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 چکيده
جوانان به فرهنگ غرب همواره دغدغه هايي را براي رهبران ديني، دين دين گريزي و گرايش 

متدين به وجود آورده و تهديدي براي نسل جوان محسوب مي شود. در داران و خانواده هاي 

عصر کنوني يکي از مشکالت بزرگ جامعه اسالمي دين گريزي نسل جوان است، اين موضوع 

ذهن و توجه بسیاري از مبلغان و داعیان مسلمان را به خود معطوف نموده است، که به جرأت 

کند. ضر، نسل جوان ما را به طور جدي تهديد ميتوان گفت، اين پديدۀ ناخواندۀ عصر حامي

متاسفانه جوانان امروزي به دام اين حربه گرفتار شده و به علل مختلف از دين و اسالم 

آيد تمايلي به که با بعضي از جوانان سخن از دين و اسالم به میان ميگريزند و هنگاميمي

 دهند.بي حوصلگي نشان ميو از خود سستي و  گوش کردن و صحبت از آن را ندارند

کتابخانه اي صورت گرفته،عوامل دين گريزي از منظر در اين تحقیق که به روش اسنادي و

اسالم و قران کريم مورد بررسي قرار گرفته است. از مهمترين نتايج اين تحقیق اين است که 

 ويژهبه راد،اف تيشخصی هايويژگي و رواني هايجنبه به بايد گريزي،دين رفع و گیريپیش براي

 ائزح بسیار جوان نسل به ويژهبه ديني، معارف يارايه ينحوه ترديد، شود و بدون توجه جوانان،

  .است اهمیت

 .، اقتصاد، فرهنگ، دين گريزينسل جوان ،دين :يديکل واژگان
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 حسن شجاعی

 .کارشناس ارشد رشته علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
 

 نام نويسنده مسئول:
 حسن شجاعی

 بررسی عوامل دین گریزي از منظر جوامع اسالمی و قرآن کریم
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 مقدمه
 بي ثمرات که است زندگي ابعاد همه در ديني هاي ارزش و تعالیم کردن نهادينه داري دين. است بشر رستگاري و سعادت برنامه دين

 کس هیچ البته. است گريزي دين آنها از يکي که کند مي تهديد را داري دين پنهان، و پیدا صورت به عواملي. دارد اجتماع و فرد در شماري

 نور مک و ايمان شدن رنگ کم معناي به گريزي دين اما. است فطري امر يک داري دين زيرا کند؛ رابطه قطع دين با کامل طور به تواند نمي

 علت البته. است ها مکتب و اديان همه گیر دامن بلکه ندارد، هم خاصي دين به اختصاص و دارد واقعیت افراد زندگي در دين چراغ شدن

 و جست ديني هاي آموزه و دين قلمرو از خارج در را گريزي دين هاي ريشه بايد اسالم مورد در. نیست يکسان اديان همه در گريزي دين

 .کرد جو

 سال در که يافت درخواهد ملموس صورت به را مسئله اين آنها، اجتماعي رفتارهاي مطالعه و جوانان زندگي به مراجعه با فردي هر 

 افتهي صعودي رشد ما جوانان بین در غربي فرهنگ و بیگانه فرهنگ به گرايش مقدّس، دفاع سال هشت پايان از پس بخصوص و اخیر هاي

 دين زا آنها از برخي بین در وقتي که اي گونه به اند، کرده پیدا گريز حالت فرهنگ و دين از گوناگون علل به جوانان از هايي گروه و است

 اين هک کرد اذعان بايد البته. کنند مي اظهار دين به را خود عالقگي بي و میلي بي علني صورت به آيد مي میان به سخن خودي فرهنگ و

 عمده شبخ. گردد برمي دين مدعیان و داران دين رفتارهاي به بیشتر مسئله اين علل بلکه نیست، دين خود خاطر به دين از زدگي و انکار

 بین رد شبهه القاي و دين درباره دروغین و کاذب تبلیغات خاطر به بیگانه فرهنگ به آنان هاي گرايش و جوانان انکارگونه رفتارهاي اين

 و انهبیگ فرهنگ به شده، گريزان دين از يابند، نمي اي کننده قانع پاسخ خود شبهات و سؤاالت اين براي جوانان چون و باشد مي جوانان

 .کنند مي پیدا گرايش غربي

 

 بررسی عوامل دین گریزي .1

 شوند مي تقسیم دسته عوامل دين گريزي در جامعه اسالمي، يا گريز از مکتب اسالم به طور کلي، به دو

 نظير: ...عوامل محيطی اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادي و  

 رواج اولیه، نیازهاي تأمین عدم منکر، از نهي و معروف به امر فريضه اجراي عدم نارسايي عوامل مؤثر در معنويت گرايي، تهاجم فرهنگي،

 و قول تعارض قدرت، و مقام کسب سر بر مذهبي هاي جناح و ها گروه برخي درگیري و ها طلبي منفعت ا پرستي ها،هو پرستي، خرافه

 .بعدي هاي نسل به... و گرايي معنويت طالبي، استقالل ايثار، مانند هايي؛ ارزش انتقال عدم ديني، حکومت طرفداران و متولیان عمل
 

 فردي: عوامل درونی  

 ...افراد، ضعف و سستي بنیان هاي ديني خانواده ها وگرايش به تمايالت و هواهاي نفساني، ضعف بینش ديني نظیر

  :اين پديده عواقب نامطلوب و جبران ناپذيري در فرد و اجتماع دارد. بعضي از اين عواقب عبارت اند از

روحیه ايثار گري و شجاعت، عدم حساسیت در مقابل وابستگي سیاسي،  سست شدن بنیادهاي اخالقي خانواده ها، از دست دادن

 ...ادي، فرهنگي و ... به بیگانگان، بي تفاوتي در مقابل ظلم و تبعیض و بي عدالتي واقتص

 ايه ديدگاه جامعه، موجود واقعیات به نسبت اينان. هستند ستیز دين احیاناً و گريز دين ما جوان نسل گفت توان نمي سادگي به

 یطيمح شرايط به توجه با جوانان از برخي است ممکن ولي باشد؛ وارد ها نارضايتي و ها ديدگاه ها آن از بخشي در بسا چه و دارند متفاوتي

 را خويش اشکاالت درنتیجه و بدانند ديني قوانین از ناشي را ها نارسايي از بعضي و باشند برخوردار بیشتري نارضايتي روند از خانوادگي و

 گفتگو و جوانان اين از تعدادي با برخورد در اتفاقاً. ديگر بحث مديران از برخي کارآمدي و است بحثي دين کارآمدي البته. بکنند دين متوجه

 از جوانان بهترين از کشور جوانان بنابراين.گردد برمي کارگزاران و مديران به بلکه دين، اصل به نه آنان اشکاالت که اند کرده تصريح آنان با

 واهيگ جوانان انحراف و مستحکم دژ اين تسخیر براي کشور، و دين دشمنان گذاري سرمايه و باشند مي ديني و روحي فکري، سالمت حیث

 .شد نخواهند موفق البته که ما مدعاي بر است

 

صار ذکر خواهد تتوان به عنوان منشأ و زمينۀ ایجاد دین گریزي نام برد که در ذیل با اخعوامل متعددي را می .2

 شد
 (.1) کندمي فراهم را دين از جوانان گريز يزمینه رواني، و سیاسي فرهنگي، اجتماعي،اقتصادي، هايناهنجاري متعددي،مانند عوامل
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 تهاجم فرهنگی: 

از اين عواملي که بسیار مخرب بوده و تأثیرات و عواقب شومي را تاکنون به پیکر جامعه اسالمي وارد آورده است، تهاجم فرهنگي  يکي

خواهد با پريشان نمودن افکار مسلمانان، مثل ايجاد ترديد در عقايد باشد. اين حرکت ماهرانه و پنهاني، در پي مقاصد بزرگي است و ميمي

هاي متفاوت، تضعیف روحیه عالم اسالمي، ملیت و نژاد پرستي دور نمودن مسلمانان از زبان عربي، میان فرق اسالمي با عنوان ديني و اختالف

لب نمايند که متاسفانه بسیاري از مردم بخصوص جوانان سترويج فرهنگ غربي و ديگر افکار فاسد غیرت و حمیّت اسالمي را از نسل جوان 

 (2).هاي استعمار آگاه باشنداند. امروز بايد نسل جوان از اين توطئهن شده شکار مظاهر فريبنده آ

 

 تضعيف باورها و اعتقادات دینی: 
جوانان آينده سازان کشورند و اگر خوب تربیت شوند و باورهاي ديني را در قلب پاک خويش بپرورانند، هاديان جامعه خواهند بود.  

و پوياي اسالم عجین شد، آن گاه به بار خواهد نشست و همگان از ثمرات آن بهره مند خواهند شور و نشاط جوانان وقتي با فرهنگ پاک 

را مورد هجمه قرار مي دهند و مي کوشند از هر طريق « باورهاي اسالمي»گرديد. دشمنان اسالم اين نکته را خوب مي دانند، از اين رو، 

که با فطرت بي آاليش جوانان سازگار است ـ  زيرا با وجود فرهنگ اسالمي ـ ;اعتقادات مذهبي را در وجود جوانان سست و کم رنگ کنند

 .جاي هیچ نفوذي براي فرهنگ بیگانه نیست

 :مقام معظّم رهبري از اين توطئه شوم چنین نقاب برمي گیرند 

ايمان ـ که همان چیزي است يکي از راه هاي تهاجم فرهنگي اين بود که سعي کنند جوانان مؤمن را از پاي بندي هاي متعصبانه به 

جوان ها را ريختند در عالم  ;کردند "اندلس"مانند همان کاري که در قرن هاي گذشته در  ;که يک تمدن را نگه مي دارد ـ منصرف کنند

 (3).فساد، شهوت راني و مي گساري. اين کارها در حال حاضر دارد انجام مي گیرد
 

 ارائه معيارهاي فرهنگ غرب: 
ه هاي عملي دشمن در جهت نابودي فرهنگ ملّي و اسالمي کشور ما، ارائه معیارهاي ارزشي فرهنگ غرب و القاي آن بر از ديگر شیو 

افراد جامعه است: رفاه مادي، بهره جويي و لذت بردن بي حد و لجام گسیخته در زندگي و سرانجام، زندگي در چهارچوب حیات مادي و 

انسانیت. تمام تالش هاي آنان پیرامون محور مادي بودن انسان و به عبارتي، بسیج همه امکانات در  حیواني به دور از معنويات و اخالق و

تمدّن ممسیر لذت بیشتر، سیر مي کند. از اين رو، انسان با معنويت و باتقوا را چنانچه از سرمايه هاي مادي بي بهره باشد، انساني مرتجع و غیر

فاه طلب، سودجو، ثروت اندوز، چپاولگر، بي دين و المذهب را انساني متمدّن، متشخص و هماهنگ با ولي انسان بي بندوبار، ر ;مي دانند

 .زندگي مدرن امروزي معرفي مي کنند
 

 اشاعه فساد، ابتذال و بی بندباري: 
ود حیوانات مي شپرورش روح انسان بدون محدودکردن شهوت امکان پذير نیست و انسان وقتي شهواتش عنان گسیخته باشد، مانند  

و در اين صورت، راه رشد انساني براي رسیدن به کماالت مسدود مي گردد. از اين رو، اسالم، بخصوص براي ارضاي غريزه جنسي، ضابطه، 

 نانقاعده، حدود و قیود تعیین کرده است. بر همین اساس، يکي از راه هاي آسان و ساده مبارزه با نفس دين در يک جامعه، باز کردن راه ع

يعني همان کاري که انگلیسي ها در ادوار گذشته در ممالک اسالمي انجام دادند و جوانان را در عالم فساد و  ;گسیختگي شهوات است

 .میگساري غرق کردند

م، در خاطرات خود راه هاي نابودسازي عوامل نیرومند مسلمانان را چنین 1111جاسوس انگلیسي در ممالک اسالمي در سال  همفر، 

 (4)...ترويج شراب خواري، قمار، فساد، شهوتراني، ترغیب به زيرپا نهادن دستورات اسالم، و :رمي شمردب

 :مقام معظّم رهبري در اين خصوص مي فرمايد 

دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط فساد و فحشا سعي مي کند جوان هاي ما را از دست ما بگیرد. کاري که از لحاظ فرهنگي دشمن مي 

تنها يک تهاجم فرهنگي نیست، بلکه بايد گفت يک شبیخون فرهنگي، يک غارت فرهنگي و يک قتل عام فرهنگي است. امروز دشمن کند 

 .دارد اين کار را با ما مي کند

يعني همان گونه که دشمن در جهت نظامي و اهداف نظامي  ;يشان در فرمايشات ديگري، به ناتوي فرهنگي دشمن نیز اشاره کردندا 

نیرويي به نام ناتو )ناتوي نظامي( در اختیار دارد، اهداف فرهنگي خود را نیز با تشکیل يک ناتوي فرهنگي به پیش مي برد. ايشان در  يک

 (5).مقابل اين تهاجم و ناتوي فرهنگي دشمن راه کار مهندسي فرهنگي را مطرح نمودند
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 ارائه الگوهاي غربی: 

مار فکري اين است که افراد و ملت هاي زير سلطه شخصیت اصلي خويش را از دست داده اصوال کارکرد اساسي و وظیفه اصلي استع

و به صورت جزئي از کشور استعمارگر درآيند، آن هم جزئي که اصول تفکر و فرهنگ اصیل استعمارگر را به صورت بهترين ارمغان و يا حتي 

دانش، اخالق و همه چیز خود بداند. کوتاه سخن اينکه به برتري بي به شکل وحي منزل آسماني پذيرا شده و آن را معلم مطلق فرهنگ، 

 .چون و چراي فرهنگ و دانش و آداب و رسوم آن اعتراف نمايد

بر همین اساس است که استعمار با ارائه الگوهايي براي افراد جوامع، در جهت وابستگي فرهنگي آنان مي کوشد و فرهنگ خود       

 (6).ند که ملل استعمارشده فرهنگ اصیل خويش را رها کرده و مجذوب فرهنگ او شوندرا به گونه اي القا مي ک
 

 تخریب و ترور شخصيت هاي دینی و مذهبی: 
قهرمانان و شخصیت هاي واقعي هر ملت، از عوامل پويايي و بالندگي آن ملت محسوب مي شوند. آنان چون قلل رفیع در بین جامعه  

تالش و کوشش و مجاهدت فرا مي خوانند. دشمنان با گستردن دام هاي گوناگون سعي در تطمیع و درخشیده و نسل هاي جديد را به 

 تخريب آنان داشته و در صورت عدم موفقیت، با نشر شايعات و اکاذيب به ترور شخصیت افراد مؤثر مي پردازند و در نهايت، براي تحقق اهداف

يشمندان و مجاهدان ملت آغشته مي سازند که تاريخ انقالب اسالمي ما نمونه هاي شوم خويش دست خود را به خون پاک برگزيدگان و اند

 (7).فراواني از اين نوع ترفندها در دل خود جاي داده است
 

 استفاده ابزاري از گروه هاي مذهبی: 
ارزش هاي اصیل است. آنان يکي از روش هاي ديرين دشمن براي بسط سلطه خويش، استفاده از اعتقادات انحرافي در برابر عقايد و  

در تالشند تا مذهب را که عامل بیداري، پويايي، ظلم ستیزي، عدالت گستري و تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت است، به عامل تخديري، 

الم ي را به اسانفرادي، انزواطلبي، ظلم پذيري، واپس گرايي و رهبانیت تبديل نمايند و به تعبیر امام راحل)قدس سره(، اسالم ناب محمّد

 .آمريکايي مبدّل سازند

تأکید بر اختالفات مذهبي، تکیه افراطي بر تفاوت هاي شیعه و سني، ترويج خرافه گرايي، ترويج مذهب دروغین، تحريف مفاهیم بلند 

 (1).همچون انتظار، توکل، دعا، قضا و قدر و تعبّد همه در جهت اين هدف شوم سازمان دهي و اجرا مي شوند
 

  دین از سياست جدایی:  

هاي خواهند ريشهاند، تا به وسیله آن جوانان مسلمان را از بیداري اسالمي دور کنند، مياين حرکت را به اين علت طراحي نموده 

جرا ا تفکر اسالميِ جوانان را چنان از بیخ بر کنند که ديگر فرصت رشد و تولد دوباره را نداشته باشد و به روشهاي مختلف ديني نهضت هايي

ه هاي مذهبي بکنند و به اهداف سوء خودشان دست يافتند و با فاصله انداختن میان علوم ديني و طبیعي و ساير علوم و ايجاد اختالفمي

هاي اي ايجاد کردند تا هر کدام نسبت به آموختهمنظور تفرقه میان مسلمانان و جدايي میان طالب علوم اسالمي و دانشجويان چنان انگیزه

خود تعصب داشته و نسبت به ديگر علوم بد بین باشند. همچنین با بد جلوه دادن تاريخ گذشتگان، و منفي خواني رشادتها و دلیر مردي 

 فرهنگ فبطر و نشد گرفته پیش در گذشتگان راه و کردند بدبین خود گذشته تاريخ به نسبت را مسلمانان گذشته، عصرهاي  مسلمانان

 .ردندروي آو آن تقدم و غرب

 و ديني انحرافات تربیش يريشه: »گويدمي و داندمي او نیازهاي به گوييپاسخ عدم در را جوان نسل هايانحراف رمز مطهري، استاد

 نظر ناي از و است، نشده راهنمايي بايد کهچنان مذهبي، نظر از نسل اين فکر. جست بايد آنان عقايد و افکار اليالبه در را جوان نسل اخالق

 هايشهوت و هاهوس يزايیده و انحطاط و انحراف را، تازه نیازهاي و جديد هايسؤال پیدايش و زايش ايشان،(. 9)است نیازمند العادهفوق

 به ديني عالمان و انديشمندان کهآن شرط به البته داند،مي زنده يجامعه يک حیات و رشد ينشانه را آن بلکه شمارد،نمي جوان نسل

 (11)کنند عمل خوبيبه نسل اين نیازهاي رفع و گوييپاسخ در خود يوظیفه

 

 گریزىدین شناختىجامعه عوامل .3
 خانواده:  

 نقل آلهوعلیهاهللصلى اکرمرسول از روايتى.کنند مي فراهم را گريزي دين هاي زمینه اغلب خود وناقص نادرست تربیت با ها خانواده

 اما. اردد گرايش خداپرستى به ذاتش در آيد،مى دنیا به که انسانى هر ؛«يُمجّسانه او يَهوّدانهِ فاَبواهُ الفطرهِ على يُولَد مولودٍ کلُّ: »است شده

 .شوندمىدين از وى انحراف باعث کرده، دور هستى خالق از را او مادر و پدر
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 ناباب ورفيقان دوستان: 

 على المرءُ: »جست تمسّک السالمعلیه صادق امام از روايتى به توانمى باره، همین در. دارند انسانها زندگي در مهمي نقش دوستان

 .کندمى زاربى دين از را زيادى گروه کوتاه مدتى در فاسق فرد يک گاهى که است دلیل همین به.« خلیله دينِ

: کرد ارهاش باشند،مى خود اطرافیان و دوستان از دوزخ اهل شکايت و شِکوه بیانگر که ، آيات از برخى به توانمى مزبور مطلب تأيید در

 تمام، صراحت با آيه اين( 11) «جَاءَني إذْ بَعْدَ الذِّکْر عَنِ أَضَلَّني لَقَدْ خَلیالً فُالنا أَتَّخِذْ لَمْ لَیْتَنى وَيْلَتَا يَا سَبیالً الرَّسُولِ مَعَ اتَّخَذْتُ لَیْتَنى يَا»... 

 .کندمى اشاره گريزىدين و راهىگم در فاسد( اطرافیان و دوستان) صمیمى هاىگروه نقش به

 

 مستکبرین قدرت تحت جمعی هاي ورسانه ،مطبوعات شيطانی قدرتهاي : 
 اندهم عقب و مرتجع آزادى، مخالف مثل هايىبرچسب زدن و تهمت، و شايعه تبلیغاتى، گوناگون هاىشیوه با زمانى هر در مستکبران

. دکننمى گريزان دين از را مردم. اندکرده فراهم را گريزىدين موجبات مردم، دينى باورهاى استهزاى و تحقیر شبهه، و شک ترويج با يا و

 تو عوتد اين: گفتندمى او به کرد،مى دعوت فروشىکم از پرهیز و پرستىبت ترک به را مردم السالمعلیه شعیب که هنگامى نمونه، براى

 (12. )کند تصرف اموالش در خواست که هرگونه و بپرستد خواست، را که هر کندمى حکم انسان آزادى. هاستانسان آزادى با مخالف

جوان به دلیل توانمندي هاي ذهني خود، دين صرفاً تقلیدي را برنمي تابد. او باورهاي ديني را که از دوران کودکي به صورت تقلیدي  

خواهد ديني را بپذيرد که با سطح تفکر او متناسب باشد. اما بسیاري از اوقات آنچه به عنوان دين به او به او القا شده، کنار مي زند و مي 

 .عرضه مي شود برايش قانع کننده نیست

از سوي ديگر، جوان مي خواهد همه آموزه هاي ديني را با عقل خود بسنجد. او فکر مي کند اگر آموزه هاي ديني در قالب هاي فکري 

صحیح است، وگرنه درست نیست و بايد کنار گذاشته شود. اين عوامل موجب مي شود هويت ديني جوان به خوبي شکل نگیرد و  او بگنجد

 !دچار بحران شناختي نسبت به اين آموزه ها شود و راه نجات از اين بحران را گريز از دين بداند

گرند، افکار و کردار فرزندان و بستگاه نزديک او را نیز مي کاوند. اگر جوانان نه تنها رفتار خود مربّي و مدعیان ديني را به دقت مي ن

میان آنان افراد نامناسب، فاسد، و سودجو يافت شود، آن را بر ضعف معلم ديني حمل مي کنند. بدين روي، مربي ديني بايد براي تربیت 

ريک آنان جلوگیري کند. قرآن نیز تأکید ويژه اي بر توجه به هدايت نزديکان خود نیز اهتمامي ويژه بورزد و با تدابیري، پیشاپیش از آينده تا

آن زمان که ابراهیم به پدر و قوم خود گفت: آخر اين چیست که مي پرستید؟ پیامبر  ;(13نزديکان دارد. )إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ( )

 .نزديکان خود آغاز کرد و سپس به ديگران توسعه داداکرم)صلي اهلل علیه وآله(بیان رسالت را از 

قرآن نیز يکي از علل عمده گرايش به کفر و بي ايماني را جهل و ضعف معرفتي انسان ها مي داند. حضرت نوح)علیه السالم(به قوم 

 .مشما را مردماني ناآگاه مي بین ;(14خود مي فرمايد:)وَلَـکِنِّيَ أَرَاکُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ()

 :امیر مؤمنان)علیه السالم( نیز درباره علت کفر مي فرمايد

اگر مردم در موارد ناآگاهي درنگ و تأمّل مي کردند، هرگز به کفر و گم راهي  (:لو ان العباد حین جهلوا وقفوا، لم يکفروا و لم يضلوا)

 .نمي گرايیدند

با  ملکا طور به تواند نمي کس هیچ باشد، دين کردن رها و کردن ترک معناي به واژه اين اگر در اصل وجود دين گريزي بايد گفت

 مي اشاره حقیقت اين به نیز کريم چنان که قرآن .دين قطع رابطه کند؛ زيرا دين داري يک امر فطري است و از انسان جدا شدني نیست

پس  ؛"الدِّينُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِکَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِيلَ لَا عَلَیْهَا اسَالنَّ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَۀَ حَنِیفا لِلدِّينِ وَجْهَکَ فَأَقِمْ ":کند

انسانها را بر آن آفريده دگرگونى در آفرينش الهى نیست اين روى خود را متوجّه آيین خالص پروردگار کن! اين فطرتى است که خداوند، 

 (15).دانند است آيین استوار ولى اکثر مردم نمى

 

 :گرایش به سوي تمایالت و هواهاي نفسانی  

...  خواسته هاي نابه جاي برخي افراد، ناهنجاري هاي عاطفي و رواني آنان و بي بند و باري و گرفتاري در انواع دام هاي شیطاني و

موجب شده است تا به سستي و فساد و سود جويي هاي نامشروع و... روي آورده و التزام به دين و چهارچوب هاي ديني را مزاحم خود 

)انسان شک در معاد ندارد( بلکه او  "ببینند. چنان که در قرآن کريم درباره مهم ترين عامل روي گرداني از توحید و معاد آمده است:

 (16)د باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت( در تمام عمر گناه کندخواهد )آزامى
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يکي از عوامل مؤثر در دوري جامعه از امور معنوي و ديني، عدم توجه به اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منکر به ويژه از جانب 

که نسبت به خوبي ها و بدي ها متعهد باشید، به  شما بهترين امت هستید به شرط آن"متولیان امور ديني است. قرآن کريم مي فرمايد: 

  (17). "درش کنید و از بدي ها جلوگیري کنیخوبي ها سفا

 .از علل روان شناختي دين گريزي در همه انسان ها، به ويژه جوانان، ضعف معرفتي و عدم تفکر درباره دين استديگر يکي 

و نادرست از معارف ديني مي باشد. بسیاري از اوقات، دين مساوي با  علت ديگر اين بي رغبتي و گريز از دين برداشت هاي غلط

معنويتْ لحاظ شده و در حد يک نیاز معنوي صرف بدان نگريسته مي شود. سپس چنین نتیجه گیري مي گردد که نیاز به معنويت، فقط 

ارد. اين ديدگاه ساده انگارانه و کاهش گرايانه ويژه مواقع سختي و بحران هاي شديد است و دين نقش اساسي در زندگي روزمرّه انسان ند

نسبت به معارف ديني، به تدريج باعث حذف دين از زندگي انسان مي شود. جواني که در جستوجوي فلسفه زندگي است، اگر احساس کند 

ن را امري زايد و دست و پاگیر دين در معنادهي و جهت بخشي به زندگي او تأثیر مثبتي ندارد به تدريج آن را کنار مي گذارد و چه بسا آ

 .انگاشته، از آن گريزان مي شود

 بودن آلوده شودمي معنويات همه و دين و خدا از مردم تنفر و اعراض موجب چیزهائیکه از يکي: » که مطهري استاد از سخن وپايان

 صفتي حیوان و پروري تن و شهوات تحريک و موجبات همواره آلوده محیط ، است پرستي هوا و پرستي شهوت در افراد شدن غرق و محیط

 اي علمي يا اخالقي يا مذهبي تعالي از اعم تعالي احساس هرگونه با حیواني پست شهوات در شدن غرق که است بديهي.  کندمي فراهم را

 و عزت احساس ، بپروراند خود در را مذهبي عالي احساسات تواندنمي تنها نه پرست شهوت آدم.  میمیراند را آنها همه.  دارد منافات هنري

 هايجاذبه است شهوات اسیر آنکه ، کندمي فراموش نیز را فداکاري و شجاعت و شهامت احساس ، دهدمي دست از نیز را سیادت و شرافت

 .(11...)دارد تأثیر او در کمتر هنري و علمي و اخالقي و ديني از اعم معنوي
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 پيشنهادات و راهکارها نتایج، .4
 تقسیم هدست دو به کلي، طوربه که دارند نقش پديده اين بروز در گوناگوني عوامل شد، مطرح گريزيدين علل بررسي در که گونههمان

 :شوندمي

 ؛...(و اقتصادي سیاسي، فرهنگي، اجتماعي،) محیطي عوامل ـ

 و شناختي هايويژگي محیطي، عوامل از نظرقطع يعني شود،مي تعبیر «شناختيروان» عواملبه ها،آن از که فرديدرون عوامل ـ

 .دارند نقش ديني معارف به نسبت او ادبار و اقبال در نیز فرد هر عاطفي

 ديد،تر بدون. شود توجه جوانان، ويژهبه افراد، شخصیتي هايويژگي و رواني هايجنبه به بايد گريزي،دين رفع و گیريپیش براي

 ديني معارف توانمي چگونه که جاستاين اصلي سؤال بنابراين،. است اهمیت حائز بسیار جوان نسل به ويژهبه ديني، معارف يارايه ينحوه

 يابد؟ شکل مطلوب نحو به هاآن ديني هويّت و شود تقويت دين هايآموزه به نسبت هاآن شناختي ضعف تا کرد عرضه جوانان به را

 ،آموزش براي مناسب کارراه بدون و بود خواهد دشوار گوييپاسخ ها،آن به توجه بدون که است امر چند مستلزم سؤال، اين به پاسخ

 تاس مسايلي ترينمهم از يکي شناسيمخاطب دارد؟ هاييويژگي چه و کیست جوان. نیست پذيرامکان جوانان به ديني هايآموزه يارائه

 .کرد شناسايي را مخاطب با متناسب آموزشي هايروش و الگوها بايد. داشت نظر مدّ بايد تربیت و تعلیم در که

 بشناسیم، را ذهني، و عاطفي اجتماعي، جسماني، هايويژگي از اعم ها،آن شخصیتي هايويژگي بايد اوالً، دين، به جوانان جذب براي

 هم رتباط،ا اين و کنیم برقرار ارتباط هاآن با بتوانیم بهتر که کنیم استفاده جوانان به دين پیام انتقال براي هاييروش يا روش از ثانیاً،

 هنگفر شناساندن و جوانان ديني بینش تقويت مناسب، الگوهاي ارايه چنین،هم. باشد برخوردار بااليي عاطفي بار از هم و بوده دوسويه

 تربیت امکانات از استفاده ،(21) دشمن فرهنگي عوامل نفوذ از گیريپیش ،(19) مفید و سازنده اشتغال و اقتصادي فقر زدودن آنان، به غرب

 (.21) است جوانان گريزيدين يپديده رفع و گیريپیش جهت در ديگري راهکارهاي بدني،

 اربسی ما امروز جامعه در آنچه. برگزيد را مناسب کارهايراه آن، عوامل و علل جانبه همه بررسي از پس بايد, گريزيدين با مبارزه براي

 ا،هکژانديشي و خرافات غبار زدودن و دين زيباي چهره ارائه و دشمنان فرهنگي تهاجم برابر در توفنده و سهمگین موجي ايجاد است، مهم

 رد فرهنگي هايدستگاه و متولیان نقش رو اين از. کشاندمي خود سوي به را جوانان دارد، که ايالعادهفوق جذابیت با دين صورت اين در

 سیارب نقش اسالمي صحیح ومعیارهاي الگوها اساس بر آنان وتربیت جوانان وعقیدتي ديني مباني تقويت و اصولي و صحیح ريزيبرنامه

, مراکز اين در گذارتأثیر مسئوالن بايد لذا است؛ جدي بسیار هادانشگاه در مسئله اين اهمیت. دارد جوانان گريزيدين با مقابله در حیاتي

 هايارزش و جامعه نیازهاي با متناسب آموزشي متون سازي غني ودر باشند داشته کافي ونظارت دقت دانشگاه ومديران اساتید درگزينش

 خطرات از يکي. بود جوان نسل هايگرايش و فرهنگي هويت در دگرگوني خطر مواظب بايد شدت به ديگر طرف از. گمارند همت اسالمي

 به گرايش اساسا که دهدمي سوق جنسي هايآزادي و شهواني تمايالت سوي به چنان را جوانان که است اين, غرب مهاجم فرهنگ جدي

 ههشب عوامل با فرهنگي، کار کنار در بايد رو اين از. ندارد اهمیتي چندان باطل و حق آنان براي ديگر و بازدمي رنگ آنان در ديانت و دين

 ورواني فکري وسالمت ،امنیت فضا نمودن مسموم واجازه داشت قانوني برخورد, معاند هايگروه و هاروزنامه قبیل از دشمن، داخلي افکن

 گسترش در سعي که اشراري و فساد باندهاي با مقابله در انتظامي و قضايي هايدستگاه کارآمدي و تقويت اين بر عالوه. نداد آنها به را جامعه

 عملي اثبات براي تالش شده، ياد کارهايراه کنار در. است برخوردار اي ويژه اهمیت از, دارند جوانان میان در بزهکاري و اعتیاد فساد،

 ازدواج، قبیل از اندمواجه آن با جوان نسل که مشکالتي و معضالت کردن برطرف نتیجه ودر هازمینه تمامي در اسالمي نظام کارآمدي

 يند مجذوب را وآنان برده بین از را جوانان گريزي دين عوامل تواندمي زيادي بسیار حدود تا... و وتفريحي علمي امکانات اشتغال، مسکن،

 خود فظح به جدي طور به بايد رو اين از است؛ بر زمان بسترهايي چنین کردن فراهم, جامعه کنوني وامکانات شرايط به توجه با البته. نمايد

 در خداوند. دارد تريافزون ارزش ولي است؛ دشوار بسي نامساعد، محیط در آن هايارزش و ايمان حفظ البته. پرداخت اطرافیان و خانواده و

 يهنگام آورد؛مي نمونه و مثال را فرعون همسر آسیه مؤمنان، براي خداوند. نمايدمي يادآوري افراد گونه اين براي را اينمونه «تحريم» سوره

 و کن بنا من براي بهشت در ايخانه تو و گذشتم دنیوي زيورهاي و فرعون قصر از من! خدايا: داشت عرضه و جست بیزاري شوهرش از که

 تندباد در که است آن هنر نیست؛ هنر مساعد و مناسب محیط در هاارزش حفظ. بخش نجات ستمکار قوم و کردارش و فرعون شر از مرا

  (22).شود مطرح معنويت و اخالق ها،ضدارزش

: کرد غلبه دين از گريز و هاناهنجاري بر توانمي, جامعه سطح در هاييبرنامه چنین گسترش و زير هايسفارش به عمل با همچنین

 دوشنبه ويژه به مستحبي روزه گرفتن. 3, وقت اول در و قلب حضور با نماز خواندن. 2, ديني واجبات و وظايف انجام در کوشش و سعي. 1

 سحر. 7, شب نماز خواندن در سعي المقدور حتي. 6, قرآن آيات در انديشه و تأمل. 5, صبح نماز از بعد بويژه قرآن تالوت. 4, پنجشنبه و

 و صحیح هايبرنامه با فراغت اوقاتکردن پر و روز شبانه تمام براي برنامه تنظیم. 9, جمعي دسته و فردي هايدرورزش شرکت. 1 خیزي،
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 به نینديشیدن و افکار کنترل. 12. نامحرم افراد به نامشروع نگاه از پرهیز. 11, اجتماعي ومذهبي هايفعالیت در شرکت. 11, سودمند

 مؤمن دوستان انتخاب. 15, فاسد و منحرف افراد با دوستي و معاشرت عدم. 14 اوقات درهمه بودن خدا ياد به. 13. انگیز شهوت هايصحنه

  (23)...و مذهبي علمي هاينشست در شرکت يا و مفید و معتبر هايکتاب مطالعه طريق از خود وعقیدتي ديني مباني تقويت. 16. سالم و

گريزي جوانان، ناسازگاري میان قول و عمل کساني توان نتیجه گرفت که از عوامل اصلي دينبا توجه به مباحث ارائه شده، چنین مي

واهي خيا تهاجم فرهنگي، آزادي ي دين، وکنند. عوامل ديگري از جمله غفلت، جهل و عدم تفکر جوانان دربارهاست که به طرف دين دعوت مي

منفي، پیروي از گذشتگان، تبلیغ دشمنان، اجبار در دين، نادرستي تربیت خانوادگي، محیط اجتماعي و دوستان و مربیان نیز تأثیر اساسي 

 و فراواني در اين فرايند دارند.

، نشان دادن يک الگوي مناسب براي جوان است و گريزي جوانانها براي جلوگیري از دينترين راهبه هر حال، از بهترين و اصلي

که جامعه را تبلیغ کنند به فکر تزکیه و تهذيب نفس خود باشند. کنند بايد پیش از اينطرف دين دعوت ميمناديان دين و کساني که به

 ان است .گريزي جواني خود عامل مهمي براي دينالبته نبايد از عوامل ديگر نیز غفلت کرد که هر يک به نوبه
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 راجعممنابع و 
 .17يباوري جوانان، معرفت، شمارهشناسي دينشناختي به آسیب( نگاهي روان1314شیري، ابوالقاسم )ب [1]

 ( تهران، معاونت فرهنگى سپاه.1371تهاجم فرهنگى ) [2]

 .1379در ديدار با جوانان، اول ارديبهشت  مقام معظم رهبرياز بیانات  [3]

 .35ص معاونت سیاسى نمايندگى ولى فقیه،تهران، ،نفوذ و استحاله(1371)قرارگاه ثاراللّهنمايندگى ولى فقیه دراونت سیاسى مع [4]

 .1377تیر  22بیانات مقام معظّم رهبرى در ديدار با فرماندهان نیروى مقاومت بسیج،  [5]

نامه کارشناسى ارشد، قم، مؤسسه آموزشى علل گرايش نسل جوان امروز به فرهنگ بیگانه، پايان  (1379)ر.ک. فريدون موحدنیا [6]

 .36-35و پژوهشى امام خمینى )ره(، ص 

 .119، تهران، انتشارات معاونت فرهنگى سپاه، ص تهاجم فرهنگى (1371)مرکز تحقیقات اسالمى نمايندگى ولى فقیه [7]

 .119فرهنگى سپاه، ص ، تهران، انتشارات معاونت تهاجم فرهنگى (1371مرکز تحقیقات اسالمى نمايندگى ولى فقیه) [1]

 13، ص ي حجاب، تهران، صدرا( مسئله1365مطهرى، مرتضي ) [9]

 .16يگريزي و گرايش جوانان به فرهنگ غرب، معرفت، شماره( عوامل دين1316عباسي، محمد ) [11]

 29و  21سوره مبارکه فرقان آيه ي  [11]

 قم، ،قم علمیه حوزه مدرسین ىجامعه اسالمى انتشارات دفتر المیزان، تفسیر ( ترجمه1374)باقر محمد سید همدانى موسوى [12]

 .369 ص ،11 ،جپنجم چاپ

 15 ي  صافات آيهسوره مبارکه  [13]

 29 ي هود آيهسوره مبارکه  [14]

 31 ي روم آيهمبارکه سوره  [15]

 ."بَلْ يُريدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ أَمامه" 5 آيه ي  قیامت،مبارکه سوره  [16]

 111آيه ي  آل عمرانمبارکه سوره  [17]

 47-41، صصغیبي امدادهاي (1367)مطهري،مرتضي [11]

 251ص ،سالم، تهران، صدرا( تعلیم و تربیت در ا1367مطهرى، مرتضي ) [19]

 195ص ،21ج ،،زمان مدارک فرهنگى انقالب اسالمىي نور، تهران، سا( صحیفه1369اهلل )خمینى، روحامام [21]

 .17يجوانان، معرفت، شمارهباوري شناسي دينشناختي به آسیب( نگاهي روان1314بشیري، ابوالقاسم ) [21]

 .45يگريزي جوانان از منظر دين، مکاتبه و انديشه، شمارهشناسي و علوم تربیتي: عوامل دينباشتني، فاطمه، روان [22]

 .45يگريزي جوانان از منظر دين، مکاتبه و انديشه، شمارهشناسي و علوم تربیتي: عوامل دينباشتني، فاطمه، روان [23]
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