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 کاربردهای پیشگیری از دین گریزی جوانان

 
 گزیده پژوهشهای اولین همایش آسیب شناسی دین باوری جوانان

 7949شیراز پیام نور

 

 ارجمندی اکرم 

 

 دبیر دبیرستان های شاهد استان تهران، تهران مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

 

 

Sair24a@yahoo.com 

 

یکی از مسائل مهم فرهنگی در سال های اخیر مسئله هجوم فرهنگی بیگانگان در جهت : چکیده

تاسف بارتر این که هم والدین  تضعیف باورها و ارزش های دینی و مذهبی نسل جوان می باشد .

نهادهای اجتماعی موثرتر از یک سو فرصت طالیی در سنین تاثیر و هم نظام آموزشی و سایر 

گذاری بر تربیت دینی و اخالقی نسل نو را از دست داده و از سوی دیگر از پتانسیل و استعداد 

کودکان ، نوجوانان در جهت جست و جو گری و پی جویی شخصی برای دریافت مفاهیم و ارزش 

بوده و یا در بهره گیری از قابلیت های بالقوه ی آنان  های دینی و دستورات مذهبی یا بی خبر

. از این رو موثرترین راه تضمینی برای جلوگیری  برای قرار گرفتن در مسیر تربیت دینی ناتوانند.

از سلطه ی سیاسی بیگانگان در آینده ی این مرز و بوم نیز تقویت باورهای دینی و مذهبی نسل 

ی یعنیشناخت آفات و موانعی است که در عمل موجب گریز اسیب شناسی دین جوان می باشد .

 -دین باوران به خصوص نسل جوان می شود .علل آسیب به دین :ارائه مفهومی معیوب از دین 

عدم پاسخگویی مناسب و اقناعی به پرسش های دینی  -غفلت از کارکرد فردی و اجتماعی دین 

 ....دنیا دوستی وتوجه بیش از حد به آن...-نوجوانان

  کاربرد –آسیب شناسی  –دین گریزی  –دین باوری  : واژه کلید
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 :  مقدمه

امیر مومنان علی )ع( در سفارشات خود تاکید نموده اند دین به درستی و عمیق فهمیده شود تا انسان از آفت خطرناک نادرست 

 7فهمیدن دین در امان بماند .

دینداری فازغ از  فهمی آسیب دیده و دریافتی آفت زده در انسان شکل می گیرد .اگر دین به درستی فهمیده شود و عمیق نگردد 

 فهم درست ، همچون نمایشی است از اعمال به ظاهر دینی و بی بهره از روح و حقیقت دین و در حقیقت خالی از محتوا و اثر .

 8ز تحریف معنوی مفاهیم قرآن شکایت می کنند .حیات مفاهیم دینی به این است که این مفاهیم از تحریف به دور ماند و ایشان ا

تحریف حقایق آن است که حقایق دینی واژگون شده و برعکس جلوه داده شود دگرگونی در مفاهیم و حقایق دین به دالیل 

 گوناگون شکل می گیرد. چیزی که در اسالم با ارزش می باشد ضد ارزش می شود .

می سر و کار دارد و اگر پذیرش نسبت به آن نباشد کردار و رفتار و سلوک دینی عاری دین حقیقی است معنوی که با جان و دل آد

باور دینی چیزی نیست که با اکراه و اجبار و تهدید و تطمیع و با  از معنویت حقیقی و به دور از ماهیت فطری دین خواهد بود .

 اید یافت .شدت و خشونت شکل گیرد . دینر را با زباترین جلوه های خدای رحمان ب

 :دین باوری جوانان توصیه داشت عبارتند ازبرای آنچه می توان در روشها به والدین و مربیان 

 آگاهی بخشیدن -7

 همراهی و همدلی  -تحریک عواطف -8

 تکریم شخصیت و عزت نفس -9

 خیرخواهی همراه با نصیحت به روش غیر مستقیم -9

  استدالل و دلیل و برهان -5

 پاسخ به شبهات و سؤاالت -گفتگو -6

 تحسین و تقدیر شایسته -1

 امیدسازی -2

 ذکر حال انسانهای صالح و موفق -4

 همراه با هشدار و اخطار  -برخورد جدی -71

 

                                                   
 آسیب شناسی دینی از دیدگاه نهج البالغه –رحیم  –علی محمدی  7
 همان منبع8
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 آنچه در زمینه تربیت دینی جوانان باید پرهیز کرد:

 بلکه راه رسیدن به عقیده صحیح را به او نشان دادن (856بقره  )الاکراه فی الدین   -تحمیل عقیده -7

 ات مکرر، نیشدارامر و نهی شدید، تذکر -8

 عنوان مربیان اوه به خود رها کردن و ترک وظائف ب -9

 1راهکارهای بازداشتن نوجوانان و جوانان از رفتارهای ناصواب:

 

 تأمین نیازهای مشروع و منطقی جوانان -1

آنان ناشی می برخی خطاها و ناهنجاریهای رفتاری و انحرافات جوانان از تأمین نشدن منطقی و مشروع نیازهای جسمی و روحی 

 مانند فراهم آوردن زمینۀازدواجهای ساده و سالم. شود.

 تأمین نیازهای روحی و روانی و ارتباطات عاطفی مؤثر با جوانان  -2

می تواند آنان را به ویژه در دوران جوانی از نوعی اضطراب و افسردگی رها سازد. با اعتماد سازی و مقبولیت در بین آنان با همدلی و 

 ان.همراهی آن

 توجه به زیبائی خواهی و تنوع طلبی -3

که ویژه این دوران است و اگر بدرستی شناخته شود زمینه درگیری و نزاع والدین و مربیان با آنان خواهد شد. در چنین فضایی 

 نمی توان انتظار رفتار بهنجار از طرف آنان را داشت.

وت است البته توجه به خواست آنان به معنای زیر پا گذاشتن بدون تردید نوع لباس، آرایش، زینت آنان با بزرگساالن متفا

هنجارهای عرفی و اجتماعی و ملی نیست باید به او آموخت برخی سبکها و مدها پوشش و زینت مخصوص فرهنگهای بیگانه با 

 فرهنگ ماست.

 8باشد. علی )ع(کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی ساخته باشد ولی تقریباً عضوی از آن گروه نشده 

باید تأکید کرد گاه برخوردهای نادرست به نام دین با تمایالت و گرایشات جوانان عاملی برای گرایش آنان به سبک و مدلهای غربی 

و فرهنگهای منحرف است. بنابراین وظیفه متولیان فرهنگی چه در طراحی سیاستهای راهبردی مناسب نیازهای جوانان را فراهم 

 زمینه آموزش خانواده ها را نیز تأمین نمایند.کرده و چه 

 ترغیب جوانان به خویشتن داری و نظارت درونی -4

در جهان بینی اسالمی انسان وجودی دارای اراده و اختیار است با تقویت اراده و اندیشیدن به عواقب کار و نمایش دادن تأثیرات 

 کنند.نامطلوب برخی امور اراده خویشتن داری را در آنان تقویت 

                                                   
 حوزه و دانشگاه -بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات  -سیدعلی  -حسین زاده -محمد علی -دکتر حاجی زاده - 7

 811حکمت  -البالغه ترجمه نهج -شهیدی .7
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 درک ارزش و اهمیت کرامت نفس. -8روزه،  -7راههای تقویت خویشتن داری: 

 7علی )ع( «آنکس که خود را بزرگ می دارد با گناه آن را خوار نمی کند»

 نصیحت و خیرخواهی -5

ه و آمرانه نصیحت مشفقانه و پند و اندرز دلسوزانه، عاملی برای جلوگیری از کجروی و انحرافات نصیحت باید غیرمستقیم بود

 مطابق با استقالل خواهی و عزت نفس جوانان باشد. -نباشد

 آگاهی بخشیدن به عاقبت رفتارهای نادرست و پیامدهای آن -6

آگاهی اندک جوانان و نوجوانان از عواقب غلبه احساس و خواسته های شهوانی و غرایز که زمینه بسیاری از رفتارهای نادرست 

از جمله عوامل انحراف است انسانی که گرفتار جهل است به راحتی به کارهای » جهل و نادانی«ی است.از نظر دیدگاه متون اسالم

 زشت تن می دهد.

یکی از راههای جلوگیری از رفتارهای نادرست افزایش اطالعات از پیامدهای زیانبار این گونه رفتارهاست که می تواند به جوانان و 

 باشد. البته نوع شیوه و روشها نقش مهمی داشته است. نوجوانان راهنمائیهای مناسبی را داشته

 هشدار نسبت به نقشه و حیله منحرفان -7

 کم تجربگی نوجوانان سبب شده آنان نتوانند و ماهیت واقعی افراد و گروه ها را شناسند و ضریب ظواهر خیرخواهانه آنان را نخورند. 

 

 مثبت درمانی و برجسته ساختن ویژگی رفتاری آنان -8

 

 2ناظر بر ایجاد و تقویت رفتارهای پسندیده: اصول

 هم اندیشی و همراهی  -1 

با توجه به ویژگی استقالل طلبی که در این سنین از ویژگیهای خاص و قابل مالحظه می باشد. و از سوی بجهت کم تجربه بودن 

باشد. راه را برای استقبال تجربیات و هم آنان باید زمینه همدلی و مقبولیت از جانب بزرگانی که مورد قبول و اطمینان جوانان 

 وجود آورد.ه اندیشی ب

 

 

                                                   
 الحکمغرر .8

 حوزه و دانشگاه -بررسی مسائل تربیتی جوانان دوره و ادبیات -حسین زاده سیدعلی -محمدعلی -دکتر حاجی زاده 9
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 تقدم روشهای غیرمستقیم بر روشهای مستقیم -2

غرور و استقالل طلبی جوانان طلبی جوانان در این دوره تقدم روشهای غیرمستقیم تربیتی را یک امری نسبتاً ضروری قرار می دهد. 

گی جریان داشته باشد و همراه ساختن تربیت اسالمی با کل جریان زندگی الزم و ضروری و از آنجا که تربیت باید در جای جای زند

 است.

 خیرخواهی و دلسوزی -3

 مثبت نگری -4

رفتارها و برخوردهای او را هرچند خام باشد تا حدی باید ناشی از دوران سن خاص خود بدانیم و آن را امری طبیعی فرض کنیم 

غیر اصولی خانوده ها و مسئولین از تفسیر نادرست رفتار و اخالق و عملکرد برخی جوانان می  زیرا آسیبی که از برخوردهای تند و

 بینند این آسیب سختی قابل جبران است.

 تربیت برمدار مهر و محبت -5

 مشارکت و مسئولیت دادن -6

آشفتگیها و آسیبهای فراوانی  دورانی چنین طوفانی اگر با تکیه بر پایگاهی مبتنی بر مهر و محبت پی ریزی نوجوان و جوان، دچار

او باید  بنابراین باید از هر گونه روشن و رفتاری که وضعیت روانی متالطم او را برافروخته تر و آشفته تر سازد پرهیز کرد. می گردد.

به همین جهت  والدین و مربیان و مسئولین را کانون محبت خود بداند و پناهگاهی که بتواند پریشانی خویش را سر و سامان بخشد.

برنامه های تربیت دینی نیز بایدها بر جنبه های مهر و محبت تکیه بیشتری داشته باشد آنهم مهر و لطفی که خداوند نسبت به آنان 

و احدیث و روایات و آیات ما در این خصوص عالقه و محبت خداوند به بنده اش بخصوص جوانان کم نسبت بازگو کردن و نقل  دارد.

آن نقل احادیث و تفسیر آن در خصوص جوانان و اهمیتی که خداوند معصومین ما بعنوان بهترین راهنما و دلسوزانه  آیات و تفسیر

واقعی و همیشگی ما برای آنان با روش و شیوه ای دلنشین و جذاب که در عمق جانشان نفوذ کند. مطرح شود. بخصوص لطف 

تمادسازی که یکی از روشهای بسیار مهم در نفوذ و جذب جوانان با است در الزم به ذکر است که اع خداوند به جوانان گناهکار.

 سرعت حاصل می شود.ه سایه محبت و مهربانی ب

 1اعمال روشها: 

زمان حاضر زمان کمبود دانش نیست بلکه دوران و زمان کمبود روشها آن هم روشهایی متناسب با شرایط فعلی در دنیای کنونی 

 و کارآمد بسیار الزم و ضروری است. که نیاز به روشهای موثر

 روشهای آگاهی بخشیدن -7

 روشهای عاطفی )تحریک عواطف( -8

 جلب و پذیرش و احترام )توجه و التفاط( -9

 روشهای خیرخواهانه نصیحت -9

 گفتگو  -روشهای تبینی: تشریح -5

                                                   
 16هدایت نوجوانان بسوی نماز سال  -علی -قائمی 7
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 استدالل و مباحثه  -روشهای اقناعی -6

 وعده( -امیدسازی )بشارت-1

 تغافل-2

 برخورد غیر مستقیم-4

 روشهای هشدار-71

 :وشهار  در اعمال  اصولی علل دین گریزی و آسیبهای دین باوری

 رفع ذهنیتهای غلط از دین -

 کیفیت بخشیدن در اجراء رعایت اعتدال و مصلحت و حکمت و انعطاف -

 تمرین و تداوم -تکیه بر آگاهی و ایجاد ایمان -

 مراقبت در اسوه سازی -

 امیدبخشی -تقدیر -تشویق -و تکیه بر قاعده محبت -

 راهکارها:

 طریق جلب و جذب:

 در پاسخ به سؤال چگونه می توان جوان را جلب کرد.

 باید گفت آگاهی از نوع شخصیت نوجوان یعنی مخاطب شناسی شخصیت نوجوان براساس نظر روانشناسان تربیتی به ترتیب شامل:

 شخصیت خودکار -7

 شخصیت سازش پذیر -8

 شخصیت بدگمان -9

 شخصیت مبارز طلب -9

 ماجراجوشخصیت  -5

 شخصیت تعدیل نیافته -6

 شخصیت اخالقی -1

 که با هر یک باید متناسب با ویژگی خاص خود برخورد داشت.

 اما در رابطه با همه آنها اجرای این ضوابط دارای نقش سازنده و جهت دهنده است:

 قاعده محبت -7

 قاعده تشویق -8

 قاعده ستایش عملی -9

 آسان گیری -9
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 اکبرپرتابیان/ دینگریزی جوانانبررسی عوامل و راهکارهای جلوگیری از 

 

 1پیشنهادات-

 تقویت بینش جوانان نسبت به آموزه های دینی و اخالقی -7

 معرفی دین بعنوان برنامه ایجامع برای زندگی  -8

 معرفی الگوهایی که در پرتو دین به تکامل رسیده اند -9

 عملیاتی و اجرایی کردن دین در همه ابعاد زندگی  -9

 و راههای پیشگیری از آن. معرفی عوامل انحراف از دین -5

 زینب جوکار /  راهکارهای پیشگیری از دین گریزی جوانان

 2راهکارهای پیشگیری از دین گریزی در جامعه اسالمی

 راه حل های آموزشی

 .ارائه مفاهیم دینی باید در قالب نو و جذاب مطرح شوند. 7

 .ارائه مفاهیم دینی باید غیر مستقیم باشند. 8

و طرحها و مفاهیم و ارزشهای تربیتی باید به گونهای رفتار شود که کودک با شوق و اشتیاق، با کنجکاوی و در ارائه پیامها 

تجسس، با میل و اراده و با نیاز و عشق به آن گرایش یابد. هرگز نباید پیام را هر چند که ارزش مطلق و گوهری ناب باشد به طور 

زه داد تا او کشف کند، تصاحب کند، اختراع کند، بیافریند و این مهم موقعی حادث ی قرار داد باید اجامستقیم در اختیار مترب

 تی مبهم و تحریک کننده قرار دهیمشود که ما همان مفاهیم آشنا و عادی را به صورتی نو و تازه در موقعی می

 طقی صورت گیرد روابط آموزش مذهبی باید براساس انس و الفت، دوستی و محبت اطالع و آگاهی و استدالل من. 9

 ل باید آن را با زندگی تطبیق دادمسائل مذهبی باید متناسب با دورة جوانی مطرح شود در عین حا. 9

 فلسفۀ اصول عبادی برای جوان مطرح شود. 5

                                                   
 اکبرپرتابیان/ و راهکارهای جلوگیری از دینگریزی جوانان بررسی عوامل 7

 
 زینب جوکار /  راهکارهای پیشگیری از دین گریزی جوانان 8
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عبور دادن منطقی جوانان از احساسات خام مذهبی به بینش مذهبی تثبیت شده که با تعقل و تفکر همراه باشد. دکتر غالم . 6

های به کار گرفته شده بعد از انقالب را احساسی و روشهای عرضه مبانی اسالم در قبل از انقالب را منطقی  توسلی شیوهعباس 

 شیوههای جوان پسند ارزیابی میکندو منطبق با 

 ودیب اساسی به دین و دینداری میشارائه کردن دین در قالبهای تنگ و نارسای فکر بشری و تفسیرهای غیرواقعی موجب آس. 1

 دگی بشر برآید این فهم آسیب زاستاگر فهم و ارائه دین در مقام انکار نیازهای طبیعی و ضروری زن. 2

 ب ارائه شود تا موجب دلزدگی نشودمطالب دینی باید به تدریج و متناسب قدرت فهم مخاط. 4

 تسهیل و تیسیر در هدایت و تربیت لزوم. 71

 .ن بسته شده باید حذف شوندعقاید خرافی، غلو آمیز، بیمعنا و سست که به دی. 77

ارائه مفاهیم دینی بر پایه منطق و استدالل بدون تحکم و زور، بسیاری هستند در موقعی که میخواهند مثالً عقاید . 78

اسالمی را برای جوانان مطرح کنند میخواهند به جای آنان انتخاب کنند در حالی که این اشتباه است من باید مسائل را منطقی 

 ان باید خودش انتخابگر باشدنم جومطرح ک

آموزشها باید در حدی باشد که جوان را در مقابل شبهات واکسینه کند و او توانایی دفاع از عقاید خود را داشته باشد . 79

 زیرا ضعف دفاع از دین و شکست در بحث ناچار جوان را تسلیم رأی مخالف میکند

 یشود باید جواب آن هم ارائه شودمدور نگه داشتن جوان از شبهات یا اگر درگیر شبهات . 79

باید از سخت گرفتن و احتیاطها و حرام کردنهای بیمورد پرهیز کرد. ما اگر مدام مسائل مختلف را به خاطر لوازمی که . 75

ممکن است داشته باشد احتیاطاً بگوئیم حرام است روش درستی نیست. زیرا در این جا واقعا احتیاط در ترک احتیاط است، اگر 

 کشد ما خسته شد بند از زیر بار میهای زیاد  از احتیاط کاریجوان 

 شد تا این که در درون ریشه دواندبهتر است تربیت درونی از بنیاد، بدون تشویق و تنبیه بیرونی با. 76

ترین راه؛ مؤثرترین روش و پایدارترین اثر تربیتی در شریطی فراهم میآید که از قبل هم شرطی وجود  یافتن کوتاه. 71

 نداشته باشد هیچ قالبی ساخته نشده و هیچ برنامهای تحمیل و اقدام تصنعی صورت نگرفته باشد

 خانوادگی راهکارهای

اند و فرزندان را در این  یکی از بزرگترین مشکالت این است که خانوادهها با تکیه بر محیط اجتماعی از مسئولیت شانه خالی کرده

 :شود حلها پیشنهاد میاند. لذا این راه  مسأله رها کرده

 مه برای تربیت مذهبی داشته باشندباید طرح و برنا والدین. 7

 سی برخورد با کودک را یاد بگیرندضروری است والدین آگاهیهای مذهبی و روانشنا. 8

 کم و زورگویی به جوان پرهیز کنندالزم است والدین مذهبی انتقادپذیر باشند و از تح. 9

 وجود داشته باشد ها یش در خانوادهبرنامه نیا. 9

 کنند والدین مذهبی نباید جوان را به خاطر عمل نادرستش شدیداً سرزنش. 5
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زیرا بسیاری از کارهای جوانان ناشی از شورو هیجان دوران جوانی است پس نباید عمل آنها را فوراً حمل بر شرارت نمود. لذا باید «

 »وشبینی به جوان وجود داشته باشدجو اعتماد و خ

 .مذهبی باید محبت خود را به فرزندان ابراز کنندوالدین . 6

 .خود والدین مذهبی باید در خانه با یکدیگر تفاهم داشته باشند و احترام یکدیگر را حفظ کنند. 1

 نه و تحکم آمیز برای پذیرش عقیدهپرهیز از روشهای آمرا. 2

 ز افراط در عبادت باید پرهیز کرددر ارتباط با جوان ا. 4

 .تفریح خانوادگی را همراه فرزندان خود جدی بگیرند و فاصلۀ خود را با فرزندان کم کنندوالدین مذهبی . 71

 دینی مبلغان برای راهکارهایی

الزم است روحانیون حرفهایشان با عملشان یکی باشد و از دنیاطلبی دوری کنند. زیرا جوان به اقتضای طبعش که آرمانگرا و . 7

 قب وضع زندگی روحانیون محترم استی مراعدالتخواه است بیش از هر قشر دیگر

 :الم ـسالقال علی ـ علیه 

)نهج البالغه، . الداعی بال عملٍ کالرامی بال وترٍ؛آن که بدون عمل خدای را میخواند مانند کسی است که تیر بر کمان بدون زه نهد

 (982فیض، حکمت 

 .مبلغان و بزرگان دینی از اختالف و چند دستگی دوری کنند. 8

سازند برای جوانان جوان اگر دریابد که بین داعیان مذهب اختالف و درگیری است اگر چه آنان برای این اختالف محملی ب زیرا

 پذیرفتنی نیست

 روحانیون باید ویژگیها، روحیات و نیازهای جوان را بشناسند و به مقتضای آن تبلیغ کنند.. 9

که پیشوایان مذهبی مردم که در هر حال آنها را نماینده واقعی مذهب از خشونت و تبلیغ آن بپرهیزند. هر وقت و هر زمان . 9

تصور میکنند پوست پلنگ میپوشند و دندان ببر نشان میدهند و متوسل به تکفیر و تفسیق میشوند، مخصوصاً هنگامی که 

 شودمذهب به سود مادیگری وارد می اغراض خصوصی به این صورت در میآید بزرگترین ضربت بر پیکر دین و

 دولتمردان به مربوط راهکارهایی

 .دولتمردان اسالمی در عدالت اجتماعی و برآوردن آن تالش کنند. 7

 .دولتمردان از استفاده ابزاری از دین دست بردارند. 8

 .دولتمردان دینی استفاده از خشونت را کنار بگذارند. 9

 دولتمردان حقوق شهروندان را رعایت کنند و به آنان ستم نکنند؛. 9

 .فضای انتقاد سالم را باید فراهم کنند. 5(59بعاً ضاریاً تغتنم اکلُهم؛ )نهج البالغه، نامه ال تکوننّ علیهم سو 

 اجتماعی راهکارهای
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 فضای اعتماد و خوش بینی در جامعه نسبت به جوانان وجود داشته باشد. 7

د جلوگیری شود ،یا این که برای هر کدام جوابی قانع از انتشار افکار متضاد و پراکنده که باعث تحیر و سرگردانی جوان میشو. 8

 کننده ارائه گردد )توسط کتابهای خوب و اساتید خوب(.

 .تضادهای بین دین و ارزشهای حاکم بر جامعه را با راه حلهای منطقی حل کرد. 9

 .علمی نیستارائه منطقی این مطلب که دین با عقل و علم منافاتی ندارد و دین در تضاد با دستاوردهای . 9

 ژاله کشاورزی / الگوهای دین باوری در بین جوانان

 :7راه های جلوگیری از دین گریزی و گرایش به فرهنگ غرب 

 قویت بینش دینی و سیاسی جوانان و شناساندن فرهنگ غرب به آنانت

 زدودن فقر اقتصادی و ایجاد اشتغال سازنده و مفید

 ارائه الگوهای مناسب به جوانان

 سازگاری بین قول و عمل در بین مدعیان دینمشاهده 

 خصوص نخبگانه ایجاد زمینه های مناسب برای رشد علمی جوانان و ب

 ایجاد امکانات ورزشی و محل هایی مناسب برای تفریح سالم جوانان

 پیش گیری از نفوذ عوامل فرهنگی دشمن

 علت های دیگر

  علی قنبری کوهنجانی اسالمی دفاع و تهاجم عقالنی؛ راهکاری برای تحقق تمدن نوین

 2روشهای دفاع و تهاجم:

 تولید علم:  -1

در زمان امروزی برخی قائل به این هستند که میتوان برای شناخت غرب از راه خودشناسی این شناسایی را انجام داد. دلیل این 

عنوان الگوی معرفی شده به جهان، میباشد؛ گروه این است که اکنون سبک زندگی ما غالبا غربی میباشد و این نتیجه مدرنیته به 

در بحث تمدن توضیح داده شد که مبانی این دو تمدن  باشد. از همین رو خود شناسی جامعه امروز ما مساوی با غرب شناسی می

ی حاصل دقیقا در نقطه مقابل هم و متضاد هم میباشند و از همین جهت علم بانکداری حاصل از مبانی تمدن غرب با علم بانکدار

از مبنای تمدن اسالمی تفاوتهای بسیاری دارد. علوم دیگر نیز از این قاعده مستثنی نمیباشند ،مثل: علوم انسانی، پزشکی ،معماری 

و .... . با توضیحات داده شده عمق کالم رهبری و درخواست ایشان مبنی بر تولید علم و اسالمی کردن علوم بهتر درک میشود. 

یند: علم، علم است؛ و اسالمی و غیر اسالمی ندارد. اما امروزه حتی تأثیر متمایل بودن قبله در منازل ساخته ممکن است برخی بگو

                                                   
 ژاله کشاورزی / الگوهای دین باوری در بین جوانان 7

  علی قنبری کوهنجانی دفاع و تهاجم عقالنی؛ راهکاری برای تحقق تمدن نوین اسالمی 8
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شده طبق معماری مدرن و شهر سازی جدید بر فراموشی هویتها أمری است ثابت شده یا قابل دفاع و این در حالی است که در 

نمیشود یا سرویس بهداشتی آن پشت یا رو به قبله باشد. در علم بانکداری  منازل قدیمی، بنایی که قبله آن متمایل باشد دیده

جدید که بر مبنای سود انگاری تولید شده، دست گیری از نیازمندان جامعه معنی ندارد و اصل امانیسم به آنها میفهماند: هرچه 

حال اگر این علوم که پایبند به هیچ ارزش ر اسالم و مبانی آن ارزشی ندارد.توی انسان بخواهی همان صحیح است و این اصل د

اخالقی و اسالمی نمیباشند، بدون هیچ تغییری در جامعه اسالمی استفاده و به کار بسته شود، روز به روز از تحقق هدف واالی 

هیم و برخی تأسیس تمدن نوین اسالمی دورتر خواهیم شد. لذا الزم است که برخی از علوم را از معیارهای مبانی اسالمی عبور د

 تولید شوند و به مردم عرضه شوند.دیگر را که قابلیت پاالیش ندارند، با توجه به مبانی اسالمی از نو 

می و روشن فکر غیر تمام علوم وارد شد از غرب نیاز به بررسی و پاالیش از سوی دانشجویان و طالب حوزوی ملتزم به اصول اسال

هر اسالمی بر آنان زد و با دلیل عقلی و علمی استدالل بر مفیدتر بودن این علوم ولید کرد و ماگر بتوان این علوم را ت .وابسته دارد

نسبت به نسخه غربی آنها کرد، و آن را به جهانیان که خود دچار مشکالت و بحرانهای بسیاریاند ،عرضه کرد، میل جهانیان از عمل 

م و دست آوردهای تمدن غرب ،کمرنگی و زوال سریعتر این تمدن و به علوم غربی کمتر خواهد شد و نتیجه عمل نکردن به علو

 دست آوردهای منافی با هویت انسانی آن میباشد.

 

 وحدت بین حوزه و دانشگاه:-2

متولیان علوم تولید شده بر طبق مبانی تمدن غرب در راستای اهداف جهانی و استعماریشان، به دنبال راهی برای رسوخ به ملل و 

برای انتقال تفکر و زمینه سازی استعمار زدگی و انفعال بودهاند. با تأسیس دانشگاه از سوی افرادی که در گذشته جوامع دیگر 

برای تحصیل به فرنگ رفته بودند، این علوم راهی برای ورود به جامعهای با فرهنگ اسالمی و متضاد با تمدن غرب یافتند. قبل از 

ایران، تنها مرکز آموزش علوم روز، مثل: طب، نجوم، ریاضیات و ...، حوزههای علمیه بود  ورود دانشگاه و سیستم جدید آموزشی به

و رابطه علوم حوزوی با مباحث دینی و توحیدی، یک أمر ثابت شده است، زیرا؛ علم طبق نظر دین اسالم از توحید و اسالمی بودن 

علم اگر علم باشد؛ نه وهم و خیال و فرضیه محض، هرگز  «جدا نمیباشد. در همین مورد جوادی آملی در کتاب خود مینویسند:

غیر اسالمی نمیشود. علمی که اوراق کتاب تکوین الهی را ورق میزند و پرده از اسرار و رموز آن بر میدارد به ناچار اسالمی و دینی 

ین جهت نظریه وحدت بین حوزه و از ا »سالمی و غیر اسالمی تقسیم کنیم.است و معنا ندارد که آن را به دینی و غیر دینی و ا

دانشگاه مطرح شد تا علوم حوزوی کمبود مسائل توحیدی و خدا محوری علوم دانشگاهی را جبران کند. مرتضی آوینی در همین 

پیوند بین حوزه و دانشگاه پیوند بین دین و علم است و در این پیوند، دین نیست که باید توجیه علمی پیدا « فرمایند: باب می

ایشان در جایی دیگر دلیل لزوم وحدت بین حوزه و  »مبنای حقیقت عالم استوار دارد. ، بلکه علم باید بار دیگر خود را برکند

پیش از هر چیز بار دیگر باید گفت که معنا و ریشه همه تفاوتهایی که در این دو نظام « کنند: دانشگاه را این گونه بیان می

ست. غایت نظام تعلیم و تربیت حوزههای علمیه، تفقه در دین و رسیدن به کمال الهی انسان آموزشی وجود دارد در غایت آنها ا

است، حال آن که غایت نظام آموزشی کنونی تربیت کادرهای تخصصی مورد نیاز این تمدن است. جدایی این دو نظام از یک دیگر 

اعم از اقتصاد، –جدایی دین از همه امور اجتماعی بشر به تبعیت از جدایی دین و علم در تفکر کنونی بشر اتفاق افتاده است.

هم غیر قابل اجتناب است که تفکر کنونی غرب به آن منتهی میشود، و به تبعیت از همین جدایی هست که   -سیاست، علم و ...

که دیگر در حوزههای کار حوزههای علمیه صرفا به تعلیم و تربیت دینی و روحانی اختصاص مییابد. اکنون بیشتر از یک قرن است 

» در قدیم مرسوم جز این بوده است.علمیه ریاضیات، هندسه، هیئت، نجوم ،طب و سیاست تعلیم و تدریس نمیشود، حال آن که 

های گوناگون دانش به شکل کنونی آن تخصصی و مجزا  در گذشته که رشته« فرمایند: جوادی آملی میآیت ا... در همین راستا 
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ارف در یک نوع هماهنگی و ارتباط محتوایی به رشد خود ادامه میدادند. تخصصی شدن گسترده علوم و دانشها نشده بود علوم و مع

ها و نتایج آنها بیگانه و بی ارتباط با هم شکل میگیرند و تصویری مبهم و نا متجانس و  این اثر مهم را به دنبال دارد که داده

در واقع نوعی تبادل و پاالیش به حساب میآید و به قولی دیگر همان دریافت  این نظریه»بناک از عالم و آدم عرضه میکنندعی

حسنات و خوبیها و پس زدن مفاسد و معایب علوم مدرن میباشد. انجام این کار از این جهت حائز اهمیت است که امروزه علوم 

شد که این علوم به دلیل مبانی غیر دانشگاهی از جهت کمیت دانشجویان بیشتری نسبت به حوزههای علمیه جذب میکند. بحث 

 توحیدی باعث ضربه بر هویت انسانی دانشجویان میشود و همین توضیح ،به کار گیری این اصل را حائز اهمیت دو چندان میکند.

 تربیت عقالنی: -3

دایت مردم به باشد و وظیفه اصلی و مهم مبلغان دینی و اخالقی معرفت بخشی و ه ها می جهالت مهمترین عامل بی اخالقی

سمت رفتارها و هنجارهای عقالنی میباشد. انسانهایی که در عقئد و نگرشهای خود به رشد کامل نرسیدهاند، در برخورد با مسائل 

به صورت احساسی برخورد میکنند و این مسئله زمینه تأثیر پذیری از فرهنگهای امروز را فراهم میآورد. بیشتر مسائل یا غالب آنها، 

تهای مذهبی، اصل والیت فقیه و ... به صورت احساسی در بین مردم رواج یافته و جنبه عاطفی آنها غالب بر جنبه مثل: هیئ

باشد و این عقالنیت است که  -عقالنیشان میباشد و این در حالی است که سبک زندگی انسانها تنها بر پایه عقالنیت استوار می

 انسان را از دیگر موجودات متمایز میکند.

شخصی که از طریق عاطفه و احساسات مبحثی را قبول کند، احتمال برگشت آن شخص بسیار زیاد است اما اگر از راه عقل مورد 

پذیرش او واقع شود، دست برداری از آن اصل برایش سخت خواهد بود. میتوان در قالب یک مثال گفت: افرادی که در کشورهای 

ده، تحقیقاتی انجام میدهند و به حقانیت دین اسالم پی میبرند و با تحقیق و پژوهش به خارجی آوازهای از اسالم به گوششان رسی

دین اسالم گرایش پیدا میکنند و مسلمان میشوند. این گونه افرادی که از راه عقل و تحقیق این دین را انتخاب کردهاند، حاضر بر 

صل شده میباشند، مثل: ممنوعیت تحصیل، عدم امنیت تحمل سختیها و محیط پر از خفقان کشورشان که برای مسلمانان حا

تمام مسلمانان به –جانی و مالی و ... . حال این شخص را با افراد جزئی که تنها مسلمان بودن، آن هم در اسم و به صورت صوری

اسالم است، مقایسه  که تنها وجه ارتباط آنها با  -این صورت نمیباشند و در مباحث اعتقادی با تحقیقات خود به یقین میرسند

کنید ترک واجب و عمل به حرام اصول ثابت این گونه افراد است و دلیل اصلی آن عدم وجود عقالنیت در تربیت دینی آنها 

میباشد. در سیر تمدن سازی نیز فرهنگ و ارائه سبک زندگی، مؤخر بر اندیشه سازی میباشد و دلیل این تأخر نیز همین است که 

زام نسبت به مبحثی میشود و در صورت فقدان آن سبک زندگی و فرهنگ به صورت کامل از سوی تمام افراد عقالنیت باعث الت

  -علیه السالم –اهلبیت  استنادقرآن،بیانات به شدکه روشن گذشت براساسآنچه« گیرد.  جامعه مورد عمل قرار نمی

 نادرست واعمال اخالقیها بی وریشۀاصلی داشته اخالقی زندگی سبک درتحقق توجهی قابل نقش عقالنی الهی،تربیت حکمای وبیان

 است. ازاین جوامع درسطح عقالنی تربیت به جدی توجه لزوم امرنشاندهنده این است. ونادانی امروزی،درجهالت درجامعه موجود

 ازسطح رفتارانسانهارا تربیت، به عقالنی تابااتخاذرویکردی است الزم رادارند افرادوجوامع تربیت دغدغه که اسالمی مبلغین بر رو

 برعقالنی مبتنی زندگی وسبک ساخته نهادینه جوامع مختلف سطوح رادر فضائل روش، وبااین داده سوق عقالنی سطح به احساسی

 »سازند. محقق درجامعه ار تر

در پایان ذکر این نکته الزم است که، تربیت عقالنی ممکن است به تنهایی در برخی از موارد و برخی از مخاطبان به صورت کامل 

جوابگو نباشد، اما باز هم نقش مهم این نوع تربیت در عدم انفعال افراد جامعه نسبت به سبک زندگی غربی و دستآوردهای آن غیر 

 هایی -ازنقصان انسانها، ادراک سطوح بودن مختلف جهت به مواقع دربرخی است ممکن ویکرد،گرچهر این«قابل انکار میباشد. 
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 وظیفۀ مهمترین عنوان به برخورداراست،میتواند ارزشها کردن نهادینه درجهت توجهی قابل ازمزایای ازآنجاکه شوداما برخوردار

 »رادارند،قلمدادشود. درجامعه وتربیت اخالق ساختن دغدغۀنهادینه وآنهاکه مبلّغان

 هنر:-9

  -به معنای عامش –نگاه ابزاری داشتن به هنر، نگاه قابل تأملی است. در طول تاریخ، از بدو ظهور انسان بر زمین هنر 

نشانهای بوده از انسانها و هرچه قدر از زمانهای دور فاصله میگیریم این هنر جایگاه خودش را میان روابط اجتماعی بهتر پیدا 

میکند. اما سؤال این جاست که: چرا هنر در دورانهای مختلف تاریخی این قدر اثر گذار بر زندگی و روابط اجتماعی بوده؟ شاید 

بتوان پاسخ را در یک کلمه خالصه کرد: ارتباط! یکی از ویژگیهای ذاتی هنر ارتباط است. مادامی که یک هنر با مخاطبش ارتباط 

باط برقرار میکند و انتقال دهنده یک سری مفاهیم و احساسات و ... نیست، هنر نیست یا دست کم یک بر قرار نمیکند و یا کم ارت

هنر خوب نیست. اما همین که توانست با حفظ ویژگیهای دیگرش، ارتباط خوبی هم با بیرون داشته باشد یک هنر است. از طرفی 

جایگاه تخیل در هنر مورد بحث است اما هرچه هست این  دیگر یک عنصر مورد بحث دیگر در هنر، تخیل است. اگر چه اصل

مسلم است که اوال تخیل یک عنصر جدا ناپذیر در هنر است. ثانیا تخیل برای هنر گاهی به مثابه یک ابزار تعریف شده. ثالثا میزان 

یشتری برخوردار باشند میزانهای تخیل در هنرهای مختلف بوده. رابعا حتی هنرهایی که قابلیت و ظرفیت این را دارد که از تخیل ب

هنر ذاتا قابلیت تخیلی شدن را دارد و میزان این که  "مختلفی از تخیل را دارا هستند و شاید بتوان حرف را در یک کالم گفت که:

زار واقع شود اما اگر هنر با این اوصاف یک اب "هنر ربط دارد. چه قدر قابلیت تخیلی شدن دارد به خود هنر و به نوع به کارگیری آن

که بخواهد صرفا ارتباط برقرار کند ) و خوب هم میتواند ارتباط برقرار کند( و اگر بخواهد انتقال دهنده یک سری مفاهیم و 

 اطالعات و ... باشد پس ذیل مسأله تهاجم و دفاع بحث خواهد شد. 

یشان آشنا باشد، سریعتر خواهد فهمید که رابطه حال در صورتی که مخاطب ما غرب و اسالم را بررسی کرده باشد و با مبانی فکر

غرب، به عنوان یک مکتب فکری با این  اسالم چه قدر میتواند در ذیل بحث تهاجم و دفاع بررسی شود. به ذات غرب، آن امانیست

فی نیست و چون دنیای دیگری مبانی و پایههای فکری خواه ناخواه از سر این که این دنیا انتها دارد به فکر این افتاد که این دنیا کا

هم چون اسالم برایش تعریف نشده، دنیای خیال ) دنیایی که واقعیت در آن به ابتذالِ بودن کشیده شود( راه حلی بهتر برای پاسخ 

به ای بود بر فواصلی که تا به حال حاصل شده بود. او تخیل را در قالب هنر) به مثا هایش پیدا کرد و خب این فاصله به خواسته

یک ابزار( در خدمت گرفت و پیشرفت کرد و فهمید که میتواند با ابزاری چون هنر در فضایی چون رسانه عالوه بر خواستههای 

 های دیگرش. ای شد بر اسلحه درونی خودش به درگیریهای بیرونی خودش کمک کند و رسانه هنری اسلحه

یا با احتیاط بیشتری بر خورد کرده بود یا از اساس نوع دیگری از آنها  از آن طرف اسالم که  با هنر، رسانه و بیشتر از همه تخیل

را طرح زده بود و نگاهش به دنیا عالوه بر این که امانیسمی نبود بلکه بر عکس موحد موحدان به شما میرفت شعارش درباره هر 

آیه نشود. و این  مواظب باش این ابزار برای تو مصداقگوید  و به اهل خودش می کْرِ اللَّهنْ ذع کُمدصابزاری این آیه بوده استی

تذال نکشد و این نقطه درگیریها در بحث تخیل در هنر میان اسالم و بیعنی تخیل را تا جایی قبول دارد که تخیل واقعیتها را به ا

 غرب شد.

هنر، رسانه هنری بگذارد اگر به مثال غرب هنرمند متعهد اسالمی باید به این نکته توجه کند که اگر میخواهد پا در عرصه رسانه، 

و از دریچه غرب به اینها ) و از اینها به دنیا( نگاه کند پس تکلیف تعریف رسانه هنریاش از همین ابتدا مشخص است. چرا که همان 

 طور که گفته شد غرب نگاه و خواسته متفاوتتری از اسالم نسبت به هنر دارد.
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دستاوردهای غرب در بخش هنر را میتوان به خدمت گرفت و از آن در اسالم استفاده کرد؟  حال یک سؤال طرح میشود که آیا

جواب این سؤال هم بی شک بر میگردد به بحث تولید علم. و این را باید اضافه کرد که برای پاسخ به این سؤال باید هنرهای 

تری داد ) که مجال گفتن نیست( اگرچه همان طور که  یمختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد هر یک نظر جداگانه و تخصص

گفته شد تفاوت اسالم با غرب تفاوت در نگاه به عالم است و نگاههای مختلف ابزارهای مختلفی دارند ،گاهی دقیقا در برابر هم و 

  گاهی هم نظر و نگاه، با هم به عالم برای عالم ابزار میسازند.

 فاطمه کشاورزی/ جوانانراهکارهای پیشگیری از دینگریزی 

 1بیگانه: فرهنگ به وگرایش دینگریزی رفع راهکارهای

 الف. ارائه الگوهای مناسب

تأثیرپذیری از  الگوهای جذاب، برای یادگیری و شکل دهی رفتار انسان ها، به ویژه جوانان، نقش اساسی دارد. در دوره نوجوانی و جوانی ،

بین خانواده و جوان تعارض و درگیری به وجود می آید. از این رو، جوان برای ساختن نظام خانواده به شدت کاهش می یابد و گاهی 

ارزشی و اعتقادی خود می خواهد از چیزهایی غیر از خانواده و مربیان قبلی استفاده کند. از عوامل تأثیرگذار در بیرون نهاد خانواده، 

چه اینکه دوستان نیز در حال ساختن نظام  ;رد قبول جوان بسیار زیاد استالگوها و دوستان هستند. در این میان، نقش الگوهای مو

ارزشی خود و نیازمند الگوهای مورد پسند می باشند. در این شرایط، اگر الگوهای مناسب و در دسترس وجود نداشته باشد، جوان دچار 

بسا به الگوهای مجازی پناه برده و یا تحت تأثیر  سردرگمی شده و تعادل روانی او از مرز ارزشی خارج می شود. در این صورت، چه

ریز از دوستان کم تجربه قرار گیرد و یا به دام شیادانی بیفتد که در کمین جوانان سردرگم هستند و در نتیجه، شرایط و زمینه های گ

 .دین برای او فراهم می شود

 تقویت بینش دینی جوانان و شناساندن فرهنگ غرب به آنان .ب

دین چنان به جوان معرفی می شود که گویی مانع ارضای نیازهای اوست. چنین تصویری در نهایت، به دین گریزی می در مواردی 

را  انجامد. جوان در شرایطی قرار دارد که انواع غرایز، به ویژه غریزه جنسی و لذت طلبی، در او به نقطه اوج رسیده و عوامل بیرونی نیز او

 ر او برافروخته می کند.احاطه کرده و آتش شهوت را د

حال اگر دین به گونه ای ترسیم شود که گویی مانع ارضای غرایز اوست و راه کاری برای ارضای آنها ندارد، طبیعی است که نسبت به 

 دین گریزان می شود و دین پذیری را مساوی با سرکوب غرایز خود می انگارد.

 زدودن فقر اقتصادی و اشتغال سازنده و مفید .ج

تی را شاید بتوان از پلیدترین پدیده های جامعه به شمار آورد. بی تردید، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همچون سرقت، تنگدس

ولگردی، گدایی، خودفروشی، و اعتیاد به علت تنگدستی و بی چیزی به وجود می آید. نگاهی گذرا به بزهکاران و ساکنان ندامتگاه ها ما 

                                                   
 فاطمه کشاورزی/ پیشگیری از دینگریزی جوانانراهکارهای  7
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پدیده  رهنمون می نماید که شمار بسیاری از آنان در اثر تهیدستی، پای در این راه شوم و بدفرجام نهاده اند. را به این حقیقت دردآور

بن ویران  .انی را ازفقر در هر جامعه ای که چهره کریه خود را به نمایش بگذارد، مانند سیلی بنیان کن زیربنای تمامی ارزش های انس

 .آدمی را به بیغوله های ننگ و بدنامی تبدیل می کندمی سازد و کاخ های کرامت و شرافت 

یکی از عوامل مهم در سالمت فرد و جامعه، اشتغال سازنده و کار مفید است. اشتغال سازنده زمینه شکوفایی استعدادها و بروز 

 .سازد شد و پیشرفت جامعه مساعد میخالقیت ها و ابتکارات را فراهم می آورد و کار و تالش، شرایط را برای ر

 پیش گیری از نفوذ عوامل فرهنگی دشمن .د

بینشی که در سایه آن همه عوامل فرهنگی غرب را شناسایی و کنترل نموده و در  ;نگاهبانی از ارزش های الهی، بینشی ژرف می طلبد

ذ فرهنگی دشمن را صورت لزوم طرد و منزوی می سازد. از این رو، بر همه مسئوالن امر وظیفه است که به هر شکل ممکن جلوی نفو

 .انجام نشود، همه مسئول می باشند بگیرند. چنانچه این کار

 هـ . استفاده از امکانات تربیت بدنی

 تربیت بدنی و سالمت جسمی، نیاز طبیعی فرد سالم و جامعه سالم است که می تواند زمینه ساز سالمت روانی و عاطفی آنان شود. 

ت تحصیلی آنها مؤثر است. هر چه جوان سالم تر، بانشاط تر و شاداب تر باشد فراگیری و رشد، میزان سالمت جوانان در چگونگی پیشرف

سریع تر و متعادل تر صورت می گیرد و زحمات صورت گرفته از سوی والدین و مسئوالن بیشتر به نتیجه می رسد و متقابال این گروه هر 

 ر می شود و در نتیجه، افت تحصیلی و مشکالت رفتاری فزون تر می شود.چه از سالمت کمتری برخوردار باشند کسالت و خمودی بیشت

از سوی دیگر، نوجوان و جوان سرشار از انرژی فزاینده است که باید به صورت صحیح و منطقی تخلیه شود. تراکم این انرژی و عدم 

باشد. چنانچه معموال کودکان در ممنوعیت بیش از تخلیه معقول آن می تواند زمینه ناهنجاری های فردی و اجتماعی را به همراه داشته 

تخلیه انرژی خویش را  حد، برای محیط خانه و اجتماع مسئله آفرین هستند و اغلب بزهکاران امکان و شرایط الزم و هدایت شده برای

 .نداشته اند

 مهدی دهقان سیمکانی/  مسجد و منبرمجازی؛ راهکاری در جهت تقویت دینباوریِ جوانان

 آید که دست میه از بررسی و تحلیل نقش سایبر و فضای مجازی در تربیت نوجوانان و جوانان، از مجموع مباحث اینگونه بپس 

هدف در  امروزه به دلیل سلطۀ سایبر و فضای مجازی ،فاصلۀ جوانان و نوجوانان با مساجد، کم شده و غالب اوقات خود را، بی

امر باعث شده تا آنها غالباً در فضای مجازی به دنبال پاسخ به سواالت و ابهامات خود  گذرانند. این اینترنت و فضای مجازی می

ئۀ بخشی ابه منبرهای مجازی و ایجاد سازوکارهای مسجد در فضای مجازی جهت ار جهاین مسئله، نشان دهندة ضرورت تو باشند.

بر این اساس، اگر تمهیدات الزم توسط مبلّغان دین و  از سازوکارهای مسجد واقعی است که امکان عرضه در عرصۀ سایبر را دارد.

متولّیان مسجد در فضای مجازی اندیشیده شود، مساجد مجازی و یا به تعبیری دقیقتر، سازوکارهای مسجد در فضای مجازی، به 

دینی و اسالمی آنها را مقدمهای برای ورود نوجوانان و نسل آینده به مساجد واقعی خواهد بود ودر حد قابل توجهی ،زمینۀ تربیت 

  7فراهم خواهد ساخت.
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اصول مورد نظر در تربیت دینی جوانان و نوجوانان نشان میدهد که مسجد، مکانی فقط برای انجام مناسک دینی نیست بلکه 

از  ت قائل شدن به مساجد مجازی ،در زمانی که کودکان و نوجوانانیاهم ت افراد در آن شکل میگیرد. باعاملی است که هوی

توان زمینهای فراهم ساخت تا آنها با  گذرانند، می اند و بخش عظیمی از اوقات خود را در فضای مجازی می مسجد فاصله گرفته

دهی، اصل مشاهده و  تی دینی و اسالمی تربیت شوند. بر اساس اصول تربیت دینی کودکان و نوجوانان، از جمله اصل بصیرتهوی

زمینهای را  یز فطری بودن مسائل دینی، و اصل لزوم برخورداری از سواد رسانه، مساجد مجازیتجربه، اصل اختیاری بودن و ن

و مؤمن تبدیل شود. مسجد مجازی  بدرورش یافته و به فردی معتقد، متعفراهم خواهند ساخت تا احساسات مذهبی در کودک پ

بیعت زیباییپسند انسان طراحی شده، میتواند در جهت به جهت اینکه برخوردار از سازوکارهای مسجد واقعی بوده و متناسب با ط

هی داشته باشد. مسجد مجازی، در واقع مهمترین راه ارضاء نیازهای کودکان و نوجوانان، نقش قابل توج پرورش فطرت پاک

نیته و گرفتار در معنوی در آن سوی مرزها از طریق معنویت شیعی بوده و پلی است برای کاربران اینترنتیِ سرگشته در دامان مدر

میان معنویت های کاذب، تا از طریق آن بتواند خود را به معارف اصیل اسالم برساند.از این رو، بر نهادهای متولی مساجد الزم 

عرصه تبلیغی و اطالع رسانی،راهکاری بیندیشند تا فرزندان از  است تا با استفاده از محیط سایبر و فضای مجازی به عنوان یک

ۀ جماعات، الزم است تا عالوه بر رهبری و مدیرت منابر و مفرهنگی، متولّیان مساجد و ائی دور نشوند. بر کانونهای فضای مذهب

 مساجد واقعی ،

ای یا  های مربوط به مسجد را در اینترنت و فضاهای مجازی نیز به نمایش بگذارند و یا در قالب بازی رایانه مفاهیم دینی و برنامه

ال، برگزاری عمجازی با عضویت نوجوانان ف جامعه عرضه کنند.تشکیل اتاقهای فکر قرآنی و دینی در فضای هر قالب دیگری به

موثر در  مسابقات وبالگنویسی با موضوع مسجد مجازی ،فراخوان مسابقه وبالگنویسی با عناوین دینی ،و پخش برنامههای مساجد

ختن مساجد مجازی و هدایت جوانان به فضای مجازی است که نهادهای فضای مجازی، از مهمترین راهکارها در جهت نهادینه سا

  ه داشته باشند.جا توفرهنگی باید بدانه

 : نتیجه گیری

 هیچ سرمایه ای مانند نیروی جوانی و استعدادها و توانمندیهای آنان نیست.

و زوایای روحی او. به گونه ای که به نقاط  نگرش اسالم به جوان نگرشی مبتنی بر واقعیات است نگاهی واقع بینانه به همه ابعاد

 مثبت، غفلت شده نه آنچه بعنوان مقتضیات سن و الزمه دوران جوانی است.

توجه به شناخت ویژگیها و نیازهای دوران نوجوانی و جوانی در سطح خانواده ها و جامعه ضروری است استفاده از فرصتهای مناسب 

 نه های رشد باورهای دینی و تحکم آنان در مراحل بعدی رشد ضروری است.در طول دوران رشد هر فرد بعنوان زمی

اگر جوانان تنها دارای علم دینی و اعمال ظاهری و بی روح باشند ممکن است دچار لغزش شوند ولی اگر تربیت دینی در شاکلۀ 

 روح آنان جای گیرد آنهم از مراحل اولیه رشد به دین باوری قوی دست پیدا خواهند کرد.

 اهمیت تقویت احساس مذهبی برای نسل جدید در عصر حاضر به دلیل:

 گسترش افکار انحرافی در جهان امروز -7

 توسعه تبلیغات گسترده و دشمنان اسالم در سرکوبی اسالم -8

 سوء استفاده از مذهب پذیری مردم و القادات غیرواقع به نام دین -9

 اعتقادات ما ایجاد شبهات و تردیدها در اصولی ترین و ریشه دارترین -9



 72-19، ص   1931،  آبان 1، جلد 5علوم انسانی اسالمی، شماره 

   I SSN: 9174-8792 

 ht t p://www.j oi h.i r 

 

99 

 

تمایل به بی قیدی و احساس رهایی از همه آنچه تحت عنوان دین بعنوان قیدی برای خود مداریها، خواسته ها، لذتها  -5

 راحت طلبی و رسیدن به لذات دنیا است.

 

 

 


