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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یدر علوم انسانپژوهش  در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم از معارفق یق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم

ـ  ن نهـاد ید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و ـ  یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

ـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس

ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش
  افت.ی  ارتقا

ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم
ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست   نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

 سه



  

در » تشناسـی ارتباطـا   جامعـه «منبع مطالعاتی برای دانشجویان رشـته  كتاب حاضر به عنوان 
هـای علمیـه و    مندان به مطالعات تبلیغات دینـی در حـوزه   مقطع تحصیالت تكمیلی و نیز عالقه
  همچنین مبلغان دینی تهیه شده است.

ـ  از استادان و صاحب ـ شـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك
ـ گـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح از ی

  دهند. یاری یجامعه دانشگاه

از مؤلفـان محتـرم اثـر جنـاب آقـای سـیدمحمدتقی       داند  در پایان پژوهشگاه بر خود الزم می
 االسـالم والمسـلمین   حجت و نیز ارزیاب محترم اثر یق اورعیآقایی و دكتر غالمرضا صد حسینی

  اری كند.زسپاسگ دكتر محمد داوریجناب آقای 

  

 چهار
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  پیشگفتار
  

حال و فعل حوزویان از سوی خودشان، امری بایسته است، كتاب حاضر در ایـن  شناخت علمی 
یكی از مشكالتی كه توسط بسیاری از دردمندان حوزوی بـه اجمـال   چارچوپ پدید آمده است. 

های تبلیغی برای جوانان امروز بـود.   شد. ضعف فعالیت شناخته شده بود و در گفتگوها بازگو می
در پژوهشی كه گزارش آن را در این كتاب پیش روی دارید، سعی شده است واقعیت تا آنجـا كـه   

خته و ارائه شود؛ نه اغراق شود و نه كتمان. حوزوی به سراغ در توان بود همان طور كه هست شنا
حوزوی رفت و تالش كرد كه جلب اعتماد كند و موضوع را از درون بكاود و بـرادران بزرگـواری   

  كم و كاست در میان نهادند. اعتماد كردند و همه تجربه خود را بی

ای را بـه   مسئلههم ، شود نتشر میمت گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه مامیدواریم این اثر كه به ه
خوبی با خواننده در میـان نهـد. مـا     های پژوهش را به و تبیین كند و هم روشی از روشخوبی معرفی 

دارد و در  فراوانـی هـای حـوزوی تناسـب     كه روش رویش نظر با مطالعـات و پـژوهش   گمان داریم
ای عملی از آن ارائـه شـود.    ایم كه نمونه كرده سعیرو  از این ؛است هگوناگون قابل استفاد قلمروهای

  برگ سبزی است تحفه درویش. شاید مورد نظر لطف موالیمان قرار گیرد.

نامـه مقطـع كارشناسـی ارشـد      قابل یادآوری است كه هسته مركزی نوشـته پـیش رو، پایـان   
ی دكتـر  سیدمحمدتقی حسینی است كه در جامعة المصطفی العالمیه نمایندگی مشهد با راهنمـای 

صدیق اورعی و مشاوره دكتر محمدمسعود سعیدی و داوری استاد غالمرضا جاللی دفاع گردیـد  
و اكنون همراه با تغییرات شكلی و اضافات محتوایی به صورت كتاب موجود تقدیم خواننـدگان  

  گردد. گرامی می

  صدیق اورعی _ آقایی حسینی

1394تابستان 
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  مقدمه
 

ترین رسـالت   محور روحانیت با نسل جوان، مهم مبانی اسالمی، تعامل سازنده و هدایت براساس
هـای گونـاگون    مبلغان دینی است. جوانان به دلیل داشتن شادابی و توان الزم برای انجام فعالیت

رو، بخـش   انـد. از ایـن   همواره مورد توجه ادیان آسمانی و از جمله اسالم بودهعلمی و اجتماعی، 
گیـرد و مبلغـان    های تبلیغی _ ترویجی اسالمی برای جوانان صـورت مـی   قابل توجهی از فعالیت

هـای دینـی    روند و آنان را مخاطب پیام های گوناگون، به سراغ نسل جوان می اسالمی در مناسبت
ترین هدف تبلیغ  شود. مهم های فراوانی مصرف می مین منظور، هر ساله بودجهدهند؛ به ه قرار می

دینی در میان جوانان، ایجاد تغییر در افكار و رفتار آنان است. افزایش تأثیر تبلیغ دینی بـر جوانـان   
هـا و   سبب پررنگ شدن روابط روحانیان و جوانـان، و حضـور فعـال آنـان در مسـاجد و مصـلی      

  های اسالمی خواهد شد. دن رفتار و عملكرد فردی و اجتماعی آنان با آموزهدرنتیجه، منطبق ش

اثرگذار بودن تبلیغ دینی بر جوانان در گرو رابطه گرم مبلغان دینی با ایـن نسـل اسـت؛     امروزه
ـ    زیرا تعامل گرم سبب افزایش اثر تبلیغ می اهش تـأثیر  شود و در مقابل، عدم تعامل گـرم باعـث ك

پذیری به جای آموزش، باعث انتقال  شود. عالوه بر این، توجه دقیق مبلغان به امر جامعه تبلیغ می
توجهی و غفلت از این مورد، سبب كمرنـگ   های بعدی است؛ اما كم باورها و افكار دینی به نسل

  ها و نیز عدم انتقال درست آن به جوانان خواهد شد. شدن باورها و ارزش

حـل ایـن مشـكالت در     ، شناخت جوانان و مشكالت آنان و یافتن و بیـان كـردن راه  ینبنابرا
مسـاجد و   بـه وحانیان و روی آوردن بیشتر آنـان  های سخنرانی به ارتباط بیشتر جوانان با ر جلسه
رف خـودش را  ها كمك خواهد كرد. اگر روحانیت، محراب و منبر خود را داشته باشد و ح مصلی

بزند و هیچ فهم و دركی از جوان و مشكالت او نداشـته باشـد، پـس مسـاجد از جوانـان خـالی       
كنـد و   خواهد شد؛ زیرا وقتی كه جوان احساس كرد كه روحـانی و واعـظ اصـالً او را درك نمـی    
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دهد،  رسد كه آن كس كه درد را تشخیص نمی شود، به این نتیجه می مشكالتش در آنجا حل نمی
تواند ارائه كند. به همین دلیـل جـوان بـرای برطـرف كـردن مشـكل خـود بـه          ان را هم نمیدرم

آورد و این وضعیت، استقبال جوانان به مسـاجد   های دیگری، غیر از روحانیان روی می جایگزین
  های سخنرانی را كم خواهد كرد. و جلسه

هـایش نیـاز دارد، فرهنـگ     ای برای بقای خود به تبلیغ و ترویج آمـوزه  درواقع، هر ایدئولوژی
های مهم فردی و  گونه است. تبلیغ دین در طول ادوار گذشته، سرچشمه دگرگونی اسالمی نیز این

  اجتماعی بوده و راه بیشتر مردم را تعیین كرده است.

ـ   سوی دیگر، بررسی عملكرد افراد و مراكز تبلیغی، بـرای شناسـایی توانمنـدی    از ود هـا و وج
هـای   ها و نواقص، كارآیی و تأثیرگذاری فعالیـت  ها، امری مهم و الزم است. شناخت عیب ضعف

دهـد. در عصـر حاضـر،     شده را سرعت می اجتماعی را باال برده است و دستیابی به اهداف تعیین
رو است، از جمله میان عالمـان دینـی و عمـوم     های مهمی روبه تبلیغ دینی برای جوانان، با چالش

گیری است و مناسـبات دینـی و اجتمـاعی نهـاد      ای در حال شكل انان جوامع اسالمی، فاصلهجو
روحانیت با نسل جوان مانند گذشته، زیاد نیست ارتباطات سـنّتی كـم شـده اسـت و درنتیجـه،      

تواند تأثیرگذاری فعالیت دینی را كاهش دهد. همچنین با سرعت یـافتن ارتباطـات جهـانی و     می
روز، فزونی یافتـه و   های ضددینی، این فاصله روزبه راوان تبلیغاتی توسط بنگاههای ف صرف هزینه

موقـع شناسـایی و درمـان     های موجود، بـه  ها و كاستی رو، اگر ضعف در حال توسعه است. از این
  نشود، عواقب غیر قابل جبرانی را خواهد داشت.

هـای   جوانان، سه مورد از مؤلفههای تبلیغ دینی بر  ها و آسیب این تحقیق با هدف بیان بایسته
فهم بهتر وضعیت موجود تبلیغـات دینـی و   «تبلیغ دینی را بررسی كرده است كه عبارت است از: 

رسان، روش  های پیام پیراستن پیام از كاستی«؛ »دهندۀ تأثیر تبلیغ بر جوانان شمل كاهااطالع از عو
ـ  ؛ دانش»گیر تبلیغ و پیام ردن زمینـۀ مطالعـات عمیـق علمـی بـرای      افزایی مبلغان دینی و فراهم ك

  پژوهشگران دیگر.

توان گفـت كـه تحقیـق مسـتقل و قابـل تـوجهی در موضـوع         براساس تحقیقات موجود می
ویژه براساس وضعیت موجود انجام نشده  ، به»شناسی تبلیغ دینی برای جوانان ها و آسیب بایسته«

هـای   رۀ این موضوع است كـه در قالـب  است؛ بلكه آنچه وجود دارد، مباحث كلی و پراكنده دربا
شـناختی   راهبردهای روانت است از: رگوناگون پژوهشی منتشر شده است. برخی از این منابع عبا

، اثـر  شناسی و تبلیغات با تأكید بر تبلیغ دینی روان؛ ، اثر عبدالعظیم كریمیتبلیغ با مخاطبان جوان
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؛ 1388، مهرمـاه  مجموعه مقاالت همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان ؛محمد كاویانی
تبلیـغ اسـالمی و دانـش ارتباطـات     ؛ اهللا مریجـی  ، اثـر شـمس  شناسی در عرصه تبلیغ دینی جامعه

تبلیغات دینـی:  ؛ ، اثر احمد لقمانیهای جذب جوانان در تبلیغ شیوه؛ ، اثر محسن خنداناجتماعی
، اثر اصول و مبانی تبلیغ؛ ، اثر محمدتقی رهبرپژوهشی در تبلیغ؛ ، اثر احمد رزاقیها ابزارها و شیوه

آغـاز روشـنایی (درآمـدی بـر     ؛ بـانی ر، اثـر رسـول   شناسـی جوانـان   جامعـه زاده؛  اسماعیل كریم
، اثـر سیدمرتضـی   اهللا اخـالق تبلیـغ در سـیره رسـول    ؛ ، اثر علی نهاونـدی اجتماعی)های  مهارت
  .اكبر بابازاده ، اثر علیهای تعلیم و تبلیغ شیوه، اثر لیدا كاكیا؛ نگرشی نو به تربیت جوان؛ حسینی

(مبلغ دینی، روش تبلیغی و محتوای تبلیـغ دینـی) را   این تحقیق سه ركن از اركان تبلیغ دینی 
های موجود در ایـن سـه گسـتره     ها و كاستی كند و درصدد است كه به بایسته بحث و بررسی می

  بپردازد. بر این اساس، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از:

  های تبلیغ دینی برای جوانان چیست؟ ها و آسیب بایسته  ـ 

  است از: های فرعی نیز عبارت پرسش

  های او چیست؟ جوان كیست و ویژگی  ـ 

  تبلیغ دینی چیست و چه تفاوتی با تبلیغات متداول غیر دینی دارد؟  ـ 

  هایی باید داشته باشند؟ هایی مبلغان دینی دارند و چه ویژگی چه كاستی  ـ 

  های متداول تبلیغی امروز دارد؟ های تبلیغی چیست و چه نواقصی روش های شیوه بایسته  ـ 

بـرای  هـای محتـوایی تبلیـغ دینـی      چه محتوایی تبلیغ دینی بایـد داشـته باشـد و آسـیب      ـ 
  چیست؟ جوان

  چرا تبلیغ دینی برای جوانان، تأثیرهای الزم را ندارد؟  ـ 

  ارتباط چیست و چه نقشی در فرآیند تبلیغ دینی دارد؟  ـ 

 اد؟ها را تغییر د توان نگرش رابطۀ تبلیغ و نگرش چیست و چگونه می  ـ 

  

  

  

  



  

  

  

  فصل اول

  

  شناسی) جوان (مخاطب شناخت 
  

شـناخت   اسـت.  زنـدگی  هـای اساسـی   انسان و سرچشمه دگرگـونی  حساس عمر ۀدور ،جوانی
هـای فرهنگـی و    نسل جوان، نقش مهمی در ارتباط با جوانان و تأثیرپذیری آنان از فعالیت علمی

جـوان و   هـای شـناختی، عـاطفی و رفتـاری نسـل       ویژگـی  از زیرا بدون اطالع دقیقتبلیغی دارد؛ 
 برقـرار  جـوان   ین مبلغـان دینـی و نسـل   بتعامل سازنده و ارتباط مؤثر دوسویه،  های دیگر، مؤلفه

  د.نخواهد ش

ـ  های مطرح درباره شناخت جوان عبارت است از: جوان كیست؟ پرسش ـ آغـاز و پا  ۀنقط  انی
كـدام   یجوان انیآغاز و پا سنِ ؟است یا صفات خاصسن  ،یاطالق جوان اریمعجوانی چیست؟ 

هـای   است؟ چه ضرورتی شناخت جوان دارد؟ مؤلفه جوانیبرای اطالق  معیاری صفات چه ؟است
های جوانی چیست؟ چه آفاتی دورۀ جوانی دارد؟ عوامـل رشـد جـوان     شناخت چیست؟ ویژگی

  چیست؟ حقوق جوان كدام است؟

  . تعریف جوان1

ـ   یـك از انسـان   ، مفهومی اجتمـاعی اسـت كـه هـر    »جوان« ه لحـاظ طبیعـی، آن را تجربـه    هـا، ب
ها تصویری هرچند كلی از جوانی در ذهن دارند و از این لحاظ،  رو، همۀ انسان كرد. از این هدخوا

هـای   شاید تعریف این مفهوم ضرورتی نداشته باشد؛ اما روشن اسـت كـه بـرای انجـام فعالیـت     
شناخت «تربیتی و تبلیغی فقط آشنایی اجمالی، كافی نیست؛ بلكه مربی و مبلغ باید از نسل جوان 

ی یك پدیده، تعریـف علمـی مفهـوم    های مؤثر برای شناخت علم داشته باشد. یكی از راه» علمی
لغـوی و اصـطالحی جـوان اشـاره     هـای   است؛ به همین دلیل، در ادامه به برخـی از تعریـف   آن

  شد.  خواهد
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  یولغ مفهوم .1_1

از عمـر آن نگذشـته    خیلـی  اسـت كـه   یزیچ هر ی، به معنایدر زبان فارس» برنا«ا ی» جوان« ۀواژ
ـ یانه عمـر طب یا درخت كه به حد میوان یا حیانسان « یعنی ،جوان . درواقعباشد ـ   یع ده یخـود رس
در  1.»اسـت  (در انسـان)  سـالگی 35تـا   18سـن   عمر، از بهار و ییبرنا به معنای یجوان و» باشد

كه از عمر آن چندان نگذشته باشد، تـازه و نـو،    یزیچ هر جوان، یعنی«آمده است:  فرهنگ معین
  2.»خاطر روشن یجوان، دارا شه و فكریاند یدارا

در اول  ؛شـباب النهـار �جئتک ف« ؛ برای مثال،ندیگو »شباب«ء را یش هر اولِ نیز ،در زبان عربی
ـ   »شاب« (فرد نو بالغ)، به غالم رو، از این». نزد تو آمدم روز ، روایـات  و در قـرآن  3.شـود  یگفتـه م

 اشده ،یفت ان،یفت ب،یش شباب، شاب، احداث، حدث، صغر، غالم، مانند ییها واژه با جوان كلمۀ

ـ  الفاظ تفاوت نیگرچه ا. شود می شناخته غیره و  صـورت  بـه  بیشـتر  دارد؛ امـا  یهای معنایی دقیق

ـ « :دارد یشتریب بردواژه، كار شده، دو نیابهای  ان واژهیرود. از م كار می به مترادف ». شـاب «و » یفت

و  ییشـكوفا  یبه معنا ،»شبب« ۀشیاز ر یو دوم 4یطراوت و شاداب یبه معنا ،»یفت«شه یاز ر ی،اول
  5از حرارت است. یبرخوردار

و در زبان عربـی، بیشـتر بـا    » برنا«و » جوان«های  با عنوان در زبان فارسی ،جوان ۀواژ بنابراین،
  دارد. اشاره شادابی و تازگی اول عمر ،به حرارترود و  به كار می» شباب« و »فتی«هایی مانند  واژه

  یاصطالح مفهوم .2_1

، همان معنای متعارف اجتماعی است كه در علوم مختلف، بـا توجـه بـه    جوان یاصطالحمفهوم 
 ،اصـطالح  در كـه  تـوان گفـت   می طور كلی، به رویكردهای موجود، تعاریف گوناگون شده است.

  ها و صفات. یژگیو .2 ؛سن .1: شود یف میجوان با دو مبنا تعر

ـ  رو، از ایـن  وجود نـدارد؛  باره دیدگاه جامعی در این مبنای سن: ، افـراد  از اندیشـمندان  یبرخ
سـال را جـوان    35_18جمعی، افراد سال و  25_15، گروهیسال،  24_13، ای عدهسال،  29_14

                                                           
    .523، صفرهنگ فارسی معین، نیمع. 2   .709، ص1، جفرهنگ فارسی عمید، دیعم. 1

 حرف ش. ،12، ص3، جفی فصح العربیة والشوراه اقرب الموارد، یشرتون. 3

الطـری   (فت�) الفاء والتاء والحرف المعتل اصالن: احدهما یدل� عل� طراوة و جدّة، واآلخر عل� تبیین ح
م، الفتـ�،«. 4
من االبل والفت� من الناس واحد الفتیان، الفتاء الشباب یقال فت� بین الفتاء... واالصل اآلخر الفتیا، یقال افت� الفقیـه 

 .)473، ص4، جمعجم مقاییس اللغه، فارس ابن( »بین ح
مها اذا ةالمسئل ف�

  .)177، ص3ج همان،» ((شب�) الشین والباء، اصل واحد یدل� عل� نماء الش�ء و قوته ف� حرارة تعتریه«. 5
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ـ ن بعضـی  1دانند. یم معرفـی   یسـال را دوران جـوان   33_13از  برخـی  2وسـال   30ز از بلـوغ تـا   ی
طور میانگین،  شود، روی مقطع سنی یكسانی توافق نیست. به گونه كه مالحظه می همان 3.كنند می
را  35_15انـد، افـراد    توان گفت كه به نظر اندیشمندانی كه سن را مالك صدق جوانی دانسـته  می
  امید.توان جوان ن می

ـ مع ،ف جـوان یتعر یبراسن را  یمبناشمندان معاصر، یاند بیشتر :ها و صفات مبنای ویژگی ار ی
. این گروه نیز به تعریـف واحـد و   اند ای آن مبنای دوم را به كار بردهجه ب ، ندانسته یخوب و كامل

اقدام به تعریف كرده كه دیگران آن ویژه،  كدام با رویكرد ؛ زیرا هراند نیافتهدیدگاه مشترك دست 
  شود: بیان مینمونه برای  پذیرند. مواردی را نمی

دوران رشـد  اند. آنهـا   ، دورۀ جوانی را تعریف كرده»رشد«براساس فرایند  شناسان، روانالف) 
. دورۀ كـودكی اول: از  2ماهگی؛  . دورۀ طفولیت: از تولد تا هجده1اند:  دانستهانسان را شش دوره 

. دورۀ كودكی سوم: از هفت تـا  4 ؛سالگی . دورۀ كودكی دوم: از چهار تا هفت3تا چهارسالگی؛ دو 
. دورۀ جــوانی: از شــانزده تــا 6 ؛ســالگی . دورۀ نوجــوانی: از دوازده تــا شــانزده5 ؛ســالگی دوازده
از جـوانی عبـارت اسـت از:    شناسـان   روان بندی، تعـاریف  با توجه به این تقسیم 4.سالگی بیست

 یرومنـد یاز ن گیـرد و  مـی تـازه   ی، اسـتحكام یگذاشـتن بحـران نوجـوان    سـر  با پشـت  جوان، .1
ـ كه به سـن تم  ید؛ شخصیرش یعنی ،جوان. «2 5؛شود یمند م بهره یا سابقه یب ـ ی  ده و كـامالً یز رس

كه شـخص در   یا مرحله؛ یعاطف و ی، عقلیكیولوژینضج ب یعنی ،یجوان. 3 6كرده است. »نضج«
  7است.خود  یدگزن ۀل ادارئوآن مس

انـد؛ امـا    شناسـان دورۀ جـوانی را از نوجـوانی جـدا دانسـته      شـود، روان  گونه كه مشاهده می همان
  دانند. ها، دورۀ نوجوانی و جوانی را یك دوره می اندیشمندان دیگر، به دلیل تشابه صفات و ویژگی

فـرد   هـر  یدر زنـدگ  یا دوره یجوان. 1اند:  گونه تعریف كرده شناسان جوانی را این ب) جامعه
و  یاجتمـاع  یا دوره و یشـناخت  ستی، مفهوم زیجوان. 2 ؛شود یشروع م یاست كه با بلوغ جسم

                                                           
  .3، صشناسی جوانان ای بر جامعه مقدمه، پهلوان. 1

 حرف ش. ،12، ص3ج ،والشوراه ةاقرب الموارد فی فصح العربی، یشرتون. 2

  .همان. 3

  .22و  21، صشناسی رشد آموزش مفاهیم دینی همگام با روان ،باهنر. 4

 .58، صهمان. 5

  .30ص ،كاوی، فلسفی شناسی، روان پزشكی، روان شناسی، روان جامعه فرهنگ اصطالحات تربیتی،د، نژا یشعار. 6

 .31همان، ص. 7
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بـه  را  یزندگ یها عرصه همهكنش مستقل، در  یط الزم، برایشرا ،كه فرد یا دوره ؛ستا یفرهنگ
ـ  یجـوان . 4 ؛اسـت  یاز فرهنگ اجتماع یا بخشیفرهنگ  ردهك خُی یجوان. 3 آورد؛ میدست  ك ی

» خـوب «جهان، متـرادف   یها از مردمان و فرهنگ یاریان بسیاست كه در م یآل ارزش دهیمفهوم ا

  .اشاره دارد یتازگ شود و به یم محسوب

ـ شود كه جوانمرد، شـجاع و دل  یگفته م یجوان به كس ،مردم عادی اصطالحِ درج)   ،ر باشـد ی
ـ كـه   اسـت  كسـی  . درواقع، جـوان باشد پیریا ی یسال انیسن، در م اگر از نظر یحت جـوان و   یدل

 1.استزبان  جوانان همراه و هم با دارد وپسند  جوان فعال و یا هیروح

. دورانی از زندگی كـه انسـان   1: است به كار رفته امعن جوان به دو ۀواژ ،و روایاتدر قرآن د) 
بـاره   . قرآن كریم در اینرسد  به قدرت می اش دوران كودكی و نوجوانی در بعد از ضعف و ناتوانی

قُو(ةً ثُـم� ج�ع�ـل� م�ـن ب�ع�ـدِ قُـو(ة' ض�ـع�فًا  ب�ع�دِ ض�ع�فٍ م�نالَّذِی خَلَقَك�م م��ن ض�ع�فٍ ثُم� ج�ع�ل�  ال��ه�« فرماید: می
خدا همان كسی است كه شـما را آفریـد، در حـالی كـه      2؛یشَاء و4ه�و4 الْع�ل�یم� الْقَدِیر� م�او4شَیب�ةً یخْلُق� 

توانی، قوت بخشید و باز بعد از قـوت، ضـعف و پیـری قـرار داد.     ضعیف بودید؛ سپس بعد از نا
 اسـت.  جوانمردی و رشادت به معنای ،فتوت. 2. »و دانا و توانا استاآفریند  هرچه او بخواهد می

 ،»جوانان به سوی غار پنـاه بردنـد   هنگامی كه 3؛اAو4ی الْف�تْیةُ ا;لَ? الْ<=ه�فِ ا;ذْ« ۀذیل آی �امام صادق
 .ایمانشـان آنهـا را جـوان نامیـد     دلیـل اصحاب كهف پیرمردانی بودند كه خداوند به «فرماید:  می

مفهـوم زیبـایی را    ،ااین معن 4.»جوانمرد است ،كس به خدا ایمان داشته باشد و تقوا پیشه كند هر
زمین مساعد و بابركت روح  های جوانی دارند و ایمان در قلب ها باایمان ،آن اینكه در خود دارد و

  5رسد. جوان، به شكوفایی می

وجــود نــدارد. دانشــمندان و  یجــوان یبــرا یجــامع یف اصــطالحیــتعر بــه ایــن ترتیــب،
ـ  یا چه محدوده ست وینكه جوان كیا ۀنظران دربار صاحب ـ دور ،یاز عمر آدم محسـوب   یوانۀ ج

ـ یر اجتماعیط متغیف جوان در پاسخ به شرایتعار همچنین .ندارند اتفاق نظر ،شود می ، ی، فرهنگ
ـ ا، بریجوان ۀبروز پدید ،گری. به عبارت دكند یفرق م یو اقتصاد یاسیس ت جوامـع  یوضـع  اسس

                                                           
 .19ص ،های او در قرآن و روایات جوان و توانایی ،یاوری یلیدل. 1

   .10كهف، . 3   .54 روم،. 2

4 .»�C428، ص14، جبحاراالنوار، عالمه مجلسی» (الفت� ه واتق� فهومن آمن بال.( 

لرجـل: مـا الفتـG  �هرفعـه قـال: قـال أبوعبدال�Cـ بـن إبـراهیم علـ�« آمده است: كافیهمچنین مانند این حدیث در  .5
فتیـة  وجـل�ه عز�هـم ال�Cـ فقـال: ال الفتـG: المـؤمن، إن أصـحاب ال
هـف كـانوا شـیوخا فسـما .عنكم؟ فقال له: الشـاب

  ). 395، ص8، جالكافی، ینیكل( »بإیمانهم
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ـ یبروز و ،یرا سن و گروه یمالك جوان از اندیشمندان، یگوناگون، متفاوت است. برخ  یهـا  یژگ
دست  ،یف واحد اجماعیو به تعر وجود دارد دگاهیدز اختالف ین دو محور نیدر ا .دانند یم گرید

اند. همچنین دیدگاه یكسانی برای زمان شروع دوره جوانی وجود ندارد: برخی، آغاز جوانی  نیافته
ـ دق ۀمحدوددانند. بنابراین،  می سال) 15غ (ای سنین بعد از بلو را از شروع بلوغ و عده  یق جـوان ی

  نیست. روشنچندان 

  دالیل اختالف در تعریف جوانی و تعیین گستره سنی آن .3_1

وجود دارد: یكی اینكه، جـوانی   یجوان گسترۀ سنیهای موجود درباره  دو دلیل مهم برای اختالف
ـ توان مع ینم گوناگونی است،عوامل  ریچون بلوغ، تحت تأث رسد و بعد از بلوغ فرامی ار و مـالك  ی

یا بعـد   كه همزمان با آن( یق آغاز جوانیدقزمان  ،جهیدرنت ؛شروع آن مشخص كرد ی، برایریفراگ
  دشوار است. زین، است) از پایان دورۀ نوجوانی

صرف نظـر   ،ن و زماناز مالك س یف جوانیاست كه در تعر اند كه بهتر رو، برخی گفته از این
بـه اسـتقالل، گـذر از     یگذر از وابستگ مانند: ییها مالك در نظر گرفته شود؛ یگرید یها و مالك

  1غیره. و ید اجتماعیند تولیفرا شاركت درمبه  یمحض خدمات اجتماع یكنندگ افتیدر

های جوان، جوانان و جوانی با توجه به منظـر و   های موجود این است كه واژه دلیل دیگر اختالف
تـوان مسـائل    طور كلی، می شده از آن، معانی و مفاهیم گوناگونی دارد. به رهیافت سرچشمه گرفته

. رهیافــت 1جوانـان را از چهــار رهیافــت و منظـر بحــث و بررســی كــرد كـه عبــارت اســت از:    
. رهیافــت 4. رهیافــت تنكــرد شــناختی؛   3شــناختی؛  . رهیافــت جامعــه 2ختی؛ شــنا روان

ها و نظرهای گونـاگون   شناختی. این چهار منظر، سبب شده تا در مسائل جوانان، دیدگاه جمعیت
ظهور و بروز پیدا كند و دیدگاه یكسانی در مباحثی مانند سـن و تعریـف جـوانی وجـود نداشـته      

تـوان   ریزان و كارشناسان جوانان معتقدند كه مسائل جوانان را نمی اشد. البته امروزه، بیشتر برنامهب
ای بررسی كرد و در اصل، مسـائل جوانـان فرابخشـی بـوده، الزم اسـت بـه آن از        از دیدگاه ویژه

ـ      های گوناگون توجه شود. از این منظر ت رو، این موضوع نیز بـه پیچیـدگی بررسـی افـزوده و دس
  یافتن به نظر یكسان را تقریباً غیر ممكن كرده است.

از جـوان در ایـن    مـا  منظـور  های موجود دربـاره سـن و تعریـف جـوانی،     با توجه به دیدگاه
هـایی   سـال اسـت و ویژگـی    35_15در مقطع سنی بین  از جامعه است كه یخاص گروه، پژوهش

                                                           
 .14، صل تربیتی جوانان در روایاتئبررسی مسا، یآباد ده حاجی ه وزاد ینیحس. 1
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ـ  زنـد  دل ی وشاداب ،مانند شور و هیجان فراوان  ۀاز دور منظـور  ،گـر ید عبـارت . بـه  ده داشـته باش
  .است یزندگ یو گرم ی، شادابییدوران رشد، شكوفا یعنیمتعارف آن،  یهمان معنا ی،جوان

  . ضرورت شناخت جوان2

. این مطلب (برتری (جهل) است علم) بهتر از ندانستندانند كه دانستن ( های آگاه می همه انسان
 یع�لَم�ـونَقُل� ه�ـل� یس�ـتَوِی الَّـذِین� « كند: نیز تأكید می آیات و روایات ،عالوه بر حكم عقل دانش) را،

ال��ه� «همچنین ». !كسانند؟ی ،دانند نمی كه كسانی با دانند می كه كسانی ایآ بگو 1؛و4الَّذِین� E=F یع�لَم�ونَ
 را كسـانی  و انـد  آورده مـان یا كه را كسانی خداوند 2؛الْع�لْم� د�ر�ج�اتٍ اJوتُواالَّذِین� آم�نُوا م�نك�م� و4الَّذِین� 

تَقْـف� م�ـا لَـیس� لَـكَ بِـه� ع�لْـمP ا;نَّ  و4الN». «دهـد  می مییعظ یاه هدرج است، شده داده آنان به علم كه
ـ پ نـداری،  آگاهی آن به آنچه از 3؛و4الْب�ص�ر� و4الْفُوZاد� ك�لY اJولـئ�كَ ك=انَ ع�نْه� م�س�ـوVوالU الس�م�ع�  ؛مكـن  رویی

بهتـر از   »دانسـتن « ،آن ماننـد آیـات و   ایـن  براساس .»مسئولند همه دل، و چشم و گوش كه چرا
  است. خورده و شكست مردود ،گونه حركت بدون آگاهی است و در منطق قرآن، هر »ندانستن«

زنـدگی  ها بـه دلیـل اینكـه بـه صـورت جمعـی        ، نیاز اجتماعی است. انسان»شناخت«درواقع، 
پردازنـد، بـه شـناخت و آگـاهی در      هـای گونـاگون مـی    كنند و برای تأمین نیازهایشان به فعالیت می

هـای   شان ترویج اندیشـه  رو، مبلغان دینی، (كه وظیفه های گوناگون اجتماعی نیاز دارند. از این حوزه
ایـن صـورت،    اسالمی است)، نیز در مرحلۀ نخست، باید مخاطبان خود را بشناسـند؛ زیـرا در غیـر   

فرمایـد:   باره می در این �خطر گرفتار شدن در فساد، و افتادن در راه گمراهی زیاد است. رسول خدا
 4».كس بدون دانش و آگاهی وارد كاری شود، بیشتر سبب فساد است تـا اصـالح و سـازندگی     هر«

امـام   5».هیچ فعالیتی نیسـت؛ مگـر آنكـه تـو در آن، نیازمنـد شـناختی      «فرماید:  نیز می �امام علی
دانـد كـه در    نیز كسی را كه بدون بینش و آگاهی دست به كاری بزند، مانند مسـافری مـی   �صادق

6افزاید. رود و سرعت رفتن جز دوری و گمراهی چیزی برایش نمی بیراهه می
  

                                                           
  .11مجادله، . 2   .9زمر، . 1
 .36اسراء، . 3

عـن   تحـف العقـول   ،؛ حرانی44، ص1، ج الكافی، (كلینی »من عمل عل� غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصـلح«. 4
  ).47، ص�الرسول آل

  ).171، ص، همان(حرانی »و انت محتاج فیها ال� معرفه االT ةما من حرک«. 5

  ).43، ص1، جالكافی، (كلینی »بعدا السیر االT ةیزیده سرع کالسائر عل� غیر الطریق ال ةغیر بصیر العامل عل�« :. 6
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بـدون   كردن كار ؛ زیراترین نیازهای تبلیغ است جوان، یكی از ضروری شناخت نسلبنابراین، 
 از آن نبایـد رو،  حركت به سمت مجهوالت بوده، تیر انداختن در تاریكی اسـت؛ از ایـن   ،شناخت

كار پیامبرگونـه انجـام    ،روحانی یك فرد ،درواقع باشیم. هدف داشته دست یافتن به انتظار تأثیر و
طبیـب تـا    شناخت كامـل مـریض اسـت.    ،طبیبیك اولین كار  و ار بوددهد. پیامبر طبیب دو می

مـا  «فرمایـد:   مـی  �اكرم ای برای او بنویسد. پیامبر تواند نسخه بیمار و مرض آن را نشناسد، نمی
ضـرورت   ،از ایـن سـخن   1».سـخن بگـوییم   خردشـان  ۀبا مـردم بـه انـداز    كه پیامبران مأموریم

توان یكسان دید و برای همه یك  مخاطبان را نمی ۀشود؛ زیرا هم روشن می شناسی كامالً مخاطب
. جوانان امـروز بـا گذشـته متفـاوت هسـتند.      سنی نیاز خاص خود را دارد نسخه پیچید. هر گونه

عی است و مبلغـان دینـی بـرای    های اجتما درنتیجه، شناخت دیگران به صورت كلی، یكی از نیاز
  تربیتی خودشان به شناخت نسل جوان نیاز دارند. _  انجام تكلیف هدایتی

كنـد، شـناختی از جـوان و دورۀ     ممكن است تصور شود هر كسی كه در جامعـه زنـدگی مـی   
نیسـت. پاسـخ   كم خودش جوان بوده است؛ پس به شناخت جوان نیـازی   جوانی دارد، یا دست

این نگاه، بسیار روشن است؛ منظور از شناخت جوانان، شناخت علمی و تخصصی و عمیق آنـان  
 های ثابت آنان، شامل های ثابت و متغیری دارند و ویژگی است. برخی معتقدند كه جوانان ویژگی

های جسمی، روحی، فكری و عاطفی است كه بین جوانان گذشته و حال مشترك اسـت و   ویژگی
رسد كه این  های اجتماعی و تمدنی جوانان امروز و گذشته تفاوت دارد؛ اما به نظر می ط ویژگیفق

سخن كامل نباشد؛ زیرا امروزه عوامل محیطی و اجتماعی فراوانی ایجاد شـده كـه یـا در گذشـته     
نبوده یا با این قدرت و گستره وجود نداشـته اسـت. بنـابراین، نگارنـده معتقـد اسـت كـه همـه         

های جوانان، از محیط و زمان تأثیر پذیرفته و نسبت به هر عصری متفاوت است؛ پس باید  ویژگی
توان فرمـایش   در تأیید این نظر می های جوانان امروز با گذشته تفاوت دارد. گفت كه همه ویژگی

 ریـغ لزمـان مخلوقون فإنهم آداب�م، عل� والدكمأ تقسروا ال«كرد كه فرمود:  بیانرا  �حضرت علی

از ». ، زیرا آنها برای غیر زمان شـما هسـتند  فرزندان خود را مانند زمان خود تربیت نكنید 2؛زمانكم
های هر نسلی غیر از نسل دیگر است و آنها در دو زمان  ویژگیتوان نتیجه گرفت كه  این سخن می

رو، باید تربیت و تبلیغ آنان نیز با یكدیگر متفاوت  كنند و نیازهای متفاوتی دارند. از این زندگی می
گونه تردید در ضرورت شناخت جوانان امـروز، بـا ایـن توجیـه كـه مـا        باشد. به این ترتیب، هر

                                                           
 ).28، ص16، جبحاراالنوار، مجلسی عالمه( »انا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس عل� قدر عقولهم« .1

  .267، ص20، جهالبالغ نهج شرح ید،الحد بیا ابن. 2
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گونـه   دانیم، پس جوانان بایـد ایـن   هایش را می ایم و ضرورت ربه كردهخودمان دورۀ جوانی را تج
  باشند؛ استدالل ناقصی است و هیچ جایگاه علمی و تجربی ندارد.

  های شناخت جوان . مؤلفه3

با توجه به ضرورت و اهمیت شناخت جوانان، بحث مهم در ایـن قسـمت، چگـونگی شـناخت     
ارشناسان و اندیشمندان علـوم تربیتـی، راه شـناخت    های شناخت است. به نظر ك جوانان و مؤلفه

، آگـاهی  جوان ها، عوامل رشد، حقوق و نیازهای نسل  ها، آفت جوان این است كه به ویژگی نسل 
  عمیق داشته باشیم.

  انجوان های . ویژگی1_3

ـ یو شان، ، با توجه به ابعاد وجودیهای اجتماع گروه یك از هر ـ دار خـود را  خـاص هـای   یژگ . دن
های افـراد   های افراد، سبب برجستگی آنها از قشرهای دیگر جامعه است. آگاهی از ویژگی ویژگی

جـوان اسـت.    های تأثیرگذار جامعه، نسل  جامعه، نقش مهمی در شناخت آنان دارد. یكی از گروه
هـای گونـاگون    ههـای جـوانی از دیـدگا    ویژگـی  1.دارنـد  یو اجتماع یروانابعاد زیستی،  ،جوانان

های ثابـت و متغیـر    جوان، ویژگی توان برای نسل  بندی شده است. براساس یك تقسیم، می طبقه
ـ یو ،ثابـت  خصوصیاتاز  برشمرد. منظور ـ یجسـم  یهـا  یژگ ـ ی، روح آنـان و   یو عـاطف  ی، عقل

  اجتماعی و تمدنی جوانان است. یها یژگیو خصوصیات متغیر،

جوانـان مشـترك اسـت؛ امـا      همـه بین  ها دورهها و  در همه زمان تقریباً دسته اول یها یژگیو
جوانـان امـروز بـا جوانـان     ترتیـب،  بـه ایـن    بوده، ثبات كلی ندارد. ریمتغ ،دسته دوم یها یژگیو

، ییبا روسـتا  یجوان شهر یها یژگیند؛ وهست ار متفاوتیاز لحاظ اجتماعی و تمدنی بس ،گذشته
محصل، جوان دختر با جوان پسر، جوان متأهل با جـوان مجـرد،    ریبا جوان غلكرده یجوان تحص

  2تفاوت دارد. ،ن با جوان طبقه باالییجوان طبقه پا

شناسی تبلیغ دینی برای جوانان بحث خواهـد شـد،    با توجه به اینكه در این پژوهش دربارۀ آسیب
گیرد كه پیـام ارسـالی بـه     صورت میشود كه زمانی تبلیغ مؤثر  شناسی تبلیغ مطرح می در مباحث روش

                                                           
 .25، صشناختی تبلیغ با مخاطبان جوان راهبردهای روان، یمیكر. 1

 ملـی  مجموعـه مقـاالت علمـی همـایش    ، »نسـل جـوان  ت در برابر یروحان یها تیولئف و مسیوظا«، یریضم. 2
  .17، ص2ج، مناسبات روحانیت و نسل جوان
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هـای او غلبـه كنـد و     مخاطب، نخست روی جنبۀ شناختی او تأثیر گذارد؛ سپس بر عواطف و احساس
شناسـان و   روان«هـای او را كنتـرل و مـدیریت كنـد. از سـوی دیگـر،        در مرحلۀ سوم، رفتار و حركـت 

دهـد كـه یادگیرنـده محتـوای      واقعی رخ میپردازان علوم تربیتی بر این باورند كه زمانی یادگیری  نظریه
بـر ایـن اسـاس،     1».حركتی) درونی كنـد   _  آموزشی و تربیتی را در سه حیطۀ (شناختی، عاطفی و روانی

  های یادشده در جوانان، نقش مهمی در اثربخشی تبلیغ بر آنان دارد. های حیطه آگاهی از ویژگی

  شناختی (ذهنی، عقلی و فكری) های . ویژگی1_1_3

 سـال اول)،  2حركتـی (   _  كنند: دوره حسی شناختی انسان را به سه دوره تقسیم می شناسان، رشد روان
در كـه   تفكر انتزاعـی  ۀسالگی)، دوره عملیات منطق صوری یا دور12دوره عملیاتی منطقی عینی (تا 

  .شود ل جوانی تكمیل مییآستانه نوجوانی آغاز و در اوا

ـ ئمسـا  یآنان را بـه سـو   ،»یفلسفه زندگ«ش جوانان به ی، گراتفكر انتزاعی ر دورهد ، یل اخالق
 راخاص خـود   تیكند هو یجوان تالش م است كه این دوره در .دهد یسوق م یو مذهب یاسیس

ل گوناگون ممكـن اسـت   یاما به دال شكل دهد؛ یمذهب و از جمله در امور گوناگون های در جهت
 یو دچار نوعاین مرحله به سالمت عبور كند  از نتواند و دوش رو روبه، با بحران یابی تین هویدر ا

  ن شود.یز از دیو گر یرغبت یت، بیو درنها یسردرگم

ـ یجوان با سطح معارف د یسطح شناخت ین بحران، ناهمخوانیاز علل ا یكی اسـت كـه از    ین
ـ ، دانجوان برخی از كند. مراكز و افراد مذهبی دریافت می ـ ن تقلی  یباورهـا  نـد و پذیر مـی ن را یدی

ـ بـه صـورت تقل   یاز دوران كـودك  القا شده ینید  كننـد و  را رهـا مـی  گـران  یاز خـانواده و د  یدی

ـ سو كیاز  متأسفانه د كه با سطح تفكر او متناسب باشد. امانریرا بپذ ینید دنخواه یم از  یاری، بس
ـ ید یست و از سویكننده ن قانعش یبرا ،شود یم ارائهن به او یاوقات آنچه به عنوان د  یگر، در برخ

 .د را با عقل خود بسـنجد ی، اعم از احكام و عقاینید  یها آموزهۀ خواهد هم یز جوان میموارد ن از
  .ستیوگرنه درست ن، درست است ،در فكر او بگنجد ،ینید یها اگر آموزه كه كند یفكر م او

ـ  یشناخت  ك بحرانِیدچار  ینید یها جوان نسبت به آموزه كه شود یم باعثن عوامل یا  دوش
ـ   یكی �حضرت نوح ن بداند.یز از دین بحران، در گرینجات خود را از ا و  یمـان یا یاز عوامـل ب

 نیـز  �علی حضرت 2كند. یم یمعرف ینید یها به آموزه درستا عدم معرفت یقوم خود را جهل 
                                                           

  .57، صجوانشناختی تبلیغ با مخاطبان  راهبردهای روان، كریمی. 1

 .29هود، . 2
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و عجوالنـه   كـرده دانند، درنـگ   یكه نم یلئاگر افراد هنگام برخورد با مسا«د: یفرما یم باره در این
  1».شدند یو گمراه نم هدیگرفتند، كفر نورز یم نمیتصم

بـه   كند و میعقل است. عقل همچون جسم رشد  ۀموجود در بدن انسان، قو یروهایاز ن یكی
ـ رییتغ طبیعی، رشد از داشته باشد. منظور یو اكتساب طبیعی رشدتواند  رسد. عقل می كمال می  یاه

 طبیعـی كند. رشد  می رشد شهیاند و فكر گاهیجا ،آن اثر در كه است عروق و اعصاب مغز، ستمیس
ـ امـا پ  3ادامه دارد. یسالگ35تا  ،اتیاز روا یبراساس برخ و 2یسالگ28عقل تا   شـناس  روان ،اژهی
شود و آنچـه   یجاد نمیا ی طبیعیچ نوع رشد ذهنیه یسالگ15معتقد است كه بعد از سن  معروف

  4اد بودن تجربه است.ید، كم و زكن یز میبزرگساالن را از نوجوانان متما

ـ   یعقل یها ، اندوختهیاز رشد اكتساب منظور آمـوزش و تجربـه بـه دسـت      اانسان است كـه ب
عقـل دو  «فرماید:  می �یعل امامدوران عمر انسان وجود دارد.  همهرشد، در  گونه از نیآورد. ا یم

نـوع دوم، بـه نـوع اول     یرشد عقل 5.»آید به دست میكه با تجربه  یو عقل یعینوع است، عقل طب
نبـوغ   بـه  عمـل نوبـت  در خود را تمام نكرده باشد،  یكیزیه ذهن رشد فكی و تا زمان بستگی دارد

نوع اسـت: عقـل    عقل دو«د: یفرما یم باره در این � یامام عل .رسد ینوع دوم نم یرشد عقل یبرا
ـ  در یعیكه عقل طبی . تا زمان»یو عقل فراگرفتن یعیطب نـدارد؛   یسـود  یكار نباشد، عقل فراگرفتن

ـ  امام 6دهد. ینم یا دهید فایند، نور خورشیچشم نب یكه وقتگونه  همان در روایتـی دیگـر    �یعل
  7.»دشو یشتر میاست كه با دانش و تجربه ب یا زهیرو و غریعقل ن«د: یفرما یم

                                                           
 .152ص ،2، جمیزان الحكمه، یشهر یر یمحمد. 1

هم ابنـاء سـبع  مروا اوالدكم بالصلوة و �و قال الصادق« باره: . همچنین در این183، ص1، جالفقهاء Rتذكر، یحل. 2
عـن  هـم ابنـاء سـبع و نضـربهم علیهـا و هم ابناء خمـس و عشر فإنا نأمر اوالدنا بالصلوة وهم ابناء  واضربوهم علیها و

Gالنبی صل �Cه علیه وآله إذا بلغ الصبى سبع سنین امر بالصلوة فإذا بلغ عشر اضرب علیهـا فـإذا بلـغ ثلـث عشـرة سـنة ال
عشرین  عشرین انتهG طوله فإذا بلغ ثمانیة و فرقوا بینهم ف� المضاجع فإذا بلغ ثمانیة عشر علم القرآن فإذا بلغ احدى و

 .)335ص ،4همان، ج(» كمل عقله

 عقله و سنة عشرین و ثالث ف� طوله منتهG و سبعا یستخدم و سبعا یؤدب و سبعا  الصبی یربى  �أمیرالمؤمنین قال«. 3

  .)493، ص3، جمن ال یحضره الفقیه ،(شیخ صدوق  »فبالتجارب ذلك بعد كان ما و سنة ثالثین و خمس ف�

 .48، ص�بیت جوان در پرتو اهل، كوشا یخادم. 4

  .)60، ص75، جبحاراالنوار، (عالمه مجلسی »العقل عقالن عقل الطبع و عقل التجربه«. 5

، یراغب اصفهان( »الشـمس ضوء ینفع ال کما مطبوع ی
ن لم ما المسموع ینفع ال و مسموع، و مطبوع عقالن العقل«. 6
  ز نقل شده است.ین یگرید های گونهت به ین روایا). 342، صالمفردات فی غریب القرآن

میـزان  ، یشهر یمحمدی ر  ؛52، صعیون الحكم والمواعظ، یواسط یثیل( »العقل غریزة تزید بالعلم والتجـارب«. 7
 ).2050ص ،3ج و 377ص، 1ج ،الحكمه
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عقـل   طبیعیكننده رشد  عیتسر ،، شور و نشاطیزیورزش، سحرخ مانند یطیفراهم كردن شرا
ـ نقـش مرب  ،این میـان  موانع رشد ذهنی جوان است. در ی،عفت یچون فساد و ب ،جوان و اموری ان ی

ـ  یرشد فكـر  عالوه بركه  یانیدلسوز و آگاه بسیار مهم است؛ مرب ـ   یو علم و  ی، بـه سـالمت روح
شناخت بهتـر از   برایآنان را  ،دیجد ۀبر انتقال علم و تجرب افزون دارند وز اهتمام ینان نجوا یروان

  .كنند كمك می یستخود و جهان ه

قرار دارد، نه آنكه  یرشد و بالندگ راهدر  یجوان ۀالبته نباید فراموش كرد كه عقل جوان در دور
دچـار اشـتباه شـده و بـه      یممكـن اسـت در مـوارد    ،رو نیاز ا 1؛ده باشدیبه كمال الزم خود رس

بـه وجـود    یعقل و احساس او تنازع و ناسـازگار  نییا ب ،دا كندیاز پید و معلمان نیاسات ییراهنما
ـ  استش از عقل یا، به زان رشد احساسیم ین جوانیرا در سنیز ،آید باعـث ایجـاد    امـر،  نیو هم

ایـن   شود. در ش فراهم مییها برا یاز كجرو یاریبس ۀنیان عقل و احساس جوان شده، زمیتنازع م
  طرفانه به او است. ای معقول و بیه هارائه مشاور ،بهترین روش ارتباط با جوان صورت،

كننـد.   جوانان به دلیل واقع شدن در مسیر رشد عقل، مباحث را بسیار تیزتر از كهنساالن درك می
ای محتـاج مشـورت شـدی، آن را بـه جوانـان       گاه در مسئله  هر«فرماید:  باره می در این �امام علی

ها برسان تـا   ترند. سپس آن را به نظر پیران و سالخورده تر و تیزفهم كه آنان با فراست  كن؛ چراعرضه 
ای  در نامـه  �همچنین امـام سـجاد   2».كه تجربه پیران بیشتر است  خوبی بررسی كنند؛ چرا آن را به

هنگامی كه امثال تو با وجـود بزرگـی سـال و برتـری     «فرماید:  یی مبن مسلم زهر   خطاب به محمد
سال، با وجود كمبـود   شوند؛ پس چگونه باید جوان تازه علمی و نزدیكی مرگ، چنین فریفتۀ دنیا می

  3».دانش و سستی بینش و ضعف نیروی عقل از شر دنیا در امان باشد؟

ن و یوالـد  ،مخاطب توجـه كنـد و بـه جـوان      یژگین ویجوانان، باید به ا ینیمبلغ د ،بنابراین
  كند. دوریبا عقل  یمناف یها از رفتار معقول دهد و و دینی یان او، اطالعات علمیمرب

                                                           
  .114، صهمان. 1

. ثـم� رد�ه بعـد اذا احتجت ال� المشورة ف� امر قد طرأ علیr فاستبده ببدایة الشبان؛ فانهم احـدّ اذهانـا و اسـرع حدسـاً. «2
یـد، شـرح   الحد ابـی  ابـن ( »کثـرأنّ تجـربتهم إذلr ال� رأی ال
هـول والشـیوخ لیسـتعقبوه و یحسـنوا االختبـار لـه؛ فـ

  .)886، ش337، ص20البالغه، ج نهج

ـ فك أجلـك،  وحضـور  علمـك  ورسـوخ  سـنك  كبر مع المبلغ هذا مثلك من تبلغ ایالدن كانت فإذا«. 3  سـلم ی فی

ـ رأ یف المأفون علمه، یف الجاهل سنه، یف الحدث ـ  المـدخول  ه،ی ، االنـوار  بحـار  ،مجلسـی عالمـه  ( »عقلـه  یف
  .)134ص ،75ج
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  های عاطفی (قلبی) . ویژگی2_1_3

  شود. بیان میچند مورد  كه در ادامه،های عاطفی و قلبی جوانان بسیار است  ویژگی

اسـت كـه در علـم اخـالق،      یل مهم اخالقیاز فضا یكی ی،رقت قلب و پاكدل دلی: الف) پاك
ـ یطب طـور  شده است. بـه  یآن معرف دستیابی به یها د و راهینسبت به آن تأك ـ ا ی،ع ـ ی لت در ین فض

 شوند میها گرفتار قساوت قلب  كمتر از بزرگتر دلیلن یگران وجود دارد؛ به همیشتر از دیجوانان ب
 یان پاكیز، شكارچیشود. در زمان حال ن یم یان الهیمناد یتر آنان، به سو ش زودیسبب گرا این، و

  برند. هنگی و تبلیغی خود بهره میفر یها برنامه برایآنان ی ژگین ویاز هم ،جوان  نسل

ـ بـه شـما دربـاره جوانـان بـه خ     «د: یفرما یم درباره پاكدلی جوانان �اكرم امبریپ ـ یر و نی  یك
دهنـده بـه    ترند، خداونـد مـرا بشـارت    تر و مهربان ، پاكیكه آنان از نظر قلب كنم؛ چرا یسفارش م

ران بـا  یسوگند شدند و پ ش فرستاد و جوانان با من همراه و همیدهنده از عذاب خو میرحمت و ب
فَطَـال� ع�لَـیهِم� اE]F\م�ـدُ : «ه را قرائـت فرمـود  ین آیا �مامبر اكریسپس پ 1.»من به مخالفت برخاستند

  3.»افتیشده و قساوت  شان سختیها قلب ،درنتیجه ؛عمرشان طوالنی گشت 2؛قُلُوب�ه�م�فَقَس�ت� 

از او طلب  �عقوبیفرزندان حضرت  یچرا وقت«د: یكه پرس یدر جواب كس �امام صادق
ـ    ی(سحر شب جمعه) برا ندهیآ بخشش كردند، او گفت: در ـ  ؛كـنم  یشما طلـب بخشـش م  یول

ـ یش، بالفاصله ایدر برابر طلب بخشش برادران خو �وسفیحضرت  فرمـود:   »د؟یشان را بخش
  4.»ر استیتر از قلب پ قیجوان رق چون قلب«

ـ و مبلغـان د  �اران امـام صـادق  یكه از  ابوجعفر احول  �بـه حضـور امـام    ین بـود، روز ی
عـرض كـرد:    »اند؟ چگونه �تیب ن و اهلیمردم بصره در امر د«د: یاز او پرس ایشانشد.  مشرف

علیـ0 باالحـداث فـانهم اسـرع الـ� کـل «فرمـود:   �. امام صادق»اند دادهل نشان یتما یتعداد كم«

ـ هـر خ  یشـان بـه سـو   یكه ا غ نما؛ چرایشان را تبلیبه جوانان رو كن و ا 5؛خیر ـ یر و نی شـتر  یپ یك
  .»رندیگ یسرعت م

                                                           
 فطـال" قـرأ ثـم الشیوخ خالفن� و الشب�ان الفن�خف نذیرا، و بشیرا بعثن� هال�C انّ افئدة ارق� فانهم خیرا، بالشب�ان اوصی
م«. 1

 .)248، ص2ج، از نظر عقل و احساسات جوان: گفتار فلسفی ،یفلسف( »قلوبهم فقست االمد علیهم

   .53و  27ص، �بیت جوان در پرتو اهل، خادمی كوشا. 3   .16 د،یحد. 2

  .)54ص ،1، جعلل الشرایع، خ صدوقیش( »النّ قلب الشاب� ارق� من قلب الشیخ«. 4

، بحـاراالنوار ، عالمـه مجلسـی  ؛ 448، ص11ج ،وسـائل الشـیعه  ، حر عاملی شیخ؛ 93، ص8، جالكافی، ینیكل. 5
 .236ص ،23ج
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ط سالم خانه، مدرسه و یت و عشق است. محیمیدر جوانان منشأ صفا، صم یژگین ویوجود ا
ـ كننده ا تیعوامل تقو از جمله  ،جامعه ـ ین وی ـ  اسـت.  یژگ قلـب نـرم و مهربـان جـوان بـا       یوقت

تـوان   یط، آلوده نشود، میمح یروح جوانان با ناپاك یان همسو شود و پاكیسالم اطراف یوخو خلق
شـكل   یل انسـان یفضـا  ،صـورت  نیدر ا بود؛ف در جوانان یلط یحپاك و رو یشاهد پرورش قلب

  ابد.ی ین فرصت تحقق میآنان در بهتر ینید تیترب گیرد و می

های دینی دقیقاً با هدف حراست از قلب پاك و دل مهربان انسـان طراحـی شـده     برخی از آموزه
گناهـان   ءدارد، مانند معرفی انواع گناهان قلبی جزویژه جوانان ریشه  ها و به است كه در فطرت انسان

كبیره؛ حرام بودن ماندن در محیط ناسالم و آلوده به گناه؛ منع كردن از شنیدن غیبت دوستان و داشتن 
قلبی، هر كسی كـه بـا جوانـان     بخل، كینه و كدورت قلبی از همنوعان؛ نهی از همراه شدن با ناپاكانِ 

شدت نگـران   عدالتی و انجام امور خالف منطق به دیده است كه آنها از بی ها برخورد داشته باشد، بار
  دهند. های عادل، منطقی و اخالقی تمایل نشان می شوند و در مقابل، به انسان و ناراحت می

ـ  نقـش  نـده، یآ به دیام جوان، گوناگون یها یژگیو و ها حالت انیم در ب) امید به آینده:  اریبس

ـ ن و ها خواست ق،یعال به كه است یچراغ دیام .دارد او یزندگ در یمهم  جهـت  جـوان،  یهـا  ازی

 طیشـرا  بـه  جوان اگر. كند یم تیتقو هنر و علم بلند یها قله به صعود، یبرا را او ۀاراد دهد و می
ـ ام .ندیبب می روشن را ندهیآ افق كند و می شتریب خود را تالش و اراده ،ورزدب عشق خود موجود  د،ی

ـ  بـاره  در ایـن  �یعل امام .است یآدم نابودكننده عامل أس،ی و انسان محرّك یروین ـ فرما یم : دی

  .»درآورد یپا از را یو تأسف كند، ریتسخ را یآدم قلب یدیناام كه یهنگام«

ـ استوار است، پ یفطرت و سرشت انسان بر خداشناس ج) گرایش به دین: ه بـار در �اكرمامبری
نصرانه و یهو7دانه و ی�ون ابواه ی �الفطرة حت �ولد علیکل مولود «د: یفرما یم یبودن خداشناس یفطر

ـ را بـه د  نش اوینكه والدید تا ایآ یا میبه دن یبراساس فطرت خداشناس یمولود هر 1؛مجسانهی ن ی
شـه  ین، در فطرت آنان ریش جوانان به دیگرا ،نیبنابرا». آورند یدرم یا مجوسی یا نصرانی یهودی

فَطَر� النَّاس� ع�لَیه�ـا F=ـE  الَّت�? ال��ه�و4ج�ه�كَ ل�لدِّینc ح�ن�یفًا ف�طْر�ةَ  فَاAق�م�« :ستیر نیرپذییتغ یدارد و امور فطر
ك[ثَر� النَّاسE=F c یع�لَم�ونَ الدِّین�تَب�دِیل� ل�خَلْقc ال��ه� ذَل�كَ  Aپس روی خـود را متوجـه آیـین     2؛الْقَیم� و4لَ<�ن� ا

آن آفریده اسـت، دگرگـونی در    ها را بر ی است كه خداوند، انسانخالص پروردگار كن. این فطرت
  ».دانند آفرینش الهی نیست. این آیین استوار است؛ ولی بیشتر مردم نمی
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