
 جذب جوانانهای روش

 *عشرت رنش ر

چکیده
انسانی یـک جامعـه، اهمیـت فراوانـی دارد و جامعـه   ترین سرمایه ن مهمعنوا توجه به جوانان به

فطری  طور دار اسـت. گرچـه جـوان بـه شده و دیـن سالم، پویا و پیشرفته، نیازمند جوانان تربیت
شدن، فضـای   گذراند که جهانی ای روزگار می پذیرست، جوان امروز در جامعه باور و تربیت دین

توانــد هویـت مـذهبی او را دگرگــون سـازد. ایــن پـژوه، بــا  مجـازی و تهـاجم فرهنگــی مـی
داری، در پی  آن اسـت کـه راهکارهـای جـذب جوانـان بـه دیـن و  های دین داشتن آسیب نظر در

داری را تبیین کند. ضروری است والدین و مربیان به منظور جذب جوانان بـه  سازی دین نهادینه
ای  جوان و احترام به عقاید وی، با او رابطـههای  دین، در تعاملی سازنده، ضمن شناخت ویژگی
کردن گفتار و رفتار خوی،، با خـردورزی در  سو همدالنه برقرار کنند و از سوی دیگر، ضمن هم

های جوانـان، زمینـه جـذب  ها و شبه های دینی، معرفی صحیح دین، پاسخ به پرس، بیان گزاره
 .ا فراهم سازندبخشی در برابر تهاجم فرهنگی ر آنان به دین و مصونیت

هاکلیدواژه
 .ایماندین، باورهای دینی، جوانان، 

                                                           
 ranjbar.ac@gmail.com .فلسفه و کالم اسالمیارشد کارشناا * 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 1389 سال اول، شماره اول، زمستان 
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مقدمه

آفرینی در سازندگی و بالندگی جامعه، آماج تهاجم مفسدان هستند. مکاتـب  جوانان به دلیل نق،
جوانـان اظهـار عجـز تربیتـی های  ها و نبایسـته های اعتقادی از پاسخگویی بـه بایسـته و گرای،

بـودن زنـدگی، نگرانـی و سـردرگمی جـوان معاصـر اسـت.  معنا فرجام این نگرش، بی و اند دهکر
سـازان های والـدین و تصـمیم در صدر برنامـه ریزی جامعه سالم، باید تربیت جوانان  پی منظور به

شان با شعور عمیق دینی تجهیز شـود، سـعادت  جامعه قرار گیرد؛ جوانانی که اگر احساا جوانی
واقع غفلت از تربیت و هدایت نسل جوان، موجـب خسـران  ه تضمین خواهد شد. درآنها و جامع

های دینی و تقویت باورهای دینی جوانان، از  توجه به ارزشخانواده و جامعه است. بر این اساا 
جمله نیازهایی است که باید بی، از پی، در خانواده و جامعه به آن توجه شود؛ زیرا دین از طریق 

کلی با شناساندن هدف زندگی، مسـیر حرکـت و  طور دأ، مقصد و مسیر حرکت و بهشناساندن مب
دهد. این کارکرد، آرام، روانی را در فرد، خـانواده و  الگوهای رفتاری خاصی را به انسان ارائه می

 جامعه به همراه دارد.

شناسیمفهوم.1

تعریفدین.1ـ1

، «تـدبیر»، «استیال»، «قهر»، «عادت»، «جزا»، «طاعت»شناسان معانی مختلفی همچون  لغت
ــیره» ــن « س ــرای دی ــمرو ... را ب ــور،  )ابناند  دهبرش ــین  .(167ص :3، ج 1414منظ ــر همچن از نظ

دیـن بـه  منظر عالمـه طباطبـایی زا .ه شده استئمتعددی ارا های اصطالحی برای دین تعریف
مبران از سوی خداونـد بـرای شود که پیا عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخالقی گفته می

این دستورها، سـبب سـعادت  دادن اند و اعتقاد به این باورها و انجام راهنمایی و هدایت بشر آورده
 .(41: ص0371)طباطبایی، شود  و خوشبختی انسان در دو جهان می

 کـه های دینی، در هیچ زمانی از خداباوری و پرست، معبـود خـالی نبـوده اسـت؛ همچنان گزاره
نوعی ساخته شده است کـه   ( معتقد است طبیعت آدمی به  گوستاو یونگ )کار

رو اگر به توحید هـدایت نشـود، در برابـر  کند؛ ازاین وجود خدا را در خود احساا می ذاتی طور به
)اسـدی آورد تـا آن عطـ، درونـی خـود را سـیراب کنـد  معبودهای کاذب سر تعظـیم فـرود مـی

 .(37: ص0381گرمارودی، 
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نقشدیندرزندگیجوان.2-1

باید شناخت جوانان از دین بررسـی شـود؛ زیـرا  نخستبرای ایجاد جامعه سالم و تربیت جوان، 
روسـت کـه در  ازهمین ؛مند، متمّدن و سـالم اسـت ای قانون مثابه نسخه جامعه های دینی به گزاره

که  (156: ص 1414)شریف الرضـی، است یاد شده  «یطبیب»به عنوان  از پیامبر ها برخی روایت
د. دیـن نقـ، بنیـادی در کـاه، کنـ هـای روحـی مـردم را درمـان مـی بـا نسـخه دیـن، بیماری

یونـگ معتقـد اسـت کـه نبـود روحیـه  چنانکه گوستاو ؛های اجتماعی دارد ها و آسیب ناهنجاری
هـای جدیـد  ه،. پژو(78: ص0393)گوستاویونگ، گردد روانی می های دینی، موجب بروز اختال 
جوانان کاتولیک که از دامن مـادران »کنند.  داران کمتر هنجارشکنی می نیز بیانگر آن است که دین

که جوانانی کـه  صورتی اند؛ در اند، نسبت کوچکی را در میان بزهکاران حائز بوده مذهبی برخاسته
رفتنـد،  اصوالد به کلیسـا نمی رفتند یا نامنظم به کلیسا می طور اند که به در دامن مادرانی تربیت شده

آور اسـت. جـان  )همان(. در حقیقت زندگی بدون دین، زندگی رنج« نسبت باالتری را دارا بودند
آور است که دنیـا و  خصوص از این لحاظ رنج ایمانی به بی »گوید: ( می) بی.کایز 

دهد؛ اما ایمان است که ما را در  جلوه میچه را که در اوست، در نظر ما لغو و بیهوده و ناپایدار  هر
دارد. کسی که مذهب نـدارد، غریقـی اسـت کـه  شدن نگاه می طوفان روزگار، از افتادن و مغلوب
زند ... و با اهل دنیـا پیوسـته در جـدا  و  تکلیفی دست و پا می مدام در دریای شک و تردید و بی

 .(411: ص0، ج1344)فلسفی، « کشمک، است
ایجذبجوانانبهدینه.شیوه3-1

ن بـه دیـن نـاهای جـذب جوا آفرینی دین در فرایند زندگی جوانان، برخی از شـیوه با توجه به نق،
 عبارتند از: 

.شناختجوان1-3-1

ترین پایـه  شناختن تمایالت فطری، طبیعی و آرزوهای جوانان و ارضـای صـحیح آنهـا، اساسـی
و بـا  بشناسـدکـه سـاختمان طبیعـی جوانـان را نسل جوان است. مربی الیق کسی است  ی  تربیت

کـدام را در جـای خـود و بـا  و سـپس هـر پی بردههای درونی آنان  خواه،به جانبه،  بررسی همه
جـذب جـوان بـه دیـن، نیازمنـد بنـابراین  ؛(1)همان: صگیری صحیح و عاقالنه ارضا نماید  اندازه
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بـاوری  ی، نیروسـازی و افـزای، دینریز گونه برنامه شناخت ابعاد شخصیت جوان است؛ زیرا هر
مبتنی است. جوان به دلیـل  آنانهای  ن، بر شناخت ظرفیت، احساسات، استعداد و خواستهناجوا
ــه کم ــه گون ــوغ، ب ــه  تجربگــی، احساســات و مشــکالت بل ــذیر اســت. روحی ای طبیعــی خطاپ

رو بایـد  این آورد؛ از می پدیدترها  ها و تضادهایی را میان او و بزرگ اش، زمینه چال، طلبی استقال 
با او هوشمندانه رفتار کرد و به خاطر سپرد که رفتار نسنجیده، بـرای همیشـه جـوان را از ورود بـه 

فکر اساسی ایـن اسـت کـه مـا درد عقلـی و »دارد. از نظر استاد مطهری  مسائل دینی برحذر می
)مطهری، « مورد است بیگونه اقدامی  فکری این نسل را بشناسیم. بدون شناخت درد این نسل، هر

 .(087-083: ص0398
احترامبهعقایدجوان.2-3-1

شـده اسـت، آدمـی را  نهادهغریزه حب ذات که بر اساا حکمتی الهی در وجود انسان به ودیعه 
؛ (599: ص1379)تنکـابنی، خـوی، را ندهـد « تحقیر شخصـیت»انگیزد تا به دیگران اجازه  می بر

اش احتـرام گذاشـته شـود.  بیعی جوان این است که به شخصـیتهای ط یکی از خواه، رو ازاین
کند که عقایـدش را  شود؛ زیرا احساا می اگر با نوجوانی رفتار کودکانه شود، سخت ناراحت می

احسـاا ارزش را در فـرد بـاال « تکـریم شخصـیت» .(45: ص1380)شرفی، شمارند  محترم نمی
شـود؛ زیـرا کسـانی کـه در  او می« یزیسـت گناه»شخصیت جوان، موجب « نکوداشت»برد و  می

عکـس تحقیـر جـوان، زمینـه  هشـویند و بـ کنند، از گناه دسـت می درونشان احساا عظمت می
و او را نا امید و سرگردان در جامعه پیچیـده و دشـوار معاصـر رهـا  سازد می اش را مهیا پذیری گناه
توان جوان را به دین جذب کـرد و  بنابراین تنها با اعتمادسازی است که می ؛(47)همان: صکند  می

َََمهْا »فرموده اسـت:  مسائل دینی را به او آموزش داد. چنانکه امام علی َجاِل َوْحِشيَّ    قُلُوُب الرِّ
کسی بتواند با آنها الفت برقرار کند، بـه او  های مردم وحشی است؛ پس هر د  ؛تََألَّفََما َأْقبَلَْت َعلَيُْ
 .  (50، ،477: ص 1414الرضی،  )شریف« روی خواهند آورد

والـدین  گاهاز دیـد چـهدانـد، اگر کند؛ زیـرا آن را حـق می گاهی جوان بر عقیده خود پافشاری می
باطل باشد. باید توجه داشت که توهین به عقیده و نظر جوان، توهین بـه همـه وجـودش خواهـد 

تـرام بگذارنـد و حتـی از دهد به عقایـد همگـان اح رو اسالم به مسلمانان دستور می ازهمین ؛بود
رغم  بـهرخـی والـدین . ب(17: ص0388)انصـاری، ها خـودداری کننـد  پرسـت کردن بـه بت  توهین
تواننـد روحیـات و  کـردن مشـکالت دوران نوجـوانی خـود، نمی نیت درونـی بـا فرامـوش حسن
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که پدران  شوند رو اغلب همان اشتباهاتی را مرتکب می این شان را درک کنند؛ از فرزند های احتیاج
نـد کـه چـرا ا مواجه پرسـ،اند و همیشـه بـا ایـن  و مادران خودشان در تربیت آنها مرتکب شـده

 کنند. کنند و در هیچ کاری با آنها مشورت نمی فرزندانشان از آنها فرار می
هایجوانوپرسشهاپاسخبهشبه.3-3-1

شـدن تمـایالت  سات مذهبی و شکفتهبروز احسا ۀشناسان، دوران بلوغ و جوانی، دور ن روا باوربه 
عالم بـاخبر شـود، خداونـد را بشناسـد و بـدین  أایمانی و اخالقی است. جوان مایل است از مبد

جـوان از نادرسـتی و  .(341ــ340: ص1، ج1344)فلسـفی، وسیله تمایل فطری خود را ارضـا کنـد 
حـاکم باشـد و مـردم بـه برد و آرزو دارد که فضایل اخالقی بـر جهـان  بداخالقی دیگران رنج می

 17 - 15در حـدود »گویـد:  ( می) راستی و درستی قدم بردارند. موریس دبـس
شوند که جهان را از نـو  آیند. آرزومند می سالگی، جوانان به ندای تقدا یا شجاعت به لرزه درمی

های  نـان بـا سـؤا ویژه جوا . مـردم بـه(324)همـان: صتشکیل دهند، بدی را محو و نابود سـازند 
رو هستند کـه بایـد بـه ایـن  روبه« روم ام و به کجا می من کیستم و از کجا آمده»چون هممختلفی 

هـای  هـا و گرای، کننده ارائه داد تا مانع گرای، و تمایـل جـوان بـه مکتب قانع های پاسخها  سؤا 
های مختلـف قـرار  سفهها و القائات فکری مکاتب و فل هنگامی که جوان در برابر شبههدیگر شد. 

های آنها نداشـته باشـد، نـاگزیر یـا خـود را بـه  ها و پرس، منطقی در برابر شبهه پاسخگیرد و  می
ها در مقابل دیگران سـر  ناتوانایی دلیل کند تا بر احساا حقارت خود به مذهب بیگانه معرفی می

از ایـن روسـت کـه در . پـذیرد هـا را مینشود که مسـلک آ پوش بگذارد و یا آنچنان خودباخته می
بر حفـظ جـوان از گـرای، بـه مکاتـب انحرافـی تأکیـد شـده اسـت. امـام  های اسالمی روایت
را آمـوزش  ؛ فرزنـدانالُْمْرِجئَ ُ   قَبَْل َأْن يَْسِبَقكُْ  ِإلَيِْم ُ   بَاِيُروا َأْواََيكُْ  ِبالَْ ِديهِ »فرمـود:  صاد 

 .  (47: ص6، ج 1407)کلینی، « زندآنها را منحرف سا 0دهید پی، از آنکه مرجئه
استاد شهید مطهری، ریشه بیشـتر انحرافـات دینـی و اخالقـی نسـل جـوان را در البـالی  به باور
چنان کـه بایـد راهنمـایی  و عقاید آنان باید جستجو کرد. فکر این نسل از نظر مذهبی آن ها اندیشه

حاضـرکه   . در عصـر(377، ص09ن، ج)همانشده است و از این نظر بسیار نیازمند راهنمایی است 
، والـدین اند دشمنان با استفاده از ابزاری مانند ماهواره و اینترنت، مبانی دینی جوانان را نشانه گرفته

                                                           
 های منحرف مذهبی. . یکی از گروه0
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یعنـی والـدین بـا برخـورداری از دانـ، اسـتفاده از  ؛وظیفه دارند در برابر این روش مقابله کننـد
بـا « دوطرفـه»گشـودن راه گفتگـوی  ، افـزون بـرروزرسانی خـود های نوین ارتباطی و به آوری فن

های اطالعاتی و فضـاهای  سازی و هشدارهای الزم به فرزندان خود، آنان را در مقابل بزرگراه آگاه
کند نسبت به مقتضیات زمـان آگـاه  زیرا رسالت تربیت والدین اقتضا می ؛ سایبری واکسینه نمایند

 بینـی و درمـان کننـد. امـام صـاد  ینـده را نیـز پی،ای که بتوانند پیشامدهای آ باشند؛ به گونه
ُِ   الَْعاِل ُ »فرماید:  می ُِ   َا تَْمُج ُ   ِبَزَماِه مسائل پیچیده بر عالم  آگاه به زمان شـبیخون  ؛... اللََّوابِس  َعلَْي

ده اسـت: کـرگونـه بیـان  این مطلـب را ایننیز  . امام علی(26: ص1، ج1407)کلینی، « زند نمی
َمانِ   النَّاِس   ُف َأْعرَ » ُْ   لَ ْ   َماْ   ِبالزَّ ترین مـردم بـه زمانـه کسـی اسـت کـه از  ؛ آگـاهَأْحَداِ هُ ِماْ   يَتََعجَّ

در ادامـه  . همچنـین امـام علـی(126: ص1376)لیثـی،  «آمدهای روزگـار تعجـب نکنـد پی،
کـه وضـع روزگـار را بشناسـد، از آمـادگی  ؛ آنيَعِا اِاْسِتْعَدا  يَْغفُلْ   لَ ْ   اِْلَيَّامَ   َعَرَف   َماْ »فرماید:  می

 .(23: ص8، ج 1407)کلینی،  «شود غافل نمی
پذیریوهمدلیباجوانانعطاف.4-3-1

تـوان در  راحتـی می جوان موجودی عاطفی و زودرنج است که اگر با او با همدلی رفتار شـود، بـه
بلاِن َخيْراً اوصيكُْ  ِبال»فرمود:  قلب، نفوذ کرد؛ چنانکه پیامبر اکرم َ  شُّ ََهِاهَُّمْ  اََرقُّ َاَهْهِئَدًة ِانَّ اللّ

هيو ُ  َو هَذيراً  بََعثَن  بَشيراً  بلاُن َو خالَفَِن  الشُّ ؛ شـما را بـه نیکـی بـا جوانـان سـفارش ََ الَهفَِن  الشُّ
ه دهنده و هشـداردهند راستی که خداوند مـرا بشـارت تری دارند. به های رقیق آنان د  زیراکنم؛  می

: 7تـا، ج )حقـی برسـوی، بی« پیمان شدند و پیران با من مخالفت کردند برانگیخت. جوانان با من هم
اش در معرض لغزش است.  پذیر بود؛ زیرا به سبب روحیات جوانی . با جوان باید انعطاف(57ص

ابِّ  َجْملُ »فرموده است:  امام علی ُُ َمْ قُور   َمْعُذور  وَ  الشل غیر قابل مالمـت  ؛ نادانی جوان،ِعلُْم
 .  (339: ص 1410آمدی، )تمیمی « و علم او اندک است
پذیرد؛ بلکه در مقابـل آن مقابلـه نیـز  تنها امور تحمیلی را نمی طلب جوان، نه شخصیت استقال 

های دینی را بـه او تحمیـل کـرد؛ بلکـه بایـد آنهـا را بـه  رو شایسته نیست آموزهازاین ؛خواهد کرد
های مختلـف و برقـراری  رضه کرد و با همدلی و همراهـی او در زمینـهصورت جذاب به جوان ع

پذیر جوان در برابر برخورد قهرآمیـز  ارتباط عاطفی، او را به مسیر درست هدایت کرد. رو، آسیب
های دینی، رفتاری خشـن و  ویژه در آموزش آموزه دهد؛ بنابراین هرگز نباید با او به واکن، نشان می

ای باشـد کـه بـه شخصـیت او صـدمه  ائل دینی به جوان نباید به گونهخشک داشت. آموزش مس
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شأن شما باالتر از »و « این سخن در شأن شما نیست»رو بهتر است از جمالتی مانند  بزند؛ ازاین
اسـتفاده « های این مملکت هستید و جامعه و تاریخ به شـما امیـد دارد شما سرمایه»، «اینهاست

 شود.
ورفتاروالدین.همسوییگفتار5-3-1

کننـد؛  نقشی کلیدی در رفتار و باورهـای فرزنـد ایفـا می والدین به عنوان دو رکن اساسی خانواده،
، بسیاری ایشانکند و با الگوبرداری از رفتارهای  فرزند زمان بیشتری را در کنار آنها سپری می زیرا

زندگی فرزندان، والدین هسـتند.  آموزد. در حقیقت اولین قهرمانان از آداب دینی و معاشرت را می
سالی نسبت به عبادات از خود سسـتی  بسیاری از افرادی که در بزرگ» ها برخی پژوه،بر اساا 
تـوجهی یـا عـدم تقیـد والـدین  اعتقاد نیستند؛ بلکـه بی دهند، به دین و تکالیف دینی بی نشان می

مـری اسـت؛ چنانکـه مشـاهدۀ موقع تکالیف دینی و عبادی سبب چنـین ا به دادن نسبت به انجام
گذارد؛ زیرا تجربه، تفکر و تعلیم، وسـایلی هسـتند  می های عبادت والدین بر فرزندان تأسیر  صحنه

 .  (80: ص1385)احمدی، « دهد که به انسان قدرت تشخیص می
نداشـتنم،  علت اصلی نماز نخوانـدن و حجـاب» گوید:  ای چنین مییکی از جوانان در مصاحبه

خواند؛ آخر حجاب یا نماز برایشان غیرعـادی ام نماز نمیهستند. هیچ کس در خانوادهام خانواده
تـوانم در  شوم، نمی کنم با این کار منزوی می کشم نماز بخوانم. حس می است و من خجالت می

تـوانم  ترسم از جمع طرد شوم. دربـاره حجـاب هـم نمیاین راه مبارزه کنم؛ قدرت، را ندارم. می
خواهم دائمی باشد. دوست ندارم مثل یکی از دخترهای فامیل باشم کـه  ؛ چون میتصمیم بگیرم

)شـکوهی، « ها بیفـتم خواهم سر زبان مدتی حجاب داشت و بعد به دلیل فشار بقیه برداشت. نمی
 .(110: ص1393

های تربیـت دینـی اسـت کـه سـبب  تـرین آسـیب ناهمگونی گفتار و رفتار والدین، یکـی از مهم
شـود.  قـرآن در  ها می آنها به والـدین در دیگـر مؤلفـه یاعتماد بیای دینی جوان و تضعیف باوره

ذيَن آَمُناا ِلَم َتُقاُلاَن مز َّل َتْفَعُلان َكُبَر َمْقتزا ِعْنَد اللا ِ  »فرماید:  نکوه، چنین رفتاری می َهز الا يز َأيُّ
کنیـد؟!  گویید که عمل نمـی د! چرا سخنی میای ؛ ای کسانی که ایمان آوردهَأْن َتُقاُلاا مز َّل َتْفَعُلان

نیـز ؛ 3و  1)صـف: « کنیـد عمل نمیبدان نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که 
 .  (249: ص19، ج1390طباطبایی، نک: 

بنابراین والدین وظفیه دارند جهت جذب جوانان به دین، رفتار و گفتار همسو داشته و در عمل بـه 
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ُُ لِلنَّاِس ِإَمامهًا »فرمود:  علیامام گونه که  همان ؛قدم باشند ی،های دینی پ آموزه َُ هَْفَس َمْا هََب
 ُِ ُِ قَبَْل تَْأِييِب ُُ ِبِسيَرِت  قَبَْل تَْعِليِ  َغيِْرِه َولْيَكُْا تَْأِييبُ

ُِ ُِ َأْن يَبَْدَأ بِتَْعِليِ  هَْفِس ُِ َو  َََعلَْي ُِ َو ُمَعلُِّ  هَْفِسه بِِلَساِه
بُ  بِِم ْ ُمَؤيِّ ْجَمِل ِمْا ُمَعلِِّ  النَّاِس َو ُمَؤيِّ یشوای مردم سازد، پـی، از تعلـیم پ آنکه خود  را ؛َما َأَح ُّ ِباإْلِ

بی، ازآنکه به گفتار تعلیم فرماید، باید بـه کـردار ادب نمایـد  ؛دیب خود بپردازدأدیگری باید به ت
که دیگری را تعلیم دهـد و  عظیم است از آنتر به ت و ادب اندوزد، شایسته وآنکه خود را تعلیم دهد

 .  (104ص :2ج،  1304)مجلسی، « ادب آموزد

بینیـد  دهد. شما می هیچ چیز بشر را بیشتر از عمل تحت تأسیر قرار نمی»گوید:  شهید مطهری می
کننـد، چـرا؟  قدرها پیروی نمی ولی از حکما و فالسفه آن ،کنند مردم از انبیا و اولیا زیاد پیروی می

اش  دهند؛ در گوشـه حجـره گویند، فقط مکتب دارند، فقط تئوری می برای اینکه فالسفه فقط می
دهد. ولـی انبیـا و اولیـا تنهـا تئـوری و  نویسد و تحویل مردم می درپی کتاب می نشسته است، پی

طـور نیسـت کـه او   کنند. حتی ایـن گویند او  عمل می فرضیه ندارند، عمل هم دارند. آنچه می
گویند. وقتی انسان بعد از آنکه خـودش عمـل  بعد می ،کنند د بعد عمل کنند، او  عمل میبگوین

 .(254: ص17ج ،1358)مطهری، « کرد، گفت، آن گفته اسرش چندین برابر است
باوریدرخانوادهسازیدین.نهادینه6-3-1

ه دیـن دارد؛ خانواده به عنوان نخستین کانون تعلیم و تربیت، نقـ، بسـزایی در جـذب جونـان بـ
تواننـد  اند. والدین می دار بوده اند، از خانواده دین چنانچه بیشتر جوانانی که دین خود را حفظ کرده

د؛ زیـرا قـرآن تمـام سـازنهای قرآنی، فرزندان خود را با معارف بلند قرآنـی آشـنا  با آموزش گزاره
تباط با خداست و تدبر در آیـات ها را در بردارد. تالوت آن، کلید ار قوانین هدایت و سعادت انسان

)رضـائیان، شـود  ، شکوفایی استعداد و بروز خالقیت در فرزنـد می بخش،، سبب بیداری د  جان
توانـد نقـ، بیشـتری داشـته باشـد  می دینی برای فرزنـدان . مادر در انتقا  مفاهیم(65: ص1393

این آن است کـه مادرانشـان نامه بسیاری از علما گویای  ؛ چنانکه زندگی(123ص  :1387)احسانی، 
دادند. برای مثـا   های قرآنی پرورش می آموختند و آنها را بر اساا آموزه خواندن را می به آنها قرآن

گویـد:  جعفـری، قـرآن را بـه فرزنـدش محمـدتقی تعلـیم داد. عالمـه جعفـری می مادر عالمـه 
رفتیم، در طـو   ار که به مشهد مـیب آید یک بار مادرم قرآن را به من یاد داد. حتی یادم می نخستین»

خواند و میان راه که بـرای اسـتراحت و نمـاز توقـف کـردیم، فرزنـدان، را دور  راه مادرم قرآن می
 .   (1384)ماهنامه جامعه، « خودش جمع کرد و یک سورۀ قرآن را به ما تعلیم داد
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بهتـرین راه »فرمایـد:  یدانـد و م ها را انـس بـا قـرآن می آیت الله جوادی آملی راه اصـال، انسـان
الهی است که ُانس با آن و تدبر در آن و ایمـان  صال،، ُانس با قرآن است. قرآن، حبل )ریسمان( 

اللـه قـرار  سـازد؛ تحـت والیت برد و به مقام صـالحین ملحـق می و عمل به آن، انسان را باال می
کند و در آن مقام، دیگر راهـی  الله بود، امورش را خدا اداره می دهد. اگر انسان مشمو  والیت می

 .(240-237: ص1378)جوادی آملی، « برای وسوسه و رخنه اهریمن نیست
های تبلیغـات سـوء، بـر  برد تـا وسوسـه انس و تالوت قرآن، انسان را زیر پوش، والیت الهی می

انی اگر قرآن در فصل شکوفایی عمر، یعنی سن جـوانی و نوجـو ویژه باورهای دینی او اسر نکند؛ به
ُِ َو »آمده است:  ها خوانده شود. در روایت َمْا قََرَأ الْقُْرآَن َو هَُو َشابٌّ ُمْؤِما  اْختَلََط الُْقهْرآُن بِلَْ ِمه

 ُِ )کلینـی، « شـود کسی که در سن جوانی قرآن بخواند، قرآن با خـون و گوشـت او آمیختـه می ؛َيِم
و  یدینـتربیـت ها نسـبت بـه  خانواده. این در حالی است که متأسفانه برخی (603: ص1، ج1407
توجه هستند تا آنجا که گاه در طو  سا  سخنی از قـرآن و مسـائل  بیفرزندانشان های قرآنی  آموزه

شود و به جامعـه  اعتنایی به دین عادت می شود. در چنین فضایی بی آنها مطر، نمی  دینی در جمع
گاه در خانواده به صورت عادت در آیـد، در  کند؛ زیرا بسیاری از کارهای ناپسند هر نیز سرایت می

رو باید در انتقا  مفاهیم دینی به فرزنـدان، بیشـتر بـه عمـل توجـه  این از یابد؛ میاجتماع نیز نمود 
کـه  حالی جوان به مسائل دینی، ناشی از عوامل محیطی و خانوادگی است؛ در داشتن   شود. رغبت

َه ز الا ذيَن آَمُن اا ُق اا »ایف اولیۀ والدین اسـت: های دینی، از وظ تربیت دینی بر اساا آموزه يز َأيُّ
زُس َو اْلِحجزَرة ؛ ای مؤمنان! خود و خانوادۀ خود را از آتشی کـه َأْنُفَسُكْم َو َأْهلیُكْم نزراا َوُقاُدَهز النا

 .(6)تحریم:  «هاست حفظ کنید ها و سنگ هیزم آن انسان
)ع(.تبیینصحیحسیرهوگفتارمعصومان7-3-1

 بیـت ویژه جوانان، با عشق و محبـت اهل های دینی، گوشت و پوست مردم ما و به بنا بر آموزه
ای است کـه  گونه به بیت اهل واالیهای معارف  . گزاره(013: ص 1404)حرانی، آمیخته است 

هـد د نیز نشان می شواهد و قرائنیابند.  اگر هوشمندانه معرفی شود، بیشتر جوانان بدان گرای، می
 ویژه امـام حسـین و به بیت جهان، عاشق و دلباخته اهلسراسر ها در  انسان بسیاری از که

در راهپیمـای اربعـین زائـر هـا  و شرکت میلیون بیت هستند. تدوین صدها اسر فاخر برای اهل
 ََهِإنَّ النَّهاَس »فرمود:  گونه که امام رضا تواند شاهد بر این ادعا باشد؛ همان می سیدالشهدا

 نیز به خیثمه فرمـود: امام باقر .(307: ص1، ج1378)صدو ، « لَْو َعِلُموا َمَ اِسَا كََمِمنَا اَتَّبَُعوهَا
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ُُّ لَنَا َأْههَل الْبَْيهِت َو يُلَْمُمهوَن ُحبَّنَها َأْههَل الْ »   قُلُوبِِمُ  الُْ 
َِ ِإنَّ  بَْيهِت وَ ِإنَّ ِشيَعتَنَا َأْهَل الْبَيِْت يُْقَذُف 

جُ  ََْضلِنَا وَ  َل يُِ بُّنَا وَ الرَّ ُِ ِمْا  ْيهرِ  لَْ  يََرهَا وَ  يَْ تَِمُل َما يَْأِتي َُ ُِ ِمهَا اْل ُ ِبه ُْ كََمَمنَا ِلَمها يُِريهُد اللّ ؛ لَْ  يَْسَم
شود و آنان ما را دوست دارند؛ در حالی کـه مـا را ندیـده و  شیعیان ما محبت در دلشان افکنده می

 .(151: ص24، ج 1403)مجلسی،  «اند کالم ما را نشنیده
.معرفیصحیحدین8-3-1

ارائه های گوناگون  توان برداشت اصل دین و اصو  آن سابت و تغییرناپذیر است، از دین می هرچند
رو بـرای تقویـت  ین، نق، اساسی در ترویج یا تنفر از آن دارد؛ ازایندد. نوع برداشت و تلقی از دا

ری بیشتر آنان، باید قرائت صـحیح و رسـایی از مفـاهیم دینـی بـه پذی باورهای دینی جوانان و دین
اساسی  های تواند آسیب های نارسا و نادرست، می که ارائه دین در قالب چنانهمجوان ارائه شود؛ 

 .  وارد کندداری  به دین و دین
یر شناسان، معرفی صحیح دین و ارائه کارکردهای درست آن به مردم، تـأس بر اساا تحقیقات روان

بسزایی بر سالمت روانی، کاه، عالئم بیماری و ناراحتی دارد؛ بنـابراین میـان دیـن و بهداشـت 
( معتقـد . ویکتور فرانکل)(073: ص0391فر،  )سـاالریروانی، رابطه مثبتی وجود دارد 

صـل التیام فرد و جامعه فقط با مراعات سه جنبه انسانی یعنی جسمی، روانی و دینـی حا»است: 
. بـا معرفـی صـحیح (070)همان، ص« شود و بیمار را باید با هسته معنوی خودش آشنا ساخت می

بر این اساا یکی توان جوان را به سوی آن جذب کرد؛ زیرا همسو با فطرت ذاتی اوست.  دین می
زیرا نتیجه آن همسـویی بـا  ؛است یدینهای  آموزهن به دین معرفی صحیح ناهای جذب جوا از راه

نشـود،  درسـتی معرفـی ده است، اما اگر دیـن بهکر است که خداوند در نهاد انسان نهادینه فطرت
بینـد، بـا آنچـه خواسـت طبیعـی  آنچه را که میدر آن صورت زیرا   ؛شود جوان از دین گریزان می

 ؛دکننـ سفانه  امروزه  برخـی والـدین در معرفـی اسـالم افـراط وتفـریط میأاوست تضاد دارد. مت
با اجبار فرزندان خـود را کنند و  ی میگیر های دینی سخت آموزهدر آموزش خی والدین برچنانچه 

توجه به شرایط سنی و  کنند یا دربارۀ پوش، فرزندان بی از سن تکلیف به نماز وادار میپی، حتی 
همچنـین  .های دینی همسویی ندارد دارند که با آموزهغیرالزم های  گیری های فردی سخت ویژگی

صـحیح و کارآمـد بـه نسـل جـوان تفهـیم کننـد؛ شـکل  بهرا « دیـن»اند  لدین نتوانسـتهبعضی وا
ها مفید اسـت  ها و گرفتاری هنگام سختیتنها در نیاز به معنویت کند  جوان حس میکه  ای گونه به

رو بـرای دیـن نقشـی در زنـدگی روزمـرۀ خـود قایـل  این از ؛مواقع نیازی به دین نیستدیگر و در 



99 

 

 

 

 

 

ش
رو

ی 
ها

ن
انا

جو
ب 

ذ
ج

 

 نیستند.

عملکرد برخی والدین از یک سو و معرفی اسالم به عنوان دین خشونت از سـوی أسف امروزه با ت
این در حـالی اسـت کـه اسـالم دیـن  ،برخی جوانان از دین گریزان شوند شده استدیگر، سبب 

هْم َ   بََعثَِنه »فرموده است:  خدا  که  رسو  چنان ؛سهل و آسان است هْملَِ  السَّ ؛  ِبالَْ ِنيِفيَّهِ  السَّ
امـام  .(49: ص 5، ج  1407) کلینی،  « آسان و با گذشت برانگیخته است ،خداوند مرا به آیینی پاک

ياِ »نیز فرموده است:  علی َِ   َسَمَمُ  الدِّ هْيَا  ؛ سالمتی دین و دنیا در مدارای ُمَداَراِة النَّاس  َوالدُّ
احکام الهـی، بیـانگر آن اسـت کـه ساختار قوانین و  .(285: ص1376)لیثی واسطی،  «با مردم است

گیری همراه بوده و بسیاری از واجبـات دینـی بـه توانـایی جسـمی و  رو، احکام اسالمی با آسان
را یکـی از اصـو  شـریعت « یگیر آسـان»مالی مانند استطاعت برای حج مشروط اسـت. قـرآن 

ُ  ِبُكُم اْلُیْسَر َو َّل ُيريُد ِبكُ َّل : »است دهکرمعرفی  مهربانی و همچنین  .(185)بقره: « ُم اْلُعْسَر ُيريُد اللا
معرفـی  آنگیری و فشار را عامـل گریـز از  و سختبه دین گیری بر مردم را عامل جذب آنان  آسان

اا ِمْن َحْاِلک  ِلْنَت   اللا ِ   َفِبمز َرْحَمٍة ِمَن : »کند می ز َغِلیَظ اْلَقْلِب ََّلْنَفضُّ عمـران:  )آ «  َلُهْم َوَلْا ُكْنَت َفظًّ
گویی فرمـان داده اسـت:  گویی با سردمداران کفر و فساد و نهی از زشـت نرمو پیامبران را به  (159

نزا َلَعلا ُ   َفُقاَّل َل ُ » ُر   َقْاَّلا َلیِّ  .  (44)طه:  «َيَتَذكا
هجـری، از لحـاظ  597تـا  80اسالم طی پنج قرن از سا  »نویسد:  باره می ویل دورانت در این  

م و بسط ـ قلمرو و اخال  نیـک و تکامـل سـطح زنـدگی و قـوانین منصـفانه انسـانی و نیرو و نظ
تساهل دینی ]احترام به عقاید و افکار دیگران[ و ادبیات و تحقیق علمی و علـوم و طـب و فلسـفه 

در  (). البتـه تسـامح بـه معنـای غربـی(79-001: ص1394)سلیمی، « پیشاهنگ جهان بود
مسلمان حد و مرزی دارد و نباید تسامح بــا آنـان  ت؛ زیرا رفق و مـدارا با غیرنیس پذیرفتنیاسالم 

از حد بگذرد و یا زمینه ناتوانی اسالم و مـسلمانان را فراهم کند که در این صورت مدارا با کـافران 
حـرام است. در حقیقت مدارا با غیرمسلمانان به این شرط خوشایند اسـت کـه اسـاا اسـالم و 

. همچنــین تســامح بــه معنــای (068: ص 0363)مطهــری، ت را بــه خطــر نینــدازد مصــالح بشــری
رنج  یعل امامکه از اجرای عدالت چنانچه برخی  ؛انگاری در اجرای حدود جایز نیست سهل

در  دنـد. پیـامبرکرابـراز نـاراحتی  دند و از رفتـار امـامکرشکایت  بردند، به پیامبر می
ه  » کـه انداین پیام را به شاکیان رسپاسخ،  َِ ُُ َخِشها   ََِإهَّه  ٍُ ََُعوا َألِْسنَتَكُْ  َعْا َعِل ِّ بِْا َأِب  َطاِل اْر

َِ  ِيينُِ ِ َعزَّ َو َجلَّ َغيُْر ُمَداِهٍا  گویی علـی بازداریـد کـه او در اجـرای  زبان خود را از بد  ؛َذاِت اللّ
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)مجلسـی،  « ین خدا نیسـتگیر است و اهل مداهنه و سازش در د پروا و سخت دستور خداوند، بی
ابواالسود دئلی ـ قاضی بزرگ ـ را بـه صـرف اینکـه در تـن  . امام علی(385ص :21، ج 1403
دو طرف دعوا به عدالت رفتار نکرده و با یکی از آنها بلنـد حـرف زده بـود، از قضـاوت  میانصدا 

 .(197، ص3)نوری، جعز  کرد 
هایدینیخردورزیدربیانگزاره.9-3-1

پذیرد که مبتنی بر عقل و توأم بـا  ر و تحلیلگرش، بیشتر مطالبی را میکاوشگن به سبب روحیه جوا
استدال  باشد؛ بنابراین باید معارف دینی را به صورت تحلیلی، استداللی و تطبیقی بـرای او بیـان 

د. شـاید از تر به تعـالیم دیـن روی آور های دینی، با آگاهی و با انگیزه قوی ه کرد تا ضمن قبو  گزار
)حجـرات: نـد خوا فرامی همین روست که قرآن انسان را به ایمان که باالتر از مرحله اسـالم اسـت

های دینی بپردازند. اگر امـروزه برخـی  بنابراین والدین باید با مطالعات گسترده، به بیان آموزه ؛(04
وأم بـا اسـتدال  ارائـه ها، آسار علمی و معارفی جذابی ندارد، از این روست که مطالب ت سخنرانی

گرایی سـفارش  آدمی را به عقل ،شود. قرآن هر گاه از واقعیت و پذیرش حق و دین سخن گفته نمی
های دینـی تأکیـد و از گـرای، بـه  بودن آموزه رو در آیات و روایات بر عقالنی همین از ؛کرده است

  شـاهد خـوبی بـر ایـن شـیخ صـدو اسـر صلل الشرای اند. کتاب  گرایی نهی کرده گونه خرافه هر
کـه بـه چرایـی و است آوری شده   گرد ی از معصومینهای ادعاست؛ زیرا در این کتاب روایت

فلسفه احکام الهی اشاره دارد. البته این بدان معنا نیست که  فلسفه همه احکام الهی معلوم اسـت 
تنهـا و  هسـتندزیـرا برخـی احکـام الهـی تعبـدی شده است؛ بیان  های دینی چرایی همه آموزه و

 داند. خداوند علت آن را می
سازیدربرابرتهاجمفرهنگیمصونیت.10-3-1

زیـرا باورهـای دینـی، تعهـد  ؛تقویت باورهای دینی فرزندان از اهمیت فراوانـی برخـوردار اسـت
دربارۀ بازدارنـدگی  کند. امام علی لغزش اینان را کمتر می جوانان و نوجوانان را به دین بیشتر و

يُا يَْعِب ُ »فرماید:  ین از کارهای ناشایست مید  :1376)لیثـی،  «دارد ؛ دیـن، از لغـزش بـاز مـیَالدِّ
 .(35ص

سیرگذاری اعتقادات در رفتار انسان است کـه امـروزه دشـمنان قبـل از هـر چیـز عقایـد أبه دلیل ت
ازی... نمود پیـدا های مج در قالب فیلم، کتاب و شبکهمطلب امروزه این  اند. جوانان را نشانه رفته

هایی با سبک آخرالزمـان دینـی،  ای در بازی های رایانه بازیمعاند چنانچه سازندگان کرده است؛ 
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انتخـاب  نمادهای اسالمی باهایی  جهان را مسجد یا محل ۀکنند اغلب مقر حضور دشمنان نابود
لـیس صـلح جهـانی( سربازانی از ارت، آمریکا و انگلیس به عنوان پبیشتر ) کنند و فرد منجی می

دنیـا،  دادن پس از نجـاتو اغلب مسلمان هستند(، که  ها ) پس از مبارزه با اهریمنان یا تروریست
ایـن »هـایی  گیرد. چنـین بازی هایی با طر، و شکل کلیسا می را در مکان  شان پیروزی های جشن
 و اسالم، عامـل تمودّ  و صلح آرام، مسیحیان، عامل که ندنک می منتقل کاربر ذهن به را مفهوم

اسـتکبار از رو  ایـن از ؛(001ص: مطالعـات قـدرت نـرم، زاده علـی لعل و نک: برزگر) «است ...و خشونت
 ۀهای جوامـع، یعنـی جاذبـ هـا و سـنت بـردن اعتقـادات، ارزش میان ها برای از حربه کارآمدترین

نویسـد:  ( مـی) فرانتس فانون گیرد. بهره میویژه جوان  جنسی در جذب مخاطبان به
بـردن عفـاف و  میان اولین اقدام ضد فرهنگی که فرانسه برای نابودی فرهنگ الجزایر انجام داد، از»

الجزایـری را بیشـتر عریـان کـرد، چنگـا    چـه بـدن زن حجاب بود و در این کار موفق شد و هـر
 .  (48: ص1376)حسینیان، « استعمارگر بیشتر به حلقوم الجزایری فرو رفت

و مربیـان تربیتـی،  ، بایـد والـدیندشـمن فرهنگـیهای  رای حفاظت از جوانان در برابر شبیخونب
فرهنگ غرب و فرهنگ اسالم بیشـتر آگـاه کننـد تـا جـوان  بدانـد آنچـه واقعی  جوان را با ماهیت 

ها فاصـله  شود با آنچه به حقیقت در آن جاری است، فرسـنگ امروزه به نام فرهنگ غرب ارائه می
دهد در پشت ظـاهر  های اخیر، نشان می شده از مراکز غربی در سا  های منتشر  زیرا گزارش دارد؛

کـه در  طـوری واقعیـت تلـخ دیگـری در جریـان اسـت؛ بـه ،«برابری جنسیتی»فریبندۀ تبلیغاتی 
و سـا   سـن   آمریکایی، مهد کـودک وجـود دارد و دختـران کـم های همجاورت بسیاری از مدرس

آمده  دسـت روند! نتایج بـه  سپارند و به کالا درا می خود را به این مهدها میفرزندان نامشروع 
درصد زنـان در ایـن کشـور، مـورد آزار و  60دهد بی، از  ها در آمریکا نیز نشان می از نظرسنجی

بسـیاری از زنـان غربـی بـه حجـاب و امنیـت و آرامـ، زنـان  اند. امروزه اذیت جنسی قرار گرفته
نویسـد:  می ،یـک زن آمریکـایی ،. وندی شـلیت(1396افزا،  )رو،خورند  طه میمسلمان ایرانی غب

انـد، افـرادی  کنند زنانی که روش زندگی همـراه بـا عفـاف پیشـه کرده بسیاری از مردم گمان می»
برنـد؛  از یک بحـران روحـی رنـج مینحوی  اینکه آنان بهیا  ستا  بدرفتاری شده با آنانهستند که 

گونه نیست و بیشتر این افراد بانشاط، سرزنده و فعا  هسـتند. مـا یـک  وجه این که به هیچ حالی در
ایم و آن، احترام به یک فضیلت خاص است. اندوهی که زنان جوان را  اعتقاد مهم را فراموش کرده

)شـلیت، « دامنی زنانـه را از دسـت داده اسـت ای است که احترام به پـاک در بر گرفته، نماد جامعه
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های غـرب، متوجـه ارزش وجـودی  خـالف سیاسـت اکنون برخی زنان غربی بـر .(97: ص0397
سا  کـه در ایالـت  31تا  08تعداد دختران بین »نویسد:  می سنتیال ساناند. روزنامۀ  حجاب شده

شوند، نسبت به یک دهۀ گذشـته، افـزای، چشـمگیری  فلوریدا با حجاب و روسری مشاهده می
 اسـتای است که در چند سا  گذشته رایج شـده  بندوباری داشته است. علت اصلی این امر، بی

العمل به آن، گرای، به پوشیدگی بیشتر در میـان دختـران جـوان و نوجـوان اوج  و اکنون در عکس
. اطالعات دقیق در کتابنامه بیایـد. در این اسر در کتابنامه نیست .(1386)دوماهنامه حوراء، « گیرد می

 پ و صفحه بسنده شودمتن به نام نویسنده و سا  چا
دانـد. امـروزه صـدها زن  شخصیت زن میسبب حفظ حرمت و اسالم حجاب را عامل امنیت و 

دکتـر هنـری هسـتند. در چوامع اسالمی و ... فعا  پرداز، استاد دانشگاه و...  ت علمی، نظریهئهی
 ،بخـ، یهای آزاد جنب،فعا  در نویسنده و پژوهشگر مسائل زنان و  ،() ماکووو

ام: عکـس  روی دیوار دفتـرم دو عکـس چسـبانده»نویسد:  مسلمان میزن در مقایسه زن غربی و 
او  تصویر زنی مسلمان و باحجاب است و در کنارش، تصویر زنی آمریکـایی قـرار دارد کـه در 
مسابقۀ ملکۀ زیبایی شرکت کرده و چیزی بر تن ندارد. زن نخست کامالد پوشیده اسـت و دیگـری 

ای برای دفـاع  عریان! من کارشناا مسائل زنان مسلمان نیستم. به همین دلیل اینجا، انگیزه کامالد 
هـایی کـه حجـاب  رو از برخـی ارزش از حجاب ندارم؛ ولی زیبایی زنان را دوسـت دارم و بـدین

بیننـد، خـانوادۀ او  کنم. تنها کسانی که زن مسلمان را بدون حجـاب می گویای آن است، دفاع می
ای اسـت کـه  بودن زن مسـلمان اسـت. زن مسـلمان ریشـه و این مسئله، تأکیدی بر ویژههستند 

آمـوزد و  کنـد و زنـدگی می بخشـد. فرزنـدان را تربیـت می زندگی و رو، خـانواده را اسـتمرار می
کنندۀ همسر و پناهگاه اوسـت. در نقطـۀ مقابـل، ملکـۀ زیبـایی آمریکـایی اسـت. در برابـر  یاری

اش را  ای عمومی است! زیبـایی کند. او ملکه گری می های تلویزیون عشوه فحهها نفر در ص میلیون
کنـد....؛ در آمریکـا معیـار ارزش فرهنگـی زن،  در مزایدۀ همگانی به باالترین قیمت عرضـه می

شـود؛ چـون خـود و  سـرعت کاسـته می جّذابیت اوست. بر اساا ایـن معیارهـا، ارزش زن بـه 
شـکل ویـژه،  به»نویسـد:  وی در ادامـه می«. گیرد یی به کار میاعصاب و روان، را برای خودنما

کنـد، بایـد چنـین  کند و با وقار و تواضع رفتار می اش می وقتی زن، خود را وقف همسر و خانواده
 .(0388)شفاف، « موضعی نسبت به او داشته باشم
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گیرینتیجه

بردن از نعمت زندگی است.  رهجوانی دوره توانمندی و سازندگی، و فرصت بسیار مغتنمی برای به
ند ساز های حیاتی جامعه جاری می قلب جامعه هستند که خون تازه را در شریان جوانان، به منزله 

در آینـده  ای ه جوانان نق، مؤسر و سازندهک آنجا د. ازکنن و زمینه رشد و بالندگی جامعه را فراهم می
آنـان  ی، از فسـاد و تبـاهیزیر ت و برنامـهیدرا د و با دقت ویوشکت آنان ید در تربیکشور دارند، با

کنـد،  های متعددی جوانـان را تهدیـد می رد. با عنایت به اینکه در جامعه امروز آسیبک یریجلوگ
شود دین به زندگی آنان معنـا بخشـد داری در آنان، موجب می جذب جوانان به دین و تقویت دین

   .و از سرگردانی، انحرافات و بیهودگی نجات دهد
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