه افرادي حتي كردند،

 اعدام را او و هستى موضع سر تو پس گفتندمى گفت،نمى خوردبرمى شخصيتش به هم او كردم، غلط

 كه كردمى گله قم اطالعات مسوول از و من پيش آمد قضايى مسوولين از يکى قم همين در! كردندمى

 بررسى ها رااين هاىپرونده آخر گويممى من شويم، راحت شرّشان از بکشيم، ها رااين تندتند گويد،مى

 بايد فقط ما كرده، صادر امام ها رااين حکم گويدمى ها بکنيم،اين حکم در تجديد نظرى يک كنيم،

 قرار چه از قضيه كه داندنمى هم او! موضعى؟ سر تو گويندمى افراد بعضى به بدهيم، موضوع تشخيص

 كنند.مى اعدام برندمى را او فورى بله، گويدمى است،
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 آقاى بنويسم؛ امام به نامه يک گرفتم تصميم نيست؛ درستي شيوه اين كه كردم احساس من باالخره

 را كار اين گفتند كردم، ها مشورتآن با بودند، اينجا آبادىخرم قاضى آقاى و هاشمى آسيدهادى

 بنويسيد، چيزي يک شما اگر و هستند عصبانى مرصاد جريان از پس منافقين دست از امام چون نکنيد،

 را عصر و ظهر نماز بودم، ناراحت طور همين من ولي رفتند، شدند ها بلندآن شوند،مي ناراحت ايشان

 ام،بوده سهيم انقالب اين در من رهبري، مقام قائم گويندمي من به باالخره كه كردممي فکر خواندم،

 نشستم كه بود اين از پس مسوولم، هم من شود، كشته اسالمى جمهورى اين در گناهبى نفر يک اگر

 نوشتم: را نامه اين

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 العالي مدظله خميني امام العظمي اهلل آيت مبارک محضر

 منافقين اعدام بر مبني عاليحضرت اخير دستور به راجع رساند،مي عرض به تحيت، و سالم عرض از پس

 سوئي اثر ظاهراً و است پذيرا جامعه و ملت را اخير حادثه شدگان بازداشت اعدام ها،زندان در موجود

 :هازندان در سابق از موجودين اعدام ولي ندارد،

 .شودمي جويي انتقام و توزيكينه بر حمل فعلي شرايط در اوالً

 جداً آنان و كندمي داغدار و ناراحت باشند،مي انقالبي و متدين نوعاً كه را هاي بسياريخانواده ثانياً و

 شوند.مي زده

 كنند.مي موضع سر معامله آنان با تند مسوولين از بعضي ولي نيستند، موضع سر آنان از بسياري ثالثاً و

 خود به مظلوم چهره دنيا در ما منافقين، و صدام اخير حمالت ها وفشار با كه فعلي شرايط در رابعاً و

 كه نيست عاليحضرت و نظام صالح كنند،مي دفاع ما ها ازشخصيت ها ورسانه از بسياري و ايمگرفته

 شود. شروع ما عليه تبليغات يک دفعه

 كردن اعدام اند،شده اعدام از كمتر به محکوم سابق در موازيني ها بادادگاه وسيله به كه افرادي خامساً و

 و است قضات احکام و قضايي موازين همه به اعتناييبي اي،تازه فعاليت بدون و مقدمه بدون آنان

 ندارد. خوب العملعکس

 تأثر و اشتباهات و نيستند اردبيلي مقدس سطح در ما اطالعات و دادستاني و قضايي مسوولين سادساً و

 اعدام هم گناهاني كم يا و گناهانيبي بسا عاليحضرت اخير حکم با و است فراوان و بسيار جوّ از

 است. منجز هم احتمال مهمه امور در و شوند،مي
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 زياد خود عليه را تبليغات اين كه جز ايمنگرفته ايها نتيجهخشونت ها وكشتن از حال تا ما سابعاً و

 برخورد عطوفت و رحمت با مدتي بجاست ايم،نموده بيشتر را انقالب ضد و منافقين جاذبه و ايمكرده

 داشت. خواهد جاذبه بسياري براي قطعاً كه شود

 و دادستان و قاضي نظر اتفاق مالک دهيد دستور اقالً داريد، اصرار خودتان دستور بر فرضاً اگر ثامناً و

 چند اعدام باالخره و دار؛بچه زنان مخصوصاً شوند، استثناء هم زنان و اكثريت؛ نه باشد اطالعات مسوول

 از بعضي و بود نخواهد خطا از خالي هم و ندارد خوب العملعکس هم روز، چند ظرف در نفر هزار

 رسول قال: شود واقع توجه مورد شريف حديث اين بجاست و بودند ناراحت بسيار متدين قضات

 في يخطي ان االمام فان سبيله فخلوا مخرج له كان فان استطعتم ما المسلمين عن الحدود ادرئوا(: ص)اهلل

 . العقوبة في يخطي ان من خير العفو

 ظلکم. اهلل ادام و عليکم والسالم

  9/5/1367 - 1408 الحجه ذي 16

 به شرح زير بود:1367 مرداد 13خمينى در  امام  من به مجدّد نامه

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

  العالى مدظله خمينى امام العظمى اهلل آيت مبارک محضر

 رسانم،مى عرض به خود از شرعى مسووليت رفع براى 9/5/1367 مورخه نامه پيرو تحيت، و سالم از پس

 نحوه از ناراحتى با باشد،مى اعتمادى مورد مرد كه كشور هاىاستان از يکى شرع قاضى قبل روز سه

 -است من از ترديد- دادستان يا اطالعات مسوول: گفتمى و بود آمده قم به عالىحضرت فرمان اجراى

 را منافقين سازمان حاضرى تو: پرسيد نه يا است موضع سر كهاين تشخيص براى زندانيان از يکى از

 جنگ براى حاضرى پرسيد آرى، گفت: كنى؟ مصاحبه حاضرى پرسيد آرى، گفت كنى؟ محکوم

 روى حاضرند مردم همه مگر گفت: بروى؟ مين روى حاضرى پرسيد آرى، گفت: بروى؟ جبهه به عراق

 سر هنوز تو شودمى معلوم گفت: داشت، انتظار حد اين تا نبايد مسلمان، تازه من از وانگهى! بروند مين

 داد. انجام موضع سر معامله او با و موضعى

 نشد پذيرفته اكثريت، نه باشد آراء اتفاق مالک پس كردم، اصرار چه هر من گفتمى شرع قاضى اين و

 باشند.مى تأثير تحت عمالً ديگران و دارد اطالعات مسوول جا همه را اساسى نقش و

 به كه عالىحضرت مهم فرمان اجراى مسوول ديدى چه با كسانى چه كه فرماييد مالحظه عالىحضرت

  باشند.مى است مربوط نفر هزاران دماء

 منتظرى. حسينعلى بركاته. و اهلل رحمة و عليکم والسالم
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 اوين شرع قاضى كه نيرى آقاى من شد، محرم اول دهند، مى ادامه را كارشان ها دارندآن ديدم من بعد

 اطالعات نماينده كه پورمحمّدى آقاى و دادستان معاون رئيسى آقاى و بود دادستان كه اشراقى آقاى و

 نيرى آقاى داريد، نگه ها دستاعدام از محرم در حداقل است، محرم اآلن گفتم، و خواستم را بود

 سرموضع عنوان به هم را نفر دويست ايم،كرده اعدام تهران در را نفر پنجاه و هفتصد اآلن تا ما»: گفت

 و شدم ناراحت بسيار من« ...! و بفرماييد چه هر بعد بکنيم، هم ها رااين كلک ايم،كرده جدا بقيه از

 آن از نسخه يک بعد و كردم ها صحبتآن با جلسه اين در بودم، كرده يادداشت كه را مطالبي رئوس

 خوانم:مي شما براي كه ها دادمآن به را

  تعالى بسمه 

 آنان مرا فرزند زندان، خارج در چه و زندان در چه ام،خورده ضربه منافقين از شما همه از بيش من 01

 و انقالب مصلحت من ولى كنم؛ دنبال بايد بيشتر من باشد جويىانتقام بر بنا اگر رساندند، شهادت به

 تاريخ و آيندگان قضاوت من گيرم،مى نظر در را اسالم حکومت و فقيه واليت حيثيت و كشور و اسالم

 گيرم.مى نظر در را

 هاستآن نفع به درازمدت در قطعاً اسير و زندانى به نسبت هم آن محاكمه، بدون عام قتل گونهاين 02

 از ايده و فکر با مبارزه كند،مى تشويق مسلّحانه مبارزه به بيشتر را آنان و كند مى محکوم را ما دنيا و

 است. غلط كشتن طريق

 پيامبر است؛ بوده نحو چه به ببينيد هوازن جنگ و مکّه فتح در خود دشمنان با را( ص)پيغمبر روش 03

 اهل با( ع)اميرالمؤمنين روش. گرفت «للعالمين رحمة» لقب خدا از و كرد برخورد گذشت و عفو با

 كنيد. مالحظه آنان شکست از پس را جمل

 قابل والّا كشانده سرموضع به را آنان ها،بانزندان ها وبازجو رفتار را، موضع سر افراد از بسيارى 04

 بودند. انعطاف

 باغى و محارب عنوان صدق موجب شوند،مى ملحق منافقين به كنيم، آزاد را آنان اگر كهاين مجرد 05

 كهاين با نداد انجام جنايت از قبل قصاص هم ملجم ابن به نسبت( ع)اميرالمؤمنين شود،نمى آنان بر

 است. من قاتل او فرمود: خودش

 به حکم موجب فرضاً، سران ارتداد و كند،نمى باغى و محارب عنوان داخل را فرد اعتقاد، مجرد 06

  شود.ها نمىسمپات ارتداد

 با اآلن «غضبان هو و القاضى اليقضى» باشد احساسات از خالى و سالم جوّ در بايد حکم و قضاوت 07

 و اسرا جان به ناراحتيم، غرب در منافقين جنايت از ما است، ناسالم ما اجتماعى جوّ تحريکات ها وشعار
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 همه و قضات همه بردن سوال زير جديد فعاليت بدون آنان اعدام وانگهى ايم،افتاده سابق زندانيان

 كنيد؟مى اعدام مالک چه به ايدكرده محکوم اعدام از كمتر به كه را كسى است، سابق هاىقضاوت

  گفت؟ خواهيد ها چهخانواده جواب در فردا ايد،كرده قطع ها راتلفن ها ومالقات حاال

 به را موضوع دانمنمى و باشممى فقيه واليت چهره و امام حضرت حيثيت فکر به همه از بيش من 08

  بود؟ غلط همه ايم،كرده اموال و دماء در احتياط بحث فقه در ما همه اين اند،رسانده ايشان به نحوى چه

 و داشتند شکايت اجرا نحوه از و بودند ناراحت كه ديدم را متديّن و عاقل قضات از نفر چندين من 09

 شده اجرا اعدام حکم جهتبى كه كردندمى ذكر را زيادى هاىنمونه و شود،مى تندروى گفتندمى

 است.

 و است منطق نحو يک است، برداشت و فکر سنخ يک نيستند، اشخاص خلق مجاهدين خاتمه در 010

 شاءاهللان شود،مى ترويج بلکه شود،نمى حل كشتن با داد، جواب صحيح منطق با بايد را غلط منطق

 باشيد. موفق

 مربوط من، پيش بود آورده را اىپرونده يک بود، فارس انقالب دادستان كه اسالمى آقاى هست يادم

 آراء اكثريت با اما بودم، مخالف او اعدام با من گفتمى كنند، اعدام را او اندخواستهمى كه دخترى به

 مادرش و پدر به خطاب و بود كرده وصيت اعدامش از قبل دختر پرونده، اين در كردند، اعدام را او

 البالغه نهج و قرآن نباشيد، بدبين انقالب به نسبت شما ها هست،آمد پيش اين نيست طورى: بود گفته

 بود. متأثر خيلى او شدن اعدام از اسالمى آقاى خود كه... و بخوانيد را

 بودند برادر هفت يا شش گفتمى ها بود،زندان در من نماينده كه انصارى حسينعلى آقاى االسالم حجه

 مخالف هم منافقين با ما گفتندمى بودند، متعبّد هم خيلى گرفتند،مى روزه خواندند،مى ها نمازاين كه

 ما كنيم، مصاحبه نيستيم حاضر ما گويندمىها اين كنيد، مصاحبه بايد گويندها مىاين به اما ايم،شده

 اين به ها رااين و است، شکست ما براى اين كنيم.نمى تلويزيونى مصاحبه ولى بنويسيم، چيزى حاضريم

 كه را آنان از نفر يک فقط و كردند اعدام را آنان نفر شش يا پنج و هستند موضع سر كه گفتند بهانه

 شد.مى كار شکل اين به گذاشتند؛ باقى بود، شده فلج

 در كه غيرمذهبي افراد براي گرفتند امام از ديگري نامه يک مدتي، از بعد گذشت. جريان اين باالخره

 بود ها اينآن هدف بودند، زندان در كمونيست و غيرمذهبي نفر پانصد حدود زمان آن در بودند، زندان

 دست به نامه اين اتفاقاً بشوند، راحت شرّشان از اصطالح به و بکنند هم ها راآن كلک نامه اين با كه

 با ايشان آنان هايخانواده مراجعه دنبال به بود، جمهور رئيس ايشان زمان آن بود، رسيده ايخامنه آقاي

 ايشان بعد داريد، نگه دست بکنيد، خواهيدمي كه است كاري چه اين كه بود كرده صحبت متصديان



 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      329

 

 تندتند ها رااين خواهندمي و اندگرفته اينامه چنين يک امام از»: گفت عصبانيت با من، پيش قم آمد

 در ايشان نامه به راجع چرا ايد؟افتاده فکر اين ها بهكمونيست براي اآلن شما چطور»: گفتم «.كنند اعدام

 پس»: گفتم «!؟نوشته چيزي ها هممذهبي براي امام مگر»: گفتند «نگفتيد؟ چيزي منافقين اعدام با رابطه

 گذشته مسايل همه اين و رسيد من دست به نامه آن شدن نوشته از بعد روز دو هستيد، قضيه كجاي شما

 واقعاً آيا ايشان دانمنمي من حاال «!نداريد؟ خبر چطور هستيد مملکت اين جمهور رئيس كه شما است،

 كرد.مي ها راصحبت اين من پيش يا نداشت خبر

 خودمان كه بود هايىارزش بر پايدارى من هدف نبود، خلق مجاهدين از دفاع من هدف به هر حال،

 ماندن محفوظ من هدف شد،ها مىآن دار شدنخدشه ها باعثبغض و حبّ نبايد و داشتيم قبول ها راآن

 هوادارى مجرد شد،مى ها انجامكار بعضى آن نام به نبايد كه بود فقيه واليت يچهره و امام شخصيت

 .1«شود حفظ بايد طبقات همه حقوق اسالمى جمهورى در و نيست اعدام مجوز شرعاً مجاهدين از

توان نتيجه گرفت، نظريه واليت فقيه با وجود ابعاد مثبتي كه در بنابراين در يک جمع بندي اجمالي مي

 د، بعضاً درآن متصور هست، اما با دولت رسمي كه بايد مسووليت پيشبرد امور را برعهده داشته باش

دارد كه ممکن از ميتعارض قرار گرفته، دولت رسمي را به انجام اعمالي وادار كرده يا از انجام اعمالي ب

مام ااي قرائت هاي آن باشد، مضاف اين كه تفاوت صد و هشتاد درجهمشياست در تعارض با خط

تأملي است كه  ه قابل، مسأل1367هاي سال خميني و قائم مقام ايشان، آيت اهلل منتظري، در امر اعدام

 برد.مي لكارآيي نظريه واليت فقيه را زير سوا

 دولت پنهان 030102
هاي مختلف از اسالم، بالطبع قرائت يکي از ويژگي حکومت ديني اين است كه به دليل وجود قرائت

ع هاي ديني نبوده، آنان از قرائت ديني خويش دفانظام سياسي رسمي مورد پذيرش همه افراد و گروه

كوشند تا اهداف كرده و حتي بعضاً با نيت قرب الهي، با تالش در جهت عملي ساختن قرائت خويش مي

هاي غيررسمي، به تالقي خود را جامه عمل بپوشانند كه در حالت اخير، تعارض ديد رسمي حاكم و ديد

انجامد. مضاف يها و در نهايت هرز رفتن امکانات، سرمايه و انرژي ديد رسمي حاكم بر كشور منيرو

، از اين هاي دولت رسميبر اين دولت پنهان با نزديک شدن و رسوخ در برخي از نهادها و سازمان

 جويد.نهادها در جهت تضعيف دولت رسمي سود مي

                                           
 منتظري. اهلل آيت تلگرام كانال -1
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داند. افراد و دولت پنهان از قدرت قابل توجهي برخوردار است، به شکلي كه خود را باالتر از قانون مي

نيت آهنين برخوردارند، و بدون ترس از محاكمه و مجازات يا توقيف نشريه و سايت هايش از امرسانه

(. به عنوان 18/12/92نويسند )شرق، خواهند ميخواهند بيان داشته يا هر چه ميمورد نظر، هر چه مي

-نمونه، فاطمه آليا نماينده پيشين مجلس، معاونت زنان رياست جمهوري را كه براي اخذ برخي از كمک

ساله مطلقه به دفتر صندوق جمعيت ملل متحد اقدام كرده بود، متهم  25تا 20ها به ارسال ليستي از زنان 

( 28/2/96كرد كه اين ليست براي اعزام زنان مزبور به آنتالياي تركيه براي امور خالف بوده است )شرق، 

ي روحاني امريکا رفته است و يا سيدمحمود نبويان، نماينده اسبق مجلس طي نطقي بيان داشت وزير آقا

(. 9/3/96ها بدهد )شرق، و آنجا تعهد داده است كه سردار قاسم سليماني را كت بسته تحويل امريکايي

 آورند.گاه سر از محکمه درنميهاي اخير هيچها و تشنج آفرينياما اهانت

ر روي دولت رسمي دولت پنهان براي اجرايي كردن منويات خودش در مرحله نخست، با اعمال فشار ب

كند تا منويات خويش را در پوشش دولت رسمي مطرح سازد، و در صورتي كه دولت رسمي تالش مي

زند و در اين جهت مقاومت كند، رأساً دست به عمل زده، دست به ممنوع سازي موارد دلخواهش مي

 كند تا خواسته خويش را محقق سازد.با ايجاد موج در جامعه، سعي مي

پنهان از سويي براي تأمين هزينه تبليغاتش و از سوي ديگر براي كسب منافع مالي )كه از اهم دولت 

هاي اهداف وي مي باشد(، با تأسيس مؤسسات مالي كه تحت نظارت بانک مركزي نيستند يا بانک

مورد نظرش و يا انجام كارهاي اقتصادي توام با رانت و تخلف، قدرت مالي خويش را تأمين كرده و 

 بخشد.گسترش مي

، از نيروهايي سخن به ميان 1396هاي انتخاباتي سال دكتر جهانگيري، معاون رئيس جمهور، در مناظره

( وي در قسمت ديگري از بيانات خود از 16/2/96دانند )شرق، آورد كه خود را باالتر از قانون مي

 كند:امنيت آهنين افراد دولت پنهان ياد مي

اين است كه بخشي از جامعه با دولتي كه با رأي مردم سركار آمده است، مشکلي كه وجود دارد »

مخالف هستند و متأسفانه اين مخالفتشان به شکل نهادينه شده در فضاي مجازي و در مطبوعات با تمام 

 شوند.ها معترض نميپردازند و احدي هم به آنتوان به تخريب دولت مي

گ اندازي دولت پنهان در مسير پيشبرد اهداف راهبردي دولت آقاي روحاني نيز در همين راستا از سن

 كند:رسمي، چنين ياد مي

هاي زيرزميني نشان دادند كه برجام را برهم بزنند، ولي مردم ما از همه مردم ديديد تصويري از شهر»

 ها عبور كردند.اين
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 «بود تا برجام را برهم بزنندها شعار نابودي اسرائيل نوشته شده هايي را نشان دادند كه روي آنموشک

 (.16/2/96)شرق، 

كوشد با اعمال فشار به دولت رسمي هاي خويش، در ابتدا ميدولت پنهان براي تحقق عملي خواسته

 هاي انتخاباتي خويش بيان داشت:منويات خويش را محقق كند. روحاني در يکي از نطق

هاي ما در خواستيد جوانار بگوييد، شما ميزنيد، آشکهاي خصوصي ميهايي را كه در جلسهحرف»

 (.20/2/96)شرق،  «حصر و انزوا باشند. مگر هر روز فشار نياورديد كه فضاي مجازي بسته شود

سال،  8هاي نهم و دهم احمدي نژاد كه طي روحاني در فراز ديگري از بيانات خويش، ضمن نقد دولت

سازد كه دولت پنهان به وي نيز فشار (، خاطرنشان مي19/2/96)شرق،  كار كردهزار خانم را بي 860

 كار كردن زنان، دولت وي نيز به اين كار مبادرت كند:هاي بيآورد كه در ادامه سياست

 (.20/2/96)شرق،  «شما مگر هر روز فشار نياورديد كه اشتغال زنان بايد متوقف شود»

رسمي، رأساً وارد صحنه شده، يا با دروغ و دولت پنهان در برخورد با عدم همراهي و مقاومت دولت 

-هاي تبليغاتي گزاف به موجپردازد و يا آن كه با صرف هزينهفريب به ديکته كردن خواسته خويش مي

 ورزد.سازي در جهت تحقق اهداف خويش اهتمام مي

 روحاني در نطق نتخاباتي كه در كرمانشاه داشت، در همين رابطه بيان داشت:

گوييد كه جوانان فرصت نيستند، گوييد، بلند نميي را كه در جلسه خصوصي ميهايچرا حرف»

 تهديدند.

كنيد؟ بر اساس ها تمام شود. برچه مبنايي عکس بزرگان نظام را ممنوع ميخواهند محدوديتمردم مي

وغ كدام قانون و مصوبه؟ ادعا كرديد شوراي امنيت ملي اين كار را كرده است، من به صراحت گفتم در

 (.19/2/96)شرق،  «است

هاي برجام، به شرح وگواندازي در مسير گفتدكتر ظريف نيز از تالش تبليغاتي دولت پنهان براي سنگ

 كند:زير ياد مي

هاي متحدالشکلي عليه من و همکارانم ساخته و ها و پالكارددر جريان مذاكرات برجام، پوسترها، بنر»

)شرق،  «اي ساخته شده بودنددانم چگونه و با چه بودجهشد كه من نميدر سطح شهر نصب مي

20/2/96.) 

 



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         332

 

 
 

 
 



 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      333

 

 
مؤسسات )مانند  مؤسسات مالي كه حاضر به پذيرش نظارت بانک مركزي نيستنددولت پنهان با تشکيل 

 كوشد تاهاي موردنظر، ميهاي وابسته به نهاد( و يا بانک23/2/96)شرق،  مالي ثامن الحجج و ميزان(

هاي الزم، هاي اقتصادي مجاز و غيرمجاز خويش را فراهم سازد. از سوي ديگر با اعمال نفوذبستر فعاليت

( و يا آن كه با تأسيس بنادر خاص، فارغ از نظارت 20/2/96)شرق،  از پرداخت ماليات فرار كرده

 گمركات كشور، دست به واردات بدون ماليات بزند.

هاي نظامي، قوه قضائيه و وخ دادن نيروهايش در نيروي انتظامي، نيرودولت پنهان با جذب نيرو و رس

كوشد تا اهداف خويش را محقق سازد، اهدافي كه بعضاً در تعارض با اهداف هاي علميه، ميحوزه

 آورد.هاي انقالب را فراهم ميهاي اجتماعي و ريزش نيرودولت رسمي بوده، اسباب تشتت

هاي انتخاباتي خويش بيان داشت، او در طي دوران رياست جمهوري دكتر روحاني در يکي از نطق

خود، تنها يک نامه به قوه قضائيه نوشته و طي آن اين پرسش را به عمل آورده است كه به چه دليل 

سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور اسبق ايران، ممنوع التصوير است، ولي قوه قضائيه به تنها نامه وي نيز 

 (. 24/2/96شرق، پاسخ نداده است )
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رئيس قوه قضائيه نيز در پاسخ به نطق انتخاباتي دكتر روحاني كه طي آن راجع به رفع حصر ميرحسين 

شما چه »موسوي و مهدي كروبي اظهار اميدواري كرده بود، )بدون رعايت ادب الزم(، بيان داشته بود: 

 (.9/3/96)شرق، « ايد حصر را بشکنيدكاره

هاي انتظامي زده است. ها دست به نقد نيرودور از رياست جمهوري خويش بار آقاي روحاني در اولين

 ها به قرار زير است.هايي از اين نقدنمونه

 (، 17/6/93شود )شرق، مريضي با ديوار، فيلتر و ون حل نمي

 (،24/1/94امر به معروف نبايد به خيابان و عليه زنان تقليل يابد )شرق، 

 (.6/2/94ن است، نه اجراي اسالم )شرق، وظيفه پليس اجراي قانو

هاي رئيس دولت، گشت ارشاد با قوت و قدرت به كار خود در سطح جامعه ادامه اما با وجود هشدار

 (.31/1/95شوند )شرق، ها گسيل مينيروي نامحسوس نيز به خيابان 7000داده، براي كمک به آن 

تابد، وقتي با لباس جمهور كشور را برنمي هاي انتظامي كه حتي سخنان رئيساز سوي ديگر نيرو

ها ايستاده، شوند، دست به سينه در برابر آنهاي مهاجم به سفارت انگليس يا عربستان مواجه ميشخصي

سوزي شوند تا آنان هرگونه كه دلشان خواست به سفارت آسيب زده يا در آن آتشوارد عمل نمي

 (.24/10/94ايجاد كنند )شرق، 

هاي دولت پنهان است. به اين معنا كه با وجود هاي ضد ماهواره، نمونه ديگري از اقدامپخش پارازيت

گويند، اما منشاء هاي ضد ماهواره سخن ميآن كه مقامات محيط زيست يا مجلس از خطر پارازيت

هاي زيست محيطي در مسأله تهديد سالمت مردم وآسيبهاي مزبور به ظاهر مشخص نيست و پارازيت

 (.18/5/94ميان ناديده گرفته شده است )شرق، اين 

دارد: پخش پارازيت مسعود پزشکيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در همين ارتباط بيان مي

 (.27/7/93پذيرد )شرق، ضابطه صورت ميدر جامعه به شکل بي

دهد اي خبر ميارههاي ضد ماهوزا بودن پارازيتمعاون انساني سازمان محيط زيست نيز از سرطان

دارند، سازمان مزبور در ( و مسووالن هواشناسي در پاسخ به نقد كساني كه بيان مي12/7/93)شرق، 

دهند كه كند، پاسخ ميهاي جوّي )نظير طوفان بزرگ تهران( ضعيف عمل ميبيني رخدادپيش

واشناسي شده، اين هاي هاي پخش شده، موجب ايجاد اختالل در دستگاههاي ضد ماهوارهپارازيت

 (.9/10/93گردد )شرق، تر سازمان مزبور ميهاي دقيقبينيمسأله منجر به عدم پيش
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هاي نظام و سانسور يا لغو سخنراني آنان و يا نشرياتي كه مسأله حصر، توهين به شخصيتحل نشدن 

را به معرض ديد هاي ديگري از حکومت پنهان شود، جلوههاي آنان نميهيچ مجازاتي متوجه اهانت

 گذارند.مي

مسأله حصر آقايان ميرحسين موسوي و مهدي مسأله ناتواني در ورود به ها از مسووالن دولت يازدهم، بار

 اند.كروبي ياد كرده

(، توهين به ايشان 16/2/93ممانعت از سخنراني سيدحسن خميني در دانشگاه بروجرد )شرق، 

(، لغو سخنراني 7/5/92سخنراني ناطق نوري در مراسم شب قدر )(، سانسور و پخش با تأخير 5/10/94)

(، لغو سخنراني مطهري در مشهد درباره عاشورا )شرق، 20/12/93علي مطهري در شيراز )شرق، 

نژاد و پاسخ منفي به ميهمانان خارجي كه احمدي(، سانسور آقاي هاشمي رفسنجاني در دولت 1/9/95

(، پرتاب كفش و مهر 2/94)به اين بهانه كه ايشان وقت ندارند( )شرق،  / خواستار مالقات با ايشان بودند

(، 20/12/93به سمت رئيس قوه مقننه كه در حرم حضرت معصومه در حال ايراد سخنراني بود )شرق، 

گر دانشجويان بسيجي در برابر آقاي رفسنجاني در زماني كه ايشان به دانشگاه هاي مرگ بر فتنهشعار

 نهند.هاي دولت پنهان را به نمايش ميهاي ديگري از اقدام(، جلوه15/2/94ته بود )شرق، اميركبير رف

هاي هنري مختلف از وزارت ارشاد، دست به هاي خودسري كه پس از اخذ مجوز گروهوجود گروه

و ( 15/4/93شدند )شرق، ( و يا مانع اجراي برنامه مي24/6/92پايين كشيدن فيلم مورد نظر زده )شرق، 

-خواهد از حافظ و مولوي خوانده شود، يا تهيه و توزيع بولتنها ميهايي كه در آنلغو سريالي كنسرت

 (15/4/93هايي در سطح مقامات كشور كه به بيان وزير ارشاد سراپايشان دروغ است )شرق، 

برخي از دهد، هايي كه دولت پنهان در روند پيشبرد امور دولت رسمي انجام ميزمان با اختاللهم

گر اين معنا است كه دولت رسمي نبايد انتظار محکوميت عوامل دولت هاي دستگاه قضا، تداعيبرخورد

دره كه به پنهان را داشته باشد. به عنوان مثال، دستگاه قضا بالفاصه پس از اعتصاب كارگران معدن آق

( 8/3/95كند )شرق، ادر ميداليل صنفي صورت پذيرفته بود، دستور شالق زدن كارگران اعتصابي را ص

و يا پس از دستگير شدن دانشجوياني كه در جريان يک جشن در باغي در قزوين، دست به انجام برخي 

گردد )در حالي كه هاي غيرديني زده بودند، روز بعد از دستگيري حکم شالق آنان اجرا مياز رفتار

(، اما در 2/1395شده را داشت( )شرق،  /توان دادخواست مجدد در حکم ارايه براي احکام تعزيري مي

 ، همچنان مفتوح است.1382هاي محفلي كرمان از سال برابر، پرونده قتل

 دارد:، در نقد انفعال قوه قضائيه بيان مي1396هاي انتخاباتي سال روحاني در مناظره



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         336

 

، 87و  86ا كردند، در سال هايي كه دو ميليارد پول ايران را به حلقوم امريکا ريختند، چرا اين كار رآن»

)شرق،  «ماه فرصت بود اين پول و اوراق از امريکا به ايران بازگردد، چرا اين كار را نکرديد؟ 10

19/2/96.) 

 دارد:جهانگيري در نمونه ديگري در همين رابطه اظهار مي

مين. چرا او يک بنده خدا نامه بازرسي كل كشور را راجع به امالک نجومي در سايتش منتشر كرد، ه»

 (23/2/96)شرق،  «را گرفتيد و به انفرادي برديد؟ چرا قوه قضائيه در اين باره كاري نکرد؟

 آخوندي وزير مسکن نيز در نقد انفعال قوه قضائيه بيان داشت:

هاي مهر در سالي كه به نام هزار واحد از مسکن 53هزار واحد مسکوني مهر فاقد متقاضي است. 117»

حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري شده بود، به ارزش سه ميليارد دالر به يک توليد ملي و 

 (.19/2/96)شرق،  «.اي واگذار شد... و قوه قضائيه در همه اين موارد منفعل بودشركت تركيه

ريت باشند. به عنوان مثال، مديهاي دولت پنهان ميهاي علميه نيز از نيروبرخي از طالب و فضالي حوزه

حوزه علميه با فراخوان جهاد فرهنگي طالب، آنان را در مسجدي گرد هم آورده، با دادن پاكت به هر 

ها خواستند تا به اقصاء نقاط كشور اعزام شده، در جهت تنوير افکار مردم جهت يک از آنان، از آن

 رأي دادن به كانديد مورد نظر حوزه، اثرگذار واقع گردند.

 دولت رسمی  030103
هاي رسمي در جمهوري اسالمي داراي دو تعارض دروني و بيروني هستند. تعارض دروني نظام دولت

 باشد.اسالمي كارآمدي نظام و تعارض بيروني آن، تعارض احتمالي با دولت رهبري و دولت پنهان مي

رد كه مباحث مالحظه مباحثي كه علماي روحاني راجع به نظام اسالمي داشته و دارند، داللت بر آن دا

اند و در تمامي موارد نيز نتيجه مباحث علمايي كه در باب كارآمدي يا اخير به تمامه مباحث نظري بوده

ناكارآمدي نظام اسالمي بحث كرده اند، به اين نتيجه انجاميده است كه بر مبناي آيات و احاديث 

 باشد.متعددي، نظام اسالمي نظامي كارآمد مي

اسالمي، دغدغه كارآمدي نظام اسالمي از سوي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به گيري جمهوري با شکل

عنوان فردي كه در جريان عمل با كارآمدي يا ناكارآمدي نظام اسالمي سروكار داشت، مطرح گرديد. 

به اين معنا كه با مالحظه نامه امام علي، عليه السالم، به مالک اشتر كه در واقع به شرح وظايف دولت 

شود كه دولت اسالمي موظف به آباداني و گسترش رفاه و فالح در ي پرداخته است، مشخص مياسالم

باشد. اما واقعيات امر در آغاز انقالب چنان بود كه دولت اسالمي برمبناي ادله سطح مردم جامعه مي

ويي نظري و احکام فقهي موجود، كارآيي گسترش رفاه و عمران در سطح جامعه را نداشت، زيرا از س



 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      337

 

بسياري از فقهاي مطرح در جامعه با مسأله اخذ ماليات از مردم و مشاغل مخالف بودند و اخذ خمس و 

دانستند. البته آن دسته از فقها كه با اخذ ماليات موافق بودند، آن زكات را براي پيشبرد جامعه كافي مي

اشته، در حاالت استثنايي، اخذ آن كردند، يعني آنان نيز ماليات را قبول ندرا از باب اكل ميت مطرح مي

 دادند.هاي مبرم جامعه مورد تأييد قرار ميرا در حد رفع نياز

هاي نماز جمعه در آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در بحثي كه در زمينه كارآمدي نظام در يکي از خطبه

اي شد و با ارايه ادله اوايل انقالب مطرح كرد، از منظري عيني و عملي وارد بحث كارآمدي نظام اسالمي

كند، كيلويي تومان وارد مي 2000مانند اين كه در حال حاضر گندمي را كه كشور از خارج كيلويي 

خرد و اين در حالي است كه دولت شايد معادل همان مقدار را به شکل ارايه تومان از كشاورز مي 4000

كند، بنابراين آن، به كشاورز كمک مي امکانات جنبي نظير سم، كود، ماشين آالت كشاورزي و مانند

ها توان از آناميد اين كه دولت بتواند از مواردي مانند گندم، جو، خرما، مويز و ديگر اقالمي كه مي

زكات گرفت، سود برده، رفاه عمومي جامعه را بر همين مبنا فراهم كند، اميد باطلي است. بنابراين بايد 

اسالمي كرد و مثالً با اخذ ماليات كه بسياري از فقها با آن مخالف فکري به حال كارآمد كردن نظام 

 هستند، به تخفيف مشکل اخير رسيد.

بالفاصله بعد از سخنراني آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران، جامعه مدرسين در قم تشکيل 

پاي خويش را از حد خود جلسه دادند و با بررسي مفاد بحث ايشان، اظهار داشتند كه آقاي رفسنجاني 

 فراتر نهاده است و نبايد كارآمدي نظام اسالمي را مورد ترديد قرار دهد.

خويش آورده است، با طرح  1363اي كه در پيوست خاطرات سال آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در نامه

سأله كارآمدي سازد نامه وي )از باب طرح مهاي خويش براي امام خميني، اوالً خاطرنشان مينقطه نظر

اي تاريخي خواهد بود و و ناكارآمدي نظام و اخذ ماليات كه در فقه اسالمي مطرح نشده است(، نامه

كند، هر چند بحث اخير نه در ثانياً با طرح بحث ماليات براي ايشان، بر ضرورت اخذ  آن تأكيد مي

 مباحث امام خميني و نه در مباحث فقهي ساير فقها نيامده بود.

اي، نظام اسالمي را هاي مدرسهكند، اتکاي صرف به بحثاهلل رفسنجاني در نامه خويش اشاره ميآيت 

گيرد، ارايه فتواي صرف از سوي هاي كشور، نتيجه ميكشاند. وي با ارايه جدولي از هزينهبست ميبه بن

براي كارآمد كردن نظام فقها راهگشاي نظام اسالمي نيست و در جريان عمل بايد دنبال راه كار ديگري 

 اسالمي بود.

صدمين سالگرد وفات آخوند خراساني داشت، با طرح اي كه در يکآيت اهلل رفسنجاني در مصاحبه

گردد، علماي ما از اين كه با وجود تصويب نظارت علما بر قوانين مجلس برآمده مباحث اخير يادآور مي
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مشروطيت نظارت عملي داشته باشند، ناراحت بودند،  از مشروطيت، نتوانستند بر قوانين مجلس در زمان

اما خوب شد كه علما بر قوانين مصوبه مجلس مشروطه نظارت نداشتند، زيرا با فتاواي خود، به فلج شدن 

بحث ماليات، مورد نفي و انکار علما بزرگ جامعه  1361رسيدند، زيرا وقتي در سال كردن حکومت مي

ال قبل، عوارض و موانع بيشتري براي پيشبرد اهداف اجتماعي جامعه، س 70بود، بالطبع احکام فقهي 

 آوردند.فراهم مي

ه ها بيان داشت امام خميني )كه رأساً در مورد ماليات بحثي نکرده بود(، از نامآيت اهلل رفسنجاني بعد

 وي استقبال كرده، مباحث آن را در خور تأمل دانسته است.

دي نظام ي حل معضل فتاواي نظري و مشکالت عملي كه فراروي كارآمآيت اهلل هاشمي رفسنجاني برا

ها قرار ناسالمي وجود داشت، در دهه شصت پيشنهاد كرد فقها بايد بپذيرند، متخصصاني در كنار آ

ا به صدور تداشته باشند و اين متخصصان با طرح و تبيين اقتضائات زمانه، به روحانيون كمک كنند 

توان فتاواي ند و نمينند، زيرا فقها با اقتضائات زندگي امروزه آشنايي الزم را ندارفتاواي مناسب دست بز

المي را مختل چنين افرادي را بالفاصله در جهت اجرا به كار گرفت، زيرا اين امر، كارآمدي نظام اس

 خواهد كرد.

هاي كارمنوط به راهالبته آيت اهلل رفسنجاني بعد از گذشت قريب به سه دهه، كارآيي نظام اسالمي را 

هاي نظام )نظير شواري نگهبان، مجلس خبرگان و صدا و سيما( را تري كرد و تغيير بعضي از نهادكلي

 .1نيز براي ارتقاي كارآمدي نظام الزم دانست

درمدرسه منتظريه الشمس )حقاني( داشت، با طرح رابطه  1356شهيد بهشتي در سخنراني كه در سال 

اي مشابه نتايج آيت اهلل گشايد كه در عمل نتيجهلوم انساني، زاويه ديد جديدي را ميعلوم اسالمي و ع

دارد، مبتالبه علوم اسالمي و علوم انساني، انسان است، هاشمي را در بردارد، ايشان در اين ارتباط بيان مي

روحانيون به  شود كهها تاحدودي با هم متفاوت است، ولي اين تفاوت سبب نمياما روش برخورد آن

دارد، اگر علماي اسالمي، به علوم انساني )و همين طور علوم علوم انساني پشت كنند. ايشان بيان مي

يابند، به عنوان مثال، اگر عالمي بداند خطوط تري از وحي ميطبيعي( وقوف يابند، درک عميق

اي كه ناظر به همين معنا فههاي جهان با يکديگر متفاوت است، در فهم آيه شريسرانگشت تمامي انسان

                                           
1- در بحث كارآمدي نظام، از سخنراني حجت االسالم سروش محالتي كه در همين رابطه ايراد شده بود، 

 استفاده شده است.
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تري را درخواهد يافت. شهيد بهشتي در قسمتي از اين سخنراني مهم خويش چنين است، مفاهيم عميق

 دارد:بيان مي

تعارف مثل متفاوت اصلي علوم انساني متعارف با علوم اسالمي در چيست؟ تفاوت اصلي علوم انساني »

 تاريخ، ادبيات، هنر و امثال آن با علوم اسالمي كجاست؟ شناسي، شناسي، اقتصاد، حقوق، روانجامعه

خوانند با زمينه علوم علوم انساني متعارفِ غيراسالمي كه امروز در مدارس گوناگون دنيا ميزمينه 

هاي او، هاي هستي او، نيازجزء خيل پاسدارانش هستيد، يکي است. انسان، بافتطالب اسالمي كه شما 

و حدود كارايي او، هدف اين كارايي، جهت اين كارايي، ميزان خودسازي و هاي او، ميزان توان

سازي، موضوع و زمينه همه علوم انساني است. هاي علمي اين خودسازي و محيطاش، راهسازيمحيط

شان در چيست؟ در اين است كه علوم انساني متعارف زمينه علوم اسالمي هم همين است. تفاوت اصلي

آنچه هست را »كند. يکي از دوستان فرمودند ها از مشاهده و تجربه و تحليل استفاده ميتندر اين راه 

خواهد عالوه بر آنچه هست، آنچه بايد باشد را هم بر مبناي آنچه خير، علوم انساني امروز مي«. نگردمي

بيني نساني پيشكنيم، در علوم ابيني علمي ميطور كه ما در علوم طبيعي پيشبيني كند. همينپيش ،هست

همراه است. ولي ابزار كارش، متد كارش، مبناي شناختنش، سرچشمه « چه بايد كرد؟»خود با خودبه

كند، روي او شناسي، انسان را مشاهده ميچيست؟ مشاهده، تجربه و تحليل آن. در روان شناختش صرفاً

مسأله تحليل و جازه دهيد به جاي كند. ابندي ميكند و در انتها، جمعكند، تحليل هم ميتجربه هم مي

 ،اضافه كنيم. در علوم اسالمي، قبل از هر چيز، يک كاوشگر سخنش اين است كه ببينمرا  بنديجمع

هايش چيست؟ ها و توانها، نيازگويد. انسان چيست؟ بافتوحي در اين زمينه چه مي نخست سرچشمه

ميزان كارايي و اختيار انسان  .مينه چه گفته استوحي در اين ز ،خواهد ببينديک عالم اسالمي اول مي

 خواهد ببيند وحي در اين زمينه چه گفته است. هدف اليق زندگي انسان چيست؟مي چقدر است؟ اول

هاي عملي رسيدن انسان به آن ها و راهوحي در اين زمينه چه گفته است. جهت ،خواهد ببيندمي اول

 هدف چيست؟ 

اي وحي پرسيم اصالًهايي هم داريم بعد از وحي. قبل از وحي ميقبل از وحي، پرسشهايي داريم پرسش

در كار هست تا من سراغ آن بروم؟ بايد شناخت و معرفت انساني را به كار انداخت تا به وحي برسيم؛ 

كه بردن به خدا يا هر چيز ديگري  بردن و راهمعارف مربوط به اثبات خدا، يافتن خدا در جهان، پي

كه وحي  رساند و اينخداشناسي، معارفي است كه ما را به وحي مي. خواهيد اسم آن را بگذاريدمي

بعد به وحي . ها همه قبل از وحي استگاه بشر قرار گيرد. اينتواند تکيههاست و مييکي از واقعيت

 .. .رسيم. شناخت محتواي وحي.مي



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         340

 

نفري در يک  گويند براي محتواي وحي چندهي ميمحتواي وحي را از كجا بايد شناخت؟ امروزه گا

گوييم اين همان وقت ميكنيم تا ببينيم مصلحت بشريت چيست، آننشينيم و بحث مياتاق دربسته مي

بسته با هم  رويم در يک اتاق درگويند ميمحتواي وحي است! عرض من را فهميديد؟ چهار نفر، مي

كشيم و سازيم و ميپزيم و ميكنيم! بعد هم ميه آزاد ميمصلحت بشريت انديش نشينيم و دربارهمي

اهلل، وحي همين گوييم هر كه خواهان سعادت است بسمكنيم و به تمام بشريت ميمان را پهن ميسفره

شود كه بگويد اين راه گوييم! به نظر شما اين راه صحيحي است؟ هيچ عاقلي پيدا مياست كه ما مي

 .يح نيستصحيحي است؟ البته كه صح

براي شناخت  .منعکس است كتاب و سنتيعني  بحث ما در وحي اسالمي، در دو آيينه متمم يکديگر 

و پويا و نه متحجر  فهمي زنده فهمي و سنت وحي بايد رفت سراغ كتاب و سنت. بله، امروز براي كتاب

به آن احتياج داشتيم، به  بر همه آنچه تاكنون براي فهم كتاب و سنت و ايستا يا حتي ارتجاعي، عالوه

معلومات ديگر نيز به صورت كمک نيازمنديم؛ يعني اگر انسان بخواهد ببيند وحي درباره  يک سلسله

بفهمد وحي درباره روند  تواند اصالًشناسي نداند، نميگويد، تا الفبايي از جامعهروند جامعه چه مي

گويد، تا آشنايي كلي با تعليم و تربيت چه مي گويد. اگر بخواهد ببيند وحي در زمينهجامعه چه مي

شود. از نميً شناسي و علوم تربيتي به صورت كلي و در حد معلومات عمومي نداشته باشد، اصال روان

 .. .شنود.كند. آيه و حديث، مطلب را گفته، اما گوش او نميكنار آيه و حديث عبور مي

زنده از كتاب و سنت داشته باشد، به يک مقدار و در حد بنابراين، اگر امروز انسان بخواهد استنباط 

منظور خداشناسي )نه در قرآن آياتي هست به .ابزار، به معلومات عمومي متناسب با زمان، احتياج دارد

گويد. آن كسي كيفيت پيدايش باران سخن مي منظور خداشناسي، درباره شناسي(. بهمنظور طبيعت به

خواند و رد ايش باران و نقش باد و باران بر يکديگر ناآشناست، اين آيات را ميكه با كيفيت طبيعي پيد

شود و برايش هم خيلي جاذبه و گيرايي ندارد، اما كسي كه الاقل در حد معلومات عمومي در زمينه مي

يش بيند كه در اين آيات كه هدفش خداشناسي است، اشاراتي در زمينه پيداباد و باران مطالعه دارد، مي

 . باد و باران است كه بسيار جالب و گيراست

الْأَمْرُ مِن  الف. الم. ميم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَي الْأَرْضِ وَ هُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ»

تا آدمي تاريخ را خوب نخوانده باشد، در همين حد كه « قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ وَ يوْمَئِذٍ يفْرَحُ الْمُومِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ

گويم تاريخ همه اقوام، بلکه الاقل تاريخ زمان اسالم، محيط اسالم، اطراف مورد نيازمان است، نمي

شود كه اين آيات به صورت تواند بفهمد كه چطور ميفهمد و بعد هم نمياين آيه را نمي اسالم، اصالً
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بنابراين، يک مقدار معلومات احتياج داريم تا وحي را  ،شودجاز قرآن تلقي ميهاي اعيکي از نشانه

 .خوب بفهميم. ولي سرچشمه كجاست؟ كتاب و سنت

يک مطلب هم داريم كه مربوط است به بعد از وحي. گيرم كه وحي را شناختيم، وحي تمام جزئيات 

كردن نقشه مدون وحي روي عرصه زمان ما مو كه نگفته است. براي پيادهها را موبهمربوط به همه زمان

كه ناظر به نسل آينده و سرنوشت آينده باشد، خيلي معلومات نياز است. اينجاست كه معلومات عمومي 

 .. .خواهد.خورد، اينجا ديگر معلومات تخصصي ميهم ديگر به درد نمي

هاي انديشه و د: از آوردهتوان استفاده كرپس براي كسب اين شناخت مربوط به انسان از دو راه مي

علوم  .هاي مختلف راه اول استهاي وحي. علوم انساني به اصطالح امروز، شاخهتجربه بشري، از آورده

ديني براي پيروان وحي در اديان مختلف در درجه اول مربوط به راه دوم است و چه بهتر كه اين شناخت 

 .. .دي ندارند.با استفاده از هر دو صورت گيرد، چون با هم تضا

شناسي عمومي و مقدمات آن از علوم طبيعي، فيزيک خواهيم؟ زيستهايي ميبعد از زبان عربي، چه چيز

شناسي عمومي، شناسي عمومي، زيباييشناسي و رياضي در حدود متعارف. روانو شيمي و زمين

انسان از ديدگاه شناسي، تاريخ تمدن بشري، كه غير از اسالم است(، مردم)شناسي عمومي دين

هاي بينيخود مستلزم آشنايي كافي با جهانهاي مختلف بشري و از ديدگاه اسالم كه خودبهمکتب

شناسي، حقوق جزا، ها از آن برخاسته است. جرمبينيهاي فلسفي است كه اين جهانگوناگون و مکتب

پايه تلقي نکنيم. اقتصاد قدر بياينحقوق اساسي، حقوق مدني، به اين منظور كه خيلي از مسائل فقه را 

هاي مرتبط با شناسي و شاخههاي اقتصادي، الاقل در حد تاريخ عقايد اقتصادي. جامعهعمومي و مکتب

خود در بعضي از  به ويژه علوم سياسي. آشنايي كافي با يک يا دو زبان اروپايي كه امروز خود آن به

ها مقدمه است براي رفتن سراغ راهي نداريم. همه اين ها فعالًهاي آنكتابها جز استفاده از اين رشته

ها مربوط است، ملل و نحل غيراسالمي، ملل و نحل اسالمي و حتي تا آنجا كه به آن .كتاب و سنت

يابي به يک شيوه فقهي ها براي دستشناسي در اين مذاهب، نقادي اين روندمذاهب فقهي، روند اسالم

 «.زندهاصيل و 

مباحث كاربردي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در كارآيي نظام ديني و مباحث نظري آيت اهلل بهشتي، هر 

تر دارند و  هر دو راز تر و علميدو داللت بر ضرورت بازنگري جدي در فهم دين از منظري اجتماعي

عي و ارايه فتوا با اتکا و رمز موفقيت روحانيت در عصر حاضر را فهم مسايل انساني، فهم مسايل اجتما

 دانند.وحي و البته دانش تجربي بشر مي
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رسد تا زماني كه روحانيت بخواهد در حجره خويش بنشيند و از حجره خويش درباره بنابراين به نظر مي

هاي وي ممکن است جامعه را به انحراف ببرد و جهان بيرون و فضاي جهاني شده بحث كند، بحث

داشت، فيلسوفان بايد بر جامعه حکمراني كنند ا، همان گونه كه افالطون بيان ميجهت پرهيز از اين خط

و حال كه اين مسأله محقق نشده است، پس بايد شاهان را فيلسوف كرد، با آموزش مسايل انساني به 

د اجتماعي، روحانيت بايد به ارايه فتاوايي منطبق با جامعه بپرداز -فقها و اخذ كمک از متخصصان انساني

و تا زماني كه فقها به درک و فهم مسايل اجتماعي و فضاي جهاني شده وقوف پيدا نکنند، فتاواي صرف 

 بست و مشکل مواجه سازد.آنان ممکن است به جاي راهگشا واقع شدن، نظام اسالمي را با بن

رورت به روز توان آن را تعارض دروني نظام اسالمي ناميد و بيانگر ضاما گذشته از تعارض اخير كه مي

هاي تجربي دانش بشري است، تعارض شدن ديد فقها به دين و ديانت با توجه و امعان نظر به دستاورد

ديگري كه نظام اسالمي با آن مواجه است، تعارض بيروني است. به اين معنا كه نظام مبتني بر واليت 

توان با ها ميكه از اين امکان عمل شوداي براي واليت فقيه قايل ميهاي گستردهفقيه اوالً امکان عمل

اي كه درجه 180هاي گاه عنوان يک دولت مستقل در كنار دولت رسمي ياد كرد و ثانياً به دليل تفاوت

بين آراي فقهاي مختلف وجود دارد، بالطبع فقهايي كه خارج از گردونه دولت رسمي قرار دارند و 

ردهم آمدن و طرح آراي خويش، در عمل دولت آراي آنان در تعارض با دولت رسمي است، با گ

هاي كم و بيش جدي را با دولت رسمي زنند كه اين دولت پنهان ممکن است، تعارضپنهاني را رقم مي

به معرض ديد بگذارد. بالطبع در اين ميان يافتن راه براي مردمي كه شاهد عملکرد سه دولت رهبري، 

از مردم به دنبال دولت رهبري، اقشار ديگري به دنبال دولت  رسمي و پنهان هستند، دشوار شده، اقشاري

هايي است كه تنها نتيجه آن، رسمي و اقشاري هم به دنبال دولت پنهان خواهند افتاد و اين آغاز تعارض

 باشد.هاي اسالمي در گذر زمان ميهاي پيشرفت جامعه و ريزش نيرومختل شدن چرخ

ها دست عمل كرده، اختالف بين آنگانه اخير گاهي يکهاي سهلتالبته الزم به يادآوري است، دو

هاي كنند كه در شرايط اخير تعارضدست عمل نميكم خواهد بود، اما در برخي از موارد هم يک

جامعه رو به فزوني خواهد گذارد بنابراين در صورتي كه دولت رسمي، با دولت رهبري و پنهان همسو 

تر به نظر خواهد رسيد )نظير دولت احمدي نژاد، اما احمدي نژاد دستامعه يکباشد، فضاي اجتماعي ج

هاي اخير به تواند با دولتروزه خويش يا عدم ترک مشاعي، نشان داد كه مي 11هم با خانه نشيني 

جويي شود(. در صورتي كه دولت رسمي، همخواني چنداني با دولت رهبري و سادگي وارد معارضه

داشته باشد )مانند دولت اصالح طلب خاتمي(، جامعه بيشتر شاهد تشتت خواهد شد )و دولت پنهان ن

روز با  9گونه كه آقاي خاتمي در انتهاي دوران رياست جمهوري خود گزارش داد، ايشان هر همان
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يک بحران در دوران تصدي خويش مواجه بود(. در حالت اخير جامعه شاهد مهاجرت نخبگان خود و 

هاي اسالمي )خاصه جوانان( خواهد بود. اما اگر رابطه دولت رسمي در برابر زش نيروهمين طور ري

ها هاي رهبري و پنهان، تسامح و سکوت باشد )مانند دولت آقاي روحاني(، شدت ريزش نيرودولت

كمتر خواهد شد. )اما حالت اخير هم چندان پايدار نبوده، ممکن است به حالت تعارض و تخالف برسد، 

ه عنوان مثال، اگر چه دولت آقاي روحاني در آغاز رويه سکوت را پيشه خود كرده بود، اما پس از آن ب

، مالحظه كرد، رقباي وي با 1396كه رئيس جمهور در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال 

-ها و فريبيگويبرند، در برابر دروغكند، كار خود را پيش ميپذيرش اصل هدف وسيله را توجيه مي

هاي آنان، و تبليغات دولت پنهان ساكت ننشست و با كنار نهادن رويه تسامح خويش، با صراحت كاري

 لهجه بيشتري با آنان برخورد كرد(.

به هر صورت رابطه دولت رسمي با دولت رهبري يا دولت پنهان به هر شيوه و طريقي كه باشد، ناظران 

گفته، نسبت به آينده نظام هاي پيشيا تقابل دولت رسمي با دولت اجتماعي با مالحظه تعامل، تسامح و

هاي اخير، فراروي پيشرفت جامعه موانعي جدي ايجاد بدبين شده با اين تلقي كه درگيري و تشتت دولت

گيرند. به عنوان نمونه، نگارنده در جريان انتخابات رياست جمهوري كند، از دولت رسمي فاصله ميمي

عمل با دانشجوياني سروكار يافت كه برخالف منويات دروني خودشان، با رأي دادن به در  1396سال 

توانند به تر شده، آنان ميكردند به اين ترتيب سقوط نظام اسالمي نزديکآقاي رئيسي، استدالل مي

 استقبال از نظام دلخواهشان بروند.

هاي نظري كه اسالمي عالوه بر اشکالتوان نتيجه گرفت، نظام بندي اجمالي ميبنابراين در يک جمع

هاي عملي مواجه است كه بايد انديشمندان جامعه آخوند خراساني برآن وارد كرده است، با اشکال

 درباره آن به تأمل، تدبر، تفحص وتحقيق الزم بپردازند.

 

 دانشجویان دین داریتببین  0302
ساالن و مختصات مرسوم بزرگ دين داريجوانان، ضرورت دارد كه نقد آنان به  دين داريبراي تبيين 

قرائت جديد آنان را اوالً در متن و كالن جامعه مورد بررسي قرار داد و ثانياً نيم نگاهي تاريخي نيز به 

تحوالت اجتماعي پس از انقالب داشت. از اين رو در اين قسمت، پس از ارايه يک بحث اجمالي در 

اجتماعي از آغاز انقالب تا به حال، در ادامه تحوالت ديني  -تباط با تحوالت ديني، سياسي و فرهنگيار

 جوانان )و به اجمال تحوالت اجتماعي و سياسي آنان(، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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 -نگر، روند تحوالت ديني، سياسي و فرهنگيدر اين قسمت نخست با يک بررسي تاريخي و كالن

جامعه ايران پس از انقالب مورد توجه قرار خواهد گرفت. در اين بحث خاطرنشان خواهد  اجتماعي

گرديد، اگر چه در آغاز انقالب سرمايه اجتماعي جامعه به داليل رهبري كاريزماتيک امام خميني، 

 گيري نهاديعرضه اسالم فقاهتي توام با عرفان امام خميني، جوّ انقالبي جامعه، مشاهده عملي شکل

ها، بسيار برد و مانند آنهمچون جهادسازندگي كه پيام آباداني و رفاه انقالب را به اقصاء نقاط كشور مي

باال بود، اما در گذر زمان از ميزان اين سرمايه اجتماعي باال كاسته شد. به اين معنا كه با وقوع انقالب، 

ن اقتدارگرايي معطوف به افراد و در شود كه اياقتدارگرايي ديني و سياسي در كالن نظام مشاهده مي

هاي نسبتاً مخالف يا مخالف بود، اما در گذر زمان اقتدارگرايي اخير گسترش يافت و نهايت گروه

هاي آن به اقتدارگرايي فرهنگي و اجتماعي نيز رسيد. در حالت اخير برخالف حالت قبل، به طور عرصه

 تماعي مسووالن نظام واقع شدند.عمده مردم در معرض اقتدارگرايي فرهنگي و اج

هاي اخير طلبي، آقاي خاتمي كوشيد تا با اقتدارگراييدر ادامه انقالب، با روي كار آمدن جريان اصالح

هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي نشان دهد، اما وي برخورد كرده، اسالم را فارغ از اقتدارگرايي

هاي ديني است( و اقشار سنتي و متحجر، موفق به تثبيت ذاتي نظام در مواجهه با دولت پنهان )كه بالطبع

 گفتمان خويش در جامعه نشد.

در گذر زمان با قوت گرفتن بيش از پيش دولت پنهان، اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي اين دولت متوجه 

ق خود آنان دانسته گردد. به اين معنا كه كساني كه شايد اموال شاه و درباريان را حآحاد مردم جامعه مي

دانستند و به شکل عميقي اعتقاد دارند كه آهنگي را حرام ميها مخالف بودند يا هر ضرببا مصادره آن

باشند و هيچ اعتقادي به نافذ بودن آراي عامه مردم در مردم همچون سفها بوده، علما بسان قيم آنان مي

ات خويش و اعمال قدرت خويش در جامعه فراهم پيشبرد امور جامعه ندارند، عرصه را براي ارايه نظري

 ديدند.

سال، اقتدارگرايي ديني، سياسي و فرهنگي و اجتماعي حاكم بر  8نژاد براي با روي كار آمدن احمدي

جامعه، ضمن تداوم يافتن، شدت گرفت كه اين امر از سويي با كاهش قابل توجه سرمايه اجتماعي و از 

هاي اخير توام بود. به اين معنا كه شهروندان در برخورد با اقتدارگرايي سوي ديگر با مقابله نسبي مردم

با شرايط اجتماعي پيش گفته، برخي از سر ناچاري سکوت را پيشه خود كرده، اما برخي در اعتراض به 

شرايط پيش آمده، مهاجرت و خروج از كشور را در دستور كار خود قرار دادند، اما قشر قابل توجهي 

توان از آن با هاي اخير زدند. مقاومت اخير كه ميمشيم، دست به مقاومت نسبي در برابر خطاز مرد

عنوان مقاومت فرهنگي ياد كرد به اين صورت در جامعه محقق شد كه مردم با توجه به هزينه باالي 
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عيني  هاي فرهنگي و اجتماعي، دست به مخالفتهاي ديني و سياسي، در عمل در پوشش رفتارمخالفت

 هاي ارايه شده مسووالن نظام زدند.مشيو عملي با خط

در اين ميان اگر بحث را معطوف به جوانان كنيم، جوانان به دليل شور انقالبي كه از آن برخوردارند 

پردازند و در صورت مواجهه با نفي، مي )نظريه مکتب فرانکفورت(، سن نفي و انکاري كه به تجربه آن

ورزند )نظريه پياژه( مي دهند )نظريه هانري والن( و خودپيروي كه بدان عالقهمي به انکار خويش ادامه

اجتماعي تا  -هاي فرهنگيمشيپرخاشگري دانشمندان دانشگاه ييل، در برابر خط-و نظريه ناكامي

 هاي خويش پرداختند.طه نظراقتصادي و عقيدتي، به ارايه نق -سياسي

هاي مشيجوانان در عرصه سياسي يا دست به ترک كشور زده و يا با به چالش گرفتن نسبي خط

 گري سياسي خود را به نمايش نهادند.مسووالن نظام در عرصه فضاي مجازي، چالش

ي مسووالن در اجتماعي نيز با به چالش گرفتن سبک زندگي پيشنهاد -هاي فرهنگيجوانان در عرصه

هاي گرايي، اخذ ارزشطلبي، لذّتمواردي مانند روابط دختر و پسر، حجاب، بي قيدي اجتماعي، رفاه

 هاي پيشنهادي مسووالن جامعه زدند.مشيجهان مدرن و نظاير آن، در عمل دست به نفي خط

رسوم در نظام، با زير جويي با قرائت ديني ماگر بحث به مسايل عقيدتي محدود شود، جوانان در تخالف

هاي گرايي، تحريفسوال بردن شيوه آموزش دين با ارعاب افراد، دست به نقد مواردي نظير خرافه

ها، ديني، برخورد ابزاري با دين، تحليل رفتن دين در ابعاد فقهي، كم توجهي به بطن دين و مانند آن

د، عشق ورزي به حضرت حق، دست به ارايه مختصات قرائت ديني خويش زدند. در مختصات جدي

گرايي در دين و نظاير آن توجه به ابعاد اجتماعي دين، حق الناس، توجه به باطن و عرفان دين، عقل

طلبي بيش از شوند، اما ابعاد ديگري نظير تسامحمي مورد توجه جوانان بودند كه ابعادي مثبت شمرده

ها، خطرات هاي نوظهور، يکتاپرستي و مانند آناناندازه، كاهش ابعاد پيامدي و مناسکي، گرايش به عرف

شوند و براي راه به سالمت بردن جوانان بايد با مي گفته، مشاهدهاي هستند كه با ابعاد مثبت پيشبالقوه

هاي ديني جوانان، در درجه نخست آنان را حفظ و حراست كرد و در درجه بعدي مديريت تحول

هاي ديني يا تبديل دين فردي ها و خرافهدر جهت زدودن تحريف آفريني ديني آناناهميت از تحول

 شده به ديني كه عرصه اجتماع قلمرو فعاليت و عملکرد وي است، سود برد.

هاي مداخله گرايانه مورد بررسي ها ياد شد، راهکارتر عناويني كه از آندر ادامه پس از بررسي مشروح

 قرار خواهند گرفت.
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 ی اولیه سیاسی و دینی اقتدارگرای 030201
هاي جديدي مواجه ديدند. رهبري كاريزماتيک امام خميني با وقوع انقالب، مردم ايران خود را با افق

از سويي و اسالم وي كه در عين فقاهت، در برگيرنده ابعاد عرفاني نيز بود، در كنار فضاي پرشور 

بيني ي انساني جديد، برخي از داليل خوشهاهاي جامعه پيشين و استقبال از ارزشانقالب، نفي ارزش

ديدند كه كشور با نفي خط شرقي و غربي حاكم بر جهان آن اوليه مردم جامعه بودند. آنان به عيان مي

زمان، راه مستقلي را پيش گرفته است و جوانان اين كشور با راه اندازي جهاد سازندگي، پيام عمران، 

ها، به دنبال تحقق برند. جوانان ديگري در دانشگاهنقاط كشور ميآباداني و رفاه انقالب را به اقصاء 

هاي حاكم انقالبي در فرهنگ دانشگاهي و جامعه خويش بودند و تحميل جنگ به ايران از سوي قدرت

اي را با خود گفته، اعتماد و سرمايه اجتماعي گستردهافزود. شرايط پيشبر جهان، بر حقانيت انقالب مي

به جمهوري اسالمي پيشنهادي امام خميني و  %2/98اي از اين اعتماد باال، آراي د كه جلوهبه همراه آور

پذيرش حجاب اسالمي از سوي اقشار وسيعي از زنان جامعه بود. به شکل مشابهي وقتي كه ميرحسين 

تهيه اي معادل موسوي نخست وزير وقت ايران، اعالن داشت، براي بازسازي پااليشگاه آبادان به بودجه

يک بار برنج كوپني مردم ايران نياز است، مردم با انصراف از گرفتن كوپن برنج خويش، در عمل هزينه 

 (.8/2/93بازسازي پااليشگاه آبادان را فراهم آوردند )شرق، 

گونه كه امام پيش از انقالب بيان داشته بود، حتي در جامعه ايران مردم شاهد آن بودند، همان

هاي هاي خودشان را بزنند، مردم با مشاهده بحثتوانند در جامعه اسالمي حرفيها هم مماركسيست

هاي ماركسيستي در سيماي جمهوري اسالمي آزادي كه بين افراد حوزوي و دانشگاهي با رهبران گروه

 نگريستند.پذيرفت، به تحقق بيانات امام خميني در مورد آينده جامعه با ديده مثبتي ميصورت مي

هاي اقتدارگرايانه سياسي و ديني و به ميزان اندكي هاي اخير، برخي از رفتاربينيوجود خوش اما با

 زد.هايي را براي مردم رقم ميهاي اقتدارگرايانه فرهنگي و اجتماعي، نگرانيرفتار

رهبري »و  «دولت پنهان»توان با عنوان هاي اخير عمدتاً داراي دو منشاء بودند كه از اين موارد ميرفتار

 ياد كرد.« و اطرافيان رهبري

كرد كه جمعي از روحانيون پيش از پيروزي انقالب در پاريس امام خميني از پيش از انقالب روايت مي

پذيرد، از ايشان به ديدار ايشان رفته، پيشنهاد كردند، در صورتي كه ايشان حکومت اسالمي را مي

 دين دارياي آنان را نپذيرفت، اما اين افراد كه بعضاً احساس حمايت به عمل بياورند، اما امام خميني آر

هاي خويش دست نکشيدند و دانند، پس از انقالب از فعاليتكرده، رفتار خود را منطبق با اصل دين مي

قربت الي اهلل درصدد اعمال نظرات خويش در جمهوري اسالمي بر آمده، به تعبيري دولت پنهاني را 
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جري آرا و افکار )الهي( آنان باشد. بالطبع وقتي افرادي، حتي اموال شاه و درباريان پديد آوردند كه م

ها مخالف باشد و هر ضرب آهنگي را حرام بداند و معتقد باشد را حق خود آنان بداند و با مصادره آن

خواري  حجابي از مال مردم( و يا اعتقاد داشته باشند، بي19/3/93به زنان نبايد سواد آموخت )شرق، 

(، قرائت ديني اين جماعت با قرائت امامي كه قايل به مصادره اموال نامشروع 19/3/95بدتر است )شرق، 

دانست، متفاوت تر ميحجابي خطرناکهاي صريح ديني، ربا را از بيشاه و درباريان بود، يا طبق آموزه

هاي خويش را به قصد تماالً تالشخواهد بود و انقالب در ادامه، همواره از سوي دولت پنهان )كه اح

درجه با  180ها به شدت مُصر هستند(، شاهد ارايه نظراتي خواهد بود كه قربت انجام داده، در تحقق آن

نظرات دولت رسمي متفاوت خواهد بود و سردرگمي ناشي از اين امر به هرز رفتن نيروهاي انقالب 

 خواهد انجاميد.

االسالم گراي جماعت اخير نيز ناديده گذشت. به بيان حجتوان خرافهالبته در اين ميان نبايد از پير

هاي مختلف را نزد خود سروش محالتي، زماني مرجع مطلقي مانند آيت اهلل بروجردي، رؤساي هيأت

جمع كرد و به آنان گفت: شما اين كار و آن كار را در عاشورا انجام ندهيد، اما مخاطبان ايشان گفتند، 

(، به بيان 6/11/94روز سال مقلد شما هستيم، اما تنها در روز عاشورا مقلد شما نيستيم )شرق،  365ما در 

اي هاي شديد در روند پيشبرد هر برنامههاي موجود در نظام اسالمي و ايجاد اختاللديگر، تعارض قرائت

موسوم به خودسر كه به هاي ها يا گروهدر اين نظام، ذاتي آن است. به عنوان مثال، مسأله لباس شخصي

(، بعد از 15/4/93زنند، )شرق، ها ميها، اجتماعات يا كنسرتسادگي دست به بهم ريختن سخنراني

هاي اخير چنان گذشت نزديک به چهار دهه از انقالب، حل نشده باقي مانده است. قدرت افراد و گروه

رئيس قوه مقننه كشور كفش و مهر دهند وزيري را كتک بزنند، به سمت است كه به خود اجازه مي

، خبرگزاري فارس( و يا به نواده امام خميني ناسزا بگويند و سخنراني وي را در 22/12/91پرتاب كنند )

هاي مجوزدار ( بهم بزنند و مانع پخش فيلم16/2/93(. يا دانشگاه )شرق، 5/10/94حرم امام )شرق، 

 (.24/6/92بشوند )شرق، 

آن كه بسياري از انديشمندان جامعه بر ضرورت پرداختن پليس به كار اصلي  در فراز ديگري با وجود

دارد، وظيفه پليس ( و يا رياست جمهوري به صراحت بيان مي18/7/92خودش تأكيد دارند )شرق، 

(، 17/6/93شود )شرق، ،( و مشکل بدحجابي با ون حل نمي6/2/94اجراي قانون است، نه اسالم )شرق، 

دارند، آنان به وظيفه شرعي خود كه ممانعت از ورود نتظامي به صراحت اعالن ميمسووالن نيروي ا

(. اما همين نيرو كه در 24/3/94كنند )شرق، ها است، عمل ميها و مقابله با كنسرتها به استاديومخانم

ر آنان گيرد، در برابها قرار ميبرابر رئيس جمهور كشور كرنش ندارد، وقتي در برابر لباس شخصي
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)شرق، هاي انگليس و عربستان بزنند ايستد تا آنان دست به تسخير و تخريب سفارتدست به سينه مي

( يا فرزند فيلسوف انقالب را )در شيراز( به قصد كشت مورد تعرض قرار دهند )شرق، 24/10/94

شود، از سوي قوه ها در نظر گرفته ( و البته بعداً بدون آن كه حتي يک ضربه شالق براي آن24/10/94

 قضائيه آزاد گردند.

هاي خاص خود در روند پيشبرد هايي كه اين دولت با اقتدارگراييگذشته از دولت پنهان و اختالل

آورد، مسأله رهبري و خاصه اطرافيان وي نيز در هاي رسمي جمهوري اسالمي پديد مياهداف دولت

اند. به عنوان نمونه، در اجتماعي مؤثر بوده -يهاي سياسي، ديني و فرهنگپديدآيي اقتدارگرايي

صدر و روحانيون اطراف رهبري در آغاز انقالب، امام با پا در مياني كردن، طي هاي ميان بنيدرگيري

جلسه مشتركي هر دو طرف دعوا را موظف به سکوت و عدم تعرض به طرف مقابل كرد. اما يک ماه 

صدر را مجدداً شروع كرده، وقتي ايان روحانيون، حمله به بنياز اين جلسه مشترک نگذشته، برخي از آق

خودم امام »گيرند، با بيان اين كه در مورد قول و قراري كه نزد امام گذاشته بودند، مورد پرسش قرار مي

كند. در حالي كه اگر طرف روحاني نيز به قول ، كار نادرست خويش را توجيه مي«كنمرا درستش مي

تر و در نهايت اتحاد با صدر مجبور به اتخاذ مواضع خصمانهماند، شايد بنيعهد ميو قرار خويش مت

 شد.مجاهدين خلق و فرار از كشور نمي

نمونه ديگري از اطرافيان رهبري، سپاه پاسداران انقالب اسالمي است، به اين معنا كه با وجود آن كه 

ک سپاه و ارتش پديد آمده بود، مسووالن هاي مشترهاي ايران در جريان عملياتترين پيروزيبزرگ

سپاه پس از فتح خرمشهر براي آن كه افتخار پيروزي در جنگ را منحصر به خود كنند )همان گونه كه 

مهندسي جنگ جهادسازندگي بزنند(،  -هاي معنوي رزميبعدها، كوشيدند، دست به مصادره سرمايه

كنند و اين در حالي بود كه شهيد از ارتش جدا ميزنند و عمليات خويش را ساز جدايي از ارتش را مي

دهد، امام راحل به مسووالن سپاه تأكيد كرده بود، بدون صياد شيرازي در خاطرات خود گزارش مي

 كسب نظر صياد شيرازي دست به اقدامي نزنند.

ي دارد تا زمانحجت االسالم پروازي، معاون فرهنگي لشکر حضرت رسول در خاطرات خود بيان مي

هاي چپ و راست را پذيرفته و از آنان در كه شهيد همت به شهادت نرسيده بود، وي هر دو گروه نيرو

جست، اما پس از شهادت همت ، با جايگزين شدن محمد كوثري به جاي پيشبرد امور لشکر سود مي

مانه عذر وي، كوثري با پيشنهاد بازگشت حجت االسالم پروازي براي ادامه درس خواندن در قم، محتر

 (.15/11/1395خواهد )شرق، هاي چپ لشکر را ميوي را و در ادامه ديگر نيرو
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هاي درخشان شهيد محمد بروجردي )كه حتي كانديد برخي از مسووالن سپاه نيز با وجود اقدام

مسووليت سپاه بود، اما با كنار كشيدن وي، محسن رضايي كه آرايي كمتر از وي داشت، مسوول سپاه 

ه صرف آن كه قبل از انقالب با مجاهدين انقالب اسالمي حشر و نشر داشته است، از مسووليت شد(. ب

رسيد كه به عنوان يک نيروي ساده با ماشين شد و كارش به جايي فرماندهي سپاه كردستان كنار گذاشته 

شته باشد، به شهادت كرد و در همين ايام نيز بدون آن كه كمترين پستي در سپاه داها را جا به جا مينيرو

رسد. به شکل مشابه مسووالن سپاه با اين استدالل كه چمران مريد بازرگان بود، عکس وي را از مي

 گذارند. مجموعه شهدايي كه به نمايش نهاده بودند، كنار مي

در فراز ديگري با آن كه امام خميني در جلسه مشورتي با مسووالن سپاه و چند نفر از روحانيون ارشد 

پذيرد، اما كشور، با وجود مخالفت شخصي با ادامه جنگ، نظر مسووالن سپاه را در ورود به عراق مي

(، اما برخالف 2/4/94كند كه آنان نبايد به مناطق مسکوني عراق وارد شوند )شرق، به آنان حکم مي

 آورند.راهم ميوعده مسووالن، آنان با ورود به شهر حلبچه، اسباب شيميايي شدن آن را توسط صدام ف

در نوار منتشر شده از آيت اهلل منتظري مبني بر اعتراض به اعدام زندانيان سازمان مجاهدين، اين نکته نيز 

نفر از اعضاي سازمان  4000مطرح گرديده است، برخي پس از به دست اعدام سپرده شدن قريب به 

يز به دست اعدام بسپرند تا به زعم هاي چپ را نمجاهدين خلق، درصدد بودند با دستور مشابهي، نيرو

 خودشان از دست آنان راحت شوند.

نقش بود. گذشته از اطرافيان رهبري، خود رهبري نيز در مواردي در اقتدار تسري يافته به جامعه ذي

داشت دستور اعدام مجاهدين خلق زنداني پس از عمليات مرصاد، سبب شد حتي فردي كه اظهار مي

حتي براي دفاع از جمهوري اسالمي به جنگ برود، اما روي ميدان مين رفتن  وي نو مسلمان است و

براي جمهوري اسالمي را نپذيرفته بود، وي از سوي قضات سر موضع )!( تشخيص داده شده، به دست 

 اعدام سپرده شود.

به  در موارد ديگري مانند حصر آيت اهلل قمي يا حصر آيت اهلل صادق روحاني )به جرم اين كه نسبت

( يا حصر شريعتمداري، 25/1/95كفايت آيت اهلل منتظري ترديد داشت و آن را نپذيرفته بود( )شرق، 

 نقش بود. رهبري ذي

اي نيز تکرار گرديده است. آنچه از آن در مورد امام خميني مطرح شد، به نوعي در مورد آيت اهلل خامنه

پردازي در هاي نظريهضرورت راه اندازي كرسياز  1382به عنوان مثال، با وجود آن كه ايشان در سال 

ها ياد كرده بود و با وجود آن كه ايشان اهانت كردن به مقدسات شيعه و سني را خط قرمز نظام دانشگاه

در جمع مردم سقز( و يا نسبت به تحمل مخالف  1388معرفي كرده بود )سخنراني رهبري در ارديبهشت 
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شود كه دفاتر نهاد نمايندگي واليت فقيه (، با اين همه مشاهده مي4/2/95تأكيد جدي كرده بود )شرق، 

ها، در پردازي در دانشگاههاي نظريهسال از دستور راه اندازي كرسي 15ها، پس از گذشت در دانشگاه

ورزند و مداحاني همچون منصور ارضي، حسين سازور و سعيد حداديان يا نسبت به عمل استنکاف مي

( يا فحاشي كردن و منتسب كردن فحاشي خود به 23/3/95كنند )شرق، نت اهانت ميمقدسات اهل س

( و دفاع تمام قد انصار حزب اهلل از بيانات اين فرد 25/6/95فحاشي )!( امام حسين، عليه السالم، )شرق، 

 دهند.(، به كار خود ادامه مي38/7/95فحاش )شرق، 

نژاد و بيان ين موسوي و كروبي يا حمايت جدي از احمديالبته موارد ديگري مانند حصر آقايان ميرحس

ها، ترين دولت ايران بوده است و نظاير آننژاد انقالبياين كه پس از انقالب مشروطيت، دولت احمدي

 ها باشد.گوي آناز مواردي هستند كه خود رهبري بايد پاسخ

سياسي و ديني توسط دولت پنهان و رهبري گونه كه از آن ياد شد، در آغاز انقالب، اقتدارگرايي همان

صدر، آيت اهلل و خاصه اطرافيان وي، پديدار شد و جامعه در عمل شاهد حذف برخي از افراد نظير بني

هايي مانند نهضت آزادي و خلق مسلمان بود و منتظري، آيت اهلل قمي، آيت اهلل صادق روحاني يا گروه

 كار قرار گرفت. هاي چپ در دستوريا در سپاه، حذف نيرو

اجتماعي نيز به شکل كم  -زمان با اقتدارگرايي سياسي و ديني آغاز انقالب، اقتدارگرايي فرهنگيهم

هاي شبانه دادند در گشتهاي بسيجي به خود اجازه ميرنگي در جامعه رخ نمود، به عنوان نمونه، نيرو

سيقي بگردند، يا كتاب ستاره زهير ها را براي يافتن نوار احتمالي موخويش، حتي داشبورد ماشين

دهد، در جبهه در قسمتي كه نگارنده كتاب در آنجا قرار داشت، تبليغات ( گزارش مي1373)عاليي، 

 كرد. آوردند، روز بعد اعالن ميلشکر نام كساني كه نماز شب را به جا نمي

شغول تحصيل بودند و در ندادن صبحانه به دانشجو معلماني كه در برخي از مراكز آموزش و پرورش م

نماز صبح خواب مانده بودند، يا ندادن شام به كساني كه در مراسم دعاي كميل شركت نکرده بودند، 

 زد. هايي بود كه از اولياي آموزش و پرورش در همين زمان سر مياز ديگر رفتار

سران از يکديگر هاي دانشگاه براي تفکيک دختران و پتالش براي كشيدن پرده يا ديوار در كالس

(، تالش براي حذف مراسم چهارشنبه سوري يا نوروز باستاني و جايگزيني دهه فجر به 17/6/93)شرق، 

زد )نظير پرسش از يک جانباز ها سر مياي كه در گزينشهاي بعضاً زنندهجاي نوروز، نفي ويديو، رفتار

كند(، يا اسلحه كشيدن به روي ر ميقطع نخاع جنگ مبني بر اين كه وي چگونه با همسرش رابطه برقرا

ها و سردادن حجاب در خيابان يا فحاشي امثال حاج بخشي به زنان بدحجاب در معابر و خيابانزن بي

شعار يا روسري يا توسري در برابر افراد بدحجاب، از جمله مصاديقي بودند كه به شکل كم رنگي مردم 
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كرد، يي فرهنگي و اجتماعي را به ذهن آنان متبادر ميآزردند و خطر گسترش نوعي از اقتدارگرارا مي

هاي دانشگاه يا اجازه مالقات اما در اين ميان مواردي مانند مقابله جدي امام با ديواركشي در كالس

ها اجازه خواستند، اما امام هرگز به آنندادن امام به مداحاني كه ده سال از ايشان اجازه مالقات مي

حجاب ( يا مخالفت صريح امام با بسيجياني كه در مورد برخورد با افراد بي6/11/94مالقات نداد )شرق، 

حجاب را از امام پرسش كرده بودند و ايشان در پاسخ بيان داشته بود كه شما حق برخورد با فرد بي

 ( يا عدم تعرض مأموران حفاظت6/5/92نداريد و در مورد امر حجاب بايد با لطافت برخورد كرد )شرق، 

(، از نکات بارز و 17/6/93گذشتند )شرق، حجابي كه از برابر بيت امام مياز بيت امام به زنان بي

هاي سخيف برخي از عناصر تحريک شده را در حد همان شد مردم، رفتاراي بودند كه سبب ميبرجسته

 نداند.افراد تبيين كرده، اين رفتارها را خواست مستقيم مسووالن ارشد نظام 

رسد و با به چالش گرفته شدن امام توسط ز گذشت يک دهه از آغاز انقالب، جنگ به اتمام ميپس ا

برخي از روحانيون حوزوي، احساس تفرقه در روحانيت در مردم پديد آمده، اقتدار كاريزماتيک امام 

ر هاي خودش پس از جنگ با ادغام شدن دشود، جهاد سازندگي با تمامي افتخار آفرينيكمتر مي

گردد و با تقليل انديشه انقالب فرهنگي به تغيير عناوين و برخي وزارت كشاورزي، در عمل منحل مي

شوند و شورا انقالبي مردم كاستي هاي تعطيل شده كشور گشوده مياز متون درسي دانشگاهي، دانشگاه

 گيرد.مي

هاي ، با وجود حمايت1372پس از گذشت قريب دو دهه از انقالب، در انتخابات رياست جمهوري سال 

تر، آقاي سيدمحمد خاتمي با آشکار و پنهان مراكز قدرت از آقاي ناطق نوري، با شگفتي هر چه تمام

شعارهايي مانند: به رسميت شناختن مساوي حقوق شهروندان، آزادي مخالف سياسي، آزادي بيان، 

ت، نافذ بودن نتايج حاصله از مطبوعات مستقل، اهميت يافتن نظام حزبي در جامعه، آزادي انتخابا

ها، به عنوان رياست جمهوري ايران انتخاب انتخابات در مديريت كشور و تأسيس شوراهاي اسالمي شهر

گردد و به اين ترتيب هم در سطح داخل و هم در سطح خارج تحول آفرين واقع شده، به مردم جامعه مي

 بخشد.اميد مي

ورزد كه اگر گفتمان سي، ديني، فرهنگي و اجتماعي، تأكيد ميخاتمي با مخالفت با اقتدارگرايي سيا

گونه كه بلوک شرق به سادگي فرو ريخت، جمهوري اسالمي ديني با آزادي بيان توام نشود، همان

دوام خواهد بود. به همين ترتيب خاتمي در برخوردي چند اليه با غرب، دست به رد و نفي يکپارچه بي

كوشد تا ضمن آن كه شناخت غرب نسبت به شرق را ها ميي تمدنوگوغرب نزده، با طرح گفت

هاي ها و دستاوردافزايش دهد، مشوق شناخت شرق نسبت به غرب نيز بشود تا هر دو ديار از موهبت
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مثبت ديگري بهره جويند. غرب با اتکا به شرق، خالء معنويت خويش را پر كند و شرق با اتکا به غرب، 

 آوري را عمق بخشد.و فنكاربري خويش از دانش 

خاتمي در ارتباط با جوانان نيز با حساسيت خاصي برخورد كرده، در سخنراني خود در اولين مجمع ملي 

 هاي منفي موجود نسبت به جوانان، اظهار داشت:جوانان، ضمن نفي نگرش

 . متعصبان )مخالفان اصالحات(، جوانان را سوسول و دانشگاهيان را منحرف ناميدند...»

 توان كرد؟با پديده جواني چه مي

ها كردن جوان و ولنگاري، خاصه در عرصه براي پاسخ به اين سوال، دو راه آزموده شده وجود دارد، ر

جنسي كه اين راه مشکالتي را در همه جوامع در بردارد. در كشورهاي پيشرفته، اصل آزادي جنسي، 

عي انضباط نيز وجود دارد كه چون اين جوامع با ثبات اي است، اما در اين جوامع، نواصل پذيرفته شده

 هستند و امکانات بيشتري دارند، مي توانند بخشي از مشکالت ولنگاري را حل كنند.

ها و سد كردن گيري و سركوب كردن و مهار كردن آزاديراه دوم مواجهه با پديده جواني، راه سخت

 هاي طبيعي جوان است.همه خواهش

ه فاقد تبعات دو راه حل پيشين است، تأمين نيازهاي مشروع جامعه و جوان، سوق دادن اما راه سومي ك

 (.19/1/1383)شرق، « جوان به سوي توليد و اشتغال و تأمين امنيت جوان در جامعه است

 دارد:عبادي رئيس سازمان ملي جوانان در دوران اصالحات، با نگرش مشابهي اظهار مي

ريزي اي و نصيحتي به برنامهم دادم، خارج كردن امور جوانان از حالت توصيهاولين اقدامي كه من انجا»

 براي جوانان بود... .

نگرش مسلط در برخورد با جوانان، نگرش تکليفي و دستوري بوده، از جوانان درخواست مي شده است 

 (.21/5/1383؛ شرق، 1376و  1373كه مانند معصومين، عليهم السالم، باشند )سازمان ملي جوانان، 

كنند ها فکر ميرئيس سازمان ملي جوانان، به شکل مشابهي، خاطرنشان مي سازد برخي از افراد و نهاد

توانند در حوزه مسايل اجتماعي و خاصه هاي محدوديت و برخوردهاي امنيتي يا قضايي ميبا روش

تأكيد مي ورزد كه ديد مبتني (، و به اين ترتيب 21/5/1383جوانان، مسايل اجتماعي را حل كنند )شرق، 

 بر ارعاب و محدود سازي جوانان، براي جامعه جوان ايران، كارساز نيست.

گردد: گفته، يادآور ميرئيس سازمان ملي جوانان دوران اصالحات، در سطحي فراتر از موارد پيش

(، از اين 21/5/1383دانند )شرق، هاي غيرمدني را تبعيت از فرهنگ غرب ميبرخي )از افراد( سازمان

گفته، با ريزي براي جوانان در برخورد با نقطه نظرهاي پيشرو سازمان جوانان به عنوان مجري برنامه

 هاي مدني مواجه شده است.مانع جديدي در جذب انبوهي از نيروهاي جوان در سازمان
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ان و پسران جوان به همين ترتيب، پس از برگزاري كنسرتي كه از سوي سازمان ملي جوانان براي دختر

نفر از نمايندگان مجلس هفتم، طي تذكري كتبي، خواستار  29»در استاديوم آزادي ترتيب داده شد، 

رسيدگي به وضع ناهنجار و مبتذل جشن سازمان ملي جوانان و ممانعت از الگو شدن احتمالي آن براي 

 (.28/5/1383)شرق، « جوانان شدند

كشف حجاب با نام »اي كه با عنوان هنگي مجلس هفتم، در مقالهرهبر، امام جمعه و عضو كميسيون فر

 نويسد:در نشريه پاسدار اسالم منتشر ساخت، در قسمتي از مقاله خويش مي« حجاب اسالمي

هاي ساده انگاري است آنچه امروز در سطح جامعه مي گذرد و نوع پوشش زنان و دختران و آرايش»

. هر چند سخن از كشف حجاب نيست، اما كشف حجاب عمالً مشتري جمع كن را بدحجابي بناميم ..

تفاوتي و ترس، با سرعت رو به گسترش است... . راستي غيرت ديني به اجرا در آمده و در فضايي از بي

افکن تفاوتي و سکون برفضاي كشور سايهخيزد و بياي برنميكجاست؟ چرا ندايي به اعتراض از سينه

هاي هاليوود از لباس و شلوار كوتاه و لباس بدني و چسبان كه رقاصه شده است ... و طراحان مد،

 (.25/4/1383كنند )به نقل از شرق، كنند، تهيه ميپوشيدنش شرم مي

هاي هاليوود از پوشيدنش شرم هايي كه حتي رقاصههاي مشتري جمع كن و لباسعباراتي مانند آرايش

و كميسيون فرهنگي مجلس را از وضعيت حجاب در كنند، در متن مزبور، شدت تألم و تأسف عضمي

مشي مورد نظر در برخورد جامعه نشان داده، عبارات ديگري همچون راستي غيرت ديني كجاست؟ خط

 كند.با افراد بدحجاب را ترسيم مي

هاي خبري از اوج گيري برخورد با دختران گفته، نشريات و سايتهاي پيشدر پي نشر مقاالت و اعالميه

، روزنامه جمهوري اسالمي، 9/5/1383دهند )سايت تکتاز، سران خاطي در سطح جامعه خبر ميو پ

 و...(. 12/5/1383، تکتاز، 12/5/1383، روزنامه جمهوري اسالمي، 11/5/1383

زمان با برخورد با افراد بدحجاب در سطح جامعه، پيشنهاد طرح لباس ملي از سوي كميسيون فرهنگي هم

 گيرد.(، مورد توجه قرار مي25/6/1383 مجلس هفتم )شرق،

اي آغاز تحقق بحث جديد حجاب را از مراكز دولتي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس، در مصاحبه

 دارد:(، در جاي ديگري اظهار مي20/7/1383ها و مدارس خواستار شده )شرق، دانشگاه

« دختر و پسر در دانشگاه هستممن به شهامت مي گويم كه طرفدار جدايي، طرفدار جدايي دانشجويان »

 (.21/6/1383)سايت ابطحي، 

به صراحت مخالفت خويش را با ديواركشي در  1361بنابراين با وجود آن كه امام خميني در سال 

اين  1372-1376هاي هاي دانشگاه و تفکيک جنسيتي دانشجويان اعالن داشته بود، و طي سالكالس
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ها، اعمال شد، اما به علت قالب فرهنگي، چند صباحي در دانشگاهطرح بنا به درخواست شوراي عالي ان

ناكارآمدي، به ميزان بسيار زيادي كنار نهاده شد، در موج جديد ايجاد شده، طرح تفکيک جنسيتي در 

 هاي كشور، دوباره مطرح گرديد.دانشگاه

ي در دانشگاه آزاد، يکي از مسووالن دانشگاه آزاد اسالمي، در ارتباط با اجراي طرح تفکيک جنسيت

 دارد:بيان مي

تر و محيطي مناسب جهت يادگيري دانشجويان تفکيک جنسيتي در دانشگاه منجر به ايجاد فضايي سالم»

 «.خواهد بود

 دهد:روزنامه شرق گزارش مي

يکي از مسووالن دانشگاه آزاد اظهار داشت: يکي از خطاهاي استراتژيک پس از پيروزي انقالب »

ها را از لحاظ جنسيتي تفکيک بود كه مرعوب فضاي حاكم فرهنگ غرب شديم و دانشگاه اسالمي، اين

 (.16/6/1383« )نکرديم و اآلن در جامعه اسالمي با معضل مواجه هستيم

ها مقام مزبور بدون آن كه حتي به يک پژوهش عملي در جهت تأييد طرح تفکيک جنسيتي دانشگاه

 دارد:عالن مياش ااستناد كند، در جريان مصاحبه

« گرددها مرتفع ميمشکالت اخالقي و تحصيلي دانشگاه %80اگر طرح تفکيک جنسيتي اجرا شود، »

.)!( 

-ها، كنسرتها محدود نشده، جشنبرخوردهاي اخير با جوانان به بدحجابي و تفکيک جنسيتي دانشگاه

تمال كمترين تخطي و ها و اماكن تفريحي و خالصه هر آنچه كه احها، ورزش و تفريح در پارک

 گيرد.ها برود را در بر ميهنجارشکني در آن

لغو نخستين كنسرت بانوان در زنجان كه مجوز وزارت ارشاد را نيز كسب كرده بود، نمونه ديگري از 

برخورد با برگزاري مراسم مورد توجه جوانان است. سرپرست گروه كنسرت بانوان، در همين رابطه 

آن كه در هيچ كجاي شرع و قانون گفته نشده است كه خانم جلوي خانم بايد اظهار داشت: با وجود 

حجاب داشته باشد، با اين حال همه هنرمندان لباس سنتي و با حجاب كامل پوشيده بودند تا جاي حرف 

و حديثي نباشد، اما با تجمع غيرقانوني اعتراض كنندگان به برگزاري كنسرت در محوطه فرهنگسراي 

زنجان، كه از يک هفته قبل از برگزاري كنسرت، شروع به جمع آوري طومار عليه آن كرده امام خميني 

 (.13/7/1383بودند، برگزاري كنسرت بانوان لغو شد )شرق، 

( گرديد. 16/6/1383فرماندار شهر بم، در اقدام همانندي، مانع برگزاري جشن زندگي در بم )شرق، 

( در بم اجرا 12/6/1383ي مدني و بدون كمک دولت )شرق، هااين جشن قرار بود با همياري سازمان
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ها، نشست ورزشکاران هاي متنوعي مانند همايش خرما، همايش پرواز بادبادکشده، با اجراي برنامه

(، در بين دو عيد مذهبي، يعني از 10/6/1383هاي زندگي )شرق، بازگشته از المپيک و فستيوال فيلم

روز برگزار گردد  15روز بعثت پيامبر اكرم، صلوات اهلل عليه، به مدت ، تا سالتولد امام علي، عليه السالم

 تا در حد وسع و توان خويش، در بم زلزله زده، شادي را بپراكند.

(، هشدار نيروهاي انتظامي به ورزش در 7/4/1383و  2/4/1383ممنوعيت قليان در سطح جامعه )شرق، 

ت از ورود جوانان مجرد به اماكن تفريحي مانند شهربازي در ( و ممانع15/5/1383ها )شرق، بوستان

هايي بود كه در موج جديد برخورد با جوانان مالحظه (، از ديگر محدوديت14/5/1383تهران )شرق، 

 مي شد.

-گرددو درنهايت تعطيل مي -گيردهمچنين شهربازي تهران به بهانه ترافيک، در آستانه تعطيل قرار مي

(12/5/1383.) 

ها در ماه هاي ليگ برتر فوتبال بعد از افطار يا تعطيل بازيشدار فدراسيون فوتبال مبني بر انجام بازيه

(، اعتراض مطبوعات جناح راست به جشن خانه سينما با طرح داليلي مانند 10/8/1383رمضان )شرق، 

ده در جشن و... نبود هيچ مکاني براي اقامه نماز، بلند نفرستادن صلوات از سوي حضار شركت كنن

هاي پوشاک و ممانعت (، كنترل شديدتر نظارت بر اماكن نيروهاي انتظامي به مغازه25/6/1383)شرق، 

ها در (، تهاجم به برخي از لباس فروشي9/5/1383، تکتاز، 14/5/1383از فروش برخي از البسه )شرق، 

دگان مجلس براي اعمال نظارت (، درخواست برخي از نماين9/5/1383ميدان ونک و ولي عصر )تکتاز، 

هاي پيش گرفته شده، در مشي( از ديگر خط20/5/1383هاي آزاد هنري )شرق، تر بر آموزشگاهدقيق

سطح مسايل فرهنگي بود كه در برابر اقدامات خاتمي و مسوول سازمان ملي جوانان وي در جامعه، بروز 

 و نمود يافت.

قوه قضائيه به اجراي علني برخي از حدود در سطح جامعه  زمان با مجلس هفتم و نيروي انتظامي،هم

پرداخته، محکوماني را كه اغلب در سن جواني هستند، در مالء عام تعزير كرده، به دست شالق خورن 

 (.25/6/1383سپارد )شرق، مي

اصالحاتي كه آقاي خاتمي، در آغاز دور اول رياست جمهوري خود از آن سخن مي گفت، مترادف 

رسميت شناختن مساوي حقوق شهروندان، آزادي مخالف سياسي، آزادي بيان، مطبوعات مستقل، با به 

اهميت يافتن نظام حزبي در جامعه، آزادي انتخابات، نافذ بودن نتايج حاصله از انتخابات در مديريت 

از ها بود، اما پس از گذشت قريب به دو دوره ها و مانند آنكشور، تأسيس شوراهاي اسالمي شهر

ها رياست جمهوري آقاي خاتمي و بروز رخدادهايي مانند نااميدي اقشاري از مردم از نافذ بودن رأي آن
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هاي متعددي كه متوجه جريان اصالحات شد و نظاير ها، بحراندر انتخابات، تعطيلي پي در پي روزنامه

است جمهور از اصالحات هاي ريدهد كه غالب خواستهها، شهروندان را به سمت اين نتيجه سوق ميآن

 سياسي مورد نظرش، محقق نشدند. 

هاي ليبراليستي، هاي فاشيستي كه در كنار بينشهاي خويش از بينشآقاي خاتمي، در برخي از سخنراني

هايي از اظهارات رئيس جمهور در اين رابطه، به كنند، ياد مي كرد. نمونهانقالب اسالمي را تهديد مي

 شرح زير بود:

ديني نيست، بلکه بين ليبراليسم ي از دعواهايي كه در جامعه ما وجود دارد، دعواي بين دين و بيبسيار»

 (.19/1/1383)شرق، « و فاشيسم است

امروز فاجعه اين است كه احياناً براساس مباني فاشيسم از دين و انقالب، براي بيرون كردن رقيب )از »

 (.14/5/1382)ياس نو، « صحنه( استفاده شود

اي كه ئيس جمهور در سخنراني كه در جلسه مشترک دولت و مجلس داشت، با اشاره به لوايح دوگانهر

با هدف افزايش اختيارات رئيس جمهور به مجلس ارايه كرده و در نهايت مورد تصويب قرار نگرفتند، 

 بيان داشت:

د، لوايح رئيس شوهاي رسمي، به صراحت گفته ميهاي مقدس و رسانهحتي در برخي از تريبون»

)ياس نو، « جمهور، توسط امريکا تهيه شده و از سوي مزدورانش در مملکت مطرح شده است

14/5/1382.) 

هاي نماز جمعه، رئيس جمهور كشور امريکايي خوانده بالطبع زماني كه جواني شاهد است از تريبون

ار دل بستن به راهکارهاي سياسي، شوند، نبايد از وي انتظشده، طرفداران وي مزدوران امريکا خوانده مي

 جهت تغيير اوضاع و احوال جامعه را داشت.

، شرق، 22/6/1383هاي اختصاصي احزاب )شرق، هاي خبري و سايتفيلترينگ شدن سايت

ها، به شکل اي روزنامه(، پايبند به قانون اساسي و مدافع جمهوري اسالمي و بسته شدن فله25/6/1383

 گذارد.ي مفرط احزاب و مطبوعات مستقل را در سطح جامعه به نمايش ميمشابهي ضعف و ناتوان

-ميالدي منتشر كرد، به رتبه 2003سازمان خبرنگاران بدون مرز، بر اساس گزارشي كه در بيستم اكتبر 

كشور جهان پرداخت كه كره شمالي، برمه، الئوس، چين، ايران، ويتنام،  166بندي آزادي مطبوعات در 

 (.1/8/1382هاي آخر جدول اخير قرار داشتند )شرق، يونان، در رده تركمنستان و
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عبادي، رئيس سازمان ملي جوانان، روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و محسني، مدير كل حراست 

هاي گيري سياسي جوانان در جامعه، طي سالوزارت فن آوري، تحقيقات و آموزش عالي از كناره

 كردند:ياخير، به شرح زير ياد م

، فضاي عمومي براي مشاركت جوانان گسترده بود، ولي پس از مدتي، وقتي كه 1376در خرداد سال »

 (.15/6/1382)ياس نو، « موانع مشاركت افزايش يافت، انگيزه اخير كاهش يافت

دهد كه جز تعداد محدودي از ها نشان ميهاي مختلف در دانشگاهآمار و ارقام و نتيجه نظرسنجي»

دانشجويان، بقيه به تدريج به سمت سياست گريزي و به سمت انزوا در حال حركتند و اين عالمت خطر 

انديشمندان و دانشجويان به اين سمت كشيده ساله و جوان هستيم، چرا جوانان، 25است، ما يک نظام 

 (.22/6/1383)شرق، « اندشده

)شرق، « سياسي فعال هستند %10تنها سياسي منفعل و  %40دانشجويان كشور غيرسياسي،  50%»

21/6/1383.) 

بنابراين جبهه دوم خرداد كه با روي كار آمدن آقاي خاتمي، انسجام و وحدت يافته بود، در اواخر 

دوران رياست جمهوري وي، انسجام و وحدت پيشين خود را از دست داد و ايده اصالح امور از درون 

اجتماعي به ميزان زيادي رنگ باخت. جاليي پور در همين رابطه نظام سياسي، در ميان نخبگان و اقشار 

 مي نويسد:

توان به صراحت بيان داشت كه جبهه با توجه به عدم تحقق خواسته هاي سياسي جنبش دوم خرداد، مي»

دوم خرداد، در تحقق شعارهايي كه وعده داده بود، شکست خورده است... و جبهه سياسي دوم خرداد 

 (.10/6/1382)ياس نو، « شده استدر عمل متفرق 

 نويسد: مي 1381اسفند  9ياس نو در گزارش مشابهي از انتخابات شوراهاي شهر در     

دهد كه بخش قابل توجهي از طرفداران دوم خرداد كه در انتخابات هاي انجام شده نشان ميبررسي»    

 (.10/6/1382)« هاي رأي حاضر نشدندگذشته شركت كرده بودند، در پاي صندوق

 ( هم گزارش مي دهد:19/5/1383روزنامه شرق )

گويان معتقد پاسخ %6نفر انجام گرفت،  1151روز و در سطح  10در يک نظرسنجي اينترنتي كه مدت 

 اند.معتقد به شکست اصالحات و اصالح طلبان بوده %72به موفق بودن اصالحات و در برابر 

 كاهد.باالي انقالب مي شکست اخير از ميزان سرمايه اجتماعي
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 گیری مقاومت فرهنگی در جامعهشکل 030202
از هويت ايدئولوژيک »، ه(، با توجه به كاهش اعتماد و سرمايه عمومي جامعه، در پژوهش 1383منطقي )

كند. وي در همين در جامعه ياد مي« مقاومت فرهنگي»اي به نام گيري پديده، از شکل«تا هويت متعارض

 نويسد:رابطه مي

پس از شکست نسبي اصالحات، جوانان سرخورده از راهکارهاي سياسي، درصدد يافتن راهکارهاي »

فرهنگي  مشيديگري براي ابراز نظر و عقايد خويش برآمدند و در اين مسير، با انتخاب يک خط

متفاوت، سعي كردند تا در جامعه خويش اثرگذار واقع شوند. حركت جديد جمعي جوانان حاوي 

ها ها، روابط دو جنس، شايعه افکنيها، مطايبهنمودهايي مانند تحول در پوشش، آرايش، طنزها، شوخي

و در يک كالم سبک زندگي متفاوتي بود كه سبک زندگي اسالمي پيشنهادي مسووالن نظام را به 

 «. گرفتچالش مي

اي از بيانات رهبران امه( در بررسي تحولي كه در هويت دختران داشت، با تهيه پرسشن1382منطقي )

هاي ارايه مشيها خواست تا اوالً ميزان پذيرش خطانقالب، ضمن ارايه اين پرسشنامه به جوانان، از آن

ها را در زندگي شخصي مشيها و ثانياً ميزان تحقق عملي اين خطشده در پرسشنامه خطاب به جوان

 خودشان مشخص سازند.

هاي ارايه شده از سوي رهبران مشيداشت كه ايدئولوژيک ترين خطنتايج به دست آمده داللت برآن 

)در سيستم صفر تا بيست(، برخوردارند. به تعبير  8و  7، 6انقالب، از سوي جوانان، از نمراتي در حد 

هاي ارايه شده از سوي رهبران انقالب كه تحقق هويتي برتر و آرماني را در جوان مدنظر مشيديگر، خط

گفته، از اي و يا دولتي پيشاند و جوان با هويت القايي، كليشهند، از سوي جوان پذيرفته نشدهاقرار داده

 اند.در توافق در نيامده، راه تعارض و يا تعارض نسبي با آن را پيشه خويش كرده

نفر از دختران و پسران نسل سوم و چهارم  2000اي كه در سطح ي( در پژوهش گسترده 1383منطقي )

ها در ارتباط با مسايل مهم فرهنگي، هاي آنهاي مختلف كشور انجام داد، به بررسي ديدگاهتاندر اس

اجتماعي و سياسي نظام پرداخت، وي در قسمتي از گزارش تحقيق كه به بررسي ديدگاه جوانان درباره 

 نويسد:هاي چپ و راست پرداخته بود، ميجناح

هاي چپ و راست )مانند ديگر سوال نگرش نسبت به جناح هاي جوانان پاسخ دهنده بهبررسي ديدگاه»

هايي كه از مضموني سياسي برخوردار بودند(، بيانگر نکات مهمي در ارتباط با نسل سوم و چهارم سوال

 است.
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نکته اول آن كه بسياري از جوانان از در برخورد با موضوع اخير )مانند هر موضوع سياسي ديگري( به 

ها استنکاف كنند. دو تن از همکاران گويي به آنكردند از پاسخرده، سعي ميشدت احساس انزجار ك

كالس راهنمايي خواستند كه در  5آموزان ها پس از آن كه از دانشگر، گزارش مي دادند، آنپژوهش

سياسي جوانان،  -اجتماعي -ها راجع به مسايل مختلف فرهنگينمازخانه مدرسه حاضر شده، با آن

هاي مختلف ساعت تمام در نمازخانه مدرسه نشسته، به سوال 4آموزان ته باشند، اين دانشوگو داشگفت

رسيدند، هاي سياسي ميگران پاسخ دادند، اما همين كه پرسشگران به سوالاجتماعي مصاحبه -فرهنگي

كردند يها، اصرار مبا گفتن: اَه! ضمن نشان دادن ناراحتي و كراهت دروني خويش از اين سنخ از سوال

هاي سياسي گذشته، گران از پرسش سوالبدون آن كه دست به اظهار نظر در اين موارد بزنند، مصاحبه

 هاي ديگر بپردازند.به سوال

ساعت درباره روابط دختر  3همکار ديگري در گزارشي مشابه، خاطرنشان ساخته بود، همان جواناني كه 

ن سوال سياسي، بالفاصله خواستار تغيير موضوع مصاحبه و پسر حرف زده بودند، با مواجه شدن با اولي

 مي شدند.

ما »، «ما كه سرمان در سياست نيست»هايي نظير اين كه در موارد متعدد ديگري جوانان با دادن پاسخ

ها را قبولشان دانم و آنمن چيزي از جناح چپ و راست نمي»، «شناسيمكدام از اين دو گروه را نميهيچ

ها، كراهت و مانند آن« من به جناح چپ و راست اعتقادي ندارم، از هر دو جناح متنفرم»، «هم ندارم

دادند. بهترين دروني خويش به مسايل سياسي و هر آنچه كه رنگ و بويي از سياست را داشت، نشان مي

 گر شدن كارهاي سياسي در داخل وتوان به دست داد، پر هزينه جلوهتبييني كه از اين مسأله مي

هاي سياسي است كه اگرچه شايد در كوتاه مدت، منويات برخوردهاي نامناسب با احزاب و اقدام

طراحان اين سناريو را در مرعوب كردن شهروندان محقق سازد، اما در بلند مدت تهديدي براي كليت 

 نظام فراهم خواهد آورد.

هاي مثبت جوانان در ارتباط با نگرشنکته دومي كه از نتايج اخير قابل استفاده است، اوالً حجم قليل 

هاي مثبت، هاي منفي در اين رابطه و ثانياً قلت طيف پاسخهاي چپ و راست و حجم كثير نگرشجناح

 باشد.دهندگان ميهاي منفي پاسخدر برابر كثرت و تنوع پاسخ

اسي و بعضاً اي و قالبي، تمسخرآميز، تحقيرآميز، احسنکته سوم حجم قابل توجه برخوردهاي كليشه

هاي سياسي( است كه شايد در اين رابطه هم بتوان مستهجن جوانان در پاسخ به سوال اخير )و ساير سوال

گونه به تبيين مسأله پرداخت كه تالش براي ايجاد جامعه تک صدايي كه مستلزم كنار نهادن منطق اين

سازي سياسي جامعه، مورد  دستگفتمان است، در بلند مدت از سوي همان كساني كه در جريان يک
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منطق برخي از مسووالن، جوانان نيز به شکلي اند، به كار گرفته شده، در برابر برخورد بيتهاجم واقع شده

انديشه و گفتمان در كنند و همين مسأله سبب تعطيلها برخورد ميمنطق و تعميم يافته با تمامي آنبي

فتمان، زدن برچسب حاكميت پيدا كند، در درجه اول اي كه به جاي گگردد، و در جامعهجامعه مي

 «.اهميت، كالن نظام هست كه آسيب خواهد خورد

گيرد كه تالش هم نتيجه مي« از هويت ايدئولوژيک تا هويت متعارض»، ه(، در پژوهش 1383منطقي )

جاميده نظام در تربيت ايدئولوژيک جوان انقالب اسالمي، در عمل به ايجاد هويت متعارض در وي ان

 نويسد:است. وي در همين رابطه مي

اگر چه نظام با هدف القاي يک هويت ايدئولوژيک به جوانان، درصدد تربيت آرماني جوانان برآمد، »

هاي نسنجيده ريزيها، برنامهاما به سبب عدم شناخت مسووالن و اولياي امر جوانان از سويي و بسته نگري

هاي الزم از سوي ديگر، كار جوانان به جايي انجاميده گذاريايهبرنامگي و فقدان سرمو مغشوش، بي

ها با پشت كردن به هويت آرماني مدنظر نظام، هويتي متفاوت را براي خود برگزيده، و در است كه آن

گرايي مالزم است، درصدد طلبي و بعضاً غربپوشش اين هويت كه با دنياگرايي، مد، زيبايي، لذّت

هاي فرهنگي مجلس اخير، مشي، اما با روي كارآمدن مجلس هفتم، مالحظه خطگذران ايام خويشند

گفته، بدون شناخت و تحليل عميق مسايل جوانان، به شکلي شتابزده حکايت از آن دارد كه مجلس پيش

يابي كوشد بدون ريشه-و صوري، درصدد اجراي سناريوي شکست خورده پيشين نظام برآمده، مي

وان از هويتي نسبتاً ايدئولوژيک در آغاز انقالب اسالمي به هويتي پرسشگر، چگونگي تحول هويت ج

گراي جوان در حال حاضر، با توسل به ارعاب و تهديد، وي را به جو و بعضاً غربنوگرا، دنياگرا، لذّت

سمت و سوي پذيرش هويت خاضع، سر به زير و تابع جوان كه مورد نظر اولياي امر است، هدايت كند، 

تر از هاي اول و دوم انقالب و مهمهاي نسلالي كه اين امر، خاصه پس از شکست آرمان گراييدر ح

آن، با توسل به ارعاب و تهديد )كه در تضاد با روحيه جوان است(، امکان پذير نيست. بنابراين عرصه 

ي معمولي و يا حتي روابط اولياي امر با جوانان كه در گريز از هويت القايي و ايدئولوژيک نظام، به هويت

ها شده است كه نتيجه نبرد اخير، اي از تالقي و نبرد با جواناند، بدل به عرصهمعارض، روي آورده

هاي بسته نگر مشيچيزي جز شکست هر دو طرف نخواهد بود، به اين معنا كه اگر جوانان در برابر خط

كوتاه مدت، ادامه دهند، مقاومت مزبور را اولياي امر جوانان نيز نتوانند به مقاومت فرهنگي خويش در 

به مقاومتي پنهان و قهرآميز بدل خواهند كرد و در بلند مدت، نظام شاهد عصيانگري جواناني خواهد 

ها، نگريها را داشت، به عبارت ديگر، مسووالن نظام در نتيجه بستهشد كه انتظار تربيت ايدئولوژيک آن



 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      361

 

گيري تحقيق و شتابزده با جوانان و تداوم همين امر، به جاي شکلها و برخوردهاي بدون كاريندانم

 «.گيري هويت متعارض در جوان انقالب اسالمي خواهند شدهويت ايدئولوژيک، شاهد شکل

، ه(، با توجه به كاهش اعتماد و سرمايه عمومي جامعه، در پژوهش از هويت ايدئولوژيک 1383منطقي )

كند. وي در همين در جامعه ياد مي« مقاومت فرهنگي»اي به نام ديدهگيري پتا هويت متعارض، از شکل

 نويسد:رابطه مي

پس از شکست نسبي اصالحات، جوانان سرخورده از راهکارهاي سياسي، درصدد يافتن راهکارهاي »

فرهنگي  مشيديگري براي ابراز نظر و عقايد خويش برآمدند و در اين مسير، با انتخاب يک خط

داد، هاي گروه تحقيق نشان ميعي كردند تا در جامعه خويش اثرگذار واقع شوند. بررسيمتفاوت، س

 هايي نظير: جوانان با استدالل

هاي ديگر است. در نظام اسالمي، انگ ملحد و هاي نظامتر از انگهاي نظام اسالمي، خطرناکانگ»

 «.كافر، ممکن است دودمان آدمي را برباد دهد

 «.آقاجري آوردند، براي من درس عبرت شده است تا حرف نزنمباليي كه سر »

 «.ترسيم حرف بزنيم، بشويم آقاجري دوممي»

مشي گفتند، اما اتخاذ خطها و اتخاذ مواضع سياسي سخن ميمشيدر عمل از پر هزينه بودن خط

تر بود. به عنوان هاي نظام، از نظر آنان بسيار كم هزينهمشي فرهنگي معارض با ارزشفرهنگي، حتي خط

-اندک رويکرد فرهنگي در جامعه، بيان ميهاي مثال، يکي از دخترهاي مصاحبه شده در تحليل هزينه

 داشت:

 «.تا به حال هيچ دختر يا زني به دليل بدحجابي، زنداني، محروم از حقوق اجتماعي يا اعدام نشده است»

رهنگي ياد كرد. مقاومت فرهنگي پديد آمده توان با عنوان مقاومت فاز حركت جديد جمعي جوانان مي

ها، روابط ها، مطايبهدر سطح جامعه، حاوي نمودهايي مانند تحول در پوشش، آرايش، طنزها، شوخي

ها و در يک كالم سبک زندگي متفاوتي است كه سبک زندگي اسالمي دو جنس، شايعه افکني

 گيرد. پيشنهادي مسووالن نظام را به چالش مي

تحوالت پوشش در جامعه ايران )خاصه در سطح دختران و زنان(، بيانگر تحوالت شگرفي است بررسي 

 كه در سطح جوانان مشاهده مي شود.

تواند بيانگر رويکرد فرهنگي افراد باشد. به اين معنا كه ها، عرصه ديگري است كه مي-ها و شوخيطنز

روي آوردن به طنز، به بيان منويات دروني  زماني كه عرصه گفتمان در سطح جامعه بسته شود، مردم با

گونه كه عبيد زاكاني در برخورد با سردمداران قدار جامعه و ناگفته خويش اقدام خواهند كرد. همان
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اي عابد خويش، به ارايه منظومه موش و گربه روي آورده، سردمداران خون ريز جامعه را در نقش گربه

كشد. به شکل مشابهي حافظ نيز در شعرهايش از عابدان و که ميو زاهد، اما در واقع خونريز، به مضح

گويد و سِر وانتس در كتاب دون كيشوت، با به استهزا گرفتن دون كيشوت زاهدان رياكار سخن مي

 اش را رقم مي زند.هاي حاكم بر جامعهداستان تخيلي خويش، استهزا و خنده بر دون كيشوت

ها و ها، سپاهيحکايت از آن داد كه از روحانيت گرفته تا بسيجي بررسي طنزهاي رايج در بين جوانان

هاي قالبي مردم، از طرفداران از موافقان نظام و افراد مذهبي گرفته تا افراد چادري )كه طبق برداشت

 آيند(، موضوع شوخي و طنزپردازي اقشاري از جوانان قرار دارند. نظام به شمار مي

آن است كه ميزان برخوردهاي طنزآميز جوانان در برخورد با مسووالن نظام هاي مقدماتي بيانگر بررسي

 فزوني مي گيرد.

آميز جوانان در ارتباط با روحانيت نيز از باالترين حجم ممکن در ها و برخوردهاي مطايبهحجم شوخي

 گفته برخوردار است مجموعه افراد پيش

است  ها، از ديگر موارديافراد مذهبي و چادري به تمسخر گرفتن بسيج، سپاه و حتي طرفداران نظام،

توان تهيه گفته، ميها قابل مشاهده بوده، ليست بلندبااليي از هر يک ازموارد پيشكه در سطح جوان

 كرد.

به استهزا گرفتن و تمسخر نمادهاي مذهبي و غيرمذهبي، نمونه ديگري است كه در مجموعه رويکرد 

 باشد.اء ميفرهنگي جديد جوانان، قابل احص

هاي موجود در سطح جامعه، اقدام ديگري در راستاي عناد ورزيدن با ها و نوحهتغيير مضامين سرود

 ها و نمادهاي نظام به شمار مي رود. سمبل

جوانان بدحجاب ديگري با استفاده از چفيه، كوله پشتي، شلوار و اوركت بسيجي يا به دست يا گردن 

اي از وسايل اخير سود مي بريد، گاه به صراحت اين سوال كه با چه انگيزه انداختن تسبيح، در پاسخ به

 ها شکستن قداست نمادهاي نظام است.بيان مي دارند كه قصد آن

پردازي، ديوارنويسي و نظاير با فقدان گفتمان در سطح جامعه، عرصه براي مواردي مانند شايعه و شايعه

ور، به مثابه يکي از ديگر نمودهاي بارز رويکرد فرهنگي جديد هاي مزبها گشوده مي گردد و اقدامآن

 جوانان، خود را به رخ مسووالن مي كشد. 

هايي كه بعضاً عرف هاي سنتي و طرح اعتقادات خويش در زمينهدر برخي از موارد، جوانان با نفي رسم

تفاوت خود با مسووالن جامعه با آن همخواني چنداني ندارد، به نوعي رويکرد فرهنگي و سبک زندگي م

گذارند، در حال حاضر برگزاري مراسم عزاداري به صورتي متفاوت )مانند به دست را به نمايش مي
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ها به شکل مخلوط و دور هم چرخيدن(، برگزاري مراسم عزاداري ها و پسرگرفتن شمع توسط دختر

هاي كاشان( و مانند آن، جلوهگيري )بدون حضور روحاني يا روابط بسيار باز در مراسمي مانند گالب

 «. جديد و غيرقابل فهمي را در برابر مسووالن به نمايش مي گذارند

هاي ياد شده، در توصيف مراسم شام غريبان دختران و اي از مراسمروزنامه شرق در گزارش نمونه

 نويسد:پسران شمال شهر تهران، در ميدان محسني مي

باال شهرنشين در شام غريبان در ميدان محسني جمع مي شدند، به همين اين اولين سالي نبود كه جوانان »

هايي كرده بود... . اتوموبيل سواران اغلب جوانان زير سي سال ريزيخاطر نيروي انتظامي از قبل برنامه

هاي مد روز بودند و صداي نوارهاي پاپ عزاداري )كاست معروف كويتي پور با عنوان غريبانه با لباس

ها هم نبود ها كه تعدادشان كمتر از پسررسيد. دخترها به گوش ميهاي باز ماشينر آن(، از شيشهو نظاي

هاي متناسب با عزاداري داشتند، اعم از هاي مستقلي بودند، اغلب آرايشو خودشان بعضاً سوار ماشين

سر داشتند و در موارد اي چادر عربي به هاي سياه شب، الک سياه و ... و بعضاً به شکل غير حرفهلباس

ها، هاي سياه بسته شده بود و از شيشه ماشينها روباناندكي روبند زده بودند. روي آنتن برخي از ماشين

 ها مشغول تجديد آرايش هستند.اغلب مي شد ديد كه آدم

ها را در كنار خيابان روي سکوهاي جلوي فروختند و جوانان شمعچند نفري كنار خيابان شمع مي

هاي سياه، شمع در تمام طول بلوار روشن بود. به جز لباس 2000ها روشن مي كردند. چيزي حدود غازهم

اين تنها نشاني بود كه از آن آيين كهن عزاداري براي امام حسين، عليه السالم، در مراسم غيررسمي اين 

 شد ديد.جوانان مي

بان نفت، مي شد مالحظه كرد. جوانان در اين تجمع اصلي جوانان را در فاصله ميان ميدان محسني و خيا

داشتند و ها را به بوق زدن واميگشتند، مي گرفتند و آنهايي را كه از ميدان باز ميفاصله جلوي ماشين

هاي معمول جوانان امروزي با كلماتي خواندند كه تلفيقي از بعضي آهنگهايي هم ميگاهي تصنيف

 (.14/12/1382)شرق، « تازه بود...

هايشان از روابط بازي كه در سطح بسياري از دختران و پسران جامعه جوانان ديگري در جريان مصاحبه

ها، اند، دست دادن و روبوسي دختران با دوست پسرشان در خيابانپديد آمده است، ياد كرده، بيان داشته

آنان به صورت امري جا انداختن دخترها دوركمر دوست پسرشان در مالء عام و نظاير آن براي يا دست

 افتاده درآمده است.

-گفته )از پوشش و آرايش گرفته تا طنزپردازينگاهي به اظهارنظرهاي جوانان در تبيين رفتارهاي پيش

ها و رفتارهاي مغاير با عرفشان(، داللت ها، پيامکپردازيهايشان و از نفي نمادهاي نظام گرفته تا شايعه
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هاي مسلط نظام دارد. دو نفر از همکاران مشيها، در برابر خطاز جوانبر رويکرد فرهنگي اقشاري 

 نگارنده در گزارش خويش مي نويسند:

هاي بسيار هايي كه با جوانان داشتم، شاهد دختران و پسراني بودم كه از وضعيتمن در جريان مصاحبه»

قتي من تعارض روحيات و ظواهر ناجوري برخوردار بودند، اما عقايد پاک و زاللي داشتند، از اين رو و

خواهيم كنند، ما ميگفتند: چون مسووالن با ما لج ميشدم، در پاسخ به من ميها را از آنان جويا ميآن

 «.توانيم لج كنيمبه اين ترتيب نشان بدهيم كه ما هم مي

در پاسخ به من گو را كه داراي رنگي تند بود، از وي پرسيدم، وي وقتي من علت انتخاب مانتوي پاسخ»

گويند، جيغ ترهايي كه دايم به ما زور مياظهار داشت: اين مانتو با رنگ تندش، گويي عليه بزرگ

 «.كشدمي

وقوع مقاومت فرهنگي در جامعه، تحول بزرگي بود كه به كاهش قابل توجه سرمايه اجتماعي و احساس 

اجتماعي آن( را در اذهان مردم رقم  هاي فرهنگيمشيتقابل نسبي مردم با نظام )و يا حداقل با خط

 زند.مي

 

گسترش و تعمیق اقتدارگرایی فرهنگی اجتماعی در دوران  030203

 پسااصالحات 
گري بيش از پيش دولت پنهان بررسي دوران پساخاتمي بيانگر تداوم اقتدارگرايي سياسي و ديني، جلوه

اجتماعي  -در اقتدارگرايي فرهنگياجتماعي در سطح جامعه است.  -وگسترش اقتدارگرايي فرهنگي

هاي هاي سياسي و يا ديني و يا گروهبرخالف اقتدارگرايي سياسي و ديني كه به طور عمده شخصيت

شود. داد، مردم مورد توجه قرار گرفته با آنان برخورد ميسياسي يا ديني را مورد هدف قرار مي

 رد:بندي كتوان به صورت زير طبقههاي اخير را ميبرخورد

گرايانه در عدم پذيرش آزادي، نگاه تکليفي به مردم، طرح ضرورت كنترل مردم، برخورد مداخله

هاي زندگي خصوصي مردم، نگاه تحقيرآميز به مردم، نگاه تهديدآميز به شهروندان و اعمال برخورد

 هاي مطرح شده مورد بحث قرار خواهند گرفت.تنبيهي با مردم. در ادامه، عنوان

 

 تداوم اقتدارگرایی سیاسی 03020301
هايي اقتدارگرايي سياسي كه از آغاز انقالب به شکل نسبي مطرح شده، اما در دوران اصالحات، افق

اجتماعي جامعه پديد آمد، تا حدودي  -درباره پررنگ شدن نقش مردم در اثرگذاري در مسايل سياسي
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شکل پررنگي تداوم يافت. حصر ميرحسين گر شده بود، در دوران پساخاتمي، باز به تر جلوهكم رنگ

، رد صالحيت هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور دو دوره در ايران 1388موسوي و مهدي كروبي از سال 

، ممنوع التصوير، ممنوع البيان و ممنوع الخروج شدن خاتمي، 1392در انتخابات رياست جمهوري سال 

نژاد، رئيس جمهور دو دوره احمديصالحيت (، رد 6/12/93رئيس جمهور دو دوره در ايران )شرق، 

ها كه نسبت به نظام نقد ، بازنشستگي اجباري برخي از استادان دانشگاه1396در ايران در انتخابات سال 

هاي علميه و مسأله واليت فقيه در حوزه(، ممنوعيت غيررسمي بحث درباره 13/5/93داشتند )شرق، 

نسبت به مقوله واليت فقيه يا خود رهبري نقد داشته باشند يا  عدم ابراز وجود سياسي روشنفکراني كه

ها در اقصا هاي اقتصادي ايران به برخي از كشورهاي ضمني مردم نسبت به كمکمسکوت ماندن نقد

هاي بارز اقتدارگرايي سياسي است كه در دوران پسا خاتمي قابل مشاهده است، نقاط جهان، از جلوه

ها اعمال نظر دفاتر نهاد واليت فقيه نسبت به ارتقاي درجه علمي استادان دانشگاهتري البته در سطح نازل

هاي دفاتر نهاد به برخي از استادان نقاد درباره تعبات كارشان، ثبت مشخصات رايانه استادان در يا پيغام

اجتماعي  هاي فرهنگي،ها )مانند دانشگاه خوارزمي( براي مواردي نظير رصد فعاليتبرخي از دانشگاه

 روند.گفته به شمار ميهاي اقتدارگرايي سياسي پيشسياسي آنان، از ديگر نمود

كند. رسد كه نيچه از آن به عنوان انسان كوچک ياد ميماحصل اقتدارگرايي سياسي به انسان منفعلي مي

ري در گيبه اين معنا كه انسان منفعلي كه براي آسيب نخوردن احتمالي خويش عزلت گزيني و گوشه

كند، انسان مستقلي نيست كه در صورت تهديد و به خطر افتادن كشور، وارد جامعه را پيشه خود مي

 صحنه شده، از كيان آن دفاع كند.

 

 تداوم اقتدارگرایی دینی 03020102
ها ها و نفي غيرخوديدر دوران پسا خاتمي، اقتدارگرايي ديني در دو شکل حمايت مفرط از خودي

ميليارد تومان است،  1200دد. به عنوان مثال، با وجود آن كه بودجه آموزش عالي كشور گرمالحظه مي

( و در حالي كه بودجه 8/10/93باشد )شرق، ميليارد تومان مي 1500نهاد حوزوي   8تنها سهم بودجه 

ميليارد تومان است و اين سازمان به فرض براي خاموش كردن  174كل حفاظت از زيست محيط كشور 

ها در قم، بودجه ميليارد تومان به يک مركز آموزشي خانم 200ها بالگرد ندارد، تش سوزي جنگلآ

 كند.اختصاص پيدا مي

سياسي( حوزه، مقوله مشابهي  -هاي قابل توجه به مسايل فرهنگي )و احياناً فرهنگيتخصيص بودجه

مؤسسه كه بودجه فرهنگي از  59شود. به اين معنا كه از است كه در ارقام بودجه كشور مالحظه مي
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دارند، عمده اين مؤسسات، مؤسسات ديني هستند. به عنوان مثال، مؤسسه پرتو ثقلين دولت دريافت مي

اش نشر آثار آيت اهلل مدرسي طباطبايي است. اما برخي از دارد كه وظيفهدر شرح وظايف خود بيان مي

اجرا شده و يا محتواي آن چيست )شرق، مؤسسات ديگر نظير طرح زيارت، مشخص نيست كه در كجا 

( . به شکل مشابهي درخواست بودجه با نام فرهنگ اما براي ساخت شهرک المهدي كه قرار 29/1/95

( از ديگر اقالم بودجه فرهنگي درخواستي از دولت 18/10/95است به طالب اختصاص پيدا كند )شرق، 

 است.

هاي مذهبي است، به كه برداشت وي از فرهنگ، هيأت ها نشان دادنژاد هم در عمل باراحمديآقاي 

، قريب به هشت ميليارد تومان به هاي استاني به استان البرز، به نام بودجه فرهنگيعنوان مثال وي در سفر

هاي مختلف كار فرهنگي را بعضاً هاي اسالمي شهرمساجد اين استان كمک كرد. به شکل مشابهي شورا

سايل ديني دانسته، با صرف بودجه در مواردي نظير سفره اشک )پرداخت در اختصاص بودجه براي م

-كنند رسالت فرهنگي خويش را انجام دادههاي مذهبي در ايام محرم(، تصور ميكمک هزينه به هيأت

 اند.

ها، بيشتر به صورت حمله، برخورد و نفي ديگران مالحظه اقتدارگرايي سياسي در حالت نفي غير خودي

نظير تعطيل كردن –ه عنوان مثال، برخي از مراجع تقليد غيرهمسو، مورد حمله قرار گرفته گردد، بمي

( و يا اهل تسنن حتي 7/10/93گردد )شرق، ، يا بادراويش برخورد مي-كالس آيت اهلل جوادي آملي

يابند كه يک مسجد اختصاصي براي خودشان در شهر تهران داشته باشند. جلوگيري از اجازه نمي

( نمونه ديگري از اقتدارگرايي 2/2/96ها )شرق، هاي اسالمي شهراقليت ديني در انتخابات شورا شركت

مسأله، دبير شوراي نگهبان به جدّ بر رود كه با وجود اعتراض روشنفکران جامعه به اين اخير به شمار مي

 كرد.آن اصرار داشت و از آن دفاع مي

 

 اجتماعی -گسترش اقتدارگرایی فرهنگی 03020103
با پيروزي انقالب اسالمي و تحقق نظام اسالمي، اقتدارگرايي اوليه ديني و سياسي در كالن نظام مشاهده 

شود كه به تدريج با پا به عرصه نهادن دولت پنهان )كه كمترين اعتقادي به نافذ بودن آراي مردم در مي

كند. طرح نظريات خويش اقدام مي پيشبرد امور اجتماعي ندارد(، در معادالت قدرت، دولت پنهان به

هاي سياسي و ديني هست، حاوي اقتدارگرايي آراي اخير در عين آن كه حاوي برخي از اقتدارگرايي

فرهنگي اجتماعي نيز هست و طي اقتدارگرايي اخير، درصدد ديکته كردن نظرات خويش به مردم جامعه 

 .كندبر آمده، در حد ميسور در همين جهت اعمال قدرت مي
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اجتماعي اگرچه در دوران رياست جمهوري خاتمي، با طرح اعتقادات وي مبني  -اقتدارگرايي فرهنگي 

بر پذيرش آزادي براي شهروندان تا حدودي كم رنگ بود، اما پس از دوران رياست جمهوري وي، 

 شدت گرفت و مردم و جوانان سيطره آن را بر زندگي روزمره خويش بيش از پيش احساس كردند.

تنها از آزادي، گفتمان و پذيرش آراي مردم و حتي دانشگاهيان اجتماعي، نه  -قتدارگرايي فرهنگيا

شمرد و برهمين زند، بلکه ديدگاه تکليفي به مردم )و جوانان( داشته، كنترل آنان را الزم ميسرباز مي

 دهد.ميگرايانه در زندگي شخصي و خصوصي افراد به خود را مبنا، اجازه برخورد مداخله

نگاه تحقيرآميز و تحميق مردم و در سطحي فراتر، نگاه تهديدآميز به شهروندان و در نهايت متوسل 

هاي گسترش هاي تنبيهي در ارتباط با مردم به ظاهر خاطي، از ديگر جلوهشدن به اعمال برخورد

ست كه با گسترش باشد، البته الزم به يادآوري ااجتماعي در سطح جامعه مي -اقتدارگرايي فرهنگي

اجتماعي حکومت  -مقاومت فرهنگي و مقابله نسبي مردم با گسترش سيطره اقتدارگرايي فرهنگي

اجتماعي مورد نظر،  -)رسمي و بيشتر غير رسمي(، ممکن است بعضاً اهداف طراحي شده  فرهنگي

هاي ها و روشح انديشهحالت اجرايي و يا اجرايي تام وتمام پيدا نکنند، اما آنچه اينجا مدنظر هست، تشري

 باشد.اجتماعي موجود در نظام مي -مدنظر اقتدارگرايي فرهنگي

 عدم پذیرش آزادی
هاي متفاوتي راجع به آحاد افراد جامعه و مفاهيمي مانند از آنجا كه دولت پنهان داراي پيش فرض

هاي خاصه در ديدگاهها است، بالطبع در برخي از موارد )آزادي، گفتمان، حق رأي، زنان و مانند آن

گردد. به عنوان مثال، وقتي در اوايل اجتماعي فرهنگي( با دولت رسمي دچار تعارض و چالش مي

انقالب شهيد بهشتي متوجه شد جمعي از طالب و افراد حوزوي بر اين اعتقادند كه حتي اگر شده، با 

طي سخناني در مسجد اعظم  شد وشالق افراد را بايد به بهشت برد، در مخالفت با اين امر وارد صحنه 

 قم به نفي اين انديشه پرداخت.

( به درج اظهارات آيت اهلل بهشتي در 5،ص 15801، )شماره 15/12/1357روزنامه اطالعات در مورخه 

 همين رابطه به شرح زير اقدام كرد:

آزادانه خود را كنم كه به مردم ايران فرصت بدهيد تا آگاهانه و به طالب و فضالي حوزه پيشنهاد مي»

سازي برمبناي معيارهاي اسالمي بسازند و اين خودسازي را بر مردم ما تحميل نکنيد. آگاهي بدهيد، زمينه

كنيد براي رشد اسالم، ولي بر مردم هيچ چيز را تحميل نکنيد. انسان بالفطره خواهان آزادي است، 

خالف دستور قرآن مبادا مسلمان خواهد خودسازي داشته باشد، خودش، خودش را بسازد، اما برمي
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تان ها عليه اين تحميلبودن و مسلمان زيستن را بخواهيد بر مردم تحميل كنيد، كه اگر تحميل كرديد، آن

 طغيان خواهند كرد.

اما شاكراً »خواهد خودش به دست خود و با انتخاب خود، خود را بسازد، انسان عاشق آزادي است، مي

رش خطاب مي كند: ها نامطلوب است كه خدا به پيامبميل راه و عقيده بر انسان؛ آن قدر تح«و اما كفورا

دم را مجبور خواهي مر(. اي پيغمبر! آيا تو مي99)يونس،« افي انت تکره الناس حتي يکونوا مؤمنين»

 .ها مؤمن باشند؟ اين كه راه پيغمبر نيستكني كه آن

ه حق باست كه منادي حق باشيد، دعوت كننده توصيه من به طالب عزيز و به فضالي ارجمند اين 

مجبور كننده مردم  اش باشيد، اماباشيد، آمر به معروف و ناهي از منکر با رعايت تمام معيارهاي اسالمي

ا بجوشد و هها و عشق انساندر راه اسالم نباشيد، چون آن مسلماني ارزش دارد كه از درون انسان

د شکوفايي ران پر ارزش انقالب از خودشان چه خودجوشي و چه خونديديد مردم ما در اين دو بشکفد.

 نشان دادند؟

ترين اصل بعد از پيروزي يک انقالب چيست؟ تداوم همان انقالب است، همين طور كه مردم ما بزرگ

با آزادي به راه اسالم آمدند و رهبري عالي اسالمي ما را آزادانه پذيرفتند، بگذاريد در تداوم انقالب 

ردم آزادانه راه خدا و راه اسالم، راه حق و راه خير و صفا و راه صدق را انتخاب كنند و ادامه دهند، هم م

 .1«اين است سفارشم به طالب و فضالي عزيز

م از شنيدن اسم مرد»پرداز، بياناتي مانند: نژاد نيز در دوران صدارت خويش به عنوان يک نظريهاحمدي

 آورد.( را بر زبان مي12/5/92) «گيرنددموكراسي حالت تهوع مي

                                           
كسوتان ايشان مفهوم البته سخنان سخنان شهيد بهشتي با اين كه روشن و مبرهن بود، اما براي بسياري از هم - 1

ديدند، ن آمد. برخي محافل و افراد تنگ نظر كه همه چيز را از روزنه تنگ و تاريک خود مينشد و بسيار گرا

شان را در خطر ديدند، بنابراين شروع به فضاسازي نتوانستند معناي درست سخنان شهيد بهشتي را دريابند يا منافع

هاي ت و شروع به اتهام زنيها بدعت در دين اساي آورده است و اين حرفكردند و گفتند بهشتي دين تازه

به طوري كه حتي يک هفته قبل از شهادت ايشان، درب مدرسه فيضيه را به  .عجيب و غريب به ايشان كردند

ترور  1360هاي او بشوند! بهشتي در حالي روز هفتم تير گذاريروي وي بستند تا مانع از سخنراني و بدعت

دها بار توسط افراد متحجر و محافل تندرو، ترور شخصيتي شده فيزيکي شد و به شهادت رسيد كه قبل از آن، ص

 بود.
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)مصباح  1دكتر روحاني، رياست جمهوري وقت ايران نيز پس از آن كه باز با انديشه شکستن بت آزادي

و بردن مردم به بهشت، حتي با توسل به شالق زدن مواجه شد، به مخالفت با  2 (20/2/93يزدي، شرق، 

 اين نظر پرداخت و در همين رابطه بيان داشت:

ه بهشت را قدر در زندگي مردم مداخله نکنيد ولو به خاطر دلسوزي، بگذاريم مردم خودشان را اين»

بر توان با زور و شالق مردم را به بهشت برد. پيامبر )ص( شالق در دست نداشت، پيامانتخاب كنند، نمي

« ر جامعه حاكم باشدبشير و نذير بود و ما نيز بايد بشير و نذير باشيم، همه بايد كاري كنيم كه آرامش د

 (.3/3/93)شرق، 

نهان دارد، پمحمد مجتهد شبستري در يادداشتي كه در ارتباط با اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي دولت 

 نويسد:با طرح چند شاهد مثال، به نقد انديشه مزبور پرداخته، مي

گويد و شريعت چه ميم عا واقعاً مسأله اين است كه مثالً دربارۀ پوشش و رفتار زنان در مالء اگر-»

ه چند سال كمقتضاي آن چيست، چرا مراجع و خطيبان ديني، كتاب تحقيقي بسيار سودمند تركاشوند را 

و با سکوت از « بايکوت كردند»گشت دست به دست مي« حجاب شرعي در عصر پيامبر»قبل با عنوان 

ر كند در عصخي، اثبات ميجه تاريهاي قابل توكنار آن گذشتند؟ چرا مدعاي آن كتاب را كه با استناد

سيار ساده بپيامبر اسالم)ص( حجاب در معناي امروزي آن نه تنها وجود نداشت، بلکه به سبب زندگي 

گذاشتند؟ نو ابتدايي آن مردم و فقر مفرط ممکن نبوده است، در محافل حوزوي خود آشکارا به بحث 

هاي عمومي سخن زۀ علميه قم در نشستچرا از طرفداران مدعاي آن كتاب دعوت نکردند، در حو

توان به يبگويند و داليل خود را توضيح دهند تا معلوم شود، واقعاً در باب حجاب چه حکمي را م

آن  حساب شريعت گذاشت؟ آيا واجب نبود آنان كه اين همه براي حجاب در شکل و معناي كنوني

تر از بسياري از مباحث فقهي حوزه است، ه مراتب مستدلبكنند، مدعاي آن كتاب را كه سينه چاک مي

دازند تا جدي بگيرند؟ آيا واجب نبود به جاي منع چاپ آن كتاب، خود آنان به چاپ و نشر آن بپر

 كمکي به فهم شريعت كرده باشند؟!

                                           
 (.20/2/93بت آزادي را بايد با ايستادگي شکست. )شرق،  - 1

گويند فالن شيء يا فالن شخص بت شده، منظور اين است كه در اصطالح دين، بت ضد خداست. وقتي مي - 2

مانع خداپرستي حقيقي گشته است. وقتي فردي از عالمان  ها به جاي خدا نشسته وآن شيء يا شخص در نظر انسان

گويد، آزادي بت است، مقصودش اين است كه آزادي ضد خداست و مانع خداپرستي قرائت رسمي از دين مي

 است و عالمان دين بايد هرگونه بت پرستي را نفي كنند.
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اند بر حکومت واجب است با اِعمال خشونت درهاي جهنم و بهشت را بسته آيا اين آقايان كه مدعي-

سال گذشته، اِعمال مداوم خشونت براي  35اند كه در اين تي براي يک بار از خود پرسيدهو باز كند، ح

اي داده است و كدام مشکل را حل كرده بستن درهاي جهنم و گشودن درهاي بهشت عمالً چه نتيجه

 است؟

ف با ها ممنوع است، زير پوسته ظواهر ديني جامعه ما كه از هر طربه شهادت آمار دقيقي كه نشر آن

فشار اين آقايان صداي تکبير و صلوات و روضه و نيز اشاعه خرافات در آن بلند است، چه فسادهاي 

هاي مقاربتي و فسادهاي اي از اعتياد ميليوني به مواد مخدر و الکل گرفته تا بيماريعميق و گسترده

وادگي و آور خانهاي چندشهاي مهلک اخالقي و رواني و خشونتگوناگون جنسي و بيماري

هاي همگاني و هاي تصاعدي و جرايم و جنايات گوناگون و فسادهاي اداري و رشوه خواريطالق

ها به خطا و النه كرده است؟ آيا هنگام آن نرسيده كه آن ...هاي بيت المال وها و دزديدناختالس

ها سنت سيئه آنان و فايده بودن توصيه اِعمال خشونت براي حفظ ايمان و اخالق مردم كه سالبي

ها هستند، به اقدامات درست و حکومت ما بوده، اعتراف كنند و اگر واقعاً به فکر سعادت اخروي انسان

رجه اول بر مؤثر ديگري بينديشند؟ آيا مسوليت اين همه فساد اخالقي و عملي پنهان و پوشيده، در د

ها از انجام وظايف اصلي خود كه اشاعه عهدۀ مراجع و مربيان ديني نيست؟ آيا غير از اين است كه آن

و ترويج فرهنگ ديني و اخالقي سالم در جامعه و پاشيدن بذرهاي ايمان و جلب اعتماد مردم به دين و 

سلسله علوم كه ناظر به واقعيات شمار خود را صرف يک اند و امکانات بياست، ناتوان بوده دين داري

 اند؟!فايده كردهجامعه نيست و اقدامات سطحي و بسياري اوقات بي

مرحوم آيت اهلل منتظري به عنوان يک فقيه مسلم، در اواخر عمرشان درباره حقوق بشر از آن نظر كه  -

رهاي فقهي بشر است و حقوق شهروندي پيروان مذاهب غير رسمي و از جمله بهائيان كشور ما نظ

راهگشايي مطرح كردند. اين نظرهاي فقهي بسيار مهم و جديد است. اگر آقايان غم و غصه شريعت را 

خورند، چرا نظرهاي فقهي يک فقيه مسلم را كه به حل بسياري از معضالت انساني و سياسي جامعه مي

تند؟ چرا از صاحب هاي درسي خود به بحث نگذاشها را در حوزهكند، بايکوت كردند و آنكمک مي

ها و معيارهاي فقهي متداول نظران گوناگون دعوت نکردند تا در جلسات عمومي حوزه، با همان ميزان

رسند؟ و آيا و يا معيارهاي جديد، آن نظرها را مورد نقض و ابرام قرار دهند و ببينند عاقبت به كجا مي

شود، نه؟ چرا هر وقت يک فتواي خشن داده ميتوان داد يا در اين موارد از شريعت تفسير ديگري نيز مي

شود كه دشمني ميان آيد، اما وقتي فتوايي داده مياز نظر آقايان تقرير و تحکيم شريعت به حساب مي
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كنند؟ چرا آنان قسم گشايد، آن را بايکوت ميهاي سياسي جامعه را ميكند و گرهها را كم ميانسان

 ث حقوق بشر نشوند؟!اند كه هرگز وارد بحموكّد خورده

شود، چه مجوزي هاي صوفيه و دراويش در جامعه ما اِعمال ميرفتار بسيار خشن كه امروز در حق فرقه -

اند؟! و گاهي آتش ها همگي در برابر آن سکوت كردهاز سوي همان شريعت رسمي آقايان دارد كه آن

دانشگاه كه نتيجه تحقيق خود را دربارۀ  اند؟ اصرار براي به زندان بردن يک استادبيار آن معركه شده

 امامت منتشر ساخته بود و تعطيل روزنامه ناشر چه مجوزي از سوي شريعت داشت؟

آيا معناي امر به معروف و نهي از منکر در قرآن مجيد، واقعاً همان است كه فقيهان گذشته براي  -

ند و اين آقايان هم همان معنا را تحکيم سلطه سياسي خلفاي اموي و عباسي براي آن فريضه قايل شد

چسپيدند كه چرا چنين يا چنان ها را ميها يقة خانمكنند؟ آيا در عصر پيامبر اسالم هم در كوچهدنبال مي

 22راه انداخته بود؟! )وب سايت محمد مجتهدشبستري، « محتسب»اي؟! آيا پيامبر اسالم هم پوشيده

 (.1393ارديبهشت، 

هاي هاي خود با اشاره به جرياني كه ده بار كوشيده است تا شبکهز سخنرانيدكتر روحاني در يکي ا

دارد كه وي و دولتش در برابر اين فشار مقاومت كرده است وگرنه دسترسي اجتماعي را ببندد، اظهار مي

 (.25/2/96شد )شرق، شهروندان به اطالعات جهاني مسدود مي

در زندگي  ديدگاه تکليفي به مردم، كنترل مردم، مداخلهعدم پذيرش آزادي به تبعات ديگري مانند: 

شخصي و خصوصي افراد، نگاه تحقيرآميز به مردم، تحميق مردم، نگاه تهديدآميز به شهروندان و در 

انجامد كه در هاي تنبيهي در ارتباط با مردم به ظاهر خاطي مينهايت متوسل شدن به اعمال برخورد

 ادامه، از آن ياد خواهد شد.

 نگاه تکلیفی به مردم
خواهد تا به تکاليف معمول فردي و هاي غيرديني، در عين آن كه از مردم مينظام ديني برخالف نظام

گرايانه در جامعه ظاهر اجتماعيشان بپردازند، از آنان انتظار دارد تا ضمن پرهيز از تخطي، به شکلي آرمان

 هاي ديني بکوشند.شده، در جهت تحقق آرمان

هاي اوليه الزم در اين گرايي وابسته به وجود بسترگرايي امر مطلوبي است، اما تحقق آرمانآرمان البته

دارند، اگر نان باشد. به عنوان مثال، رسول خدا، صلوات اهلل عليه، در حديث شريفي بيان ميجهت  مي

افراد در مرتبه نخست و توانستيم عبادت كنيم. رهنمود اخير بيانگر ضرورت پاسخ به هست نبود، ما نمي

گرايي از آنان در مرتبه بعدي دارد، اما اگر هست افراد در جامعه محقق نشود و مثالً آنان انتظار آرمان

 گرايانه را از مردم داشت.هاي آرمانهاي اوليه زندگيشان باشند، نبايد انتظار برخورددر بند نياز



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         372

 

ر ارتباط با جوانان مطرح شد و در منشور ملي سازمان ديد تکليفي كه از آغاز انقالب در مرحله نخست د

جوانان دوران آقاي هاشمي رفسنجاني درج گرديد، از جوانان انتظار داشت تا در حد و شأن انبياي الهي 

هاي روزمره و معمول جوانان مسأله به دليل محدوديت امکانات جهت پاسخ به نيازعمل كنند كه اين 

 تشکيل خانواده، شکست خورد. در تحصيل، اشتغال، مسکن و

هاي فرهنگي موجود هاي مختلف تلويزيوني يا راديويي يا تعطيلي سريالي برنامهتعطيلي  پي در پي برنامه

گذارند. به اين معنا كه مثالً برنامه گرايانه اخير را به معرض ديد ميدر جامعه، نمودي از ديد تکليف

تند ايشان با آقاي رادان كه از مسووالن نيروي انتظامي بود، كوله پشتي فرزاد حسني، به دليل مصاحبه 

هاي مثلث و  تا خورشيد آقاي رشيدپور نيز به دليل صبغه انتقاديشان به تعطيلي گرفتار تعطيل شد. برنامه

( و راديويي شب )شرق، 23/7/94آمدند. به شکل مشابهي برنامه راديويي صبح جمعه با شما )شرق، 

 نگاه نقادانه خود تعطيل شدند.   ( به دليل14/1/96

ها اند، به صرف آن كه انتقادي در آنهايي كه طرفداران قابل توجهي براي خود پيدا كردهتعطيلي برنامه

هاي ها صورت پذيرفته است، بدون توجه به مخاطبان گسترده برنامهمطرح شده است و يا اشتباهي در آن

وجود ندارد، موجبات ريزش مخاطبان صدا و سيما را فراهم  هاي مشابهياخير، در شرايطي كه برنامه

گونه كه راديو سازد )همانهاي جهان ميهاي ديگر كشورآورده، آنان را متوجه فضاي مجازي و رسانه

 (.-14/1/96شرق،  -شب پس از تعطيل شدن در راديو، ادامه كار خود را در فضاي مجازي پي گرفت

ها مفاهيمي از عرفان و ادب اسالمي خوانده شود با قرار است در آن هايي كهتعطيلي سريالي كنسرت

جويي شهروندان ها، در شرايطي كه امکانات ارضاي هيجانهايي نظير امکان وقوع خطايي در آنايراد

گراي ديگري است كه موجب هاي حداقل فراهم نشده است، نگاه تکليفدر جامعه در حد و اندازه

هاي انتظامي، دادستاني يا افراد خودسري كه به تعطيلي كنسرت به دست با نيرورودررويي مردم بليط 

 آورند.اند را فراهم مياقدام كرده

( يا اظهار نظر آقاي 14/5/93ها )شرق، موارد ديگري نظير دستور ناجا براي تفکيک جنسيتي كنسرت

يد انجام شود وگسترش نظير اخير علم الهدي امام جمعه مشهد، دال بر اين كه هيچ كنسرتي در مشهد نبا

( و تبعيت 31/1/96)شرق، « من با برگزاري كنسرت در سراسر ايران مخالف هستم»مبني بر اين كه 

( و يا پيشنهاد فاطمه آباد، 2/2/96برخي از ائمه جماعات بعضي از شهرهاي كشور از اين ايده )شرق، 

هايي )احتماالً براي عبرت مردم( تعبيه ستانها گورعضو شوراي شهر تهران مبني بر اين كه در پارک

(، در شرايطي كه مردم شادي و رضايت از زندگي اندكي را از خود گزارش 4/4/93گردد )شرق، 

 روند.گرايانه نسبت به مردم به شمار ميدهند، از ديگر مصاديق ديد تکليفمي
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 طرح ضرورت کنترل مردم
گونه كه از آن گردد. اما همانضرورت كنترل آنان نيز مطرح ميگرا نسبت به مردم، با طرح ديد تکليف

-هاي ديد تکليفها است تا آنان به بايدگرا نسبت به مردم نيازمند ارضاي هست آدمياد شد، ديد تکليف

توان اراده و انتخاب افراد را ناديده گرفت و گرا پاسخ مثبت بدهند، در جريان كنترل افراد نيز اوالً نمي

ها اي سالم، ضرورت دارد تا با فراهم آوردن امکانات الزم براي شهروندان، از آن براي ايجاد جامعهثانياً

 درخواست داشت تا زندگي سالمي را پيشه خويش كنند.

هاي اوليه اجتماعي با ناديده گرفتن اراده و انتخاب افراد و همين طور تهيه بستر -اقتدارگرايي فرهنگي

و اجتماعي افراد، درصدد هست تا به كنترل افراد همت گمارد و به تعبيري اگر ارضاي زيستي، رواني 

هاي بالغ هم شده، با شالق مردم را به سمت و سوي بهشت ببرد. در حالي كه بچه تصور كردن انسان

 جامعه خطا است، مضاف اين كه امکانات مورد نياز آنان برايشان فراهم نشده و تدارک ديده نشده باشد. 

هاي خود با اشاره به جرياني كه تالش داشت فضاي امنيتي را بر دكتر روحاني در يکي از سخنراني

دارد كه وي و دولتش در برابر اين تصميم ايستادگي كرده هاي كشور حاكم سازد،  اظهار ميدانشگاه

 (.25/2/96است )شرق، 

هاي ارتباطي جديد، آورياز فنها و ادرات، نفي كاربري گشت ارشاد، تفکيک جنسيتي در دانشگاه

مقابله با تفريحات مردم و نفي و انکار آموزش و كاربري از موسيقي، از جمله مصاديق كنترل مردم در 

 آيد.انديشه اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي به شمار مي

 7000تدارک گشت ارشاد براي با حجاب كردن افراد بدحجاب و در امتداد همين اقدام، آغاز به كار 

بان حافظ محيط زيست وجود محيط 2700پليس نامحسوس در تهران )در حالي كه در سراسر ايران 

 (، براي رصد خطاي مردم و برخورد با آنان، انديشيده شده است.-31/1/95شرق،  -دارند
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ين باشد. صاحبان اها و ادارات، نمود ديگري از كنترل مردم مياصرار وافر بر تفکيک جنسيتي دانشگاه

ها از سويي و كنند با جداسازي بيش از پيش دانشجويان دختر  و پسر در دانشگاهانديشه تصور مي

توانند روابط نامتعارف دو جنس را كنترل كنند. به جداسازي كارمندان مرد و زن از سوي ديگر مي

ها تفکيک ها و نهاددارد: بايد در تمام سازمانعنوان مثال سردار كاظميني فرمانده سپاه تهران بيان مي

 (.15/5/93جنسيتي رخ بدهد )شرق، 

هاي ها با پارازيتهاي ارتباطي جديد و تالش بر مختل كردن كاربري از آنآورينفي كاربري از فن

هاي اجتماعي اينترنتي يا تلفن همراه، مصداق ديگري در ضد ماهواره يا فيلتر كردن اينترنت و شبکه

 رود.يجهت كنترل مردم به شمار م

هاي اجتماعي مختلف از جمله مواردي هستند ها يا شبکهمقابله با ماهواره، تصويب فيلتر كردن سايت

هاي بالغ متعارض است. اگرچه ديدگاه ديني موافق ارايه كنترل شده انواع كه با اراده و انتخاب انسان

ان به خودپيروي و قوه تميز سالي افراد بايد آناطالعات به كودكان و نوجوانان است، اما در بزرگ

وتشخصيصي رسيده باشند كه رأساً دست به انتخاب بزنند، نه آن كه با نگه داشتن آنان در مرحله ديگر 

 پيروي تالش بر هدايت آنان همچون كودكان داشت. تصوير زير، داللت بر ديد اخير دارد:
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و  18/10/92اجتماعي )شرق، ال بر تصويب فيلتر كرن يک شبکه هاي پي در پي نشريات دگزارش

(، از 30/6/93هاي اجتماعي مختلف )( يا فرصت يک ماهه دستگاه قضا براي فيلتر كردن شبکه10/2/93

رسد باشد، حال آن كه به نظر ميديگر مصاديق كنترل مردم جهت آسيب نخوردن از فضاي مجازي مي

ي، با بسترسازي فرهنگي الزم بتوان هاي اجتماعها و شبکهبه جاي هزينه كردن روي فيلترينگ سايت

 مردم را در جهت تميز وتشخيص سره از ناسره ياري رساند.

( و موسيقي )مانند تعطيل 1هاي تفريحي )نظير تعطيل كردن شهربازي اوينآنچه از آن ياد شد، در عرصه

در  و يا لغو برگزاري كنسرت -18/1/94شرق،  -هاي آموزش موسيقي در فرهنگسرا(، كردن كالس

 هاي مختلف ايران( نيز قابل مشاهده است.شهر

                                           
و در زميني به وسعت « لونا پارک»در قالب شركتي به نام  1340شهربازي تهران يا شهربازي اوين در اواخر دهه  -1

بنياد هزار مترمربع فعاليت خود را آغاز كرد. پس از انقالب اين مركز تفريحي مصادره و براي اداره در اختيار  37

قرار  بزرگراه شهيد چمرانو در كنار  خيابان سئولقرار گرفت. اين مجموعه كه در انتهاي  شهيد انقالب اسالمي

حدود  1384رفت. در سال به شمار مي تهرانترين مجموعه تفريحي ترين و مهمها به عنوان بزرگسال ،داشت

اين مجموعه به شهرداري واگذار  1385ز تفريحي استفاده كردند. در سال دو ميليون شهروند تهراني از اين مرك

 .مي تعطيل شديگرديد و بطور دا

آغاز شد  82دركه از سال -هاي تخريب اين شهربازي به منظور تکميل شبکه بزرگراهي و احداث پل اوينزمزمه

ها را داد و ربازي با تهرانيكه معاون خدمات شهري شهردار وقت خبر خداحافظي شه 83كه در سال  تا اين

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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هاي شوند و بررسيور يا متابعت خوانده ميزپذيري مبتني بر هاي اخير، در نگاه علمي جامعهكنترل

دهند كه واداشتن مردم با زور و اجبار به امري، اگرچه به سبب ترس مردم ممکن است علمي نشان مي

ود، حال اما اين پذيرش، پذيرشي سطحي و صوري بيشتر نخواهد بتا حدودي مورد پذيرش واقع شود، 

نطق به مردم مسازي كه در جريان آن امور مورد نظر با عاطفه و پذيري مبتني بر درونيآن كه جامعه

-گردند. بالطبع اگر در جريان جامعهتري در اذهان افراد جايگزين ميگردند، به شکل عميقعرضه مي

هاي فراد از اين روشزا استفاده شود، شدت نفرت دروني اهاي خشونتاز روش پذيري مبتني بر زور،

دارد عفري بيان ميجبرخورد، بيشتر و گريز افراد از آن شديدتر خواهد بود. به عنوان نمونه، وقتي سردار 

اينده نقالب و نما( و فرزند فيلسوف 28/6/95كه سپاه به دنبال امر به معروف و نهي از منکر است )شرق، 

مورد ضرب  مجلس كشور را كه براي سخنراني به شيراز رفته است، افراد بسيجي و سپاهي به قصد كشت

 د داد.دهند، تبعات امر به معروف و نهي از منکر مورد نظر برعکس نتيجه خواهو جرح قرار مي

 برخورد مداخله گرایانه در زندگی خصوصی مردم
ق تکليفي به مردم و كنترل آنان در جامعه اكتفا نکرده، براي تحق ه نگاهباجتماعي  -اقتدارگرايي فرهنگي

آيد تا به هاي اقتدارگرايانه خويش درصدد ورود در زندگي خصوصي مردم نيز برميبخشيدن به انديشه

 زعم خويش حتي اگر با شالق هم شده، مردم را به بهشت )توهمي خودش( ببرد.

در مورد عمليات راپل  نتظامينيروي اوقت مقدم، فرمانده ديسردار اسماعيل احمسايت فرارو، استدالل 

م  تهران كردند اي مردهاي ماهوارهآوري ديشكه طي آن نيروي انتظامي با عمليات هوايي اقدام به جمع

 كند:را به شرح زير نقل مي

اي، اقدام هايي چندمرحلهموريت خود و با انجام طرحأهاي گذشته نيروهاي پليس در اجراي مطي سال»

گونه  اند. در يکي از خبرسازترين مراحل اينها كردهبام خانههاي ماهواره از پشتآوري ديشبه جمع

هاي از طريق هوايي بر بام يا بالکن مجتمع« راپل»با اجراي عمليات  90ها، نيروهاي پليس در سال طرح

مقدم، فرمانده ر اسماعيل احمديآوري كردند. سرداهاي ماهواره را جمع«ديش»مسکوني فرود آمده و 

طي سخناني در « ناجا»گونه اقدامات   نيروي انتظامي خردادماه سال گذشته در واكنشي به انتقادها از اين

                                           
 بنياد شهيد انقالب اسالميو  شهرداري تهرانطي توافقات انجام گرفته بين  1385فروردين سال  21سرانجام در 

ان به شهرداري تهران واگذار و براي هميشه تعطيل شد. تمامي ابزار ميليارد توم 23اين مجموعه در قبال پرداخت 

 .و وسايل بازي اين مجموعه به شهربازي قم منتقل شد

اقتصادي،  تاكنون هيچ مركز تفريحي به آن وسعت و امکانات و درجه اهميت از منظر ايجاد اشتغال و چرخه

 )دانشنامه  ويکي پديا(. ساخته و جايگزين نشده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      377

 

برخي به نيروي انتظامي معترض »كشور گفت: « اهللانصار حزب»همايش سراسري مسووالن و رابطين 

فايده و اثري بر آن مترتب نيست.  كنيد؛ چراكه اساساًها ميآوري ماهوارهبودند كه چرا اقدام به جمع

كه در روز رستاخيز كه اين افراد  حالي است كه دو پاسخ براي اين افراد وجود دارد؛ اول اين اين در

چرا حکومت اسالمي خطاي ما را مشاهده كرد و جلو ما را نگرفت، باري بر دوش ما  ،مدعي شدند

كند كه حکايت از گردن ما نيست. اما پاسخ دوم را آمار مستند بيان مينخواهد بود و حقي از ايشان بر 

 (.31/3/93)شرق، « اثربخشي روش نيروي انتظامي در عمل دارد

هاي مداخله در زندگي خصوصي مردم به مورد اخير خالصه نشده، موارد متعدد ديگري را دربر جلوه

رهبري خوزستان دال بر اين كه حد تعادل در داشتن گيرد. به عنوان مثال، اظهار نظر نماينده خبرگان مي

( پس از 3/11/94( و يا ممنوع الورود شدن كاندوم به ايران )شرق، 13/2/92بچه است )شرق،  6فرزند، 

 2-5تشويق مسووالن به فرزندآوري بيشتر براي مقابله با منفي شدن رشد جمعيت و يا پيشنهاد مجازات 

اند )شرق، كليات طرح پيشگيري از ي جلوگيري از باوري اقدام كردهسال زندان براي افرادي كه برا

روند. البته ممکن است برخي از (، مصاديقي در همين جهت به شمار مي4/4/93بارداري مجلس، 

مسأله به هاي افراطي اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي در عمل در جامعه پياده نشوند كه اين انديشه

هاي اخير بازمي گردد، اما آنچه در اين قسمت مهم هست، بازشناسي نديشهمقاومت مردم در برابر ا

انديشه حاكم بر اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي است كه عامه مردم جمعه ر ا به نام دين و ديانت هدف 

 قرار داده است.

 نگاه تحقیرآمیز به مردم
ندند و نگاهي توام با تکريم و امام خميني در آغاز انقالب اسالمي مردم را ولي نعمت مسووالن خوا

كرامت انساني به افراد داشتند، اما در گذر زمان با اثرگذاري دولت پنهان در جامعه، ديد اخير با ديد 

تهديد ديدن هر آن كه همسو با جهت دولت پنهان و اسالم مورد نظر آنان نيست، تغيير كرد. به عنوان 

ديد، الوردي كه انديشه وي را منطبق با خواست خود نميمثال، نشريه يالثارات در برخورد با خانم مو

 نويسد:مي

خواهد برگردن زنان ما مسلط كند به نام روحاني هم پالگي همان بدتر از فاحشه معروفه در دنيا را مي»

 (.7/10/94« )خانم معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده

 كند:روهاي شهر چنين ياد ميدر پيادههاي تفکيک جنسيتي مردم حتي روحاني از انديشه

ها را هاي ما هم ديوار خواهد بود. شما آنرواگر شما جوانان در خانه بنشينيد، بدانيد كه در پياده»

اي تصميم گرفتند در تهران و پياده رو ديوار ها روزي در جلسهشناسم، آنها را ميشناسيد، من آننمي
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روي زنانه  مردانه ايجاد كنند. همان طور كه در محل كارشان بخش نامه خواستند پياده ها ميبکشند. آن

 (.19/2/96)شرق، « تفکيک جنسيتي را صادر كردند

كندكه مطهري را بايد پزشکي هاي خويش پيشنهاد ميحجت االسالم طائب نيز در يکي از سخنراني

 (2/11/93قانوني معاينه كند )شرق، 

ز در معرض تحقير اخير قرار دارند. به عنوان نمونه، آقاي مصباح كه در اما گذشته از مسووالن، مردم ني

دانست و در طول جنگ حمايت چنداني از رزمندگان نداشت و در دوران شاه مبارزه با وي را حرام مي

دارد، ميليارد تومان از پول ماليات مردم را از دولت براي مؤسسه خودش دريافت مي 12حال حاضر 

 (.16/9/93: مردم شايسته رهبري مقام رهبري نيستند )شرق، دارداظهار مي

گيرند ولي به اندازه بزغاله هم رخي قيافه روشنفکري ميدارد: بنژاد نيز طي اظهار نظري بيان مياحمدي

 (.12/5/92) از دنيا فهم و شعور ندارند

شوند خس و خاشاک مي وقتي مردمدارد: دكتر عارف در اظهار نظر متفاوتي در همين ارتباط بيان مي

شود هاي منطقي مردم را قانع كرد و در انقالب فرهنگي نميچه انتظاري از مردم داريد؟ بايد به شيوه

 (.3/2/92)شرق،  مردم را با چماق قانع كرد

 تحمیق مردم
ها را در برابر سردمداران دولت پنهان با پذيرش برتري خويش بر مردم عادي )كه بعضاً ممکن است آن

دانند كه دست به سفها بنامند( و دولت رسمي، خود را مجاز مي -نامندكه خود را علما مي–خودشان 

تحميق طرف مقابل بزنند. تهديد مردم دال بر اين كه اگر كسي رأي ندهد، جهنمي خواهد بود )شرق، 

 اي از اين موارد است. (، نمونه17/3/92

هاي پياپي برده بود، خطاب دارتش، در حالي كه ايران را به سمت تحريمنژاد نيز در دوران صاحمدي

 داد:به مردم گزارش مي

ها كه در صف، زنبيل اند، مثل اين پيرزنسران كشورهاي دنيا براي نزديکي با كشور ما صف كشيده»

 (.12/5/92)« گذارندمي

نوشت، از تحميقي كه او و يارانش در  نژاد به اواي كه در پايان صدارت احمديابراهيم نبوي در نامه

 داشتند، چنين ياد كرد:حق مردم روا مي

ايران با جمعيت عظيم طبقه متوسط تحصيل كرده و ساختار اجتماعي و سابقه مدرنيت، امکان پس رفتن »

تواني كردي اگر خودت بگويي و خودت باور كني و اطرافيانت تأييدت كنند، مينداشت. اما تو فکر مي

موفق شوي. سعي كردي يک فرقه دور خودت جمع كني، از يک مشت ديوانه كم عقل و ساده لوح 
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داد، ماه شان قول ميكرد، يکيشان تو را در هاله نور تصور ميديد، يکيشان تو را پيامبر ميكه يکي

معجزه هزاره سوم  آيد، يکي دنبال رمالي بود، يکي هم مثل فاطمه رجبي كه تو راخرداد امام زمان مي

سواد ساده لوح همين است. در ششمين سال يک هزاره، آدم اتفاقي را معجزه هزاره دانست. آدم بيمي

شود، وقايع كنند و وقتي يک قرن يا هزاره تمام ميبداند، كمال ساده لوحي است. مردم جهان صبر مي

ترين اتفاق سومين هزاره را دي مهمميال 2006گويند، تا به حال كسي در سال آن قرن يا هزاره را مي

 .«.بيني نکرده بود... پيش

، 1396يونسکو در آستانه انتخابات رياست جمهوري ايران در ارديبهشت ماه  2030عمده كردن سند 

 ها بود.نمونه ديگري از اين دست تحميق

 
مشابهي است كه بعضاً پردازي نيز وجه الزم به ذكر است كه در كنار تحميق، دعوت به خرافه و خرافه

 باشد. در رفتار اقتدارگرايان مشهود مي
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 نگاه تهدیدآمیز به مردم
هايي مانند نگاه تکليفي به مردم، تالش در جهت اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي پس از اعمال روش

با گرايانه در زندگي خصوصي مردم و نگاه تحقيرآميز به شهروندان، كنترل كردن مردم، نگاه مداخله

 زند.هاي خويش، با نام اسالم دست به تهديد مردم ميعمق و شدت بخشيدن به انديشه

ها ملزم به ارايه گزارش هاي ارايه شده در مجلس شوراي اسالمي، مديران ساختماندر يکي از طرح

 (.24/7/93اند )شرق، هاي انتظامي گرديدهافراد كاربر ماهواره در ساختمان خودشان به نيرو

رح صيانت از حريم عفاف و حجاب، برخي از نمايندگان مجلس پيشنهاد كرده اند تا افراد بدحجاب در ط

شود، سوابق آنان درج شود )شرق، جريمه نقدي شده و در پرونده خاصي كه براي آنان تشکيل مي

8/6/94.) 

كرده بود، پيشنهاد جبهه پايداري، برخالف حداد عادل كه پيشنهاد دادن يارانه به افراد محجبه را مطرح 

(. دادستان تهران نيز در برخوردي 24/7/93سازد )شرق، كسر حقوق كارمندان بدحجاب را مطرح مي

 (.23/5/95گردد )شرق، كلي، خواستار اقدامات فرهنگي و سرهنگي براي ارتقاي حجاب در جامعه مي

كساني كه دست به عمل برخي از نمايندگان مجلس، در پيشنهاد ديگري پيشنهاد مجازات حبس براي 

 (.27/1/93اند )شرق، زنند را دادهوازكتومي و توبکتومي مي

دارد كسي كه )در انتخابات( رأي ندهد، جهنمي است آقاي علم الهدي نيز با تهديد مردم، بيان مي

ها دچار فساد و سازد، غير مسجدي( و يا امام جماعت مسجد جمکران خاطرنشان مي17/3/92)شرق، 

 (.11/2/93شوند )شرق، ميتباهي 

 سازد:نژاد در روزهاي پاياني صدارتش نوشته است، خاطرنشان مياي كه به احمديابراهيم نبوي در نامه

وقتي نگذاشتي كسي انتقاد كند، وقتي چهارده روزنامه فقط به دستور دولت تو توقيف شد، مردم چه »

 توهين كنند يا با الفاظي بد از تو حرف بزنند... .توانستند بکنند جز اين كه در هر فرصتي به تو مي

گويند كه برنامه اقتصادي تو موجب افزايش تورم و فکر كردي وقتي هشتاد نفر استاد اقتصاد كشور مي

شود، بهترين راه اين است كه اين استادان را بازنشسته و اخراج كني و نابودي كامل اقتصاد كشور مي

و موقعيت بدهي كه برايت كتاب بنويسند و تو را معجزه هزاره بخوانند يک مشت آدم چاپلوس را پول 

 «.ات كنندو تحسين

 های تنبیهی با مردماعمال برخورد
اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي با مطالعات علمي سر و كار چنداني ندارد، زيرا در صورت برخورداري 

گرايانه هاي مداخلهو تهديد خود را با روشهاي مبتني بر ارعاب از تجربه دانش بشري، بسياري از روش
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كند، تصور ميكرد، از اين رو اقتدارگرايي اخير كه مثالً ها عوض ميو توام با حفظ كرامت انساني انسان

هاي (، با اتخاذ برخورد18/5/93پوشي است )علم الهدي، اعتماد ملي، ريشه مشکالت كشور در ساپورت

ر عين حال غير علمي و در بسياري از موارد غيراسالمي( خويش را به تنبيهي، اوج مداخله فعال )و د

 گذارد.معرض ديد مي

-هاي محسوس و نامحسوس براي جلب افراد خاطي، جمعدار كردن دانشجويان، تدارک گشتستاره

يز آمها، برخورد نيروي انتظامي با جوانان و مانند آن، از جمله مصاديق برخورد تنبيهآوري ديش ماهواره

 باشد.اقتدارگرايي با مردم مي

دار شده، از ادامه تحصيل نژاد، دانشجويان بسياري ستارهاحمديدر جريان رياست جمهوري آقاي 

رسد، اگر دانشجويي خاطي نيز باشد، برخورد توام با رحمت اسالم، محروم شدند، حال آن كه به نظر مي

 اش مؤثر خواهد آمد.ي در آغاز زندگي اجتماعيبيشتر از برخورد مبتني بر قهر و غضب در هدايت و

آميز ديگري است كه مأمور نامحسوس در سطح تهران، بر خورد تنبيه 7000هاي ارشاد و تدارک گشت

شوند، غالباً مورد عکس برداري، گردد. افرادي كه توسط گشت ارشاد جلب ميدر جامعه اعمال مي

 گردند.تشکيل پرونده و اخذ تعهد واقع مي

( يا عمليات )هوايي( راپل )شرق، 31/3/93هاي ماهواره با جرثقيل باالبر )شرق، آوري ديشجمع

 گردد.هاي تنبيه آميز محسوب مي( مصداق ديگري از برخورد31/3/93

نيروي انتظامي اگرچه گاهي با جوانان هنجارشکن برخورد دارد و مثالً با دختران و پسراني كه در پارک 

اند، برخورد داشته است، هاي كشور دست به آب بازي زدههاي ديگر شهري از پارکآب و آتش يا برخ

هاي مثبت جوانان نيز برخورد داشته است. به عنوان نمونه، شرق گزارش اما گاهي با بدعت گذاري

دهد، نيروي انتظامي با جواناني كه براي كمک به كودكان كار، دست به پاک كردن شيشه مي

 (.18/1/94پارک وي زده بودند، برخورد كرده است )شرق،  ها دراتوموبيل

ترين نقاشي ايران در مشهد، هاي چند تني از ميادين بزرگ تهران يا پاک كردن بزرگدزدي مجسمه

 رود.آميز با هنرمندان جامعه به شمار مياز ديگر مصاديق برخورد تنبيه
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 اتمیکاهش سرمایه اجتماعی در دوران پسا خ 030204
هاي اجتماعي و مردم جامعه، سرمايه رابطه مبتني بر اعتماد و پذيرش مردم نسبت به حاكميت، نهاد

گردند. سرمايه اجتماعي باالي جامعه داللت بر همسويي و وفاق افراد اجتماعي يک كشور محسوب مي

پيشبرد بسياري از  هاي آن و مردم اطراف و اكنافش دارد، بالطبع در شرايط اخيربا كالن نظام، نهاد

اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي نظام به خوبي محقق خواهد شد، اما در صورتي كه سرمايه 

هاي حکومتي و اجتماعي يک جامعه اندک باشد، عدم تفاهم و پذيرش مردم نسبت به حکومت، نهاد

 گر خواهد شد.ديگر شهروندان به صورت مانعي جدي براي پيشبرد اهداف مختلف نظام جلوه

بررسي دوران بعد از اصالح طلبي آقاي خاتمي، داللت بر آن دارد كه سرمايه اجتماعي موجود در ايران 

هاي اجتماعي، مشکالت فرهنگي، مشکالت عقيدتي، به داليل افزايش مشکالت اقتصادي، آسيب

اوايل انقالب و هاي زيست محيطي و افزايش مشکالت رواني مردم، نسبت به مشکالت قضايي، آسيب

( در پژوهشي 1394دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي كاهش يافته است تا حدي كه دكتر غفاري )

دهد انجام داد، گزارش مي 1394كه در همين جهت با نظارت دكتر چلبي براي وزارت كشور در سال 

روندان، در مقياس صفر هاي نظام و شهكه نمره سرمايه اجتماعي در ارتباط با كالن نظام )دولت(، نهاد

اي را در پي هاي نگران كنندهباشد كه اين نتايج، پيامدگفته، زير ده ميتا بيست، در هر سه مورد پيش

 دارند.

ها ياد شد، كاهش سرمايه اجتماعي جامعه تبيين شده، در ادامه با بررسي افزايش مشکالتي كه از آن

 خواهد گرفت.سپس تحوالت ديني دانشجويان مورد مداقه قرار 
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 افزایش مشکالت اقتصادی 03020401
هاي منتشر شده سال رئيس جمهور ايران شد. آمار 8نژاد به مدت احمديپس از آقاي خاتمي، آقاي 

ميليارد دالر ناشي  100ميليارد دالر به عالوه  700-800درباره درآمد نفتي ايران در مدت مزبور معادل 

گذاري سرمايه اخير در صنعت، ما گزارش مدوني از ميزان سرمايهاز واگذاري اموال دولتي بود. ا

 كشاورزي و خدمات وجود ندارد.

(، 7/9/92)شرق،  1383-1392هاي نژاد طي سالاحمديهفت برابر شدن حجم نقدينگي در دولت آقاي 

نژاد حمدياميليارد دالر در دوران آقاي  65ميليارد دالري دوران آقاي خاتمي به  25افزايش واردات 

نژاد )در احمدي% در دولت نهم و دهم، رشد منفي اقتصاد ايران در دوران  39(، تجربه تورم 7/3/93)

% رسيد(، از سويي و از سوي ديگر نزول رتبه شفافيت  5/4ميزان رشد منفي اقتصاد ايران به  1391سال 

را به دست  131شور جهان رتبه ك 167مالي ايران در دوران اخير به نحوي كه شفافيت مالي ايران در 

هاي خريداري شده، افزايش هاي نفتي خريداري شده يا كشتي(، گم شدن دكل5/10/95آورد )شرق، 

نژاد، رتبه احمديساله از حکومت  5رتبه فساد اقتصادي ايران در جهان به شکلي كه در يک مقطع 

(، وجود 9/10/92هان تنزل يافت )هاي جرتبه به سمت فاسدترين كشور 80جهاني ايران در فساد، 

هاي نفتي كه به تعبير زنگنه، وزير نفت، ( و عقد قرارداد9/12/93هاي غير مجاز در كشور )شرق، اسکله

بيشتر از آن كه به يک قرارداد شبيه باشند، به يک تفاهم نامه دوستانه شبيه هستند كه چيزي در آن 

 باشد.نژاد مياحمديقتصادي دوران هاي ا(، از مشخصه30/11/92مشخص نيست )شرق، 

گيرد، به اين ترتيب كه اگر اختالس ها در جامعه فزوني ميدر دوران دولت نهم و دهم، روند اختالس

فزوني گرفته، و   80ميليارد تومان بود، اختالس شهرام جزايري در دهه  123، 70فاضل خداداد در دهه 

رسد. در همين مقطع زماني معاون اول ميليارد تومان مي 3000رقم اختالس بابک زنجاني به  90در دهه 

نژاد )كه درعين حال دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بود(، به جرم فساد مالي به زندان محکوم احمدي

 (.3/3/94آوردند )شرق، شود و ايرانيان در پورشه سواري در خاورميانه، رتبه اول را به دست ميمي

دهد )شرق، برابري را نشان مي 17نشيني در قياس با آغاز انقالب، رشدي تنها حاشيهنه  از سوي ديگر

بام نشيني ( و پشت12/5/93گيري مادون طبقه )شرق، هاي جديدي نظير شکل(، بلکه پديد16/12/93

هوري ساله رياست جم 8يابد و سرانجام در انتهاي دوران (، در جامعه بروز و نمود مي19/12/93)شرق، 

ماند هزار شغل آغاز حکومت وي، ثابت و دست نخورده باقي مي 600ميليون و  20نژاد، آمار احمدي

 (.9/2/96)شرق، 
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 های اجتماعیافزایش آسیب 03020402
هاي اجتماعي در جامعه فزوني چشمگيري نژاد، آسيباحمديدر دوران پساخاتمي، خاصه در دوران 

تنها سازمان جوانان به عنوان متولي امور جوانان در وزارت ورزش ادغام شد و در يافتند. در اين دوره نه 

اي در اين وزارتخانه تقليل يافت، بلکه بودجه ساالنه آن نيز بنا به اظهار نظر دكتر عمل به معاونتي حاشيه

ستايي كيلومتر يک جاده رو 15گلزاري، مسوول وقت معاونت جوانان وزارت ورزش، به اندازه احداث 

نژاد )شرق، احمديزمان با به محاق رفتن جوانان و تهديد انگاري جوانان در دوران تقليل يافت. هم

هاي ( و برخي از  آسيب6/5/92هاي مدني نيز در جامعه دچار محاق شدند )شرق، (، سازمان6/5/92

توجهي و د بيهاي ديگري مانند كودكان كار مورگرايي نفي شده و آسيباجتماعي نظير هم جنس

 (.8/3/93غفلت قرار گرفتند )شرق، 

هاي خيانت در روابط اجتماعي )شرق، (، افزايش جلوه28/10/91افزايش خشونت در جامعه )شرق، 

(، افزايش طالق )شرق، 29/12/92نشين در كشور )شرق، ميليون حاشيه 11(، وجود 29/12/92

(، رشد منفي ازدواج و كاهش ازدواج 18/10/93% در جامعه )شرق،  25( و رسيدن آن به حد 14/4/93

سرپرست يا (، افزايش زنان بي26/8/92(، افزايش زنان مجرد و بيوه در جامعه )شرق، 30/2/93)شرق، 

(، كاهش سن روسپيگري 9/10/93(، كاهش سن دختران فراري )شرق، 29/12/92بدسرپرست )شرق، 

بنا بر آمار يکي از استادان -هاي مستهجن سايتميليون بازديد از  ک(، ي14/4/93در جامعه )شرق، 

(، 29/12/95(، تغيير الگوي ابتال به ايدز از تزريقي به آميزشي )شرق، 10/7/95)شرق،  -دانشگاه تهران

(، كاهش سن 16/9/92و شرق،  20/11/81هاي حاشيه خليج فارس )ايرنا، قاچاق دختران به كشور

رماندار كاشمر از كاهش سن مصرف مواد مخدر در كاشمر فمصرف موادمخدر در جامعه )تا حدي كه 

(، كاهش سن كاربري از وسايل آرايشي ) و رسيدن آن به 11/9/93)شرق،  دهد(ميسال خبر13تا 11به 

% دختران و  زنان زير  65(، افزايش خشونت عليه خويش  )به اين صورت كه 27/7/93سال( )شرق،  12

ميليون ليتر مشروبات  200( ، مصرف بيش از 5/9/93ندارند )شرق، پسال، چهره خود را نازيبا مي 25

هاي جديدي نظير زنان و دختران كارتون ( و سرانجام پديدآيي آسيب5/4/92الکلي در كشور )شرق، 

(، گورخوابي 28/7/94زن كارتون خواب در جامعه )شرق،  500(، وجود حدود 2/6/94خواب )شرق، 

زمان يک اي )رابطه هم(، ازدواج صورتي، عشق دايره6/2/94د )شرق، (، ازدواج سفي12/10/95)شرق، 

 هايي بودند كه در جامعه بروز و نمود يافته يا افزايش يافتند.دختر به سه پسر(، از جمله آسيب
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 افزایش مشکالت فرهنگی 03020403
زايش گذاشت، نژاد، مشکالت فرهنگي جامعه رو به افاحمديدر دوران پساخاتمي، خاصه در دوران 

هاي خودي و افزايش توجه به ها در جامعه، كاهش توجه به رسانهمشکالتي نظير كاهش تيراز كتاب

هاي بارز هاي اجتماعي از نمودهاي بيگانه و تالش در دور زدن فيلترينگ ماهواره، اينترنت و شبکهرسانه

باشد، گسترش دروغ مشکالت مي تر از اينشوند اما آنچه مهممشکالت فرهنگي اين دوران شمرده مي

 هايي از آن اشاره خواهد شد.باشد كه در ادامه به نمونهو تقلب در جامعه مي

مسأله قابل تاملي است. به اين معنا كه اگر زماني در آغاز انقالب ها در جامعه ايران، كاهش تيراژ كتاب

هاي مقايسه شود، تيراژ كتاب هادر ايران كه جمعيتي نصف جمعيت فعلي خودش داشت. تيراژ كتاب

تنها سقوط هاي جامعه امروزي ايران است و در اين ميان نه منتشره در آغاز انقالب بيشتر از تيراژ كتاب

هاي منتشره در نسخه رسيده است، بلکه تيراژ كتاب 150و  500و حتي  1000، 2000ها به تيراژ كتاب

 (.12/12/93)شرق، تر آمده است ايران از افغانستان نيز پايين

( رخداد فرهنگي ناگواري 14/4/93هاي فرهنگي كشور )شرق، قهر برخي از فرهيختگان هنري با نهاد

 شود.هاي اخير در جامعه مالحظه مياست كه طي سال

هاي داخلي )تا جايي كه رئيس جمهور از رسانه ملي با عنوان رسانه ميلي كاهش استقبال مردم از رسانه

پذيرند، اما اخبار داخلي مسأله كه جوانان اخبار بي.بي.سي را ميو اعتراف مسووالن به اين كند( ياد مي

هاي خارجي و خاصه فضاي مجازي (، از سويي و افزايش توجه به رسانه8/10/93پذيرند )شرق، را نمي

هاي اجتماعي کههاي مختلف اينترنتي و شبهايي كه بعضاً بر سر كاربري از ماهواره، سايتبا وجود فيلتر

وجود دارد از سوي ديگر، مشکل جدي است كه مسووالن فرهنگي نظام را به شدت نگران كرده است. 

دهد و زماني % مردم از ماهواره مي 71گزارش از كاربري   92به اين معنا كه وزير وقت ارشاد در سال 

دادند ران آن را مردم ايران تشکيل ميكه شبکه اجتماعي وايبر مورد فيلتر قرار نگرفته بود، رتبه اول كارب

 (.8/7/93)شرق، 

ترين مشکل فرهنگي جامعه، دروغ گويي مسووالن رسد مهماما همان گونه كه از آن ياد شد، به نظر مي

 گري در جامعه اثرگذار بود.ارشد نظام بود كه به شکل ويران

خوانم، و به ايشان گفت، من نماز نميهاي ديني وارد شده است كه فردي نزد پيامبر خدا آمد در آموزه

ها را كنار بگذارم، شما توصيه به كدام كنم. اگر بخواهم يکي از اين كارگويم و زنا هم ميدروغ مي

دارند، دروغ نگو! به تعبير ديگر شناخت دروغ از امر مذموم كنيد كه حضرت در پاسخ بيان ميكار مي

گويي از سوي مسووالن مطرح . از سوي ديگر، وقتي دروغنماز نگذاردن و زنا كردن نيز بيشتر است
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هاي ديني وارد شده است كه مردم طبق سيره رهبرانشان نظام صورت بپذيرد، از آنجا كه باز در آموزه

 گويي به سادگي در سطح مردم تسري يابد.رود عمل مذموم دروغكنند، انتظار ميعمل مي

نژاد درباره ديدن نور در ديدار با آيت اهلل جوادي احمدي دانشنامه ويکي پديا در مورد دروغ گويي

 نويسد:( و نفي بعدي وي در اين ارتباط مي6/9/89آملي )

و در سفر بعدي  سازمان مللت در اجالس عمومي و شرك نيويورکپس از اولين ديدار از  نژاداحمدي»

گفت مي هاله نوري سخن از ،جوادي آمليها و اخبار پخش شده در حضور خود به قم، بر اساس فيلم

  د.كه در مدت سخنراني دور او را گرفته بو

سازي بود، تهديد كرده بودند كه اگر خيلي جوّ ،كه برويمبه نيويورک كه رفته بوديم، قبل از آن ما

كنيم. گفتم: پس حتماً آنجا پس امنيت را برقرار نمي د:آيم. گفتنكنيم. گفتم: من ميبياي، دستگيرت مي

مودند، گفتند: آيم. خدمت آقا هم عرض كردم، همين را فركنند. من ميخبري هست كه مخالفت مي

ها را ها و چشمقدر عليه ما تبليغ كرده بودند كه همه گوش حتماً بايد اين سفر انجام شود، خودشان آن

 .ت كي هستأبه سمت ما متوجه كرده بودند كه اين هي

ت ايراني بود، كأنه أرفتيم، همه توجهات به سمت هيرفتيم، به هر ساختماني ميها راه ميوقتي در خيابان

يکي از همان جمع  .كس ديگري نبود. من روز آخري كه سخنراني كردم، تقريباً همه سران بودندهيچ

را گفتي، من ديدم يک نوري آمد، تو را احاطه « اللهم»و « هللابسم»وقتي تو شروع كردي »به من گفت: 

فضا يک  و احساس كردم كهر كرد و تو رفتي تو يک حصني، يک حصاري. تا آخر؛ من خودم هم اين

گم مژه كه ميهفت، هشت دقيقه تمام، اين سران مژه نزدند. اين و دفعه عوض شد و همه حدود بيست

كردم، همه سران مبهوت مانده بودند. انگار يک دستي كنم، اغراق نيست. چون نگاه مينزدند، غلو نمي

كرده بود كه ببينند از جمهوري  هايشان را بازها و گوشهمه آنان را گرفته بود، آنجا نشانده بود. چشم

 ... .اسالمي پيام چيست

و  نژادبرداري شد و فيلم آن در دسترس عموم قرار گرفت، احمديكه از اين جلسه فيلم رغم اينعلي

، رئيس دفتر وي كه خود نيز در جلسه حضور غالمحسين الهامآن را تکذيب كرد و  رئيس جمهوردفتر 

لي شبيه به اين ساختگي و تروكاژ سينمايي يچنين چيزي نشنيده و هاله نور و مساداشت، اعالم كرد كه 

  ت.اس

دفتر  ،مهدي كروبيبا رياست جمهوري نژاد در مناظره به دنبال انکار اين موضوع توسط محمود احمدي

 نورنژاد مبني بر هاله نژاد در خصوص ادعاي احمدي، سخنان كروبي در مناظره با احمديجوادي آملي

 .دكرنين محمد تقي سبحاني نيز كه از حاضران جلسه بود، اين ماجرا را تأييد همچكرد.  تأييد را

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
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حالي بود كه برخي ديگر از مدافعان، مانند سايت رجانيوز، فيلم را ساختگي ندانسته و مدعي  اين در

  «.داي در طول زندگي هرشخصي ممکن است روي دهچنين تجربيات معنوي و عرفاني»شدند كه 

ميليون فرصت  7داد كه وي هاي شغلي در دولت خودش گزارش ميمورد ايجاد فرصت نژاد دراحمدي

ساله دولت نهم و  8دهد كه در دوره شغلي براي جوانان ايجاد كرده است، اما دكتر نيلي گزارش مي

( و دكتر روحاني گزارش 5/5/92فرصت شغلي ايجاد شده است )شرق،  000/14تنها دهم، ساالنه 

هاي شغلي كشور در آغاز و پايان حکومت هاي مركز آمار ايران ميزان فرصتماردهد طبق آمي

 (.9/2/96نژاد تغيير نکرد )شرق، احمدي

نژاد به مردم دروغ گفت. به عنوان مثال، در حالي كه دولت وي براي احمديدر موارد متعدد ديگري 

تومان  000/200خواهيم اشت ما ميدتوماني به مردم مشکل داشت، اظهار مي 500/45پرداخت يارانه 

توان به تمام مردم قطعه زميني داد تا براي ( و يا مي26/3/93گذارند )شرق، يارانه به مردم بدهيم، نمي

 120نژاد در سفر به نيويورک با احمدياي درست كنند. به همين ترتيب در حالي كه خودشان باغچه

 كرد .رود، حکومت خود را حکومت پاک دستان معرفي ميمينفر )همراه همسر، داماد و...( به امريکا 

نژاد در داخل كشور خالصه نشده، در خارج از كشور نيز ادامه يافت. به عنوان احمديهاي گوييدروغ

-نمونه، وي در سفر به نيويورک، در پاسخ به خبرنگار امريکايي دال بر نحوه برخورد ايران با هم جنس

 (. 2012/ اكتبر/  15گرا در كشور خودمان نداريم )كه ما اصالً هم جنسدارد گرايان بيان مي

(، اعتراف 7/10/92گفت )نژاد به مردم دروغ مياحمدياعتراف رئيس ديوان عدالت اداري به اين كه 

هاي رياست جمهوري سال ساله بعد از حصر ميرحسين موسوي كه در مناظره 4دير هنگامي است كه 

 دهد.گفت، رخ مينژاد مياحمديگويي ، از دروغ1388

نژاد، بدعتي بود كه در جامعه به ثمر نشست، به اين معنا كه به فرض يکي از احمديبدعت نامبارک 

%  4، اوالً بدون آن كه يک سند علمي ارايه كند، جامعه را به 96هاي رياست جمهوري در سال كانديد

سوزاند كه كند، و در حالي براي اقشار محروم دل ميمي % افراد محروم تقسيم 96مرفه و زالوصفت و 

زنند، بلکه موجبات مرگ يکي از  تنها بعضاً به دست فروشان، سيلي و كتک ميمأموران شهرداري نه 

اند. وي در حالي به نقد زالو صفتان جامعه ها فراهم آوردهآنان )علي چراغي( را در همين درگيري

هاي بلند مرتبه )حتي در كوچه ده متري( را صادر هاي مدرن و برجاخت مالپردازد كه خود اجازه سمي

مسأله آلودگي هواي تهران كند كه خودش در ها ابراز نگراني ميمسأله ريزگردكره است و در حالي از 

بر بوده، سهم اي انجام نداده است و در حالي كه صنعت پتروشيمي، صنعتي به شدت سرمايهكار جدي

ميليون، نتوانسته  9ساني درآن اندک است )ودولت روحاني با ارتقاي ظرفيت يک ميليوني آن به كار ان
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دارد به ازاي افزايش هر يک ميليون تن فراورده اي ايجاد كند(، اظهار مياست مشاغل گسترده

اد نفر را به شکل غيرمستقيم سركار خواهد فرست 000/400نفر به شکل مستقيم و  000/200پتروشيمي، 

 ( .9/2/96)شرق، 

گويي و تقلب در گويي مسووالن بلندپايه، به سادگي مروج دروغگونه كه از آن ياد شد، دروغهمان

 شود.سطح مردم جامعه مي

هاي دكتري با هدف جذب بعدي آنان با عنوان اعضاي هيأت نفر بدون آزمون در دوره 3731ورود 

(، 3/2/94و  2/5/93ر قانوني در جامعه مطرح شد )شرق، هاي غيها كه با عنوان بورسيهعلمي دانشگاه

سازي و خريد و فروش رساله درسي و مقاالت آي.اس.آي در جامعه، از تبعات گيري پديده رزومهشکل

 آيند.گويي مسووالن در سطح جامعه به شمار ميو پيامدهاي بارز دروغ

 

 افزایش مشکالت عقیدتی 03020404
داري جوانان، مقوله مهمي است كه پژوهش مدوني در هش يا بدون تغيير ماندن دينمسأله افزايش، كا

مسأله را در ابعاد و وجوه مختلفش ها نيز به شکل مستقيم اين اين ارتباط وجود نداشته، ساير پژوهش

ي مانند كاهش هايهاي اجرا شده، دادهاند. هر چند از برخي از پژوهشمورد بحث و بررسي قرار نداده

 ميزان نمازگزاردن جوانان در گذر زمان، قابل احصا است.

% از  7/72گردد كه دانشجو انجام داده است، يادآور مي 1845(، در بررسي كه در سطح 1374طالبي )

(، در بررسي كه در سطح 1380خوانند. ايسپا )اند كه هميشه نماز ميجمعيت مورد بررسي وي بيان داشته

موافق و خيلي موافق با اداي نماز يوميه را گزارش  %76ز دانشجويان تهراني داشته است، رقم نفر ا 250

% از دانشجويان دانشگاه تبريز، در بررسي وي  6/75دهد، (، گزارش مي1382كند. خراطيان خامنه )مي

(، 1383مي )اند. مركز ملي مطالعات و سنجش افکار عموموافقت خود را با نماز خواندن، اعالن داشته

% موافق با پايبندي به دين را  4/65نفر دانشجو داشته است، رقم  875در بررسي كه در جمعيتي بالغ بر 

نفري از دانشجويان، نتيجه گرفته  1245(، در بررسي يک جمعيت 1384به دست آورده است. غياثوند )

اند. سرانجام خداياري فرد رار داده% از آنان، خواندن نماز به شکل فرادا را مورد تأييد ق 6/66است كه 

اند كه نفر دانشجو انجام داده است، نتيجه گرفته 2179(، در بررسي ملي كه در سطح 1388و همکاران )

 خوانند.% از جوانان هميشه يا اكثر اوقات نماز مي 5/58

هاي ديني جمعيت اند كه با افزايش سن، از ميزان انجام رفتارهاي ديگر، نتيجه گرفتهبعضي از پژوهش

الف(، در بررسي تحولي كه در زمينه شناسايي  1381مورد بررسي، كاسته شده است. منطقي )
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آموزان دبستاني، راهنمايي و دبيرستاني هاي ديني در سطح دانشهاي دروني سازي كردن ارزشراهکار

قياس با دبستان و از  آموزان از راهنمايي دردهد كه ميزان عاليق ديني دانشداشته است، گزارش مي

نژاد و دبيرستان در قياس با راهنمايي، در سطح هر دو گروه دختران و پسران كاهش يافته است. رحيمي

(، كاهش هويت ديني در بين دانشجويان كارشناسي طي سال اول تا چهارم را در پژوهش 1380منصور )

در بررسي ميداني كه در سطح جوانان ( نيز 1388اند. سفيري و غفوري )خويش مورد تأييد قرار داده

دهند كه با افزايش سن و تحصيالت، هويت ديني افراد كاهش اند، گزارش ميساله داشته 25-18

 يابد.مي

داري جوانان هاي پژوهشي از تحوالت كيفي دينگذشته از كاهش ميزان دينداري جوانان، برخي از يافته

 كنند. ياد مي

ر ترسيم تحول ديني دانشجويان از مواردي نظير: عدم استقبال از رويکرد (، د1392ب،  1381منطقي )

ديني به مسايل، ترجيح رويکرد اجتماعي به دين به جاي رويکرد فردي به دين، ترجيح رويکرد عرفاني 

شود، ترجيح مرجعيت علمي به دين به جاي رويکرد صوري و ظاهري به دين كه در احکام خالصه مي

ساالن، استقبال از اخالق گرايي در برابر تفسير سنتي دين توسط بزرگت ديني، تأويلو هنري به مرجعي

گرا، استقبال از رويکرد تحقيقاتي نسبت به دين، نفي گرا به جاي اخالق آرماناجتماعي و غيرآرمان

هاي ديني، به چالش گرفتن تحميل دين بر جوانان، كاهش ابعاد پيامدي و مناسکي، كاهش تعصب

 كند.آموزان و دانشجويان ياد ميم جنسيتي اسالم، برخورد گزينشي با دين، در سطح دانشاحکا

هاي ديني دانشجويان كنند: باورداري دانشجويان، گزارش مي(، در بررسي دين1385توسلي و مرشدي )

ا پايبندي در حد باال و پايبندي آنان به انجام دادن مناسک فردي ديني در حد متوسط به بااليي است، ام

شود. همچنين گرايش به دين خصوصي، آنان به انجام دادن اعمال جمعي ديني در حد كم ارزيابي مي

برخورد گزينشي با دين و گرايش به تکثرگرايي ديني رواج زيادي بين دانشجويان دارد. ذوالفقاري 

 كند. هاي ديني مختلف در سطح دانشجويان ياد مي( نيز از وجود قرائت1389)

 

 افزایش مشکالت قضایی 03020405
هاي مقدماتي انجام شده حکايت از آن دارد كه در گذر زمان مشکالت دستگاه قضا نيز رو به بررسي

ترين علل فزوني گرفتن مشکالت دستگاه قضايي، مواردي مانند پيچيده فزوني نهاده است. برخي از مهم

هاي نوظهور، ناهماهنگي بين كاريوز بزهاجتماعي جامعه، بر -تر شدن شرايط اقتصاديو دشوار

 باشند.مي هاي تخصصي دستگاه قضاهاي دولتي و ضعفدستگاه
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هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش سرمايه افزايش فقر در جامعه، تعميق شکاف طبقاتي، مشاهده تبعيض

يافته است، يکي هاي اخير در جامعه بروز و نمود اجتماعي و كم شدن همبستگي اجتماعي كه در سال

 از داليل افزايش درگيري بين اقشار مختلف اجتماعي و كشيده شدن كار آنان به محاكم قضايي است.

هاي افزايش مشکالت اقتصادي و در نتيجه قضايي ترين نمودهاي برگشتي، يکي از سادهافزايش چک

ميليون  5، 1392در سال  يک ميليون، 1384جامعه است. اطالعات موجود بيانگر آن هستند كه در سال 

، شش ميليون چک برگشتي در جامعه وجود داشته است )و اين در حالي است كه در 1393و در سال 

هاي جهان با برگشت يک چک، حساب بانکي فرد بسته شده، حيات اقتصادي وي به برخي از كشور

هاي قضايي آمار پرونده (، افزايش9/2/94گيرد( )شرق، قرار مي اين ترتيب به شدت در معرض تهديد

(، از ديگر عاليم فزوني گرفتن مشکالت 12/12/91و تعداد زندانيان و كاهش سن ارتکاب به بزه )شرق، 

 آيند.مي قضايي در جامعه به شمار

هاي نوظهور، عامل مؤثر ديگري در افزايش مشکالت قضايي در جامعه است. با گسترش كاريبروز بزه

-بسياري از مراودات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي به اين فضا، برخي از بزهفضاي مجازي و انتقال 

اي، اند. مواردي مانند جرايم رايانهزا واقع شدههاي جديد در بستر اخير شکل گرفته و عارضهكاري

اي يا اجتماعي )نظير جلب اعتماد هاي ماهوارهبرداري به وسيله تبليغات گسترده در برخي از شبکهكاله

مردم و اخذ وجه از آنان براي مواردي مانند ايجاد امکان تحصيل، اشتغال و مهاجرت به اروپا و امريکا، 

(، از جمله جرايم نوظهوري 29/2/94انجام معامالت سودآور يا برنده شدن در مسابقات تخيلي( )شرق، 

 كنند.مي هستند كه برخي از شهروندان را درگير خود

 اند: دارد كه جامعه و قوه قضاييه دچار ايدز حقوقي شدهاي بيان ميه در مصاحبهمعاون فرهنگي قوه قضايي

توضيح دادم كه ما دچار ايدز  ،در اجالسي كه موضوع آن حقوق ارتباطات و رسانه بود بنده اخيراً»

هاي نوين با سرعت بااليي وارد كشور ايم. در توضيح ايدز حقوقي بايد بگويم موج رسانهحقوقي شده

مانند. كاربردن اين قوانين عقب مي ها در وضع قوانين مربوط به آن و بهدانكه حقوقدرحالي ،شوديم

درستي شود كار حقوق كه تأمين امنيت جامعه است و نظم و امنيت را بايد تأمين كند، بهاين باعث مي

يند و آسيب خود را آماندگي اين است كه امواج ميمحقق نشود و حقوق عقب بماند؛ نتيجه اين عقب

هاي هوشمند دارند، همين حاال ايد و همه افرادي كه موبايلكنند. همين شما كه اينجا نشستهوارد مي

اين مصاديق ناخواسته  ءاستثنابي مصاديق مجرمانه در آن وجود دارد، تقريباً ،هايتان را باز كنيداگر گوشي

كنم؛ چراكه ناخواسته اين مصاديق نمي ءثناهاي همه وجود دارد و من خودم را هم مستدر گوشي

باشيد،  است كه سري به كانالي بزنيد و اگر دانلود خودكار را خاموش نکردههمين كافي  .يدآمي
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باشيد؛ اما فيلم يا آن شود، حتي اگر نگاه هم نکرده وار اين مصاديق در گوشي شما ذخيره مياتوماتيک

د دارد. وقتي وضعيتي وجود دارد كه مصاديق مجرمانه به شکل مصداق مجرمانه در موبايل شما وجو

ها بايد با آن چه كار كنند؟ قوانين و قوه قضائيه بايد چه كند؟ با چند نداقميلياردي وجود دارند، حقو

شود و منطقي است با افرادي كه ناخواسته مصاديق مجرمانه مي نفر و چطور برخورد كند؟ آيا اصالً

شود سيستم هم با اين حجم؟ اين وضعيت خيلي بد است و باعث ميبرخورد كرد؟ آن ،چنيني دارنداين

كرد، از كار بيفتد و وقتي داد و ايمني ايجاد ميايمني )قوانين( بدنه جامعه كه كار خودش را انجام مي

كند، يعني سيستم همين كار را با بدن مي شود مثل ايدز. ايدز دقيقاًاز دست داد، مي يي خودش راآكار

ايم. يعني طوري شدهاندازد. ايدز حقوقي هم يعني همين. ما دچار ايدز حقوقي ايمني بدن را از كار مي

اند، توليد و ن همه خودشان رسانه شدهنشينيم. اآلشويم و عقب ميهستيم كه در برابر امواج تسليم مي

گرايي طور نيست و فراكثرتكرديم، حاال ديگر ايناز تکثر رسانه صحبت مي كند. قبالًتوزيع پيام مي

پريشي را به ارمغان پريشي يا حقوقله عوارضي دارد و يک حقأاست. خب، حاال اين مس اتفاق افتاده

وجود و دوره حيرت را به يعني ديگر معلوم نيست چه چيزي حق است و چه چيزي باطل ،آوردمي

 (.17/3/95)شرق، « شناسيم و نه حقوق رااست؛ نه حق را مي آورده

ها، از ديگر عوامل هاي آنها و قصورهاي دولتي يا كوتاهيهاي موجود بين نهادبرخي از ناهماهنگي

همين رابطه، بيان روند. معاون اول قوه قضاييه در مثالي در مي افزايش مشکالت قضايي جامعه به شمار

 داشت:

در يکي از  ،گفتوالن جهاد كشاورزي ميوچندي پيش يکي از مس»معاون اول قوه قضائيه افزود: 

ها را هزار ساختمان غيرمجاز ساخته شده كه بايد به كمک قوه قضائيه آن 10شهرهاي اطراف تهران 

اند؟ چرا يک دستگاه مجوزي دهها ساخته شتخريب كنيم. اما سؤال ما اين است كه چرا اين ساختمان

 (.21/2/94)شرق، « ؟وساز غيرقانوني بوده استگويد ساختدهد و دستگاه دولتي ديگري ميمي

(، فساد مالي تأمين اجتماعي )شرق، 16/2/93بدهکار بزرگ بانکي )شرق،  575ها و وجود معوقات بانک

 (، موارد مشابهي در همين راستا به شمار14/2/94( و فساد مالي صندوق رفاه دانشجويان )شرق، 19/1/93

 روند.مي

هاي قضايي توجهي مسووالن دستگاه قضا در زمينه استفاده از تجربيات كارآمد دستگاهتوجهي و بيكم

اي در هاي جهان سبب عقب ماندگي دستگاه قضا را فراهم كرده است. آيت اهلل خامنهساير كشور

ضايي داشت، در همين رابطه به طرح برخي از تجربيات در اين سخنراني كه در ديدار با مسووالن ق

 جهت اقدام كرد:
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له از زواياي أاين مس»بار خواندند و افزودند: تأسف مقام معظم رهبري افزايش تعداد زندانيان را واقعاً

 هاي مختلف،حلساز است و بايد با تمركز بر راهمختلف مالي، خانوادگي، اخالقي و اجتماعي هزينه

اي در همين زمينه ترويج فرهنگ صلح و اهلل خامنهحضرت آيت«. براي عالج آن فکري جدي كرد

نيافتن تعداد زندانيان،  شناسي و تقويت شوراهاي حل اختالف را در افزايشسازش در جامعه و آسيب

مواد مخدر نيز بايد  براي مقابله با تبعات منفي افزايش زندانيان مالي و زندانيان»: مؤثر خواندند و افزودند

با تأكيد بر تالش براي تسهيل ازدواج جوانان به برخي  ايشان«. اي بودهاي تازهحلدنبال پيشنهادها و راه

قضات محترم با كمک »هاي خانواده، ازجمله طالق توافقي اشاره كردند و افزودند: مشکالت دادگاه

اي با تأكيد بر ضرورت اهلل خامنهحضرت آيت «.ل را تقليل دهنديگونه مساها، اينبزرگان خانواده

 مسير در دقيق حركت به مدون، و روشن برنامه بر كردنتکيه»: گفتند ييمحوري در دستگاه قضابرنامه

 معظم مقام. «شودمي روزمره هايكشمکش در گرفتارشدن از مانع و كندمي كمک آينده اندازچشم

پيشرفت كشور را هموار  راه قانون،»: افزودند قوانين، اصالح و تنقيح يعني دوم، نکته تبيين در رهبري

)شرق، « كند و چنانچه برخي قوانين ايراد يا با يکديگر تعارض دارند، بايد آنها را اصالح كردمي

8/4/94.) 

-17/3/94شرق،  -تر شدن آيين دادرسي )نظير دادرسي جداگانه كودكان و نوجوانانتعلل در تخصصي

 رود.مي مشابهي در همين زمينه به شمار(، نمونه 

 گيري سياسي دستگاه قضا، بر مشکالت داخلي و بيروني آنمضاف برآنچه از آن ياد شد، جهت

هاي خود درباره قوه قضاييه افزايد. به عنوان مثال، در نظرسنجي كه رسانه ملي در يکي از برنامهمي

% پاسخ دهندگان از عملکرد قوه قضاييه ابراز نارضايتي كرده، اعتقاد داشتند كه اين قوه با  89داشت، 

هاي مجلس پژوهشمركز (. به همين ترتيب 4/4/93كند )شرق، مي ها با مماشات برخورددانه درشت

 (.10/12/93ها ندارد )شرق، سازد، قوه قضاييه كاري به دانه درشتمي طي گزارشي خاطرنشان

( نيز فراز  قابل توجه 12/4/94درخواست رهبري از برخورد با افراد فاسد داخل قوه قضاييه )شرق، 

 رود.مي ديگري در ارتباط با اين قوه به شمار

 

 های زیست محیطیآسیبافزایش  03020406
گريزي در سطح كشور به مثابه نژاد، قانونگريز نهم و دهم احمديهاي قانونبا روي كار آمدن دولت

هاي ها سال در سفرههاي زيرزميني كه طي ميليونامري رايج درآمد. به يغما رفتن قسمت اعظمي از آب



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         394

 

ها بود كه تبعات گريزياي از اين قانوننه(، نمو10/3/94آبي زيرزميني ايران جمع شده بودند )شرق، 

 اي در پي داشت.زيست محيطي گسترده

(، 7/2/96سال )شرق،  5(، از بين رفتن يک ميليون هکتار جنگل طي هر 30/11/93بحران آب )شرق، 

( كه به سهم خود موجد سونامي 11/2/93( بنزين آلوده )شرق، 22/5/93ها )شرق، آتش سوزي جنگل

هاي پي در پي ناشي از آلودگي هوا ( تعطيلي11/4/92جنين در جامعه شد، )شرق،  سرطان و سقط

تر است )شرق، ( كه بنا به اظهار رييس شوراي شهر تهران، تلفات آن از زلزله نيز بيش16/10/91)شرق، 

سوزني هاي برگ هاي گياهي پهن برگ تهران در اثر آلودگي هوا به گونه(، تغيير  يافتن گونه27/10/91

 باشد.مي (، قسمتي از مخاطراتي زيست محيطي است كه جامعه با آن روبرو7/2/96)شرق، 

هزار پرونده كيفري و حقوقي براي رفع تصرف اراضي ملي در مراجع قضايي  25-30ورودي ساالنه

 نهد.مي (، تصوير نگران كننده ديگري از زيست محيط ايران را به معرض ديد17/12/91)شرق، 

اي زيست محيط ايران پله 61( و كاهش 21/2/91اي كيفيت محيط زيست ايران )شرق، رتبه 63 سقوط

(، تأييد ديگري بر بحران زيست محيطي ايران از منظر مجامع زيست 6/11/92طي يک دهه )شرق، 

 باشد.مي محيطي جهان

 

 افزایش مشکالت روانی 03020407
توليد محصوالت كشاورزي، افزايش ارايه خدمات رفاهي، ارتقاي هاي فني بشر، ازدياد با وجود پيشرفت

هاي جوامع مختلف، كم و بيش هاي بهداشتي و در پي آن افزايش ميزان اميد به زندگي، انساناستاندارد

هاي رواني را در خود گزارش كرده، به دليل آالم رواني خويش اضطراب، افسردگي و ديگر اختالل

ي شخصي و اجتماعي خود دچار مشکل شده، بعضاً كار آنان به تحت مداوا قرار در ابعاد مختلف زندگ

 رسد.پزشکي ميهاي روانگرفتن و بستري شدن در بيمارستان

هاي ناگوار را با استناد به مواردي مانند: سيطره زندگي گران علت بروز اين رخدادبرخي از پژوهش

بر محيط، دسترسي نداشتن به امکانات مورد عالقه ماشيني در جامعه، احساس از دست دادن كنترل 

كاري، مهاجرت، تورم، ركود، هاي شغلي و بي)خاصه در سطح جوانان(، مشکالت اقتصادي، نارضايتي

گرايانه، ازدحام مشکالت فرهنگي اجتماعي نظير بحران هويت، از خود بيگانگي، انتظارات غير واقع

، ترور، مشکالت سياسي، سرخوردگي سياسي، بروز رويه شهرها، خشونت، وحشت، جاسوسيبي

هاي سياسي موجود در جوامع مختلف، هاي سياسي و نظامي در اقصاء نقاط جهان، تهديددرگيري

هاي هوا، صوتي، هاي زيست محيطي، آلودگيمشکالت زيست محيطي نظير فزوني گرفتن آلودگي
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ي نظير كم رنگ شدن خانواده، نارضايتي هاي آزاردهنده، مشکالت خانوادگبندانها، راهآب

شناختي نظير احساس يأس، ناكامي، عقب افتادن روان خانوادگي، گسيختگي خانواده، طالق، مشکالت

 اند.از ديگران، اعتياد، خودكشي و مانند آن تبيين كرده

هاي رواني لاي در زمينه افزايش اختالدر ايران، طي مصاحبهدكتر مصطفي معين، رييس كرسي يونسکو 

 دارد:و مشکالت جسماني بيان مي

توجهي يا غفلت در ارتباط با اهميت سالمت رواني وجود شيوع فزاينده اختالالت روان، نوعي بي با»

هاي اجرايي و حتي نخبگان علمي و اجتماعي وجود دارد كه گذاران، دستگاهجامعه از سوي سياست

وري و هاي بهداشتي، درماني، اقتصادي، كاهش بهرههزينهاين امر، خسارت زيادي را به لحاظ تحميل 

ها و هاي اجتماعي به دنبال داشته است. افزايش فقر، رشد نابرابريكيفيت زندگي و گسترش آسيب

شدن اقتصاد در كل دنيا افزايش يافته، گسترش هاي اجتماعي و اقتصادي كه با روند جهانيتبعيض

عنوان عوامل جهاني شيوع اختالالت رواني سنتي و خانوادگي بهشهرنشيني و اختالل در پيوندهاي 

، كاهش سرمايه اجتماعي، (هااوجياني )اند. همچنين ضعف يا تضعيف نهادهاي مدنشناخته شده

عنوان عوامل گسترش اين قبيل اعتمادي بههاي جنسيتي، قوميتي و گسترش خشونت و بيتبعيض

رابطه مستقيمي دهد، اند. تحقيقات نشان ميتوسعه شناخته شدهالويژه در كشورهاي درحها بهبيماري

نابرابري  ،براي مثال .ها و مسايل و مشکالت اجتماعي با نابرابري يا تبعيض وجود داردبين بيماري

دهد. در كشورهايي پذيري آن جامعه را افزايش ميدرآمدي در سطوح مختلف يک جامعه، آسيب

سکانديناوي كه نابرابري كمتر و عدالت اجتماعي بيشتري وجود دارد، مانند ژاپن يا كشورهاي ا

دليل كه سرانه درآمد افراد زياد است، ولي به هاي اجتماعي نيز كمتر است. حتي در آمريکا با اينآسيب

هاي ميزان سالمت يا هاي اجتماعي هم بيشتر است. از جمله شاخصكه تبعيض وجود دارد، آسيب آن

سوادي، جرم و جنايت و اختالالت رواني هاي اجتماعي، اميد به زندگي، سواد و بيسيبها و آبيماري

اي مستقيم هاي اجتماعي نيز رابطههستند. همچنين بين سرمايه اجتماعي با ميزان سالمت جامعه يا آسيب

ايه تري وجود دارد و تبعيض كمتر است، سرموجود دارد. در كشورهايي كه ساختار اجتماعي عادالنه

اعتماد عمومي نيز بيشتر است. در كشورهايي مثل سوئد، نروژ، دانمارک، فنالند، ژاپن و  واجتماعي 

هاي اجتماعي كمتري نيز قرار دارند. پس با آلمان، سرمايه اجتماعي باالتر است و در معرض آسيب

اختالالت رواني در ويژه هاي مزمن غيرواگير و بهتوانيم بفهميم كه چرا بيماريوجود اين عوامل مي

 (.8/12/92« )سطح جهاني و در كشور ما رو به افزايش گذاشته است
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يد اين كه الين، با تأكدكتر مظاهري )دبير انجمن روان پزشکان ايران( در مصاحبه با همشهري آن

 دارد:ترين اختالل رواني در ايران و جهان است، بيان مياضطراب شايع

هاي جوامع مختلف گستر شدن فضاي مجازي در غالب نقاط جهان، انسانو سايه 21با فرا رسيدن قرن 

عمل با انقالب  هنوز از زير بار قرن اضطراب و مشکالت عديده و پيچيده آن بيرون نيامده بودند كه در

ها، اينترنت، تلفن همراه الکترونيکي عصر ارتباطات و اطالعات و انفجار اطالعات مواجه شدند. ماهواره

هايي هستند كه امکان دسترسي بشر به انواع آوريبلت، از جمله فنهاي اجتماعي موبايل بنيان و تهو شبک

تنها اطرافيان محدود خويش را در تر هايي كه پيشاند و انسانو اقسام اطالعات مختلف را فراهم آورده

تنها خود را با همه مجازي نه كردند، اينک در عمل با قرار گرفتن در فضاي روستا يا شهر تجربه مي

که با مشاهده كنند(، بلكنند )و بالطبع در اين ميان احساس عقب ماندگي شديدتري ميعالم مقايسه مي

. مضاف بر كنندانواع و اقسام امکاناتي كه مردم جوامع ديگر از آن برخوردارند، احساس خسران مي

يد شده آن قرار ود را تحت تأثير انبوه اطالعات تولهايي كه با فضاي مجازي آشنا شده و خاين، انسان

، آور آنگيرند كه با مالحظه اخبار رعبأثير بمباران اطالعاتي شديدي قرار ميدهند، به ناگاه تحت تمي

حساس ناامني، كنند. مجموعه موارد اخير اهاي پيشين يافته و ادراک ميجهان را پر خطرتر از انسان

گيري کلشكند )كه و خسران را به بسياري از كاربران فضاي مجازي القا ميناكامي، عقب افتادگي 

 رود(.مفهوم افسردگي فيس بوكي، مصداق بارزي از همين معنا به شمار مي

هاي پيش دست به ترسيم افق« حاضر قرن بيماري افسردگي،»اي با عنوان: ، در مقاله1سايت پزشکان ايران

 سازد:خير خاطرنشان ميزده است. مقاله ا 21روي قرن 

 سالمت شکلم هر از بيش مردم آينده، سال 20 طي كرده است كه بينيپيش جهاني بهداشت سازمان»

 «.شد خواهند افسردگي دچار ديگري

اشد. به اين بهاي كاذب ميآيند، درمانهاي رواني مؤثر واقع ميمسأله ديگري كه در افزايش اختالل

ه بظاهر مؤثر، مانند پناه بردن  مدت و بههاي كوتاه، روشتنيدگياز  گريزبراي  از افراد بعضيمعنا كه 

طور موقت از فشار ها بهجايي كه اين روشگيرند. از آنكار ميدخانيات، الکل و يا مواد مخدر را به

 استفادهبه  ويكنند، ايجاد ميدر فرد مصرف، احساس نسبتاً خوبي  كاهند و در اولين دفعاترواني مي

ولي  ،ماندميور ين مواد، غوطهابراي مدتي در سرخوشي ناشي از مصرف  و دهدها ادامه ميآن از

است تري شده بلکه گرفتار معضل بزرگ، اش حل نشدهتنها مشکل اوليهنه  كه شودرفته متوجه ميرفته

 افتد.به چاه مي واقع از چاله تري دارد و درهاي مخربكه پيامد

                                           
ezeshkan.OrgP- 1 
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(، امر مهمي است كه نبايد 13/12/91% اختالل رواني در مردم ايران ) 25ر صورت گزارش وجود به ه

 از آن ساده گذشت.

 

 کاهش سرمایه اجتماعی 03020408
با گسترش اقتدارگرايي سياسي و ديني از سويي و خاصه تعميق اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي كه مردم 

گيرد. گريز از مي كامي شهروندان را فرااحساسي از تلخ را هدف قرار گرفته است، از سوي ديگر،

هايي است كه در هاي قانوني و غيرقانوني(، يکي از اولين گزينهشرايط پيش آمده )به صورت مهاجرت

كند. اما در آن دسته از افرادي كه سناريوي مهاجرت مي اين ميان به اذهان شهروندان معترض خطور

-هاي رواناعتمادي نسبت به مسووالن، سقوط شاخصت، مواردي مانند بيپذير و شدني نيسامکان

آيد(، مي شناختي افراد و دست زدن به مقاومت فرهنگي )كه به نوعي مقابله ورزيدن با نظام به شمار

 گفته، به كاهش سرمايه اجتماعي جامعه خواهد انجاميد.گردد. مجموع شرايط پيشمي مالحظه

پذير باشد، در تعارض پيش آمده ممکن ياد شد، افرادي كه برايشان مهاجرت امکان گونه كه از آنهمان

-180هاي ايران از كشور و يا خروج ساالنه است دست به مهاجرت بزنند. خروج قسمت اعظم المپيادي

(، آمار 30/5/93ميليارد دالر سرمايه است )شرق،  150( كه معادل 25/10/91هزار نفر )شرق،  150

ن قانوني ايران است. اما برخي از شواهد ميداني حکايت از آن دارند كه حتي افراد بدون تخصص مهاجرا

گيرند، انديشه خروج از كشور مي و مهارت نيز كه در زمره كارگران بدون مهارت يا كم مهارت قرار

عدادي از اين ، ت1395هاي اروپا در سال را دارند )و به عنوان نمونه، در هجوم آوارگان سوري به مرز

 افراد، ايرانياني بودند كه با استفاده از شرايط پيش آمده، دست به مهاجرت غيرقانوني از كشور زدند(. 

اعتمادي مردم به مسووالن، پيامد ناگوار ديگري است كه داللت بر كاهش اعتماد و سرمايه اجتماعي  بي

ها، با وجود آن كه مسووالن رسمي و حتي هدارد. به عنوان نمونه، در جريان ثبت نام مجدد براي ياران

برخي از مراجع تقليد به ميدان آمده، از مردم خواستند، اگر نيازي به يارانه ندارند، از دريافت يارانه 

انصراف بدهند تا يارانه آنان صرف مصارفي مانند ارتقاي بهداشت جامعه بشود، اما با اين وجود مردم 

استدالل كه اگر ما يارانه نگيريم، پولش توي جيب امثال خاوري و بابک  اعتماد به مسووالن، با اينبي

زنجاني خواهد رفت، حاضر به انصراف دادن نشدند و به جز چند درصد ناچيز، بقيه مردم براي دريافت 

يارانه اقدام به عمل آوردند و حتي در اين ميان براي تثبيت اخذ يارانه خويش، به دروغ گفتن در برابر 

ميليون خانه در ايران وجود دارد، بنابراين  20ميليون خانوار و  21ن متوسل شدند. به عنوان نمونه، مسووال

% از ثبت نام كنندگان  60باشد، اما مي % در جامعه 5ميزان افرادي كه مستاجر هستند، چيزي حدود 
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كنند )شرق، مي ري استفادهدريافت يارانه، اظهار داشته بودند كه آنان فاقد مسکن بوده، از مسکن استيجا

10/3/93.) 

شناختي كه حکايت از شادابي مردم و جامعه دارد، پيامد ناگوار ديگري است هاي روانسقوط شاخص

كشور بررسي شده در زمينه شادي، بيانگر آن است  142ايران در ميان  101كه جامعه شاهد آن بود. رتبه 

ايران  112(. به همين ترتيب رتبه 16/10/92متوسط است )شرق، كه نمره شادي ايرانيان اندک و زير حد 

(، بيانگر 4/5/93كشور بررسي شده توسط سازمان ملل در زمينه رضايت از زندگي )شرق،  154در سطح 

 باشد.مي رتبه نازل ايرانيان در زمينه رضايت از زندگي

شان داد كه مردم ايران و عراق، هاي مختلف جهان نيز نبررسي جهاني ميزان عصبانيت مردم در كشور

 (. 9/6/94ترين مردم جهان هستند )شرق، عصباني

تر مطرح شد، بيانگر نوعي از مواجهه غير مستقيم و غير روياروي مردم مسأله مقاومت فرهنگي كه پيش

هاي مقاومت فرهنگي مردم در سطح جامعه حکايت از رود. بررسي جلوهمي با مسووالن به شمار

 و تعميق اين مقوله در سطح مردم دارد. گسترش

هاي بيرون شهر يا در داخل ها در فضاعرف شدن بدحجابي در جامعه، تالش براي برداشتن روسري

هايي كه روحانيون را هدف تمسخر ها و مطايبهاتوموبيل شخصي، به سخره گرفتن مسووالن و انبوه طنز

 گذارند.مي هنگي مردم در برابر مسووالن را به نمايشهايي از مقاومت فراند، نمودخود قرار داده

ميليون گوشي هوشمند در دست كاربران، اين امکان را براي آنان پديد آورده است كه اگرچه  40وجود 

-تري كه توسط فنتوانند به راحتي اعالن نظر كنند، اما در فضاي امننمي در فضاي رسمي جامعه

 هاييديد آمده است، بسياري از مردم دست به اظهارنظر و انجام رفتارهاي ارتباطي پيشرفته پآوري

(، 18/6/93جوانان از فيلترشکن ) %69زنند كه شايد به هيچ وجه مورد نظر مسووالن امر نباشد. استفاده مي

(، جا به جا شدن ميليوني كاربران يک شبکه اجتماعي 27/9/92مردم جامعه از ماهواره ) %71كاربري 

(، عدم اتکا به اخبار داخلي و اتکا به اخبار 27/11/94شده به شبکه اجتماعي ديگر )شرق،  فيلتر

( مصاديقي از مقاومت فرهنگي پيشگفته است كه در 8/10/93هايي مانند بي.بي.سي )شرق، رسانه

 نماياند.مي تري خود راكاربري افراد از فضاي مجازي، به شکل عيان

 نويسد:ي در همين رابطه ميدكتر آزاد ارمکي در مثال

درصد از مردم تهراني ماهواره دارند و از آن طي تحقيقي در تهران دريافتيم كه يک 1374در سال »

سال،  17درصد رسيده است. يعني طي  71اين ميزان به  1392كنند در حالي كه در سال استفاده مي

اين جهش آماري، به معناي  .رسيده استدرصد 71درصد به كنندگان ماهواره از يکشمار استفاده
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اند؟ آيا مردم ايران فرهنگ شدهماهواره است. چه اتفاقي افتاده است؟ آيا مردم ايران بي« انفجار مصرف»

دين و مردم بي و اي ديگر استكه وضعيت به گونه اند يا ايناز فرهنگ و اخالق ايراني گذر كرده

)شرق، « ...گرددرف انفجاري ماهواره به اموري ديگر برميبلکه مص ،اندفرهنگ و ضد سنت نشدهبي

28/9/92.) 

پژوهش خويش پس از آن كه از دانشجويان كاربر فضاي دهد، وي در مي ( گزارش1393منطقي )

ها و مجازي اين پرسش را به عمل آورده بود كه در صورت اصرار مسووالن به فيلتركردن شبکه

نشي را پيش خواهند گرفت، به جز درصد قليلي از دانشجويان كه از هاي مختلف، آنان چه واكسايت

تبعيت خويش از دستورالعمل مسووالن ياد كرده بودند، اكثريت آنان اظهار داشته بودند كه برخورد 

 ماليم و حتي شديد با مسووالن و مقابله با آنان را در دستور كار خويش قرار خواهند داد.

هاي مختلف كشور انجام در سطح استان 1394ه براي وزارت كشور در سال پژوهشي كدكتر غفاري در 

نگر، حدواسط و خردنگر مورد سنجش قرار داد، كوشيد تا ميزان سرمايه اجتماعي را در سه بعد كالن

دهد، نمرات مردم در هر سه زمينه به كالن نظام )يعني دولت رسمي(، مي دهد، اين پژوهشگر گزارش

 10ام و در سطح خرد )يعني به دوستان، آشنايان و ديگر مردم اطراف و اكنافشان(، زير هاي نظبه نهاد

تر، سرمايه اجتماعي گسترده و بااليي كه نظام اسالمي )در سيستم صفر تا بيست( قرار دارد. به بيان روشن

هاي نظام شدر آغاز انقالب از آن برخوردار بود و بسياري از مردم با طيب خاطر به سمت پذيرش ارز

سال از انقالب )از آغاز انقالب تا   36)نظير حجاب اسالمي(، گام برداشتند، بعد از گذشته نزديک به 

پژوهش(، به طرز شگفت آوري سقوط كرده است كه اين نتيجه، اصالً براي يک نظام انقالبي زمان انجام 

 باشد.مي شايسته و پذيرفته نيست، زيرا بيانگر پيري زودرس آن

 دانشجویان دین داریپیشنهاد مداخله در جهت ارتقای کیفیت  0303

رسد. گري موقت به نظر ميگري اساسي و مداخلهگرايانه، دو سري مداخلههاي مداخلهدر بررسي روش

 دين داريهاي موجود در امر گري اساسي واجد اثراتي عميق بوده، به حل بسياري از تشتتمداخله

هاي ديني آنان ها و تعارضجوانان و دانشجويان خواهد انجاميد و بالطبع در شرايط اخير، از ميزان نقد

گري اجتماعي تحقق مداخله -عقيدتي و فرهنگي -هاي سياسيكاسته خواهد شد. اما در صورتي كه بستر

باشد. ح ميگري موقت قابل طرهاي مداخلهاساسي وجود نداشته باشد، در اين حالت بحث روش

زا در سطح جامعه، فاقد اثربخشي اساسي هستند. اما به هاي عارضههاي اخير به دليل وجود ريشهروش

تواند تاحدودي به تسکين و تر است و ميها بهتر و مناسبها از عدم وجود آنهر صورت وجود آن

جامعه بينجامد و از  اجتماعي -عقيدتي و فرهنگي -هاي سياسيتخفيف عوارض ناشي از كژكاركردي
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كنند، بکاهد. در ادامه، به هاي ديني كه جوانان و دانشجويان فراروي خود احساس ميها و تعارضنقد

 ترتيب به موارد پيش گفته پرداخته خواهد شد.

 

 گری اساسیمداخله 030301
ها رايه ديدگاهساالن از سويي و ايان در نقد ديدگاه ديني بزرگهاي مطرح شده دانشجوبررسي ديدگاه

تر عموماً فطري و قرائت ديني خودشان از اسالم، بيانگر اين مسأله مهم است، جوانان و دانشجوياني كه

بيشتري دارد )نظير  اند كه با هدف دين مناسبتساالن هستند، به ارايه قرائتي از اسالم پرداختهاز بزرگ

ترتيب آنان  ق الناس و مانند آن(، به همينرعايت اخالق اجتماعي، توجه به كاركرد اجتماعي دين، ح

هاي و برخورد اند كه بعضاً به دليل كوتاهي، قصورساالن پرداختهبزرگ دين داريبه نقد مواردي از 

د ابزاري با دين، اند )مانند برخورنامناسب عالمان ديني در سطح مردم و جامعه بروز و نمود پيدا كرده

 به جنس مؤنث و نظاير آن(. تر نسبتگرايي، نگاه پستخرافه

رسد، برخالف تبليغات موجود در سطح جامعه كه غالباً روحانيون برخي از مردم از اين رو به نظر مي

گيري كنند، خودشان نيز در فاصلهگريز معرفي مي)خاصه جوانان( را به عنوان افراد هنجارشکن و دين

كژكاركردي  کالت پديد آمده را بايد در نتيجهمردم )و جوانان( از مسايل ديني ذي دخل هستند و مش

جتهاد و هر دو قشر روحانيون و جوانان و مردم دانست. در اين قسمت پس از بررسي اجمالي سير ا

هاي فراروي اين مسأله در زمان حال حاضر ياد شده، در ادامه با طرح مرجعيت در اسالم، نخست از افق

وجود ديد  يت نظير دنباله روي مراجع از مقلدان خويش يابرخي از مشکالت موجود در سازمان روحان

ي از نتايج جزم انديشانه بسياري از روحانيون در زمينه مسايل اجتماعي، ضمن خاطرنشان ساختن برخ

 موارد اخير، از راه حل موجود در اين زمينه ياد خواهد شد.

 نگاهی به سیر تاریخی اجتهاد و مرجعیت در اسالم 03030101
هايي مسأله اجتهاد در طول تاريخ اسالم حکايت از آن دارد كه اين مقوله در طول تاريخ تحولبررسي 

 .1را به خود ديده است

                                           
بابي درباره اجتهاد دارد و « الرساله»باب اجتهاد در اهل سنت بسته شده است. به اين معنا كه شافعي در كتاب  -1

اجتهاد را مترادف قياس گرفته است. قياس يعني موارد مشابه را بگيريم و در مورد قضيه مورد نظر حکم كنيم. اما 

سته، استحسان را نيز معتبر شمرده اند. استحسان به معناي بعضي از فقهاي اهل تسنن اجتهاد را منحصر در قياس ندان

آن است كه اقرب به حق و عدالت چيست؟ و همچنين است استصالح يعني تقديم مصلحتي بر مصلحت ديگر. 

تأوّل نيز برداشت شخصي فرد از دين است. اما حق اجتهاد در ميان اهل تسنن دوام نياورد، زيرا اگر هر كس در 
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« روحانيت مرجعيت و»در كتاب « تقليد اعلم يا شوراي فتوي»(، در مقاله 1341سيد مرتضي جزايري )

 نويسد:مي

يکي دو قرن پس از  آن، روش  ائمه و حتي تاشود كه درعصر با مراجعه به تاريخ تحول فقه مشاهده مي»

شد. شد و هرگز اجتهاد به معناي امروز ديده نميفقه در شيعه، منحصر به تبعيت ازمتون حديث مي

كرد، ممکن بود مورد اعتراض برادران شيعه اي اجتهاد ميبرعکس اگر كسي در آن زمان در مورد مسأله

 «.تياج سبب شد بي جهت با اجتهاد مخالفت نکنندخود واقع شود. ولي به مرور زمان اصل اح

« روحانيت مرجعيت و»در كتاب « مشکل اساسي در سازمان روحانيت»آيت اهلل مرتضي مطهري در مقاله 

 نويسد:مي

كنيم، مي يک زماني بود كه فقه بسيار محدود بود، وقتي به كتب فقهيه قبل از شيخ طوسي مراجعه»

فقه را وارد مرحله « مبسوط»بنام  است. شيخ طوسي با نوشتن كتابي بينيم چقدر كوچک و محدودمي

جديد و  جديدي كرد وتوسعه داد، و همچنين دوره به دوره در اثر مساعي علما و وارد شدن مسايل

موفق « رجواه»تحقيقات جديد بر حجم فقه افزوده شد. تا آنجا كه در حدود صد سال پيش كه صاحب 

 به زحمت توانست اين كار را انجام دهد.شد يک دوره فقه بنويسد، 

داوم و عمر مگويند در حدود بيست سالگي به اين كار شروع كرد و با استعداد فوق العاده و كار مي

خيم چاپ طويل در آخر عمر توانست دوره فقه را به آخر برساند. دوره جواهر در شش جلد بسيار ض

د از نصف ، نمونه فقه مشروح و مفصلي بوده، شايشده. تمام كتاب مبسوط شيخ طوسي كه در عصر خود

يله تر باشد. بعد از صاحب جواهر، مباني فقهي جديدي به وسيک جلد از شش جلد جواهر كوچک

ت آن اش كتاب مکاسب و كتاب طهارريزي شد كه نمونهشيخ مرتضي انصاري اعلي اهلل مقامه پي

 «.مرحوم است

هاي شيخ عبدالکريم حائري و خودش، له اجتهاد، با ارايه پيشنهادشهيد مطهري در همين مقاله با طرح مسأ

 نويسد:ر همين رابطه ميدگشاي روند رو به تعالي و تکامل مسأله اجتهاد باشد. وي كوشد تا راهمي

اجتهاد شرايط و مقدمات زيادي دارد، مجتهد علوم مختلفي را بايد طي كرده باشد، از ادبيات عرب و »

ها ممارست الزم است تا يک ه و حتي تاريخ اسالم و فقه ساير فرق اسالمي و مدتمنطق و اصول فق

                                           
ماند. بنابراين أي خود تأوّلي داشته باشد و تصرفي در خصوص ديني كند چيزي از دين باقي نميدين برمبناي ر

حق اجتهاد مستقل از اهل تسنن، سلب شد و تبعيت از ابوحنيفه، شافعي، مالک بن انس و احمد بن حنبل، در 

 دستور كار اهل تسنن قرار گرفت.
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فقيه واقعي و حسابي پيدا شود. تنها خواندن چند كتاب ادبي در نحو و صرف و معاني و بيان و منطق و 

بعد، سه چهار كتاب معين از سطوح از قبيل فرايد و مکاسب و كفايه و بعد چند سال درس خارج كسي 

تواند طبق معمول ادعاي اجتهاد كند و كتاب وسايل و جواهر را جلوش بگذارد و پشت سر هم فتوا نمي

سال از زمان حضرت رسول  250بدهد، بايد از تفسير و حديث يعني از چندين هزار حديث كه در طول 

ه ساير )ص( تا زمان امام عسگري )ع( صادر شده، و محيط صدور اين احاديث، يعني تاريخ اسالم و فق

 فرق اسالمي و از رجال و طبقات روات، آگاهي داشته باشد.

فقيه و مجتهد كارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطالع و احاطه و او به موضوعات و به اصطالح 

طرز جهان بينيش در فتواهايش زياد تأثير دارد. فقيه بايد احاطه كامل به موضوعاتي كه براي آن 

كند داشته باشد، اگر فقيهي را فرض كنيم كه هميشه در گوشه خانه و يا مدرسه در ميموضوعات فتوا صا

بوده و او را با فقيهي مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگي است، اين هر دو نفر به ادله شرعيه و مدارک 

 كنند.كنند، اما هر كدام يک جور و يک نحو به خصوص استنباط مياحکام مراجعه مي

ها در مسايل هاي فقها را با يکديگر مقايسه كند و ضمناً به احوال شخصيه و طرز تفکر آنفتوا اگر كسي

بيند كه چگونه سابقه ذهني يک فقيه و اطالعات خارجي او از دنياي خارج، در زندگي توجه كند، مي

فتواي دهد و فتواي عجم بوي عجم، فتواهايش تأثير داشته، به طوري كه فتواي عرب بوي عرب مي

 دهد و فتواي شهري بوي شهري.دهاتي بوي دهاتي مي

ها و همه اين دين، دين خاتم است. اختصاص به زمان معين و يا منطقه معين ندارد. مربوط به همه منطقه

هاست، ديني است كه براي نظام زندگي و پيشرفت زندگي بشر آمده. پس چگونه ممکن است زمان

خبر باشد، به تکامل و پيشرفت زندگي ايمان نداشته باشد و آنگاه عي بيفقيهي از نظامات و جريان طبي

هاي عالي و مترقي اين دين حنيف را كه براي همين نظامات آمده و ضامن هدايت اين بتواند دستور

 ها است، كامالً و به طور صحيح استنباط كند.ها و تحوالت و پيشرفتجريان

پيشرفت و ترقي فقه ما بسيار مفيد است، اين را قبالً مرحوم حاج  در اينجا من پيشنهادي دارم كه براي

 كنم.اند و من پيشنهاد ايشان را عرض ميشيخ عبدالکريم حائري يزدي اعلي اهلل مقامه فرموده

ايشان گفته بودند چه لزومي دارد كه مردم، در همه مسايل از يک نفر تقليد كنند، بهتر اين است كه 

اي بعد از آن كه يک دوره فقه عمومي را ديدند فقه قرار دهند، يعني هر دستههاي تخصصي در قسمت

و اطالع پيدا كردند، تخصص خود را در يک قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت 

 ها تقليد كنند.تخصصي، از آن
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در فقه و به وجود  كنم كه احتياج به تقسيم كاراين پيشنهاد، بسيار پيشنهاد خوبي است و من اضافه مي

هاي تخصصي در فقاهت، از صد سال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده و در وضع آمدن رشته

موجود يا بايد فقها اين زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگيرند و متوقف سازند و يا به اين پيشنهاد تسلم 

 شوند.

كنند ت آن. يعني علوم تدريجاً رشد ميزيرا تقسيم كار در علوم هم معلول تکامل علوم است و هم عل

ها ممکن نيست، ناچار بايد تقسيم رسند به حدي كه از عهده يک نفر تحقيق در همه مسايل آنتا مي

هاي تخصصي در يک علم نتيجه هاي تخصصي پيدا شود، پس تقسيم كار و پيدايش رشتهبشود و رشته

هاي تخصصي و تقسيم كار ديگر با پيدايش رشتهو معلول تکامل و پيشرفت آن علم است، و از طرف 

 كند.و تمركز فکر در مسايل به خصوص، آن رشته تخصصي پيشرفت بيشتري پيدا مي

هاي تخصصي پيدا شده و همين در همه علوم دنيا از طب و رياضيات و حقوق و ادبيات و فلسفه رشته

 ها را ترقي داده است... .جهت آن رشته

كنم و معتقدم اين مطالب هر اندازه گفته شود، بهتر است و آن دارم كه عرض مي پيشنهاد ديگري هم

ها و ترقيات ها پيدا شده و موجب پيشرفتهاي تخصصي در همه علماين كه در دنيا در عين اين كه رشته

 محيرالعقول شده، يک امر ديگر نيز عملي شده كه به نوبه خود عامل مهمي براي ترقي و پيشرفت بوده

و هست، و آن موضوع همکاري و همفکري بين دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است، 

در دنياي امروز ديگر فکر فردي و عمل فردي ارزش ندارد، از تک روي كاري ساخته نيست، علما و 

يار ساير دانشمندان هر رشته دايماً مشغول تبادل نظر با يکديگرند، محصول فکر و انديشه خود را در اخت

 دهند.اهل نظر قرار مي

 فرمايد:در خود قرآن در سوره مباركه شوري مي

 والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امر هم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون.

كنند، نماز كند: دعوت حق را اجابت مياين آيه كريمه مؤمنين و پيروان اسالم را اين طور وصف مي

ايم، انفاق ها عنايت كردهدهند و از آنچه به آنفکري انجام ميرند، كار خود را با شور و همدارا بپا مي

 «.كنند. پس از نظر اسالم همفکري و تبادل نظر يکي از اصول زندگي اهل ايمان و پيروان اسالم استمي

تقليد اعلم يا شوراي »و « تمركز و عدم تمركز مرجعيت»( در مقاالت 1341( و جزايري )1341طالقاني )

 سازند:با طرح مسأله شورايي شدن اجتهاد، نظراتي همسو با شهيد مطهري را مطرح مي« فتوي

با توسعه و تکامل پيوسته مباحث و ابواب فقه و اصول، فروع و مباحث فقه هر يک تخصصي خواهد »

د اختالف احتياج به شد. آن وقت مجتهدين براي انجام مسووليت شرعي خود در مسايل حادثه و مور
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هاي توسعه يافته( بيشتر درک خواهند كرد. در اين دوره كه اكنون مشورت را )مانند متخصصين در رشته

باشد كه در شروع شده، آراي فردي در اين گونه مسايل خود ناشي از غرور و استبداد در رأي مي

 «.شريعت اسالم مطرود است

شود كه در اجتهاد چند قرن قبل، مسأله شته توجه كنيم، مشاهده ميقرن گذ 3-4اگر به تاريخ اجتهاد در »

پرداختند. اما در گذر رسد، جمعي به تقليد از وي مياعلميت مطرح نبوده است و هر كس به اجتهاد مي

هاي روز پاسخ شود به نياززمان مسأله اعلميت مطرح شد و اكنون با طرح مسأله شوراي فتوا، تالش مي

 «.داده شود

، با «مرجعيت و روحانيت»در كتاب « انتظارات مردم از مراجع»( نيز در مقاله 1341مهندس بازرگان )

 دهد. الهام از شاخه شاخه شدن علوم، تجزي پذيري اجتهاد را مورد تأكيد قرار مي

 موانع فراروی اعتالی اجتهاد و مرجعیت 03030102
نظران و ، جمعي از صاحب1340ن در سال پس از درگذشت آيت اهلل بروجردي، مرجع شيعيان جها

هاي آن، گران مشهور آن زمان، گرد هم آمدند و با طرح بحث اجتهاد و مرجعيت و فراز و فروداصالح

اقدام كردند، ده مقاله منتشره در اين كتاب « بحثي درباره مرجعيت و روحانيت»به تهيه كتابي با عنوان 

مه طباطبايي، سيد محمود طالقاني، سيد ابوالفضل موسوي متعلق به شهيد مطهري، شهيد بهشتي، عال

 مجتهد زنجاني، مهندس مهدي بازرگان و مرتضي جزايري بود.

نشر كتاب اخير بيانگر نياز جامعه به مسأله مرجعيت و اجتهاد و پديد آمدن شرايط و زمينه مساعدي براي 

، پس از اعتراض آيت اهلل خميني 1342ايجاد اصالحاتي در وضع روحانيت و مرجعيت بود. اما در سال 

هاي فکري نظير كتاب مرجعيت و روحانيت، به حکومت پهلوي، حادثه پانزده خرداد پديد آمد و بحث

 تحت تأثير فضاي سياسي ايجاد شده قرار گرفت.

 نويسد:، در جمع بندي مقاله مي«مشکل اساسي در سازمان روحانيت»( در مقاله 1341شهيد مطهري )

ساير نواقص به دنبال آن حل خواهد  ،خواست خدا مشکل مالي سازمان روحانيت ما حل گردد اگر به»

هاي اليق و وجود شخصيت ،روزگار خواهد كرد، چيزي كه بسيار مايه اميدواري است ،شد، اگر نکنيم

جه بزرگوار و مخلص و اصالح طلب در همه طبقات روحانيين ما از طراز اول و مراجع تقليد و خطباء در

 باشد.اول گرفته تا طالب و محصلين و وعاظ جوان مي

دانم، ترين دستگاه ميكنم، روحانيت را از لحاظ هسته اصلي زندهاما من درست در نقطه مقابل فکر مي

عقيده دارم فقط غل و زنجيرهائي به دست و پاي اين موجود زنده و فعال بسته شده و بايد او را از قيدها 

 رد.و زنجيرها آزاد ك
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-از اطالعاتي كه درباره شخصيت ومن اين عقيده را از مطالعاتي كه در باره اسالم و معارف غني آن دارم 

ام، بنابراين نه تنها اصالح اين دستگاه را مستبعد و غير عملي الهام گرفته ،هاي اليق اين دستگاه دارم

 .«دانمنزديک و قريب الوقوع مي دانم، كامالًنمي

اي كه در دايره المعارف اسالمي درباره مقاله اخير شهيد مطهري، تهيه كرده است، ر مقالهسارا شريعتي د

بعد از گذشت نزديک به نيم قرن از اظهارنظر استاد مطهري درباره آينده روحانيت، به طرح برخي از 

در عمل سازد، با وجود آن كه انقالب اسالمي، بيني وي دست زده، خاطرنشان ميها درباره پيشسوال

هاي استاد مطهري بينيرسد، پيشاي فراروي روحانيت گشود، ولي با اين همه به نظر ميامکانات گسترده

 نويسد:در مورد روحانيت شيعه محقق نشده است. وي در همين رابطه مي

ه سال از زماني ك 50هايي نيز مطرح است. اما پرسش بوده، هاي آقاي مطهري نوآورانهبسياري از گفته»

ي كه نهاد دين و همچنين نظام آموزش تغييرات عميق اگذرد، در دورهمطهري انتقاداتش را برشمرد مي

 50ها نسبت به اند و دروس آناند و هر دو نظام گاه دچار افراط بوروكراتيزه شدهداري گذراندهو ريشه

يه متفاوتي مواجه هستيم توان برداشت كرد كه با حوزه علمتر شده است، نميسال پيش بسيار تخصصي

 ،داندريخت؟ مفهوم زهد و تقوا و قناعت كه مطهري مزيت بزرگ حوزه ميكه شروع آن را مطهري پي

توان گفت فقه همچنان نقش مسلط را در حوزه اكنون چه جايگاهي دارد؟ جايگاه فقه چيست، آيا مي

 دارد؟

دروس نو به نظام قديم آموزشي حوزه. سوال گامي حوزه در علوم انساني زده شد و ورود سخن از پيش

كه با  گذاري در پس اين رويکرد وجود دارد؟ سوال و نکته دوم اين اصلي اينجاست كه آيا سياست

در نهاد حوزه پس از انقالب صورت گرفته، زهد و تقوايي كه كه داري توجه به تغييرات ژرف و ريشه

توان يافت و آيا سيماي حوزه در پس اين ميدر حوزه دازه اند تا چه اناستاد مطهري آن را بسيار ستوده

تغييرات دگرگون شده است؟ سوال ديگر اين است كه آيا تيپ سومي با نام روحاني بروكراتيک در 

 «توان شناسايي كرد؟نهاد روحانيت پس از انقالب مي

تدريس فقه، رساله هاي علميه، عالوه بر پرورش روحاني براي شهيد مطهري انتظار داشت كه حوزه

هاي الزم براي گويي، در ساير جهات نيز پويا عمل كرده، نيرونويسي، امامت مساجد، سخنراني و مسأله

هاي فرهنگي نظام هايي مانند دستگاه قضايي، آموزش و پرورش، دانشگاه، صدا و سيما و ساير نهادنهاد

ها ياد شد، هايي كه از آنني(. اما برخالف انتظاررا تربيت كند )پايگاه اطالع رساني آيت اهلل ابراهيم امي

ترين مسايل )نظير اعالن روز عيد فطر( تا مسايل پيچيده سياسي، توان از سادهدر حال حاضر نيز مي

هايي كه در هاي علميه بود. كم نيست شهراجتماعي و فرهنگي جامعه، شاهد تفرقه بين روحانيون حوزه
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كنند، در ها روزه هستند، نيمه ديگر مردم به برگزاري نماز عيد فطر اقدام ميآنحالي كه نيمي از مردم 

مراكز مهم ديني ايران مانند حرم امام رضا، عليه السالم، حرم حضرت معصومه، سالم اهلل عليه، شاهچراغ 

هاي صبح و ظهر وعصر و هاي پرشکوه اهل تسنن، همزمان نمازو نظاير آن، برخالف نماز جماعت

هاي ابتداي انقالب گردد، مساجد در قياس با سالرب و عشا توسط چندين روحاني برگزار ميمغ

هاي مذهبي ايران ها كمتر است و اختالف ميان مراجع موجود در شهرها از آنتر و استقبال جوانخلوت

به نظر  ها احاله گردد،هاي قم و مشهد به مراجع اين شهربه حدي است كه اگر مسووليت اداره شهر

هاي مزبور با مشکل جدي مواجه شود. بنابراين جاي اين سوال مطرح است كه چرا رسد اداره شهرمي

 بيني شهيد مطهري محقق نشد و چه داليلي مانع تحقق پيش بيني وي شدند.پيش

 برخورد با مشکالت فراروی اجتهاد و مرجعیت 03030103
ها و روحانيت رسد مشکالت حوزهشور، به نظر ميهاي علميه كبا بررسي مشکالت موجود در حوزه

ها، تمهيدات كرد و براي رفع آنتر از مواردي بود كه شهيد مطهري تصور ميتر و عميقگسترده

 تري الزم است.گسترده

هاي علميه از يک دانشگاه ديني به دانشکده فقه، افتادن مراجع به تقليد از مقلدان خويش، تقليل حوزه

عي محدود غالب حوزويان، تحقق عملي نظريه واليت فقيه در جامعه، ناآشنايي روحانيون ديد اجتما

موجود در خبرگان رهبري، شوراي نگهبان و ائمه جمعه و جماعت با مسايل روان شناختي، جامعه 

رسند در تحول اجتهاد و مرجعيت شناختي و برخي از موارد مشابه، از جمله مواردي هستند كه به نظر مي

 اند. قفه ايجاد كردهو

 هاي پيش گفته مورد بررسي قرار خواهند گرفت.در ادامه تک تک عنوان

، يکي از مشکالت فراروي اجتهاد و «هاي علميه از يک دانشگاه ديني به دانشکده فقهتقليل حوزه»

 رود.مرجعيت به شمار مي

را پيشه خويش كنند، مسلمانان پيشين  خواهد تفقه در دينسوره توبه، از مسلمانان مي 122قرآن در آيه  

هاي علميه در كنار علم فقاهت، به علوم ديگري نظير رياضي، در پي اجراي مفاد آيه شريفه، در حوزه

كوشيدند تا تفقه در دين را به اين ترتيب محقق پرداختند و به اين ترتيب ميپزشکي، علوم و مانند آن مي

هاي علميه به جاي تفقه در دين، به تفقه در احکام شد كه حوزهسازند. اما در گذر زمان مالحظه مي

باشد، گر يک دانشگاه مياند و حوزويان به جاي پرداختن به علوم متعدد و متنوع كه تداعيتقليل يافته

 اند.گفته، اكتفا كردهكارشان را به علم فقه محدود كرده و به يک دانشکده از دانشگاه بزرگ پيش

 سازد:( با اشاره به همين معنا، خاطرنشان مي1341شهيد مطهري )
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محفلي دوستانه از گروهي از اساتيد و فضال تشکيل  ،شبي در قم ،يادم هست در حدود سيزده سال پيش»

بود و اين جانب نيز افتخار حضور در آن جلسه را داشت. تصادفاً سخن مشکالت و نواقص سازمان  شده

هاي علمي و روحاني ما از لحاظ ين بود كه چرا در گذشته حوزهميان آمد، سخن در اروحانيت به

هاي مختلف علوم از تفسير و تاريخ و حديث و فقه و اصول و فلسفه و كالم و ادبيات و حتي طب رشته

هاي اخير تدريجاً به محدوديت گراييده است و به اصطالح و رياضي جامع و متنوع بود و در دوره

ها از دانشگاه بود و اخيراً به صورت دانشکده فقه درآمده و ساير رشته درگذشته به صورت جامع و

 رسميت افتاده است؟ 

ها در فقاهت حذف شده و هاي تحصيلي علوم دينيه اخيرا بسيار به محدوديت گراييده و همه رشتهرشته

 .«ه استخود رشته فقه هم در مجرايي افتاده كه از صد سال پيش به اين طرف از تکامل بازايستاد

افتادن مراجع تقليد به تقليد از مقلدان خودشان، مقوله مهم ديگري است كه فراروي اجتهاد و مرجعيت 

 وجود دارد.

 نويسد:در همين رابطه مي« مشکل اساسي سازمان روحانيت»( در مقاله 1341شهيد مطهري )

يک روز در ضمن درس فقه،  ،اعلي اهلل مقامه ،هاي اول زعامت مرحوم آيت اهلل بروجرديدر سال»

دهند. شخصي كنند و ايشان جوابي ميسؤالي مي ،عليه السالم ،ديثي به ميان آمد كه از حضرت صادقح

ايشان طور ديگر جواب  ،سؤال شده (ع)له از پدر شما امام باقر أهمين مس قبالً ،گويدبه آن حضرت مي

 اند، كدام يک درست است؟ داده

إنَّ الشيعَةَ أتوا »ردند: كآنچه پدرم گفته درست است. بعد اضافه  ،فرمود در جواب (ع)حضرت صادق 

يعني شيعيان آن وقت كه سراغ پدرم  .«أبي مُستَرشِدين فأفتاهم بِمُرِّ الحق و أتوني شَکّاكا فأفتيتهم بِالتَّقيَّةِ

عمل كنند، او آمدند و قصدشان اين بود كه ببينند حقيقت چيست و بروند آمدند با خلوص نيت ميمي

كنند قصدشان هدايت يافتن آيند از من سؤال ميها كه ميگفت ولي اينها ميهم عين حقيقت را به آن

شنوند به اين طرف شنوند و بسا هست كه هر چه از من ميخواهند ببينند از من چه ميو عمل نيست، مي

 ها جواب بدهم.تقيه به آن كنند، من ناچارم كه باكنند و فتنه بپا ميو آن طرف باز گو مي

فرصتي به دست آن مرحوم داد كه درد  ،چون اين حديث متضمن تقيه از خود شيعه بود، نه از مخالفين

تر و باالتر است، من خودم در اول دل خودشان را بگويند، گفتند: تعجب ندارد، تقيه از خودماني مهم

مردم عمل، هرچه من فتوا بدهم مردم عمل كردم از من استنباط است و از گمان مي ،مرجعيت عامه

ديدم مطلب اين طور  ،«كه بر خالف ذوق و سليقه عوام بود» كنند، ولي در جريان بعضي فتواهامي

 .«نيست
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 كند:استاد مطهري در ادامه به ذكر چند مثال عيني از همين مسأله اشاره مي

فکر ه مؤسس حوزه علميه قم، ب« مقامه اعلي اهلل»مرحوم آيت اهلل حاج شيخ عبدالکريم حائري يزدي »

افتادند يک عده از طالب را به زبان خارجي و بعضي علوم مقدماتي مجهز كنند تا بتوانند اسالم را در 

هاي تحصيل كرده جديد بلکه در كشورهاي خارج تبليغ كنند، وقتي كه اين خبر منتشر شد، محيط

  اظهار داشتند كه اين پولي كه ما به عنوان سهم امام گروهي از عوام بازار تهران به قم رفتند و رسماً

 به شما ما پيدا كند، ادامه وضع اين اگر و بگيرند ياد را كفار زبان طالب كه نيست اين براي دهيم،مي

ار موجب انحالل حوزه علميه و خراب شدن ك اين ادامه كه ديد هم مرحوم آن! داد نخواهيم امام سهم

 منظور عالي خود صرف نظر كرد.اساس كار است، از 

 ،«اعلي اهلل مقامه»در چند سال پيش در زمان زعامت و رياست مرحوم آيت اهلل آقا سيد ابوالحسن اصفهاني

 ،باشندمي ها مرجع تقليدآن عده معتنابهي از علماء و فضالء مبرز نجف كه در زمان حاضر بعضي از

ند كه در برنامه دروس طالب تجديد نظري بنمايند و جلسه كردند و پس از تبادل نظر اتفاق كرد

جزء  ،د مسلمين استيلي كه جزء اصول عقايمسا احتياجات روز مسلمين را در نظر بگيرند، مخصوصاً

 خالصه حوزه نجف را از انحصار فقاهت و رساله عمليه نويسي خارج كنند برنامه درسي قرار دهند، و

 اهلل آيت  درس خود را از جرياني كه براي مرحوم له كه قبالً جريان به اطالع معظم له رسيد. معظم

 ندارد حق كسي هستم، زنده من تا كه دادند پيغام بودند، گرفته ياد آن نظاير از و بود آمده پيش حائري

فقط براي فقه  ،شودمي ادهد طالب به كه امام سهم كردند، بعد اضافه بزند، حوزه اين تركيب به دست

 ياي بود براي آن آقايان كه زعماو اصول است نه چيز ديگر. بديهي است كه عمل ايشان درس آموزنده

 فعلي حوزه نجف هستند.

آيند از انجام منويات مي هاي برجسته ما همين كه روي كاربا اين توضيح معلوم شد كه چرا شخصيت

در آمده؟ چرا « دانشکده فقه»دانشگاه ديني به صورت  هاي علميه ما از صورتخود عاجزند؟ چرا حوزه

 ،اگر معلومات ديگري غير از فقه و اصول دارند ،ما همين كه معروف و مشهور شدند يعلماء و فضال

 شوند؟ ها ميپوشانند و منکر آنمي ها راآن روي 

 كند:مقلدانش، به شرح زير ياد ميآيت اهلل ابراهيم منهاج دشتي، در مثال مشابهي از تقيه مرجع ديگري از 

 گفت، ما در زماني كه زلزله در كاكي زيادمي پور فاطمي از سادات كاكي بوشهرمرحوم سيدمحسن»

 آمد، خدمت آيت اهلل سيستاني در نجف رفته بوديم. به ايشان عرض كرديم، زلزله در محل ما زيادمي

ا حساب كنيم. نماز آيات را چگونه بخوانيم؟ ايشان اول ها رتوانيم تعداد آننمي آيد، به طوري كهمي
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كرديد، مي گفتند نماز آيات واجب نيست، بلکه مستحب است. ولي بعد گفت، همان طور كه سابقاً عمل

 .عمل كنيد

ظاهراً آيت اهلل سيستاني چون احساس كرده كه ايشان تحمل شنيدن فتوايي بر خالف فتاواي مراجع 

ي تقيه فتواي خود را پس گرفته و به او گفته، مثل سابق عمل كنيد. وقتي مرجع معروف ندارد، از رو

كند، آن هم در بيان احکام شرعي، تبليغ تقليد با يک روحاني مقلد خود اين گونه با احتياط برخورد مي

ج )سايت ابراهيم منها« اسالم راستين و زدودن آن از خرافات و اوهام براي امثال ما چگونه ميسر است

 (.8/6/1393دشتي، 

به « نقش عظمت و سايه سنگين مقامات مذهبي در تحجر و ركود افکار پيروان»آيت اهلل دشتي در مقاله 

تحليل اين امر پرداخته است كه چگونه مراجع به جاي خط دادن به مقلدانشان، در عمل به دنبال آنان 

 كنند:ميخواهند، عمل اند و بر نهج و منوالي كه آنان ميافتاده

هيج سازمان و هيأت و مجلسي براي تعيين مرجع وجود ندارد، بلکه مرجعيت هر شخص بستگي به »

تر باشد و هوش و استعداد و قدرت مديريت و سليقه شخصي خودش دارد و هر كه در اين جهات قوي

 ايلشانس خوبي هم داشته باشد كه اوضاع و شرايط ديگري هم با او مساعد شود، به هدف خود ن

شود. تعداد اندكي از افراد بسياري كه در عرض هم به رقابت و مسابقه در اين امر بپردازند، به مي

شوند و بقيه به مرجعيت درجه دو و سه و چهار و غيره. درجه مرجعيت مي مرجعيت درجه يک نايل

. مبلغ بيشتر حکايت از شودمي پردازند، سنجيدهمي اي كه به طالبمراجع در زمان حاضر با مبلغ شهريه

كند و مبلغ كمتر از مقلدين كمتر و چون مقلدين و مساعدت كنندگان اكثراً از مي داشتن مقلدين بيشتر

گرا، طبيعي است كه هر كس داوطلب مرجعيت باشد، بايد از روز اول به فکر قشر عوامند و طبيعتاً سنت

تر باشد، عوام بيشتري به سوي تر و زرنگليقهجذب عوام باشد و طبيعي است، هر كه در اين كار با س

 رسد. و اين بود درد دل شهيد مطهري كهمي كند و به درجه باالتري از مرجعيتمي خود جذب

كنند. مرجعيت مي ها اظهار نظرآن باشند و طبق ميل و خواسته مي گفت، مراجع مقلد مقلدين خودمي

و روحانيتي كه اين چنين وابسته به عوام باشد و در بين خود هم چنين رقابت تنگاتنگي براي جذب عوام 

گرايي دست بردارد، بلکه بايد با تمام توان تواند از سنتنمي ها داشته باشد، نه تنهاآن و مساعدت مالي

)سايت ابراهيم « و اصالح طلبان و اهل تجديد نظر بپردازداز آن دفاع نمايد و به مبارزه با روشن فکران 

 (.4/7/1393منهاج دشتي، 

در تبيين تقليد مراجع از مقلدان « مشکل اساسي سازمان روحانيت»( در مقاله 1341شهيد مطهري )

 نويسد:كند. وي ميخويش، مسأله ارتزاق و اعتبار اجتماعي آنان را مطرح مي
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محاسني دارد و معايبي، حسنش از اين جهت است  ،ن جاري و معمول استسهم امام به طرزي كه اآل»

كنند نمي اش فقط ايمان و عقيده مردم است، مجتهدين شيعه بودجه خود را از دولت دريافتكه پشتوانه

ها و عزل و نصبشان به دست مقامات دولتي نيست. روي همين جهت همواره استقاللشان در برابر دولت

در مواردي، سخت مزاحم  روند و احياناًمي ها به شماردرتي در برابر قدرت دولتمحفوظ است، ق

 .اندبوده پادشاهان وها دولت

ها همين بودجه مستقل و اتکاء به عقيده مردم است كه سبب شده در مواقع زيادي با انحراف دولت

روحانيت شيعه نيز همين ها را از پاي درآورند، ولي از طرف ديگر نقطه ضعف معارضه كنند و  آن

اما ناگزيرند سليقه و عقيده  ،ها اطاعت كننداست، روحانيين شيعه اجبار و الزامي ندارند كه از دولت

غالب مفاسدي كه در روحانيت شيعه هست از  ها را حفظ نمايند.آن عوام را رعايت كنند و حسن ظن

 همين جا است.

بينيم كه هر كدام از مي ،ديني جامع ازهر مقايسه كنيم اگر روحانيت ايران با روحانيت مصر و زعامت

 از نظر سازمان امتيازي بر ديگري دارد. ،اين دو

ها نداشتن بودجه مستقل و ديگر طرز تفکري است كه درباره آنترين در مصر به علل خاصي كه مهم

گردد، رئيس جامع ازهر در يم االمر دارند، رئيس جامع ازهر با انتخاب رئيس جمهور مصر تعييناُولي

مصر از اين نظر مانند دادستان كل كشور است در تشکيالت دولتي ما كه با فرمان شخص اول مملکت 

شود، اما در روحانيت ايران هرگز چنين نيست، بلکه اگر تمايل مقامات ديگر نسبت به رياست مي تعيين

 .. .بود.موجب شکست و سقوط او خواهد  ،و زعامت شخصي محرز گردد

روحانيين ايران  ،در قرون اوليه اسالمي كه علماء ديني ايران و مصر از نظر معاش وضع مشابهي داشتند

 نبودند، عقبها مصري از ،تلف و ابتکار در علومخهاي مليفات متنوع در رشتهأبيني و تاز لحاظ روشن

 عکس به كار امروز اما بودند، قدم پيش اسالمي علوم همه در ايرانيانها مصري خود اعتراف به بلکه

ل علمي و اجتماعي يصر است كه در مسام دانشمندان به چشمشان ايران مسلمان فکران روشن است،

ط حاضر از ييوسند، زيرا در وضع و شراأليف جديدي بيرون دهند، از روحانيين خودشان مأاسالمي ت

 ليفات سطحي كه از حدود فکر عوام تجاوزأخورد و يا تمي ها جز رساله عمليه كه به كار عواماين

   .«توان انتظار داشتنمي ،كندنمي

( با تعميم مشکل ارتزاق مراجع به روحانيتي كه وعظ و خطابه و تبليغ را پيشه خويش 1341استاد مطهري )

 گيرد:كرده است، نتيجه مشابهي براي وعاظ جامعه نيز مي
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 از قسمت اين درباره شود بنا اگر است، ما روحانيتهاي رشته  وعظ و تبليغ و خطابه و منبر يکي از»

بحث  ،صي كه داشته و داردينقا دهد ومي دارد و خدماتي كه انجام داده و عهده به كه ايوظيفه لحاظ

گويم كه دستگاه مي همين قدر ،مقاله مستقلي خواهد شد. در اين جا به مناسبت مطالب گذشته ،شود

نوعي ديگر گرفتار عوام زدگي است. اين ديگر به وجوهات و سهم امام مربوط نيست، وعظ و تبليغ ما به 

به صورت يک شغل و كار و كسب در آمده و عنوان اجرت و  مربوط به اين است كه اين كار رسماً

در موارد متعدد از آن  ،به نقل قرآن كريم ءمزدگيري پيدا كرده است. يعني همان موضوعي كه همه انبيا

 هر تقاضا، و عرضه مسلم قانون حکم به است بديهي. است معمول ودر ميان ما جاري  ،كردندمي عامتنا

تابع ميل و  ،ل اقتصادي قرار گرفت و از قبيل عرضه داشتن كاال براي فروش شديي كه جزء مساچيز

 «.نه تابع مصلحت وي ،خواسته مصرف كننده است

دهد، ميرزاي عرصه اجتماع و سياست، گزارش مي(، در كتاب مرجعيت در 1379منظور االجداد )

آمد، چنان از سوي بديل وي به حساب ميكه از آثار بي« تنبيه االمه»شيرازي پس از نشر كتاب ارزشمند 

عوام تحت فشار قرار گرفت كه مجبور شد نسخ كتاب منتشره خويش را به قيمت باالتري خريداري و 

 جمع آوري كند.

( سواد استفتاء از آيت اهلل ناييني در 1379ايي از آيات عظام )منظور االجداد، هكتاب اسناد و گزارش

 كند:مورد مدارس جديد را به شرح زير گزارش مي

ها كامالً فرماييد در باب مکاتب جديده مردانه و زنانه كه البته اوضاع كنوني آنها چه مياسالميان پنا»

دين و المذهب در آمدن ابنا ين مکاتب و مدارس، بيبه عرض حضور مبارک رسيده و نتيجه ترتيب ا

كنند( و در ارتکاب محرمات مسلمين است، در اندک زمان اطفال را از مقتضيات دين اسالم متنفر )مي

و مناهي شرعيه و استخفاف به معظمات اسالميه از هر قبيل حتي نماز و روزه و تعزيه حضرت سيدالشهدا 

ها به فرستادن اطفال يچ پروا ندارند. تأسيس اين گونه مکاتب  و ترويج آنصلوات اهلل عليه و غير ذلک ه

 «.ها چه صورت دارد. مستدعي است حکم مسأله را مشروحاً بيان فرماييددر آن و دادن اعانه و نحو آن

 پاسخ آيت اهلل ناييني به استفتاي اخير، به نوعي تکرار مفاهيم مطرح شده در استفتاي صورت گرفته است:

ها به كار برده و اموال خطيره ها است صليبيان براي محو كلمه طيبه اسالم و قرآن مجيد نيرنگبلي قرن»

به اسم نوع خواهي براي اين يگانه مقصدشان صرف كردند و به هيچ وسيله به مقصود خود نايل نشدند، 

اصول تعليمات، تخم  جز از همين طريق تشکيل مکاتب و مدارسي كه به ادراج مباني طبيعي مذهبان در

ديني و المذهبي را در ضماير ساده ابناي مسلمين كاشته، به طوري كه آرزو داشتند، به مقصود خود بي

رسيدند و چنانچه پس از تبيين مقصوده باز هم مسلمانان پاک عقيده در غفلت بمانند و به ليت و لَعَلَ 
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هب و دارويني مشرب در تمام صفحه ايران خود را دلخوش نمايند، به تبدل دو سه طبقه، جز دهري مذ

ديده نخواهد شد و از مجوسيت قبل از اسالم به مراتب اسوء حاالً خواهد بود و برحسب اخبار صحيحه 

صريحه، تبعات اين ضاللت ابديه در صحيفه اعمال اين عصر ثبت و مندرج خواهد بود و علي هذا بردن 

ها باي ديني و اعانت وترويج آنهاي بيد، به چنين كارخانهانگناه، كه مواهب و ودايع الهيهاطفال بي

 «.ها، از اعظم كبائر و محرمات و تيشه زدن به ريشه اسالم استوجه كان و صرف يک درهم مال برآن

(، در گزارش واقعه ديگري با محوريت 1379هاي آيات عظام )منظور االجداد، كتاب اسناد و گزارش

ني، گزارش كشمکش ايشان و مأمور دولت بر سر نگفتن نام زنان براي درج آيت اهلل ابوالحسن اصفها

 در شناسنامه افراد را به قرار زير منعکس كرده است:

ياد داريد در سنه ماضيه، در منزل حضرت آيت اهلل شيرازي، راجع به سجل احوال ايران داد )و( فرياد »... 

 ع است و بنده مدتي در آنجا مدافعه نمودم.نويسند و خالف شرها را ميكرديد كه اسم زنمي

نويسند؟ و بنده عرض ها را ميجنابعالي هم بوديد، آقايان اهل علم تماماً اعتراض نموديد، چرا اسم زن

كردم در تحرير نفوس، در تمام عالم معمول است، بايد اسم و عده نفوس را قيد نمايند و جواب داديد 

نده عرض كردم، به قونسولگري كتباً بنويسيد به مقامات عاليه عرض گوييم و بها را نميما اسم زن

كند، كه حضرت آيت اهلل فرمودند، عيب ندارد اسم زن را گفتن خالف شرع نيست و ما اسامي مي

نويسند؟ چقدر ها را هم گفتيد و ميبريم و همه سکوت نموديد و اسم زنهاي مقدسه را ميمحترم زن

 «.ضوع ايران داد و فرياد و خالف شرع بود، حاليه در عراق خالف شرع نيستجاي اسف است كه در مو

ديد اجتماعي محدود غالب روحانيون حوزوي، از ديگر مشکالت جدي است كه فراروي اجتهاد و 

اي جديد نبوده، از سوابق تاريخي ممتدي برخوردار است. به مرجعيت قرار دارد. مسأله اخير، مسأله

گرايي و گري و سنتدر مقدمه كتاب مبسوط خود آورده است كه از اخباريوسي عنوان مثال، شيخ ط

نگري شيعيان زمان خود ناراحت و نگران است. از بيانات شيخ طوسي در اين مقدمه چنين بر سطحي

آيد كه تا آن زمان كتاب فقهي جامعي به سبک كتب اهل سنت بر طبق مذهب شيعه وجود نداشته مي

ين كتب حديث پراكنده و غير مرتب و بدون تنظيم ابواب و فصول بوده است و شيعيان ها در بو فقه آن

شده مي ها گفتهآناند و به گرفتهبه دليل همين نقص از جانب اهل سنت، مورد انتقاد و سرزنش قرار مي

اي نداريد و آراء و نظرات شما پراكنده و متناقض و درهم و كه شما علوم و فقه مرتب و سازمان يافته

خواسته به تأليف كتاب فقهي جامعي مي برهم است و شيخ كه درصدد دفاع از طايفه خود برآمده و

نقيصه را جبران كند،  سبک كتب اهل سنت اقدام نمايد و به اين نکوهش و سرزنش پاسخ دهد و اين به

هاي گذشتگان خود نگران اين امر بوده كه شيعيان به دليل انس گرفتن و عادت كردن به روش و كتاب
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آمده، به دليل اين كه بر مي ها، به كتاب مبسوط ايشان كه تحولي در فقه شيعه به حسابو تقديس آن

ويل نگيرند. شيخ طوسي در همين زمينه در ها بوده، توجه نکنند و آن را تحآنخالف سنت گذشتگان 

 نويسد:مقدمه مبسوط مي

اي به اين مطلب ندارند كرد، اين بود كه اين طايفه يعني شيعيان عالقهمي چيز ديگري كه عزم مرا سست»

اي كنند. به دليل انس و دلبستگي به اخبار و روايات خود به طوري كه اگر مسألهنمي و به آن توجه

توانند آن نمي شوند ومي غيير داده شود و معناي آن به عبارت ديگري بيان شود، شگفت زدهعبارتش ت

 «را بفهمند. از اين رو، همه مطالب يا بيشتر آن را با همان الفاظي كه در روايات نقل شده بود، بيان كردم

 (.19/5/1393)سايت ابراهيم منهاج دشتي، 

آيد، تقيد شيخ به عبارات روايت شده به سبب آن بوده است رميهمان گونه كه از بيانات  شيخ طوسي ب

 كه مخاطبان از كتاب نوآورانه فقهي وي وحشت نکرده، از آن نترسند.

(، واكنش آيت اهلل موسوي بهبهاني و 1379هاي آيات عظام )منظور االجداد، كتاب اسناد و گزارش

زنان مجاز به شركت در انتخابات و رأي دادن و آيت اهلل بروجردي به مقوله قانون انتخابات كه در آن 

 دهد:رأي گرفتن و نمايندگي شده بودند را به شرح زير گزارش مي

دخالت زنان در امر انتخابات اعم از وكيل نمودن و وكيل شدن حرام و غير جايز و مستلزم محرمات »

 «.ضروريه دين اسالم است

عصبانيت عجيبي به اهالي كشور به خصوص در قم ايجاد نموده موضوع قانون انتخابات و قضيه نسوان، »

و اين موضوع به طوري اهميت پيدا كرده كه حضرت آيت اهلل بروجردي حالشان تغيير و احتمال 

 «.رودمهاجرت و صدور فتوايي كه براي هيأت حاكمه گران تمام خواهد شد، مي

ور به وزرات كشور درباره اظهارات آيت كتاب اخير با درج يک سند محرمانه ديگر شهرباني كل كش

 دهد:هاي درسش گزارش مياهلل بروجردي در يکي از كالس

ماه جاري  10روند، روز آيت اهلل بروجردي كه معموالً براي تشکيل مجلس درس به صحن جديد مي»

از وظيفه طالب زنند كه خارج ها دست به اقداماتي مياند كه اخيراً بعضي از طلبهخطاب به طالب فرموده

 باشد... .علوم روحاني مي

توان جزو طالب علوم دينيه دانست و بايد آنان را از رديف طالبين علوم روحاني مردود اين افراد را نمي

 «.و مطرود نمود.  طالب حقيقي بايد به وظايف روحاني خود آشنا و عمل نمايند

 رود.طالب به شمار مي اجتماعي -هاي سياسياظهار نظر اخير، نفي عملي فعاليت
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، «دانستندمي اي از روحانيون سخنراني در بلندگو را حرامعده»اي با عنوان آيت اهلل منهاج دشتي در مقاله

 نويسد:به نقل از آقاي فلسفي مي

 ها در مقابل سخنراني من در مسجدها و مقدس مآبالعمل خشکه مقدسبايد بگويم كه اولين عکس»

ها از پايين مجلس با صداي بلند گفت: آقاي ! در آن مجلس يکي از آن مقدس مآببر سر بلندگو بود

زنيد، اما متأثر و متأسفم كه اين مزمار را به مسجد آورديد، چرا با هاي خيلي خوب ميفلسفي حرف

 «زنيد؟ عيب شما اين است!مزمار حرف مي

 ده است:نويسنده  در ادامه، از تجربه مشابه خودش، به شرح زير ياد كر

 شد، يکي از علماي واليات به تهران آمده بود.مي هاي من از راديو پخشدر همان ايام كه سخنراني»

ها نق زدند. من رفتم منبر و گفتم آفرين بر شما گفت وقتي راديو صداي شما را پخش كرد، بعضيمي

خوانند، نفس شما مي ازها در اين راديو آوها، احسنت، چه قدر حسن تشخيص داريد. وقتي زنمقدس

 كنيد؟ معلوممي آيد، اما حاال كه صحبت خدا و پيغمبر و صلوات است، نفستان درآمده و اعتراضدرنمي

 ها و عناصري كه نشر گناهانايد نه در مقابل آوازخوشود شما در مقابل خدا و پيغمبر جبهه گرفتهمي

)سايت ابراهيم منهاج « ن وسيله او آن شهر را آرام كرده بودگفت و به ايمي اين را هم آن آقا كنند.مي

 (.26/7/1393دشتي، 

 نويسد:نيز مي« ها باره روش اصالح حوزهنظر شهيد صدر در» آيت اهلل دشتي در مقاله 

پرداخت، حتي شهيد صدر در عين حال در درس خارج اصول، بيش از حد متعارف به تفصيالت مي 

ها بود و اين امر ها در استنباط احکام فقهي سر زبانها و عدم دخالت آنآندر مباحثي كه زايد بودن 

د را صرف كرديم، ما بايد تمام همت و وقت خوشد كه تصور ميباعث ناراحتي من و بعضي ديگر مي

مباحثي بکنيم كه در استنباط احکام مورد استفاده قرار گيرد يا در جهت آن اهداف و اصالحات به كار 

همين دليل به خوض در افتد، نه صرف مباحثي كه نه نقشي در استنباط دارد و نه در اصالحات. به 

تر از صداي درس بود، كرديم تا اين كه يک روز با صدايي كه آهستهتفصيالت آن مباحث انتقاد مي

كرد، آمد و با صداي آهسته كه حکايت از محرمانه بودن اين مطلب ميدر مقام پاسخ به اين انتقاد بر

مطالبي گفت كه ترجمه تقريبي خالصه آن چنين است: بلي ما نظرات و مطالبي داريم، ولي اگر حاال 

ا به اندازه ديگران درس نخوانده و نظرات خود را مطرح كنيم، مخالفين نظرات ما خواهند گفت، شم

ايد و اين نظرات شما ناشي از سطحي بودن معلومات شما است ولذا ما بايد همان مباحث را درس نگفته

ها، بلکه با تفصيالت بيشتر تدريس كنيم تا وقتي كه نتوانند به ما بگويند معلومات شما سطحي آنمانند 

 (.5/9/1393)سايت ابراهيم منهاج دشتي، « نماييم است، درآن شرايط نظرات خود را مطرح
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، مشغول 1333كند كه وي پس از ورود به نجف در سال آيت اهلل دشتي در خاطرات خويش نيز نقل مي

خواندن دروس ديني شد، اما در جريان درس خواندن، از آنجا كه احساس كرد، مباحث مطرح شده به 

گردد كه با تغيير مدرسه افسردگي شد. وي در ادامه يادآور ميآيند، دچار ميزان زيادي به كار وي نمي

و كمک آيت اهلل راستي، آيت اهلل مدني و آيت اهلل سرابي به تدريج از افسردگي خويش خارج شد، اما 

دادند، هاي اعتقادي او پاسخ ميبا وجود آن كه استادان اخير مشفقانه براي وي وقت گذاشته و به سوال

گفته و مراتب باالي اخالقي آنان، از آنان شتي با اذعان به سالمت نفساني استادان پيشاما آيت اهلل د

 دهد:گيرد. وي علت فاصله گرفتن خود از استادان اخير را چنين شرح ميفاصله مي

الزم به يادآوري است كه اين آقايان يعني مرحوم شيخ محمدعلي سرابي و شهيد مدني و آقاي راستي »

ها استفاده برده و به اخالص و سالمت نفس بااليي برخوردار بودند و من از محضر آن كه از تقوي و

گذارم، بسيار سنتي بودند و نه تنها با درس فلسفه مخالف بودند، بلکه با هر چيزي كه ها احترام ميآن

كثر هاي علوم ديني باشد، مخالف بودند و مانند ادر مسير تحول و اصالح و نقد وضع موجود حوزه

د، كننعلماي حوزه كه در عين حال كه در بحث اصولي و اخباري مسلک اخباري را به شدت رد مي

شود، عمالً بنا بر صحّت اخبار موجود در ها مشاهده نميها از آنولي در عمل تفاوت چنداني با اخباري

ت و تضادهاي گرفتند كه تناقضاگذاشتند و حداكثر سعي و توان خود را به كار ميكتب حديث مي

ها با قرآن و عقل را توجيه نمايند و به طور كلي با نقد موجود در احاديث و حتي مخالفت بعضي از آن

 ورزيدند.كتب حديث و نظرات علماي بزرگ و حوزه مخالف بودند و در اين جهت اصرار مي

وافق نبودم و در همين راستا ها مها با اين سليقه آنهاي علمي و معنوي اينولي من در عين احترام به جنبه

گر و نو انديش هاي آخر اقامتم در نجف با شهيد محمدباقر صدر كه شخصي اصالحبود كه در سال

بود، مرتبط شدم و به درس ايشان رفتم و بعد كه به ايران آمدم با كساني كه اهل اصالح بودند، مانند 

)سايت ابراهيم منهاج دشتي، « کار شدمفکر و همشهيد بهشتي و شهيد مطهري و ديگران آشنا و هم

5/9/1393.) 

هاي تحت تأثير آنان، در ارتباط با فضاي مجازي گيري بسياري از روحانيون شاخص جامعه و نهادموضع

گيري روحانيون سابق در زمينه تحصيل و حق انتخاب زنان يا نفي كردن المپ در جامعه، مشابه موضع

 باشد.ي و بلندگو ميبرق، دوش، زنگ مدارس، گوجه فرنگ

تصوير زير حاوي اظهارات آيت اهلل موحدي كرماني، رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان 

اي كه دارد، با استناد به آنچه از مجلس خبرگان رهبري براي وي ارسال باشد. وي در مصاحبهتهران مي

است، فضاي مجازي صد برابر بدتر  شده است، در مورد فضاي مجازي هشدار داده، خاطرنشان ساخته
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هاي نماز جمعه فرياد بزنند تا همه احساس از بدحجابي است... و ائمه جمعه بايد درباره اينترنت در خطبه

تواند هماهنگ با اين جريان باشد، نشستن بر سر مسووليت و دريافت يک خطر كنند و اگر كسي نمي

 ريال حقوق برايش حرام است.

 
پيام رسان فعال  52باشد كه از ز اظهارات پليس فتا در راستاي روحانيون سنتي جامعه ميتصوير زير ني

 مورد آنان شده است: 30كشور، خواستار فيلتر شدن 
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تحقق عملي واليت فقيه در جامعه، مانع ديگري فراروي گسترش و تعميق اجتهاد و مرجعيت به نظر 

 رسد.مي

داللت برآن دارد كه روحانيون پيشين امعان نظري به اين نظريه بررسي تاريخي نظريه واليت فقيه 

 نويسد:(، در همين رابطه مي1379نداشتند. منظور االجداد )

گويي او بود كه مبارزه مراجع روحاني مقيم نجف، با شخص محمد علي شاه، به سبب ستمگري و دروغ

سوگند خود به مصحف شريف را زير پا نهاد و به مخالفت با مشروطيت ادامه داد. اين نکته از آن رو 

شايان توجه است كه در ساليان اخير، مراجع شيعي به مخالفت با اصل سلطنت پرداختند و نبايد پنداشت 

 و دولت ايران حاكم بود. كه همين نگرش، در گذشته نيز بر روابط رهبران روحاني با دربار 

ديني، عموماً مشروعيت حکومت حکام را رسد كه در گذشته، مراجع بر بنياد شواهد موجود، به نظر مي

دادند. به بيان ديگر درست است كه شيعيان تنها ائمه معصومين عليهم السالم را مورد پرسش قرار نمي

در عصر غيبت امام، با توجه به ضرورت وجود دانند، اما شايسته امامت و رهبري جامعه دانسته و مي

حکومت درجامعه، به ويژه در مورد حکام شيعه مذهب، باور عموم علماي شيعه اين بود كه حاكميت 

 شمردند.اين حکام، پذيرفتني است و لذا ايجاد رابطه محدود با آنان را نکوهيده نمي

رتمند چون حاج مالعلي كني در نامه در دوران سلطنت ناصرالدين شاه، عالمي بزرگ و مجتهدي قد

ق. به شاه نوشت، ديدگاه خود درباره اين موضوع و رابطه بين علما وحکام را به  1290اي كه به سال 

انتظام بالد و رفع هرگونه خلل »و براي « قاطبه عباد»روشني بيان نمود. به باور وي پيامبر خاتم به جهت 

تهذيب و تکميل نفوس و اعارض و اموال، با حدود و »و « اعدابالغ رسوم و قو»مبعوث شد و « و فساد

از زمره وظايف انسان، صاحب نظر و اختيار بود و همه اين اختيارات پس از پيامبر به اوصياي « سياسات

او تا حضرت حجت، عليه السالم، داده شد. اما پس از غيبت امام عصر، نوعي تقسيم وظايف و اختيارات، 

 نويسد:ند متعال صورت گرفت. وي ميآن هم از سوي خداو

در زمينه غياب آن حضرت، خداوند متعال براي هر منصب و مقامي از مقامات آن جناب، نائب و »

مظهري مقرر فرمودند، علماي اعالم را نائب و مظهر علم وتکميل نفوس و تطهير اموال و سالطين اسالم 

باد و رفع تغلب متغلبين و امنيت طرق و بالد مقرر را در هر عصري از اعصار، مصدر و مظهر تنظيم امر ع

 «.داشتند تا ايادي اقويا از سرضعفا كوتاه فرمايند

شخص پيامبر و سپس ائمه عليهم  –به باور كني از آنجا كه منشأ دين و اختيارات حکومتي يکي است 

امور خلق با علماست دين و دولت را از يکديگر جدا نتوان دانست و در حقيقت اداره بخشي از  -السالم

و سر و سامان بخشيدن به امور ديگر زندگاني آنان، به شاهان واگذار گرديده است. بدين گونه وي 
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مدعي نيست كه شاه اساساً حقي بر قدرت ندارد و سالطين اسالم را مظهر اختيارات حکومتي پيامبر و 

داند، پسند خاطر مبارک کمرانان ميهاي حبيند و در مقابل وظيفه علما را تذكر خالف كاريامام مي

 بشود يا نشود، در مقام اصالح آن برآيند يا نيايند.

هاي واگذاري انحصار دو دهه بعد، ميرزاي شيرازي در نامه به ناصرالدين شاه، ضمن برشمردن زيان

عالي هاي اولياي دين مبين و سالطين مسلمين براي  اتجارت توتون و تنباكو به بيگانگان، از كوشش

را براي هر دو گروه به كار برده است و ده « شکراهلل تعالي مساعيهم»كلمه اسالم ياد كرده، جمله دعايي 

و اند سال بعد، شاگر ميرزا، شيخ فضل اهلل نوري به هنگام بيان علت موافقت اوليه و مخالفت ثانويه خود 

ياء سلف، مختلف بود، گاهي مجتمع نبوت و سلطنت در انب»كند كه: با مشروطيت همين نکته را باز مي

و  -عليه و علي آله الصلوه مادام العالم -و گاهي مفترق، و در وجود مبارک نبي اكرم و پيامبر خاتم

همچنين در سده، بعد از عروض عوارض و حدوث سوانح، مركز اين دو امر يعني تحمل احکام دينيه و 

شد و في الحقيقه اين هر دو هر يک مکمل و اعمال قدرت و شوكت و دعاء امنيت در دو محل واقع 

متمم ديگري هستند، يعني بناي اسالم بر اين دو امر است: نبابت در امور نبوتي و سلطنت. و بدون اين 

 «.دو، احکام اسالميه معطل خواهد بود. في الحقيقه سلطنت، قوه اجرائيه احکام اسالم است

ميرزا يحيي امام جمعه خويي نقل شده كه در مالقات  در دوران سلطنت رضاشاه نيز از عالمي چون حاج

با رضاشاه دست به عمامه خودش و شمشير رضاشاه زد و گفت: اين دو تا بايد حافظ يکديگر باشند. ما 

ماند. بايد قدرت و سلطنت را حفظ كنيم و شما هم روحانيت را، در اين صورت است كه اسالم باقي مي

 نيز داراي چنين مضموني است. نامه ميرزاي نائيني به رضاشاه

آيت اهلل سيدعلي سيستاني از شاگردان ميرزاي شيرازي در رساله عمليه خود مشروطه خواه نبودن را از 

 شرايط مرجع تقليد برشمرده است.

توانست سردار سپه نيز پيش از چنگ انداختن بر تخت سلطنت در نجف به مالقات علماي ايراني رفت و 

گذاري رضاشاه، الفت آنان با تالش خود در براندازي سلطنت قاجار گردد. پس از تاجمانع از ابراز مخ

رهبران روحاني مقيم نجف، با ارسال نامه و تلگراف، استقرار رضاشاه بر تخت سلطنت را به وي شادباش 

 گفتند.

ار داده گذشته از روحانيون اخير كه به نوعي تفکيک امور ديني از امور حکومتي را مورد تأكيد قر

بودند، در برخي از موارد، احتمال تصدي يافتن روحانيون بر مصادر امور سياسي جامعه وجود داشته 

است، اما افرادي نظير آخوند خراساني، آيت اهلل مدرس و آيت اهلل بروجردي در موارد اخير، از پذيرش 
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اهلل دشتي در همين رابطه اند. آيت به دست گرفتن قدرت سياسي و ادغام دين و حکومت، پرهيز داشته

 نويسد:مي

در بحبوحة اختالفات بر سر مشروطه مرحوم آيت اهلل ناييني به استاد خود مرحوم آيت اهلل آخوند »

خراساني پيشنهاد داد كه به جاي حمايت از مشروطه، خود روحانيت به استناد واليت فقيه حکومت را 

ا و مرحوم آيت اهلل سيد محمد كاظم يزدي كه مخالف هبه دست بگيرد تا به اين وسيله اختالف بين آن

مشروطه بود، برطرف شود و مرحوم آخوند در جواب او با طرح داليل متعدد، از پذيرش اين نظر 

 استنکاف كرد.

در كتاب خاطرات مرحوم آيت اهلل پسنديده برادر مرحوم امام خميني نيز آمده است كه مرحوم مدرس 

ه او پيشنهاد كرده بود كه خود متقبل نخست وزيري شود و هشت نفر در جواب مرحوم رشديه كه ب

ديگر از علما را براي هشت وزارتخانه در نظر بگيرد كه خود روحانيت مستقيماً حکومت را به دست 

شناختم كه دنبال سناري )عشر يک قران( نيستند، اگر هشت نفر آخوند مي»ها بخوابد گفته: بگيرند، و فتنه

شود و ها دنبال پول و مقام و عنوان باشند، برضرر تمام ميم، ولي اگر قبول كنم و آخوندكردقبول مي

وگو در اواخر سلطنت احمد اين گفت«. دارندشود كه مردم از تقليد ماها دست بر مياش اين مينتيجه

« ده استشاه قاجار و بعد از كودتاي رضا شاه و ظاهراً در زمان سردار سپهي يا نخست وزيري او بو

 (.4/7/1393)سايت ابراهيم منهاج دشتي، 

دارد، با وجود آن كه امام آيت اهلل دشتي در ارتباط با نظر امام خميني در مورد واليت فقيه نيز بيان مي

نظريه واليت فقيه را با جديت مطرح كرده بود، اما به سبب عدم حمايت و پذيرشي كه در اين رابطه در 

شاهد آن بود، در آغاز انقالب خواستار نظارت روحانيون بر كشور بود، اما سطح روحانيون و جامعه 

درنهايت موضع جناح حزب جمهوري اسالمي كه تأكيد داشت حکومت بايد در دست روحانيون قرار 

بگيرد، غالب شد و در ادامه، در دوران وزارت مهندس بازرگان، مسأله واليت فقيه و شوراي نگهبان، 

 يشنهادي به اين قانون افزوده شد:در قانون اساسي پ

مرحوم امام خميني وقتي در تدريس فقه در نجف به بحث واليت فقيه رسيد، به طور مفصل درباره آن »

بحث كرد و به طرح ادلة آن پرداخت و با تمام توان از آن دفاع كرد و ابعاد و آثار آن را به طور مبسوط 

بقه نداشت و عده بسياري به خصوص طالب جوان را تحت توضيح داد با تفصيالتي كه در بين علما سا

 .تأثير قرار داد

اين بحث در آنجا و در آن زمان خطاب به كساني بود كه واليت به معني حکومت اسالمي را مختص 

ها از جانب خود دانستند و با اثبات اين مطلب كه واليت به اين معني در زمان غيبت آنبه امامان )ع( مي
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قيه جامع الشرايط واگذار شده، سند و مدرک فقهي براي مبارزه براي تأسيس حکومت ديني ها به فآن

رفت، ادله ايشان براي اثبات اين مطلب مورد تأييد بيشتر شد. ولي همان طور كه انتظار ميفراهم مي

از موضع ها ايجاد كرد، بسياري از علما مراجع آن زمان قرار نگرفت و با اين كه فضاي جديدي در حوزه

اي هم آن را به صراحت رد كردند و حتي و غالباً در برابر آن ساكت ماندند و عده خود عدول نکردند

 ها هم به طور جدي با انقالب همکاري نکردند... .اندر بحر

وقتي در زمان دولت موقت مرحوم بازرگان به دستور امام قانون اساسي براي جمهوري اسالمي نوشته 

خواست همان قانون به رأي ملت گذاشته و تصويب شود با اين كه نه واليت فقيه در ام ميشد، خود ام

آن وجود داشت و نه شوراي نگهبان و اين دو مطلب، در مجلس خبرگاني كه براي بررسي همان قانون 

اساسي پيشنهادي تشکيل شد، به آن افزوده شد. الزم به يادآوري است كه مجلس خبرگان به پيشنهاد 

ها و بر خالف نظر امام بود، آنولت موقت و دوستان آن به جاي مجلس مؤسسان كه مورد تقاضاي د

 .تشکيل شد و كلمه مطلقه هم چند سال بعد از آن، در مجلس بازنگري قانون اساسي به آن افزوده شد

ز پيروزي انقالب اند و خودم هم حدود يک ماه قبل ابه طوري كه افراد متعددي از مرحوم امام نقل كرده

در پاريس از ايشان شنيدم كه در پاسخ سؤال يک خبرنگار كه از او پرسيد، روحانيت در جمهوري 

دهد، نظر گيرد؟ گفت، روحانيت كار هميشگي خود را انجام مياي به عهده مياسالمي ايران چه وظيفه

وارد الزم به آن تذكر دهد، نه هاي دولت نظارت داشته باشد و در مامام اين بوده كه روحانيت بر كار

اين كه خودش حکومت را به دست بگيرد. مخالفت ايشان با تأسيس حزب توسط روحانيت، پيش از 

انقالب هم از همين باب بوده. در اوايل پيروزي انقالب هم اين بحث به طور جدي و به عنوان نظرخواهي 

طرح شد كه آيا روحانيون مستقيماً وارد و سنجش افکار در بين روحانيوني كه دست به كار بودند، م

هاي سياسي و دولتي شوند يا اين كه به نظارت و تذكر اكتفا نمايند؟ و من به شق دوم يعني نظارت كار

رأي دادم و گفتم اگر امور فرهنگي و قوه قضائيه در اختيار روحانيت باشد، كافي است. ولي نظر كساني 

مندان به حزب جمهوري اسالمي انيت باشد كه عمدتاً از عالقهگفتند حکومت بايد در دست روحكه مي

 (.4/7/1393)سايت ابراهيم منهاج دشتي، « بودند، غالب شد

هاي علميه و توان نتيجه گرفت، اوالً نظريه واليت فقيه در سطح حوزهاز آنچه تا اينجا گذشت، مي

ثانياً امام خميني نيز كه با تدريس واليت روحانيون پيشين، از طرفداران چنداني برخوردار نبوده است و 

فقيه، در حوزه طرفدار اين نظريه قرار داشت، با مالحظه استنکاف عامه روحانيون نسبت به نظريه مزبور، 

در ابتدا همين نظريه را براي اعمال در جمهوري اسالمي ايران مدنظر نداشت، بلکه بيشتر گرايش به اين 

کومت انقالبي ايران نقش نظارتي داشته باشند، اما بنا به اظهارات آيت مسأله داشت كه روحانيون در ح
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اهلل دشتي، برخي از روحانيون، نظير روحانيون حزب جمهوري اسالمي كوشيدند تا اوالً در قانون اساسي 

تدوين شده، واليت فقيه و شوراي نگهبان پذيرفته شود و در ادامه در بازنگري قانون اساسي واليت 

 صفت مطلقه برخوردار گردد. فقيه، از

رسد واليت فقيه در شکل فعلي خودش جلوي پيشرفت و تعالي مرجعيت را به هر صورت به نظر مي

پذيري اجتهاد مناسبت چنداني ندارد، بگيرد، به دليل آن كه تمركز واليت در يک نفر، نه تنها با تجزي

 بلکه با شوراي فتوا نيز همخواني زيادي ندارد.

گفته، برخي از مالحظات عملي نيز از كارآمدي پايين نظريه واليت الحظات نظري پيشمضاف بر م

كنند. به عنوان مثال، پس از طرح مسأله شکنجه در زندان اوين، امام خميني جمعي فقيه در جامعه ياد مي

وردي را براي بازديد از زندان اوين مشخص كرد و پس از ارايه گزارش جمع مزبور، دستور خلع يد الج

از تصدي زندان اوين را دارد. اما بالفاصله جمعي از اعضاي هيأت مؤتلفه به ديدار امام رفته، ايشان را از 

 تصميم خويش منصرف كردند.

گردد، پس از اجراي حکم اعدام چند هزار نفر از آيت اهلل منتظري نيز در خاطرات خويش يادآور مي

هاي چپي نفر از نيرو  500اسي كشور بودند، حکم اعدام هاي سياعضاي سازمان مجاهدين كه در زندان

اي كه در آن زمان در مسند وگوي خود با آيت اهلل خامنهزنداني نيز از امام گرفته شد. ايشان از گفت

 رياست جمهوري بود، به شرح زير ياد كرده است:

 ديگري نامه يک مدتي از بعد )اعدام زندانيان سر موضع سازمان مجاهدين( گذشت. جريان اين باالخره»

 و غيرمذهبي نفر پانصد حدود زمان آن در بودند، زندان در كه غيرمذهبي افراد براي گرفتند امام از

 از اصطالح به و بکنند هم ها راآن كلک نامه اين با كه بود ها اينآن هدف بودند، زندان در كمونيست

 جمهور رئيس ايشان زمان آن بود، رسيده ايخامنه آقاي دست به نامه اين اتفاقاً بشوند، راحت شرّشان

 كه است كاري چه اين كه بود كرده صحبت متصديان با ايشان آنان هايخانواده مراجعه دنبال به بود،

 چنين يک امام از»: گفت عصبانيت با من، پيش قم آمد ايشان بعد داريد، نگه دست بکنيد، خواهيدمي

 ها بهكمونيست براي اآلن شما چطور»: گفتم «.كنند اعدام تندتند ها رااين خواهندمي و اندگرفته اينامه

 امام مگر»: گفتند «نگفتيد؟ چيزي منافقين اعدام با رابطه در ايشان نامه به راجع چرا ايد؟افتاده فکر اين

 آن شدن نوشته از بعد روز دو هستيد، قضيه كجاي شما پس»: گفتم «!؟نوشته چيزي ها هممذهبي براي

 چطور هستيد مملکت اين جمهور رئيس كه شما است، گذشته مسايل همه اين و رسيد من دست به نامه

 كرد.مي ها راصحبت اين من پيش يا نداشت خبر واقعاً آيا ايشان دانمنمي من حاال «!نداريد؟ خبر



 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      423

 

ترين بينانهاست كه در خوشگرا، مسأله مهمي هاي چپنفر از زندانيان گروه 500تغيير نظر امام از اعدام 

 توان آن را به فقدان اطالعات كافي و وافي امام در صدور حکم اخير منتسب كرد.، مي 1حالت ممکن

                                           
ره سياست و حکيم درباسيد محسن امام خميني وآيت اهلل  ي ازگويوگفتشرق نيوز به نقل از كتاب كوثر،  -1

متون نشان  ترينگوي يکي از مهمواين گفترا منتشر ساخته است. سايت مزبور با تأكيد در اين كه  مبارزه

ر وگوي اخير را به شرح زي، گفتب امام خميني با ساير علما و مراجع تقليد شيعه استي عمق تفاوت مکتدهنده

 ست:نقل كرده ا

دي اعاده نمودند، پس از آن كه امام خميني نماز مغرب و عشاء را در مدرسه آقاي بروجر 1344مهر  27در تاريخ »

 به همراه جمعي از طالب و ياران خود جهت عيادت به منزل آيت اهلل حکيم )ره( رفتند.

ره( فرمودند: شنيدم )ت اهلل حکيم پس از انجام تعارفات معمولي بين ايشان و آيت اهلل حکيم )ره(، امام )ره(به آي

يک لمس كنيد كسالت داريد. خوب است به ايران براي مداوا تشريف ببريد و در ضمن قضاياي ايران را از نزد

 گذرد.و مشاهده كنيد كه بر اين ملت مسلمان چه مي

گفتم: مطالب را كردم و ميدر زمان مرحوم بروجردي عدم اقدام ايشان را عليه دولت جابره حمل بر صحّت مي

رسانند، رسانند. نسبت به جنابعالي هم اين طور معتقدم كه فجايع حکومت ايران را به سمع شما نميبه ايشان نمي

مانديد. در تهران به عنوان بيست و پنج سال سلطنت پهلوي جشن گرفتند و به زور واال شما هم ساكت نمي

دعا در محلي  پسر به عنوان 800دختر و  800ف جشن گرفتند، چهارصد هزار دالر از اين مردم فقير براي مصار

 اند كه از گفتنش خجلم.به جان هم انداختند، به عنوان دعا چه كرده

 آيت اهلل حکيم )ره(: من به تمام قضايا كامالً واقف هستم.

اخير ايران شما  قضايايامام خميني)ره(: گمان نمي كنم كه از همه قضايا مطلع باشيد. چه اگر مطلع بوديد، در 

 آمديد.كوتاه نمي

جا آوردم، و شما هنوز از اوضاع سياسي جهان باخبر نيستيد. يک آيت اهلل حکيم)ره(: آنچه وظيفه شرعي بود به

 ار باشيم.كنند كه خود سود ببرند، و بايد خيلي متوجه و بيدعده افراد سودجو اين قضايا را ايجاد مي

خواهند دول اسالمي را محو و نابود كنند و فعالً از طلع نباشيد كه آمريکا و انگلستان ميامام خميني )ره(: شايد م

خواهند خون اين ملت ها را بمکند. بايد متوجه بود و بيدار برند و ميايران شروع كردند. تمام منافع ايران را مي

 الم نيست.شد و ما بدين جهت قيام كرديم و محمد رضا شاه پهلوي اصالً معتقد به اس

ها، آن طور آيت اهلل حکيم)ره(: بلي آن طور كه شما مي گوييد، صحيح است، ولي راه ايستادگي و مقاومت با آن

ها كه شما اقدام كرديد، درست نبود. چون ما كه سالح و قدرت نداريم. سالح و قدرت ما همين مردم هستند. اين

عراق داريم و  1920و با باد مي روند(. ما تجاربي از انقالب  آيندهم حركتشان از طرف باد است )يعني با باد مي

دانيم كه چگونه با ما انگليسي ها رفتار كردند و نتيجه قيام و انقالب ما به كجا منتهي شد. خيلي محتاطانه بايد مي
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ايل ها ذليل و نابود گردند؛ و من خود را در مقابل اين مسحركت كرد و به اندک غفلت ممکن است مسلمان

 دانم. بعضي از قضايا را كه شما بيان كرديد، ما تحقيق كرديم، آن طور نيست.مسوول مي

 امام خميني )ره(: البته من بدون تحقيق و تتبع اقدام نکردم و من مدارک مستدل دارم.

 شود كرد، چه اثر دارد؟ آيت اهلل حکيم)ره(: وانگهي چه مي

طور اثر ندارد. اگر چهمين قيام تصميمات خطرناک دولت را متوقف كرديم، امام خميني)ره(: قطعاً اثر دارد. ما با 

 علما اتحاد داشته باشند قطعاً مؤثر است. 

 ست. اآيت اهلل حکيم)ره(: اگر احتمال عقاليي نيز داشته باشد و از طريق عقاليي اقدام شود، خوب 

النه است و اقدام غير عاقالنه منظور ما از اقدام، اقدام عاقامام خميني)ره(: قطعاً تأثير دارد، چنانچه اثر هم ديديم و 

 اصالً مورد بحث نيست. مقصود اقدام علما و عقالي ملت است.

 كنند.ک نميها براي دين سينه چاكنند، آنآيت اهلل حکيم)ره(: اقدام حاد كنيم، مردم از ما تبعيت نمي

، حبس كشيدند، تبعيد شدند، م جان دادند، زجر ديدندگويند، اين مردامام خميني)ره(: چطور مردم دروغ مي

 گويند؟اموالشان به غارت رفت. چطور مردم بقال و عطار سرمحل كه سينه جلو گلوله دارند، دروغ مي

 تند. كنند، مريد اغراض ماديه هسآيت اهلل حکيم)ره(: تبعيت نمي

 .و صداقت خود را نشان دادند امام خميني)ره(: عرض كردم كه مردم در پانزده خرداد، جوانمردي

گويند و ا ناسزا ميمآيت اهلل حکيم)ره(: اگر قيام كنيم و خوني از بيني كسي بريزد، سر و صدايي بشود، مردم به 

 اندازند. سر و صدا راه مي

 بوسي نديديم و هر كه كوتاهيامام خميني)ره(: ما كه قيام كرديم از احدي به جز مزيد احترام و سالم و دست

ارادتي مردم واقع شد. در تبعيد تركيه، به يکي از دهات تركيه كه اسمش يادم كرد، حرف سرد شنيد و مورد بي

مع شدند و جنيست رفتم، اهالي آن ده گفتند: وقتي آتاتورک مشغول عمليات ضد ديني خود شد، علماي تركيه 

لماي تركيه به ا محاصره و چهل نفر از عبه اتفاق مشغول فعاليت عليه تصميمات آتاتورک شدند، آتاتورک ده ر

باشند، وقتي خطر را به دين اسالم نزديک ها سني ميقتل رسانيد. من شرمنده شدم. پيش خود فکر كردم كه آن

دهند، ولي علماي شيعه در اين خطر عظيمي كه به ديانتمان وارد آمده، خون از بينند، چهل نفر كشته ميمي

 ي من و نه شما و نه ديگري(. واقعاً جاي خجالت است.دماغمان نيامد )نه از بين

 آيت اهلل حکيم)ره(: چه بايد كرد؟ بايستي احتمال اثر بدهيم، كشته دادن چه اثر دارد.

كنم و گفت: من ميكرد و ميديني ميامام خميني)ره(: عمليات ضد ديني دو جور است: يکي مثل رضاخان بي

، ولي شاه فعلي هر عملي ضد قرآن و ع اقدام عليه او از باب نهي از منکر بودداد، البته موضونسبت به شرع نمي

گويم، اين بدعت عظيم كه گويد: از دين است. نظر قرآن چنين است، من از قرآن كريم ميكند و ميمذهب مي

كه وقتي دين ذاريد تاريخ ثبت كند بازي كرد، بگكند، قابل تحمل نيست، بايد جانبه اساس ديانت لطمه وارد مي

 ها كشته شدند.هايي از آناي از علماي شيعه قيام كردند و دستهمورد حمله واقع شد، عده
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 ته باشد.اي دارد، بايد اثر داشآيت اهلل حکيم)ره(: تاريخ چه فايده

و چه بهره  امام خميني)ره(: چطور فايده ندارد؟ مگر قيام حسين بن علي )ع( به تاريخ خدمت مؤثري نکرد؟

 گيريم؟ رگي از قيام آن حضرت ميبز

 دهيد؟آيت اهلل حکيم)ره(: شما جواب خدا را در اين خون ريزي چه مي

ه بود؟ براي حفظ چاي شهيد شدند، براي امام خميني )ره(: امام حسين، عليه السالم، كه قيام كرد و خود و عده

 اسالم بود. پس بايد اين اعتراض را هم به او بنماييم.

مام حسين قياس اآيت اهلل حکيم)ره( عصباني شده و با عصبانيت فرمودند: اي آقا! شما خود را با  در اين بين

. شما چرا امام حسن، كنيد؟ امام حسين، عليه السالم، امام مفترض الطاعه و عالم و مأمور از جانب خداوند بودمي

ود، امام حسين، خواهيد ريخته شكه مي خواهيد بکنيد و هر خونيگوييد. هر كاري كه ميعليه السالم، را نمي

 ظيم دارد.گناه در نزد خداوند، مسووليت عآوريد. ريختن يک قطره خون بيعليه السالم، را در ميان مي

ها كرد. در اول امر قيام كرد، ديد مريدامام خميني)ره(: اگر امام حسن )ع( هم به اندازه شما مريد داشت، قيام مي

 .فتح نکرد، اما شما در تمام ممالک اسالمي مقلد و مريد داريد اند، لذافروخته شده

 بينم كسي را داشته باشم كه اگر اقدامي كرديم، تبعيت نمايد.آيت اهلل حکيم)ره(: من كه نمي

 خواهم كرد. امام خميني)ره(: شما اقدام كنيد و قيام نماييد، من اولين كسي خواهم بود كه از شما تبعيت

 ه(: لبخند و سکوت.آيت اهلل حکيم)ر

عت كردند و از منزل چند لحظه بعد امام خميني )ره( بلند شدند و آيت اهلل حکيم )ره( تا در اتاق از ايشان مشاي

کيم)ره( و خارج شدند. اين ديدار حدود بيست دقيقه به طور انجاميد. در خالل اين مدت آقاي سيد يوسف ح

  «.حکيم)ره( حضور داشتندبعضي از آقازادگان و حواشي آيت اهلل 

خميني )كه از  هاي مهم امامهاي متفاوت امام خميني و آيت اهلل حکيم را در برخي از تصميممشيانعکاس خط

اطره اخير را خاي كه ياد و منظر برخي از محققان به شهادت پدر امام خميني و تربيت بعدي ايشان توسط عمه

 دگيري كرد.توان ربراي امام زنده نگاه داشت(، مي

نواع اتجربيات جنگ دوم جهاني داللت بر آن داشت كه پس از طرح سناريوي مسلح كردن زمين با مين و 

ا نيروي پياده هاي انفجاري فوگاز( ديگر هجوم به مواضع دشمن بهاي تخريبي و كشتار جمعي )نظير بشکهسالح

 سد:نوي(، در همين ارتباط مي1390قائيني ثاني )اي پذيرفتني نيست، نظام، به لحاظ نظامي مسأله

م، چندين دهه ها و مقدورات زمانه نگاه كنيدوران هجوم با نيروي پياده نظام صرف، بي آن كه به محدوديت»

نابود شده و  است كه سپري شده. همچنان كه چيزي به نام سواره نظام، به كلي از ادبيات نظامي جهان محو و

 آورد. هاي نظامي نميبحثكسي حتي حرف آن را هم به ميانه 
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خندق، از هر  در جنگ ايران و عراق، طولي نکشيد كه همه در همه جا و به طور يکسان دريافتند كه خاكريز و

ي، فقط بتوانند، دو دادند تا در يک پيشروي رؤيايها هزار كشته ميها دهتواند بيشتر دشمني كند. آندشمني مي

وشت دم  توپ شدند، گشان ميپيشروي كنند و تازه در موضع فتح شده، همههاي خاردار كيلومتر در ميان سيم

 نيروهاي رقيب.

ان و كارشناسان در هزار و نهصد و هشتاد و دوي ميالدي )هزار و سيصد و شصت و يک به بعد(، خبرگان و مستشار

ها را گيدن ايرانينحوه جن دان كه از شرق و غرب عالم مأمور شده بودند، تا راه كار مناسب و متناسب باتاكتيک

با موانع كند كننده  به ارتش عراق بياموزند، اصالً زحمت اضافي نکشيدند. خيلي راحت، منطقه حايل بين نيروها را

ه نبرد را حركت نيروي مهاجم، كامالً فرش كردند و به جاي خاكريزهاي يک خطي موازي هم، لبه جلوي منطق

کديگر را زير پوشش حمايتي آتش يبه نحوي كه  -هاي بزرگنيم دايره با سنگرهاي بزرگي به شکل مثلث، يا

برداري تمام عيار و دقيق، از شکل استحکامات جنگ رايش دادند. اين چيزي نبود، جز يک كپيآ -داشته باشند

رگ سبک و باي، اجتماعي بزرگي از هر نوع، ساز و اول جهاني و در داخل هر يک از اين استحکامات جزيره

 ين را فراهم آوردند.سنگ

لي ساز و برگ آور اين بود كه ساختمان اين استحکامات،  متعلق به دوران جنگ اول جهاني بود، ونکته حيرت

قرن بيستم به شمار  هاي پايانيهاي دست بشر، در سالترين ساختهها تعبيه مي شد، از مدرنو تجهيزاتي كه در آن

 آمد... .مي

ا سربازان عراقي. بشدند، تا هاي متعدد موانع ميبيشتر از هر چيز، مشغول جنگ با ردهدر موقع يورش، رزمندگان 

د و به دنبال اي و به دقت مهندسي شده كه حركت رزمندگان را كند يا ناهمانگ مي كرآن هم موانعي چند رده

كم يان، كمزدومين كند شدن حركت و به هم خوردن نظم و هارموني يورش كه اولين زيان بود، آثار و عاليم، 

ساخت ن را قادر ميربود و دشمها ميبروز و ظهور مي كرد و آن اين بود كه زمان ارزشمند ابتداي حمله را از آن

حرک و دست داد، نيروهاي پرتبدون خطا و اشتباه زياد، به محضي كه نوک پيکان حمله ايران را تشخيص مي

-ر در عقبه، كوچکدر ساعات اوليه شروع نبرد، اين واحدهاي مستق نخورده عقبه را وارد ميدان كند، بدون آن كه

 «.ترين آسيبي را متحمل شده باشند

 ادامه داد. اما ايران با در دستور قرار دادن همين سناريوي غيرقابل قبول، بعد از فتح خرمشهر، به جنگ

را در منطقه  5عمليات كربالي  ، به دستور امام خميني در ظرف دو هفته،4ايران پس از شکست عمليات كربالي 

، برخالف استراتژيک شلمچه آغاز كرد، در حالي كه زمين اين منطقه به شدت مسلح شده بود و مضاف بر آن

مورد هجوم ايران  هاي نظامي جهان و ايران، اطالعات و عمليات ايران شناسايي الزم را در منطقهتمامي عمليات

از فرماندهان  ر كتاب وقتي مهتاب گم شد، از زبان علي خوش لفظ كه يکي( د1396به عمل نياورده بود. حسام )

 نويسد:و نيروهاي اطالعات و عمليات ايران بود، در همين ارتباط مي
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تند از هيچ طي دو ماه، نيروهاي اطالعات عمليات حتي يک بار نتوانس 5در طول سه مرحله عمليات كربالي »

ز خودي با هاي گردان از پشت خاكريناسايي را انجام بدهند. بلدچيخطي از خطوط عراق عبور كنند و كارش

دادند. دليل مي دوربين فقط تا يک خط را ديد مي زدند و اطالعات آن را به فرماندهي و طرح و عمليات انتقال

 «.داين محدوديت، كوچک بودن محيط رزم و تمركز و انبوه نيروي انساني دشمن در تمامي محورها بو

ايي از آن )كه به دليل كوچکي منطقه نبرد، ج 5اي از رخدادهاي عمليات كربالي اب در شرح صحنههمين كت

 نويسد:نبود كه مورد اصابت خمپاره و توپ قرار نگرفته باشد(، مي

قب برگردند و از عتوانستند به نفر، يعني نصف نيروها، سالم يا مجروح بودند و مي 45از گروهان ما تقريباً »

جايگزين ما  ه گروهان فقط دو گروهان باقي مانده بود. نيروها را سوار قايق كرديم و لشکر ديگريمجموع س

 شد.

آلودشان سراسر گل هاي خيس وها و زير آفتاب نشستند تا لباسها كنار نخلوقتي به ابوشانک رسيديم، بيشتر بچه

 كه حاال نبودند.هايي خورد. ديروز همين جا پر بود از بچهخشک شود. كسي چيز نمي

محروم همدان. شغلش  اي وها آمد. اهل منطقه حاشيهدادم و هم به بقيه. يکي از بسيجيبايد هم به خودم روحيه مي

پلکيد رم ميكردم. دوروبكارگري بود، اما آنجا شده بود يک تيربارچي قابل و نترس كه خيلي رويش حساب مي

ين انداخت و د. پرسيدم: برادر سهرابي، خبري شده؟ سرش را پايخواست چيزي بگويد، اما برايش سخت بوو مي

 سرخ شد.

 خواهم. من متأهلم.معذرت مي-

 ات خير بدهد.رويي جواب دادم: اين كه عذرخواهي ندارد. خدا به خودت و خانوادهبا خوش

 دختر داده. يکي از همدان آمده وگفته خدا به من يک-

 ند.كسايه نام حضرت زهرا حفظش اين هم كه خير است. خداوند در -

رم كردن خانه ندارند. ام حتي نفت براي گدانم كه خانوادهداني، زمستان است و همدان هم سرد. ميآخر مي-

 گردم.ها را كه تأمين كردم، دوباره برمياگر اجازه بدهي برگردم، چند روز كار كنم، نفت آن

ا با اين حال فقط گويد و دنبال بهانه براي عقب رفتن نيست، امدانستم كه راست مياز لحن او شرمنده شدم. مي

اند. كار تو شده به فکرم رسيد كه فقط با خشوع از او يک درخواست بکنم: برادر سهرابي، ميداني كه نيروها كم

 را شايد كس ديگري نتواند انجام بدهد.

 رخصي مي فرستمت.اگر موافق باشي و راضي باشي فقط دو شب بمان. روز سوم حتماً به م

  او هم سرش را پايين انداخت و همان جا ماند... .

 «. اما تقدير چنين بود كه او شب بعد در دژ نهر جاسم در شلمچه شهيد شود
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، نمونه 1367در تير ماه  598و پذيرش قطعنامه  1367مخالفت شديد امام با خاتمه جنگ در خرداد 

تفکر صلح طلبي و پذيرش »در مقاله  ،آيد. ماهنامه شهداي اسالمديگري در همين جهت به شمار مي

 نويسد:، خود مي1395در شماره مهرماه « 598قطعنامه 

 كند:قل مينآقاي هاشمي رفسنجاني با امام را از زبان ايشان، چنين  27/3/67حسين عاليي مالقات »

و وضع  ت كشورها، نيروها، امکانابه اتفاق رئيس جمهور و احمد آقا به خدمت امام رفتيم. وضع جبهه

ها و امکانات براي جنگ يا پذيرش ختم جنگ را دشمن را براي امام تشريح كرديم و دو راه بسيج نيرو

جنگ فرماندهان از  براي امام مطرح كرديم. ايشان راه اول را انتخاب كردند... به امام گفتم براي ادامه

ها نداريم. جه الزم براي تهيه آنرايط فعلي كشور، بودشخواهند كه ما در ما امکانات و وسايلي را مي

و ديگر گرفتن ماليات  ايمامام گفتند برويد از مردم ماليات بگيريد. به ايشان گفتم اين كار را قبالً كرده

فتند: خوب بيشتر از مردم براي دولت امکان ندارد و ميزان آن به حداكثر خود رسيده است. امام گ

آيند. امام گفتند: من براي هاي مردمي به جبهه نميم گفتم: نيرواستقراض كنيد. پس از اين مسأله به اما

هاي جنگ را از دهم. گفتم در كشور ارز نداريم تا بعضي نيازحل اين مشکل به مردم حکم جهاد مي

 «.خارج خريداري كنيم. امام گفتند: براي آن راهي پيدا كنيد. برويد نفت پيش فروش كنيد

ز رزمندگان و شديد با ختم جنگ )كه بالطبع اين امر با دِماي بسياري اامام خميني با وجود مخالفت 

ها و نيروي هوايي عراق قرار داشتند، مرتبط شهروندان اقصا نقاط كشور كه زير هجوم وحشيانه موشک

مخالفت  بود(، پس از دريافت نامه محسن رضايي مسوول وقت سپاه پاسداران، درست يک ماه بعد از

دهد. در حالت اخير نيز تن مي 598( به پذيرش قطعنامه 27/4/1367ان جنگ )يعني در شديد خود با پاي

م از تصميم مه ترين نظر ممکن داللت برآن دارد كه امام خميني با دريافت اطالعات الزم،بينانهخوش

 خود نسبت به ادامه جنگ، عدول كرده است.

وليه اجتهاد در مسايل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و هاي اگونه كه پيشتر از آن ياد شد، يکي از نيازهمان

باشد هاي مزبور و شناخت مقوله مورد نظر مياقتصادي، برخورداري از اطالعات كافي و وافي در زمينه

                                           
زم نيز در آن همان گونه كه از آن ياد شد، انجام عمليات در زميني كه به شدت مسلح شده است و شناسايي ال 

ن عمليات يافت، تبيين توان براي اينطق نظامي قابل قبول نيست و تنها تبييني كه ميصورت نپذيرفته است، از نظر م

چپ در  هايعضو زنداني گروه 500هاي شخصيتي است، همان گونه كه پذيرش اعدام عمليات برمبناي ويژگي

ونه قابل تبيين گ و لغو بعدي آن )كتاب خاطرات آيت اهلل منتظري(، امر مهمي بود كه آن نيز به همين 1367سال 

 است.
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كه اين اطالعات بايد توسط متخصصان علوم انساني و اجتماعي تهيه شده، در اختيار مرجع ديني قرار 

درجه  180ه شاهد ارايه فتواهايي خواهد بود كه در يک موضوع گاه گيرد، در غير اين صورت، جامع

 با يکديگر تنافر دارند.

 -ايل انسانيناآشنايي روحانيون موجود در مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و ائمه جمعه و جماعت با مس

 اجتماعي، مشکل ديگري است كه در سطح جامعه قابل مالحظه است.

-شناسند، در تصميمير غالباً به دليل آن كه جهان حاضر را به درستي نميبه اين معنا كه روحانيون اخ

ها مرتبط هست، اجتماعي و مانند آن -شناختي، فرهنگيشناختي، جامعههايي كه با مسايل روانگيري

 گردند.دچار تعارض با افراد صنف خودشان و مردم جامعه مي

آيد. به اين معنا كه مثالً با وجود به شمار ميكاربري از فضاي مجازي، نمونه بارزي در اين جهت 

هاي علوم ديني، يک مرجع ديني در برخورد با مقوله شبکه كاربري گسترده برخي از طالب حوزه

اجتماعي وايبر، حکم به حرام بودن اين شبکه داد، در حالي كه خود روحانيون در دوران شاه بيان 

هاي خويش، شاه را به اين ختيار آنان باشد، آنان با افشاگريداشتند، اگر راديو فقط چند ساعت در امي

آوري راديو از ديد روحانيون از چنين امکان عمل مثبتي وسيله ساقط خواهند كرد، بنابراين وقتي فن

آوري، متضمن هاي اجتماعي )كه به عنوان يک فنآوري شبکهبرخوردار است، چرا با همين ديد با فن

 گردد؟يا منفي نيست( برخورد نميهيچ نوع ارزش مثبت 

ها آپ( و مهاجرت ميليوني كاربران اين شبکههاي اجتماعي ديگر )نظير ويچت با واتسفيلتر كردن شبکه

هاي ديگر طي يک يا دو روز، داللت بر مخالفت مردم با فتواهايي نظير فتواي اخير دارد. نتيجه به شبکه

-اجتماعي روحانيت در نزد مردم در گذر زمان ضعيف و ضعيف طبيعي تعارض اخير اين است كه پايگاه

 گردد.تر مي

( نشر يافته است، درباره ميرزاي شيرازي 1376شيخ كيوان قزويني در كتاب رازگشا كه به اهتمام عباسي )

، نداخته بودكه بر تختي نشسته و سر به زير ا داد و در حالياي دو روز بار عام ميميرزا هفته»نويسد: مي

مردمي كه براي ديدار ايشان در صف قرار گرفته بودند، طي چهار ساعت )كه نگارنده ناظر بر صحنه 

 «.ماليدندبوده است(، دست ميرزاي شيرازي را متصل بوسيده و به چشم و پيشاني خود مي

 دارد: ( نيز در تجربه مشابهي بيان مي1355محمدباقر گوهرخاي )

كندند و من زني را روي كوي چهار سوق بزرگ ديدم كه گيسو ميدر مرگ ميرزاي شيرازي، زنان »

 «.گيسوي سياه و بلند خود را كند و به آسمان پرتاب كرد
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اما برخالف محبوبيت فوق تصور روحانيت در مسند نظارت، روحانيت در مصدر حکومت و اجرا، از 

ديني )نظير عيد فطر( تأييدي  هايهاي منتشره در مناسبتمحبوبيت اخير برخورد نيست، نگاهي به طنز

 بر همين مدعا است.

آموز دبستاني در مورد كاربري از داد، وقتي با يک دانشيکي از اعضاي گروه پژوهش، گزارش مي

»هاي وي، بيان داشته بود، آموز مزبور در پاسخ به يکي از سوالكرد، دانشفضاي مجازي مصاحبه مي

 «.گوييدحرام است حرام است را مي

به تعبير ديگر وقتي حکمي بدون توجه به مالحظات انساني جامعه ارايه شود، به سادگي ممکن است به 

صورت مزاح بين اين و آن مورد استفاده قرار گيرد و سقوط بيش از پيش اعتبار اجتماعي روحانيت را 

 در پي داشته باشد.

)غالت شيعه( با مذهب تشيع، به  گران از آميخته شدن بعضي از افکار شيعه افراطيبرخي از پژوهش

اند. آيت اهلل دشتي در عنوان يکي ديگر از موانع موجود فراروي اعتالي مرجعيت و روحانيت ياد كرده

 نويسد:همين رابطه مي

هاي متمادي مشکل عمده ديگر ما اين است كه تاريخ و كالم و فقه و به طوركلي مکتب ما در طول قرن»

هاي منحرف ديگر آميخته شده، مشکلي كه روز به روز بر عمق غالت شيعه و فرقهبه افکار و معتقدات 

شود و بزرگاني مانند شهيد مطهري و شهيد صدر و شهيد بهشتي و مرحوم آيت و توسعه آن افزوده مي

اي ديگر به طور اجمال و اشاره درباره آن صحبت كردند. صرف نظر از مرحوم دكتر اهلل منتظري و عده

و مرحوم بازرگان و كساني از حوزويان از جمله مرحوم سيد محمد حسين فضل اهلل و مرحوم  شريعتي

صالحي نجف آبادي و دكتر محمد صادقي كه به صراحت وارد اين بحث شده و مورد انتقاد شديد 

 )سايت ابراهيم منهاج دشتي(.« سنت گرايان قرارگرفتند

همين رابطه به تجربه آن پرداخته است، در خاطرات آيت اهلل دشتي در توصيف برخوردي كه شخصاً در 

 نويسد:خويش مي

كردم. در آخرين ترم در دانشگاه شهيد بهشتي معارف اسالمي تدريس مي 1367تا  1363هاي در سال»

 ،كه اجتهادات و علوم هيچ يک از علما ممکن نيست صد در صد خالص باشد در ضمن صحبت از اين

 نام بردم و گفتم حتي ايشان. ي ياز مرحوم عالمه طباطبا

اي براي تبليغ عليه من قرار دادند كه هم در محافل خصوصي و هم در را بهانهاخير مخالفين من، كالم 

ي اهانت كرده يايشان مخالف فلسفه و به عالمه طباطبا ،برداري كردند و گفتندمجامع عمومي از آن بهره

ي را جزء برنامه درسي ينهاية الحکمه مرحوم عالمه طباطباهاي بداية الحکمه و كه من كتاب است با اين
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قرار داده بودم و آقايان ابراهيم اميني و محمد يزدي و طاهري  (مدرسه رسالتحوزه علميه خودم )

ها فلسفه ها را در آن مدرسه تدريس كرده بودند و خودم هم در بعضي دانشگاهآبادي آن كتابخرم

 تدريس كرده بودم.

، يامحمد ننشگاه بود كه گفتم دعاي)يامحمد ياعلي ياعلي يامحمد اكفياني فانکما كافيادر همين دا

( كه ن، يامحمد ياعلي ياعلي يامحمد احفظاني فانکما حافظانياعلي ياعلي يامحمد انصراني فانکما ناصرا

قرار دهد كه اين را هم دستاويز ديگري عليه من بوي شرک مياست، كتاب مفاتيح آمده  46در صفحه 

 .)سايت ابراهيم منهاج دشتي(« كه هيچ كس به من نگفت اين نظر شما اشتباه است دادند. با اين

 بینی روندهای آتیپیش 03030104
توان نتيجه گرفت، مشکالت فراروي مرجعيت و روحانيت با توجه به مقدماتي كه از آن ياد شد، مي

كند كه روحانيت اين جهت ذهن متبادر مي چنان وسيع و گسترده است كه تمثيل شهيد مطهري را در

جويي اساسي آن پرداخت. ايشان در همين رابطه بيان ياشد كه بايد به چارهبسان درختي آفت زده مي

 دارد:مي

ثابت نگاه داشتن سازمان روحانيت در  .كه آن را از بين برد الزم است روحانيت را اصالح كرد نه اين»

منتهي خواهد شد. اين مطلب را حدود ده سال است كه بارها و بارها تکرار وضع فعلي نيز به انقراض آن 

هايش مبارزه كرد. اما كسي كه زده است و بايد با آفتام كه روحانيت يک درخت آفتام و گفتهكرده

هاي آن هم مبارزه نکنيد گويد دست به تركيب اين درخت نزنيد، معناي سخنش اين است كه با آفتمي

اين درخت را  گويد اصالًآن كسي هم كه مي .ها، درخت را از بين ببرندفتآشود كه ث ميو اين باع

شود، زيرا اگر اين درخت كنده شود، ديگر هيچ كس قادر بايد از ريشه كند، اشتباه بزرگي مرتکب مي

د زيادي با نخواهد بود تا نهال جديدي به جاي آن بکارد. به اين ترتيب آينده انقالب اسالمي ايران پيون

  «.آينده روحانيت دارد

رسد مشکالت عديده سازمان توان بيان داشت، به نظر ميبنابراين در يک جمع بندي اجمالي مي

روحانيت از سويي و در مصدر اجرا قرار گرفتن روحانيت از سوي ديگر، به درگيري نسبي روحانيت با 

بوده، معموالً مواضع شديدتري را در قياس با تر برخوردار مردم )و خاصه جوانان كه از عواطفي رقيق

 كنند(، انجاميده و خواهد انجاميد.ديگران اتخاذ مي

به اين معنا كه مشکالتي نظير ديد اجتماعي محدود بسياري از روحانيون، ناآشنايي روحانيون با مسايل 

گردند، زا واقع مياخير، عارضهاجتماعي و ارايه فتواهايي كه به دليل عدم آشنايي آنان با مسايل  -انساني

عدم بازنگري برخي از احکام ديني )نظير احکام جنسيتي كه به شدت مورد اعتراض بسياري از جوانان 
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هاي گردد، برخوردگرايي كه بعضاً به نام آنان، در جامعه منتشر ميهست(، عدم برخورد جدي با خرافه

اما با تعميم مردم، به سطح تمامي آنان تسري و تعميم  ابزاري كه گاه برخي از روحانيون با دين دارند،

يابد، كم توجهي به تعميق بعد اجتماعي دين، كم توجهي به مقوله اخالق اجتماعي، كم توجهي به مي

مسأله حق الناس و موارد مشابه، روحانيت را در چالش بزرگي قرار داده است. اما روحانيون به جاي حل 

ها و گردد، براي رهايي نسبي از درگيري به سرپنجه تدبير خود آنان بازميگفته كه غالباًمسايل پيش

گيري هاي فرارويشان، با فرافکني مشکالت روي مردم و خاصه جوانان، مشکالت جامعه را فاصلهچالش

 كنند.نسبي مردم و خاصه جوانان از دين )و روحانيت( معرفي مي

ه جوانان نيز از خطا بري و مصون نبوده، به دليل شرايط اجتماعي البته نگارنده به اين مسأله اذعان دارد ك

اند، اما در برابر، جوانان كه ها را در خودشان به معرض ديد نهادهو فضاي جهاني شده، برخي از آسيب

كنند، با استقبال از مواردي مانند: بعد اجتماعي اسالم، اخالق ساالن خود عمل ميتر از بزرگفطري

سأله حق الناس، توجه به باطن دين، تغيير رابطه مبتني بر رعب به رابطه عاشقانه با خدا و نظاير اجتماعي، م

دهند كه به جاي استفاده روحانيون از فضاي پيش آمده، آن، قرائت پوياتري از اسالم را به دست مي

، با فرافکني اجتماعي جامعه دارند -آنان براي تبرئه خويش از سهمي كه در مشکالت عديده اقتصادي

مشکالت روي جامعه و خاصه جوانان، سعي در تخفيف مشکالت داخلي خويش را دارند كه اگرچه 

اين روش ممکن است در كوتاه  مدت پاسخ بدهد، اما در ميان مدت هرگز چنين نخواهد بود و به نظر 

مشکالت سالي كه فريب تبليغات حاضر برخي از روحانيون را خورده، رسد شهروندان بزرگمي

دانند، در آينده، هاي هنجارشکن جوانان جامعه مياجتماعي را عمدتاً معطوف به رفتار -فرهنگي

شهروندان اخير لبه تيز نقد خود را متوجه روحانيون كرده، از آنان بخواهند به جاي فرافکني و يا پاک 

داشتن روحانيون، كردن صورت مسأله مشکالت سازمان روحانيت )كه به دليل در مصدر اجرا قرار 

تصميمات آنان درعمل به شکل گسترده با زندگي روزمره مردم گره خورده است(، روحانيون به 

بازنگري و اصالح خويش پرداخته يا با پذيرش انفکاک دين از سياست، به مقام نظارتي سابق خويش 

ز گره خورده است( و ثانياً بازگشته، اوالً مانع از سقوط اعتبار اجتماعي خويش )كه به نوعي با اسالم ني

 مانع بدبيني مردم و جوانان به دين مبين اسالم بشوند.

 

 گری موقت و مقطعیمداخله 030302
راهکارهاي زير به  ،دانشجويان دين داريجهت ارتقاي كيفيت موقت مداخله در بررسي راهکارهاي 

 نظر مي رسد:
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اربري جهت كبسترسازي و نفي ضعف ها،  سازي نقاط قوت دين، تقليلبرجسته آموزش غيررسمي دين، 

 هاي اجتماعي جهت پويايي جامعه )و خاصه جوانان(. بهينه از فضاي مجازي و آماده سازي بستر

تربيتي و  هايي است كه باالستقالل مربيان و اوليايبحث آموزش غيررسمي دين، حاوي مباحث و طرح

اهتمام و همياري  ند، اما راهکارهاي بعدي منوط بهها هستفرهنگي جوانان قادر به اجرا و تحقق عملي آن

ليل عدم همراهي باشند كه ممکن است به دمسووالن نظام با مربيان تربيتي و اولياي فرهنگي جوانان مي

 آنان جنبه تحقق عملي به خود نگيرند. 

 گيرند.گفته، به ترتيب مورد نظر قرار ميدر ادامه عناوين پيش

 

  1می دینآموزش غیررس 03030201
انجامد، در بررسي راهکارهاي اجرايي كه به تحقق آموزش غيررسمي دين در سطح دانشجويان مي

ها، اجراي وگردي، مسابقات پژوهشي، مسابقات هنري، طرح الگگردي، ايرانتوان از موارد: طبيعتمي

جويي، مبتني بر هيجانهاي گرفتن برنامهبخش، پيش هويتهاي نوعدوستانه، اجراي برنامههاي برنامه

گيري الزم، هتجهاي اخير با كارآفريني ياد كرد. برنامههاي اجتماعي و انجام برنامههاي تحقق برنامه

ان مؤثر واقع توانند، آموزش غيرمستقيم دين را محقق كرده، در تعميق رفتار ديني دانشجويدر عمل مي

 آيند.

 يب موارد اخير، مورد بحث قرار خواهند گرفت.در ادامه به ترت

 

 طبیعت گردی -
آيد يار پيش مياند كه كلمه انسان از ريشه نسيان است، يعني، بسبرخي از حکماي اخالقي اين ياد كرده

سپرد و با غفلت اش را به فراموشي ميكه آدمي در جريان روزمرگي زندگي خود، مسايل مهم زندگي

ه طبيعت هاي مهد خويش را ككند، تا جايي كه ممکن است، آدمي حتي شگفتيا بر خورد ميهبا آن

 دنيا است، به فراموشي بسپرد.

                                           
-مي« تأملي دوباره در تربيت ديني دانشجويان»با عنوان  نگارندهاين قسمت برگرفته از كتاب منتشر نشده  - 1

 باشد.
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رسيدند، از ياد زدگي و ابتهاج ميهايي كه در كودكي در برخورد با طبيعت، به اوجي از شگفتانسان

تواند، مالل و گيز و هستي بخشي است و چگونه ميبرند كه طبيعت چه منبع وجدآفرين، شورانمي

 خستگي روزمره زندگي را شکسته و آن را به شور، وجد و نشاط تبديل كند.

گر در گذر زندگيش، به سبب سکنا گزيدن در برج و بارو و شهري كه خود آن را ساخته انسان نسيان

مصنوعات بشري شده است، بلکه رفته رفته  وها تنها دنيايش محدود به همان دست ساختهاست، نه 

آدمي با فرو غلتيدن به غفلتي شود،هاي آن را فراموش كرده است و همين امر سبب ميطبيعت و شگفتي

عميق و غروري كاذب، به نوعي به فراموشي خويش و مقصد و مقصود خود، برسد. شايد از همين 

اند آدمي از طبيعت را مترادف از خود بيگانگي وي ديده، جدايي 1روست كه افرادي مانند اريک فروم

 و معتقدند تا زماني كه آدمي به طبيعت باز نگردد، خود واقعي خويش را در نخواهد يافت.

گردي، اين امکان را به آدمي يا طبيعت سيروا في االرضتأكيد مضاعف و چند باره قرآن در زمينه 

ن ه ضعف و فتور و سستي خويش، عظمت هستي را دريابد و در عيدهد كه وي در عين وقوف بمي

هاي کستن قالبششکستن تبختر و تکبر و غرور كاذب خود، در برخورد با طبيعت از آن الهام بگيرد و با 

-گفتشهاي طبيعت، كه زندگي روزمره شهري بر ذهنش نهاده است، با ديدن شگفتياي محدود كننده

 ها و تحيرهاي طبيعت، تجربه كند.ر شور و وجدي را در جهان شگفتيزده شود و زندگي پ

تنکابن  3000فاعات دانشجو، به قصد مقصدي در ارت 20نگارنده به ياد دارد كه وقتي به اتفاق دو استاد و 

سنگين )در حالي كه هايي نوردي با كولهپيمايي و كوهساعت راه 10حركت كردند و بعد از حدود 

احت نشستند، فته بودند و شب نيز نزديک شده بود(، وقتي دانشجويان در جايي براي استرمقصد را نيا

ير آن ماري قرار خواهيد روي سنگي بنشينيد، دقت كنيد زوقتي ميها بچهخطاب به آنان بيان داشت: 

وه، به پيمايي طوالني مدت گرجويان كه در جريان كوهيکي از دانش كه در همين حال، نداشته باشد

 بگذاريد مار ما را نيش بزند تا از اين رنج و خستگي،شدت خسته شده بود، در پاسخ به نگارنده گفت: 

 نجات پيدا كنيم!

به معناي باز شدن چشم دروني آدمي به ضعف و فتور و سستي خويش است، اما از ديگر سو، بيان اخير، 

شاط و گشايد كه زندگي وي را به وجد، شور، نميهايي گردي چشم آدمي را به سمت شگفتيطبيعت

 آورد.تعالي در مي

زدگي آنان را خور برد، به وضوح حيرتنگارنده وقتي كه جمعي از دانشجويان خويش را به غار كَتَلِه

از غار  خواند، و زماني كه با جمع ديگري، به بازديدهاي غار در نگاه آنان ميدر بازديد از شگفتي

                                           
.Fromm, E-1 
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ها به جهان هستي و پر عظمت صدر يا غارنوردي در غار يخ مُراد پرداخته بود، نگاه متفاوت آنعلي

 يافت.ديدن آن را در چهره آنان مي

گردشگري در طبيعت، جوانان، عظمت هستي را تجربه خواهند كرد و حيرت و هاي با اجراي برنامه

ها ساعت موعظه، از خود در ذهن آنان، برجاي تر از دهشتر و عميقشي از اين تجربه، اثري بيشگفتي نا

 خواهد نهاد.

كه طبيعت ايران از آن برخوردار اي هاي گستردهالبته الزم به ذكر است كه متأسفانه با وجود ظرفيت

ها براي تطبيعي ايران، برخورداري از اين ظرفيهاي اما به دليل تخصيص امکانات اندک به جاذبهاست، 

پذير است. به عنوان نمونه، وقتي نگارنده بعد از گذشت پانزده سال، به غار يخ كمتر امکان عامه مردم،

مراد )غاري طبيعي در حوالي تونل كندوان كه در دل كوه قرار دارد و در مسيرهاي متفاوت آن در عمق 

ترين اوقات وجود داشته، در گرم هاي عميق و نظاير آنتاريکي دل كوه، چندين يخچال طبيعي، گودال

بعد از يکي دو مانند(، رفت، مالحظه كرد، جايي كه پيشتر، هاي آن باقي ميها و قنديلسال نيز يخ

دهانه غار را اآلن بسته است و اين تاريکي، اي گفت، تصور كنيد زلزلهساعت غارنوردي، به همراهان مي

ه حساب و كتاب خودمان بپردازيم، به علت ريزش در قسمت ورودي، چنان ظلمت قبر ماست، حاال ب

-هاي شگفتمسير دشواري شده است كه براي افراد عادي، قابل تردد نيست. در حالي كه چنين مکان

گردشگري استان و كشور هاي ها و جاذبهترين امکانات ممکن، تبديل به قطبتوانند با كمآوري، مي

 شوند.

تواند رود، در اين موارد ميش عالي كه از آن ايفاي نقشي پيشرو در مسايل فرهنگي جامعه انتظار ميآموز

گذاري در آن و سازي مناطق مزبور )و يا اخذ مجوز سرمايههاي ذيربط در جهت فعالبا تشويق سازمان

ي گردشگري دانشجويان )و البته عامه آلي براها(، فضا يا فضاهاي ايدهبرداري قرار دادن آنمورد بهره

ها، دانشجويان به گردشگري در طبيعت و در اين نوع از مکانهاي مردم( فراهم آورد و با اجراي برنامه

اي سمت چنين مراكزي سوق يافته، حيرت ديدن عظمت هستي را در عمل تجربه كنند، حيرت و شگفتي

 د.گاه از ذهن آنان پاک نشوكه شايد هيچ

 

  گردیایران -
توان آثاري از گذشته را يافت. آثاري كه دورنمايي جاي آن ميايران سرزميني تاريخي است و در جاي

ها، به رايگان به مخاطبان خويش، منتقل از فرهنگ شکل گرفته در اين مرز و بوم را پس از گذشت قرن

 سازند.مي
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اخير آميخته با ابعادي غربي( است، هاي ايرانيت و اسالميت )و طي دههفرهنگ ايران، فرهنگي آميخته با 

توان تصور كرد، اند كه كمتر ميوجوه ايرانيت و اسالميت فرهنگ ايران، چنان عميق در هم تنيده شده

 ها را از هم جدا ساخت.بتوان آن

در عمل نقاط روشن و تاريک  هاي بشري،با مالحظه تاريخ و فرهنگ ايران زمين، همچون ساير تمدن

بسياري در آن، قابل مالحظه است، سيطره سالطين و شاهان و ظلم و تعدي غالب آنان، نقاط تيره و تار 

وجود دارد. ها فرهنگ آبا و اجدادي ايرانيان را رقم زده است، اما نقاط روشني نيز در بطن اين تيرگي

 ه شايد در كمتر فرهنگ ديگري بتوان مشابه آن را يافت.فرهنگ اين مرز و بوم با عرفاني آميخته است ك

كند، دهد، ذوالقرنيني كه قرآن از آن ياد ميسنگ الميزان، احتمال ميعالمه طباطبايي، در تفسير گران

 همان كورش باشد.

در سنگ ند،ها قايل نبودها، كمتر بهايي براي جان انسانكورش، در عصري كه شاهان آشور و مانند آن

گويد و در عمل با غلبه بر دشمن، اسراي يهودي در بند آنان ها سخن مينوشته خويش، از ارزش انسان

 بينند.سازد تا جايي كه يهوديان نيز وي را بسان يک نبي الهي ميرا آزاد مي

ل اين احساس را در آدمي تداعي بازمانده از خشايارشا و ديگران، در عمهاي نگاهي به متن سنگ نوشته

متن بازمانده، متني است كه از يک  كند كه اگر در آغاز سنگ نوشته، سپاس اهورمزدا برداشته شود،مي

دارد كه از بدي و كژي و ناراستي نبي الهي برجاي مانده است، و گوينده در آن به صراحت اعالن مي

 شمرد.براي آدميان را وظيفه خود برمينيکي و نشاط  كناره گرفته و گسترش خير،

ها را تجربه آدمي با ورود به تخت جمشيد، جهاني توام با تفاهم و احترام به ديگر انساندر نمونه ديگري،

كند. به اين معنا كه با وجود آن كه ايرانيان در معرض ديد بودن موي مردان را مترادف بدحجابي مي

شود، اما بر پلکان جمشيد يافت نميتصوير بدون كاله از مردان پارسي، در تخت دانستند و حتي يکمي

كاله كه حتي )طبق عرفشان(، نيمه برهنه نزد شاه حضور يافته و به همين تنها بيآپادانا، اقوام هندي نه 

گذاردن اسلحه در  جو كه كناراند و در جاي ديگري از همين پلکان، سُکاهاي جنگترتيب ترسيم شده

 هايشان، اجازه حضور به دربار شاه را يافته بودند.عرف آنان امري ناپذيرفتني بود، با همان سالح

گر طيب و رضايت خاطر مردماني است كه در حکاكي حمل تخت شاه روي نوک انگشتان، تداعي

كاري و مرخصي زايمان، بيسال پيش، از مزايايي همچون بيمه  2500جمشيد، در جريان ساخت تخت

 مند بودند.بهره

بررسي تاريخ ايران، حکايت از آن دارد كه ايرانيان همچون بسياري از اقوام معاصر خويش، در طول 

ها افرادي اند كه در آناند و براي تفريح و تنوع خويش، بناهايي بنا نکردهها، مناره نساختهتاريخ، از سر
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ا، به جان يکديگر افتاده و با كشتن همديگر، سرور و نشاط را براي اربابان خويش ههمچون گالدياتور

اند كه مهاجمان خونريز را به اعتالء رسانده، آنان را به فراهم آورند، بلکه برعکس، ايرانيان قومي بوده

 اند.اند كه رصدخانه مراغه و مانند آن را بنا كردهجايي رسانده

ازي بناهاي تاريخي ايران )مساجد، مدارس و ديگر ابنيه(، در عين كثرت، ستصاوير، نقوش و محوطه

كند و اند و به اين ترتيب آدمي را كه به تعبير قرآن، به زمين سنگيني ميوحدت را به نمايش گذارده

تيب در دهند، به همين ترچسبد را در عمل، به سمت و سوي آسمان هل داده و به آن پيوند ميمي

اسالمي، همواره حوض آبي وجود دارد و اين حوض، حتي اگر آدمي هاي سازيمركزيت محوطه

در سطح خويش، آدمي را ها نخواهد نگاهي به آسمان داشته باشد، با انعکاس ماه و خورشيد و ستاره

 سازد.متوجه پهناي آسمان مي

ها نيز يادآور حجب و حيايي هستند كه از ها و نظاير آنرمتفاوت روي دهاي ها، كوبهداالن ها،هشتي

 اند.شدهارزش شناخته مي گذشته تاريخ در اين كشور،

عفاف، تدين و عرفاني ديدن هستي، زيربناي سازند كه احترام، گردي، افراد را با فرهنگي آشنا ميايران

زنند، هويتي افراد را رقم ميهاي فرهنگي، در عمل ريشهشود و از آنجا كه اين آثار آن شمرده مي

گردي و ديدار از آثار تاريخي و فرهنگي پيشينيان، در عمل مخاطبان و فرزندان را به پيمودن مسيري ايران

 كنند.مشابه، تشويق مي

هفته به شهرهاي نگارنده خوب به ياد دارد، وقتي جمعي از دانشجويان خويش را براي بازديد، يک 

بندي شما از اين سفر چه بوده جمعاصفهان و شيراز برد، پس از آن كه از آنان در مسير بازگشت پرسيد: 

كرديم، ايرانيان يک ملت مزخرف بيشتر نيستند، داشتند، ما تصور ميدانشجويان، باالتفاق بيان مي است؟

دانيم كه كنيم و ميم، با نگاهي پر افتخار، به آينده نگاه مياما حاال با ديدن عظمتي كه شاهدش بودي

 توانيم با همت و تالش خودمان، تمدن درخوري را پديد بياوريم.مي

هاي ترين هزينهگردي كه در عين حال داراي كمايرانهاي ب(، با هدف ارايه برنامه 1377منطقي )

 نويسد:       هادهاي فرهنگي مرتبط با جوانان، باشند، ميممکن براي مؤسسات آموزشي و ن

مناسبي است كه هاي گردي، از برنامهتوامان جهاد سازندگي و ايرانهاي به كارگيري جوانان در برنامه

 ضمن پركردن بهينه وقت آنان، به اعتالي شخصيتي جوانان خواهد انجاميد. 

توانند با هماهنگي نهادهاي فرهنگي جوانان، اين برنامه، مي اولياي مؤسسات آموزشي جهت اجراي

ترتيبي اتخاذ كنند كه جوانان در طول سه ماه تابستان در سه استان )هر ماه در يک استان(، مشغول كار 

شوند، در ازاي دريافت اين مند ميجهاد سازندگي شوند. كشاورزاني كه از خدمات جوانان بهره
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وظف به پرداخت هزينه غذا، اسکان و تردد جوانان شركت كننده در طرح، هستند. افراد خدمات، م

شنبه و جمعه، به بازديد از مناطق فرهنگي و تاريخي استاني  5روز كار در هفته، روزهاي  5مزبور، پس از 

تابستان ضمن  تواند در طولاند، خواهند رفت. به اين ترتيب هر جواني ميكه در آن مشغول كار شده

فرهنگي هاي شركت در جهاد سازندگي و تسري خيرخواهي درونيش به جامعه، با آگاهي يافتن از جلوه

 .ها برقرار سازدو تاريخي كشورش، پيوندهاي عميقي با آن

ري جشنواره برگزا، مختلف هاي بازديد از موزه مانند: هايي توان با طرح برنامهتر، ميدر سطحي پايين

شناسي )نظير كانون هاي ايرانتشکيل كانون، يا معطوف به موضوع ايران )مانند جشنواره مرز پرگهر(

 نويسد:ب(، در همين زمينه مي 1377، در راستاي هدف فوق، حركت كرد. منطقي )هنر ايران(

هاي آموزشي پيشرفته جهان محسوب قسمتي از آموزش پوياي نظام ها،در حال حاضر بازديد از موزه

ثانياً با عنايت به تفريحي مدارس، و هاي اوالً با توجه به محدوديت برنامه توان، شود. در ايران نيز ميمي

را در برنامه درسي تاريخ ها كمبود وسايل كمک آموزشي در مدارس، برنامه بازديد فراگيران از موزه

به عنوان قسمتي از درس تاريخ يا  ها،جوانان، گنجاند و به اين ترتيب، بازديد از موزه يا فوق برنامه

 آموزان و دانشجويان منظور شود. تکليف عملي دانش

ها، در عمل مختلف در دانشگاههاي شناسي با هدف بازديد از موزهعالوه بر اين، با تشکيل كانون ايران

  وع فوق برنامه براي دانشجويان تدارک ديد.توان يک برنامه متنمي

 باشد. برگزاري جشنواره مرز پرگهر، طرح ديگري در راستاي تعميق هويت تاريخي فراگيران مي

هاي جديدي را در اختيار فراگيران و اولياي هاي ارتباطي، امکان عملآوريپيشرفت و گسترش فن

ها، تهيه عکس و فيلم است كه در حال حاضر با امکان عمل ها قرار داده است. يکي از اينآموزشي آن

ترين هزينه ممکن، امکان برداري ديجيتالي و يا با دوربين تلفن همراه، با كمهاي عکاسي و فيلمدوربين

آموزان توانند بدون آن كه اجباري به دانشها ميپذير است. از اين رو اولياي آموزشي مدارس و دانشگاه

، از آنان بخواهند تا با تهيه عکس يا تهيه مرز پرگهرانشجويان داشته باشند، طي مسابقاتي ذيل عنوان يا د

اي، پردازند، در مسابقات ناحيههاي تاريخي، فرهنگي و ادبي ايران ميهاي آماتور كه به موضوعفيلم

تنها به آشنايي بيش كنند. اقدام اخير نه  گردد، شركتاستاني و كشوري كه در همين ارتباط برگزار مي

انجامد، بلکه ممکن است در برخي آموزان و دانشجويان با تاريخ و فرهنگ كشورشان مياز پيش دانش

 مندي، قابل عرضه در سطح جامعه، باشند.از موارد، به صورت محصوالت فرهنگي ارزش

اقدام مشابهي در عمق بخشيدن به هويت تاريخي  ها،تشکيل كانون هنر ايران در مدارس و دانشگاه

آموزان و توان به جذب دانشباشد. با تشکيل كانون هنر ايران در مراكز آموزشي، ميجوانان مي
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دانشجويان هنرمند اقدام كرد و با سوق دادن آنان به سمت موضوع هنر ايران، طي مسابقاتي، از آنان 

را با توجه به مضامين فرهنگي و تاريخي كشورشان، تهيه و ارايه كنند.  خواست تا كارهاي هنريشان

شروع شده به سطح استاني و كشوري اي توانند از سطح ناحيهبالطبع مسابقات الزم در اين زمينه نيز مي

 .گسترش يابند

 

 مسابقات پژوهشی -
ي كه با فرهنگ اسالمي، انساني و عرفاني هايگيري پژوهش در زمينه موضوعمسابقات پژوهشي با جهت

 رود.هاي تربيت غيرمستقيم ديني جوانان به شمار ميمرتبط باشند، از ديگر روش

هاي مناسب، جواناني كه درصدد برنده شدن در يک مسابقه جزئي با به معرض مسابقه نهادن موضوع

ي شگفتي مواجه ببينند كه جذب هستند، به سادگي ممکن است، ناگهان خود را با مضامين و محتواها

 آن شده، آن را به صورت جزئي از منظومه وجودي خويش درآورند.

در جلسه هيأت علمي المللي پيامبر اعظم بود، بار در حالي كه نگارنده عضو هيأت علمي همايش بينيک

رشدي، در غرب داشت، فرد ديگري همچون سلمان همايش، شاهد بحث يکي از اعضا شد كه بيان مي

پيدا شده است و به اسالم اهانت كرده است، بنابراين ضرورت دارد كه در اسرع وقت به اهانت وي، 

پاسخ الزم و مقتضي داده شود. نگارنده در نقد نظر وي، بيان داشت، امثال اين افراد زياد هستند، و اگر 

ماند كه به يگر انرژي و وقتي برايمان نميد اصالًما بخوهيم دايم درصدد پاسخ دادن به اين و آن باشيم، 

توليد محتواي مورد نياز جامعه خودمان )و در مرحله بعد ديگر جوامع بشري(، برسيم. به عنوان مثال، در 

ديني وارد شده است كه رسول خدا، صلي اهلل عليه و آله، شکستن يک شاخه درخت را هاي آموزه

ف كرده است و يا در حديث شريف ديگري وارد شده همچون شکستن بال فرشتگان، ديده و توصي

است كه اگر قيامت برپا شد و شما نهالي در دست خودتان داشتيد، اگر فرصت كاشتن آن نهال را 

داشتيد، به كاشتن آن اقدام ورزيد. بنابراين نيازي كه ما بايد امروز به دنبال پاسخ به آن باشيم، كار كردن 

ط از منظر اسالم و موارد مشابه است، زيرا در صورت تهيه محتواي روي مضاميني همچون زيست محي

هاي اسالم، پاسخ مباحث مزبور خود به خود با در معرض ديد قرار دادن زيبايي ها،الزم در اين زمينه

 الزم به هتاكان و اسائه ادب كنندگان به دين را به احسن وجه خواهد داد.

مي همايش، از نگارنده خواستند تا در همين زمينه، دست به تهيه در پي اين پيشنهاد، اعضاي هيأت عل

وجوي اين معنا، به برخي از متون ديني الزم، براي ارايه در همايش بزند و وقتي مؤلف در جستاي مقاله

 مراجعه كرد، در عمل با دنياي گسترده و متفاوتي مواجه شد. در اين دنيا، پيامبر خدا، صلوات اهلل عليه،
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اسب(، خطاب اي ها را با كلماتي زيبا )مانند: آفرين بر تو كند و آنها سالم ميبر حيوانات همچون انسان

 دهد.قرار مي

تنها در اين دنيا، نبايد به حيواني ناسزا گفت و در صورت گفتن ناسزا به يک حيوان، فرد خاطي نه 

گونه ت، بلکه شهادت وي نيز ديگر مورد پذيرش نيست، همانمرتکب كار حرام و گناه كبيره شده اس

كه اگر كاروان داراي به حيوان خود براي زودتر رسيدن به مقصد، فشار وارد آورد، شهادتش مسموع 

 نيست.

در اين دنيا، مالکان حيوانات بايد دقت كنند براي دوشيدن شير حيوان، ناخنشان كوتاه باشد تا مبادا در 

 شير حيوان، به پستان آن حيوان خراش وارد آيد.جريان دوشيدن 

اجري همچون آزاد كردن يک بنده شوند، از مركبشان پياده ميها در منظر دين، كساني كه در گردنه

برند و اگر به مركبشان، جوي پاک شده بخورانند، در برابر هر دانه جو، يک عمل نيک برايشان ثبت مي

 شود.مي

شود و بايد روزي وي را منظور كرد و به بيان اين دنياي لطيف، گربه از ساكنان اهل خانه حساب مي در

رسول خدا، هيچ خانه نبي الهي نبوده است كه در آن كبوتري جاي گير نشده و در آن النه نگذاشته 

 باشد.

جايي مقر م، در هنگام جابهحرمت حيوانات در اسالم چنان است كه وقتي يکي از فرماندهان سپاه اسال

گردد و وقف شود، مانع برچيدن آن ميفرماندهي، متوجه النه گذاشتن كبوتري در چادر مزبور مي

 آذوقه براي حيوانات، در فرهنگ اسالمي به صورت امري معمول در آمده است.

خواهد تا از ترددهاي غير دم ميخود، از مرهاي پيامبر خدا، صلي اهلل عليه و آله، در يکي از توصيه

ضروري شبانه خويش پرهيز كنند تا مبادا در جريان ترددشان، جانوران ريز روي زمين را لگدكوب 

 كنند.

السالم، براي رفع مشکل حيوانات )خواه اين حيوان يک حيوان در اين دنياي متفاوت، معصوم، عليه

دارد، وارد آوردن شيري درنده(، دست به دعا بر مي كوچک همچون قُمري باشد و خواه بزرگ، مانند

دارند، ديني بيان ميهاي ها، مستوجب پرداخت ديه است و آموزهها، همچون انسانجراحت بر حيوان

اند، از روي دوش آنان برداشته شود، بار آخرتي ها در حق حيوانات روا داشتهاگر بار ظلمي كه انسان

 بسيار سبک خواهد شد. ها،انسان

كندند و عابدي از بني اسرائيل، با ديني وارد شده است كه دو پسر بچه، پر خروسي را ميهاي در آموزه

 وجود ديدن اين صحنه، به نماز خود ادامه داد كه خدا دستور داد، زمين آن عابد را فرو ببلعد.
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نها در دوران حيات حيوان، كه حتي در لحظه مرگ او و تدر اين دنيا، برخورد مبتني بر رفق و مدارا، نه 

 يابد.فراتر از اين، پس از مرگ او نيز ادامه مي

ديني وارد شده است كه نبايد در برابر حيوان، كارد را تيز كرد و تا آخرين لحظه بايد از هاي در آموزه

ان نفي شده است، راندن حيوان به مذبح نشان دادن كارد به حيوان، پرهيز كرد. ذبح حيوان در برابر حيو

بايد با نرمي و مالطفت صورت بپذيرد و قبل از ذبح، بايد به حيوان آب داد و او را با به سمت چپ 

اند(، از كارد تيز خواباند )كه هر دو مورد اخير براي تسهيل خروج خون از بدن حيوان، انديشيده شده

 رعت عمل برخوردار بود.استفاده كرد و در حين ذبح، از قدرت و س

پس از مرگ حيوان نيز تا سرد شدن بدن او، بايد از كندن پوست حيوان پرهيز كرد و با الشه آن حيوان 

 نيز نبايد با شدت و خشونت برخورد كرد.

در دنيايي كه حتي جنازه يک گنجشک در آن از احترام برخوردار است، بهترين انسان از منظر دين 

ترين فرد در بلکه بهترين انسان، شايسته هاي ديگر نيست،رين فرد در ارتباط با انسانبهت)احسن عمالً(، 

ارتباط با زيست محيط و عوامل زيست محيطي خودش است و كساني كه به عوامل زيست محيطي 

 مفسد في االرضخويش )اعم از آب، خاک، هوا و گياهان و جانوران(، آسيب بزنند، از منظر دين 

ها حتي مجاز نيستند كه در جريان جنگ نيز دست به آلوده كردن عوامل زيست شوند و انسانميشناخته 

 (.1388، و نظري توكلي، 1386محيطي دشمنشان بزنند )منطقي، 

، در آن شركت كرده و نگاه زيست محيطي اسالمبا عنوان اي بالطبع جواني كه در پي برگزاري مسابقه

هايي از سنخ آنچه از آن ياد شد، به جاي يک جايزه مسابقه است، پس از برخورد با ديدگاهدر پي بردن 

هاي زيبا و نيز آن را پاس داشته، با اثرپذيري از اين ديدگاه يابد كه بعداًجايزه جزئي، گوهري را مي

 لطيف، آن را در زندگي و جامعه خويش، پياده خواهد كرد.

ه الزمه آن مراجعه به متون عرفان اسالمي است، نيز به سهم خود عرصه جذاب و هايي كارايه موضوع

زيست محيط در عرف گيرايي براي جوانان پديد خواهند آورد. به عنوان مثال، انتخاب عنوان پژوهشي 

سالکان، نامه عارفان و هاي عرفاني يا زندگي، جوان را برآن خواهد داشت كه با مراجعه به كتابعارفان

يافتند، بدون آسيب رساندن در عمل با عارفاني برخورد كند كه اگر كژدمي را درآهنگري خويش مي

خود را  در كيسه گندم خويش،اي كردند و يا آن كه با يافتن مورچهها ميبه وي، آن را به بيابان برده، ر

 ش، انتقال دهند.ديدند كه مورچه را به محل اسکانموظف مي

هاي مطرح در اين عرصه به شمار ها، از ديگر موضوعهاي درماني و مانند آنروشهاي تربيتي، روش

 روند.مي
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توان با به مسابقه نهادن موضوع قرار دادن ادبيات جبهه و جنگ، عرصه گسترده ديگري است كه مي

رقم  هاوري كرد كه در دوران جنگ، در جبههآآن، جوانان زيادي را جذب عرفان و غناي شگفت

 خورد.

به مسابقه نهادن انجام يک پژوهش، تهيه يک نمايشنامه، فيلم نامه و يا داستان برمبناي ادبيات جنگ، 

كوچک، جذب خود كند، اما وقتي جوان در ادبيات اي ممکن است جوان را در ابتدا براي بردن جايزه

بيند. به عنوان مثال، او هاي شگفتي مواجه ميد، در اين جهان ناگهان خود را با انسانشوجنگ وارد مي

بيند كه يک فرمانده، زماني كه با نيروهاي غواص خويش براي شکستن خط دشمن، از عرض اروند مي

غواصي، دچار موج گرفتگي هاي دشمن، برادر فرمانده را در حين كنند و انفجار ناشي از خمپارهعبور مي

كند تا مبادا خطري افتد، فرمانده برادر خويش را زير آب كرده، خفه ميكند و او به فرياد زدن ميمي

كند، رزمندگاني شکن وي شود، يا زماني كه جوان مشاهده ميمتوجه عمليات و ساير رزمندگان خط

دارند، براي سالمتي خودمان فاتحه مع الصلوات يا اند، بيان مييافته كه ناگهان خود را در ميدان مين

ها، در حالي كه در پي جان بينند كه هنگام قرار گرفتن زير خمسه خمسه عراقيرزمنده ديگري را مي

شود كه مواجه ميبازي هاي پاکگويد: موچم! موچم! قبول نيست، در عمل با انسانگردد، ميپناه مي

 جز فرو آوردن سر تعظيم در برابر آنان، نيست.اي اند و چارهمرگ را به سخره گرفته

اند كه وقتي وي ماري را در كنار سنگرشان يافت، آن را گرفت و راهي از رزمنده ديگري نقل كرده

د و دوستانش او را ديدند، از محل نامعلومي شد. بعد از گذشت چند ساعت، وقتي سر و كله او پيدا ش

دليل غيبت چند ساعته او جويا شدند، و وي در پاسخ بيان داشت، من آن مار را چند كيلومتر دورتر از 

كردم، از آن مار عذرخواهي كردم كه ما شرمنده او هستيم ها بردم و در حالي كه او را آزاد ميسنگر

و اين مسأله در عمل، تلفيقي از همان ايم! )نه او را بهم زدهايم و خانه و كاشاكه به دليل جنگ، آمده

ديدگاه زيست محيطي زيباي دين، زيست محيط در عرف عارفان و زيست محيط در عرف سالکان 

 گذارد(.را به نمايش ميها جبهه

ن، سطح فراتري مختلف ديني، مديريتي، نوآوري، خالقيت و نظاير آهاي جديد در زمينههاي اخذ نظريه

از اين اي توان انتظار داشت. به عنوان مثال، منطقي )منتشر نشده(، در نمونهاست كه از اين مسابقات مي

 نويسد:موارد مي

دكتر منطقي در بحث ضرورت تربيت ديني جوان، از منظري متفاوت، نخست دست به نقد 

بيني توجهي به جهانها را به سبب بيپردازيه است، و اين نظريههاي موجود در خالقيت زدپردازينظريه

دهند، الهي كه به صورت بالقوه، آدمي را به سمت و سوي خالق شدن و خالق عمل كردن سوق مي
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پردازي بيني الهي در نظريهداند و در ادامه، با طرح اثرات مثبت لحاظ كردن جهاننظريات ناقصي مي

اند، هست. هاي موجودي كه تاكنون بودهكند كه متفاوت از خالقيتيتي ياد ميخالقيت، از بروز خالق

هايي جزءنگر، نام بنهيم، هاي موجود را خالقيتسازد، اگر خالقيتوي در همين ارتباط خاطرنشان مي

 باشد.نگر ميگذاري خالقيت كالنبيني الهي محقق خواهد شد، شايسته نامخالقيتي كه در پرتو جهان

گردد، هاي موجود يادآور ميپردازيبيني الهي در نظريهر منطقي در تشريح نقص نديدن جهاندكت

هاي خالقيت بيانگر سوق يافتن نظريات تک بُعدي )تک استراتژي(، به سمت پردازيمالحظه سير نظريه

شناختي، نقش رفته ابعاد غيرنظريات چند بُعدي و تعاملي است. عالوه بر اين، در نظريات تعاملي، رفته

بيني الهي رسد، روند اخير كامل نشده است و بايد با ورود عامل جهاناند، اما به نظر ميتري يافتهپررنگ

دارد، مالحظه تر شود. وي در تبيين نظر اخير خود بيان ميهاي تعاملي جديد، كاملپردازيدر نظريه

اي انگيزه ، داللت برآن دارد كه انگيزه اخير،پردازداي كه آمابلي در نظريه خويش به طرح آن ميانگيزه

انجامند. فردي و در نهايت اجتماعي است، اما هر دو شق اخير، در سرانجام خويش، به توقف و ركود مي

به عنوان مثال، فردي كه انگيزه وي كسب ثروت است، با رسيدن به ثروت، انگيزه خودش را به ميزان 

تر، هاي اجتماعي وي را به كار و كوشش بيشتر و خالقدي كه انگيزهزيادي از دست خواهد داد و يا فر

داند، هاي وي را قدر نميتنها زحمات و تالشاي ديکتاتور كه نه خواند، در برخورد با جامعهفرا مي

كند، به سادگي ممکن است انگيزه خويش را از دست بدهد، اما اگر بلکه به تهديد وي نيز اقدام مي

بيني الهي، از همين منظر به تحليل رخدادهاي اطراف و اكنافش بپردازد، با انگيزه رش جهانفردي با پذي

آيد و توقفي هم براي وي تصور الهي كه از آن برخوردار است، به تحرک، كار و كوشش خالق برمي

ي هاي بستر اجتماعي، پذيرششود، زيرا وي فارغ از سود و زيان خويش و فارغ از اين كه عرصهنمي

آيد كه در واقع نسبت به وي دارند يا ندارند، به كوشش درآمده، درصدد اداي وظيفه الهي خود برمي

 باشد.اش، مياين امر، مترادف پيشبرد مردم و جامعه

بيني مادي برخوردارند، وارد مؤلف در فراز ديگري از نقدي كه به انگيزه، در نظرياتي كه از جهان

واضع نظريه انگيزه خالقيت، چهار عامل ارزيابي، پاداش، از نظر آمابلي، گردد، آورد، يادآور ميمي

روند، حال آن كه در پرتو رقابت و محدود كردن انتخاب، عوامل سركوب كننده خالقيت به شمار مي

گفته، مخل حركت خالق فرد نيستند. زيرا ارزيابي منفي از فرد، انگيزه الهي، هيچ يک از عوامل پيش

 سازد.راي اداي تکليف الهي خويش، در حد وسع و توانش، به پا خواسته است، متوقف نميوي را كه ب
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بيني تعريف پاداش در جهان انگيزه نخواهد ساخت، زيرا اساساًدادن پاداش احتمالي نيز فرد الهي را بي

داش اخروي ابيني الهي، كسب پبيني غيرالهي، متفاوت است. در جهانالهي، با تعريف پاداش در جهان

 شود.يو رضايت حق تعالي مطرح است، در حالي كه پاداش در افق مادي، در پول و شهرت خالصه م

ز آنان، احساس از سوي ديگر، يک فرد الهي، به دنبال رقابت با ديگران نيز نيست كه با عقب افتادن ا

ه بد را مکلف خسران كند، وي به دنبال اداي تکليف، در حد وسع و توان خودش است و حتي خو

الصه ختنها در اداي تکليف فرد تنها و داند، چرا كه آنچه كه دين از فرد خواسته است، پيروزي نيز نمي

کليف خويش، تشود، حال چه عمل او به پيروزي برسد و چه به پيروزي نرسد، وي در نهايت با اداي مي

كند، زيرا انگيزه نميالهي نيز وي را بيود شدن انتخاب فرد داند، برهمين مبنا، محدخود را پيروز مي

ر اداي زماني كه اداي تکليف مترادف پيروزي قلمداد شود، فرد الهي شکست خويش را نيز در مسي

 كند.تکليف، موفقيت و بهروزي تلقي مي

تر اند، از ويژگي مهمهايي كه به طرح انگيزه در فضاي مادي پرداختهپردازيمؤلف پس از نقد نظريه

بيني كند. وي با مقايسه جهاناالضداد است، ياد ميبيني الهي كه تربيت شخصيت خالق و جامعجهان

 كند:بيني الهي، به شرح زير، تأكيد ميالق جهانهاي بالقوه خبيني الهي، بر برخي از ويژگيمادي و جهان

دهد، در حالي كه الهي مياي به تفکر فرد العادهيري فوقپذديد الهي با طرح مبداء و معاد، انعطاف -

 ديد مادي، از چنين ويژگي برخوردار نيست.

زند كه ديد گرايي شديدي را براي فرد الهي رقم ميستي، برونديد الهي، با تأكيد بر زنده بودن ه -

 آفريني است.مادي، فاقد اين تحرک

آورد كه انسان الهي پديد ميگرايي عميقي را براي بيني الهي با تأكيد بر شناخت نفس، درونجهان -

 ديد مادي، از چنين ويژگي و خصوصيتي برخوردار نيست.

دارند، كسي كه هاي ديني بيان ميبيني ديني، با تأكيد بر مسووليت آدمي )در حدي كه آموزهجهان -

در نهايت انعطاف، توجه و تالش را  ،1صبح كند و به فکر اصالح امور مسلمانان نباشد، مسلمان نيست(

 زند.آورده، رقم ميمدار، پديد فرد دين

                                           
كند، سعي كنيد هر روز هدف هايي كه براي تربيت خالق خود دارد، پيشنهاد مييکزنت ميهايلي در توصيهس -1

 اي داشته باشيد.ويژه
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آورد، تالش بيني الهي با طرح كارنامه فردي و جمعي، تالش مضاعفي را براي فرد الهي پديد ميجهان -

دار، به ديناخير حتي با بسته شدن كارنامه جمعي و عقيم شدن بستر اجتماعي خالقيت، از منظر فرد 

 داند.به اداي تکليف خويش، به صورت فردي، ميبست نرسيده، وي خود را موظف بن

بيني الهي با ارايه الگوهاي فردي )مانند نماز و روزه( و جمعي )نظير حج و جهاد( كه در بطن جهان -

هايي كه هر روزه در مدار را به جاي پذيرش قالبآموزند، افراد دينخود، قالب شکني را به افراد مي

 دهد.شکني سوق ميد، به سمت قالبگردنجامعه به آنان تحميل مي

دار، آنان را در عمل به سمت حماسه و دينبيني الهي با تأكيد بر داشتن انگيزه الهي در افراد جهان -

 بخشي اخير است.بيني مادي، فاقد تحرکدهد، در حالي كه جهانعرفان سوق مي

اي يتي و قوميتي، وي را از ديدهاي كليشهبيني الهي با پرهيز دادن فرد از داشتن هرگونه ديد جنسجهان -

 شود.بيني مادي مالحظه نميرهاند، در حالي كه ويژگي اخير در جهانو قالبي جنسيتي و قوميتي مي

شود، نتيجه تربيت ديني در صورتي كه دين يادآور مي بندي اجمالي مقايسه اخير،دكتر منطقي در جمع

انديش، به ده باشد، و از سوي سردمداران متحجر و جزمانقالبي خود را حفظ كر -ماهيت عرفاني

اضداد هستند و زندگي هايي است كه جامعنگر در نيامده باشد، تربيت شخصيتصورتي عقيم و بسته

گذارد، به اين معنا كه برخالف خالق اين افراد، دورنمايي از نظريه غايي خالقيت را به معرض ديد مي

جهان خالقيت معاصر وجود داشته و سيطره دارد، در پرتو تربيت اخير،  توجه به مسايل جزءنگر كه در

 باشد.نگر، مطرح ميزندگي خالق، به مثابه خالقيتي كالن

االضدادي كه يک زندگي هاي جامعدكتر منطقي در اين قسمت براي ارايه مصداقي از تربيت انسان

هاي بزرگي ياي الهي و با گذشتن از شخصيتگذارند، با عبور از انبيا و اولخالق را به معرض ديد مي

كوشد تا ثمره تربيت خالق ديني را به معرض ديد تر، ميمانند دكتر چمران، با مطرح ساختن افراد عادي

اي از بين مردم جامعه )شهيد احمد كاظمي(، درصدد تبيين تربيت بگذارد. وي با مد نظر قرار دادن نمونه

 ت.االضداد مکتب، برآمده اسجامع

هاي جزءنگر شهيد كاظمي ياد كرده، سپس از دكتر منطقي در اين قسمت، نخست از برخي از خالقيت

گردد، وي كار هاي جزءنگر شهيد كاظمي متذكر ميكند. وي در تشريح خالقيتخالقيتي فراتر، ياد مي

تفاده نفره شروع كرد و سپس گروه كوچک خود را با اس 10تأسيس لشکر نجف اشرف را با گروهي 

از غنايم جنگي، به گردان و سپس به تيپ و در نهايت به لشکر، تبديل كرد. بررسي عملکرد شهيد 

هايي كه طراحي كرد، ضمن به كاظمي در طول جنگ، حکايت از آن دارد كه وي در تمامي عمليات

)كه زد هاي اخير دور ميها و ابتکارهاي زياد، همواره دشمن را در عملياتها، ابداعكارگيري خالقيت
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كيلومتر پيشروي در عمق دشمن و سر در آوردن از پشت نيروهاي مورد  30گاه اين دور زدن، متضمن 

 نظر بود(.

زمان با نفوذ در عمق شهيد كاظمي هنگامي كه فرماندهي قرارگاه حمزه، در كردستان را پذيرفت، هم

ومله و دموكرات، كوشيد تا با آنان به توافق هاي ككيلومتري خاک عراق براي محاصره پايگاه 100

برسد كه عمليات مسلحانه خود را در كردستان متوقف سازند. عالوه بر اين، وي در كنار تغيير سياست 

مرسوم امنيتي كردستان )كه نيروهاي نظامي را به صورت يک سيبل و هدف ثابت، در برابر دشمن قرار 

ها ل، چنان كومله و دموكرات را تحت فشار قرار داد كه عمليات آنبا اتخاذ سياست تهاجم فعاداد(، مي

هاي فرهنگي فعاليتبه مقدار زيادي در سطح كردستان، كاهش پيدا كرده، محدود شد. پيش گرفتن 

هاي كارنامه شهيد كاظمي در سمت فرماندهي قرارگاه فعاليتگسترده در سطح كردستان، از ديگر 

 حمزه بود.

از انتصاب به فرماندهي نيروي هوايي سپاه، اين نيرو را با هواپيماهاي جنگنده و  شهيد كاظمي پس

كوپتر ساخت داخل را براي اين نيرو، كوپتر كارآمدتر، بيش از پيش تجهيز كرد و نوعي از هليهلي

 روي خط توليد فرستاد.

بتي ايجاد شده و شهيد كاظمي، در سمت فرماندهي نيروي زميني نيز به حذف واحدهايي كه به مناس

ديگر در سازمان رزم نيروي زميني، باقي مانده بودند، اقدام كرد و به اين ترتيب در جهت چابک كردن 

 هايي اساسي برداشت.و منعطف كردن سازمان نيروي زميني، گام

بيني مادي(، هاي جزءنگر اخير كه ممکن است در سطح افراد مشابه )در جهاناما گذشته از خالقيت

كند كه در اثر تربيت ديني، در شهيد كاظمي و هر ظه شود، دكتر منطقي از زندگي خالقي ياد ميمالح

گذارد. به اين معنا كه شهيد كاظمي با آن كه دست پرورده ديگري از مکتب، خود را به معرض ديد مي

رود زندگي القاعده، انتظار ميساله خود را در تشکيالت نظامي سپري ساخت و علي 47سال از عمر  30

نظامي، روحيه و طبع خشني به وي داده باشد، اوجي از عواطف لطيف را در زندگي روزمره خود، 

آورد. با كبوتران كنار پنجره اي، اشک وي را در ميمتجلي ساخت. به نحوي كه پا گذاشتن روي مورچه

اي كه حتي به گونهاتاقش، ارتباط عاطفي داشت، با كودكان اطرافيان، روابط عاطفي عميقي داشت، 

ورزيد كه با شهادت ساخت و چنان به دوستش مهر ميبعد از شهادتش، نام او، اشک آنان را سرازير مي

افتد. طبع لطيف او در برخورد با نيروهاي تحت امرش نيز مکرر وي، بيمار شده، در بستر بيماري مي

 گزارش شده است.
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نيروي هوايي و نيروي زميني  ، قرارگاه حمزه،شرفشهيد كاظمي با آن كه با فرماندهي لشکر نجف ا

سپاه، اوجي از اقتدار را در كارنامه خويش ثبت كرد، اما در عمل، اوجي از تواضع را از خود به منصه 

هاي ضبط شده هاي جبهه و جنگ ناپيداست و حرفنهاد. تصوير وي در تمامي تصويربرداريظهور مي

ها، با اين كه او فاتح خرمشهر بود، ولي ها است و عالوه بر همه اينوي نيز، متعلق به هدايت عمليات

 گاه در گزارش فتح خرمشهر، خودش را فاتح اين شهر معرفي نکرد.هيچ

شهيد كاظمي در برخورد با فرماندهان باال دست خود، اوجي از صالبت را به معرض ديد نهاده، در 

ولي همين فرد در برخورد با داد، به آنان پاسخ نه ميهايشان، بسياري از مواقع، در برابر درخواست

داد و حتي زماني كه به صورت وي تركش اوجي از شفقت و نرم دلي را نشان مي نيروهاي تحت امرش،

هوش آمدن، حاضر به عقب رفتن از خط اول جبهه نشد و ترجيح داد كه در كنار اصابت كرد، پس از به 

 نيروهايش بماند.

توانند شهيد كاظمي از سويي و شاهکارهاي عملياتي او از سوي ديگر، خود به خود مي مراتب نظامي

گفته، اوجي از انکسار نفس اوجي از غرور را در فرد دامن بزنند، حال آن كه وي برخالف شرايط پيش

را در خود به نمايش نهاد تا جايي كه حتي دوستان صميمي او به جز ديدن دست مجروح وي، از ساير 

 خبر بودند.هاي بدني او بيها و جراحتجروح شدنم

با اين همه  هاي خويش به معرض ديد نهاده بود،شهيد كاظمي با آن كه اوجي از خالقيت را در عمليات

ها انتقادهاي تند و داد و بعدشد، اوجي از پذيرش را از خود نشان ميدر برابر انتقادهايي كه از وي مي

 آورد.، مايه شوخي و مزاح بين وي و منتقدانش را پديد ميتيزي كه از او شده بود

اي كه در اختيارش بود، اوجي از ساده زيستي را در شهيد كاظمي با برخورداري از امکانات گسترده

دست لباس، بيشتر نداشت و به همين  2-3زندگي خود متجلي كرد، به نحوي كه هنگام شهادت، بيش از 

تر از نيروهاي تحت امرشان، هدايت ن مشابه، همواره چندين كيلومتر عقببا آن كه فرماندهاترتيب، 

جنگيد، بلکه تنها در خطوط مقدم عملياتي، همراه سربازانش ميگيرند، وي نه عمليات را برعهده مي

كرد و در جريان بحراني هاي آتي، اقدام ميً به كنترل خطوط شناسايي شده براي عملياتگاهي شخصا

هاي عملياتي، براي جلوگيري از سقوط خط، با دوستش به تنهايي، به درگيري با تانک شدن خطوط

ها پرداخته ها، به انهدام آنها و انداختن نارنجک در لوله تانکدشمن اقدام كرده، با باال رفتن از آن

 بودند.

گيرد، تربيت ه مياي از دست پروردگان مکتب، نتيجدكتر منطقي با ترسيم اجمالي زندگي و منش نمونه

انجامد و همين ويژگي، زندگي خالقي را براي االضداد شدن انسان ميديني، تربيتي است كه به جامع
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ها در ادبيات خالقيت آمده هاي جزءنگري كه تاكنون، گزارش آنزند كه برخالف خالقيتفرد رقم مي

و اين تحولي است كه افزوده شدن گذارد نگر را رقم زده، به معرض ديد مياست، پديده خالقيت كالن

 .هاي خالقيت پديد آوردپردازيتواند در روند تحولي نظريهديدگاه الهي، مي

هايي انديشيده شده، هدايت شود، در عمل عرصه مناسبي براي بنابراين عرصه مسابقات، اگر با موضوع

آموزد كه هدف ها ميارهايي را بدانآورد و رفتجوانان خيرخواه، نوعدوست و نازک طبع را فراهم مي

 ها است.دين، در واقع تحقق همان رفتار

 

 مسابقات هنری -
شود كه قرآن براي القاي مفاهيم مورد نظر خود، به بهترين وجه از هنر با نگاهي به قرآن، مشخص مي

با طرح يک شبهِ نمايشنامه، به سود جسته است، به اين معنا كه قرآن براي القاي مفهوم مورد نظر، گاه، 

شوند و زماني با كند. گاهي مفاهيم مجرد با مهارت هنرمندانه تصوير ميبهترين وجه مفهوم را القا مي

مطرح ساختن رخدادهايي كه جزئيات آن مبهم مانده است، كششي وصف ناشدني در داستان ايجاد 

 كند.مي

بسيار پرتنش و هيجان انگيز، هاي دمي در گذشته حال و آينده، با خلق صحنههمچنين قرآن با سير دادن آ

 كند.را به فرد القا مي تجربيات زيستهتجربياتي مشابه 

داوري و السالم، در امر قضاوت و دقت در آن، و پرهيز از پيشقرآن در داستان حضرت داوود، عليه

از مدعي و بدون فرصت دادن به طرف ديگر براي اظهارنظر، داوري شتابزده و بدون درخواست دليل 

گويد: آيند و يکي ميكند كه دو نفر متخاصم، از ديوار عبادتش فرود ميماجرايي تمثيل گونه بيان مي

گوسفند دارد و من يک گوسفند دارم و او خواسته گوسفند مرا هم ضميمه  99اين برادرم است و 

 خود سازد و با من بدرفتاري كرده است.گوسفندان 

حضرت داوود، فوري گفت: او با اين درخواست بر تو ستم كرده است و بسياري از افراد معاشر، در 

 كنند.حق يکديگر ستم مي

كند فهمد كه اين صحنه براي آزمايش اوست، به درگاه خدا توبه ميالسالم، زود ميحضرت داوود، عليه

 (.24تا  12افتد...) سوره ص، آيات و به ركوع مي

اند، ولي عالمه طباطبايي )، ؟، ترجمه بسياري ساخته و پرداختههاي گرچه درباره اين ماجرا، افسانه

 گويد:(، در اين باره مي1364محمدباقر موسوي همداني، 
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سازد، بيش از اين را اوود )ع( مطرح ميتدبر در آيات قرآني كه ماجراي ورود دو متخاصم را بر د

رساند كه آن صحنه، امتحان خدايي براي داوود بود كه در قالب تمثيل و تجسم انجام گرفت، تا او نمي

را با تربيت الهي بار آورد و راه و رسم داوري و قضاوت عادالنه را به او بياموزد تا در حکومت و داوري، 

 .ستم نگرايداز مسير عدالت به 

در موارد ديگري، قرآن كريم مفاهيم مجرد را به نحوي هنرمندانه به تصوير كشيده است. به عنوان مثال، 

كه انگيزه آن خودنمايي است يا در پي آن سركوب و منت اي خواهد نشان دهد، صدقهوقتي قرآن مي

 كند:مطلب را چنين بيان ميماند، وآزار است، نه سود بخشيده، نه باقي مي

خود را با منت نهادن و آزار دادن، مانند كسي كه مالش را هاي ايد! صدقهاي كساني كه ايمان آورده

بخشد، ولي به خدا و روز بازپسين باور ندارد، تباه مکنيد، چرا كه مَثَل او براي خودنمايي به مردم مي

بر روي آن غباري نشسته و رگباري برآن زند و كلوخه سختش را  چون مَثَل سنگ خارايي است كه

 ، بقره(.264همچنان برجاي نهد )

ها را وامي دارد تا در هيأت سنگي خارا به تأمل درنگرند كه چگونه قشري نازک از خاک قرآن آن

ران تندي برآن رود، ولي همين كه باروي آن را گرفته و در ظاهر توهم روييدن و سبز شدن در آن مي

خاک رفته و  -كه خصلت ديرين آسمان و زمين استچنان -زند، به جاي آن كه سبزه از آن بردمد، 

 سنگ سخت، همچنان برجاي مانده است!

كنند، نه جلب توجه مردم، يا به انگيزه هستند كه براي رضاي خدا، انفاق مي اما نقطه مقابل آن كساني

 منت نهادن، پس از صدقه دادن به قرار زير است:سالوس و ريا يا به قصد 

كنند، باغي هاي خويش را براي خشنودي خدا و استواري روحشان انفاق ميهايي كه مالو داستان آن

است، اگر رگباري برآن زند دو چندان محصول برآرد و اگر هم رگباري برآن اي را ماند كه برفراز پشته

 ، بقره(.265) اراني آن را بس استفرود نيايد، نرمه ب

 دهد:اين صحنه، آن روي ديگر سکه يا چهره ديگر انسان راستين را نشان مي

شود ديگر شبيه به قشر نازک خاک روي سنگ سخت صدقاتي كه در راه خشنودي خدا صرف مي

زد بيه سابق، باران قشر نازک را پس مياست. اگر در تشاي نيست، بلکه مانند باغي است كه برفراز تپه

به علت آمادگي  -ساخت، اين بار برعکسعيان مي -چون چهره دژم آزار دهنده -و سنگ سرسخت را 

همواره سرسبز باقي  -زمين براي رويش گياه، چه باران ببارد چه بسيار ناچيز باشد، آن زمين مستعد را

)قطب، ؟، ترجمه فوالدوند،  ها با يکديگر بايد دقت كرد(ابلو و مقايسه آنگذارد )در تقابل دو تمي

1359.) 
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-السالم، و فرزندش كنعان، به ترسيم عطوفت انسانهمين طور قرآن با ترسيم داستان حضرت نوح، عليه

در اين زمينه پردازد. كتاب آفرينش هنري در قرآن كار ميهاي تبهدلي انسانهاي وااليش يافته، و سنگ

 نويسد:مي

سفينه آنان را در دل موجي بينيم: يعني زماني كه اينک چشم اندازي از طوفان نوح را در برابر خود مي

 ، هود(.42) كوه آسا همي برد!

ه ايمان شود: او را فرزندي است كحساس و انساني، عاطفه پدري در حضرت نوح بيدار مياي در لحظه

داند كه او نيز در زمره غرق شدگان خواهد بود، ولي عاطفه انساني در آن لحظات بر نياورده و پدر مي

 دهد:چربد، با تضرع ندا در مينقش پيامبري مي

 .اي پسرک من با من سوار شو و از كافران مباش!

به زودي به سوي كوهي پناه بيند: خاص و انحرافي مياي فرزند جوان و عاصي چاره رهايي را به گونه

 كند:ولي باز غريزه پدري، اندوهگين، تکرار مي جويم كه مرا از آب نگاه دارد!

 .نيست، مگر كسي را كه خدا مورد ترحم قرار دهداي امروز از فرمان خدا، هيچ نگاه دارنده

و موج ميان بلعد: شود و موج سركش همه چيز را بر سر راه خود فرو ميمياما صحنه نمايش دگرگون 

 ، هود(.43) آن دو حايل شد و از جمله غرق شدگان گرديد!

بلعد: شود و موج سركش همه چيز را برسرراه خود فرو ميشنونده درين لحظات نمايش، دگرگون مي

 ، هود(.43) شد و از جمله غرق شدگان گرديد! و موج ميان آن دو حايل

ها را در هم كه موجاي دارد: سفينههاي خود را در سينه نگاه ميشنونده درين لحظات كوتاه، نفس

كوشد، تا فرزند خود را از چنگ تنها وسيله نجات است  و پدري كه در آخرين فرصت ميشکند و مي

نازد و زندگي خود دل برهاند و جوانکي كه به غرور خويش ميشعور و مرده و امواج سنگطبيعت بي

 بازد.را بر سر اين كار مي

جان برپاست كه گويي آيينه تمام نماي طوفان طبيعت بي -چه پدر و چه پسر -طوفاني در دل آدمي

 (.1359)قطب، ؟، ترجمه فوالدوند،  .بلعد..است كه شهر و ديار را در خود فرو مي

 قرآن كريم در ترسيم قيامت، فرمود:

اي مردم، از پروردگار خود بترسيد، چرا كه زلزله آن ساعت، امري هولناک است. روزي كه آن را 

دهد، فرو گذارد و هر آبستني وضع حمل كند، و مردم را مست ببينيد، هر شيردهي آن كه را شير مي

 ، حج(.2-1) ي، ولي مست نيستند، اما اين عذاب خداست كه شديد استپندار
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از بيم، سقط جنين  برند، و زنان بارداري كهتصاوير مادران شيردهي كه شيردادن فرزندانشان را از ياد مي

زنند، مي رسند، همگي ترس ظاهري را رقمكنند و حالت مردمي كه از ترس عذاب، مست به نظر ميمي

زنند. در آيات موارد، آيات قرآن به ترسيم تصويري از ادراكات دروني آدمي دست مياي اما در پاره

 از سوره معارج فرمود: 10از سوره عبس و  37شريفه 

 .در آن روز هركس از ايشان را كاري است كه به خود سرگرم دارد

 .ز همدم خود نپرسد)در روز قيامت( يار صميمي ا

ه شکلي بسيار دهند كه چگونه قرآن مفاهيم مجرد را به تصوير كشيده و بشواهد فوق، به خوبي نشان مي

 ملموس، ترسيم كرده است.

آن را( ناگفته  هايي كه بسياري از جزئيات )و حتي نام قهرماناندر موارد ديگري قرآن با طرح داستان

ان را مبهم هايي از داستآورد، يا قسمتهاي گوناگون روي ميدر پي به صحنه آراييگذارد، يا پي مي

 افزايد.ها ميهاي همه اعصار و همه مکانگذارد، بر جاذبه داستان و تازه ماندن آن براي انسانمي

و ترسيم تابلويي زنده از  هاگونه برخي از مفاهيم و ايدههايي همچون طرح نمايشنامهدر كنار ويژگي

هاي عميق و راييهايي پوشيده از ابهام و پركشش، قرآن با صحنه آمفاهيم مجرد و ذهني و ارايه داستان

آورد و در اين يهاي گذشته، حال و آينده، به نوسان در مآور، افراد معاند و مردد را بين زمانشگفت

 كند.را به ذهن آنان القا مي تجربه زيستهروند تجربياتي مشابه 

درماني جديد و رايج مکتب تحليل رواني كه طي چند دهه اخير ارايه و معرفي شده هاي يکي از شيوه

است. در تعريف اين روش، چنين گفته شده  1است، تکنيک درماني رؤياهاي هدايت شده در بيداري

 است:

د به زبان متحرک ساختن و بيان مسأله از آگاهي فر رؤياهاي هدايت شده در بيداري، عبارت است از

 آيد:جو، در ميكه در دو سطح، به تجربه زيسته درماناي سمبوليک ويژه

 اول: صحنه نمايش رؤياي هدايت شده در بيداري،

 شود.و دوم: تحليلي كه از رؤياي آن صحنه، مي

 ها،زدهناآگاه )واپسهاي ي است كه مبناي آن اليهرؤياي هدايت شده در بيداري، يک روش درمان

تواند دوباره آشکار شده، و به آگاهي كامل در ها( است و ميو نظاير آنها ناشناخته ها،فراموش شده

                                           
iviged-eveille'-Reve- 1 
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آيد، جهت پيدا كند و در حالت آمادگي و پويا قرار بگيرد. شرط مداوا شدن، همين آشکار شدن، جهت 

 .حركت در آمدن است يافتن و به

پردازد و آيد، در اين تکنيک فرد در بيداري به بازگويي رؤيايي ميگونه كه از تعريف فوق برميهمان

مثالً در بيماري كه نسبت به يکي از افراد خانواده خويش احساس گر به جهت دادن به اين رؤيا )درمان

غيرمستقيم وي را در شرايط متعارضي نسبت به همان فرد قرار اي گر به گونهكند، درمانتعارض مي

تعارض و بيماري فرد، پي ببرد. در اين روش درماني )نظير هاي كند به ابعاد و ريشهدهد(، تالش ميمي

هاي هاي مکتب تحليل رواني(، اعتقاد براين است كه با تبديل ناآگاهي فرد نسبت به ريشهساير روش

هاي شکل گرفته در ها، امکان حل تعارضاند، با آگاهي از آنتعارضاتي كه در درونش شکل گرفته

 شود.وجود فرد فراهم مي

توان در قرآن، مالحظه كرد. قرآن پس از آن كه سد ادراک محدود اما سطح برتري از اين تکنيک را مي

ها شکند، افراد مستعد و تلقين پذير را ريرقابل گريز، ميبحراني و غهايي معاندان را با ارايه صحنه

هايي جويد. قرآن با ترسيم صحنهسازد، بلکه از اين موقعيت، در جهت درمان و هدايت آنان، سود مينمي

اهايي حساس و تکان دهنده، فرد معاند قبلي و فرد متزلزل و مردد فعلي را با خود به سفري عميق در رؤي

برد، و در اين سفر رؤيايي، با به كارگيري ابعاد بسيار دقيق ها فاصله چنداني نيست، ميكه تا تحقق آن

وي  زيستههاي تجربهها در رديف ساير كند كه بعدانگيزشي و هيجاني، تجربياتي را به فرد القا مي

آيند و خواه ناخواه اثر خويش را در فرد به شمار ميدر آن شركت داشته است(  )تجربياتي كه فرد عينا

كه قرآن ترسيم هايي از سوره مباركه صافات، در يکي از صحنه 70-12گذارد. در آيات به جاي مي

 آورد، فرمود:سازد و طي آن حوادثي تکان دهنده را با طوفاني هيجاني، به تجربه زيسته فرد در ميمي

كنند؛ و چون كني، تو را مسخره ميآورند، بلکه وقتي تو از گمراهيشان تعجب ميتنها ايمان نمينه 

گويند: كنند؛ و ميبينند، در مسخرگي مبالغه ميپذيرند؛ و چون آيتي ميشوند، پند نميتذكر داده مي

شويم، ما و ر؛ آيا وقتي مرديم و خاک و استخوان شديم دوباره زنده مياين نيست مگر سحري آشکا

ها، شويد در حالي كه خوار و ذليل باشيد؛ و اين زنده شدن انسانحتي پدران گذشته ما؛ بگو: بله زنده مي

واي بر ما، اين همان اي گويند: خيزند؛ و ميبه جز يک نهيب كاري ندارد كه ناگهان همگي نگران برمي

اي كرديد؛ )هان روز جزاست؛ آري اين روز جدايي حق از باطل است كه تا در دنيا بوديد تکذيبش مي

پرستيدند، يکجا جمع كنيد؛ ها كه ظلم كردند و اتباع و اشباه آنان را و آنچه را ميفرشتگان( همه آن

شان بداريد كردند و آنگاه به سوي شاهراه دوزخ ببريد؛ و آنجا نگهآري آنچه به جاي خدا عبادت مي

كنيد؛ جوابي پرسند، چرا مانند دنيا از يکدگر حمايت نميكه بايد بازخواست شوند؛ در آنجا از ايشان مي
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اندازند؛ پيروان راه مي كنند، با يکدگر بگومگوندارند، بلکه ايشان امروز تسليمند؛ بعضي به بعضي رو مي

خوانديد؛ آمديد و ما را به دين خود ميبه سردمداران گويند: شما بوديد كه به عنوان بشارت و ميمنت مي

در پاسخشان گويند: خود شما بنا نداشتيد ايمان بياوريد و خدا و قضاي او درباره ما حتمي گشت و ما 

ا شما را گمراه كرديم، چون خودمان گمراه بوديم؛ در نتيجه، همه آنان عذاب را خواهيم چشيد؛ آري م

كنيم؛ چون ايشان اين طور بودند كه وقتي به ايشان در عذاب شريکند؛ ما با مجرمين اين چنين رفتار مي

ر مردي ديوانه، خدايان گفتند: آيا به خاطكردند؛ و ميشد بگوييد: ال اله االاهلل، سركشي ميگفته مي

كند؛ به تحقيق شما عذاب ها كنيم؛ با اين كه او حق آورده است و رسوالن قبلي را تصديق ميخود را ر

كرديد؛ مگر بندگان مخلص خدا؛ دردناک را خواهيد چشيد؛ و اين جزاي همان اعمالي است كه مي

هايي هاي پرنعمت؛ بر تختن گرامي هستند؛ در بهشتو ايشاهايي، كه ايشان رزقي معلوم دارند؛ ميوه

بخش براي شود؛ آبي زالل و لذّتها از آب بهشتي از هر سو برايشان حاضر ميروبروي هم؛ قدح

شوند؛ و پيش ايشان حوريان درشت نوشندگان؛ نه در آن ضرري و فسادي است و نه از آن مست مي

سفيدي، سفيده تخم مرغند، قبل از آن كه دست خورده شود؛ پس چشم پرغنج و داللند؛ گويي از 

پرسد: من رفيقي كنند؛ يکي از آن ميان ميبعضي به بعضي ديگر روي آورده، از يکدگر پرسش مي

گرفت كه تو هم از معتقدان به معادي؛ آيا بعد از آن كه مرديم و خاک ها از من خرده ميداشتم؛ كه بار

شويم؟ شما هيچ از او خبر داريد؟ در همين بين به دوزخ ستخوان شديم، دوباره براي پاداش زنده ميو ا

گويد: به خدا قسم نزديک بود مرا به ضاللت بيند؛ به او مينگرد و رفيق خود را در وسط جهنم ميمي

بودم؛ دوستان بهشتي از حاضر شدگان در دوزخ مي من نيز بيافکني؛ و اگر نعمت پروردگارم نبود، حتماً

ميريم؟ و به جز گويند: آيا راستي اين ماييم كه ديگر نمياز شدت خرسندي و شادي به يکديگر مي

و به راستي كه اين چه رستگاري  شويم؟ محققاًهمان مرگ اولمان، ديگر مرگي نداشته و عذاب هم نمي

ست كه خدا به ما روزي كرد؛ و شايسته است كه اهل عمل براي چنين زندگي، تالش كنند؛ عظيمي ا

آيا براي پذيرايي، اين رزق كريم بهتر است و يا درخت زقوم؛ ما آن را فتنه ستمگران كرديم؛ درختي 

واهند ها است؛ چون ايشان از آن خاش گويي سر شيطانآورد؛ ميوهاست كه از بيخ جهنم سر در مي

نوشند؛ نهايت سوزنده ميها از آن پر خواهند كرد؛ و سپس بر روي آن خوراک، آبي بيخورد و شکم

بودند كه در دنيا پدران خود را ها شان به سوي جهنم خواهد بود؛ همينو پس آن كه بازگشت نهايي

 د.گمراه يافتند؛ و با اين حال به دنبال آثار پدران خود بشتافتن

به اي زير را در درماني كه به منظور ارايه تجربه زيستههاي با توجه به اين آيات شريفه، به اجمال صحنه

 تر از رؤياهاي هدايت شده در بيداري(، ترسيم فرمود، به شرح زيرند:فرد )با روشي بسيار عميق
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 ان،گر و تمسخرآميز كافرتذكر رفتارهاي دور از منطق، پر عناد، توطئه

 تذكر استبعاد منکران روز محشر،

 ترسيم فرارسيدن مرگ،

 ها در روز قيامت،ترسيم زنده شدن دوباره انسان

 ترسيم اضطراب و نگراني خاطر شديد كافران در روز قيامت،

 ترسيم بازخواست شدن معاندان،

 ها،پاسخ بودن كافران در بازخواستترسيم بي

 ها و معبودهاي دروغينشان به سوي جهنم،مشركان به همراه بتترسيم رانده شدن كافران و 

 ترسيم نزاع كافران با ائمه كفر براي محکوم جلوه دادن آنان،

 نتيجه ماندن نزاع كافران و مشركان و معاندان با رهبرانشان،ترسيم بي

 ترين راه گريز،ترسيم شکست خوردن كفار در يافتن كوچک

 ن از زبان خودشان،بيان عذاب شدن كافرا

 بازگرداندن معاندان به زمان حال،

 تهديد عذابي كه كافران فراروي خويش دارند،

 ترسيم نعمات بهشت و بهشتيان،

 ايجاد شوق براي رسيدن به اين نعمات،

 ترسيم نقمات دوزخ و دوزخيان،

 ترسيم اوضاع تحقيرآميز معاندان در دوزخ،

كه باعث به دوزخ افتادن هايي در رد دين و تبعيت از خرافهمحکوم كردن رفتار غير عقالني كافران 

 شود.ها ميآن

هاست، در ضمن آنچه بايد در اين آيات بيشتر مورد توجه قرار گيرد، ابعاد انگيزشي و هيجاني در آن

كه بيشتر از باب استهزا، و خوار ساختن كافران است و آنجا  هدايت به سوي دوزخبراي مثال بيان 

كند، در واقع از خوردني كه محور زندگي آنان است، سالحي حد دوزخيان را ترسيم ميگرسنگي بي

آن كه بدانند چه جهت تهديد آنان ساخته، و آنجا كه ترسيم فرمود، دوزخيان از شدت گرسنگي بي

خورند، نهايت هراس و خلجان ارد(، ميترين مزه را دترين صورت و تلخخورند، زقوم را )كه زشتمي

پايان را نماياند. از سوي ديگر، طرح موقعيتي متضاد با وضع كافران، اندوهي بيخاطر ذهن كفار را مي

امتياز آيد، مي و هم مکرمون)ميوه( با  فاكههشود. به عنوان مثال، وقتي كه واژه در معاندان باعث مي
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فهماند، و وقتي كه از حوريان، با اوصاف هاي تجربه شده دنيايي، ميخاص اين رزق را بر ساير رزق

آور خداوند تبارک و تعالي، آتشي در دل رود، حسرت دوري از نعمات شگفتخاصشان سخن مي

 افروزد.معاندان مي

ل بردن و محکوم ساختن رفتارهاي تمسخرآميز و پرعناد به اين ترتيب آيات شريفه مزبور، ضمن زير سوا

دهد كافران، در برخورد با دين، آنان را در حركتي نوساني بين نعمات و نقمات بهشت و دوزخ، قرار مي

كاران و مقايسه كردن وضعيت هيجاني افراد بهشتي و افراد سرنگون و در اين ميان با تهديد مکرر ستم

افزايد و در نهايت با باز گذاردن راه انتخاب براي همه هول و هراس معاندان ميشده در دوزخ، بر 

 نماياند.ها، نهايت مهر و عطوفت خويش را باز ميانسان

 از سوره مباركه مؤمنون، فرمود: 118-99خداوند در آيات 

ه، گويد: بار الها مرا به دنيا شان فرارسد، در آن حال، آگاه و نادم شدتا آنگاه كه وقت مرگ هر يک

بازگردان؛ تا شايد به تدارک گذشته، عمل صالح به جاي آرم و به او خطاب شود كه هرگز نخواهد شد 

و اين كلمه )مرا بازگردان( را از حسرت همي گويد و از عقب آنان، عالم برزخ است تا روزي كه 

يگر نسبت و خويشي در ميانشان نماند و برانگيخته شوند؛ پس آن گاه كه نفخه صور قيامت دميد، د

كسي از كسي ديگر حال نپرسد؛ پس در آن روز هر آن كه اعمالش وزين است، آنان رستگارانند؛ و 

هر آن كه اعمالش سبک وزن باشد، آنان كساني هستند كه نفس خويش را در زيان افکنده، به دوزخ 

سوزاند و در جهنم زشت منظر خواهند زيست؛ هاي آنان را ميمُخلد خواهند بود؛ آتش دوزخ صورت

)به آنان خطاب شود( آيا آيات من بر شما تالوت نشد؟ و شما از جهل تکذيب آيات ما نکرديد؟ آن 

كافران در جواب گويند )بار الها به ما رحم كن كه( شقاوت بر ما غلبه كرد  و كار ما به گمراهي كشيد؛ 

كار خواهيم بود؛ ه، اگر ديگر بار عصيان تو كرديم، همانا بسيار ستمپروردگارا! ما را از جهنم نجات د

سگان به دوزخ شويد و با من لب از سخن فرو بنديد؛ زيرا شماييد كه اي باز به آنان خطاب سخت شود: 

يمان آورديم، كردند: بار الها ما به تو ااز بندگان صالح من، روي به من آورده، عرض مياي چون طايفه

تو از گناهان ما درگذر و در حق ما لطف و مهرباني فرما كه تو بهترين مهربانان هستي؛ در آن وقت، 

كرديد تا آنجا كه مرا به كلي فراموش كرده، بر آن شما كافران، آن بندگان خاص مرا تمسخر مي

آزار و سخريه شما را به آن بندگان پاک  كرديد؛ من هم امروز جزاي صبر وخداپرستان خنده استهزا مي

دانيد شما خود خواهم داد و آنان امروز سعادتمند و رستگاران عالمند؛ آنگاه خدا به كافران گويد: مي

چند سال در زمين درنگ كرديد؛ آنان پاسخ دهند كه تمام زيست ما در زمين يا يک روز بود يا يک 

گر عمر خلق، بازپرس؛ خدا فرمايد: شما اگر از از فرشتگان حسابجزء از روز )اگر ما خطا گوييم(، 
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دانستيد كه مدت عمرتان در دنيا بسيار اندک بود؛ آيا چنين پنداشتيد كه ما حال خود آگاه بوديد، مي

ايم، هرگز به ما رجوع نخواهيد كرد؛ زيرا خدا به حق برتر از آن است شما را به عبث و بازيچه آفريده

بث كند و هيچ خدايي جز همان پروردگار عرش مبارک نخواهد بود؛ و هر كس غير خدا كسي كه ع

رسول اي را به الهيت خواند، حساب كار او نزد خداست و البته كافران را فالح و رستگاري نيست؛ و تو 

 .جوديما، با منت دعا كن و بگو بار الها، بيامرز و ببخشاي كه تو بهترين بخشندگان عالم و

كند كه طي آن انگار كوير بهايي را به افراد معاند، اعطا ميآيات شريفه مزبور هم تجربه زيسته گران

مداوم، اي ها و انديشهذهن آنان را به شخم كشيده، بذرهايي پرثمر را در آن ريخته و با باران تداعي

 ها، برآمده است.درصدد شکوفا كردن بذر

آور هيجاني به كار گرفته شود، ابعاد اعجابترسيم ميها هايي كه در برخي از صحنهانمالحظه هيج

نماياند. در آنجا كه فرمود: افزايند(، ميها را )كه بر عمق درمان و تجربه زيسته فرد ميشده در اين درمان

رساند، حالت عاطفي افراد معاند در روز قيامت را ، كلمه رب كه استغاثه افراد را ميقال رب ارجعون

، كلمه هرگز، برخوف وي گرددهرگز او به دنيا باز نميكند و آنجا كه فرمود: براي آنان، ترسيم مي

آن روز، اثر شمردن خاصيت انساب در ، با بيديگر نسبت خويشي نماندافزايد يا در آنجا كه فرمود: مي

طور افزايد. همينمتکاهاي خيالي آنان را بر باد داده، بر هول و هراس ناشي از تهديدهاي اين روز، مي

، با ترسيم وضعيتي كه در آن پرسدروز قيامت ديگر كسي، حال كس ديگري را نميآنجا كه فرمود: 

 افزايد.از اين روز مي حتي يک دلدار دهنده خيالي هم وجود ندارد، بر شدت هراس

خشکاند، هايشان را ميخورد كه لبلهيب و هرم آتش، چنان به صورت معاندان ميفرمايد: وقتي مي

، اين نحوه ترسيم دقايق شوندهايش نمايان ميهاي افراد از زير ترکخشکاندني كه ضمن آن، دندان

قيامت، معاندان را از شدت هول و هراس و اضطراب، به حالتي شبيه اغما، دهشتناک روز هاي صحنه

شد و شما آن را تکذيب آيا قرآن بر شما خوانده نميفرمايد: سازد و در همين حال مينزديک مي

. اين ما غلبه كرد شقاوت بر، سپس از زبان خود معاندان، اعتراف آنان را نقل فرمود كه كرديد؟نمي

كند و خود را محکوم يابي ميصحنه كه فرد خودش به تقصير خود و )اطرافيانش( اعتراف و آن را ريشه

رود كه گونه پيش ميها، صحنه، اينسازد، نتيجه نهايت خود باختگي معاندان است، اما با همه اينمي

ها، روز برداشت بذرهاي پاشيده شده افراد، در عملي بسته است و تنديگر در قيامت راه براي هرگونه 

، فرد با نهايت تحقير و خواري اي سگان خاموش و به دوزخ شويدطور آنجا كه فرمود: دنياست. همين

كند كه اآلن است كه با چهره به دوزخ سرنگون شود، اما، درست در و در نهايت نااميدي، احساس مي

دارد: چرا راه حق را به تمسخر لحظه پرالتهاب، قرآن معاندان را به دنيا بازگردانده و بيان ميهمين 
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هاي راستين در افراد معاند، تنها متقين رستگارانند و نه شما، به القاي ارزشگرفتيد. و سپس با بيان اين كه 

، از مدت زندگي دنيايي سال در زمين درنگ كرديد چندفرمايد: چنين در آنجا كه ميپردازد. هممي

كند كه همان هم در مقايسه با زندگي آخرت، چيزي تنها از مدت اقامت در قبر ياد ميكند و ياد نمي

 كند.آيد و اين معنا، درک عظمت خسران را بيشتر امکان پذير ميبه حساب نمي

، خود به كم تمام زيست ما در زمين يا يک روز بود يا يک جزء از روزن اين كه از طرفي معاندان با بيا

گيرد، كنند و اين اعتراف كه از زبان خودشان صورت ميبودن مدت زمان زندگيشان در دنيا، اعتراف مي

 افزايد.بر هول و هراس صحنه مي

ان دهنده است كه پيام نهايي اين رؤياي هدايت شده آور و تکدهشتهاي در تب و تاب همين صحنه

 شود:در بيداري، بيان مي

 .ايم، و هرگز به ما رجوع نخواهيد كردآيا چنين پنداشتيد كه ما شما را به عبث و بازيچه آفريده

ده گونه كه ذكر شد، اين مسأله، مانند بذري است كه اينک در ذهن شخم خورده معاندان، پاشيهمان

ريزاند كه بسته به شود و تداعي اين صحنه در ذهن معاندان، باراني را بر كوير ذهن آنان فرو ميمي

 دهد.هايي گوارا يا تلخ مزه، به دست ميانتخاب فرد، ميوه

ه، به اين ترتيب قرآن با قراردادن آدمي در شرايط پرهيجان، و با نوسان در آوردن وي در زمان گذشت

كند كه شايد تأثيرش به هيچ وجه كمتر از تجربيات زيسته را به ذهن وي القا مياي حال و آينده، تجربه

 وي، نباشد.

يک بار از يکي از دانشجويان خود كه در مدرسه راهنمايي به تدريس نقاشي اشتغال داشت، نگارنده، 

را مدنظر خود قرار دهد  هنر درماني در اسالمخواست تا براي اجراي پروژه تحصيلي خويش، موضوع 

مرسوم، فرازهايي از آيات هاي هاي نقاشي خودش در مدرسه، به جاي ارايه سوژهو در جريان كالس

 ها ارايه كند.آموزان، بدانقرآن، احاديث و ادعيه را به عنوان سوژه نقاشي دانش

 ديني ارايه شده به آنان است:هاي رمبناي سوژهآموزان، باز نقاشي دانشهايي موارد زير، نمونه
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نگارنده از دانشجوي مزبور خواست تا طي يک نظرسنجي، از  پس از گذشت سه ماه از اجراي طرح،

آموزان در پاسخ به آموزانش، اثرات احتمالي برنامه اجرا شده را روي آنان، جويا شود. دانشدانش

در خودشان ياد كرده بودند، بلکه از اثرات عاطفي اي از اثرات شناختي قابل مالحظهتنها پرسش اخير، نه 

آموزان از اظهار نظر اين دانشهايي نمونه شان در اين زمينه، ياد كرده بودند. موارد زير،قابل توجه تجربه

 است:

هاي كشاند. من با كشيدن موضوعهاي نقاشي تو، من را به اوج برد و من را بيشتر به طرف قرآن موضوع

هاي خدا، عظيم بودن خدا و رحيم بودن او بيشتر هاي زندگي، سرانجام اعمال، پاداشتو، با دشواري

آشنا شدم. اخالق من تغيير كرد، رفتار و گفتار من عوض شد و اكنون هر لحظه گريستن و افسوس 

 م. كنام، آرزو ميخوردن به حال گناهاني را كه كرده

هاي تو دريايي از عالقه به قرآن را در من ايجاد كرد. كاش تو سال بعد هم معلم من بودي تا موضوع

 .بهتر زندگي كنم

كند، البته اين خوانيد، من را با بسياري از مطالب قرآني آشنا ميبه نظر من آياتي را كه شما براي ما مي

ها و كارهاي شما تأثير ديگري كنند، ولي حرفمن را نصيحت ميدرست است كه اطرافيان من، خيلي 

از زندگي جاويد و آخرت را برايمان هايي كه آيهاين در من گذاشت و من خيلي بيدار شدم، مخصوصا

گذاشت. كه نمايانگر آن جهان بودند، در من خيلي اثر ميها متفاوت بچههاي گفتيد. ديدن نقاشي

مي كه خود من در حال كشيدن نقاشي آيه دوم سوره حج بودم، تمام موهاي بدنم هنگام خواندن هنگا

كشيدم، هر لحظه قيامت در نظرم مجسم شد و با هر قلمي كه من بر روي كاغذ ميآن آيه، سيخ مي
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شما مانند  خورشيدي كه  شد. به نظر من اين كار هم من و هم ديگران را با قرآن بيشتر آشنا كرد.مي

 .كند، در من اثر كرديدروي آب تأثير مي

جشنواره تحت عنوان اي نگارنده در اقدام ديگري، از جمعي از دانشجويان خويش خواست تا جشنواره

، برگزار كنند. در جريان اجراي جشنواره، نگارنده طي چند جلسه، اصول حاكم بر پوسترهاي آموزشي

سازي كردن و استفاده از روش تداعي معاني( را شناختي شرطيها )استفاده از دستاورد روانهيه پوسترت

كنند، از عمق و براي دانشجويان شركت كننده در جشنواره، توضيح داد تا پوسترهايي كه آنان تهيه مي

 غناي بيشتري برخوردار باشند. 

از سوي دانشجويان، پوسترهاي مناسب انتخاب و در  پس از ارايه پوسترهاي آموزشي تهيه شده

 اند:از پوسترهاي مزبور، به نمايش گذاشته شدههايي نمونه نمايشگاهي به نمايش گذاشته شدند. در زير،
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مؤلف براي غنا بخشيدن به جشنواره مزبور، با اخذ برخي از تصاوير الزم از اينترنت و نوشتن عبارتي بر 

از پوسترهاي آموزشي )مبتني بر تداعي معاني( را فراهم اي ي زمان كوتاهي، مجموعهها، طروي آن

توان با پردازشي هنري، مفاهيم ديني را گونه كه از پوسترهاي زير پيداست، به سادگي ميآورد. همان

 به تصوير كشيد:
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توان به عنوان هستند كه ميهايي اند، نمونهر زير آورده شدهها را دكه فرازهايي از آناي آيات و ادعيه

ها، به شکل هايي براي نقاشي، گرافيک، داستان نويسي، نمايشنامه نويسي، عکاسي و مانند آنموضوع

 ها بهره گرفت.فردي يا جمعي، از آن

كند و س لزوم بازگشت ميچشمان تيز بين تو در نظاره آن تماشاگه )طبيعت( در حالي كه خود احسا

 ، ملک(.4) گرددگر برميشود، به سوي تو نظارهخسته و درمانده مي

گستراند و انبوهش انگيزد و در آسمان آن را ميفرستد و ابري برميها را ميخداست آن كس كه باد

كند و چون آن را به هر كس از بندگانش كه ن ميگرداند و از خالل آن باران را همي بيني كه جستمي

خواهد برساند، بناگاه آنان شادماني كنند، با آن كه پيش از اين كه برايشان فرو ريزد، سخت نوميد بودند. 

گرداند. آري اوست پس به آثار رحمت خدا بنگر تا )ببيني( چگونه زمين را پس از مرگ آن، زنده مي

 ، روم(.50-48) دگان و اوست كه بر هر چيزي توانا استزنده كننده مر

بدانيد كه در حقيقت زندگي اين دنيا، بازي و سرگرمي و آرايش است و در ميان شما، فخرفروشي و 

بيش نشان دادن در اموال و اوالد نسبت به همديگر، وجود دارد، همچون باراني كه كشاورزان را از گياه 

ها( به اهتراز در آيد و آن را زرد بيني و آنگاه خاشاک د، آنگاه )در مزرعه)حاصله از( آن شگفت آي

 ، حديد(.20) شود

و براي آنان زندگي اين دنيا را به آبي مثل بزن كه از آسمان فرو فرستاديم، پس گياه زمين با آن در 

 ، كهف(.45) اش كردندها پراكندهآميخت و خشک گرديد و باد
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اند، چگونه بوده است. آنان از اند تا ببينند، فرجام كساني كه پيش از ايشان بودهگرديدهآيا در زمين ن

اند اند، آن را آباد گردانيدهايشان بس نيرومندتر بوده و زمين را كنده و بيش از آنچه آنان  آبادش كرده

ر ايشان ستم كرد، بلکه شان با داليل آشکار به سوي ايشان آمدند، در نتيجه خدا نبود كه بو فرستادگان

 ، روم(.9) خودشان بودند كه برخود، ستم كردند

 ها رفتيدچشمي و فزون طلبي شما را به خود مشغول داشت تا براي شمارش مردگان خود به گورستانهم

 ، تکاثر(.2-1)

دهان خود(،  اند، مثل عنکبوت است كه )با آبداستان كساني كه به غير از خدا دوستاني اختيار كرده

كاش اي  همان خانه عنکبوت است، ها،ترين خانهساخته و در حقيقت سستاي براي خويش خانه

 ، عنکبوت(.41) دانستندمي

، 92) و مانند آن زني نباشيد كه رشته خود را پس از محکم تافن )دوباره( از هم يکي يکي گسست

 نحل(.

نگامي كه گرم جدالند، جز فريادي مرگبار كه غافلگيرشان خواهد كرد، نه وصيت كردن انتظار نبرند، ه

 ، ياسين(.49-50) توانند و نه به سوي كسان خويش برگشتن

 ، فجر(.4) كاش براي زندگاني خود از پيش كاري كرده بوديم

 ، يونس(.27) از شب تار، فرو پوشانده استاي هايشان را پارهگويي چهره

او را بگيريد، از جا بلند كنيد و به عنف به طرف وسط جهنم بياندازيد، آنگاه از شکنجه جوشاب بر 

 ، دخان(.47-49) سرش فرو ريزيد، بچش كه تويي همان بزرگوار

 ، احزاب(.4) خدا براي هيچ مردي دو دل در درونش ننهاده است

 مزمل(.، 10) شکيبايي نما، شکيبايي زيبا

تويي كه سجده كند برايت سياهي شب و روشني روز و تابش ماه و پرتو خورشيد و وزش درخت و 

 )دعاي فرج(. خدااي خدا، اي بانگ آب، 

خدايا، اگر اندوهگين گردم، تو اندوخته مني، و اگر محروم شوم، تو پناهگاه مني، و اگر دربند افتم، تو 

 )دعاي مکارم االخالق از صحيفه سجاديه(. يفرياد رس من هست

 )دعاي توبه از مصباح المنير(. )خدايا( مرا از پرتگاه گناهان نجات ده

)دعاي  اگر چه ما مستحق رحمتت نيستيم، اما تو اهل آن هستي كه به ما و گناهکاران ديگر، بخشش كني

 ابوحمزه ثمالي(.

 )دعاي جوشن كبير(. ها، و دفع كننده بالهاها و داناي رازوازشنونده آ ها،اي پذيرنده توبه
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 )دعاي جوشن كبير(. ها از هراسشبشکافد كوه

ياور، پوشنده هر معيوب، پناه هر رانده اي گشاينده هر اندوهناک، رحم كن هر رحم شده، يار هر بي

 )دعاي جوشن كبير(. شده

اهي ندارد و سند آن كه سندي ندارد، ذخيره آن كه ذخيره ندارد، پناه آن كه گگاه آن كه تکيهاي تکيه

 )دعاي جوشن كبير(. پناه ندارد، دادرس آن كه دادرس ندارد

 )دعاي جوشن كبير(. اياي آخرين پناه هر شکايت كننده

 )دعاي جوشن كبير(. اي كه عبرت اندوزي از تو را در گورستان بايد يافت

 )دعاي كميل(. زوهاي دورم، مرا زنداني ساخته و دنيا مرا فريفته استو آر

 )مناجات خمسه عشر(. هايم ببارانابرهاي مهرت را بر عيب

 )مناجات خسمه عشر(. زشت است، اما بخشايش تو زيباستاي خدايا، اگر گناه از بنده

ها را به توان آنالقي اسالم، وجود دارد كه ميهاي متعدد ديگري در متون روايي، حديثي و اخموضوع

توان از آنان خواست تا به تهيه عنوان مضمون كارهاي هنري، به دانشجويان ارايه كرد. به عنوان مثال، مي

 با توجه به مضامين زير، دست بزنند:هايي ها و نمايشنامهها يا شعرها، داستانتابلو

ها، درختان، آسمان پرستاره، نمايش ها، درياروم، آفرينش كوههستم، به كجا مي ام، كجااز كجا آمده

هاي كاذب، آگاهي واقعي، لطافت كوه، دشت، صحرا و دريا، ترسيم يک زيبايي، عشق واقعي، عشق

هاي هاي كاذب، نياز واقعي، نيازهاي كاذب، سرانجام خوشبختي واقعي، سرانجام خوشبختيآگاهي

ترين لحظات سالي، زشتآل، زيباترين لحظات دوران نوجواني، جواني و بزرگ، انسان ايدهكاذب

زندگي، عواطف و احساسات يک انسان صالح، عواطف و احساسات يک انسان نابکار، عواطف و 

احساسات يک انسان صالح هنگام مالقات با مرگ، عواطف و احساسات يک انسان نابکار هنگام 

هاي هاي ظالم، جريان انسانهاي نيک انديش، درون انسانعواطف و احساسات انسانبرخورد با مرگ، 

هاي بخت برگشته در طول تاريخ، سرانجام قدرتمندان در طول بخت در طول تاريخ، حزب انساننيک

ها. عالوه نگر و مانند آنهاي بستههاي انسانها، ترسيم كج انديشيتاريخ، ترسيم علل فروپاشي تمدن

طبيعت هاي هايي از زيباترين صحنهمثالً دست به تهيه آلبومتوان از دانشجويان خواست تا راين، ميب

هاي ها(، زيباترين صحنهها و مانند آنها، جنگلها، كوهها، پرندگان، اعماق درياها، ماهي)تصاوير گل

زيبا )عواطف هاي ها(، ديگر صحنهايثار و نظاير آنعاطفه مادري، عفو،  ها،بازي بچه ها،انساني )بچه

ها بزنند. انجام كارهاي ها(، تاريخ گذشته و نظاير آنحيوانات، بازي حيوانات، بچه حيوانات و مانند آن

هاي انساني روي كاري پيامها ياد شد(، منبتهنري ديگري نظير عکاسي )با انتخاب مضاميني كه از آن
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كه تکثر موجود در فرش به وحدت بيانجامد، يا تصوير و حاشيه اي بافي )به گونهفرشكاري، چوب، قلم

ها نيز در فرش، از مفهومي فرهنگي يا انساني برخوردار باشد(، گچ بري، خطاطي و مانند آنهاي نويسي

 اين ميان، قابل تأمل و توجهند. 

ه گرفت، مسابقات هنري )با موضوع قرار دادن فرازهايي توان نتيجبندي مختصر ميبنابراين در يک جمع

هاي انساني و نوعدوستانه، زيست محيط و هاي ديني و يا فرازهايي از ادعيه، سوژهاز آيات قرآن، آموزه

هاي ها(، خاصه براي اقشاري از جوانان كه از عاليق پژوهشي الزم برخوردار نيستند، در عرصهنظاير آن

ها، نويسي، شعر، تهذيب و مانند آننويسي، نمايشنامه، خطاطي، گرافيک، داستانگرينگارهمختلف 

آورند و در صورت انتخاب مضامين عرصه پويا و جذاب ديگري همچون مسابقات پژوهشي را پديد مي

هاي مناسب، عرصه جذاب  فراهم آمده، جوانان را به كوشش و تالش در جهت پردازش مناسب سوژه

يابي دارد و به اين ترتيب، مسابقات هنري به شکلي غيرمستقيم، افرادي را كه براي دستنظر واميمورد 

 سازد.هاي پنهان خود مياند، غرق در ارزشجزئي به عرصه مسابقه گام نهادهاي به جايزه

 

 طرح الگوها -

جريان شکل دادن به ابعاد افراد و خاصه كودكان، نوجوانان و جوانان، در مسير زندگي خويش در 

وجوديشان، همواره نيازمند الگويي عيني و عملي هستند تا با سرمشق گرفتن از الگو و اسوه، در ميان 

هايي كه براي چگونه بودن و چگونه شدن وجود دارد، راهي را كه الگو و اسوه براي چگونه انبوه راه

 اش را برمبناي آن شکل دهد. خود كند و زندگيسازد، پيشه زيستن براي مخاطبان خويش مطرح مي

اسوه السالم، شوند، حضرت يوسف، عليهمتعددي مالحظه ميهاي با نگاه گذرايي به قرآن، اسوه

هاي راه خداست، چه شکني بتالسالم، اسوه بتايستادگي در برابر شهوات است. حضرت ابراهيم، عليه

د، چه فرزندش و اسماعيل نفس. اصحاب كهف، سمبل و اسوه مهاجرين سنگي باشاي اين بت مجسمه

ها را بر سکنا گزيدن در شهر سبيل اهلل هستند كه ترک مقام و منصب و هجرت و پذيرش دشواريفي

السالم، اسوه مقاومت و پايداري و حضرت تحت سلطه طاغوت، ترجيح دادند. حضرت نوح، عليه

و تحمل بودند. حضرت مريم، عليهاالسالم، سمبل پاكي، پاكدامني و السالم، اسوه صبر يعقوب، عليه

السالم، السالم، اسوه و سمبل شهامت و شجاعت و حضرت اسماعيل، عليهطهارت، حضرت داوود، عليه

 سمبل و اسوه ايثار است و حضرت رسول، صلوات اهلل عليه، اسوه حسنه است.
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دهد كه آدمي دهد و نشان ميها قرار مياني فرا راه انسانهاي فروزمختلف، چراغهاي قرآن با طرح اسوه

تواند ايثار تواند در برابر شهوات ايستادگي كند، تا كجا ميتواند صبر داشته باشد، تا كجا ميتا كجا مي

 نفس داشته باشد و مانند آن. 

 فرمايد:از سوره نوح، خداوند مي 23در آيه شريفه 

 .البته پرستش ودا، سواع، يغوث، يعوق و نسرا را ترک نکنيد

 نويسد:تفسير مجمع البيان، ذيل اين آيه شريفه مي

پرستيدند، سپس ها را ميالسالم، آنهايي بود كه قوم نوح، عليههاي بتها نامعباس و قتاده گويند، اينابن

 .عبادت كردند ها رابعد از آنان، عرب آن

 نويسد:پرستي در عالم، مي(، در ادامه بحث مزبور، در تحليل ريشه بت1365طبرسي )

بود كه بين آدم و نوح، عليهماالسالم، بودند. اي هاي مردم صالح و شايستهها نامكعب گويد: اينمحمدبن

بادت اتخاذ كرده بودند. پس شيطان به پس بعد از ايشان، قومي زندگي كردند كه روش آنان را در ع

ايشان گفت: اگر تصوير آنان را بکشيد و در مقابل خود قرار دهيد، شما را تشويق و نشاط بيشتر در 

 عبادت دهند.

ها تمثال و تصوير آنان را كشيده و خرسند بودند تا بعد از ايشان كه مردم ديگر آمدند. شيطان پس آن

پرستيدند، پس آنان فريب خوردند و عبادت ها را مياز شما بودند اينبه آنان گفت، مردمي كه قبل 

 .پرستيها را و اين بود ريشه و اساس بتكردند آن

 نويسد:(، در بحث روايي ذيل همين آيه شريفه، مي1364عالمه طباطبايي )، ؟، ترجمه موسوي همداني، 

اند كه گفت: عباس روايت كردهمردويه همگي از ابنابن منذر وو در درمنثور است كه بخاري و ابن

اسامي مرداني صالح  ها، قبالًهمان اَصنام و اوثان كه در قوم نوح بودند، در عرب هم معبود شدند. اين نام

ها از دنيا رفتند، شيطان به بازماندگانشان وحي كرد، در مجلسي كه ايشان از قوم نوح بوده، وقتي آن

بگذاريد، مردم هم اين كار را ها نصب كنيد و نام ايشان بر سر آن مجسمههايي داشتند، مجسمهجلسه 

پرستيدند تا آن نسل منقرض شد و نسل بعدي روي كار آمد، چون را نميها كردند. ولي آن مجسمه

 .مورد پرستش قرار گرفتندها علم نسل قبلي را نداشتند، مجسمه

پرستي كه توسط مستکبران جامعه ابداع و دامن شود كه قرآن در تحليل بتب مشخص ميبه اين ترتي

 .تأكيد خاصي داردها زده شد، بر استفاده آنان از اسوه

خورد، در در آثار متفکران مسلمان نيز به چشم مي عيناها، تأكيد وسيع قرآن در خصوص پيروي از اسوه

هاي اسوه به هاي سنجش سالمت و بيماري نفساني و رواني، ويژگيدر تعيين مالک متون اخالقي حتي
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(، در كيمياي سعادت، ضمن بحث در 1364شدند. غزالي )عنوان معيار و شاخص به كار گرفته مي

بيماري رواني عُجب )خودشيفتگي(، با ذكر برخي از اوصاف حضرت رسول، صلوات اهلل عليه، تطابق 

 كند.طابق با اين روحيات را معيار سنجش سالمت و عدم سالمت مردم، معرفي مييا عدم ت

 -از مجموعه آثار –السالم، تا(، در كتاب علي حقيقتي بر گونه اساطير، و علي، عليهدكتر شريعتي )بي

هاي النوعيل ربتحل كند. دكتر شريعتي درياد ميها هاي يوناني و هندي، در زمينه اسوهاز تأكيد فرهنگ

طبيعت و موجودات برتر هاي ز پديدهاكرده است كه انسان همواره احساس ميشود: يونانيان متذكر مي

انداخته، همه تر است. انسان با نگاهي كه به اطراف خويش ميبوده، حتي از آنچه كه هست نيز متعالي

ه ديده است و همين  احساس كمبود، او را متوجناقص مياند، كساني را كه در اطرافش بوده

جا ها، از همينالنوعكرده است و ستايش ربمي -نقص و كاستي استكه جهاني بي –ماوراءالطبيعه 

-النوعرب شده است، وي فضايلي را بهها، سبب ميشود كه نياز انسان به الهام دهندگان فضيلتآغاز مي

ه رفته هاي كامل مهر بورزد و رفتهاي ساخته و پرداخته خويش، نسبت دهد و سپس به اين انسان

 .ها توسط وي منجر شودها، به پرستش آنالنوعمهرورزي او به رب

ي يوناني( هاالنوعدكتر شريعتي در تحليل مذاهب بودايي كه به طرح خدا يا انسان كامل )نظير رب

 نويسد:پردازند، مينمي

ظار هاي مذاهب سامي اين است كه انسان در اين مذاهب، چشم انتيکي از خصوصيات و برجستگي

رعکس است، است كه بيايند و او را نجات دهند، اما در مذاهب هندي، مسأله باي هاي برجستهشخصيت

ته، خود را جات آن است كه در خود فرو رفدعوت اين مذاهب اين است كه منتظر بيرون نباشيد، راه ن

اهبي كه به بکاويد و با رياضت و خودسازي، به جايي برسيد كه شايسته نجات شويد. اما در همين مذ

تقليد كني و او  گويند، منتظر كسي نباش، تو نيازمند منجي نيستي و به انسان كاملي كه از ويانسان مي

ت، چرا كه هر پرستي پديدار شده اسبينم كه بيشتر از مذاهب ما، شخصيترا بستايي، نيازي نداري، مي

 .دهداز بودا را فراروي خويش قرار مياي بودايي در نمازش، مجسمه

اي تنها اسالم، بلکه حتي مکاتب غيرالهي هم اهميت خاص و ويژهشود كه نه به اين ترتيب مشخص مي

 قايل هستند.ها، هبراي اسو
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شناسي معاصر، اصطالح الگو و الگوپردازي، اصطالح عام و فراگيري است كه به يادگيري از در روان

، الگو حاوي سه تأثير متفاوت بر 4شود. به نظر باندورا، اطالق مي3و تقليد 2، همانندسازي1طريق مشاهده

 روي فرد هست.

فرد از طريق تبعيت كردن از رفتار الگوي مورد نظر. حالت اخير تاري جديد اكتساب الگوهاي رف -1

رفته، دست به دهد كه فرد، رفتار فرد ديگري را به عنوان الگو بپذيرد و از آن سرمشق گزماني رخ مي

 اشته است.تقليد آن بزند، در حالي كه پيش از آن رفتار مزبور در مجموعه رفتارهاي وي، وجود ند

گر متوجه شود كه تضعيف پاسخي كه پيشتر ياد گرفته شده است. هنگامي كه فرد مشاهدهتقويت يا  -2

يابد )هر چند گيرد، تمايل وي به انجام آن رفتار فزوني ميالگو به علت انجام رفتار خاصي پاداش مي

د كه الگو به ممکن است كار مورد نظر خالف عرف باشد(، از سوي ديگر وقتي فرد ناظر، مالحظه كن

گردد )مانند تنبيه شدن شاگردي كه در امتحان دست به علت انجام رفتار خاصي جريمه شده و تنبيه مي

شود كه فرد نسبت به انجام همان رفتار پرهيز كرده، از آن فاصله تقلب زده است(، مسأله اخير سبب مي

 انجامد.انگيز ميهاي وسوسهداري در موقعيتنو خويشت 5بگيرد. يادگيري اخير به توسعه خودكنترلي

تار صحيح در يک سازي فرد در مورد رفها از طريق آگاهسهيل بخشيدن در جهت انجام رفتارت -3

رتباط با گونه تقويتي در اشود، همين طور هيچموقعيت. در موارد اخير رفتار جديدي آموخته نمي

ص آموخته شده، ارد، اما فرد الگو، به عنوان تسهيل كننده رفتارهاي خارفتارهاي آموخته شده وجود ند

ماع، صادق است. كند. اين امر در مورد بسياري از رفتارهاي خنثي يا رفتارهاي پذيرفته شده اجتعمل مي

يک كت در اش، مايل به شركالسيكند غالب دوستان همآموزي كه مشاهده ميبه عنوان نمونه، دانش

ين طريق آن اگيرد. بنابراين، از شناختي هستند، وي نيز نسبت به شركت در آن تصميم ميآزمون روان

گردد. از اين دسته از الگوهاي رفتاري كه با هنجارهاي اجتماعي همگون هستند، تسهيل و تقويت مي

است كه  عيت بخشيدن به  رفتارهاييتوان بيان داشت، يکي از عملکردهاي افراد الگو، مشرورو مي

وع رفتارهايي در اند. الگوهاي اخير اطالعاتي را در مورد اين كه چه نتوسط اجتماع تنظيم و ارايه شده

 دهند.يک موقعيت خاص مناسب است، به فرد ارايه مي

                                           
Observational learning- 1 
Identification- 2 
Imitation- 3 

.Bandura, A- 4 
control-Self- 5 
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و عمل و نظاير همخواني حرف  ها،هاي الگو، مانند قدرت، مطرح شدن از سوي رسانهدرباره ويژگي

و همکارش در آزموني كه  1ها، انجام پذيرفته است. به عنوان نمونه، گروسکآن، برخي از پژوهش

جهت بررسي تأثير حرف و عمل، طراحي كردند، گروهي از كودكان را با الگويي برخورد دادند كه 

كرد. گروه دوم يه ميپس از برنده شدن در بازي بولينگ، نيمي از جوايز خود را به كودكان فقير هد

داشت، هديه جوايز كودكان، با الگوي ديگري مواجه شدند كه طي توضيحات شفاهي خويش بيان مي

به كودكان فقير امر خوبي است و وي قصد آن را دارد كه دست به چنين كاري بزند، اما به دليل آن كه 

كرد. بنابراين در و كار مهمي دارد، كودكان را ترک ميشد رئيسش با ادر همين هنگام، به وي گفته مي

شرايط آزمايشي اخير، كودكان گروه نخست، با الگويي كه به شکل عملي به القاي اهدافش دست 

 كرد، مواجه شدند.تنها به شکل شفاهي از اهدافش ياد ميزد و كودكان گروه دوم، با الگويي كه مي

ي دست به اهدا نشان داد، بيشتر كودكاني كه با الگوي عملي سروكار داشتند، مانند وي،نتايج آزمايش 

تنها شاهد بيانات الگوي دوم، مبني بر خوب بودن فقير زدند، اما كودكاني كه هاي جوايز خود به بچه

هاي بچه به فقير بودند، در حد كودكان گروه نخست، دست به اهداي جوايز خودهاي دادن هديه به بچه

تأثيري بر رفتار  گيرند كه تبليغ شفاهي الگو، تقريبافقير نزدند. بنابراين گروسک و همکارش نتيجه مي

 .دوصد گفته، چون نيم كردار نيستاند، ندارد و به تعبير ديگر افرادي كه با وي تعامل داشته

ري و عملي الگو ت و هر دو مورد تبليغ گفتاهاي مشابه، به نتايج متفاوتي انجاميده اسبرخي از پژوهش

 اند.را در الگوبرداري مخاطبان، مؤثر دانسته

است، نتايج مشابهي را گزارش  ساله داشته 7-11گروسک در پژوهش ديگري كه روي كودكان 

كودكان  ر بينرسد كه تبليغ عملي دنويسد: چنين به نظر ميكند. وي در تبيين نتايج حاصله، ميمي

هاي ه بچهتر، بيشتر از تبليغ گفتاري، اثربخشي دارد. علت اين امر، ممکن است اين باشد ككوچک

ها به مفاهيم قابل درک در تر در فهم و درک دقيق و صحيح توضيحات شفاهي و تبديل آنكوچک

ملي آن، عد انجام تري دارند، زيرا توضيح و توصيف يک رفتار ماننخزانه رفتاريشان، مشکالت بيش

تر از كودكان تر كه به لحاظ ادراک، پيشرفتهرسد كودكان مسنملموس و عيني نيست و به نظر مي

 كنند، در فهم درخواست شفاهي، موقعيت بهتري داشته باشند.تر عمل ميكوچک

دت اعتبار و مقبوليت برخي از مطالعات، نشان داده است كه تضادهاي شديد بين حرف و عمل الگو، به ش

از اين تضادهاي شديد، رفتار خودخواهانه فرد الگويي اي الشعاع قرار خواهد داد. نمونهوي را تحت

كرد. نتايج پژوهشي كه است كه در عين حال، كودكان را براي كسب رفتارهاي شايسته، تشويق مي

                                           
Grusec- 1 
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داد، نشان داد، تشويق و تمجيدي كه قرار ميهاي شديد بين حرف و عمل الگو را مورد بررسي تفاوت

گونه نظري در مورد شد، در مقايسه با الگوي خودخواهي كه هيچاز سوي الگوي خودخواه صادر مي

خوب و بد بودن رفتار كودكان نداشت، تأثير مشابهي روي كودكان داشت و منجر به كاهش رفتار 

 شد.نوعدوستانه و خيرخواهانه كودكان مي

روي كودكان  پذيري كه منجر به تأثير عکساز دست رفتن اعتبار و مقبوليت عوامل يا الگوهاي جامعه

دهد ها، نشان ميشود. نتايج برخي از پژوهشپذيري محسوب ميشود، بدترين پديده در فرايند جامعهمي

رشان، به راحتي اعتبار و مقبوليت خود را از بدون تأمل و فک ساالن ممکن است به علت اظهاراتبزرگ

 دست بدهند.

شناسي نيز به جتماعي در روانا -هاي شناختي، عاطفي و فرهنگيعالوه بر ديدگاه اجتماعي، ديدگاه

 اند. ها توجه نشان دادهمسأله الگو

( و ديدگاه عاطفي، بر 1373كودكان و نوجوانان )منصور،  1پيروي اخالقيديدگاه شناختي با مفهوم 

(، نسبت 1374)منصور و دادستان،  خواندآنچه فرويد آن را تجديد عقده اديپ در دوره جواني ميمبناي 

 اند.به مسأله الگو، عطف توجه نشان داده

 د:داربيان مي ،اجتماعي خويش -در تبيين نظريه فرهنگي 2ويگوتسکي

نمايي فردي پردازد، با وقتي كه با راهبين سطح عملکرد كودک، وقتي كه به تنهايي به حل مسأله مي

ک ظاهر پردازد، تفاوت وجود دارد و در حالت اخير، حداكثر ظرفيت تحولي كودمجرب به حل آن مي

توجه داشت و  ،كودک با وي مجرب ساالنو هم سالگردد. از اين رو بايد به تعامل افراد بزرگمي

 مدنظر قرار داد. ،تأثير آن را در تحول ذهني كودک

 (.1993، 4استنليبه نقل از ) انجاميد 3به نظريه حوزه مجاور رشد ،اظهار نظر اخير

نظريه مشابهي  ،با الهام از نظريه ويگوتسکي 8و كاميال 7، ليتونن6، جاوسوک5طي دهه گذشته، شاوقنسي

تر و اند. طبق نظريه اخير، اگر شاگردي زير نظر يک فرد بزرگرا ارايه كرده  9ناظر ياوربا عنوان 

                                           
Heteronomy- 1 

.Vigotsky, L- 2 
)Zone of proximal development (ZOPD or ZPD- 3 

.Stanly, N. V- 4 
5 -Shaughnessy, M. F. 
6 -Jausovec, N. 
7 -Lehtonen, K. 
8 -Kamila 
9 -Mentoring 
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تواند از تجربيات وي بهره جسته، خالءهاي اطالعاتي خويش را مرتفع سازد و تر قرار گيرد، ميمجرب

ا شاگردان نوآموز و اخير، به شکل مستقلي عمل كند. مربيان هم در برخورد بهاي سپس با اتکا به يافته

  توانند به دو طريق عمل كنند.قرار دارند، مي نمبتدي كه زير نظر آنا

دهد كه  آيد، مربي بايد به وي اجازهدر صورتي كه كودک از عهده قسمتي از كار مورد نظر برمي

در به انجام قاكودک در حد وسع و توانش در كار اخير شركت كند تا رفته رفته با افزايش تجربياتش، 

آيد، يا ميكار مورد نظر و موارد مشابهش باشد. در صورتي هم كه كودک از عهده كار مورد نظر برن

حل مسأله يا  هايتواند راههاي اساسي است، مربي ميفاقد اطالعات الزم در زمينه حل مسأله و مهارت

م مسأله را گام به گا ،ه كودک كمک كندهاي مورد نظر را به فراگيران تحت نظرش ياد داده، بمهارت

ا كرده و يا ضمن توانند در جريان آموزش اخير، به بيان حل مسأله اكتفحل كند. مربيان مي ،در كنار وي

ک پايگاه پرتاب يبيان آن، در جريان عمل به مثابه يک الگو، به حل آن بپردازند. حركت اخير به مثابه 

هد شد د كرد و با افزايش و غنا بخشيدن به تجربيات وي، سبب خوابراي كودک نوآموز عمل خواه

 (.1997ها نبود، برآيد )شاوقنسي، جاوسوک و ليتونن، تر قادر به حل آنكودک از حل مسايلي كه پيش

كار مربياني كه وظيفه  ،آنچه از آن ياد شد، ممکن است در ابتداي امر اين تصور را به ذهن متبادر سازد

لکرد كودكان و شاگردان مبتدي و نوآموز را برعهده دارند، محدود و محصور در راهنمايي نظارت بر عم

كه وظيفه مربيان فراتر از گران با تأكيد در ايندر حيطه محدود شناختي است. برخي از پژوهش نآنا

هاي شناختي ماييوظيفه مربيان فراتر از راهن ،سازندهاي شناختي است، خاطرنشان ميمحدوده راهنمايي

شان است، نمونه بارزي در اين جهت، ضرورت رشد عاطفي و هيجاني شاگرداني است كه متربيان

-هيجان ست مربيان عواطف وا كنند. در موارد اخير الزمشان، نوشتن خالق را تجربه ميزيرنظر مربيان

 نتر آنانان را در جهت احساس عميقشان را نسبت به مردم و جهان اطرافشان برانگيخته، آهاي متربيان

 (.1996، 2و گو 1تر شود )گوان، محصولي خالقشهدايت كنند تا كارنهايي

 يابد.ها، سوق ميسي از الگوأرسد كه نظريه ناظرياور در عمل به سمت مسأله تبنابراين به نظر مي

ه مجاور رشد ويگوتسکي است، اجتماعي حوز -يثر از نظريه فرهنگأفارغ از مسأله نظريه ناظر ياور كه مت

در همين  ،(1، جلد1376)اند. دادستان گران زيادي روي مسأله الگو تأكيد ورزيدهلفان و پژوهشؤم

 نويسد:رابطه مي

                                           
1 -Goh, B. E. 
2 -Goh, D. 
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ريزي شده است، پي 2و واچس 1توسط فورث ،در طرح چارلستون كه برمبناي اصول كاربردي نظام پياژه

مورد تأكيد قرار گرفته است كه به دو طريق در تحول  ،آموزانلگويي متفکر براي دانشمعلم به عنوان ا

هاي مناسب و معرفي خود به ها و فرصتآيد: فراهم كردن موقعيتمؤثر واقع مي شهوش شاگردان

 .عنوان الگويي كه كودكان بايد از وي تقليد كنند

ز الگوي آموزاني كه ادانش ،دهدكه چند مطالعه وي نشان ميسازد خاطرنشان مي(، 1996)استرنبرگ 

تر عمل اند، خالقمند نبودهاند، در قياس با شاگرداني كه از الگوهاي اخير بهرهخالقي برخوردار بوده

معلم  ،كندي(. از اين رو استرنبرگ پيشنهاد م1375، ترجمه خرازي، 1990كنند )گالور و برونينگ،مي

 الگويي از يک فرد خالق را به منصه ديد بگذارد. ،بايد با رفتار خودش

گراني هستند كه روي مسأله الگوپذيري شاگردان از مربيان ( نيز از ديگر پژوهش1996) 4و گوري 3شيلد

    اند.خالق تأكيد ورزيده، آن را عامل مهمي در جهت افزايش خالقيت دانش آموزان برشمرده

رشد و  نتوانند در آناشوند، ميافرادي كه الگوي عملي ديگران واقع مي ،شودادآور ميي 5سچاللر

ارتقايي معنوي پديد آورند، از اين رو وي تجربه ايجاد رابطه مريد و مرادي را مطرح كرده، از اين مسأله 

 كند.ميياد  ،سالبا عنوان يک روش تربيت ديني موفق براي افراد بزرگ

ام گرفته است، ها و نهادهاي تبليغاتي جامعه انجنگاهي به طرح الگو براي جوانان كه از سوي دستگاه

وهاي بيانگر آن است كه الگوهاي مطرح شده از سوي نسل پيشين، براي نسل جديد، از سويي الگ

اند. عالوه بر اين، ودهآميز، خشک و غيرمنعطف و از سوي ديگر الگوهايي متعارض بآرماني، اغراق

اند، نبوده ديگر الگوهاي موجود در جامعه كه به طور كامل مطلوب طبع سردمداران ايدئولوژيک نظام

 مهري و طرد مواجه شده، سعي در كم رنگ شدن آنان شده است.با بي

تنها هايشان، ازياند كه مسووالن و اولياي تربيتي جوانان، در جريان الگوسبرخي از جوانان تأكيد كرده

يز الگوهاي ناند و در جريان اين كار زند كه به قلل رفيع مکتبي دست يافتهدست به معرفي كساني مي

جوانان  دهند. دو تن ازهاي زميني خود را از دست ميموجود به شکل آسماني پردازش شده، ويژگي

 نويسند:در همين رابطه مي

                                           
1 -Furth, H. 
2 -Wachs, H. 
3 -Shield, S. O. 
4 -Goree, K. 
5 -Schaller, J. 
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كند به هيچ طريقي كنند كه جوان احساس ميال مقام معرفي ميدر جامعه ما شهيدان را چنان بزرگ و وا

 .رودها منصرف شده، دنبال الگوهاي ديگر ميها دسترسي پيدا كند، از اين رو از آنتواند به مقام آننمي

-ين كه آن انسانااند و از بيان هايي دست نيافتني ساختهنسل پيشين از شهدا و الگوهاي انقالب، اسطوره

 .ورزنداند، غفلت ميي عادي، چگونه به اين مراتب واال دست يافتهها

نگارنده، خود در مصاحبه تلويزيوني همسر شهيد همت، شاهد آن بود كه وي از سيگاري بودن حاج 

داشت، شهيد همت به خاطر وي سيگار كشيدن را كنار گذاشته ابراهيم همت ياد كرده، در ضمن بيان مي

به مطالعه كتابي كه انتشارات و تبليغات سپاه پاسداران، از همين مصاحبه تهيه كرده بود، بود، اما نگارنده 

 پرداخت، مالحظه كرد كه مسأله اخير در اين كتاب سانسور شده است.

 نويسند:شوند، ميتني چند از جوانان در مورد الگوهايي كه آنان تحت تأثيرشان واقع مي

کاتي كه مورد توجه و عالقه جوانان است، مورد توجه قرار گيرند. به اين ها، بايد ندر جريان طرح الگو

تنها به شکل مذهبي و خشک نشان داده نشود، به عنوان نمونه، وقتي كه از شهيد مثالً يک شهيد معنا كه 

هم تکراري است و  آيد كه غالباًتنها از ايمان و شجاعت وي صحبت به ميان ميشود، همت صحبت مي

هايي مثالً حاج همت چه كتاباي نيست. اما من به عنوان يک جوان عالقه دارم ببينم، وي حرف تازهحا

خوانده است؟ به چه شعرهايي عالقه داشته است و چرا؟ رفتارش با پدر و مادر و را دوست داشته و مي

ه به صورت اي، بلکاطرافيانش و خصوصاً دوستانش، چگونه بوده است، آن هم نه به صورت كليشه

هاي جان بينانه و صميمي. مگر انسان معصوم آفريده شده است؟ درست است كه شهيدان انسانواقع

ها فقط يک اند، اما چرا مسووالن هميشه از آنقدر و پرارزشي بودهبركف، ايثارگر، شجاع و بسيار گران

تباه شده است، بايد اين ها در زندگي دچار شک و اشً خود شهيد همت بارسازند؟ مطمئناًبت مي

مثالً بدانم حاج همت وقتي با نفس طغيانگرش هاي زندگي شهدا، بازسازي شود و من جوان صحنه

كرد، به هر صورت به جاي بت كردن شهدا، بايد كمي جزئي و شد، با آن چگونه مقابله ميمواجه مي

 .زم را بردها بهره التر وارد زندگي شهدا شد، تا بتوان از آنبينانهواقع

 ها در ايران، است.     ، از ديگر نقدهاي وارده بر امر پردازش الگوآميزاغراقطرح الگوهاي 

نامه ويژه، در نقد حق بزرگان را به شايستگي ادا كنيمكه با عنوان اي (، در مقاله27/5/1389زارع )شرق، 

 نويسد:تهيه كرده است، ميكه شرق منتشر كرده بود،  زندگي دكتر حسابي

داشت كساني كه در ميان ما نيستند، گاه راه به اغراق روحيه ايرانيان چنان است كه در تجليل و بزرگ

شود، نسل هوشمند و برد و موجب ميهاي زندگي آن بزرگان ميو آميختن داستان و افسانه به واقعيت
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با ديده ترديد به كل اطالعات ارايه شده  پيگير مسايل علمي است، احتماالًبا اطالع امروز كه منتقدانه 

 بنگرد.

البالغه، گلستان و هايي مانند آن كه دكتر حسابي در كودكي، قرآن، نهجبه عنوان مثال، بيان اغراق

ني بوستان سعدي و ديوان حافظ و منشأت قائم مقام فراهاني را از حفظ داشته است، فقط تصوير انسا

هاي دهد يا اصرار بر اين كه استاد، طي حدود سه سال، از دانشگاهغيرقابل دسترس را به دست آدمي مي

توان به اين  فرانسه، مدارک مهندسي مختلف گرفته است، زيرا با دنبال كردن زمان اخذ هر مدرک مي

هاي امکان كسب ديپلمي در شاخه سال قبل، با گذراندن يک يا چند درس، 80نتيجه رسيد كه حدود 

مهندسي، وجود داشته است. البته اين موضوع، به معني تکميل مراحل آموزش و  -مختلف علمي

تواند ها(، نميمختلف )مثل مهندسي برق، مهندسي معدن، فيزيک و مانند آنهاي تخصص در شاخه

شده است، در مومي دانشگاهي، كسب ميمدرک علمي بوده كه پس از طي مراحل ع باشد، بلکه صرفاً

حالي كه امروزه چنين نيست و عمده زمان تحصيل هر فردي، به فراگيري مطالب تخصصي شاخه 

شاد دكتر حسابي، بسيار قابل گذرد. البته تالش و كوشش روانتحصيلي كه انتخاب كرده است، مي

توان مي كند. آيا واقعارا براي زمان حاضر، ايجاد نمياي تحسين است، ولي ذكر اين موارد، هيچ قرينه

هاي فرانسه يا هر جاي ديگري در عرض سه سال، سه يا چهار ليسانس در علوم يا مهندسي از دانشگاه

 در دنيا، گرفت؟

ديگري در تنها شاگرد ايراني انيشتين بودن(، مورد موضوع همنشيني و شاگردي انيشتين )و از جمله 

تنها مستندي كه در اين ارتباط وجود دارد، آن است كه در مقطعي دكتر حسابي همين راستا است و 

اند و دكتر حسابي در همزمان با استادي انيشتين در دانشگاه پرينستون، آنان با هم در اين دانشگاه بوده

أكيد كرده است كه بايد روي اين اش براي انيشتين توضيح داده است و او نيز تفرصتي، در مورد نظريه

موضوع بيشتر كار كرد، بنابراين بيش از اين مسأله، هر موضوعي مانند شاگردي اختصاصي انيشتين، 

مطرح ها مباحث علمي و همکاري با انيشتين، كسب كرسي وي و نظاير آن كه در برخي از رسانه

 .آيدگردد، در رده اغراق به شمار ميمي

باشد. ها در ايران، ميهاي موجود در زمينه طرح الگو، از ديگر آسيبنامنعطفها به صورتي رح الگوط

كنند، ها اقدام ميداخلي به طرح آنهاي برخي از جوانان در نقد الگوهاي بدون انعطافي كه رسانه

 نويسند:مي

ثالً شهيد همت فرمانده لشکر بود، نمازهاي وي طوالني بود مزنند كه تبليغات موجود از اين حرف مي

شد و مواردي از اين قبيل. و در جريان نمازش، هيچ چيزي در اطراف او مانع توجه عميقش به نماز نمي
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اين مسايل خوبند، اما نه براي نسلي كه با اينترنت با همه جا ارتباط پيدا كرده، عشق را در سرعت و 

كند. شهيد همت وقتي بيند و براي استراحت، موسيقي ماليم گوش ميسواري مينموتورسواري و ماشي

بس است ديگر، چقدر با گويد: ايستد و وقتي همسرش به او ميآيد، بالفاصله به نماز ميبه خانه مي

کر كنم، بايد دو ركعت نماز شبينم، احساس ميگويد: من وقتي تو را ميمي خدايي، كمي هم با ما باش!

 .به جا بياورم

هاي مثبت قدر ويژگيام، اين شهيد آنمن زندگي نامه شهداي زيادي را از جمله شهيد بابايي را خوانده

هاي ما از آن با خبر شوند، مطمئناً به جاي امثال مايکل جکسون، او را الگوي داشت كه اگر جوان

هاي شهيد بابايي را كردم، بعضي از حرفميبار كه من با دختري صحبت دهند. يکخودشان قرار مي

هايم به او گفتم: يک نويسنده خارجي، عاشق دختري بود و برايش نقل كردم و در قسمتي از حرف

بدون آن كه آن دختر بداند، عکس او را در جيبش داشت و اگر دختر ديگري به او پيشنهاد دوستي 

گفته است كه من نامزد دارم. آن دختر بعد به او مي داد وداد، وي عکس آن دختر را به او نشان ميمي

به  ها اصالًهاي اخالقي را دارند، اما ايرانيها اين حسنگفت: آره خارجي ها، فورااز شنيدن اين حرف

هاي شهيد بابايي است كه در زمان ها، حرفاين مسايل پايبند نيستند. اما من وقتي به او گفتم: اين حرف

كردم گفت: من فکر ميً برايش باور كردني نبود و ميكرده است، اصالامريکا، اين كار را مي تحصيل در

 هايي نبودند كه عاشق شوند.آدم شهيدان فقط دنبال مذهب، امام و جنگ بودند و اصالً

دي ما اند كه جوان عاهاي ما از قرآن، نماز و روزه شهدا صحبت كردهقدر راديو، تلويزيون و رسانهآن

شود، يک انسان خشکه مقدس و مذهبي و با شنيدن نام شهيد، اولين چيزي كه در ذهنش تداعي مي

حزب اللهي است كه همه چيز زندگيش را در نماز و روزه و دعا، خالصه كرده است. يعني به جاي آن 

وز سنخيت كه مسووالن روي مسايلي تکيه كنند كه مربوط به زمان حال است و با مسايل جوانان امر

 .كنند كه سنخيت چنداني با روحيات نسل جديد ندارددارد، به مسايلي تکيه مي

ديدي هاي تبليغاتي از زاويه زمان با طرح الگوهاي موجود به صورت آرماني، در فراز ديگري دستگاههم

قرار نگيرند،  ، با ديگر الگوهاي نظام برخورد كرده، هر كسي را كه در حلقه تنگ مورد نظر آنانتنگ

برند و به اين ترتيب جامعه از الگوهاي بسياري به شکل نسبي يا مطلق طرد كرده، نامي از آنان نمي

 ماند. اظهار نظر تني چند از جوانان در اين زمينه، به شرح زير است:بهره ميبي

ر به مهندس بازرگان من به خوبي به ياد دارم كه زماني سپاه، به دليل اين كه شهيد دكتر چمران يک با

نامه نوشته و به او ابراز ارادت كرده بود، اجازه نصب عکس او را در مجموعه تبليغات شهري خودش 

 .دادنمي
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اي از دكتر شريعتي را در جايي ديدم. اين جمله حکايت من كالس دوم يا سوم راهنمايي بودم كه جمله

. از اين رو خيلي كنجکاو شدم تا شريعتي را مداوم جهل بي رنجي مرگ است و شادياز آن داشت كه 

بشناسم. من در جريان پرسش از شخصيت شريعتي، با مواردي نظير اين كه او كفر مسجل است و او 

آدم منحرفي است، روبرو شدم تا اين كه به جايي رسيدم كه حتي از بردن نام شريعتي هم هراس داشتم. 

گفت: شريعتي شخصيت بزرگواري است كه در جامعه ما هايم شنيدم كه ميلماز يکي از مع ها،اما بعد

اند تا نامش با آثارش دفن شود. از آن روز به بعد بود كه ترس من اند و گذاشتهجايي براي او باز نکرده

 .تر او شدماز بردن نام شريعتي ريخت و پيگير شناخت عميق

يک از افرادي كه هاي تلويزيوني آن، هيچاست و در كانال تلويزيون جمهوري اسالمي خيلي تنگ نظر

شود به جاي حضور امثال استاد ملکيان در شوند و همين امر سبب مينقدي بر نظام دارند، ظاهر نمي

هاي اصيل خود گو حاضر شوند و به اين ترتيب جامعه از سرمايهمايه، اما بله قربانتلويزيون، افراد بي

 .كنند، برودها را مطرح مياي آنهاي ماهوارهآن كه جوانان به دنبال كساني كه كانال بهره بماند يابي

نظام تربيتي حاكم بر جوانان، به هاي ، از ديگر مشخصههاي مورد نياز نسل جديدبحران در الگوسازي

 آيد.شمار مي

ازمند الگوهاي مختلف و متعددي يابي و شدن خويش، خود را نينوجوانان و جوانان در مسير هويت

بينند. الگوهاي اخير، از گستره الگوهاي هنري و ورزشي گرفته تا الگوهاي علمي و تاريخي، و از مي

هاي اوليه، حکايت اند. اما بررسيو شغلي گرفته، تا الگوهاي رفتاري و اخالقي گستردهاي الگوهاي حرفه

و آموزشي جوانان، با پردازش الگوهايي آرماني براي جوانان يا آرماني  از آن دارند كه اولياي تربيتي

اند كه در اكثريت قريب به اتفاق تنها الگوهايي را در اختيار جوانان قرار دادهكردن الگوهاي موجود، نه 

ي اند و به سادگي قابل الگوبرداري توسط جوانان نيستند، بلکه اولياموارد، رنگ و بوي زميني نداشته

مزبور در ساير موارد علمي، هنري، ادبي، تاريخي، سياسي و ورزشي، تحركي چنداني از خويش نشان 

هاي اند، و اين در حالي است كه جرياننداده، دست به ارايه جدي الگوهاي مورد نياز جوانان، نزده

تنها مشخصه د كه شايد پردازنغيررسمي، مانند نشريات زرد، در حد ستايش و تقديس به طرح افرادي مي

 (. 1376وجودي آنان، خوب توپ زدنشان، باشد )منطقي، 

، هاي خاصاي شخصيتكليشهها، تأكيد يکي از اشتباهات ديگر اولياي تربيتي جوانان در طرح الگو

مانند روحانيون حوزوي و ائمه جماعت شهرهاست، به اين معنا كه در مجموعه نخبگاني كه به عنوان 

هاي مذهبي گردند، شايد اكثريت آنان چهرههاي دولتي و وابسته به دولت، مطرح ميدر سطح رسانه الگو

بوده، افراد دانشگاهي و عالم در اين ميان، از وجه شاخصي برخوردار نيستند. در حالي كه اگرچه ديد 
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جوانان و ديگر  شود كهبسيار مثبت نظام نسبت به اقشار مذهبي و روحاني، به صورت مقدماتي سبب مي

هاي تبليغاتي به اين نکته توجه اقشار جامعه به آنان به صورت الگوهاي فرارويشان نگاه كنند، اما دستگاه

تنها با تخطي چند تواند به مثابه شمشيري دو لبه و دو دَمه عمل كند، زيرا اند كه تبليغ اخير مينداشته

ي ايجاد شده در رابطه با آنان، به كل روحانيون روحاني حوزوي و يا ائمه جمعه و جماعت، ديد منف

 فساد جنسييا  فساد ماليتعميم يافته، اعتبار تمامي آنان را زير سوال خواهد برد. برخي از جوانان با طرح 

گيري را به عموم فالن روحاني يا امام جمعه شهر، تعارض قول و عمل آنان را نتيجه گرفته، اين نتيجه

 دهند.ري ميروحانيون تس

هاي غيررسمي ديگري وجود هاي نظام ياد شد، جريانعالوه بر آنچه كه تاكنون از جريان الگوسازي

هاي غيررسمي، توبه كنند. يکي از اين جريانتر ميدارند كه روند نامناسب الگوپردازي نظام را آشفته

نقالب و جنگ است. به اين معنا كه تر از عملکرد خودشان در جريان اهاي بزرگكردن برخي از نسل

شود كه سالي مواجه ميدر جريان زندگي اجتماعي خويش با اوليا يا اطرافيان بزرگ نسل جديد بعضا

نسبت به اعمال گذشته خود احساس ندامت كرده، با انتقال عواطف و احساسات خويش به ديگران و 

 سازد.هاي انقالب، پرترديد ميها و شعارخاصه جوانان، ديد آنان را نسبت به آرمان

 رسد:گفته برجوانان، تبعات زير به نظر ميهاي پيشدر بررسي تأثير اقدام

 هاي مسووالن و اولياي تربيتي جوانان،عدم موفقيت الگوسازي -

 چرخش الگوهاي رفتاري از روحانيت به سمت اساتيد، هنرمندان و ورزشکاران، -

 هاي عرضي و نه طولي،ها به الگوبرداريگرايش جوان -

 غربي(، توجه جوانان به الگوهاي خارجي )عمدتاً -

 اجتماعي غرب در سطح جوانان. -گسترش تدريجي الگوهاي رفتاري و فرهنگي -

 گفته، به اجمال مورد بحث قرار خواهند گرفت.در ادامه هر يک از محورهاي پيش

يار قراردادن الگوي نظري و رفتاري مطلوب طبع با مع بحران هويت دختران( در بررسي 1382منطقي )

اي تهيه، و ها ارايه شده است، برمبناي رهنمودهاي رهبران انقالب، پرسشنامهرهبران انقالب كه به جوان

دهنده دختر و در سطوح سني مختلف از مدرسه تا دانشگاه اجرا كرد. وي پاسخ 1050آن را در سطح 

هاي ترين اولويتترين شعارهاي انقالب، از پايينگردد، اساسيدر گزارش پژوهش خويش يادآور مي

توان شکست هويت القايي و دهندگان برخوردارند، بر اين مبنا، به سادگي مينظري و رفتاري در پاسخ

 الگوهاي رفتاري مورد نظر رهبران انقالب در سطح جوانان را نتيجه گرفت.
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دانش آموز دختر و پسر از شهرهاي  6650مورد نظر  (، در بررسي كه در سطح الگوهاي1376منطقي )

سياسي، هنري،  -هاي مذهبيدهد كه از مجموع شخصيتمختلف ايران انجام داده است، گزارش مي

از مجموع  %9تنها سياسي،  -هاي علمي، ادبي و تاريخيسياسي، شخصيت -ورزشي، ادبي و تاريخي

ت كه اين  مسأله بيانگر شکست اولياي تربيتي نوجوانان هاي جوانان را به خود اختصاص داده اسانتخاب

 و جوانان در جا انداختن الگوهاي مورد نظرشان دارد.

، گزارش 1373 -1382هاي هاي مرجع طي سالبررسي تحوالت گروهمنطقي )منتشر نشده( در پژوهش 

روحانيت عرصه  شود كه طي ده سال اخير،دهندگان تحقيق مشخص ميدهد، در پرسش از پاسخمي

ً استادان دانشگاه، هنرمندان و ورزشکاران از مرجعيت خويش را تا حدودي از دست داده، متقابال

 اند.تري برخوردار شدهمقبوليت بيش

هاي ناموفق مسووالن هاي عرضي و نه طولي، از ديگر تبعات الگوپردازيگرايش جوانان به الگوبرداري

 يدن الگوهاي عيني كه به شکل عملي بتوانند از آنان تبعيت كنند، بعضاًرود. جوانان با ندبه شمار مي

 نويسند:اند. دو تن از جوانان در همين رابطه ميالگوبرداري از دوستان خويش را پيشه خود كرده

دانند و الگوپذيري فايده و مضّر ميجوانان نگرش ايدئولوژيک مبني بر پذيرش يک الگوي برتر را بي»

 .«پذيرندستان هم سطح و ديدگاه معطوف به عرض و نه طولي را مياز دو

دهد و اگر از خانه بدون اجازه بيرون بروم، من را دعوا پدر من اجازه بيرون رفتن از خانه را به من نمي»

 .«كند. چرا دختران تهراني آزادي دارند، ولي دختران شهرستاني نبايد از آزادي برخوردار باشندمي

توجهي اجتماعي غرب در سطح جوانان، از ديگر تبعات مهم بي -ترش تدريجي الگوهاي فرهنگيگس

 اجتماعي است. -هاي فردي، رفتاري و فرهنگينظام به الگوپردازي

 نويسد:(، در بررسي الگوهاي انتخابي جوانان مي1376منطقي )

هاي اخير، به جز مجموع شخصيتهاي هنري هستند كه از از الگوهاي انتخابي جوانان، شخصيت 31%

هاي برتر انتخابي خواننده و هنرپيشه خارجي، اولويت 10آنجلسي و خواننده لوس 27خواننده داخلي،  7

الگوهاي انتخابي جوانان كه به ورزشکاران اختصاص  %25دهند. به همين ترتيب از جوانان را تشکيل مي

 .غربي هستند هاي عمدتاًنان، شخصيتيافته است، قريب نيمي از ورزشکاران محبوب جوا

گردد، در سطح گسترش جشن والنتاين )جشن عشاق جوان( كه در چهاردهم فوريه هر سال برگزار مي

جوانان ايراني،  مسأله قابل تأملي است. به همين ترتيب استقبال گسترده جوانان از ديگر نمادهاي غرب 

ابل توجهي بوده، سايه گستر شدن فرهنگ غرب در سطح جوانان مانند البسه لي، لي وايز و جين،  مسأله ق

 -رسد، اگر مسووالن به الگوهاي رفتاري و فرهنگينماياند، در حالي كه به نظر مينسل حاضر را مي
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كردند، وضعيت الگوهاي جوانان ايراني تا اين حد اجتماعي بومي ايران با تأمل و تدبر الزم برخورد مي

 ترديدآميز نبود.

ها، خاصه براي شود، با وجود اهميت زياد الگوتوجه به آنچه تا اينجا از آن ياد شد، مشخص مي با

هاي بسيار زيادي دارند و خالء هاي تبليغاتي در ايران، در اين زمينه نارساييها و دستگاهنوجوانان، نهاد

را براي جوانان ايراني، پديد ايجاد شده در اين زمينه، فضايي براي طرح الگوهايي از آن سوي آب 

 آورده است.

توانند با گام برداشتن در اين جهت، به سهم خود ها، مياولياي فرهنگي و تربيتي جوانان در دانشگاه

فرزانه  هاي، طرح استادان شايسته در برنامهبرنامه ديدار با الگوهاخالء پديد آمده را مرتفع سازند. اجراي 

توانند راهگشا براي دانشجويان، در اين زمينه مي طرح غيرمستقيم برخي از استاداندر نهايت و  زميني

 واقع شوند.

توانند با بزرگان علم و ادب و فرهنگ كشور، برخورد داشته، در بازديدي، ميهاي دانشجويان در برنامه

 د گردند.منكنار مشاهده سلوک ايشان، از رهنمودهاي آنان بهره

نگارنده، خوب به ياد دارد كه وقتي خود وي در سن دانشجويي با جمعي از دانشجويان به ديدار عالمه 

تنها گِله و در اوج ناتواني، فرتوتي و رعشه بدن،  طباطبايي رفت، شاهد آن بود كه آن مرد نوراني،

 تواند بنگارد!بيشتر نميشکايتش از روزگار آن است كه به دليل شدت رعشه بدنش، روزي يک صفحه 

به همين ترتيب ممکن است گاهي دانشجويان را با آنچه از الگوهاي از دست رفته بازمانده است، برخورد 

 داد.

نگارنده، در يکي از آخرين تصاوير دكتر حسابي در حيات پربارش، شاهد آن بود، در حالي كه پزشکان 

هاي وي بيرون كشيده ها را از رگميد شده و همه آنژيوكتدكتر حسابي، از ادامه فعاليت قلب وي ناا

كه از پايين تا باالي سقف آن در سه ضلع  اتاق، پر از اي هاي ويژهبودند، دكتر حسابي در اتاق مراقبت

تر، اندازد(، با آرامش هرچه تمامهاي مختلف پزشکي بود )و اين خود هر آدمي را به هراس ميدستگاه

 ه كتابي را روي سينه قرار داده بود، با عينک ته استکاني خودش، مشغول مطالعه آن بود!در حالي ك

آموزان يا دانشجويان آنان توان به طرح معلمان يا استادان شايسته براي دانشدر سطح ديگري، مي

زانه پرداخت. زماني كه نگارنده عضو شوراي فرهنگي دانشگاه محل كارش بود، طرحي با عنوان فر

اي شد، در جلسهزميني را در شورا به تصويب رساندند كه طي آن از استادان موجه دانشگاه، تقاضا مي

هاي با حضور دانشجويان شركت كرده، پس از ارايه اجمالي از فراز و نشيب زندگيشان، به پاسخ به سوال

 دانشجويان بپردازند.
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شدند، گاه شاهد آن بودند، استادي كه در سطح جهان ميدانشجوياني كه در جلسات مزبور حاضر 

مطرح است، با پشت سر گذاردن چه زندگي دشواري، به آن مقام علمي شامخ رسيده است يا استاد 

ترين به دست فروشي و بستني فروشي نيز پرداخته است. سادهدر دوران زندگيش،  متشخص ديگر آنان،

آوردند، شکسته شدن توهم ضرورت از اين جلسات به دست مينتايجي كه دانشجويان مزبور 

علمي، نهراسيدن از فراز و نشيب زندگي و هاي برخورداري از همه امکانات ممکن براي رسيدن به قله

 اميد يافتن به آينده، بود.

هاي نامهمضاف بر آنچه گفته شد، اين امکان وجود دارد كه برخي از استادان متعهد دانشگاه، در بر

گردي و مانند آن، در كنار دانشجويان حضور يابند و در گردي، طبيعتگردي، ايرانمختلف جامعه

جريان يک ارتباط غير درسي و غير رسمي با دانشجو، هم صحبت وي شده، در تعامل با او، به شکل 

 مستقيم و غيرمستقيم، اثرگذار واقع گردند.

جويان را به كوه برده بود، يکي از دانشجويان در طول مسير در يک بار وقتي نگارنده، جمعي از دانش

كرد كه او اسالم و حتي خدا را قبول ندارد. نگارنده با توجه به آن وگو با وي، از اين صحبت ميگفت

كه قسمتي از تمركزش به تصدي گروه بود، به اجمال، با طرح براهيني مانند برهان نظم، به دانشجوي 

اند تا نقش ، اگر روي همين يال خاكي، تو چند سنگ بزرگ را ببيني كه دور هم چيده شدهمزبور گفت

ها كه متعلق به همين تواني بپذيري، اين سنگبادشکن را براي اسکان شب كوهنوردان داشته باشند، مي

 اند؟ار گرفتهاند و با اين چيدمان، كنار هم قرقسمت خاكي نيستند، خود به خود در اينجا حاضر شده

براي گرفتن وضو، چند كيلومتري اي به هر صورت پس از اطراق دانشجويان، نگارنده براي يافتن چشمه

تر ديد، دانشجويي كه از آنان دور شد و بعد از گرفتن وضو، به نماز ايستاد كه بعد با شگفتي هرچه تمام

زار محل نماز ، با طي همان چند كيلومتر، به كنار بيشهگفتديني خويش سخن ميساعتي پيش، از بي

 استادش آمده است و در كنار وي، مشغول خواندن نماز شده است!

ها روي طرح الگوهاي مناسب، رسد، تمركز دادن بخشي از برنامه فرهنگي دانشگاهبنابراين به نظر مي

نسبي دانشجويان را در مسير الگوهايي كه  ها در جامعه، به شکلضمن پر كردن نسبي خالء طرح الگو

بينند، هدايت خواهد كرد، و اگر الگوهاي انتخاب شده، افرادي مقيد و متعهد و در يک فرارويشان مي

توان به اثرات مثبت اخالقي رفتاري آنان در دانشجويان، اميد خود ميكالم افرادي انسان باشند، خودبه

 بست.
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 های نوعدوستانهبرنامهاجرای  -

 (.  1995، 1زند )سابينينوعدوستي، عبارت از رفتاري است كه با هدف كمک به ديگران از فرد سر مي

مختلفي ارايه هاي ورزد، نظريهبراي تبيين اين كه چگونه فردي به انجام كاري براي ديگري مبادرت مي

هر يک به نوعي  3و نظريه تکاملي 2عاميانهشده است. در مجموعه نظريات ارايه شده، نظريه بدبيني 

ها به دارد: انساناند. به عنوان مثال، نظريه بدبيني عاميانه اظهار ميمفهوم نوعدوستي را زير سوال برده

ورزند، مگر آن كه اين امر نفع متقابلي براي آنان دربرداشته انجام هيچ كاري براي يکديگر مبادرت نمي

اند، هر يک از منظر خاصي، مانند در ارتباط با تبيين نوعدوستي ارايه شدهباشد. نظريات ديگري كه 

 اند.ها پرداختهبه تبيين مقوله نوعدوستي در انسان 5و تقويت اجتماعي 4منظر توافق دو طرفه، الگوپردازي

رار داده، ار آدمي قبيند كه ظرفيتي بالقوه را در اختيديدگاه ديني، نوعدوستي را به مثابه امري فطري مي

 رسد.اين ظرفيت با تأثيرپذيري از عوامل محيطي، به فعليت مي

وعدوستي را نقرآن در آيات مختلفي به مسأله نوعدوستي توجه كرده، ايجاد توازني ميان خوددوستي و 

در برابر زياده  انجامد، مورد تأكيد قرار داده، به ستايش افرادي كهكه به جمع منافع فرد و جامعه مي

اليا، اظهار زند. اين افراد هنگام گرفتار شدن به بايستند، دست ميذات و خوددوستي ميدر حُبروي 

جويند، ورزند و به ايمانشان تمسک ميها نيز بخل نمييابي به نعمتتابي نکرده، هنگام دستترس و بي

دهند و از ها و محرومان صدقه مينخانماكنند، به فقرا، بيدارند و زكات پرداخت مينماز به پا مي

د ديگري، قرآن مردم را (. در موار19-27كنند )معارج، كارهايي كه موجب خشم خداست، پرهيز مي

كند )آل عمران، داري همديگر و برادري تشويق ميبه محبت و همبستگي ميان خود و همکاري، نگه

ت صادقانه نسبت به مسلمانان مهاجر و كمک به (. قرآن از انصار به دليل اظهار محب 62-63، انفال،103

 آنان، تمجيد و ستايش كرده است.  

انصار به مهاجرين پناه داده، آنان را در خانه و اموال خويش شريک كرده و حتي برخودشان ترجيح 

خواهد كه يکديگر را چنان دوست بدارند كه برادري، (. به عالوه، قرآن از مؤمنان مي9دادند )حشر، 

ذات زياده كند كه در حب( و اين خود انسان را راهنمايي مي10دارد )حجرات،درش را دوست ميبرا

                                           
1 -Sabini, J. 
2 -Vulgar cynicism 
3 -Evolutionary theory 
4 -Modelling 
5 -Social reinforcement 
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ذات روي نکند و برادر مؤمنش را نيز دوست بدارد، چون محبت ديگران به نوبه خود موجب تعديل حُب

 (.1367و مانع گسترش دامنه آن است )نجاتي، ؟، ترجمه عرب، 

ه در تمامي شريفه پيداست، از ديد اسالم، نوعدوستي به صورت بالقو گونه كه از مضامين آياتهمان

شناسي (، در كتاب گامي فراسوي روان1363ها وجود دارد. دكتر شرقاوي )، ؟، ترجمه حجتي، انسان

 نويسد:اسالمي، در همين رابطه مي

نسبت به يکديگر، پيوند  (. پس ميان هر انساني1آفريد )نساء، نفسخداوند متعال همه مردم را از يک 

 .دوردست، وجود داردهاي خوني، فطري و قرابت طبيعي در ريشه

شناختي كه به پرخاشگري فطري هاي روان(، با نقد برخي از ديدگاه1372بستاني )، ؟، ترجمه هويشم، 

روحيه سازي و گسترش پردازد كه درصدد زمينهديني اسالم ميهاي آدمي معتقدند، به توصيف آموزه

 نويسد:خيرخواهي و نوعدوستي در جامعه هستند، وي مي

هاي توجه و روي آوردن به ديگران، در دستورهاي اسالم با اشکال متنوعي و به درجات آشکاري راه

هاي روزانه، ترسيم شده است. توصيه به سالم كردن و رد ترين حركات در مالقاتحتي به شکل ساده

نويسي، زيارت، عيادت بيمار، تشييع جنازه، به دست دادن، مصافحه، نامهجواب آن شده است، توصيه 

ديد و بازديد، قبول دعوت مهماني و دعوت از او، با چهره گشاده با وي برخورد كردن، رفع نيازهاي 

او، احترام مهمان، بدرقه او تا در خانه، قطع نکردن سخن او و درشت سخن نگفتن با او، از دستورهاي 

 روند.شمار مي اسالم به

دهد ها، نشان ميآدابي كلي هستند، ولي دقت نظر در آن نمايانند كه صرفاًها در ابتدا چنين مياين دستور

يابي به محبت و رشد و توسعه آن است. به ها فرايندهاي آموزشي و جدي براي دستكه اين دستور

ز تأثير و قدرت اين عمل در فراگيري محبت عنوان مثال، سالم كردن يا درود فرستادن و رد جواب آن، ا

و رشد و توسعه آن حکايت دارد، از اين رو سفارش به سالم كردن، و وعده پاداش براي كسي كه در 

قدم باشد، شده و رد و پاسخ آن را الزم و واجب شمرده است و حتي توصيه شده كه در پاسخ آن پيش

شده است تا فرد كوچک به بزرگ، سالم كند. فرد بر سالم فرد، افزون بر آن، جواب بدهد و خواسته 

جماعت، سواره بر پياده، ايستاده بر نشسته سالم كند و سالم و جواب آن، با صداي بلند باشد و نوع آن 

سان باشد. توصيه به اين امور، نوعي آموزش براي اشاعه محبت ورزي در مقابل فقير و ثروتمند، يک

يرش او، و از بين بردن هر نوع حساسيت و كدورت احتمالي بين است و خواندن طرف ديگر به پذ

گويي نسبت به اين اعمال، الزامي و هاست و اين كه پاسخدار بين آنطرفين و رفع هرگونه تنش سابقه

وجوبي است، به عالوه دستورهاي اخير، نوعي آموزش براي پذيرش ديگري است، و اين كه پاسخ و 
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سان كردن شد، نوعي آموزش براي فراگيري پاداش است، توصيه به يکجواب بايد احسن و بهتر با

هاي لحن سالم نسبت به فقير و ثروتمند نيز نوعي آموزش براي از بين بردن اختالف و تبعيض بين گروه

تر است، و سالم كردن تر به بزرگتر، اكرام و بزرگ داشتن بزرگاجتماعي است، و سالم كردن كوچک

ها است و سالم كردن سواره بر پياده، ايستاده بر نشسته، باز اكرام و بزرگ داشتن آنفرد بر جماعت هم 

كند. به عنوان بذل محبتي است مانند بذل محبتي كه مهمان نسبت به صاحب خانه و از اين قبيل، مي

برد، يعني مثال، در مورد دست دادن در دستورهاي ديني آمده است كه دست دادن بغض را از بين مي

ها برد، و همچنين اين دستوررود، از بين ميتوزي را كه به داليل مختلف در عمق جان فرو ميتمايل كينه

دارند، بهتر و افضل است تا دست را قبل از طرف ديگر، عقب نکشيم، تا اظهار شدت محبت از بيان مي

 .طرف كسي كه مايل نيست دستش را عقب بکشد، نسبت به طرف ديگر باشد

ساالن جامعه، تأكيد تر بودن وي در قياس با بزرگه نظري اسالم، بر رقت عواطف جوان و حساسديدگا

السالم، به وي حسد برده، وي را به دارد. به عنوان مثال، پس از آن كه برادران حضرت يوسف، عليه

اه بيرون السالم، را از چصحرا بردند و در چاهي انداختند، كارواني بر سر چاه آمده، يوسف، عليه

السالم، پس از گذشت فروشند. حضرت، عليهآورند و پس از بردن وي به مصر، او را به غالمي ميمي

رسد. وقتي كه برادران داري و لياقت، كارش باال گرفته به سلطنت مصر ميچند سال، بر اثر امانت

رادرشان كرده بودند، شوند و از گذشته خويش و كاري كه با بحضرت به مصر آمده از موضوع آگاه مي

السالم، بالفاصله برادرانش را مورد عفو و كنند، حضرت يوسف، عليهپشيمان شده، درخواست عفو مي

 از سوره يوسف فرمود: 92و  91دهد. در آيات بخشش قرار مي

 به خدا سوگند كه او تو را بر ما برتري داده است و ما در گذشته خطا كرده بوديم. يوسف در پاسخ به

تر آنان گفت: باكي بر شما نيست، خداوند نيز شما را مورد بخشش قرار دهد كه او از هر مهرباني، مهربان

 .است

السالم، كه برادران از وي گيري حضرت يعقوب، عليهالسالم، با موضعگيري يوسف، عليهاگر اين موضع

شود كه پدر، برخالف ظه مينيز به شکل مشابهي درخواست عفو و بخشش كردند، مقايسه شود، مالح

از سوره يوسف،  100دهد. در آيه فرزند، بالفاصله به بخشش فرزندان دست نزده، آنان را به بعد احاله مي

 فرمود:

خواهيم كه براي ما در پيشگاه الهي، طلب آمرزش كني، زيرا ما خطاكاريم. يعقوب اي پدر از تو مي

 .خواهم كه شما را ببخشايدميگفت: در آينده نزديکي از خداوند 

 از رسول خدا، صلوات اهلل عليه و آله، نيز در روايت است كه فرموده:
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پذيرتر دارند. تر و قلبي فضيلتكنم، زيرا آنان دلي رقيقبه شما درباره نوجوانان به نيکي سفارش مي

از عذابش بترسانم. جوانان و  خداوند مرا به پيامبري برانگيخت تا مردم را به رحمت الهي بشارت دهم و

نوجوانان سخنم را پذيرفتند و با من پيمان محبت بستند، ولي پيران از قبول دعوتم سرباز زدند و به 

 مخالفتم برخاستند.

سال كه مدت زندگي آنان به اي از قرآن اشاره كرد و درباره مردم كهنآنگاه رسول خدا )ص( به آيه

 (.1365)فريد،  اند، سخن گفتخت دلي شدهدرازا كشيده و دچار قساوت و س

السالم، آمد و گفت: من هرچه تبليغ كند: فردي نزد امام صادق، عليهمجلسي در بحاراالنوار نقل مي

پذيرد. و گويم، كسي نميگويم، سخنان شما را ميزنم، كالم قرآن را ميكنم و هرچه حرف ميمي

 .ها، زيرا آنان در مسير خير و نيکي پيشتازندنبرو سراغ جواحضرت در جوابش پاسخ داد: 

تر بودن آنان، در قياس با شود كه ديدگاه نظري اسالم در ارتباط با جوانان به عاطفيبنابراين مالحظه مي

 ساالن تأكيد دارد و بالطبع بايد از اين شرايط آماده و مهيا، نهايت استفاده ممکن را داشت.بزرگ

ها نگريسته، از ايثار نفس دارد كه با عشق به مردم و حتي حيوانان را برآن مينوعدوستي جوانان، آن

رفع محروميت از ، حل مشکالت مردمخويش نيز براي آنان ابايي نداشته باشند. عالقه به مواردي مانند: 

خود براي محرومان و  جانو حتي  مالو ايثار  سرپرستبيو  مستمند، فقير، كمک به افرادمستضعفان

 شود.ستمديدگان، به كرات از سوي جوانان در اظهار نظرهايشان، مالحظه مي

ساالن از عواطف رقيقتر كنند، جوانان در قياس با بزرگمتعدد ديني كه تأكيد ميهاي با توجه به آموزه

كه حکايت از تأثير رفتار تر برخوردارند و با عنايت به تجربيات متعددي و احساساتي خيرخواهانه

ريزي در نوعدوستانه در گسترش روحيه نوعدوستي كودكان، نوجوانان و جوانان دارد، توجه و برنامه

 شود.جهت استفاده از فرصت اخير از ضرورتي خاص، برخوردار مي

 شود:هاي شاخص آنان شمرده مياظهار نظرهاي زير، بيانات جواناني است كه نوعدوستي، از ويژگي

 ها به آرزوهاي ديرينه خودشان دست يابند.خواهد كه انسانمن دلم مي»

خود دست يابند، اگر كسي عاشق هاي خواهد كه همه، چه دوست و چه دشمن، به خواستهمن دلم مي

نياز كند، اگر كسي است، به عشقش برسد، اگر كسي نان براي خوردن ندارد، خدا او را از همه چيز بي

ها را بگشايد، اگر كسي صاحب فرزندي نيست، به راه عزيزي است، از راه برسد و در خانه آنچشم 

خواهد همه به يکديگر كمک كنند تا نيازهاي همه برآورده شود، خدا به او فرزند بدهد، من دلم مي

از هر گونه رنج و ها و همه جاي جهان، همه ها، كشورها، شهرروستا ها،خواهد در همه جا، خانهدلم مي

 .«ناراحتي بدور باشند و در كنار هم با آسايش و راحتي با يکديگر زندگي كنند
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 فهميدند كه آزادي يعني چه؟ها كمي واقع بين بودند و ميكاشکي انسان»

 فهميدند كه نبايد زندگي جانوران را با خطر روبرو سازند.كاشکي مي

ها را از آزادي ها را در قفس حبس كنند و آنآزار برسانند و آن فهميدند كه نبايد به حيواناتكاش مي

 محروم سازند.

انند كه حيوانات به دانند بايد بدتوانستند، حيوانات را درک كنند. اما اگر نميها مياي كاش انسان

 آزادي احتياج دارند.

فهمند، اما حداقل نمي ما، چيزيفهميدند كه حيوانات باالخره اگر حيوانند و به خيال ها ميكاشکي انسان

فهمند كه ه؟ ميفهمند كه آزادي يعني چها ميفهمند، درک و احساس كه دارند. آنتا حد كمي كه مي

 قفس يعني چه؟ حبس يعني چه؟

ا آزادي داشته من دوست دارم تمام حيوانات و پرندگان آزاد باشند تا بتوانند يک زندگي خوب همراه ب

 ي موقتي. بلکه آزادي براي هميشه.باشند. اما نه آزاد

 .«ن استكنم، كاش همه حيوانات آزاد باشند و اين يکي از آرزوهاي بزرگ مو من باز هم آرزو مي

م و تمام كنند، يعني فرصت عشق ورزيدن تااخير، به وضوح از فرصتي استثنايي حکايت ميهاي نمونه

 اش.ن، همه مردم جامعه جهانيو فراتر از آ نوجوان و جوان به همه مردم جامعه

دانشجوي دختر و  159(، در پژوهشي كه در سطح 1373، به نقل از محمدي، 1992و همکاران ) 1فينگر

برنامه به عنوان يکي از عوامل هاي اجتماعي و فوقفعاليتسال انجام دادند، از  17-24پسر در سنين 

 كنند.عمده در تحول اخالقي در آغاز جواني ياد مي

هاي خيرخواهانه و نوعدوستانه (، در مورد نقش سازمان2000، 5، هاويلند4)به نقل از لويز 3و مور 2رويلآ

 نويسند:گيري شخصيتي و رفتار اجتماعي افراد، ميدر شکل

هاي نوعدوست، داوطلب و مردمي از آن جهت كه انتفاعي نيستند، با كار در مشاغل كار در سازمان

از آن جهت كه جنبه سرگرمي ندارد، با گذران اوقات فراغت هم تفاوت دارد.  معمول، متفاوت هست و

آورد كه آنان به كمک فقرا، بيماران، ها به سبب آن كه براي اعضاي خود فرصتي را پديد مياين سازمان

ي يا روزهاي جوانان پرداخته و به ارايه خدمات به مراكز شبانهافراد معلول شتافته يا به راهنمايي گروه

                                           
1 -Finger, W. 
2 -Averill, J. R. 
3 -More, T. A. 
4 -Lewis, M. 
5 -Haviland, J. 
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آورند كه هاي اخالقي را براي اعضاي خود فراهم ميمشورتي بپردازند، امکان تحقق ارزشهاي كميته

اين مسأله از عوامل كليدي رفتار اجتماعي است، و با انجام اين معنا افرادي كه در جهت وفاق و 

    .كننددارند، در خود احساس خوشبختي ميهاي عملي برميهمبستگي اجتماعي گام

بررسي تجربيات موجود در سطح جهان، بيانگر آن است كه مسأله نوعدوستي در سطح جهان امري 

تربيتي هاي هاي آموزشي و ساير برنامههاي متعددي در سطح نظامشناخته شده است و برهمين مبنا، طرح

فاده بهينه از گردند. از اين رو در بررسي چگونگي استدر اين رابطه در نظر گرفته شده و اجرا مي

رسد كه با حداقل امکانات، قابليت اجرايي شدن را نوعدوستي جوانان، محورهاي عمده زير به نظر مي

 دارند:

 برگزاري مسابقاتي با مضامين نوعدوستانه،

 متفرقه در زمينه انجام كارهاي نوعدوستانه،هاي برگزاري برنامه

 انجام كارهاي مستمر نوعدوستانه،

 هاي مدني.عدوستانه زير پوشش سازمانهاي نوفعاليت

      گفته، پرداخته خواهد شد.در ادامه، به ترتيب به محورهاي پيش

 برگزاري مسابقاتي با مضامين نوعدوستانه

برگزاري برخي از مسابقات به صورت تهيه داستان، رمان، عکس، پوستر، فيلم و انجام كارهاي تحقيقاتي 

نوعدوستانه، قسمت ديگري از تبليغات مناسب اجتماعي در ارتباط با نوعدوستي با مضامين خيرخواهانه و 

 آورد.را فراهم مي

نوعدوستي در ادبيات جبهه و جنگ و ادبيات عرفاني، به هاي به مسابقه نهادن بررسي زيباترين جلوه

مسابقه نهادن نوعدوستي در زندگي روزمره و روابط خانوادگي، به هاي تصوير كشيدن زيباترين جلوه

هاي وارسته، مادران و پدران، به صورت شعر، رمان، نمايشنامه، پردازش هنري كارهاي خيرخواهانه انسان

اي واقعي، به شکل هاي آماتور )مانند تهيه سريال باالتر از خطر كه با سوژه قراردادن حادثهفيلم

ها مختلف به كمک ديگر انسانغيرمستقيم دست به تمجيد افراد نوعدوستي كه هنگام وقوع حوادث 

-هاي نوعدوستانه مانند راهنويسي و تحقيق درباره موضوعزند( و برگزاري مسابقات مقالهاند، ميآمده

كارهاي گسترش نوعدوستي در سطح نوجوانان و جوانان، حمايت از حقوق بشر، حمايت از حقوق 

مساعدي جهت ترغيب  ها، فضاي نسبتاًآنها، زنان، كودكان خياباني، حقوق حيوانات و نظاير اقليت

 پسند، پديد خواهد آورد.جوانان به سمت انجام كارهاي نوعدوستانه و جامعه

 متفرقه در زمينه انجام كارهاي نوعدوستانههاي برگزاري برنامه
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 نوعدوستانه و خيرخواهانه، به شکل مقطعي ممکن است در سطح نهادهاي آموزشيهاي برخي از برنامه

تواند ها مينوعدوستانه هستند كه اجراي آنهاي از برنامههايي و فرهنگي، اجرا شوند. موارد زير نمونه

تر هدايت برعهده نوجوانان و جوانان گذاشته شده، به اين طريق آنان را به سمت نوعدوستي هرچه بيش

 كرد:

 هاي امداد در سطح نهادهاي آموزشي يا فرهنگي.تشکيل گروه -

ها بخشيها، سالمندان، بيماران توانکيل گروه مهرورزان جوان با هدف بازديد از بيماران بيمارستانتش -

 ها.و آسايشگاه

 مساجد و مدارس.هاي ها به كتابخانههاي اضافي از سطح جامعه و تحويل آنگردآوري كتاب -

 آموزان.ي براي دانشهاي تقويتي در سطح مدارس، مساجد و نهادهاي فرهنگبرگزاري كالس -

ها ومراكز سرپرست، بيمارستانداري كودكان بينمايشي و هنري در مراكز نگههاي اجراي برنامه -

 بخشي.توان

 ها و اهداي هديه به بيماران.هاي زنان و كودكان بيمارستانبازديد از بخش -

خود هاي توانند دست ساختهنان و جوانان مينوجواها نيکوكاري، در اين بازارچههاي تشکيل بازارچه -

هاي تزئيني با گياهان وحشي خشک و هاي خشک، گلدانهاي تهيه شده از گلبرگ)مانند كارت پستال

توان مانند آن( را جهت فروش عرضه كرده، بهاي آن را به مراكز خيريه، اهدا كنند. در سطحي فراتر مي

بافي، معرق، كاموا سازي، مکرمهدر دسترس جوانان )مانند وسايل گل با در اختيار نهادن مواد اوليه الزم

شان كرد تا پس از تهيه محصوالت ها(، آنان را تشويق به تهيه كارهاي هنري مورد عالقهو نظاير آن

نيکوكاري، جهت كمک به مراكز خيريه به فروش هاي اخير، اين توليدات با حضور خودشان در بازارچه

 برسند.

داري سالمندان، به شرح زير يکي از دانشجويان نگارنده، از تأثير بازديد دوستانش از يک مركز نگه     

 ياد كرده است:

دانشگاه را براي بازديد به سراي سالمندان بردند. البته من خودم موفق نشدم كه در آن هاي ترم قبل، بچه

كردند كه من غبطه راي سالمندان تعريف ميقدر با هيجان از سآنها بازديد، شركت كنم. ولي بچه

كه به آنجا رفته بودند، همگي هايي خوردم، چرا از كالس درسم نزدم و براي ديدار به آنجا نرفتم. بچه

ها به عنوان همدم و مونس، مشتاق شده بودند كه به عنوان پرستار در آنجا مشغول كار شده يا حداقل بعد

قدر ها ما را ديدند، آنها و پير زنگفتند: وقتي پير مردسر ببرند. دوستانم ميساعاتي را در نزد سالمندان ب
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خودشان را ديده بودند. حتي يکي از دوستانم شعري را كه يکي از هاي خوشحال شدند كه انگار بچه

 .سالمندان به او داده بود، قاب كرد و روي ديوار اتاقشان زد

 انجام كارهاي مستمر نوعدوستانه 

توانند به صورت اجتماعي، مي -نوعدوستانه در سطح نهادهاي آموزشي و فرهنگيهاي برخي از برنامه

 به شرح زيرند:ها، از اين برنامههايي مدام و مستمر پيگيري شوند. نمونه

مربي به عنوان ها آموزش امدادگري )و استفاده از فارغ التحصيالن ممتاز اين دورههاي برگزاري دوره -

 مشابه(.هاي آموزشي براي برگزاري دوره

آموزش بهداشت به جوانان و ترغيب آنان به گذاشتن كالس يا جلساتي براي ارتقاي سطح دانش  -

 بهداشتي مردم جامعه.

 هاي بهداشتي به جامعه با پخش برشور و نصب پوستر.رسانياطالع -

ي جوانان و ترغيب آنان براي پيوستن به مددكاران برگزاري بازديد از مراكز درماني و توان بخشي برا -

 گفته.داوطلب مراكز پيش

مرتبط با مسايل درماني درس هاي به كارگيري پاره وقت جوانان )خاصه دانشجوياني كه در رشته -

 درماني. -خوانند(، در مراكز بهداشتيمي

 . اجتماعي جامعه -به كارگيري پاره وقت جوانان در نهادهاي فرهنگي -

هاي مرتبط در تربيت كودكان معلول جسماني كه قادر به حضور در به كارگيري دانشجويان رشته -

 مراكز بهزيستي، نيستند.

 استفاده از جوانان در مراكز كمک به ايتام، عقب ماندگان ذهني و معلوالن. -

 شي.بخهنري در مراكز درماني و توانهاي تشويق جوانان هنرمند به اجراي برنامه -

مستضعف هاي السالم، و كوچه گردان عاشق براي شناسايي خانوادههاي امام علي، عليهتشکيل گروه -

 و محروم براي ارايه خدمات خيرخواهانه به آنان.

 هاي آموزشي براي رفع مشکالت درسي فرزندان اقشار محروم.تشکيل گروه -

 سطح مدارس. هاي بهداشتي دررسانيتشکيل گروه بهداشت جهت اطالع -

 هاي اقتصادي براي بازاريابي و بازارسازي براي توليدات هنري تهيه شده توسط معلوالن.تشکيل گروه -

هايي براي تشويق شهروندان براي درآمدن به عضويت گروه اهداي عضو )پس از تشکيل گروه -

 درگذشت فرد مورد نظر(.

 اند.اطرافيان كساني كه دچار مرگ مغزي شدهتشکيل گروه كاري براي اخذ رضايت اهداي عضو، از  -
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 هاي نوعدوستانه در جامعهفعاليتسازمان دادن و نهادينه كردن 

هايي هستند كه داراي دو ويژگي مهم هستند، تکريم شهروندان و به صحنه هاي مدني، سازمانسازمان

ه از انديشه و توان شهروندان كشاندن آنان براي تأثيرگذاري در روند امور اجتماعي و منتفع ساختن جامع

اوالً با سوق دادن  توان، هاي مدني، در عمل ميخويش. بنابراين با نزديک ساختن جوانان به سازمان

ثانياً آنان به سمت فهم مسايل اجتماعي جامعه خودشان، مؤلفه اجتماعي هويت آنان را تقويت كرد. 

هاي مدني، تحقق پذيرفته، جوانان ريان فعاليت در سازمانپذيري بهينه جوانان در جقسمتي از روند جامعه

هاي مدني را دارند، تجربيات متخصص و خيرخواهي كه مسووليت سازمان با استفاده از افراد بعضا

نتيجه و ماحصل زحمات اجتماعي جوانان، متوجه جامعه  آورند و ثالثاًقيمتي به دست مياجتماعي ذي

 خدمات مزبور، منتفع خواهند شد. شده، شهروندان جامعه از

رسد، توجه جدي هاي مدني، به نظر ميبنابراين با توجه به مزاياي متعدد پيوند خوردن جوانان با سازمان

پذيري بهينه جوانان در نظام آموزشي و ها، ضمن كاهش بار جامعههاي مدني و استقبال از آنبه سازمان

 خدمات صادقانه جوانان، برخوردار خواهد كرد. تربيت نوعدوستانه آنان، جامعه را از

هاي نوعدوستانه در داخل فعاليتهايي با اهداف و از گروههايي ، ب(، در توصيف نمونه1377منطقي )

 نويسد:كشور مي

مثالً در كشور ها است. به اين معنا كه گاه يکي از مشکالت كشورهاي جهان سوم، فقر بهداشتي آن

كودک ناشنوا و مانند آن دارد، در حالي  5كودک نابينا، يا  4 هد بود كه يک خانوادهتوان شاايران مي

هاي اجتماعي، كه اگر فقر بهداشتي كه گريبان گير خانواده اين كودكان هست، در جريان آموزش

داد. به شکل مشابهي در ايران، برخالف ها، در جامعه رخ نمييافت، بسياري از اين خسرانكاهش مي

شورهاي غربي، به طور عمده دليل تولد كودكان استثنايي، فقر آگاهي و كمبود بهداشت است، نه ك

هاي اخالقي. از اين رو، اگر در اين زمينه بخواهيم دست به اصالحي عملي بزنيم، يکي از بندوباريبي

نان اطالعات و دانش ترين اقدامات ممکن، فرستادن جوانان آموزش ديده به ميان مردم است تا آساده

 انجامد، باال ببرند. عمومي مردم جامعه را در مورد داليلي كه به تولد كودكان استثنايي و مانند آن مي

هاي حاد، اجرا شود. به فرض، طبق آمار تواند در مورد برخي از بيماريمي آنچه از آن ياد شد، عيناً

مريکايي يک زن به بيماري سرطان پستان، مبتال زن آ 13، از هر 70برخي از نشريات علمي، در دهه 

زن آمريکايي، يک زن به  8زن آمريکايي يک نفر و در حال حاضر از هر  11از هر  80شد. در دهه مي

دهد. در اين سرطانهاي زنان را سرطان پستان تشکيل مي %32شود و در مجموع سرطان پستان دچار مي

به ميزان بقاي  %30مرگ و مير ناشي از بيماري كاسته شده و از ميزان %30بيماري با تشخيص زودرس، 
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عمر بيمار پس از درمان، افزوده خواهد شد. حال آن كه باز هم برخالف غرب كه سرطان پستان زنان 

زماني  شود، در ايران تشخيص سرطان پستان غالباًدر مراحل اوليه آن شناخته شده، درمانش شروع مي

ري به مرحله حاد خودش رسيده است. بنابراين، ميزان درد و مرگ و مير بيماران گيرد كه بيماانجام مي

هاي ايراني، در اين زمينه بسيار زياد است. از اين رو، اگر بتوان از گروهي از دختران دانشجو در امر برنامه

بيماريابي و تشخيص زودرس سرطان )كه آموزش ساده و مختصر آن يک ربع بيشتر به طول 

اقدام ورزند، جامعه ما از نتايج مطلوبي  1نجامد(، سود جست و اين افراد به آموزش تشخيص فرديانمي

برخوردار خواهد شد، زيرا آمارهاي موجود حکايت از آن دارند زناني كه هر ماه به طور مرتب آزمايش 

 ند. ااز موارد، متوجه ضايعات سرطاني خويش شده %85دهند. در انجام مي الزم را شخصاً

هاي مقدماتي الزم، اين جوانان توان پس از آموزش، ميبهداشت ياران جواناز اين رو با تشکيل گروه 

ها، هاي الزم و استفاده از پوستررگزاري كالسها فرستاد تا با بو مانند آنها را به مساجد، حسينيه

ها منتقل كرده، بدين ترتيب با ندان را بدانترين نيازهاي بهداشتي شهروهاي الزم، عمدهها و فيلماساليد

 ارتقاي سطح بهداشتي جامعه، خدمتي ارزشمند به همنوعان و جامعه خويش داشته باشند.

 ، اقدام ورزيد. حاميان كودكان بيمارستانياندازي گروه توان به راهدر نمونه ديگري مي

شوند، و در فضاي جديد ن و برادرانشان جدا ميكودكان با بستري شدن در بيمارستان، از اوليا و خواهرا

هاي آزمايش بيمارستان، با تجربه مواردي مانند آمپول خوردن، مصرف داروهاي تلخ و ناگوار، انجام

كنند. بسياري از كودكان هم پس از ي را تجربه ميتنيدگي شديد تن دادن به جراحي، مختلف و احياناً

اعي مسايل از تجربه تلخ بستري شدن در بيمارستان ياد كرده، تدمرخص شدن از بيمارستان، همواره 

 شود.گر ميدرماني برايشان به صورت امري دردناک، جلوه

ي در عروسکي و غيرعروسکي، سعهاي در بعضي از كشورهاي جهان با برگزاري برخي از نمايشنامه

تهديد كننده،  ورا فضايي نامطلوب  شود تا فضاي بيمارستانارايه برخي از اطالعات الزم به كودكان مي

شود، ممکن است كودک اجرا ميها احساس نکنند، به عنوان نمونه، در نمايشنامه عروسکي كه براي بچه

اما پرستار يا پزشک حاضر در صحنه،  ام؟اند، مگر من كار بدي كردهچرا مرا اينجا آوردهبيماري بپرسد: 

اي، اما ممکن است هر كسي مريض م، معلوم است كه تو كار بدي نکردهنه عزيزدهد: با محبت پاسخ مي

 .شود و الزم باشد چند روز در بيمارستان بستري شود

                                           
1 -Self-exam 



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         494

 

آيد، او اين كار را در صحنه ديگري ممکن است وقتي پرستار درصدد گرفتن خون كودک بيمار برمي

تنبيه براي خودش ارزيابي كند، يک عمل ظالمانه تصور كند، يا ممکن است اين كار را در حکم يک 

تواند در حين دادن خون گريه كند و پس از گرفتن خون، ضمن اما پرستار با بيان اين كه كودک مي

عذرخواهي از وي، و اظهار اين كه براي آزمايش و بهبود كودک بايد خون او را گرفت، تصورات 

 غلط ذهني كودک را اصالح كند.

 پذير است.، اقدام نوعدوستانه ديگري است كه به سادگي امکانحيات گروه ايثارگراناندازي راه

اي از دين اهداي عضو، امري ضروري و حتي حياتي است و با وجود آن كه در كشورهايي كه رايحه

رود، فرهنگ اهداي اعضاء پس از مرگ يا مرگ مغزي، به صورت امري در آنجا وجود دارد، انتظار مي

تنها شهروندان از عضويت در گونه نيست و نه اشته باشد، اما در كشور ايران اينپذيرفته شده، وجود د

شود كه زنند، بلکه بعضاً مشاهده ميطرح اهداي عضو )پس از مرگ افراد( به ميزان زيادي سرباز مي

 مانع اهداي اعضاي فرزندشان كه در اثر تصادفات، دچار مرگ مغزي شده است، به بيمارانها خانواده

هايي مانند نهادهاي مدني توانند در مکانمي ايثارگران حياتشوند. از اين رو گروه محتاج و نيازمند مي

ها در دو سطح كار خود را دنبال كنند. در سطح نخست، با پيش گرفتن تبليغات مناسب، و و فرهنگسرا

كنند تا در  ايثارگران حياتحتي مراجعه شخصي به افراد، آنان را تشويق به پذيرش عضويت در طرح 

 صورت مرگ مغزي آنان، از اعضاي آنان براي تداوم حيات بيماران نيازمند، سود جسته شود.

توانند ارتباط پيوسته و مدامي با مراكز بيمارستاني داشته، پس از ، ميايثارگران حياتدر سطح دوم، 

خانواده آنان رفته، سعي در كسب رضايت اهداي اطالع از وقوع مرگ مغزي افراد سانحه ديده، به ديدار 

 اعضاي عضو از دست رفته خانواده آنان كنند.

آور اميد براي بيماران بدون عالجي هاي اخير ضمن باال بردن ميزان اهداي عضو در جامعه، پياماقدام

 اند.تنها يافتهاست كه خود را در تنگناي بيماري و مشکالت اجتماعي، 

هاي مدني مربوطه توان به سازمانها ميهاي نوعدوستانه ديگري كه جهت تحقق آنبرخي از اقدام

 هايي در همين راستا ايجاد كرد(، به شرح زير است:پيوست )و يا سازمان

هايي براي ارايه خدمات الزم )عفو، مددكاري، دادگاه كودكان، رسيدگي به مشکالت تشکيل گروه -

 آنان.هاي ها(، به افراد زنداني و خانوادهآنخانواده افراد زنداني و مانند 

كاري كه به سبب ديون ماليشان در اخذ كمک از مردم نيکوكار براي آزادسازي زندانيان غير بزه -

 زندان هستند.
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داري سالمندان و معلوالن )با استفاده از استادان تالش براي افزودن بعد تحقيقاتي به مراكز خدماتي نگه -

هاي تحصيلي دانشجويان تحصيالت تکميلي در جهت بررسيهاي و هدايت رساله و دانشجويان

 تحقيقاتي الزم درباره مراجعان مراكز مزبور(.

كاري، ها، كُپهها، جلوگيري از پيشرفت بيابانهاي ملي تهيه كمربند سبز شهراستفاده از جوانان در طرح -

 ها.ن در بدو ورود به مدارس و مانند آنهاي هوشي و بهداشتي كودكاواكسيناسيون، آزمون

هايي براي سوادآموزي به كودكان خياباني )حتي در كنار پياده روها(، كاركنان دون پايه ايجاد گروه -

 مراكز آموزشي، دولتي و كارخانجات.

خياباني )شناخت مسايل و مشکالت آنان و انعکاس آن به مراجع رسمي، هاي ايجاد گروه حاميان بچه -

 رساني به جامعه براي بسيج مردم در جهت تخفيف مشکالت عديده كودكان خياباني(.اطالع

هاي هاي تهيه فيلم، پوستر، برشور، عکس و پوستر براي ترغيب مردم به شركت در برنامهايجاد گروه -

 نوعدوستانه.

اليق نوعدوستانه در توان نتيجه گرفت، با توجه به شکوفايي عبندي اجمالي، ميبنابراين در يک جمع

تنها در سطح فردي، بلکه در نوجواني و جواني، اگر از اين فرصت استثنايي بهره برده شود، جامعه نه 

سطح جمعي خود، شاهد اثرات نيکوي آن خواهد بود . به اين معنا كه جوانان با شركت در كارهاي 

آورده، با جهان اطرافشان در غالب خيرخواهانه و نوعدوستانه، به تدريج هويتي نوعدوست را به دست 

 موارد از منظر خير و رحمت برخورد خواهند كرد.

از سوي ديگر، تربيت نوعدوستانه افراد سبب خواهد شد كه جامعه از نتايج تالش و كوشش خيرخواهانه 

تري مند شده، حركتش در جهت تحقق عدل، داد و قسط در جامعه سرعت بيشافراد نوعدوست بهره

گفته، بهره برنامگي، ندانم كاري و سردرگمي از فرصت طاليي پيشبگيرد، اما اگر به دليل بيبه خود 

هاي واالتر انسانيت را به جوانان تنها اجازه ديدن جهان از افقسوزي اخير، نه جسته نشود، فرصت

لکه جامعه را نيز از سازد، بدهد و به اين ترتيب تا حدودي امکان ارتقاي شخصيتي آنان را سد مينمي

 دارد.دستاوردهاي عاري از شوائب مادي آنان، محروم مي

تنها به از دست رفتن سوزي اخير تري كه در اينجا بايد يادآور آن شد، اين است كه فرصتنکته مهم

انجامد، بلکه جواني كه به عنوان مثال، در هاي ارزشمند فردي و اجتماعي نميبرخي از امکان عمل

كند، به نهادهاي مدني فعال نبوده، انرژي خود را براي بيماران و محرومان و مستضعفان صرف نمي

هاي عظيم تبليغاتي سادگي ممکن است از سوي نهادهاي تبليغاتي غيررسمي داخلي و خاصه دستگاه
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 جوييهاي مختلف، سوءمصرف مواد، ارضاي هيجانبرون مرزي به سمت و سوي انواع و اقسام گروه

 ها سوق يابند.به شکل مرضي و نظاير آن

 

 بخشهویتهای اجرای برنامه -
ترين اهداف اديان الهي بوده است، از اين رو، مسأله هويت و روند ها، يکي از اساسيمسأله تربيت انسان

يابي افراد، همواره از مسايل مورد توجه ديدگاه ديني بوده است. ديدگاه ديني همسان با رشد هويت

فيزيکي افراد، به ترسيم رشد رواني آنان پرداخته، خاطرنشان ساخته است كه وجود يک محيط سالم، 

شرط الزم براي شکوفايي شخصيتي كودكان، نوجوانان و جوانان است و آنان در شرايط اخير، از هويت 

يايد و در روند گفته فراهم نو شخصيتي متعادل، سالم و پويا برخوردار خواهند شد، اما اگر شرايط پيش

رشد سالم رواني افراد، خدشه وارد آيد، آنان از رشد سالم روانيشان بازمانده، هويت و شخصيتي 

، ب(، در همين 1372نامتعادل، متزلزل و مخدوش را از خود به منصه ظهور خواهند گذارد. منطقي )

 نويسد:رابطه مي

سان جانشين خداوند در روي زمين است، از نظر اسالم، انسان موجودي شريف و با ارزش است. ان

 سوره بقره آمده است: 30كه در آيه شريفه چنان

 .دهمهمانا من در روي زمين جانشيني قرار مي

به عالوه از نظر اسالم كرامت، عزّت و بزرگواري جزء سرشت آدمي است و اگر آدمي آنچنان كه 

از  70يابد. در قسمتي از آيه شريفه ويش، ميهست خود را بيابد، كرامت و عزّت نفس را در سرشت خ

 سوره اسري، از اين مسأله، چنين ياد گرديده است:

 .و به عزّتم سوگند گرامي داشتيم فرزندان آدم را

بنابراين، مسأله كرامت نفس يا عزّت نفس كه به علوّ نفس، مناعت نفس و احساس شرافت نفس نيز تعبير 

مي به خويش است و آدمي را به شرافت و كرامت ذاتي خود، متذكر شده است، نوعي از بازگشت آد

 گرداند.مي

شود كه رسول اكرم، عالوه بر اين، با نگاهي گذرا به روايات و احاديث شريف، به وضوح مالحظه مي

اند تا كرامت نفس افراد، حفظ صلي اهلل عليه و آله، و ائمه اطهار، عليهم السالم، تالش بسياري داشته

 و از استخفاف نفس آنان، ممانعت به عمل آيد. شود

دهد، حاوي مواردي است كه توصيفي كه اسالم از جايگاه كودک و نوجوان در خانواده ارايه مي

مستلزم حفظ و حراست از كرامت نفس كودک، نوجوان و جوان است. اسالم از بدو تولد كودک، 
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شناسد. بعد از انتخاب اسم، مسأله و مادرش، ميانتخاب نام نيکو براي وي را از حقوق فرزند بر پدر 

تغذيه كودک مطرح است كه مکتب با اصرار خواستار تغذيه كودک در آغوش پر مهر مادر است، و 

در صورتي كه مادر به علتي قادر به شير دادن فرزندش نباشد و ضرورت سپردن كودک به دايه پيش 

، تندرست بودن، اجتناب از محرمات و نظاير آن، در دايه، هايي مانند مسلمان بودنبيايد، در كنار ويژگي

ديني در هاي هايي است كه آموزهاوصافي نظير خوش اخالق بودن و با حوصله بودن دايه، از ويژگي

اند، زيرا مکتب كودک نوزاد را موجودي در بند مسايل زيستي صرف ها، تأكيد كردهانتخاب دايه برآن

 كند.توجه به مسايل زيستي، به مسايل عاطفي و رواني نوزاد هم توجه مي داند، بلکه در كنارنمي

گيري تدريجي مفاهيم خود و کلشمتفاوت ضمن تأكيد  هاي نظري علمي، از منظري نسبتاًديدگاه

 اند. أكيد داشتهتواند از شکلي بسامان يا نابسامان برخوردار باشد، تهويت، بر محصول نهايي آن كه مي

اي برخوردار است. شناسان بر اين باورند كه مفهوم خود، در جوانان از وضع بسيار آشفتهروان برخي از

 سالشناسان است. وي معتقد است جوانان در قياس با كودكان و افراد بزرگروزنبرگ از اين جمله روان

اين جهت فراهم  و همکارانش، مداركي در 2برخوردارند. از سوي ديگر آفر 1ترياز مفهوم خود ناسالم

 تري برخوردارند.اند كه جوانان افرادي شادتر از ديگران بوده، از مفهوم خود مثبتآورده

هاي گيري متفاوت از روزنبرگ و آفر، بر اين باور است كه پيشرفت مهارتدر يک جهت3هارتر

ا كه پيشرفت ذهني تواند حاوي تأثيرات مثبت يا منفي براي آنان باشد، به اين معناستداللي جوان، مي

جوان ممکن است به وي كمک كند تا او با توجه به هنجارهاي اجتماعي، دست به رفتار بزند و به اين 

گاهي جوان ترتيب مورد پذيرش ديگران واقع شود، به همين ترتيب تحول ذهني اخير ممکن است، گاه

 د.را با برخي از مشکالت هيجاني، مانند افسردگي و اضطراب، مواجه ساز

شود. هارتر، با اتکا به نظريه تحول ذهني از قبل مي 4ترمفهوم از خود يک فرد در دوران جواني، انتزاعي

آيد، به شرح زير پياژه، به توصيف برخي از تغييرهايي كه در دوران جواني در مفهوم خود به وجود مي

 پرداخته است: 

                                           
1 -Unhealthy 
2 -Offer 
3 -Harter 
4 -Abstract 



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         498

 

سال، دوره  0-2در سنين  1حركتي -سيپياژه در توصيف روند تحول ذهن، به برشمردن سه دوره ح

سالگي اقدام ورزيده  16، 15تا  12، 11در سنين  3سال و دوره عمليات صوري 2-11در سنين  2عيني

 است.

شود. در دوره در دوره نخست، ارتباط كودک با جهان خارج او، از طريق حس و حركتش تأمين مي

ت وي گشاي حل مشکالنسبي پاسخ داده، راهدوم، منطق كودک در برخورد با اشياي عيني، به شکل 

نتزاعي، قادر اگردد و در دوره سوم، نوجوان با به دست آوردن تفکر ذهني، در غياب اشيا و به شکل مي

 شود، خواهد شد.ها مواجه ميبه حل مسايلي كه با آن

ر روند رشدش دان، توان احساس كرد كه تفکر عيني و ملموس نوجوبنابراين با توجه به نظريه پياژه، مي

توصيفي از  شود. به عبارت ديگر، اگر در ابتداي دوران نوجواني،به تفکري ذهني و انتزاعي بدل مي

ودشان )مانند اين خهايي درباره ابعاد جسماني ابعاد وجودي آنان را بخواهيم، نوجوانان با ارايه توصيف

نظير اين كه )اي از عواطف و احساساتشان كه از قد بلند يا كوتاهي برخوردارند(، ارايه توصيف ساده

آموز(، انشدآنان فردي شاد هستند( يا بيان گروهي كه عضو آن هستند )مانند يک دختر، يک پسر، يک 

آزمون هستند،  هاي اخير به سادگي قابل مالحظه بوده يا قابلرسانند. ويژگيكار خود را به انجام مي

 وجه كوتاهي يا بلند قدي خود شد.توان متيعني با نگاهي به آيينه، مي

هاي يژگيبا گذشت زمان، توصيف نوجوانان از خودشان، قدري از عينيات فاصله گرفته، به ارايه و

هاي اين مرحله، برخالف مرحله رسد. توصيفميها ها و انگيزهها، آرزوتر آنان، مانند هيجاندروني

ت افراد، به تر شده، بايد با رسوخ به اعماق احساسايشد، درونپيش كه با نگاهي در آيينه آشکار مي

 كشف مسايلي مانند پريشان خاطري يا افسردگي آنان نايل آمد.

خالقيشان، فلسفه ااشان، معيارهاي در اواخر دوره جواني، توصيف جوانان از خودشان به بيان نظام ارزشي

انجامد. مقايسه اشان دارند، ميدگيهايي كه براي زناشان و طرحاشان، روند تفکرات درونيشخصي

ت. به عبارت هاي آنان استر شدن برداشتهاي جوانان در آغاز و انجام جواني، بيانگر انتزاعيتوصيف

زيد، در اين شد به توصيفي از خود اقدام ورديگر، برخالف گذشته كه با نگاه كردن به يک آيينه، مي

 نظام ارزشي فرد دست يافت. توان بهمرحله با خيره شدن به آيينه، نمي

                                           
1 -Sensory motor stage 
2 -Concret stage 
3 -Formal stage 
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در جوانان است.  1آلدهد، پديد آمدن خود ايدهتغيير ديگري كه به بيان هارتر در دوران جواني رخ مي

شود كه برخي از آنان با بيان آنچه به اين معنا كه اگر توصيف جوانان از خودشان را ببينيم، مالحظه مي

زنند، اما جوانان ديگري وجود دارند كه در را از خود ميگدر واقع هستند، دست به ارايه توصيفي واقع

كنند. علت اختالف اخير به توصيف خود، به ارايه آنچه كه دوست دارند، بدان دست يابند، اقدام مي

كه به توصيف  2آل، برخالف خودواقعيگردد. خودايدهآل در دوران جواني باز ميگيري خودايدهشکل

يابي به آن است، زند، به توصيف آنچه كه فرد درصدد دستدست مي گونه كه هست،خود فرد، آن

پردازد. تفکر انتزاعي كه جوان در روند تحول ذهني خويش به دست آورده است، اين امکان را براي مي

 آورد تا بتواند به طرح خودي كه دوست دارد شبيه آن باشد و به آن برسد، بپردازد.وي فراهم مي

ر داشت. اگر آل، مسأله مهمي است كه نبايد آن را از نظر دوودواقعي و خودايدهفاصله موجود بين خ

ان را به اين فاصله موجود بين خودواقعي و خودآرماني جوان خيلي زياد باشد، فاصله عميق موجود، جو

نااميد سرده و آلش نخواهد بود، از اين رو وي افيابي به خودايدهرساند كه وي قادر به دستنتيجه مي

يابي د به دستشود. اما اگر فاصله بين خودواقعي و خودآرماني جوان، كم باشد، از آنجا كه وي اميمي

يابي به ستدبه خود آرماني را دارد، اين انگيزه به تحريک هرچه بيشتر جوان انجاميده، وي را در 

 آلش، ياري خواهد رساند.خودايده

ود، پاسخ به شود. به عبارت ديگر، اگر مفهوم خخود، مطرح ميمفهوم خودپنداره در ارتباط با مفهوم 

من چه احساسي درباره ، مفهوم خودپنداره پاسخ به اين سوال است كه من كيستماين سوال است كه 

كند، از خودپنداره باالتري نيز برخوردار ويش احساس ميخ، كسي كه مفهوم خودبرتري در خودم دارم

 دهد.تر در كارهايش، سوق ميي مثبت، وي را به سمت موفقيت بيشبوده، همين ارزياب

رند، نسبت به هاي انجام گرفته، حکايت از آن دارند، افرادي كه از خودپنداره مثبتي برخورداپژوهش

تر از همه ا كاملرپذيرند. البته نبايد تصور كرد افراد اخير، خود مند بوده و خود را ميخودشان عالقه

داشته، در  هاي خويش وقوفندارند، بلکه افراد داراي خودپنداره باال، نسبت به محدوديتپمردم مي

 گفته را مرتفع سازند.هاي پيشكوشند تا محدوديتاشان ميجريان زندگي

زه آنان براي هاي انجام شده ديگر، حکايت از آن دارند كه خودپنداره افراد در انگيبرخي از پژوهش

ودپنداره مثبتي ، عملکرد افراد و بهداشت رواني آنان، مؤثر است. افرادي كه از خيابي به موفقيتدست

 را دارند. كنند بر زندگي خود كنترل الزمبرخوردارند، نتايج تحصيلي بهتري نشان داده، احساس مي

                                           
1 -Ideal self 
2 -Real self 
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اشان با ندگيهايي كه در جريان زجواناني كه از خودپنداره بااليي برخوردارند، در مواجهه با كنش

كنند، ان را بهتر حل مياشدهند و مسايل پيش آمده در زندگيشوند، پاسخ مؤثرتري ميها مواجه ميآن

 آورد.اما فزوني گرفتن مشکالت زندگي، اسباب كاهش خودپنداره افراد را فراهم مي

اضطراب، ارند، دافرادي كه از خودپنداره پاييني برخوردارند، بيشتر از افرادي كه خودپنداره بااليي 

 دهند.اي را از خود نشان ميهاي تغذيهكاري، اعتياد به مواد مخدر و اختاللافسردگي، بزه

اره نظريات هارتر و روزنبرگ در بررسي عوامل مؤثر در خودپنداره افراد، با بررسي تاريخي كه درب

 ارايه شده در مورد خود داشتند، به نتايج زير رسيدند:

اي كه براي آنان از اهميت زيادي کرد موفق جوانان در عرصهنتيجه عمل خودپنداره مثبت، در -الف

 آيد.برخوردار است، حاصل مي

تن وي و تحقيقات هارتر، بيانگر آن است كه ظاهر فيزيکي جوان، مورد پذيرش اطرافيان قرار گرف

 هاي ورزشي جوان، بيشترين تأثير را در خودپنداره مثبت او دارند.موفقيت

ر اين اعتقاد بود كه خود، ماحصل انعکاس نظريات موجود در جامعه در فرد است، از اين ب 1كولي -ب

را براي اين منظور به كار برد. قضاوت افراد مهمي كه در اطراف كودک  2سانرو او اصطالح خودآيينه

 .آيندگيري خودپنداره كودک، مؤثر واقع ميقرار دارند، در آيينه وجودي وي منعکس شده، در شکل

و دوستان، نقش ها هاي خويش دريافت كه حمايت و تأييد والدين، معلمان، همکالسيهارتر در پژوهش

كودكي،  اساسي در مثبت يا منفي شدن خودپنداره جوان از خودش دارد. به اين معنا كه در دوران

هاي ر سالد گيري خودپنداره كودک از بيشترين اهميت ممکن برخوردار است، امانگرش اوليا در شکل

تري برخوردار هاي فرد از اهميت بيشكالسيبعد، در دوره جواني، با وجود اهميت نظر اوليا، نظر هم

يابد، زيرا در شود. عالوه بر اين، تأثير قضاوت ديگران در خودپنداره فرد در اين دوره، كاهش ميمي

ها و است، با اتکا به ارزش ها رسيدهها و باوردوره جواني، فردي كه به نظام مشخصي از ارزش

غاير تكند و قضاوت ديگراني كه ممکن است در باورهايش، روي اعمال و رفتارهاي خود قضاوت مي

 هاي وي باشند، تأثير پيشين خود را نخواهد داشت. با ارزش

 در بررسي كه روي جواناني كه دست به خودكشي زده بودند، انجام دادند، تأثير دو 3هارتر و مارولد

 عامل اخير را روي خودكشي جوانان، مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين پژوهش، حاكي از آن بود كه 

شان مهم بود، اي كه براي خود يا والدينهايي كه اقدام به خودكشي كرده بودند، در عرصهاوالً جوان

                                           
1 -Cooly, C. H. 
2 -Looking glass self 
3 -Marold 



 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      501

 

شان، در برخورد با عملکرد كردند اوليا و دوستانموفقيتي كسب نکرده بودند. به عالوه، آنان تصور مي

تنها عملکرد موفقي نداشته، شان، حاضر به تأييد و حمايت از آنان نيستند. بنابراين جواناني كه نه نامناسب

تنها راه چاره خويش را در خودكشي كردند ديگران نيز ديد مثبتي نسبت به آنان ندارند، بلکه احساس مي

 يافته بودند.

كند، از نظر او ياد مي 1خواهي جواندوره مهلتجواني، از اين دوره با عنوان  اريکسون در تحليل اواخر

هاي جوانان براي شکل دادن به هويت خويش، نيازمند فرصتي هستند تا در زمان مزبور بتوانند براي سوال

 ها بپردازند. اساسي خود، پاسخ مناسب را يافته، به تحقق آن

هاي يژگيقبل صنعتي وجود ندارد، و برخي از محققان با توجه به وخواهي، در جوامع مادوره مهلت

-عمل خواهي، خاص جوامع غربي است كه امکانكنند كه دوره مهلتجامعه صنعتي غرب، پيشنهاد مي

هاي رزشاگران ديگري با بيان اين كه اي را فراروي جوانان پديد آورده است. پژوهشهاي گسترده

سازند رنشان مياري از موارد، در تضاد و تعارض با يکديگر قرار دارند، خاطمطرح شده در غرب، در بسي

 خواهي جوان، انجاميده است.كه تشتت اخير به پديدآيي دوره مهلت

شود، زيرا دوره اخير زمينه خواهي، منفي نبوده، مثبت نگريسته مياز نظر اريکسون، تمديد دوره مهلت

آورد، اگرچه برخي از جوانان قادر به تحمل مواجهه با يد ميگيري هويتي مثبت را در جوان پدشکل

 يابند.، سوق مي2خواهي نبوده، به سمت يافتن هويتي زود بسته شدهابهام موجود در دوره مهلت

توانند ايفاي ها و تشريفات مذهبي در هر دو جهت ايجاد هويتي منفي يا مثبت، مياز نظر اريکسون آيين

ر داشته باشد، ه آيين مذهبي مورد نظر، رفتاري جزمي را از پيروان مذهب انتظانقش كنند. در صورتي ك

مکان عمل بدهد، طرفداران از هايشان اها در جهت انتخابآنان از هويتي منفي و در صورتي كه بدان

 هويتي مثبت برخوردار خواهند شد.

گرايانه، آلايدههاي گرايي و انديشهآرمان دارد، اساساًآليست بيان مياريکسون در مورد جوانان ايده

ها و تعهدي كه گرا با يافتن ارزششان رقم خواهد زد، زيرا افراد آرمانهويتي ارزشمند را براي صاحبان

را براي خود پديد  3يابي به هويت مطلوب تحقق يافتهكنند، امکان دستنسبت به آنان احساس مي

 (.1997، 5و كني 4آورند )ديسيمي

                                           
1 -Period of moratorium 
2 -Foreclosure 
3 -Achivement 
4 -Dacey, J. 
5 -Kenny, M. 
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ود بگيرد، معتقد اريکسون، برخالف فرويد كه معتقد بود شخصيت آدمي در دوره كودكي شکل مي

خالف گيري متفاوت، برتواند تغيير كند. اريکسون در يک جهتشخصيت در هر مقطع از زندگي مي

دانست، مسايل فرويد كه غالب رفتارهاي آدمي را نشأت گرفته از غرايز جنسي و پرخاشگري وي مي

ودک، مانند كنگي را مورد توجه قرارداد و در همين راستا، در كنار تأكيد نقش اوليا در زندگي فره

 خت.  گيري شخصيتي وي، پردافرويد، به تأييد نقش همساالن، دوستان و اطرافيان فرد در شکل

ها همسايهها، مدرسه، از نظر اريکسون هر بحران در بستر خاص خود، مانند خانواده، گروه هم سن و سال

 يا محل كار، بايد برطرف شود و در جريان مرتفع شدن بحران، ياري و معاضدت ديگران ضرورت دارد

 (.1999، 1)شپارد

د و بر همين مبنا به اوالً بايد دست به اكتشاف بزن يابي خود،از نظر اريکسون، يک جوان در روند هويت

ياسي سختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عقيدتي، مهاي هاي اساسي زندگي خويش در زمينهسوال

 ثانياً جوان بايد نسبت به اكتشافي كه داشته است، تعهد الزم را نشان بدهد.و فلسفي، پاسخ دهد و 

 زنند:قم ميهاي مثبت و منفي اكتشاف و تعهد، در مجموع چهار حالت هويتي را به شرح زير، روضعيت

ا داشته : هويت محقق، هويتي است كه جوان طي آن اكتشاف الزم رهويت محقق يا هويت تحقق يافته

 است و نسبت بدان نيز تعهد دارد.

آن، اكتشاف  هويت در راه تحقق يا تحقق نايافته: هويت در راه تحقق، هويتي است كه جوان در جريان

 دهد.الزم را داشته است، اما نسبت بدان تعهد نشان نمي

هويتي است كه طي آن جوان شخصاً به اكتشاف الزم ود بسته شده، هويت زود بسته شده: هويت ز

ر هتنها القائات ارزشي ديگران )مانند اوليا( را در اين جهت پذيرفته است، اما به دست نزده است و 

 دهد.ها، تعهد نشان ميصورت نسبت به اين ارزش

زم نزده است، الت به اكتشاف تنها دسهويت مغشوش: هويت مغشوش، هويتي است كه طي آن جوان نه 

 دهد.بلکه نسبت به چيزي نيز تعهد نشان نمي

ه مذهبي چهايي مانند اين كه من از فردي كه از هويت مشخصي برخوردار شده است، در برابر سوال

ها تبعيت نهاي سياسي كه من بايد از آبايد پيروي كنم؟ نظام اخالقي مورد پذيرش من چيست؟ ارزش

ها، پاسخ مانند آن دي هستند؟ من به عنوان يک مرد يا زن، بايد چه رفتارهايي را بپذيرم؟ وكنم، چه موار

چار دهاي اخير مشخصي دارد، اما فردي كه به هويت مشخصي دست نيافته است، در پاسخ به سوال

 .كندمي شود. اريکسون از حاالت مزبور با عنوان بحران هويت ياداغتشاش، سردرگمي و اضطراب مي

                                           
1 -Shepard, J. M. 



 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      503

 

 15-18گيري هويت جوانان بين سنين پردازي خود بيان داشته بود كه شکلاگرچه اريکسون در نظريه

انجام پذيرفت و در جريان آن  1979كه در سال  1هاي فيليپ ميلمنسال محقق خواهد شد، اما پژوهش

 24و  21، 18، 15، 12دهندگان گيري هويت جوانان، با پاسخميلمن جهت مشخص كردن ميزان شکل

به مصاحبه پرداخت، بيانگر آن بود كه غالب شغلي، مذهبي، سياسي و مسايل جنسي هاي در زمينهساله 

هاي ساله از هويتي مغشوش و يا زودرس برخوردار بوده، در گذر زمان از ميزان هويت 12-18جوانان 

 . (2000، 2رشود )شافافزوده مي ،مزبور كاسته شده، بر ميزان هويت تحقق يافته

اي حقق يافتهتگذارد كه از هويت مصاحبه زير، دورنمايي از وضعيت هويتي جواناني را به معرض ديد مي

 اند:برخوردار نشده

ست دمن )دانشجوي نگارنده(، در پارک پسري را ديدم كه روي صندلي نشسته بود و سيگاري در 

يگار را سافراد سيگاري، به آن صورت اي در دست خودش گرفته بود كه داشت، او سيگار را به گونه

رار گرفته گيرند، به عالوه، او كالهي بر سر گذاشته بود كه نقاب كاله پشت سرش قدر دستشان نمي

هايم ر جريان صحبتاي كنار او نشستم و بعد از چند دقيقه، سرصحبت را با او باز كردم و دبود. به بهانه

هرمان در قاي؟ او گفت به تقليد از فالن کس سرت گذاشتهاز او پرسيدم: راستي چرا كالهت را برع

جوري در دستت  ام. پرسيدم: حاال چرا سيگار را اينفالن فيلم امريکايي، كالهم را اين طوري گذاشته

 اي؟ در جواب گفت، اين هم به تقليد از فالن بازيگر مشهور امريکايي است. گرفته

ر دختري بود كه با او قرار مالقات گذاشته بود. بعد از قدري با پسر ديگري در پارک آشنا شدم كه منتظ

صحبت با او و جلب اعتمادش، در مورد چگونگي گذران اوقات فراغتش از او پرسيدم. رضا در پاسخ 

هاي آنچناني، تعقيب به من گفت: من با درس خواندن، گوش دادن به نوار، مزاحمت تلفني، ديدن فيلم

كنم. از او پرسيدم، با تعقيب ها و قرار گذاشتن با سميه وقتم را پر ميتن با آنها و سر به سر گذاشدختر

ام آوري؟ او در جواب من گفت: خانوادهها چه چيزي را به دست مييا قرار و مدار گذاشتن با دختر

ن اعتماد عرضه و دست و پا چلفتي هستي و به مگويند، تو بيكنند و به من ميهميشه من را تحقير مي

ام، من هم براي اين كه ثابت كنم كه ها از دست دادهندارند و من عزّت نفس خودم را با كارهاي آن

گذارم، همين كه ها قرار ميروم و با آنكسي بوده و براي خودم آدمي هستم، به سراغ دختران مي

گذارند، احساس ام ميكنند و به من احترگويند: دوستت دارم و به من محبت ميها به من ميدختر

شود و كنم كه بدنم گرم ميزنم، احساس ميها حرف ميكنم، كسي هستم. به خصوص وقتي با آنمي

                                           
1 -Meilman, P. 
2 -Shaffer, D. R. 
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توانم آن را با كلمات معمولي توصيف كنم. به همين ترتيب من از شود كه نميحسي در من ايجاد مي

فري هست كه من را دوست دارد، كنم كه يک نام و احساس ميها قرار گرفتهاين كه مورد توجه دختر

دهد. به عالوه، من وقتي بعضي از دخترهاي ساده شوم و اين كار احساس آرامش به من ميخوشحال مي

 .بخش استگذارم، اين كار برايم بسيار لذّتها، آنان را سركار ميبينم و با دادن قول ازدواج به آنرا مي

جويي جوان در سطح نگر آن است كه مسأله هويت و هويتبررسي تجربيات موجود در سطح جهان، بيا

هاي آموزشي هاي كاربردي متعددي در سطح نظامجهان امري شناخته شده است و برهمين مبنا، طرح

گردند. از اين رو در بررسي چگونگي تربيتي در اين رابطه در نظر گرفته شده و اجرا ميهاي و ساير برنامه

رسد كه با حداقل امکانات، قابليت طلبي جوانان، محورهاي عمده زير به نظر مياستفاده بهينه از هويت

 اجرايي شدن را دارند:

 فرهنگي، -هاي اجتماعيفعاليت

 هاي اقتصادي،فعاليت

 تحقيقاتي، -هاي علميفعاليت

 ها.و ساير فعاليت

 گفته، پرداخته خواهد شددر ادامه، به ترتيب به محورهاي پيش

 فرهنگي: -هاي اجتماعيفعاليت

گردي، تشکيل كانون سبز، تشکيل كانون پيشگامان، توامان جهاد سازندگي و ايرانهاي اندازي برنامهراه

ها، ايجاد كانون نقد نشريات و كانون نقد صدا و سيما، تشکيل كانون تشکيل كانون نقد و بررسي فيلم

اي، تشکيل گروه فرشتگان و كوتاه مدت حرفههاي رهكتاب، تشکيل كانون جهادگران، برگزاري دو

توانند در هويت بخشيدن به فرهنگي بومي هستند كه مي -اجتماعيهاي ها، برخي از برنامهمانند آن

 جوانان مؤثر واقع آيند.

، در توصيف يکي سوم و چهارم انقالبهاي رفتار شناسي جوان در دههب(، در كتاب  ،1383منطقي )

 نويسد:بخش به جوانان، ميهاي هويتطرح از

اي بر دست توان بدون آن كه هزينهگردي ميتوامان جهاد سازندگي و ايرانهاي اندازي برنامهبا راه

مؤسسات آموزشي نهاد، ضمن تحقق روحيه خيرخواه جوان، وي را با تاريخ كشورش پيوند داد و در 

 مند ساخت.نان، بهرهضمن اقشار روستايي كشور را از خدمات آ

مزد  %30مثالً ها، توان جوانان را به جهاد سازندگي گسيل داشت و در برابر كار آندر طرح مزبور، مي

تنها خورد و خوراک و محل اسکان جوانان را الزم را از كشاوران، دريافت داشت و با اين پول، نه 
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انشجويان را به بازديد از مناطق تاريخي استان آموزان يا دفراهم آورد، بلکه دو روز آخر هفته، دانش

آموزان يا دانشجويان تغيير كند، بنابراين مورد نظر، برد. اگر در طول تابستان، هر ماه محل كار دانش

جوانان شركت كننده در طرح، در انتهاي تابستان، ضمن ديدار و آشنايي با آثار تاريخي و باستاني سه 

اند و ضمن رشد فردي ن، تمامي وقت خود را صرف كارهاي سازنده كردههاي كشورشااستان از استان

 .اندخويش، در جهت رشد و توسعه قسمتي از كشورشان، مؤثر واقع آمده

بخشي هستند كه هويتهاي جهاد آموزشي و برنامه جهاد بهداشتي، از ديگر برنامههاي اندازي برنامهراه

. به اين معنا كه در دو مورد اخير نيز با بردن دانشجويان به مناطق به سادگي امکان محقق شدن را دارند

محروم كشور، در عمل جوانان ضمن رفع نيازهاي آموزشي و بهداشتي مناطق مورد نظر، يکي دو روز 

دهند اند، اختصاص ميآخر هفته خود را به بازديد از آثار تاريخي و باستاني استاني كه به آن اعزام شده

ترتيب در عين يافتن هويتي مثبت در جريان جهاد آموزشي يا بهداشتي خودشان، در برخورد با و به اين 

 پردازند.هويت تاريخي خود ميهاي تاريخ فرهنگي كشور خويش، در عمل به تعميق ريشه

تشکيل كانون سبز كه هدف ايجاد فضاي سبز و درخت كاري در سطح محله و شهر و حفظ محيط 

 كند.زيست را دنبال مي

تشکيل كانون پيشگامان كه با گردآوري داروهاي اضافي از سطح منازل مردم و قراردادن آن در اختيار 

آموزش هاي مراكز بهداشتي خيريه، امداد رساني در حوادث و بالياي طبيعي به مردم و اجراي برنامه

 كنند.ميانجامد، ايفاي نقش بهداشت كه به ارتقاي سطح بهداشتي مردم جامعه مي

هاي مختلف، با همکاري اعضاي كانون به نقد ها كه ضمن نمايش فيلمتشکيل كانون نقد و بررسي فيلم

 پردازند.ها ميو بررسي آن

صدا و هاي ايجاد كانون نقد نشريات و كانون نقد صدا و سيما كه با بررسي انتقادي نشريات و برنامه

 آورند.وان را فراهم ميسيما، امکان اظهار نظر و ارتقاي هويتي ج

-با تشکيل كانون كتاب، اين كانون با تبليغات مناسب، از طريق اعضاي خود، دست به گردآوري كتاب

هاي گردآوري شده، به تشکيل هاي اضافي منازل محالت مختلف زده، به اين ترتيب برمبناي كتاب

 در مدارس روستايي، اقدام خواهند كرد.هايي كتابخانه

سازي، آبياري، هاي كاشت نهال، جادهتوانند در طرحكانون جهادگران، اعضاي كانون ميبا تشکيل 

 شوند.سهم، به كار گرفته مبارزه با آفات و مانند آن با هماهنگي نهادهاي ذي

هاي ملي آورد كه آنان در طرحتشکيل كانون ايران آباد، اين امکان را براي اعضاي كانون فراهم مي

 كاري و مانند آن، با هماهنگي نهادهاي مربوطه به كارگرفته شوند.سيون، كُپهمانند واكسينا
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-اي )مانند: برق، سخت افزار رايانه، الکترونيک، خياطي، شيرينيكوتاه مدت حرفههاي برگزاري دوره

مزبور را گذرانده و مدرک الزم را هاي آرايي و نظاير آن(، با تصدي اعضاي كانون كه دورهپزي، گل

 اند.هاي مورد نظر، اخذ كردهگري كالسجهت مربي

توان به تشکيل گروه فرشتگان براي كمک به بيماران خاص و تبديل اعضا به يک در موارد ديگري مي

مددكار براي اين رسيدگي به اين بيماران، تشکيل كانون هنر ديني با هدف به خدمت گرفتن هنر در 

رساني ه مخاطبان، تشکيل كانون گروه نجات )با هدف اطالعتر پيام دين بجهت رساندن هرچه شفاف

خياباني، شناسايي آنان و بسيج نيروهاي مردمي در جهت حمايت از در مورد دختران فراري و كودكان 

آنان(، تشکيل كانون بهداشت ياران جوان با هدف پخش برشورهاي بهداشتي اطالع رساني در سطح 

جامعه، تشکيل كانون اهدا براي تشويق شهروندان براي اهداي عضو ها، محالت و مدارس، فرهنگسرا

 ها، اقدام كرد.پس از درگذشت و مانند آن

 هاي اقتصادي:فعاليت

اقتصادي، سوق هاي يکي از تجربيات موفق جهاني در ارتباط با به كارگيري نيروي دانشجويان در زمينه

 ده است.هاي تعاوني بوفعاليتدادن دانشجويان به سمت 

، مفهوم بسط يافته تعاوني آموزشگاهي به شمار تعاوني دانشگاهييا  تعاوني دانشجوياندر سطح جهان 

تنها دانشجويان با ايجاد تعاوني، بسياري از امور اجرايي ، نه تعاوني دانشگاهيرود. به اين معنا كه در مي

زنند هايي ميكوچک و بزرگ دست به ايجاد تعاونيشوند، بلکه در سطح شهرهاي دانشگاه را متقبل مي

رسانند. البته هاي مناسب، مردم را در گذران زندگيشان، ياري ميها با قيمتكه با ارايه خدمات و كاال

ها اند، اما در كشورهايي مانند چين و ژاپن كه اين تعاونيهاي نوع اخير در سطح ايران پديد نيامدهتعاوني

ها در زندگي مردم، محسوس است. به عنوان مثال، در چين تمام كارهاي تأثير مثبت آن اند،تحقق يافته

شود و مسووالن دانشگاه به جاي عقد قرارداد با اداري و خدماتي دانشگاه به دانشجويان سپرده مي

هاي ها، كارهاي دفتري، خدماتي و مانند آن را به تعاونيهاي خدماتي، نظافتي و نظاير آنشركت

 دهند.دانشگاهي، ارجاع مي

 نويسد:هاي اخير، مي(، در گزارشي از تعاوني1376نشريه تعاون )مهر و آبان، 

اند. تعاوني مزبور هاي دانشگاهي در ژاپن نيز عملکرد مناسبي را از خويش به منصه ظهور گذاردهتعاوني

گاه توكيو تأسيس شد و از آن به با هدف ارايه خدمات به مردم، در دانش 1879براي اولين بار در سال 

هاي فوق در هاي بسياري در شهرهاي مختلف ژاپن پديد آمد. البته روند تأسيس تعاونيبعد، تعاوني
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ها، رونق يافتند و تشکيل تري تعاونيجنگ دوم جهاني، دچار وقفه شد. ولي بعد از آن به شکل جدي

 هاي مورد نياز مردم شد.يابي به كاالترين راه دستهاي مصرف، اساسيتعاوني

تعاوني مصرف در محالت و مناطق مختلف صنعتي، وجود داشت. در  6000، بيش از 1947در سال 

ها، دانشجويان براي رهايي از شرايط سختي كه اوضاع اقتصادي پس از جنگ به ژاپن تحميل دانشگاه

دام كردند كه تعداد زيادي از غذاخوري، اقهاي هاي كوچک و دكهكرده بود، به داير كردن فروشگاه

هاي دانشگاهي در ژاپن، محيط ، تعاوني1950تبديل به تعاوني شد. در اواخر دهه  ها، بعداًهمين واحد

ها، گسترش تري براي دادوستد يافتند و به دليل رشد اقتصاد ملي، تسهيالت و امکانات دانشگاهمناسب

هاي مزبور توانستند با استفاده از همين تسهيالت، موارد تعاونيو بهبود يافت. از اين رو، در بسياري از 

هاي مجهز، داير كنند. از آن زمان تاكنون، تعداد زيادي از مدرسان هاي غذاخوري و فروشگاهسالن

هاي فوق با عنوان هيأت مديره، فعاليت داشته و به طور جدي از نهضت تعاوني، ها، در تعاونيدانشگاه

هاي دانشگاهي به صورت شركت تشکيل شده و به صورت د. تعداد زيادي از تعاونيانحمايت كرده

 اند.ها درآمدههايي مهم در دانشگاهسازمان

هاي ، نهضت تعاوني دانشگاهيان، عموميت بيشتري يافته، تعداد زيادتري از تعاوني1960از اوايل دهه 

اضاي بيشتر براي تحصيالت عاليه، از تعداد ها به سبب تقدانشگاهي تشکيل شد و از آنجا كه دانشگاه

تعاوني دانشگاهيان، قدرتمندتر و كارآتر هاي دانشجوي بيشتري برخوردار شدند، فدراسيون ملي اتحاديه

خواستند، نهضت تعاون هاي مزبور ميشد. از سوي ديگر، چون تعداد زيادي از دانشجويان عضو تعاوني

هاي ، عمليات سازمان يافته حمايت از تعاوني1960ز اوايل دهه را به شکل پوياتري تداوم بخشند، ا

هاي شهري را آغاز كردند. روش كار دانشجويان مزبور به اين دانشگاهي براي رشد و توسعه تعاوني

كرد تا براي ايجاد صورت بود كه نخست تعاوني دانشگاهي از اهالي محل مجاور دانشگاه، تقاضا مي

دام كنند و سپس دانشجويان فعال تعاوني دانشگاه، براي تعاوني جديد شروع تعاوني شهري، در محل اق

رسيد، تعاوني نفر مي 10000كردند. پس از آن كه تعداد اعضاي تعاوني فوق به حدود به عضوگيري مي

 رسيد.شهري به ثبت مي

هاي دانشگاهي، در هايي هستند كه با حمايت تعاونيهاي معتبر ژاپن همان تعاونيامروزه بيشتر تعاوني

 .شصت و هفتاد توسعه يافتندهاي دهه

هاي دانشجويي كه از سويي با اي براي تشکيل تعاونيبا توجه به تنگناهاي اقتصادي مردم، ايجاد عرصه

گيرد، اقدام گذاري مردم انجام مياتکا به خيرخواهي و نوعدوستي جوانان و از سوي ديگر با سرمايه

 هاي كالن، منشاء آثار مثبت بسياري است.گذارينياز به سرمايه مناسبي است كه بدون
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استفاده از نيروي كار دانشجويان به صورت پاره وقت در امور مونتاژ قطعات مختلف، تجربه موفق 

 هاي كشور است.ديگري است كه با هماهنگي با مراكز صنعتي، قابل پياده شدن در  دانشگاه

توانند پس از برگزاري اقتصادي، مراكز آموزشي و نهادهاي فرهنگي، مي هايفعاليتدر فراز ديگري از 

ها، امکان توليد هاي هنري مختلف، افراد نخبه را انتخاب كرده، با ارايه مواد اوليه الزم به آنكالس

توانند به فروش برسند و ضمن هنري آنان را فراهم كنند. توليدات اخير پس از بازاريابي مناسب، مي

دستمزد به افراد شاغل، مابه التفاوتي براي پيشبرد ساير اهداف مؤسسه آموزشي يا نهاد فرهنگي  دادن

 مورد نظر، برداشت كرد.

هاي كارآفريني مانند كارآفريني هنري )نظير تهيه كارهاي هنري سوق دادن جوانان به سمت كانون

خدماتي )مانند تربيت هاي كارآفرينيها(، ها، گل سنگ و مانند آنخالق با استفاده از گياهان، صدف

ها، گياهان با توجه به شرايط ها، سنگهاي مختلف حشرات، صدفها، تهيه كلکسيونراهنماي توريست

توليدي )مانند كشت قارچ، تکثير قلمه زيتون، پرورش گياهان زينتي هاي اقليمي هر منطقه(، كارآفريني

ت گياهان دارويي از طبيعت، تهيه موالژ از يونوليت، فعاليت آپارتماني، كشت گياهان دارويي، برداش

هاي هاي آكواريومي جهت صادرات، انجام طرحگري، انجام طرح پرورش ماهيدركارگاه شيشه

، تهيه رِزينهاي مختلف، تهيه و توليد وسايل -آال در مدار بستهنظير پرورش ماهي قزل-بيوتکنولوژي 

روند كه به سادگي قابليت اجرايي اقتصادي به شمار ميهاي يگربرنامهآزمايشگاهي براي مدارس(، از د

 هاي كشور را دارند.شدن در سطح دانشگاه

هاي ملي، اقدام ديگري است كه در برخي از كشورهاي جهان، سابقه استفاده از نيروي جوانان در طرح

ه مزارع بسياري را فراگرفته بود، ها شاگردان براي دفع آفتي كدارد. به عنوان نمونه، در يکي از كشور

بردند، از دستمزد به همکاري فراخوانده شده، در ازاي از بين بردن حيوانات موذي كه مزارع را از بين مي

 ، ب(.1377شدند )منطقي، اندكي برخوردار مي

يران تجربه استفاده از نيروهاي بسيجي در طرح ملي واكسيناسيون فلج اطفال، تجربه موفقي در كشور ا

هاي اجرايي كشور با هدف به كارگيري نيروي عظيم جوانان زير رود. از اين رو دستگاهبه شمار مي

اي مقدماتي زده، بالفاصله توانند دست به مطالعههاي ملي، ميپوشش آموزش عمومي و عالي، در طرح

انبوه نيروهاي جوان، ها امکان استفاده از هاي متعددي در اين زمينه برسند كه در آنبه طراحي طرح

وجود داشته باشد. به عنوان نمونه، جهاد سازندگي )پيش از ادغام با وزارت كشاورزي(، در برخي از 

زدايي، مبارزه با از بين رفتن مراتع و ايجاد و تقويت پوشش گياهي منطقه، هاي كشور براي بياباناستان

 اقتصادي ارزشمندي در برداشت. جست كه اثراتكاري سود مياز نيروي جوانان براي كُپه
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 تحقيقاتي: -هاي علميفعاليت

توانند در هويت بخشيدن به جوانان مؤثر واقع آيند، به شرح تحقيقاتي كه مي -علميهاي برخي از برنامه

 زير هستند:

 هاي نظري و كاربردي،حقيقاتي با هدف انجام پژوهشت -هاي علميتشکيل كانون

 زان ضعيف،آموآموزشي با هدف ياري رساندن به دانش -هاي علميتشکيل كانون

 تشکيل كانون نشريات علمي،

 تشکيل كانون ترجمه مقاالت علمي،

 هاي پژوهشي،تشکيل كانون

هداشتي، هاي زندگي، بمهارتهاي برگزاري مسابقه تهيه بهترين برشورهاي اطالع رساني در زمينه

 يابي،دوست

 ها، مساجد.ها، فرهنگسراطح مدارس، دانشگاهسخالق در  -برگزاري مسابقات علمي

 ها:ساير فعاليت

 %1تنها ند كه شناسان معتقد بود، روان1921نماياند كه اگرچه در سال نگاهي به تاريخچه سرآمدگي مي

درصد  5-6ور به افراد جامعه سرآمد هستند، اما بيش از چند سال از اين تاريخ نگذشته بود كه رقم مزب

د موجود در جامعه درصد افرا 15-25شناسان سرآمدگي معتقدند كه افت و در حال حاضر روانافزايش ي

 سرآمد هستند.

 . طبق حديث شريف، ها، معادني از طال و نقره هستندانسانديني نيز وارد شده است كه هاي در آموزه

ادهاي آنان شناسايي شود تا بتواند به مرحله اند، يعني در ابتدا بايد استعدها به معدن تشبيه شدهاوالً انسان

گونه كه معدن كشف نشده، بدون استفاده مانده، يا زير باد و استخراج برسد، در غير اين صورت همان

ها، ممکن است از بين برود. عالوه بر اين، حديث شريف رود، استعداد معطل مانده انسانباران از بين مي

ها از استعدادهاي درخشاني برخوردارند، به اين معنا كه اگر استعدادهاي ندارد كه تمامي انسابيان مي

بها. بنابراين برمبناي به مثابه معدن نقره خواهد بود، نه فلزي بي فردي به مثابه معدن طال نباشد، پس حتماً

بر آن كه پيش  هستند، مشروط 1هاي جامعه سرآمدتوان تصور كرد، تمامي انسانرهنمود ديني اخير مي

                                           
بايد تنها در مسايل درسي و علمي محدود كرد. در حال حاضر مقوله سرآمدگي به سرآمدگي نسرآمدگي را  -1

د سرآمدگي در هاي وسيعي )مانناخير نيز شامل زير مجموعهاي تقسيم شده است، مورد اي و غير مدرسهمدرسه

 هاي توپوگرافيک، تراش جواهر و نظاير آن( هست.تهيه كاريکاتور، تهيه نقشه
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ترين وظايف اولياي تربيتي اشان، كشف شوند. از اين رو يکي از مهمدرونيهاي از اتالف سرمايه

مختلف توسط جوانان است تا آنان در اين مسير، پي هاي جوانان، ايجاد شرايط الزم براي انجام تجربه

 برآيند. هابه استعدادهاي دروني و نهفته خود برده، درصدد شکوفاسازي آن

-اكتمكاري، گري، منبتهايي در جهت آموزش شيشههنري، ايجاد كالسهاي گذشته از انبوه حرفه

آورند كه با كشف سازي، مکانيکي، رايانه و موارد مشابه، اين امکان عمل را براي جوان فراهم مي

 در آن رابطه هاي نرم(،سازي هواپيما با استفاده از چوباي خاص )مانند ماكتاستعداد خود در زمينه

زمينه لذّت  شان در آنگذاري كنند و به اين ترتيب ضمن پركردن اوقات فراغتشان، از پيشرفتسرمايه

هاي و مهارتها برده، احساسي از رضايت خاطر بر وجودشان مستولي شود و در آينده، همين حرفه

 ش دهد.كارماندن آنان را تا حد ممکن، كاهعملي، احتمال بي

ي ورزشي هااز سوي ديگر به سبب توجه وافر جوانان )خاصه پسران( به مسايل ورزشي، تشکيل كانون

ان و مختلف و برگزاري مسابقات متعدد و مختلف در سطح آنان، ضمن پركردن اوقات فراغت جوان

به اين هويت  اهايشان، هويت مثبتي را براي آنان رقم خواهد زد كه جوانان با اتکجوييارضاي هيجان

ت پيشبرد اهداف ريزي جهيابند، به برنامهتوانند با ارزيابي و خودپنداره مثبتي كه از خود ميمثبت مي

 ديگرشان، بپردازند.

هاي هنري مختلف )مانند نويسندگان، شاعران، هاي هنري مانند: تشکيل كانونفعاليتبرخي از 

ل كانون ها و...(، تشکيطاطان، نقاشان، گرافيستگران، خها، نگارهفيلمسازان، كاريکاتوريست

ظاير آن، از نهاي هنري )با هدف به معرض نمايش گذاشتن آثار نوجوانان و جوانان عضو(، و نمايشگاه

 توانند در هويت بخشيدن به جوانان، مؤثر واقع آيند.يمهاي هنري هستند كه فعاليتديگر 

 

 جوییمبتنی بر هیجانهای اجرای برنامه -
هاي شناختي است كه بازتاب تفاوت، يک متغير خُلقي داراي پايه زيست1خواهيجويي يا هيجانهيجان

-(. هيجان1992و همکاران،  2به نقل از اسميت 1373فردي در سطح بهينه انگيختگي است )آزاد فالح، 

پيچيده و پرشور، و  هاي متنوع، تازه،ها و تجربهوجوي هيجانجستخواهي صفتي به شرح زير است: 

 4و مورفي 3كريچ)ويسي هاميل به خطر كردن بدني، اجتماعي، قانوني و مالي به خاطر خود اين تجربه

                                           
1 - Sensation seeking 
2 -Smith 
3 -Weisskirch, R. S. 
4 -Murphy, I. C. 
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خواهي خصوصيتي است كه با نياز به هيجان ،بر اساس نظر زاكرمن(. 1994، 1، به نقل از زاكرمن2004

نيز تجارب تازه و پيچيده و اشتياق براي پذيرش خطرات جسمي و اجتماعي،  وهاي متفاوت، احساس

 باد، غالمرضا محمودي،آ، ترجمه حسن شمس1998 ،2شود )فرانکنمربوط به اين تجارب تعريف مي

 .(1384 ،پورسوزان امامي

د پيچيده ديجخواهي صفتي است كه بر اساس نياز به هيجانات و تجارب گوناگون طبق نظر اخير، هيجان

 است. يابي به چنين تجاربي تعريف شدهو تمايل به مخاطرات فيزيکي و اجتماعي به منظور دست

خواه است، تحريک مغزي خواهي بر اساس توانايي برانگيختن قرار دارد. فردي كه زياد هيجانهيجان

ن است كه از طريق شود و همواره به دنبال آنواخت خسته ميهاي يکمداوم را ترجيح مي دهد، از كار

خواه نيست، تحريک مغزي كمتري را هاي مهيج، انگيختگي خود را بيشتركند.  فردي كه هيجانتجربه

، ترجمه 2001كند )مارشال ريو، هاي يکنواخت را نسبتا خوب تحمل ميدهد و كارترجيح مي

كند كه ني تعريف ميخواه را كسا(، به شکل مشابهي، افراد هيجان1996) 3(. آرنت1382سيدمحمدي، 

 تمايل به تازگي و تجارب زياد دارند.

       

  

                                           
1 -Zukerman 
2 -Franken, R. 
3 -Arnett, J. 
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 بندي اجمالي زير را ارايه كرده است:ها، طبقه(، در ارتباط با هيجان1999) 1فلدمن

 هايجانه

 مثبت

 عشق
 اشتياق

 شيفتگي

 لذت

 سرخوشي

 خرسندي

 غرور

 منفي

 خشم

 آزردگي

 نفرت

 تحقير

 حسادت

 اندوه

 عذاب

 غصه

 گناه

 تنهايي

 ترس
 وحشت

 اعراض

ها، همواره ت گرفته از يک هيجان باشد، به اين معنا كه احساسأشايد نتوان احساسي را يافت كه نش

خشم و  وبرآيندي از چند هيجان مختلف هستند )مانند نااميدي و غرور كه از تركيب ترس و غصه، 

ه واقعيات اي را يافت كه بتواند قسمت عمدآيند(. از همين رو شايد نتوان نظريهشادي به وجود مي

 ها را تبيين كند. موجود در زمينه هيجان

منحصر كنيم،  2شاديهيجان هايي مانند عشق، اندوه، ترس و خشم بگذريم و بحث را در اگر از هيجان

كه  شناسان اندک و ناچيز است، حال آنشود كه در اين مورد هم اطالعات روانباز هم مالحظه مي

ها از شادي نام اند، نام ببرند، آنكردهترين هيجاني را كه تجربه شود كه مطبوعوقتي از افراد پرسيده مي

از مجموعه ثروت، شهرت و شادي، يکي را  نبرند و وقتي از آنان پرسيده شود اگر قرار باشد آنامي

كنند گزينند، غالب افراد شادي را انتخاب ميبراي خود و فرزندانشان برگزينند، كدام مورد را برمي

  (.2000، 4جانز -و هاويلند 3)لويز

                                           
1 -Feldman, R. 
2 -Happiness 
3 -Lewis, M. 
4 -Haviland-Jones, J. 
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 چيست و به چه عواملي بستگي دارد؟   1شادي و بهزيستي اما

س بهزيستي شناختي است. افراد با احساهاي عاطفي و هم مؤلفههاي احساس بهزيستي، هم داراي مؤلفه

ود، ارزيابي خكنند و از حوادث و وقايع پيرامون هاي مثبت را تجربه مياي هيجانباال، به طور عمده

را نامطلوب  اشانكه افراد با احساس بهزيستي پايين، حوادث و موقعيت زندگي مثبتي دارند، در حالي

كنند. بايد توجه هاي منفي نظير اضطراب، افسردگي و خشم را تجربه ميكنند و بيشتر هيجانارزيابي مي

كاهد. نفي ميهاي ناخوشايند و مهاي خوشايند و مثبت، از ميزان تجربه هيجانداشت كه تجربه هيجان

بت زمان هاي مثبت صرف كند، به همان نسبه عبارت ديگر، هرچه فرد زمان بيشتري را براي هيجان

هاي مثبت انگذارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه هيجهاي منفي، باقي ميتري را براي هيجانكم

امندي ضو منفي حاالت دو قطبي نيستند كه فقدان يکي وجود ديگري را تضمين كند. يعني احساس ر

-حضور هيجان هاي، منفي لزوماًيجانهآيد و عدم حضور هاي منفي پديد نميتنها با فقدان هيجانمثبت، 

امکانات  هاي مثبت، خود به شرايط وآورد، بلکه برخورداري از هيجانهاي مثبت را به همراه نمي

حال مرتبط با  جزا و در عينديگري نيازمند است. بنابراين، براي احساس بهزيستي )شادي(، سه مؤلفه م

حضور  هاي مثبت، فقدان و عدمبايست مورد شناسايي قرار داد: حضور نسبي هيجانيکديگر را مي

 (.1381هاي منفي و رضامندي از زندگي )كرمي نوري و همکاران، هيجان

 سازد:(، در تعريف شادي، به شکل مشابهي خاطرنشان مي2001) 2آرگيل

حاالت  ز مردم در مورد ماهيت شادي پرسيده شده است، آنان در غالب مواردهايي كه ادر پژوهش

ا هم بايد به دو اند. اما معموالً جزء سومي رعاطفي مثبت و رضايت از زندگي را مورد تأكيد قرار داده

 . جزء باال افزود و آن عدم افسردگي، اضطراب و ديگر حاالت عاطفي يا هيجاني منفي است

نواده، دوستان جام شده بسياري داللت برآن دارند كه در اساس خوشبختي در ارتباط با خاهاي انپژوهش

ا نظام بشناختي، شناختي و روانآيد و تبيين خوشبختي، بيش از نظام زيستو كار فرد به دست مي

 (.2000ونز، ج -اجتماعي امکان پذير است )لويز، هاويلند

اجتماعي شادي مدنظر قرار گيرد، حفظ تعادل رواني  -رواني گذشته از تبعات زيستي شادي، اگر تبعات

ها است. ترين پيامدهاي شادي و نشاط انسانها، دو مورد از مهمها و شکوفا شدن استعداد آنانسان

هاي بسياري مواجهند، زير فشار هايي كه در عرصه زندگي فردي و اجتماعي خويش با دشواريانسان

ت شادي، شور انجامد، اما لذّكمر خم كرده، كارشان به سکون و توقف مي ها،ناشي از اين دشواري

                                           
1 -Well-being 
2 -Argyle, M. 
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ها، از خود مقاومت نشان دهند كنند تا در برابر سختيها كمک ميبازگردانيده، بدان نزندگي را به آنا

 و تعادل از دست رفته خويش را به دست آورند. 

جويي پرداز نظام ماركسيستي شوروي )سابق(، در زمينه ارضاي هيجانتجربيات آنتوان ماكارنکو، نظريه

 جوانان تحت نظر وي، جاي تعمق بسياري دارد. 

ماكارنکو در برخورد با جواناني كه به جاي فرستاده شدن به زندان، به دارالتأديب تحت نظر وي قرار 

جويي، دست به ته فقط براي هيجانكه جوانان زير نظر وي، گاهي در گذشگرفته بودند، با توجه به اين

جويي جوانان تحت اي مثبت براي ارضاي رقابت و هيجانزدند، با ايجاد عرصهدزدي و شرارت مي

تر، مسابقات ورزشي، كارهاي آنان را به رقابت در امور سالمي همچون مبارزات سياسي، كار بيشامرش،

سواد تحت بي كار و غالباًار، تبديل شدن افراد بزهداشت. نتيجه اين كها واميادبي و هنري و مانند آن

 وي به افرادي متخصص و مکتبي )ماركسيست( بود.

تا، الف، ترجمه رزم آزما(، در قسمتي از كتاب انقالب و تعليم و تربيت خود، آورده است ماكارنکو )بي

را به رقابتي سخت با يکديگر  ها، جواناناي همچون تميز كردن توالتكه وي با قرار دادن جايزه

جويي، تنوع كه متوجه جايزه باشد، متوجه هيجانداشته است )زيرا روح تشنه جوان بيشتر از آنوامي

آيد(. ماكارنکو در جويي هست كه در روند مسابقات و رقابت ناشي از آن به دست ميطلبي و برتري

 نويسد:همين زمينه، مي

كرد. دادم و كُلکتيف نيز به همان ترتيب عمل ميرا در حد عالي قرار مي من در موضوع مسابقه، ضابطه

اي بود كه كُلکتيف تمام روز با آن رقابت بين دو دسته يک موضوع قراردادي و اتفاقي نبود، بلکه مسأله

 ها، بر سر مسأله رفتار خوب و زندگي روزمرهها و قسمتدرگير بود و تمام افراد كُمون در تمام كالس

ها را داشتم و سر هر ماه به گروه پرداختند... . من خودم يک دفتر ثبت امتيازو غيره با هم به رقابت مي

ها قسمت بهتر و همچنين حق پاک كردن توالت 30شش بليت تئاتر بين  دادم كه معموالبرنده، پاداشي مي

 بود.

شد و انجام آن افتخاري نصيب آن محول مي هابه عهده ممتازترين قسمت يکي از تکاليف نامطبوع غالباً

هاي ما بود،  مأموريت تنظيف و پاک المثل، دسته چهارم ما كه يکي از بهترين گروهكرد. فيقسمت مي

را با يک محول ها ها موظف بودند كه دستشوييگرفت. آنكردن توالت را در طول ماه به عهده مي

ها نظافت دانستند آنپس به توالت اودكلن بزنند، برندگان ميضدعفوني كننده بشويند و تميز كنند و س

كرند كه گيرند، اما پس از پذيرش اين امر و انجام آن، ماه بعد باز هم اعالم ميها را به عهده ميتوالت

شدند. سرانجام گروه حاضرند وظايف خود را ادامه دهند. ماه بعد نيز داوطلبانه حاضر به اين كار مي
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ها را به كرد حاضر است نظافت توالتاعالم مي كرد و رأساًاز خوبي در مسابقات كسب ميبعدي امتي

 عهده گيرد!

(، در نمونه ديگري در كتاب آموختن براي زيستن، شرح 1369تا، ب، ترجمه ناصر مؤذن، ماكارنکو )بي

هاي گزارش دهد كه چگونه شاگردانش، گزارش پيشرفت كارهاي روزمره خودشان را به صورتمي

 ها، به شرح زير است:كردند. مضمون گزارش كار يکي از گروهجنگي، ارايه مي

 وضع جبهه در پانزدهم ماه آوريل

اند در جناح راست، دختران با انجام دادن كار روزانه به ميزان صد و هفتاد تا صد و هشتاد درصد، توانسته

لحظه، به حمله خود بر دشمن كه به طور نامنظم، در  خود را به خط هفدهم ماه مه برسانند، و لحظه به

افزايند. طبق فرمان اداره مركزي، جبهه جناح راست، به خاطر نبرد قهرمانانه نشيني است، ميحال عقب

 خود در راه برقراري كارخانه تازه، مورد قدرداني قرار گرفته و پرچم در آن برافراشته شده است.

اي، به خط بيست و يک ما با پيشرفت شش مرحلههاي ستند، و امروز دستهها تحت فشار هدر مركز، آبي

 اند.آوريل رسيده

ولي در جناح چپ، ركورد خفت بار همچنان ادامه دارد و درودگران هنوز در خط پانزدهم مارس، 

 اند.ريزي شده، عقب ماندهاند، و به بيان ديگر، مدت يک ماه از برنامه طرحتوقف كرده

اين، دشمن در اثر فشار نيروهاي مركزي و خاصه جناح راست، حتي در جناح چپ نيز به خط با وجود 

ريزي شده خود، چهار روز جلوتر رفته بيستم آوريل عقب رانده شده، و در كل، كانون از برنامه طرح

 است.

 پنج و يازده!هاي به پيش دختران! آفرين بر شما! درود به دسته

وقتي يکي از زنان كارگر دانشگاه، كه كار شاق نظافت خوابگاه دختران  ،آن بود بار شاهديک ،نگارنده

كشي كارمندان زن دانشگاه شد، و برعهده وي بود، در سالن ورزش حضور يافت و شاهد رقابت طناب

و  ندر جريان اين رقابت، جيغ و داد كشيدن اعضاي دو گروه رقيب، زمين خوردن و برخاستن آنا

در  كه شخصاً را نظاره كرد، پس از بازگشت از سالن ورزش، بدون آن نهاي آناشها و كوشتالش

اي در وجود وي دميده شده است، روح تازه ،كنداحساس مي ،داشتمسابقه شركتي كرده باشد، بيان مي

با اي، آماده مقابله هايي كه وجودش را فراگرفته بودند، با انرژي و توان تازهو با كنار رفتن خستگي

 وي پس از آن ،كرديکي از دانشجويان نگارنده گزارش مي ،مشابهي در موردست. ا هاي زندگيسختي

كه در دوره پيش دانشگاهي، در اثر اضطراب كنکور و فشارهايي كه به خود وارد آورده بود، به 

براي سوار  ايكه انگيزه رفت و بدون آنها پارکيکي از افسردگي گرفتار آمد، به اصرار خانواده به 
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شدن به قطار هوايي داشته باشد، با اصرار خانواده سوار قطار هوايي شد. اما پس از تجربه شور و هيجان 

 زندگي خود را به شکل عادي از سرگرفت. ،هوايي، از فرداي همان روز ناشي از حركت قطار

گذارند. معرض ديد مي مصداق بارزي از حفظ تعادل رواني آدمي در اثر شادي را به ،اخيرهاي نمونه

ها هايي كه در خياباندر بين انبوه ماشينشوند كه يافت ميشايد از همين رو هم هست كه گاه جواناني 

تک چرخ زده يا با  ،سرعت در حال حركت هستند، اسکيت كرده يا با موتورهايشانه ها بو آزاد راه

ما با خطر توام است، اما  رند، اگرچه كاردازنند و در توجيه كارشان بيان ميآف ميتيک ،ماشينشان

 ارزد.ها به خطرشان ميت ناشي از اين كارلذّ

مترادف كسب شادي و فرح در نظر گرفته خواهند با تسامح، ها )كه از اين به بعد جوييارضاي هيجان

عشق و  آورد. به اين معنا كه گاهيدر سطحي فراتر، موجبات اعتالي رواني افراد را فراهم مي ،شد(

ها، در نقاشي يا موسيقي خالصه شده است يا در بعضي از مواقع، كارهاي عالقه برخي از انسان

آموزان يا را در پي دارد. به همين ترتيب گاهي دانشخاصي نوعدوستانه، اوج ارضاي هيجاني افراد 

نفر از  200شان يا با اسم نهادن برروي بيش از اشوند كه با طنزپردازيدانشجوياني يافت مي

كاريکاتور از يکي  30شان يا با كشيدن بيش از ها، دانشجويان، استادان و كارمندان دانشگاههمکالسي

هاي خويش گذارند، بلکه به ارضاي هيجانتنها خالقيت خود را به منصه ظهور مياز دوستانشان، نه 

كه  ورزند، ضمن آني كه بدان عشق مياآيند. بالطبع تشويق افراد اخير به ادامه كار در زمينهنايل مي

 نموجبات ترضيه خاطر آنان را فراهم خواهد آورد، به شگفتگي بيش از پيش استعدادهاي دروني آنا

دان برجسته، طنزپرداز يا خواهد انجاميد و در اين مسير جامعه از يک نقاش توانمند، موسيقي

هايي از كاريکاتورهاي در زير نمونه شد. ها، برخوردار خواهدكاريکاتوريست زبردست و مانند آن

كاريکاتور متفاوت از چهره دوستش  30آموز كالس سوم راهنمايي كه به تهيه بيش از يک دانش

اقدام كرده است، و اين مسأله از سوي مسووالن مدرسه، به عنوان يک خطاي انضباطي در نظر گرفته 

آموز گفته و جهت دادن به اين دانشپيش شده است، آمده است )در حالي كه تغيير رويکرد غلط

 مستعد، جامعه را از يک كاريکاتوريست مبرز برخوردار خواهد كرد(.
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در ادامه، باتوجه به كاركرد تعادل بخش شادي و نشاط در افراد و جامعه، مسأله اخير مورد بررسي قرار 

 خواهد گرفت.

 تاريخ ايرانجويي مردم در طول ارضاي هيجان

اولين اسناد و مدارک به دست آمده از ايرانيان باستان، حکايت از آن دارد كه مقوله شادي و نشاط به 

 مثابه امري مهم قلمداد شده، به شدت مورد توجه مسووالن و اولياي امور مردم بوده است. 

 است:سنگ نوشته به جاي مانده از داريوش هخامنشي در گنجنامه همدان، به شرح زير

خداي بزرگ است اهورمزدا كه اين زمين را آفريد كه آن آسمان را آفريد كه مردم را آفريد كه شادي 

من شاه را شاه كرد، يک شاه از بسياري، يک فرمانروا از بسياري.  شارا آفريد از براي مردم كه خشايار

مردم دارد. دور و پهناور. پسر خشاريارشا شاه هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزميني كه همه گونه 

 .داريوش هخامنشي
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كنار ستايش خدا  ق.م(، در 465-486آيد، داريوش هخامنشي )گونه كه از سنگ نوشته اخير برميهمان

ها، نتنها از مقوله شادي و آفرينش آن براي مردم، به عنوان باالترين موهبت براي انساو معرفي خويش، 

 سخن به ميان آورده است.

داد، از آن رو نماياند كه اين دين ناخوشي را به اهريمن نسبت ميديني زرتشت ميهاي بررسي آموزه

 افراد موظف بودند برضد اهريمن عمل كرده، سالمتي و تندرستي خود را پايدار سازند.

ايد قواي نابراين ببه عالوه، از آنجا كه ايرانيان باستان معتقد بودند، انسان داراي جسم و روح است، ب

ي كردند، زيرا اگر قواي روحاني ضعيف شود، توان جسمانجسماني و روحاني خويش را حفظ مي

 (.1378 نقصان خواهد پذيرفت و برعکس. از اين رو بايد كوشيد تا هر دو سالم بمانند )الماسي،

ن باستان توام با ديني زرتشت، سبب شد كه زندگي ايرانياهاي انعکاس اعتقادات ايرانيان باستان و آموزه

 شادي و نشاط باشد.

بار يا فصلي، هاي گاهنهاي ايرانيان باستان را شايد بتوان در سه مقوله كلي در نظر گرفت. جشنجشن

 هاي معمولي.جشن تعطيلي هفته و جشن

ات، حيوانات جشن بودند كه به مناسبت آفرينش آسمان، آب، زمين، نبات 6هاي گاهنبار يا فصلي، جشن

روز  30ع روز بود كه در مجمو 5هاي شش گانه فصلي، شدند. طول هر يک از جشنان برگزار ميو انس

 شد.در سال مي

ها ن روزآجشن تعطيلي هفته، در روزهاي اول، هشتم، پانزدهم و بيست و سوم هر ماه برگزار شده، 

 تعطيل عمومي بود.

روز ديگر  4ها، نام فرشتگان و روز از اين روز 26ايرانيان باستان، تمامي روزهاي ماه را نام نهاده بودند. 

ه شده بود، بنابراين )كه همان روزهاي اول، هشتم، پانزدهم و بيست و سوم هر ماه بود(، به نام خدا، ناميد

ركي شمرده روز كه نام خدا را داشتند و به همين جهت ايام فرخنده و مبا 48ماه سال،  12در طول 

 شدند، تعطيل بودند.مي

شود )و البته در ايام سرد سال كه هاي مختلف برگزار ميهاي معمول ايرانيان باستان كه به مناسبتجشن

كاري، روحيه گرفتند و تالش داشتند، ايام سرما و بيشد، به شدت فزوني ميكار كشاورزي تعطيل مي

 :1شاداب مردم را مکدر نکنند(، شامل جشنهاي زير بود

                                           
ن غم است، اما با اين وجود، مسأله اخير، مانع عموميت هاي دين زرتشت، جشالزم به يادآوري است كه برخي از جشن -1

 بحث مطرح شده نيست.
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 17فروردين، جشن سيزده نوروز،  13فروردين، جشن تولد زرتشت،  6جشن رپيوثين، فروردين،  3

 4گان يا عيد گل، ارديبهشت، ارديبهشت 3گان، فروردين، جشن فروردين 19فروردين، جشن سروش، 

شهريور، جشن  4مرداد، جشن امردادگان،  7تير، جشن تيرگان يا آبريزان،  13خرداد، جشن خردادگان، 

 6مهر، جشن مهرگان عامه شروع شده، جشن  16مهر، جشن مهرگان )در روز  16-21ن، شهريورگا

آذر،  19گان، آبان، جشن آبان 10يافت(، مهر، با جشن مهرگان خاصه، خاتمه مي 21روزه مهرگان، در 

دي، جشن  15دي، جشن سيرسور،  14دي، جشن خور روز،  11دي، جشن يلدا،  1جشن آذرگان، 

بهمن ماه، جشن  10بهمن، جشن نوسره،  5بهمن، جشن بهمنجه،  2، جشن درامزينان، دي 16گان، ديب

اسفند، جشن مزدگيران يا  5پايان(، بهمن جشن انيران )روشنايي بي 30بهمن، جشن بادرود،  22سده، 

 (.1380)محمدي،  اسفند، جشن آب و درختان 19اسفند، جشن اورداد سال،  6روز زن، 

 معادل يک سوم از كل روزهاي سال است. يي كه از آن ياد شد، تقريباًهاجمع جشن

مسأله اخير، حکايت از اهميت گسترده و وسيع شادي و نشاط در ايرانيان باستان دارد كه براي سالم 

 داشتند.زيستن، شادي و فرح را به عنوان اصلي اساسي، همواره در زندگي روزمره خود، ملحوظ مي

ن اسالم در ايران، ديدگاه دين با پذيرش شادي و نشاط مردم، تدقيق بيشتري در اين با حاكميت يافت

زند، سرور معنوي و اوالً دين به ترسيم دو شادي و فرح دست مي مفهوم پديد آورد. به اين معنا كه 

آيد و سرور مادي شامل سرور مادي. سرور معنوي شادي است كه در اثر اطاعت خدا به وجود مي

 در حديث شريف وارد شده است كه فرمود: .ستاها هاي معمول در زندگي روزمره انسانشادي

 (.4، ج 1362شهري، )محمدي ري ست و حزن وي برگناهانش استا شادماني مؤمن در طاعت خدا

هاي مادي، توجه زيادي بدان معطوف داشته هاي معنوي، دين به دليل اهميت زياد شاديگذشته از شادي

 نويسد:ي در بحثي كه در همين زمينه دارد، ميبهشتشهيد  است.

به صورت يک نياز  ،گونه كه غذا براي انسانتفريح يکي از نيازهاي زندگي انسان است و همان اصوالً

طبيعي مطرح است، تفريح هم به صورت يک نياز طبيعي، و نه نياز ارادي، براي بشر مطرح است و يک 

تواند زندگي، بايد براي ارضاي اين خواسته طبيعي فکري كند. چه كسي مينظام اجتماعي و مکتب 

نشاطي است در حالي كه قرآن با صراحت اسالم دين غم، اندوه، گريه، زاري و بي ،درباره اسالم بگويد

بگو كردند، اعالن كن و اي پيامبر، در برابر كساني كه بسياري از مواهب زندگي را تحريم مي گويد:مي

هايي را كه خداوند از درون طبيعت براي بندگانش بيرون كشيده، چه كسي زينت و آرايش و زيبايي

ت مشروع ها لذّپاک، مواهب پاک، مواهبي را كه انسان از آنهاي حرام كرده است؟ چه كسي روزي

براي مردم با  ها،هاي پاک، اين زيباييبرد، حرام كرده است؟ بگو اين مواهب، اين روزيو صحيح مي
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ها و همين مواهب براي ايمان در همين زندگي دنياست. در زندگاني جاويد و آخرت هم همين زيبايي

ها آميخته و ها به زشتيزيبايي ،مردم با ايمان است. با يک تفاوت، و آن تفاوت اين است كه در اين دنيا

ها و مواهب در روز رستاخيز، اين زيبايي ها آلوده است. ولي در دنياي ديگر،ها به غمآلوده است، شادي

اين مواهب مال مردم  ،داردبه صورت خالص وجود دارد، آيه شريفه بيان مي ،پاک براي مردم با ايمان

گوييم كه اگر نشاط خالص در اين دنيا با ايمان است، ولي به شما مردمي كه عالقه به نشاط داريد، مي

ا، براي مردم با ايمان پاک عمل، اين آرزوي ديرين كه در اين ميسر نيست، در روز رستاخيز، پيش خد

رسد. آيا با وجود چنين مطالبي، رسد، به شرط ايمان و نيکوكاري به آن ميجهان هيچ بشري به آن نمي

 ارزش تلقي كرده است؟توان گفت كه اسالم نشاط را بيمي

دهد؟ خوب بهشت چيست؟ تابلويي كه قرآن ه نميمردم با ايمان را به بهشت وعد ،ها آيه قرآنمگر صد

هاي خالص و پاک را نشان مند از تمام زيبايييک زندگي سراسر نشاط ، بهره ،كنداز بهشت ترسيم مي

 نفس و تلذّالا هخواهد )فيها ما تشتهيبرند و آنچه دل ميت ميها از آن لذّدهد. بهشت آنچه چشممي

سرانجام پاداش شما  ،گويدكار ميمذهبي كه به مردم با ايمان و درست( است. آيا 71زخرف،  - االعين

هاي نابجا و تلقين آن به استنباط ...تواند مذهبي ضد نشاط باشددر دنياي جاويد چنين زندگي است، مي

)همشهري،  سبب شد كه توجه جامعه ما به مسأله تفريح كم باشد ،مسلمانان به اضافه عوامل ديگر

8/4/1379.) 

دهد، ، آن را در چارچوب خاصي قرار مينديدگاه مکتب ضمن تأييد سرور فردي و جمعي مسلمانا ثانياً

به اين معنا كه شادي و سرور معمول نيز بايد زمينه ساز رشد و تعالي افراد قرار گرفته، به شکل يک 

 شود.ي و سرور مردم ميهدف در نظر گرفته نشود، زيرا ماهيت اين دنيا چنان است كه مانع استمرار شاد

ها، ها و ناكاميها و نه در شکستشاديها و موفقيتبنابراين با عنايت به اين معنا، يک مسلمان بايد نه در 

 كنترل خود را از دست بدهد، بلکه بايد با آرامش و طمانينه، اهداف مکتبي خويش را دنبال كند.

تبسم حضرت، بيشتر از مردم كند: آله، روايت مي سنن النبي در احوالت رسول خدا، صلي اهلل عليه و

نشان آدميان بهشتي،  ( و از حضرتش در روايت است كه فرمود:1365)طباطبايي، ؟، ترجمه فقهي،  بود

 .تبسم و شادي هميشگي است

د خواند. حضرت تأكيها ميترين نعمتالسالم، بعد از سالمتي، شادي و خنده را بزرگامام علي، عليه

 كنند:مي

زدايد )تميمي شادماني نفس را گشوده، نشاط را برمي انگيزد و غم، نفس را در هم كرده، راحتي را مي

 (.2، ج 1360آمدي، 
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 السالم، در بيان مشابهي فرمود:حضرت سليمان، عليه

 .دل شادمان و چهره خندان، خاصيت نوشدارو دارد

و فيزيولوژيک شادي در آدمي، در تالش براي نهادينه كردن ديني با تأكيد اهميت رواني هاي آموزه

اند. از دار، در اين زمينه به صراحت اظهار نظر كردهدينمقوله شادي و نشاط در زندگي روزمره افراد 

 السالم، در روايت است كه فرمودند:السالم، و امام رضا، عليهامام علي، عليه

عتي كه با پروردگارش راز و نياز دارد، ساعتي كه در پي اصالح مؤمن بايد وقتش را سه قسمت كند. سا

)سيد رضي،  آيد و ساعتي كه بين لذّت بردن از آنچه كه براي او نيکوست، آزاد استمعاش خود برمي

 ، ه.ق(.1365، ه.ق. ترجمه فيض االسالم، 406

با خدا، ساعتي براي  كوشش كنيد اوقات روز شما، چهار ساعت باشد. ساعتي براي عبادت و خلوت

تأمين معاش، ساعتي براي آميزش و مصاحبت با برادران مورد اعتماد و كساني كه شما را به عيوبتان 

هاي خود كنند و در باطن نسبت به شما خلوص و صفا دارند و ساعتي را به تفريحات و لذّتواقف مي

 . ف ساعات ديگر را تأمين كنيداختصاص دهيد و از مسرت و نشاط ساعت تفريح، نيروي انجام وظاي

اش هاي جامعهزن كنند كه حضرت، صلوات اهلل عليه، گاهي حتي با پيرروايات ديگري از اين معنا ياد مي

را راهي ها زني از پيامبر اسالم پرسيد: آيا عجوزه كرد. در روايت است كه روزي پيرشوخي و مزاح مي

زن شروع به گريستن كرد، آنگاه حضرت بيان  : نه! پيربه بهشت هست؟ و حضرت در پاسخ فرمودند

 فرستند.را به بهشت مي نزنان را جوان كرده، سپس آنا داشت: پير

زد. ها قدم ميزاررفت و در كنار سبزهگاهي به باغ اصحاب ميرسول خدا، صلي اهلل عليه و آله، گاه

كرد كرد، از عرب باديه نشيني ياد ميگاهي نيز كه غمي به حضرت روآورده، ايشان را اندوهگين مي

كرد و اش را درخواست ميكه بعضي از مواقع براي ايشان هديه آورده، بالفاصله از ايشان پول هديه

آمد كاش اعرابي مي ،كردحضرت آرزو مي ،گرفت. در اين مواقعاش ميحضرت از رفتار او خنده

 (.1365)طباطبايي، ؟، ترجمه فقهي، 

در  ،در كيمياي سعادت از بازي زنگيان در روز عيد، (1364، خديوجمه. ق، به كوشش  505)غزالي 

 نويسد:دهد. وي ميكند كه حضرت به همسرش پيشنهاد ديدن آن را ميمسجد ياد مي

السالم، عليه كردند. رسول،زنگيان بازي مي ،كند كه روز عيد در مسجدعايشه، رضي اهلل عنها، روايت مي

در بايستاد و دست پيش بداشت تا زنخدان بردست وي  ت: خواهي كه ببيني؟ گفتم: خواهم. برمرا گف

 نهادم و چندان نظاره كردم كه چند بار بگفت كه بس نباشد؟ گفتم: ني!
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با اشاره به چند بار مسابقه دوي حضرت، صلوات اهلل عليه، ، (1344، ؟، ترجمه خليليان، )عالمه شلتوت 

 بالمانع است.  ،گيرد كه انجام مسابقات ميان زنان و مردان محرمنتيجه مي با همسرش عايشه،

 السالم، در روايت است كه فرمود:از امام صادق، عليه

 (.1365)طباطبايي، ؟ ، ترجمه فقهي،  اي از مزاح داردكه بهره مني نيست مگر اينؤم

پرسد كه از يکي از صحابي خود مي آن السالم، پس ازامام صادق، عليه ،داردروايت ديگري بيان مي

ها با يکديگر دهد كه شوخي آنو وي پاسخ مي ،ها با دوستانشان چگونه استكه وضعيت شوخي آن

كرد تا آنان را مسرور كنيد، رسول خدا با مردم شوخي ميچرا با هم مزاح نميدارد: اندک است، بيان مي

  (.1365)طباطبايي، ؟، ترجمه فقهي،  سازد

السالم، و حضرت يحيي، اي كه بين حضرت عيسي، عليهالسالم، در مقايسهامام، عليهدر جاي ديگري، 

خنديد، اما حضرت گريست و هم در زندگيش ميند: حضرت عيسي هم ميكالسالم، دارد، بيان ميعليه

 -السالمهعلي -از حضرت يحيي -السالمعليه -خنديد، و رفتار حضرت عيسيگريست و نمييحيي مي

 (.6، ج1365شهري، )محمدي ري برتر است

كند، بلکه با جهتي كه به ها تجويز ميتنها شادي و نشاط را در زندگي فردي مسلمانديدگاه ديني نه 

شادي و فرح را به شکل يک جريان جمعي در زندگيشان درآورند.  نكوشد تا آنادهد، ميها ميمسلمان

ست كه ا مني را شاد كنند، به مثابه آنؤافرادي كه م ،ه اين نکته اشاره دارنداحاديث زيادي ب ،از اين رو

( 4، ج1365شهري، )محمدي ري پيامبر خدا(، و يا 4، ج1365شهري، )محمدي ري امام، عليه السالم،

تبسم ي گيرند. به شکل مشابهاند و چنين افرادي در روز جزا، در زمره افراد ايمن قرار ميرا شاد كرده

(، و 5، ج1365شهري، )محمدي ري ش، حسنه به حساب آمده استايک مسلمان در برابر برادر ديني

در حديث شريف وارد شده است كه بخشي از بهشت از آن كساني است كه كودكان را شاد كرده 

 (.4، ج1365شهري، باشند )محمدي ري

قابل تبيين است. به اين معنا كه  ،ارتباط گيري تعزيه مضحک در فرهنگ اسالمي نيز در همينشکل

انديشمندان مسلمان براي متعادل ساختن فضاي حزن و شادي در جامعه، به طراحي و ارايه تعزيه مضحک 

-اند. به اين صورت كه در تعزيه اخير، سران شرک، كفر و نفاق كه در برابر ائمه هدي، عليهمپرداخته

ها با گردند. آنشهادت رساندند، به شکل مضحکي مطرح مي السالم، طغيان كرده، حتي آنان را به

بخشد، يا با انجام اعمال و رفتارهاي احمقانه، موجبات خنده ها مياي ابلهانه بدانهايي كه چهرهماسک

ضمن بيان تاريخ خونبار شيعه، با به تمسخر  ،آورند و به اين ترتيب تعزيه مضحکناظران را فراهم مي

 آورد.به ارمغان مي ،ن، خنده و نشاط را براي مسلمانانكشيدن دشمنان دي
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كه خنده، شادي و نشاط در ديدگاه دين با ديد مثبتي نگريسته شده است، اما از آنجا كه  با وجود آن

هاي بصيري است كه زندگي را به بطالت و بيهودگي نگذرانند، و با ديد عميقي دين درصدد تربيت انسان

زيادي وجود  تاًز يک خودكنترلي قوي و قدرتمند برخوردار باشند، احاديث نسببه زندگي نگاه كرده، ا

خوشحال بوده  ،ها رسيده استنبايد برآنچه به آن ،اند كه مسلماناناين مسأله تأكيد ورزيده دارند كه بر

عالوه احاديث ه (. ب6، ج1360آمدي، تميمي رفته است، اندوهگين گردند ) نآنچه از دست آنا و بر

تميمي ) ها، تکدر خاطر وجود داردبه اندازه شادمانيدهند زياد ديگري وجود دارند كه هشدار مي

به اندازه ( و 1، ج1360آمدي،  تميمي) ها، ربودني استهاي شاديزمان (، 4ج و 3، ج1360آمدي، 

اند كه كثرت دآور شده(. احاديث ديگري يا3، ج1360آمدي،  تميمي) ت آدمي، درد همراه آن استلذّ

(. بنابراين يک مسلمان 5، ج1360آمدي، تميمي) بردهيبت آدمي را از بين ميو  ميراندقلب را ميخنده 

در عين استقبال از شادي و شادماني، بايد حد و مرزي براي آن قايل باشد و زمام آن را در دست بگيرد، 

 غرق سازد. ،نه آن كه خود را در جريان آن

هاي شديد اين جامعه است. ايران به علت موقعيت گاهي به تاريخ ايران پس از اسالم بيانگر فراز و نشيبن

خاص جغرافيايي كه از آن برخوردار است، همواره در معرض تهديد مهاجمان مختلف بوده است و 

ند، به لحاظ مادي دادكوتاه، ايران را هدف تهاجم ويرانگر خود قرار مي نسبتاً مهاجماني كه در فواصلي

ند. به عنوان نمونه، برخي از مورخان از حمله دآورجبران ناپذيري به ايرانيان وارد ميهاي و معنوي ضربه

هاي كنند. به اين معنا كه در دوره خوارزمشاهيان، سرمايهياد مي ،آسيا پسرفتِ مغول به ايران با عنوان

هايي كه زمينه الزم براي صنعتي شدن جامعه را آوريبه فن يابي ايرانمادي و انساني الزم براي دست

تنها به قتل عام گسترده مردم شهرهايي كه ها، نه آورد، پديد آمده بود، اما حمله ويرانگر مغولفراهم مي

مادي ايران را در پي داشت، هاي آوري بودند، انجاميد، بلکه ويراني سرمايهمراكز علم، دانش، هنر و فن

ديدند، بنابراين برخي از شهرهاي اخير هايشان ميتنها خود را نيازمند تأمين علوفه اسبكه مغوالن چرا 

ها كه از حمله مغول مورخان،هايشان را فراهم آورند. برخي از را به شخم كشيدند تا بتوانند غذاي اسب

اي كه به عقب افتادن نوان حادثهبه انهدام و نابودي گسترده منابع مادي و انساني ايرانيان انجاميد، با ع

كنند. اما با وجود تمامي فجايع و آوري انجاميد، ياد ميقرن از پيشرفت و فن 5-6به مدت  ،ايران و آسيا

هاي شود كه اين قوم در خالل سالمصايبي كه ايرانيان در طول تاريخ متحمل آن شدند، مالحظه مي

ورزيدند و در اين ميان هاديان بزرگي همچون صلح و آرامش، از شادي و نشاط خود غفلت نمي

 داشتند:بيان مي ،فردوسي و سعدي

 چو شادي بکاهد، بکاهد روان              خرد گردد اندر ميان، ناتوان
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**** 

 ها كـم كنـيـد         دل غمگنان شاد و خرم كنيـدبکـوشـيـد تـا رنج

 ، چرا غم خورد؟چو روزي به شادي همي بگذرد         خردمند مردم

**** 

 كه باشد نفس انسان را كمالي        زماني درس علم و بحث و تنزيل

 ي.ـاللـع مـدف ،ودـر را بـاطـكه خ        تـج و حکايـرنـر و شطـزماني شع

**** 

كند كه از شدت هيجان از هنرپيشگان و شعبده بازاني ياد مي ،ابن بطوطه، در سفرنامه خود با شگفتي تمام

 نويسد:شده است. وي مي يهوشمالحظه هنرنمايي آنان، دچار بي

هاي اين بازيگران چيره دست، دچار خفقان قلب شدم و از حال برفتم. دوايي دادند تا به من از بوالعجبي

 (. 1362)راوندي،  حال طبيعي بازگشتم

كند كه گاه در مسابقات اسب سواري كه در ايران برگزاري ل دورانت به شکل مشابهي گزارش ميوي

 كردند.شركت مي اسب سوار 4000شد، جمعيتي بالغ بر مي

 جويي افراد، در طول تاريخ ايران دارد.اخير، حکايت از توجه و عمق ارضاي هيجانهاي نمونه

گوش كردن به  ها،شان، با شركت در معركهنجام كارهاي روزانهااز بازار ايران نيز پس  مردم كوچه و

ها خانهديدار دوستان، حضور در قهوه ها،گويان، سرگرم شدن با نقل حکايات و لطيفهگفتار نقاالن و قصه

هاي گوناگون ، و شنيدن اشعار شاهنامه، حکايات، قصص و مالحظه مناظرات شاعرانه، تماشاي رقص

هاي مختلفي مانند شطرنج، ق و قليان، خوردن كوكنار )جوشانده خشخاش(، شركت در بازيكشيدن چپ

 كردند.خود را سرگرم مي ،تخته نرد، گنجفه، پيچاز و تخم مرغ بازي و امثال آن

تنها طبقات مختلف مردم، از اعيان و رجال دربار در دوره صفويه چنان بود كه نه ها خانهجذابيت قهوه

آمدند، بلکه حتي گاهي ميها خانهزلباش تا شاعران و اهل قلم و نقاشان و سوداگران به قهوهو سران ق

كردند و آمد و رفت ميها خانهبه اين قهوه ،شاه و وزير اعظم وي به معيت نمايندگان سياسي خارجي

 (.1362وندي، شد )رامشغول مي ،حتي در اين ميان شاه به )تخم مرغ( بازي با مردم كوچه و بازار

با وقوع  ، حکايت از مسير متفاوتي دارد.جويي مردم پس از انقالبارضاي هيجانهاي بررسي روش

انقالب اسالمي، رهبران انقالب، مسأله تحقق اسالم ناب محمدي )ص( را در دستور كار خود قرار 

واجه ديد و فراتر از همه م ،متعدديهاي دادند، اما ايران بالفاصله خود را با طرحهاي كودتا و تجزيه
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ريزي عميق و انديشيده شده را از مسووالن و ها، تحميل جنگي ناخواسته به كشور، امکان برنامهاين

 .پردازان نظام گرفتنظريه

)ص( را به منصه ظهور  هاي اسالم ناب محمديجنگ كه برخي از ارزشهاي مالحظه جبههاگرچه 

نهاد، حکايت از گسترش شادي و نشاط به مثابه واكنشي طبيعي و ارايه پادزهري در برابر انبوه حوادث مي

هاي جنگ، ولي پس از سالتلخ و ناگوار شهادت و جراحت بهترين آدميان روي زمين را داشت، 

 گونه نبود.اين

شوند وقتي گروهي از رزمندگان، ناگهان متوجه مي مثالًشد كه هاي جنگ، بسيار مالحظه ميدر سال

فاتحه مع  : براي سالمتي خودمان اجماعاشتداها بيان مياند، يکي از آنكه در ميدان مين قرار گرفته

رزمنده ديگري هنگامي كه زيرآتش خمپاره و خمسه خمسه قرار گرفته بودند، در حالي  يا و الصلوات

 زد: موچم! موچم! قبول نيست!دويد، فرياد ميسو ميسو و آناين كه براي يافتن جان پناهي به

وقتي در جريان عمليات، پاي وي در اثر تركش خمپاره  نويسد،يکي از رزمندگان، در خاطرات خود مي

قطع شد، وي به سبب كم سن و سالي و درد، بناي داد و فرياد را گذاشت تا آن كه امدادگري بربالين 

وي شتافت. امدادگر با ديدن داد و فغان رزمنده، خطاب به او گفته بود: چيه پسر؟! از اين بغل دستيت 

كه نگاهي به  گه! و رزمنده پس از آناش، هيچي نميد گذاشتند روي سينهياد بگير كه سرش رو بريدن

روي سينه وي افتاده است، با خود گفته  ،كنار خود انداخته، مشاهده كرده بود سر شهيد كنار دستش

 ه بود.تشگهستند و با فراموش كردن درد، خنده برلبانش جاري هايي ها ديگر چه عتيقهبود: اين امدادگر

، موقع خواندن سوره واقعه، نسنگر شوخ طبع آنارضا، هم :نويسدرد مشابهي يکي از رزمندگان ميدر مو

ها! صبر گفت: صبركنيد بچهمثالً رضا ميداد. دايم به حورالعيني كه در سوره مطرح شده بود، گير مي

گفتند: ر پاسخ ميزنند؟ دوستانش هم دشوند، لبخند ميچرا وقتي شهدا شهيد مي ،دانيدكنيد! شما مي

بوسند، ها را ميها آنداد كه موقع شهيد شدن شهدا، حوريدانيم! و وي در پاسخ، توضيح مينه، نمي

دادند، باز رضا به مضمون آورند. وقتي دوستان رضا قرآن را ادامه ميبراي همين شهدا لبخند به لب مي

سوزند. د! اگر گفتيد چرا برخي از شهدا ميصبر كنيها گفت: بچههاي سوره واقعه گيرداده، ميحوري

گفت: دانيم! و رضا در پاسخ ميگفتند: نميكه شاهد شوخ طبعي رضا باشند، مي دوستانش هم براي آن

هاي زيادي دارند و به سبب كثرت بوسيدن ها، خاطرخواهبه دليل اين كه برخي از شهدا در ميان حوري

 سوزاند.يشهدا را م ،داغشان هايها، بوسهآن



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         528

 

شود. پس از حادثه، م ميدروزي سنگر رضا مورد اصابت قرار گرفته، مهمات آن منفجر و سنگر وي منه

آورند، رزمان رضا، جنازه سوخته و خاكستر شده وي را از زير آوارهاي سنگر بيرون ميدر حالي كه هم

 دونستيم!ما نمي ا خاطرخواه داشتي وهمعرفت! تو اين همه بين حوريگويد: بييکي از دوستان رضا مي

 ،آيد، در جايي كه ترس، حزن و اندوه صحنه، ممکن استگونه كه از مصاديق اخير برميهمان

 اي را به سمت از دست دادن تعادل روانيش سوق دهد، در همين لحظه يک شوخي و شوخ طبعيرزمنده

شود رزمندگان راه خود د كه سبب ميساز، چنان فضاي شاد و پرنشاطي را بر صحنه حاكم ميمناسب

 الف(. 1380)منطقي،  ادامه دهند سابق،صبر ، استقامت و جديت همان را با 

رسد، در اين جويي جوانان پس از انقالب، به نظر ميدر بررسي اجمالي چگونگي پاسخ دادن به هيجان

 مرحله متمايز دست يافت. 4توان به زمينه مي

با ديده جويي و تنوع طلبي جوانان، در سطح جامعه ت كه كمترين هيجاناي اسمرحله نخست، مرحله

جويي آنان تنها حاضر به پذيرش هيجانشود و اولياي امور جوانان، نه ، نگريسته ميترديد، نفي و انکار

قرائتي ، دست به ارايه جاسازي دهه فجر با نوروز باستانيضرورت جابهنيستند، بلکه با شعارهايي نظير: 

ها زنند و تحقق مواردي مانند موي بلند، عطر زدن، پوشيدن البسه سفيد و نظاير آننگر از اسالم ميبسته

گفته، به مثابه جرمي نابخشودني، در نگر پيشهاي پيامبران الهي است(، نزد اولياي بسته)كه از شاخصه

 شود.نظر گرفته مي

فرا  سکوتانند كنار نهادن نوروز، متوقف شد، و دوراني از در مرحله بعد، اگرچه پيشنهادهاي افراطي م

ها، با ديده رسيد، اما در همين دوره، به مدهاي مطلوب طبع جوانان، موسيقي مورد عالقه آنان و نظاير آن

 نفي و انکار نگريسته شد.

)با زيرنويس  هاي سرگرم كنندههاي فشرده حاوي فيلمدر موسيقي و تکثير و پخش لوح سازيكپي

جويي هاي فشرده غيرمجاز، فراز ديگري از برخورد با هيجانفارسي(، براي كاستن از گرمي بازار لوح

 گذارد.جوانان را به معرض ديد مي

در سطح اولياي امور جوانان مشاهده  سردرگمياي از سازي، دورهپس از موفق عمل نکردن تجربه كپي

گيرد و گاهي برخورد با جوانان، در دستور كار قرار مي قاطعردهايي نسبتاً شده، در برخي از موارد برخو

 گيرد.اخير، مورد ترديد قرار مي

عدم توجه و حتي مقابله برخي از مسووالن فرهنگي جامعه با مسأله شادي و نشاط افراد، كار را به جايي 

اوالً جوانان و مردم جامعه با حساسيت زيادي با مسأله اخير برخورد كرده، در اثر  رسانده است كه 

بيشترين واكنش را از خود نشان  ،برخورد با كمترين تحريک كاهش آستانه تحريکشان در اين زمينه، در
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آيند برمي بسته، محدود و نفي شده شادي و هيجان، درصددهاي افراد در برخورد با عرصه ثانياًدهند، مي

به شکل فردي به نيازهاي طبيعي خودشان پاسخ دهند كه به دليل فقدان امکانات، در برخي از موارد، 

 پذيرد.انجام مي ،به شکل انحرافي و يا حتي مرضي نجويي آناارضاي هيجان

ويي جهيجانهاي كاهش آستانه تحريکي كه از آن ياد شد، به اين معناست كه به علت بسته بودن عرصه

ترين پاسخ هاي هيجاني، به ارايه بيشترين و شديدترين محرکدر برابر كم ن، آنانمردم و خاصه جوانا

و  3، متاليکا2، هوي متال1هايي مانند رپبه گروهنسبت ورزند. واكنش افراطي جوانان اقدام مي ،ممکن

لوازم آرايشي خاور  %29مصرف  يا ايبه مدهاي ماهواره نها و يا واكنش پرشتاب و گسترده آنامانند آن

ميانه در ايران كه به رتبه اول آن در مصرف وسايل مزبور در همين منطقه انجاميده است )شرق، 

 بارزي در اين جهت هستند.هاي نمونه (، 16/6/1389

در ايران مطرح شدند،  ها،نظاير آن و 5، دت4هايي همچون رپ، هوي متال، اسلشپس از آن كه گروه

ها ها واكنش نشان دادند، حال آن كه برخي از همين گروهاي نسبت به آنن ايراني به شکل گستردهجوانا

  از شهرتي كه در ايران برخوردارند، برخوردار نيستند. ،در موطن خودشان

ز جوانان سرعت جذب اقشاري اه آيند و بگسترش سريع مدهايي كه از طريق ماهواره به نمايش در مي

آيند. به عنوان مثال، ممکن گردند، نمونه مشابهي در همين زمينه به شمار ميجامعه مي ساالنو بزرگ

در ماهواره مطرح  ،ل باشد(ک تِيها )به شکلي كه شبيه است پس از آن كه فسفري كردن رنگ مو

شود، بلکه به جاي يک رنگ، گاه مردم شاهد مي دسرعت در ايران مه تنها موهاي فسفري بشود، نه مي

ه مايکل كشوند و يا زماني زمان، روي موهاي برخي از دختران جامعه ميمد شدن دو رنگ فسفري هم

تنها شلوارهايي شود، نه و، با شلوار سياهي كه يک خط عمودي سفيد دارد، ظاهر ميجکسون در يک شُ

ايينشان پتا شود كه يک خط سفيد از باال شود، بلکه مانتوهاي سياهي مد ميمشابه در جامعه مد مي

 كشيده شده است.

ها هايي كه از آن سوي مرزبه كمترين محرک نكاهش آستانه تحريک افراد جامعه و واكنش شديد آنا

 هايجوييكند كه در جريان ارضاي هيجانشود، مردم و خاصه جوانان جامعه را مستعد آن ميوارد مي

                                           
1 -RAP 
2 -Heavy metal 
3 -Metalica 
4 -Slash 
5 -Dath 
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از  نتأثير بپذيرند و رفته رفته مرجع ارزشي آناخارجي مطرح شده، هاي ها و اسوهشان، از الگوخود

 ها، پيوند بخورد.مراجع ارزشي داخلي، به مراجع ارزشي خارج از مرز

آميز و انحرافي برخوردارند، از ديگر جويي كه گاه از شکل ابتذالهاي فردي هيجانگسترش روش

دي و نشاط در جامعه است. ممنوعيت توجهي به نقش شاواكنش مردم )و خاصه جوانان( در برابر بي

، سبب شد كه مسووالن با ديده نفي و سركوب به اين پديده تکنولوژيک 1360اشتباه ويديو در سال 

ي كه مردم ءيريزي براي استفاده مثبت و بهينه از آن برنيايند. از سوي ديگر خالنگريسته، درصدد برنامه

كردند، سبب شد طي يک دهه، سه ميليون اس ميدر اوقات فراغت و سرگرمي خويش در جامعه احس

ميليون( ويديوي قاچاق وارد كشور شود كه طبق اظهار نظر يکي  5)و طبق برخي از برآوردهاي ديگر تا 

هاي نوارهاي مورد استفاده ويديوهاي مزبور، مورد تأييد رسانه %30تنها از مسووالن وزارت ارشاد، 

 (.4/7/1378وز، تصويري وزارت ارشاد بود )صبح امر

فزوني گرفتن مصرف الکل، گسترش  ،افزايش سريع و صعودي اعتياد به مواد مخدر و كاهش سن اعتياد

هاي فشرده و نوارهاي ويديويي غيرمجاز، مدهاي استقبال گسترده از ماهواره، لوح ،روابط نامشروع

اي براي كورس ها به عرصهبانهاي تلويزيوني كشورهاي همسايه، تبديل خيااي، رجوع به كانالماهواره

هاي ترين كليپگسترش بلوتوث مستهجن ها،ها و تک چرخ زدن موتورآف زدن ماشينگذاشتن و تيک

ن جويي مردم و جواناهاي فردي در ارضاي هيجانو موارد مشابه، از جمله روش ممکن در سطح جامعه

 ست.اي برخوردار اها، از رشد نگران كنندهست كه گسترش آنا

جويي جمعي در جامعه، مسأله قابل توجه ديگري است كه هاي جمعي ارضاي هيجانگيري روششکل

فرهنگ،  هاي ضدِهاي جمعي نامناسب، گرايش به گروهپارتيها و جشنتأمل در آن ضرورت دارد. 

در يک شبکه اجتماعي شکل گرفته شده در ي سوپر هاها و كليپعکس كاربري گسترده ازمالحظه 

جويي در هاي جمعي ارضاي هيجاناز روشهايي ها، نمونهو مانند آنترو و مناطق پر ازدحام جامعه م

 اي برخوردار بوده اند.هاي اخير از رشد فزايندهساالن جامعه است كه طي سالو بزرگ نجوانا

الي در اشک نجويي جواناجويي، گاهي ارضاي هيجانهاي ارضاي انحرافي هيجانگذشته از روش

 پذيرد. مرضي صورت مي

نفر از  2000منطقي )منتشر نشده(، در بررسي كه در سطح شهرهاي مختلف ايران در جمعيتي بالغ بر 

جويي جوانان و دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني انجام داده است، به بررسي توصيفي هيجان

جويي هاي ارضاي هيجانچگونگي ارضاي شادي و نشاط آنان پرداخته است. وي در توصيف روش

 نويسد:آموزان در خانه، مدرسه و جامعه ميدانش
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آموزان ايراني حاكي از آن است كه شادي و نشاط آنان، در اشکالي جويي دانشبررسي توصيفي هيجان

جويي، و هدايت درست و بهينه يابد، اما به دليل عدم فهم درست مسأله هيجانمثبت و منفي تحقق مي

هاي حاكم بر انديشه اولياي تربيتي و فرهنگي جوانان و جامعه در ه و برخي از تحجرگراييآن در جامع

هاي جمعي در ايران، هاي ارضاي شاديهاي فردي بر روشهاي ارضاي شادياوالً روش اين زمينه، 

كه ارضاي ثانياً با مالحظه عناوين حاصله از پژوهش، به شکل آشکاري پيداست غلبه بالمنازعي دارد و 

جويي آنان به شکل مثبت و بهينه پيشي گرفته جويي جوانان به شکل مرضي، بر ارضاي هيجانهيجان

 است.

جويي در سطح ب(، در پژوهش ديگري كه در زمينه بررسي چگونگي ارضاي هيجان 1380منطقي )

ي در اين زمينه دهد. ودانشجويان دانشگاه تربيت معلم، انجام داده است، از نتايج مشابهي خبر مي

 نويسد:مي

جويي دانشجويان در حال حاضر بيشتر از شکلي مرضي برخوردار است، به اين معنا كه دانشجو هيجان

خندد و به اين ترتيب و با بال آوردن سر دوستانش، مي نبا ايذا و اذيت دوستانش، با سركار گذاشتن آنا

اين جهت كه دانشجو براي محافظت از خود و از اين  كند. البته ازشادي و نشاط نسبي خود را تأمين مي

جويي از يک زند، اين هيجانفتد، دست به ايذا و اذيت دوستانش مياجهت كه به افسردگي و انزوا در ني

در برخورد با  بخواهندسازمان يافتگي مرضي برخوردار هست، حال اگر مسووالن فرهنگي دانشگاه 

با تدارک اين اقدام، كار درستي نخواهد بود، بلکه آنان بايد به شدت متوسل شوند، مسأله اخير، 

 .اقدام ورزند ،دانشجويان جوييارضاي هيجانبه  مناسبهاي برنامه

سازد، وي در جريان به كارگيري آزمون سنجش منطقي )منتشر نشده(، در موارد ديگري خاطرنشان مي

هاي اِكس و بستگي باالي مصرف قرصهاي خويش، همجويي زاكرمن، در برخي از پژوهشهيجان

خواهي مفرط، كاربري اعتيادآميز جويي باال، عوض كردن متوالي دوست جنس مخالف و هيجانهيجان

 جويي باال را نتيجه گرفته است.از پيامک و بلوتوث و هيجان

كه پاک كردن  اين نگر برخي از اولياي امور مبني بربنابراين با توجه به آنچه گذشت، برخالف ديد ساده

جويي اقشار جويي افراد، و يا مسکوت نهادن آن، بهترين پاسخ ممکن به هيجانصورت مسأله هيجان

برنامگي و گريز از پاسخ دادن به هيجان مردم، توان نتيجه گرفت كه بيمختلف مردم جامعه است، مي

ن به شادي و نشاط با مسدود ديدن كار را به جايي رسانده است كه برخي از مردم براي ارضاي نيازشا

هاي انحرافي، مبتذل و مرضي را پيش گرفته، به اين هاي فردي و جمعي مورد پذيرش جامعه، راهراه
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آيند كه اين مسأله چيزي جز يک عالمت سوال ترتيب درصدد ارضاي نياز طبيعيشان به شادي برمي

 .ب( 1380 )منطقي، نخواهد بود مسووالنبزرگ فراروي اهداف فرهنگي 

 جويي در غربهاي ارضاي هيجانروش

-ها از سويي و منافع اجتماعي اين مسأله از سوي ديگر، برنامهجويي انساناهميت رواني ارضاي هيجان 

تنها درصدد ريزان جوامع غربي را بر آن داشته است كه جهت گسترش شادي و نشاط در جامعه، نه 

ايي اقدام هشان برآيند، بلکه به ايجاد و گسترش  راهدانهاي فردي ترضيه خاطر شهرونگسترش راه

فردي در جامعه وجود داشت  اًها به ارمغان ببرد و اگر احيانورزند كه شادي و فرح را براي كل جامعه آن

اجبار هم كه  وكه مايل به تن دادن به شادي و برخورداري از مواهب آن نبود، به اين ترتيب، به زور 

 ي داده، از مواهب آن برخوردار گردد.شده، تن به شاد

ت. برخي از جويي در غرب، از ابعاد مثبت گرفته تا منفي فراهم آمده اسهاي فردي ارضاي هيجانروش

اسکي،  شان با رو كردن به مواردي مانند شنا، قايق سواري، موج سواري،مردم غرب در تعطيالت

 ،قورباغه يا اندن ملخدواني، پرمسابقاتي مانند سگنوردي و يا حتي نوردي، كوهبولينگ، گلف، صخره

سازند. افراد ديگري ممکن است به ت سپري ميشان را با لذّها، اوقات فراغتدواني و مانند آنشتر مرغ

مصرف انواع يي، مسابقات ملکه زيبا ها،مداستفاده از انواع رقص، موسيقي، هاي جشنوارهمسايلي مانند 

شان دهند و با استقبال وهاي مختلف و موارد مشابه عالقه نها و شُشركت در كنسرتلي، هاي الکنوشيدني

انند مها، روزگارشان را به سرآورند، مشتاقان طبيعت با روآوردن به طبيعت و پرداختن به اموري از آن

بقاتي مانند ها يا حتي شركت در مسانوردي و مانند آننوردي، كوهماهيگيري، شکار، غارنوردي، بيابان

داخلي يا  گردشگريپردازند. پيش گرفتن هاي خود ميجوييها به ارضاي هيجانانتخاب زيباترين گاو

 ،(ديدن مناطق بکر و دست نخورده طبيعت در نواحي مختلف جهانبا هدف اكوتوريسم )خارجي، 

كشورهاي  غذاهاي، يا حتي آشنا شدن با (مختلف اقوام با هدف آشنا شدن با فرهنگ) توريسم فرهنگي

 مع ديگري را در پي خواهد داشت.جها، ترضيه خاطر مختلف و خوردن آن

گفته طور كه پيشتر يادآوري شد، اگر افرادي وجود داشتند كه تمايل چنداني به ابعاد مثبت پيشهمان

ها، به ارضاي اي براي آنان تدارک ديده شده است كه با تمسک بداندادند، ابعاد منفي گستردهنشان نمي

كه در قالب  1نگارهرزههاي توانند از انبوهي از رسانهخود بپردازند. به عنوان نمونه، افراد هوس باز مي

شود، سود جويند. در گامي فراتر، اين نشريه، عکس، فيلم ويديويي يا سينمايي و لوح فشرده عرضه مي

دهد، آن را تشکيل ميهاي تيز، قسمتي از برنامهتوانند با رفتن به مراكز تفريحي كه رقص استريپافراد مي

                                           
1 -Porno 
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استخر پارتي، استفاده از امکاناتي كه زنان قاچاق شده  ن،به نمايش گذاشتن همجنس بازي مردان يا زنا

به كشورشان )كه پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه، سودآورترين تجارت سياه جهان محسوب 

، پيش گرفتن توريسم جنسي )مراجعه به مناطقي از جهان كه ارضاي تمايالت جنسي ممنوع شوند(مي

اند، به ترضيه خاطر خود فراهم آوردهها را مانند آن و (، در كشور خودشان، در آن مناطق آزاد باشد

 بپردازند.

هاي الکلي و مواد مخدر، قسمت ديگري ها و وجود انبوهي از نوشيدنيها و باروجود انبوهي از كازينو

 آورند.م مياز شادي و نشاط افرادي را كه به اين شکل متمايل به ترضيه خاطر خويش هستند را فراه

فته در هاي پيشرآوريجويي افراد در غرب، استفاده از فنهاي ارضاي هيجانرگسترش روشعالوه ب

جويي در اشکال هاي ارضاي هيجانجويي افراد و تمهيد روشهاي ارضاي هيجانجهت تدارک روش

مردم و ارضاي  ريزان جوامع غربي در زمينه پركردن اوقات فراغتترين نقاط قوت برنامهجمعي، از مهم

 شود.ست كه مالحظه مياها جويي آنيجانه

كاميون آالت و ادوات  50شان، ابراي اجراي يک برنامه موسيقي 1به عنوان مثال، گروه پينک فلويد

شان، با استفاده از اكنند تا در جريان خواندن خوانندگانو، حمل ميالکترونيکي را با خود به محل شُ

 هايشان را به تصوير بکشند تا به ايجاد توهم بصري در مخاطبانين ترانهمضام ،مثالً با ليز روي فضاها، آن

 شان، نايل آيند.خود

آيد. به ها در اين زمينه به شمار ميهاي غربيانديشيادغام عوامل قدرتمند در يکديگر، از ديگر چاره

ه ن نيمكه حاوي اسکيت يک زوج اسکيت باز )يک ز هاي نمايشي، ضمن آنعنوان نمونه، اسکيت

شود، پخش مي نبرهنه و يک مرد( هستند، به شکل هماهنگي با موسيقي كه در جريان اسکيت آنا

گيرد. به عبارت با افزايش و كاهش صداي موسيقي، فزوني و كاستي مي نحركت كرده، سرعت آنا

انشان را  به شوند تا مخاطبدر هم ادغام مي برهنگيديگر در اينجا دو يا سه عامل قدرتمند ورزش، هنر و 

 شدت جذب خود سازند.

-جويي شهروندانهاي جمعي ارضاي هيجانريزان اجتماعي غرب در سامان دادن و ايجاد روشبرنامه

اي براي ايجاد دهند و در اين راستا، از هر بهانهگير و قابل توجهي از خود نشان ميشان، تالش چشم

شوند وان نمونه، وقتي آنان با اين مسأله مواجه ميبرند. به عنشور و نشاط در سطح مردمشان، سود مي

كه پير زنان و مردان جامعه، به علت چين و چروک و شکستگي بدنشان تمايلي به رفتن به استخر نشان 
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آورند كه افراد مسن سال، شرايطي پديد مي 65دهند، با تخصيص استخرهايي براي افراد باالي نمي

هايي كه براي ديدن مسابقات پرش با محروم نگردند. مالحظه كوه ،دجامعه، از اين امکان عمل ارزشمن

اند، يا مند به اين ورزش، تراشيده شده، به شکل سکو درآمدهاسکي، براي حضور تماشاچيان عالقه

هاي سواري، اتوموبيلراني، موتورسواري، دوچرخهمشاهده وسايل رفاهي كه در مسير مسابقات اتوموبيل

اند تا پذيراي ها تدارک ديده شدهآن نظايردواني و شترمرغمواردي مانند و حتي   كوچک، اسب سواري

ت بردن هاي ديگري در جهت تدارک امکانات الزم براي لذّبينندگان مسابقات مزبور باشند، شاهد مثال

 مردم هستند.

هاي افتند، برگزاري جشنميها به راه هاي شهرهاي مختلف كه در خيابانبرگزاري انبوهي از كارناوال

موسيقي و موارد مشابه، اين فرصت را براي مردم  متعددهاي گوناگون و جشنوارههاي بالماسکه، فستيوال

مود، تمايلي به شركت در مراسم شادي ها به دليل دلمردگي و خُآورند كه حتي اگر آنجامعه پديد مي

قرار گيرند كه خود به خود به ميان جمع كشيده شده، دهند، در فضاي مناسبي و نشاط از خود نشان نمي

هاي گذاريهاي اوليه و سرمايهسازيزمينه ،با آنان در شادي و نشاط موجود شركت كنند. بنابراين

حساب شده و وسيع در جهت تحقق شادي و فرح در جامعه، مسأله مهمي است كه در جوامع غربي به 

ريزان غربي حتي با به دست آوردن خير چنان است كه برنامهسادگي قابل مشاهده است. شدت مسأله ا

كوشند با استفاده از آن شادي و نشاط را در جامعه خود يک بهانه، درصدد استفاده از آن برآمده، مي

سوتا در شمال سوتا، نمونه بارزي در اين جهت است. مينهالمللي زمستاني مينهدامن بزنند. فستيوال بين

كه يکي از روزنامه نگاران،  هاي بسيار سرد است. اما پس از آنروف به داشتن زمستانغربي امريکا مع

به عنوان سيبري دوم ياد كرد، مردم اين ديار براي گرمي بخشيدن به فضاي اجتماعي شهر  اين مکاناز 

وي درياچه ها، رسوتا كردند. در اين جشنهاي زمستاني مينهو ديارشان، بالفاصله اقدام به برگزاري جشن

 يالمللي، سورتمه سوارشود، مسابقات بريج بينير مسابقات قهرماني اسکيتينگ برگزار مييخ زده بي

يابد(، سوتا، خاتمه ميالمللي )كه از يکي از شهرهاي كانادا شروع شده، در سنت پل، مركز مينهبين

پرش اسکي و بالن سواري،  هاي سورتمه سواري با سگ، مسابقات هاكي روي يخ، اسکي،رقابت

ديگري از  هايراني و اتوموبيل سواري روي درياچه يخ زده فالن، قسمتهاي نيزه پراني و قايقرقابت

 كارناوال زمستاني مينه سوتا هستند.هاي برنامه

موسيقي، حضور در هاي دسته يگذاري ملکه كارناوال، رژه دختران، راه اندازبرگزاري مراسم تاج

سازي با سازي و مجسمهي محلي، شركت در مراسم شام در سالن بزرگ شهر، مسابقه آدمکهارقص

 افزايند.سوتا ميديگري هستند كه برجذابيت كارناوال زمستاني مينههاي برف و يخ، برنامه
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ريزان اجتماعي در غرب درصدد هستند تا حتي از نقاط شود، برنامهگونه كه مالحظه ميبنابراين همان

شان به ارمغان ت را براي مردم جامعهف، نقطه قوت ساخته، به اين ترتيب شور، نشاط، شادي و لذّضع

 ببرند و به اين ترتيب زمينه روابط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فعال و پوياتري را بنيان نهند.

شود. به مشاهده ميهاي پر از برف و يخ زده آلپ در اروپا سوتا جريان دارد، در كوهمشابه آنچه در مينه

-اين معنا كه دست اندركاران كشورهاي يخ زده و برفي شمال اروپا، با ايجاد امکانات مختلفي در كوه

اتوموبيل رو، تهيه امکانات اسکي در سطوح هاي هاي پر برف آلپ، مانند كشيدن خط آهن، جاده

ورتمه سواري با سگ و موارد سکي سرپوشيده، سسکي سرباز و تلهصاف، شيبدار و مارپيچ، تهيه تله

توقف و دلسردي را براي  ،هاي پر برف و يخي كه ممکن استاند تا از كوهمشابه درصدد برآمده

به كسب  ،ت بردن مردم تهيه كرده، عالوه براينشان پديد آورند، كانوني براي لذّخود شهروندان

 درآمدهاي كالن اقتصادي براي كشورشان نايل آيند.

جويي و ارضاي رواني مردم غرب را در تشويق مردم به تسازي براي گسترش لذّاز زمينهنمونه ديگري 

هاي اجتماعي در غرب، به تنهايي به تبليغ سفر و ريزيتوان مالحظه كرد. مسووالن برنامهمسافرت مي

را ساده هاي ارتباطي، امکان سفر اوالً با گسترش شاهراه پردازند، بلکه شان نميمسافرت شهروندان

هاي مزبور، ماشين را در اند كه آژانسهاي مسافرتي، ترتيبي اتخاذ كردهكرده، با سامان دادن به آژانس

در فواصل كوتاهي ها شهري به متقاضيان كرايه داده، در شهر ديگر به پس گرفتن آن اقدام ورزند. جاده

برخوردار شوند و حتي با بسيج  ،ياضطرارهاي هاي سيار و تلفناز امکانات اردوگاهي، تعميرگاه

اي، اطالعات هاي بين جادهمترجمان الزم، مسافران خارجي اين امکان را پيدا كنند كه با استفاده از تلفن

 از مترجمان مزبور دريافت دارند. ،الزم را در خصوص سفرشان

چاره انديشي ديگري است  ها،اي آنحاشيههاي ها و جادههاي آزادراهتفاوت نرخ بنزين در پمپ بنزين

اي حاشيه مناطقتر، مجبور به خروج از آزاد راه شده، به ديدار تا مردم براي برخوردار شدن از بنزين ارزان

 ها نايل آيند.آن

 خواهي جوانوجوي استفاده بهينه از هيجاندر جست

ده با اين امر، ضمن آن كه به طلبي، به مثابه نيازي طبيعي، بايد ارضا شود، بالطبع برخورد انديشيهيجان

انجامد، در اعتالي مادي و معنوي آنان نيز جويي و شادي و نشاط افراد جامعه ميارضاي بهينه هيجان

آيد، اما برخورد نيانديشيده با اين امر و يا حتي تالش براي نفي و انکار آن، به پاک شدن مؤثر واقع مي

 سپردن آن در نزد مردم نخواهد شد.انجامد و سبب به فراموشي صورت مسأله نمي
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وجوي يافتن پاسخي مناسب براي نياز طبيعي خودشان هستند، در حالت اخير، مردمي كه در جست

-ها و خسرانهاي خودشان خواهند رفت كه اين امر مستلزم آسيبجوييشخصاً به دنبال ارضاي هيجان

توجهي به ارضاي شادي و نشاط جوانان و ديگر هاي بسياري براي جامعه هست. برخي از تبعات منفي بي

 اقشار اجتماعي، به شرح زير است:

آوري كه صاحبان فنها اوالً با توجه به تبديل جهان حاضر به يک دهکده واحد جهاني و برتري باالدهي

وانان و ديگر شود، جهاي اخير برخوردار نيستند، سبب ميآوريكه از فنها پيشرفته هستند، بر پايين دهي

كنند، انديشيده، ها القا ميهاي بيگانه قرار گرفته، آن گونه كه آنان بدانافراد جامعه، تحت تأثير ارزش

 رفتار كرده و زندگي كنند.

هاي فردگرا و چه به صورت ثانياً با عنايت به اين كه ارضاي شادي و نشاط جامعه، چه به صورت روش

گذاري در توجه ماندن به سرمايههاي اوليه است، بيگذاريي از سرمايهگرا، مستلزم برخهاي جمعروش

جويي افراد را به شدت برتر و متعالي در چگونگي ارضاي هيجانهاي اين جهت، عرصه انتخاب گزينه

 ها و رفتارهاي مبتذل در جامعه، خواهد انجاميد.گيري ارزشمحدود ساخته، خود به خود به اوج

جويي افراد جامعه، سبب هاي ارضاي شادي، نشاط و هيجانعدم تأمل و انديشه در طراحي روش ثالثاً

ها و گذاريگرا در ارضاي شادي و نشاط مردم كه مستلزم برخي از سرمايههاي جمعشود روشمي

ا باشيم كه هاي فردگرتنها شاهد بروز شاديها است، در جامعه پا نگيرد و در عرصه اجتماع، ريزيبرنامه

اين امر به تداوم روحيات فردگراي مردم ايران خواهد انجاميد، حال آن كه جامعه ايران به شدت نيازمند 

 باشد.گرا، در آحاد افرادش ميگيري روحيات جمعشکل

جويي در عين آن كه فرصتي ارزشمند توان نتيجه گرفت، هيجانبندي اجمالي ميبنابراين در يک جمع

هاي الزم، گذاريتدبيري و عدم سرمايهبرنامگي، بيرود، در اثر بيجوامع آنان به شمار مي براي افراد و

به سادگي تبديل به تهديدي عليه افراد و جوامع آنان شده، در انحطاط و ابتذال ارزشي آنان مؤثر واقع 

 آيد.مي

-جويي جوان بيشتر از منظر زيستهيجانبررسي ادبيات داخل و جهان حکايت از آن دارد كه به مسأله 

شناختي به اين مسأله شناسي اجتماعي و جامعهشناختي نگريسته شده است و از منظر روانشناختي و روان

توجه الزم معطوف نشده است. در بررسي منابع محدودي كه در زمينه اخير دست به ارايه طريق زده 

 با تفصيل بيشتري مورد بحث قرار خواهند گرفت:بودند، محورهاي زير مشخص شد كه در ادامه، 

 ورزشي،هاي برنامه

 هنري، -ادبيهاي برنامه
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 تفريحي،هاي برنامه

 علمي،هاي برنامه

 ديني،هاي برنامه

 اجتماعي. -فرهنگيهاي برنامه

 ورزشيهاي برنامه

-ها، بوده است و ترتيب دادن گروهپسرو مسابقات ورزشي، همواره مورد عالقه جوانان، خاصه ها برنامه

هاي مختلف، براي جوانان هميشه از جذابيت خاصي هاي ورزشي متفاوت و برگزاري مسابقه بين تيم

 برخوردار بوده است.

كه هايي توانند براي جوانان مطرح شوند، رشتهورزشي قابل طرحي كه ميهاي در مجموعه رشته

سواري و مانند كشي، دوچرخهپيمايي، دوميداني، طنابندارند )نظير راهجانبي چنداني الزم هاي هزينه

ورزشي هاي ها پيشاپيش مشخص نيست )مانند مسابقات دهگانه(، رشتهكه نتايج آنهايي ها(، رشتهآن

پردازند )نظير صحرا نوردي، كه در عين ارضاي هيجان ورزشي افراد، به ارضاي كنجکاوي آنان نيز مي

اند )مانند برگزاري رالي ورزشي كه كمتر مطرح بودههاي نوردي( و همين طور رشته، كوهغارنوردي

ورزشي برخوردارند. بالطبع هاي در كوير، قايق سواري در رودخانه(، از اولويت بيشتري تا ساير رشته

مسأله به  آيد، اما همينجويي ورزشي جوانان، مستقيماً عملي ديني به حساب نمياگرچه ارضاي هيجان

 سبب ايجاد فضايي براي سالم زيستن جوان، گام مثبتي است كه نبايد از آن غافل شد.

 هنري -ادبيهاي برنامه

جويي جوان، توانند به ارضاي بهينه هيجانو مسابقات زير ميها هنري، برنامه -ادبيهاي در برنامه

 بيانجامند:

 هاي انساني(،با هدف طرح و القاي ارزشمسابقات شعر، داستان و نمايشنامه نويسي ) -

السالم، هاي قدر، ديدار با امام رضا، عليهنويسي )مانند خاطرات سيروسفر، خاطره شبمسابقات خاطره- 

 لحظات اوج، تجربيات اوج و موارد مشابه(،

 عرفاني(، -هاي شعر )با مضامين انسانيبرگزاري شب- 

 مسابقات طنزنويسي،- 

 ترين دفترچه عقايد،مسابقه تهيه به- 

 بيان،مسابقات فن- 

 مسابقه نقالي،- 
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 البداهه،هاي فيو نمايش 1مسابقات اجراي نمايشنامه، پانتوميم و نمايش رواني -

افي، گل چيني بآرايي، گليم بافي، عکس، نقاشي، گلسازي، مکرمهسفالهاي مسابقات هنري در زمينه- 

 ها،و مانند آن

 گرافيک، كاريکاتور،مسابقات طراحي، - 

 گري روي سفال، كاشي، آيينه و بلورجات،مسابقات طراحي زيباترين نگاره- 

 ابه(،مسابقات طراحي مد )براي پيراهن، دامن، مانتو، روسري، چادر، موي سر و موارد مش- 

 چاپ پارچه،- 

ها و ر، با جنسدادار، حاشيههاي دسته بلند، دسته كوتاه، ساده، طرحمسابقه طراحي انواع روسري- 

 هاي مختلف جهت ارايه به جوانان.رنگ

 تفريحيهاي برنامه

ه در آن هر شود. مواردي مانند مسابقه گِل بازي )كتفريحي زيادي اجرا ميهاي در سطح جهان برنامه

ها( ال و مانند آنكس بيشتر به خودش گِل بمالد، برنده مسابقه خواهد بود(، پرتاب گوجه فرنگي )يا پرتق

صورت  به يکديگر، پاشيدن آردهاي رنگي به يکديگر، زدوخورد با يکديگر با زدن متکا به سر و

ها كردن گاو وحشي پشت سرمردم در كوچه و خيابان(، سگ دواني، جهاندن همديگر، گاو بازي )و ر

ي هيجان، شور و ها، از جمله مسابقات تفريحي هستند كه شايد بيشتر از قدرقورباغه )يا ملخ( و مانند آن

اي عمل به گونه و مسابقات تفريحي،ها توان در طراحي برنامهالتهاب، چيز ديگري نداشته باشند. اما مي

ها روز خالقيتبتحقيقاتي و  -هايي پرداخت كه حاوي برخي از مطالعات علميكرد و به طرح موضوع

يشتر از هاي كاغذي كه بي )موشکپرانهاي شركت كنندگان باشد. مسابقاتي مانند موشکو نوآوري

هاي ند(، تهيه فانوسهايي كه باالتر از همه به پرواز درآيهمه روي هوا بمانند(، بادبادک بازي )بادبادک

از مسابقات هايي نههايي كه بيشتر از همه روي هوا روشن بمانند( و موارد مشابه، نموهوايي )تهيه فانوس

تهيه  ها،سايه محاسبات علمي هستند. مسابقات ديگري مانند بازي با تفريحي هستند كه مستلزم برخي از

خشک شده، تهيه هاي ن تابلو با غنچههاي مينياتوري، تهيه زيباتريها، تهيه بادبادکزيباترين بادبادک

)كارت ها ها، تهيه زيباترين مجموعهترين شکل اطوزدن به لباسزيباترين كيک، بالماسکه، عجيب

ديگري هاي ها، نمونهها(، تهيه موالژ بافتني و نظاير آنال، تمبر، سکه، كاكتوس، صدف و مانند آنپست

 گشايند.يزمان عرصه را براي خالقيت و نوآوري شركت كنندگان ماز مسابقات تفريحي هستند كه هم

                                           
1 -Psychodram 
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از ابعاد مختلف ها برنامهدهند. اين تفريحي را تشکيل ميهاي اردويي قسمت ديگري از برنامههاي برنامه

شناسي روي شركت كنندگان، مؤثر واقع آمده، علمي، تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و مردم

 اثرات ارزشمندي از خواهد برجاي خواهد نهاد.

 علميهاي برنامه

هاي از برنامهتفريحي هستند كه صبغه و رنگ علمي دارند. برخي هاي علمي، برنامه -تفريحيهاي برنامه

 پيشنهادي در اين رابطه به شرح زيرند:

شناسي، مسابقات شناسي براي دانشجويان غير زيستمسابقات معلومات عمومي، رايانه، مسابقات زيست

شناسي و مانند آن، مسابقات تحقيقاتي )نظير مطالعه موردي روي شناسي براي دانشجويان غيرروانروان

هاي فوتباليست، تغيير سبک آموزش دين و موارد مشابه(، مسابقه تهيه رباتيک روستا يا يک گروه، 

اردويي، مسابقات خالق )نظير تهيه مجسمه با اشياي دور ريختني و هاي هاي نظافتچي، برنامهربات

 تهيه تابلو با اشياي دور ريختني، طراحي يک مجموعه مسابقه نو، بديع و پرنشاط براي جوانان، ها،زباله

هاي هاي آكواريومي كه تکثيرشان دشوار است، توليد ايدههاي فکري، تکثير ماهيتهيه اسباب بازي

هاي خالق براي فروش به مؤسسات ذينفع، طراحي تمبر، تهيه پوسترهاي آموزشي، عضويت در كانون

-ند برگزاري كالساي  مانتوانند ضمن ارايه خدمات رايانهها  ميآوري اطالعات )اين كانونرايانه و فن

ها، با ارايه نرم افزارهاي مناسب اي و نظاير آنهاي رايانههاي مختلف آموزشي، كرايه رايانه براي بازي

اي كنند(. انجام در اختيار نوجوانان و جوانان، آنان را تشويق به شركت در مسابقات مختلف رايانه

اق، تراش يک قطعه، طراحي يک دهکده و اي )مانند طراحي يک باغ، تزيين يک اتمسابقات رايانه

 موارد مشابه(.

 دينيهاي برنامه

شوند، بايد ضمن القاي ها در نظر گرفته ميجويي جوانديني كه در راستاي ارضاي هيجانهاي برنامه

هاي ديني به شکلي غيرمستقيم، از جذابيت بسيار زيادي برخوردار باشند. مواردي مانند برنامههاي آموزه

-نوردي، غارنوردي و كوهبيابان ها،اردويي جهت زيارت اماكن متبركه، ديدار عالمان ديني، رصد ستاره

ها از سوي نوردي )با هدف نمايش عظمت هستي(، ارايه فرازهايي از ادعيه براي پردازش هنري آن

رافيکي با موضوع جوانان )مانند تهيه يک داستان كوتاه، نقاشي، طراحي و خطاطي يا انجام يک كار گ

نوجوانان و جوانان به دست  ها،هاي بچهقراردادن فرازي از ادعيه يا يک آموزه ديني(، سپردن اداره هيأت

گويي و داري، راستديني نظير امانتهاي كه آموزههايي ها، به مسابقه نهادن تهيه نمايشنامهخود آن
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ديني مناسبي هستند كه ضمن ارضاي هاي برنامه ازهايي كنند، نمونهموارد مشابه را مطرح مي

 جويي جوانان، آثار مثبت خود را برجوانان خواهند نهاد.هيجان

 اقتصادي -اجتماعي -فرهنگيهاي برنامه

ترين ميزان دارو يا كتاب از سطح محالت شهر، تهيه آوري بيشمانند به مسابقه نهادن جمعهايي برنامه

بندي آلومينيومي بستههاي ترين بازيافت )ورقهمسابقه بيش ها،استفاده از زبالهيک مجتمع بزرگ هنري با 

و مسيرهاي ها از كنار رودخانهها ها(، گردآوري زبالهاي، پالستيکي و نظاير آنشيشههاي ها، قوطيغذا

في آداب و رسوم، معرهاي پيمايي، تبليغ عضويت در مراكز خيريه و مراكز اهداي خون، برنامهكوه

هاي مختلف، هاي محلي اقوام استانالمثلها و ضربهاي محلي، شاعران محلي، بازيصنايع دستي، لباس

مثالً به هاي كودكان )كه در عين كتاب بودن، ترين كتابها، تهيه ابتکاريتهيه زيباترين كارت پستال

هاي هاي مد جديد )منطبق با ويژگيسميزي، هستند(، طراحي لباشکل عروسک، كيف يا تابلوي روي

هاي كوكي و الکتريکي و اخذ دستمزد در قبال آن، برداشت فرهنگي جامعه ايران(، مونتاژ اسباب بازي

فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي هستند هاي ها، از جمله برنامهگياهان دارويي از دامن طبيعت و مانند آن

انان، به شکل متقابل، آثاري فرهنگي، اجتماعي در سطح جويي جوتوانند ضمن ارضاي هيجانكه مي

 افراد و جامعه آنان داشته باشد.

توانند با قدري ابتکار عمل، به شکل تلفيقي گفته، ميهاي پيشالزم به يادآوري است كه بسياري از مقوله

كرد، يا به برگزاري فرهنگي اقدام  -هايي ورزشيتوان به تشکيل گروهاجرا گردند. به عنوان نمونه، مي

هاي اي از مسابقات علمي، هنري، ورزشي و خالق در سطح جوانان مدارس همجوار يا دانشکدهمجموعه

ها، در مجموع مسابقات ترين امتيازهاي حايز بيشمختلف يک دانشگاه، اقدام كرد كه افراد يا گروه

 اخير، برنده آن خواهند بود.

جويي قسمت ضرورت دارد، اين است كه اگرچه ارضاي هيجان اي كه تذكر مجدد آن در ايننکته

آيد، اما همين مسأله، از سويي فضايي براي ممانعت از عملي ديني به حساب نمي جوانان، مستقيماً

زا پديد آورده، و از سوي ديگر امکاني براي سالم زيستن هاي آسيبفروغلتيدن جوان به سمت روش

ها غافل شد و هاي مثبتي هستند كه نبايد از آنموارد به سهم خود، گام آورد كه همينجوان، پديد مي

 ها عبور كرد.توجه از آنبا بي
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 مدارجامعههای پیش گرفتن برنامه -
انسان موجودي چند وجهي است. وجهي از تمايالت آدمي معطوف به هوا و هوس وي است و وجه 

پسند و ديگرمدار است، بُعدي از عاليق آدمي رو عهديگري از تمايالت وي، معطوف به رفتارهاي جام

 به سوي درون و خود وي و بُعد ديگري رو به سوي بيرون و ديگران دارد.

اگر آدمي از منظر فردي خودش بخواهد به جهان گسترده بيرون بنگرد، ممکن است ديدن هستي از اين 

خواهي و خودپرستي فرو رود و از همين از انزوا، تنهايي، خوداي منظر تنگ، سبب شود، وي در هاله

ديد تنگ و محدود به تحليل جهان هستي بپردازد، بالطبع در شرايط اخير،آدمي به سبب آميختگي 

تواند از امکان قرار گرفتن در منظر ديگران اندكي كه عاليق و عواطفش به جمع و جامعه دارد، كمتر مي

ي خويش، برخوردار گردد، حال آن كه باقي نماندن و ديدن واقعيات از منظري متفاوت از منظر شخص

آدمي در فضاي دروني خودش و گام نهادن وي به جهان گسترده بيرون، اين امکان را براي او پديد 

آورد كه وي در برخورد با جهان بيرون، بتواند خود را در منظر ديگران قرار داده، با شناخت، عواطف مي

خود بنگرد. بالطبع شرايط جديد سبب خواهد شد كه فرد ضمن  و احساسات آنان، به جهان اطراف

تر، به جهان بيرون خودخواهانه خويش، با بينشي متعادل خودمدارانه فردي و احياناًهاي تعديل انگيزه

متفاوت از زماني كه در اي آورد، به گونهنگريسته، با انگيزه مضاعفي كه در فضاي جديد به دست مي

 رون خويش قرار داشت، عمل كند.فضاي عاطفي د

شوند، فرد از فضاي دروني خودش، به فضايي كه سبب ميهايي از اين رو توجه به پيش گرفتن برنامه

گرا كه با عواطف و احساسات ديگران آميخته است، سوق يابد و هستي را از منظر متفاوت و جمع

مدار، از جامعههاي عنوان پيش گرفتن برنامهديگران نيز ببيند، گام مثبتي است كه در اين قسمت، ذيل 

 اين مسأله ياد خواهد شد.

در ادامه، نخست از نگاه دين به گسترش نظري ديد آدمي و سپس گسترش عملي ديد او و تبديل ديد 

از چگونگي هايي گرا، ياد خواهد شد، سپس نمونهگراي وي به ديدي جامع و جمعمحدود و درون

 ملي فرد، مطرح خواهد شد.گسترش ديد نظري و ع

 نويسد: هاي ديني در تصحيح نگرش و گسترش ديد آدمي مي(، در زمينه نگاه آموزه1372منطقي )

انسان، تاريخ، مرگ و مانند آن،  دنيا،قرآن تالش بسياري دارد تا به آدمي در خصوص نظام هستي، 

راروي آدمي قرار گرفته، راه زندگي را به ها، همچون چراغي فزيرا اين بينش بينش صحيحي ارايه كند،

نماياند. به عنوان مثال، قرآن با بحث در خصوص زندگي اين دنيا و نشان دادن ماهيت آن، وي مي

اند، با همسر و فرزند و نظاير آن، سرمست شده هايي را كه با زر و زور، منصب و مقام،كوشد انسانمي
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آشنا سازد و به آنان بفهماند كه توجه به اين اعتباريات، آدمي  ها كه موقّتي بودنشان است،واقعيت آن

را همچون كودكاني كه به مسايل اعتباري در بازي )نظير برنده شدن يا كسب مقام(، دلخوشند، سرگرم 

سازد، و او را از خود بيگانه و مستعد هر لغزش و خطا، اضطراب، تحسّر، تأسف، يأس، اَلم و دردي مي

كوشد تا راه دل دادن به دلدار واقعي را بنماياند و به اين ترتيب ضمن معنا بل، قرآن ميكند. در مقامي

 پايان وارد سازد.ها، آنان را در آرامش خاطر و لذّتي بيبخشيدن به زندگي انسان

به همين ترتيب در متون روايي و حديث نيز اشارات بسياري در جهت ضرورت اصالح بينش افراد يافت 

هاي اند تا با ارايه بينشي صحيح )به شکل نظري يا عملي( به آدميان، حجابو اولياي دين كوشيدهشود مي

اند، بزدايند و آنان را با دادن بينشي غفلت افرادي را كه به دليل نداشتن بصيرت الزم، دچار انحراف شده

 صحيح، به راه درستي و صالح راهنمون سازند.

 ارايه بينش به شکل نظري

ها و خويش، از منظر ها و باورهايها، نگرشها به نسبت شرايط محيطي، تجربيات، يادگيريانسان

ها و هاي غلط، نگرشنگرند، و گاه به دليل تجربيات بد، يادگيريها ميهاي مختلفي به واقعيتديدگاه

رند و عملکرد نگها و واقعيات روزمره ميباورهاي نادرست و تحريف شده، از ديدگاهي غلط به رخداد

هاي نادرست مبتني است، اشتباه خواهد بود. از اين رو، بنديبعدي آنان كه بر همين تصورات و جمع

ها و عملکرد افراد خواهد انجاميد. به به تغيير رفتار ها، به طور مستقيمدر برخي از مواقع، تصحيح نگرش

السالم، در معرض مرگ بود، ولي از مرگ عليههادي، عنوان مثال، زماني كه يکي از ياران امام علي بن

السالم، در برخورد با او، به شکل نظري بينش وي نسبت به مرگ را تغيير هراسان بود، حضرت، عليه

آيا هرگاه بدن تو كثيف السالم، پس از ورود بر بالين محتضر و هراسان يافتن وي، فرمود: داد. امام، عليه

ه گرمابه رفته، با شستشو آن را برطرف كني؟ فرد محتضر پاسخ مثبت و چرک شود، مايل نيستي كه ب

و ها ها، غصهمرگ به منزله حمامي است كه غمالسالم، در ادامه استدالل بيان داشت: داد و امام، عليه

و به اين ترتيب،  براي همين نبايد از مرگ خوف و هراس داشتبرد، هاي آدمي را از بين ميآلودگي

 س فرد محتضر با يافتن بينش درست، از بين رفت و وي با خاطري آسوده، جان سپرد.تر

ها يادآوري كنند و ها و حقايق امور را به انساناند تا واقعيتعلماي اخالق همواره درصدد برآمده

زمره با فراموش كردن اهداف زندگي، سرگرم مسايل پيش و پا افتاده رو توهمات ذهني آنان را كه غالباً

(، در كتاب كيمياي 1364اند، بزدايند. به عنوان نمونه، غزالي )، ؟، به كوشش خديوجم، و جزئي شده

 سازد:هاي آدمي، تمثيل زير را مطرح ميسعادت، براي زدودن حجاب غفلت
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و طبع وي كاهلي  اند كه از خير گريزان باشد و در شّر آويزان باشد،بدان كه اين نفس را چنان آفريده

اند تا وي را از اين صفت بگرداني و از بيراهي، با راه آوري و اين و تو را فرمودهو شهوت راندن است، 

با وي بعضي به عُنف توان كرد و بعضي به لطف و بعضي به كردار و به بعضي به گفتار. چه با رنج باشد، 

ن را اول پند ده و با وي بر رنج صبر كند. وليکن بيشتر حجاب وي، جهل است و غفلت... . پس خويشت

نفس! دعوي زيركي اي عِتاب كن، بلکه به هيچ وقت عِتاب و توبيخ از وي باز مگير و با وي بگوي: 

تر كيست! كه اگر كسي به بازي و خنده كني و اگر كسي تو را احمق گويد، خشم گيري، و از تو احمق

وي، و كس فرستاده تا وي را ببرند و هالک مشغول باشد، در وقتي كه لشکري بر در شهر باشد و منتظر 

و لشکر مردگان بر در شهر منتظر تواند، و تر كه باشد! كنند، و وي به بازي مشغول باشد، از وي احمق

اند، و باشد كه هم امروز تو را اند تا تو را نبرند، برنخيزند، و دوزخ و بهشت براي تو آفريدهعهد كرده

فردا ببرند و كاري كه خواهد بود، ببوده گير، و مرگ با كس ميعاد ننهد كه  ببرند، و اگر امروز نبرند،

و زمستان آيم يا تابستان، وي را ناگاه گيرد، و در وقتي گيرد به شب آيم يا به روز، و دير آيم يا زود، 

 تر باشد و چون وي را ساخته نباشي، چه حماقت باشد، بيش از اين.كه ايمن

معطوف به دنيا شده  از توجيهات گوناگون كامالًاي ها را كه زير هالهزالي توجه انسانها، غبا اين عبارت

 كند.است، به سوي آخرت جلب مي

(، در ضمن بحثي، با خوض در پندارهايي كه حتي اذهان 1359)در جاي ديگري امام خميني 

را در هم فرو ريخته، بينش ها تهبيند، اين پنداشناپذير ميها را بسيار محکم و خللانديشمندان، آن

دهد. كتاب عجب و ريا، قسمتي از استدالل امام ها ارايه ميجديدي را براي ادامه راه زندگي، به انسان

 كند:خميني، در اين زمينه را چنين نقل مي

صاف بعد دهم و از شما به نظر انخواهم بکنم، حَکم قرار ميمن اكنون خود شما را در اين سوالي كه مي

خواهم و آن سوال اين است: كه اگر نبي اكرم )ص( كه صادق و مصدق تصديق مي از فکر و تأمل،

است، به شما خبر دهد كه اگر در تمام عمر، عبادت خدا كنيد و اطاعت اوامر او كنيد و ترک شهوات 

وات خود رفتار و خواهش نفس كنيد يا در تمام عمر، خالف گفته او كنيد و مطابق ميل نفساني و شه

كند و در هر صورت، شما اهل نجات هستيد و بهشت خواهيد كنيد، در درجات آخرت شما، فرقي نمي

رفت و از عذاب ايمن خواهيد بود، نماز كنيد يا زنا كنيد، تفاوتي ندارد، ولي رضاي حق تعالي فقط در 

هاي نفساني را در اين و ميل اين است كه شما عبادت او كنيد و ثنا و مدح او كنيد و ترک شهوات خود

شديد يا كنند، آيا شما از اهل معصيت ميدهند و ثوابي عطا نميعالم كنيد، در مقابل اين هم اجري نمي

شديم و دهم كه اهل معصيت مياهل عبادت؟... بنده از خودم و كساني كه مثل خودم هستند، خبر مي
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پس اين نتيجه حاصل شد كه تمام كارهاي ما براي شديم. طاعات را تارک و فاعل مشتهيات نفساني مي

لذّات نفساني و براي اداره كردن بطن و فرج است. ما شکم پرست و شهوت پرستيم، ترک لذّت براي 

كنيم و جهت نظر ما و قبله آمال ما، راه انداختن بساط شهوات است. ما نماز را كه تر ميلذّت بزرگ

هاي بهشت است، ربطي به تقرب حق ندارد و م، براي قرب به زنآوريمعراج قرب الهي است، به جا مي

مربوط به اطاعت امر نيست، و با رضاي خدا، هزاران فرسنگ دور است... فاش بگويم: پيش عرفاي باهلل 

 و اولياي خدا، تمام اين عبادات ما از گناهان كبيره است.

 ارايه بينش به شکل عملي

تنها از طريق ارايه و بيان سخنان، ها، شود كه تغيير افق ديد انسانيبا نگاهي به متون اسالمي مالحظه م

تر اين مسأله، يعني مواجه كردن ديني، شکل عميقهاي شود، بلکه در آموزهنصايح و مواعظ، انجام نمي

هاي غفلت شود. با اين شيوه، حجابآدمي با واقعيات جهان بيرون نيز در حد بسيار زيادي، مالحظه مي

 كنند.شود و آنان به عيان راه درستي و صالح را درک ميهاي غفلت زده، كنار زده ميسانان

السالم، و فرزندش، نمونه بارزي از روش بينش دادن در جريان عمل داستان سفر حضرت لقمان، عليه

را بست، گيران توان زبان خردهاست. لقمان حکيم براي آن كه به فرزند نشان دهد كه در هيچ حالتي نمي

شود و فرزند پياده به افتد. در ابتدا خود حضرت، بر مركب سوار ميبندد و با فرزند به راه ميبار سفر مي

گذرند. آن قوم با ديدن اين صحنه، زبان به شماتت افتد. در اين حال بر قومي ميدنبال وي به راه مي

ه، كودک ضعيف را به دنبال كنند كه زهي مرد سنگدل كه خود بر مركب سوار شدحضرت باز مي

كشد. سپس حضرت، جاي خود را با فرزند، عوض كرد. اين بار هم در گذر از قوم دوم، خويش مي

شود كه جوان نيرومند، حرمت پدر را نگه نداشته و سوار مركب شده است سرزنش آن قوم شروع مي

فرزند بر مركب سوار شد تا  كشد. در اين حال، حضرت لقمان، كنارو پدر ضعيف را به دنبال خود مي

رحم را بنگريد كه بر پشت حيوان ضعيفي سوار به قوم ديگري رسيدند. اين بار آنان گفتند، اين دو بي

تر بود. در اين موقع پدر و پسر از مركب شدند، به حق نزديکاند، حال آن كه اگر به نوبت سوار ميشده

دند. ولي اين دفعه، آنان در گذر از دهي كه به آن رسيده پياده شدند و به دنبال مركب به سفر ادامه دا

گفتند: اينان را ببينيد، مركب براي سواري آنان گير ديگري مواجه شدند كه ميبودند، با مردم خرده

 اند.ها هر دو پياده به دنبال مركب روان شدهآماده است، اما آن

ضمن راهنمايي افراد براي پي  در كتاب حقايق،(، 1340، ؟، ترجمه ساعدي خراساني، فيض كاشاني )

ها خواهد تا در كنار تفکر و تأمل و محاسبه خود، با واقعيتهاي نفساني خويش، از آنان ميبردن به عيب
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ها، اهتمام ورزند. به رفع آن هايشان،برخورد كنند و پس از به دست آوردن بينش درست نسبت به عيب

 نويسد:وي مي

داري براي خود دينگو و بينا و هاي خود باخبر شود، بايد رفيق راستاهد كامالً از عيباگر كسي بخو

بازرسي كند، و  برگزيند و او را مراقب خود قرار دهد تا وي به تمام معني، احوال و افعال او را دقيقاً

گويد و متنبه شود يا  هاي باطني و ظاهري او را كه خارج از قانون بود، به او بازاخالق و افعال و عيب

آن كه با دشمنان خود تماس بگيرد و عيوب خود را از دهان آنان بشنود، چه آن كه چشم دشمن، 

دهد... . اما راه ديگر آن كه با مردم آميزش كند، و بيند و تشخيص ميكارهاي زشت را به خوبي مي

 .يابد، تحصيل كندمي بيند، ترک كند، و هرچه را پسنديدههرچه را از نظر آنان مذموم مي

ها، فصل قابل توجهي را به خود شناسي معاصر، تغيير بينش و افق ديد انسانهاي رواندر ديدگاه

هاي رفتارنگر )كه به زعم بعضي به سبب عدم پردازان از ديدگاهاختصاص داده است و بسياري از نظريه

گرا، هاي شناختي و انساندانست( تا ديدگاه درمانيپذيرش ديد ذهني آدمي، آن را بايد مترادف با موش

 اند.پردازي زدهدر اين جهت دست به تجربه و نظريه

از تغيير افق ديد افراد، در اي (، به عنوان نمونه1369ترجمه يوسف كريمي، كرمبولتز و كرمبولتز )، ؟، 

 گردند: توصيف روش آموختن اجتناب از خطر، يادآور مي

زنند كه از نظر خود آنان، امري مطلوب است، حال آن كه اين اعمال و به اعمالي مي گاهي افراد دست

هاي اخير، ها، تبعاتي ناخوشايندي به همراه خود دارند. از اين رو ضرورت دارد تا در موقعيترفتار

تشويق كرد.  دخالت كرد و ارزيابي مثبت افراد را در آن زمينه، تغيير داد و آنان را به پرهيز از آن امور

 رود:در همين جهت به شمار مياي نمونه مورد زير،

ترم، آموختم. او عالقه زيادي به اتوموبيل داشت و بيشتر من رانندگي را در هجده سالگي از برادر بزرگ

داد. اما آنچه كمتر مورد توجه ها سرگرم ور رفتن با موتور اتوموبيل بود يا به كسي رانندگي ياد ميوقت

 بود و به من نيز نياموخته بود، رعايت اصول و مقررات رانندگي بود. او

من پس از گرفتن گواهينامه رانندگي، در شش ماه اول، چهار بار به داليل گوناگون جريمه شدم و حتي 

ام براي مدتي طوالني، توقيف شود. من چند سال بعد، به يکي از كشورهاي نزديک بود گواهينامه

-ر آنجا درس بخوانم. اتومبيل دست دومي خريدم و از آن براي رفت و آمد به دانشکدهخارجي رفتم تا د

كردم. روزي به سبب رعايت نکردن مقررات راهنمايي، پليس قضايي من را محکوم به ام، استفاده مي

سه ماهه درباره مسايل ايمني در رانندگي كرد. من از اين جريان سخت ناراحت بودم، اي ديدن دوره
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كردم، وقتم تلف خواهد زيرا هم به مهارت خودم در رانندگي اطمينان كامل داشتم و هم احساس مي

 شد. اما چيزي نگذشت كه سخت تحت تأثير برنامه ياد شده، قرار گرفتم.

هاي رانندگي، تصادف، همراه با جزئيات خالفهاي هاي بسيار جالب توجهي از صحنهدر آن دوره، فيلم

هاي دادند. صحنهقربانيان آمده بود، نشان ميهاي پس از هر تصادف بر سر خانوادهبه ويژه آنچه 

تغيير شکل يافته، هاي چهره ها،الي آهن پارههاي لِه شده غرق در خون، در البهدلخراشي از بدن

هاني، روح عزادار، مادر و پدرهاي فرزند از دست داده و كودكان يتيم شده، همه مانند سوهاي خانواده

هاي ديگري از آورد. در بخشهولناكي وارد ميهاي داد و به وجدان انسان، ضربهانسان را خراش مي

كردند و من هاي خطر آفرين را تشريح ميو چهارراهها ها، مسووالن راهنمايي و رانندگي، نقطهفيلم

 كردم كه خطر چندان هم از من دور نبوده است.احساس مي

عد، در خياباني با صحنه تصادفي روبه رو شدم كه قرباني آن در كنار خيابان افتاد بود. به من چندي ب

راستي ترسيدم. عرق سردي بر تنم نشست و با خود گفتم: خدايا! اين اتفاق ممکن بود براي خود من هم 

ن است من دهد، چه بسا ممکهميشه براي ديگران روي نمي بيافتد. براي من مسلم شده بود كه تصادف،

كردم، حتي هايي كه در رانندگي مياحتياطيهم با چنيني پيشامدهايي، روبرو شوم. به خصوص با بي

 امکان وقوع آن براي من خيلي بيشتر بود.

ام، حتي قدر افزايش يافت كه تا امروز كه سي ساله شدهاز آن پس، دقت و احتياط من در رانندگي، آن

اختيار به خودم شوم، بيهر وقت كه با صحنه تصادفي روبرو ميام، من يک مورد خالف نداشته

 گويم: اين بال ممکن بود به سر تو آمده باشد. حواست را خوب جمع كن!مي

تواند هم به صورت نظري و هم به صورت گونه كه پيشتر از آن ياد شد، تغيير افق ديد افراد ميهمان

 عملي، محقق شود.

به عنوان يک نمونه نظري، در توصيف اثر  (،1360، ج، ترجمه شهره محمدي، تاآنتوان ماكارنکو )بي

 نويسد:مي خواني در كُلني خويش كه نوجوانان بزه كار را در خود جاي داده بود،كتاب

توانستند يک كتاب ها هم نميمند بودند، ولي خيلي از آنبسياري از شاگردان ما به كتاب خواندن عالقه

خواني با صداي بلند و به صورت دسته جمعي، در مجموعه ما خوانند، به همين سبب كتابرا تا آخر ب

رايج شد. ما در طول اولين زمستان، تمام آثار گوركي و نويسندگان ديگر از قبيل پوشکين، كارولنکو، 

 سيبرياک و ورسايف را خوانديم.

ها، وارد كرد. آنها ديدي به بچهوجوي نان، ضربه شاز آثار گوركي، كتاب دوران كودكي و در جست

گاهي خواهش ها دادند. بچهكردند و به داستان گوش ميهايشان حبس ميهاي خود را در سينهنفس
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ها كردند كه خواندن داستان را تا نيمه شب، ادامه بدهيم. وقتي داستان زندگي گوركي را براي بچهمي

 پرسيدند:کردند و با حالتي متحير ميهايم را باور نها گفتهتعريف كردم، آن

 يعني گوركي هم از قماش خودمون بوده؟ فکرشو بکن، چه قدر عاليه!

ها داشت، گويي داستان گوركي جزئي از زندگي ما شده آوري در آناين موضوع تأثير عميق و شادي

 بود.

ه باشد، نام گوركي، به تدريج كار كُلني به جايي رسيد كه بدون آ ن كه هيچ حکم رسمي وجود داشت

 .شناختندزينت بخش كُلني ما شد و ديگر همه ما را با عنوان كُلني گوركي، مي

هاي تغيير عملي افق ديد افراد و سوق دادن آنان به سمت (، در توصيف برخي از روش1372منطقي )

 نويسد:پسند ميرفتارهاي جامعه

ها، متأسفانه با وجود جّو در آن سال كرد،رانه كار ميهاي دختنگارنده در اوايل انقالب در پرورشگاه»

هايي مصرفي و نفساني بود. به عنوان هاي برخي از دختران پرورشگاه، ارزشانقالبي در جامعه، ارزش

هاي گردو نبرم، چرا بردم، بايد متوجه بودم كه آنان را به طرف درختمثال، من وقتي آنان را به كوه مي

هايشان، خودشان را به و گذاشتن پوست سبز آن روي لبضي از آنان با كندن گردو كه ممکن بود، بع

 صورت فردي كه روژ لب مصرف كرده است، درآورند.

همين طور در پرورشگاه، چند دختر بودند كه به فساد گراييده بودند و مسوول مركز آنان را تهديد 

اي غير مسکوني در خليج فارس خواهد فرستاد. هكرد كه در صورت ادامه رفتارشان، آنان را به جزيرمي

گذراني خالصه پرورشگاه، در خوردن و خوابيدن و خوشهاي هاي بعضي از بچهديدم ارزشمن كه مي

ها را درگير مسايل جديدي كنم و به اين ترتيب، آنان را از انديشه شده است، سعي كردم ذهن آن

كردم با كمک تري آشنا سازم. براي همين سعي ميانسانيخوردن و خوابيدن دورتر كرده، با مسايل 

ها را را به كوه يا به ميان مردم ببرم و يا با به بحث گذاردن كتابي، ذهن آنها چند نفر از دوستانم، بچه

 به فضاي جديدتري بکشانم.

هايي يدند كه در گود، خانهدميها بردم، بچههاي تهران ميرا به گودنشينها به عنوان نمونه، من وقتي بچه

وجود دارد كه براي ورود هايي رسد، يا در گود، خانهها ميها به سقف آن خانهوجود دارد كه دست آن

گود، در هاي ديدند كه انبوهي از بچهميها به آن بايد به حالت خميده، وارد خانه شد، همين طور بچه

را هايي دوند، يا بچهنداشتند، در كوچه به اين سو و آن سو ميحالي كه حتي دمپايي پالستيکي هم به پا 

شد، ها، مشغول جمع كردن نان و مانند آن بودند. اين مسايل در مجموع سبب ميديدند كه سر آشغالمي

ترين انسان روي زمين كرد، به دليل نامعلوم بودن پدر و مادرش، بدبختدختري كه به فرض تصور مي
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تنها فرد دردمند روي عرصه خاک نيست، و افراد دردمند بسيار ديگري ايد و بفهمد، او است، به خود بي

هاي انقالبي، تظاهرات، كتابخواني، براي ديدن فيلمها هم مانند او وجود دارند. همين طور من با بردن بچه

ردم، من نتيجه كها، مسايل ذهني ديگري براي آنان مطرح ميسر زدن به بيماران رواني و نظاير آن

هاي ها را وقتي به عينه ديدم كه يک بار براي ديدن شخصي به يکي از ساختمانملموس اين كوشش

كردم، آنجا آمده بود و با قبل از من يکي از دخترهايي كه با او كار مي جهاد سازندگي رفته بودم. اتفاقاً

گفتند، وقتي او در ميها ير بچهكرد. مهستي دختري بود كه سايکي از مسووالن جهاد، صحبت مي

شناسد، و يکي از افرادي هم كه من براي كار ها او را ميداررود، همه مغازهخيابان ولي عصر راه مي

آل، چگونگي كردن وي را انتخاب كرده بودم، او بود كه سعي داشتم با طرح مسايلي نظير جامعه ايده

ها، ذهنش را ها و خداي خودشان و مانند آندر قبال انسانوظيفه آدمي آل، يابي به جامعه ايدهدست

 دار كنم و به اين ترتيب او را در راهي كه پيش گرفته بود، دچار ترديد و تزلزل كنم.مسأله

از مسوولي كه طرف صحبت او قرار گرفته بود، پرسيدم: اين خانم براي كه مهستي رفت، من پس از آن

خواست ما كاري به او بدهيم تا براي خدا پاسخم گفت: او آمده بود و مي چه اينجا آمده بود؟ و وي در

 .«گونه مزد و حقوقي، آن را براي محرومان و مستضعفان جامعه انجام بدهدو بدون دريافت هيچ

آموزانش، آنان را به ديدار جانبازان مربي تربيتي ديگري كه براي وسعت دادن به فضاي ذهني دانش

 اش، چنين نوشته است:قسمتي از تجربهبرده بود، در 

اي ديدند كه بعضي از رزمندگان، پايشان، بعضي دستشان، و عدهميها در ديدار از جانبازان، بچه»

چشمشان را در راه خدا داده بودند. يکي از جانبازان كه پا نداشت به من و ناظم مدرسه گفت: كار شما 

كه گفت، من از اينميها گفته است، ما كه كاري نکرديم... . او به بچهتر از ماست، امام هم ها، مهممعلم

ام، ناراحت هستم، چون كه برادران ديگري هستند كه بيشتر از من يک تخت بيمارستان را اشغال كرده

ه را ديدند كاي ساله 14-13پسرک ها را به بخش ديگري برديم. بچهها به اين تخت احتياج دارند. بچه

خوش، تقديم انقالب كرده بود. بقيه دهان او هم كج هايش را در جبهه عينبيني، نصف دهان و دندان

كه او با ما كردند. اما پس از آندر ابتدا با ترحم به او نگاه ميها هايش ريخته بود. بچهشده و دندان

ام را ردند، كلک زدم و شناسنامهبگفت: مرا به جبهه نميحرف زد، رفته رفته نظر همه ما برگشت، او مي

خواندند، روي نوک پاهايم دست كاري كردم و بعد فتوكپي آن را تهيه كردم، بعد هر وقت اسمم را مي

قدر گريه كردم تا گذاشتند به خط مقدم بروم، او ايستادم تا قدم، بلندتر نشان بدهد. در آخر هم آنمي

گونه ناراحتي براي ما خواند، و وقتي ما از دندانش، بدون هيچرا با آن دهان كج و بي بهمن 22سرود 

ساله را نداشتند، بلکه او را  14-13ديگر حالت ترحم نسبت به آن پسر ها شديم، بچهبخش او دور مي
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جوشان وجود هاي خواستند هرچه بيشتر با او صحبت داشته باشند و از چشمهدانستند و ميمرد بزرگي مي

 .«خود را سيراب سازندپر نور او، 

آموزان دبيرستاني خود را به بيمارستان رواني برد، بعد از بازگشت نگارنده، يک بار پس از آن كه دانش

اند، به آموزان خويش خواست تا تجربه خود را از بازديدي كه داشتهاز بيمارستان، از دختران دانش

آموزان است. وي در شرح تجربه خويش ن دانشنگارش درآورند، يادداشت زير، متعلق به يکي از همي

 نويسد:مي

روز سه شنبه به بيمارستان روزبه رفتيم، در اولين دقايقي كه وارد بيمارستان شديم، من بدون اختيار »

تصور ديگري از جّو  دانستم. شايد ترس من ناشي از اين بود كه قبالًترسيدم. دليلش را هم خودم نمي

كه يکي از بيمارن رواني من را ببيند، كردم، به محض اينن رواني داشتم. شايد فکر ميحاكم بر بيمارستا

زند، اما به زودي متوجه شدم كه اين ها سر ميكند، و يا كارهاي غيرعادي از آنشروع به دواندنم مي

 افکار، چيزي جز يک مشت چرند و پرند نيست.

بيماران رواني بستري در بيمارستان ديدم، واقعاً در عاقل من وقتي آن همه مهرباني و انسانيت را در بين 

هاي واقعي ها انسانآن بودن خودم شک كردم. وقتي پاي صحبت بيماران رواني نشستم، ديدم واقعاً

اند و اند و زير بار فشار جامعه، خرد شدهها هستند كه درد اجتماع را فهميدهجامعه هستند، نه من، آن

دانند و بس. من وقتي آن ها را افراد معيوبي ميتنها آنآورد، و ها را به حساب نمياآلن ديگر كسي آن

همه محبت و ايثار را در وجود بيماران رواني ديدم، فکر كردم كه اين چند سال را در خواب خرگوشي 

بود، اين  چيزي كه به نظر من خيلي قابل توجه ها را هيچ درک نکرده بودم،ام، زيرا آنبردهبه سر مي

ها كرد و خيلي دوست داشت كه جاي يکي از مارا تقليد ميها بود كه زني تمام كلمات و كارهاي بچه

كه ممکن است، وضع ما از لحاظ كرد، غافل از اينرا تکرار مي خوش به حال شماباشد و دايم عبارت 

به يکي از بيماران مرد گفتم، شما از كجا كه من وقتي رواني، خيلي خيلي بدتر از او باشد. نکته ديگر اين

پرسيدم: آيا . بله، چهار فرزند دارمگفت: آيا شما فرزندي داريد؟ گفتم:  دانم!نميايد؟ جواب داد: آمده

، من از اين مسأله فهميدم كه اگر حالم خوب شود، بله . گفت:ها به مالقات شما بياينددوست داريد آن

دانست. يمار قصد داشت كه فرزندان خودش را فراموش كند و شايد اين راه را براي خودش بهتر مياين ب

كنم، زيرا بيماران حتي اگر باالترين ديگر وضع بيمارستان را از لحاظ امکانات رفاهي آن، بررسي نميمن 

زشي ندارد. البته چند نفر سطح رفاه را هم داشته باشند، اما از نظر رواني در وضع خوبي به سر نبرند، ار

كه بعضي كنند. بيماران از اينها بدرفتاري ميگفتند كه با آناز بيماران از پرستاران شکايت داشتند و مي
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بستند، دل پري داشتند. برخي از بيماران از ها را به تخت ميها پرسنل بيمارستان دست و پاي آنوقت

 م از سخن گفتن، متنفر بودند.سکوت متنفر بودند و برعکس، گروه قليلي ه

ساعت كه از بيمارستان خارج شدم، به همه چيز و همه كس شک داشتم. اصالً فکر  2من بعد از حدود 

دانستم، اآلن به نظر من همان طور نيستند، ها را انسان و عاقل ميكردم، ديگر مردمي كه قبالً آنمي

ها با ديدن ما چقدر آييم، در حالي كه اينران نميتعجب من از اين است كه چرا ما به ديدار اين بيما

هاي مختلف بيمارستان آيد كه منيژه خانم، با چه شوقي ما را به قسمتشوند. يادم ميخوشحال مي

ها خنديد و بچهخواند و ميقدر غمگين بود، چطور اين همه ميكرد، و يا ناهيد خانم كه آنراهنمايي مي

آيد، از چند بيمار پرسيدم: آيا غير از خانواده شما، كسي هم به ديدار شما ميگرداند. من وقتي را مي

. حاال آيا آيدكس به ديدار ما نمينه، غير از شما كه به ديدار ما آمديد، ديگر هيچها پاسخ دادند: آن

يکي دو ها و جلوي تلويزيون هدر بدهيم، در حالي كه با اين انصاف است كه ما وقتمان را در پارک

قدر خوشحال كنيم؟ ما، چقدر بايد به انسان بودن توانيم اين بيماران را اينساعت وقت گذاشتن، مي

ها، ما كه در جامعه خودمان دايم دنبال اين هستيم كه سر ما انسانيم يا اين خودمان شک كنيم، آيا واقعاً

ها كه خودشان بيمارند، از يکديگر هم كاله بگذاريم و همديگر را تکه پاره كنيم؟ در حالي كه اين

هاي مختلف زيرا در روز چند بار به شکل كنند. به راستي كه خود ما از خودمان بيگانه هستيم،مراقبت مي

ولي خوب از صميم قلب اميدوارم كه  ها مريض هستيم،تر از اينآييم، و به راستي كه ما بيشدر مي

كنم و اگر هايشان برگردند، من هميشه سر نماز دعايشان ميها هم خوب شوند و به آغوش خانوادهآن

ها كار كنم و خواست، در اين جور جامن دلم مي -دهندكه متأسفانه نمي -دادندپدر و مادرم اجازه مي

 .«ها سر بزنمها و پرورشگاهها و همه بيمارستانبه اين

، در دبيرستان و پرورشگاه، آنان را به آموزانشنگارنده در موارد ديگري براي گسترش ديد دانش

آموزانش با مسأله اعتياد بود، از برد. يک بار كه نگارنده درصدد برخورد دادن دانشگردي ميجامعه

آموزان دختر به زندان براي ديدار با زندانيان معتاد، وجود نداشت، با آنجا كه امکان بردن جمع دانش

آموزان، نداني معتاد را از زندان به مدرسه آورد تا براي دانشربط، يک زكسب اجازه از مسووالن ذي

 از آغاز تا انجام اعتيادش، حرف بزند.

اند، دختران فراري توان افرادي را كه در اثر انجام روابط نامشروع، مبتال به ايدز شدهبه شکل مشابهي مي

ر مدرسه يا دانشگاه دعوت كرد و آموزان يا دانشجويان، دها را به جلساتي با شركت دانشو نظاير آن

دارند، براي از آنان خواست تا از زندگي خويش براي آنان، سخن بگويند. اعتراف كساني كه بيان مي



 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      551

 

-كم كردن اشتها و وزنشان، مصرف سيگار را شروع كرده، براي از بين بردن اثر جرم سيگار روي دندان

هايشان، دست به مصرف حشيش جلوه كردن چشماند يا براي خمار هايشان، دست به مصرف الکل زده

كردند كه مصرف حشيش اعتيادآور نيست، اقدام به اند يا به صِرف آن كه دوستانشان، تبليغ ميزده

اند، يا اعتراف اين كه جواني از سر كنجکاوي، روابط نامشروع را تجربه كرده يا مصرف حشيش كرده

رسيده است كه اي گسيختهسکسي، كارش به روابط لجام هايبر اثر تحريک ناشي از كاربري از كليپ

در نهايت ايدز را براي وي به ارمغان آورده است، اثرات عميقي بر مخاطبان خود، خواهند گذارد و 

مثالً ديگر تصورات واهي جوانان در زمينه سوءمصرف مواد و روابط  نامشروع را خواهند شکست و 

توان به مصرف آن اقدام كرد، مخدر صنعتي، اعتيادآور نيست، پس ميدختري با اين استدالل كه مواد 

هاي فشرده قرمز و هاي سکسي اينترنتي، استفاده از لوحيا پسري با اين استدالل كه سر زدن به سايت

كنند و اين موارد فاقد تبعات وخيم هستند، نگار، فقط اسباب سرگرمي آدم را فراهم ميهاي هرزهكليپ

 دهند كه وارد عرصه سوءمصرف مواد يا روابط نامناسب شوند.ت نميبه خود جرأ

هاي نظري و عملي كه در تغيير افق ديد افراد و سوق دادن آنان از نگاهي خودمدار به گذشته از روش

با وارد كردن جوانان به  توان در جريان تغيير اخير،گرا و ديگرمدار وجود دارد، مينگاهي جمع

 تري رقم زد.پسند، تغيير ديد آنان را به شکل عميقههاي جامعفعاليت

توان با كند، از اين رو ميروح خيرخواه جوان، وي را نگران هر فرد وامانده، درمانده و مستضعفي مي

آموزان يا دانشجويان به بازديد از بعضي از اتکا به همين روحيه عاطفي و خيرخواه، پس از بردن دانش

داري بيماران مزمن، عواطف و احساسات آنان را ها و نگهها، پرورشگاهخشيبمراكز درماني، توان

تحريک كرد و بالفاصله از آنان مددكاراني در جهت كمک رساني به افراد مستضعف و محروم، 

ساخت. به عنوان مثال، در برخي از كشورهاي خارجي، پس از بردن نوجوانان و جوانان به بازديد از 

تايي برگه اعانه  100نظير مراكز بيماران سرطاني، بيماران خاص و مانند آن(، يک دسته مراكز درماني )

از رقم كمي هم  را كه غالباها شود تا آنان طي چند ماه آينده، اين برگهبه هر يک از جوانان داده مي

ماه، بعد از  2-3 دالر(، در سطح اطرافيان خويش، به فروش برسانند. پس از گذشت 5مثالً برخوردارند )

اعانه، جواني كه در حال حاضر در هيبت و قامت يک مددكار ظاهر هاي به فروش رفتن تمامي برگه

هاي خاص يا بيماران سرطاني و مانند شده است، مبلغ گردآوري شده را به حساب همان مركز بيماري

يک اردوي چند روزه در كند. بالطبع دادن يک كارت عضويت و لباس فرم و گذاشتن آن، واريز مي

پسند آنان، وجهي تشکيالتي داده، آنان طول سال براي اين افراد، در عمل به كار خيرخواهانه و جامعه

 سازد.را بيش از پيش در هويت جديدشان، تثبيت مي
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اده از جوانان در كنار طرح گردآوري اعانات توسط جوانان براي مراكز درماني و خيريه، پيشنهاد استف

هنگي، گردد. به اين معنا كه مؤسسات آموزشي و نهادهاي فرنيکوكاري ميهاي شکيل بازارچهدر ت

ليه )مانند هاي مزبور را صرف خريد مواد اوتوانند با جذب كمک مالي از سوي افراد خَيّر، كمکمي

ها را آن رده،كآرايي، معرق، نقاشي و مانند آن( كاموا، پارچه، وسايل مکرمه بافي، منجوق دوزي، گل

مثالً يک ماه(، به تهيه مواردي نظير البسه در اختيار جوانان داوطلب قرار دهند تا آنان طي مدت معيني )

اير آن، اقدام دوزي، تهيه تابلوهاي نقاشي و نظبافتني، شال و كاله، تابلوهاي معرق، كارهاي منجوق

تواند در زبور ميمري، ارايه كنند. بازار ورزند و سپس كارهاي تهيه شده را براي عرضه در بازار نيکوكا

يماران بهاي خاص، محوطه نهادهاي فرهنگي برگزار شده، عوايد آن به حساب مراكز خيريه، بيماري

ا ارايه لوح تقديري از برواني، افراد حادثه ديده در اثر بالياي طبيعي و امثال آن، ريخته شود و در انتها، 

 ل آورد.ل در برپايي بازارچه نيکوكاري، تشکر و قدرداني به عمآموزان يا دانشجويان فعادانش

راي شركت در بمند تهيه كرد و ساالنه توانيک  بانگ اطالعاتي از جوانان عالقهدر سطح باالتري، مي

ها دعوت به همکاري كرد و به اين ترتيب، تشکلي نوعدوستانه را چه نيکوكاري، از آنمورد بازار 6-5

و متعالي  اعضاي آن در جريان همکاري در كارهاي خيرخواهانه و مردمي، هويتي مثبتسامان داد كه 

 را براي خود رقم خواهند زد.

 

 کارآفرین های تحقق برنامه -
ها قرار گرفت و مکاتب ، براي اولين بار مورد توجه اقتصاددان2و كارآفريني 1مقوله فرد كارآفرين

اقتصادي خود هاي ي تاكنون، به شکلي كارآفريني را در نظريهمختلف اقتصادي از قرن شانزدهم ميالد

 اند.مورد بحث قرار داده

ري خويش و با هاي اوليه، فرد كارآفرين شخصي بود كه با اتکا به خالقيت و نوآواز منظر اقتصاددان

يد. ورزهاي موجود، به ايجاد كسب و كاري جديد و به دست آوردن سود، اهتمام ميتوجه به فرصت

پردازان دارد، نظريهاي اما رفته رفته به سبب آن كه مشخص شد، مقوله كارآفريني ماهيتي بين رشته

شناسي نيز به مسأله كارآفريني شناسي و جامعهها روانمديريت و بازرگاني و بعدهاي ديگري از رشته

 پردازي زدند.توجه كرده، درباره آن دست به نظريه

                                           
1- Entrepreneur 
2-Entrepreneurship 
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دانست كه نقش وي كارآفرين را نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي مي ، فرد1ژوزف شومپيتر

 هاي تازه از مواد است.عبارت از نوآوري يا ايجاد تركيب

ا كرد. از ديد كنند، از مفهوم كارآفرين جدشومپيتر نقش مديران و افرادي را كه كسب و كار ايجاد مي

: ارايه كااليي جديد، ارايه روشي جديد در فرايند هاي زير، كارآفريني استفعاليتوي هر كدام از 

. فرد توليد، گشايش بازاري تازه، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشکيالت جديد در صنعت

 د سازد.كارآفرين بايد در اين ميان، صاحبان سرمايه را در خصوص مطلوبيت نوآوري خويش، متقاع

ها است، غافل هستند و از سوي ديگر از هايي كه پيش روي آناز فرصت معتقد بود، مردم غالبا 2كرزنر

 شوند.اند، خوشحال ميتوجه بودهها كه تا ديروز به آن بيروشن شدن اين فرصت

ها است. بنابراين به نظر كرزنر، مشکل اصلي اقتصاد هر جامعه نشأت گرفته از عدم درک فرصت

ها را درک كرد. به الزم است تا بتوان اين فرصت تري در مورد تركيب و ترتيب عواملاطالعات بيش

 هاي سودآور و كشف نشده است.عبارت ديگر، كارآفريني آگاهي از فرصت

، معتقد است كه كارآفريني فرآيند پوياي ايجاد ثروت بيشتر است. اين ثروت را 3روبرت رونشتات

عهد شغلي در قبال تعيين ارزش كنند كه مخاطره بزرگ را برحسب سرمايه، زمان و تافرادي ايجاد مي

نظير باشند يا ها يا خدمات به خودي خود ممکن است، جديد يا بيپذيرند. كاالكاال يا خدمات مي

ها و منابع ضروري، بايد به طريقي اين نباشند، اما فرد كارآفرين با تأمين كردن و تخصيص دادن مهارت

 ها يا خدمات ايجاد كند.ارزش را در كاال

دانست كه يک شركت )يا واحد اقتصادي( را سازماندهي فرد كارآفرين را كسي مي 4لندهكلمک

هاي فرد كارآفرين را داشتن نياز دهد. وي همچنين ويژگيكند و ظرفيت توليدي آن را افزايش ميمي

 پذيري معرفي كرد.به توفيق باال و مخاطره

شده از كارآفريني، خاطرنشان ساختند، تعريف ارايه  25، پس از بررسي 6و براش 5وان در ورف

 كارآفريني به عنوان يک فعاليت تجاري، مشتمل بر اشتراک رفتارهاي زير است:

 ايجاد: تأسيس يک واحد تجاري جديد.

                                           
1-Schumpeter, J. 
2-Kirzner, I.  
3-Ronstadt, R. 
4-McClelland, D. 
5-Van der werf, P. 
6-Brush, C. 
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 گيري مديرانه يک فعاليت تجاري يا تخصيص منابع به آن.مديريت عمومي: جهت

 مواد اوليه يا سازمان جديد. برداري تجاري از كاال، فرآيند، بازار،نوآوري: بهره

يرمتعارفي، غپذيري: قبول مخاطره ناشي از زيان يا شکست بالقوه يک واحد تجاري كه به شکل مخاطره

 زياد باشد.

 .يابي به سطوح باالي رشد و سود در يک واحد تجارينيت عملکرد: نيت و قصد تحقق و دست

افرادي نوآور، با فکري متمركز و به دنبال كسب ، كارآفرينان را 2و اريک فالينگان 1كرانديويد مک

 (.1379كنند )احمدپور، دانند كه كمتر مطابق كتاب كار ميها، ميتوفيق و مايل به استفاده از ميان بر

از منظر  پردازان مختلفاست، از اين رو نظريهاي از آنجا كه مقوله كارآفريني، بحثي ميان رشته

پردازي هشناسي و مديريت درباره آن به بحث و نظريشناسي، جامعهروان مانند اقتصاد،هايي رشته

 اند.پرداخته

بع كمياب است. به طور كلي، فرض اصلي در برخورد اقتصادي با كارآفريني، رفتار عقاليي انسان با منا

هاي فرصتاز  رود كه تخصيص بهينه منابع با استفادهكارآفريني در اين رابطه، سازوكاري به شمار مي

خورد م ميسازد. در اين نگرش اقتصادي، دو محدوديت بارز به چشآتي همراه با مخاطره را ميسر مي

راک و پردازش شناختي و ادراكي انسان و تأثير قوي عوامل اجتماعي بر ادهاي كه عبارتند از: محدويت

ا را از حيطه يل كارآفريني پنظران را برآن داشت كه براي تحلاطالعات. اين دو محدوديت مهم، صاحب

شناسي، ديگري چون روانهاي خود را در اين زمينه، در مقولههاي علم اقتصاد، فرانهند و ناشناخته

 وجو كنند.شناسي و مديريت، جستجامعه

هاي كه ويژگي آيد و به فردي نياز داردبه اعتقاد شومپيتر، نوآوري در نتيجه كارآفريني به وجود مي

ه داشته باشد داشته باشد، درصدد بنا نهادن يک قلمرو خصوصي باشد، براي رفع موانع، انگيز غيرعادي

 و از ايجاد مهارت و به كار بستن آن در جهت كارآفرين شدن، لذّت برده و خشنود شود.

قش اساسي در ناز نظر شومپيتر، نظام تجاري به سمت تغيير گرايش دارد و فرد كارآفرين، ايفا كننده 

 ير اين نظام تجاري است.تغي

گيرند، زيرا شناختي قرار ميروانهاي لند در باب كارآفريني در حوزه نظريهكلهو مک 3نظريات وبر

اند، به ميزان بسيار زيادي هاي فردي و شخصيتي افراد داشتهروي ويژگيها تأكيد اساسي كه اين نظريه

                                           
1-Mckeran, D. 
2-Flannigan, E. 
3-Weber, M. 
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ر كارآفريني، از جمله ساختار اقتصادي و عوامل مؤثر هاي مؤثر دها را از پرداختن به ساير ويژگيآن

 اجتماعي، بازداشته است.

داري و مذهب پروتستان، به اين نتيجه رسيد كه وبر، در بررسي روابط بين توسعه اقتصادي نظام سرمايه

سه بدعت عمده در اصول فکري مسيحيان پروتستان، وجود داشته است كه آنان را از پيشگامان نظام 

 داري ساخته است. اين سه بدعت عبارتند از:سرمايه

 منع هرگونه واسطه ميان خالق و مخلوق، .1

 دخالت عقل در ايمان، .2

 كوشش براي بهبود معاش يا اخالق كار. .3

داري بازي كرده است. بدعت سوم، از نظر وبر، نقش اصلي را در توسعه اقتصادي و صنعتي نظام سرمايه

به چاپ  1904كه در سال  «دارياخالق پروتستان و روحيه سرمايه»وبر در كتاب خود تحت عنوان 

ها و پيشرفت اقتصادي كند كه بين اخالق پروتستان و طرز زندگي پروتستانرسيد، تأكيد مي

داري تنها محرک پيشرفت اقتصادي نظام سرمايهداري، رابطه مستقيم وجود دارد. به عبارت ديگر، سرمايه

ها بوده است. وبر معتقد است كه در اخالق پروتستان و در هر طرز تفکر پروتستان اخالق پروتستان و

فرد پروتستان، يک صفت كاري يا اخالق كاري وجود دارد كه براساس آن، فرد وجدان كاري خود 

شود كه فرد با احساس رساند. اين خصيصه اخالقي موجب ميرا در تمام مراحل كاري، به اثبات مي

ر نهايت دقت و كارايي، وظايف كاري و شغلي خود را انجام دهد. با اين همه، وي اولين مسووليت و د

به رفتار كارآفرينانه، منتهي  هاي عقيدتي و دروني فرد، مستقيماًمحققي بود كه بيان داشت، ارزش

 شوند.مي

شناسي ظريه روانلند، اقدام به طرح نكلهشناسان و از جمله ديويد مکدر قرن بيستم، بعضي از روان

لند معتقد است كه عامل عمده عقب ماندگي اقتصادي كلهتوسعه اقتصادي كرد. براساس اين نظريه، مک

لند سعي كرده است كلهدر كشورهاي در حال توسعه، مربوط به عدم درک خالقيت فردي است. مک

ست آورده، نشان دهد )احمدپور، كه رابطه نامعلومي را كه ماكس وبر بيان كرده بود، به وسيله تجربه به د

1379.) 

اهميت و حساسيت كارآفريني، سبب شده است كه آموزش كارآفريني، مورد توجه جدي قرار گرفته، 

هاي آموزشي تبديل هاي نظامفعاليتترين ترين و گستردهاين آموزش در حال حاضر به يکي از مهم

و اي تحت آموزش و نيازهاي محلي، منطقه هايها برحسب ويژگي گروه، دانشگاه80شود. طي دهه 

هاي اند. دولتهاي خصوصي و عمومي طراحي كردهآموزشي متعددي را براي سازمانهاي ملي، برنامه
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شود، هايي كه جهت تشويق كارآفريني بين جوانان ميفعاليترا از اي ويژههاي اروپايي نيز حمايت

 اند.ايجاد كرده

جه دانشگاهي و توسط مؤسسات خاص، مورد توهاي ش كارآفريني در دورن دورهدر امريکا، آموز

هاي هم گام بسياري قرار گرفته است. كانادا و برخي كشورهاي آسيايي همچون فيليپين، هند و مالزي

هاي شامل ارايه راهنماييها اند. اين حمايتهاي كارآفريني برداشتهفعاليتاساسي، جهت حمايت از 

رون ويژه در خصوص كارآفريني در دهاي ي، مشاوره، ارايه تسهيالت مالي و برگزاري دورهعمل

 باشد.ها ميها يا خارج از دانشگاهدانشگاه

مختلف هاي تنها جاي خود را در بستر دروس دانشگاهي و در رشتهآموزشي كارآفريني نه هاي دوره

ار گرفته است. ابتدايي تا دبيرستان نيز مورد توجه قر مختلف تحصيلي ازهاي باز كرده، بلکه در دوره

متعددي هاي دهد و دورههاي موجود را نيز تحت پوشش قرار ميشركت ها،گرچه امروزه تنوع اين دوره

كارآفريني،  هاي بزرگ طراحي شده، اما هدف اوليه از توسعهجهت رشد، بقا و كارآفرين كردن سازمان

تري ها و به طور كلي افرادي است كه تمايل بيشاد متکي به نفس و آگاه به فرصتهمانا تربيت كردن افر

 اندازي كسب و كارهاي مستقل دارند.به راه

تربيت شوند. اين افراد شامل  1در واقع هدف اين بوده تا افراد در طي دوران تحصيل، افرادي مؤسس

به ها باشند. اين قبيل از دورهارتقاجويان ميطلبان و طلبان، جاهماجراجويان، جسوران، مبتکران، فرصت

جويي، ابتکار، تمايل، افراد همچون تمايل به استقالل، فرصتهاي دنبال بهبود و انگيزش گرايش

 باشد.پذيري، تعهد به كار، تمايل به حل مشکالت و لذّت بردن از عدم قطعيت و ابهام ميمخاطره

مهمي است هاي گردد كه توسعه از طريق كارآفريني، از مقولهتوسعه، مشخص ميهاي با بررسي نظريه

توسعه هاي كه مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار دارد. به اين معنا كه در مجموعه نظريه

ين نوع توسعه زاد )كه به استراتژي جانشيني واردات عنايت دارد و ايران و هند، مصاديقي از ادرون

عه دولتي )مانند زا )كه معطوف به استراتژي صادرات است، مانند ژاپن و كره(، توسهستند(، توسعه برون

رهاي مشي كشوهاي كوچک و متوسط )مانند خطكوبا و شوروي سابق(، توسعه از طريق ايجاد شركت

ز طريق اهاي بزرگ )مانند كشور كره( و توسعه تايوان و سنگاپور(، توسعه از طريق ايجاد شركت

ه از طريق مانند كانادا و امريکا(، شواهد تجربي موجود حکايت از آن دارند كه توسعكارآفريني )

 (.1381كارآفريني، بهترين بازده و ثمر ممکن را در برداشته است )احمدپور، 

                                           
1-Enterprising 
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در ظرف كمتر از بيست  ،نگاهي به رشد شتابان كشورهايي كه از رده كشورهاي فقير و زير خط توسعه

افزوده شوند،  ،1اند، به ليست كشورهاي تازه صنعتي شده( توانسته1995تا  8019سال )يعني از سال 

اند. هاي كارآفرينانه از افزايش زيادي برخوردار بودهفعاليت ،ست كه در كشورهاي اخيرا بيانگر آن

ها، ايجاد بستر مناسب براي رشد فرهنگ كارآفريني، جهت دادن ها در اين كشورنقش دولت

هاي نوآوري و تأمين نيازهاي كار آفرينان نسل اول براي ورود به عرصه فعاليتكارآفرينان به طرف 

 (.1381)طالبي،  ده استهاي كارآفريني بوفعاليت

توليد  هاي شغلي جديد ايجاد شده و(، در بررسي اهميت كارآفريني از جهت فرصت1381سپهروند )

 نويسد:ها ميناخالص ملي كشور

طبق تحقيقات انجام شده، صنايع كوچک كارآفرين كه از قدرت سازگاري زيادي با شرايط متغير      

به كار گرفته،  نيروهاي كار را  %50طور متوسط بيش ازه وردار هستند، بهاي بازار برخمحيطي و رقابت

، 1990ر سال ست كه دا كنند. الزم به يادآوريتوليد ناخالص ملي را ايجاد مي %46مشاغل جديد و  50%

اي بزرگ چهار ميليون شغل توسط ابتکار و پذيرش مخاطره ايجاد شده است، حال آن كه كسب و كاره

 .اندغل را از دست دادهميليون ش 7/1

ايش گذشته از نقش كارآفريني در شکوفاسازي اقتصادي كشورهاي جهان، كارآفريني در جهت افز

 آيد.عزّت نفس افراد و حفظ بهداشت رواني جامعه، مؤثر واقع مي

 گردد:(، يادآور مي1998) 2آنونيموس

ديريتي مشنايي با صنعت و مسايل آموزان ضمن آبا پيش گرفتن آموزش كارآفريني در مدارس، دانش

تنها در دوران تحصيل، در شوند و نه هاي شغلي موجود در جامعه آشنا ميگذاري، با محيطو سرمايه

حساس عزّت شوند، بلکه با يافتن مسووليت در اين رابطه، اجهت توليد و بازده اقتصادي، تشويق مي

مندي براي يب بنيان شخصيتي ارزشو به اين ترت ها فزوني خواهد گرفتنفس كرده، اعتماد به نفس آن

 آنان، نهاده خواهد شد.

كارآفريني هاي آموزاني كه در جريان برنامه(، در توصيف افزايش اعتماد به نفس دانش2000) 3كواسادا

 نويسد:گيرند، ميقرار مي

                                           
1  . Newly industry countries 
2  . Anonymous 
3  . Quesada, A. 
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دانند كه كيفيت اند، مييازده و دوازدهم كه در دوره كارآفريني شركت كردههاي آموزان پايهدانش

ها ها در اين دوره است، از اين رو آنها، مشخص كننده فارغ التحصيل شدن آنپرونده كارآفريني آن

وظايفي مانند مصاحبه با يک فرد كارآفرين، انجام تحقيق بازاريابي، تهيه يک برنامه تجارت 

آموزند. را مي 1نرم افزار پاورپونيتالکترونيکي، طراحي يک وب سايت و ارايه گزارش با استفاده از 

آموزاني كه هاي انجام شده داللت برآن دارد، دانششود، بررسيكواسادا در ادامه مقاله، يادآور مي

زنند، اگرچه با اين كارشان، به طور مستقيم به كسب دست به تجربه بازاريابي و تجارت الکترونيکي مي

هاي اخير، احساسي از اعتماد به نفس را در خود ن با آموزشپردازند، اما پس از آشنا شددرآمد نمي

 يابند.مي

آموزان و آموزي به ايجاد امنيت مالي براي دانش( با تأكيد اين كه حرفه2002) 4و والش 3، كانتور2سيبو

هاي شوند: زماني كه جوانان دريابند، دانش و مهارتي كه آنان در درسانجامد، يادآور ميدانشجويان مي

آموزند، به مثابه ابزاري براي هاي فني ميمختلف مانند رياضي، هنر، زبان، مطالعات اجتماعي و كالس

شکل دادن به آينده آنان مورد استفاده قرار خواهند گرفت، با انگيزه بيشتري به يادگيري مشغول 

 شوند.مي

 نويسند:يآموزان مدانش هايگفته، درباره مزيت ديگر آموزش كارآفريني در جريان درسمحققان پيش

عف درسي، آورد كه از مواردي مانند ضآموزان پديد ميآموزش كارآفريني اين امکان را براي دانش

 .كاري مزمن، انحرافات اخالقي و اعتياد به مواد مخدر، برحذر بمانندبي

دهند، اثرات ا مي( در گزارشي كه از يک مطالعه موردي كارآفريني در اوگاند2001) 6و ساوي 5كريو

 اند.مثبت آموزش كارآفريني را مورد تأكيد قرار داده

تنها به ها با اشتغال ورزيدن به كار، در روند كار نه انسان مطالعات انجام شده داللت بر آن دارند كه

ها و براي تحقق نوآورياي آيند، بلکه در جريان كار، عرصهكشف استعدادهاي خويش نايل مي

ها با يابي افراد دارد. انسانهويتجريان يابند. از سوي ديگر كار، تأثير بسزايي در هاي خود ميخالقيت

كنند و اين خودپنداره مثبت، به صورت مند احساس ميدر انجام كار، خود را ارزشيافتن مسووليت 

                                           
1-Power point 
2-Saboe, L. R.  
3-Kantor, J. 
4-Walsh, J. 
5-Crave, M. T. 
6-Sawi, G. W.  
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وقتي از افراد آيد. شايد از همين رو هم هست كه يابي فرد مؤثر واقع ميمندي در هويتمؤلفه ارزش

 (.2199، 2و لم 1)شيفر كننددر ابتدا از شغلشان ياد مي افرادچه كسي هستند،  نشود آناپرسيده مي

از اين رو به سبب نقش مهم كار در حفظ بهداشت رواني افراد و كاهش خودكم بيني و احساس حقارت 

به  4و هنردرماني 3كاردرماني ن،مند، فعال و سالم آنات نفس و اعاده روحيه ارزشو افزايش احساس عزّ

 (.1372)منطقي،  هاي معاصر مورد توجه واقع شده استعنوان يک روش درماني مؤثر در روان درماني

و  6، مسايل اجتماعي5متفاوت ديگري مانند هنرهاي طي چند سال اخير، مفهوم كارآفريني در عرصه

مطرح شده است و به اين ترتيب مفهوم كارآفريني كه زماني در مسايل اقتصادي 7حتي مسايل آموزشي

 شد، در عمل توسعه و گسترش زيادي يافته است.محدود مي

در تأمين نيازهاي مربوط ها مختلف كارآفريني معتقد است، اما نارسايي اين نظريههاي به نظريه 8تراپمن

 (.2002، 9گودلي -كند )بنت به خدمات انساني و توسعه مهارت را نيز گوشزد مي

 نويسد:منطقي )منتشر نشده(، در تعريف كارآفريني هنري مي

ها، وري از نوآورياريخي جامعه و بهرهت -محيطي و فرهنگيهاي كارآفريني هنري، استفاده از فرصت

اي اقتصادي، فرهنگي و هنري جامعه و جامعه جهاني گويي به نيازهها و ابتکارهاي هنري براي پاسخابداع

ظر، به توسعه توليدات و هنري مورد ن -فرهنگيهاي ها و ابتکارهاي هنري با پيشينهاست. نتيجه ابداع

 .پذير خواهد انجاميدجديد و ريسک مصنوعات هنري

صنوعات هنري ابداعي و تاريخي در م -البته الزم به يادآوري است كه دخالت دادن ابعاد فرهنگي

نياز دارد، اما در سطحي اي فرهنگي گستردههاي ابتکاري، در عين نياز به خالقيت و نوآوري، به پشتوانه

ها و ابتکارهاي هنري به توليدات جديدي دست استفاده از ابداع تواند باتر، كارآفريني هنري ميپايين

وليد صنايع يابد كه به گسترش بازار كاري محصوالت هنري، بيانجامد و در ميان مدت، هدف متعالي ت

 هنري خالق با اتکا به ذخاير فرهنگي جامعه را مدنظر قرار دهد.

                                           
1. Schafer 
2 . Lamm 
3 . Occupational therapy 
4 . Art therapy 
5 . Art entrepreneurship 
6 . Social entrepreneurship 
7 . Educational entrepreneurship 
8 . Tropman 
9 . -Bent Goodley, T. B. 
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ها هاي موجود و استفاده بهينه و نوآورانه از آنكارآفريني در ابعاد آموزشي، متضمن استفاده از فرصت

 آموزشي، ارتقاي علمي و توليد دانش است.هاي در عرصه

تصادي، هاي اجتماعي، مقوله جديد ديگري است كه با مقوله كارآفريني اقكارآفريني در سازمان

ري را ايجاد نوآو هايهاي بسياري دارد. رهبران كارآفريني اجتماعي افرادي هستند كه سازمانتفاوت

ها ايجاد تحوالت اجتماعي و ارايه خدمات اقتصادي، حمايتي كنند كه  مأموريت اصلي آنو مديريت مي

 به افراد نيازمند جامعه است.اي و مشاوره

بنابراين با توجه به آنچه از آن ياد شد، اگر بخواهيم تعريف جديدي از كارآفريني ارايه كنيم كه 

هنري، آموزشي، خدماتي هاي دود در مسايل اقتصادي نبوده، شامل تمامي عرصهبرخالف گذشته، مح

 رسد تعريف زير، تعريف مناسبي باشد:و اجتماعي باشد، به نظر مي

اقتصادي، آموزشي، خدماتي و هاي هاي موجود در زمينهكارآفريني عبارت است از احساس خالء

گفته به شکلي خالق و نوآورانه، روند اخير منجر ي پيشهااجتماعي و تالش براي پاسخ دادن به خالء

 .ها و خدمات جديدي به مردم و جامعه خواهد شدبه ارايه كاال

 بسترهاي نظري كار و كارآفريني در ايران

 گذارند. فرمود:در قرآن، آيات بسياري مستقيم و غيرمستقيم، بر ارزش كار صحّه مي

 ، انشراح(.6-5) ش استراحتي و آسايش در پرتو رنج و تال

 فرمايد:دهد. خداوند ميكار و سازندگي است و از هر نوع سستي و تنبلي پرهيز مي اسالم دين تحرک،

 ، اسري(.19) هر كه آخرت را بخواهد، بايد با تمام وجود كوشش و تالش كند تا بدان برسد

از آنچه ايد، اي كساني كه ايمان آوردهه: صلي اهلل عليه و آله، ضمن استناد به آيه شريف حضرت رسول،

، بقره(، 267) در راه خدا انفاق كنيد به دست آورديد، و از آنچه براي شما )از زمين( بيرون آورديم،

گويد: خدا! خدا! در حالي كند و ميهايش را به طرف آسمان دراز مييکي از شما دست دارد:بيان مي

اش از حرام است، كجا دعاي او كند، از حرام و تغذيهي كه كسب ميكه خوراكش از حرام و مال

-)ورام كند!در حالي كه از راه غيرحالل مصرف مي شود،گردد و كدام عملش قبول ميمستجاب مي

(، و به اين ترتيب حضرت با مردود دانستن اعمال و عبادات كسي كه به كار و دسترنج 1369فراس، ابيبن

 كند.تأكيد مي متکي نيست، بر ارزش كليدي كار در اسالم،حالل خويش 

 السالم، نيز فرمود:عليهامام علي، 

 (.1360آمدي، )تميمي شودشود و توبه بلند كرده ميدهد و دعا شنيده ميكار كنيد و كار نفع مي

 (.1360آمدي، )تميمي زه استدعا كننده بدون عمل، همچون كمان بي
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السالم، در زمين زراعتي حمزه يطائني در حالي كه امام كاظم، عليهبنست كه روزي عليدر روايت ا

ريخت، ايشان را ديد و از حضرت پرسيد: چرا اين خود مشغول كار بود و به دليل فعاليت زياد، عرق مي

)ص( و  چرا به عهده ديگران بگذارم. رسول خدا گذاريد. امام فرمود:كار را به عهده ديگران نمي

كردند و فعاليت هاي خود كار مياميرمؤمنان و همه پدران و اجداد بزرگوارم، كساني بودند كه با دست

 (.1368)تقوي دامغاني،  در زمين، از سنن پيامبران است

كند (، ياد مي1360آمدي، )تميمي شعار مؤمن السالم، از كار به عنوان در جاي ديگري امام علي، عليه

اگر به تو خبر رسيد يا اطمينان پيدا كردي كه فردا مرگت فرا  فرمايد:السالم، ميم صادق، عليهو اما

 ه.ق.(. 1402)حر عاملي،  رسد، از تالش براي معاش باز نايستمي

ديني، به شدت مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است. هاي كار بودن در آموزهاز سوي ديگر بي

)نراقي، ؟، ترجمه مجتبوي،  داردكار را دشمن ميخداوند جوان بيهلل عليه، فرمود: رسول خدا، صلوات ا

 .داردكار را دشمن ميخداوند بنده بيالسالم، فرمود: ه.ق.(، و امام موسي كاظم، عليه 1405

 داردند، دشمن ميكارخوابند و پيوسته بيخداوند كساني را كه خيلي ميالسالم، فرمود: امام صادق، عليه

فرمود: حضرت موسي عرض كرد: خدايا كدام بنده السالم، ه.ق.(، و امام باقر، عليه 1402)حر عاملي، 

ها را به بطالت ها مانند مرداري بخوابد و روزكسي كه شب تر است؟ گفت:تو، در نزد تو مبغوض

 . بگذراند

روبرو  رفت،خنيس كه ديرتر از ساعت معمول سر كارش ميبن السالم، با معليروزي امام صادق، عليه

 گيرهرچه زودتر راه عزّت و بزرگواري )كار( را در پيشخطاب به وي گفت:  السالم،شد. امام، عليه

 ه.ق.(. 1402)حر عاملي، 

 در مورد مشابهي، نقل شده است كه سيره رسول خدا، صلوات اهلل عليه، اين بود كه هرگاه مردي از

اگر در پاسخ  دارد؟اي آيا شغل و حرفهفرمود: كرد، سوال ميلحاظ جسمي توجه ايشان را جلب مي

چگونه شخصيت او در  شد:. به آن حضرت عرض مياز چشمم افتادفرمود: گفتند، شغلي ندارد، ميمي

نباشد، براي تأمين مخارج زندگي  ايآنگاه كه مؤمني داراي شغل و حرفه فرمود:مي نظر شما تنزل كرد؟

 (.1368)تقوي دامغاني،  فروشدخود، دينش را مي

كاري و شتاب گرفتن به سوي كار را السالم، يکي از داليل ديگر تأكيد بر پرهيز از بيامام علي، عليه

السالم، ليهدانند. امام، عهاي الهي(، ميسست شدن آدمي در اداي تکاليف الهي )و از دست رفتن ارزش

 فرمود:

 .حق خداي را انجام نخواهد داد حال است،ها و باطل بودن دوري جوييد، زيرا كسي كه سست و بياز ر
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 السالم، فرمود:امام باقر، عليه

دارم و كسي كه در كارهاي دنيايي من آن كسي را كه در كسب و كار خود سستي ورزد، دشمن مي

 ه.ق.(. 1402)حر عاملي،  وي، سست خواهد بودسست باشد، در كارهاي اخر

(، در كتاب تعليم و تربيت در اسالم، در بحثي كه درباره نقش تربيتي كار دارد، در 1373استاد مطهري )

 نويسد:كار ماندن ميزمينه آثار تخريبي بي

امل كار است. شود، عيکي از عواملي كه خيلي ساده است، ولي شايد كمتر در تربيت به آن توجه مي

كند كه نقشش در سازندگي كمتر نيست. انسان خيال مي تر نباشد،كار از هر عامل ديگري، اگر سازنده

كار اثر و معلول انسان است، پس انسان مقدم بر كار است، يعني چگونگي انسان مقدم بر چگونگي كار، 

 مقدم است، ولي اين درست نيست،و چگونگي كار تابع چگونگي انسان است و بنابراين، تربيت بر كار 

هم تربيت بر كار مقدم است و هم كار بر تربيت، يعني اين دو، هم علت يکديگر هستند و هم معلول 

يکديگر، هم انسان سازنده و خالق و آفريننده كار خودش است و هم كار و نوع كار، خالق و آفريننده 

 روح و چگونگي انسان است... .

كند. وقتي انسان به طور منظم دارد و آن اين است كه دايماً ذهنش و خيالش كار ميانسان يک نيرويي 

گوييم تفکر و تعقل، ولي وقتي بگيرد، اين را مياي درباره مسايل كلي فکر كند و از يک مقدمه، نتيجه

ايا را گيري كند و رابطه منطقي بين قضكه نظمي داشته باشد، بخواهد نتيجهكه ذهن انسان بدون اين

اين يک حالت عارضي است كه اگر از اينجا به آنجا برود، كند، كشف نمايد، همين طور كه تداعي مي

كند، يعني انسان انسان خيال را در اختيار خودش نگيرد، يکي از چيزهايي است كه انسان را فاسد مي

شود. اميرالمؤمنين ق انسان مينياز به تمركز قوه خيال دارد. اگر قوه خيال آزاد باشد، منشاء فساد اخال

 . كنداگر تو نفست را به كاري مشغول نکني، او تو را به خودش مشغول ميفرمايد: )ع( مي

در برگزار شد،  1369، كه در سال سمينار جوان امور تربيتي تهرانحجت االسالم حائري شيرازي در 

ز زنده شدن قلب آدمي با كار و مردن آن در جريان اقسمتي از سخنراني خود با تأكيد بر مضامين فوق، 

 كند:كاري، چنين ياد ميبي

كنند و همه به فکر اين هستند كه اگر جواني اعتياد امروز يکي از مسايلي است كه همه روي آن فکر مي»

با آن و راه  اعتياد و راه مبارزهچگونه او را اصالح كنند. همه راجع به مسأله  به سوي اعتياد كشيده شد،

نشده است.  خواستند يک معتاد معالجه شود،گويند، آن طوري كه ميپرسند و مينجات معتاد مي

ها هاي طوالني در زندان نگاه داشتند و نگذاشتند مواد مخدر به آنها را مدتمسووالن، بسياري از معتاد

روند، ولي ديگر دنبال اعتياد نمي ها عبرت گرفتند وبرسد تا آزاد شدند، مسووالن فکر كردند كه اين
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ها را به ورزش و ها دوباره به اعتياد خودشان برگشتند. مسووالن بسياري از معتادبعد ديدند كه نه، آن

ها انجام دادند كه نسبت به آنهايي ها و تنبيهكارهاي شاق براي ترک اعتيادشان واداشتند، گاهي تعزير

ها نگاه داشتند و دارو و ها در بيمارستانعيد كردند. بعضي را نيز مدتهايشان را تبمتنبه بشوند، بعضي

خواستيم ها بعد برگشتند و مسووالن احساس كردند، آن ثمري كه ما ميدرمان كردند، ولي اكثر اين

ردن ها، نه بها و تبعيدكوتاه و بلند بازداشتهاي نه دورهبگيريم، حاصل نشد، نه دارو و درمان بيمارستان، 

 ها، نتيجه بخش نبودند. و تعزيرها به جاهاي بد آب و هوا و نه تنبيه

ها، اثر نداشته باشد. به طور يقين راهي براي ها علت دارد و طبيعي است كه اين كاراثر بودن اين كاربي

و خوب بشود معتاد برگردد معالجه معتاد هست كه بعد از دوره اعتياد، حتي بعد از يک دوره چند ساله، 

آن مقاومت كند، و حتي از كساني هاي و مثل هر انسان سالم ديگري، بتواند در مقابل اعتياد و وسوسه

تر شود. خدا هيچ دردي نيافريده است كه برايش درماني نباشد. معتاد كه هيچ وقت معتاد نشدند، مقاوم

رد. اين قلب مرده را نه با كتک ميتوانند عالجش كنند؟ كسي كه معتاد است، قلبش ميكيست كه نمي

توان زنده كرد و ما وقتي و تعزير، نه با دارو و تغذيه و نه با ورزش و تفريح و نه با تبعيد و امثال آن، نمي

خواهيم كه نلغزد كنيم، بعد ميكه اين قلب زنده نشده و اين موجودي كه هنوز دلمرده است را ولش مي

د قلب احيا بشود و احياي قلب، با كار ميسر است. در اسالم تالش براي شود، باياين طور نميو نيافتد، 

پيدا كردن نان از روي زحمت و تالش، زياد مطرح شده است. روزي و معيشتي كه از زحمت حاصل 

شود و با آن شود، خوراک حالل و روزي مناسب انسان است و انسان با آن زحمت، قلبش احيا ميمي

كند. اجرتي كه انسان از كارش به دست شود، بدن انسان تغذيه ميت حاصل ميغذايي كه از نتيجه زحم

اين  شود،آيد و درآمدي كه از كارش حاصل ميآورد، حقوقي را كه از طريق كارش به دست ميمي

دهد، خوراک روح است. اگر شما به كسي اما كاري كه انسان انجام ميخوراک بدن و جسم اوست، 

غذا مانده است ايد. روح او بياما روح او را از غذا محروم كردهايد، ه بدنش غذا دادهنان مفت داديد، ب

ملعونا ملعونا زحمت و مفت است. در روايت داريم كه كشد، نان بيميرد. آنچه روح انسان را ميو مي

ديگران ، يعني ملعون است، ملعون است كسي كه خرج خودش را به دوش من القي كله علي الناس

ها باشد. كساني كه براي كسب حالل كار بياندازد و ديگران كار كنند و او انگل و طفيلي آن

 دهند. خواهد زنده نگه دارد، از دست ميآنچه كه روحشان را ميكنند،نمي

كه خداوند انسان را از بهشت خارج كرد و روي دنيا آورد، به او گفت: در تورات آمده است، بعد از اين

كشي، يعني حياتت در زحمت است، يعني طبيعت خوري، زحمت ميكشي و نان مياينجا زحمت مي در

خواهي زنده باشي، بايد از زحمت استقبال كني، اين دنيايي كه در آن وارد شدي، اين است كه اگر مي
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گيريم، چرا؟ چون ما ماليات از زن بيوه ميهاي ما نان مفت است، نان غيرحالل است، خوب در زندان

دهيم تا كسي كه اذيت و آزاري كرده و به زندان افتاده بريم در بودجه و از بودجه به زنداني ميمي

است، در آنجا از ثمره كار بيوه زني استفاده كند. كجا آن بيوه زن راضي است كه نتيجه كارش را به 

كه يکي از اركان تربيت انسان، هاي ما سازنده نيست، به دليل اينيک دزد بدهند؟ به همين دليل زندان

ترين مسأله است و ما نبايد زنداني را از كسب حالل، محروم كنيم. احياي قلب اوست. كسب حالل مهم

هاي ما سازنده زنداني بايد جور زندانبان را هم از كار خودش بکشد. اگر چنين كاري كنيم، زندان

از ثمره كار خودش نان داديم كه كار بکند، ر ميآورديم و در جايي قراشود. ما بايد معتاد را ميمي

ها براي معتاداي كرديم. ما در هيچ موردي چنين برنامهبخورد و از همان ثمره به خانواده او هم كمک مي

هاي خودكفا را داير كنيم، هاي خودكفا و كارگاهيعني اردوگاهپياده نکرديم. اگر چنين كاري بکنيم،

كه ناني خوردند كه از كارشان حاصل ها بعد از اينها نشده است و هم اينف اينهم بودجه مملکتي صر

كه مدتي كار كرد و نان شود. همان معتاد بعد از اينشده بود، به دنبال آن قلبشان و روحشان زنده مي

اوت تفهمان كه روزهاي اول بي بينيد، ميل دارد به نظافت و بهداشت خودش برسد،خورد، آن موقع مي

اشتهايي است كه وقتي آرام آرام خوب شد، اشتها پيدا اين فرد نظير بيكند، بود، وضعش فرق مي

كند كه ببيند كي هست اشتها پيدا ميكند، كند، اشتهاي نصيحت پيدا مياشتهاي نماز پيدا ميكند، مي

شود. دوباره زنده ميها  نتيجه رويش مجدد قلب است و به اين ترتيب دل انسان، و كجا هست. اين

قسمتش در كسب حالل است، مبالغه  70قسمت كنند،  71كه در روايات داريم كه اگر عبادات را اين

 .«نيست، كاري كه از ثمره آن كار انسان نان بخورد، اصل است

ل تأمكوشي، هاي مورد نياز براي كارآفريني، مانند سختديني روي ويژگيهاي در فراز ديگري، آموزه

)منتشر  پذيري و مانند آن، تأكيد خاصي دارند. منطقيقبل از ورود در كار، مهارت و خبرگي، ريسک

 نويسد:نشده(، در همين زمينه، مي

بررسي سيره انبيا و اولياي الهي، حکايت از آن دارد كه آنان به مواردي در جريان كار، توجه نشان 

 پيامبر خدا، باشند. به عنوان مثال،ي كارآفريني، مطرح ميهااند كه اين عوامل به عنوان ويژگيداده

هاي كوچک و بزرگ را كوشي سنگدر جريان ساخت مسجد قبا، با چنان سخت صلوات اهلل عليه،

 كرد كه غبار سر و روي ايشان را فراگرفته بود.حمل مي

اي، به آن اقدام به دست نياورده تا خبرگي الزم را در كاري السالم، توصيه كرده است:عليه امام علي،

 اگر در شرايط مبهم قرار گرفتي و ترسيدي، عمل كن.و  نکن
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السالم، نيز نقل شده است كه در وصاياي خويش به فرزندانش، بيان داشت، درباره حضرت آدم، عليه

آنچه را به كردم، پيش از ورود در هر كاري، ساعتي در جوانب آن بيانديشيد... و اگر من چنين نمي

 آوردم.ام، به دست نميدست آورده

پذيري و كوشي، مهارت و خبرگي، ريسکهاي همچون سختاخير، به صراحت ويژگيهاي در آموزه

ها، همان خصوصياتي است كه اند و اين ويژگيتأمل قبل از ورود در كار، مورد تأكيد قرار گرفته

 . اندر، شومپيتر و كرزنر به آن پرداختهمطرح كارآفريني، مانند پيتر دراكهاي چهره

ديني به صراحت بر اهميت هاي آنچه تا اينجا از آن نقل شد، حکايت از آن داشت كه قرآن و آموزه

كار اند و در برابر، در نگاه مکتبي، افراد بيهاي ممکن از كار را داشتهكار تأكيد كرده، باالترين ستايش

اند، اما ويژگي خاصي در جهان بيني الهي وجود دارد كه قرار گرفته به شدت مورد سرزنش و نکوهش

سازد و آن آميخته مقوله كار و كارآفريني را در اين مکتب، با مکاتب غيرالهي كارآفرين، متمايز مي

 هاي الهي است.كردن عميق مقوله كار با ارزش

هاي عمومي كه رد كه حضرت يکي از راهالسالم، از رسول خدا، صلوات اهلل عليه، نقل كامام باقر، عليه

آب آن را خراب كرده بود، با چيدن سنگ، تعمير كرد. يعني در اينجا كاري صورت پذيرفته است كه 

 هدف آن كسب سود نبوده، كسب رضايت خدا است.

در مورد ديگري نقل شده است كه روزي پيامبر خدا و يارانش، نشسته بودند، جوان نيرومندي را ديدند 

از صبح به كار و كوشش مشغول شده بود. برخي از صحابي با زبان كنايه گفتند، اگر اين جوان،  كه

شايسته مدح و ستايش بود. اما رسول خدا، در انداخت، نيرومندي و توانش را در راه خدا به كار مي

 پاسخ به آنان فرمود:

دارد، با اين عمل در راه خدا گام برمي كند تا نيازمند ديگران نباشد واين جوان براي معاش خود كار مي

رود، ولي كند تا زندگي والدين و كودكان ناتوان را تأمين كند، به راه خدا ميهمين طور اگر كار مي

 كند تا با درآمد آن، بر تهيدستان فخر بفروشد، از صراط حق منحرف شده است.اگر كار مي

نيات الهي، كار پسنديده و آميختگي همان كار با نيات به تعبير ديگر، از منظر مکتب، آميختگي كار با 

بيني الهي آميختگي كار با توان نتيجه گرفت، در جهانشود، بنابراين ميناپسند شمرده مي غيرالهي،

مضاعف به افراد بخشيده، در بردارنده رفاه اقتصادي و امنيت رواني جامعه اي هاي الهي، انگيزهارزش

 است.

 كارآفريني در ايرانبسترهاي عملي 
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در درجه نماياند، اما متأسفانه مشاهده آمار و ارقام موجود، اهميت مهم كارآفريني در سطح جهان را مي

در درجه بعدي اهميت موانع نخست اهميت در ايران مقوله كارآفريني چندان شناخته شده نيست و 

گيري ست كه غالباً به خسته شدن و كنارهموجود بر سر راه كارآفرينان، چنان زياد و دست و پاگير ا

 انجامد.افراد كارآفرين از كارهاي نوآورانه آنان مي

(، در مورد 1382مقيمي در گزارشي كه در گاهنامه مركز مطالعات سازمان سنجش آموزش كشور)

وع دانشگاه كشور شر 13در  1379)كاراد( كه از سال  توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشورطرح 

شده است و هدف نهادينه كردن فرهنگ كارآفريني و مفاهيم مرتبط با كارآفريني در دانشگاه و انجام 

سازد، به هاي الزم در اين زمينه را در دستور كار خود قرار داده، ارايه كرده است، خاطرنشان ميفعاليت

-ح تحقق نيافته، اكثر دانشگاهها، اهداف طرعلت روشن نبودن مقوله كارآفريني براي مسووالن دانشگاه

بيني شده پيشهاي هاي مجري، اعتبارهاي تخصيص داده شده به اين امر را صرف اجراي برنامه

 اند.نکرده

بررسي مشکالت (، در گزارش 1381در ارتباط با موانع موجود بر سر راه كارآفرينان نيز  مصلح شيرازي )

سازد كه كارآفرينان ، خاطرنشان ميي صنعتي و كارآفرينانههاگذاري در طرحو موانع اداري سرمايه

ها مانع اداري مواجهند كه براي موفقيت در كارشان، بايد آن 63تر با مانع و يا به تعبير دقيق 56صنعتي با 

 را پشت سر بگذارند.

ا عنايت به اين كه موانع ثانياً باوالً با توجه به عدم شناخت مقوله كارآفريني در كالن نظام و  بنابراين 

با توجه به اين مسأله كه  كارآفريني در صنعت بيشتر از خدمات و در خدمات بيشتر از هنرهاست، و ثالثاً

گذاري اوليه كمتري نيازمند كارآفريني در هنر، در قياس با كارآفريني در صنعت و خدمات، به سرمايه

اجتماعي جامعه در  -ي جوانان و اولياي امور اقتصاديتوان نتيجه گرفت كه بهترين گزينه برااست، مي

كوتاه مدت، پرداختن به مقوله كارآفريني هنري خواهد بود و استقبال از اين امر، به حل بسياري از 

 مشکالت مبتالبه جامعه، خواهد انجاميد.

و شقوق  تواند در جريان كارآفريني هنري در ابعادعالوه بر گستردگي صنايع دستي ايران )كه مي

گر شود(، مزاياي اقتصادي متعددي بر اين صنايع مترتب است كه برخي از اهم اين تري جلوهگسترده

 موارد، به شرح زيرند:

هاي اقتصادي، فعاليتصنايع دستي از ويژگي كارطلب بودن برخوردارند كه اين مسأله در قياس با ساير 

قيمت تمام شده كاال به صورت   %65ب موارد بيش از مانندي هست، به اين معنا كه در غالويژگي بي
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اقتصادي، هرگز چنين نيست. از اين هاي شود، حال آن كه در ديگر رشتهدستمزد به هنرمند پرداخته مي

 رو، هرگونه افزايش در حجم توليد مصنوعات هنري، اثر مستقيمي روي درآمد صنعتگران هنري دارد.

قلت سرمايه مورد نياز اوليه براي  ها،هنري بر ساير انواع كارآفرينييکي از ديگر مزاياي كارآفريني 

گذاري الزم براي ايجاد شغل براي يک سامان دادن به كسب و كار هنري است. به اين معنا كه با سرمايه

هاي هنري پديد آورد. از سوي ديگر برگزاري دورههاي شغل در زمينه 20توان نفر در بخش صنعت، مي

ها، هزينه بسيار مشابه در صنعت، كشاورزي و مانند آنهاي زشي هنري نيز در قياس با برگزاري دورهآمو

 طلبد.تري را به خود ميكم

هرگونه افزايش در ميزان توليد و فروش مصنوعات هنري و توليدات ناشي از كارآفريني هنري، اثر 

ب كشورهاي در حال توسعه، به توليد مواد خام مستقيمي در ازدياد توليد ناخالص ملي دارند، زيرا اغل

ورزند و توليدات اخير با بهاي مانند پنبه، پشم، كنف، چوب، پوست، مواد معدني و موارد مشابه اقدام مي

شود، در حالي كه اگر از مواد مزبور در توليد مصنوعات اندک و نازلي به كشورهاي پيشرفته صادر مي

به جاي صادرات مواد خام، صنايع دستي تهيه شده به خارج از كشور هنري و دستي استفاده شود، و 

ها برابر درآمد صدور مواد خام، افزايش صادر شوند، در آن صورت درآمد ناشي از اين اقدام به ده

خواهد يافت و ضمن ايجاد اشتغال براي اقشار روستايي و شهري كشور، برميزان درآمد كشور نيز افزوده 

 خواهد شد.

صنايع دستي و توليدات هنري نوآوانه و خالق، تأثير مستقيمي در كاهش روند رو به صعود  گسترش

نشيني، نشيني و زاغهها و تبعات بعدي آن مانند تراكم جمعيت شهري، حاشيهها به شهرمهاجرت از روستا

درآمد و هاي روستايي كه به دليل كمبود كاري و افزايش جرايم خواهد داشت. جمعيتافزايش بي

شوند، با كسب درآمد الزم و يابي به امکانات و مزاياي شهري، به سوي شهرهاي بزرگ روانه ميدست

ها را از خود به مهاجرت به شهرهاي ترين انگيزهمکفي از طريق صنايع دستي و هنري، يکي از اساسي

گران هنرمند، تأمين صنعتهاي حمايتي ديگر، مانند بيمه دست خواهند داد. به عالوه برخي از سياست

ها، تأثير مضاعفي در جلوگيري از گران هنرمند در سود كارگاهحداقل دستمزد و سهيم شدن صنعت

 ها، خواهد داشت.مهاجرتهاي روستاييان به شهر

نظير و در غالب در درجه اول اهميت به سبب بي مصنوعات هنري تهيه شده توسط كارآفرينان هنري، 

در درجه بعدي اهميت به دليل پايين بودن هزينه نيروي كار در ايران و در درجه رقيب بودن و موارد بي

نواختي مصنوعات صنعتي موجود در كشورهاي پيشرفته و در نهايت به دليل ارضاي بعد به سبب يک
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، به ذوق زيبايي دوستي و تنوع طلبي افراد، از جذابيت خاصي براي خريداران خارجي برخوردار بوده

 اين ترتيب صادرات سودمند و پرمنفعتي را براي كشور، در برخواهد داشت.

هاي با گسترش بازارهاي فروش داخلي و خارجي، صنايع دستي هنري و توليدات ناشي از كارآفريني

تنها درآمد كارآفرينان هنري فزوني خواهد گرفت، بلکه اين امر به توسعه مشاغل و صنايع هنري، نه 

هاي اقتصادي مرتبط مانند كشاورزي، فعاليتآفريني هنري و صنايع دستي، خواهد انجاميد و جنبي كار

هاي شغلي جديد را در دامداري، استخراج معدن به منظور تأمين مواد اوليه الزم، امکان ايجاد فرصت

غل بازار بوجود خواهند آورد. از سوي ديگر گسترش توليدات هنري، اثر مستقيمي روي گسترش مشا

 ها خواهد داشت.بندي، انبارداري، بانکداري، بيمه و مانند آنموجود در زمينه حمل و نقل، بسته

از آنجا كه الزمه ايجاد صنايع دستي و هنري، ايجاد واحدهاي كوچک توليد كننده است، اين امر به 

گفته، ند پيشانجامد، نتيجه طبيعي روعدم تمركز قدرت در دست يک يا چند واحد بزرگ توليدي مي

ايجاد رقابت صحيح در بين توليد كنندگان مصنوعات هنري و حفظ حقوق مصرف كننده، به بهترين 

 (. 1382، چراغي، 1354شکل ممکن است )سازمان صنايع دستي ايران، 

تواند سهم مهمي در توان گفت، توجه به صنايع دستي و هنري، ميبا توجه به آنچه از آن ياد شد، مي

هاي وابسته به صنايع دستي و فعاليتدرآمد ملي، كسب كند. به عنوان مثال، در هندوستان  اقتصاد و

هاي درصد از درآمد ملي را تأمين كرده، با اعتالء بخشيدن به آن از طريق كارآفريني 14روستايي بيش از 

ري، سهم به مراتب هاي هنري در توليد مصنوعات هنها و نوآوريها، خالقيتهنري و استفاده از ابتکار

 بيشتري را به خود اختصاص خواهد داد.

نکته قابل تذكري كه يادآوري آن در اين قسمت، ضرورت دارد، تأثير مصنوعات هنري در معرفي 

هاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي هر تمدن و كشوري است. از آنجا كه هر توليد هنري، مُبلغ ويژگي

مهم هاي تواند به صورت يکي از جاذبهد مصنوعات هنري ميفرهنگ خود است، گسترش و تعميق تولي

جهانگردي در آيد )بالطبع در صورت وقوع امر اخير، ورود جهانگردان خارجي نيز به نوبه خود موجبات 

تنها پرداختن به رشد و رونق بيش از پيش بازار محصوالت هنري را ايجاد خواهند كرد(. بنابراين نه 

نايع دستي نوآور، به شکل مستقيم در افزايش درآمد و رفاه هنرمندان و صنايع دستي و خاصه ص

آيد، بلکه به شکل غيرمستقيم نيز در افزايش درآمد ملي كشور، مؤثر واقع كشورشان مؤثر واقع مي

 گردند.مي

نزديک  ها، به داليل گوناگوني مانند نرخبا وجود نقش پراهميت كار در زندگي فردي و جمعي انسان

هاي اقتصادي هاي ابتداي انقالب، جنگ، ضعف زير ساخترشد جمعيت در سال چهار درصدي به 
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شغلي  هايها، در حالي كه اقتصاد ايران در شرايط معمول ساالنه قادر به ايجاد فرصتكشور و مانند آن

 .، نيستميليون فرصت شغلي نياز دارد 2/1ساالنه به كه جمعيت جوان كشور الزم براي 

كاري در اقشار تحصيل كرده كاري فزاينده جوان ايراني، رشد روز افزون نرخ بيورد با مسأله بيدر برخ

 آورد.اين جوانان، نگراني مضاعفي را پديد مي

سيار زياد است، از آنجا كه شناخت الزم در مورد كارآفريني در كشور وجود نداشته، موانع فراروي آن ب

به نظر  هنري بهترين گزينه نظام، در كوتاه مدت كارآفريني هاي موجود،در مجموعه كارآفريني

حساس اكاران و از سوي ديگر با سوزي، از سويي با افزايش نرخ بيرسند، اما در صورت فرصتمي

 زايي در سطح جوانان، شکل خواهد گرفت.هويتي به سبب نداشتن شغل، تبعات آسيببي

هاي اند كه موفقيتهاي خود به اين نکته دست يافتهبررسيشناسان امريکايي در جريان برخي از جرم

ها به تجارت مواد مخدر به صورت محدود شغلي براي جوانان امريکايي، سبب شده است كه برخي از آن

(. به شکل مشابهي مشاهدات موجود در سطح 1997، 1كورسارويک شغل نگريسته، به آن روي آورند )

هاي فشرده مبتذل كه برخي از جوانان با فروش مواد مخدر، تکثير لوح جوانان ايراني حاكي از آن است

زنند كه اين امور بيانگر شکست مسووالن در ها و موارد مشابه، دست به كسب و كار ميو فروش آن

 هدايت بهينه جوان و تبديل عامل بالقوه مثبت جوان به عاملي منفي، در جريان فعليت يافتن آن است.

 ري در مؤسسات آموزشي ايران كارآفريني هن

ها، پيشنهادهاي اجرايي زير براي جهت سامان دادن به كارآفريني هنري در آموزش و پرورش و دانشگاه

ها، زمينه معرفي و ترويج كارآفريني گردند تا مراكز مزبور با تالش در جهت تحقق آنپيگيري ارايه مي

راي تحقق بهم آورد. پيشنهادهاي اجرايي مورد نظر آموزان و دانشجويان فراهنري را در سطح دانش

 كارآفريني هنري در مؤسسات آموزشي، به شرح زير است:

 كارآفريني هنري،هاي برگزاري مسابقات و جشنواره 01

 انجام توليدات كارآفرينانه، 02

 سازي در كارآفريني )هنري(،تأسيس مركز مطالعات، اطالع رساني و فرهنگ 03

 گفته، پرداخته خواهد شد.بررسي محورهاي پيشدر ادامه به 

 كارآفريني هنريهاي برگزاري مسابقات و جشنواره 01

                                           
Corsaro-1 
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از آنجا كه كارآفريني فرايندي بلند مدت و پرورشي است، و در جريان آموزش، تجربه و عمل 

ز سطوح يابد، مسووالن مؤسسات آموزشي بايد تشويق كارآفريني را اكارآفريني پديد آمده، فزوني مي

هاي ابتکاري، تهيه عروسک -پايين سني افراد، آغاز كنند. از اين رو برگزاري مسابقاتي مانند تهيه كتاب

هاي ابتکاري كه فروش بيشتري داشته باشند، تهيه گلدان با وسايل خانگي ابتکاري، تهيه كارت پستال

آموزان دبستاني و ح دانشها، در سطهاي وحشي كه بيشتر مورد توجه قرار گيرد و مانند آنگل

 تواند شروع خوبي در انتقال تجربيات كارآفريني باشد.راهنمايي، مي

جويي از هنري، در عين كوشش براي معرفي كارآفريني هنري، درصدد بهرههاي برگزاري جشنواره

 آموزان و دانشجويان است.نوآورانه و خالق دانشهاي ايده

هاي اوليه درباره ماهيت كارآفريني هنري و فريني هنري، اطالع رسانيبا اعالن برگزاري جشنواره كارآ

آموزان و دانشجويان خواهد مختلف، به اطالع دانشهاي روند مسابقات از طريق برشور، پوستر و اعالميه

زمان نمايشگاهي از مصنوعات هنري كه توسط كارآفرينان هنري تهيه و ارايه رسيد. برگزاري هم

ي از الگوهاي عيني و عملي الزم را در معرض ديد مخاطبان جشنواره، قرار خواهد داد و اند، برخشده

ذهني كه به توليدات هاي ها و جرقهآنان، در بارش ذهني آنهاي به اين ترتيب ضمن افزايش انگيزه

 انجامد، مؤثر واقع خواهد آمد.هنري خالق آنان مي

سوژه از سوي مؤسسات آموزشي و تهيه محصوالت جديد و  توانند به شکل ارايهبرخي از مسابقات مي

 شود:به شرح زير پيشنهاد ميها، از اين سوژههايي نوآور هنري از سوي شركت كنندگان باشد. نمونه

اسباب بازي كودک )تهيه كتابي كه در عين كتاب بودن، به  -تهيه يک كتاب سه بُعدي، تهيه كتاب

يزي و مانند آن درآيد(، تهيه يک اثر هنري با خمير روزنامه و شکل عروسک، كيف، تابلوي روم

هاي هرز، طلق و مانند آن(، كاغذهاي باطله، تهيه يک كارت پستال خالق )با استفاده از گلبرگ، علف

هاي خشک، هاي تزييني با گلتهيه يک كار تزييني با صدف، سنگ و اشياي دور ريختني، تهيه گلدان

)با فُوم، خمير گل چيني، خمير كاغذ، كاغذ، اسفنج، خمير شمع، فلز، و مانند هاي مصنوعي تهيه گل

گري دستي، تهيه اشياي دكوري منزل )با چوب، گِل رُس، تراش آن(، تهيه يک كارهنري با شيشه

ها(، تهيه شمع در اشکال سنگ، چوب و فلز، سفال و چوب، سنگ و چوب، فُوم و چوب و مانند آن

سازي )با پارچه، پنبه، اسفنج، خمير چيني، چوب، صدف، ريگ، سنگ، و روسکابتکاري و خالق، ع

ها(، تهيه يک كار هنري با تركيب گل چيني و گياهان خشک، تهيه يک اثر هنري با تركيب مانند آن

هاي خشک، تهيه يک گلدان تزييني همراه با حشرات خشک شده، تهيه گياهان شمع سازي و گل

و هندسي گوناگون كه پر از يک مايع شفاف )نظير گليسيرين( هستند، تهيه  هاي مدورمختلف در ظرف
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ها، تهيه يک كار هنري با اشياي يک ساعت ابتکاري با استفاده از گُل سنگ، ماهي بادكنکي و نظاير آن

دور ريختني )مانند فلزات، شيشه، چوب، پالستيک(، تهيه يک آباژور متفاوت از آباژورهاي معمول، 

هاي خشک، انواع هاي دست ساز متنوع، تهيه تابلوهايي با خرده شيشه، خرده آيينه، گلباب بازيتهيه اس

هاي مختلف هنري، تهيه سفال خط، هاي ابتکاري، تهيه سفالبار، تهيه تابلو خطها، انواع خشکبرگ

چوب سفال هاي متنوع و نقاشي شده، تهيه آيينه خط، شيشه خط، فلز خط، سفال آيينه، تهيه سفال

آيينه -)تركيب وسايل چوبي و سفالي در تهيه وسايل خانگي و تزييني(، تهيه خط نقاشي، تهيه تابلو

 )حواشي آيينه به تابلو نگاري اختصاص يابد(.

خالق، هاي تواند اخذ ايدهكارآفريني هنري ميهاي هاي پيشنهادي جشنوارهبرخي از ديگر موضوع

ارايه شده، به مسابقه نهادن هاي قه نهادن تهيه محصولي خالق برمبناي سوژهنوآورانه و ابتکاري، به مساب

 ها باشد.تاريخي بومي و مانند آن -فرهنگيهاي تهيه محصولي خالق با الهام گرفتن از زمينه

تواند معرف فرهنگي باشد كه در آن پديد آمده است، از اين رو كشورهايي از آنجا كه هر اثر هنري، مي

اند، ايران كه زماني مهد فرهنگ و تمدن بوده يا سوابق تاريخي طوالني و ممتدي در گذشته داشتهمانند 

توانند با استفاده از ذخاير فرهنگي خود، دست به توليد مصنوعات هنري نوآور و خالق بزنند و به مي

فرهنگ  اين ترتيب ضمن ارتقاي كيفي محصوالت هنري، اين توليدات را كه هر يک معرف تاريخ و

غني سرزمينش است، به اقصا نقاط جهان صادر كنند و به اين ترتيب ضمن كسب درآمد، به صدور 

 هاي فرهنگي خود، مبادرت ورزند.پيام

هاي آموزشي در جريان برگزاري جشنواره، نمايشگاهي از كارهاي برتر ارايه شده به جشنواره، در محيط

ذهني ديگران را در دسترس همگان قرار داده، به اين هاي ايدهبرگزار خواهد شد تا ضمن اثر آموزشي، 

 ارايه شده اوليه را به اين ترتيب، فراهم آورد.هاي ترتيب احتمال تکميل ايده

توانند جهت و كارهاي برتر ارايه شده، ميها پس از انجام داوري ميان مصنوعات هنري ارايه شده، ايده

ها هيه بانگ اطالعاتي در زمينه كارآفريني هنري، از صاحبان آنهاي دايمي و تتشکيل نمايشگاه

 خريداري شود.

-توانند به صورت نمايشگاهبا گردآمدن تدريجي مصنوعات هنري ابداعي، نوآور و خالق، اين آثار مي

هاي سيار در شهرهاي مختلف ايران، به نمايش گذارده هاي دايمي در مؤسسات آموزشي و نمايشگاه

 شوند.

 انجام توليدات كارآفرينانه 02



 انشجويان: پذيرش تنها خدا بررسي تحوالت ديني د                                                         572

 

آموزان، از با هدف درآمدزا كردن مدارس، روز آخر هفته، با دادن قطعات مختلف به دانش ها،چيني

برند هاي مختلف(، سود ميتوان توليدي آنان جهت مونتاژ محصوالت مورد نظر )مانند تهيه اسباب بازي

 كنند. خت ميآموزان، به آنان مزد پرداو در برابر توليد دانش

هاي خالي مؤسسات آموزشي خود در ساعات توانند با استفاده از ظرفيتهاي آموزشي ايران نيز مينظام

مندي كه دوره هنري آموزان يا دانشجويان با ذوق و عالقهغير درسي، ترتيبي اتخاذ كنند كه دانش

به آنان و با استفاده از مواد خامي كه در  ارايه شدههاي اند، با الهام از ايدهخاصي را با موفقيت طي كرده

 شود، دست به توليد محصوالت هنري نو، بديع و ابتکاري و خالق بزنند.اختيار آنان قرار داده مي

 نويسد:هاي كارآفرينانه در مؤسسات آموزشي ميمنطقي )منتشر نشده(، در توصيف برخي از امکان عمل

)تهيه كارهاي هنري خالق با  ارآفريني مانند كارآفريني هنريهاي كسوق دادن جوانان به سمت كانون

مختلف با توجه به شرايط هاي ها، گل سنگ و نظير آن(، تهيه مجموعهجويي از گياهان، صدفبهره

خدماتي )مانند هاي ها، گياهان(، كارآفرينيها، سنگاقليمي هر منطقه )مجموعه حشرات، صدف

هاي زندگي، بهداشتي، مهارتهاي ين برشورهاي اطالع رساني در زمينهبرگزاري مسابقه تهيه بهتر

توليدي )نظير كشت قارچ، تکثير قلمه انواع هاي ها(، كارآفرينييابي، تربيت راهنماي توريستدوست

گياهان، پرورش گياهان زينتي آپارتماني، كشت گياهان دارويي، برداشت گياهان دارويي از طبيعت، 

مانند پرورش  -هاي بيوتکنولوژيهاي آكواريومي جهت صادرات، انجام طرحورش ماهيانجام طرح پر

، تهيه و توليد وسايل آزمايشگاهي براي مدارس، استفاده از نيروي كار -آال در مدار بستهماهي قزل

هاي آموزان و دانشجويان به صورت پاره وقت در امور مونتاژ قطعات مختلف(، از جمله برنامهدانش

 ها قابل پياده شدن هستند.ارآفريني هستند كه به تناسب امکانات مؤسسات آموزشي، در آنك

هاي متفرقه خويش، با تشکيل بازارچه نيکوكاري، دادن سفارش تهيه وب برخي از مدارس در طرح

هاي كالس و مدرسه آميزي ميز و صندليآموزان، سپردن تعميرات جزئي و رنگسايت مدرسه به دانش

آموزانشان داري فضاي سبز مدرسه به شاگردان، در عمل، گامي در مسير كارآفريني دانشهو نگ

 اند.برداشته

اند. البته تري، مقوله كارآفريني را در دستور كار خود قرار دادهبعضي از مدارس، به شکل سامان يافته

ها اد تعاوني براي خانوادههاي نادري، اولياي برخي از مدارس شهرهاي مختلف ايران، به ايجدر نمونه

ها در هاي توليدي براي توزيع محصوالت آندر مدرسه يا طرف قرارداد شدن اولياي مدرسه با شركت

اند. اما در غالب موارد، اولياي آموزشي خالق آموزان، دست زدههاي شهر، توسط دانشسطح فروشگاه

)خاصه در مناطق دور و روستايي كه مدارس در اين مناطق، از آزادي عمل نسبي برخوردارند(،  و نوآور
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اند. موارد مزبور از ساخت آزمايشگاه آموزانشان فراهم آوردههاي مناسبي براي كارآفريني دانشفرصت

اند( گرفته تا ساخت مركز رايانه )با فروش محصوالت وزان فراهم آوردهآم)با وسايل ابتدايي كه دانش

اند(، و از شركت در عمران و آبادسازي مدرسه آموزان تهيه كردهكشاورزي يا كارهاي هنري كه دانش

هاي عمراني مدرسه( گرفته تا تجهيز مدرسه )با فروش محصوالت فعاليت)با شركت مستقيم شاگردان در 

اند، اما همگي در تحرک آموزان مدرسه كار و دانش(، در نوسان بودهاز كار دانش خياطي حاصل

 .اندبخشيدن به شاگردان و كارآفرين تربيت كردن آنان، مشترک بوده

ه از مزيت توان نتيجه گرفت، با توجه به اين كه كشور چين كبندي اجمالي ميبنابراين در يک جمع

آيد، به نظر ميليون فرصت شغلي نايل مي 15ت، طي هر سال به ايجاد بهره اسهوشي ايرانيان نيز بي

بستر  ريزي مناسب جهت تحقق كارآفريني در مؤسسات آموزشي، ورسد با اقدام در جهت برنامهمي

ت هاي شغلي عرضه شده در مؤسساهاي الزم براي اين امر، بتوان تحركي جدي در فرصتسازي

 آموزشي ايران ايجاد كرد.

 سازي كارآفريني )هنري(سيس مركز مطالعات، اطالع رساني و فرهنگتأ 03

ارآفريني كهدف از تأسيس مركزي كه به مطالعه در زمينه ابعاد و وجوه مختلف كارآفريني )و خاصه 

اوالً نو بودن  د، سازي در اين زمينه بزنتر از آن، دست به اطالع رساني و فرهنگهنري( بپردازد و مهم

ثانياً تهيه بهترين بودن مقوله كارآفريني در سطح جهان و خاصه كشورهاي جهان سوم و  و ناشناخته

 باشد.اندازي و تغذيه اين دوره، در نظام آموزشي ميهاي آموزشي جهت راهروش

ني،  حکايت از هاي انجام گرفته در زمينه بررسي ميزان شناخت مردم از مقوله كارآفريبرخي از تحقيق

 افي مردم از اين مسأله، دارد.عدم شناخت ك

(، در گزارش پژوهش خويش كه به بررسي ميزان شناخت افراد از مقوله 2000) 2و روبرتسون 1هندرسون

گيري شغلي جوانان داشتند، كارآفريني اقتصادي و تأثير آموزش كارآفريني اقتصادي در جهت

 نويسند:مي

دگان در ارتباط با كارآفرينان، در مجموع احساسات حکايت از آن داشت كه پاسخ دهنها بررسي داده

دادند و آنان را از نظر قوه تخيل )و نه آكادميک(، افرادي با هوش و روشن و عواطف مثبتي نشان مي

، خودخواه، داراي اعتماد به نفس، قاطع، خود باور، كوشسخت، با انگيزههاي دانستند. ويژگيمي

                                           
.Henderson, R-1 

.Robertson, M-2 
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، از ديگر مواردي بود كه نوآوريو  گيري در مواقع سختداشتن شخصيتي قوي براي تصميم، رمبتک

 در توصيف كارآفرينان، به كار رفته بود.

هاي شغلي فعاليتدهند، امري ساده است. آنان تصور اين كه كارآفرينان در واقع چه كاري را انجام مي

هي امکانات، طريق كاركردهاي مختلف، قابليت فرد براي سازماند كنند و از اينرا ايجاد و اداره مي

 شود. ها و ريسک كردن اصولي، مطرح ميبرداري از فرصتبهره

فرادي كه كسب مربوط به كارآفريني را گذرانده بودند، كارآفرينان را به عنوان اهاي كساني كه دوره

 شوند، توصيف كرده بودند.ل ميهاي اقتصادي و مشاغفعاليتدرآمد كرده، باعث توسعه 

ه ظهور گذاشته از پاسخ دهندگان، ديدگاه مثبتي را از خود نسبت به كارآفرينان به منص %96در مجموع 

هاي بيشتر به ثروت و ايجاد شغل، نوآوري و امکان عمل هاي اخير منجرفعاليتگفتند كه بودند و مي

 گردد.براي مشتريان، مي

آموزان اسکاتلندي داشت، كه در سطح دانشاي ، طي مطالعه1996در سال  1اندر بررسي مشابهي، كور

به اين نتيجه رسيد، با وجود آن كه معلمان و تلويزيون در زمينه معرفي مشاغل، از تأثير زيادي در سطح 

 كنند.جوانان برخوردارند، اما هيچ كدام از آنان مقوله كارآفريني را به شکل مثبتي، ارايه نمي

شود، مواردي مانند پليس بودن، ها ترسيم ميترين مشاغلي كه از طريق تلويزيون فراروي جوانپرهيجان

تواند نشاني و پرستاري است، در حالي كه شغل كارآفريني نيز به سهم خود ميپزشک بودن، آتش

 زندگي جالب و مهيجي را پديد آورد.

 3و تومي 2دست آمده توسط محققان ديگر مانند اسکات بههاي حاصله با دادههاي بررسي تطبيقي يافته

دارند كارآفريني در سطح جمعيت مورد تحقيق، به صورت يک شغل در كه عنوان مي 1988در سال 

 .كنندشود را تأييد مينظر گرفته نمي

ريني ينه كارآفسازي در زمهاي مطالعاتي، اطالع رساني و فرهنگرسد، تشکيل گروهاز اين رو به نظر مي

ار آفريني كدر مؤسسات آموزشي، از ضرورت بسياري براي تهيه بسترهاي الزم براي طرح كارآفريني و 

 هنري در نظام آموزشي، برخوردار است.
 

 برجسته سازی نقاط قوت دین 03030202
 نمايد: جهت برجسته سازي نقاط قوت دين، توجه به راهکارهاي زير مفيد مي

                                           
Curran-1 

Scott-2 

Twomey-3 
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 هاي كشور،هاي آزادانديشي در دانشگاهاندازي جدي كرسيراه -

هايي مانند: تالقي دين و دانش، وحدت فرق در زمينه دينيالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

اسالمي، گفت وگوي اديان الهي، ديد اسالم نسبت به همزيستي اديان، ديد اسالم نسبت به صلح و گفت 

 وگوي اديان. 

هاي هايي مانند: اخالق، نوعدوستي، ارزشدر زمينه اخالقيالمللي ي و بينهاي ملطرح سلسله همايش -

 هاي جهان مدرن.انساني، اخالق اجتماعي، ارزش

هايي مانند: عرفان اسالمي، ادبيات عرفاني، در زمينه عرفانيالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 ور.هاي نوظههاي غربي، عرفانهاي شرقي، عرفانعرفان

در مواردي نظير: فلسفه اخالق، فلسفه اسالمي، فلسفه  فلسفيالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 غرب، فلسفه تطبيقي.

هايي مانند: كرامت انساني، ارزش در زمينه شناسيانسانالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 انسان، انسان در اسالم، انسان در شرق و غرب.

هايي مانند: تحوالت خانواده در ايران و در زمينه خانوادهالمللي هاي ملي و بينسلسله همايش طرح -

ها ها و تهديدهاي خانواده در فضاي مجازي، فرصتجهان، خانواده در مواجهه با فضاي مجازي، فرصت

 و تهديدهاي خانواده در عصر جهاني شدن،

هاي زيست محيطي در مواردي نظير: ديدگاه زيست محيطيالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

اسالم، زيست محيط از منظر اديان مختلف، زيست محيط در جهان معاصر، ارتقاي دانش زيست محيطي 

 شهروندان، حقوق زيست محيط.

هايي مانند: حقوق بشر، حقوق كودكان، در زمينه حقوقالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 لوالن، حقوق تطبيقي )اسالم و غرب(، حقوق حيوانات.حقوق مع

اسالمي، فرهنگ  -در مواردي نظير: فرهنگ ايراني تاريخيالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 ها، انجام تاريخ.ملي ايرانيان، فرهنگ ايران پيش از اسالم، گفت وگوي تمدن

هاي جامعه در عصر هايي مانند: الزامدر زمينه نجهاني شدالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

هاي جهاني شدن، هاي شهروندي جهاني، فرصتهاي شهروندي جهاني، بايد و نبايدجهاني شدن، الزام

 هاي جهاني شدن.تهديد

در مواردي نظير: اخالق اجتماعي، مفهوم  شناختيجامعهالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 ها در جهان امروز.ها و اميدآزادي، مناسبات بين نسلي، بيم عدالت، مفهوم
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در مواردي مانند: مقابله با اضطراب قرن، مقابله  شناختيروانالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 معنايي زندگي، از خود بيگانگي.با افسردگي قرن، مقابله با خودكشي، مقابله با بي

هايي مانند: معناي زندگي در در زمينه معناي زندگيالمللي ي و بينهاي ملطرح سلسله همايش -

 هاي غير ديني و الئيک.هاي معنويت گرا، معناي زندگي در نظامهاي ديني، معناي زندگي در نظامنظام

هايي مانند: تجربه مرگ، نگاه با طرح محور مرگالمللي درباره هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 گرا و الويک،ف به مرگ، مفهوم مرگ در مکاتب معنويتاديان مختل

 استخراج و ارايه الگوهاي برخاسته از دين و عرفان و ادب اسالمي،  -

 استخراج و ارايه الگوهاي دوران جنگ هشت ساله. -

 

 هاتقلیل و نفی ضعف 03030203

جامعه از آغاز انقالب بررسي جدي فراز و فرودهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عقيدتي  -

 اجتماعي. -تا به امروز و استفاده از نتايج حاصل در جهت تقليل اقتدارگرايي ديني، سياسي و فرهنگي

ها( جهت بازنگري جدي تشکيل مجتمع فقها و عالمان علوم انساني )نظير مجتمع تشکيل شده پروتستان -

نگري، صوري گرايي، جزم انديشي و بستههاي ديني، خرافهدر احکام جنسيتي، شبهات ديني، تحريف

و شعاري شدن دين، حجاب، روابط زن و مرد، تعادل بخشي به ابعاد فقاهتي و عرفاني دين، تعادل بخشي 

تر مواضع ديني، پاسخ به شبهات عصري، هاي حزن و شادي در دين، پردازش تجربي و استدالليبه مقوله

-ن دين، توجه بيشتر به بعد اجتماعي دين، بررسي افراط و تفريطتبيين فلسفه احکام و توجه بيشتر به باط

 هايي مانند شيطان پرستان، هاي ديني، بررسي نحله

 بازنگري جدي تربيت ديني از خانه تا مدرسه و جامعه، -

ها( و هاي ديني مدارس و دانشگاههاي مستقيم ديني )با كاهش يا حذف آموزشكاهش آموزش -

هاي غير مستقيم ديني )نظير آموزش نوعدوستي در جريان ياري و امداد يش آموزشجايگزيني يا افزا

 رساني به مراكز خيريه، خداشناسي در بستر طبيعت و طبيعت گردي(، 

 هاي آموزش عمومي.هاي زندگي در جريان دورهآموزش آداب و مهارت  -

 سوق دادن نظام آموزش عمومي كشور به سمت آموزش فعال. -

جدي رابطه دين و سياست )در گذر تاريخ، جمهوري اسالمي و در ديگر كشورهاي مسلمان(، بررسي  -

 جهت كاهش آسيب خوردگي دين و استفاده ابزاري سياست از دين.

 



 

 جمع بندي و نتيجه گيري: سومصل ف                                                                                                      577

 

 بسترسازی جهت کاربری بهینه از فضای مجازی 03030204
هاي علمي، ربريهاي مثبتي مانند كاها است. كاربريها و تهديداي از فرصتفضاي مجازي آميزه

اي و درماني، ارتباطي، خدماتي، اقتصادي، سرگرمي و تفريحي و نظاير آموزشي، بهداشتي، مشاوره

اي و ارتقاي نوعدوستي هاي جديد نظير رقم زدن دموكراسي رسانهها از سويي و ايجاد ظرفيتآن

ر فضاي مجازي، از ها از سوي ديگر دگون برخي از انسانها و تحقق عملي عملکرد فرشتهانسان

 روند.هاي فضاي مزبور به شمار ميفرصت

هاي عقيدتي، اخالقي، سياسي، نظامي، امنيتي و فضاي مجازي با ايجاد امکان براي بروز و نمود آسيب

نهد. به همين ترتيب فضاي مجازي با ايجاد زايي خود را به نمايش ميها، تهديد وآسيبمانند آن

هاي ارتباطي پيشرفته، آوريد آمدن و گسترش مواردي همچون اعتياد به فنها جديدي نظير پديظرفيت

هاي نامناسب وفايي اينترنتي، قماربازي مجازي، دوستيارعاب مجازي، زورگيري الکترونيکي، بي

هاي قابل توجهي را براي كاربران فضاي مجازي، خاصه كودكان، ها، در عمل تهديدمجازي و نظاير آن

 انان، پديد آورده است.نوجوانان و جو

زمان با بسترسازي فرهنگي جهت بسترسازي براي كاربري بهينه از فضاي مجازي، ضرورت دارد تا هم

هاي براي فضاي مجازي، نقد و بررسي منصفانه غرب در مواجهه با فضاي مجازي از سويي و ارايه سناريو

 پذيرد.جايگزين از منظر ديني از سوي ديگر در اين ارتباط صورت 

 

ها و کاهش تهدیدهای بسترسازی فرهنگی برای افزایش فرصت -

 فضای مجازی
هاي زير ها و كاهش تهديدهاي فضاي مجازي، اقدامجهت بسترسازي فرهنگي براي افزايش فرصت

 امکان پذير است:

باحث جهت ارايه م–توليد ادبيات فاخر )مانند سايت جغرافياي ملي براي كودكان، سايت بيت سايز  - 

 (،-درسي با فرمت تلفن همراه

هاي جنسي براي كاربران پاسخ مناسب به برخي از خالءهاي اجتماعي موجود )نظير تهيه انيمشين -

 متقاضي اين دست از اطالعات(،

 و جامعه(، -ايدرس سواد رسانه-اي كاربران )از مهد كودک تا آموزش عمومي ارتقاي سواد رسانه -

 هاي بهداشتي(،يا و كاربران )مانند ارايه پياماطالع رساني به اول -
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 تهيه ابزارهاي كنترل كننده )اوليا، اولياي آموزشي(، -

 هاي گپ اينترنتي(.هاي مدني، پليس، ناظر در اتاقاعمال نظارت )نظارت سازمان -

 نگاري كودكان،تدوين قوانين منع آسيب و ايذاي كاربران فضاي مجازي )مانند ممنوعيت هرزه -

 نژادپرستي(،

 تدوين قوانين خاص براي حمايت از نوجوانان و جوانان كاربر فضاي مجازي. -

 تر،ايجاد خطوط مستقيم براي تماس اضطراري با مسووالن براي ايجاد محيطي امن -

 اي،بندي محتواي رسانهدرجه -

 هاي مدني براي حضور و اعمال نظارت در فضاي مجازي،تشويق سازمان -

 هاي مدني براي مداخله و اثرگذاري فعال در فضاي مجازي،سازمانتشويق  -

هاي نوين جهت ارايه خدمات و به اشتراک ايجاد صندوق حمايت از مراكز پژوهش در حوزه رسانه -

 گران،نهادن دانش، منابع و امکانات مورد نياز پژوهش

 ايجاد كتابخانه، موزه و... كشورهاي اسالمي در فضاي مجازي، -

ه كارگيري مؤسسات خصوصي براي ارايه محصوالت جهان مجازي با استاندارهاي دولتي به جامعه ب -

 اي براي سانسور مطالب نامناسب(.هاي ماهواره)نظير پخش با تأخير برنامه

 

 نقد و بررسی منصفانه غرب در مواجهه با فضای مجازی -
اوالً با صحّه نهادن بر كاربري علمي، خدماتي،  نقد و بررسي منصفانه غرب در مواجهه با فضاي مجازي،

اي و درماني ارتباطي، سرگرمي و تفريحي از فضاي مجازي و اقتصادي، بهداشتي، آموزشي، مشاوره

 ثانياً با نقد منصفانه غرب در موارد زير امکان پذير است:

گيري اعتياد، گسترش نقد منصفانه برخي از ابعاد اجتماعي غرب )نظير افزايش اعتياد، الکليسم، فرا

تحليل رفتن زن در يک -انحرافات جنسي(، برخي از ابعاد فرهنگي غرب )مانند اهانت به جامعه زنان 

اوج گيري عشق بهيمي، تقليل عشق -، سقوط عشق در غرب -جسم زيبا، مرد ساالري الکترونيکي

(، -هاي خانوادگيخيانت تزلزل خانواده، افزايش-، رنگ باختن خانواده -انساني، فقدان عشق متعالي

مصرف -برخي از ابعاد عقيدتي در غرب )نظير رنگ باختن معنويت و معنويت گرايي، از خود بيگانگي 

(، برخي از ابعاد اخالقي در غرب )مانند نقد عدم -گرايي و كاالپرستي، جسم پرستي و برهنگي پرستي

ضامن آن قوانين اجتماعي است و تحقق انسان كامل، حاكميت اخالق اجتماعي در جامعه غربي كه 

حاكميت بي اخالقي در برخورد با جوامع غير غربي، نقد فقدان اخالق متعالي، هرزه نگاري، هرزه 
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درآمد اينترنت از همين  %70نگاري كودكان(، برخي از ابعاد اقتصادي )نظير پذيرش تجارت اروتيک كه

-هاي تجاوزكارانه كشورهاي غربي سياستگردد( برخي از ابعاد سياسي )مانند نقد طريق حاصل مي

 (.-امريکا، فرانسه و...

 های جایگزینارایه سناریو -
هاي جايگزين )حداقل در شکل نظري، چون در شکل عملي در جامعه نسبتاً آشفته ايران ارايه سناريو

 شود(، در اشکال زير امکان پذير است:موارد زير كمتر مالحظه مي

(،  فرهنگي )نظير طرح زن به مثابه حد -عشق مردانه-)مانند روابط اجتماعي افراد در ابعاد اجتماعي 

-هاي دينياوج درخشش ديدگاه-واسط مرد و خدا و اميد جامعه جهاني شقاوت زده، خانواده، عشق 

گرايي در گرايي در ادبيات پايداري، معنويتگرايي در ادبيات ايران، معنويت(، عقيدتي )معنويت

اي ديني، معناي زندگي، فلسفه هستي، تحقق انسان كامل(، اخالقي )مانند نمايش رفتارهاي هآموزه

اخالقي متعالي(، زيست محيطي)مانند طرح ديدگاه زيباي زيست محيطي اسالم، نقد ديدگاه زيست 

 محيطي غرب(.

 

 تولید محتوای فاخر و ریختن آن در فضای مجازی  -
 هاي زير فعال بود:در فضاي مجازي بايد در عرصه جهت توليد محتواي فاخر و نهادن آن

هاي علمي )نظير هاي گپ علمي در سطح مختلف، تهيه محتواهاي علمي، تهيه اتاقعلمي: تهيه سايت

 هاي علمي(،كليپ

هاي آموزشي در سطوح پيش از دبستان، دبستان و متوسطه اول و دوم، ارايه آموزشي: تهيه سايت

هاي گپ آموزشي در سطوح مختلف تر در فضاي مجازي، ايجاد اتاقتهاطالعات آموزشي پيشرف

 هاي درسي با فرمت تلفن همراه، حمايت از طرح مدرسه بدون ديوار، آموزش عمومي، تهيه متن

هاي خبري، هاي بهداشتي در اشکال مختلف )گروههاي بهداشتي، اطالع رسانيبهداشتي: تهيه سايت

هاي بهداشتي و پزشکي، ارايه خدمات بهداشتي و كاربران، تهيه سايتبردها(، ارتقاي دانش پزشکي 

 پزشکي به كاربران )خاصه جوانان( توسط متخصصان مجرب،

هاي مجازي در سطوح پيش از دبستان، دبستان و هاي خدماتي، تهيه و ارايه تورخدماتي: تهيه سايت

 سطوح مختلف آموزش عمومي،هاي مجازي در متوسطه اول و دوم ، تهيه و ارايه كتابخانه 
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هاي نوجوانان و جوانان(، راه هاي عقيدتي )نظير سايت مراجع ديني يا پاسخ به سوالعقيدتي: تهيه سايت

هاي جهان اسالم در كتابخانه مجازي، در نظر گرفتن اندازي كتابخانه مجازي با محوريت تجميع كتابخانه

 از جهت شناخت اسالم راستين،پايتخت فرهنگي اسالم و ارايه اطالعات مورد ني

هاي هاي گپ نوعدوستانه، راه اندازي كمپينهاي اخالقي، راه اندازي گروهاخالقي: تهيه سايت

 نوعدوستانه.

هاي فرهنگي در سطوح پيش از دبستان، دبستان و متوسطه اول و دوم، تهيه وتوليد فرهنگي: تهيه سايت

هاي جاذب با صبغه انساني، ها و برنامهها، سريالي، تهيه فيلماسالم -هاي ايرانيهايي با صبغه ارزشبازي

 در نظر گرفتن پايتخت فرهنگي اسالم.

 هاي خبري با محوريت مسايل اجتماعي،اندازي گروههاي اجتماعي، راهاجتماعي: تهيه سايت

دبستان هاي ارتقاي دانش زيست محيطي كاربران در سطوح پيش از دبستان، زيست محيطي: تهيه سايت

هاي ديني در زمينه هاي زيست محيطي ايران و جهان، طرح ديدگاهو متوسطه اول و دوم ، طرح تهديد

 هاي زيست محيطي ايران و جهان، مسايل زيست محيطي. طرح جديدترين يافته

اي رايگان، ارايه خدمات روان هاي گپ مشاورهاي، ايجاد اتاقهاي مشاورهمشاوره اي: تهيه سايت

 تي و مشاوره اي به كاربران )خاصه نوجوانان و جوانان(.شناخ

هاي الکتريکي در سطوح پيش از دبستان، هاي خبري مناسب، تهيه روزنامهارتباطي: راه اندازي گروه

 ها،دبستان و متوسطه اول و دوم، بسترسازي براي گسترش وب نوشت

الکترونيکي ايمن، دامن زدن به  هاي اقتصادي، بسترسازي جهت تحقق تجارتاقتصادي: تهيه سايت

 تجارت الکترونيکي.

هاي تاريخي در سطوح دبستان و متوسطه اول و دوم، ارايه اطالعات تاريخي در تاريخي: تهيه سايت

هاي خبري با محوريت مسايل تاريخ ايران، اسالم و جهان در سطوح مورد ايران و جهان، ايجاد گروه

 گران.وهشآموزي، دانشجويي و پژمختلف دانش

 

های اجتماعی جهت پویایی جامعه )و آماده سازی بستر 03030205

 خاصه جوانان(
( به وضعيت 1سوق دادن جامعه از وضعيت عدم تعادل بين عوامل سياسي، اقتصادي و فرهنگي )تصوير  -

 (.2تعادل عوامل اخير )تصوير 
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 فرهنگي به جاي فرهنگ امنيتي(،مشي مواجهه امنيتي با فرهنگ )ايجاد امنيت تغيير خط -

 مشي ديد تکليفي به جوان به ديد مستقل ديدن جوان،تغيير خط -

هاي جامعه از افراد تأييد كننده و پيرو به افراد مستقل و احياناً معترض براي تغيير ديد نسبت به انسان -

كنند، به سادگي مي هاي انساني جامعه )وگرنه افرادي كه در شأن سياهي لشکر عملافزايش سرمايه

 مرعوب قدرت حاكم يا مهاجمان خارجي خواهند شد(.
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هاي ارتباطي پيشرفته، مسايل زيست آوريهاي جوانان، فنهاي مختلف در زمينهتشکيل ميز بحران -

 محيطي، مسايل فرهنگي،

 هاي مدني،رفع موانع گسترش سازمان -

 جامعه،تشکيل احزاب سياسي مختلف براي پويايي سياسي  -

 مدار و كارآفرين.بازنگري اهداف دانشگاه از توليد دانش به توليد انسان كارآمد، دانش -

ها كه به جاي پرداختن به پويايي دانشگاه بازنگري در دفاتر نهاد نمايندگي واليت فقيه در دانشگاه -

 اند.ت دانشگاه تقليل دادهپردازي( شأن خود را غالباً به حد حراسهاي نظريه)مثالً با راه اندازي كرسي

 هاي فراري به كشور،ها و تالش در جهت كاهش آسيب اخير و بازگرداندن مغزمواجهه با فرار مغز -

پذيري مبتني بر تبعيت، جامعه پذيري مبتني بر پذيري جوانان )به جاي جامعهبازنگري در روند جامعه -

 سازي كردن(دروني

هاي عملي در مراكز انان )به جاي مطالعات نظري، اخذ آموزشبازنگري در روند آموزش ديني جو-

 ها(.خيريه، توان بخشي و مانند آن

بازنگري در روند آموزش اخالقي جوانان )به جاي نگه داشتن جوانان در اخالق ديگر پيرو، آنان به  -

 سمت اخالق خود پيرو سوق داده شوند(.

 انجام مطالعه در زمينه مناسبات بين نسلي، -

 هاي اجتماعي مهم نظير جوانان، زنان، اقوام،بررسي در زمينه -

 بررسي در زمينه ارتقاي سرمايه اجتماعي، -

 بررسي در زمينه مسايل جهاني شدن. -

 

 

 

 به حمد و كرمش                                                      

 روز تولد امام حسن، عليه السالم،در خجسته سال                                                             

 به انجام رسيد.                                                                                                                    

 

 

 



 

 

 برخی از مآخذ
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 تهران: چاپخش.

جوانان با رويکرد  دين داري(. تحليل جامعه شناختي وضعيت 1381آزاد ارمکي، تقي و غياثوند، احمد )

 .35نامه علوم انساني )ويژه جامعه شناسي(. شماره ورزي. پژوهششکلي دينبي

خواهي (. اثر موفقيت و شکست روي تغييرات فشار خون برحسب ميزان هيجان1373آزاد فالح ، پرويز )

 پايان نامه كارشناسي ارشد. )چاپ نشده(. دانشگاه تربيت مدرس. ..Aدر افراد تيپ 

 ،بطه توسعه، كارآفريني و رهبر كارآفرين. اولين همايش كارآفريني(. را1381، محمود )دارياني احمدپور

 .1381دانشگاه شيراز. شيراز، آبان 

 (. تاريخ مختصر تعليم و تربيت در اسالم و ايران. تهران: رشد.1378الماسي، محمد علي )

ق(. مركز هاي تهران. )گزارش تحقي. بررسي گرايش به نماز در بين دانشجويان دانشگاه)1380ايسپا )

 افکارسنجي دانشجويان ايران. 

 . تهران: كوير.1373(. تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي. ترجمه مريم وتر. 1990اينگلهارت، رونالد )

انتظارات مردم از مراجع. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت. تهران:  (.1341) بازرگان، مهدي

 شركت سهامي انتشار.

 . مشهد: آستان قدس.1372شناسي. ترجمه محمود هوشيم. محمود )؟(. اسالم و روانبستاني، 

روحانيت در اسالم و در ميان مسلمين. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت.  (.1341) بهشتي، محمد

 تهران: شركت سهامي انتشار.

 تبليغات اسالمي. (. چهل حديث كار و كارگر. تهران: سازمان1368تقوي دامغاني، سيدرضا )

-الدين خوانساري و تصحيح ميرمحمد )؟(. غررالحکم و دررالکلم. شرح جمالآمدي، عبدالواحدبنتميمي

 . تهران: دانشگاه تهران.2. ج 1360الدين حسيني ارموي. جالل

و گرايش ديني دانشجويان )مطالعه  دين داري(. بررسي سطح 1385توسلي، غالمعباس؛ مرشدي، ابوالفضل )

. زمستان 2شناسي ايران. دوره هفتم. شماره موردي دانشگاه صنعتي امير كبير(. مجله انجمن جامعه

1385 . 

تقليد اعلم يا شوراي فتوا. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت. تهران:  (.1341) جزايري، مرتضي

 شركت سهامي انتشار.



 

(. كارآفريني در هنر. پايان نامه تحصيلي كارشناسي. )منتشر نشده(. دانشگاه تربيت 1382چراغي، مونا )

 معلم.

ه. ق(. وسائل الشيعه. تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي. بيروت: دار احياء  1402حرعاملي، محمد بن حسن )

 التراث.

 سوره مهر.. تهران: 11(. وقتي مهتاب گم شد. خاطرات علي خوش لفظ. چ1396حسام، حميد )

داري اقشار دينداري و ارزيابي سطوح دينسازي مقياس (. آماده1388خداياري فرد، محمد و همکاران )

-مختلف جامعه ايران. )گزارش پژوهش(. سازمان ملي جوانان، سازمان تبليغات اسالمي، وزارت فن

 آوري، تحقيقات و علوم. 

دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه تبريز و عوامل  . بررسي ميزان گرايش)1382خراطيان خامنه، حسن )

 مرتبط با آن. پايان نامه كارشناسي ارشد. رشته پژوهش اجتماعي. دانشگاه تبريز.

. تهران: نهضت زنان 4(. بحثي پيرامون عجب و ريا. گردآوري سيداحمد فهري. چ 1359خميني، روح اهلل )

 مسلمان.

آموزان دوره ابتدايي به منظور تعيين هني و درک مفاهيم دانش(. بررسي توان ذ1376دادستان، پريرخ )

 ريزي درسي.. سازمان پژوهش و برنامه1استانداردهاي آموزشي. )گزارش تحقيق(. ج 

 (. زندگي ايرانيان در خالل روزگاران. تهران: زوار.1362راوندي، مرتضي )

فرهنگي بر فاصله نسلي -تغييرات اجتماعي (. بررسي1384نژاد، فتحيان. )رباني خوراسگاني، رسول و صفايي

 در شهر دهدشت. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه عالمه طباطبايي. 

. بررسي تحولي هويت و رابطه آن با حرمت خود و حالت )1380نژاد، عباس و منصور، محمود )رحيمي

ني دانشگاه تهران. اضطراب در دانشجويان دوره كارشناسي. مجله دانشکده ادبيات و علوم انسا

 .1380تابستان و پاييز 

 ه. ق. بي تا. بي نا. 1365ه. ق(. نهج البالغه. ترجمه فيض االسالم.  406رضي، سيدابوالحسن محمد )

 (. توسعه و تضاد. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.1376پور، فرامرز )رفيع

 وش.(. آنومي يا آشفتگي اجتماعي. تهران: سر1378پور، فرامرز )رفيع

 (: منشور تربيتي نسل جوان. تهران: دبيرخانه شوراي عالي جوانان.1373سازمان ملي جوانان )

 (. طرح بشارت. تهران: دبيرخانه شوراي عالي جوانان.1376سازمان ملي جوانان )

ريزي كسب و كار جديد. اولين همايش كارآفريني دانشگاه (. كارآفريني و برنامه1381سپهروند، سعيد )

 .1381آبان  شيراز. ،زشيرا



 

 

(. طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري 1368ستاد اجرايي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش )

 اسالمي. تهران: وزارت آموزش و پرورش.

هاي آن بر سکوالر شدن. ها و رفتارهاي ديني نوجوانان و داللت(. نگرش1377زاده، سيدحسين )سراج

 .1377. پاييز و زمستان 8و  7شماره فصلنامه نمايه پژوهش. 

(. بررسي هويت ديني و ملي جوانان شهر تهران با تأكيد بر تأثير 1388سفيري، خديجه و غفوري، معصومه )

 .1388. بهار و تابستان 2خانواده. دو فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه. شماره 

. تهران: دفتر نشر و 1363محمدباقر حجتي. شناسي اسالمي. ترجمه سيدشرقاوي، حسن محمد)؟(. روان

 فرهنگ اسالمي.

 تا(. علي حقيقتي بر گونه اساطير. تهران: بعثت.شريعتي، علي )بي

(. سيري در تعاليم اسالم. ترجمه سيدخليل خليليان. تهران: شركت سهامي 1344شلتوت، عالمه محمود )

 انتشار.

 . تهران: سوره مهر.10سيد ابوالفضل كاظمي. چ ها، خاطرات (. كوچه نقاش1389صبوري، راحله )

. بهار و 13پذيري مذهبي. نامه علوم اجتماعي. شماره (. خانواده، دانشگاه و جامعه1378طالبان، محمدرضا )

 .1378تابستان 

داري در ميان دانشجويان. نامه پژوهش. دين. عملکرد ديني دانشجويان و نمادهاي )1374طالبي، ابوتراب )

 .1380. 20-21 شماره

(. ضرورت بازنگري در نظام آموزشي در راستاي توسعه پايدار كارآفريني. اولين 1381طالبي، كامبيز )

 .1381همايش كارآفريني، دانشگاه شيراز. شيراز، آبان 

تمركز و عدم تمركز مرجعيت. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت.  (.1341) طالقاني، سيد محمود

 ت سهامي انتشار.تهران: شرك

اجتهاد و تقليد در اسالم و شيعه. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و  (.1341طباطبايي، سيدمحمدحسين )

 روحانيت. تهران: شركت سهامي انتشار.

. تهران: 39. ج 1364طباطبايي، سيدمحمدحسين )؟(. تفسير الميزان. ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني. 

 محمدي.

. تهران: 33. ج1364حمدحسين، )؟(. تفسيرالميزان. ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني. طباطبايي، سيدم

 محمدي.

 . تهران: اسالميه.3(. سنن النبي. ترجمه محمد هادي فقهي. چ1365طباطبايي، عالمه سيدمحمدحسين )



 

و تنظيم آثار عروج )وابسته به موسسه نشر  . تهران:(1خاطرات سياسي اجتماعي )(. 1387، صادق )طباطبايي

 .امام(

 . تهران: فراهاني.25البيان. ج (. تفسير مجمع1365الفضل ) بن بن حسين الفضل طبرسي،  ابوعلي

(. هنردرماني در اسالم. رساله كارشناسي مشاوره و راهنمايي. )منتشر نشده(. دانشگاه 1372عسگري، فاطمه )

 تربيت معلم. 

 ر. تهران: حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي.(. ستاره زهي1373عاليي، سيداسماعيل )

(. بررسي تناسب مفاهيم كتاب فرهنگ و تعليمات ديني پايه دوم ابتدايي با 1370علي عسگري، مجيد )

 آموزان شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت معلم.توانايي ذهني دانش

. تهران: 1364مياي سعادت. به كوشش حسين خديوجم. (. كيه. ق 505غزالي، ابوحامد محمد بن محمد )

 انتشارات علمي و فرهنگي.

. بررسي نگرش دانشجويان نسبت به رفتارهاي ديني. )گزارش تحقيق(. سازمان )1384غياثوند، احمد )

 تبليغات اسالمي، معاونت پژوهشي و آموزشي.

ترجمه حسن شمس اسفندآباد، غالمرضا محمودي، سوزان  .انگيزش و هيجان .(1998). اي ،فرانکن ، رابرت

 . ينتهران: نشر . 1384 .امامي پور

. تهران: دفتر نشر فرهنگ 1(. حديث تربيت )مجموعه احاديث گفتار فلسفي(. ج1365فريد، مرتضي )

 اسالمي.

 ه.تهران: علميه اسالمي .1340 كاشاني، مال محسن )؟(. ترجمه محمدباقر ساعدي خراساني.فيض

 (. يک لقمه آسفالت.  مشهد: ملک اعظم.1390قائيني ثاني، غالمرضا )

 (. رازگشا. به اهتمام محمود عباسي. تهران: بي نا. 1376قزويني، كيوان )

 . تهران: بنياد قرآن.1359قطب سيدمحمد )؟(. آفرينش هنري در قرآن. ترجمه محمدمهدي فوالدوند. 

. تهران: 1369ن رفتار كودكان و نوجوانان. ترجمه يوسف كريمي. كرمبولتز و  كرمبولتز )؟(. تغيير داد

 فاطمي.

(. مطالعه عوامل مؤثر بر 1381كرمي نوري، رضا، مکري، آذرخش، محمدي فر، محمد، يزداني، اسماعيل )

. 1شناسي و علوم تربيتي. شماره احساس شادي و بهزيستي در دانشجويان دانشگاه تهران. مجله روان

 . 3-41ان، بهار و تابست

-(. تربيت اسالمي، ويژه آسيب1380ليف كتب درسي سازمان پژوهش )أريزي و تگروه ديني دفتر برنامه

 شناسي تربيت ديني. تهران: تربيت اسالمي.



 

 

. تهران: 1375شناسي تربيتي. ترجمه علي نقي خرازي (. روان1990گالور، جان، اي. و برونينگ، راجر، اچ. )

 مركز نشر دانشگاهي. 

اي از رويدادهاي انقالب مشروطيت. تهران: (. گوشه1355گوهرخاي، محمدباقر )امجدالواعظين تهراني( )

 سپهر.

 .  تهران: ويرايش. 4.  چ 1381(. انگيزش و هيجان. ترجمه يحيي سيدمحمدي. 2001مارشال ريو، جان )

آزما )بي تا(. تهران: تا، الف(. انقالب و تعليم و تربيت. ترجمه ش. رزم ماكارنکو، آنتوان )بي

 مير)گوتنبرگ(.

 . تهران: جوان.2. ج 1369تا، ب(. آموختن براي زيستن. ترجمه ناصر مؤذن. ماكارنکو، آنتوان )بي

 . تهران: آلفا .1360تا، ج(. منظومه پرورشي. ترجمه شهره محمدي. ماكارنکو، آنتوان )بي

 (. قم: مکتب العالم االسالمي.6، 5، 4(. ميزان الحکمه )ج 1365شهري، محمد )محمدي ري

 (. جشنهاي ايران باستان. تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم.1380محمدي، حسين )

هاي (. تأثير انديشه سکوالر در بين دانشجويان دانشگاه1383مركز ملي مطالعات و سنجش افکار عمومي )

 عمومي. تهران. )گزارش تحقيق(. مركز ملي مطالعات و سنجش افکار

هاي صنعتي و كارآفرينانه. گذاري طرح(. مشکالت و موانع اداري سرمايه1381مصلح شيرازي، علي نقي )

 .1381اولين همايش كارآفريني، دانشگاه شيراز. شيراز، آبان 

اجتهاد در اسالم. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت. تهران: شركت  (.1341) مطهري، مرتضي

 سهامي انتشار.

مشکل اساسي در سازمان روحانيت. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت.  (.1341) مطهري، مرتضي

 تهران: شركت سهامي انتشار.

 صدرا.. تهران: 23(. تعليم و تربيت در اسالم.  چ 1373مطهري، مرتضي )

(. كارآفريني. پژوهش و ارزشيابي آموزشي. گاهنامه مركز مطالعات سازمان سنجش 1382مقيمي، فضل ا... )

 .1382. بهار 5آموزش كشور. شماره 

شرح و وظايف مرجع. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و  (.1341) موسوي مجتهد زنجاني، سيدابوالفضل

 روحانيت. تهران: شركت سهامي انتشار.

 . تهران: ترمه.6. چ1شناسي ژنتيک. ج(. روان1373ور، محمود )منص

 . تهران: ژرف. 2شناسي ژنتيک. ج(. روان1374منصور، محمود، دادستان، پريرخ )



 

الف(. درآمدي بر روش تحقيق كيفي. كتاب ماه اطالعات، ارتباطات و دانش  1388منصوريان، يزدان )

 .34-37. صص  1388شناسي. اسفند 

گران به رويکرد كيفي در فرايند پژوهش. كتاب هاي پژوهشها و ترديدب(. اميد 1388يزدان ) منصوريان،

 .60 – 65.  1388ماه اطالعات، ارتباطات و دانش شناسي. اسفند 

 ها. همايش بنياد حفظ آثاردفاع مقدس. ها در حفظ فرهنگ جبههالف(. نقش اسوه 1372منطقي، مرتضي )

 . تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم.2شناسي تربيتي. ج ب(. روان 1372منطقي، مرتضي )

 (. كنترل سياسي و كنترل دروني. سمينار توسعه فرهنگي. وزارت ارشاد اسالمي. 1374منطقي، مرتضي )

 هاي بنيادي وزارت ارشاد اسالمي.. تهران: مركز پژوهش2(. راز گل سرخ. ج 1376منطقي، مرتضي )

گاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. پاييز و الف(. عصر عصيان. پژوهش. پژوهش 1377، مرتضي )منطقي

 .1377زمستان 

 هاي بنيادي وزارت ارشاد اسالمي.. تهران: مركز پژوهش 4(. راز گل سرخ. ج ب 1377منطقي، مرتضي )

نقش و جايگاه دولت  (. بررسي الگوهاي برخورد با خرده فرهنگ جوانان. سمينار1378منطقي، مرتضي )

 در توسعه فرهنگي. سازمان برنامه و بودجه. 

پذيري جوان انقالب اسالمي. همايش بررسي علل و اي به روند جامعه(. نگاه دوباره1379منطقي، مرتضي )

 عوامل تقدم مصالح جمعي بر منافع فردي. اداره كل فرهنگ ارشاد اسالمي تهران. 

جويي مرضي دانشجويان. سمينار بهداشت روان دانشجويان. ي هيجانالف(. بررس 1380منطقي، مرتضي )

 . دانشگاه تهران.1380اسفند 

جويي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم. )گزارش سازمان يافتگي مرضي هيجان (.ب 1380نطقي، مرتضي )م

 تحقيق(. معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت معلم.

 اي. تهران: فرهنگ و دانش.رايانه -ويديوييهاي (. بررسي بازيج 1380منطقي، مرتضي )

 در نوجوانان و جوانان. هاي دينيارزشكردن سازي هاي درونيبررسي روشالف(.  1381منطقي، مرتضي )

 .جهاد دانشگاهي)گزارش تحقيق(. پژوهشکده علوم انساني 

شناسي تربيت آسيبپذيري. مجموعه مقاالت همايش پذيري ضدِجامعهب(. جامعه 1381منطقي، مرتضي )

 ديني. تهران: محراب قلم.

اصالحات در آموزش و پرورش. گرايي. همايش ملي مهندسي بست آرمانج(. بن 1381منطقي، مرتضي )

 .1381خرداد ماه  21و 20وزارت آموزش و پرورش. 



 

 

 -انيب(. مقاومت فرهنگي. )گزارش تحقيق، چاپ نشده(. پژوهشکده علوم انس 1382منطقي، مرتضي )

 اجتماعي جهاد دانشگاهي.

 -(. بحران هويت دختران. )گزارش تحقيق، چاپ نشده(. پژوهشکده علوم انساني1382منطقي، مرتضي )

 اجتماعي جهاد دانشگاهي.

جوانان و شناسي جوانان ايران بعد از انقالب. در مجموعه مقاالت الف(. روان 1383منطقي، مرتضي )

 گاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.هران: پژوهش. تمناسبات نسلي در ايران

كده علوم هاي سوم و چهارم انقالب. تهران: پژوهشب(. رفتارشناسي جوان در دهه 1383منطقي، مرتضي )

 اجتماعي جهاد دانشگاهي. -انساني

نان و مناسبات جوا»شناسي جوانان ايران بعد از انقالب. مجموعه مقاالت پ(. روان 1383منطقي، مرتضي )

 تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.«. نسلي در ايران

هاي جديد جوان انقالب اسالمي: راه پيوند يا گسست؟ همايش ج(. هنجارآفريني 1383منطقي، مرتضي )

 .1383گاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن ملي مناسبات نسلي در ايران. پژوهش

د(. از مقاومت فرهنگي تا مقاومت قهرآميز. همايش ملي مناسبات نسلي در ايران.  1383تضي )منطقي، مر

 .1383گاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن پژوهش

ها در جهاني شدن. همايش ملي جهاني شدن و تعليم و تربيت. ها و تهديدل(. فرصت 1383منطقي، مرتضي )

 . 1383دانشگاه تهران. ارديبهشت  شناسي و علوم تربيتيدانشکده روان

ه(. از هويت ايدئولوژيک تا هويت متعارض. )گزارش پژوهش(. مركز مشاركت  1383منطقي، مرتضي )

 امور زنان.

شناسي نسل سوم انقالب. )گزارش پژوهش(. شوراي عالي انقالب ي(. روان 1383منطقي، مرتضي )

 فرهنگي. 

ي در گذر جهاني شدن. همايش ملي مناسبات نسلي در ايران. هاي نسلو(. تفاوت 1383منطقي، مرتضي )

 .1383گاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن پژوهش

هاي ديني. )گزارش هاي بازدارنده و تسهيل كننده به ارزش(. بررسي روش1384منطقي، مرتضي )

 ريزي آموزشي. پژوهش(. سازمان پژوهش و تأليف و برنامه

المللي سيماي پيامبر (. زيست محيط از منظر پيامبر اكرم )ص(. نخستين همايش بين1386)منطقي، مرتضي 

ريزي آموزشي آموزش . سازمان پژوهش و برنامه1386اعظم )ص( و برنامه هاي درسي. ارديبهشت 

 و پرورش.



 

پاسخ به هاي ديني سوم راهنمايي و دبيرستان از منظر الف(. تحليل محتواي كتاب 1388منطقي، مرتضي )

هاي آموزشي. بهار پژوهشي نوآوري -آموزان. نشريه علميرواني و اجتماعي دانش -نيازهاي عاطفي

 .29. شماره 1388

ب(. در راه پيوند نسلي. مجموعه مقاالت كند و كاو در مسايل جوانان و مناسبات  1388منطقي، مرتضي )

 گاهي.نسلي. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانش

 (. نقد جوانان )معترض( بر نگرش ديني مرسوم. )نشر محدود(.1389منطقي، مرتضي )

داري دانشجويان: مطالعه موردي دانشجويان (. بررسي داليل افزايش يا كاهش دين1392منطقي، مرتضي )

-پژوهشي مؤسسه روان -نامه علميشناسي. فصلهاي كاربردي رواندانشگاه خوارزمي. پژوهش

 .1392ي و علوم تربيتي. تابستان شناس

هاي كاربري از فضاي مجازي در ايران. ارايه شده در هشتمين همايش الف(. چالش 1393منطقي، مرتضي )

ها هاي علميه و آموزش و پرورش. تربيت اسالمي و فضاي مجازي: چالشعلمي دفتر همکاري حوزه

 . 1393و راهکارها. قم. ارديبهشت 

هاي ارتباطي فيس بوک، آوريب(. بررسي نگرش دانشجويان به كاربري از فن 1393منطقي، مرتضي )

دانشجويان. هاي اجتماعي تلفن همراه و ماهواره. ارايه شده در هفتمين همايش بهداشت روانشبکه

 . دانشگاه صنعتي اصفهان.1393ارديبهشت 

چت جويان از شبکه اجتماعي ويج(. ضرورت بسترسازي فرهنگي در كاربري دانش 1393منطقي، مرتضي )

دانشجويان. ارديبهشت )چت مبتني بر تلفن همراه(. ارايه شده در هفتمين همايش بهداشت روان

 . دانشگاه صنعتي اصفهان.1393

اي در دانشجويان. ارايه شده در هفتمين همايش گيري هويت شبکهچ(. شکل 1393منطقي، مرتضي )
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