
چرا نبايد در مساجد، برنامه هاي متنوع 
فرهنگي وجود داشته باشد كه با حفظ 
حرمت اين مكان مقدس، جذابيت هم 
در آن لحاظ شده باشد؟ جلسات سؤال 
و ج�واب جوانان با حضور مس�ئوالن و 
جلس�ات انتقادي جوانان با دولت، چرا 
نبايد وجود داشته باشد؟ ما كه دولت ها 
را معصوم نمي دانيم. جوانان اشكاالت 
موج�ود را مي بينند و بعض�اً وقتي آنها 
را مطرح مي كنند، متهم مي شوند! چه 
كسي گفته انتقاد از يك مسئول اجرايي، 
مس�اوي با انتقاد از اصل نظام اس�ت؟

   محمدرضا كائيني
متوني كه در طول تاريخ 
زن ايران��ي را رواي��ت 
كرده ان��د، جملگي او را 
ني��ك  صفات��ي  ب��ه 
ستوده اند. اين مهم اما، 
پژوهش��ي  درخ��ور 
ك��ه  ب��ود  مبس��وط 
خوش��بختانه به همت 
بانو فرشته پناهي و در 
اثر تاريخي-پژوهشي »زن ايراني در سفرنامه ها«، 
انجام گش��ت. تحقيقي كه در معرفي آن س��خن 
مي رود، نشان مي دهد تمامي آنان كه از مليت ها و 
در ادوار گوناگون، بانوان ايراني را ديده و به توصيف 
نشسته اند، آنان را با خصالي يكسان و البته ممدوح 
گزارش كرده اند. مؤلف كتاب در ديباچه خويش، 
نكات ذيل را به قلم آورده است: »از آن هنگام كه 
جهانگردان شرق و غرب، در آرزوي لقمه اي چرب 
همچون ايران به سر سفره خودخواهي هاي خود 
مي بودند، به جم��ع آوري و بررس��ي خط به خط 
نوشته ها و خاطرات نويس��ندگان و سياحانشان، 
پرداختند و با خوان��دن آنها به خوبي دريافتند كه 
اگر مي خواهند به ت��ار و پود و باف��ت اجتماعي و 
مذهبي ايران هجوم ببرند و استعداد و مقاومت آنها 
را نابود سازند، بايد ابتدا زن ها را هدف قرار دهند، 
علتش هم اين اس��ت كه به جرئت مي توان اعالم 
كرد بانوان ايراني در هم��ه فعاليت هاي مذهبي، 
فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشورمان 
حضوري فعال و سهمي عمده داشتند و علت آن را 
هم بيشتر در س��ه عامل مي دانند: نخست عامل 
حفظ حجاب و مص��ون بودن زن ايران��ي در برابر 
حاكم��ان و زورمداران مي باش��د ك��ه او، به رغم 
پوشيدگي، حتي توانسته تا قلب حكومت هم نفوذ 
كند و خواس��ته هاي خود را مطرح سازد. در واقع 
تمام پيروزي هاي زن ايراني در زمينه هاي متفاوت، 
به خاطر استتار او بوده است و حفظ عفاف و متانت 
از سوي او عاملي بوده كه هيچ كس را ياراي نزديكي 
و رساندن آزار و اذيت به او نبوده است، چه بسا كه 
زنان مسلمان و مؤمنه در راهپيمايي ها، پيشاپيش 
مردان حركت مي كرده اند و حتي سپر بالي آنان 

هم بوده اند. دوم، داشتن وقار و اخالق خوب او در 
زندگي زناشويي بوده كه همواره توانسته به عنوان 
شريكي عاقل و همدمي دلس��وز، نقش خود را در 
چرخه زندگي به نحو احسن ايفا كند و از اين جهت 
از س��وي ولي و سرپرس��ت خود، خواه پدر و خواه 
همسر، مورد س��تايش و تمجيد قرار مي گيرد و تا 
جايي كه حت��ي در اندروني ه��ا و كنج ترين جاي 
زندگ��ي، ب��ه عن��وان مش��اور و ناص��ح در 
تصميم گيري ه��اي خرد و كالن ش��ركت جويد. 
عامل آخر هم، جسارت و نبوغ ذاتي خود زن ايراني 
است كه او را با ترس بيگانه ساخته و مانع شده كه 
استعدادهاي خود را مخفي سازد. در هر حال هدف 
اصلي از طرح موضوع كتاب، در پنج بند ذيل، از نظر 

خوانندگان گرامي مي گذرد: 
1- به طور اعم آشنايي با نظرات جهانگردان به نحوه 

حضور زن ايراني در اجتماع. 
2- به طور اخص آشنايي با ديدگاه هاي سياحان در 
مورد نحوه مشاركت اجتماعي و سياسي زن ايراني. 
3- جمع آوري و ارائه مكتوبات خارجيان درباره زن 
ايراني، به عنوان مقابله با پيش داوري ها و تبليغات 
بعضاً سوء كه در اين برهه حساس از زمان از فرهنگ 

گذشته ما مي شود. 
4- با شناخت هر چه بيش��تر نقش زنان در تاريخ 
كش��ورمان، بيش از پيش خود را باور نماييم، و به 
پاس حركت بانوان پارساي ايراني در گذشته هاي 
دور و نزديك، امروز محكم و استوارتر، گام برداريم. 
5- تهيه مرجعي براي تهيه تحقيقات دانشجويان 

رشته هاي مختلف درسي. 
بديهي اس��ت روش تحقيق، به ش��كل اسنادي و 
گاه تماس و مصاحبه با اهل فن و دس��ت اندركاران 
موضوع به جهت بررس��ي دقيق تر حواشي، صورت 
گرفت و ماحصل آن مطالعه صدها س��فرنامه بوده 
است كه از ميان آنها س��فرنامه هايي كه هر يك، به 
نوعي مناسب تشخيص داده شد، براي كار انتخاب 
گرديد، البته از اظهارنظرهاي خانم هاي جهانگرد، 
حداكثر اس��تفاده به عمل آمد. بدين ترتيب كتاب 
حاضر دوره زماني خاص��ي را دربر نمي گيرد، بلكه 
بيشتر كيفيت سفرنامه ها مدنظر بوده است و بالطبع 
بس��تر تاريخي وس��يعي را دربر مي گيرد، به بياني 
ديگر هدف اين بوده كه به همه دوره هاي تاريخي 
نظر داشته باشيم تا يك جمع بندي كلي از وضعيت 

زنان ايراني حاصل شود«. 
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  محسن حسن زاده
در روزهايي كه بر ما گذش�ت، چهره خاطره انگيز 
و نامدار تعلي�م و تربي�ت ديني براي ك�ودكان و 
نوجوانان، يعني زنده ياد حجت االسالم والمسلمين 
محمدحس�ن راس�تگو، روي از جهان برگرفت و 
رهسپار ابديت گشت. هم از اين روي و در بازشناسي 
رويكردهاي نظ�ري آن مرحوم، گفت و ش�نودي 
از وي را به ش�ما تقدي�م مي كنيم. روحش ش�اد.

      
در طول مدت كار آموزشي تان، چند نسل از 
پيش روي شما گذشته اند، بنابراين با توجه 
به تغييرات زمان، ش�ما نيز در ش�يوه هاي 
آم�وزش خ�ود، تغييراتي داش�ته ايد. اين 
تغييرات در چ�ه حوزه هايي بوده اس�ت؟ 
كار با ك�ودكان 30 س�ال پيش، مس�تلزم 
چه مالحظات�ي بود و كار با ك�ودكان امروز 

مستلزم چه مالحظاتي است؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. ما برنامه هاي خود را از سال 
1343، با قصه گويي آغاز كرديم ك��ه تاكنون تقريباً 
50 سال به طول انجاميده است. در طول اين مدت، 
در چند محور تغييراتي در كارمان ايجاد شده است. 
محور نخست، قالب كار است. ما در ابتدا از تخته سياه 
اس��تفاده مي كرديم، سپس از تخته س��بز، سپس از 
وايت بورد اس��تفاده كرديم و امروز از ويدئو  پروژكتور 
و نرم افزارهاي مختلف بهره مي گيري��م. تغيير دوم، 
در س��اختار برنامه ها اتفاق افتاده است. در طول اين 
50 سال، دو بار س��اختار برنامه هاي خود را، به طور 
كلي تغيير داده ايم. در ده��ه اول انقالب، برنامه هاي 
ما به صورت گردش��گري برگزار مي شد. اين سلسله 
برنامه ها، تحت عنوان »بر كرانه قرآن« از شبكه قرآن 
سيما پخش مي شد. روال كار در اين برنامه ها به اين 
صورت بود كه به عنوان مث��ال، اگر بحث در ارتباط با 
كشتي بود، به جنوب كشور سفر مي كرديم و برنامه 
را در كش��تي ضبط مي كرديم يا اگر مي خواستيم در 
مورد عنكبوت صحبت كنيم، به جنگل سفر مي كرديم 
و از نزديك تار عنكبوت را به بچه ها نشان مي داديم. 
مدتي اين س��بك را ادامه داديم. پس از اين، مجدداً 
برنامه اي جديد با س��اختاري نوين ايجاد كرديم كه 
اساس آن، بازيگري بود. اين برنامه از شبكه آموزش، 
با عنوان »عمو و بچه ها« پخش مي ش��د. اين ساختار 
در برخي برنامه هاي ديگر، به گفت وگو و تحليل تغيير 
پيدا كرد. افزون بر اي��ن در برنامه هاي غيرتلويزيوني 
ما، تنوع بسياري وجود دارد. به عنوان مثال برنامه اي 
كه در س��منان اجرا كرديم، در دو سطح بزرگساالن 
و كودكان برگزار مي ش��د و برنامه ها به فراخور س��ن 
مخاطبان، پيش بيني ش��ده بود. تغيير سوم در مورد 
محتوا اتفاق افتاد. پيش از اين محتواي ما، غالباً مبتني 
بر زمينه قصه و آيات و روايات بود، اما هم اكنون گستره 
وسيعي از اطالعات را شامل مي شود. به عنوان مثال 
من پيش از سفر به شهر س��منان، اطالعات زيادي را 
در خصوص ابنيه تاريخي، وضعيت جغرافيايي، مراكز 
گردش��گري، آمارهاي اقتصادي، راه ه��اي ارتباطي 
سمنان با اس��تان هاي همجوار و ميزان جمعيت و... 
جمع آوري كردم تا در خالل مباحث، از آن اس��تفاده 
كنم. اين كار در هر س��فر متناس��ب با هر شهر و هر 
قوميت انجام مي ش��ود ضمن آنك��ه مباحث قرآني و 
روايي پيش��ين، به قوت خود باقي است با اين تفاوت 
كه تجهي��زات نرم افزاي، به ما اين ام��كان را مي دهد 
كه به جاي يك تفسير، از 25 تفسير استفاده كنيم! با 
اين حساب گستره اطالعاتي ما، با وجود شرايط جديد 

وسيع تر شده است. 
رويكردهاي دين�ي مختلف�ي در موضوع 
تربيت ك�ودكان وجود دارد ك�ه مبتني بر 

تلقي ه�اي گوناگون ديني اس�ت. رويكرد 
شما در تربيت ديني كودكان، به چه صورت 
است و به نظر شما، رويكردهاي كنوني تا چه 

ميزان با مباني حقيقي ديني قرابت دارند؟
من دين را، تحميلي بر دوش جامعه نمي دانم. دين در 
واقع عينكي براي نگاه بهتر ب��ه جهان، جامعه، تاريخ 
و انسان اس��ت. با اين نگرش، ما خيلي مقيد نيستيم 
كه آموزش دين ارائه كنيم، به دليل آنكه آموزش، در 
حوزه فراگيري و حفظ تعريف مي ش��ود در حالي كه 
ما حوزه هاي ديگري هم نظير حوزه هاي گرايش��ي، 
عاطفي و احساسي و حوزه هاي روان حركتي و عملي 
ني��ز داريم. ما ت��الش مي كنيم در اج��راي برنامه ها، 
در حوزه دانش��ي معلومات كودكان را ارتقا دهيم- و 
اين پايين ترين درجه كار است- و از طرفي در حوزه 
گرايش��ي نيز، ورود پيدا كرده ايم. وقتي سخن از امام 
زمان)عج( مي رود، الزم اس��ت بدانيم كه عش��ق به 
آن حضرت، با آموزش ايجاد نمي ش��ود. موضوع امام 
زمان، بايد در يك قالب ذوابعاد احساس��ي و عاطفي 
گنجانده ش��ود. از طرفي در مورد برخي از ائمه نظير 
امام حسين)ع(، در حوزه گرايش��ي با قوت كار شده 
است، اما آيا در حوزه هاي غيرگرايشي، اقدامات كافي 
صورت گرفته است؟ ما فقط در يك برهه از زمان در 
س��ال هاي 56 و 57 و در اوج مخالفت ه��ا با حكومت 
طاغوت، موفق شديم در حوزه رفتاري به آموزه هاي 
حسيني اقتدا كنيم. در هشت سال دفاع مقدس اين 
الگوگيري رفتاري، كمرنگ تر از دوره انقالب صورت 

گرفت. به نظر مي رس��د در حوزه دانشي در خصوص 
آموزه هاي حسيني، كم كاري شده است. در خصوص 
امام علي)ع( نيز، در حوزه روان حركتي اقدام چنداني 
صورت نگرفته اس��ت، به اين معنا ك��ه عدالت علي، 
علم علي و عبادت علي، به ص��ورت عملي در جامعه 
پياده سازي نشده است، اما مي بينيم كه در شب هاي 
قدر، مجالس بزرگي با زمينه هاي عاطفي و احساسي 
تشكيل مي ش��ود و جمعيت زيادي در اين مجالس، 
شركت مي كنند. ما در زمينه تعليم و تربيت، بايد در 

هر سه حوزه، به تناسب هم اقدام كنيم. 
ب�ه نظر مي رس�د در تقاب�ل رس�انه و بدنه 
آموزشي كشور، امثال ش�ما در مقام دفاع 
قرار دارند. در واقع هم اكنون، بروز تغييرات 
در رفتارهاي اجتماعي نسل نوپا، به صورت 
يك جانبه و از سوي رسانه ها كنترل مي شود. 
در حالي كه اين تغيير، بايد از جانب سيستم 
آموزش ديني كشور صورت بگيرد. به نظر 
ش�ما چرا اين اتفاق روي داده است؟ و شما 

براي بهبود شرايط چه ايده اي داريد؟
سخن شما، نبايد خطاب به من باشد! بلكه بايد سيستم 
فرهنگي كش��ور را مخاطب قرار دهيد. متأس��فانه، 
متأسفانه و متأسفانه- اين سه متأسفانه را حتماً درج 
كنيد- كار كودك و نوجوان در كشور ما، متولي ندارد! 
تقريباً هيچ نهادي، تاكنون نتوانسته وظيفه فرهنگي 
خود را در قبال كودكان و نوجوانان، آنگونه كه شايسته 
و بايسته است، به انجام برساند. تنها سيستم آموزش 
و پرورش به واس��طه كتاب هاي آموزش��ي، توانسته 
درصد خيلي كمي از آموزش هاي اسالمي را ارائه كند! 
كشوري كه نسبت به مسائل امنيتي و اطالعاتي، تا حد 
بااليي حساسيت دارد و سيستم اطالعاتي آن، سومين 
سيس��تم اطالعاتي برتر جهان اس��ت، يا نس��بت به 
حوزه هاي امنيتي و دفاعي تا آن اندازه حساسيت دارد 
كه در باالترين حد از دارا ب��ودن فناوري هاي دفاعي 
جهان قرار دارد و در مسائل علمي در سطح بااليي قرار 
دارد، چرا نبايد در مسائل مربوط به تربيت كودكان و 
نوجوانان- كه مهم ترين و زير بنايي ترين سرمايه هاي 
كشور هس��تند- شاهد اقدامات س��ازماندهي شده و 
نهضت گونه باشد؟ بله، با اين شرايط ما در مقام تدافع 
فرهنگي هس��تيم و نه تهاجم فرهنگي، در حالي كه 
اگر به خاطر داش��ته باش��يد در دهه نخست انقالب، 
فرمايش��ات حضرت امام )ره(، به حدي عكس العمل 
ايجاد مي كرد كه تمام رس��انه هاي جهان، به تحليل 
س��خنان ايش��ان مي پرداختند! در واقع رسانه ها به 
دنبال ما كش��يده مي ش��دند اما امروز و متأسفانه، ما 
تاب��ع برنامه هايي هس��تيم كه از رس��انه هاي بيگانه 
براي بچه هاي ما پخش مي شود و حتي ما بزرگ ترها 
خودمان، به صورت ناخودآگاه مروج آنها هستيم و اين 
بسيار تأسف بار اس��ت. اينكه من چه رويكردي دارم 
مهم نيست، نظام كلي فرهنگ كشور اهميت دارد و 
بايد پرسيد متوليان اصلي، براي كودكان و نوجوانان 
چه كرده اند؟ و چه سياست كالني در اين زمينه بايد 
وجود داشته باشد؟ ما براي بهبود وضعيت فرهنگي 
در آينده، چه برنامه ريزي ای داشته ايم؟ دانشجوياني 
كه از كش��ور عراق، در قبل از انقالب اس��المي ايران 
براي تحصيل به كشورهاي اروپايي اعزام مي شدند، 
بيشتر در رشته هاي ش��يمي تحصيل مي كردند و ما 
در جريان جن��گ تحميلي، نتيجه آن را در س��اخت 
بمب هاي شيميايي مش��اهده كرديم! بعدها متوجه 
شديم كه عراق، پروسه اي 30 س��اله را براي ساخت 
بمب هاي ش��يميايي تعريف كرده و برنامه ريزي هاي 
دقيقي به اين منظور داش��ته اس��ت. اين نگاه كلي و 
برنامه ريزي دقيق، بايد در كشور ما در تمام حوزه ها به 
ويژه در حوزه تعليم و تربيت كودكان، صورت بگيرد 
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و در ح��ال حاضر ما در اين حوزه مش��كل داريم. 
مثاًل بايد دانس��ت كه براي ارتباط ب��ا كودكان و 
نوجوانان، چه ميزان نياز به علم روانشناسي وجود 
دارد و شما تا چه ميزان از اين علم، در ارتباط تان 
با نسل جوان بهره مي گيريد؟ داخل پرانتز بگويم 
كه شما در س��ؤالتان، از واژه روانشناسي استفاده 
كرديد. من با نفس به كار ب��ردن اين واژه، خيلي 
موافق نيستم. اين واژه در تحليل هاي غربي يك 
معنا و در تحليل هاي شرقي، معناي ديگري دارد. 
روانشناسي معاني و مفاهيم مختلف و بلكه مخالف 
يكديگر دارد! اما به طور كلي، من معتقدم كسي 
كه قرار است در حوزه كودكان و نوجوانان كار كند، 
بايد از روحيات، خواسته ها، نيازها و عوامل تغيير 
در كار كودك آگاهي داشته باشد. اگر شما نام اين 
نگاه را روانشناسي مي گذاريد، مشكلي وجود ندارد 
و اطالع از اين موارد، ضروري است. اما روانشناسي 
در نگاه علم ام��روز، مفهوم خاصي دارد و ش��ايد 
تعريف آن، با اهدافي كه مورد نظر تعليم و تربيت 
ماست، خيلي تطبيق نداشته باشد. كسي كه وارد 
حوزه كار كودك مي ش��ود نبايد تص��ور كند كه 
حوزه مطالعاتي آن، حوزه كوچكي است. ما امروز 
بيمارستان هاي تخصصي اطفال داريم، بنابراين 
صغر سن مخاطبان، به معني كوچك بودن حوزه 
مطالعاتي كار كودك نيس��ت. وقتي براي جسم 
كودك نياز به تخصص هاي فراوان هست، چگونه 
ممكن است براي روح او نياز به تخصص و مطالعات 

گسترده نباشد؟
به شكلي، به سؤال پيشين بازمي گردم. 
ب�ه نظ�ر ش�ما مهم تري�ن آس�يبي كه 
هم اكنون، نسل جوان جامعه ما را تهديد 
مي كند، چيست؟ ش�ما چه پيشنهادي 

براي مقابله با اين آسيب داريد؟
من الزم مي دانم قبل از پرداختن به پاس��خ شما، 
به آس��يبي كه در حوزه س��ني بزرگساالن وجود 
دارد، اشاره كنم. با روند رو به رشد استفاده جوانان 
و نوجوانان از فناوري ه��اي جديد، پدر و مادرها و 
حتي معلم ها، در اين حوزه از نس��ل جديد عقب 
مانده اند! در گذش��ته، تكيه گاه و حالل مشكالت 
ك��ودكان و نوجوان��ان، پدرها و معلم ه��ا بودند و 
معلومات معلمان در مقايس��ه ب��ا دانش آموزان، 
بسيار باال بود. اگر معلمي با مدرك ديپلم تدريس 
مي كرد، فرد بسيار باسوادي تلقي مي شد، اما امروز 
مي بينيم كه مدرك ليسانس هم، جايگاه چنداني 
در جامعه ندارد. مسئله گسست بين خانواده ها و 
فرزندان، يكي از مهم ترين آسيب هايي است كه 
امروز وجود دارد. اين گسس��ت نه به دليل اهمال 
خانواده ها، بلكه به دليل سرعت باالي نسل جديد 
در گرفتن اطالعات و استفاده از فناوري هاي جديد 
است. به عنوان مثال، ما در گذشته وقتي روايتي 
را جست وجو مي كرديم، مجبور بوديم تمام يك يا 
چند كتاب را ورق بزنيم، امروز در عرض چند ثانيه 
به وسيله نرم افزارهاي موجود، روايت مورد نظر و 
ده ها مورد مشابه آن را مي يابيم. يا به عنوان مثال، 
در گذشته وقتي به ما انشاء مي گفتند، ما وادار به 
فكر كردن مي ش��ديم، يا از پدر و مادرمان سؤال 
مي كرديم، اما امروز فرد با مراجع��ه به اينترنت، 
انبوهي از اطالع��ات را در اختيار مي گيرد. وقتي 
كودكان با اين س��رعت، همگام با امكانات جديد 
پيش رفته اند، پدر و مادرها سه راه پيش رو دارند: 
نخس��ت: آنكه نس��بت به اين موضوع بي تفاوت 
باش��ند! اما آيا آنها، حقيقت��اً مي توانند بي تفاوت 
باشند؟ آنها همواره اين تشويش را خواهند داشت 
كه فرزندش��ان، از ك��دام س��ايت هاي اينترنتي 
اس��تفاده مي كند؟ فيلم هايي ك��ه مي بيند، چه 
آث��ار مخربي دارد؟ و چ��ه اطالعاتي م��ا بين او و 
دوس��تانش رد و بدل مي ش��ود؟ دوم اينكه پدر و 
مادرها نيز، با تكنولوژي روز آش��نا شوند. مسلماً 
ذهن جوانان با توجه به درگير نبودن با مس��ائل 
زندگي، بازتر است و پدر و مادر نمي توانند همپاي 
آنها، اطالعات كسب كنند. سوم هم اينكه، پدر و 
مادرها با فرزندانشان تعامل كنند، با او به گفت وگو 
بنشينند، سخن او را بشنوند و با زبان خودش با او 
صحبت كنند، اين باعث مي شود تا گسست بين 
نس��ل ها كاهش يابد. اينترنت نيز، عالوه بر اينكه 
فوايد بس��ياري دارد، مي تواند يكي از آس��يب ها 
باشد. ممكن اس��ت بگوييد در جمهوري اسالمي 
سايت هاي مخرب فيلتر مي ش��وند و من خواهم 
پرسيد كدام جواني كه با اينترنت سر و كار دارد، 
فيلترشكن ندارد؟ در دنياي فناوري، دست باالي 

دست بسيار اس��ت و براي هر مش��كل و مانعي، 
راه حلي طراحي ش��ده اس��ت و جوانان از اين راه 
حل ها، اطالع دارند. جوان 17 ساله اي كه سايت 
ارتش امريكا را هك كرده و به ارتش آلمان فروخته 
است، يا جواني كه سايت يكي از بانك هاي جهاني 
را هك كرده و مبالغ هنگفتي را به حس��اب خود 
منتقل كرده است، نمونه هاي نسل مطلع كنوني 
هستند! با اين وضعيت، راهي جز تعامل با فرزندان 
باقي نمي ماند. بايد پدر و مادرها به فرزندانش��ان 
نزديك ش��وند، باي��د فاصله ها كمتر ش��ود، بايد 
صميميت ها بيشتر ش��ود، بايد بافت خانوادگي و 
فرهنگي- كه در مشرق زمين وجود دارد- محكم تر 
شود، ارتباط خانواده ها با فرزندان و دوستانشان 
وسيع تر شود، مهماني ها در بين خانواده ها، بايد 
بيشتر ش��ود تا خألهاي ارتباطي جوانان پر شود. 
پدر و م��ادر بايد به بهانه هاي مختلف، دوس��تان 
فرزندانشان را به خانه دعوت كنند و با استفاده از 
اين راه ها، عمق گسست را كاهش دهند و ارتباط 
والدين با فرزندان بهبود يابد. مسلماً كسي انتظار 
ندارد كه پدر و مادري با ديپلم 30 سال پيش، يك 
هكر حرفه اي ش��ود! اما اين انتظار وجود دارد كه 
درك متقابلي بين والدين و فرزندان به وجود آيد. 
آسيب هاي ديگري هم نظير ماهواره ها، دوستان 
ناباب و باندهاي مخرب وجود دارد كه بحث از آنها، 

نيازمند مجالي وسيع است. 
به طور كلي وضعيت فرهنگي جوانان و 
نوجوانان را، چطور ارزيابي مي كنيد و به 
نظر ش�ما بر چه مؤلفه هايي از فرهنگ، 

بايد تأكيد بيشتري صورت بگيرد؟
فرهنگ يك مفهوم بسيار وسيع و دامنه دار است. 
ما براي آنكه بتوانيم وضعيت فرهنگي جوانان مان 
را بهبود ببخش��يم، بايد پيش از هر چيز فرهنگ 
اصيل اسالمي را بشناسيم، راه ها و ابزارهاي ارائه 
آن با زب��ان روز را بدانيم و اس��تمرار در كار را، از 
نظر دور نداريم. در ش��هر تهران، نيروي انتظامي 
بعضاً خيابان ها را كنترل مي كن��د و با متخلفان 
برخورد ي��ا  با بدحجابي مقابل��ه مي كند، اما پس 
از مدتي از ش��دت عم��ل خود مي كاهد! س��ؤال 
اين اس��ت كه اگر اين اقدامات مفيد اس��ت، چرا 
ادامه نمي يابد؟ و اگر مفيد نيست، علت تكرار آن 
چيس��ت؟ ما همان گونه كه در روش هاي كاري 
دچار مشكل هستيم، در اصل برنامه ريزي كالن 
فرهنگي نيز، وضعيت مناسبي نداريم! صداوسيما 
به طور مستقل كار خودش را مي كند، روحانيت 
نظر جداگانه اي دارد و قس علي ه��ذا. به عنوان 
مث��ال در ماه مب��ارك رمضان، ش��هرداري ها در 
بوستان هاي كش��ور برنامه هايي دارند كه بعضاً با 
مخالفت برخي از مؤمنين روبه رو مي ش��ود! من 
نمي خواهم بگويم دست يا سوت زدن در برنامه ها 
خوب است يا بد، اما مي خواهم بگويم آيا مشكل 
ما، واقع��اً همين دس��ت از رفتارهاس��ت؟ ما چه 
برنامه اي براي اوق��ات فراغت جوان��ان داريم؟ و 
باالتر از آن، چه برنامه اي براي فكر جوانان داريم؟ 
چرا مس��جدهاي ما نمی توانن��د جوانان را جذب 
كنند؟ چرا نبايد در مس��جدها برنامه هاي متنوع 
فرهنگي وجود داشته باش��د كه با حفظ حرمت 
مس��جد، جذابيت هم در آن لحاظ ش��ده باشد؟ 
جلسات سؤال و جواب جوانان با حضور مسئوالن 
و جلسات انتقادي جوانان با دولت، چرا نبايد وجود 
داشته باشد؟ ما كه دولت ها را معصوم نمي دانيم. 
جوانان اشكاالت موجود را مي بينند و بعضاً وقتي 
آنها را مطرح مي كنند، متهم مي شوند! چه كسي 
گفته است انتقاد از يك مسئول اجرايي، مساوي 
با انتقاد از اصل نظام است؟ اگر ما از انتقاد سازنده 
جوانان جلوگيري كنيم، بايد منتظر واكنش هاي 
اجتماعي و عكس العمل هاي ناخواسته باشيم. ما 
برنامه هاي كالن فرهنگي و نيازهاي متناس��ب با 
هر س��ن و جنس را در نظر نداريم. ما در س��نين 
پايين، براي بهبود وضعيت فرهنگي كودكان، چه 
كرده ايم كه بعدها او را براي عمل خالفش مؤاخذه 
كنيم؟ اگر بازتاب منفي در عملك��رد جوانان در 
جامعه وجود دارد، نش��ان از عملكرد نادرست ما 
در زمان كودكي آنهاس��ت. اگر نيازهاي كودكان 
و نوجوانان تأمين نشود، رس��انه هاي بيگانه از راه 
نادرست، آن را تأمين خواهند كرد. از اين رو بايد 

نگاه ها در حوزه فرهنگ، اصالح شود. 
از نگاه شما، تربيت كودكان از چه سني 

آغاز مي شود؟ 
از زمان انتخاب همسر! اس��الم در مقوله تربيت، 
در زمان پيش از انعقاد نطفه و س��پس در دوران 
حاملگي، دوران ش��يرخوارگي و هفت سال اول، 
دوم و س��وم، برنامه هايي دارد كه در متون ديني 

موجود است. 
منظورم اين است كه كودك، از چه زماني 

قادر به درك آموزش است؟
از زمان��ي كه در رح��م م��ادر ق��رار دارد! امروزه 
دانش��مندان ثابت كرده اند كه جنين درون رحم 
مادر، س��خن اطرافيان را مي ش��نود و مي فهمد، 
منتها به دليل آنكه با زبان آشنايي ندارد، مفاهيم 
به ص��ورت كل��ي، در ناخودآگاه ذه��ن او ذخيره 
مي شود و بعدها در رفتار او بروز مي كند! نقل شده 
است كه روزي اميرالمؤمنين)ع(، وارد خانه شدند 
و فاطمه)س( را در حال صحبت با كودكي كه در 
شكم داشتند، يافتند! امروزه ما، حكمت اين كار 
را درك مي كنيم. اين يك اصل علمي اس��ت كه 
حضرت زهرا)س(، براي ما به يادگار گذاشته است. 
كودك درون رحم، قادر به فهم است. پس آموزش 
از زمان پيش از تولد نوزاد، آغاز مي ش��ود. كودك 
دوري و نزديكي و مفهوم ع��دد را به خوبي درك 
مي كند و صداها را تشخيص مي دهد! زمينه هاي 
الزم براي آموزش در كودكان وجود دارد و ما بايد 
اين زمينه ها را به مرحله ظهور و بروز برسانيم و از 

قوه به فعل تبديل كنيم.

 پژوهشي در باب
»زن ايراني در سفرنامه ها«

پيروزي در عين عفاف

   نمايي از پوشش زنان ايراني در دوره قاجار

با روند رو به رشد استفاده جوانان 
و نوجوانان از فناوري هاي جديد، 
پدر و مادرها و حت�ي معلم ها، در 
اين حوزه از نس�ل جدي�د عقب 
مانده ان�د! در گذش�ته، تكيه گاه 
و ح�الل مش�كالت ك�ودكان و 
نوجوانان، والدين و معلم ها بودند 
و معلومات معلمان در مقايس�ه با 
دانش آموزان، بسيار باال بود. اگر 
معلمي با م�درك ديپلم تدريس 
مي ك�رد، فرد بس�يار باس�وادي 
تلقي مي ش�د، اما امروز مي بينيم 
كه مدرك ليس�انس هم، جايگاه 
چنداني در جامعه ندارد! مس�ئله 
گسست بين خانواده ها و فرزندان، 
يك�ي از مهم ترين آس�يب هايي 
 اس�ت ك�ه ام�روز وج�ود دارد


