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 مقدمه
 

دانشجويان پرداخته  داريدينوم از يك مجموعه سه جلدي است كه به بررسي تحوالت ساين اثر جلد 

 است.

جامعه و ارايه  ساالنمرسوم بزرگ داريدينكتاب نخست اين مجموعه، حاوي نقد دانشجويان در زمينه 

پذيرش »ان جديدي با عنو ، به مقولهدوم اين مجموعه جلدمختصات نگرش جديد ديني دانشجويان بود. 

« گريزيدين»مقوله  ،اين مجموعه ين جلدسوم پرداخته است و سرانجام كتاب حاضر به عنوان« تنها خدا

 است. دانشجويان را مورد بحث و بررسي قرار داده

 داريدينحوالت ومين جلد از مجموعه اخير، پس از مقدمه، سه فصل با عناوين تسدر اين اثر، به عنوان 

ارايه  ،يريگبندي و نتيجهو جمع گريزين(، بررسي تحوالت ديني دانشجويان: ديننان )دانشجوياجوا

 گرديده است.

ت آن، دانشجويان و ردگيري تحوال داريديندر فصل نخست كتاب، پس از توصيف ضرورت بررسي 

 از روش اجراي پژوهش ياد شده است.

-مي ريزيگدينهاي صورت پذيرفته در ارتباط با مقوله اي از مصاحبهفصل دوم كتاب حاوي مجموعه

 باشد. 

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

 دانشجويان پرداخته است.  داريديننگر در مورد تحوالت 

ته، پس از المي مورد بررسي قرار گرفدر مقدمه اثر، به اجمال بحث تحوالت هويتي جوان انقالب اس

ي تحوالت آن دانشجويان و ردگير داريدينآنان، ضرورت بررسي  داريدينتمركز روي تحوالت 

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

 گريزيدين داليل است. دانشجويان گريزيدين مصاحبه در ارتباط با مقوله 38فصل دوم كتاب حاوي 

رواني، تربيتي، عقيدتي،   -عنوان داليل خانوادگي، فردي، عاطفي 9ذيل  دانشجويان در اين كتاب

آخرين فصل  بندي و ارايه گرديدند.اقتصادي و فضاي جهاني شده، طبقه -فلسفي، اجتماعي، سياسي

هاي اي كه به چالشن قسمت پس از مقدمههاي حاصله پرداخته است. در ايبندي يافتهكتاب به جمع

فراروي نظام اسالمي اختصاص يافته و استدالل گرديده است، نظام اسالمي در عمل حاوي سه دولت 

دانشجويان، خاطرنشان شده است كه  داريدينواليت فقيه، دولت رسمي و دولت پنهان است، در تبيين 

هاي سياسي و ديني اوليه در ه برخي از اقتدارگرايي، اگرچ1357پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 



هاي مطرح جامعه خورد، اما در گذر زمان اقتدارگرايي اخير كه عمدتاً شخصيتكالن نظام به چشم مي

-گرفت، با قدرت گرفتن عوامل دولت پنهان، صبغه فرهنگيهاي سياسي جامعه را دربرمييا گروه

يز هدف خود قرار داده است. در اين قسمت پس از تأكيد گسترش اجتماعي نيز يافته، مردم جامعه را ن

اجتماعي و چگونگي اثرگذاري آن در زندگي روزمره -هاي اقتدارگرايي فرهنگيدولت پنهان، ويژگي

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

گري اساسي و موقت و مقطعي مورد دانشجويان، دو دسته مداخله داريديندر جهت ارتقاي كيفيت 

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

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

جوانان و دانشجويان، بيشتر فرافکني روحانيوني است كه به دليل عدم حل  داريديننظير كاهش 

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

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

در حالت اخير جامعه از صحّت و سالمت الزم برخوردار شده، روندي پيشرو و  خويش بپردازند. بالطبع

گفته محقق نشود، ممکن گري اساسي پيشرو به اعتال را تجربه خواهد كرد. اما در صورتي كه مداخله

 داريدينگيري جوانان و دانشجويان از دين و هايي كه به كاهش موقت فاصلهاست برخي از روش

گري موقت و مقطعي، پيشنهاد مد نظر قرار گرفته شوند كه در ادامه ذيل عنوان مداخلهانجامند، مي

كارهاي پيشنهادي در اين قسمت، هرگز قابليت پوشش دادن به مشکالت فزاينده اند )هرچند راهگرديده

 گفته را نخواهند داشت(.پيش

ر مقوله: چها ،دانشجويان داريدينجهت ارتقاي كيفيت مقطعي و موقت مداخله كارهاي در بررسي راه

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

هاي اجتماعي جهت پويايي جامعه )و خاصه جوانان(، ارايه سازي بستربهينه از فضاي مجازي و آماده

 گرديده است. 

هايي است كه باالستقالل مربيان و اولياي تربيتي و بحث آموزش غيررسمي دين، حاوي مباحث و طرح

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

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

 ي به خود نگيرند. آنان، جنبه تحقق عمل



 

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

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

 مورد استفاده خاتمه يافته است.. اثر حاضر با ارايه برخي از مآخذ 1گري اساسي است نخواهد شد

پور، غزاله برناپور، ، محدثه بخشيدر تهيه اين اثر دانشجويان محترمدر انتها الزم به يادآوري است كه 

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

کوفه رزمي، فاطمه رضازاده، مريم شاهنده، كيميا سادات دهقاني، شيما رحيمي، شخاكشور، 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 يفي و عطيه وقفيصفت، شيما نباتي، فاطمه نظريحانه محمدي

بندي كتاب را متحمل شده و خانم اكرم مظاهري نيز آقاي سعيد سجادي زحمت صفحهياري رساندند. 

شود. دريغ اين عزيزان، تشکر و قدرداني ميبرعهده داشتند كه از زحمات بياين اثر را ت تايپ زحم

 اجرشان مأجور باد.

  

                                           
م در شدت يا كاهش الزم به ذكر است عامل خط مشي سياسي حاكم بر جامعه به عنوان يك متغيير مه - 1

 هاي اخير نخواهند بود.بحرانكننده فع ذار واقع خواهند شد، اما در كل رهاي اخير اثرگالتهاب
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 جوانان )دانشجویان( داریدینصل اول: تحوالت ف
 

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 در تبيين تحوالت هويتي جوانان ايراني مي

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

عقيدتي، وقوع گسست و -اجتماعي -اديهاي اقتصاجتماعي، عقيدتي و سياسي جوانان، سرخوردگي

 شکاف نسلي و فضاي جهاني شده دانست.

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،

 هاي اخير را بعضاً از گذر تجربه به دست آورند.ده، تمايل دارند كه صحّت آموزهنياور

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

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

هاي تاريخيِ هويتي طلبي جوان، نفي ريشهم پذيرش روحيه خودپيرو جوان، ترديد در پذيرش استقاللعد

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

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

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

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

تغيير روابط اجتماعي و سبك زندگي جوان ايراني، از موارد قابل تأملي هاي فرهنگي مؤثر در 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 اندك با جنگ الف، ب، ج، چ(، مي 1393

 -گرا، توجه به هر دو بُعد فرهنگ ايرانياستقبال از فرهنگ فردگرا به جاي فرهنگ جمعو انقالب، 

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

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

ز هاي عمدتاً خارجي، استقبال از فرهنگ جهاني، مقاومت فرهنگي )ابراتبادل 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.هاي فرهنگي كه جوانان با آن روبرو هستند، قابل احصاء ميتحول

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

ل به رويکرد علمي، فرهنگي، جايي رويکرد ديني به مساينگر، جابههاي غيرواقعگراييمانند: نفي آرمان

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

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

گرايي، پذيرش بط عميق دو جنس، استقبال از تجربهاستقبال از روابط دو جنس، ارزش شدن روامردان، 

الف، ب، پ و  1383شکني )منطقي، گرايي، استقبال از مُد و مُدگرايي، سنتطلبي و تجملانديشه رفاه

 ها، قابل شمارش است.( و نظاير آن1384ل، 

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

سال سياسي و عقيدتي نسل جوان با نسل بزرگهاي فرهنگي، اجتماعي، اند. تفاوت قرائتتعمقي داشته

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

الف، ب،  1383ي، اند )منطقاست، 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»( در كتاب 1378پور )رفيع

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

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

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

ير مهار مواردي مانند مُدگرايي افراطي، بدحجابي، آورد. بالطبع در شرايط اخبراي وي فراهم مي

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

 رود.  خطايي به شمار مي

ان مؤثر هاي عقيدتي جوان انقالب اسالمي كه در تغيير روابط اجتماعي و سبك زندگي جواندر تحول

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

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

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

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

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

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

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

ري و كنترل دروني نويسد، فشار هنجامي« 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 يك جامعه تغيير كند و از ارزش مذهبي به احترام به زنان باحجاب نيز پايين آمد، زيرا وقتي ارزش

ي كم ارزش شوند، طبعاً دارندگان هاي مذهبي از نظر اجتماعطرف ارزش غيرمذهبي برود، يعني ارزش

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

توان از موارد زير هاي سياسي مؤثر در تغيير روابط اجتماعي و سبك زندگي جوان ايراني، ميدر تحول

هاي اول و دوم انقالب، لشهر نسبه 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

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

 الف، ب و پ(. 1383، 1374غرب )منطقي، 

توان از ديد نسبتاً منفي جوان نسبت به در ارتباط با ديدگاه اقتصادي جوان انقالب اسالمي، مي

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

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

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

 زنند.اين زمينه را براي جوان انقالب اسالمي رقم مي

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

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

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 ويژگيمح، فردگرايي، برهنهافزايش تسا

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

خير در تغيير روابط اجتماعي و سبك نمايد. در مرتبه بعد، موارد اشايسته مي تعبير هويت ژالتيني از آن،

اند. جوان ايراني، در عين سردرگمي و ابهام، باهوش، زندگي 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 علمين تجربهجويد. جوان نسل حاضر در عسود مي خويش،

ساالن جامعه نگريسته، از اعتمادي به رهبران و بزرگنگرد، 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 دستاوردراحت گرايي وتجمل

گرايانه، فاصله گرفته است )منطقي، هاي آرماننگرد و به ميزان قابل تأملي از انديشه)مانند فمينيسم( مي

 ي(. 1383

اني، تا حدودي جاي هاي آرمگرفتن 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 ميانقالبي، از رويکرد

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

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

 معرض ديد نهاده است.

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 مسأله افزايش، كاهش يا بدون تغيير ماندن دين

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

يي مانند كاهش داده هاهاي اجرا شده، اند. 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 ميمورد بررسي وي بيان داشتهجمعيت 

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

يز، در بررسي وي % از دانشجويان دانشگاه تبر 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 بررسي كه در جمعيتي بالغ بر 

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

اند. سرانجام خداياري فرد % 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.ات نماز مي% از جوانان هميشه يا اكثر اوق 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 )

اني، راهنمايي و دبيرستاني آموزان دبستهاي 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 دبيرستان در قياس با راهنمايي، در سطح هر دو گروه دختران و پسران كاهش يافته است. رحيمي

ارشناسي طي سال اول تا چهارم را در پژوهش (، كاهش هويت ديني در بين دانشجويان ك1380منصور )

( نيز در بررسي ميداني كه در سطح جوانان 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 هاي پژوهشي از تحوالت كيفي دينن، برخي از يافتهداري جواناگذشته از كاهش ميزان دين

 كنند. جوانان ياد مي

داري جامعه تحقيق، به بررسي صحّت (، در بررسي وضعيت دين1384نژاد )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 نتيجه گرفته درنهايت

هاي فرامادي به وقوع پيوسته هاي مادي به سمت ارزشدارد، در جوامع )صنعتي(، تحولي از ارزشمي

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

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

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

شود. همچنين گرايش به دين خصوصي، ي ديني در حد كم ارزيابي ميآنان به انجام دادن اعمال جمع

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

تنها نسبت نهاد دين هاي مدرن در جوامع در حال توسعه، نه دارد، با توسعه نهاديان ميگرايي اجتماعي ب

هاي هاي همراه با نهادشود، بلکه مجموعه آگاهيخوش تحول ميهاي اجتماعي دستبا ديگر نهاد

هاي ديني ود قرائت( نيز از وج1389دهد. 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 نبررسي

 گيرند.سته قرار ميبندي بسيار كالن، در سه داسالم در جامعه، در يك 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 ديننبه صراحت دست به نفي دين زده، به  گيرند كهو سرانجام در دسته آخر، افرادي قرار مي

 اند.ستيزي را پيشه خويش كرده

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

 اند.سياسي، اقتصادي و عقيدتي خاصي قرار گرفتهافراد يك نسل، تحت تأثير عوامل فرهنگي، اجتماعي، 

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

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

ني دانست كه در توان نسل اول انقالب را كساانقالب اسالمي را مورد توجه قرار دهيم، مي هاي پس ازاگر نسل

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

 سال خواهد بود. 60انقالب، در حال حاضر، 

ما تجربه جنگ را ااند، ر نظر گرفت كه اگرچه به تجربه انقالب نايل نيامدهتوان كساني دنسل دوم انقالب را مي

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

 خواهد بود.

نسل سوم انقالب سني  شوند. بنابراين اگرسال، جوان ناميده مي 15-29طبق تعريف سازمان ملي جوانان، افراد 

 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 اگر از سه قشر اخير، توجه خود را منحصراً معطوف به قشر دوم كنيم، مالحظه مي

واكنشي ديده برخوردي 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 مگر جهت بررسي تحوالت نگرش ديني جوانان )معترض(، با همکاران پژوهشي خود، به پژوهش

اين، جهت  بر وهبرداري 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

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

، 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 سوممرنقد جوانان )معترض( بر نگرش ديني نگارنده، 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

 است. عناوين مورد بررسي در اين قسمت به قرار زيرند: 

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

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

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

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

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

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

 كوتاهي مسووالن در بسترسازي مناسب براي تحقق دين.

آميز و واكنشي جوانان با برخورد لجاجتگر در توصيف دومين محور مورد بحث، به طرح پژوهش

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

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

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

 دهند.العملي از خود، واكنش نشان مياي عکسگونه
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-اكنشي و عکسترين برخوردهاي وآميز 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

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

ده محور اساسي زير اقدام كرده  ، به طرحمختصات 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 شك-گرايي افراطيو عقل -گرايي رويکرد استداللي و تجربي به دين، عقل

آگاهي از فلسفه احکام، برخورد تحقيقي با دين، گرايش به علمي، 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

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

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

ميت با خدا، درك شدن از سوي خدا(؛ توجه به باطن دين )شامل زير بر مهر به خدا، احساس صمي

تر فلسفي به دين، عبور از ظواهر و عطف توجه به باطن افراد(؛ منعطف -هاي: غلبه ديد عرفانيمجموعه

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

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

-طلبي، تسليم شدن در برابر فشار هنجاري گروه، كيفيتانجام 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 اجتماعي، تفسير به رأي(؛ و نگاه جديد به دين )شامل زير مجموعه

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

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

از نشر محدود سال  6مسأله تحوالت ديني دانشجويان سبب شد، نگارنده پس از گذشت حساسيت 

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 يافتهبررسي صحّت و سقم 
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مسايل جديدي نيز به مجموعه موارد پيشين افزوده شده است يا خير. از اين رو با توجيه تني چند از 

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

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 خواست تا با توجه نسبي به سرفصل

هاي پژوهش ت و سقم يافتهكيفي عميق با دانشجويان دختر و پسر در دسترسشان بزنند تا ضمن رصد صحّ

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

عنوان  9گريزي دانشجويان اختصاص يافته است، داليل اخير ذيل در كتاب حاضر كه به مقوله دين

اقتصادي و  -فلسفي، اجتماعي، سياسي  رواني، تربيتي، عقيدتي، -داليل خانوادگي، فردي، عاطفي

 بندي و ارايه گرديدند.فضاي جهاني شده، طبقه

، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه «زاخانواده آسيب»هاي انجام شده ذيل عنوان بررسي مصاحبه

ل گريزي را با اتکا به داليگيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود در دينشوندگان فاصله

 كنند. خانوادگي تبيين مي

خانواده نقش مهم و پراهميتي در دوران كودكي تا نوجواني و جواني فرزند دارد. اگر اولياء، شخصيتي 

امن و ايمن را در ارتباط با فرزند به معرض ديد بگذارند، فرزند در پرتو تغذيه عاطفي سالمي كه در 

د نگريست، اما اگر پدر و مادر، افرادي ناايمن باشند، جوار آنان دارد، با اطمينان به جهان بيرون خواه

ناايمني را به فرزندشان انتقال خواهند داد و اين ناايمني همچون عينکي تيره و تار كه بر چشم فرد نهاده 

هاي ديگر را به صورتي ناايمن و پرخطر شده است، سبب خواهد شد كودك جهان بيرون و انسان

 يگران، روابطي مغشوش و ناايمن باشد.ادراك كند و روابط وي با د

هاي ناايمن و زا، حکايت از خانوادههاي آسيبهاي گزارش شده در ارتباط با خانوادهبررسي نمونه

ها پس از برخورد با برخي از اند و فرزندان آننامتعادل دارد كه عدم تعادل را به فرزندشان انتقال داده

و برخي از تجربيات اجتماعي ناگوار از سوي ديگر، بدون استقامت مواضع خرافي به نام دين از سويي 

نشيني را تجربه كرده، دست به نفي و انکار دين رفت و عقبدر اين مسير با واگذار كردن صحنه، پس

ها در ها، تربيتي متعادل بود، آناند، در حالي كه اگر از آغاز، تربيت كودكان اين خانوادهو ديانت زده

آراي مخالف، برمبناي همان سبك و سياق تربيتي خويش، به تحليل منطقي اطالعات  برخورد با

مخدوش و تجربيات ناگوار اجتماعي پرداخته، به سادگي با محکوم كردن دين و ديانت، واكنشي عاطفي 

نهادند. به تعبير ديگر، اگر تجربيات اوليه زندگي كودكان و نوجوانان، را از خود به معرض ديد نمي

زا نباشد، و اگر آنان به جاي ترسانده شدن از حضرت حق، با منطق و چهره ربياتي دردناك و آسيبتج
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تر عمل كرده، رحماني دين آشنا بشوند، در برخورد با تجربيات ناگوار بعديشان، به شکلي معقول

 گذارد.گريزي را از خود به نمايش نخواهند ماحصلي همچون دين

، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه «فردي»ام شده ذيل عنوان داليل هاي انجبررسي مصاحبه

گريزي را برمبناي داليل اخير تبيين گيري خويش از دين اسالم و پيشه كردن دينشوندگان فاصله

 كنند. مي

هاي انجام شده ديگر، بيانگر نکات زيادي در زمينه رفتارهاي ديني نامناسب و بررسي برخي از مصاحبه

هاي باشد. برخي از مصاحبه شوندگان در مصاحبه خويش گزارش از رياضتها مياحصل ناگوار آنم

دادند. مواردي مانند: محاسبه و مراقبه نفس شديد خويش، پرهيز از مصرف گوشت، افراطي خود مي

 خواندن ادعيه طوالني به شکل روزانه يا هفتگي، گرفتن روزه خنده در ايام فاطميه، تنبيه خويش

هاي سرد زمستان درصورت شنيدن يك غيبت، پرهيز از ديدن عکس جنس مخالف، قدم زدن در شب

هاي افراطي بعضي از هايي از رياضت كشيدنها، نمونهها براي راز و نياز با معبود و مانند آندر بيابان

دانشجويان دانشجويان در دوران نوجوانيشان بوده است كه از سوي آنان گزارش شده است. اما اين 

هاي خويش، به اقتضاي سن جوانيشان، متوجه جنس اند كه در جريان رياضت كشيدنبعضاً گزارش داده

ها تالطمي ايجاد كرده است. برخي از اين دانشجويان، مخالف خود شده، اين مسأله در وجود آن

ضمن ترك  اند كه آنان پس از درهم شکسته شدن در برابر فشارهاي جنسي خودشان،گزارش كرده

گرايي صرف را در دستور كار خود هاي پيشين خود، دست به جبران مافات زده، لذترياضت كشيدن

ها و انجام مصاحبه با اند، به شکلي كه وقتي گروه پژوهش درصدد يافتن يکي از همين نمونهقرار داده

وقتي براي او باقي چراني ديگر گفتند، مگر هيزبازي و چشماو بود، دوستانش به گروه پژوهش مي

 گذارد كه بيايد با شما هم مصاحبه كند.مي

سياسي در سطح جامعه،  -اقتصادي -هاي اجتماعيبرخورد دانشجويان اخير با بعضي از كژكاركردي

 اين افراد را به پذيرش كنار نهادن دين واداشته است.

هاي افراطي، به صراحت بيان كشيالبته گروه ديگري از دانشجويان هم هستند كه بدون تجربه رياضت

اند و دنبال لذّت بردن در دو روز دنيا گرايي را در دستور كار خود قرار دادهدارند كه آنان لذّتمي

-هستند. در مورد اين دانشجويان هم بايد بيان داشت، برخالف گذشته كه به دليل پيچيده نبودن فن

تر پذير بود، در حال حاضر به دليل پيچيدهها، جذب شدن به مشاغل مختلف به سادگي امکانآوري

ها، جوان، نيازمند اخذ تجربه و دانش الزم براي پرداختن به يك حرفه مناسب است و آوريشدن فن

ها است. مضاف اين كه در دوره و زمانه معاصر، به اين امر به معناي افزايش سن بلوغ اقتصادي جوان
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حيطي، كاهش سن بلوغ زيستي )در نتيجه بهبود تغذيه، هاي مداليل مختلفي همچون افزايش تحريك

ها )كه چاق بودن، نيز تسريع هاي محيطي(، كم تحركي و چاقي بچهبهبود بهداشت و افزايش تحريك

آورد، بلوغ هاي زيست محيطي كه اسباب تسريع بلوغ را فراهم ميبلوغ را در پي دارد( و حتي آلودگي

پذيرد. بنابراين برخالف شکاف بلوغ زيستي و اقتصادي كه در زيستي نوجوانان زودتر صورت مي

ساله را بين  10-15اي گذشته نه چندان دور، بسيار كم و اندك بود، در حال حاضر اين شکاف، فاصله

بلوغ زيستي و اقتصادي جوانان جامعه ايجاد كرده است كه اين شکاف، تبعاتي همچون مشکالت زيستي 

 را با خود به همراه دارد. )جنسي(، رواني و اجتماعي

اگر توجه خود را روي مشکالت زيستي )جنسي( متمركز كنيم كه جوانان با آن درگيرند، در عمل 

سالگي به بلوغ جنسي خويش رسيده است، تا ازدواج و  11-12شود، جواني كه مثالً در مشاهده مي

خويش )آن هم در محيط  سال به نياز اخير 10-15ارضاي مشروع نياز جنسي خويش بايد حداقل 

 پرتحريك امروز( پاسخ منفي بدهد كه بالطبع اين مسأله براي خيلي از افراد شدني نيست.

دارد، ها روا ميبه عبارت ديگر، ظلمي كه تمدن )با افزايش فاصله بلوغ زيستي و بلوغ اقتصادي( بر جوان

 باشد.ر مسير دين و ديانت ميها دهاي مذهبي در جريان طي طريق آنيکي از داليل بريدن انسان

، داللت برآن دارد كه برخي از «رواني-عاطفي»هاي انجام شده ذيل عنوان داليل بررسي مصاحبه

گريزي خويش را با اتکا به داليل اخير تبيين گيري خويش از دين اسالم و دينمصاحبه شوندگان فاصله

 كنند. مي

گريز داللت بر آن دارد كه برخي از دانشجويان دختر و پسر دينهاي انجام شده با افراد بررسي مصاحبه

هاي اوليه نسبت به دين و ديانت و با وجود مالحظه شواهد اجتماعي مصاحبه شده، با وجود داشتن ترديد

عاطفي يا رواني، به سمت   شود، پس از دريافت يك ضربهدال بر كژكاركردي آنچه به نام دين تبليغ مي

 اند.ي سوق يافتهگريزسوي دين

هايي به دين ياد كرده بودند، برخي از دانشجويان، اگر چه در جريان رشد و تحول خويش از يافتن نقد

گردد. هاي نظري با كسب برخي از تجربيات اجتماعي آنان، با نقد اجتماعي نيز توام مياما اين نقد

سپاه، تن به حساب و كتاب ندادن بيت هاي مواردي مانند رفتار متناقض مسووالن ايران، رانت خواري

رهبري و نظاير آن يا مالحظه شواهدي از كژكاركردي نظام سياسي ايران و زير پا نهاده شدن اخالقيات 

اند. موارد در جمهوري اسالمي، فراز ديگري است كه غالب مصاحبه شوندگان اخير از آن ياد كرده

رسد، زماني تر كرده است. اما به نظر ميه دين را عميقگفته نسبت باخير ديد انتقادي دانشجويان پيش

اند كه با يك ضربه عاطفي و يا رواني مهلك گيري خود از دين را شدت بخشيدهاين دانشجويان فاصله
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گريزي اين افراد پيش از آن كه نقد نظري يا عملي اند. به تعبير ديگر، علت اصلي دينمواجه گرديده

 باشد.اسالم باشد، درهم شکستگي عاطفي آنان ميقرائت ديني مرسوم از 

در موارد ديگري مشاهده شده است كه وقتي يك دانشجو به دليل اختالل رواني )نظير ابتال به وسواس(، 

به زندگي دشواري رسيده است. ممکن است براي گريز از زندگي دشواري كه با آن مواجه شده است، 

 سازد تا ذهن وي به آرامش برسد. ديني را پيشه خود تفکرش، بي باپشت پا زدن به مثالً محتواي وسواس

عقيدتي بسيار پررنگ  -سياسي -اقتصادي -گريز مقوله نقد اجتماعيبنابراين اگرچه در افراد دين

رود، ولي در برخي از موارد ابعاد فردي )عاطفي و گريزي آنان به شمار مينمايد و علت اصلي دينمي

 پردازد.گريزي افراد ميگ است كه به تنهايي به تبيين دينرواني(، چنان پررن

هاي انجام شده ذيل عنوان داليل تربيتي، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه بررسي مصاحبه

كنند. گريزي خود را با اتکا به داليل اخير تبيين ميگيري خويش از دين اسالم و دينشوندگان فاصله

هاي ديني هاي فرهنگي اجتماعي تا نهاده از خانه تا مدرسه و دانشگاه و از نهادگفتابعاد تربيتي پيش

 گسترده است.

آنان مبتني بر « تربيت ديني»هاي تعداد ديگري از دانشجويان حکايت از آن دارد كه بررسي مصاحبه

ن و دليل رعب و ترس يا القائات قشري و سطحي بوده و حلقه مفقوده تربيت ديني آنان، منطق، برها

بوده است. دانشجويان ياد شده، پس از آن كه بدون تحقيق و تفحص در زمينه اصول دين و انتخاب 

اند، در جريان عمل به دليل كنجکاوي آزادانه دين توسط خودشان، تحت تأثير القائات ديني قرار گرفته

اند ي زدهسوال هايبه طرح  اند، دستشان با آن آشنا شدهخويش يا رويکرد تجربي كه در نظام آموزشي

 اند. شان نيافتهسوال هايكه در غالب موارد پاسخ الزم را براي 

هاي نظام مبتني بر واليت فقيه، اين است كه نظام اخير ديانت ترين اشکالاز سوي ديگر يکي از جدي

له و مشکل داند، بالطبع در حالت اخير با بروز هر مسأرا عين سياست و سياست را عين ديانت مي

شود. بنابراين دانشجويان مصاحبه شده، نه اجتماعي، به سادگي آن مسأله و مشکل به پاي دين نوشته مي

گذارند، بلکه در برخورد با خرافات آميخته شده با دين، هاي اجتماعي را به پاي اسالم ميتنها اشکال

اند(، اين خرافات را نيز مستقيماً نياموختهها بپردازند )زيرا آن را بدون آن كه به بحث و بررسي منطقي آن

 گذارند. به حساب دين مي

ماحصل تربيت نامناسب ديني دانشجويان اخير، كه در روند رشد و تحول خويش، با برخي از مشکالت 

دارند، اگر به فرض رساند كه آنان بيان مياند، كار را به جايي مياجتماعي و يا عقيدتي نيز مواجه شده
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گيري عقالني، شك كردن كه آغاز يافتن ار شوند، پيش از همه چيز شيوه تفکر درست، تصميمدبچه

 آموزند.هاي منطقي را به فرزندشان ميحقيقت است و پذيرش ديدگاه

باشد، اما به دليل تربيت ديني مبتني بر تحميل و البته نتيجه اخير، همان چيزي است كه مدنظر دين مي

اند و به ، آنان با نفي دين و گريز از القائات دين تحميلي، به نتيجه اخير رسيدهاجبار دانشجويان اخير

دهد، در برابر ديني قرار جاي آن كه حامي ديني باشند كه آنان را به سمت تفکر و منطق سوق مي

 كند و در جريان گريز ازخواري را به آنان تحميل ميگيرند كه به زعم آنان پذيرش خرافه و رانتمي

 كنند.گريزي را پيشه خود مياين دين، دين

اگر تربيت در معناي گسترده خودش در نظر گرفته شود، گاهي محيط آموزشي مدرسه يا دانشگاه، در 

آيد، گونه كه از مصاحبه هدي برمياند. به عنوان مثال، همانآسيب ديدگي فرد مؤثر واقع آمده

اش هدي را خراشيده است كه او در جريان مصاحبههاي استاد )جاهل( وي، چنان روح لطيف اهانت

كند كه از لحاظ رواني نابوده شده است و رفتار استادش او را نابود كرده چند بار از اين مسأله ياد مي

اي را كه به ويراني او انجاميده پزشك، عمق ضربهشناس و رواناست. مراجعه مکرر هدي به نزد روان

 دهد.است، نشان مي

منطق، نظير معلم دوران راهنمايي وي مصاحبه هدي، حکايت از آن دارد كه اولياي آموزشي بيمالحظه 

و اولياي آموزشي نامتعادل، مانند استاد دانشگاهي هدي كه ارزيابي منفي خود از تکليف داستان نويسي 

درگيري  او را به تماميت شخصيت وجودي هدي تعميم داده است، هدي و افرادي مانند وي را چنان به

گيري و تخليه رواني اي براي انتقامگريزي به مثابه عرصهكنند كه شايد دينرواني و ويراني نزديك مي

گريزي، به جاي استفاده از هوش وافرشان در جهت آنان خود را بنماياند و آنان با استقبال از دين

ياي سياسي و اجتماعي جامعه ها و پرخاشگري متقابل به اولسازندگي، آن را در جهت تخليه دق دلي

 درآورند.

گريز، داللت بر آن دارد كه برخي از هاي انجام شده با افراد دينبررسي تعداد ديگري از مصاحبه

اند و در پي اين امر، شده« هاي دينيترديد»سري دانشجويان دختر و پسر مصاحبه شده، در آغاز با يك

اند، اما به دليل نيافتن پاسخ الزم، به تدريج ذهني خويش برآمدههاي يابي براي اين ترديددرصدد پاسخ

 اند.ديني سوق يافتهبه سمت بي

السالم، در برخورد با بررسي سيره معصومين، عليهم السالم، نيز حکايت از آن دارد كه ائمه، عليهم

ون آن كه دست به كردند، بدهايي ديني يافته و حتي وجود خداوند هستي را نفي ميكساني كه ترديد
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ها و نفي و طرد آنان بزنند يا بدون آن كه برچسبي به آنان وارد آورند، به شکلي عقالني به سوال

 دادند.هاي ديني آنان پاسخ ميترديد

هاي عمومي و دانشگاهي كه عمدتاً رويکرد تجربي )و نه تعبدي( دارند، در عصر حاضر به دليل آموزش

مطرح شده از سوي دين، به سادگي از سوي كساني كه در روند آموزششان،  رود ابعاد تعبديانتظار مي

اند، به چالش گرفته شود. مضاف اين كه فضاي مجازي اين امکان از رويکردي تجربي برخوردار شده

توانند از اي جامعه فراهم آورده است كه اگر در متن جامعه به صراحت نميعمل را براي افراد حاشيه

توانند رد گم كنند، از آرا و ت خويش سخن بگويند، در فضاي مجازي كه به سادگي ميعقايد و نظرا

 تمايالت خويش سخن به ميان بياورند.

هاي ديني مواجه شده، درصدد از سوي ديگر دانشجو يا جواني كه به شکل طبيعي با برخي از ترديد

زمينه غالباً با تهديد دانشجويان يا آيد، در حالي كه مراجع داخلي در اين پاسخ يافتن براي آن برمي

ها از دفتر نهاد را داده و يا آنان را به كميته انضباطي كنند و يا دستور اخراج آنجوانان برخورد مي

هاي كوشند با ظواهر علمي پاسخفرستند، در فضاي مجازي افراد )و غالباً افراد مخالف ديانت(، ميمي

قرار دهند )و مثالً به آنان بقوالنند كه انديشه خدا، يك انديشه واهي الزم را در اختيار مخاطبان خويش 

 بيشتر نيست(.

اند، در جريان مطالعات نظري كه دارند، هاي ديني يافتهمضاف برآنچه از آن ياد شد، افرادي كه ترديد

ي از گردند كه اين موارد )كه غالباً نوعبه سادگي با برخي از شواهد عملي در جامعه مواجه مي

زاي دارد كه نتيجه بگيرند، تبعات آسيبگذارند(، آنان را واميكژكاركردي را به معرض ديد مي

اجتماعي در جامعه ديني ايران، نشأت گرفته از خود دين است و بنابراين در حالي كه مطالعات فلسفي 

ام نرسيده است، به و نظري آنان در امر وجود يا عدم وجود خدا و حقانيت يا عدم حقانيت دين به انج

 اي غير قابل قبول و نپذيرفتني است.شکل غيرمستقيم به اين نتيجه برسند كه انديشه خدا يا دين انديشه

هاي انجام شده، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه شوندگان بررسي تعداد ديگري از مصاحبه

تبيين « فلسفي»گريزي را با استناد به داليل گيري خويش از دين اسالم و سوق يافتن به دينفاصله

 كنند. مي

هاي خويش خاطرنشان ساخته بودند كه از آغاز زندگي، برخي از دانشجويان اخير، در جريان مصاحبه

دادند. ه احکام ديني مياي تن بو به طبع خانواده، خود آنان به شکل محدود و دست و پا شکسته خانواده

زا ممکن است آنان را به فلسفيدن واداشته، برخورد اين افراد در گذر زندگي با حوادث تلخ و آسيب

هاي هاي خسته كننده ذهني خويش، سرانجام بريده، با پشت كردن نسبي به دستوردر كشاكش درگيري
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ند. به عنوان مثال، در مصاحبه مهتاب، ديني، بکوشند آرامش از دست رفته خود را به اين طريق بازياب

اي به نام هاي زندگي خودش، اشتباهات خويش را به پديدهوي به جاي تفکر وتحليل دقيق فراز و فرود

ها، به شکلي جبرگرايانه در اختيار اوست و او كند كه مهار انسانانرژي فراتر از كاينات منتسب مي

ا در شرايط مختلف اقدام كرده، در حالي كه آنان اختياري از هجايي انسانهرگونه كه بخواهد به جابه

سازد، به اين ترتيب مهتاب با پيش كشيدن بحث در جبر قرار داشتن جا ميخود ندارند، آنان را جابه

 كوشد تا در عمل روي اشتباهات خودش سرپوش بگذارد.ها، ميانسان

هاي زندگي به فلسفيدن وي انجاميده است اريدر موارد مشابه ديگري كه از سويي مواجهه فرد با دشو

تواند دست بردارد، ممکن است به سادگي اين افراد و از سوي ديگر فرد از هواپرستي خويش نمي

 پرستي خويش سازند.حقيقت را فداي منطق ضعيف و لذّت

اً به چي اعتقاد دونم واقعمن اصالً نمي»دارد، به عنوان مثال، مريم در مصاحبه خودش به صراحت بيان مي

دارد، سردرگمي اخير، گاهي وي را وي در ادامه بيان مي«. دارم و واقعاً چي براي من قابل قبول هست

 دهد.به سمت پذيرش ايده پناه بردن به تناسخ سوق مي

دارد، اگر خدايي بود، بايد قدرت خودش را امير نيز در قسمتي از مصاحبه خودش با سفسطه بيان مي

د و همين طور نبايد بگذارد كه ما راه خطا را انتخاب كنيم. امير به دنبال ابهامي كه در دين دانشان مي

پرستان، به سمت و سوي آنان سوق يافته است و ها در مورد شيطاندارد، به صرف شنيدن برخي از گفته

دختران سازد، محرك خواهرش نيز در اين جهت شده است. مضاف براين، اين دانشجو خاطرنشان مي

-ها را دروغ ناميدههاي پدرشان را نقد كرده، آنپرستي(، حرفآنتوان الوي )به عنوان سردمدار شيطان

شود، دارد اگر شيطان پرستي دروغ بود، چه ميگر كه بيان مياند، اما با اين همه امير در پاسخ به مصاحبه

 انجاميد.  دهد كه به هر صورت اين مسأله به سرگرمي او خواهداو پاسخ مي

انجامد آميز و ضعيف دانشجويان اخير به آنجا ميهاي غيرمستدل، سفسطههاي مستدل و نقدمجموعه نقد

هاي آفريننده را با منطق ضعيف خودشان به خود افراد ارجاع داده، خدا شدن آنان را كه آنان ويژگي

ت افراد ماركسيستي مانند اريك دهند )خدا شدن آدمي، انعکاسي از بيانادر دستور كار خويش قرار مي

فروم است كه با نفي انديشه ديني و خدا، به دليل ناتواني در پاك كردن مفهوم خدا از ذهن بشر، از 

ها با تحقق كند كه انساناي معرفي ميآل را جامعهضرورت خدا شدن آدمي ياد كرده، جامعه ايده

 هاي خويش، خداگونه )!( خواهند شد(.ظرفيت

، داللت بر آن دارد كه برخي از مصاحبه «اجتماعي»هاي انجام شده ذيل عنوان داليل احبهبررسي مص

 كنند. گريزي خود را مبتني بر داليل اخير تبيين ميگيري خويش از دين اسالم و دينشوندگان فاصله



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            30

 

ي، اولياي در برخي از موارد، كودكان، نوجوانان و حتي جوانان در برخورد با اوليا، اولياي آموزش

فرهنگي و ديگر افراد مرتبط با خودشان، ممکن است چنان از سوي آنان نفي و انکار شده، آزرده خاطر 

گردند كه به دليل عواطف جوشان و خروشان خودشان )خاصه در اوان بلوغ(، در يك واكنش عاطفي 

هاي رفتن از آنان، با معيارشديد، از فرد يا افراد يا گروه خاص مورد نظر احساس زدگي يافته، با فاصله گ

عقيدتي( آنان احساس تعارض و  -اجتماعي و سياسي -هاي فرهنگياخالقي )و همين طور معيار

-ها بزنند. البته افرادي كه تجربيات تلخي در روند جامعهخصومت كرده، دست به نفي عاطفي آن معيار

چه بيشتر خودشان يا اطرافيانشان، با يافتن اند، ممکن است در گذر زمان، براي اقناع هر پذيريشان داشته

 پسند، رنگي از منطق نيز به واكنش عاطفي خودشان بدهند.برخي از داليل محکمه

هاي انجام شده با برخي از دانشجويان، داللت بر آن دارد كه اين افراد بعضاً در ابتدا از بررسي مصاحبه

اما اين دانشجويان در روند رشد و تحول خويش با  اند،عاليق ديني معمول يا شديدي برخوردار بوده

اند كه سبب شده است، در يك واكنش عاطفي، از دين و ديانت احساس تجربيات تلخي مواجه شده

پسند، به تصميم دلزدگي كرده، از آن فاصله بگيرند و البته در ادامه، با گردآوري برخي از داليل محکمه

 اليي نيز بدهند.انفعالي و واكنشي خويش، رنگي عق

ها دارد، اولياي آموزشي كودكان، هاي پدر و مادر بر فرزندان آنگذشته از تأثيرات عميقي كه رفتار

نوجوانان و جوانان نيز از اثرگذاري قابل توجهي روي شاگردانشان برخوردارند. به عنوان مثال اولياي 

ها در اثر كمترين خطايي به آموزشي كه نهايت ترس ممکن را از مرگ، جهنم و تعذيب انسان

هاي ممکن شاگردانشان القا كرده و يا با ديدن كمترين خطا و قصوري از سوي آنان، بدترين برچسب

 اند.گريزي شاگردانشان را فراهم آوردهاند، به سادگي اسباب دينرا به آنان زده

ياي فرهنگي آنان نيز آثار قابل گذشته از پدر و مادر و اولياي آموزشي كودكان، نوجوانان و جوانان، اول

دهد، توجهي بر نوجوانان و جوانان دارند. به عنوان مثال، يکي از دانشجويان مصاحبه شده گزارش مي

خود به بسيج پيوسته بود، با مالحظه دختربازي  داريديناو كه در آغاز با عشق و عالقه و براي تعميق 

ها و مشاهده مسوول روحاني بسيجي كه دايم در بسيجيطلبي برخي ديگر از ها، قدرتبرخي از بسيجي

ها به جاي ارزشي بودن، ضد ارزشي رسد كه اين نيروپي صيغه كردن اين و آن بود، به اين نتيجه مي

 ها فاصله گرفت.هستند و بايد از آن

يش( دارد، پس از آن كه وي )در دوران نوجواني خودانشجوي ديگري در خاطرات مشابه خود بيان مي

با دوستانش براي نماز خواندن  به مسجد رفته بودند، به دليل شلوغ كردن دوستانش، از دست زنان 

نمازگزار مسجد كتك خورده است و پس از آن كه به مسجد ديگري رفته است، باز شاهد آن بوده 
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نمازگزاران نماز اند. برخورد بد يکي از است كه زنان نمازگزار آنجا او را از صف اول نماز بيرون كرده

جمعه هم كه وي را به سبب نماز خواندن در حين ايراد خطبه نماز جمعه، روي زمين پرت كرده است، 

اي پا كرده بود، ديگر به هيچ مسجد و نماز جمعهرسانده بود كه با خودش عهد اين فرد را به جايي 

 نگذارد.

اند، با اي كه به تجربه آن پرداختهنندههاي سخت و شکگفته، غالباً پس از برخورددانشجويان پيش

هاي گسترش مطالعات ديني خويش از سويي و دقت نظر در مسايل اجتماعي، به انبوهي از ايراد و اشکال

اند كه اين ايرادها، به ديد منفي كه آنان از دين يافته بودند، شکلي موجه و به ظاهر نظري و عملي رسيده

 عقالني داده است.

توان نتيجه گرفت، برخي از دانشجويان دين گريز، نه به دليل بندي اجمالي ميدر يك جمعبنابراين 

هاي دهند، بلکه به خاطر برخوردمطالعات فلسفي و اقتصادي اجتماعي كه عدم كارآيي دين را نشان مي

د، از دين دلزده انبا آنان داشته داريديناي كه اوليا، اولياي آموزشي، اولياي فرهنگي و مدعيان شکننده

هاي نظري يا عملي وارد بر دين اند و در ادامه در برخورد با برخي از اشکالو از آن فاصله گرفته شده

 اند.گريزي خويش را اعالن داشتهيا نظامي كه مدعي ادغام ديانت و سياست درهم است، در عمل دين

، داللت برآن دارد كه برخي از «اقتصادي -سياسي»هاي انجام شده ذيل عنوان داليل بررسي مصاحبه

گريزي را مبتني بر داليل اخير گيري خويش از دين اسالم و استقبال از دينمصاحبه شوندگان فاصله

 كنند. تبيين مي

هاي مشترك در مشيهاي انجام شده با برخي از دانشجويان، حکايت از بعضي از خطبررسي مصاحبه

اند و در هاي مذهبي بودهعنا كه اين دانشجويان در غالب موارد برآمده از خانوادهها دارد به اين مبين آن

اند، اما در گذر زمان در دادهآغاز اعمال و تکاليف ديني خويش را در حد زياد يا مفرطي انجام مي

ال محتوايي اعمبرخورد با برخي از احکام )نظير احکام جنسيتي اسالم( و احساس تکراري بودن و بي

-ورزيدند، دست به برخي از مطالعات ديني و فلسفي زده يا به جستها مبادرت ميديني كه به انجام آن

هاي آنان در غالب موارد در برخورد با اند، اما ترديدشان پرداختهسوال هايوجوي عملي يافتن پاسخ به 

حکومت ديني كه دين و سياست را به هم آميخته است، بيشتر شده است و آنان با گزارش مشاهده 

اند كه دين اند، در نهايت به اين نتيجه رسيدههاي ابزاري كه از دين در جامعه شاهد آن بودهاستفاده

است و سردمداران جامعه براي مهار مردم و غارت آنان، با طراحي و پرداختن دين براي  ها تودهافيون 

 اند.مردم، در عمل به تحقق انديشه غارتگري خويش پرداخته
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هاي ديني ايجاد شده دانشجويان، روح و القايي، ترديدهاي ديني بيبه تعبير ديگر، ماحصل آموزش

آنان و مواجهه آنان با شواهدي كه غالباً تصوير موفقي از دين  وجوگري عمليمطالعات نظري و جست

كند، كار را به آنجا اقتصادي و سياسي جامعه ارايه نمي -را در اداره و پيشبرد مسايل فرهنگي، اجتماعي

هاي رساند كه دانشجويان بدون عمق بخشيدن به مطالعات نظري خويش، با ديدن برخي از شاهد مثالمي

است، به  توده هاسطح جامعه، با به عاريت گرفتن نظر ماركس مبني بر اين كه دين افيون غيرموفق در 

بندي برسند كه كاركرد دين در جامعه، كاركردي تخديري بوده، تنها امکان سوءاستفاده اين جمع

 سردمداران از مردم را در جامعه فراهم آورده است. حال آن كه اگر مقوله دين و سياست در جامعه از

بودند، شايد دانشجويان اخير، با عمق بخشيدن به مطالعات خويش راه و مسير ديگري را هم جدا مي

 كردند.انتخاب مي

، حکايت از آن دارد كه برخي از مصاحبه «فضاي جهاني شده»هاي انجام شده ذيل عنوان بررسي مصاحبه

گريزي را با استناد به دليل اخير دينگيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود در شوندگان فاصله

 كنند.تبيين مي

هاي انجام شده با دانشجويان، داللت بر آن دارد، برخي از جوانان كه بررسي تعداد ديگري از مصاحبه

اند و دار بودند، در روند تحول خويش، اوالً نسبت به برخي از احکام ديني نقد پيدا كردهدر ابتدا دين

اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه كه  -عمل نيز در برخورد با برخي از مسايل فرهنگي ثانياً در جريان

اند اند، ولي موفقيتي در برنداشتهتحت تأثير نظام واليت فقيه، در چارچوبي ديني در جامعه مطرح شده

 اند.تهاند، نسبت به حکومت ديني ترديد يافها براي جامعه بودهو يا گاه متضمن برخي از خسران

هاي اجتماعي(، با مقايسه اي )مانند ماهواره، اينترنت و شبکههاي رسانهجوانان اخير با استفاده از ارتباط

شرايط اجتماعي خويش و جوانان و مردم غرب و با معيار قراردادن آنچه در جوامع غربي محقق شده 

اند كه رفتار اخالقي افراد دين، بيان داشتهاند و با كنار نهادن تر نظام ديني زدهاست، دست به نقد جدي

هاي بشر به معنادهي به زندگي باشد و ديگر گوي نيازتواند پاسخو يا دين انسانيت در جهان امروز مي

 سال پيش است و امکان انطباق با شرايط جوامع امروزي را ندارد، نيست. 1400نياز به ديني كه متعلق به 

هايي كه به شکل نظري ممکن است بر دين وارد آيد، برخي از جوانان با نقدبه تعبير ديگر، گذشته از 

اقتصادي جامعه، از اين موارد به عنوان معياري براي نقد عملي  -اجتماعي -هاي فرهنگيمشاهده رخداد

اند، زيرا در نظام مبتني بر واليت فقيه، به دليل آميختگي مسايل اجتماعي با دين، هر دين سود برده

 تواند به پاي دين نهاده شود.ست و خسران اجتماعي به سادگي ميشک
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فته تا اي )از ماهواره گرهاي نظري و عملي برخي از دانشجويان از سويي و استفاده از فضاي رسانهنقد

رساند كه بايد دست به كنار نهادن دين زد. به اين معنا هاي اجتماعي( آنان را به اينجا مياينترنت و شبکه

ه كرساند هاي به دست آمده جوانان و دانشجويان از فضاي مجازي، آنان را به اين نتيجه ميآگاهي كه

دن دين، با معيار قراردادن آنچه در غرب مطرح است، دست به نفي دين زده، با پيشنهاد خصوصي ش

 نند.كپذيرش دين انسانيت و مانند آن، جايگزين مورد نظر خويش براي دين نفي شده را ارايه 

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

گويي خشوند كه امکان پاسهايي رو به رو ميها و پرسشهاي انساني با مسألهگران حوزهگاهي پژوهش

ها و مفاهيمي وجود ها مؤلفهر نيست. معموالً در اين پرسشهاي معمول پژوهش ميسها با كمك روشآن

ها در متون قبلي وجود اي از موارد مشابه آنها را تعريف كرد، يا سابقهتوان به راحتي آندارد كه نمي

توان به آزمون فرضيه پرداخت. اي تدوين كرد و در نتيجه نميتوان فرضيهندارد و براين اساس نمي

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

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

 داده هازمان با گردآوري گيرند. به تعبير ديگر، در پژوهش كيفي همقرار گيرند، در كنار هم قرار مي

برسد. منظور از  1يابد كه پژوهشگر به نقطه اشباعرآيند تا زماني ادامه ميشود و اين فتحليل نيز آغاز مي

ي گردآوري شده براي رسيدن داده هاتوان از كيفيت و كفايت )بسندگي( نقطه اشباع زماني است كه مي

 ب(. 1388)منصوريان، به تحليلي دقيق اطمينان يافت 

راي پژوهش ببود. روش داده بنياد، روش مناسبي رويکرد پژوهش كيفي در اين پژوهش روش داده بنياد 

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

هاي بنيادي به هاي مرتبط با موضوعپردازان نظريه داده بنياد، سعي برآن دارد كه دركي از فرايندنظريه

را كه بيشتر جنبه تفسيري دارند،  هاي خودتههاي كيفي محقق بايد يافوجود آورند. در همه پژوهش

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

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

گر اين ارقام به چند م پژوهشاند كه به زعد بررسي پيشنهاد كردهمسأله موركيفي عميق را در مورد 

 دهد.دليل در ايران درست جواب نمي

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

، در حالي كه در غرب پذيري در ايران، روندي دشوار و بعضاً متناقض استرسد روند جامعهبه نظر مي

                                           
Inductive- 1 
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پذير كننده( هاي جامعهترين نهادچنين نيست. به عنوان مثال، آنچه خانه، مدرسه و جامعه )به عنوان مهم

هايي متفاوت است. به تعبير ديگر، در ايران خانه از مشيكنند، خطدر ايران به كودك يا جوان القا مي

آموز کر بيرون كشيدن گليم خويش از آب باشد، در مدرسه به دانشتنها به فخواهد، وي فرزند مي

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

المال همين فرد در جامعه شاهد آن است كه بسياري از افراد با هم در زمينه رانت خواري و چپاول بيت

پذيري در ايران با دشواري و تنگنا پيش رفته و محقق اند، از اين رو روند جامعهر مسابقه نهادهبا يکديگ

پذير كننده( هاي جامعهترين نهادهاي خانه، مدرسه و جامعه )به عنوان مهمگردد، در حالي كه نهادمي

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

هاي كيفي در ايران را بايد در عدم حمايت مالي يل بعدي احتياط در افزايش حجم نمونه در پژوهشدل

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

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

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

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

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

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

هاي مورد گونه كه در پژوهش حاضر، تعداد مصاحبههاي عميق خويش را افزايش دهند، همانمصاحبه

بر رقم پيشنهاد شده در غرب براي انجام مورد )يعني دو برا 40ي تحقيق داده هانظر براي گردآوري 

 يك پژوهش كيفي(، در نظر گرفته شده است. 

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

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

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

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

اند. اما الزم به ذكر هاي استان تهران و البرز انتخاب گرديدههاي دانشجويي در دسترس دانشگاهنمونه

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

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

 سال( بود. 5/22
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احصا شده، بعد از بحث در مورد  هاهاي 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 روايي مدل نظري ارايه شده از طريق انطباق يا عدم انطباق يافته

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

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

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

داده ش
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-دینفصل دوم: بررسی تحوالت دینی دانشجویان، 

 گریزی دانشجویان
 

گريزي گريزي دانشجويان است. داليل دينمصاحبه در ارتباط با مقوله دين 38دوم كتاب حاوي فصل 

رواني، تربيتي، عقيدتي،   -عنوان داليل خانوادگي، فردي، عاطفي 9دانشجويان در اين كتاب ذيل 

 بندي و ارايه گرديدند.اقتصادي و فضاي جهاني شده، طبقه -فلسفي، اجتماعي، سياسي

زا: در كشاكش درگيري دو خانواده آسيب»هاي: ذيل عنوان داليل خانوادگي، دو مصاحبهدر عنوان 

توانست من را به يك كودك آرام تبديل زا: تنها چيزي كه ميخانواده آسيب»و « ديندار و بينسل دين

ل عنوان تأملي ها ذيبندي اجمالي آناند و در انتها جمع، ارايه گرديده«كند، ترس از خدا و جهنم بود

 دوباره صورت پذيرفته است.

هاي افراطي: من درهم شکستگي در مسير رياضت»هاي: با عنوان در عنوان داليل فردي، سه مصاحبه

كشي و هاي افراطي: رياضتدرهم شکستگي در مسير رياضت»، «گرفتمفاطميه روزه خنده ميي دردهه

گرايي: دنبال بهانه يا توجيهي بودم كه دين را كنار تاستقبال از لذّ»و « بازگشت اميال سركوب شده

ها ذيل عنوان تأملي بندي اجمالي آناند و در انتها جمع، ارايه گرديده«بگذارم و بروم سوي لذّات دنيوي

 دوباره صورت پذيرفته است.

از مرگ عاطفي: من بعد  واكنش هاي»هاي: ذيل عنوان رواني، پنج مصاحبه -در عنوان داليل عاطفي

خواهم انتقام عاطفي: من مي واكنش هاي»، «ام وجود خدا را باور كنمدوست دخترم، هرگز نتوانسته

خواستم به خدايي كه من را به عاطفي: مي واكنش هاي»، «ام را از خدا بگيرمخودم و مادرم و خانواده

 واكنش هاي»، «كنمكجي دهد، دهنداند و حق ورود به مسجد نميخاطر يك امر طبيعي ناپاك مي

رواني:  واكنش هاي»و « عاطفي: پس از فوت پدرم، نفرت شديدي از حکومت اسالمي ايران پيدا كردم

بندي اجمالي اند و در انتها جمع، ارايه گرديده«روحخشك و بي داريدينوسواس به مثابه ماحصل 

 ها ذيل عنوان تأملي دوباره انجام شده است.آن

تربيت ديني نادرست: برچسب كافر بودن در »هاي با عنوان تربيتي، شش مصاحبه در عنوان داليل فکري

سوال تربيت ديني نادرست: احضار به كميته انضباطي دانشگاه در برابر »، «گانه منبچه سوال هايبرابر 

تربيت ديني »، «هاي ديني حل نشدهگريزي در اثر تعارضتربيت ديني نادرست: دين»، «ديني من هاي

تربيت »، «نابود شدن آن را در آينده داشت بينيتوان پيشدرست: با نگاه به وضعيت كنوني دين مينا
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زا: استادم من را اولياي آموزشي آسيب»و « ديني نادرست: بهشت و جهنم براي افراد غيرفرهيخته جامعه

 ايه گرديده است.ها اربندي اجمالي از آناند و در انتها يك جمع، ارايه گرديده«نابود كرد

هاي به ظاهر ترديدهاي ديني: ترجيح استدالل»هاي ذيل عنوان در عنوان داليل عقيدتي، دو مصاحبه

اند و در ، ارايه گرديده«ترديدهاي ديني: خيلي از احکام ديني به لحاظ عقلي قابل قبول نيستند»و « علمي

 ت پذيرفته است.ها با عنوان تأملي دوباره صوربندي اجمالي آنانتها جمع

تبيين جبرگرايانه هستي: ما در كائنات اختياري »هاي: ذيل عنوان در عنوان داليل فلسفي، چهار مصاحبه

به »، «ام، خدا شمايي!به سوي خداگونه شدن آدمي: هيچ خدايي وجود نداره. خدا من»، «از خود نداريم

به سوي خداگونه شدن آدمي: شيطان » و« ها بايد خودشون خدا بشنسوي خداگونه شدن آدمي: آدم

 ها ارايه گرديده است.بندي اجمالي از آناند و در انتها يك جمع، ارايه شده«پرستي

: داريدينواكنش به برخوردهاي بد مدعيان »هاي: با عنوان در عنوان داليل اجتماعي، هفت مصاحبه

واكنش به برخوردهاي بد مدعيان »، «آموزان ديگر از مناصرار مدير مدرسه در جداسازي دانش

واكنش به برخوردهاي بد »، «داران بر سر خانواده مادرم آمد: بالهايي كه به اسم دين و دينداريدين

، «: وقتي كه مدير مدرسه شاهد من را به دليل درست كردن ابروهايم فاحشه خواندداريدينمدعيان 

واكنش به »، «: ماحصل يك عمر تحقير و تهديدداريدينعيان واكنش به برخوردهاي بد مد»

از دين و خدا تر و فراريتر رفتارهايي كه هر روز جوان را افسرده: داريدينبرخوردهاي بد مدعيان 

: فرار كردن از جهنمي كه به اسم دين براي من داريدينواكنش به برخوردهاي بد مدعيان »، «كنندمي

، ارايه «: فساد اخالقي و اقتصادي مدعيان دينداريدينواكنش به فساد مدعيان »و « درست كرده بودند

 ها ذيل عنوان تأملي دوباره صورت پذيرفته است.بندي اجمالي آناند و در انتها جمعگرديده

: مسابقه توده هادين به مثابه افيون »هاي: با عنوان اقتصادي، هفت مصاحبه -در عنوان داليل سياسي

دين به مثابه »، «: سرخوردگي از حوزهتوده هادين به مثابه افيون »، «داران در اعمال صوري دينييند

: تا ماديات توده هادين به مثابه افيون »، «: دين به مثابه ابزاري براي حکومت كردن بر مردمتوده هاافيون 

: ازروابط توده هاه مثابه افيون دين ب»، «شودها خوب نميو رفاه مردم فراهم نشود، وضعيت معنوي آن

: اصالً خدايي وجود نداره. اگر توده هادين به مثابه افيون »، «عاطفي با خدا تا رسيدن به نفي و انکار خدا

، «: كل اديان به نظر من يك بازي هستتوده هادين به مثابه افيون »و « هم خدايي باشه، خدا هم مرده

 ها ذيل عنوان تأملي دوباره صورت پذيرفته است.ندي اجمالي آنباند و در انتها جمعارايه گرديده
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معيار قرار دادن جامعه جهاني: رويارويي »هاي: با عنوان در عنوان داليل فضاي جهاني شده، دو مصاحبه

، «معيار قرار دادن جامعه جهاني: برخالف غرب، قرآن ماها رو از همه چيز محروم كرده»، «دين و مدرنيته

 ها ارايه گرديده است.بندي اجمالي از آناند و در انتها يك جمعشدهارايه 

ترين داليل احصاء شده در سوق يافتن دانشجويان به سمت عمده با اتکا به ،انتهاي فصل حاضردر 

ي هاهاي انجام شده صورت پذيرفته و بحث الزم درباره يافتهتحليل محتوايي از مصاحبه، گريزيدين

 .است ديدهارايه گرپژوهش 

 اند.هاي انجام شده آمدهدر ادامه اين قسمت، مصاحبه
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 دیندار و بیزا: در کشاکش درگیری دو نسل دینخانواده آسیب 01

 ساله، دانشجوی کارشناسی 26مصاحبه با مسعود، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده.   

من در يك خانواده نسبتاً مرفه به دنيا آمدم، پدر بزرگ پدريم، روحاني بود، اما پدر و مادرم حتي 

قطع رابطه كرده بود و بعد از تحصيل در آمريکا، اش انوادهدانستند، قبله كدام طرف است، پدرم، با خنمي

به ايران برگشته بود و با دختر يك سرهنگ رژيم پهلوي ازدواج كرده بود. پدرم در دانشگاه با افکار 

ها، عضو گروه فدائيان خلق در ايران بود، اما بعد از چند ماه كمونيستي آشنا شده بود و حتي براي مدت

ز مبارزه برداشته و ازدواج كرده بود، اما هنوز افکار كمونيستي خودش را حفظ كرده زندان، دست ا

بود، پدر بزرگ مادريم، از وفاداران رژيم پهلوي بود و چندان پايبند به مقدسات و دين نبود، اما اهل 

ما هميشه ام، با اين كه اهل حجاب و نماز نبود، افحش دادن به مقدسات هم نبود، اما مادر بزرگ مادري

 رفت.ميها كرد و به زيارت امامزادهبراي حل مشکالتش نذر سفره و قرباني مي

تأثير شديدي بعد از انقالب، بسياري از دوستان و همقطاران پدر بزرگ من، اعدام شدند، اين مسأله 

كرد، كم در حقانيت دين اسالم و خدا، شك ميروي روحيه پدر بزرگم داشت، حاال پدر بزرگم، كم

حکومتي بر سر كار آمده بود كه حتي او را كه هيچ جرمي انجام نداده بود و حتي فرمان قتل كسي را 

كه سرهنگ رژيم پهلوي بوده است. هم نداده بود، به چند سال زندان محکوم كرده بود، به صرف اين

د كرد. او بعد از روحي و جسمي او را نابوهاي سال زندان، پدر بزرگ من را داغان كرد. شکنجه 3

دانست كه خروج از زندان، از دشمنان قسم خورده دين و حکومت شده بود، و دين اسالم را ديني مي

از اي جهان سومي با توشهي ها و تعزيرهايش، جز موضع حقيرانهها، حد زدنسنگسارها، با دست بريدن

ت. اسالم از طريق شمشير و خشونت از يك دين فقر و جهل و بيماري و فساد، چيزي براي ما نياورده اس

ريزي ش در قرآن فرمان جنگ و قتل و خونعربي، به يك دين جهاني تبديل شده است. ديني كه خداي

در مورد جنگ ايران و عراق، اي كه حتي آيت اهلل خميني در جلسهاي دهد به گونهدر سرتاسر جهان مي

گويد، بايد آن قدر بجنگيد تا تمام جهان از فتنه دام نيست، خدا ميتنها پيروزي بر صگويد: هدف ما مي

ريزند و خود را سگ آستان علي پاك شود. ديني كه زمامدارانش به راحتي خون مخالفان خود را مي

گويند شيعيان و مؤمنان واقعي، مانند شتري هستند كه مهاري در بيني دارد، چون او را دانند و ميمي

 افتد و چون بخوابانند، بخوابند. بکشند به راه 
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دانست كه آن را براي هايي ميپدرم هم به شدت مخالف دين و حکومت بود، و خدا را دست ساز انسان

 ارضاي نيازهاي خودشان آفريده بود.

 هاها را خرافات ساخته شده به دست آخوندآني قبالً نيمچه اعتقاداتي داشت، حاال همهمادر بزرگم كه 

خورد و معتقد بود آخوند جماعت را چه به حکومت. دانست و حسرت روزهاي قبل از انقالب را ميمي

تر نگذاشته بود. من در هيچ كدام از كشورهاي اسالمي، آخوند تا بدين حد پايش را از گليم خودش فرا

شد، سركوب مي در اين فضا متولد شدم و رشد كردم، هرگونه اعتقاد و مذهبي به شدت در خانواده من

كردم از دوستان مذهبي دور باشم. پدر و مادر من، حتي من را در مدارسي ثبت و من همواره سعي مي

كردند كه مؤسسان و مديران آن اهل دين نباشند. تنفر از حکومت اسالمي و دين در مغز استخوان نام مي

ديدم، دوستانم از دين و خدا رسوخ كرده بود. من گاهي در كودكي وقتي كه ميام اعضاي خانواده

ها اجازه صحبت كردن در مورد دين ها به آنكردم كه چگونه پدر و مادر آنزنند، تعجب ميحرف مي

 دهند.را مي

ما در دبيرستان، معلمي داشتيم كه فردي مذهبي و بسيار آرام و مهربان بود. من هميشه به آرامش او غبطه 

خواندم، آرامشي يافته بودم كه معلم، مدتي دور از چشم خانواده نماز مي اينخوردم، من تحت تأثير مي

را كه روحاني ام پدر بزرگ پدريي هرگز آن را در زندگي خودم تجربه نکرده بودم، پنهاني نشاني خانه

نياي ها من را به سوي دآني كردم، فضاي روحاني خانهاو رفت و آمد ميي بود، يافته بودم و به خانه

 تر از دنياي والدينم.برد، دنيايي هزاران كيلومتر دورديگري مي

ضد و نقيض خيلي هاي ها حرفهاي مذهبي كردم، اما در آنمن در اين ايام، شروع به خواندن كتاب

پدر بزرگ و آرامش و معنويت معلمم بودم ي جّو روحاني خانهديدم، اما من آن چنان تحت تأثير مي

كردم به آن مطالب خالف عقل، فکر نکنم و آرامشم را از دست ندهم. اما متأسفانه پدر يكه سعي م

رفتم بايد او ميي بزرگ من يك روحاني قديمي، با افکار متحجرانه و خرافي بود، هر بار كه به خانه

ي خودم كردم تا خداي نکرده، حتي تار مويي از خانه پدرهايم را عوض ميكردم و تمام لباسغسل مي

آمدند، به دين بودند و از ديدگاه پدر بزرگم، نجس به حساب ميها بيرا به آن جا نبرم، زيرا كه آن

 خصوص پدرم كه ماركسيست هم بود. 

كرد، هر زمان از پدر بسياري به ذهنم خطور مي سوال هايخواندم، من وقتي قرآن و احاديث را مي

گفت، سوال و شك بسيار، باعث گمراهي است و هيچ او هم ميپرسيدم، و ها را ميبزرگم جواب سوال

گفت، من در دين اسالم وجود ندارد، هر چه هست از ناداني ماست، پدر بزرگم مياي اشکال و شبهه

را كنم، عالوه بر ام هاي گذشتهبايد براي اين كه رضاي خدا را به دست بياورم و جبران تمام بدي
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نيز انجام دهم و حتماً نماز شب را هم بخوانم، تمام دعاهاي وارد براي هر  واجبات، بايد مستحبات را

روز را بخوانم و هر روز سه جزء از قرآن را بخوانم و هر ده روز يك بار قرآن را ختم كنم، در تمام 

مجالس مذهبي شركت كنم و حتي قمه بزنم تا خون كثيفم كه آكنده از مال حرام است، بيرون برود و 

از گوشتي كه از مال حرام اي روزه بگيرم و نماز بخوانم تا پوست و استخوان شوم و حتي ذره آن قدر

درست شده است، در بدنم باقي نماند. من بايد خودم بروم كار كنم و رزق حالل به دست آورم و از 

ته خانواده پدريم جدا شوم، اجراي دستورهاي پدر بزرگ، وقتي براي درس خواندن براي من نگذاش

تا تجديد آوردم، من آن قدر ضعيف شده بودم كه ناي راه رفتن نداشتم، در خانه لب  8بود، يك سال 

ها متنفر بودم، زيرا زدم و مدام در حال دعوا با پدر و مادر بر سر اعتقاداتم بودم، از آنبه آب و غذا نمي

 دين و كافر بودند.ها بيكه آن

پدر بزرگم رفتم، من شب آن قدر خسته بودم كه ي كردم و به خانه من يك بار از خانه خودمان فرار

نتوانستم براي نماز شب و نماز صبح بيدار شوم، صبح پدر بزرگم ساكم را به دستم داد و گفت كسي 

من جايي ندارد، تو هم مثل پدرت هستي و مانند او روزي كافر ي كه نماز صبحش قضا شود در خانه

 شوي.مي

اين و آن بودم تا اين كه پدرم بعد از كلي در به دري، به دنبالم آمد و پيدايم ي آواري خانهمن چند روز 

مان برد. بعد از آن پدر و مادرم كاري به اعتقادات من نداشتند. من كرد و با التماس من را به خانه

كار كنم، بنابراين توانستم هم تمام واجبات و مستحبات را انجام بدهم، هم درسم را بخوانم و هم نمي

مجبور شدم ديگر هر روز روزه نگيرم تا تواني براي كار و درس داشته باشم، خواندن سه جزء قرآن در 

كبيره و زيارت عاشورا با صد لعن و صد صلوات و تمام ذكرهاي هر ي زيارت جامعهي روز به عالوه

ماندم و شدم و تا خود صبح بيدار مير ميفرسا بود، به عالوه هميشه براي نماز شب بيداروز برايم طاقت

درسي، جز قرآن و نهج البالغه، كتاب ديگري هاي پدر بزرگم غير از كتابي كردم، به توصيهعبادت مي

خواندم تا نکند گمراه شوم، زيرا پدرم با خواندن كتاب گمراه شده بود. با پدر بزرگم قهر كرده نمي

سه رفته بود، تمام دوستان و اطرافيانم غير مذهبي بودند و من حتي با هم از مدرام بودم و معلم مذهبي

تنها آمد. بسيار بدم ميها كردم و از آنسالم و عليك هم نميخودم هم  مادريي والدين و خانواده

در بسياري  سوال هايبسيار توان بدنم را از بين برده بود از طرف ديگر هر روز ي بودم، نماز و روزه

ها مذهبي رفتم، آن قدر اين كتابهاي كتابي يافتم، به طرف مطالعهشد و جوابي نميذهنم ايجاد مي

را باور كنم. در سردرگمي ها توانستم آنجنگيدم نميابتدايي و خرافي بودند كه هر چقدر با خودم مي

كردم، از زنان فراري بودم، نمي بردم، در هيچ مراسم عروسي و شادي شركتو فشار شديدي به سر مي
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آمد، به مرور براي نماز شب، توانستم به خواب روم، مدام افکار جنسي و شهواني به سراغم ميميها شب

شدم، اما بعد از مدتي گفتم اشکالي ندارد، نماز مستحب است، افتادم، اوايل بسيار ناراحت ميخواب مي

افتاد، بنابراين تصميم گرفتم دوباره غير درسي از دستم نميهاي كتابقبالً معتاد به كتاب بودم و من 

هاي هايم را بيابم، كتابام كم شود و جواب سوالشروع به كتاب خواندن كنم تا شايد مقداري از تنهايي

يانم را بخوانم و وقتي با اطرافها ضد ديني بسياري دست اطرافيان ديده بودم، يك بار وسوسه شدم تا آن

در ها شد، جواب شکيات و انتقادهايشان را بدهم، اصالً بفهمم در اين كتاببر سر مسايل ديني بحثم مي

شجاع الدين شفا شروع كردم هاي از كتاباند، و چه اشکاالتي برآن وارد كردهاند مورد اسالم چه نوشته

كردم و شد، از ترس، مدام استغفار مييخ ميخواندم، مو برتنم مرا ميها وقتي اشکاالت و گاهي فحش

ي كه در ذهن من وجود داشت و سوال هايترسيدم دچار عذاب الهي شوم، اما به مرور ديدم، همان مي

كم بدون متوجه شدم، ديگر رغبت مطرح شده بود كمها نيافته بودم در آن كتابها جوابي براي آن

گرفتم، روابطم با پدر و مادرم بهتر شد، يکي در ميان روزه ميقضا مي سابق به دين را نداشتم، نمازهايم

 دانستم. شده بود. ديگر كار كردن و پول پدرم را حرام نمي

 با ورود شما به دانشگاه، آيا افکارتان تغيير پيدا كردند؟  -

الً ضد دين و حکومت كاممن با ورود به دانشگاه، با دنياي اطرافم بهتر آشنا شدم، با كساني كه افکاري 

قبالً بسيار مذهبي ديدم كه يا موافق آن داشتند، آشنا شدم. مطالعاتم افزايش پيدا كرد، افرادي را مي

اما حاال حتي منکر خدا هستند، اما من با وجود اين كه ديگر اعتقادات سابق خودم را نداشتم، اند، بوده

در دانشگاه تعطيل شده بود، اما هنوز در اعماق وجودم ام وزهديني را نداشتم، نماز و راما جرأت ابراز بي

به خدا ايمان داشتم، خدايي فراسوي تمام اديان، خدايي كه مشتاق من است، حتي اگر من از او روي 

برگردانم، خدايي كه در تملك هيچ كس نيست و در اعماق وجود تك تك افراد وجود دارد و براي 

است. در اين مدت به خصوص نسبت به مذهب تشييع، بسيار بدبين شده سان ارزش قايل آنان به يك

كرد. تناقضات بسياري در قرآن و احاديث امام زمان، ذهنم را بسيار مشغول خودش ميبودنم و مسأله 

كرد و عدم شد، اذيّتم ميكه بر زنان وارد ميهايي ديدم، احکام غيرانساني قصاص، سنگسار، تبعيضمي

گويند اسالم شد كه در حقانيت آن شك كنم، مسلمانان مير اسالم وجود دارد، باعث ميآزادي كه د

دين رحمت و شفقت است و خداي محمد با خداي ساير اديان فرق دارد، در حالي كه آيات قرآن پر 

جنگند بکشيد، وگرنه گويد كساني را كه با شما مياز حکم قتل و غارت و ترور است، خدا در قرآن مي

كند قايل نيست. اسالم شخصيتي به نام امام زمان را مطرح ميها شويد و هيچ حقي براي انسانته ميكش
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كس هم تاكنون او را نديده است، البته يك آيد و هيچكه به هيچ عنوان وجودش با عقل جور در نمي

 ها شده است.نان وآب پر رونقي براي آخوندنفعي دارد و آن اين كه باعث 

 ظر شما نسبت به احکام جنسيتي اسالم چيست؟ ن -

ديدم كه زنان بزرگ شده بودم كه زنان مساوي مردان بودند، اما در قرآن آياتي را مياي من در خانواده

توانند هر جور بخواهند بر آن وارد شوند، و مردان بر زنان كند كه مردان ميتشبيه مي شتزاريرا به ك

كنند شوند و حتي گاهي شهادت آنان را نيز قبول نمين نصف مردان حساب ميو زنااند برتري داده شده

توانند تا چهار زن اختيار كنند، اگر زنان توانند شاهد باشند، مردان ميمثالً در طالق كه فقط مردان مي

توانند آنان را بزنند، ارث زن نصف مرد است، اين آيات و آيات از مردان اطاعت نکردند، مردان مي

 هايم نيافتم. كردم و پاسخي براي شكقصاص، اذيّتم مي

 ارزيابي شما نسبت به روحانيت چگونه است؟ -

و با يك نامه جعلي اند ها يك امام زمان كه حتي كسي او را نديده است، براي خودشان خلق كردهآن

داري، تظاهر به ديانت نآخوندهايي كه به جاي دياند، از طرف او، مالك جان و مال و ناموس مردم شده

دهند، به جاي اخالق، صيغه كنند، به جاي امر به معروف و نهي از منکر، قتل و خشونت انجام ميمي

اند، به جاي اتکا به نفس، حقارت و گدايي، به كردن و فحشا پروري را در دستور كار خود قرار داده

جاي درستي، فساد و به جاي تدبير، توسل  گري، بهجاي همدلي، نفاق و دورويي، به جاي صداقت، حيله

هاي دانند كه با تمام خاكها خاك كربال را خاكي متفاوت مياند، آنبه جادو و جنبل را رواج داده

ديگر زمين، فرق دارد، زيرا در آن يك كرامت مرموز و نفهميدني نهفته است و آن وقت اين خاك را 

تر است، به خصوص باشد، مجتهدتر د هر قدر عقب ماندهاند. مجتهبه معرض خريد و فروش گذاشته

اطالع باشد، زبان خارجي نداند اگر از زندگي جديد، مسايل جديد، اختراعات و علوم جديد، به كلي بي

هاي اخير خبري نداشته باشد، در آن صورت اين مجتهد بزرگوار، نور علي نور است. و از تحوالت قرن

دي قدسي و روحاني و غرق در معنويات است، هيچ كشوري جز ايران در پارچه نور است، موجويك

 ها باشد. ها نيست كه تمام مراكز قدرتش دربست در اختيار آخوندميان كشور

و به اند داران دين در طول قرون از اعتقادات مذهبي مردم در جهت منافع خود سوءاستفاده كردهدكان

اسالم از هنگام ظهور خود تاكنون در بخش بزرگي از اند. تشکيل دادهاين طريق براي خود امپراطوري 

ساله تأثيري بنيادي در  1400نفر پيرو داشته است. آيا اين استقرار ها جهان ما مستقر بوده و جمعاً ميليون

اسالمي، عامل ي عضو جامعههاي وضع اخالقي و اجتماعي پيروان آن داشته و در مجموع در ملت

 بوده است؟ رگذارياث
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محتوايي كه چهارده قرن است، در جهان اسالمي تکرار شده است، آهنگ و بيبرخالف شعار خوش

اسالمي بر سر قدرت بوده، با آن همه هاي اين مدت در سرزميني داري كه در همهاسالم چماق

ي اخالقي نسبت اً نه اعتالقعحکومتي و قضايي و آموزشي را در اختيار خود داشته است، واهاي دستگاه

ي اجتماعي، حد و مرز ن به همراه آورده است و نه اعتالماقبل اسالمي مردم آنان برايشاهاي به دوران

اجراي عدالت نيز در اين جهان اسالم تقريباً هميشه به گردن زدن، دست بريدن، سنگسار كردن، حد و 

تابه دزدان، محدود مانده است، همچنان كه پارسايي نيز در تنها در مورد آفها هم تعزير بوده و همه اين

حکايت و پهناي ريش مردان و حجاب زنان خالصه شده است، ولي در همه اين احوال چنان به صورتي 

پيگير دروغ گفته شده و چنان فساد اخالقي و فساد مالي بر همه جوامع حکمفرما بوده است كه در 

مالي هاي ي، شايد حتي يك كشور را نتوان يافت كه سوءاستفادهكشور اسالم 54مجتمع جهان سومي 

اجتماعي شماره يك آن نباشد. حاال هم كه در كشور ايران، حکومتي به نام در سطوح فراگير، مسأله 

و هر نطقي را در گلو خفه اند و در آن ولي فقيه را جاي امام زمان نشاندهاند حکومت اسالمي علم كرده

گفت: متوليان واليت فقيه براي آنان حکم پيامبران اي مشکيني زماني در خطبه نماز جمعه ميكنند، آقمي

را دارند و اطاعت از ايشان وظيفه شرعي آن هاست، زيرا ولي فقيه نماينده مستقيم خدا در روي زمين 

فقيه گويد: اعضاي شوراي نگهبان از مجراي رهبري ولي ديگري ميي است. آقاي شيرازي در خطبه

مستقيماً با سرچشمه وحي الهي در اتصالند و هر ايرادي كه بر آنان گرفته شود، جسارتي است كه به 

مردم بخشي از اموالتان را به من اي كنند: كه خداوند صورت گرفته است. از قول امام صادق نقل مي

زار نوع راه از اختراع دهيد تا به اين وسيله پاك شويد، براي خود سهم امام، خمس، زكات، صدقه و ه

كساني كه قبل از انقالب آه نداشتند تا با ناله سودا كنند، حاال تمام ثروت ايران در چنگشان اند، كرده

ترين مخالفتي به شديدترين نوع شوند، با كوچككنند، سير نمياست و هر چقدر يغما و غارت مي

كنند كه دست موساد و ساواك را از کنجه استفاده ميدر شهايي از شيوهها كنند، در زندانبرخورد مي

پشت بسته است، براي آزادي مردم به خصوص آزادي مذهبي ارزشي قايل نيستند. در حالي كه حقوق 

گويد: هر فردي از حق آزادي مذهبي برخوردار است، زيرا اين حق جز جدايي ناپذير از اصالت بشر مي

 انساني هر فردي است.

گويد: در قرآن داران است، آيت اهلل مصباح ميكه هنوز چماق در دست عمامهاي ستهولي در جهان ب

تصريح شده است كه با محاربين خدا و مفسدين في االرض بايد با خشونت رفتار كرد و با اسلحه 

رمان ها فگردنشان را زد يا دست و پايشان را بريد و يا از باالي كوهي به پايين پرتابشان كرد، همه اين

 شرعي است. ي قرآن است و وظيفه
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 ارزيابي شما از مسووالن سياسي كشور چيست؟ -

سفاهت و پستي و جنايت حکومت اسالمي براي تمام جهانيان به نمايش گذاشته  88در انتخابات سال 

شد، تا اگر كسي كمي شك دارد، ديگر شکي در جنايتکار بودن اين رژيم نداشته باشد، حکومتي كه 

ترين مخالفتي، با شدت سركوب شد و آقاي كند، كوچكبه اطرافيان و ياران خود نيز رحم نميحتي 

گناه را دادند. در جهان هيچ كشوري جز كشور ايران رسماً حکم تيراندازي و كشتن جوانان بياي خامنه

نيوني كه وجود ندارد كه از صدر تا ذيل مراكز قدرت آن در دست جامعه روحانيت باشد، آن هم روحا

رود، هر چند كه تر نميآموز ابتدايي فرادانشالمللي غالباً از يك سطح شعور و آگاهي آنان از امور بين

روند و در جعل حديث، يد تر ميكاري و دروغ پردازي از حد دكترا نيز فراتخصصي فريبي در زمينه

گرا ها و دين اسالم واپستغيير كنند، اما آخوندطواليي دارند. با تغيير شرايط مردم، قوانين ديني نيز بايد 

هستند. من اشکالت و ايراداتي در ذهنم بود كه هرگز كسي جواب درست به آنان نداد، ديدن رفتار 

شد، تا كي خودم را گول بزنم كه رفتار مسلمانان ام و حکومت نيز باعث تشديد افکار ضد دينيها مذهبي

هرچه هست از مسلماني ماست، اين همه دروغ و خرافات و جنايت كه در ربطي به اسالم نداره و 

آيد، آيا يك نفر نيست كه اينان را به دين حقيقي اسالم رهنمون حکومت اسالمي وجود دارد از كجا مي

اطرافم هم تك و هاي كننده رفتار آنان است، حتي در ميان مذهبيكند، پس حتماً دين اسالم نيز تأييد 

كه احترامي براي افکار و اعتقادات ديگران قايل باشد. من در ام انسان عاقل و خوب ديدهتوك يك 

الگ كه در آن افراد افکار و اعتقاداتشان را بدون توهين بيان دانشگاه به خاطر راه انداختن يك وب

ي هيچ ديني كردند، دو ترم تعليق شدم و حتي كارم به دادگاه انقالب كشيد. امروز ديگر ارزشي برامي

ها، كاري قايل نيستم، تمام اديان مخالف آزادي انديشه و عقيده هستند و جز پسرفت و ركود انسان

هاي اهل فکر و ها انسانكنند. حکومت اسالمي ايران هم در حال نابود كردن افکار و استعدادنمي

د تا ما را نابود كند ما نيز ساكت گيرروشنفکر است. حاال كه رژيم تمام نيرو و انرژي خود را به كار مي

كنيم آن هم از طريق فرهنگي، با دانيم با اين حکومت مبارزه مينشينيم و چون خود را بر حق مينمي

 الگ و هزار روش ديگر، تا مردم را از گمراهي نجات دهيم.نوشتن كتاب، جزوه، وب
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یك کودك توانست من را به زا: تنها چیزی که میخانواده آسیب 02

 آرام تبدیل کند، ترس از خدا و جهنم بود.

 ساله، دانشجوی کارشناسی 26مصاحبه با احمد، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده.

كه شمشيري در دست داشت و اگر من كار بدي خدا در كودكي براي من يك مرد بسيار قد بلند بود 

ي شمشيرش من را به دو نصف، تقسيم آمد و با يك ضربهكردم، شب ميدادم و زود توبه نميانجام مي

ام من را به شدت از خدا ترسانده بودند، من پسر شيطاني بودم و كسي جلو دارم نبود و كرد. خانوادهمي

رام و به يك كودك آرام تبديل كند، ترس از خدا و جهنم بود. توانست من را تنها چيزي كه مي

روي، گفتند، خدا از تو ناراضي است و به جهنم ميكردم، پدر و مادرم ميترين كاري كه ميكوچك

ترساندند من زياد به نماز و روزه عالقه ها و مدير مدرسه بسيار ما را از جهنم ميدر مدرسه هم معلم

دانستم ترسيدم و ميدادم، از مرگ ميشد، عالقه نشان نميت از مسايل ديني مينداشتم، وقتي صحب

روم من زياد پيگير مسايل ديني و مذهبي نبودم، البته گيرم، به جهنم ميخوانم و روزه نميچون نماز نمي

اداري و هاي جديد عزروز اول محرم بودم، چون با دوستان شيوه 10پيامبر و ائمه را قبول داشتم، عاشق 

تر عزاداري هاي ديگر مسابقه داشتيم كه كدام هيأت از همه بهتر و زيباكرديم. با هيأتنوحه را تمرين مي

شدم، البته فشار جنسي با دختران دوست ميخواند. از سال اول دبيرستان، تحت تأثير كند و نوحه ميمي

گرفتم، شهر ، عذاب وجدان ميرا بگيرمخواستم دستشان دوستي ما در حد حرف زدن بود زيرا، اگر مي

ها و به آيند، تمام هيأتهاي عزاداري به آن جا ميما يك امامزاده دارد كه روز عاشورا تمام هيأت

هاي جديد و جذاب، عزاداري كنند و زنجير بزنند تا توجه كردند كه به شيوهخصوص جوانان سعي مي

ها در گفت ديروز در دبيرستان، بچهآمد و ميعاشورا مي ديگران را جلب كنند، دوست دخترم فرداي

كرد و سينه گفتند، مثالً فالن هيأت از همه بهتر عزاداري ميكردند و اكثريت ميها بحث ميمورد هيأت

 كرد.زني مي

 ما هميشه دنبال اين بوديم كه توجه دختران را به خودمان جلب كنيم. بنابراين خيلي عالي زنجير و به

زديم كه شبيه باشد. دوستان و اي به موهايمان ميها را به گونهزديم، گلتميك، سينه مييصورت ر

هايم زياد پيگر دين نبودند، ما در دبيرستان به سن تکليف رسيده بوديم، بنابراين مجبور بوديم كالسيهم

آورديم ه بازي در ميرفتيم ته صف و كلي مسخركه در مدرسه نماز جماعت بخوانيم، بدون وضو مي
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حتي يك بار يك موشك انداختيم در جيب پيشنماز كه كلي ترسيد. با اين كه گرسنگي و تشنگي برايم 

بخشد، اما روزه نگرفتن را كردم، خدا نماز نخواندن را ميگرفتم، تصور ميسخت بود، روزه مي

كردم، اعتقاد شدم، نذر ميل ميكردم، هر وقت دچار مشکبخشد. در ماه رمضان رفتارم را بهتر مينمي

 نظري داشتم، اما عملم سست بود. 

 با ورود شما به دانشگاه، چه تحوالتي در نگاه شما به دين پديد آمد؟ -

گرفت، هاي مذهبي و ضد مذهبي زيادي صورت ميمن وقتي وارد دانشگاه شدم، در خوابگاه، بحث

گرم كار خودم بود. تا اين كه با يکي از دانشجويان كردم، و سرم ها نميولي من توجه چنداني به آن

كرد، دختر دوست شدم، او خدا و دين را قبول نداشت او دختر مهرباني بود و به اعتقادات من توهين نمي

كرد، كرد، او با منطق و دليل صحبت ميگرداني خود از دين و خدا صحبت ميولي در مورد داليل روي

ها هم دين و خدا را قبول نداشتند، به مرور افراد ديگري آشنا شدم كه آن من از طريق اين دوستم، با

هايم هم اعتقاد درست و حسابي نداشتند، از آن به بعد، شروع فضا قرار گرفتم، هم اتاقيزمان تحت تأثير 

دين آشنا  تدريج با ابعادي ازبهها به من سفارش كرده بودند. من هايي كه آني كتابكردم به مطالعه

هاي دانستم، با زندگي، پيامبر و ائمه آشنا شدم، يکي از دوستانم بهايي بود، كتابشدم كه تا حاال نمي

ها را مطالعه كردم، اگر چه دين بهائيت زيادي برايم آورده بود تا با دين بهايي آشنا شوم، من آن كتاب

 من را جذب نکرد، اما تمام اعتقاداتم را از ريشه زد.

نبود. او ترين جوانمرد انيت دين اسالم براي من از بين رفته بود. امام علي ديگر شاه مردان و بزرگحق

و در تاريخ آمده است، اند كسي بود كه در كشته شدگان به دست او و يارانش را تا چهل هزار تن دانسته

يابي به ويداد جمل براي دستاي در بصره نماند تا از شمشير علي، داغدار نباشد. علي در رخانواده

ها پشته ساخت و سه بار شمشير گويند از كشتهاي آدم كشت كه ميرهبري با عايشه جنگيد و به اندازه

پناه برده بودند، به خود به محلي او خم شد. عبداهلل خزيري با هفتاد تن از همراهانش كه از بيم جان 

نده سوزاندند كه حتي كسي رهايي نيافت و زماني دراز دستور علي به آتش كشيده شد و همه را زنده ز

ملجم را پس از داد. زماني كه ابنهاي سوخته در هوا پخش بود و مردم را آزار ميبوي گوشت بدن

كوبيدن شمشير زهرآلودش بر سر علي پيش او بردند، علي پرسيد، چرا اين كار را كردي؟ وي پاسخ 

 بس كه تو خون مردمان ريختي. داد

رسد كه خداوند در ز عايشه در صحيح مسلم روايت شده است كه به پيامبر گفته است: چنين به نظر ميا

تنها اي وجود دارند كه ارضاي اميال تو شتابان است. و واقعاً هم چنين بوده است. در قرآن آيات ويژه

ها رفتار كنند، آن مخصوص محمد هستند و قوانين و رفتارهايي كه ساير مسلمانان بايد در چارچوب
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دهد كه زنان پيامبر از وضعيت سوره احزاب نشان مي 29 -28براي محمد وجود نداشته است. آيات 

گرايان در مورد اين كه پيامبر صرفاً براي پشتيباني و همچنين ادعاي اسالماند خودشان رضايت نداشته

هايشان يش نيست. زنان پيامبر نبايد از خانهمادي با زنان زيبا و جوان خود ازدواج كرده است، دروغي ب

 كردند. شدند و همچون دوران جاهليت خود زندگي ميخارج مي

 نظر شما درباره حجاب چيست؟ -

هاي خودشان را پنهان كنند. چنين دهد كه حجاب خود را رعايت كنند و زينتقرآن به زنان دستور مي

حکمي در مورد مردان وجود ندارد. بر اساس احاديث معتبر اسالمي مسأله حجاب به پيشنهاد عمر وارد 

گفتند و محمد اين آيات را براي كنترل اسالم شد، زيرا برخي از زنان محمد، با مردان غريبه سخن مي

 زنان خويش سراييد. 

 جنسيتي اسالم چه نظري داريد؟شما در ارتباط با نگاه  -

ي معارج، مردان سوره 30 -29بر اساس آيات قرآن، زنان و فرزندان دشمنان مردان هستند. در آيات 

ها ها است كه خداوند به آنيك دليل برتري مردان به زنان برتري ذاتي آناند، تر از زنان خوانده شدهبر

اي دهند. رابطه زن و مرد رابطهت كه مردان به زنان نفقه ميداده است، دليل ديگر اين برتري آن اس

نابرابر است كه به رابطه بين فرمانده و فرمانبردار تشبيه شده است و زنان مجبورند از مردان فرمانبرداري 

كنند، مردان در صورتي كه بيم نافرماني و نه حتي در حالتي كه اين نافرماني واقعاً رخ دهد، بايد زنان را 

ها را كتك بزنند. ا سه روشي كه آمده است، تنبيه كنند، يکي از اين تنبيهات اين است كه بايد آنب

ي حقوق بشر سازمان ملل متحد اعالميه 5كتك زدن زنان مجازاتي ظالمانه است و در تضاد با اصل 

دادگاه داراي توان بدون حضور در گويد، هيچ كس را نمياست. همچنين ماده يازده همين اعالميه مي

گيري خودسرانه در مورد زن و تنبيه فيزيکي او از صالحيت، محکوم و مجازات كرد، بنابراين تصميم

بار شهادت دادن در راه خدا، زنش را متهم به زنا  4تواند با كامالً محکوم است. يك مرد ميطرف مرد، 

هاي مسلمانان به شمار ال و غنيمتها از اموكند. در زمان جنگ بعد از كشته شدن مردان، زنان آن

ها را ها همبستر شوند و در صورت تمايل آنها را تصرف كنند و با آنتوانند آنروند و مسلمانان ميمي

 اعالميه حقوق بشر است. 4داري است كه در تضاد با ماده به فروش برسانند، اين مسأله معادل برده

ها را جا به تواند نوبتزنانش نوبت و مساوات را رعايت كند، و ميپيامبر الزم نيست در همخوابگي با 

جا كند و با زناني كه دوست دارد، بيشتر باشد و زنانش نيز نبايد لب به شکايت بگشايند. زنان پيامبر حق 

 ماندند، مثالً عايشهنداشتند بعد از مرگ او با كس ديگري ازدواج كنند و بايد تا آخر عمر خود بيوه مي
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مانده سال باقي 40سال با او زندگي كرد و در  10ساله در آمد و  53سالگي به ازدواج محمد  9در 

 زندگي خود، بعد از مرگ او حق نداشت با كسي ازدواج كند و به عنوان يك بيوه مرد. 

 نگاه شما در ارتباط با خدا چيست؟ -

بينيم كه خدا بندگان يات بسياري از قرآن ميترين مهربانان است، اما ما در آگويد خدا مهرباناسالم مي

گويد، بگو: اين سخن كند. مثالً يکي از آيات قرآن ميهاي فجيعي مجازات ميخاطي را به چه شيوه

حق از جانب پروردگار شماست هر كه بخواهد ايمان بياورد و هر كه بخواهد كافر شود، ما براي كافران 

ايم و چون به استغاثه آب خواهد، از آبي چون مس د، آماده كردهگيرآتشي كه دود آن همه را در برمي

 شان، چه آب بدي و چه آرامگاهي بد. شود، بخورانندها كباب ميگداخته كه از حرارتش چهره

 در باره متن مقدس اسالم شما چه نظري داريد؟ -

كنند و يات قبلي را رد ميبه نظر من، تناقضات زيادي در قرآن وجود دارد، بسياري از آيات رسماً آ

 احکام مطرح شده در آن هم بدوي و غير انساني هستند.

 نظر شما در مورد ائمه و اولياي دين چيست؟ -

امامي را جانشين امام ديگر به اعتقاد من، تشيع يك مذهب سياسي است و صرفاً به دنبال قدرت است، 

داند راحتي، حکومت به دست آمده را به كسي كه ميشود، اما امام حسن به ها ريخته ميكند، خونمي

ريزد. هر روز يك قيام ها ميي قدرت، خوندهد و برادرش براي به دست آوردن دوبارهفاسق است، مي

سال مردم را سركار  1000كنند. امام دوازدهم هم كسي است كه كنند و مردم را فداي خود ميتازه مي

گو گو است، هر كس از ظهور او خبر دهد، دروغرا ديده است، دروغگذاشته است، هر كس بگويد او 

سال زندگي كرده است، اصالً  1000دانم چگونه بايد باور كرد او وجود دارد و بيش از است. اما نمي

خواهد مردم را هدايت كند، امامي كه نه كسي او را ديده و نه سختي از او شنيده است، چگونه مي

، يك عده گويند در جزيره خضرا استهيد در اطراف او وجود دارد، يك عده ميخرافات هم تا بخوا

كند، آن كند، ديگري ادعاي فرزندي ميگويند مثلث برمودا است، يکي ادعاي همسري امام را ميمي

دانم كسي كه نه كسي او را ديده و نه صدايش را شنيده است، گويد نايب امام زمان است، نمييکي مي

اي را به عنوان نايب و جانشين خود انتخاب كرده است و همه هم بايد تصديق كنند آقاي خامنه چگونه

 كه او نايب امام زمان است و اوامرش را اطاعت كنند.

 انديشيد؟نسبت به مراجع تقليد و روحانيت چگونه مي -

دهند و يك روز فتوا ميدانند، مراجع تقليد هم كه خود را در غياب امام زمان، مسوول هدايت مردم مي

دهند و در واقع هر سان، هزار نوع فتوا ميكنند و در يك موضوع يكروز ديگر همان فتوا را نقض مي
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خوار زنند، اما جيرهكدام به دنبال مطرح كردن بيشتر خودش است. حرف از جهاد با نفس و زهد مي

حاكم شرع بود و حکم اعدام بسياري  خورند، آقاي صانعي يك روزحکومت هستند. نان به نرخ روز مي

ها كرد و امروز از حقوق شهروندي بهايياز مردم را به دليل قبول نداشتن حکومت اسالمي صادر مي

گفت سهم امام را بايد در كند و طرفدار حقوق زنان شده است. آقاي مصباح يك روز ميحمايت مي

مش را بردارد، حاال با اين سهم امام براي خود دم و بيابان زير خاك دفن كرد تا امام زمان بيايد و سه

ها پوش دارد كه حاضرند براي نابودي مخالفان اسالمي كه آندستگاه راه انداخته است و كلي كفن

فشاني كنند. روحانيان هم كه مردم را با استخاره با قرآن تسبيح، نخود، سركتاب، دعا و گويند، جانمي

كنند و مردم را با ي جديد خلق ميهر روز هم يك امامزادهاند، نگه داشتههزار روش ديگر، در جهل 

ها است، شبکه، صبح تا شب در قبضه آن 5هاي متعدد تلويزيون، حداقل گذارند، از شبکهآن سركار مي

 گويند، اما دريغ از يك ذره عمل. مدام از اخالق و معنويت سخن مي

 1000حاال هم جبران اين اند، سال تالش، به حکومت رسيده 1000از  روحانيون شيعه براي اولين بار بعد

المال و خمس و زكات هاي علميه با پول بيتمکند، هر روز حوزهكنند و خون مردم را ميسال را مي

-شوند، اما دريغ از يك عالم عاقل، آدم با چند سال زندگي در حوزهتر ميتر و پر جمعيتمردم بزرگ

 70شود، البته ابلهي با يك شکم فربه و زندگي دنيوي عالي، كسي كه ، خشك مغز و ابله ميهاي علميه

داند مردم دور و برش چگونه سال كنج يك حجره نشسته است و فقه و اصول خوانده است و حتي نمي

مش دهد و حکسازي انسان، پيوند اعضا، اختراعات علمي و غيره نظر ميكنند، در مورد شبيهزندگي مي

ها حاكم ها اطاعت كنيم و به اين ترتيب ايننيز الزم االجرا است و ما هم بايد مثل بوزينه و ميمون از آن

گفتند كه حقوق حرام است، بنابراين كارمندان ، ميقبل از انقالب روحانياناند. جان و مال مردم شده

داشت و دوباره پول و نيز مقداري از پول را برميدادند، اآمدند، پولشان را به يك عالم ميدولت بايد مي

توانستند با خيال راحت آن را خرج كنند. گرداند و در اين صورت پول حالل بود و ميها برميرا به آن

 حاال چون حکومت اسالمي است، حقوق دولت حالل است.

 تحليل شما در ارتباط با جامعه حاضر ايران چگونه است؟ -

عه حاضر ايران پر از تعارض است. مثالً آقاي بهجت كه از نظر حکومت يك مجتهد به نظر من، جام

گفت، هرگونه فعاليت بانکي در ايران حرام است، چون در آن ربا عالي قدر و از عرفاي بزرگ بود، مي

گويند، اگر يك فرد فالن قدر سود بگيرد، ربا وجود دارد، اما حکومت و عالمان جيره خوار آن مي

كند، فالن آقا هم با سود اما اگر بانك اسالمي اين مقدار سود را بگيرد، حالل است، چه فرق مياست، 

نشاند، امروز وضعيت نشاند، بانك اسالمي هم آدم را به روز سياه ميخود مردم را به خاك سياه مي
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امروز ند، احکومت اسالمي به جايي رسيده است كه حتي كساني كه براي آن جان و مال خود را داده

كنند. حتي جويند. مانند فردي كه جذام دارد و همه از او فرار ميو از آن تبري مياند مقابل آن ايستاده

 ماند، اما با ظلم نه.خود اين حديث پيامبرشان را باور ندارند كه حکومت با كفر باقي مي

ر كنند، نان به نرخ روز بخورند و براي ها فکتنها كساني حق زندگي دارند كه مانند آندر اين حکومت 

تنها به خاطر دنيا و قدرت تمام اصول انساني را زير سوال ببرند و در آخر، دم از اسالم و خدا بزنند. من 

كنند و از عاقبت من ام با من سرد برخورد ميام، خانوادهها دو ترم تعليق شدهگفتن نيمي از اين حرف

تنها با هاي من را بدهد، ها و ابهام، كسي نيست كه با داليل منطقي جواب سوالترسنددر اين جامعه مي

فرزندان خود را هدايت كنند. ديگر جان اند خواهند، جوانان را هدايت كنند، اما حتي نتوانستهزور مي

 جوانان ايران به لبشان رسيده است. 

 چه ارزيابي نسبت به وضعيت آينده جامعه داري؟ -

كند و آن روز ديگر جايي براي همه فشار، محدوديت، تبعيض، فساد و دروغ، آخر كار خود را مياين 

دين تنها بيدين كرده است، نه پشيماني نيست. حکومت اسالمي ايران با اعمال و رفتارش، مردم را بي

دين داشته باشد  ها خشکانده است هر كسي كه نهي اصول اخالقي را درون آنكرده است، بلکه ريشه

-ترين دشمن براي جامعه و مردم و حکومت است. شيطانو نه اصول اخالقي را رعايت كند، خطرناك

-كند، جامعهداد مياخالقي در ايران بيحرمتي و بيبي پرستي به سرعت در ايران در حال گسترش است،

تواند امثال من را زنداني كند، ميرود و كسي نيست كه آن را نجات دهد، حکومت ي ايران به قهقرا مي

ي ديگر براي زجر دادن ما ابداع كند، اما با پيرمرداني كه يك عمر اخراج كند، تبعيد كند و هزار شيوه

اند، و از حکومت بيزار شدهاند ولي در گذر زمان، به ماهيت حکومت اسالمي پي بردهاند، مذهبي بوده

شحال هستم كه نه با اين اسالم و نه با اين حکومت نسبتي ندارم و با خواهد چه كند، من امروز خومي

تنها به فکر بقاي خودش است و حاضر است اسالم و خدا كنم، اين حکومت وجدان آسوده، زندگي مي

 را فدا كند تا يك روز بيشتر باقي بماند.

 ابزاري است؟به تعبير ديگر شما معتقد هستيد برخورد مسووالن با اسالم، برخورد  -

بله. به نظر من برخورد مسووالن با اسالم، يك برخورد ابزاري است. در حال حاضر، اسالم ابزاري براي 

دانند حکومت و قدرت شده است. مسووالن آن دسته از احکامي را كه به نفعشان است را الزم االجرا مي

کامي كه به ضررشان است را راكد دهند، اما آن احو كلي زندان و مجازات براي خاطيان آن قرار مي

اي را كه كنند، يك طلبههايشان هم رحم نميها ندارند، اينان حتي به خوديو توجهي به آناند گذاشته

كشند، گيرند و به صالبه ميخواري از شهر خود پياده به روي تهران روانه بود، ميبراي اعالم زمين
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االنتشاري كه تعداد زيادي از آن نان هاي كثيركنند، روزنامهميهاي بسياري را توقيف روزنامه و مجله

ها در هند را به عنوان يك مکان توريستي منتشر خورند را به جرم اين كه ناخواسته عکس معبد بهاييمي

كنند، براي  من كه اهل مطالعه هستم، نه كتابي باقي مانده است، نه روزنامه و كرده است، توقيف مي

توان به همه جا رسيد، اما عقل و علم در اين ي. در اين جامعه، با يك مقدار ريش و تملق ميامجله

اي دارند، اما جوانان در جامعه خريدار ندارد. هر كدام از مسووالن، حداقل زن دوم يا چند زن صيغه

خارج از  كند، مهاجرت بهزنند، افسردگي در جامعه بيداد ميآرزوي ازدواج دست به خودارضايي مي

تنها راه فرار مردم از اين وضعيت، جوانان نخبه حاضر هستند، حتي به افغانستان بروند، كشور شده است، 

ام كه نه اما ديگر در ايران نمانند. من در اوايل عذاب وجدان زيادي داشتم، اما حاال به يقين رسيده

 است. توده هافيون خدايي هست و نه دين، همه خرافات است و به قول ماركس دين ا

 تحليل نهايي شما در ارتباط با دين چگونه است؟ -

كند، فوج فوج آورد و همين كه فوت ميي عربستان را به اسالم در ميپيامبر با شمشير تمام شبه جزيره

ي پيامبر بر روي زمين است كه ياران او براي جانشيني شوند. هنوز جنازهمردم از دين اسالم خارج مي

شان را نگاه داشتند كشند. مردم مکه به زور شمشير ايمان آوردند، اما بغض و كينهي هم شمشير ميبر رو

ها را به اسالم وارد كردند. اگر اسالم دين حقيقت است و دين در فطرت آدمي و بعد بدترين ضربه

كند، نگاه ميريزي است. هر انسان عاقلي به احکام اسالم است، چه نيازي به اين همه جنگ و خون

اي براي فهمد تمام اين احکام براي رسيدن به قدرت و حکومت بر مردم است. هدايت مردم بهانهمي

گيرند و بسياري از ها براي قدرت مقابل هم قرار مير بارترين ياران پيامبغلبه بر مردم بوده است. خالص

كه پيامبر فوت كرد، اسالم از بين رفت. شوند. تمام قوت اسالم به پيامبرش بود. همين مردم كشته مي

 بنابراين همان طور كه گفتم، دين چيزي جز ابزار سيطره بر مردم نيست.

 

 تأملی دوباره
خانواده نقش مهم و پراهميتي در دوران كودكي تا نوجواني و جواني فرزند دارد. برخي از نوروان 

آيد به مثابه عينکي است كه روي چشم فرزند مي دارند، مادرگران در تبيين اهميت اوليا، بيان ميتحليل

كند، به اين معنا كه اگر مادر )و به تعبير و فرزند جهان هستي را از وراي اين عينك ديده و تحليل مي

تر اوليا( شخصيتي امن و ايمن را در ارتباط با فرزند به معرض ديد بگذارند، فرزند در پرتو تغذيه دقيق

ر مادر دارد، با اطمينان به جهان بيرون خواهد نگريست، اما اگر مادر )و به بيان عاطفي سالمي كه در جوا

تر مادر و پدر(، افرادي ناايمن باشند، ناايمني را به فرزندشان انتقال خواهند داد و اين ناايمني همچون دقيق
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هاي انسانعينکي تيره و تار كه بر چشم فرد نهاده شده است، سبب خواهد شد كودك جهان بيرون و 

 ديگر را به صورتي ناايمن و پرخطر ادراك كند و روابط وي با ديگران، روابطي مغشوش و ناايمن باشد.

هاي ناايمن و نامتعادل دارد كه ساله، حکايت از خانواده 26ساله و احمد  26هاي مسعود بررسي نمونه

از برخورد با برخي از مواضع خرافي به  ها پساند و فرزندان آنعدم تعادل را به فرزندشان انتقال داده

نام دين از سويي و برخي از تجربيات اجتماعي ناگوار از سوي ديگر، بدون استقامت در اين مسير با 

اند، نشيني را تجربه كرده، دست به نفي و انکار دين و ديانت زدهرفت و عقبواگذار كردن صحنه، پس

ها در برخورد با آراي مخالف، احمد، تربيتي متعادل بود، آن در حالي كه اگر از آغاز، تربيت مسعود و

برمبناي همان سبك و سياق تربيتي خويش، به تحليل منطقي اطالعات مخدوش و تجربيات ناگوار 

اجتماعي پرداخته، به سادگي با محکوم كردن دين و ديانت، واكنشي عاطفي را از خود به معرض ديد 

 نهادند.نمي

دارد، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادري وي يك ربيات خانوادگي خود بيان ميمسعود در بيان تج

سرهنگ رژيم پهلوي و يك زن با اعتقادات نصفه نيمه مذهبي بودند. اما با بروز انقالب، پدر بزرگ به 

زندان افتاده و پس از چند سال زنداني شدن، كامالً مخالف دين شده است و همسر او نيز اعتقادات 

را پس از اين حادثه، از دست داده است. از سوي ديگر پدر بزرگ پدري مسعود، فردي اندك خود 

روحاني بوده است كه افکار وي، افکاري سنتي و متحجرانه بوده است، به اين معنا كه وقتي مسعود 

مشي ماركسيستي پدر خويش را نپذيرفته و به دليل گرايش به دين، تحت تأثير معلم مذهبي خودش، خط

در بزرگ پدري كه همان فرد روحاني بوده است، مرتبط شده است، پدر بزرگ روحاني با پيچيدن با پ

اش كرده است، اش از نجاست وجودي خانوادهاي سخت و دشوار، سعي در پاك كردن وجود نوهنسخه

روزي به اين معنا كه از او خواسته است، وي ضمن انجام واجبات، به انجام مستحبات نيز مبادرت ورزد، 

سه جزء قرآن را بخواند، روزه مستحبي بگيرد، با زدن قمه، خون ناپاك خودش را بريزد و با خواندن 

 دايمي زيارت جامعه كبيره، زيارت عاشورا و... در راه دين قرار گيرد. 

تجديدي بود كه در   8دهد، ماحصل اجراي تکاليف پيشنهادي پدر بزرگ روحاني، مسعود گزارش مي

اش ثبت شد، اما با اين همه، پس از آن كه پدربزرگ شاهد قضا شدن يك نماز صبح نوه كارنامه وي

شوي، او را از خود رانده است و به اين ترتيب زيربناي شود، با بيان اين كه تو هم مثل پدرت كافر ميمي

 اوليه مذهبي مسعود را با تنگ نظري و ضيق نفس خود فرو ريخته است.

دارد، تربيت ديني او، تربيتي مبتني بر رعب از دگي خودش به اجمال بيان مياحمد نيز در گزارش زن

خدا بوده است، به اين معنا كه او به دليل پر شرّ و شور بودن و ناآرام بودن در دوران كودكي، همواره 
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 شده است و او كه در تفکر عيني خويش، خدا رااي به نام خدا تهديد مياز سوي اوليا با لولو خرخره

زد تا موجود كرد، بالفاصله دست به توبه كردن از كار بدش ميفرد بلند قدي با شمشيري آخته تصور مي

 مهيبي كه نامش خدا بود، نيايد و با شمشيرش او را از وسط به دو نيمه نکند.

 كند.احمد از تداوم يافتن تربيت ديني مبتني بر رعب خويش در دوران مدرسه نيز ياد مي

اند تر شدن رو به مطالعه آوردهسازند با بزرگد در گزارش زندگي خويش، خاطرنشان ميمسعود و احم

و در برخورد با برخي از خرافات كه در پوشش دين به جامعه ارايه گرديده است و در مواجهه با برخي 

 اند.از احکام جنسيتي اسالم، نسبت به دين، ديدي نسبتاً منفي يافته

ديني مخدوش مسعود و احمد، مشاهده برخي از مسايل اجتماعي، اين افراد را به زمان با اطالعات هم

عنوان جواناني عاطفي به شدت برآشفته است، به اين معنا كه مثالً مسعود در قسمتي از مصاحبه خويش 

المللي، از سطح آگاهي دارد، آگاهي روحانيون كه داعيه هدايت كشور را دارند، از امور بينبيان مي

دارد، روحانيتي كه سروكاري با مسايل علمي آموز ابتدايي نيز كمتر است و يا احمد بيان ميدانش يك

خواهد در برخورد با مواردي مانند شبيه سازي انسان، پيوند اعضا و مانند آن، حکم ندارد، چگونه مي

 بدهد.

تجربيات اجتماعي ها و مکمل تجربيات تلخ خانوادگي مسعود و احمد و اطالعات ديني مخدوش آن

اند، تعليق آنان از تحصيل براي دو ترم توسط مسووالن ناگواري كه در ارتباط با افراد روحاني داشته

دانشگاه است. به اين معنا كه هر دو دانشجوي مزبور، يکي به دليل اظهارات خالف دينش و ديگري به 

ار مختلف برآمده است، تجربه دو ترم نوشتي كه بدون توهين به ديگران، درصدد نشر افکدليل تهيه وب

گريزي مسعود و احمد اند و ماحصل نهايي تجربيات اخير، دينتعليق شدن را در دانشگاه به دست آورده

باشد كه در مصاحبه آنان منعکس گرديده است. اما اگر تجربيات اوليه زندگي مسعود و احمد، مي

ه جاي ترسانده شدن از حضرت حق، با منطق و چهره زا نبود، و اگر آنان بتجربياتي دردناك و آسيب

تر عمل كرده، شدند، در برخورد با تجربيات ناگوار بعديشان، به شکلي معقولرحماني دين آشنا مي

 گذاردند.گريزي را از خود به نمايش نميماحصلي همچون دين
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فاطمیه ی های افراطی: من دردههدرهم شکستگی در مسیر ریاضت 03

 گرفتم.روزه خنده می

 ساله، دانشجوی کارشناسی 29مصاحبه با حسن، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما   -

 از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

كودكي آموختم،  من در يك خانواده مذهبي به معني كامل كلمه، متولد شدم و اولين چيزهايي كه در

كوچك قرآن بود. بنابراين يادم نيست كه خدا از چه زماني وارد زندگي من شد، انگار كه هاي سوره

 من با خدا متولّد شدم.

مذهبي سنتي رشد كرده بود، اما دين و مذهب خود را در جريان انقالب و در ي پدرم در يك خانواده

هم كامالً تحت تأثير سياست جزء الينفك آن بود. مادرم محيط دانشگاه انتخاب كرده بود، ديني كه 

 دانست.پدرم بود و دين خود را مديون پدرم مي

آيد، نزديك به جنگ و در همان حال و هوا گذشت. پدرم از زماني كه يادم ميهاي كودكي من در سال

شد تا عاقبت به خير گفت: الگوي تو بايد شهيد چمران باشد و سرنوشت تو بايد شهادت بابه من مي

گفت كه در شانزده سالگي بايد بروي لبنان و بجنگي، من هميشه اين سخن ها به من ميشوي، او بار

كم دارم شانزده ساله كردم كه من كمپدرم در ذهنم بود و از چهارده سالگي به پدرم يادآوري مي

 ان بروم و بجنگم.شوم و بايد طبق آنچه كه گفتي، به من اجازه بدهي كه به لبنمي

از ده، يازده سالگي شروع به خواندن نماز كردم، بدون هيچ اجباري از طرف خانواده، آن قدر دين در 

درون من رسوخ كرده بود و دروني شده بود كه ديگر نياز به تذكر و اجبار ديگران نبود. من وظايف 

كامالً صميمي و دوستانه با خدا ي هدادم. من يك رابطخودم را در حد يك انسان بالغ انجام مي ديني

جمعه دعاي كميل هاي داشتم. دعاي كميل، دعاي ندبه و مسجد، تمام زندگي من را پر كرده بود. شب

شد و با دعاي ام با دعاي ندبه آغاز ميجمعههاي فراوان. صبحي هاشد، آن هم با گريهمن ترك نمي

لذّت بخش بود كردم، برايم فراوان در حين نماز و دعاهايي كه ميهاي رسيد، گريهسماوات به اتمام مي

كامالً صميمي بردند. من خدا را مانند يك دوست موجود بين من و خدا را از بين ميهاي و حجاب

 ديدم، يك دوست جذاب و در عين حال قهار و توانا.مي
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محبتي دعا برايم بسيار قوي بود، به  كرد، اما بُعدمن در دعاي كميل خودم، خيلي به جهنم فکر مي

كنم، اما به گويد: اگر مرا به جهنم بفرستي، گاليه نميخصوص آن قسمت از دعا، كه انسان به خدا مي

 گويم كه من تو را دوست داشتم و تو با من اين كار را كردي.همه مي

 نقش پدر شما در اين ميان چه بود؟ -

هبي روشنفکر، به اين معني كه هيچ اجباري در دين نداشت، اما نوع پدرم بسيار مذهبي بود، اما يك مذ 

بود اي بود كه دين را در فرزندانش، دروني كرده بود، فضاي خانه و اطراف به گونهاي تربيتش به گونه

كه انگار دنيايي غير از اين دنيا وجود ندارد، دنيايي كه در آن دين اسالم بر حق است و مذهب شيعه، 

اي مسلمان شيعه به دنيا آمدهي ا مذهب واقعي اسالم است و اين افتخار تو است كه در يك خانوادهتنه

 با اين آيات حق آشنا شوي و خير دنيا و آخرت از آن تو است.اي و توانسته

 گيري هم داشتيد؟آيا در زمينه مسايل ديني شما به خودتان سخت -

خواندم كشيدم و سريع قضاي نمازم را ميشد، به شدت عذاب ميميبله. من هرگاه نمازم به دليلي قضا 

خواستم كردم و از خدا ميكه نمازم فوت شده بود، در حين اداي نماز قضا، كلي گريه ميو به دليل اين

 كه من را ببخشد.

كردم كه شايد يك پير مرد شصت من در دوران كودكي و نوجواني خودم، چنان دين را رعايت مي

خنديدم كه چرا توانست آن گونه احکام ديني را رعايت كند، حتي گاهي من به پدرم ميهم نمي ساله

شد؛ بلند بودم، اگر در آن جلسه، غيبت مياي خواند، در هر جلسهنمازش را اين قدر تند و سريع مي

ه ناخواسته ام و براي جبران اين ككردم كه چرا به آن جلسه رفتهشدم و كلي خودم را سرزنش ميمي

 ماندم.دادم و تا ظهر گرسنه ميام، تمام پول توجيبي آن روزم را صدقه ميغيبتي را شنيده

 آيا شما به جز نماز و دعا، فعاليت ديني ديگري هم در اين مقطع زماني داشتيد؟ -

حل شدم و روزهاي ماه رمضان به مسجد متر از پدرم بلند ميبله. من گاهي براي نماز صبح حتي زود

 گفتم.رفتم و اذان ميمي

دانستم كه ديگران گير بودم، بلکه بر خودم واجب ميتنها در انجام فرايض ديني خودم بسيار سختمن نه 

ايستادم و از آن مان ميخانهي را نيز امر به معروف و نهي از منکر كنم. در دوران ابتدايي، كنار پنجره

حجاب در حال رد شدن از آن جا است، آب دهانم را بر ديدم يك بيميكردم، و اگر باال، نگاه مي

 بردم.لذّت مي انداختم و از اين كار خودم، خيليسرش مي

اي بود كه يك دختر زيبا داشتند، اين روي حياط خانهاتاق من روبهي در كالس پنجم ابتدايي، پنجره

ت اين پنجره براي من، مکافات داشت، به اين معنا كه براي من يك وسوسه بود و رفتن به سم، پنجره
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شديدي هاي كرده و گريهبعد از هر بار وسوسه شدن و نگاه كردن به آن دختر، كلي خودم را سرزنش 

من پر از هاي كردم، تقويمخواستم، اين بنده رو سياهش را هدايت كند و توبه ميكردم و از خدا ميمي

 شود.، كه ديگر اين گناه، تکرار نميمن به خدا بودهاي قول

 در زمينه رياضت كشيدن هم داشتيد يا خير؟ ايآيا شما تجربه -

خوردم، به سر و وضع داشتم، مثالً اصالً گوشت نميهايي بله. من در دوران نوجواني براي خودم رياضت

كه آن روز هايي م و گناهنشستميها خواندم. شبرسيدم و هر روز نماز جعفر طيار را ميخودم نمي

براي من توأم با خوف و رجا بود. خوف از خدا به خاطر ها كردم، شبكرده بودم را يادداشت مي

كنم، يك بار نيت كردم و تصميم شوم و كمتر گناه ميگناهانم و اميد به اين كه فردا انسان بهتري مي

 15، چهل روز روزه بگيرم، اما بعد از گذشت گرفتم براي نزديکي به خدا و جدا شدن از اميال دنيوي

روز، به دليل ضعف شديد، روانه بيمارستان شدم و مادرم بعد از كلي دعوا و سرزنش، گفت: اگر به اين 

كارت ادامه بدهي، از تو راضي نيستم و من هم ديگر روزه گرفتن را ادامه ندادم. اگر يك روز حساب 

ام، به جاي خوشحالي به جنگ خودم م شده يا اصالً گناهي نکردهديدم تعداد گناهانم ككردم و ميمي

زدم، تو حق نداري كه فکر كني آدم خوبي رفتم كه نکند به خودم غَرّه شوم و به خودم نهيب ميمي

 اي. خواهد تو فکر كني گناهي نکردههستي و اين كار شيطان است كه مي

 تر خوف بر شما حاكم بود يا رجاء؟هاي ديني، بيشدر اين دوران در جريان فعاليت -

كنم بيشتر خوف بر من غالب بود. به عنوان مثال، من در كالس چهارم ابتدايي، كتاب گناهان من فکر مي

ها آيت اهلل دستغيب را خواندم، اين كتاب تمام روح من را به تسخير خودش در آورد، شبي كبيره

 دانستم.كردم، خودم را مستوجب جهنم ميترين گناهي ميديدم و اگر كوچكمدام كابوس جهنم را مي

رفتم، آن روز هوا خيلي سرد بود و من  سر راهم، يك پير مرد فقير را من يك روز، داشتم به مدرسه مي

پيچد، با ديدن اين صحنه، من شال گردني را كه داشتم و اتفاقاً آن را ديدم كه از سرما به خودش مي

آن هاي ا يادگار معلم محبوبم بود، سريع از گردنم در آوردم و روي شانهخيلي دوستش داشتم زير

جنگيدم كه نکند حتي يك لحظه به پيرمرد انداختم و به سرعت از او دور شدم، بعد كلي با خودم مي

لذّت ببري، تو براي خدا اين كار را كردي و بايد فراموشش كني و اگر نيتت خالص خاطر اين كار 

بينم من به دليل اين كه آن قدر فشارهاي كنم، مياآلن كه به آن موقع فکر ميلذّت ببري، يد باشد، نبا

 كردم، واقعاً از لحاظ رواني مستهلك شده بودم.روحي بر خودم وارد مي

 دوران راهنمايي شما چگونه گذشت؟ -
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و مديري عادي كه زياد ها معادي گذراندم، با معلي من دوران ابتدايي تحصيل خودم را در يك مدرسه

پيگير دين و ديانت شاگردانشان نبودند، اما در دوران راهنمايي، من وارد مدرسه شاهد شدم، جّو آن 

هايي گذاشتند. آنان انساندوران راهنمايي خيلي روي من تأثير هاي كامالً مذهبي بود، معلممدرسه 

آموزان، بودند. الگوي ما دانشبينم، آنان م خوابشان را مياآلن همذهبي و مؤمن بودند كه حتي گاهي 

كامالً شبيه خريديم، هم براي ما مهم بود. نوع شلوار، پيراهن و حتي كفشي كه ما ميها حتي ظاهر آن

هايي كه من خيلي او را دوست داشتم، كفش اگنس هايمان بود. مثالً يکي از معلممعلمهاي لباس

هم آن قدر پول نداشتم كه اگنس اصل بخرم، براي همين يك روز با مادرم رفتم و يك پوشيد، من مي

اآلن هم كردند، عطر ياس بود و حتي استفاده مياگنس شبيه به اگنس معلمم خريدم. عطري كه آنان 

هاي آدم بندم. آنانميها دهم، و حتي شال گردنم را مثل آنها ترجيح ميمن عطر ياس را بر ساير عطر

 دروني شده بود. مذهبي و مهرباني بودند و دين در آنان 

خواندند. آموزان، پشت سرم نماز ميها، مدير و دانششدم و معلممن در همان مدرسه، گاهي پيشنماز مي

آموز بود كه فرزند شهيد بود و خيلي بچه شّري بود، يك روز سر يك موضوع در آن مدرسه يك دانش

مدرسه ي شروع به دعوا كرد و من هم سرش داد زدم، اما بعد، من بالفاصله به نماز خانهجزئي با من 

ام، ده دقيقه بعد رفتم و در كامالً ناراحت بودم كه چرا سر او داد زدهزدم و توبه كردم و رفتم و زار 

 راهروي مدرسه، در مقابل همه از او عذرخواهي كردم. 

راهنمايي يك روز ما را سينما برده بودند، فرزند آن شهيد نيز آن جا بود، اما يك سال بعد، سال سوم 

شد، انگار كه او اذيتشان داد، از كنارش بلند مينشست، بعد از مدتي با داد و بيهر كسي كه كنار او مي

ذارد، بنابراين گتأثير ميها كرد، من معتقد بودم كه بايد با همه مهربان بود و رفتار خوب روي انسانمي

ترين رفتم و كنار او نشستم، بعد از چند لحظه، او شروع به آزار دادن من كرد، اين اتفاق وحشتناك

زندگي من تا آن زمان بود. آن قدر حالم بد شد كه حتي نتوانستم بلند شوم و از كنار او بروم، ي حادثه

كردم. كردم و در نمازهايم نفرينش ميمي دنيا جلوي چشمم سياه شد. بعد از آن حادثه، من مدام گريه

خواستم خوبي كنم و او به بدترين شيوه با من يك شکاف عميق در زندگي من ايجاد شده بود. من مي

رفتار كرده بود. در اين حادثه من حتي از دست خدا هم ناراحت شدم، كه چرا اين بال را سر من آورده 

 است. 

 دوران دبيرستان شما چگونه بود؟ -

شاهد بودم، تا اين كه يك روز رفتم و با همان پسر گالويز ي من سال اول دبيرستانم را هم در مدرسه

توانستم او را تحمل كنم، او تمام زندگي مرا سياه شدم، اما او به كلي ماجرا را انکار كرد، ديگر نمي
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عادي هاي ي بودم كه بين انسانكرده بود. بنابراين به يك مدرسه عادي رفتم. در آن مدرسه مانند پيامبر

او، هدايت آنان است. از زماني كه مکلف شده بودم، بار سنگيني را روي دوش ي آمده است، و وظيفه

گفتم، بعد از رفتم و اذان ميشدم به مسجد محل ميزود بلند ميهاي كردم، صبحخودم احساس مي

كردم، آموزان سخنراني مذهبي ميبراي دانشخواندم، در صف مدرسه طلوع آفتاب چند جزء قرآن مي

هاي يك تيم فوتبال در محل تشکيل دادم و در كنار فوتبال در مورد مسايل مذهبي و اخالقي با بچه

 كردم.صحبت مي

 هاي اجتماعي هم داشتي يا نه؟در اين دوران فعاليت -

اري كتاب برايش تهيه بله. من در مسجد محل با كمك دوستانم يك كتابخانه درست كردم و مقد

كرديم، يك بار يکي از دوستان كتاب مادام بواري را خريده بود كه از نظر من كتاب مناسبي نبود، من 

 دهم. خيلي ناراحت شدند، اما گفتم پولش را ميها هم در مقابل همه كتاب را پاره كردم، بچه

هايي گذاشتند، من نامهيشان را بيرون ميكردند و موهادر محله چند دختر بودند كه مقداري آرايش مي

را نصيحت كنيد و جلويشان را ها نوشتم كه مواظب دختران خود باشيد و آنميها براي والدين آن

محل را به خانه هاي انداختم. روزهاي جمعه دوستان و بچهها را در خانه آنان ميبگيريد و بعد نامه

 كردم.مذهبي پخش ميهاي يشان فيلمكردم و براخودمان دعوت مي

 در دوران بلوغ، فشارهاي جنسي در مجموعه رفتارهاي ديني شما اثرگذار بود يا نه؟ -

كردم. هر روز يادداشت من با شروع دوران بلوغ، به مرور فشار مسايل جنسي را در خودم احساس مي

كردم كه ديگر به كردم و توبه ميش ميام و بعد خودم را سرزنآلود داشتهكردم كه چند نگاه گناهمي

 شد.دوباره شکسته ميها اين گناه آلوده نشوم، ولي اين توبه

اي ديدم. اين بار من عکس زن زيبايي را كه روي جلد يك جوراب زنانه بود را پشت ويترين مغازهيك

تا در عوض از كنار كردم تر ميكرد، و من هر روز مسيرم را طوالنيعکس خيلي من را وسوسه مي

اي كه جوراب در آن بود، بگذرم و براي چند لحظه بايستم و تصوير زن روي جوراب را ويترين مغازه

 كنم. نگاه 

آاليش به من رو آورده اولين دختري كه من عاشقش شدم، دختر دايي خودم بود، يك عشق پاك و بي

به او بروز ندادم. اما پدرم گويي ماجرا را فهميده  گفتم، اما هرگز عشقم را نسبتبود، من براي او شعر مي

آمد زنيم، ميديد، من و هدي داريم با همديگر حرف ميخانوادگي ميهاي بود، و هر زمان كه در جمع

كرد. تا اين كه دختر دايي من ازدواج كرد، به شدت توبيخم ميبرد و در اتاق گرفت و ميو دستم را مي

هاي كالسيكرد. اكثر هما فراموش كردم، اما نيازهاي جنسي خيلي به من فشار وارد ميو من به مرور او ر
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دادم زدم و خودم را تسلي ميكردند، اما من به خاطر گناه اين كار، از آن سرباز ميمن خودارضايي مي

الگي، شوي از پانزده سكني و از اين همه فشار راحت ميكه ناراحت نباش، باآلخره تو ازدواج مي

 سال ديگر، ازدواج خواهم كرد. 7كردم كه مثالً حساب مي

 كرديد يا نه؟در همين دوران آيا تکاليف ديني مضاعفي را بر خودتان تحميل مي -

فاطميه روزه خنده ي بله. مثالً من حضرت فاطمه را بسيار دوست داشتم، به همين خاطر من دردهه

خواستم، دعا دانستم، از خانم كمك مينابخشودي مي ترين لبخند را گناهيگرفتم و كوچكمي

 تر شوم.گفتم تا آرامخواندم و ذكرهايي ميمي

 شما نهاد يا نه؟ داريدينهاي ارتباطي پيشرفته، تأثيري در كيفيت آوريكاربري از فن -

عادي نگاه هاي تر شد، من اول فيلمتر وارد خانه ما شد، مسايل جنسي من قويبله. از زماني كه كامپيو

كردم. در آن دوران اگر من دستم زير پتو بود، دار نيز نگاه ميصحنههاي كردم، اما به مرور فيلممي

دانم كه تو چي گفت، من ميكرد، و ميانداخت و آبروريزي ميداد راه ميمادرم كلي دعوا و داد و بي

 كردم.كني، البته من به صورت ناخودآگاه خودارضايي ميكار مي

 با ورود شما به دانشگاه، آيا دانشگاه هم در روند تحوالت ديني شما مؤثر واقع شد يا خير؟ -

خواندم و حتي تعداد من هنگام ورود به دانشگاه، باز يك فرد مذهبي بودم. در دانشگاه، نمازم را مي

داد نماز قضاهايم زياد كردم، اما به مرور تعها راجبران مينمازهاي قضايم را داشتم و آنهاي ركعت

تري بود، انگار كه گرفتم، روزه گرفتن برايم تابوي خيلي سنگينهاي واجبم را هميشه ميشد، ولي روزه

 عواقب خيلي شديدتري از نماز نخواندن برايم داشت.

ه كردم. افراد ديگري كبسيج را اداره ميي من در دانشگاه عضو بسيج بودم و به عنوان سردبير، نشريه

يك مذهبي ساده بودم و ديگر ها عضو بسيج بودند، خيلي مذهبي و متشرع بودند، اما من در مقابل آن

كردم به مرور خداي جنسي من دارد، خداي قدوسي من العاده نبودم، احساس ميفوقهاي جزء مذهبي

ويان آن دانشگاه، همه زند، ديگر مسايل مذهبي آن قدر برايم مهم و الزام آور نبود، دانشجرا عقب مي

ي استادهاي ما نيز مرد بودند و فقط يك استاد خانم داشتيم، و من با چه ذوقي بر سر پسر بودند، و همه

 شدم.كالس او حاضر مي

 كرد، در دانشگاه نيز ادامه يافت؟آيا فشارهاي جنسي كه شما را اذيت مي -

بله. به عنوان مثال، من روزي يك دختر خيلي زيبا را در مترو ديدم و ناخودآگاه دنبالش راه افتادم، بعد 

بعد از ظهر را  5از مدتي جلو رفتم و با خجالت به او پيشنهاد دوستي دادم، قبول كرد و قرار فردا ساعت 

و گران قيمت و چند شاخه  با هم گذاشتيم، من با هزار ذوق و شوق رفتم و يك اُدكلن خيلي خوشبو
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ساعت بعد  2ساعت قبل از قرار، به محل مورد نظر رفتم. اما او نيامد. من  3ها گل برايش خريدم و با آن

از ساعت قرار هم منتظر ماندم، اما او نيامد كه نيامد. من در طول مسير برگشت، بُغض كرده بودم، با اين 

رداشت، البته هنوز تابوي مسايل جنسي به صورت كامل كار خداي جنسي من يك گام بلند به جلو ب

كردم كه گونه تعبير ميبرايم شکسته نشده بود. اوايل عذاب وجدان داشتم، اما بعد از آن روز، كارم اين

 خواستم با طرف مقابل آشنا شوم و با او ازدواج كنم.من مي

 نه؟در دوران دانشگاه با مسايل و مشکالت ديگري مواجه شديد يا  -

خواهم اي را كه در آن پذيرفته شده بودم، دوست ندارم و ميسال، ديدم رشته 2چرا. من بعد از گذشت 

ها هم در آن حضور داشته باشند. بنابراين انصراف دادم و سربازي در محيطي درس بخوانم كه دختر

پرندك شديم كه رفتم. سه ماه اول سربازي براي من يك شوك واقعي بود، ما وقتي وارد پادگان 

روز اول  2ها حضور داشتند. آناي ها، يك عده انسان عقدهنبودند و به جاي آننيروهاي كادر در آن 

دادند، همان شب اول شلوارم اجازه ندادند ما دستشويي برويم و دايم به ما كالغ پر و بشين و پا شو مي

ها اجازه ندادند. دهند بروم دستشويي، اما آنكردم اجازه بكردم و التماس ميرا خيس كردم، گريه مي

كامل نماز نخواندم، از طرف ديگر از دست خدا ناراحت ي تا يك هفته از حمام خبري نبود، يك هفته

كند. بعد از گذشت يك هفته، وضعيت بهتر شد، بعد از آموزشي، من به يگان بودم كه چرا كمکم نمي

آوردند ، در آن جا همه اداي نماز خواندن و مذهبي بودن را در مياطالعات فرمانده كل قوا منتقل شدم

گرفتم، اما در روزه گرفتن خواندم، ولي روزه ميخواستم ريا كنم، اصالً نماز نميو من هم چون نمي

كردم. ديگر دين جذابيت قبل را برايم نداشت، در هم سست شده بودم، اكثر مواقع هم خودارضايي مي

كرد، انگار ديگر توان مقابله را ر جديدي آشنا شدم كه اعتقادات من را ضعيف ميسربازي با افکا

 اعمالم متزلزل شده بودند.نداشتم، اعتقادات و به تبع آن 

 بعد از سربازي باز هم در دانشگاه شركت كرديد؟ -

ر با هم بله. من بعد از سربازي وارد رشته جامعه شناسي دانشگاه بهشتي شدم. محيطي كه دختر و پس

ام برقرار شد، اما بعد از شش ماه اين من در دانشگاه، با هم كالسي حضور داشتند، اولين رابطه جدي

نهايت دوست داشتم، اما او رهايم كرد و رفت. اين ماجرا خيلي رويم رابطه به جايي نرسيد، من او را بي

ا اين كه در سال سوم دانشگاه، دست گذاشت، بعداً براي انتقام با دختران ديگر دوست شدم تتأثير 

ام گذاشت. رشتهشناسي و جّو دانشگاه خيلي روي من تأثير جامعهي گرفتم. رشتهدوست دخترهايم را مي

را ببينم. در اين زمان ها به من كمك كرد كه دين و خدا را تحليل كنم و بدون تعصب، نقاط ضعف آن

بسيار مذهبي بودند، اما زندگي موفقي نداشتند، هاي و مادرم آدمپدر و مادرم از هم جدا شدند. پدر 
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دين را وارد زندگيشان كرده بودند و به حق، شهيد راه دين بودند، اما آخرش از هم جدا شدند و ها آن

سرنوشت خوبي پيدا نکردند. اين جدايي يك تلنُگر براي من بود كه نگاه كن، پدر و مادرت بعد از اين 

زندگي همراه با دين و خدا، نتوانستند زندگي خوبي را براي خود و فرزندانشان رقم بزنند، پس  همه سال

 گويند، عالي و بدون نقص نيست.دين آن قدر هم كه مي

 ديني شما اثرات مثبت يا منفي هم داشت؟آيا كاربري از فضاي مجازي در روند بي -

آشنا شدم كه هايي معنا كه من از طريق اينترنت با انسان بله، آشنايي با اين فضا در من مؤثر بود. به اين

خوبي بودند و يك زندگي معمولي داشتند، به اين ترتيب من با يك هاي خدا را قبول نداشتند، اما انسان

ها در آن خوب مطلق و بد مطلق نبود، چيزي جديد زندگي آشنا شدم كه صفر و يکي نبود، همهي شيوه

 توان گناه كرد، اما زندگي خوبي داشت.كردم ميجديد احساس مي در اين ديد

 مطالعات ديني شما در دانشگاه به كجا انجاميد؟ -

جديدي آشنا شدم، اكثر اطرافيانم، هاي زيادي در مورد خدا و دين خواندم و با انديشههاي من كتاب

آوردند. قي در رد دين و خدا برايم ميكردند و داليل منطدين را قبول نداشتند و با من زياد صحبت مي

به شدت خرافاتي به مرور خدا كه برايم پايش لب گور بود، در گور قرار گرفت. ديگر دين اسالم برايم 

گناه نبودند، به مرور از دين اسالم بدم رسيد، پيامبر، ائمه و غيره، برايم ديگر معصوم و بيبه نظر مي

ريه كردن براي مظلوميت حسين، زنجير زني، خوردن آب تربت، دخيل آمد، ديني كه انسان با گمي

بستين، چله نشيني، نذر و نياز، جفت كردن كفش علماي عظام، گذاشتن تربت در كفن اموات، رعايت 

رفت، ديني كه اگر فردي مستحبات بين الخالء، لعن بر قاتلين حسين در حين آب خوردن، به بهشت مي

گشت وسط دست راست بياندازد، امام ضامن است كه شفيع او در روز قيامت باشد انگشتر عقيقي را به ان

ي و يا اگر كسي آب بخورد و به شمر نفرين كند، امام ضامن است كه خداوند تمام گناهان پنجاه ساله

اين شخص را بيامرزد و قصري در بهشت با تعداد زيادي حوري به وي اختصاص دهد. در اسالم يك 

تالش كند، نخندد و لبش به خنده باز نشود، زيرا خنده از مسلمان قبيح است و اگر قهقهه  مؤمن بايد

خورد، در عوض بايد هر قدر رود و تا روز قيامت گرز آتشين ميبزند، در اين صورت به جهنم مي

شك تواند، از گريه براي امام كوتاهي نکند ولو آن كه اداي گريه كردن را در بياورد. هر قطره امي

از ترس اي مسلمان، ضامن شفاعت او توسط امام در درگاه الهي است. اسالم مؤمنين را در چنان شبکه

كند، سکرات موت، شب اول قبر، گرزهاي ي شير را آب ميو وحشت محصور كرده است كه زهره

عت آتشين، آب جوشان، مار غاشيه، عقرب جرّار. هر كس ريشش را بتراشد و شارب بگذارد، از شفا

 شود.شود، اما اگر ريش بگذارد و شارب بتراشد در بهشت، هفتاد قصر به او داده ميرسول اهلل محروم مي
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تجاري حمله كند و همچون يك دزد سرگردنه هاي تواند به كارواناين چه ديني است كه پيامبر آن مي

د، او را بکشند. چرا وقتي محمد توهين كرها آموزد كه اگر كسي به عقايد آنعمل كند و به پيروانش مي

كردند و بايد به دين كردند و او را اذيت نميكرد، اعراب بايد سکوت ميبه خدايان اعراب توهين مي

كنند و با قرآن كنند و امامان را انکار نميگرويدند، اما بهائيان كه به محمد و اهلل هيچ توهيني نمياو مي

همان كسي است كه ظهور وي به ها گويند، اين است كه پيامبر آنمي تنها چيزي كهمخالفتي ندارند و 

محمد به عقايد قريش، هيچ است، اما نه هاي مسلمانان وعده داده شده است، اين ادعا در مقابل توهين

را كشته، ها اند، بلکه بسياري از آندريغ نکرده هايرحمي و قساوتي را از بهايهيچ بي تنها مسلمانان

اند. مگر اسالم، دين عطوفت نيست، پس را ناديده گرفتهاند و حقوق انساني آنان زنداني و كتك زده

كند، اگر كسي ايمان نياورد و مسلمان نشود، خون و مالش حالل است، مگر چرا قرآن رسماً اعالم مي

اه في الدين، آيا شايسته است يك پيامبر خدا تمام فکر و ذكرش تسخير گويد، الاكرخود قرآن نمي

شود و با زن كردن و مطيع كردن باشد، اين چه ديني است كه اين همه تبعيض بين مرد و زن قايل مي

كند و بهترين زن در آن كسي است كه فرزند بسيار آورد و در مقابل همسرش مانند يك برده رفتار مي

ي همسرش داشت، آن را مانند يك بردهاي همسرش باشد و هر خواستههاي ابع خواستهخوار باشد و ت

 حلقه به گوش اطاعت كند.

 نگاه شما نسبت به مرجعيت چيست؟ -

امور شرعي، نيمه شرعي و ي دهند، در كليهدين اسالم ديني است كه علماي آن به خود اجازه مي

در هيچ امري از امور دنيوي و اخروي خودش، ز ديدگاه آنان غيرشرعي مردم، دخالت كنند و انسان ا

امري تشخيص بدهد، زيرا او تا آخر عمرش از نظر ي اجازه ندارد شخصاً فکر كند و شخصاً درباره

شرعي صغير است و تکليفش را بايد مقام اجتهاد تعيين كند يا نمايندگان او از حجت االسالم گرفته تا 

 مالي محل. 

 بت به قرآن نيز نقدي داشتيد؟آيا نس -

طاليي ي كند، نظير اين كه گوسالهرا رد ميها بله. در قرآن بسياري مسايل هست كه هر انسان عاقلي آن

زنند، زيستن در شکم ماهي، كنند و حرف ميو زمين كه احساس ميها آورد، آسمانصداي گاو درمي

 ماني، و بسياري از تناقضات و مسايل دور از عقل ديگر.تبديل شدن انسان به بوزينه در صورت نافر

 دين شدن شما مؤثر واقع آمد؟آيا مواجهه با خرافات ديني هم در روند بي -

با توجه به آنچه گفتم، دين چيزي جز مشتي خرافات و مطالب دور از عقل نيست. ديني كه يکي از 

دهد، در مورد قمه زني چنين فتوا اجازه ميعلماي آن به نام آيت اهلل محمد صادق روحاني به خودش 
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فزايد و چنانچه صدماتي مترتب بر ادهد: قمه زدن بسيار كار خوبي است و آشکار زدن بر خوبي آن مي

خورم اين است كه به اين عمل با اين شود. از اموري كه من حسرت ميآن شود، بر ثواب آن افزوده مي

پيري ناتوان هستم، بهر حال از عموم آقايان موفق به اين شعار  ام و با ضعف مزاج وعظمت، موفق نشده

 مذهبي، بعد از قمه زدن ملتمس دعايم.

ي يك مرده اسالم ديني است كه براي كافران حتي حق زندگي نيز قايل نيست، اگر بخواهيم از اعضاي

هان را هم دزش يك آب يك انسان كافر، حتي اري مسلمان،  استفاده كنيم بايد صدقه بدهيم، اما زنده

 ندارد چه برسد به صدقه دادن.

 دين شدن شما اثرگذار بود؟ي هم در روند بيآيا مواضع مسووالن جمهوري اسالم -

م باقي مانده جمهوري اسالمي ايران نيز كه تمام توانش را صرف كرد و آن مقدار آبرويي كه براي اسال

رود، ن باال ميامام زمان است، اما فساد از سرتاپاي آملك  ،شودبود، شست و برد. مملکتي كه ادعا مي

-ي، قتل، مردمدروغ، ريا، تزوير، زير آب زني، مال مردم خوري، ثروت باد آورده، فساد اخالقي و جنس

شك  كشي هم كه جز صفات معمولي مسووالن آن است، اگر حتي يك ذره هم به حقانيت دين اسالم

كامالً يقيين كردم، كه اين چه ديني است كه پيروانش، به را ديدم، داشتم وقتي رفتارهاي اين مسووالن 

لبته از اين ادهند. كنند و هزار و يك فساد ديگر را انجام ميكشند، دزدي مياين راحتي، مردم را مي

 گويد:ه شرح زير را مينيز توقع چنداني نبايد داشت، در حالي كه رهبرشان امام خميني سخناني بها آدم

ها ها كه در بازداشت هستند، متهم نيستند، بلکه جرمشان محرز است، بايد فقط هويت آنين جنايتکارا

گونه ترحمي در مورد نيست، هيچها را كشت، اصالً احتياجي به محاكمه آنها را ثابت كرد و بعد آن

 (.1359)تير  ايد او را كشتمورد ندارد، ما معتقديم كه مجرم اصوالً محاكمه ندارد و بها آن

خواهند ملت را از د، ميبا اسالم مخالفنها زنند، گوش ندهيد، آنكه از دموكراسي حرف ميها به آن

را ها نرا كه صحبت ملي و دموكراتيك و ايهايي مسموم آنهاي مسير خودش منحرف كنند، ما قلم

 (.1357)اسفند شکنيم كند، ميمي

 .1(1360شهريور  21اند، نه خربزه )ال خر است، مردم ما براي اسالم انقالب كردهاقتصاد م

                                           
 :به شرح ذيل است امام خميني در همين رابطه متن بيان- 1

ده سال، طول شانز قريب پانزده من ميل دارم كه همه باورشان آمده باشد كه اين نهضتي كه از اول تا آخرش»

ها خراب ها از دست رفت، خانمانها از دست رفت، خانهها داده شد و جوانها كشيده شد، خونكشيد و زحمت

ين همه براي اشد، و خصوصاً در اين يکي دو سال آخر كه همه شاهد بوديد كه چه شد، باورمان آمده باشد كه 

 .اسالم بود
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اگردي شآموزان عزيز در صورتي كه مشاهده كردند كه بعضي از دشمنان در لباس دوست و همدانش

و سعي كنند،  خواهد آنان را جذب گروه خود كنند، آنان را به مقامات مسوول معرفي نمايندو معلم مي

 كار را به صورت مخفي انجام دهند.اين 

 ؟تحليل كلي شما از دين در حال حاضر چيست -

ترين علتي كه باعث جدايي من از دين و خدا شد، اين بود كه خداي جنسي من بر در هر صورت مهم

ين اسالم و حتي خداي قدوسي غلبه كرد، اما بعداً مطالعات زيادي كردم و با منطق و دليل فهميدم كه د

ها كنند و من سالماندگي فکري مردم، كاري نمين ديگر خطا و خرافات زيادي دارند و جز عقباديا

دانم، اصولي پايبند اصول اخالقي مي تنها خودم رااما اكنون  ماندگي غوطه ور بودم،در خرافات و عقب

 وجود دارد، نه دين.ها كه در فطرت انسان

ا من قهر است، اما من سال است كه ب 4اند و حتي پدرم ت دچار مشکل شدهبه شدپدرم و مادرم با من 

كب خودم باقي دانم كه راهم اشتباه نيست و اين برايم كافي است كه مانند پدر و مادرم در جهل مرمي

 ام.نمانده

  

                                           
هايمان را داديم كه خربزه تواند تصور كند كه بگويند ما خونعاقلي نميتوانم تصور كنم و هيچ هيچ من نمي

دهد كه خانه ارزان گيرش هايمان را داديم كه خانه ارزان بشود. هيچ عاقلي جوانش را نميارزان بشود! ما جوان

 ... .خواهندهاشان ميبيايد. مردم همه چيزشان را براي جوان

معقول نيست.  اهد؛ خودش را به كشتن بدهد كه اقتصادش درست بشود؟! اينخوآدم، اقتصاد را براي خودش مي

 .هايشان را به كشتن بدهند كه نان ارزان گيرش بيايد؟! اين يك چيز معقولي نيستيا جوان

دانند يعني از باب اين كه انسان را نمي ،دانندمه چيز را اقتصاد ميزنند و زيربناي ههايي كه دم از اقتصاد ميآن

كنند كه انسان هم يك حيواني است كه همان خورد و خوراك است! منتها خورد و خوراك اين ه، خيال ميچ

 .انندخورد؛ اما هر دو حيوخورد؛ او كاه ميحيوان با حيوانات ديگر يك فرقي دارد. اين چلوكباب مي

دانند. حيوان هم همه چيزش فداي ها انسان را حيوان مياين ،دانندهايي كه زيربناي همه چيز را اقتصاد مياين

ان را نشناختند ها انساالغ هم زيربناي همه چيزش اقتصادش است. اين (است)اقتصادش است. زيربناي همه چيزش 

 «.اصالً كه چه هست

 .نماياندبا مقايسه بيان دانشجوي مصاحبه شده با بيانات اخير، برداشت تحريف شده حسن خود را مي
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کشی و های افراطی: ریاضتدرهم شکستگی در مسیر ریاضت 04

 بازگشت امیال سرکوب شده 

 ساله، دانشجوی کارشناسی 26با عثمان، مصاحبه 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده. 

ام به صورت سنتي مذهبي بودند، از دوران كودكي ي اهل تسنن به دنيا آمدم، خانوادهمن در يك خانواده

ام هم گرايي بودم و دوست صميمي نداشتم، رابطهكردم، من كودك درونورد خدا خيلي فکر ميدر م

تنها بودم و هميشه نياز به يك همدم داشتم، بنابراين، خدا را ام چندان خوب نبود، اكثر مواقع با خانواده

اي كه هر تر شد، به گونهام با خدا قويكردم، به مرور رابطههمدم خود كرده بودم با او درد دل مي

هايش را گذاشت، من هم مانند يك دوست با معرفت، قدر خوبيجواب نميكردم، او بيدعايي مي

دادم. من در آن دوران، آن كردم و عبادات را انجام ميدانستم و تمام واجبات را به خوبي رعايت ميمي

 ج آقا.گفتند مال يا حاقدر مذهبي بودم كه اطرافيانم به من مي

ديني كه از طريق خانواده به من منتقل شده بود، ديني بود كه در آن خدا دو حالت داشت، يك خداي 

ترين فرستد و ديگري يك خداي مهربان كه براي كوچكمقتدر و قهار كه گناهکاران را به جهنم مي

 دهد.كار خوبي، ده برابر به بندگانش پاداش مي

گذارد، اما تنها نميبا اقتدار بود. اعتقاد داشتم كه خدا هرگز من را  خدا براي من جذاب و در عين حال

ترسيدم كه تنهايم كردم، ميترسيدم و آن كار را نميخواستم كار اشتباهي انجام دهم، از او مياگر مي

ا دانستم، امافتاد، آن را از ناحيه ي خدا ميترين اتفاق خوبي كه براي من ميبگذارد و برود. كوچك

 دانستم.ها را نتيجه اعمال خودم ميتمام بدي

گيري بودم و بالطبع، رابطه چنداني با ديگران نداشتم، پدرم هم دل چندان خوشي از من كودك گوشه

من نداشت، تمام صفاتي كه او دوست داشت، فرزندش داشته باشد، متضاد شخصيت من بود، او پسري 

 گونه نبودم. من اينخواست، اما دار ميفعال و سر و زبان

ها دادم و به همين دليل، معلمام را به طور كامل انجام ميمن از همان دوران ابتدايي، تکليف نماز و روزه

كردند. البته ها به چشم يك جاسوس به من نگاه ميو مدير مدرسه، من را خيلي دوست داشتند، اما بچه

ام به اتمام رسيده خواندم، گويي انرژيكوتاهي نماز مي آمد كه وقتي به مدت خيليهايي پيش ميدوره

گشتم، البته هر شدم و بعد از مدتي دوباره به سوي خدا باز ميبود و منتظر توجه بيشتر از طرف خدا مي
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شد، گويي خدا، جانشين پيدا كرده بود، ام با خدا سست ميشد، رابطهام با دوستان بهتر ميزمان رابطه

گشتم، من در دوران راهنمايي هم شود و به سوي او بازميدم، دوستي بهتر از خدا پيدا نميدياما باز مي

دادم، من وقتي سال اول دبيرستان مکلف مذهبي بودم و تمام اعمال عبادي را به صورت كامل انجام مي

و بهشت،  ها نماز نخواندم، دوست داشتم خدا را به صورت كامل و جداي از مفهوم جهنمشدم، تا مدت

درك كنم و بعد با شوق به سوي او برگردم، من بعد از مدتي توانستم خدايي كه متناسب با عقل و سن 

تر شده بود را به عنوان يك دوست صميمي بپذيرم و نمازم را دوباره از سرگرفتم و هرگز من بزرگ

ا كرده بودم، چون هايي كه مشکالت اساسي با خدا پيدديگر نمازم ترك نشد، حتي در زمان بحران

 خواستم اين فاصله بيشتر شود و از هم بگسلد. نمي

 شما در آن ايام مطالعات ديني هم داشتيد؟  -

هاي ضد ديني را دادم كه كتاببله، من در دوران دبيرستان مطالعه ديني داشتم، اما به خود اجازه نمي

نم شنيدم، بنابراين تصميم گرفتم آن بخوانم، تا اين كه تعريف يك كتاب را دهان به دهان از دوستا

هاي منطقي و ديني، مطالب آن كتاب را رد كنم و بعد آن كتاب را كه ضد خدا بود، بخوانم و با دليل

داليل را در يك جزوه نوشته و در اختيار دوستانم قرار دهم، بنابراين كتاب را تهيه كردم و شروع به 

تاريخي و علمي، زير سوال برده بود. مطالعه كتاب، شوك  خواندن آن كردم، آن كتاب خدا را از لحاظ

ها سردرگم بودم تا اين كه زيادي به من وارد كرد، من احساس كردم سرم كاله رفته است، تا مدت

شوم، پس به سوي دين توانم زندگي كنم و اگر خدا نباشد، به انحراف كشيده ميديدم بدون خدا نمي

هاي تم تا حدودي سست شده بود. بعد از بازگشت تصميم گرفتم كتابو خدا بازگشتم، اما اعتقادا

 ي اعتقاداتم قوي شود و به راحتي از بين نرود.مذهبي زيادي بخوانم تا پايه

 كرديد؟آيا در زمينه ديگري هم مطالعه مي -

خواندم، هاي عرفاني زيادي ميمن در دوره پيش دانشگاهي، به مرور به عرفان عالقه پيدا كردم و كتاب

هايي بکشيم رياضت من با يکي از دوستانم كه او هم به عرفان عالقه داشت، تصميم گرفتيم مانند عرفا،

كردم و سعي داشتيم كَل ميهاي مذهبي سُني كَلرفتم، با آدمتا به خدا نزديك شويم، مسجد هم كه مي

ي عاشقانه و رين مسأله در دين، رابطهتتر از اين ظواهر خشك است و مهمها بگوييم كه دين فرابه آن

 دوستانه با خدا است. 

 در ادامه، چه تحوالت ديني براي شما پيش آمد؟ -

كردم، در مورد خدا و صفات و ذات او خيلي دانشگاهي، ظواهر دين را هم رعايت ميمن در مدت پيش

اولين تلنگرهايي كه به من  كردم، اما در اين دوره معلمي داشتيم كه طرفدار اصالح دين بود،فکر مي
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بسياري در مورد دين داشتم كه توسط همين معلم به  سوال هايزده شد، توسط همين معلم بود، من 

ي كه ذهن من را درگير كرده بود، مسأله خلقت از ديدگاه سوال هايها پاسخ داده شد، يکي از آن

اسخ گفت: شايد منظور از خلقت آدم هاي ديني بود، معلمم در پداروين و علم بود كه مخالف صحبت

-كرد كه براي من و همو حوا، خلقت شعور آدمي است، او مسايل جديدي در مورد دين مطرح مي

هايم، تازه بود او ظواهر دين را زياد قبول نداشت و برايش صرفاً رابطه با خدا مهم بود، او حتي كالسي

افرادي هستند كه مسلمانند، اما رويکرد ديگري به مشکلي با مشروب هم نداشت، بنابراين من فهميدم، 

ي دوستانه با كند، مهم رابطهگويد، تو مسلمان باشي يا يهودي فرقي نميدين دارند. رويکردي كه مي

شود و تو را از مسايل غير انساني و غير اخالقي دور نگه خدا است كه باعث بيداري وجدان تو مي

هاي مختلف، سخني از سروش را ديدم كه خيلي به ت وجود ديندارد. من يك بار در تعريف علمي

بينيم كه خيلي زيباست، يا شعري كه بسيار دلنشين است، گويد: ما تابلويي را ميدلم نشست، سروش مي

كنيم، در حالي كه ديگران ممکن است آيد و براي ديگران تعريف ميما از اين تابلو يا شعر خوشمان مي

 خوششان بيايد.از تابلوي ديگري 

گذاشت و از آن خوشم آمد. من هر روز با اين رويکرد جديد بيشتر آشنا اين سخن خيلي روي من تأثير 

كردم، پوسته بيروني دين را بشکافم و به مغز آن برسم، روابط من با خدا بيشتر شده شدم و سعي ميمي

خوردم دم قرار دادم. خيلي كم غذا ميهايي براي خوبه خصوص موالنا، رياضتبود و به طريق عارفان، 

گفتم، سرم هميشه ، دايم ذكر ميرفترفت و چشمانم سياهي مياي كه گاهي سرم گيج ميبه گونه

كردم، گيري ميپايين بود. تا توجهم به چيز ديگر جلب نشود، از لحاظ جنسي، خيلي به خودم سخت

كردم، اي در حد سالم برقرار ميي فاميل هم رابطهكردم، حتي با دخترهاهميشه از جنس مخالف فرار مي

كردم، نمازهايم بسيار طوالني بود، گوشت را بر حتي از نگاه كردن به عکس و تصوير زنان دوري مي

باريد، همراه دوست به خارج خودم حرام كرده بودم، يك شب كه هوا به شدت سرد بود و برف مي

كرديم و حتي گاهي در فراق زديم و با خدا راز و نياز ميقدم مي هاي شب در بيابانشهر رفتيم و تا نيمه

ام به شدت با من برخورد كردند و بعد از كرديم، نيمه شب وقتي به خانه برگشتم، خانوادهاو گريه مي

هايم كم شد و بعد از مدتي به كلي هاي من را گرفتند، من هم به مرور رياضتكشيآن جلوي رياضت

گشتند. مدتي نگذشته بود ي انگار تمام اميالي كه سركوب كرده بود، با قدرت باز مياز بين رفت، ول

اين عشق زميني به قول سهروردي پلي  كه با چند نگاه اتفاقي، عاشق دختر يك از اقوام خودمان شدم،

او كردم و كسي نبود كه با بود براي عشق خدا، بعد از اين كه عاشق آن دختر شدم، احساس تنهايي مي

ديدم، بنابراين بيشتر به سوي درد و دل كنم و راز دلم را برايش بگويم، از طرف دختر هم توجهي نمي
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كردم تا گرفتم و دايم براي او دعا ميام بيشترشد، دوشنبه و پنج شنبه روزه ميخدا رفتم، نماز و روزه

است و كسي كه دوستش دارم، خدا هم  او را هدايت كند. بعد از مدتي فهميدم كه اين رابطه يك طرفه 

 دل در طلب ديگري دارد. بنابراين شرايط روحي من خيلي بهم ريخت.

 با ورود به دانشگاه چه تحوالتي را تجربه كرديد؟ -

من وقتي وارد دانشگاه شدم، هنوز از شکست عشقي كه خورده بودم، آشفته حال بودم. به همين دليل 

خواندم، زندگي من به كلي نشستم، اما شعر ميالس رياضي ميترم اول و دوم را مشروط شدم، من در ك

اي ندارد، به داري به شيوه عرفاني فايدهبه هم ريخته بود، آرام و قرار نداشتم، بعد از مدتي ديدم دين

كردند و به خاطر انجام هايم من را خيلي اذيت ميسوي دين سنتي برگشتم. در اوايل دوستان و هم اتاقي

شدم، اما ها ناراحت ميگذاشتند، البته به خاطر رفتار آنه و كالً مذهبي بودن، سر به سرم مينماز و روز

ها يك عده آدم گمراه و جاهل بودند و حقيقت نزد من بود، اگر كسي به خدا و پيغمبر به نظرم آن

كم نشگاه، كمكردم، از اواخر سال دوم داشدم و با طرف دعوا ميكرد. بسيار ناراحت ميتوهين مي

كردم، حتي گاهي به خجالت را كنار گذاشتم و با دخترهاي مذهبي كالس در مورد دين صحبت مي

دادم. من در مسجد دانشگاه، با تعدادي از دخترهاي بدحجاب كالس هم درباره حجابشان، تذكر مي

توانستم بدون ميها احساس خوبي داشتم، چون كه دانشجوهاي مذهبي آشنا شده بودم، و در ميان آن

ماه رمضان، به مسجد رفتم و  23و  21، 19هاي اذيت و آزار، نمازم را بخوانم و دعا كنم، حتي من شب

آميز نبود، خواندم. سال چهارم دانشگاه هم اتاقي داشتم كه مذهبي بود و دعاهايي كه به نظرم شرك

كرد، اوايل ناراحت داد و شوخي ميمي شد، اما به شوخي به خدا و پيغمبر فحشاش قطع نمينماز و روزه

كند و فردي مذهبي گرفتم، اما بعد به اين نتيجه رسيدم كه او فقط شوخي ميشدم و از او فاصله ميمي

 تر شد.است. به مرور ديدگاهم متعادل

ا كردم، دختران زيادي در آنجا بودند، و ببرنامه كه شركت ميهاي فوقمن در انجمن رياضي يا انجمن

كرد، من خيلي مراقب خودم بودم تا پايم نلغزد، از وجود اين كه فشار جنسي من را خيلي اذيت مي

دانستند من يك آدم مذهبي هستم و در مذهب ما، اگر يك هايي كه ميطرف ديگر بعضي از دختر

زدند دست مي آمدند و به منها مدام ميشود، بنابراين آننامحرم به فرد دست بزند، وضويش باطل مي

شدم گشتم. در آن زمان، حتي من وسط جلسه بلند ميگرفتم و برميرفتم و دوباره وضو ميو من هم مي

خواندم. رفته رفته در اين جلسات، با افکار ديگري آشنا شدم، با افرادي رفتم، نماز اول وقت ميو مي

ند. من به مرور با يکي از دختران انجمن، هايي متفاوتي به دين داشتند و حتي دين را قبول نداشتكه نگاه

نزديك شدم، او افکار ضد دين نداشت، اما خيلي هم مذهبي نبود، او در مورد حقوق زن در اسالم و 
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كرد. من وقتي شرايط هايي كه در حق زنان شده است را بازگو ميكرد و ظلمايران خيلي صحبت مي

گرفتم، درم مالك جان و مال او بود را در نظر ميمادرم كه مانند يك برده در دست پدرم بود و پ

دادم، دوستانم كلي در مورد تضييع حقوق زن گويد، اما باز هم حق را به دين ميديدم او راست ميمي

اي شد كه بيشتر در مورد دين و خدا ها، دغدغهكردند، اين صحبتدر اسالم و ايران با من صحبت مي

آمد، چرا هر گفتند يا اسالم، اصالً اين همه تفاوت بين اديان از كجا مييها درست مفکر كنم. آيا آن

دانست و ديگري را ناحق، اصالً در دعواي شيعه و سني، كدام طرف درست كدام خود را بر حق مي

ها مذهب آموزند كه آنشوند و ميها از كودكي چنان تربيت ميها بود، سُنيگفتند و حقيقت نزد آنمي

شوند كه خود را برحق بينند و تربيت ميها نيز به شکلي آموزش ميها مشرك هستند، شيعهر حق و شيعهب

حاضر نيست، داليل طرف مقابل را گوش كند،  و اهل تسنن را جهنمي بدانند و هيچ كدام از دو طرف،

آيا و يا اصالً ديني ندارند، ها انسان در جهان غير مسلمان هستند اگر اسالم دين حق است، چرا ميليارد

روند، چرا خدا تمام پيامبرانش را در منطقه خاورميانه خدا به فکر آنان نبود و همه آنان به جهنم مي

زيادي ذهنم را درگير كرده  سوال هايمبعوث كرد، آيا مردم مناطق ديگر، داراي حق هدايت نبودند. 

ن، دستگير كردند، اين اتفاق شوك بزرگي برايم بود، در بود، در اين زمان دوستم را به اتهام منافق بود

دين، ملحد، مرتد و مشرك و افتاد، مردم اطراف من، راحت همديگر را بياطراف من چه اتفاقي مي

ام و دانستند. نکند، من هم چون كبك سرم را در برف كردهخواندند و خودشان را بهشتي ميمنافق مي

كجا معلوم كه اعتقادات من درست و اعتقادات دوستم غلط است. اصالً  دانم. ازخود را حق كامل مي

 رفتند. هاي دوستم در مورد دين و خدا در ذهنم رژه ميچه معياري وجود دارد. صحبت

كامالً اصولي و علمي و دين اسالم را به صورت تابستان وقتي به شهرم رفتم، با دوستانم تصميم گرفتيم، 

نشستيم و تا صبح بحث ها  ميبي و انساني و رياضي، بررسي كنيم، بنابراين ما شببا توجه به علوم تجر

كرديم، در مورد علت فلسفي و عقلي كرديم، در مورد حقوق انسان و زن در اسالم، بحث بسياري ميمي

هاي هاي ضددين مانند كتابكرديم و بسياري از كتابهاي طوالني ميو علمي احکام آيات، بحث

كرديم. هر روز هاي مذهبي مقايسه ميها را با كتابخوانديم و آنزاد، كسروي و غيره را مينوري شفا،

ما بر اساس مطالعات و تفکرات خودمان، هزاران ايراد شد، ها از جلوي چشمم بيشتر برداشته ميحجاب

توانستم از دين و خدا ميبر دين وارد كرده بوديم كه از نظر خودمان درست بود، سرگشته بودم، چگونه 

ها زيسته بودم و وجودم را بر پايه ها را پوچ و خرافي بدانم، من كه يك عمر با آندست بردارم و آن

ها اي كه افتاد و شکست و هزار تکه شد، با بهترين چسباي نبود، آينهها بنيان گذارده بودم، اما چارهآن

تر بود، دست شود، ماندن در اين سرگرداني و دودلي سخته نميديگر آين قطعاتش را بهم بچسباني،
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گرداني. من احساس بري و باز ميشستن از دين و خدا، مانند جان دادن است، روحت را مسلخ مي

ام، شناختهكردم كه يك عمر چشمم را بسته بودم و كوركورانه از يك عقيده و ديني كه درست نميمي

 ام، يا رومي رومي، يا زنگي زنگي. هاي بسيار خوردهراه ضربه ام و در اينپيروي كرده

 يا مشکالت جنسي كه به آن اشاره داشتيد، در فاصله گرفتن شما از دين مؤثر بودند؟آ -

در درون خودمان،  داشت. به اين معني كه ماگرداني من از دين، نيازهاي جنسي من هم تأثير بله. در روي

گذارد، ازدواج است كه براي بسياري از م پيش پاي ما ميتنها راهي كه اسالداريم، اما نيازهاي فراواني 

جنگ كنم؟ بنابراين  توانستم با اين نيروهاي درونيپذير نبود، حال من تا كي ميافراد از جمله من، امکان

هاي موادي است كه نفع شدم، از سوي ديگر، شراب از جملهتر از قبل ميتر و خمودهمن هر روز افسرده

رام است. ما شود، اما در اسالم حبسياري براي بدن دارد و حتي مقداري از آن باعث باز شدن فکر مي

 ده است. شگذاريم تحريم در سن جواني هستيم و نيازهاي بسياري داريم، بر روي هر چيز كه دست مي

 ديد ديني شما در حال حاضر چگونه است؟ -

ام از افکار من بسيار تعجب كرده خاصي ندارم. من وقتي به شهرمان رفتم، خانواده من اآلن ديد ديني

ا گويي، من بادكنکي بودم كه شان، ضد دين شود، امكردند، فرزند بسيار مذهبيها باور نميبودند، آن

الخره شود و باتر ميتر و كوچكشود، باالخره هر روز كوچكهر روز از هر طرف به آن فشار وارد مي

 ماند. رود و چيزي از آن باقي نمياز بين مي

تنها گذاشتند و بسياري گردان شدم و درپي اين امر بسياري از دوستانم، من را من با شناخت، از دين روي

هايم را از دست زدند، ديگر احترام سابق را ندارم و بسياري از موقعيتهاي ناروايي به من ميتهمت

گونه كه خودم اي دارد. امروز من آزادانه و آنتوان كرد، هر چيزي، يك هزينهمي ام، اما چهداده

كنم نيازهاي درونيم را ارضا كنم. دوست دختر دارم و در كنم و سعي ميدهم، زندگي ميتشخيص مي

روابط با جنس مخالف آزاد هستم، من يك مرد هستم و هر مردي به جنس مخالف، عالقه و نياز دارد، 

كنم و از لحاظ ها اين نياز را سركوب كرده بودم و حال اين نياز را تا حد توان، برآورده ميالمن س

 .1كنمكنم، بلکه جبران مافات را هم ميتنها به خود فشار وارد نميروحي و جسمي نه 

                                           
پرداخت، ولي در اثر تم با اين فرد كه در ابتدا بسيار مقيد بود و حتي به انجام مستحبات ميخواسوقتي من مي-1

گفتند، مگر چشم چراني و تحول نگرشش، از دين و خدا زده شده بود، مصاحبه كنم، دوستانش به من مي

 گذارد كه با شما مصاحبه كند.هيزبازي، وقتي براي او مي

كردم، مشخص بود كه او تالش زيادي كرده است تا شد و من با او مصاحبه مي وقتي اين فرد راضي به مصاحبه

هاي طوالني و گاهي هاي من، وي مکثاش را به طور كامل فراموش كند، براي همين در پاسخ به سوالگذشته
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 تأملی دوباره
و  زمينه تربيت ديني نامناسبساله، بيانگر نکات زيادي در  26ساله و عثمان  29هاي حسن بررسي نمونه

 باشد.ها ميماحصل ناگوار برخي از اين تربيت

هاي مذهبي متولد شده و رشد انوادهخاند كه هر دو در هاي خويش بيان داشتهحسن و عثمان در مصاحبه

 اند.كرده

ي خواست تا ودارد، پدر مذهبي وي از آغاز از او ميحسن در شرح زندگي كودكي خويش بيان مي

ين رو حسن براي امانند شهيد چمران باشد و حتي با رسيدن به سن بلوغ، براي جهاد راهي لبنان شود. از 

اي كه وي بيان كند، به گونهتحقق خواست پدر، خود را در يك زندگي مذهبي افراطي غرق مي

ها ساله هم آن 60آورده است كه حتي يك پيرمرد سالگي، تکاليفي را به جا مي 10-11دارد، در سن مي

ر زندگي د هاي كميل، ندبه، سماوات و... به شکل دايمآورد. مثالً وي از خواندن دعارا به جا نمي

گرفته است و اگر تصادفاً در مجلسي دارد، او در ايام فاطميه روزه خنده ميكند و بيان ميخودش ياد مي

 داد.وجيبي خودش را صدقه ميول تپشد، ضمن ترك مجلس، تمام بود كه غيبتي در آن مطرح مي

كرد با نخوردن گوشت، رياضت زد و سعي ميكند، او دست به محاسبه و مراقبه نفس ميحسن اظهار مي

موقع  بکشد. مضاف بر اين موارد، حسن با تعريف برخي از تکاليف براي خودش )مانند شاد نشدن

تواند باشد(، اي نفساني ميتلزم نشانهبخشيدن اشيايي كه دوست دارد، زيرا شاد شدن در اين امور، مس

 فشار به خويش را به حد اعلي رسانده بود.

اي مذهبي سنتي، در دوران ان رشد در خانوادهدهد، او در جريعثمان نيز در مصاحبه خود گزارش مي

گذارد كه با كشيدن رياضت به عرصه عرفان دبيرستان متوجه عرفان شده، با يکي از دوستانش قرار مي

ويي و با عارف مسلك شدن نزديك شوند. از اين رو با كنار نهادن خوردن گوشت و مانند آن از س و

كوشيدند دست به خودسازي بزنند. پرهيز از ديدن عکس جنس مخالف و نظاير آن از سوي ديگر، مي

زده  هاي سرد با هم در بيابان قدمسازد، او و دوستش گاهي در شبمضاف براين، عثمان خاطرنشان مي

 اند.كردهو با معبود خودشان راز و نياز مي

                                           
ز او هاي بسيار جزئي اهاي خودم را به صورت سوالهاي بدون پاسخ داشت. به همين دليل من بايد سوالجواب

كوشيد، شرليط ها را برايم بيان كند. در ضمن وي در جريان مصاحبه ميپرسيدم تا او چيزي يادش بيايد و آنمي

 گر(.چالش برانگيزي ايجاد كرده، دايم من و اعتقاداتم را به چالش بکشد )مصاحبه
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هاي خويش، به اقتضاي سن جوانيشان، ساله، در جريان رياضت كشيدن 26ساله و عثمان  29حسن 

كند، اما هر دو با شکست ها تالطمي ايجاد ميمتوجه جنس مخالف خود شده، اين مسأله در وجود آن

ها به تدريج در حال جا به جا شدن با خداي جنسي آنكنند كه خداي قدسي در عشقشان، احساس مي

 ها است.آن

 داشت:عثمان در توصيف طهارت وجودي اوليه خويش، در قسمتي از مصاحبه خود بيان مي

كردم، دختران زيادي در آنجا بودند، و برنامه كه شركت ميهاي فوقمن در انجمن رياضي يا انجمن»

كرد، من خيلي مراقب خودم بودم تا پايم نلغزد، از خيلي اذيت ميبا وجود اين كه فشار جنسي من را 

دانستند من يك آدم مذهبي هستم و در مذهب تسنن، اگر يك هايي كه ميطرف ديگر بعضي از دختر

زدند آمدند و به من دست ميها مدام ميشود، بنابراين آننامحرم به فرد دست بزند، وضويش باطل مي

شدم گشتم. در آن زمان، حتي من وسط جلسه بلند ميگرفتم و برميو دوباره وضو مي رفتمو من هم مي

 «.خواندمرفتم، نماز اول وقت ميو مي

اما زماني كه گروه پژوهش درصدد يافتن وي و انجام مصاحبه با او بود، دوستانش به گروه پژوهش 

گذارد كه بيايد با شما هم مصاحبه قي ميچراني ديگر وقتي براي عثمان باگفتند، مگر هيزبازي و چشممي

 كند.

كشي افراطي از سويي و تالطم جنسي حسن و عثمان مضاف بر درهم شکستگي كه در مسير رياضت

خويش از سوي ديگر مواجه شدند، از رو در رو شدن با برخي از عوامل خانوادگي و اجتماعي نيز به 

كنند. نقش بود، ياد ميگريزي ذيافراطي به سمت دين داريدينعنوان عواملي كه در سوق دادن آنان از 

دارد، طالق پدر و مادر مذهبي وي، براي او بسيار تکان دهنده بوده است. به عنوان مثال، حسن بيان مي

دارد، برخورد شنيع فرزند يك مضاف براين، حسن با توصيف برخي از تجربيات اجتماعيش، بيان مي

هان پادگاني كه وي در آن سرباز بود )و چنان با وي و دوستانش برخورد شهيد با او و برخورد فرماند

كردند(، آثار تخريبي شديدي در وي داشته، ها حتي ادرار خود را در شلوارشان ميكرده بودند كه آن

 تر ساخته است.او را به دين و ديانت بدبين

برخي از احکام جنسيتي اسالم يا دهد، مواجهه با عثمان نيز در جهتي هم راستا با حسن، گزارش مي

هاي ناسالمي مانند قمه زدن كه برخي از اولياي ديني تبليغ خرافاتي كه با دين آميخته شده است يا رفتار

گيري بيش از پيش او از دين انجاميده، كار وي را به جايي رسانده است كه كنند، به فاصلهآن را مي

 ديگر وقعي براي دين قايل نباشد.
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گرایی: دنبال بهانه یا توجیهی بودم که دین را کنار ستقبال از لذّتا 05

 سوی لذّات دنیوی بروم.ه بگذارم و ب

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 24مصاحبه با علیرضا، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده. 

گفتند، باور كردم و صرفاً مطالبي را كه پدر و مادرم ميمن از كودكي زياد به خدا و دين فکر نمي

گيريم به سختي سالگي ياد مي 4گويند، مطالبي كه تا مي سانشنارواندادم، ها را انجام ميكردم و آنمي

تر از اين نظام خلقت است و اين دهيم، خدا برايم موجودي بود كه فراكنيم و تغيير ميفراموش مي

كائنات را آفريده و هر وقت مشکلي داشتيم، فقط الزم است، دستمان را براي دعا باال بگيريم و اگر 

خداوند بر اين بوده است كه ما را امتحان كند. از دوران كودكي شروع به مشکل حل نشد، خواست 

كردم و در اكثر مواقع، حفظ قرآن كردم، از همان دوران ابتدايي در مسابقات قرآن و احکام شركت مي

ا هآناند، دار سنتي هستند، همان طوري كه اجدادشان دين را پذيرفتهام دينشدم، خانوادهمن برنده مي

اآلن هم كه به من زنگ و حاضر نيستند، اعتقادات خود را تغيير دهند. پدرم حتي اند نيز دين را پذيرفته

ات را بگير، نماز و روزه گويد پسر نمازت را بخوان روزهزند، به جاي اين كه حالم را بپرسد، ميمي

سال پيش اعتقاد نظري داشت، اما نمازش  7 -8ها و انحرافات هستند. البته مادرم تا سپرهايي در مقابل بال

خواند، من تا سن راهنمايي، تمام خواند، تا اين كه بعد از حج، نمازهايش را كامل ميرا شکسته بسته مي

همان فکر و ذهنم درس خواندن بود، از همان زمان عاشق رياضي بودم و زياد پيگير دين و خدا نبودم، 

 گذشت.ام به اين طريق ميدادم و زندگيند را انجام ميچيزهايي كه والدينم گفته بود

 اولين تأمالت ديني شما چه زماني محقق شد؟ -

خوانند و بسيار بهتر از ما نماز ميها من در دبيرستان، براي اولين بار با اهل سنت آشنا شدم و ديدم آن

مسلمان باشند، اما حتي نماز خواندشان نيز با توانند ديدم دو نفر ميتر از ما هستند. يعني عمالً ميداردين

ديدم كه دوستانم آيد. در دبيرستان، ميهم فرق داشته باشد، اين همه تفاوت و اختالف نظر از كجا مي

غير از درس تفريحات ديگري نيز دارند، اما من فقط خودم را به به درس محدود كرده بودم، تصميم 

مطالعه كنم و اطالعاتم را در اين جهت افزايش دهم. تا مدتي با گرفتم، در مورد دين و ساير مسايل 

ها از دين با ما فرق ترفهم بزرگكردم، اما بعد فهميدم كارم غلط است و پدرم در مورد دين بحث مي

دارد، بنابراين، اين كار را نکردم. ما نبايد انتظار داشته باشيم كه مثالً بقال سر كوچه يا مادر بزرگ من، 
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شناسي يا يك دانشجو به دين نگاه كند. بايد با زبان خودشان با مانند يك استاد فلسفه، دكتراي روانه

گويد شك كن. او فقط امام علي و امام حسين توانم با پدرم بگويم، كانت ميها صحبت كرد، من ميآن

ها از شد آنباعث ميهاي من شناسد، برداشت من از دين خيلي با پدرم فرق دارد. شايد صحبترا مي

شدند. ما براي قبول يك باور دو راه داريم، اول آن را بپذيرم دين زده شوند و در اين صورت نابود مي

ي ما از روش اول و بعد آن را بشناسيم، دوم آن را بشناسيم و بعد قبول آن را كنيم. اكثر افراد در جامعه

 كنند. استفاده مي

نشست و حواسم هميشه جاي ديگري خواندم، نمازهايم به دلم نمينماز مي من از همان زمان كودكي كه

ي احکام را بدانم. در مورد ذات بود. دوست داشتم بدانم كه چرا بايد نماز بخوانيم، دوست داشتم فلسفه

ي هاتواند چيزي را بيافريند كه خودش نتواند آن را نابود كند، سوالكردم، آيا خدا ميخدا خيلي فکر مي

ما يك روحاني در دبيرستان  رسيدم،ها نميبسياري در مورد خدا داشتم كه به جوابي در مورد آن

داد، اما او هم هاي ما جواب ميخودمان داشتيم كه فرد بسيار صميمي بود و خيلي منطقي به سوال

 خواست مرا قانع كند كه تفکر در ذات خدا باعث گمراهي است. مي

كرديم، از همان زمان روي خوانديم و در موردش بحث ميفارسي قرآن را مي من با دوستانم متن

خواندن متن فارسي قرآن تأكيد داشتم، اين كه متني را بخواني و آن را نفهمي، بسيار مسخره است. من 

ماندگي ايران، اين است كه متن عربي قرآن كردم، دليل عقببايد فرقي با پدرم داشته باشم. احساس مي

زدن، زنجيرزني، علم برداشتن و گذريم. رفتارهاي خرافي مانند قمهخوانيم و از آن ميبدون فهم ميرا 

من در دوره اند. ها ناشي از ناداني مردم است كه به عمق دين پي نبردهگفتم اينديدم، ميغيره را كه مي

شد و با عمق وجود نماز پيش دانشگاهي تصميم گرفتم تا زماني كه در نمازم حواسم جاي ديگر با

نخوانم، و نمازم مرا از منکرات دورنکند، نماز نخوانم، شايد دنبال بهانه يا توجيهي بودم كه دين را كنار 

بگذارم و بروم سوي لذّات دنيوي، اكثر دوستانم دوست دختر داشتند، من هم نياز به جنس مخالف 

از بودن با دوستان دخترم، بيشتر از عذاب ناشي از لذّت ناشي  اوايل عذاب وجدان داشتم، اماداشتم، 

گذارد، خيلي بيشتر از ي اخالق كانت روي من ميديدم، تأثيري كه مثالً فلسفهگناه بود. به مرور مي

تري هاي ملموسمثالاند، ها بهتر مطالب را بيان كردهگذارد، آنتأثيري است كه قرآن روي من مي

 متناسب با زمانه است. هايشانو حرفاند زده

 با ورود به دانشگاه، تغيير ديگري در ديد شما پديد آمد يا نه؟ -

براي من ورود به دانشگاه، به مثابه ورود به محيطي آزاد و با ساليق و افکار متفاوت بود، ورود به دانشگاه 

خواندم و ود كه نماز نميها براه را براي من باز كرد كه بدون قيد و بند در مورد دين بيانديشم، مدت
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گويند، عيب از گرفتم، بر اثر مطالعه به اين نتيجه رسيده بودم كه برعکس آن كه همه ميروزه نمي

مسلماني ماست، عيب از دين است كه نتوانسته است، مردم را درست به راه راست، هدايت كند و 

ها پايبند باشند. ديني كه پيامبر به آناي نبوده است كه مردم بتوانند، در هر شرايطي احکامش به گونه

داد، زن را از دهد، حق زن را نصف مرد ميبندد، حکم سنگسار ميهاي تجاري را ميآن راه كاروان

داند، ديني كه حتي كند و او را چون يك برده در دست مرد ميبسياري از حقوق خودش محروم مي

سال بعد،  1400كامل هدايت كند، چه برسد به مردم ترين اصحاب پيامبر را نتوانست به طور نزديك

ها اختيار داديم و بعد چند آيه بعدتر، به فرمان خدا، كودكي را به جرم گويد، به تمام انسانقرآن مي

گويد، هر كس انساني را بکشد، تمام انسانيت را كشته است. اما بعد كشد، يا جاي ديگر مينکرده مي

 دهد. را ميدستور قتل مخالفان خود 

اند، به نظر من، اكثر اديان با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط جامعه و مردم همان دوره و زمانه آمده

تواند وارد كليسا شود، زيرا نميگويد اگر كسي دو زن بگيرد، به اين دليل و آن دليل، مثالً مسيحيت مي

توانسته است خود را ارضا داشته است و فرد ميهاي جنسي وجود در آن زمان قبل از ازدواج آزادي

گويد، البته زن بگيرد، البته به شرط عدالت، اما چند آيه بعد مي 4تواند گويد، مرد ميكند. اما اسالم مي

تواند عدالت را برقرار كند، البته دليل اين حکم اين بوده است كه اسالم دين جهاد و كس نميهيچ

شدند، زنانشان بدون سرپرست بودند و وقتي مردان كشته مي ،جنگي دارد جنگ است و نياز به مردان

گويد هر كس شد تا مردان با خيال راحت به جنگ بروند. يا زرتشت ميدار آنان ميبايد كسي عهده

نفر را كشته است، زيرا اساس زندگي آنان بر روي كشاورزي و دامداري  4گاو نري را بکشد گويي 

اما اكنون احکام اسالم اند. واقع احکام اديان متناسب با مردم همان دوره را ارايه كردهبوده است و در 

تواند مردم را هدايت كند و عاقالنه متناسب با جامعه نيست، سنگسار، شالق زدن و هزار كار ديگر نمي

توانيم اخالقيات را يتوانيم دين را بپذيريم و اخالقيات را قبول كنيم يا قبول نکنيم، ولي منيست. ما مي

ايم، شما بايد قبل از آن كه دين رعايت كنيم و در اين صورت بسياري از احکام دين را نيز رعايت كرده

را قبول كنيد، بايد اخالقتان را عوض كنيد و با عشق دين را بپذيريد، مانند عشق موالنا به شمس. ولي 

 اخالقيات راهنمايي كند. ضعف دين اين است كه نتوانسته است مردم را به سوي 

ها با ورود اسالم و دانستند، دروغ و قرض كردن، اما بعددر زمان كوروش مردم ايران دو چيز را بد مي

اي شد براي زنده ماندن. فلسفه به من كمك كرد كه درست انديشيدن اعراب، دروغ و چاپلوسي وسيله

دانم و ديني كه اين همه چون خدا را بخشي از دين ميرا بياموزم، اكنون نه خدا و نه دين را قبول دارم، 

ضعف دارد، خدايش نيز ضعف بسيار دارد. من فقط انسانيت را قبول دارم. البته من به مکه نيز رفتم، تا 
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چرخند و بويي از انسانيت شايد حقيقت را ببينم، اما گروهي انسان ديدم كه بدون فکر دور يك ديوار مي

اجبار در انجام ظواهر دين، بدون تأكيد هايي كه در جامعه وجود دارد، فساد، دروغ، تمحدودياند. نبرده

ها هم با توجه به جايگاهي كه دارند ماندگي مردم است. آخوندبر معنويت و انسانيت، عامل اصلي عقب

كه اند دهها در دنيايي زندگي كرگذارند. آنرا روي مردم ميترين كار، بدترين تأثير با كوچك

ها يك مقدار از آن فضا كامالً بيگانه هستند. اگر اينو با عقل و با دنياي مدرن اند شستشوي مغزي شده

شوند، مانند سروش، اگر دين نباشد، روحانيون دور شوند و با افکار ديگر آشنا شوند، از دين زده مي

ون توجه به شايستگي يا عدم شايستگي من، اصالً جايگاهي ندارند. اگر من بخواهم سركاري بروم، بد

تنها دنبال تعهد ديني و مذهبي من هستند. در جامعه يك نفر را به خاطر حجاب زندان مسووالن 

توان جرم را كم شوند. با قطع كردن دست و سنگسار، نمياندازند و آن جا با هزار جرم آلوده ميمي

ز جز زبان تکفير و زور، زبان ديگري ندارند، هر چقدر كرد، اسالم دين شمشير است و عامالن آن ني

شبکه سوم را حرام در زمان حياتش شود، مثالً آقاي بهجت تر ميگيري بيشتر باشد، اوضاع بدسخت

باالترين ميزان فساد اخالقي، در قم  كرد، ولي در آخر،كرد، رفتن به فالن خيابان را حرام اعالم اعالم 

نان معتقد باشند كه با دو سخن من و امثال من گمراه نشوند و از آن طرف ما را از ها بايد چاست. آن

ندازند و حتي اعدام نکنند. اگر ما حق صحبت كردن بر ضد دين را انشگاه اخراج نکنند، به زندان نيد

ها نيز پرستي را مسخره كنند، هرچه باشد، آندين بهايي يا حتي شيطان ها نيز حق ندارند،نداريم، آن

ها نبايد اعتقادات ديگران را بکوبند، اعتقاد است. بايد با زبان دليل و با نرمش با آنان صحبت كرد، آن

 كوبد. ها را ميدر اين صورت طرف مقابل هم اعتقادات آن

 انديشي؟در ارتباط با اخالقيات در جامعه ديني چگونه مي -

نده بود، اما وقتي دين در اروپا شخصي شد، غرب پيشرفت كرد. مادار بود، عقبتا زماني كه اروپا دين

كنيم. آيا ما تا زماني كه كنيم هستيم و با براساس چيزهايي كه بدان باور داريم، فکر ميما آنچه فکر مي

توانيم به يك كشور صلح دوست، محبوب و به يك مرد جنگجو و آدمکش اعتقاد داريم، هرگز مي

جز چيزي شما به توانيم صلح داشته باشيم، در حالي كه پيامبران ا ما هرگز ميمتمدن تبديل شويم؟ آي

توانيم، نسبت به يکديگر تحمل و بردباري داشته باشيم، در زماني آيا ما هرگز مياند، جنگيدن نياموخته

 بريم؟ كه هيچ چيز جز استهزا در مقابل مخالفان خود به كار نمي

 م چه نظري داريد؟نسبت به احکام جنسيتي اسال -

تواند به زنان احترام بگذارد، در حالي كه راهنماي معنوي آن، شخصي كه به نظر من جامعه هرگز نمي

دنده ها گفته است كه در عقالنيت دچار كمبود هستند، كجنامند، در مورد آنمردم او را معصوم مي



 ريزي دانشجويانان، دين گدوم: بررسي تحوالت ديني دانشجويفصل                            79

 

توانيم يکديگر را دوست آيا ما هرگز مي برند؟هستند، عامل مصيبت هستند و در قلمرو شيطان به سر مي

 داشته باشيم، در حالي كه پيامبرمان گفته است، تنفر بورزيد؟ 

 تحليل نهايي شما در مورد اسالم چيست؟ -

به نظر من جامعه ما، جامعه بيماري است و شناخت اسالم و درك حقيقت در مورد آن، در نهايت برابر 

كه چگونه تاريخ ما به اينجا رسيده است و ما چگونه به اينجا  با شناخت خودمان است و دانستن اين

اآلن زمان آن است كه ما به عنوان يك اجتماع به دليل بيماري خودمان توجه كنيم و براي آن آمديم، 

 راه عالج بيابيم.

 

  تأملی دوباره
كنند كه به مسأله ياد ميبينيم كه آنان از اين ها بنشينيم، ميها و مادر بزرگاگر پاي حرف پدر بزرگ

سال بيشتر نداشت، به خواستگاري مادر بزرگ، در حالي كه  14-15فرض پدر بزرگ، در حالي كه 

اند. اما در سال نداشته است رفته و آنان در اين سنين اندك، زندگي مشتركشان را آغاز كرده 12-10

 و باالتر رفته است. شود كه سن ازدواج و تشکيل خانواده باال گذر زمان، مالحظه مي

يکي از علل مهم افزايش سن ازدواج و به تأخير افتادن تشکيل خانواده در حال حاضر )كه بالطبع پاسخ 

باشد(، به تأخير افتادن بلوغ اقتصادي جوانان رواني و اجتماعي جوان مي -توامان به نياز زيستي، عاطفي

ها، جذب شدن به مشاغل آوريپيچيده نبودن فنباشد. به اين معنا كه برخالف گذشته كه به دليل مي

ها، جوان، نيازمند آوريتر شدن فنپذير بود، در حال حاضر به دليل پيچيدهمختلف به سادگي امکان

اخذ تجربه و دانش الزم براي پرداختن به يك حرفه مناسب است و اين امر به معناي افزايش سن بلوغ 

در دوره و زمانه معاصر، به داليل مختلفي همچون افزايش ها است. مضاف اين كه اقتصادي جوان

هاي محيطي، كاهش سن بلوغ زيستي )در نتيجه بهبود تغذيه، بهبود بهداشت و افزايش تحريك

ها )كه چاق بودن، نيز تسريع بلوغ را در پي دارد( و هاي محيطي(، كم تحركي و چاقي بچهتحريك

آورد، بلوغ زيستي نوجوانان زودتر تسريع بلوغ را فراهم ميهاي زيست محيطي كه اسباب حتي آلودگي

پذيرد. بنابراين برخالف شکاف بلوغ زيستي و اقتصادي كه در گذشته نه چندان دور، بسيار صورت مي

 ساله را ايجاد كرده است. 10-15كم و اندك بود، در حال حاضر اين شکاف، شکافي 

ها به جاي شدند )زيرا مواد غذايي مصرفي آنيرتر بالغ ميبه تعبير ديگر، برخالف گذشته كه جوانان د

شد( و هاي شاق يدي ميآن كه صرف سوخت و ساز و رشد بدن شود، صرف توليد انرژي براي كار
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رسيدند، در حال حاضر نوجوانان و جوانان زودتر به بلوغ زيستي خود زودتر به بلوغ اقتصادي خود مي

 رسد.خود مي رسيده و ديرتر به بلوغ اقتصادي

ساله پديد آمده بين بلوغ زيستي و بلوغ اقتصادي، تبعاتي همچون مشکالت  10-15بنابراين شکاف 

 زيستي )جنسي(، رواني و اجتماعي را با خود به همراه دارد.

اگر توجه خود را روي مشکالت زيستي )جنسي( متمركز كنيم كه جوانان با آن درگيرند، در عمل 

سالگي به بلوغ جنسي خويش رسيده است، تا ازدواج و  11-12ني كه مثالً در شود، جوامشاهده مي

سال به نياز اخير خويش )آن هم در محيط  10-15ارضاي مشروع نياز جنسي خويش بايد حداقل 

 پرتحريك امروز( پاسخ منفي بدهد كه بالطبع اين مسأله براي خيلي از افراد شدني نيست.

دارد كه او با وجود عاليق ديني خانواده و خودش، صاحبه خويش بيان ميساله، در جريان م 24عليرضاي 

هاي خويش، دست به انتخاب دوست هاي دبيرستان با دوستاني مواجه است كه براي ارضاي نيازدر سال

دارد، من هم نياز به جنس مخالف داشتم، بنابراين اند، از اين رو خود وي به صراحت بيان ميدختر زده

ابطه با دوست دختر رفتم، اگر چه در اوايل دوستي با دختران، احساس گناه و عذاب وجدان به سمت ر

داشتم، اما لذّت ناشي از بسر بردن با دوست دختر، برايم از عذاب ناشي از گناه، بيشتر بود، به همين دليل 

 به دوستي خودم را با دختران ادامه دادم.

نظير برخورد با احکام جنسيتي اسالم، حکم سنگسار، گسترش  سازد، موارديالبته عليرضا خاطرنشان مي

هاي تجاري براي پيشبرد اسالم، ناتوان ظاهر شدن دين در اسالم در سايه شمشير، راهزني از كاروان

گيري وي از مقوله دين مؤثر بوده است، اما ها نيز در فاصلهتربيت اخالقي رفتار كردن مردم و مانند آن

 گويد.هاي جنسي خودش نيز به صراحت سخن ميين براي ارضاي نيازاز پشت كردن به د

دارد، ها روا ميبه عبارت ديگر، ظلمي كه تمدن )با افزايش فاصله بلوغ زيستي و بلوغ اقتصادي( بر جوان

باشد و بر ها در مسير دين و ديانت ميهاي مذهبي در جريان طي طريق آنيکي از داليل بريدن انسان

تري را براي جوانان رقم ه است كه با انديشيدن در اين جهت، فضاي مساعدتر و انسانيعقالي جامع

هاي جنسي خويش، پشت كردن به دين را در دستور بزنند تا در جريان درهم شکسته شدن در برابر فشار

 كار خود قرار ندهند.
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عاطفی: من بعد از مرگ دوست دخترم، هرگز  واکنش های 06

 د خدا را باور کنم.ام وجونتوانسته

 ساله، دانشجوی کارشناسی 25مصاحبه با احسان، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده.

نشسته است و از آن ها كردم، خدا، پيرمردي است كه روي تختي بر باالي ابرمن در كودكي فکر مي

خواندم، زيرا اين كه تعداد زيادي كودك سالگي در دوره آمادگي نماز مي 6كند، از باال ما را نگاه مي

كنار هم نماز بخوانند، فضاي جالب و جذابي است. پدرم مذهبي بود، اما متعصب نبود، در مدرسه هم 

اي براي امر به معروف و نهي از منکر، لهشد و از خدا به مثابه وسيدر مورد خدا بسيار سخن گفته مي

توانستند ما را بترسانند تا ما كار بد شد و خدا شخصي بود كه مدير، ناظم و معلم، با آن مياستفاده مي

قرآن را حفظ كرده بودم و خواندن  20پذيرفتيم، در كودكي جزء انجام ندهيم و ما هم اين افکار را مي

دانستم، ني بود، امام حسين را هم خيلي دوست داشتم و او را مظلوم ميقرآن با صوت برايم دوست داشت

 دوست داشتم. اما به تدريج ترديدهاي ديني من آغاز شد.روزه گرفتن را هم به خاطر دعاي سحر، 

 ترديدهاي ديني شما از كي و چگونه آغاز شد؟ -

جواني دوران فشار و تناقض شك من در امر دين، حدود اول دبيرستان براي من شروع شد. دوران نو

است، من مادر مادرم مسيحي است، ولي پدر بزرگم مسلمان است، من با مادر بزرگم از كودكي به 

رفتم، در كليسا آرامش داشتم و آنجا برايم از مسجد جذابيت بيشتري داشت، مادر بزرگم كليسا مي

كرد و من دي بر مسيحيت وارد ميكرد و پدر بزرگم هم اشکالي زيااشکال زيادي بر اسالم وارد مي

كوبيدند، خدا واقعاً گويد، هر دو دسته همديگر را ميهميشه سرگردان بودم كه كدام طرف، درست مي

در كدام سمت قرار داشت. ذهن من در اين ماجرا بسيار درگير بود و دو سوال بزرگ در ذهنم وجود 

كه چرا بايد پيامبر داشت، چرا بايد كسي باشد  داشت، اولي اين كه چرا بايد خدايي باشد، و دومي اين

كه براي ما تعيين تکليف كند. قرآن را كامل خواندم، انجيل را هم يك بار كامل خواندم با خواندن 

 گويند، كامل نيست. قرآن به اين نتيجه رسيدم، قرآن آن طور هم كه مي

 ديديد؟چه ايرادهايي بر متن مقدس اسالم وارد مي -

توان ايرادهايي به قرآن وارد كرد، مثالً اين كه چرا بايد كسي باشد كه خدا رسيد كه ميمي به نظر من

ي ما مساوي نيستيم، يا چرا من پيامبر همه جهان را به خاطر او آفريده و او را براي خودش، مگر همه



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            82

 

شود، وب مينشدم، يا دعاهايي كه در مفاتيح آمده است كه هر كس فالن دعا را بخواند، دل دردش خ

شود، كم مانده شود، تمام گناهانش آمرزيده ميرود، سر دردش خوب ميشود، به زيارت ميدار ميبچه

خورد، دين به ما بسيار سخت كند، پس علم و دكتر به چه درد مياست بگويد، مرده را هم زنده مي

رست است. هر سوالي كه از گوييم تمام احکامش دگيريم و ميگيرد، اما ما اصالً به آن سخت نميمي

هاي مکي و مدني، تعجب دهند. اختالف فاحش سورهپرسي، با سفسطه آن را جواب ميها ميمذهبي

خودم و دين تو براي خودت، اما  گويد، به آنان بگو دين من برايهاي مکي ميبرانگيز است، سوره

 به يغما ببريد.  ها راگويد، كافران را بکشيد و اموال آنهاي مدني ميسوره

تنها نوشته يك ذهن خالق است، اين همه تکرار در قرآن، اين همه تناقض قرآن چيز خاصي ندارد و 

كند، اگر شما قرآن را از وسط نصف كني و تر را انکار ميدر قرآن، اين كه يك آيه، چند آيه قبل

كنند گويي اين كتاب خداست باور مياش را خودت بنويسي و ببري به يکي از روستاهاي ايران و ببقيه

كنند و تو را تکفير سال بعد بروي و بگويي قرآن حقيقي، قرآن ديگري است، باور نمي 50و اگر 

سخنان كنند، حاال از كجا معلوم قرآني كه در دست ماست، نوشته يك بشر نباشد، يا به قول سروش، مي

 خود پيامبر نباشد.

 تحليل شما از خدا چيست؟ -

 يك كالم، من خدا را قبول ندارم.  در

كند، اصالً بهشت براي من ارضا كننده نيست خداي رئوف مسلمانان، مدام از جهنم و عذاب صحبت مي

هاي بهشت مثل رود، درخت، حوري خورد، براي من كه همه نعمتتنها به درد اعراب ميو اين بهشت 

من كه اصراري نداشتم، خلق شوم، خدا نياز به سرگرمي  ها مسخره است، اصالًو نظاير آن را دارم، اين

گويد از شما پيمان گرفتم كه من را بپرستيد، اما كسي اين پيمان يادش داشت و ما را آفريد و حاال مي

تنها يك اميد واهي است كه تأثيري ندارد يا آيد، خدا كيست، از چه به وجود آمده است، خدا نمي

 من ندارد. الاقل تأثيري در زندگي

 تحليل كلي شما از دين چيست؟ -

ها صرفاً به درد مردم گوي نيازهاي امروز نيستند و احکام آنبه نظر من، همه اديان نقص دارند و جواب

شان صفر بوده است. حتي توصيف بهشت هم براي جغرافياي عربستان خورد كه دركآن دوره مي

به زبان خودشان فرستاديم، حاال چه طور ما بايد يك پيامبر گويد براي هر قومي پيامبري است، خدا مي

هاي خوبي بودند كه تا حدودي مردم را به راه راست ها انسانعرب زبان و قرآن عربي را بپذيريم، پيامبر

ها، خوب است، اما ما حاال قانون حقوق هدايت كردند. احکامي مثل نظافت، دروغ نگفتن و مانند آن
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آورد و جز خودش، قانون ديگر داريم و ديگر نيازي به دين نداريم، دين محدوديت ميبشر و هزاران 

تواند ببيند، شعور بشر براي هدايت كافي است، جايي پيامبر نياز دارد كه مملو از فساد و ديگري را نمي

ي هاي عهد جاهليت است. تمام اديان چيزهاجهل باشد، بسياري از احکام اسالم، برگرفته از سنت

زا است، اما اگر خوب پخته شود، گوشت خوك بيمارياند. مشتركي دارند كه از روي هم كپي كرده

داري ها، عالي است. بردهكند، يا شراب كه در حد كم براي كليه و بعضي از بيماريمشکلي ايجاد نمي

 كه در اسالم وجود دارد، زننده است.

ت كني و بارو داشته باشي كه درون آن چيزي است، دين فقط يك دلگرمي است، اگر دستت را مش 

دهد، اما اگر مشت باز شد و ديدي چيزي در آن نيست، تمام اميدت همين باور به تو قدرت و اميد مي

اي كاش اين دهي، براي امثال من هم اين اتفاق افتاده است و مشتمان باز شده است و را از دست مي

د واهي داشتيم، قوانين بشري براي نجات بشر كافي است، اگر من شعور افتاد و حداقل يك امياتفاق نمي

داشته باشم و آرامش خود و ديگران را مختل نکنم، ديگر نيازي به ترس از جهنم ندارم، معاد هم براي 

من قابل قبول نيست، حتي ببينيد، اين مسأله چقدر دور از ذهن است كه پيامبر خدا، ابراهيم هم در مورد 

هزار  55ي كند، اصالً منظور و هدف از بهشت چيست، رفتن به جايي كه هر روزش اندازهميآن شك 

سال ماست و مدام در آن بخوري و بياشامي و با حوريان سرگرم باشي، خوب كه چي و تا كي، اين 

تر است، العاده است، اما براي من ارضا كننده نيست، تناسخ به نظر من قابل قبولمسأله براي اعراب فوق

بهشتي باشد وجود داشته باشد، من تر است، اگر هم تر باشد، دوست داشتنيهر چقدر كه انسان مختار

خواستم باشم و خدا بدون رضايت من، من را آفريد، دوماً اگر هم اوالً من نمينبايد به جهنم بروم، زيرا 

تا زن  11صور نيست، چرا بايد پيامبر ام، از ناآگاهي بوده است. جهنم هم براي من قابل تگناهي كرده

تواند عدالت را ميان زنان برقرار كند، پس پيامبر هم گويد كه كسي نميداشته باشد، مگر خدا نمي

ظلمي بوده است به حق زن اگر دقت كنيد در اند، توانسته است، نارضايتي كه زنان پيامبر داشتهنمي

 آمار خالف بيشتر است.هاي مذهبي،مکان

كاران يك دهد، اين خالفكند، اين نشان مير ماه رمضان و محرم آمار خالف كاهش پيدا ميد

كنند، ولي همين اعتقادات آن قدر توان ندارد ها، محرم خالف نمياعتقاداتي دارند و از ترس اين باور

كند، ديگر ومت ميهاي بعد هم جلوگيري كند. امروز انسان بر زمين و زمان حکها در ماهكه از گناه آن

سال مذهبي بگويي،  70چه نيازي دارد اين انسان، زير فرمان كس ديگري باشد، اكنون به يك پيرمرد 

هاي تو را نشنود، زيرا اگر گيرد كه حرفهايش را ميبه اين دليل، به اين دليل دين دروغ است، گوش

كند، يك ين مسأله او را نابود مياش را از دست داده است و ادينش را از دست بدهد، بنيان زندگي
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ها دروغ به او بگويند همه اينها را به اميد قيامت و آخرت تحمل كرده است، حاال، عمر تمام سختي

شدند و با هم متحد ها دور هم جمع ميدارشوند، اگر مانند دينها، با هم جمع نمياست، خدا ناباور

ها را نابود كنند، تمام مردم يك سري داره با دليل و عقل، تمام دينشدند، اين توانايي را داشتند كمي

ها به هوشياري بيايند و جوالن پيدا كنند، اگر اين شكها را سركوب ميهايي دارند، كه اين شكشك

 كنند.كنند، نيمي از مردم ايران ديگر به هيچ عنوان، دين را قبول نمي

ها كه مدعي اسالم ناب بودند طالبان و داعش را در نظر بگيريد، خود اينشما اآلن افراد متحجري مانند 

زدند، زند، به او شالق ميكردند و اگر زن پوشيه نميو هستند، دست زن را به دليل الك زدن قطع مي

زن بدون حضور پدر، برادر، پسر يا شوهرش، حق بيرون رفتن از خانه را نداشت، زن حتي شناسنامه 

آمد، اگر زن خيانت كرد يا مرد شك كرد كه زنش خيانت بخشي از اموال مرد به حساب مينداشت و 

كرده است، خون او بر مرد يا محارمش، حالل است، زن و مرد را به جرم حرف زدن با همديگر سنگسار 

سانت  10آيد، مال شوهر زن است. اگر كسي ريشش كمتر از اي كه از اين رابطه به دنيا ميكنند، بچهمي

تواند بر تعداد مسلمانان باشد، بايد شالق بخورد، هر مرد بايد چند زن داشته باشد و تا جايي كه مي

بيافزايد، يا اگر چند شيعه يا كافر را بکشد، بهشت بر او واجب است، اگر به خود بمب ببندد و برود در 

ز مردم كافر را هم بکشد، پيامبر به نفر زن و بچه بمب را بتركاند و كشته شود و تعداد زيادي ا 100ميان 

گويد اللهي است و ميآيد و هزار مسأله غير منطقي و غير انساني ديگر، يا آن يکي كه عليپيشواز او مي

 برد.ي خدا است و نبايد سبيل را زد، و خروس در صدايش نام علي را ميعلي يکي از چهل جلوه

ها را باور كند، ديگر كمتر كسي از نسل جديد دنبال دروغ تواند، اين خرافات وانسان امروزي ديگر نمي

تر از خودم تواند راحت زندگي كند. من چيزي را باالبيند بدون دين هم ميرود، زيرا ميدين مي

دهد، كه زير فرمان كس ديگري بروم، البته دو سال پيش دوست دانم و اصالً غرورم اجازه نمينمي

چشم من فوت كرد و آن زمان گفتم، شايد خدايي وجود داشته باشد، دخترم تصادف كرد و جلوي 

بيايم و به او التماس كنم، اما هر چه التماس كردم و دعا كردم، جوابي نگرفتم، بعد از آن ماجرا، ديگر 

 ام، وجود خدا را باور كنم.هرگز حتي يك لحظه نتوانسته

 انيد؟دآيا نقدي را متوجه مسووالن جمهوري اسالمي هم مي -

 بله. به نظر من، حکومت ايران دست طالبان و داعش را در خشونت و تحجر از پشت بسته است.

 از همکاري كه در امر مصاحبه داشتي، متشکرم. -
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خواهم انتقام خودم و مادرم و عاطفی: من می واکنش های 07

 ام را از خدا بگیرم.خانواده

 کارشناسیساله، دانشجوی  22مصاحبه با محمد، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده.

آيد، در خانواده ما خدا حاكم مقتدري بود كه هرگز بندگان خودش را از همان زمان كه من يادم مي

كرد و از حوادث سخت ها را ياري ميبا قدرت تمام آن كرد و درست در بدترين شرايطفراموش نمي

آورد، مادرم يك فرد بسيار مذهبي بود، اهل غيبت و دروغ نبود و تمام ها را بيرون ميبا سالمت آن

تالشش اين بود كه رضايت خدا و بندگان او را به دست آورد. او هرگز در زندگي كسي دخالت 

 ش سرجايش بود.اكرد و هميشه نماز و روزهنمي

هاي بعد از تولد برادرم كوچکم، مادرم دچار افسردگي پس از زايمان شد، اين افسردگي با وجود تالش

پدرم، ادامه پيدا كرد و با فوت مادر بزرگم، شدت يافت. البته مادرم باز هم مذهبي بود و اعتقادش به 

توانست به را نداشت. مادرم ديگر نمي خدا را از دست نداده بود، اما ديگر خانواده ما انسجام گذشته

امور خانه و خانواده برسد، برادرم به سختي بزرگ شد و چندان حضور مادر را احساس نکرد، پدرم بعد 

گرفت. او گير شده بود و خيلي به مادرم سخت مياز افسردگي مادرم و نابساماني اوضاع خانواده، بهانه

ناليد و اعتقاد محکمي كه مادرم به خدا داشت را نداشت و مييك آدم مذهبي بود، اما هميشه از خدا 

ام مذهبي بودم، و تنها گذاشته است. من هم مانند خانوادهاش را كرد كه خدا او و خانوادهاحساس مي

دادم و به پيامبر و ائمه اعتقاد زيادي داشتم، اعتقاد داشتم كه اين ام را انجام ميتکليف نماز و روزه

رسد. ما ديگر به بيماري مادرم عادت كرده بوديم، خودمان به زندگي و ها يك روز به اتمام ميسختي

داديم، مادرم قرص ضد افسردگي رسيدم و تمام كارهاي خانه را خودم و برادرهايم انجام ميخانه مي

ن توجه و خورد و اكثر مواقع خواب بود، به زندگي و فرزندانش توجه چنداني نداشت و ما هم بدومي

ي راهنمايي، معلمي داشتم كه بسيار مذهبي بود، بسيار او را دوست محبت او بزرگ شديم. من در مدرسه

گفتم كردم و ميكرد، من با او درد دل ميها كمك ميبود و به آنآموزان داشتم، محرم اسرار دانش

مان نابسامان باشد. اما او من را انوادهكه چرا ما نبايد مانند بقيه زندگي كنيم و هميشه اوضاع خانه و خ

رسد. تو ها به اتمام ميها همه امتحان الهي است و يك روز تمام سختيگفت اينداد و ميداري ميدل

گذارد و عاقبت به خير تنها نميي خوبي باشي و اوامر خدا را اطاعت كني، خدا هرگز تو را اگر بنده
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آمد، شد، اما كاري از دستش برنميديد، بسيار نارحت ميما و خانه را مي شوي، مادرم وقتي اوضاعمي

كرد و از اين كه هر روز بيايد و بيماري او را از پا انداخته بود، پدرم هم توجه چنداني به زندگي نمي

رادر خانه  را بهم ريخته و زنش را خوابيده و افسرده ببيند، خسته شده بود. تمام تالش من اين بود كه ب

ترم، احساس كمبود نکند و دچار مشکل نشود، تمام بار زندگي بر روي دوش من و برادر كوچك

ها كشيد و شبكرد، دوستان جديدي پيدا كرده بود و سيگار ميبزرگم بود. اما او به مرور زمان تغيير مي

، مادرم هم كه يا خواب رفتگرفت و به شهرستان ميآمد، پدرم اكثر مواقع مأموريت ميدير به خانه مي

كرد. من با برادرم صحبت بود و يا اگر بيدار بود آن قدر حالش بد بود كه توجهي به اطراف نمي

كرد، به پدرم گفتم كه برادرم به راه خالف رفته است، اما او فقط برادرم را كردم، اما او گوش نميمي

خارج خانه را به دوش بکشم. بعد از مدتي  دعوا كرد و بعد از آن گفت كه من نبايد تمام بار داخل و

تر شد، دكتر مجبور مادرم وقتي قضيه را فهميد، حالش بد فهميديم، پدرم دوباره ازدواج كرده است،

چنداني روي او نداشت، اما باز هم شد مقدار داروهاي او را افزايش بدهد، ديگر داروهاي قديم تأثير 

كند، او ما را به خدا سپرده بود و تمام اميدش يك روز شفا پيدا مياميدش به خدا بود و اميد داشت كه 

به خدا بود كه حافظ ما باشد، خانواده مادرم، اصالً توجهي به او نداشتند و اصالً با ما رفت و آمد 

كرد، بعد ها بود و برايشان دعا ميكردند، هر كس به فکر خودش بود، اما مادرم هميشه نگران آننمي

، همسر دوم پدرم به او فشار اورد كه او بايد زن اولش را طالق دهد، پدرم نيز مادرم را به دليل ياز مدت

بيماري رواني طالق داد، مادرم از اين وضعيت، شوكه شده بود، حاال بايد او با وجود بيماري، سه 

ايش نمانده گرفت، از طرف ديگر در فاميل و آشنا آبرويي برفرزندش را تحت سرپرستي خودش مي

دانستند كه پدرم طالقش داده بود. در فاميل پدري و مادري من همه فکر بود و همه او را مقصر مي

رسد. اش نميكردند كه مادرم تنبل است و از روي تنبلي است كه هميشه خواب است و به زندگيمي

كرد، ديگر مادرم داغان شده  ام فوتمفهوم بود. در همين زمان خالهها بيماري افسردگي بياز نظر آن

هاي شناسپزشك و روانها هيچ تأثيري روي او نداشتند. من به تنهايي او را پيش روانبود و دارو

هاي پيشنهادي آنان، هيچ تأثيري بر او نداشتند. مادرم صبح تا شب يك گوشه برد، اما درمانمتعددي مي

رد، بعد از مدتي زمان و مکان را هم گم كرده خوزند، غذا هم نمينشست و با خودش حرف ميمي

خواست خودش را بکشد، توانستم تنهايش بگذارم، يك بار او شير گاز را باز گذاشته بود و ميبود، نمي

زد. مدام از ها شده بود. با كسي حرف نمييك بار ديگر كلي قرص خورده بود. ديگر او مثل مرده

به خدا بود تا اين كه خبر دستگيري برادر بزرگم را به جرم دزدي زد، اما باز هم اميدش مرگ حرف مي

كشيد، من او را با قرص مسکن، زد و فرياد ميها شده بود. مدام خودش را ميآوردند، مادرم مانند ديوانه
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اش هايش را به خدا سپرده بود، اما حاال بچهكرد. او بچهكردم، اما او باز شروع به گريه كردن ميآرام مي

ترين گناه، گفت، خدايا بزرگنشست و ميرا به جرم دزدي دستگير كرده بودند. مادرم روي سجاده مي

ام، يك روز كه من براي خريد بيرون رفته بودم، وقتي نااميدي از تواست، اما من از تو هم نااميد شده

يمارستان برسانم، مرده برگشتم ديدم كه مادر مقدار زيادي مرگ موش خورده است، و من تا او را به ب

 بود.

تمام زندگي من نابود شد، برادر كوچکم، افسردگي شديدي گرفته است و مدتي  بعد از خودكشي او،

است در بيمارستان بستري است. آبرويمان در پيش درو همسايه رفته است، حتي خيلي از دوستان و 

ند، او خودكشي كرده است و كسي آشنايان در مراسم ختم مادرم شركت نکردند، چون كه معتقد بود

 شود و نبايد برايش فاتحه خواند و مراسم گرفت.كند، هرگز آمرزيده نميكه خودكشي مي

ها كرده است. مادرم دهند، كه مادرم را طالق داده و او را رها كرده است، همه به او حق ميپدرم ما را ر

ر مصيبت و سختي ديده بود، باز به خدا اميد داشت و تا زنده بود آزارش به كسي نرسيد، با اين كه هزا

خواست، از كرد و شفاي خود و سالمتي ما را از خدا مياعتقاد محکمي به ائمه داشت، هميشه دعا مي

تنها هيچ توجهي به او توانست به ما برسد، هميشه خجالت زده بود. اما خدا نه اين كه بيماري بود و نمي

نگرند آبروي او را در دنيا و آخرت بد، همه به چشم حقارت به او ميين همه سختي، نکرد، بلکه بعد از ا

هايي گويند، بچهها هم با ما رفتار خوبي ندارند و ميكشيم، همسايهو ما به خاطر خودكشي او خجالت مي

حتي كه مادرشان خودكشي كند، فرزندان خوبي نيستند و دين و ايمان درست حسابي ندارند. پدرم 

 حاضر نشد، مخارج مراسم و كفن و دفن مادرم را بدهد و از بردن اسم او كراهت دارد.

شود. از آن به بعد من از خدا بدم آمد گويند، جاي مادرم در جهنم است و هرگز بخشيده نميهمه مي

م را زجر كند، خدا هم در دنيا مادراش كه اين همه اميد به او بسته است، خيانت ميخدايي كه به بنده

اش كرد و هم در آخرت، دوست و آشنايان داد و هم در آخرت، هم در دنيا آبرويش را برد و سر افکنده

دانستيم كه آن قدر به اعتقاد و آدم معتقد و مؤمني است، نميكرديم فالني،گويند، ما فکر ميما مي

تر است، چون او هم بدكند، از يك كافر كند، كسي كه خودكشي ميدين است كه خودكشي ميبي

 از خدا نا اميد شده است.

 مصايب و مشکالتي كه گفتي چه تأثيري در ديد شما نسبت به دين داشتند؟ -

گويند عادل است، يك عده از بندگانش را انتخاب كرده است و به نظر من، خدا، برعکس آن كه مي

گو باشند ند، مال مردم خور باشند، دروغرساند، حتي اگر مردم آزار باشها ميمدام خوبي و خير به آن
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ها بدبختي و ها ذلّه شده باشند و يك عده ديگر را انتخاب كرده است و مدام به آنو مردم از دست آن

 هاي خوبي باشند و پايبند به انسانيت و اسالم باشند.رساند، حتي اگر انسانسختي مي

كردم و نااميد ها را تحمل ميدادم، سختيار نميكردم، كسي را آزمن هميشه احکام را رعايت مي

گذارد، اما درست در همان گيرد و تنهايم نميها دستم را ميشدم، به اميد آن كه خدا در سختينمي

زمان كه الزمش داشتم، زير پايم را خالي كرد، ما مادرم را كه يك عمر با بيماري و بدبختي سركرد و 

اي توانست، بر بندهآبرو و بدبخت كرد، آيا خدا نمينداد، در دنيا و آخرت بي ايمانش را به خدا از دست

كه يك عمر در بيماري و سختي صبر كرده است و هر آن چه كه از طرف خدا آمده است را شکر 

كرده است و نناليده است و آزارش به احدي نرسيده و تمام واجباتش را انجام داده است، رحم كند و 

اش توجهي ندارد و هر هاي بندهرگ طبيعي و با آبرو او را از دنيا ببرد. خدايي كه به ضجهحداقل با م

خورد، خدايي كه به برادر كوچکم رحم نکرد و اي ندارد، به چه درد ميخوانند، فايدهچقدر او را مي

هاي تاز كودكي او را بدون محبت مادر گذاشت، به من و برادرم كه از همان كودكي تمام مسوولي

زندگي را به دوش كشيديم و پرستاري از مادر را هم به دوش داشتيم و با ديدن مادر سالم و سرحال 

ها كرديم و او مشکالت و سختيكشيديم، اما باز اميدمان به خدا بود. هر روز ما شکر ميديگران، آه مي

شديم. تر ميو ما هر روز بدبخت كردندام هر روز زندگي بهتري پيدا ميكرد، خاله و داييرا بيشتر مي

كردند، طالق پدر و مادرم، احترام ما را در فاميل و خانواده از بين همه به چشم حقارت به ما نگاه مي

كردند. خدايي عرضه نگاه ميبرده بود. در فاميل جايي نداشتيم. همه به ما به عنوان افرادي سربار و بي

خواهد به من و برادرانم رحم كند، به برادر كوچکم يد رحم نکرد، ميكه به مادرم با آن همه اعتقاد و ام

تنها و ي بيمارستان افتاده است و كسي را ندارد كه از او پرستاري كند، به من كه رحم كند كه گوشه

ترسم كه يکي از دوستان و هم ها كرده است، من ميام و حتي پدرم نيز ما را به امان خدا ركس شدهبي

ها برود. من با خجالت، پنهاني از خانه هايم از ما براي زندگي ما مطلع شود و آبرويم پيش آنالسيك

ترسم آشنايي من را ببيند و بگويد، چرا مادرت خودكشي كرده است؟ تمام اعتقادم روم، ميبيرون مي

وب شود، خوب نشد كه هر چقدر نذر و نياز كردم كه حال مادرم خ ام،به خدا و ائمه را از دست داده

هيچ، خودكشي هم كرد، خدايي كه به داد بندگانش نرسد، نباشد بهتر است، حاال هم من نه خدا را 

اي هم متنفر هستم، يك بار يك جعبه زادهقبول دارم، نه هيچ كس ديگر را، از هر مسلمان و مسلمان

خش كنم. اما مردم وقتي فهميدند، خرما گرفتم و به مسجد محل رفتم تا براي شادي روح مادرم آن را پ

داشتند، ها هم اگر برميخرما براي شادي روح مادرم است، هيچ كس يك خرما هم برنداشت، بچه

كنم، خوب انداختند. من گاهي فکر ميگرفتند و آن را در سطل زباله ميپدرهايشان از دستشان مي
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بينم، مگر اين مردم ن كار را كرد، اما بعد ميمادرم بيمار رواني بود و اختيارش دست خودش نبود كه اي

اش نباشد، پس خدايي كه حافظ آبروي بنده شناسند، آبرويي كه رفت، ديگر رفت،بيمار و غير بيمار مي

اي افتاد. من حافظ چيست؟ بعد از مادرم اميدم به برادر كوچکم بود كه او هم بيمار شد و به گوشه

شناسم، اما گاهي خدا هيچ كاري ندارم، اصالً او را به رسميت نمي كنم، بااحساس تنهايي شديدي مي

ام، انديشم، از زندگي زده شدهتنها به مرگ ميكنم. ها را نثارش ميشوم، بدترين فحشكه عصباني مي

كنند، دهند، فاميل هم از ما عار دارند. احساس ميدر و همسايه جواب سالمم را درست و حسابي نمي

ام و حاال بايد پشت و پناه شدهكند، بيها را بدبخت ميگيرد و آنها را ميزرگ مادرم، دامن آنگناه ب

مسووليت برادر كوچکم را نيز به دوش بکشم، من هر روز دنبال كارهاي برادر بزرگم هستم، حتي 

شنيده است، تعادل از وقتي كه او خبر خودكشي مادرمان را  اي نيز ندارم كه او را آزاد كنم،وثيقه

ترسم او هم كاري دست خودش بدهد، هر وقت كسي حرف خدا اش را از دست داده است و ميرواني

كنم، خدا براي من يك زند، من هر چي فحش بلد هستم، نثار طرف مقابل و خدا ميو مهرباني او را مي

قيد كامالً بيما كرده است. ام را خورده است و ظلم بسياري به ظالم بزرگ است كه حق من و خانواده

كردم، چشم و ام سرجايش بود، گناه نميگويم من كه انسان خوبي بودم، نماز و روزهام، ميو بند شده

و خوشي  اين همه بال سرم آمد، اما كساني كه در گناه غرق بودند و هستند، اين همه خير دل پاك بودم،

آيد، يگر از هر چي خوبي و اخالق و دين است، بدم ميلذّت زندگي غرق هستند. د بينند و درمي

ام را از خدا بگيرم، تمام تالشم اين است كه ديگران را هم از خواهم انتقام خودم و مادرم و خانوادهمي

گويند وجود دارد، مهربان است، عادل است، آشنا كنم و بگويم اين خدا، ذات اين كه خدايي كه مي

 كند.هر چقدر بيشتر اطاعتش كني، ظلمش بيشتر مي انصاف است وظالم و بي

 اآلن چه ديدي نسبت به دين و ديانت داري؟ -

اش اي كه هر دقيقهكنم، آن هم چه زندگيمن در حال حاضر بدون هيچ اعتقاد و اميدي دارم زندگي مي

اين كه توجهي  كنم، به اميدتر از هزار بار مرگ است. من گاهي در عمق وجود خودم خدا را صدا ميبد

شود، ديگر حتي تر ميبه من كند و از اين همه غم و غصه و سختي نجاتم دهد، اما هر روز وضعيتم بد

اي ندارم، بايد به  سختي كار كنم و بعد تمام درآمدم را خرج بيمارستان برادر براي نفس كشيدن انگيزه

شد من وقتي به ه از دردهايم كم ميي يك ذردر بزرگم كنم. كاش حتي به اندازهكوچکم و آزادي برا

دهم، دو روم و به خدا و زمين و زمان فحش ميشود، راه ميتر ميكنم، آشفتهزندگي اطرافيان نگاه مي

ها آناند، شود، دوستانم تنهايم گذاشتهاگر اين ترم هم مشروط شوم، اخراج ميو ام ترم مشروط شده

هاي كند، البته حق دارند از بدبختي و آدمما را بدبخت مي هاي تو،گويند، آخر اين كفرگوييمي
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خوابم و با كنم، هر شب با گريه ميبدبخت بايد فرار كرد. من هر شب به مادرم و سرنوشتنش فکر مي

 شود، و نه خواب دارم، نه بيداري.گريه از خواب بيدار مي

  



 ريزي دانشجويانان، دين گدوم: بررسي تحوالت ديني دانشجويفصل                            91

 

خاطر یك خواستم به خدایی که من را به عاطفی: می واکنش های 08

کجی دهد، دهنداند و حق ورود به مسجد نمیامر طبیعی ناپاك می

 کنم.

 ساله، دانشجوی کارشناسی 20مصاحبه با مبینا، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده.

ود، او فقط خدا و قرآن را قبول داشت، اما پيامبر و ائمه را قبول نداشت و پدرم يك آدم مذهبي نب

گرفت و نه خواند، اما نه روزه ميكرد، هر روز يك جز قرآن را ميها وارد مياشکاالت زيادي بر آن

كرد و خواند، اما مادرم، انسان معتقدي است و هميشه در مقابل تمسخرهاي پدرم ايستادگي مينماز مي

داد. از همان دوران كودكي، خدا اعتقاد زيادش به ائمه و به خصوص حضرت ابوالفضل را از دست نمي

توانست حل كند و بسيار مهربان است، البته اگر گناهي انجام دهم برايم قدرتي بود كه هر مشکلي را مي

گفتند اگر يك تار يترساندند و مكند، در مدرسه، ما را از خدا ميبه بدترين شکل من را مجازات مي

كنند، يا رنگ قرمز الك، خون است مويتان بيرون باشد، شما را در جهنم، از تارهاي مويتان آويزان مي

شويد و وسايل آرايشي از گوشت و چربي و اگر آرايش كنيد، در قيامت به شکل ميمون حاضر مي

گفتند نبايد يك تار به ما ميخوك و سگ و انسان هاي مرده تهيه شده است، از همان سوم ابتدايي، 

مويتان بيرون باشد، زياد در آينه نگاه نکنيد، سرتان را به زير بياندازيد و از كنار ديوار برويد تا نگاهتان 

خندند، در زنند و ميبه نامحرم نيفتد و او هم به شما نگاه نکند، دختراني كه افراد نامحرم حرف مي

تنها حجابي است كه خدا از آن راضي است و شوند، چادر قيامت به بدترين شکل ممکن حاضر مي

كردند و گيري ميي خودنمايي است. مسووالن مدرسه روي نماز خواندن ما خيلي سختمانتو وسيله

ايم كه اگر شما نمازتان را نخوانديد به ما اطالع دهند تا سر صف مدرسه، گفتند، والدين شما گفتهمي

خوانديم تا ناممان سر صف خوانده نشود. هر پنجشنبه بعدازظهر هم از ترس نماز مينامتان را بخوانيم، ما 

بردند امامزاده محل و قبرستان تا در آن جا دعا بخوانيم، وقتي هوا تاريك كردند و ميما را به صف مي

 پيچيديم و تازه در اين زمان مديرمان از مرگ و فشار قبر سخنشد، ما از ترس به خودمان ميمي

گفت، من در اوايل، چند بار در خواب كنترل ادرارم را از دست دادم تا اين كه والدين من به مدير مي

كردند. من از ترس مدرسه، گيري نميمدرسه اعتراض كردند، پدر و مادرم در مورد دين به ما سخت

مدرسه روسري داشتم و حتي حاضر نبودم بيرون از خواندم و حجابم را سفت و سخت نگه مينماز مي
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خواستم چادر سر كنم كه مادرم نگذاشت و گفت الزم نيست، از اين سن كم چادر سر كنم و حتي مي

كردم، سختي زيادي را سر كني، اما من با اصرار چادر سرم كردم، در آن يك سالي كه چادر به سر مي

اي كوچك، بايد چادرم را شدم، در گرما و سرما، در برف و باران با كلي وسايل، من با جثهمتحمل مي

تواني عصباني شد و چادرم را پاره كرد و گفت تو خودت را نمي كشيدم، تا اين كه پدرم،به دندان مي

متري ديگر چيست. من نماز را دوست نداشتم، به نظرم نماز كار خسته  5جمع و جور كني، اين چادر 

ما به قول مدير مدرسه مان، اگر نماز صبحمان اي بود، به خصوص نماز صبح كه واقعاً سخت بود، اكننده

قضا شود، بايد تمام نمازهاي آن روز را دوباره خواند و اساس قبولي نماز ظهر و شب، قبولي نماز صبح 

ترين مشکل من با دين از زماني آغاز شد كه عادت ماهانه شدم، در اين ايام من درد و سختي است، مهم

هاي مردان و زنان من را دانستم و تفاوتمسأله را ظلم در حق زنان ميكردم و اين بسياري را تحمل مي

ها براي زنان است و از آن طرف مردان داراي ارج و قرب هستند، كرد، اين كه چرا تمام سختياذيت مي

آمد كه چرا اين همه زجر و سختي براي فهميد، از خدا بدم ميها را نميذهن كوچك من اين تفاوت

تفاوتي دانم چه شد كه آن همه ترس از خدا و عبادت جايش را به نفرت و بيقرار داده است، نمي هازن

هايش نسبت به نماز و روزه داد، شايد رفتن به دوران راهنمايي و دور شدن از آن مدرسه و مدير و معلم

دكي من را اذيت و شايد هم تحوالت دوران بلوغ مسبب اين امر بودند. تفاوت زن و مرد از همان كو

كردم حتي از برادر كوچکم ها اطاعت ميكرد، برادرهايم بسيار آزاد بودند، اما من هميشه بايد از آنمي

گفت خدا سهم زن را نصف مرد كرده كردم، ميها بود، وقتي به مادرم اعتراض ميو هميشه حق با آن

ن مرد شوهر، پدر و برادر و حتي پسرش است، و گفته كه زن بايد هميشه فرمانبردار مرد باشد، حاال اي

خور مرد كند و زن نانها بهتر كار ميبرد و اعتقاد داشت عقل مردمادرم خيلي از برادرهايم حساب مي

ام فوت كرد، مادرم اجازه نداد براي مراسم به مسجد بروم و گفت تو ناپاكي سالم بود كه خاله 13است. 

لي اذيت كرد، ولي من بدون اجازه رفت و در واقع خواستم به دين و برچسب ناپاك بودن، من را خي

 كجي كنم. دهد، دهنداند و حق ورود به مسجد نميخدايي كه من را به خاطر يك امر طبيعي ناپاك مي

 از دوران دبيرستان خودت بگو. -

از و روزه خودم را به سالگي، اعتقاد نظري به دين داشتم، و نم 17من تا اواخر دبيرستان يعني تا حدود 

اي بودند. امام حسين را دوست داشتم آوردم، اما به نظرم اين اعمال كارهاي مسخره و خسته كنندهجا مي

 كردم ظاهر مهم نيست، مهم اين است كه دل پاك باشد. و فکر مي

داد، در نمي اما پدرم اجازه از دوران دبيرستان، دوست داشتم، شيك باشم و مطابق مد روز لباس بپوشم،

گشتند تا وسايل آرايش نداشته باشيم، و اگر ما ابروهايمان را اصالح هايمان را ميمدرسه هر روز كيف
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گفت: دختري كه آرايش كند شديم، مدير مدرسه ما مدام ميكرديم، يك هفته از مدرسه اخراج ميمي

شود و همانند زنان بت به خير نميكند و عاقو ابروهايش را اصالح كند، قلب امام زمان را ناراحت مي

شدم و يك بار از روي لج بازي، ابرويم را اصالح ها بسيار ناراحت ميبدكاره است. من از اين سخن

ها كردم، پدرم را خواستند و من را يك هفته اخراج كردند، مدير مدرسه در مقابل پدرم، بدترين چيز

د دانست و گفت حتماً دوست پسرش از او خواسته است كه را به من نسبت داد و اين كار را آغاز فسا

خورد، ام يا نه. خون خونم را ميام را برداشت تا ببيند كه آيا موهايم را هم رنگ كردهاصالح كند و مقنعه

كرد و بعد كردم، پدرم در مقابل مدير شروع به كتك زدن ميتنها گريه ميولي نتوانستم جوابي بدهم و 

بردند و ق نداشتم به تلفن نزديك شوم و تا دو ماه پدر يا مادرم مرا به مدرسه مياز آن من ح

آمد، اما بعد از ها خوشم نميهايم دوست پسر داشتند، اما من از رابطه با پسرگرداندند. اكثر دوستبرمي

شوم، ها دوست ميسرروم و با پمن هم مياند، و آبرويم را بردهاند آن گفتم حاال كه به من تهمت زده

هايي كه در حق زنان داشته است، صحبت من از همان دوران دبيرستان، با دوستانم در مورد دين و تبعيض

كرديم، احکام اسالم به نظرم بسيار مسخره بود، در هنگام نماز، پايت بايد اين گونه باشد، در سجده مي

ماز ظهر را آرام و غيره و كلي حکم ريز و درشت شست پايت بايد به زمين برسد، نماز صبح را بلند، ن

ديگر فقط براي يك نماز وجود دارد. يا اين كه اگر در حج، زن و شوهر، دو ركعت نماز نساء را 

شوند. يا اين كه در دين اسالم، اين اعتقاد شوند و فرزندانشان زنازاده مينخوانند، بر همديگر حرام مي

عقلشان نصف است.  -1بال سر حوا آمد و به دختران به ارث رسيد،  10وجود دارد كه به خاطر گناه، 

 -5شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد است.  -4ارثشان نصف است.  -3عادت ماهانه دارند.  -2

حق ندارند كه  -8بايد فرمانبردار مردان باشند.  -7نيست. ها فرزندانشان از آن آن -6حق طالق ندارند. 

 ي پدر حق ازدواج ندارند.بدون اجازه -10رنج بارداري و زايمان دارند.  -9داشته باشند.  جز يك شوهر

شدم، مگر زن چه چيزي  بسيار ناراحت مياند، ها را پذيرفتهديدم، زنان اطرافم، اين ظلممن وقتي مي

سواد و احمق بيكمتر از مردان دارد. آيا يك زن تحصيل كرده، با شعور و عاقل، بايد از يك مرد 

برداري كند، پس اين همه تالش زنان جهت تحصيالت و پيشرفت براي چيست، در حالي كه حتي فرمان

تواند، دست از نماز و روزه بشويد، اما اش را انتخاب كند، انسان راحت ميحق ندارد، شريك زندگي

هر كلمه بر ضد آنان،  دست كشيدن از پيامبر و امامان سخت است و عذاب وجدان شديدي دارد، با

 شود.اآلن سقف روي سرت خراب ميكني، همين احساس مي

 مواضع پدر و مادرت در اين دوران تغييري كردند يا بدون تغيير ماندند؟ -

 مواضع پدرم بدتر شد. 
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كرد، به عنوان مثال، من دوست داشتم شنا ياد گيري ميببين پدرم از دوران نوجواني خيلي به من سخت

هاي روشن و مد روز بپوشم، اما پدرم رم، دوچرخه سواري كنم، به پارك و كافي شاپ بروم، لباسبگي

تلفني صحبت كنم، ها ي دوستانم بروم و يا با آنداد، حتي به خانهها را به من نمياجازه انجام اين كار

دوستانشان به مسافرت بروند و  شب بيرون از خانه باشند و با 12اما برادرهايم آزاد بودند كه تا ساعت 

كرد. پدرم از چند سال پيش، بعد از فوت ناگهاني و دلخراش عمويم، سوال و جواب نميها كسي از آن

به سوي دين بازگشت و بسيار مذهبي و متعصب شد، گويي از مرگ و دنياي بعد از مرگ ترسيده بود 

 10هاي او گيرياز مذهبي شدن پدرم، سختخواست با اين كار، به خودش آرامش بدهد، بعد و مي

داد، گاهي با دوستانم برد و اجازه ميبرابر شد، پدرم تا قبل از آن من را با خودش به پارك و سينما مي

كرد و به زور مرا مجبور كرد كه به بيرون بروم، اما بعد از مذهبي شدن مفرطش، خيلي من را كنترل مي

البته در آوردم، كردم و بعد چادرم را در ميمان، چادر سرم ميمحلهچادر سر كنم، من هم تا باالي 

را كنترل نکنند، چادر سرشان ها دبيرستان ما، تعدادي از دختران بودند و براي اين كه مدير و ناظم آن

 داشتند و با آرايش و موهايشدند، چادر را از سرشان برميكردند، ولي همين كه از مدرسه خارج ميمي

رفتند. اين افراد با توجه به اين كه توانسته بودند، اعتماد بيرون ريخته به سر قرار با دوست پسرهايشان مي

آوردند و هاي غير مجاز به مدرسه ميديمدير را به خودشان جلب كنند، راحت وسايل آرايش و سي

يروي انتظامي بود و توانسته ها، پدرش سرگرد نگشت، حتي يکي از اين دختررا نميها كسي كيف آن

دادند، بود با يکي از مأموران نيروي انتظامي كه در هنگام تعطيلي دبيرستان، جلوي دبيرستان گشت مي

ها را بين آورد و او هم آنهايي كه از ديگران جلب كرده بودند، ميديدوست شود و او برايش سي

سه فهميد و او را اخراج كرد، بعد از مدتي هم مأموران كرد. تا اين كه آخر مدير مدرها تقسيم ميبچه

ي گشت ارشاد او را با يك پسر گرفتند و به دليل برقراري رابطه نامشروع، به زندان افتاد. پدرم حتي اجازه

را ها گفت زنان و دختران، همکاران شيطان هستند و اگر آنداد و ميرفتن به عروسي را هم به من نمي

كرد، كه من بعد كشند. يا از پيامبر حديث نقل مييم، اطرافيان خود را نيز به كفر و فساد ميكنترل نکن

ها ترين سالح شيطان، وجود زنام، يا مهمتر از زن براي مرد به جاي نگذاشتهآوراز خودم مصيبتي فاجعه

لدين نشود و بهترين است و بايد دختر را زود شوهر داد تا با گناهش باعث خشم خداوند نسبت به وا

بردار مردان باشند. يا اين ها است و زنان بايد چون بردگان و كنيزان فرمانها، كنج خانه آنمسجد زن

اند ها ناقص ايمان، ناقص بخت و ناقص خرد هستند. شهوت را ده جزء كردهگويد: زنكه امام علي مي

 اند.ردان دادهها و يك جزء آن را به مكه نه جزء آن را به زن
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كلي وساطت دوست و آشنا، به شرط اين كه چادر سر كنم، با هيچ يك از پسران دانشگاه، ولو در حد 

تا من در كنکور شركت كنم، تنها در دانشگاه هاي تهران قبول شوم، اجازه داد،يك كلمه حرف نزنم و 

ه بمانم و هر روز بايد اين راه طوالني ام، اجازه نداده است كه در خوابگاحاال هم كه در كرج قبول شده

 شوند.ها از راه بدر ميرا بروم و بيايم، چون پدرم معتقد است در خوابگاه، دختر

 با ورود به دانشگاه، افکار شما تغييرات ديگري به خودش ديد؟ -

از اسالم و  هاي بعضي از استادان، با ابعاد بيشتريمن در دانشگاه، از طريق دوستانم و مطالعه و بحث

ظلمي كه در حق زنان كرده است، آشنا شدم، البته دانشگاه براي من فرصت خوبي بود كه از قيد و 

ها مانند دو انسان عاقل، ها رابطه برقرار كنم و با آنبندهاي پدرم تا حدودي آزاد شوم و حتي با پسر

ر اين زمينه مطالعات زيادي كرده دوست شوم. يکي از دوست پسرهايم دين و خدا را قبول نداشت، و د

كرد تا با دين اسالم و خرافات و دروغ هاي موجود در آن، بيشتر آشنا شوم، بود، او به من كمك مي

و مردم نيز آن را اند ها فهميدم كه پيامبران، هزار و يك صفت به خدا نسبت دادهبعد از مطالعه كتاب

اند اما هيچ يك از پيامبران نگفتهاند، ير و... بودن خدا معتقد شدهو به رحمان، رحيم، بصاند، قبول كرده

هاي هايي كه بر سر بندگان عزيز و خليفههايي كه دارد، در مقابل مصيبتكه چرا اين خدا، با صفت

 شود. اي از نظارت او بر خير و شّر امور ديده نميآورد، كمترين نشانهاش ميبرگزيده

 لي كه سبب فاصله گرفتن بيشتر شما از اسالم شد، چه مواردي بودند؟ترين داليعمده -

دادند و مردم خواستند، انجام ميكشاني كه به وجود خدا اعتقاد نداشتند، هرچه ميها، گردندر گذشته

ند، كنند و منتظر بودبه دليل به اعتقادي به خدا و مذهب چنين كارهايي ميها نيز باورشان اين بود كه آن

ها، ديدند كه هيچ يك از آنرا بدهد، اما با شگفتي ميها كه خدا دير يا زود، جزاي اعمال خالف آن

دزدند و به عمر طبيعي نيز كشند، ميشوند، و همگي با خيال راحت، ميبه خشم الهي گرفتار نمي

ز صفات مشخصه اوست، اين ميرند. انگار نه انگار كه در اين ميان خدايي وجود دارد، كه عدالت امي

اي ظاهراً خداپرست به ما، عده هاي ديروز، در كشوردينها هم كه به جاي خدانشناسان و بيروز

كردند و مردم هم با تعجب كنند كه خدانشناسان ديروز ميو همان كارهايي را مياند حکومت رسيده

خورد، و آيا فکري به حال ايي به چه درد ميپرسند، اين ديگر چگونه خدايي است؟ اصالً چنين خدمي

دهند. ها خواهد كرد؟ خرافات بسيار نيز كه به اسم دين و حقيقت به خورد مردم ميدرد و رنج انسان

گويند: وقتي كه از مادر متولد شد، ختنه شده بود، همان زمان اهلل اكبر گفت، مثالً در مورد تولد پيامبر مي

دويد و رفت، ماه چهارم ميايستاد، ماه سوم راه ميماه دوم ميرفت، پا راه مي در ماه اول چهار دست و

ماه نهم تيري انداخت، آيا ممکن است چنين چيزي رخ داده باشد و تمام ساكنان مکه از آن اطالع پيدا 
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ويد: گنکرده باشند و در مقابل محمد به خاك نيفتند، يا قضيه معراج كه غير قابل باور است، محمد مي

گفت، بار نماز بخوانند، در هنگام بازگشت محمد مي 50در معراج خدا به من گفت، امتت بايد روزي 

بار تقليل  5بار به  50آخر محمد آن قدر با خدا چانه زد كه  بار زياد است، به خدا گفت كمتر كند، 50

د اين كه با تولد محمد، آتشکده توان حکم خدا را با چانه زدن تغيير داد. يا خرافاتي ماننيافت. مگر مي

ي ساوه خشك شد، اگر خداوند قادر فارس خاموش شد، ايوان مداين ترك برداشت، درياچه

هاي كعبه را نشکست تا عبرتي براي ي بزرگ جلوه دهد، چرا بتخواست، تولد محمد را حادثهمي

 قريش باشد.

به عبارت ديگر، عقايدي كه از كودكي به افتد، عقيده، خرد و ادراك آدمي از كار ميتحت تأثير 

خواهد، همه حقايقي را كه به آن گيرد و آن وقت ميهاي او قرار ميشخص تلقين شده و زمينه انديشه

اي معتقد است بر روي تلقين كه هيچ منبع عقالني ندارد، منطبق سازد، حتي دانشمندان نيز به جز عده

توانند قوه ادراك خود را به كار اندازند و اگر هم بتوانند نميانگشت شمار، به اين درد دچار هستند و 

بشري كه وجه امتيازش قوه ادراك است عقايد تلقيني خودشان است، آن را به كار بياندازند، براي تأييد 

كند، در امور عقيدتي و ديني پا روي عقل خود و با قوه ادراك مسايل رياضي و منطقي را حل مي

گويد، پيامبر شود، ولي دين ميگويد، روز قيامت از هيچ كس شفاعت پذيرفته نمين ميگذارد، قرآمي

ها را پرستان نيز خدا را قبول دارند، ولي بتداران خود هستند، بتو به خصوص ائمه، شفيع دوست

 پرست، در چيست.كند، با يك بتدانند، فرض يك مسلمان كه ائمه و پيامبر را واسطه ميواسطه مي

توانند صد گناه ها مي، بنابراين از گناه كردن چه باكي دارند؟ آنشيعيان هم كه گناه پاك كن دارند

خوان اشك ريخته، همه گناهان خود را بشويند و پاك شوند، زاير پاي منبر روضه كنند و يك دفعه در

گويند هر ست و حتي ميشود، مانند كسي است كه تازه از مادر زاييده شده اوقتي از حرم خارج مي

زايري كه زيارت خود را به انجام رسانيد، اگر در خود گناهي فرض كند، در صفت نسبت خودش شك 

شمارند كه دروغ هايي كه دارند، از يك طرف خود را آزاد ميي عقيدهداران نيز در سايهكند، دين

چهار تا چهار تا صيغه كنند و  بگويند، رشوه بدهند، رشوه بگيرند، گران فروشي كنند، دزدي كنند،

هاي شرعي، از زير بار خمس، زكات و ماليات فرار كنند، رباخواري كنند، لذّت ببرند، يا با انواع كاله

مردم را به خاك سياه بنشانند، هزار كوخ خراب كنند تا كاخي براي خودشان بسازند و هر روز به قول 

-و دلاند شود، از طرف ديگر بهشت را براي خود بيمه كردهخودشان به خاطر ايمان بر مالشان افزوده 

سره به بهشت خواهند رفت و خواني يكهايشان قرص است كه در آن دنيا با ثواب زيارت و روضه

تر از همه اين كه غير از خودشان، ها بار خواهد كرد، بدخدا به گردن سنياند، گناهاني را كه كرده
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شناسند و هميشه زبانشان به ريشخند آنان باز است، چهار نفر كه دور المذهب ميدين و ديگران را بي

اين مذهب براي اند، المذهب شدهاند، دين شدهشان اين است كه مردم بيشوند، صحبتهم جمع مي

گيرند، و مداحان و خواني ميبسيار سودمند است، مذهب نيست، كيمياست، مجالس روضهها آن

ماهه نسبت  6گويند چه معجزات كه به يك كودك توانند، دروغ ميها در آن تا جايي كه ميدآخون

خوانند، بي و شفيع خود ميزده است، يك كودك سه ساله را بيگويند، حرف ميدهند، حتي مينمي

افزوده هاي عجيب غريبشان و هر روز تعدادشان و سبكاند گير آوردهمداحان هم كه نان پر روغني

تر شود، هر كس بيشتر دروغ بگويد و بيشتر مظلوم نمايي كند و اشك مردم را در آورد، محبوبمي

گويند ما سگ زينبيم يا ما آورند و ميبندند و صداي سگ در مياست، حاال هم كه قالده به گردن مي

هاي ها و ترانهآهنگزينب اللهي هستيم و هزار كفر ديگر، يا يك عده هم براي جلب توجه جوانان، 

زنند كه شوند، آن قدر سينه ميكنند، لخت ميخواني ميو براساس آنان نوحهاند آنجلسي را برداشتهلس

كنند، اگر فرزندشان كنند، وقتي نذر ميمالند، قمه زني ميشان خون راه بيفتد، گل به سرشان مياز پشت

 اندازند. كنند و خون راه ميل معصوم را با يك قمه زخمي ميدار شوند، سر آن طفبهبود يابد يا اگر بچه

 اند، نقدي داشتي؟در مورد خرافاتي كه با دين همراه شده -

اي براي خودنمايي و تفاخر شده هاي مذهبي يك خرافه بزرگ است و البته وسيلهبله. به نظر من سفره

نوع  12اندازند كه حداقل امام زمان مي ها يك سفرهميرند، آن وقت ايناست. مردم از گرسنگي مي

ها، مشاغلي نيز ايجاد شده است و كساني هستند غذا و مخلفات در آن وجود دارد، حتي از قِبَل اين سفره

شنبه، بي سههاي مذهبي از ابوالفضل، رقيه، امام حسن، امام زمان گرفته تا بيكه در چيدن انواع سفره

شود، قبل از آن هم ها نميكه صرف طراحي و تزئينات و غذاهاي اين سفرهها تبحر دارند و چه خرج

خوانند و بعد نشينند و دعا ميروند و با بهترين لباس و آرايش بر سر سفره ميها به آرايشگاه ميخانم

ها كه چه خانوادهها ي آنها رواج دارد و به وسيلهها زيادي در بين مذهبيها و طلسمكنند. دعاغيبت مي

 از هم پاشيده نشده است. 

 نظرت درباره مسووالن حکومتي چه هست؟ -

ها، دعانويسان و خوانها، روضهحکومت اسالمي ايران نيز باعث رونق بيشتر دكان مداحان، آخوند

ك مشت انسان را يها كنند و مردم آنها بدگويي ميها و حکومتماالن شده است. از تمام كشورر

خبران اسير هستند، اما خوش به حال مردم ايران ها و از خدا بيدانند كه به دست نامسلمانبدبخت مي

هاي دشمن و به خصوص آمريکا كنند، تمام مشکالت را ناشي از توطئهكه در كشور اسالمي زندگي مي

ايران اين همه تحريم شده است و خورد، دانم به چه دردي مياي كه نميدانند، براي انرژي هستهمي
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آن وقت اند، و مردم به گدايي افتادهاند ها و صاحبان صنايع دچار مشکل شدهبسياري از كارخانه

خواهد، تحريم كنيد، مردم ها هيچ تأثيري ندارد و هر چقدر دلتان ميگويند، تحريممسووالن نظام مي

دخترانشان را در سيستان و بلوچستان براي پول، دهند،ن مياز فقر و نداري به هزار فساد و خواري ت

فروشند، در شهرهاي مرزي، مردم امنيت ندارند، مسجد سليمان، روي گاز خوابيده است، اما گاز مي

كاري و فساد كشور را نابود كرده شهري ندارد، شهرهاي جنوبي كشور حتي آب شيرين ندارند، بي

المال هاي حکومت خودشان، بيتخود شيريني و استوار كردن پايهاست، آن وقت اين حکومت براي 

 كند.مردم را بين كشورهاي ديگر بذل و بخشش مي

ريزد در شکم افغانستان، عراق و سوريه، يا در شکم روسيه و چين كه در مسووالن پول مردم را يا مي

كه ها كند و با آنه كشف ميرود، كشورهايي را در روي نقشسازمان ملل عليه ايران رأي ندهند، مي

كند. ي مملکتشان را تقبل ميشود و بودجههزار نفر هم جمعيت ندارند، عليه آمريکا متحد مي 10

و از طرفداران اند گانه، از امارات حمايت كردهها كه در قضيه جزاير سهمسووالن براي خاطر فلسطيني

اگر كسي سه شيعه را بکشد، بهشت بر او واجب است،  حکومت وهابي عربستان هستند كه معتقد است،

بسياري از كشورهاي جهان را با خود دشمن كرده است. مسووالن حرف از ساده زيستي و قناعت 

گذارند و كلي بودجه مملکت را خرج يك مشت المللي ميزنند، بعد هر روز يك كنفرانس بينمي

شود، سفرهاي خارج و هايشان افزوده ميها و برجخانهكنند. هر روز بر مساحت سر و پا ميخارجي بي

هاي خارجي كه از شمارش خارج است، در تجمل و اشرافيت، دست شاه را هايشان هم در بانكپول

مسووالن براي بقاي حکومت خودشان، حتي حاضرند، اسالم و احکام اسالم كه به بركت آن اند. بسته

كنند، و ها براي قدرت، هر روز زير پاي همديگر را خالي ميا فدا كنند، آنراند به نان و نوايي رسيده

دانند كه از شيرمادر برايشان كشور را مانند ارث پدري خودشان مياند. ها شدهمردم هم به امان خدا ر

يا و هم آخرت و به اين ترتيب هم دناند تر است و آن را بين خود و اطرافيان خودشان تقسيم كردهحالل

كه همين عده اند يك عده مگسان دور شيريني هم دور خود جمع كردهاند، گرفتهها مردم را از آن

دهند، هاي خود را بر جوانان افزايش ميگيريرا خواهند زد. مسووالن هر روز سختها ي آنريشه

خودنمايي است، دختران مردم را  گذارند، براي يك چکمه كه به قول خودشان عاملگشت ارشاد مي

گوي نيازهاي كنند، نه تفريحي، چه كسي جواباندازند، نه كاري براي جوانان ايجاد ميبه زندان مي

افزايند و از طرف ديگر، هاي خودشان ميها هر روز بر تعداد صيغهجنسي و رواني جوانان است. خود آن

ها تنها دو دوست ساده باشند، از سوي آنيگر باشند و اگر يك دختر و يك پسر در حال صحبت با همد

دهند، تا زماني كه به مردم براي انتخابات، ها ميشوند و حکم شالق به آنها متهم ميبه بدترين كار
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گزار آنان هستند، اما بعد بهمن و غيره نياز دارند، مردم خوب هستند و مسووالن خدمت 22راهپيمايي 

ها آناند، شوند، مسووالن با افسانه ظهور امام زمان هم مردم را سركار گذاشتهفراموش مي از آن، مردم

داند، مخالفان خود را به راحتي دانند. حاال به چه دليلي، خدا ميخودشان را نايب برحق امام زمان مي

خودشان، برايشان مزاحمت ، حتي از دوستان كنند، اگر ببينند كسيكنند و از زندگي ساقط ميتکفير مي

شود، آمار فقرا روز به روز بيشتر مي كنند،دوزند و سرش را زير آب ميكند، برايش پاپوش ميايجاد مي

ها زنند، آخوندكند و مسووالن مدام حرف از عدالت و دفاع از مستضعفين ميي طبقاتي غوغا ميفاصله

گذارند، تعداد وفات ائمه و پيامبر كم است، مينيز كه هر روز با يك كشف جديد مردم را سركار 

يابند ام البنين، جعفر طيار، محسن، رقيه، نرجس خاتون و غيره را ميگردند و تاريخ وفاتروند، ميمي

كنند، يك روز، روز ساخته شدن كعبه، يك روز روز باال آمدن كعبه از آب در و مراسم برگزاري مي

 و هزار مناسبت ديگر.هنگام خلقت، يك روز، روز عرفه 

 نظرت راجع به رهبري و واليت فقيه چه هست؟ -

دانند، امام زمان نيز كه امام و نماينده خدا بر روي زمين است، رهبر را ولي فقيه و نماينده امام زمان مي 

پس سخنان رهبر حکم سخنان خدا را دارد و واجب االطاعه است و رهبر در هر زمينه حق دارد كه فتوا 

نيز واجب االطاعت هستند، ها د و اظهار نظر كند. مسووالن كشور نيز منتخبان او هستند، پس آنبده

حتي كسي حق بدگويي از بخشدار روستايشان را ندارد، چون او نيز از طريق سلسله مراتب از سوي رهبر 

 انتخاب شده است.

اين حکومت هستند و هر روز يك فضيلت  خورخور اسالم باشند، نانمراجع تقليد نيز به جاي اين كه نان

 هاي رهبري افزايند. جديد بر فضيلت

 تحليل نهايي شما از مقوله دين چيست؟ -

سبب اصلي وجود خدا در گذشته، ترس از نيروهاي سركش طبيعت است، هنگامي كه بشر اوليه، خود 

نطفه يك موجود تواناي  ها،ن را در برابر نيروهاي ويرانگر طبيعي، ناتوان ديد، براي رهايي از چنگ آ

فراانساني را در زهدان اجتماع باور كرد و فرآورده آن خدايان و آنگاه خداي يکتا شده. ما افراد بشر در 

ها و باورهايي كه فرهنگ خانوادگي و محيطي در ذهنيت ناخودآگاه داري از انديشهخود فريبي و نگه

اي را در ذهنم جاي ا برجا هستيم، اما من امروز هيچ خرافهكوش و پما جاسازي كرده است، بسيار سخت

-تواند نه با سختالبته پدرم هم تا حدودي به تغيير روش من پي برده است، ولي ديگر نميدهم، نمي

تواند، جسم من را اش، افکار من را تغيير دهد، او ميهاي غيرمنطقي و خرافيهايش و نه حرفگيري

 تواند به بند بکشد.ا نمياسير كند، ولي روحم ر



 دانشجويان دين گريزي                                                                                                            100

 

عاطفی: پس از فوت پدرم، نفرت شدیدی از حکومت  واکنش های 09

 اسالمی ایران پیدا کردم.

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 23مصاحبه با زهرا، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده. 

كرد، اما پدرم من در مشهد و در يك خانواده نسبتاً مذهبي به دنيا آمدم، مادرم واجبات را رعايت مي

عضو نهضت آزادي بود و به خاطر يك  رم، قبل از انقالب،چندان پايبند به نماز و روزه نبود، البته پد

ي ضد رژيم پهلوي، سه ماه به زندان افتاده بود، بعد از انقالب نيز تا زماني كه دولت موقت بر جزوه

سركار بود، پدرم مسوول زندان هاي مشهد بود. بعد از آن، از كار بركنار شد و به مرور زمان، از انقالب 

ها و عملکردش، از تمام مناسبت دولتي بركنار شد و همراه با ده شد و به دليل حرفو رژيم جمهوري ز

ام، يك رستوران تأسيس كرد، پدرم چند سال بعد به علت بيماري قلبي، تن به جراحي داد، شوهر خاله

ده ي ديد نهضت آزادي، بازرگان و شريعتي با دين آشنا شاما در حين جراحي فوت كرد. پدرم از زاويه

زد، راه بود و به آن گرويده بود، اما بعد از انقالب متوجه شد آن ديني كه آن قدر سنگش را به سينه مي

در گذر زمان، پدرم دين اسالم را  هاي بسياري ايجاد كرده است،به جايي نبرده است و محدوديت

ديد، او به مي ميمترادف جمهوري اسالمي دانست و تمام رفتارهاي جمهوري اسالمي را از چشم اسال

گير و متحجر است، نه آن اسالمي كه بازرگان و اين نتيجه رسيده بود، اسالم واقعي همين اسالم سخت

تنها خدا را قبول داشت. من هم در اين جوّ كم از دين فاصله گرفت و گفتند، او كمشريعتي مي

 خانوادگي، بزرگ شدم و رشد كردم.

هايم هاي معلمآوردم. حرفام را به جا ميو دين معتقد بودم و نماز و روزهمن در دوران ابتدايي با خدا 

كردم و هاي پدرم را درك نميزيادي داشت، من حرفدر مورد خوبي دين اسالم، روي من تأثير 

كردم كه خدا پدرم را به راه راست هدايت كند، در دوران راهنمايي، من در يك مدرسه هميشه دعا مي

خواندم و در اين مدرسه، درس اولويت اول و آخر بود. مدير مدرسه دل خوشي ي درس ميغير انتفاع

از جمهوري اسالمي نداشت، او از خانواده هاي اصيل و ثروتمند بود كه بعد از انقالب، به ناحق بسياري 

كرد ي نمياز اموالشان غصب شده بود، البته به خدا و پيامبر اعتقاد داشت، اما اعتقادش شخصي بود و سع

هاي دوران ابتدايي و عدم تشويق به نماز و روزه، ما را به دين هدايت كند، با توجه به دور شدن از معلم

هاي تحصيل كرده بودند اعتقادات عملي من كم شده بود. من با دوستاني آشنا شده بودم كه از خانواده
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پدرم فوت كرد، نفرت شديدي از حکومت دانستند. هنگامي كه و دين را مانع پيشرفت جامعه و انسان مي

اش شد، او را از كار و تمام مناسب دولتياسالمي ايران پيدا كردم، اگر آن همه فشار به پدرم وارد نمي

شد، پدرم بعد تال نميمبقلبي كردند، شايد پدرم به بيماري كردند و برايش پرونده سازي نمياخراج نمي

رفت، به در بسته كامالً بايکوت كرده بودند او به هر جا مياو را  چار مشکالت زيادي شد،از انقالب د

ماه به زندان افتاد،  6سازي كه برايش كرده بودند، حدود پدرم بعد از انقالب به دليل پرونده .خوردمي

 هاي قبل از انقالب بمانم، اماسال در زندان 10گفت، حاضرم پدرم مي .گناهي او اثبات شدولي بعداً بي

احترامي، زجر رواني و جسمي، شست و يك روز در زندان هاي جمهوري اسالمي نمانم. شکنجه، بي

افتد. مثالً قبل از انقالب، مهندس بازرگان، چند ها اتفاق ميشوي مغزي و هزار كار ديگر در اين زندان

د از انقالب، اگر كسي به گشت، اما بعبار به زندان افتاد، اما بعد راحت به سركارش در دانشگاه باز مي

اش دليل جرم سياسي به زندان بيافتد، تا آخر عمر حق بازگشت به كار و مناسب دولتي را ندارد و خانواده

تنها به اين دليل كه در زمان بعد از عزل آقاي منتظري، چند افتند. پدرم نيز بسيار به رنج و سختي مي

صدر رأي داده ت زيادي شد، يا به دليل اين كه به آقاي بنيروزي ميزبان او در مشهد بود، دچار مشکال

امام خميني است، بعد از عزل كرد اين شخص مورد تأييد بود و براي او تبليغ كرده بود، چون فکر مي

اش، عزل كردند. من در دوران دبيرستان، صدر، اين مسأله را بهانه قرار دادند و او را از معاونت ادارهبني

عملکرد جمهوري اسالمي آشنا شدم، و از آن بيشتر متنفر شدم، من دوستاني داشتم كه دين و  بيشتر با

طلب در طول خدا را قبول نداشتند و معتقد بودند كه دين و خدا، خرافاتي هستند كه يك عده فرصت

ي من اوج دوران بلوغ، برااند. آويزي براي منافع خود قرار دادهزمان آن را خلق كرده و آن را دست

ام، به خصوص مادرم، به شدت مخالف ارتباط من دوران تمايل به ارتباط با جنس مخالف بود. خانواده

با جنس مخالف بود، اما من ديد بدي نسبت به اين نوع روابط نداشتم، دوستانم در روابطشان زياد پايبند 

روابط نداشتند، دوستانم راحت، دوست هايشان نيز مشکلي با اين نوع اصول اخالقي نبودند، البته خانواده

رفتند، در اين به مسافرت ميها كردند و با آنشان دعوت ميخود ها و خانهپسرهايشان را به ميهماني

شود، من نيز روي جنسيت خودم حساس بودم و سن، حساسيت فرد روي جنسيت خودش، زياد مي

كرد، ناشي از دين اسالم ظاهري و روابطم به من وارد مي فشارهايي را كه مادرم در ارتباط با سر و وضع

كردند و وارد نميها دانستم، زيرا خانواده دوستانم كه مذهبي نبودند، چنين فشارهايي را بر روي آنمي

خانه باشند، موهايشان  8ها از حقوق برابري با برادرانشان، برخوردار بودند، مثالً الزم نبود، سر ساعت آن

 ها رابطه نداشته باشند و هزار محدوديت ديگر.ا بيرون نگذارند، آرايش نکنند، با پسرر

 تحليل شما نسبت به دين همان تحليل عاطفي باقي ماند يا با شناخت و مطالعه هم توام شد؟ -
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عه هاي ادبي كه مطالي ادبيات داشتم، كتاببله، با مطالعه هم توام شد. من مطالعات وسيعي در زمينه

كردم و داراي سطح بااليي بودند، اكثراً متعلق به نويسندگاني بودند كه دين را قبول نداشتند، مانند مي

ها، هم اطالعات خوب و عميقي صادق هدايت، چوبك، علوي، گلشيري و غيره، در اين نوع كتاب

ها در جامعه پسر شد، من از آزادي كهاش، تبيين ميهاي غير ديني نويسندهوجود داشت و هم انديشه

ها بودم، اما مشکل از جاي ديگر داشتند، ناراحت بودم و خواستار حداقل نصف اين حقوق و آزادي

بود، دين اسالم، زن را مثل مرد حساب نکرده بود و يك دهم حقوق مرد را هم به زن نداده بود، دوستان 

ان متفکر و روشنفکري خدا را قبول ندارد، پسرم، حتي خدا را هم قبول نداشتند و معتقد بودند، هيچ انس

ها و دار بودن نيست و بايد همپاي دنيا پيش رفت، جزوهچه رسد به دين، امروز ديگر، روزگار دين

ها را رسيد و من آنزاد از طريق دوستانم، به دستم ميهايي از شجاع الدين شفا و عليرضا نوريكتاب

ها، من را تحت تأثير گيري و توهين اين كتابل منطقي و بدون جبههكردم، نثر عالي و داليمطالعه مي

توانستم تر ميپذيري است، من داليل در مورد رد دين را راحتداد، سن نوجواني نيز سن تأثير قرار مي

ها با كردم، در درونم خدا جايي محکم داشت، دوستانم ساعتبپذيرم، تا در مورد خدا، هر كاري مي

اما من تا شايد دست از خدا بشويم و خدا را به عنوان يك خرافه قبول كنم، كردند،بحث مي من

به مثابه دست شستن از زندگي  توانستم، انگار وجودم را با خدا سرشته بودند، دست برداشتن از خدا،نمي

ن دوستانم نيز تريهايي بود كه نزديكرفت، خدا حامي من در تمام لحظهو اميد در من به شمار مي

ديگر حناي  هايم بود. با مطالعه و بحث با دوستانم،توانستند به دادم برسند. او شنونده خوب درد و دلنمي

زند، اگر از گويد: مذهب در پايه و درون فرهنگ بشر جوانه ميدين برايم رنگي نداشت. دوكينز مي

د شد. دليل اين كه عقيده به وجود ورود دين به فرهنگ بشر جلوگيري شود، تخم مذهب، خشك خواه

خداوند و ساير عوامل وابسته به آن، اين قدر آسان در فرهنگ بشر رشد كرده و تاكنون زنده، پويا و 

هاي وابسته كه پاسخ چيستاناند پردازان دين، به افراد بشر وانمود كردهپايدار مانده، آن است كه نظريه

كه ها آفرينش، هدف زندگي و زندگي پس از مرگ و همانند آنشناسي، مانند نظريه به عوامل غايت

توان تنها در دين و ايمان به وجود خدا و ساير عوامل متافيزيکي، ميپيوسته مغزشان را اشغال كرده، 

 ها و دردهاينارضايتي اندكوشيدهاند، يافت. اين هنرمنداني كه روحاني، شيخ، زاهد و پيامبر نام گرفته

افراد بشر را در اين زندگي به وسيله ايمان به خدا و ساير عوامل متافيزيکي آرام كنند و به آنان مژده 

كه ميانجي بين خدا و بشر هستند، عمل ها هاي آندهند كه هرگاه به خدا ايمان بياورند و به آموزش

 خواهند شد.  اي داشته و در آن دنيا رستگاركنند، در اين دنيا زندگي پيروزمندانه

 انديشيد؟درباره خرافات چگونه مي -
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وجه تشابه تمام اديان تقدس است، تقدس يك عامل ذهني و غير فيزيکي و يك نيروي ناديدني است 

شود، خرافات به اضافه تقدس عبارت است كه در توهمات غير منطقي و نابخردانه افراد بشر، توليد مي

ست از خرافات. تقدس يك برچسب موهوم است كه ما افراد از مذهب و مذهب منهاي تقدس عبارت ا

دهيم، يك فرد مسلمان كه به طور متوسط هفتاد سال در ها و يا اشياء نسبت ميبشر به ساير افراد، مکان

كند، كه يك سال از عمرش را صرف برگزاري نماز صرف مي 2كند، در حدود اين دنيا زندگي مي

كند و بعد از چند ساعت به آنجا باز د حدود نيمه شب خانه را ترك ميآيين خرافي است، چرا كه محم

تر از االغ بوده به وسيله جبرئيل تر از قاطر و بزرگگويد با حيواني به نام براق كه كوچكگردد و ميمي

به آسمان برده شده و در آسمان هفتم با خدا مالقات كرده است و خدا به او دستور داده است كه 

بار به آسمان هفتم بازگشت كرده  5بار نماز بخوانند، سپس او به توصيه موسي  50ن بايد روزي مسلمانا

مرتبه در روز كاهش  5هاي نمازگزاري مسلمانان را به و با خدا آن قدر چانه زده است تا شمار مرتبه

مسلمان مدت  تواند آن را بپذيرد، سبب شده كه فردداده است. اين داستان كه حتي يك كودك نيز نمي

قابل توجهي از عمرش را صرف اين مراسم كند، نکته جالب اين است كه يك فرد مسلمان اين باورهاي 

گيرد اي كه برچسب مقدس به آن خورده است، تحويل ميبندي ويژهخرافي را از پدر و مادرش با بسته

هاي بعدي ن ترتيب به نسلمايه آن بسته برآيد، آن را به هماو بدون آن كه درصدد كشف اصالت درون

 دهد. خودش تحويل مي

 درباره احکام جنسيتي اسالم چه نظري داريد؟ -

گيري كند و محمد پيامبر اين دين، زن را در اسالم، زن براي آن آفريده شده است كه مرد با او جفت

گويد: اهلل مي الوداع حيوان خوانده است. پيامبر در خطابه حجه الوداعهم رديف كاال و در خطبه حجه

را كتك بزنيد، ولي ها هاي جداگانه زنداني كنيد و آنهاي خود را در اتاقبه شما اجازه داده است، زن

از كاري كه سبب شده ها بيانجامد، هرگاه آنها نه تا آن اندازه شديد كه كتك خوردن به مرگ آن

حق دارند از شما درخواست غذا و پوشاك كنند، با  كتك بزنيد، دست برداشتند،ها است، شما به آن

در حکم حيوانات خانگي شما بوده و از خود هيچ چيز ندارند. اهلل ها هاي خود مدارا كنيد، زيرا آنزن

 را براي شما مشروع و مجاز برشمرده است.ها برداري از بدن آنبهره

درست هستند، اما رويکردش به جنس زن، يك  دين اسالم، شايد احکامي داشته باشد كه عقالني و

رويکرد مردانه و زن ستيز است كه باعث زدگي بسياري از زنان و دختران نسل جديد، از دين اسالم 

خواهند از توانند، مانند مادران خود زندگي كنند، آنان ميشود، زيرا نسل زنان امروز ديگر نميمي
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جنگند و به تمام قيد و بندهايي كه براي دست يافتن به آن ميحقوق برابر با مردان برخوردار باشند و 

 زنند.دين و خرافات و عرف براي آنان ايجاد كرده است، پشت پا مي

 اين زن ستيزي ردي در قرآن هم دارد؟ -

ها هايي كه در نبردزنگويد: سوره نساء مي 24بله. در قرآن هم به كررات آمده است. به عنوان مثال، آيه 

روند. اگر تمام چون و چراي شما به شمار ميكنيد، ولو آن كه شوهر داشته باشند، دارايي بيستگير ميد

پس چگونه است كه زن برده آفريده شده است و بايد پيرو و دنباله روي اند، افراد بشر آزاد آفريده شده

د و برابري و دادگري مرد بين ي چند زني بوهاي مردان باشد. محمد كه پيامبر و پديد آورندهانديشه

زنانش را در آيه قيد كرد، خود نتوانست به آن شرايط جامه عمل بپوشاند. تمامي شرح حال نويسان او 

گذرانيد، داد و بيشتر اوقات خود را با او ميكه او پيوسته عايشه را بر ديگر همسرانش ترجيح مياند نوشته

گذشت و از اين رو علي ها ميمدتها از همخوابگي علي با آنطالب آن قدر زن داشت، كه ابيعلي بن

داد كه علي به مردم گفته گرفت و طالق ميعلي آن قدر زن ميبنشناخت، يا حسنرا نميها بيشتر آن

سوره احزاب، محمد حتي از محدوديت حداكثر چهار زني آزاد  50بود، به او زن ندهيد، بر اساس آيه 

سوره  11سوره نحل و آيه  72تواند زنان متعدد و آن هم بدون قيد و شرط بگيرد، آيه مي شده است و

گونه كه اهلل براي حيوانات نر گويند، هماندانند و ميشوري، زن را موجودي كه برابر با مرد باشد، نمي

براي مردان موجودات گونه نيز گيري كنند، همانجفتها اي آفريد تا حيوانات نر با آنحيوانات ماده

بردار مردان باشند، گيري كنند و زنان بايد فرمانجفتها ها با آناي از نوع خودشان آفريد، تا مردماده

سوره نساء ارث  11داند و آيه سوره بقره كه گواهي يك مرد را برابر گواهي دو زن مي 282يا آيه 

اي نامحدود هاي برده را به گونهره معارج، استفاده از زنسو 30داند، و آيه مردان را دو برابر زنان مي

داند و سوره نحل، مرد آزاد را باال از بنده زر خريد مي 75براي مالکانشان مجاز برشمرده است يا آيه 

سوره  4داند، يا خدا در آيه تر از مردان و زنان آزاد ميسوره روم، غالمان و كنيزان را پست 28آيه 

دهد: شما مؤمنان هنگامي كه با كافران گيري و كشت و كشتار غير مسلمانان را مير بردهمحمد، دستو

ريزي بسيار دشمنان را از پاي در آوريد و پس از را بزنيد و با خونها شويد، بايد گردن آنروبه رو مي

وش برسانيد تا جنگ پايان را آزاد كنيد يا به فرها آن اسيران جنگ را محکم به بند كشيد تا بعد يا آن

گويند، خدا هاي باال بدون هيچ ترديد و ابهامي آشکارا ميپذيرد و همه ايمان آورند. در حالي كه آيه

اي بيش شود و موضوع تساوي و برابري زن و مرد در اسالم، افسانهبين بشر تبعيض و تفاوت قايل مي

تواند دم از مساوات و برابري بزند، يا گاه نمييچهشناسد، داري را به رسميت مينيست. ديني كه برده

هاي رؤيايي براي مردان قايل شده است و در تمام قرآن حتي لذّتتمام آياتي كه در مورد بهشت است، 
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توان يافت كه در بهشت براي زنان مؤمن پاداش و مزيتي در نظر گرفته شده است يا يك واژه نيز نمي

گويد: من بعد ي مرد است، يا محمد ميي خوشي و بازيچهستي كه زن وسيلهگويد: به درامام صادق مي

ام، يا اين كه اگر قرار بود، دستور تر از زن براي مرد به جاي نگذاشتهآوراز خود هيچ مصيبي، فاجعه

يا اين كه دادم كه زن به شوهرش سجده كند،دهم، انساني به انسان ديگر سجده كند، به يقين دستور مي

ترين سالح نيا و متعلقات آن حکم يك كاال را دارد و بهترين كاال يك زن عفيف است، يا  مهمد

ها است. هر زني كه بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، مورد خشم خدا خواهد شيطان، وجود زن

دون لباس بگذاريد ها را باي مردان مسلمان، زنبود، تا اين كه به خانه بازگردد و شوهرش را راضي كند. 

تا در خانه بمانند، زيرا هنگامي كه زن داراي لباس فراوان و زينت كامل باشد، ميل به بيرون رفتن از خانه 

هايي تر و مهرشان  كمتر است. از جمله ثوابزيباها هستند كه چهره آنها ها آنكند، بهترين زنپيدا مي

و آن را برابر با حج شمرده است، شکيبايي در رنج هووداري است.  كه خداوند براي زنان در نظر گرفته

هر زني كه از روي ايمان و در انتظار پاداش خدا، رنج هووداري را تحمل كند، ثواب شهيد را خواهد 

ها است. زن را براي فرا گرفتن نيکي، بزنيد، يا امام علي ي آنها، كنج خانهداشت، بهترين مسجد زن

كه نه اند ها ناقص ايمان، ناقص خرد و ناقص بخت هستند، شهوت بشر را ده جزء كردهگويد: زنمي

زن شرّ است و شرّترين عاملي كه در وجود او اند. ها دادهها و يك جزء آن را به مردجزء آن را به زن

هاي خود اطاعت از زن اي گروه مردم،اي به جز با او بودن وجود ندارد، نهادينه شده است اين كه چاره

يم، را بدون تقوا يافتها ما آن نسپاريد،ها را امين كار خود قرار ندهيد، معشيت خود را به آنها نکنيد، آن

شوند، گرايند، در شهوت سيري ندارند، هنگامي كه پير ميدر هنگام حاجت به افراط و تفريط مي

زني كنند، در تهمتبدي را در نظر دارند، خوبي را فراموش مي شوند، به كم قناعت ندارند،خودبين مي

عامل شيطان هستند، هر مردي كه اختيارش را ها برند، آنباكند، دايم در طغيان و سركشي به سر ميبي

 به دست زن بسپارد، ملعون است. 

 در اديان ديگر وضعيت زنان به چه شکل است؟ -

در ديگر اديان نيز زنان جايگاه بهتري از زن مسلمان ندارد، براي نمونه اديان يهودي و مسيحي در مورد 

زن اعتقاد دارند كه در زندگي زناشويي، مرد بايد بر زن فرمانروايي كند، عبادت زن در زجر كشيدن 

جنسي، مرد را جادو شناسد، زن با نيروي شهوت و قدرت جاذبه است، تورات چند زني را به رسميت مي

را بايد آزاد ها كند، زن جادوگر را بايد كشت، زنان زناكار را بايد كشت، ولي مردان متجاوز به آنمي

گذاشت، پرده بکارت شيشه عمر و زندگي زن است. زني كه در زفاف، غير باكره يافت شود، بايد 

ر و پدر حق نذر كردن ندارد، تورات سنگسار كرد، زن از ارث بردن محروم است، زن بدون اجازه شوه
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داند و نه خود او، تورات و انجيل، تجاوز جنسي به يك دختر باكره را جرم بر ضد شوهر آينده او مي

ها دانند، طالق حق مرد است، مردان، پسران خدا و زنان، دختران مردترين وسيله قرباني ميزن را مناسب

يکديگر تفاوت دارد، آيا من بايد تابع دين و ادياني باشم كه  هاي مرد و زن باهستند، حقوق و ارزش

دانند، و براي او كمترين حقوق را قايل هستند، حق پوشاك، خوراك، زن را تا حد يك حيوان و برده مي

 زندگي و ديگر هيچ. 

 ير؟آيا دور شدن از خانواده و آمدن به تهران، اثري در سرعت فاصله گرفتن شما از دين داشت يا خ -

گونه كه دوست كردم، يعني آنتر زندگي ميمن در محيط دانشگاه، چون دور از خانواده بودم، راحت

 كردم. گونه كه دين و عرف برايم رقم زده بود، زندگي مينه آنداشتم، 

ها دارد، من بايد حق تري براي آزادي انديشه و عقيده نسبت به شهرستانشهر تهران، شرايط مناسب

به كوه بروم، به مسافرت بروم، ته باشم كه با دوست پسرم، مثل دوستان دخترم، رفت و آمد كنم، داش

شان را تر از نوك بينيها كه جلوهاي ارشاد و آخوندنوع پوشش من را بايد خودم تعيين كنم، نه گشت

ايراني، همين كه پايشان  شود، زنان و مردانها ميتر شدن انسانبينند، محدوديت باعث حريصهم نمي

اي پوشند و به شکل احمقانهها را ميترين لباساي، فجيعگذارند، مانند افراد عقدهرا از ايران بيرون مي

 كند. كنند، زيرا كه در مملکت خودشان، حتي رنگ لباسشان را نيز حکومت تعيين ميرفتار مي

 اقتصادي جامعه به چه ميزان بود؟ -عياجتما –در تحول ديني شما، نقش مسووالن سياسي   -

ي امروز ما، مردم دين خود را از مالهاي مردم فريب و نابکاري كه دستشان آلوده به خون و در جامعه

ميزان توجه اند، ها حکومت تشکيل دادهآموزند، از زماني كه آخوندزير عباهايشان شمشير است مي

ت و دليل آن نيز رفتار آخوندهايي است كه تا قبل از رسيدن به مردم به دين كمتر از دوران شاه شده اس

ها به حکومت رسيدند، حکومت، براي مردم مظهر عدالت، ايمان و صداقت بودند، اما همين كه آخوند

بسياري از اصول اخالقي و اسالمي را زير پا گذاشتند. بعد از انقالب، كلي افسر كه حافظ حکومت و 

ي خود ندارند را اعدام كردند و شب، آقاي خميني بر پشت ي جز اطاعت از فرماندهاملت هستند و چاره

ها را از پشت بام به زمين انداختند، ما ها طلبهگويد، اينبام مسجد رفاه، نماز شکر خواند، يا خلخالي مي

زنيم، به ا شما را دار نمياندازيم، يا امام در بهشت زهرا گفت: اما مرا از پشت بام به زمين ميها هم آن

ها هنوز كامل به حکومت نرسيده بودند كه تيرباران كردند، آخوند همين دليل هيچ ارتشي را دار نزدند،

باشد، ها ها و روشنفکران را زدند، تا حکومت به صورت كامل در دست آنمذهبي  -زير آب تمام ملي

ها از قدرت كني عليه يکديگر پرداختند تا بسياري از آخوندبعد از آن براي قدرت بيشتر به شايعه پرا

نفر كشته شدند، اما براي تحريك افکار  150كيش شوند. در قضيه انفجار حزب جمهوري اسالمي، 
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ها و گذارييا بمباند، ي كربال كشته شدهنفر مانند قضيه 72فريبي اعالم كردند كه عمومي و عوام

شد و در پي آن تعداد زيادي انسان كه در اوايل انقالب در كشورهاي ديگر ميهايي هواپيما ربايي

شد، آن هم به اسم صدور انقالب. به قول آقاي خاتمي، انقالب مگر نخود و لوبيا است گناه كشته ميبي

مرز، ما حامي مستضعفان جهان كه بتوان صادر كرد، يا اين سخن كه اسالم مرز ندارد و در اسالم بي

هايشان را براندازند، حتي اگر نصف مردم كشته شوند، كمك كنيم، تا حکومتها ستيم و بايد به آنه

يا آقاي الهوتي كه پدر شوهر دو تا از دخترهاي هاشمي است و قبل از انقالب كلي فعاليت انقالبي 

ير كرد و زير شکنجه داشته است، به بهانه اين كه پسرش با مجاهدين ارتباط دارد، الجوردي او را دستگ

هايي كه در كردستان، گنبد و در اوين به قتل رسيد و اعالم كردند، بر اثر سکته مرده است يا جنايت

هايي كه در سپاه و وزارت ها را هم اعدام كردند، جنايتنشين شد، حتي نوجوانهاي سنيساير قسمت

كشد و راست، راست يك پليس را ميشود، حدي ندارد، پسر آقاي فالحيان به راحتي اطالعات مي

كشد و بدون گردد، يك آخوند در مترو، يك پسر جوان را به دليل متلك گفتن ميبراي خودش مي

خواستم او را امر به معروف و نهي از منکر اين كه بپرسند، اسلحه را از كجا آوردي، با گفتن اين كه مي

گويي كشد و حاال براي خاطرهلقان، يك نفر را ميالدين فارسي در طاشود. آقاي جاللكنم، آزاد مي

شود. نمايندگان مجلس نيز با پارتي و پول رأي شود و از او تقدير مياز انقالب و جنگ دعوت مي

آورد، پسرش سال است، هر سال از يك منطقه با پول رأي مي 20ي مجلس كه خرند، يك نمايندهمي

ي خود با كاميون به بليغات بسيار و آوردن رأي دهنده از منطقهرا نيز از يك شهرستان ديگر با پول و ت

ي مديريت داشته باشد. خاتمي هم كه فرستد، بدون اين كه اين آقازاده حتي يك روز تجربهمجلس مي

اي كه در دوران رياست جمهوري زد، كاري نتوانست بکند، به گونهحرف از آزادي و دمکراسي مي

عات را بستند، جنبش دانشجويي را به خاك و خون كشيدند، حادثه هولناك اي مطبوبه شکل فلهاو، 

اي را انجام دادند، سانسور و اختناق را به اوج رساندند. اما در همين دوران كوتاه، مردم هاي زنجيرهقتل

پروا، خواستار مطالبات خود شدند، ترس و وحشت از حکومت را كنار زدند. جسارت پيدا كردند و بي

آبرو كرد، به رهبر يك شبه آيت اهلل شده، اعالم گرايي را بياش، چپاولر گنجي، با قلم تيز و برندهاكب

جنگ داد و نوشت كه بايد كنار برود، رفسنجاني را كه بيت المال را ارث پدري خود دانسته بود را 

فقيه را مردود خواند با توسل به احکام فقهي، نظام واليت عاليجناب سرخ پوش ناميد، هاشم آغاجري، 

هاي واليت فقيه را لرزاند. برخي از انقالبيون كه و با گفتن ما ميمون نيستيم كه نيازمند تقليد باشيم، پايه

ها را به اسارت ديروز از ديوار سفارت آمريکا باال رفته بودند و برخالف عرف بين المللي، ديپلمات

هاي ملي، مافياي اقتصادي كشور را چپاول و غارت ثروتگرفته بودند، در اعتراض به خفقان، كشتار، 
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ها، عامالن فساد مالي و ابعاد هولناك به مردم شناساندند، در اين دوره بود كه معترضان باند اطالعاتي

اي و سران حکومت هاي زنجيرهگيري و انگيزه قتلكشتارهاي روشنفکران و وجود مراكز متعدد تصميم

گري مأموران لباس شخصي و روشن كردند و به موازات افزايش سانسور و وحشيپنهان را براي مردم 

تر شد. رياست جمهوري احمدي نژاد دست حکومت براي افزايش استبداد باز ديگر مزدوران اطالعاتي،

هم كه به كمك سپاه انجام شد، مانند روي كار آمدن هيتلر بود. هيتلر هم نيامد بگويد آزادي و 

ت: نان و كار. احمدي نژاد زماني كه فرماندار خوي بود، نقش مؤثري در سركوبي دموكراسي، گف

ها و قتل شماري از مبارزان كرد داشت. در استانداري اردبيل، يك تيم، از دوستان و اقوام را با خود كرد

ادي او در زمان ي مفاسد اقتصاي كه پروندهتقسيم كرد به گونهها ها را بين آنبه اردبيل برد و كار

هاي ميليارد كسري در شهرداري تهران مفتوح است. بعد از جنگ در تصفيه 300استانداري اردبيل و 

زد، آقاي خميني گفته بود كه من يك طلبه در زندان اوين، تير خالص مي 67ها در سال خونين زندان

ها و احکام فراموش كرد و فرماني خود را روم قم به حوزه، اما وعدههستم بعد از تشکيل حکومت مي

 ها ياد شد.ثانويه را ايجاد كرد كه از ديدگاه حتي برخي از مراجع آن زمان، به عنوان بدعت از آن

اي كه در پي كودتا اي تودهنفره 53حتي در زمان رضاشاه با آن همه خشونت و خدانشناسي، گروه 

مام زمان، احمد باطبي را به خاطر آن كه پيراهن خونين بودند، اعدام نشدند، اما در قوه قضاييه نايب ا

هاي خارجي ها و دولتدانشجويي را به دست گرفته است، به اعدام محکوم كردند، اما بعد با فشار رسانه

گويد ما ميمون نيستيم كه تقليد كنيم، حکم تخفيف قايل شدند. به آقاي آقاجري به خاطر اين كه مي

خواند، برد و خدا را محتاج به بنده ميا كسي كه عدالت پيامبران را زير سوال ميدهد، اما باعدام مي

 كاري ندارد. 

گويد، حتي يك نفر زنداني سياسي ندارد، ولي افراد را به خاطر يك شعار سياسي دستگير حکومت مي

کا به جبهه كند. در جنگ مردم را به اسم مبارزه با آمريهاي بلند مدت محکوم ميكند و به حبسمي

ي مجاهدين در زندند. بر اثر حملهها دست به معامله اسلحه ميفرستادند و از آن طرف با آمريکاييمي

آيند و حدود سه هزار نفر از مجاهدين كه در زندان هاي عمليات مرصاد به ايران، درصدد انتقام برمي

در اسالم زن مرتد و محارب را اعدام ايران بودند و روحشان از عمليات خبر نداشت را اعدام كردند. 

كنند، اما در اين حکومت بسياري از زنان مجاهد را مرتد و محارب اعالم كردند و بعد اعدام كردند. مي

آورند، مردم هم دانا هستند و هم نامحرم مسووالن در اين مملکت، مردم را بيگانه و نامحرم به حساب مي

توانند مردم نميها ها را مردم سركار آوردند، آنه مسووالن، همه ايننيستند. زير بناي انقالب مردمند، ن

را ناديده بگيرند و هر طور كه دلشان خواست، تصميم بگيرند و خود را قيم مردم بدانند. دنياي امروز 
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و هاي مشروع مردم را انجام داد دنيايي نيست كه بتوان با استبداد بر مردم حکومت كرد، بايد خواسته

هاي اي نشود كه مردم به دنبال كشف حقيقت به اخبار رسانهمردم را در جريان امور گذاشت تا به گونه

شود خارجي رو آورند و بگويند هر چه اخبار صدا و سيماي ايران گفت، اگر معکوسش كني، مي

را مرجع بالمانع اي حقيقت. بعد از فوت آيت اهلل اراكي نيز با جوّسازي و فشار و تبليغات آقاي خامنه

نشين اعالم كردند و مرجعيت و رهبري را در هم ادغام كردند و آقاي منتظري نيز كه اعتراض كرد، خانه

مرجعيت ديگر جايگاه گذشته را بين  اش را هزار سپاهي محاصره و تخريب كردند.كردند و حسينيه

كند و مردم هم ديگر چندان پايبند مشورت نميها مردم و حکومت ندارد و حکومت نيز اصالً با آن

 پيروي از مراجع نيستند. 

حکومت براي امنيت جامعه است، حکومتي كه مردم در آن از نظر جان و مال و آبرو، امنيت نداشته 

ها هم كه نظامي هستند و نبايد در حکومت دخالت گونه تناسبي با انسانيت ندارد، سپاهيباشند، هيچ

كنند و به تدريج حکومت كشور داخلي و خارجي كشور، خودسرانه دخالت ميكنند، در غالب مسايل 

هاي آنان را كس جلوي تندرويدهند و هيچرا به صورت يك حکومت تحت قدرت نظاميان نشان مي

اي را انجام داد، در بسياري از هاي زنجيرهگيرد. آقاي فالحيان وزير اطالعات، زمان رفسنجاني قتلنمي

هاي طال و جواهرات به دوبي است. آقاي د اقتصادي دست دارد و در كار قاچاق شمشباندهاي مفاس

اهلل كرم، رئيس جمعيت حزب اهلل كه در زمان خاتمي بسياري از چماق به دستان و گروه فشار را هدايت 

ه كرده ها دستي دارد، بسياري از معادن كشور را به نفع خود مصادركرد و اكنون در بسياري از ماجرامي

هاي بسيار دارد، هر كدام از مسووالن نظام حداقل چند معادن و كارخانه است، آقاي امامي كاشاني،

پست داشت، فرزندان و  4شهري پست دارد. آقاي الهام در زمان دولت نهم آقاي ري پست دارند،

كروبي و حتي بيت  پسر آقاي طبسي، آقاياند. هاي اين مسووالن تمام كشور را قبضه كردهآقازاده

هاي رهبري و بسياري از مسووالن نظام از آقاي شهرام جزايري رشوه گرفته بودند. سپاه، با عنوان شركت

هاي كند و نهادهاي دولتي را با كمترين قيمت و در قسطهاي دولتي شركت ميوابسته به خود در مناقصه

بر اساس قانون به نهادهايي خصوصي واگذار ها و ادارات دولتي كه بايد خرد. نهادطوالني مدت مي

شود شبه دولتي. در ميها شوند و بعد از اين نام آنشوند، به سپاه و نهادهاي وابسته به آن واگذار مي

كردند ي كهريزك كه افراد سياسي دعا ميحوادث اخير سپاه، جنايت آفريد به خصوص در قضيه

مانند، اما وقتي كه توسط سپاه سپاه، در اين صورت الاقل زنده مي را دستگير كند، نهها اطالعات آن

ها زده شده بودند از تمام حکومت دستگير شوند، حسابشان با كرام الکاتبين است، مردم عادي مذهبي،

تر شدند، شايد اين ها، به عنوان آخرين سنگر اميد، اما از قبل نيز نااميدو پناه آوردند به حکومت آخوند
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جلوي در بهشت رضاشاه  خواهد به بهشت وارد شود،ميرد، وقتي ميلطيفه را شنيده باشيد كه يك نفر مي

گويد: پرسد، چگونه تو با آن همه جنايت وارد بهشت شدي؟ رضاشاه ميبيند، با تعجب از او ميرا مي

د و وارد بهشت شدم، از بس كه مردم گفتند خدا پدر شاه را بيامرزد، من هم تمام گناهانم آمرزيده ش

اآلن چند سال است گويد: كني؟ رضاشاه ميگويد، خوب حاال جلوي در بهشت چه ميفرد مقابل مي

ها را به عقد من درآورد، اما حتي يك كه منتظرم يك نفر آخوند وارد بهشت شود تا يکي از حوري

امروزه از اين حکومت زده ها نگذشته است، واقعيت همين است كه مردم آخوند هم از اين طرف

گويند، خدا پدرشاه را بيامرزد كه حداقل در دوران حکومت او يك لقمه نان و يك و مدام مياند شده

ذره اعتقادي داشتيم، اما حاال نه نان داريم، نه دين، كشور عقب مانده است، اقتصاد كشور خوابيده است، 

زوني است. دين ديگر جايگاه سابق را بين مردم ندارد، فساد رو به ف كنند،هاي كشور مهاجرت مينخبه

گويند و هايي ميكنند و چه دروغبينند، سردمداران دين و مبلغان اسالم، چه اعمالي ميمردم وقتي مي

شوند، مردم پيرو حکام و مسووالن خود هستند. حتي زنند، از دين زده ميباز دم از خوبي و راستي مي

جايگاهي ندارد، البته من به عنوان  گر مسووالن نظام و حکومت اسالمي ايران،در مردم مذهبي نيز دي

عليه ها توانم بگويم كه شايد تمام مسايلي كه آنام، ميكسي كه بسياري از كتب ضد دين را خوانده

گويند، درست نباشد، اما جواني كه مغزش پرشده است از خرافات و داليل غير منطقي، دين اسالم مي

در اثبات دين حتي يك كتاب درست و زيبا و با نثر خوب و داليل منطقي نيافته است تا مطالعه كند، با 

محتواي عميق، داليل منطقي است جوان جذب  هاي ضد اسالم كه داراي نثر خوب،خواندن اين كتاب

فاده شان، ها، حتي در انتخاب تك، تك كلمات مورد استشود، به نظر من نويسندگان اين كتابمي

كنند، خود را خيرخواه هاي جذب مخاطب به نحو احسن استفاده ميدهند و از شيوهوسواس به خرج مي

هاي زيبا كنند و از بسياري از حيلهكنند، خواننده با شعور فرض ميكنند، توهين نميطرف اعالم ميو بي

كنند، احاديث را با هم ترجمه مي كنند، آيات را پس و پيشو فريبنده براي جذب جوانان استفاده مي

كشند، اما نويسندگان طرفدار اسالم و دين، توانايي خواه را از آن بيرون ميكنند و معناي دلمخلوط مي

هايشان تکراري، بدون جذابيت و داليل منطقي چنداني در اثبات قوانين اعتقادي خود ندارند، نوشته

شوند. به همين ترتيب ي ضد دين به راحتي در اينترنت پيدا ميهاي امروز ما كتاباست، البته در جامعه

رسد، كتاب هاي كمياب به فروش ميها به اسم كتابها و كتاب فروشيها در نزديکي دانشگاهاين كتاب

ها را به هاي ضد دين و اين كتابپر است از كتابفروشند، هايي هم كه كتاب دست دوم ميفروشي

دهند،آن هم با كمترين قيمت كه قيمت آن قابل مقايسه با قيمت نهج ار جوانان قرار ميراحتي در اختي

 البالغه، تفسيرالميزان و الغدير نيست. 



 ريزي دانشجويانگان، دين دوم: بررسي تحوالت ديني دانشجويفصل                            111

 

 چه تحليلي در ارتباط با واليت فقيه داريد؟  -

بعد از خميني، دوباره بحث واليت فقيه در خبرگان رهبري مطرح شد. در آن نشست طرح تشکيل 

كاري رفسنجاني گيري، ناكام ماند، بعد فريبي رهبري طي دو دور رأيو سپس پنج نفره شوراي سه نفره

 54اي با شروع شده و در نهايت با وصيت شفاهي جعلي امام كه فقط هاشمي آن را شنيده بود، خامنه

 راي نفر عضو حاضر خبرگان، به عنوان رهبر انتخاب شد.  72رأي از 

اي، ي خامنههيچ رئيس دولتي، هيچ شاهي و هيچ رئيس جمهوري به اندازه اي از جهان،اما در هيچ نقطه

قدرت و امکانات ندارد، اوباما كه رئيس جمهور يگانه ابر قدرت جهان است، اگر بخواهد، يك ميليون 

دالر از بودجه كشورش براي منظور خاصي خرج كند، ناچار است از كنگره اجازه بگيرد، در حالي كه 

ي همين چند سال پيش ده ميليون دالر به خالد مشعل و چندين ميليون دالر به مقتدي صدر اآقاي خامنه

بخشد و هيچ قدرتي قادر ها برابر اين مبالغ را نيز در طول سال به اين و آن ميداد. عالوه بر اين، او ده

 نيست او را زير سوال ببرد. 

را ها زير نظر رهبري و گرفتن ماليات از آن خاتمي زماني كه بحث اشراف و نظارت دولت بر نهادهاي

تواند با خيال ميليون رأي بياورد، مي 25مطرح كرد، مغضوب واقع شد، در كشورهاي ديگر اگر كسي 

ميليوني مردم تا زماني كه مهر مبارك  70سال رياست جمهوري كند، اما در ايران رأي حتي  4راحت 

دانم، مگر مسلمانان جهان چند تا ولي ارزشي ندارد، اصالً من نمي ولي امر مسلمانان جهان به آن نخورد،

 امر دارند كه هر كس در كشور اسالمي خودش، ادعاي اميرالمؤمنين بودن مسلمانان جهان را دارند. 

 چه پيشنهاداتي براي اصالح امور جامعه داريد؟  -

ي ما، يگر، احترام بگذارند، اما در جامعهدر جامعه بايد آزادي انديشه حاكم باشد، و افراد به انديشه يکد

ها دهند، براي آنكار نميها كنند، به آندانشجويان را به دليل اعتقادات ضد دين از دانشگاه اخراج مي

اش مخالفت دين باشد و تا به حال كاري حقوقي قايل نيستند، در حالي كه شايد اين فرد فقط در انديشه

كند و باعث لج تر ميها، جوانان را جرياده و توهيني نکرده باشد. اين نوع رفتاربر ضد دين انجام ند

شود. جوانان ما كار و تفريح ندارند. اميدي به آينده ندارند و از امکانات بسيار معدودي ميها بازي آن

 برند.برخوردارند، در حالي كه جوانان اين پتانسيل را دارند كه اين حکومت را از بين ب

 اي؟هاي خودت، چه اقداماتي را پيش گرفتهبراي تبليغ انديشه -

را از ها كنم، آنگذارم و سعي نميهاي ضددينم را با افراد مذهبي در ميان نميالبته من هرگز انديشه

ودم، ها، معتقد هستم، تا زماني كه ازدواج نکرده بدين زده كنم و به آزادي انديشه و احترام به عقيده

داد، اما بعد از ازدواج ديگر اين مشکالت را ندارم مادرم در مورد روابطم و افکارم به من بسيار تذكر مي
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كنيم. دين جايگاهي در زندگي من ندارد، من انديشد و ما همديگر را درك ميو همسرم مانند من مي

بدون اين كه خود را درگير كنم، هاي شرقي، معنويت درون خود را تأمين مياز طريق يوگا و عرفان

دار تواند، دينهزاران حکم فقهي و اسالمي كنم و آخر هزاران مشکل نيز داشته باشم. البته هر كس مي

 باشد، اما اين دين نبايد وارد زندگي اجتماعي شود و آزادي ديگران را محدود كند.
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خشك و  داریدینروانی: وسواس به مثابه ماحصل  واکنش های 010

 روح بی

 ساله، دانشجوی کارشناسی 23مصاحبه با محمدامین، 
 

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

 ساله هستم و دانشجوي مقطع كارشناسي هستم.    23بله. من اسمم محمدامين هست. 

 دي؟   ز زندگيت تا اآلن به من ميمحمدامين، يك دورنما از نگاه ديني خودت از آغا -

من فرزند آخر يك خانواده بسيار مذهبي هستم. البته مذهبي نه به معناي خشك مقدس بودن، چرا كه 

اساساً در فرهنگ ما، روابط از سر دوستي و صميميت است و افراد بدون داشتن نيت سويي، روابط 

سال سن دارد،  50شود و حدود مي رم من محسوبخوبي با هم دارند. مثالً دختر دايي مادر من كه نامح

 بوسم.بوسد و من هم دست او را ميمي من را

خانواده من نسبت به رعايت احکام و تکاليف ديني، در حد توان و تا جايي كه ممکن است، مقيد هستند. 

حالل و حرام دارند. كنند، خصوصاً تأكيد زيادي روي مي گذارند و عملمي ها به مسايل ديني احترامآن

 من هم تحت تأثير خانواده، از بچگي بسيار معتقد بودم و مسايل ديني را از همان دوران ابتدايي، رعايت

لذّتي كه من از كردم. مثالً از سال دوم ابتدايي شروع به نماز خواندن و روزه گرفتن كردم. عالوه بر مي

انواده نيز در اين جهت بر روي من مؤثر بود. من در سال بردم، تشويق و تنبيه خانجام اعمال ديني مي

سوم ابتدايي از اولين روز ماه رمضان شروع به روزه گرفتن كردم، يك روز براي افطار غذاي كمي 

ام، از سر دلسوزي من را بيدار نکرده بودند. خوردم و اتفاقاً سحر روز بعد نيز خواب مانده بودم و خانواده

به مدرسه بيدار شدم از اين كه مادرم من را براي خوردن سحري بيدار نکرده بود، صبح كه براي رفتن 

رغم گرسنگي، روزه بگيرم و اصرار مادرم به روزه ناراحت شدم و تصميم گرفتم كه در آن روز را علي

نگرفتن هم در من مؤثر نيفتاد، اما من در مراسم صبحگاه مدرسه كه خواندن قرآن و شعار هفته هر روز 

هاي جلويي من با سکوي ام بود، از حال رفته و به زمين خوردم، به طوري كه در اثر برخورد دندانوظيفه

 هايم شکست.سنگي مدرسه، دندان

طور كه گفتم، خانواده من تأكيد زيادي به رعايت مسايل ديني نداشتند، اين موضوع تأثير زيادي همان

ها گذشتم، سيبي را از درخت آنمان ميكنار باغ همسايه بر من نيز گذاشته بود. مثالً يك روز كه از

مان گفتم چيدم و خوردم. اما بعد دچار عذاب وجدان شديدي شدم، به طوري كه موضوع را به همسايه

 و از او طلب حالليت كردم.



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            114

 

 من در دوران ابتدايي، امام جماعت مدرسه خودمان بودم، در كارهاي فرهنگي و مذهبي شركت

 كردم، انشاهاي زيادي در مورد ائمه، نماز و روزهمي مذهبي درستهاي دم، روزنامه ديواريكرمي

 نوشتم، خصوصاً درباره حضرت علي.مي

من از همان دوران ابتدايي حضرت علي را به شکلي متفاوت از ديگران، دوست داشتم. رفته رفته، من 

دادم. مثالً حتماً مي ي از مستحبات را هم انجامكردم، طوري كه خيلمي مسايل ديني را بيشتر رعايت

دانستم، مثالً اين كه اگر مي خواندم. خيلي از نکات ريز احکام ديني رامي رفتم. نماز غفيلهمي مسجد

دير به نماز جماعت برسيم، بسته به اين كه امام جماعت ركعت چندم باشد، چه كار بايد كرد. من در 

آورم و البته از اين بابت نمي اآلن هيچ كدام از اين مسايل را به ياددانستم، اما يم آن زمان همه چيز را

 هم ناراحت نيستم. رعايت احکام ديني توسط من باعث شده بود كه من حتي تاحدودي وسواسي بشوم.

 شود مثالي در همين رابطه براي من بزني؟   محمدامين، مي -

اگر روي موزاييك بود، اعتقاد داشتم كه نبايد پايم را روي خطوط فتم، رمي بله. مثالً وقتي كه من راه

بين دو موزاييك بگذارم. خصوصاً پاي راستم را، چرا كه تأكيد زياد دين بر روي مفاهيم چپ و راست 

من را نسبت به اين دو واژه، بسيار حساس كرده بود. من دست و پاي چپ و كالً جهت چپ را نماد 

دانستم، چرا كه هميشه شنيده بودم، نامه اعمال افراد بد را كه بايد به مي طان و گناهجهنم، زشتي، شي

ها و جهنم بروند، به دست چپشان خواهند داد. در مقابل، جهت راست از نظر من به معني بهشت، خوبي

يت خيلي بدي كامالً سوخته بودم و وضعرفت، به نظرم مي راستي بود. بنابراين اگر پاي راستم روي خط

 داشتم.

هايي كه من داشتم، اين بود كه من از هدر رفتن آب براي وضو گرفتن، در نمونه ديگري از وسواس

كردم تا جايي كه ممکن مي هايم، احساس عذاب وجدان كرده و سعيفاصله شستن صورت يا دست

 گذاشتيم كه چه كسيمي همسابقها است، هر بار آب كمتري مصرف كنم، براي همين در مسجد با بچه

 وضو بگيرد. تواند با يك ليوان آب،مي

من دوره ابتدايي را خيلي دوست داشتم، چون همه كارهاي ديني را از سر احساسات و عشق به خدا 

دادم. در اين دوران من يك جور نشاط معنوي و احساس آزادي و رهايي داشتم. اما در آن مي انجام

فقهي برايم چندان مهم نبود. اما در دوران راهنمايي و دبيرستان، احکام فقهي هاي زمان، احکام و جنبه

كردم، دچار عذاب نمي ها را رعايتتر شد و من كه به شدت وسواسي شده بودم، اگر آنبرايم پر رنگ

 شدم.مي وجدان

 روند تحوالت ديني شما در دوره دبيرستان هم ادامه داشت؟    -
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وران دبيرستان، درگير يك ماجراي عاشقانه شدم كه اين مسأله تأثير بسيار عميقي بر من بله. من در د

مند شده بودم، به اندازه من نسبت به مسايل ديني مقيد نبود، گذاشت، دختر خانمي كه من به او عالقه

چك خودم، آشنايي با او باعث شد كه من شروع به همانندسازي با او كنم و دنيا را از دريچه تنگ و كو

نگاه نکنم، بلکه به دور از اين نگاه وسواسي و خشك، آزادي بيشتري را تجربه كنم. از آنجا كه من 

فردي احساساتي هستم و به نظرم بخش عميق و اساسي دين هم احساسات است، در اين دوران با اضافه 

كه در آغوش خدا  كردم، انگارمي شدن اين رابطه عاطفي جديد، احساس بسيار خوبي در خودم حس

 گفتم كه خدا چقدر من را دوست دارد. سعيمي من بيشتر از پيش شده بود. با خود بودم. اعمال عبادي

پرسي كردن با ديگران هم، توجه كردم با سالم و احوالمي تر باشم. حتي سعيكردم با همه مهربانمي

حتي به سران مملکت، در اين زمان، حتي  بين بودم،خدا را به سمت خودم جلب كنم. به همه چيز خوش

 تصور گناه هم براي من غيرممکن شده بود.

موجود بين دو خانواده، ما ناچار شديم كه رابطه خودمان را با هم قطع هاي پس از مدتي به دليل تفاوت

 كنيم. 

 آيا بهم خوردن اين رابطه عاطفي در تغيير نگاه ديني شما مؤثر واقع شد يا خير؟    -

 بردم،بله. بهم خوردن اين رابطه، تأثير بسيار بدي بر روي من گذاشت، من در شرايط روحي بدي بسر مي

كردم كه ديگر او مي كردم و فکرمي هايم تمركز داشته باشم. مدام با خدا دعواتوانستم روي درسنمي

ج شدن از آن شهر و سال، با هدف خار 3تواند به من كمك كند. به هر حال پس از گذشت نمي هم

 دور شدن از خاطرات گذشته، در دانشگاه پذيرفته شدم.

 تحوالت ديني شما در دانشگاه چگونه بود؟    -

كردم. ديدم هنوز هم خدا را دوست دارم. اما متوجه شدم مي با ورود من به دانشگاه، بيشتر به خودم فکر

رهايي مانند انجام نماز و روزه و مستحبات را ام، يعني كاكه تغيير زيادي نسبت به گذشته خودم كرده

دادم. من نمي قبالً انجامكردم كه مي دادم، و در مقابل كارهايينمي دادم، ديگر انجاممي قبالً انجامكه 

 دايره تنگ و خشن احکام و نکات وسواسي دين را كنار گذاشته بودم و احساس رهايي و آزادي

ها اين كار برايم عادي شد، چون از اين ها برايم سخت بود، اما بعدستن قداستكردم. در ابتدا شکمي

 داد، ديگر عالقه به رهبر، رئيس جمهور و روحانيون، برايممي ها، احساس خوبي به من دستتخطي

دوست  ها راگويم، من چقدر احمق بودم كه آنمي كنم، با خودمي اآلن كه فکرمعني شده بود. بي

كنند، اصالً ارزش دوست داشتن ندارند. بدبين شدن و شکست مي داشتم، كساني كه ظالم هستند و ريا

تر بشوم و ديگر همه چيز را با دليل بپذيرم. از در ماجراي عاطفي خودم، باعث شده بود كه من منطقي
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له برايم به ائمه و خدا كم اين مسأهاي سياسي برايم شروع شد و كمآن پس، در ابتدا شکستن قداست

هاي مختلف از جمله دنياي صوفي، بسط رسيد. صحبت با استادان، دانشجوهاي ديگر و مطالعه كتاب

 ها، باعث افزايش يافتن ديد منطقي من شده بود.تجربه نبوي و مانند آن

 اي به بازگشت به دوران كودكي و نوجواني خودتان داريد؟   آيا عالقه -

بينم، هيچ تمايلي به برگشتن به دوره راهنمايي و دبيرستان خودم ندارم. مي كنم،مي ن فکراآلمن وقتي 

 دليل و احمقانه بود كه دور من را گرفته بود. بي هايگيريچون فقط فقه و احکام و اصول و سخت

اي دم، يعني دورهخواهد به دوره ابتدايي يا دوران بعد از رابطه عاطفي خودم برگرمي اما من هميشه دلم

كردم و مي زدم. با عشق و عاطفه با او رابطه برقرارمي شناختم و با او حرفمي كه با احساساتم خدا را

دانستم. بله واقعاً اين حالت را دوست دارم، اگرچه حاال خيلي خودم را براي ارتباط با خدا معذب نمي

 دهم.مي اط احساسي و عارفانه با خدا را ترجيحترسم. اما من ارتبمي كمتر از عذاب الهي و جهنم

 نظر شما درمورد ائمه و اولياي دين چيست؟    -

در مورد ائمه بايد بگويم كه من جز حضرت علي و امام حسين، نسبت به بقيه ائمه احساس خاصي ندارم. 

 به حضرت علي احترام گذارم، اما بيانات آنان در نظرم خيلي تأثيرگذار نيستند.مي ها احترامآنبه 

گذارم، چون نماد يك مرد كامل بود، با ادب و خالص بود. بعد واقعاً مرد بود و هميشه به عنوان يك مي

 الگو براي من بوده و خواهد بود.

ها بودند، با اي از خوبيگذارم. آنان مجموعهمي من نسبت به عاشورا و ياران امام حسين هم احترام

، و مجموع صفات خوب را در خودشان داشتند. بودن يعني از همه نظر تمام بودن دمعرفت بودند. مر

مثالً حضرت زينب، از اول زندگي سختي كشيده، يك روزه عزيزترين كسان خود را از دست داد، اما 

كنم آدم اگر كافر هم مي وقتي يزيد از او پرسيد، چي ديدي؟ گفت، جز زيبايي چيزي نديدم. من فکر

 گذارد.مي و چنين شخصيتي، احترام ه چنين روحيهباشد، ب

اما به نظر من، امامان ديگر، اغلب هدفشان سياسي بوده است. به عنوان مثال، لزومي ندارد كه خود ائمه، 

ها فقط حکومت كردن و كسب قدرت بوده است. حتي به شيعه و سني را ايجاد كنند. هدف آن تفرقه

براي همين اگرچه ائمه براي من اند. اختگي و با هدف سياسي مطرح شدهنظر من خيلي مسايل تشيع، س

 محترم هستند، اما خيلي برايم اهميتي ندارند.

 كنند، از همه مزايا برخوردارند و ما را سادهمي از نظر من، رهبر و سران مملکت هم خودشان هر كاري

 كنند.مي پندارند و با عقل و فکر و شعور ما بازيمي

 نظر شما راجع به روحانيون و مراجع ديني چيست؟    -
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به نظر من احکام فقط برداشت افراد خاصي از دين است، مثالً فقها، خوب فقيه هم يك انسان است، 

ها را دارد، پس چه لزومي دارد كه او براي ما تصميم بگيرد و يا ما از او محدوديت و نواقص بقيه آدم

توانيم فکر كنيم و كار درست را تشخيص بدهيم. حتي اگر بگوييم، نمي تقليد كنيم. مگر ما خودمان

افراد، اين قوانين  سوال هايپيامبر خيلي از احکام را وضع كرده، بايد اين را بدانيم كه او هم در پاسخ به 

را وضع كرده است و آن هم وابسته به شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي آب و هواي آن زمان 

و مکان بوده است. ببينيد هيکل مردم، سطح آگاهي و دانش و جّو حاكم بر آن زمان، با زمان حال بسيار 

ه مربوط به سرزمين ديگري هم هست سال پيش را ك 1400متفاوت است، بنابراين چرا من بايد قوانين 

را رعايت كنم؟ با توجه به آنچه از آن ياد كردم، بالطبع مشخص است كه نظر مساعدي نسبت به 

 كارگزاران ديني ندارم.

 نظر شما راجع به مسووالن سياسي و ديني جامعه چيست؟    -

 گو، ظلم و زور هستند.به نظر من خيلي از سران حکومت دروغ 

 ايد؟   هايي را در دستور كار زندگي خودتان قرار دادهغياب دستورهاي ديني، چه ارزششما در  -

كنم فردي مؤدب و مفيد باشم و مثل مي كنم و سعيمي من از بين همه احکام، فقط اخالقيات را رعايت

ه هيچ خيلي از سران حکومت و روحانيوني كه ادعاي مسلمان بودن دارند، دروغ نگويم، ظلم نکنم و ب

 كس زور نگويم.

 در حال حاضر تحليل كلي شما درباره دين چگونه هست؟    -

ام، اما خدا را خيلي اي نرسيدهاآلن با آن كه از نظر فلسفي هنوز در مورد اثبات وجود خدا، به نتيجهمن 

نظرم  كنم كه حتي اگر خدا دروغ باشد، دروغ قشنگي است. بهمي از نظر كاركردي فکردوست دارم، 

كند. حضور دارد و همين حضور او مي خدا، موجودي است كه حواسش به من است، به من كمك

برايم آرامش بخش است، حتي اگر نتوان از نظر منطقي ثابتش كرد، اما چون مهربان و آرامش بخش 

خدا با قبالً احکام دست و پاگير، باعث شده بودند كه من فکر كنم، است، وجود دارد و خوب است. 

اآلن با كنار گذاشتن چماق باالي سرم ايستاده است و با انجام هر كار بد من، عصباني خواهد شد، اما 

كنم كه اگر خدايي احساس مي شوند،بين آدم و خدا مي اين احکام كه موجب بدبيني و فاصله انداختن

 و احکام خاصي نيست.  باشد، خداي مهرباني است و براي ارتباط با او، نيازي به راه و روش
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 تأملی دوباره
گريز داللت بر آن دارد كه برخي از دانشجويان دختر و پسر هاي انجام شده با افراد دينبررسي مصاحبه

هاي اوليه نسبت به دين و ديانت و با وجود مالحظه شواهد اجتماعي مصاحبه شده، با وجود داشتن ترديد

اند گيري خود از دين را شدت بخشيدهشود، زماني فاصلهتبليغ ميدال بر كژكاركردي آنچه به نام دين 

گريزي اين اند. به تعبير ديگر، علت اصلي دينكه با يك ضربه عاطفي و يا رواني مهلك مواجه گرديده

افراد پيش از آن كه نقد نظري يا عملي قرائت ديني مرسوم از اسالم باشد، درهم شکستگي عاطفي آنان 

 باشد.ها ميالل رواني آنيا بروز اخت

ساله، داللت بر آن دارد  23ساله و زهراي  23ساله، مبيناي  22ساله، محمد  25مالحظه تجربيات احسان 

-اند، اما دينهايي كه نسبت به قرائت ديني موجود از اسالم درجامعه داشتهكه افراد اخير با وجود نقد

اند. اند كه با ضربه عاطفي مهلکي مواجه گرديدهگريزي خويش را زماني به شکل آشکار شروع كرده

نمونه محمد امين نيز حکايت از آن دارد كه گاهي ممکن است يك اختالل رواني )نظير وسواس(، 

هاي ذهني كه محتواي ديني يافته و هايي از وسواسكند كه وي براي رچنان ذهن فرد را درگير خود 

هاي وسواسي دن دين، بکوشد تا خود را به شکل نسبي از درگيريارند، با كنار نهاآزذهنه وي را مي

 هايي بخشد.خويش ر

خوانده است، سالگي نماز مي 6دارد، با وجود آن كه او از ساله، در مصاحبه خويش بيان مي 25احسان 

اما درگيري ديني مادر بزرگ مسيحي و پدر بزرگ مسلمان، ذهن وي را از ابتدا دچار خلجان خاطر و 

هاي نظري و عملي نسبت به اسالم مواجه رديد ساخته بود. وي در ادامه رشد خويش، با برخي از نقدت

هاي اي كه براي درمان بيماريگردد. احکام جنسيتي اسالم، خرافات آميخته با دين )نظير ادعيهمي

انحرافي  هايمختلف در مفاتيح آمده است(، تفاوت محتوايي آيات مکي و مدني، نشأت گرفتن گروه

 داريدين ها از دين مرسوم، از ديگر مواردي هستند كه احسان را در زمينهمانند طالبان، داعش و نظاير آن

 سازند.با ترديد مواجه مي

دهد كه از ابتداي زندگي خدا در زندگي خانوادگي آنان از نقش برجسته و ساله گزارش مي 22محمد 

شرايط، اولياي وي با تمسك به خدا، از كوران حوادث با سالمت  ترينمهمي برخوردار بود و در سخت

 بيرون آمده و اميد بيرون آمدن را داشتند.

دارد كه او ضمن انجام تکاليف ديني خودش، از دروغ و غيبت به محمد در توصيف مادرش بيان مي

افسردگي پس از  شدت پرهيز داشت. اما پس از آن كه مادر بعد از به دنيا آوردن فرزند سومش دچار

شود و اين حالت آشفتگي با مرگ مادر بزرگ )مادر ها دچار تزلزل ميگردد، خانواده آنزايمان مي
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گويد كه او همه اين شود، اما معلم مذهبي محمد با دلداري دادن به وي به محمد ميمادر( تشديد مي

تر از آن است كه بنده خودش نمشکالت را به صورت امتحان الهي ببيند و مطمئن باشد كه خدا مهربا

 ها كند.را ر

دارد، پدر وي يك مذهبي معمولي، اما مادر وي مذهبي اش اظهار ميساله در جريان مصاحبه 20مبيناي 

كرد، اما مقيدي بودند. مبينا با آن كه از ابتدا در برخورد با احکام جنسيتي اسالم، احساس ناراحتي مي

هاي داد تا اين كه وقتي يك بار ابرودي به دين، به زندگي خود ادامه ميهاي جبدون وارد كردن ايراد

برد و كند، مدير پدر را به مدرسه خواسته، رفتار دخترش را در برابر او زير سوال ميخود را اصالح مي

 كند.پدر در برابر مدير و ديگران، شروع به زدن دخترش مي

دست و پا شکسته خودش وجهي  داريدين مويش، پدر بهكند، پس از مرگ ناگهاني عمبينا گزارش مي

هاي پيشين خود دهد و با پيش فرض پست و پليد بودن زن، فشارافراطي )و البته جزمي و تعصبي( مي

افزايد و شرايط دشوار و ها را ميمانند ممانعت از رفتن دخترش به استخر، دوچرخه سواري و مانند آن

 آورد.مي ناگواري براي مبينا فراهم

اي مذهبي به دنيا آمده است و حتي پدرش در دوران شاه دارد، او در خانوادهساله نيز بيان مي 23زهراي 

به دليل نزديکي به نهضت آزادي چند ماه در رژيم شاه زنداني شده است. پس از انقالب، پدر زهرا 

دليل كنار نهاده شدن نهضت آزادي گيرد، اما به تدريج پدر به هاي مشهد را برعهده ميمسووليت زندان

از معادالت سياسي داخل، از كارش بركنار شده و حتي به دليل ميزباني آيت اهلل منتظري پس از عزل 

 افتد.شود و پدر مبينا به زندان ميشدن ايشان، براي او پرونده سازي مي

شرايط معمول و مرسوم مرور زندگي احسان، محمد، مبينا و زهرا، به روشني بيانگر آن است كه در 

 گريزي نزده بودند.زندگي، اين افراد دست به نفي دين و پيشه كردن دين

اي مذهبي به دنيا آمده دارد، او نيز در خانوادهساله نيز در گزارش زندگي خود بيان مي 23محمد امين 

ي در كالس دوم سازد، علقه وي به تکاليف ديني چنان بود كه وقتو رشد كرده است. وي خاطرنشان مي

گيرد كه در مدرسه كنند، او بدون خوردن سحري روزه ميدبستان، او را هنگام سحر از خواب بيدار نمي

شکند. محمد امين در قسمت ديگري از اظهاراتش بيان از شدت ضعف زمين خورده، دندانش نيز مي

خورد، ت همسايه كنده و ميدارد، او امام جماعت مدرسه خودشان بوده و وقتي يك بار سيبي از درخمي

 طلبد.شود كه نزد هسمايه رفته، از او حالليت ميچنان عذاب وجدان بر وي غالب مي

هايي به احسان، محمد، مبينا، زهرا و محمد امين، اگر چه در جريان رشد و تحول خويش از يافتن نقد

هاي نظري با كسب برخي از تجربيات اجتماعي آنان، با نقد اجتماعي دين ياد كرده بودند، اما اين نقد
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هاي متناقض دارند و در حالي دارد، مسووالن ايران رفتارگردد. به عنوان مثال، مبينا بيان مينيز توام مي

كه شعار آنان ساده زيستي است، اما خودشان در يك زندگي تجملي غرق هستند، اين سياستمداران در 

ها بر ايران بالاثر است، اما دهند، تحريمرفتارشان نيز متناقض عمل كرده، مثالً در حالي كه شعار مي

 ميرند.مي برخي از بيماران به دليل عدم ورود دارو به كشور

شده  داريدين سازد، كشور بازيچه دست مدعيانزهرا نيز در قسمتي از مصاحبه خويش خاطرنشان مي

هاي دولتي شركت هاي تابعه خودش در مناقصهاست، به اين معنا كه مثالً سپاه با شركت دادن شركت

كند يا بيت رهبري ت ميهاي مورد مناقصه، در عمل بخش شبه دولتي را تقويكرده، با تصاحب شركت

 دهد.با وجود امکانات مالي كه دارد، تن به حساب وكتاب نمي

ارايه شواهدي از كژكاركردي نظام سياسي ايران و زير پا نهاده شدن اخالقيات در جمهوري اسالمي، 

از آن  گونه كه در ابتدااند. اما همانفراز ديگري است كه غالب مصاحبه شوندگان اخير از آن ياد كرده

رسد ضربه نهايي كه به احسان، محمد، مبينا، زهرا و محمدامين وارد شده، آنان را به ياد شد، به نظر مي

اي عاطفي يا رواني بوده است. احسان در قسمتي از گريزي سوق داده است، ضربهسمت و سوي دين

عاهايش چنين ياد مصاحبه خويش از مرگ دوست دخترش در برابر چشمان خودش و بدون اثر ماندن د

 كرده است:

دو سال پيش دوست دخترم تصادف كرد و جلوي چشم من فوت كرد و آن زمان گفتم، شايد خدايي »

وجود داشته باشد، بيايم و به او التماس كنم، اما هر چه التماس كردم و دعا كردم، جوابي نگرفتم، بعد 

 «.خدا را باور كنمام، وجود از آن ماجرا، ديگر هرگز حتي يك لحظه نتوانسته

دارد، پس از آن كه مادرش به افسردگي گرفتار شد، پدرش زن ديگري گرفته و به محمد نيز بيان مي

تر محمد از سويي كاري برادر بزرگاصرار زن جديد، مادر وي را طالق داده است. مضاف بر اين، با بزه

رفته تا جايي كه سر سجاده نماز و درگذشت خاله از سوي ديگر، مشکالت رواني مادر محمد فزوني گ

 زند.گشايد و سرانجام مادر دست به خودكشي ميخويش زبان به گله و شکايت از خدا مي

هاي پدر و مادر را پشت سر خودش ندارد، گاهمحمد پس از خودكشي مادرش، در حالي كه ديگر تکيه

كند، ديگر آبرويي براي وي و مي تازه با طعن و كنايه فاميل و اطرافيان خود را مواجه ديده، احساس

برادرانش باقي نمانده است. مضاف بر اين، با شروع نقد خدا توسط محمد، دوستان دانشگاهي وي نيز 

 كند.ديني استقبال ميگيرند و در اين شرايط است كه محمد با كنار نهادن خدا، از بياز او فاصله مي

هاي در اثر بيماري قلبي و تشديد آن به دليل درگيريواكنش عاطفي زهرا در مواجهه با مرگ پدرش كه 

 دارد:سياسي كه براي او به وجود آمده بود، مشهود است. زهرا در همين رابطه بيان مي
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هنگامي كه پدرم فوت كرد، نفرت شديدي از حکومت اسالمي ايران پيدا كردم، اگر آن همه فشار به »

سازي كردند و برايش پروندهاش اخراج نمياسب دولتيشد، او را از كار و تمام منپدرم وارد نمي

شد، پدرم بعد از انقالب دچار مشکالت زيادي شد، او كردند، شايد پدرم به اين بيماري مبتال نمينمي

خورد. پدرم بعد از انقالب به دليل رفت، به در بسته ميكامالً بايکوت كرده بودند او به هر جا ميرا 

گناهي او اثبات شد. پدرم ماه به زندان افتاد، ولي بعداً بي 6يش كرده بودند، حدود سازي كه براپرونده

هاي قبل از انقالب بمانم، اما يك روز در زندان هاي جمهوري سال در زندان 10گفت، حاضرم مي

احترامي، زجر رواني و جسمي، شست و شوي مغزي و هزار كار ديگر در اين اسالمي نمانم. شکنجه، بي

افتد. مثالً قبل از انقالب، مهندس بازرگان، چند بار به زندان افتاد، اما بعد راحت به ها اتفاق ميزندان

گشت، اما بعد از انقالب، اگر كسي به دليل جرم سياسي به زندان بيافتد، تا سركارش در دانشگاه باز مي

 «.افتندش نيز بسيار به رنج و سختي مياآخر عمر حق بازگشت به كار و مناسب دولتي را ندارد و خانواده

گريزي برخي از دانشجويان به ابعاد فردي بندي اجمالي نتيجه گرفت، دينتوان در يك جمعبنابراين مي

 گردد.هاي عاطفي آنان باز ميو شکست

ن، هاي قبلي متفاوت است. به اين معنا كه اگر افرادي نظير احسانمونه محمد امين، تاحدودي از نمونه

-محمد، مبينا و زهرا در تالطم عاطفي خويش درهم شکسته شده و به عنوان يك واكنش شديد، دين

اند، محمدامين به دليل اختالل رواني وسواس خود، به زندگي دشواري رسيده گريزي را پيشه خود كرده

را آكنده از است. به اين معنا كه وسواس ذهني محمدامين با سوژه قرار دادن مسايل ديني، ذهن وي 

هاي ديني كرده است و وي براي گريز از زندگي دشواري كه با آن هاي ذهني حول موضوعدرگيري

سازد تا ذهن وي ديني را پيشه خود ميمواجه شده است، باپشت پا زدن به محتواي وسواس تفکرش، بي

 دارد:مياش در همين ارتباط بيان به آرامش برسد. محمدامين در قسمتي از مصاحبه

يك بود، اعتقاد داشتم كه نبايد پايم را روي خطوط بين اگر روي موزايرفتم، مي مثالً وقتي كه من راه»

دو موزاييك بگذارم، خصوصاً پاي راستم را، چرا كه تأكيد زياد دين بر روي مفاهيم چپ و راست من 

و كالً جهت چپ را نماد جهنم، را نسبت به اين دو واژه، بسيار حساس كرده بود. من دست و پاي چپ 

دانستم، چرا كه هميشه شنيده بودم، نامه اعمال افراد بد را كه بايد به جهنم مي زشتي، شيطان و گناه

ها و راستي بروند، به دست چپشان خواهند داد. در مقابل، جهت راست از نظر من به معني بهشت، خوبي

 كامالً سوخته بودم و وضعيت خيلي بدي داشتم.فت، به نظرم رمي بود. بنابراين اگر پاي راستم روي خط

هايي كه من داشتم، اين بود كه من از هدر رفتن آب براي وضو گرفتن، در نمونه ديگري از وسواس

كردم تا جايي كه ممکن مي هايم، احساس عذاب وجدان كرده و سعيفاصله شستن صورت يا دست
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 گذاشتيم كه چه كسيمي مسابقهها راي همين در مسجد با بچهاست، هر بار آب كمتري مصرف كنم، ب

 «.وضو بگيرد تواند با يك ليوان آب،مي

عقيدتي بسيار پررنگ  -سياسي -اقتصادي -گريز مقوله نقد اجتماعيبنابراين اگرچه در افراد دين

د ابعاد فردي )عاطفي و رود، ولي در برخي از موارگريزي آنان به شمار مينمايد و علت اصلي دينمي

 پردازد.گريزي افراد ميرواني(، چنان پررنگ است كه به تنهايي به تبيين دين
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 سوال های: برچسب کافر بودن در برابر تربیت دینی نادرست 011

 گانه منبچه

 ساله، دانشجوی کارشناسی 20مصاحبه با فریده، 
 

شركت داشته باشي  داريدينمينه مقوله دين و فريده خانم، از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در ز  -

 متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

پرسيدم خدا كردم، مثالً ميمن از دوران كودكي فردي كنجکاو بودم و در مورد هر چيز سوال مي

بعد از مرگ به بهشت گوييد اگر من آدم خوبي باشم، شود؟ شما ميچيست؟ آخر اين دنيا چه مي

كه خانواده من افرادي بسيار مذهبي و معتقد بودند، شود؟ اما با وجود اينروم، حاال بعد از آن چه ميمي

 من بدهند.  سوال هايبه اي هاي قانع كنندهتوانستند پاسخهرگز نمي

و با اين كه در  تصور من از خدا در آن دوران، يك زن بلند قد بود كه چادرش را به كمر خودش بسته

را در آن ها به پشت خودش بسته است و ما آدم LCDوجود نداشت، يك  LCDآن زمان هنوز 

بارد. اين تصورات هايش را بشويد، باران ميكردم، هروقت خدا دستبيند. همين طور من فکر ميمي

 گرفت.قرار ميدوران كودكي من، هميشه از طرف خانواده و اطرافيانم، مورد تمسخر و ريشخند 

من پس از ورود به مدرسه، در مقاطع مختلف، هر وقت كه سوالي در مورد مسايل اعتقادي از دبيران 

و حق اي گفتند كه تو كافر شدهشدند و ميبه شدت عصباني ميها پرسيدم، آنبينش و معارف مي

 ي را نداري.سوال هايپرسيدن چنين 

 ي بعد چگونه بود؟هاروند تحوالت ديني شما در سال -

آمد، مثالً بيشتري هم برايم به وجود مي سوال هايشد، شدم و اطالعاتم بيشتر ميتر ميمن هرچه بزرگ

معني هستند. چند سال پيش تصميم گرفتم كه احکام رساله را بخوانم. اما ديدم كه احکام رساله، جداً بي

مثالً در يك حکم آن گفته شده، اگر ملخ به دست مسلمانان گرفته شود، حالل است، اما اگر يك كافر 

 هد بود.آن را شکار كند، حکم آن حرام خوا

تري دست هاي علمي و فرهنگي بزرگدر شرايطي كه مردم كشورهاي ديگر هر روز به پيشرفت

 يابند، اين حکم چه اهميتي دارد، اما ما بايد ذهن خود را درگير چنين مسايل كم اهميتي كنيم.مي

مشکل اصلي تواند مشکالت جامعه بشري را حل كند، بلکه خودش تنها نميكنم، دين نه من فکر مي

 مردم است.

 آيا ورود در دانشگاه در روند تحوالت ديني شما مؤثر واقع شد يا نه؟ -
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م در حوزه مسايل ديني بيشتر شد، اما برخالف تصورم كه فکر سوال هايپس از ورود من به دانشگاه، 

سوال ي به گويكس حاضر به پاسخم پيدا كنم، هيچسوال هايكردم، در دانشگاه بتوانم جوابي براي مي

جبر و اختيار م نبود. براي مثال، زماني كه من از يك استاد كه دكتراي فلسفه داشت، در مورد مسأله هاي

ساده و كم اهميت است و بعد با يك نگاه سوال پرسيدم، او به من گفت كه اين موضوع يك مسأله 

اين چنيني در ارتباط با هاي هاي خودش ادامه داد. پس از تکرار تجربهتمسخرآميز به من، به صحبت

ها ندارند. البته به نظر من مدعيان دين، واقعاً جوابي به اين سوالها اساتيد ديگر، من متوجه شدم كه آن

رسيده است و خودشان ها چيز زيادي بارشان نيست و مثل خود من، عقايدشان به صورت ارثي به آن

 اند.حق انتخابي نداشته

ن اين مسايل، تصميم گرفتم كه عقل خودم را در بررسي مسايل ديني به كار بگيرم. براي من پس از ديد

وجود داشته باشد. چون كه من وجود دارم و امکان ندارد مبدأيي مثال، به نظر من، به لحاظ منطقي بايد 

تنها ابزار يم و ، ابزاري ندارمبدأ يا خداوجود نداشته باشد. از طرفي ما براي درك  مبدأكه من باشم، اما 

شناخت ما، عقل است كه آن هم توانايي كافي براي درك خدا را ندارد و در صورتي كه در مورد مسأله 

 شويم. بنابراين شايد بهتر باشد، از همان ابتدا وجود خدا را بپذيريم.خدا بيشتر فکر كنيم، جداً ديوانه مي

 نظر شما نسبت به مفاهيم جهنم و بهشت چيست؟ -

ه نظر من، مفاهيمي مانند بهشت و جهنم، تا حدودي مسخره هستند، چرا كه چنين مفاهيمي با اين ب

و براي ما كه هر وقت  اندسال پيش جالب بوده 1400هايي هستند كه براي اعراب تنها داستانها، ويژگي

د رودهايي از شير و عسل، توانيم شير و عسل را از فروشگاه بخريم و بخوريم، خود به خواراده كنيم، مي

هاي كامپيوتري پرهيجان دسترسي دارم، شوند و يا در شرايطي كه خود من به انواع بازيكم اهميت مي

لذّتي ندارد. امکانات من در اين دنيا، از هايش همواره در دسترس هستند، زندگي در يك باغ كه ميوه

تر است. بنابراين آن چه كه در قرآن درباره لذّت بخشتر و امکانات بهشت در دنياي ديگر، بسيار جذاب

بهشت توصيف شده است، براي اعراب دوران جاهليت با آن وضعيت فرهنگي و مالي و فقر امکانات، 

 جالب بوده است، نه براي انسان اين دوره.

 نظر شما درباره جبر و اختيار چيست؟ -

كه در بسياري از مسايل ما زمان وجود دارند و با اينمكنم، جبر و اختيار، هر دو به طور همن فکر مي

 واقعاً مجبور هستيم، اما اختياراتي هم داريم و جبر مطلق، وجود ندارد.

 كنيد؟در مورد ائمه و اولياي دين چگونه فکر مي -
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 اند،هايي كه دور از تمدن بودهبه نظر من، وجود پيامبر و امامان براي آموزش زندگي كردن به عرب

ها پيش از نه براي مردم كشور ما كه خود مهد تمدن بوده است. مردم ايران باستان، از سال الزم بود،

ها، برخوردار بودند. اما با وجود اسالم، ورود اسالم، از فرهنگ و علم باالتري نسبت به مردم ديگر كشور

از خواندن رعايت كنيم و يا به زبان بشويم كه حروف حلقوي را در هنگام نمما بايد در بند اين مسأله 

 ها، با خدا حرف بزنيم.عرب

به نظر من، اسالم براي زمان خودش خوب و مفيد بوده است. در آن زمان كه مردم در ناآگاهي و 

ها بردند، اسالم طريقتي كارگشا بوده است. اما براي مردم امروز كه به انواع كتاباطالعي به سر ميبي

 شود.دسترسي دارند، نيازي به آن احساس نميها و رسانه

 كنيد؟شما درباره مراجع تقليد چگونه فکر مي -

درباره مرجع تقليد هم بايد بگويم كه من حتي از خود اين كلمه هم بيزار هستم. زيرا من خودم عقل 

است، عمل كنم. دارم، پس چرا بايد از يك نفر ديگر، تقليد محض كنم و دقيقاً طبق آنچه كه او گفته 

معنا است. براي مثال، من كامالً بيديدهاي يك فرد ديگر، براي من پذيرفتن محض دستورات و صالح

مند هستم، تا حدي كه شنيدن موسيقي، حکم به موسيقي و خصوصاً صداي استاد شجريان، خيلي عالقه

قليد، موسيقي و ساز زدن را كه يك مرجع تپذيرم، صرف ايناكسيژن را براي من دارد و من هرگز نمي

 نهي كرده و حرام دانسته است، از آن صرف نظر كنم.

 نظر شما در مورد حجاب چيست؟ -

مسأله حجاب هم موضوع دعواي هميشگي من با مادرم بوده است. خدا ما را آزاد خلق كرده و حجاب 

دوست دارد، لباس است و هر كس بايد متناسب با آن چه خودش اي كامالً سليقههم يك موضوع 

كس هم حق ندارد كه افراد را به علت نوع حجابشان، تنبيه كند. اين كه مأموران گشت بپوشد. هيچ

كاري او را به اصطالح امر به معروف گيرند و با كتكارشاد، در حضور مردم، يك نفر را به اجبار مي

من هرگز دوست ندارم كه شلوار  كامالً غلط و غيراخالقي است، خودكنند، امري و نهي از منکر مي

-كوتاه بپوشم و حجابم را در اين حد كه هست، دوست دارم. اگرچه مادرم چون خودش و ديگر خانم

 پسندد، اما من حجاب خودم را قبول دارم.پوشند، حجاب من را نميهاي فاميل چادر مي

 نظر شما راجع به واليت فقيه چيست؟ -

يك نفر در رأس امور است كه بسيار مقتدر بوده و فقط اوست كه  واقعيت اين است كه در كشور ما،

گيرد. سوالي كه آدم كه داراي ساليق مختلف هستند، تصميم ميميليون  70- 80زند و برايحرف مي

هميشه در ذهن من وجود دارد، اين است كه مگر يك نفر آدم چه قدر توانايي و هوش دارد كه بتواند 
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تصميم بگيرد و از طرفي فرمانده كل قوا هم باشد تا هر كسي كه با او مخالفت ميليون نفر  70- 80براي

 كرد، به راحتي وي را سركوب كند.

زند، غيبت گويد، تهمت ميرسمي كشور، دروغ ميهاي از طرفي، همين فرد به راحتي از تريبون

با وادار كردن ها دين است. آن ها، كار هر روزه مدعيانزند. البته اين كاركند، زيرآب ديگران را ميمي

كنند و جواب اعتراض مردم كنند، ظلم ميمردم براي پذيرفتن يك دين و يك شريعت، كشورداري مي

 دهند.را با گلوله مي

دانم، داند. من نمياز طرفي ولي فقيه در كشور ما، خودش را ولي امر مسلمين جهان و نايب امام زمان مي

كند، چطور او را به عنوان رهبر خود ترين مناطق زيمباوه زندگي ميدورافتاده واقعاً يك آدمي كه در

 شناسد.پذيرفته است و آيا آن فرد اصالً اين آدم را مي

پرستي و شرك نسبت به وي دارند، عين بتاي عالوه بر اين، به نظر من، رفتاري كه طرفداران خامنه 

كنند و فرد به شدت سركوب ميترين انتقاد را رند و كوچكتعصب شديدي نسبت  به او داها است. آن

نامند. براي مثال، شوهر خاله من كه پاسدار است و از منافع زيادي به علت دين و جاهل ميمنتقد را بي

طرفداري از رهبري برخوردار است، فقط به اين علت كه من يك انتقاد كوچك نسبت به رهبر داشتم، 

ها را بزني، از اين به بعد حتي اگر يك استکان چايي هم در خانه ما اين حرف به من گفت كه اگر

گناه بخوري، حرام است. به هر حال دوگانگي موجود در كشور و ظلم و ستمي كه به جوانان و مردم بي

 شود، تأثير بسيار بدي بر من گذاشته و آشوبي را در درون من ايجاد كرده است. مي

 شود؟يد از دين در جامعه معاصر ايران استفاده ابزاري ميكنآيا فکر مي -

بله. استفاده ابزاري از دين، يکي از مشکالت جدي جامعه ماست، به تعبير ديگر شايد بتوان گفت كه 

بدبختي جامعه امروز ما، معيار قرار دادن جمله مدرس با اين مضمون كه سياست ما عين ديانت ما و 

باشد، چرا كه دنياي سياست، يك دنياي بسيار مرموز و كثيف است و ، ميديانت ما عين سياست ماست

شود كه امروز بر جامعه ما حاكم شده است و به دنبال اين تركيب آن با دين، باعث استبداد ديني مي

 كنند.دانند، با استفاده از احکام ديني، بر ما حکومت ميها كه خودشان را اهل دين ميامر، آخوند

نفر را به بهانه ساختن يك مجتمع مسکوني باال كشيد،  10000شناسم كه پول خودم آخوندي را ميمن 

هايشان اما چون يکي از افراد مهم كشور بود، با قرار وثيقه آزاد شد. در حالي كه مردم هنوز به پول

 اند.نرسيده
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ها د كشور و اطرافيان آنخواري مسووالن ارشنمونه ديگري از استبداد ديني حاكم بر كشور، رانت

خواهيم كه اگر اسالم اين است، ما نميام ها از افراد مختلف شنيدهاست. خود من طي چند ماه گذشته بار

 مسلمان باشيم.

 تحليل نهايي شما از مقوله دين در جامعه معاصر ايران چيست؟ -

كند، باعث شده است ما نمي اين كه دين واقعاً خوب است يا نه و خدا اگر هست، پس چرا كمکي به

گويم، من دين كه من در اين زمينه دچار خالء و تنش بشوم تا جايي كه من بعضي اوقات به خودم مي

را به طور كامل و براي هميشه كنار بگذارم، چون تضاد، چندگانگي و عدم هماهنگي بين آن چه در 

قعاً من را دچار خستگي و دلزدگي كرده كنند، واداران بدان عمل ميدين گفته شده و آن چه كه دين

 است.

اگر به فرض محال، من حاكم جايي بشوم كه مردم آن من را به عنوان يك رهبر، پذيرفته باشند، من 

خواهد داشته باشد. تواند هر ديني را كه ميكنم. هر كس ميهرگز در مسايل ديني مردم، دخالتي نمي

دار بودنش براي ديگر افراد، مشکلي را به وجود نبايد با دين اما ملزم به رعايت قوانين جامعه است و

گفت، هرگز معابد را خراب نکنند و به قانون و طور كه كوروش به لشکريان خودش ميآورد. همان

 دين مردم، احترام بگذارند.

ند گويداران و حاكمان، مسلمان چه در كشور ما و چه در كشورهاي ديگر كه به مردم ميبرخالف دين

يا مسلمان بشوند و در غير اين صورت، جيره و مواجب بدهند و چنانچه سرپيچي كنند، سرنوشتي جز 

مسلمانند و آيه الاكراه في الدين را قبول دارند، پس ها قتل و غارت و جنگ نخواهند داشت. اگر آن

 لشکركشي و تصاحب كشورهاي ديگر چه دليلي دارد؟

خواهيد شد، با توجه به تناقض موجود بين نگرش شما نسبت به مسايل  در آينده كه شما صاحب فرزند -

شود، براي رفع اين تناقض در ذهن فرزندتان، ديني و آنچه كه در مدارس و جامعه به افراد آموخته مي

 كنيد؟چه مي

كنم فرزند من در آينده، با توجه به تناقضي كه وجود دارد، به لحاظ اجتماعي يك فرد من فکر مي

گيرم. شد. اما واقعيت اين است كه من روش پدر و مادرم را در تربيت فرزندم به كار نميهنجار خواهد نا

هاي مختلفي از دوران كودكي همه نوع كار و هنري را به من ياد دادند و من را به كالسها چرا كه آن

دهم و ودم، شيوه تفکر را ياد ميفرستادند، اما هرگز فکر كردن را به من ياد ندادند. اما من به فرزند خ

 دهم كه او براي زندگي خودش، خودش انتخاب كند و تصميم بگيرد. به او اجازه مي

 از وقتي كه براي مصاحبه گذاشتيد، متشکرم. -
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: احضار به کمیته انضباطی دانشگاه در برابر تربیت دینی نادرست 012

 دینی من سوال های

 انشجوی کارشناسیساله، د 22مصاحبه با محمدعلی، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما   -

 از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

اجراي اعمال ديني در خانواده من، امري متداول و اجباري است. به طوري كه من و پسرعمويم كه هم 

نماز خواندن و روزه گرفتن واداشته شديم. من زماني كه كالس سن من است، از دوران كودكي به 

هايم را به روز از ماه رمضان را روزه گرفتم و از آن به بعد هم، هر سال روزه 15چهارم ابتدايي بودم، 

كردم و مقام گرفتم. همچنين من در مدرسه، در مسابقات قرآن و احکام شركت ميطور كامل مي

 آوردم. مي

خواندم. بنابراين به طور كلي تا ن راهنمايي، قرآن و دعاي صبحگاهي مدرسه خودمان را ميمن در دورا

هاي مذهبي مدرسه، اواخر دوران راهنمايي، من يك فرد مذهبي و معتقد بودم و تقريباً در همه فعاليت

ها، اين كار بينم كه هدفم از انجام دادنكنم، مياآلن كه من با خودم فکر ميكردم. البته شركت مي

بيشتر خودنمايي بوده است و اين كه من عالقه داشتم كه فعاليت كنم و فردي مشهور بشوم. از طرفي 

ها، يك ها مرا به علت انجام اين كارام، تأثير زيادي روي من داشت و از اين كه آنهاي خانوادهتشويق

 شدم. پنداشتند، خوشحال ميفرد بزرگ مي

كردم كه انجام اعمال مذهبي براي من فقط يك عادت كم احساس ميدبيرستان، كم من با شروع دوران

دهد. از طرفي اين اعمال برايم تکراري ها، احساس خاصي به من دست نميشده است و با اجراي آن

ام با خدا، غيرقابل فهم است. عالوه بر اين، من در آن زمان، به كردم كه رابطهشده بود و احساس مي

وميت امامان شك كرده بودم و از اين كه همه كارهايم را با معيار گناه كبيره و صغيره بسنجم، معص

 خسته شده بودم. بنابراين تصميم گرفتم كه خودم معيار گناه بودن كارهايم را تعيين كنم. 

 براي رفع ترديدهايي كه پيدا كرده بودي، دقيقاً دست به چه كارهايي زدي؟ -

ها پاسخ بدهم. مثالً توانستم به آنزيادي براي من پيش آمده بود كه خودم نمي ل هايسوادر آن دوران، 

ديگري از اين دست. سال سوم دبيرستان من به  سوال هاياين كه گناه چيست؟ ثواب كدام است؟ و 

 هاي من در زمينه مسايلمند شدم و اين مسأله باعث شد كه پرسشهاي سياسي و اجتماعي عالقهفعاليت

ديدم، افرادي مثل روحانيون كه نقش الگو را در جامعه اخير، بيش از پيش پررنگ شود. چرا كه من مي
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خودشان دارند، در حوزه سياست و زندگي شخصي خويش، از انجام بسياري از كارهاي غيراخالقي، 

ر از يك كردم، افراد مذهبي هنگام دفاع از دين، بيشتكنند. از طرفي، من احساس ميخودداري نمي

 كنند.پايگاه و مقام قدرت دفاع مي

 شد. كرد و متفاوت ميبه هر حال در اين دوران اعتقادات من روز به روز نسبت به گذشته تغيير مي

 با ورود شما به دانشگاه، اين مسأله در روند تحوالت ديني شما اثرگذار واقع شد يا خير؟ -

دادم، اما ديگر اعتقادات قبلي خودم را ي خودم را انجام ميمن تا اواخر سال اول دانشگاه هم، اعمال دين

ام بسيار نگران و در عين حال متعجب شوند. در پايان سال نداشتم و اين مسأله باعث شده بود كه خانواده

تنها از سر عادت است، به طوري كه اگر نماز اول دانشگاه، وقتي كه من مطمئن شدم، نماز خواندن من 

، مثل اين بود كه چيزي را گم كرده بودم، و در واقع نماز خواندن براي من، حکم يك كار خواندمنمي

داد، بنابراين تصميم گرفتم كه آن را ترك موظف را پيدا كرده بود و هيچ حس خاصي هم به من نمي

 كنم. 

و هنوز بحث من تا آن زمان، بيشتر در رابطه با قرآن و سنت و عصمت پيامبر و امامان بود،  سوال هاي

م پيدا كنم، دو بار متن سوال هايوجود خدا، برايم مطرح نبود. من براي اين كه بتوانم پاسخي براي 

بيشتري  سوال هايكردم، اي نرسيدم. من هرچه بيشتر مطالعه ميفارسي قرآن را ختم كردم، اما به نتيجه

رسيدم كه اصالً آيا خدا وجود دارد؟ آمد تا اين كه پس از مدتي، به اين سوال اصلي برايم به وجود مي

گرا شده گرا و اثباتتوان او را اثبات كرد؟ من در اين زمان، به شدت علماگر خدا هست، چطور مي

پرسيدم زيادي در مورد وجود خدا از اساتيدم مي سوال هايهاي مختلف بودم. به طوري كه در كالس

ها نگرفتم، دم. اما ضمن اين كه هيچ پاسخي از اين بحثكرها بر سر اين گونه مسايل، بحث ميو با آن

 اين چنيني، به كميته انضباطي دانشگاه احضار شدم. سوال هايها به علت پرسيدن بار

 در حال حاضر تحليل شما نسبت به مقوله دين چگونه است؟ -

ي اثبات وجود خدا است. در حال حاضر، داليلي علمي من براي رد وجود خدا، بسيار بيشتر از داليلم برا

طور كه ما جريان من وقتي كه از يك روحاني خواستم كه وجود خدا را برايم اثبات كند، گفت: همان

ها وجود دارند. دانيم كه همه آنبينيم، اما ميبينيم، خدا را هم نميالکتريکي و جريان عصبي بدن را نمي

بينيم، اما عاشق او هستيم. اما من در پاسخ به او گفتم ميعشق بين ما و خدا هم همين طور است، ما او را ن

كه به لحاظ علمي و تجربي، تا دو ماده وجود نداشته باشند كه بر روي هم نيرو وارد كنند، هيچ كنش 

ها رخ نخواهد داد. در مورد خدا هم همين طور است، خدا بايد يك نيرو و نمود و واكنشي بين آن

توان او را لمس كرد و با او رابطه عاشقانه برقرار كرد. به نظرم عشقي كه آن خارجي داشته باشد تا ب
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هايي است كه قرار است در بهشت گفت يا از ترس قيامت و جهنم است و يا به علت تشويقروحاني مي

وجود داشته باشد. به هر حال من داليل زيادي دارم كه براي خودم قانع كننده هستند و در حال حاضر، 

كنم، بلکه مسأله خدا را به توانم وجود خدا را اثبات كنم، از طرفي وجود او را نفي هم نميميمن ن

 گذارم.صورت يك مسأله و تصميمي حل نشده، در ذهن خودم باقي مي

از طرفي به نظر من اعتقاد داشتن يا اعتقاد نداشتن به وجود خدا، هيچ تأثيري در زندگي افراد ندارد، چرا 

گفتند، خدا در بسياري از مسايل اي مياساساً خدا دخالتي در جهان ندارد. اگرچه در دورهكه به نظرم 

نقش دارد، اما امروز با علم ثابت شده است كه خدا هيچ تأثيري در وقوع آن مسايل ندارد. از جمله 

كردن اين كه گونه حوادث، داليل علمي قابل اثباتي دارند. عنوان ها، همه اينزلزله، سيل و نظاير آن

خدا انسان را آفريده است تا انسان عبادت كند، آزمايش شود و در نهايت حساب پس بدهد يا به عبارتي 

اين دنيا مزرعه آخرت است، بيشتر شبيه يك داستان است كه براي عامه مردم قابل قبول است. اما اين 

پذيرش نيست. من با نظر آگوست  مسايل براي افرادي كه با علم و واقعيت سروكار دارند، اصالً قابل

مرحله براي پاسخ به علت حوادث را  3گويد، انسان در مسير تحول تفکر خودش، كنت موافقم كه مي

ها علت حوادث را به ذات اشيا ربط پشت سر گذاشته است. او معتقد است كه در مرحله اول، انسان

دادند جودي شبيه انسان، اما بسيار قدرتمند ربط ميها علت حوادث را به مودادند. در مرحله دوم، آدممي

ها چون دليل و پاسخ علمي و منطقي براي حوادث نداشتند، كه علت اين مسأله هم، اين بود كه انسان

دادند. در واقع در اين مراحل، انسان، جهل خود را با ربط دادن علت تر ربط ميها را به موجودي برآن

 پوشانده است.ا نيروي فوق بشري، ميمسايل به ذات اشيا ي

ها براي هاي علمي براي مسايل هستند. آنها به دنبال علتمرحله سوم، زمان حال حاضر است كه انسان

دهد. بينند كه باز هم معلول رخ ميگيرند، اما ميها را مياثبات غلط بودن فرض مرحله دوم، جلوي علت

ها را پيدا بينيم كه پزشکان وقتي دليل بيماريمرگ در دست خداست، ميمثالً در مورد اين اعتقاد كه 

هاي واقعي موجود دهد. بنابراين با كشف علتكنند، ديگر مرگي رخ نميكنند و آن را درمان ميمي

 بينيم كه ديگر نيازي به وجود خدا نيست.در طبيعت، مي

 نظر شما درباره مفاهيم جهنم و بهشت چيست؟ -

وران راهنمايي، به مفاهيم بهشت، جهنم و روز قيامت، اعتقاد داشتم. البته عامل اصلي اعتقاد من من تا د

سال با يك روحاني، رابطه نزديکي داشتم، او فرد بسيار با اخالق و خوبي بود.  6اين بود كه من حدود 

بودنش، فرد خوبي البته خوب بودن نه به علت مذهبي بودن و نوع اعتقاداتش، بلکه به علت با اخالق 

بود. به هر حال من تحت تأثير رابطه با او تا اوايل دوران دبيرستان، به ترس از جهنم و ورود به بهشت 
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اعتقاد داشتم، اما بعد نظرم نسبت به اين مفاهيم و مفاهيم ديگر مثل ذات خدا، صفات خدا، ثواب و گناه، 

 كامالً عوض شد.ها، آفرينش انسان و نظاير آن

ظر من وجود بهشت و جهنم، با داستان آفرينش انسان، تناسبي ندارد. طبق داستان آفرينش، گفته به ن

هايي كرده و هدفي را شود كه خدا انسان را خلق كرده است، به او اختيار داده، از او در خواستمي

الف را بکند، براي او روشن كرده است. اما از طرفي بهشت و جهنم را آفريده كه اگر مثالً فردي كار 

به بهشت خواهد رفت و اگر كار ب را بکند، به جهنم خواهد رفت. در حالي كه اين تعيين تکليف، با 

ها، مغايرت دارد. خود من با تعريفي كه از جهان دارم و با توجه اراده، اختيار و قدرت و توانايي انسان

روم. از طرفي ترسيم محيطي كه از جهنم نمي دانم كه من با انجام كار ب، بهبه اراده و اختيار خودم، مي

بهشت و جهنم صورت گرفته است، به هيچ وجه با عقل و علم، قابل اثبات نيست. همچنين مسايلي مثل 

گويي كارهاي اين دنيا در جهان ديگر، اصالً منطقي نيست. مثالً اين زنده شدن مجدد مردگان و پاسخ

هزاران نفر را كشته است، نسبت به فردي كه يك نفر را كشته شود، فردي مانند هيتلر كه كه گفته مي

تر مجازات شود، اصالً درست نيست. چرا كه اين مسأله ناشي از يك رابطه است، بايد در آن دنيا شديد

 اند. اي هم مخالف او بودهاي فرمانبردار و عدهها بوده است كه طي آن، عدهمتقابل بين انسان

 فهوم روح كه در اديان الهي مطرح شده است، چيست؟نظر شما درباره م -

من اعتقادي به وجود روح ندارم. از نظر دين، انسان داراي دو بُعد مادي و روح است. اما از نظر من و از 

ها و ديد تجربي، انسان داراي دو بُعد است. يك بُعد او همان جسم انسان است و بُعد ديگر، در واقع پيام

شوند و حتي خواب ديدن هم ننده اعضاي جسم است كه در سراسر جسم، منتقل ميروابط هماهنگ ك

 است. هاي موجود در ذهن و جسممين پيامنتيجه ه

 كنيد؟شما در حال حاضر درباره قرآن چگونه فکر مي -

زدم و واقعاً كتاب قرآن قبالً نسبت به قرآن، بسيار حساس بودم، هرگز بدون وضو به آن دست نميمن 

برايم مقدس بود. به طوري كه من به همه نکات گفته شده در آن اعتقاد داشتم. اما در حال حاضر، من 

هايي طور كه قبل از او هم پيامبران ديگر، چنيني صحبتكنم كه قرآن، از زبان پيامبر است. همانفکر مي

ه با زمان حال و عرف جامعه هاي قرآن را كاند. اما من معتقدم كه بايد برخي دستورالعملرا مطرح كرده

ما سازگار است، اجرا شود. البته نه به عنوان يك پيام ديني، بلکه به عنوان يك دستور منطقي و اخالقي، 

اي به جز اين مورد از قرآن، فقط يك ايدئولوژي پردازي ناشيانه است و بايد كنار به نظر من استفاده

 گذاشته شود.

 ساز در جامعه مطرح باشد است؟عنوان عاملي هويتتواند به به نظر شما دين مي -
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به نظر من، بايد سياستمداران هر كشور، براي ايجاد استحکام و اتحاد بين مردم كشورشان، دست به 

، رنگ پوست، فرهنگ، تاريخ و يا پرچم آن تواند برگرفته از زبانسازي بزنند. حال هويت ميهويت

يجاد ائتالف و همبستگي كه در واقع ابزار قدرت آن كشور هستند، كشور باشد. اما به هر حال براي ا

شود، چرا كه ساز، استفاده ميسازي وجود دارد. در ايران هم از دين، به عنوان عامل هويتنياز به هويت

توان با آن اكثر مردم را متحد كرد، دين است. بنابراين به نظر من استفاده از دين به تنها عاملي كه مي

ين شکل، يك كار معقول است. اما در عين حال بايد اين مسأله را هم در نظر گرفت كه پس از مدتي، ا

دين به عنوان يك ابزار، كهنه خواهد شد و ديگر كارايي الزم را نخواهد داشت كه اين مسأله، برخالف 

 منافع سياستمداران است.

 نظر شما درباره تفکيك دين از سياست چيست؟ -

سکوالريسم، از الزامات اين دوره است. چرا كه دين در كامالً موافقم و به نظرم سکوالريسم من با 

ها ندارد، وارد ها كه پاسخي براي آنبسياري از مسايل، حرفي براي گفتن ندارد و نبايد به خيلي حوزه

توان از آن استفاده كرد. گوي نيازهاي بشر باشد، ميبشود. اما در عين حال، چنانچه در جايي بتواند پاسخ

 ها از هم، الزامي است.اما در زمان حاضر، جدايي اين حوزه

 نظر شما درباره حجاب چگونه است؟ -

كامالً شخصي است و ميزان آن، در ارتباط با نوع روابط بين دو نفر تعيين به نظر من حجاب، يك امر 

بايد اين مسأله تا حدي رعايت شود كه  شود. در واقع معيار سنجش ميزان حجاب، عرف است ومي

جنس مخالف را تحريك نکند. به نظر من حجاب به شکل امروزي خودش، بيشتر اعمال محدوديت بر 

 ها.دارنده ارزش آنزنان است تا نگه

گويم كه فرق بين موهاي من با موهاي شما در چيست كه حجاب ميي باهامن هميشه در بحث با خانم

 پوشانيد.مي تا اين حد آن را

 تواند در حال حاضر در جوامع بشري مطرح باشد؟آيا اصوالً دين مي -

به نظر من، نقش دين در يك حکومت فرضي، تا جايي است كه بتواند مشکالت مردم را رفع كند. البته 

ايد تر كردن زندگي مردم باز دستورات آن با نام دين، نبايد استفاده بشود، بلکه دين فقط با هدف غني

به كار گرفته شود. از طرفي براي جلوگيري از متضرر شدن مردم، بايد عقل و منطق را به كار گرفت و 

 اجازه نداد كه دين براي مردم محدوديت ايجاد كند.

در آينده كه شما صاحب فرزند خواهيد شد، با توجه به تناقض موجود بين نگرش شما نسبت به مسايل  -

 كنيد؟شود، براي رفع اين تناقض در ذهن فرزندتان، چه ميبه افراد آموخته ميديني و آنچه كه در جامعه 
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هاي سنتي، بار بيايد. بلکه او دهم كه فرزندم با ارزشاگر من در آينده، صاحب فرزند شوم، اجازه نمي

عقل خودش  خواهم كه با استفاده ازكنم و از او ميرا از ابتدا با عقل، اراده و اختياري كه دارد، آشنا مي

-و در نظر گرفتن معيارهاي عرف و جامعه، براي خودش تصميم بگيرد. از طرفي چون خود من دغدغه

اند، هرگز ام و تناقضاتي كه در ذهنم بود، من را بسيار آزار دادههاي ذهني زيادي را پشت سرگذاشته

 گذارم كه فرزندم هم تا اين حد زجر بکشد.نمي

 عيت دين در حال حاضر در جامعه چيست؟تحليل كلي شما درباره وض -

هاي انسان است. در واقع دين و هر مسأله مرتبط با دين، تحت الشعاع اختيار، عقل، استعداد و توانايي

دين بايد تحت تأثير واقعيات علمي، عقل انسان و عرف جامعه باشد. چرا كه در غير اين صورت، هر 

اي كه من به اين نتيجه نه خواهد بود. عامل اصليعملي كه تحت عنوان دين صورت بگيرد، ناشيا

تر ام، پيشرفت انسان امروز، نسبت به مردم زمان پيامبر است. من و مردم عصر من، بسيار پيشرفتهرسيده

تر از محيط آن دوران است. انسان امروز بيشتر به خودشناسي از عصر پيامبر هستيم. محيط ما بسيار غني

اي، مدنظر است كه تنها به عنوان يك مسأله حاشيهمند است و دين تري بهرهملرسيده و از عقل متکا

گيرد. به هر حال رويکرد خود من در اين زمينه، يك هر كجا كه كارساز باشد، مورد استفاده قرار مي

كنم كه در مواجهه با مسايل مختلف، از روش عقالني رويکرد عقلي و منطقي است و من سعي مي

ام، م، بسيار سختي كشيدهسوال هايكنم. از طرفي من براي رسيدن به اين نتيجه و براي پاسخ به  استفاده

ام و بنابراين به اعتقادات خودم پايبندم. اگرچه چون اين اعتقادات در تضاد ام، مطالعه كردهبحث كرده

رغم ميل ليبا حکومت است و حکومت هم قدرتمند و داراي نفوذ است، ناچارم كه گاهي اوقات ع

 ها تن بدهم.هاي آندار هستم و تحت اجبار به خواستهخودم، وانمود كنم من فردي دين

 بينيد يا زميني؟نهايتاً شما دين را امري آسماني مي -

ايم كه خدا هم وجود دارد. اما من در صورت درست اگر بپذيريم كه دين آسماني است، پس پذيرفته

كنم و اراده و اختيار خودم را در اسب با برداشت خودم، مسأله را تفسير ميبودن اين مسأله، باز هم متن

سال پيش  1400گيرم، نه آن چه كه و يافتن راه حل براي مشکالت، در نظر مي سوال هايپاسخ دادن به 

 گفته شده است. چرا كه مسلماً توانايي عقل و دانش من نسبت به مردم آن دوره، بسيار بيشتر است.

ر ما بپذيريم كه دين بشري و زميني است و ناشي از ذهنيات پيامبراني مانند عيسي و محمد است، اما اگ

كه البته من با اين ايده موافقم و به نظرم آن چه كه پيامبر به عنوان دين مطرح كرده، زاييده ذهن خودش 

د جهان و خلقت انسان كه پيش از او، افالطون و ارسطو هم نکات بسياري را در مور بوده است. همچنان

تر از قرآن هم بوده است، البته در اين اند، حتي قطورهايي كه در اين باره نوشتهاند و كتاببيان كرده
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صورت ديگر پذيرش وجود خدا، الزامي ندارد. به هر حال، خود من معتقدم كه رعايت اخالق و به طور 

كند، كافي است. به نظر من معيار و را تأمين ميكلي هر پيامي كه با روح بشر سازگاري دارد و منافع ا

تواند خوب و بد را تشخيص بدهد و نيازي رفتار ما بايد عرف جامعه باشد، نه دين. هر انساني خودش مي

به يك معيار خارجي به نام دين، ندارد. در مورد خود من همين طور است. اراده من غالب است و در 

 دهم.ا غلط بدانم، انجام مينهايت آن چه را كه خودم درست ي
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های دینی حل گریزی در اثر تعارضدینتربیت دینی نادرست:  013

 نشده       

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 26مصاحبه با فرهاد، 
 

 شه در ابتدا يه معرفي اجمالي از خودت بدي؟آقا فرهاد، مي -

اآلن ارشد رايانه رو دارم  گرافيك بودم، اماهاي ادبيات و سالمه، قبالً دانشجوي رشته 26آره.  من 

 خونم.مي

 سالتون هست، چه فراز و فروهاي ديني رو پشت سر گذاشتيد؟ 26شما از بچگي تا حاال كه  -

من در دوران بچگي تو يه خانواده كامالً مذهبي به دنيا اومدم و بزرگ شدم. بدون اين كه هيچ نقشي 

از وقتي كه چشمم رو باز كردم، ديدم تو شناسنامم دين اسالم نوشته در انتخاب دين خودم داشته باشم. 

شده. يعني من دين رو بدون هيچ شناختي و بدون هيچ حق اختيار و انتخابي قبول كرده بودم. يه جورايي 

بدتر از اون اين بود كه با همون جوّ بزرگ شديم. بدترين بخشش هم اين بود كه تحت آموزش 

تونه حتي اگه بايد ايدئولوژي تر ميسال خيلي راحتر گرفتيم، يعني يه آدم بزرگايدئولوژي مذهبي قرا

تونه، مخصوصاً اگر همه چيز برخورد كرد، اختيار انتخاب داشته باشه. ولي يه بچه الاقل تو اين مورد نمي

 رو واسش قشنگ و خوب نشون بدن.

هاي عجيبي رسيدم. مثالً احمد كسروي ضتو همون سن و سال براي من يه سواالتي پيش اومد و به تناق

اي بود كه يه جورايي بنيانگذار سکوالريسم نو توي ايران بود و يه جنبشي راه انداخت به اسم نويسنده

 پاك ديني يا پاك خويي.

اي گفت، آدم نبايد به هيچ آييني پايبند باشه، ولي خودش داشت يه آيين ديگهاون خودش مي

 ساخت.مي

هايي كه شم، جز همه چيز. يعني هر چيزي قابل نقده. حتي انسانچ چيز تماميت قايل نميمن براي هي

بسيار قبول دارم. يا باورهايي كه بهشون اعتقاد دارم، مثل باور ميترايي يا مهرپرستي، ولي نقدهاي شديدي 

 گم به هيچ آييني پايبند نيستم.اآلن مي هم بهشون دارم. براي همينه كه

بعد كه شروع به خوندن قرآن كردم، يه سري تضادهايي در اون ديدم، ولي اون موقع اعتقاد چند سال 

دونم، گفتم: من نميقلبي جلوي خرد عقليم رو گرفت. اون موقع وقتي اين چيزها را ديدم، به خودم مي

 فهميم.فهمم اين چيزها جزو اسراي است كه ما نميمن نمي

 تو زندگيم افتاد و من پدرم رو از دست دادم و سرپرست خانواده شدم. سالگي اتفاق عجيبي  16در سن 
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تر از خودشون هاي اوليه وقتي حس كردن به يه فردي قويبينيم كه انسانشيم، ميوقتي وارد فلسفه مي

نياز دارن، احساس خداپرستي رو در خودشون پديد آوردند، من هم شايد به دليل درگذشت پدرم از 

م پيش رفتم. چون اون موقع نياز به خدا رو توي خودم حس خود عد بيشتر با بخش دليسالگي به ب 16

كنم، با استفاده از خود اسالم كردم. اما بعد من اسالم را با اسالم شناختم. يعني اگر من چيزي رو رد مي

. هست كه هست، يعني از روي قرآن، نهج البالغه، تاريخ طبري، سيره ابن هشام، سيره ابن اسحاق و... 

 كنم.من اسالم رو رد مي

اي كه يادم مياد، اينه كه مسألهام به سمت عرفان رفتيم. يه تو همون دوران من با يکي از دوستان صميمي

گه من تو رو آن جور كه شايسته است بود، شناختم بايزيد بسطامي يه جمله معروفي داره كه به خدا مي

گه كه من تو را آن جور كه شايسته شناختن بود، نشناختم. به خدا ميو پيامبر يه حديث معروفي داره كه 

من خودم آن موقع به خودم گفتم كه بايزيد بسطامي چرا آن جمله را گفت. مگه ارزش و مقامش از 

ساله چه گناهي كردن  9پيامبر هم باالتره. يا درباره روزه فکر كردم مگه زن باردار يا شيره ده يا دختر 

 زه بگيرن يا خيلي چيزهاي ديگه برام سوال بود.كه بايد رو

اي كه توي آيه الکرسي بود اي كه داشتم، اين بود كه داشتم آيهديگه سوال هايترين يکي از بزرگ

فرمايد: الاكراه في الدين. هيچ اكراهي در دين نيست. پس چرا وقتي من مسلمون، خواندم كه ميرو مي

گردنم رو بزنن. اين سوال از بچگي براي من پيش اومد و خيلي هم  شم، بايد اعدام بشم ومرتد مي

اي شنيدم. من با سايت آيه اهلل مکارم شيرازي در ارتباط بودم. هاي مسخرهدنبالش رفتم و هر جا جواب

دادن و اونم اين دار به من دادن. همون جوابي كه از بچگي به ماها ميبراي اين سوالم يه جواب خنده

فهمي. قرآن را بايد تفسير كنن تا بفهمي، ولي من يه حديث معتبر از پيامبر ميارم كه ما نميبود كه ش

 سوادي هم قابل فهم است.فرمايد: قرآن براي هر پيرزن بيمي

كتاب قرآن، يك كتاب ديني است و براي ترويج دين نازل شده، مثل انجيل، مثل اوستا، مثل تورات 

ه هيچ ديني نخواهيد شنيد و اين كه اين كتاب نياز به تفسير داره و قابل فهم و... شما اين جمله رو دربار

 نيست.

سوادترين مردم تو دوران حضرت محمد اصالً منطقي نيست كتابي كه اومده دين رو به مردم و حتي بي

 نشون بده، چرا بايد قابل فهم نباشه.

هاي توشون ون وقتي خونده بشن تناقضهاي ديني اينه كه خونده نشن، چگه ارزش همه كتببزرگي مي

 هايها و ضعفشه و ارزش همه اديانم به اينه كه زير سوال و پژوهش نرن، چون كاستيآشکار مي

 شه.ها نمودار مياون
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 تأثير اين ترديدها در ايمان شما چطور بود؟ -

لکه به خاطر اين كه مثالً من به عدالت خدا شك كردم، نه به خاطر مشکالتي كه برام پيش آورده بود، ب

چرا من نبايد پيامبر باشم. محمد )ص( چي از من بيشتر داشت. به خودم گفتم كه چرا خدا اون قدرت 

 رو به محمد داده، ولي به من نداده.

اسالم از كمر به پايينه و آخرين مأموريت خدا اين بود كه آخرين پيامبرش % 90يا مورد ديگه اين كه 

دونه، بياد و به صورت مفصل و گسترده سته كه در مورد مسايل جنسي كه هر حيواني ميرو براي اين بفر

 شرح بده. و بعد همش رو هم حروم كنه.

متر قد دارن  40گه حورياني تو بهشت هست كه سرشون تو غربه و پاشون تو شرق. بيشتر از تو قرآن مي

 كنند.ؤمنين را تمکين ميساعته و پي در پي م 24كنن، و هميشه مؤمنين را تمکين مي

كنن و دن. انگيزه جنسي مردم رو تقويت ميها رو به خورد مردم ميخيلي جالبه كه اين چرت و پرت

 كنن.بعد همه چيز را هم حروم مي

گه: زني كه نامزد پيغمبر شود، ولو اين كه ازدواج او با پيامبر عملي نشود، حق نداره عالمه مجلسي مي

 تا پايان عمر ازدواج كند.با هيچ مرد ديگري 

چرا نبايد اين زن اين حق رو داشته باشه؟ خدا چقدر امتياز براي محمد قايل شده، مگه گناه كرده كه 

 نامزد پيامبر شده.

ها گفته شده، يعني اين قدر آيه داريم كه فقط در مورد زنان محمد و برخورد با آن 38در قرآن تقريباً 

 محمد مهمه؟

به عنوان كتاب ديني ماست، بيشتر در مورد زن محمد و خود محمد صحبت كرده. يعني  واقعاً كتابي كه

تونسته و اون جذبه شخصي رو نداشته. خودش بياد راجع به اين مسايل حرف بزنه و محمد خودش نمي

 خدا براش دل سوزانده و بخش زيادي از كتاب الهي رو به اون اختصاص داده.

 د تحول فکري شما مؤثر بود؟اي در رونمسأله ديگه -

آره، وقتي من يه كتاب خودم رو به دست چاپ سپردم، دوباره به اشعار خودم كه ته مايه عرفاني و 

هاي ائمه و پيامبر رو من مسأله سبب شد كه ببينم همه اون مدحگري داشت، نگاه كردم و اين صوفي

 بايد بگذارم كنار.

 جبات اختالف شما با خانواده را فراهم نياورده؟اآلن داريد، مو ديدگاهي كه شما -
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چرا، چند وقت پيش مادرم بهم گفت كه تو توي هر ماه رمضان به ماه رمضان قبل كافرتر شدي، برعکس 

كنن تا حدي رعايت كنن. خيلي از مردم مسلمون كه الاقل تو ماه رمضان، دستورات ديني را سعي مي

 ن يك فرصتي بود كه بدونم چرا بايد اين كار رو انجام بدم؟ولي براي من اين طور نبود. ماه رمضا

 پردازي؟اآلن هم به مطالعه و تفکر در مورد دين مي -

كنم، شايد احمقانه به نظر كنم. هر روز و هر ساعت خودم رو نقد ميآره، من هر شب خودم رو نقد مي

ه تو دانشگاه، چه خونه، چه تو خندم. چبياد، ولي من روزي ميانگين يك ساعت و نيم به خودم مي

ريزمش دور پارك، به كارايي كه انجام دادم. به فکراي اشتباه، به تعصباتي كه يکي يکي دارم مي

 خندم. زنم، مياآلن ژست روشنفکري گرفتم و دارم با شما حرف مي خندم. به خودم كهمي

ا كتاب تاريخي خوندم، يعني ت 5از طرفي من عاشق كتاب تاريخي هستم. من همين چند وقت پيش 

 خونم.هايي كه ميكارم شده مطالعه و تحليل كتاب

 بندي چي هست؟هات بدي، اين جمعبندي كلي از حرفاگر بخواي يك جمع -

من هيچ ديني رو قبول ندارم، نه اسالم، نه زرتشت، نه يهود... . من با اين كه شايد خيلي از چيزهاي اون 

اشم، ولي در كل به هيچ ديني پايبند نيستم، مثالً تو زرتشت: جمله به نام خداوند ها رو قبول داشته بدين

هاي قرآن يعني بسم اهلل الرحمن الرحيم، با همين عبارت اوستا شروع بخشنده مهربان هست كه اول سوره

 شه.مي

 گانه زرتشتي است. 5گانه مسلمانان هم دقيقاً برداشت نمازهاي  5نمازهاي 

اآلن تونستم بفهمم، چون اون موقع اون قدر  ها رواومد، ولي اينفقط سوال برام پيش ميها اون موقع

گفتن كه شك نکن، شك حرامه. البته خيلي هم آيه و حديث تعصب و باور قلبي داشتم كه به من مي

ن حقيقت من اآلن به اين نتيجه رسيدم كه شك آغاز يافت تأكيد دارن نبايد شك كنيم. ولي داريم كه

 هست.

به هر صورت من با اين كه به هيچ باوري پايبند نيستم، ولي فقط يك باور دارم و اون اين هست كه به 

خواد انديشه پشت سرش باشه يا نباشه. اگه اين باور آسيبي به كسي باور ديگران احترام بگذارم، حاال مي

 زنه، بايد به اون احترام گذاشت. همين و بس!نمي
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توان : با نگاه به وضعیت کنونی دین میربیت دینی نادرستت 014

 نابود شدن آن را در آینده داشت. بینیپیش

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 27مصاحبه با وحید، 
 

 آقا وحيد، از كي در زندگيت گرايش ديني داشتي. -

 دادم. را انجام مي سالگي به دين و مذهب گرايش پيدا كردم و اعمال ديني خودم 10من از سن 

 انگيزه گرايش تو به دين، بيشتر عشق و عالقه بود يا ترس؟ -

راستش را بخواهيد، انجام اعمال ديني من بيشتر از روي ترس از جهنم رفتن بود. من در آن زمان بيشتر 

كردم، كردم كه چه كار بايد بکنم تا جهنم نروم؟ براي همين سعي ميها تا دير وقت به اين فکر ميشب

اهنمايي، اغلب نمازهايم را در افعال ديني، مثل نماز و روزه را انجام بدهم. من حتي تا اوايل دوران ر

 خواندم. مسجد مي

 آقا وحيد، از چه زماني ترديدهاي ديني تو شروع شدند؟ -

از همان دوران راهنمايي. به اين معنا كه براي من به تدريج برخي مسايل كه خيلي هم در بين مردم شايع 

آوردن آيه و ان يکاد... . به نظر من است، غير منطقي آمدند. از جمله اعتقاد به چشم زدن در قرآن و 

اين منطقي نيست كه با چشم زدن ديگران، من دچار مشکل و مسأله بشوم. عالوه بر اين، من درباره 

خواستم، ها بودم. مثالً من ميبرخي مسايل ديني با اشکال مواجه شدم و به دنبال پيدا كردن دليلي براي آن

 .علت نهي از مشروب خوردن را بدانم

 ها ياد كردي، عوامل ديگري هم بودند كه به ترديدهاي تو بيفزايند؟به جز ترديدهاي نظري كه از آن -

بله. من از ابتدا فرد بسيار فعال و خالقي بودم و دوست داشتم كه در كارهاي گروهي، شركت كنم و 

د شدم. من در هاي غيردولتي وجود نداشت، به ناچار عضو بسيج مسجچون حداقل در شهر ما، گروه

دادم. اما به تدريج متوجه خودم را بروز ميهاي كردم و خالقيتآنجا در كارهاي مختلف شركت مي

هاي خشك كم از ديدگاهشدم كه بين حرف و عمل مسووالن آنجا، تناسبي وجود ندارد، بنابراين من كم

  ها زده شدم.ها، فاصله گرفتم و در واقع از آنو غيراخالقي آن

 پس بسيج را ترك كردي؟ -

 بله.

 و در ادامه به چه رفتارهايي دست زدي؟ -
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من به تدريج دچار تغيير و تحول شدم، به اين معنا كه اولين تحول در مدل موهايم بود، با اين كه من 

تر بود. سپس متوجه شدم كه يك پسر بودم، اما اندازه موهايم، از موهاي خيلي از دختران هم بلند

كردند. كردند يا به مردم ظلم ميدهم. مثالً به كساني كه ريا مياي را انجام ميپرخاشگرانهحركات 

 دادم. فحش مي

 آيا با ورود شما به دبيرستان، روند تحوالت ديني شما تغييري به خود ديد؟ -

امر با تمايل من  بله. من پس از ورود به دبيرستان به دليل انزواي اجتماعي كه در آن قرار داشتم )و اين

آموزي شركت كردم و توانستم عضو شوراي به فعاليت سازگاري نداشت(، در انتخابات شوراي دانش

آموزي شهرستان و استان خودمان شوم. اين موفقيت باعث شد كه اعتماد به نفسم، باال برود. همين دانش

كنم و به نوعي براي سه شركت ميديدم با مسووالن شهر و استان و حتي با وزير، در يك جلكه من مي

شد كه احساس غرور و بزرگي داشته باشم و اعتماد كنم، باعث ميگيري ميآموزان، تصميمديگر دانش

به نفس خوبي پيدا كنم. اگرچه شايد اين اعتماد به نفس، كاذب بود، اما باالخره در آن دوران براي من 

من از بين برود  اعي باعث شده بود كه رفتارهاي پرخاشگرانهبسيار مفيد بود. همکاري در اين گروه اجتم

تري نسبت تر، افرادي كه در اين شورا مسوول ما بودند، ديد بسيار روشنو يا به حداقل برسد. از همه مهم

جريان اصالح به مسايل ديني و اجتماعي داشتند. صحبت و همنشيني با اين افراد كه اغلب وابسته به 

 اعث شد كه من ديد مثبتي نسبت به اين مسايل پيدا كنم.بودند، ب طلبي

 شما داشت؟ داريدينبرخورد با افراد مذهبي روشن، تأثيري در  -

بله. من قبالً باورهاي خشك مذهبي را از روي ترس پذيرفته بودم و اين مسأله تأثير بسيار بدي بر روي 

واجه شدم، خود به خود جذب آنان شدم. زيرا من گذاشته بود، وقتي من با ديد باز و روشن اين افراد م

ها ديد بازي نسبت به مسايل مذهبي داشتند، به همين دليل من هم پس از فهميدن علت هر مسأله و آن

كردم. اگرچه امروز من پذيرفتم و به آن عمل مييافتن داليل منطقي براي آن، با همه وجود آن را مي

اما اين افراد در آن برهه از زمان، تأثير بسيار خوبي بر كنم و قبول ندارم، ها را رد مينظر خيلي از آن

 روي من داشتند.

گذاشت و آثار او را خوانده بود. او باعث شد مسوول تشکل ما فردي بود كه به شريعتي بسيار احترام مي

شنيدن چنين نظرياتي سال داشتم،  17 -16كه من هم با شريعتي آشنا شوم. براي من كه در آن زمان فقط 

هاي شريعتي كردم. من آشنايي بسيار شيرين و جذاب بود. به طوري كه خودم شروع به خواندن كتاب

گويم كه اگر با اين افراد آشنا دانم و هميشه با خودم ميبا اين افراد را نقطه عطفي در زندگي خود مي

 كردم؟چه كار ميرسيدم و شد؟ و واقعاً من به كجا ميشدم، چه مينمي
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آموزي استان بودم، در همان دوران از طرف مجمع ملي جوانان كه از آن جا كه من عضو شوراي دانش

 -14يك پارلمان زير مجموعه سازمان ملي جوانان بود، به تهران دعوت شدم. در آن جا جوانان از سنين 

هاي ورزشي و گروههالل احمر، غيردولتي مختلف زيست محيطي،هاي سال فعاليت داشتند. تشکل 29

تر بودند، ها، در آن جلسه حضور داشتند. ما در آن جلسه با افراد مختلف كه گاهي از ما بزرگمانند آن

كرديم. اين افراد داراي ديد روشني نسبت پرداختيم و دوستان زيادي را پيدا ميبه بحث و تبادل نظر مي

يروهاي بسيج هم اگرچه در اقليت بودند، اما در آن همايش به مسايل مذهبي و سياسي بودند. حتي ن

شركت داشتند. اين جلسه تأثير بسيار خوبي بر من گذاشت و باعث شد كه من داراي تفکر سياسي بشوم، 

كردم. سخنرانان و مسووالن گر بودم و فقط براي خودم تحليل ميهر چند كه من در ابتدا فقط مشاهده

دادند، اي انجام ميهبي بودند و ديد مذهبي داشتند، اما كارهاي روشنفکرانهآن جلسه، همه افراد مذ

هاي مدرسه ها يا ديگر بچهها ديدشان باز و روشن بود و براي من كه فردي بودم كه تحت تأثير گروهآن

دانم ها بيشتر ميگفتم، من از آنپذيرفتم و با خود ميام هم تأثير نميگرفتم و حتي از خانوادهقرار نمي

ها تأثير بگذارم، اين مسأله بسيار تأثيرگذار بود و جذابيت كنم، پس من بايد روي آنو بهتر صحبت مي

 ها پيدا كنم.گفتار و رفتار اين افراد باعث شد كه من گرايش زيادي نسبت به آن

 هايي بود؟در ادامه تحوالت ديني شما متأثر از چه جريان -

اي از دوستانم تصميم گرفتيم كه ها ياد كردم، من با عدهربه شيرين فعاليت اجتماعي كه از آنپس از تج

يك سازمان مدني تشکيل بدهيم. كارهاي مقدماتي و ثبت سازمان مدني را انجام داديم و تصميم داشتيم 

ديم. اما پس از شکست كركار مي اصالح طلبانانتخابات ستاد زمان در كه اقداماتي را انجام بدهيم. ما هم

توانيم در اين جناح چپ در انتخابات، ما دچار سرخوردگي شديم و به اين نتيجه رسيديم كه ديگر نمي

فضا فعاليت كنيم. در واقع ما به نوعي خودمان به استقبال شکست رفتيم و كار سازمان مدني را كنار 

اي كنکور، برايم مهم نبود كه در چه رشته گذاشتيم، البته شايد هم اشتباه كرديم. من پس از شركت در

پذيرفته شوم، فقط آرزو داشتم كه در تهران باشم، يعني در يك فضاي باز براي فعاليت و تبادل نظر، 

 2با يك ديد روشن نسبت به مسايل سياسي و مذهبي، وارد دانشگاه شدم. در  ابتداقرار بگيرم. من در 

توانستند به بحث و تبادل نظر بپردازند. به طوري نشجويان بيشتر ميسال اول فضاي دانشگاه بهتر بود و دا

كردم، خيلي با هم نفره با يك فرد مذهبي و سه فرد غيرمذهبي، زندگي مي 5كه من كه در يك اتاق 

هاي كرديم. در ابتدا تالش من در برخورد با افراد مذهبي، چه در خوابگاه و چه در كالسبحث مي

ها را متقاعد كنم كه اين شيوه كردم آنها بود. يعني من با دليل آوردن، سعي ميدن آندرس، متقاعد كر

ها فکر كردن درست نيست، اما به تدريج و از اين هدف فاصله گرفتم و ديگر قصدم متقاعد كردن آن



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            142

 

به تغيير نداشتند. اما  ها عقلشان جامد و غيرقابل انعطاف شده بود و اصالً تمايلينبود، چرا كه به نظرم آن

تنها سخنان استادان دروس عمومي يا سخنرانان يك سوزد كه من دلم براي افراد ساده و ناآگاهي مي

ها ديگران آشنا كنم تا آنهاي ها را با نظرات و ايدهخواهم آنشنوند، من ميخط فکري خاص را مي

 ند.پس از آشنايي با همه چيز، خودشان انتخاب كن

 هاي دوران دانشجويي خودتان بگوييد.از فعاليت -

دادم. اما اين مسأله به تدريج  كمتر شد و در من تا سال دوم دانشگاه هم اعمال ديني خودم را انجام مي

 ها ندارم. دهم، بلکه اعتقادي هم به آنتنها انجام نميگونه فعل مذهبي را نه حال حاضر، هيچ

كردم كه مردم چه هاي مذهبي من تعديل شد، و من بيشتر به اين فکر ميعد، ديدگاهاز سال دوم به ب

 خواهد؟خواهند و انتظارشان از دين چيست، نه اين كه دين از مردم چه ميمي

اما در مورد برخي مسايل، مذهب كردم، تر عمل ميسال پيش با اين كه نسبت به گذشته عقالني 2من تا 

دادم و مثالً به وحي منزل، اعتقاد داشتم. اما امروز ديگر اعتقادي به اين مسايل ندارم، چون را ترجيح مي

ام، ناگهاني پذيرد. البته همان طور كه گفتم، اين كه من به اين مرحله رسيدههيچ عقلي اين مسايل را نمي

هاي يکي از صحبتها و خصوصاً كامالً تدريجي بود. مطالعه، شركت در بحثنبوده است، بلکه 

دوستانم، تأثير زيادي برمن داشت. اين دوست من از ابتدا ديد مذهبي نداشت، اما با فلسفه غرب آشنا 

 اند،بود. با نويسندگان و فالسفه بزرگ مثل كانت، نيچه، شوپنهاور كه اعتقادات ما را به چالش كشيده

بينم كه نظراتش درست و عقالني اما اكنون ميكردم، هاي او را رد ميآشنا بود. من در ابتدا ديدگاه

 پذيرم.ها را مياست و آن

دهم. مثالً علت پذيرش به هر حال هر چيزي كه با عقل من سازگار باشد، من آن را پذيرفته و انجام مي

ميم گرفت. من توان در اين زمينه تصتاريخي نميهاي تنها با استناد به نوشتهدين يا پيامبر چيست؟ ببنيد 

ديدگاه متفاوت از تاريخ به من  دو اند.دانم افراد با چه ديدگاهي اين نظرات را در تاريخ نوشتهنمي

داند. خواند و يك ديدگاه ديگر پيامبر را رحمه للعالمين ميرسيده است، يك ديدگاه پيامبر را ديوانه مي

 را بپذيرم؟حاال چرا من بايد الزاماً ديدگاه سنتي جامعه خود 

ام، اما به طور مطلق هم من حتي به وجود خدا هم شك دارم. هر چند كه تا به امروز خدا را رد نکرده

خواهد پذيرم. چرا كه اين مسأله مهمي است و رد و اثبات آن، هر دو داليل بسيار مهمي ميآن را نمي

توانم اين مسأله را رد ابراين فعالً نميو ذهن من براي پذيرش عقالني آن، به داليل محکمي نياز دارد. بن

كنم. اما در اين رابطه، جمله راسل بر من تأثير زيادي داشته است و آن اين كه حتي اگر خدايي هم 

باشد، داليل نبودن او بيشتر از بودن اوست و اگر خدا منطقي باشد، بايد اين سخن راسل را بپذيرد، واقعاً 
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كه به منطق باشد؟ ضمن اينشود كه او بيهستيم منطق داريم، مگر مي هم همين طور است. ما كه انسان

آيد كه كسي را در آتش تر از ماست، آيا دلش ميقول دوستم، حتي اگر خدايي هم باشد، چون مهربان

 بيندازد؟

 ايد؟هاي روشنفکران مذهبي پرداختهشما تا چه ميزان به مطالعه ديدگاه -

ها را قبول خواندم و آنآثار شريعتي، سروش، ملکيان، شبستري و كديور را مياي از زمان، من در برهه

ها با يك ديد كنم. شايد آنها را رد ميها را قبول ندارم و آنهاي آنداشتم. اما امروز برخي از ديدگاه

ها را الت وارد بر آنتري به قضايا نگاه كنند، اما باز هم امامت و پيامبري را قبول دارند و اشکاعقالني

 باره بپذيرم.توانم نظراتشان را در اينپذيرند. و من با اين مسايل مشکل دارم و نمينمي

 تحليل شما درباره اوليا و ائمه دين چيست؟ -

من به طور كلي انتقاد از ساختار دين را قبول دارم. خيلي از افراد ديگر هم اين انتقادات را دارند، اما 

توانم مثالً پيامبر و ائمه را قبول دارند، اما اتفاقاً من انتقادات زيادي به اين امر دارم. من نمي هاآن

توان گفت، معصوميت اشخاص را بپذيرم. به نظر من گناه كردن مطلق نيست و نسبي است. پس نمي

ما از نظر اخالقي شروع پيامبر و ائمه، معصوم هستند. براي مثال، شايد از نظر اسالم جهاد مقدس باشد، ا

قريظه كردن و آغازگر جنگ بودن، انساني نيست. مثالً در جنگ بودن، انساني نيست، مثالً در جنگ بني

نشيني كرده بودند را يکجا كشت، اين كار اخالقي است؟ نه. بنابراين نفر از افرادي كه عقب 700پيامبر 

کرده است؟ من همين كار پيامبر را با خودم مقايسه توان گفت كه پيامبر انساني است كه گناه نآيا مي

ام، راه رفتن و دست دادن با دختران و فحش دادن است كه ظاهراً كنم. من حداكثر گناهاني كه كردهمي

 تر از او هستم.گناهشان از همين يك كار پيامبر  كمتر است. پس گناه من از او  كمتر است و من پاك

 ه بودن يا نبودن خدا داري، تجربه عاطفي خاصي در اين ارتباط داشتي؟گفتي ترديدهايي دربار -

كنم، چون هستند افرادي كه چنين كامالً رد نميعاطفي با خدا ندارم، اما اين رابطه را  من خودم رابطه

 گريز هستند. به نظر من حتي اگراي را با خدا دارند، اما به نظرم چنين كساني در واقع، واقعيترابطه

تنها اين جهان را خلق كرده و هيچ دخل و تصرفي در آن ندارد. او خدايي هم وجود داشته باشد، او 

فقط اين سيستم را به وجود آورده است، اما توانايي تغيير در آن را ندارد. با اين ديدگاه، مفهوم دعا و 

دفعه مشکل دعا كند و يك شود. بنابراين، اين كه يك انسانكمك گرفتن از خدا، خود به خود رد مي

او رفع شود، تصادفي است و ربطي به لطف و كمك خدا ندارد و خدا كاري براي ما انجام نداده است. 

كامالً تصادفي ببينم و او به من پول بدهد و مثالً وقتي من به پول نياز داشته باشم، ممکن است دوستم را 

ك اتفاق بوده و ربطي به لطف خدا ندارد. شايد، مشکل من رفع شود. همان طور كه گفتم، اين فقط ي
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خدا چيزي از ما بخواهد كه البته من آن را هم قبول ندارم، اما اين كه كاري از دستش براي ما برآيد و 

 بتواند سيستم را تغيير بدهد، خير من اين مسأله را قبول ندارم.

 شما نسبت به روحانيون و مروّجان دين چه نظري داريد؟ -

ها را قبول ندارم و دوم اين كه مشکل من با اصل موضوع دين است. بنابراين تمايلي به  من اصالً آناوالً

ها، و حتي از مراجع تقليد را ندارم. بنابراين حرف شنوي از روحانيون يا تأثير گرفتن منفي و مثبت از آن

مردم از آن بشود، اما اين  گويي و ظلم مروّجان دين، موجب برداشت منفيحتي اگر رياكاري، دروغ

 ها را قبول ندارم.تأثير در مورد من حداقل است، چرا كه من اصالً آن

 به نظر شما دين ضامن اخالق جامعه نيست؟   -

كنند. گذارند، و كارهايي از اين قبيل ميگويند، سر هم كاله ميداران امروز را ببينيد، دروغ مينه. دين

 دهد كه دين هرگز ضامن اخالق، امنيت و سالمت جامعه نبوده و نيست.تجربه تاريخي نشان مي

 در حال حاضر تحليل كلي شما راجع به دين چيست؟   -

ست. من بار اولي كه اين جمله را از ماركس شنيدم، خنديدم. اما امروز توده هابه نظر من دين افيون 

توان اين مسأله را فهميد. به نظرم دين ابزاري مي كامالً با آن موافقم. با نگاهي به وضعيت مردم در جامعه

شود، سران مملکت است براي سلطه بر مردم. در كشور ما با اسم امام زمان، حکومت واليي تشکيل مي

كنند. واقعيت اين است كه اگر بخواهيم به ها را ضايع ميكنند و حقوق آنبا نام دين، به مردم ظلم مي

ماندگي خارج شده و پيشرفت كنيم، بايد ديد جامعه سنتي و مذهبي را م، از عقبتر برسيجايگاهي بر

ها را كنار گذاشت، در مورد ما ها، سنتكنار بگذاريم. اروپا زماني پيشرفت كرد كه با ورود پروتستان

گويند، هم همين طور است، بايد دين را از صحنه حذف كنيم تا به پيشرفت برسيم. من با اين نظر كه مي

دار شدن آن نيست. كامالً مخالفم، براي اخالقي شدن جامعه نيازي به ديندين ضامن اخالق است، 

ها پايين است. دين را ببنيد كه مردم آن دين ندارند، اما آمار جرم و جنايت هم در آنكشورهاي بي

اهي به سمت مدينه فاضله داري رگويند، دينها  كمتر است. اين كه ميحداقل، جرايم بزرگ در آن

اي است كه در آن، اخالق رشد كند، نه دين. ابتدا است، به نظر من غلط است. جامعه اخالقي، جامعه

 ها، بروز پيدا كند.بايد اخالق در باور افراد نهادينه شود تا در نهايت در عمل آن

رسيم كه دين ما به جايگاهي مي بينم و مطمئنممن زوال دين و زوال جوامع سنتي ديني در آينده را مي

 ها را كرد.بينيتوان اين پيشنابود خواهد شد. با نگاه به وضعيت كنوني، مي
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شدم كه شاهد از بين رفتن دين بودم، و زماني به اي كاش زماني متولد ميگويم، من هميشه با خودم مي

ديني مردم را توانستم سير تکامل بيمن مي آمدم كه چيزي به نام دين در جامعه وجود نداشت ودنيا مي

 بررسي كنم.
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: بهشت و جهنم برای افراد غیرفرهیخته تربیت دینی نادرست 015

 جامعه 

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با امیرعلی، 
 

در  شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً داريديناز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و   -

 ابتدا يك دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

ها به مسايل ديني به حدي خانواده من مقيد به دين و اعتقادات مذهبي هستند. شدت پايبندي و تمايل آن

است كه من نيز از دوران كودكي و پيش از رسيدن به سن تکليف، با اجبار مادر و مادر بزرگم، به انجام 

ت احکام ديني، ملزم شدم. اگرچه گرايش من به مسايل ديني با اجبار شروع شد، تکاليف ديني و رعاي

داد. به طوري كه در دوره اما در دوره دبيرستان، گرايش به خدا و مذهبي بودن به من قوت قلب مي

مند بودم كه در همان سال اول، در دانشگاه پذيرفته شوم، گرايش پيش دانشگاهي، چون من بسيار عالقه

ل به تکاليف مذهبي توسط من نسبت به گذشته، چند برابر شد. اما پس از عدم موفقيت در كنکور، و عم

من نسبت به مسايل ديني و اعتقادي بسيار سست شدم. من در آن زمان متوجه شدم كه گرايشم به دين 

گذارم. بسيار سطحي بوده است و بالفاصله پس از شکست در رسيدن به آرزوهايم، دين را نيز كنار مي

م باشم تا بتوانم يك اعتقاد قوي در خودم سوال هايبنابراين تصميم گرفتم كه به دنبال دليل و پاسخ براي 

 ايجاد كنم. 

 ورود در دانشگاه چه تحوالت ديني را براي شما دربرداشت؟ -

كه اصالً چرا ها، اين سوال برايم ايجاد شد وگو با آنمن در دانشگاه، پس از آشنايي با دوستان و گفت

من بايد اعتقادي داشته باشم كه حاال بخواهم آن را قوي كنم؟ به اين ترتيب به تدريج علت مسايل ديني 

برايم مهم شد و به چراجويي درباره اين مسايل پرداختم. در حال حاضر در مورد اصل دين و اين كه 

 ترديد دارم. دين اساساً درست است يا نه،

الزم است كه يك نوع دين جه به اين كه سطح فکر و دانش مردم متفاوت است، كنم، با تومن فکر مي

ها، به اجبار نياز در جامعه براي آن دسته از افراد كه سطح فکر پاييني دارند و براي نظم دادن به آن

هست، وجود داشته باشد. براي اين گروه از افراد، چون نياز به محدود شدن دارند، وجود دين )حتي 

 ر ديني ظالمانه هم باشد(، ضروري است.اگ

كنم اما در مورد آن دسته از افرادي كه داراي هوش و استعداد باال و تربيت درست هستند، من فکر مي

 توانند زندگي كنند.كه بدون وجود دين هم اين افراد، به خوبي مي
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قابل پذيرش نيستند، اما به نظر من وجود مفاهيمي مثل جهنم و بهشت، اگرچه براساس ديدگاه عقلي 

توانند به صورت تصور وجودشان براي آن دسته از افراد كه سطح فکر پاييني دارند و خود به خود نمي

يابي به پاداش و بهشت، از انجام شود كه از ترس جهنم و با آرزوي دستاخالقي عمل كنند، باعث مي

 كارهاي بد خوردداري كنند.

مال مردم را نخوريد. براي آن عده از افراد كه خود مراقب اعمال خودشان  گويدبه عنوان نمونه، دين مي

كنند، اين افراد، بدون اين كه دين نهي كند، از خوردن مال مردم خودداري هستند و اخالقي عمل مي

 كنند، اما براي عده ديگري، وجود اجبار و مجازات، الزم است.مي

 چيست؟ تحليل كلي شما درباره دين در حال حاضر -

ت، تر، در صورت صحّكنم كه اين قدرت برمن هنوز در مورد خدا مشغول فکر كردن هستم. اما فکر مي

هايي است كه بين حقوق زن و مرد وجود دارد. ها، تبعيضهايي هم دارد. از جمله اين كاستيكاستي

بول ندارم. به نظرم اين هاي خدا را قبرد. همچنين من آزمايشاين مسأله عدالت خدا را زير سوال مي

 برد و با آن منافات دارد.مسأله كامل و عادل بودن خدا را زير سوال مي

برادري و خدمت به هم  كردند و آن را دين برابري،به نظر من با ديني كه در كودكي به ما معرفي مي

امروز بر كشور ما شد تا حدود زيادي مشکالت مردم را حل كرد. اما با ديني كه دانستند، مينوع مي

زا شده است. چون توان مشکلي را برطرف كرد، بلکه خود اين دين مشکلتنها نميحکمفرما هست، نه 

كنند، مثالً ها به نفع خودشان استفاده ميهاي زيادي وجود دارد، سران مملکت از اين ابهامدر دين ابهام

گويند، بايد يك نفر جانشين امام غايب، در جامعه ها ميمسأله واليت فقيه كه سران مملکت و مذهبي

كه همه مردم جهان خواهان آن هستند،  21حضور داشته باشد و حکومت كند، اساساً با دموكراسي قرن 

 به هيچ وجه سازگاري ندارد.

ست، توانسته اتوانسته است وجود داشته باشد و پيامبر به تنهايي ميشايد در دوران پيامبر چنين قانوني مي

مشکالت را حل كند، اما در زمان حاضر اين مسأله اصالً عقالني و منطقي نيست كه يك نفر به مردم 

كه گفتم، با جدا شدن دين از سياست موافق هستم و اي يك كشور حکومت كند. من با توجه به مسأله

ست ما است، با جمله معروف مدرس كه گفته است، سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سيا

تواند نقش مثبتي داشته باشد. شايد پيامبر يا كامالً مخالفم، چرا كه ورود دين به عرصه سياست، نمي

اند، اما در شرايط كنوني، اين مسأله زمان داشتهامامان توانايي اداره دو حوزه دين و سياست را به طور هم

م و كافي را ندارند و از دين به نفع منافع غيرممکن است. چرا كه مجريان و سران مملکت، صالحيت الز

شود. به اين كنند. به نظر من، در ايران از دين به شکل ابزاري استفاده ميشخصي خودشان استفاده مي
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كامالً محسوس و غيرقابل انکار است. اما جدا از سران، معني كه در مورد سران، استفاده ابزاري از دين 

-ها و دعاشود. از رمالبا سطوح مختلف اقتصادي و كاري هم ديده مي اين مسأله در بين مردم عادي

ايستند تا از حراست اداره يا دانشگاهشان، يك ها گرفته تا افرادي كه صف اول نماز جماعت ميخوان

 امتياز مثبت بگيرند. به طور كلي ريا به هر شکل خود نماد استفاده ابزاري از دين است.

عه، تأثير زيادي بر نگرش ديني من داشت. به اين معني كه دايم اين مسأله براي من وقايع سياسي جام

كند و مانع اين همه ظلم و ستم و تجاوز بر مردم شد كه اگر خدا عادل است، چرا كمکي نميتکرار مي

ر خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيي گويد:از قرآن كه مياي شود. از طرفي طبق آيهگناه، نميبي

خواهيم وضعيتمان تغيير گفتم، حاال كه ما ميمگر آن كه خودشان اراده كنند. من با خود ميدهد، نمي

كند و به ما كمك دهيم، پس چرا خدا كاري نميكنيم و شهيد ميكند و براي اين هدف تالش مي

 كند.نمي

 نظر شما راجع به مرجعيت ديني چيست؟ -

ا حتي در صورتي واقعي وجود داشت كه او هم به رحمت خدا رفت، ام تنها يك مرجع تقليدبه نظر من 

دار بشوم، باز هم وجود يك فرد كه همه چيز را بداند و ما ناچار به تقليد از او باشيم كه من دوباره دين

پذيرم كه چند فرد آگاه در شوراي مرجعيت وجود داشته تنها مرجعيت را در صورتي ميرا قبول ندارم و 

توانم تحقيق كنم، با اين افراد مشورت ها خودم نميند و من درباره مسايلي كه واقعاً در مورد آنباش

 كنم.

 نظر شما درباره حجاب چيست؟ -

دار هم بودم، با اين من با حجاب به شدت مخالف هستم. من حتي در زماني كه فردي مذهبي و دين

 ها و توهيني به آقايان است.اي خانممسأله مخالف بودم. به نظر من حجاب محدوديتي بر

كنند كه داشتن كنند، چون فکر ميهايي كه خود را مقيد به حجاب داشتن ميكنم، خانممن فکر مي

كنند، ها تعرض نکند و در واقع با داشتن حجاب احساس امنيت ميشود كسي به آنحجاب باعث مي

كند و كنند. بنابراين فکرشان رشد نمينمي هرگز به بررسي اشکاالت و معايب داشتن حجاب فکر

ماند. يك عامل كه باعث شده است كه دين با اين همه اشتباه، اين همه طرفدار داشته باشد، محدود مي

 همين بسته بودن عرصه تفکر و نرفتن افراد مذهبي به دنبال علت مسايل است.

شوم مياي همين كه من وارد خانه اي مثال،ها، توهين به آقايان است. بربه نظر من حجاب داشتن خانم

گويند كه واي دوند و ميها به اتاقي ميكه مثالً زن عمو و دختر عموهايم در آن هستند، هر يك از آن
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فالني آمد، چادر بپوشيد، خوب اين مسأله توهين به من است و به طور ضمني، معناي اين رفتار اين است 

 به تو اعتماد نداريم و ما بايد خودمان را از تو حفظ كنيم. كه تو آدم پاكي نيستي و ما

ها حجابشان را ها بخواهيم كه آنپذيرم كه چنانچه در شرايط كنوني از خانمالبته من اين مسأله را مي

دهد. اما به نظر من، اين مسأله ناشي از اشتباهي است كه سي و چند سال پيش بردارند، فاجعه رخ مي

شد و افراد اجازه اند. اگر در همان زمان برداشتن حجاب يك امر عادي تلقي ميت ما كردهسران مملک

 رسيديم.خواهند، بيرون بروند، ما هرگز به اين وضعيت نميداشتند، آن طور كه مي

آن قدر منطقي و عقالني باشد كه من را ملزم به انجام آن من در صورتي كه داليل انجام اعمال ديني،

 دانم.ها ميدم را موظف به انجام دادن آنكند، خو

 بينيد؟نقش دين در اخالقي رفتار كردن مردم جامعه را در چه حد مي -

گفتم در افراد سطح پايين جامعه شايد دين بتواند آنان را به رفتار اخالقي تشويق كند، اما من برخالف 

خالق است، نه اين كه اخالق بخشي از شود، معتقدم كه دين زير مجموعه اآن چه كه غالباً تصور مي

تنها به بخشي از آن اكتفا كرده است. دين باشد. مسايل اخالقي گسترده بسيار وسيعي دارند كه دين 

معيار من در رفتار و برخوردم با مشکالت و مسايل مختلف، اخالق است. البته آن چه كه از نظر عقل 

 ر دين آمده است.نه آن چه كه د خودم درست و اخالقي باشد،

 توان تحليل كرد؟به نظر شما عدم استقبال گسترده جوانان از دين را در جامعه معاصر چگونه مي -

به نظر من علت اصلي عدم گرايش جوانان به دين در جامعه، اين است كه طرز ابالغ دين در كشور ما 

روز سال  365ي مثال، در كشور ما از شود، افراد از دين زده شوند. براغلط است كه باعث مياي به شيوه

ها را آن قدر روز به عزاداري و مداحي اختصاص دارد و يا هنگام اذان و اقامه نماز، صداي بلندگو 300

گيرند كه از نظر اخالقي زند. افرادي در صف اول نماز قرار ميكنند كه آرامش مردم را به هم ميبلند مي

ستند. از طرفي افراد پيش نماز خودشان مشروعيت ندارند. همه اين مسايل و اقتصادي، بعضاً داراي فساد ه

هايي كه به % از بچه70توانم بگويم شود. به طوري كه من ميموجب بدبيني افراد نسبت به دين مي

كنند. چرا كه تا پيش داري، به لحاظ ديني در دانشگاه، سقوط ميآيند، با هر سطح از ديندانشگاه مي

اند، اما پس تنها با يك طرز فکر روبرو و مواجه بودهبه دانشگاه، در محيط خانواده خودشان،  از ورود

گيرند و از طرفي در جريان سرگرداني در تلفيق از ورود به دانشگاه، تحت تأثير افکار مختلف قرار مي

ران، از دين زده دااين افکار با همديگر و از طرف ديگر با مالحظه برخوردهاي تند و افراطي دين

 شود.مي
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اگر به فرض روزي شما تصدي جامعه را برعهده بگيريد، چه اموري را در دستور كار خود قرار  -

 دهيد؟مي

شدم، براي پيشبرد امور، از نقاط قوت دين استفاده من اگر به فرض روزي مسوول جامعه خودم مي

از دين بشود. اما در چنين شرايطي، به طور كلي كنم، البته نه با نام دين كه موجب سوءاستفاده مردم مي

روشم اين است كه به مردم اجازه بدهم كه هر كدامشان در چارچوب خصوصي خودشان به نيايش 

دار نسبت به بقيه افراد، بپردازند و دين هر كس در حوزه خصوصي خودش باشد، به طور كه افراد دين

نشوند. در اين صورت ديگر هيچ كس مجبور نيست كه  برتري نداشتند و از مزاياي بيشتري برخوردار

 اهل ريا بشود و رياكارانه عمل كند.

 

 تأملی دوباره
 22ساله و اميرعلي  27ساله، وحيد  26ساله، فرهاد  22ساله، محمدعلي  20هاي فريده بررسي مصاحبه

مسايل اجتماعي،  هايي كم و بيش جدي بهساله، حکايت از آن دارد كه اگرچه دانشجويان اخير نقد

اند، اما در غالب موارد، آموزش ديني آنان مبتني بر رعب و ترس يا القائات سياسي وعقيدتي جامعه داشته

قشري و سطحي بوده است و حلقه مفقوده تربيت ديني آنان، منطق، برهان و دليل بوده است. دانشجويان 

اند كه اگر فرزنددار شوند، پيش از ياد اختههايشان خاطرنشان ساخير در غالب موارد در جريان مصاحبه

 آموزند.دادن هر زمينه علمي يا هنري به فرزندشان، به آن شيوه تفکر درست را مي

بررسي ديدگاه ديني نيز حکايت از درستي نقد دانشجويان اخير دارد، به اين معنا كه از منظر ديدگاه 

از افراد متخصص در امر دين هستند، اما افراد بايد ها در فروع دين ملزم به تبعيت ديني اگرچه انسان

 اصول دين خويش را در گذر تحقيق و تفحص به دست بياورند.

تفاوت القاي تحميلي اصول دين به كودكان، نوجوانان و جوانان با تحقيق و تفحص آنان و دريافت 

 شخصي خود آن در اين زمينه، بسيار زياد است.

لب موارد حاضر به دفاع كردن از آن نبوده، پذيرند، در غااي را ميانديشهافرادي كه به شکل تحميلي 

ها بزنند، اما اگر افراد شخصاً به بررسي مقوله مورد ممکن است به سادگي دست به كنار نهادن آن

نظرشان پرداخته، ادله موافق و مخالف آن را سنگين و سبك كرده و در جريان تأمل، تفکر، پرسش و 

هاي خويش خصي خويش به آن برسند، در اين صورت خود را موظف به دفاع از يافتهبندي شجمع

 كنند.ها دفاع ميديده، به خوبي از آن
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السالم، را به چالش بررسي رفتار ائمه دين زماني كه به فرض يك دهري مذهب در مسجد امام، عليه

خدا شك كرده بود، اما امام، گرفت كه هستي همين جهان مادي است يا فردي كه حتي در وجود مي

دهد، معيار السالم، بدون محکوم كردن و برچسب زدن به وي، در نهايت آرامش به او پاسخ ميعليه

 دهد.الزم را در چگونگي برخورد مسووالن و معلمان و اولياي نوجوانان و جوانان با آنان را به دست مي

گيري هويت نيز داللت برآن دارد، افرادي كه کلشناختي انجام شده در زمينه شبررسي مطالعات روان

اند، در غالب موارد وقتي با اطالعات شناختي به شکل منفعل، هويت القايي به خودشان را عيناً پذيرفته

مخالف با اطالعات خودشان مواجه شوند، بدون آن كه به بررسي منطقي و عقالني تفاوت اطالعات 

از سازوكارهاي دفاعي سود  هاي مزبور غالباًراي حل ناهماهنگيخويش و اطالعات جديد بپردازند، ب

 سازند.ها را با چالش مواجه ميها و باورهاي آنزنند كه ارزشبرند و دست به نفي اطالعاتي ميمي

اما افرادي كه از سبك هويتي اطالعاتي برخوردارند، افرادي هستند كه در گذر زمان اطالعات مختلف 

هاي خويش مشيرار داده شده است و آنان رأساً با تلفيق اطالعات، دست به ساخت خطدر اختيار آنان ق

وجو و اند. اين افراد به صورت فعال اطالعات مرتبط با خود را جست)و در نهايت هويت خود( زده

كنند و در مواجهه با اطالعات متفاوت و هاي ذهني خويش را آزمون ميارزيابي كرده، ساخت

هاي استقالل آيند. اين افراد داراي ويژگيهايي از هويت خويش برميدرصدد تغيير جنبهناهماهنگ، 

رأي، باز بودن به تجربه، تأمل دروني و نياز باال به شناخت هستند. وقتي اين افراد با اطالعاتي متعارض با 

در آن ارتباط آنچه آنان در ذهن دارند، مواجه شوند، دست به مطالعه بررسي و احياناً بحث و فحص 

پرداخته، در صورت قانع شدن با اطالعات جديد، اطالعات پيشين خويش را تعديل كرده، از اطالعات 

 شود(. هاي هنجاري ديده نميكنند )و ايثن چيزي است كه در هويتجديد استقبال مي

با تأكيدات ديني دال  ها،كنند )و البته اين يافتهشناسي هويت از آن ياد ميهاي روانمضاف برآنچه يافته

بر ضرورت كسب اصول دين در جريان تحقيق و تفحص همخواني دارند(، بايد توجه داشت كه در 

هاي سياسي، ها و خدشهنظام فعلي ايران، به دليل توام شدن دين و سياست، در صورت بروز كمترين ايراد

د شد و دين در شرايط اخير به سادگي دهاي اخير به پاي دين و ديانت نيز گذارده خواهنبه سادگي ايرا

سياسي و اقتصادي جامعه، مورد تهديد  -اجتماعي -هاي فرهنگيها و قصورتواند به دليل كوتاهيمي

 قرار گيرد.

ها، رويکردي تجربي و پژوهشي از سوي ديگر با توجه به آن كه رويکرد آموزشي مدارس و دانشگاه

آموزد كه همه هاي خويش ميآموز يا دانشجويي كه در جريان آموزشاست، بايد توجه داشت، دانش

چيز را به شکل تجربي به دست آزمايش سپرده، برمبناي نتايج حاصل از آزمايش، دست به قضاوت 
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درباره صحّت و سقم مسايل فرارويش بزند، اين افراد به دليل سبك يادگيريشان، به سادگي حاضر به 

 )كه غالباً مباحث ديني از همين سنخ برخوردارند(، نخواهند بود. هاي تعبديپذيرش استدالل

هاي بررسي اظهارات فريده، محمدعلي، فرهاد، وحيد و اميرعلي، حکايت از آن دارد كه برخالف آموزه

ها با زور و اجبار آنان را ديني و علمي در آموزش ديني فرزندان، در غالب موارد اوليا و اطرافيان آن

دارد، وي پيش از سن تکليف به انجام اعمال اند. محمدعلي بيان ميانجام تکاليف ديني كردهوادار به 

ديني واداشته شده است، به شکلي كه حتي در كالس چهارم دبستان نيمي از ماه رمضان را روزه گرفته 

ن خودش اي است و خودش در انتخاب ديدارد، او مسلمان شناسنامهاست. فرهاد نيز با تلخي بيان مي

 نقشي نداشته است.

دارد، انجام تکاليف سالگي به انجام اعمال ديني مبادرت ورزيده است، اظهار مي 10وحيد كه از سن 

ديني از سوي وي بيشتر به دليل ترس از افتادن به جهنم بوده است. اميرعلي نيز در مصاحبه خويش تأكيد 

 تکاليف ديني واداشته شده است. كند كه او با اجبار مادر و مادر بزرگ، به انجاممي

دانشجويان ياد شده، پس از آن كه بدون تحقيق و تفحص در زمينه اصول دين و انتخاب آزادانه دين 

اند، در جريان عمل به دليل كنجکاوي خويش يا توسط خودشان، تحت تأثير القائات ديني قرار گرفته

اند كه در ي زدهسوال هاياند، دست به طرح هشان با آن آشنا شدرويکرد تجربي كه در نظام آموزشي

دارد، معلم او در اند. به عنوان مثال، فريده بيان ميشان نيافتهسوال هايغالب موارد پاسخ الزم را براي 

ديني وي، كار  سوال هايدارد، برابر سوال وي برچسب كافر را به او زده است، محمدعلي هم بيان مي

سازد، سايت آيت اهلل مکارم شيرازي دانشگاه كشيده است و فرهاد خاطرنشان مي او را به كميته انضباطي

فهميد، پاسخ به سوال را منوط به ديني وي، با بيان اين كه شما قرآن را نمي سوال هايهم در پاسخ به 

 تفسير قرآن توسط مفسران آن كرده است.

نظام مبتني بر واليت فقيه ياد شد، به دليل هاي ترين اشکالگونه كه از يکي از جدياز سوي ديگر همان

آن كه در مورد اين نظام بيان شده است، ديانت ما عين سياست ما و سياست ما عين ديانت ما است، با 

شود. بنابراين بروز هر مسأله و مشکل اجتماعي، به سادگي آن مسأله و مشکل به پاي دين نوشته مي

خواري مسووالن )فريده(، تعطيلي هاي اجتماعي نظير رانتدانشجويان مصاحبه شده، نه تنها اشکال

گذارند، بلکه در برخورد با هاي مدني )وحيد(، استفاده ابزاري از دين )اميرعلي( را به پاي اسالم مينهاد

-ها بپردازند )زيرا آن را نياموختهخرافات آميخته شده با دين، بدون آن كه به بحث و بررسي منطقي آن

گونه برخي از مسلمانان در گذارند. نقد رفتار مريدخرافات را نيز مستقيماً به حساب دين مياند(، اين 
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هايي كه سر در شرق و پا در جامعه )فريده(، نقد خرافات ديني نظير چشم زخم )وحيد( و يا حوري

 روند.غرب دارند )فرهاد(، از اين جمله موارد به شمار مي

جويان اخير، كه در روند رشد و تحول خويش، با برخي از مشکالت ماحصل تربيت نامناسب ديني دانش

دارند، اگر به فرض رساند كه آنان بيان مياند، كار را به جايي مياجتماعي و يا عقيدتي نيز مواجه شده

گيري عقالني )محمدعلي(، شك دار شوند، پيش از همه چيز شيوه تفکر درست )فريده(، تصميمبچه

هاي منطقي )وحيد( را به فرزندشان فتن حقيقت است )فرهاد( و پذيرش ديدگاهكردن كه آغاز يا

 آموزند.مي

باشد، اما به دليل تربيت ديني مبتني بر تحميل و البته نتيجه اخير، همان چيزي است كه مدنظر دين مي

اند و به رسيدهاجبار دانشجويان اخير، آنان با نفي دين و گريز از القائات دين تحميلي، به نتيجه اخير 

دهد، در برابر ديني قرار جاي آن كه حامي ديني باشند كه آنان را به سمت تفکر و منطق سوق مي

كند و در جريان گريز از خواري را به آنان تحميل ميگيرند كه به زعم آنان پذيرش خرافه و رانتمي

 كنند.گريزي را پيشه خود مياين دين، دين
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 زا: استادم من را نابود کرد.سیباولیای آموزشی آ 016

 ساله، دانشجوی کارشناسی 24مصاحبه با هدی، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك  -

 دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

ها نشسته كه با عبا و عمامه باالي ابركردم، خدا، مانند يك روحاني است من وقتي كودك بودم فکر مي

ديدم و خدا موجودي كند، خدا به نظرم شبيه امام خميني بود كه در تلويزيون مياست و به ما نگاه مي

كند، نه به عنوان موجود كه داراي قدرتي فراطبيعي است كه صرفاً آن باال نشسته است و به ما نگاه مي

تر به حساب توانست نيازهاي من را برآورده كند و برايم قدرت بري ما كسي كه ميدهاست. در خانوا

 آمد، پدرم بود.مي

كامالً معمولي هستند، در حد نماز و روزه، آن هر از سر عادت، برادر بزرگم پدر و مادرم به لحاظ ديني، 

ورد مسايل خواند، اما بعد نماز خواندن را كنار گذاشت. پدرم هرگز در مسالگي نماز مي 17 -18تا 

گفت، دروغ نگوييد چون اين كار داد، هرگز ما را از جهنم نترساند و به ما نميديني به ما تذكر نمي

گفت كه دروغ اين پيامدهاي بد را دارد و اگر دروغ رويد، بلکه به ما ميگناه است و به جهنم مي

 خرم.نگوييد، برايتان هديه مي

هاي مذهبي و ضد مذهبي ي كتابنيامده بود، بلکه از طريق مطالعهي مذهبي به دنيا پدرم در يك خانواده

فضاي انقالب، به مذهب روي آورده بود، آن هم يك دين شخصي، پدرم به دين شخصي و تحت تأثير 

آيد، پدرم در مورد خدا و دين با ما بحث كرده باشد، پدرم يك بسيار اعتقاد دارد و هيچ وقت يادم نمي

هاي هاي مختلف بود از اصول كافي گرفته تا كتابداشت كه پر از كتابي بزرگ كتابخانه

ها را در اختيار ما گذارده بود و راه را براي ما باز گذاشته بود كه ما با ماركسيستي، پدرم تمام اين كتاب

 بينش و مطالعه راه خودمان را پيدا كنيم.

دانم گفت، نميشد و مياز خواندن هم خسته ميخواند، البته گاهي هم از نمپدرم از سر عادت نماز مي

گويد هر چه دارم از خدا دارم، قرآن و گيرد، اما هميشه مياش چيست. پدرم خيلي كم روزه ميفلسفه

-رود، به نذر اعتقادي ندارد، بعضي از قسمتپيامبر را قبول دارد، اما براي عزاداري امام حسين بيرون نمي

كرد كند و به برادرم كه گاهي به پيامبر توهين ميما هرگز به دين توهين نميهاي دين را قبول ندارد، ا

گفت: اگر اعتقاد نداري اشکال ندارد، فقط توهين نکن، به هيچ انساني توهين نکن. پدرم زمان انقالب مي

بول هايي نيز داشته است، اما به اين دليل انقالب را قكرده است و حتي فعاليتدر دانشگاه تحصيل مي
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شود، ولي اآلن اصالً سياسي نيست و كرد كه اگر انقالب شود اوضاع بهتر ميداشته است كه فکر مي

پدرم است، ي ما پدرم است، مادرم هم تحت تأثير داند. مركز خانوادهها ميسياست را منشاء تمام فساد

ما به روز زندگي كنيم و خودش خوانيد، مادرم دوست دارد كه او هرگز از ما نپرسيده كه چرا نماز نمي

پوشد، پدرم هم كند و بيرون از شهرمان مانتو ميتنها در شهرمان به خاطر فضاي شهر چادر سر مينيز 

 اعتقاد دارد كه چادر اسير كردن زن است.

كند. حالل و حرام، توهين، دروغ و مسايل اخالقي مشابه را پدرم اصول اخالقي را خيلي رعايت مي

دهد، اما به مسايل ديني كاري دهد و براي رعايت اصول اخالقي دايم به ما تذكر ميجه قرار ميمورد تو

 ندارد.

 در مورد مطالعات ديني احتمالي خودت هم بگو، مطالعاتي در اين زمينه داشتي؟ -

كردم ميهاي شريعتي را يك دور خوانده بودم و تحليل بله. من در كالس پنجم ابتدايي، برخي از كتاب

گرا، از نهج البالغه شروع كردم، قرآن و تفسيرهاي آن را گرا بوده است يا غربكه آيا شريعتي اسالم

خواندم و اطالعات مذهبي و ديني كاملي داشتم، دوم راهنمايي بودم كه معلم من را از كالس بيرون 

گويي! فهمم تو چه ميانداخت و به من گفت تو حق نداري ديگر در مورد شريعتي بحث كني، من نمي

دهد، ولي در سخنراني كردم، چرا شريعتي در اين سخنراني به اسالم تمايل نشان ميمن مثالً سوال مي

تر بود، من اين سال از من بزرگ 8دهد. من دختر عمويي دارم كه ديگري به اسالم تمايل نشان نمي

هايش روي من خوابيدم، حرفنارش ميها كاي كه شبدختر عمويم را بسيار دوست داشتم به گونه

ها و داشت. او به اين نتيجه رسيده بود كه دين وجود ندارد، برادر و خواهرهايم و پسر عموخيلي تأثير 

دختر عموهايم بسيار اهل مطالعه بودند و همگي دين را قبول نداشتند و هميشه هم با همديگر بحث 

 بردند.كردند، دين را زير سوال ميمي

كرد تا كرد و من را تشويق ميدختر عمويم اطالعات زيادي داشت، با من در مورد شريعتي بحث مي

كرد در مورد سياست و جامعه نيز مطالعه كنم، هميشه كتاب هاي او را بخوانم، بعد تشويق ميكتاب

داد تا زه نميدست من بود، وقتي من به سن تکليف رسيدم، خيلي پايبند نماز و روز نبودم، پدرم هم اجا

گفت، تو ضعيف هستي و الزم نيست روزه بگيري من و برادر، خواهرهايم با من روزه بگيرم و مي

هاي عمويم يك مسابقه داشتيم كه هر كس در عرض نيم ساعت بيشتر از همه نماز بخواند برنده بچه

خواند، نماز مي ركعت 100گيرد، پسر عمويم هميشه در عرض نيم ساعت بيشتر از است و جايزه مي

شديم تمام ذوق من اين بود كه بيشتر نماز بخوانم و جايزه بگيرم، پدرم هرگز فقط خم و راست مي

اصرار نداشت كه ما نماز بخوانيم يا روزه بگيرم، من دايي خودم را ديده بودم كه وقتي دخترش نماز 
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گرفت، پدرم آن جايزه مي گفت: چه دختر گلي دارم و برايشكرد و ميخواند، كلي تعريف ميمي

گرفتم، قدر كه درس خواندن ما برايش مهم بود، مسايل ديني برايش مهم نبود، البته من گاهي روزه مي

 ام.البته نه به خاطر گناهش، انگار اگر روزه نگيرم، كار خارج از هنجاري انجام داده

 هاي ديني شدي؟از چه زماني دچار بحران -

آمد و دوست ي، دچار بحران شديدي در مورد شناخت دين شدم، از نماز بدم ميمن در سال اول راهنماي

گويد نماز يعني خواني گفتم: شريعتي مينداشتم نماز بخوانم، يك بار معلم از من پرسيد، چرا نماز نمي

خوانم، يك بار يك دانم، وقتي معني آن را فهميدم، نماز هم ميشدن، من هنوز معني اين شدن را نمي

وحاني آورده بودند مدرسه، ناظم ما را به صف كرد تا پشت سر او نماز بخوانيم، من گفتم، نماز ر

كنم. من هم بدون وضو آخر تو را نمازخوان مي خوانم، ولي ناظم گفت: تو بايد نماز بخواني، من،نمي

ماز تمام شد، انداختم، وقتي نرفتم و پشت سر روحاني نشستم و از اول تا آخر به روحاني متلك مي

كنم. شايد روحاني برگشت و نگاهي به من كرد و به من گفت من تا عمر دارم امروز را فراموش نمي

 ترين دوران زندگي من بود.سه سال راهنمايي، عجيب

 ارتباط تو با دوستانت در آن زمان چگونه بود؟ -

ده بودم يا دختر عمويم به من شناختم، مطالبي را كه خوانمن دنبال هويت بودم و داشتم خودم را مي

دين كردند، من بيكردند و فکر ميها من را درك نميگفتم، اما آنهايم ميكالسيگفته بود، براي هم

 كردند.گفتند و به اطراف خودشان فوت ميام و دايم استغفراهلل ميشده

و صرفاً روي ادبيات متمركز  از سال دوم دبيرستان تمام مطالعات ديني و سياسي خودم را كنار گذاشتم

گاهي باز در  . من در اين زمانشدم. در كانون نويسندگان عضو شدم و شروع به نوشتن داستان كردم

گفت، من كردم، شايد خدايي وجود دارد، اما دختر عمويم ميكردم و فکر ميبود و نبود خدا شك مي

توانم به تو هم ت شود و تا جايي كه ميدهم فرزندم خداپرسنه اجازه ميم، هست نه خودم خداپرست

توانستم يك بار ديگر تو را از كودكي بزرگ كنم تو را دهم كه خداپرست شوي، اگر مياجازه نمي

رسي. پرست شدي، اگر خدا وجود داشت به آن هم ميآوردم نه خداپرست. اگر حقپرست بار ميحق

ستيم و در مورد وجود يا عدم وجود خدا با هم نشمنظور او از حق، اصول اخالقي بود شب تا صبح مي

رسيديم كه اگر هم وجود داشته باشد، بود و نبودش فرقي كرديم و در نهايت به اين نتيجه ميصحبت مي

ي داستان نويسي اي كه در سه جشنوارهكند، در انجمن نويسندگان پيشرفت خوبي كردم به گونهنمي

 رفتم. كردم و به سرعت رو به جلو ميالعاده مطالعه ميمن فوق يك مقام اولي و دو مقام سومي آوردم،

 با ورود به دانشگاه چه تحوالت ديگري را تجربه كرديد ؟ -
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ام كه بسيار به تنها شدم، تمام خانوادهمن با هزار اميد و آرزو به دانشگاه آمدم، اما در دانشگاه خيلي 

ار زير پايم خالي شده بود و چيزي نبود كه به آن تکيه كنم و ها وابسته بودم، از من دور بودند، انگآن

 كردم و نه در خانه، نه اين جا وطنم بود و نه آن جا.چنگ بزنم، نه در دانشگاه احساس راحتي مي

خواندم نوشتم و مينوشت، من بودم، اما وقتي داستان ميتنها كسي كه به صورت جدي ميدر كالس ما 

دار ها بخنديد، خيلي خندهگفت، بچهها ميخنديد و به بچهاي، استادم به من مينوارهبا آن همه مقام جش

خنديدند، استاد اسم من را گذاشته بود چرت و پرت نويس، من ها هم از خدا خواسته مياست و بچه

، بلکه دست و پاي من تنها دانشگاه دو بال به من ندادنددانشگاه آمده بودم كه دو بال به من بدهد اما نه 

را هم شکست و من را به پايين هول دادند، در يك جلسه نقد داستان كه تعداد زيادي دانشجو حضور 

داشتند، من داستانم را كه حدود سه ماه روي آن زحمت كشيده بودم، خواندم، استاد برگشت و گفت: 

ها اين جلسه خيلي چهخوب، چرت و پرت بود و شروع كرد به خنديدن و در آخر جلسه گفت: ب

خنديديم. همان جا قسم خوردم ديگر خوانيم و دوباره ميي بعد هم همين داستان را ميخنديديم، جلسه

داستان ننويسم و تا دو سال دست به قلم نبردم. تمام شخصيت، غرور و آرزوهايم نابود شده بود، استاد 

گفت، اگر من زد و ميزند، من را مثال ميي چرتي را مثال بخواست نويسندهدر كالس درس اگر مي

ام. سال دوم دانشگاه يك بار به انجمن كاري كنم كه تو ننويسي، خدمت بزرگي به ادبيات ايران كرده

نويسندگان شهرمان رفتم. وقتي داستانم را خواندم، مدير انجمن برگشت گفت: متأسفم، خيلي پسرفت 

 ند.ااي در دانشگاه با تو چه كار كردهكرده

از لحاظ رواني نابود شده بودم، از هر طرف تحت فشار بودم، حتي تا پاي خودكشي نيز رفتم. شب تا 

شود، بايد كردم، ديدم نه اين طوري نميهاي ضد افسردگي مصرف ميكردم، دارويصبح گريه مي

ويند خدا گكنم با او درد و دل كنم، گفتم همه ميچيزي را خلق كنم تا وقتي شب تا صبح گريه مي

كنم، بعد از مدتي كنم و به او تکيه ميهست، باشد پس هست هم به عنوان يك خيال او را قبول مي

تواند وجود خارجي هم داشته باشد، پس به او ايمان احساس آرامش كردم، گفتم پس اين خدا مي

چون دوست پسر  گفتند، شايدآوردم، البته زجر زيادي كشيدم تا به خدا رسيدم، اطرافيان به من مي

ها راست بگويند، به راحتي رفتم و براي اي، من هم گفتم شايد آننداري و تنهايي دچار مشکل شده

توانم با بيانم ي معمولي دارم، ولي به راحتي ميخود هم يك دوست پسر پيدا كردم، با اين كه يك قيافه

د و چشم ديدنش را نداشتم، مثل كودكي خورديگران را جذب كنم، اما سر يك ماه حالم از او به هم مي

دقيقه آن  10تواند تنها ميدهند، اما آن پفك خواهد، براي سرگرمي به او پفك ميكه مادرش را مي

اندازد، من خواهد و گريه و زاري راه ميدقيقه، دوباره مادرش را مي 10بچه را سرگرم كند، اما بعد از 
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ها من را آرام زندگي خودم وارد كردم، ولي هيچ كدام از آنهم خيلي پفك، چيپس و نظاير آن در 

نکرده، آن قدر تضاد و عالمت سوال در ذهنم بود كه يك عالمت سوال بزرگ به رنگ آبي به ديوار 

رفتم و ها در اتاق راه ميداد، روزاتاقم زده بودم، رنگ آن به اين دليل آبي بود كه به من آرامش مي

 كردم،ها نااميد شب تا صبح گريه ميال ريسماني بودم كه به آن چنگ بزنم و شبكردم، دنبفکر مي

اتاق يك نفره گرفته بودم تا راحت فکر كنم و به نتيجه برسم، در هوا معلق بودم، هيچ كس دركم 

پزشك كرد، نه مشکل خانوادگي داشتم و نه مشکل عشقي داشتم، اما هر روز نزد يك مشاور و رواننمي

اآلن هم كه وضعم بهتر شده است، باز تنهايي شديد و رفتارهاي استادم نابودم كرده بود، حتي رفتم، مي

اي رسيدم، ام كردم به آرامش فوق العادههم دستم دچار رعشه است، بعد از اين كه خدا را وارد زندگي

گيرد، تنگ در آغوش مي رسد و او رامانند كودكي كه بعد از كلي گريه و نااميدي، مادرش از راه مي

بخشم، اما سعي كردم شروع كردم به نوشتن و زندگي را دوباره از سرگرفتم، البته هرگز استادم را نمي

خودم را جمع و جور كنم، و استاد هم ديگر كاري به من ندارد، و خنثي است. من از روي نيازي كه به 

بررسي كردم، ديدم نيازي به دين ندارم، نيازي به  خدا داشتم به او ايمان آوردم، اما بعد كه فکر كردم و

 امام حسين، پيامبر و غيره ندارم.

من در مورد خدا بسيار مطالعه كردم، اما باز خدا برايم مبهم بود تا آن كه سال دوم دانشگاه به اين نتيجه 

يد خيلي روي رسيدم كه خدا وجود ندارد. اسالم اصالً برايم جذابيت نداشت، كتاب توتم و تابوي فرو

كرد، در نهج البالغه و قرآن دايم گذاشت، تبعيض جنسي كه در اسالم هست، بسيار اذيتم ميمن تأثير 

 زن نکوهش شده است.

گويم، كنم و هميشه ميها توهين نميها اعتقاد دارند به آنهايي كه ديگران به آنالبته به عنوان شخصيت 

كند، ريزي مياصالً كسي كه خون قيامش براي من قابل احترام نيست،اصالً هدف امام حسين، رفتارش، 

قابل احترام نيست، از هيتلر گرفته تا امام حسين، حتي اگر هدفش خوب باشد. هيتلر خون ريخته است، 

 امام حسين هم خون ريخته است. 

ترين رئيس حبوبدهد، او مي كارهايش را با حرف و صلح انجام ميمن عاشق خاتمي هستم، چون همه

ها تسليت گفت. چون به جمهور ايران بود و اولين كسي بود كه فاجعه ي يازده سپتامبر را به آمريکايي

 اصول اخالقي و صلح جهاني اعتقاد داشت.

 دين شدن شما ايفا كردند؟هاي مذهبي چه نقشي در روند بيآدم -

هاي به ظاهر مسلمان آشنا شدم ديدم، با آدم من وقتي وارد دانشگاه شدم و براي اولين بار از نزديك

فاحشه هم هستند، طرف شوهر هم  ،گيرند، بعد ببخشيدخوانند، روزه ميها كساني هستند كه نماز ميآن
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كشد، انگار هايي كه به روابط نزديك هم ميپسر هم دوست است، آن هم دوستي10دارد، اما با حداقل 

اندازد، از يك سر د و گناهش پاك شود. يا يکي ديگر جانماز ميخواند كه عذاب وجدان نگيرنماز مي

زنند، بعد بوس زند، كلي با هم حرف ميبه اون سر، بعد وقت نماز مغرب و عشا دوست پسرش زنگ مي

اش آيد زير آب هم كالسيگيرد، بعد ميفرستند. شب قدر شب تا صبح قرآن به سر ميهم براي هم مي

برند، يك مدت سعي كردم دين گويند، آبروي ديگران را ميبه راحتي دروغ ميزند. را پيش استاد مي

هاي ي احکام، كتابي نماز و روزه و فلسفهاسالم را جدا از رفتار مسلمانان بشناسم، رفتم دنبال فلسفه

اي بيان مذهبي كه صرفاً تعريف كرده بودند و بهَ بهَ و چهَ چهَ راه انداخته بودند، ولي هيچ دليل عاقالنه

هاي خدا را گفتند، اگر كسي به خدا ايمان دارد، بايد بدون سوال و جواب گفتهنکرده بودند و دايم مي

ي پيامبر كه تفاوت كافر و غيركافر در نماز است. آيا من كافرم فقط به خاطر اين اجرا كند. يا اين گفته

كند، انسانيت را فراموش كرده يت نميخوانم يا كسي كه هيچ يك از اصول اخالقي را رعاكه نماز نمي

فرستي، از راه به در ام به مادرم گفت، چرا دخترت را به تهران مياست. وقتي تهران قبول شدم عمه

شود، مادرم گفت: من به دخترم اعتماد دارم، خدا شاهد است كه همين حرف مادرم تا حاال در مي

افتاد و حواسم را جمع م، حرف مادرم يادم ميام پايم را كج بگذارگوشم است و هر وقت خواسته

 خوانند، اما به معني واقعي كثيف هستند.كردم. در حالي كه كساني هستند كه نماز ميمي

 آيا نقدي هم بر احکام اسالم داشتي؟ -

تنها تفاوت يك زن به نظر من بسياري از احکام اسالم، بد، غير قابل اجرا و غير منطقي است. در اسالم 

خوب و بد، حجاب و چادر است، در حالي كه حجاب توهيني به مرد است و به اين معني است كه تو 

زني. حجاب واقعاً يك ظلم به زن آدم وقيحي هستي و اگر من خودم را نپوشانم، تو به من صدمه مي

ر رسد، سردرد، ريزش مو، خارش سر و هزااست. صبح تا شب سرت مقنعه است و هوا به موهايت نمي

توان روسري به سر نکرد، اما عفيف بود. روزه اصالً مفهومي ندارد، صبح مشکل ديگر، در حالي كه مي

كني كه به ياد فقرا باشي، آخر وقت افطار اندازي و دچار هزار بيماري ميتا شب بدنت را به سختي مي

 گيري.خوري كه دل درد ميآن قدر مي

گويد، اگر زنت از تو اطاعت نکرد، عرفي كرده است، به مرد مياسالم رسماً زن را به عنوان يك برده م

ي اطاعت كردن، ربطي به روابط زناشويي ندارد، اصالً كلمه اول جايت را جدا كن، بعد او را كتك بزن،

افتد. در حالي كه شود و به زندان ميدر آمريکا اگر يك مرد، زنش را كتك بزند، از كار اخراج مي

ها وحشي و كافر هستند. سنگسار كردن كه اوج بدويت و جهل است، در اسالم مسلمانها به قول آن

 وجود دارد.
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انسان، داراي مقام بزرگي است، وقتي خداوند انسان را آفريد، به خودش آفرين گفت. چرا بايد يك 

او براي خدمت آويز كرد، در كشورهاي متمدن، اگر كسي اشتباه كند و قتلي انجام دهد، از انسان را حلق

داند، اگر او اين اشتباه را انجام داده، حتماً حکومت و كنند، چون كه حکومت ميبه جامعه استفاده مي

 جامعه نيز مقصر بوده است.

 با اين اوصاف بر عموم مسلمانان هم بايد نقد داشته باشي. -

اي به مذهبي هميشه به گونه هايها هست، در ديگران نيست، آدمبله. به نظر من غروري كه در مذهبي 

ها هميشه از باال به ها عاقل و بالغ هستند. آنتنها آنها نفهم هستند و نگرند كه گويي آنديگران مي

ترين دهد، با كوچكها مينگرند. اصالً انگار دين يك غرور و اعتماد به نفس كاذب به انسانديگران مي

شوند و ها هم نااميد نميترين گناهها واجب است، اما با بزرگر آنكنند، بهشت بكار خوب فکر مي

دهند، خوب گناه ترين گناهان را انجام ميگويند، ما اميدمان به خدا است و با اين اميد، فجيعهميشه مي

ود، شها گناهان تمام عمرت بخشيده ميوقتي مفاتيح پر است از دعاهايي كه با خواندن آن هم ندارند،

 پس چه جاي نااميدي.

 هاي بهشت و جهنم چي هست؟.نگاه شما به مقوله -

خورد سال قبل مي 1400بهشت و جهنمي كه در اسالم توصيف شده است، فقط به درد اعراب جاهلي  

 ها را قبول ندارم. و من آن

 رسد بايد به قرآن هم نقد داشته باشي.به همين ترتيب به نظر مي -

هايي را كه تا قبل از او بوده ، پيامبر تمام اسطورههاي قشنگ و اسطورهي است پر از داستانبله. قرآن كتاب

است، شاخ و برگ داده است و براي ديگران تعريف كرده است. تفاوت موسي و رستم، در اين است 

زه اآلن به عنوان معجهاي موسي وارد قرآن شده و حالت تقدس خودش گرفته است و كه خرق عادت

هايي هم گوييگرفت، پيششد، نام معجزه ميكنند. اگر كارهاي رستم هم وارد قرآن ميبه آن نگاه مي

 هاي نوسترآداموس نيست. گوييتر از پيشكه در قرآن آمده است، باال

 نظر شما در رابطه با ائمه و اولياي دين چيست؟ -

امام كامل شوند،  12تا اند همه آدم كشته شدهبه نظر من دين اسالم پر است از جنگ براي حکومت اين 

ساله چقدر است، من پيامبر و  11سال سن به امامت رسيد، مگر عقل يك كودك  11شود با مگر مي

 ائمه را قبول ندارم.

 بيني؟اوضاع و احوال جوانان را در جامعه چگونه مي -
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فشار وارد شده است، كه جوانان اصالً ي اسالمي براي پذيرش اسالم به جوانان آن قدر در اين جامعه

كجي به حکومت دانند، زرتشت كيست، بودا كيست، مسيح كيست و جوانان صرفاً براي دهننمي

-گويد، شك كنيد و حتي در گفتهشوند. حتي خدا در قرآن ميروند و زردشتي، مسيحي و غيره ميمي

ي ما جرأت كند، حاال در جامعهمعاد شك ميهاي من هم فکر كنيد، حتي ابراهيم، پيامبر خدا، در مورد 

داري يك كلمه بگويي كه من در درستي فالن حکم اسالمي شك دارم، يا در عادل بودن رهبر شك 

 كنند كه به مرگ راضي شوي. اين اوضاع و احوال جوان جامعه اسالمي است.دارم، كاري مي

 تحليل شما نسبت به مسووالن جمهوري اسالمي چيست؟. -

جنگيدند و اعتقاد داشتند، اگر حکومت نباشد، ترين دين است. از اول براي حکومت ميم سياسياسال

ها هم جزو بديهيات انساني است، رود. دين چيزي جز يك سري احکام نيست كه اكثر آندين از بين مي

ارد، حاال ترين چيزي است كه در جهان وجود دحاال چه نيازي به اين همه پيامبر است، سياست كثيف

در مملکت ما افتخار مسووالن اين است كه سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ماست. 

 ي آن دين را خواند كه با سياست قاطي شود، آن دو تا اصول اخالقي كه در آن وجود دارد،بايد فاتحه

شود و از تکفير مي به راحتي هر كس يك شعار سياسي بدهد، شود وهم فداي سياست و قدرت مي

شود، در مملکت اسالمي، وزارت اطالعات كه بايد حافظ جان و مال هست و نيست خودش ساقط مي

ي فساد اش را در خانهرئيس نيروي انتظامي اندازد،اي راه ميهاي زنجيرهو ناموس مردم باشد، خود قتل

گويند، مفسد في االرض آخر مي شکند وگيرند، يك عده به اسم دين و اسالم، يك عده را ميمي

روند، ديگري، رئيس شوراي شهر را به اين شوند و راست، راست، در جامعه راه ميآزاد ميبودند و 

ي ترور كس ديگري را شود و برنامهكند و بعد از دو روز آزاد ميالفساد است، ترور ميامعنوان كه 

برند و يا فتواي ي االرض آبروي طرف مقابل را ميريزد، به راحتي علما يا با يك برچسب مفسد فمي

اند، سپاه ارتش را قبول دهند، در  حکومت اسالمي هم كه خودشان به وجود آوردهمرگ و قتل مي

 ندارند و ارتش سپاه را. 

كرد، بعد گفتند، هر كس از رئيس جمهور تا خاتمي بود، هر چه فحش و توهين بلد بودند، نثارش مي

نافرماني خدا را كرده است. آقاي رفسنجاني يك روز از حکم مدرسين حوزه در مورد اطاعت نکند، 

كند و روز ديگر در مورد حکم جامعه مدرسين حوزه عزل آقاي شريعتمداري از مرجعيت حمايت مي

تواند مرجعي گويد كسي جز مردم نميكند و ميگيري ميدر مورد عزل آقاي صانعي از مرجعيت، جبهه

كند و روز ديگر كه نصب كنند، يك روز براي قدرت زير پاي آقاي منتظري را خالي مي را عزل يا
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پردازد و دنبال وحدت با اوست تا بيند تيرش به خطا رفته است، به عذرخواهي از آقاي منتظري ميمي

 بتواند زير پاي رهبر را خالي كند.

 نظر شما راجع به روحانيون و مراجع تقليد چيست؟ -

و مراجع تقليد، ادعاي دين و اخالق دارند، اما از همه بيشتر از اصول اخالقي دور هستند، امام  روحانيون

كند، پسر فالن مرجع تقليد، انحصار شکر ي نامشروع برقرار ميي فالن شهر با منشي خودش رابطهجمعه

ي ن روحاني رابطهكند، پسر فالن امام جمعه با دختر فالخواري ميكشور را در دست دارد و كلي رشوه

خواهد يك  دهد، مينامشروع دارد، كسي كه حتي فرزندش نيز او را قبول ندارد و به حرفش گوش نمي

آيد، ملت را به راه راست هدايت كند، اين نفرتي كه در جامعه از قشر روحاني وجود دارد، از كجا مي

يرند و نه دوست دارند دختر بدهند. ي مردم نه دوست دارند از روحاني دختر بگي كم بقيهجز يك عده

كنند، حتي گاهي به پيامبران ديگر اديان هم روحانيون به راحتي به مذاهب و اديان ديگر توهين مي

 ها اصالً انتقاد پذير نيستند و غرور بسيار زجرآوري دارند.كنند، آنتوهين مي

اب بدهد، راحت به طرف مقابل ها بکند، طرف بلد نيست جوترسد كه يك سوال از آنانسان مي

ها دكتراي سفسطه دارند، زير آب زدن و آبروي ي آنزند، همهديني و سياسي بودن ميبرچسب بي

 ديگران را بردن هم شغل شريفشان است.

درصد ديگر خرافات  80درصد خرافات دارد. اين روحانيون براي رونق كار خود،  20اگر خود اسالم 

خورد، اي خريدي، بايد يك خون بريزي، اسفند دود كني وگرنه چشم ميهر چيز تازهاند. وارد آن كرده

هاي قبرستان از چشم  زخم است. اگر در حد مرگ سيگار كشيدي و سرطان گرفتي، باز نصف مرده

ها خمس، زكات، سهم امام، فطريه، رد مظالم، صدقه و هزار روش ديگر راه هم از چشم زخم است. اين

رسد، دو ها ميها است كه پولش به آنتنها مال آنتا مردم را غارت كنند، مگر امام زمان اند هانداخت

تر كه به گيرند. پول از اين حرامخوانند و چند برابر يك كارگر بدبخت پول مفت ميركعت نماز مي

 خاطر نماز واجب خود از ديگران پول بگيري؟

 يه چيست؟نظر شما راجع به واليت فق -

هاي هاي خدا شك كني، اما در درستي گفتهتواني در گفتهتر از خدا، چون تو ميرهبر شده است باال

كه به اند رهبر نبايد شك كني. كسي امام زمان را نديده است، حاال يك نايب نيز براي او درست كرده

خواهي بخري، بايد سه برابر اصل اسم خدا و امام زمان، جان مردم را به لب رسانده است. يك ماشين مي

شود، خدا ها چه ميرود، حال اين پولي رهبري ميپول ماشين را بدهي، چون نصف پول به خزانه

گويند، نايب امام زمان است، اطاعت از او اطاعت از خدا است و فرزانه و داند، اين آقايي كه ميمي
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ها را بخواباند، اما براي قدرت، مردم را ، تمام فتنهتوانست با يك كلمه در نماز جمعهعقل كل است، مي

 به جان هم انداخت و اين همه جوان كشته شدند.

شااهلل دروغ است، حماقت تا كي، هايت را ببندي و بگويي اناين همه فساد از مدعيان دين ببيني و چشم

شوند. ارند، مشکالت حل نميها مسوول مملکت هستند و ادعاي دين دتا چه اندازه؟ تا زماني كه اين

 .رودرود، آن وقت، اول از همه هم دودش به چشم خودشان ميدين مردم هم از بين مي

 

 تأملی دوباره
، داريدينسازد، خانواده وي به لحاظ ساله در بيان سرگذشت زندگي خويش خاطرنشان مي 24هدي 

 همواره مقيد به قيودات اخالقي باشند. خواسته است كهاي معمولي بودند و پدرش از آنان ميخانواده

دهد كه در كالس پنجم دبستان، برخي از آثار دكتر شريعتي را خوانده بود كه اين هدي، گزارش مي

 مسأله حکايت از هوش و انگيزه وافر وي دارد.

كند، توسط معلمش از هايش از دكتر شريعتي ياد ميهدي، در دوران راهنمايي وقتي كه در استدالل

 چشد.منطق بودن را ميشود و طعم تلخ بيالس درس اخراج ميك

آموزي خويش به دهد تا جايي كه در دوران دانشاما با اين همه، هدي به پيشرفت خويش ادامه مي

انجمن نويسندگان شهرستانش نيز وارد شده، در سه جشنواره داستان نويسي استان، حايز سه مقام 

 گردد.مي

هاي ادبيات هايش را سركالسگاه، به داستان نويسي خود ادامه داده و داستانهدي با ورود به دانش

ها را چرند و هاي وي، آنخواند، اما استاد )جاهل( وي با به تمسخر گرفتن داستانداستاني خويش مي

 اي.گويد: اگر تو داستان ننويسي، به ادبيات كشور خدمت كردهپرند ناميده، خطاب به هدي مي

اش چند خراشد كه او در جريان مصاحبهي استاد )جاهل( هدي، چنان روح لطيف هدي را ميهااهانت

كند كه از لحاظ رواني نابوده شده است و رفتار استادش او را نابود كرده است. مراجعه بار از اين ياد مي

است، نشان اي را كه به ويراني او انجاميده پزشك، عمق ضربهشناس و روانمکرر هدي به نزد روان

 دهد.مي

هدي وقتي پس از تجربيات تلخ دانشگاهي خودش، مجدداً در برگشت به شهرستان، در انجمن 

پرسد، خواند، مسوول انجمن نويسندگان از وي ميهاي خود را مينويسندگان شهر حضور يافته و داستان

 اند.هايت دچار پسرفت شدهاند كه داستاندر دانشگاه چه به روز تو آورده
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گري كه هدي به تجربه آن پرداخته است، اسباب فلسفيدن او را فراهم كرده، دست به نقد ضربه ويران

بسياري از مسايل اجتماعي )و بالطبع ديني كه در نظام موجود كشور كه با مسايل اجتماعي به هم آميخته 

قد واليت فقيه )كه به زعم او ، نداريدينهاي غيراخالقي برخي از مدعيان زند. نقد رفتاراند( ميشده

هايي كه ذيل عناوين خمس، زكات، سهم امام، رد مظالم، اندازد(، نقد پرداختمردم را به جان هم مي

كند، نقد ها به عنوان سوءاستفاده ياد ميفطريه و نظاير آن اولياي ديني دريافت داشته و هدي از آن

با خواندن يك دعا، تمامي گناهان آدمي بخشيده  دهندخرافاتي كه در مفاتيح آمده است و وعده مي

كند، خواهند شد، نقد احکام جنسيتي اسالم، از جمله مواردي است كه تفکر هدي را به خود مشغول مي

السالم( پردازد كه چرا بايد شك حضرت ابراهيم )عليههدي در اظهارنظري صادقانه به طرح اين سوال مي

جه قرار گرفته، به آن پاسخ الزم داده شود، اما در نظام حاكم كمترين در مورد معاد توسط خدا مورد تو

 شك ديني افراد با تهديد سياسي و اجتماعي فرد مورد نظر توام است.

منطق نظير معلم دوران راهنمايي وي مالحظه مصاحبه هدي، حکايت از آن دارد كه اولياي آموزشي بي

دانشگاهي هدي كه ارزيابي منفي خود از تکليف داستان نويسي و اولياي آموزشي نامتعادل، مانند استاد 

او را به تماميت شخصيت وجودي هدي تعميم داده است، هدي و افرادي مانند وي را چنان به درگيري 

گيري و تخليه رواني اي براي انتقامگريزي به مثابه عرصهكنند كه شايد دينرواني و ويراني نزديك مي

گريزي، به جاي استفاده از هوش وافرشان در جهت بنماياند و آنان با استقبال از دينآنان خود را 

ها و پرخاشگري متقابل به اولياي سياسي و اجتماعي جامعه سازندگي، آن را در جهت تخليه دق دلي

 درآورند.
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 های به ظاهر علمی: ترجیح استداللتردیدهای دینی 017

 نشجوی کارشناسیساله، دا 21مصاحبه با مریم، 
 

تنها بود و يك كند، وارد اتاقش شدم، مي شنيده بودم كه يکي از ساكنين خوابگاه، در امور ديني تحقيق

كرد. ديوار كنار تختش هم پر از مي تابش موزيکي را پخشكرد و لپمي كتاب قطور را مطالعه

ز داشت كه رويش پر از لوازم آرايش و الك بود. هاي هنرمندان و دانشمندان بود و يك ميعکس

 ي خودش صدايش را ضبط كردم.مصاحبه را آغاز كردم و با اجازه

 خودت و پدر و مادرت در چه حد تحصيالت دارين؟ -

 خوانم ترم چهارم و پدر و مادرم هر دو ديپلم هستند.مي شناسيخودم روان

 دينت چيست؟ -

 كالً خودم ديني ندارم.  اي مسلمانم، وليهفعالً از نظر شناسنام

 تعريفت از دين چي هست؟ -

يك سري برنامه است كه به اسم تقدس آورده شده كه مردم بتوانند با آن زندگي كنند و زندگي 

 خودشون رو پيش ببرند.

 دين پدر و مادرت چيست؟  -

 مسلمانند.

 كنند؟مي رعايتش -

 كنند.مي شود گفت صددرصد، ولي تا آن جا كه بتوانند رعايتنمي رعايت كه

 خواهي ديني را انتخاب كني؟نمي -

 كنم.مي اآلن فعالً دارم تحقيق

 كني؟مي در مورد اسالم تحقيق -

تا بتواند وارد  اي كاري ندارم، در مورد اصولي كه آدم بايد قبول كنداآلن فعالً به اسالم يا دين ديگه

توانم ديني مي اصالًكنم، بعد از اين كه اصول رو قبول كردم كه حاال ببينم مي اديان توحيدي بشود كار

 اصالً شايد هم ديني رو انتخاب نکنم و ديني نداشته باشم.داشته باشم يا نه، شايد. 

 به نظرت آدم نياز به دين دارد؟ -

هاي موفقي هم بودند، مثل نداشته باشد، كساني بودند كه بدون دين زندگي كردند و انسانتواند نياز مي

 ي خودشون هر كس خوشبختي را به شکل خاص خودش احساسخيلي از دانشمندان. البته در حيطه



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            166

 

رو نفهميده و همش  قدر تالش كرده، معني زندگيشاينكند، شايد از نظر من يك دانشمند كه مي

مشغول خواندن بوده، ولي خودش در مسير خودش خوشبخت بوده يا مثالً خيلي از فالسفه دين نداشتن 

اآلنش هم جمعيت آكادمي دانشگاه آمريکا، هشتاد درصدشون ديني ندارن و تعداد بيشترشون يا همين 

 اصالً خدايي را كه در اديان آمده، قبول ندارند.

 دت خدا را قبول داري؟خو -

شود رو هنوز قبول مي دانم، ولي خدايي كه در اديان تعريفنمي كنم، چيزيمي چون تازه دارم تحقيق

 نکردم و در مورد اين كه يك موجودي باشه كه از آغاز آفرينش بوده، هنوز به قطعيت نرسيدم.

 به نظرت دين اسالم خدا را چگونه معرفي كرده؟ -

هاي ديگه، ولي تعريف نيست، مسلماً يه سري چيزاي خوبي گفته كه مثالً زيباست و خيلي چيز بحث سر

گه چگونه است، مثالً مي اش را بررسي كني كه حاال صفاتي كه براي خدا آوردهبخواهي داليل فلسفي

طلق چي هست كه بخواهد بداند خدا دقيقاً اصالً مداند نمي كه خدا كمال مطلقه، در صورتي كه انسان

 چي هست و يا جهان را با نظم كامل آفريده، در صورتي كه ما يك جهان منظم را نداريم در دنيا

اصالً بايد ببينيم كه شاخص ما براي يك جهان كامل چيست، ما جهان كامل بينم و مي هايي همنظميبي

اآلن در اين اش كنيم؟ كه ببينيم ما چقدر از نظم را كه بخواهيم با اين جهان مقايسه ايمو منظم را ديده

هايي هاي ديگه، مثالً براي خدا صفاتي را ذكر كرده و در قرآن يك سورهجهان داريم يا مثالً خيلي چيز

 را ذكر كرده كه در خور يك خداي عالم و عادل و مهربان نيست.

كنند، مثالً  هاي وجودي خودشان را پرها دنبال طرح خدايي براي خودشون هستند كه خالءعضي آدمب

كنيم كه كمال مطلقه، ما دوست داريم مي ما دوست داريم كمال مطلقي باشد، پس خدايي را تعريف

لت را براي همه تقسيم كند، پس تر از ما باشد تا بر همه احاطه داشته باشد و بتواند عدانيرويي قوي

خواهد باشد و مي هايي كه ما دلمانكنيم كه اين كار را براي ما انجام بدهد، چيزمي خدايي را تعريف

آن گوييم خداوند مي كنيم. بعد هممي هاي دروني خودمان را با خداي تعريف شده پرها و خالءنياز

گنجد، مي هايي كهتوانيم بفهميم و آن قسمتنمي گنجد و مانمي صفات خوب دارد كه در ذهن ما قدر

 رسد.مي خواهد و اين به نظرم يه جورايي مشکوك به نظرمي هايي است كه ما دلموندقيقاً چيز

 قرآن رو خوندي؟ -

متناقض توش داره، مثالً اين كه دقيقش رو يادم نيست، ولي خب آره، خوندم. خود قرآن يه سري آيات 

گفته بود، از نظر عددي آسمان شش طبقه هست و زمين هشت طبقه هست، بعد دوباره يه جاي ديگه 

 هايي آورده كه با همف آيههاي مختلگفته بود، آسمان هفت طبقه هست و زمين چهار طبقه هست، جا
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ر سايت ويکي پديا بود كه من در آن جا ديدم و دانشمنداني كه آمدن قرآن رو سنخيت ندارن. اينا د

هاي متناقص هم بررسي كردن، گفتن سيزده درصد قرآن عجيبه و بقيش چيزهايي هست كه در اون چيز

ها ديده شده. اشتباهاتي كه يك انسان ممکن هست انجام بدهد و درست نباشد، اون طور كه بايد و اين

 اندازد.مي جود دارد و آدم را به شكو

 كني، به قرآن ايمانمي ها كه فکرخوب يه سري معجزات هم در قرآن وجود دارد، وقتي به آن -

 آوري؟نمي

اين كه شما به يك چيز ايمان بياوريد و بگيد اين چيز مقدسه، حتي اگه در اون، يك خلل كوچك  براي

كند، نبايد كتابي رو مي شود. يه خدايي كه ادعاي كمالمي رويش برداشتههم باشد، اسم تقدس از 

 بياورد كه فقط سيزده درصدش معجزه باشد.

هايي كه در آن اند رو بردارم كتابهاي معروفي كه در طول تاريخ بودهتوانم يکي از كتابمي مثالً من

بيني كه در آن هست، ده تايش درست اند و بگويم اين از صد تا پيشگويي كردهدانشمندان پيش

گونه هست، پس اين كتاب شه گفت، چون يه قسمتش ايننميدرآمده، پس اين كتاب مقدسي است. 

توانم بگويم نيست. اما يك كتاب مقدس نبايد خللي نمي مقدس هست. قرآن كتاب عجيبي هست...

 اش هم نشان بدهد كه اين كتاب مقدس نيست، به نظر من نيست.ي اگر يك آيهداشته باشه، حت

 ها نقصي هست، تحقيقي كردي؟ كني در آنمي در مورد آياتي كه فکر -

شود مي كنم، اگر اصول رو قبول كردم، بعد وارد اين جزئياتمي من فعالً دارم راجع به اصول تحقيق

گويد مرد حق دارد زن را بزند يا مي اي كهبه آيات تحقيق كنم. ولي خب مثالً اين آيهكه حاال راجع 

ي قطع كردن دست يا آياتي كه در آن گويد مرد حق دارد چهار تا زن بگيرد، يا آيهمي اي كهمثالً آيه

زند. انگار مي با يك حالت تفرقه برانگيزي حرف هميشهها مشکل دارد و ها و مسيحيخدا با يهودي

ها ي زمانهاي روايي رو گفته، در صورتي كه كتابي كه مقدس است و براي همهخدا يك سري داستان

ها كنند كه مثالً از درون همون داستانهايي ميآيند تفسيرها ميگونه باشد. بعضيهست، نبايد اين

نامه هايي كشيد بيرون و براي زندگي استفاده كرد، ولي اين كتاب بيشتر مثل يك زندگيان چيزتومي

است كه مثالً يك پيامبري بوده كه آمده زندگي كرده و جنگ كرده و دشمناني داشته و غيره، در 

، مثل روح! كه هايي كه براي انسان مجهول است صحبت كندتونست بيشتر راجع به چيزمي صورتي كه

-هاند، روح چيست، قرآن پاسخ داده روح چيز پيچيداي هست در قرآن كه آن زمان وقتي پرسيدهدر آيه

اي است و انسان نبايد از آن سوال بپرسد. خب اين يعني چي؟ براي چي نيامده روح را كامل تشريح 

دانسته است روح چيست و اين خيلي ، نميشتهدهد خود اين انسان كه اين كتاب را نومي كند؟ اين نشان
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توانست راحت توضيح بدهد كه روح چيست. مي مشکوك است. چون اگر اين كتاب از طرف خدا بود،

كند. من مي گرايان را نفيجنسهم مثالً آن قسمت كهواسه چي بايد توي ابهام نگه داشته شود؟ يا 

اآلن اثبات شده كه يك اختالل گرايي جنسگويد هممي داشتم كهگرايان تحقيقي راجع به همجنس

كنند و اين چيزي مي نيست، يك تفاوت انساني است كه برخي از افراد از نظر ژنتيکي و زيستي با ما فرق

ي گفت، مطهرمي نيست كه از روي هواي نفساني باشد. من به اين اعتقاد ندارم. همون طور كه استادم

 گفته كه اگه ديديد ديني با فطرتتون در تضاد بود، بدانيد كه آن دين، دين غلطي است. همين نشان

شه، پس دين نمي گرايي شده و گفته يه همچين چيزيجنسدهد كه وقتي دين اسالم آمده منکر هممي

 ها همراهه.ها و ندانستنبا يه سري ابهام

 اي؟ ي قوم لوط را خواندهشما خودت سوره -

 آره قبالً خوندم و دقيقاً يادم نيست، ولي خب برداشتش اين جوري بود كه يه قومي بودند كه لواط

كاران بود رو سرزنش كرده بود. بقيه ها عذاب نازل شد و بعد زنش رو كه جز لواطكردند و برآنمي

دانستند، چون آن مي يلش چي هست، يه كار زشتيدانستن دلنمي گرايي رو چونجنساديان هم هم

ها ها، مردم ايني زيستي دارد و چون آن زماندانستن كه ريشهنمي ها علتش مشخص نشده بوده وموقع

هايي است كه انسان به علت ها چيزاند. اينها گناه كارند و نفرين شدهگفتن اينمي دانستن،نمي را

تأثير پذيرفته دهد كه اين كتاب از زمان خودش مي برد و اين نشانمي ها را زير سوالندانستن خودش آن

تونم بگم جن هست يا نيست، نمي الً قرآن از وجود جن حرف زده، منمثتنها اين مسأله كه گفتم، و نه 

 اآلن ثابت شده باشد.ولي چيزي نيست كه تا 

مثالً قضيه نظريه داروين تأثير پذيرفته يا تواند خرافاتي باشد و نشان دهد قرآن از زمان خودش مي اين هم

مثالً ما گونه نوشته شود كه شد اينالً جور ديگري خلق شده. مثالً نمياصكه در قرآن گفته كه انسان 

فهميدين و حيواناتي بيش نبودين، بعد ما در شما از نمي هايي آفريديم كه در ابتدا هيچشما را از ميمون

شد مي شونهشد، اين يك نمي روح خود دميديم و شما تکامل پيدا كردين؟ اين جوري خيلي آيه زيباتر

اآلن فقط فکر كنم، يکي از عالمان دانستن انسان از ميمون به وجود آمده. ولي مي ها همكه از آن زمان

ديني گفته كه منافاتي نداره، ولي بقيشون مخالفت كردن و گفتن نظريه داروين چيز درستي نيست و اين 

 گه.مي كتاب ماست كه داره درست

 كني؟مي اي تحقيقاآلن دقيقاً داري در چه حيطه -

 اصول و اختيار و جبر. 

 اصول يعني چي؟ -
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وقتي بخواي وارد هر چيزي كه بشي، يه سري اصول رو بايد قبول كني، بعد آن اصول، يك سري 

تحقيق كني،  كنند. پس اصول رو بايدمي آيند و اثباتمي فروعي داره كه فروع رو با توجه به آن اصول

توني فلسفش رو بدوني، ولي خب اصول رو كه مي ولي فروع رو نبايد درش چون و چرا داشته باشي.

 دوني علتش اينه. مي پذيرفتي،

اصولي كه مربوط به ورود به اديان توحيدي است، معاد و نبوت و اختيار هست، بايد بپذيريم كه آيا ما 

ه خداوند حق اين را داشته باشد براي تو دين بفرستد و يا بخواهد تو را آزاد داريم؟ ك هاختيار و اراد

تواني بهشت و جهنم بروي، چون نمي مجازات كند و به بهشت و جهنم ببرد. وقتي اختيار نداشته باشي،

من  اي هست.هرسد. فرستادن پيامبر يا دين در صورت نبودن اختيار كار بيهودمي اي به نظرهكار بيهود

 اصالً اختياري داريم يا نداريم.كنم كه ببينم مي دارم فعالً در مورد اختيار بررسي

 ي درسته؟ گيرنمي و روزه همخوني نمياآلن حتي نماز  -

 درسته.

 دهي؟ نمي گويند كه چرا اين اعمال را انجامنمي پدر و مادرت -

اصالً مسلمان نيستم و به ديگه ول كردم، چون به اين نتيجه رسيدم كه  خوندم و بعدمي من تا پارسال

اي بود. چون وقتي من به چيزي اعتقاد ندارم، براي چي آن كار را انجام دهم؟ نظرم كار من، كار احمقانه

گيرم، نمي گرفتم، ولي امسالمي خونم. روزه هم تا پارسالنمازم را نمي اآلنداد و مي اين من را آزار

كنم و هم يك نوع توهين است مي چون مسلمان نيستم و اگر اين كار رو بکنم، دارم خودم رو مسخره

بينن يه كاري كه مي ام هم خب وقتيدهند. خانوادهمي به كساني دارن اين كار رو از روي ايمان انجام

 دهند.مي دهم، واكنش نشونمي دارم انجام خالف اون چيزي كه تو روال هست رو

اي كه تو ذهنت زد كه بري سراغ اين تحقيق و اولين شکي كه توي تو ايجاد شد، چي اولين جرقه -

 بود؟

داديم مي ها را انجاماولين اين بود كه... از دوران نوجوانيم شروع شد. يه سري احکام بود كه بايد ما اين

گفتن كه مصداق بيروني مي افتد! يه جوريمي ها را انجام ندهي، برايت اين اتفاقن اگر اين كارگفتمي و

افتد و برام نمي دهند و برايشان اين اتفاقنمي ديدم كه كساني هستند كه اين كار را انجاممي دارد و بعد

م و ديدم بازم هيچ اتفاقي برايم نيفتاد. ولي بازم شك برانگيز بود. بعد خودم هم اين كار را انجام نداد

گفتم خب شايد به اين دليل است كه اين ، ميكردممي اعتقاداتم بود... جور ديگري براي خودم تفسير

افتد. بعد دوران پيش دانشگاهيم بود كه توي فيس بوك عضو شدم و در نمي جوري است و اين اتفاق

بودن كه عقايد متفاوتي داشتن و برايم تعجب برانگيز بود كه اگر يك چيز حقانيتش  هاي مختلفيآن آدم
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ها هم ديدم آن،كردم مي ها صحبتها مخالفتش هستند. و وقتي با آنمشخص هست، براي چي بعضي

ود و من رفتم خدايان ببي اين كه در فيس بوك، يك پيج بود كه پيج و داليل خاص خودشان را دارند

آوردم مي كردم و دليلمي آنجا و حتي به عنوان يك خدا باور با كساني كه خدا را باور نداشتند، بحث

گونه نبود كه من بگويم يه اصالً ايندادند و داليلشان خيلي منطقي بود و مي ها هم داليلي ارايهو آن

كار بوه و گويند، حرومزاده بوده يا گناهمي ه حاال اون طور كهانساني كه دين ندارد، يه انساني هست ك

 مطالعه كرده بودند و با عقل و بررسي به اين نتيجه واقعاًهايي بودند كه ها انسانگونه نبود، آنيا... اين

 داد و اين برايم جالب بود. مي رسيده بود و دليل ارايه

 واقعاً در شكديدم و مي ها كردم و داليل آنمي ك خدا باور رفته بودم و بحثدر واقع من از جايگاه ي

زنند و بعد به خودم گفتم، چرا من نمي گويند و الکي اين حرف رامي ديدم كه راستمي افتادم ومي

 نروم و تحقيق نکنم و افتادم در اين خط كه ببينم واقعيتش چي هست.

بيني مي ي، بعدرومي هاي ديگري، يك راهي را دارييه وقتايي هست كه حاال نه در اين زمينه، در زمينه

رود، اگه يك خرده كنجکاوي داشته باشي و بخواهي مي يك كس ديگري داره يك راه ديگري را

گيرد مي ي خوب رارود و دارد نتيجهمي بداني، برايت عجيب است كه چگونه آن فرد هم دارد آن راه را

كند يا كنجکاوي و چرايي در ذهنت داشته باشي، مي گونه عملاصالً دليل كارش چيست و چرا اينو يا 

 افتد.مي شوي كه ببيني، چه اتفاقي داردمي كم به اين راه كشيدهكم

 م عضو شدي؟ هاي ديگري هبوك در شبکهبعد از فيس -

 هاي ديگر هم هستم.آره، در اينستاگرام و شبکه

 كني؟مي ها هم در مورد مسايل ديني تحقيقدر اين شبکه -

 آره، خيلي.

 هاي اجتماعي منابع خوبي هستند؟به نظرت فيس بوك و ساير شبکه -

هاي ممنوعه ها هستند. حتي كتابرها فيلتمسلماً در كشور ما كه يك كشور اسالمي هست، خيلي از شبکه

گذارند، مي ها را آزادهايي كه اين جور چيزهم هستن كه نبايد خوانده بشن، عضو شدن در يك پيج

كنه كه بتونه بهتر تصميم بگيره. چون باالخره كساني كه موافق دين هستن، مي خب خيلي به آدم كمك

ها را بخواند، ولي كساني كه مخالفند ها سوال بپرسد و خيلي كتابتواند از خيلييم اينجا فراونند، آدم

دهند كه نمي اند و اجازهو داليل خاص خودشان را  دارند، اينجا وجود ندارند و اگر هم هستن ساكت

ها دسترسي منبع تواني به اينمي ترشوي، خيلي بهمي ها عضوحرف بزنند. به همين دليل وقتي در اين پيج

 پيدا كني و بهتر تصميم بگيري.
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 به نظرت دين نياز به تبليغ دارد؟ -

 اين كه بخواهد فراگير بشود، نياز به تبليغ دارد، حاال دين باشد يا هر چيز ديگري. هر چيزي براي

 بيني؟مي چه نوع تبليغي را مؤثر -

اين كه فراگير بشود، بايد روي نقاط مثبت آن و  نه فقط دين، هر موضوعي براي مسلماً هر تبليغي، حاال

 ات اين را كم داري و اين دارد خالء تو را پرهاي مردم تمركز كند، مثالً بيايد بگويد تو در زندگينياز

كند و افرادي كه آن نياز مي هاي مثبت را دارد و مشتري را جلبكند و چيزمي كند و نياز تو را رفعمي

 كند.مي را دارند، جذب

 دين يك امر فردي است يا اجتماعي؟ -

تواند فردي باشد وهم اجتماعي. يه سري احکامي هست كه فردي هست و يك سري هست كه مي هم

 ها روي هم تعامل دارند.اجتماعي هست و اين

 را در سطح اجتماعي تبليغ كنند؟ به نظرت چه كساني شايستگي دارند كه دين -

ي مثبتي داشته باشد، بين مردم و فرد با فردي كه تخصص داشته باشد، در اين زمينه و اين كه چهره

 هوشي بايد باشد بفهمد كه مردم چه چيزي نياز دارند و مردم را جلب خود كند.

 نظرت به طور كلي راجع به روحانيون چيه؟ -

ها. من نه ديد مثبت دارم بهشون، دارم نه ديد منفي، هر شغلي يه مثل بقيه شغل روحانيت يه شغل هست

 شود.مي هايي داره و هر كسي با يك عقايدي وارد يك حيطهخوبي و بدي

 حجاب رو بايد رعايت كرد؟ -

 بول داشته باشم؟چون هنوز اصولي رو قبول نکردم، چطوري حجاب رو قمن موهام هميشه بيرونه 

 الگوت در زندگي كيه؟ الگوي خاصي داري؟ -

اي سعي كردم، ها كامل نيست، براي هر زمينهي زمينهالگوي خاصي ندارم، چون هيچ آدمي در همه

كنم براي خودم مي . سعيحاال از يه سري افراد الگو بگيرم. ولي نه به اين معنا كه بگم كامالً شبيه اونم

 شخصي سازي كنم.

 هدفت توي زندگي چيه؟  -

 ترين هدف هر انسانيه.به خود شکوفايي برسم و اين مهم

 دوني؟مي روابط جنسي رو قبل از ازدواج درست -

 هاي دين نرسيدم، با رابطه مشکلي ندارم، ولي خودم تامن چون اصولي رو قبول نکردم و به ريزه كاري

 به حال نداشتم.
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 دهي؟مي هايي را گوشمعموالً چه آهنگ -

دهم و آهنگاي مي دهم. بيشتر آهنگاي بدون كالم گوشمي من آهنگ با ريتماي تند و باال گوش

 هاي ايراني رو رضا صادقي و بابك جهان بخش و... .حماسي خارجي و خواننده

 بيني؟ رو مي هاييچه فيلم -

 بينم.مي فيلمايي كه يه مضموني توش باشه و بيشتر خارجي

 ماهواره دارين؟ -

 نه.

 اند چيه؟نظرت راجع به اينايي كه قرآن رو به عربي حفظ -

 كنه، سخن خداست و يه سري فوايدي براش داره.مي بالخره يه سري عقايده ديگه... كه طرف فکر

 تي، متشکرم.از وقتي كه براي مصاحبه گذاش -
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: خیلی از احکام دینی به لحاظ عقلی قابل قبول تردیدهای دینی 018

 نیستند.

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با فرشته، 
 

 كني؟. در ابتدا خودت رو معرفي مياز اين كه مصاحبه رو پذيرفتي، متشکرم -

 خونم.سالمه و كارشناسي حقوق مي 22آره. فرشته هستم، 

 فرشته خانم نظرت نسبت به دين چي هست؟ -

ر گرايش دارم، اما بحث رو دونم، منتهي به سمت خدا ناباوري بيشتمن خودم رو يك آگنوسيست مي

گم خدا دونم كه حتماً خدا نيست، ممکن هم هست كه خدا باشه. بالطبع من وقتي ميمطلق هم نمي

ي به ايمان، احکام و اصول نبايد داشته باشم. اما دين تونه نباشه، اون وقت ديگه اعتقادتونه باشه، ميمي

مسأله خاص دين هم نيست، به هر  ها رو داره كه با عقل و انسانيت جور در مياد. البته اينيك سري چيز

 حال با اين موارد من اوكي هستم.

 نگاهت به خدا از ابتدا چي بود؟ -

زدم، ه هست. وقتي بچه بودم، با خدا راز و نياز داشتم و حرف ميخوب خدا يك مفهوم جالب و معماگون

هايش رو دوست داشتم ها و افطاريرسيد، سحري خوردنهمين طور وقتي بچه بودم و ماه رمضون مي

رفتم سر وقت آب و غذا شدم، ميو برام خيلي قشنگ بود، هر چند من يواشکي گرسنه و تشنه كه مي

مسأله  تر شدم و راجع به دين و خدا فکر كردم، تدريجاً به اينبزرگآوردم. اما وقتي و دلي از عزا درمي

تنها روزه و روزه گرفتن معنايش رو رسيدم كه ممکن هست خدايي وجود نداشته باشه، از اون به بعد نه 

تونه جنبه بعد وقتي حس كردم دين ميبرام از دست داد و وجود و عدم خدا برام عمده شد، از اون به 

 فرابشري نداشته باشه، زيبايي راز و نياز و ماه رمضون و افطاري و سحرش هم برام از بين رفت.

 اي نسبت به خدا نداري؟اآلن حس عاشقانهيعني  -

 نه!

 پس ديگه با خدا هم صحبت نکردي؟ -

 نه!

 و خدا هيچ نقشي در زندگي تو نداره؟ -

نه، البته در صورت وجود خدا )كه از نظرم ضعيفه(، نقش آفرينندگي اون بارز هست و يه جورايي 

 تونه قابل درك باشه.مي
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 نظرت در مورد باطن دين چي هست؟ -

شه ازش ميدونيم باشه، يعني يك درك عرفاني هايي كه ميتونه وراي تمامي اون چيزبه نظرم دين مي

 داشت.

 يعني چي؟ -

 يعني يك شهود قلبي و حس عرفاني.

 نظرت نسبت به عرفان چي هست؟ -

گيره. در جريان عرفان، آدم به سمت خداگونه شدن به نظر من عرفان در سطحي فراتر از ايمان قرار مي

 بينه.كنه و نوعي خدا رو توي خودش ميحركت مي

 تأثيري روي هم دارند؟هست و چه به نظرت رابطه علم با دين چي  -

هاي ديگه قرار گرفته و با همه چيز تعامل داره. براي خوب، دين يك مقوله هست كه در كنار مقوله

 رند.كشف يك سري از احکام ديني هم، افراد دين دار سراغ علم مي

 تجربه ديني تا حاال داشتي؟ -

 مسايل ديني رو تجربه كردم!تر بودم، بعضي از آره، وقتي كوچيك

 اطرافيانت چه نقشي در تجربه ديني تو داشتند؟ -

خونند يا دعا ديدم پدر بزرگ و مادر بزرگ من با چه عشق و اعتقادي نماز ميخوب زياد، مثالً من مي

 كنند.مي

 خوب بعدش؟ -

مسأله قبلي جذابيتش رو برام  ، ديگهتر شدم و شروع به مطالعه در مورد دين كردمبزرگالبته وقتي من 

ها رو بتونه دار باشه تا خيلي از تجربهآدم بايد دين از دست داد، يعني من به اين نتيجه رسيده بودم كه

 افته.مسأله براش جا نمي داشته باشه، وقتي كسي با اصل دين مشکل داره، اين

گند كه ايمان مثل اينه كه توي تاريکي بپري توي استخر، بدون اين كه ميين جوري ها ايه سري آدم

 بدوني استخر پره يا خاليه! بايد به دين هم ايمان داشت و خيلي با منطق با اون مواجه نشد.

 اش رفتي؟ديدي، خودت هم دنبال تجربهوقتي نماز و دعاي پدر و مادر بزرگت رو مي -

ها پرسيدم، شما توي نماز چي خونند. از اونبرام جالب بود، اونا يا مادرم چقدر آروم نماز مي اوايل آره.

كنيم و در كنيد كه اين قدر آروم هستيد، اونا گفتند، ما در صحبت با خدا، آرامش پيدا ميرو تجربه مي

ها گيريم. خوب، اما بعدميگيم و از اون كه مراقب ما است، كمك هامون براي خدا مينماز از خستگي
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كه من دچار ترديد شدم، نماز كه براي شکرگزاري به درگاه خدا بود، معنيش رو برام از دست داد. 

 چون وقتي اعتقادي به خدا وجود نداشته باشي، ديگه شکرگزاري معنايي نداره.

 افتي؟ه اسم خدا نمييعني تو توي مشکالت خيلي دشوار، حتي به فکر كمك خواستن از چيزي ب -

كنه و ديگه توي نه، ببين تو وقتي به چيزي اعتقاد نداشته باشي، اون چيز برات حکم عدم رو پيدا مي

فهمي؟ اعتقادات يك آدم يه چيز شخصيه كه بيان هات نيست كه انتخابش كني. منظورم رو ميگزينه

 كردنش هم خيلي سخته!

 دنبال آگاهي از فلسفه احکام بودي؟ -

 گفت، بودم.آره، دنبال فلسفه احکامي كه دين مي

 تحقيقي هم در مورد مسايل ديني داشتي؟ -

مسأله قناعت و ديدگاه ديني در مورد قناعت، تحقيق كردم.  آره، براي درس فلسفه اخالق در مورد

ها خوندم كه ارتباط مستقيم با دين دارند و دوست دارم راجع به جديداً هم يه كتاب راجع به فراماسونر

 اون بيشتر بدونم.

 هاي مشابهي هم درمورد مسايل ديني داشته باشي؟دوست داري تحقيق -

 كنم.ها تحقيق ميكالً كار خوبيه، اما من فعالً روي مسايل رشته خودم متمركز هستم و روي اون تحقيق

 هايي هست؟اآلن روي چه موضوع يا موضوعتحقيق تو  -

 كنم.ميها دارم پژوهش من روي قوانين حاكم بر زنان از تولد تا تحصيل، اشتغال، ازدواج و مرگ اون

 تو در ابتدا چه جوري بود؟ داريدين -

 اي مسلمان به دنيا آمدم و پذيرش دين به اين صورت، پذيرش موروثي دين هست.هخوب، من در خانواد

 اي اختيار كني؟دوست داشتي مسلمان باشي يا دين ديگه -

راين چارچوب هر ديني برام زير باالخره من به اين نتيجه رسيدم كه وجود خدا زير سوال هست، بناب

 سوال هست.

 پس در ابتدا دين برات حالت تحميل از طرف خانواده رو داشت؟ -

ام دين رو به من تحميل نکرد. اما صرف اين كه توي يك فرهنگ ديني، كسي به دنيا بياد و نه، خانواده

شه! چيزي هم كه مي آموزش خارج از خونه آدم، ديني باشه، اين خودش يه جورايي تحميل حساب

 اي.تحميلي باشه، قابل تحمل نيست، حاال چه دين باشه يا چه چيز ديگه

 بيني؟اآلن چطوري ميدين رو  -

 تونه به دين استحکام ببخشه.دين متکي به ايمان هست، يعني ايمان و اعتقاد مي
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 يعني چي؟ -

ي در نظر گرفت كه يك سر آن همراه با قطعيت هست و در ادامه توان دين را روي طيفيعني اين كه مي

 اند.رسه و افراد مختلف بسته به ميزان ايمانشان، روي اين طيف پراكندهبه شك، ظن و عدم قطعيت مي

 هاي ديني حساسيتي داري؟اآلن نسبت به بايد و نبايد -

 ي من معني ندارند.اصالً برا هاي دينينه، بايد و نبايد

 ها، نظري نداري؟يعني نسبت به مواردي مانند اصول اخالقي، حجاب و مانند اون -

ها خوب هستند، هيچ تر از مقوله دين هست، اينچرا، يك سري اصول اخالقي هست كه خوب عام

مسايل الزاماً زير پوشش دين هم شه، البته اين نميكس از كمك به ديگران و دروغ نگفتن، ناراحت 

مسأله شخصي هست، اما دين اومده اين حق شخصي رو از  مسأله حجاب هم به نظر من يك نيستند.

كنه! نماز هم مبتني بر پذيرش خداست كه براي ها خواسته خودش رو تحميل ميزنان گرفته و به اون

 معني هست!من بي

 چرا؟ -

اعتقاد شدم، ديگه نسبت به نماز ترين عنصر دين كه خداست، بيزيزم، وقتي من نسبت به بنيانيخوب ع

 تفاوت باشم.هم بايد منطقاً بي

 اي در دين هست كه برات ارزشمند باشه؟چيز ديگه -

ن با خوب، اين كه دين راه رو براي تفکر باز گذاشته و حق انتخاب به آدم داده، خوبه، اما در برابر دي

 شه.ميخيلي از مسايل ديگه آميخته شده، مثل سياست كه به زعم بعضي در جهت ضد دين به كار گرفته 

 در مورد فلسفه آفرينش چه نظري داري؟ -

خواد، گند خدا هستي رو براي مقصود خاصي آفريده، اما خدا هم ايمان و هم حس كردن ميميبعضي 

کردم، بنابراين مبداء و معاد برام زير سوال هست و خودم متکي به فکر خودم هستم من اون رو حس ن

 مسأله اصالً خوب نيست. كه اتفاقاً اين

 دارند، چه نوع عملکردي دارند؟ داريدينكساني كه ادعاي  -

صادر كرد. بعضي  داريدينبه  هاي موصوفساني براي آدمشه حکم يكنميكامالً نسبيه. يعني اين كه 

ها هم صرف ادعا هستند، به ها نرمال هستند، بعضياز افراد مذهبي به معناي واقعي انسان هستند، بعضي

دار، دين وجود داره، چون هر كس متناسب با افکار و هاي دينتعبيري شايد بشه گفت كه به تعداد آدم

 رو به نمايش گذاشته. رفتارهاش، يك تجلي از دين

 دار رو ديدي؟هاي متعارضي از افراد دينتو تا حاال توي اطرافيانت جلوه -
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العاده دار هم هستند كه فوقانسان هستند و بعضي از افراد دين داريدينبله، ديدم. بعضي افراد در عين 

ي كم هستند و اين نشانگر اون هست كه توي دار و متعالي خيلهاي دينكنند، البته انسانبد رفتار مي

 ها ايمان واقعي زياد نيست.دارخود دين

 هاي مذهبي، افراد رياكاري هستند؟سري از آدميعني يك -

 اند.بله، از رياكاري هم گذشته

 نظرت در مورد كساني كه برخورد ابزاري با دين دارند، چي هست؟ -

 به اسم دين، به دنبال پيش بردن منافع خودشون هستند.ها بله، بعضي

 كني؟نقش روحانيون را در مقوله دين چطور ارزيابي مي -

مسأله باعث تضعيف اون شده. نمونه بارزش هم روحانيوني  روحانيت با سياست مخلوط شده و اين

كنند كه موجبات هايي از جناح راست ميشوند و چنان حمايتها حاضر ميهستند كه در نماز جمعه

 اند.انزجار مردم جامعه را از خودشان فراهم آورده

 شه؟ميدر سطح روحانيت هم رياكاري ديده  -

مسأله  دار نسبت به اينهاي روحاني كاري كرده كه حتي مردم دينصددرصد! رياكاري بعضي از آدم

 ها رو فراهم مياره!دن و اين مسايل باعث رنجش اونمي واكنش نشون

 دين از واقعيت خودش خارج شده؟ -

شد و به سادگي با مسايل سياسي و حکومتي قاطي بله، اما اگر دين به صورت يك عنصر جدا ديده مي

 شد.شد، معناي دين، اين قدر غلط نمينمي

 د، اسالم بيشتر با حزن آميخته شده، نظرت در اين مورد چي هست؟ها اعتقاد دارنبعضي -

 من نظري ندارم. غم و شادي توي هر چيزي هست.

 كني؟توي شب عاشورا يا شب قدر چه كار مي -

بينم و رشادت دم، اما اين مسايل رو از منظر تاريخي ميكنم و عمل خاصي براشون انجام نميكاري نمي

 دني و قابل احترام هست.حسين و علي برام ستو

 به نظرت دين از ابهتي برخوردار هست؟ -

 شه.ميمسأله باعث ابهت اون  آره، چون دين يك جور حالت رمزگونه داره كه اين

 آيا خشونت با دين مالزمه داره؟ -

شونت توام هست. يه جاي قرآن ها در قيامت، دين با خبه فرض صحّت جهنم و مجازات برخي از آدم

گه، قصاص براي شما حيات هست، حاال اگر از بحث نظري قصاص بگذريم، اي اومده كه ميهم آيه
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ها به اون اشاره كرده، خشونت اين يك جور خشونت به حساب مياد. عذاب اليم دوزخ هم كه قرآن بار

هايي نظير قوم لوط يا نوح ا سر اقوام كافر نازل كرده و قومهايي كه خدها بگذريم، عذابهست. از اين

اي از خشونت هستند، البته اگر اين اتفاقات را بالياي طبيعي در نظر ها هم مصداق ديگهاز بين رفتند، اين

 نگيريم.

 گيري هم داره؟ آيا دين سخت -

هاي ها حکمن وجود داره، يعني سختي در دين نيست و بعضي جادر دي« العسر و الحرج»گن قاعده مي

ها، اجراي احکام طبق شند، اما جدا از اينها ساقط ميديني كه وجود دارند، تکليفشون از روي آدم

ربي، گند، خوندن نماز به عميگيري باشه. حتي بعضي از افراد تونه يه جوري سختآداب و رسوم مي

 گيري هست.يه نوع سخت

 آيا دين تحريف شده هست؟ -

هاي دين بينم كه توي اجرا، حرفمن تسلطي روي دين ندارم كه در اين زمينه نظر بدم، اما حداقل مي

 شه.ميشه، اما برخالفش عمل ميشه، مثالً قانوني نوشته ميتحريف 

 دن، چي هست؟هايي كه به دين نسبت مينظرت در مورد افراط و تفريط -

خود دين كه توصيه به عدم افراط و تفريط داده، اما يك سري از احکام ديني هست كه در اين دوره 

 زمونه افراط به حساب مياد، مثل حکم شالق براي مثالً فرد زناكار يا مشروب خور.

 شکل شعاري به خودش بگيره؟ تونهبه نظرت دين مي -

گن ميشعار يعني كه صرفاً حرف هست و عمل نيست، من نشنيدم كه بگند دين شعاري، اما شنيدم كه 

خواد حقوق كارگرش رو بده، از اون ره، اما وقتي ميفالني دينش شعاريه. مثالً حاجيه دايم مکه مي

 ها، دينشون، شعاري به حساب مياد.جور آدم زنه و حق الناس براش مهم نيست، اينمي

 آيا در دين تعارض وجود داره؟ -

كنند. اما اگر هاي اصولي اون رو حل ميبه نظرم آره، مخصوصاً توي احکام شرعي، اما با يك سري راه

 تونم نظري بدم.نظر خودم رو بخواي، چون تسلطي روي مسايل ديني ندارم، در اين مورد نمي

 آيا اخالق در دين وجود داره؟ -

ده، يا مواردي مانند كه در مورد افراط و تفريط هشدار مي« هاخير االمور اوسط»بله، وجود داره، مثل 

 ها كه در دين مطرح شده است.قناعت، نوعدوستي و نظير اون

 رابطه اخالق و حقوق در دين چطور هست؟ -
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الخصوص قواعد اساسيش. مثالً يك قاعده اخالقي هست كه عليخوب، اخالق حاكم بر حقوق هست، 

اي خسارت وارد كرد، بايد اون رو جبران كنه. اينجا اخالق وارد حقوق گه، هر كس به كس ديگهمي

 شه.ميشه و مباحث مسووليت مدني و جبران خسارت در حقوق مطرح مي

 مراسم ديني چي هست؟ نظرت در مورد -

مراسم ديني براي كسي معني دارند كه اون نسبت بهش اعتقاد و باور داره، اما براي امثال من، مثل اين 

 مسأله به من مربوط نيست. هست كه من بخوام در مورد عروسي دختر همسايه نظر بدم، بالطبع اين

 شه؟ميعدالتي هم ديده در دين بي -

عدالتي بيهاي عادي خيلي زياده، اما در دين هم عدالتي توي آدمهاش. بيبله. اينجا دنيا هست با آدم

ها هم با ها در دين وجود داره كه بعضيهاي جنسيتي زيادي نسبت به زنعدالتيشه، مثالً بيميديده 

 كنند.عدالتي خودشون رو نسبت به زنان توجيه ميلم و بياستناد به مستندات قرآني، ظ

مسأله رو چطوري تحليل  دار نسبت به احکام جنسيتي دين اعتراض دارند، اينهاي دينبعضي از خانم -

 كني؟مي

از سال ب 1400ببين، دين بنا به مقتضيات زمان خودش، يك سري احکام رو به وجود آورد، اما بعد از 

، رياست مرد بر خانواده رو ايجاد «الرجال قوامون علي النساء»ها به همون احکام چسبيدن. مثالً آيه آدم

كرده و هنوز هم كه هنوزه، همه چيز در خانواده زير نظر مرد هست، از خروج زن از خونه بگير تا حق 

ره نساء رو بخون، ببين خودت چه از سو 34واليت بر فرزند و حق طالق و حق حضانت. تو، ادامه آيه 

« نواقص العقول»و « نواقص االيمان»گيري. در نهج البالغه هم زن به عنوان كساني كه داراي اي مينتيجه

ده نسبت به زن چه تفکري در دين وجود داره و اعتراض هستند، مطرح شده. همين مسايل نشون مي

 راه نيست.ه بيمسأل دار به اينهاي دينحتي زن

 اي برخورد داشتي كه بخواي اون رو به چالش بکشي؟با آموزه ديني ديگه -

مسأله چالش برانگيزي هست. به قول يه  واقعاًهاي دين حجاب زن هست كه آره، مثالً يکي از دستور

 اصالً خود حجاب تحريك كننده هست. فيلسوف هندي به نام اوشو،

گه، اگر انسان لخت باشه، اين مشکالت وشو يك كتاب در زمينه سکس داره. اون توي اين كتاب ميا

ها كنجکاوي به شه، براي آدمميجنسي ديگه پيش نمياد و اين پوشش و حجاب آدم هست كه سبب 

 وجود بياد.

 خوب تو با اين نظريه موافق هستي؟ -
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ها روي ميز هست و اون يکي مثال، تو دو تا ليوان رو در نظر بگير كه يکي از اونيه مقداري، به عنوان 

بيني، ولي توجهت سمت در يك جعبه، كادو پيچ شده. خوب اون ليواني رو كه روي ميز هست، تو مي

. البته مسأله هست ره كه ببيني اون چطوري هست. پوشش هم، مثل هميناون ليوان كادو پيچ شده مي

 من خودم با لخت بودن كامل آدم موافق نيستم. اما با چادر و روسري هم موافق نيستم.

 هاش بگذاره؟يعني حکومت ديني حق نداره يك قاعده براي پوشش آدم -

هاي طبيعي مثل سرما، گرما، گرد و ها و گزند. بشر براي پرهيز از آسيبحجاب يعني ساتر و پوشاننده

سازي هم چيز خوبيه. با حجاب اك و نظاير اون، بايد از پوشش استفاده كنه، اما از اون طرف شخصيخ

سازي لحاظ مسأله شخصي هاي مختلف رو درسازي كنه. اما بايد سليقهتونه بدنش رو شخصيآدم مي

 كنه، تعرض نکرد.كرد و به كسي كه از حجاب استقبال نمي

ها دست به كنند، از نظر تو چرا اين جوانآميز با دين برخورد ميها به شکلي لجاجتوانبرخي از ج -

 زنند؟چنين كاري مي

دن و براش معين مياي كه به اون مشيانسان ذاتاً آنارشيست و هرج و مرج طلب هست و برخالف خط

شه، ميخيلي از مسايل سياسي و حکومتي و اينا قاطي كنه. خوب وقتي دين در ايران با كنند، عمل ميمي

كنه. از طرفي شکل تبليغات ديني در ايران خيلي بد هست و وقتي ها ايجاد ميزدگي زيادي براي آدم

ها را به طرف دين بکشانند، آن وقت جواني كه خودش را با يك تحميل خوان با زور آدممسووالن مي

گري مسأله كه در برابرش قدرت انتخاب نداره، دست به لجاجت و عصيان بيند، در برابر اينجه ميموا

 زند.مي

 شه يه نمونه، در جامعه مثال بزني؟مي -

وچ خوره و چنان ملچ و ملآره، مثالً يك بار توي ماه رمضون ديدم، يه جووني داره جلوي بقيه آب مي

 اي در همين جهت هست.ها انتقام بگيره. حجاب هم نمونه ديگهخواست از اونكرد كه انگار ميمي

 چطوري؟ -

ها سلب شون از اونها پيش مياد، مردمي كه آزاديگفتم وقتي بحث تحميل و سلب اراده و انتخاب آدم

 ها گرفته.ها رو از اونآزادي اونزنند كه شده، دست به مقاومت در برابر مرجعي مي

 دين سخت هست يا آسون؟ -

دين اگه با ايمان توام باشه، نبايد سخت باشه، بعضي سختي توي همه چيز هست، حاال اگه فرد خودش 

ر سختي شه. مثالً از نظر من روزه گرفتن كاميگر از اين سختي استقبال كنه، سختي اون كمتر جلوه
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هست، اما از نظر مادرم يه عبادت و يه نيايش و اداي تکليف هست كه دنبالش رضايت خداش وجود 

 شه.ميگر داره، بنابراين براي اون روزه گرفتن قابل پذيرش هست وآسون جلوه

 شه روي سختي نماز و حجاب هم حکم كرد؟ميبر همين مبنا  -

اي كه مشکل حجاب رو در بين كنه. اما يه مسألهها رو قابل پذيرش ميبله، اعتقاد و ايمان خيلي از چيز

ها به لحاظ ها زنهاي همسايه و خارج هست كه در اونها از كشورمردم افزايش داده، اطالع بيشتر اون

هايي نظير گشت ارشاد در جامعه ر نيست. بعد مردم با جلوهحجاب آزاد هستند، ولي در ايران اين طو

شه. بنابراين با توجه به اين كه گفتم انسان ذاتاً آنارشيست ميشن كه يه مرتبه سر آدم آوار مواجه مي

به حجاب زوري و اجباري از  ها هم نسبتدارشه در اين مورد نتيجه گرفت، حتي دينميهست، 

گند، حجاب زوركي مضار بيشتري ميدن. اونم نه براي خودشون، بلکه خودشون واكنش نشون مي

 براي جامعه داره يا منفعت.

 هايي داره؟دين در مجموع چه منافع و مضرت -

تونم در اين مورد از نمي تونه تشخيص بده. در مورد مضار دين هم منمنافع دين رو يك دين دار مي

خودم نظر بدم. اگر كسي در برخورد با يك پديده، اعتقاد داشته باشه كه اون پديده براش مضّر هست، 

 كنه.زا و توام با فشار و ناكامي ادراك مياون رو آسيب

 رسه؟حاال تو به عنوان يك ناظر بيروني اگر بخواي در اين مورد نظر بدي، چي به نظرت مي -

خواي، رابطه با نامحرم هم از اين بين، من راجع به بعضي مسايل، مثل حجاب گفتم. اما اگر نمونه ميب

ها باشه. به ها به حساب مياد. مناسبات آدم با نامحرم، مشکل بزرگي براي شايد خيلي از زندسته نمونه

ها، از ها و دانشگاهها و پاركجد بگير تا اتوبوسمسأله از جدا شدن و زنونه و مردونه شدن مس تبع اين

 شه.ميمشکالتي هست كه در ايران مالحظه 

 مسأله محرم و نامحرم رو قبول نداري؟ شما -

گرده و چون اعتقادات مسأله شخصي هست و به اعتقاد آدم برمي مسأله يه من نه، قبول ندارم، ولي اين

 متفاوته، يکي هم ممکنه اون رو قبول داشته باشه.

 هاي دين بگي؟توني در مورد سختياي هم ميمورد ديگه -

شه كه به بدن آدم ضرر وارد ميمسأله سبب  هاي روزه گرفتن خيلي زياد هست و اينآره، مثالً ساعت

 ه.بش

 بندي داري؟در مورد عملکرد كلي دين در جامعه چه جمع -
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مسأله به خود دين  گو نيست. البته يه قسمتي از اينعملکرد دين در جامعه ظاهراً قابل قبول و جواب

 گرده.هاي اتخاذ شده برميگرده و به عالمان ديني و نحوه اجراي سياستبرنمي

 دن احکام چه نظر داري؟در مورد به روز ش -

مسأله الك ناخن، كاشت هايي هست كه سعي كردن دين رو با مسايل روز انطباق بدن، مثل خوب فتوا

 هاي ديگه. خود خميني هم بعضي از فتواهايش، در احکام سهولت ايجاد كرده.جنين و بعضي از فتوا

 به نظرت رابطه دين با عقل چه جور هست؟ -

هايي دين با عقل جور و هم پوش هست رابطه دين و عقل عموم و خصوص من وجه هست. يعني يه جا

 و يه جاهاييش نه.

 دي؟با مثال توضيح مي -

مسأله با عقل جور در نمياد يا اين كه قرآن از شکافته  آره، مثالً توي قرآن از جادو حرف زده كه اين

 ها هم به لحاظ عقلي، قابل قبول نيستند.ا به مار و پرواز قاليچه حرف زده كه اينشدن نيل، يا تبديل عص

 كنند.دار از اين مسايل به عنوان معجزه ياد ميخوب، افراد دين -

مسأله به شدت  دار شايد مفهوم معجزه قابل قبول باشه، اما از نظر من و امثال من، يهبراي يك آدم دين

تونه معجزه رو قبول كنه، حتي اگر اي از ايمان برده، ميهرانگيزه. به تعبير ديگه، يه آدم كه بهرب شك

اند، اگر درست اون رو نديده باشه، اما من به معجزه اعتقادي ندارم و معتقدم مسايلي را كه رخ داده

 علمي، توضيح داد. هايشود اين مسايل را با اتکاء به تبيينروايت شده باشند، مي

 رابطه دين و سياست به نظرت چطور هست؟ -

 زنه.ها سياست حرف اول رو ميدر ايران كه اين دو با هم مخلوط شدند، اما در خيلي جا

 مخلوط شدن دين و سياست منفي هست يا مثبت؟ -

 تونه مثبت باشه، در بعضي شرايط منفي هست.در بعضي از شرايط مي

 يران چطور هست؟در ا -

ها استاديوم نرند، مسووالن حکومتي هم مانع حضور گه زندر ايران منفي هست. مثالً در ايران دين مي

زا ظاهر ها، عارضهشوند. اينجا سياست مخلوط شده با دين، براي بعضي از آدمها ميها در استاديوماون

 شه.مي

 گرايي مناسبتي داره؟الدين با كم -

گه هدفش اين هست كه انسان رو به گرا هست. يعني دين ميآره، شايد حتي بشه گفت دين آرمان

 تکامل واقعي خودش برسونه.
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 هاي جامعه؟هاي جامعه به كمالي كه دين گفته رسيدن يا نه، يا حداقل قسمتي از آدمآدم -

هاي جامعه ما دنبال كمال هستند و كمال هم چيزي هست كه انتها نداره و تموم البته تعداد كمي از آدم

 شدني نيست.

 آيا در دين شك وجود دارد؟ -

دار نه، اما براي امثال من آره. وجود خود خدا براي ما اثبات شده نيست و اين خودش براي فرد دين

 ترين شك در دين است.بزرگ

 هست؟ به دين چي وتي نگاه نهاي -

بينم. بيشترين انتقادم هم در صورت وجود خدا، اين هست كه هيچي، من دين رو يه پديده فرابشري نمي

 تر در زندگي بشر باشد، چيزي بيشتر و فراتر از حس دروني.خدا بايد قدري ملموس

 كني؟خوب اگر تو به يك كشور خارجي بري، اونجا كشورت رو چه جوري معرفي مي -

هايي براشون شه، اما خيلي صبور هستن، من از زنميها در حقشون گم كه بدترينمردمي ميمن از 

 كنند.ها رو فرا گرفته، باز هم زندگي ميگم كه با اين همه محدوديت كه اونمي

 رسند يا نه؟به نظرت اديان در جهان آينده به وحدت با هم مي -

يان خداشون واحده، احکامشون هم مشابه هم هست، اعتقاد به مبداء و معاد دارند، بهشت و آره، اد

ها زياد هست. البته اگر شيطنتي در اين ميان نباشد و جهنمشون هم يکي هست، امکان وحدت در اون

 ها ايجاد نکند.انگيزي بين آنتفرقه

 من پاسخ دادي، متشکرم. هاي سوالاز اين كه صبر و حوصله كردي و به  -

 كنم.خواهش مي

 

 تأملی دوباره
السالم، شناسي، امري طبيعي است تا جايي كه حتي حضرت ابراهيم، عليهشك و ترديد در مسايل هستي

 خواهد تا شك وي را مرتفع سازد.در مورد معاد از خدا مي

السالم، در برخورد با ئمه، عليهمبررسي سيره معصومين، عليهم السالم، نيز حکايت از آن دارد كه ا

كردند، بدون آن كه دست به هايي ديني يافته و حتي وجود خداوند هستي را نفي ميكساني كه ترديد

ها و نفي و طرد آنان بزنند يا بدون آن كه برچسبي به آنان وارد آورند، به شکلي عقالني به سوال

 دادند.هاي ديني آنان پاسخ ميترديد
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هاي عمومي و دانشگاهي كه عمدتاً رويکرد تجربي )و نه تعبدي( دارند، ضر به دليل آموزشدر عصر حا

رود ابعاد تعبدي مطرح شده از سوي دين، به سادگي از سوي كساني كه در روند آموزششان، انتظار مي

ن اند، به چالش گرفته شود. مضاف اين كه فضاي مجازي اين امکااز رويکردي تجربي برخوردار شده

توانند از اي جامعه فراهم آورده است كه اگر در متن جامعه به صراحت نميعمل را براي افراد حاشيه

توانند رد گم كنند، از آرا و عقايد و نظرات خويش سخن بگويند، در فضاي مجازي كه به سادگي مي

 تمايالت خويش سخن به ميان بياورند.

هاي ديني مواجه شده، درصدد يعي با برخي از ترديداز سوي ديگر دانشجو يا جواني كه به شکل طب

آيد، در حالي كه مراجع داخلي در اين زمينه غالباً با تهديد دانشجويان يا پاسخ يافتن براي آن برمي

ها از دفتر نهاد را داده و يا آنان را به كميته انضباطي كنند و يا دستور اخراج آنجوانان برخورد مي

ها آمد(، در فضاي مجازي اي كه در جريان درج مصاحبه دانشجويان، گزارش آنفرستند )دو نمونهمي

هاي الزم را در اختيار مخاطبان كوشند با ظواهر علمي پاسخافراد )و غالباً افراد مخالف ديانت(، مي

 خويش قرار دهند )و مثالً به آنان بقوالنند كه انديشه خدا، يك انديشه واهي بيشتر نيست(.

اند، در جريان مطالعات نظري كه دارند، هاي ديني يافتهآنچه از آن ياد شد، افرادي كه ترديدمضاف بر

گردند كه اين موارد )كه غالباً نوعي از به سادگي با برخي از شواهد عملي در جامعه مواجه مي

زاي بدارد كه نتيجه بگيرند، تبعات آسيگذارند(، آنان را واميكژكاركردي را به معرض ديد مي

اجتماعي در جامعه ديني ايران، نشأت گرفته از خود دين است و بنابراين در حالي كه مطالعات فلسفي 

و نظري آنان در امر وجود يا عدم وجود خدا و حقانيت يا عدم حقانيت دين به انجام نرسيده است، به 

 قابل قبول و نپذيرفتني است.اي غير شکل غيرمستقيم به اين نتيجه برسند كه انديشه خدا يا دين انديشه

ساله، به وضوح تحقق روند اخير را در دانشجويان اخير نشان  22ساله و فرشته  21بررسي مصاحبه مريم 

 دهد.مي

دارد، او از يك خانواده مذهبي برآمده است و هدفي را گونه كه مريم در مصاحبه خويش بيان ميهمان

 خودشکوفايي است.كه در زندگي خويش به دنبال آن است، 

گرا برخوردار شده است هاي عمومي و دانشگاهي خويش، از رويکردي تجربهمريم تحت تأثير آموزش

اند، و با توجه به همين رويکرد، به طرح برخي از عواملي كه محرك ترديد يافتن وي نسبت به دين شده

پديا درباره ا، گزارش دانشنامه ويکي% از دانشگاهيان امريک 80كند. مواردي مانند عدم خداپرستي ياد مي

گرايي را زيستي پژوهش صورت گرفته روي قرآن و با استناد به برخي از منابع علمي كه ريشه هم جنس

 دارند، از جمله اين داليل هستند.اعالن مي
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عم وي به هايي كه به زمريم در پي ترديد يافتن به دين، در اين زمينه به تأمل پرداخته، به برخي از ايراد

ها به شرح زيرند: در جهاني كه از منظر قرآن منظم باشد، رسيده است. نمونه اي از اين ايراددين وارد مي

ها، قرآن سخن واحدي شود، در بيان طبقات آسمانهايي هم مالحظه مينظميشود، بيتوصيف مي

كند، به لحاظ آن ياد ميكه قرآن از « جني»سکوت كرده است، « روح»ندارد، قرآن در مورد مقوله 

 ها.تجربي اثبات نشده است، ديدگاه ديني در مورد نظريه داروين مسکوت است و مانند آن

دارد، او يك اگنوسيست بوده، اما بيشتر به سمت خدا ناباوري گرايش دارد، ولي با فرشته نيز بيان مي

کي باشد، اصالً خوب نيست و وي دارد، اين كه آدم بخواهد فقط به فکر خودش متاين همه، اذعان مي

فرشته، نشأت گرفته  سوال هايها و ها، ترديدداند، ولي با همه اينآور ميمسأله آفرينش را نيز شگفت

گراي او هستند، به عنوان مثال، او مسأله جادو، شکافته شدن رود نيل، تبديل عصاي از روحيه تجربه

پذير ها را به چالش كشيده، و به لحاظ عقلي امکانحضرت موسي به مار، قاليچه پرنده و نظاير آن

بيند. در عدالتي جنسيتي ميداند. مضاف براين، فرشته دين را خشن توصيف كرده، آن را توام با بينمي

ها را نبايد به پاي دين نهاد، زيرا ممکن دارد، همه ايراداي باز و علمي بيان ميعين حال، فرشته با روحيه

 ديشه ديني بد عمل كنند و عملکرد نامناسب آنان به مخدوش شدن چهره دين بينجامد.است مجريان ان

گويي مجرب و قابل اطمينان را در داخل هايي كه با آن مواجهند، پاسخمريم و فرشته با وجود ترديد

يم آورند. به عنوان نمونه، مرخويش، به فضاي مجازي روي مي سوال هايپيدا نکرده، براي يافتن پاسخ 

 دارد:در همين رابطه بيان مي

خدايان بود و من رفتم آنجا و حتي به عنوان يك خدا باور با بي در فيس بوك، يك پيج بود كه پيج»

دادند و مي ها هم داليلي ارايهآوردم و آنمي كردم و دليلمي كساني كه خدا را باور نداشتند، بحث

گونه نبود كه من بگويم يه انساني كه دين ندارد، يه انساني هست اصالً اينداليلشان خيلي منطقي بود و 

هايي ها انسانگونه نبود، آنكار بوه و يا... اينگويند، حرومزاده بوده يا گناهمي كه حاال اون طور كه

داد و اين مي ده بود و دليل ارايهواقعاً مطالعه كرده بودند و با عقل و بررسي به اين نتيجه رسيبودند كه 

 برايم جالب بود. 

 واقعاً در شكديدم و مي ها كردم و داليل آنمي در واقع من از جايگاه يك خدا باور رفته بودم و بحث

زنند و بعد به خودم گفتم، چرا من نمي گويند و الکي اين حرف رامي ديدم كه راستمي افتادم ومي

 نروم و تحقيق نکنم و افتادم در اين خط كه ببينم واقعيتش چي هست... .

 هاي اجتماعي منابع خوبي هستند؟به نظرت فيس بوك و ساير شبکه -
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هاي ممنوعه ها هستند. حتي كتابها فيلترمسلماً در كشور ما كه يك كشور اسالمي هست، خيلي از شبکه

گذارند، مي ها را آزادهايي كه اين جور چيزهم هستن كه نبايد خوانده بشن، عضو شدن در يك پيج

كنه كه بتونه بهتر تصميم بگيره. چون باالخره كساني كه موافق دين هستن، مي خب خيلي به آدم كمك

ها را بخواند، ولي كساني كه مخالفند بپرسد و خيلي كتابها سوال تواند از خيليمي اينجا فراونند، آدم

دهند كه نمي اند و اجازهو داليل خاص خودشان را  دارند، اينجا وجود ندارند و اگر هم هستن ساكت

ها دسترسي نبعم تواني به اينمي شوي، خيلي بهترمي ها عضوحرف بزنند. به همين دليل وقتي در اين پيج

 «.پيدا كني و بهتر تصميم بگيري

اند، در برخورد با گوي قابل قبولي در داخل نيافتهمريم و فرشته عالوه براين كه به لحاظ نظري پاسخ

مسايل اجتماعي دچار ترديد شده، ممکن است به سادگي مشکالت موجود در ادغام دين و سياست، 

ها كه همان دين است، ت اجتماعي را به ديدگاه نظري آنو ساير مشکال داريدينمدعيان رياكار 

 برگردانند. فرشته در همين رابطه چنين بيان داشته است:

 كني؟خوب اگر تو به يك كشور خارجي بري، اونجا كشورت رو چه جوري معرفي مي -

هايي براشون هستن، من از زن شه، اما خيلي صبورميها در حقشون گم كه بدترينمن از مردمي مي

 كنند.ها رو فرا گرفته، باز هم زندگي ميگم كه با اين همه محدوديت كه اونمي

گريز، اوالً به دليل نيافتن توان نتيجه گرفت، برخي از افراد دينبندي اجمالي ميبنابراين در يك جمع

دين در فضاي ثانياً به دليل فعاليت گسترده افراد بيهاي ديني آنان و گويي به ترديدمرجعي براي پاسخ

هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي كه )در فضايي مجازي و ثالثاً به دليل وجود برخي از كژكاركردي

ها را به سادگي منتسب به دين كرده، از دين فاصله شود ديانت و سياست عين هم هستند(، آنكه ادعا مي

 گيرند.مي
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 جبرگرایانه هستی: ما در کائنات اختیاری از خود نداریم. تبیین  019

 ساله، دانشجوی کارشناسی 25مصاحبه با مهتاب، 
 

شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  داريديناز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و  -

 ابتدا يك دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.   

ارت دارايي و مادرم يك زن خانه دار هست كه تا سيکل، تحصيل كرده است. پدر پدر من بازنشسته وز

و مادر من، چندان درگير مذهب و دين نبودند. ماديات و تجمالت زندگي، تمام ذهن آنان را درگير 

خوانند و در ماه رمضان، بعد از سه روز روزه ها يك نماز اَلکي و از سرباز كني ميخود كرده بود. آن

كنند، البته انجام همين متعدد مثل درد معده و دردهاي ديگر، از روزه گرفتن فرار ميهاي فتن، به بهانهگر

كردند، پدرم هم مذهبي است، يعني ظواهر ديني هم به خاطر اقوام پدرم بود كه مذهبي بودند و فکر مي

ت داشت كه آزاد زندگي كند، ها فيلم بازي كرده بود. مادر من هم دوسقدر در مقابل آنپدر من اين

اما در عين حال مورد شماتت ديگران قرار نگيرد، پس مجبور به حفظ ظواهر دين در مقابل ديگران بود. 

 خواندم.من هم مانند پدر و مادرم چندان مذهبي نبودم و از سر عادت نماز مي

 خودت بعداً تغييري كرد يا نه؟ داريدينروند  -

سال با يك  3گذران بود، بعد از اج كردم، اما همسرم بسيار عياش و خوشسالگي ازدو 18من در سن 

كودك يك ساله، به خانه پدرم برگشتم كه البته بعد از مدتي، دادگاه حضانت پسرم را به شوهر سابقم 

كردم و بربخت بد خودم لعنت داد. من با بروز اين جريان، بسيار افسرده شده بودم، مدام گريه مي

تحصيل بدم. بنابراين من در ي سال افسردگي و بيماري، تصميم گرفتم ادامه 2. من بعد از فرستادممي

يك آموزشگاه كنکور ثبت نام كردم. يکي از مدرسان اين آموزشگاه، يك خانم دكتر بود كه بسيار 

مهربان و جذاب بود. بعد از گذشت مدتي، ما با هم دوست شديم. سارا دكتراي پزشکي داشت و تازه 

هاي كرد و حتي كالسام، خيلي به من محبت ميفارغ التحصيل شده بود، او بعد از شنيدن گذشته

رفتيم گذشت تا حتماً در كنکور قبول شوم. ما با همديگر به رستوران و سينما ميخصوصي براي من مي

د شده بودم، سارا منكرد تا بر افسردگي خودم غلبه پيدا كنم، من به او بسيار عالقهو او به من كمك مي

شان دعوت كرد، پدر و مادرش بسيار با محبت با من برخورد كردند، فضاي يك بار من را به خانه

صميمي خانواده سارا من را جذب كرد، اما من در آن خانه عاليم و تصاويري ديدم كه برايم غريب 

 ردم.مذهبي است، اما از او سوال نکهاي بودند، احساس كردم سارا از اقليت
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را به خانه خودمان دعوت كردم، پدر و مادرم جذب رفتار خودماني اش بعد من خانواده سارا و خانواده 

ها مان افزايش يافت، بعد از مدتي سارا گفت كه آنشده بودند. بعد از مدتي روابطها و با محبت آن

يمان توضيح داد، ما چندان شناختي از شان داشتند، برابهايي هستند و تصاوير و عاليمي را كه در خانه

كردند، ها چقدر عاشق دينشان بودند و براي تبليغ آن هر كاري ميدين اسالم نداشتيم، اما اين كه آن

ساله به دست  100باعث جلب توجه ما به بهائيت شد، دوست داشتيم اطالعات بيشتري در مورد اين دين 

 ه و شوق بسيار زياد، شروع به آشنا كردن ما با دين بهائيت كردند.اش، با عالقبياوريم و سارا و خانواده

بعد از گذشت مدتي، سارا ما را با چند خانواده بهايي ديگر آشنا كرد و ما را با خودش به جلسات 

ها درست كرد، آنما را جذب ميها، موجود ميان بهاييي برد، معنويت و وحدت و عالقهميها بهايي

كردند و تمام انرژي خود را صرف تبليغ بزرگ بودند كه از همديگر حمايت ميي يك خانوادهمثل 

 كردند.بهائيت مي

ها اولين اولويت دين بهايت بود و سپس من هرگز آن همه انسان مشتاق دين را نديده بودم، براي آن

به بهائيت شد، البته سارا و  روز افزون ماي زندگي عادي خودشان. محبت و لطف بهائيان باعث عالقه

ها كردند. آنكردند و از دين اسالم بدگويي ميديگر بهائيان، در مورد دين خودشان خيلي تبليغ مي

بردند و بر بسياري از احکام گذاشتند كه دين اسالم را زير سوال ميهاي بسياري در اختيار ما ميكتاب

تبليغي قرار گرفته بوديم كه ديگر ي آن قدر تحت هجمهكردند. ما آن و آيات قرآن، اشکال وارد مي

چنين دين سال حداقل اسماً متعلق به آن بوديم، اينهاي قدرت مقابله نداشتيم، آيا ديني كه ما سال

كرديم، دين بهائيت در مقابل دين اسالم، توانستم باور كنم، احساس حقارت ميمتحجري بود، نمي

 بود.تر داد و احکامش نيز بسيار سادهو مردان ميهاي بسياري به زنان آزادي

هاي سارا، كنکور دادم و قبول شدم، بسيار هاي خودم و كمكمن بعد از گذشت چند ماه با تالش

هايي دادند يا كتابهاي سارا و ديگر بهائيان كه هر كدام به من يك درس ميخوشحال بودم، اگر كمك

شدم، از طرف ديگر پدر و مادر من هم بعد از رفت هرگز قبول نمي گذاشتند، نبود، مندر اختيارم مي

و آمدهاي بسيار، جذب دين بهائيت شده بودند، اما در اين ميانه، يکي از دوستان عمويم كه وصف 

كرد، من نيز آمد، او انسان مذهبي بود و فکر ميام من را از عمويم شنيده بود، به خواستگاريهاي خوبي

كردند، ما آن قدر كه در مقابل ديگران نقش بازي كرده بوديم كه همه فاميل فکر مي مذهبي هستم.

مذهبي هستيم، خواستگارم پسري بسيار خوب و اهل زندگي بود، اما يك مشکل وجود هايي انسان

 رفت و آمدها فهميد كه ما با بهاييداشت، پدر و مادرم جذب بهائيت شده بودند و اگر خواستگارم مي

هاي مذهبي را بازي كرديم تا من عقد كردم، كرد، بنابراين ما براي مدتي نقش آدمها ميداريم، من را ر
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ام، بنابراين احساس متوجه شدند، من با يك انسان مذهبي ازدواج كردهها بعد از عقد، سارا و ديگر بهايي

لبته من بعد از عقد باز هم مخفيانه به خطر كردند كه نکند نامزد من باعث برگشت ما به اسالم شود، ا

رسمي جلسه هاي رفتم، جلساتي كه بسيار غني و پربار بود، انجمن بهائيان براي گروهميها جلسات بهايي

-كردند و به هر مناسبت، جشنهاي هنري و آموزشي را براي اعضاي خود داير ميداشتند و انواع كالس

 كرد.ها نميجذابيت جلسات آنان، من را ر گرفتند.هاي بسيار با شکوهي مي

 ها نشد؟خوب همسر مسلمان شما متوجه ارتباط شما با بهايي -

چرا، متأسفانه سارا حقيقت را به نامزدم گفت. نامزدم هم بعد از كلي دعوا و مشاجره، من را طالق داد،  

گفت كه كار او تصميم او مي كردم، از طرف ديگر از سارا بسيار ناراحت بودم،احساس غم شديدي مي

هاي توسط نامزدم دوباره گمراه نشويم، پدر و مادرم نيز حرفام انجمن بهائيت بوده است تا من و خانواده

كردند. من براي دومين بار در زندگي مشترك خودم، شکست خورده بودم. افسردگي مياو را تأييد 

هايي را در مورد دين بهائيت و بهائيان گذشت، واقعيتامانم را بريده بود، از طرف ديگر هر روز كه مي

شد، من ديگر نه مسلمان آنان هر روز برايم بيشتر رو ميهاي برداريها و كالهكردم، دروغدرك مي

هاي بهائيان از اسالم زده شده بودم و با اعمال ها شده بودم، من با صحبتبودم و نه بهايي، آويزان و ر

پوچي رسيده بودم، فاميل ما هم بعد از فهميدن اين كه پدر و مادرم بهايي ي هائيت به مرحلهبهائيان از ب

اند، خانواده ما را طرد كردند، از طرف ديگر بهائيان ديگر مثل قبل از بهايي شدن ما، از ما حمايت شده

 دادند.بهاء، حواله مي گرفتند و ما را به حضرتمختلف از ما پول ميهاي كردند و هر روز به بهانهنمي

 ساز نشد؟در دانشگاه مسأله بهايي بودن شما عارضه -

و اخراج ام ترسيدم كه كسي بفهمد من از طرفداران بهائيت بودهنه. من وقتي وارد دانشگاه شدم، دايم مي

فهميدند دانشجويي بعد از چند ترم درس خواندن، شوم، زيرا مسووالن دانشگاه به محض اين كه مي

 كردند. بهايي است، او را اخراج مي

و مذاهب، شکل همديگر هستند و همه دنبال به زنجير كشيدن  من در دانشگاه، متوجه شدم كه تمام اديان

آمد، نسبت به تمام اديان ها هستند، بنابراين من ديگر از هيچ ديني خوشم نميو اسير كردن انسان

 تفاوت شده بودم.بي

 كني؟در حال حاضر نسبت به دين و ديانت چگونه فکر مي -

اند و با هاي دردناكي در مورد بهائيت پي بردها كه به واقعيتزيراند، پدر و مادرم دوباره مسلمان شده

تر از تصور در تنها وجود يك انرژي فراكلي عذاب و ناراحتي دوباره برگشتند سرجاي اولشان، اما من 
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كشد و ما هم كائنات را قبول دارم كه مهار تمام ما در دست اوست و به هر طرف كه بخواهد ما را مي

 از خود اختياري نداريم. در اين ميان

 كني؟و در حال حاضر مشخصاً به خدا چگونه فکر مي -

 تفاوت هستم.گفتم كه، نسبت به اين مسأله بي

 

 تأملی دوباره
اي رشد كرده است كه پدر و مادر نه از سر اخالص دروني، بلکه از سر تظاهر و مهتاب در خانواده

دادند. خود وي نيز با مالحظه شکسته احکام اسالم تن مي رياكاري در نزد همگنان، به اجراي دست و پا

تفاوت و از سر عادت با مسايل ديني برخورد داشت تا اين كه اولين شکست شرايط اخير، به شکل بي

انجامد و سالگي پيش آمده، ازدواج وي پس از سه سال به شکست مي 21عمده زندگي مهتاب در سن 

. در اين ميان ساراي بهايي به ياري او شتافته، با تشويق وي به درس سازداين مسأله او را افسرده مي

 كوشد تا وي از افسردگي خارج شود.خواندن و قبول شدن در دانشگاه، مي

شود تا دارد، مراوده او و خانواده اش با سارا و خانواده او، سبب ميمهتاب در مصاحبه خويش بيان مي

تري داشتند( متمايل شده، هر سه بهايي شوند. ها )كه احکام ديني سادهپدر و مادر او نيز نسبت به بهايي

گيرد و سارا از ترس از دست دادن مهتاب، در اين ميان ازدواج دوم مهتاب با فردي مذهبي سر مي

دهد و شوهر نيز پس از درگيري با مهتاب، وي را واقعيت بهايي شدن مهتاب را به شوهر او انتقال مي

 رسد.به اين ترتيب دومين فصل افسردگي زندگي مهتاب فرا مي دهد وطالق مي

سازد، وي در حالي كه افسرده شده بود، با اين واقعيت مواجه مهتاب در مصاحبه خويش خاطرنشان مي

ها، بهائيت هاي خودشان هستند، بنابراين با فاصله گرفتن از آنبرداريها نيز دنبال كالهشود كه بهاييمي

 گذارد.ار ميرا نيز كن

هاي زندگي خودش، در حالي كه نه مسلمان و نه بهايي مهتاب به جاي تفکر وتحليل دقيق فراز و فرود

ها، به كند كه مهار انساناي به نام انرژي فراتر از كاينات منتسب مياست، اشتباهات خودش را به پديده

ها در شرايط مختلف جايي انسانجابهشکلي جبرگرايانه در اختيار اوست و او هرگونه كه بخواهد به 

سازد، به اين ترتيب مهتاب با جا مياقدام كرده، در حالي كه آنان اختياري از خود ندارند، آنان را جابه

ها، ضمن سرپوش نهادن به اشتباهات خودش، در عمل با پيش كشيدن بحث در جبر قرار داشتن انسان

 دهد.اقعيت معناداري جهان هستي نيز اذعان كرده، تن ميپذيرش خدا تحت عنوان انرژي كائنات، به و
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به سوی خداگونه شدن آدمی: هیچ خدایی وجود نداره. خدا  020

 ام، خدا شمایی!من

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 25مصاحبه با سعید، 
 

 اي راضي هستي؟هاز اين كه در جامعه اسالمي به دنيا آمد -

 اصالً موافق با اين وضعيت نيستم. اصالً راضي نيستم و

 اي يا به شکل مورثي؟آيا دينت را به اختيار خودت و تحقيق پذيرفته -

ام، يعني همون جوري كه جا افتاده تو جامعه، پدر و مادر در به اختيار خودم نبوده و خودم نخواسته

هايي به ر مدرسه هم چيزگوشم اذان گفتن و بهم گفتن مسلموني و به اصطالح مسلمون شديم، بعد د

ها رو متوجه شدم، حاال كم وقتي يه سري چيزمن گفتن. كالً ما فقط با اسم اسالم بزرگ شديم، ولي كم

ها فکر كردم، از اونجا هايي كه خوندم و رو يه سري چيزگم خيلي كتاب خوندم، ولي از اون چيزنمي

گم، من با دين كالً مخالفم و دين چيز جالبي فهميدم دين چيز جالبي نيست. كالً دين اسالم رو نمي

مون اآلن دينه و مطمئناً تو جامعه ايراني و به قولي جمهوري اسالمي، نيست و يکي از مشکالت جامعه

 شه كه خودت انتخاب كني و همش تحميل هست.نمي

 كرديد، ممکن بود دين اسالم را انتخاب كنيد؟اگر شما در كشور اسالمي زندگي نمي -

اي، هر جايي كردم، نه ايران و نه هر كشور مسلمون ديگهاي هم زندگي ميديگهمن اگه تو هر كشور 

 ذاشتم.رسيدم، هر ديني رو داشتم، كنار ميكه بودم، اگه روزي به اين فکري كه امروز رسيدم، مي

 نظرت نسبت به استفاده ابزاري از دين چي هست؟ -

ي دين اسالم رو مياره و اي هست براي حکومت كردن، حاال يکوسيلهبايد بگم به نظر من دين يك 

كنه، يك نفري دين يهود رو مياره و... و همه و بهشون حکومت ميايسته ميباال سر يك عده  باهاش 

اونايي كه يه ديني رو آوردن به همين صورت. دين كالً يك ابزاره، حاال هر كسي به يك نحوي يك 

رسه. يك سري قانون كه كنار هم جمع شدن هاي خودش ميو با اون دين به خواستههايي داره خواسته

 شه روي يك سري از افراد تسلط كامل پيدا كرد.مي و اسمش رو گذاشتن دين و با اين دين

 ايد؟هايي كه در دين شده، از آن بيزار نشدهآيا به خاطر افراط و تفريط -

شه مي كنم، تو هر چيزياش فکر نميمن مهم نيست، چون اصالً به اون قضيهاصالً افراط و تفريط واسه 

مسأله عمده اين نبوده، اي. ولي واسه من هايي كرد، نه فقط تو دين، تو هر چيزي ديگهيه زياده روي

اً تو اي بوده. من به اين نتيجه رسيدم كه اصالً چيز خاصي توي دين نيست، مخصوصديگهمسأله چيز 
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دين اسالم. مثالً تو قرآن هيچ چيز خاصي گفته نشده، اين همه امام و پيامبر اومده، ولي هيچ كدوم هيچ 

گن باقرالعلوم! ولي اين آقا يه قدم مثبت در حركت مفيدي براي جامعه انجام ندادن، مثالً به يکي مي

سيلين يه كشف د داشتن، مثالً پنيرابطه با علم براي ما برنداشته، ديگران اين همه كشف و اختراع مفي

نه باقرالعلوم و نه  ،ده. به نظر منها آدم رو هر روز تو جهان نجات ميساده هست، ولي داره جون ميليون

اي، ديگهاي، نه تو اسالم و نه توي هر دين ديگهاي و هيچ فرد ديني ديگهاي، هيچ معصوم هيچ امام ديگه

 ام مهمه.مسأله هست كه واسهعه انساني برنداشتن و اين هيچ قدم مفيدي براي جام

 توانند به كار ببرند؟هايي براي شناساندن دين به جوانان ميكاربه نظر شما مسووالن جامعه چه راه -

ها پيشنهاد به نظر من بهترين حركت اينه كه بذارن بعد از رسيدن افراد به سن بلوغ فکري، دين رو به اون

اي رو بيان پيشنهاد بدن و آزاد بذارن ديگهد و از اجبار دين پرهيز كنند، نه دين اسالم كه هر دين كنن

خوان ديني رو داشته باشن يا نه! چرا اصالً هاي ما رو تو انتخاب دين و حتي ازشون بپرسن كه ميبچه

ختصاص بدن به قرآن. اگه واقعاً هامون قرآن ياد بدن و كالً يه زنگ رو اسالگي به بچه 7بايد بيان توي 

ها رو بذارن كنار هم و بگن درستش رو خودتون انتخاب گن كه اسالم خوبه، بيان همه ديندرست مي

فهمه كه بياد و اسالم رو دن، اون فرد خودش ميكنيد. اگه اين دين خوبه و دارن درست تعليمش مي

ر هم و بگن اين توضيح درباره هر دين، بيا خودت بهترين ها رو بيارن بذارن كناقبول كنه. اصالً همه دين

گه ما بهترين كنن، هر كسي مياي اين كار رو نميديگهاون رو انتخاب كن. نه تو ايران، تو هيچ كشور 

ترسيم كه اگه ما اين كار هستيم، پس دين ما بهتره. پس يه اشتباه بزرگي اين وسط وجود داره، همه مي

 مون هم درست نيست.بچه يا اون آدم ممکنه دين ما رو انتخاب نکنه، پس تعليمات رو كنيم، پس اون

 آيا شما به معاد اعتقاد داريد؟ -

نه، من به قيامت هيچ اعتقادي ندارم و كالً به خيلي چيزا اعتقاد ندارم، ولي چون سوال اين بوده، اين رو 

راه اميدي گذاشتن پيش پاي ديگران. پيامبر تو گم كه به قيامت هيچ اعتقادي ندارم، به نظرم يه مي

هاش به مشکل برخورده بود، مجبور شد اين وعده رو بده و بگه اگه كسي شهيد شد، اگه كسي جنگ

در راه خدا قيام كنه و پشت من باشه و جنگ بياد، در راه خدا قيام كرده، بياد و بجنگه، اگر هم مرد، 

بي داد و تصوير خيلي خوبي تو ذهن مردم ساخت از بهشت و در هاي خيلي خوره بهشت و يه وعدهمي

رن جنگ و جونشون تره و مردم با دل و جون مي. مسلماً اين جور جنگ رفتن خيلي شيرينراه خدا مردن

ميرن و هيچ چيزي وجود نداره. به نظر من اون قيامتي كه براي ما ساختن، ذارن تا اگه بدونن ميرو مي

ان نشأت گرفته و فقط و فقط يه وعده بوده از سمت پيامبر كه اين جريان پوچ و دروغين از همين داست

 شکل گرفته.
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 به نظر شما دين يك مقوله شخصي و جدا از جامعه هست؟ -

ها قاطي آره، به نظر من دين يه چيز جدا از جامعه است و يه امر شخصيه، بهتره دين رو با خيلي چيز

اي هست كه بهتره هر نين جامعه و مخصوصاً با قانون اساسي كشور. دين يه مقولهنکنيم، مخصوصاً با قوا

خوايم دين رو به اشتراك كس عقيده و نظرش رو درباره اون براي خودش نگه داره، بهتره كه اگه مي

بذاريم، اون پيشنهادي باشه، نه اجباري. اون جوري نباشه كه از بچگي تو گوش بچه اذان بگن و اين 

هاي درسي ديني و قرآني و هزاران جور شروع بشه يا با شنيدن صداي اذان تو تلويزيون و كتاب جوري

اش كنيم، ها باشه كه در شرايط برابر انتخابتبليغات ديني ديگه. اگر هم اين چيزا هست، واسه همه دين

فتاده باشه كه اين دين بهترين نه اين كه فقط از بچگي با يه دين رو به رو شده باشيم و اين برامون جا ا

هست. خب شايد واقعاً اين دين بهترين نباشه، شايد يه ديني بهتر از اين هم باشه. من كه خودم به شخصه 

دونم و با هيچ كدومم كاري ندارم، ولي جدا باشه از جامعه خيلي بهتره، هيچ ديني رو قابل پذيرش نمي

مسأله كه دين رو بايد از قانون باشه و معتقدم به شدت به اين هاي قانوني جدا گيريمخصوصاً از تصميم

 اساسي كشور جدا كرد.

 به نظر شما در قوانين اسالمي نابرابري حقوق بين زن و مرد وجود داره؟ -

ها است. توي دين اسالم خيلي بله، يکي از مشکالت عمده دين اسالم تفاوت مرد و زن و نابرابري اون

ره. مثالً اگه قرآن اومده گفته همه آدما، چه مرد و چه زن با هم برابر هستند، پس چرا تناقضات وجود دا

تر هستند. از ديه زن گرفته تا ارث و ميراث و تو دين اسالم زنا خيلي خيلي از مردا توي همه موارد پايين

ون وعده بعد از خيلي چيزاي ديگه. كالً دين اسالم با زن مشکل داره. زن تو دين اسالم يه ابزاره، چ

كنه و به زن مثل يك ابزار مرگ تو بهشت براي مرد، زن هست! دين اسالم داره از زن سوءاستفاده مي

 كنه.نگاه مي

 بين ديدگاه تو و پدر و مادرت چقدر وفاق هست؟ -

چيزيه  از نظر ديني كه خيلي فاصله ديدگاه وجود داره. من اصالً ديدگاه ديني اونا رو قبول ندارم. دين يه

كنه. يعني ترس رو با وجود و روح آدم عجين كرده. اين ترس تو كه ترس رو به وجود آدم ميخ مي

. فکر كردن درباره هر چيزي ممکنه هاي گذشته خيلي بيشتر بوده و هست، چون فکر نکردنوجود نسل

كه تو دين گفته شده نکردن،  هاي اكثر ما، هيچ فکري درباره چيزايياون چيز رو تغيير بده. پدر و مادر

تر به خيلي چيزايي كه تو دين هست و خيلي اتفاقاتي كه تو دين افتاده، اگه يه ذره، فقط يه ذره عميق

هاي مون خيلي زياده و همين جوري به نسلفکر كنن، شايد اونا هم ديگه نترسن، ولي فاصله فکري

بعد از خودشون تفاوت ديدگاه دارن. مثالً همه يه  بينيم اونا  با نسلگرديم، ميتر هم كه برميقبل



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            194

 

كنن، دن كه خيلي مسخره هست و اصالً هيچ فکري درباره اون كار نميهايي رو تو دين انجام ميكار

هايي رو كه تو دين بوده كنه، بچه همون آدم مياد و خيلي از چيزولي چند سال بعد كه علم پيشرفت مي

 كنه.رو رد مي

ها را متقاعد كني، آنچه كه تو به آن معتقدي، به اي آنبحث با ديگران درباره دين توانسته آيا در -

 تر هست؟واقعيت نزديك

ها به كردم، حتي پيش اومده بود كه اين بحثكنم، يعني قبالً خيلي بحث ميمن با ديگران بحث مي

راهنما نيستم، اصالً وظيفه من راهنمايي  دعوا هم كشيده شده بود، ولي اآلن به اين نتيجه رسيدم كه من

تونه هر مسيري رو انتخاب كنه، هر ديني رو خواست، انتخاب كنه. به ديگران نيست. اصالً هر كسي مي

گم گه من اومدم شما رو راهنمايي كنم و هر چي من مينظر من به كسي ربطي نداره، ولي اسالم مي

كسي دوست داشته باشه بحث كنه و موافق باشه كه نظرامون درسته، پس بايد راه من رو بري. ولي اگه 

من مطرح  ها اين وسط واسهكنم و خيلي سوالرو با هم ديگه به اشتراك بذاريم، من اين كار رو مي

اش پيدا نکردم و اينجاست كه من به اين نتيجه رسيدم، من نبايد يه همچين شده كه اصالً هيچ جوابي بر

كنم، زنم و بحث ميكنن، حرف ميم. من وقتي با افراد دور و برم كه ادعاي مسلموني ميديني داشته باش

گن چون كنن، فقط ميبينم كه اينا قبول هم نميمن ندارن، مي سوال هايبينم جوابي براي وقتي مي

 پيامبر گفته، چون خدا گفته اين طوري! خب چرا اين طوري؟ اين دو تا فرد رو كي ديده اصالً؟

 نظر شما درباره عذاب الهي چيست؟ -

هيچ عذاب الهي وجود نداره، اين مسأله وسيله و ابزار ترس و ترسوندن مردم بوده، فقط پيامبر و 

گذشتگان از اين روش استفاده كردن براي ترس، اونا براي استفاده از مردم باالخره يه چيزي آوردن كه 

ن كه اون چيز رو و اون عذاب رو كسي نديده باشه و باهاش مردم رو بترسون و چه چيزي بهتر از اي

 ترش كرد.از داغش رو زياد كرد و هي دردناكشه اون رو بزرگش كرد، هي پيمي چون كسي نديده،

 اي وجود نداره؟هبه نظر شما هيچ آفرينند -

نته، اگه اون فکر و ام، خدا شمايي! خدا تو فکر و ذهنه، به نظر من هيچ خدايي وجود نداره. خدا من

ذهن رو اسمش رو بذاري خدا، بله خدا وجود داره، ولي اگه چيزي كه بگن اون هست و تو رو آفريده 

برنت پيش خدا و اين حرفا، اصالً يه كنه، ميري پيش اون رو ازت سوال و جواب ميو فردا بميري، مي

يه زماني جريان معراج پيش اومده، همچين چيزي نيست و مخصوصاً اون خدايي كه اسالم گفته. مثالً 

اي هبره تو پيشگاه خودش و خدا يه پردخوام ببينمت و خدا يه شب اون رو ميپيامبر به خدا گفته من مي

گه كنه، اون طوري كه پيامبر گفته، خدا اين ور پرده بوده و پيامبر اون ور پرده. خدا ميرو نمايان مي
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ي منو ببيني، همين قدر كه اومدي و پشت اين پرده ايستادي و به من تونمن اون قدر بزرگم كه تو نمي

ترين فرد به مني، حاال ديگه برو پايين! خدايي كه بره پشت پرده و اين جوري نزديك شدي، تو نزديك

 بشه رفت به پيشگاهش، من اين خدا رو قبول ندارم.

 خدايي كه ساخته ذهن شماست، چگونه خدايي هست؟  -

ه نظر من هيچ خدايي وجود نداره، همه چيز طبيعت هست. همون طوري كه همه چيز از قانون گفتم كه ب

 بيگ بنگ آغاز شد، اتم و بعد عنصر تا رسيد به ما كه آدميم.

 اي؟هاي ديني را به چالش كشيدهآيا شما تا به حال آموزه -

ين كه اصل دينه و من اونا رو قبول هاي ديني دو مدلند، يکي اصول دآره، به چالش كه كشيدم. آموزه

شه كه من اونا رو هم قبول ندارم. راجع به مي ندارم و دسته دوم فروع دين كه شامل نماز و روزه و اينا

تر از روزه گرفتن همش هم فکر كردم و به چالشم كشيدم. مثالً روزه گرفتن، به نظر بنده كاري احمقانه

ام ساعت آب نخور! اگه شما رژيم غذايي 17، 16شه كه به شما بگه نميكسي پيدا علم ي تووجود نداره. 

گرفته باشي، وجود نداره آدمي كه به شما بگه آب نخور، غذا نخور. اين همه آدم درس خونده تو زمينه 

ساعت. شما برو بگو من  17، 16تغذيه هستند، يکي وجود نداره به شما بگه آب و غذا نخور، اون هم 

 17شي، ساعت غذا نخور، الغر مي 18شه به شما بگه اضافه وزن دارم، هيچ دكتري پيدا نميكيلو  50

 17شه مي ليتر آب مصرف كنيم، مگه 10كم بايد روزي ساعت آب نخور حله! آخه ما تو تابستون كمِ

 دونست كه چه چيزي گفت، پس براي بدن مفيده! ضرريساعت آب نخورد، بعد شما بگي نه خدا مي

اش بود بقيه چيزاش هم يا به قول شما ي بدنه. مثالً اين يه نمونهتر از اين وجود نداره، آب الزمهبزرگ

دارتر از اينم گن با پاي راست نرو دستشويي با چپ بيا! خندههاش هم مثل همين هستند، مثالً ميآموزه

ين خانوما كچل شدن؟ اصالً ري تو دستشويي روسري سرت كن، آقا برو اروپا ببهست؟! خانوم مي

 شه يه همچين چيزي!نمي

كردي، آيا همه مسايل بودي و ديني رو از طريق مطالعه و تحقيق انتخاب مي داريديناگر شما آدم  -

 كردي؟موجود تو اون دين رو تمام و كمال رعايت مي

كردم كه تمام سعيم رو مي آره، من اگه واقعاً ديني رو قبول داشتم و قانون و قواعدش رو قبول داشتم،

مسأله اصلي اينه كه من هيچ ديني رو قبول ندارم. اگر كسي واقعاً دم از اسالم واقعاً رعايت كنم، ولي 

گه كه مسلمونم و به مردن و رسيدن به پيشگاه خدا اعتقاد داره، پس اون آدم بايد همه چيز زنه و ميمي

 و اون قوانين رو رعايت كنه و زير پا نذاره.اون دين رو رعايت كنه و از دين پيروي كنه 
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دار بودن هست و يکي به نظر من دو تا انتخاب بزرگ تو زندگي وجود داره كه يکي انتخاب دين و دين

دار باشي، كالً مسير زندگيت . حاال چرا؟ چون اگه شما ديني رو قبول داشته باشي يا دينديگه ازدواج

نه و برعکس، اگه هيچ ديني هم نداشته باشي همينه. حاال چرا ازدواج كمي رو از همه جهات عوض

شه، كالً تو اين دو تا مي دومي اون انتخابه؟ شما اگه ازدواج كني حاال با هر كسي مسير زندگيت عوض

ترين موارد هستند، اگه شما دين اسالم رو انتخاب كردي، پس بايد همه انتخاب كه به نظر من مهم

 كنم.رعايت كني. من كه انتخاب نکردم، پس رعايت هم نميچيزش رو 

 آيا تا به حال شده به خاطر يك شرايط خاص به شخصي گرايش پيدا كني يا از اون روي برگردوني؟ -

ها و خيلي از حرفا با ديگران، باعث شده كه من به اين نتيجه من عقايدم خيلي برام مهمه و خيلي از بحث

اون فرد باشم و باهاش حرف بزنم و حرفاش رو تأييد كنم، توهين به شعور بنده برسم كه اگه من با 

هاي محرم يعني تاسوعا يا عاشورا بود، هست. مثالً من قبالً يا يه دختر دوست بودم كه تو يکي از روز

لي كه مون شد و همون جا با هم ديگه تموم كرديم. در حايادم نمياد، اما راجع به امام حسين با هم بحث

اهميت باشم و همه حرفاش رو به دروغ تأييد كنم و با تونستم خيلي نسبت به اين مسأله بيمن واقعاً مي

اون خانم باشم و خوش بگذرونم، ولي بنده به خاطر اعتقاداتم و به خاطر فکرم، توهين به شعور خودم 

ام تا با اون بودن و همه بود واسه تردونستم كه حرفاي اون خانم رو تأييد كنم. يعني طرز فکرم برام مهم

 چيز رو خيلي راحت كنار گذاشتم.

 هاي دين ديگري را قبول داريد يا داشتيد؟آيا آموزه -

گه دروغ نگو، هاي ديني هست، ميهيچ ديني نيومده به من بگه برو كار بد بکن، آره يه سري از آموزه

ها ه به ديگران خوبي كن، حق كسي رو نخور، اين آموزهخوب مسلماً اين موارد خوب هستند، يا اين ك

ها هم اين موارد هست، ولي وقتي به من بگن با پاي راست نرو دستشويي خوبند، توي همه دين هم خيلي

 كنمش، آخه اين هم شد يه آموزه ديني!هم مي و فالن، خب من اون رو قبول كه ندارم هيچ، مسخره

 كنيد؟راسم ديني شركت ميآيا شما در م -

بله، من توي مراسم ديني هم شركت كردم، چون ما تو يه كشور مسلمونيم، همه دوروبريامون هم 

رن بيرون، آره خوب افته مثالً عاشورا و تاسوعا كه يه ناهنجاريه به نظر من، همه ميدارن. اتفاق ميدين

ها ام خوبه! يه سري جشنخورم، خيليرو ميرم غذام دن، من هم ميرم، بعد همه نذري ميمن هم مي

رن مشروبم دونن چيه! ميهم نمي كنن و واقعاً هدف از اون شاديهم هست كه مردم اومدن شادي مي

خورن، ولي اگه واقعاً اونا مسلمونن، هدف از اون نيمه شعبانه، مشروب خوردن نيست آقاي مسلمون، مي

كنم تو خيلي خورم. البته سعي ميكنم و مشروبم ميرم شادي ميره ميولي واسه من كه دين ندارم، آ
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هام به خاطر نماز نخوندن، ها هم شركت نکنم. من سرباز كه بودم، خيلي از اضافه خدمتاز اين مراسم

نماز جمعه نرفتن و روزه نگرفتن و اين حرفا بود، ولي خب يه سري از مراسم هم به خاطر پيروي از 

گذره، شايد خودم هم مهم نيست كه داره تو اون مراسم چي مي رم و واسهوم و فرهنگ ميآداب و رس

بينم كنار رم، ولي ميرم تو اون مراسم، ولي من مسجد و حسينيه و اينا نمياصالً به خاطر دوستام مي

 خورم.رم شربت هم ميدن، دوستام هم وايستادن، ميخيابون دارن شربت مي

 كلي شما از اجراي مراسم ديني چي هست؟ارزيابي  -

. شما اگه خوب دينت رو اي براي مردم دارنهبه نظر بنده، مراسم ديني اصالً نبايد برگزار بشن. چه فايد

تعليم داده باشي، اگه مردم به اين نتيجه برسن كه اين دين، دين خوبي هست، جوونا خودشون جذب 

دن و شکل دادن به مراسم شادي يا با غمگين جلوه دادن مراسم خواد با آب و رنگ داشن، نميمي

عاشورا و تاسوعا، اشك مردم رو در بيارين و مردم رو دوروبر خودتون جمع كنين. اگه واقعاً دينت 

درست باشه و تعاليمت درست باشه و واقعاً من بفهمم كه اين مسأله برام مفيده، خودم حتماً جذب اون 

كه عوام فريبي كنيم. اگه خوب بودنش رو به من جوون ثابت كنن، من خودم شم و نيازي نيست مي

 شم.جذب مي

 اند؟گيري اعتقادات شما دخيل بودهاندازه در شکل والدينتان تا چه -

خونه خونه، پدرم نميوالدين بنده هيچ كاري با دين من ندارند. خونه ما يه خونه آزاديه، مادرم نماز مي

ادريم كه هيچ كدوم هيچ اعتقادي به هيچ دين و مذهبي نداريم. حتي اگه مادرم نگه اآلن و سه تا بر

محرمه، ما شايد نفهميم يا از شور و حال خيابون شايد بفهميم محرمه يا ماه رمضونه، وگرنه اصالً اين 

 هاي عربي رو دنبال كنيم و بدونيم به چه ماه عربي رسيديم.طوري نيست كه ما ماه

 شود؟ماندگي يا پيشرفت يك كشور ميه زماني دين باعث عقبچ -

شه، مخصوصاً دين اسالم و اين يه چيز ثابته. خيلي چيزاي مي ماندگي يك كشوردين حتماً باعث عقب

دونه شه كه جلوي خيلي از تحقيقات گرفته بشه، يعني يه سري تحقيقات رو متناقض ميمي دين باعث

شما به كشور عربستان نگاه كن، من فکر نکنم اصالً اين كشور دانشمندي توش وجود با تعليمات دين. 

شه كه جلوي يه سري از تحقيقات مي اش، باعث. دين با اون قوانينداشته باشه يه كشور خشك و مذهبي

 گرفته بشه.

 ه؟آيا تعصب نژادي در مورد فرهنگ عربي دين، باعث دوري جوانان از دين شد -



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            198

 

گن وجود نداره، ولي هست، مثالً ها وجود داره، حاال تو دين اسالم ميتو همه دينهم  تعصب نژادي

ها رو هاي ديگه مشکل دارن. كالً دين يه چيزيه كه بايد همه آدممسلموناي كشور ما با مسلموناي كشور

 بينيم كه اين طوري نشده. يك پارچه و جمع كنه، ولي ما مي

ها خيلي به كنم از چندين سال پيش كه عربها مشکل داريم، اينم فکر ميرفي ما واقعاً با عرباز ط

ها رو كشتن و اين تعصب از اونجا شکل گرفته و واقعاً هم بايد كردند و خيلي از ايرانيايران حمله مي

م، پدران خودمون رو ول وجود داشته باشه، با اين حال با اين همه تعصب كه ما به فرهنگ عربي داري

 .كرديم و چسبيديم به پدران اونا، يعني همون پيامبران و معصومان و... 

 تونه تا حدي نظر شما رو تأمين كنه؟هاي ديني ميآيا تغيير و تحول آموزه -

پيش  گه اگر چندين سالهاي ديني بايد تغيير كنند. ولي يه قانوني هست تو دين كه ميمسلماً آموزه

ها اعتبار داره. اين مسأله به نظر من خيلي مسخره هست و پيامبر يه چيزي رو گفته بود، اون تا اآلن و بعد

 شه و همين طوري جلوي پيشرفت ما رو هم دين گرفته.مي داره تعصبي عمل

مسأله چي  شود، به نظر شما علت اينتر ميرنگبه نظر برخي، امور ديني روز به روز در جامعه كم -

 هست؟

شه، اين هست كه فکر مردم داره بازتر مي تررنگبه نظر من دليل اين كه روز به روز دين اسالم داره كم

وگومون با اعضاي شه. مردم هم با هم ديگه ارتباط پيدا كردن، يعني ما قبالً در نهايت بحث و گفتمي

اينترنت و دنياي مجازي باعث شده كه ما با  تا دوست و آشنا بود، ولي اآلن 4خانواده و فاميل و 

ها آشنا بشيم هاي ديگه ارتباط برقرار كنيم و  با اونهاي ديگه و آداب و رسومهاي ديگه، فرهنگكشور

 فهميم كه تو دنيا چه خبره!و فکرمون باز شده و داريم مي

 ايد؟انديشيده آيا شما به ماهيت مسايل مانند بهشت و جهنم -

نه. به نظر من بهشت و جهنم يه دورغ بزرگه، اصالً يه چيز غيرقابل باوره، يه سري وعده هست كه اگه 

هاش بوده كه قبالً ها به خاطر همون جنگگرده به زمان پيامبر و اين وعدهبخوام توضيح بدم، برمي

 توضيح دادم.

 هستند، چي هست؟ نظرت راجع به اين كه بعضي از سران كشور از روحانيون  -

دن، اي باشن، كشور و مردم رو به همون سمت سوق ميمسووالن كشور اگه از هر قشري از هر جامعه

دن ديگه و تصميماتشون هم همه مي هم باشن، كشور رو به سمت دين سوق حاال اگه اين افراد روحاني

. دين يك مقوله شخصيه. ين جدا كردديني هست. به نظر من قوانين جامعه و سران كشور رو بايد از د
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گم دين به خصوص از قانون اساسي بايد پس هيچ ربطي به جامعه نداره و يه امر فردي هست. بازم مي

 كامالً جدا بشه. 

 به نظر شما دين اسالم تحريف شده؟ -

نوشتن و به مردم بله دين اسالم كامالً توش دست برده شده و اون رو اون جوري كه خودشون خواستن، 

 گفتن، فقط و  فقط واسه استفاده از مردم.

كردند در اعتقادات امروز جامعه مؤثرتر به نظر شما اگر از كودكي چهره بهتري از خدا ترسيم مي -

 بود؟

اي كه از خدا براي ما ترسيم كردند، يه غولي بوده كه باهاش ما رو ترسوندن، گفتن اگه ههميشه چهر

بخشه، يعني تو اشتباه سوزنه و اگه از مهربونيش گفته شده، فقط ميبذاري، خدا تو رو ميپات رو كج 

كنه. نهايت مهربوني خدا رو اين جوري به كنه، ولي در عين حال مجازاتت ميكن يه رحمي بهت مي

شد و مهربوني خدا فقط رحمش نبود و اون ما نشون دادن، ولي آره، اگه يه چهره بهتر ترسيم مي

تر بود و نبايد شد و اعتقادات محکمگفتن مسلماً همه چيز بهتر ميدادن و ميميميت رو به ما نشون ميص

 سوزونه تو رو و اين حرفا.گفتن مياومدن ميبه نظر من مي

 از همکاري شما متشکرم. -
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 ها باید خودشون خدا بشن.به سوی خداگونه شدن آدمی: آدم 021

 له، دانشجوی کارشناسیسا 22مصاحبه با مریم، 
 

 مريم خانم، چه اعتقادات ديني داري؟ -

 من اعتقادي به دين ندارم. 

 لطفاً از بچگي خودت بگو، اون زمان اعتقادات ديني شما چطور بود؟ -

خواندن، ولي اين طور نبود مي من در دوران كودكي، خانواده خيلي مذهبي نداشتم، پدر و مادرم نماز

گفت، ولي پدرم مي ها مادرمتماً بايد نماز بخوني و روزه بگيري. البته بعضي وقتكه به من بگن، ح

 كنه.مي . تو خانه ما دموكراسي كامل حکمفرما هست و هر كسي، هر جوري كه دوست داره، رفتاراصالً

ماز خواند؟ اما من از معلممون دونه كه چرا بايد ننمي گفتن نماز بخونيد. البته يه بچهاما تو مدرسه به ما مي

ها را شنيده بودم و با افکار شنيده بودم يه خدايي هست كه بايد براش نماز خوند و روزه گرفت. اين چيز

خوندم، نمازم رو نمي كردم، بايد اين كارها رو انجام داد. در اون ايام من وقتيمي گانه خودم فکربچه

 كردم. مي احساس گناه

 تر شدي در ديدت چه تغييراتي ايجاد شد؟وقتي بزرگ -

هم وجود داره  تر شدم، ديدم كه دين فقط نماز و روزه نيست و خيلي از اعتقادات ديگهمن وقتي بزرگ

 كه من در صورت دين دار بودن بايد باورشون داشته باشم. بنابراين من مدتي با خودم فکر و مطالعه

ها هم صحبت كردم و سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه اين قرآن و نماز سري از آدمكردم، بعد هم با يه 

به  دن. مخصوصاً خود قرآن كه به نظر من واقعاًنمي خوام، رو بهممي و روزه... اون چيزهايي كه من

دونم، اصالً براي چي گفته شده. من وقتي نمي زندگي آدما ربطي نداره و توش يه چيزايي هست كه

داد. من توي قرآن جز عذاب نمي خوندم، هيچ حسي به جز ترس و وحشت و استرس بهم دستمي قرآن

 اي نديدم.و آتش و شکنجه، چيز ديگه

به هرصورت من سه، چهار سال هست كه هيچ اعتقادي ندارم، يعني ديگه هيچ امر مقدسي براي من 

 نداره و هيچ چيزي براي من پاك و مقدس نيست.  وجود

 در حال حاضر تحليلت نسبت به دين چي هست؟ -

كنم، قرآن براي يه سري آدماي خاص گفته شده و عام و فراگير نيست و ما نبايد اون مي من احساس

 رو سرمشق زندگيمون قرار بديم.
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دونم، واقعاً به چي اعتقاد نمي ه، اما اصالًدونم امر مقدسي براي من وجود نداردر حال حاضر، من مي

 دارم، و واقعاً چي براي من قابل قبوله و هيچ ايرادي در اون نيست. 

كرده. قبول هم ندارم كه محمد مي البته گفتم كه قبول ندارم، خدايي بوده كه به محمد )ص( وحي

خونده. به نظر من نه محمد )ص( و نه علي )ع( مي اين كه سواد نداشته اون آيات روسالگي با  40)ص( 

هاي خاصي ها يا به قول شما ائمه و پيامبران، آدموجود واقعي نداشتند يا اگه وجود داشتند، اين آدم

گم كه . ولي من ميهاي باهوش و با اطالعات و قابل احترامي در زمان خودشون بودننبودند. شايد آدم

 هايي روها بودن، معصوم نبودن، مقدس نبودن. شما در اطرافيانتون هم آدمي آدمبقيه ها، مثلآدم اين

گونه هاي با ارزش و قابل احترامي هستند و به نظر من اون افراد اينها، آدمبينيد كه نسبت به بقيه آدممي

ها هستن يا بهتر كه خدا خود آدمها تلقين شده، من به اين اعتقاد دارم بودند. دين يه چيزيه كه به آدم

 بگم بايد بشن.

 كنم. يعني آدم وقتي كهمن به بهشت و جهنم هم اعتقاد ندارم. من گاهي به چيزي مانند تناسخ فکر مي

 گرده و دوباره زندگيره، ولي شايد روحش با يه كالبد ديگه به اين دنيا برميميره، جسمش از بين ميمي

گرده و دوباره ها و خصوصياتي كه تو زندگي داره، دوباره به خودش برميژگيكنه. يه سري ويمي

شه. به نظر من آدم خودش، جهنم و بهشت رو براي خودش مي كنه و دوباره اين مسأله تکرارمي زندگي

سازه، وقتي آدم وجدانش آروم باشه، نياز نداره حسرت بهشت رو بخوره و آرزوي جايي رو بکنه مي

 كه توش وعده حوري و پري رو دادن.

 نظرت درباره حجاب چي هست؟ -

. به هيچ كسي ربطي نداره كه حجاب داري يا نداري. ولي حجاب هم به نظرم يه مسأله كامالً شخصيه

يادي هاي زشه كه توجه آدممي كنند و همين باعثمي حجابي افراطبي هايي هستن كه خيلي دركالً آدم

رو به خودشون جلب كنن و ممکنه از اين رهگذر بهشون آزار و اذيتي هم برسه. بنابراين بايد به اون 

كنند، حجابشون رو رعايت كنن يا ها خودشون انتخاب ميآدم گفت كه حجابت رو رعايت كن. آدم

حجاب بي باحجاب يا شه با زور و اجبار افراد رانمي كنن،مي نه. خودشون هر جوري كه بخوان عمل

 كنه.مي اي كه داره توش زندگيكرد. پس حجاب يه مسأله شخصيه و بستگي داره به خود آدم و جامعه

 نظرت درباره پيامبران و ائمه چي هست؟ -

 بينم. هاي عادي ميها رو آدممن اون

داشته باشن، اما محمد يه سري ها به هم احترام بذارن و همديگه رو دوست من قبول دارم كه آدم

 احترامي كنه، به جهنمبي امتيازاتي رو براي خودش قايل شده. مثالً محمد مقدسه يا هر كسي به محمد
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كنم. راجع به زنان حضرت مي ها با اسم محمد اومده، من يه تبعيضي رو احساسره. وقتي اين چيزمي

شن. چرا مي كنند، بعد از محمد به مرداي ديگه حروممي واجمحمد هم وقتي اونا با حضرت محمد ازد

بايد همچين چيزي باشه؟ مگه گناهه كه زن محمد شده؟ يا محمد مگه فرد خاصي بوده كه زنش هم 

گم عايشه آدم بدي بوده. ، البته من نميبايد خاص باشه؟ عايشه اون طور به حضرت محمد خيانت كرد

 شه گفت زناي محمد هم خاص بودن. نمي كه ولي خوب منظورم اينه

 هاي عادي بيشتر نبودند.با اون چيزهايي كه گفتم، بنابراين محمد و ساير ائمه به نظر من يه آدم

 نظرت راجع به روحانيون چي هست؟ -

هستند. يه عده تر من اصالً اونا رو قبولشون ندارم. اونا حتي يه آدم معمولي هم نيستند و از اون هم پايين

خونن كه فقط و فقط حرف بزنن. با اعتماد به نفس مي رن حوزه و يه درس چرت و پرتيمي آدمي كه

 هي حرف بزنن و از خودشون و عقايدشون تعريف بکنن.

 كنن و با افکار و عقايد خودشون اميد و انگيزه را دارن از مردممي اكثر اونا دارن زندگي مردم رو نابود

 گيرن.مي

 نظرت راجع به مراجع تقليد چي هست؟ -

. اما اين متخصص بايد مورد خوره، از يه متخصص كمك بگيرهآدم دوست داره وقتي به مشکلي برمي

 اعتماد باشه. خيلي از چيزهايي كه تو اسالم هست، از اصل و ريشه چيز درستي نيست.

كنند، در واقع اينجا اصل مي ع به اون مسأله صحبترن با فالن روحاني و آخوند راجمي حاال مردم

 موضوع چيزي نيست كه اصالً بخواي بهش اهميت بدي.

گيره. اون وقت اين آخوندا كارشون اينه كه برن تو حوزه و آمريکا داره با اقتصادش كل دنيا رو مي

دن يا هي به اين گير مياندازه طول آفتابه رو سانت بگيرن و بگن قوس لگن مستراح چقدر بايد باشه؟ 

 كه موهات رو بکن تو. مانتوت رو بيار پايين. جوراب بپوش.

گن، پيامبر ما هزار سال پيش كنه كه بهتره پنير رو با گردو بخوري، بعد اونا ميمي فالن دانشمند كشف

اين اآلن چي داري؟ خودتون به چه درد اين رو گفته بود. خوب تو خودت چي كار كردي؟ خودت 

 خوريد؟مي مردم

 به نظرت اگر آدم دلش پاك باشه، اين مسأله به عنوان فلسفه زندگي اون كافيه؟ -

ها نيت خوبي دارن، آره، آدم بايد دلش پاك باشه، ولي آدم عقلم بايد داشته باشه. مثالً خيلي از آدم

رجوع كنه.آدم تا وقتي كه آلوده كنن. آدم بايد دلش پاك باشه و به وجدانش مي ولي ناآگاهانه عمل

كنه. آدم بايد وقتي راه مي كنه كه فالن كار آرومشمي ده و حسمي نشده، درست و غلط رو تشخيص
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دن، بتونه راه درست رو انتخاب كنه و مسير تکاملي خودش رو طي درست و غلط رو بهش نشون مي

 كنه.

 تحليل نهايي شما در مورد دين چي هست؟ -

اصالً دين رو قبول ندارم. نيازي نيست كه آدم حتماً دين داشته باشه. آدم بايد وجدان انساني داشته  من

ها با دينشون دارن خودشون كنه. به نظر من آدممي باشه. آدم بايد كاري رو انجام بده كه دلش رو آروم

 من كالً دين رو قبول ندارم. كنن. من اطالعاتي راجع به اديان ديگه ندارم، وليمي رو محدود

 من نظر نهايي شما راجع به خدا رو نفهميدم، نظرت در اين باره دقيقاً چي هست؟ -

شه حسش كرد، فقط اون رو بايد توي درون اي نميكنم، خدا در درون منه، يعني جاي ديگهمن فکر مي

ها سمبلي از خدا هستند. اشت، چون همه آدمها بايد احترام گذاشت، بايد دوستشون د. به همه آدميافت

خدا يه چيزي غير از ما نيست. بستگي به خود آدم داره كه چطور اون خداي درون خودش رو نشان 

 ها بايد خودشون خدا بشن و در مسير خدا شدن حركت كنند.بده. اصالً آدم
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 به سوی خداگونه شدن آدمی: شیطان پرستی  022

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با امیر، 
 

 دي؟امير آقا يه معرفي اجمالي از خودت مي -

 سالم هم هست. 22بله. من اميرم، 

 اسم تيپي كه زدي، چيه؟ -

 تيپم تيپ رپِ و موهام مدل ديزله كه اآلن مد روزه.

 هايي كه به خودت آويزون كردي و در دستت هست. چيه؟ها و انگشترگردنبند -

 اينا بيشتر نماده!

 نماد چي؟ -

 شيطان!

 ي دين اسالم چيه؟نظرت درباره -

 نظر خاصي نسبت به اين دين ندارم.

 اصالً دين اسالم رو قبول داري؟ -

 نه!

 ات چي، دين اسالم را قبول دارند؟خانواده -

 ندارند. دن، يعني اعتقادنمي شون رو انجامنه، فکر نکنم، وقتي وظايف ديني

 منظورت از وظايف ديني چيه؟ -

 ها ديگه.گيرن. از اين جور چيزنمي خونن، روزهنمي نماز

 كني؟مي خودت اين وظايف رو رعايت -

 ام براش مهم نيست، چرا براي من مهم باشه.نه، براي چي وقتي كسي از خانواده

 تحقيق كني؟ي دين اسالم تا حاال شده درباره -

 نه.

 ش تحقيق كني و بدوني؟اهدوست نداري دربار -

 اي ندارم.نه، عالقه

 كنن، تو هم نبايد اون رو رعايت كني؟نمي ات احکام دين رو رعايتگي چون خانوادهمي چرا -

 وقتي براشون مهم نيست، من چه ديني داشته باشم، براي منم مهم نيست دينم چي باشه.
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 اي رو قبول داري؟ديگه دين -

 آره!

 چه ديني رو قبول داري؟ -

 شنوم.مي شيطان پرستي! البته تازه دارم يه چيزايي ازش

 مند بشي؟هايي ازش شنيدي كه باعث شده به اين طرز تفکر عالقهچه چيز -

 اين كه هر كس خداي خودشه و هر چي خودش بگه، درسته.

 كه خودت خدا هستي؟ خودت اين حرف رو قبول داري -

خوام انجام بدم، هر كاري كه فکرش مي تونم هر كاري رو كهمي يه جورايي قبول دارم، چون خودم

 دم، بدون اين كه كسي دخالت كنه.مي كنم، انجاممي رو

 تا حاال فکر كردي كه كسي تو رو به وجود آورده؟ -

گذاشت كه ما هر كاري نمي خودش رو به ما نشون بده، خواست قدرتمي فکر كردم، اما اگه اون

 كنيم، پس كسي ما رو به وجود نياورده و ما خداي خودمون هستيم.

 كني، چيه؟مي منظورت از اين كه هر كاري -

 وقتها برم و هيچ گذاشت من به اين راهنمي واقعاً كسي بود كه من رو به وجود آورده بود،اگر 

 كرد و هوام رو داشت.مي گذاشت من به وجودش شك كنم. كمکمنمي

 كنه؟نمي ي خداوند تحقيق كني و بفهمي چرا اين كار روهاي زيادي هست كه دربارهراه -

 هم عملهاي خودشون هاي دروغي هست كه حتي به حرفهايي هست، منظورت اين مالمثالً چه راه

ها هم زير دست همين هاي اجتماعي كه اونزنند يا اينترنت و شبکهمي كنند و فقط مردم رو گولنمي

 گو و دورو هستش كه معلوم نيست حرف حسابشون چيه؟هاي دروغمال

 اين رو قبول نداري كه هم آدم خوب هست و هم آدم بد؟ -

 كنه، اونا فقط به فکر خودشون هستند.نمي اين مورد صدقها نه در مورد اين مال

 كني؟نمي هاي امامان استفادهها و گفتهچرا از قرآن و كتاب -

تونن از ما برتر باشند. اونا هم مي آخه من اونا رو قبول ندارم. امامان هم مثل ما انسان هستند، چه طور

ها همه حرفه، ما كه نديديم و گفتن. من اين رو قبول ندارم، اينمي ستمثل ما بودن، از كجا معلوم را

اصالً دروغ باشه و از طرف خداوند نازل نشده . قرآنم كه معلوم نيست كي نوشته، شايد فقط شنيديم

 شه به هيچ كسي اعتماد كرد.نمي اآلن اين قدر علم پيشرفت كرده كهباشه، 
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گي علم پيشرفت مي قرن پيش از طرف خداوند بر پيامبر )ص( نازل شده، چطور 14كتاب قرآن  -

 كرده، اون موقع كه علم خيلي گسترده و عميق نبوده؟

 اينا همه حرفه، از كجا معلومه، به نظر من اينا هيچ حقيقتي ندارن، من مطمئنم كه دروغه همش.

 باره روحانيون جامعه منفي هست؟با اين اوصاف، احتماالً نظرت در -

 ها ندارم.آره، من هيچ اعتمادي به اون

 شيطان پرستي هم رهبر داره؟ -

نه به اون صورت، اما يه شخص هست كه شيطان پرستي رو ايجاد كرده است كه اسمش آنتوان الوي 

 كنن.مي هستش و دو تا دختراش هم با اون كار

 دوني؟مي چيزي در باره اين فرد -

ها بوده و بعد يك نهضت جادوگري به وجود آورد، اما ي كابارهآره، اهل آمريکاست و اول خواننده

هاي پدرش ها، حرفدوم كه حرفاش راسته يا دروغه، آخه دخترش توي خيلي از سايتنمي باز هم دقيق

 هاي پدرش دروغه.رو نقد كرده و گفته كه حرف

 گو اعتماد كرد؟شه به اين آدم دروغمي به نظرت -

 گو باشه.شه گفت كه حرفاش دروغ هست، شايد دخترش دروغنمي نه، اما بازم

 توني طرز فکرش رو قبول كني؟مي گويي داره، چطورياي به اين دروغهوقتي خانواد -

 هاش هست.جذابيت دونم، شايد به خاطرنمي

 جذابيت؟ چه جذابيتي داره؟ -

كنند مي هاشون رو مثل شيطان عملها، گوشپرستكوبي كرده است. شيطاناين كه تمام تنش رو خال

ي مردم فرق شه. خيلي جالبه با همهمي كنن و زبونشون مثل نيش مارمي و زبونشون رو از وسط نصف

 د.دارن

 كوبي كردي؟تو هم خال -

 كوبي كردم.پرستي رو روي بازوم خالهاي شيطانآره، يکي از نماد

 هايي كه انداختي، دقيقاً نماد چي هستند؟بنداين گردن -

اين صليب برعکسه، به اين معني كه دين مسيحيت وجود نداره و اصل و اساسي در اون نيست و اين 

 شه. اينا نقد دين مسيحيت هستند.مي روه و نابودمي كه مسيحيت از بينيکي به معني اينه 

 ها كه روي لباست آوردي، چيه؟معني آرم نازي -

 يعني خودمون خدا هستيم.
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 اعتقادي به جهنم و بهشت نداري؟ -

اي شيم و ديگه زندگيمي بميريم نابوداي وجود نداره و فقط اين هست كه اگر ما نه، به نظر من دنيا ديگه

 نداريم و بهشت و جهنمي در كار نيست.

 دونه كه تو شيطان پرستي؟مي اتكسي از خانواده -

گه اگه يك زمان مي دونه، حتي اونم دوست داره شيطان پرست بشه. بهممي آره، يکي از خواهرهام

 هاست، منم ببر.ان پرستهايي رفتي كه واسه شيطتوي جشن

 كنند، رفتي؟مي ها برگزارتو تا حاال توي مراسمي كه شيطان پرست -

 نه، من تا حاال نرفتم. اما بايد خوب باشه.

 ات در مورد اين كه تو شيطان پرست شدي چيه؟به نظرت برخورد خانواده -

قتي خودشون اعتماد ندارند و فقط اسمش اينه كه مسلمون پرسن ونمي اصالًاصالً واسشون مهم نيست، 

 هستند و اسالم رو قبول دارند، ديگه به اين كارها، كاري ندارند.

 چه كسي تو رو با اين طرز فکر آشنا كرد؟ -

 دونه.مي يکي از دوستام كه خيلي هم در قيد و بند اين جور چيزهاست، اما اونم در حد من

 گه؟مي ه اين فکر كني كه شايد دوستت اين حرفا رو از خودش درآورده و دروغتا حاال شده ب -

 شيم ديگه.مي شه، سرگرممي اصالً، خب اگر هم دروغ بگه، مگه چينه 

 كني؟مي ها حضور پيداچطوري توي جامعه مثل شيطان پرست -

ها رو بندازيم و وقتي هم ها و زنجيركوبي كنيم و اين گردبندخالدر حد اين كه روي تن و بدنمون رو 

 را در مياريم.  Uگيريم، با دستمون عالمت مي عکس

 هاي تو درباره اين كه شيطان پرست شدي، چيه؟نظرت دوست -

 هاشون وقتي فهميدن من شيطان پرست شدم، اونا هم مثل من شيطان پرست شدن.خيلي

 اي چي اين كار رو كردند؟بر -

 كنن هر كاري من بکنم، اونا هم بايد انجام بدن.مي چون حسودن، فکر

 كني؟مي اگر يك زمان فرزندت دين تو رو قبول نکنه، چي كار -

ام بگم واال من خودم معلوم نيست چه ديني دارم و به كي اعتقاد دارم، خودم پا در هوام، بعد بيام به بچه

 كار كنه و چه ديني رو انتخاب كنه، اما اگرم بخواد دين منو قبول نکنه، برام مهم نيست.كه چي 

 يعني دين نبايد موروثي باشه؟ -

 نه، براي چي، هر كس نظر خودش رو داره.
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 تأملی دوباره
آدمي ساله، ذيل عنوان كلي به سوي خداگونه شدن  22ساله و امير  22ساله، مريم   25هاي سعيد مصاحبه

 اند.ارايه شده

هايي با بررسي اظهارات سه دانشجوي اخير داللت بر آن دارد كه هر سه دانشجو، داراي خانواده

خواند، اما پدرش خير و او و سه دارد، مادر او نماز مياعتقادات ديني متزلزل بوده اند. سعيد بيان مي

دارند، در دوران كودكي آنان م اظهار مياعتقاد هستند. مريم و امير هبرادرش همه نسبت به دين بي

ها در خانواده، شاهد انجام اعمال ديني از ها وجود نداشته است و آنفضاي مذهبي جدي در زندگي آن

 اند.سوي اوليايشان نبوده

باشند، متأسفانه هاي سعيد، مريم و امير ميترين نقدآميز و تحميلي، از جديآموزش دين به شکلي ارعاب

اند با اند، تصور كردهشناختهز روحانيون و مدعيان دين كه راه و روش درست تربيت را نميبرخي ا

توان آنان را از ارتکاب به گناه بازداشت )و البته ممکن است اين افراد چنان تربيت ترساندن افراد، مي

ها توان انساننيز ميگنجيده است كه با تشويق و ترغيب ها نمياند كه در مخيله آنناشناس و ضعيف بوده

 داللت كرد(. داريدينرا به سمت دين و 

هاي وارد به تربيت ديني مرسوم در جامعه است، زيرا نقد سعيد در انتخاب تحميلي دين نيز از ديگر ايراد

خود اسالم مُصر است كه افراد در مورد اصول دين، شخصاً دست به تأمل، تفکر و تفحص زده، به آن 

بالطبع در شرايط اخير، افراد از انتخاب آگاهانه خود در برابر افکار معارض به خوبي دفاع اعتقاد يابند، 

خواهند كرد، اما در صورتي كه افراد بدون تحقيق و تفحص و صرفاً برمنباي القاي اطرافيان دست به 

به كنار  هاي معارض، ممکن است به سادگي دستپذيرش اصولي زده باشند، در مواجهه با افکار و ايده

 نهادن يا تغيير دادن القائات تحميل شده به خودشان بربيايند.

هاي ناموفق دين مضاف بر نقد تربيت ديني موجود در جامعه، برخي از تجربيات ناگوار و مالحظه نمود

در كالن جامعه، اسباب ترديد دانشجويان مصاحبه شده اخير را فراهم آورده بود. به عنوان مثال، سعيد 

دارد، به صرف اين كه او در دوران سربازي ارش يکي از تجربيات تلخ اجتماعي خويش بيان ميدر گز

رفته است، اضافه خدمت خورده است كه اين مسأله خوانده است و يا به نماز جمعه نميخودش نماز نمي

 چيزي جز تنفر و دور شدن فرد از دين در برندارد.

ي جمع اندكي بر مردم جامعه با بهانه دين و مهار كردن افراد با يابنقد ديگر سعيد، دال بر تالش سلطه

اند، مواردي مانند انديشه بهشت و جهنم و يا نقد مريم دال بر اين كه روحانيون زندگي مردم را برباد داده



 ريزي دانشجويانگان، دين دوم: بررسي تحوالت ديني دانشجويفصل                            209

 

نگر در مورد حاكمان ديني جامعه دارد كه از سوي برخي از افراد پذيرفته شده حکايت از ديدي كالن

 است.

سازد، دين نبايد به هيچ وجه با قانون اساسي مخلوط شود، بلکه دين اش خاطرنشان مييد در مصاحبهسع

بايد به شکل امري خصوصي در زندگي افراد وجود داشته باشد، زيرا در غير اين صورت، ممکن است 

 زورگويان جامعه از دين به صورت ابزاري در جهت تحقق منويات خودشان سود ببرند.

اظهارات دانشجويان مصاحبه شده اخير، داللت برآن دارد كه ها و هاي اخير، برخي از نقداز نقدگذشته 

اين دانشجويان نه تنها در فلسفه زندگي دچار ابهام و سردرگمي هستند، بلکه از منطق ضعيفي نيز 

سازند. برخوردارند و گاه چنان در پي ارضاي لذّات خويش هستند كه ممکن است حقيقت را فداي آن 

دونم واقعاً به چي اعتقاد من اصالً نمي»دارد، به عنوان مثال، مريم در مصاحبه خودش به صراحت بيان مي

دارد، سردرگمي اخير، گاهي وي را وي در ادامه بيان مي«. دارم و واقعاً چي براي من قابل قبول هست

 دهد.به سمت پذيرش ايده پناه بردن به تناسخ سوق مي

دارد، اگر خدايي بود، بايد قدرت ه نيز در قسمتي از مصاحبه خودش با سفسطه بيان ميسال 22امير 

داد و همين طور نبايد بگذارد كه ما راه خطا را انتخاب كنيم )كه بالطبع هر دو بيان خودش را نشان مي

ار به گفته، نادرست هستند و از خدايي كه جامع و در بردارنده همه صفات خوب است، دادن اختيپيش

ها در مورد رود(، امير به دنبال ابهامي كه در دين دارد، به صرف شنيدن برخي از گفتهاش، انتظار ميبنده

پرستان، به سمت و سوي آنان سوق يافته است و محرك خواهرش نيز در اين جهت شده است. شيطان

پدرشان را نقد كرده،  هايسازد، دختران مبدع شيطان پرستي حرفمضاف براين، امير خاطرنشان مي

دارد اگر شيطان پرستي گر كه بيان مياند، اما با اين همه وي در پاسخ به مصاحبهها را دروغ ناميدهآن

دهد كه به هر صورت اين مسأله به سرگرمي او خواهد انجاميد. شود، او پاسخ ميدروغ بود، چه مي

مورد اديان ديگر ندارد، با اين همه با منطق ضعيف دارد، اطالعاتي در مريم نيز با وجود آن كه اذعان مي

 زند.خودش دست به رد همه اديان مي

گيرد كه به همين دليل ايرانيان بايد ساله هم با طرح مشکل تاريخي ايران و اعراب، نتيجه مي 25سعيد 

 دنبال دين زرتشت باشند كه در فرهنگ خودشان وجود داشته است.

آميز و ضعيف سعيد، مريم و امير به آنجا هاي غيرمستدل، سفسطهدهاي مستدل و نقمجموعه نقد

هاي آفريننده را با منطق ضعيف خودشان به خود افراد ارجاع داده، خدا شدن انجامد كه آنان ويژگيمي

دهند. دانشجويان اخير در همين رابطه به بيان اظهارات زير دست آنان را در دستور كار خويش قرار مي

 اند:زده
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 )سعيد(.« من خدام، شما خدايي، خدا توي فکر و ذهن ما است»

 )مريم(.« آدم بايد در مسير خدا شدن، حركت كنه»

 )امير(.« هر كس خداي خودشه و هر چي بگه درسته»

خدا شدن آدمي، انعکاسي از بيانات افراد ماركسيستي مانند اريك فروم است كه با نفي انديشه ديني و 

در پاك كردن مفهوم خدا از ذهن بشر، از ضرورت خدا شدن آدمي ياد كرده،  خدا، به دليل ناتواني

هاي خويش، خداگونه )!( خواهند ها با تحقق ظرفيتكند كه انساناي معرفي ميآل را جامعهجامعه ايده

 شد.
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: اصرار مدیر مدرسه داریدینمدعیان  واکنش به برخوردهای بد 023

 ز منآموزان دیگر ادر جداسازی دانش

 ساله، دانشجوی کارشناسی 23مصاحبه با نسیم، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما   -

 از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

و حتي  كامالً متفاوتمتولد شدم كه پدر و مادرم به لحاظ مذهبي داراي اعتقادات اي من در خانواده

متضاد با يکديگر بودند. پدرم فردي بسيار مذهبي هست كه همه اعمال مذهبي واجب و غيرواجب، مانند 

تنها كند. البته پدرم ها را اجرا ميپوشيدن لباس مشکي و نذر دادن در ماه محرم تا انجام دادن انواع غسل

اطالعات زيادي در رابطه با علت انجام دادن كند و ها را مياز روي ترس از خدا و روز قيامت اين كار

رشد اي دار شدن ندارد. از سوي ديگر مادرم در خانوادهاعمال مذهبي و به طور كلي علت لزوم دين

 گونه اعتقادي به مسايل مذهبي در آن وجود نداشته است.يافته است كه هيچ

گرايش داشتن به مسايل مذهبي در زندگيم خود من هم با توجه به اين كه هيچ اجبار يا تشويقي نسبت به 

پرداختم. اما در دوران ابتدايي چون خواندن نماز وجود نداشت، هيچ وقت به انجام اعمال مذهبي نمي

در مدرسه اجباري بود و من هم تمايلي به خواندن نماز نداشتم، معلم پرورشي من را با اجبار و تهديد به 

 برد. كرد، به نمازخانه مياين كه از نمره انضباطم كم خواهد 

گونه تأثير در سال سوم ابتدايي جشن تکليف بسيار ساده و مختصري براي ما ترتيب دادند كه البته هيچ

تر بود، تأثير بيشتري بر روي كنم، اگر اين مراسم با شکوهو هيجان مثبتي براي من نداشت. من فکر مي

 دن، متمايل كند. دار شتوانست من را به دينگذاشت و ميمن مي

ها و معلمان پخش شده بود كه در دوره راهنمايي از طريق دبير پرورشي و ناظم مدرسه، در بين بچه

دين هستند، بنابراين من هم فرد خطرناك و بدي هستم. به طوري كه خانواده مادر من، كمونيست و بي

مين دليل از من جا كرد، در حالي كه من هايي را كه با من دوست بودند، به هناظم مدرسه خيلي از بچه

در آن دوران هيچ اطالعي از كمونيست بودن يا نبودن خانواده مادرم و اين كه اصالً كمونيست به چه 

شود، نداشتم. در آن دوران از اين كه هيچ دوستي نداشتم، احساس بسيار بدي پيدا كرده كساني گفته مي

 دار كه باعث شده بودند، دوستانم از من جدا بشوند، بيزار بودم. بودم، به طوري كه از دين و افراد دين

شود، وقتي جا ميكنم و اطالعات به سرعت در آنجا جابهاز آن جا كه من در شهر كوچکي زندگي مي

هاي دوره راهنمايي هم با من وارد دبيرستان شدند، وارد دوره دبيرستان شدم، چون همه هم كالسي
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س طرد شدگي را كه در دوران راهنمايي داشتم، برايم ادامه يافت. با اين كه پس همان تنهايي و احسا

ها ارتباط بر قرار كنم و دوست بشوم، مدير مدرسه با مادر دوستم تماس از مدتي توانستم با يکي از بچه

و ممکن نامي ندارد گرفته بود و گفته بود كه دخترت را از اين فرد جدا كن، چرا كه او خانواده خوش

ساز شود. اين در حالي بود كه خانواده پدر من افرادي شديداً مذهبي و معتقد است براي دخترت مشکل

 بودند و خانواده خود من هم سابقه كار خالف يا بد و دور از اخالقي را نداشت. 

 شما با تحول خاصي مواجه شد؟ داريدينبا ورود شما به دانشگاه،  -

دار پيدا كرده گاه، از آنجا كه من احساس تنفر زيادي نسبت به دين و افراد ديندر بدو ورود من به دانش

تنها به دنبال افرادي براي دوستي بودم كه مثل خودم باشند. كساني كه اعتقادات ديني نداشتند و بودم، 

ها يدر قيد و بند حجاب سفت و سخت هم نبودند. من به تدريج هرچه كه دوستان بيشتري با اين ويژگ

 شد. دار بودن ندارم، بيشتر ميكردم، اطمينانم براي اين كه نيازي به دينپيدا مي

 در اين زمينه تالش نکرديد با مطالعه، برخورد عاطفي خودتان را با شناخت توام كنيد؟ -

چرا. من تصميم گرفتم كه به تحقيق بيشتري در مورد دين و مسايل اعتقادي بپردازم. براي همين يك 

تابستان را به طور كامل به خواندن معاني قرآن، اختصاص دادم. براي من جالب بود كه بدانم قرآن چه 

ن از قرآن بودم، اما بعضي گفته است، با اين كه به دليل بدبيني نسبت به مسايل، بيشتر به دنبال ايراد گرفت

كه توجه من را به خود جلب كرد، اي نکات جالب و خوب هم در آن پيدا كردم. اما در عين حال، نکته

اين بود كه در بسياري از آيات، قرآن افراد را به جنگ و خونريزي دعوت كرده بود كه من از اين مسأله 

دين است، نبايد براي تداوم حکومت خود، افراد را به بيزار بودم. به نظر من پيامبري كه خودش اسوه 

 جنگ و خونريزي دعوت كند. 

به زبان پارسي را خواندم. در آن اي من پس از خواندن معاني فارسي قرآن، كتابي با عنوان قرآن سروده

لکه سبك توانند آيات قرآن را به اين زيبايي در كنار هم بگذارند، بكتاب گفته شده بود كه اعراب نمي

چيدمان آيات قرآن، سبك سلمان فارسي است. البته من اين نظر را قبول نکردم و با خود گفتم كه اين 

خواهد قرآن را به زبان فارسي و افراد فارسي زبان، ربط بدهد. نويسنده يك ايراني متعصب است كه مي

ده باشد. البته به نظر من، با اين حال قرآن در حال حاضر وجود دارد، حتي اگر تحريفي در آن رخ دا

هرچه كه تعصب بيشتري روي يك كتاب وجود داشته باشد، احتمال تحريف شده بودن آن، بيشتر 

ها در آن وارد شده تواند ناشي از آن باشد كه نکاتي به نفع آناست، چرا كه دليل تعصب زياد افراد، مي

دانيم كه كنند. از سوي ديگر ميآن دفاع ميها، براي حفظ منافع خودشان هم كه شده است، از و آن

قرآن به صورت آيه به آيه و تدريجي نازل شده، اما كل آن به صورت يك كتاب منسجم در آمده 
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است، اين كه چه كسي آن را منسجم كرده و آيا به دلخواه خودش در آن دست برده و تحريفي صورت 

 گرفته يا نه، همواره براي من جاي سوال است.

 ر شما راجع به خدا چيست؟نظ -

بينيم، براي همه اتفاقاتي به نظر من، خدا وجود ندارد، چرا كه دليلي براي وجود خدا نيست. امروزه مي

داد و مردم قديم، چون دليلي قطعي و مستندي براي آن نداشتند، بنابراين علت آن كه در گذشته رخ مي

دادند، در حال حاضر براي بسياري از دا نسبت ميتر از خودشان، به نام خرا به يك موجود قدرتمند

مسايل مجهول، داليل علمي و موجه پيدا شده است و قطعاً با پيشرفت علم، براي اتفاقاتي هم كه ما فعالً 

هاي مختلف مثل جذر و مد، هاي علمي يافته خواهد شد. از طرفي من پديدهدليلي برايشان نداريم، علت

دهد، به طور ها را انجام ميبينيم، اما كسي كه اين كارن دست را همواره ميشب و روز و مسايلي از اي

خلقت و آفرينش، طبق نظريه ام. پس چنين كسي اساساً وجود ندارد. به نظر من مسأله مستقيم نديده

كنند، وجود خدا و طرز داروين قابل حل است و ديگر نيازي به وجود خدا نيست. افراد مذهبي سعي مي

ها را از طريق داستان برداشتن خاك از روي زمين توسط عزراييل و بعد دميدن لقت جهان و انسانخ

نفس خدا به آن و در نهايت خلقت انسان، توجيه كنند. در حالي كه به نظر من اين داستان، فقط براي 

است، نه براي مردم عوام و مردم زمان خود پيامبر كه به علم دسترسي نداشتند، جالب و قابل قبول بوده 

تواند سازي حيوانات هستند. در شرايطي كه بشر مياين دوران كه حتي ايران هم در آن قادر به شبيه

گانه هايي بچهبدون نياز به وجود خدا، به كره ماه و سفرهاي فضايي ديگر برود، پذيرش چنين داستان

ي قابل تصور و ممکن است كه به نظر شناسي ثابت شده است كه شرايطاست. حتي امروزه در علم زمين

القمر پيامبر، زير سوال افراد كره زمين، ماه از وسط نصف شده باشد كه با اثبات اين مسأله، داستان شق

رود. همچنين مفاهيمي مثل هفت آسمان، حوض كوثر و تعابير ديگر از اين دست براي من كه با علم مي

ها داليل نظر من اشکال اصلي، از افراد مذهبي است. چرا كه اگر آن ام، قابل قبول نيست. البته بهبار آمده

 پذيرم.منطقي و قابل آزمايش در آزمايشگاه بياورند، خود من حتماً وجود خدا را مي

گويند كه عدالتي دهند و مياز سوي ديگر، چنانچه خدا وجود دارد، پس عدالتي كه به او نسبت مي

عدالتي پر شده است، كاري در وضعيتي كه سراسر جهان از بيجهان گستر است، كجاست. چرا 

كند. به نظر من اعتقاد به وجود خداوند، يك گريز و راه چاره براي افرادي است كه كاري از نمي

-خواهند كه زندگي روزانهپندارند و ميآيد و خودشان را ضعيف و شکست خورده ميدستشان برنمي

 دانند، بگذارنند.ها مياقعاً نيست، اما او را منشأ همه قدرتشان را با اميد به چيزي كه و

 پس با اين اوصاف، تحليل كلي شما درباره دين در جامعه چيست؟ -
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كه هيچ قدرت روحي و معنوي اي است كه ساخته دست بشر است. وسيلهاي به نظر من، دين رسماً وسيله

تنها در دست يك عده خاص بوده است كه البته اين داشته و ها وجود ندارد، بلکه همواره در همه دوره

كنند و حرف خود را به كرسي عده خاص هم با استفاده از دين، به بقيه مردم زورگويي كرده و مي

نشانند. به نظر من استفاده از دين براي مردم گذشته كه در فقر اطالعاتي قرار داشتند، خوب بوده، مي

داده است. اما وجود دين براي مردم امروز ها ياد مياجتماعي و آموزشي را به آن چرا كه نکات بهداشتي

كامالً بيهوده است، چرا كه چيزي به سواد عمومي و رساني دسترسي دارند، كه به منابع گسترده اطالع

 كند.تخصصي افراد اضافه نمي

 د؟داريدينچه نقدهاي ديگري نسبت به  -

گوي شمشيرزني و خشونت را از اعراب بگيريم. در حالي كه در ايران باستان، به نظر من ما نبايد ال

حاكمان ما در آن زمان براي زنان حقوق زيادي  اند.شدهترين مردمان محسوب ميايرانيان جزء متمدن

شده است.  و حقوقشان ناديده گرفتهاند اما با ورود اسالم به ايران، زنان به حاشيه رفته بودند، قايل شده

توانيم با حفظ تمدن خودمان، در صورت لزوم دين را هم بپذيريم، اما واقعيت اين است كه ايرانيان ما مي

 اند.با پذيرش دين، تمدن خود را از دست داده

 تحليل كلي شما درباره ائمه و اولياي دين اسالم چيست؟ -

هبي به خوش سيما بودن پيامبر دارند. يك سوالي كه براي من مطرح هست، اصراري هست كه افراد مذ

تر است، شکي نيست. اما كه ايرانيان از اعراب زيباترند، و پوستشان روشندر حالي كه در اين مسأله 

افراد مذهبي اصرار دارند بگويند كه پيامبر فردي سفيدپوست و بسيار زيبا بوده است. در حالي كه به نظر 

اما زيبا و سفيدپوست غيرممکن است، چرا كه به هر حال  اند،نوراني بودهمن شايد پيامبر و امامان مثالً 

 اند.عرب بوده

العاده بودن و كنم، پيامبر براي جذب پيروان بيشتر و اين كه خارقاما گذشته از اين مسأله، من فکر مي

 برتري خود را ثابت كند، قرآن را نوشته و در بين پيروانش رواج داده است. 

هاي خوبي بودند كه براي مبارزه با ظلم، در جامعه خودشان برخاستند و ر من، پيامبر و ائمه انسانبه نظ

ها ها، شهرها و در همه كشورطور كه در همه دورانتري داشته باشند. همانتالش كردند تا جامعه سالم

د، امامان هم به پشتوانه محمد كه زننها، افرادي هستند كه براي مبارزه با ظلم فرياد ميو حتي روستا

 بزرگ قبيله بود، توانستند قيام كنند و اسم خودشان را در تاريخ ثبت كنند.

و به هر اند ها هم انسان بودهپذيرم. چرا كه آنها نسبت به گناه و اشتباه را هرگز نمياما من مصونيت آن

ها ن افراد نخبه زمان خودشان بودند، كسي در سطح آناما شايد چو اند.هايي دچار اشتباه شدهحال زمان
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مردم از اشتباهات  اند،ها را تشخيص بدهد و يا چون افراد محبوب زمان خود بودهنبوده است كه اشتباه آن

 اند.كردهها، چشم پوشي ميآن

ها علي بوده و يکي از آننفر فرد باسواد داشته است  17تنها از طرفي در شرايطي كه سرزمين عربستان 

طور كه امروزه هاي او، و در نتيجه نسل بعد از او هم باسواد باشند. هماناست، پس طبيعي است كه بچه

روند و در بين ديگر افراد، ها هم معموالً دنبال علم ميدر يك خانواده باسواد و تحصيل كرده، بچه

و از نظر مردم آن دوران اند انواده امامان هم همين طور بودهتر هستند. ختر و به اصطالح تو چشمبرجسته

رسد. علت سالگي به امامت مي 5به طوري كه امام زمان در  اند،تر و قابل احترام بودهافرادي برجسته

انتخاب شدن امام زمان به امامت، اصلح بودن او نبوده است، چرا كه او هنوز يك كودك خام و كم 

ست، اما چون از يك خانواده باسواد بوده است، به عنوان امام انتخاب شده است. از طرفي تجربه بوده ا

افتادند، شدند و يا به زندان ميعلت اين كه امامان مدت كوتاهي پس از به امامت رسيدن يا شهيد مي

ه همين دليل به ب اند،داري را بلد نبودهو آداب حکومت ها هنوز نوجوان بودهاين بوده است كه آن

 افتادند.سرعت به زندان مي

توانم درك كنم كه اي مانند غيبت امام زمان، اصالً اعتقاد ندارم. چرا كه نميعالوه بر اين، من به مسأله

كند، ما سال، در خيابان رفت و آمد ميها بعد، در يك سن ميانشود، اما قرنساله غيب مي 5يك بچه 

 تر از اين ممکن نيست.شناسيم، به نظر من داستاني تخيليد، اما ما او را نميشناسبيند و ميرا مي

 نظر شما درباره فرق مختلفي كه در اسالم پديد آمدند، چيست؟ -

من اصرار زياد شيعيان در مورد امامت و جانشيني امام علي بعد از پيامبر را قبول ندارم. چرا كه به نظرم، 

گسترش دين، آشنا شدن مردم ديگر با قرآن و همين طور گسترش  خلفاي راشدين نقش زيادي در

نشيني امام علي، پيشرفت نکرده است، هاي خانهاگر بپذيريم كه اسالم طي سال اند.قلمرو اسالم داشته

دانست پس بايد گفت كه امام علي اشتباه كرد كه سکوت كرد و اعتراضي نکرد. به نظرم علي خودش مي

ها داد كه شرايط توانند كشورگشايي كنند. بنابراين فرصت را به آنقتدري هستند و ميكه خلفا افراد م

 را براي ورود او آماده كنند تا او و امامان بعدي، بيايند و مسايل نظري دين را توضيح دهند.

 شما در مورد بقاع متبركه چگونه مي انديشيد؟ -

ها، آن هم بيشتر در كشور تعداد بسيار زياد امامزادهيك سوال كه هميشه براي من وجود داشته است، 

ترين مسيرهاي ممکن، العبورماست. معموالً هر روستا و شهري، چند امامزاده دارد كه اغلب هم در صعب

كه همه اند و چندين فرزند داشتهاند چند بار رد شده اند،مگر چند امام از ايران رد شده اند.قرار گرفته

كه اين همه امامزاده در ايران وجود دارد. براي مثال، در اطراف شهر اند در ايران شهيد يا فوت شدههم 
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دهند. كنند و صدقه ميروند، زيارت ميما مکاني به نام قدمگاه امام علي، وجود دارد كه مردم به آنجا مي

 ، ممکن نيست.در حالي كه حتي تصور اين كه روزي امام علي از اين مکان گذشته باشد

ها شايد پرسيدن و صحبت كردن درباره چنين مسايلي، از نظر عوام، گناه و جرم محسوب شود و يا آن

توانند تعداد وجوي اينترنتي، ميي را بپرسند، اما جوانان امروز با يك جستسوال هايبترسند كه چنين 

خواهد هايي، ميبا ساخت چنين مکان ها و مسير سفرهاي امامان را پيدا كنند. به نظر من دولتسفر

 مذهب تشيع را ترويج دهد و مردم را از اين طريق، به دور خودش جمع كند.

 با اين اوصاف، شما بايد نسبت به تعداد زياد سيدها در جامعه هم نقد داشته باشيد؟ -

مبر باشد و اين مسأله بله. اين مسأله براي من قابل تأمل هست، ببينيد سيد، يعني كسي كه از خانواده پيا

پس  اند،دانيم كه در طول تاريخ، اعراب به زنان ايراني تجاوز كردهگردد. اما ما ميبه اعراب برمي

ها از خانواده ائمه هستند. از طرفي چه فرقي بين من كه سيد نيستم و فردي توان گفت كه همه سيدنمي

به بقيه برتري داشته باشند و برايشان حقوق جداگانه در ها بايد نسبت كه سيد است، وجود دارد. چرا آن

گويند، بايد بين فقيري كه سيد است و فقيري كه سيد نيست، تمايز قايل شد و نظر گرفته شود. مثالً مي

 حقوق بيشتري براي سيد فقير، در نظر گرفت.

 درباره مفاهيم بهشت و دوزخ چه نظري داريد؟ -

هايي است كه به دين اعتقاد هايي براي آدمو جهنم و روز قيامت، وعدهبه نظر من، همه مفاهيم بهشت 

دارند و اين مفاهيم را براي به دست آوردن احساس آرامش از انجام اعمال ديني و ترسيدن و وحشت 

غيرممکن است. ها، قبول دارند. اما به نظر من، وقوع روز قيامت، يك مسأله داشتن از انجام ندادن آن

بينيم كه اين مسأله، چيزي جز يك داستان ساخته دست بشر كه به اين مسأله نگاه كنيم، ميهر طور 

آيند و به كجا نيست. چطور ممکن است كه اين همه افراد مرده زنده شوند؟ اين همه روح از كجا مي

آن هم در شرايطي كه جسمي روند؟ زندگي بعد از قيامت، چطور ممکن است وجود داشته باشد،مي

دهند، اش را ميلذّتي كه وعدهجود ندارد و فقط زندگي ارواح است. اين خوبي و شادي و زندگي پر و

شود. به نظرم اگر خدا قادر بود كه چنين بهشتي را به وجود بياورد و چنين باالخره يك روز تمام مي

را در زندگي فعلي ما ها خواهد در روز قيامت نشان بدهد، بايد ذره كوچکي از آنعدالتي را كه مي

لذّت و عدالت او را بپذيريم. در حالي كه در زندگي امروز ما، داد كه ما هم وجود شادي و نشان مي

 لذّت و خوشي و عدالت نيست.خبري از اين 

 دانيد؟پس با توجه به آنچه از آن ياد كرديد، شما رويکرد دين را رويکردي غير علمي مي -
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هاي علمي هايي هستند كه با حرفاند، حرفهايي كه از جانب دين مطرح شدهبله. به نظر من حرف

خيلي فرق دارند. من هم شخصاً در مقايسه علم و دين، آن چه را كه از سوي عقل و علم ثابت شده 

ها است كه به اصول مذهبي تکيه دارد، از انساناي دهم. چرا كه دين ساخته دست عدهاست، ترجيح مي

ها پذيرفته شده و قابل قبول هستند. داليل علمي با ل علمي، منطقي هستند و از ديد همه انساناما اصو

توجه به مستندات عقلي و عيني، قابل تفسير و آزمايش هستند، در حالي كه نظريات ديني ريشه عقلي 

 اند.ندارند و فقط به توجيه مسايل پرداخته

 اسالم چيست؟ نظر شما در ارتباط با احکام جنسيتي -

من هرگز بعضي از آيات قرآن كه در مورد زنان است را قبول ندارم. احکامي مثل سنگسار، قصاص، 

 ها مخالفم.ها از مواردي هستند كه من به صراحت با آنحجاب، ديه، ارث و مانند آن

 انديشيد چيست؟شما در ارتباط با حجاب چگونه مي -

موافقم. البته نه در زمان حال ايران كه به لحاظ سياسي و مذهبي، من با آزادي حجاب، به طور كامل 

وضعيت بسيار متشنجي دارد. به نظر من آوردن اين دليل كه حجاب داشته باش تا كسي به تو تعرض 

تواند حجاب نداشته باشد، اما اجازه تعرض نکند، يك توهين بزرگ به زنان است. چرا كه يك زن مي

ن را هم ندهد. به همين دليل من با اين جمله كه حجاب مصونيت است، نه و سوءاستفاده به ديگرا

كامالً مخالفم. اگر چادر مصونيت است، پس اين همه تجاوز و آسيبي كه به زنان باحجاب محدوديت، 

توان توجيه كرد. به نظر من، ما بايد در برخورد با بعضي افراد كه از نظر اخالقي شود را چطور ميمي

ند، حجاب خودمان را بيشتر رعايت كنيم. اگرچه كسي كه مشکل اخالقي داشته باشد، چه مشکل دار

دهد. به هر حال به نظر من حجاب حجاب، عمل زشت خودش را انجام ميزنان باحجاب باشند، چه بي

ها كم رنگ شود تا حضور آنان را در همه عرصهمحدوديتي است كه از طرف دولت بر زنان تحميل مي

 د، وگرنه حتي خدا در هيچ جايي از قرآن، نامي از چادر و روبند، نبرده است.كن

 نظر شما در مورد استفاده ابزاري از دين چيست؟ -

كنند و در جهت منافع مسووالن در ايران، با استفاده ابزاري از دين، مردم ظاهربين را تحريك مي

دانند، ها خودشان را صاحبان دين ميباالدستي گيرند. با توجه به اين كهخودشان به بازي و تمسخر مي

كنند و چون اكثر مردم ايران شيعه هاي مختلف دين براي رسيدن به اهداف خودشان استفاده مياز بخش

پردازند. هستند، بيشتر از آن كه به پيامبر )كه به زعم خودشان منبع وحي است(، توجه كنند، به امامان مي

كنند تا مردم را به اطاعت در ه به هر شرايطي، يك نکته فقهي جديد را ارايه ميمسووالن ايران با توج

 آن چه كه به نفع خودشان است، وادارند. 
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ها، ديده هاي آنها و باال دستيبه نظر من در دين امروز كشور ما، چيزي جز خودخواهي آخوند

 شود.نمي

 تيد؟پس شما در عمل با تفکيك دين از سياست موافق هس -

بله. از نظر من، دين بايد از سياست جدا شود. چرا كه با هم بودن اين دو، باعث سوءاستفاده از دين 

شود و در نتيجه بازخورد منفي از دين را درپي دارد. از آن جا كه صاحبان قدرت و سياست دين را مي

دين و حتي سياست بدبين شده و دار هستند، نسبت به گيرند، افرادي كه واقعاً دينبه نفع خود به كار مي

تواند شوند. اما چنانچه دين از سياست جدا شود، هر كس با هر آييني كه دارد، ميدچار سرخوردگي مي

 وارد شود، در كنار ديگران زندگي كند.اي به راحتي و بدون اين كه به دينش لطمه
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اسم  : بالهایی که بهداریدینمدعیان  واکنش به برخوردهای بد 024

 داران بر سر خانواده مادرم آمد. دین و دین

 ساله، دانشجوی کارشناسی 24مصاحبه با الهام، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده. 

كرد و دين و ايمان در خانه ما جايي دين و خدا بدگويي ميآيد، مادرم مدام از من از زماني كه يادم مي

ها از روي ترس بود و وقتي ترسش خواند، اما گويي اين نمازگاهي نماز مينداشت، البته پدرم گاه

خواند، اما دل خوشي از رسيد، پدرم اگرچه گاهي نماز ميها نيز به اتمام ميشد، اين نمازبرطرف مي

 گرفت.كرد، ولي جلوي مادرم را هم نميها نداشت، اما هرگز بدگويي از دين و خدا نميداردين و دين

من در كودكي تصور خاصي در مورد دين و خدا نداشتم و اصالً هيچ آشنايي با نماز و روزه هم نداشتم 

نماز بخوانند،  كرد تاها را رديف ميناظم هر روز بچه تا اين كه وارد مدرسه شدم، در سال اول ابتدايي،

اما من نماز خواندن بلد نبودم، ناظم هم با مادرم تماس گرفت تا به مدرسه بيايد، وقتي مادرم به مدرسه 

آمد، مدير و ناظم برخورد خوبي با او نداشتند و حتي شنيدم كه ناظم بعد از رفتن مادرم به مدير مدرسه 

 از اين توقع داشت.ي ملحد و كمونيست، نبايد بيشتر گفت: از اين خانواده

ي مادري من به عنوان افرادي كه خدا و پيغمبر را شهر ما كوچك بود، در آن شهر كوچك خانواده

ي بسيار قبول ندارند، شناخته شده بودند و غالب افراد، رفتار خوبي با ما نداشتند. مادرم در يك خانواده

دست داده بود و برادر بزرگش، عهده دار فقير به دنيا آمده و رشد كرده بود، در كودكي پدرش را از 

ها در مورد عدالت و هاي زندگي از سويي و تبليغات كمونيستها شده بود، فقر و سختيزندگي آن

ها شده بود، به مرور زمان خانواده كارگران از سوي ديگر، باعث جذب دايي بزرگم به سوي كمونيست

هاي خود گردان شدند و دين را باعث بدبختيز دين رويدايي من قرار گرفتند و انيز تحت تأثير 

دانستند تا اين كه بعد از انقالب، دايي بزرگم به جرم كمونيست بودن و فعاليت براي جذب جوانان مي

دايي كوچکم را از دانشگاه اخراج كردند و به مادرم هم  در اين جهت، اعدام شد، بعد از اين اتفاق،

گاه شود، اعدام دايي بزرگ و اخراج دايي كوچك از دانشگاه به جرم اين كه اجازه ندادند وارد دانش

گرفت كه خود را سردمدار برادرش كمونيست بوده و اعدام شده است، از طرف حکومتي صورت مي

گرداني و حتي كينه خانواده ها باعث رويتمام اين اتفاق دانست و تمام هدفش اجراي دين بود،دين مي

 ز دين شد.مادري من ا



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            220

 

زيادي نداشته است، ي مادريم از دين تأثير گرداني خانوادهفقر اقتصادي در روي كنم،من احساس مي

ها شده گرداني بيشتر آنها آمده است، باعث رويداران بر سر آنبالهايي كه به اسم دين و از طرف دين

ه حتي روح را هم قبول ندارد و حاضر اي كاست، مادرم بغض و كينه شديدي از دين دارد، به گونه

برداري شود را يك كالهنيست براي مردگان خود خيرات كند، زيرا هر آن چه كه توسط دين مطرح مي

اي بدبخت ي آن عدهتا به وسيلهاند اي شياد آن را خلق كردهداند كه عدهداند و خدا را موجودي ميمي

ند و هر كاري كردند به گردن آن خدا بيندازند و مردم را هر روز تر كنتر و بيچارهو نادان را بدبخت

 تر كنند.احمق و احمق

 روابط شما در مدرسه با دوستانتان چطور بود؟ -

گفتم: خدا گيرم، ميخوانم و روزه نميپرسيدند كه چرا من نماز نميدر مدرسه، دوستانم وقتي از من مي

خوانيم ي من را فراموش كرده است، بنابراين ما هم نماز نمينوادهتابد، اما خانوري است كه به همه مي

گيريم و با خدا كاري نداريم، البته از اين بابت ناراحت بودم و دوست داشتم كه خدا به ما و روزه نمي

هاي قرآني براي كردند و قصهها در مورد خدا خيلي صحبت ميهم توجه كند. در مدرسه، مدير و معلم

كردم كه قرآن، كتاب داستاني است كه كردند، من در همان عالم كودكي احساس ميف ميما تعري

هاي قرآني را خيلي دوست داشتم و حتي چند ها با آن سرگرم باشيم. من قصهخدا فرستاده تا ما بچه

 سوره ي كوچك را هم حفظ كرده بودم.

بردند، براي اوليه بار بود كه به مسجد  سال سوم ابتدايي براي مراسم جشن تکليف ما را به مسجد محل

توانست براي من آمدم، اما در همان يك بار از مسجد بدم آمد، چون هيچ چيز جذابي نداشت و نميمي

ها ما را رديف كردد و آقايي آمد و شروع كرد به نماز ساله بودم جالب باشد، آن 9كه يك كودك 

بعد هم يك سخنراني كرد كه اصالً هيچ چيزي از آن خواندن و ما هم پشت سر او نماز خوانديم، 

اي مراسم تمام شد و ما به مدرسه بازگشتيم. مراسم جشن نفهميدم و بعد بدون هيچ جشن و شادي و هديه

جشن، در اند كردم كه چرا اسم آن را گذاشتهها به اين فکر ميكامالً مسخره بود و تا مدتتکليف من 

 اي و نه هيچ چيز جذاب ديگري وجود نداشت.ي و نه هديهحالي كه در آن نه شاد

مدرسه و دوستانم شروع به نماز خواندن كردم، اما مادرم به بعد از مراسم جشن تکليف، تحت تأثير 

ها يك عده ها، به من گفت، آنها و مذهبيشدت با من برخورد كرد، بعد از كلي فحش دادن به آخوند

اي است ها، چيزهاي مسخرهاهند مردم را بدبخت كنند و نماز و روزه و اين كارخوآدم هستند كه مي

 تا مردم را در جهل باقي بگذارند.اند ها از خودشان اختراع كردهكه آن
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در خانواده ما يك حالت زور وجود داشت كه وارد مسايل دين نشويم. من در دوران راهنمايي، دوستاني 

نشستيم و دين ، دين را قبول نداشتند، ما با همديگر ميي منها نيز مانند خانوادهني آيافتم كه خانواده

توانستند ما را اخراج ها هم برخورد خوبي با ما نداشتند و اگر ميكرديم، البته مدير و معلمرا مسخره مي

قي از ترس و خرافات بود. هاي ديگر را گمراه نکنيم. در آن دوران به نظر من دين تلفيكردند تا بچهمي

ها كند كه مردم را به راهي بکشد كه به نظر مذهبيدين با استفاده از ترس از جهنم و خرافات، سعي مي

تواند خواهد مردم دروغ نگويند، ميراه مستقيم و راه هدايت است، در حالي كه همين دين اگر مي

گويد، اگر دروغ بگويي يا گناه ديگري ام ميبگويد، دروغ چه مفاسد و پيامدهاي بدي دارد، اما مد

داند كه بايد او را ترس سالگي هم مانند كودكي مي 70رويد، يعني آدم را حتي در بکنيد، به جهنم مي

 از جهنم، از گناه باز داشت.

 آيا مطالعاتي هم در زمينه دين داشتي؟ -

ه مال داييم بود، كردم. با خواندن اين هاي ضد دين كآره. من در دبيرستان شروع به مطالعه كردن كتاب

ها تر شد، من با خواندن اين كتابها تمام افکار ضددين و ضد خداي من انسجام گرفت و عميقكتاب

توانستند فهميدم، قرآن كتابي است كه توسط محمد و سلمان نوشته شده است و علت اين كه اعراب نمي

ك قرآن عربي و فارسي است و اعراب آشنايي با سبك فارسي مانند آن را بياورند، اين بود كه سب

ها به وجود آمد، مگر ي امامنداشتند، يا اگر محمد پيامبر آخرالزمان بود، پس چرا بعد از فوت او قضيه

اي انسان تمام احکام و مسايل را محمد مطرح نکرده بود و خاتم پيامبران و وحي نبود، امامان نيز عده

هاي معمولي كردند، انسانها تبعيت ميكه صرفاً چون فرزندان پيامبر بودند، مردم از آنمعمولي بودند

نفر قرار  30000نفر در مقابل  72كردند، مانند قيام حسين كه اصالً عاقالنه نيست، كه حتي اشتباه هم مي

د كه اين همه خون توان كارهاي ديگري نيز انجام دابگيرند و خود را به كشتن بدهند، در حالي كه مي

ي هايي كه بعد از امام رضا هستند، اصالً نقش تبليغي در دين ندارند، زيرا كه همهريخته نشود يا امام

رسند، به اين دليل كه پسر امام قبلي هستند، گويي سلطنت است، سالگي به امامت مي 11، 10ها در آن

برسد، وزيري دارد كه در حکومت داري  در حالي كه در سلطنت، اگر وليعهد در كودكي به سلطنت

 كند.به او كمك مي

نشست. در مورد دين هاي او خيلي به دلم مينشستم، حرفاي ميهاي الهي قمشهها پاي صحبتمن شب

اي ها به گونهريزي، و قصاص نبود، در حالي كه آخوندكرد كه در آن خبري از خون و خونصحبت مي

كردند كه انگار جز خون، كيفر و قصاص در آن چيزي نيست. وقتي مي در مورد همين دين صحبت

كنند و خون اي و امثال او از خارج به دين نگاه ميرسيدم كه الهي قمشهكردم به اين نتيجه ميفکر مي
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كنند و جز خون و كيفر ها از داخل به دين نگاه ميبينند، اما آخوندريزي و بدي در آن نميو خون

هايي كه حرفي براي گفتن داشته باشند، دوران خاصي است، دوراني كه آدم ند. دوران نوجواني،بيننمي

هايم بودم كه با دليل و منطق دين و خدا داييگذارند، من هم خيلي تحت تأثير ميبسيار روي فرد تأثير 

ود و پدرم اكثر مواقع خانه كردند. از طرف ديگر در اين دوران از لحاظ مالي وضع ما بسيار بد برا رد مي

شان خوب است و مشکل خاصي در ديدم افراد ديگري هستند كه بسيار وضع مالي و زندگينبود، مي

ها را از چشم خدا زندگي ندارند، اما ما هر روز يك مشکل و بدبختي داشتيم، من تمام اين بدبختي

گذارد، به مرور زمان بين بندگانش مي گويد عادل است، اما اين همه تبعيضديدم، خدايي كه ميمي

اي در درونم جاي داشت، همان يك ذره را هم در درونم سركوب كردم. ي ذرهاگر خدا حتي به اندازه

ام او را ام با يك فرد مذهبي ازدواج كرد و به مرور مذهبي شد، من هم همراه با خانوادهحتي وقتي خاله

 گيرم.ببينم، تحويلش نمي اآلن هم اگر او راطرد كرديم و حتي 

 آيا ورود به دانشگاه، تغيير و تحولي در نگاه شما به دين پديد آورد؟ -

من وقتي وارد دانشگاه شدم، براي اولين بار وارد فضايي شدم كه بسيار مذهبي بود، البته من در ماه 

اي همين من واقعاً عذاب رمضان به دانشگاه آمده بودم و طبعاً فضاي مذهبي دانشگاه، تشديد شده بود، بر

هايم هم بسيار مذهبي بودند، در عرض يك هفته اتاقم را عوض كردم، كسي كشيدم، حتي هم اتاقيمي

را نداشتم تا با او صحبت كنم. اعصابم هميشه به هم ريخته بود، گاهي به كساني كه اعتقاد به خدا دارند، 

دارند كه به او تکيه كنند و بار مشکالت را هايشان كسي را شود، چون كه در بدبختيام ميحسودي

شوند، بلکه خودشان را هم تنها به كسي متوسل نميكشند، ولي امثال من، نه پنجاه، پنجاه به دوش مي

دانيم. وقتي دانند، زيرا كه خدا را قبول نداريم و در تمام مشکالت خودمان را مقصر ميبيشتر مقصر مي

كردم و به خدا و زمين و زمان گفت قسمت بود، رسماً فحاشي ميميدايي من فوت كرد، اگر كسي 

بينم هنوز در وجودم مقداري از نور خدا هست، اما دوست ندارم كنم، ميدادم. وقتي نگاه ميفحش مي

كه هيچ وقت به وجود خدا اقرار كنم. انگار كينه خدا از مادرم به من ارث رسيده است. از كودكي 

ش به من و خواهرم زور كرده بودند كه طرف مسايل ديني نرويم، از طرف ديگر امادرم و خانواده

گردان شوم، احساس هايي كه در زندگي داريم باعث شد كه اين فشار را بپذيرم و از دين رويبدبختي

اي كه ما در آن شدم. البته دورهكنم اگر سرنوشت بهتري داشتم، شايد از دين و خدا فراري نميمي

كنيم، دين ديگر جايگاه سابقش را ندارد، كساني كه اعتقاد كامل دارند و سن و سالي از يزندگي م

كنند، اما كساني كه اعتقاد محکمي ندارند، به راحتي با يك ها گذشته است، دين خود را حفظ ميآن

ره و شوند، چه رسد به اين دوشوند و در هوا معلق ميباد، مانند يك درخت سست از خاك كنده مي
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ي من كه ادعاي زمانه و اين جامعه كه مسووالن آن كه سردمدار دين و اسالم هستند، حتي به اندازه

كنم، به خدا ايمان ندارند و قدرت و دنيا، چشمشان را كور ديني دارم، ولي گاهي خدا را حس ميبي

ها ك طوفان است كه به راحتي جواناآلن ايران، مانند يي جامعهاند. كرده است و رسماً به جان هم افتاده

 كند.ها ميآورد و در دنيايي پر از شك و ترديد، رشان در ميرا از ريشه مذهبي

تأثير نيست، بسياري از احکام اسالم مخالف گرداني من و امثال من، بيالبته احکام اسالم نيز در روي

غيرانساني است، سنگسار كه اصالً براي من قابل درك حقوق بشر است. مثالً اعدام كه يك كار بسيار 

آيا همسر او  نيست، به فرض هم كه زني خيانت كرده است، آيا تاوان اشتباه او زنده به گور شدن است،

ي آن اي است كه افراد مذهبي به وسيلهدر اين خيانت، تقصيري نداشته است. نماز و روزه هم بازيچه

روند و ي حج، يعني برخي از افراد به حج ميكنند، مثل قضيهرا كم مي مقداري از عذاب وجدان خود

گيرند كه برگردند و بيشتر دزدي كنند و مردم را آزار دهند، دين اسالم و حتي در آنجا از خدا اجازه مي

 كنند كه آنان كودكي هستند كه هميشه كسي بايد راه رااي با پيروان خود رفتار ميتمام اديان به گونه

كند، در حالي كه اگر اكنون به يك ها صحبت نميبه آن نشان دهد و هرگز با دليل و منطق، با آن

گويد، سگ نجس فهمد، اما دين مدام ميكند، ميكودك بگويي سگ كثيف است و بيماري منتقل مي

ه روي، يا بسياري از احکام ديگر مسخراست، خون نجس است و اگر سگ را لمس كني به جهنم مي

ها را بگيريد، ديوانه است، مانند اين كه با پاي راست به دستشويي نرويد، اگر در روز جمعه ناخن

 شويد و غيره.نمي

 نسبت به مسووالن جامعه چه نظري داري؟ -

كنم، من دين و مذهب و حتي خدا را قبول ندارم، اما چون در يك كشور اسالمي و شيعي زندگي مي

مسووالن  ر به كشور من نخندند، بنابراين به نظر من احکام بايد امروز شوند،دوست دارم كشورهاي ديگ

هاي قرون گيريگيري كنند و با اين سختاين مملکت به جاي اين كه اين قدر در مورد دين سخت

اعتقادات و دين خود توانند با زبان منطق و دليل، وسطايي، جوانان و حتي پيران را از دين زده كنند، مي

گويند، دين كامل و به حق است، خوب ها آن طور كه ميا براي جوانان تشريح كنند، حال اگر دين آنر

تر كنند و از مسووالن مذهبيپذيرند و بدون زور به تك، تك احکام آن عمل ميجوانان آن را مي

يست، جوانان هرگز اي بيشتر نشوند چون مال و قدرت ندارند، اما اگر اين دين كامل نيست و خرافهمي

شوند بلکه حتي آن اصول اخالقي را كه در فطرت خود دارند، دار نميبا زور و تفتيش عقايد، دين

 شوند.كنند و بالي جان دين و مملکت خودشان ميفراموش مي
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: وقتی که مدیر داریدینمدعیان  واکنش به برخوردهای بد 025

 ایم فاحشه خواند.مدرسه شاهد من را به دلیل درست کردن ابروه

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با مهناز، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده. 

ندانش بسيار خوان بود و در تربيت مذهبي فرزپدر من از يك خانواده مذهبي بود كه مادرش روضه

كوشا بود، پدر بزرگم زود فوت كرده بود و تربيت اصلي پدرم و برادرانش با مادر بزرگم بود. پدرم در 

كرد، بسيار مذهبي تربيت شده بود و آن فضاي خانوادگي و روستايي كه در جواني در آن زندگي مي

در ايمان او ايجاد كند. شغل  ليسانس نتوانسته بود، خلليحتي ورود به دانشگاه و تحصيل تا سطح فوق

معلمي هم باعث تمايل بيشتر او به مذهب و حکومت شده بود. اما مادرم در يك خانواده غيرمذهبي به 

بيند هاي اقوام او را ميكرد، تا اين كه پدرم در يکي از باغها زندگي ميدنيا آمده بود، و بسيار آزاد و ر

شناخته است، اعالم رضايت اش را ميدرم، چون پدرم و خانوادهپدرِ مارود، اش ميو به خواستگاري

كند، اما مادرم به شدت با اين امر مخالف بوده است، او در شهر بزرگ شده بود و حاال بايد به روستا مي

ي عقد نيز در جواب نه رفت، مادرم حتي سر سفرهي بسيار مذهبي ميآن هم به ميان يك خانواده

شود. بعد از ازدواج، پدرم حتي نام مادرم را كه شهين شار پدرش مجبور به ازدواج ميگويد، اما با فمي

كند و مادرش گذارد و او را مجبور به چادر سركردن ميكند و نام زهرا را بر روي او ميبود. عوض مي

او را كند تا برد و تمام تالش خود را مينيز هر روز مادرم را با خودش به جلسات مختلف مذهبي مي

 خواهد مذهبي و با ايمان كند. آن طور كه مي

مادرم كه قبل از ازدواج، در خانواده قيدوبند خاصي در روابط با نامحرمان نداشت و حتي با پسران اقوام 

ي اول بعد از عروسي، بنا به عادت بدون چادر و با روسري در مقابل رفت، هفتهخودشان به گردش مي

برد ي پدرش ميشود و مادرم را به خانهپدرم از اين ماجرا بسيار ناراحت مي شود،پسر عمويش ظاهر مي

آورد گيرد تا اين كه پدر بزرگم، مادرم را با عذرخواهي به خانه پدرم ميو تا يك ماه سراغي از او نمي

دهد، ديگر چادر از سرش نيفتد، به مرور زمان مادرم كه در زمان ازدواج سن كمي و مادرم قول مي

پدرم قرار هاي آنان بوده است، تحت تأثير داشته است و اكنون دور از خانواده و آشنايان و حمايت

دهد و مادرم هم شود. البته پدرم به مادرم اجازه ادامه تحصيل ميگيرد و ناخواسته پيرو افکار او ميمي

ه اين نتيجه رسيده است ي راهنمايي است. اكنون مادرم باكنون فوق ليسانس دارد و مدير يك مدرسه
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و او با ازدواج به راه راست هدايت شده است. اما بسيار احساس اند كه خانواده پدري او در اشتباه بوده

ها به او ها متفاوت است و آنتنها است و افکار و ظاهرش با آنكند، او ميان خانواده خودش تنهايي مي

 كنند.توجه چنداني نمي

چون و چراي خانواده است، گي خانوادگي خودش نيز استقالل ندارد و پدرم فرمانرواي بيمادرم در زند

مادر و پدرم روابط چندان خوبي ندارند و مادرم هميشه در درونش از زندگي ناراضي است و هر وقت 

 گيري هايي عقد به تو نه گفتم. پدرم نيز سختگويد من كه در سر سفرهكند، ميبا پدرم دعوا مي

بسياري به مادرم دارد، البته پدرم، انسان ذاتاً مهرباني است، اما گويي برداشتي كه از دين داشته است، او 

ها را بکند. گيريكرده است كه براي بقاي زندگي مشترك و هدايت همسرش، اين سخترا مجبور مي

من عاشق پدرم هستم، مادرم هم مانند موم نرمي بوده است كه توسط پدرم شکل گرفته است. البته 

دانم، او قرباني افکار و خرافاتي است كه زمانه و دين اگرچه افکارش را قبول ندارم، اما او را مقصر نمي

كند، اما دريغ از يك ريال رشوه، تمام به او تحميل كرده است، پدرم هم اكنون در بانك كار مي

گويند، ز شدت مذهبي بودن به او حاج آقا ميگيرند، حتي رئيسشان كه اهمکارانش بالاستثناء رشوه مي

هاي پدرم را كه مربوط به محل كارش بود و او براي انجام كارهاي اداري يك بار من يکي از ماژيك

به منزل آورده بود، بدون اجازه برداشتم، پدرم وقتي فهميد تا چند روز با من حرف نزد تا اين كه من 

المال بسيار حساس است و و به پدرم دادم، پدرم به مسأله بيترفتم و سه تا ماژيك خريدم و آوردم 

كنند، از همين جاهاي كوچك كارشان را شروع هاي ميلياردي ميمعتقد است كساني كه امروز اختالس

 كني. كني، فردا هزار كار ديگر ميالمال را استفاده ميامروز ماژيك بيتاند، كرده

 شما به دين چگونه بود؟از همان دوران نوجواني نگاه  -

-كرد و زياد به من سختمن فرزند دوم خانواده و اولين دختر خانواده بودم. پدرم بسيار به من توجه مي

قبالً يقه پيراهنش را تا زير گلو تر شود، كرد، گذشت زمان، باعث شد كه افکار پدرم بازگيري نمي

كند، در مورد نماز و روزه و حجاب را آنکادر ميپوشد و ريشش بست، ولي حاال بلوز يقه عادي ميمي

و چادر سر كني، اما گفت، دوست دارم سر وقت نماز بخواني، كرد، ميگيري نميهم چندان سخت

بايد خودت به اين نتيجه برسي كه دين و حجاب براي تو مناسب است، گويي به اين نتيجه رسيده بود 

به راه راست هدايت كرد، مادرم اگرچه در ظاهر مذهبي و توان كسي را گيري نميكه با زور و سخت

خورد، دين در بسيار معتقد بود، اما در باطن غبطه دوران جواني و روزهاي قبل از ازدواج خودش را مي

 دار شده است. نشين نشده است و او ناگزير در فضاي مذهبي قرار گرفته و الجرم دينعمق وجودش ته
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كرد و دا براي من مانند پدرم بود كه مهربان بود و هرگز من را تنبيه نمياز همان دوران كودكي، خ

رفتم كرد، از همان دوران كودكي همراه مادرم به مسجد ميها و آرزوهايم را برآورده ميهميشه خواسته

شدم، در مدرسه، همان و بدون آن كه حمد و سوره را بلد باشم، كنار او در نماز خم و راست مي

شد، اما اين بار خدا روي ديگري هاي پدرم در مورد دين و خدا، توسط مدير و معلمان تکرار ميحرف

داد. براي اولين بار از خدا كردي، تو را عذاب ميهايش را گوش نمينيز داشت. خدا وقتي كه حرف

ز قضا ترسيدم، او ديگر برايم همبازي دوران كودكي و دوست خوبم نبود، او براي يك ركعت نمامي

تواند به خاطر يك دروغ، يك دزدي توانست مرا به جهنم پر از آتش بياندازد، مييا يك تار مو، مي

ها هايم و حتي سالمتي و شايد هم همه چيزم را از من بگيرد. من تا مدتكودكانه، يك خبرچيني، نعمت

كرد، ث، پس از آن صحبت مي، ما معلم قرآني داشتيم كه مدام از مرگ و حوادغمگين و افسرده بودم

ها كابوس جهنم و اژدهايش را شد، من گاهي شبترين گناه بيشترين مجازات را قايل ميبراي كوچك

خوردم، تا روحم زدم تا غيبت نکنم، حتي يك مدت فقط آب ميها با كسي حرف نميديدم. ساعتمي

ه مدرسه آمد و به شدت با آن معلم قرآن برخورد ام فهميدند، پدرم باز گناه پاك شود، تا اين كه خانواده

به اداره آموزش و پرورش شکايت كند، تا آموزان كرد، و حتي تصميم داشت به كمك والدين دانش

ها را از خدا و هاي تعريف نکند و آنهاي وحشتناك براي بچهاين كه معلم تعهد داد كه ديگر داستان

كرد، هاي معلم تا عمق وجود من رفته بود، هر زمان كسي فوت ميخنسمرگ نترساند. اما ديگر تأثير 

مرگ برايم آغاز يك زندگي وحشتناك در جهنم افتادم، ها ناراحت بودم و از خواب و غذا ميتا مدت

گيري در دين، بتواند به بهشت برود و به ناچار بود، برايم قابل تصور نبود كه كسي با اين همه سخت

ديدم، از زماني كه به  سن تکليف رسيدم، دين برايم حکم تمام زندگي را داشت، مي ميخودم را جهن

 زندگي حقيقي، زندگي است كه در آن خدا و دين حرف اول و آخر را بزند.

من خيلي مواظب نماز و روزه و حجابم بودم، يك امامزاده در شهر ما بود و درختي داشت كه براي 

بستند، من زماني كه براي گرفتن حاجات خود به شاخه هاي آن پارچه ميها اهالي، مقدس بود و آن

ساله بودم، تمام تالشم اين بود كه روي باالترين شاخه اين درخت بروم و دخيل ببندم و از خدا  9 -10

بخواهم كه مرا از فشار قبر، عذاب شب اول قبر و عذاب جهنم برهاند. من خودم را مستوجب بهشت 

ترسيدم و هميشه آرزو ها بود، ولي از جهنم هم بسيار ميها و امامهشت فقط مال پيامبردانستم، بنمي

ها و كردم كه جايي باشد كه حداقل در آن عذاب و آتش جهنم نباشد. شنيده بودم وقتي ديوانهمي

آن است شوند كه نه عذاب جهنم در داري ميميرند، در جايي خارج از بهشت در جهنم نگهكودكان مي
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كردم، تا حداقل به لذّت بهشت، هميشه آرزو داشتم ديوانه بودم يا حداقل در كودكي فوت ميو نه 

 چنين جايي بروم. 

ها بيشتر براي تفريح و رفتيم، آنبا دوستان همسايه به مسجد ميروزهاي تابستان، هر روز ظهر و شب، 

ن بود كه از تمام وقتم براي نماز خواندن و دعا كردن آمدند، اما من تمام تالشم ايسرگرمي به مسجد مي

آوردم، ها را كنار گناهانم به حساب ميخواندم و آناستفاده كنم. بعد از نماز جماعت، تند و تند نماز مي

توانستم راحت به تمام همه آرزويم اين بود كه كاش ماه رمضان تابستان بود، يا تعطيل بود تا من مي

هاي مذهبي در ماه محرم و رمضان بودم، تمام قرائت قرآن بروم. من عاشق سخنراني مجالس مذهبي و

كردم كه اسراف نکنم كردم، بسيار توجه ميشنيدم، در زندگي اجرا مياحکام و مسايل ديني را كه مي

چون دفترم تمام شده بود و خريدن يك دفتر تازه را  و حتي يك بار مشقم رو روي جلد دفترم نوشتم،

تا دفتر  10 -20دانستم، وقتي پدرم اين مسأله را فهميد خيلي من را دعوا كرد و رفت فوري اسراف مي

 مشق از جنس عالي خريد.

پدر و شد، پوشيدم تا پاره ميهاي كهنه را ميبخشيدم و لباسهاي نوي خودم را به ديگران ميمن لباس

ها اما من لباسخريد، هاي نو ميبرد و برايم لباسمي مادرم از دست من ذلّه شده بودند، پدرم به زور مرا

كرد، گفتم، پدرم مدام با من صحبت ميگير بودم و مدام زير لب ذكر ميپوشيدم، بسيار گوشهرا نمي

ات را انجام دهي و حجابت را رعايت كني، كافي ها نيست و تو اگر نماز و روزهكه لزومي به اين كار

ديدم كه به عمق دين پي نبرده بودند و خودشان را با آب را به چشم كودكاني مي است، اما من، همه

در نمازهاي عيد فطر و عيد قربان  نبات سرگرم كرده بودند، براي رسيدن به بهشت بايد زجر كشيد،

كردم و حتي يك بار در حين نماز عيد فطر، فشارم افتاد و سرم گيج رفت، مادرم اجازه نداد، شركت مي

هايم قبول  اما من بعداً به خاطر اين كه نتوانسته بودم نماز عيد را بخوانم و البد روزماز را ادامه دهم، ن

 كردم. نشده بود. خيلي گريه كردم و مدام استغفار مي

نوشتم، چون شنيده بودم اگر يك مسلمان بدون وصيت نامه از دنيا برود، من هر ماه يك وصيت نامه مي

رفته است. يك روز ماه رمضان، مانند روزهاي ديگر من براي نماز ظهر به مسجد رفتم،  يهودي از دنيا

اما هر چه گشتم، يك جاي خالي پيدا نکردم، حتي تا دم در مسجد هم آدم نشسته بود. مدام دور خودم 

و چرخيدم به اميد اين كه يك جاي خالي پيدا كنم، اما دريغ از يك وجب جا، بعد از كلي انتظار مي

ام، كردم، در عالم كودكانهبا سرخوردگي مسجد را ترك كردم، تا چند ساعت گريه ميشروع نماز، 

ام، براي استغفار، تصميم گرفتم، يك اش راه نداده بود و حتماً من بنده خوبي نبودهخدا مرا در خانه

، فشارم افتاده بود و صبح بيدار ماندم، بعد از آن بيهوش شدم 4روزه، كل قرآن را ختم كنم، تا ساعت 
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سردرد شديد گرفته بودم و ختم قرآن نيز ناتمام مانده بود، چند روز بعد دوباره با دوستانم به مسجد 

ي دوم رفتيم كه غير از ما كسي نبود، من شروع كردم با جماعت نماز ي اول پر بود، به طبقهطبقه رفتم،

پنجره طبقه دوم، بدون توجه به امام جماعت مکبري خواندن، اما دوستانم، شيطنت را آغاز كردند و از 

كردند، قسمت زنانه در ركوع بودند و قسمت مردانه در تشهد، يکي در قنوت بود، آن ديگري در مي

سجده، بلبشويي شده بود، دوستانم قبل از اتمام نماز فرار كردند، من نيز نمازم را اشتباه كرده بودم، ناچار 

من گناهي ندارم، اند، تا آمدم بگويم، يدم يك قشون زن، مرا محاصره كردهفردا خواندم، يك لحظه د

به سرعت فرار كردم، اما  كردند،من را دنبال كردند، يکي با دمپايي و ديگري با كفش من را دنبال مي

ها به سرم خورد و به شدت درد گرفت. وقتي به خانه رسيدم، شروع به گريه كردم، وقتي يکي از كفش

ها دعوا كرد و از من حمايت كرد، جرا را به مادرم گفتم، فرداي آن روز به مسجد رفت و با آن خانمما

كردند، كه آنان به سزاي اما ديگر دوست نداشتم به مسجد بروم، هرچه مادر و پدرم با من صحبت مي

دون آن كه مرا كردم، ديگر مسجد برايم جاي امن و مقدس نبود، برسند، من توجهي نميكار خود مي

گناه دنبال كرده بودند و از مسجد بيرون انداخته بودند، من گناهي كرده باشم، چند در حين نماز و بي

دستش شکسته است. تا حدودي آرام  روز بعد شنيدم آن خانمي كه به سويم كفش پرت كرده بود،

ها بريدم، بعد ام را با آنكردم و رابطه رفتم، با دوستانم نيز قهراما ديگر براي نماز به آن مسجد نميشدم، 

ها زده نشوم، به مسجد نزديك محله خودمان داراز مدتي به اصرار مادرم و براي اين كه از دين و دين

سالم بود و نماز را كامل و بدون اشتباه  12من هم رفتم صف اول نشستم،  مسجد خلوت بود، رفتم،

ها من را با سر و صدا از صف اول بلند بود، اما پس از چند دقيقه، خانم خواندم، قرائتم نيز بدون غلطمي

كردند و به صف آخر فرستادند و كلي فحش هم نثارم كردن كه بچه آمده نشسته صف اول، نماز ما را 

خواهد باطل كند، با خجالت به صف آخر رفتم و زماني كه نماز شروع شد، مسجد را ترك هم مي

 م را در آن مسجد نگذاشتم.كردم و ديگر پاي

رفتم، پدرم بعد از نماز من را من نماز جمعه را خيلي دوست داشتم و هر وقت با پدرم به نماز جمعه مي

آوردم. يك بار كه مدرسه ما را به نماز جمعه برد و من دلي از عزا در ميبه بستني فروشي يا كبابي مي

ام، بلند شدم خطبه، يادم آمد كه نماز صبحم را نخوانده هاي اول نشسته بوديم، در حينبرده بود در صف

تا قضايش را به جا بياوردم، يك باره ديدم يك نفر، به سرعت از پشت و با فشار من را به زمين هول 

خواني، گويد، چرا وسط خطبه نماز ميداد، با وحشت به پشت برگشتم، ديدم يك خانمي است كه مي

آورند، نماز ها را بدون آن كه نماز را درست و حسابي بلد باشند ميقتي بچهكني، ونماز همه را باطل مي

شود ديگر، بعد هم بدون عذرخواهي راهش را كشيد و رفت، نشانند، اين ميجمعه آن هم صف اول مي
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خواستم آب شود و به زمين بروم. ديگر خسته شده بودم، از اين همه تحقير داشتم ديوانه از خجالت مي

هاي مذهبي بدم آمده بود، دم، قسم خوردم ديگر پايم را در مسجد و نماز جمعه نگذارم. از آدمشمي

كردند، مگر پيامبر سفارش كودكان را نکرده گونه با من برخورد ميمگر من چه كار كرده بود كه اين

يي همه از طريق توانستند با نرمش و آرام به من تذكر دهند، اما گواگر اشتباهي كرده بودم، ميبود، 

روح كوچك من تحمل اين همه تحقير را نداشت،  شان بودند،داريتحقير من دنبال به رخ كشيدن دين

كند، ديگر هايش را مجازات نميكردم كه چرا خدا، اين بندهزخم عميقي برآن وارد شده بود، فکر مي

 رغبت سابق را نسبت به دين نداشتم.

 در ادامه به نفي دين رسيد؟ اين عدم رغبت به دين چگونه -

خواندم، پدرم جانباز بود و اصرار داشت ما در در مدرسه شاهد درس مي من در دوران راهنمايي، 

شود و گيري زيادي ميدار باقي بمانيم، در اين نوع مدارس، سختمدارس شاهد درس بخوانيم تا دين

شود، در اين مدرسه با دوستاني ي روي دين ميشود و تأكيد زيادها بازرسي ميچادر الزامي است. كيف

دار نبودند و دنبال زندگي دلخواه خودشان چندان دينها اما آنآشنا شدم كه پدرشان شهيد يا جانباز بود، 

هاي ديسي ها شدم،كم وارد گروه دوستي آنها دخترهاي شاد و اجتماعي بودند، من نيز كمبودند، آن

هاي بدون سانسور شد، اوايل از اين نوع فيلمي و بدون سانسور بين ما دست به دست ميشو و فيلم خارج

گرفتم، اما به مرور زمان نتوانستم جلوي هواي نفس خود را بگيرم، ما آمد و عذاب وجدان ميبدم مي

تيپ كرديم و هميشه دنبال اين بوديم كه خوشكفش و آرايش را هميشه دنبال ميمد لباس، كيف،

دوستانم با چند نفر به صورت تلفني اشيم، بعضي از دوستانم، دوست پسر داشتند، من نيز تحت تأثير ب

آوردم، در دوران لذّت بخش بود، از طرف ديگر از دوستانم كم نمياين كار برايم بسيار  دوست شدم،

نود، كافر نبيند، ما به دبيرستان باز در يك مدرسه شاهد درس خواندم، ما مديري داشتيم كه مسلمان نش

ديدن عزرائيل راضي بوديم، اما به ديدن او نه، يك دفتر داشت كه اسم و مشخصات و عکس تمام 

شناخت، آموزان، به خصوص امثال من و دوستانم را ميآموزان مدرسه در آن بود. او اكثر دانشدانش

كرده است، فردا او را به دفتر آموزي چادر سرش نکرده يا آرايش ديد كه دانشاگر در خيابان مي

شد، پدر و مادر گرفت و اگر اين كار تکرار ميخواند و بعد از كلي توبيخ و توهين، از او تعهد ميفرامي

رسد، مانتوهايي هايي كه تا كمرمان ميپوشيديم، مقنعهكرد، ما از سر تا پا بايد مشکي مياو را احضار مي

جوراب رنگ سفيد و رنگ پا و رنگي را نداشتيم، در هنگام ورود  تا قوزك پا، حق ورود به مدرسه با

هايمان را بگردند و صورتمان را نگاه كنند تا مبادا شديم تا كيفبه خروج از مدرسه، بايد به رديف مي

هايمان را پاك زديم بايد سر صف و در حضور همه الكآرايش يا اصالح كرده باشيم، اگر الك مي
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حق رفتن به كالس درس را نداشتيم و در عوض بايد كل حياط مدرسه را جارو  كرديم و دو زنگمي

ها به اين ترتيب، غرور و شخصيت ما برديم، آن، چاي به دفتر مدرسه ميكرديم و به جاي آبدارچيمي

رفتيم نت ميها بعد از مدرسه با دوستانم به كافيكردند، من در دوران دبيرستان، بعضي موقعرا خرد مي

مدير مدرسه من و دوستانم را شناسايي كرده بود و به شدت ما را تحت كنترل  شديم،و وارد اينترنت مي

وقتي فهميديم جلوي در است  نت آمد،داشت، يك بار بعد از مدرسه ما را دنبال كرد و تا دم در كافي

نت حبس قك كنار كافينت شود، حدود يك ساعت و نيم خود را در يك اتاخواهد وارد كافيو مي

شديم، يك باره مثل اجل كرديم، اما او خود را پنهان كرده بود و وقتي ما داشتيم از اتاقك خارج مي

معلق جلوي پايمان سبز شد و شروع به توهين فحاشي در حضور آن همه آدم، به خصوص در حضور 

ردا با والدينتان بايد به مدرسه مان سيلي زد و گفت: فتكدوست پسرهايمان به ما كرد. بعد هم به تك

بياييد، تمام  غرورمان پيش دوست پسرهايمان نابود شده بود، شب، بعد از كلي ترس و لرز، به پدرم 

ها و والدين شروع كرد گفتم كه بايد به مدرسه بيايد، فردا كه پدرم آمد، مدير مدرسه در حضور معلم

ايم و آن اتاقك، براي كارهاي نامشروع است، ها قرار گذاشتهنت با پسربه تهمت زدن كه ما در آن كافي

آميز پدرم مرا داغان كرده بود، خواستم، برم و مدير را خفه كنم، نگاه شماتترفت، ميسرم گيج مي

زد، من از لحاظ رواني، دچار بحران شده بودم، ديگر در مدرسه و خانه پدرم تا يك ماه با من حرف نمي

ها هاي مدير را باور نکرده بود، اما از اين كه آبرويش پيش مدير و معلمدرم البته حرفآبرويي نداشتم، پ

باعث شرمساري او شده بود، بسيار ناراحت بود، بعد از اين ماجرا من تا  رفته بود و دختر محبوبش،

 دي نرفتم.ها و اينترنت و سيها سراغ دوست پسرمدت

رد، در مشهد، ما را در يك حسينيه كه امکانات نامناسبي داشت، اسکان يك بار مدرسه ما را به مشهد ب

كردند، من و دوستم روي زمين كنار هم ها خراب بودند و سرو صدا ميدادند، در اتاق ما، تخت

كار خالف انجام ندهند، آموزان هاي آمد تا دانشخوابيديم، و مديرمان بدون در زدن و سرزده به اتاق

ه در اتاق ما را باز كرد و ما را روي زمين در حالي كه كنار هم خوابيده بوديم ديد، به شدت باريكاو 

هاي ما را از هم جدا كرد و بعد از سانت بين ما فاصله بود، اتاق 30ما را دعوا كرد و با اين كه حداقل 

است، در حالي كه باز اين كه از اردو برگشتيم، پدرم را به مدرسه فراخواند و گفت دخترت هم جنس

تنها با فاصله كنار همديگر روي زمين خوابيده بوديم. پدرم بسيار ما هيچ كاري با همديگر نداشتيم و 

عصباني شد و شروع كرد با مدير مدرسه دعوا كردن كه اين مزخرفات چيست كه به فرزند مردم نسبت 

باز هستيم، ديگر ه بود كه ما هم جنسدهي و با عصبانيت مدرسه را ترك كرد، در تمام مدرسه پيچيدمي

دادند، ها ما را با انگشت به همديگر نشان ميگرفت و بچهزد و تحويلمان نميكسي با ما حرف نمي
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دارترين انسان روي جانمان درآمد تا همه فهميدند كه مدير دروغ گفته است. مدير مدرسه خود را دين

ها، جاسوس داشت بان و رفتار او در امان نبود، در بين بچهدانست، اما هيچ كس از دست زكره زمين مي

اش تعريف كرد كه ها از دوران جوانيكرد. يك بار يکي از معلمها را نيز ميو حتي جاسوسي معلم

كرد و با يك لباس دكلته رسيد و زماني كه تازه معلم بود، چادرهايش را درست ميبسيار به خودش مي

تنها با بلوز و شلوار به سر خواند، و دخترش نيز كه اكنون در ارمنستان درس ميرفت سر كالس مي

رود و متانت بايد در رفتار و ذات يك دختر باشد و كسي تاكنون با يك تار مو يك رژ لب، كالس مي

فاسد نشده است. چند روز بعد، مدير عليه آن معلم پاپوش دوخت و او را منتظر خدمت كردند. وقتي 

ديدم و زجري كه مادرم از دست پدرم كشيده بود را به ياد هاي اطرافم را ميتارهاي مدير و مذهبيرف

زد و ها را به ما ميآوردم، ديگر دين ارزش سابق را برايم نداشت، مديرم به اسم دين، بدترين تهمتمي

اي واهي اخراج كرد، يکي را به هداند، چند نفر را به بهانهكرد، خدا ميبه بدترين شيوه ما را تحقير مي

دليل رنگ كردن مو و برداشتن ابرو، آن ديگري را به دليل آرايش و پوشيدن لباس تنگ بيرون از 

فهميد و والدينمان را براي اداي شد، مياو حتي اگر يك تار موي ابرويمان كم ميمدرسه و مانند آن، 

-ها و كالساز جارو كردن و شستن دست شوييكرد، در واقع تمام كارهاي مدرسه، توضيح احضار مي

 ترين اشتباهي شده بودند.هايي بود كه مرتکب كوچكهاي درس و شستن و چايي دادن با بچه

مان سر رفته بود، شروع كرديم با صداي آهسته شعر خواندن يك بار معلم ما دير كرده بود، ما هم حوصله

ا با شدت باز كرد و بعد از كلي داد و فحش، همه كالس و دست زدن، ناگهان مدير مدرسه در كالس ر

را به رديف به حياط برد و ما را مجبور كرد در سرماي زمستان و روي برف كالغ پر برويم و بعد تمام 

ها را بشوييم، آن هم در زمان شوييهاي حياط و پشت بام مدرسه را بروبيم و بعد از آن تمام دستبرف

كرد آمد و ما را مجبور ميآموزان ديگر. او هرازگاهي به سر كالس ميشم دانشزنگ تفريح و جلوي چ

ايم يا نه، يك بار به خاطر اين كه من يك مقدار هايمان را بردايم تا ببيند، موهايمان را رنگ كردهمقنعه

زاري ابروهايم را مرتب كرده بودم، مدير مدرسه من را فاحشه خواند، ديگر تحمل نداشتم با گريه و 

ها پدرم را راضي كردم، در پيش دانشگاهي به مدرسه ديگر بروم، عالقه چنداني به درس نداشتم، شب

زدم تا اين كه از طريق تلفن با يك ماندم و تلفني با دوست پسرهايم حرف ميبه بهانه درس بيدار مي

تر بود و خيلي اهل سال از من بزرگ 13سال داشت،  31پسر آشنا شدم كه اسمش مزدك بود و حدود 

زد، او دين و خدا را قبول نداشت و در اين ها در مورد مطالعاتش با من حرف ميمطالعه بود، ساعت

هاي زيادي خوانده بود، سخنان او روي من بسيار تأثيرگذار و جذاب بود. او منطقي صحبت زمينه كتاب

كرد و دين اسالم را يك خرافه و ت ميهايي كه در اسالم در حق زنان شده بود، صحبكرد، از ظلممي
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دانست، مزدك علت اصلي وجود خدا را ترس از نيروهاي سركش طبيعت باعث عقب ماندگي مي

دانست، هنگامي كه بشر اوليه خود را در برابر نيروهاي ويرانگر طبيعي ناتوان ديد، براي رهايي از مي

اجتماع باور كرد و فرآورده آن خدايان و آن گاه  ها، نطفه يك موجود تواناي فراانساني را درچنگ آن

دار نبودم و رفتار افراد مذهبي اطرافم، خداي يکتا شد، من اگرچه ديگر مانند دوران كودكي خودم دين

زخم عميقي در درونم ايجاد كرده بود، اما هرچه بود، با دين بزرگ شده بودم و مادرم به قول خودش 

هنگام تولد در گوشم اذان و اقامه گفته بودند و نام مذهبي برايم انتخاب  با وضو به من شير داده بود و

كرده بودند، موهاي سرم را تراشيده بودند و هم وزن آن، نقره تقديم حرم امام رضا كرده بودند، من با 

ام كرد، عالقههاي قبلي كار خودش را داشت مينامه ائمه بزرگ شده بودم، اما گويي تمام سرخوردگي

كرد تا ها و جزواتي را به من معرفي مياو و جذاب بودن كالمش نيز مزيد علت شده بود، او كتاب به

هاي روشنفکر و پيشرو، دين را قبول ندارند، او دين را دكاني گفت تمام انساناو ميها را بخوانم، من آن

را سركيسه كنند، زن در تمام اديان ها آن را درست كرده بودند تا مردم ها و مالدانست كه آخوندمي

توانند هر داند كه مردان مياي در خدمت مردان هوسباز است. قرآن زنان را همچون كشتزاري ميبرده

طريق مجازات كرده است:  18گويد خداوند زنان را به گونه ميل دارند در آن فرو آيند، امام غزالي مي

 -5رنج بارداري   -4ز والدين و ازدواج با يك مرد بيگانه جدايي ا -3زايش فرزند  -2عادت ماهانه  -1

نبود توانايي طالق دادن شوهر و طالق داده شدن  -7نيم ارث بردن در برابر مرد  -6نبود كنترل بر خود 

نبود توانايي براي گزينش بيش از يك همسر و  -8اي كه او اراده كند. به وسيله شوهر، در هر لحظه

تنها در خانه بماند. زن بايد  -9نهايت. زينش چهار زن عقدي و زن غير عقدي بيتوانايي مرد براي گ

زن بدون يکي  -12شهادت دو زن برابر يك مرد است.  -11زن حتي در خانه بايد خود را بپوشاند.  -10

زن از شركت در نماز جمعه و شركت در مراسم تشيع  -13از بستگانش حق خروج از منزل را ندارد  

 100شايستگي دارايي  -15زن حق قضاوت و شركت در امور دولتي را ندارد.  -14زه محروم است. جنا

شرط شايسته بودن را دارا هستند.  99ها داراي را دارند، ولي مردها تنها يکي از آنها شرط است كه زن

زن بايد هنگام  -17ت. هرگاه زن داراي فساد اخالق باشد، عذابش در روز قيامت نصف مرد اس -16

زن در هنگام جدايي از شوهر بايد سه ماه و سه  -18روز عده نگه دارد.  10ماه و  4مرگ شوهر، مدت 

 روز عده نگه دارد.

توانند. براي ازدواج دختران، توانند با مردان نامسلمان ازدواج كنند، ولي مردان ميدر اسالم زنان نمي

ساله در  7در هيچ حقي ندارد. ازدواج با دختران خردسال، حتي دختر تنها رضايت پدر شرط است و ما

سالگي با  50سالگي او ازدواج كرد، يا عمر خطاب در  7در  اسالم مجاز است، مانند پيامبر كه با عايشه
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سالگي ازدواج كرد. بر اساس احکام اسالمي، طالق دادن زن به هيچ  10كلثوم دختر حضرت علي در ام

ز ندارد، و كافي است مرد به زن بگويد، تو مطلقه هستي و طالق دادن زن در اسالم نيازي به دليلي نيا

 -2ناتواني جنسي شوهر -1مشاور، وكيل و دادگاه ندارد و فقط در سه مورد زن حق طالق گرفتن دارد. 

بايد ديوانگي شوهر و در آن صورت نيز شوهر راضي به طالق نيست و زن  -3نپرداختن هزينه زندگي 

اش را ببخشد و جانش را آزاد كند. زني اگر شوهرش به هر دليلي او را ترك گويد و ناپديد شود مهريه

سال، حق ازدواج ندارد، اگر مردي زنش را به عمل زنا  12سال و در بعضي از مذاهب اسالمي تا  4تا 

زنا كرده است، در اين متهم كند و دليل و مدرك نداشته باشد، بايد چهار بار سوگند بخورد كه زنش 

بار سوگند بخورد كه گناهي نکرده است، مجازات  5شود، ولي اگر زن صورت زن مجازات مي

شود. بعد از طالق، فرزند مال شوهر است و زن حقي در اما تا آخر عمر برآن مرد حرام ميشود، نمي

-ه چادر و محدود كردن آزاديها، تالش اسالم براي پوشش زنان به وسيلاين جهت ندارد. مضاف بر اين

سادهاي جنسي و از دست دادن عفت و ها را از آلوده شدن به فهاي اجتماعي يا كنترل شديد، آن

پاكدامني نتوانسته است باز دارد، از اين رو مجازات سنگسار و شالق را ترتيب داده است، اما عمالً از 

گري به زنان است. در اسالم، به وسيله ختنه زنان ميزان فساد كاسته نشده است، ختنه زنان ظلم بزرگ دي

لذّت جنسي را در زن نابود كنند و به اصطالح جلوي روابط نامشروع او را بگيرند، ولي اند، خواستهمي

شوند، در اين مسأله مشکالت الينحلي را براي زنان ايجاد كرده است و بسياري از زناني كه ختنه مي

كنند و امروزه در بسياري از كشورهاي اسالمي مانند: مصر، مان فوت ميشب اول زفاف يا موقع زاي

كنند و حتي در نواحي جنوبي ايران، دختران و زنان را به عنوان يك سنت ديني ختنه ميعربستان ليبي، 

 كنند.لذّت جنسي محروم ميها را از و به اين وسيله آن

 دين شدن شما مؤثر واقع آمده است؟روند بي اجتماعي جامعه هم در -آيا مسايل سياسي -

تنها ديني است كه با حکومت درآميخته است و در رأس آن قرار گرفته است. به گفته ديگر، بله. اسالم 

ها، چه قبل از انقالب و چه اكنون، اسالم و حکومت، دو روي يك سکه هستند. بسياري از آخوند

هاي زن هستند و حتي شيخ فضل اهلل نوري، آموزشگاه مخالف تحصيالت زن و رشد فکري و مالي

كنند و معتقد هستند زن بايد تابع كند و حتي با حق رأي زن مخالفت ميدخترانه را حرام اعالم مي

همسرش باشد. پيامبر از نظر من يك انسان بزرگ است كه توانسته است تا حدودي اعراب وحشي را 

يامبر و فرستاده از طرف خدا نيست، زيرا او با زور و شمشير بسياري انسان كند، اما از نظر من، او يك پ

جزيره را به دين اسالم ملحق كرد و با فوت او بسياري از مردم، از دين اسالم خارج شدند، در سرتاسر شبه

خيزند، تا بساط آزادي را فراهم كنند. حتي دامنه شورش به خود عربستان، عليه وي و نظام او بپا مي
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شوند، دهند و دچار اختالف ميرسد، با فوت پيامبر، اصحاب وحدت خود را از دست ميه هم ميمدين

دهد كه قدرت حکومت اسالمي چقدر پوشالي بوده است كه با فوت پيامبر، اين چنين اين نشان مي

گيرند و راحت دهند و حتي مقابل يك ديگر قرار ميسريع هوادارنش مواضع خود را از دست مي

نقدي نسبت به احکام  -اند. گويند، قرآن را نيز تحريف كردهكنند و حتي بعضي ميجعل مي حديث

 ديني هم داري؟

هاي برگرفته از انجيل، ها و سرگذشتبله. به نظر من بسياري از احکام كه در قرآن آمده است، داستان

مربوط به ماليك نگهبان عرش  هايتورات و بعضي از آيات برگرفته از متون زرتشتي است، مانند آيه

ها، از متون خداوند و آيات مربوط به روز رستاخيز و ترازوي حساب و پل صراط. مضمون برخي از آيه

ناميده شده است،  اي از سوره احزاب كه در آن محمد، خاتم النبيينمانوي گرفته شده است، مانند آيه

ي داده شده بود و يا انکار مرگ عيسي در باالي صليب كه از چهار قرن قبل از اسالم، به مان اين عنوان،

 معتقدات ماني بوده است. 

هاي حتي در زمان خود محمد، كساني در مدينه و مکه مدعي بودند كه بسياري از مطالب قرآن، نوشته

سلمان فارسي است. مدت هزار و چهار صد سال است كه عقل در پاسخ به يك سوال تاريخي درباره 

ها را لعنت كرده و ها درمانده است، كه چگونه محمد كه بر پايه نوشته كتاب كنزاالمم، ايرانينيايرا

تر و بهتر و هر بر پايه نوشته حاج شيخ عباس قمي گفته است، هر عربي از هر ايراني باال اش،حسين نواده

هايشان را به ايد دستگير كرد، زنانها را بتر است و توصيه است كه ايرانيايراني از دشمنان ما هم بد

ها آن چنان به اصالح، شست و شوي مغزي فروش رسانيد و مردهايشان را به بردگي گرفت، ولي ايراني

كنند و مغز خود را با بدن خود را زنجيركوب مي پرستند و در سوگ حسين،كه محمد را مياند شده

رزندشان شفا يابد و به آرزوي خود برسند، سر فرزند خود كنند كه اگر فتمامي قدرت شکافته و نذر مي

 را با قمه زخم كنند.

نام مهدي موعود، نه در قرآن نه در هيچ اثر مذهبي مربوط به امامان يازده گانه شيعه نيامده است. راويان 

كه اند همسلمان، تا پيش از آن كه اسطوره امامي به نام امام غايب، طرح ريزي شود، بر اين اتفاق داشت

امام يازدهم، پيش از آن كه در جواني در گذرد، عقيم بوده است و اسطوره فرزندي كه به علت عدم 

تأمين جاني، هفتاد سال در غيبت صغراي خود، از پشت پرده توسط كساني به نام نواب با شيعيان خويش 

خته شده است كه جاي او مربوط بوده و بعد به هم به غيبت كبري رفته است، درست به همين دليل سا

تواند، بدون در جهان تشيع خالي نمانده باشد. زيرا اصل بنيادي در جهان تشيع آن است كه دنيا نمي

وجود امام در گردش باشد، از طرف ديگر بحث بر سر اصالت توقيعي است كه امام دوازدهم در آن به 
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ديث تا زمان ظهور مجدد وي، مورد دهد و در غياب او، راويان حوكيل خود خبر از غيبت كبري مي

مراجعه شيعيان خواهند بود. اين توقيع نه در جايي ضبط شده است، نه كسي آن را به چشم ديده و نه 

دهد و بلکه به اين مفهوم كسي مدعي ديدن آن شده است و اين نوشته به هيچ عنوان معني زماداري نمي

 مراجعه كنند.است كه شيعيان در مشکالت ديني به راويان حديث 

 نظرت راجع به واليت فقيه چه هست؟  -

گويد كه مجتهدين اصوالً خواهان واليت و حکومت نيستند. اما بعد از خميني در كشف االسرار مي

معني اين كه در زمان غيبت امام، مردم در تمامي امورشان، به راويان حديث : گويدبا قاطعيت مي 42سال 

ها را حجت خود قرار داده است و جانشين ها كنند، چه امام آناعت از آنرجوع كنند، اين است كه اط

امام، جانشين پيامبر و حجت امام عصر در روي زمين است و خدا اطاعتش را واجب كرده است و همه 

 كساني كه با واليت فقيه مخالفند، اصوالً با خداوند تبارك و تعالي مخالفند.

را ضوابط تدبير ناپذير ها دن بسياري از فتواهاي قبلي خود را كه آنخميني، بعد از به حکومت رسي

باعث دردسري براي حکومت شود، ناديده ها شرعي اعالم كرده بود و ممکن بود پافشاري روي آن

گرفت يا عوض كرد، مانند: تحريم موسيقي، حق رأي زنان، حق طالق زنان، حرام بودن خاويار، حرام 

 اعت و بسياري از مسايل ديگر.بودن تغيير س

مکتب واليت فقيه، ريشه اسالمي ندارد، بلکه يك مکتب مذهبي و سياسي يهودي است كه به صورت 

پيامبران پادشاه يا پادشاهان پيامبر در تورات شکل گرفته و از آن جا به صورت كلي به اسالم منتقل شده 

هاي حکومتي روحانيت شيعه، تطبيق داده شده است. است و به خصوص در جهان تشيع با هدف

حکومت فعلي ايران، يك حکومت اسالمي است و حاكم بالمنازع آن ولي فقيه است و همه با امضاي 

ها واجب االطاعه هستند، كنند، از رئيس جمهور گرفته تا يك بخشدار و همه ايناو مشروعيت پيدا مي

ا در مقابل مجلس و نهادهاي قانوني ديگر، يك مجمع تشخيص هچون منتخب ولي فقيه هستند. اين

كنند، ولي فقيه نيز خواستند، با زور واليت فقيه درست ميو هر چه را مياند مصلحت نظام درست كرده

در قانون اسالمي، وظايف خاصي دارد، اگر قرار باشد. بدون توجه به مجلس و قانون، هر چه ولي فقيه، 

شود و حکومتي كه بر اساس ديکتاتوري باشد، دوام ، ديکتاتوري ايجاد ميخواست، انجام شود

 آورد. نمي

 نظر شما راجع به ساير مسووالن جمهوري اسالمي چيست؟ -

دانند و ادعاي نوكري امام زمان را در اين حکومت كه تمام مسووالن آن خود را خادم ملت و اسالم مي

رود، بيت المال، جيب شخصي حضرات شده است، لمال، به فنا ميها، از بيت ادارند، هر روز، ميليارد
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كند، هاي اطراف شيراز را براي خود مصادره ميي سابق شيراز، كلي از زمينحائري شيرازي، امام جمعه

كند، آقاي كند، آقاي فالحيان معادن را مصادره ميهاي فاطمي تهران را مصادره ميآقاي رحيمي، زمين

بنا بر اعالم مجالت معتبر خارجي، چهارمين پولدار جهان است. فساد اخالقي نيز روز  رفسنجاني هم كه

هاي جورواجور، رئيس نيروي هاي متعدد، صيغهيابد، ازدواجبه روز در ميان مسووالن كشور فزوني مي

أله عادي ها يك مسگيرند، شکنجه و نقض حقوق بشر نيز در زندانانتظامي تهران را هم در خانه فساد مي

هاي كشور برند، هر روز بر ميزان تحريمها نيز ايران را چون ملك شخصي به تاراج مياست، آقازاده

آورند. مراكز ها بدهي باال ميبانكاند، شود، صنايع مادر دچار ركود و ورشکستگي شدهافزوده مي

ها را از طرف تمام مشکالت و بدبختيروند، از آن ها به تاراج ميشوند، كارخانهتوليد ورشکسته مي

 بينند، حتي گران شدن سيب زميني، پياز و گوجه فرنگي.چشم كشورهاي خارجي مي

، فرهنگي، ها و هرگونه فعاليت سياسيور است. روزنامهميليون جمعيت ايران در فقر و نداري غوطه 70

كنند و طرح ح دو همسري حمايت ميشود، نمايندگان زن مجلس از طراجتماعي به شدت سركوب مي

-شدند كه خيلي تحصيل نکنند و فرصتها تشويق ميدانند، زنها ميحمايت از خانواده را راه نجات زن

هاي شغلي خودشان را دو دستي تقديم مردان كنند و در كنج خانه بنشينند و شوهرداري كنند. 

  دانشجويان و قشر روشنفکر هم حق نفس كشيدن ندارد.

 در حال حاضر به چه چيزي اعتقاد داري؟ -

دانم، دين زندگي خانوادگي پدر و مادرم را نابود كرد، من امروز ديگر خود را در قيد و بند دين نمي

ها را به كودكي، نوجواني و جواني من را از بين برد، تمام كساني كه ادعاي دين داشتند، بيشترين ضربه

بسيار تالش كردند كه تا من را به سوي دين و خدا باز گردانند، اما  من وارد كردند، پدر و مادرم

نتوانستند و امروز پدرم منتظر است كه من دوباره مانند دوران كودكيم، فردي مذهبي شوم، البته پدرم 

توانم به روابط مورد دلخواهم بسيار به روابط من حساس است، اما من دور از خانواده هستم و راحت مي

دهم، من يك انسان عاقل، بالغ و آزاد هستم كه اختيار دار زندگي خود هستم، البته به اصول ادامه 

ام، آزادي و حقوق ديگران را پايمال نکنم و هرگز اخالقي پايبند هستم و مواظب هستم كه در زندگي

اخودآگاه شوم ناخواسته و نكنم، البته گاهي وقتي دچار مشکل ميهم به اعتقادات ديگران توهين نمي

تواند الئيك شود، استادم تعريف هيچ ايراني نمي گويم يا اباالفضل. گويي به قول يکي از استادانم،مي

كرديم و آخر ها در خوابگاه در مورد دين و خدا بحث ميكرد كه ما در دوران دانشجويي، شبمي

خوابيديم، اما ستي است و ميرسيديم كه خدايي وجود ندارد و دين يك خرافه پرشب به اين نتيجه مي

دهد و بعد خوانديم. يك راننده هزار فحش به خدا و پيغمبر ميشديم و نماز ميصبح همگي بلند مي
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گويد يا امام زمان كمك كن. البته من خداي اسالم را قبول خواهد به ته دره برود، ميوقتي ماشينش مي

انتها باشد كه هرگز به خاطر يك يك خداي بي كنم كه ممکن استندارم، اما گاهي با خودم فکر مي

تنها انسان را عذاب نده، كسي كه اصالً عذاب ندارد، تماماً رحمت است و كافي تار مو يا يك نماز 

 است او را بخواني تا به تو توجه كند.
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: ماحصل یك عمر داریدینواکنش به برخوردهای بد مدعیان  026

 تحقیر و تهدید

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 34نسترن، مصاحبه با 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده.   

ي سال بيشتر سن نداشت، براي رفتن از اين گوشه ملك خانوادگيش تا آن گوشه 10وقتي پدر من 

بروجرد بود كه در پي ي منطقههاي بود. پدر بزرگم از خانروز تمام بايد در راه ميديگر، يك 

 اصالحات ارضي، بسياري از امالك خودش را از دست داد.

بسيار زيادي كشيده بود، وقتي كه هنوز جوان هاي پدر بزرگ من، آدمي عميقاً مذهبي بود، او سختي

، اولش، قبل از بلوغ مرده بودند و بعد از آني بود، دو تا بچهبود، پدر و مادر خودش را از دست داده 

هاي زن اولش فوت كرده بود و او با مادر بزرگ من كه دختر يك آخوند بود، ازدواج كرده بود. بدبختي

آمد، براي آن كه كرده بود و هر وقت برايش مسأله يا مشکلي پيش ميتر پدر بزرگ، ايمان او را قوي

تر از پدر كرده است. اما مادر بزرگم متجددرفت و استخاره ميش باز شود، به سراغ قرآن ميگره كار

بزرگم بود. وقتي رضا شاه قانون جديدي براي منع استفاده از چادر را وضع كرده بود، او كه زن جواني 

ده و با عجله از خانه بيش نبود، با شنيدن اين خبر، چادر را كنار گذاشته و لباس و كاله اروپايي بر تن كر

 بيرون رفته و با همين شکل و شمايل در مالء عام، قدم زده بود. 

شديدي داشت. اما بسيار  مادر من به تحصيالت غيرمذهبي فرزندانش، به خصوص در اروپا عقيده

كشيد، سپس در آن ها و حروفي را روي تخم مرغي ميشد، نمادخرافاتي بود. اگر كسي مريض مي

كوبيد تا طلسم شيطاني مرض را بشکند. اما پدرم توجه كرد و آن را آهسته بر پيشاني مريض ميميفوت 

كرد و تا آن جا داد، بسيار اذيّت ميچنداني به مذهب نداشت. پدرم آخوندي را كه به او قرآن درس مي

 رفت.توانست، از مسجد، مخصوصاً روزهاي عزاداري، در ميكه مي

كردند كه خواستن به ما بگن كه نماز بخونيم و روزه بگيريم و مجبورمان ميمي گفت: اوناپدرم مي

سياه خاك هاي كردند، و با لباسدر مسجد بنشينيم، همه براي شهداي كربال گريه و زاري ميها ساعت

شکافتند. ديدن اين زدند و حتي بعضي با زدن قمه، سر خودشان را ميگرفته بر سر و كول خود مي

داد، من همواره دنبال راهي بودم كه از دست پدرم در مسجد فرار كنم ناظر، من را از مسجد فراري ميم

 و به بازي بپردازم.
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شناسي تحصيل كرد، زيستي پدرم، همراه دو برادرش، بعد از گرفتن ديپلم راهي آمريکا شد و در رشته

در اي ايران در مقابل آن چون قطره كرد، دنيايي كهفضاي سحرآميز آمريکا، پدرم را جذب خودش 

 مقابل دريا بود. در امريکا به خصوص روابط آزاد دختر و پسر، پدرم را جذب خودش كرده بود. 

شد و بعد از چند ماه زندگي با هم، با يك پدرم بعد از اخذ مدرك دكترا، با يك دختر امريکايي آشنا 

پدري من، مجبور ي خانوادههاي مادرم در مقابل اعتراضگردند. كنند و به ايران برميديگر ازدواج مي

شود زماني كه من را حامله بود، مسلمان شود تا من يك مسلمان به دنيا بيايم. زندگي در ايران براي مي

 آمريکا خبري نبود.هاي مادر و حتي پدرم، نسبت به آمريکا سخت بود، زيرا كه ديگر از آزادي

به ام سالم بود، با مفهوم مذهب و دين آشنا شدم، زماني كه من با خانواده 5ي كه من براي اولين بار، وقت

قم رفته بوديم، قرار بود من و پدر و مادرم براي زيارت، به حرم حضرت معصومه برويم، مادرم چادري 

 به سر كرده بود، وقتي به در حرم رسيديم، دو مرد از ورود من جلوگيري كردند، زيرا كه من روسري

نرفت كه نرفت، من با ها و چادر نداشتم، هر چقدر پدرم گفت، او پنج سال بيشتر ندارد، به خرج آن

ريختم، ناچار حالتي مغموم به گنبد طاليي حضرت معصومه خيره شده بودم و ناخودآگاه اشك مي

 برگشتيم، اما اين خاطره هرگز از ذهن من پاك نشد.

آورم، مربوط به مذهب مادرم است، روزي يکي از خودم به ياد ميكه من از كودكي اي دومين خاطره

رود و اهل نماز و روزه نيست، اقوام پدرم به من گفت، چون مادرت اسالم آورده و دوباره به كليسا مي

مرتد است و بايد كشته شود، اين حرف من را بسيار ناراحت كرد، تمام روز وحشتي شديد من را فرا 

را به مادرم گفتم، مادرم هم خيلي وحشت كرد و به سرعت و لرز رفتم و اين مسأله  گرفته بود، با ترس

را بپرسد. پدرم در پاسخ به او خنديد و گفت ما در واقع هيچ مذهب و نزد پدرم رفت تا از او اين مسأله 

 كنيم و كسي حق ندارد ما را بکشد. ديني نداريم و هر طور كه دلمان بخواهد، زندگي مي

رفت، براي تجديد خاطرات دوراني م پايبند به هيچ دين و مذهبي نبود، اگر هم گاهي به كليسا ميمادر

 رفت.بود كه در كودكي با مادرش به كليسا مي

فضاي مدرسه ما به شدت مذهبي و سر كردن روسري براي من دشوار بود. بعد از گذشت مدتي، چادر 

 رفتيم، اكثر خانوادهخوانديم و سپس به خانه ميدرسه مينيز اجباري شد، ما بايد ابتدا نماز را در م

تنها و كرد، اما من تقريباً تعريف ميها مذهبي بودند و مدير مدرسه به شدت از آنهاي مدرسه بچه

آموزان مطرود بودم، زيرا كه مادرم آمريکايي و پدرم استاد دانشگاه طاغوت بود، همواره همراه با دانش

كردند، زيرا كه سرزمين رفتيم، همه با خشم به  من نگاه ميشهدا ميي مدير به تشييع جنازه و معلم و

 مادري من مسبب جنگ شده بود.
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كرديم، زيرا هر تار موي بيرون از مقنعه، مساوي با جهنم بود، ما بايد به شدت حجابمان را رعايت مي

ار ترسناك تبديل شده بود كه منتظر بود تا با جهنمي پر از مار و اژدها. خدا براي من يك موجود بسي

دادم، من را به شدت محاكمه و عذاب كند، من بايد خوشحال ترين كار خالفي كه من انجام ميكوچك

 رفتم. بودم و راه مي بودم كه با وجود پدر و مادر المذهب، هنوز زنده

دين صحبت كند، زيرا او آمريکايي و بي شد، مدير مدرسه حاضر نبود با مادر منپدرم از دانشگاه اخراج 

قبضه شده بود، و تفحص ها، اللهيها توسط حزبگشت، اما تمام كاربود. پدرم در به در دنبال كار مي

دانست او آمريکايي بيشتر ارزش نداشت، مادرم جرأت بيرون آمدن از خانه را نداشت، هر وقت كسي مي

گفتند، كردند و ميحتي كودكان به طرف او سنگ پرتاب مي داد وو خارجي است، به او فحش مي

 ات بازگرد. يانکي به خانه

يك زدند، يك بار مادرم، در حالي كه برادر كوچکم را در بغل داشت، با پدرم در خيابان با هم قدم مي

نسبتي با هم دارند و ها چه دهد كه چرا مادرم رژ لب زده است و اصالً آنگير ميها مأمور كميته به آن

برد تا اين كه عمويم شناسنامه و را با خود به كميته ميها چرا مادرم جوراب نازك پوشيده است. او آن

آورد و مأموران با گرفتن تعهد از مادرم كه ديگر با جوراب نازك و آرايش از را ميها آني عقدنامه

 كنند.ها ميك شب خوابيدن در بازداشتگاه، رخانه بيرون نيايد، پدر و مادرم را بعد از ي

قديمي، ي بعد از اخراج پدرم از دانشگاه، خانه سازماني دانشگاه، از پدرم پس گرفته شد و ما به يك خانه

خوانند و روزه نقل مکان كرديم، صاحب خانه چهار چشم مواظب بود كه آيا پدر و مادر من نماز مي

ها را جواب كرد و نيستند، آنها آن كه فهميد، پدر و مادر من اهل اين حرفگيرند يا نه. او بعد از مي

شان را بيرون ريخت، اما پدرم با التماس به او قول داد كه بعد از اين نماز بخواند. زندگي روي اثاثيه

دري مذهبي تحقيرآميز بود، من دوست داشتم پدر و ماها داد، رفتار همسايهوحشتناك خود را نشان مي

كشيدم. باالخره مادرم طاقت نياورد تر به بهشت بروم و هم در مدرسه خجالت نميداشتم تا هم راحت

 و ما قاچاقي به آمريکا رفتيم. 

شده بود، ام شدم، خدا و دين محورهاي اصلي زندگيمن ايران را دوست داشتم و تازه داشتم مذهبي مي

رفتم تا كفر را نابود كنم و در راه اسالم شهيد شوم، من بهه ميشدم و به جمن دوست داشتم، بزرگ مي

شد تا به اين وسيله در مقابل دوستانم احساس افتخار كنم، دنياي آمريکا دوست داشتم، پدرم شهيد مي

دانستم، دياري ها به آمريکا رفته بودم، اما اين بار آمريکا را ديار كفر ميديگر برايم غريبه بود. من بار

كردم، حتي در خانه توانست من را از بهشت به جهنم براند، حجابم را سفت و سخت رعايت ميه ميك
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گفت، ما بايد خدا را گذاشتم غول آمريکا مرا ببلعد، معلممان هميشه ميو حتي در رختخواب، نبايد مي

 توانيم مسلمان از دنيا برويم.ايم و ميشکر كنيم كه در ايران متولد شده

كردند، ها به خاطر حجاب و ايراني بودنم، من را مسخره ميتنها بودم، همه بچهدرسه، تنهاي من در م

زدند ايراني، گورت رو گم كن، اما داد ميهاي من عذاب و سختي دوباره شروع شده بود، هم كالسي

با من بود، خداي قهار و گرفتم، خدا جهنمي و من بهشتي هستم، آرام ميها آني من با اين فکر كه همه

كردم( را نابود ترين گناهي ميها )و اگر خودم كوچكتوانست آنكه با يك اشاره  مياي غضب كننده

 كند.

تنها بودم و كسي نبود كه حامي عاطفي ها كردند و من روزدر آن ايام پدر و مادرم هر دو سخت كار مي

 من باشد.

يك قبر كنده است و هر شب درون آن اش گفت كه او در خانهمي در ايران هميشهام مدير مدرسه

 كشد تا هرگز مرگ را فراموش نکند.رود و دراز ميمي

-شوم، و با جيغ و گريه، از خواب برميديدم كه دارم زنده به گور ميها خواب ميمن در ايران شب

افتادم، بنابراين كشيدم و ياد مرگ ميميخاستم، اما حاال من دوست داشتم قبري داشتم تا در آن دراز 

خوابيدم، تا اين كه يك شب دور از ها در آن ميمان، يك قبر كندم و روزپشت خانهي من در باغچه

چشم پدر و مادرم، به درون آن رفتم، من همان شب از شدت ترس، دچار تب و لرز شديدي شدم و تا 

كردم، ترس از مرگ و عالم بعد از مرگ، تمام وجودم را مي ها شوكه بودم و مات به ديوار نگاهمدت

 خورد. فرا گرفته بود و روح كوچکم را مي

كرد، از اژدهاي آن صحبت ميهاي در كالس ديني ما در ايران، معلم ما همواره در مورد جهنم و عذاب

ديدم، به حالت ها را ميها موجود ترسناك ديگر، حاال من هر شب خواب آنها و هزارهفت سر، مار

تحت درمان بودم تا ها پزشك بردند و من مدتمرگ افتاده بودم، پدر و مادرم من را پيش يك روان

 حالم بهتر شد.

را از ها جديد رابطه برقرار كنم تا شايد آنهاي بعد از اين ماجرا، من سعي كردم با دنياي جديد و آدم

خوبي براي دين اسالم، در ديار كفر باشم، اما هر روز ي اين بود كه مبلغهكفر نجات بدهم، تمام آرمانم 

توانست آن همه شدم، كسي آنجا دنبال درك اعتقادات ديني من نبود، كسي نميتر از روز قبل مينااميد

ها كند و خود را در چادر و روسري پنهان كند و هزار و يك حکم فقهي كوچك آزادي و شادي را ر

تنها به اين اميد كه شايد روزي به بهشت وعده داده شده برود )البته گفتم شايد، گ را رعايت كند، و بزر
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سر سوزني گناه كرده باشد، جايش در جهنم است ي كردم، آدم حتي اگر به اندازهزيرا كه من فکر مي

 هاي دردناكي را تحمل كند(. و بايد  عذاب

 تعديل نشد؟ ترس شديد شما از خدا، در ادامه -

كم به محيط جديد خودم، خو گرفتم، با شروع بلوغ، افکار و احساسات من دستخوش تغيير چرا. من كم

گذراندم، ايران ديگر جزيره نجات نبود، ميها شد، دوست پسرهايي پيدا كردم و اكثر مدت روز را با آن

كردند، كشوري كه مخالفان مت ميها در آن حکوتنها كشوري كه آخوندبلکه جزيره وحشت بود، 

بردند و آزادي در آن معنايي نداشت، اما هنوز ته قلبم شدند، زنان از تبعيض جنسيتي رنج مياعدام مي

دانستم، در آن زمان ديگر خدا برايم مانند مرد خشمگيني نبود كه با يك خودم را مسلمان و معتقد مي

رش، به سراغ بندگانش برود تا آنان را عقوبت شمشير در يك دستش و با يك شالق در دست ديگ

ديدم، ها ميكند، خدا برايم به لطافت يك گلبرگ و مهرباني يك مادر بود، او را از پشت پنجره باالي ابر

 كرد و به فکر آنان است. جايي كه مهربانانه و نگران به بندگانش نگاه مي

 ؟شما هم با همان شدت و حدت ادامه داشت داريدين -

خواندم، اما ديگر سايه روشني از دين و مسايل دين در ذهنم بود، دور بودن نه. من هرازگاهي نماز مي

از ايران، باعث دوري من از دين شده بود. من بعد از گذشت بيست سال، تصميم گرفتم كه به ايران 

اما من آمده بودم برگردم، دوست داشتم در ايران زندگي كنم، روزهاي اول، به ديد و بازديد گذشت، 

را در آن باز يابم، چند بار در خيابان به خاطر حجابم، به من تذكر ام كه ايران را ببينم و ايمان گم شده

ها ناراحت شده آميز آندادند و حتي من را به نيروي انتظامي بردند، من آن قدر به خاطر رفتار توهين

كرده بودم، مأمور ارشاد در ماشين نيروي انتظامي، مدام تلفن اقوامم را فراموش ي بودم كه حتي شماره

داد، بعد از هاي بسيار ركيك ميدادم، به من فحشماليد و وقتي من به او تذكر ميخودش را به من مي

گذشت چند ساعت، يکي از اقوام من با يك مانتوي بلند آمد و مرا از آن مخمصه نجات داد، روز ديگر 

لباس خريدم، هنگام بيرون آمدن  از پاساژ، مأموري جلو آمد و از من  در پاساژي در شهرك غرب

خواست تا محتويات داخل بسته را به او نشان دهم. من علت اين كار او را پرسيدم، او گفت، ما مأموريت 

خريد مردم را ببينيم تا لباس خارج از عرف و شرع، نخريده باشند. يکي بعد از ديگري هاي داريم تا بسته

ها گردي كنم، اما اطرافيانم به من تذكر دادند كه هتلشد. من دوست داشتم ايرانر من شوك وارد ميب

دهند. من براي مدتي در يك آموزشگاه زبان، مشغول به تدريس تنها اتاق نميهاي در ايران به خانم

نبود آزادي در ايران )به ناليدند و از شدم، شاگردان دختر و پسر من از شرايط موجود كشور، خيلي مي

بردند، بنابراين من تصميم گرفتم، مطالعات خودم را در مورد ايران و اسالم، خصوص دختران(، رنج مي
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هايي تهيه افزايش بدهم تا علت واقعي اين همه نارضايتي را درك كنم، من از طريق شاگردانم، كتاب

باشي گير مأموران نيافتد. من بر اساس اين مطالعات گفتند، قاچاقي است و بايد مواظب ها ميكردم كه آن

شوند، مسلمانان و كافران فهميدم كه بر اساس اصول اسالم، تمام مردم جهان به دو گروه تقسيم مي

ها(، مسلمانان پاك هستند و غيرمسلمانان نجس، و هر ظرفي كه يك فرد غيرمسلمان در آن )غيرمسلمان

فت بار شسته شود تا پاك شود، در قديم بسياري از مواد غذايي كه خورد، نجس است و بايد هغذا مي

اي آمدند، ولي براي حل اين مشکل، برخي از آقايان، چارهآمد، نجس به حساب مياز فرنگستان مي

از ها گفتند، وقتي اين قبيل خوراكيها ميجسته و يك كاله شرعي براي آن درست كرده بودند، آن

 شود.آيد، چون از آب گذشته است، پاك محسوب ميطريق دريا مي

 اآلن چه تحليلي در مورد اسالم و مسلمانان داري؟ -

ها را به زور و جنگ تسخير كنند، مسلمانان است كه تمام كافران را مسلمان كنند و سرزمين آني وظيفه

هاي متعلق به مسلمانان و ينشود، سرزمجهان از نظر اسالم، به لحاظ جغرافيايي، به دو قسمت تقسيم مي

كه بايد با جنگ و خشونت تسخير گردد( و اين تقسيم بندي هايي هاي دارالحرب )يعني سرزمينسرزمين

ها انساني هاي دارالحرب را تسخير كنند و همهادامه خواهد يافت تا روزي كه مسلمانان تمام سرزمين

 را مسلمان كنند.

ي در اسالم وجود دارد، جهاد است كه از وظايف مهم همه مسلمانان است، هاي بسيار مهميکي از اصل

كافران، سگان و خوكان را بايد كشت. در اين فضاي فکري، تفکر عقالني، ي در چنين شرايطي همه

 انديشه و فکر كردن، علم و تکنولوژي، جايي ندارد.

 چه تحليلي در مورد كتاب قرآن داري؟ -

دانستند، حوادث دانند و اگر هم نمياعمال تروريستي است، اين را همه ميهاي قرآن يکي از مانيفيست

تروريستي هاي برنامهترين نشان داد كه اسالم در حال حاضر يکي از خطرناكها به آن 2002سپتامبر  11

ي مسلماني كه محمد ادعا كرد به او الهام شده است، ترس را مبنااي را در دست اجرا دارد، اولين آيه

گويد، اي جامه به خود پيچيده برخيز و بترسان و خداي خود را است كه مياي قرار داده است. آن آيه

آور است. سرتاسر قرآن پر از توصيف جهنم است و اين تکبير گوي. قرآن سرشار از كلمات وحشت

اين است كه عذاب جهنم،  تر از همهشوند و بددچار ميهايي كه كفار و گناهکاران در جهنم به عذاب

كه از تورات هايي را از قرآن برداريم، در آن چيزي جز قصهها پاياني ندارد. اگر جهنم و انواع عذاب

شود، باعث باقي نخواهد ماند. تمام اوصافي كه از خدا در اسالم ياد مياند، برداشته و تغيير شکل داده
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مورد به روز قيامت اشاره كرده و پيوسته مردم  250رآن در شود. قايجاد ترس و وحشت مردم از خدا مي

 دهد.را در وحشت از روز قيامت و آتش دوزخ مورد تهديد قرار مي

 كنيد؟شما مسووالن جمهوري اسالمي را چگونه تحليل مي -

هايي مانند: اعدام مصنوعي، تجاوزجنسي، تهديد به تجاوز جنسي، زدن در شرايط كنوني جامعه، شکنجه

فراد با كابل، استفاده از دستبندهاي قپاني، آويزان كردن افراد با دستبند، سرپا نگه داشتن زنداني به مدت ا

هاي زندان انفرادي و هزاران شيوه غيرانساني ديگر، در زندانها، طوالني، آويزان كردن وزنه از بيضه

 زنند.ايران حرف اول را مي

زنند. ها را كتك ميكنند و آنهانه گرفتن اعتراف دختران را لخت ميدر بند زنان، مردان زندانبان، به ب

و در كنار هر اتهام سياسي يا مطبوعاتي مسووالن، يکي دو اتهام اخالقي و منکراتي نيز به آدم 

 چسبانند.مي

به  و مجالت ايرانها شود، تمام روزنامهترين مخالفتي در ايران، منجر به زندان و شکنجه ميكوچك

ها و سپاهيها اللهيمختلف بسته شده است، حزبهاي غير از مجالت زرد وابسته به رژيم، به بهانه

صاحب اختيار مملکت هستند. آزادي مذهبي و انديشه در ايران مترادف با كفر است. مسلمان واقعي 

، من تا زماني كه به ايران هرگز خواستار آزادي نيست. امروزه اكثر جوانان مخالف دين و نظام هستند

به اسالم معتقد بودم، اما وقتي به ايران آمدم و اين همه فساد اخالقي و فقر را اي نيامده بودم تا اندازه

 ديدم تصوير نامطلوبي از اسالم در ذهن من ايجاد شد.

است ها داراني كه قرنحکومت اسالمي ايران نقش مهمي در گريز جوانان از دين داشته است. دكان

ها وجود دارد قابل بيان نفرتي كه در ميان جوانان از آخونداند، قدرت و ثروت قرار دادهي دين را وسيله

دانند. اما اكثريت نيست، البته هنوز هم هستند كساني كه دين اسالم را جداي از حکومت اسالمي مي

د تالش كرد تا رسوبات ذهني را كه چندين قرن دانند، امروز باياسالم را هم مانند اين رژيم اسالمي مي

است در ذهن ايرانيان جاي گرفته، پاك كرد، سرمايه اجتماعي پايين جامعه داللت بر آن دارد كه بسياري 

توان البته دين اسالم هم اصالً دين به روزي نيست و مياز مردم جامعه، مخالف حکومت اسالمي هستند، 

ماندگي جوامع اسالمي نيز ناشي از همين مسأله يکم زندگي كرد، عقب با دين اسالم در قرن بيست و

است، من امروزه هيچ اعتقادي به دين اسالم ندارم و با گروهي از دوستان و شاگردانم تالش خود را 

ساله نجات دهيم،  1400كنيم تا جوانان ديگر را نيز با واقعيت اسالم آشنا كنيم و از گمراهي و ظلمت مي

كردن در ايران براي زنان بسيار مشکل است، اما من قصد دارم در ايران بمانم و در راه احقاق زندگي 

 حقوق زنان مبارزه كنم.
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رفتارهایی که هر : داریدینواکنش به برخوردهای بد مدعیان  27

 کنند.از دین و خدا میتر و فراریتر روز جوان را افسرده

 دانشجوی کارشناسیساله،  25مصاحبه با مصطفی، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 آغاز زندگيت تا اآلن بده.  

من در خانه كوچکي، در يکي از روستاهاي سمنان به دنيا آمدم، پدرم كشاورز بود و وضع ماليش بد 

داشت، در روستاي كوچك ما روحاني مورد احترامي بود كه برخالف  بود، البته باغ و زمين مختصري

شد، با بازاري، با كشاورز، با پولدار، با فقير با همه رابطه داشت ساير روحانيون، در متن اجتماع وارد مي

اش كرد، پدر من هم در عين حال كه مشغول كشاورزيو مردم را به آموختن مسايل ديني تشويق مي

كرد، روحاني روستاي ما، كاري كرده بود كه شايد نصف مردم ات آن روحاني شركت ميبود در جلس

بدون اين كه به مدرسه رفته باشند، اي، روستا با مسايل ديني، با قرآن، با احاديث و با عربي تا يك اندازه

 آشنا شده بودند.

ود، از كودكي پاي منبر روحاني پدر من با مسايل ديني خيلي خوب آشنا بود و مقداري از قرآن را حفظ ب

داد كه در مسايل اظهار نظر كنند شدم، ايشان به افراد اجازه ميرفتم و با مسايل ديني آشنا ميروستا مي

كردند، در مسجد كوچك قرآن را حفظ ميهاي كه سورههايي شان را بپرسند و از بچهو مسايل شرعي

كودكان به ايشان شده بود، ي داد و اين كار باعث عالقهيكرد و جايزه مو در مقابل مردم تقدير مي

دوست داشتم وقتي بزرگ شدم، مانند ايشان يك روحاني شوم، البته نه مثل روحاني سابق روستايمان 

بپرسد و براي كه با مردم سروكار نداشت و آن قدر خشن بود كه كسي جرأت نداشت از آقا يك مسأله 

مردم بينواي ي دو زن تشکيل داده بود و تمام مخارج زندگي او بر عهدهخودش يك زندگي اشرافي با 

تنها يك مدرسه ابتدايي بود كه يك معلم داشت و دختر و پسر با هم در يك روستا بود. در روستا 

كالس بودند.  كمتر معلمي حاضر بود به روستاي دور افتاده و بدون امکانات ما بيايد. پس از آمدن يك 

هاي كرديم كه حرف زدن و رفتار او با معلمروستاي ما، ما با آن كه بچه بوديم، اما احساس مي معلم به

خريد و با ما مهربان بود، در زد، برايمان جايزه ميديگري كه داشتيم، متفاوت است، او ما را كتك نمي

هايي الس حرفرفت، اما اهل نماز و روزه نبود، گاهي سر كهنگام دروي محصول به كمك اهالي مي

گفت او و امثال او مردم را آمد و ميفهميديم، اما از روحاني روستا بدش ميزد كه ما درست نميمي

مکند و يك مشت خرافات را علم جانشان را ميي و شيرهاند آنان سوار شدههاي و برگردهاند خر كرده
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گرفت و طالق روحاني روستاي ما بسيار زن مياند، شدهها و مردم را هم بازيچه دست آناند كرده

داد و حتي براي اين كه در مواقع نبود او زنانش كار خالف شرع نکنند، قبل از رفتن به مسافرت، مي

زد. با تحصيل دختران بسيار مخالف بود، اگرچه تراشيد و بسيار آنان را كتك ميموهاي سر آنان را مي

ارس با حجاب بودند و معلم زن بد حجاب نيز وجود نداشت، اما با بعد از انقالب ديگر دختران در مد

كه دختران زود بايد شوهر اند كردهگفت كه ائمه تأكيد اين وجود روحاني روستا همواره به اهالي مي

شود، زنان ميها دهيم كه تا در گناه نيفتند و رفتن به مدرسه و آموختن علم باعث گمراهي و فساد آن

كرد از مشورت كردن با زنان پرهيز و با زنان مانند يك ميدانست و به مردم تأكيد شيطان مي را عامل

دانست و به مردم خوانند نجس ميحيوان وحشي رفتار كنند تا آنان، رَم نکنند. كساني را كه نماز نمي

گفت نکنند و ميكرد، با آنان رابطه نداشته باشند و حتي در حد سالم نيز با آنان صحبت ميتأكيد 

كساني كه نماز صبحشان قضا شود، تمام نمازهاي آن روزشان را بايد دوباره بخوانند و امام زمان نيز از 

شود و هر آن ممکن است، مورد عذاب الهي قرار گيرند. از زماني كه فهميده بود معلم آنان ناراحت مي

براي درس خواندن به نزد او بروند، معلم نيز او ا هاهل نماز نيست، به مردم گفته بود نبايد بگذارند بچه

 هاي او خرافات و دروغ است.گفت تمام حرفناميد و ميرا آخوند خرفت مي

برد هاي اطراف ميهاي علوم و ورزش ما را به باغبه طرف او جذب شدند، معلم در كالسها كم بچهكم

كرديم و در مورد دين و كارهاي كشاورزي كمك ميزد، به اهالي در و از طبيعت براي ما حرف مي

شود، وقتي افراد ماندگي مردم ميگفت دين و مذهب باعث عقبزد، ميمذهب و خدا با ما حرف مي

رسند. از نظر مسلمانان، موحد تمام فکر و ذكرشان خدا و بهشت و جهنم باشد، هرگز به پيشرفت نمي

داند. در حالي بال آن نخواهد رفت، چون راز آن را خدا ميكسي است كه اگر مجهولي را نداند، به دن

گردند تا جواب سوال خود را بيابند، ديني كه عمالً مردم آن قدر ميها، كه دنياي غرب و غير مسلمان

گويد، همانا مجازات كساني كه با خدا و رسولش بجنگند و در كند، و ميرا به خشونت دعوت مي

ها قطع و پاهاي مخالف آنها كه كشته شود يا به دار آويخته شوند و يا دست زمين فساد كنند آن است

دهد كه متهم شود با او جنگيد و چه كسي تشخيص ميشود. خدايي كه در دسترس نيست، چگونه مي

قبالً با خدا جنگيده است؟ امروز كه محمدي نيست و خدايي مبارزه با خدا و محکوم به قطع دست و پا 

م در ميدان جنگ وجود ندارد. آيا پيروي از اين آيه در دنياي امروزي و ريختن خون جوانان به معناي ه

ماندگي اجتماعي و ذهني نيست؟ شق القمر، افتادن سنگ بر سر ابابيل، نشستن دو فرشته جنون و عقب

شود رش بدبين ميانسان و هزار خرافات ديگر كه در اسالم وجود دارد وقتي زني به شوههاي بر شانه

رود پيش يك مال تا فکرهاي اضافي در سر شوهرش را پاك كند كه نکند زن ديگري زير سر دارد، مي
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ها نويسد و به آنها روي كاغذ ميها آياتي از قرآن را براي آنو مال نيز ضمن تجاوز به اين خانم

سر مسافر آب نريزي، ديگر بر  گويد، اين را توي غذاي شوهرت بريز تا آدم شود، اگر پشتمي

 قبرستان از چشم زخم است.هاي شود، نصف مردهگردد، اسفند باعث از بين رفتن چشم زخم مينمي

رسيد و باالخره او را با داس و بيل از روستا بيرون كردند و به دستور هاي معلم به گوش اهالي ميصحبت

آتش زدند تا نجسي او كه به خدا ايمان نداشت، اش ثاثيهو اها روحاني روستا اتاقش را با تمام كتاب

هاي او بر روي روح كوچك ما حك شده بود. من ديگر دامن اهالي را نگيرد. معلم رفته بود، اما حرف

گرفتم و به خاطر خواندم و روزه ميذوق و شوقي براي رفتن به مسجد نداشتم، به زور پدرم نماز مي

 ها خشمگين بودم. معلممان كرده بودند، از دست آنكاري كه اهالي روستا با 

 هاي بعد چگونه بود؟افکار و عقايد ديني شما در سال -

هاي ها، من براي درس خواندن به دبيرستان شهرمان آمدم. من و تعداد ديگري از بچهبعد از گذشت سال

در خوابگاه، تك و توك افرادي  روستاهاي اطراف در دبيرستان به صورت شبانه روزي استقرار يافتيم.

بودند كه ديگران به خاطر رفتارشان از آن متنفر ها شدند كه نماز بخوانند، اگر بودند بسيجيپيدا مي

زد، به مدير گشتند و هر كس بر ضد دين و حکومت حرف ميميها بودند. جاسوساني بودند كه در اتاق

كوچك از يك زن حتي اگر خواهرش بود داشت، بايد دادند، هر كس حتي اگر يك عکس خبر مي

 كرد.در هفت سوراخ قايم مي

آورديم. ما خوانديم و مسخره بازي در ميكرديم، اما نماز نميما به زوردر نماز جماعت شركت مي

هايي گيريشديم، به خاطر سختكرديم و سرگرم ميها بعد از خاموشي، زير پتو ترانه گوش ميشب

بعد از خاموشي، هواي بوس و ها بازي افزايش يافته بود، شبجنسشد، ميزان هموابگاه ميكه در خ

رسيد. در خوابگاه، اكثريت اهل نماز و روزه و دين نبودند. من عاشقانه بود كه به گوش ميهاي حرف

بودم و همه فکر شدم و تقريباً طرد شده خواندم، بسيار اذيّت ميدر اوايل كه بنا به عادت، نماز مي

جاسوسي كرده بودند و باعث اخراج و اذيّت اين و آن ها كردند، جاسوس هستم، آن قدر بسيجيمي

آمد. من بعد از مدتي نمازخواندن را ترك كردم، در بدشان مي از افراد نمازخوانها شده بودند، كه بچه

هاي ضدديني دست به زدند و كتابرف ميخصوصي، افراد به راحتي ضد دين و حکومت حهاي جمع

آموزان جا نيفتاده بود. بنابراين فتوكپي يك كتاب شد. آن زمان اينترنت هنوز خيلي بين دانشدست مي

كردي تا به دستت برسد. ما نويسي ميشدي و نامها منتظر ميضددين بسيار پر طرفدار بود و بايد مدت

رسيديم كه ناتواني بشر كرديم و به اين نتيجه ميم و با هم بحث مينشستيها، ميبعد از خواندن كتاب

هاي زندگي، پيوسته او را به آفرينش نيروهاي غيبي و مرموزي كه براي و ناكاميها در برابر دشواري
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ترين توان ممکن باشند، رهنمون شده است، بشر با آفرينش چنين كامياب ساختن او داراي بزرگ

زندگي خود را هاي دهد و حتي هوش و فرصتپنداري آن جا ميهاي ا در پناه معجزهنيرويي، خود ر

كرد، اين عوامل آرامش زندگي ميتر ابتداييهاي كه بشر در زمينههايي داند، در دورهناشي از او مي

طلبيد، ولي يمعجزه مها كرد و از آنرا پرستش ميها ساخت و آندهنده را خود به دست خود مي

نيروهايي كه بشر براي رهايي از درماندگي و ي طلب و رياكار خود را نمايندهامروزه، افرادي فرصت

ها بودند، معرفي كردند و با فراخواندن بشر به پيروي از دسترسي به آرامش در جست و جوي آن

خود اسير كردند. وقتي  محصوالت متافيزيکي دروغين خود، نيروي عقل بشر را در جهت تحقق اهداف

ها كنند و ما هرگز درصدد هضم آندر مغز ما رسوب ميها ما اين اصول متافيزيکي را پذيرفتيم آن

شويم و به جاي اين كه يك زندگي پويا و داران مذهبي ميدست دكاني نيستيم و عمري بازيچه

براي هر كسي معناي خاصي دارد، شناخت فردگرايانه داشته باشيم، دايم در حال پسرفت هستيم، خدا، 

خداي هر ديني مشخص است، هاي آيد و چون ويژگيهاي ديني او ميهر شخصي از خدا، از برداشت

شان ذكر شده، بپذيرند، اجازه ندارد، جز آنچه كه درباره خداي اختصاصيها پيروان هيچ يك از دين

راجعه كنند و چيزي بر خصوصيات خدا اضافه يا كم كنند، ها حتي اجازه ندارند، به عقل خودشان مآن

زند و بعد حرف يك آيا خدا اصالً وجود دارد؟ يا اگر وجود دارد، چرا به هر يك از پيامبران حرفي مي

كند؟ و چرا، حتي در زمان نبوت يك پيامبر به طور پي در پي، احکام پيامبر را با پيامبر ديگر عوض مي

كند؟ اسالم بعد از تجاوز اعراب ملت ايران تحميل شد و ما مسلمان شديم، حاال ضد و نقيض صادر مي

پرست باشيم، بايد حمله اعراب را تحريم كنيم و در نتيجه پرست باشيم يا مسلمان؟ اگر ميهنما بايد ميهن

-ديگر ميهن ايم وكردهاعراب را تأييد ي اسالم را نيز بايد تحريم كنيم، اگر مسلمان باشيم، يعني حمله

 اعراب را جشن بگيريم يا عزا؟ي پرست نيستيم، آيا بايد حمله

ي ما براي اين كه مسلمان باشيم، بايد سخنان خدا و رسول را گوش بسپاريم و انجام دهيم خدا، در آيه

يا گويد: هر پيامبري را فقط براي قومي فرستاديم كه به زبان آن قوم سخن گويد، آابراهيم ميي سوره 4

رسول تو منحصراً اي گويد: نمل ميي سوره 91ي گفت؟ يا در آيهرسول اكرم به زبان ما سخن مي

مأمور پرستش خداي اين بيت كه بيت اهلل الحرامش ناميديم، هستي. آيا سرزمين ايران، بيت اهلل الحرام 

ه است: علي )ع(، به حسن است و پرستش خداي آن بلد )مکه(، با ما نيز ارتباطي دارد؟ در احاديث آمد

ها را بکشيد، توانيد آنگويد: از ايران و ايراني بترسيد و تا ميو حسين، هنگام رفتن به جنگ نيشابور مي

گويد: ما از تبار قريش هستيم و بر ما را خواهند كشت، حسين بن علي ميي كه اگر سر بلند كنند، همه

تر و شمنان ما عجم هستند، هر عربي، از هر ايراني، بهتر و باالايرانيان برتريم و هواخواهان ما عرب و د
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را دستگير كرد و به مدينه آورد و زنانشان را به ها تر است و بايد ايرانيهر ايراني، از دشمنان ما هم بد

براي ها، فروش رسانيد و مردانشان را به بردگي و غالمي اعراب گمارد. آيا دين اسالم، با تمام اين بحث

هاي ما باشد؟ در حالي كه براي ايرانيان پشيزي ارزش قايل نيستند. البته يك بار كتابما ايرانيان نيز مي

به دست مدير افتاد و در آستانه اخراج از مدرسه بوديم، كه با تعهد و گريه و زاري قبول كردند كه 

شويي جاسوس گذاشته دست اخراج نشويم، اما بعد ازآن مدام تحت كنترل بوديم و حتي در سرويس

بسيار ترسيده بودند، اما باز هم در خلوت خودشان به نظام ها هاي ضدديني نزنيم. بچهبودند كه ما حرف

دادند، كمترين شادي و سرگرمي براي ما وجود نداشت و ما دور از خانواده، هر روز و دين فحش مي

خورديم و روزه شديم و سحري ميدر ماه رمضان بلند مي شديم. ما به زور بايدميتر روحو بيتر پوچ

در مدح حکومت اي كرديم و هر كدام شعر يا نوشتهبهمن شركت مي 22گرفتيم، به زور بايد جشن مي

افتد، يك ماه محرم و صفر است و گريه و زاري به راه مي 2ماه سال  12خوانديم، از در سر صف، مي

فاطميه است، ي روز دهه 20حالي، داري و گرسنگي و تشنگي و بيزهماه هم، ماه رمضان است و رو

هاي هر روز هم كافي است، يکي از اين آيت اهللها، زادهو فوت حتي امامها تقويم پر است از شهادت

در آن روز است كه ائمه  12تنها عزاي عمومي اعالم شود، ها پير فوت شوند تا چندين روز هم براي آن

افتند و گريه و ناله سر اما حتي در روز تولد امام علي، مردم باز به ياد ابن ملجم مياند، متولد شده

اند، هيچ دادهاي دهند، در اين فضاي عزا كه حتي به اعياد ما نيز جنبه بسيار مرتجعانه و متحجرانهمي

از دين و تر و فراريتر ر روز افسردهشود و او هشادي و اميدي در دل يك نوجوان و جوان كاشته نمي

 شود.خدا مي

 ورود در دانشگاه چه تأثيري روي تحوالت فکري شما گذاشت؟ -

ها رابطه برقرار كنم توانستم مقداري با دخترتر شده بود و من ميبا ورود به دانشگاه فضا يك مقدار باز

مان رفتم، حراست و بسيج يقهقدم با دختري راه ميتر شدم، اما وقتي دو تر و با انرژيو تا حدودي شاد

دانشگاه بودند، مالهايي كه ي كردند، بسيج و دفتر نهاد، خدا و همه كارهگرفتند و ما را اذيت ميرا مي

دانستند و به دست دانستند و اعتراض عليه او را اعتراض عليه خدا ميخدا ميي قبل از انقالب شاه را سايه

رفتند، حاال بعد از انقالب رنگ عوض كرده بودند و رهبر را ولي نعمت مردم فرح مي بوسي شاه و

و با نام او مردم اند ها امام زمان را علم كردهدانستند. آنكفر ميي دانستند و نافرماني از او را همپايهمي

وات، عجل فرجهم نگويي، گويند، اگر بعد از صلكنند و حتي ميچاپند و با سهم او سورچراني ميرا مي

بيند و براي خودش دم و شود، هر روز يکي خواب امام زمان را ميرود و قبول نميصلوات باال نمي

اوست، يکي ي گويد نمايندهگويد، همسر امام زمان است، يکي ميدهند، يکي ميدستگاه تشکيل مي
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-كنم، حتي آقاي احمديتو ظهور ميي ز خانهآيم و اتو ميي گويد امام زمان به او گفته اول به خانهمي

از حركت امام زمان در تهران تهيه كرده بود و قصد اي نژاد زماني كه در شهرداري تهران بود، نقشه

كه مردم حتي تحمل اند، داشت در مسيرهاي امام زمان، زيارتگاه بسازد. آن قدر به مردم فشار آورده

حد و حصري بيهاي گيريها سختفورترين قشر در ايران است، آنديدن آنان را ندارند، روحاني، من

 شوند.ميتر كنند، اما هر روز اشرافيكنند، ادعاي ساده زيستي ميرا بر مردم تحميل مي

 نگاه شما نسبت به مسووالن جمهوري اسالمي چگونه هست؟ -

سال است در آن حرف  30ه كه بيشتر از ، آقاي قرائتي در يك برنامكردممن يك روز تلويزيون نگاه مي

ها، تمامي ندارد، برگشت و گفت: اين افراد كه بر ضد حکومت اسالمي اقدام زند و اين حرفمي

دهد. آن قدر رفتارهاي كنند، خيلي احمق هستند، وقتي كه آخوند چيزي را گرفت، مگر پس ميمي

ك كار خوب، حتي براي ظاهرسازي انجام غيرانساني در ميان مسووالن نظام رواج دارد كه وقتي ي

دهند، مخالف هستم، هايي كه فقط فحش به اسالم ميكند. البته من با كتابدهند، كسي باور نميمي

مخالف هستيم، بايد با استدالل با آن مخالفت كرد، اما امروزه هم طرفداران اسالم و اي اگر ما با عقيده

پردازند و جوانان نيز احساسي هستند و راحت تحت تأثير كاري ميتنها به فحش و فحش هم مخالفان، 

شوند، چون جوان در سن گيرند، البته اكثريت مخالف اسالم و دين مييکي از اين دو جبهه  قرار مي

كند، زيرا دين زنجيرهايي به استقالل است و اگر انسان كمي آزادي به دست آورد، از دين فرار مي

فرستد تا گوش و چشم بسته باشد تا هرچه دين گفت، بندد و او را به قعر چاه مييدست و پاي انسان م

 اجرا كند.

شود و كه هر روز زورشان بيشتر مياند ما، مايه روزي و بركت يك عده شدهي خدا و دين در جامعه

ل روضه، لَه كند. آخوندهايي كه تا ديروز براي يك منبر رفتن و يك پوظلم و ستمشان بيشتر طغيان مي

تواند تکان دهد و نابود كند. در اين جامعه، شان را هيچ بادي نميهاي امپراطوريزدند، حاال كاخلَه مي

ديگر كسي خريدار دين نيست، هر كس اگر خرده ديني دارد، آن را چسبيده و ديگران از دين فراري 

 شوند. ميتر دينهاي بعدي، بيهستند، نسل

 ما از دين در عصر حاضر چيست؟ارزيابي كلي ش -

ترس بشر از تغييرات هولناك طبيعت او را وادار كرده تا براي خود خدايي بسازد تا او را در مقابل جن 

و اسب شاخدار و غول يك چشم محافظت كند، در حالي كه طبيعت خود به وجود آورنده خودش 

رسيد، بدترين فجايع بشري و اخالقي  است، و خدا يك خرافه بيشتر نيست. هر زمان كه دين به حکومت

به ظهور رسيده است، اما هر زمان كه انسان آزاد بوده، از دين فراري شده است، زيرا كه دين برخالف 
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باره نبوده است. زن و مرد مساوي برداري يك مشت شياد شکمها، جز دكاني براي كالهآخوندهاي گفته

شوهر حق آب ي دهند كه بدون اجازهحيوان خانگي قرار مي هستند، اما خدا و دين، زن را تا حد يك

 خوردن هم ندارد. 

شود، باعث پايبندي افراد به هايي هم دارد، تأكيدي كه در دين بر روي اصول انساني ميالبته دين مزيت

يل در سال تحص 4اما من بعد از  شود، اما امروزه ديگر نشاني از اصول انساني در دين نيست،انسانيت مي

دانم، خدا دانشگاه و آشناي شدن با افکار مختلف، ديگر دين و خدا را جزء مسايل زندگي خودم نمي

و دين دكاني براي رياكاران و نون به نرخ روز خوران است، ولي من معتقد به احترام به عقايد ديگران 

 شود.هستم و آرزوي روزي را دارم كه جامعه براي امثال من هم ارزش قايل 
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: فرار کردن از داریدینواکنش به برخوردهای بد مدعیان  028

 جهنمی که به اسم دین برای من درست کرده بودند.

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 25مصاحبه با زهرا، 
 

شركت داشته باشي متشکرم. در ابتدا  داريديناز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و  -

 كني.خودت رو معرفي مي

 سالم هست و دانشجوي كارشناسي ارشد هستم. 25من زهرا هستم. 

 اگر ممکنه، يك دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده. -

 سواد بود، اما به دين و روحانيوني بسيار مذهبي به دنيا آمدم، پدرم يك كفاش بيمن در يك خانواده

كرد. من شنيد، در خانه اجرا ميتعصب داشت و دايم  پاي منبر روحانيون بود و هر آن چه را كه مي

سالگي به اجبار چادر  7كردند. از ها با داد و فرياد من را از خواب بيدار ميسالم بود كه صبح 9هنوز 

داشتم، در حضور پدر و ميها و عموهايم هم بايد چادر به سر كردم، من حتي در حضور داييسرم مي

شدم، من حتي در برادرانم نيز بايد با روسري و بلوز آستين بلند و دامن و جوراب كلفت حاضر مي

گرماي تابستان حق نداشتم در خانه لباس آستين كوتاه بپوشم يا روسري خودم را يك مقدار شل كنم، 

كردند اد و گاهي كتك، از خواب من را بيدار ميها با داد و فريخواندم، صبحسالگي بايد نماز مي 4-5از 

خوانديم، دو سال قبل از سن تکليف ما را مجبور هاي ديگر بايد به صف پشت پدرمان نماز ميو با بچه

ها و اژدهاي آن ترسانده بودند كه اگر به حالت كردند، روزه بگيريم، آن قدر ما را از جهنم و مارمي

خورديم، ما بايد دو ماه محرم و صفر را مشکي ك قطره آب هم نميافتاديم، حتي يمرگ هم مي

رفت پوشيديم و حق خنديدن با صداي بلند را هم نداشتيم، مادرم در روزهاي عزاداي به حمام نميمي

كند. مادرم از خريدن عروسك برايمان خودداري و اعتقاد داشت كه صابون به احترام امامان كف نمي

هاي تلويزيون را نداشتيم، مگر وسك بازي كردن گناه دارد، حق ديدن برنامهگفت عركرد و ميمي

رفتيم، زيرا هاي اقوام و غير اقوام نميدانست، ما به هيچ كدام از عروسيهايي كه پدرم صالح ميفيلم

پدرم اعتقاد داشت، حتي اگر زن رقص زن را ببيند، گناه دارد و دست زدن نيز باعث شهوت و گناه 

رفتيم، حق نداشتيم حتي يك ليوان د، رفت و آمد خيلي كمي با ديگران داشتيم، اگر هم جايي ميشومي

 دهند يا نه. شان را ميگفت: معلوم نيست، خمسآب بخوريم، چون پدرم مي

داد و ي سقط جنين و جلوگيري از بارداري را به مادرم نميفرزند بوديم، اما باز هم پدرم اجازه 7ما 

آيه و تمام  50ها بعد از نماز، بايد حداقل اه است و بايد تعداد مسلمانان زياد شود، صبحگفت گنمي
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داد ما بر سر سفره خوانديم تا پدرم اجازه ميدعاهاي آن روز به عالوه دعاي عهد و زيارت عاشورا را مي

ها در مدرسه با آن دادكرد و بعد اجازه ميصبحانه بنشينيم، پدرم اول در مورد دوستانمان تحقيق مي

رابطه داشته باشيم. پدرم نيمي از درآمد خود را براي خمس، زكات، رد مظالم، سهم امام و صدقه كنار 

كرد، براي همين ما هميشه هشتمان گرو نفره ما را اداره مي 9ي گذاشت و با نصف ديگر خانوادهمي

زد و هر ماه كلي سيدهاي خرج خانه مي كرديم، اما پدرم ازنهمان بود، خودمان به سختي زندگي مي

كرد و معتقد بود با اين كار رزق و ها ميكرد و يك پذيرايي عالي از آنمحله و اطراف را دعوت مي

كرد كه مبادا شوند. پدرم در خرج و خوراك خيلي توجه ميشود و ائمه خوشحال مياش زياد ميروزي

-خريد، آن هم لباسن لباس بخريم، پدرم برايمان لباس مياصراف شود، ما حق نداشتيم كه براي خودما

هاي گشاد، بلند و مشکي و تيره، بدون هيچ آرايش و تزييني، پدرم در مورد امور ديني و غير ديني خيلي 

دانست كه اگر يك روز بيشتر از زمان كرد، دختر را امانت مردم ميگيري ميبه ما و مادرمان سخت

كنند، پدرم رود و فرشتگان صاحبان آن خانه را نفرين ميبركت از آن خانه مي ازدواج در خانه بماند،

ها و با كلي چادر، چاقچور همراه او داد كه به تنهايي به مسجد برويم، ما بايد شبحتي به ما اجازه نمي

خواندن و رفتيم و در آن جا هم جز نماز افتاديم و به مسجد ميتر از او راه ميو آن هم چند قدم دور

ي ما گوش كردن به سخنراني، حق نداشتيم با كسي صحبت كنيم. شادي و خوشحالي جايي در خانه

نداشت، زيرا كه به اعتقاد پدرم، تا زماني كه امام زمان غايب است، شيعيان روز خوش ندارند. ما حتي 

، بعد از بلوغ، من و هاي دعا را نداشتيمهاي مدرسه و قرآن و كتابخواندن هيچ كتابي غير از كتاب

كرديم و سر سجاده شديم، غسل ميخواهرانم، حتي اگر عادت ماهانه بوديم، صبح بايد بلند مي

خوانديم، آن هم دو برابر روزهاي ديگر، تا بركت خانه، به خاطر نشستيم و به جاي نماز، قرآن ميمي

به زور برايش زن گرفت، تا دچار گناه سالش نشده بود كه پدرم  19نمازي افرادش نرود. برادرم هنوز بي

داد، حتي اگر درسشان خيلي خوب نشود، پدرم بعد از گرفتن ديپلم، خواهرهايم را به زور شوهر مي

داد، اما من در مقابلش ايستادم، من به درس عالقه زيادي داشتم ي تحصيل نميي ادامهبود، پدرم اجازه

رس خواندم، وقتي جواب كنکور آمد و در شهر تهران قبول خواستم ادامه تحصيل دهم، مخفيانه دو مي

ام، خواست خون راه بياندازد، كلي من را كتك زد كه چرا بدون اجازه كنکور دادهشده بودم، پدرم مي

خواهم به دانشگاه بروم، چنان كتکم زد كه كارم به بيمارستان كشيد. او وقتي مقاومت كردم كه مي

هاي تهران، اما من با كند، چه برسد به دانشگاهدين ميها را از راه به در و بيمعتقد بود دانشگاه، دختر

خواستم راهنمايي يکي از پرستارهاي بيمارستان، از پدرم شکايت كردم، ديگر جانم به لبم رسيده بود، مي

ه داد كه به پدرم با اكراه تمام اجاز با وساطت قاضي و اطرافيان،ي تحصيل دهم، آزاد باشم و ادامه
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دانشگاه بروم، اما نفرينم كرد و گفت كه ديگر دختري به اين اسم ندارم، اما برادرم كه خيلي به تحصيل 

ي تحصيل ندهد، گفت من خرج عالقه داشت و به زور پدر مجبور شده بود، ازدواج كند و ادامه

مثابه ورود به بهشت آزادي  كنم، ورود به دانشگاه، براي من بهدهم و از تو حمايت ميتحصيلت را مي

 شد.از جهنمي كه پدرم برايمان تدارك ديده بود، مي

 ورود به دانشگاه چه تحوالتي را براي شما درپي داشت؟ -

توانستم بدون دخالت پدرم، كتاب من در دانشگاه براي اولين بار مزه آزادي را چشيدم. من در آنجا مي

هاي رنگ روشن بپوشم و مقداري به سر و لباسبه پاساژ بروم،  بخوانم، براي اولين بار به سينما بروم،

صورتم برسم، با افکار جديدي آشنا شدم، با افراد مختلفي دوست شدم، از طريق اينترنت دوستان زيادي 

ها نداشتم، براي اولين بار كساني هاي پدرم دل خوشي از اسالم و مذهبيگيريپيدا كردم. به دليل سخت

ها صحبت كنند، دوست داشتم با آنكه دين و خدا را قبول ندارند و راحت دارند زندگي مي ديدمرا مي

كردند و داليل منطقي خود را بيان كنم و داليلشان را بشنوم، دوستان جديدم، با من زياد صحبت مي

ي هر كتاب و ها را مطالعه كنم، با مطالعههاي زيادي هم به من معرفي كردند كه آنكردند، كتابمي

سال  20هايي كه كردم. دروغها ميسال تعصب و خرافات ر 20جزوه، گويي من خودم را از زير بار 

تمام به حلق من كرده بودند و زجرم داده بودند، ديني كه جز تبعيض و خرافات چيزي براي گفتن 

، من غل و زنجيرهايي را شدمآشاميدم و سير نمياي كه به آب رسيده است، مينداشت. من مانند تشنه

 شدم.كردم و آزاد ميكه اسالم به پايم بسته بود، يکي يکي باز مي

 در دانشگاه به مطاله درباره مسأله دين هم پرداختي؟ -

 هاي اسالم و زرتشت قدري مطالعه كردم.بله. در مورد آيين

 ا بود؟ها و رهنمودهايي براي شمآيا فرهنگ ايران قبل از اسالم، حاوي داللت -

بله. من وقتي با فرهنگ غني ايران پيش از اسالم آشنا شدم، تازه فهميدم كه اسالم و اعراب بدوي چه 

هاي ديني و فرهنگي ايرانيان پيش از اسالم، بر شادي و باليي بر سر فرهنگ و تمدن ايران آوردند. پايه

هم با آرامش و دوستي زيستن شادكامي و نيکي و آواز و آهنگ و زيبايي و انسان دوستي و در كنار 

ها را با فالني محشور هاي فکري اعراب غم و اندوه و شيون كردن و گريستن كه شايد اهلل آنبود. اما پايه

 ها را به خود ندهد.هاي كافر را بکشند، تا اهلل زحمت كشتن آنكند و انسان

انروا بودند و همانند مردان در اجتماع دخت، شاه و فرمدخت و پوراندر فرهنگ ايران زناني مانند ايران

آيد و اصالً آدم نيست و شعور زن نصف مرد به حساب مي حق داشتند، در حالي كه در فرهنگ اعراب،

گونه فرماندهي و باال بودن ندارد و حقوق اجتماعي او هم كمتر از مرد است. در ندارد. زن حق هيچ
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ها هست و تالش بر گسترش ها و يار و همپاي آنر انسانايران باستان، پروردگار جان و خرد، در كنا

بيند و سخن راندن ها را در مقام بنده نمينيکي و شادي دارد و پروردگار خود را در مقام حاكم و انسان

بر  خداي قهار اعراب، دهد. در برابر،اندوزي و نوسازي را در اختيار مردم قرار ميدانشو انديشيدن و 

داند و هر چه كند و ريختن خون دشمنان و مردن در راه خود را درست ميراني ميندگانش حکمسر ب

تر از او و دگرانديشي و ها در اين ميان معذورند. سخن راندن جلوكه بگويد، بايد اجرا شود و انسان

شوند، و پسرفت تر ميروند، نادانتر ميها، هر چه به جلوپژوهش در دين و نوسازي آن حرام است، انسان

-كنند، مگر آناني كه عمل صالح اهلل را انجام دهند. البد همين طور است، براي همين است كه غربيمي

و در جنگ غوطه اند ها در خود گم گشتهكنند و مسلمانروند و پيشرفت ميهاي نامسلمان به فضا مي

 خورند.مي

ها نبايد انجام شود و هرگز بخشيده ن و گرفتن و كشتن آنگويد، دست درازي بر مال مردماكوروش مي

خواهند پرستش كنند. نخواهد شد، به خدايان ديگر احترام بگذاريد و بگذاريد مردمان هر چه را كه مي

گويند، بکشيد و ويران كنيد و هر چه داشتند، بر شما حالل است و زنان كافران بر در برابر اعراب مي

خداياني كه غير از اهلل هستند، از بين بروند و هيچ كس خدايي جز اهلل را نبايد پرستش شما حالل هستند. 

اند، ي خود زهر كردهداران واقعي آن مانند پدر من هستند كه زندگي را بر خانوادهكند. ديني كه دين

 به بهاي اين كه رضايت خدا و امامانش را به دست آورند.

 الم چگونه است؟ديد شما نسبت به اولياي اس -

هاي ديد من نسبت به پيامبر و ائمه خيلي منفي هست. به نظر من، شرح زندگي پيامبر آن قدر با افسانه

كند، مثالً بر اساس يك طرفي را دچار گيجي و سردرگمي ميمتناقض درآميخته است كه هر محقق بي

سواد بوده است. در حالي كه در تاريخ طبري بيپيامبر اند، اعتقاد عاميانه كه روحانيون نيز به آن دامن زده

عباس آمده است: بيماري پيامبر سخت شد و گفت لوازم بياوريد كه براي شما مکتوبي بنويسم از قول ابن

كه پس از من گمراه نشويد. كساني مجادله كردند )و مجادله كردن در حضور پيامبر روا نيست(، گفتند 

رسيم كه گويد، اگر اين روايات را قبول كنيم، به اين نتيجه ميان ميگويد؟ ديگران گفتند هذيچه مي

كرد. آخوندهاي عوام فريب كه پيامبر باسواد بوده است. واال درخواست قلم و دوات براي نوشتن نمي

كنند، ولي آن را اي در آستين دارند، اغلب روايت باال را رد نميبراي هر چيزي توجيه حاضر و آماده

توانسته است كنند كه درست است كه محمد سواد نداشته است، ولي به حکم خدا مييه ميچنين توج

آيد و ها اعالم كرده است كه از او معجزه برنميمعجزه كند و بنويسد. اين در حالي است كه محمد بار

ز مرگ او بوده ها پس اسالاند، اي را هم كه به محمد نسبت دادهاو هم بشري مثل ديگران است. معجزه
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است. قرآن نيز در طول زمان، توسط افراد مختلف و با نظارت شخصي و مستقيم محمد، نوشته شده 

 است.

، در «ال اكراه في الدين»محمد براي كسب پايگاه سياسي و پيشبرد عقايد خودش، ابتدا با علم كردن 

هاي در پيش گرفت و با استفاده از دشمنيآميز و مدارا را ها شيوه مسالمتها و مسيحيبرخورد با يهودي

موجود بين مردم مدينه و مکه توانست بيشتر نيروهاي اقتصادي و اجتماعي مدينه را عليه اشراف مکه 

متحد كند، اما بعد از تحکيم قدرت سياسي و مذهبي خود، به زودي همان ياران و دوستان مسيحي و 

انما »و مسلمانان را به مبارزه با آنان تشويق كرد، شعار ترين دشمنان مسلمانان خواند يهودي را بزرگ

، البته مانع آن نبود كه محمد پيروان مذاهب ديگر )اهل كتاب( را «ال اكراه في الدين»يا « المومنون اخوه

قريظه، به جرم نپذيرفتن اسالم يك جا سر نبرد، به طوري كه پس از جنگ و تسليم شدن مردم قبيله بني

ها را سر بريدند و اموال و دارايي مردم اين قبيله و زنان و نفر از جوانان و مردان آن 700د دستور داده ش

گويد: پيامبر گفت تا در زمين كودكان آنان را به عنوان بردگي بين مسلمانان تقسيم كرد. طبري مي

 ها را زدند.ها بکندند و حضرت علي و زبير در حضور پيامبر گردن آنگودال

 كني؟آلن چگونه فکر ميا -

هايم باز شده است و ديگر گول شيادان و مزدوران سردمدار دين را كنم چشممن امروز فکر مي

تا به آن وسيله مردم را غارت كنند و خدا را پلي براي رسيدن به اند خورم، ديني كه شيادان آفريدهنمي

دست اين شيادان است و با يك اشاره آنان  جان و مال و ناموس مردم دراند. اهداف كثيف خود كرده

شود و يك جوان كه حتي دين ناميده ميداري بوده است، بيساله كه در طول عمر دين 70يك پير مرد 

شود، من سختي زيادي كشيدم ها مجتهد مينماز خواندن را درست بلد نيست، به صرف حمايت از آن

ي آزاد، پرواز كنم، من امروز ز وجودم دور كنم و مانند يك پرندهها و خرافات را اتا توانستم تمام ترس

ام زندگي خوبي دارم، تحصيالت، كار، اطالعات و دوستان خوب، چيزهايي هست كه به دست آورده

پدرم با من قطع رابطه كرده است و حتي به مادرم هم  و نيازي هم به دين و خداي امثال پدرم ندارم،

كنم و مجرد زندگي خوانم، كار ميرفت و آمد كند. من امروز خودم درس مي دهد با مناجازه نمي

ام ام را فراموش كنم. تمام زجرهايي كه دين بر سر من و خانوادهكنم. تمام تالشم اين است كه گذشتهمي

خورند و براي سوزد كه يك عمر در جهل و ناداني غوطه ميآورد. من دلم به حالم پدرم و امثالش مي

 كشند.چ و پوچ زجر ميهي

 چه نقدهاي سياسي اجتماعي به مسووالن جامعه داري؟ -
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شناسد و براي ما حق و حقوقي قايل نيست، از نظر جامعه اسالمي ايران، امثال من را به رسميت نمي

اي هستيم، كه قتل ما واجب است. زيرا كه در شناسنامه هاي نفهم، ابله و گول خوردهمسووالن ما انسان

 مسلمان هستيم، اما نه خدا را قبول داريم، نه اسالم را. 

و سواري اند پاالن روي مردم انداختهو يك اند روحانيون و مسووالن جامعه، مردم را خر فرض كرده

خور، نادان و مردم فريب براي نت گذاشته است كه يك عده آدم مفتگيرند، خدا بر مردم ايران ممي

زنند و با كنند و بر پيشاني خودشان ميدار معتقدند، ته استکان را داغ مياين كه بگويند، چقدر دين

كنند، بر آنان حاكم كرده است و براي قدرداني ديدن زن و پول، تمام دين و دنياي خود را فراموش مي

ت، جان و مال خود را در طبق اخالص بگذارند و در راه حفظ اين حکومت گل و بلبل، فدا از اين نعم

كنند، حتي اگر از فقر تلف شوند، در ايران فساد اخالقي و مالي بيداد كند، فحشا شغل رسمي تعداد 

 زني كند، محترم است، ديگر ريا وزيادي از افراد شده است و هر كس  بيشتر دروغ بگويد و زيرآب

خواهند فريب ديگران يك كار عادي شده است و مسووالن اين حکومت جز قدرت، هيچ چيزي نمي

ي ايران ها بگويد. جامعهتواند اين حرف را به آنآورد. حال چه كسي ميو قدرت هم الجرم فساد مي

ا اكنون شيطان ي شاه است، زيرا شاه را برداشت كه خدا را حاكم كنند، امتر از ايران جامعهاسالمي بد

 كند.داري ميدر صحنه ميدان
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: فساد اخالقی و اقتصادی داریدینواکنش به فساد مدعیان  029

 مدعیان دین

 ساله، دانشجوی کارشناسی 25مصاحبه با حمیدرضا، 
 

از اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه دين شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در ابتدا يك دورنما از  -

 زندگيت تا اآلن بده.   آغاز

خواندم، از سالگي نماز مي 7خانواده، از همان كودكي دين و خدا را قبول داشتم و از من تحت تأثير 

سالگي وارد بسيج محل شدم، و در آنجا بسيار فعال بودم، من پسر عمويي داشتم كه سپاهي بود و  12

كردم، به عنوان مثال، به او گيري ميرم بسيار سختافکار و رفتار او بودم، به خواهمن خيلي تحت تأثير 

دادم اصالً موسيقي گوش كند، مدام در حال امر به معروف و نهي از منکر كردن اعضاي اجازه نمي

پرستيدم و آرزويم ديدن اي را ميام بودم، به حکومت اسالمي خيلي عالقه داشتم و آقاي خامنهخانواده

اي يك چيز ديگر است. به قول اما آقاي خامنهامام را هم دوست دارم، گفتم، من او بود، به همه مي

پسرش مجتبي، خبرگان او را براي رهبري كشف كردند، بسيار مقيد به احکام بودم و حتي گاهي نماز 

رفتم و در ها به قبرستان ميشد، من گاهي شبخواندم، نماز جمعه و غسل جمعه من ترك نميشب مي

كشيدم تا ياد مرگ را در خودم زنده كنم. اما با ديدن رفتار برخي از اعضاي بسيج راز ميقبرهاي خالي د

هاي هاي متعددي داشت و حتي به خاطر صيغهكردند و روحاني مسوول آن كه صيغهكه دختر بازي مي

آمد، او را ها كرده بود و رفته بود، زيرا هر زني كه محتاج بود و به نزد او ميمتعدد، همسرش او را ر

هايي كه اعضاي بسيج براي قدرت و رياست انجام كرد. مضاف بر اين، ديدن رقابتصيغه خودش مي

زدند، من را از بسيج زده كرد. من در آن سن قدرت تجزيه و دادند با اين كه همه دم از خلوص ميمي

مرور با معلم ديني بر سر مسايل  ديدم، بهها را از چشم اسالم ميتحليل درستي نداشتم و همه رفتار مذهبي

كردم، چرا ارث زن نصف است، چرا پيامبر زنان متعدد دارد، مدام در گوش من از بدي ديني بحث مي

ها ميليون شيعه، پس چرا آن 100ديدم يك ميليارد سني وجود دار و گفتند، اما من ميابوبکر و عمر مي

يا معجزات عجيب غريبي كه از فالن سيد يا عالم سني  ،گويند يا ماها درست مياكثريت هستند، آن

ماندگي كردند، از سوي ديگر، حکم سنگسار، قطع كردن دست دزد، عقبمذهب تعريف مي

كردند و هاي تهران تحصيل ميهاي برادرهايم كه در آن زمان در دانشگاهكشورهاي اسالمي، صحبت

 دين زده كرد. رفتارهاي بد حکومت اسالمي، به مرور من را از 

 آيا عوامل ديگري هم در زدگي شما از دين مؤثر بود؟ -
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ام اما طرف مقابل به من خيانت كرد. زندگيآره. من در سال سوم دبيرستان، عاشق يك دختر شدم، 

درس را مردود شدم، توانايي درس خواندن نداشتم، من كه تا آن موقع شاگرد  5قفل شده بود، آن سال 

كردم، اي رسيدم كه وجود خدا را انکار ميكم به مرحلهشدم، من كمدرون متالشي ميزرنگ بودم، از 

هاي را گرفته بودم و گفتم من كه تا سال دوم دبيرستان يك ركعت نماز قضا نداشتم، تمام روزهمي

دوران  تنها گذاشت. در سن بدي قرار داشتم، سن نوجواني ونافرماني خدا را نکرده بودم، ولي او من را 

 ريزد. بلوغ اصالً شرايط روحي و جسمي انسان به هم مي

 پس از ورود به دانشگاه، روند تحوالت ديني شما چگونه بود؟  -

من با مشکالت زيادي وارد دانشگاه شدم، و با ورود در دانشگاه، ديدم نسبت به جامعه و دين، باز شد، 

و مدرسه و خانه را ندارد، اجحافي كه در هاي دبيرستان دانشگاه فضاي بزرگي است كه محدوديت

شود، خيلي چشمگير است. به عنوان مثال، در عربستان زنان حتي شناسنامه ندارند، اسالم در حق زن مي

شوند، سنگسار، قطع كردن توانند بگيرند و اگر پشت فرمان ماشين باشند، دستگير ميگواهي نامه نمي

مانند يك برده دانستن، از ديگر مشکالتي است كه دين دست و بدبخت كردن يك خانواده، زن را 

 فراروي زنان قرار داده است.

گردد و كند، زن باز ميرود خانه زنش، در غياب زنش با كنيز او رابطه برقرار مييك روز پيامبر مي-

در اين كنم. گويد، اگر به كسي نگويي، ديگر با هيچ زني رابطه برقرار نميشود، پيامبر ميناراحت مي

كني، آيا اگر پيامبر آيد، چرا چيزي را كه خدا بر تو حالل كرده است، بر خودت حرام ميزمان آيه مي

هايي كه در ها وجود داشت، دروغكرد، آن قدر نارضايتي ميان آنعدالت را ميان زنانش رعايت مي

ه او را به عقد امام حسين در بيند كشود، شهربانو دختر يزدگرد سوم، در خواب پيامبر ميدين گفته مي

خواند، ازدواج مسلمان و غير مسلمان آورد و شب ديگر حضرت فاطمه او را به دين اسالم فرا ميمي

هجرت متولد شده  38هجرت اسير شده است ولي سجاد در سال  18چگونه ممکن است، شهربانو سال 

هستند، پس چگونه جد امام صدق از گويند، اجداد امامان پاك سال فاصله، يا اين كه مي 20است، 

 طرف مادر ابوبکر است كه از نظر شيعه گمراه است. 

داري كه در اسالم وجود اين همه قتل و كشتار كه به فرمان پيامبر مکارم اخالق صادر شده است، برده

در پاسخ شود، اين موارد، همه مسايلي بيخواني و تمام گناهان عمرت بخشيده ميدارد، يك دعا مي

 دين هستند.

گيري شما از دين مؤثر مواضع اقتصادي، سياسي و اجتماعي مسووالن جمهوري اسالمي در فاصله -

 بودند يا نه؟
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ي گذارد بود. مثالً همين قضيهگرداني من از دين بسيار تأثير آره. رفتارهاي حکومت اسالمي هم در روي

ه كف و سوت بزنند، بعد آن را گردن گروه عاشورا، كه خودشون يك عده را راه انداخته بودند ك

نفر  37تر هست يا كشتن گوييم، گروه مقابل كف و سوت زده است، آيا آن بدمقابل انداختند، حاال مي

كنند به امام حسين توهين شده است. و فکر مياند در ماه حرام و روز عاشورا، قشر مذهبي هم باور كرده

كه دنبال حکومت ايران بوده است و براي حکومت ايران از مدينه اصالً امام حسين كسي بوده است 

گويد اگر دين نداريد، آزاده باشيد، اما حاال پيروان او، به سرو سينه خارج شد، حاال با اين وجود، او مي

آورند، براي صرفاً ها را بر سر ملت ايران ميزنند و بعد، بدترين بالزنند، قمه ميزنند، زنجير ميمي

هايي كند، من در اوايل حرفها نميقدرت. كسي كه مزه قدرت را چشيده باشد، به اين راحتي آن را ر

تير به فرمان او بوده  18كردم كه كشتار كردم و حتي باور نميزدند را باور نمياي ميكه در مورد خامنه

ها و ت اوست، بسياري از تجارت.ام.و و بنز در دسهاي بيكنم كه ورود ماشيناست، اما حاال قبول مي

واردات كشور در دست اوست، در ازاي هر دقيقه استفاده از ايرانسل، مقداري سهم اوست يا اين كه 

بسياري از سوبسيدهاي بنزين متعلق به اوست. يك اسبدواني خيلي بزرگ و شيك نزديك مهرشهر 

هايش ر دانشگاه است. قيمت اسببراب 2كرج وجود دارد كه متعلق به شاهرودي است و مساحت آن 

بيشتر از قيمت اسبدواني او است. حاال كسي كه يك عمر طلبه بوده، اين همه پول را از كجا آورده 

ميليارد  19است. يا آقاي قرائتي كه كلي برج در تهران دارد يا آقاي بهجت كه زماني كه فوت كرد 

پس چرا به دست مردم نرسيده  و زكات است، ها چيست، اگر خمستومان از او باقي ماند، اين پول

ميليارد از او باقي مانده يا آقاي مکارم كه در كار تجارت شکر است و دو  14است. يا آقاي لنکراني كه 

زن دارد و الستيك البرز نيز در دست اوست، فيلم امام جمعه تويسركان هم در حال زنا با يك زن 

سال حبس  10شد، اما او فقط به فرد عادي بود، بايد سنگسار ميشوهردار بيرون آمده بود. اگر او يك 

اي بود كه از ترس ميليارد شمش طال كه در مرز تركيه توقيف شد، مال مجتبي خامنه 18محکوم شده يا 

كردند، بعد از انتخابات به خارج منتقل كرده بود. روحانيان كه مثالً دوران قاجار قند را حرام اعالم مي

گويند قند را در چاي بزنند و كنند ميها را چرب ميولي بعد كه سبيل آناند، ها را ندادهچون حق آن

و اند ها پي برد كه يك عمر مردم را بازيچه خود كردهتوان به رذالت آخوندبخورند، از همين جا مي

 داند. است، قمه زدن را حالل ميها حتي آقاي صانعي كه مثالً روشنفکر آناند. ها نشستهبرگرده آن

 بيني يا نه؟آيا دين را توام با خرافه هم مي -

اند. مثالً حتي به يك يك عده، خرافاتي را در ذهن جامعه قرار دادند و جامعه را بازيچه خود كرده

و آمدند، در بددهند، اين كه ائمه پاك و ختنه شده به دنيا ميماهه هم كلي معجزه نسبت مي 6كودك 
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دهند، سگي ها نسبت ميگويند و كلي معجزات كه به آنكنند و ال اله االاهلل ميورود به دنيا، سجده مي

گويند، سگ خودش به زيارت آمده است. هر روز يك خرافات برند و ميرا خود به حرم امام رضا مي

آن را پاره كرده و ميمون دهند، فالني امام زمان را ديد، فالني نظر كرده است، زني قرجديد رواج مي

 شده است، و در تركيه به دليل پاره كردن قرآن، يك خانه به درون زمين رفته است. 

ركعت  17ركعت به  50كند كه از رود و در آن جا با خدا بحث سر نماز مياين كه پيامبر به معراج مي

فيع ما هستند، آيا خدا بر بندگانش اين كه امامان شداند، كاهش يابد، آيا خدا صالح بندگان خود را نمي

اي هر جمعه امام زمان كند، آقاي خامنهتر از امامان نيست. خرافات از باال تا پايين جامعه غوغا ميمهربان

بينند، صالحيت نمايندگان مجلس هفتم، به امضاي امام زمان رسيده بود كه بعد تعدادي از همين را مي

ي گويد، يك رانندهرد صالحيت شدند، آقاي جنتي در نماز جمعه مي نمايندگان، توسط شوراي نگهبان

نژاد رأي بده، براي تاكسي به يکي از نزديکان من گفته است، مادرم به خوابم آمد و گفت به احمدي

دهند و گويد وجود خارجي نداشته است، يك روز خاص اختصاص ميماهه كه مطهري مي 6كودك 

برند. رسانند، براي مرقدش عروسك ميساله را به پاي امامان مي 3ي ب رقيهكنند، مراتكلي عزاداري مي

دانند. براي قدرت در اوضاع داخلي كشورهاي زنند و آن را شفا ميآب دهان خود را به قند و نبات مي

بيت  اند.و فلسطين را چسبيدهاند ها كردهكنند، مردم خود را ركنند و آشوب به پا ميديگر دخالت مي

ريزد و بعد اولين كساني كه به اين كشور خيانت المال را در جيب چين، روسيه، افغانستان و عراق مي

سال جنگ كه در واقع جنگ قدرت ميان خميني و صدام بود و از قصد آن  8ها هستند، در كنند آنمي

 بخشند. نگ را به عراق ميگذاشتند و از آن طرف غرامت جرا طول دادند، از جان و مال مردم مايه مي

 نظرت راجع به واليت فقيه چيست؟ -

حرف خودش  اي داشت و فساد اخالقي نداشت، اما واقعاً يك دنده بود و حرف،خميني زندگي ساده

گفت همه افکار و كشت و تحمل نظر مخالف را نداشت، ابتدا مينفر را مي 500نفر  500بود، راحت 

هايي كه براي اين انقالب زحمت كم، تمام گروهاسالمي سهم دارند و بعد كمها در جمهوري قوميت

كشد. وضع كند و بسياري از اهل سنت را در گنبد و كردستان ميكشيده بودند را از نظام خارج مي

 اي هم كه بدتر از خميني هست.خامنه

 چه ارزيابي از ساير مسووالن جمهوري اسالمي داري؟ -

كنند. مثالً جنتي كه اعتقاد دارد، دختر اگر باكره از سالمي خيلي عوضي رفتار ميمسووالن جمهوري ا

ها تجاوز بردند و به آنها را ميرود، بنابراين اگر دختري حکم اعدام داشت، آندنيا برود به بهشت مي

كردند، به ها تجاوز ميهايشان هم كه تا قبل به دختركردند. در زندانها را اعدام ميكردند و بعد آنمي
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هاي زندان خورد و عامل قتلكشند و آب از آب تکان نميكنند و راحت آدم ميپيران نيز تجاوز مي

شود. پسر دايي من شود، از طرف ديگر با مقام بهتر وارد دولت ميكهريزك، از يك طرف اخراج مي

شده است كه براي اين كه اخراج  گويد در دانشگاه چنان فضايي حاكمنگهبان دانشگاه است، او مي

نشويم، بايد ريا كنيم، در ظهر دو متر سجاده بياندازيم و نمازي طوالني و با طول تفصيل بخوانيم، ريش 

ها بگذاريم، انگشتر عقيق بياندازيم، مدام از خدا و پيغمبر سخن بگوييم، در نماز جمعه و راهپيمايي

اللهي تنها به اين دليل كه اجدادش علييا دوست برادرم شركت كنيم، هميشه از نظام تعريف كنيم 

ها خواهي بروي، بايد چادر سر كني، من خيليدر گزينش بانك رد شد يا هر جاي دولتي كه مياند، بوده

 گردند. كنند، اما در بيرون به شکل فجيعي ميشناسم كه در محيط كار چادر سر ميرا مي

شود، چند سال پيش در اهواز يك دزد را گرفته بودند، ها ميهاي آنندانهاي شديدي كه در زشکنجه

ماند براي اعتراف او را به پنکه سقفي بسته بودند تا اعتراف بگيرند، او يك شبانه روز در آن وضعيت مي

اهد، خوشوند، دو دستش را قطع كنند. چه كسي ميها مجبور ميو در آخر براي اين كه زنده بماند، دكتر

جواب او را بدهد، يا آن جانبازي كه جلوي مجلس خود را به آتش كشيد و اول گفتند بيمار رواني 

كار بوده و هر چقدر نامه نوشته و كمك خواسته، كسي بوده است. اما بعد گفتند جانبازي بوده كه بي

است كه باعث  اين فقرشود، به او توجهي نکرده است. با بيرون بودن دو تار مو كسي فاسد نمي

رود. اين همه شود. به قول خودشان فقر كه از يك در بيايد، ايمان از در ديگر ميخودفروشي و فساد مي

ها است ايناند، شود، زندگي اشرافي كه مسووالن نظام براي خود ترتيب دادهالمال ميدزدي كه از بيت

اين حکومت هم با اين همه ماند، پايدار نميآورند. به قول معروف ظلم كه نفي و ترديد به همراه مي

 ماند.ظلم، پايدار نمي

 

 تأملی دوباره
پذيري كودكان و نوجوانان، دوره حساس و مهمي است و دوران كودكي و نوجواني به لحاظ جامعه

 باشد.پذيري افراد در اين دوره، بسيار مهم و پراهميت مينقش

ي اخالق، از مرحله مهمي به نام ديگرپيروي اخالقي فرد تا گيرشناسان در تبيين شکلبرخي از روان

 اند. رسيدن به اخالق خودپيروي او، ياد كرده

محقق  11-12سالگي تا  2كودكان و نوجوانان در جريان ديگرپيروي خويش كه معموالً در سنين 

اشند، دست به گردد، با انتخاب فردي كه به داليل مختلف ممکن است مورد توجه وي قرار گرفته بمي

زنند و زماني كه كودك يا نوجوان هاي فرد مورد عالقه ميبرداري از حركات، سکنات و رفتاركپي
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گر مهمي در اين ميان رخ نداده مورد نظر به مرحله خودپيروي اخالقي رسيد، اگر عامل يا عوامل مداخله

هاي اند، رفتاركردهي خويش رفتار ميباشد، غالباً بر همان نهج و منوالي كه در دوران ديگرپيروي اخالق

توان اظهار داشت، تأثير اخالقي خويش را ادامه خواهند داد. بنابراين با توجه به آنچه از آن ياد شد، مي

اوليا، اولياي آموزشي و هر آن كه با كودكان و نوجوانان مرتبط بوده با آنان سروكار دارد، آثار تعيين 

 جواني كه با آنان ارتباط دارد، دارند.كننده و مهمي بر كودك و نو

گيري اخالق در دوران كودكي و نوجواني شناسان با طرح مقوله ديگرپيروي اخالقي، شکلاگرچه روان

اند، اما در برخي از موارد، كودكان، نوجوانان و حتي جوانان را بيشتر مدنظر داشته، درصدد تبيين آن بوده

آموزشي، اولياي فرهنگي و ديگر افراد مرتبط با خودشان، ممکن است چنان در برخورد با اوليا، اولياي 

از سوي آنان نفي و انکار شده، آزرده خاطر گردند كه به دليل عواطف جوشان و خروشان خودشان 

)خاصه در اوان بلوغ(، در يك واكنش عاطفي شديد، از فرد يا افراد يا گروه خاص مورد نظر احساس 

اجتماعي و  -هاي فرهنگيهاي اخالقي )و همين طور معيارصله گرفتن از آنان، با معيارزدگي يافته، با فا

ها بزنند. البته عقيدتي( آنان احساس تعارض و خصومت كرده، دست به نفي عاطفي آن معيار -سياسي

ع هر اند، ممکن است در گذر زمان، براي اقناپذيريشان داشتهافرادي كه تجربيات تلخي در روند جامعه

پسند، رنگي از منطق نيز به واكنش چه بيشتر خودشان يا اطرافيانشان، با يافتن برخي از داليل محکمه

 عاطفي خودشان بدهند.

ساله، مصطفي  34ساله، نسترن  22ساله، مهناز  24ساله، الهام  25هاي انجام شده با زهراي بررسي مصاحبه

داللت بر آن دارد كه اين افراد بعضاً در ابتدا از عاليق  ساله، 25ساله و حميدرضاي  23ساله، نسيم  25

دارد، او اند به عنوان مثال، حميدرضا در مصاحبه خويش بيان ميديني معمول يا شديدي برخوردار بوده

سالگي به بسيج محلشان رفته است و در اوان جواني  12سالگي نماز خواندن را شروع كرده،  7از 

خوانده است، بلکه انجام غسل جمعه و رفتن به نماز جمعه كار ماز شب ميخودش، نه  تنها گاهي ن

دايمي وي بوده است و حتي براي تهذيب نفس خويش، خوابيدن در قبر را در دستور كار خود داشته 

اند گفته در روند رشد و تحول خويش با تجربيات تلخي مواجه شدهاست. اما تمامي دانشجويان پيش

در يك واكنش عاطفي، از دين و ديانت احساس دلزدگي كرده، از آن فاصله  كه سبب شده است،

پسند، به تصميم انفعالي و واكنشي خويش، بگيرند و البته در ادامه، با گردآوري برخي از داليل محکمه

 رنگي عقاليي نيز بدهند.

س دوم ديده، دارد، پدر مذهبي و متعصب وي، زن را جنساله در مصاحبه خويش بيان مي 25زهراي 

كند، دانست، از اين رو با فشار شديدي كه به زهرا، خواهر و مادرش وارد ميكارگزار شيطان مي
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سالگي  7اي هدايت كند كه مفسده آميز عمل نکنند. بنابراين زهرا نه تنها از ها را به گونهكوشد تا آنمي

ن شده، موظف بوده است كه در برابر سالگي ملزم به نماز خواند 9ملزم شده است كه چادر سر كند، از 

پدر و برادران، با لباس پوشيده حاضر شده و در برابر محارمي مانند عمو و دايي، حجاب داشته باشد. 

دهد، در ايام عادت ماهانه نيز پدر از آنان خواسته بود، هر صبح غسل كرده، روي زهرا گزارش مي

 سجاده نماز خود بنشينند و قرآن تالوت كنند.

سازد، يکي از ديگر عقايد خرافي پدر، مفسده آميز دانستن تحصيل دختران بوده هرا خاطرنشان ميز

است، بنابراين مصر بوده است كه دختران وي پس از يادگيري خواندن و نوشتن ازدواج كنند تا از 

 انحراف باز داشته شوند.

خواست در دانشگاه شركت درس، مي كند، وقتي به دليل عالقه بهزهرا در بيان خاطرات خويش بيان مي

كند، پدرش چنان وي را مضروب ساخته است كه كارش به بيمارستان كشيده شده است و با كمك 

يکي از پرستاران بيمارستان، او از پدرش شکايت كرده است و در نهايت با وساطت قاضي دادگاه، پدر 

سيدن به دانشگاه، با عصيان در برابر پدر، مجوز ثبت نام او در دانشگاه را داده است، و زهرا پس از ر

گريزي بوده است و پدر راهي متفاوت با عقايد ديني و متعصب وي را پي گرفته است كه آن راه دين

 دهد.نه تنها ارتباط خود را با دخترش قطع كرده است، بلکه حتي به مادر نيز اجازه تماس با وي را نمي

دارد، به دليل اعدام كند. وي بيان ميتأثيرپذيري از مادرش ياد ميساله، در مصاحبه خويش از  24الهام 

تر از دانشگاه و ممانعت دايي بزرگ وي به دليل كمونيست بودن در اوايل انقالب، اخراج دايي كوچك

دار شده است و اين كينه و نفرت چنان در از ورود مادر به دانشگاه، مادر او نسبت به دين و ديانت مسأله

رده بوده است كه پس از ازدواج خاله با فردي متدين، و گرايش يافتن وي به دين، مادر با او وي گست

دارد كه كينه از خدا، چيزي است كه از مادرس به او به قطع رابطه كرده است. الهام به صراحت بيان مي

 ارث رسيده است.

ا دارد، اولياي آموزشي كودكان، ههاي پدر و مادر بر فرزندان آنگذشته از تأثيرات عميقي كه رفتار

نوجوانان و جوانان نيز از اثرگذاري قابل توجهي روي شاگردانشان برخوردارند. مصاحبه مهناز، مصطفي 

 دهند.و نسيم، شواهد مهمي در اين جهت را به دست مي

 گويد، معلمان وي چنان ترس از مرگ، فشار قبر و عذاب روز قيامت رامهناز در مصاحبه خويش مي

شد و هاي شبانه افتادن به جهنم ميكردند كه وي اوالً دچار كابوسكالسانش عمده ميبراي او و هم

كرد، كرد بهشتي باشد، به دنبال يافتن راه گريزي از مهلکه جهنم، آرزو ميثانياً از آنجا كه فکر نمي

اش از مهناز در ادامه مصاحبهكاش در بچگي بميرد يا ديوانه شود تا در روز قيامت با جهنم مواجه نشود. 
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مدير مدرسه شاهد خودشان ياد كرده است، مدير اخير به سادگي به او تهمت برقراري روابط نامشروع 

سانتي دوستش روي  30جنس بازي )به دليل خوابيدن در رفت، همنتي كه مهناز آنجا ميبا پسران كافي

 برداشتن ابرو( را زده بود.  زمين در جريان اردوي مدرسه( و فاحشه بودن )به دليل

كند. مصطفي نيز در بيان خاطرات خودش، از دبيرستان شبانه روزي كه در آن ثبت نام كرده بود ياد مي

دارد در اين دبيرستان اين كار چنان پيش رفته بود كه حتي در دستشويي مدرسه نيز جاسوسان وي بيان مي

د، به دليل آن كه مادر او اعتقادي به دين نداشت، معاون دارخود را قرار داده بود. نسيم نيز بيان مي

هاي او خواسته بودند تا با نسيم ارتباطي نداشته باشند. نسيم كالسيپرورشي و ناظم مدرسه آنان، از هم

هاي كالسيدهد، در دوران راهنمايي نيز به لطف اولياي آموزشي مدرسه راهنمايي او، همگزارش مي

گرفتند و در پي اين امر، وي از افراد مذهبي متنفر شده بود )كه در ادامه كار وي به يوي از او فاصله م

 رسد(.نفي دين و ديانت مي

گذشته از پدر و مادر و اولياي آموزشي كودكان، نوجوانان و جوانان، اولياي فرهنگي آنان نيز آثار قابل 

دهد، او كه در آغاز با عشق ضا گزارش ميتوجهي بر نوجوانان و جوانان دارند. به عنوان مثال، حميدر

ها، خود به بسيج پيوسته بود، با مالحظه دختربازي برخي از بسيجي داريدينو عالقه و براي تعميق 

ها و مشاهده مسوول روحاني بسيجي كه دايم در پي صيغه كردن اين طلبي برخي ديگر از بسيجيقدرت

ها ها به جاي ارزشي بودن، ضد ارزشي هستند و بايد از آنيرورسد كه اين نو آن بود، به اين نتيجه مي

 فاصله گرفت.

اند كه هاي بدي با دانشجويان مصاحبه شده داشته، چنان برخوردداريديندر موارد ديگري مدعيان 

 اند.گريزي را پيش گرفتهآنان راه دين

گاهي براي ايي و مسلمان شده او، گاهدهد، اطرافيان وي با مالحظه اين كه مادر امريکنسترن گزارش مي

زند، وي را مرتد اعالن داشته، انتظار اعدام او را داشتند. برخورد بد تجديد خاطره، به كليسا سر مي

اي خودتان نماز نخوانيد، اسباب و خانه با خانواده نسيم و تهديد اين كه اگر شما در خانه اجارهصاحب

خاطرات بد نسيم از مردم عادي را كه مدعي دين وديانت بودند،  اثاثيه شما را بيرون خواهم ريخت،

دارد، پس از آن كه وي با دوستانش براي نماز پديد آورده است. مهناز نيز در خاطرات مشابهي بيان مي

خواندن  به مسجد رفته بودند، به دليل شلوغ كردن دوستانش از زنان نمازگزار كتك خورده است، به 

اند. برخورد بد است كه باز زنان نمازگزار آنجا وي را از صف اول نماز بيرون كردهمسجد ديگري رفته 

يکي از نمازگزاران نماز جمعه كه مهناز را به سبب نماز خواندن در حين ايراد خطبه نماز جمعه، روي 
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از كند، ديگر به هيچ مسجد و نمرساند كه با خودش عهد ميزمين پرت كرده است، او را به جايي مي

 اي پا نگذارد.جمعه

اند، با اي كه به تجربه آن پرداختههاي سخت و شکنندهگفته، غالباً پس از برخورددانشجويان پيش

هاي گسترش مطالعات ديني خويش از سويي و دقت نظر در مسايل اجتماعي، به انبوهي از ايراد و اشکال

كه آنان از دين يافته بودند، شکلي موجه و به ظاهر اند كه اين ايرادها، به ديد منفي نظري و عملي رسيده

 عقالني داده است.

توان نتيجه گرفت، برخي از دانشجويان دين گريز، نه به دليل بندي اجمالي ميبنابراين در يك جمع

هاي دهند، بلکه به خاطر برخوردمطالعات فلسفي و اقتصادي اجتماعي كه عدم كارآيي دين را نشان مي

اند، از دين دلزده با آنان داشته داريدينكه اوليا، اولياي آموزشي، اولياي فرهنگي و مدعيان اي شکننده

هاي نظري يا عملي وارد بر دين اند و در ادامه در برخورد با برخي از اشکالو از آن فاصله گرفته شده

 اند.را اعالن داشته گريزي خويشيا نظامي كه مدعي ادغام ديانت و سياست درهم است، در عمل دين
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داران در اعمال صوری : مسابقه دینتوده هادین به مثابه افیون  030 

 دینی

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 24مصاحبه با فرهاد، 
 

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

 له هستم و دانشجوي ارشد هستم.   سا 24بله. من اسمم فرهاد هست. 

 دي؟   آقا فرهاد، يك دورنما از نگاه ديني خودت از آغاز زندگيت تا اآلن به من مي -

ام، البته بيشتر پدرم مقيد بود و مادرم تأكيد زيادي روي بله. من در يك خانواده مذهبي سنتي متولد شده

 شد، بزرگ شدم.مي اعمال ديني در آن اجرا دين نداشت، اما به هر حال من در يك محيط مذهبي كه

انجام عبادات ديني براي من، تا دوران راهنمايي، اجباري نبود، اما چون اين كار برايم امتياز داشت و من 

كردم، گرفتم يا نظر مثبت خانواده را به خودم جلب ميمي بابت نماز خواندن و روزه گرفتن، پاداش

آموز بسيار درسخوان و خوبي بودم و اهل تفريح نبودم و جز لبته من چون دانشدادم، امي ها را انجامآن

كه در دوره راهنمايي كه پرداختم، تا اينمي دادم، به اعمال دينينمي درس خواندن كار ديگري انجام

كم كشش بيشتري نسبت به نماز و روزه پيدا كردم، به خواندم كممي در مدرسه نمونه دولتي درس

دادم، در دوره راهنمايي مي رت ديگر، اگر من تا پيش از اين كارهاي ديني را براي گرفتن امتياز انجامعبا

شدم. من در ايام ماه رمضان و مي خواندم، دچار عذاب وجداننمي ديگر اين طور نبود، بلکه اگر نماز

 كردم.مي عبادت هاي قدر، جداً حال و هواي ديگري داشتم و با عالقهها و شبخاصه روز

كردم، به اين معنا مي من در دوره دبيرستان، نسبت به نحوه عبادت كردن خودم، بيشتر و بيشتر ترديد پيدا

كردم، اين طور عبادت كردن درست نيست، با اين حال در همين زمان من در مسابقات مي كه فکر

 قرآني شركت كردم و رتبه بااليي در سطح استان كسب كردم. 

كرد. طوري كه تا اواخر مي شد، ديدم بيشتر تغييرام بيشتر ميشدم و مطالعهتر ميمن هرچه بزرگ

 خواندم، اگرچه تمركز قبل را نداشتم. مي دبيرستان خيلي عوض شده بودم، اما هنوز هم نماز

معموالً در اين ها من در دوره پيش دانشگاهي تقريباً همان نماز خواندن را هم كنار گذاشتم. اگرچه بچه

براي قبول شدن در كنکور، همه خواندند و اعتقادي به آن نداشتند، نمي قبالً هم نمازسال، حتي اگه 

كردم مي تري بشوند. من از اين دوره به بعد، بيشتر فکركنند، افراد متدينمي شوند و سعيمي نمازخوان

گفتم، وقتي كه من مي اطرافم نگاه كنم، مثالً من با خود كردم با يك ديد عقالني، به مسايلو سعي مي

آورم، نمي كنم و حتي آرامشي به دستنمي با نماز خواندن يا عبادت كردن هيچ احساس خاصي پيدا
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ها را انجام بدهيم، چه لزومي دارد، نماز بخوانم يا عبادت كنم، من تا نفهمم كه ما چرا بايد اين كار

زني و زنجيرزني در ماه محرم براي امام حسين، چه دليلي گفتم، سينهمي يا من با خودكنم نمي عبادت

تنها علت احکام و رفتارهاي ها بودم و دارد و چرا بايد انجام بشود؟ به هر حال من فقط به دنبال دليل كار

 ديني براي من مهم بود.

و سال بعد هم در دانشگاه ام نور قبول شدم، اولين باري كه من در كنکور شركت كردم، در دانشگاه پي

 پذيرفته شدم. 

 شما باشد، روي شما اثرگذار واقع شد يا خير؟ داريديندر همان دوران، عامل خاصي كه مشوق  -

بله. من در همان ايام با يك روحاني خيلي جوان آشنا شدم، اين روحاني ديد بهتري نسبت به روحانيون 

سوال بود، من به سمت او گرايش پيدا كردم و شروع به بحث كردن با او كردم. تر ديگر داشت و به روز

داد. البته در آن زمان، آن روحاني تأثير مثبتي روي پرسيدم و او به من پاسخ ميمي زيادي را از او هاي

هاي من كم بحثتر بشود، در همين دوره كمرنگشد تا حدودي ترديد من، كممي من داشت و باعث

خواني، چرا توجهي به مي گفتم، چرا فقط متن عربي قرآن رامي با پدرم شروع شد. مثالً من به او

زير نوشته شود ها كني يا اين كه اصالً چرا بايد ترجمه فارسي براي ما فارس زباننميهاي قرآن ترجمه

 ها.و خالصه از اين اشکال

 را تجربه كرديد؟با ورود به دانشگاه، شما چه تحوالت ديني  -

 سوال هايبه مطالب جالبي اشاره شده بود،  1هاي دروس عمومي، مثالً انديشه در دانشگاه در كتاب

اي منطقي و قانع كنندههاي جالبي در مورد آفرينش و وجود خدا مطرح شده بود، اما به نظر من جواب

 سوال هايشده بود كه نبايد به اين داده نشده بود، حتي در مورد بعضي مسايل گفته  سوال هايبه اين 

و اصالً ها ها بود، از جمله در مورد وجود خدا. من نسبت به اين كتابفکر كرد و دنبال جواب براي آن

هايي ها، همان جوابها مشکل داشتم، داليلشان برايم قانع كننده نبود، اين پاسخنسبت به خط خط آن

كند كه خود پرسشگر چه كسي نمي ادرم به من داده بودند، انگار فرقيها پيش پدر و مبود كه سال

 سواد، دانشجو، طلبه، روشنفکر، پير يا جوان. براي همه يك روش و يك جواب دارند.بي است؟

هاي غيردرسي و فلسفي بيشتر شد. من تا پيش از اين به دنبال دليل براي رفته گرايش من به كتابرفته

و درستي اعمال عبادي بودم، اما از اين به بعد، فرض از پيش پذيرفته شدن و درست و اثبات وجود خدا 

 هاي زياديقطعي بودن را براي خودم برداشتم و درصدد رد اين مسايل برآمدم. براي همين من كتاب

سنده خواندم، البته از اين به بعد تصميم گرفته بودم كه فقط به متن كتاب توجه كنم و توجهي به نويمي

كرد كه نمي كتاب و اين كه چه خط و خطوطي دارد يا پيرو چه مکتبي هست، نداشته باشم. فرقي
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كردم، البته من هنوز هم بر اين مسأله مي توجهها نويسنده ايراني يا غربي باشد، فقط به محتواي نوشته

قوق زن در اسالم مطهري را كنم، مثالً من كتاب حمي تأكيد دارم و به دوستانم هم همين توصيه را

هاي مربوط به فلسفه خواندم. در كتابمي هاي كانت و دكارت را همخواندم، از طرف ديگر كتاب

هاي مطهري، هاي كانت و دكارت، نکات جالب و قشنگي را ديدم، اما مثالً در كتابغرب، مانند كتاب

قوق زن در اسالم، مثل ديه، ارث و مانند ديد اسالم نسبت به زن براي من مسخره بود. همچنين مسايل ح

 ها، خيلي مسخره و ساده لوحانه است.آن

ها نقاب، تعصبي را كه نسبت به بعضي از كتاببي دار و دگماتيزممن با خواندن كتاب دگماتيزم نقاب

-أسفهاي تاريخي زيادي هم خواندم و برايم خيلي جالب و در عين حال، تداشتم، كنار گذاشتم. كتاب

به راحتي اند، آور بود. مثالً اين كه چه شده است كه مردم ما نسبت به دوران كوروش اين قدر بد شده

 كنند و مانند آن.مي دهند، ريامي گويند، همديگر را فريبمي دروغ

 ت داشتي؟سوال هايآيا در همين زمان، تالش خاص ديگري براي يافتن پاسخ به  -

فتم، شايد واقعاً مشکل از اسالم نيست، بلکه اشکال از مسلمانان و مردم كشور گمي بله. من با خودم

خواستم بدانم مردم كشورهاي ديگر، يعني مسلمانان ديگر، چگونه هستند؟ براي همين تصميم مي ماست.

گرفتم كه به يك سفر حج بروم. ثبت نام كردم و منتظر رفتن به حج شدم. از چند ماه پيش از رفتن، از 

ها ها متوجه شدم كه محتواي همه آنفرستادند، من با خواندن اين كتابمي هايي را براي منم كتابق

 اي به اين نام راها، فرقهدر مورد وهابيت )و البته ضدوهابيت( است. من تا پيش از ديدن اين كتاب

چه كساني هستند كه روحانيون  ها حساس و كنجکاو شدم كه مگر اين افرادشناختم، اما با ديدن آننمي

 كنند؟مي ها را ردهايشان، به اين شکل آندر كتابما 

دهيم، مي هاي آن جا برعکس ما كه بيشتر به مسايل فرعي اهميتمن وقتي به سفر رفتم، ديدم مسلمان

كاروان دهند، جالب بود، وقتي كه در اين باره از روحاني مي به مسايل اصلي و اصول دين اهميت

 پرسيدم، جواب داد: ما فروع را داريم، پس اصول را هم داريم. اما به نظر من هر دو نظر فقط توجيه بود.

در هتل هم چندين جلد كتاب روي هم گذاشته بودند كه همه ضد وهابيت بودند. دريغ از يك كتاب 

 ها جدا از كاروانن، شبدرباره فلسفه عبادت، دين يا حتي حج، يا كتابي در مورد پيامبر و مانند آ

از  كردم و در مورد عقايدشانمي آن جا كه اغلب فارسي بلد بودند، صحبتهاي رفتم و با وهابيمي

هاي ها هم مثل روحانيها، متوجه شدم كه آنوگو با وهابيپرسيدم، من در جريان گفتها ميآن

دادند، انگار كه ها هم فقط به اعمال ظاهري بهاء ميخودمان، به يك سري خرافات اعتقاد دارند، و آن

 در حال مسابقه دادن هستند، هر كسي كه بيشتر نماز بخواند، روزه بگيرد و امثال آن، بهتر است. اما كسي
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 ها راكه چرا اين كاراند گذرد؟ نيتشان چيست؟ اصالً فهميدهمي پرسد، در درون اين افراد چهنمي

كنند؟ به اخالقي مي آن قدر كه به اعمال ظاهري توجه دارند، به درون خودشان نيز توجهكنند؟ آيا مي

 بودن هم توجهي دارند؟ اما مسايل دروني براي هيچ كدامشان، مهم نبود.

گفتم، چرا من بايد دين را مي از حج كه برگشتم نماز و روزه و همه افعال ديني را كنار گذاشتم، ديگر

تواند خوب و اخالقي باشد، بدون مي گفتم، آدممي راي پذيرش دين نداشتم، به خودمبپذيرم؟ دليلي ب

 كه به دين وابسته باشد.اين

 پرسيدم، چرا دين را قبول داريد؟ و چرا به اعمال دينيمي وقتي از پدرم يا خيلي افراد ديندار ديگر،

ايم و اگر هم وجود كه ما سود كردهدادند، اگر قيامت وجود داشت مي پردازيد؟ همه يك پاسخمي

كنيم، بله ما با مي ايم. اما به نظر من ما ضررايم و چيزي از دست ندادهنداشت كه خوب، ضرري نکرده

دهيم، چون بايد به يك مي دهيم. وقت را از دستمي ها را از دستاعتقاد داشتن به دين، خيلي چيز

شود، خود به خود ذهن و فکر ما به مي نجام بدهيم. فکر ما درگيرها را اسري تکاليف فکر كنيم و آن

توان مي شود و اصالً بايد وارد دنياي ديگري بشويم. بنابراين چه طورمي يك سري مسايل معطوف

 گفت، ضرري ندارد؟

 خودت، مطالعات خاصي را هم داشتي يا خير؟ سوال هايبراي پاسخ به  -

 اي درباره اسالم و اديان ديگر داشته باشم.ستردهبله، من سعي كردم مطالعات گ

 هايي را كه شما در مسير مطالعاتي خودتان خوانديد، نام ببريد.اي از كتابنمونه -

نقاب، مقاالت سروش، مقاالت بي دار و دگماتيزمهاي ايدئولوژي شيطاني، دگماتيزم نقابمن كتاب

ه فلسفه غرب، فلسفه اخالق و فلسفه در عمل، تفسير هاي مربوط بملکيان، تاريخ ويل دورانت، كتاب

قرآن مکارم شيرازي، كتاب چرا ما عقب مانديم و غرب جلو رفت؟ ازعلمداري، حوزه عمومي هابر 

 ام.ها را خواندههايي هستند كه من آنماكس و رمان فرشتگان شيطان دن برون، از جمله كتاب

 ماحصل مطالعات اخير شما چه بود؟ -

اند كه البته نتايج مطالعات من اين بود كه اديان مختلف متناسب با شرايط جوامع مختلف بوده ماحصل

 برگرفته از اين رهيافت خيلي تعيين كننده هست. 

دهد كه هر ديني متناسب با شرايط محيطي و زمان خود مي هاي ديني نشانمطالعه سير تاريخي كتاب

نوع اند، ون در آن زمان كشاورزي و دامداري خيلي اهميت داشتهمثالً در آيين زرتشت، چاست. بوده 

 افراد خاطي هم در همان حيطه بوده است. گناهان و مجازات
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در مورد پيامبر هم همين طور هست، به اين معني كه من با مطالعه تورات متوجه شدم، قسمت عمده 

نگر معضالت آن دوره عربستان بوده است. او در تورات هم بوده و بقيه مطالب هم دقيقاً بياهاي گفته

مثالً چون در آن دوره عربستان آب و هواي نامساعدي براي كشاورزي و دامداري داشته است، بسياري 

گذراندند. از طرفي، جامعه براي جنگ مي از افراد از طريق جنگ و كسب غنايم، زندگي خودشان را

پرداختند. بنابراين چند همسري براي ه زاد و ولد زياد ميبه نيروي انساني نياز داشت، پس ناچار مردم ب

شود، مي توليد نيروي انساني بيشتر، امري رايج و موسوم بود. در اين دين به راحتي براي زن تصميم گرفته

 كند و در جنگ شركتمي شود. مرد چون بيشتر از زن در بيرون كارصيغه يك امر قابل اجرا و رايج مي

شود، بنابراين بايد ديه و ارثش مي تر از زن تلقيانايي بيشتري دارد و در واقع به نوعي مهمكند و تومي

هم بيشتر از زن در نظر گرفته شود. اما داليلي كه براي اين مسايل هست، در حال حاضر اصالً منطقي و 

 عقالني نيست يا حداقل با شرايط امروز ما سازگار نيست.

به آن اشاره شده است، مثال ديگري در همين رابطه هست. چرا يك انسان  كنيزداري كه در قرآن هم

اش قرار نگرفته و مثالً خواست خدا بوده كه به اختيار خودش آفريده نشده، به اختيار خودش در خانواده

است كه در يك خانواده فقير متولد شود، بايد كنيز بشود. اما اين مسأله در مورد زمان ما اصالً درست 

 ست و حتي مسخره است.ني

تأثير فلسفه اخالقي، حداقل روي من خيلي بيشتر از تأثير قرآن روي من بود، ببينيد به نظر من، كارهاي 

تنها قرآن و اديان ديگر از آن سخن گفته باشند. بلکه اين موارد فطري ما خوب چيزهايي نيستند كه 

دهيم. مثالً خيانت نکردن، ربطي به دين داشتن مي مها را تشخيص و انجاهستند و ما با عقل خودمان آن

يا نداشتن ندارد، خيانت به همسر كار غلط و غيراخالقي است و الزم نيست كه آدم حتماً دين داشته 

باشد تا اين كار را نکند يا از ترس شالق و شکنجه دست به اين كار نزند، يا همان طور كه در مورد 

گويد كه به عنوان غنيمت او را بگيرد. آن آدم به اجبار وارد زندگي مي بركنيز گفتم، چرا خدا به پيام

شده است، اما اجباري ندارد كه تا آخر عمرش كنيز بماند. به نظرم همين جا، مسأله عدالت خدا هم زير 

بپذيرد، خواهد به زور نمي رود. يا مثالً كسي كه اصالً خدا را قبول ندارد، دين را قبول ندارد ومي سوال

 پس بحث آزمايش شدن او غيرمنطقي است.

 دار است؟ماندگي جوامع ديناز نظر شما، آيا دين دليلي بر عقب -

مداران، بيشترين دانم، بلکه به نظرم مبلغان و سياستجامعه نمي ماندگيمن دين را به تنهايي عامل عقب

نتظار از دين چي است؟ چرا دين نتوانسته است ماندگي جوامع خودشان دارند. اما واقعاً اتأثير را بر عقب

دار بيشتر از جوامع ديگر است يا تأثير مثبتي روي مردم بگذارد؟ چرا جرم و جنايات در جوامع دين



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            272

 

ها را كم كند؟ مثالً چرا مجازات زنا از حداقل اگر بيشتر نيست، چرا حضور دين نتوانسته است اين آمار

 معياري؟ در حالي كه به نظر من گناه دروغ بيشتر است، يك دروغ دروغ گفتن بيشتر است؟ طبق چه

گويد طبق فالن آيه، مي تواند سرنوشت يك جامعه را تغيير بدهد. اگر از يك مجتهد بپرسي چرا؟مي

شود براي نمي اما واقعاً دليل آن بر اساس عقل چيست؟ براي كسي كه كتابي يا مرجعي را قبول ندارد،

 او به آن كتاب استناد كرد و از آن كمك گرفت. سوال هايبه اثبات و پاسخ 

 به نظر شما هدف اساسي دين در جامعه چه بوده است؟ -

سواد نگه داشتن مردم بوده است، چون در اين بي به نظر من هدف و تالش دين در جامعه، معطوف بر

دارند و مي سوادي نگهبي را در ها اكثريت مردمها حکومت كرد. آنتوان به آنتر ميصورت راحت

كنند مي آورند و در مقابل يك اقليت را كه علم، ثروت و قدرت دارد را حاكم بر اكثريتمي ناآگاه بار

تر دهند. به نظر من حتي كارهاي پيامبر هم تا پيش از تشکيل حکومت زيبامي ها را تحت ظلم قرارو آن

گيري براي مردم، رسيد. اما با به قدرت رسيدن، مجازات كردن و تصميممي تر به نظربود و وي مهربان

 ديگر آن زيبايي و جذابيت را نداشت.

خواهند مي سواد نگه داشتن مردم است. در كشور ما همبي طور كه گفتم در كشور ما تأكيد برهمان

 نند اگر سواد باال برود، ديگردامي گريز نباشند. چونخواهند مردم دينمي سواد مردم كم باشد و هم

-كوتاههاي گريزي راه حلها حکومت كرد. مسووالن براي رفع مشکل دينتوان با حربه دين بر آننمي

 ها و شهرهاي كوچكدهند. مثالً طرح خانه روحانيت كه طبق آن روحانيون به روستامي مدت را ارايه

ها، دهند. در اين خانهمي عاميانه، مسايل ديني را آموزش روند و براي مردم با طنز، شوخي و زبانمي

شوند، مسووالن با هاي سابق تکرار ميمشيگذارند و مثل هميشه خطمي كامالً گزينشي راهاي كتاب

 گريزي رااين كار، به صورت موقت با پايين نگه داشتن آگاهي مردم، به نظر خودشان جلوي دين

 گيرند.مي

ميليون نفر جمعيت  9براي اخالقي كردن جامعه، بايد سواد جامعه را باال ببريم. در كشور سوئد  به نظر من

شود. در سراسر شهرهاي آن به مي ميليون كتاب در اين كشور خوانده 800وجود دارد اما ساالنه حدود 

تواند در هر مي دهايي براي امانت دادن كتاب قرار دارد، به طوري كه هر فرفاصله بسيار كم ايستگاه

ها اين كار جاي كشور يك كتاب را كه خوانده است، پس بدهد و كتاب ديگري را به امانت بگيرد. آن

را با توجه به نظريات ماركس و با هدف آماده كردن مردم انجام دادند. در حال حاضر سرعت اينترنت 

اهي مردم بيشتر بشود، پيشرفت هم بيشتر در اين كشور رتبه چهارم در جهان را دارد. مسلماً هر چقدر آگ

 خواهد شد.
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دهد كه يك جاي كار ايراد دارد و اشتباه است. اين تصور كه فقط اسالم و مي وضعيت ايران نشان

ها هاي ديگران را ببينيم و از آنكامالً اشتباه است. ما بايد خوبيگويند، حرفي مي جوامع اسالمي درست

ها چه كردند؟ چه كار كردند كه آمار خالف پايين قيه با كارهاي زشت و خالفياد بگيريم. ببينيم ب

ها را از وجود متخصصان غني كنيم و بيشتر از پند و را تغيير بدهيم. زندانها آمده است؟ بايد مجازات

 اندرز، به انجام اقدامات منطقي متوسل شويم.

 آموزان مدارس چگونه بايد باشد؟يتي اوليا و مربيان دانشتربهاي با توجه به آنچه شما گفتيد، شيوه -

 كمكها ها و مربيان تربيتي ما است كه از قدرت تفکر و انتخاب بچهبه نظر من اين خيانت پدر و مادر

اب ها حق انتخكنند. يعني به اين ترتيب به آنمي خواهند، تربيتمي را همان طور كهها گيرند و بچهنمي

ها پس از مطالعه خودشان مسير قرار بدهند تا بچهها ها را در اختيار بچهها بايد كتابدهند. آننمي

دانيم كه اين طور نيست و انتخابي وجود ندارد. دين و مذهب چيزي مي شان را انتخاب كنند، امازندگي

ها ترزند؟ چون ياد گرفته، بزرگمي اجباري است، مثالً چرا بچه كوچك در عزاداري امام حسين سينه

دهد. به نظر من تربيت مي كند كه اين كار، كار خوبي است و آن را انجاممي دهند، او هم فکرمي انجام

دهيم نمي دهيم، اما از اول يادمي ناشي از يادگيري است. مثالً ما دست نزدن به شيي داغ را به بچه ياد

توانيم ياد مي كه كشورهاي ديگر كه دين هم ندارند، توانستند، پس ما همكه دروغ نگو، در حالي 

نوزاد را به محض تولد  100بدهيم و ياد بگيريم. اصالً نيازي به دين نيست. به عنوان مثال، فرض كنيم 

ها ها بگوييم، نبايد لباس بپوشند و اصالً لباس پوشيدن گناه است. به آنبه يك جزيره ببريم و به آن

درخت عامل توليد باد هستند. توليد هاي به وجود آورنده ما هستند. شاخهها يا درختها بگوييم روح

. يعني شوندمي پرستها، درختها هم به عهده درختان است. خوب معلوم  است كه اين بچهغذاي آن

د، حاال بعدش ممکن است مطالعه و تواند به هر چيزي گرايش پيدا كنمي خواهم بگويم، انسانمن مي

 تر برود.تحقيق كند و نظرش برگردد و سراغ چيزهاي جديد

هايي نظير ائمه و پيامبران الهي را نداشته باشد، خالء وجودي آنان را چه گاهاگر جامعه بخواهد تکيه -

 كساني بايد پر كنند؟

كه يك فيلسوف با كلي تحقيق و داليل  دهم. به اين معنامن بالشخصه فيلسوفان را بر ائمه ترجيح مي

دانم. حتي به نظرم نمي كند. من فردي مثل ارسطو را كمتر از محمدمي عقلي دين را و حتي خدا را نفي

 اند.تأثير بيشتري روي روشنفکري جامعه و حداقل خود من داشته

ها به داليل منطقي و ذيرش آنپيامبر يا ائمه در دوره خودشان خوب بودند، اما امروز ديگر نه، و براي پ

 به روز نياز هست. البته خود من هرگز به دنبال دين و كسب دين، حتي به روش جديد نيستم.
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هاي نويسندگان بزرگ و عالم روي من، بيشتر از تأثير هاي فلسفي و رمانبه نظر من تأثير موالنا، كتاب

نظر من، دكتر شريعتي در دوران خودش تأثير  هاي مذهبي و ديني بوده است. به همين ترتيب، بهكتاب

 ها داشت، او با يك زبان مناسب، مردم را جذب خودش كرد. جايي كهبيشتري نسبت به آخوند

را خواندم و بررسي كردم و فهميدم كه شيعه بهتر است، همين ها و آيينها گويد، من همه كتابمي

است كه اطالعات زيادي نداشتند كه با او بحث كنند، پس  سوادي مردم آن دورهبي مسأله حاكي از

 پذيرفتند.مي سخنان او را

 آيا نقدي بر احکام ديني داريد؟ -

مثل احکام جنسيتي و ديات. يك مثال بارز ديگر در ، بله. خيلي از احکام به نظر من زير سوال هستند

كرده است، اما به نظر من اتفاقاً  همين رابطه، مشروب است كه دين براي پيروان خودش آن را منع

شود. شايد هدف از منع آن در آن مي مشروب خوب است و موجب ايجاد حالت روحاني در افراد

اند تر شدهها لزومي ندارد، چرا كه مردم آگاهبندوباري بوده است، اما امروز ديگر اين روشبي دوره، رفع

 ها توضيح داد.ه آنتوان با داليل عقالني مسايل را بمي و

 ملکيان هم آشنايي داريد؟هاي شما با نوشته -

 بله.

 نظر شما در ارتباط با ديدگاه وي چيست؟ -

داري، همچنين به يك ديد و رابطه عرفاني با ملکيان بيشتر روي اخالق تأكيد دارد. اول اخالق بعد دين

ما اين مسأله در مورد من صادق نيست، من به خدا معتقد است و نه رابطه با خدا از روي ترس و اجبار، ا

گويم ما بايد افراد اخالقي باشيم و درست عمل كنيم. مي هيچ كدام از اين دو نوع رابطه معتقد نيستم، من

 براي اين كار هم وجود خدا و دين، الزم نيستند.

 نظر شما در ارتباط با مراجع تقليد در جامعه چيست؟ -

 دهم و به آن عملمي كنم. خودم عاقل هستم و كار درست را خودم تشخيصينم من از هيچ كس تقليد

 كنم. بنابراين مراجع تقليد از نظر من محلي از اعراب ندارند.مي

نيست، بلکه هدفم ياد گرفتن نحوه انديشيدن و فلسفيدن ها هدف من از كتاب خواندن، آشنايي با انديشه

ر باشم. در حال حاضر هم اگر هزاران نفر هم به من بگويند كه كار خواهم مطلع و هوشيامن مي است.

كند كه نمي خواهم چيزي را بپذيريم. براي من فرقينمي دليلبي كنم، چوننمي تو گناه است، من قبول

زند، فرد مهم نيست اگر سخن او به نظرم درست و منطقي مي هاي درست و منطقي راچه كسي حرف

 پذيريم، حتي اگر آن فرد مصباح يزدي باشد كه منفور من است.مي اباشد، من آن ر
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 تحليل نهايي شما در ارتباط با مقوله دين چيست؟ -

كنم مي به نظر من، نبايد به اعتقادات هيچ كس توهين بشود. من هميشه به دوستان صميمي خودم توصيه

هاي مخالفان را هم حقيق است. بايد كتابتنها راه رهايي و پيشرفت، مطالعه و تكه كتاب بخوانند، 

شوند. حتي اگر براي فرد اين  ها فهميدهشود كه ذهن افراد فعال بشود و ايرادمي خواند، اين كار باعث

 هاي مخالفان را خواند و مورد نقد و بررسي قرار داد.كار مضحك هم باشد، بايد كتاب

جذب سياست ها بگويم، اين است كه يك علت كه بچهآور كه بايد در نهايت يك مسأله تأسف

دانند كه نمي خواهند، امانمي دانند كه چه چيزي راها ميها است. در واقع آنگريزي آنديناند، شده

 سوادي و ناآگاهي است.، بيخواهند و ريشه اين مشکل هممي چه چيزي را
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 سرخوردگی از حوزه: توده هادین به مثابه افیون  031

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد 29مصاحبه با یوسف، 
 

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

 ساله هستم و دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه هستم.    29بله. من اسمم يوسف هست. 

 دي؟   ندگيت تا اآلن به من ميديني خودت از آغاز ز آقا يوسف، يك دورنما از نگاه -

جود نداشت. بله. من در يك خانواده سنتي و مقيد مذهبي متولد شدم كه باورهاي مذهبي تند در آن و

پرداختم و مي تپدر و مادرم به انجام عبادات خودشان مقيد هستند. خود من هم از بچگي به انجام عباد

مان بحث اختالف زمند شدم. در آن ايي به بعد، به مسايل ديني و سياسي عالقهرفته رفته از دوره راهنم

 مند بودم. نظر بين شريعتي و مطهري، داغ بود و من به پيگيري اين مباحث عالقه

کي از جلسات او مند بودم، در يدر دوره دبيرستان با سروش آشنا شدم. چون به افکار و آثار او عالقه

وب و چماق چشد، شركت كردم. اما مخالفان سروش در آن جلسه، با ان برگزار ميكه در دانشگاه اصفه

 به افراد شركت كننده در آن جلسه حمله كردند و آن را به هم زدند. 

مندي به رشته ادبيات وارد رشته علوم انساني شدم، در سال سوم من در دوره دبيرستان به علت عالقه

، متمايل به رياضت و سيروسلوك شدم. در اين دوران نحوه عباداتم دبيرستان به دنبال يك مسأله عشقي

كم به حالت عادي برگشتم و ادبيات را ادامه بسيار متفاوت از پيش بود، اما پس از رفع اين مسأله كم

 .1دادم

بنابراين  اي به سيستم دبيرستان و نظام آموزشي خشك آن ندارم،پس از مدتي متوجه شدم كه عالقه

توانم تر ميتر هستم و راحتكردم كه در حوزه آزادمي دم كه وارد حوزه بشوم. من فکرترجيح دا

  بيانديشم. من در تمام اين مدت، همچنان افکار و اعمال مذهبي خود را حفظ كرده بودم.

  در حوزه با چه مسايل جديدي آشنا شدي؟   -

ه هرمنوتيکي و آثار هايدگر، سروش و من در جريان گذراندن سطح اول حوزه، با فلسفه غرب، ديدگا

رضا داوري اردكاني، آشنا شدم. از طرف ديگر من در آن زمان متوجه شده بودم، حوزه با آن چه كه 

كم دچار دوگانگي شديدي شدم، جّو حوزه باعث شد كه در پنداشتم، بسيار متفاوت است، كمقبالً مي

برخالف تصور من، از زندگي پاك و عارفانه در حوزه  زدايي صورت پذيرد. به اين معنا كهمن اسطوره

                                           
 اي به شرح ماجراي عاطفي خود نداشت.مصاحبه شونده، عالقه  - 1
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ها خبري نبود. اتفاقاً وضعيت آن جا در حد عامه مردم بود، به طوري كه در حوزه، بحث و دعواي طلبه

كردم كه افراد مي شد. من هميشه فکرمي براي دريافت شهريه در آخر ماه، يك موضوع عادي شمرده

روند. اما واقعاً اين فان هستند و افرادي متفاوت و منطقي، به شمار ميحوزوي اهل سيروسلوك و عر

كامالً تعبدي وي ها افرادي خشن بودند كه به هيچ وجه اهل تعقل و تفکر نبودند، بلکه جّطور نبود، آن

بر حوزه حاكم بود، اين وضعيت و ديدن اين همه ريا در بين افراد حوزوي و اين كه اعمال ديني را 

دادند، باعث سرخوردگي و زدگي من از حوزه شد. به طوري كه مي ا براي كسب منافع مالي انجامصرف

من پس از اتمام سطح اول حوزه، آنجا را ترك كردم، به طبع اين مسأله، من نماز و روزه و هر فعل ديني 

ر خالء كردم دچاديگري را كه داشتم، كنار گذاشتم و دچار يك دوره افسردگي شدم. احساس مي

 ام. شده

 مشکل اختالل رواني شما به كجا كشيد؟    -

من در اواخر اتمام سطح اول حوزه، به شدت دچار تضاد و دوگانگي شده بودم. به طوري كه جلسات 

ريختم. من جّو سنگين حوزه را پرسيدم، به هم ميي كه از اساتيد ميسوال هايدرس و بحث را با 

پزشکان، بيماري كه از طرف حوزه، به بيمارستان رواني معرفي شدم. روان توانستم تحمل كنم تا ايننمي

سال در آن جا، بستري شدم. شدت بيماري من به من را افسردگي شديد تشخيص دادند و حدود يك

 شدم.اي بود كه گاهي اوقات، من دچار توهم و هذيان ميگونه

گرفتم. در آن زمان من يي و مشاوره قرار ميسال، در بيمارستان بودم و تحت درمان دارومن حدود يك

به شدت تمايل داشتم كه از آن جا خارج شوم، چرا كه يکي از دوستانم كه او هم در حوزه تحصيل 

سال تحت درمان بود، به من  2كرده بود و مثل من از حوزه به بيمارستان رواني معرفي شده بود و حدود 

دهند، ن در بيمارستان بستري نشوي و به داروهايي كه ميگفته بود، تا آنجا كه ممکن است، سعي ك

گفت، چرا كه خود او حتي هنوز هم مشکلش حل نشده و همچنان وابسته نشوي. به نظر من او درست مي

سال درمان، من دوباره به حوزه رفتم. مسووالن حوزه، در اين تحت درمان است. به هر حال پس از يك

مذهبي، به يك مركز مشاوره فرستادند. وظيفه من در آن جا كه صداي  مقطع، من را به عنوان مشاور

سال، شد، من حدود يكدار ميهايي بود كه از طرف افراد مشکلمشاور نام داشت، جواب دادن به تلفن

ام دوباره عود كرد، به طوري كه كارم دوباره به بيمارستان و درمان در آن مركز كار كردم، اما بيماري

كردم و ترجيح دادم كه در خانه، بستري د، اما خودم از رفتن به بيمارستان، خودداري ميمجدد كشي

-شوم. علت عود بيماري من اين بود كه من در حوزه با يك فضاي بسته، ايزوله و بدون ارتباط با واقعيت

فهميدم دم، ميداشد، جواب ميهايي كه در مركز مشاوره ميهاي جامعه قرار داشتم. اما وقتي كه به تلفن
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كردم. مثالً دختر نوجواني زنگ كه چه مسايل وحشتناكي وجود دارد كه من حتي فکرش را هم نمي

ها از طرف برادر گفت كه بارام به من تجاوز كرده است. يا دختر جواني ميگفت كه ناپدريزد و ميمي

است و مسايل ديگري كه من خود و دوستانش، در هنگامي كه مست هستند، مورد تجاوز قرار گرفته 

كردند، در ها فکر هم نکرده بودم. اين افراد از من تقاضاي كمك و مشاوره ميحتي تا آن زمان به آن

 حالي كه من هرگز تصور وجود چنين مسايلي را هم در ذهنم نداشتم.

 باز هم به تحصيل در حوزه ادامه داديد؟    - 

از حوزه جدا شدم و تصميم گرفتم كه وارد كار آزاد و بازار  نه. من پس از بهبود مجدد، براي هميشه

اي تهيه كردم و وارد بازار كار شدم. در اوايل، وضعيت ام، سرمايهشوم. بنابراين من به كمك خانواده

باره همه چيز به هم ريخت و من من خوب بود، طوري كه توانستم خانه و ماشين بخرم، اما بعد يك

دهي زيادي داشتم و تحت تعقيب طلبکاران و پليس قرار گرفتم، مدتي متواري ورشکسته شدم و چون ب

هايم را تسويه كردم و وارد دانشگاه كردم. باالخره من پس از مدتي، بدهيشده و خودم را پنهان مي

 شدم. 

 آيا به مطالعات ديني خودت ادامه دادي؟    -

مکتب اصالت وجودي پرداختم، و به يك حالت  بله. من بعد از ماجراي حوزه، به مطالعه آثار پيروان

 عرفاني و اخالق سکوالر رسيدم. 

آثار كانت و دكارت و نظريه دگماتيزم ديني، در من مؤثر واقع شده بود، اما هنوز هم معتقدم كه اگر 

اي باشد، فقط فلسفه غرب است و اسالم فقط داراي كالم است كه در جريان آن هم آزاد فکري، فلسفه

اين بود شود. در تمام اين مراحل، نظرم راجع به خدا نمي ندارد و در آن به تعقل و تفکر، پرداختهوجود 

 اي ناشناخته است.خدا پديده كه

دانم، صفات هدايت، عدالت، حکيم بودن و نمي من صفات خدا را يك قلمرو قابل دسترس و بررسي

به نظر من هرگونه برداشت از اين صفات هم،  همه صفات ديگر، قابل مداقه منطقي و عقالني نيستند.

صرفاً انساني است و قابل استناد و پذيرش نيستند. من با اين كه بعد از ترك حوزه نماز و همه افعال ديني 

كنم، و اين مي خودم را كنار گذاشتم، اما هنوز هم هرازگاهي اين حس پرستش را در خودم احساس

تنها از روي احساس است و به هيچ وجه، بُعد بخوانم، اما اين كار من،  كند كه نمازمي حس من را وادار

 عقالني ندارد.

 هايي را كه شما در مسير مطالعاتي خودتان خوانديد، نام ببريد.اي از كتابنمونه -

 ام، به شرح زير هستند:هايي كه من مطالعه كردهبرخي از كتاب
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ي و لوژي )سروش(، تاريخ جهان باستان )ترجمه هژير(، رازدانتر از ايدئوايران بين دو انقالب، فربه

هاي جوري )ملکيان(، راهي به رهايي )ملکيان(، مجموعه كتابروشنفکري )سروش(، مشتاقي و مه

 گارد، بينوايان )ويکتورهوگو(، لمعه و ديگر كتب حوزي و فقهي.كهكانت، هيوم، شوپنهاور و كيه

 تر بود؟   فضاي جديد براي شما مناسب -

اي براي درس خواندن نداشتم، اما نه. دانشگاه هم براي من حکم يك تبعيدگاه را داشت و من انگيزه

كردم و بحث و ها شركت نميكار ديگري هم نداشتم كه انجام بدهم. در طول ترم در خيلي از كالس

 اهميت و آزاد دهنده بودند.هاي استادان و دانشجويان، برايم بيصحبت

 روابط اجتماعي شما با دانشجويان ديگر چگونه بود؟    -

در سال سوم دانشگاه، خانمي به من پيشنهاد برقراري رابطه و آشنايي داد. اما من تمايلي به برقراري اين 

اعتنايي و سردي من رابطه نداشتم. هنگامي كه من علت اين پيشنهاد را از او پرسيدم، او گفت كه بي

مندي او به من بوده است. به هر حال پس از اصرار او، من موافقت ي ديگر، علت عالقههانسبت به خانم

كردم و رابطه ما آغاز شد، اما در كمال تعجب و ناباوري من، آن خانم در روز دوم رابطه، به من پيشنهاد 

ي را از توانستم چنين پيشنهادسکس داد. واقعيت اين است كه من از پيشنهاد او، جا خوردم. من نمي

ام را كه هنوز طرف يك خانم، آن هم در روز دوم رابطه، بپذيرم. من پيشنهاد او را رد كردم و رابطه

شروع نشده بود، با او كم كردم و نسبت به او سرد شدم. اما او همچنان ارتباطش را با من ادامه داد. او 

ها در رابطه با مسايل جنسي بود. نكرد كه متن اكثر آهايي ميدر اواخر شب، شروع به فرستادن پيامك

كرد، من ها، خسته و متنفر شده بودم، به طوري كه وقتي او شروع به پيامك دادن ميمن از اين پيامك

خواستم كه او را از خودم برانم، ها ميكردم، بخوابم. من بارانداختم و سعي ميموبايلم را به طرفي مي

اي من، كاري بسيار سخت و اصالً غيرممکن بود. اما از طرفي من او هاي او برچون پذيرفتن درخواست

كامالً مشابه و هم عقيده را دوستش داشتم. چون او عقايد فلسفي جالبي داشت، حتي در برخي مسايل 

شدم. سوخت و از اين كه بخواهم او را از خودم برانم، ناراحت ميمن بود. از طرفي دل من برايش مي

اعتنايي من نسبت به خودش را تحمل كند، پيشنهاد كه او ديگر نتوانست سردي و بي اما پس از مدتي

مان را قطع كنيم، البته من هم با كمال ميل اين پيشنهاد را پذيرفتم. اما پس از پايان اين داد كه ما رابطه

داشتم،  رابطه كه مصادف با شروع تعطيالت تابستان بود، بيماري من دوباره عود كرد، احساس بدي

دوباره به درمان رو آوردم، اما باز هم ترجيح دادم كه به جاي بيمارستان رواني، در خانه بستري شوم. 

من پس از بهبود بيماري، با آغاز ترم جديد وارد دانشگاه شدم و اگرچه آن خانم دوباره از من خواست 
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هاي فلسفي اضر من همچنان كتاببا هم رابطه داشته باشيم، اما من به او جواب منفي دادم، در حال ح

 كنم. ام به طور خصوصي بحث ميخوانم و با برخي دوستان نزديك و صميميام را ميمورد عالقه

 نظر شما در مورد ائمه و اولياي دين چيست؟ -

نظر من در مورد پيامبر و ائمه هم در حالت تعليق است. به نظر من تاريخ چيزي نيست كه فرد بتواند در 

 باره يك قرار عاشقانه است كه يك مسأله غيرعقالني راآن به يقين برسد. نظر برخي در اينمورد 

-دانم. اما من نمينمي دانم، هنوزنمي پذيرند، اما دليل قابل استداللي ندارند. انساني كه پيامبر باشد؟مي

اند، دوره خودشان يك نقشي را داشته تنها دربپذيرم. پيامبر و امامان  توانم پيامبر را به عنوان يك شارع

ها هم ها هم انسان هستند و آناما هيچ كس، عقل كل نيست كه افق آينده را بداند. به هر حال آن

 هاي خود را دارند.محدوديت

 ارزيابي شما از مراجع تقليد چيست؟ -

كنم، اما در مورد مردم، نمي من تقليد كردن و مقلد بودن را به هيچ وجه قبول ندارم. من، خودم تقليد

دار هستند. اگر دين را هم از مردم بگيرند، ديگر چه دارند؟ دين براي مردم مثل يك ببينيد مردم دين

 پناهگاه عاطفي شده است. به هر حال مطلوب اين است كه افراد تقليد نکنند، اما واقعيت اين نيست.

 ارزيابي شما از واليت فقيه در جامعه چيست؟ -

كامالً ضدبشري و باره، به شدت مشکل دارم، به نظر من، نظر خميني در اينن با موضوع واليت فقيه م

ضدعقالني است. نظريه او به لحاظ فقهي، عمق و استحکامي ندارد، كه بخواهد تداوم بخش راه انبيا 

انجامد. مانند آن چه كه مي باشد. اين مسأله توان اجرايي ندارد و در نهايت به ديکتاتوري سياه مذهبي

 بينيم.مي امروز در جامعه خود

مند بودم، اما امروزه به نظرم پروژه سروش ناكامل من در دوران دبيرستان، به افکار و آثار سروش عالقه

ها دنياي مدرن امروز را است و ديگر نظريات سروش و روشنفکران ديني را قبول ندارم. چرا كه آن

دهند تا آنجا كه با قالب جامعه مدرن امروزي، سازگار شود، اما مي ه و سنت را تراشاصل و معيار گرفت

 سنت هرگز با جهان حاضر، سازگار نخواهد شد.

من در نهايت بايد بگويم كه به نظر من يك كافر عاقل، بهتر از يك مؤمن نادان است و اين را فراموش 

عيني است و در مورد مسايل انتزاعي و غيرعيني، نکنيم كه تصور موجب تصديق، فقط در مورد مسايل 

 شود.نمي صِرف تصور كردن، موجب پذيرش

 تحليل كلي شما درباره دين چيست؟ -
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دين حاكم بر جامعه، اگر از پايين به باال يعني از سوي عامه به سمت حکمرانان برود، در واقع يك دين 

هد. اما اگر دين از باال به پايين باشد، صرفاً ابزاري خواهم مي سنتي خواهد بود كه اعتقادات سنتي و خدا

براي حکمراني و ظلم خواهد بود. در جامعه ما دين به يك سري باورهاي عاميانه كاسته شده است و 

قوه و امکان نقد دين در جامعه وجود ندارد. دين اسباب ايدئولوژي و ابزاري براي سوءاستفاده از توده 

بر مردم است. من همان طور كه گفتم به هيچ كدام از احکام دين، اعتقادي  و راهي براي حاكميت ظلم

 ندارم و حتي احکامي مثل معامالت، ارث، ديات، احکام ازدواج و احکام مربوط به زنان را غيرانساني

خوانم و علت آن هم نه به معناي مي دانم. اما هرازگاهي به علت وجود يك حس پرستش قوي نمازمي

حباً لِعَلي نيست، بلکه به دليل بُغض به ها، ويشتن اسالم، بلکه از سر احساس است، به قول حوزقبول دا

 معاويه است.

 بينيد؟جهان هستي را چگونه مي -

نظر من در مورد جهان و عالم هم اين است كه بايد در آن زيست. اما به مسايل الهيات سنتي، مثل اصول 

ام، گذاشته بته فعالً و در زمان حال، اما هميشه ذهنم را نسبت به اين مسايل بازدين اعتقاد و باوري ندارم. ال

ها بروم، ديگر نه حوصله وجوي آنها را بپذيرم، شايد هم نه. اما اين كه خودم به جستشايد روزي آن

ر هستم و و نه توان وقت گذاشتن و هزينه كردن در اين مسايل را ندارم. به هر حال من يك آدم سکوال

 به اعتقادات خودم پايبندم.
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: دین به مثابه ابزاری برای حکومت توده هادین به مثابه افیون  032

 کردن بر مردم

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با سهیل، 
 

شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  داريديناز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و   -

 ابتدا يك دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

البته منظورم از مذهبي اين است كه پدر و مادرم، اعتقادات مذهبي اي مذهبي متولد شدم، من در خانواده

ها را از روي ترس ارها بيشتر اين كدهند. اما آنرايج مثل همه مردم را دارند و اعمال ديني را انجام مي

دهند تا به عنوان يك عمل معنوي و روحاني. عالوه بر اين، پدرم چون از جهنم و روز قيامت انجام مي

كند، بيشتر از روي اجبار، حفظ منافعش و فراهم آوردن شرايط پاسدار است و با سپاه همکاري مي

هر كند. براي مثال، تا چند سال پيش يك عکس ها، تظازندگي بهتر براي ما، ناچار است به خيلي از چيز

هايي كه من با اي بر ديوار خانه ما بود و مادرم او را مانند يك امام، قبول داشت، اما با صحبتاز خامنه

 .دهندبلکه حتي به او ... هم مي اند،تنها عکس او را از روي ديوار پايين آوردهها نه اآلن آنام، ها داشتهآن

البته از آن جا كه ما در يك شهر كوچك كه شديداً جّو سنتي و مذهبي سنتي و به دور از روشنفکري 

يکديگر، به هاي كنيم، اين مسأله باعث شده است كه افراد براي دورماندن از بدگوييدارد، زندگي مي

وجود ندارد و اگر نوعي خود را مذهبي جلوه دهند. به طوري كه در شهر ما حتي دختر مانتويي هم 

كنند. به هر حال من داراي شهر ما حضور يابد، همه با تعجب به او نگاه ميهاي در خيابان با مانتودختري 

 ام.اي هستم و در شهري با اين وضعيت، متولد شدهچنين خانواده

دادم. انجام ميمن از دوران كودكي خودم تا دوره دبيرستان، فردي مذهبي بودم، يعني كارهاي مذهبي 

و آيات قرآن را از هاي خواندم. به طوري كه كلي از سورهروزانه تعداد زيادي از آيات قرآن را مي

ها هم شديداً مذهبي حفظ بودم. همچنين به علت رابطه نزديکي كه ما با خانواده عمويم داشتيم و آن

ه در اين دوران، من به عنوان يك فرد مثبت رفتيم و خالصبودند، هر روز با پسر عموهايم به مسجد مي

 شدم تا آن كه در دانشگاه پذيرفته شدم.و مذهبي، شناخته مي

 آيا شما بعد از پذيرش در دانشگاه، تحوالت ديني خاصي را تجربه كرديد يا نه؟  -

چنين من از سويي با ورود به فضاي باز دانشگاه و از سوي ديگر با دور شدن از جّو سنتي شهرم و هم

دادم، به هاي مذهبي را انجام ميها، خيلي از فعاليتهايي كه بايد از سر اجبار آندور شدن از فاميل

آور يافتم و با اين احساس كه انجام اين تدريج انجام اعمال ديني، مثل نماز و روزه را اموري كسالت
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گفتم، درست است كه گرفتم. من با خودم ميها فاصله كم از انجام آناي ندارد، كمها دليل و فايدهكار

هاي من تشکر كنيد، اما لزومي ندارد كه حتماً با نماز از خدا تشکر بشود. البته كنار خدا گفته از نعمت

ها، آشنايي با يکي از ديگري هم داشت. يکي از آنهاي گذاشتن تکاليف مذهبي توسط من، علت

 خدايان جهان( داشت.ره داوكينز )رهبر بيدوستانم بود كه اطالعات زيادي دربا

ها و جلسات او با افردي كه به وجود خدا اعتقاد دارند مختلف از صحبتهاي ديها و سيدوستم فيلم

كرديم. براي مثال، در يکي از ها بحث ميديديم و سپس درباره آنها را ميآورد و ما آنرا به اتاق مي

رفتند. داوكينز نفر به آنجا مي 300شد كه روزانه ز، بازديد از يك كليسا نشان داده ميداوكينهاي فيلم

پرسيد، شما چرا به اين پرداختند، ميرفتند و در آن به گريه زاري و دعا مياز افرادي كه به آنجا مي

تند، چون خيلي از افراد گفها ميخواهيد؟ آنكنيد و از خدا كمك ميشکل در اين جا گريه و زاري مي

 و ما هم اميدواريم كه دعايمان اجابت شود.اند در اين مکان شفا پيدا كرده

سال قدمت دارد و در اين مدت  1500داوكينز پس از يك بررسي تاريخي، متوجه شد كه اين كليسا، 

گفت، شفا يافتن اين تعداد راد ميبنابراين او در پاسخ به اين اف اند.نفر در آن شفا گرفته 12تنها طوالني، 

كامالً طبيعي است. خيلي از افراد ممکن است به علل ديگري شفا يافته و درمان كم، طي اين همه سال،

دهند. همچنين نسبت مي اند،شده باشند، اما بهبود خود را به دعا و گريه و زاري كه در اين مکان داشته

گويم، روي اين ميز فنجان د خدا اعتقاد داشت، گفت، ببين من ميوگو با فردي كه به وجواو در گفت

اآلن با چشمانش، فنجاني روي ميز كس كنم، چون هيچچاي وجود ندارد، و اين مسأله را ثابت هم مي

خواست گويي چنين چيزي هست، خوب ثابت كن كه هست. او به اين شکل ميبيند، اما تو كه مينمي

 به فرد مقابل خودش ثابت كند. عدم وجود خدا را

 ها چه تأثيراتي روي شما داشت؟ ديدن اين فيلم -

ها، باعث شد كه من به مسايل بيشتري فکر كنم، اما نظرم در حال حاضر در مورد خدا، ديدن اين فيلم

ر هست. شود كه نباشد، البته شايد هم نباشد، اما امکان بودنش بيشتدانم كه هست و نمياين است كه مي

 آيد و باالخره وجود يك خالق الزم است. چرا كه هيچ چيزي خود به خود به وجود نمي

 نظر شما درباره ائمه و اولياي دين چيست؟  -

ها در ها را تا آنجا كه با اخالقيات هماهنگ هست، قبول دارم و به نظرم آندر مورد امامان، من رفتار آن

ها، ك الگوي رفتاري براي ما كه رفتارهاي اخالقي و درست را از آنمجموع فقط يك الگو هستند. ي

 ياد بگيريم.

 نظر شما راجع به مسأله حجاب در جامعه چيست؟  -
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شود. مثالً اگر من از وجود حجاب در جامعه متنفرم. به نظرم همه چيز براي افراد، پس از مدتي عادي مي

ا با تاپ و شلوارك بيرون بيايد، اوايل همه به او نگاه يك روز يك دختر و يا يك پسر، در دانشگاه م

شود و ديگر تعجبي براي اطرافيان ندارد. همان طور كه گفتم كنند، اما به تدريج اين مسأله عادي ميمي

سفت و سخت بيرون هاي ها چادري هستند، اما اگر همه از اول، بدون اين پوششدر شهر ما همه خانم

شد. چطور يك پسر همسن من در كشورهاي ديگر، با ديدن مسأله براي همه عادي مي آمدند، اينمي

شود، اما من با ديدن يك دختر يك دختر نيمه لخت در خيابان، كالس درس يا محل كار، منحرف نمي

 شوم؟مانتويي كه موهايش پيداست و آرايش دارد، منحرف مي

داشتن در بين جوانان ما جا افتاده و پذيرفته شده است،  كنند، حجابكه مسووالن فکر ميرغم آنعلي

اما به نظر من اين طور نيست. اگر حجاب در بين جوانان جا افتاده است، پس چرا اين قدر مسووالن 

نويسند. در همين ها ميشعارهايي مبني بر مزاياي حجاب و يا رعايت حجاب را بر در و ديوار خيابان

كنند، ساده باشند. همه ها سعي ميپوشند يا پسرتران به علت سهميه دبيري چادر مياغلب دخ دانشگاه ما،

دهد كردند. پس اين مسأله نشان مياز سر اجبار است، اگر سهميه نبود، هيچ كدام به اين ترتيب عمل نمي

 كه حجاب در بين جوانان، پذيرفته نشده و جا نيفتاده است.

 قليد در جامعه چيست؟ نظر شما درباره مراجع ت -

توانند واقعيت اين است كه به نظر من هيچ نيازي به وجود مراجع تقليد در جامعه، نيست. خود افراد مي

با فکر كردن مشکالتشان را حل كنند. اصالً مگر فقط اسالم دين است؟ مردم غيرمسلمان كه مرجع تقليد 

كنند، خوب ما شان پاسخ پيدا ميسوال هايراي كنند. چه طور بندارند، چطوري مشکالتشان را حل مي

بسيج و نهاد رهبري، از سر هاي كنيم. اما من ناچارم كه براي مقابله با تهديدهاي بچههم همان كار را مي

صانعي مرجع تقليدم است. اما همان طور كه گفتم، اين فقط از سر اجبار و كم  مثالًاجبار بگويم كه 

 ها است.نياوردن در مقابل آن

 نظر شما درباره واليت فقيه در جامعه چيست؟   -

داري، حکومت مبتني بر واليت فقيه است و اين ترين نوع حکومتترين و مخرببه نظر من مزخرف

ترين اشتباه خميني بود. اين كه يك نفر براي همه تصميم بگيرد، سيستم حکومت داري مسخره، بزرگ

دين شدن خيلي از كند، دليل بيمت كردن به شدت دين را بدنام ميجداً احمقانه است، اين نوع حکو

افراد به علت رفتار آخوندهاست. چنين حکومت كردني، حتي اگر رئيس آن حکومت پيامبر هم باشد، 

 تواند اسالم كامل را پياده كند.باز هم نمي
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كشند و چنانچه جوانان خودشان ن را ميكنند. به نام دين جواناها را ببينيد، از دين سوءاستفاده ميآخوند

نامند. اين استفاده ابزاري از دين است. وضعيت امروز ها را شهيد ميكشته شوند، باز هم به نام دين آن

شوند هاي ظاهراً اسالمي، افراد سکوالر خارج مياز دانشگاه اند.جوانان را ببينيد، خيلي از دين زده شده

 ي اين مسأله، رفتارهاي سران مملکت است.كه به نظرم علت اصل

كشند ها، به نظر من بايد به همه عقايد، احترام گذاشت. مثالً در هند در يك خيابان گاو را ميبا همه اين

پرستند و هيچ كدام از صاحبان اين دو عقيده هم، ها را ميخورند و در خيابان ديگر مردم گاوو مي

ها را به همه جناحهاي ساالري موافقم، يعني ما بايد بهترينندارند. من با شايستهكاري به كار يکديگر 

 ها در جهت پيشرفت كشور خودمان، استفاده كنيم.هاي آنروي كار بياوريم و از توانمندي

من  خوانم، اما اين كارها نماز ميدر نهايت بايد بگويم كه من در حال حاضر هم، هنوز بعضي از وقت

 17از روي ترس است. هر چند كه به نظرم اين هم از اعراب به جا مانده و در هيچ كجاي قرآن به 

اي نشده است، به هر حال اگر جهنم واقعيت داشته باشد، خدا بايد خيلي... باشد كه ركعت نماز اشاره

 ؟من را به جهنم ببرد. ما كه در اين دنيا خوبي نديديم. آنجا هم بايد زجر بکشيم

 دانند، نظر شما در اين ارتباط چيست؟ماندگي جامعه ميبرخي دين را عامل عقب -

ها است. دين در همه مسايل علمي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، ماندگي ما در همه زمينهدين عامل عقب

فکر  دخالت و اظهارنظر كرده و به نوعي جلوي دست و پاي افراد را گرفته است. دين اجازه انتخاب و

مشکالتمان را حل كردن را از ما گرفته است، در حالي كه به نظر من، ما بايد خودمان با تفکر و تعقل، 

 كنيم.

 در حال حاضر تحليل كلي شما راجع به دين چيست؟  -

ها را دارند. براي اين كار ها، همواره سعي در گول زدن مردم و ظلم كردن به آنبه نظر من حکومت

ين ابزار، دين است. به نظرم همه چيزهايي كه با نام دين به ما رسيده، ابداعي و من درآوردي ترفريبنده

است. محمد براي آن كه بتواند با اعراب مقابله كند، دين را آورده است. و براي اين كار چيزهايي را 

جاري در زير هايي را زده است كه براي اعراب جذاب است. مثالً بشارت دادن رودهاي آورده و مثال

ها به دليل آب و هواي گرم و خشك درختان سرسبز، براي اعراب بسيار خوشايند است؛ چرا كه آن

فراوان محروم بودند، بنابراين محمد با دادن هاي سرزمينشان، از نعمت سرسبزي و هواي خنك و ميوه

به مردم ساكن شمال ايران داده ها را به خود جلب كرده است. اما اگر اين بشارت ها، آناين وعده

ها عادي كردند، چرا كه داشتن چنين مناظري و چنين امکاناتي براي آنشد، هرگز از آن استقبال نميمي

 است، مثالً عذاب آتش و گرما براي مردم سيبري كه از سرما متنفرند، چه ناراحتي دارد؟
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ها داشته باشد. مثالً براي مردم هاوايي وعده قرآن بايد فراگير باشد و صفاتي مطلوب طبع همه سليقه

در  ها و كمبودهاي اعراب در آن دوران است.ها ناشي از نيازحوري بهشتي چه جذابيتي دارد؟ همه اين

ها، اصالً جذاب نيستند. بنابراين به نظر من، دين فقط يك ابزار براي حالي كه امروز براي ما اين وعده

 ردم است.حکومت كردن بر م

ها كالم خدا نيست. بلکه چيزهايي است كه به طور كه سروش گفته است، ايندر مورد قرآن هم، همان

ها را بيان كرده است و در واقع خود پيامبر، چينش الزم را در اين قلب محمد القا شده و خود او آن

 زمينه انجام داده است.

ل دارم و به طور كلي معتقدم، هر چيزي كه با اخالق به هر حال من فقط بخش اخالقيات دين را قبو

ها اسرائيليات است. اگر اخالقي باشد، من ها بگويند، اينمغاير نيست، گناه هم نيست، حتي اگر آخوند

 آن را پذيرفته و قبول دارم.

اما به نظر  گيرانه از علي و حسين نقل شده است،بينيم كه احاديثي خشك و سختها ميما خيلي از جا

توانند باشند. همان گير و خشن نميها اين قدر سختشناسيم، آنها ميهايي كه ما از آنمن با ويژگي

 ها ساخته دست حاكمان براي حکومت كردن و ظلم كردن بر مردم است.طور كه من گفتم، همه اين
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هم نشود، : تا مادیات و رفاه مردم فراتوده هادین به مثابه افیون  033

 شود.ها خوب نمیوضعیت معنوی آن

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با محمدمهدی، 
 

شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  داريديناز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و   -

 ابتدا يك دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

ها ديگر، اهل نماز و روزه و رعايت حالل و حرام و مانند آنهاي وادهخانوادة من، مانند خيلي از خان

اند. البته خانواده من، به آن شدتي كه ها را از دوران نوجواني هم به من، توصيه كردههستند و همين كار

اني، به كردم و به آن اعتقاد داشتم نبودند، به اين معنا كه من در دوران نوجومن به مسايل ديني عمل مي

كردم، اعمال مذهبي را به درستي و به طور كامل طور افراطي به طرف مذهب گرايش داشتم و سعي مي

ديدم، انجام بدهم، از طرفي عقايد مذهبي تندي هم داشتم، مثالً خودم هرگز شوهاي ويديويي را نمي

او دعوا كردم و گفتم ديد، به شدت با آيد يك روز كه برادرم موقع اذان مغرب داشت شو مييادم مي

 ها را ببيند.كه حداقل موقع اذان او نبايد اين جور فيلم

كردم و خالصه آموزي شركت ميمن در آن دوران، در اردوهاي مذهبي مدرسه و سازمان دانش

اعتقادات سفت و سختي داشتم تا اين كه به تدريج در اواخر دوران دبيرستان، به داليل مختلف، از 

 تم كاسته شد.شدت اعتقادا

 شما مؤثر واقع آمدند يا خير؟   داريدينآيا دوستان شما در نوع  -

ها بدون انجام امور ديدم، آنبله. دوستان من هم در كاهش ميزان اعتقادات من، نقش داشتند. مثالً من مي

جام تکاليف تر هستند و مثل من مجبور نيستند كه سختي انمذهبي و بدون داشتن اعتقادات مذهبي، آزاد

 ديني و مقيد بودن به اعتقادات را به دوش بکشند. 

 شما مؤثر واقع آمد يا خير؟   داريدينبا ورود شما به دانشگاه، محيط دانشگاه در نوع  -

گيرد، تأثير بسيار زيادي بر او دارد، براي مثال، خود من با به نظر من، محيطي كه فرد در آن قرار مي

شنا شدن با جّوي كه بر آن حاكم بود، وقتي ديدم افراد مذهبي كه اغلب هم ورود به دانشگاه، و آ

ها صاحب قدرت هستند، چهره خشني دارند و به نوعي نزد ديگران منفور هستند، ترجيح دادم با آن

 ها نداشته باشد، تا وجهه خودم را در بين ديگران،ارتباطي نداشته باشم و رفتار و عقايدم، شباهتي به آن

 از دست ندهم.

 كني چيست؟  علت منفور بودني كه از آن ياد مي -
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هاي مختلف در امور ديني و فوق برنامه دانشگاه بسيج و نهاد نمايندگي در دانشگاه، داراي پستهاي بچه

اش از سر ريا است. كنند، اعتقادي ندارند، بلکه همهگويند يا عمل ميها به آنچه كه ميهستند. اغلب آن

گيرند، مختلف ميهاي مختلفي كه به بهانههاي باال بُنهاي افتد. حقوقچرا؟ چون منافعشان به خطر مي

ها، همه از همين منافعي است كه گفتم. به عنوان مثال، سهميه بسيجي هاي رايگان و نظاير اينمسافرت

مهمي دارد، در حالي كه در  ها، نقشبودن در پذيرش دانشگاه، پيدا كردن شغل، سربازي و مانند آن

كشور ما، اصالً هدف ارتقاي علمي يا تقويت افراد نخبه، معني ندارد، اگر اين طور نيست، پس چرا از 

كشد، در رشته و خواند و زحمت ميدرس ميها شود؟ يك فرد عادي كه ساعتسهميه استفاده مي

شود، در حالي كه بسيجي نصف او هم ميتر از فردي كه بسيجي است، قبول دانشگاهي بسيار پايين

خوري است. اغلب درس نخوانده است. همان طور كه گفتم، بحث سواد و زحمت نيست، بحث حق

مختلف از جمله بُن كتاب دارند، اما هاي ها و محيط كار، بُنچه در مدرسه و چه در دانشگاهها بسيجي

م. با اين همه، جالب است كه اين افراد وقتي پاي منبر، ما كه بسيجي نيستيم، چنين مزايايي را نداري

كنند و خود روند، صحبت از ريا نکردن و حقي را ضايع نکردن ميآزاد ميهاي كالس درس يا بحث

دهم كه از هر نظر دانند. به هر حال من با ديدن چنين وضعيتي، ترجيح ميدار و مذهبي ميرا افرادي دين

 ها داشته باشم.كمترين شباهت را با آن

 آيا به نظر شما، بازنگري در احکام ديني الزم است؟   -

دهد. داند و در عمل نشان ميبه نظر من مجموعه رفتارهايي است كه انسان آن را الگوي عقيده خود مي

بنابراين همان طور كه ادبيات، ورزش، سياست و مانند آن، بايد به روز شوند تا گيرايي بيشتري داشته 

اشند، دين هم بايد با شرايط روز منطبق شود و متناسب با هر دوره، تفسير شود تا بين مردم جذابيت ب

 داشته باشد.

 به نظر شما بازنگري در چه احکامي از ضرورت بيشتري برخوردار است؟   -

شود. يبه نظر من احکام ديني دو دسته هستند. يك دسته از احکام هستند كه نبودشان، باعث نابهنجاري م

شود. من مثالً احکام مربوط به طهارت، نبود اين احکام باعث آسيب جسمي و حتي رواني به افراد مي

اين احکام را قبول دارم. زيرا از نظر عقلي درست هستند و يا احکام مربوط به مسايل جنسي، به نظرم 

م، قيد و بندهايي در اين شود. حتي جوامع آزاد هنبود اين احکام موجب بروز ناهنجاري در جامعه مي

 جهت دارند، بنابراين اين احکام الزم و حتي ضروري هستند.

ها، اما من دسته ديگري از احکام را قبول ندارم، اين دسته به نظرم با توجه به منافع افراد و بنا بر شرايط آن

اصالً هدف جامعه  توانست چند زن بگيرد وها پيش يك مرد ميبه وجود آمده است. مثالً شايد سال
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توانست روزي چند نفر را تأمين كند. به هر حال شايد در آن زمان اين همين بود، چرا كه يك مرد مي

كار عادي بود، اما امروزه اين كار به نظرم، به هيچ وجه كار درستي نيست، چرا كه اين كار هم بنياد 

 .كند و هم ظلم بزرگي به زنان استرا سست ميها خانواده

ها، اين بود از طرفي دليل بيشتر بودن حقوق مردان نسبت به زنان در احکامي مثل ديات، ارث و مانند آن

هاي آن زمان، معتقد بودند كه ارزش اجتماعي و ميزان فعاليت مردان، بيشتر از زنان است، كه انسان

كامالً غلط ما به نظر من اين نظر ها، داشته باشند. ابنابراين بايد سهم بيشتري در ارث، ديه و نظاير آن

بينيم، اگر زنان غيرفعال باشند، است و حقوق زن و مرد بايد با هم برابر باشد، امروزه همان طور كه مي

شود، بنابراين بايد چنين احکامي به روز شوند و ديد غلط برتري مردان نسبت به جامعه هم غيرفعال مي

آيد كه فرض كنيم، من اط با اين ديد غلط، اين مثال به نظرم ميزنان، مرتفع گردد. من هميشه در ارتب

كردم و مثالً در آن دوران، ماشين وجود داشته است. اگر من و در دوران حضرت فاطمه زندگي مي

كرديم، از نظر مردم، من كه يك مرد هستم و ارزش اجتماعي حضرت فاطمه هر دو با ماشين تصادف مي

گرفتم و حضرت فاطمه كه يك زن است و از نظر اسالم ارزش يشتري ميبيشتري دارم، بايد ديه ب

 گرفت كه بالطبع اين مسأله، امر غلطي است.اجتماعي كمتري دارد، ديه كمتري مي

 تواند اثرگذار واقع شود يا خير؟  به نظر شما دين در پيشرفت جامعه مي -

تواند داشته باشد، خصوصاً دو چيز متناقض را نميتواند داشته به نظر من انسان همه چيز را با هم نمي

هاي ديگر صرف نظر كند و اين پذيرد، بايد از داشتن خوبيباشد. كسي كه اسالم را تمام و كمال مي

كند شود. يك فرد معتقد به دين، فقط به بُعد معنوي توجه ميماندگي جامعه ميمسأله قطعاً باعث عقب

هايشان را به علت پيروي از ها و توانايي. مثالً زنان مسلمان بسياري از استعدادماندو از ابعاد ديگر باز مي

دهند. براي مثال، در زمينه موسيقي، هنوز هم در كشور ما هاي غلط دين، از دست ميدستورات و فرض

 يابند.هاي موسيقي زنان اجازه برگزاري كنسرت در تاالرهاي عمومي را نميگروه

أله ورزش، زنان ما به علت اجبار در داشتن حجاب، از شركت در بسياري از مسابقات طور در مسهمين

 هايشان، محروم هستند.و بروز توانمندي

هاي خارجي كه در آن زنان و مردان كار هم همين طور است. براي مثال، در شركتهاي در مورد محيط

ها، به تعالي و پيشرفت جنس، آن شركت هاي هر دوكنند، به علت استفاده از تواناييبا هم كار مي

شود و همين گيري ميرسد. اما در ايران، به علت نقش دين اسالم، در اين مسايل بسيار سختبيشتري مي

 شود.مختلف فرهنگي و اقتصادي ميهاي ماندگي جامعه در عرصهمسأله موجب عقب

 تحليل شما درباره مراجع تقليد چيست؟   -
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-با تقليد زنده است، ما همه كارهايمان براساس تقليد است. مثالً وقتي ما در جايي حرف به نظر من انسان

بينيم، كنيم يا وقتي يك رفتار خوب را ميها را تکرار ميهاي خوبي را شنيده باشيم، در جاي ديگر آن

الگوهاي مختلف از شخصيت اي دهيم، به نظر من شخصيت هر انسان، آميختهآن را ياد گرفته و انجام مي

است كه با يادگيري و تقليد آن را كسب كرده است، بنابراين به نظر من، حضور مرجع تقليد خوب 

است، اما مشروط به اين كه يك فرد آگاه، مرجع تقليد بشود، فردي كه بتواند در شرايط مختلف و 

لوژيك هم آگاهي متناسب با وضعيت زماني، تصميمات درست بگيرد. فردي كه حتي از مسايل فيزيو

انساني و شرايط روز، در جامعه هاي داشته باشد، بنابراين وجود يك مرجع تقليد آگاه به همه جنبه

 تواند مفيد باشد.مي

 نظر شما راجع به واليت فقيه چيست؟   -

من با اين كه يك شخص بر جامعه حکومت كند، نه يك شورا، موافقم و آن شخص را به عنوان يك 

يرم. اما اين كه او تا چه حد قدرت داشته باشد و اختياراتش تا چه حد باشد، مهم است. مثالً پذحاكم مي

من واليت مطلقه را هرگز قبول ندارم، اضافه شدن صفت مطلق، به اين معناست كه آن فرد توانايي انجام 

اي عدالت حقوق هر كاري را دارد. مثالً اگر صفت عدالت را در نظر بگيريم، فرد موظف است كه بر مبن

شوند. يعني مردم را بدهد. اما با افزوده شدن صفت مطلق به آن، عدالت و مشروعيت با هم تعريف مي

 تواند به صالحديد خودش، از دادن حقوق مردم، امتناع كند.فرد اختيار كامل دارد و مي

 در مورد ائمه و اولياي دين چه نظري داريد؟   -

كنم و براي ساختن شخصيت خودم به كار ديگران را جذب ميمن همه صفات و رفتارهاي خوب 

ها را قبول گذارم و كارهاي خوب آنها احترام ميگيرم. در مورد ائمه هم همين طور است. به آنمي

ها عادل ها را هم هرگز قبول ندارم. مثالً اين كه آنسازي در مورد آنكنم. اما افسانهداشته و تکرار مي

هايي را كه در كنم، خودم هم عادالنه رفتار كنم. اما روايات و داستانند را قبول دارم و سعي ميابوده

شود را قبول ندارم، زيرا به نظرم در اين مسايل با گذشت ها بيان ميدر مورد آنها و مداحيها روضه

 كالغ شده است. 40زمان، يك كالغ،

 بينيد؟  ه ميدر حال حاضر شما خدا را چگون -

گيرم. من در مورد خداوند هم از نظر تا اطالعات كافي نداشته باشم، تصميم نميها، من در همه زمينه

ام، اما از نظر احساسي، خدا خيلي به من كمك كرده است. من چون خدا را لمس عقلي به نتيجه نرسيده

 دارم. هر چند كه از نظر عقلي در مورد آن، كند، به او اعتقادام و از نظر احساسي من را آرام ميكرده

 ام.نرسيدهاي به نتيجه
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 در حال حاضر تحليل كلي شما راجع به دين چيست؟   -

ها خواست كه به بُعد معنوي توجه به نظر من ابتدا بايد وضعيت مادي مردم را مساعد كرد، بعد از آن

كامالً موافقم. تا ماديات مردم و رفاه اس هستند، كنند. من با اين ديدگاه ماركس كه ماديات پايه و اس

شود و اصالً نبايد انتظار داشت ها خوب نميها، حتي رفاه نسبيشان فراهم نشود، وضعيت معنوي آنآن

تنها از سر اجبار و نياز مادي است، داران واقعي باشند و اگر اين طور وانمود كنند، كه افراد فقير، دين

 شوند به اميد اين كه وضعيت ماليشان خوب بشود.متوسل مييعني به دين 

به نظر من، حتي عالوه بر معنويات، اخالق، شيوه صحبت كردن و شيوه تعامل با ديگران، همه و همه 

ها تابع ماديات افراد است. هرچه وضعيت مالي افراد بهتر باشد، رعايت مسايل اخالقي هم در بين آن

تر هستند. براي مثال، در يك شهر، رفتار مردم تر و آرامبرخورد با ديگران مؤدببيشتر است و افراد در 

 جنوب شهر را با مردم شمال شهر، مقايسه كنيد.

تر كنند. آمار جرم و جنايت باالتر هستند. بيشتر با هم دعوا ميادبتر و بيدر جنوب شهر افراد خشن

يت مالي مردم بهتر است، چنين نيست. اين افراد به جاي هايي كه وضعاست. اما در شمال شهر و محيط

كنند و بالطبع چنين افرادي براي كارهاي ديني و وگو مسايلشان را با يکديگر حل ميدعوا، با گفت

 تر از افراد پرخاشگر قبلي هستند.اخالقي، مستعد

 از وقتي كه براي مصاحبه گذاشتيد، متشکرم.   -
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: ازروابط عاطفی با خدا تا رسیدن به توده هادین به مثابه افیون  034

 نفی و انکار خدا

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با بهروز، 
 

شركت داشته باشي متشکرم. لطفاً در  داريديناز اين كه پذيرفتي در مصاحبه در زمينه مقوله دين و  -

 ابتدا يك دورنما از آغاز زندگيت تا اآلن بده.

ها گيرييار مذهبي و معتقد دارم. در خانواده من، دين نقش بسيار پررنگي در تصميمبساي من خانواده

شود. من هم از هاي زندگيمان دارد. و عمل به تکاليف ديني در آن، بسيار مهم تلقي ميريزيو برنامه

ين دوران كودكي تحت تأثير محيط زندگي خودم، گرايش زيادي به دين داشتم. البته گرايش من به د

تنها خودم به ام بود. به طوري كه دين براي من خط قرمز بود، يعني من نه تر از خانوادهبسيار شديد

پرداختم، بلکه ديگران هم در حضور من، هرگز به انتقاد يا ها و چراجويي درباره دين نميبررسي علت

دانستم. من هاي خودم ميدگيپرداختند. در آن دوران من خدا را پناه مشکالت و درماننفي دين نمي

كردم و خواندم و با خدا صحبت ميشدم، براي رسيدن به آرامش نماز ميهر وقت كه دچار مشکل مي

 بردم.لذّت مي از قرار گرفتن در فضاي معنوي

 دوران دبيرستان را چگونه پشت سر گذاشتي؟ -

ها تأثيرات كوتاه مدت و ندن اين كتابمن در دوره دبيرستان، چند كتاب الحادي را مطالعه كردم، خوا

روي من گذاشت، اما چون حس با خدا بودن و در فضاي معنوي قرار گرفتن، براي من  اي چند ماهه

كردم كه اگر دين نباشد، مسير و هدف زندگي براي من مبهم بسيار قوي و شيرين بود و احساس مي

 مجدداً به همان وضعيت قبلي، يعني دين مداري بازگشتم.و سامان خواهم شد،  سرشود و به نوعي بيمي

من در دوره پيش دانشگاهي براي مدت كوتاهي به عرفان رو آوردم و آثار موالنا، حافظ و بعد عطار را 

با خدا داشتم. اي خواندم. من در اين دوره ارتباط عاطفي قويهاي عرفاني را هم ميخواندم. ساير كتاب

گرفتم. البته خواندن نمازهاي مستحبي و گرفتن روزه هاي مستحبي را ندم و روزه ميخوابسيار نماز مي

كردم، به كاري خودم هم به خدا فکر ميدادم. من در اين دوره، حتي در اوقات بيقبالً هم انجام مي

 طوري كه فکرهايم اغلب شبيه مناجات و راز و نياز كردن با خدا بود.

دانشگاهي، درگير يك رابطه عاطفي شدم كه البته به دليل عدم تناسب در من در انتهاي دوره پيش 

بسياري از موارد، اين رابطه به هم خورد. پس از آن، رابطه من با خدا همچنان گرم و صميمي بود، البته 

ه خواستم كه هموارنه به اين دليل كه از خدا بخواهم رابطه عاطفي ما دوباره برقرار شود. بلکه از خدا مي
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به من نگاه كند، كنارم باشد و مراقب من باشد تا من خودم را گم نکنم و همان طور كه بودم، باقي 

ام بمانم. رابطه من با خدا آن قدر خوب و متفاوت بود كه زماني كه در دانشگاه قبول شدم، خانواده

 دن، در دانشگاه قبول شدي.گفتند، تو با درس خواندن دانشگاه قبول نشدي، بلکه با نماز و زياد نماز خوان

 آيا ورود در دانشگاه در روند تحوالت ديني شما مؤثر واقع شد يا نه؟ -

مان براي رسيدن به من بعد از ورود به دانشگاه، چون هنوز هم به ياد آن خانم بودم و از اين كه شرايط

ه تدريج از يك فرد هم، مساعد نبود، دچار نوعي احساس خالء و تنهايي شده بودم. به همين دليل ب

مذهبي با روحيات عرفاني، به يك فرد مذهبي سنتي خشك و افراطي تبديل شدم. به طوري كه در آن 

دوره، فقط اعمال مذهبي براي من مهم بود و معتقد بودم، هر كس كه خارج از اين محدوده كه به نظرم 

دار و معتقد، عنوان يك فرد دين همان صراط مستقيم بود، خارج شود، دچار مشکل خواهد شد و از او به

 توان نام برد.نمي

ها من در اواخر سال دوم دانشگاه، به داليل مختلف ارتباطم با دختران بيشتر شد و متوجه خصوصيات آن

ها، شدم. من تا پيش از اين نگاهم به دختران، همان نگاهي بود كه مذهب داشت، و به همان ديدگاه

ين تعيين كرده است، معتقد بودم. اما ارتباط مستقيم با دختران باعث شد كه حقوق و سطح روابطي كه د

ها هم مثل ما بينم. دخترمن متوجه شوم، واقعيت چيزي است كه با آن سروكار دارم و از نزديك مي

تر از ما و درست نيست كه تا اين محدود باشند. البته اين كه من تر و با عرضههستند، حتي خوش فکر

ها نبودند، بلکه علل بت به مسأله حقوق زنان در اسالم حساس شده بودم، فقط به علت رابطه با دخترنس

ها را دوست دارم هاي ديگر برايم مهم هستند و من آنديگري هم داشت، اول اين كه به طور كلي انسان

ها كمك كنم. در ثاني من نو همواره از دوران كودكي تمايل داشتم تا آنجا كه در توانم هست، به انسا

شود، به زودي حقوق من هم با توجيهات مختلف، معتقدم، زماني كه حوق نيمي از افراد جامعه پايمال مي

از بين خواهد رفت. بنابراين از آن به بعد در هر بحثي كه در رابطه با تضييع حقوق زنان بود، شركت 

كردم، نه آن چه م، بيشتر از حقوق زنان طرفداري ميدار بودكردم و با اين كه فردي مذهبي و دينمي

 كه دين گفته است.

من با شروع سال سوم دانشگاه، با فردي مذهبي آشنا و هم اتاقي شدم. او هم فردي معتقد بود، اما با خدا 

داد و چون دين و در كرد و با حالت طنز، مسايلي را به خدا و پيامبر نسبت ميو پيامبر خيلي شوخي مي

شد. به طوري كه هر أس آن خدا و پيامبر، خطوط قرمز من بودند، اين كار او باعث ناراحتي من مير

دادم. اما به تدريج بيشتر فکر كردم و جوابي نميكرد، من به او اخم ميوقت او اين گونه صحبت مي

به صفاتي كند و خدا با توجه كردم و با خود گفتم كه او فقط از سر شوخي به اين شکل صحبت مي
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از طرفي خدا عالم است و  اش، ناراحت شود،هاي بندهمثل مهربان و بخشنده بودن، نبايد از اين شوخي

داند، به اين ترتيب خدا هم اين را مي كند و قصدي ندارد،دانم كه او شوخي ميطور كه من ميهمان

 تر شد.اين مسأله براي من عادي و تحملش برايم راحت

سوم دانشگاهي من، تحصني در دانشگاه اتفاق افتاد و خود من هم يکي از افراد شركت  در اواخر سال

 كننده در آن بودم، مسأله اخير آغاز ورود من به سياست و موجب سياسي شدن من شد.

در جريان تحصن، به لحاظ منطقي، حق با ما بود. اما از طرف ديگر جبهه مقابل ما را افراد مذهبي )و در 

اي نما و مدعيان دين(، تشکيل داده بودند،  يعني افرادي كه از دين به عنوان وسيلهد مذهبيواقع افرا

كردند. در آن دوره اين تناقض كه چرا خدايي مشروع براي رسيدن به اهداف نامشروعشان استفاده مي

چرا راهي  تواند وسيله سوءاستفاده ديگران شود وبيني نکرده كه دين ميكه عالم و آگاه است، پيش

 براي جلوگيري از اين مسأله تعيين نکرده است، در ذهنم ايجاد شد.

يکي ديگر از تناقضاتي كه نسبت به مسايل ديني براي من ايجاد شد، به زندان افتادن يکي از دانشجويان 

سيار شناختم، او دختري بسيار فعال، با عرضه و بدختر فعال دانشگاه، بود. من از پيش از تحصن او را مي

هايي كه دخترهاي ديگر به علت دختر شجاع و نترس بود، به طوري كه ابايي از انجام بسياري از فعاليت

تر از كردند، نداشت. براي من دشوار بود كه بپذيرم، فردي مثل او كه بسيار شايستهبودنشان امتناع مي

ها باشد، از طرف ديگر اين فرد ها هست، طبق دستور اسالم، حقوقش نصف حقوق پسربسياري از پسر

 فعال و با اخالق، به علت تالش براي بهبود وضعيت دانشگاه، بايد به زندان برود.

همچنين من در جريان تحصن با دخترهاي زيادي آشنا شدم كه اعتقادي به داشتن حجاب و يا لزوم 

و با اخالق بودند، به طوري  وجود فاصله بين دختر و پسر نداشتند، اما در عين حال افرادي بسيار سالم

هاي بسيار تر بود و در عين حال فعاليتكه رفتارشان از بسياري دختران مذهبي و مدعي دين، مؤدبانه

 دادند.مفيدي هم انجام مي

توانم تشخيص بدهم، اين افراد طور كه من با اين كه يك انسان هستم، ميگفتم، همانمن با خودم مي

و منطقي هستند، پس خدا هم بايد اين موضوع را تشخيص بدهد. در حالي كه به لحاظ اخالقي سالم 

دين خالف اين را گفته و افرادي با اين نوع پوشش و ارتباطي كه البته بدون غرض با پسران دارند را 

 شديداً نهي كرده است.

 آيا مسايل سياسي جامعه هم در تغيير نگاه ديني شما مؤثر واقع شدند؟ -

 مسووالن ديني و سياسي كشور، از ديگر موارد به وجود آورنده تناقض براي من بود. بله. رفتار 
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شود، ناشي از اين تفکر است كه دين بايد هايي كه به مردم ما تحميل ميبه نظر من همه مشکالت و رنج

اساً اسالم، مسيحيت يا يهود باشد، بلکه اسكند كه دين، دين وارد حکومت شود، به نظر من فرقي نمي

كند. در حالي ماهيت دين به شکلي است كه با كساني كه دين را قبول ندارند، برخوردي مستبدانه مي

كامالً شخصي باشد و هرگز دخالتي در امور سياسي و كشورداري نداشته باشد، كه به نظر من، دين بايد 

بعيض و سركوب مخالفان تنها اين امر مفيد نيست، بلکه مخرب هم هست و باعث ايجاد تچرا كه نه 

شود. براي مثال، من با ديدن رفتارهاي سران مملکت كه از دين به عنوان يك وسيله براي رسيدن به مي

ست، اعتقاد پيدا كردم. واقعاً هم همين توده هاكنند، به اين جمله كه دين افيون اهدافشان استفاده مي

شود و خالقيت ب تعطيل شدن تفکر افراد ميطور است، ورود دين به حوزه مسايل علمي و سياسي موج

گيرد، چرا كه بايد طبق دستورات آن عمل كرد و در غير اين صورت فرد، ديگر مذهبي ها ميرا از آن

كند طور كه گفتم، دين در تضاد با علم است. فرقي نميشود. از طرف ديگر همانو با خدا شناخته نمي

كرد و امروزه اختراعات و نظريات جديد را شديداً سركوب ميكه كدام دين باشد. در گذشته كليسا 

 كند. ها را مياسالم همين كار

 گويي كه علم در تضاد با دين است؟چگونه مي -

اساساً ماهيت قوانين ديني به صورتي است كه با فکر بشر هماهنگ نيست. اين كه برخي از افراد مذهبي 

تفکر و تعقل دعوت كرده است، درست است، اما نه استفاده از عقل در ها را به گويند، قرآن انسانمي

همه حاالت و مسايل زندگي و در سطحي كلي، بلکه فقط در آن موارد خاصي كه خود قرآن در آن 

پرسند ها از جهنميان ميآيه يا سوره اشاره كرده است. همچنين در آياتي از قرآن آمده است كه بهشتي

استفاده نکردي؟ چرا فکرت را به كار نگرفتي؟ مضمون اين آيات اين است كه هر كه چرا از عقلت 

 رود.كس كه از عقلش كمك بگيرد و در واقع عقالني عمل كند، به جهنم نمي

پذيرد، برسيم كه علم آن را مياي به تعبير ديگر، اگر ما در جامعه امروز عقالني رفتار كنيم و به نتيجه

نامند، اين در حالي است كه عقل ما، ما كند، مدعيان دين، ما را ملحد و مرتد ميياما دين آن را نفي م

 را به اين نتيجه رسانده است و اگر بهشت و جهنمي وجود داشته باشد، ما بايد بهشتي باشيم. 

 آيا ايرادهاي ديگري در ارتباط با مقوله دين براي شما مطرح بود؟ -

هايي كه براي من مطرح بود، ح بود. به عنوان مثال، يکي از تناقضآره. ايرادهاي زيادي براي من مطر

گويند، يك نوزاد در زمان تولد شناسان ميطور كه بسياري از زيستمسأله مختار بودن انسان بود. همان

كامالً صاف و روشن نيست. بخشي از خصوصيات و صفات را به همراه خود دارد و به عبارتي ضميرش 

دانيم، بسياري از صفاتمان ناشي از محيط اطراف و ور كه خودمان هم به تجربه ميطاز طرفي همان
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تأثيرات خانواده ما است. عالوه بر اين، در صورتي كه ما داراي گرايش ديني هم باشيم، بايد به دستورات 

عيت از دين، ديني هم عمل كنيم. بنابراين و با توجه به ميراث ژنتيکي، تأثير محيط و خانواده و بعد هم تب

 گيري كنيم؟توانيم تصميمپس خود ما چه اختياري داريم و چگونه مي

روند و بقيه به به بهشت مياي گويد، فقط عدهيکي از دوستان من كه فردي مذهبي و معتقد است، مي

جهنم خواهند رفت. در حالي كه به نظر من، افراد مختلف با توجه به ميراث ژنتيکي و محيطي كه در 

هاي مختلفي هستند و هر يك واقعيت را به نوعي متفاوت از بقيه، اند، داراي پيش زمينهرشد كرده آن

ها درست باشد. هاي متفاوتي خواهند داشت كه شايد هم استدالل آنكنند، بنابراين استداللتعريف مي

 بهشت بروند؟اند، به خاص كه تابع يك سري مقررات ديني بودهاي تنها بايد عدهپس چرا 

جايي تعاريف خوبي و بدي در جامعه بود. طبق از ديگر تناقضاتي كه براي من به وجود آمده بود، جابه

نظر اسالم، ما بايد از معامله با يهوديان خودداري كنيم. اين در حالي است كه مثالً در شهر ما، چون 

كنند. در مقابل مسلمانان ييهوديان به منصف بودن معروف هستند، اغلب مردم از آنان خريد م

گو هستند، خوب چرا دين بايد افراد را به اين شکل طرح كند، در حالي كار و دروغانصاف، فريببي

 تواند جدا از ديني كه دارد، فردي خوب، با اخالق و درست كار باشد.كه هر انسان مي

تر از همه هم، مسأله حقوق زنان مبه هر حال به تدريج تناقضات ايجاد شده در ذهن من، زياد شدند و مه

ها حقوقي برابر با حقوق ما داشته باشند و بود، چرا كه آنان هم مثل ما آدم هستند، بنابراين چرا نبايد آن

 حقوقشان نصف مردان باشد.

خواندم كه نظام مردساالري از ابتدا به داليل مختلف اقتصادي من در كتابي با عنوان زن در تاريخ، مي

اند، موجب ري در جوامع به وجود آمده است، اما اديان مختلف با دستورات و قوانيني كه داشتهو كا

كامالً دار، باال برود. به نظر من اين مسأله با جامعه ما، اند، سرعت ترويج مردساالري در جوامع دينشده

د شرايطي براي ظلم به انطباق دارد. سوال اينجا است كه خدا چرا بايد يك كار عبث انجام بدهد و خو

ها فراهم آورد. به نظر من بايد عدل خدا در اين دنيا نمود داشته باشد كه با وجود مصاديق مخالف انسان

 رود.بسياري كه در اين مورد وجود دارد، صفت عادل بودن خدا هم زير سوال مي

بگيرم، اعتقادات ديني را كه به ها ياد كردم، باعث شد كه من تصميم هايي كه از آنها و ابهامتناقض

ها عالقه داشتم، از نو بررسي كنم. البته بايد بگويم كه من تا پيش از اين، از ترس جهنم و عذاب الهي آن

 پرداختم.يابي و چراجويي در مورد مسايل ديني نميو جّو مذهبي خانواده و جامعه خودم، هرگز به علت

 ، در گذر زمان افزايش يافتند يا كاهش پيدا كردند؟ها ياد كرديدايرادهايي كه از آن -
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اين ايرادها افزايش پيدا كردند. به عنوان مثال، من در بحثي كه با دوستان مذهبي خودم شروع كردم، 

گفتم بياييد ببينيم دين حقانيت دارد يا نه؟ و اين كه دين از طرف خدا هست يا نه؟ من واقعاً دليلي براي 

توانستم، اين مسأله را دين از طرف خداست، پيدا نکردم، البته به طور كامل هم نمياين كه ثابت كنيم، 

 رد كنم. چون هم براي پذيرش و هم براي رد آن، به داليل زيادي نياز داشتم.

گوييم قرآن كالم خداست و ساخته سوال ديگري كه براي من مطرح شد، اين بود كه به چه دليل مي

گويند، با توجه به آياتي كه در قرآن آمده است و آن را كالم فراد مذهبي ميدست بشر نيست. خيلي از ا

توان به خود قرآن استناد كرد. چون هدف ما خدا دانسته، پس قرآن كالم خداست. اما به نظر من نمي

 فهميدن حقانيت خود قرآن است و بايد از منبع ديگري براي پذيرش و اثبات حقانيت آن، استفاده كنيم.

هايي است كه در قرآن از پيامبران نقل شده است. به نظر من اين اد ديگر در رابطه با قرآن، داستاناير

سازي و افسانه پيشينيان هستند، چرا كه در تاريخ هرگز فقط اسطوره هاي شاهنامه،ها، شبيه داستانداستان

در فيلم حضرت يوسف ديديم، نشده است. براي مثال، همان طور كه اي به وجود اين پيامبران اشاره

به وجود چنين پيامبري اي سينوهه هم عصر با حضرت يوسف بوده است، اما در كتاب سينوهه، هيچ اشاره

اند و كارهاي نشده است. به نظر من افرادي مثل نوح و ديگر پيامبران، در دوره خودشان وجود داشته

تنها ناشي از ها تا اين حد، نمايي در مورد آنرگاند، اما اغراق و بزاصالحي و مفيدي هم انجام داده

ها اند و در نهايت از آنها داشتههاي بعد، در مورد آنهايي است كه مردم آن زمان و دورهسازياسطوره

كامالً ساختگي است و اند. مورد ديگر، مسأله معجزات پيامبران است كه به نظر من يك اسطوره ساخته

ها را با عقل پذيرفت، خيلي از افراد در پذيرش چنين مسايلي، از استناد به وحي سود وان آنتهرگز نمي

 برند، اما به نظر من براي پرداختن به اين مسايل، بايد عقل و منطق را به كار گرفت.مي

طور ال، همانها نابود كرده است. براي مثعالوه بر اين، به نظر من اسالم فرهنگ و هنر را در تمام دوره

دانيم، شعر در بين اعراب از جايگاه بااليي برخوردار بوده است، اما اسالم هنر شعرخواني را رد كه مي

 كرده و مستبدانه گفته است كه فقط من و نه هيچ چيز ديگري.

است  ها باشد. اين در حاليتر از انسانتر و مفيدانتظار من اين است كه كار خدا، چون خدا است، مثبت

بينيم كه كاري بسيار خالف عقل و منطق تر از آن حق برده و كنيز، ميكه در مورد حقوق زنان و بد

گونه مسايل، زير انجام شده و اسالم هيچ حقي براي آنان قايل نشده است. به نظر من عدل خدا در اين

كه به خدا نسبت داده شده  رود. البته بايد اين موضوع را عنوان كنم كه من به هيچ وجه صفاتيسوال مي

 توان به او نسبت داد.است را قبول ندارم و معتقدم جز صفت خالق، صفت خاص ديگري را نمي
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شود، پس ديگر چه نيازي به وجود فرشته و شيطان به عنوان مثال، اگر به خدا صفت قادر نسبت داده مي

ها را ها دستور بدهد كاررد كه به آنهست. خدايي كه قادر و تواناي مطلق است، نيازي به دستيار ندا

 انجام بدهند. خود خدا بايد بتواند به صورت مستقيم به امور رسيدگي كند.

 كنيد، به كجا انجاميد؟اين بازنگري كه از آن ياد مي -

من از ابتداي سال چهارم دانشگاه تصميم به بازنگري در اعتقادات ديني خودم گرفتم، بنابراين من ابتدا 

ترين مانع براي پيدا كردن پاسخ عي كردم كه ترس از خدا را كنار بگذارم. چرا كه ترس از خدا، مهمس

من بود. من بعد از رفع اين مانع، تصميم گرفتم كه با ديدي باز و بدون سوگيري، هر  سوال هايبراي 

آن چه را كه در مسايل ديني منطقي بودند، بپذيرم و انجام بدهم و هر چه را كه به نظرم عقالني نبود، 

برايم به وجود ها و ابهاماتي كه كنار بگذارم. براي مثال، من تا تابستان گذشته هم با وجود همه ترديد

دادم نماز خواندنم را همچنان ادامه مي دادم،آمده بود، از بين همه تکاليف ديني كه در گذشته انجام مي

ها كنم و همواره دقت داشتم كه از تنها در صورت اطمينان، بايد نماز خودم را رگفتم كه و با خود مي

نم. اما بعد كه به اطمينان رسيدم، با دليل نماز خواندن هاي واهي، نمازم را ترك نکسر تنبلي و به بهانه

 خودم را هم كنار گذاشتم.

من بررسي در مورد مسايل ديني را از نکات ابتدايي و از پايين به باال شروع كردم. اما به تدريج متوجه 

شود. شتر ميشود و نکاتي كه به نظر من غيرمنطقي هستند، بيروم، حواشي بيشتر ميتر ميشدم كه هر جلو

تر بود، تر و سنگينخوردم كه اصالحشان سخترفتم، به مسايلي بر ميتر ميهمچنين هر چقدر كه باال

مثالً اصالحات به آيات قرآن رسيده بود كه كالم خداست و ترديد و شك در آن، هزينه زيادي براي 

جامعه برايم ايجاد شود، نبود،  من در پي داشت. البته منظورم از هزينه، مشکالتي كه امکان داشت در

ام بود. اما به هر حال، من به بررسي بلکه منظورم دور شدن از خدا و كم رنگ شدن نقش دين در زندگي

بيشتر در اعتقادات ديني خودم ادامه دادم تا جايي كه چون در مورد بسياري از مسايل به يك دليل 

توانم به آن چه كه اعتقاد ي خود را ندارم و چون نميعقالني نرسيدم، امروز هيچ كدام از اعتقادات قبل

كنم و اعتقاداتشان ندارم، عمل كنم و اهل ريا نيستم، درباره اعتقاداتم با بسياري از افراد مذهبي بحث مي

خواهم كه اگر داليل عقالني دارند، به من بگويند، چرا كه من چنانچه ها ميكشم و از آنرا به چالش مي

 كنم.لي براي حقانيت دين و در رأس آن خدا، پيدا كنم، دوباره به دين رجوع ميروزي دالي

 در مورد خدا چه تحليلي داريد؟ -

خواندم و اغلب روزهاي دوشنبه ها نمازم را در مسجد و به صورت جماعت ميبه هر حال من كه مدت

مند بودم با تمركز و خلوص ، عالقهگرفتم و چون به اعمال و اعتقاداتمهاي مستحبي ميو پنج شنبه، روزه
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كردم، يك پايگاه عاطفي دارم بردم و فکر ميلذّت مي ها واقعاًپرداختم و از انجام آنبه اعمال ديني مي

و موجودي وجود دارد كه قادر است به من كمك كند، اما امروز ديگر آن احساسات گذشته خودم را 

 ندارم. 

دانم كه هست يا نه. دليل كافي هم براي پذيرش او ندارم. به نظرم به ميمن در مورد خدا شك دارم و ن

بينم الزم كنم، ميشود، اما وقتي به آثار او و سيستم پيچيده دنيا نگاه ميلحاظ منطقي، وجود خدا رد مي

توانم به است كه خدا وجود داشته باشد. اما به هر حال، من چون هنوز در وجودش ترديد دارم، نمي

تنها پذيرم كه اگر خدا وجود داشته باشد، هاي او اعتقاد داشته باشم و فقط ميتورات و فرستادهدس

-ها با توجه به عقلشان، در مورد زندگي خودشان تصميمها عقل داده كه آنبندگان را خلق كرده وبه آن

 د ندارد. گيري كنند و بنابراين خود خدا، نقشي در تغيير و تحول وضعيت زندگي افرا

 اعتقاد هستيد؟با اين اوصاف شما به مقوله دعا هم بي -

ها بله. به نظر من مفهوم دعا پذيرفتني نيست، زيرا با پذيرش دعا، ديگر جايي براي اختيار و عقل انسان

 ماند. دعا، كاري عبث و مسخره بيشتر نيست.نمي

 توانيد از خدا عبور كنيد؟گونه ميشما با آن همه روابط عاطفي عميق كه با خدا داشتيد، چ -

توانم به موجودي كه در وجودش بخش است، اما نميدانم اعتقاد به وجود خدا آرامشمن با اين كه مي

پذيرم كه در شوم. من ميشك دارم، دل ببندم. من از اين كه با دروغ زندگي كنم، بيشتر ناراحت مي

باشم، اما به خودم دروغ نگويم. با اين كه به طور شرايط سختي زندگي كنم، تحت فشار روحي زيادي 

خواهم كه با كلي من فردي بسيار احساسي هستم، اما در مورد خدا و دين، رويکردي منطقي دارم و مي

داليل عقالني و منطقي با اين مسايل برخورد كنم. در مورد خالء ناشي از عدم وجود خدا هم كه باعث 

دار شدن گويم، چون ماهيت دينشود، من همواره به خود ميمن مي به وجود آمدن احساس تنهايي در

شود با عادت كردن به نبود او هم، كنار آمد و در من، احساسي و از روي عادت بوده است، پس مي

 دار نبودن را پذيرفت.نهايت دين

 بينيد؟شما آينده بشر را چگونه مي -

باور من در حال حاضر اين است كه در نهايت علم و فکر بشري تعيين كننده هستند و بايد يك مسير نو 

 كه مبتني بر علم بشري باشد، ايجاد شده و بر سر راه افراد قرار بگيرد. 

 دانيد؟گريز ميبا اين اوصاف شما خودتان را يك فرد دين -

گويم. چرا كه من معتقدم، دين ستيز ميه من به خودم دينگذارم، بلکگريز نمينه، من نام خودم را دين

كند. من براي رسيدن به  چنين تفکري، يك ها را ضايع ميكند و حقوق آنها ظلم ميبه شدت به انسان
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اند و موجب به وجود از عوامل دست به دست هم دادهاي دليل خاص و مشخص ندارم، بلکه مجموعه

به صحبت اي اند. بيزاري من از دين، به حدي است كه حتي عالقهدر من شده آمدن اين طرز تفکر

تنها از موضع دين و به دور از ها افراد آزادي نيستند و دار ندارم، چرا كه به نظرم آنكردن با افراد دين

 كنند.تعقل، صحبت مي
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هم  : اصالً خدایی وجود نداره. اگرتوده هادین به مثابه افیون  035

 خدایی باشه، خدا هم مرده.

 ساله، دانشجوی کارشناسی 22مصاحبه با بهاره، 
 

 بهاره خانم، دين از نظر شما چيست؟ -

 دين بسته به موقعيت جغرافيايي، انتخابي نيست و وراثتيه.

 نظرت راجع به دين چي هست؟ -

م اون دنيا وجود نداره، هر چي كنم. به نظرمن خودم آدمي هستم كه نه دين رو قبول دارم، نه ردش مي

 هست همين جاست، اگر هم باشه، جهنمي نيست.

 اي در زمينه دين داشتي؟مطالعه -

 هاي مختلف رو خوندم.آره. من كتاب دين

 از ادياني كه خوندي، كدامشان بيشتر براي شما جذاب بوده؟ -

گن ميها اين رو نيك. همه دين به طور كلي به نظرم دين يعني همون گفتار نيك، پندار نيك، كردار

 ديگه.

 من قرآن رو خوندم چيزاي خوب داره، ولي چيزهاي بدم داره توش.

تونه مثالً تو يه آيه خوندم كه نوشته بود، اگر كشوري مسلمان به يك كشور مسلمان ديگر حمله كنه، مي

 جهت بدنشون قطع كنن. هاشون رو بر خالف هاي اونا رو به كنيزي بگيره و مردا رو دستزن

 نظرت راجع به مراجع تقليد چيه؟ -

ها ميمون نيستند. هر چيزي كه به نظرشون درست بياد، ها نياز به مرجع تقليد ندارند. به نظرم انسانانسان

درسته و هر چيزيم كه به نظرشون درست نياد، غلطه. هيچ چيزي در اين جهان وجود نداره كه نشه با 

 داد.عقل تشخيصش 

 نظرت راجع به احکام جنسيتي اسالم چي هست؟ -

بيشتر به مردا بهاء داده، به نظرم دين اسالم دين به نظرم دين اسالم دين پرخشونتيه. به نظرم ديني كه 

 ها. تا زن بگيره. اين يعني چي؟ يعني توهين به زن 4تونه ها است. چرا تو قرآن گفته كه يك مرد ميمرد

 درباره ساير احکام ديني اسالم چي هست؟نظرت  -

 به نظرم دين اسالم دين پرخشونتيه، چون احکام پرخشونتي داره. 

 بري؟موقع ناراحتي به كي پناه مي -
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كنم اگه مشکلي باشه كه نشه، حلش كرد، خودم گم. سعي ميبه هيشکي، به اطرافيانم كه چيزي نمي

 تونه كمکم كنه.ام نميكرد. اگه خودم كاري نتونم بکنم، كسيشه ميكار چهكنم ببينم تالشم رو مي

 هيچ احساسي نسبت به خدا نداري؟ -

 نه. چون اصالً خدايي وجود نداره. اگر هم خدايي باشه، خدا هم مرده.

 تأثير دين در جامعه چي هست؟نظرت درباره  -

 هم نيست. والسالم!توانيد به آراي ماركس مراجعه كنيد. حرف ديگري در اين زمينه مي
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 : کل ادیان به نظر من یك بازی هست.توده هادین به مثابه افیون  036

 ساله، دانشجوی کارشناسی 26مصاحبه با مهرداد، 
 

 ي دين اسالم چيست؟ نظر شما درباره -

ها زجر بکشيم و با خوشي و خوش خواهد ما انسانمي ي دين اين است كه دين فقطنظر من درباره

هاي گران گويند ساده زندگي كنيد، از پوشيدن لباسمي ها مخالف است. به مردمزندگي كردن انسان

داند. چرا؟ پس ما براي چه مي ها را حرامهاي گران پرهيز كنيد و آنقيمت يا سوار شدن بر مركب

هايمان برسيم، آيا غير از اين است كه يك انسان كنيم؟ براي اين كه تالش كنيم و به خواستهمي زندگي

ايد مثالً ماشيني را هاي خودش را محقق كند. آيا اين انسان نبكند تا خواستهمي تمام روز و شب را كار

 اي كه آرزوي آن را دارد، داشته باشد.كه دوست دارد، بگيرد. يا خانه

اند. اي شدههاند كه مردم عقدمن از نظام اسالمي كشور هم راضي نيستم. آن قدر آزادي را از مردم گرفته

ها را اند. از همان بچگي دختراند كه هر دو جنس حريص شدهها را محدود كردهها و دخترآن قدر پسر

هايي كه ها و پسرها را مختلط. بنابراين دختراند و دانشگاهاند. مدارس را جدا كردههها ترسانداز پسر

شود. مي آفرين واقعمسأله فاجعهشوند، اين مي اند، وقتي در دانشگاه با هم مواجهها از هم دور بودهمدت

دانم كه چه نمي هاي گرسنه فقط به دنبال پيدا كردن فرصت هستند. حاال دقيقاًاين افراد مانند گرگ

گفت، هر شهر عالوه بر يك مسجد، بايد مي گفت، ولي فکر كنم دكتر شريعتي بود كهمي كسي اين را

، به خواهد سمت خدا برودمي خانه هم داشته باشد و هر كس به راه خود برود. كسي كهيك فاحشه

 مسجد برود و هر كس خواست به فاحشه خانه برود، به آنجا برود. 

 شوند؟ مي گناهيبي هاي جنسي و تجاوز به  افرادها مانع سوءاستفادهآيا جز اين است كه فاحشه

ها كار باز هم آنكنند، مي ها را محدودتوان كاري را پيش برد. اين همه جواننمي با مجبور كردن افراد

شود. مي هاي ايران به صورت مخفيانه برگزاري شهرهاي زيادي در تهران و همهكنند. پارتيمي خود را

اصالً هم كار خوبي نيست، زيرا نوعي تجاوز به حريم ها را متوقف كند )كه هر قدر هم پليس اين پارتي

 اي ندارد.هن اقدامات فايدخصوص است( باز هم اي

كند كه بايد چه كند. باور كنيد شايد اگر مردم را به حال مي انسان قدرت اختيار دارد، خودش انتخاب

دار بودند. واقعاً دينهاي آن زمان، دارگذاشتند، وضع از اين بهتر بود. مانند زمان شاه، دينمي خود

 كردند.مي ا بودند كه با آن آزادي، باز ايمان خودشان را حفظهمؤمنان واقعي آن

 ي اديان ديگر چيست؟نظر شما درباره -
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اآلن مثالً يهودي با مسلمان مشکل دارد، كل اديان به نظر من يك بازي هست، چرا، به خاطر اين كه 

هر دو مشکل دارند. جالب اين است كه  ها باهاي ديگر مشکل دارند و مسيحيسري دينمسلمان با يك

اند، ولي همه با يکديگر تضاد دارند و با كنند كه از طرف يك خدا آمدهمي شان با اين كه ادعاهمه

ام، ام، يعني از وقتي كه به دانشگاه آمدههمديگه تداخل دارند. من خيلي به اين موضوع فکر كرده

ام و در ده و برايش هم داخل دانشگاه و هم خارج از دانشگاه همايش رفتهي اصلي من اين بودغدغه

 ام كه دين يك نوع بازي است. آخر به اين نتيجه رسيده

رسد، ولي خود مي كنم، باالخره هر كسي يك دين دارد و با آن به آرامشنمي البته من به كسي توهين

ها را انتخاب كنم، مسلماً بايد تقاد ندارم. چون كه اگر بخواهم يکي از آنمن به شخصه به هيچ كدام اع

 واقعاً اين را دوست ندارم.اي باشم كه هزير پرچم يك عد

پذيرم. نمي هاي ديگر را هم كه وجود دارند،تنها دين اسالم را قبول ندارم، بلکه هيچ كدام از دينمن نه 

كنند كه پيامبر خدا هستند و از طرف مي به نظر من مردم از همان ابتدا براي رسيدن به حکومت تبليغ

 اند، من خدا را هم قبول ندارم. خدا آمده

ها و كل دنيا چگونه به وجود ها و آسمانپس اگر خدا وجود ندارد، به نظر شما اين همه كهکشان -

 اند؟آمده

ها و همه را به وجود ها و ستارهاند. يك توده منفجر شده و سيارههمه خود به خودي به وجود آمده

ها تفسير، به دنبال سلطه بخشيدن به دين )يا رهبران ديني( بر مردم ي اينآورده است. ببينيد قرآن و همه

ي اين احکام به نفع بينيد كه همهمي گويند، اگر هم دقت كنيد،يم هستند. مفسران آن هر روز يك چيز

روز آفريده. آيا غير از اين  6ها و زمين را در گويند، خدا آسمانمي شود.مي خود رهبران ديني صادر

ها با علم روز تناقض حرف اند. اينها سال به اين شکل درآمدهها و زمين طي ميليوناست كه آسمان

تواند مانند حافظ مي توانيد يك سوره مانند قرآن بياوريد، خب چه كسيمي گويد، اگردارند. قرآن مي

اند و با عقل ها همه مسخرهتوانيد يك بيت مانند حافظ بگوييد. اينمي شعر بگويد يا مانند سعدي. اگر

گرفتم، ولي خودم به اين نتيجه رسيدم مي خواندم و هم روزهمي آيند. خود من هم نمازنمي آدمي جور

زنم. ديني وجود ندارد و من احساس مي فايده هستند و من فقط دارم به خودم كلكها بيي آنكه همه

كنند و مي ان كه در خارج زندگيام. يعني اين همه انسي دست مبلغان ديني شدهكردم كه مسخره

روند؟ پس شمار جهنميان مي روند و در ايران همه به بهشتمي حجاب ندارند، همه گناه كارند و به جهنم

 بايد خيلي بيشتر از بهشتيان باشد.

 بنابراين شما به بهشت و جهنم هم اعتقاد نداريد؟ -
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 ها نتيجه اعمال خودشان را در همين دنيا دريافتنظر من انسان اصالً بهشت و جهنمي وجود نداره. بهنه، 

كنند. تو محال است كه به كسي ستمي كني و بتواني زندگي راحتي داشته باشي. مثالً تو اگر مال مي

ات را از دست ي داراييمردم را بخوري، مطمئن باش روزي يا به يك بيماري مبتال خواهي شد يا همه

ها پيش آمده است كه كسي را ها و بارشوي. براي خود من بارمي ي داد يا به يك نحوي مجازاتخواه

ام و عيناً همان بال سر خودم آمده است و يا اگر آدم خيرخواهي باشي، ام يا مسخره كردهسرزنش كرده

گويند، مي دارها هم كه افراد دينو اين چيزمطمئن باش نتيجه آن را خواهي ديد. من به شب اول قبر 

شود. حاكميت اسالم در سرزمين ما باعث شده است مي يابد و تماممي اعتقاد ندارم. انسان با مردن پايان

 ها عقب بمانيم. ها از ديگر كشوركه ما در بسياري از چيز

ها ديسکو داشته توانيم مانند غربينمي سفره خانه ها، چرا ما همهاي ما شده قليان كشيدن در تفريح جوان

 ها آن قدر افسردهباشيم تا به اين وسيله انرژي خودمان را تخليه كنيم. باور كنيد خود من بعضي وقت

 خواهد به يك جا بروم و شادي كنم، ولي چنين چيزي در كشور ما وجود ندارد.مي شوم كه دلممي

 دانند كه ماهواره بد است، چرا خودشان تماشامي ها از كجاگويند ماهواره نبينيد، پس خود آنمي

ها را در بياورند. مسووالن كنند، اداي خارجيمي هاي تلويزيون ايران هم سعيي برنامهكنند. همهمي

اآلن به خارج از كشور پناه ببرند. اين همه بازيگر از كشور رفتند و اند كه هنرمندان ما ديني باعث شده

كنم. اين مي واقعاً براي خودم متأسفم كه در چنين كشوري زندگيكنند. من مي در شبکه جِم فعاليت

ها محروم ما از ديدن آنشود، اما مردم مي هاي زيبا به نمايش گذاشتههاي المپيك رقصهمه در بازي

ها را توانند آننمي هاي ديگر براي بانوان ما ممنوع اعالن شده است و بانوان ماهستند يا خيلي از ورزش

هميشه شاد هستند و از ما هم ها انجام دهند، چون حجاب دارند و بايد حجاب را رعايت كنند. غربي

هميشه بايد عزاداري كنيم، ناراحت باشيم و گريه كنيم. روحيه مردم ايران با اين تر هستند، ولي ما موفق

 ميرد.ها ميمراسم

 پس شما اجراي مراسم ديني را هم در كشور قبول نداريد؟ -

اي نداريم. هيچ چيز در ايران كند. ما هيچ شادينمي بله كه قبول ندارم. چه جشن باشد چه عزا، فرقي

اي بود، ولي مسووالن با وارد كردن فرهنگ سرجاي خودش نيست. فرهنگ ايران خيلي فرهنگ غني

هايي كه چشم ديدن ما را ندارند و به خون ما تشنه عرب در فرهنگ ايران، آن را خراب كردند. عرب

كنند. آري، اسالم اين است. مي او را در دم خفههستند. اگر هم كسي به وضع موجود اعتراضي كند، 

ها را بررسي كردم و به اين نتيجه رسيدم كه هر كس به فکر دار باشم؟ من همين چيزمن چرا بايد دين

دهد. مي دهد. امام رضا شفامي گويند خدا شفامي منافع خودش است. انسانيت مرده و از بين رفته است.
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دهد، پس چرا مي ها برآورده شود. اگر امام رضا شفاهاي آنريزند تا حاجتمي ها پولريحمردم در ض

دهد، چرا مسووالن مي دهد و امام رضا شفامي رهبر در منزل خود بيمارستان دارد؟ خوب اگر خدا شفا

ها ندارند و ها اعتقادي به اين چيزد آنروند، پس خومي ترين بيماري دنبال دكترديني كشور با كوچك

كند؟ در زمان حضرت يوسف مي ها با بت پرستي فرقياند. آيا اين رفتارفقط مردم را دست انداخته

 ريزند.مي ها پولاآلن هم مردم در ضريحدادند، مي مردم به آمون پول

 

 تأملی دوباره
ساله،  22ساله، محمدمهدي  22ساله، سهيل  29ساله، يوسف  24هاي انجام شده با فرهاد مصاحبهبررسي 

ها هاي مشترك در بين آنمشيساله، حکايت از برخي از خط 26ساله و مهرداد  22ساله، بهاره  22بهروز 

اند و در آغاز بوده هاي مذهبيدارد به اين معنا كه اين دانشجويان در غالب موارد برآمده از خانواده

اند، اما در گذر زمان در برخورد دادهاعمال و تکاليف ديني خويش را در حد زياد يا مفرطي انجام مي

محتوايي اعمال ديني كه به با برخي از احکام )نظير احکام جنسيتي اسالم( و احساس تکراري بودن و بي

وجوي عملي العات ديني و فلسفي زده يا به جستورزيدند، دست به برخي از مطها مبادرت ميانجام آن

هاي آنان در غالب موارد در برخورد با حکومت ديني اند، اما ترديدشان پرداختهسوال هاييافتن پاسخ به 

هاي ابزاري كه دين و سياست را به هم آميخته است، بيشتر شده است و آنان با گزارش مشاهده استفاده

است و  توده هااند كه دين افيون اند، در نهايت به اين نتيجه رسيدهآن بوده كه از دين در جامعه شاهد

سردمداران جامعه براي مهار مردم و غارت آنان، با طراحي و پرداختن دين براي مردم، در عمل به تحقق 

 اند.انديشه غارتگري خويش پرداخته

استان خودشان شركت كرده و حايز رتبه دارد، وي در مسابقات قرآني فرهاد در مصاحبه خود بيان مي

اند و او مقدار رفتهكند، او دايم با پسر عموهايش به مسجد ميبااليي هم شده است. سهيل نيز اشاره مي

تر زيادي از آيات قرآن را حفظ كرده بود. محمدمهدي از انجام تکاليف ديني خويش كه خيلي افراطي

هاي دارد، او دايم دنبال انجام كار، ياد كرده است و بهروز بيان ميپرداختها مياز خانواده به انجام آن

اش قبولي وي را نه به عبادي مستحب بوده است و حتي وقتي در دانشگاه پذيرفته شده بود، خانواده

 اند.كردهدرس خواندن او، بلکه به انجام عبادات زياد وي منتسب مي

ند كه آنان با ورود به دانشگاه نسبت به برخي از احکام ديني دانشجويان مصاحبه شده عموماً اظهار داشت

دارد، وي پس از آن كه با دختري در دانشگاه دوست شد، اند. به عنوان مثال، بهروز بيان ميترديد يافته

نمايد و وقتي با زنداني شدن در عمل احساس كرد، احکام جنسيتي اسالم در مورد قشر زنان درست نمي
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انشگاهشان مواجه گشت كه در پي احقاق حقوق دانشجويان بود، نسبت به عقيده خودش دختر مبارز د

 مصرتر گشته است.

دارند، آنان در جريان انجام اعمال فرهاد و سهيل نيز در گزارش روند تحوالت زندگي خويش اظهار مي

نابراين در انجام آور است، بروح و كسالتها، اعمالي بياند كه اعمال آنعبادي خويش احساس كرده

 اند.ها ترديد يافتهآن

هاي عملي از سوي ديگر، تمهيدي بوده وجوانجام برخي از مطالعات ديني و فلسفي از سويي و جست

اند. به عنوان مثال، فرهاد ها پرداختههايشان به آنها و ترديداست كه دانشجويان براي پاسخ به سوال

هاي شهيد مطهري خوانده است. زمان با كتابانت و دكارت را همهايي از ككند، او كتابگزارش مي

خود برخي از مطالعات فلسفي را در  سوال هايسازد، وي براي يافتن پاسخ به يوسف نيز خاطرنشان مي

 دستور كار خويش قرار داده است.

راد مصاحبه آنان، فراز ديگري است كه برخي از اف سوال هايوجوي عملي دانشجويان براي يافتن جست

دارد، او در پي يافتن پاسخ به اند. به عنوان مثال، فرهاد در مصاحبه خويش بيان ميشده از آن ياد كرده

هاي شود يا در كشوركفايتي مسووالن اسالم بد اجرا مياين سوال كه آيا تنها در كشور ايران به دليل بي

كند، وهابيون ود، اما درعربستان نيز مشاهده ميراسالمي ديگر هم اوضاع بر همين منوال است، به حج مي

اند و ديگر در نهايت تالش خود را در مسابقه با يکديگر در انجام تکاليف ديني بيشتر و بيشتر گذارده

دهند نيستند. از اين رو پس از بازگشت از سفر حج، اعمال ديني پي روح و محتواي اعمالي كه انجام مي

 گذارد.خود را كنار مي

وجوگري خويش، از آنجا كه حکومت ايران اسالمي دانشجويان ياد شده، در فراز ديگري از جست

 -اقتصادي -است و در آن ديانت و سياست درهم آميخته شده است، با توجه به عملکرد اجتماعي

سياسي نظام، در مورد حقانيت و يا عدم حقانيت دين براي خود نتايجي اخذ كرده بودند.  -فرهنگي

گفته، دست به نقد واليت فقيه زده از آن با عناويني مانند: ديکتاتوري مصاحبه شونده پيش 7مي تما

اند. استفاده ابزاري از دين، مقوله مهم ديگري است كه سياه، حکومت مخرب و نظام مستبدانه ياد كرده

كسب منافع خويش،  اند سردمداران جامعه در پيغالب مصاحبه شوندگان به آن اشاره داشته، بيان كرده

سواد نگه داشتن و عقب مانده نگه داشتن مردم هستند تا با پوشش قراردادن دين، دست به به دنبال بي

 سوءاستفاده و غارت مردم بزنند.

هاي ديني ايجاد شده دانشجويان، مطالعات نظري و روح و القايي، ترديدهاي ديني بيماحصل آموزش

ه آنان با شواهدي كه غالباً تصوير موفقي از دين را در اداره و وجوگري عملي آنان و مواجهجست
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رساند كه كند، كار را به آنجا مياقتصادي و سياسي جامعه ارايه نمي -پيشبرد مسايل فرهنگي، اجتماعي

هاي غيرموفق در دانشجويان بدون عمق بخشيدن به مطالعات نظري خويش، با ديدن برخي از شاهد مثال

بندي است، به اين جمع توده هابه عاريت گرفتن نظر ماركس مبني براين كه دين افيون  سطح جامعه، با

برسند كه كاركرد دين در جامعه، كاركردي تخديري بوده، تنها امکان سوءاستفاده سردمداران از مردم 

ر اخير، را در جامعه فراهم آورده است. فرهاد، محمدمهدي، بهروز و مهرداد، با صراحت با بيان نقطه نظ

گريزي خويش وجهي عقالني و منطقي ببخشند، حال آن كه اگر مقوله دين و اند تا به دينكوشيده

بودند، شايد دانشجويان اخير و موارد مشابه، با عمق بخشيدن به مطالعات سياست در جامعه از هم جدا مي

 كردند.خويش راه و مسير ديگري را انتخاب مي
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 معه جهانی: رویارویی دین و مدرنیته معیار قرار دادن جا 037

 ، دانشجوی کارشناسی )لیسانس دوم( 25مصاحبه با مرجان، 
 

 دي؟مرجان خانم تعريف خودت رو از دين مي -

لوژي همراه هست، كسي هم كه با دين سروكار داره، بايد يه دين يه نظامي هست كه با ايده و ايدئو

رو بپذيره، هر چند كه ممکنه با اعتقادات شخصيش جور هاي از پيش تعيين شده سري از چارچوب

 درنياد.

 كني؟شما اگر بين عقل و ايمان مخير باشي، كدومشون رو انتخاب مي -

در كل اگر كسي بخواد به انديشه ديني پايبند باشه، بايد عقل خودش رو در مراحلي كنار بگذاره و با 

 ايمانش جلو بره.

 دي؟يعني شما عقل رو ترجيح مي -

 بله!

 دار هستي؟شما چقدر دين -

 من اعتقادي ندارم.

 خيلي وقته؟ -

 نه، چند سالي هست.

 اخذ كردي؟ داريدينوقتي معتقد بودي، چه تجربياتي رو از  -

سالگي خودم بود كه اون موقع من  14 -15هايي رو كه از دين به دست آوردم، توي من اولين تجربه

تونم براي زندگيم چارچوبي كردم، خودم نميني بودم. اون زمان من فکر ميهاي ديتأثير انديشه تحت

 تونه اين چارچوب ذهني رو به من بده.كردم دين ميرو تعريف كنم و فکر مي

 اي كه گفتي، چه كاربردي در زندگيت داشت؟تجربه -

ون طور كه گفتم، بعداً مدار بشم، اما همها سبب شد كه من توي زندگي خودم يه آدم قانوناين تجربه

تر شدم، پيش خودم گفتم، من همه مسايل رو بايد با محك عقل خودم بررسي كنم، براي كه بزرگ

 همين اآلن كاري به دين و عرف ندارم.

 ري؟با اين عقالنيت تا كجا پيش مي -

 هاي عقالني خودم نبينم.رم كه مقدرات رو مُنافي با برداشتتا جايي پيش مي

 نتيجه بود.سالگي، بي 14 -15اين حساب اثرپذيري شما از دين در  پس با -
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پذير كرد و ثانياً يك آرامش دروني براي من اين بود كه اوالً من رو جامعه داريدينترين آثار نه، مهم

براي من به همراه داشت. اصالً اين خاصيت جادويي دين يا هر اعتقادي به متافيزيك و ماوراء الطبيعه 

 تونه اين آرامش رو در آدم ايجادكنه.ه ميهست ك

 مؤثر بوده يا نه؟ به نظرت دين در پيشرفت جامعه -

 نه. البته نه گفتن من هم مستند به آمار و ارقام هست، نه يك نظر شخصي و فردي.

 منظورت از آمار و ارقام چي هست؟ -

هايي كه سعي كردن دين رو وارد قواعد بيني كشورهاي جهان داشته باشي، ميببين، اگه نگاهي به كشور

 اجتماعي نداشتند. -مدني و اصول اساسي خودشون كنند، پيشرفت مناسبي به لحاظ اقتصادي

 يعني به نظر شما ايران هم پيشرفت الزم رو نداشته؟ -

 نه، توي ايران از وقتي دين وارد قوانين ايران شده، انباشت قدرت توي افرادي متمركز شده كه خودشون

 دونستند، بنابراين ايران به جاي پيشرفت، پسرفت داشته.رو مدافع دين مي

 مسووالن برخورد ابزاري با دين داشتند يا نه؟ -

 تونه مثل ساير امور، ابزاري براي رسيدن به اهداف برخي باشد.بله. دين هم مي

 دين تونسته تحولي در جامعه ايجاد كنه؟ -

مدار باشند و از ارتکاب به جرايم كه بسياري از شهروندان، قانون شهبله، پايبندي به دين باعث مي

 خودداري كنند.

 كنه؟دين چه احساسي رو در شما ايجاد مي -

ده، اما بايد توجه داشت كه از طرف ديگه دين آدم كالً دين در ابتدا احساسي از آرامش رو به آدم مي

ده گيره. يعني چارچوبي به آدم ميرو از آدم مي كنه و قدرت فکر كردنرو توي يه نظام بسته اسير مي

 گه فقط توي اين چارچوب فکر كن.و مي

 تونه باعث كاهش جرايم بشه، اثر مثبتي بر جامعه داره.پس با توجه به اين كه دين مي -

هاي كنند حقوق ديگران رو ضايع نکنند، اما گفتم، دين يه سري برداشتدار سعي ميبله، افراد دين

 ده.باه هم به آدم مياشت

 هاي غلط چي هست؟منظورت از برداشت -

هاي غلط ناشي از تفسيري بودن دين هست، علتش هم مشخصه و اون هم اينه كه دين متعلق به برداشت

 سال قبل هست و با جامعه كنوني ما و اقتضائات اون متناسب نيست. 1400

 اون رو زير سوال ببره؟هايي توي دين هست كه ممکنه به نظرت چه چالش -
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هستيم، ممکنه به خودشون اجازه بدن كه  داريديندار به استناد اين كه ما افراد هاي دينبعضي از آدم

توي حريم شخصي افراد ديگه سرك بشکند و اعمال نظر و قدرت كنند كه اين يك چالش جدي 

 هست.

 ها بزن.يه مثال از اين چالش -

گيره كه با حقوق مدني و حقوق هايي توي جامعه شکل ميهاي نادرست، اجبارتفسيرببين، برمبناي 

مسأله كامالً  مسأله حجاب يه هاي توسعه يافته جهان، تعارض داره. به عنوان مثال،شهروندي و همه كشور

ن قضايي شه و مسووالشخصي هست، ولي توي جامعه ما از اين مسأله به عنوان يه مسأله كليدي ياد مي

كنند با اون برخورد داشته باشند، در حالي كه و اجرايي با خشونت كالمي و فيزيکي و قانوني، سعي مي

نوع پوشش يه آدم، بايد در اختيار خودش باشه و مسووالن به جاي پرداختن به مسايل شخصي مردم، به 

 مسايل اساسي جامعه بپردازند.

 له حجاب، چه تبعاتي براي جامعه دربرداشته؟مسأ به نظر شما پرداختن مسووالن به -

 پرداختن به حجاب سبب شده جامعه ما به يه جامعه عقب مانده تبديل بشه.

 مسأله حل شدني هست؟ به نظرت اين -

بله، صددرصد حل شدنيه. ببين به نظر من، مغز متفکر جامعه به جاي اين كه بياد به مسايل شخصي و 

هاي اقتصادي و مشکالت اجتماعي مردم توجه كنه و به اين بايد به فساد ارزشي مثل حجاب بپردازه،بي

 ترتيب اسباب پيشرفت جامعه رو فراهم بياره.

 زنند؟مسأله به همين سادگي هست، پس چرا به اين كار دست نمي خوب اگه -

هاي گشت أموروقتي دغدغه مردم حجابشون باشه و اين كه وقتي مياند بيرون، به فکر اين باشند كه با م

هاي اقتصادي و اجتماعي به ها از مسايل پراهميتي مثل فسادكَل كنند، اون وقت توجه اونارشاد كَل

 شه.اهميتي مثل حجاب جلب ميطرف مسايل بي

 شه مثالي در اين جهت بزني؟هاي مختلفي ازدين وجود داره، ميگفتي تفسير -

دن كه شايد صد و هشتاد هاي مختلفي ارايه ميه آيه واحد، تفسيرهايي توي حوزه هستند كه از يبله. آدم

 دونند.درجه با هم فرق داشته باشند. مثال بارزترش داعش هست كه خودشون رو مسلمون ناب مي

مشي حجاب بودن نسبي خودتون در زندگي اجتماعي، به نوعي بيانگر يك خطخيلي ببخشيد، پس بي -

 فکري و سياسي هست؟

 بله.

 مؤثر واقع بشه؟ تونه در ارتقاي اخالقيات جامعهخوب دين مي -
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سال پيش هست و خاصيت به روز بودن خودش رو از دست  1400، 1300نه، چون كه دين مربوط به 

 داده.

 بيشتر مسووالن جامعه مقصر هستند يا مردم؟به نظر شما در اين وضع نابسامان ايجاد شده،  -

 هستند كه در اثر كشمکش سر قدرت، اين وضع رو به وجود آوردند. بيشتر مسووالن جامعه مقصر

هاي شخصي خودش رو عملي هاي موجود، خواستهتونه با كنار كشيدن خودش از درگيرييه آدم مي -

 كنه؟

بيشتر وجود نداره، يا اين كه آدم كامالً منزوي بشه و هيچ تعلق خاطري به جامعه خودش اينجا دو راه 

ها، سعي كنه هاي ذهني خودش رو درست بدونه و براي تحقق اونباشه يا اين كه آدم ارزشنداشته 

اي هم اينجا مطرح مسأله ها رو ثابت كنه. البته يهها رو توي جامعه مطرح كنه و به صورت منطقي اوناون

به سادگي هست و اون اين هست، كساني كه منابع عظيم قدرت و ثروت رو تو دست خودشون دارند، 

 ها نقطه نظر خودشون رو مطرح كنند و به كرسي بنشونند.دن كه اونهاي ديگه اجازه نميبه آدم

 دهند؟چرا اجازه نمي -

هاي باالدستي جامعه همسو نباشند و طرح اون عقايد به به خاطر اين كه اون عقايد ممکنه با عقايد نيرو

 زيان مسووالن جامعه تموم بشه.

 هاي دين را بدون كم و كاست انجام بدهند؟توانند خواستهنظرت چه كساني ميبه  -

هاي دين رو بدون كم و كاست و به طور تونه خواستهبه نظر من در جامعه كنوني ايران، هيچ كس نمي

كامل انجام بده، به خاطر اين كه مثالً توي يه روايت صريح كه همه علماي شيعه و سني اون رو قبول 

ارند و در كتب اربعه شيعه اومده، بيان شده كه دختران خود را از مدرسه رفتن منع كنيد و سوره يوسف د

 دختر درس نخونه!را به دختران خودتان نياموزيد، توي جامعه فعلي، چنين چيزي مورد قبوله كه 

 شايد اين حرف مال اولياي دين اسالم نباشه! -

هست. بنابراين بهتره شما نوع نگاهت رو عوض كني، يعني به جاي  هاي مشابه اين همنه، ببين، حرف

اي آسماني همسأله رو بخواي به نوعي توجيه كني، از اين زاويه ببيني كه اصالً دين پديد اين كه اين

كاري بودند و وقتي هاي شريف و درستنيست. من تصور خودم اين هست كه پيامبر و ائمه، آدم

ها رو كه مصلح خواستند اين مشکالت رو حل كنند، اما مردم اونديدند، ميمي مشکالت اجتماعي رو

ها هم ها با توجه به اين كه توي دوران اونكردند، براي همين اوناجتماعي بودند، به سادگي قبول نمي

اسم خدا  هاي خودشون رو از جانب چيزي بهتبيين خيلي از مسايل با ماوراء الطبيعه بود، اومدند و حرف

ها درصد اون 70 -80ها كه بيشتر باشه. اما به هر صورت اين حرفگفتند تا پذيرش مردم در اين زمينه 
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درصد بقيه اين مسايل،  20مسايل اخالقي هست )كه اين موارد مورد قبول همه، از جمله خودم هست( و 

داد و قابل اجرا ستان جواب ميسال پيش عرب 1400ها توي جامعه ايماني و اعتقادي هست، اون حرف

 ميالدي، اين مباحث قابل پذيرش نيست. 2016بود، اما در سال 

 تحليل شما در ارتباط با بدحجابي برخي از افراد در جامعه چي هست؟ -

تونم كنم، به اين معني كه من حداقل ميمسأله رو كه از نظر شما منفي هست، منفي ارزيابي نمي من اين

جبر اجتماعي به من فشار نمياره، آزادانه بينديشم و تا جايي كه جبر اجتماعي من رو از  تا جايي كه

 كنه، عقايد خودم رو توي رفتارم نشون بدم.صحنه اجتماع دور نمي

 پس به نظر شما بدحجابي يه تحول منفي اجتماعي نيست؟ -

كنيد، اوالً  بي كه شما از اون ياد ميبينم، به اين معني كه رفتار بدحجامسأله رو مثبت مي نه، من اين

نمايانگر اين هست كه مردم به اين باور رسيدند كه با عقل و شعور خودشون در مورد زندگي فرديشون 

 تصميم بگيرند، ثانياً اين رفتار مردم، رفتاري همسو با روند جهاني شدن هست.

 مسأله توي ايران كه آثار منفي داره. خوب باالخره اين -

شه. ببين اين حرف كه بدحجابي جامعه كنم كه بدحجابي به ضرر جامعه تموم نميه، من برات ثابت مين

كنه، بلکه بدحجابي كنه، حرف مسووالن جامعه هست، بدحجابي جامعه رو تهديد نميرو تهديد مي

 كنه.مسووالن جامعه رو تهديد مي

هاي پيشرفته و متمدن قبول وقي دنيا و كشورهاي حقشناسي و اكثر نظامچيزي كه اكثر مکاتب جامعه

ترين جنبه زندگي گه، نبايد درباره خصوصيدارند، مراجعه به عقل و عقالنيت هست. عقالنيت بشري مي

سال  1400آدم كه كامالً جنبه فردي داره، ديگران مداخله كنند. اآلن مسووالن با اتکا به كتابي كه مال 

رو براي مردم به كرسي بنشونند، اما مردم با استنکاف خودشون، در  هاشونخواند حرفپيش هست، مي

وگرنه آيا مسووالن  يزي هست كه براي مسووالن دردآوره،كنند و اين چعمل مسووالن را تخطئه مي

 دند؟يك دهم حساسيتي رو كه روي حجاب دارند، روي مفاسد اقتصادي از خودشون نشون مي

شند، به نوعي دارند با دين و مسووالن كه بدحجاب در جامعه ظاهر ميدر واقع به نظر شما مردمي  -

 كنند؟ديني جامعه لجاجت مي

العمل كنه، عکسمنطق عمل ميبيني طرف مقابل بيبله. ببين لجبازي يك دليلي داره، يعني وقتي تو مي

منطقي نيستند، اين طوري هاي ديني كنند، دستورتونه لجبازي باشه. بنابراين افرادي كه احساس ميتو مي

 رو به لجبازي ميارند.

 شه؟هاي جامعه به ضرر چه كساني تموم ميبه نظر شما زير پا گذاشتن ارزش -
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تونه تعديل كننده رفتار مسووالن جامعه باشه تا در افکار خودشون تجديد مسأله از جهتي مي خوب اين

مسأله يك ضرر دو سويه هست، زيرا توي هيچ  نظر كنند. اما از يه جهت ديگه، بايد گفت كه اين

 شه.جنگي، فقط يك طرف متضرر نمي

 تأثير چه كساني هستند؟ بيشتر تحتبه نظرت نسل حاضر  -

 تأثير عرف جامعه جهاني هستند. به نظر من جوانان تحت

 بيشتر قبول داري يا ديني رو كه در ايران هست؟شما ديني را كه در غرب هست  -

ب، ببين قبول داشتن و نداشتن يك دين، يه امر فردي هست، اما بحث سر اين هست كه توي غرب خو

مسأله  دين يه امر خصوصي و فردي هست، اما اينجا يه امر اجتماعي هست و اينجا به دليل اجتماعي بودن

 شه.گيري درست و نادرست ميدين، يه مرتبه دين محکي براي اندازه

 شه؟كه بدحجابي باعث افزايش طالق در جامعه ميشما قبول داري  -

تري هست و فقط ي تجربي رضايت بخشداده هانه، باال رفتن آمار طالق در جامعه مستلزم استفاده از 

 شه اون رو تبيين كرد.حجابي نميبا بي

تند، شه از شدت بحراني كه جوانان جامعه درگير اون هسبه نظر شما با ايجاد تحول در دين، مي -

 كاست؟

دونم. اين مسايل در سطح جهاني، حل دختر و پسر را بحران نميمن مسايلي نظير بدحجابي يا روابط 

 شده هستند.

 ها گذاشته بشه؟ها بايد با زور باشه يا به اختيار خود اونبه نظر شما القاي دين به جوان -

شه. آزادي كه در دين تعريف بار مطرح ميشه، كنار اون هم زور و اجوقتي چيزي به اسم دين مطرح مي

 شده، همواره با زور و اجبار توام هست و كالً دين با زور و اجبار و امرونهي توام هست.

 ها شده؟گريزي اونها، سبب دينطلبي جوانيعني منظورت اين هست كه روحيه استقالل -

 بله!

 كنند؟ها دارند مبارزه ميطلبي جوانو به نظر شما مسووالن جامعه با روحيه استقالل -

 بله.

 تونه باشه؟نتيجه اين كار چي مي -

خواد به زور حرف خودش رو به كرسي بنشونه، مثل يك لجبازي پيش مياد، يعني وقتي يکي مي

زنه و كمترين ضرري كه اينجا مطرح مسووالن جامعه ما، مسلماً طرف مقابل هم دست به لجبازي مي

 هاي ديگه جهان به كشور ما هست.هاي پيشرفت جامعه و منفي شدن ديد كشورچرخ هست، كند شدن
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 شه؟هاي جسماني ميآيا دين در جامعه ما مانع ارضاي نياز -

ها اي مطرح نيست، اما براي زنمسأله ها چنيناگر جسماني رو مترادف جنسي در نظر بگيريم، براي مرد

سال پيش هست، صبغه مردساالري  1400اي متعلق به عين اين كه مقولهچرا. به اين معني كه دين در 

زن را به عقد دايم خودش دربياره، در حالي كه اين زن  4هم داره. براي همين يك مرد مجاز هست 

هست كه بايد با سه هووي ديگه توي يه خونه زندگي كنه و شاهد اين باشه كه محبت و توجه شوهرش، 

 شه.تقسيم ميبين سه نفر ديگه هم 

 مسأله هست؟ كاري براي تعديل اينبه نظر شما راه -

ها پيشرفته جهان مثل آلمان، انگليس گذاري كشورگذاري ايران مثل قانونشه توي سيستم قانونبله. مي

زنه، جرم باشه، ولي رفتاري كه به و فرانسه، اصل بر اين بشه كه تنها رفتاري كه به ديگران آسيب مي

 آسيب نزنه، جرم نباشه و جلوي اون گرفته نشه.كسي 

 ها تعارضي داره يا نه؟به نظر شما كاربري از فضاي مجازي، با تربيت ديني خانواده -

شه كه ده و باعث ميبله، تعارض داره. به اين معني كه دين آدم رو توي يك نظام ايدئولوژيك قرار مي

گيرند كه دين رو توي همه شئونات زندگي خودشون به كار مي فکر آدم بسته بشه. به همين دليل افرادي

تونه حکومت كنه، در نظر و به دين، به عنوان يك امر اجتماعي كه توي كل روابط اجتماعي ما مي

كنند، در حالي كه بناي فضاي گيرند و تربيت ميكنند، افراد را بسته در نظر ميگيرند و نگاه ميمي

 هايي عقالني و با ديد باز هست.اينترنت، تربيت انسان

 شما با فيلتر كردن اينترنت موافق هستي؟ -

شه ديد، يه جا بعضي از مضامين واقعاً بد و نامناسب هستند، اما يه جاي مسأله رو از دو ديد مي ببين،

ها رو طوري خواند آدمهايي كه مورد نظرشون نيست، در عمل ميديگه مسووالن با فيلتر كردن سايت

 ها بار بياند.هاي خود اونتربيت كنند و بسازند كه منطبق با معيار

 ر شما كاربري از اينترنت روي نگرش جوانان اثرگذار بوده؟به نظ -

ها احساس گناه ها كه نسل قبل در برخورد با اونبله. جوانان در حال حاضر در برخورد با خيلي از چيز

كنند گردند، احساس گناهي در اين جهت نميكنند، مثالً وقتي بدحجاب ميكرد، احساس گناه نميمي

ها در نفي دونند، در هر صورت اينترنت به طور كلي مشوق جوانق خودشون ميمسأله رو ح و اين

 هاي جامعه ديني هست.احکام ديني و قانون

 شه ديد؟سال هم ميهاي بزرگتأثير اخير رو روي نسل -

 .ها استتوان ديد، اما شدت اون كمتر از جوانسال هم ميهاي بزرگتأثير اخير رو روي نسل بله،
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 تأثير قرار دهد؟ جوانان را  تحت داريدينتواند آيا كاربري از اينترنت، مي -

هاي گوناگون بله. به دليل اين كه اينترنت يا فضاي مجازي، جايي هست كه در آن افکار و ايدئولوژي

تند و برخي ها در تضاد با انديشه ديني هسامکان طرح شدن را دارند و برخي از اين افکار و ايدئولوژي

شوند كه از كاربران فضاي مجازي كه به دين علقه دارند، در مواجهه با افکار اخير، دچار ترديد مي

 اند.ها يا نظر مخالفي كه با آن مواجه شدهكدام نظر درست و كدام نظر غلط هست. نظر خود آن

 است يا ماهواره. مؤثر بوده بيشتر در تغيير نگرش ديني جوانانبه نظر شما اينترنت  -

آوري است كه درصد مجازي بودن آن تأثير بيشتري دارد. به دليل اين كه ماهواره فن به نظر من ماهواره

بيشتر شبيه زندگي واقعي هست و آن فردي كه در ماهواره مستقيم يا غيرمستقيم از اينترنت كمتر هست و 

 شود.يكنه، توسط كاربران ماهواره ديده معليه دين صحبت مي

 توان اثرات مخرب فضاي مجازي را كاهش دهيم؟به نظر شما با تربيت ديني مي -

شه با تربيت ديني صحيح و سالم، از باري نداره، ولي به نظر من ميگم فضاي مجازي آثار زيانمن نمي

ناسب هست. نگار، براي آدم غربي هم نامهاي هرزهميزان اين تخريب كاست. به عنوان مثال، ديدن فيلم

هايي با تربيت ها براي كشور ما هم به نظر من تهاجم فرهنگي هست، بنابراين اگر آدمارسال اين فيلم

 زنند.هاي اخير سرباز ميديني صحيح و سالم داراي كنترل دروني باشند، خودشان از ديدن فيلم

را به يادگيري مسايل ديني ترجيح ها كاربري از ماهواره و اينترنت به نظر شما چرا خيلي از جوان -

 دهند؟مي

هاي ديني هست، ثانياً هماهنگي بيشتر از آموزشهاي فضاي مجازي خيلي به دليل اين كه اوالً جذابيت

بيشتر از هماهنگي و سازگاري دروني مسايل ديني آيد، خيلي آنچه مثالً در ماهواره به نمايش درمي

 است.

 كنند؟مباحث ديني مطرح در فضاي مجازي استفاده ميبه نظر شما جوانان از  -

ها از فضاي مجازي جهت پر كردن اوقات فراغت و سرگرمي و معلومات اوالً بيشترين استفاده جوان

پردازند، زيرا جذابيت مسايل اخير براي ها است، بنابراين خيلي در آن به مسايل ديني نميعمومي آن

ها در ابتدا به مسايل اجتماعي خودشان مسأله طبيعي هست كه جوان  اينها، خيلي كم است. ثانياًجوان

 خودشان باشند. داريدينحساس باشند و بعد به فکر ارتقاي دانش 

 شود؟مسأله دين عمدتاً به چه شکلي مطرح مي به نظر شما در فضاي مجازي -
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دهد، عمدتاً مبتني بر تفسير اطالعاتي كه ماهواره و كالً فضاي مجازي به كاربران خودشان مي

كند كه دين نبايد در مسايل اجتماعي، سياسي و سکوالريستي از دين هست و به كاربران يادآوري مي

 اقتصادي جامعه دخالت كند.

 پرستي شده است؟به نظر شما فضاي مجازي باعث رواج شيطان -

-اي مثل ساسي مانکن كه تيپ شيطانهدر سطح جامعه نه، ولي نظر شخصي خودم اين هست كه خوانند

زنه كه سر صحنه ريزي شده، اين تيپ رو نميزنه، اين فرد با يك فکر غربي از پيش برنامهپرستي مي

بيشتر كنه. اگر از نظر جمهوري اسالمي زنه كه جذابيت فردي خودش رو بياد، بلکه اون داره تيپ مي

 شد.ي سريع حکم ارتداد و ترور اون صادر ميزد، خيلچنين فردي آسيبي به جمهوري اسالمي مي

 در ارتباط با كساني كه درصدد محو دين هستند، چه كار بايد كرد؟ -

 1400ها كاري به دين و قرآن كه متعلق به كنم اونها هستن كه من فکر نمياگر منظور شما خارجي

ها دن. اما اگر منظور شما داخليميسال قبل هستند، داشته باشند، چون خود به خود اين مسايل جواب ن

ها ها را با آنكنند تا سر جوانهاي نامناسب را فيلتر نمياست، به نظر من خود مسووالن برخي از سايت

 ها به اين ترتيب به مسايل اجتماعي توجهي نکنند.گرم كنند و جوان

 را نسبت به خطرات ماهواره آگاه كنيم؟ توان اميدوار بود كه با اطالع رساني مناسب جوانانآيا مي -

مسأله اين هست كه مسووالن ديني و سياسي  مسأله هست، بخش ديگر مسأله اطالع رساني قسمتي از

 هاي خودشان به وجود بياورند.مشيها و خطجامعه تغييرات مثبتي در رفتار

 از همکاري كه براي مصاحبه داشتي متشکرم. -
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دادن جامعه جهانی: برخالف غرب، قرآن ماها رو از همه معیار قرار  038

 چیز محروم کرده

 ساله، دانشجوی کارشناسی 27مصاحبه با خدیجه، 
 

 شه كمي وقتت رو براي مصاحبه بگيرم.سالم خديجه خانم، مي -

 بله.

 در ابتدا از وضعيت خانوادگيت بگو، وضعيت خانوادگي شما چطور هست؟ -

ام خيلي اي مذهبي هست، اما خودم اين طور نيستم، به عالوه وضع مالي خانوادههخانواده من، خانواد

 خوب هست.

 ظاهراً خودت هم خيلي آدم روي مدي هستي؟ -

 كنم.پوشي و روي مد بودن خودم هر ماهه هزينه ميبله، من خيلي براي شيك

 خديجه خانم تعريف شما از دين چي هست؟ -

شه آدم يه حس معنوي پيدا كنه و زندگيش يه قاد قلبي هست كه باعث ميبه نظر من، دين يك اعت

 اصولي براي خودش پيدا كنه.

 خودت چقدر دين رو قبول داري؟ -

 كنم.ها ميهيچي. يعني من نه تأكيدي روي انجام مسايل ديني دارم و نه تالشي براي انجام دادن اون

 از كي چنين ديدي رو پيدا كردي؟ -

تر شدم، دنيا اومدم، پدر و مادرم بدون اختيار من توي گوشم اذون گفتند و وقتي قدري بزرگ وقتي من

% اجباري رو به من تحميل كردند. بعدها وقتي خودم به سني رسيدم كه خوب و بد   100ها يه ديناون

ين رو قبول دادم، مسايل ديني اجباري رو كنار گذاشتم و اآلن هم چيزي به اسم درو از هم تشخيص مي

 ندارم.

گشتي و اختيار انتخاب دين دست خودت بود، چه اگر شما اين امکان رو داشتي كه به عقب برمي -

 كردي؟ديني رو انتخاب مي

هاي انساني رو به مردم هيچ كدوم رو. چون من ديني رو دوست دارم كه توش زور و اجبار نباشه و رفتار

 ني هم اصالً وجود نداره.آموزش بده، اما در واقعيت چنين دي

 ده؟هاي انساني رو آموزش نميخوب، مگه اسالم رفتار -
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بيني كنه، اگر توي قرآن دقت كني، مينه، اسالم فقط احساس گناه و عذاب وجدان رو در آدم زياد مي

 ماها رو از همه چيز محروم كرده. كه قرآن

 يعني از چه چيزهايي؟ -

 شراب و... . رقص، رابطه با جنس مخالف،

 به نظر شما دين اسالم حاوي پويايي دروني هست يا نه؟ -

ها در همان زمان نه، دين اسالم فاقد پويايي است، اسالم ديني متعلق به اعراب جاهل هست. ايراني

 زرتشت را داشتند و قوم متمدني بودند.

 دار هستند؟ات دينگفتي خانواده -

 مذهبي هستند. بله، پدر و مادر من افرادي

 كنند؟پدر و مادرت چه اصول ديني رو در زندگي خودشون رعايت مي -

ها چيزي رو هاي قديمي هستند و نسل قديم هم يه نسل تابع و پيرو بود و وقتي به اونپدر و مادر من آدم

 كردند.دادند، بدون هيچ حرف و حديثي از اون تبعيت و پيروي ميمي

 و در زندگي قبول داري؟خودت چه اصولي ر -

ها رو قبول ها رو قبول دارند، اما من اونمن گفتم دستورات ديني رو قبول ندارم. يعني پدر و مادرم اون

 ندارم.

 به نظر خودت اين تفاوت به چه دليلي ايجاد شده؟ -

-ر بزرگما نسل چالشگري هستيم، اهل فکر و انديشه هم هستيم، مثل نسل قديم نيستيم كه در براب

لوژي بين نسل جديد و قديم فاصله زيادي ايجاد گفتند. از طرف ديگه تکنوترهاشون دايم بله و چشم مي

 فهمند.ها همديگر رو نميكرده، تا جايي كه گاهي اون

 شه اين شکاف رو كمتر كرد؟به نظر شما مي -

 نه، نسل بزرگ انعطاف پذيري الزم رو نداره.

 ها رو از بين ببري؟اين تفاوت تو خودت دوست داري -

 نه، دوست ندارم، ولي دوست دارم پدر و مادرم مثل من بشن.

 يعني به قول خودت آزادانديش؟ -

 بله.

 به نظرت كارآيي دين در حال حاضر هم نظير چند نسل پيش هست؟ -
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توام باشه، يعني  هاي دين ربطي به امروز نداره. در ضمن دين بايد حداقل با اخالقنه، بعضي از حرف

ها يا اولياي بيشتر دين تبديل شده به يه وسيله اجباري كه يا پدر و مادرره، اما اآلن اين انتظار ازش مي

شن و پيش خواند پيش ببرند، به دين متوسل ميهايي رو كه ميآموزشي يا دولت به وسيله اون كار

 برند.مي

 دين رو به روز كنيم و ازش استفاده كنيم. به نظر شما اين امکان وجود داره كه -

گفتند، كاشت ناخن حرامه، ولي چون اين مسأله هايي در اين جهت شده، مثالً در گذشته مييه تالش

شه اون رو انجام داد. اما به نظر من، دين هيچ وقت گه ميگير شده، دين كوتاه اومد و مييه چيز همه

سال پيش رو به روز كني، دين رفته  1400توني دين چون شما نمي تونه به طور اساسي به روز بشه.نمي

 مونه.ره و اثري ازش باقي نميسال آينده هم به كل از بين مي 100رفته كم رنگ شده، توي 

 اي نداري؟هتو از دين در زندگيت استفاد -

 اي ندارم.نه، هيچ استفاده

 ي؟كننيازي ميچرا شما نسبت به دين احساس بي -

هاي ما قانون گذاشته و قدرت و اختيار رو از ما گرفته و هيچ ترين كارچون كه دين براي كوچك

بره و تأكيدش بر رعايت مسايل جزئي هست، توجهي به شرايط مردم نداره و فقط توي جزئيات به سر مي

 بااليي داشته باشه.تونه با اين همه جزئيات زندگي كنه، مگه اين كه اعتقاد خيلي يه آدم معمولي نمي

 خوب دين مروج اخالق هست. -

ببين، مسايلي نظير اين كه من بداخالقي نکنم، دزدي نکنم، دروغ نگم و اين جور چيزها، حرف همه 

ها هست، همون انسانيت انسان منظورمه. اي هست كه توي فطرت همه آدممسأله ها هست و اصالً يهدين

 ا رو گفته. براي من همون انسانيت كافي هست كه بهش توجه كنم.هاون وقت دين هم همين حرف

 هاي امروزي چه برخوردي با دين دارند؟به نظرت جوان -

 كنند و اون رو قبول ندارند.ها از دين دوري ميبه نظر من جوان

 چرا؟ -

كنند و اطالع پيدا مي هاي ديگهها با استفاده از وسايل جمعي كه هست، از كشوربه دليل اين كه جوان

 كنند درصدد تقليد از غرب بربياند.بعد از مقايسه شرايط ايران با اين كشورها، سعي مي

 ها برخورد درستي دارند؟به نظر شما اين جوان -

ها رو سركوب كرد. چون كسي كه توي اين دوره زمونه ها خرده گرفت و اونشه به جوانخوب نمي

 ره!ائات دنياي امروز هم پيش ميمتولد شده، با اقتض
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 هاي اخير به نفع جامعه هست يا به زيان جامعه؟برخورد -

به نظر من به زيان جامعه هست. چون مسووالن جامعه مسبب ايجاد اين وضعيت شدند و دايم دين رو به 

دست به لجاجت و ها ها هم به شکل مقابل در برابر اوناند، خوب جوانها القا كردهاجبار به جوان

 اند.مقاومت زده

ها با دين به مخاصمه بپردازند، با مسووالن بيشتر از آن كه جوانبه تعبير ديگه نظر شما اين هست كه  -

 پردازند؟به لجاجت ورزي مي

ر ها ديني رفتاها انتظار دارند جواناند و فقط يك طرفه از اونها نبودهبله، چون مسووالن به فکر جوان

ها برند و همش گريه كنند، ها توي اونمسجد ساختن تا جوان 15 -20اي ها توي هر محلهكنند. اون

ها گرفته شده، دست به لجاجت بزنند بينند شادي و نشاط از اونها كه ميمسأله سبب شده جوان همين

 و دلزدگي خودشون از دين رو نشون بدن.

 ذشته تا حاال تغييري كرده يا نه؟به نظر شما دين اسالم از گ -

 بيشتر فاصله گرفته.بيشتر و تر شده و از جهان روز بله، تغيير كرده و روز به روز قديمي

 نقشي دارند؟ها در روند اخير، آيا جوان -

دن ها نقش زيادي ندارند و اين مسووالن هستند كه يا به پوشش و آرايش اون گير ميبه نظر من جوان

كنند و اگر بدحجابي هم باشه، اون رو با برخورد دادن ها رو به اون ميه اين ترتيب بدترين توهينو ب

هاي نامناسب با گذارند تا برخوردكنند و يا گشت ارشاد ميجوان با يك مشاور و روان شناس حل نمي

 ها داشته باشه.جوان

 گريزي؟زدگي وجود داره يا دينبه نظرت در جامعه ما دين -

دن و هم ها اصول ديني رو انجام نميزدگي به معناي اين كه جوانهر دوشون وجود داره. هم دين

 بينند.يابي به اهدافشان ميها دين را به صورت يك مانع در برابر دستگريزي به معناي اين كه جواندين

 هاي گذشته تقيد ديني بيشتري داشتند؟به نظر شما چرا نسل -

  -اجتماعي  -ها از تحوالت فرهنگيهاي گذشته با دين، به دليل اين بود كه اونبيشتر نسلانطباق 

 اطالع بودند، ولي امروزه اين طور نيست.هاي ديگه بياقتصادي كشور

مسأله را  ها مشکالت روحي بيشتري را نسبت به نسل قبل خودشون دارند، اينرسه جوانبه نظر مي -

 كنيد؟ا چطور تبيين ميشم
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هاي مشابه بينند كه چقدر جوانهاي اجتماعي ميها مثالً توي فضاي مجازي و شبکهخوب جوان

ها با هاي غربي امکانات تفريحي دارند و شاد هستند، براي همين با مقايسه وضع اونخودشون در كشور

 كنند.خودشون، احساس سرخوردگي و ناكامي مي

 تونه در ايجاد پايبندي ديني به فرزندش موفق باشه؟خانواده چقدر مي به نظرت -

كنند، ها رو محاكمه ميها اونهاشون دارند و گاهي حتي بچهها اآلن نفوذ كالم كمي روي بچهخانواده

 كردند، در برابر پدراي زندگي ميها به دليل آن كه توي يك محيط بستهدر حالي كه خود پدر و مادر

ها دايم چشم، چشم، هاي اونكردند و در برابر حرفو مادر خودشون خيلي محترمانه برخورد مي

 گفتند.مي

 هايي هست؟ها محصول چه اقدامگري نسبي جواناين عصيان -

ها كه مسووالن گشت ارشاد، حجاب اجباري، جمع كردن ماهواره ها، فيلترينگ و مسايلي مانند اون

 نقش مستقيم دارند.ها توي اون

 دوني؟ها رو منفي ميآوري ديش ماهوارهيعني شما جمع -

گند، سپاه هاي جديدي رو كه وارد كرده، بفروشه، همون طور كه ميخواد ديشگند سپاه ميآره، مي

ها است ها براي سرگرم كردن جوانمسوول توزيع فيلترشکن در سطح جامعه هست. به نظر من اين بازي

شه، چون فکر جوان دايم توي اين مسايل متمركز شده و دنبال نتيجه آن افزايش فحشا توي جامعه مي و

 رن.مسايل جديد و جدي ديگه نمي

 كني؟ها و جامعه پيشنهاد ميهايي رو براي بهبود اوضاع جوانكارچه راه -

 ارند. هاي خودشون رو از سر جامعه بردكنم مسووالن اجبارمن پيشنهاد مي

 از همکاري كه داشتي، متشکرم. -

 تأملی دوباره
ساله، داللت بر آن دارد، برخي از جوانان  27ساله و خديجه  25هاي انجام شده با مرجان بررسي مصاحبه

اند دار بودند، در روند تحول خويش، اوالً نسبت به برخي از احکام ديني نقد پيدا كردهكه در ابتدا دين

اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه  -ريان عمل نيز در برخورد با برخي از مسايل فرهنگيو ثانياً در ج

اند اند، ولي موفقيتي در برنداشتهكه تحت تأثير نظام واليت فقيه، در چارچوبي ديني در جامعه مطرح شده

 اند.يافته اند، نسبت به حکومت ديني ترديدها براي جامعه بودهو يا گاه متضمن برخي از خسران

هاي اجتماعي(، با مقايسه اي )مانند ماهواره، اينترنت و شبکههاي رسانهجوانان اخير با استفاده از ارتباط

شرايط اجتماعي خويش و جوانان و مردم غرب و با معيار قراردادن آنچه در جوامع غربي محقق شده 
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اند كه رفتار اخالقي افراد ادن دين، بيان داشتهاند و با كنار نهتر نظام ديني زدهاست، دست به نقد جدي

هاي بشر به معنادهي به زندگي باشد و ديگر گوي نيازتواند پاسخو يا دين انسانيت در جهان امروز مي

 سال پيش است و امکان انطباق با شرايط جوامع امروزي را ندارد، نيست. 1400نياز به ديني كه متعلق به 

اند. به عنوان مثال، مرجان بيان شان ياد كردهاوليه داريدينحبه خويش از مرجان و خديجه در مصا

سالگي او بوده است و او با اتخاذ دين، در عمل يك نظام  14-15دارد، اولين تجربه ديني وي در مي

 معنادار به زندگي خويش بخشيده است و يك فرد قانون مدار شده است.

شود، آدمي زندگي خودش را برمبناي ن دارند، دين سبب ميمرجان و خديجه با وجود آن كه اذعا

اصولي معنوي بنا كند و مردم از ارتکاب به جرايم خودداري كنند و به اين ترتيب جامعه شاهد كاهش 

هايي نسبت به برخي از احکام اند كه در گذر زمان ترديدها باشد، خاطرنشان ساختهجرايم و بزهکاري

كند، برخي از احاديث به عنوان نمونه، مرجان در قسمتي از مصاحبه خودش بيان مياند. ديني پيدا كرده

دهد، به جاي آن كه ما درصدد باشيم، اين كنند و ادامه ميبه فرض از سواد نياموختن به دختران ياد مي

يير بدهيم هاي ديني را به هر شکل ممکن توجيه كنيم، بهتر است، نوع نگاهمان به دين را تغنوع از آموزه

 دهد، كنار بگذاريم.سال پيش را كه در امروزه ديگر جواب نمي 1400و دين 

دارد، دين با اموري مانند رقص، نوشيدن پرستانه دست به نقد دين زده، بيان ميخديجه از منظري هوس

ز ها براي آن كه اها موافق نيست، بنابراين انسانشراب، رابطه آزاد با جنس مخالف و مانند آن

 ها شوند، بايد دين را كنار بگذارند.گفته رهاي پيشمحروميت

هايي كه به شکل نظري ممکن است بر دين وارد آيد، برخي از جوانان با مشاهده گذشته از نقد

اقتصادي جامعه، از اين موارد به عنوان معياري براي نقد عملي دين  -اجتماعي -هاي فرهنگيرخداد

نظام مبتني بر واليت فقيه، به دليل آميختگي مسايل اجتماعي با دين، هر شکست  اند، زيرا درسود برده

 تواند به پاي دين نهاده شود.و خسران اجتماعي به سادگي مي

اي )از ماهواره گرفته تا هاي نظري و عملي مرجان و خديجه از سويي و استفاده از فضاي رسانهنقد

رساند كه بايد دست به كنار نهادن دين زد. مرجان در به اينجا ميهاي اجتماعي( آنان را اينترنت و شبکه

 دارد:همين رابطه بيان مي

گيرند كه در برابر شوند و ياد ميجوانان با حضور در فضاي مجازي، در عمل به شکل عقالني تربيت مي

 هاي شناختي ذهن بازي داشته باشند.ناهماهنگي

يني زده، مشوق عدم دخالت دين در مسايل اجتماعي، سياسي و از سويي اينترنت دست به نفي جامعه د

انديشند، با اصرار بر مواضع خويش، سبب اقتصادي است. اما مسووالن ارشد جامعه كه ديني مي
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شوند، جوانان نيز در برابر آنان دست به مقاومت متقابل زده، در عمل دست به نفي و انکار آنان بزنند، مي

مشي مسووالن جامعه را قبول ندارند، با بدحجابي خويش در ض جواناني كه خطبه اين معنا كه به فر

كوشند تا به اين ترتيب مسووالن جامعه را به چالش گرفته، خالف نظر آنان عمل كنند. مرجان عمل مي

كند، بلکه مسووالن اي نظير بدحجابي جوانان جامعه را تهديد نميسازد، مسألهدر ادامه خاطرنشان مي

 كند، زيرا ديدگاه آنان را به چالش گرفته است.م را تهديد مينظا

هاي ارتباطي آوريگردد، اوالً فنخديجه هم در اظهارنظري كه در همين  ارتباط دارد، يادآور مي

هاي اخير به ميزان پيشرفته، بين نسل جديد و قديم، فاصله عميقي ايجاد كرده است، تا جايي كه نسل

هاي اي، با امکان عمليکديگر نيستند، ثالثاً جوانان ايراني با استفاده از فضاي رسانهزيادي قادر به فهم 

ها، درصدد كسب امکانات مشابهي براي خودشان اند و با توجه به اين آگاهيجوانان غربي آشنا شده

 اند.در جامعه ايران برآمده

ه جوانان و دانشجويان از فضاي هاي به دست آمدهاي عملي و آگاهيهاي نظري، نقدماحصل نقد

انجامد كه برخي از جوانان نظير مرجان و خديجه، با معيار قراردادن آنچه در غرب مجازي، بدانجا مي

مطرح است، دست به نفي دين زده، با پيشنهاد خصوصي شدن دين )نظير مرجان( و يا پذيرش دين 

 كنند.ن نفي شده را ارايه ميانسانيت )مانند خديجه(، جايگزين مورد نظر خويش براي دي

 

 داده هاتحلیل محتوای 
 ترين عوامل مؤثر درهاي انجام شده، تالش شد تا با يك تحليل محتوا، وزن مهمدر انتهاي مصاحبه

مقوله ابعاد رواني )ابعاد  10دانشجويان مصاحبه شده مشخص گردد. از اين رو با توجه به  گريزيدين

فردي مؤثر در تحول قرائت ديني )نظير اختالل رواني فرد يا شکست عاطفي وي(، خانوادگي )مانند 

آموزشي دين يا ماركسيست(، تربيتي )نظير اوليا برخورداري از اولياي متعصب و پرخاشگر يا اولياي بي

نامتعادل، متعصب و پرخاشگر يا مسووالن دانشگاهي نامتعادل و پرخاشگر(، فرهنگي )مانند خرافات 

ديني موجود در جامعه(، اجتماعي )نظير نقد گشت ارشاد(،  عقيدتي )مانند نقد احکام جنسيتي نظير 

معه(، اقتصادي )نظير ديات(، فلسفي )مانند ترديدهاي فلسفي فرد(، سياسي )نظير نقد سياسي حاكمان جا

هاي القا شده استفاده ابزاري از دين براي مطامع دنيوي( و فضاي جهاني شده) مانند اثرپذيري از ارزش

به  2و  1به فرد در فضاي  مجازي(، تحليل محتواي الزم صورت پذيرفت. نتايج درج شده در جداول 

-به مشخص كردن اولويت مقوله 3جدول  يداده هاترتيب بيانگر اطالعات توصيفي اوليه تحليل محتوا، 

هاي به دست آمده در سه گروه اي درصدهاي مقولهبه بررسي مقايسه 5و  4هاي مورد بررسي و جداول 
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)يعني محتواي  گريزيدين هاي تحول قرائت ديني، پرستش خداي تنها ودانشجويان داراي ويژگي

 اين مجموعه( پرداخته است. 3تا  1مجلدات 

 نفر( 22پسر ) نفر( و 16دختر )گريز شدن دانشجويان ول فراواني عوامل مؤثر در دين، جد1جدول 
1

9 

1
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1
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1
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1
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1
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1

3 

1

2 

1

1 

1

0 

 هامقوله 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 رواني    * * * *   *      *   

خانواد *  *   * * *        * * * *

 گي

 تربيتي * * *     *   * *    * * * *

 فرهنگي * * *  *   * *      *  *  *

 اجتماعي * * *    *  *  *   *  *   *

 عقيدتي * * * * * * * * * * * * * *  * * * *

 فلسفي    * *  *   *  * * *     

 سياسي * *    *  * * * * *  * * * *  *

 اقتصادي * *      * *  *   * * *   *

فضاي    *                

جهاني 

 شده

 
-مقوله

 ها

2

0 

2

1     

2

2 

2
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2
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2
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2
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2
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2
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2

9 

3
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3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

ج

 مع

 12 *    *   *  *     *    * رواني

خانواد

 گي

*  *    *             12 

 13       *          * *  تربيتي

فرهن

 گي

 *  *  *  *  * * *   * * * *  20 

اجتماع

 ي

* *  *  *      *  *   * * * 18 

عقيد

 تي

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  36 

 10     *         * *     فلسفي
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 26 *     * * * * * * *  *  * * * * سياسي

اقتصاد

 ي

* * * *      * *  *    * *  18 

فضاي 

جهاني 

 شده

    *   *         * * * 6 

 
 22نفر( و پسر ) 16دانشجويان دختر ) گريز شدن، جدول جمع فراواني عوامل مؤثر در دين2جدول 

 نفر(

 درصد جمع مرد زن هامقوله

 % 7 12 8 4 رواني

 % 7 12 4 8 خانوادگي

 % 6/7 13 7 6 تربيتي

 % 7/11 20 13 7 فرهنگي

 % 5/10 18 11 7 اجتماعي

 % 1/21 36 22 14 يعقيدت

 % 8/5 10 8 2 فلسفي

 % 2/15 26 16 10 سياسي

 % 5/10 18 11 7 اقتصادي

 % 5/3 6 3 3 فضاي جهاني شده

 % 9/99 171 103 68 جمع
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دين گريزي »ها برمبناي درصدهاي به دست آمده در تحليل محتواي ، اولويت بندي مقوله3جدول 

 « دانشجويان

ها برمبناي درصدهاي به اولويت بندي مقوله هامقوله

 دست آمده

 7 رواني

 7 خانوادگي

 6 تربيتي

 3 فرهنگي

 4 اجتماعي

 1 يعقيدت

 9 فلسفي

 2 سياسي

 4 اقتصادي

 10 فضاي جهاني شده

تحول قرائت »هاي هاي مورد بررسي در تحليل محتواي بررسي نمونه، مقايسه درصدي مقوله4جدول 

دين گريزي »و « -دومين جلد مجموعه-تنها خدا پرستش»، «-اولين جلد مجموعه-ديني دانشجويان

 «-سومين جلد مجموعه-دانشجويان
 دين گريزي تنها خداپرستش  تحول قرائت ديني هامقوله

 % 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 يعقيدت

 % 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 هاي مشخص شده در مقوله، مقايسه  اولويت5جدول 

 دومين جلد-تنها خداپرستش »، «-اولين جلد مجموعه-تحول قرائت ديني دانشجويان»هاي نمونه

 «-سومين جلد مجموعه-گريزي دانشجوياندين »و « -مجموعه

 

آيد، ابعاد عقيدتي، سياسي و فرهنگي در هر سه گروه به دست مي 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»اولويت چهارم برخوردار است. ابعاد اقتصادي نيز در دو گروه از دانشجويان 

 برخوردارند. 5و  4از رتبه هاي « پرستش خداي تنها»

توان نتيجه گرفت، در تحوالت ديني دانشجويان، نقش ابعاد بندي اجمالي ميبنابراين در يك جمع

عقيدتي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي بسيار پررنگ بوده، با بازنگري الزم در ابعاد عقيدتي )مانند مسأله 

اجتماعي و سياسي جامعه )كه به دليل نظام مبتني بر واليت فقيه ديات( يا كاهش مشکالت فرهنگي، 

هاي توان شاهد كاهش آسيباند(، ميايران، موارد اخير مستقيماً با مسايل ديني وعقيدتي  گره خورده

ديني دانشجويان شد

 دين گريزي تنها خداپرستش  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 يعقيدت

 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: 
 

ديني دانشجويان را مورد بررسي قرار اي سه جلدي است كه تحوالت ومين جلد از مجموعهاين كتاب س

 داده است. 

دانشجويان پرداخته بود. اين اثر حاوي نقد  داريدين اولين جلد از اين مجموعه به بررسي تحوالت

ساالن جامعه و ارايه مختصات نگرش جديد ديني مرسوم بزرگ داريديندانشجويان در زمينه 

كتاب حاضر و  را مورد بررسي قرار داد تنها خدامقوله پرستش  ،دانشجويان بود. جلد دوم اين مجموعه

 .پرداخته استگريزي دانشجويان مقوله دينبه  ،جلد سوم اين مجموعهنوان به ع

نتايج به دست  بود. مورد بررسي قرار گرفتهدانشجويان  داريدين 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 

ساالن )كه عمدتاً مبتني بر ارعاب افراد بوده، از آنان افراد مرعوبي دار كردن بزرگهاي دينروش

ترين پويايي و نوانديشي را نبايد داشت(، دست به زير سوال بردن احکام انتظار كم سازد كه از آنانمي

هايي از دين سخن گفته بودند. به شکل جنسيتي اسالم زده، از اعتقاد خود به تحريف شده بودن قسمت

اقد ساالن را فمشابهي جوانان ضمن نقد تحليل رفتن دين در پوسته فقاهتي آن، دين مرسوم در نزد بزرگ

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.

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

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

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

 بيشتر باطن دين و عرفان نهفته در بطن دين بودند.

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

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

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

 مسايلي نظير حق الناس، زيست محيط و اخالق اجتماعي توجه نشان داده بودند. به 

ساالن وجود دارد، با ديدي زمان با زير سوال بردن خرافاتي كه در قرائت مرسوم بزرگدانشجويان هم

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



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            330

 

داشتند، به دليل تفاوت ماهوي ز دانشجويان با طرح ضرورت تفکيك دين از سياست، اظهار ميبرخي ا

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

 سياست از هم جدا شود.

ارزش از جهان مدرن، فاصله هاي جديد ديني، تسامح دين، كاهش ابعاد پيامدي و مناسکي، اخذ 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 هاي مطرح شده از سوي دانشجويان در نقد قرائت ديني بزرگبررسي كلي ايده

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

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

پردازي، استفاده ابزاري از دين، تحريف ها، و جايگزين ساختن اين ابعاد با مواردي نظير خرافهو مانند آن

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

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

اطي، گرايي گاه افرهاي  برآمده از دين، عقلعقل جمعي و تجربيات اجتماعي غرب است( بر ارزش

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

تند كه در قرائت جديد ديني ، از جمله موارد تهديدآميزي هسگريزيدين و در برخي از موارد

 گردند.دانشجويان مالحظه مي

جوانان و دانشجويان، جلد دوم و سوم اين  داريدينتر برخي از ابعاد و وجوه در راستاي بررسي عميق

 گريزي دانشجويان را مد نظر قرار داد.و دينتنها خدا مجموعه، مقوله پرستش 

شناختي، عنوان داليل روان 9دانشجويان، ذيل  خدايپذيرش تنها هاي انجام شده در كتاب مصاحبه

اقتصادي و فضاي  -اجتماعي، عقيدتي، اخالقي، سياسي-فلسفي، فرهنگي -خانوادگي، تربيتي، فکري

 بندي و ارايه گرديدند.جهاني شده، طبقه

مصاحبه شناختي، داللت برآن دارد كه برخي از هاي انجام شده ذيل عنوان داليل روانبررسي مصاحبه

از دين اسالم و تحليل رفتن خود در پذيرش خداي تنها را با اتکا به داليل گيري خويش شوندگان فاصله

 كنند. رواني تبيين مي
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هاي وارده بر ايراد»، «هاي وارده بر دينايراد»هاي مطرح شده اين افراد در چهار مقوله كلي: استدالل

 واكنش هايبرخي از »هاي خويش( و )براي پاسخ به هوس« يتفسير به رأي مباحث دين»، «داراندين

 ، قابل بررسي است. «عاطفي و شناختي نسبت به دين

هاي انجام شده ذيل عنوان داليل خانوادگي، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه بررسي مصاحبه

را برمبناي داليل  خدا تنهاگيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود در پذيرش شوندگان 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.

ورزي و تادن به روي دنده لج و لجاجتهاي اخير در غالب موارد افواكنش طبيعي فرزندان خانواده

 هايي است كه در حق آنان صورت پذيرفته است.ها و جورعصيان در برابر منشأ ظلم

هاي انجام شده ذيل عنوان داليل تربيتي، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه بررسي مصاحبه

را با اتکا به داليل  تنها خداپذيرش گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود در شوندگان فاصله

هاي فرهنگي اجتماعي گفته 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

انديش خانواده به فرزند وارد شده است و پس از ورود وي به دانشگاه و جدا شدن از محيط سنتي جزم

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.

ديني جوانان يا  سوال هايگو نبودن به آموز، در صورت پاسخمحيط مدرسه هم به مثابه خانه دوم دانش

 آيد. گيري نوجوانان و جوانان از دين مؤثر واقع ميهاي سخيف به نام دين، در فاصلهبرخورد

ورود به دانشگاه براي بسياري از جواناني كه در محيطي بسته، سنتي و جزم انديش به سر برده بودند، با 

هاي متفاوت، هايي با ديدگاه، در دسترس بودن كتابتحوالت شديدي توام است، فضاي باز دانشگاه

مواجه شدن با نظريات گوناگون و حتي متضاد، برخورد با استادان و دانشجوياني با افکار متفاوت، همه 

 شوند، برخي از دانشجويان در اين ميان احياناً آسيب ببينند.و همه دست به دست هم داده، سبب مي

شود، از ديگر عوامل فاصله در سطح جامعه كه به نام دين و ديانت محقق مي هاي ناروامالحظه برخورد

 گرفتن جوانان از قرائت ديني مرسوم بوده است.
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فلسفي، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه  -هاي انجام شده ذيل عنوان داليل فکريبررسي مصاحبه

را با استناد به داليل  تنها خداود در پذيرش گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خشوندگان فاصله

 كنند. اخير تبيين مي

هاي خويش خاطرنشان ساخته بودند كه شايد آنان در ابتدا برخي از دانشجويان اخير، در جريان مصاحبه

آمدند، اما برخورد با واقعيات تلخ اجتماعي از سويي و برخي از نيز به شمار مي داريدينافراد بسيار 

هاي غلط از سوي ديگر، آنان را به سمت و سوي پرستش خداي صرف سوق داده است و يا آن لتحلي

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

 اند آرامش از دست رفته خود را به اين طريق نادرست بازيابند.يدهكوش

اجتماعي، داللت بر آن دارد كه برخي از  -هاي انجام شده ذيل عنوان داليل فرهنگيبررسي مصاحبه

را مبتني بر  تنها خداگيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود در پذيرش مصاحبه شوندگان فاصله

 كنند. تبيين ميداليل اخير 

هاي انجام شده در اين قسمت، داللت بر آن دارد، برخي از دانشجوياني كه پرستش بررسي مصاحبه

 -اند، در مقايسه با دانشجويان ديگر از نگاه فرهنگيخداي صرف را در دستور كار خود قرار داده

اجتماعي  -شتن نگاه نقادانه فرهنگياند. دانشجويان اخير، ضمن دااجتماعي نسبتاً متفاوتي برخوردار بوده

داران معمولي جامعه، بعضاً در زندگي شخصي نسبت به قرائت ديني مرسوم، مسووالن ديني جامعه و دين

پذير نسبت به دين داشته، نسبت به فرهنگ جهاني نيز ديد مثبتي و خانوادگي خويش نگاهي انعطاف

ن دانشجويان در قرائت ديني جديد خويش به مسايل اند. به همين ترتيب ايداشته از آن متأثر بوده

 دادند.اجتماعي توجه بيشتري نشان مي -فرهنگي

هاي انجام شده ذيل عنوان داليل عقيدتي، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه بررسي مصاحبه

را با استناد و اتکا  تنها خداگيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود در پذيرش شوندگان فاصله

 كنند. به داليل اخير تبيين مي

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، 

 رسيده است.  تنها خدااعتقادات شديد اوليه آنان كاهش يافته، به حد پذيرش 

خودشان به كار برده بودند، حکايت از آن  داريدينر در توصيف هايي كه افراد مزبومروري بر ويژگي

هايي نظير اعتقاد به دارد كه دانشجويان اخير در ترسيم مختصات قرائت ديني خودشان، از ويژگي
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پذيري بيشتر دين، توجه به بطن دين، تغيير نوع پرستش حضرت حق، نقد دشوارسازي دين انعطاف

كه دين را فرا گرفته است، تأكيد بر ضرورت بازنگري ديني، اعتقاد  ساالن، نقد خشونتيتوسط بزرگ

ها، نقد ناتواني مراجع ديني در هايي از دين، نفي خرافات و خرافه پردازيبه تحريف شدگي قسمت

اند. دانشجويان مزبور در ترسيم داليل سوق يافتن خويش به نسل جوان ياد كرده سوال هايپاسخ به 

، از مواردي مانند: ادغام مقوله دين با سياست، برخورد ابزاري تنها خداذيرش سمت قرائت ديني پ

با دين، رياكاري مدعيان  داريدينمسووالن با دين، تخدير مردم با مقوله دين، برخورد ابزاري مدعيان 

آميز، واكنش به القاي هاي تربيت ديني ارعاب، ضعف مراجع تقليد، واكنش به اعمال روشداريدين

هاي حاوي اطالعات ميلي دين به كودكان، نوجوانان و جوانان، مطالعه آثار ضددين و ساير كتابتح

هاي العملي در برابر شکستهاي رواني و واكنش عکسترديدآميز، ابتالي خويش به برخي از اختالل

و گرايششان به اند كه داليل عقيدتي نيز در روند تحول ديني آنان ، در عمل نشان دادهعاطفي، ياد كرده

 اند.، اثرگذار واقع شدهصرفسمت خدا پرستي 

هاي انجام شده ذيل عنوان داليل اخالقي، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه بررسي مصاحبه

را با استناد به داليل  تنها خداگيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود در پذيرش شوندگان فاصله

 كنند. اخير تبيين مي

، تنها خدادانشجويان اخير در تبيين بريدن خويش از قرائت ديني مرسوم و سوق يافتن به سمت پذيرش 

به طرح موارد زير اقدام كرده بودند: توام شدن دين و سياست، برخورد ابزاري با دين، وجود تبعيض 

هاي رياكارانه در سطح جامعه، مالحظه رياكاري برخي از رخوردبين مسووالن و مردم جامعه، وجود ب

پذيري شديد دين، آراي متفاوت مراجع )و حتي يك مرجع(، خرافات آميخته مدعيان دين، نقد انعطاف

داران، هاي قشري و سطحي بسياري از مسلمانان، ظاهرگرايي بدون محتواي دينشده به دين، برخورد

ين. البته بعضي از دانشجويان با تفسير به رأي خاص خودشان، دست به كم توجهي به بطن و عمق د

گيري دانشجويان از قرائت هاي فاصلهاند كه اين داليل هم در زمره تبيينها هم زدهبرخي از اظهارنظر

 گردد.ديني مرسوم محسوب مي

ن دارد كه برخي از اقتصادي، داللت برآ -هاي انجام شده ذيل عنوان داليل سياسيبررسي مصاحبه

را مبتني بر  تنها خداگيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود در پذيرش مصاحبه شوندگان فاصله

 كنند. داليل اخير تبيين مي
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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 يك واكنش عکسعه نااميد و زده شدهاز قرائت ديني مرسوم در جام

 اند.را پيشه خويش كرده تنها خداديني مرسوم، پرستش 

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 ميارت آنعمل كرده، غ توده هامانند: دين به مثابه افيون 

 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

ي، استبدادي بودن نظام واليت فقيه، مغشوش بودن نظام سياسي ايران، بودن نظام جمهوري اسالم

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

 باشند. مي

هاي انجام شده ذيل عنوان داليل فضاي جهاني شده، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه بررسي

را با استناد  تنها خداگيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود در پذيرش مصاحبه شوندگان فاصله

 كنند. به داليل اخير تبيين مي

-در جريان كاربري از فضاي مجازي، با ديدگاهداشتند، آنان برخي از دانشجويان مصاحبه شده بيان مي

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 تنها خدامبتني بر پذيرش  داريدينو تأثر، در نهايت به 

اند(، داللت برآن دارد ها ياد شد )و بعضاً در عناوين ديگر نيز تکرار شدهدر هر صورت داليلي كه از آن

هاي اجتماعي قابل توجهي برخوردار است و ، از بسترتنها خداكه سوق يافتن افراد به سمت پذيرش 

توان آن را صرفاً در ارتباط با داليل شخصي و فردي تبيين كرد )و بالطبع در صورت مداخله مثبت نمي

، در بين دانشجويان، جوانان تنها خداتوان انتظار داشت، گرايش به پذيرش و مؤثر در موارد ياد شده، مي

 جتماعي، رو به كاهش بگذارد(.و كالً تمامي اقشار ا

با عدول  گفته،پيشباشد، به داليل دانشجوياني كه قرائت ديني آنان مبتني بر پرستش خداي صرف مي

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 ستور كار خود قرار دادهو تنها به خدا توجه داشته، پرستش او را در د
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خداي اخير را يك بعدي ديده، او را سرشار از محبت و لطف به بندگان و فاقد هر نوع قهر و غضب 

 اند.برشمرده

عنوان  9ذيل  دانشجويان اختصاص يافته است، داليل اخير گريزيدين در كتاب حاضر كه به مقوله

اقتصادي و  -اجتماعي، سياسيعقيدتي،  فلسفي، تربيتي، رواني،  -فردي، عاطفيداليل خانوادگي، 

 ند.بندي و ارايه گرديدطبقهفضاي جهاني شده، 

، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه «زاخانواده آسيب»هاي انجام شده ذيل عنوان بررسي مصاحبه

را با اتکا به داليل  گريزيدين دين اسالم و تحليل رفتن خود در گيري خويش ازشوندگان فاصله

 كنند. تبيين مي خانوادگي

خانواده نقش مهم و پراهميتي در دوران كودكي تا نوجواني و جواني فرزند دارد. اگر اولياء، شخصيتي 

ي سالمي كه در امن و ايمن را در ارتباط با فرزند به معرض ديد بگذارند، فرزند در پرتو تغذيه عاطف

جوار آنان دارد، با اطمينان به جهان بيرون خواهد نگريست، اما اگر پدر و مادر، افرادي ناايمن باشند، 

ناايمني را به فرزندشان انتقال خواهند داد و اين ناايمني همچون عينکي تيره و تار كه بر چشم فرد نهاده 

ي ديگر را به صورتي ناايمن و پرخطر هاشده است، سبب خواهد شد كودك جهان بيرون و انسان

 ادراك كند و روابط وي با ديگران، روابطي مغشوش و ناايمن باشد.

هاي ناايمن و زا، حکايت از خانوادههاي آسيبهاي گزارش شده در ارتباط با خانوادهبررسي نمونه

ها پس از برخورد با برخي از اند و فرزندان آننامتعادل دارد كه عدم تعادل را به فرزندشان انتقال داده

مواضع خرافي به نام دين از سويي و برخي از تجربيات اجتماعي ناگوار از سوي ديگر، بدون استقامت 

نشيني را تجربه كرده، دست به نفي و انکار دين رفت و عقبدر اين مسير با واگذار كردن صحنه، پس

ها در ها، تربيتي متعادل بود، آنودكان اين خانوادهاند، در حالي كه اگر از آغاز، تربيت كو ديانت زده

برخورد با آراي مخالف، برمبناي همان سبك و سياق تربيتي خويش، به تحليل منطقي اطالعات 

مخدوش و تجربيات ناگوار اجتماعي پرداخته، به سادگي با محکوم كردن دين و ديانت، واكنشي عاطفي 

ه تعبير ديگر، اگر تجربيات اوليه زندگي كودكان و نوجوانان، نهادند. برا از خود به معرض ديد نمي

زا نباشد، و اگر آنان به جاي ترسانده شدن از حضرت حق، با منطق و چهره تجربياتي دردناك و آسيب

تر عمل كرده، رحماني دين آشنا بشوند، در برخورد با تجربيات ناگوار بعديشان، به شکلي معقول

 گذارد.را از خود به نمايش نخواهند  گريزيماحصلي همچون دين
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، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه «فردي»عنوان داليل  ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

داليل اخير تبيين  برمبنايرا  گريزيدين پيشه كردنگيري خويش از دين اسالم و شوندگان فاصله

 كنند. مي

، بيانگر نکات زيادي در زمينه رفتارهاي ديني نامناسب و ديگر هاي انجام شدهبررسي برخي از مصاحبه

هاي باشد. برخي از مصاحبه شوندگان در مصاحبه خويش گزارش از رياضتها ميماحصل ناگوار آن

دادند. مواردي مانند: محاسبه و مراقبه نفس شديد خويش، پرهيز از مصرف گوشت، افراطي خود مي

روزانه يا هفتگي، گرفتن روزه خنده در ايام فاطميه، تنبيه خويش خواندن ادعيه طوالني به شکل 

هاي سرد زمستان درصورت شنيدن يك غيبت، پرهيز از ديدن عکس جنس مخالف، قدم زدن در شب

هاي افراطي بعضي از هايي از رياضت كشيدنها، نمونهها براي راز و نياز با معبود و مانند آندر بيابان

نوجوانيشان بوده است كه از سوي آنان گزارش شده است. اما اين دانشجويان  دانشجويان در دوران

هاي خويش، به اقتضاي سن جوانيشان، متوجه جنس اند كه در جريان رياضت كشيدنبعضاً گزارش داده

ها تالطمي ايجاد كرده است. برخي از اين دانشجويان، مخالف خود شده، اين مسأله در وجود آن

كه آنان پس از درهم شکسته شدن در برابر فشارهاي جنسي خودشان، ضمن ترك  اندگزارش كرده

گرايي صرف را در دستور كار خود هاي پيشين خود، دست به جبران مافات زده، لذترياضت كشيدن

ها و انجام مصاحبه با اند، به شکلي كه وقتي گروه پژوهش درصدد يافتن يکي از همين نمونهقرار داده

چراني ديگر وقتي براي او باقي گفتند، مگر هيزبازي و چشمستانش به گروه پژوهش مياو بود، دو

 گذارد كه بيايد با شما هم مصاحبه كند.مي

سياسي در سطح جامعه،  -اقتصادي -هاي اجتماعيبرخورد دانشجويان اخير با بعضي از كژكاركردي

 اين افراد را به پذيرش كنار نهادن دين واداشته است.

هاي افراطي، به صراحت بيان كشيه گروه ديگري از دانشجويان هم هستند كه بدون تجربه رياضتالبت

اند و دنبال لذّت بردن در دو روز دنيا گرايي را در دستور كار خود قرار دادهدارند كه آنان لذّتمي

-ده نبودن فنهستند. در مورد اين دانشجويان هم بايد بيان داشت، برخالف گذشته كه به دليل پيچي

تر پذير بود، در حال حاضر به دليل پيچيدهها، جذب شدن به مشاغل مختلف به سادگي امکانآوري

ها، جوان، نيازمند اخذ تجربه و دانش الزم براي پرداختن به يك حرفه مناسب است و آوريشدن فن

وره و زمانه معاصر، به ها است. مضاف اين كه در داين امر به معناي افزايش سن بلوغ اقتصادي جوان

هاي محيطي، كاهش سن بلوغ زيستي )در نتيجه بهبود تغذيه، داليل مختلفي همچون افزايش تحريك

ها )كه چاق بودن، نيز تسريع هاي محيطي(، كم تحركي و چاقي بچهبهبود بهداشت و افزايش تحريك
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آورد، بلوغ ع بلوغ را فراهم ميهاي زيست محيطي كه اسباب تسريبلوغ را در پي دارد( و حتي آلودگي

پذيرد. بنابراين برخالف شکاف بلوغ زيستي و اقتصادي كه در زيستي نوجوانان زودتر صورت مي

ساله را بين  10-15اي گذشته نه چندان دور، بسيار كم و اندك بود، در حال حاضر اين شکاف، فاصله

اين شکاف، تبعاتي همچون مشکالت زيستي بلوغ زيستي و اقتصادي جوانان جامعه ايجاد كرده است كه 

 )جنسي(، رواني و اجتماعي را با خود به همراه دارد.

اگر توجه خود را روي مشکالت زيستي )جنسي( متمركز كنيم كه جوانان با آن درگيرند، در عمل 

سالگي به بلوغ جنسي خويش رسيده است، تا ازدواج و  11-12شود، جواني كه مثالً در مشاهده مي

سال به نياز اخير خويش )آن هم در محيط  10-15رضاي مشروع نياز جنسي خويش بايد حداقل ا

 پرتحريك امروز( پاسخ منفي بدهد كه بالطبع اين مسأله براي خيلي از افراد شدني نيست.

دارد، ها روا ميبه عبارت ديگر، ظلمي كه تمدن )با افزايش فاصله بلوغ زيستي و بلوغ اقتصادي( بر جوان

 باشد.ها در مسير دين و ديانت ميهاي مذهبي در جريان طي طريق آنيکي از داليل بريدن انسان

، داللت برآن دارد كه برخي از «رواني-عاطفي»هاي انجام شده ذيل عنوان داليل بررسي مصاحبه

اخير تبيين خويش را با اتکا به داليل  گريزيدين گيري خويش از دين اسالم ومصاحبه شوندگان فاصله

 كنند. مي

گريز داللت بر آن دارد كه برخي از دانشجويان دختر و پسر هاي انجام شده با افراد دينبررسي مصاحبه

هاي اوليه نسبت به دين و ديانت و با وجود مالحظه شواهد اجتماعي مصاحبه شده، با وجود داشتن ترديد

عاطفي يا رواني، به سمت   پس از دريافت يك ضربهشود، دال بر كژكاركردي آنچه به نام دين تبليغ مي

 اند.گريزي سوق يافتهسوي دين

هايي به دين ياد كرده بودند، برخي از دانشجويان، اگر چه در جريان رشد و تحول خويش از يافتن نقد

گردد. ميهاي نظري با كسب برخي از تجربيات اجتماعي آنان، با نقد اجتماعي نيز توام اما اين نقد

هاي سپاه، تن به حساب و كتاب ندادن بيت مواردي مانند رفتار متناقض مسووالن ايران، رانت خواري

رهبري و نظاير آن يا مالحظه شواهدي از كژكاركردي نظام سياسي ايران و زير پا نهاده شدن اخالقيات 

اند. موارد ن ياد كردهدر جمهوري اسالمي، فراز ديگري است كه غالب مصاحبه شوندگان اخير از آ

رسد، زماني تر كرده است. اما به نظر ميگفته نسبت به دين را عميقاخير ديد انتقادي دانشجويان پيش

اند كه با يك ضربه عاطفي و يا رواني مهلك گيري خود از دين را شدت بخشيدهاين دانشجويان فاصله

ريزي اين افراد پيش از آن كه نقد نظري يا عملي گاند. به تعبير ديگر، علت اصلي دينمواجه گرديده

 باشد.قرائت ديني مرسوم از اسالم باشد، درهم شکستگي عاطفي آنان مي
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در موارد ديگري مشاهده شده است كه وقتي يك دانشجو به دليل اختالل رواني )نظير ابتال به وسواس(، 

دشواري كه با آن مواجه شده است، به زندگي دشواري رسيده است. ممکن است براي گريز از زندگي 

 سازد تا ذهن وي به آرامش برسد. ديني را پيشه خود باپشت پا زدن به مثالً محتواي وسواس تفکرش، بي

عقيدتي بسيار پررنگ  -سياسي -اقتصادي -گريز مقوله نقد اجتماعيبنابراين اگرچه در افراد دين

رود، ولي در برخي از موارد ابعاد فردي )عاطفي و يگريزي آنان به شمار منمايد و علت اصلي دينمي

 پردازد.گريزي افراد ميرواني(، چنان پررنگ است كه به تنهايي به تبيين دين

عنوان داليل تربيتي، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه  ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

كنند. به داليل اخير تبيين مي تکارا با ا خود گريزيدين گيري خويش از دين اسالم وشوندگان فاصله

هاي ديني هاي فرهنگي اجتماعي تا نهادگفته از خانه تا مدرسه و دانشگاه و از نهادابعاد تربيتي پيش

 گسترده است.

آنان مبتني بر  «ديني تربيت»از دانشجويان حکايت از آن دارد كه  تعداد ديگريهاي بررسي مصاحبه

رعب و ترس يا القائات قشري و سطحي بوده و حلقه مفقوده تربيت ديني آنان، منطق، برهان و دليل 

بوده است. دانشجويان ياد شده، پس از آن كه بدون تحقيق و تفحص در زمينه اصول دين و انتخاب 

جريان عمل به دليل كنجکاوي  اند، درآزادانه دين توسط خودشان، تحت تأثير القائات ديني قرار گرفته

اند ي زدهسوال هاياند، دست به طرح شان با آن آشنا شدهخويش يا رويکرد تجربي كه در نظام آموزشي

 اند. شان نيافتهسوال هايكه در غالب موارد پاسخ الزم را براي 

نظام اخير ديانت  هاي نظام مبتني بر واليت فقيه، اين است كهترين اشکالاز سوي ديگر يکي از جدي

داند، بالطبع در حالت اخير با بروز هر مسأله و مشکل را عين سياست و سياست را عين ديانت مي

شود. بنابراين دانشجويان مصاحبه شده، نه اجتماعي، به سادگي آن مسأله و مشکل به پاي دين نوشته مي

رخورد با خرافات آميخته شده با دين، گذارند، بلکه در بهاي اجتماعي را به پاي اسالم ميتنها اشکال

اند(، اين خرافات را نيز مستقيماً ها بپردازند )زيرا آن را نياموختهبدون آن كه به بحث و بررسي منطقي آن

 گذارند. به حساب دين مي

ماحصل تربيت نامناسب ديني دانشجويان اخير، كه در روند رشد و تحول خويش، با برخي از مشکالت 

دارند، اگر به فرض رساند كه آنان بيان مياند، كار را به جايي مييا عقيدتي نيز مواجه شده اجتماعي و

گيري عقالني، شك كردن كه آغاز يافتن دار شوند، پيش از همه چيز شيوه تفکر درست، تصميمبچه

 آموزند.هاي منطقي را به فرزندشان ميحقيقت است و پذيرش ديدگاه
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باشد، اما به دليل تربيت ديني مبتني بر تحميل و ان چيزي است كه مدنظر دين ميالبته نتيجه اخير، هم

اند و به اجبار دانشجويان اخير، آنان با نفي دين و گريز از القائات دين تحميلي، به نتيجه اخير رسيده

ار دهد، در برابر ديني قرجاي آن كه حامي ديني باشند كه آنان را به سمت تفکر و منطق سوق مي

كند و در جريان گريز از خواري را به آنان تحميل ميگيرند كه به زعم آنان پذيرش خرافه و رانتمي

 كنند.گريزي را پيشه خود مياين دين، دين

اگر تربيت در معناي گسترده خودش در نظر گرفته شود، گاهي محيط آموزشي مدرسه يا دانشگاه، در 

د، آيگونه كه از مصاحبه هدي برميبه عنوان مثال، همان اند.آسيب ديدگي فرد مؤثر واقع آمده

اش هاي استاد )جاهل( وي، چنان روح لطيف هدي را خراشيده است كه او در جريان مصاحبهاهانت

كند كه از لحاظ رواني نابوده شده است و رفتار استادش او را نابود كرده ياد ميمسأله چند بار از اين 

اي را كه به ويراني او انجاميده پزشك، عمق ضربهشناس و روانه نزد رواناست. مراجعه مکرر هدي ب

 دهد.است، نشان مي

نظير معلم دوران راهنمايي وي  ،منطقمالحظه مصاحبه هدي، حکايت از آن دارد كه اولياي آموزشي بي

و اولياي آموزشي نامتعادل، مانند استاد دانشگاهي هدي كه ارزيابي منفي خود از تکليف داستان نويسي 

او را به تماميت شخصيت وجودي هدي تعميم داده است، هدي و افرادي مانند وي را چنان به درگيري 

گيري و تخليه رواني اي براي انتقامبه مثابه عرصه گريزيكنند كه شايد دينرواني و ويراني نزديك مي

گريزي، به جاي استفاده از هوش وافرشان در جهت آنان خود را بنماياند و آنان با استقبال از دين

ها و پرخاشگري متقابل به اولياي سياسي و اجتماعي جامعه سازندگي، آن را در جهت تخليه دق دلي

 درآورند.

گريز، داللت بر آن دارد كه برخي از هاي انجام شده با افراد دينز مصاحبهبررسي تعداد ديگري ا

اند و در پي اين امر، شده« هاي دينيترديد»سري دانشجويان دختر و پسر مصاحبه شده، در آغاز با يك

ريج اند، اما به دليل نيافتن پاسخ الزم، به تدهاي ذهني خويش برآمدهيابي براي اين ترديددرصدد پاسخ

 اند.ديني سوق يافتهبه سمت بي

السالم، در برخورد با بررسي سيره معصومين، عليهم السالم، نيز حکايت از آن دارد كه ائمه، عليهم

كردند، بدون آن كه دست به هايي ديني يافته و حتي وجود خداوند هستي را نفي ميكساني كه ترديد

ها و به آنان وارد آورند، به شکلي عقالني به سوال نفي و طرد آنان بزنند يا بدون آن كه برچسبي

 دادند.هاي ديني آنان پاسخ ميترديد
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هاي عمومي و دانشگاهي كه عمدتاً رويکرد تجربي )و نه تعبدي( دارند، در عصر حاضر به دليل آموزش

وزششان، رود ابعاد تعبدي مطرح شده از سوي دين، به سادگي از سوي كساني كه در روند آمانتظار مي

اند، به چالش گرفته شود. مضاف اين كه فضاي مجازي اين امکان از رويکردي تجربي برخوردار شده

توانند از اي جامعه فراهم آورده است كه اگر در متن جامعه به صراحت نميعمل را براي افراد حاشيه

گم كنند، از آرا و  توانند ردعقايد و نظرات خويش سخن بگويند، در فضاي مجازي كه به سادگي مي

 تمايالت خويش سخن به ميان بياورند.

هاي ديني مواجه شده، درصدد از سوي ديگر دانشجو يا جواني كه به شکل طبيعي با برخي از ترديد

آيد، در حالي كه مراجع داخلي در اين زمينه غالباً با تهديد دانشجويان يا پاسخ يافتن براي آن برمي

ها از دفتر نهاد را داده و يا آنان را به كميته انضباطي و يا دستور اخراج آنكنند جوانان برخورد مي

هاي كوشند با ظواهر علمي پاسخفرستند، در فضاي مجازي افراد )و غالباً افراد مخالف ديانت(، ميمي

يشه واهي الزم را در اختيار مخاطبان خويش قرار دهند )و مثالً به آنان بقوالنند كه انديشه خدا، يك اند

 بيشتر نيست(.

اند، در جريان مطالعات نظري كه دارند، هاي ديني يافتهمضاف برآنچه از آن ياد شد، افرادي كه ترديد

گردند كه اين موارد )كه غالباً نوعي از به سادگي با برخي از شواهد عملي در جامعه مواجه مي

زاي رد كه نتيجه بگيرند، تبعات آسيبداگذارند(، آنان را واميكژكاركردي را به معرض ديد مي

اجتماعي در جامعه ديني ايران، نشأت گرفته از خود دين است و بنابراين در حالي كه مطالعات فلسفي 

و نظري آنان در امر وجود يا عدم وجود خدا و حقانيت يا عدم حقانيت دين به انجام نرسيده است، به 

 اي غير قابل قبول و نپذيرفتني است.يشه خدا يا دين انديشهشکل غيرمستقيم به اين نتيجه برسند كه اند

هاي انجام شده، داللت برآن دارد كه برخي از مصاحبه شوندگان بررسي تعداد ديگري از مصاحبه

تبيين  «فلسفي»را با استناد به داليل  گريزيدين گيري خويش از دين اسالم و سوق يافتن بهفاصله

 كنند. مي

هاي خويش خاطرنشان ساخته بودند كه از آغاز زندگي، دانشجويان اخير، در جريان مصاحبهبرخي از 

دادند. اي تن به احکام ديني ميو به طبع خانواده، خود آنان به شکل محدود و دست و پا شکسته خانواده

ن واداشته، زا ممکن است آنان را به فلسفيدبرخورد اين افراد در گذر زندگي با حوادث تلخ و آسيب

هاي هاي خسته كننده ذهني خويش، سرانجام بريده، با پشت كردن نسبي به دستوردر كشاكش درگيري

ديني، بکوشند آرامش از دست رفته خود را به اين طريق بازيابند. به عنوان مثال، در مصاحبه مهتاب، 

اي به نام يش را به پديدههاي زندگي خودش، اشتباهات خووي به جاي تفکر وتحليل دقيق فراز و فرود
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ها، به شکلي جبرگرايانه در اختيار اوست و او كند كه مهار انسانانرژي فراتر از كاينات منتسب مي

ها در شرايط مختلف اقدام كرده، در حالي كه آنان اختياري از جايي انسانهرگونه كه بخواهد به جابه

تيب مهتاب با پيش كشيدن بحث در جبر قرار داشتن سازد، به اين ترجا ميخود ندارند، آنان را جابه

 كوشد تا در عمل روي اشتباهات خودش سرپوش بگذارد.ها، ميانسان

هاي زندگي به فلسفيدن وي انجاميده است در موارد مشابه ديگري كه از سويي مواجهه فرد با دشواري

است به سادگي اين افراد  تواند دست بردارد، ممکنو از سوي ديگر فرد از هواپرستي خويش نمي

 پرستي خويش سازند.حقيقت را فداي منطق ضعيف و لذّت

دونم واقعاً به چي اعتقاد من اصالً نمي»دارد، به عنوان مثال، مريم در مصاحبه خودش به صراحت بيان مي

وي را دارد، سردرگمي اخير، گاهي وي در ادامه بيان مي«. دارم و واقعاً چي براي من قابل قبول هست

 دهد.به سمت پذيرش ايده پناه بردن به تناسخ سوق مي

دارد، اگر خدايي بود، بايد قدرت خودش را امير نيز در قسمتي از مصاحبه خودش با سفسطه بيان مي

داد و همين طور نبايد بگذارد كه ما راه خطا را انتخاب كنيم. امير به دنبال ابهامي كه در دين نشان مي

پرستان، به سمت و سوي آنان سوق يافته است و ها در مورد شيطانيدن برخي از گفتهدارد، به صرف شن

سازد، دختران محرك خواهرش نيز در اين جهت شده است. مضاف براين، اين دانشجو خاطرنشان مي

-ها را دروغ ناميدههاي پدرشان را نقد كرده، آنپرستي(، حرفآنتوان الوي )به عنوان سردمدار شيطان

شود، دارد اگر شيطان پرستي دروغ بود، چه ميگر كه بيان ميد، اما با اين همه امير در پاسخ به مصاحبهان

 دهد كه به هر صورت اين مسأله به سرگرمي او خواهد انجاميد. او پاسخ مي

 انجامدآميز و ضعيف دانشجويان اخير به آنجا ميهاي غيرمستدل، سفسطههاي مستدل و نقدمجموعه نقد

هاي آفريننده را با منطق ضعيف خودشان به خود افراد ارجاع داده، خدا شدن آنان را كه آنان ويژگي

دهند )خدا شدن آدمي، انعکاسي از بيانات افراد ماركسيستي مانند اريك در دستور كار خويش قرار مي

دا از ذهن بشر، از فروم است كه با نفي انديشه ديني و خدا، به دليل ناتواني در پاك كردن مفهوم خ

ها با تحقق كند كه انساناي معرفي ميآل را جامعهضرورت خدا شدن آدمي ياد كرده، جامعه ايده

 هاي خويش، خداگونه )!( خواهند شد(.ظرفيت

، داللت بر آن دارد كه برخي از مصاحبه «اجتماعي»عنوان داليل  ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

 كنند. داليل اخير تبيين مي مبتني بررا  خود گريزيدين خويش از دين اسالم و گيريشوندگان فاصله

در برخي از موارد، كودكان، نوجوانان و حتي جوانان در برخورد با اوليا، اولياي آموزشي، اولياي 

فرهنگي و ديگر افراد مرتبط با خودشان، ممکن است چنان از سوي آنان نفي و انکار شده، آزرده خاطر 
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ردند كه به دليل عواطف جوشان و خروشان خودشان )خاصه در اوان بلوغ(، در يك واكنش عاطفي گ

هاي شديد، از فرد يا افراد يا گروه خاص مورد نظر احساس زدگي يافته، با فاصله گرفتن از آنان، با معيار

ارض و عقيدتي( آنان احساس تع -اجتماعي و سياسي -هاي فرهنگياخالقي )و همين طور معيار

-ها بزنند. البته افرادي كه تجربيات تلخي در روند جامعهخصومت كرده، دست به نفي عاطفي آن معيار

اند، ممکن است در گذر زمان، براي اقناع هر چه بيشتر خودشان يا اطرافيانشان، با يافتن پذيريشان داشته

 شان بدهند.پسند، رنگي از منطق نيز به واكنش عاطفي خودبرخي از داليل محکمه

هاي انجام شده با برخي از دانشجويان، داللت بر آن دارد كه اين افراد بعضاً در ابتدا از بررسي مصاحبه

اند، اما اين دانشجويان در روند رشد و تحول خويش با عاليق ديني معمول يا شديدي برخوردار بوده

عاطفي، از دين و ديانت احساس اند كه سبب شده است، در يك واكنش تجربيات تلخي مواجه شده

پسند، به تصميم دلزدگي كرده، از آن فاصله بگيرند و البته در ادامه، با گردآوري برخي از داليل محکمه

 انفعالي و واكنشي خويش، رنگي عقاليي نيز بدهند.

دكان، ها دارد، اولياي آموزشي كوهاي پدر و مادر بر فرزندان آنگذشته از تأثيرات عميقي كه رفتار

نوجوانان و جوانان نيز از اثرگذاري قابل توجهي روي شاگردانشان برخوردارند. به عنوان مثال اولياي 

ها در اثر كمترين خطايي به آموزشي كه نهايت ترس ممکن را از مرگ، جهنم و تعذيب انسان

هاي ممکن سبشاگردانشان القا كرده و يا با ديدن كمترين خطا و قصوري از سوي آنان، بدترين برچ

 اند.شاگردانشان را فراهم آورده گريزيدين اند، به سادگي اسبابرا به آنان زده

گذشته از پدر و مادر و اولياي آموزشي كودكان، نوجوانان و جوانان، اولياي فرهنگي آنان نيز آثار قابل 

دهد، شده گزارش مي توجهي بر نوجوانان و جوانان دارند. به عنوان مثال، يکي از دانشجويان مصاحبه

خود به بسيج پيوسته بود، با مالحظه دختربازي  داريديناو كه در آغاز با عشق و عالقه و براي تعميق 

ها و مشاهده مسوول روحاني بسيجي كه دايم در طلبي برخي ديگر از بسيجيها، قدرتبرخي از بسيجي

ها به جاي ارزشي بودن، ضد ارزشي نيرو رسد كه اينپي صيغه كردن اين و آن بود، به اين نتيجه مي

 ها فاصله گرفت.هستند و بايد از آن

دارد، پس از آن كه وي )در دوران نوجواني خويش( دانشجوي ديگري در خاطرات مشابه خود بيان مي

با دوستانش براي نماز خواندن  به مسجد رفته بودند، به دليل شلوغ كردن دوستانش، از دست زنان 

سجد كتك خورده است و پس از آن كه به مسجد ديگري رفته است، باز شاهد آن بوده نمازگزار م

اند. برخورد بد يکي از نمازگزاران نماز است كه زنان نمازگزار آنجا او را از صف اول نماز بيرون كرده

، جمعه هم كه وي را به سبب نماز خواندن در حين ايراد خطبه نماز جمعه، روي زمين پرت كرده است
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اي پا كرده بود، ديگر به هيچ مسجد و نماز جمعهرسانده بود كه با خودش عهد اين فرد را به جايي 

 نگذارد.

اند، با اي كه به تجربه آن پرداختههاي سخت و شکنندهگفته، غالباً پس از برخورددانشجويان پيش

هاي انبوهي از ايراد و اشکال گسترش مطالعات ديني خويش از سويي و دقت نظر در مسايل اجتماعي، به

اند كه اين ايرادها، به ديد منفي كه آنان از دين يافته بودند، شکلي موجه و به ظاهر نظري و عملي رسيده

 عقالني داده است.

توان نتيجه گرفت، برخي از دانشجويان دين گريز، نه به دليل بندي اجمالي ميبنابراين در يك جمع

هاي دهند، بلکه به خاطر برخورددي اجتماعي كه عدم كارآيي دين را نشان ميمطالعات فلسفي و اقتصا

اند، از دين دلزده با آنان داشته داريديناي كه اوليا، اولياي آموزشي، اولياي فرهنگي و مدعيان شکننده

هاي نظري يا عملي وارد بر دين اند و در ادامه در برخورد با برخي از اشکالو از آن فاصله گرفته شده

 اند.گريزي خويش را اعالن داشتهيا نظامي كه مدعي ادغام ديانت و سياست درهم است، در عمل دين

، داللت برآن دارد كه برخي از «اقتصادي -سياسي»عنوان داليل  ذيلهاي انجام شده بررسي مصاحبه

داليل اخير  مبتني بررا  گريزيدين استقبال ازگيري خويش از دين اسالم و مصاحبه شوندگان فاصله

 كنند. تبيين مي

هاي مشترك در مشيهاي انجام شده با برخي از دانشجويان، حکايت از بعضي از خطبررسي مصاحبه

اند و در هاي مذهبي بودهها دارد به اين معنا كه اين دانشجويان در غالب موارد برآمده از خانوادهآنبين 

اند، اما در گذر زمان در دادهآغاز اعمال و تکاليف ديني خويش را در حد زياد يا مفرطي انجام مي

محتوايي اعمال دن و بيبرخورد با برخي از احکام )نظير احکام جنسيتي اسالم( و احساس تکراري بو

-ورزيدند، دست به برخي از مطالعات ديني و فلسفي زده يا به جستها مبادرت ميديني كه به انجام آن

هاي آنان در غالب موارد در برخورد با اند، اما ترديدشان پرداختهسوال هايوجوي عملي يافتن پاسخ به 

حکومت ديني كه دين و سياست را به هم آميخته است، بيشتر شده است و آنان با گزارش مشاهده 

اند كه دين اند، در نهايت به اين نتيجه رسيدههاي ابزاري كه از دين در جامعه شاهد آن بودهاستفاده

است و سردمداران جامعه براي مهار مردم و غارت آنان، با طراحي و پرداختن دين براي  ها تودهافيون 

 اند.مردم، در عمل به تحقق انديشه غارتگري خويش پرداخته

هاي ديني ايجاد شده دانشجويان، روح و القايي، ترديدهاي ديني بيبه تعبير ديگر، ماحصل آموزش

آنان و مواجهه آنان با شواهدي كه غالباً تصوير موفقي از دين  وجوگري عمليمطالعات نظري و جست

كند، كار را به آنجا اقتصادي و سياسي جامعه ارايه نمي -را در اداره و پيشبرد مسايل فرهنگي، اجتماعي
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هاي رساند كه دانشجويان بدون عمق بخشيدن به مطالعات نظري خويش، با ديدن برخي از شاهد مثالمي

است، به  توده هاسطح جامعه، با به عاريت گرفتن نظر ماركس مبني بر اين كه دين افيون غيرموفق در 

بندي برسند كه كاركرد دين در جامعه، كاركردي تخديري بوده، تنها امکان سوءاستفاده اين جمع

 سردمداران از مردم را در جامعه فراهم آورده است. حال آن كه اگر مقوله دين و سياست در جامعه از

بودند، شايد دانشجويان اخير، با عمق بخشيدن به مطالعات خويش راه و مسير ديگري را هم جدا مي

 كردند.انتخاب مي

دارد كه برخي از مصاحبه  حکايت از آن، «فضاي جهاني شده» عنوان هاي انجام شده ذيلبررسي مصاحبه

يل اخير را با استناد به دل گريزيدين گيري خويش از دين اسالم و تحليل رفتن خود درشوندگان فاصله

 كنند.تبيين مي

هاي انجام شده با دانشجويان، داللت بر آن دارد، برخي از جوانان كه بررسي تعداد ديگري از مصاحبه

اند و دار بودند، در روند تحول خويش، اوالً نسبت به برخي از احکام ديني نقد پيدا كردهدر ابتدا دين

اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه كه  -عمل نيز در برخورد با برخي از مسايل فرهنگي ثانياً در جريان

اند اند، ولي موفقيتي در برنداشتهتحت تأثير نظام واليت فقيه، در چارچوبي ديني در جامعه مطرح شده

 اند.تهاند، نسبت به حکومت ديني ترديد يافها براي جامعه بودهو يا گاه متضمن برخي از خسران

هاي اجتماعي(، با مقايسه اي )مانند ماهواره، اينترنت و شبکههاي رسانهجوانان اخير با استفاده از ارتباط

شرايط اجتماعي خويش و جوانان و مردم غرب و با معيار قراردادن آنچه در جوامع غربي محقق شده 

اند كه رفتار اخالقي افراد دين، بيان داشتهاند و با كنار نهادن تر نظام ديني زدهاست، دست به نقد جدي

هاي بشر به معنادهي به زندگي باشد و ديگر گوي نيازتواند پاسخو يا دين انسانيت در جهان امروز مي

 سال پيش است و امکان انطباق با شرايط جوامع امروزي را ندارد، نيست. 1400نياز به ديني كه متعلق به 

هايي كه به شکل نظري ممکن است بر دين وارد آيد، برخي از جوانان با نقدبه تعبير ديگر، گذشته از 

اقتصادي جامعه، از اين موارد به عنوان معياري براي نقد عملي  -اجتماعي -هاي فرهنگيمشاهده رخداد

اند، زيرا در نظام مبتني بر واليت فقيه، به دليل آميختگي مسايل اجتماعي با دين، هر دين سود برده

 تواند به پاي دين نهاده شود.ست و خسران اجتماعي به سادگي ميشک

اي )از ماهواره گرفته تا هاي نظري و عملي برخي از دانشجويان از سويي و استفاده از فضاي رسانهنقد

رساند كه بايد دست به كنار نهادن دين زد. به اين معنا هاي اجتماعي( آنان را به اينجا مياينترنت و شبکه

كه  رساندبه اين نتيجه ميهاي به دست آمده جوانان و دانشجويان از فضاي مجازي، آنان را آگاهي كه
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با معيار قراردادن آنچه در غرب مطرح است، دست به نفي دين زده، با پيشنهاد خصوصي شدن دين، 

 كنند.پذيرش دين انسانيت و مانند آن، جايگزين مورد نظر خويش براي دين نفي شده را ارايه 

در ادامه، اوالً با توجه به ، گريزيدين ترين داليل سوق يافتن دانشجويان به سمتس از بررسي عمدهپ

دانشجويان، و ثانياً با عنايت به برخي از مطالعات نظري انجام  داريدينهاي ميداني حاصل از مطالعه يافته

حاصله در جريان فراتركيب، با شده، در نهايت اطالعات ميداني به دست آمده با اطالعات نظري 

 دانشجويان تبيين خواهد شد. داريدينيکديگر ادغام شده، روندهاي آتي تحوالت 

هاي فراروي نظام اسالمي اي كه به چالشدر بررسي مطالعات نظري انجام شده، نخست پس از مقدمه

يت فقيه، دولت اختصاص يافته و استدالل گرديده است، نظام اسالمي در عمل حاوي سه دولت وال

، 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

گرفت، با قدرت ا دربرميهاي آن رهاي 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

نظر دولت خاتمي، سرمايه  تشريح گرديده است و خاطرنشان شده است، پس از شکست اصالحات مد

 اجتماعي در دوران پساخاتمي افت شديدي را تجربه كرده است.

دانشجويان و مطالعات نظري انجام گرفته در  داريدينبا توجه به اطالعات حاصل از مطالعه ميداني 

ني بي، به دو پيشنهاد مشخص در پيشداده هامورد عوامل مؤثر در تحوالت ديني در جامعه، فراتركيب 

 انجامد.در جامعه مي داريدينتحوالت آتي 

جوانان و دانشجويان )و با احتياط ديگر اقشار  داريدينپيشنهادهاي اخير در جهت ارتقاي كيفيت 

 گري اساسي و موقت و مقطعي است. اجتماعي(، شامل دو دسته مداخله

در اسالم و ترسيم مشکالت گري اساسي پس از بررسي روند تاريخي اجتهاد و مرجعيت در بحث مداخله

 داريدينفراروي 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، 

اجتماعي جامعه، روحانيت -با مشکالت جدي روبرو هستند و ضرورت دارد براي حل مشکالت فرهنگي

 در درجه اول اهميت به حل مشکالت سازمان خويش بپردازد.
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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 داريدينگيري جوانان و دانشجويان از دين و فاصله

 اند. گري موقت و مقطعي پيشنهاد گرديدهلهمداخ

 

 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، مسأله بحث به ميان آوردهبرخي از انديشمندان و متفکران از اين 

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 گذشته از مسأله انبيا و اولياي الهي، در عصر پس از آن

 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 اين ترتيب جامعهها است تا به مداري 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

 عني براي حفظ نظام ممکن است از تکاليف ديني نظير حج و مانند آن نيز عدول كرد.تر است، يواجب

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 را به قيصر واگذاريد، بلکه بنيان

 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 در حکومت خويش بود، ولي در قرن متأخر در بين برخي از علماي ديني بحث

 حداقلي يا حداكثري ديدن دين از دوران مشروطيت مطرح بوده است. 
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ي، همزمان با تحقق يك دولت رسمي كه بايد متکفل امر پيشبرد مسايل جامعه گيري نظام اسالمبا شکل

گيرند كه در گذر زمان ممکن است به تعارض باشد، دو دولت واليت فقيه و دولت پنهان نيز شکل مي

 يا تقابل با دولت رسمي برسند. 

ز آن برخوردار است، از نقشي اي كه در نظام مبتني بر واليت فقيه اواليت فقيه به دليل اختيارات گسترده

هاي گسترده واليت فقيه )كه با 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

رسمي عمل خواهد كرد. به عنوان مثال، پيش از گيرد كه در غالب موارد در تعارض با دولت شکل مي

برقراري نظام اسالمي در ايران، جمعي از روحانيون حوزه نزد امام خميني در پاريس رفته، به ايشان بيان 

داشتند، اگر حکومت جايگزين شاه، حکومت اسالمي است، آنان حاضر به همکاري و همراهي با امام 

نظر جمهوري اسالمي است، از آنجا كه آنان نافذ بودن آراي خميني هستند، اما اگر حکومت مورد 

داري را قبول ندارند، حاضر به حمايت از امام نخواهند بود كه امام خميني نيز با مردم در امر حکومت

اعالن نظر خويش مبني بر اين كه حکومت آتي جمهوري اسالمي خواهد بود، از پذيرش آنان و 

د. اما پس از پيروزي انقالب، همين افراد از آنجا كه فهم خود را از دين نظر كرها صرفهمکاري  با آن

برخي به نيت مصادره قدرت  تر از فهم ديگران از دين قبول داشتند، برخي به نيت قرب الهي )و البتهبيش

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  -عتقد است الناس ايتام و العماء قيمون عليهمم

-( بعضاً با نظرات دولت رسمي و حتي واليت فقيه در برخي از موارد )خاصه ابعاد فرهنگي-دارند

همخواني الزم را  اجتماعي و پذيرش آزادي افراد و نافذ بودن رأي آنان در پيشبرد امور مختلف جامعه(

 ندارد.

البته الزم به يادآوري است كه دولت رسمي ديني نيز در بطن خود داراي مسايل و مشکالت قابل توجهي 

هست، به اين معنا كه روحانيون بريده از جامعه و در غالب موارد بريده از علوم طبيعي و خاصه انساني 

ضاي جهاني شده نيستند. به عنوان نمونه، در و اجتماعي، قادر به فهم و حل مشکالت اجتماعي در ف

هاي علميه مطرح بود كه ماليات گرفتن دولت را حرام دانسته در بحث 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

 ت.هيچ كشوري تجربه و محقق نشده اس

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 دولتاز برخي از چالش
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صورت عدم پرداختن  آورد كه درمي 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

در ادامه با طرح شواهدي از مداخالت دولت ولي فقيه و دولت پنهان در امور دولت رسمي و طرح 

ه گانهاي سههاي موجود بين دولتتر تعارضهاي دروني دولت رسمي، به تدقيق بيشبرخي از چالش

 پرداخته خواهد شد.

 دولت والیت فقیه )دولت رهبری( 030101
كوشند دانند و ميروحانيوني كه نگاه حداكثري به دين دارند، خود را ادامه دهندگان راه انبياي الهي مي

 با كسب قدرت سياسي در جامعه، به تحقق جامعه مورد نظر دين، نايل آيند. 

حداكثري نسبت به دين، در بين علماي متأخر، در ايران  بحث در مورد صحّت و يا عدم صحّت نگاه

مطرح بوده است. در دوران مشروطيت، آيت اهلل نائيني پس از مشاهده دو دستگي در علما در باب 

مشروطيت، به آخوند خراساني )كه افرادي نظير سيد ابوالحسن اصفهاني، آيت اهلل بروجردي، سيد 

دهد تا ايشان تالش كند مي شدند(، پيشنهادمي دان وي محسوبمحسن حکيم و ميرزاي نائيني از شاگر

تا بر مبناي نظريه واليت فقيه، تصدي جامعه را به دست گرفته، ضمن از بين بردن دو دستگي پديد آمده 

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 متنوعيني، دست به ارايه استداللدر پاسخ ميرزاي نائي

تواند موفق باشد و بهتر است روحانيت به جاي نگاه حداكثري به دين، نگاه حداقلي به دين نمي حاضر

 داشته باشد و انديشه به دست گرفتن حکومت را در سر نپروراند.

هاي حکومت ديني را نشان بدهد و متجاوز كوشد، ضعفمي ب كهاجمال نظر آخوند خراساني در اين با

 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 کومتآمدن حکومت ديني در آن نواحي، احتمال برخورد و پيش آمدن نزاع ديني بين ح

 گيرد.مي

وقتي كه روحانيون پا به مسند حکومت بگذارند، از ديدن عيوب خويش )نظير ساير افراد عادي( -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 

 داد.
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رود و افرادي كه با اين فنون آشنا هستند، بايد مي داري، يك فن به شمارورزي و حکومتسياست-4

گفته يي ندارند، وارد موارد پيشبه سياست و حکومت بپردازند، اما اگر روحانيوني كه با فنون اخير آشنا

 شوند، بالطبع بايد انتظار عدم موفقيت آنان را در امري كه در آن تجربه ندارند، داشت.

باشد، اما زماني كه روحانيون در مسند قدرت مي آرزو و آمال روحانيون، تبعيت حکومت از دين-5

 ا به تبعيت از حکومت خود درآورند.آيد كه آنان دين رمي قرار بگيرند، آن گاه اين احتمال پيش

دانند، از اين رو با به مسند قدرت رسيدن مي 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 

امر، موجبات دلسردي و سرخوردگي مردم از دين و ديانت را پديد آورند و عدم موفقيت آنان در اين 

 پديد خواهد آورد.

هاي عميقي با هم دارند، روحانيون در حال حاضر كه هيچ منصب حکومتي ندارند، اختالف نظر-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

روحانيون از سواد فقهي برخوردارند، تازه به دليل گستردگي فقه، روحانيون به تمامي فقه نيز مسلط -8

موري مانند تواند داعيه انجام انمي 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 حکومتهاي علميه نگه داشتهدر طول قرون متمادي اسالم را حوزه-9

 به عرصه حکومت، احتمال آسيب ديدگي حوزه و به تبع آن اسالم، وجود خواهد داشت.

تگاني دارند كه ممکن است وابستگان آنان به صرف وابستگي به روحانيون نظير ساير افراد، وابس-10

هاي احتمالي خويش، آبروي مرجعيت و آنان وارد عرصه حکومت شده، با ندانم كاري يا سوءاستفاده

 اسالم را در معرض خطر قرار داده و از بين ببرند.

و جور است، در آغاز  هايش، برچيدن نظام ظلممردم با اين تصور كه هدف روحانيت، طبق حرف-11

ترين تخطي آنان مواجه شوند و با 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.

ا ذات دين و ديانت فرق دارد. در سياست و حکومت ممکن است دروغ ذات سياست و حکومت ب-12

نيز گفته شود و آميختگي سياست و ديانت اين خطر را در پي دارد كه روحاني به دروغ گفتن بيفتد و 

 دامن دين را بيااليد.
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را اي كه دوست دارند، مسايل ها گاهي به گونهشود، آنمي ها سببحبّ نفس موجود در انسان-13

ها را تحليل كنند، از اين رو اگر روحانيون در مسند قدرت قرار گيرند، به دليل حبّ نفسشان ببينند و آن

تر از آن كه در خدمت دين باشد، ها بيشممکن است نتوانند واقعيت را درست فهم كنند و احکام آن

 آسيب ببينند.در خدمت حبّ نفس خودشان قرار گيرد و به اين ترتيب هم دين و هم حکومت 

حکومت مطلقه با فساد توام است و ما مشروطه به پا كرديم تا استبداد و خودرأيي از بين برود. -14

 بنابراين اگر در حکومتي عالم ديني در رأس امور قرار گيرد، اين نقد متوجه او نيز خواهد شد.

 ان، ايرادي به روحانيت واردميرند، اما كسي با مرگ آنمي هاي مختلفهزاران نفر در اثر بيماري-15

بينند. اما اگر روحانيت متولي امور حکومتي شود، آن نمي 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

 تاد.و با زوال حکومت، دين نيز به زوال خواهد اف

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

داري كم تجربه هستند، امر بزرگي است. روحانيت براي جلوگيري از روحانيوني كه در امر حکومت

افراط و تفريط بايد با دست زدن به تجربيات كوچك در جهت ايجاد عدالت و اصالح امور، كارش را 

اسالمي برسد، درغير اين صورت  شروع كند تا پس از كسب تجربه در گذر زمان، به ايده حکومت

 كاري برسد.كاري وي به تفريطممکن است افراط

آنچه سبب شد روحانيون سني اجتهاد خود را كنار بگذارند، اين بود كه در هر عصري آنان با -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 تبعيتهاز ديدگا

هاي كه در رأس اين حکومت هستند، اجازه صدور فتاوي مختلف )كه ممکن است در تعارض با انديشه

ب اجتهاد روحانيون حاكم باشد( را نخواهند داد و با زور نظر خود را غالب خواهند كرد و به اين ترتي

 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.
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معه تنها جريان روحانيون وجود ندارد و افراد ديگري هم هستند كه احتمال دارد، سر در جا-20

سازگاري با روحانيون نداشته باشند و درضمن از قدرت الزم نيز برخوردار باشند، بنابراين آنان براي 

ختن كسب قدرت، ممکن است دست به معارضه با روحانيون بزنند و به اين ترتيب روحانيون به جاي پردا

 به امور ديني و خداپسندانه، درگير منازعات سياسي شوند.

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

به گناه آلوده كند. از اين رو پرهيز روحانيون از حکومت، امر الزمي است  سادگي دامن روحانيت را

 گردد.مي كه مانع از ايجاد خدشه و ايراد به دين

نظر آيت اهلل بروجردي نيز در باب حکومت ديني، مشابه نظر استادش آخوند خراساني است. دكتر 

طه به ذكر شاهد مثال مهمي به شرح اجتماعي خويش در همين راب -صادق طباطبايي در خاطرات سياسي

 زير، پرداخته است:

هاي جوان و سياسي از ساله بودم، گروهي از طلبه9كه 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

اهلل بروجردي را داشتند كه ايشان آن ها را نپذيرفته بودند. من از كه نواب و يارانش قصد ديدار با آيت

بودند، يکي  اهلل بروجردي، از جمله پدرم در محضر ايشانپدرم 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،  ،پرسدآقاي بروجردي سوال كرده و مي

 نپذيرفتيد؟

ولي امثال شما را به جاي او بگذارند.  ،ا بردارندخواهند شاه رگويند: اين آقايان ميايشان در جواب مي

پرسد، اهلل كبير( از علماي بزرگ و فقهاي برجسته بوده است ميمرحوم آيت شخص ديگري )ظاهراً

 مگر چه اشکالي دارد؟

 گويند: اهلل بروجردي در جواب ميآيت

با اين اسلحه  افتد،مي و تفنگ به جان مردم 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
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ايت انقالب ايران و سرنگون سازي حکومت پهلوي، برخالف ديد حداقلي افرادي امام خميني پس از هد

نظير آخوند خراساني و آيت اهلل بروجردي، با اتکا به نظريه واليت فقيه خويش، ديد حداكثري خود در 

 زمينه دين را محقق كرده، نظام جمهوري اسالمي را با محوريت واليت فقيه در ايران پديد آورد.

هاي جديد نظام ديني كه در مباحث نظري يي جمهوري اسالمي، در عمل برخي از چالشبا پديدآ

ترين آخوند خراساني و ميرزايي نائيني نيز شايد مشابه آن يافت نشود، در جامعه پديد آمد كه شايد مهم

ا ها، تحقق سه دولت واليت فقيه، دولت رسمي و دولت پنهان در جامعه بود كه كم و بيش باين 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 فقيه، بالطبع از واليت فقيه انتظار

برخوردار است، اما در جريان عمل بديلي 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 موضع

بينند، حال آن كه در هر صورت واليت فقيه نيز مي از امور مهم )نظير جنگ( را تنها و تنها برعهده وي

هاي ديگر بوده، از ظرفيت شناختي همچون ديگران برخوردار است و همچون آنان، 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 حرفند داشت و ميخواه

 كند.گيرد تا حدي كه انجمن مزبور مجبور به اعالن تعطيلي خود ميمي

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 5/5/62مزبور در تاريخ  تعطيلي انجمن

)انجمن حجتيه( در مجلس باشد، مجلس  هاامام خميني به مسووالن اظهار داشت... اگر يك نفر از آن»

كند... من به شما تکليف ها در دولت باشد، دولت را خراب ميكند، اگر يك نفر از آنرا خراب مي

 «.سي از اين انجمن مسووليت كليدي دارد، او را بركنار كنيد و نگذاريد خطر ايجاد كندكنم، اگر كمي

هاي خويش به دنبال آن بود كه حتي يك فرد نامناسب در مجلس گراييشايد امام خميني به دليل آرمان

ه روزگاري دانست كيا 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،  دانستند(، يا همان كساني كه مبارزه عليه شاه را حرام مي13/11/93

كرد و ي خود تجديد نظر ميهاي اين چنينكنند، در اتخاذ تصميمپردازي نظام اسالمي معرفي مينظريه
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مشي مبتني بر حذف طرف مقابل و مخالف شد و ثانياً خطاوالً مانع از وجود تنوع افکار در جامعه نمي

 داد.را به دست مسووالن بعدي نمي

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 تصميميگيري، مجاي تصميم

كرد، بايد امري همچون جنگ را پيش ببرد و توجهي به آراي ديگران در همين ارتباط رأساً احساس مي

 نداشته باشد. 

-، ميكه به خاطرات سيد ابوالفضل كاظمي اختصاص دارد« هاكوچه نقاش»( در كتاب 1389صبوري )

 نويسد:

شان شدم. يك 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 مان داشتند و سردستي توجيهنگه

اش آب گرفتگي همهدانست. آخر آن جا اي، 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 ميتوي آن دشت، نيروي خبره

 را آن جا گذاشته بود... .

از سالح شيميايي استفاده كرد. ما هم كه خدا بركت دهد، نه  عراق در عمليات خيبر براي اولين بار

 اي است... .دانستيم بمباران شيميايي چه صيغهماسك ضدگاز داشتيم و نه مي

ي در عمليات والفجر مقدماتي و والفجر يك، از دو لشکر تهران تلفات زيادي گرفته بود و اين ضربه

شهادت ابراهيم هادي، يل اطالعات عمليات، دل من و  سختي براي فرماندهان اين دو لشکر بود. خبر

آمد كه نوعي يأس و ي رزمندگان و دوستداران و رفقاي ابرام را سوزاند. حتي اين طور به نظر ميهمه

 تر كرد.نوميدي در دل نيروها به وجود آمده و كار را براي عمليات بعدي سخت

بار چندين نيروي دالورمان در صحراهاي آتشين شاهد و ناظر بوديم كه در چند عمليات گذشته، هر 

 ي كم كردن تلفات بود.ها در باب شيوهعراق جا مانده بودند و حرف رزمنده

پيام شهدا از حنجره بزرگان جنگ مثل علي موحد، كاظم رستگار، اصغر رنجبران، منصور كوچك 

مجيد زادبود و ديگران  بخت، حسين اهلل كرم، حسين اسکندرلو،محسني، سعيد قاسمي، محمد جوان

اي جرأت و جسارت بيان ها افتاده بود، اما شايد عدهي بچهبيرون آمد و يك آتشي بود كه به جان همه

ها باعث شد كه حدود سه ماه كار جنگ بخوابد و شل شود. كردنش را نداشتند. اين احوال و زمزمه

وب، عمليات و جنگ، حرف اول را ديگر حرفي از عمليات جديد نشد، هر چند در آن روزهاي پرآش
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مي زد و ورد زبان همه بود و روي همين حساب، فرماندهان بيشتر از نيروها ناراحت و پريشان بودند. در 

 تهران تجمع كردند، تجارب و درد دل ها را در ميان گذاشتند و بحث و جدل كردند.

ي جنگيدن بکنيم به شيوهكسوتان جنگ، نيمچه اعتراضي تصميم بر آن شد كه به سركردگي پيش

-اش را سپر كند، اين بار، علمدار پاكگوشت و تانك، و چون هميشه يك نفر بايد جلو بيفتد و سينه

ها و دردهاي فرماندهان بود، به ي حرفباخته، حسن بهمني، جلودار شد تا اين فکر نو را كه فشرده

حسن در آن برهه به حساسيت جنگ  يگوش مسووالن مملکت برساند. واقعاً هم هيچ كس به اندازه

خواست يك 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 سايهبراي جنگ ارايه كند. مي

 ريزي انجام شود.و برنامه

شود طوري جنگيد كه بيشتر جواب توجه به زيادي نيروهاي بسيجي و سپاهي مي كرد كه باحسن فکر مي

 گرفت و كمتر تلفات داد.

دار رفقايشان بودند و فرماندهاني كه تلفات داده و گردان از دست داده بودند، خصوصاً 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 روز صبح، در مقر سپاه پاسداران كه در منطقه يك

 ها را بدهد.سپاه هم آقاي محسن رضايي نماينده شد تا پاسخ سواالت حسن و رزمنده

گفت: فرمانده بايد گوييم، شما بايد بگوييد چشم. اين طرف هم ميگفت: هر چه ما ميآن طرف مي

 ببيند و تشخيص بدهد كه آن جا براي عمليات مناسب هست يا نه. زمين را

اي رو ريم پيش امام، به ايشان بگيد كس ديگهها حساب بود، اما آقا محسن گفت: صبح ميحرف اين

 جاي من بگذاره. امام، بنده رو انتخاب كرده.

ي جنگيدن شما . ما با شيوهتون برداريم و جاي شما رو بگيريمايم شما رو از پستحسن گفت: ما نيامده

خوايم راهي پيدا كنيم كه جلوي ي جنگ گوشت و تانك اعتراض داريم. ما ميمشکل داريم. به شيوه

گيم چرا توي كار، خيلي حساب و كتاب نيست. چرا هر وقت آمديم حرف تلفات رو بگيريم. ما مي

هاي ما، مان با كسي دعوا نداريم. حرفمان يا ملك پدريبزنيم و نظر بديم، گفتيد حرف نزن. ما سر ننه

 ي چهار سال جنگه.عصاره

گيري و ديدن سرانجام كار جمع شديم در ها 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
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د كه متن دقيق آن در خاطرم نيست، اما حاصل آن اين بود ي امام، يك پيام از طرف امام آورنماينده

دهم زنند، كه من احتمال ميسوزي ميها را از سر دلزنند، يا اين حرفاي آقايان را گول ميكه يا عده

شان گفت، حتي اگر كنم كه هر چه فرماندهي كل قوا به آقايان امر ميدومي باشد. من به عنوان فرمانده

 بايد گوش كنند و تبعيت كنند.اشتباه باشد، 

ها، گوي رزمندهشان. راهنما و سخنكش آمد بينها. خطبعد از خواندن متن پيام امام، همهمه افتاد تو بچه

بايست حرف آخر را مي زد. همان موقع يك عده جدا شدند و راه خود رو رفتند، حسن بود. حسن مي

 عصر.ي پادگان وليدم زورخانهجمعيتي هم دنبال حسن افتادند. اين جمعيت آمد 

 مان منتظر بوديم كه حسن حرف آخر را بزند، برويم يا بمانيم؟همه

رفت. بد مان داشت زير سوال ميهمه مانده بوديم سر دوراهي. هم فرمان امام بود، هم غرور و تعصب

 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 حرفهچند لحظ

هام رو گفتم و اعتراضم را رسوندم، اما من پيرو امام هستم. اگر امام بگه دست صدام رو ماچ كن، ماچ 

ي پيدا ره. من خواستم يك راهرم. 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 يك جايي رو مي

ي ديم. صدام هم اگر زميني رو به ما داد، در عوض، تا دلش خواست، از ما تلفات گرفت. اين بچهمي

كردن، ما پرچم ياش نيست... اگر طرحي رو كه من دادم، پياده مبسيجي وقتي كشته شد، ديگر لنگه

 ايران رو تو بغداد باال مي برديم... .

شان را جدا كردند. تکليف من اما معلوم شد. آن جا ها حرف حسن را پذيرفتند. بعضي هم خطباز خيلي

 از دوستان خداحافظي كردم و به خانه برگشتم... .

مد. ازش پرسيدم: چرا نيروي بعد از گذشت مدتي دوباره حسن را ديدم، خيلي گرفته و پريشان به نظرم آ

 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 نکردهسيدجون، ما دنبال منصب نبوده -

گيم ياعلي. اما من ياعلي. بگن برو كنار، مي گيمگيم ياعلي. بگن فرمانده شو، ميكفش جفت كن، مي

ي جنگيدن، ايم بجنگيم، اما تو شيوهفهميم. 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. 

 وزش ببينند. بايد روي حساب و كتاب كار كنيد.تيراندازها بايد درست و اصولي آم
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نيم ساعتي بحث شد و از دردهاي دل براي هم گفتيم. بعد حسن بلند شد برود. هم ديگر را بغل كرديم 

و حالليت طلبيديم و حسن با حالي زار و خراب رفت. خراب بود، چون عاشق بود. عشق هم كه نام و 

گنجيد. هيچ كس در آن برهه او را درك نکرد و نميشناسد. روح حسن ديگر در جسمش ننگ نمي

نشناخت. حسن چنان بريده بود و چنان حالتي داشت كه پيدا بود كه برگشتني در كارش نيست... يك 

 دو روز بعد حسن در حمله هوايي دشمن شهيد شد... .

نماز، حاج محمد مرا اي پشت خاكريز بندگي كردم، با پوتين و نشسته. بعد از 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. اينيك جاپا از عراقي ان كه اگر بخوايم اين جا وايستيم، بايدگفت: از مركز اعالم كرده

 گيرن. شما بايد عمل كنيد... .دير يا زود، آخرش سه راهي رو مي

زنيم به خط. زنه، ما هم ميگفتم حاج آقا، كجا بريم؟ يك موقع شب اول عملياته، اطالعات معبر مي

و داغون، با دشمني  اآلن دو روزه ما تو زمين هستيم. سومين شب درگيري ماست. يك مشت نيروي درب

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.هها افتادكنن. شما سر زبونهاي ديگه كار نميگفت: نه. اون

 رم.گفتم: من نمي

 گفت: اين دستوره.

كني؟ خيلي مردي، يك كار كن. من بسيجي هستم. اين همه پاسدار هست، بيار گفتم: مثالً چه كارم مي

 كنم.تو زمين، بگذار كار كنن. من اين كار رو نمي

 گفت: اصغر، ببين؟!

 ده.سيد نيست. اين زمين جواب نمياصغر گفت: كار بايد جواب بده. به گفتن و نگفتن 
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 كار بيخ پيدا كرد. هر چه حاج محمد گفت، قبول نکردم.

-ايم، دويست، سيصد تا مجروح. ته ماندهگفتم: ما دو تا گروهان بيشتر نداريم. صد و هفتاد تا شهيد داده

 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

 تو به همه بگو سيد ترسيد. طوري نيست.

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... .جعفر گفت، ميثم هفتصد تا نيرو داره، ما همه

 ان.ها جا زدهحاج محمد گفت: اين

اميني آمدند. همان  ي بعد، جعفر و پوراحمد كه دالور اين جمع و فرمانده گروهان بود و حاجچند دقيقه

 ي من و حاج محمد، بين پوراحمد و جعفر پيش آمد.قصه

 گم نکنيد.دوني. تو از من اوستاتري، اما من ميمن 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 روهايش را برد به نقطهپوراحمد، ني

و محمد كوثري و اكبر عاطفي و جعفر محتشم، باالي خاكريز به رديف ايستاده بوديم. حاج محمد از 

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 نيروهاي پوراحمد، نرم و پامرغي آمدند جلو، و در يك لحظه رها شدند. همان طور كه پيش

ها كه رديف بودند، پروژكتورها را روشن كردند و دشت بودم، يکهو دشت مثل روز روشن شد. تانك

 هاي سينمايي!دويست تانك بود، درست مثل فيلم ظلمات شد عين روز روشن. بيشتر از

ها مثل برگ خزان ريختند. حتي دوشکا را روشن كردند، همه را خواباندند! بچهداند، خداي محمد مي

ي تانك تر بودند، خوابيدند روي زمين تا دست كم گلولهيك تير نتوانستند بزنند. چند نفري كه عقب

 نخورند.

مد. آزدي، خونش درنميپوراحمد، از بغل خاكريز نعل اسبي آمد طرف ما. كارد ميي بعد، چند دقيقه

 خيلي عصباني بود. پوراحمد چهار تا فحش چارواداري به من داد و رو به من گفت:
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 كني خيلي زرنگي، آره؟فکر مي -

فر گفتم عمل خواستي نري. من كه به جعگفتم: 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...ها تو دشت منتظرن، شما كه خودت خبرهگفتم: جوّ چيه؟ معلوم بود عراقي

العاده عراق در محيط كوچك هاي فوقدر موارد ديگري مانند عدم تخليه جزاير مجنون با وجود فشار

نشيني از آنجا را داشتند و يا انجام ه تلفات شديدي در برداشت و مسووالن سپاه قصد عقبجزاير ك

صورت  با تأكيد امام 4در فاصله دو هفته پس از شکست سنگين عمليات كربالي  5عمليات كربالي 

 پذيرفتند.

ظاميان هر دو ، ن5جزاير 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

در امر جنگ داشت، قادر به بازسازي خود شد، اما سپاه قادر به بازسازي خود نشد و در ادامه عراق 

ه خود حتي اهواز را تهديد كرد، هاي گستردرويبا پيش 1367چنان قدرتمند ظاهر شد كه در تيرماه 

 شوراي امنيت از سوي امام خميني، جنگ خاتمه يافت. 598ولي با پذيرش قطعنامه 

مهندس بازرگان، اولين نخست وزير جمهوري اسالمي كه پس از اشغال سفارت امريکا، به دليل مخالفت 

نوشت، با  1367امام خميني در سال  اي كه بهاش استعفا داد، در نامههاي اين چنيني با كابينهبا تندروي

دارد، گله 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 مي، اما آنعالي دفاع مسووليت اعالن جنگ يا صلح را دارد

 دارند:گيرنده نهايي است، نامه خويش را به وي ارسال مي

طي تلگرام شهري از جنابعالي  ،در تاريخ بيستم اسفندماه گذشته در گرماگرم حمالت موشکي تهران»

و دكتر ابراهيم يزدي شده درخواست مالقات فوري براي آقايان مهندس بازرگان، دكتر يداهلل سحابي 

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 ه بعضيك ،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 مالك اشترؤو خليفه به حق م
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لگي و اندك آگاهي داشتن از كارها اي از تنگ حوصروي نهان داشتن حکمرانان از توده مردم شعبه»

تواند شد. از اين 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 هر قدر دانا و توانا و با تقوي، حق دارد خود را تشخيص دهنده و تصميم گيرنده به چگونه يك فرد،

 گوي اسالم بداند؟پنجاه ميليون نفر يا سخن

در جماران نشستن و جز در مورد پيروان خاص به هيچ سوال و اظهار نظر يا استغاثه مردم جواب ندادن 

تن و اطاعت و اجرا از همه خواستن، آيا با شيوه نگف ،و چيزي جز آنچه خواسته و عقيده شخصي است

تفويض  ،پيامبر )ص( و علي)ع( مطابقت دارد؟ مردم ايران آيا با گزينش و پذيرش رهبري جنابعالي

 اند؟از شخصيت و استقالل و حيات خود كرده ءاختيار و استعفا

وطنان و ها نفر از هماعتراضات ميليونها و رسان 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 ته كرده است و نوعاً از ملت ايران را سخت گرفتار و ناراحت و آشف

 .دانندو مديريت نابسامان حاضر مي

چنان است كه اخبار  ،گوهاي خود داريدوو گزينشي كه در ديدار و گفت «هاي ارتباطي امامكانال»

ه طور ك نه آن ،داريدطور كه خوشايندتان است دريافت مي مملکت و افکار و احوال مردم را همان

 .. .واقعيت و غالبيت دارد.

آويز ندادن به تبليغات دشمن اصرار هاي احتمالي داخل و خارج و دستما براي احتراز از سوءاستفاده

از آنجا  ،ولي اينك كه اجابت نفرموديد ،داشتيم ديدار و گفتارمان با جنابعالي حضوري و محرمانه باشد

عرايضمان را به صورت نامه  ،رورت و فوريت داشتكه مالقات و مطالبمان مربوط به عموم است و ض

 ... .سرگشاده خدمتتان فرستاديم

اند و از جمله شوراي عالي دفاع مراجعه ولوبايستي به متوليان و دولتياني كه مستوانستيم و ميالبته ما مي

تجربه گذشته رغم بايد پيشنهاد دهنده جنگ و صلح باشد. حال اگر علي ،يم كه بر طبق قانون اساسيينما

ها و 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 شخصيتويك از مقامات و متصديان يا مسهيچ ،هاديده
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ترين توجه يا ترتيب مدت نيز كم در اين ،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 انداختهتصور نشود كه جنگ اخير شهرها و تشديد حمالت و بيچارگي

ر داريد به چنين مراجعه و طرفدار تسليم كرده باشد، يا با جهاد و اصل جنگ مخالف هستيم. استحضا

كه نهضت آزادي پس از فتح خرمشهر و پايان پيروزمندانه مرحله دفاعي، هميشه عليه تعدي و تداوم 

كرده بيني ميداده و پيشهاي طاليي هشدار ميجنگ در خاك عراق و خودداري از توجه به فرصت

ما جنگي را  تري قرار خواهيم گرفت.است كه با پيشرفت زمان و جريان جنگ ما در مواضع نامطلوب

ايم كه براي دفع حمله دشمن به خاك و خانواده دانستهاهلل 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 ي و حقوق انسانجنابعالي اگر عقيده و عالقه داريد كه بايد هست

باشد، عقيده در دنيا آزاد و محترم بين بردن فتنه و فساد نمود و اين يك كار عملي موفق و مأجور مي

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 كه چنين اعتقاد و الزام را ندارند و نگفته و حيات كسان ديگري

شعار جنگ جنگ  ،زا و اتمي نابود شدههاي جهنمي شيميايي آتشخانه در زير بمب و موشك 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  عفو و رحمت و خدمت بر مبناي يکتاپرستي و انسان دوستي، همان

 .«منکم شنئان قوم علي اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي واليجر» :استتوصيه و تأكيد شده فرموده 

 ايم؟با شعار جنگ جنگ تا پيروزي به كجا رفته

برنامه عقيدتي يا تلقيني يك طرف از  ،و مسابقه مرگ و ويراني «اثم و عدوان»در اين ماجراي جهنمي

ها اختالف ر كه در راه و روش با آناست و طرف ديگ «جنگ جنگ تا پيروزي»مردم ايران شعار آتشين 

 ... .دهدهشدار جنگ جنگ تا نابودي را مي ،دارد

اما در اجرا و تداوم جنگ، غير از مرحله دفاعي مشروع قانوني اوليه كه صدام و ارتش او دچار شکست 

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 عالقاري از مردم صاحببسي
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را به مصلحت مردم ايران و مستضعفين  دانند و نه تداوم آناسالمي و قرآني بر طبق رضا و امر خدا مي

پذير و موفق و از ابتدا امکان كه پيروزي را از اين طريق 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 رسيدهتوسعه جنگ بهره برده و مي

ه سه سال شود كگردش 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 . دادوعده پيروزي كامل و پايان جنگ را مي ،«نه چندان دور

ين تکليف جنگ و صدام و داد كه امسال سال تعياطمينان 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 

كه باز دورتر  ايم و رويدادها نشان داده استها از پيروزي دور شدهرغم اميدها و وعدهگفتيم كه علي

تري در افق نمودار تر وحشتناكآينده تاريك ،خواهيم شد و با تهديدهايي كه جامه عمل پوشيده است

 .است

ها پير و جوان و ها و موشكبمب ،در حالي كه امنيت و راحت و اميد براي هيچ كس باقي نمانده

زند، به ضجه و فغان گله ميكه به هاي مردم را چون گرگيييها و داراها و دكانهاي ما و خانهكودك

كنند و صدا و سيماي جمهوري كشاند. ستادهاي مشترك ارتش و سپاه مرتباً اطالعيه صادر ميو فنا مي

نفر را زخمي كرديم،  2000نفر را كشتيم،  1000ها دهد كه به تالفي آناسالمي با افتخار تمام مژده مي

شهرها و روستاهاي فالن و فالن را زير گلوله و بمب به خاك گذشت،  3000تعداد اسيران عراقي از مرز 

شماري را زير و رو كرديم، ده تا موشك سنگين انداختيم و خون كشيديم، تأسيسات نفتي و نظامي بي

 !ويرانه خواهيم كرد و به زودي بغدادشان را مبدل به

كنند و و طرف رجزخواني مييا بالعکس هر د ...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:بازرگان و همفکرانش در نامه اخير به زير سوال بردن برخي از اظهارات امام خميني نيز مي
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 !ي، مقابله به مثل اسالمييي به شيميايك و شيمياموشك به موش»

جا و تحريف ديگر حکم خدا كه موجب تشديد جنگ و مصيبت عظمي براي مردم داخل شعار بي

باران شهرها به عنوان قصاص توجيه غلطي است كه در مورد موشك ،شهرها در ايران و عراق شده است

 .نمايندمي

هاي خودمان فرمان دهنده و وقتي قابل قبول است كه با موشك ،يمثل در قالب قصاص اسالم مقابله به

كه به قصد يا به اسم كوبيدن تأسيسات نظامي و  هاي عراقي را بزنيم. نه آنپرتاب كنندگان موشك

تقصير عراق را از بين برده و تبديل دفاع و ساكنين بيهاي مسکوني و تجاري بيساختمان ،هااقتصادي آن

 .يميو خالي از آدميزاد بنما هاي خراببه تل

گناه دفاع و كشتن اهالي بيجنابعالي بعد از اولين حمالت ناجوانمردانه صدام به شهرها و روستاهاي بي

حاال از بغداد چيزي باقي نمانده بود. حال چه  ،اگر اسالم دست ما را نبسته بود ،صريحاً فرموده بوديد

دهد اسالم كنوني اجازه مي ،اده است كه تغيير نظر پيدا شدهتغيير و تحول در معاني قرآن و سنت روي د

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 نواميس ما تجاوز كنند، آيا رزمندگان ايران حق مقابله به مثل با زن

خواهد از با كدام مجوزي ايران اسالمي مي ،كندهاي شيميايي استفاده ميز بمبداشت! اگر صدام ا

دانيد آيا نيروهاي اسالم بمب و گلوله شيميايي استفاده كند؟ اگر اين جنگ را جنگ كفر با اسالم مي

 «!بايد عمل نيروهاي كفر را تکرار نمايند؟

شدند( به امام خميني، حاوي ام رهبري شمرده مي)كه در زمان درج نامه، قائم مق نامه آيت اهلل منتظري

نکات بسيار زيادي است، به اين معنا كه در حالي كه آيت اهلل منتظري حتي به كارگيري عنوان )منافقين( 

دانند، امام خميني پس از عمليات مرصاد )فروغ جاويدان( را براي اعضاي سازمان مجاهدين درست نمي

 اعضاي زنداني سر موضع سازمان را داده است. سازمان مجاهدين، دستور اعدام

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 يك 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 الشرك

 بلکه كرد،نمي متهم نفاق و شرك به اندجنگيدهمي او با كه را كساني از هيچ يك( ع)علي حضرت

 انواع به را افراد چيزي اندك 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 كلك باره يك 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 يك 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 راها اين حکم گويدمى ها بکنيم،اين حکم در تجديد نظرى يك 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 يك 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 يك 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 يك اگر

 نوشتم: را نامه اين

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 العالي مدظله خميني امام العظمي اهلل آيت مبارك 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 يك 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 مالك 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 مبارك 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 مالك 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 كلك ايم،كرده جدا بقيه از

 آن از نسخه يك 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 مالك 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 يك است، برداشت و فکر سنخ يك 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 يك 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 گويندها مىاين 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 يك 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 يك 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 كلك 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
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 تندتند ها رااين خواهندمي و اندگرفته اينامه چنين يك 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

ت فقيه با وجود ابعاد مثبتي كه در يتوان نتيجه گرفت، نظريه والبنابراين در يك جمع بندي اجمالي مي 

د، بعضاً در آن متصور هست، اما با دولت رسمي كه بايد مسووليت پيشبرد امور را برعهده داشته باش

دارد كه ممکن از ميي وادار كرده يا از انجام اعمالي بتعارض قرار گرفته، دولت رسمي را به انجام اعمال

مام ااي قرائت هاي آن باشد، مضاف اين كه تفاوت صد و هشتاد درجهمشياست در تعارض با خط

ل تأملي است كه ، مسأله قاب1367هاي سال خميني و قائم مقام ايشان، آيت اهلل منتظري، در امر اعدام

 برد.مي لزير سوا كارآيي نظريه واليت فقيه را

 دولت پنهان 030102
هاي مختلف از اسالم، بالطبع قرائت يکي از ويژگي حکومت ديني اين است كه به دليل وجود قرائت

هاي ديني نبوده، آنان از قرائت ديني خويش دفاع نظام سياسي رسمي مورد پذيرش همه افراد و گروه

كوشند تا اهداف جهت عملي ساختن قرائت خويش مي كرده و حتي بعضاً با نيت قرب الهي، با تالش در

هاي غيررسمي، به تالقي خود را جامه عمل بپوشانند كه در حالت اخير، تعارض ديد رسمي حاكم و ديد

انجامد. مضاف ها و در نهايت هرز رفتن امکانات، سرمايه و انرژي ديد رسمي حاكم بر كشور مينيرو

، از اين هاي دولت رسميو رسوخ در برخي از نهادها و سازمانبر اين دولت پنهان با نزديك شدن 

 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

جازات يا توقيف نشريه و سايت هايش از امنيت آهنين برخوردارند، و بدون ترس از محاكمه و مرسانه

(. 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 كمك

به دفتر صندوق جمعيت ملل متحد اقدام كرده بود، متهم ساله مطلقه  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، 

و يا سيدمحمود نبويان، نماينده اسبق مجلس طي نطقي بيان داشت وزير آقاي روحاني امريکا رفته است 

(. 9/3/96ها بدهد )شرق، كه سردار قاسم سليماني را كت بسته تحويل امريکايي و آنجا تعهد داده است

 آورند.گاه سر از محکمه درنميهاي اخير هيچها و تشنج آفرينياما اهانت

دولت پنهان براي اجرايي كردن منويات خودش در مرحله نخست، با اعمال فشار بر روي دولت رسمي 

در پوشش دولت رسمي مطرح سازد، و در صورتي كه دولت رسمي  كند تا منويات خويش راتالش 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

ديگر براي كسب منافع مالي )كه از اهم  دولت پنهان از سويي براي تأمين هزينه تبليغاتش و از سوي

هاي اهداف وي مي باشد(، با تأسيس مؤسسات مالي كه تحت نظارت بانك مركزي نيستند يا بانك

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 در مناظرهدكتر جهانگيري، معاون رئيس جمهور، 

( 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

سركار آمده است،  مشکلي كه وجود دارد اين است كه بخشي از جامعه با دولتي كه با رأي مردم»

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

دولت  آقاي روحاني نيز در همين راستا از سنگ اندازي دولت پنهان در مسير پيشبرد اهداف راهبردي

 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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 «ها شعار نابودي اسرائيل نوشته شده بود تا برجام را برهم بزنندهايي را نشان دادند كه روي آنموشك

 (.16/2/96)شرق، 

كوشد با اعمال فشار به دولت رسمي هاي خويش، در ابتدا ميت پنهان براي تحقق عملي خواستهدول

 هاي انتخاباتي خويش بيان داشت:منويات خويش را محقق كند. روحاني در يکي از نطق

هاي ما در خواستيد جوانزنيد، آشکار بگوييد، شما ميهاي خصوصي ميهايي را كه در جلسهحرف»

 (.20/2/96)شرق،  «نزوا باشند. مگر هر روز فشار نياورديد كه فضاي مجازي بسته شودحصر و ا

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»

و مقاومت دولت رسمي، رأساً وارد صحنه شده، يا با دروغ و دولت پنهان در برخورد با عدم همراهي 

-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

 داشت:روحاني در نطق نتخاباتي كه در كرمانشاه داشت، در همين رابطه بيان 

گوييد كه جوانان فرصت نيستند، گوييد، بلند نميهايي را كه در جلسه خصوصي ميچرا حرف»

 تهديدند.

كنيد؟ بر اساس ها تمام شود. برچه مبنايي عکس بزرگان نظام را ممنوع ميخواهند محدوديتمردم مي

ن به صراحت گفتم دروغ كدام قانون و مصوبه؟ ادعا كرديد شوراي امنيت ملي اين كار را كرده است، م

 (.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 نميصب ميدر سطح شهر ن

20/2/96.) 
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مؤسسات )مانند  مؤسسات مالي كه حاضر به پذيرش نظارت بانك مركزي نيستنددولت پنهان با تشکيل 

كوشد تا وردنظر، ميهاي مهاي وابسته به نهاد( و يا بانك23/2/96)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 ن با جذب نيرو و رسوخ دادن نيروهايش در نيروي انتظامي، نيرودولت پنها

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 حاني در يکي از نطقدكتر رو

خود، تنها يك نامه به قوه قضائيه نوشته و طي آن اين پرسش را به عمل آورده است كه به چه دليل 

ز سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور اسبق ايران، ممنوع التصوير است، ولي قوه قضائيه به تنها نامه وي ني

 (. 24/2/96پاسخ نداده است )شرق، 
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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 نيرواي روحاني در اولين دور از رياست جمهوري خويش بارآق

 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، 

 (.6/2/94فه پليس اجراي قانون است، نه اجراي اسالم )شرق، وظي

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 كمك به آن 

تابد، وقتي با لباس كه حتي سخنان رئيس جمهور كشور را برنمي هاي انتظامياز 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

زيست محيطي در هاي مسأله تهديد سالمت مردم وآسيبهاي مزبور به ظاهر مشخص نيست و پارازيت

 (.18/5/94اين ميان ناديده گرفته شده است )شرق، 

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 ميهاي ضد ماهوارهپارازيتزا بودن معاون 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

هاي هواشناسي شده، اين الل در دستگاهاي پخش شده، موجب ايجاد اختهاي ضد ماهوارهپارازيت

 (.9/10/93گردد )شرق، تر سازمان مزبور ميهاي دقيقبينيمسأله منجر به عدم پيش



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            374

 

هاي نظام و سانسور يا لغو سخنراني آنان و يا نشرياتي كه مسأله حصر، توهين به شخصيتحل نشدن 

گري از حکومت پنهان را به معرض ديد هاي ديشود، 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 7/5/92ور و پخش با تأخير سخنراني ناطق نوري در مراسم شب قدر )(، سانس5/10/94)

(، 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 2/94قات با ايشان بودند )به اين بهانه كه ايشان وقت ندارند( )شرق،  /خواستار مال

(، 20/12/93به سمت رئيس قوه مقننه كه در حرم حضرت معصومه در حال ايراد سخنراني بود )شرق، 

انشگاه گر دانشجويان بسيجي در برابر آقاي رفسنجاني در زماني كه ايشان به دهاي مرگ بر فتنهشعار

 نهند.هاي دولت پنهان را به نمايش ميهاي ديگري از اقدام(، جلوه15/2/94اميركبير رفته بود )شرق، 

هاي هنري مختلف از وزارت ارشاد، دست به هاي خودسري كه پس از اخذ مجوز گروهوجود گروه

( و 15/4/93ند )شرق، شد( 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، 

دهد، برخي از سمي انجام ميهايي كه دولت پنهان در روند پيشبرد امور دولت رزمان 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، رگران اعتصابي را صادر ميداليل صنفي صورت پذيرفته بود، دستور شالق زدن كا

و يا پس از دستگير شدن دانشجوياني كه در جريان يك 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 2/1395مجدد در حکم ارايه شده را داشت( )شرق،  /توان دادخواست 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
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، 87و  86تند، چرا اين كار را كردند، در سال هايي كه دو ميليارد پول ايران را به حلقوم امريکا ريخآن»

)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

سايتش منتشر كرد، همين. چرا او يك بنده خدا نامه بازرسي كل كشور را راجع به امالك نجومي در »

 (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:

ه نام هاي مهر در سالي كه بهزار واحد از مسکن 53هزار واحد مسکوني مهر فاقد متقاضي است. 117»

توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري شده بود، به ارزش سه ميليارد دالر به يك 

 (.19/2/96)شرق،  «.اي واگذار شد... و قوه قضائيه در همه اين موارد منفعل بودشركت تركيه

به عنوان مثال، مديريت باشند. هاي 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 يك 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

دارند، داللت بر آن دارد كه مباحث مالحظه مباحثي كه علماي روحاني راجع به نظام اسالمي داشته و 

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 

 .باشدمتعددي، نظام اسالمي نظامي كارآمد مي

گيري جمهوري اسالمي، دغدغه كارآمدي نظام اسالمي از سوي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به با شکل

عنوان فردي كه در جريان عمل با كارآمدي يا ناكارآمدي نظام اسالمي سروكار داشت، مطرح گرديد. 

شرح وظايف دولت  به اين معنا كه با مالحظه نامه امام علي، عليه السالم، به مالك اشتر كه در واقع به

شود كه دولت اسالمي موظف به آباداني و گسترش رفاه و فالح در اسالمي پرداخته است، مشخص مي

باشد. اما واقعيات امر در آغاز انقالب چنان بود كه دولت اسالمي برمبناي ادله سطح مردم جامعه مي

ه را نداشت، زيرا از سويي نظري و احکام فقهي موجود، كارآيي گسترش رفاه و عمران در سطح جامع
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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

نيز ماليات را قبول نداشته، در حاالت استثنايي، اخذ آن كردند، يعني آنان را 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 ث كارآمدي نظام اسالمي شد و با ارايه ادلهاوايل انقالب مطرح كرد، از منظري عيني و عملي وارد بح

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 آالت كشاورزي و مانند آن، به كشاورز كمك مي امکانات جنبي نظير سم، كود، ماشين

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 

حال كارآمد كردن نظام اسالمي كرد و مثالً با اخذ ماليات كه بسياري از فقها با آن مخالف فکري به 

 هستند، به تخفيف مشکل اخير رسيد.

بالفاصله بعد از سخنراني آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران، جامعه مدرسين در قم تشکيل 

تند كه آقاي رفسنجاني پاي خويش را از حد خود جلسه دادند و با بررسي مفاد بحث ايشان، اظهار داش

 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

نامه وي )از باب طرح مسأله كارآمدي سازد هاي 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

 قها نيامده بود.مباحث امام خميني و نه در مباحث فقهي ساير ف

اي، نظام اسالمي را هاي مدرسهكند، اتکاي صرف به بحثآيت اهلل رفسنجاني در نامه خويش اشاره مي

گيرد، ارايه فتواي صرف از سوي هاي كشور، نتيجه ميكشاند. وي با ارايه جدولي از هزينهبست ميبه بن

دنبال راه كار ديگري براي كارآمد كردن نظام فقها راهگشاي نظام اسالمي نيست و در جريان عمل بايد 

 اسالمي بود.

صدمين سالگرد وفات آخوند خراساني داشت، با طرح اي كه در يكآيت 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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قوانين مجلس در زمان مشروطيت نظارت عملي داشته باشند، ناراحت بودند،  از مشروطيت، نتوانستند بر

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

سال قبل، عوارض و موانع بيشتري براي پيشبرد اهداف اجتماعي جامعه،  70لطبع احکام فقهي بود، با

 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  هاشمي رفسنجاني براي حل معضل فتاواي نظري و مشکالت عملي كه فراروي كارآمآيت اهلل

ها قرار ناسالمي وجود داشت، در دهه شصت پيشنهاد كرد فقها بايد بپذيرند، متخصصاني در كنار آ

 ا به صدورتداشته باشند و اين متخصصان با طرح و تبيين اقتضائات زمانه، به روحانيون كمك كنند 

توان فتاواي ند و نميفتاواي مناسب دست بزنند، زيرا فقها با اقتضائات زندگي امروزه آشنايي الزم را ندار

المي را مختل چنين افرادي را بالفاصله در جهت اجرا به كار گرفت، زيرا اين امر، كارآمدي نظام اس

 خواهد كرد.

هاي كاررآيي نظام اسالمي را منوط به راهالبته آيت اهلل رفسنجاني بعد از گذشت قريب به سه دهه، كا

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

رابطه درمدرسه منتظريه الشمس )حقاني( داشت، با طرح  1356شهيد بهشتي در سخنراني كه در سال 

اي مشابه نتايج آيت اهلل گشايد كه در عمل نتيجهعلوم اسالمي و علوم انساني، زاويه ديد جديدي را مي

دارد، مبتالبه علوم اسالمي و علوم انساني، انسان است، هاشمي را در بردارد، ايشان در اين ارتباط بيان مي

شود كه روحانيون به تفاوت سبب نمي ها تاحدودي با هم متفاوت است، ولي ايناما 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، درك عميق

اي كه ناظر به همين معنا ت است، در فهم آيه شريفههاي جهان با يکديگر متفاوسرانگشت تمامي انسان

                                           
 ر بحث كارآمدي نظام، از سخنراني حجت االسالم سروش محالتي كه در همين رابطه ايراد شده بود،د -1

 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 »

 شناسي، تاريخ، ادبيات، هنر و امثال آن با علوم اسالمي كجاست؟ د، حقوق، روانشناسي، اقتصاجامعه

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 

هاي او، ميزان و حدود كارايي او، هدف اين كارايي، جهت اين كارايي، ميزان خودسازي و توان

سازي، موضوع و زمينه همه علوم انساني است. هاي علمي اين خودسازي و محيطاش، راهسازيمحيط

متعارف شان در چيست؟ در اين است كه علوم انساني زمينه علوم اسالمي هم همين است. تفاوت اصلي

آنچه هست را »كند. يکي از دوستان فرمودند تنها از مشاهده و تجربه و تحليل استفاده ميدر اين راه 

خواهد عالوه بر آنچه هست، آنچه بايد باشد را هم بر مبناي آنچه خير، علوم انساني امروز مي«. نگردمي

بيني كنيم، در علوم انساني پيشمي ميبيني علطور 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 كند. اجازه دهيد به جاي بندي ميا، جمعكند و در انتهكند، تحليل هم ميتجربه هم مي

 ،اضافه كنيم. در علوم اسالمي، قبل از هر چيز، يك 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  .وحي در اين زمينه چه گفته است ،د ببيندخواهيك 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 ميهايي داريم قبل از وحي، پرسشپرسش

در كار هست تا من سراغ آن بروم؟ بايد شناخت و معرفت انساني را به كار انداخت تا به وحي برسيم؛ 

دا يا هر چيز ديگري كه بردن به خ 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



 سوم: جمع بندي و نتيجه گيريصل ف                                                                            379

 

نفري در يك  گويند براي محتواي وحي چنديد شناخت؟ امروزه گاهي ميمحتواي وحي را از كجا با

گوييم اين همان وقت ميكنيم تا ببينيم مصلحت بشريت چيست، آننشينيم و بحث مياتاق دربسته مي

بسته با هم  رويم در يك اتاق درگويند ميمحتواي وحي است! عرض من را فهميديد؟ چهار نفر، مي

كشيم و سازيم و ميپزيم و ميكنيم! بعد هم ميمصلحت بشريت انديشه آزاد مي 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

 .حي است؟ البته كه صحيح نيستصحي

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

براي فهم كتاب و سنت به آن احتياج داشتيم، به بر همه آنچه تاكنون  و ايستا يا حتي ارتجاعي، عالوه

معلومات ديگر نيز به صورت كمك نيازمنديم؛ يعني اگر انسان بخواهد ببيند وحي درباره  يك 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 ببيند وحي در زمينهگويد. اگر بخواهد جامعه 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

سان بخواهد استنباط زنده از كتاب و سنت داشته باشد، به يك مقدار و در حد بنابراين، اگر امروز ان

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 با كيفيت طبيعي پيدايش باران و نقش باد و باران بر يکديگر ناآشناست، اين آيات را مي كه

شود و برايش هم خيلي جاذبه و گيرايي ندارد، اما كسي كه الاقل در حد معلومات عمومي در زمينه مي

اراتي در زمينه پيدايش بيند كه در اين آيات كه هدفش خداشناسي است، اشباد 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 « ونَ بِنَصْرِ اللَّهِقَبْلُ وَ مِن بَعْدُ وَ يوْمَئِذٍ يفْرَحُ الْمُومِنُ

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، يك مقدار معلومات احتياج داريم تا وحي را  ،شودهاي اعجاز قرآن تلقي ميکي از نشانهي

 .خوب بفهميم. ولي سرچشمه كجاست؟ كتاب و سنت

يك 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 فته است. براي پيادهمو كه نگها 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 توان استفاده كرد: از آوردهمي پس براي كسب اين شناخت مربوط به انسان از دو راه

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 

 .. .گيرد، چون با هم تضادي ندارند.با استفاده از هر دو صورت 

شناسي عمومي و مقدمات آن از علوم طبيعي، فيزيك خواهيم؟ زيستهايي ميبعد از زبان عربي، چه چيز

شناسي عمومي، شناسي عمومي، زيباييشناسي و رياضي در حدود متعارف. روانو شيمي و زمين

، تاريخ تمدن بشري، انسان از ديدگاه شناسيكه 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 بيلي از مسائل فقه را اينحقوق اساسي، حقوق مدني، به اين منظور كه خي

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 يك يا دو زبان اروپايي كه امروز خود آن به

ها مقدمه است براي رفتن سراغ راهي نداريم. همه اين ها فعالًهاي آناستفاده از كتابها جز اين رشته

ها مربوط است، ملل و نحل غيراسالمي، ملل و نحل اسالمي و حتي تا آنجا كه به آن .كتاب و سنت

قهي يابي به يك شيوه فها براي دستشناسي در اين مذاهب، نقادي اين روندمذاهب فقهي، روند اسالم

 «.اصيل و زنده

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

مسايل اجتماعي و ارايه فتوا با اتکا و رمز موفقيت روحانيت در عصر حاضر را فهم مسايل انساني، فهم 

 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 ز از اين خطا، همان گونه كه افالطون بيان ميجهت پرهي

و حال كه اين مسأله محقق نشده است، پس بايد شاهان را فيلسوف كرد، با آموزش مسايل انساني به 

امعه بپردازد اجتماعي، روحانيت بايد به ارايه فتاوايي منطبق با ج -فقها و اخذ كمك از متخصصان انساني

و تا زماني كه فقها به درك 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

و بيانگر ضرورت به روز  توان آن را تعارض دروني نظام اسالمي ناميداما 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 ميشود كه از اين امکان عملقايل مياي براي واليت فقيه هاي گستردهفقيه اوالً امکان عمل

اي كه درجه 180هاي گاه عنوان يك 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 

رسمي است، با گردهم آمدن و طرح آراي خويش، در عمل دولت آراي آنان در تعارض با دولت 

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، 

ار شده، اقشاري از مردم به دنبال دولت رهبري، اقشار ديگري به دنبال دولت رسمي و پنهان هستند، دشو

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 يكهاي سهادآوري است، دولتالبته الزم به ي

هاي كنند كه در شرايط اخير تعارضدست عمل نميكم خواهد بود، اما در برخي از موارد هم يك

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 دستفضاي اجتماعي جامعه يكباشد، 

هاي اخير به تواند با دولتروزه خويش يا عدم ترك مشاعي، نشان داد كه مي 11هم با خانه نشيني 

و جويي شود(. در صورتي كه دولت رسمي، همخواني چنداني با دولت رهبري سادگي وارد معارضه

دولت پنهان نداشته باشد )مانند دولت اصالح طلب خاتمي(، جامعه بيشتر شاهد تشتت خواهد شد )و 

روز با  9گونه كه آقاي خاتمي در انتهاي دوران رياست جمهوري خود گزارش داد، ايشان هر همان
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و  يك بحران در دوران تصدي خويش مواجه بود(. در حالت اخير جامعه شاهد مهاجرت نخبگان خود

هاي اسالمي )خاصه جوانان( خواهد بود. اما اگر رابطه دولت رسمي در برابر همين طور ريزش نيرو

ها هاي رهبري و پنهان، تسامح و سکوت باشد )مانند دولت آقاي روحاني(، شدت ريزش نيرودولت

تخالف برسد،  كمتر خواهد شد. )اما حالت اخير هم چندان پايدار نبوده، ممکن است به حالت تعارض و

به عنوان مثال، اگر چه دولت آقاي روحاني در آغاز رويه سکوت را پيشه خود كرده بود، اما پس از آن 

، مالحظه كرد، رقباي وي با 1396كه رئيس جمهور در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال 

-ها و فريبگوييبرابر دروغبرند، در كند، 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 پيشتعامل، تسامح و يا تقابل دولت رسمي با دولتاجتماعي با مالحظه 

هاي اخير، فراروي پيشرفت جامعه موانعي جدي ايجاد بدبين شده با اين تلقي كه درگيري و تشتت دولت

ي گيرند. به عنوان نمونه، نگارنده در جريان انتخابات رياست جمهوركند، از دولت رسمي فاصله ميمي

در عمل با دانشجوياني سروكار يافت كه برخالف منويات دروني خودشان، با رأي دادن به  1396سال 

توانند به تر شده، آنان ميكردند به اين ترتيب سقوط نظام اسالمي نزديكآقاي رئيسي، استدالل مي

 استقبال از نظام دلخواهشان بروند.

هاي نظري كه جه گرفت، نظام اسالمي عالوه بر اشکالتوان نتيبندي اجمالي ميبنابراين در يك جمع

هاي عملي مواجه است كه بايد انديشمندان جامعه آخوند خراساني برآن وارد كرده است، با اشکال

 تدبر، تفحص وتحقيق الزم بپردازند.درباره آن به تأمل، 

 دانشجویان داریدینتببین  0302
ساالن و مختصات مرسوم بزرگ داريديند كه نقد آنان به جوانان، ضرورت دار داريدينبراي 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 يك بحث اجمالي در 

اجتماعي از آغاز انقالب تا به حال، در ادامه تحوالت ديني  -ي، سياسي و فرهنگيارتباط با تحوالت دين

 جوانان )و به اجمال تحوالت اجتماعي و سياسي آنان(، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 -نگر، روند تحوالت ديني، سياسي و فرهنگيدر اين قسمت نخست با يك بررسي تاريخي و كالن

انقالب مورد توجه قرار خواهد گرفت. در اين بحث خاطرنشان خواهد  اجتماعي جامعه ايران پس از
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گرديد، اگر چه در آغاز انقالب سرمايه اجتماعي جامعه به داليل رهبري كاريزماتيك امام خميني، 

گيري نهادي عرضه اسالم فقاهتي توام با عرفان امام خميني، جوّ انقالبي جامعه، مشاهده عملي شکل

ها، بسيار برد و مانند آنكه پيام آباداني و رفاه انقالب را به اقصاء نقاط كشور مي همچون جهادسازندگي

باال بود، اما در گذر زمان از ميزان اين سرمايه اجتماعي باال كاسته شد. به اين معنا كه با وقوع انقالب، 

ف به افراد و در شود كه اين اقتدارگرايي معطواقتدارگرايي 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

 واقع شدند. عمده مردم در معرض اقتدارگرايي فرهنگي و اجتماعي مسووالن نظام

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

ديني است( و اقشار سنتي و متحجر، موفق به تثبيت هاي در مواجهه با دولت پنهان )كه بالطبع ذاتي نظام

 گفتمان خويش در جامعه نشد.

در گذر زمان با قوت گرفتن بيش از پيش دولت پنهان، اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي اين دولت متوجه 

ته گردد. به اين معنا كه كساني كه شايد اموال شاه و درباريان را حق خود آنان دانسآحاد 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

قدرت خويش در جامعه فراهم  پيشبرد امور جامعه ندارند، عرصه را براي ارايه نظريات خويش و اعمال

 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 سوي ديگر با مقابله نسبي مردم با اقتدارگرايي

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 ميمشيت نسبي در برابر خطاز مردم، دست به مقاوم

عنوان مقاومت فرهنگي ياد كرد به اين صورت در جامعه محقق شد كه مردم با توجه به هزينه باالي 

هاي فرهنگي و اجتماعي، دست به مخالفت عيني هاي ديني و سياسي، در عمل در پوشش رفتارمخالفت

 هاي ارايه شده مسووالن نظام زدند.مشيخط و عملي با
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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 )نظريه هانري والن( و خودپيروي كه بدان عالقهدهند مي به انکار خويش ادامه

اجتماعي تا  -هاي فرهنگيمشيپرخاشگري دانشمندان دانشگاه ييل، در برابر خط-و نظريه ناكامي

 هاي خويش پرداختند.اقتصادي و عقيدتي، به ارايه نقطه نظر -سياسي

هاي مشيزده و يا با به چالش گرفتن نسبي خطجوانان در عرصه سياسي يا دست به ترك كشور 

 گري سياسي خود را به نمايش نهادند.مسووالن نظام در عرصه فضاي مجازي، چالش

اجتماعي نيز با به چالش گرفتن سبك زندگي پيشنهادي مسووالن در  -هاي فرهنگيجوانان در عرصه

هاي گرايي، اخذ ارزشطلبي، لذّترفاه مواردي مانند روابط دختر و پسر، حجاب، بي قيدي اجتماعي،

 هاي پيشنهادي مسووالن جامعه زدند.مشيجهان مدرن و نظاير آن، در عمل دست به نفي خط

جويي با قرائت ديني مرسوم در نظام، با زير اگر بحث به مسايل عقيدتي محدود شود، جوانان در تخالف

هاي گرايي، تحريفبه نقد مواردي نظير خرافهسوال بردن شيوه آموزش دين با ارعاب افراد، دست 

ها، ديني، برخورد ابزاري با دين، تحليل رفتن دين در ابعاد فقهي، كم توجهي به بطن دين و مانند آن

دست به ارايه مختصات قرائت ديني خويش زدند. در مختصات جديد، عشق ورزي به حضرت حق، 

گرايي در دين و نظاير آن به باطن و عرفان دين، عقلتوجه به ابعاد اجتماعي دين، حق الناس، توجه 

طلبي بيش از شوند، اما ابعاد ديگري نظير تسامحمي مورد توجه جوانان بودند كه ابعادي مثبت شمرده

ها، خطرات هاي نوظهور، يکتاپرستي و مانند آناندازه، كاهش ابعاد پيامدي و مناسکي، گرايش به عرفان

شوند و براي راه به سالمت بردن جوانان بايد با مي گفته، مشاهدها ابعاد مثبت پيشاي هستند كه ببالقوه

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 خرافهآفريني ديني آنان در جهت زدودن تحريفاهميت از تحول

 ديني كه عرصه اجتماع قلمرو فعاليت و عملکرد وي است، سود برد.شده به 

هاي مداخله گرايانه مورد بررسي ها ياد شد، راهکارتر عناويني كه از آندر ادامه پس از بررسي مشروح

 قرار خواهند گرفت.

 اقتدارگرایی اولیه سیاسی و دینی  030201
جديدي مواجه ديدند. رهبري كاريزماتيك امام خميني هاي 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 هاي انساني جديد، برخي از داليل خوشهاي جامعه پيشين و استقبال از ارزشانقالب، نفي ارزش
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ديدند كه كشور با نفي خط شرقي و غربي حاكم بر جهان آن به عيان مياوليه مردم جامعه بودند. آنان 

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 دانشگاهآباداني و رفاه انقالب را به اقصاء نقاط كشور مي

هاي حاكم ي در فرهنگ دانشگاهي و جامعه خويش بودند و تحميل جنگ به ايران از سوي قدرتانقالب

اي را با خود گفته، اعتماد و سرمايه اجتماعي گستردهافزود. شرايط پيشبر جهان، بر حقانيت انقالب مي

پيشنهادي امام خميني و به جمهوري اسالمي  %2/98اي از اين اعتماد باال، آراي به همراه آورد كه جلوه

پذيرش حجاب اسالمي از سوي اقشار وسيعي از زنان جامعه بود. به شکل مشابهي وقتي كه ميرحسين 

اي معادل تهيه موسوي نخست وزير وقت ايران، اعالن داشت، براي بازسازي پااليشگاه آبادان به بودجه

گرفتن كوپن برنج خويش، در عمل هزينه  يك بار برنج كوپني مردم ايران نياز است، مردم با انصراف از

 (.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 هده بحثهاي خودشان را بزنند، مردم با مشاتوانند در جامعه اسالمي حرفها هم ميماركسيست

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

سي و ديني و به ميزان اندكي هاي اقتدارگرايانه سياهاي اخير، برخي از رفتاربينياما با وجود خوش

 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 الب روايت ميامام خميني از پيش از انق

پذيرد، از ايشان به ديدار ايشان رفته، پيشنهاد كردند، در صورتي كه ايشان حکومت اسالمي را مي

 داريدينحمايت به عمل بياورند، اما امام خميني آراي آنان را نپذيرفت، اما اين افراد كه بعضاً احساس 

هاي خويش دست نکشيدند و دانند، پس از انقالب از فعاليته، رفتار خود را منطبق با اصل دين ميكرد

قربت الي اهلل درصدد اعمال نظرات خويش در جمهوري اسالمي بر آمده، به تعبيري دولت پنهاني را 

ال شاه و درباريان پديد آوردند كه مجري آرا و افکار )الهي( آنان باشد. بالطبع وقتي افرادي، حتي امو

ها مخالف باشد و هر ضرب آهنگي را حرام بداند و معتقد باشد را حق خود آنان بداند و با مصادره آن

حجابي از مال مردم خواري ( و يا اعتقاد داشته باشند، بي19/3/93به زنان نبايد سواد آموخت )شرق، 

امامي كه قايل به مصادره اموال نامشروع  (، قرائت ديني اين جماعت با قرائت19/3/95بدتر است )شرق، 
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دانست، متفاوت تر ميحجابي خطرناكهاي صريح ديني، ربا را از بيشاه و درباريان بود، يا طبق آموزه

هاي خويش را به قصد خواهد بود و انقالب در ادامه، همواره از سوي دولت پنهان )كه احتماالً تالش

درجه با  180به شدت مُصر هستند(، شاهد ارايه نظراتي خواهد بود كه  هاقربت انجام داده، در تحقق آن

نظرات دولت رسمي متفاوت خواهد بود و سردرگمي ناشي از اين امر به هرز رفتن نيروهاي انقالب 

 خواهد انجاميد.

م االسالگراي جماعت اخير نيز ناديده گذشت. به بيان حجتالبته در اين ميان نبايد از پيروان خرافه

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 6/11/94م )شرق، روز سال مقلد شما هستيم، اما تنها در روز عاشورا مقلد شما نيستي 365ما در 

اي هاي شديد در روند پيشبرد هر برنامههاي موجود در نظام اسالمي و ايجاد اختاللديگر، تعارض قرائت

هاي موسوم به خودسر كه به ها يا گروهدر اين نظام، ذاتي آن است. به عنوان مثال، مسأله لباس شخصي

(، بعد از 15/4/93زنند، )شرق، ها ميعات يا كنسرتها، اجتماسادگي دست به بهم ريختن سخنراني

هاي اخير چنان گذشت نزديك به چهار دهه از انقالب، حل نشده باقي مانده است. قدرت افراد و گروه

دهند وزيري را كتك بزنند، به سمت رئيس قوه مقننه كشور كفش و مهر است كه به خود اجازه مي

فارس( و يا به نواده امام خميني ناسزا بگويند و سخنراني وي را در ، خبرگزاري 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، 

ر اصلي در فراز ديگري با وجود آن كه بسياري از انديشمندان جامعه بر ضرورت پرداختن پليس به كا

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، 

نعت از ورود دارند، آنان به وظيفه شرعي خود كه ممامسووالن نيروي انتظامي به صراحت اعالن مي

(. اما همين نيرو كه در 24/3/94كنند )شرق، ها است، عمل ميها و مقابله با كنسرتها به استاديومخانم

گيرد، در برابر آنان ها قرار ميبرابر رئيس جمهور كشور كرنش ندارد، وقتي در برابر لباس شخصي

هاي انگليس و عربستان بزنند )شرق، تايستد تا آنان دست به تسخير و تخريب سفاردست به سينه مي

( يا فرزند فيلسوف انقالب را )در شيراز( به قصد كشت مورد تعرض قرار دهند )شرق، 24/10/94

ها در نظر گرفته شود، از سوي قوه ( و البته بعداً بدون آن كه حتي يك ضربه شالق براي آن24/10/94

 قضائيه آزاد گردند.
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هاي خاص خود در روند پيشبرد هايي كه اين دولت با اقتدارگراييلگذشته از دولت پنهان و اختال

آورد، مسأله رهبري و خاصه اطرافيان وي نيز در هاي رسمي جمهوري اسالمي پديد مياهداف دولت

اند. به عنوان نمونه، در اجتماعي مؤثر بوده -هاي سياسي، ديني و فرهنگيپديدآيي اقتدارگرايي

صدر و روحانيون اطراف رهبري در آغاز انقالب، امام با پا در مياني كردن، طي بنيهاي ميان درگيري

جلسه مشتركي هر دو طرف دعوا را موظف به سکوت و عدم تعرض به طرف مقابل كرد. اما يك ماه 

صدر را مجدداً شروع كرده، وقتي از اين جلسه مشترك نگذشته، برخي از آقايان روحانيون، حمله به بني

خودم امام »گيرند، با بيان اين كه ورد قول و قراري كه نزد امام گذاشته بودند، مورد پرسش قرار ميدر م

كند. در حالي كه اگر طرف روحاني نيز به قول ، كار نادرست خويش را توجيه مي«كنمرا درستش مي

نهايت اتحاد با  تر و درصدر مجبور به اتخاذ مواضع خصمانهماند، شايد بنيو قرار خويش متعهد مي

 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 

هاي مشترك سپاه و ارتش پديد آمده بود، مسووالن هاي ايران در جريان عملياتترين پيروزيبزرگ

اي آن كه افتخار پيروزي در جنگ را منحصر به خود كنند )همان گونه كه سپاه پس از فتح خرمشهر بر

مهندسي جنگ جهادسازندگي بزنند(،  -هاي معنوي رزميبعدها، كوشيدند، دست به مصادره سرمايه

كنند و اين در حالي بود كه شهيد زنند و عمليات خويش را از ارتش جدا ميساز جدايي از ارتش را مي

دهد، امام راحل به مسووالن سپاه تأكيد كرده بود، بدون خاطرات خود گزارش ميصياد شيرازي در 

 كسب نظر صياد شيرازي دست به اقدامي نزنند.

دارد تا زماني حجت االسالم پروازي، معاون فرهنگي لشکر حضرت رسول در خاطرات خود بيان مي

و راست را پذيرفته و از آنان در هاي چپ 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

وي، كوثري با پيشنهاد بازگشت حجت االسالم پروازي براي ادامه درس خواندن در قم، محترمانه عذر 

 (.15/11/1395شرق، خواهد )هاي چپ لشکر را ميوي را و در ادامه ديگر نيرو

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 

داشته است، از مسووليت شد(. به صرف آن كه قبل از انقالب با مجاهدين انقالب اسالمي حشر و نشر 

رسيد كه به عنوان يك نيروي ساده با ماشين شد و كارش به جايي فرماندهي سپاه كردستان كنار گذاشته 

كرد و در همين ايام نيز بدون آن كه كمترين پستي در سپاه داشته باشد، به شهادت ها را جا به جا مينيرو
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ستدالل كه چمران مريد بازرگان بود، عکس وي را از رسد. به شکل مشابه مسووالن سپاه با اين امي

 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 ر ورود به عراق ميكشور، با وجود مخالفت شخصي با ادامه جنگ، نظر مسووالن سپاه را د

(، اما برخالف 2/4/94كند كه آنان نبايد به مناطق مسکوني عراق وارد شوند )شرق، به آنان حکم مي

 آورند.وعده مسووالن، آنان با ورود به شهر حلبچه، اسباب شيميايي شدن آن را توسط صدام فراهم مي

عتراض به اعدام زندانيان سازمان مجاهدين، اين نکته نيز در نوار منتشر شده از آيت اهلل منتظري مبني بر ا

نفر از اعضاي سازمان  4000مطرح گرديده است، برخي پس از به دست اعدام سپرده شدن قريب به 

هاي چپ را نيز به دست اعدام بسپرند تا به زعم مجاهدين 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

ن رفتن وي نو مسلمان است و حتي براي دفاع از جمهوري اسالمي به جنگ برود، اما روي ميدان مي

براي جمهوري اسالمي را نپذيرفته بود، وي از سوي قضات سر موضع )!( تشخيص داده شده، به دست 

 اعدام سپرده شود.

در موارد ديگري مانند حصر آيت اهلل قمي يا حصر آيت اهلل صادق روحاني )به جرم اين كه نسبت به 

( يا حصر شريعتمداري، 25/1/95رق، كفايت آيت اهلل منتظري ترديد داشت و آن را نپذيرفته بود( )ش

 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 نظريهاز ضرورت راه اندازي كرسي 1382به عنوان مثال، با وجود آن كه ايشان در سال 

كرده بود و با وجود آن كه ايشان اهانت كردن به مقدسات شيعه و سني را خط قرمز نظام ها ياد دانشگاه

در جمع مردم سقز( و يا نسبت به تحمل مخالف  1388معرفي كرده بود )سخنراني رهبري در ارديبهشت 

قيه شود كه دفاتر نهاد نمايندگي واليت ف(، 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

فحاشي خود به ( يا فحاشي كردن و منتسب كردن 23/3/95كنند )شرق، مقدسات اهل سنت اهانت مي
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( 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 البته موارد ديگري مانند حصر آقايان ميرحسين موسوي و كروبي يا حمايت جدي از احمدي

ها، ترين دولت ايران بوده است و نظاير آننژاد انقالبيس از انقالب مشروطيت، دولت احمدياين كه پ

 ها باشد.گوي آناز مواردي هستند كه خود رهبري بايد پاسخ

گونه كه از آن ياد شد، در آغاز انقالب، اقتدارگرايي سياسي و ديني توسط دولت پنهان و رهبري همان

صدر، آيت اهلل ار شد و جامعه در عمل شاهد حذف برخي از افراد نظير بنيو خاصه اطرافيان وي، پديد

هايي مانند نهضت آزادي و خلق مسلمان بود و منتظري، آيت اهلل قمي، آيت اهلل صادق روحاني يا گروه

 هاي چپ در دستور كار قرار گرفت.يا در سپاه، حذف نيرو

اجتماعي نيز به شکل كم  -ب، اقتدارگرايي فرهنگيزمان با اقتدارگرايي سياسي و ديني آغاز انقالهم

هاي شبانه دادند در گشتهاي بسيجي به خود اجازه ميرنگي در جامعه رخ نمود، به عنوان نمونه، نيرو

ها را براي يافتن نوار احتمالي موسيقي بگردند، يا كتاب ستاره زهير خويش، حتي داشبورد ماشين

ر جبهه در قسمتي كه نگارنده كتاب در آنجا قرار داشت، تبليغات دهد، د( گزارش مي1373)عاليي، 

 كرد. آوردند، روز بعد اعالن ميلشکر نام كساني كه نماز شب را به جا نمي

ندادن صبحانه به دانشجو معلماني كه در برخي از مراكز آموزش و پرورش مشغول تحصيل بودند و در 

به كساني كه در مراسم دعاي كميل شركت نکرده بودند،  نماز صبح خواب مانده بودند، يا ندادن شام

 زد. هايي بود كه از اولياي آموزش و پرورش در همين زمان سر مياز ديگر رفتار

هاي دانشگاه براي تفکيك دختران و پسران از يکديگر تالش براي كشيدن پرده يا ديوار در كالس

وري يا نوروز باستاني و جايگزيني دهه فجر به (، تالش براي حذف مراسم چهارشنبه س17/6/93)شرق، 

زد )نظير پرسش از يك جانباز ها سر مياي كه در گزينشهاي بعضاً زنندهجاي نوروز، نفي ويديو، رفتار

كند(، يا اسلحه كشيدن به روي قطع نخاع جنگ مبني بر اين كه وي چگونه با همسرش رابطه برقرار مي

ها و سردادن ي امثال حاج بخشي به زنان بدحجاب در معابر و خيابانحجاب در خيابان يا فحاشزن بي

شعار يا روسري يا توسري در برابر افراد بدحجاب، از جمله مصاديقي بودند كه به شکل كم رنگي مردم 

كرد، آزردند و خطر گسترش نوعي از اقتدارگرايي فرهنگي و اجتماعي را به ذهن آنان متبادر ميرا مي

هاي دانشگاه يا اجازه مالقات ميان مواردي مانند مقابله جدي امام با ديواركشي در كالساما در اين 

ها اجازه خواستند، اما امام هرگز به آنندادن امام به مداحاني كه ده سال از ايشان اجازه مالقات مي

حجاب افراد بي ( يا مخالفت صريح امام با بسيجياني كه در مورد برخورد با6/11/94مالقات نداد )شرق، 
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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 حفاظت 6/5/92نداريد و در مورد امر حجاب بايد با لطافت برخورد كرد )شرق، 

(، از نکات بارز و 17/6/93)شرق، گذشتند حجابي كه از برابر بيت امام مياز بيت امام به زنان بي

هاي سخيف برخي از عناصر تحريك شده را در حد همان شد مردم، رفتاراي بودند كه سبب ميبرجسته

 نداند.افراد تبيين كرده، اين رفتارها را خواست مستقيم مسووالن ارشد نظام 

ش گرفته شدن امام توسط رسد و با به چالپس از گذشت يك دهه از آغاز انقالب، جنگ به اتمام مي

برخي از روحانيون حوزوي، احساس تفرقه در روحانيت در مردم پديد آمده، اقتدار كاريزماتيك امام 

هاي خودش پس از جنگ با ادغام شدن در شود، جهاد سازندگي با تمامي افتخار آفرينيكمتر مي

فرهنگي به تغيير عناوين و برخي  گردد و با تقليل انديشه انقالبوزارت 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 نوري، با شگفتي هر چه تمامآشکار و پنهان مراكز قدرت از آقاي ناطق 

شعارهايي مانند: به رسميت شناختن مساوي حقوق شهروندان، آزادي مخالف سياسي، آزادي بيان، 

مطبوعات مستقل، اهميت يافتن نظام حزبي در جامعه، آزادي انتخابات، نافذ بودن نتايج حاصله از 

ها، به عنوان رياست جمهوري ايران انتخاب شوراهاي اسالمي شهرانتخابات در مديريت كشور و تأسيس 

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 خاتمي با مخالفت با اقتدارگرايي سياسي، ديني، فرهنگي و اجتماعي، تأكيد مي

گونه كه بلوك شرق به سادگي فرو ريخت، جمهوري اسالمي با آزادي بيان توام نشود، همان ديني

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 ميوگوي تمدنغرب نزده، با طرح گفت

هاي ها و دستاورديش دهد، مشوق شناخت شرق نسبت به غرب نيز بشود تا هر دو ديار از موهبتافزا

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.كاربري خويش از دانش و فن

يت خاصي برخورد كرده، در سخنراني خود در اولين مجمع ملي خاتمي در ارتباط با جوانان نيز با حساس

 هاي منفي موجود نسبت به جوانان، اظهار داشت:جوانان، ضمن نفي نگرش



 سوم: جمع بندي و نتيجه گيريصل ف                                                                            391

 

 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 راه آزموده شده وجود دارد، ربراي پاسخ به اين سوال، دو 

جنسي كه اين راه مشکالتي را در همه جوامع در بردارد. در كشورهاي پيشرفته، اصل آزادي جنسي، 

اي است، اما در اين جوامع، نوعي انضباط نيز وجود دارد كه چون اين جوامع با ثبات اصل پذيرفته شده

 انات بيشتري دارند، مي توانند بخشي از مشکالت ولنگاري را حل كنند.هستند و امک

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

و جوان، سوق دادن اما راه سومي كه فاقد تبعات دو راه حل پيشين است، تأمين نيازهاي مشروع جامعه 

 (.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 رنامهاي و نصيحتي به باولين اقدامي كه من انجام دادم، خارج كردن امور جوانان از حالت توصيه»

 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 ميي سازد برخي از افراد و نهادرئيس سازمان ملي جوانان، به شکل مشابهي، خاطرنشان م

توانند در حوزه مسايل اجتماعي و خاصه هاي محدوديت و برخوردهاي امنيتي يا قضايي ميبا روش

(، و به اين ترتيب تأكيد مي ورزد كه ديد مبتني 21/5/1383جوانان، مسايل اجتماعي را حل كنند )شرق، 

 جامعه جوان ايران، كارساز نيست. بر ارعاب و محدود سازي جوانان، براي

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 ي جوانان در برخورد با نقطه نظرهاي پيشريزي برارو سازمان جوانان به عنوان مجري برنامه

 هاي مدني مواجه شده است.مانع جديدي در جذب انبوهي از نيروهاي جوان در سازمان

به همين ترتيب، پس از برگزاري كنسرتي كه از سوي سازمان ملي جوانان براي دختران و پسران جوان 

مايندگان مجلس هفتم، طي تذكري كتبي، خواستار نفر از ن 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
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كشف حجاب با نام »اي كه با عنوان رهبر، امام جمعه و عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم، در مقاله

 نويسد:در نشريه پاسدار اسالم منتشر ساخت، در قسمتي از مقاله خويش مي« اسالمي حجاب

هاي ساده انگاري است آنچه امروز در سطح جامعه مي گذرد و نوع پوشش زنان و دختران و آرايش»

مشتري جمع كن را بدحجابي بناميم ... هر چند سخن از كشف حجاب نيست، اما كشف حجاب عمالً 

تفاوتي و ترس، با سرعت رو به گسترش است... . راستي غيرت ديني آمده و در فضايي از بيبه اجرا در 

افکن تفاوتي و سکون برفضاي كشور سايهخيزد و بياي برنميكجاست؟ چرا ندايي به اعتراض از سينه

از هاي هاليوود شده است ... و طراحان مد، لباس و شلوار كوتاه و لباس بدني و چسبان كه رقاصه

 (.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

كنند، در متن مزبور، شدت تألم و تأسف عضو كميسيون فرهنگي مجلس را از وضعيت حجاب در مي

مشي مورد نظر در برخورد عبارات ديگري همچون راستي غيرت ديني كجاست؟ خطجامعه نشان داده، 

 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

وزنامه جمهوري اسالمي، ، ر9/5/1383دهند )سايت تکتاز، و پسران خاطي در سطح جامعه خبر مي

 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 مي25/6/1383مجلس هفتم )شرق، 

اي آغاز تحقق بحث جديد حجاب را از مراكز دولتي، س، در مصاحبهعضو كميسيون فرهنگي مجل

 دارد:(، در جاي ديگري اظهار مي20/7/1383ها و مدارس خواستار شده )شرق، دانشگاه

« من به شهامت مي گويم كه طرفدار جدايي، طرفدار جدايي دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه هستم»

 (.21/6/1383)سايت ابطحي، 

به صراحت مخالفت خويش را با ديواركشي در  1361ين با وجود آن كه امام خميني در سال بنابرا

اين  1372-1376هاي هاي دانشگاه و تفکيك جنسيتي دانشجويان اعالن داشته بود، و طي سالكالس

ها، اعمال شد، اما به علت طرح بنا به درخواست شوراي عالي انقالب فرهنگي، چند صباحي در دانشگاه

ناكارآمدي، به ميزان بسيار زيادي كنار نهاده شد، در موج جديد ايجاد شده، طرح تفکيك جنسيتي در 

 هاي كشور، دوباره مطرح گرديد.دانشگاه
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يکي از مسووالن دانشگاه آزاد اسالمي، در ارتباط با اجراي طرح تفکيك جنسيتي در دانشگاه آزاد، 

 دارد:بيان مي

تر و محيطي مناسب جهت يادگيري دانشجويان نجر به ايجاد فضايي سالمتفکيك جنسيتي در دانشگاه م»

 «.خواهد بود

 دهد:روزنامه شرق گزارش مي

يکي از مسووالن دانشگاه آزاد اظهار داشت: يکي از خطاهاي استراتژيك پس از پيروزي انقالب »

حاظ جنسيتي تفکيك ها را از لاسالمي، اين بود كه مرعوب فضاي حاكم فرهنگ غرب شديم و دانشگاه

 (.16/6/1383« )نکرديم و اآلن در جامعه اسالمي با معضل مواجه هستيم

ها مقام مزبور بدون آن كه حتي به يك پژوهش عملي در جهت تأييد طرح تفکيك جنسيتي دانشگاه

 دارد:اش اعالن مياستناد كند، در جريان مصاحبه

« گرددها مرتفع ميالقي و تحصيلي دانشگاهمشکالت اخ %80اگر طرح تفکيك جنسيتي اجرا شود، »

.)!( 

-ها، كنسرتها محدود نشده، جشنبرخوردهاي اخير با جوانان به بدحجابي و تفکيك جنسيتي دانشگاه

ها و اماكن تفريحي و خالصه هر آنچه كه احتمال كمترين تخطي و ها، ورزش و تفريح در پارك

 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 

ي خانم بايد اظهار داشت: با وجود آن كه در هيچ كجاي شرع و قانون گفته نشده است كه خانم جلو

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 

آوري طومار عليه آن كرده امام خميني زنجان، كه از يك هفته قبل از برگزاري كنسرت، شروع به جمع 

 (.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 12/6/1383هاي مدني و بدون كمك دولت )شرق، اين جشن قرار بود با همياري سازمان

ها، نشست ورزشکاران هاي متنوعي مانند همايش خرما، همايش پرواز بادبادكبا اجراي برنامه شده،

(، در بين دو عيد مذهبي، يعني از 10/6/1383هاي زندگي )شرق، بازگشته از المپيك و فستيوال فيلم
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روز برگزار گردد  15روز بعثت پيامبر اكرم، صلوات اهلل عليه، به مدت تولد امام علي، عليه السالم، تا سال

 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، 

( و ممانعت از ورود جوانان مجرد به اماكن تفريحي مانند شهربازي در 15/5/1383ها )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 ترافيك، در آستانه تعطيل قرار مي

(12/5/1383.) 

ها در ماه تبال بعد از افطار يا تعطيل بازيهاي ليگ برتر فوهشدار فدراسيون فوتبال مبني بر انجام بازي

(، اعتراض مطبوعات جناح راست به جشن خانه سينما با طرح داليلي مانند 10/8/1383رمضان )شرق، 

نبود هيچ مکاني براي اقامه نماز، بلند نفرستادن صلوات از سوي حضار شركت كننده در جشن و... 

هاي پوشاك و ممانعت اماكن نيروهاي انتظامي به مغازه(، كنترل شديدتر نظارت بر 25/6/1383)شرق، 

ها در (، تهاجم به برخي از لباس فروشي9/5/1383، تکتاز، 14/5/1383از فروش برخي از البسه )شرق، 

(، درخواست برخي از نمايندگان مجلس براي اعمال نظارت 9/5/1383ميدان ونك و ولي عصر )تکتاز، 

هاي پيش گرفته شده، در مشي( از ديگر خط20/5/1383هنري )شرق،  هاي آزادتر بر آموزشگاهدقيق

سطح مسايل فرهنگي بود كه در برابر اقدامات خاتمي و مسوول سازمان ملي جوانان وي در جامعه، بروز 

 و نمود يافت.

زمان با مجلس هفتم و نيروي انتظامي، قوه قضائيه به اجراي علني برخي از حدود در سطح جامعه هم

اخته، محکوماني را كه اغلب در سن جواني هستند، در مالء عام تعزير كرده، به دست شالق خورن پرد

 (.25/6/1383سپارد )شرق، مي

اصالحاتي كه آقاي خاتمي، در آغاز دور اول رياست جمهوري خود از آن سخن مي گفت، مترادف 

ادي بيان، مطبوعات مستقل، با به رسميت شناختن مساوي حقوق شهروندان، آزادي مخالف سياسي، آز

اهميت يافتن نظام حزبي در جامعه، آزادي انتخابات، نافذ بودن نتايج حاصله از انتخابات در مديريت 

ها بود، اما پس از گذشت قريب به دو دوره از ها و مانند آنكشور، تأسيس شوراهاي اسالمي شهر

ها دي اقشاري از مردم از نافذ بودن رأي آنرياست جمهوري آقاي خاتمي و بروز رخدادهايي مانند ناامي

هاي متعددي كه متوجه جريان اصالحات شد و نظاير ها، بحراندر انتخابات، تعطيلي پي در پي روزنامه
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هاي رياست جمهور از اصالحات دهد 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 بينشخاتمي، در برخي از سخنراني آقاي

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 بي بسياري از دعواهايي كه در جامعه ما وجود دارد، دعواي بين دين و»

 (.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 با اشاره به لوايح دوگانه رئيس جمهور در سخنراني كه در جلسه مشترك دولت و مجلس داشت،

با هدف افزايش اختيارات رئيس جمهور به مجلس ارايه كرده و در نهايت مورد تصويب قرار نگرفتند، 

 بيان داشت:

شود، لوايح رئيس هاي رسمي، به صراحت گفته ميهاي مقدس و رسانهحتي در برخي از تريبون»

)ياس نو، « رانش در مملکت مطرح شده استجمهور، توسط امريکا تهيه شده و از سوي مزدو

14/5/1382.) 

هاي نماز جمعه، رئيس جمهور كشور امريکايي خوانده بالطبع زماني كه جواني شاهد است از تريبون

شوند، نبايد از وي انتظار دل بستن به راهکارهاي سياسي، شده، طرفداران وي مزدوران امريکا خوانده مي

 جامعه را داشت.جهت تغيير اوضاع و احوال 

، 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.ميمشابهي ضعف و ناتواني مفرط احزاب و مطبوعات مستقل را در سطح جامعه به نمايش 

-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، تركمنستان و يونان، در رده

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:اخير، به شرح زير ياد مي
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انان گسترده بود، ولي پس از مدتي، وقتي كه ، فضاي عمومي براي مشاركت جو1376در 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»

ا در حال حركتند و اين عالمت خطر دانشجويان، بقيه به تدريج به سمت سياست گريزي و به سمت انزو

انديشمندان و دانشجويان به اين سمت كشيده ساله و جوان هستيم، چرا جوانان، 25است، ما يك نظام 

 (.22/6/1383)شرق، « اندشده

)شرق، « سياسي فعال هستند %10سياسي منفعل و تنها  %40دانشجويان كشور غيرسياسي،  50%»

21/6/1383.) 

دوم خرداد كه با روي كار آمدن آقاي خاتمي، انسجام و وحدت يافته بود، در اواخر بنابراين جبهه 

دوران رياست جمهوري وي، انسجام و وحدت پيشين خود را از دست داد و ايده اصالح امور از درون 

نظام سياسي، در ميان نخبگان و اقشار اجتماعي به ميزان زيادي رنگ باخت. جاليي پور در همين رابطه 

 نويسد: مي

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، « در عمل متفرق شده است

 نويسد: مي 1381اسفند  9انتخابات شوراهاي شهر در  ياس نو در گزارش مشابهي از    

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  10نظرسنجي اينترنتي كه مدت  در يك

 اند.معتقد به شکست اصالحات و اصالح طلبان بوده %72به موفق بودن اصالحات و در برابر 

 كاهد.شکست اخير از ميزان سرمايه اجتماعي باالي انقالب مي

 جامعهگیری مقاومت فرهنگی در شکل 030202
از هويت ايدئولوژيك »، 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
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راهکارهاي سياسي، درصدد يافتن راهکارهاي پس از شکست نسبي اصالحات، جوانان سرخورده از »

فرهنگي  مشيديگري براي ابراز نظر و عقايد خويش برآمدند و در اين مسير، با انتخاب يك خط

متفاوت، سعي كردند تا در جامعه خويش اثرگذار واقع شوند. حركت جديد جمعي جوانان حاوي 

ها ها، روابط دو جنس، شايعه افکنيمطايبه ها،نمودهايي مانند تحول در پوشش، آرايش، طنزها، شوخي

و در يك كالم سبك زندگي متفاوتي بود كه سبك زندگي اسالمي پيشنهادي مسووالن نظام را به 

 «. گرفتچالش مي

اي از بيانات رهبران ( در بررسي تحولي كه در هويت دختران داشت، با تهيه پرسشنامه1382منطقي )

هاي ارايه مشيها خواست تا اوالً ميزان پذيرش خطامه به جوانان، از آنانقالب، ضمن ارايه اين پرسشن

ها را در زندگي شخصي مشيها و ثانياً ميزان تحقق عملي اين خطشده در پرسشنامه خطاب به جوان

 خودشان مشخص سازند.

رهبران  هاي ارايه شده از سويمشينتايج به دست آمده داللت برآن داشت كه ايدئولوژيك ترين خط

)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 پيشايي، كليشهاند و جوان با هويت القاند، از سوي جوان پذيرفته نشدهقرار 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، نهاي آهاي مختلف كشور انجام داد، به بررسي ديدگاهدر استان

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 هاي جوانان پاسخ دهنده به سوال نگرش نسبت به جناحبررسي ديدگاه»

هايي كه از مضموني سياسي برخوردار بودند(، بيانگر نکات مهمي در ارتباط با نسل سوم و چهارم والس

 است.

نکته اول آن كه بسياري از جوانان از در برخورد با موضوع اخير )مانند هر موضوع سياسي ديگري( به 

د. دو تن از همکاران ها استنکاف كننگويي به آنكردند از پاسخشدت احساس انزجار كرده، سعي مي

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 درسه نشسته، به سوالساعت تمام در نمازخانه م 4آموزان وگو داشته باشند، اين دانشگفت
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رسيدند، هاي سياسي ميگران پاسخ دادند، اما همين كه پرسشگران به سوالاجتماعي مصاحبه -فرهنگي

كردند ها، اصرار ميبا گفتن: اَه! ضمن نشان دادن ناراحتي و كراهت دروني خويش از اين سنخ از سوال

هاي سياسي گذشته، گران از پرسش سوالبزنند، مصاحبهبدون آن كه دست به اظهار نظر در اين موارد 

 هاي ديگر بپردازند.به سوال

ساعت درباره روابط دختر  3همکار ديگري در گزارشي مشابه، خاطرنشان ساخته بود، همان جواناني كه 

 و پسر حرف زده بودند، با مواجه شدن با اولين سوال سياسي، بالفاصله خواستار تغيير موضوع مصاحبه

 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« ح متنفرممن به جناح چپ و راست اعتقادي ندارم، از هر دو جنا»، «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 و توان به دست داد، پر هزينه جلوهتبييني كه از اين مسأله مي

كه اگرچه شايد در كوتاه مدت، منويات  هاي سياسي استبرخوردهاي 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 نکته دومي كه از نتايج اخير قابل استفاده است، اوالً حجم قليل نگرش

هاي مثبت، هاي منفي در اين رابطه و ثانياً قلت طيف پاسخاست و حجم كثير نگرشهاي چپ و رجناح

 باشد.دهندگان ميهاي منفي پاسخدر برابر كثرت و تنوع پاسخ

اي و قالبي، تمسخرآميز، تحقيرآميز، احساسي و بعضاً نکته سوم حجم قابل توجه برخوردهاي كليشه

هاي سياسي( است كه شايد در اين رابطه هم بتوان ساير سوال مستهجن جوانان در پاسخ به سوال اخير )و

گونه به تبيين مسأله پرداخت كه تالش براي ايجاد جامعه تك صدايي كه مستلزم كنار نهادن منطق اين

دست سازي سياسي جامعه، مورد گفتمان است، در بلند مدت از سوي همان كساني كه در جريان يك

منطق برخي از مسووالن، جوانان نيز به شکلي ر گرفته شده، در برابر برخورد بياند، به كاتهاجم واقع شده

انديشه و گفتمان در كنند و همين مسأله سبب تعطيلها برخورد ميمنطق و تعميم يافته با تمامي آنبي

اي كه به جاي گفتمان، زدن برچسب حاكميت پيدا كند، در درجه اول گردد، و در جامعهجامعه مي

 «.يت، كالن نظام هست كه آسيب خواهد خورداهم
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گيرد كه تالش هم نتيجه مي« از هويت ايدئولوژيك تا هويت متعارض»، ه(، در پژوهش 1383منطقي )

نظام در تربيت ايدئولوژيك جوان انقالب اسالمي، در عمل به ايجاد هويت متعارض در وي انجاميده 

 نويسد:است. وي در همين رابطه مي

ام با هدف القاي يك هويت ايدئولوژيك به جوانان، درصدد تربيت آرماني جوانان برآمد، اگر چه نظ»

هاي نسنجيده ريزيها، برنامهاما به سبب عدم شناخت مسووالن و اولياي امر جوانان از سويي و بسته نگري

جايي انجاميده هاي الزم از سوي ديگر، كار جوانان به گذاريبرنامگي و فقدان سرمايهو 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، مشيگذران ايام خويشند، اما با روي كارآمدن مجلس هفتم، مالحظه خط

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

اسالمي به هويتي پرسشگر، چگونگي تحول هويت جوان از هويتي نسبتاً ايدئولوژيك در آغاز انقالب 

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 مهمي نسلهادر حالي كه اين امر، خاصه پس از شکست آرمان گرايي

آن، با توسل به ارعاب و تهديد )كه در تضاد با روحيه جوان است(، امکان پذير نيست. بنابراين عرصه 

روابط اولياي امر با جوانان كه در گريز از هويت القايي و ايدئولوژيك نظام، به هويتي معمولي و يا حتي 

ها شده است كه نتيجه نبرد اخير، اي از تالقي و نبرد با جوانعرصه اند، بدل بهمعارض، روي آورده

هاي بسته نگر مشيچيزي جز شکست هر دو طرف نخواهد بود، به اين معنا كه اگر جوانان در برابر خط

اولياي امر جوانان نيز نتوانند به مقاومت فرهنگي خويش در كوتاه مدت، ادامه دهند، مقاومت مزبور را 

تي پنهان و قهرآميز بدل خواهند كرد و در بلند مدت، نظام شاهد عصيانگري جواناني خواهد به مقاوم

ها، نگريها را داشت، به عبارت ديگر، مسووالن نظام در نتيجه بستهشد كه انتظار تربيت ايدئولوژيك آن

گيري جاي شکلها و برخوردهاي بدون تحقيق و شتابزده با جوانان و تداوم همين امر، به كاريندانم

 «.گيري هويت متعارض در جوان انقالب اسالمي خواهند شدهويت ايدئولوژيك، شاهد شکل

، ه(، با توجه به كاهش اعتماد و سرمايه عمومي جامعه، در پژوهش از هويت ايدئولوژيك 1383منطقي )

كند. وي در همين در جامعه ياد مي« مقاومت فرهنگي»اي به نام گيري پديدهتا هويت متعارض، از شکل

 نويسد:رابطه مي
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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 يك خط

داد، هاي گروه تحقيق نشان ميرسيمتفاوت، سعي كردند تا در جامعه خويش اثرگذار واقع شوند. بر

 هايي نظير: جوانان با استدالل

هاي ديگر است. در نظام اسالمي، انگ ملحد و هاي نظامتر از انگهاي نظام اسالمي، خطرناكانگ»

 «.كافر، ممکن است دودمان آدمي را برباد دهد

 «.مباليي كه سر آقاجري آوردند، براي من درس عبرت شده است تا حرف نزن»

 «.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

-اندك رويکرد فرهنگي در جامعه، بيان ميهاي در تحليل هزينهمثال، يکي از دخترهاي مصاحبه شده 

 داشت:

 «.تا به حال هيچ دختر يا زني به دليل بدحجابي، زنداني، محروم از حقوق اجتماعي يا اعدام نشده است»

توان با عنوان مقاومت فرهنگي ياد كرد. مقاومت فرهنگي پديد آمده از حركت جديد جمعي جوانان مي

ها، روابط ها، مطايبهعه، حاوي نمودهايي مانند تحول در پوشش، آرايش، طنزها، شوخيدر سطح جام

ها و در يك كالم سبك زندگي متفاوتي است كه سبك زندگي اسالمي دو جنس، شايعه افکني

 گيرد. پيشنهادي مسووالن نظام را به چالش مي

ان(، بيانگر تحوالت شگرفي است بررسي تحوالت پوشش در جامعه ايران )خاصه در سطح دختران و زن

 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

زماني كه عرصه گفتمان در سطح جامعه بسته شود، مردم با روي آوردن به طنز، به بيان منويات دروني 

گونه كه عبيد زاكاني در برخورد با سردمداران قدار جامعه يش اقدام خواهند كرد. همانو ناگفته خو

اي عابد خويش، به ارايه منظومه موش و گربه روي آورده، سردمداران خون ريز جامعه را در نقش گربه

دان و كشد. به شکل مشابهي حافظ نيز در شعرهايش از عابو زاهد، اما در واقع خونريز، به مضحکه مي

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
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ها و سپاهيها، بررسي طنزهاي رايج در بين جوانان حکايت از آن داد كه از روحانيت گرفته تا بسيجي

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

با مسووالن نظام  هاي مقدماتي بيانگر آن است كه ميزان برخوردهاي طنزآميز جوانان در برخوردبررسي

 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 موارديبه تمسخر گرفتن بسيج، سپاه و حتي طرفداران نظام، افراد مذهبي و چادري

توان تهيه گفته، ميها قابل مشاهده بوده، ليست بلندبااليي از هر يك ازموارد پيشسطح جوان كه در

 كرد.

به استهزا گرفتن و تمسخر نمادهاي مذهبي و غيرمذهبي، نمونه ديگري است كه در مجموعه رويکرد 

 باشد.فرهنگي جديد جوانان، قابل احصاء مي

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 

ير سود مي بريد، گاه به صراحت اي از وسايل اخانداختن تسبيح، در پاسخ به اين سوال كه با چه انگيزه

 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

يکرد فرهنگي جديد هاي مزبور، به مثابه يکي از ديگر نمودهاي بارز روها 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

جامعه با آن همخواني چنداني ندارد، به نوعي رويکرد فرهنگي و سبك زندگي متفاوت خود با مسووالن 

ند، در حال حاضر برگزاري مراسم عزاداري به صورتي متفاوت )مانند به دست گذاررا به نمايش مي

ها به شکل مخلوط و دور هم چرخيدن(، برگزاري مراسم عزاداري ها و پسرگرفتن شمع توسط دختر

هاي گيري )كاشان( و مانند آن، جلوهبدون حضور روحاني يا روابط بسيار باز در مراسمي مانند گالب

 «. بل فهمي را در برابر مسووالن به نمايش مي گذارندجديد و غيرقا
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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

جمع مي شدند، به همين  اين اولين سالي نبود كه جوانان باال شهرنشين در شام غريبان در ميدان محسني»

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 ماشينو نظاير آن(، از شيشه

هاي متناسب با عزاداري داشتند، اعم از هاي مستقلي بودند، اغلب آرايشو خودشان بعضاً سوار ماشين

اي چادر عربي به سر داشتند و در موارد هاي سياه شب، الك سياه و ... و بعضاً به شکل غير حرفهلباس

ها، هاي سياه بسته شده بود و از شيشه ماشينها روبانند. روي آنتن برخي از ماشيناندكي روبند زده بود

 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، ع در تمام طول بلوار روشن بود. به جز لباسشم 2000ها روشن مي كردند. چيزي حدود مغازه

اين تنها نشاني بود كه از آن آيين كهن عزاداري براي امام حسين، عليه السالم، در مراسم غيررسمي اين 

 شد ديد.جوانان مي

تجمع اصلي جوانان را در فاصله ميان ميدان محسني و خيابان نفت، مي شد مالحظه كرد. جوانان در اين 

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...

وابط بازي كه در سطح بسياري از دختران و پسران جامعه هايشان از رجوانان ديگري در جريان مصاحبه

ها، اند، دست دادن و روبوسي دختران با دوست پسرشان در خيابانپديد آمده است، ياد كرده، بيان داشته

انداختن دخترها دوركمر دوست پسرشان در مالء عام و نظاير آن براي آنان به صورت امري جا 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، پيامكپردازيهايشان و از نفي نمادهاي نظام گرفته تا شايعه

م دارد. دو نفر از همکاران هاي مسلط نظامشيها، در برابر خطبر رويکرد فرهنگي اقشاري از جوان

 نگارنده در گزارش خويش مي نويسند:
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هاي بسيار هايي كه با جوانان داشتم، شاهد دختران و پسراني بودم كه از وضعيتمن در جريان مصاحبه»

ناجوري برخوردار بودند، اما عقايد پاك و زاللي داشتند، از اين رو وقتي من تعارض روحيات و ظواهر 

خواهيم كنند، ما ميگفتند: چون مسووالن با ما لج ميشدم، در پاسخ به من ميآنان جويا ميها را از آن

 «.توانيم لج كنيمبه اين ترتيب نشان بدهيم كه ما هم مي

گو را كه داراي رنگي تند بود، از وي پرسيدم، وي در پاسخ به من وقتي من علت انتخاب مانتوي پاسخ»

گويند، جيغ ترهايي كه دايم به ما زور مينگ تندش، گويي عليه بزرگاظهار داشت: اين مانتو با ر

 «.كشدمي

وقوع مقاومت فرهنگي در جامعه، تحول بزرگي بود كه به كاهش قابل توجه سرمايه اجتماعي و احساس 

هاي فرهنگي اجتماعي آن( را در اذهان مردم رقم مشيتقابل نسبي مردم با نظام )و يا حداقل با خط

 .زندمي

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  -اجتماعي در سطح جامعه است. در اقتدارگرايي فرهنگي -وگسترش اقتدارگرايي فرهنگي

هاي هاي سياسي و يا ديني و يا گروهدارگرايي سياسي و ديني كه به طور عمده شخصيتبرخالف اقت

شود. داد، مردم مورد توجه قرار گرفته با آنان برخورد ميسياسي يا ديني را مورد هدف قرار مي

 بندي كرد:توان به صورت زير طبقههاي اخير را ميبرخورد

گرايانه در طرح ضرورت كنترل مردم، برخورد مداخله عدم پذيرش آزادي، نگاه تکليفي به مردم،

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 سي كه از آغاز انقالب به شکل نسبي مطرح شده، اما در دوران اصالحات، افقاقتدارگرايي سيا

اجتماعي جامعه پديد آمد، تا حدودي  -درباره پررنگ شدن نقش مردم در اثرگذاري در مسايل سياسي

گر شده بود، در دوران پساخاتمي، باز به شکل پررنگي تداوم يافت. حصر ميرحسين 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 احمدي(، رد صالحيت 6/12/93ر دو دوره در ايران )شرق، رئيس جمهو
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ها كه نسبت به نظام نقد ، بازنشستگي اجباري برخي از استادان دانشگاه1396در ايران در انتخابات سال 

ه و هاي علميمسأله واليت فقيه در حوزه(، ممنوعيت غيررسمي بحث درباره 13/5/93داشتند )شرق، 

عدم ابراز وجود سياسي روشنفکراني كه نسبت به مقوله واليت فقيه يا خود رهبري نقد داشته باشند يا 

ها در اقصا هاي اقتصادي ايران به برخي از كشورهاي ضمني مردم نسبت به كمكمسکوت ماندن نقد

ابل مشاهده است، هاي بارز اقتدارگرايي سياسي است كه در دوران پسا خاتمي قنقاط جهان، از جلوه

ها تري اعمال نظر دفاتر نهاد واليت فقيه نسبت به ارتقاي درجه علمي استادان دانشگاهالبته در سطح نازل

هاي دفاتر نهاد به برخي از استادان نقاد درباره تعبات كارشان، ثبت مشخصات رايانه استادان در يا پيغام

هاي فرهنگي، اجتماعي راي مواردي نظير رصد فعاليتها )مانند دانشگاه خوارزمي( ببرخي از دانشگاه

 روند.گفته به شمار ميهاي اقتدارگرايي سياسي پيشسياسي آنان، از ديگر نمود

كند. رسد كه نيچه از آن به عنوان انسان كوچك ياد ميماحصل اقتدارگرايي سياسي به انسان منفعلي مي

گيري در وردن احتمالي خويش عزلت گزيني و گوشهبه اين معنا كه انسان منفعلي كه براي آسيب نخ

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 غيرخوديخودي در دوران پسا خاتمي، اقتدارگرايي ديني در دو شکل حمايت مفرط از

ميليارد تومان است،  1200گردد. به عنوان مثال، با وجود آن كه بودجه آموزش عالي كشور مالحظه مي

( و در حالي كه بودجه 8/10/93باشد )شرق، ميليارد تومان مي 1500نهاد حوزوي   8تنها سهم بودجه 

و اين سازمان به فرض براي خاموش كردن  ميليارد تومان است 174كل حفاظت از زيست محيط كشور 

ها در قم، بودجه ميليارد تومان به يك مركز آموزشي خانم 200ها بالگرد ندارد، آتش سوزي جنگل

 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 ور مالحظه مياست كه در ارقام بودجه كش

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

ر نظير طرح زيارت، مشخص نيست كه در كجا اجرا شده و يا محتواي آن چيست )شرق، مؤسسات ديگ

( . به شکل مشابهي درخواست بودجه با نام فرهنگ اما براي ساخت شهرك المهدي كه قرار 29/1/95
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( از ديگر اقالم بودجه فرهنگي درخواستي از دولت 18/10/95است به طالب اختصاص پيدا كند )شرق، 

 است.

هاي مذهبي است، به ها نشان داد كه برداشت وي از فرهنگ، هيأتنژاد هم در عمل باراحمدي آقاي

هاي استاني به استان البرز، به نام بودجه فرهنگي، قريب به هشت ميليارد تومان به عنوان مثال وي در سفر

فرهنگي را بعضاً هاي مختلف كار هاي اسالمي شهرمساجد اين استان كمك كرد. به شکل مشابهي شورا

در اختصاص بودجه براي مسايل ديني دانسته، با صرف بودجه در مواردي نظير سفره اشك )پرداخت 

-كنند رسالت فرهنگي خويش را انجام دادههاي مذهبي در ايام محرم(، تصور ميكمك هزينه به هيأت

 اند.

برخورد و نفي ديگران مالحظه  ها، بيشتر به صورت حمله،اقتدارگرايي سياسي در حالت نفي غير خودي

نظير تعطيل كردن –گردد، به عنوان مثال، برخي از مراجع تقليد غيرهمسو، مورد حمله قرار گرفته مي

( و يا اهل تسنن حتي 7/10/93گردد )شرق، ، يا بادراويش برخورد مي-كالس آيت اهلل جوادي آملي

شهر تهران داشته باشند. جلوگيري از يابند كه يك مسجد اختصاصي براي خودشان در اجازه نمي

( نمونه ديگري از اقتدارگرايي 2/2/96ها )شرق، هاي اسالمي شهرشركت اقليت ديني در انتخابات شورا

مسأله، دبير شوراي نگهبان به جدّ بر رود كه با وجود اعتراض روشنفکران جامعه به اين اخير به شمار مي

 .كردآن 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. ندارد(، در معادالت قدرت، دولت پنهان به طرح نظريات خويش اقدام ميپيشبرد امور اجتماعي 

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 

 كند.حد ميسور در همين جهت اعمال قدرت ميبر آمده، در 

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، 

 روزمره خويش بيش از پيش احساس كردند. شدت گرفت و مردم و جوانان سيطره آن را بر زندگي
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تنها از آزادي، گفتمان و پذيرش آراي مردم و حتي دانشگاهيان اجتماعي، نه  -اقتدارگرايي فرهنگي

شمرد و برهمين زند، بلکه ديدگاه تکليفي به مردم )و جوانان( داشته، كنترل آنان را الزم ميسرباز مي

 دهد.در زندگي شخصي و خصوصي افراد به خود را ميگرايانه 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

باشد، البته الزم به يادآوري است كه با گسترش جامعه مياجتماعي در سطح  -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 روشنکنند، اما آنچه اينجا مدنظر هست، تشريح انديشه حالت اجرايي و يا اجرايي تام وتمام پيدا

 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 ها است، بالطبع در برخي از موارد )خاصه در ديدگاهمانند آنآزادي، گفتمان، حق رأي، زنان و 

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  بهشت برد، در مخالفت با اين امر وارد صحنه شد و شالق افراد را بايد به

 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:

كه به مردم ايران فرصت بدهيد تا آگاهانه و آزادانه خود را  كنمبه 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، 

زي داشته باشد، خودش، خودش را بسازد، اما برخالف دستور قرآن مبادا مسلمان خواهد خودسامي

تان ها عليه اين تحميلبودن و مسلمان زيستن را بخواهيد بر مردم تحميل كنيد، كه اگر تحميل كرديد، آن

 طغيان خواهند كرد.

اما شاكراً »بسازد، خواهد خودش به دست خود و با انتخاب خود، خود را انسان عاشق آزادي است، مي

ها نامطلوب است كه خدا به پيامبرش خطاب مي كند: ؛ آن قدر تحميل راه و عقيده بر انسان«و اما كفورا
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خواهي مردم را مجبور (. 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 بيه من به طالب عزيز و به فضالي ارجمند اين است كه منادي حق باشيد، دعوت كننده توص

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 نديديد مردم ما در اين دوران پر ارزش انقالب از خودشان چه خودجوشي و چه خو بشکفد.

 نشان دادند؟

ترين اصل بعد از پيروزي يك انقالب چيست؟ تداوم همان انقالب است، همين طور كه مردم ما بزرگ

نه پذيرفتند، بگذاريد در تداوم انقالب با آزادي به راه اسالم آمدند و رهبري عالي اسالمي ما را آزادا

هم مردم آزادانه راه خدا و راه اسالم، راه حق و راه خير و صفا و راه صدق را انتخاب كنند و ادامه دهند، 

 .1«اين است سفارشم به طالب و فضالي عزيز

از شنيدن اسم م مرد»پرداز، بياناتي مانند: نژاد نيز در دوران صدارت خويش به عنوان يك نظريهاحمدي

 آورد.( را بر زبان مي12/5/92« )گيرنددموكراسي حالت تهوع مي

)مصباح  2دكتر 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  3 (20/2/93يزدي، شرق، 

 ظر پرداخت و در همين رابطه بيان داشت:اين ن

                                           
كسوتان ايشان مفهوم البته سخنان سخنان شهيد بهشتي با اين كه روشن و مبرهن بود، اما براي بسياري از هم - 1

ديدند، برخي محافل و افراد تنگ نظر كه همه چيز را از روزنه تنگ و تاريك خود مينشد و بسيار گران آمد. 

شان را در خطر ديدند، بنابراين شروع به فضاسازي نتوانستند معناي درست سخنان شهيد بهشتي را دريابند يا منافع

هاي ع به اتهام زنيها بدعت در دين است و شرواي آورده است و اين حرفكردند و گفتند بهشتي دين تازه

به طوري كه حتي يك 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

توسط افراد متحجر و محافل تندرو، ترور شخصيتي شده  فيزيکي شد و به شهادت رسيد كه قبل از آن، صدها بار

 بود.

 (.20/2/93بت آزادي را بايد با ايستادگي شکست. )شرق،  - 2

گويند فالن شيء يا فالن شخص بت شده، منظور اين است كه در اصطالح دين، بت ضد خداست. وقتي مي - 3

خداپرستي حقيقي گشته است. وقتي فردي از عالمان ها به جاي خدا نشسته و مانع آن شيء يا شخص در نظر انسان
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ه بهشت را اين قدر در زندگي مردم مداخله نکنيد ولو به خاطر دلسوزي، بگذاريم مردم خودشان را»

بر توان با زور و شالق مردم را به بهشت برد. پيامبر )ص( شالق در دست نداشت، پيامانتخاب كنند، نمي

« ر جامعه حاكم باشدنذير باشيم، همه بايد كاري كنيم كه آرامش دبشير و نذير بود و ما نيز بايد بشير و 

 (.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 ميعام  واقعاً مسأله اين است كه مثالً دربارة پوشش و رفتار زنان در مالء اگر-»

ه چند سال كمقتضاي آن چيست، چرا مراجع و خطيبان ديني، كتاب تحقيقي بسيار سودمند تركاشوند را 

ت از و با سکو« بايکوت كردند»گشت دست به دست مي« حجاب شرعي در عصر پيامبر»قبل با عنوان 

ر كند در عصهاي قابل توجه تاريخي، اثبات ميكنار 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؟ به بحث ن و ابتدايي آن مردم و فقر مفرط ممکن نبوده است، در محافل حوزوي خود آشکارا

هاي عمومي سخن چرا از طرفداران مدعاي آن كتاب دعوت نکردند، در حوزة علميه قم در نشست

توان به يبگويند و داليل خود را توضيح دهند تا معلوم شود، واقعاً در باب حجاب چه حکمي را م

ن آعناي كنوني حساب شريعت گذاشت؟ آيا واجب نبود آنان كه اين همه براي حجاب در شکل و م

تر از بسياري از مباحث فقهي حوزه است، ه مراتب مستدلبكنند، مدعاي آن كتاب را كه سينه چاك 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؟!

خشونت درهاي جهنم و بهشت را بسته  اند بر حکومت واجب است با اِعمالآيا اين آقايان كه مدعي-

ته، اِعمال مداوم خشونت براي سال گذش 35اند كه در اين و باز كند، حتي براي يك بار از خود پرسيده

اي داده است و كدام مشکل را حل كرده بستن درهاي جهنم و گشودن درهاي بهشت عمالً چه نتيجه

 است؟

ها ممنوع است، زير پوسته ظواهر ديني جامعه ما كه از هر طرف با آمار دقيقي كه نشر آنبه شهادت 

فشار اين آقايان صداي تکبير و صلوات و روضه و نيز اشاعه خرافات در آن بلند است، چه فسادهاي 

                                           
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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ادهاي هاي مقاربتي و فساي از اعتياد ميليوني به مواد مخدر و الکل گرفته تا بيماريعميق و گسترده

آور خانوادگي و هاي چندشهاي مهلك اخالقي و رواني و خشونتگوناگون جنسي و بيماري

هاي همگاني و هاي تصاعدي و جرايم و جنايات گوناگون و فسادهاي اداري و رشوه خواريطالق

و ها به خطا 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

در درجه اول بر  مؤثر ديگري بينديشند؟ آيا مسوليت اين همه فساد اخالقي و عملي پنهان و پوشيده،

ها از انجام وظايف اصلي خود كه اشاعه عهدة 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 

ف يك سلسله علوم كه ناظر به واقعيات شمار خود را صراند و امکانات بياست، ناتوان بوده داريدين

 اند؟!فايده كردهجامعه نيست و اقدامات سطحي و بسياري اوقات بي

مرحوم آيت اهلل منتظري به عنوان يك فقيه مسلم، در اواخر عمرشان درباره حقوق بشر از آن نظر كه  -

ما نظرهاي فقهي بشر است و حقوق شهروندي پيروان مذاهب غير رسمي و از جمله بهائيان كشور 

راهگشايي مطرح كردند. اين نظرهاي فقهي بسيار مهم و جديد است. اگر آقايان غم و غصه شريعت را 

خورند، چرا نظرهاي فقهي يك فقيه مسلم را كه به حل بسياري از معضالت انساني و سياسي جامعه مي

نگذاشتند؟ چرا از صاحب هاي درسي خود به بحث ها را در حوزهكند، بايکوت كردند و آنكمك 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، د يا نه؟ چرا هر وقت يك فتواي خشن داده ميتوان دادر 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

كنند؟ چرا آنان قسم گشايد، آن را بايکوت ميهاي سياسي جامعه را ميكند و گرهها را كم ميانسان

 رد بحث حقوق بشر نشوند؟!اند كه هرگز واموكّد 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

استاد دانشگاه كه نتيجه تحقيق خود را دربارة اند؟ اصرار براي به زندان بردن يك بيار آن معركه شده

 امامت منتشر ساخته بود و تعطيل روزنامه ناشر چه مجوزي از سوي شريعت داشت؟
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آيا معناي امر به معروف و نهي از منکر در قرآن مجيد، واقعاً همان است كه فقيهان گذشته براي  -

يل شدند و اين آقايان هم همان معنا را تحکيم سلطه سياسي خلفاي اموي و عباسي براي آن فريضه قا

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 شبکهيکي از سخنرانيدكتر روحاني در 

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  مانند: ديدگاه تکليفي به مردم، كنترل مردم، مداخلهعدم پذيرش آزادي به تبعات ديگري 

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

 اهد شد.ادامه، از آن ياد خو

 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 بکوشندشده، در جهت تحقق آرمان

هاي اوليه الزم در اين گرايي وابسته به وجود بسترگرايي امر مطلوبي است، اما تحقق آرمانالبته آرمان

دارند، اگر نان باشد. به عنوان مثال، رسول خدا، صلوات اهلل عليه، در حديث شريفي بيان ميجهت  مي

به هست افراد در مرتبه نخست و توانستيم عبادت كنيم. رهنمود اخير بيانگر ضرورت پاسخ 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

نخست در ارتباط با جوانان مطرح شد و در منشور ملي سازمان  ديد تکليفي كه از آغاز انقالب در مرحله

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 

 مسکن و تشکيل خانواده، شکست خورد. در تحصيل، اشتغال،

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
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مصاحبه تند ايشان با آقاي رادان كه از مسووالن نيروي انتظامي بود، كوله پشتي فرزاد حسني، به دليل 

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، 

 به دليل نگاه نقادانه خود تعطيل شدند.  ( 14/1/96

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

مشابهي وجود ندارد، موجبات ريزش مخاطبان صدا و سيما را فراهم  هاياخير، 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 هايي كه قرار است در آنتعطيلي 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 م بليط به دست با نيرورودررويي مرد

 آورند.اند را فراهم مياقدام كرده

( يا اظهار نظر آقاي 14/5/93ها )شرق، موارد ديگري نظير دستور ناجا براي تفکيك جنسيتي كنسرت

شهد نبايد انجام شود وگسترش نظير اخير علم الهدي امام جمعه مشهد، دال بر اين كه هيچ كنسرتي در م

( 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 ها گورستانعضو شوراي شهر تهران مبني بر اين كه در پارك

(، 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

 طرح ضرورت کنترل مردم
گونه كه از آن گردد. اما همانم، ضرورت كنترل آنان نيز مطرح ميگرا نسبت به مردبا 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 آنثانياً براي ايجاد جامعه

 درخواست داشت تا زندگي سالمي را پيشه خويش كنند.
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هاي اوليه اجتماعي با ناديده گرفتن اراده و انتخاب افراد و همين طور تهيه بستر -اقتدارگرايي فرهنگي

واني و اجتماعي افراد، درصدد هست تا به كنترل افراد همت گمارد و به تعبيري اگر ارضاي زيستي، ر

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 تدارك 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، آوريي از فنها و ادرات، نفي كاربرگشت ارشاد، تفکيك 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

 7000تدارك 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

 
اين  باشد. صاحبانها و ادارات، نمود ديگري از كنترل مردم مياصرار وافر بر تفکيك 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 تفکيك ها و نهاداندارد: بايد در تمام سازمعنوان مثال سردار كاظميني فرمانده سپاه تهران بيان مي

 (.15/5/93جنسيتي رخ بدهد )شرق، 
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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.مي جهت كنترل مردم به شمار

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

آنان به خودپيروي و قوه تميز سالي افراد بايد اطالعات 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:

 
 د:بر ديد مبتني بر كنترل مردم دار وير زير، داللتدر حالي كه تص
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و  18/10/92هاي پي در پي نشريات دال بر تصويب فيلتر كرن يك شبکه اجتماعي )شرق، گزارش

(، از 30/6/93هاي اجتماعي مختلف )( يا فرصت يك ماهه دستگاه قضا براي فيلتر كردن شبکه10/2/93
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رسد باشد، حال آن كه به نظر ميازي ميديگر مصاديق كنترل مردم جهت آسيب نخوردن از فضاي مج

هاي اجتماعي، با بسترسازي فرهنگي الزم بتوان ها و شبکهبه جاي هزينه كردن روي فيلترينگ سايت

 مردم را در جهت تميز وتشخيص سره از ناسره ياري رساند.

)مانند تعطيل  ( و موسيقي1هاي تفريحي )نظير تعطيل كردن شهربازي اوينآنچه از آن ياد شد، در عرصه

و يا لغو برگزاري كنسرت در  -18/1/94شرق،  -هاي آموزش موسيقي در فرهنگسرا(، كردن كالس

 هاي مختلف ايران( نيز قابل مشاهده است.شهر

هاي شوند و بررسيپذيري مبتني بر زور يا متابعت خوانده ميهاي اخير، در نگاه علمي جامعهكنترل

تن مردم با زور و اجبار به امري، اگرچه به سبب ترس مردم ممکن است دهند كه واداشعلمي نشان مي

تا حدودي مورد پذيرش واقع شود، اما اين پذيرش، پذيرشي سطحي و صوري بيشتر نخواهد بود، حال 

سازي كه در جريان آن امور مورد نظر با عاطفه و منطق به مردم پذيري مبتني بر درونيآن كه جامعه

-گردند. بالطبع اگر در جريان جامعهتري در اذهان افراد جايگزين ميه شکل عميقگردند، بعرضه مي

هاي زا استفاده شود، شدت نفرت دروني افراد از اين روشهاي خشونتپذيري مبتني بر زور، از روش

ارد دبرخورد، بيشتر و گريز افراد از آن شديدتر خواهد بود. به عنوان نمونه، وقتي سردار جعفري بيان مي

( و فرزند فيلسوف انقالب و نماينده 28/6/95كه سپاه به دنبال امر به معروف و نهي از منکر است )شرق، 

                                           
و در زميني به وسعت « لونا پارك»م در قالب شركتي به نا 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 ن و مهمتريها به عنوان بزرگسال ،داشت

اين مجموعه به شهرداري واگذار  1385دو ميليون شهروند تهراني از اين مركز تفريحي استفاده كردند. در سال 

 .مي تعطيل شدييد و بطور داگرد

آغاز شد  82دركه از سال -هاي تخريب اين شهربازي به منظور تکميل شبکه بزرگراهي و احداث پل اوينزمزمه

ها را داد و كه معاون خدمات شهري شهردار وقت خبر خداحافظي شهربازي با تهراني 83كه در سال  تا اين

 بنياد شهيد انقالب اسالميو  شهرداري تهرانت انجام گرفته بين طي توافقا 1385فروردين سال  21سرانجام در 

ميليارد تومان به شهرداري تهران واگذار و براي هميشه تعطيل شد. تمامي ابزار  23اين مجموعه در قبال پرداخت 

 .وسايل بازي اين مجموعه به شهربازي قم منتقل شدو 

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%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
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
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مجلس كشور را كه براي سخنراني به شيراز رفته است، افراد بسيجي و سپاهي به قصد كشت مورد ضرب 

 تيجه خواهد داد.دهند، تبعات امر به معروف و نهي از منکر مورد نظر برعکس نو جرح قرار مي

 برخورد مداخله گرایانه در زندگی خصوصی مردم
گاه تکليفي به مردم و كنترل آنان در جامعه اكتفا نکرده، براي تحقق ناجتماعي به  -اقتدارگرايي فرهنگي

آيد تا به هاي اقتدارگرايانه خويش درصدد ورود در زندگي خصوصي مردم نيز برميبخشيدن به انديشه

 اگر با شالق هم شده، مردم را به بهشت )توهمي خودش( ببرد. زعم خويش حتي

در مورد عمليات راپل  نتظامينيروي اوقت مقدم، فرمانده سردار اسماعيل احمديسايت فرارو، استدالل 

م  تهران كردند اي مردهاي ماهوارهآوري ديشكه طي آن نيروي انتظامي با عمليات هوايي اقدام به جمع

 كند:نقل ميرا به شرح زير 

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 ق هوايي بر بام يا بالکن مجتمعاز طري« راپل»با اجراي عمليات  90ها، نيروهاي پليس در سال طرح

مقدم، فرمانده آوري كردند. سردار اسماعيل احمديهاي 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

برخي به نيروي انتظامي معترض »كشور گفت: « اهللحزبانصار »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

اسالمي خطاي ما را مشاهده كرد و جلو ما را نگرفت، باري بر دوش ما  چرا حکومت ،مدعي شدند

كند كه حکايت از نخواهد بود و حقي از ايشان بر گردن ما نيست. اما پاسخ دوم را آمار مستند بيان مي

 (.31/3/93)شرق، « اثربخشي روش نيروي انتظامي در عمل دارد

اخير خالصه نشده، موارد متعدد ديگري را دربر  هاي مداخله در زندگي خصوصي مردم به موردجلوه

گيرد. به عنوان مثال، اظهار نظر نماينده خبرگان رهبري خوزستان دال بر اين كه حد تعادل در داشتن مي

( پس از 3/11/94( و يا ممنوع الورود شدن كاندوم به ايران )شرق، 13/2/92بچه است )شرق،  6فرزند، 

 2-5بيشتر براي مقابله با منفي شدن رشد جمعيت و يا پيشنهاد مجازات  تشويق مسووالن به فرزندآوري

اند )شرق، كليات طرح پيشگيري از سال زندان براي افرادي كه براي جلوگيري از باوري اقدام كرده

روند. البته ممکن است برخي از (، مصاديقي در همين جهت به شمار مي4/4/93بارداري مجلس، 

مسأله به قتدارگرايي فرهنگي اجتماعي در عمل در جامعه پياده نشوند كه اين هاي افراطي اانديشه
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هاي اخير بازمي گردد، اما آنچه در اين قسمت مهم هست، بازشناسي مقاومت مردم در برابر انديشه

انديشه حاكم بر اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي است كه عامه مردم جمعه ر ا به نام دين و ديانت هدف 

 اده است.قرار د

 نگاه تحقیرآمیز به مردم
امام خميني در آغاز انقالب اسالمي مردم را ولي نعمت مسووالن خواندند و نگاهي توام با تکريم و 

كرامت انساني به افراد داشتند، اما در گذر زمان با اثرگذاري دولت پنهان در جامعه، ديد اخير با ديد 

هان و اسالم مورد نظر آنان نيست، تغيير كرد. به عنوان تهديد ديدن هر آن كه همسو با جهت دولت پن

ديد، مثال، نشريه يالثارات در برخورد با خانم موالوردي كه انديشه وي را منطبق با خواست خود نمي

 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« )ون رئيس جمهوري در امور زنان و خانوادهخانم معا

 كند:روهاي شهر چنين ياد ميهاي تفکيك جنسيتي مردم حتي در پيادهروحاني 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 جلسه، آنشناسمها را ميشناسيد، من آننمي

خواستند پياده روي زنانه  مردانه ايجاد كنند. همان طور كه در محل كارشان بخش نامه ها ميبکشند. آن

 (.19/2/96)شرق، « تفکيك جنسيتي را صادر كردند

كندكه مطهري را بايد پزشکي پيشنهاد ميهاي خويش حجت االسالم طائب نيز در يکي از سخنراني

 (2/11/93قانوني معاينه كند )شرق، 

اما گذشته از مسووالن، مردم نيز در معرض تحقير اخير قرار دارند. به عنوان نمونه، آقاي مصباح كه در 

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 12ل حاضر حا

 (.16/9/93دارد: مردم شايسته رهبري مقام رهبري نيستند )شرق، اظهار مي

گيرند ولي به اندازه بزغاله هم رخي قيافه روشنفکري ميدارد: بنژاد نيز طي اظهار نظري بيان مياحمدي

 (.12/5/92) فهم و شعور ندارند از دنيا

شوند وقتي مردم خس و خاشاك ميدارد: 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
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 ق مردمتحمی
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 

جهنمي خواهد بود )شرق، تحميق طرف مقابل بزنند. تهديد مردم دال بر اين كه اگر كسي رأي ندهد، 

 اي از اين موارد است. (، نمونه17/3/92

هاي پياپي برده بود، خطاب نژاد نيز در دوران صدارتش، در حالي كه ايران را به سمت تحريماحمدي

 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

نژاد به او نوشت، از تحميقي كه او و يارانش در اي كه در پايان صدارت احمديابراهيم نبوي در نامه

 داشتند، چنين ياد كرد:حق مردم روا مي

عظيم طبقه متوسط تحصيل كرده و ساختار اجتماعي و سابقه مدرنيت، امکان پس رفتن  ايران با جمعيت»

تواني كردي اگر خودت بگويي و خودت باور كني و اطرافيانت تأييدت كنند، مينداشت. اما تو فکر مي

موفق شوي. سعي كردي يك فرقه دور خودت جمع كني، از يك مشت ديوانه كم عقل و ساده لوح 

داد، ماه شان قول ميكرد، يکيشان تو را در هاله نور تصور ميديد، يکيتو را پيامبر مي شانكه يکي

آيد، يکي دنبال رمالي بود، يکي هم مثل فاطمه رجبي كه تو را معجزه هزاره سوم خرداد امام زمان مي

عجزه هزاره سواد ساده لوح همين است. در ششمين سال يك هزاره، آدم اتفاقي را مدانست. آدم بيمي

شود، وقايع كنند و وقتي يك قرن يا هزاره تمام ميبداند، كمال ساده لوحي است. مردم جهان صبر مي

ترين اتفاق سومين هزاره را ميالدي مهم 2006گويند، تا به حال كسي در سال آن قرن يا هزاره را مي

 .«.بيني نکرده بود... پيش

، 1396انتخابات رياست جمهوري ايران در ارديبهشت ماه يونسکو در آستانه  2030عمده كردن سند 

 ها بود.نمونه ديگري از اين دست تحميق
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پردازي نيز وجه مشابهي است كه بعضاً الزم به ذكر است كه در كنار تحميق، دعوت به خرافه و خرافه

 باشد. در رفتار اقتدارگرايان مشهود مي

 نگاه تهدیدآمیز به مردم
هايي مانند نگاه تکليفي به مردم، تالش در جهت نگي اجتماعي پس از اعمال روشاقتدارگرايي فره

گرايانه در زندگي خصوصي مردم و نگاه تحقيرآميز به شهروندان، با 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 ارايه شده در مجلس شوراي اسالمي، مديران ساختمانهاي در يکي از طرح

 (.24/7/93اند )شرق، هاي انتظامي گرديدهافراد كاربر ماهواره در ساختمان خودشان به نيرو
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در طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب، برخي از نمايندگان مجلس پيشنهاد كرده اند تا افراد بدحجاب 

شود، سوابق آنان درج شود )شرق، شده و در پرونده خاصي كه براي آنان تشکيل ميجريمه نقدي 

8/6/94.) 

جبهه پايداري، برخالف حداد عادل كه پيشنهاد دادن يارانه به افراد محجبه را مطرح كرده بود، پيشنهاد 

رخوردي (. دادستان تهران نيز در ب24/7/93سازد )شرق، كسر حقوق كارمندان بدحجاب را مطرح مي

 (.23/5/95گردد )شرق، كلي، خواستار اقدامات فرهنگي و سرهنگي براي ارتقاي حجاب در جامعه مي

برخي از نمايندگان مجلس، در پيشنهاد ديگري پيشنهاد مجازات حبس براي كساني كه دست به عمل 

 (.27/1/93اند )شرق، زنند را دادهوازكتومي و توبکتومي مي

دارد كسي كه )در انتخابات( رأي ندهد، جهنمي است تهديد مردم، بيان مي آقاي علم الهدي نيز با

ها دچار فساد و سازد، غير مسجدي( و يا امام جماعت مسجد جمکران خاطرنشان مي17/3/92)شرق، 

 (.11/2/93شوند )شرق، تباهي مي

 سازد:است، خاطرنشان مينژاد در روزهاي پاياني صدارتش نوشته اي كه به احمديابراهيم نبوي در نامه

وقتي نگذاشتي كسي انتقاد كند، وقتي چهارده روزنامه فقط به دستور دولت تو توقيف شد، مردم چه »

 توانستند بکنند جز اين كه در هر فرصتي به تو توهين كنند يا با الفاظي بد از تو حرف بزنند... .مي

كه برنامه اقتصادي تو موجب افزايش تورم و  گويندفکر 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

يك مشت آدم چاپلوس را پول و موقعيت بدهي كه برايت كتاب بنويسند و تو را معجزه هزاره بخوانند 

 «.ات كنندو تحسين

 تنبیهی با مردم هایاعمال برخورد
اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي با مطالعات علمي سر و كار چنداني ندارد، زيرا در صورت برخورداري 

گرايانه هاي مداخلههاي مبتني بر ارعاب و تهديد خود را با روشاز تجربه دانش بشري، بسياري از روش

كند، اقتدارگرايي اخير كه مثالً تصور مي كرد، از اين روها عوض ميو توام با حفظ كرامت انساني انسان

هاي (، با اتخاذ برخورد18/5/93پوشي است )علم الهدي، اعتماد ملي، ريشه مشکالت كشور در ساپورت

تنبيهي، اوج مداخله فعال )و در عين حال غير علمي و در بسياري از موارد غيراسالمي( خويش را به 

 گذارد.معرض ديد مي
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-هاي محسوس و نامحسوس براي جلب افراد خاطي، جمعنشجويان، تدارك گشتدار كردن داستاره

آميز ها، برخورد نيروي انتظامي با جوانان و مانند آن، از جمله مصاديق برخورد تنبيهآوري ديش ماهواره

 باشد.اقتدارگرايي با مردم مي

شده، از ادامه تحصيل  دارنژاد، 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.بيشتر از برخورد مبتني بر قهر و غضب در هدايت وي در آغاز زندگي اجتماعي

آميز ديگري است كه بر خورد تنبيهمأمور نامحسوس در سطح تهران،  7000هاي ارشاد و تدارك گشت

داري، شوند، غالباً مورد عکس برگردد. 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 ميق ديگري از برخورد( مصدا31/3/93

نيروي انتظامي اگرچه گاهي با جوانان هنجارشکن برخورد دارد و مثالً با دختران و پسراني كه در پارك 

اند، برخورد داشته است، هاي كشور دست به آب بازي زدههاي ديگر شهرآب و آتش يا برخي از پارك

هاي مثبت جوانان نيز برخورد داشته است. به عنوان نمونه، شرق گزارش گذارياما گاهي با بدعت 

دهد، نيروي انتظامي با جواناني كه براي كمك به كودكان كار، دست به پاك كردن شيشه مي

 (.18/1/94ها در پارك وي زده بودند، برخورد كرده است )شرق، اتوموبيل

ترين نقاشي ايران در مشهد، تهران يا پاك كردن بزرگهاي چند تني از ميادين بزرگ دزدي مجسمه

 رود.آميز با هنرمندان جامعه به شمار مياز ديگر مصاديق برخورد تنبيه
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 کاهش سرمایه اجتماعی در دوران پسا خاتمی 030204
ايه هاي اجتماعي و مردم جامعه، سرمرابطه مبتني بر اعتماد و پذيرش مردم نسبت به حاكميت، نهاد

گردند. سرمايه اجتماعي باالي جامعه داللت بر همسويي و وفاق افراد اجتماعي يك كشور محسوب مي

هاي آن و مردم اطراف و اكنافش دارد، بالطبع در شرايط اخير پيشبرد بسياري از با كالن نظام، نهاد

صورتي كه سرمايه  اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي نظام به خوبي محقق خواهد شد، اما در

هاي حکومتي و اجتماعي يك جامعه اندك 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

موجود در ايران  بررسي دوران بعد از اصالح طلبي آقاي خاتمي، داللت بر آن دارد كه سرمايه اجتماعي

هاي اجتماعي، مشکالت فرهنگي، مشکالت عقيدتي، به داليل افزايش مشکالت اقتصادي، آسيب

هاي زيست محيطي و افزايش مشکالت رواني مردم، نسبت به اوايل انقالب و مشکالت قضايي، آسيب

پژوهشي  ( در1394دوران 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 

هاي نظام و شهروندان، در مقياس صفر كه نمره سرمايه اجتماعي در ارتباط با كالن نظام )دولت(، نهاد

اي را در پي اي نگران كنندههباشد 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

 سپس تحوالت ديني دانشجويان مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
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 افزایش مشکالت اقتصادی 03020401
هاي منتشر شده ل رئيس جمهور ايران شد. آمارسا 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، از واگذاري اموال دولتي بود. اما گزارش مدوني از ميزان سرمايه

 كشاورزي و خدمات وجود ندارد.

(، 7/9/92)شرق،  1383-1392هاي نژاد طي سالاحمديبرابر شدن حجم نقدينگي در دولت آقاي هفت 

نژاد احمديميليارد دالر در دوران آقاي  65ميليارد دالري دوران آقاي خاتمي به  25افزايش واردات 

نژاد )در دياحم% 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  131كشور جهان رتبه  167مالي ايران در دوران اخير به نحوي كه شفافيت مالي ايران در 

اي خريداري شده، افزايش ههاي 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 يك مقطع 

(، وجود 9/10/92هاي جهان تنزل يافت )رتبه به سمت فاسدترين كشور 80جهاني ايران در فساد، 

نفتي كه به تعبير زنگنه، وزير نفت، هاي ( و عقد قرارداد9/12/93هاي غير مجاز در كشور )شرق، اسکله

بيشتر از آن كه به يك قرارداد شبيه باشند، به يك تفاهم نامه دوستانه شبيه هستند كه چيزي در آن 

 باشد.نژاد مياحمديهاي اقتصادي دوران (، از مشخصه30/11/92مشخص نيست )شرق، 

گيرد، به اين ترتيب كه اگر اختالس يها در جامعه فزوني مدر 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 بابك زنجاني به  90در دهه 

بارزه با مفاسد اقتصادي بود(، به جرم فساد مالي به زندان محکوم نژاد )كه درعين حال دبير ستاد ماحمدي

 (.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 حاشيهاز سوي ديگر نه 

بام نشيني ( و پشت12/5/93گيري مادون طبقه )شرق، هاي جديدي نظير شکلبلکه پديد(، 16/12/93

ساله رياست جمهوري  8يابد و سرانجام در انتهاي دوران (، در جامعه بروز و نمود مي19/12/93)شرق، 

 ماندهزار 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 

ي در اين وزارتخانه تقليل يافت، بلکه بودجه ساالنه آن نيز بنا به اظهار نظر دكتر اعمل به معاونتي حاشيه

كيلومتر يك جاده روستايي  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 هاي ديگري مانند كودكان كار مورد بيگرايي نفي شده و آسيباجتماعي نظير هم جنس

 (.8/3/93غفلت قرار گرفتند )شرق، 

اي خيانت در روابط اجتماعي )شرق، ه(، 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 ميليون بازديد از سايت ك(، 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

فرماندار كاشمر از كاهش سن مصرف مواد مخدر در كاشمر مصرف 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 5/9/93پندارند )شرق، سال، 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، 

يك  زماناي )رابطه هم(، ازدواج صورتي، عشق دايره6/2/94(، ازدواج سفيد )شرق، 12/10/95)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
نژاد، مشکالت فرهنگي جامعه رو به افزايش گذاشت، احمديدر دوران پساخاتمي، خاصه در دوران 

هاي خودي و افزايش توجه به توجه به رسانه ها در جامعه، كاهشمشکالتي نظير كاهش تيراز كتاب

هاي بارز هاي اجتماعي از نمودهاي بيگانه و تالش در دور زدن فيلترينگ ماهواره، اينترنت و شبکهرسانه

باشد، گسترش دروغ تر از اين مشکالت ميشوند اما آنچه مهممشکالت فرهنگي اين دوران شمرده مي

 هايي از آن اشاره خواهد شد.ادامه به نمونهباشد كه در و 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 ها مقايسه شود، تيراژ كتابدر ايران كه جمعيتي نصف جمعيت فعلي خودش داشت. تيراژ كتاب

تنها سقوط هاي جامعه امروزي ايران است و در اين ميان نه تيراژ كتاب منتشره در آغاز انقالب بيشتر از

هاي منتشره در نسخه رسيده است، بلکه تيراژ كتاب 150و  500و حتي  1000، 2000ها به تيراژ كتاب

 (.12/12/93تر آمده است )شرق، ايران از افغانستان نيز پايين

( رخداد فرهنگي ناگواري 14/4/93هنگي كشور )شرق، هاي فرقهر 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 مي مسأله كه جوانان اخبار بي.بي.سي راكند( و اعتراف مسووالن به اين ياد مي

هاي خارجي و خاصه فضاي مجازي (، از سويي و افزايش توجه به رسانه8/10/93پذيرند )شرق، را نمي

هاي اجتماعي هاي مختلف اينترنتي و شبکههايي كه بعضاً بر سر كاربري از ماهواره، سايتبا وجود فيلتر

الن فرهنگي نظام را به شدت نگران كرده است. وجود دارد از سوي ديگر، مشکل جدي است كه مسوو

دهد و زماني % مردم از ماهواره مي 71گزارش از كاربري   92به اين معنا كه وزير وقت ارشاد در سال 

دادند كه شبکه اجتماعي وايبر مورد فيلتر قرار نگرفته بود، رتبه اول كاربران آن را مردم ايران تشکيل مي

 (.8/7/93)شرق، 

ترين مشکل فرهنگي جامعه، دروغ گويي مسووالن رسد مهمن گونه كه از آن ياد شد، به نظر مياما هما

 گري در جامعه اثرگذار بود.ارشد نظام بود كه به شکل ويران

خوانم، هاي ديني وارد شده است كه فردي نزد پيامبر خدا آمد و به ايشان گفت، من نماز نميدر آموزه

ها را كنار بگذارم، شما توصيه به كدام كنم. اگر بخواهم يکي از اين كاريگويم و زنا هم مدروغ 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 نماز نگذاردن و زنا كردن نيز بيشتر است. از سوي ديگر، وقتي دروغ
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هاي ديني وارد شده است كه مردم طبق سيره رهبرانشان ت بپذيرد، از آنجا كه باز در آموزهنظام صور

 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 احمديدانشنامه ويکي پديا در مورد دروغ گويي 

 نويسد:( و نفي بعدي وي در اين ارتباط مي6/9/89لي )آم

و در سفر بعدي  سازمان مللو شركت در اجالس عمومي  نيويوركپس 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 برويمبوديم، قبل از آن ما به نيويورك كه رفته

كنيم. گفتم: پس حتماً آنجا پس امنيت را برقرار نمي د:آيم. گفتنكنيم. گفتم: من ميبياي، دستگيرت مي

آيم. خدمت آقا هم عرض كردم، همين را فرمودند، گفتند: كنند. من ميخبري هست كه مخالفت مي

ها را ها و چشمقدر عليه ما تبليغ كرده بودند كه همه گوش بايد اين سفر انجام شود، خودشان آن حتماً

 .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  .من روز آخري كه سخنراني كردم، تقريباً همه سران بودندكس ديگري نبود. هيچ

را گفتي، من ديدم يك نوري آمد، تو را احاطه « اللهم»و « هللابسم»وقتي تو شروع كردي »به من گفت: 

و احساس كردم كه فضا يك ر كرد و تو رفتي تو يك حصني، يك حصاري. تا آخر؛ من خودم هم اين

گم مژه كه ميهفت، هشت دقيقه تمام، اين سران مژه نزدند. اين و و همه حدود بيست دفعه عوض شد

كردم، همه سران مبهوت مانده بودند. انگار يك دستي كنم، اغراق نيست. چون نگاه مينزدند، غلو نمي

از جمهوري  هايشان را باز كرده بود كه ببينندها 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 يهاله نور و مساداشت، اعالم كرد كه چنين چيزي نشنيده و 

  ت.اس

دفتر  ،كروبيمهدي با 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

 .دكرنيز كه از حاضران جلسه بود، اين ماجرا را تأييد  همچنين محمد تقي سبحانيكرد.  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/%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 ي شغلي در دولت خودش گزارش ميهانژاد در مورد ايجاد فرصتاحمدي

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 يران ميزان فرصتهاي مركز آمار ادهد طبق آمارمي

 (.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 داشت ما ميتوماني 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 نيويورك با احمدياي درست كنند. به همين ترتيب در حالي كه خودشان باغچه

 كرد .ا حکومت پاك دستان معرفي ميرود، حکومت خود رنفر )همراه همسر، داماد و...( به امريکا مي

نژاد در داخل كشور خالصه نشده، در خارج از كشور نيز ادامه يافت. به عنوان احمديهاي گوييدروغ

-نمونه، وي در سفر به نيويورك، در پاسخ به خبرنگار امريکايي دال بر نحوه برخورد ايران با هم جنس

 (. 2012/ اكتبر/  15گرا در كشور خودمان نداريم )دارد كه ما اصالً هم جنسگرايان 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.فت، رخ ميگنژاد مياحمديگويي ، از دروغ1388

نژاد، بدعتي بود كه در جامعه به ثمر نشست، به اين معنا كه به فرض يکي از احمديبدعت نامبارك 

%  4، اوالً بدون آن كه يك سند علمي ارايه كند، جامعه را به 96هاي رياست جمهوري در سال كانديد

سوزاند كه اي اقشار محروم دل ميكند، و در حالي بر% افراد محروم تقسيم مي 96مرفه و زالوصفت و 

زنند، بلکه موجبات مرگ يکي از  تنها بعضاً به دست فروشان، سيلي و كتك 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 جهاي مدرن و برپردازد كه خود اجازه ساخت مالمي

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  9كار انساني درآن اندك است )ودولت روحاني با ارتقاي ظرفيت يك ميليوني آن به 
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دارد به ازاي افزايش هر يك ميليون تن فراورده اي ايجاد كند(، اظهار مياست مشاغل گسترده

يم سركار خواهد فرستاد نفر را به شکل غيرمستق 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  2/5/93هاي غير قانوني در جامعه مطرح شد )شرق، عنوان بورسيهها كه با علمي 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 مسأله افزايش، كاهش يا بدون تغيير ماندن دين

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

يي مانند كاهش داده هااجرا شده، هاي اند. 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 )

ه در سطح (، در بررسي ك1380خوانند. ايسپا )اند كه هميشه نماز ميجمعيت مورد بررسي وي بيان داشته

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

% از دانشجويان دانشگاه تبريز، در بررسي وي  6/75دهد، (، گزارش مي1382كند. خراطيان خامنه )مي

(، 1383ت و سنجش افکار عمومي )اند. مركز ملي مطالعاموافقت 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 يك جمعيت 1384به دست آورده است. غياثوند )

اند. سرانجام خداياري فرد دا را مورد تأييد قرار داده% از آنان، خواندن نماز به شکل فرا 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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رستاني آموزان دبستاني، راهنمايي و دبيهاي 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 دبيرستان در قياس با راهنمايي، در سطح هر دو گروه دختران و پسران كاهش يافته است. رحيمي

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

( نيز در بررسي ميداني كه در سطح جوانان 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 ي پژوهشي از تحوالت كيفي دينهاگذشته از كاهش ميزان دينداري جوانان، برخي از يافته

 كنند. ياد مي

(، در ترسيم تحول ديني دانشجويان از مواردي نظير: عدم استقبال از رويکرد 1392ب،  1381منطقي )

ديني به مسايل، ترجيح رويکرد اجتماعي به دين به جاي رويکرد فردي به دين، ترجيح رويکرد عرفاني 

شود، ترجيح مرجعيت علمي ري و ظاهري به دين كه در احکام خالصه ميبه دين به جاي رويکرد صو

ساالن، استقبال از اخالق گرايي در برابر تفسير سنتي دين توسط بزرگو هنري به مرجعيت ديني، تأويل

گرا، استقبال از رويکرد تحقيقاتي نسبت به دين، نفي گرا به جاي اخالق آرماناجتماعي و غيرآرمان

هاي ديني، به چالش گرفتن بر جوانان، كاهش ابعاد پيامدي و مناسکي، كاهش تعصبتحميل دين 

 كند.آموزان و دانشجويان ياد مياحکام جنسيتي اسالم، برخورد گزينشي با دين، در سطح دانش

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

ال و پايبندي آنان به انجام دادن مناسك فردي ديني در حد متوسط به بااليي است، اما پايبندي در حد با

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

فقاري برخورد گزينشي با دين و گرايش به تکثرگرايي ديني رواج زيادي بين دانشجويان دارد. ذوال

 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

ه قضايي، مواردي مانند پيچيده ترين علل فزوني گرفتن مشکالت دستگافزوني نهاده است. برخي از مهم

هاي نوظهور، ناهماهنگي بين كارياجتماعي جامعه، بروز بزه -تر شدن شرايط اقتصاديو دشوار

 باشند.مي هاي تخصصي دستگاه قضاهاي دولتي و ضعفدستگاه
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ه هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش سرمايافزايش فقر در جامعه، تعميق شکاف طبقاتي، مشاهده تبعيض

هاي اخير در جامعه بروز و نمود يافته است، يکي 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.

جه قضايي هاي افزايش مشکالت اقتصادي و در نتيترين نمودهاي برگشتي، يکي از سادهافزايش چك

ميليون  5، 1392يك ميليون، در سال  1384جامعه است. اطالعات موجود بيانگر آن هستند كه در سال 

، شش ميليون چك برگشتي در جامعه وجود داشته است )و اين در حالي است كه در 1393و در سال 

ي وي به هاي جهان با برگشت يك چك، حساب بانکي فرد بسته شده، حيات اقتصادبرخي از كشور

هاي قضايي (، افزايش آمار پرونده9/2/94گيرد( )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

مؤثر ديگري در افزايش مشکالت قضايي در جامعه است. با گسترش هاي نوظهور، عامل كاريبروز بزه

-فضاي مجازي و انتقال بسياري از مراودات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي به اين فضا، برخي از بزه

اي، اند. مواردي مانند جرايم رايانهزا واقع شدههاي جديد در بستر اخير شکل گرفته و عارضهكاري

اي يا اجتماعي )نظير جلب اعتماد هاي ماهوارهه تبليغات گسترده در برخي از شبکهبرداري به وسيلكاله

مردم و اخذ وجه از آنان براي مواردي مانند ايجاد امکان تحصيل، اشتغال و مهاجرت به اروپا و امريکا، 

ظهوري (، از جمله جرايم نو29/2/94انجام 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 ميمعاون فرهنگي قوه قضاييه در مصاحبه

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 در توضيح ايدز حقوقي بايد بگويم موج رسانه ايم.حقوقي شده

مانند. كاربردن اين قوانين عقب مي ها در وضع قوانين مربوط به آن و بهدانكه حقوقدرحالي ،شودمي

درستي شود كار حقوق كه تأمين امنيت جامعه است و نظم و امنيت را بايد تأمين كند، بهاين باعث مي

آيند و آسيب خود را ماندگي 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 ءهاي همه وجود دارد و من خودم را هم مستثنادر 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 حتي اگر نگاه هم نکرده  شود،وار اين مصاديق در گوشي شما ذخيره مياتوماتيك

مصداق مجرمانه در موبايل شما وجود دارد. وقتي وضعيتي وجود دارد كه مصاديق مجرمانه به شکل 

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 ا اصالًنفر و چطور برخورد كند؟ آي

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 دقيقاًخودش را از دست داد، مييي آكار

ايم. يعني طوري شدهاندازد. ايدز حقوقي هم يعني همين. ما دچار ايدز حقوقي ايمني بدن را از كار مي

اند، توليد و رسانه شدهن همه خودشان نشينيم. 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 يك حقأاست. خب، حاال اين مس اتفاق افتاده

وجود چيزي باطل و دوره حيرت را به يعني ديگر معلوم نيست چه چيزي حق است و چه ،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

مثالي در همين رابطه، بيان  روند. معاون اول قوه قضاييه درمي 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 كمك قوه قضائيه آن 10شهرهاي اطراف تهران 

اند؟ چرا يك دستگاه مجوزي ها ساخته شدهتخريب 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 بانك

 (، موارد مشابهي در همين راستا به شمار14/2/94ق، ( و فساد مالي صندوق رفاه دانشجويان )شر19/1/93

 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

مسووالن قضايي داشت، در همين رابطه به طرح برخي از تجربيات در اين  سخنراني كه در ديدار با

 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

و زندانيان مواد مخدر نيز بايد براي مقابله با تبعات منفي افزايش زندانيان مالي »: مؤثر خواندند و افزودند

با تأكيد بر تالش براي تسهيل ازدواج جوانان به برخي  ايشان«. اي بودهاي تازهحلدنبال پيشنهادها و راه

قضات محترم با كمك »هاي خانواده، ازجمله طالق توافقي اشاره كردند و افزودند: مشکالت دادگاه

اي با تأكيد بر ضرورت اهلل خامنهحضرت آيت«. ليل دهندل را تقيگونه 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 كمك 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 (، نمونه مشابهي در همين زمينه به شمار

 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

ز عملکرد قوه قضاييه ابراز نارضايتي كرده، اعتقاد داشتند كه اين قوه با % پاسخ دهندگان ا 89داشت، 

هاي مجلس پژوهش(. به همين ترتيب مركز 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 12/4/94از برخورد با افراد فاسد داخل قوه قضاييه )شرق، درخواست رهبري 

 رود.مي ديگري در ارتباط با اين قوه به شمار

 

 های زیست محیطیافزایش آسیب 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 ميليوندرآمد. به يغما رفتن قسمت اعظمي از آب امري رايج
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ها بود كه تبعات گريزياي از اين قانون(، نمونه10/3/94آبي زيرزميني ايران جمع شده بودند )شرق، 

 اي در پي داشت.زيست محيطي گسترده

(، 7/2/96سال )شرق،  5ن هکتار جنگل طي هر (، از بين رفتن يك ميليو30/11/93بحران 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 ( تعطيلي11/4/92سرطان و سقط جنين در جامعه شد، )شرق، 

تر است )شرق، تهران، تلفات آن از زلزله نيز بيش( كه بنا به اظهار رييس شوراي شهر 16/10/91)شرق، 

هاي برگ سوزني 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، 

و حقوقي براي رفع تصرف اراضي ملي در مراجع قضايي  هزار پرونده كيفري 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 63سقوط 

بر بحران زيست محيطي ايران از منظر مجامع زيست (، تأييد ديگري 6/11/92طي يك دهه )شرق، 

 باشد.مي محيطي جهان

 

 افزایش مشکالت روانی 03020407
هاي فني بشر، ازدياد توليد محصوالت كشاورزي، افزايش ارايه خدمات رفاهي، ارتقاي 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

در ابعاد مختلف زندگي شخصي و اجتماعي خود دچار مشکل شده، بعضاً كار آنان به تحت مداوا قرار 

 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

ماشيني در جامعه، احساس از دست دادن كنترل بر محيط، دسترسي نداشتن به امکانات مورد عالقه 

رم، ركود، كاري، مهاجرت، توهاي شغلي و بي)خاصه در سطح جوانان(، مشکالت اقتصادي، نارضايتي

گرايانه، ازدحام مشکالت فرهنگي اجتماعي نظير بحران هويت، از خود بيگانگي، انتظارات غير واقع

رويه شهرها، خشونت، وحشت، جاسوسي، ترور، مشکالت سياسي، سرخوردگي سياسي، بروز بي

لف، هاي سياسي موجود در جوامع مختهاي 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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هاي آزاردهنده، مشکالت خانوادگي نظير كم رنگ شدن خانواده، نارضايتي بندانها، راهآب

ن شناختي نظير احساس يأس، ناكامي، عقب افتادروان خانوادگي، گسيختگي خانواده، طالق، مشکالت

 اند.از ديگران، اعتياد، خودكشي و مانند آن تبيين كرده

هاي رواني اي در زمينه افزايش اختاللدر ايران، طي مصاحبهدكتر مصطفي معين، رييس كرسي يونسکو 

 دارد:و مشکالت جسماني بيان مي

سالمت رواني توجهي يا غفلت در ارتباط با اهميت 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 بهرهاين امر، خسارت زيادي را به لحاظ تحميل هزينه

ها و رشد نابرابري هاي اجتماعي به دنبال داشته است. افزايش فقر،كيفيت 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 شهرنشيني و اختالل در پيوندهاي سنتي و خانوادگي به

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 شدهويژه در كشورهاي درحالها بهبيماري

نابرابري  ،براي مثال .وجود دارد ها و مسايل و مشکالت اجتماعي با نابرابري يا تبعيضبين بيماري

دهد. در كشورهايي پذيري آن جامعه را افزايش ميدرآمدي در سطوح مختلف يك جامعه، آسيب

مانند ژاپن يا كشورهاي اسکانديناوي كه نابرابري كمتر و عدالت اجتماعي بيشتري وجود دارد، 

دليل نه درآمد افراد زياد است، ولي بهكه سرا 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 بيها و آسيببيماري

اي مستقيم هاي اجتماعي نيز رابطهسالمت جامعه يا آسيبهستند. همچنين بين سرمايه اجتماعي با ميزان 

تري وجود دارد و تبعيض كمتر است، سرمايه وجود دارد. در كشورهايي كه ساختار اجتماعي عادالنه

اعتماد عمومي نيز بيشتر است. در كشورهايي مثل سوئد، نروژ، دانمارك، فنالند، ژاپن و  واجتماعي 

هاي اجتماعي كمتري نيز قرار دارند. پس با تر است و در معرض آسيبآلمان، سرمايه اجتماعي باال

ويژه اختالالت رواني در 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 تأكدر مصاحبه با همشهري آندكتر مظاهري )دبير انجمن روان پزشکان ايران( 

 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  ون نيامده بودند كه درهنوز از زير بار قرن اضطراب و مشکالت عديده و پيچيده آن بير

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 تو شبکه

تنها اطرافيان محدود خويش را در تر هايي كه پيشاند و انسانفراهم آوردهو اقسام اطالعات مختلف را 

تنها خود را با همه كردند، اينك در عمل با قرار گرفتن در فضاي مجازي نه 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 هايي كه با فضاي مجازي آشنا شده و خود را تحت تأثير انبوه اطالعات تولاين، انسان

، آور آنحظه اخبار رعبگيرند كه با مالأثير بمباران اطالعاتي شديدي قرار ميدهند، به ناگاه تحت تمي

حساس ناامني، كنند. مجموعه موارد اخير اهاي پيشين يافته و ادراك ميجهان را پر خطرتر از انسان

گيري کلشكند )كه ناكامي، عقب افتادگي و خسران را به بسياري از كاربران فضاي مجازي القا مي

 رود(.مار ميمفهوم افسردگي فيس بوكي، مصداق بارزي از همين معنا به ش

هاي پيش دست به ترسيم افق« حاضر قرن بيماري افسردگي،»اي با عنوان: ، در مقاله1سايت پزشکان ايران

 سازد:زده است. مقاله اخير خاطرنشان مي 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 روشرند. از آنگيكار ميدخانيات، الکل و يا مواد مخدر را به

 به استفاده 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

                                           
Pezeshkan.Org- 1 
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(، امر مهمي است كه نبايد 13/12/91% اختالل رواني در مردم ايران ) 25به هر صورت گزارش وجود 

 از آن ساده گذشت.

 

 ه اجتماعیکاهش سرمای 03020408
با گسترش اقتدارگرايي سياسي و ديني از سويي و خاصه تعميق اقتدارگرايي فرهنگي اجتماعي كه مردم 

گيرد. گريز از مي كامي شهروندان را فرارا هدف قرار گرفته است، از سوي ديگر، احساسي از تلخ

هايي است كه در ن گزينههاي قانوني و غيرقانوني(، يکي از اوليشرايط 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 شاخصپذير و شدني نيست، مواردي مانند بيامکان

آيد(، مي ورزيدن با نظام به شمار شناختي افراد و دست زدن به مقاومت فرهنگي )كه به نوعي مقابله

 گفته، به كاهش سرمايه اجتماعي جامعه خواهد انجاميد.گردد. مجموع شرايط پيشمي مالحظه

پذير باشد، در تعارض پيش آمده ممکن گونه كه از آن ياد شد، افرادي كه برايشان مهاجرت امکانهمان

-180هاي ايران از كشور و يا خروج ساالنه ياست دست به مهاجرت بزنند. خروج قسمت اعظم المپياد

(، آمار 30/5/93ميليارد دالر سرمايه است )شرق،  150( كه معادل 25/10/91هزار نفر )شرق،  150

مهاجران قانوني ايران است. اما برخي از شواهد ميداني حکايت از آن دارند كه حتي افراد بدون تخصص 

گيرند، انديشه خروج از كشور مي مهارت يا كم مهارت قرار و مهارت نيز كه در زمره كارگران بدون

، تعدادي از اين 1395هاي 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(. 

ردم به مسووالن، پيامد ناگوار ديگري است كه داللت بر كاهش اعتماد و سرمايه اجتماعي  اعتمادي مبي

ها، با وجود آن كه مسووالن رسمي و حتي دارد. به عنوان نمونه، در جريان ثبت نام مجدد براي يارانه

دريافت يارانه  برخي از مراجع تقليد به ميدان آمده، از مردم خواستند، اگر نيازي به يارانه ندارند، از

انصراف بدهند تا يارانه آنان صرف مصارفي مانند ارتقاي بهداشت جامعه بشود، اما با اين وجود مردم 

اعتماد به مسووالن، با اين استدالل كه اگر ما يارانه نگيريم، پولش توي جيب امثال خاوري و بابك بي

درصد ناچيز، بقيه مردم براي دريافت  زنجاني خواهد رفت، حاضر به انصراف دادن نشدند و به جز چند

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  21مسووالن متوسل شدند. به عنوان نمونه، 

% از ثبت نام كنندگان  60باشد، اما مي % در جامعه 5د، چيزي حدود ميزان افرادي كه مستاجر هستن



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            438

 

كنند )شرق، مي دريافت يارانه، اظهار داشته بودند كه آنان فاقد مسکن بوده، از مسکن استيجاري استفاده

10/3/93.) 

ت شناختي كه حکايت از شادابي مردم و جامعه دارد، پيامد ناگوار ديگري اسهاي 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 16/10/92كه نمره شادي ايرانيان اندك و زير حد متوسط است )شرق، 

(، بيانگر 4/5/93ق، كشور بررسي شده توسط سازمان ملل در زمينه رضايت از زندگي )شر 154در سطح 

 باشد.مي رتبه نازل ايرانيان در زمينه رضايت از زندگي

هاي مختلف جهان نيز نشان داد كه مردم ايران و عراق، بررسي جهاني ميزان عصبانيت مردم در كشور

 (. 9/6/94ترين مردم جهان هستند )شرق، عصباني

از مواجهه غير مستقيم و غير روياروي مردم  تر مطرح شد، بيانگر نوعيمسأله مقاومت فرهنگي كه پيش

هاي مقاومت فرهنگي مردم در سطح جامعه حکايت از رود. بررسي جلوهمي با مسووالن به شمار

 گسترش و تعميق اين مقوله در سطح مردم دارد.

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 مطايبهوموبيل شخصي، به سخره گرفتن مسووالن و انبوه طنزات

 گذارند.مي هايي از مقاومت فرهنگي مردم در برابر مسووالن را به نمايشاند، نمودخود قرار داده

ده است كه اگرچه ميليون گوشي هوشمند در دست كاربران، اين امکان را براي آنان پديد آور 40وجود 

-تري كه توسط فنتوانند به راحتي اعالن نظر كنند، اما در فضاي امننمي در فضاي رسمي جامعه

 هاييهاي ارتباطي پيشرفته پديد آمده است، بسياري از مردم دست به اظهارنظر و انجام رفتارآوري

(، 18/6/93جوانان از فيلترشکن ) %69ده زنند كه شايد به هيچ وجه مورد نظر مسووالن امر نباشد. استفامي

(، جا به جا شدن ميليوني كاربران يك شبکه اجتماعي 27/9/92مردم جامعه از ماهواره ) %71كاربري 

(، عدم اتکا به اخبار داخلي و اتکا به اخبار 27/11/94فيلتر شده به شبکه اجتماعي ديگر )شرق، 

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:دكتر آزاد ارمکي در مثالي در همين رابطه مي

درصد از مردم تهراني ماهواره دارند و از آن طي تحقيقي در تهران دريافتيم كه يك 1374در سال »

سال،  17درصد رسيده است. يعني طي  71اين ميزان به  1392كنند در حالي كه در سال مياستفاده 

اين جهش آماري، به معناي  .درصد رسيده است71درصد به كنندگان ماهواره از يكشمار استفاده



 سوم: جمع بندي و نتيجه گيريصل ف                                                                            439

 

ايران  اند؟ آيا مردمفرهنگ 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، « ...گرددبلکه مصرف انفجاري ماهواره به اموري ديگر برمي ،اندفرهنگ و ضد سنت نشدهبي

28/9/92.) 

دانشجويان كاربر فضاي پژوهش خويش پس از آن كه از دهد، وي در مي ( گزارش1393منطقي )

ها و مجازي اين پرسش را به عمل آورده بود كه در صورت اصرار مسووالن به فيلتركردن شبکه

هاي مختلف، آنان چه واكنشي را پيش خواهند گرفت، به جز درصد قليلي از دانشجويان كه از سايت

ر داشته بودند كه برخورد تبعيت خويش از دستورالعمل مسووالن ياد كرده بودند، اكثريت آنان اظها

 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 1394پژوهشي كه براي وزارت كشور در سال دكتر غفاري در 

اسط و خردنگر مورد سنجش قرار نگر، حدوداد، 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

 10هاي نظام و در سطح خرد )يعني به دوستان، آشنايان و ديگر مردم اطراف و اكنافشان(، زير به نهاد

تر، سرمايه اجتماعي گسترده و بااليي كه نظام اسالمي )در سيستم صفر تا بيست( قرار دارد. به بيان روشن

هاي نظام در آغاز انقالب از آن برخوردار بود و بسياري از مردم با طيب خاطر به سمت پذيرش ارزش

سال از انقالب )از آغاز انقالب تا   36)نظير حجاب اسالمي(، گام برداشتند، بعد از گذشته نزديك به 

به طرز شگفت آوري سقوط كرده است كه اين نتيجه، اصالً براي يك نظام انقالبي پژوهش(، زمان انجام 

 باشد.مي شايسته و پذيرفته نيست، زيرا بيانگر پيري زودرس آن

 

 دانشجویان داریدینپیشنهاد مداخله در جهت ارتقای کیفیت  0303

رسد. گري موقت به نظر ميگري اساسي و مداخلهگرايانه، دو سري مداخلههاي مداخلهدر بررسي روش

 داريدينهاي 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
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جامعه بينجامد و از  اجتماعي -عقيدتي و فرهنگي -هاي سياسيتخفيف عوارض ناشي از كژكاركردي

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 صور و برخوردقاند كه بعضاً به دليل كوتاهي، ساالن پرداختهبزرگ داريدينبه 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»كه شافعي در كتاب باب اجتهاد در اهل سنت بسته شده است. به اين معنا  -1

اجتهاد را مترادف قياس گرفته است. قياس يعني موارد مشابه را بگيريم و در مورد قضيه مورد نظر حکم كنيم. اما 

عناي بعضي از فقهاي اهل تسنن اجتهاد را منحصر در قياس ندانسته، استحسان را نيز معتبر شمرده اند. استحسان به م
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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

 «.احتياج سبب شد بي جهت با اجتهاد مخالفت نکنندخود واقع شود. ولي به مرور زمان اصل 

« روحانيت مرجعيت و»در كتاب « مشکل اساسي در سازمان روحانيت»آيت اهلل مرتضي مطهري در مقاله 

 نويسد:مي

كنيم، مي يك زماني بود كه فقه بسيار محدود بود، وقتي به كتب فقهيه قبل از شيخ طوسي مراجعه»

فقه را وارد مرحله « مبسوط»نام ود است. شيخ طوسي با نوشتن كتابي ببينيم چقدر كوچك و محدمي

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 يك 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 ود، نمونه فقه مشروح و مفصلي بوده، شايشده. تمام كتاب مبسوط شيخ طوسي كه در عصر خ

يله تر باشد. بعد از صاحب جواهر، مباني فقهي جديدي به وسيك جلد از شش جلد جواهر كوچك

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، سأله اجتهاد، با ارايه پيشنهادشهيد مطهري در همين مقاله با طرح م

 نويسد:ر همين رابطه ميدگشاي روند رو به تعالي و تکامل مسأله اجتهاد باشد. وي كوشد تا راهمي

                                           
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 

ماند. بنابراين چيزي از دين باقي نمي دين برمبناي رأي خود تأوّلي داشته باشد و تصرفي در خصوص ديني كند

حق اجتهاد مستقل از اهل تسنن، سلب شد و تبعيت از ابوحنيفه، شافعي، مالك بن انس و احمد بن حنبل، در 

 دستور كار اهل تسنن قرار گرفت.
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اجتهاد شرايط و مقدمات زيادي دارد، مجتهد علوم مختلفي را بايد طي كرده باشد، از ادبيات عرب و »

ها ممارست الزم است تا يك فقه و حتي تاريخ اسالم و فقه ساير فرق اسالمي و مدتمنطق و اصول 

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 مين

سال از زمان حضرت رسول  250بدهد، بايد از تفسير و حديث يعني از چندين هزار حديث كه در طول 

فقه ساير )ص( تا زمان امام عسگري )ع( صادر شده، و محيط صدور اين احاديث، يعني تاريخ اسالم و 

 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 صادر ميموضوعات فتوا 

بوده و او را با فقيهي مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگي است، اين هر دو نفر به ادله شرعيه و مدارك 

 كنند.كنند، اما هر كدام يك جور و يك 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 آنسي فتوااگر ك

بيند كه چگونه سابقه ذهني يك فقيه و اطالعات خارجي او از دنياي خارج، در زندگي توجه كند، مي

، فتواي دهد و فتواي عجم بوي عجمفتواهايش 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 بيعي بيفقيهي از نظامات و جريان ط

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

اي پيشرفت و ترقي فقه ما بسيار مفيد است، اين را قبالً مرحوم حاج در اينجا من پيشنهادي دارم كه بر

 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 يك نفر تقليد كنند، بهتر اين است كه 

اي بعد از آن كه يك دوره فقه عمومي را ديدند ر فقه قرار دهند، يعني هر دستههاي تخصصي دقسمت
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و اطالع پيدا كردند، تخصص خود را در يك قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت 

 ها تقليد كنند.تخصصي، از آن

ار در فقه و به وجود كنم كه احتياج به تقسيم كاين 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 علت آن. يعني علوم تدريجاً رشد ميزيرا تقسيم كار در علوم هم معلول تکامل علوم است و هم 

ها ممکن نيست، ناچار بايد تقسيم رسند به حدي كه از عهده يك نفر تحقيق در همه مسايل آنتا مي

هاي تخصصي در يك علم نتيجه هاي تخصصي پيدا شود، پس تقسيم كار و پيدايش رشتهبشود و رشته

هاي تخصصي و تقسيم كار ف ديگر با پيدايش رشتهو معلول تکامل و پيشرفت آن علم است، و از طر

 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 هم دارم كه عرض ميپيشنهاد ديگري 

ها و ترقيات ها پيدا شده و موجب پيشرفتهاي تخصصي در همه علماين كه در دنيا در عين اين كه رشته

ده محيرالعقول شده، يك امر ديگر نيز عملي شده كه به نوبه خود عامل مهمي براي ترقي و پيشرفت بو

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 تك روي كاري ساخته نيست، علما و 

ختيار ساير دانشمندان هر رشته دايماً مشغول تبادل نظر با يکديگرند، محصول فکر و انديشه خود را در ا

 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 ميدارند، كار خود را با شور و همرا بپا مي

 «.كنند. پس از نظر اسالم همفکري و تبادل نظر يکي از اصول زندگي اهل ايمان و پيروان اسالم استمي

ليد اعلم يا شوراي تق»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



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            444

 

با توسعه و تکامل پيوسته مباحث و ابواب فقه و اصول، فروع و مباحث فقه هر يك تخصصي خواهد »

اختالف احتياج به شد. آن وقت مجتهدين براي انجام مسووليت شرعي خود در مسايل حادثه و مورد 

هاي توسعه يافته( بيشتر درك 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 ه توجه كنيم، مشاهده ميقرن گذشت 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 1341ندس بازرگان )مه

 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 صاحب1340در سال پس از درگذشت آيت اهلل بروجردي، مرجع شيعيان جهان 

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 

ه طباطبايي، سيد محمود طالقاني، سيد ابوالفضل موسوي متعلق به شهيد مطهري، شهيد بهشتي، عالم

 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  ،واست خدا مشکل مالي سازمان روحانيت ما حل گردداگر به خ»

هاي اليق و وجود شخصيت ،روزگار خواهد كرد، چيزي كه بسيار مايه اميدواري است ،شد، اگر نکنيم

 بزرگوار و مخلص و اصالح طلب در همه طبقات روحانيين ما از طراز اول و مراجع تقليد و خطباء درجه

 باشد.اول گرفته تا طالب و محصلين و وعاظ جوان مي
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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 

 .و زنجيرها آزاد كرد

-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

 .«دانمنزديك و قريب الوقوع مي دانم، كامالًنمي

اي كه در دايره المعارف اسالمي درباره مقاله اخير شهيد مطهري، تهيه كرده است، مقالهسارا شريعتي در 

بعد از گذشت نزديك به نيم قرن از اظهارنظر استاد مطهري درباره آينده روحانيت، به طرح برخي از 

عمل  سازد، با وجود آن كه انقالب اسالمي، دربيني 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

سال از زماني كه  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

متفاوتي مواجه هستيم  توان برداشت كرد كه با حوزه علميهتر 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؟

نو به نظام قديم آموزشي حوزه. سوال گامي حوزه در علوم انساني زده شد و ورود دروس 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 اند تا چه اندازه استاد مطهري آن را بسيار ستوده

تغييرات دگرگون شده است؟ سوال ديگر اين است كه آيا تيپ سومي با نام روحاني بروكراتيك در 

 «توان شناسايي كرد؟نهاد روحانيت پس از انقالب مي

فقه، رساله  هاي علميه، عالوه بر پرورش روحاني براي تدريسشهيد 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
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ها ياد شد، هايي كه از آناما برخالف انتظاررا تربيت كند )پايگاه اطالع رساني آيت اهلل ابراهيم اميني(. 

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

كنند، در ه هستند، نيمه ديگر مردم به برگزاري نماز عيد فطر اقدام ميها روزحالي كه نيمي از مردم آن

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 سالتوسط چندين روحاني برگزار ميمغرب و عشا 

هاي مذهبي ايران ها كمتر است و اختالف ميان مراجع موجود در شهرها از آنتر و استقبال جوانخلوت

ها احاله گردد، به نظر 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 حوزهنظر ميهاي علميه كشور، به با 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 يك دانشگاه ديني به دانشکده فقه، افتادن مراجع به تقليد از مقلدان خويش، تقليل حوزه

غالب حوزويان، تحقق عملي نظريه واليت فقيه در جامعه، ناآشنايي روحانيون  ديد اجتماعي محدود

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. د كردهوقفه ايجا

 هاي پيش گفته مورد بررسي قرار خواهند گرفت.در ادامه تك تك عنوان

، يکي از مشکالت فراروي اجتهاد و «هاي علميه از يك دانشگاه ديني به دانشکده فقهتقليل حوزه»

 رود.مرجعيت به شمار مي

خواهد تفقه در دين را پيشه خويش كنند، مسلمانان پيشين سوره 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

ر دين را به اين ترتيب محقق كوشيدند تا تفقه دپرداختند 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
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باشد، گر يك دانشگاه مياند و حوزويان به جاي پرداختن به علوم متعدد و متنوع كه تداعيتقليل يافته

 اند.گفته، اكتفا كردهنشکده از دانشگاه بزرگ پيشكارشان را به علم فقه محدود كرده و به يك دا

 سازد:( با اشاره به همين معنا، خاطرنشان مي1341شهيد مطهري )

محفلي دوستانه از گروهي از اساتيد و فضال تشکيل  ،شبي در قم ،يادم هست در حدود سيزده سال پيش»

دفاً سخن مشکالت و نواقص سازمان بود و اين جانب نيز افتخار حضور در آن جلسه را داشت. تصا شده

هاي علمي و روحاني ما از لحاظ ميان آمد، سخن در اين بود كه چرا در گذشته حوزهروحانيت به

هاي مختلف علوم از تفسير و تاريخ و حديث و فقه و اصول و فلسفه و كالم و ادبيات و حتي طب رشته

اً به محدوديت گراييده است و به اصطالح هاي اخير تدريجو رياضي جامع و متنوع بود و در دوره

ها از درگذشته به صورت جامع و دانشگاه بود و اخيراً به صورت دانشکده فقه درآمده و ساير رشته

 رسميت افتاده است؟ 

ها در فقاهت حذف شده و هاي تحصيلي علوم دينيه اخيرا بسيار به محدوديت گراييده و همه رشتهرشته

 .«مجرايي افتاده كه از صد سال پيش به اين طرف از تکامل بازايستاده استخود رشته فقه هم در 

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 )

يك روز در ضمن درس فقه،  ،اعلي اهلل مقامه ،هاي اول زعامت مرحوم آيت اهلل بروجرديلدر سا»

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 يك درست است؟ داده

إنَّ الشيعَةَ أتوا »ردند: كآنچه پدرم گفته درست است. بعد اضافه  ،در جواب فرمود (ع)حضرت صادق 

يعني شيعيان آن وقت كه سراغ پدرم  .«أبي مُستَرشِدين فأفتاهم بِمُرِّ الحق و أتوني شَکّاكا فأفتيتهم بِالتَّقيَّةِ

آمدند و قصدشان اين بود كه ببينند حقيقت چيست و بروند عمل كنند، او دند با خلوص نيت ميآممي

كنند قصدشان هدايت يافتن آيند از من سؤال ميها كه ميگفت ولي اينها ميهم عين حقيقت را به آن

به اين طرف  شنوندشنوند و بسا هست كه هر چه از من ميخواهند ببينند از من چه ميو عمل نيست، مي

 ها جواب بدهم.كنند، من ناچارم كه با تقيه به آنكنند 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

ر است، من خودم در اول تر و باالتدل خودشان را بگويند، گفتند: تعجب ندارد، تقيه از خودماني مهم



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            448

 

كردم از من استنباط است و از مردم عمل، هرچه من فتوا بدهم مردم عمل گمان مي ،مرجعيت عامه

ديدم مطلب اين طور  ،«كه بر خالف ذوق و سليقه عوام بود» كنند، ولي در جريان بعضي فتواهامي

 «نيست

 كند:اشاره مي استاد مطهري در ادامه به ذكر چند مثال عيني از همين مسأله

فکر ه مؤسس حوزه علميه قم، ب« اعلي اهلل مقامه»مرحوم آيت اهلل حاج شيخ عبدالکريم حائري يزدي »

افتادند يك عده از طالب را به زبان خارجي و بعضي علوم مقدماتي مجهز كنند تا بتوانند اسالم را در 

وقتي كه اين خبر منتشر شد، هاي تحصيل كرده جديد بلکه در كشورهاي خارج تبليغ كنند، 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

 اساس كار است، از منظور عالي خود صرف نظر كرد.

 ،«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

جلسه كردند و پس از تبادل نظر اتفاق كردند كه در برنامه دروس طالب تجديد نظري بنمايند و 

جزء  ،د مسلمين استيلي كه جزء اصول عقايمسا احتياجات روز مسلمين را در نظر بگيرند، مخصوصاً

 قاهت و رساله عمليه نويسي خارج كنندخالصه حوزه نجف را از انحصار ف برنامه درسي قرار دهند، و

 اهلل آيت  درس خود را از جرياني كه براي مرحوم جريان به اطالع معظم له رسيد. معظم له كه قبالً

 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، اضافهبعد  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»هاي علميه ما از صورت دانشگاه ديني به صورت خود 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:آيت اهلل ابراهيم منهاج دشتي، در مثال مشابهي از تقيه مرجع ديگري از مقلدانش، به شرح زير ياد مي
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 گفت، ما در زماني كه زلزله در كاكي زيادمي پور فاطمي از سادات كاكي بوشهرمرحوم سيدمحسن»

 زلزله در محل ما زيادآمد، خدمت آيت اهلل سيستاني در نجف رفته بوديم. به ايشان عرض كرديم، مي

ها را حساب كنيم. نماز آيات را چگونه بخوانيم؟ ايشان اول توانيم تعداد آننمي آيد، به طوري كهمي

كرديد، مي گفتند نماز آيات واجب نيست، بلکه مستحب است. ولي بعد گفت، همان طور كه سابقاً عمل

 .عمل كنيد

كه ايشان تحمل شنيدن فتوايي بر خالف فتاواي مراجع ظاهراً آيت اهلل سيستاني چون احساس كرده 

معروف ندارد، از روي تقيه فتواي خود را پس گرفته و به او گفته، مثل سابق عمل كنيد. وقتي مرجع 

كند، آن هم در بيان احکام شرعي، تبليغ تقليد با يك روحاني مقلد خود اين گونه با احتياط برخورد مي

)سايت ابراهيم منهاج « از خرافات و اوهام براي امثال ما چگونه ميسر استاسالم راستين و زدودن آن 

 (.8/6/1393دشتي، 

به « نقش عظمت و سايه سنگين مقامات مذهبي در تحجر و ركود افکار پيروان»آيت اهلل دشتي در مقاله 

دنبال آنان تحليل اين امر پرداخته است كه چگونه مراجع به جاي خط دادن به مقلدانشان، در عمل به 

 كنند:خواهند، عمل مياند 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

 ته باشد كه اوضاع و شرايط ديگري هم با او مساعد شود، به هدف خود نايلشانس خوبي هم داش

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 يك نايل

شود. مبلغ بيشتر حکايت از مي پردازند، سنجيدهمي اي كه به طالبان حاضر با مبلغ شهريهمراجع در زم

كند و مبلغ كمتر از مقلدين كمتر و چون مقلدين و مساعدت كنندگان اكثراً از مي داشتن مقلدين بيشتر

روز اول به فکر گرا، طبيعي است كه هر كس داوطلب مرجعيت باشد، بايد از قشر عوامند و طبيعتاً سنت

تر باشد، عوام بيشتري به سوي تر و زرنگجذب عوام باشد و طبيعي است، هر كه در اين كار با سليقه

 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
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)سايت ابراهيم « زه با روشن فکران و اصالح طلبان و اهل تجديد نظر بپردازداز آن دفاع نمايد و به مبار

 (.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

محاسني دارد و معايبي، حسنش از اين جهت است  ،ام به طرزي كه اآلن جاري و معمول استسهم ام»

كنند نمي اش فقط ايمان و عقيده مردم است، مجتهدين شيعه بودجه خود را از دولت دريافتكه پشتوانه

ها تو عزل و نصبشان به دست مقامات دولتي نيست. روي همين جهت همواره استقاللشان در برابر دول

در مواردي، سخت مزاحم  روند و احياناًمي ها به شمارمحفوظ است، قدرتي در برابر قدرت دولت

 .اندبوده پادشاهان وها دولت

ها همين بودجه مستقل و اتکاء به عقيده مردم است كه سبب شده در مواقع زيادي با انحراف دولت

رف ديگر نقطه ضعف روحانيت شيعه نيز همين ها را از پاي درآورند، ولي از طمعارضه 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 ،حانيت مصر و زعامت ديني جامع ازهر مقايسه كنيماگر روحانيت ايران با رو

 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 مي جمهور مصر تعييناالمر دارند، رئيس جامع ازهر با انتخاب رئيس اُولي

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

 .. .ت و سقوط او خواهد بود.موجب شکس ،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
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 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

 از قسمت اين درباره شود بنا اگر است، ما روحانيتهاي رشته  و منبر يکي ازوعظ و تبليغ و خطابه »

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

و تبليغ ما به نوعي ديگر گرفتار عوام زدگي است. اين ديگر به وجوهات و سهم امام مربوط نيست،  وعظ

به صورت يك شغل و كار و كسب در آمده و عنوان اجرت و  مربوط به اين است كه اين كار رسماً

عدد از آن در موارد مت ،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 امتناع

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 كتاب مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست، گزارش مي(، 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 1379هايي از آيات عظام )منظور االجداد، اسناد و گزارشكتاب 

 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 و نتيجه ترتيب اين مکاتب و مدارس، بيبه عرض حضور مبارك رسيده 

كنند( و در ارتکاب محرمات مسلمين است، در اندك 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 ليه و غير ذلك هيچ پروا ندارند. تأسيس اين گونه مکاتب  و ترويج آنصلوات اهلل ع

 «.ها چه صورت دارد. مستدعي است حکم مسأله را مشروحاً بيان فرماييددر آن و دادن اعانه و نحو آن

 ورت گرفته است:پاسخ آيت اهلل ناييني به استفتاي اخير، به نوعي تکرار مفاهيم مطرح شده در استفتاي ص
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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، 

طبيعي مذهبان در اصول تعليمات، تخم جز از همين طريق تشکيل مکاتب و مدارسي كه به ادراج مباني 

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 پاك عقيده در غفلت بمانند و به ليت و لَعَلَ 

بقه، جز دهري مذهب و دارويني مشرب در تمام صفحه ايران خود را دلخوش نمايند، به تبدل دو سه ط

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 بياند، به چنين كارخانهودايع الهيه گناه، كه مواهب واطفال بي

 «.ها، از اعظم كبائر و محرمات و تيشه زدن به ريشه اسالم استوجه كان و صرف يك درهم مال برآن

(، در گزارش واقعه ديگري با محوريت 1379هاي آيات عظام )منظور االجداد، كتاب اسناد و گزارش

ابوالحسن اصفهاني، گزارش كشمکش ايشان و مأمور دولت بر سر نگفتن نام زنان براي درج  آيت اهلل

 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 »... 

 ويسند و خالف شرع است و بنده مدتي در آنجا مدافعه نمودم.نها 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 

گوييم و بنده عرض كردم، به قونسولگري كتباً بنويسيد به مقامات عاليه عرض ا نميها رما 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

 «.سف است كه در موضوع ايران داد و فرياد و خالف شرع بود، حاليه در عراق خالف شرع نيستجاي ا

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 اخباريوان مثال، شيخ طوسي عن

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 سبك كتب اهل سنت بر طبق مذهب شيعه وجود نداشته مي

ها در بين كتب حديث پراكنده و غير مرتب و بدون تنظيم ابواب و فصول بوده است و شيعيان فقه آن و
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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،  سبك 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

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 يك سند محرمانه ديگر شهرباني كل كش

 دهد:هاي درسش گزارش مياهلل بروجردي در يکي از كالس
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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

، «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 آوازها در اين راديو ها، 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 « اين وسيله او آن شهر را آرام كرده بودگفت و به مي 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 يك روز با صدايي كه آهستهتفصيالت آن مباحث انتقاد مي
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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

، 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 كمك آيت اهلل راستي، آيت اهلل مدني و آيت اهلل سرابي به تدريج از افسردگي خويش خارج شد، اما 

دادند، اعتقادي او پاسخ مي سوال هايبا وجود آن كه استادان اخير مشفقانه براي وي وقت گذاشته و به 

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

كنند، علماي حوزه كه در عين حال كه در بحث اصولي و اخباري مسلك 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.) 
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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

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 يك خطر كنند و اگر كسي نمي

 ريال حقوق برايش حرام است.

 
يت فقيه در جامعه، مانع ديگري فراروي گسترش و تعميق اجتهاد و مرجعيت به نظر تحقق عملي وال

 رسد.مي

بررسي تاريخي نظريه واليت فقيه داللت برآن دارد كه روحانيون پيشين امعان نظري به اين نظريه 

 نويسد:(، در همين رابطه مي1379نداشتند. منظور االجداد )

گويي او بود كه ا شخص محمد علي شاه، به سبب ستمگري و دروغمبارزه مراجع روحاني مقيم نجف، ب

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 

 ذشته نيز بر روابط رهبران روحاني با دربار و دولت ايران حاكم بود. كه همين نگرش، در گ
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رسد كه در گذشته، مراجع ديني، عموماً مشروعيت حکومت حکام را 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

دانند، اما در عصر غيبت امام، با توجه به ضرورت وجود امت و رهبري جامعه دانسته و ميشايسته ام

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

سلطنت ناصرالدين شاه، عالمي بزرگ و مجتهدي قدرتمند چون حاج مالعلي كني در نامه در دوران 

ق. به شاه نوشت، ديدگاه خود درباره اين موضوع و رابطه بين علما وحکام را به  1290اي كه به سال 

ونه خلل انتظام بالد و رفع هرگ»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 « ابالغ رسوم و قواعد»مبعوث شد و « و فساد

از زمره وظايف انسان، صاحب نظر و اختيار بود و همه اين اختيارات پس از پيامبر به اوصياي « سياسات

ي تقسيم وظايف و اختيارات، او تا حضرت حجت، عليه السالم، داده شد. اما پس از غيبت امام عصر، نوع

 نويسد:آن هم از سوي خداوند متعال صورت گرفت. وي مي

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 

ر هر عصري از اعصار، مصدر و مظهر تنظيم امر عباد و رفع تغلب متغلبين و امنيت طرق و بالد مقرر را د

 «.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 

ر جدا نتوان دانست و در حقيقت اداره بخشي از امور خلق با علماست دين و دولت را از يکديگ -السالم

و سر و سامان بخشيدن به امور ديگر زندگاني آنان، به شاهان واگذار گرديده است. بدين گونه وي 

مدعي نيست كه شاه اساساً حقي بر قدرت ندارد و سالطين اسالم را مظهر اختيارات حکومتي پيامبر و 

داند، پسند خاطر مبارك هاي حکمرانان مير مقابل وظيفه علما را تذكر خالف كاريبيند و دامام 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

هاي اولياي دين مبين و سالطين مسلمين براي  اعالي تجارت 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 

نبوت و سلطنت در انبياء سلف، مختلف بود، گاهي مجتمع »كند كه: نکته را باز ميبا مشروطيت همين 
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و  -عليه و علي آله الصلوه مادام العالم -و گاهي مفترق، و در وجود مبارك نبي اكرم و پيامبر خاتم

همچنين در سده، بعد از عروض عوارض و حدوث سوانح، مركز اين دو امر يعني تحمل احکام دينيه و 

ال قدرت و شوكت و دعاء امنيت در دو محل واقع شد و في الحقيقه اين هر دو هر يك مکمل و اعم

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

در دوران سلطنت رضاشاه نيز از عالمي چون حاج ميرزا يحيي امام جمعه خويي نقل شده كه در مالقات 

با رضاشاه دست به عمامه خودش و شمشير رضاشاه زد و گفت: اين دو تا بايد حافظ يکديگر باشند. ما 

ماند. باقي مي بايد قدرت و سلطنت را حفظ كنيم و شما هم روحانيت را، در اين صورت است كه اسالم

 نامه ميرزاي نائيني به رضاشاه نيز داراي چنين مضموني است.

آيت اهلل سيدعلي سيستاني از شاگردان ميرزاي شيرازي در رساله عمليه خود مشروطه خواه نبودن را از 

 شرايط مرجع تقليد برشمرده است.

توانست علماي ايراني رفت و سردار سپه نيز پيش از چنگ انداختن بر تخت سلطنت در نجف به مالقات 

گذاري رضاشاه، مانع از ابراز مخالفت آنان با تالش خود در براندازي سلطنت قاجار گردد. پس از تاج

رهبران روحاني مقيم نجف، با ارسال نامه و تلگراف، استقرار رضاشاه بر تخت سلطنت را به وي شادباش 

 گفتند.

ك امور ديني از امور حکومتي را مورد تأكيد قرار داده گذشته از روحانيون اخير كه به نوعي تفکي

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 

اند. آيت اهلل دشتي در همين رابطه و ادغام دين و حکومت، پرهيز داشته به دست گرفتن قدرت سياسي

 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 

ها و مرحوم آيت اهلل سيد محمد كاظم يزدي كه مخالف ه دست بگيرد تا به اين وسيله اختالف بين آنب

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 

در جواب مرحوم رشديه كه به او پيشنهاد كرده بود كه خود متقبل نخست وزيري شود و هشت نفر 
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دست ديگر از علما را براي هشت وزارتخانه در نظر بگيرد كه خود روحانيت مستقيماً حکومت را به 

شناختم كه دنبال سناري )عشر يك 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 ميكردم، ولي اگر قبول كنم و آخوندقبول مي

وگو در اواخر سلطنت احمد ين گفتا«. دارندشود كه مردم از تقليد ماها دست بر مياش اين مينتيجه

« شاه قاجار و بعد از كودتاي رضا شاه و ظاهراً در زمان سردار سپهي يا نخست وزيري او بوده است

 (.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

ظريه واليت فقيه را با جديت مطرح كرده بود، اما به سبب عدم حمايت و پذيرشي كه در اين رابطه در ن

سطح روحانيون و جامعه شاهد آن بود، در آغاز انقالب خواستار نظارت روحانيون بر كشور بود، اما 

قرار  درنهايت موضع جناح حزب جمهوري اسالمي كه تأكيد داشت حکومت بايد در دست روحانيون

بگيرد، غالب شد و در ادامه، در دوران وزارت مهندس بازرگان، مسأله واليت فقيه و شوراي نگهبان، 

 در قانون اساسي پيشنهادي به اين قانون افزوده شد:

مرحوم امام خميني وقتي در تدريس فقه در نجف به بحث واليت فقيه رسيد، به طور مفصل درباره آن »

ن پرداخت و با تمام توان از آن دفاع كرد و ابعاد و آثار آن را به طور مبسوط بحث كرد و به طرح ادلة آ

توضيح داد با تفصيالتي كه در بين علما سابقه نداشت و عده بسياري به خصوص طالب جوان را تحت 

 .تأثير قرار داد

مختص اين بحث در آنجا و در آن زمان خطاب به كساني بود كه واليت به معني حکومت اسالمي را 

ها از جانب خود دانستند و با اثبات اين مطلب كه واليت به اين معني در زمان غيبت آنبه امامان )ع( مي

ها به فقيه جامع الشرايط واگذار شده، سند و مدرك فقهي براي مبارزه براي تأسيس حکومت ديني آن

اين مطلب مورد تأييد بيشتر  رفت، ادله ايشان براي اثباتشد. ولي همان طور كه انتظار ميفراهم مي

ها ايجاد كرد، بسياري از علما از موضع 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

 ي نکردند... .ها هم به طور جدي با انقالب همکاراندر 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 شد، خود امام مي

براي بررسي همان قانون  آن وجود داشت و نه شوراي نگهبان و اين دو مطلب، در مجلس خبرگاني كه

اساسي پيشنهادي تشکيل شد، به آن افزوده شد. الزم به يادآوري است كه مجلس خبرگان به پيشنهاد 
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ها و بر خالف نظر امام بود، آندولت موقت و دوستان آن به جاي مجلس مؤسسان كه مورد تقاضاي 

 .نگري قانون اساسي به آن افزوده شدتشکيل شد و كلمه مطلقه هم چند سال بعد از آن، در مجلس باز

اند و خودم هم حدود يك ماه قبل از پيروزي انقالب به طوري كه افراد متعددي از مرحوم امام نقل كرده

در پاريس از ايشان شنيدم كه در پاسخ سؤال يك خبرنگار كه از او پرسيد، روحانيت در جمهوري 

دهد، نظر فت، روحانيت كار هميشگي خود را انجام ميگيرد؟ گاي به عهده مياسالمي ايران چه وظيفه

هاي دولت نظارت داشته باشد و در موارد الزم به آن تذكر دهد، نه امام اين بوده كه روحانيت بر كار

اين كه خودش حکومت را به دست بگيرد. مخالفت ايشان با تأسيس حزب توسط روحانيت، پيش از 

ايل پيروزي انقالب هم اين بحث به طور جدي و به عنوان نظرخواهي انقالب هم از همين باب بوده. در او

و سنجش افکار در بين روحانيوني كه دست به كار بودند، مطرح شد كه آيا روحانيون مستقيماً وارد 

هاي سياسي و دولتي شوند يا اين كه به نظارت و تذكر اكتفا نمايند؟ و من به شق دوم يعني نظارت كار

م اگر امور فرهنگي و قوه قضائيه در اختيار روحانيت باشد، كافي است. ولي نظر كساني رأي دادم و گفت

مندان به حزب جمهوري اسالمي گفتند حکومت بايد در دست روحانيت باشد كه عمدتاً از عالقهكه مي

 (.4/7/1393)سايت ابراهيم منهاج دشتي، « بودند، غالب شد

هاي علميه و ه گرفت، اوالً نظريه واليت فقيه در سطح حوزهتوان نتيجاز آنچه تا اينجا گذشت، مي

روحانيون پيشين، از طرفداران چنداني برخوردار نبوده است و ثانياً امام خميني نيز كه با تدريس واليت 

فقيه، در حوزه طرفدار اين نظريه قرار داشت، با مالحظه استنکاف عامه روحانيون نسبت به نظريه مزبور، 

همين نظريه را براي اعمال در جمهوري اسالمي ايران مدنظر نداشت، بلکه بيشتر گرايش به اين در ابتدا 

مسأله داشت كه روحانيون در حکومت انقالبي ايران نقش نظارتي داشته باشند، اما بنا به اظهارات آيت 

در قانون اساسي اهلل دشتي، برخي از روحانيون، نظير روحانيون حزب جمهوري اسالمي كوشيدند تا اوالً 

تدوين شده، واليت فقيه و شوراي نگهبان پذيرفته شود و در ادامه در بازنگري قانون اساسي واليت 

 فقيه، از صفت مطلقه برخوردار گردد.

رسد واليت فقيه در شکل فعلي خودش جلوي پيشرفت و تعالي مرجعيت را به هر صورت به نظر مي

پذيري اجتهاد مناسبت چنداني ندارد، يك نفر، نه تنها با تجزي بگيرد، به دليل آن كه تمركز واليت در

 بلکه با شوراي فتوا نيز همخواني زيادي ندارد.

گفته، برخي از مالحظات عملي نيز از كارآمدي پايين نظريه واليت مضاف بر مالحظات نظري پيش

ندان اوين، امام خميني جمعي كنند. به عنوان مثال، پس از طرح مسأله شکنجه در زفقيه در جامعه ياد مي

را براي بازديد از زندان اوين مشخص كرد و پس از ارايه گزارش جمع مزبور، دستور خلع يد الجوردي 
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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 نيز در خاطرات خويش يادآور ميآيت اهلل منتظري 

هاي چپي نفر از نيرو  500هاي سياسي كشور بودند، حکم اعدام اعضاي سازمان مجاهدين كه در زندان

 ن زمان در مسنداي كه در آوگوي خود با آيت اهلل خامنهزنداني نيز از امام گرفته شد. ايشان از گفت

 رياست جمهوري بود، به شرح زير ياد كرده است:

 ديگري نامه يك 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 كلك نامه اين با كه بود ها اينآن هدف بودند، زندان در كمونيست

 جمهور رئيس انايش زمان آن بود، رسيده ايخامنه آقاي دست به نامه اين اتفاقاً بشوند، راحت شرّشان

 كه است اريك چه اين كه بود كرده صحبت متصديان با ايشان آنان هايخانواده مراجعه دنبال به بود،

 چنين يك ماما 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 «د؟نگفتي 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 دهستي 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

ترين بينانهگرا، مسأله مهمي است كه در خوشهاي 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

                                           
و ره سياست 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

 نقل كرده است:

دي اعاده نمودند، نماز مغرب و عشاء را در مدرسه آقاي بروجرپس از آن كه امام خميني  1344مهر  27در تاريخ »

 به همراه جمعي از طالب و ياران خود جهت عيادت به منزل آيت اهلل حکيم )ره( رفتند.
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)ره( فرمودند: شنيدم  پس از انجام تعارفات معمولي بين ايشان و آيت اهلل حکيم )ره(، امام )ره(به آيت اهلل حکيم

يك لمس كنيد است به ايران براي مداوا تشريف ببريد و در ضمن قضاياي ايران را از نزدكسالت داريد. خوب 

 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، حکومت ايران را به سمع شما نمي عالي هم اين طور معتقدم كه فجايعرسانند. نسبت به جناببه ايشان نمي

مانديد. در تهران به عنوان بيست و پنج سال سلطنت پهلوي جشن گرفتند و به زور واال شما هم ساكت نمي

محلي دعا در  پسر به عنوان 800دختر و  800چهارصد هزار دالر از اين مردم فقير براي مصارف جشن گرفتند، 

 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.

ي اخير ايران شما امام خميني)ره(: گمان نمي كنم كه از همه قضايا مطلع باشيد. چه اگر مطلع بوديد، در قضايا

 آمديد.كوتاه نمي

جا آوردم، و شما هنوز از اوضاع سياسي جهان باخبر نيستيد. يك حکيم)ره(: آنچه وظيفه شرعي بود بهآيت اهلل 

 ار باشيم.كنند كه خود سود ببرند، و بايد خيلي متوجه و بيدعده افراد سودجو اين قضايا را ايجاد مي

المي را محو و نابود كنند و فعالً از خواهند دول اسامام خميني )ره(: شايد مطلع نباشيد كه آمريکا و انگلستان مي

خواهند خون اين ملت ها را بمکند. بايد متوجه بود و بيدار برند و ميايران شروع كردند. تمام منافع ايران را مي

 شد و ما بدين جهت قيام كرديم و محمد رضا شاه پهلوي اصالً معتقد به اسالم نيست.

ها، آن طور ا آني گوييد، صحيح است، ولي راه ايستادگي و مقاومت بآيت اهلل حکيم)ره(: بلي آن طور كه شما م

ها م هستند. اينكه شما اقدام كرديد، درست نبود. چون ما كه سالح و قدرت نداريم. سالح و قدرت ما همين مرد

ق داريم و عرا 1920ب آيند و با باد مي روند(. ما تجاربي از انقالهم حركتشان از طرف باد است )يعني با باد مي

شد. خيلي محتاطانه بايد  دانيم كه چگونه با ما انگليسي ها رفتار كردند و نتيجه قيام و انقالب ما به كجا منتهيمي

ها ذليل و نابود گردند؛ و من خود را در مقابل اين مسايل حركت كرد و به اندك غفلت ممکن است مسلمان

 كرديد، ما تحقيق كرديم، آن طور نيست.دانم. بعضي از قضايا را كه شما بيان مسوول مي

 امام خميني )ره(: البته من بدون تحقيق و تتبع اقدام نکردم و من مدارك مستدل دارم.

 شود كرد، چه اثر دارد؟ آيت اهلل حکيم)ره(: وانگهي چه مي

ور اثر ندارد. اگر طچامام خميني)ره(: قطعاً اثر دارد. ما با همين قيام تصميمات خطرناك دولت را متوقف كرديم، 

 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 النه است و اقدام غير عاقامام خميني)ره(: قطعاً تأثير دارد، چنانچه اثر هم ديديم و منظور ما از اقدام، اقدام عاق

 اصالً مورد بحث نيست. مقصود اقدام علما و عقالي ملت است.
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 كنند.ك نميها براي دين سينه چاكنند، آنآيت اهلل حکيم)ره(: اقدام حاد كنيم، مردم از ما تبعيت نمي

گويند، اين مردم جان دادند، زجر ديدند، حبس كشيدند، تبعيد شدند، امام خميني)ره(: چطور مردم دروغ مي

 گويند؟لشان به غارت رفت. چطور مردم بقال و عطار سرمحل كه سينه جلو گلوله دارند، دروغ مياموا

 تند. كنند، مريد اغراض ماديه هسآيت اهلل حکيم)ره(: تبعيت نمي

 .امام خميني)ره(: عرض كردم كه مردم در پانزده خرداد، جوانمردي و صداقت خود را نشان دادند

گويند و ا ناسزا ميميام كنيم و خوني از بيني كسي بريزد، سر و صدايي بشود، مردم به آيت اهلل حکيم)ره(: اگر ق

 اندازند. سر و صدا راه مي

بوسي نديديم و هر كه كوتاهي امام خميني)ره(: ما كه قيام كرديم از احدي به جز مزيد احترام و سالم و دست

ه، به يکي از دهات تركيه كه اسمش يادم تبعيد تركي ارادتي مردم واقع شد. دركرد، حرف سرد شنيد و مورد بي

مع شدند و جنيست رفتم، اهالي آن ده گفتند: وقتي آتاتورك مشغول عمليات ضد ديني خود شد، علماي تركيه 

لماي تركيه به به اتفاق مشغول فعاليت عليه تصميمات آتاتورك شدند، آتاتورك ده را محاصره و چهل نفر از ع

باشند، وقتي خطر را به دين اسالم نزديك ني ميسها شرمنده شدم. پيش خود فکر كردم كه آنقتل رسانيد. من 

دهند، ولي علماي شيعه در اين خطر عظيمي كه به ديانتمان وارد آمده، خون از بينند، چهل نفر كشته ميمي

 دماغمان نيامد )نه از بيني من و نه شما و نه ديگري(. واقعاً جاي خجالت است.

 اهلل حکيم)ره(: چه بايد كرد؟ بايستي احتمال اثر بدهيم، كشته دادن چه اثر دارد. آيت

كنم و گفت: من ميكرد و ميديني ميامام خميني)ره(: عمليات ضد ديني دو جور است: يکي مثل رضاخان بي

آن و هر عملي ضد قر داد، البته موضوع اقدام عليه او از باب نهي از منکر بود، ولي شاه فعلينسبت به شرع نمي

گويم، اين بدعت عظيم كه گويد: از دين است. نظر قرآن چنين است، من از قرآن كريم ميكند و ميمذهب مي

بازي كرد، بگذاريد تاريخ ثبت كند كه وقتي دين كند، قابل تحمل نيست، بايد جانبه اساس ديانت لطمه وارد مي

 ها كشته شدند.هايي از آنقيام كردند و دستهاي از علماي شيعه مورد حمله واقع شد، عده

 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؟ بزرگي از قيام آن حضرت مي

 دهيد؟ا جواب خدا را در اين خون ريزي چه ميآيت اهلل حکيم)ره(: شم

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.

اي آقا! شما خود را با امام حسين قياس در اين بين آيت اهلل حکيم)ره( عصباني شده و با عصبانيت فرمودند: 

كنيد؟ امام حسين، عليه السالم، امام مفترض الطاعه و عالم و مأمور از جانب خداوند بود. شما چرا امام حسن، مي
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خواهيد ريخته شود، امام حسين، خواهيد بکنيد و هر خوني كه ميگوييد. هر كاري كه ميعليه السالم، را نمي

 گناه در نزد خداوند، مسووليت عظيم دارد.آوريد. ريختن يك قطره خون بيدر ميان ميعليه السالم، را 

ها كرد. در اول امر قيام كرد، ديد مريدامام خميني)ره(: اگر امام حسن )ع( هم به اندازه شما مريد داشت، قيام مي

 داريد.کرد، اما شما در تمام ممالك اسالمي مقلد و مريد ناند، لذا فتح فروخته 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

 آيت اهلل حکيم)ره(: لبخند و سکوت.

عت كردند و از منزل شدند و آيت اهلل حکيم )ره( تا در اتاق از ايشان مشايچند لحظه بعد امام خميني )ره( بلند 

کيم)ره( و خارج شدند. اين ديدار حدود بيست دقيقه به طور انجاميد. در خالل اين مدت آقاي سيد يوسف ح

  «.بعضي از آقازادگان و حواشي آيت اهلل حکيم)ره( حضور داشتند

خميني )كه از  هاي مهم امامي و آيت اهلل حکيم را در برخي از تصميمهاي متفاوت امام خمينمشيانعکاس خط

اطره اخير را خاي كه ياد و منظر برخي از محققان به شهادت پدر امام خميني و تربيت بعدي ايشان توسط عمه

 توان ردگيري كرد.براي امام زنده نگاه داشت(، مي

نواع اطرح سناريوي مسلح كردن زمين با مين و  تجربيات جنگ دوم جهاني داللت بر آن داشت كه پس از

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 كنينظام صرف، بي آن كه به محدوديت دوران هجوم با نيروي پياده»

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 نميكسي حتي حرف آن را هم به ميانه بحث

خندق، از هر  ه همه در همه جا و به طور يکسان دريافتند كه خاكريز ودر جنگ ايران و عراق، طولي نکشيد ك

ي، فقط بتوانند، دو دادند تا در يك پيشروي رؤيايها هزار كشته ميها دهتواند بيشتر دشمني كند. آندشمني مي

دم  توپ وشت شدند، گشان ميهاي خاردار پيشروي كنند و تازه در موضع فتح شده، همهكيلومتر در ميان سيم

 نيروهاي رقيب.

در هزار و نهصد و هشتاد و دوي ميالدي )هزار و سيصد و شصت و يك به بعد(، خبرگان و مستشاران و كارشناسان 

ها را دان كه از شرق و غرب عالم مأمور شده بودند، تا راه كار مناسب و متناسب با نحوه جنگيدن ايرانيتاكتيك

ت اضافي نکشيدند. خيلي راحت، منطقه حايل بين نيروها را با موانع كند كننده به ارتش عراق بياموزند، اصالً زحم

حركت نيروي مهاجم، كامالً فرش كردند و به جاي خاكريزهاي يك خطي موازي هم، لبه جلوي منطقه نبرد را 

آتش به نحوي كه يکديگر را زير پوشش حمايتي  -هاي بزرگبا سنگرهاي بزرگي به شکل مثلث، يا نيم دايره

برداري تمام عيار و دقيق، از شکل استحکامات جنگ آرايش دادند. اين چيزي نبود، جز يك كپي -داشته باشند
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اي، اجتماعي بزرگي از هر نوع، ساز و برگ سبك و اول جهاني و در داخل هر يك از اين استحکامات جزيره

 سنگين را فراهم آوردند.

لي ساز و برگ ستحکامات،  متعلق به دوران جنگ اول جهاني بود، وآور اين بود كه ساختمان اين انکته 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. بتا  شدند،هاي متعدد موانع ميدر موقع يورش، رزمندگان بيشتر از هر چيز، مشغول جنگ با رده

د و به دنبال اي و به دقت مهندسي شده كه حركت رزمندگان را كند يا ناهمانگ مي كرآن هم موانعي چند رده

كم زيان، كم كند شدن حركت و به هم خوردن نظم و هارموني يورش كه اولين زيان بود، آثار و عاليم، دومين

ساخت ن را قادر ميربود و دشمها ميارزشمند ابتداي حمله را از آنبروز و ظهور مي كرد و آن اين بود كه زمان 

حرك و دست داد، نيروهاي پرتبدون خطا و اشتباه زياد، به محضي كه نوك پيکان حمله ايران را تشخيص مي

-ر در عقبه، كوچكنخورده عقبه را وارد ميدان كند، بدون آن كه در ساعات اوليه شروع نبرد، اين واحدهاي مستق

 «.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  5، به دستور امام خميني در ظرف دو هفته، عمليات كربالي 4ايران پس از شکست عمليات كربالي 

، برخالف حالي كه زمين اين منطقه به شدت مسلح شده بود و مضاف بر آناستراتژيك شلمچه آغاز كرد، در 

مورد هجوم ايران  هاي نظامي جهان و ايران، اطالعات و عمليات ايران شناسايي الزم را در منطقهتمامي عمليات

اندهان از فرم ( در كتاب وقتي مهتاب گم شد، از زبان علي خوش لفظ كه يکي1396به عمل نياورده بود. حسام )

 نويسد:و نيروهاي اطالعات و عمليات ايران بود، در همين ارتباط مي

تند از هيچ طي دو ماه، نيروهاي اطالعات عمليات حتي يك بار نتوانس 5در طول سه مرحله عمليات كربالي »

با ز خودي هاي گردان از پشت خاكريخطي از خطوط عراق عبور كنند و كارشناسايي را انجام بدهند. بلدچي

دادند. دليل مي دوربين فقط تا يك خط را ديد مي زدند و اطالعات آن را به فرماندهي و طرح و عمليات انتقال

 «.داين محدوديت، كوچك بودن محيط رزم و تمركز و انبوه نيروي انساني دشمن در تمامي محورها بو

ايي از آن كوچکي منطقه نبرد، ج)كه به دليل  5اي از رخدادهاي عمليات كربالي همين كتاب در شرح صحنه

 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  كرديم و لشکر ديگري مجموع سه گروهان فقط دو گروهان باقي مانده بود. نيروها را سوار قايق

 شد.

آلودشان سراسر گل هاي خيس وها و زير آفتاب نشستند تا لباسها كنار نخلوقتي به ابوشانك رسيديم، بيشتر بچه

 هايي كه حاال نبودند.خورد. ديروز همين جا پر بود از بچهخشك شود. كسي چيز نمي
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، نمونه 1367در تير ماه  598و پذيرش قطعنامه  1367جنگ در خرداد مخالفت شديد امام با خاتمه 

تفکر صلح طلبي و پذيرش »آيد. ماهنامه شهداي اسالم، در مقاله ديگري در همين جهت به شمار مي

 نويسد:، خود مي1395در شماره مهرماه « 598قطعنامه 

 كند:قل مينز زبان ايشان، چنين آقاي هاشمي رفسنجاني با امام را ا 27/3/67حسين عاليي مالقات »

ها، نيروها، امکانات كشور و وضع به 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

                                           
محروم همدان. شغلش  اي وها آمد. اهل منطقه حاشيه. يکي از بسيجيدادم و هم به بقيهبايد هم به خودم روحيه مي

پلکيد رم ميكردم. دوروبكارگري بود، اما آنجا شده بود يك تيربارچي قابل و نترس كه خيلي رويش حساب مي

ين انداخت و خواست چيزي بگويد، اما برايش سخت بود. پرسيدم: برادر سهرابي، خبري شده؟ سرش را پايو مي

 رخ شد.س

 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 يك-

 ر سايه نام حضرت زهرا حفظش كند.داين هم كه خير است. خداوند -

رم كردن خانه ندارند. ام حتي نفت براي گدانم كه خانوادههم سرد. مي داني، زمستان است و همدانآخر 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 فکرم رسيد كه فقط با خشوع از او يك درخواست بکنم: برادر سهرابي، ميداني كه نيروها كمبه 

 را شايد كس ديگري نتواند انجام بدهد.

 اگر موافق باشي و راضي باشي فقط دو شب بمان. روز سوم حتماً به مرخصي مي فرستمت.

  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

زم نيز در آن همان گونه كه از آن ياد شد، انجام عمليات در زميني كه به شدت مسلح شده است و شناسايي ال 

ليات يافت، تبيين ن عمتوان براي ايصورت نپذيرفته است، از نظر منطق نظامي قابل قبول نيست و تنها تبييني كه مي

چپ در  هايعضو زنداني گروه 500هاي شخصيتي است، همان گونه كه پذيرش اعدام عمليات برمبناي ويژگي

گونه قابل تبيين  و لغو بعدي آن )كتاب خاطرات آيت اهلل منتظري(، امر مهمي بود كه آن نيز به همين 1367سال 

 است.
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اب كردند... به امام گفتم براي ادامه جنگ فرماندهان از براي امام مطرح كرديم. ايشان راه اول را انتخ

ها نداريم. خواهند كه ما در شرايط فعلي كشور، بودجه الزم براي تهيه آنما امکانات و وسايلي را مي

ايم و ديگر گرفتن ماليات امام گفتند برويد از مردم ماليات بگيريد. به ايشان گفتم اين كار را قبالً كرده

مردم براي دولت امکان ندارد و ميزان آن به حداكثر خود رسيده است. امام گفتند: خوب بيشتر از 

آيند. امام گفتند: من براي هاي مردمي به جبهه نمياستقراض كنيد. پس از اين مسأله به امام گفتم: نيرو

گ را از هاي جندهم. 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 امام خميني با وجود مخالفت شديد با ختم جنگ )كه بالطبع اين امر با دِماي بسياري ا

داشتند، مرتبط ها و نيروي هوايي عراق قرار شهروندان اقصا نقاط كشور كه زير هجوم وحشيانه موشك

مخالفت  بود(، پس از دريافت نامه محسن رضايي مسوول وقت سپاه پاسداران، درست يك ماه بعد از

دهد. در حالت اخير نيز تن مي 598( به پذيرش قطعنامه 27/4/1367شديد خود با پايان جنگ )يعني در 

م از تصميم مه اطالعات الزم،ترين نظر ممکن داللت برآن دارد كه امام خميني با دريافت بينانهخوش

 خود نسبت به ادامه جنگ، عدول كرده است.

هاي اوليه اجتهاد در مسايل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و گونه 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

ع ديني قرار اين اطالعات بايد توسط متخصصان علوم انساني و اجتماعي تهيه شده، در اختيار مرج كه

درجه  180گيرد، در غير اين صورت، جامعه شاهد ارايه فتواهايي خواهد بود كه در يك موضوع گاه 

 با يکديگر تنافر دارند.

 -ايل انسانيه جمعه و جماعت با مسناآشنايي روحانيون موجود در مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و ائم

 اجتماعي، مشکل ديگري است كه در سطح جامعه قابل مالحظه است.

-شناسند، در تصميمبه اين معنا كه روحانيون اخير غالباً به دليل آن كه جهان حاضر را به درستي نمي

ها مرتبط هست، ناجتماعي و مانند آ -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 كاربري از فضاي مجازي، نمونه بارزي در اين جهت به شمار مي

هاي علوم ديني، يك مرجع ديني در برخورد با مقوله شبکه كاربري گسترده برخي از طالب حوزه

بر، حکم به حرام بودن اين شبکه داد، در حالي كه خود روحانيون در دوران شاه بيان اجتماعي واي

هاي خويش، شاه را به اين داشتند، اگر راديو فقط چند ساعت در اختيار آنان باشد، آنان با افشاگريمي
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مثبتي  آوري راديو از ديد روحانيون از چنين امکان عملوسيله ساقط خواهند كرد، بنابراين وقتي فن

آوري، متضمن هاي اجتماعي )كه به عنوان يك فنآوري شبکهبرخوردار است، چرا با همين ديد با فن

 گردد؟هيچ نوع ارزش مثبت يا منفي نيست( برخورد نمي

ها آپ( و مهاجرت ميليوني كاربران اين شبکههاي اجتماعي ديگر )نظير ويچت با واتسفيلتر كردن شبکه

گر طي يك يا دو روز، داللت بر مخالفت مردم با فتواهايي نظير فتواي اخير دارد. نتيجه هاي ديبه شبکه

-طبيعي تعارض اخير اين است كه پايگاه اجتماعي روحانيت در نزد مردم در گذر زمان ضعيف و ضعيف

 گردد.تر مي

اره ميرزاي شيرازي ( نشر يافته است، درب1376شيخ كيوان قزويني در كتاب رازگشا كه به اهتمام عباسي )

نداخته بود، كه 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 

 «.ماليدندم و پيشاني خود ميبوده است(، دست ميرزاي شيرازي را متصل بوسيده و به چش

 دارد: ( نيز در تجربه مشابهي بيان مي1355محمدباقر گوهرخاي )

كندند و من زني را روي كوي چهار سوق بزرگ ديدم كه در مرگ ميرزاي شيرازي، زنان گيسو مي»

 «.گيسوي سياه و بلند خود را كند و به آسمان پرتاب كرد

نيت در مسند نظارت، روحانيت در مصدر حکومت و اجرا، از اما برخالف محبوبيت فوق تصور روحا

هاي ديني )نظير عيد فطر( تأييدي هاي منتشره در مناسبتمحبوبيت اخير برخورد نيست، نگاهي به طنز

 بر همين مدعا است.

آموز دبستاني در مورد كاربري از داد، وقتي با يك دانشيکي از اعضاي گروه پژوهش، گزارش مي

»وي، بيان داشته بود،  سوال هايآموز مزبور در پاسخ به يکي از كرد، دانشمجازي مصاحبه ميفضاي 

 «.گوييدحرام است حرام است را مي

به تعبير ديگر وقتي حکمي بدون توجه به مالحظات انساني جامعه ارايه شود، به سادگي ممکن است به 

سقوط بيش از پيش اعتبار اجتماعي روحانيت را  صورت مزاح بين اين و آن مورد استفاده قرار گيرد و

 در پي داشته باشد.

گران از آميخته شدن بعضي از افکار شيعه افراطي )غالت شيعه( با مذهب تشيع، به برخي از پژوهش

اند. آيت اهلل دشتي در عنوان يکي ديگر از موانع موجود فراروي اعتالي مرجعيت و روحانيت ياد كرده

 نويسد:ميهمين رابطه 
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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 به افکار و معتقدات غالت شيعه و فرقه

شهيد بهشتي و مرحوم آيت شود و بزرگاني مانند شهيد مطهري و شهيد صدر و 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

شريعتي و مرحوم بازرگان و كساني از حوزويان از جمله مرحوم سيد محمد حسين فضل اهلل و مرحوم 

بحث شده و مورد انتقاد شديد صالحي نجف آبادي و دكتر محمد صادقي كه به صراحت وارد اين 

 )سايت ابراهيم منهاج دشتي(.« سنت گرايان قرارگرفتند

آيت اهلل دشتي در توصيف برخوردي كه شخصاً در همين رابطه به تجربه آن پرداخته است، در خاطرات 

 نويسد:خويش مي

در آخرين ترم كردم. در دانشگاه شهيد بهشتي معارف اسالمي تدريس مي 1367تا  1363هاي در سال»

 ،كه اجتهادات و علوم هيچ يك از علما ممکن نيست صد در صد خالص باشد در ضمن صحبت از اين

 ي نام بردم و گفتم حتي ايشان. 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 گفتندآن بهرهمجامع عمومي از 

ي را جزء برنامه درسي يهاي بداية الحکمه و نهاية الحکمه مرحوم عالمه طباطباكه من كتاب است با اين

اهري قرار داده بودم و آقايان ابراهيم اميني و محمد يزدي و ط (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 ندر همين دانشگاه بود كه گفتم دعاي)يامحمد ياعلي ياعلي يامحمد اكفياني فانکما كافيا

( كه نعلي يامحمد احفظاني فانکما حافظا، يامحمد ياعلي يانياعلي ياعلي يامحمد انصراني فانکما ناصرا

دهد كه اين را هم دستاويز ديگري عليه من قرار بوي شرك 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 اتي كه از آن ياد شد، ميبا توجه به مقدم

كند كه روحانيت چنان وسيع و گسترده است كه تمثيل شهيد مطهري را در اين جهت ذهن متبادر مي

جويي اساسي آن پرداخت. ايشان در همين رابطه بيان ياشد كه بايد به چارهبسان درختي آفت زده مي

 دارد:مي
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ثابت نگاه داشتن سازمان روحانيت در  .كه آن را از بين برد الزم است روحانيت را اصالح كرد نه اين»

وضع فعلي نيز به انقراض آن منتهي خواهد شد. اين مطلب را حدود ده سال است كه بارها و بارها تکرار 

بارزه كرد. اما كسي كه هايش مزده است و بايد با آفتام كه روحانيت يك 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 و اين باعث مي

شود، زيرا اگر اين درخت كنده شود، ديگر هيچ كس قادر بايد از ريشه كند، اشتباه بزرگي مرتکب مي

نخواهد بود تا نهال جديدي به جاي آن بکارد. به اين ترتيب آينده انقالب اسالمي ايران پيوند زيادي با 

  «.آينده روحانيت دارد

رسد مشکالت عديده سازمان وان بيان داشت، به نظر ميتبنابراين در يك جمع بندي اجمالي مي

روحانيت از سويي و در مصدر اجرا قرار گرفتن روحانيت از سوي ديگر، به درگيري نسبي روحانيت با 

تر برخوردار بوده، معموالً مواضع شديدتري را در قياس با مردم )و خاصه جوانان كه از عواطفي رقيق

 اميده و خواهد انجاميد.كنند(، انجديگران اتخاذ مي

به اين معنا كه مشکالتي نظير ديد اجتماعي محدود بسياري از روحانيون، ناآشنايي روحانيون با مسايل 

گردند، زا واقع مياجتماعي و ارايه فتواهايي كه به دليل عدم آشنايي آنان با مسايل اخير، عارضه -انساني

م جنسيتي كه به شدت مورد اعتراض بسياري از جوانان عدم بازنگري برخي از احکام ديني )نظير احکا

هاي گردد، برخوردگرايي كه بعضاً به نام آنان، در جامعه منتشر ميهست(، عدم برخورد جدي با خرافه

ابزاري كه گاه برخي از روحانيون با دين دارند، اما با تعميم مردم، به سطح تمامي آنان تسري و تعميم 

تعميق بعد اجتماعي دين، كم توجهي به مقوله اخالق اجتماعي، كم توجهي به  يابد، كم توجهي بهمي

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 درگيريگفته كه غالباً به سرپنجه تدبير خود آنان بازميمسايل پيش

گيري هاي فرارويشان، با فرافکني مشکالت روي مردم و خاصه جوانان، مشکالت جامعه را فاصلهالشچ

 كنند.نسبي مردم و خاصه جوانان از دين )و روحانيت( معرفي مي

البته نگارنده به اين مسأله اذعان دارد كه جوانان نيز از خطا بري و مصون نبوده، به دليل شرايط اجتماعي 

اند، اما در برابر، جوانان كه ها را در خودشان به معرض ديد نهادهي شده، برخي از آسيبو فضاي جهان

كنند، با استقبال از مواردي مانند: بعد اجتماعي اسالم، اخالق ساالن خود عمل ميتر از بزرگفطري

انه با خدا و نظاير اجتماعي، مسأله حق الناس، توجه به باطن دين، تغيير رابطه مبتني بر رعب به رابطه عاشق

دهند كه به جاي استفاده روحانيون از فضاي پيش آمده، آن، قرائت پوياتري از اسالم را به دست مي



 سوم: جمع بندي و نتيجه گيريصل ف                                                                            471

 

اجتماعي جامعه دارند، با فرافکني  -آنان براي تبرئه خويش از سهمي كه در مشکالت عديده اقتصادي

خويش را دارند كه اگرچه مشکالت روي جامعه و خاصه جوانان، سعي در تخفيف مشکالت داخلي 

اين روش ممکن است در كوتاه  مدت پاسخ بدهد، اما در ميان مدت هرگز چنين نخواهد بود و به نظر 

سالي كه فريب تبليغات حاضر برخي از روحانيون را خورده، مشکالت رسد شهروندان بزرگمي

دانند، در آينده، عه ميهاي هنجارشکن جوانان جاماجتماعي را عمدتاً معطوف به رفتار -فرهنگي

شهروندان اخير لبه تيز نقد خود را متوجه روحانيون كرده، از آنان بخواهند به جاي فرافکني و يا پاك 

كردن صورت مسأله مشکالت سازمان روحانيت )كه به دليل در مصدر اجرا قرار داشتن روحانيون، 

ره خورده است(، روحانيون به تصميمات آنان درعمل به شکل گسترده با زندگي روزمره مردم گ

بازنگري و اصالح خويش پرداخته يا با پذيرش انفکاك دين از سياست، به مقام نظارتي سابق خويش 

بازگشته، اوالً مانع از سقوط اعتبار اجتماعي خويش )كه به نوعي با اسالم نيز گره خورده است( و ثانياً 

 شوند.مانع بدبيني مردم و جوانان به دين مبين اسالم ب

 گری موقت و مقطعیمداخله 030302
راهکارهاي زير به  ،دانشجويان داريدينجهت ارتقاي كيفيت موقت مداخله در بررسي راهکارهاي 

 نظر مي رسد:

جهت كاربري بسترسازي سازي نقاط قوت دين، تقليل و نفي ضعف ها، برجسته آموزش غيررسمي دين، 

 هاي اجتماعي جهت پويايي جامعه )و خاصه جوانان(. بهينه از فضاي مجازي و آماده سازي بستر

هايي است كه باالستقالل مربيان و اولياي تربيتي و بحث آموزش غيررسمي دين، حاوي مباحث و طرح

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

باشند كه ممکن است به دليل عدم همراهي بيتي و اولياي فرهنگي جوانان ميمسووالن نظام با مربيان تر

 آنان جنبه تحقق عملي به خود نگيرند. 

 گيرند.گفته، به ترتيب مورد نظر قرار ميدر ادامه عناوين پيش
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  1آموزش غیررسمی دین 03030201
انجامد، دانشجويان ميدر بررسي راهکارهاي اجرايي كه به تحقق آموزش غيررسمي دين در سطح 

ها، اجراي وگردي، مسابقات پژوهشي، مسابقات هنري، طرح الگگردي، ايرانتوان از موارد: طبيعتمي

جويي، مبتني بر هيجانهاي بخش، پيش گرفتن برنامههويتهاي نوعدوستانه، اجراي برنامههاي برنامه

گيري الزم، هتجهاي اخير با كارآفريني ياد كرد. برنامههاي امهاجتماعي و انجام برنهاي تحقق برنامه

ان مؤثر واقع توانند، آموزش غيرمستقيم دين را محقق كرده، در تعميق رفتار ديني دانشجويدر عمل مي

 آيند.

 در ادامه به ترتيب موارد اخير، مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 

 طبیعت گردی -
آيد يار پيش مياند كه كلمه انسان از ريشه نسيان است، يعني، بساخالقي اين ياد كردهبرخي از حکماي 

سپرد و با غفلت اش را به فراموشي ميكه آدمي در جريان روزمرگي زندگي خود، مسايل مهم زندگي

يش را كه طبيعت د خوهاي مهكند، تا جايي كه ممکن است، آدمي حتي شگفتيها بر خورد ميبا آن

 دنيا است، به فراموشي بسپرد.

رسيدند، از ياد زدگي و ابتهاج ميهايي كه در كودكي در برخورد با طبيعت، به اوجي از شگفتانسان

تواند، مالل و برند كه طبيعت چه منبع وجدآفرين، شورانگيز و هستي بخشي است و چگونه ميمي

 را شکسته و آن را به شور، وجد و نشاط تبديل كند.خستگي روزمره زندگي 

گر در گذر زندگيش، به سبب سکنا گزيدن در برج و بارو و شهري كه خود آن را ساخته انسان نسيان

و مصنوعات بشري شده است، بلکه رفته رفته ها تنها دنيايش محدود به همان دست ساختهاست، نه 

آدمي با فرو غلتيدن به غفلتي شود،رده است و همين امر سبب ميهاي آن را فراموش كطبيعت و شگفتي

عميق و غروري كاذب، به نوعي به فراموشي خويش و مقصد و مقصود خود، برسد. شايد از همين 

اند ، جدايي آدمي از طبيعت را مترادف از خود بيگانگي وي ديده2روست كه افرادي مانند اريك فروم

 كه آدمي به طبيعت باز نگردد، خود واقعي خويش را در نخواهد يافت.و معتقدند تا زماني 

گردي، اين امکان را به آدمي يا طبيعت سيروا في االرضتأكيد مضاعف و چند باره قرآن در زمينه 

دهد كه وي در عين وقوف به ضعف و فتور و سستي خويش، عظمت هستي را دريابد و در عين مي

                                           
 باشد.مي« تأملي دوباره در تربيت ديني دانشجويان»با عنوان  نگارندهاين قسمت برگرفته از كتاب منتشر نشده  - 1

.Fromm, E- 2 
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هاي کبر و غرور كاذب خود، در برخورد با طبيعت از آن الهام بگيرد و با شکستن قالبشکستن تبختر و ت

-هاي طبيعت، شگفتكه زندگي روزمره شهري بر ذهنش نهاده است، با ديدن شگفتياي محدود كننده

 ها و تحيرهاي طبيعت، تجربه كند.زده شود و زندگي پر شور و وجدي را در جهان شگفتي

تنکابن  3000دانشجو، به قصد مقصدي در ارتفاعات  20ه ياد دارد كه وقتي به اتفاق دو استاد و نگارنده ب

سنگين )در حالي كه هايي نوردي با كولهپيمايي و كوهساعت راه 10حركت كردند و بعد از حدود 

نشستند،  مقصد را نيافته بودند و شب نيز نزديك شده بود(، وقتي دانشجويان در جايي براي استراحت

خواهيد روي سنگي بنشينيد، دقت كنيد زير آن ماري قرار وقتي ميها بچهخطاب به آنان بيان داشت: 

پيمايي طوالني مدت گروه، به كه در همين حال، يکي از دانشجويان كه در جريان كوه نداشته باشد

 يش بزند تا از اين رنج و خستگي،بگذاريد مار ما را نشدت 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، 

گشايد كه زندگي وي را به وجد، شور، نشاط و هايي ميگردي 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

خواند، و زماني كه با جمع ديگري، به بازديد از غار هاي غار در نگاه آنان ميدر بازديد از شگفتي

به جهان هستي و پر عظمت  هاصدر 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 دهشي از اين تجربه، اثري بيشتر و عميقشگفتي نا

 خواهد نهاد.

كه طبيعت ايران از آن برخوردار اي هاي گستردهلبته الزم به ذكر است كه متأسفانه با وجود ظرفيتا

ها براي طبيعي ايران، برخورداري از اين ظرفيتهاي اما به دليل تخصيص امکانات اندك به جاذبهاست، 

د از گذشت پانزده سال، به غار يخ پذير است. به عنوان نمونه، وقتي نگارنده بعكمتر 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 هاي عميق و نظاير آن وجود داشته، در گرمتاريکي 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
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ظلمت قبر ماست، حاال به حساب و كتاب خودمان بپردازيم، به علت ريزش در قسمت ورودي، چنان 

-هاي شگفتشده است كه براي افراد عادي، قابل تردد نيست. در حالي كه چنين مکان مسير دشواري

گردشگري استان و كشور هاي ها و جاذبهترين امکانات ممکن، تبديل به قطبتوانند با كمآوري، مي

 شوند.

تواند ، در اين موارد ميرودآموزش عالي كه از آن ايفاي نقشي پيشرو در مسايل فرهنگي جامعه انتظار مي

گذاري در آن و سازي مناطق مزبور )و يا اخذ مجوز سرمايههاي ذيربط در جهت فعالبا تشويق سازمان

آلي براي گردشگري دانشجويان )و البته عامه ها(، 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

 گاه از ذهن آنان پاك نشود.كه شايد هيچ

 

  گردیایران -

آثاري از گذشته را يافت. آثاري كه دورنمايي توان جاي آن ميايران سرزميني تاريخي است و در جاي

ها، به رايگان به مخاطبان خويش، ن مرز و بوم را پس از گذشت قرن از فرهنگ شکل گرفته در اي

 سازند.منتقل مي

اخير آميخته با ابعادي غربي( است، هاي فرهنگ ايران، فرهنگي آميخته با ايرانيت و اسالميت )و طي دهه

توان تصور كرد، اند كه كمتر مينيت و اسالميت فرهنگ ايران، چنان عميق در هم تنيده شدهوجوه ايرا

 ها را از هم جدا ساخت.بتوان آن

هاي بشري، در عمل نقاط روشن و تاريك با مالحظه تاريخ و فرهنگ ايران زمين، همچون ساير تمدن

ان و ظلم و تعدي غالب آنان، نقاط تيره و تار بسياري در آن، قابل مالحظه است، سيطره سالطين و شاه

وجود دارد. ها فرهنگ آبا و اجدادي ايرانيان را رقم زده است، اما نقاط روشني نيز در بطن اين تيرگي

 فرهنگ اين مرز و بوم با عرفاني آميخته است كه شايد در كمتر فرهنگ ديگري بتوان مشابه آن را يافت.

كند، دهد، ذوالقرنيني كه قرآن از آن ياد ميسنگ الميزان، احتمال ميگران عالمه طباطبايي، در تفسير

 همان كورش باشد.

در سنگ ها قايل نبودند،ها، كمتر بهايي براي جان انسانكورش، در عصري كه شاهان آشور و مانند آن

بر دشمن، اسراي يهودي در بند آنان گويد و در عمل با غلبه ها سخن مينوشته خويش، از ارزش انسان

 بينند.سازد تا جايي كه يهوديان نيز وي را بسان يك نبي الهي ميرا آزاد مي
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بازمانده از خشايارشا و ديگران، در عمل اين احساس را در آدمي تداعي هاي نگاهي به متن سنگ نوشته

متن بازمانده، متني است كه از يك  ورمزدا برداشته شود،كند كه اگر در آغاز سنگ نوشته، سپاس اهمي

دارد كه از بدي و كژي و ناراستي نبي الهي برجاي مانده است، و گوينده در آن به صراحت اعالن مي

 شمرد.نيکي و نشاط براي آدميان را وظيفه خود برمي كناره گرفته و گسترش خير،

ها را تجربه يد، جهاني توام با تفاهم و احترام به ديگر انسانآدمي با ورود به تخت جمشدر نمونه ديگري،

كند. به اين معنا كه با وجود آن كه ايرانيان در معرض ديد بودن موي مردان را مترادف بدحجابي مي

کان شود، اما بر پلجمشيد يافت نميدانستند و حتي يك تصوير بدون كاله از مردان پارسي، در تختمي

كاله كه حتي )طبق عرفشان(، نيمه برهنه نزد شاه حضور يافته و به همين تنها بيآپادانا، اقوام هندي نه 

جو كه كنار گذاردن اسلحه در اند و در جاي ديگري از همين پلکان، سُکاهاي جنگترتيب ترسيم شده

 ضور به دربار شاه را يافته بودند.هايشان، اجازه حعرف آنان امري ناپذيرفتني بود، با همان سالح

گر طيب و رضايت خاطر مردماني است كه در حکاكي حمل تخت شاه روي نوك انگشتان، تداعي

كاري و مرخصي زايمان، سال پيش، از مزايايي همچون بيمه بي 2500جمشيد، در جريان ساخت تخت

 مند بودند.بهره

كه ايرانيان همچون بسياري از اقوام معاصر خويش، در طول بررسي تاريخ ايران، حکايت از آن دارد 

ها افرادي اند كه در آناند و براي تفريح و تنوع خويش، بناهايي بنا نکردهها، مناره نساختهتاريخ، از سر

ها، به جان يکديگر افتاده و با كشتن همديگر، سرور و نشاط را براي اربابان خويش همچون گالدياتور

اند كه مهاجمان خونريز را به اعتالء رسانده، آنان را به رند، بلکه برعکس، ايرانيان قومي بودهفراهم آو

 اند.اند كه رصدخانه مراغه و مانند آن را بنا كردهجايي رسانده

سازي بناهاي تاريخي ايران )مساجد، مدارس و ديگر ابنيه(، در عين كثرت، تصاوير، نقوش و محوطه

كند و اند و به اين ترتيب آدمي را كه به تعبير قرآن، به زمين سنگيني ميگذاردهوحدت را به نمايش 

دهند، به همين ترتيب در چسبد را در عمل، به سمت و سوي آسمان هل داده و به آن پيوند ميمي

دمي اسالمي، همواره حوض آبي وجود دارد و اين حوض، حتي اگر آهاي 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 آنمتفاوت روي درهاي ها، كوبهداالن ها،هشتي

 اند.شدهارزش شناخته مي گذشته تاريخ در اين كشور،
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عفاف، تدين و عرفاني ديدن هستي، زيربناي سازند كه احترام، گردي، افراد را با فرهنگي آشنا ميايران

زنند، هويتي افراد را رقم ميهاي شود و از آنجا كه اين آثار فرهنگي، در عمل ريشهآن شمرده مي

آثار تاريخي و فرهنگي پيشينيان، در عمل مخاطبان و فرزندان را به پيمودن مسيري  گردي و ديدار ازايران

 كنند.مشابه، تشويق مي

نگارنده خوب به ياد دارد، وقتي جمعي از دانشجويان خويش را براي بازديد، يك هفته به شهرهاي 

بندي شما از اين سفر چه بوده معجاصفهان و شيراز برد، پس از آن كه از آنان در مسير بازگشت پرسيد: 

كرديم، ايرانيان يك ملت مزخرف بيشتر نيستند، داشتند، ما تصور ميدانشجويان، باالتفاق بيان مي است؟

دانيم كه كنيم و مياما حاال با ديدن عظمتي كه شاهدش بوديم، با نگاهي پر افتخار، به آينده نگاه مي

 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:       ممکن براي مؤسسات آموزشي و نهادهاي فرهنگي مرتبط با جوانان، باشند، مي

مناسبي است كه هاي گردي، از برنامهتوامان جهاد سازندگي و ايرانهاي در برنامه به كارگيري جوانان

 ضمن پركردن بهينه وقت آنان، به اعتالي شخصيتي جوانان خواهد انجاميد. 

توانند با هماهنگي نهادهاي فرهنگي جوانان، اولياي مؤسسات آموزشي جهت اجراي اين برنامه، مي

كه جوانان در طول سه ماه تابستان در سه استان )هر ماه در يك استان(، مشغول كار  ترتيبي اتخاذ كنند

شوند، در ازاي دريافت اين مند ميجهاد سازندگي شوند. كشاورزاني كه از خدمات جوانان بهره

خدمات، موظف به پرداخت هزينه غذا، اسکان و تردد جوانان شركت كننده در طرح، هستند. افراد 

شنبه و جمعه، به بازديد از مناطق فرهنگي و تاريخي استاني  5روز كار در هفته، روزهاي  5ور، پس از مزب

تواند در طول تابستان ضمن اند، خواهند رفت. به اين ترتيب هر جواني ميكه در آن مشغول كار شده

فرهنگي هاي ن از جلوهشركت در جهاد سازندگي و تسري خيرخواهي درونيش به جامعه، با آگاهي يافت

 .ها برقرار سازدو تاريخي كشورش، پيوندهاي عميقي با آن

برگزاري جشنواره ، مختلف هاي بازديد از موزه مانند: هايي توان با طرح برنامهتر، ميدر سطحي پايين

شناسي )نظير كانون ي ايرانهاتشکيل 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  با توجه به محدوديت برنامهاوالً توان، شود. در ايران نيز ميمي

را در برنامه درسي تاريخ ها كمبود وسايل كمك آموزشي در مدارس، برنامه بازديد فراگيران از موزه
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خ يا به عنوان قسمتي از درس تاري ها،يا فوق برنامه جوانان، گنجاند و به اين ترتيب، بازديد از موزه

 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

  توان يك برنامه متنوع فوق برنامه براي دانشجويان تدارك ديد.مي

 باشد. راستاي تعميق هويت تاريخي فراگيران مي برگزاري جشنواره مرز پرگهر، طرح ديگري در

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 ها قرار داده است. يکي از اين امکان عملآموزشي آن

ترين هزينه ممکن، امکان داري ديجيتالي و يا با دوربين تلفن همراه، با كمبرهاي عکاسي و فيلمدوربين

آموزان توانند بدون آن كه اجباري به دانشها ميپذير است. از اين رو اولياي آموزشي مدارس و دانشگاه

تهيه عکس يا تهيه  ، از آنان بخواهند تا بامرز پرگهريا دانشجويان داشته باشند، طي مسابقاتي ذيل عنوان 

اي، پردازند، در مسابقات ناحيههاي تاريخي، فرهنگي و ادبي ايران ميهاي آماتور كه به موضوعفيلم

تنها به آشنايي بيش گردد، شركت كنند. اقدام اخير نه استاني و كشوري كه در همين ارتباط برگزار مي

انجامد، بلکه ممکن است در برخي و فرهنگ كشورشان مي آموزان و دانشجويان با تاريخاز پيش دانش

 مندي، قابل عرضه در سطح جامعه، باشند.از موارد، به صورت محصوالت فرهنگي ارزش

ها، اقدام مشابهي در عمق بخشيدن به هويت تاريخي تشکيل كانون هنر ايران در مدارس و دانشگاه

آموزان و توان به جذب دانشهنر ايران در مراكز آموزشي، ميباشد. با تشکيل كانون جوانان مي

دانشجويان هنرمند اقدام كرد و با سوق دادن آنان به سمت موضوع هنر ايران، طي مسابقاتي، از آنان 

خواست تا كارهاي هنريشان را با توجه به مضامين فرهنگي و تاريخي كشورشان، تهيه و ارايه كنند. 

شروع شده به سطح استاني و كشوري اي توانند از سطح ناحيهالزم در اين زمينه نيز مي بالطبع مسابقات

 .گسترش يابند
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 مسابقات پژوهشی -

هايي كه با فرهنگ اسالمي، انساني و عرفاني گيري پژوهش در زمينه موضوعمسابقات پژوهشي با جهت

 رود.غيرمستقيم ديني جوانان به شمار ميهاي تربيت مرتبط باشند، از ديگر روش

هاي مناسب، جواناني كه درصدد برنده شدن در يك مسابقه جزئي با به معرض مسابقه نهادن موضوع

هستند، به سادگي ممکن است، ناگهان خود را با مضامين و محتواهاي شگفتي مواجه ببينند كه جذب 

 يش درآورند.آن شده، آن را به صورت جزئي از منظومه وجودي خو

در جلسه هيأت علمي المللي پيامبر اعظم بود، بار در حالي كه نگارنده عضو هيأت علمي همايش بينيك

داشت، فرد ديگري همچون سلمان رشدي، در غرب همايش، شاهد بحث يکي از اعضا شد كه بيان مي

در اسرع وقت به اهانت وي،  پيدا شده است و به اسالم اهانت كرده است، بنابراين ضرورت دارد كه

پاسخ الزم و مقتضي داده شود. نگارنده در نقد نظر وي، بيان داشت، امثال اين افراد زياد هستند، و اگر 

ماند كه به ديگر انرژي و وقتي برايمان نمي اصالًما بخوهيم دايم درصدد پاسخ دادن به اين و آن باشيم، 

)و در مرحله بعد ديگر جوامع بشري(، برسيم. به عنوان مثال، در  توليد محتواي مورد نياز جامعه خودمان

ديني وارد شده است كه رسول خدا، صلي اهلل عليه و آله، شکستن يك شاخه درخت را هاي آموزه

همچون شکستن بال فرشتگان، ديده و توصيف كرده است و يا در حديث شريف ديگري وارد شده 

نهالي در دست خودتان داشتيد، اگر فرصت كاشتن آن نهال را است كه اگر قيامت برپا شد و شما 

داشتيد، به كاشتن آن اقدام ورزيد. بنابراين نيازي كه ما بايد امروز به دنبال پاسخ به آن باشيم، كار كردن 

روي مضاميني همچون زيست محيط از منظر اسالم و موارد مشابه است، زيرا در صورت تهيه محتواي 

هاي اسالم، پاسخ مباحث مزبور خود به خود با در معرض ديد قرار دادن زيبايي ها،نهالزم در اين زمي

 الزم به هتاكان و اسائه ادب كنندگان به دين را به احسن وجه خواهد داد.

در پي اين پيشنهاد، اعضاي هيأت علمي همايش، از نگارنده خواستند تا در همين زمينه، دست به تهيه 

وجوي اين معنا، به برخي از متون ديني الزم، راي ارايه در همايش بزند و وقتي مؤلف در جستباي مقاله

مراجعه كرد، در عمل با دنياي گسترده و متفاوتي مواجه شد. در اين دنيا، پيامبر خدا، صلوات اهلل عليه، 

اسب(، خطاب اي ند: آفرين بر تو ها را با كلماتي زيبا )مانكند 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 يك حيوان، فرد خاطي نه 

گونه مرتکب كار حرام و گناه كبيره شده است، بلکه شهادت وي نيز ديگر مورد پذيرش نيست، همان
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حيوان خود براي زودتر رسيدن به مقصد، فشار وارد آورد، شهادتش مسموع  كه اگر كاروان داراي به

 نيست.

در اين دنيا، مالکان حيوانات بايد دقت كنند براي دوشيدن شير حيوان، ناخنشان كوتاه باشد تا مبادا در 

 جريان دوشيدن شير حيوان، به پستان آن حيوان خراش وارد آيد.

اجري همچون آزاد كردن يك بنده شوند، از مركبشان پياده ميها در منظر دين، كساني كه در گردنه

برند و اگر به مركبشان، جوي پاك شده بخورانند، در برابر هر دانه جو، يك عمل نيك برايشان ثبت مي

 شود.مي

ا منظور كرد و به بيان شود و بايد روزي وي ردر اين دنياي لطيف، گربه از ساكنان اهل خانه حساب مي

رسول خدا، هيچ خانه نبي الهي نبوده است كه در آن كبوتري جاي گير نشده و در آن النه نگذاشته 

 باشد.

جايي مقر حرمت حيوانات در اسالم چنان است كه وقتي يکي از فرماندهان سپاه اسالم، در هنگام جابه

گردد و وقف شود، مانع برچيدن آن ميميفرماندهي، متوجه النه گذاشتن كبوتري در چادر مزبور 

 آذوقه براي حيوانات، در فرهنگ اسالمي به صورت امري معمول در آمده است.

خواهد تا از ترددهاي غير خود، از مردم ميهاي پيامبر خدا، صلي اهلل عليه و آله، در يکي از توصيه

جريان ترددشان، جانوران ريز روي زمين را لگدكوب  ضروري شبانه خويش پرهيز كنند تا مبادا در

 كنند.

السالم، براي رفع مشکل حيوانات )خواه اين حيوان يك حيوان در اين دنياي متفاوت، معصوم، عليه

دارد، وارد آوردن كوچك همچون قُمري باشد و خواه بزرگ، مانند شيري درنده(، دست به دعا بر مي

دارند، ديني بيان ميهاي ها، مستوجب پرداخت ديه است و آموزههمچون انسانها، جراحت بر حيوان

اند، از روي دوش آنان برداشته شود، بار آخرتي ها در حق حيوانات روا داشتهاگر بار ظلمي كه انسان

 ها، بسيار سبك خواهد شد.انسان

كندند و عابدي از بني اسرائيل، با سي را ميديني وارد شده است كه دو پسر بچه، پر خروهاي در آموزه

 وجود ديدن اين صحنه، به نماز خود ادامه داد كه خدا دستور داد، زمين آن عابد را فرو ببلعد.

تنها در دوران حيات حيوان، كه حتي در لحظه مرگ او و در اين دنيا، برخورد مبتني بر رفق و مدارا، نه 

 يابد.و نيز ادامه ميفراتر از اين، پس از مرگ ا

ديني وارد شده است كه نبايد در برابر حيوان، كارد را تيز كرد و تا آخرين لحظه بايد از هاي در آموزه

نشان دادن كارد به حيوان، پرهيز كرد. ذبح حيوان در برابر حيوان نفي شده است، راندن حيوان به مذبح 
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ل از ذبح، بايد به حيوان آب داد و او را با به سمت چپ بايد با نرمي و مالطفت صورت بپذيرد و قب

اند(، از كارد تيز خواباند )كه هر دو مورد اخير براي تسهيل خروج خون از بدن حيوان، انديشيده شده

 استفاده كرد و در حين ذبح، از قدرت و سرعت عمل برخوردار بود.

 پوست حيوان پرهيز كرد و با الشه آن حيوان پس از مرگ حيوان نيز تا سرد شدن بدن او، بايد از كندن 

در دنيايي كه حتي جنازه يك گنجشك در آن از احترام برخوردار است، بهترين انسان از منظر دين 

ترين فرد در بلکه بهترين انسان، شايسته هاي ديگر نيست،بهترين فرد در ارتباط با انسان)احسن عمالً(، 

يست محيطي خودش است و كساني كه به عوامل زيست محيطي ارتباط با زيست محيط و عوامل ز

 مفسد في االرضخويش )اعم از آب، خاك، 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 انسانشناخته مي

 (.1388، و نظري توكلي، 1386)منطقي، محيطي دشمنشان بزنند 

، 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 يك در پي بردن جايزه مسابقه است، پس از برخورد با ديدگاه

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.

هايي كه الزمه آن مراجعه به متون عرفان اسالمي است، نيز به سهم خود عرصه جذاب و ارايه موضوع

زيست محيط در عرف عنوان مثال، انتخاب عنوان پژوهشي  گيرايي براي جوانان پديد خواهند آورد. به

نامه عارفان و سالکان، 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 ميه بيابان برده، ربه وي، آن را ب

 ديدند كه مورچه را به محل اسکانش، انتقال دهند.موظف مي

هاي مطرح در اين عرصه به شمار ها، از ديگر موضوعهاي درماني و مانند آنروشهاي تربيتي، روش

 روند.مي

توان با به مسابقه نهادن موضوع قرار دادن ادبيات جبهه و جنگ، عرصه گسترده ديگري است كه مي

رقم  هاآوري كرد كه در دوران جنگ، در جبههآن، جوانان زيادي را جذب عرفان و غناي شگفت

 خورد.

نامه و يا داستان برمبناي ادبيات جنگ، به مسابقه نهادن انجام يك پژوهش، تهيه يك نمايشنامه، فيلم 

كوچك، جذب خود كند، اما وقتي جوان در ادبيات اي ممکن است جوان را در ابتدا براي بردن جايزه
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بيند. به عنوان مثال، او هاي شگفتي مواجه ميشود، در اين جهان ناگهان خود را با انسانجنگ وارد مي

ك فرمانده، زماني كه با نيروهاي غواص خويش براي شکستن خط دشمن، از عرض اروند بيند كه يمي

هاي دشمن، برادر فرمانده را در حين غواصي، دچار موج گرفتگي كنند و انفجار ناشي از خمپارهعبور مي

كند تا مبادا خطري فه ميافتد، فرمانده برادر خويش را زير آب كرده، خكند 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 ميكه ناگهان خود را در ميدان مين يافته

ها، در حالي كه در پي جان هنگام قرار گرفتن زير خمسه خمسه عراقي بينند كهرزمنده ديگري را مي

شود كه بازي مواجه ميهاي پاكگويد: 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

محل نامعلومي شد. بعد از گذشت چند ساعت، وقتي سر و كله او پيدا شد و دوستانش او را ديدند، از 

لومتر دورتر از دليل غيبت چند ساعته او جويا شدند، و وي در پاسخ بيان داشت، من آن مار را چند كي

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! )ايم و خانه و كاشانه او را بهم زدهكه به دليل جنگ، آمده

عارفان و زيست محيط در عرف سالکان ديدگاه زيست محيطي زيباي دين، زيست محيط در عرف 

 گذارد(.را به نمايش ميها جبهه

مختلف ديني، مديريتي، نوآوري، خالقيت و نظاير آن، سطح فراتري هاي جديد در زمينههاي اخذ نظريه

از اين اي هتوان انتظار داشت. به عنوان مثال، منطقي )منتشر نشده(، در نموناست 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 بيپردازيهاي موجود در خالقيت زده است، و اين نظريهپردازينظريه

دهند، خالق شدن و خالق عمل كردن سوق مي الهي كه به صورت بالقوه، آدمي را به سمت و سوي

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 خالقيتخالقيت، از بروز خالقيتي ياد مي

هايي جزءنگر، نام بنهيم، هاي موجود را خالقيت، اگر خالقيتسازدوي در همين ارتباط خاطرنشان مي

 باشد.نگر ميگذاري خالقيت كالنبيني الهي محقق خواهد شد، شايسته نامخالقيتي كه در پرتو جهان
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گردد، هاي موجود يادآور ميپردازيبيني الهي در نظريهدكتر منطقي در تشريح نقص نديدن جهان

هاي خالقيت بيانگر سوق يافتن نظريات تك بُعدي )تك استراتژي(، به سمت زيپردامالحظه سير نظريه

رفته ابعاد غيرشناختي، نقش نظريات چند بُعدي و تعاملي است. عالوه بر اين، در نظريات تعاملي، رفته

الهي  بينيرسد، 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 پردازد، داللت برآن دارد كه انگيزه اخير،اي كه آمابلي در نظريه خويش به طرح آن ميانگيزه

انجامند. ويش، به توقف و ركود ميفردي و در نهايت اجتماعي است، اما هر دو شق اخير، در سرانجام خ

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 خالقزيادي از دست خواهد داد و يا فردي كه انگيزه

داند، هاي وي را قدر نميتنها زحمات و تالشر كه نه اي ديکتاتوخواند، 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 فردي با پذيرش جهان

آيد و توقفي هم براي وي تصور ر است، به تحرك، كار و كوشش خالق برميالهي كه از آن برخوردا

هاي بستر اجتماعي، پذيرشي شود، 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، ميدف پيشبرد مردم و جامعهاين امر، مترا

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، گردد، از نظر آمابلي، آورد، يادآور ميمي

روند، حال آن كه در پرتو ب كننده خالقيت به شمار ميرقابت و محدود كردن انتخاب، عوامل سركو

گفته، مخل حركت خالق فرد نيستند. زيرا ارزيابي منفي از فرد، انگيزه الهي، هيچ يك از عوامل پيش

 سازد.وي را كه براي اداي تکليف الهي خويش، در حد وسع و توانش، به پا خواسته است، متوقف نمي

بيني تعريف پاداش در جهان اهد ساخت، زيرا اساساًانگيزه نخوالهي را بي دادن پاداش احتمالي نيز فرد

بيني الهي، كسب پاداش اخروي بيني غيرالهي، متفاوت است. در جهانالهي، با تعريف پاداش در جهان

 شود.و رضايت حق تعالي مطرح است، در حالي كه پاداش در افق مادي، در پول و شهرت خالصه مي

ر، يك فرد الهي، به دنبال رقابت با ديگران نيز نيست كه با عقب افتادن از آنان، احساس از سوي ديگ

خسران كند، وي به دنبال اداي تکليف، در حد وسع و توان خودش است و حتي خود را مکلف به 

الصه تنها در اداي تکليف فرد ختنها و داند، چرا كه آنچه كه دين از فرد خواسته است، پيروزي نيز نمي
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شود، حال چه عمل او به پيروزي برسد و چه به پيروزي نرسد، وي در نهايت با اداي تکليف خويش، مي

كند، زيرا انگيزه نميداند، برهمين مبنا، محدود شدن انتخاب فرد الهي نيز وي را بيخود را پيروز مي

ا نيز در مسير اداي زماني كه اداي تکليف مترادف پيروزي قلمداد شود، فرد الهي شکست خويش ر

 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 جهانالضداد است، ياد ميابيني الهي كه تربيت شخصيت خالق و جامعجهان

 كند:بيني الهي، به شرح زير، تأكيد ميهاي بالقوه خالق جهانهي، بر برخي از ويژگيبيني المادي و جهان

دهد، در حالي كه اي به تفکر فرد الهي ميالعادهيري فوقپذديد الهي با طرح مبداء و معاد، انعطاف -

 ديد مادي، از چنين ويژگي برخوردار نيست.

زند كه ديد ديدي را براي فرد الهي رقم ميگرايي شبرون ديد الهي، با تأكيد بر زنده بودن هستي، -

 آفريني است.مادي، فاقد اين تحرك

آورد كه گرايي عميقي را براي انسان الهي پديد ميبيني الهي با تأكيد بر شناخت نفس، درونجهان -

 ديد مادي، از چنين ويژگي و خصوصيتي برخوردار نيست.

دارند، كسي كه هاي ديني بيان ميسووليت آدمي )در حدي كه آموزهبيني ديني، با تأكيد بر مجهان -

نهايت انعطاف، توجه و تالش را در  ،1صبح كند و به فکر اصالح امور مسلمانان نباشد، مسلمان نيست(

 زند.آورده، رقم ميمدار، پديد فرد دين

آورد، تالش فرد الهي پديد ميبيني الهي با طرح كارنامه فردي و جمعي، تالش مضاعفي را براي جهان -

دار، به ديناخير حتي با بسته شدن كارنامه جمعي و عقيم شدن بستر اجتماعي خالقيت، از منظر فرد 

 داند.بست نرسيده، وي خود را موظف به اداي تکليف خويش، به صورت فردي، ميبن

ر بطن ي )نظير حج و جهاد( كه دبيني الهي با ارايه الگوهاي فردي )مانند نماز و روزه( و جمعجهان -

ه هر روزه در كهايي مدار را به جاي پذيرش قالبآموزند، افراد دينخود، قالب شکني را به افراد مي

 دهد.شکني سوق ميگردند، به سمت قالبجامعه به آنان تحميل مي

ر عمل به سمت حماسه و دار، آنان را ددينبيني الهي با تأكيد بر داشتن انگيزه الهي در افراد نجها -

 بخشي اخير است.بيني مادي، فاقد تحركدهد، در حالي كه جهانعرفان سوق مي

                                           
كند، سعي كنيد هر روز هايي كه براي تربيت خالق خود دارد، پيشنهاد مييکزنت ميهايلي در توصيهس -1

اي داشته باشيد.هدف ويژه  
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اي بيني الهي با پرهيز دادن فرد از داشتن هرگونه ديد جنسيتي و قوميتي، وي را از ديدهاي كليشهجهان -

 شود.مادي مالحظه نمي بينيرهاند، 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 انقالبي خود را حفظ كرده باشد، و از سوي سردمداران متحجر و جزم -ماهيت عرفاني

اضداد هستند و زندگي ت كه جامعهايي اسنگر 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

توجه به مسايل جزءنگر كه در جهان خالقيت معاصر وجود داشته و سيطره دارد، در پرتو تربيت اخير، 

 باشد.مي نگر، مطرحزندگي خالق، به مثابه خالقيتي كالن

االضدادي كه يك زندگي هاي جامعدكتر منطقي در اين قسمت براي ارايه مصداقي از تربيت انسان

هاي بزرگي گذارند، با عبور از انبيا و اولياي الهي و با گذشتن از شخصيتخالق را به معرض ديد مي

خالق ديني را به معرض ديد  كوشد تا ثمره تربيتتر، 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

 االضداد مکتب، برآمده است.جامع

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 خالقيتمي خالقيتي فراتر، ياد

نفره شروع كرد و سپس گروه كوچك خود را با استفاده  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 گ، حکايت از آن دارد كه وي در تمامي عملياتكاظمي در طول جن

)كه زد هاي اخير دور ميها و ابتکارهاي زياد، همواره دشمن را در عملياتها، ابداعكارگيري خالقيت

كيلومتر پيشروي در عمق دشمن و سر در آوردن از پشت نيروهاي مورد  30گاه اين دور زدن، متضمن 

 بود(.نظر 

زمان با نفوذ در عمق شهيد كاظمي هنگامي كه فرماندهي قرارگاه حمزه، در كردستان را پذيرفت، هم

هاي كومله و دموكرات، كوشيد تا با آنان به توافق كيلومتري خاك عراق براي محاصره پايگاه 100

كنار تغيير سياست  برسد كه عمليات مسلحانه خود را در كردستان متوقف سازند. عالوه بر اين، وي در

مرسوم امنيتي كردستان )كه نيروهاي نظامي را به صورت يك سيبل و هدف ثابت، در برابر دشمن قرار 

ها با اتخاذ سياست تهاجم فعال، چنان كومله و دموكرات را تحت فشار قرار داد كه عمليات آنداد(، مي

هاي فرهنگي فعاليتد. پيش گرفتن به مقدار زيادي در سطح كردستان، كاهش پيدا كرده، محدود ش
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هاي كارنامه شهيد كاظمي در سمت فرماندهي قرارگاه فعاليتگسترده در سطح كردستان، از ديگر 

 حمزه بود.

شهيد كاظمي پس از انتصاب به فرماندهي نيروي هوايي سپاه، اين نيرو را با هواپيماهاي جنگنده و 

كوپتر ساخت داخل را براي اين نيرو، د و نوعي از هليكوپتر كارآمدتر، بيش از پيش تجهيز كرهلي

 روي خط توليد فرستاد.

شهيد كاظمي، در سمت فرماندهي نيروي زميني نيز به حذف واحدهايي كه به مناسبتي ايجاد شده و 

ديگر در سازمان رزم نيروي زميني، باقي مانده بودند، اقدام كرد و به اين ترتيب در جهت چابك كردن 

 هايي اساسي برداشت.كردن سازمان نيروي زميني، گام و منعطف

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 مالحظه شود، دكتر منطقي از زندگي خالقي ياد مي

گذارد. به اين معنا كه شهيد كاظمي با آن كه را به معرض ديد مي دست پرورده ديگري از مکتب، خود

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، اشك وي را در ميكه پا گذاشتن روي مورچهمتجلي ساخت. به نحوي 

اي كه حتي اتاقش، ارتباط عاطفي داشت، با كودكان اطرافيان، روابط عاطفي عميقي داشت، به گونه

ورزيد كه با شهادت ساخت و چنان به دوستش مهر ميبعد از شهادتش، نام او، اشك آنان را سرازير مي

افتد. طبع لطيف او در برخورد با نيروهاي تحت امرش نيز مکرر مار شده، در بستر بيماري ميوي، بي

 گزارش شده است.

نيروي هوايي و نيروي زميني  ، قرارگاه حمزه،شهيد كاظمي با آن كه با فرماندهي لشکر نجف اشرف

تواضع را از خود به منصه  سپاه، اوجي از اقتدار را در كارنامه خويش ثبت كرد، اما در عمل، اوجي از

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

 معرفي نکرد.گاه در گزارش فتح خرمشهر، خودش را فاتح اين شهر 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، هايشان، به آنان پاسخ نه ميبسياري از مواقع، در برابر درخواست

ماني كه به صورت وي تركش داد و حتي زاوجي از شفقت و نرم دلي را نشان مي نيروهاي تحت امرش،
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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 مراتب نظامي شهيد كاظمي از سويي و شاهکارهاي عملياتي او از سوي ديگر، خود به خود مي

گفته، اوجي از انکسار نفس آن كه وي برخالف شرايط پيش اوجي از غرور را در فرد دامن بزنند، حال

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 جراحتمجروح شدن

با اين همه  نهاده بود،هاي خويش به معرض ديد 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.تيزي كه از او شده بود، مايه شوخي و مزاح بين وي و منتقدانش را پديد مي

د، اوجي از ساده زيستي را در اي كه در اختيارش بوشهيد 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 با آن كه فرماندهان مشابه، همواره چندين كيلومتر عقبترتيب، 

جنگيد، بلکه دم عملياتي، همراه سربازانش ميتنها در خطوط مقگيرند، وي نه عمليات را برعهده مي

كرد و در جريان بحراني هاي آتي، اقدام ميً به كنترل خطوط شناسايي شده براي عملياتگاهي شخصا

هاي شدن خطوط عملياتي، براي جلوگيري از سقوط خط، با دوستش به تنهايي، به درگيري با تانك

ها پرداخته ها، به انهدام آنو انداختن نارنجك در لوله تانك هادشمن اقدام كرده، با باال رفتن از آن

 بودند.

گيرد، تربيت اي از دست پروردگان مکتب، نتيجه ميدكتر 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

ها در ادبيات خالقيت آمده هاي جزءنگري كه تاكنون، گزارش آنزند كه برخالف خالقيتميفرد رقم 

گذارد و اين تحولي است كه افزوده شدن 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 ه مسابقات، اگر با موضوعبنابراين عرص

آموزد كه هدف ها ميآورد و رفتارهايي را بدانجوانان خيرخواه، نوعدوست و نازك طبع را فراهم مي

 ها است.دين، در واقع تحقق همان رفتار
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 مسابقات هنری -
شود كه قرآن براي القاي مفاهيم مورد نظر خود، به بهترين وجه از هنر ميبا نگاهي به قرآن، مشخص 

سود جسته است، به اين معنا كه قرآن براي القاي مفهوم مورد نظر، گاه، با طرح يك شبهِ نمايشنامه، به 

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 همچنين قرآن با سير دادن آدمي در گذشته حال و آينده، با خلق صحنه

 كند.ا ميرا به فرد الق تجربيات زيستهتجربياتي مشابه 

داوري و السالم، در امر قضاوت و دقت در آن، و پرهيز از پيشقرآن در داستان حضرت داوود، عليه

داوري شتابزده و بدون درخواست دليل از مدعي و بدون فرصت دادن به طرف ديگر براي اظهارنظر، 

گويد: آيند و يکي ميبادتش فرود ميكند كه دو نفر متخاصم، از ديوار عماجرايي تمثيل گونه بيان مي

گوسفند دارد و من يك گوسفند دارم و او خواسته گوسفند مرا هم ضميمه  99اين برادرم است و 

 گوسفندان خود سازد و با من بدرفتاري كرده است.

معاشر، در حضرت داوود، فوري گفت: او با اين درخواست بر تو ستم كرده است و بسياري از افراد 

 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

، ولي عالمه طباطبايي )، ؟، ترجمه اندبسياري ساخته و پرداختههاي گرچه درباره اين ماجرا، افسانه

 گويد:(، در اين باره مي1364محمدباقر موسوي همداني، 

سازد، بيش از اين را تدبر در آيات قرآني كه ماجراي ورود دو متخاصم را بر داوود )ع( مطرح مي

يل و تجسم انجام گرفت، تا او رساند كه آن صحنه، امتحان خدايي براي داوود بود كه در قالب تمثنمي

را با تربيت الهي بار آورد و راه و رسم داوري و قضاوت عادالنه را به او بياموزد تا در حکومت و داوري، 

 .از مسير عدالت به ستم نگرايد

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، صدقهقرآن ميوقتي 

 كند:ماند، مطلب را چنين بيان ميوآزار است، نه سود بخشيده، نه باقي مي
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سي كه مالش را خود را با منت نهادن و آزار دادن، مانند كهاي 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

چون مَثَل سنگ خارايي است كه بر روي آن غباري نشسته و رگباري برآن زند و كلوخه سختش را 

 ، بقره(.264همچنان برجاي نهد )

در هيأت سنگي خارا به تأمل درنگرند كه چگونه قشري نازك از خاك  ها را وامي دارد تاقرآن آن

رود، ولي همين كه باران تندي برآن روي آن را گرفته و در ظاهر توهم روييدن و سبز شدن در آن مي

خاك رفته و  -كه خصلت ديرين آسمان و زمين استچنان -زند، به جاي آن كه سبزه از آن بردمد، 

 ان برجاي مانده است!سنگ سخت، همچن

كنند، نه جلب توجه مردم، يا به انگيزه هستند كه براي رضاي خدا، انفاق مي اما نقطه مقابل آن كساني

 سالوس و ريا يا به قصد منت نهادن، پس از صدقه دادن به قرار زير است:

كنند، باغي انفاق ميهاي خويش را براي خشنودي خدا و استواري روحشان هايي 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) فرود نيايد، نرمه باراني آن را بس است

 دهد:اين صحنه، آن روي ديگر سکه يا چهره ديگر انسان راستين را نشان مي

شود ديگر شبيه به قشر نازك خاك روي سنگ سخت اتي كه در راه خشنودي خدا صرف ميصدق

زد است. اگر در تشبيه سابق، باران قشر نازك را پس مياي نيست، بلکه مانند باغي است كه برفراز تپه

به علت آمادگي  -برعکسساخت، اين بار عيان 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(گذارد )در تقابل دو تابلو و مقايسه آنمي

1359.) 

-السالم، و فرزندش كنعان، به ترسيم عطوفت انساننوح، عليههمين طور قرآن با ترسيم داستان حضرت 

پردازد. كتاب آفرينش هنري در قرآن در اين زمينه كار ميهاي تبهدلي انسانهاي وااليش يافته، و سنگ

 نويسد:مي

آنان را در دل موجي  سفينهبينيم: يعني زماني كه اينك چشم اندازي از طوفان نوح را در برابر خود مي

 ، هود(.42) كوه آسا همي برد!
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شود: او را فرزندي است كه ايمان حساس 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 ميامبري مينقش پي

 من سوار شو و از كافران مباش! اي پسرك من با

به زودي به سوي كوهي پناه بيند: خاص و انحرافي مياي فرزند جوان و عاصي چاره رهايي را به گونه

 كند:وهگين، تکرار ميولي باز غريزه پدري، اند 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 مياما صحنه نمايش دگرگون مي

 ، هود(.43) گرديد! آن دو حايل شد و از جمله غرق شدگان

بلعد: شود و موج سركش همه چيز را برسرراه خود فرو ميشنونده درين لحظات نمايش، دگرگون مي

 ، هود(.43) و موج ميان آن دو حايل شد و از جمله غرق شدگان گرديد!

ها را در هم كه موجاي ينهدارد: سفهاي 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:

له آن ساعت، امري هولناك است. روزي كه آن را اي مردم، از پروردگار خود بترسيد، چرا كه زلز

دهد، فرو گذارد و هر آبستني وضع حمل كند، و مردم را مست ببينيد، هر شيردهي آن كه را شير مي

 ، حج(.2-1) پنداري، ولي مست نيستند، اما اين عذاب خداست كه شديد است

برند، و زنان بارداري كه از بيم، سقط جنين د ميتصاوير مادران شيردهي كه شيردادن فرزندانشان را از يا

زنند، رسند، همگي ترس ظاهري را رقم ميكنند و حالت مردمي كه از ترس عذاب، مست به نظر ميمي

آيات زنند. در 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

 .)در روز قيامت( يار صميمي از همدم خود نپرسد
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يار ه شکلي بسدهند 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 ميگذارد، يا پي در پي به صحنه آراييمي

 افزايد.ها ميهاي همه اعصار و همه مکانو تازه ماندن آن براي انسانگذارد، بر جاذبه داستان مي

و ترسيم تابلويي زنده از ها گونه برخي از مفاهيم و ايدههايي همچون طرح نمايشنامهدر كنار ويژگي

ميق و هاي عراييهايي 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 

معرفي شده درماني جديد و رايج مکتب تحليل رواني كه طي چند دهه اخير ارايه و هاي يکي از شيوه

است. در تعريف اين روش، چنين گفته شده  1است، تکنيك درماني رؤياهاي هدايت شده در بيداري

 است:

د به زبان رؤياهاي هدايت شده در بيداري، عبارت است از متحرك ساختن و بيان مسأله از آگاهي فر

 آيد:جو، در ميكه در دو سطح، به تجربه زيسته درماناي سمبوليك ويژه

 اول: صحنه نمايش رؤياي هدايت شده در بيداري،

 شود.و دوم: تحليلي كه از رؤياي آن صحنه، مي

 ها،دهزناآگاه )واپسهاي رؤياي هدايت شده در بيداري، يك روش درماني است كه مبناي آن اليه

گاهي كامل در تواند دوباره آشکار شده، و به آها( است و ميو نظاير آنها ناشناخته ها،فراموش شده

ر شدن، جهت آيد، جهت پيدا كند و در حالت آمادگي و پويا قرار بگيرد. شرط مداوا شدن، همين آشکا

 .يافتن و به حركت در آمدن است

پردازد و ميآيد، در اين تکنيك فرد در بيداري به بازگويي رؤيايي گونه 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 ريشه كند به ابعاد ودهد(، تالش ميمي

هاي هاي مکتب تحليل رواني(، اعتقاد براين است كه با تبديل ناآگاهي فرد نسبت به ريشهساير روش

                                           
1 -Reve-eveille'-divige 
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هاي شکل گرفته در ها، امکان حل تعارضاند، با آگاهي از آنتعارضاتي كه در درونش شکل گرفته

 شود.م ميوجود فرد فراه

توان در قرآن، مالحظه كرد. قرآن پس از آن كه سد ادراك محدود اما سطح برتري از اين تکنيك را مي

ها شکند، افراد مستعد و تلقين پذير را ربحراني و غيرقابل گريز، ميهايي معاندان را با ارايه صحنه

هايي جويد. قرآن با ترسيم صحنهت درمان و هدايت آنان، سود ميسازد، بلکه از اين موقعيت، در جهنمي

حساس و تکان دهنده، فرد معاند قبلي و فرد متزلزل و مردد فعلي را با خود به سفري عميق در رؤياهايي 

دقيق  برد، و در اين سفر رؤيايي، با به كارگيري ابعاد بسيارها 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 در آن شركت داشته است( به شمار مي )تجربياتي كه فرد عينا

كه قرآن ترسيم هايي اركه صافات، در يکي از صحنهاز سوره مب 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

؛ و چون كنندكني، 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 اين نيست مگر سحري آشکار؛ آيا وقتي مرديم و خاك و استخوان شديم دوباره زنده مي

ها، شويد در حالي كه خوار و ذليل باشيد؛ و اين زنده شدن انسانده ميحتي پدران گذشته ما؛ بگو: بله زن

واي بر ما، اين همان اي گويند: خيزند؛ و ميبه جز يك 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 نميايشان ميكه بايد بازخواست شوند؛ در آنجا از 

اندازند؛ پيروان كنند، با يکدگر بگومگو راه ميندارند، بلکه ايشان امروز تسليمند؛ بعضي به بعضي رو مي

خوانديد؛ ما را به دين خود مي آمديد وبه 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 

عذاب را خواهيم چشيد؛ آري ما شما را گمراه كرديم، چون خودمان گمراه بوديم؛ در نتيجه، همه آنان 

كنيم؛ چون ايشان اين طور بودند كه وقتي به ايشان رفتار مي در عذاب شريکند؛ ما با مجرمين اين چنين

گفتند: آيا به خاطر مردي ديوانه، خدايان كردند؛ و ميشد بگوييد: ال اله االاهلل، سركشي ميگفته مي

به تحقيق شما عذاب  كند؛ها كنيم؛ با اين كه او حق آورده است و رسوالن قبلي را تصديق ميخود را ر
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كرديد؛ مگر بندگان مخلص خدا؛ دردناك را خواهيد چشيد؛ و اين جزاي همان اعمالي است كه مي

هايي هاي پرنعمت؛ بر تختو ايشان گرامي هستند؛ در بهشتهايي، 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

چشم پرغنج و داللند؛ گويي از سفيدي، سفيده تخم مرغند، قبل از آن كه دست خورده شود؛ پس 

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 خاك ها از من خرده ميداشتم؛ كه بار

شويم؟ شما هيچ از او خبر داريد؟ در همين بين به دوزخ و استخوان شديم، دوباره براي پاداش زنده مي

گويد: به خدا قسم نزديك بود مرا به ضاللت بيند؛ به او مينگرد و رفيق خود را در وسط جهنم ميمي

بودم؛ دوستان بهشتي من نيز از حاضر شدگان در دوزخ مي بيافکني؛ و اگر نعمت پروردگارم نبود، حتماً

ميريم؟ و به جز راستي اين ماييم كه ديگر نميگويند: آيا از 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

عظيمي است كه خدا به ما روزي كرد؛ و شايسته است كه اهل عمل براي چنين زندگي، تالش كنند؛ 

ق كريم بهتر است و يا درخت زقوم؛ ما آن را فتنه ستمگران كرديم؛ درختي آيا براي پذيرايي، اين رز

ها است؛ چون ايشان از آن خواهند اش گويي سر شيطانآورد؛ ميوهاست كه از بيخ جهنم سر در مي

شند؛ نونهايت سوزنده ميها از آن پر خواهند كرد؛ و سپس بر روي آن خوراك، آبي بيخورد و شکم

بودند كه در دنيا پدران خود را ها شان به سوي جهنم خواهد بود؛ همينو پس آن كه بازگشت نهايي

 گمراه يافتند؛ و با اين حال به دنبال آثار پدران خود بشتافتند.

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

 گر و تمسخرآميز كافران،تذكر 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
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 ها و معبودهاي دروغينشان به سوي جهنم،ترسيم رانده شدن كافران و مشركان به همراه بت

 ه دادن آنان،ترسيم نزاع كافران با ائمه كفر براي محکوم جلو

 نتيجه ماندن نزاع كافران و مشركان و معاندان با رهبرانشان،ترسيم بي

 ترين راه گريز،ترسيم شکست خوردن كفار در يافتن كوچك

 بيان عذاب شدن كافران از زبان خودشان،

 بازگرداندن معاندان به زمان حال،

 تهديد عذابي كه كافران فراروي خويش دارند،

 ات بهشت و بهشتيان،ترسيم نعم

 ايجاد شوق براي رسيدن به اين نعمات،

 ترسيم نقمات دوزخ و دوزخيان،

 ترسيم اوضاع تحقيرآميز معاندان در دوزخ،

كه باعث به دوزخ افتادن هايي محکوم كردن رفتار غير عقالني كافران در رد دين و تبعيت از خرافه

 شود.ها ميآن

هاست، آيات بيشتر مورد توجه قرار گيرد، ابعاد انگيزشي و هيجاني در آندر ضمن آنچه بايد در اين 

بيشتر از باب استهزا، و خوار ساختن كافران است و آنجا كه  هدايت به سوي دوزخبراي مثال بيان 

ي كند، در واقع از خوردني كه محور زندگي آنان است، سالححد 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 ترين مزه را دارد(، ميترين صورت و تلخخورند، زقوم را )كه زشتمي

پايان را متضاد با وضع كافران، اندوهي بي نماياند. از سوي ديگر، طرح موقعيتيخاطر ذهن كفار را مي

آيد، امتياز مي و هم مکرمون)ميوه( با  فاكههشود. به عنوان مثال، وقتي كه واژه در معاندان باعث مي

اف فهماند، و وقتي كه از حوريان، با اوصهاي تجربه شده دنيايي، ميخاص اين رزق را بر ساير رزق

آور خداوند تبارك و تعالي، آتشي در دل رود، حسرت دوري از نعمات شگفتخاصشان سخن مي

 افروزد.معاندان مي

به اين ترتيب آيات شريفه مزبور، ضمن زير سوال بردن و محکوم ساختن رفتارهاي تمسخرآميز و پرعناد 

دهد ين نعمات و نقمات بهشت و دوزخ، قرار ميكافران، در برخورد با دين، آنان را در حركتي نوساني ب

كاران و مقايسه كردن وضعيت هيجاني افراد بهشتي و افراد سرنگون و در اين ميان با تهديد مکرر ستم
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افزايد و در نهايت با باز گذاردن راه انتخاب براي همه شده در دوزخ، بر هول و هراس معاندان مي

 نماياند.و عطوفت خويش را باز مي ها، نهايت مهرانسان

 از سوره مباركه مؤمنون، فرمود: 118-99خداوند در آيات 

شان فرارسد، در آن حال، آگاه و نادم شده، گويد: بار الها مرا به دنيا تا آنگاه كه وقت مرگ هر يك

كه هرگز نخواهد شد  بازگردان؛ تا شايد به تدارك گذشته، عمل صالح به جاي آرم و به او خطاب شود

و اين كلمه )مرا بازگردان( را از حسرت همي گويد و از عقب آنان، عالم برزخ است تا روزي كه 

برانگيخته شوند؛ پس آن گاه كه نفخه صور قيامت دميد، ديگر نسبت و خويشي در ميانشان نماند و 

، آنان رستگارانند؛ و كسي از كسي ديگر حال نپرسد؛ پس در آن روز هر آن كه اعمالش وزين است

هر آن كه اعمالش سبك 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

جهل تکذيب آيات ما نکرديد؟ آن  )به آنان خطاب شود( آيا آيات من بر شما تالوت نشد؟ و شما از

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؛ پروردگارا! ما را از جهنم نجات ده، اگر ديگر بار عصيان تو كرديم، همانا بسيار ستم

سگان به دوزخ شويد و با من لب از سخن فرو بنديد؛ زيرا شماييد كه اي باز به آنان خطاب سخت شود: 

كردند: بار الها ما به تو ايمان آورديم، از بندگان صالح من، روي به من آورده، عرض مياي چون طايفه

قت، تو از گناهان ما درگذر و در حق ما لطف و مهرباني فرما كه تو بهترين مهربانان هستي؛ در آن و

كرديد تا آنجا كه مرا به كلي فراموش كرده، بر آن شما كافران، آن بندگان خاص مرا تمسخر مي

كرديد؛ من هم امروز جزاي صبر و آزار و سخريه شما را به آن بندگان پاك خداپرستان خنده استهزا مي

دانيد شما دا به كافران گويد: ميخود خواهم داد و آنان امروز سعادتمند و رستگاران عالمند؛ آنگاه خ

چند سال در زمين درنگ كرديد؛ آنان پاسخ دهند كه تمام زيست ما در زمين يا يك روز بود يا يك 

گر عمر خلق، بازپرس؛ خدا فرمايد: شما اگر از جزء از روز )اگر ما خطا گوييم(، از فرشتگان حساب

دت عمرتان در دنيا بسيار اندك بود؛ آيا چنين پنداشتيد كه ما دانستيد كه محال 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

كه عبث كند و هيچ خدايي جز همان پروردگار عرش مبارك نخواهد بود؛ و هر كس غير خدا كسي 

رسول اي ب كار او نزد خداست و البته كافران را فالح و رستگاري نيست؛ و تو را به الهيت خواند، حسا

 .ما، با منت دعا كن و بگو بار الها، بيامرز و ببخشاي كه تو بهترين بخشندگان عالم وجودي
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ار كوير كند كه طي آن انگبهايي 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 صحنهمالحظه هيجان

نماياند. در آنجا كه فرمود: افزايند(، ميها را )كه بر عمق درمان و تجربه زيسته فرد ميدرمانشده در اين 

رساند، حالت عاطفي افراد معاند در روز قيامت را ، كلمه رب كه استغاثه افراد را ميقال رب ارجعون

، كلمه هرگز، برخوف وي گرددز او به دنيا باز نميهرگكند و آنجا كه فرمود: براي آنان، ترسيم مي

اثر شمردن خاصيت انساب در آن روز، ، با بيديگر نسبت خويشي نماندافزايد يا در آنجا كه فرمود: مي

طور همين افزايد.متکاهاي 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.حتي يك دلدار دهنده خيالي هم وجود ندارد، بر شدت هراس از اين روز مي

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 تركخشکاندني كه ضمن آن، دندان

دهشتناك روز قيامت، معاندان را از شدت هول و هراس و اضطراب، به حالتي شبيه اغما، هاي صحنه

شد و شما آن را تکذيب آيا قرآن بر شما خوانده نميفرمايد: مي سازد و در همين حالنزديك مي

. اين شقاوت بر ما غلبه كرد، سپس از زبان خود معاندان، اعتراف آنان را نقل فرمود كه كرديد؟نمي

ند و خود را محکوم كيابي 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 ديگر در قيامت راه براي هرگونه عملي بسته است و تن

، فرد با نهايت تحقير و خواري ان خاموش و به دوزخ شويداي سگطور 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 همين لحظه پرالتهاب، قرآن معاندان را به دنيا بازگردانده و بيان مي

هاي راستين در افراد معاند، تنها متقين رستگارانند و نه شما، به القاي ارزشو سپس با بيان اين كه  گرفتيد.

، از مدت زندگي دنيايي چند سال در زمين درنگ كرديدفرمايد: 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، درك عظمت خسران را بيشتر امکان پذير ميبه حساب نمي
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، خود به كم تمام زيست ما در زمين يا يك روز بود يا يك جزء از روزاز طرفي معاندان با بيان اين كه 

گيرد، كنند و اين اعتراف كه از زبان خودشان صورت ميدنيا، اعتراف ميبودن مدت زمان زندگيشان در 

 افزايد.بر هول و هراس صحنه مي

آور و تکان دهنده است كه پيام نهايي اين رؤياي هدايت شده دهشتهاي در تب و تاب همين صحنه

 شود:در بيداري، بيان مي

 .ايم، و هرگز به ما رجوع نخواهيد كردشما را به عبث و بازيچه آفريده آيا چنين پنداشتيد كه ما

گونه كه ذكر شد، اين مسأله، مانند بذري است كه اينك در ذهن شخم خورده معاندان، پاشيده همان

ه به ريزاند كه بستشود 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

به اين ترتيب قرآن با قراردادن آدمي در شرايط پرهيجان، و با نوسان در آوردن وي در زمان گذشته، 

ت زيسته كند كه شايد تأثيرش به هيچ وجه كمتر از تجربيارا به ذهن وي القا مياي حال و آينده، تجربه

 وي، نباشد.

يك 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 ژههاي نقاشي خودش در مدرسه، به جاي ارايه سوو در جريان كالس

 ها ارايه كند.آموزان، بدانقرآن، احاديث و ادعيه را به عنوان سوژه نقاشي دانش

 ديني ارايه شده به آنان است:هاي آموزان، برمبناي سوژهاز نقاشي دانشهايي موارد زير، نمونه
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دانشجوي مزبور خواست تا طي يك نظرسنجي، از  نگارنده 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 تنها از اثرات شناختي قابل مالحظهپرسش اخير، نه 

آموزان از اظهار نظر اين دانشهايي نمونه ر اين زمينه، ياد كرده بودند. موارد زير،شان دقابل توجه تجربه

 است:
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هاي هاي نقاشي تو، من را به اوج برد و من را بيشتر به طرف قرآن كشاند. من با كشيدن موضوعموضوع

بودن او بيشتر  هاي خدا، عظيم بودن خدا و رحيمهاي 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 

 كنم. ام، 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

 .ي كنمبهتر زندگ

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 حرفدرست است كه اطرافيان من، خيلي من را نصيحت مي

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

هنگامي كه خود من در حال كشيدن نقاشي آيه دوم سوره حج بودم، تمام موهاي بدنم هنگام خواندن 

كشيدم، هر لحظه قيامت در نظرم مجسم شد و با هر قلمي كه من بر روي كاغذ ميآن آيه، سيخ مي

شد. به نظر من اين كار هم من و هم ديگران را با قرآن بيشتر آشنا كرد. شما مانند  خورشيدي كه مي

 .كند، در من اثر كرديدروي آب تأثير مي

جشنواره تحت عنوان اي دانشجويان خويش خواست تا جشنوارهنگارنده در اقدام ديگري، از جمعي از 

، 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 روانتهيه پوستر

كنند، از عمق و يان شركت كننده در جشنواره، توضيح داد تا پوسترهايي كه آنان تهيه ميبراي دانشجو

 غناي بيشتري برخوردار باشند. 

پس از ارايه پوسترهاي آموزشي تهيه شده از سوي دانشجويان، پوسترهاي مناسب انتخاب و در 

 اند:سترهاي مزبور، به نمايش گذاشته شدهاز پوهايي 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 ها، طي زمان كوتاهي، مجموعهروي آن

توان با پردازشي هنري، مفاهيم ديني را پوسترهاي زير پيداست، به سادگي ميگونه كه از آورد. همان

 به تصوير كشيد:
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توان به عنوان هستند كه ميهايي اند، نمونهها را در زير آورده شدهكه فرازهايي از آناي آيات و ادعيه

ها، به شکل ويسي، نمايشنامه نويسي، عکاسي و مانند آنهايي براي نقاشي، گرافيك، داستان نموضوع

 ها بهره گرفت.فردي يا جمعي، از آن

كند و چشمان تيز بين تو در نظاره آن تماشاگه )طبيعت( در حالي كه خود احساس لزوم بازگشت مي

 ، ملك(.4) گرددگر برميشود، به سوي تو نظارهخسته و درمانده مي

گستراند و انبوهش انگيزد و در آسمان آن را ميفرستد و ابري برميها را ميست آن كس كه بادخدا

كند و چون آن را به هر كس از بندگانش كه گرداند و از خالل آن باران را همي بيني كه جستن ميمي

ز اين كه برايشان فرو ريزد، سخت نوميد بودند. خواهد برساند، بناگاه آنان شادماني كنند، با آن كه پيش ا

گرداند. آري اوست پس به آثار رحمت خدا بنگر تا )ببيني( چگونه زمين را پس از مرگ آن، زنده مي

 ، روم(.50-48) زنده كننده مردگان و اوست كه بر هر چيزي توانا است

آرايش است و در ميان شما، فخرفروشي و  بدانيد كه در حقيقت زندگي اين دنيا، بازي و سرگرمي 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 خاشاك )حاصله از( آن شگفت آيد، آنگاه )در مزرعه

 ، حديد(.20) شود

ندگي اين دنيا را به آبي مثل بزن كه از آسمان فرو فرستاديم، پس گياه زمين با آن در و براي آنان ز

 ، كهف(.45) اش كردندها پراكندهآميخت و خشك گرديد و باد
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اند، چگونه بوده است. آنان از اند تا ببينند، فرجام كساني كه پيش از ايشان بودهآيا در زمين نگرديده

اند اند، آن را آباد گردانيدهوده و زمين را كنده و بيش از آنچه آنان  آبادش كردهايشان بس نيرومندتر ب

شان با داليل آشکار به سوي ايشان آمدند، در نتيجه خدا نبود كه بر ايشان ستم كرد، بلکه و فرستادگان

 ، روم(.9) خودشان بودند كه برخود، ستم كردند

 ها رفتيدشغول داشت تا براي شمارش مردگان خود به گورستانچشمي و فزون طلبي شما را به خود مهم

 ، تکاثر(.2-1)

اند، مثل عنکبوت است كه )با آب دهان خود(، داستان 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) ن )دوباره( از هم يکي يکي گسستتو مانند آن زني نباشيد كه رشته خود را پس از محکم تاف

 نحل(.

انتظار نبرند، هنگامي كه گرم جدالند، جز فريادي مرگبار كه غافلگيرشان خواهد كرد، نه وصيت كردن 

 ، ياسين(.49-50) خويش برگشتنتوانند و نه به سوي كسان 

 ، 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،  ايبانگ 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(. فرياد رس من هستي

 المنير(.)دعاي توبه از مصباح  )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 رازشنونده آواز ها،اي پذيرنده توبه



 سوم: جمع بندي و نتيجه گيريصل ف                                                                            505

 

 ر(.)دعاي جوشن كبي ها از هراسشبشکافد كوه

ياور، پوشنده هر معيوب، پناه هر رانده اي گشاينده هر اندوهناك، رحم كن هر رحم شده، يار هر بي

 )دعاي جوشن كبير(. شده

گاهي ندارد و سند آن كه سندي ندارد، ذخيره آن كه ذخيره ندارد، پناه آن كه گاه آن كه تکيهاي تکيه

 )دعاي جوشن كبير(. ردپناه ندارد، دادرس آن كه دادرس ندا

 )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(. و آرزوهاي دورم، مرا زنداني ساخته و دنيا مرا فريفته است

 )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 آنهاي متعدد ديگري در متون روايي، حديثي و اخالقي اسالم، وجود دارد كه ميموضوع

توان از آنان خواست تا به تهيه عنوان مثال، ميعنوان مضمون كارهاي هنري، به دانشجويان ارايه كرد. به 

 با توجه به مضامين زير، دست بزنند:هايي ها و نمايشنامهها يا شعرها، داستانتابلو

ها، درختان، آسمان پرستاره، نمايش ها، درياروم، آفرينش كوهام، كجا هستم، به كجا مياز كجا آمده

هاي كاذب، آگاهي واقعي، و دريا، ترسيم يك زيبايي، عشق واقعي، عشق لطافت كوه، دشت، صحرا

هاي هاي كاذب، نياز واقعي، نيازهاي كاذب، سرانجام خوشبختي واقعي، سرانجام خوشبختيآگاهي

ترين لحظات سالي، زشتآل، زيباترين لحظات دوران نوجواني، جواني و بزرگكاذب، انسان ايده

يك انسان صالح، عواطف و احساسات يك انسان نابکار، عواطف و  زندگي، عواطف و احساسات

احساسات يك انسان صالح هنگام مالقات با مرگ، عواطف و احساسات يك انسان نابکار هنگام 

هاي هاي ظالم، جريان انسانهاي نيك انديش، درون انسانبرخورد با مرگ، عواطف و احساسات انسان

هاي بخت برگشته در طول تاريخ، سرانجام قدرتمندان در طول انبخت در طول تاريخ، حزب انسنيك

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 براين، مي

هاي ها(، زيباترين صحنهها و مانند آنها، جنگلها، كوهها، پرندگان، اعماق درياها، ماهي)تصاوير گل

زيبا )عواطف هاي ها(، ديگر صحنهعاطفه مادري، عفو، ايثار و نظاير آن ها،بازي بچه ها،انساني )بچه

ها بزنند. انجام كارهاي تاريخ گذشته و نظاير آنها(، حيوانات، 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 گونهكاري، فرشچوب، قلم

ها نيز در مفهومي فرهنگي يا انساني برخوردار باشد(، گچ بري، خطاطي و مانند آنفرش، از هاي نويسي

 اين ميان، قابل تأمل و توجهند. 

توان نتيجه گرفت، مسابقات هنري )با موضوع قرار دادن فرازهايي بندي مختصر ميبنابراين در يك جمع

هاي انساني و نوعدوستانه، زيست محيط و سوژه هاي ديني و يا فرازهايي از ادعيه،از 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، نمايشنامهگري، خطاطي، گرافيك، داستاننگارهمختلف 

آورند و در صورت انتخاب مضامين ن مسابقات پژوهشي را پديد ميعرصه پويا و جذاب ديگري همچو

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 دستمورد نظر وامي

 سازد.هاي پنهان خود مياند، غرق در ارزشجزئي به عرصه مسابقه گام نهادهاي به جايزه

 

 طرح الگوها -

افراد و خاصه كودكان، نوجوانان و جوانان، در مسير زندگي خويش در جريان شکل دادن به ابعاد 

ه، در ميان وجوديشان، همواره نيازمند الگويي عيني و عملي هستند تا با سرمشق گرفتن از الگو و اسو

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. سازد، پيشه خود كند و زندگيزيستن براي مخاطبان خويش مطرح مي

اسوه السالم، حضرت يوسف، عليه شوند،متعددي مالحظه ميهاي با نگاه گذرايي به قرآن، اسوه

هاي راه خداست، چه شکني بتالسالم، اسوه بتايستادگي در برابر شهوات است. حضرت ابراهيم، عليه

سنگي باشد، چه فرزندش و اسماعيل نفس. اصحاب كهف، سمبل و اسوه مهاجرين اي اين بت مجسمه

ها را بر سکنا گزيدن در شهر پذيرش دشواري سبيل اهلل هستند كه ترك مقام و منصب و هجرت وفي

السالم، اسوه مقاومت و پايداري و حضرت تحت سلطه طاغوت، ترجيح دادند. حضرت نوح، عليه

السالم، اسوه صبر و تحمل بودند. حضرت مريم، عليهاالسالم، سمبل پاكي، پاكدامني و يعقوب، عليه

السالم، هامت و شجاعت و حضرت اسماعيل، عليهالسالم، اسوه و سمبل شطهارت، 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 ميهاي فروزاني فرا راه انسانمختلف، چراغهاي قرآن با طرح اسوه

تواند ايثار تواند در برابر شهوات ايستادگي كند، تا كجا ميتا كجا ميتواند صبر داشته باشد، تا 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 ترك نکنيد

 نويسد:ميتفسير مجمع البيان، ذيل اين آيه شريفه 

پرستيدند، سپس ها را ميالسالم، آنهايي بود كه قوم نوح، عليههاي بتها نامعباس و قتاده گويند، اينابن

 .ها را عبادت كردندبعد 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

پس بعد از ايشان، قومي زندگي كردند كه روش آنان را در عبادت اتخاذ كرده بودند. پس شيطان به 

شما را تشويق و نشاط بيشتر در ايشان گفت: اگر تصوير آنان را بکشيد و در مقابل خود قرار دهيد، 

 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 ميبه آنان گفت، مردمي كه قبل از شما بودند اين

 .پرستييشه و اساس بتها را و اين بود ركردند آن

 نويسد:(، در بحث روايي ذيل همين آيه شريفه، مي1364عالمه طباطبايي )، ؟، ترجمه موسوي همداني، 

اند كه گفت: عباس روايت كردهمردويه همگي از ابنمنذر و ابنو در درمنثور است كه بخاري و ابن

اسامي مرداني صالح  ها، قبالًعرب هم معبود شدند. اين نامهمان اَصنام و اوثان كه در قوم نوح بودند، در 

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 جلسه داشتند، مجسمه

پرستيدند تا آن نسل منقرض شد و نسل بعدي روي كار آمد، چون را نميها آن مجسمهكردند. ولي 

 .مورد پرستش قرار گرفتندها علم نسل قبلي را نداشتند، مجسمه

پرستي كه توسط مستکبران جامعه ابداع و دامن شود كه قرآن در تحليل بتبه اين ترتيب مشخص مي

 .تأكيد خاصي داردها آنان از اسوه زده شد، بر استفاده

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، ويژگيمتون اخالقي حتي در تعيين مالك
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(، در كيمياي سعادت، ضمن بحث در 1364شدند. غزالي )رفته ميعنوان معيار و شاخص به كار گ

بيماري رواني عُجب )خودشيفتگي(، با ذكر برخي از اوصاف حضرت رسول، صلوات اهلل عليه، تطابق 

 كند.يا عدم تطابق با اين روحيات را معيار سنجش سالمت و عدم سالمت مردم، معرفي مي

 -از مجموعه آثار –السالم، كتاب علي حقيقتي بر گونه اساطير، و علي، عليه تا(، دردكتر شريعتي )بي

هاي النوعليل ربكند. دكتر شريعتي در تحياد 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 متوجاند، ناقص ميكساني را كه در اطرافش بوده

جا ها، از همينالنوعتايش ربكرده است و سمي -تي استنقص و كاسكه جهاني بي –ماوراءالطبيعه 

-النوعشده است، وي فضايلي را به ربها، 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 آنالنوعزي او به ربمهرور

ي يوناني( هاالنوعدكتر شريعتي در تحليل مذاهب بودايي كه به طرح خدا يا انسان كامل )نظير رب

 نويسد:پردازند، مينمي

ار شم انتظهاي مذاهب سامي اين است كه انسان در اين مذاهب، چيکي 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 دعوت اين مذاهب اين است كه منتظر بيرون نباشيد، راه نجات آن است كه در خود فرو رف

اهبي كه به . اما در همين مذبکاويد و با رياضت و خودسازي، به جايي برسيد كه شايسته نجات شويد

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، براي اسوه
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ادگيري از شناسي معاصر، اصطالح الگو و الگوپردازي، اصطالح عام و فراگيري است كه به يدر روان

، الگو حاوي سه تأثير متفاوت بر 4شود. به نظر باندورا، اطالق مي3و تقليد 2، همانندسازي1طريق مشاهده

 روي فرد هست.

هاي رفتاري جديد فرد از طريق تبعيت كردن از رفتار الگوي مورد نظر. حالت اخير اكتساب الگو -1

رفته، دست به ديگري را به عنوان الگو بپذيرد و از آن سرمشق گدهد كه فرد، رفتار فرد زماني 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 تقويت يا تضعيف پاسخي كه پيشتر ياد گرفته شده است. هنگامي كه فرد مشاهده -2

يابد )هر چند گيرد، تمايل وي به انجام آن رفتار فزوني ميار خاصي پاداش ميالگو به علت انجام رفت

ممکن است كار مورد نظر خالف عرف باشد(، از سوي ديگر وقتي فرد ناظر، مالحظه كند كه الگو به 

تحان دست به گردد )مانند تنبيه شدن شاگردي كه در امعلت 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 موقعيتو خويشتن 5بگيرد. يادگيري اخير به توسعه خودكنترلي

ر صحيح در يك سازي فرد در مورد رفتااهها از طريق آگسهيل 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، رفتارهاي آموخته شده وجود ندارد، اما فرد الگو، به عنوان تسهيل كننده رفتارهاي خا

ماع، صادق است. بسياري از رفتارهاي خنثي يا رفتارهاي پذيرفته شده اجت كند. اين امر در موردعمل مي

كت در يك اش، مايل به شركالسيكند غالب دوستان همآموزي كه مشاهده ميبه عنوان نمونه، دانش

ن ين طريق آاگيرد. 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  توان بيان داشت، يکي از عملکردهاي افراد الگو، مشروعيت بخشيدن به  رفتارهاييرو مي

وع رفتارهايي در د اين كه چه ناند. الگوهاي اخير اطالعاتي را در مورتوسط اجتماع تنظيم و ارايه شده

 دهند.يك موقعيت خاص مناسب است، به فرد ارايه مي

                                           
1 -Observational learning 
2 -Identification 
3 -Imitation 
4 -Bandura, A. 
5 -Self-control 
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همخواني حرف و عمل و نظاير  ها،هاي الگو، مانند قدرت، مطرح شدن از سوي رسانهدرباره ويژگي

كه و همکارش در آزموني  1ها، انجام پذيرفته است. به عنوان نمونه، گروسكآن، برخي از پژوهش

جهت بررسي تأثير حرف و عمل، طراحي كردند، گروهي از كودكان را با الگويي برخورد دادند كه 

كرد. گروه دوم پس از برنده شدن در بازي بولينگ، نيمي از جوايز خود را به كودكان فقير هديه مي

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 شد رئيسش با او كار مهمي دارد، كودكان را ترك ميدر همين هنگام، به وي گفته مي

الگويي كه به شکل عملي به القاي اهدافش دست شرايط آزمايشي اخير، كودكان گروه نخست، با 

 كرد، مواجه شدند.تنها به شکل شفاهي از اهدافش ياد ميزد و كودكان گروه دوم، با الگويي كه مي

ي دست به اهدا نتايج آزمايش نشان داد، بيشتر كودكاني كه با الگوي عملي سروكار داشتند، مانند وي،

تنها شاهد بيانات الگوي دوم، مبني بر خوب بودن فقير زدند، اما كودكاني كه ي هاجوايز خود به بچه

هاي به بچه فقير بودند، در حد كودكان گروه نخست، دست به اهداي جوايز خودهاي دادن هديه به بچه

أثيري بر رفتار ت گيرند كه تبليغ شفاهي الگو، تقريبافقير نزدند. بنابراين گروسك 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 هاي مشابه، به نتايج متفاوتي انجاميده است و هر دو مورد تبليغ گفتابرخي از پژوهش

 اند.را در الگوبرداري مخاطبان، مؤثر دانسته

است، نتايج مشابهي را گزارش  ساله داشته 7-11ديگري كه روي كودكان گروسك در پژوهش 

ن كودكان رسد كه تبليغ عملي در بينويسد: چنين به نظر ميكند. وي در تبيين نتايج حاصله، ميمي

اي هه بچهتر، بيشتر از تبليغ گفتاري، اثربخشي دارد. علت اين امر، ممکن است اين باشد ككوچك

ها به مفاهيم قابل درك در تر در فهم و درك دقيق و صحيح توضيحات شفاهي و تبديل آنكوچك

عملي آن،  تري دارند، زيرا توضيح و توصيف يك رفتار مانند انجامخزانه رفتاريشان، مشکالت بيش

ر از كودكان تتر كه به لحاظ ادراك، پيشرفتهرسد كودكان مسنملموس و عيني نيست و به نظر مي

 كنند، در فهم درخواست شفاهي، موقعيت بهتري داشته باشند.تر عمل ميكوچك

برخي از مطالعات، نشان داده است كه تضادهاي شديد بين حرف و عمل الگو، به شدت اعتبار و مقبوليت 

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

                                           
1 -Grusec 
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شويق و تمجيدي كه داد، نشان داد، تهاي شديد بين حرف و عمل الگو را مورد بررسي قرار ميتفاوت

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 عکسليت عوامل يا الگوهاي جامعهاز دست رفتن اعتبار و مقبو

دهد ها، نشان ميشود. نتايج برخي از پژوهشپذيري محسوب ميشود، بدترين پديده در فرايند جامعهمي

از  ت خود راساالن ممکن است به علت اظهارات بدون تأمل و فکرشان، به راحتي اعتبار و مقبوليبزرگ

 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،  خواندا تجديد عقده اديپ در دوره جواني ميآنچه فرويد آن رمبناي 

 اند.به مسأله الگو، عطف توجه نشان داده

 د:داربيان مي ،اجتماعي خويش -در تبيين نظريه فرهنگي 2ويگوتسکي

نمايي فردي وقتي كه با راهپردازد، با بين سطح عملکرد كودك، وقتي كه به تنهايي به حل مسأله مي

ك ظاهر پردازد، تفاوت وجود دارد و در حالت اخير، حداكثر ظرفيت تحولي كودمجرب به حل آن مي

توجه داشت و  ،كودك با وي ساالن مجربو هم سالگردد. از اين رو بايد به تعامل افراد بزرگمي

 اد.مدنظر قرار د ،تأثير آن را در تحول ذهني كودك

 (.1993، 4استنليبه نقل از ) انجاميد 3به نظريه حوزه مجاور رشد ،اظهار نظر اخير

نظريه مشابهي  ،با الهام از نظريه ويگوتسکي 8و كاميال 7، ليتونن6، جاوسوك5طي دهه گذشته، شاوقنسي

تر و بزرگاند. طبق نظريه اخير، اگر شاگردي زير نظر يك فرد را ارايه كرده  9با عنوان ناظر ياور

                                           
1 -Heteronomy 
2 -Vigotsky, L. 
3 -Zone of proximal development (ZOPD or ZPD) 
4 -Stanly, N. V. 
5 -Shaughnessy, M. F. 
6 -Jausovec, N. 
7 -Lehtonen, K. 
8 -Kamila 
9 -Mentoring 



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            512

 

تواند از تجربيات وي بهره جسته، خالءهاي اطالعاتي خويش را مرتفع سازد و تر قرار گيرد، ميمجرب

اخير، به شکل مستقلي عمل كند. مربيان هم در برخورد با شاگردان نوآموز و هاي سپس با اتکا به يافته

  و طريق عمل كنند.توانند به دقرار دارند، مي نمبتدي كه زير نظر آنا

دهد كه  آيد، مربي بايد به وي اجازهدر صورتي كه كودك از عهده قسمتي از كار مورد نظر برمي

ادر به انجام كودك در حد وسع و توانش در كار اخير شركت كند تا رفته رفته با افزايش تجربياتش، ق

آيد، يا ميكار مورد نظر برن كار مورد نظر و موارد مشابهش باشد. در صورتي هم كه كودك از عهده

حل مسأله يا  هايتواند راههاي اساسي است، مربي ميفاقد اطالعات الزم در زمينه حل مسأله و مهارت

م مسأله را گام به گا ،هاي مورد نظر را به فراگيران تحت نظرش ياد داده، به كودك كمك كندمهارت

ا كرده و يا ضمن نند در جريان آموزش اخير، به بيان حل مسأله اكتفتواحل كند. مربيان مي ،در كنار وي

ك پايگاه پرتاب يبيان آن، در جريان عمل به مثابه يك الگو، به حل آن بپردازند. حركت اخير به مثابه 

هد شد براي كودك نوآموز عمل خواهد كرد و با افزايش و غنا بخشيدن به تجربيات وي، سبب خوا

 (.1997ها نبود، برآيد )شاوقنسي، جاوسوك و ليتونن، تر قادر به حل آني كه پيشكودك از حل مسايل

كار مربياني كه وظيفه  ،آنچه از آن ياد شد، ممکن است در ابتداي امر اين تصور را به ذهن متبادر سازد

مايي نظارت بر عملکرد كودكان و شاگردان مبتدي و نوآموز را برعهده دارند، محدود و محصور در راهن

كه وظيفه مربيان فراتر از گران با تأكيد در ايندر حيطه محدود شناختي است. برخي از پژوهش نآنا

هاي شناختي وظيفه مربيان فراتر از راهنمايي ،سازندهاي شناختي است، خاطرنشان ميمحدوده راهنمايي

هيجاني شاگرداني است كه شان است، نمونه بارزي در اين جهت، ضرورت رشد عاطفي و متربيان

-هيجان ست مربيان عواطف وا كنند. در موارد اخير الزمشان، نوشتن خالق را تجربه ميزيرنظر مربيان

 نتر آناشان را نسبت به مردم و جهان اطرافشان برانگيخته، آنان را در جهت احساس عميقهاي متربيان

 (.1996، 2و گو 1شود )گو تران، 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 -ثر از نظريه فرهنگيأفارغ 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  ،آموزانمعلم به عنوان الگويي متفکر براي دانش

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 ،دهدسازد كه چند مطالعه وي نشان ميخاطرنشان 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

 ي از يك فرد خالق را به منصه ديد بگذارد.الگوي ،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، ميلگوي عملي ديگران واقع ميافرادي كه ا ،شوديادآور مي 5سچاللر

ارتقايي معنوي پديد آورند، از اين رو وي تجربه ايجاد رابطه مريد و مرادي را مطرح كرده، از اين مسأله 

 كند.ياد مي ،سالبا عنوان يك روش تربيت ديني موفق براي افراد بزرگ

ام گرفته است، ها و نهادهاي تبليغاتي جامعه انجبراي جوانان كه از سوي دستگاه نگاهي به طرح الگو

وهاي بيانگر آن است كه الگوهاي مطرح شده از سوي نسل پيشين، براي نسل جديد، از سويي الگ

اند. عالوه بر اين، آميز، خشك و غيرمنعطف و از سوي ديگر الگوهايي متعارض بودهآرماني، اغراق

اند، نبوده وهاي موجود در جامعه كه به طور كامل مطلوب طبع سردمداران ايدئولوژيك نظامديگر الگ

 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 يافتهي ميدست به معرفي كسان

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 حساس ميكنند كه جوان ادر جامعه ما شهيدان را چنان بزرگ و واال مقام معرفي مي

 .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 ميدست يافته هاي عادي، چگونه به اين مراتب واال

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

بليغات سپاه پاسداران، از همين مصاحبه تهيه كرده بود، بود، اما نگارنده به مطالعه كتابي كه انتشارات و ت

 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

ن است، مورد توجه قرار گيرند. به اين ها، بايد نکاتي كه مورد توجه و عالقه جوانادر جريان طرح الگو

تنها به شکل مذهبي و خشك نشان داده نشود، به عنوان نمونه، وقتي كه از شهيد مثالً يك 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 كتابعنوان يك جوان عالقه دارم ببينم، اي نيست. اما من به حاوي حرف تازه

خوانده است؟ به چه شعرهايي عالقه داشته است و چرا؟ رفتارش با پدر و مادر و را دوست داشته و مي

اي، بلکه به صورت اطرافيانش و خصوصاً دوستانش، چگونه بوده است، آن هم نه به صورت كليشه

هاي جان مگر انسان معصوم آفريده شده است؟ درست است كه شهيدان انسانبينانه و صميمي. واقع

ها فقط يك اند، اما چرا مسووالن هميشه از آنقدر و پرارزشي بودهبركف، ايثارگر، شجاع و بسيار گران

ها در زندگي دچار شك و اشتباه شده است، بايد اين ً خود شهيد همت بارسازند؟ مطمئناًبت مي

مثالً بدانم حاج همت وقتي با نفس طغيانگرش زندگي شهدا، بازسازي شود و من جوان  هايصحنه

كرد، به هر صورت به جاي بت كردن شهدا، بايد كمي جزئي و شد، با آن چگونه مقابله ميمواجه مي

 .ها بهره الزم را بردتر 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، 

 ويسد:نكه شرق منتشر كرده بود، تهيه كرده است، مي 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  االًبا اطالع امروز كه منتقدانه پيگير مسايل علمي است، احتم

 بنگرد.

البالغه، گلستان و هايي مانند آن كه دكتر حسابي در كودكي، قرآن، نهجبه عنوان مثال، بيان اغراق

بوستان سعدي و ديوان حافظ و منشأت قائم مقام فراهاني را از حفظ داشته است، فقط تصوير انساني 

هاي دهد يا اصرار بر اين كه استاد، طي حدود سه سال، از دانشگاهآدمي مي غيرقابل دسترس را به دست

توان به اين  فرانسه، مدارك مهندسي مختلف گرفته است، زيرا با دنبال كردن زمان اخذ هر مدرك مي

اي هامکان كسب ديپلمي در شاخه سال قبل، با گذراندن يك 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، فيزيك و مانند آنهاي تخصص در شاخه

شده است، در مدرك علمي بوده كه پس از طي مراحل عمومي دانشگاهي، كسب مي 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 واقعاجاد نميرا براي زمان حاضر، اياي 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؟

تنها شاگرد ايراني انيشتين بودن(، مورد ديگري در 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

اين اش براي انيشتين توضيح داده است و او نيز تأكيد كرده است كه بايد روي فرصتي، 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 آسيبعطفنامنها به صورتي طرح الگو

كنند، ها اقدام ميداخلي به طرح آنهاي برخي از جوانان در نقد الگوهاي بدون انعطافي كه رسانه

 نويسند:مي

بود، نمازهاي وي طوالني بود  مثالً شهيد همت فرمانده لشکرزنند 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 راحت، موسيقي ماليم گوش ميبيند و براي استسواري ميموتورسواري و ماشين

بس است ديگر، چقدر با گويد: ايستد و وقتي همسرش به او ميآيد، بالفاصله به نماز ميبه خانه مي

كنم، بايد دو ركعت نماز شکر بينم، احساس ميگويد: من وقتي تو را ميمي خدايي، كمي هم با ما باش!

 .به جا بياورم

هاي مثبت قدر ويژگيام، اين شهيد آندگي نامه شهداي زيادي را از جمله شهيد بابايي را خواندهمن زن

هاي ما از آن با خبر شوند، مطمئناً به جاي امثال مايکل جکسون، او را الگوي داشت كه اگر جوان

بابايي را هاي شهيد كردم، بعضي از حرفبار كه من با دختري صحبت ميدهند. يكخودشان قرار مي

هايم به او گفتم: يك 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 

دارم. آن دختر بعد  گفته است كه من نامزدداد و به او ميداد، 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 ميت، اصالكرده استحصيل در امريکا، اين كار را مي

 هايي نبودند كه عاشق شوند.آدم شهيدان فقط دنبال مذهب، امام و جنگ بودند و اصالً

اند كه جوان عادي ما هاي ما از قرآن، نماز و روزه شهدا صحبت كردهقدر راديو، تلويزيون و رسانهآن

شود، يك انسان خشکه مقدس و مذهبي و چيزي كه در ذهنش تداعي مي با شنيدن نام شهيد، اولين

حزب اللهي است كه همه چيز زندگيش را در نماز و روزه و دعا، خالصه كرده است. يعني به جاي آن 

كه مسووالن روي مسايلي تکيه كنند كه مربوط به زمان حال است و با مسايل جوانان امروز سنخيت 

 .كنند كه سنخيت چنداني با روحيات نسل جديد نداردميدارد، به مسايلي تکيه 

ديدي هاي تبليغاتي از زاويه زمان با طرح الگوهاي موجود به صورت آرماني، در فراز ديگري دستگاههم

، با ديگر الگوهاي نظام برخورد كرده، هر كسي را كه در حلقه تنگ مورد نظر آنان قرار نگيرند، تنگ

برند و به اين ترتيب جامعه از الگوهاي بسياري طلق طرد كرده، نامي از آنان نميبه شکل نسبي يا م

 ماند. اظهار نظر تني چند از جوانان در اين زمينه، به شرح زير است:بهره ميبي

من به خوبي به ياد دارم كه زماني سپاه، به دليل اين كه شهيد دكتر چمران يك بار به مهندس بازرگان 

و به او ابراز ارادت كرده بود، اجازه نصب عکس او را در مجموعه تبليغات شهري خودش نامه نوشته 

 .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

نجکاو شدم تا شريعتي را . از اين رو خيلي كبي رنجي مرگ است و شادي مداوم جهلاز 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. 

ي شخصيت بزرگواري است كه در جامعه ما گفت: شريعتهايم شنيدم كه مياز يکي از معلم 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

يك از افرادي كه آن، هيچهاي تلويزيوني تلويزيون جمهوري اسالمي خيلي تنگ نظر است و در كانال

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 ماهوارهه كانالبهره بماند يا آن كه جوانان به دنبال كساني كبي

نظام تربيتي حاكم بر جوانان، به هاي ، از ديگر مشخصههاي مورد نياز نسل جديدبحران در الگوسازي

 آيد.شمار مي

يابي و شدن خويش، خود را نيازمند الگوهاي مختلف و متعددي نوجوانان 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

لگوهايي آرماني براي جوانان يا آرماني از آن دارند كه اولياي تربيتي و آموزشي جوانان، با پردازش ا

اند كه در اكثريت قريب به اتفاق تنها الگوهايي را در اختيار جوانان قرار دادهكردن الگوهاي موجود، نه 

اند و به سادگي قابل الگوبرداري توسط جوانان نيستند، بلکه اولياي موارد، رنگ و بوي زميني نداشته

نري، ادبي، تاريخي، سياسي و ورزشي، تحركي چنداني از خويش نشان مزبور در ساير موارد علمي، ه

هاي اند، و اين در حالي است كه جرياننداده، دست به ارايه جدي الگوهاي مورد نياز جوانان، نزده

تنها مشخصه پردازند كه شايد غيررسمي، مانند نشريات زرد، در حد ستايش و تقديس به طرح افرادي مي

 (. 1376نان، خوب توپ زدنشان، باشد )منطقي، وجودي آ

، 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 چهرهوابسته به دولت، مطرح ميهاي دولتي و الگو در سطح رسانه

بوده، افراد دانشگاهي و عالم در اين ميان، از وجه شاخصي برخوردار نيستند. در حالي كه اگرچه ديد 
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شود كه جوانان و ديگر بسيار مثبت نظام نسبت به اقشار مذهبي و روحاني، به صورت مقدماتي سبب مي

هاي تبليغاتي به اين نکته توجه به آنان به صورت الگوهاي فرارويشان نگاه كنند، اما دستگاه اقشار جامعه

تنها با تخطي چند تواند به مثابه شمشيري دو لبه و دو دَمه عمل كند، زيرا اند كه تبليغ اخير مينداشته

ان، به كل روحانيون روحاني حوزوي و يا ائمه جمعه و جماعت، ديد منفي ايجاد شده در رابطه با آن

 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.روحانيون تسري مي

هاي غيررسمي ديگري وجود هاي نظام ياد شد، جريانآنچه كه تاكنون از جريان الگوسازي عالوه بر

هاي غيررسمي، توبه كنند. يکي از اين جريانتر ميدارند كه روند نامناسب الگوپردازي نظام را آشفته

نا كه تر از عملکرد خودشان در جريان انقالب و جنگ است. به اين معهاي 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 

 د.سازها و شعارهاي انقالب، پرترديد ميخاصه 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(، جوانان به الگوهاي خارجي )عمدتاً توجه -

 اجتماعي غرب در سطح جوانان. -گسترش تدريجي الگوهاي رفتاري و فرهنگي -

 گفته، به اجمال مورد بحث قرار خواهند گرفت.در ادامه هر يك از محورهاي پيش

رفتاري مطلوب طبع با معيار قراردادن الگوي نظري و  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 اولويتنقالب، از پايينترين شعارهاي اگردد، 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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ختر و پسر از شهرهاي دانش آموز د 6650(، در بررسي كه در سطح الگوهاي مورد نظر 1376منطقي )

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 اولياي تربيتي نوجوانان هاي جوانان را به خود اختصاص داده است كه اين  مسأله بيانگر شکسانتخاب

 و جوانان در جا انداختن الگوهاي مورد نظرشان دارد.

، گزارش 1373 -1382هاي هاي مرجع طي سالبررسي تحوالت گروهمنطقي )منتشر نشده( در پژوهش 

شود كه طي ده سال اخير، روحانيت عرصه دهندگان تحقيق مشخص ميدهد، در پرسش از پاسخمي

ً استادان دانشگاه، هنرمندان و ورزشکاران از را تا حدودي از دست داده، متقابالمرجعيت خويش 

 اند.تري برخوردار شدهمقبوليت بيش

هاي ناموفق مسووالن هاي عرضي و نه طولي، از ديگر تبعات الگوپردازيگرايش جوانان به الگوبرداري

 عملي بتوانند از آنان تبعيت كنند، بعضاً رود. جوانان با نديدن الگوهاي عيني كه به شکلبه 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 ايدئولوژيك مبني بر پذيرش يك الگوي برتر را بي»

 .«پذيرندبه عرض و نه طولي را مي از دوستان هم سطح و ديدگاه معطوف

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 -گسترش تدريجي الگوهاي فرهنگي

 اجتماعي است. -هاي فردي، رفتاري و فرهنگينظام به الگوپردازي

 نويسد:(، در بررسي الگوهاي انتخابي جوانان مي1376منطقي )

ز هاي اخير، به جهاي هنري هستند كه از مجموع شخصيتاز 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

 .بي هستندغر هاي عمدتاًيافته است، قريب نيمي از ورزشکاران محبوب جوانان، شخصيت

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 

شدن فرهنگ غرب در سطح جوانان مانند البسه لي، لي وايز و جين،  مسأله قابل توجهي بوده، سايه گستر 

 -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 الگوآن ياد شد، مشخص ميبا توجه به آنچه تا اينجا از 

هاي بسيار زيادي دارند و خالء هاي تبليغاتي در ايران، در اين زمينه نارساييها و دستگاهنوجوانان، نهاد

د ايجاد شده در اين زمينه، فضايي براي طرح الگوهايي از آن سوي آب را براي جوانان ايراني، پدي

 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 رخي از استادانطرح غيرمستقيم بو در نهايت  زميني

 واقع شوند.

توانند با بزرگان علم و ادب و فرهنگ كشور، برخورد داشته، در بازديدي، ميهاي دانشجويان در برنامه

 مند گردند.كنار مشاهده سلوك ايشان، از رهنمودهاي آنان بهره

اد دارد كه وقتي خود وي در سن دانشجويي با جمعي از دانشجويان به ديدار عالمه نگارنده، خوب به ي

تنها گِله و در اوج ناتواني، فرتوتي و رعشه بدن،  طباطبايي رفت، شاهد آن بود كه آن مرد نوراني،

 رد!تواند بنگاشکايتش از روزگار آن است كه به دليل شدت رعشه بدنش، روزي يك صفحه بيشتر نمي

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 ا از رگها ردكتر حسابي، از ادامه فعاليت قلب وي نااميد شده و همه آنژيوكت

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

 اده بود، با عينك ته استکاني خودش، مشغول مطالعه آن بود!در حالي كه كتابي را روي سينه قرار د

آموزان يا دانشجويان آنان توان به طرح معلمان يا استادان شايسته براي دانشدر سطح ديگري، مي

پرداخت. زماني كه نگارنده عضو شوراي فرهنگي دانشگاه محل كارش بود، طرحي با عنوان فرزانه 

اي شد، در جلسهصويب رساندند كه طي آن از استادان موجه دانشگاه، تقاضا ميزميني را در شورا به ت

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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بودند، استادي كه در سطح جهان  شدند، گاه شاهد آندانشجوياني كه در جلسات مزبور حاضر مي

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 نتايجي كه دانشجويان مزبور از اين جلسات به دست مي

علمي، نهراسيدن از فراز و نشيب زندگي و هاي برخورداري از همه امکانات ممکن براي رسيدن به قله

 اميد يافتن به آينده، بود.

هاي مضاف بر آنچه گفته شد، اين امکان وجود دارد كه برخي از استادان متعهد دانشگاه، در برنامه

گردي و مانند آن، در كنار دانشجويان حضور يابند و در گردي، طبيعت، ايرانگرديمختلف جامعه

جريان يك ارتباط غير درسي و غير رسمي با دانشجو، هم صحبت وي شده، در تعامل با او، به شکل 

 مستقيم و غيرمستقيم، اثرگذار واقع گردند.

يکي از دانشجويان در طول مسير در يك بار وقتي نگارنده، جمعي از دانشجويان را به كوه برده بود، 

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 و چند سنگ بزرگ را ببيني كه دور هم چيده شدهمزبور گفت، اگر روي همين يال خاكي، ت

ها كه متعلق به همين تواني بپذيري، اين سنگبادشکن را براي اسکان شب كوهنوردان داشته باشند، مي

 اند؟اند و با اين چيدمان، كنار هم قرار گرفتهقسمت خاكي نيستند، خود به خود در اينجا حاضر شده

براي گرفتن وضو، چند كيلومتري اي س از اطراق دانشجويان، نگارنده براي يافتن چشمهبه هر صورت پ

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 به كنار بيشهگفت، با طي همان چند كيلومتر، ديني 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

الگوهايي كه  ها در جامعه، به شکل نسبي دانشجويان را در مسيرضمن پر كردن نسبي خالء طرح الگو

بينند، هدايت خواهد كرد، و اگر الگوهاي انتخاب شده، افرادي مقيد و متعهد و در يك فرارويشان مي

توان به اثرات مثبت اخالقي رفتاري آنان در دانشجويان، اميد خود ميكالم افرادي انسان باشند، خودبه

 بست.
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 های نوعدوستانهاجرای برنامه -

 (.  1995، 1زند )سابينيعبارت از رفتاري است كه با هدف كمك به ديگران از فرد سر مي نوعدوستي،

مختلفي ارايه هاي ورزد، نظريهبراي تبيين اين كه چگونه فردي به انجام كاري براي ديگري مبادرت مي

به نوعي هر يك  3و نظريه تکاملي 2شده است. در مجموعه نظريات ارايه شده، نظريه بدبيني عاميانه

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 يك از منظر خاصي، مانند يه شدهباشد. نظريات ديگري كه در ارتباط با تبيين نوعدوستي ارا

 اند.ها پرداختهبه تبيين مقوله نوعدوستي در انسان 5و تقويت اجتماعي 4منظر توافق دو طرفه، الگوپردازي

ار آدمي قرار داده، بيند كه ظرفيتي بالقوه را در اختيديدگاه ديني، نوعدوستي را به مثابه امري فطري مي

 رسد.ري از عوامل محيطي، به فعليت مياين ظرفيت با تأثيرپذي

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 ب، دست ميايستندذات و خوددوستي ميروي در حُب

جويند، ورزند و به ايمانشان تمسك ميها نيز بخل نمييابي به نعمتتابي نکرده، هنگام دستترس و بي

ز دهند و اها و محرومان صدقه ميخانمانكنند، 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

ر و كمك به ز انصار به دليل اظهار محبت صادقانه نسبت به مسلمانان مهاج(. قرآن ا 62-63، انفال،103

 آنان، تمجيد و ستايش كرده است.  

انصار به مهاجرين پناه داده، آنان را در خانه و اموال خويش شريك 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 حبو اين خود انسان را راهنمايي مي( 10دارد )حجرات،برادرش را دوست مي

                                           
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 عدوستي به صورت بالقوگونه كه از مضامين آيات شريفه پيداست، از ديد اسالم، نوهمان

شناسي (، در كتاب گامي فراسوي روان1363ها وجود دارد. دكتر شرقاوي )، ؟، ترجمه حجتي، انسان

 نويسد:اسالمي، در همين رابطه مي

(. پس ميان هر انساني نسبت به يکديگر، پيوند 1آفريد )نساء، نفسخداوند متعال همه مردم را از يك 

 .دوردست، وجود داردهاي ري و قرابت طبيعي در ريشهخوني، فط

شناختي كه به پرخاشگري فطري هاي روان(، با نقد برخي از ديدگاه1372بستاني )، ؟، ترجمه هويشم، 

سازي و گسترش روحيه پردازد كه درصدد زمينهديني اسالم ميهاي آدمي معتقدند، به توصيف آموزه

 نويسد:جامعه هستند، وي ميخيرخواهي و نوعدوستي در 

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

سي، زيارت، عيادت بيمار، تشييع جنازه، نويجواب آن شده است، توصيه به دست دادن، مصافحه، نامه

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.اسالم به شمار مي

دهد ها، نشان ميآدابي كلي هستند، ولي دقت نظر در آن نمايانند كه صرفاًر ابتدا چنين ميها داين دستور

يابي به محبت و رشد و توسعه آن است. به ها فرايندهاي آموزشي و جدي براي دستكه اين دستور

گيري محبت عنوان مثال، سالم كردن يا درود فرستادن و رد جواب آن، از تأثير و قدرت اين عمل در فرا

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

سالم كند. فرد بر سالم فرد، افزون بر آن، جواب بدهد و خواسته شده است تا فرد كوچك به بزرگ، 

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، يك

حساسيت و كدورت احتمالي بين است و خواندن طرف ديگر به پذيرش او، و از بين بردن هر نوع 

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 اداش است، توصيه به يكجواب بايد احسن و بهتر باشد، نوعي آموزش براي فراگيري پ

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 كوچك

است و سالم كردن سواره بر پياده، ايستاده بر نشسته، ها فرد بر جماعت هم باز اكرام و بزرگ داشتن آن

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 ميل مختلف در عمق جان فرو ميتوزي را كه به داليتمايل 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 بزرگان و حساسديدگاه نظري اسالم، بر رقت عواطف جو

السالم، به وي حسد برده، وي را به دارد. به عنوان مثال، پس از آن كه برادران حضرت يوسف، عليه

السالم، را از چاه بيرون صحرا بردند و در چاهي انداختند، كارواني بر سر چاه آمده، يوسف، عليه

السالم، پس از گذشت فروشند. حضرت، عليهن وي به مصر، او را به غالمي ميآورند و پس از بردمي

رسد. وقتي كه برادران داري و لياقت، كارش باال گرفته به سلطنت مصر ميچند سال، بر اثر امانت

شوند و از گذشته خويش و كاري كه با برادرشان كرده بودند، حضرت به مصر آمده از موضوع آگاه مي

السالم، بالفاصله برادرانش را مورد عفو و كنند، حضرت يوسف، عليهه، درخواست عفو ميپشيمان شد

 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 خداوند نيز شما را مورد بخشش قرار دهد كه او از هر مهرباني، مهربانآنان گفت: باكي بر شما نيست، 

 .است

السالم، كه برادران از وي گيري حضرت يعقوب، عليهالسالم، با موضعگيري يوسف، عليهاگر اين موضع

شود كه پدر، برخالف نيز به شکل مشابهي درخواست عفو و بخشش كردند، مقايسه شود، مالحظه مي

از سوره يوسف،  100دهد. در آيه د، بالفاصله به بخشش فرزندان دست نزده، آنان را به بعد احاله ميفرزن

 فرمود:

خواهيم كه براي ما در پيشگاه الهي، طلب آمرزش كني، زيرا ما خطاكاريم. يعقوب اي پدر از تو مي

 .خواهم كه شما را ببخشايدگفت: در آينده نزديکي از خداوند مي

 ول خدا، صلوات اهلل عليه و آله، نيز در روايت است كه فرموده:از رس
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پذيرتر دارند. تر و قلبي فضيلتكنم، زيرا آنان دلي رقيقبه شما درباره نوجوانان به نيکي سفارش مي

خداوند مرا به پيامبري برانگيخت تا مردم را به رحمت الهي بشارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان و 

ن سخنم را پذيرفتند و با من پيمان محبت بستند، ولي پيران از قبول دعوتم سرباز زدند و به نوجوانا

 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 گفتدرازا كشيده و دچار قساوت و سخت دلي شده

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

 .پيشتازند ها، زيرا آنان در مسير خير و نيکيبرو سراغ جوانحضرت 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 م و حتي حيواندارد كه با عشق به مردنوعدوستي جوانان، آنان را برآن مي

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، كمك به افرادمستضعفان

 شود.ن، به كرات از سوي جوانان در اظهار نظرهايشان، مالحظه ميستمديدگا

ساالن از عواطف رقيقتر كنند، جوانان در قياس با بزرگمتعدد ديني كه تأكيد ميهاي با توجه به آموزه

تر برخوردارند و با عنايت به تجربيات متعددي كه حکايت از تأثير رفتار و احساساتي خيرخواهانه

ريزي در در گسترش روحيه نوعدوستي كودكان، نوجوانان و جوانان دارد، توجه و برنامهنوعدوستانه 

 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

 آرزوهاي ديرينه خودشان دست يابند.ها به 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، خانه آنچشم به راه عزيزي است، از راه برسد و در 

خواهد همه به يکديگر كمك كنند تا نيازهاي همه برآورده شود، خدا به او فرزند بدهد، من دلم مي

ها و همه جاي جهان، همه از هر گونه رنج و ها، كشورها، شهرروستا ها،خواهد در همه جا، خانهدلم مي

 .«و در كنار هم با آسايش و راحتي با يکديگر زندگي كنند ناراحتي بدور باشند
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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 كنند و آن ها را در قفس حبسفهميدند كه نبايد به حيوانات آزار برسانند و آنكاش مي

 محروم سازند.

انند كه حيوانات به دانند بايد بدتوانستند، حيوانات را درك كنند. اما اگر نميها مياي كاش انسان

 آزادي احتياج دارند.

فهمند، اما حداقل ي نميفهميدند كه حيوانات باالخره اگر حيوانند و به خيال ما، چيزها ميكاشکي انسان

فهمند كه ه؟ ميفهمند كه آزادي يعني چها ميفهمند، درك و احساس كه دارند. آنكمي كه مي تا حد

 قفس يعني چه؟ حبس يعني چه؟

ا آزادي داشته من دوست دارم تمام حيوانات و پرندگان آزاد باشند تا بتوانند يك زندگي خوب همراه ب

 باشند. اما نه آزادي موقتي. بلکه آزادي براي هميشه.

 .«ن استكنم، كاش همه حيوانات آزاد باشند و اين يکي از آرزوهاي بزرگ من باز هم آرزو ميو م

م و تمام كنند، يعني فرصت عشق ورزيدن تااخير، به وضوح از فرصتي استثنايي حکايت ميهاي نمونه

 اش.و فراتر از آن، همه مردم جامعه جهاني 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، 5لند، هاوي4)به نقل از لويز 3و مور 2آرويل

 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

گذران اوقات فراغت هم تفاوت دارد.  معمول، متفاوت هست و از آن جهت كه جنبه سرگرمي ندارد، با

آورد كه آنان به كمك فقرا، بيماران، ها به سبب آن كه براي اعضاي خود فرصتي را پديد مياين سازمان

روزي يا هاي 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 ميکان تحقق ارزشمشورتي بپردازند، امهاي 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

، بيانگر آن است كه مسأله نوعدوستي در سطح جهان امري بررسي تجربيات موجود در سطح جهان

تربيتي هاي هاي آموزشي و ساير برنامههاي متعددي در سطح نظامشناخته شده است و برهمين مبنا، طرح

گردند. از اين رو در بررسي چگونگي استفاده بهينه از در اين رابطه در نظر گرفته شده و اجرا مي

رسد كه با حداقل امکانات، قابليت اجرايي شدن را هاي عمده زير به نظر مينوعدوستي جوانان، محور

 دارند:

 برگزاري مسابقاتي با مضامين نوعدوستانه،

 متفرقه در زمينه انجام كارهاي نوعدوستانه،هاي برگزاري برنامه

 انجام كارهاي مستمر نوعدوستانه،

 هاي مدني.هاي نوعدوستانه زير پوشش سازمانفعاليت

      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 

اجتماعي در ارتباط با نوعدوستي با مضامين خيرخواهانه و نوعدوستانه، قسمت ديگري از تبليغات مناسب 

 آورد.را فراهم مي

نوعدوستي در ادبيات جبهه و جنگ و ادبيات عرفاني، به هاي به مسابقه نهادن بررسي زيباترين جلوه

نوعدوستي در زندگي روزمره و روابط خانوادگي، به مسابقه نهادن هاي تصوير كشيدن زيباترين جلوه

هاي وارسته، مادران و پدران، به صورت شعر، رمان، نمايشنامه، نه انسانپردازش هنري كارهاي خيرخواها

اي واقعي، به شکل هاي آماتور )مانند تهيه سريال باالتر از خطر كه با سوژه قراردادن حادثهفيلم

ها غيرمستقيم دست به تمجيد افراد نوعدوستي كه هنگام وقوع حوادث مختلف به كمك ديگر انسان

-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 نسبتاًها، زنان، كودكان خياباني، حقوق حيوانات و نظاير آناقليت

 پسند، پديد خواهد آورد.وانان به سمت انجام كارهاي نوعدوستانه و جامعهج

 متفرقه در زمينه انجام كارهاي نوعدوستانههاي برگزاري برنامه
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نوعدوستانه و خيرخواهانه، به شکل مقطعي ممکن است در سطح نهادهاي آموزشي هاي برخي از برنامه

تواند ها مينوعدوستانه هستند كه اجراي آنهاي از برنامهيي هاو 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 توانبيماران بيمارستانتشکيل گروه مهرورزان جوان با هدف بازديد از  -

 ها.و آسايشگاه

 مساجد و مدارس.هاي ها به كتابخانههاي اضافي از سطح جامعه و تحويل آنگردآوري كتاب -

 آموزان.هاي تقويتي در سطح مدارس، مساجد و نهادهاي فرهنگي براي دانشبرگزاري 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 -

ود خهاي توانند دست ساختهنوجوانان و جوانان ميها نيکوكاري، در اين بازارچههاي تشکيل بازارچه -

هاي تزئيني با گياهان وحشي خشك و هاي خشك، 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 مکرمهسازي، با در اختيار نهادن مواد اوليه الزم در دسترس جوانان )مانند وسايل گل

شان كرد تا پس از تهيه محصوالت ها(، آنان را تشويق به تهيه كارهاي هنري مورد عالقهو نظاير آن

نيکوكاري، جهت كمك به مراكز خيريه به فروش هاي اخير، اين توليدات با حضور خودشان در بازارچه

 برسند.

داري سالمندان، به شرح زير يد دوستانش از يك مركز نگهيکي از دانشجويان نگارنده، از تأثير بازد     

 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 قدر با هيجان از سراي سالمندان تعريف ميآنها 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 زندگفتند: وقتي پير مرساعاتي را در نزد سالمندان بسر ببرند. دوستانم مي
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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 -ادهاي آموزشي و فرهنگينوعدوستانه در سطح نههاي برخي از برنامه

 به شرح زيرند:ها، از اين برنامههايي مدام و مستمر پيگيري شوند. نمونه

به عنوان مربي ها آموزش امدادگري )و استفاده از فارغ التحصيالن ممتاز اين دورههاي برگزاري دوره -

 (.مشابههاي 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 -

كاران برگزاري بازديد از مراكز درماني و توان بخشي براي جوانان و ترغيب آنان براي پيوستن به مدد -

 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 -

در تربيت كودكان معلول جسماني كه قادر به حضور در  هاي مرتبطبه كارگيري دانشجويان رشته -

 مراكز بهزيستي، نيستند.

 استفاده از جوانان در مراكز كمك به ايتام، عقب ماندگان ذهني و معلوالن. -

 بخشي.هنري در مراكز درماني و توانهاي تشويق جوانان هنرمند به اجراي برنامه -

مستضعف هاي م، و كوچه گردان عاشق براي شناسايي خانوادهالسالهاي امام علي، عليهتشکيل گروه -

 و محروم براي ارايه خدمات خيرخواهانه به آنان.

 هاي آموزشي براي رفع مشکالت درسي فرزندان اقشار محروم.تشکيل گروه -

 هاي بهداشتي در سطح مدارس.رسانيتشکيل گروه بهداشت جهت اطالع -

 ي بازاريابي و بازارسازي براي توليدات هنري تهيه شده توسط معلوالن.هاي اقتصادي براتشکيل گروه -

هايي براي تشويق شهروندان براي درآمدن به عضويت گروه اهداي عضو )پس از تشکيل گروه -

 درگذشت فرد مورد نظر(.

 اند.تشکيل گروه كاري براي اخذ رضايت اهداي عضو، از اطرافيان كساني كه دچار مرگ مغزي شده -
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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

كشاندن آنان براي تأثيرگذاري در روند امور اجتماعي و منتفع ساختن جامعه از انديشه و توان شهروندان 

اوالً با سوق دادن  توان، هاي مدني، در عمل مين با نزديك ساختن جوانان به سازمانخويش. بنابراي

ثانياً آنان به سمت فهم مسايل اجتماعي جامعه خودشان، مؤلفه اجتماعي هويت آنان را تقويت كرد. 

پذيرفته، جوانان هاي مدني، تحقق پذيري بهينه جوانان در جريان فعاليت در سازمانقسمتي 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

 شده، شهروندان جامعه از خدمات مزبور، منتفع خواهند شد.

رسد، توجه جدي هاي مدني، به نظر ميين با توجه به مزاياي متعدد پيوند خوردن جوانان با سازمانبنابرا

پذيري بهينه جوانان در نظام آموزشي و ها، ضمن كاهش بار جامعههاي مدني و استقبال از آنبه سازمان

 كرد. تربيت نوعدوستانه آنان، جامعه را از خدمات صادقانه جوانان، برخوردار خواهد

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

كودك ناشنوا و مانند آن دارد، در حالي  5يا كودك نابينا،  4 توان شاهد بود كه يك خانوادهايران 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

دكان استثنايي، فقر آگاهي و كمبود بهداشت است، نه كشورهاي غربي، به طور عمده دليل تولد كو

هاي اخالقي. از اين رو، اگر در اين زمينه بخواهيم دست به اصالحي عملي بزنيم، يکي از بندوباريبي

ترين اقدامات ممکن، فرستادن جوانان آموزش ديده به ميان مردم است تا آنان اطالعات و دانش ساده

 انجامد، باال ببرند. ا در مورد داليلي كه به تولد كودكان استثنايي و مانند آن ميعمومي مردم جامعه ر

هاي حاد، اجرا شود. به فرض، طبق آمار تواند در مورد برخي از بيماريمي آنچه از آن ياد شد، عيناً

زن آمريکايي يك زن به بيماري سرطان پستان، مبتال  13، از هر 70برخي از نشريات علمي، در دهه 

زن آمريکايي، يك زن به  8زن آمريکايي يك نفر و در حال حاضر از هر  11از هر  80شد. در دهه مي

دهد. در اين نهاي زنان را سرطان پستان تشکيل ميسرطا %32شود و در مجموع سرطان پستان دچار مي

به ميزان بقاي  %30از ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري كاسته شده و %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 غالباًمانش شروع ميدر مراحل اوليه آن شناخته شده، در

گيرد كه بيماري به مرحله حاد خودش رسيده است. بنابراين، ميزان درد و مرگ و مير بيماران انجام 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 يك ربع بيشتر به طول 

اقدام ورزند، جامعه ما از نتايج مطلوبي  1انجامد(، سود جست و اين افراد به آموزش تشخيص فردينمي

يش برخوردار خواهد شد، زيرا آمارهاي موجود حکايت از آن دارند زناني كه هر ماه به طور مرتب آزما

 اند. از 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، و استفاده از پوسترهاي الزم رگزاري كالسها فرستاد تا با بو مانند آنها را به مساجد، حسينيه

ها منتقل كرده، بدين ترتيب با ترين نيازهاي بهداشتي شهروندان را بدانهاي الزم، عمدهها و فيلماساليد

 ارتقاي سطح بهداشتي جامعه، خدمتي ارزشمند به همنوعان و جامعه خويش داشته باشند.

 ، اقدام ورزيد. ن بيمارستانيحاميان كودكااندازي گروه توان به راهدر نمونه ديگري مي

شوند، و در فضاي جديد كودكان با بستري شدن در بيمارستان، از اوليا و خواهران و برادرانشان جدا مي

هاي آزمايش بيمارستان، با تجربه مواردي مانند آمپول خوردن، مصرف داروهاي تلخ و ناگوار، انجام

كنند. بسياري از كودكان هم پس از ربه ميشديدي را تج تن دادن به جراحي، تنيدگي مختلف و احياناً

اعي مسايل مرخص شدن از بيمارستان، همواره از تجربه تلخ بستري شدن در بيمارستان ياد كرده، تد

 شود.گر ميدرماني برايشان به صورت امري دردناك، جلوه

ي در و غيرعروسکي، سععروسکي هاي در بعضي از كشورهاي جهان با برگزاري برخي از نمايشنامه

تهديد كننده،  وشود تا فضاي بيمارستان را فضايي نامطلوب ارايه برخي از اطالعات الزم به كودكان مي

شود، ممکن است كودك اجرا ميها احساس نکنند، به عنوان نمونه، در نمايشنامه عروسکي كه براي بچه

اما پرستار يا پزشك حاضر در صحنه،  م؟اار بدي كردهاند، مگر من كچرا مرا اينجا آوردهبيماري بپرسد: 

اي، اما ممکن است هر كسي مريض ست كه تو كار بدي نکردهنه عزيزم، معلوم ادهد: با محبت پاسخ مي

 .شود و الزم باشد چند روز در بيمارستان بستري شود

آيد، او اين كار را رميدر صحنه ديگري ممکن است وقتي پرستار درصدد گرفتن خون كودك بيمار ب

يك عمل ظالمانه تصور كند، يا ممکن است اين كار را در حکم يك تنبيه براي خودش ارزيابي كند، 

                                           
1 -Self-exam 
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تواند در حين دادن خون گريه كند و پس از گرفتن خون، ضمن اما پرستار با بيان اين كه كودك مي

يد خون او را گرفت، تصورات عذرخواهي از وي، و اظهار اين كه براي آزمايش و بهبود كودك با

 غلط ذهني كودك را اصالح كند.

 پذير است.، اقدام نوعدوستانه ديگري است كه به سادگي امکانگروه ايثارگران حياتاندازي 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 ميدر آنجا وجود دارد، انتظار 

تنها شهروندان از عضويت در گونه نيست و نه پذيرفته شده، وجود داشته باشد، اما در كشور ايران اين

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 بيماران ا هخانواده

هايي مانند نهادهاي مدني توانند در مکانمي ايثارگران حياتشوند. از اين رو گروه محتاج و نيازمند مي

تبليغات مناسب، و ها در دو سطح كار خود را دنبال كنند. در سطح نخست، با پيش گرفتن 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.

مراكز بيمارستاني داشته، پس از  توانند ارتباط پيوسته و مدامي با، ميايثارگران حياتدر سطح دوم، 

اطالع از وقوع مرگ مغزي افراد سانحه ديده، به ديدار خانواده آنان رفته، سعي در كسب رضايت اهداي 

 اعضاي عضو از دست رفته خانواده آنان كنند.

 آور اميد براي بيماران بدون عالجيهاي 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

زم )عفو، مددكاري، دادگاه كودكان، رسيدگي به مشکالت هايي براي ارايه خدمات التشکيل گروه -

 آنان.هاي ها(، به افراد زنداني و خانوادهخانواده افراد زنداني و مانند آن

كاري كه به سبب ديون ماليشان در اخذ كمك از مردم نيکوكار براي آزادسازي زندانيان غير بزه -

 زندان هستند.

داري سالمندان و معلوالن )با استفاده از استادان ي به مراكز خدماتي نگهتالش براي افزودن بعد تحقيقات -

هاي تحصيلي دانشجويان تحصيالت تکميلي در جهت بررسيهاي و دانشجويان و هدايت رساله

 تحقيقاتي الزم درباره مراجعان مراكز مزبور(.
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كاري، ها، كُپهيري از پيشرفت بيابانها، جلوگهاي ملي تهيه كمربند سبز شهراستفاده از جوانان در طرح -

 ها.هاي هوشي و بهداشتي كودكان در بدو ورود به مدارس و مانند آنواكسيناسيون، 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 ه حاميان بچهايجاد گرو -

 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 -

 وستانه.نوعد

توان نتيجه گرفت، با توجه به شکوفايي عاليق نوعدوستانه در بندي اجمالي، ميبنابراين در يك جمع

تنها در سطح فردي، بلکه در نوجواني و جواني، اگر از اين فرصت استثنايي بهره برده شود، جامعه نه 

نان با شركت در كارهاي سطح جمعي خود، شاهد اثرات نيکوي آن خواهد بود . به اين معنا كه جوا

خيرخواهانه و نوعدوستانه، به تدريج هويتي نوعدوست را به دست آورده، با جهان اطرافشان در غالب 

 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 بيشوست بهرهافراد نوعد

گفته، بهره برنامگي، ندانم كاري و سردرگمي از فرصت طاليي پيشبه خود بگيرد، اما اگر به دليل بي

جوانان هاي واالتر انسانيت را به تنها اجازه ديدن جهان از افقسوزي اخير، نه جسته نشود، فرصت

سازد، بلکه جامعه را نيز از دهد 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 نميعملبرخي از امکان 

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

جويي هاي مختلف، سوءمصرف مواد، ارضاي هيجاني به سمت و سوي انواع و اقسام گروهبرون مرز

 ها سوق يابند.به شکل مرضي و نظاير آن
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 بخشهویتهای اجرای برنامه -
ترين اهداف اديان الهي بوده است، از اين رو، مسأله هويت و روند ها، يکي از اساسيمسأله تربيت انسان

افراد، همواره از مسايل مورد توجه ديدگاه ديني بوده است. ديدگاه ديني همسان با رشد يابي هويت

فيزيکي افراد، به ترسيم رشد رواني آنان پرداخته، خاطرنشان ساخته است كه وجود يك محيط سالم، 

 شرط الزم براي شکوفايي شخصيتي كودكان، نوجوانان و جوانان است و آنان در شرايط اخير، از هويت

گفته فراهم نيايد و در روند و 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

از نظر اسالم، انسان موجودي شريف و با ارزش است. انسان جانشين خداوند در روي زمين است، 

 سوره بقره آمده است: 30كه در آيه شريفه چنان

 .دهمهمانا من در روي زمين جانشيني قرار مي

سرشت آدمي است و اگر آدمي آنچنان كه به عالوه از نظر اسالم كرامت، عزّت و بزرگواري جزء 

از  70يابد. در قسمتي از آيه شريفه هست خود را بيابد، كرامت و عزّت نفس را در سرشت خويش، مي

 سوره اسري، از اين مسأله، چنين ياد گرديده است:

 .و به عزّتم سوگند گرامي داشتيم فرزندان آدم را

س كه به علوّ نفس، مناعت نفس و احساس شرافت نفس نيز تعبير بنابراين، مسأله كرامت نفس يا عزّت نف

شده است، نوعي از بازگشت آدمي به خويش است و آدمي را به شرافت و كرامت ذاتي خود، متذكر 

 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 آله، و ائمه اطهار، عليهم السالم، تالش بسياري داشتهصلي اهلل عليه و 

 شود و از استخفاف نفس آنان، ممانعت به عمل آيد.

دهد، حاوي مواردي است كه توصيفي كه اسالم از جايگاه كودك و نوجوان در خانواده ارايه مي

جوان است. اسالم از بدو تولد كودك، مستلزم حفظ و حراست از كرامت نفس كودك، نوجوان و 

شناسد. بعد از انتخاب اسم، مسأله انتخاب نام نيکو براي وي را از حقوق فرزند بر پدر و مادرش، مي

تغذيه كودك مطرح است كه مکتب با اصرار خواستار تغذيه كودك در آغوش پر مهر مادر است، و 

ش نباشد و ضرورت سپردن كودك به دايه پيش در صورتي كه مادر به علتي قادر به شير دادن فرزند
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هايي مانند مسلمان بودن، تندرست بودن، اجتناب از محرمات و نظاير آن، در دايه، بيايد، در كنار ويژگي

ديني در هاي هايي است كه آموزهاوصافي نظير خوش اخالق بودن و با حوصله بودن دايه، از ويژگي

اند، زيرا مکتب كودك نوزاد را موجودي در بند مسايل زيستي صرف ها، تأكيد كردهانتخاب دايه برآن

 كند.داند، بلکه در كنار توجه به مسايل زيستي، به مسايل عاطفي و رواني نوزاد هم توجه مينمي

گيري تدريجي مفاهيم خود و کلشمتفاوت ضمن تأكيد  هاي نظري علمي، از منظري نسبتاًديدگاه

 اند. أكيد داشتهتواند از شکلي بسامان يا نابسامان برخوردار باشد، تآن كه ميهويت، بر محصول نهايي 

اي برخوردار است. شناسان بر اين باورند كه مفهوم خود، در جوانان از وضع بسيار آشفتهبرخي از روان

 سالشناسان است. وي معتقد است جوانان در قياس با كودكان و افراد بزرگروزنبرگ از اين جمله روان

و همکارانش، مداركي در اين جهت فراهم  2برخوردارند. از سوي ديگر آفر 1ترياز مفهوم خود ناسالم

 تري برخوردارند.اند كه جوانان افرادي شادتر از ديگران بوده، از مفهوم خود مثبتآورده

هاي تگيري متفاوت از روزنبرگ و آفر، بر اين باور است كه پيشرفت مهاردر يك جهت3هارتر

تواند حاوي تأثيرات مثبت يا منفي براي آنان باشد، به اين معنا كه پيشرفت ذهني استداللي جوان، مي

جوان ممکن است به وي كمك كند تا او با توجه به هنجارهاي اجتماعي، دست به رفتار بزند و به اين 

گاهي جوان است، گاه ترتيب مورد پذيرش ديگران واقع شود، به همين ترتيب تحول ذهني اخير ممکن

 را با برخي از مشکالت هيجاني، مانند افسردگي و اضطراب، مواجه سازد.

شود. هارتر، با اتکا به نظريه تحول ذهني از قبل مي 4ترمفهوم از خود يك فرد در دوران جواني، انتزاعي

آيد، به شرح زير يپياژه، به توصيف برخي از تغييرهايي كه در دوران جواني در مفهوم خود به وجود م

 پرداخته است: 

سال، دوره  0-2در سنين  5حركتي -پياژه در توصيف روند تحول ذهن، به برشمردن سه دوره حسي

سالگي اقدام ورزيده  16، 15تا  12، 11در سنين  7سال و دوره عمليات صوري 2-11در سنين  6عيني

 است.

                                           
1 -Unhealthy 
2 -Offer 
3 -Harter 
4 -Abstract 
5 -Sensory motor stage 
6 -Concret stage 
7 -Formal stage 



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            536

 

شود. در دوره طريق حس و حركتش تأمين ميدر دوره نخست، ارتباط كودك با جهان خارج او، از 

ت وي گشاي حل مشکالدوم، منطق كودك در برخورد با اشياي عيني، به شکل نسبي پاسخ داده، راه

نتزاعي، قادر اگردد و در دوره سوم، نوجوان با به دست آوردن تفکر ذهني، در غياب اشيا و به شکل مي

 واهد شد.شود، خها مواجه ميبه حل مسايلي كه با آن

ش در روند رشد توان احساس كرد كه تفکر عيني و ملموس نوجوان،بنابراين 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 خابعاد جسماني  هايي دربارهابعاد 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 يك دختر، يك پسر، يك 

آزمون هستند،  خير به سادگي قابل مالحظه بوده يا قابلهاي ارسانند. ويژگيكار خود را به انجام مي

 توان متوجه كوتاهي يا بلند قدي خود شد.يعني 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 احساساشد، درونيپيش كه با نگاهي در آيينه آشکار مي

 كشف مسايلي مانند پريشان خاطري يا افسردگي آنان نايل آمد.

خالقيشان، فلسفه اان، معيارهاي اشدر اواخر دوره جواني، توصيف جوانان از خودشان به بيان نظام ارزشي

انجامد. مقايسه اشان دارند، ميهايي كه براي زندگياشان 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 وره، ميديگر، برخالف گذشته كه با نگاه كردن به يك آيين

 توان به نظام ارزشي فرد دست يافت.مرحله با خيره شدن به آيينه، نمي

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 مالحظه مي به اين معنا كه اگر توصيف جوانان از خودشان را ببينيم،

زنند، اما جوانان ديگري وجود دارند كه در گرا از خود ميدر 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. خودايدهجواني باز مي آل در دورانگيري خودايدهشکل

                                           
1 -Ideal self 
2 -Real self 
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يابي به آن است، زند، به توصيف آنچه كه فرد درصدد دستگونه كه هست، دست ميخود فرد، آن

پردازد. تفکر انتزاعي كه جوان در روند تحول ذهني خويش به دست آورده است، اين امکان را براي مي

 بتواند به طرح خودي كه دوست دارد شبيه آن باشد و به آن برسد، بپردازد.آورد تا وي فراهم مي

آل، مسأله مهمي است كه نبايد آن را از نظر دور داشت. اگر فاصله موجود بين خودواقعي و خودايده

فاصله موجود بين خودواقعي و خودآرماني جوان خيلي زياد باشد، فاصله عميق موجود، جوان را به اين 

آلش نخواهد بود، از اين رو وي افسرده و نااميد يابي به خودايدهرساند كه وي قادر به دستمينتيجه 

يابي شود. اما اگر فاصله بين خودواقعي و خودآرماني جوان، كم باشد، از آنجا كه وي اميد به دستمي

يابي به در دستبه خود آرماني را دارد، اين انگيزه به تحريك هرچه بيشتر جوان انجاميده، وي را 

 آلش، ياري خواهد رساند.خودايده

شود. به عبارت ديگر، اگر مفهوم خود، پاسخ به مفهوم خودپنداره در ارتباط با مفهوم خود، مطرح مي

من چه احساسي درباره ، مفهوم خودپنداره پاسخ به اين سوال است كه من كيستماين سوال است كه 

كند، از خودپنداره باالتري نيز برخوردار ودبرتري در خويش احساس مي، كسي كه مفهوم خخودم دارم

 دهد.تر در كارهايش، سوق ميبوده، همين ارزيابي مثبت، وي را به سمت موفقيت بيش

هاي انجام گرفته، حکايت از آن دارند، افرادي كه از خودپنداره مثبتي برخوردارند، نسبت به پژوهش

تر از همه پذيرند. البته نبايد تصور كرد افراد اخير، خود را كاملود را ميمند بوده و خخودشان عالقه

هاي خويش وقوف داشته، در پندارند، بلکه افراد داراي خودپنداره باال، نسبت به محدوديتمردم مي

 گفته را مرتفع سازند.هاي پيشكوشند تا محدوديتاشان ميجريان زندگي

ديگر، حکايت از آن دارند كه خودپنداره افراد در انگيزه آنان براي هاي انجام شده برخي از پژوهش

يابي به موفقيت، عملکرد افراد و بهداشت رواني آنان، مؤثر است. افرادي كه از خودپنداره مثبتي دست

 كنند بر زندگي خود كنترل الزم را دارند.برخوردارند، نتايج تحصيلي بهتري نشان داده، احساس مي

اشان با هايي كه در جريان زندگياز خودپنداره بااليي برخوردارند، در مواجهه با كنش جواناني كه

كنند، اشان را بهتر حل ميدهند و مسايل پيش آمده در زندگيشوند، پاسخ مؤثرتري ميها مواجه ميآن

 آورد.اما فزوني گرفتن مشکالت زندگي، اسباب كاهش خودپنداره افراد را فراهم مي

كه از خودپنداره پاييني برخوردارند، بيشتر از افرادي كه خودپنداره بااليي دارند، اضطراب، افرادي 

 دهند.اي را از خود نشان ميهاي تغذيهكاري، اعتياد به مواد مخدر و اختاللافسردگي، بزه

يات هارتر و روزنبرگ در بررسي عوامل مؤثر در خودپنداره افراد، با بررسي تاريخي كه درباره نظر

 ارايه شده در مورد خود داشتند، به نتايج زير رسيدند:
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 اي كه براي آنان از اهميت زياديودپنداره مثبت، در نتيجه عملکرد موفق جوانان در عرصهخ -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

بر اين اعتقاد بود كه خود، ماحصل انعکاس نظريات موجود در جامعه در فرد است، از اين  1كولي -ب

را براي اين منظور به كار برد. قضاوت افراد مهمي كه در اطراف كودك  2سانرو او اصطالح خودآيينه

 آيند.گيري خودپنداره كودك، مؤثر واقع ميند، در آيينه وجودي وي منعکس شده، در شکلقرار دار

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 سالدگيري خودپنداره كودك از بيشترين اهميت ممکن برخوردار است، اما نگرش اوليا در شکل

تري برخوردار هاي فرد از اهميت بيشكالسيبعد، در دوره جواني، با وجود اهميت نظر اوليا، نظر هم

يابد، زيرا در مي شود. عالوه بر اين، تأثير قضاوت ديگران در خودپنداره فرد در اين دوره، كاهشمي

ها و ها رسيده است، با اتکا به ارزشها 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  3ولدهارتر و مار

 عامل اخير را روي خودكشي جوانان، مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين پژوهش، حاكي از آن بود كه 

مهم بود، شان اي كه براي خود يا والدينهايي كه اقدام به خودكشي كرده بودند، در عرصهاوالً جوان

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 ن ندارند، كردند ديگران نيز ديد مثبتي نسبت به آنابلکه احساس مي

 يافته بودند.

                                           
1 -Cooly, C. H. 
2 -Looking glass self 
3 -Marold 
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كند، از نظر او ياد مي 1خواهي جواندوره مهلتاريکسون در تحليل اواخر جواني، از اين دوره با عنوان 

هاي جوانان براي شکل دادن به هويت خويش، نيازمند فرصتي هستند تا در زمان مزبور بتوانند براي سوال

 ها بپردازند. ود، پاسخ مناسب را يافته، به تحقق آناساسي خ

هاي يژگيخواهي، در جوامع ماقبل صنعتي وجود ندارد، و برخي از محققان با توجه به ودوره مهلت

-عمل خواهي، خاص جوامع غربي است كه امکانكنند كه دوره مهلتجامعه صنعتي غرب، پيشنهاد مي

هاي رزشاگران ديگري با بيان اين كه پديد آورده است. پژوهشاي را فراروي جوانان هاي گسترده

سازند رنشان ميمطرح شده در غرب، در بسياري از موارد، در تضاد و تعارض با يکديگر قرار دارند، خاط

 خواهي جوان، انجاميده است.كه تشتت اخير به پديدآيي دوره مهلت

شود، زيرا دوره اخير زمينه وده، مثبت نگريسته ميخواهي، منفي نباز نظر اريکسون، تمديد دوره مهلت

آورد، اگرچه برخي از جوانان قادر به تحمل مواجهه با گيري هويتي مثبت را در جوان پديد ميشکل

 يابند.، سوق مي2خواهي نبوده، به سمت يافتن هويتي زود بسته شدهابهام موجود در دوره مهلت

توانند ايفاي نفي يا مثبت، ميمذهبي در هر دو جهت ايجاد هويتي ها و تشريفات ماز نظر اريکسون آيين

ر داشته باشد، نقش كنند. در صورتي كه آيين مذهبي مورد نظر، رفتاري جزمي را از پيروان مذهب انتظا

مکان عمل بدهد، طرفداران از هايشان اها در جهت انتخابآنان از هويتي منفي و در صورتي كه بدان

 وردار خواهند شد.هويتي مثبت برخ

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  3به هويت مطلوب تحقق يافتهيابي كنند، امکان دستنسبت به آنان احساس مي

 (.1997، 5و كني 4آورند )ديسيمي

گيرد، معتقد بود اريکسون، برخالف فرويد كه معتقد بود شخصيت آدمي در دوره كودكي شکل مي

گيري متفاوت، برخالف تواند تغيير كند. اريکسون در يك جهتشخصيت در هر مقطع از زندگي مي

دانست، مسايل فتارهاي آدمي را نشأت گرفته از غرايز جنسي و پرخاشگري وي ميفرويد كه غالب ر

                                           
1 -Period of moratorium 
2 -Foreclosure 
3 -Achivement 
4 -Dacey, J. 
5 -Kenny, M. 
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فرهنگي را مورد توجه قرارداد و در همين راستا، در كنار تأكيد نقش اوليا در زندگي كودك، مانند 

 گيري شخصيتي وي، پرداخت.  فرويد، به تأييد نقش همساالن، دوستان و اطرافيان فرد در شکل

ها ها، مدرسه، همسايهسون هر بحران در بستر خاص خود، مانند خانواده، گروه هم سن و سالاز نظر اريک

 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 به اكتشاف بزناوالً بايد دست  يابي خود،از نظر اريکسون، يك جوان در روند هويت

ياسي سمختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عقيدتي، هاي 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 ميع چهار حالت هويتي را به شرح زير، رهاي مثبت و منفي اكتشاف و تعهد، در مجمووضعيت

ا داشته هويت محقق يا هويت تحقق يافته: هويت محقق، هويتي است كه جوان طي آن اكتشاف الزم ر

 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.م را داشته است، اما نسبت بدان تعهد نشان نميالز

هويتي است كه طي آن جوان شخصاً به اكتشاف الزم هويت زود بسته شده: هويت زود بسته شده، 

ر هتنها القائات ارزشي ديگران )مانند اوليا( را در اين جهت پذيرفته است، اما به دست نزده است و 

 دهد.د نشان ميها، تعهصورت نسبت به اين ارزش

تنها دست به اكتشاف الزم نزده است، هويت 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 آمورد پذيرش من چيست؟ ارزش بايد پيروي كنم؟ نظام اخالقي

ها، پاسخ مانند آن كنم، چه مواردي هستند؟ من به عنوان يك مرد يا زن، بايد چه رفتارهايي را بپذيرم؟ و

چار دهاي اخير مشخصي دارد، اما فردي كه به هويت مشخصي دست نيافته است، در پاسخ به سوال

 كند.مي شود. اريکسون از حاالت مزبور با عنوان بحران هويت يادگمي و اضطراب مياغتشاش، سردر

 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  2هاي فيليپ ميلمنسال محقق خواهد شد، اما پژوهش

                                           
1 -Shepard, J. M. 
2 -Meilman, P. 
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 24و  21، 18، 15، 12دهندگان گيري هويت جوانان، با پاسخن جهت مشخص كردن ميزان شکلميلم

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، 1رشود )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 دو سيگاري در  من )دانشجوي نگارنده(، در پارك پسري را ديدم كه روي صندلي نشسته بود

يگار را ساي در دست خودش گرفته بود كه افراد سيگاري، به آن صورت 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 صحبتا او باز كردم و داي كنار او نشستم و بعد از چند دقيقه، سرصحبت را ببود. به بهانه

هرمان در قاي؟ او گفت به تقليد از فالن از او پرسيدم: راستي چرا كالهت را برعکس سرت گذاشته

جوري در دستت  ام. پرسيدم: حاال چرا سيگار را اينفالن فيلم امريکايي، كالهم را اين طوري گذاشته

 فالن بازيگر مشهور امريکايي است.  اي؟ در جواب گفت، اين هم به تقليد ازگرفته

با پسر ديگري در پارك آشنا شدم كه منتظر دختري بود كه با او قرار مالقات گذاشته بود. بعد از قدري 

صحبت با او و جلب اعتمادش، در مورد چگونگي گذران اوقات فراغتش از او پرسيدم. رضا در پاسخ 

هاي آنچناني، تعقيب وار، مزاحمت تلفني، ديدن فيلمبه من گفت: من با درس خواندن، گوش دادن به ن

كنم. از او پرسيدم، با تعقيب ها و قرار گذاشتن با سميه وقتم را پر ميها و سر به سر گذاشتن با آندختر

ام آوري؟ او در جواب من گفت: خانوادهها چه چيزي را به دست مييا قرار و مدار گذاشتن با دختر

عرضه و دست و پا چلفتي هستي و به من اعتماد گويند، تو بيكنند و به من مييهميشه من را تحقير م

ام، من هم براي اين كه ثابت كنم كه ها از دست دادهندارند و من عزّت نفس خودم را با كارهاي آن

كه گذارم، همين ها قرار ميروم و با آنكسي بوده و براي خودم آدمي هستم، به سراغ دختران مي

گذارند، احساس كنند و به من احترام ميگويند: 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

تيب من از توانم آن را با كلمات معمولي توصيف كنم. به همين ترشود كه نميحسي در من ايجاد مي

كنم كه يك نفري هست كه من را دوست دارد، ام و احساس ميها قرار گرفتهاين كه مورد توجه دختر

                                           
1 -Shaffer, D. R. 
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دهد. به عالوه، من وقتي بعضي از دخترهاي ساده شوم و اين كار احساس آرامش به من ميخوشحال مي

 .بخش استين كار برايم بسيار لذّتگذارم، اها، آنان را سركار ميبينم و با دادن قول ازدواج به آنرا مي

جويي جوان در سطح بررسي تجربيات موجود در سطح جهان، بيانگر آن است كه مسأله هويت و هويت

هاي آموزشي هاي كاربردي متعددي در سطح نظامجهان امري شناخته شده است و برهمين مبنا، طرح

گردند. از اين رو در بررسي چگونگي ه شده و اجرا ميتربيتي در اين رابطه در نظر گرفتهاي 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

دا و سيما، تشکيل كانون ها، ايجاد كانون نقد نشريات و كانون نقد صتشکيل كانون نقد و بررسي فيلم

اي، تشکيل گروه فرشتگان و كوتاه مدت حرفههاي كتاب، تشکيل كانون جهادگران، برگزاري دوره

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 شناسي جوان در دهه رفتارب(، در كتاب  ،1383منطقي )

 نويسد:بخش به جوانان، ميهاي هويتاز طرح

اي بر دست توان بدون آن كه هزينهگردي ميتوامان جهاد سازندگي و ايرانهاي اندازي برنامهبا راه

ريخ كشورش پيوند داد و در مؤسسات آموزشي نهاد، ضمن تحقق روحيه خيرخواه جوان، وي را با تا

 مند ساخت.ضمن اقشار روستايي كشور را از خدمات آنان، بهره

مزد  %30مثالً ها، توان جوانان را به جهاد سازندگي گسيل داشت و در برابر كار آندر طرح مزبور، مي

جوانان را  تنها خورد و خوراك و محل اسکانالزم را از كشاوران، دريافت داشت و با اين پول، نه 

آموزان يا دانشجويان را به بازديد از مناطق تاريخي استان فراهم 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
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آشنايي با آثار تاريخي و باستاني سه  جوانان شركت كننده در طرح، در انتهاي تابستان، ضمن ديدار و

اند و ضمن رشد فردي هاي كشورشان، تمامي وقت خود را صرف كارهاي سازنده كردهاستان از استان

 .اندخويش، در جهت رشد و توسعه قسمتي از كشورشان، مؤثر واقع آمده

بخشي هستند كه هويتهاي برنامهجهاد آموزشي و برنامه جهاد بهداشتي، از ديگر هاي اندازي برنامهراه

به سادگي امکان محقق شدن را دارند. به اين معنا كه در دو مورد اخير نيز با بردن دانشجويان به مناطق 

محروم كشور، در عمل جوانان ضمن رفع نيازهاي آموزشي و بهداشتي مناطق مورد نظر، يکي دو روز 

دهند اند، اختصاص ميباستاني استاني كه به آن اعزام شدهآخر هفته خود را به بازديد از آثار تاريخي و 

و به اين ترتيب در عين يافتن هويتي مثبت در جريان جهاد آموزشي يا بهداشتي خودشان، در برخورد با 

 پردازند.هويت تاريخي خود ميهاي تاريخ فرهنگي كشور خويش، در عمل به تعميق ريشه

ي سبز و درخت كاري در سطح محله و شهر و حفظ محيط تشکيل كانون سبز كه هدف ايجاد فضا

 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.انجامد، ايفاي نقش ميبهداشت 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 شريات و برنامهايجاد كانون نقد نشريات و كانون نقد صدا و سيما كه با بررسي انتقادي ن

 آورند.سيما، امکان اظهار نظر و ارتقاي هويتي جوان را فراهم مي

-با تشکيل كانون كتاب، اين كانون با تبليغات مناسب، از طريق اعضاي خود، دست به گردآوري كتاب

کيل هاي گردآوري شده، به تشهاي 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 طرحبا تشکيل كانون جهادگران، اعضاي كانون مي

 شوند.سهم، به كار گرفته مبارزه با آفات و مانند آن با هماهنگي نهادهاي ذي

هاي ملي آورد كه آنان در طرحي اعضاي كانون فراهم ميتشکيل كانون ايران آباد، اين امکان را برا

 كاري و مانند آن، با هماهنگي نهادهاي مربوطه به كارگرفته شوند.مانند واكسيناسيون، كُپه
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-اي )مانند: برق، سخت افزار رايانه، الکترونيك، خياطي، شيرينيكوتاه مدت حرفههاي برگزاري دوره

مزبور را گذرانده و مدرك الزم را هاي ا تصدي اعضاي كانون كه دورهآرايي و نظاير آن(، بپزي، گل

 اند.هاي مورد نظر، اخذ كردهگري كالسجهت مربي

توان به تشکيل گروه فرشتگان براي كمك به بيماران خاص و تبديل اعضا به يك در موارد ديگري مي

ي با هدف به خدمت گرفتن هنر در مددكار براي اين رسيدگي به اين بيماران، تشکيل كانون هنر دين

رساني تر پيام دين به مخاطبان، تشکيل كانون گروه نجات )با هدف اطالعجهت رساندن هرچه شفاف

خياباني، شناسايي آنان و بسيج نيروهاي مردمي در جهت حمايت از در مورد دختران فراري و كودكان 

رشورهاي بهداشتي اطالع رساني در سطح آنان(، تشکيل كانون بهداشت ياران جوان با هدف پخش ب

ها، محالت و جامعه، تشکيل كانون اهدا براي تشويق شهروندان براي اهداي عضو مدارس، فرهنگسرا

 ها، اقدام كرد.پس از درگذشت و مانند آن

 هاي اقتصادي:فعاليت

اقتصادي، سوق هاي نهيکي از تجربيات موفق جهاني در ارتباط با به كارگيري نيروي دانشجويان در زمي

 هاي تعاوني بوده است.فعاليتدادن دانشجويان به سمت 

، مفهوم بسط يافته تعاوني آموزشگاهي به شمار تعاوني دانشگاهييا  تعاوني دانشجوياندر سطح جهان 

اري از امور اجرايي تنها دانشجويان با ايجاد تعاوني، بسي، نه تعاوني دانشگاهيرود. به اين معنا كه در مي

زنند هايي ميشوند، بلکه در سطح شهرهاي كوچك و بزرگ دست به ايجاد تعاونيدانشگاه را متقبل مي

رسانند. البته هاي مناسب، مردم را در گذران زندگيشان، ياري ميها با قيمتكه با ارايه خدمات و كاال

ها ما در كشورهايي مانند چين و ژاپن كه اين تعاونياند، اهاي نوع اخير در سطح ايران پديد نيامدهتعاوني

ها در زندگي مردم، محسوس است. به عنوان مثال، در چين تمام كارهاي اند، تأثير مثبت آنتحقق 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 تعاونينظاير آن هاي خدماتي، نظافتي وشركت

 دهند.دانشگاهي، ارجاع مي

 نويسد:هاي اخير، مي(، در گزارشي از تعاوني1376نشريه تعاون )مهر و آبان، 

ر اند. تعاوني مزبوهاي دانشگاهي در ژاپن نيز عملکرد مناسبي را از خويش به منصه ظهور گذاردهتعاوني

با هدف ارايه خدمات به مردم، در دانشگاه توكيو تأسيس شد و از آن به  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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ق يافتند و تشکيل ها، رونتري تعاونيجنگ دوم جهاني، دچار وقفه شد. ولي بعد از آن به شکل جدي

 يابي به كاالهاي مورد نياز مردم شد.ترين راه دستهاي مصرف، اساسيتعاوني

تعاوني مصرف در محالت و مناطق مختلف صنعتي، وجود داشت. در  6000، بيش از 1947در سال 

ل ها، دانشجويان براي رهايي از شرايط سختي كه اوضاع اقتصادي پس از جنگ به ژاپن تحميدانشگاه

غذاخوري، اقدام كردند كه تعداد زيادي از هاي هاي كوچك و دكهكرده بود، به داير كردن فروشگاه

هاي دانشگاهي در ژاپن، محيط ، تعاوني1950تبديل به تعاوني شد. در اواخر دهه  ها، بعداًهمين واحد

ها، گسترش امکانات دانشگاهتري براي دادوستد يافتند و به دليل رشد اقتصاد ملي، تسهيالت و مناسب

هاي مزبور توانستند با استفاده از همين تسهيالت، و بهبود يافت. از اين رو، در بسياري از موارد تعاوني

هاي مجهز، داير كنند. از آن زمان تاكنون، تعداد زيادي از مدرسان هاي غذاخوري و فروشگاهسالن

أت مديره، فعاليت داشته و به طور جدي از نهضت تعاوني، هاي فوق با عنوان هيها، در تعاونيدانشگاه

هاي دانشگاهي به صورت شركت تشکيل شده و به صورت اند. تعداد زيادي از تعاونيحمايت كرده

 اند.ها درآمدههايي مهم در دانشگاهسازمان

هاي از تعاوني، نهضت تعاوني دانشگاهيان، عموميت بيشتري يافته، تعداد زيادتري 1960از اوايل دهه 

ها به سبب تقاضاي بيشتر براي تحصيالت عاليه، از تعداد دانشگاهي 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 تعاوني1960را به شکل پوياتري تداوم بخشند، از اوايل دهه 

هاي شهري را آغاز كردند. روش كار دانشجويان مزبور به اين دانشگاهي براي رشد و توسعه تعاوني

كرد تا براي ايجاد مجاور دانشگاه، تقاضا مي صورت بود كه نخست تعاوني دانشگاهي از اهالي محل

تعاوني شهري، در محل اقدام كنند و سپس دانشجويان فعال تعاوني دانشگاه، براي تعاوني جديد شروع 

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 تعاونيتعاوني امروزه بيشتر

 .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 ميديگر با سرمايهاتکا به خيرخواهي و نوعدوستي جوانان و از سوي 

 هاي كالن، منشاء آثار مثبت بسياري است.گذاريمناسبي است كه بدون نياز به سرمايه
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استفاده از نيروي كار دانشجويان به صورت پاره وقت در امور مونتاژ قطعات مختلف، تجربه موفق 

 هاي كشور است.پياده شدن در  دانشگاه ديگري است كه با هماهنگي با مراكز صنعتي، قابل

توانند پس از برگزاري هاي اقتصادي، مراكز آموزشي و نهادهاي فرهنگي، ميفعاليتدر 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 ات اخير پس از بازاريابي مناسب، ميهنري آنان را فراهم كنند. توليد

دادن دستمزد به افراد شاغل، مابه التفاوتي براي پيشبرد ساير اهداف مؤسسه آموزشي يا نهاد فرهنگي 

 مورد نظر، برداشت كرد.

هنري  هاي كارآفريني مانند كارآفريني هنري )نظير تهيه كارهايسوق دادن جوانان به سمت كانون

خدماتي )مانند تربيت هاي ها(، كارآفرينيها، گل سنگ و مانند آنخالق با استفاده از گياهان، صدف

ها، گياهان با توجه به شرايط ها، سنگهاي مختلف حشرات، صدفها، تهيه كلکسيونراهنماي توريست

لمه زيتون، پرورش گياهان زينتي توليدي )مانند كشت قارچ، تکثير قهاي اقليمي هر منطقه(، كارآفريني

آپارتماني، كشت گياهان دارويي، برداشت گياهان دارويي از طبيعت، تهيه موالژ از يونوليت، فعاليت 

هاي هاي آكواريومي جهت صادرات، انجام طرحگري، انجام طرح پرورش ماهيدركارگاه شيشه

ه رِزينهاي مختلف، تهيه و توليد وسايل ، تهي-آال در مدار بستهنظير پرورش ماهي قزل-بيوتکنولوژي 

روند كه به سادگي قابليت اجرايي اقتصادي به شمار ميهاي آزمايشگاهي براي مدارس(، از ديگربرنامه

 هاي كشور را دارند.شدن در سطح دانشگاه

ه هاي ملي، اقدام ديگري است كه در برخي از كشورهاي جهان، سابقاستفاده از نيروي جوانان در طرح

ها شاگردان براي دفع آفتي كه مزارع بسياري را فراگرفته بود، دارد. 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

هاي بسيجي در طرح ملي واكسيناسيون فلج اطفال، تجربه موفقي در كشور ايران تجربه استفاده از نيرو

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

ها امکان استفاده از انبوه نيروهاي جوان، هاي متعددي در اين زمينه برسند كه در آني طرحبه طراح

وجود داشته باشد. به عنوان نمونه، جهاد سازندگي )پيش از ادغام با وزارت كشاورزي(، در برخي از 

پوشش گياهي منطقه، زدايي، مبارزه با از بين رفتن مراتع و ايجاد و تقويت هاي كشور براي بياباناستان

 جست كه اثرات اقتصادي ارزشمندي در برداشت.كاري 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:

 ظري و كاربردي،هاي نقيقاتي با هدف انجام پژوهشتح -هاي علميتشکيل كانون

 آموزان ضعيف،موزشي با هدف ياري رساندن به دانشآ -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، فرهنگسراالق در سطح مدارس، دانشگاهخ -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 از چند سال از اين تاريخ نگذشته بود كه رقم مزبافراد جامعه سرآمد هستند، اما بيش 

د موجود در جامعه درصد افرا 15-25شناسان سرآمدگي معتقدند كه افزايش يافت و در حال حاضر روان

 سرآمد هستند.

 ف، . طبق حديث شريها، معادني از طال و نقره هستندانسانديني نيز وارد شده است كه هاي در آموزه

اند، يعني در ابتدا بايد استعدادهاي آنان شناسايي شود تا بتواند به مرحله ها به معدن تشبيه شدهاوالً انسان

گونه كه معدن كشف نشده، بدون استفاده مانده، يا زير باد و استخراج برسد، در غير اين صورت همان

است از بين برود. عالوه بر اين، حديث شريف  ها، ممکنرود، استعداد معطل مانده انسانباران از بين مي

ها از استعدادهاي درخشاني برخوردارند، به اين معنا كه اگر استعدادهاي دارد كه تمامي انسانبيان مي

بها. بنابراين برمبناي به مثابه معدن نقره خواهد بود، نه فلزي بي فردي به مثابه معدن طال نباشد، پس حتماً

هستند، مشروط بر آن كه پيش  1هاي جامعه سرآمدتوان تصور كرد، تمامي انسانيني اخير ميرهنمود د

                                           
بايد تنها در مسايل درسي و علمي محدود كرد. در حال حاضر مقوله سرآمدگي به نسرآمدگي را  -1

سيعي )مانند وهاي اي تقسيم شده است، مورد اخير نيز شامل زير مجموعهاي و غير مدرسهسرآمدگي مدرسه

هاي توپوگرافيك، تراش جواهر و نظاير آن( هست.تهيه كاريکاتور، تهيه نقشهسرآمدگي در   
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ترين وظايف اولياي تربيتي اشان، كشف شوند. از اين رو يکي از مهمدرونيهاي از اتالف سرمايه

سير، پي مختلف توسط جوانان است تا آنان در اين مهاي جوانان، ايجاد شرايط الزم براي انجام تجربه

 ها برآيند.به 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 ماكتداد خود در زمينهاستع

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

 كارماندن آنان را تا حد ممکن، كاهش دهد.عملي، 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

ا به اين هويت هايشان، 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.

مانند نويسندگان، شاعران، هاي هنري مختلف )هاي هنري مانند: تشکيل كانونفعاليتبرخي از 

ل كانون ها و...(، تشکيگران، خطاطان، نقاشان، گرافيستها، نگارهفيلمسازان، كاريکاتوريست

ظاير آن، از نهاي هنري )با هدف به معرض نمايش گذاشتن آثار نوجوانان و جوانان عضو(، و نمايشگاه

 شيدن به جوانان، مؤثر واقع آيند.توانند در هويت بخيمهاي هنري هستند كه فعاليتديگر 

 

 جوییمبتنی بر هیجانهای اجرای برنامه -

هاي شناختي است كه بازتاب تفاوت، يك متغير خُلقي داراي پايه زيست1خواهيجويي يا هيجانهيجان

-(. هيجان1992و همکاران،  2به نقل از اسميت 1373فردي در سطح بهينه انگيختگي است )آزاد فالح، 

هاي متنوع، تازه، پيچيده و پرشور، و ها و تجربهوجوي هيجانجستي صفتي به شرح زير است: خواه

 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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كه با نياز به خواهي خصوصيتي است 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

ديد پيچيده جاز به هيجانات و تجارب گوناگون خواهي صفتي است كه بر اساس نيطبق نظر اخير، هيجان

 است. يابي به چنين تجاربي تعريف شدهو تمايل به مخاطرات فيزيکي و اجتماعي به منظور دست

خواه است، تحريك مغزي خواهي بر اساس توانايي برانگيختن قرار دارد. فردي كه زياد هيجانهيجان

شود و همواره به دنبال آن است كه از طريق ت خسته مينواخهاي يكمداوم را ترجيح مي دهد، از كار

خواه نيست، تحريك 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 خواه را كساني تعريف ميل مشابهي، افراد هيجان(، به شک1996) 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 يك 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 اندك و ناچيز است، حال آنشود كه در اين مورد هم اطالعات روانباز هم مالحظه مي

ها از شادي نام اند، نام ببرند، آنردهترين هيجاني را كه تجربه كشود 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

 چيست و به چه عواملي بستگي دارد؟   5شادي و بهزيستياما 

                                           
1 -Feldman, R. 
2 -Happiness 
3 -Lewis, M. 
4 -Haviland-Jones, J. 
5 -Well-being 
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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 زندگيمثبتي 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 نسه عبارت ديگر، هرچه فرد زمان بيشتري را براي هيجانب

هاي مثبت انگذارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه هيجهاي منفي، باقي ميتري را براي هيجانكم

مندي ضاو 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

ال مرتبط با حزا و در عين ديگري نيازمند است. بنابراين، براي احساس بهزيستي )شادي(، سه مؤلفه مج

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) 1آرگيل

حاالت  مردم در مورد ماهيت شادي پرسيده شده است، آنان در غالب موارد هايي كه ازدر 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 ام شده بسياري داللت برآن دارند كه در اساس خوشبختي در ارتباط با خاهاي انجپژوهش

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

ي مدنظر قرار گيرد، حفظ تعادل رواني اجتماعي شاد -روانيگذشته از تبعات زيستي شادي، اگر تبعات 

ها است. ترين پيامدهاي شادي و نشاط انسانها، دو مورد از مهمها و شکوفا شدن استعداد آنانسان

ير فشار زهاي بسياري مواجهند، هايي كه در عرصه زندگي فردي و اجتماعي خويش با دشواريانسان

ت شادي، شور ذّانجامد، اما لكمر خم كرده، كارشان به سکون و توقف ميها، ناشي از اين دشواري

ها، از خود مقاومت نشان دهند كنند تا در برابر سختيها كمك ميبازگردانيده، بدان نزندگي را به آنا

 و تعادل از دست رفته خويش را به دست آورند. 

                                           
1 -Argyle, M. 
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جويي شوروي )سابق(، در زمينه ارضاي هيجانپرداز نظام ماركسيستي تجربيات 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 

ي، دست به جويكه جوانان زير نظر وي، گاهي در گذشته فقط براي هيجانگرفته 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 غالباًزهداشت. نتيجه اين كار، تبديل شدن افراد بها 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

يکديگر ها، جوانان را به رقابتي سخت با اي 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 مييمن در موضوع مسابقه، ضابطه را در حد عالي قرار م

اي بود كه كُلکتيف تمام روز با آن رقابت بين دو دسته يك موضوع قراردادي و اتفاقي نبود، بلکه مسأله

ها، بر سر مسأله رفتار خوب و زندگي روزمره ها و قسمتدرگير بود و تمام افراد كُمون در تمام كالس

ها را داشتم و سر هر ماه به گروه پرداختند... . من خودم يك دفتر ثبت امتيازت ميو غيره با هم به رقاب

ها قسمت بهتر و همچنين حق پاك كردن توالت 30شش بليت تئاتر بين  دادم كه معموالبرنده، پاداشي مي

 بود.

ن افتخاري نصيب آن شد و انجام آها محول ميبه عهده ممتازترين قسمت يکي از تکاليف نامطبوع غالباً

هاي ما بود،  مأموريت تنظيف و پاك المثل، دسته چهارم ما كه يکي از بهترين گروهكرد. فيقسمت مي

را با يك محول ها ها موظف بودند كه دستشوييگرفت. آنكردن توالت را در طول ماه به عهده مي

ها نظافت دانستند آننند، برندگان ميضدعفوني كننده بشويند و تميز كنند و سپس به توالت اودكلن بز

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

ها را به كرد حاضر است نظافت توالتاعالم مي كرد و رأساًب ميبعدي امتياز خوبي در مسابقات كس

 عهده گيرد!
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(، در نمونه ديگري در كتاب آموختن براي زيستن، شرح 1369تا، ب، ترجمه ناصر مؤذن، ماكارنکو )بي

هاي دهد كه چگونه شاگردانش، گزارش پيشرفت كارهاي روزمره خودشان را به صورت گزارشمي

 ها، به شرح زير است:كردند. مضمون گزارش كار يکي از گروهه ميجنگي، اراي

 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

دشمن كه به طور نامنظم، در  خود را به خط هفدهم ماه مه برسانند، و لحظه به لحظه، به حمله خود بر

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 يك ما با پيشرفت شش مرحلهي هاها تحت فشار هستند، و امروز دستهدر 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 يك ماه از برنامه طرحتوقف كرده

نيروهاي مركزي و خاصه جناح راست، حتي در جناح چپ نيز به خط  با وجود اين، دشمن در اثر فشار

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

زنان كارگر دانشگاه، كه كار شاق نظافت خوابگاه دختران وقتي يکي از  ،بار شاهد آن بوديك ،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 رد، پس از بازگشت از سالن ورزش، بدون آنرا نظاره ك نهاي آناها و كوششتالش

اي در وجود وي دميده شده است، روح تازه ،كنداحساس مي ،داشتمسابقه شركتي كرده باشد، بيان مي

اي، آماده مقابله با 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 

اي براي سوار كه انگيزه رفت و بدون آنها پاركيکي از افسردگي گرفتار آمد، به اصرار خانواده به 

طار هوايي داشته باشد، با اصرار خانواده سوار قطار هوايي شد. اما پس از تجربه شور و هيجان شدن به ق

 زندگي خود را به شکل عادي از سرگرفت. ،هوايي، از فرداي همان روز ناشي از حركت قطار
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. گذارندمصداق بارزي از حفظ تعادل رواني آدمي در اثر شادي را به معرض ديد مي ،اخيرهاي نمونه

ها هايي كه در خياباندر بين انبوه ماشينشوند كه يافت ميشايد از همين رو هم هست كه گاه جواناني 

تك چرخ زده يا با  ،سرعت در حال حركت هستند، اسکيت كرده يا با موتورهايشانه ها بو آزاد راه

ا خطر توام است، اما ما ب دارند، اگرچه كارزنند و در توجيه كارشان بيان ميآف ميتيك ،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

آورد. به اين معنا كه گاهي عشق و در سطحي فراتر، موجبات اعتالي رواني افراد را فراهم مي ،شد(

ها، در نقاشي يا موسيقي خالصه شده است يا در بعضي از مواقع، كارهاي ز انسانعالقه برخي ا

آموزان يا را در پي دارد. به همين ترتيب گاهي دانشخاصي نوعدوستانه، اوج ارضاي هيجاني افراد 

ها، نفر از همکالسي 200شان يا با اسم نهادن برروي بيش از اشوند كه با طنزپردازيدانشجوياني يافت مي

كاريکاتور از يکي از دوستانشان،  30شان يا با كشيدن بيش از دانشجويان، استادان و كارمندان دانشگاه

آيند. بالطبع هاي خويش نايل ميگذارند، بلکه به ارضاي هيجانتنها خالقيت خود را به منصه ظهور مينه 

كه موجبات ترضيه خاطر  زند، ضمن آنوراي كه بدان عشق ميتشويق افراد اخير به ادامه كار در زمينه

خواهد انجاميد و در اين  نآنان را فراهم خواهد آورد، به شگفتگي بيش از پيش استعدادهاي دروني آنا

دان برجسته، طنزپرداز يا كاريکاتوريست زبردست و مانند مسير جامعه از يك نقاش توانمند، موسيقي

آموز كالس سوم راهنمايي ايي از كاريکاتورهاي يك دانشهدر زير نمونه ها، برخوردار خواهد شد.آن

كاريکاتور متفاوت از چهره دوستش اقدام كرده است، و اين مسأله از سوي  30كه به تهيه بيش از 

مسووالن مدرسه، به عنوان يك خطاي انضباطي در نظر گرفته شده است، آمده است )در حالي كه تغيير 

آموز مستعد، جامعه را از يك كاريکاتوريست مبرز ن به اين دانشگفته و جهت دادرويکرد غلط پيش

 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.

 جويي مردم در طول تاريخ ايرانارضاي هيجان

اولين اسناد و مدارك 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. 

 سنگ نوشته به جاي مانده از داريوش هخامنشي در گنجنامه همدان، به شرح زيراست:

بزرگ است اهورمزدا كه اين زمين را آفريد كه آن آسمان را آفريد كه مردم را آفريد كه شادي خداي 

من شاه را شاه كرد، يك شاه از بسياري، يك فرمانروا از بسياري.  شارا آفريد از براي مردم كه خشايار

ور و پهناور. پسر خشاريارشا شاه هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزميني كه همه گونه مردم دارد. د

 .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.

نابراين بايد قواي به عالوه، از آنجا كه ايرانيان باستان معتقد بودند، انسان داراي جسم و روح است، ب

ي كردند، زيرا اگر قواي روحاني ضعيف شود، توان جسماناني و روحاني خويش را حفظ ميجسم

 (.1378 نقصان خواهد پذيرفت و برعکس. از اين رو بايد كوشيد تا هر دو سالم بمانند )الماسي،

م با ن باستان تواديني 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 يك از جشنو انسان برگزار مي

 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 اين روزروز از  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 ميمول ايرانيان باستان كه به مناسبتهاي معجشن

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

                                           
، جشن غم است، اما با اين وجود، مسأله اخير، مانع عموميت هاي دين زرتشتالزم به يادآوري است كه برخي از جشن -1

 بحث مطرح شده نيست.
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 17فروردين، جشن سيزده نوروز،  13فروردين، جشن تولد زرتشت،  6 فروردين، جشن رپيوثين، 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  16، جشن مهرگان )در روز مهر 16-21شهريورگان، 

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،  2نان، دي، جشن درامزي 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 يك سوم از كل روزهاي سال است. ياد شد، تقريباًهايي كه از آن جمع 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

يران، ديدگاه دين با پذيرش شادي و نشاط مردم، تدقيق بيشتري در اين با حاكميت يافتن اسالم در ا

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 ر زندگي روزمره انسانهاي معمول دشادي

 (.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:در بحثي كه در همين زمينه دارد، ميي بهشتاست. شهيد 

به صورت يك نياز  ،گونه كه غذا براي انسانتفريح يکي از نيازهاي زندگي انسان است و همان اصوالً

طبيعي مطرح است، تفريح هم به صورت يك نياز طبيعي، و نه نياز ارادي، براي بشر مطرح است و يك 

تواند براي ارضاي اين خواسته طبيعي فکري كند. چه كسي مينظام اجتماعي و مکتب زندگي، بايد 

نشاطي است در حالي كه قرآن با صراحت اسالم دين غم، اندوه، گريه، زاري و بي ،درباره اسالم بگويد

كردند، اعالن كن و بگو 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، ينت و آرايش و زيباييچه كسي ز

ت مشروع ها لذّپاك، مواهب پاك، مواهبي را كه انسان از آنهاي حرام كرده است؟ چه كسي روزي

ا ها، براي مردم بهاي پاك، 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 يك تفاوت، و آن تفاوت اين است كه در اين دنيا

ها و مواهب خيز، اين زيباييها آلوده است. ولي در دنياي ديگر، در روز رستاها به غمآلوده است، شادي

اين مواهب مال مردم  ،داردبه صورت خالص وجود دارد، آيه شريفه بيان مي ،پاك 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

با ايمان پاك عمل، اين آرزوي ديرين كه در اين  ميسر نيست، در روز رستاخيز، پيش خدا، براي مردم

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

وب بهشت چيست؟ تابلويي كه قرآن دهد؟ خمردم با ايمان را به بهشت وعده نمي ،ها آيه قرآنمگر صد

هاي خالص و پاك را نشان مند از تمام زيبايييك 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 ميمردم با ايمان و درست( است. آيا مذهبي كه به 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 ميندگاه مکتب ضمن تأييد سرور فردي و جمعي مسلمانادي ثانياً

به اين معنا كه شادي و سرور معمول نيز بايد زمينه ساز رشد و تعالي افراد قرار گرفته، به شکل يك 

 شود.م ميهدف در نظر گرفته نشود، زيرا ماهيت اين دنيا چنان است كه مانع استمرار شادي و سرور مرد

ها، ها و ناكاميها و نه در شکستشاديها و موفقيتبنابراين با عنايت به اين معنا، يك 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: ميسنن النبي در احوالت رسول خدا، صلي اهلل عليه و آله، روايت 

نشان آدميان بهشتي،  ( و از حضرتش در روايت است كه فرمود:1365)طباطبايي، ؟، ترجمه فقهي،  بود

 .تبسم و شادي هميشگي است

خواند. حضرت تأكيد ها 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

شادي در آدمي، در تالش براي نهادينه كردن  ديني با تأكيد اهميت رواني و فيزيولوژيكهاي 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

وردگارش راز و نياز دارد، ساعتي كه در پي اصالح مؤمن بايد وقتش را سه قسمت كند. ساعتي كه با پر

)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

تي براي كوشش كنيد اوقات روز شما، چهار ساعت باشد. ساعتي براي عبادت و خلوت با خدا، ساع

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

 . را تأمين كنيد اختصاص دهيد و از مسرت و نشاط ساعت تفريح، نيروي انجام وظايف ساعات ديگر

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

شروع به گريستن كرد، آنگاه حضرت بيان  زن به بهشت هست؟ و حضرت در پاسخ فرمودند: نه! پير

 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 باديه نشيني ياد ميكرد، از عرب گاهي 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، ديوجمخه. 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  گفتم: خواهم. برمرا گفت: خواهي كه ببيني؟ 

 نهادم و چندان نظاره كردم كه چند بار بگفت كه بس نباشد؟ گفتم: ني!



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            562

 

با اشاره به چند بار مسابقه دوي حضرت، صلوات اهلل عليه، ، (1344، ؟، ترجمه خليليان، )عالمه شلتوت 

 بالمانع است.  ،نجام مسابقات ميان زنان و مردان محرمگيرد كه ابا همسرش عايشه، نتيجه مي

 السالم، در روايت است كه فرمود:از امام صادق، عليه

 (.1365)طباطبايي، ؟ ، ترجمه فقهي،  اي از مزاح داردكه بهره مني نيست مگر اينؤم

پرسد ابي خود ميكه از يکي از صح السالم، پس از آنامام 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: اندك است، بيان مي

 (. 1365)طباطبايي، ؟، ترجمه فقهي،  سازد

السالم، و حضرت يحيي، اي كه بين حضرت عيسي، عليهالسالم، در مقايسهم، عليهامادر جاي ديگري، 

خنديد، اما حضرت گريست و هم در زندگيش ميند: حضرت عيسي هم ميكالسالم، دارد، بيان ميعليه

 -السالمعليه -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 يك جريان جمعي در زندگيشان درآورند.  نكوشد تا آنادهد، ميها ميمسلمان

ست كه ا مني را شاد كنند، به مثابه آنؤافرادي كه م ،رنداحاديث زيادي به اين نکته اشاره دا ،از اين رو

( 4، ج1365شهري، )محمدي ري پيامبر خدا(، و يا 4، ج1365شهري، )محمدي ري امام، عليه السالم،

تبسم گيرند. به شکل مشابهي اند و چنين افرادي در روز جزا، در زمره افراد ايمن قرار ميرا شاد كرده

(، و 5، ج1365شهري، )محمدي ري ش، حسنه به حساب آمده استادر برابر برادر دينييك مسلمان 

در حديث شريف وارد شده است كه بخشي از بهشت از آن كساني است كه كودكان را شاد كرده 

 (.4، ج1365شهري، باشند )محمدي ري

است. به اين معنا كه  قابل تبيين ،گيري تعزيه مضحك در فرهنگ اسالمي نيز در همين ارتباطشکل

انديشمندان مسلمان براي متعادل ساختن فضاي حزن و شادي در جامعه، به طراحي و ارايه تعزيه مضحك 

-اند. به اين صورت كه در تعزيه اخير، سران شرك، كفر و نفاق كه در برابر ائمه هدي، عليهمپرداخته

ها با گردند. آنشکل مضحکي مطرح ميالسالم، طغيان كرده، حتي آنان را به شهادت رساندند، به 

بخشد، يا با انجام اعمال و رفتارهاي احمقانه، موجبات خنده ها مياي ابلهانه بدانهايي كه چهرهماسك

ضمن بيان تاريخ خونبار شيعه، با به تمسخر  ،آورند و به اين ترتيب تعزيه مضحكناظران را فراهم مي

 آورد.به ارمغان مي ،راي مسلمانانكشيدن دشمنان دين، خنده و نشاط را ب
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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  تاًو قدرتمند برخوردار باشند، احاديث نسببه زندگي نگاه كرده، از يك خودكنترلي قوي 

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 كه هشدار مي زياد ديگري وجود دارند

به اندازه ( و 1، ج1360آمدي،  تميمي) ها، ربودني استهاي شاديزمان (، 4ج و 3، ج1360آمدي، 

اند كه كثرت (. احاديث ديگري يادآور شده3، ج1360آمدي،  تميمي) ت آدمي، درد همراه آن استلذّ

(. بنابراين يك 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 س از اسالم بيانگر فراز و نشيبنگاهي به تاريخ ايران پ

خاص جغرافيايي كه از آن برخوردار است، همواره در معرض تهديد مهاجمان مختلف بوده است و 

دادند، به لحاظ مادي كوتاه، 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 نوي ضربهو مع

هاي كنند. به اين معنا كه در دوره خوارزمشاهيان، سرمايهياد مي ،آسيا پسرفتِ مغول به ايران با عنوان

مينه الزم براي صنعتي شدن جامعه را هايي كه زآورييابي ايران به فنمادي 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 ميا نيازمند تأمين علوفه اسبتنها خود رچرا كه مغوالن 

ها كه از حمله مغول مورخان،هايشان را فراهم آورند. برخي از را به شخم كشيدند تا بتوانند غذاي اسب

قب افتادن اي كه به عبه انهدام و نابودي گسترده منابع مادي و انساني ايرانيان انجاميد، با عنوان حادثه

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

ن هاديان بزرگي همچون ورزيدند و در اين مياصلح 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

 چو روزي به شادي همي بگذرد         خردمند مردم، چرا غم خورد؟

**** 

 كه باشد نفس انسان را كمالي        ماني درس علم و بحث و تنزيلز

 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 خانهقزلباش تا شاعران و اهل قلم و نقاشان و سوداگران به قهوهو سران 

كردند و آمد و رفت ميها خانهبه اين قهوه ،شاه و وزير اعظم وي به معيت نمايندگان سياسي خارجي

 (.1362اوندي، شد )رمشغول 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 

مواجه ديد و فراتر از همه  ،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 

نشاط به مثابه واكنشي طبيعي و ارايه پادزهري در برابر انبوه حوادث نهاد، حکايت از گسترش شادي و 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 ميمثالً شد كه هاي جنگ، بسيار مالحظه ميدر سال

فاتحه مع  : براي سالمتي خودمان اجماعاشتداها بيان مياند، يکي از آنميدان مين قرار گرفته كه در

رزمنده ديگري هنگامي كه زيرآتش خمپاره و خمسه خمسه قرار گرفته بودند، در حالي  يا و الصلوات

 بول نيست!زد: موچم! موچم! قدويد، فرياد ميسو ميسو و آنكه براي يافتن جان پناهي به اين

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 

يه پسر؟! از اين بغل دستيت وي شتافت. امدادگر با ديدن داد و فغان رزمنده، خطاب به او گفته بود: چ

كه نگاهي به  گه! و رزمنده پس از آناش، هيچي نميياد بگير كه سرش رو بريدند گذاشتند روي سينه

روي سينه وي افتاده است، با خود گفته  ،كنار خود انداخته، مشاهده كرده بود سر شهيد كنار دستش

 ه بود.تشگفراموش كردن درد، خنده برلبانش جاري هستند و با هايي ها ديگر چه عتيقهبود: اين امدادگر

، موقع خواندن سوره واقعه، نسنگر شوخ طبع آنارضا، هم :نويسددر مورد مشابهي يکي از رزمندگان مي

ها! صبر گفت: صبركنيد بچهمثالً رضا ميداد. دايم به حورالعيني كه در سوره مطرح شده بود، گير مي

گفتند: زنند؟ دوستانش هم در پاسخ ميشوند، لبخند ميقتي شهدا شهيد ميچرا و ،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. صبر كنيد! اگر گفتيد چرا برخي از شهدا ميها گفت: بچههاي سوره واقعه گيرداده، مييحور

گفت: دانيم! و رضا در پاسخ ميگفتند: نميكه شاهد شوخ طبعي رضا باشند، مي دوستانش هم براي آن

سبب كثرت بوسيدن هاي زيادي دارند و به ها، خاطرخواهبه دليل اين كه برخي از شهدا در ميان حوري

 سوزاند.شهدا را مي ،داغشان هايها، بوسهآن
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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 ها خاطرخواه داشتي ومعرفت! تو اين همه بين حوريگويد: بيضا مييکي از دوستان ر

 ،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 يك شوخي و شوخ طبعيرزمنده

شود رزمندگان راه خود سازد كه سبب مي، چنان فضاي شاد و پرنشاطي را بر صحنه حاكم ميسبمنا

 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. 4ه توان بزمينه مي

با ديده جويي و تنوع طلبي جوانان، در سطح جامعه اي است كه كمترين هيجانمرحله نخست، مرحله

جويي آنان تنها حاضر به پذيرش هيجانشود و اولياي امور جوانان، نه ، نگريسته ميترديد، نفي و انکار

، دست به ارايه قرائتي جاسازي دهه فجر با نوروز باستانيهضرورت جابنيستند، 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.ته مينظر گرف

فرا  سکوتدر مرحله بعد، اگرچه پيشنهادهاي افراطي مانند كنار نهادن نوروز، متوقف شد، و دوراني از 

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.

هاي سرگرم كننده )با زيرنويس هاي فشرده حاوي فيلمکثير و پخش لوحدر موسيقي و ت 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 قاطعشده، در برخي از موارد برخوردهايي نسبتاً 

 گيرد.اخير، مورد ترديد قرار مي

دي و نشاط افراد، كار را به جايي عدم توجه و حتي مقابله برخي از مسووالن فرهنگي جامعه با مسأله شا

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 تحريك كاهش آستانه تحريکشان در اين زمينه، در
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آيند بسته، محدود و نفي شده شادي و هيجان، درصدد برميهاي هافراد در برخورد با عرص 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

جويي هيجانهاي اين معناست كه به علت بسته بودن عرصهكاهش آستانه تحريکي كه از آن ياد شد، به 

ترين پاسخ هاي هيجاني، به ارايه بيشترين و شديدترين محركدر 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  %29يا مصرف  ايبه مدهاي ماهواره ناكنش پرشتاب و گسترده آناها و يا ومانند 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 آنجوانان ايراني به شکل گسترده

  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 يگردند، نمونه مشابهي در همين زمينه به شمار مساالن جامعه ميو بزرگ

در ماهواره مطرح  ،ل باشد(ك تِيها )به شکلي كه شبيه است پس از آن كه فسفري كردن رنگ مو

شود، بلکه به جاي يك رنگ، گاه مردم شاهد مي دان مسرعت در ايره 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 يك خط عمودي سفيد دارد، ظاهر ميجکسون در يك شُ

پايينشان  شود كه يك خط سفيد از باال تامانتوهاي سياهي مد مي شود، بلکهمشابه در جامعه مد مي

 كشيده شده است.

ها هايي كه از آن سوي مرزبه كمترين محرك نكاهش آستانه تحريك 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  نخارجي مطرح شده، تأثير بپذيرند و رفته رفته مرجع ارزشي آناهاي 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

توجهي به نقش شادي و نشاط در جامعه است. ممنوعيت ه جوانان( در برابر بيواكنش مردم )و خاص

، سبب شد كه مسووالن با ديده نفي و سركوب به اين پديده تکنولوژيك 1360اشتباه ويديو در سال 

دم ي كه مرءيريزي براي استفاده مثبت و بهينه از آن برنيايند. از سوي ديگر خالنگريسته، درصدد برنامه

كردند، سبب شد طي يك دهه، سه ميليون در اوقات فراغت و سرگرمي خويش در جامعه احساس مي

ميليون( ويديوي قاچاق وارد كشور شود كه طبق اظهار نظر يکي  5)و طبق برخي از برآوردهاي ديگر تا 

هاي د رسانهنوارهاي مورد استفاده ويديوهاي مزبور، مورد تأيي %30تنها از مسووالن وزارت ارشاد، 

 (.4/7/1378تصويري وزارت ارشاد بود )صبح امروز، 

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 عرصههاي تلويزيوني كشورهاي همسايه، تبديل خيابانانالاي، رجوع به كماهواره

هاي ترين كليپگسترش بلوتوث مستهجن ها،ها و تك چرخ زدن موتورآف زدن ماشينگذاشتن و تيك

ن جويي مردم و جواناهاي فردي در ارضاي هيجانو موارد مشابه، از جمله روش ممکن در سطح جامعه

 اي برخوردار است.ها، از رشد نگران كنندهترش آنست كه گسا

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 يك شبکه اجتماعي شکل گرفته شده در ي سوپر هاها و كليپعکس كاربري گسترده ازمالحظه 

جويي در هاي جمعي ارضاي هيجاناز روشهايي ها، نمونهو مانند آنمترو و مناطق پر ازدحام جامعه 

 اي برخوردار بوده اند.هاي اخير از رشد فزايندهساالن جامعه است كه طي سالو بزرگ نجوانا

در اشکالي  نجويي جواناجويي، گاهي ارضاي هيجانانهاي ارضاي انحرافي هيجگذشته 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 هيجانادي و نشاط آنان پرداخته است. وي در توصيف روشچگونگي ارضاي ش

 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 هيجان يابد، اما به دليل عدم فهم درست مسألهمثبت و منفي تحقق مي

هاي حاكم بر انديشه اولياي تربيتي و فرهنگي جوانان و جامعه در آن در جامعه و برخي از تحجرگرايي

هاي جمعي در ايران، هاي ارضاي شاديهاي فردي بر روشهاي ارضاي شادياوالً روش اين زمينه، 

عناوين حاصله از پژوهش، به شکل آشکاري پيداست كه ارضاي ثانياً با مالحظه 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 )

دهد. وي در اين زمينه نجام داده است، از نتايج مشابهي خبر ميدانشجويان دانشگاه تربيت معلم، ا

 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

كند. البته از اين جهت كه دانشجو براي محافظت از خود و از اين دي و نشاط نسبي خود را تأمين ميشا

جويي از يك 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 تدارك به شدت متوسل شوند، اين اقدام، كار درستي نخواهد بود، بلکه آنان بايد 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 هاي خويش، همبستگي باالي مصرف قرصجويي زاكرمن، در برخي از پژوهشنهيجا

خواهي مفرط، كاربري اعتيادآميز جويي باال، عوض كردن متوالي دوست جنس مخالف و هيجانهيجان

 جويي باال را نتيجه گرفته است.از پيامك و بلوتوث و هيجان

اين كه پاك كردن  نگر برخي از اولياي امور مبني برديد سادهبنابراين با توجه به آنچه گذشت، برخالف 

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

رسانده است كه برخي از مردم براي ارضاي نيازشان به شادي و نشاط با مسدود ديدن كار را به جايي 

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 يك عالمت سوال ترتيب درصدد ارضاي نياز طبيعيشان به شادي برمي

 .ب( 1380)منطقي،  نخواهد بود مسووالناروي اهداف فرهنگي بزرگ فر

 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  راههاي فردي ترضيه خاطر شهروندانگسترش 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  واين ترتيب، به زور  كه مايل به تن دادن به شادي و برخورداري از مواهب آن نبود، به

 شده، تن به شادي داده، از مواهب آن برخوردار گردد.

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، پرنوردي و يا حتي مسابقاتي مانند سگنوردي، كوهبولينگ، گلف، صخره

سازند. افراد ديگري ممکن است به ت سپري ميشان را با لذّها، اوقات فراغتدواني و مانند آنشتر مرغ

مصرف انواع يي، ابقات ملکه زيبامس ها،مداستفاده از انواع رقص، موسيقي، هاي جشنوارهمسايلي مانند 

شان دهند و با استقبال وهاي مختلف و موارد مشابه عالقه نها و شُشركت در كنسرتهاي الکلي، نوشيدني

انند مها، روزگارشان را به سرآورند، مشتاقان طبيعت با روآوردن به طبيعت و پرداختن به اموري از آن

ها يا حتي شركت در مسابقاتي مانند نوردي و مانند آني، كوهنوردماهيگيري، 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، 

ي كشورهاي ، يا حتي آشنا شدن با غذاها(مختلف اقوام شدن با فرهنگبا هدف آشنا ) 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 آنان تدارك ديده شده است كه با تمسك بداناي بردادند، 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  به نمايش گذاشتن همجنس بازي مردان يا زنان،

محسوب  به كشورشان )كه پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه، سودآورترين تجارت سياه جهان

، 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.

اي الکلي و مواد مخدر، قسمت ديگري هها 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 هيجانعالوه برگسترش روش

جويي در اشکال هاي ارضاي هيجانيد روشجويي افراد و تمههاي ارضاي هيجانجهت تدارك روش

مردم و ارضاي  ريزان جوامع غربي در زمينه پركردن اوقات فراغتترين نقاط قوت برنامهجمعي، از مهم

 شود.ست كه مالحظه مياها جويي آنهيجان

 كاميون آالت و ادوات 50شان، ابراي اجراي يك برنامه موسيقي 1به عنوان مثال، گروه پينك 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 مخاطبانمضامين ترانه ،مثالً با ليز روي فضاها، آن

 شان، نايل آيند.خود

آيد. به ها در اين زمينه به شمار ميهاي غربيانديشيچارهادغام عوامل قدرتمند در يکديگر، از ديگر 

مه كه حاوي اسکيت يك زوج اسکيت باز )يك زن ني هاي نمايشي، ضمن آنعنوان نمونه، اسکيت

شود، پخش مي نبرهنه و يك مرد( هستند، به شکل هماهنگي با موسيقي كه در جريان اسکيت آنا

گيرد. به عبارت ش صداي موسيقي، فزوني و كاستي ميبا افزايش و كاه نحركت كرده، سرعت آنا

شوند تا مخاطبانشان را  به در 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 ميش چشمشان، تال

شوند برند. به عنوان نمونه، وقتي آنان با اين مسأله مواجه ميشور و نشاط در سطح مردمشان، سود مي

استخر نشان  كه پير زنان و مردان جامعه، به علت چين و چروك و شکستگي بدنشان تمايلي به رفتن به

آورند كه افراد مسن سال، شرايطي پديد مي 65دهند، با تخصيص استخرهايي براي افراد باالي نمي
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هايي كه براي ديدن مسابقات پرش با محروم نگردند. مالحظه كوه ،جامعه، از اين امکان عمل ارزشمند

اند، يا شکل سکو درآمدهمند به اين ورزش، تراشيده شده، به اسکي، براي حضور تماشاچيان عالقه

هاي سواري، اتوموبيلراني، موتورسواري، دوچرخهمشاهده وسايل رفاهي كه در مسير مسابقات اتوموبيل

اند تا پذيراي ها تدارك ديده شدهآن نظايردواني و شترمرغمواردي مانند كوچك، اسب سواري  و حتي 

ت بردن در جهت تدارك امکانات الزم براي لذّ هاي ديگريبينندگان مسابقات مزبور باشند، شاهد مثال

 مردم هستند.

هاي افتند، برگزاري جشنها به راه ميهاي 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

دهند، در فضاي مناسبي قرار گيرند كه خود به خود به ميان جمع كشيده شده، 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 سادگي قابل مشاهده است. شدت مسأله اخير چنان است كه برنامه

ر جامعه خود كوشند با استفاده از آن شادي و نشاط را ديك 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 آنغربي امريکا معروف به داشتن زمستان

اي گرمي بخشيدن به فضاي اجتماعي شهر به عنوان سيبري دوم ياد كرد، مردم اين ديار بر اين مکاناز 

ها، روي درياچه سوتا 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 ميهرهاي كانادا شروع شده، در سنت پل، مركز مينهالمللي )كه از يکي از شبين

هاي سورتمه سواري با سگ، مسابقات هاكي روي يخ، اسکي، پرش اسکي و بالن سواري، رقابت

ديگري از  هايراني و اتوموبيل سواري روي درياچه يخ زده فالن، قسمتهاي نيزه پراني و قايقرقابت

 ال زمستاني مينه سوتا هستند.كارناوهاي برنامه

موسيقي، حضور در هاي دسته يگذاري ملکه كارناوال، رژه دختران، راه اندازبرگزاري مراسم تاج

سازي با سازي و مجسمههاي محلي، شركت در مراسم شام در سالن بزرگ شهر، مسابقه آدمكرقص

 افزايند.سوتا ميستاني مينهديگري هستند كه برجذابيت كارناوال زمهاي 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 جامعهضعف، نقطه قوت ساخته، به اين ترتيب شور، نشاط، شادي و لذّ

 ادي و فرهنگي فعال و پوياتري را بنيان نهند.ببرند و به اين ترتيب زمينه روابط اجتماعي، اقتص

شود. به هاي پر از برف و يخ زده آلپ در اروپا مشاهده ميسوتا 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 دن خط آهن، جادههاي پر برف آلپ، مانند كشي

سکي سرپوشيده، سورتمه سواري با سگ و موارد سکي 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 براينورند، كانوني براي لذّشان پديد آخود شهروندان

 درآمدهاي كالن اقتصادي براي كشورشان نايل آيند.

جويي و ارضاي رواني مردم غرب را در تشويق مردم به تسازي براي گسترش لذّنمونه ديگري از زمينه

اجتماعي در غرب، به تنهايي به تبليغ سفر و هاي ريزيتوان مالحظه كرد. مسووالن برنامهمسافرت مي

هاي ارتباطي، امکان سفر را ساده 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 ده، در شهر ديگر به پس گرفتن آن اقدام ورزند. جادهشهري به متقاضيان كرايه دا

برخوردار شوند و حتي با بسيج  ،اضطراريهاي 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

ها، چاره انديشي ديگري است 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

 نايل آيند. هاآن

 خواهي جوانوجوي استفاده بهينه از هيجاندر جست

طلبي، به مثابه نيازي طبيعي، بايد ارضا شود، بالطبع برخورد انديشيده با اين امر، ضمن آن كه به هيجان

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 پاك شدن مي مؤثر واقع

 انجامد و سبب به فراموشي سپردن آن در نزد مردم نخواهد شد.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 آسيبجوييارضاي هيجان شخصاً به دنبال

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 ي و برتري باالدهياوالً با توجه به تبديل جهان حاضر به يك دهکده واحد جهان

شود، جوانان و ديگر هاي 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

 ي كنند.رفتار كرده و زندگ

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، بيگذاريگرا، مستلزم برخي از سرمايههاي جمعروش

جويي افراد را به شدت ارضاي هيجانبرتر و متعالي در چگونگي هاي 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 گذاريدم كه مستلزم برخي از سرمايهگرا در ارضاي شادي و نشاط مرهاي جمعشود روشمي

هاي فردگرا باشيم كه تنها 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 يك جمع

هاي الزم، گذاريتدبيري و عدم سرمايهبرنامگي، بيرود، در اثر بيبراي افراد و جوامع آنان به شمار مي

ليه افراد و جوامع آنان شده، در انحطاط و ابتذال ارزشي آنان مؤثر واقع به سادگي تبديل به تهديدي ع

 آيد.مي

-جويي جوان بيشتر از منظر زيستبررسي ادبيات داخل و جهان حکايت از آن دارد كه به مسأله هيجان

له شناختي به اين مسأشناسي 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 

 بودند، محورهاي زير مشخص شد كه در ادامه، با تفصيل بيشتري مورد بحث قرار خواهند گرفت:

 ورزشي،هاي برنامه

 هنري، -ادبيهاي برنامه
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 تفريحي،هاي برنامه

 علمي،هاي برنامه

 ديني،هاي نامهبر

 اجتماعي. -فرهنگيهاي برنامه

 ورزشيهاي برنامه

-ها، بوده است و ترتيب دادن گروهو مسابقات ورزشي، همواره مورد عالقه جوانان، خاصه پسرها برنامه

هاي مختلف، براي جوانان هميشه از جذابيت خاصي هاي ورزشي متفاوت و برگزاري مسابقه بين تيم

 بوده است.برخوردار 

كه هايي توانند براي جوانان مطرح شوند، رشتهورزشي قابل طرحي كه ميهاي در مجموعه رشته

سواري و مانند كشي، دوچرخهپيمايي، دوميداني، طنابجانبي چنداني الزم ندارند )نظير راههاي هزينه

ورزشي هاي ت دهگانه(، رشتهها پيشاپيش مشخص نيست )مانند مسابقاكه 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 رشتهغارنوردي، كوه

ورزشي برخوردارند. بالطبع هاي تا ساير رشته در كوير، قايق سواري در رودخانه(، از اولويت بيشتري

آيد، اما همين مسأله به جويي 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 نري، برنامهه -ادبيهاي در برنامه

 بيانجامند:

 هاي انساني(،مسابقات شعر، داستان و نمايشنامه نويسي )با هدف طرح و القاي ارزش -

 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،- 

 مسابقه تهيه بهترين دفترچه عقايد،- 

 بيان،مسابقات فن- 

 مسابقه نقالي،- 



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            576

 

 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

 مسابقات طراحي، گرافيك، كاريکاتور،- 

 گري روي سفال، كاشي، آيينه و بلورجات،مسابقات طراحي زيباترين نگاره- 

 ابه(،روسري، چادر، موي سر و موارد مش مسابقات طراحي مد )براي پيراهن، دامن، مانتو،- 

 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 ند مسابقه گِل بازي )كشود. مواردي مانتفريحي 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

ه و خيابان(، سگ دواني، جهاندن رمردم در كوچها كردن گاو وحشي پشت سهمديگر، گاو بازي )و ر

ها، از جمله مسابقات تفريحي هستند كه شايد بيشتر از قدري هيجان، شور و قورباغه )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 بپراني )موشكهاي شركت كنندگان باشد. مسابقاتي مانند موشكو نوآوري

هاي ند(، تهيه فانوسهايي كه باالتر از همه به پرواز درآيهمه روي هوا بمانند(، بادبادك بازي )بادبادك

از مسابقات هايي نههايي كه بيشتر از همه روي هوا روشن بمانند( و موارد مشابه، نموي )تهيه فانوسهواي

تهيه  ها،سايه تفريحي هستند كه مستلزم برخي از محاسبات علمي هستند. مسابقات ديگري مانند بازي با

خشك شده، تهيه هاي بلو با غنچهن تاهاي مينياتوري، تهيه زيباتريها، تهيه بادبادكزيباترين بادبادك

)كارت ها ها، تهيه زيباترين مجموعهترين شکل اطوزدن به لباسزيباترين كيك، بالماسکه، عجيب

ديگري هاي ها، نمونهها(، تهيه موالژ بافتني و نظاير آنپستال، تمبر، سکه، كاكتوس، صدف و مانند آن

 گشايند.يه را براي خالقيت و نوآوري شركت كنندگان مزمان عرصاز مسابقات تفريحي هستند كه هم

                                           
1 -Psychodram 
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از ابعاد مختلف ها دهند. اين برنامهتفريحي را تشکيل ميهاي اردويي قسمت ديگري از برنامههاي برنامه

شناسي روي شركت كنندگان، مؤثر واقع آمده، علمي، تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و مردم

 خواهد برجاي خواهد نهاد. اثرات ارزشمندي از

 علميهاي برنامه

هاي تفريحي هستند كه صبغه و رنگ علمي دارند. برخي از برنامههاي علمي، برنامه -تفريحيهاي برنامه

 پيشنهادي در اين رابطه به شرح زيرند:

مسابقات شناسي، 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، يك روستا يا يك گروه، تغيير سبك آموزش دين و موارد مشابه(، مسابقه تهيه ربات

با اشياي دور ريختني و  اردويي، مسابقات خالق )نظير تهيه مجسمههاي هاي نظافتچي، برنامهربات

تهيه تابلو با اشياي دور ريختني، طراحي يك 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 تهيه پوسترهاي آموزشي، عضويت در كانونخالق براي فروش به مؤسسات ذينفع، طراحي تمبر، 

-اي  مانند برگزاري كالستوانند 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 جوانان، آنان را تشويق به شركت در مسابقات مختلف رايانه در اختيار نوجوانان و

اي )مانند طراحي يك باغ، تزيين يك اتاق، تراش يك قطعه، طراحي يك دهکده و مسابقات رايانه

 موارد مشابه(.

 دينيهاي برنامه

شوند، بايد ضمن القاي يها در نظر گرفته مجويي 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 رازهايي از ادعيه براي پردازش هنري آننوردي )با هدف نمايش عظمت هستي(، ارايه ف

جوانان )مانند تهيه يك داستان كوتاه، نقاشي، طراحي و خطاطي يا انجام يك كار گرافيکي با موضوع 

نوجوانان و جوانان به دست  ها،هاي بچهقراردادن فرازي از ادعيه يا يك آموزه ديني(، سپردن اداره هيأت

گويي و داري، راستديني نظير امانتهاي كه آموزههايي قه نهادن تهيه نمايشنامهها، به مسابخود آن
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ديني مناسبي هستند كه ضمن ارضاي هاي از برنامههايي 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،يك مجتمع بزرگ هنري با استفاده از زباله

و مسيرهاي ها از كنار رودخانهها ، گردآوري زبالهها(اي، پالستيکي و نظاير آنشيشههاي ها، قوطيغذا

معرفي آداب و رسوم، هاي 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 ابتکاريلتهيه زيباترين كارت پستا

هاي هاي مد جديد )منطبق با ويژگيميزي، هستند(، طراحي لباسشکل عروسك، 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 برنامهدارويي از دامن طبيعت و مانند آن گياهان

جويي جوانان، به شکل متقابل، آثاري فرهنگي، اجتماعي در سطح توانند ضمن ارضاي هيجانكه مي

 افراد و جامعه آنان داشته باشد.

توانند با قدري ابتکار عمل، به شکل تلفيقي گفته، ميپيشهاي الزم به يادآوري است كه بسياري از مقوله

فرهنگي اقدام كرد، يا به برگزاري  -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 بيشدام كرد كه افراد يا گروهمختلف يك دانشگاه، اق

 اخير، برنده آن خواهند بود.

جويي اي كه تذكر مجدد آن در اين قسمت ضرورت دارد، اين است كه اگرچه ارضاي هيجاننکته

براي ممانعت از  آيد، اما همين مسأله، از سويي فضاييعملي 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 آنآورد كه همين موارد به سهم خود، گامجوان، پديد مي

 ها عبور كرد.توجه از آنبا بي
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 مدارهجامعهای 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 ديگري از تمايالت وي، معطوف به رفتارهاي جامعه

 به سوي درون و خود وي و بُعد ديگري رو به سوي بيرون و ديگران دارد.

ر فردي خودش بخواهد به جهان گسترده بيرون بنگرد، ممکن است ديدن هستي از اين اگر آدمي از منظ

از انزوا، تنهايي، خودخواهي و خودپرستي فرو رود و از همين اي 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 ه عاليق و عواطفش به جمع و جامعه دارد، كمتر مياندكي ك

و ديدن واقعيات از منظري متفاوت از منظر شخصي خويش، برخوردار گردد، حال آن كه باقي نماندن 

پديد آدمي در فضاي دروني خودش و گام نهادن وي به جهان گسترده بيرون، اين امکان را براي او 

آورد كه وي در برخورد با جهان بيرون، بتواند خود را در منظر ديگران قرار داده، با شناخت، عواطف مي

و احساسات آنان، به جهان اطراف خود بنگرد. بالطبع شرايط جديد سبب خواهد شد كه فرد ضمن 

تر، به جهان بيرون تعادلخودخواهانه خويش، با بينشي م 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

 فضاي عاطفي درون خويش قرار داشت، عمل كند.

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 جمع متفاوت و

مدار، از جامعههاي ديگران نيز ببيند، گام مثبتي است كه در اين قسمت، ذيل عنوان پيش گرفتن برنامه

 اين مسأله ياد خواهد شد.

ش عملي ديد او و تبديل ديد در ادامه، نخست از نگاه دين به گسترش نظري ديد آدمي و سپس گستر

از چگونگي هايي گرا، ياد خواهد شد، سپس نمونهگراي وي به ديدي جامع و جمعمحدود و درون

 گسترش ديد نظري و عملي فرد، مطرح خواهد شد.

 نويسد: هاي ديني در تصحيح نگرش و گسترش ديد آدمي مي(، در زمينه نگاه آموزه1372منطقي )

انسان، تاريخ، مرگ و مانند آن،  دنيا،دارد تا به آدمي در خصوص نظام هستي،  قرآن تالش بسياري

ها، همچون چراغي فراروي آدمي قرار گرفته، راه زندگي را به زيرا 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 انسانيم
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ها كه موقّتي بودنشان است، آشنا سازد و به آنان بفهماند كه توجه به اين اعتباريات، آدمي واقعيت آن

مقام(، دلخوشند، سرگرم  را همچون كودكاني كه به مسايل اعتباري در بازي )نظير برنده شدن يا كسب

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 كند. در مقابل، قرآن ميمي

 پايان وارد سازد.خاطر و لذّتي بيها، آنان را در آرامش بخشيدن 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، حجابشود و اولياي دين كوشيدهمي

اند، بزدايند و آنان را با دادن بينشي الزم، دچار انحراف شده غفلت افرادي را كه به دليل نداشتن بصيرت

 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، نگرشگاه به دليل تجربيات بد، يادگيري نگرند، وها ميهاي مختلفي به واقعيتديدگاه

نگرند و عملکرد ها 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 مستقيمنگرشدر برخي از مواقع، تصحيح 

السالم، در معرض مرگ بود، ولي از مرگ هادي، عليهعنوان مثال، زماني كه يکي از ياران امام علي بن

ير السالم، در برخورد با او، به شکل نظري بينش وي نسبت به مرگ را تغيهراسان بود، حضرت، عليه

آيا هرگاه بدن تو كثيف السالم، پس از ورود بر بالين محتضر و هراسان يافتن وي، فرمود: داد. امام، عليه

و چرك شود، مايل نيستي كه به گرمابه رفته، با شستشو آن را برطرف كني؟ فرد محتضر پاسخ مثبت 

و ها ها، غصهمنزله حمامي است كه غممرگ به السالم، 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

 ترس فرد محتضر با يافتن بينش درست، از بين رفت و وي با خاطري آسوده، جان سپرد.

ها يادآوري كنند و حقايق امور را به انسان ها واند تا واقعيتعلماي اخالق همواره درصدد برآمده

با فراموش كردن اهداف زندگي، سرگرم مسايل پيش و پا افتاده روزمره  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، 

و بعضي به لطف و بعضي به كردار و به بعضي به گفتار. چه با رنج باشد،  با وي بعضي به عُنف توان كرد

بر رنج صبر كند. وليکن بيشتر حجاب وي، جهل است و غفلت... . پس خويشتن را اول پند ده و با وي 

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 كسي تو را احمق گويد، خشم گيري، و از تو احمق كني و اگر

مشغول باشد، در وقتي كه لشکري بر در شهر باشد و منتظر وي، و كس فرستاده تا وي را ببرند و هالك 

تواند، و و لشکر مردگان بر در شهر منتظر 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،

يا تابستان، وي را ناگاه گيرد، و در وقتي گيرد و زمستان آيم 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 هالهها، غزالي توجه انسانبا اين عبارت

 كند.است، به سوي آخرت جلب مي

(، در ضمن بحثي، با خوض در پندارهايي كه حتي اذهان 1359)ري امام خميني در جاي ديگ

را در هم فرو ريخته، بينش ها بيند، اين پنداشتهناپذير ميها را بسيار محکم و خللانديشمندان، آن

مام دهد. كتاب عجب و ريا، قسمتي از استدالل اها ارايه ميجديدي را براي ادامه راه زندگي، به انسان

 كند:خميني، در اين زمينه را چنين نقل مي

دهم و از شما به نظر انصاف بعد خواهم 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،

مام عمر، عبادت خدا كنيد و اطاعت اوامر او كنيد و ترك شهوات است، به شما خبر دهد كه اگر در ت

و خواهش نفس كنيد يا در تمام عمر، خالف گفته او كنيد و مطابق ميل نفساني و شهوات خود رفتار 

كند و در هر صورت، شما اهل نجات هستيد و بهشت خواهيد كنيد، در درجات آخرت شما، فرقي نمي

بود، نماز كنيد يا زنا كنيد، تفاوتي ندارد، ولي رضاي حق تعالي فقط در  رفت و از عذاب ايمن خواهيد

هاي نفساني را در اين اين است كه شما عبادت او كنيد و ثنا و مدح او كنيد و ترك شهوات خود و ميل

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 ميهل عبادت؟... بنده از خودم و كساني كه مثل خودم هستند، خبر ميا
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شديم. پس اين نتيجه حاصل شد كه تمام كارهاي ما براي طاعات را تارك و فاعل مشتهيات نفساني مي

ت براي لذّات نفساني و براي اداره كردن بطن و فرج است. ما شکم پرست و شهوت پرستيم، ترك لذّ

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 آوريم، براي قرب به زنمعراج قرب الهي است، به جا مي

بگويم: پيش عرفاي باهلل مربوط به اطاعت امر نيست، و با رضاي خدا، هزاران فرسنگ دور است... فاش 

 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 انسانبا نگاهي به متون اسالمي مالحظه مي

تر اين مسأله، يعني مواجه كردن کل عميقديني، شهاي 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 درك ميهاي غفلت زده، كنار زده ميانسان

دش، نمونه بارزي از روش بينش دادن در جريان عمل السالم، و فرزنداستان سفر حضرت لقمان، عليه

گيران را بست، 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 مييدنبال وي به راه م

كنند كه زهي مرد سنگدل كه خود بر مركب سوار شده، كودك ضعيف را به دنبال حضرت 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 ع ميسرزنش آن قوم شرو

كشد. در اين حال، حضرت لقمان، كنار فرزند بر مركب سوار شد تا و 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 نزديكند، حال آن كه اگر به نوبت سوار مياشده

پياده شدند و به دنبال مركب به سفر ادامه دادند. ولي اين دفعه، آنان در گذر از دهي كه به آن رسيده 

مركب براي سواري آنان گفتند: اينان را ببينيد، 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 ، با واقعيتخواهد تا در كنار تفکر و تأمل و محاسبه خودهاي 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 راستاگر كسي بخواهد كامالً از عيب

بازرسي كند، و  به تمام معني، احوال و افعال او را دقيقاًبرگزيند و او را مراقب خود قرار دهد تا وي 

هاي باطني و ظاهري او را كه خارج از قانون بود، به او باز گويد و متنبه شود يا اخالق 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 ميبي ميكارهاي زشت را به خو

 .يابد، تحصيل كندبيند، ترك كند، و هرچه را پسنديده ميهرچه 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 ديدگاهاست و بسياري از نظريهاختصاص داده 

گرا، هاي شناختي و انساندرماني دانست( تا ديدگاهپذيرش 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 گاهي افراد دست به اعمالي مي

هاي اخير، تي ناخوشايندي به همراه خود دارند. از اين رو ضرورت دارد تا در موقعيتها، تبعارفتار

دخالت كرد و ارزيابي مثبت افراد را در آن زمينه، تغيير داد و آنان را به پرهيز از آن امور تشويق كرد. 

 رود:در همين جهت به شمار مياي نمونه مورد زير،

ترم، آموختم. او عالقه زيادي به اتوموبيل داشت و بيشتر برادر بزرگ من رانندگي را در هجده سالگي از

داد. اما آنچه كمتر مورد توجه ها سرگرم ور رفتن با موتور اتوموبيل بود يا به كسي رانندگي ياد ميوقت

 او بود و به من نيز نياموخته بود، رعايت اصول و مقررات رانندگي بود.

ندگي، در شش ماه اول، چهار بار به داليل گوناگون جريمه شدم و حتي من پس از گرفتن گواهينامه ران

ام براي مدتي طوالني، توقيف شود. من چند سال بعد، به يکي از كشورهاي نزديك بود گواهينامه

-خارجي رفتم تا در آنجا درس بخوانم. اتومبيل دست دومي خريدم و از آن براي رفت و آمد به دانشکده

ردم. روزي به سبب رعايت نکردن مقررات راهنمايي، پليس قضايي من را محکوم به كام، 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

 ا چيزي نگذشت كه سخت تحت تأثير برنامه ياد شده، قرار گرفتم.شد. ام

هاي رانندگي، تصادف، همراه با جزئيات خالفهاي هاي بسيار جالب توجهي از صحنهدر آن دوره، فيلم

هاي دادند. صحنهقربانيان آمده بود، نشان ميهاي به ويژه آنچه پس از هر تصادف بر سر خانواده

تغيير شکل يافته، هاي چهره ها،الي آهن پارههاي لِه شده غرق در خون، در البهدلخراشي از بدن

عزادار، مادر و پدرهاي فرزند از دست داده و كودكان يتيم شده، همه مانند سوهاني، روح هاي خانواده

يگري از هاي دآورد. 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

من چندي بعد، در خياباني با صحنه تصادفي روبه رو شدم كه قرباني آن در كنار خيابان افتاد بود. به 

يدم. عرق سردي بر تنم نشست و با خود گفتم: خدايا! اين اتفاق ممکن بود براي خود من هم راستي ترس

دهد، چه بسا ممکن است من هميشه براي ديگران روي نمي بيافتد. براي من مسلم شده بود كه تصادف،

، حتي كردمهايي 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، بيام، من هر وقت كه با صحنه تصادفي روبرو مييك مورد خالف نداشته

 آمده باشد. حواست را خوب جمع كن!گويم: اين بال ممکن بود به سر تو 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 يك نمونه نظري، در توصيف اثر  (،1360تا، ج، ترجمه شهره محمدي، آنتوان ماكارنکو )بي

 نويسد:مي كه نوجوانان بزه كار را در خود جاي داده بود،خواني در كُلني خويش كتاب

توانستند يك 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 را تا آخر بخوانند، به همين سبب كتاب

طول اولين زمستان، تمام آثار گوركي و نويسندگان ديگر از قبيل پوشکين، كارولنکو، رايج شد. ما در 

 سيبرياك و ورسايف را خوانديم.

ها، وارد كرد. آنها وجوي نان، ضربه شديدي به بچهاز آثار گوركي، كتاب دوران كودكي و در جست

گاهي خواهش ها دادند. بچهمي كردند و به داستان گوشهايشان 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:هايم را باور نکردند و با حالتي متحير ميها 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.

به تدريج كار كُلني به جايي رسيد كه بدون آ ن كه هيچ حکم رسمي وجود داشته باشد، نام گوركي، 

 .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،هاي دخترانه كار مينگارنده در اوايل انقالب در پرورشگاه»

هايي مصرفي و نفساني بود. به عنوان ان پرورشگاه، ارزشهاي برخي از دخترانقالبي 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 لبكه ممکن بود، بعضي از آنان با كندن گردو 

 مصرف كرده است، درآورند. صورت فردي كه روژ لب

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. كرد كه در صورت ادامه رفتارشان، آنان را به جزيرهمي

گذراني خالصه در خوردن و خوابيدن و خوشپرورشگاه، هاي 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 كمك تري آشنا سازم. براي همين سعي ميخوردن و خوابيدن دورتر كرده، با مسايل انساني

ها را ه ميان مردم ببرم و يا با به بحث گذاردن كتابي، ذهن آنرا به كوه يا بها چند نفر از دوستانم، بچه

 به فضاي جديدتري بکشانم.

هايي ديدند كه در گود، خانهميها بردم، بچههاي تهران ميرا به گودنشينها به عنوان نمونه، من وقتي بچه

وجود دارد كه براي ورود ايي هرسد، 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 بچهحالي كه حتي دمپايي پالستيکي هم به پا نداشتند، در كوچه به اين سو و آن سو مي

شد، ع كردن نان و مانند آن بودند. اين مسايل در مجموع سبب ميها، مشغول جمديدند 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 خاك نيست، و افراد دردمند بسيار ديگري است، به خود بيايد و بفهمد، او 

هاي انقالبي، تظاهرات، كتابخواني، براي ديدن فيلمها د دارند. همين طور من با بردن بچههم مانند او وجو

كردم، من نتيجه ها، مسايل ذهني ديگري براي آنان مطرح ميسر زدن به بيماران رواني و نظاير آن

هاي نها را وقتي به عينه ديدم كه يك بار براي ديدن شخصي به يکي از ساختماملموس 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 كرد. مهستي دختري بود كه ساير بچهيکي از مسووالن جهاد، صحبت مي

يکي از افرادي هم كه من براي كار  شناسد، وها 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 آنوظيفه آدمي در قبال انسانآل، يابي به جامعه ايدهدست

 اهي كه پيش گرفته بود، دچار ترديد و تزلزل كنم.دار كنم و به اين ترتيب او را در رمسأله

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 چه اينجا آمده بود؟ و وي در پاسخم گفت: او آمده بود و مي

 .«و حقوقي، آن را براي محرومان و مستضعفان جامعه انجام بدهدگونه مزد و بدون دريافت هيچ

آموزانش، آنان را به ديدار جانبازان مربي تربيتي ديگري كه براي وسعت دادن به فضاي ذهني دانش

 اش، چنين نوشته است:برده بود، در قسمتي از تجربه

اي ن، پايشان، بعضي دستشان، و عدهديدند كه بعضي از رزمندگاميها 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 تر از ماست، امام هم گفته است، ما كه كاري نکرديم... . او به بچهها، مهممعلم

ام، ناراحت هستم، چون كه برادران ديگري هستند كه بيشتر از من كرده يك تخت بيمارستان را اشغال

را ديدند كه اي ساله 14-13پسرك 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. بچهه و دندانشد

ام را بردند، كلك زدم و شناسنامهگفت: مرا به جبهه نميحرف زد، رفته رفته نظر همه ما برگشت، او مي

خواندند، روي نوك پاهايم ميدست كاري كردم و بعد فتوكپي آن را تهيه كردم، بعد هر وقت اسمم را 

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  14-13لت ترحم نسبت به آن پسر ديگر حاها 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

 .«پر نور او، خود را سيراب سازند

واني برد، بعد از بازگشت آموزان دبيرستاني خود را به بيمارستان رنگارنده، يك 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 نگارش درآورند، يادداشت زير، متعلق به يکي از همين دانش

 نويسد:مي

اولين دقايقي كه وارد بيمارستان شديم، من بدون اختيار روز سه شنبه به بيمارستان روزبه رفتيم، در »

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 اينحاكم بر بيمارستان رواني داشتم. شايد فکر مي

زند، اما به زودي متوجه شدم كه اين ها سر ميكند، و يا كارهاي غيرعادي از آندواندنم ميشروع به 

 افکار، چيزي جز يك مشت چرند و پرند نيست.

من وقتي آن همه مهرباني و انسانيت را در بين بيماران رواني بستري در بيمارستان ديدم، واقعاً در عاقل 

هاي واقعي ها انسانآن يماران رواني نشستم، ديدم واقعاًبودن خودم شك كردم. وقتي پاي صحبت ب

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

ت و ايثار را در وجود بيماران رواني ديدم، فکر كردم كه اين چند سال را در خواب خرگوشي همه محب

چيزي كه به نظر من خيلي قابل توجه بود، اين  ها را هيچ درك نکرده بودم،ام، زيرا آنبردهبه سر مي

ها ي يکي از ماكرد و خيلي دوست داشت كه جارا 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 

كه من وقتي به يکي از بيماران مرد گفتم، شما از كجا رواني، خيلي خيلي بدتر از او باشد. نکته ديگر اين

پرسيدم: آيا . بله، چهار فرزند دارمگفت: ا فرزندي داريد؟ آيا شمگفتم:  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. اين بيمار قصد داشت كه فرزندان خودش را فراموش كند و شايد اين راه را براي خودش بهتر مي

كنم، زيرا بيماران حتي اگر باالترين ديگر وضع بيمارستان را از لحاظ امکانات رفاهي آن، بررسي نمين م

سطح رفاه را هم داشته باشند، اما از نظر رواني در وضع خوبي به سر نبرند، ارزشي ندارد. البته چند نفر 

كه بعضي كنند. بيماران از اينتاري ميها بدرفگفتند 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

 سکوت متنفر بودند و برعکس، گروه قليلي هم از سخن گفتن، متنفر بودند.

همه كس شك داشتم. اصالً فکر  ساعت كه از بيمارستان خارج شدم، به همه چيز و 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 اينتعجب من از اين است كه چرا ما به ديدار اين بيماران نمي

هاي مختلف بيمارستان م، با چه شوقي ما را به قسمتآيد كه منيژه خانشوند. يادم ميخوشحال مي

ها خنديد و بچهخواند و ميقدر غمگين بود، چطور اين همه ميكرد، و يا ناهيد خانم كه آنراهنمايي مي

آيد، گرداند. من وقتي از چند بيمار پرسيدم: آيا غير از خانواده شما، كسي هم به ديدار شما ميرا مي

. حاال آيا آيدكس به ديدار ما نمينه، غير از شما كه به ديدار ما آمديد، ديگر هيچد: ها پاسخ دادنآن

ها و جلوي تلويزيون هدر بدهيم، در حالي كه با يکي دو اين انصاف است كه ما وقتمان را در پارك

نسان بودن قدر خوشحال كنيم؟ ما، چقدر بايد به اتوانيم اين بيماران را اينساعت وقت گذاشتن، مي

ها، ما كه در جامعه خودمان دايم دنبال اين هستيم كه سر ما انسانيم يا اين خودمان شك 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 يم،كنند. به راستي كه خود ما از خودمان بيگانه هستمراقبت 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 -دهندأسفانه نميكه مت -دادندپدر و مادرم اجازه مي

 .«ها سر بزنمها و پرورشگاهها و همه بيمارستانبه اين

آموزانش، در دبيرستان و پرورشگاه، آنان را به نگارنده در موارد ديگري براي گسترش ديد دانش

آموزانش با مسأله اعتياد بود، از ادن دانشبرد. يك بار كه نگارنده درصدد برخورد دگردي ميجامعه

آموزان دختر به زندان براي ديدار با زندانيان معتاد، وجود نداشت، با آنجا كه امکان بردن جمع دانش

آموزان، ربط، يك زنداني معتاد را از زندان به مدرسه آورد تا براي دانشكسب اجازه از مسووالن ذي

 بزند. از آغاز تا انجام اعتيادش، حرف

اند، دختران فراري توان افرادي را كه در اثر انجام روابط نامشروع، مبتال به ايدز شدهبه شکل مشابهي مي

آموزان يا دانشجويان، در مدرسه يا دانشگاه دعوت كرد و ها را به جلساتي با شركت دانشو نظاير آن

دارند، براي اف كساني كه بيان مياز آنان خواست تا از زندگي خويش براي آنان، سخن بگويند. اعتر
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-كم كردن اشتها و وزنشان، مصرف سيگار را شروع كرده، براي از بين بردن اثر جرم سيگار روي دندان

هايشان، دست به مصرف حشيش اند يا براي خمار جلوه كردن چشمهايشان، دست به مصرف الکل زده

د كه مصرف حشيش اعتيادآور نيست، اقدام به كردناند 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 گسيختههاي سکسي، كارش به روابط لجامبر اثر تحريك ناشي از كاربري از كليپ

رده است، اثرات عميقي بر مخاطبان خود، خواهند گذارد و در نهايت ايدز را براي وي به ارمغان آو

مثالً ديگر تصورات واهي جوانان در زمينه سوءمصرف مواد و روابط  نامشروع را خواهند شکست و 

توان به مصرف آن اقدام كرد، دختري با اين استدالل كه مواد مخدر صنعتي، اعتيادآور نيست، پس مي

هاي فشرده قرمز و هاي سکسي اينترنتي، استفاده از لوحر زدن به سايتيا پسري با اين استدالل كه س

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.به خود جرأت نمي

كه در تغيير افق ديد افراد و سوق دادن آنان از نگاهي خودمدار به  هاي نظري و عمليگذشته 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 عميقهاي جامعهفعاليت

توان با كند، از اين رو ميوامانده، درمانده و مستضعفي ميروح خيرخواه جوان، وي را نگران هر فرد 

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، پرورشگاهبخشيمراكز درماني، توان

بالفاصله از آنان مددكاراني در جهت كمك رساني به افراد مستضعف و محروم، تحريك كرد و 

ساخت. به عنوان مثال، در برخي از كشورهاي خارجي، پس از بردن نوجوانان و جوانان به بازديد از 

تايي برگه اعانه  100مراكز درماني )نظير مراكز بيماران سرطاني، بيماران خاص و مانند آن(، يك دسته 

از رقم كمي هم  را كه غالباها شود تا آنان طي چند ماه آينده، اين برگهر يك از جوانان داده ميبه ه

ماه، بعد از  2-3دالر(، در سطح اطرافيان خويش، به فروش برسانند. پس از گذشت  5مثالً برخوردارند )

قامت يك مددكار ظاهر اعانه، جواني كه در حال حاضر در هيبت و هاي به فروش رفتن تمامي برگه

هاي خاص يا بيماران سرطاني و مانند شده است، مبلغ گردآوري شده را به حساب همان مركز بيماري

كند. بالطبع دادن يك كارت عضويت و لباس فرم و گذاشتن يك اردوي چند روزه در آن، واريز مي

نان، وجهي تشکيالتي داده، آنان پسند آطول 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 در تشکيل بازارچه

ليه )مانند هاي مزبور را صرف خريد مواد اوتوانند با جذب كمك مالي از سوي افراد خَيّر، كمكيم

ها را رده، آنكآرايي، معرق، نقاشي و مانند آن( كاموا، پارچه، وسايل مکرمه بافي، منجوق دوزي، گل

تهيه مواردي نظير البسه  مثالً يك ماه(، بهدر 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 ميمورزند و سپس كارهاي تهيه شده را براي عرضه در بازار نيکوكاري، ارايه كنند. بازار 

يماران بهاي خاص، حساب مراكز خيريه، بيماري محوطه نهادهاي فرهنگي برگزار شده، عوايد آن به

ا ارايه لوح تقديري از برواني، افراد حادثه ديده در اثر بالياي طبيعي و امثال آن، ريخته شود و در انتها، 

 ل آورد.آموزان يا دانشجويان فعال در برپايي بازارچه نيکوكاري، تشکر و قدرداني به عمدانش

راي شركت در بمند تهيه كرد و ساالنه بانگ اطالعاتي از جوانان عالقه توانيك در سطح باالتري، مي

ها دعوت به همکاري كرد و به اين ترتيب، تشکلي نوعدوستانه را چه نيکوكاري، از آنمورد بازار 6-5

و متعالي  سامان داد كه اعضاي آن در جريان همکاري در كارهاي خيرخواهانه و مردمي، هويتي مثبت

 رقم خواهند زد. را براي خود

 

  کارآفرینهای تحقق برنامه -

ها قرار گرفت و مکاتب ، براي اولين بار مورد توجه اقتصاددان2و كارآفريني 1مقوله فرد كارآفرين

اقتصادي خود هاي مختلف اقتصادي از قرن شانزدهم ميالدي تاكنون، به شکلي كارآفريني را در نظريه

 اند.مورد بحث قرار داده

ري خويش و با هاي اوليه، فرد كارآفرين شخصي بود كه با اتکا به خالقيت و نوآومنظر اقتصادداناز 

ورزيد. هاي موجود، به ايجاد كسب و كاري جديد و به دست آوردن سود، اهتمام ميتوجه به فرصت

پردازان يهدارد، نظراي 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 ، فرد كارآفرين را نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي مي1ژوزف شومپيتر

 هاي تازه از مواد است.يجاد تركيبعبارت از نوآوري يا ا

ا كرد. از ديد كنند، از مفهوم كارآفرين جدشومپيتر نقش مديران و افرادي را كه كسب و كار ايجاد مي

هاي زير، كارآفريني است: ارايه كااليي جديد، ارايه روشي جديد در فرايند فعاليتوي هر كدام از 

. فرد ديد و ايجاد هرگونه تشکيالت جديد در صنعتتوليد، گشايش بازاري تازه، يافتن منابع ج

 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 بودهديروز به آن بيها كه تا روشن شدن اين فرصت

ها است. بنابراين به نظر كرزنر، مشکل اصلي اقتصاد هر جامعه نشأت گرفته از عدم درك فرصت

ها را درك كرد. به تري در مورد تركيب و ترتيب عوامل الزم است تا بتوان اين فرصتاطالعات 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

كنند كه مخاطره بزرگ را برحسب سرمايه، زمان و تعهد شغلي در قبال تعيين ارزش افرادي ايجاد مي

نظير باشند يا ممکن است، جديد يا بيها يا خدمات به خودي خود پذيرند. 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 يك شركت )يا واحد اقتصادي( را سازماندهي فرد كارآفرين را كسي مي 4لندكلهمك

هاي فرد كارآفرين را داشتن نياز دهد. وي همچنين ويژگيند و ظرفيت توليدي آن را افزايش ميكمي

 پذيري معرفي كرد.به توفيق باال و مخاطره

تعريف ارايه شده از كارآفريني، خاطرنشان ساختند،  25، پس از بررسي 6و براش 5وان در ورف

 تراك رفتارهاي زير است:كارآفريني به عنوان يك فعاليت تجاري، مشتمل بر اش

 ايجاد: تأسيس يك واحد تجاري جديد.

 گيري مديرانه يك فعاليت تجاري يا تخصيص منابع به آن.مديريت عمومي: جهت

                                           
1-Schumpeter, J. 
2-Kirzner, I.  
3-Ronstadt, R. 
4-McClelland, D. 
5-Van der werf, P. 
6-Brush, C. 
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 برداري تجاري از كاال، فرآيند، بازار، مواد اوليه يا سازمان جديد.نوآوري: بهره

يرمتعارفي، غيك واحد تجاري كه به شکل پذيري: قبول مخاطره ناشي از زيان يا شکست بالقوه مخاطره

 زياد باشد.

 .يابي به سطوح باالي رشد و سود در يك واحد تجارينيت عملکرد: نيت و قصد تحقق و دست

، كارآفرينان را افرادي نوآور، با فکري متمركز و به دنبال كسب 2و اريك فالينگان 1كرانديويد مك

 (.1379كنند )احمدپور، دانند كه كمتر مطابق كتاب كار مي، ميهاتوفيق 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، جامعهمانند اقتصاد، روانهايي رشته

 اند.پرداخته

بع كمياب است. به طور كلي، فرض اصلي در برخورد اقتصادي با كارآفريني، رفتار عقاليي انسان با منا

هاي از فرصت رود كه تخصيص بهينه منابع با استفادهكارآفريني در اين رابطه، سازوكاري به شمار مي

خورد مي رز به چشمسازد. در اين نگرش اقتصادي، دو محدوديت باآتي همراه با مخاطره را ميسر مي

راك و پردازش شناختي و ادراكي انسان و تأثير قوي عوامل اجتماعي بر ادهاي كه عبارتند از: محدويت

ا را از حيطه نظران را برآن داشت كه براي تحليل كارآفريني پاطالعات. اين دو محدوديت مهم، صاحب

شناسي، ديگري چون روانهاي ه، در مقولهخود را در اين زمينهاي 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

شد ه داشته باغيرعادي داشته باشد، درصدد بنا نهادن يك قلمرو خصوصي باشد، براي رفع موانع، انگيز

 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 

 تغيير اين نظام تجاري است.

گيرند، زيرا شناختي قرار ميرواني هالند در باب كارآفريني در حوزه نظريهكلهو مك 3نظريات وبر

اند، به ميزان بسيار زيادي هاي فردي و شخصيتي افراد داشتهروي ويژگيها تأكيد اساسي كه اين نظريه

هاي مؤثر در كارآفريني، از جمله ساختار اقتصادي و عوامل مؤثر ها را از پرداختن به ساير ويژگيآن

 اجتماعي، بازداشته است.

                                           
1-Mckeran, D. 
2-Flannigan, E. 
3-Weber, M. 
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داري و مذهب پروتستان، به اين نتيجه رسيد كه ررسي روابط بين توسعه اقتصادي نظام سرمايهوبر، در ب

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 بين اخالق پروتستان و طرز زندگي پروتستان كند كهرسيد، تأكيد مي

داري تنها محرك 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 اخالق پروتستان و طرز تفکر پروتستان

تان، يك صفت كاري يا اخالق كاري وجود دارد كه براساس آن، فرد وجدان كاري خود فرد پروتس

شود كه فرد با احساس رساند. اين خصيصه اخالقي موجب ميرا در تمام مراحل كاري، به اثبات مي

مسووليت و در نهايت دقت و كارايي، وظايف كاري و شغلي خود را انجام دهد. با اين همه، وي اولين 

به رفتار كارآفرينانه، منتهي  هاي عقيدتي و دروني فرد، مستقيماًبود كه بيان داشت، ارزش محققي

 شوند.مي

شناسي لند، اقدام به طرح نظريه روانكلهشناسان و از جمله ديويد مكدر قرن بيستم، بعضي از روان

ده عقب ماندگي اقتصادي لند معتقد است كه عامل عمكلهتوسعه اقتصادي كرد. براساس اين نظريه، مك

لند سعي كرده است كلهدر كشورهاي در حال توسعه، مربوط به عدم درك خالقيت فردي است. مك

كه رابطه نامعلومي را كه ماكس وبر بيان كرده بود، به وسيله تجربه به دست آورده، نشان دهد )احمدپور، 

1379.) 

ارآفريني، مورد توجه جدي قرار گرفته، اهميت و حساسيت كارآفريني، سبب شده است كه آموزش ك

هاي آموزشي تبديل هاي نظامفعاليتترين ترين و گستردهاين آموزش در حال حاضر به يکي از مهم

و اي هاي تحت آموزش و نيازهاي محلي، منطقهها برحسب ويژگي گروه، دانشگاه80شود. طي دهه 

هاي اند. دولتهاي خصوصي و عمومي طراحي كردهنآموزشي متعددي را براي سازماهاي ملي، برنامه

شود، هايي كه جهت تشويق كارآفريني بين جوانان ميفعاليترا از اي ويژههاي اروپايي نيز حمايت

 اند.ايجاد كرده
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جه دانشگاهي و توسط مؤسسات خاص، مورد توهاي در امريکا، آموزش كارآفريني در دورن دوره

هاي هم گام ه است. كانادا و برخي كشورهاي آسيايي همچون فيليپين، هند و مالزيبسياري قرار گرفت

هاي شامل ارايه راهنماييها اند. اين حمايتهاي كارآفريني برداشتهفعاليتاساسي، جهت حمايت از 

رون ويژه در خصوص كارآفريني در دهاي عملي، مشاوره، ارايه تسهيالت مالي و برگزاري دوره

 باشد.ها ميها يا خارج از دانشگاهشگاهدان

مختلف هاي تنها جاي خود را در بستر دروس دانشگاهي و در رشتهآموزشي كارآفريني نه هاي دوره

ار گرفته است. مختلف تحصيلي از ابتدايي تا دبيرستان نيز مورد توجه قرهاي 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 بيشهمانا تربيت كردن افراد متکي به نفس و آگاه به فرصت

 ازي كسب و كارهاي مستقل دارند.اندبه 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 دورهطلبان و ارتقاجويان ميطلبان، جاهماجراجويان، جسوران، مبتکران، فرصت

جويي، ابتکار، تمايل، همچون تمايل به استقالل، فرصتافراد هاي 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 هاي جهان قرار دارد. به اين معنا كه در مجموعه نظريهكه مورد توجه بسياري از كشور

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 كوچك و متوسط )مانند خطروي سابق(، توسعه از طريق ايجاد شركتكوبا و شو

ز طريق اهاي بزرگ )مانند كشور كره( و توسعه تايوان و سنگاپور(، توسعه از طريق ايجاد شركت

ه از طريق كارآفريني )مانند كانادا و امريکا(، شواهد تجربي موجود حکايت از آن دارند كه توسع

 (.1381ني، بهترين بازده و ثمر ممکن را در برداشته است )احمدپور، كارآفري

در ظرف كمتر از بيست  ،نگاهي به رشد شتابان كشورهايي كه از رده كشورهاي فقير و زير خط توسعه

افزوده شوند،  ،2اند، به ليست كشورهاي تازه صنعتي شده( توانسته1995تا  1980سال )يعني از سال 

                                           
1-Enterprising 
2-Newly industry countries  
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اند. هاي كارآفرينانه از افزايش زيادي برخوردار بودهفعاليت ،كه در كشورهاي اخير ستا 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،  هاي كارآفريني بوده استليتفعا

توليد  هاي شغلي جديد ايجاد شده و(، در بررسي اهميت كارآفريني از جهت فرصت1381سپهروند )

 نويسد:ها ميناخالص ملي كشور

طبق تحقيقات انجام شده، صنايع كوچك كارآفرين كه از قدرت سازگاري زيادي با شرايط متغير      

به كار گرفته،  نيروهاي كار را  %50طور متوسط بيش ازه هاي بازار برخوردار هستند، برقابت محيطي و

، 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

 .اندميليون شغل را از دست داده 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) 1آنونيموس

ديريتي مآموزان ضمن آشنايي با صنعت و مسايل س، دانشبا پيش گرفتن آموزش كارآفريني در مدار

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 ها فزوني خواهد گرفت و به اين ترتيب بنيان شخصيتي ارزشنفس كرده، اعتماد به نفس آن

 آنان، نهاده خواهد شد.

كارآفريني هاي آموزاني كه در جريان برنامه(، در توصيف افزايش اعتماد به نفس دانش2000) 2كواسادا

 نويسد:گيرند، ميقرار مي

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

تجارت  وظايفي مانند مصاحبه با يك فرد كارآفرين، انجام تحقيق بازاريابي، تهيه يك برنامه

                                           
1.Anonymous 

2-Quesada, A. 
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د. 1آموزنرا مي 1الکترونيکي، طراحي يك وب سايت و ارايه گزارش با استفاده از نرم افزار پاورپونيت

آموزاني كه هاي انجام شده داللت برآن دارد، دانششود، بررسيكواسادا در ادامه مقاله، يادآور مي

كارشان، به طور مستقيم به كسب زنند، اگرچه با اين دست به تجربه بازاريابي و تجارت الکترونيکي مي

هاي اخير، احساسي از اعتماد به نفس را در خود پردازند، اما پس از آشنا شدن با آموزشدرآمد 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 مهاي دانشگفته، درباره مزيت ديگر آموزش كارآفريني در جريان درسحققان پيشم

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 ( در گزارشي كه از يك مطالعه موردي كارآفريني در اوگاندا مي2001) 6ساوي و 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، عرصهميكشف استعدادهاي خويش نايل 

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 مييافتن مسووليت در انجام كار، خود را ارزش

وقتي از افراد آيد. شايد از همين رو هم هست كه يابي فرد مؤثر واقع ميمندي در هويتمؤلفه ارزش

 (.1992، 8و لم 7)شيفر كننددر ابتدا از شغلشان ياد مي افرادچه كسي هستند،  نشود آناپرسيده مي

                                           
3-Power point 
1-Saboe, L. R.  
2-Kantor, J. 
3-Walsh, J. 
4-Crave, M. T. 
5-Sawi, G. W.  
6-Schafer 
7-Lamm 
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حقارت  از اين رو به سبب نقش مهم كار در حفظ بهداشت رواني افراد و كاهش خودكم بيني و احساس

به  2و هنردرماني 1كاردرماني ن،مند، فعال و سالم آنات نفس و اعاده روحيه ارزشو افزايش احساس عزّ

 (.1372هاي معاصر مورد توجه واقع شده است )منطقي، عنوان يك روش درماني مؤثر در روان درماني

و  4، مسايل اجتماعي3متفاوت 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  5حتي مسايل آموزشي

 شد، در عمل توسعه و گسترش زيادي يافته است.محدود مي

ط در تأمين نيازهاي مربوها مختلف كارآفريني معتقد است، اما نارسايي اين نظريههاي به نظريه 6تراپمن

 (.2002، 7گودلي -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 -هاي محيطي و فرهنگيكارآفريني 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 انجاميدمصنوعات هنري جديد و ريسك

اريخي در مصنوعات هنري ابداعي و ت -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 تواند با استفاده از ابداعتر، كارآفريني هنري ميپايين

وليد صنايع والت هنري، بيانجامد و در ميان مدت، هدف متعالي تيابد كه به گسترش بازار كاري محص

 هنري خالق با اتکا به ذخاير فرهنگي جامعه را مدنظر قرار دهد.

ها وآورانه از آنهاي موجود و استفاده بهينه و نكارآفريني در ابعاد آموزشي، متضمن استفاده از فرصت

 ش است.آموزشي، ارتقاي علمي و توليد دانهاي در عرصه

هاي اجتماعي، مقوله جديد ديگري است كه با مقوله كارآفريني اقتصادي، كارآفريني در سازمان

هاي نوآوري را ايجاد هاي بسياري دارد. رهبران كارآفريني اجتماعي افرادي هستند كه سازمانتفاوت

                                           
1-Occupational therapy 
2-Art therapy 
3-Art entrepreneurship 
4-Social entrepreneurship 
5-Educational entrepreneurship 
6-Tropman 
7-Bent Goodley, T. B. 
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ت اقتصادي، حمايتي ها ايجاد تحوالت اجتماعي و ارايه خدماكنند كه  مأموريت اصلي آنو مديريت مي

 به افراد نيازمند جامعه است.اي و مشاوره

ايه كنيم كه بنابراين با توجه به آنچه از آن ياد شد، اگر بخواهيم تعريف جديدي از كارآفريني ار

دماتي هنري، آموزشي، خهاي برخالف گذشته، محدود در مسايل اقتصادي نبوده، شامل تمامي عرصه

 رسد تعريف زير، تعريف مناسبي باشد:ظر ميو اجتماعي باشد، به ن

اقتصادي، آموزشي، خدماتي و هاي هاي موجود در زمينهكارآفريني عبارت است از احساس خالء

گفته به شکلي خالق و نوآورانه، روند اخير منجر هاي پيشاجتماعي و تالش براي پاسخ دادن به خالء

 .و جامعه خواهد شدها و خدمات جديدي به مردم به 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) راحتي و آسايش در پرتو رنج و تالش است

 فرمايد:دهد. خداوند ميميكار و سازندگي است و از هر نوع سستي و تنبلي پرهيز  اسالم دين تحرك،

 ، 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 آوردهصلي اهلل عليه و آله، ضمن استناد به آيه شريفه:  حضرت رسول،

، بقره(، 267) در راه خدا انفاق كنيد ون آورديم،به دست آورديد، و از آنچه براي شما )از زمين( بير

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 تغذيهكه خوراكش از حرام و مالي كه كسب مي

-)ورام كند!در حالي كه از راه غيرحالل مصرف مي شود،ول ميگردد و كدام عملش قبمستجاب مي

(، و به اين ترتيب حضرت با مردود دانستن اعمال و عبادات كسي كه به كار و دسترنج 1369فراس، ابيبن

 كند.تأكيد مي حالل خويش متکي نيست، بر ارزش كليدي كار در اسالم،

 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

السالم، در زمين زراعتي حمزه يطائني در حالي كه امام كاظم، عليهبندر روايت است كه روزي علي

ريخت، ايشان را ديد و از حضرت پرسيد: چرا اين كار بود و به دليل فعاليت زياد، عرق مي خود مشغول

چرا به عهده ديگران بگذارم. رسول خدا )ص( و  گذاريد. امام فرمود:كار را به عهده ديگران نمي
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د و فعاليت كردنهاي 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

را اگر به تو خبر رسيد يا اطمينان پيدا كردي كه فردا مرگت ف فرمايد:السالم، ميو امام صادق، عليه

 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 بيرسول خدا، صلوات اهلل عليه، فرمود: 

 .داردكار را دشمن ميخداوند بنده بيالسالم، فرمود: ق.(، و امام موسي كاظم، عليهه. 1405

 داردكارند، دشمن ميخوابند و پيوسته بيخداوند كساني را كه خيلي ميالسالم، فرمود: امام صادق، عليه

كرد: خدايا كدام بنده  فرمود: حضرت موسي عرضالسالم، 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،بن خنيس كه ديرتر از ساعت معمول سر كارش ميالسالم، 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 

خ اگر در پاس 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 اي آنگاه 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 بييهامام علي، عل

السالم، دانند. امام، عليههاي الهي(، ميسست شدن آدمي در اداي تکاليف الهي )و از دست رفتن ارزش

 فرمود:

 .ي را انجام نخواهد دادحق خدا حال است،ها و باطل بودن دوري جوييد، زيرا كسي كه سست و بياز ر

 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،  سست باشد، در كارهاي اخروي، سست خواهد بود
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اسالم، در بحثي كه درباره نقش تربيتي كار دارد، در (، در كتاب تعليم و تربيت در 1373استاد مطهري )

 نويسد:كار ماندن ميزمينه آثار تخريبي بي

شود، عامل كار است. يکي از عواملي كه خيلي ساده است، ولي شايد كمتر در تربيت به آن توجه مي

كند كه ن خيال مينقشش در سازندگي كمتر نيست. انسا 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، 

 و چگونگي كار تابع چگونگي انسان است و بنابراين، تربيت بر كار مقدم است، ولي اين درست نيست،

م علت يکديگر هستند و هم معلول هم تربيت بر كار مقدم است و هم كار بر تربيت، يعني اين دو، ه

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 انسان يك نيرويي دارد و آن اين است كه دايماً ذهنش و خيالش كار مي

گوييم تفکر و تعقل، ولي وقتي بگيرد، اين را مياي كلي فکر كند و از يك مقدمه، نتيجهدرباره مسايل 

گيري كند و رابطه منطقي بين قضايا را كه نظمي داشته باشد، بخواهد نتيجهكه ذهن انسان بدون اين

ت كه اگر اين يك حالت عارضي اساز 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 نياز به تمركز قوه خيال دارد. اگر قوه خيال آزاد باشد، منشاء فساد اخالق انسان مي

 . كندا به خودش مشغول مياگر تو نفست را به كاري مشغول نکني، او تو رفرمايد: )ع( مي

در برگزار شد،  1369، كه در سال سمينار جوان امور تربيتي تهرانحجت االسالم حائري شيرازي در 

از زنده شدن قلب آدمي با كار و مردن آن در جريان قسمتي از سخنراني خود با تأكيد بر مضامين فوق، 

 كند:كاري، چنين ياد ميبي

كنند و همه به فکر اين هستند كه اگر جواني يکي از مسايلي است كه همه روي آن فکر مياعتياد امروز »

اعتياد و راه مبارزه با آن و راه چگونه او را اصالح كنند. همه راجع به مسأله  به سوي اعتياد كشيده شد،

نشده است.  خواستند يك 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 ها عبرت گرفتند و ديگر دنبال اعتياد نميبرسد تا آزاد شدند، مسووالن فکر كردند كه اين

ها را به ورزش و مسووالن بسياري از معتادها دوباره به اعتياد خودشان برگشتند. بعد ديدند كه نه، آن

ها انجام دادند كه نسبت به آنهايي ها و تنبيهكارهاي شاق براي ترك اعتيادشان واداشتند، گاهي تعزير

ها نگاه داشتند و دارو و ها در بيمارستانهايشان را تبعيد كردند. بعضي را نيز مدتمتنبه بشوند، بعضي
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خواستيم ها بعد برگشتند و مسووالن احساس كردند، آن ثمري كه ما ميايندرمان كردند، ولي اكثر 

ها، نه بردن ها 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 كاركار اثر بودن اينبي

معتاد برگردد و خوب بشود معالجه معتاد هست كه بعد از دوره اعتياد، حتي بعد از يك دوره چند ساله، 

و حتي از كساني آن مقاومت كند، 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

ميرد. اين قلب مرده را نه با كتك توانند عالجش كنند؟ كسي كه معتاد است، قلبش ميكيست كه نمي

توان زنده كرد و ما وقتي عيد و امثال آن، نميو تعزير، نه با دارو و تغذيه و نه با ورزش و تفريح و نه با تب

خواهيم كه نلغزد كنيم، بعد ميكه اين قلب زنده نشده و اين موجودي كه هنوز دلمرده است را ولش مي

شود، بايد قلب احيا بشود و احياي قلب، با كار ميسر است. در اسالم تالش براي اين طور نميو نيافتد، 

ت و تالش، زياد مطرح شده است. روزي و معيشتي كه از زحمت حاصل پيدا كردن نان از روي زحم

شود و با آن شود، خوراك 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 ميغذايي كه از نتيجه زحمت حاصل مي

اين  شود،آيد و درآمدي كه از كارش حاصل مياز طريق كارش به دست مي آورد، حقوقي را كهمي

دهد، خوراك روح است. اگر شما به كسي اما كاري كه انسان انجام ميخوراك بدن و جسم اوست، 

غذا مانده است ايد. روح او بياما روح او را از غذا محروم كردهايد، نان مفت داديد، به بدنش غذا داده

ملعونا ملعونا زحمت و مفت است. در روايت داريم كه كشد، نان بيميرد. آنچه روح انسان را ميو مي

، يعني ملعون است، ملعون است كسي كه خرج خودش را به دوش ديگران من القي كله علي الناس

ر ها باشد. كساني كه براي كسب حالل كابياندازد 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 ميدر اينجا زحمت مي

خواهي زنده باشي، بايد از زحمت استقبال كني، ايي كه در آن وارد شدي، اين است كه اگر مياين دني

گيريم، چرا؟ چون ما ماليات از زن بيوه ميهاي ما نان مفت است، نان غيرحالل است، خوب در زندان

دان افتاده دهيم تا كسي كه اذيت و آزاري كرده و به زنبريم 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 



 دانشجويان ين گريزيد                                                                                                            602

 

كه يکي از اركان تربيت انسان، هاي ما سازنده نيست، به دليل اينيك دزد بدهند؟ به همين دليل زندان

ي را از كسب حالل، محروم كنيم. ترين مسأله است و ما نبايد زنداناحياي 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، آورديم و در جايي قرار ميشود. ما بايد معتاد را ميمي

ها براي معتاداي كرديم. ما در هيچ موردي چنين برنامهيبخورد و از همان ثمره به خانواده او هم كمك م

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 اينهم بودجه مملکتي صرف اين

كه مدتي كار كرد و نان شود. همان معتاد بعد از اينال آن قلبشان و روحشان زنده ميشده بود، به دنب

تفاوت همان كه روزهاي اول بي بينيد، ميل دارد به نظافت و بهداشت خودش برسد،خورد، آن موقع مي

يدا اشتهايي است كه وقتي آرام آرام خوب شد، اشتها پاين 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. ها  نتيجه رويش مجدد قلب است و به اين ترتيب دل انسان، دوباره زنده ميو كجا هست. اين

حالل است، مبالغه  قسمتش در كسب 70قسمت كنند،  71كه در روايات داريم كه اگر عبادات را اين

 .«نيست، كاري كه از ثمره آن كار انسان نان بخورد، اصل است

تأمل كوشي، هاي مورد نياز براي كارآفريني، مانند سختديني روي ويژگيهاي در فراز ديگري، آموزه

شر )منت پذيري و مانند آن، تأكيد خاصي دارند. منطقيقبل از ورود در كار، مهارت و خبرگي، ريسك

 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،هاي كارآفريني، مطرح مياند كه اين عوامل به عنوان ويژگيداده

هاي كوچك و بزرگ را كوشي سنگمسجد قبا، با چنان سختدر جريان ساخت  صلوات اهلل عليه،

 كرد كه غبار سر و روي ايشان را فراگرفته بود.حمل مي

اي، به آن اقدام تا خبرگي الزم را در كاري به دست نياورده السالم، توصيه كرده است:عليه امام علي،

 اگر در شرايط مبهم قرار گرفتي و ترسيدي، عمل كن.و  نکن

السالم، نيز نقل شده است كه در وصاياي خويش به فرزندانش، بيان داشت، درباره حضرت آدم، عليه

كردم، آنچه را به پيش از ورود در هر كاري، ساعتي در جوانب آن بيانديشيد... و اگر من چنين نمي

 آوردم.ام، به دست نميدست آورده
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پذيري و كوشي، مهارت و خبرگي، ريسكختهاي همچون ساخير، به صراحت ويژگيهاي در آموزه

ها، همان خصوصياتي است كه اند و اين ويژگيتأمل قبل از ورود در كار، مورد تأكيد قرار گرفته

 . اندمطرح كارآفريني، مانند پيتر دراكر، شومپيتر و كرزنر به آن پرداختههاي چهره

ديني به صراحت بر اهميت هاي قرآن و آموزهآنچه تا اينجا از آن نقل شد، حکايت از آن داشت كه 

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 به شدت مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفته

سازد و آن آميخته ر اين مکتب، با مکاتب غيرالهي كارآفرين، متمايز ميمقوله كار و كارآفريني را د

 هاي الهي است.كردن عميق مقوله كار با ارزش

هاي عمومي كه السالم، از رسول خدا، صلوات اهلل عليه، نقل كرد كه حضرت يکي از راهامام باقر، عليه

ر اينجا كاري صورت پذيرفته است كه آب آن را خراب كرده بود، با چيدن سنگ، تعمير كرد. يعني د

 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 

كه از صبح به كار و كوشش مشغول شده بود. برخي از صحابي با زبان كنايه گفتند، اگر اين جوان، 

شايسته مدح و ستايش بود. اما رسول خدا، در انداخت، ومندي و توانش را در راه خدا به كار مينير

 پاسخ به آنان فرمود:

دارد، كند تا نيازمند ديگران نباشد و با اين عمل در راه خدا گام برمياين جوان براي معاش خود كار مي

رود، ولي توان را تأمين كند، به راه خدا ميكند تا زندگي والدين و كودكان ناهمين طور اگر كار مي

 كند تا با درآمد آن، بر تهيدستان فخر بفروشد، از صراط حق منحرف شده است.اگر كار مي

به تعبير ديگر، از منظر مکتب، آميختگي كار با نيات الهي، كار پسنديده و آميختگي همان كار با نيات 

بيني الهي آميختگي كار با توان نتيجه گرفت، در جهانمي شود، بنابراينناپسند شمرده مي غيرالهي،

مضاعف به افراد بخشيده، در بردارنده رفاه اقتصادي و امنيت رواني جامعه اي هاي الهي، انگيزهارزش

 است.

 بسترهاي عملي كارآفريني در ايران

در درجه ند، اما متأسفانه نمايامشاهده 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 موجود بر سر راه كارآفرينان، چنان زياد و دست و پاگير است كه غالباً به خسته شدن و كناره

 انجامد.افراد كارآفرين از كارهاي نوآورانه آنان مي
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(، در مورد 1382قيمي در گزارشي كه در گاهنامه مركز مطالعات سازمان سنجش آموزش كشور)م

دانشگاه كشور شروع  13در  1379)كاراد( كه از سال  توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشورطرح 

جام شده است و هدف نهادينه كردن فرهنگ كارآفريني و مفاهيم مرتبط با كارآفريني در دانشگاه و ان

سازد، به هاي الزم در اين زمينه را در دستور كار خود قرار داده، ارايه كرده است، خاطرنشان ميفعاليت

-ها، اهداف طرح تحقق نيافته، اكثر دانشگاهعلت روشن نبودن مقوله كارآفريني براي مسووالن دانشگاه

بيني شده پيشهاي نامههاي مجري، اعتبارهاي تخصيص داده شده به اين امر را صرف اجراي بر

 اند.نکرده

بررسي مشکالت (، در گزارش 1381در ارتباط با موانع موجود بر سر راه كارآفرينان نيز  مصلح شيرازي )

سازد كه كارآفرينان ، خاطرنشان ميهاي صنعتي و كارآفرينانهگذاري در طرحو موانع اداري سرمايه

ها مانع اداري مواجهند كه براي موفقيت در كارشان، بايد آن 63تر با يقمانع و يا به تعبير دق 56صنعتي با 

 را پشت سر بگذارند.

ثانياً با عنايت به اين كه موانع اوالً با توجه به عدم شناخت مقوله كارآفريني در كالن نظام و  بنابراين 

با توجه به اين مسأله كه  الثاًكارآفريني در صنعت بيشتر از خدمات و در خدمات بيشتر از هنرهاست، و ث

گذاري اوليه كمتري نيازمند كارآفريني در هنر، در قياس با كارآفريني در صنعت و خدمات، به سرمايه

اجتماعي جامعه در  -توان نتيجه گرفت كه بهترين گزينه براي جوانان و اولياي امور اقتصادياست، مي

ري خواهد بود و استقبال از اين امر، به حل بسياري از كوتاه مدت، پرداختن به مقوله كارآفريني هن

 مشکالت مبتالبه جامعه، خواهد انجاميد.

تواند در جريان كارآفريني هنري در ابعاد و شقوق عالوه بر گستردگي صنايع دستي ايران )كه مي

اهم اين گر شود(، مزاياي اقتصادي متعددي بر اين صنايع مترتب است كه برخي از 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   %65مانندي هست، به اين معنا كه در غالب موارد بيش از ويژگي بي

اقتصادي، هرگز چنين نيست. از اين هاي در ديگر رشته شود، حال آن كهدستمزد 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،يکي از ديگر مزاياي كارآفريني هنري بر ساير انواع كارآفريني

گذاري الزم براي ايجاد شغل براي يك ار هنري است. به اين معنا كه با سرمايهسامان دادن به كسب و ك

هاي هنري پديد آورد. از سوي ديگر برگزاري دورههاي شغل در زمينه 20توان نفر در بخش صنعت، مي
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يار ها، هزينه بسمشابه در صنعت، كشاورزي و مانند آنهاي آموزشي هنري نيز در قياس با برگزاري دوره

 طلبد.تري را به خود ميكم

هرگونه افزايش در ميزان توليد و فروش مصنوعات هنري و توليدات ناشي از كارآفريني هنري، اثر 

مستقيمي در ازدياد توليد ناخالص ملي دارند، زيرا اغلب كشورهاي در حال توسعه، به توليد مواد خام 

ورزند و توليدات اخير با بهاي وارد مشابه اقدام ميمانند پنبه، پشم، كنف، چوب، پوست، مواد معدني و م

شود، در حالي كه اگر از مواد مزبور در توليد مصنوعات اندك و نازلي به كشورهاي پيشرفته صادر مي

هنري و دستي استفاده شود، و به جاي صادرات مواد خام، صنايع دستي تهيه شده به خارج از كشور 

ها برابر درآمد صدور مواد خام، افزايش اشي از اين اقدام به دهصادر شوند، در آن صورت درآمد ن

خواهد يافت و ضمن ايجاد اشتغال براي اقشار روستايي و شهري كشور، برميزان درآمد كشور نيز افزوده 

 خواهد شد.

گسترش صنايع دستي و توليدات هنري نوآوانه و خالق، تأثير مستقيمي در كاهش روند رو به صعود 

نشيني، نشيني و زاغهها و تبعات بعدي آن مانند تراكم جمعيت شهري، حاشيهها به شهرز روستامهاجرت ا

هاي روستايي كه به دليل كمبود درآمد و كاري و افزايش جرايم خواهد داشت. جمعيتافزايش بي

الزم و شوند، با كسب درآمد 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 هاي حمايتي ديگر، مانند بيمه صنعتدست خواهند داد. به عالوه برخي از سياست

مضاعفي در جلوگيري از ها، تأثير 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 يك

افراد، از جذابيت خاصي براي خريداران خارجي برخوردار بوده، به ذوق زيبايي دوستي و تنوع طلبي 

 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

واهد گرفت، بلکه اين امر به توسعه مشاغل و صنايع تنها درآمد كارآفرينان هنري فزوني خهنري، نه 

هاي اقتصادي مرتبط مانند كشاورزي، فعاليتجنبي كارآفريني هنري و صنايع دستي، خواهد انجاميد و 

هاي شغلي جديد را در دامداري، استخراج معدن به منظور تأمين مواد اوليه الزم، امکان ايجاد فرصت
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سوي ديگر گسترش توليدات هنري، اثر مستقيمي روي گسترش مشاغل  بازار بوجود خواهند آورد. از

 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 كوچك توليد كننده است، اين امر به 

گفته، انجامد، نتيجه طبيعي روند پيشست يك يا چند واحد بزرگ توليدي ميعدم تمركز قدرت در د

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 وجه به صنايع دستي و هنري، ميتوان گفت، تبا توجه به آنچه از آن ياد شد، مي

هاي وابسته به صنايع دستي و فعاليتاقتصاد و درآمد ملي، كسب كند. به عنوان مثال، در هندوستان 

هاي درصد از درآمد ملي را تأمين كرده، با اعتالء بخشيدن به آن از طريق كارآفريني 14روستايي بيش از 

هاي هنري در توليد مصنوعات هنري، سهم به مراتب ها و نوآوريها، خالقيتارهنري و استفاده از ابتک

 بيشتري را به خود اختصاص خواهد داد.

نکته قابل تذكري كه يادآوري آن در اين قسمت، ضرورت دارد، تأثير مصنوعات هنري در معرفي 

هر توليد هنري، مُبلغ  هاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي هر تمدن و كشوري است. از آنجا كهويژگي

مهم هاي تواند به صورت يکي از جاذبهفرهنگ خود است، گسترش و تعميق توليد مصنوعات هنري مي

جهانگردي در آيد )بالطبع در صورت وقوع امر اخير، ورود جهانگردان خارجي نيز به نوبه خود موجبات 

تنها پرداختن به كرد(. بنابراين نه  رشد و رونق بيش از پيش بازار محصوالت هنري را ايجاد خواهند

صنايع دستي و خاصه صنايع دستي نوآور، به شکل مستقيم در افزايش درآمد و رفاه هنرمندان و 

آيد، بلکه به شکل غيرمستقيم نيز در افزايش درآمد ملي كشور، مؤثر واقع كشورشان مؤثر واقع مي

 گردند.مي

نزديك  ها، به داليل گوناگوني مانند نرخو جمعي انسانبا وجود نقش پراهميت كار در زندگي فردي 

هاي اقتصادي هاي ابتداي انقالب، جنگ، ضعف زير ساخترشد جمعيت در سال چهار درصدي به 

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  كهجمعيت جوان كشور الزم براي 

كاري در اقشار تحصيل كرده كاري فزاينده جوان ايراني، رشد روز افزون نرخ بيدر برخورد با مسأله بي

 آورد.اين جوانان، نگراني مضاعفي را پديد مي

راروي آن بسيار زياد است، از آنجا كه شناخت الزم در مورد كارآفريني در كشور وجود نداشته، موانع ف

هنري بهترين گزينه نظام، در كوتاه مدت به نظر  هاي موجود، كارآفرينيدر مجموعه كارآفريني
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كاران و از سوي ديگر با احساس سوزي، از سويي با افزايش نرخ بيرسند، اما در صورت فرصتمي

 ، شکل خواهد گرفت.زايي در سطح جوانانهويتي به سبب نداشتن شغل، تبعات آسيببي

هاي اند كه موفقيتهاي خود به اين نکته دست يافتهشناسان امريکايي در جريان بررسيبرخي از جرم

ها به تجارت مواد مخدر به صورت محدود شغلي براي جوانان امريکايي، سبب شده است كه برخي از آن

مشابهي مشاهدات موجود در سطح (. به شکل 1997، 1كورسارويك شغل نگريسته، به آن روي آورند )

هاي فشرده مبتذل جوانان ايراني حاكي از آن است كه برخي از جوانان با فروش مواد مخدر، تکثير لوح

زنند كه اين امور بيانگر شکست مسووالن در ها و موارد مشابه، دست به كسب و كار ميو فروش آن

 به عاملي منفي، در جريان فعليت يافتن آن است.هدايت بهينه جوان و تبديل عامل بالقوه مثبت جوان 

 كارآفريني هنري در مؤسسات آموزشي ايران 

ها، پيشنهادهاي اجرايي زير براي جهت سامان دادن به كارآفريني هنري در آموزش و پرورش و دانشگاه

ويج كارآفريني ها، زمينه معرفي و ترگردند تا مراكز مزبور با تالش در جهت تحقق آنپيگيري ارايه مي

راي تحقق بآموزان و دانشجويان فراهم آورد. پيشنهادهاي اجرايي مورد نظر هنري 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(،الع رساني و فرهنگتأسيس مركز مطالعات، اط 03

 گفته، پرداخته خواهد شد.در ادامه به بررسي محورهاي پيش

 كارآفريني هنريهاي برگزاري مسابقات و جشنواره 01

مل عاز آنجا كه كارآفريني فرايندي بلند مدت و پرورشي است، و در جريان آموزش، تجربه و 

ا از سطوح ريابد، مسووالن مؤسسات آموزشي بايد تشويق كارآفريني ميكارآفريني پديد آمده، فزوني 

هاي ابتکاري، تهيه روسكع -پايين سني افراد، آغاز كنند. از اين رو برگزاري مسابقاتي مانند تهيه كتاب

هيه گلدان با هاي ابتکاري كه فروش بيشتري داشته باشند، توسايل خانگي ابتکاري، تهيه كارت پستال

آموزان دبستاني و ها، در سطح دانشوحشي كه بيشتر مورد توجه قرار گيرد و مانند آن هايگل

 تواند شروع خوبي در انتقال تجربيات كارآفريني باشد.راهنمايي، مي

از  جوييهنري، در عين كوشش براي معرفي كارآفريني هنري، درصدد بهرههاي برگزاري جشنواره

 آموزان و دانشجويان است.نشنوآورانه و خالق داهاي ايده

                                           
1-Corsaro 
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هاي اوليه درباره ماهيت كارآفريني هنري و با اعالن برگزاري جشنواره كارآفريني هنري، اطالع رساني

آموزان و دانشجويان خواهد مختلف، به اطالع دانشهاي روند مسابقات از طريق برشور، پوستر و اعالميه

ت هنري كه توسط كارآفرينان هنري تهيه و ارايه زمان نمايشگاهي از مصنوعارسيد. برگزاري هم

اند، برخي از الگوهاي عيني و عملي الزم را در معرض ديد مخاطبان جشنواره، قرار خواهد داد و شده

ذهني كه به توليدات هاي ها و جرقهآنان، در بارش ذهني آنهاي به اين ترتيب ضمن افزايش انگيزه

 ر واقع خواهد آمد.انجامد، مؤثهنري خالق آنان مي

توانند به شکل ارايه سوژه از سوي مؤسسات آموزشي و تهيه محصوالت جديد و برخي از مسابقات مي

 شود:به شرح زير پيشنهاد ميها، از اين سوژههايي نوآور هنري از سوي شركت كنندگان باشد. نمونه

كتابي كه در عين كتاب بودن، به اسباب بازي كودك )تهيه  -تهيه يك كتاب سه بُعدي، تهيه كتاب

شکل عروسك، كيف، تابلوي روميزي و مانند آن درآيد(، تهيه يك اثر هنري با خمير روزنامه و 

هاي هرز، طلق و مانند آن(، كاغذهاي باطله، تهيه يك كارت پستال خالق )با استفاده از گلبرگ، علف

هاي خشك، هاي تزييني با گلتهيه گلدانتهيه يك كار تزييني با صدف، سنگ و اشياي دور ريختني، 

هاي مصنوعي )با فُوم، خمير گل چيني، خمير كاغذ، كاغذ، اسفنج، خمير شمع، فلز، و مانند تهيه گل

گري دستي، تهيه اشياي دكوري منزل )با چوب، گِل رُس، تراش آن(، تهيه يك كارهنري با شيشه

ها(، تهيه شمع در اشکال چوب و مانند آن سنگ، چوب و فلز، سفال و چوب، سنگ و چوب، فُوم و

سازي )با پارچه، پنبه، اسفنج، خمير چيني، چوب، صدف، ريگ، سنگ، و ابتکاري و خالق، عروسك

ها(، تهيه يك كار هنري با تركيب گل چيني و گياهان خشك، تهيه يك اثر هنري با تركيب مانند آن

مراه با حشرات خشك شده، تهيه گياهان هاي خشك، تهيه يك گلدان تزييني هشمع سازي و گل

هاي مدور و هندسي گوناگون كه پر از يك مايع شفاف )نظير گليسيرين( هستند، تهيه مختلف در ظرف

ها، تهيه يك كار هنري با اشياي يك ساعت ابتکاري با استفاده از گُل سنگ، ماهي بادكنکي و نظاير آن

ستيك(، تهيه يك آباژور متفاوت از آباژورهاي معمول، دور ريختني )مانند فلزات، شيشه، چوب، پال

هاي خشك، انواع هاي دست ساز متنوع، تهيه تابلوهايي با خرده شيشه، خرده آيينه، گلتهيه اسباب بازي

هاي مختلف هنري، تهيه سفال خط، هاي ابتکاري، تهيه سفالبار، تهيه تابلو خطها، انواع خشكبرگ

هاي متنوع و نقاشي شده، تهيه چوب سفال خط، سفال آيينه، تهيه سفال آيينه خط، شيشه خط، فلز

آيينه -)تركيب وسايل چوبي و سفالي در تهيه وسايل خانگي و تزييني(، تهيه خط نقاشي، تهيه تابلو

 )حواشي آيينه به تابلو نگاري اختصاص يابد(.
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خالق، هاي تواند اخذ ايدهيكارآفريني هنري مهاي هاي پيشنهادي جشنوارهبرخي از ديگر موضوع

ارايه شده، به مسابقه نهادن هاي نوآورانه و ابتکاري، به مسابقه نهادن تهيه محصولي خالق برمبناي سوژه

 ها باشد.تاريخي بومي و مانند آن -فرهنگيهاي تهيه محصولي خالق با الهام گرفتن از زمينه

باشد كه در آن پديد آمده است، از اين رو كشورهايي  تواند معرف فرهنگياز آنجا كه هر اثر هنري، مي

اند، مانند ايران كه زماني مهد فرهنگ و تمدن بوده يا سوابق تاريخي طوالني و ممتدي در گذشته داشته

توانند با استفاده از ذخاير فرهنگي خود، دست به توليد مصنوعات هنري نوآور و خالق بزنند و به مي

كيفي محصوالت هنري، اين توليدات را كه هر يك معرف تاريخ و فرهنگ اين ترتيب ضمن ارتقاي 

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 محيطدر جريان برگزاري جشنواره، نمايشگاهي از كارهاي برتر ارايه شده به جشنواره، در 

ذهني ديگران را در دسترس همگان قرار داده، به اين هاي برگزار خواهد شد تا ضمن اثر آموزشي، ايده

 ارايه شده اوليه را به اين ترتيب، فراهم آورد.هاي ترتيب احتمال تکميل ايده

توانند جهت ايه شده، ميو كارهاي برتر ارها پس از انجام داوري ميان مصنوعات هنري ارايه شده، ايده

ها هاي دايمي و تهيه بانگ اطالعاتي در زمينه كارآفريني هنري، از صاحبان آنتشکيل نمايشگاه

 خريداري شود.

-توانند به صورت نمايشگاهبا گردآمدن تدريجي مصنوعات هنري ابداعي، نوآور و خالق، اين آثار مي

ار در شهرهاي مختلف ايران، به نمايش گذارده هاي سيهاي دايمي در مؤسسات آموزشي و نمايشگاه

 شوند.

 انجام توليدات كارآفرينانه 02

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. آموزان، به آنان مزد پرداخت ميو 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

ارايه شده به آنان و با استفاده از مواد خامي كه در هاي اند، با الهام از ايدهموفقيت طي كردهخاصي را با 

 شود، دست به توليد محصوالت هنري نو، بديع و ابتکاري و خالق بزنند.اختيار آنان قرار داده مي

 نويسد:وزشي ميهاي كارآفرينانه در مؤسسات آممنطقي )منتشر نشده(، در توصيف برخي از امکان عمل
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)تهيه كارهاي هنري خالق با  هاي كارآفريني مانند كارآفريني هنريسوق 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 رآفرينيها، گياهان(، كاها، سنگاقليمي هر منطقه )مجموعه حشرات، صدف

هاي زندگي، بهداشتي، مهارتهاي برگزاري مسابقه تهيه بهترين برشورهاي اطالع رساني در زمينه

توليدي )نظير كشت قارچ، تکثير قلمه انواع هاي ها(، كارآفرينييابي، تربيت راهنماي توريستدوست

دارويي، برداشت گياهان دارويي از طبيعت، گياهان، پرورش گياهان زينتي آپارتماني، كشت گياهان 

مانند پرورش  -هاي بيوتکنولوژيهاي آكواريومي جهت صادرات، انجام طرحانجام طرح پرورش ماهي

، تهيه و توليد وسايل آزمايشگاهي براي مدارس، استفاده از نيروي كار -آال در مدار بستهماهي قزل

هاي در امور مونتاژ قطعات مختلف(، از جمله برنامه آموزان و دانشجويان به صورت پاره وقتدانش

 ها قابل پياده شدن هستند.كارآفريني هستند كه به تناسب امکانات مؤسسات آموزشي، در آن

هاي متفرقه خويش، با تشکيل بازارچه نيکوكاري، دادن سفارش تهيه وب برخي از مدارس در طرح

هاي كالس و مدرسه آميزي ميز و صندليجزئي و رنگ آموزان، سپردن تعميراتسايت مدرسه به دانش

آموزانشان داري فضاي سبز مدرسه به شاگردان، در عمل، گامي در مسير كارآفريني دانشو نگه

 اند.برداشته

اند. البته تري، مقوله كارآفريني را در دستور كار خود قرار دادهبعضي از مدارس، به شکل سامان يافته

ها ري، اولياي برخي از مدارس شهرهاي مختلف ايران، به ايجاد تعاوني براي خانوادههاي ناددر 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

اند. موارد مزبور از ساخت آزمايشگاه آموزانشان فراهم آوردههاي مناسبي براي كارآفريني دانشفرصت

يانه )با فروش محصوالت اند( گرفته تا ساخت مركز راآموزان فراهم آورده)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 تحرك وسان بودهآموزان مدرسه كار و دانش(، در نخياطي حاصل از كار دانش

 .اندبخشيدن به شاگردان و كارآفرين تربيت كردن آنان، مشترك بوده

توان نتيجه گرفت، با توجه به اين كه كشور چين كه از مزيت بندي اجمالي ميبنابراين در يك جمع

آيد، به نظر ايل ميميليون فرصت شغلي ن 15بهره است، طي هر سال به ايجاد هوشي ايرانيان نيز بي
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ريزي مناسب جهت تحقق كارآفريني در مؤسسات آموزشي، و بستر رسد با اقدام در جهت برنامهمي

هاي شغلي عرضه شده در مؤسسات هاي الزم براي اين امر، بتوان تحركي جدي در فرصتسازي

 آموزشي ايران ايجاد كرد.

 كارآفريني )هنري(سازي تأسيس مركز مطالعات، اطالع رساني و فرهنگ 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 ورهاي جهان سوم و و ناشناخته بودن مقوله كارآفريني در سطح جهان و خاصه كش

 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

 عدم شناخت كافي مردم از اين مسأله، دارد.

(، در گزارش پژوهش خويش كه به بررسي ميزان شناخت افراد از مقوله 2000) 2رتسونو روب 1هندرسون

گيري شغلي جوانان داشتند، كارآفريني اقتصادي و تأثير آموزش كارآفريني اقتصادي در جهت

 نويسند:مي

ات وع احساسحکايت از آن داشت كه پاسخ دهندگان در ارتباط با كارآفرينان، در مجم داده هابررسي 

هوش و روشن  دادند و آنان را از نظر قوه تخيل )و نه آكادميك(، افرادي باو عواطف مثبتي نشان مي

، خودخواه، داراي اعتماد به نفس، قاطع، خود باور، كوشسخت، با انگيزههاي دانستند. ويژگيمي

ه ، از ديگر مواردي بود كنوآوريو  واقع سختگيري در مداشتن شخصيتي قوي براي تصميم، مبتکر

 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

ي امکانات، ندهكنند و از اين طريق كاركردهاي مختلف، قابليت فرد براي سازمارا ايجاد و اداره مي

 شود. ها و ريسك 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.هاي اقتصادي و مشاغل ميفعاليتدرآمد كرده، باعث توسعه 

                                           
1-Henderson, R. 

2-Robertson, M. 
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ه ظهور گذاشته پاسخ دهندگان، ديدگاه مثبتي را از خود نسبت به كارآفرينان به منص از %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  1در بررسي مشابهي، كوران

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 جوانانپرهيج

تواند نشاني و پرستاري است، در حالي كه شغل كارآفريني نيز به سهم خود ميپزشك بودن، آتش

 زندگي جالب و مهيجي را پديد آورد.

 3و تومي 2آمده توسط محققان ديگر مانند اسکاتبه دست ي داده هاحاصله با هاي بررسي تطبيقي يافته

دارند كارآفريني در سطح جمعيت مورد تحقيق، به صورت يك شغل در كه عنوان مي 1988در سال 

 .كنندشود را تأييد مينظر گرفته نمي

ينه كارآفريني سازي 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

 هاي كشور،ادانديشي در دانشگاههاي آزاندازي جدي كرسيراه -

هايي مانند: تالقي دين و دانش، وحدت فرق در زمينه دينيللي المهاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

ه صلح و گفت اسالمي، گفت وگوي اديان الهي، ديد اسالم نسبت به همزيستي اديان، ديد اسالم نسبت ب

 وگوي اديان. 

هاي هايي مانند: اخالق، نوعدوستي، ارزشدر زمينه اخالقيللي المهاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 هاي جهان مدرن.انساني، اخالق اجتماعي، ارزش

                                           
1-Curran 
2-Scott 
3-Twomey 
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هايي مانند: عرفان اسالمي، ادبيات عرفاني، در زمينه عرفانيالمللي هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 هاي نوظهور.هاي 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 بينهمايش طرح سلسله -

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 طيزيست محيالمللي 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 -

 قوق تطبيقي )اسالم و غرب(، حقوق حيوانات.حقوق معلوالن، ح

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: الزامنهدر زمي جهاني شدنالمللي 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 اميدمناسبات بين نسلي، بيمعدالت، مفهوم آزادي، 

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 هاي ملي و بينطرح سلسله همايش -

 هاي غير ديني و الئيك.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 الويك،، مفهوم مرگ در مکاتب معنويتاديان مختلف به مرگ
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 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

آغاز انقالب  بررسي جدي فراز و فرودهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عقيدتي جامعه از -

 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 زم انديشي و بستهگرايي، جهاي 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

-وجه بيشتر به بعد اجتماعي دين، بررسي افراط و تفريطتبيين فلسفه احکام و توجه بيشتر به باطن دين، ت

 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 جايگزيني يا افزايش آموزش

 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. -

رابطه دين و سياست )در گذر تاريخ، جمهوري اسالمي و در ديگر كشورهاي مسلمان(، بررسي جدي  -

 جهت كاهش آسيب خوردگي دين و استفاده ابزاري سياست از دين.

 

 بسترسازی جهت کاربری بهینه از فضای مجازی 03030204
هاي علمي، هاي مثبتي مانند كاربريها 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

اي مجازي، از ها از سوي ديگر در فضگون برخي از انسانها و تحقق عملي عملکرد فرشتهانسان

 روند.هاي فضاي مزبور به شمار ميفرصت
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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، آوريدن و گسترش مواردي همچون اعتياد به فنها جديدي نظير پديد آمظرفيت

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

 ، پديد آورده است.نوجوانان و جوانان

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

 جايگزين از منظر ديني از سوي ديگر در اين ارتباط صورت پذيرد.

 

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:

جهت ارايه مباحث –توليد ادبيات فاخر )مانند سايت جغرافياي ملي براي كودكان، سايت بيت سايز  - 

 (،-سي با فرمت تلفن همراهدر

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 كودك تا آموزش عمومي ارتقاي سواد رسانه -

 هاي بهداشتي(،ربران )مانند ارايه پياماطالع رساني به اوليا و كا -

 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 -

 ستي(،نژادپر

 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 -
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 هاي مدني براي حضور و اعمال نظارت در فضاي مجازي،تشويق سازمان -

 هاي مدني براي مداخله و اثرگذاري فعال در فضاي مجازي،تشويق سازمان -

هاي نوين جهت ارايه خدمات و به اشتراك 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، -

ري مؤسسات خصوصي براي ارايه محصوالت جهان مجازي با استاندارهاي دولتي به جامعه به كارگي -

 اي براي سانسور مطالب نامناسب(.هاي ماهواره)نظير پخش با تأخير برنامه

 

 نقد و بررسی منصفانه غرب در مواجهه با فضای مجازی -
صحّه نهادن بر كاربري علمي، خدماتي، اوالً با  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:

اد، گسترش نقد منصفانه برخي از ابعاد اجتماعي غرب )نظير افزايش اعتياد، الکليسم، فراگيري اعتي

تحليل رفتن زن در يك -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

(، -ي خانوادگيهاتزلزل خانواده، افزايش خيانت-، 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

وانين اجتماعي است و تحقق انسان كامل، حاكميت اخالق اجتماعي در جامعه غربي كه ضامن آن ق

حاكميت بي اخالقي در برخورد با جوامع غير غربي، نقد فقدان اخالق متعالي، هرزه نگاري، هرزه 

درآمد اينترنت از همين  %70نگاري كودكان(، برخي از ابعاد اقتصادي )نظير پذيرش تجارت اروتيك كه

-تجاوزكارانه كشورهاي غربي  هايگردد( برخي از ابعاد سياسي )مانند نقد سياستطريق 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
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(،  فرهنگي )نظير طرح زن به مثابه حد -عشق مردانه-اجتماعي افراد  در ابعاد اجتماعي )مانند روابط

-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 زندگي، فلسفه هستي، تحقق انسان كامل(، اخالقي )مانند نمايش رفتارهاي هاي ديني، معنآموزه

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:زي بايد در عرصهجهت توليد محتواي فاخر و نهادن آن در فضاي مجا

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 ي مجازي، ايجاد اتاقتر در فضااطالعات آموزشي پيشرفته

 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 ه سايتبردها(، ارتقاي دانش پزشکي كاربران، تهي

 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

 موزش عمومي،هاي مجازي در سطوح مختلف آمتوسطه اول و دوم ، تهيه و ارايه كتابخانه 

نوجوانان و جوانان(،  سوال هايهاي عقيدتي )نظير سايت مراجع ديني يا پاسخ به عقيدتي: تهيه سايت

هاي جهان اسالم در كتابخانه مجازي، در نظر راه اندازي كتابخانه مجازي با محوريت تجميع كتابخانه

 اسالم راستين، گرفتن پايتخت فرهنگي اسالم و ارايه اطالعات مورد نياز جهت شناخت

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، سريالاسالمي، تهيه فيلم -هاي ايرانيهايي با صبغه ارزشبازي

 در نظر گرفتن پايتخت فرهنگي اسالم.
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 هاي خبري با محوريت مسايل اجتماعي،اندازي گروههاي اجتماعي، راهاجتماعي: تهيه سايت

هاي ارتقاي دانش زيست محيطي كاربران در سطوح پيش از دبستان، دبستان زيست محيطي: تهيه سايت

هاي ديني در زمينه هاي زيست محيطي ايران و جهان، طرح ديدگاهسطه اول و دوم ، طرح تهديدو متو

 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

 اي به كاربران )خاصه نوجوانان و جوانان(.شناختي و مشاوره 

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

ايمن، دامن زدن به هاي اقتصادي، بسترسازي جهت تحقق تجارت الکترونيکي اقتصادي: 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.آموزي، دانشجويي و پژوهشمختلف 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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 فرهنگ امنيتي(،مشي مواجهه امنيتي با فرهنگ )ايجاد امنيت فرهنگي به جاي 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 -

ادگي كنند، به سهاي انساني جامعه )وگرنه افرادي كه در شأن سياهي لشکر عمل ميافزايش 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 -

 تشکيل احزاب سياسي مختلف براي پويايي سياسي جامعه، -

 مدار و كارآفرين.اهداف دانشگاه از توليد دانش به توليد انسان كارآمد، دانشبازنگري  -

ها كه به جاي پرداختن به پويايي دانشگاه بازنگري در دفاتر نهاد نمايندگي واليت فقيه در دانشگاه -

 اند.ادهپردازي( شأن خود را غالباً به حد حراست دانشگاه تقليل دهاي 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 عات نظري، اخذ آموزشبازنگري در روند آموزش ديني جوانان )به جاي مطال-

 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، -

مسايل جهاني شدن.بررسي در زمينه  -



 

 

 

 برخي از مآخذ

. 1367شناسي. ترجمه پويان. (. فرهنگ جامعه1984آبركرامبي، نيکالس، برايان، استفن هيل و ترنر، اس. )

 تهران: چاپخش.

جوانان با رويکرد  داريدين(. 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 

 ،ارآفريني و رهبر كارآفرين. اولين همايش كارآفريني(. رابطه توسعه، ك1381، محمود )دارياني احمدپور

 .1381دانشگاه شيراز. شيراز، آبان 

 (. تاريخ مختصر تعليم و تربيت در اسالم و ايران. تهران: رشد.1378الماسي، محمد علي )

هاي تهران. )گزارش تحقيق(. مركز . بررسي گرايش به نماز در بين دانشجويان دانشگاه)1380ايسپا )

 افکارسنجي دانشجويان ايران. 

. تهران: 1373(. تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي. ترجمه مريم وتر. 1990اينگلهارت، رونالد )

 كوير.

انتظارات مردم از مراجع. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت. تهران:  (.1341) بازرگان، مهدي

 ي انتشار.شركت سهام

 . مشهد: آستان قدس.1372شناسي. ترجمه محمود هوشيم. بستاني، محمود )؟(. اسالم و روان

روحانيت در اسالم و در ميان مسلمين. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت.  (.1341) بهشتي، محمد

 تهران: شركت سهامي انتشار.

 رگر. تهران: سازمان تبليغات اسالمي.(. چهل حديث كار و كا1368تقوي دامغاني، سيدرضا )

الدين خوانساري و تصحيح محمد )؟(. غررالحکم و دررالکلم. شرح جمالآمدي، عبدالواحدبنتميمي

 . تهران: دانشگاه تهران.2. ج 1360الدين حسيني ارموي. جاللمير

دانشجويان و گرايش ديني  داريدين(. بررسي سطح 1385توسلي، غالمعباس؛ مرشدي، ابوالفضل )

شناسي ايران. دوره هفتم. شماره )مطالعه موردي دانشگاه صنعتي امير كبير(. مجله انجمن جامعه

 . 1385. زمستان 2



 

تقليد اعلم يا شوراي فتوا. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت. تهران:  (.1341) جزايري، مرتضي

 شركت سهامي انتشار.

در هنر. پايان نامه تحصيلي كارشناسي. )منتشر نشده(. دانشگاه تربيت (. كارآفريني 1382چراغي، مونا )

 معلم.

ه. ق(. وسائل الشيعه. تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي. بيروت: دار احياء  1402حرعاملي، محمد بن حسن )

 التراث.

 . تهران: سوره مهر.11(. وقتي مهتاب گم شد. خاطرات علي خوش لفظ. چ1396حسام، حميد )

داري اقشار دينداري و ارزيابي سطوح دينسازي مقياس (. آماده1388اري فرد، محمد و همکاران )خداي

مختلف جامعه ايران. )گزارش پژوهش(. سازمان ملي جوانان، سازمان تبليغات اسالمي، وزارت 

 آوري، تحقيقات و علوم. فن

ع كارشناسي دانشگاه تبريز و عوامل . بررسي ميزان گرايش دانشجويان مقط)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 يم دانش(. بررسي توان ذهني و درك مفاه1376دادستان، پريرخ )

 ريزي درسي.. سازمان پژوهش و برنامه1استانداردهاي آموزشي. )گزارش تحقيق(. ج 

 (. زندگي ايرانيان در خالل روزگاران. تهران: زوار.1362راوندي، مرتضي )

فرهنگي بر فاصله -(. بررسي تغييرات اجتماعي1384نژاد، فتحيان. )رباني خوراسگاني، رسول و صفايي

 نسلي 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

دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران.  اضطراب در دانشجويان دوره كارشناسي. مجله

 .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

 ا آشفتگي اجتماعي. تهران: سروش.(. آنومي ي1378پور، فرامرز )رفيع

 (: منشور تربيتي نسل جوان. تهران: دبيرخانه شوراي عالي جوانان.1373سازمان ملي جوانان )

 (. طرح بشارت. تهران: دبيرخانه شوراي عالي جوانان.1376سازمان ملي جوانان )



 

 

همايش كارآفريني دانشگاه ريزي كسب و كار جديد. اولين (. كارآفريني و برنامه1381سپهروند، سعيد )

 .1381آبان  شيراز. ،شيراز

(. طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري 1368ستاد اجرايي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش )

 اسالمي. تهران: وزارت آموزش و پرورش.

ر شدن. هاي آن بر سکوالها و رفتارهاي ديني نوجوانان و داللت(. نگرش1377زاده، سيدحسين )سراج

 .1377. پاييز و زمستان 8و  7فصلنامه نمايه پژوهش. شماره 

(. بررسي هويت ديني و ملي جوانان شهر تهران با تأكيد بر 1388سفيري، خديجه و غفوري، معصومه )

 .1388. بهار و تابستان 2تأثير خانواده. دو فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه. شماره 

. تهران: دفتر نشر و 1363شناسي اسالمي. ترجمه سيدمحمدباقر حجتي. روانشرقاوي، حسن محمد)؟(. 

 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.10ها، خاطرات سيد ابوالفضل كاظمي. چ (. كوچه نقاش1389صبوري، راحله )

. بهار 13پذيري مذهبي. نامه علوم اجتماعي. شماره (. خانواده، دانشگاه و جامعه1378طالبان، محمدرضا )

 .1378و تابستان 

نشجويان. نامه پژوهش. داري در ميان دادين. عملکرد ديني دانشجويان و نمادهاي )1374طالبي، ابوتراب )

 .1380. 20-21شماره 

(. ضرورت بازنگري در نظام آموزشي در راستاي توسعه پايدار كارآفريني. اولين 1381طالبي، كامبيز )

 .1381همايش كارآفريني، دانشگاه شيراز. شيراز، آبان 

جعيت و روحانيت. تمركز و عدم تمركز مرجعيت. در كتاب بحثي درباره مر (.1341) طالقاني، سيد محمود

 تهران: شركت سهامي انتشار.

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. ج1364طباطبايي، سيدمحمدحسين، )؟(. تفسيرالميزان. ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني. 

 محمدي.

 . تهران: اسالميه.3(. سنن النبي. ترجمه محمد هادي فقهي. چ1365طباطبايي، عالمه سيدمحمدحسين )

عروج )وابسته به موسسه نشر و تنظيم آثار  :. 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(. 1372عسگري، فاطمه )

 دانشگاه تربيت معلم. 

 (. ستاره زهير. تهران: حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي.1373سيداسماعيل )عاليي، 

(. 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: 1364(. كيمياي سعادت. به كوشش حسين خديوجم. ه. ق 505محمد بن محمد ) غزالي، ابوحامد

 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،  .گيزش و هيجانان .(1998). اي ،فرانکن ، رابرت

 . ينتهران: نشر . 1384 .سوزان امامي پور

. تهران: دفتر نشر فرهنگ 1(. حديث تربيت )مجموعه احاديث گفتار فلسفي(. ج1365فريد، مرتضي )

 اسالمي.

 تهران: علميه اسالميه. .1340 كاشاني، مال محسن )؟(. ترجمه محمدباقر ساعدي خراساني.فيض

 (. يك لقمه آسفالت.  مشهد: ملك 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: 1369بولتز )؟(. تغيير دادن رفتار كودكان و نوجوانان. ترجمه يوسف كريمي. كرمبولتز و  كرم

 فاطمي.



 

 

(. مطالعه عوامل مؤثر 1381كرمي نوري، رضا، مکري، آذرخش، محمدي فر، محمد، يزداني، اسماعيل )

شناسي و علوم تربيتي. بر احساس شادي و بهزيستي در دانشجويان دانشگاه تهران. مجله روان

 . 3-41. بهار و تابستان، 1ماره ش

-(. تربيت اسالمي، ويژه آسيب1380ليف كتب درسي سازمان پژوهش )أريزي و تگروه ديني دفتر برنامه

 شناسي تربيت ديني. تهران: تربيت اسالمي.

. 1375شناسي تربيتي. ترجمه علي نقي خرازي (. روان1990گالور، جان، اي. و برونينگ، راجر، اچ. )

 تهران: 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 )

تا، الف(. انقالب و تعليم و تربيت. ترجمه ش. رزم آزما )بي تا(. تهران: اكارنکو، آنتوان )بيم

 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 يان دانشگاه(. تأثير انديشه سکوالر در بين دانشجو1383مركز ملي مطالعات و سنجش افکار عمومي )

 تهران. )گزارش تحقيق(. مركز ملي مطالعات و سنجش افکار عمومي.

هاي صنعتي و كارآفرينانه. گذاري طرح(. مشکالت و موانع اداري سرمايه1381مصلح شيرازي، علي نقي )

 .1381اولين همايش كارآفريني، دانشگاه شيراز. شيراز، آبان 

الم. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت. تهران: شركت اجتهاد در اس (.1341) مطهري، مرتضي

 سهامي انتشار.

مشکل اساسي در سازمان روحانيت. در كتاب بحثي درباره مرجعيت و  (.1341) مطهري، مرتضي

 روحانيت. تهران: شركت سهامي انتشار.

 . تهران: صدرا.23(. تعليم و تربيت در اسالم.  چ 1373مطهري، مرتضي )

(. كارآفريني. پژوهش و ارزشيابي آموزشي. گاهنامه مركز مطالعات سازمان 1382فضل ا... )مقيمي، 

 .1382. بهار 5سنجش آموزش 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 ژنتيك. ج(. روان1373منصور، محمود )

 . تهران: ژرف. 2شناسي ژنتيك. 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 1388منصوريان، يزدان )

 .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 روانب(.  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 1377منطقي، مرتضي )

 .1377زمستان 

 هاي بنيادي وزارت ارشاد اسالمي.. تهران: مركز پژوهش 4(. راز گل سرخ. ج ب 1377منطقي، مرتضي )

يگاه دولت (. بررسي الگوهاي برخورد با خرده فرهنگ جوانان. سمينار نقش و جا1378منطقي، مرتضي )

 در توسعه فرهنگي. سازمان برنامه و بودجه. 

پذيري جوان انقالب اسالمي. همايش بررسي علل اي به روند جامعه(. نگاه دوباره1379منطقي، مرتضي )

 و عوامل تقدم مصالح جمعي بر منافع فردي. اداره كل فرهنگ ارشاد اسالمي تهران. 

ويي مرضي دانشجويان. سمينار بهداشت روان دانشجويان. جالف(. بررسي هيجان 1380منطقي، مرتضي )

 . دانشگاه تهران.1380اسفند 

جويي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم. سازمان يافتگي مرضي هيجان (.ب 1380نطقي، مرتضي )م

 )گزارش تحقيق(. معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت معلم.

 اي. تهران: فرهنگ و دانش.رايانه -هاي ويديويي(. بررسي بازيج 1380منطقي، مرتضي )

در نوجوانان و  هاي دينيارزشكردن سازي هاي درونيبررسي روشالف(.  1381منطقي، مرتضي )

 .جهاد دانشگاهي)گزارش تحقيق(. پژوهشکده علوم انساني  جوانان.



 

 

تربيت شناسي پذيري. مجموعه مقاالت همايش آسيبپذيري 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. 

 -ب(. مقاومت فرهنگي. )گزارش تحقيق، چاپ نشده(. پژوهشکده علوم انساني 1382منطقي، مرتضي )

 ي جهاد دانشگاهي.اجتماع

 -(. 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.. تهران: پژوهشمناسبات نسلي در ايران

كده هاي سوم و چهارم انقالب. تهران: پژوهشب(. رفتارشناسي جوان در دهه 1383منطقي، مرتضي )

 اجتماعي جهاد دانشگاهي. -علوم انساني

مناسبات جوانان و »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.  1383منطقي، مرتضي )

 .1383گاه علوم انساني جهاد دانشگاهي. بهمن پژوهش

ها در جهاني شدن. همايش ملي جهاني شدن و تعليم و ها و تهديدل(. فرصت 1383منطقي، مرتضي )

 . 1383اه تهران. ارديبهشت شناسي و علوم تربيتي دانشگتربيت. دانشکده روان

ه(. از هويت ايدئولوژيك 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. 

ذر جهاني شدن. همايش ملي مناسبات نسلي در ايران. هاي نسلي در گو(. 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 محيط از منظر پيامبر اكرم )ص(. نخستين همايش بين (. زيست1386منطقي، مرتضي )

ريزي آموزشي . سازمان پژوهش و برنامه1386اعظم )ص( و برنامه هاي درسي. ارديبهشت 

 آموزش و پرورش.

هاي ديني سوم راهنمايي و دبيرستان از منظر پاسخ به الف(. تحليل محتواي كتاب 1388منطقي، مرتضي )

هاي آموزشي. پژوهشي نوآوري -آموزان. نشريه علميرواني و اجتماعي دانش -هاي عاطفينياز

 .29. شماره 1388بهار 

ب(. در راه پيوند نسلي. مجموعه مقاالت كند و كاو در مسايل جوانان و مناسبات  1388منطقي، مرتضي )

 نسلي. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.

 (. نقد جوانان )معترض( بر نگرش ديني مرسوم. )نشر محدود(.1389مرتضي ) منطقي،

داري دانشجويان: مطالعه موردي دانشجويان (. بررسي داليل افزايش يا كاهش دين1392منطقي، مرتضي )

-پژوهشي مؤسسه روان -نامه علميشناسي. فصلهاي كاربردي رواندانشگاه خوارزمي. پژوهش

 .1392يتي. تابستان شناسي و علوم ترب

هاي كاربري از فضاي مجازي در ايران. ارايه شده در هشتمين همايش الف(. چالش 1393منطقي، مرتضي )

هاي علميه و آموزش و پرورش. تربيت اسالمي و فضاي مجازي: علمي دفتر همکاري حوزه

 . 1393ها و راهکارها. قم. ارديبهشت چالش

هاي ارتباطي فيس بوك، آوريسي نگرش دانشجويان به كاربري از فنب(. برر 1393منطقي، مرتضي )

هاي اجتماعي تلفن همراه و ماهواره. ارايه شده در هفتمين همايش بهداشت شبکه

 . دانشگاه صنعتي اصفهان.1393دانشجويان. ارديبهشت روان

-ه اجتماعي ويج(. ضرورت بسترسازي فرهنگي در كاربري دانشجويان از شبک 1393منطقي، مرتضي )

دانشجويان. چت )چت مبتني بر تلفن همراه(. ارايه شده در هفتمين همايش بهداشت روان

 . دانشگاه صنعتي اصفهان.1393ارديبهشت 

اي در دانشجويان. ارايه شده در هفتمين همايش گيري هويت شبکهچ(. شکل 1393منطقي، مرتضي )

 دانشگاه صنعتي اصفهان.. 1393دانشجويان. ارديبهشت بهداشت روان

هايي از آيات (. مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست: اسناد و گزارش1379منظور االجداد، سيد محمد )

 شمسي. تهران: شيرازه. 1292-1339عظام نائيني، اصفهاني، قمي، حائري و بروجردي 
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