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  »ه الرحمن الرحیمبسم اللّ«

  )15(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه

  

  سخن ناشر
که ازسوي ریاست دانشگاه به کرات مورد توجـه   )(دانشگاه امام صادق فلسفه وجودي 

اي متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تـا از   فته، تربیت نیروي انسانیقرار گر

  این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردي به انجام رساند. 

محـوري یـاد نمـود کـه وظـایف و       اي تـوان مقولـه   را مـی » تربیـت «از این حیث 

بیش از » تزکیه«بدون » علم«یابد؛ زیرا که  یهاي دانشگاه، در چارچوب آن معنا م کارویژه

ساز خواهد بود که  آنکه ابزاري در مسیر تعالی و اصالح امور جامعه باشد، عاملی مشکل

  سازد. سازمان و هویت جامعه را متأثر و دگرگون می

توان منکر این  تابع اصول و مبادي علمی هستند و نمی» ها سیاست«از سوي دیگر 

هاي علمی  ها در گرو انجام پژوهش که استواري و کارآمدي سیاستتجربه تاریخی شد 

مندي از نتایج آنهاست. از این منظر پیشگامان عرصه علـم و پـژوهش، راهبـران     و بهره

توان آینده درخشانی را بدون  آیند و نمی حساب می هاي فکري و اجرایی به اصلی جریان

گویی  در واقع پاسخ» رجعیت علمیم«پژوهشی رقم زد و سخن از  -هاي علمی  توانایی

  به این نیاز بنیادین است.
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درواقع یک الگوي عملی بـراي تحقـق ایـده دانشـگاه      )( دانشگاه امام صادق

اکنون ثمرات نیکوي آن در فضاي  اسالمی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم

نیـت خالصـانه و    المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول ملی و بین

آموختگـان ایـن نهـاد اسـت کـه امیـد        گذاران و دانش جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان

جانبـه اسـاتید، دانشـجویان و مـدیران      رود با اتکاء به تأییدات الهـی و تـالش همـه    می

  دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

باتوجـه بـه شـرایط، امکانـات و      )( دقمعاونت پژوهشی دانشگاه امـام صـا  

نیازمندي جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهاي پژوهشی 

ها و باالخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده کـه   کارکردي آن -دانشگاه، ارزیابی سازمانی

ـ    نتایج این پژوهش منـدان   هها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمـی و.... تقـدیم عالق

ضمن قدردانی از تالش خالصانه تمام کسانی که با آرمان  -گردد. هدف از این اقدام  می

ها و اصالح آنها  درك کاستی -اي بزرگ و ادعایی اندك در این راه گام نهادند و اندیشه

مند به طی این طریق نیز فـراهم   است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و عالقه

را در گستره  )( مکتب علمی امام صادقزرگ که در نهایت مرجعیت گردد؛ هدفی ب

  شاءاهللا) المللی به همراه خواهد داشت.(ان بین

  

  الحمد وللّه

  معاونت پژوهشی دانشگاه

 

 



  

  

  

  

  

  مقدمه

شود، زمانی که موضوع حقوق به معناي اعم و حقوق جوانان به معناي اخص مطرح می

است که حقوق مورد نظر در قبال تکلیف یا تکـالیفی  این  سؤالین تر مهماولین و شاید 

  تشریع و تقنین شده یا حقوقی است که در ازاء آن وظیفه خاصی وجود ندارد؟

 )(منین علـی  ؤطور کـه در کـالم امیرالمـ    باید گفت همان سؤالدر پاسخ به این 

 عهده اش هم حقی هست و بهحقی براي کسی نیست، مگر آنکه بر عهده«آمده است که 

البالغـه، خطبـه   (نهج « کسی حقی نیست، مگر آنکه براي او و به نفع او هم حقی هست

طور خاص در طور عام و جوانان بهها بهحق در قبال تکلیف است و انسان ). قطعا207ً

ازاء هر حقی که دارند، مکلف به تکلیفی هستند. در این کتـاب نیـز اگرچـه بـا عنـوان      

به رشته تحریر درآمده و موضوع آن بررسی  »می ایرانحقوق جوانان در جمهوري اسال«

صـورت مسـتقیم و    حقوق است و نه تکالیف، سعی شده است متناسب با محورهـا بـه  

در بـاب   غیرمستقیم به تکالیف اشاره شود، هرچند اگـر تحقیقـی و نوشـتاري منحصـراً    

بیشتر و  تکالیف جوانان یا با موضوع مقارن حقوق و تکالیف به نگارش درآید، وظایف

تري را در برخواهد گرفت که البته پرداختن به آن از وظیفه و رسالت این نوشتار متنوع

  خارج است.

و این موضوع آن است که پرداختن به یکـی از دو بعـد مطلـب و     سؤالدلیل این 

غفلت از دیگري باعث ایجاد آثار و نتایج نامطلوبی خواهد شد. اصرار صرف بر تکالیف 

ه حقوق موجب خواهد شد که افراد احساس کنند به نوعی بردگی دچار و عدم توجه ب

مجبور به انجام وظایفی هستند که در قبال آن و متناسب با آن، صـاحب   اند و دائماًشده
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شوند و انگیزه خود را جهت ادامه حرکت و انجام تکلیف از دسـت  حق و امتیازي نمی

ها  شود و از تکالیف آن تأکیدوق افراد دهند. از سوي دیگر در صورتی که فقط بر حقمی

نظر شود، نتیجه کار چیزي جز ایجـاد روحیـه طلبکـاري و در نتیجـه نارضـایتی       صرف

از همگـان توقعـاتی دارد    خود را محق بداند، مستمراً نخواهد بود؛ زیرا اگر فردي دائماً

زمـان و هـر   در هر  که او را در موضع طلبکاري قرار خواهد داد و در عین حال طبیعتاً

کند به او ظلم شده یابد و لذا احساس میمکان به حق و مطالبه مورد نظرش دست نمی

هاي مستقیمی در کنش و واکنش تأثیرگردد که این امر و تبدیل به موجودي ناراضی می

  او در قبال دیگران خواهد داشت.

نتـایج   تفاهم قرار گرفته است جوان باشـد،  حال اگر فردي که در معرض این سوء

اي که شخصیتش در حـال  تر خواهد بود. وقتی یک جوان در دورهکنندهبه مراتب نگران

صورت مستمر خـودش را محـق و غیرمکلـف بدانـد و از      گیري است، بهنضج و شکل

همگان توقعاتی غیرمتعارف داشته باشد و این توقعـات بـرآورده نشـود، در درجـه اول     

نماید تا ناکامی ناشی از عـدم تحقـق توقعـاتش را    یجوان اقدام به ارتکاب رفتارهایی م

جبران نماید، که البته به جایی نخواهد رسـید. وقتـی تـالش جـوان بـه نتیجـه نرسـید،        

احساس قطعی جوان عبارت خواهد بود از احساس مظلومیت و اینکه افـراد، نظامـات،   

  گیرد.نمی کنند و آنچه حق اوست، به وي تعلقنهادها و ... به او ظلم کرده و می

این احساس مانعی جدي در مسیر تعامل سازنده جوان با دیگـران و حتـی خـانواده و    

اطرافیان او ازجمله دوستانش خواهد بود. در این حالـت تمـام امتیـازات و امکانـاتی کـه از      

گردد، تنها بخشـی از حقـوق مسـلم او    سوي افراد و ارکان مختلف جامعه به جوان ارائه می

در  نمایـد، تـا متقـابالً   گاه احساس رضایت و خوشبختی نمـی  و در نتیجه هیچگردد تلقی می

گیري شخصیت در چنین رونـدي،  مقام شکرگزاري و جبران آن در قبال جامعه برآید. شکل

فرجامی نخواهد داشت جز تبدیل شدن جوان به موجـودي طلبکـار، ناراضـی و ناامیـد کـه      

وانی او استفاده نماید و در ادامه مسیر زندگی نیز مندي و خالقیت جتواند از توانجامعه نمی

 علـت  گـردد. همین حس تشدید شده و فرد از همنوایی اجتماعی کامل و واقعی محروم می

توجهی و تشـتت نسـبت    کم ناظر به اهمیت،بر این موضوع در نظام حقوقی کشورمان  تأکید

المللـی هـم   مسـائل بـین  ختن به بدان در این مسئله است. البته در این مباحث ناگزیر از پردا

  هستیم که به میزان نیاز سعی شده است بدان پرداخته شود.
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در پاسخ باید  حقوق جوانان چیست؟ بعدي این است که اصوالً سؤالبا این مقدمه 

اي از رویکردهاست که به دنبال شناسایی و ارتقاء ناظر بر مجموعه جوانان حقوق گفت

باشد و با موانعی همچون عدم اعتماد به جوانان، تـرجیح  امتیازات و جایگاه جوانان می

   کند. جانبه بزرگساالن بر جوانان و تبعیض نسلی مقابله می یک

المللی مطرح است. شناسـایی و  طور کلی حقوق جوانان در دو سطح ملی و بین به

آن  احقاق این حقوق در بسترهاي تاریخی جوامع متفاوت جلوه نموده است. اما طرق اثبات

مردمی بوده است و یا به نحـو اعطـایی از جانـب    متقاضیان ها و فشارهاي یا در قالب تالش

صورت تصویب  هرفته است که درون جوامع بالمللی صورت گها و یا نهادهاي بینحاکمیت

    االجراء و یا تبعیت از اسناد فراملی جلوه نموده است. اسناد الزم

 نفر میلیون 80 بر بالغ جمعیتی با تاریخی فعلی در برهههم  ایران اسالمی جمهوري

 جهـان  پرجمعیـت  کشـور  یکمـین  و بیسـت  و فـارس  خلـیج  منطقه کشور ترینپرجمعیت

 29تـا   14بـین    در بـازه  سـنی  نظر از ایران جمعیت از یک سوم حدود و گرددمی محسوب

ن بـودن جمعیـت   جـوا  بـر  داللـت  کـه  )http://b2n.ir/amar.org( باشـند می (ایام جوانی) سال

     دهد.کشورمان دارد و ضرورت اهتمام به مسائل این قشر را بسیار افزایش می معتنابهی از

ها دارد و این ارتبـاط  له حقوق جوانان پیوندي جدي با وظایف دولتئشک مس بی

پـردازد  عنوان مجري احکام دینی به حکمرانی می هاي اسالمی که بهدر خصوص دولت

شـکوفا نمـودن اسـتعدادهاي    هـا  ایـن دولـت   هـاي غایـت  یکـی از  جلوه بیشتري دارد.

شهروندان در مسیر صحیح آن است و بیش از هر قشـري جوانـان هسـتند کـه نیازمنـد      

هـم بـه وظـایف     )(اند. در این باره در لسان مبارك معصـومین  هدایت در شکوفایی

غه حضـرت سـه   البالنهج 34طور نمونه در خطبه  حاکم و دولت اشاراتی شده است. به

المال و آموزش و تربیت را داري در حفظ بیت وظیفه خیرخواهی نسبت به مردم، امانت

دانند و در مقابل تبعیت از ضـوابط حکومـت، نصـیحت حـاکم و     بر عهده حکومت می

تـوان ایـن مـوارد را از    دهند که مـی مشارکت در امور مربوطه را بر عهده مردم قرار می

  ا جوانان نیز برشمرد. ترین حقوق مرتبط باصلی

 و فعـال  قشـر  عنـوان  بـه  جوانـان حال با این وصف الزم به ذکر است که توجه به 

 هـاي  ویژگـی  مناسـبت  بـه  مـردم،  آحـاد  سایر با مشترك حقوق بر عالوه جامعه پویاي

 به توجه عدم وحقوق و تکالیفی است  ایشان است که متالزم با متعدد فرد و منحصر به
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گردد که اي در جامعه میها و مشکالت عدیدهمنجر به ایجاد چالش آن تحقق عدم یا آن

ی ضـرورت ایـن   ینهاي دآموزه وجود و جریان با عنایت به ایرانی و در جامعه اسالمی

 تحقـق  ضـرورت  بـا  منافاتی هیچ حقوق به تأکید و پرداختن لبتهتوجه دوچندان است. ا

 جوانان حقوق از بحث است، آن دنبال به نوشتار این آنچه اما ندارد آن به ناظر تکالیف

 بـه  تنهـا  مـوارد  بسیاري در موضوع کیفی و کمی گستردگی به توجه با البته که باشد می

  .شد خواهد اکتفا موضوعات از مختصري توضیح یا اشاره

در مورد سابقه این بحث باید به این مطلب اشاره نمود که دو همـایش مـرتبط بـا    

همـایش  با عنوان اي اخیر برگزار شده است. همایش اول هموضوع این نوشتار در سال

 ،)( با مشارکت دانشگاه امـام صـادق   1386ملی حقوق عمومی، دولت و جوانان در سال 

سسه مطالعات حقوق ؤم سازمان ملی جوانان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،

ن و مرکز مطالعات عمومی، نیروي انتظامی تهران، سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهرا

 شـده و مجموعـه مقـاالت آن   برگـزار   )( دانشگاه امام صادق در فرهنگی شهر تهران

المللـی   همایش بین عنوان باهمایش دوم  چاپ گردید. )( دانشگاه امام صادقتوسط 

المصـطفی العالمیـه،     مشارکت جامعهبا  1389حقوق جوانان در جامعه اسالمی در سال 

م سیاسی دانشگاه تهران، سازمان ملـی جوانـان، مرکـز تحقیقـات     دانشکده حقوق و علو

سسه حقـوق عمـومی   ؤسسه عالی آموزش، مؤو م )(اي دانشگاه امام صادق  رشته میان

 آفرینـان  اندیشه کانون همت به ریزي پژوهش مدیریت و برنامه مؤسسهدانشگاه تهران و 

ـ   برگزار تهران دانشگاه در جوان ا همکـاري سـازمان ملـی    شد و مجموعه مقـاالت آن ب

نـاظر بـه ابعـاد     ارزشـمندي و  نوع. در این دو همایش مقاالت متجوانان به چاپ رسید

به علـت کمبـود منـابع در حـوزه     مختلف حقوق جوانان نگارش و ارائه شده است که 

هاي متعددي شده است امـا در  در این کتاب از مجموعه مقاالت استفادهحقوق جوانان، 

که مطالب مرتبط با عناوین کتاب از میان مقاالت با ذکر ارجاعات عین حال سعی شده 

گفتـه  کامل استخراج و استفاده گردد که ضروري است از نگارندگان تمام مقاالت پـیش 

  قدردانی نماییم.

 مبانی عنوان با مقدماتی بخشدر در توضیح سامان این نوشتار باید اشاره نمود که 

شناسـی و تقسـیمات دوره   ابتدا به مفهـوم  آن تحقق در دخیل نهادهاي و جوانان حقوق

 نهایتـاً  و اسـالم  در جـوان  رابطه بسترهايو  جوانان حقوق مبانی جوانی، پس از آن به
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پرداختـه شـده اسـت.     جمهوري اسالمی ایران در جوانان حقوق با مرتبط برخی قوانین

ت کـه در  مشتمل بر دو فصل اس جوانان سیاسی و مدنی حقوق تحت عنوان اول بخش

مورد بررسـی قـرار    جوانان سیاسی و مدنی حقوق با مرتبط اصول و تعاریف فصل اول

محـل تـدقیق قـرار     جوانان سیاسی و مدنی حقوق تبلور موضوع دوم فصل در گرفته و

  گرفته است.

 نیـز شـامل دو   جوانـان  اقتصـادي  و اجتماعی فرهنگی، حقوق عنوان با دوم بخش

 و اقتصـادي  فرهنگـی،  حقـوق  بـه  ناظر نهادهاي و حکاما از ها است که اولین آن فصل

 و اقتصـادي  فرهنگـی،  حقـوق  بـه نـاظر   دوم فصـل  و کنـد مـی  بحث جوانان اجتماعی

  فرضـیه  .گـردد بندي مـی موضوع در پایان کتاب جمع باشد و نهایتاًمی جوانان اجتماعی

نـان در  مجموع این نوشتار مبتنی بر این ایده است کـه حقـوق و تکـالیف مخـتص جوا    

باشـد و حتـی از   المللـی موجـود مـی    آور داخلی و بـین  متون دینی، قوانین و اسناد الزام

مواردي هم که مخاطبینی مشترك دارد این دسته از متون قابل اصطیاد است اما احصـاء  

، متمرکـز   طور مجموع آن نافع است. همچنین به  نشده است. بنابراین شناسایی و مطالعه

گردآوري و تحلیل در این موضوع صورت نگرفته اسـت کـه خـأل آن     و به هم پیوسته

  باشد. محسوس می

سازي این اثر جهت چـاپ   بزرگوارانی که در مراحل مختلف آماده هکلیپایان از  در

دانیم کـه   نماییم و ذکر این نکته را الزم می متحمل زحماتی گردیدند، صمیمانه تشکر می

ي نواقص و اشکاالتی است. بر همین اساس ضـمن  این اثر همچون هر اثر دیگري دارا

تعالی جهت مفید واقع شدن مندرجات این اثـر بـراي    استدعاي خاضعانه از درگاه باري

اساتید و دانشجویان  کلیهها و پیشنهادات  خوانندگان گرامی، از انتقادات، راهنمایی کلیه

د شـد، مشـتاقانه   مطالب خواه ءعزیز که قطعاً موجب برطرف شدن نقاط ضعف و ارتقا

 م.ینمای می سپاسگزارياستقبال نموده و پیشاپیش 

  

  ننیب الیه و توکلنا علیه باهللا اال توفیقنا ما و

  زعیم اصل امیرحسین غالمی، علی

  هجري شمسی 1395ماه  دي 11





  

  

  

  

  

  :مقدماتی بخش

  آن تحقق در دخیل نهادهاي و جوانان حقوق مبانی

 جوانان حقوق مبانی به جوانی دوره تقسیمات تبیین و شناسیمفهوم از پس بخش این در

 نقد و بررسی به سپس و شده اشاره اسالمی نگاه در آن مبناي و  المللی بین اسناد در

 ادامه در. شد خواهد پرداخته غرب و اسالم دیدگاه در جوانان حقوق مبانی در تفاوت

 با مرتبط قوانین برخی  به تاًنهای و گرفته قرار تحلیل مورد اسالم در جوان رابطه بسترهاي

  .گرددمی اشاره ایران اسالمی جمهوري در جوانان حقوق

  قسیمات دوره جوانیو ت شناسیمومفه. 1

 شود نمی شناخته آن ارزش که است چیز دو )( علی امیرالمؤمنین فرموده اساس بر

  ).16: 1413 صدوق، شیخ( سالمتی و جوانی نبودنش، هنگام در مگر

 روانی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، ابعاد از متشکل ايپدیده نوانع به جوانی

 هایی تفاوت زندگی مختلف طرق و جنسی قومی، هايویژگی تناسب به که است فرآیندي

  ).84: 1384 جوانان، ملی سند( دارد دنبال به را

 و است زدگیشتاب و تجربگیبی آگاهی، کم با آمیخته که جوانی دوره اصوالً

 و طلبیحق جستجوگري، بلندپروازي، و امیدواري خودشیفتگی، همچون اییهخصلت

 خطیرترین از و است بازگشت بدون و فرد به منحصر ايدوره دارد، همراه به را منديعاطفه

 در آن افراد و دوره این به توجه اخیر هاي دهه در رو این از. باشدمی انسان زندگی هايبرهه

   ).375 :1389 عظیمی، و توکل( است یافته افزایش جوان بهانمعت جمعیت داراي کشورهاي
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  ها را براي این دوران عنوان کرد:توان سه دسته ویژگیدر یک نگاهی کلی می

ین مراحل زندگی افـراد  تر مهمگیري تدریجی هویت: این مرحله که از شکل الف)

انـد زنـدگی   شود و پس از آن افـراد بـا آنچـه در ایـن دوره بدسـت آورده     محسوب می

  هاي خود به آسانی رویگردان نخواهند شد. خواهند نمود و از یافته

  هاي مادي اعطایی از جانب پروردگار:در اوج بودن سرمایه ب)

مادي و جسمی در حد اعالي خـود قـرار   هاي در برهه نوجوانی و جوانی سرمایه

هـاي  ه نسبت سـایر دوره داشته و قواي الزم براي هر نوع اقدامی را در اختیار دارد که ب

  باشد.حیات قابل قیاس نمی

  پاك بودن فطرت الهی  ج)

هاست و در نتیجه مستعد در این برهه روح جوانان صیقل یافته و عاري از آلودگی

  براي پرورش و شکوفایی است.

شـود  شخصیتی مطلوب در این سن شناخته میبر مبناي این سه شاخصه است که 

حـال اینکـه دوران    گـردد. دهی و هدایت محسوب مـی ابل جهتاي قعنوان سرمایه و به

جوانی و اهمیت آن موضوعیت دارد یا اینکه داراي طریقتی است براي نیل بـه اهـداف   

تر نیازمند تدقیق است. غالب افراد بشر در دوران حیـات خـود در برخـورداري از    عالی

نماینـد کـه   ا طـی مـی  مواهب الهی داراي فراز و فرودهایی هستند و مراحل مختلفـی ر 

تواند نویدبخش سعادت و یا گیري از آن میمتناسب با نحوه برخورد با آن و میزان بهره

اي کـه هـم موضـوعیت    عنوان برهه مقوم شقاوت باشد. در این میان هم جوانی خود به

لذا تی انکارناپذیر دارد. آینده است طریق کننده طلبد و هم ترسیمداشته و توجهاتی را می

دم نگاه واقع بینانه بدان و یا بهابخشی افراطی به این برهه، به منزله نـابودي بسـیاري   ع

     .)108-106-105: 1388(صحرایی،   ها و استعدادهاستفرصت

 جامعه ،هاخانواده براي آن با آشنایی که است خاصی اقتضائات داراي جوانی دوران

 که نوبالغ فرد روي پیش دیداتته و آفات به عنایت. است ضروري جوانان خود حتی و

 و حساس روحیات علت به گردد،می تحمیل وي بر یکباره به ايعدیده تکالیف و حقوق

 شـهري،  ري محمـدي ( اسـت  شخصیت این با متناسب تعامالتی نیازمند وي پذیرآسیب

1386 :10.(  

 نظـر  از حتـی  و نـدارد  وجـود  واحـدي  تعریـف  جـوانی  دوران و جوان مورد در
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 بزرگسـالی  و طفولیـت  دوران. اسـت  نشـده  شناخته رسمیت به سنی  دوره نای حقوقی،

 حـال . است مغفول و ناشناخته جوانی و نوجوانی  دوره میان، این در ولی بوده مشخص

  . پردازیممی دوره این هايشاخصه تبیین و معرفی به تعاریف اقسام بر مروري با

  جوانی  دوره از مختلف تعاریف. 1-1

 اسـاس  بـر  یـک  هـر  که دارد وجود متفاوتی تعاریف آن،  بازه و جوانی ندورا مورد در

 در هم مراجع ترین تخصصی حتی و اند پرداخته بدان متفاوتی رویکردهاي و ها شاخصه

 اهـم  بـه  تعـاریف،  گونه این با آشنایی براي حال. اند نرسیده واحدي تعریف به میان این

  .کنیم می اشاره ها آن

  شناسی واژه. 1-1-1

 آن عمـر  از کـه  هرآنچـه : انـد نمـوده  بیان گونه این جوان واژه تبیین در فارسی لغت کتب رد

 متـرادف  عبـارات  بیان در همچنین و طراوت با و شاداب پیري، مقابل باشد، نگذشته چندان

  ).http://www.vajehyab.com ( اند نموده ذکر را نورسته و نوباوه غالم، شاب، برنا، آن

  ریشـه  از »فتی« یکی دارد؛ وجود جوان مورد در تعبیر دو عربی زبان به روایی متون در

)فَتَی /(  ریشه از »شاب« دیگري و شادابی و طراوت معناي به) فَتَوبشـکوفایی  معنی به) شَب 

 بـا  زیـادي  معنـایی  قرابـت  واژه ایـن  هم فارسی زبان در. باشد می حرارت از برخورداري و

 شـهري،  ري محمـدي ( )نباتـات  در زدن جوانـه  همچـون ( رددا حیات تازه شروع و طراوت

1386 :15.(    

 و مراهـق  از عبارتند خصوص این در اسالمی منابع در مستعمل تعبیر دو همچنین

 یا و است رسیده احتالم سن به یا که گرددمی اطالق فردي به مراهق اینکه توضیح. غالم

 نمـوده  سـپري  را احتالم و جوانینو که است شخصی هم غالم و باشدآن می آستانه در

  1).14: 1385 زاده، حسینی( است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

نویسـد کـه منظـور از آن،    الدین طریحی، صاحب کتاب مجمع البحرین در مورد دوران جوانی چنین مـی  فخر .1

انـد. همچنـین عالمـه مجلسـی      ساله تعبیر نموده 33سالی است و جوانی را به شخص  اندوران قبل از پیري و می

گویند و جوانی تا چهل سالگی ادامه دارد و به وقتی ریش نوجوان کامل شد، به او شاب و جوان می«فرمایند:  می

بیانگر این مطلب است  در این باره چند روایت نیز وجود دارد که .»شودبعد از چهل سالگی، میان سالی اطالق می

یابد البته شایان ذکر است کـه  شود و تا چهل سالگی ادامه میجوانی بعد از دوران نوجوانی آغاز می  که محدوده
 ادامه در صفحه بعد
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  )(در لسان معصومین . اهمیت دوران جوانی 2-1-1

دوران جوانی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است چرا کـه  ) (در لسان معصومین 

انـد و قشـر   ن خدا و پیرو والیت و رهبري بـوده رسان دی اغلب جوانان در طول تاریخ یاري

  باشند.می هاو قفل بدي هابه عبارتی جوانان جامعه کلید نیکی شوند.ارزشمندي محسوب می

پنج چیـز را پـیش از پـنج    «فرمایند: میارزش این دوران   درباره )( رسول اکرم

چیز غنیمت بشمار: جوانی و نشاط را پیش از آنکه پیر و فرسـوده گـردي؛ سـالمتی را    

دارایی را پیش از آنکه فقیر شوي؛ فراغت  و  نیازيشوي؛ بی پیش از اینکه بیمار و ناتوان

ي دنیا تو را مشغول سازد و زندگانی دنیا را پیش از هاو راحتی را قبل از آنکه گرفتاري

  .« آنکه آن را وداع کنی و به سراي آخرت بروي

طور مسـتقل مـورد    عنوان بخشی از زندگی به در حدیث دیگري از ایشان جوانی به

ایشـان در مـورد    باشـد. قرار گرفته که این مطلب بیانگر اهمیـت ایـن دوران مـی    توجه

اي گـام  روز قیامت هـیچ بنـده  « فرمایند:جوانی در روز واپسین می  پرسش ویژه از دوره

چهار چیز از او سؤال کنند: از زندگانی و عمرش که در چه راهـی آن    برندارد تا درباره

؛ از اموالش کـه از   اش که در چه مسیري پشت سر گذاردهنیرا به پایان رسانده؛ از جوا

  دست آورده (از حالل بوده یا حرام) و در چـه راهـی صـرف نمـوده، و دربـاره      کجا به

  .)139-138: 1388 فراهانی،( « دوستی و محبت اهل بیت ما خاندان رسالت

دهند کـه  نشاط و فرصت این دوران هشدار می  درباره )(حضرت علی  در فرمایشی

چنـین  مبادا به بطالت سپري شود و پشیمانی و افسوس باقی بماند. ایشان در مورد گذر عمر 

در ایـام جـوانی درس   اي آماده نکردند و این افراد در ایام سالمتی بدن سرمایه« :گویند کهمی

توانـد در  پروري بـوده و تالشـی نکـرده، مـی    . آیا کسی که در جوانی اهل تنعبرتی نگرفتند

  ).82البالغه، خطبه (نهج پیري جز شکستگی و ذلت انتظاري داشته باشد؟

آید که ایام جوانی فرصتی است گـذرا کـه   برمی گونه این فرمایشاتاین  مجموع از

هاي ضروري آن است و سپري گیري معنوي و بالندگی علمی و اخالقی از غنیمتبهره

  گردد. غرر و زائل نمودن ایام محسوب می غفلت و  نمودن ایام در غیر این مسیرها به منزله

                                                                                                                                               
  .)135: 1388  فراهانی،( سال خواهد بود 25تا  18اوج بروز صفات جوانی در سنین بین 
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  معاصر و سنتی پردازان نظریه منظر از جوانی مفهوم. 3-1-1

شناسی، توجه به دوران جوانی له جوانان در علم جامعهئبا وجود قدمت پرداختن به مس

 پردازانطور کلی دو دیدگاه در میان نظریه باشد. بهاي نوظهور میاز بعد اجتماعی پدیده

اي از مرحلـه  خصوص مفهوم جوانی وجود دارد. دیدگاه سنتی که به جوانی به مثابهدر 

زندگی زیستی توجه دارد و دیدگاه معاصر که عوامل رفتاري و روانی را هم عـالوه بـر   

  داند. زیستی دخیل می جنبه

بـاره    این در. گیردمی نشأت باستان یونان دوران از زندگی دوران بنديتقسیم قدمت

سـالی) و   رسطو در کتاب فن خطابه دوران زندگی را به دوران جوانی، مردسـنی (میـان  ا

 هاي سده درگوید. سالگی دوران جوانی می 20تا  18 کند و به بازه سالی تقسیم می کهن

 زنـدگی  از اي دوره بـه  نگـاه  باستان دوران همانند نیز، جدید عصر و باستان عصر میانی

شـهروندي، اهمیـت     در پـی فرآینـد ظهـور جامعـه    . است هداشت وجود جوانی عنوان به

الت یآموزش و پرورش افراد در دوران کودکی و جوانی منجر به اجباري شـدن تحصـ  

دوران گذر بـه عصـر    شاخصه عنوان به مسئلهشد که این  19و  18هاي ابتدایی در سده

 تـأثیر و کودکی دوران جوانی  شود که بر دیدگاه اقشار جامعه دربارهجدید محسوب می

  ).  52-54: 1388(شفرز،  گذاشته است

اي زیسـتی محسـوب   گونه که اشاره شد در برداشـت سـنتی، جـوانی مقولـه     همان

هاي مقیاس در این دیدگاه خصوصیات فیزیولـوژیکی از قبیـل سـن و    شود. شاخصه می

). در ایـن  114: 1380(ربـانی و شاهنوشـی،    هاي رفتاري و روانی اسـت برخی ویژگی

استا برخی اندیشـمندان دیـدگاه سـنتی، ظهـور جـوانی را در نمایـان شـدن تغییـرات         ر

  ).  Colman and Hendry, 1990: 27( دانندهورمونی و فیزیکی جسمی می

شود که آن را در پرتـو عوامـل   در دیدگاه اندیشمدان معاصر الگویی از جوانی ارائه می

)؛ Wallasce and Kovatcheva ,1988: 28( یـد نماشناختی و اجتماعی بـازتعریف مـی  زیستی، روان

  دارند: بیان می گونه اینبرخی از تعاریف 

شناسانه بـه  سال است که با دید جامعه 25تا  15سنی  جوانی مربوط به محدوده -

  هاي رفتاري و نگرشی خاص داراي اهمیت است. دلیل همراهی با شیوه

، اجتماعی و فرهنگی است کـه  شناختیاي متشکل از عناصر زیستجوانی دوره -

  هاي مختلف است. هاي متناسب در عرصهفرد در مرحله کسب کنش
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آل و ارزشـی اسـت و بـه    هاي ملل، مفهومی ایـده مفهوم جوانی در میان فرهنگ -

  ).  24-25: 1388طراوت و تازگی اشاره دارد (شفرز، 

وجـوانی و  شناس برجسـته زنـدگی انسـان را بـه سـه بخـش کـودکی، ن       گیدنز جامعه

هایی است که کند و بر این باور است که مفهوم نوجوانی داراي ویژگی بزرگسالی تقسیم می

  ).  111: 1389(گیدنز،  با گسترش حقوق کودکان و فرآیند آموزش رسمی مرتبط است

پردازان معاصر به مفهوم جـوانی، دیـدگاه اجتمـاعی آن را    نظریه برخی ذیل دیدگاه

پـذیري، غیردقیـق بـودن،     هـاي عاطفـه  ش خـانوادگی بـا ویژگـی   گذار از جایگاه و نقـ 

هـاي  پذیري بزرگسالی با شاخصههاي متأثر از جمع به نقشگیريگرایی و جهت خاص

دانـد. ایـن دیـدگاه کـه     گیري فردي می گرایی و جهت طرفی عاطفی، دقیق بودن، عام بی

ود جوانی را بـه منزلـه   هاي خکارکردگرایی شناخته شده است در تحلیل نظریه عنوان به

  ).      O Donnel, 1985: 38, 39( داندعطف تنش میان محیط خانواده و محیط کار می  نقطه

دانـد و  خـرده فرهنـگ مـی    عنـوان  بـه جـوانی را   دیگـر  در همین زمینه رویکردي

آیزنشتات، ماخ ویرت، ریسـمن، روزنمـایر و    کلمن، پردازانی همچون آوس اوبل، نظریه

 فرهنگی و اجتمـاع طبقـه   هستند. کوهن در کتاب تضاد خرده مسئلهبه این  تنبروك قائل

ها در انگلیس پـیش از جنـگ را مطـرح    فرهنگکارگر، در تأیید این مدعا پیدایش خرده

اضـمحالل جامعـه همگـن طبقـاتی      کند و بر این باور است که این ظهور در نتیجـه می

) در سـالیان بعـد از جنـگ بـا گسـترش      کـارگر  (طبقه سنتی بوده که در پی آن جوانان

گرایی براي ایجاد پایگاهی میان خود، حفظ هویت و سبک اقتدار سـنتی کـه از   مصرف

شدن و فرهنگ مصرفی آسیب دیده بـود، اقـدام بـه احیـاي چنـین      شهرنشینی و صنعتی

  ).379: 1389(توکل و عظیمی،  فرهنگی نمودندخرده

(لبـاس)،   پوشش ط جوانان در سه بعد شیوهفرهنگ بنیان شده توسرو خرده این از 

شود و به هر (جذابیت فیزیکی) نمایان می متمایز شدن (زبان) و شیوه شیوه سخن گفتن

 گـردد  ها کمتر میگذار جوانی فاصله گرفته شود، تبعیت از این شیوه میزانی که از دوره

  ). 20: 1380(واالس و کواچوا، 

دهنده در هر یک مفهوم جوانی و عناصر تشکیلسواي از تعاریف سنتی و مدرن از 

آید مدرنیسم از جوانی سیال یا امتدادیافته سخن به میان میها، در دوران پستاز دیدگاه

هـا و  ها چیزي جز ارزشدهد. این مالكهایی نو را در محاسبات خود قرار میکه مالك
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اي گونـه انی را بـه هاي رفتاري منعطف جوانان در جوامع پیشرفته نیست کـه جـو  سبک

  ).33: 1386(ذکایی،  کندنگرش ترسیم می

 »جـوانی « دربـاره  گونـاگونی  نظریـات  طـرح  به شناسانروان و تربیتی علوم دانشمندان

 و درونـی  آشـفتگی  بحـران،  بـا  آمیختـه  دورانـی  جـوانی  شناسـان روان اعتقاد به اند؛ پرداخته

 هـایی  واژه و خشـم  سرگشتگی، اندوه، نگرانی، که ست»هاپاسخ« و »هامحرك« میان درگیري

 کـه  داننـد زا میبحران دورانی را جوانی نیز شناسانجامعه. است دوران این مبین سنخ این از

    ).17: 1378 اهللا، فضل( دارد تأثیر دوجانبه پیوندهاي و رفتار بر

 اسـتمرار  صـورت  در بشـر  افـراد  اکثر اگرچه. است نسبی کامالً مفهوم یک جوانی

 مدت اما کنند، می طی را پیري و سالی میان جوانی، نوجوانی، کودکی، دوران یعتاًطب حیات

 مکارم( کند می فرق متفاوت زمانی ادوار در و گوناگون اجتماعات در ها دوره از یک هر

  ).102: 1372 شیرازي،

 است هنگامی آن و دانند می سالگی 25 تا 18 از را جوانی شناسان روان کلی طوربه

   .)106: 1369 دانش،( رسد می کمال حد به جسمانی و عقالنی رشد که

 یک هر که جوانی مفهوم از مدرن و سنتی اندیشمندان تعاریف به توجه با نهایت در

 که کرد بیان توانمی گونه این اند،گرفته کار هب دوره این تحدید و تعریف در را عناصري

 گـروه  دو ازیک  هر جداگانه تعاریف یاًثان ؛است مختلفی ابعاد واجد جوانی مفهوم اوالً

 به که هم مدرن دیدگاه گذارد ومی مغفول را هاییبخش و نبوده جامع تنهایی به مذکور،

 تعریف در رو این از. است نموده پوشی چشم هاییواقعیت از ،دارد اشاره انتزاعی عناصري

 سپس و دانست دخیل را یفیزیولوژیک عوامل باید ابتدائاً رسدمی نظر به مفهوم این دقیق

  .    نمود تکمیل انتزاعی عوامل و شناسیجامعه نظریات کنار در را آن

  جوان مفهوم تبیین در دینی هاي دیدگاه. 3-1-1

  سن محوریت. 1-3-1-1

 خود که باشدمی سن مالك جوانی بازه و محدوده تعیین جهت هاشاخصه بارزترین از

 و نظرها اختالف با سنی بازه این طبیعتاً. باشدمی دوران این اقتضائات و خصائص گویاي

 دوره در آن قرار گرفتن است بدیهی آنچه اما بود، خواهد مواجه مصادیق در هاییتفاوت

. است شخصیتی و جسمی ابعاد در...  و تجربگیکم خامی، طراوت، شکوه، توانمندي،

 سالگی 29 تا نیز ايعده و) 11 :1371 فرد، خدایاري( سالگی 25 تا 12 بین برخی رو این از
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 اما دارد وجود نظرتفاوت هم دوره این آغاز خصوص در. اندداده جاي جوان طبقه در را

    ).13: 1385 شرفی،( گرفت نظر در را سالگی 18 تا 16 سنین توانمی اجماالً

  معیارها و ها شاخص محوریت. 2-3-1-1

 افراد، به جوان عنوان اطالق براي اصخ معیارهایی و هاشاخص وجود لزوم ضابطه در

 و جسمی از اعم دیگر معیارهایی و بازدمی رنگ زیادي بسیار حدود تا سنی مالك

 گیري شکل به توان می معیارها و ها ویژگی این  جمله از گردد.کننده میتعیین شخصیتی

 د،شدی روانی هاي تنش مستعد، و پذیرا بسیار ضمیري روح، پاکی بدن، قوت هویت،

 حساسیت اندك، دانش و علم جسمی، نیروي از بودن سرشار معنویت، و دین به گرایش

 و دلی نرم جویی، مشارکت و خواهی استقالل زیباجویی، و زیباخواهی زودرنجی، و

 آفرینینقش نظام، و کشور آینده تضمین جامعه، محرك نیروي آرزومندي، پذیري، انعطاف

 این در ).186: 1389 حسینی، و (افتخاري کرد رهاشا...  و سیاسی مشارکت در مهم

 اختصاص جوان، نسل از مقصود« فرمایند:می) ( مطهري مرتضی شهید استاد خصوص

 ايطبقه و فرد هر به بلکه باشدنمی خاص سنی بازه مشمول افراد و جوانان سنی طبقه به

. شودمی اطالق ند،باش نموده شخصیتی رشد تمدن از گیريبهره و تحصیل واسطه به که

 و تفکر لحاظ به اما نگیرند، قرار جوانان دسته در سنی نظر از افرادي است ممکن بنابراین

  ).525: 1385 (مطهري،» شوند محسوب دسته این جزء شخصیت

 عدم بیانگر که است شده استفاده تعابیري از روایات برخی لسان در همچنین

 که )( علی منینؤامیرالم از روایتی مثال طور هب ؛است سنی شاخصه صرف موضوعیت

 گردد می جوان عقلش شد پیر چون خردمند ؛»عقله شبب العاقل شاب اذا«: فرمایندمی

 وجود و است شده نقل )( صادق امام از که روایتی در طورهمین ).56: 1360 اآلمدي،(

 نفی را یآدم سن از مشخص اي دوره به جوان عنوان اطالق براي معین سنی  محدوده

 جملگی سالی میان وجود با که نمایدمی اشاره کهف اصحاب به آن تأیید در و کند می

 هرچند) 17: 1386 شهري، ري( 1اند کرده محسوب جوان قشر و طبقه جزء را ها آن ایشان،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

فرمودند: اي سلیمان! جوانمرد کیست؟ گفتم جانم  به من )(به نقل از سلیمان بن جعفر نهدي؛ امام صادق « .1

سال بودند، اما  دانی که اصحاب کهف همگی میان فدایت! جوانمرد نزد همان جوان است. به من فرمود: مگر نمی

خداوند به سبب ایمانشان آنان را فتیه (جوانان) نامید؟ اي سلیمان! هرکه به خدا ایمـان آورد و تقـوا پیشـه کنـد،     

 .)17: 1386شهري،  (ري» جوان است
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  . اند بوده سالی میان  دوره در آنان همگی

 اما ،گردید ذکر جوانی هايمالك اسالمی دیدگاه در گفتهپیش مالك دو به توجه با

 اشخاصی و افراد از که شویممی مواجه دیگري مصادیق با کریم قرآن مختلف آیات در

 پرداخته نمونه جوان نسل معرفی به آیات برخی در همچنین. است شده یاد الگو عنوان به

 جوان هاي نمونه عنوان به که افرادي خصوص درالزم به ذکر است ممکن است  1.است

 دوران با دقیقی تناسب سنی جهات ازاند، شده برده نام جوانمرد عبارتی به و آلایده

 و خودگذشتگی از ،)( ابراهیم حضرت شکنی بت چون مواردي. باشند نداشته جوانی

 و داري امانت ،)( یوسف حضرت صداقت و پارسایی ،)( اسماعیل حضرت ایثار

 حضرت بندگی ابراز ،)( مریم حضرت عفت و پاکی ،)( موسی حضرت حکمت

 همچون هایی مالك رو این از... .  و کهف اصحاب پایداري و ایمان ،)( عیسی

 هندسه در که است صفاتی جمله از ایمان و بندگی امانتداري، خودگذشتگی، از دالوري،

  . یابدمی ظهور جوانمردي عنوان به اسالمی

 که آیدمی دست به ارهاییمعی ،پردازدمی الگو جوان نسل معرفی به که آیاتی از

 استمداد الهی، هاينعمت قبال در گزاري سپاس و بودن شاکر ؛برد نام را موارد این توان می

 و بودن حق تسلیم ،استغفار و توبه روحیه آتی، هاينسل به توجه بذل پروردگار، از

    ).189: 1389 حسینی، و افتخاري( الهی احکام پذیرش

  المللی بین و داخلی هاي سازمان منظر از انیجو دوران تعاریف. 4-1-1

  داخلی هاي سازمان. 1-4-1-1

 جمهـوري  در جوانان جوانان، وقت ملی سازمان سوي از شده اعالم بندي دسته آخرین طبق

  ).2: 1384 جوانان، ملی سند( گیرند در بر می را سال 29 تا 14 سنی گروه ایران، اسالمی
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  المللی بین هاي سازمان. 2-4-1-1

 داده انجـام  »جوانـان  جهـانی  وضعیت« عنوان تحت متحد ملل سازمان که اي مطالعه در

 و عالیـق  از انتقـالی  اي مرحلـه  جـوانی : «نمایـد  مـی  تعریـف  طـور  این را جوانی است،

  مرحلـه  جـوانی . اسـت  بزرگسـالی  وظایف و حقوق به کودکی دوران هاي پذیري آسیب

 موقت اي دوره عنوان به معموالً نوجوانی و است جدید مشکالت و ها مسئولیت وظایف،

 عـین  در اما کند، نمی محسوب کودك عنوان به را فرد جامعه آن طی که شود می شناخته

 اسـاس  بـر . کنـد  نمـی  ءاعطـا  نیـز  را بزرگسـال  یـک  کامـل  قـانونی  موقعیت او به حال

 قـرار  سـال  24 تا 15 سنی گروه در جوانان متحد، ملل  دبیرخانه آماري هاي بندي تقسیم

  .)19: 1387 نا، (بی « گیرند می

  سنین و جوانی بازه خصوص در پاریس در »اجتماعی دفاع« کنگره در 1960 سال در

 به انسان زندگی هاي سال مبناي بر بندي تقسیم کنگره این در. است شده ارائه تعاریفی آن

 نخستین باشد؛ یم نیز شناسان جرم از بسیاري ییدأت مورد که است گردیده ارائه شرح این

 دوم،  مرحله دارد، ادامه سالگی 12 سن تا نطفه تشکیل از که کودکی دوران یعنی مرحله

 زندگی کمال مظهر و دارد ادامه سالگی 50 تا 35 از که است بزرگسالیجوانی و  دوران

 دوران آغـاز  بـا  مصادف که دهد می تشکیل را سالگی 55 پایان چهارم،  مرحله. باشد می

  ).25: 1348 علومی،( است پیري

 اما است متفاوت مختلف هاي فرهنگ و ملل بین در جوانی بازه که است ذکر به الزم

 ایـن  به جهان کشورهاي برخی در جوانی سنین. دارد دنبال به را هم به نزدیک مفهومی

 ،40 تا 15 مالزي ،28 تا 14 چین ،25 تا 15 استرالیا ،35 تا 14جنوبی  آفریقاي: است شرح

 24 تا 15 متحد ملل  دبیرخانه آماري بندي تقسیم در نیز و 35 تا 1 تایلند ،25 تا 15 یشاتر

  ).149: 1389 زاده، نبی( است شده شناخته جوانی سنین عنوان به سال

  هاي دوران جوانی. برخی ویژگی2-1

هـاي  هاي حساس زندگی است کـه داراي صـفات و ویژگـی   جوانی یکی از دوره  دوره

هاي دینـی   ها از منظر آموزهدر این قسمت به تبیین برخی از این ویژگی خاص است که

  پردازیم.به اختصار می
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 پرخاشگري و آشوب درونی.1-2-1

خواهـد بـا خشـم و پرخاشـگري     جوانی دورانی است که فرد در بسیاري از مواقع مـی 

با  تحمل نصیحت دیگران را ندارد و در برخورد مشکالت خویش را حل کند و معموالً

رود و اغلب طاقت بیـان و حـل مسـائل و مشـکالت را     از کوره به در می موانع سریعاً

  گردند. روند که مرتکب جنایت میطور منطقی ندارد و بعضاً جوانان تا حدي پیش می به

در فرمایشی مستی جوانی را هماننـد مسـتی مـال، قـدرت، علـم و       )( امام علی

  .)211 :21بحاراالنوار، ج ( دانندانسان میتمجید از عوامل زوال عقل و آرامش 

سامانی است امـا بـدان    وسراگرچه دوران جوانی دوران آشوب درونی و نوعی بی

تربیت اسـالمی   تأثیرجوان تحت  معنی نیست که نتوان خشم و تنش را کنترل کرد بلکه 

در جهتـی   توانـد انـرژي خـود را   تواند از این رذایل جلوگیري کند بلکـه مـی  تنها می نه

  سازنده و کارآمد صرف کند.

 امید و آرزو .2-2-1

چرا که جوانان در این دوران با تخیالت و  ،شور و نشاط اقتضاي دوران جوانی است امید و

یابند که همین عامل آنـان  تفکرات خویش در مورد آینده به احساس روحی خوبی دست می

حد زیادي در رشد و ایجـاد انگیـزه در آنـان     سازد که این مهم تانگر میگرا و آینده را آرمان

  دارد. تأثیربراي تالش در جهت کار و فعالیت به منظور دستیابی به اهدافشان 

تعالیم دینی هم به این نکته توجه شده و در ایـن راسـتا بـه روایتـی از       در هندسه

هـیچ  آرزو براي امت مـن رحمـت اسـت؛ اگـر آرزو نبـود،      « کنیم.پیامبر اکرم اشاره می

بـه نقـل از   » (کاشـت داد و هـیچ باغبـانی درختـی نمـی    مادري فرزند خود را شیر نمـی 

    .)175 تا:بی،  کوچـتکُف

هاي دینی به شدت از مشغول بودن لیکن ذکر این نکته ضروري است که در آموزه

به آرزوهاي دور و دراز و خیاالت واهـی نهـی شـده تـا جـایی کـه چنـین ویژگـی از         

  شود.ادان برشمرده میخصوصیات افراد ن

کسی که به آرزوهاي بلند دل بندد، رفتـار و  «فرمایند: حضرت علی در این باره می

ایشـان در جـایی دیگـر     .)173 : 74، ج  بحـاراالنوار ( »عمل خود را ضایع ساخته اسـت 

  دانند.عاقبت آرزوهاي طوالنی را غفلت از آخرت می




