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بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

ویژهنامه والدت حضرت علی اکبر علیه السالم و روز جوان
تهیه شده در نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی در اصفهان
وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

برای ملت ما هیچ عیدی بزرگتر از این عید نیست كه انسان احساس كند جوانهایش به خودشان اعتماد دارند؛
اعتقاد دارند؛ باور دارند كه میتوانند كارهای بزرگ را انجام بدهند و این عزم راسخ را پیدا میكنند كه این كار
را انجام بدهند.
مقام معظم رهبری
1385/03/25

با كلیک بر روی هر سؤال به پاسخ آن منتقل خواهید شد.
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بخش فقه و احکام جوان
 .1جوانی چند سال تقلید نمیكرده اعمال گذشته او چه حکمی دارد؟
 .2بعضی دختران جوان عالقهمند به الک زدن هستند احکام الک از جهت وضو و غسل چیست؟
.3ارتباط دختر و پسر جوان در فضای مجازی تا چه مقدار مشکل شرعی ندارد؟
.4دوچرخه سورای دختران جوان چه حکمی دارد؟
.5نمازخواندن دختران جوان با مانتو و روسری چه حکمی دارد؟
.6كوتاه كردن ریش برای جوان ازنظر شرعی تا چه حدی جایز است؟
 .7ازدواج موقت دختر جوان در حد محرمیت بدون اطالع خانوادهاش چه حکمی دارد؟
بخش کالم و عقاید جوان
 .1درباره حضرت علیاكبر (ع) و همسرش و فرزندانش چه اطالعاتی در دست است؟
 .2حدیثی هست كه اگر حضرت علیاكبر (ع) شهید نمیشدند ،به امامت میرسیدند .آیا این حدیث قابلقبول است؟

 .3نقش نسل جوان در گسترش امربهمعروف و نهی از منکر چیست؟
 .4ویژگیهای یک جوان مسلمان و همچنین نقش او در اجتماع از دیدگاه قرآن كریم چیست؟
 .5چگونه یک جوان میتواند ایمان خود را تقویت كند؟
 .6برای آشنایی با عقاید شیعه مطالعهی چه كتابهایی را برای جوانان توصیه میكنید؟
 .7انتظارات رهبری عزیز از یک جوان ایرانی بهویژه یک دانشجو و طلبه چیست؟
 .8مهمترین مسائل سیاسی كه جوانها باید بدانند و آگاه باشند چیست؟
بخش اخالق و تربیت اسالمی جوان
 .1مهمترین بایستههای اخالقی در دوران جوانی چیست؟
 .2مسئولیت جوانان در برابر جامعه چیست؟
 .3چه عواملی منجر به بروز ناهنجاری در رفتار جوان میگردد؟
 .4چگونه میتوان در دوران جوانی ،معنویت را زنده كرد؟
 .5با توجه به ترویج فرهنگ غرب ،تثبیت هویت دینی در میان جوانان چگونه امکانپذیر خواهد بود؟
 .6علل دینگریزی جوانان چیست؟
 .7اسالم در رابطه با تعامل با جوانان چه راهکارهایی را پیشنهاد میدهد؟
 .8نقش جوانان در ایجاد تمدن اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب چیست؟
 .9با توجه به استفاده بیرویه جوانان از فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی چه تأثیری بر سبک زندگی جوانان دارد؟
2

دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ● ● www.Morsalat.ir

بخش فقه و احکام جوان

 .1جوانی چند سال تقلید نمیكرده اعمال گذشته او چه حکمی دارد؟
آیات عظام امام ،بهجت ،خامنهای ،فاضل و نوری :این اعمال ،دریکی از سه صورت صحیح است:
شخص بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار كرده است.
عمل او با فتواى مجتهدى كه وظیفهاش تقلید از او بوده ،مطابق باشد.
عمل او با فتواى مجتهدى كه اكنون باید از او تقلید كند ،مطابق باشد)1( .
آیات عظام تبریزى ،صافى ،مکارم و وحید :عمل او در صورتى صحیح است كه بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار
كرده و یا با فتواى مجتهدى كه اكنون باید از او تقلید كند ،مطابق باشد)2(.
آیه اهلل سیستانى :دریکی از سه صورت صحیح است:
بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار كرده است.
عمل او با فتواى مجتهدى كه اكنون باید از او تقلید كند ،مطابق باشد.
جاهل قاصر بوده و نقص عملش به اركان و مانند آن بازنگردد)3(.
پینوشتها:
توضیح المسائل مراجع ،م 14؛ فاضل ،جامع المسائل ،ج  1س  28و 33؛ نورى ،توضیح المسائل ،م 14؛ خامنه اى،
اجوبه االستفتائات ،س  32و 7٫
توضیح المسائل مراجع ،م 14؛ وحید ،توضیح المسائل ،م 14؛ تبریزى ،استفتائات ،س 66٫
توضیح المسائل ،م ( 12٫احکام تقلید و بلوغ-سید مجتبی حسینی ،ص )69

 .2بعضی دختران جوان عالقهمند به الک زدن هستند احکام الک از جهت وضو و غسل چیست؟
آیتاهلل خامنهای« :وجود الک در ناخن دست یا پا ـ كه مانع رسیدن آب به ناخن باشد ـ ،موجب بطالن غسل
است ،همچنین در وضو اگر ناخن دست الک داشته باشد ،وضو باطل است ،اما اگر یکی از انگشتان پا الک
نداشته باشد و مسح را روی آن انجام دهد ،وضو صحیح است».
آیتاهلل مکارم شیرازی :در انگشتان پا اگر یک انگشت (جز انگشت كوچک) خالى از الک باشد و بر روى آن
مسح بکشند ،صحیح است)1( .
پی نوشت:
 .1سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای و مکارم شیرازی https://hadana.ir
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 .3ارتباط دختر و پسر جوان در فضای مجازی تا چه مقدار مشکل شرعی ندارد؟
همه مراجع :درصورتیكه خوف فتنه و كشیده شدن به گناه وجود داشته باشد ،جایز نیست.
آیتاهلل شبیری زنجانی :اگر بهواسطه حضور در این فضاها خوف وقوع در حرام وجود داشته باشد و یا خوف این
باشد كه چنین ارتباطهایی موجب تحریک شهوت گردد باید از آن اجتناب شود .در غیر این صورت نیز هرگونه
ارتباطی با نامحرم بدون ضرورت مکروه است و شایسته است انسان از كمینگاههای شیطان بر حذر باشد.
آیتاهلل مکارم شیرازی :دوستى با نامحرم جایز نیست و باید بهصورت جدی از این كار پرهیز كرد)1( .
پینوشت:
https://hadana.ir

 .4دوچرخه سورای دختران جوان چه حکمی دارد؟
آیتاهلل خامنهای :دوچرخهسواری بانوان در مجامع عمومی و نیز درجایی كه در معرض دید نامحرم باشد ،حرام
است.
آیتاهلل مکارم شیرازی :با توجّه به پیامدهاى سوئى كه اینگونه امور دارد ،الزم است از آن پرهیز شود و به
وسوسههایی كه اینوآن میكنند توجّه نکنید.
آیتاهلل صافی :اجرای اینگونه برنامههای خالف عفت و غیرت و سنن و تعالیم اسالمى به اسم ورزش در اماكن
و معابر عمومى عالوه بر آنکه نمایش و جلوه دادن مواضع بدن بانوان به مردان اجنبى است مستلزم ترویج فحشاء
و منکرات و مفاسد عظیم است و تماشاى این برنامهها و تشویق و ترغیب به آنها حرام است خداوند متعال جامعه
اسالمى ما را كه در عصر حاضر پرچم اسالم و حاكمیت احکام اسالم را در دنیا به اهتزاز درآورده و مسلمانان را
سربلند و عزیز قرار داده ازاینگونه خطرات كه موجب تشویش اذهان و خدشه دارشدن شخصیت اسالمى ما است
حفظ فرماید.
آیتاهلل سیستانی :اگر در معرض دید نامحرم باشد و وضع او تحریکكننده باشد جایز نسبت)1( .
پینوشت:
سایت هدانا به نقل از استفتائات مراجع معظم تقلیدhttps://hadana.ir .
 .5نمازخواندن دختران جوان با مانتو و روسری چه حکمی دارد؟
همه مراجع :اگر مقدار واجب پوشش و شرایط لباس نمازگزار در آن رعایت شود ،اشکال ندارد؛ هرچند نماز با
چادر براى رعایت پوشش در نماز ،آسانتر و بهتر است)1(.
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پینوشت:
توضیح المسائل مراجع ،م (.897رساله دانشجویی ،پرسمان)

 .6كوتاه كردن ریش برای جوان ازنظر شرعی تا چه حدی جایز است؟
آیتاهلل خامنهای :حد معیّنی ندارد ،بلکه معیار این است كه عرفا بر آن ریش صدق كند و بلند بودن آن بیشتر از
قبضه دست كراهت دارد.
همه مراجع (بهجز بهجت و صافى و مکارم) :تراشیدن ریش – خواه با تیغ باشد یا ماشین بنا بر احتیاط واجب حرام
است.
آیات عظام بهجت و صافى :تراشیدن ریش حرام است.
آیتاهلل مکارم شیرازی :احتیاط این است كه از ریشتراشی مطلقاً خوددارى شود ،ولی چنانچه قسمت چانه
بهصورت ریش پروفسوری باقی بماند ،تراشیدن بقیه اشکالی ندارد( .استفتائات معظم له)()1
پینوشت:
سایت هدانا همراه با ویرایش و اضافات برگرفته از پرسمان  /رساله دانشجویی.
https://hadana.ir

 .7ازدواج موقت دختر جوان در حد محرمیت بدون اطالع خانوادهاش چه حکمی دارد؟
آیات عظام امام ،سیستانى و نورى :باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد.
آیات عظام بهجت ،تبریزى ،صافى ،فاضل ،مکارم و وحید :احتیاط واجب آن است كه با اجازه پدر یا جد پدرى
دختر باشد)1( .
پینوشت:
https://hadana.ir
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بخش کالم و عقاید جوان

 .1درباره حضرت علیاكبر(ع) و همسرش و فرزندانش چه اطالعاتی در دست است؟
اطالعات ما در مورد ایشان ،همسر و فرزندانش بسیار اندک است .مجموع اطالعاتی كه در مورد ایشان از راهها و
منابع گوناگون جمعآوریشده است را میتوان اینگونه بیان كرد :كنیة آن حضرت را «ابوالحسن» نقل كردهاند
اگرچه این احتمال وجود دارد كه كنیه برای تفأل باشد ،اما این نیز محتمل است كه وی فرزندی بنام «حسن» داشته
است .شاهد این امر روایت احمدبننَصر بَزَنْطی از امام رضا علیه السالم است كه نشان میدهد علیاكبر علیه السالم
كنیزی داشته و از او صاحب فرزند شده است ]1[.افزون بر این ،جمله دیگری از امام صادق علیه السالم در ادامه
زیارت علیاكبر وجود دارد كه ادعای فوق را بیشتر تقویت میكند ،امام صادق علیه السالم میفرماید:
«صلیاهلل علیک و علی عترتک و اهل بیتک و آبائک و أبنائک و اُمّهاتک األخیار الّذین أذهب اهللُ عنهم الرّجسَ
و طَهَّرهم تطهیراً»« )2( .درود و تحیات خداوند بر تو و خاندان و خانواده و پدران و پسران و مادران پاک تو باد.
همان (خاندانی) كه خداوند پلیدی را از آنان دور ساخته و پاک و مطهّرشان قرار داده است».
با دقت در این فراز از زیارتنامه ،نکات مهمی به دست میآید:
الف .در این زیارت شریف تعبیر «ابنائک» بهصورت جمع بهكاررفته كه طبق قواعد زبان عربی ،بر بیش از دو تن
صدق میكند ،درنتیجه میتوان اظهار داشت كه علیاكبر علیه السالم بیش از دو پسر داشته است( .اما در مورد نام
و زندگینامه آنان هیچ اطالعی در دست نیست).
ب .در اینکه از كلمه «أبنائک» تنها فرزندان صُلبی مراد است ،یا همه بازماندگان از نسل آن بزرگوار ،اعم از صُلبی
و غیر صُلبی ،دو احتمال وجود دارد؛ كه احتمال مراد بودن فرزندان غیر صُلبی با توجه به استعمال عرفی لفظ «پسر»
منتفی است ،زیرا در زبان عرف ،این لفظ داللت بر فرزند صُلبی انسان دارد]3[.
ج .همچنین اطالق واژة «عترت» كه به معنای ذُرّیّه و خانواده است ،شاهد خوبی بر این امر است كه علیاكبر
تشکیل خانواده داده بود؛ زیرا اگر حضرت خانوادهای تشکیل نداده بود ،استعمال این واژه صحیح به شمار
نمیرفت و ورود این جمله در لسان امام علیه السالم كه آگاه به مفاهیم لغت و قوانین بالغت و مقتضیات كالم
عرب است ،قویترین شاهد بر این مدعا است)4( .
پینوشتها:
[ .]1بَزَنْطی از امام رضا علیه السالم پرسید :آیا امکان دارد مردی همزمان با یک زن و «اُمّوَلد» پدر آن زن ازدواج
نماید؟ [امّ ولد كنیزی را گویند كه از صاحب خود دارای فرزند شده باشد ].امام فرمود :اشکالی ندارد .احمدبننَصر
بَزَنْطی گفت :به ما خبر رسیده كه حضرت علیبنالحسین (امام سجادعلیه السالم ) با دختر امام حسن علیه السالم
و «اُمّ وَلد» پدر او (اُمّ وَلد امام مجتبی) ازدواج نموده است؟ حضرت فرمود :چنین نیست ،بلکه وی ،دختر امام
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حسنعلیه السالم و اُمّ ولد علیبنالحسین علیه اسالم ـ كه نزد شما كشته محسوب میشود (همسر حضرت
علیاكبر) ـ را به ازدواج خود درآورد .كلینی ،الفروع من الکافی ،ج  ،5ص ( 361باب الرجل یتزوج المرئة و
یتزوج ام ولد ابیها .چنانكه گفته شد بر هر كنیزی عنوان «اُمّ ولد» اطالق نمیشود ،مگر اینکه آن كنیز از موالی
خود دارای فرزندی شده باشد .این حدیث شاهد روشنی است بر اینكه حضرت علیاكبر علیه السالم صاحب
كنیزی بوده كه برای او فرزند آورده است ).سید عبدالرزاق مقرم ،علی االكبر ،ص )20-19
[ .]2ابنقولویه ،كاملالزیارات ،ص .416
[ .]3سید عبدالرزاق مقرم ،علی االكبر ،ص .21-20
[ .]4سید عبدالرزاق مقرم ،علی االكبر ،ص .21

 .2حدیثی هست كه اگر حضرت علیاكبر(ع) شهید نمیشدند ،به امامت میرسیدند .آیا این حدیث قابل قبول
است؟
برای رسیدن به پاسخ به مطالب ذیل توجه كنید:
یکی از مطالبی كه در مورد حضرت علیاكبر (علیهالسالم) مطرح است این است كه ایشان با توجه به اینكه ازنظر
سنی از امام سجاد (علیهالسالم) بزرگتر بوده ،اما امام نشده است .برای روشن شدن این موضوع باید گفت :در
روایتی كه جابر بن عبداهلل انصاری از رسول خدا (صلّی اهلل علیه و آله) نقل كرده ،چنین آمده است كه :پیامبر اكرم
(صلّی اهلل علیه و آله) در شب معراج ،اسامی ائمه (علیهالسالم) را دیدم كه بر ساق عرش نوشتهشده بود كه دوازده
اسم بود و سپس نام ائمه (علیهالسالم) را بیان كردند ]1[.دربارة این روایت نکاتی قابلذكر است كه یادآوری
میشود:
اگرچه در روایت جابر ،نام «علی» (امام چهارم) مطلق آمده ،ولی به قرینه روایات دیگر ،مراد امام سجاد
(علیهالسالم) است؛ زیرا در برخی از آنها بعد از امام حسن و امام حسین (علیهماالسالم) تصریح به لقب حضرت
شده است]2[.
با تحقیقی كه در منابع روایی صورت پذیرفته است؛ مدركی كه داللت بر این كند كه اگر علیاكبر (علیهالسالم)
در كربال شهید نمیشد ،به مقام امامت میرسید ،یافت نشده است.
ممکن است این شبهه برای كسی ایجادشده باشد كه در برخی از روایات تصریحشده است كه جانشین امام معصوم
(علیهالسالم) باید فرزند بزرگتر باشد ]3[ ،بااینحال چرا امام سجاد (علیهالسالم)؛ (فرزند وسط) امام شد ،در پاسخ
به این شبهه ضروری است به این مسئله توجه شود كه امامت فرزند بزرگتر ،درجایی است كه آن فرزند زنده
باشد و در زمان شهادت امام حسین (علیهالسالم) ،بزرگترین فرزند ،امام سجاد (علیهالسالم) بوده است.
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نتیجه اینکه :با در نظر گرفتن آیهی شریفهی «اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رسالَتَه» و وجود روایات متعدد از رسول
مهربانیها و تصریح بر نام اهلبیت علیهمالسالم و در نظر گرفتن كلمات نورانی آل اهلل علیهمالسالم ،جایی برای
طرح شبهه و سؤال در رابطه با امامت امام سجاد علیهالسالم باقی نمیماند.
پینوشتها:
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج  ،36ص 357٫
 .2همان ،ج  ،36ص 305؛ «إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْحُسَیْن قَامَ بالْأَمْر بَعْدَهُ عَلیٌّ ابْنُهُ وَ یُلَقَّبُ بزَیْن الْعَابدینَ».
 .3همان ،ج  ،37ص 11٫

 .3نقش نسل جوان در گسترش امربهمعروف و نهی از منکر چیست؟
برای رسیدن به پاسخ به نکات زیر توجه فرمایید:
نکتهی اول :در اهمیت امربهمعروف و نهی از منکر به كالمی نورانی از امیرالمؤمنین علیهالسالم بسنده میكنیم كه
فرمودند« :وَ مَا أَعْمَالُ الْبرِّ كُلُّهَا وَ الْجهَادُ فی سَبیل اللَّه عنْدَ الْأَمْر بالْمَعْرُوف وَ النَّهْی عَنْ الْمُنْکَر إلَّا كَنَفْثَةٍ فی بَحْ ٍر
لُجِّی»؛ «تمامكارهای نیک و (حتى) جهاد درراه خدا در برابر امربهمعروف و نهى از منکر ،همچون آب دهان در
برابر دریاى پهناورى است»)1( .
در اجراى فریضهی امربهمعروف و نهى از منکر ،بین زن و مرد و پیر و جوان تفاوتى نیست و همه در این راستا
وظیفه و مسؤولیت دارند.
نکتهی دوم :امربهمعروف و نهی از منکر دارای مراتبی است كه نخستین مرتبهی آن امربهمعروف و نهی از منکر
عملی است بهگونهای كه دیگران از رفتار و سیره عملی یک انسان دیندار ،الگوبرداری كرده و تأثیر مثبت بپذیرند.
از این زاویه میتوان درباره تأثیر نسل جوان در احیای این فریضه بحث كرد و نقش آنان را برجسته دید چراكه
جوانان هم در عمل نشاط بیشتری دارند و هم عمل آنها بروز و ظهور بیشتری در جامعه دارد و هم باعث
برانگیختگی بهتری میشود.
نکتهی سوم :نسل جوان ،به بهانهی اسالمی بودن حکومت ،نباید از وظیفهی امربهمعروف و نهی از منکر خود غافل
شده و همه مسئولیت را متوجه حکومت اسالمی بدانند .با توجه به آیهی شریفهی« :و لتکُن منکُم اُمّة یَدعونَالی
الخیر و یأمرونَ بالمعروف و یَنهونَ عَن المنکَر»؛ «باید از میان شما ،جمعى دعوت به نیکى و امربهمعروف و نهى از
منکر كنند» ( )2چنین استفاده میشود كه امربهمعروف و نهی از منکر دارای دو مرحله است یکی مرحله فردی كه
هر كس موظف است بهتنهایی ناظر اعمال دیگران باشد و دیگر مرحله جمعی كه حکومت اسالمی موظف است
گروهی را بهعنوان «آمر به معروف و ماهیان از منکر» مشخص نماید كه وظایف نظارتی را انجام دهند؛ بنابراین
وجود این گروهها مثل نیروی انتظامی مثالً ،هیچگونه منافاتی با عمومی بودن وظیفه امربهمعروف و نهی از منکر
ندارد.
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نکتهی چهارم :نسل جوان در ایفای نقش هر چهبهتر خود در راستای گسترش امربهمعروف و نهی از منکر باید
نکات ذیل را مدنظر داشته باشد:
الف :با دقت احکام شرعی مربوط به امربهمعروف و نهی از منکر ،موارد معروف و منکر یا شرایط وجوب مراتب
آن و كیفیت اجرای نیکوی آن را دقیقه فراگیرند.
ب :آمر به معروف و ماهی از منکر ،خود را به زیور اخالق و التزام عملی بیاراید و حتیاالمکان از شیوههای رفتاری
آموزنده و خالق استفاده كند.
ج :بهتر است امربهمعروف و نهی از منکر ،بهطور متشکل و گروهی همراه با آموزشهای الزم انجام گیرد.
د :عدم تأثیر آنی و فوری ،نباید ما را از انجام وظایف خود بازدارد.
پینوشتها:
نهجالبالغه ،كلمات قصار ،ش .374
آلعمران104/

 .4ویژگیهای یک جوان مسلمان و همچنین نقش او در اجتماع از دیدگاه قرآن كریم چیست؟
بیان دیدگاه قرآن كریم در این رابطه نیاز به تشکیل خانوادهی آیات با این موضوع دارد و این مهم نیازمند تدوین
كتاب و یا حداقل مقاله است كه از ظرفیت ویژهنامهی ما خارج است ولی برای رسیدن به پاسخی مناسب به یکی
از آیات نورانی قرآن كریم كه دربردارندهی معارفی عمیق در این راستا هست اشاره میرود:
قرآن كریم میفرماید« :إنَّ الْمُسْلمینَ وَ الْمُسْلمات وَ الْمُؤْمنینَ وَ الْمُؤْمنات وَ الْقانتینَ وَ الْقانتات وَ الصَّادقینَ َو
الصَّادقات وَ الصَّابرینَ وَ الصَّابرات وَ الْخاشعینَ وَ الْخاشعات َو الْمُتَصَدِّقینَ وَ الْمُتَصَدِّقات وَ الصَّائمینَ وَ الصَّائمات َو
الْحافظینَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافظات وَ الذَّاكرینَ اللَّهَ كَثیراً وَ الذَّاكرات أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفرَةً وَ أَجْراً عَظیماً»؛ «مردان مسلمان
وزنان مسلمان ،مردان باایمان وزنان باایمان ،مردان مطیع فرمان خدا وزنانی كه از فرمان خدا اطاعت میكنند ،مردان
راستگو وزنان راستگو ،مردان صابر و شکیبا وزنان صابر و شکیبا ،مردان با خشوع وزنان با خشوع ،مردان انفاق
گر وزنان انفاق كننده ،مردان روزهدار وزنانی كه روزه میدارند ،مردانى كه دامان خود را از آلودگى به بیعفتی
حفظ میكنند وزنانی كه پاكدامنند و مردانى كه بسیار به یاد خدا هستند وزنانی كه بسیار یاد خدا میكنند ،خداوند
براى همه آنها مغفرت و پاداش عظیمى فراهم ساخته است»)1( .
این آیهی شریفه ضمن برشمردن ده وصف از اوصاف اعتقادى و اخالقى و عملى برای مردان وزنان مسلمان بهویژه
جوانان ،پاداش عظیم آنها را در پایان آیه برشمرده است.
میگوید:
« .1مردان مسلمان وزنان مسلمان»؛ «إنَّ الْمُسْلمینَ وَ الْمُسْلمات».
 .2مردان مؤمن وزنان مؤمنه؛ «وَ الْمُؤْمنینَ وَ الْمُؤْمنات».
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گرچه بعضى از مفسران« ،اسالم» و ایمان را در آیه فوق به یک معنى گرفتهاند ،ولى پیدا است كه این تکرار نشان
میدهد منظور از آنها دو چیز متفاوت است و اشاره به همان مطلبى است كه در آیه  14سوره حجرات آمده:
قالَت الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمنُوا وَ لکنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُل الْإیمانُ فی قُلُوبکُمْ:
" اعراب گفتند ما ایمان آوردهایم ،بگو :هنوز ایمان نیاوردهاید ،بلکه بگوئید اسالم آوردهایم و ایمان هنوز در
اعماق قلب شما نفوذ نکرده است!
اشاره به اینکه اسالم همان اقرار به زبان است كه انسان را در صف مسلمین قرار میدهد و مشمول احکام آنها
میكند ،ولى ایمان تصدیق به قلب و دل است.
« .3مردانى كه مطیع فرمان خدا هستند وزنانی كه از فرمان حق اطاعت میكنند»؛ «وَ الْقانتینَ وَ الْقانتات».
" قانت از ماده قنوت به معنى اطاعت توأم با خضوع است ،اطاعتى كه از ایمان و اعتقاد سر زند و این اشاره به
جنبههای عملى و آثار ایمان هست.
 .4سپس به یکى دیگر از مهمترین صفات مؤمنان راستین ،یعنى حفظ زبان پرداخته میگوید« :و مردان راستگو
وزنان راستگو»؛ «وَ الصَّادقینَ وَ الصَّادقات».
 .5و ازآنجاكه ریشه ایمان ،صبر و شکیبایى در مقابل مشکالت است و نقش آن در معنویات انسان همچون نقش
سر است در برابر تن ،پنجمین وصف آنها را اینگونه بازگو میكند« :و مردان صابر و شکیبا وزنان صابر و شکیبا»؛
«وَ الصَّابرینَ وَ الصَّابرات».
 .6از طرفى میدانیم یکى از بدترین آفات اخالقى ،كبر و غرور و حب جاه است و نقطه مقابل آن خشوع ،لذا در
ششمین توصیف میفرماید« :و مردان با خشوع وزنان با خشوع»؛ «وَ الْخاشعینَ وَ الْخاشعات».
 .7گذشته از حب جاه ،حب مال ،نیز آفت بزرگى است و اسارت در چنگال آن ،اسارتى است دردناک و نقطه
مقابل آن انفاق و كمک كردن به نیازمندان است ،لذا در هفتمین توصیف میگوید« :و مردان انفاق گر وزنان انفاق
كننده»؛ «وَ الْمُتَصَدِّقینَ وَ الْمُتَصَدِّقات».
 .8سه چیز است كه اگر انسان از شر آن در امان بماند از بسیارى از شرور و آفات اخالقى در امان است ،زبان و
شکم و شهوت جنسى ،به قسمت اول در چهارمین توصیف اشاره شد ،اما به قسمت دوم و سوم در هشتمین و
نهمین وصف مؤمنان راستین اشارهكرده میگوید« :و مردانى كه روزه میدارند وزنانی كه روزه میدارند»؛ «وَ
الصَّائمینَ وَ الصَّائمات».
« .9و مردانی كه دامان خود را از آلودگى به بیعفتی حفظ میكنند ،وزنانی كه عفیف و پاکاند»؛ «وَ الْحافظینَ
فُرُوجَهُمْ وَ الْحافظات».
 .10سرانجام به دهمین و آخرین صفت كه تداوم تمام اوصاف پیشین بستگى به آن دارد پرداخته میگوید« :و
مردانى كه بسیار به یاد خدا هستند ،وزنانی كه بسیار یاد خدا میكنند»؛ «وَ الذَّاكرینَ اللَّهَ كَثیراً وَ الذَّاكرات».
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آرى آنها با یاد خدا درهرحال و در هر شرایط ،پردههای غفلت و بیخبری را از قلب خود كنار میزنند ،وسوسهها
و همزات شیاطین را دور میسازند و اگر لغزشى از آنان سرزده ،فوری در مقام جبران برمیآیند تا از صراط مستقیم
الهى فاصله نگیرند.
در پایان آیه ،پاداش بزرگ این گروه از مردان وزنانی را كه داراى ویژگیهای دهگانه فوق هستند چنین بیان
میكند« :خداوند براى آنها مغفرت و پاداش عظیمى فراهم ساخته است»؛ «أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفرَةً وَ أَجْراً عَظیماً».
پینوشت:
احزاب35/

 .5چگونه یک جوان میتواند ایمان خود را تقویت كند؟
تقویت ایمان درگرو پیمودن چند گام هست كه بدانها اشاره میرود:
گام اول :علمی :یعنى در حد توان خود به مطالعه و تحقیق بپردازیم ...مطالعهی كتاب پنجاه درس اصول عقاید از
آیتاهلل مکارم شیرازی برای این امر ،مفید هست.
گام دوم :عملی :انجام واجبات و ترک محرمات .پروردگار عالم میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَعینُوا بالصَّبْر وَ
الصَّالة إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرین»؛ «اى كسانى كه ایمان آوردهاید! از صبر و نماز [در همه امور زندگى] یارى جویید؛
زیرا خدا با صابران است»)1(.
گام سوم :توسل به اهلبیت و استعانت از اولیاء الهی (علیهمالسالم)
قرآن كریم میفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إلَیْه الْوَسیلَةَ وَ جاهدُوا فی سَبیله لَعَلَّکُمْ تُفْلحُون»؛ «اى
كسانى كه ایمان آوردهاید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیلهاى براى تقرب به او بجوئید! و در راه او
جهاد كنید ،باشد كه رستگار شوید»)2( .
گام چهارم :پرهیز از گناه .قرآن كریم ،سرانجام افرادی را كه مرتکب اعمال بد میشوند چنین توصیف میكند:
«ثُمَّ كانَ عاقبَةَ الَّذینَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بآیات اللَّه وَ كانُوا بها یَسْتَهْزؤُن»؛ «سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد
مرتکب شدند بهجایی رسید كه آیات خدا را تکذیب كردند و آن را به مسخره گرفتند»)3( .
گام پنجم :گفتن بعضی از اذكار و ادعیه.
حضرات معصومین علیهمالسالم برای تقویت ایمان و حفظ ایمان ،دعاهایی را به اصحاب آموختند ازجمله« :یا اللَّه
یا رحمان یا رحیم یا مقلّب القلوب ثبّت قلبی على دینک»)4( .
پینوشتها:
بقره153/
مائده35/
روم10/
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كمالالدین و تمام النعمة ،ج ،2ص352 :

 .6برای آشنایی با عقاید شیعه مطالعهی چه كتابهایی را برای جوانان توصیه میكنید؟
با توجه به متفاوت بودن سطح علمی جوانان عزیز ،كتابهای ذیل جهت مطالعه و باال بردن اطالعات اعتقادی و
مجهز شدن در برابر هجمههای دگر اندیشان ،معرفی میشود:
الف :برای جوانان دارای تحصیالت مقطع راهنمایی و مدرک سیکل ،كتاب «اصول اعتقادات در چهل درس» اثر
استاد اصغر قائمی كه یک دوره كلیات اصول دین ،توحید ،عدل ،نبوت ،امامت و معاد است .این كتاب با زبانی
ساده و بهدوراز پیچیدگی ،درصدد تبیین مسائل اعتقادی برآمده است.
ب :كتابی كه برای جوانان عزیز با داشتن مدرک دیپلم و فوقدیپلم توصیه میشود:
كتاب اصول عقاید (توحید ،عدل ،نبوت ،امامت و معاد) اثر استاد محسن قرائتی
ج :جوانان بزرگواری كه دارای مدرک لیسانس و باالتر از آن هستند :كتاب عقاید استداللی اثر استاد علی ربانی
گلپایگانی را مطالعه كنند.

 .7انتظارات رهبری عزیز از یک جوان ایرانی بهویژه یک دانشجو و طلبه چیست؟
انتظارات مقام معظم رهبری حفظه اهلل از جوانان عزیز را میتوان از مجموعه توصیههای ایشان در دیدار جوانان و
دانشجویان استنباط نمود.
نمونههایی از سفارشها و توصیههای معظم له را تقدیم حضور میكنیم:
 .1توجه به معنویت در كنار علم
توصیه من به جوانها این است ،همان قدری كه برای علم كار میكنید ،برای دل و معنویت خودتان هم كاركنید،
میدان معنویت به روی شما باز است ،علم و معنویت باهم هیچ منافاتی ندارند( .در دیدار نخبگان جوان)85/6/25 ،
 .2تقویت ایمان و معرفت
جوان بایستی در خود و محیط پیرامونش ایمان و معرفت و اراده را تقویت كند ،از نفوذ سیاسی (دشمنان داخلی
و خارجی) مراقب باشد و از آن جلوگیری كند ،در میدان علم و اخالق و در ایجاد فرهنگ و اندیشه صحیح در
جامعه و زمینههای سیاسی همکاری نماید( .اقتباس از دیدار ایشان با جوانان استان سیستان و بلوچستان )81/12/6
 .3تقویت انگیزه
آنچه میخواهم به شما عرض كنیم این است كه شما بایستی مثل یک سرباز در میدان جنگ انگیزه داشته باشید
و كاركنید این لب قضیه است)82/11/21( .
 .4مجهز شدن به علم و عمل
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عزیزان من هر چه میتوانید ،خودتان را با علم و عمل بسازید دوران شما دوران تعیینكننده سرنوشت تاریخی این
ملت است جوانان ما باید در مقابل خواست دشمن مقاومت كنند.
جوانی خودتان را قدر بدانید ،تربیت معنوی و دینی تحصیالت اسالمی و معرفتی و دانستن تاریخ پیشرفت علمی
را قدر بدانید و در این راهها بکوشید .علیرغم خواسته دشمن باید ازلحاظ علمی و جسمی و معرفتی ،ایمانی و
اخالقی ترقی كنید( .بیانات در دیدار جوانان اهوازی)1382/5/8 ،
 .5تحصیل ،تهذیب ،ورزش
اگر در یک جمله كوتاه از من بپرسند كه شما از جوانان چه میخواهید؟ به او خواهم گفت :تحصیل ،تهذیب و
ورزش.
من فکر میكنم كه جوانان باید این سه خصوصیت را دنبال كنند ،تحصیل اعم از تحقیق و كارهای علمی هم
است .چون این نیرو در جوانان هست ،بایستی در كار تحصیل علم خیلی تالش كنند( .حسن قدوسی زاده ،نکته
نامه گزیده بیانات رهبر فرزانه انقالب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان ،1368-1383 ،چاپ چهارم)
 .6احساس مسئولیت در برابر انقالب
قشر جوان بایستی همیشه نسبت به مسائل انقالب احساس مسئولیت كند و خودش را از مسائل انقالب بركنار نداند.
انقالب ،امروز چه تکلیفی را به او امال میكند؟ از او چه میخواهد؟ او چه نقشی میتواند در پیشبرد انقالب داشته
باشد؟ وظیفهی او چیست؟ قشر جوان باید از خیل عظیم مردم ما  -كه بحمداهلل همیشه درصحنههای انقالب
حاضرند  -جدا نشود و به رشد و آگاهی و باسواد شدن آنان كمک كند .در دانشگاه باید به روی مردم باز باشد
و دانشجو در محیط دانشگاه محصور نباشد .دانشجو باید با اعضای خانوادهی خود و با دوستانش ،ارتباطات
روشنگر داشته باشد و در مسائل كشور و مسائل جامعه سهیم باشد.
(بیانات در دیدار با جمع كثیری از طالب حوزههای علمیه و دانشجویان دانشگاهها ،به مناسبت روز وحدت حوزه
و دانشگاه )1369/09/28

 .8مهمترین مسائل سیاسی كه جوانها باید بدانند و آگاه باشند چیست؟
از مهمترین مباحث سیاسی كه الزم است جوانان نسبت به آن اطالع و علم داشته باشند عبارتاند
شناخت جریان فعلی جامعه و جایگاه كشور
یکی از مسائلی كه شناخت و آگاهی نسبت به آن الزم است ،شناخت نسبت به جریان كشور و جایگاه آن در
عرصه جهانی است .این مسئله موجب میشود تا انسان درک صحیحی از اوضاع كشور ،منطقه و جهان داشته
باشد.
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مقام معظم رهبری فرمودند« :در یک جامعه زنده همه موظف به تالش سیاسیاند تالش سیاسی غیر از سیاست
زدگی و سیاستبازی است .تالش سیاسی یعنی آگاه شدن از جریان كنونی جامعه و خطراتی كه آن را تهدید
میكند و مشخص كردن جبهه دوست و دشمن و گرفتن موضع مناسب در قبال اینها ،این فهم سیاسی برای همه
الزم است و به دنبالش تالش هم هست(».پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،بیانات در دیدار با دانشجویان
و دانش آموزان طرح والیت)81/5/17 ،
 .2آشنایی با مبانی و اصول سیاست دینی و سیاست غیردینی یا ضد دینی
شناخت مبانی و شاخصههای سیاست دینی و ویژگیهای سیاست غیردینی و مرز میان آنها ،نقش مهمی در ارزیابی
و تحلیل مسائل مختلف خواهد داشت.
 .3آگاهی نسبت به تاریخ جهان و تاریخ كشور
تاریخ چراغ راه حال و آینده است .آگاهی نسبت به تاریخ جهان و تاریخ كشور ،نقش مهمی در درک مسائل
سیاسی دارد .تاریخ پرفرازونشیب كشور ما و حوادث و جریانات سیاسی میتواند ،شناخت ما را نسبت به مسائل
مختلف افزایش دهد.
 .4شناخت دشمنان و رصد نمودن رفتارها و اهداف آنان
دشمنشناسی و رصد حركتها و رفتارهای دشمن برای تحلیل سیاسی الزم است .شناسایی دشمنان و اهداف آنان
و حربههایی كه در دشمنی علیه كشور ما از آن استفاده میكنند ،از گرفتار شدن در دامهای تبلیغاتی دشمنان
جلوگیری میكند.
مقام معظم رهبری« :شما جوانان باید خیلی هوشیار و بیدارباشید ،باید اهداف دشمن را بشناسید امروز قدرت
استکباری آمریکا هدفش تسلط بر دنیا است»(پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،بیانات در دیدار با
دانشجویان)78/8/12 ،
 .5شناخت جریانات سیاسی ،احزاب و گروههای سیاسی كشور
یکی از مسائلی كه در عرصه سیاسی باید نسبت به آن آگاهی داشت ،شناخت جریانهای سیاسی كشور و اهداف
آنان است تا انسان دچار انحراف و گرایش به احزاب و گروههای سیاسی كه افکار و دیدگاههای آنها با نظام
زاویه دارد ،نشود.
آنچه بیش از آگاهی نسبت به مسائل سیاسی الزم است ،بینش سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی است .اگرچه الزمه
بینش سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی ،آگاهی نسبت به مسائل سیاسی است ،اما صرف آگاهی از مسائل سیاسی
برای انسان بینش و قدرت تحلیل سیاسی ایجاد نمیكند .امام صادق علیهالسالم میفرمایند :العالم بزمانه ال تهجم
علیه اللوابس كسی كه زمان خودش را بشناسد و بفهمد و درک كند ،امور مشتبه و گیجكننده به او هجوم
نمیآورد( .اصول كافی ،ج  ,1ص  )31ازاینرو مقام معظم رهبری فرمودند« :منظور من از اینکه جوان دانشجو
باید سیاسی بشود ،این است كه دانشجو فهم سیاسی ،بینش سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی پیدا كند تا تشخیص
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بدهد كه آنكسی كه جلو میآید حرفش چیست و بر اساس چه انگیزهای دارد آن را مطرح میكند با آگاهیهای
سیاسی میشود این چیزها را به دست آورد»(پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،بیانات در دیدار اعضای
دفتر تحکیم وحدت)79/10/13 ،
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بخش اخالق و تربیت اسالمی جوان

 .1مهمترین بایستههای اخالقی در دوران جوانی چیست؟
دوران جوانی ،طالییترین دوران زندگی انسان است كه میتواند نقش بیبدیلی در سعادتمندی انسان ایفا نماید
به شرطی كه جوانان در این دوران ،پایبند به بایستههای اخالقی باشند.
آنچه میتواند شرط الزم در پایبندی به اخالقیات باشد ،درک دوران جوانی و پی بردن به اهمیت آن است .چنانچه
جوان فهم دقیق و عمیقی از این دوران داشته باشد میتواند خود را متخلق به اخالق الهی نماید؛ اما آنگاهكه ارزش
این دوران را نداند طبیعتاً استفاده مطلوبی از آن نمیبرد .دوران جوانی را میتوان به زندگی یک ماهی درون آب
تشبیه كرد؛ ماهی آن هنگام كه در آب است ارزش حیات خویش را نمیداند چون غرق در آبشده است و آن
هنگام كه از آب بیرون افتد تازه میفهمد كه آنچه در آن غرقشده بود تضمینكننده حیاتش بوده است.
به همین دلیل در روایت میخوانیم:
شَیئان الیعرفُ فَضلَهُما إالّ مَن فَقَدَهُما :الشَّبابُ وَ العافیةُ ()1
امام علی علیهالسالم میفرمایند :دو نعمت است كه ارزش آنها را نمیداند مگر كسی كه آنها را ازدستداده
باشد :جوانی و تندرستی.
بنابراین یکی از مهمترین بایستهها در این دوران اهمیت دادن به دوران جوانی ست .داشتن برنامهریزی مناسب
برای تمام اوقات و پرهیز از هدر رفت وقت میتواند این دوران را به دورانی شیرین و جذاب تبدیل نماید.
یکی از ویژگیهای مهم دوران جوانی وجود تزلزل در عقاید است .جوان به دلیل حس استقاللطلبی ،خود را
بینیاز از دیگران میبیند و درعینحال با تضادهای متعدد درونی و بیرونی مواجه میشود و اگر پاسخ درستی برای
تناقضات خویش نیابد از حیث اعتقادی دچار ضعف خواهد شد .ازآنجاكه اخالق انسان ریشه در اعتقاداتش دارد
و هر جا عقیده تخریب گردد ،اخالق نیز رنگ بیاخالقی به خود میگیرد ،لذا تثبیت پایههای اعتقادی از دیگر
بایستههای این دوران است كه نتیجهاش چیزی جز اخالقمداری نخواهد بود.
یکی دیگر از بایستههای الزم در دوران جوانی كه ثمرهاش چیزی جز اخالق نیکو نیست ،تقویت آگاهی و
انگیزههای الهی است .هر انگیزهای كه در وجود انسان قویتر باشد او را بیشتر به عمل وامیدارد .وقتی انگیزه الهی
در انسان تقویت شود و انسان نسبت به نقش دنیا در سعادتمندی آخرت بیشتر آگاه گردد و به این حجم از درک
و شناخت برسد كه لذتهای اخروی مقدم بر لذتهای دنیوی است در این شرایط هرگز حاضر نمیشود با
بدخلقیهای گفتاری و رفتاری خود را از لذتهای معنوی و اخروی محروم نماید.
از دیگر بایستههای مهم اخالقی در دوران جوانی كنترل ورودیهای چشم و گوش است .بسیاری از گناهان
بهواسطه دیدن و بسیاری دیگر ،با ابزار شنیدن انجام میگیرد؛ اما انسانی كه بخواهد اخالقی عمل كند باید
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ورودیهای چشم و گوش خویش را كنترل نماید ،هر آنچه در مسیر دیدن یا شنیدنش قرار میگیرد را مورد
گزینش قرار داده ،بهترین را انتخاب كند و از دیدنیها و شنیدنیهای ناصواب اجتناب نماید.
دوره جوانی بهترین دوره برای خود آشنایی است .وجود جوان مملو از غرایز و عواطف و احساسات است و گاهی
این ویژگیها او را به سمت تخیل گرایی سوق میدهد و چنانچه یک جوان نسبت به ویژگیهای جسمی و روحی
و نیازها و خطرات این مسیر آگاه نباشد در دام انحرافات اخالقی گرفتار خواهد شد .حس مذهبی و معنوی نیز در
این دوران شکوفا میشود بنابراین بها دادن به احساسات مذهبی و پرورش آنها میتواند جوان را اخالقیتر بار
بیاورد.
پینوشت:
غررالحکم و درر الکلم ،ح .5764

 .2مسئولیت جوانان در برابر جامعه چیست؟
جوانان در هر جامعهای بهعنوان كارآمدترین عنصر و سرمایه اصلی آن اجتماع محسوب میشوند .جامعهای كه
جوانانش مسئولیتپذیر باشند روی امنیت و آرامش را خواهد دید و وای بر احوال جامعهای كه جوانان بیمسئولیت
را در دامان خویش میپروراند.
مهمترین مسئولیتهای اجتماعی جوانان عبارتاند از:
 .1علمآموزی
در اهمیت علمآموزی همین بس كه قرآن میفرماید:
هَلْ یسْتَوی الَّذینَ یعْلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یعْلَمُونَ ()1
آیا كسانی كه میدانند باكسانی كه نمیدانند برابرند؟
جوان بهواسطه تحصیل علم قادر است نیازمندیهای كشور خویش را تأمین نماید .وقتی سطح علمی جوانان یک
جامعه پایین باشد آن جامعه مجبور است برای رفع نیازهای خود در زمینههای مختلف ،دست نیاز بهسوی سایر
كشورها دراز كند و این امر نتیجهای جز ذلت و خواری نخواهد داشت .استحکام ساخت داخلی نظام بهواسطه
تخصص امکانپذیر است و جوانان با قدم گذاردن در میدان علم میتوانند به بهترین وجه به جامعه خویش خدمت
رسانند.
مقام معظم رهبری دراینباره میفرمایند« :جوانها باید به علم بپردازند .بارها من گفتهام ،بازهم تکرار میكنم اقتدار
حقیقی یک ملت درگرو علم است .علم است كه بقیه منابع و مایههای اقتدار را به كشور ارزانی میدارد .از علم
غفلت نکنید»)2(.
 .2دغدغه مندی
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از دیگر مسئولیتهای مهم برای جوانان در اجتماع این است كه هم نسبت به مشکالت جامعه احساس دغدغهمندی
داشته باشند و هم این حس دغدغهمند بودن را پرورش دهند .بیتفاوتی و خونسردی نسبت به آنچه در اجتماع
وجود دارد جامعه را به سقوط عقیدتی و اخالقی نزدیک میكند .جوان مدنظر اسالم جوانی است كه نسبت به
خوب و بدهای جامعه حساس باشد .وجوب امربهمعروف و نهی از منکر بهعنوان یک دستور اجتماعی در اسالم
نیز به این دلیل است كه انسان مؤمن بتواند بهواسطه این امرونهیها باری را از دوش اجتماع خویش بردارد.
 .3پرورش روحیه امید
امید ،موتور محرک انسان است و یأس ،بزرگترین آفت برای او .ثمره بذر امید ،تالش و پویایی برای رفع
مشکالت اجتماع است.
 .4مبارزه و ایستادگی در مقابل دشمن
از دیگر مسئولیتهای جوانان در جامعه ،مبارزه و ایستادگی در مقابل دشمنان است .مهمترین عاملی كه میتواند
لرزه بر اندام دشمنان بیندازد حضور جوانان در عرصه و مبارزه با دشمن است .البته گاهی این جهاد در قالب جهاد
نظامی نمود پیدا میكند و گاه این مبارزه ،مبارزهای علمی است .بعضاً نیز یک جوان با جهاد فرهنگی میتواند
مؤثر باشد و گاهی با مقاومت اقتصادی.
 .5پرهیز از تنبلی
تنآسایی و تنبلی از مهمترین موانع خدمترسانی به جامعه است .یک جامعه زمانی رنگ سعادت را خواهد دید
كه جوانانش با تنپروری میانه خوبی نداشته باشند.
 .6پرهیزكاری و دوری از فساد اخالقی
وقتی جوانان یک جامعه مسیر تهذیب را در پیش گیرند و از مفاسد اخالقی فاصله بگیرند ،خودبهخود جامعه
مهذب میشود .بیشترین آسیبهای اخالقی در یک جامعه ،ناشی از فسادپذیری جوانان آن جامعه است .جوان
اهل تهذیب ،طهارت را به بدنه اجتماع تزریق میكند.
حفظ و حراست از استقالل و امنیت كشور ،خوشاخالقی و تواضع در برابر مردم ،حق پذیری و حمایت از مظلومان
از دیگر مسئولیتهای اجتماعی جوانان در جامعه اسالمی است.
پینوشتها:
 .1سوره زمر ،آیه 19
 .2پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،بیانات رهبر انقالب در دیدار دانشآموزان در آستانه سیزدهم آبان،
12/8/1388
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 .3چه عواملی منجر به بروز ناهنجاری در رفتار جوان میگردد؟
یکی از مسائل حاد در هر جامعهای بروز ناهنجاریهای رفتاری است .اگرچه ناهنجاریها در میان جوانان سرتاسر
دنیا وجود دارد ،اما بروز این ناهنجاریهای رفتاری در وجود یک مسلمان و برای یک جامعه اسالمی بههیچوجه
زیبنده نیست.
رفتارهای ناهنجار میتواند دالیل فردی ،خانوادگی و اجتماعی داشته باشد؛ اما نقش خانواده در این میان
غیرقابلانکار است .عمدهترین علت در بروز ناهنجاری ،سبک زندگی و نحوه تربیت خانواده است .اختالل در
عملکرد تربیت ،نتیجهای جز ناهنجاری رفتاری در فرزندان ندارد.
بهعنوانمثال خانوادهای كه دارای والدین معتاد یا خالفكار است خودبهخود این رفتار بزهکارانه را به فرزند
خویش منتقل میكند چراكه خانه بستر تقلید برای فرزندان است.
حس امنیت

هرجایی شاهد ناهنجاری هستیم باید انگشت اتهام را به سمت امنیت ببریم .وقتی انسان در خانه و میان اعضای
خانواده حس آرامش و امنیت داشته باشد به سمت بزهکاری نمیرود؛ اما چنانچه محیط خانه فضایی پرآشوب
گردد و جوان ،حس امنیت و آرامش نداشته باشد نسبت به توانایی این خانواده بیاعتماد میگردد و امنیت و
آرامش را از جامعه طلب میكند.
عدم آموزش خانوادهها

از دیگر دالیل بروز ناهنجاری عدم درک صحیح نسبت به دوران بلوغ و عدم توانایی ارتباط با نوجوان و جوان
است .فرزندانی كه والدینشان به دنبال آموزش دیدن و یادگیری نحوه صحیح ارتباط با بچهها هستند ،كمتر از
دیگران سراغ ناهنجاری میروند.
عزتنفس

ازجمله اموری كه میتواند جوان را نسبت به تواناییها و استعدادهای خویش امیدوار سازد و روحیه تالش و
پشتکار را در او زنده نگاه دارد ویژگی عزتنفس است .وقتی جوان روح خویش را عزتمند ببیند ،زیر بار ذلت و
خواری گناه و ناهنجاری رفتاری نخواهد رفت .حس عزیز بودن از طریق والدین به فرزندان منتقل میشود؛
همانگونه كه احساس ضعف و حقارت ،ناشی از عدم تحویل گرفتن فرزندان توسط والدین القاء میگردد.
اوقات فراغت

جوانان ازجمله گروههایی هستند كه اوقات فراغت زیادی دارند و اگر برای این ساعات بیکاری فکری نشود طبیعتاً
وقت جوان با امور ناهنجار پُر خواهد شد .بیبرنامگی و عدم غنیسازی اوقات بیکاری ،جوانان را به سمت امور
عبث و بیهوده سوق میدهد .بیکاری منجر به پرسه زدنهای بیهدف در فضای مجازی و یا حقیقی میشود و این
امر دامهای گوناگونی را بر سر راه جوانان پهن خواهد كرد.
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برخوردهای چکشی

از دیگر عوامل روی آوردن جوانان به سمت ناهنجاریها ،برخوردهای چکشی خانواده و اجتماع است .جوانان
بهحکم جوان بودن ممکن است دچار خطا و اشتباه شوند و اگر مدیریت صحیح در رفتار والدین و اطرافیان وجود
نداشته باشد این برخوردهای چکشی و همراه با توهین ،نهتنها جوان را از اشتباهش پشیمان نمیكند بلکه او را به
تکرار مجدد خطا وادار مینماید.
برچسب زدن

متأسفانه خانواده و اجتماع چنانچه خطایی را از جوان خود ببینند او را مجرم بالذات تلقی كرده و با برچسب زدن
به او ،موجبات طرد او را فراهم میآورند .اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم میتوان چنین گفت كه ناهنجاری در
جوانان ریشه در خانواده و جامعه نابهنجار دارد.
معاشرتها

از دیگر عوامل مهم در ایجاد رفتارهای ناهنجار در جوانان معاشرتها و دوستیهای آنهاست .اصطالح دوستان
ناباب علتی است كه در گفتگو با جوانان بزهکار بسیار شنیده میشود و حقیقتاً علت بسیار تأثیرگذاری است؛
بنابراین بر خانوادهها الزم است تا از طریق نظارت غیرمستقیم بر ارتباطات جوانان خود ،از تأثیرات منفی این
معاشرتها جلوگیری نمایند.

 .4چگونه میتوان در دوران جوانی ،معنویت را زنده كرد؟
زنده نگاهداشتن معنویت در دوران جوانی نسبت به سایر ادوار زندگی بسیار آسانتر است؛ چراكه جوان از عنصر
ویژهای به نام اراده برخوردار است و بااراده خویش قادر است ریشه رذایل اخالقی را در وجود خود خشک كند
و اینگونه معنویت را زنده نگاه دارد.
خداجویی و خدا گرایی

معنویتگرایی انسان ریشه در خداجویی و خدا گرایی او دارد .آنچه باعث میشود انسان سراغ معنویت برود یافتن
پاسخی مناسب برای چیستی انسان است؛ بنابراین هرچقدر جوان به تقویت حس خداجویی خود بپردازد خدا
گرایی او نیز تقویتشده و اینگونه معنویت در وجودش بیدار میگردد .شناخت خداوند از طریق مطالعه كتب
اعتقادی و مشاوره با متخصصان دینی كار را برای جوان آسانتر میسازد.
شهید مطهری دراینباره مینویسند:
معنویت بدون ایمان به خدا ،بدون ایمان به مبدأ و معاد ،بدون ایمان به معنویت انسان و اینکه در او پرتوی غیرمادی
حاكم و مؤثر است ،اساساً امکانپذیر نیست)1( .
بنابراین یک جوان مؤمن بهمحض رویارویی با شبهات به توقف نمیاندیشد ،بلکه با تالش و تکاپو به رفع شبهه
اقدام میكند و اینگونه زمینه شناخت خویش را از خداوند باال میبرد.
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تمسک به اهلالبیت

از دیگر راههای تقویت معنویت این است كه انسان از طریق ویژگی اسوه پذیری ،تبعیت از بهترین اسوههای عالم
یعنی اهلالبیت علیهمالسالم را در رأس برنامههای خویش قرار دهد .جوان ،زمانی میتواند اهل معنویت شود كه
با اهل معنویت همنشین گردد.
خداوند در قرآن میفرماید:
وَأْتُوا الْبُیوتَ منْ أَبْوَابهَا ()2
و از در خانهها وارد شوید.
امیرالمؤمنین(ع) در مقام تبیین این آیه فرمودند :ما اهلالبیت همان خانههایی هستیم كه خداوند دستور داده از راه
دربهای آن وارد شوید .ما اهلالبیت ،هم ـ خانههای خداـ هستیم و هم ـ دربهای خانه خدا ()3
تقویت اخالق

از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر معنویت ،اخالقمداری است .میان تقویت معنویت و تقویت اخالق رابطهای
دوسویه وجود دارد .هرچقدر خلق ،نیکوتر گردد ،معنویت افزونتر شود و به همان میزان كه معنویت ازدیاد یابد،
اخالق ،زیباتر.
مدیریت غرایز

آنچه اساس معنویت را به هم میریزد و آن را مخدوش میكند تبعیت از غرایز است .جوانانی كه صرفاً به دنبال
لذتهای مادی هستند هرگز لذت معنوی را تجربه نمیكنند .رها شدن و بریدن از لذتهای نامشروع راه را برای
تجربه زیست معنوی بازخواهد كرد.
نتیجه اینکه یک جوان برای افزایش معنویت در وجود خویش الزم است درک درستی از ارتباط باخدا داشته
باشد و به این حجم از فهم برسد كه معنویت الزمه سعادتمندی در زندگی دنیوی و اخروی اوست .دقت و تمركز
بر آثار معنویتگرایی و فواید مادی و معنوی آن نیز میتواند در انگیزه بخشی برای ازدیاد معنویت مؤثر باشد.
توجه به جایگزین شدن آرامش بهجای اضطراب كه از مهمترین آثار معنویت است نیز در ترغیب یک جوان به
سمت معنویت تأثیر بسزایی دارد.
پینوشتها:
 .1مرتضی مطهری ،پیرامون انقالب اسالمی ،ص .17
 .2سوره بقره ،آیه 189
 .3سید هاشم بحرانی ،البرهان ،ج  ،1ص 190
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 .5با توجه به ترویج فرهنگ غرب ،تثبیت هویت دینی در میان جوانان چگونه امکانپذیر خواهد بود؟
منظور از هویت دینی این است كه شخص با پذیرش دین ،آثار دینداری خویش را در ابعاد گوناگون زندگی
فردی و اجتماعی خویش به نمایش میگذارد .بدین معنا كه دین ،در كالم ،گفتار ،رفتار و سبک زندگی او تأثیر
میگذارد و این اعتقاد درونی ،بازتابی بیرونی مییابد.
از خودشناسی تا خودباوری

مهمترین عامل در تثبیت هویت دینی جوانان ،شناساندن هویت انسانی آنهاست .وقتی جوان نسبت به وجود
خویش و نیازهای متعدد خود ،آگاهی یابد و به این نتیجه برسد كه در كنار جسم ،روحی نیز برای او تعریفشده
است و به این باور برسد كه خواستههای روحی نیز همچون خواستههای جسمی نیازمند پاسخاند ،برای شخصیت
انسانی خویش ارزش قائل میشود و به دنبال برنامهای خواهد بود كه بتواند تمام نیازهای مادی و معنوی او را پاسخ
دهد و اینگونه هویت دینی در وجودش زنده میشود .هویت دینی ثمره خودباوری است و خودباوری محصول
درخت خودشناسی.
خداوند در قرآن میفرماید:
وَلَا تَکونُوا كالَّذینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ()1
و همچون كسانی نباشید كه خدا را فراموش كردند و خدا نیز آنها را به «خود فراموشی» گرفتار كرد.
طبق این آیه میان شناخت انسان و شناخت خداوند رابطهای مستقیم وجود دارد و این شناخت میتواند در تثبیت
هویت دینی جوانان مؤثر باشد.
آشنایی با معارف الهی

از دیگر اموری كه میتواند در تقویت هویت دینی مؤثر باشد تقویت معارف دینی است .وقتی جوان با اندیشهای
آشنا میشود و به آن معتقد میگردد ناخواسته تمام رفتار و گفتار و سبک زندگی و پوشش خود را بر مبنای همان
اندیشه تنظیم میكند .آشنایی با معارف دینی در تمام ابعاد (اعتقادات ،اخالقیات و احکام) به جوان برنامه منظم و
منطقی ارائه میدهد تا آنچه را آموخته در رفتار و كردارش به منصه ظهور رساند .ضعف آموزشها در این مسئله،
زمینه تأثیرپذیری جوانان از فرهنگ غرب را فراهم میكند.
تبدیل شک بهیقین

دوران جوانی مصادف است با به هم ریختن پایههای اعتقادی ،چراكه تا قبل از آن جوان بهواسطه تقلید ،اعتقاداتی
را برای خود برگزیده بود اما حاال بهواسطه حس استقاللطلبی دچار بحران هویت شده و هویت دینی او متزلزل
میگردد .در این شرایط او به اندیشههای خویش شک میكند و با عینک تردید به همهچیز مینگرد .در این
شرایط باید دست جوان را گرفت .او را از شک و تردید نترساند و با ارائه پاسخهای قانعكننده و مستدل ،هویت
دینی او را بازیابی نمود.
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شهید مطهری در این رابطه میگوید« :از شک و تردید آنها نباید ناراحت بود ،شک مقدمه یقین و پرسش مقدمه
وصول و اضطراب ،مقدمه آرامش است ،شک معبر خوب و الزمی است هرچند منزل و توقفگاه نامناسبی
است»)2(.
مشارکت و معاشرت دینی

ترویج فرهنگ غرب باعث شده تا جوانان از حیث مشاركت و معاشرت دچار آسیب شوند .منظور این است كه
به دلیل نفوذ فرهنگ غربی جوانان اكثر فعالیتها و مشاركتهای خویش را همسو بافرهنگ غرب تنظیم میكنند
و بهجای توجه به فعالیتهای مفید در هر زمینهای سراغ فعالیتها و مشاركتهایی میروند كه یا هیچ سود معنوی
بر آن مترتب نیست و یا از حیث معنوی تأثیر بسیار اندكی بر زندگی شخص دارد .معاشرتها ،همنشینیها و
دوستیهای جوانان نیز بر همین مبنا پایهریزی میشود .این در حالی است كه در نگاه اسالم مشاركتها و
معاشرتها باید مبنایی عقالیی و دینی داشته باشد و در پشت پرده هر فعالیت و ارتباطی فایدهای معنوی در كنار
فواید مادی وجود داشته باشد .لذا تشویق جوانان به شركت در فعالیتهای دینی و فراهم آوردن بستر دوستی و
ارتباط باكسانی كه خمیرمایه دینی دارند میتواند دو وظیفه مهم برای والدین و مربیان محسوب گردد تا از این
طریق بتوانند هویت دینی جوانان را تثبیت نمایند.
فراموش نکنیم كه برای تثبیت هویت دینی همه ما باید دستبهدست هم دهیم .خانواده از طریق تربیت دینی مبتنی
بر عواطف ،میتواند اثر مستقیمی بر هویت دینی فرزندان داشته باشد.
آموزشوپرورش نیز در كنار خانواده میتواند از طریق تعمیق بخشی به محتوای كتب درسی ،هویت دینی نوجوانان
و جوانان را تقویت كند.
صداوسیما هم با تبلیغ ساده زیستی ،عدم توجه به مد و تجملگرایی ،برجسته كردن تفکرات دینی بهجای تفکرات
سکوالر و پرهیز از برخوردهای گزینشی با آموزههای دین میتواند به وظیفه خویش برای مقابله بانفوذ فرهنگ
غربی و تثبیت هویت دینی جوانان اثرگذار باشد.
پینوشتها:
 .1حشر (.19 ،)59
 .2مطهری ،مرتضی ،عدل الهی ،چ چهاردهم ،صدرا ،قم ،1378 ،ص .13

 .6علل دینگریزی جوانان چیست؟
دینگریزی تهدیدی جدی برای نسل جوان است .فرزندانی كه در دامان پاک مادران متولد میشوند و باعقیدهای
الهی رشد میكنند ،اما ناگهان بهمحض رسیدن به دوران نوجوانی و جوانی دچار چرخش عقیده شده و دینگریز
میگردند و گاه این دینگریزی به حدی شدت مییابد كه جوانان را به دینستیزی مجاب مینماید.
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نکته مهمی كه باید به آن دقت كرد این است كه در دین الهی هیچ عامل گریزانندهای وجود ندارد؛ درواقع این
ماهیت دین نیست كه جوانان را دینگریز میكند .دین اسالم از حیث اعتقادات دارای اصول محکمی است كه با
استداللهای منطقی و عقلی بهراحتی به اثبات میرسد .از حیث اخالق نیز معارف الهی این دین ،منطبق بر فطرت
زیبایی خواه انسان است .احکام در دین اسالم هم همان مسیر اعتقادات و اخالق را میپیمایند و برای فلسفه احکام،
هم دالیلی عقلی و هم مبنایی تعبدی تعریف میشود.
با توجه به آنچه ذكر شد بهراستی چه عواملی منجر به دینگریزی یک جوان میگردد:
 .1كجفهمی و برداشتهای غلط از دین (عدم درک صحیح نسبت به معارف الهی و تركیب معارف ناب با
خرافات) .ضعف معرفتی در اكثر مواقع باعث میشود تا جوان ،دچار كجفهمی شود چراكه فکر میكند قادر است
همهچیز را باعقل خودپاسخ دهد و وقتی نمیتواند ،دچار برداشت سوء میگردد .درصورتیكه عقل انسان همواره
نیازمند راهنماست و انسان خیلی از امور را نمیداند.
همانگونه كه خداوند در قرآن میفرماید:
وَلَکنّی أَرَاكمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ()1
ولی میبینم كه شما مردمی نادان هستید.
 .2رفتارهای نادرست دینداران و مدعیان دین .استفاده ابزاری از دین توسط برخی دینداران باعث شده تا جوانان
دینگریز گردند .درواقع جوان بهمحض برخورد با عملکردهای ناصواب ،حساب این لغزشها را بهپای دین نوشته
و اینگونه از دین زده میشود .به همین دلیل قرآن كسانی را كه قول و عملشان یکی نیست ،مورد سرزنش قرار
میدهد.
یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ()2
ای كسانی كه ایمان آوردهاید! چرا سخنی میگویید كه عمل نمیكنید؟!
 .3عدم پاسخگویی به شبهات توسط والدین یا مربیان .والدین باید به این حجم از فهم برسند كه شبهه نشانه بیماری
نیست ،بلکه نشانهای بر بیداری جوان است .اگر دیدگاه والدین این باشد ،طبیعتاً در پاسخگویی نیز تالش و انعطاف
بیشتری به خرج خواهند داد.
 .4نادیده گرفتن احساسات و عواطف جوانان .برخی از والدین تنها به نصیحت و سرزنش مبادرت میورزند و با
نادیده انگاشتن عواطف جوانان دائماً به سركوب آنها میپردازند .این در حالی ست كه در روایت میخوانیم:
امیر مؤمنان (علیهالسالم) دراینباره میفرماید:
اإلفراطُ فی المَالمَة یشُبُّ نیرانَ اللَّجاجَة ()3
زیادهروی در سرزنش كردن ،آتش لجاجت را شعلهور میكند.
 .5ارائه معیارهای فرهنگ غربی در جامعه اسالمی (مبنی بر اصالت بخشیدن به لذتگرایی و رفاه مادی)
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فرهنگ غربی تنها درصدد اشاعه ابتذال و بیبندوباری ست .غرب به بهانه آزادی ،جوانان را به سمت رفاه گرایی
مطلق جذب میكند و این مسئله منجر به دینگریزی آنها میشود .درصورتیكه در دین اسالم آزادی امری
ارزشمند و درعینحال دارای ضوابط و حدومرزهای مخصوص به خود است.
مقام معظّم رهبری در این خصوص میفرماید:
«دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط فساد و فحشا سعی میكند جوانهای ما را از دست ما بگیرد .كاری كه ازلحاظ
فرهنگی دشمن میكند تنها یک تهاجم فرهنگی نیست ،بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی ،یک غارت
فرهنگی و یک قتلعام فرهنگی است .امروز دشمن دارد این كار را با ما میكند»)4( .
 .6پایین بودن آستانه تحمل و مقاومت
جوانان امروزی تحمل و صبرشان گاهی در برابر مشکالت مخصوصاً مشکالت اقتصادی پایین است تا جایی كه
عدم پاسخگویی به نیازهای مادیشان آنها را از معنویت دور میسازد.
درک نشدن جوان توسط خانواده و اجتماع ،تربیت جوان در یک خانواده نابسامان و حضور در محیطی آمیخته با
اختالفات خانوادگی ،برخوردهای خشونتبار همچون انتقاد ،تهدید ،تحقیر ،تبلیغات كاذب و دروغین درباره دین
و برخوردهای نادرست و واكنشهای شدید نسبت به تفکرات جوان را میتوان از دیگر علتهای دینگریزی
جوانان دانست.
پینوشتها:
 .1سوره هود29 ،
 .2سوره صف ،آیه 2
 .3حسن بن شعبه حرّانی ،تحف العقول ،قم ،جامعه مدرسین ،1404 ،ص .82
 .4بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی مقاومت بسیج 22 ،تیر .1377

 .7اسالم در رابطه با تعامل با جوانان چه راهکارهایی را پیشنهاد میدهد؟
دقت در ارتباطگیری با جوانان و توجه به اصول تعامل ،از فرزندان ما جوانانی مؤمن ،معتقد بانشاط و باثبات
میسازد.
ظرافتهای دوران جوانی ،ما را بر این امر وامیدارد كه باظرافت تمام ،به تعامل با جوان بپردازیم .روح جوان بسیار
حساس است و آشنا نبودن نسبت به اصول تعامل ،روح او را خسته و پژمرده میكند.
تعامل با جوانان از طرق گوناگون امکانپذیر است ازجمله:
تعامل کالمی

یکی از انواع مهم روشهای ارتباطی روش كالمی است .ارتباط كالمی با جوان میتواند جرقه خوبی برای روشن
شدن ارتباط عاطفی باشد .متأسفانه میزان سخن گفتن میان والدین و جوانان بهشدت تنزل یافته و گفتگو و ارتباط
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كالمی اندكی ،میان جوان با والدین انجام میگیرد .درحالیكه اگر هر خانواده خود را موظف كند روزانه
مدتزمان كوتاهی را ولی به شکل مستمر و همیشگی به گفتگو با جوانان اختصاص دهد خود را به یکی از اصول
اصلی تعامل مجهز نموده است.
تعامل شنیداری

بدتر از وضعیت گفتاری ،وضعیت شنیداری ماست .ما ،جوانان خویش را كمتر میشنویم .جوانان نیازمند این
هستند كه فارغ از هرگونه جبههگیری والدین ،هر آنچه در دل و ذهنشان است را بازگو نمایند .اگر جوان ،گوش
شنوایی برای شنیده شدن نیابد این خأل را از طرق دیگر پر میكند.
تعامل دیداری

امروزه به بركت فنّاوری ارتباطات صرفاً مجازی شده و حتی افرادی كه در یکخانهاند بعضاً در خلوت خویش
دنیای مجازی را تجربه میكنند .دیدار و ارتباط حضوری میتواند از اصول مهم تعامل باشد .دیدارهای حضوری
و بودن در جمع خانواده و دوستان و تالش برای ترغیب جوان به حضور داشتن در گروههای دوستانه و خانوادگی
میتواند تعامل جوانان با دیگران را به تعاملی شیرین و جذاب تبدیل نماید.
پذیرش جوان

جوان ،نیازمند پذیرفته شدن است و خانواده اولین نهادی است كه میتواند به جوان خود اعتماد نموده و او را
بپذیرد.
هدایت اجباری ممنوع

گاهی والدین یا مربیان تصور میكنند كه باید بازور و خشونت و اجبار ،فرزند خویش را سربهراه كنند .این در
حالی است كه جوان بهمحض اینکه متوجه این اجبار شد سرناسازگاری میگذارد .پس اگرچه الزام در هدایت
جوان وجود دارد؛ اما اجبار در هدایت نمیتواند روش مناسبی در تعامل با جوانان باشد.
جوانان نیت خوان

فرزندان ما از هوش و استعداد باالیی برخوردارند و نیت و انگیزه ما را از هر تعاملی بهخوبی متوجه میشوند .گاهی
والدین یا مربیان قصد تأثیرگذاری بر روی جوانان رادارند و میخواهند به هر قیمتی شده آنها را در مسیر صحیح
قرار دهند .اینگونه افراد چنانچه جوانشان در مسیر صحیح باشد او را دوست دارند و وقتی از این مسیر بیرون رود
در دوستی و محبت خود كم میگذارند .جوانان ما حسن اعتماد ،میزان دلسوزی و خیرخواهی و محبتهای
مشروط و غیر مشروط را بهخوبی درک میكنند؛ بنابراین یکی دیگر از اصول تعامل این است كه محبتهای
خویش را مشروط ننماییم و همواره توجه داشته باشیم كه جوان ما نیتخوان است.
ایمان به استعداد جوانها

از دیگر اموری كه میتواند در تقویت تعامل مؤثر باشد اعتقاد به توانایی جوانان است .باز گذاشتن عرصه برای
فعالیتهای مختلف در خانه و اجتماع ،اعتمادبهنفس جوان را باال میبرد و تعامل را آسانتر میسازد.
توجه به زمان و مکان
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ازجمله لوازم الینفک یک تعامل سازنده ،توجه به زمان و مکان است .نوع ارتباط با جوانان در هر زمان و متناسب
با هر مکان ممکن است متفاوت باشد و بزرگترها باید به این مسئله دقت بیشتری داشته باشند .گاهی فضا برای
شوخی با جوان مهیاست و گاه زمان ،زمان نصیحت است .گاهی مکانی برای تذكر مناسب نیست و گاهی شرایطی
برای ابراز عشق فراهم است.
تعامل بر مبنای اخالقمداری

تعامالتی كه بسترش بیاخالقی باشد ،زودهنگام به جنگی تمامعیار تبدیل خواهد شد و بالعکس ارتباطاتی كه بر
مبنای اخالقمداری تنظیم شود ،هرروز گستردهتر و فربهتر میشود .تواضع ،برخورد نیک ،احترام ،رعایت ادب،
مدارا و حتی آراستگی ظاهری میتواند در یک تعامل مؤثر و مفید دخیل باشد.
بهعنوانمثال در روایت آمده است:
انّا اُمرْنا مَعاشرَ اَلْانبیاء بمُداراة الناس ()1
ما گروه پیامبران دستور یافتهایم كه با مردم مدارا كنیم.
همسو با منطق جوان

انسان در هر سنی دارای منطق و زبان مخصوص همان سن است .كودكان را باید كودكانه تربیت كرد و با زبان
كودكی درس زندگی را به آنها آموخت .در برخورد و تعامل با جوانان نیز باید از دریچه نگاه آنها به جهان
نگریست و با منطق خودشان با آنها وارد گفتگو شد.
نظرخواهی و مشورت

از دیگر امور مهم در تعامل مثبت ،نظرخواهی با جوانان و مشورت نمودن با آنهاست .والدین باید در امور مختلف
زندگی جوانان را دخالت داده و به آنها فرصت اظهارنظر دهند و تا جایی كه میشود در برابر نظرات آنها
انعطاف الزم را به خرج دهند .انجام دادن امور منطبق بر سلیقه جوانان (به شرطی كه سلیقهشان بااخالق و شرع در
تضاد نباشد) میتواند رابطه والدین را با آنها محکم نماید.
پینوشت:
 .1بحاراالنوار ،ج  ،75ص .53

 .8نقش جوانان در ایجاد تمدن اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب چیست؟
بیانیه گام دوم انقالب كه در  29بهمن  1397از سوی مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران و مخصوصاً جوانان
ارائه شد دریچههای تازهای را به روی جوانان گشود تا نسل جوان با نظر به آن ،گام مهمتری را در ایجاد تمدن
اسالمی بردارند .هنگامیكه پیامبر اسالم به پیامبری مبعوث شدند پایههای ایجاد تمدن اسالمی در برابر جاهلیت
بنانهاده شده و در این زمان نیز انقالب ایران به رهبری امام خمینی پایههای این تمدن را در برابر جاهلیت مدرن
تثبیت نمود .در ادامه نیز با تالش جوانان گامهای بعدی این تمدن برداشته میشود تا به فضل الهی این انقالب به
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دست صاحب اصلیاش برسد .طبیعتاً نقش جوانان در ایجاد انقالب و تحول در هر دورهای نقشی بیبدیل است
همچنان كه قرآن در رابطه با جوانانی كه به اصحاب كهف مشهور شدند چنین میفرماید:
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُمْ بالْحَقِّ إنَّهُمْ فتْیَهٌ آمَنُوا برَبِّهمْ وَزدْنَاهُمْ هُدًی ()1
ما داستان آنان را بهحق برای تو بازگو میكنیم؛ آنها جوانانی بودند كه به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر
هدایتشان افزودیم.
درواقع همین چند جوان با پشت پا زدن به دلبستگیهای دنیوی در ایجاد تحول در جامعه مؤثر بودند.
جهادی بزرگ

ازجمله مسئولیتهای جوانان در این دوران این است كه آنها با توجه به شرایط موجود باید خود را رزمنده
جهادی بزرگ تصور نمایند و برای پیروزی در این جهاد مجهز شوند .انقالب اسالمی ایران گام اول در ایجاد
تمدن اسالمی بود و حاال بعد از گذشت چهل سال جوانان موظفاند تا با تالش خویش ثمره این انقالب را حفظ
نمایند .به همین دلیل رهبری همت ،هوشیاری ،سرعت عمل و ابتکار جوانان را از لوازم الینفک این حركت معرفی
میكنند.
تزریق امید

ازجمله ابزارهای الزم برای ایجاد تمدن اسالمی امیدواری و تزریق امید به بدنه جامعه است .تا وقتی جوانان انگیزه
و امید برای ادامه كار نداشته باشند موفقیتی نیز حاصل نمیشود .در بیانیه گام دوم انقالب ،رهبری تأكیددارند كه
جوانان باید با اندیشههای كه منجر به ناامیدی و یأس در اجتماع میشود مبارزه كنند و روحیه امیدواری را به جامعه
تزریق نمایند.
استکبارستیزی

از دیگر اموری كه در سالهای اخیر بهواسطه تبلیغات دشمن بسیار زیر سؤال رفته است موضوع استکبارستیزی
است چراكه مستکبران جهان برای برونرفت ازآنچه بهواسطه انقالب بر سرشان آمده ،به هر دستآویزی چنگ
میزنند .دشمن ،مغرضانه جمهوری اسالمی را متهم به ایجاد تنش در منطقه و جهان میكند و به بهانههای مختلف
او را بهعنوان یک دشمن خطرناک برای جامعه جهانی معرفی میكند .درحالیكه آنکه باید از سر راه آسایش و
آرامش بشریت برداشته شود استکبار است و نه جمهوری اسالمی .لذا جوانان باید نسبت به موضوع استکبارستیزی
آنهم در ابعاد جهانی توجیه منطقی و عقالنی شوند تا بتوانند عدالت محوری و فساد ستیزی را در رأس امور
خویش قرار دهند.
خودسازی فردی ،بازسازی اجتماعی

یکی از ابعادی كه رهبری در بیانیه گام دوم انقالب بدان متذكر شدند موضوع معنویت و اخالق است .ایشان
خودسازی جوانان را گوشزد كردهاند چراكه این تهذیب نفس منجر به بازسازی اجتماع خواهد شد .وقتی فرد
اصالح شود جامعه نیز اصالح خواهد شد.
پینوشت:
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سوره كهف ،آیه 13

 .9با توجه به استفاده بیرویه جوانان از فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی چه تأثیری بر سبک زندگی جوانان
دارد؟
شبکههای اجتماعی در فضای مجازی همچون تار پودی است كه شاكله روابط اجتماعی را تشکیل میدهد .این
راه ارتباطی مدرن منجر میشود تا افراد فارغ از مکان ،ملیت ،مذهب ،سلیقه و عالقه بتوانند داشتههای خود را با
دیگران به اشتراک بگذارند و ازآنچه دیگران به اشتراک میگذارند نیز بهره ببرند.
سبک زندگی مفهومی گسترده است كه مجموعهای از ارزشها ،شیوههای رفتاری ،سلیقهها و نوع انتخاب انسان
در هرزمینه ای از هنر و موسیقی و آرایهگری منزل گرفته تا نوع پوشش و نگارش و  ...را در برمیگیرد .وقتی
اشخاص در فضای مجازی به تعامل و ارتباط با یکدیگر میپردازند از طرفی با اشتراکگذاری محتوای خود،
دیگران را با سبک زندگی خود آشنا میكنند عالوه بر اینکه خواسته یا ناخواسته بر سبک زندگی دیگران نیز
آگاهی یافته و چهبسا تقلید نمایند.
شبکههای اجتماعی ،هم میتوانند تهدیدی برای سبک زندگی جوانان باشند و هم فرصتی برای آنان .تهدید است
چراكه برخی از جوانان ،تسلیم جذابیتهای این فضا شده و بهراحتی از سبک بومی و اسالمی خویش فاصله گرفته
و هر آنچه را در این فضا ارائه میشود بدون توجه دریافت میكنند؛ اما فرصت است چراكه از طریق همین فضا
میتوان به تبلیغ سبک زندگی اسالمی _ایرانی خودپرداخت و همه جهان را با سبک غنی زندگی خود آشنا نمود.
از مهمترین آسیبهایی كه شبکههای اجتماعی در پی دارد این است كه علیرغم اجتماعی بودن ،انسان را به انزوا
و تنهایی میكشاند؛ چراكه فلسفه ظاهری شبکههای اجتماعی این است كه انسان در میان جمع حضورداشته باشد
و با دیگران ارتباط برقرار كند؛ اما این حاضر بودن صرفاً در فضایی مجازی اتفاق میافتد و چهبسا در دنیای حقیقی،
انسان در كنج اتاق خود و بهدوراز آدمهای حقیقی و در انزوای كامل ،نوعی از زندگی اجتماعی را تجربه میكند.
تنها بودن در عین با دیگران بودن و انزوای گرهخورده با زیست جمعی از مهمترین تأثیراتی است كه شبکههای
اجتماعی بر سبک زندگی جوانان دارد كه اگر بهدرستی مدیریت نشود نتیجهاش تربیت انسانی خواهد بود كه
تفکرش حول محور بینیاز بودن از دنیای واقعی میچرخد.
از دیگر تأثیرات شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی جوانان میتوان به انعطاف در هویت و تغییر آن اشاره كرد.
حضور در اجتماعات و ارتباط با هویتهای جدید اینترنتی جوانان را به سمت تزلزل در هویت و حتی بدتر از آن
هویت ستیزی سوق میدهد .متأسفانه امروزه تأثیرپذیری هویت فردی ،هویت اجتماعی و هویت فرهنگی جوانان
از سبک زندگی غربی بسیار مشهود است.
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یکی دیگر از تأثیرات مهم شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی جوانان ،ورود به عرصه حقوق و تکالیف و تغییر
آنهاست؛ بدین معنا كه جوانان با اثرپذیری از سایر سبکهای موجود در فضای مجازی ،به تعریفی جدید از
حقوق و تکالیف انسانها دسترسی پیدا میكنند كه مبنای آن چیزی جز اومانیسم و خودمحوری نیست.
دور شدن افراد از خانواده ،هضم فرهنگ و سبک زندگی بومی در فرهنگ غربی ،تبدیل امور ارزشی به ضد
ارزشها ،وابستگی شدید روانی و فکری ،خشونت ،اشاعه جرم و جنایت در طیف وسیع ،تضعیف اعتقادات و
گسترش شبهات فکری از دیگر آسیبهای فضای مجازی است كه میتواند خطر عظیمی برای سبک زندگی
جوانان باشد.
برنامهریزی و باال بردن سطح آگاهی جوانان ،لزوم هوشیاری جوانان و خانوادهها نسبت به تهدیدات فضای مجازی،
ترویج فرهنگ استفادهی درست از اینترنت و شبکههای اجتماعی ،پر كردن اوقات فراغت و انتقال ارزشها و
الگوهای رفتاری از طریق آموزش ازجمله ابزاری است كه میتوان بهواسطه آن حضور در شبکههای اجتماعی را
مدیریت نمود.
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