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  قرآن و سعادت جوان 
  

  

  استاديار علوم اجتماعي و عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي خلخال _*تر مهرداد فرزين فردك

                                            

  :چكيده

همه و همه نيروهاي ... روحيه شاد، عشق، اميد، شور، هيجان و عواطف لطيف و احساسات پاك، استعداد و آمادگي ذهن و

دهد كه هرگونه فعاليت اجتماعي، سازندگي تالش و  كه به همراه رشد جسماني، انرژي الزم را به جوان ميمعنوي هستند 

  .هاي خويش را به منصه ظهور برساند ها و توانايي كوشش براي ارائه قابليت

دست و پنجه نرم كند  ها تواند با تكيه بر نيروهاي ارزنده نهفته در وجودش به نبرد با مشكالت برخيزد و با سختي جوان مي

هاي معنوي كه به اقتصاد دوران جواني در جسم و جان وجود دارد به نحو  اما اگر از اين نيروي جواني، استعدادها و پشتوانه

پذير نخواهد  مندي مناسب از شرايط امكان گمان فرصت از دست خواهد رفت و بهره صحيح استفاده نشود بي

توجهي  آيد زودگذر و ناپايدار است و چه بسا بر اثر كمترين بي هركس به دست ميهايي كه در طول زندگي  فرصت.بود

اي و اسنادي تهيه شده است برآنست كه محسنات  اين مقاله كه به روش كتابخانه. بزرگترين فرصت طاليي از دست برود

ه جوانان را در نزديك شدن هر ويژ ها به كتاب آسماني قرآن كريم را برشمرد و لذا سعادت و سربلندي و رستگاري انسان

  .داند چه بيشتر به اين كتاب آسماني مي

  
  :مقدمه 

  در صحنه بودن جوان

كنند اين رفتارها را متناسب با  و سياستمداران سعي مي 154نگاران شود، اما روزنامه هاي گوناگوني در خصوص رفتارهاي جوانان مطرح مي اي بحث در هر دوره

هاي آن  براي جامعه با توجه به ارزش» اي كاركرد آيينه«رسد جواني يك نوع  به نظر مي. وانان مطابق با بينش خود تعبير و تفسير كنندها و الگوهاي زندگي ج ارزش

ها  اين بحث. دها و از طرف ديگر به بازسازي عميق آنها بپردازن يعني از يك طرف به حفظ ارزش. ها اقدام كنند خواهند كه به بازسازي صحيح ارزش جوانان مي.دارد

  .سازد مطرح مي  را در هر دوره 155هاي اخالقي مربوط به رفتارهاي جواني است و از سوي ديگر معطوف به رفتارهايي است كه جنبه
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از آنها . گيرند هده ميبنابراين، جوانان چنين وظايفي را بر ع. گردد و مسائلي از اين قبيل مطرح مي 156ي بازسازي ها و پس از آنها، وظيفه ها، جنگ در دوران بحران

ياد  157پرست با الگوهاي تجددگرايي در اين دوره از جوانان به عنوان وطن. گردد كه از منافع ملّي در داخل و خارج از مرزهاي خود حمايت كنند درخواست مي

  .شود مي

نكات اساسي اين فرآيند اخالقي . ردد مسائل اخالقي استگ شود، اما آنچه كه بيشتر نمايان مي در اين خصوص، بحث هاي بين نسلي به طور مداوم مطرح مي

  چيست؟

جوانان «جنگ بيشتر باعث وحدت و همبستگي . شود ساز كشور ياد مي از او به عنوان آينده. گيرد ي جنگ، جوان به عنوان يك ارزش مورد توجه قرار مي در دوره

توانند به آن الگو دست يابند  آورد در حالي كه بازماندگان آنها كمتر مي الگوي اخالقي به وجود مي جوان در جنگ يك. شود مي» دار جوانان سرمايه«تا » ي عامه طبقه

روابط بين الگوهاي زندگي اين جوانان . گيرد به عبارت ديگر جوان بعد از جنگ بيشتر از الگوها و افكار نسل قبلي فاصله مي. شوند و بيشتر با خالء اخالقي مواجه مي

مربوط به اين دوره را كه  159هاي جواني شوند؛ و نهضت خود به خود ظاهر مي 158در جامعه نيز تناقضات فرهنگي. يابد ح سياسي، كامالً تغيير ميخصوصاً در طر

  .دهند گرا و اخالقي دارد را تحت تاثير قرار مي يك نقش قدرتمند وحدت

گر  اي و قهرماني بسيار جلوه دانيم كه در دوران جنگ الگوهاي اسطوره اما مي. دانيم مي چيزهاي نسبتاً كمي از الگوهاي زندگي جواني در دوران جنگ و پس از آن

هاي اجتماعي جوانان به عنوان يك الگوي منفي پديد  نهضت. شوند هاي غيراخالقي، كسب قدرت و غيره شروع مي ها، درگيري شود و در دوران بعد از جنگ رقابت مي

گيرند و همين عوامل يك بحث  هاي پرجمعيت، تحت تاثير شديد اين وسايل قرار مي ي وسايل ارتباط جمعي، جوانان در محله ديدهي عالي با ظهور پ در دوره.آيد مي

  .باشد ي خطرناك مي ي جواني به عنوان يك پديده كنند كه پديده اخالقي را عنوان مي

اي كه جنگ در كشورشان به وقوع پيوسته، تمايلي به تداوم  نان كشور مهاجم برخالف دورهيابد، جوا زماني كه جنگ در كشورهاي همسايه يا خارج از مرزها تداوم مي

رسد و با وقوع  ولي با پايان آن زمان دوستي و وحدت مجدد فرا مي. گيرند اند و تكاليف ملي را ناديده مي گرايي، به تمرّد پرداخته جنگ نداشته و عليرغم مسائل ملي

  .گردد يل جديدي از آنها ارائه ميهاي جديد اجتماعي تحل نهضت

كه جاي  162و فردگرايي 161گرايي ، عمل160گرايي يعني ظهور سفسطه. كنيم هاي جواني مشاهده مي هاي پس از جنگ شكاف جديدي را در نهضت در سال

گر و  شاهد هستيم كه اشاره به يك نسل نظاره، ظهور نسل جديدي را  به طور خالصه. شوند ي اجتماعي و همبستگي مي هاي فاضله هاي نظامي، مدينه گزين موفقيت

  .باشد كامي را تجربه مي كند مي يا نسلي كه دوران تلخ

گيرد و جوان اين دوره كسي است كه به بعضي الگوهاي  كند كامالً در ارتباط با جواني و در راستاي جوانيش شكل مي اي كه ظهور مي در اين دوران جامعه

دهند عبارتست از قطع رابطه با گذشته، دفاع از  اقداماتي كه جوانان در اين دوره انجام مي. گذارد خود را در آن به نمايش مي ضدفرهنگي عالقمند شده و قدرت

توانيم به خوبي  لذا مي. هاي جديد و الگوي جهاني فرهنگ را مطرح سازد اي كه بتواند تكنولوژي ، به گونه163هاي خاص فرهنگي و گذر به پست مدرنيسم جنبه

اين وضعيت .سازد تبديل مي) خصوصاً براي جوانان(مشاهده كنيم كه چگونه يك جامعه وضعيت اخالقي خود را به صورت دراماتيك و نامساعد براي خود 

گردد و از سوي  مي...) و هاي جوانان، پوشاك، راديوها نوارهاي كاست، روزنامه(جواني  164اي در بازار فرهنگي از يك سو باعث رشد و توسعه همه جانبه» دراماتولوژي«
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هاي جواني بر روي بازار فرهنگي و وسايل ارتباط جمعي اثر  هاي مربوط به الگوها و معرّف از آنجايي كه نگرش. گيرد قرار مي... تلويزيون، راديو، جرايد و ديگر تحت تاثير

وص با توجه به موقعيت نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران كليه وسايل ارتباط در اين دوران به خص.تواند روابط بين الگوهاي مختلف را متحول سازد گذارد، مي مي

هاي  بايد مطالب و مندرجات خود را با مفاهيم و مندرجات و ايدئولوژي) هاي كامپيوتري، اينترنت و غيره راديو، تلويزيون، مجلّات، كتب، سايت: از قبيل(جمعي كشور 

  .قرآني هماهنگ نمايد
  
  

  جوانان و سياست

شناسي  جامعه«با وجود اين در خصوص . جوانان و فرآيند ورود آنها در نقش شهروند فعال مطالعات زيادي صورت نگرفته است 165هاي سياسي در خصوص جنبه

  صد جوانان در سنيندر 15، 1981بر طبق بعضي از تحقيقات در فرانسه در سال . ي طوالني دارد تحقيقات فراواني انجام شده و اين موضوع، سابقه» 166انتخابات
» دموكرات ها«و » خواهان جمهوري«هاي خاصي مثل  امروزه پيروزي گروه. اند ساله در انتخابات شركت نموده و در مورد سرنوشت كشور خود تصميم گرفته 18 - 24

تواند به عنوان  و انتخاباتي جوانان مي 167ارهاي سياسيي رفت در سطح وسيع، مطالعه .در آمريكا نيز ارتباط نزديكي با شركت و آگاهي جوانان از حق رأي خود دارد

هاي سياسي نقش  نقش اساسي را دارا هستند و شايد خبرنامه» حق استفاده از رأي«و » سن«در اين رابطه دو عامل . دهندگان را نشان دهد يك موضوع، رفتار رأي

  تواند ايجاد توازن كند؟ ان مطرح است اين است كه رأي آنها به تنهايي چقدر ميچنداني در جهت دادن آراء نداشته باشند، ولي سئوالي كه در خصوص جوان

گردد؛ اين كاهش سن به  برمي 1973سالگي در  18مثالً اگر در فرانسه سن حق رأي مجدداً به . باشد جايگاه سياست، تحت تاثير شرايط موجود جوانان در جامعه مي

يعني كساني كه به عنوان . دهندگان دبيرستاني هستند در اين شرايط دو سوم رأي. باشد تحصيالت نوجوانان ميهاي جوانان و طوالني شدن  خاطر بعضي نهضت

  .باشند گيري اوليه مي جوانان در موقعيت شكل

  .ها و رفتارهاي سياسي جوانان، الزم است يك نماي كلي از آنها ارائه گردد ي كليدي براي فهميدن نگرش ي چند نكته قبل از ارائه

هاي سني تحت  گروه. نمايند ي انتخابات آنها را جذب مي در هر دوره 168جوانان داوطلب شركت در انتخابات، يك گروه منتقدي هستند كه وسايل ارتباط جمعي

  .ساله مي باشند 25تا  17هاي تبليغاتي عمدتاً  تأثير وسايل و دستگاه

  :توان بعضي از نكات آن را متذكر شد تقريباً يكسان بوده و مي  ست و در تمام موارد، طرح مطالعهتحقيق؛ صورت گرفته ا 10در فرانسه، بيش از  1983در سال 

1 -
 

  تواند همه چيز را تغيير دهد؟ حضور ميليوني جوانان چگونه مي

 جوانان چه كساني را در انتخابات، انتخاب خواهند كرد؟ - 2

 .و راست هستند هاي چپ خالفند و حتي مخالف ورود به دستهم 169ها و احزاب سياسي جوانان سياست گريز نيستند، اما با شخصيت - 3

براي تحليل .هاي شخصي آنها اشاره ننموده است ي جوانان از لحاظ تاريخي و برنامه اكثر مطالعات به توجهات جوانان در خصوص رأي دادن و چگونگي تفكر و انديشه

هاي سياسي قابل فهم  ها و رفتارهاي جوانان در زمينه باشيم؟ نگرش نان، نيازمند بررسي چهار عامل ميو تفهيم رويكردها، اختيارات، رفتارهاي سياسي و انتخاباتي جوا

  .نيست، مگر اين كه اثرات متقابل اين عوامل بررسي گردد

                                                
12- Political aspects 
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البته، اين قضاوت دقيقي نيست زيرا كه . ي آنها، تفكرات سياسي ندارد ساله 18تا  16كنند كه پسر يا دختر  معموالً والدين فكر مي. است 170»خانواده«اولين عامل 

دهد؛ اگر چه فكر او انباني از مسائل سياسي است اما به هر حال بايد شرايط و محتواي اين انبان و  ساله، ديدگاه سياسي خود را در اولين رأي نشان نمي 18جوان 

  .مشكالت آن را اندازه گرفت

توان فراتر از آن را درك نمود و با وجود اين در اكثر  دهد، بنابراين نمي ي والدين و فرزندان را نشان مي شدهها، هنجارها و مدهاي هدايت  سياست، بخشي از ارزش

ي اطالعات  دهند و كليه باشد ولي والدين، فرزندان خود را از لحاظ سياسي جهت نمي ي خانواده مي عمدتاً در حوزه» پذيري سياسي فرزندان جامعه«موارد اگر چه 

كنند و اين  ي سياست صحبت نمي در اين راستا، حداقل نيمي از والدين هرگز با فرزندان خود درباره. گذارند براي شهروند سياسي شدن در اختيار آنها نميالزم را 

نش سياسي بسنده كنند و در سنين در اين خصوص، والدين دوست دارند فرزندانشان تنها به دا. دانند فرآيند را مطابق بامفهوم كودكي و نوجواني و رضايت والدين مي

  .بعد به قدرت يعني سياست بيانديشند

  ها و خطرها جواني دوره ي سختي

اين مشكالت موانعي را براي شناخت جوانان فراهم . اند افت تحصيلي، بزهكاري، بيكاري و غيره مواجه: جوانانِ مهاجر در كشور ميزبان با مسائل اجتماعي مانند

  .هاي متعدد، سعي شده جوانان درك شوند و براي آنها اقداماتي انجام پذيرد اي گذشته با طرح برنامهه سازد كه از دهه مي

هاي جوانِ تازه وارد باعث گرديده هنجارهاي  توجه به گروه. اند ها، روشنفكران، نويسندگان و هنرمندان، بيشترين نقش را داشته الزم به ذكر است كه در اين برنامه

دهند كه  ها و مهاجرينِ جوان ارائه مي هاي اجتماعي كشور ميزبان، تصاويري از مهاجرت براساس مطالعات صورت گرفته، گروه. مناسب فراهم آيدكنشي و تعاملي 

  .كشورشان دارد 171ارتباط نزديكي با منافع ملي

پيروزي نسبي . ي عليه نيروهاي امنيتي نيز وارد عمل شوندهاي اجتماعي باعث تنش بين آنها گشته و اختالفات آنها موجب شده كه حت عدم هماهنگي بين گروه

  .گيرند اي را بر عهده مي هاي عمده ساز حضور جدي آنها حتي در انتخابات شده و نقش ها، زمينه برخي از اين گروه

            گيري ا، افكار عمومي تأثير زيادي در شكلهاي سياسي كشور ميزبان داشته كه در اين راست اقدامات دسته جمعي جوانان مهاجر بيش از پيش بستگي به زمينه

هاي اجتماعي  هاي فرهنگي ميزبان براي نسل دوم مهاجرين نقش زيادي را داشته و باعث شده گروه هاي مختلف ناهنجاري، زمينه ها و تعامل ميان كنش.آنها دارد

ها، دستاوردها و  تمام اين تعامل. هاي خود بهره مند شوند ه به خوبي براي موفقيتفراواني از دستاوردهاي فرهنگي مثل جرايد، سينما، صدا و سيما و غير

چرا كه در آن . گردد شوند و بر اين اساس يك الگوي جديد فرهنگي و اقتصادي و همگرايي ارائه مي ي ميزبان تعريف مي در جامعه 172هاي همگرايي مشي خط

  .شود ميمرحله است كه توانايي ارائه چنين الگويي فراهم 

اند با قدرت تمام، اقدامات مشتركي را انجام  هاي دومِ تازه واردين مي باشند كه نتوانسته آنچه كه امروزه، هنوز به صورت كلي و اساسي طرح مشكل مي كند، نسل

ه واردين براي بازآفريني فرهنگي كاهش ها و اجداد تاز توان با طرح مسائل عمومي، هويت و مطالعه در خصوص ريشه مشكالت نسل دوم را تا حدودي مي. دهند

هاي غربي به زبان عربي و يا عربي  امروزه، خواندن ترانه. ها باعث شده كه بعضاً يك حالت نبرد تن به تن فرهنگي پيش آيد عدم توجه به مشكالت و ناهنجاري.داد

دهد، به وجود  ها تمييز مي هاي جوانان تازه وارد را از ديگر نهضت وزه چيزي كه نهضتامر.هايي از اين نبرد تن به تن باشد تواند نمونه كردن بعضي از مسائل غربي، مي

نمايند، طبيعي است بيشتر امكان بزهكاري  جوانان در اين مناطق جغرافيايي با احساس آزادي كه مي. باشد آمدن گتوها و مناطق رواني و اخالقي مخصوص جوانان مي

گردد كه جوانانِ مهاجر بيشتر يك سبك غيرعادي را از لحاظ فرهنگي دارا  ي دوگانه ميزبان و ميهمان مشاهده مي اس اين فاصلهبراس.سازند اي را فراهم مي منطقه

در اين دوران است كه جوانان مهاجر در اثر . كند لغتي كه آموخته، فرهنگ جديدي را معرفي مي كند و فرهنگ جوان از لحاظ موسيقي كه گوش مي. هستند
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دهند و در كت و شلوار يا صورت يا موي سر خود تغييراتي را  ي از جوانان كشور ميزبان يا موهاي خود را به عنوان مثال مدهاي لباس و قيافه خود را تغيير ميالگوپذير

  .داند رآن مجيد ضروري ميكشند كه در اين باره نيز انگيزش احساسات ديني و مكتبي جوانان را به سوي ق به وجود آورند و نام شرقي غربزده را يدك مي
  دين و مذهب در جوانان

كنند و  ها از سنين كودكي سؤاالت ديني خود را مطرح مي باشد معموالً بچه گرا هستند و مباحث ديني در آنان كامالً فردي و فطري مي جوانان فطرتاً خداجو و دين

گيرند، به همين ترتيب از همان زمان پذيرش دين و مذهب  پذيرند و از آن الگو مي شود مي منتقل ميها هر آنچه كه با هر رفتار و زباني به نام دين به آنان  در خانواده

  .شود آغاز مي

اند در واقع در دين اسالم نيز همين گونه است  هايشان منتقل كرده اند و به بچه ها در طول تاريخ مذاهب را به ميل و سليقه و براساس شناخت خويش برگزيده انسان

هاي شناخت دين نيز به طريق مختلف به وسيله پيامبر گرامي اسالم، ائمه معصومين  ه در اين دين اكراه و اجباري نيست مگر به واسطه رشد و بلوغ فكري، راهچرا ك

يد خاصي افراد را به انجام تكاليف گيرد و نبايد با امتياز يا تهد بنابراين دين براساس شناخت و باورهاي شخصي افراد شكل مي. و اولياء الهي مشخص شده است) ع(

  تفاوتي و عدم گرايش به دين و مذهب در برخي از جوامع افزايش يافته است؟ ديني وادار كرد، اما چرا نااميدي، نگراني، بي

هاي اخالقي باعث شده  و افزايش ناهنجاري پذيري خصوصاً براي دختران، فقدان نظارت خانواده و عدم تأمين نيازهاي اقتصادي جوانان، افزايش بزه فقر و ناداني، آسيب

ي در جوانان است كه آمار روابط پرخطر بين دختران و پسران افزايش يابد و به عقيده كارشناسان مسائل اجتماعي علت اين امر كاهش اعتقادات و باورهاي دين

  !اي بينديشند؟ د عمل شوند و براي نجات جوانان از اين بحران چارهبنابراين آيا زمان آن نرسيده كه مسئولين و متوليان فرهنگي جامعه به طور جدي وار
  عملكرد مسئولين

ها در فاصله  اند، گسترش ارتباطات جهاني و مسايل اينترنت و ماهواره اي كه دشمنان دين و انقالب براي جوانان اين مملكت تدارك ديده تهاجم فرهنگي و توطئه

يار فراواني دارد اما مهمتر از همه عملكرد مسئوالن است كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و تا زماني كه مسئوالن وجود اين گرفتن جوانان از دين و مذهب تأثير بس

هاي  باالترين انتظار از دولت و مسئولين تقويت بنيان.رسيم مشكالت فرهنگي و بحران اجتماعي كه گريبانگير جوانان ما شده است را قبول نكنند به جايي نمي

هاي فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي را در جامعه  هايي كه انقالب از آن تولد يافت و آنان بايد سياست اعتقادي، اخالقي، ارزشي و ايماني در جامعه است همان بيان

ها  مل نكنند نمي توانند تاثيرگذار باشند و ناهنجاريها اعتقاد نداشته باشند و ع تا زماني كه متوليان فرهنگي خودشان به اين سياست.پياده و خود نيز به آن عمل كنند

توان  شود آن را در چند مسئله مي علت اين كه تعصبات ديني در ميان برخي از جوانان كمتر ديده مي: گويد يكي از دانشجويان در اين باره مي. را زير سئوال ببرند

كند  وي اضافه مي.گوهاي جامع و كاملي از يك انسان مؤمن، متعهد، باتقوي و بااخالق ارائه دادنخست آن كه براي نسل فعلي بايد الگوسازي كرد و ال: جستجو كرد

هاي مفيد و جامعي براي شكوفايي و تربيت فرهنگي جوانان  جوان از مسئولين انتظار صداقت دارد، انتظار دارد مسئولين براي جوانان واقعاً وارد صحنه شوند و برنامه

  .رف و شعار بسنده نكنندتدارك ببينند و به ح

اند بلكه  گرايي جوانان كاري نكرده جويي و مذهب تنها براي دين كند متأسفانه بسياري از متوليان فرهنگي جامعه در اين مدت بيست سال نه اين دانشجو تصريح مي

ها  ي كه بايد از آنها واقعاً پرسيد مگر شما نبوديد كه در طول اين سالها مشكل دارند در حال گويند بچه اندازند و مي تقصير را به گردن ديگران و حتي خود جوانان مي

  ايد؟ باعث چنين رفتاري در جوانان شده

اي  هاي سالم تربيتي، هنري، فرهنگي، ورزشي تفريحي و پركردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان كارشناسان و متخصصان امر چاره آيا براي ايجاد مراكز و محيط

توان از جوان انتظار  ريزي خاص و دقيق باشد و بدون برنامه نمي هاي زندگي خود به خوبي استفاده كنند و اين كار بايد با برنامه جوانان بايد از فرصت ند؟ا انديشيده

دوديت و كنترل منطقي و عاقالنه از مسلماً نوجوانان و جوانان در شرايط حساسي از نظر سني قرار دارند و بايد مح. داشت كه از خود رفتار ضداجتماعي نشان ندهد

وي انحرافي در سطح سوي خانواده و متوليان فرهنگي جامعه براي آنان در نظر گرفته شود تا خداي ناكرده به راه انحراف كشيده نشوند مسلماً در صورتي كه الگ
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ريزي دقيق براي جوانان بايد از ايجاد  بنابراين مسئولين با برنامه. آيد ار درميويژه نسل جوان دروني شده و به شكل هنج جامعه انتشار يابد به آساني در وجود افراد به

  .هايي جلوگيري كنند چنين پديده

  بندي به مناسك و آداب ديني پاي

بندي به مناسك  ما از نظر پايدرصد دانشجويان از لحاظ باور و اعتقاد ديني در وضعيت خوبي قرار دارند ا 70ها بيش از  بر طبق يك نظرسنجي انجام شده در دانشگاه

  .و آداب ديني در حد كمتري قرار دارند

درصد به  87درصد آنها به ايراني بودن و  84درصد جوانان حاضر به دفاع از هويت ديني و ملي خود بوده و  67به گفته رئيس سازمان ملي جوانان در حالي كه 

به عقيده وي با . هاي ناصحيح نسبت به نسل گذشته شده است ين نسل گذشته و جديد موجب داوريكنند سوءتفاهم ايجاد شده ب مسلمان بودن خود افتخار مي

هاي محدود و سطحي نسبت به نسل جوانان قضاوت كنيم و به داوري بنشينيم چرا كه اين يك خطر بسيار جدي  توجه به ايمان سرشار جوانان نبايد براساس نگاه

  .نده خواهد شدبوده و باعث تشديد روند فعلي در آي

بندي باعث  ها صادق هستند لذا ظاهر جوانان نبايد باعث قضاوت ما نسبت به باطن آنها شود چرا كه طبقه جوانان به ارزش: كند رئيس سازمان ملي جوانان اضافه مي

  .شود هاي اجتماعي مي محروميت آنها در بسياري از عرصه

هاي آنان اعتماد  درصد بوده و به شايستگي 31هاي اجتماعي هستند ميزان اعتماد مسئوالن به آنها  در عرصهدرصد جوانان عالقمند به حضور  80به رغم اين كه 

  .پذيري خود را باور دارند هاي اجتماعي و مسئوليت درصد جوانان حضور در عرصه 70ندارند اما در مقابل 

اند خوب تفكر و تامل كن  نان بايد اين باشد كه خودت انتخاب كن و در آنچه كه به تو دادهگويد بحث ما با جوا در همين رابطه يك كارشناس مسائل اجتماعي نيز مي

گري نوين باشي و در هر چه كه  تواني انتخاب اند ناراحت نباشي بلكه مي و انتخابي با عقل و منطق انجام بده تا در آينده از اين مسئله كه چيزي را به تو تحميل كرده

  .اه بوده تجديدنظر كني و مصحح باشيبه نظر تو خطا و اشتب

آن به  هايي كه فرصت انديشه، تامل و تدبر در مسائل اعتقادي خود را دارند نسبت به عقايدشان كامالً شناخت دارند و تعصب و جانبداري واقعي از بدين ترتيب بچه

خواهيم با جوانان درباره آن صحبت كنيم بايد از سواد  دارد بنابراين وقتي ميدين و مذهب لبه بسيار تيزي : كند آورند اين پژوهشگر همچنين خاطرنشان مي عمل مي

  .هاي خود را انجام دهيم هاي نوين، آموزش گيريم و براساس يافته مند بوده و از مسائل شناختي تربيتي و روانشناختي بهره مي عميق بهره

جه به شرايط زماني و مقتضيات دوران از جمله مسائل مهم دين مبين اسالم است بدين معنا كه تو: گويد استاد شهيد مطهري مي» اسالم و مقتضيات زمان«در كتاب 

م آيات متشابه و به توان انتظار داشت اسالم و دستورات و قوانين آن را منحصر به هزار و چهارصد سال گذشته بدانيم و از آن ظرف زماني خارج نشويم بلكه اسال نمي

  .گردند شرايط فعلي تفسير و تاويل مي روزي دارد كه با توجه به

  .هاي ديني قرار گيرد ها، امكانات و شرايط موجود بايد در صدر مسائل و آموزه توجه به پيشرفت

با هرگونه جمود،  اي به عنوان مدگرايي، تجدد و مدرنيسم استقبال كرد از سوي ديگر كند در شرايطي كه نبايد از هر چيز و هر مسئله البته استاد شهيد خاطرنشان مي

  .هاي زماني تربيت كرد ماندگي هم بايد مقابله كرد و انساني متعالي ديندار، باتقوا و آشنا با تمامي پيشرفت ركود و عقب

  :نتيجه

  ضرورت نهاد قضايي براي جوانان

اقتصادي بيشتر با موارد  - قتضيات سني و شرايط اجتماعيجوانان با توجه به م. سالگي بيشترين كاركرد را داراست 18 - 22بندي سني  نهاد قضايي در خصوص طبقه

باشد و نسبت  از اين رو در هر زماني نيازمند بازشناسي دقيق مسائل قضايي مي. هاي جوانان باشد بايستي متناسب با ويژگي لذا قضاوت نيز مي. جزايي سر و كار دارند

ي نهاد قضايي، ضرورت دارد نسبت به ديگر نهادها از انعطاف خاصي برخوردار  ه دليل كاركردهاي ويژهمضافاً اين كه ب. گيري شود هاي مختلف بايد تصميم به زمينه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 136

، نظم )ساالن، جامعه، دانشگاه و غيره از طريق خانواده، مدرسه، هم(نهادهاي ديگر نيز اين اطمينان را به موازات آن بايستي فراهم كنند تا با يادگيري هنجارها . باشد

ي آنها يك رفتار  قضاوت در مورد جوانان داراي شرايط خاصي است و نقش رسمي و موقعيت ويژه. ميسر باشد...) خصوص بهداشت، فرهنگ، ورزش و در(اجتماعي 

ر مفهوم عمومي و هاي خطا، جرم و غيره، د نيازمند نهادهاي ديگري هستند كه بتوانند رفتار دقيق خود را در خصوص واژه» جوانان«براي اطمينان . طلبد خاص را مي

هاي اجتماعي  اي اعمال گردد تا متناسب به شرايط آنها بوده و پايگاه نقش سنتي قضاوت به همان موازات بايستي براي افراد بزرگسال نيز به گونه. كلي نشان دهند

  باشد ميهاي الزم  زشي نهادها از طريق آمو خاص به آن بدهند، لذا اين نهاد نيازمند ارتباط تنگاتنگ با كليه

  هاي قضاوت خردساالن ريشه

  .خود را در پيش گرفته است 173اي يافته و در عين حال روند استقالل ي سني جوانان نقش گسترده امروزه نهاد قضايي در ارتباط با طبقه

از اين رو . عليرغم تفاوت عمده آنها شده استهاي خاص براي جوانان و بزرگترها  ها به صورت كم و بيش رسمي باعث به وجود آمدن نظم ي زمان نهاد قضاوت در همه

  .گردد ها اعمال مي ي عملي خاص تحت نظارت حكومت هاي قضايي در جوامع صنعتي يك شيوه براي كاهش اختالفات در رويه

  :كند نان عنوان ميبه عنوان نمونه در فرانسه، قانون جزاي مطرح شده پس از انقالب كبير دو مفهوم را در خصوص تمايز بين بزرگساالن و جوا

  .مفهوم آموزش؛ اين مفهوم در ارتباط با جواناني است كه قرباني شرايط نامناسب مسائل آموزشي هستند - 1

ي سطوح آموزشي و قضايي دارند تا جوانان بتوانند به اين طريق شرايط طبيعي خود را  ي فعال دولت در كليه بنابراين متخصصين در چنين شرايطي نياز به مداخله

  .ز يابند و با آموزش قرآن مجيد به سعادت و خوشبختي برسندبا

  :اين مفهوم از ديد قضايي به سه نوع واقعيت اجتماعي اشاره دارد. كند هاي تربيتي جوانان قرباني شده يا متهم را مطرح مي مفهوم تربيتي؛ اين مفهوم، ويژگي - 2

  ي مدني جنبه) ج         ي اجتماعي         جنبه) ي جزايي               ب جنبه) الف

  .كند با توجه به اين مفاهيم، نهاد قضايي و جزايي مخصوص وجود دارد كه هر سه بخش قضايي را در بر گرفته و قاضي جوانان آن را رعايت مي

ك در به كار بستن مطالب و مندرجات كتاب با توجه به مطالب باال نزديكي هر چه بيشتر جوانان و نوجوانان را با مفاهيم قرآني ضروري و سعادت آنان را بدون ش

تقوي و بديهي است مكتبي كه در آن هيچ امتياز و اولويتي بين سياه و سفيد، مرد و زن، پير و جوان، غني و فقير وجود نداشته و ندارد الّا به . داند آسماني قرآن مي

  .گردد قي و پرهيزكار نيز با پناه بردن به قرآن مجيد تضمين ميويژه جوانان مؤمن و متعهد و متّ ها به پرهيزكاري سعادت كليه انسان

  
  

                                                
20- Independance 
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