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   هم إلی الثقافة الغربيةوامل هروب الشباب عن الدين وميلع 
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ا
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 َلَخص  الم  

كان هروب الشباب من الدین ومیلهم حنو الثقافة الغربیة مصدر قلق للقادة الدینینی واملتدیننی والعائالت   
یشكل هتدیًدا جلیل الشباب. لقد غطت هذه الظاهرة جزًءا كبريًا من العامل يف القرون الدینیة، كما أنه 

األخرية، خاصة يف القرن العشرین، بل إهنا أدت إىل ظهور مدارس فلسفیة إحلادیة وإیدیولوجیات معادیة 
ه تطوریًا تمرتدة. لكن ملاذا یتحول اإلنسان، املتلهف بطبیعته إىل الدین والذي ترتبط طبیع للدین أو

مبوضوعات الدین، إىل الردة، وملاذا تتجلى الردة أكثر يف جیل الشباب؟ ورًدا على ذلك، ینبغي أن 
یقال: ال یوجد عنصر مراوغ يف الدین اإلهلي؛ إذا حقق البشر معرفة دینیة وفهًما صحیًحا للدین احلقیقي، 

العقل  ا يف سیا  الدین. الدین یغذيفلن یهربوا أبًدا من الدین. عالوة على ذلك، العقل واحلب كالمه
البشري واحلكمة ویعطي احلیاة واحلركة واحلیویة لقلب اإلنسان. لذلك، جيب البحث عن سبب الردة 
خارج نطا  الدین احلقیقي والتعالیم الدینیة. وال شك أن هناك عوامل عدیدة تلعب دورًا يف حدوث 

 .الردة، بعضها مذكور يف هذا املقال
وتدمري  الدین اهلارب، الغزو الثقايف، الثقافة الغربیة، التغریب، اإلمیان الثقايف بالذاتملفتاحیة: الکلمات ا

 .الذات
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 گرایش جوانان به فرهنگ غربیگریزی ودین ۀانگیزوعلل 
  : پژوهشیهنوع مقال

 محمد عباسی ایرانی 1، عبد الدیان تفکری 2
  سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی مقطع دکتورای جامعه شناسی  نامزد. 1

.دانش آموخته زبان وادب فارسی دانشکده زبان وادبیات / دانشگاه تخار2  
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 چکیده

دین گریزی وگرایش جوانان به فرهنگ غرب همواره دغدغه هایی را برای رهبران دینی، 

دین داران و خانواده های متدین به وجود آورده و تهدیدی برای نسل جوان محسوب می شود. 

، بخش عظیمی از جهان را فرا گرفت ویکم این پدیده در سده های اخیر، به ویژه در قرن بیست

حتی موجب به وجود آمدن مکاتب فلسفی الحادی و ایدئولوژی های دین ستیز یا دین گریز  و

گردید. اما چرا انسان که ذاتاً مشتاق دین است و فطرت او با درون مایه های دین پیوند تکوینی 

دارد، به دین گریزی روی می آورد و چرا دین گریزی در نسل جوان، نمود بیشتری دارد؟ در 

 اگر انسان ها به دریافت ;ید گفت: در دین الهی هیچ عنصر گریزاننده وجود نداردپاسخ، با

معارف دینی و درک صحیح از دین حق نایل آیند، هرگز از دین نمی گریزند. افزون بر این، 

عقل و عشق ـ هر دو ـ در متن دین جای دارند. دین هم ذهن و خرد انسان را تغذیه می کند و 

، حرکت و نشاط می بخشد. بنابراین، علت دین گریزی را باید در خارج هم به دل آدمی حیات

جو کرد. بدون تردید، عوامل متعددی در بروز دین مرو دین حق و آموزه های دینی جستاز قل

 .گریزی نقش دارند که در این نوشتار به بخشی از آنها اشاره می گردد

 .یخودباوری و خودباختگی فرهنگی، غرب زدگب، فرهنگ غری، تهاجم فرهنگ، گریزیدین : کلید واژه ها
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 مقدمه

مطالعه رفتارهای اجتماعی آنها، این مسئله را به  ردی با مراجعه به زندگی جوانان وهر ف

 ،خالفت اسالمیصورت ملموس درخواهد یافت که در سال های اخیر و بخصوص پس از پایان 

گرایش به فرهنگ بیگانه و فرهنگ غربی در بین جوانان ما رشد صعودی یافته است و گروه 

هایی از جوانان به علل گوناگون از دین و فرهنگ حالت گریز پیدا کرده اند، به گونه ای که 

وقتی در بین برخی از آنها از دین و فرهنگ خودی سخن به میان می آید به صورت علنی بی 

زدگی لدالقگی خود را به دین اظهار می کنند. البته باید اذعان کرد که این انکار و میلی و بی ع

و مدعیان دین  داراناین مسئله بیشتر به رفتارهای دیناز دین به خاطر خود دین نیست، بلکه علل 

جوانان و گرایش های آنان به فرهنگ بیگانه  یبرمی گردد. بخش عمده این رفتارهای انکارگونه

طر تبلیغات کاذب و دروغین درباره دین و القای شبهه در بین جوانان می باشد و چون به خا

جوانان برای این سؤاالت و شبهات خود پاسخ قانع کننده ی نمی یابند، از دین گریزان شده، به 

یغات همواره و تبل. البته با وجود همه این شبهات وفرهنگ بیگانه و غربی گرایش پیدا می کنند

بارقه  ;حال بارقه ی از دین و غیرت و حمیّت دینی در روح و روان جوانان موج می زنددر همه 

ور شدن در فرهنگ مبتذل غربی وبیگانه باز  امیدی که سرانجام بسیاری از جوانان را از غوطه

 .آنان را به آغوش پرمحبت دین باز می گرداندمی دارد و

 آسیب شناسی نسل جوان
لی است که الزم است در مورد جوانان رعایت شود. به دلیل از جمله مسائ« درک جوان»

آداب و سنّت ها آنکه جوان خود را در این سنین غریب و تنها می بیند، اغلب سعی می کند علیه

جامعه کناره گیری کند و فقط با همساالن خود تماس سوم قیام نماید، از والدین خود وو ر

ند راهنما نیاز دارد تا او را درک کرده و محرم اسرار بگیرد. در چنین حالتی، جوان به یک یا چ

 .و همراز او گردند
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 ناو مادر انحال اگر کسی نباشد که به درد دل های جوان گوش فرا دهد و یا احیاناً پدر

در مقابل تفکرات او واکنش شدیدی از خود نشان دهند، روشن است که جوان دیگر والدین 

مسائل خصوصی را با آنان در میان نمی گذارد. پس باید با جوان را محرم اسرار خود نمی داند و 

توانی مشکالت و ناراحتی های خود را فت که ما تو را درک می کنیم و میهمراز بود و به او گ

در ، آنها را با په می شوددشنیبا ما در میان بگذاری. وقتی جوان احساس کرد که حرف هایش 

غیر این صورت، او احساس تنهایی می کند و تعادل روانی و مادر در میان خواهد گذاشت. در 

خود را از دست می دهد. حال اگر جوانی به هر دلیلی احساس کند درک نمی شود و خود را 

زرگ ساالن لباس ب در سطح خانه یا جامعه بیگانه ببیند، علیه تفکر، مذهب و یا نحوه پوشیدن

گون از جمله پوشیدن لباس هایی با نماد غربی این مسئله را به شکل های گوناطغیان می کند و

 .بروز می دهد

ترین دوران زندگانی انسان محسوب می شود. در این دوران دوران نوجوانی و جوانی مهم

می دهد. او در مرز بلوغ و نوجوانی از طفیلی بودن می رنجد رُخ تحوالت عظیمی در درون فرد 

ی در او افزایش می یابد و در عالم دوستی، افراد نیروی عاطف ;و می خواهد به خود متکی گردد

 .دارد و در عالم قهر و نزاع، تا مرز انتقام پیش می رودمی را عاشقانه دوست 

در این سنین، افراط و تندروی، غرور، خودشناسی، تردید، اضطراب، خیاالت، تهور، 

 رو،اوج می رسد. از ایناستعدادها به استدالل قوی و هوش در باالترین درجه خود قرار دارد و 

گو اینکه ترقّی انسان در این سن شکل می گیرد و انحطاط و  ;فرصتْ یک فرصت طالیی است

 .سقوط نیز در همین سن به وقوع خواهد پیوست

جوانی که در یک خانواده نابسامان و محیطی آمیخته با اختالفات خانوادگی نوجوان و

پرورش یافته، به سختی در مدرسه قابل تربیت خواهد بود. اگر والدین بیش از آنچه که به 

نیازهای مادی فرزندانشان اهمیت می دهند به جنبه های روحی آنان می پرداختند، مشکالت 

ری ها کاهش می یافت. بیشتر کودکان بزهکار، از حاکمیت کمتری به بار می آمد و بزهکا
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د نیا، )موح نداشتن عاطفه در روابط خانوادگی و کمبود محبت گالیه داشته و رنج می برند

 .(36و35هـ: 1379

 ست که نوجوان و جوان احتیاج به آرامش روانی بیشترط حاکم بر این دوران بیانگر اینشرای

دارد. به عبارت دیگر، او همدم و مونسی می طلبد که وجودش را  و ارتباط صمیمانه و دوستانه

درک کند و همچون او، طعم ناخوشایند انتقاد، تهدید، تحقیر و روابط آمرانه را چشیده باشد. 

ناصحانه، با او دوستانه و صمیمانه  دور از روابط آمرانه، حاکمانه و کسی را می خواهد که به

 پذیرد.وببه گونه ی که هست درک کنندوجودش را سخن بگوید و دیگران

کی از یسلم صلی اهلل علیه ورسول کریم  فرمودهدر اهمیت این دوران همین بس که طبق 

ترین چیزها که در قیامت قبل از برداشتن قدم از قدم مورد سؤال قرار می گیرد، دوران جوانی مهم

 :ه استاست. و به همین دلیل، آن حضرت درباره آنان چنین سفارش فرمود

ر  َشبَ »َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم: » انَِنا َمْن َتَشبََّه ِبك ه ولَِنا، َخي ْ
ترجمه: بهترین جوان کسی است که به  (4/69م: 1979)هیثمی،  «َوَشرُّ ك ه ولَِنا َمْن َتَشبََّه ِبَشَبابَِنا

 ترین کهن سالی ما کسی است که به جوانان ما همانندی کند.پیران شبیه باشد، وبد 
يَ ْعَجب  " لَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم:ى القَاَل َرس ول  اللَِّه  َصلَّ  -َرِضَي اللَّه  َعْنه   -َوَعْن ع ْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ »

َوٌة"  .«رَبُّك ْم ِمَن الشَّابِّ لَْيَسْت لَه  َصب ْ
روایت است که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمودند: از عقبه بن عامر رضی اهلل عنه 

 پروردگار مان از جوانی که در آن خوی کودکی نباشد تعجب می کند.

 ویژگی های دوره جوانی
برای اینکه بتوانیم آسیب شناسی بهتری از جوان داشته باشیم در اینجا به برخی از ویژگی 

 :های دوره جوانی اشاره می شود

ساالن: بشر در تمام دوران زندگی خویش همواره نیازمند دوستی وستی با همعالقه به د. 1

بیشتری پیدا می کنند، با  یساالن، عالقهبا دیگران است. جوانان نیز در این سنین به گروه هم



 

 تفکری محمد عباس ي وعبد الدیان               گریزی وگرایش جوانان به فرهنگ غربیدین ۀانگیزوعلل  

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 2710ISSN:        88-3811      2120( 5)2  آذار  -ةبحوث الخّل

 
 

آنان روابط دوستانه و صمیمانه برقرار می سازند و دوست دارند بیشتر اوقاتشان را با آنان 

ساالن خود ن عالقه و دوستی تا مرحله عشق ورزیدن پیش می رود. آنها به همبگذرانند. گاه ای

زیرا مشکالتی مشابه دارند. جوانان با یکدیگر انس می گیرند و حتی رفتارشان نیز  ;پناه می برند

براین، انتخاب دوست در این دوران از اهمیت زیادی برخوردار  در یکدیگر تأثیر می گذارد. بنا

موحدنیا، )ه سعادت و خوش بختی نیز در معاشرت و دوستی با مردم بزرگوار استچه اینک ;است

 :می فرمایدسلم صلی اهلل علیه واسالم  پیامبر اعظم چنانچه .(27و21هـ: 1379

َفَة َرِضَي اللَّه  َعْنه  َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: » اْلك بَ َراَء، َوَسائِِل َجاِلِس »َعْن أَِبي ج َحي ْ
(. از ابو جحیفه رضی اهلل عنه از 1/99م: 1999، البخاری الحنفی) «اْلع َلَماَء، َوَخاِلِط اْلح َكَماءَ 

برخواست ست وشنبی کریم صلی اهلل علیه وسلم روایت است که فرمودند: با بزرگان ن

 .درآمیزد حکیمانبا و  کنید، واز علماء بپرسید

اینکه  باعث مطلبد. شونباید احساسات فرد در این سنین، نسبت به دوستانش لکه دار 

 .جوان با استفاده مثبت از دوستان خود می تواند بر بسیاری از مشکالتش فائق آید

یط درآن مح عالقه به محیط مساعد برای رشد ذهنی: جوان به دنبال محیطی می گردد تا .2

 .یش را نشان دهد و رفتارش مورد تأیید قرار گیردو خلّاقیت خو ذهنی یابد رشد

افتخار به شخصیت: تشخّص طلبی یکی از تمایالت غریزی بشر و در نسل جوان بسیار  .3

نوع واکنش هایش در برخوردها وان به نوع لباس، نوع آرایش مو واست. ج قوی و نیرومند

خودنمایی می پردازد. او می خواهد ساالن خود به ابراز شخصیت و افتخار می کند و در جمع هم

بفهماند که من هم بزرگ شده ام. در این زمینه، والدین با برخورد مناسب و هدایت او در انتخاب 

هایش ضمن احترام به شخصیت وی، می توانند او را در مسیر  لباس های مناسب و نوع برخورد

 .صحیح هدایت کنند

تمایالت و خصیصه هایی که در این دوران  عالقه به آزادی بی حد و حصر: یکی از .4 

شدت می یابد، عالقه به آزادی بی حد و حصر و بی قید و شرط است. او می خواهد مقرّرات 
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اجتماعی را نادیده بگیرد و در راه ارضای تمایالت خویش از آزادی های تند و بی حساب 

 .استفاده کند

ایز نیرومند و حساس در وجود شدت یافتن غریزه جنسی: غریزه جنسی یکی از غر .5 

انسان است. این غریزه در حیات روانی و جسمانی انسان تأثیرات فراوانی دارد. بسیاری از اعمال 

و رفتارها حتی بیماری های جسمانی و روانی انسان از این غریزه مایه می گیرد. اگر این غریزه 

ه قرین آسایش می گرداند و چنانچبه نحوی درست و با روش عاقالنه تر پرورش یابد، زندگی را 

 .در طریق افراط و تفریط واقع شود ممکن است صدها ضایعه جسمانی و روانی به دنبال بیاورد

 :دم دوران جوانی را به تصویر می کشتما زیبا یکی از دانشمندان چه 

جوانی، یک پدیده درخشان و یک فصل بی بدیل و بی نظیر از زندگی هر انسانی است. 

 :ر دوره جوانی، بخصوص در آغاز جوانی، تمایالت و انگیزه هایی داردجوان د

شخصیت جدید او به  ، چون در حال تکوین هویت جدید خود است، مایل استاوالً

جوان را در هویت و  انو مادر انکه غالباً این اتفاق نمی افتد و پدر ;شودرسمیت شناخته 

 .شخصیت جدید او گویا به رسمیت نمی شناسند

به دنیای تازه ای  ;رشد جسمانی و روحی دارد ;ثانیاً، جوان احساسات و انگیزه هایی دارد

، خانواده، کسان، افراد در جامعه، از این دنیای جدید بی خبر اطرافیانقدم گذاشته است که غالباً 

 .دنلذا جوان احساس تنهایی و غربت می ک ;و بی اطالع می مانند، یا به آن بی اعتنایی می کنند

 روبه رو می اشیای نا متعارفثالثاً، جوان در دوره جوانی، چه اوایل بلوغ و چه بعدها، با 

در ذهن او شبهه ها و  ;انگیز استبرمسائل جدیدی برای او مطرح می شود که سؤال  ;شود

سؤال ها و استفهام ها پاسخ داده استفهام هایی به وجود می آید که مایل است به این شبهه ها و 

 .دشو

توانایی هایی  ;رابعاً، جوان احساس می کند در وجود او انرژی های متراکمی وجود دارد

 .هم از لحاظ جسمانی، هم از لحاظ فکری و ذهنی ;را در خود احساس می کند
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خامساً، جوان برای اولین بار با دنیای بزرگی در دوره جوانی مواجه می شود که این دنیا را 

بسیاری از حوادث زندگی برای او پیش  ;دنیا چیزهای زیادی نمی داندتجربه نکرده و از این 

می کند که احتیاج به راهنمایی  احساس ;می آید که تکلیف خودش را در مقابل آنها نمی داند

 .هـ: بیانیه(1379)خمینی، کمک فکری داردو

 دین گریزی نسل جوان لل وانگیزهع

 دینالف. غفلت، جهل و عدم تفکر جوانان درباره 

وش اکثر کارآیی ه جوان از نظر شناختی، دارای تفکر انتزاعی است و از نظر ذهنی به حد

، آنان را به سوی مسائل اخالقی، «فلسفه زندگی»می رسد. در این دوره، گرایش جوانان به 

سیاسی و مذهبی سوق می دهد. جوانان تالش می کنند هویت مذهبی خود را شکل دهند، اما 

هبی با بحران مذهبی مواجه شوند ون ممکن است در فرایند هویت یابی مذبه دالیل گوناگ

ت می و در نهایت، حالدر نتیجه، دچار سردرگ ;تشخیص دهند بخوببه نتوانند این هویت را و

گریز از دین شوند. یکی از علل این بحران، ناهمخوانی سطح شناختی جوان با سطح بی رغبتی و

 .ه می شودیمعارف دینی است که به او ارا

جوان به دلیل توانمندی های ذهنی خود، دین صرفاً تقلیدی را برنمی تابد. او باورهای دینی 

را که از دوران کودکی به صورت تقلیدی به او القا شده، کنار می زند و می خواهد دینی را 

و عرضه ابپذیرد که با سطح تفکر او متناسب باشد. اما بسیاری از اوقات آنچه به عنوان دین به 

 .می شود برایش قانع کننده نیست

از سوی دیگر، جوان می خواهد همه آموزه های دینی را با عقل خود بسنجد. او فکر می 

کند اگر آموزه های دینی در قالب های فکری او بگنجد صحیح است، وگرنه درست نیست و 

رد و خوبی شکل نگیباید کنار گذاشته شود. این عوامل موجب می شود هویت دینی جوان به 

 !دچار بحران شناختی نسبت به این آموزه ها شود و راه نجات از این بحران را گریز از دین بداند
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تی انسان ضعف معرفایش به کفر و بی ایمانی را جهل ونیز یکی از علل عمده گر کریمقرآن

 ﴾رَاکُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَوَلَـکِنِّیَ أَ ﴿به قوم خود می فرماید: علیه السالم ها می داند. حضرت نوح
 .شما را مردمانی ناآگاه می بینم ;(29)هود: 

 :نیز درباره علت کفر می فرماید حضرت علی رضی اهلل عنه

 اگر مردم در موارد ناآگاهی درنگ   «ن العباد حین جهلوا وقفوا، لم یکفروا و لم یضلواألو »

 .و تأمّل می کردند، هرگز به کفر و گم راهی نمی گراییدند

بنابراین، یکی از علل روان شناختی دین گریزی در همه انسان ها، به ویژه جوانان، ضعف 

 .درباره دین است م تفکرمعرفتی و عد

ی رست از معارف دینی معلت دیگر این بی رغبتی و گریز از دین برداشت های غلط و ناد

باشد. بسیاری از اوقات، دین مساوی با معنویت لحاظ شده و در حد یک نیاز معنوی صرف بدان 

نگریسته می شود. سپس چنین نتیجه گیری می گردد که نیاز به معنویت، فقط ویژه مواقع سختی 

ن دیدگاه ساده و بحران های شدید است و دین نقش اساسی در زندگی روزمرّه انسان ندارد. ای

انگارانه و کاهش گرایانه نسبت به معارف دینی، به تدریج باعث حذف دین از زندگی انسان 

می شود. جوانی که در جستوجوی فلسفه زندگی است، اگر احساس کند دین در معنادهی و 

جهت بخشی به زندگی او تأثیر مثبتی ندارد به تدریج آن را کنار می گذارد و چه بسا آن را 

 (.250-248 هـ:1385 ن،شاکری )ری زاید و دست و پاگیر انگاشته، از آن گریزان می شود.ام

 ب. تهاجم سازمان یافته فرهنگی دشمن

دشمن برای دور ساختن جوانان از دین، از انواع راه ها و شیوه ها استفاده می کند و به هر 

 :زند. در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود ی دست میترفند

تضعیف باورها و اعتقادات دینی: جوانان آینده سازان کشورند و اگر خوب تربیت  -1

شوند و باورهای دینی را در قلب پاک خویش بپرورانند، هادیان جامعه خواهند بود. شور و 

نشاط جوانان وقتی با فرهنگ پاک و پویای اسالم عجین شد، آن گاه به بار خواهد نشست و 



 

 تفکری محمد عباس ي وعبد الدیان               گریزی وگرایش جوانان به فرهنگ غربیدین ۀانگیزوعلل  

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 2710ISSN:        92-3811      2120( 5)2  آذار  -ةبحوث الخّل

 
 

مند خواهند گردید. دشمنان اسالم این نکته را خوب می دانند، از این همگان از ثمرات آن بهره 

را مورد هجمه قرار می دهند و می کوشند از هر طریق اعتقادات مذهبی « باورهای اسالمی»رو، 

زیرا با وجود فرهنگ اسالمی ـ که با فطرت بی  ;را در وجود جوانان سست و کم رنگ کنند

 .هیچ نفوذی برای فرهنگ بیگانه نیست آالیش جوانان سازگار است ـ جای

 خبر می دهد:شوم چنین های توطئه انقالب اسالمی ایران مردم را رهبر روح اهلل خمینی

یکی از راه های تهاجم فرهنگی این بود که سعی کنند جوانان مؤمن را از پای بندی های 

مانند  ;ـ منصرف کننده می دارد امتعصبانه به ایمان ـ که همان چیزی است که یک تمدن را نگ

فساد، شهوت رانی بطرف جوان ها را  ;کردند "اندلس"همان کاری که در قرن های گذشته در 

روزنامه جمهورى  )انجام می گیرد.هم . این کارها در حال حاضر کشانیدند و می گساری

 (.3 هـ:1372 ی،اسالم

جهت نابودی ارائه معیارهای فرهنگ غرب: از دیگر شیوه های عملی دشمن در  -2

فرهنگ ملّی و اسالمی کشور ما، ارائه معیارهای ارزشی فرهنگ غرب و القای آن بر افراد جامعه 

است: رفاه مادی، بهره جویی و لذت بردن بی حد و لجام گسیخته در زندگی و سرانجام، زندگی 

های  در چهارچوب حیات مادی و حیوانی به دور از معنویات و اخالق و انسانیت. تمام تالش

آنان پیرامون محور مادی بودن انسان و به عبارتی، بسیج همه امکانات در مسیر لذت بیشتر، سیر 

می کند. از این رو، انسان با معنویت و باتقوا را چنانچه از سرمایه های مادی بی بهره باشد، انسانی 

پاولگر، ت اندوز، چولی انسان بی بندوبار، رفاه طلب، سودجو، ثرو ;مرتجع و غیرمتمدّن می دانند

بی دین و المذهب را انسانی متمدّن، متشخص و هماهنگ با زندگی مدرن امروزی معرفی می 

 .کنند

اشاعه فساد، ابتذال و بی بندباری: پرورش روح انسان بدون محدودکردن شهوت امکان  -3 

ین صورت، اپذیر نیست و انسان وقتی شهواتش عنان گسیخته باشد، مانند حیوانات می شود و در 

راه رشد انسانی برای رسیدن به کماالت مسدود می گردد. از این رو، اسالم، بخصوص برای 
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ارضای غریزه جنسی، ضابطه، قاعده، حدود و قیود تعیین کرده است. بر همین اساس، یکی از 

راه های آسان و ساده مبارزه با نفس دین در یک جامعه، باز کردن راه عنان گسیختگی شهوات 

یعنی همان کاری که انگلیسی ها در ادوار گذشته در ممالک اسالمی انجام دادند و جوانان  ;تاس

 .را در عالم فساد و میگساری غرق کردند

م، در خاطرات خود راه های 1180همفر، جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی در سال  

 :سازی عوامل نیرومند مسلمانان را چنین برمی شمرد نابود

 «.الم، و..رات اسشراب خواری، قمار، فساد، شهوترانی، ترغیب به زیرپا نهادن دستوترویج »

 :مقام معظّم رهبری در این خصوص می فرماید

دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط فساد و فحشا سعی می کند جوان های ما را از دست ما  

لکه باید نیست، ببگیرد. کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می کند تنها یک تهاجم فرهنگی 

گفت یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است. امروز دشمن 

 (.7هـ :1372ی، بیانات مقام معظّم رهبر )دارد این کار را با ما می کند.

ن گونه یعنی هما ;ایشان در فرمایشات دیگری، به ناتوی فرهنگی دشمن نیز اشاره کردند

و اهداف نظامی یک نیرویی به نام ناتو )ناتوی نظامی( در اختیار که دشمن در جهت نظامی 

دارد، اهداف فرهنگی خود را نیز با تشکیل یک ناتوی فرهنگی به پیش می برد. ایشان در مقابل 

 .این تهاجم و ناتوی فرهنگی دشمن راه کار مهندسی فرهنگی را مطرح نمودند

و وظیفه اصلی استعمار فکری این است ارائه الگوهای غربی: اصوال کارکرد اساسی  -4 

که افراد و ملت های زیر سلطه شخصیت اصلی خویش را از دست داده و به صورت جزئی از 

کشور استعمارگر درآیند، آن هم جزئی که اصول تفکر و فرهنگ اصیل استعمارگر را به 

ق معلم مطلصورت بهترین ارمغان و یا حتی به شکل وحی منزل آسمانی پذیرا شده و آن را 

فرهنگ، دانش، اخالق و همه چیز خود بداند. کوتاه سخن اینکه به برتری بی چون و چرای 

 (. 62هـ: 1379)موحدنیا، 11فرهنگ و دانش و آداب و رسوم آن اعتراف نماید.
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بر همین اساس است که استعمار با ارائه الگوهایی برای افراد جوامع، در جهت وابستگی 

و فرهنگ خود را به گونه ای القا می کند که ملل استعمارشده فرهنگ  فرهنگی آنان می کوشد

 .اصیل خویش را رها کرده و مجذوب فرهنگ او شوند

تخریب و ترور شخصیت های دینی و مذهبی: قهرمانان و شخصیت های واقعی هر  -5 

امعه ج ملت، از عوامل پویایی و بالندگی آن ملت محسوب می شوند. آنان چون قلل رفیع در بین

درخشیده و نسل های جدید را به تالش و کوشش و مجاهدت فرا می خوانند. دشمنان با گستردن 

دام های گوناگون سعی در تطمیع و تخریب آنان داشته و در صورت عدم موفقیت، با نشر 

شایعات و اکاذیب به ترور شخصیت افراد مؤثر می پردازند و در نهایت، برای تحقق اهداف 

ست خود را به خون پاک برگزیدگان و اندیشمندان و مجاهدان ملت آغشته می شوم خویش د

سازند که تاریخ انقالب اسالمی ما نمونه های فراوانی از این نوع ترفندها در دل خود جای داده 

 است.

استفاده ابزاری از گروه های مذهبی: یکی از روش های دیرین دشمن برای بسط سلطه  -6

تقادات انحرافی در برابر عقاید و ارزش های اصیل است. آنان در تالشند خویش، استفاده از اع

تا مذهب را که عامل بیداری، پویایی، ظلم ستیزی، عدالت گستری و تأمین کننده سعادت دنیا 

و آخرت است، به عامل تخدیری، انفرادی، انزواطلبی، ظلم پذیری، واپس گرایی و رهبانیت 

ا به ، اسالم ناب محمّدی رروح اهلل خمینی ر انقالب اسالمی ایرانرهبتبدیل نمایند و به تعبیر 

 .اسالم آمریکایی مبدّل سازند

تأکید بر اختالفات مذهبی، تکیه افراطی بر تفاوت های شیعه و سنی، ترویج خرافه گرایی، 

ترویج مذهب دروغین، تحریف مفاهیم بلند همچون انتظار، توکل، دعا، قضا و قدر و تعبّد همه 

 .جهت این هدف شوم سازمان دهی و اجرا می شوند در
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 ج. ناسازگاری میان قول و عمل مدعیان دین 

مسئله دیگری که به عنوان عامل دین گریزی مطرح است اعمال خالف کسانی است که 

نسل جوان به عنوان الگو بدان ها توجه می کنند. این امر بسیار مهم و خطرناک است و عامل 

 .می شوددین گریزی آنها 

جوانان با مشاهده کسانی که قول و عملشان یکی نیست و در عین حال، دعوت به دین 

داری می کنند، از خود می پرسند: اگر اسالم خوب و ارزشمند است، چرا مدعیان آن بدان عمل 

 نمی کنند؟

 آنها می گویند: چرا این مدعیان دین فقط ما را به عمل به دستورات دینی توصیه می کنند،

 حال آنکه خودشان فرسنگ ها با دین و احکام دینی فاصله دارند؟

جوان چون هنوز از پختگی الزم در مورد دین برخوردار نیست و به آن حد از شناخت و 

عرفان مذهبی نرسیده است تا لغزش افراد را به حساب خود آنها بگذارد نه دین و مذهبشان، به 

ها و کسانی که به طرف دین دعوت می کنند، آن محض دیدن خالف و اشتباه در اعمال الگو

را به حساب دین و اخالق و فضیلت می گذارد و از این رو، تمام دیدگاه ها و آرزوهایش به 

یکباره فرو ریخته، نسبت به همه چیز بدبین می شود. از همین روست که می گویند لغزش الگو 

وضع برای نسل جوان است. برای و کسی که به عنوان منادی دین مطرح است خطرناک ترین 

 ;افرادی که دین و مذهب کامال برایشان جا افتاده باشد، این مسائل مشکالتی را ایجاد نمی کند

زیرا آنها می دانند که هر شخص ممکن است دچار خطا و اشتباه گردد و یا ممکن است هوای 

. از این رو، نفس بر شخص غالب شود و اعمالی را بر خالف دین و مذهب مرتکب گردد

کارهای چنین فردی را به حساب دین او نمی گذارند. ولی جوانی که تازه می خواهد دین را 

انتخاب کند و بدان معتقد شده و به این وسیله از الگوهای مذهبی پیروی نماید، آن را به حساب 

 .دین گذاشته و چنین تصور می کند که تمام دین همین است
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ت که الگوهای زنده و مشهور باید در مورد هدایت نسل نو احساس در این باره می توان گف 

مسئولیت و مواظبت بیشتری کنند و از سوی دیگر، به نسل جوان اصالت دین منهای افراد تفهیم 

گردد تا با فرو ریختن و یا ریزش یک الگو، جوان این را به حساب فرو ریختن دین و اخالق 

 .نگذارد

د مربّی و مدعیان دینی را به دقت می نگرند، افکار و کردار فرزندان جوانان نه تنها رفتار خو 

و بستگاه نزدیک او را نیز می کاوند. اگر میان آنان افراد نامناسب، فاسد، و سودجو یافت شود، 

آن را بر ضعف معلم دینی حمل می کنند. بدین روی، مربی دینی باید برای تربیت نزدیکان خود 

زد و با تدابیری، پیشاپیش از آینده تاریک آنان جلوگیری کند. قرآن نیز نیز اهتمامی ویژه بور

افات: )ص ﴾إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴿تأکید ویژه ای بر توجه به هدایت نزدیکان دارد. 

آن زمان که ابراهیم به پدر و قوم خود گفت: آخر این چیست که می پرستید؟ پیامبر  ;(85

بیان رسالت را از نزدیکان خود آغاز کرد و سپس به دیگران توسعه  (سلمم)صلی اهلل علیه واکر

 (.237هـ: 1384)ساجدی، داد.

 د. گرایش طبیعی انسان ها به رهایی از قید و بندها
انسان به طور طبیعی به دنیاطلبی و راحت طلبی بیشتر عالقه دارد تا حرکت به سوی خدا. 

. خوردن و خوابیدن برای انسان، راحت تر از این است که کارهای این یک امر غریزی است

سخت انجام دهد. میل طبیعی به مادی گری و دنیاطلبی در انسان وجود دارد و هر جامعه ای که 

در این جهت زمینه بیشتری داشته باشد، مردمش به آن سمت بیشتر کشیده خواهند شد. در جامعه 

گر چیزهایی که جوانان دوست دارند برایشان فراهم شود، ا ;خودمان هم به همین صورت است

زودتر به آن نزدیک می شوند. بنابراین، دنیاطلبی ریشه در طبیعت انسان دارد و این طور نیست 

که غرب کاری عجیب و غریب کرده باشد یا معجزه ای رخ داده باشد که موجب شده همه به 

ن محیط را بپسندند و بخواهند خواسته های این طبیعی است که اگر کسانی آ ;آن جذب شوند

 .خودشان را ارضا کنند، وقتی ببینند جای دیگر ارضا نمی شود، به سراغ آنجا بروند
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این نکته نشان می دهد که ما در جامعه خود باید در کنار توجه به رشد معنوی و تعالی 

ماییم ه اندازه کافی ایجاد نافراد، سعی کنیم جاذبه های مادی را فراهم کنیم، تفریح های سالم ب

 (.13هـ: 1380)ساجدی ونمازی، . و زمینه های ارضای نیازهای مادی را فراهم آوریم

 هـ . محدودیت های اعمال شده از سوی خانواده

استقالل طلبی، حرّیت و عدالت جویی، از ویژگی های بارز دوره جوانی است. جوانان 

ساالن مقابله می کنند. این مقابله نه از سر لجبازی و پشت برای اثبات این ویژگی ها، با بزرگ 

پا زدن به ارزش هاست، بلکه بیشتر جنبه اثباتی برای خود جوان دارد. یکی از اشتباهاتی که در 

این زمینه از بزرگ ساالن سر می زند سرزنش و مالمت جوان است. این سرزنش ها هم از نظر 

روحیه اسقالل طلبی او آسیب وارد می کند و نتیجه آن عاطفی برای جوان مضرّ است و هم به 

 .برافروختن آتش لجاجت و طغیان است

 :در این باره می فرماید حضرت علی رضی اهلل عنه

روی در مالمت زیاده ( 82هـ:1404)حرّانی، ;«االفراطُ فی المالمةِ یَشبُّ نیران اللجاج»

 .ر می سازدوَ سرزنش، آتش لجاجت را شعلهو

، مقابله با روحیه استقالل طلبی جوان و سرزنش کردن افراطی او، پیامدهای بنابراین

خطرناکی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای ناگوار آن، طغیان علیه ارزش های حاکم بر جامعه، 

« دین»گریز از ارزش ها و منبع آنهاست و چون معموال در جوامع دینی منشأ و منبع ارزش ها، 

 (.252-251هـ: 1385)شاکرین،  دین گریزی می انجامد.است، این مسئله به 

 و. وجود شبهات دینی در بین جوانان و عدم پاسخ صحیح به آنها
یکی از موارد ضروری، شناخت دردها و دغدغه های فکری نسل جوان است. باید دانست 

 .که این دردها همیشه نشانه بیماری نیست، بلکه نشانه بیداری نیز هست

پس از شناسایی دردها باید به درمان آنها پرداخت و در هنگام درمان باید برخورد مناسب 

زیرا عدم برخورد منطقی و درست، نسل جوان را به انحرافات گوناگون از  ;و منطقی داشت
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جمله انحرافات فکری می کشاند و ممکن است آنها را به دامن مکاتب و اندیشه های الحادی 

 .سوق دهد

مطهّری یکی از علل گرایش نسل جوان به مکاتب الحادی، چه در مسیحیت مرتضی استاد 

و چه در جوامع اسالمی را پاسخ غیر منطقی و غیر معقول به نیازها و سؤاالت این نسل و نیز 

برخوردهای منفی با این نسل می داند. از این رو، معتقد است که باید از طرد این نسل دوری 

برای سؤاالت دینی و نیازهای اساسی این نسل پاسخ های معقول، منطقی گزید و تالش کرد تا 

 :و حقیقی بیابند

فکر اساسی این است که ما درد عقلی و فکری این نسل را بشناسیم. بدون شناخت درد این 

نسل، هرگونه اقدامی بی مورد است. پس از شناخت درد باید به فکر درمان و چاره بود. اتفاقاً 

ه شناختن احتیاجات، آرمان ها و دردهای این نسل و پاسخ درست به آنها، آنها را دیگران از را

 (.187-183ق: 1398، مطهّرى )مانند مکتب ماتریالیسم در ایران... . ;منحرف کرده اند

استاد مطهّری رمز انحرافات نسل جوان را در عدم پاسخ گویی به نیازهای او می داند و می 

رافات دینی و اخالق نسل جوان را در البه الی افکار و عقاید آنان باید ریشه بیشتر انح :فرماید

جست. فکر این نسل از نظر مذهبی چنان که باید راهنمایی نشده است، و از این نظر فوق العاده 

 (.13هـ: 1365، مطهّرى ).19نیازمند است.

و زاییده هوس  ایشان زایش و پیدایش سؤاالت جدید و نیازهای تازه را انحراف و انحطاط

ها و شهوت های نسل جوان نمی شمارد، بلکه آن را نشانه رشد و حیات یک جامعه زنده می 

البته به شرط آنکه اندیشمندان و عالمان دینی به وظیفه خود در پاسخ گویی و رفع نیازهای  ;داند

 .این نسل به خوبی عمل کنند

ما کشوری هستیم که اسالم را الگوی خودمان معرفی کرده ایم و از آن دفاع می کنیم، 

ولی در تبیین و عمل به آن در جامعه، گاهی راه های افراطی یا تفریطی را طی می کنیم. همین 
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مطلب موجب می شود که برخی وقتی عدم ثبات را در این زمینه می بینند از اصل دین گریزان 

 .نگ دیگری جذب شوندشده و به فره

کسانی که در یک کشور اسالمی، اسالم را ارائه می دهند و به اجرا می گذارند باید یک 

حد متعادل و وسطی را مراعات کنند تا زمینه افراط و تفریط بسته شود و کسانی به فکر گرایش 

 .به افکار غیر اسالمی نیفتند

 عوامل گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه

 ناخت صحیح فرهنگ غربالف. عدم ش

برخی چنین می پندارند که در پس نظم موجود در غرب ارزشی نهفته است، حال آنکه با 

دقت در زندگی غربی می بینیم که چنین نیست. نظام اسالمی حقوق بسیاری برای مردم قایل 

ای ه است. اسالم سفارش های بسیاری دارد مبنی بر اینکه نباید حق دیگران از بین برود. ارزش

از جمله حق الناس. اما  ;بسیاری در پس رعایت همین قوانین راهنمایی و رانندگی ما قرار دارد

نظم موجود متأثر از پولی است که هم از مردم می  ;در غرب چنین ارزش هایی مطرح نیست

برخی قوانین وضع می شود، فناوری به کار گرفته می شود  ;گیرند و هم صرف این کار می شود

 .تبع آن، رعایت قوانینو به 

ولی نکته حایز اهیمت این است که برخی تصور می کنند واقعاً جامعه غربی یک جامعه 

یعنی یک سلسله ارزش های اخالقی، معنوی و دینی باعث می شود که مردم  ;ارزشمند است

  (.9هـ: 1380)ساجدی ونمازی،  قوانین را مراعات کنند، اما چنین نیست.

یست که آنها مثال این گونه ن ;جدابافته نیستند و اصالتاً با ما تفاوت ندارندمردم غرب تافته 

اهل صداقت باشند و ما نباشیم و یا در آنها صافی باشد و در ما آلودگی. همین ها هم که به 

عنوان نمونه ذکر می کنند مربوط به عوامل نظارتی است که به اینجا منجر شده. برای مثال، در 

ظاهر کسی ناظر اعمال مراجعه کنندگان نیست، ولی دوربین های مخفی و عوامل  فروشگاه ها به

غیرمحسوس وجود دارند که اگر کسی مرتکب خالفی شود، برخوردهای شدیدی با او می 
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افراد مطمئن هستند که تحت مراقبتند و کسانی ناظر آنهایند. یا مثال، برخورد خوب همراه  ;کنند

مغازه ها با خریداران به این خاطر است که در آنجا پیدا کردن کار  با روی باز و تبسّم صاحبان

اگر کسی کار پیدا کند، شغلی به دست آورد، آن را از موفقیت های بزرگ  ;بسیار سخت است

)ساجدی  چون در آنجا رقابت شدیدی برای به دست آوردن کار وجود دارد. ;خودش می داند

 (.10هـ: 1380ونمازی، 

 ادی موجود در داخل کشورب. مشکالت اقتص
در دوره جوانی غرایز به نقطه اوج می رسد و جوان در پی ارضای آنهاست. تأمین به موقع 

این نیازها، نقش بسیار مهمی در تعدیل رفتار و رشد و تکامل او دارد و عدم ارضای آنها نه تنها 

ه عنوان ب -مانع رشد و کمال می گردد، بلکه سبب ناهنجاری های رفتاری زیادی می شود. کفر 

اهنجاری اعتقادی ـ همان سان که می تواند معلول جهل و ضعف معرفتی باشد، معلول فقر یک ن

فرموده اند: یکی از پیامدهای احتمالی فقر، کفر و دین یکی از امامان نیز هست. از این رو، 

 (.252هـ: 1385)شاکرین،  گریزی است.

 :( در مورد ازدواج می فرمایدسلمپیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و

 آن (7/332راني، د.ت: الطب ;)«َمْن تَ َزوََّج فَ َقد احَرَز ِنصَف ديِنه َفليتَِّق اللاَه فی الناصِف الباقی»

 .پس در نیم دیگر پروای الهی پیشه سازد ;که ازدواج کند، نیمی از دین خود را حفظ کرده است

 شود و به تدریجفراهم نبودن شرایط ازدواج سالم، زمینه ساز گناه و زایل شدن ایمان می 

تبدیل به گریز از دین می گردد. بنابراین، ارضای نیازهای جسمانی و روحانی، در بهداشت 

روانی جوان مؤثر است و فقدان آن نه تنها سالمتی وی را تهدید می کند، بلکه زمینه ساز بسیاری 

 (.253هـ: 1385)شاکرین،  از ناهنجاری هاست.

 باری در غربج. آزادی ابتذال و فساد و بی بند

به طور طبیعی کسی که مایه های اصیل اسالمی در او تقویت نشده این گونه آزادی ها نظر 

او را جلب می کند و تصور می نماید که این آزادی یک نحو اصالتی برای او می آورد و او را 
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ین تفکر ادر دنیا سعادتمند می کند. ولی با نگاهی به جامعه غربی، به راحتی می توان دریافت که 

چقدر اشتباه است و به واقع، آنچه اکنون غرب را در بسیاری از مسائل روحی و اجتماعی به بن 

بست کشانده همین آزاد گذاشتن غرایز جنسی است. نکته حایز اهمیت این است که به تدریج 

فحشا از ناحیه کسانی صورت می گیرد که وظیفه آنها نجات جامعه از سقوط اخالقی است. 

را تغییر داده و « فحشا»ان فکری جامعه به عنوان طرف داران آزادی مطلق، مفهوم واقعی رهبر

مردم را به ارتکاب آنچه مخالف شرف و فضیلت است تشویق می نمایند. ویل دورانت می 

 زندگی شهرنشینی در غرب طوری شده که آدمی را از اندیشیدن به ازدواج باز می دارد.: گوید

 (.8هـ: 1380)ساجدی ونمازی، 

 د. استقبال کشورهای غربی از نخبگان و ذهن های خلّاق دنیا

درک نقش و وظایفی که نخبگان یک جامعه در هدایت جامعه و پیشرفت آن دارند، از 

اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر این مسئله درست درک نشود و برای استفاده بهینه از این 

اسب اجتماعی و شرایط الزم یک زندگی راحت فراهم افراد برنامه ریزی نگردد و جایگاه من

نشود، خیلی زود این سرمایه ها از دست می رود. غرب به دلیل آنکه باید برای رشد صنعت و 

به روز نگه داشتن نوع فناوری های خود از مغزها پیوسته استفاده کند تا بتواند در جهان رقابت 

عالم برنامه های بسیار متنوع و جذابی در نظر کامل زنده بماند، در جهت جذب نیروهای کیفی 

گرفته است. در مقابل، از آن رو که ما روزانه فکر می کنیم و در فکر برنامه های دراز مدت 

نیستیم و شاید در بسیاری از موارد، اصال بدون برنامه و نظم کار می کنیم، به طور طبیعی برای 

ه ای نداریم، بلکه گاهی موجبات هدر رفتن آنها را با استفاده از این نیروهای مفید نه تنها برنام

دست خود فراهم می کنیم. از این روست که به محض شکوفایی یک استعداد و مطرح شدن 

آن در جامعه، شاهد پذیرش یک طرفه از سوی دانشگاه های اروپایی و آمریکایی هستیم. آنها 

 .یندمترصدند تا استعدادهای کشورهای شرقی را سریعاً بربا
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کسانی که از مغز متفکری برخوردارند، به طور طبیعی به سوی مراکزی کشیده می شوند 

 .که در آنجا از آنها استقبال بیشتری می گردد و تالش های آنان ارج نهاده می شود

بنابراین، مدیریت فناوری و شناخت و استفاده از فناوران مؤمن و برنامه ریزی برای توزیع 

آنان باید در رأس وظایف در مؤسسه یا وزارتخانه ای قرار گیرد تا بتواند به صحیح و کارآمد 

موقع از این نیروهای کیفی، مفید و متعهد در هر رشته استفاده الزم را در جهت شکوفایی و رشد 

 (.19هـ: 1380)ساجدی ونمازی،  و تعالی نظام مقدّس جمهوری اسالمی ببرند.

 هـ . تعمیم های بی جا

جا مفهومی است که هم در منطق و هم در روان شناسی از آن سخن به میان می تعمیم بی 

آید. ساختار روانی انسان به گونه ای است که که اگر کسی ـ مثال ـ در بعد اخالقی مورد اعتماد 

او بود، همه نظریات آن فرد را در هر زمینه ای به طور کامل قبول می کند. ریشه این تمایل در 

 .است «تعمیم بی جا»

« لفا»یعنی اگر جامعه  ;این ویژگی بخصوص در دوره جوانی، در افراد زیاد دیده می شود

« ب»در یک بعد پیشرفت قابل مالحظه ای نموده، دوست دارد که جامعه « ب»ببیند که جامعه 

را در ابعاد دیگر نیز مطلوب بینگارد. نمونه این مطلب، نگاه افرادی از جامعه ما به جوامع غربی 

 .است

برخی چون می بینند کشورهای غربی در صنعت گام های بلندی برداشته اند، ناخودآگاه 

تمایل دارند نتیجه بگیرند که همه ابعاد زندگی در این کشورها درست است و باید الگوی اینها 

باشد. می گویند: چون این کشورها از نظر فناوری باالتر از همه جا هستند، پس اگر در آنجا بی 

اگر در آنجا دین وجود ندارد، دین چیز بی ارزشی  ;ابی وجود دارد، بی حجابی ارزش استحج

 !است

انسان منطقی و معقول کسی است که تعمیم بی جا ندهد. تعمیم بی جا زمینه ای است که 

انسان را به مغالطه می کشاند. بنابراین، باید کارهای افراد را تحلیل و بررسی کنیم، ببینیم تا چه 
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دازه رفتار یک فرد یا یک جامعه با عوامل گوناگون ارتباط دارد. آیا فناوری با بی حجابی به ان

دست می آید؟ اگر ما بخواهیم در جامعه خودمان نظم را حاکم کنیم آیا راهش این است که 

 )ساجدی نماز نخوانیم و اررزش های دینی مان را زیر پا بگذاریم؟ اینها تعمیم های نارواست.

 (.15هـ: 1380ی، ونماز

 راه کارهای رفع دین گریزی و گرایش به فرهنگ بیگانه
 الف. ارائه الگوهای مناسب

الگوهای جذاب، برای یادگیری و شکل دهی رفتار انسان ها، به ویژه جوانان، نقش اساسی 

دارد. در دوره نوجوانی و جوانی، تأثیرپذیری از خانواده به شدت کاهش می یابد و گاهی بین 

واده و جوان تعارض و درگیری به وجود می آید. از این رو، جوان برای ساختن نظام ارزشی خان

و اعتقادی خود می خواهد از چیزهایی غیر از خانواده و مربیان قبلی استفاده کند. از عوامل 

تأثیرگذار در بیرون نهاد خانواده، الگوها و دوستان هستند. در این میان، نقش الگوهای مورد 

چه اینکه دوستان نیز در حال ساختن نظام ارزشی خود و نیازمند  ;جوان بسیار زیاد است قبول

الگوهای مورد پسند می باشند. در این شرایط، اگر الگوهای مناسب و در دسترس وجود نداشته 

باشد، جوان دچار سردرگمی شده و تعادل روانی او از مرز ارزشی خارج می شود. در این 

الگوهای مجازی پناه برده و یا تحت تأثیر دوستان کم تجربه قرار گیرد و یا  صورت، چه بسا به

به دام شیادانی بیفتد که در کمین جوانان سردرگم هستند و در نتیجه، شرایط و زمینه های گریز 

  (.251هـ: 1385)شاکرین،  از دین برای او فراهم می شود.

و به کمال عشق میورزد و در پی انسان به فطرت خود، کمال دوست و کامل جو است. ا

آن می دود. در عرصه تربیت دینی جایگاه الگوجویی آشکارتر است. به دلیل پیوند میان آموزش 

و پرورش دینی، جوان درصدد یافتن الگوهایی بشری است که شاهد گویای ثمره عمل به دین 

یاتی مال یافته، چون نظرباشند. برای نسل نو ارائه آموزه هایی بدون مصادیق مجسّم و موفق و ک

انتزاعی است که با جهان آدمی بی ارتباط است. افزون بر آنکه نوجوان و جوان زندگی خویش 
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را با کاوشی از الگوهای انسانی برتر می آغاز )آغاز می کند(. اگر آنها را در دین گرایان نیابد، 

ه فوق های دینی نباید به مثابدر دین ستیزان می کاود و تا رفع این نیاز هرگز نمی آساید. الگو

 بلکه باید بشر مافوق تلقّی شوند، زیرا موفق بشر نمی تواند الگوی نیکویی برای آدمی باشد. ;بشر

 (.37هـ : 1384)ساجدی، 

 ب. تقویت بینش دینی جوانان و شناساندن فرهنگ غرب به آنان
 نیازهای اوست. چنیندر مواردی دین چنان به جوان معرفی می شود که گویی مانع ارضای 

تصویری در نهایت، به دین گریزی می 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 را احاطه کرده 

 .و آتش شهوت را در او برافروخته می کند

یم شود که گویی مانع ارضای غرایز اوست و راه کاری برای حال اگر دین به گونه ای ترس

ارضای آنها ندارد، طبیعی است که نسبت به دین گریزان می شود و دین پذیری را مساوی با 

 .سرکوب غرایز خود می انگارد

افزون بر آن، روحیه استقالل طلبی، حرّیت و قطع وابستگی، از جمله ویژگی های روحی 

ره گذار از وابستگی به استقالل را طی کرده و می خواهد با اراده آزاد جوان است. او یک دو

ته و )تقلیدی( را پشت سر گذاش« دیگر پیرو»خود انتخاب کند. از نظر اخالقی نیز مرحله اخالق 

 .گردیده است« خود پیرو»وارد مرحله اخالق 

گفتار، تفکر و  او از هر مانعی ـ هر چند ـ تخیّلی گریزان است و می خواهد در رفتار،

 .انتخاب آزاد باشد

گرچه عدم تربیت صحیح روحیه استقالل طلبی و پیروی بی چون و چرا از غرایز و لذت 

طلبی افراطی، برای جوان بسیار خطرناک است، اما در بدو امر، هر چیزی که بخواهد محدودیتی 

کارهای دین برای ارضای برای او ایجاد کند امری ناخوشایند تلقّی می شود، مگر اینکه راه 

 .سالم غرایز به خوبی برای او ترسیم شود
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یقین به حقایق با عظمتی همچون آفریدگار جهان، پیامبران الهی و رستاخیز نوعی تعهد در 

انسان پدید می آورد و میزان معنویت او را در برابر یورش فرهنگی بیگانگان افزایش می دهد. 

ینی و پی ریزی بینشی درست در زمینه مذهب و سیاست می به عبارت دیگر، تقویت باورهای د

تواند همچون سنگری نفوذناپذیر مردم را در برابر بمباران فرهنگی دشمن محافظت نماید و 

سودجویان غرب را ناکام و ناامید سازد. بی تردید، چنین ایمانی جامعه را به جهت گیری صحیح 

جاری ها باز می دارد. قرآن کریم در این باره می رفتاری رهنمون می نماید و از کژروی و ناهن

 .پروردگارشان به سبب ایمانشان هدایت می کند ;(9)یونس:  ﴾یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ﴿فرماید: 

ویی برای رویار ;بی تردید، شناسایی دشمن و اهداف وی از الفبای مبارزه به شمار می آید

 .دشمن و ویژگی های آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد با یورش فرهنگی نیز باید فرهنگ

چنین تحقیق وسیع و همه جانبه ای، اندیشمندان را در شناخت درست ردپای انحراف یاری 

 .می دهد

از سوی دیگر، باید اهداف دشمن، ابزار و شیوه های مورد استفاده وی شناسایی شود. 

ان می تواند مسئوالن را در خلع سالح آگاهی از ابزار و شیوه های مورد استفاده یورش گر

  مهاجمان کمک کند و نقشه های آنان را خنثا سازد.

 ج. زدودن فقر اقتصادی و اشتغال سازنده و مفید

تنگدستی را شاید بتوان از پلیدترین پدیده های جامعه به شمار آورد. بی تردید، بسیاری از 

ناهنجاری های اجتماعی همچون سرقت، ولگردی، گدایی، خودفروشی، و اعتیاد به علت 

ه ها ما را و ساکنان ندامتگا گناه کاران تنگدستی و بی چیزی به وجود می آید. نگاهی گذرا به 

ت دردآور رهنمون می نماید که شمار بسیاری از آنان در اثر تهیدستی، پای در این به این حقیق

 .راه شوم و بدفرجام نهاده اند
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پدیده فقر در هر جامعه ای که چهره کریه خود را به نمایش بگذارد، مانند سیلی بنیان کن 

شرافت آدمی  زیربنای تمامی ارزش های انسانی را از بن ویران می سازد و کاخ های کرامت و

 (.145-72/144هـ: 1362، مجلسى) را به بیغوله های ننگ و بدنامی تبدیل می کند.

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

سازنده زمینه شکوفایی استعدادها و بروز خالقیت ها و ابتکارات را فراهم می آورد و کار و 

 .را برای رشد و پیشرفت جامعه مساعد می سازد تالش، شرایط

بی کاری موجبات تنبلی، سستی، افسردگی و قساوت قلب را فراهم می آورد. گسترش بی 

کاری در جامعه سبب افزایش فقر و ناتوانی و در نتیجه، ازدیاد فساد و فحشا شده و به کفر می 

 .انجامد

ری، آسیب پذیری سالمت روانی و عدم اشتغال ذهنی، تخیّل گرایی منفی، آلودگی فک

عاطفی را به همراه دارد و عدم اشتغال جسمی رکود و سستی و تنبلی و بیماری جسمی و بدنی 

کار به عنوان یک عامل »را دامن می زند و خمودی و ناتوانایی را دنبال می کند. به همین دلیل، 

 «ست.فقر به شدت نفی شده اسازنده بسیار مهم در تربیت اسالمی قلمداد گشته و بی کاری و 

 (.258هـ: 1367، مطهّرى)

 د. پیش گیری از نفوذ عوامل فرهنگی دشمن

بینشی که در سایه آن همه عوامل  ;نگاهبانی از ارزش های الهی، بینشی ژرف می طلبد

فرهنگی غرب را شناسایی و کنترل نموده و در صورت لزوم طرد و منزوی می سازد. از این رو، 

مسئوالن امر وظیفه است که به هر شکل ممکن جلوی نفوذ فرهنگی دشمن را بگیرند. بر همه 

 .چنانچه این کار انجام نشود، همه مسئول می باشند

 :( در این باره می فرمایندرهبر انقالب اسالمی ایرانخمینی) روح اهلل

ا، ه اکنون وصیت من... آن است که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله

از اسالم و مصالح کشور منحرف شوند و باید بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب 
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تباهی جوانان و دختران و پسران می شود از نظر اسالم و عقل محکوم است و تبلیغات و مقاالت 

و سخنرانی ها و کتاب ها و مجالت بر خالف اسالم و عفت عمومی و مصالح کشور، حرام است 

ه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادی های مخرّب باید و بر هم

جلوگیری شود، از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خالف مسیر ملت و کشورهای اسالمی و 

مخالف با حیثیت جمهوری اسالمی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می 

 (.21/195هـ: 1369، مطهّرى )باشند.

 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. میزان سالمت جوانان در چگونگی پیشرفت تحصیلی 

و  شد فراگیری و رشد، سریع ترآنها مؤثر است. هر چه جوان سالم تر، بانشاط تر و شاداب تر با

متعادل تر صورت می گیرد و زحمات صورت گرفته از سوی والدین و مسئوالن بیشتر به نتیجه 

می رسد و متقابال این گروه هر چه از سالمت کمتری برخوردار باشند کسالت و خمودی بیشتر 

 .می شود و در نتیجه، افت تحصیلی و مشکالت رفتاری فزون تر می شود

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 تخلیه معقول آن می تواند زمینه ناهنجاری های فردی 

و اجتماعی را به همراه داشته باشد. چنانچه معموال کودکان در ممنوعیت بیش از حد، برای 

امکان و شرایط الزم و هدایت  گناه کاران و اجتماع مسئله آفرین هستند و اغلب محیط خانه 

 .شده برای تخلیه انرژی خویش را نداشته اند

اگر محتوای آموزه های تربیتی مجموعه ای از سلب ها و ممنوعیت ها، بدون جایگزینی 

 :مناسب باشد به تدریج متربی را از میدان به در می کند، زیرا

اقی به نهی یبیت در پرتو احساس اشتیاق متربی حاصل می شود و غالب جوانان اشتاوال، تر

 و منع ندارند. ارائه
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 .جایگزین های دلنشین می تواند رغبت آفرین باشد

ثانیاً، بسیاری از ممنوعیت های دینی، لذایذ مادی است که جوان به طور غریزی در پی 

زهای غریزی و ترک آنها به منزله نبرد با گرایش ارتکاب آنها راهی به سوی ارضای نیا ;آنهاست

های درونی است. بدین روی، هدایت جوان نمی تواند چکّشی انجام گیرد و امیال درونی وی 

بلکه باید با ارائه طریق مناسب و جایگزین مشروع برای ارضا همراه  ;به فراموشی سپرده شود

 .شود

، ترک عادت او را به تنش شدید روانی ثالثاً، جوانی که به محرّماتی عادت کرده است

دچار می کند. در صورتی می توان از این تنش های طاقت فرسا جلوگیری کرد که عادات 

 .جایگزین حاصل شود

رابعاً، منع ها غالباً وقت آفرین است. اگر با ترک رفتارهای مضرّ اوقات فرد خالی می شود 

اضافی ممکن است برای فرد مشکالت  الزم است که به وجهی نیکو پر شود، وگرنه فرصت

 .جدیدی بیافریند

بر این اساس، اگر تفریحات ناسالم از متربی گرفته می شود، الزم است که امکان تفریحات 

 سالم فراهم شود، که استفاده از امکانات تربیت بدنی یکی از این جایگزین ها می باشد.

 (.267-266هـ : 1384)ساجدی، 

 نتیجه گیری

با توجه به مباحث ارائه شده، چنین می توان نتیجه گرفت که از عوامل اصلی دین گریزی 

جوانان ناسازگاری میان قول و عمل کسانی است که به طرف دین دعوت می کنند. عوامل 

دیگری از جمله غفلت، جهل و عدم تفکر جوانان درباره دین، و یا تهاجم فرهنگی نیز تأثیر 

این فرایند دارند. به هر حال، از بهترین و اصلی ترین راه ها برای جلوگیری اساسی و فراوانی در 

از دین گریزی جوانان نشان دادن یک الگوی مناسب برای جوان می باشد و منادیان دین و 

کسانی که به طرف دین دعوت می کنند باید پیش از اینکه جامعه را تبلیغ کنند به فکر تزکیه و 
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( نگردند. البته 2)صف:  ﴾لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴿تا مشمول آیه شریفه تهذیب نفس خود باشند 

نباید از عوامل دیگر نیز غفلت کرد که هر یک به نوبه خود عامل مهمی برای دین گریزی 

 .جوانان می باشد

در مسئله گرایش به فرهنگ غرب نیز عدم شناخت صحیح از فرهنگ غرب به عنوان عامل 

ن شده است و مشکالت اقتصادی در داخل و آزادی ابتذال موجود در غرب در رتبه اصلی بیا

 .های بعدی قرار دارند

بنابراین، با توجه به این عوامل، راه کارهایی که برای جلوگیری از این دو می توان بیان 

کرد، تقویت بینش دینی و سیاسی جوانان و زدودن فقر اقتصادی و ارائه الگوهای مناسب به 

 .جوانان می باشد و علت های دیگر در اولویت ها و رتبه های بعدی قرار دارند
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