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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 امت، 

انسـان را در نگـاهش بـه     ،ايـم كـه اسـالم    هاي خود مكرراً بر اين نكته انگشت گذارده ها و نوشته درصحبت

يتي نيـز او را  خواهـد همچنانكـه بـه لحـاظ شخصـ      متعادل و مـوزون مـي   ،واقعيت و موضعگيريش نسبت به آن

خواهد تا بتوانـد از هـر فرصـتي كـه بـرايش فـراهم        عواطف و رفتارهاي منسجمي مي ،هماهنگ و داراي باورها

 ،به دليل دگرگوني اوضاع و احوال و امكانات و شرايطها  شود بهترين بهره برداري را بعمل آورد زيرا فرصت مي

 .شوند هميشه فراهم نمي

از جوانيت پيش از پيـري و سـالخوردگي و   «  :روايت شده كه فرمود) عليه السالم(در اين راستا از امام علي 

 0F1».استفاده كن ،از سالمتت پيش از بيماري

  1F2»!چه كوتاه است فاصله دنيا تا رخت بستن از آن و پيري تا جواني«  :نيز فرموده است

تـو   ،ي و اميد بـه زنـدگي اسـت   زيبايي و خلوص نفس و پاك ،جواني با تمامي نيرو ،ها اين فرصت ءاز جمله

هـاي عقيـدتي ـ عـاطفي و تربيتـي در       اي است كه شخصيت آدمي از همه جنبـه  مرحله ؛گويي بهار زندگي است

شود و به همـين دليـل    گيرد و ساخته مي شكل مي ،چارچوبي از خردورزي سالم و تربيتي كه ريشه در جان دارد

  :كند كيد مياست كه اسالم بر اين دوره از زندگي اينهمه تأ

 2F3».توبه نيكوست ولي در جواني نيكوتر است« ـ 

زير سايه خود قرار  ،خداوند آن جواني را كه در عبادت خدا پرورش يافته باشد« :)ص(و فرموده آنحضرت 

 3F4».دهد مي

 4F5».گردد هركس در جواني قرآن را فراگيرد با گوشت و خونش عجين مي« :)ص(و نيز فرمود 

 ،آري 5F1».دارد دوسـت مـي   ،اش را به اطاعت خـدا سـپري كنـد    ند جواني را كه  جوانيخداو«  :)ص(و فرمود

در بـاطن نيـز نمـاد نيـرو و      ،نماد نيرومندي و زيبايي است ،خداوند چنين خواسته كه جوان همچنانكه در ظاهر

                                                 
 .4381حديث  ،"غررالحكم"ـ 1
 .9689حديث  ،ـ همان منبع2
 .118صفحه  ،جلد دوم "مجموعة ورام "ـ 3
 .285صفحه  ،جلد دوم "مجمع البيان"ـ 1
 .532صفحه  ،جلد اول "كنزالعمال"ـ 2
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جمـال   ،زيبا رويي« :فرمايد ـ مي) عليهم السالم(ـ ازائمه اهل بيت) عليه السالم(امام حسن عسكري : زيبايي باشد

 4».جمال باطني است ،ظاهري و خردورزي

خداوند قلب و تمام وجود دخترم فاطمه را تا مغز «  :فرمايد مي) س(در توصيف فاطمه زهرا) ص(پيامبراكرم

 5».استخوان سرشار از ايمان ساخته است

 6».ستعمار ياسر تا مغز استخوان سرشار از ايمان ا«  :درست همانگونه كه گفته شده است

حـاش هللا مـا هـذا    «  :نيز هماهنگي پرشكوهي ميان زيبايي جسـمي ) عليه السالم(در داستان حضرت يوسف 

كـه جـز    ،اين نه آدميزاد!) پناه برخدا! (پاكا كه خداوند است) (... 31سوره يوسف ـ (»  بشرا ان هذا اال ملك كريم

ـ بنده جوان و صالح خدا در ) ع(حضرت يوسف او ـ  . برقرار است ،و زيبايي اخالقي.) اي ارجمند نيست فرشته

ارباب متفرقون خير ام اهللا أيا صاحبي السجن « :خواند هر جايي حتي در زنداني است كه ديگران را به خدا فرامي

او  ؛)آيا خدايان پراكنده بهتر است يا خداوند يگانه دادفرما؟! اي دو يار زندان) (39سوره يوسف ـ (» الواحد القهار

وغلقـت االبـواب   ...«  :هـا ـ اسـت    جوان شكيبا و خوددار از گناه و معصيت ـ به رغم همه وسوسه  ،حالدر عين 

و درهـا را  ) (... 23سـوره يوسـف ـ   (» وقالت هيت لك قال معاذ اهللا انه ربي احسن مثواي انه ال يفلـح الظـالمون  

جايگاه مرا نيكو داشته  ،ه من استاو پرورند! پناه بر خداوند :گفت) يوسف! (از آن توام ،پيش آي :بست و گفت

و شخصيت او حتي زمـاني كـه حـاكم و فرمـانرواي قدرتمنـدي      .) گردند گمان ستمكاران رستگار نمي بي ،است

رب قـد آتيتنـي مـن الملـك وعلمتنـي مـن تاويـل االحاديـث فـاطر          « :ماند پابرجا و هماهنگ باقي مي ،گردد مي

) 101سـوره يوسـف ـ   (» تـوفني مسـلما والحقنـي بالصـالحين    رة واآلخـالـدنيا   يالسماوات واالرض انت وليـي فـ  

 ؛اي آفريدگار آسمانها و زمين ؛بخشي آموختي ،اي و از خوابگزاري اي داده پاره ،به من از فرمانروايي! پروردگارا(

 ).مرا گردن نهاده به فرمان خويش بميران و به شايستگان بپيوند ؛تو سرور من در اين جهان و در جهان واپسيني

 

 ابزارهاي تربيتي اسالم براي انگشت گذاردن بر اين تصوير
اند كـه بـه مـوارد زيـر      بهره گرفته ،از همه ابزارها براي انگشت گذاردن بر حقيقت پيش گفته ،متون اسالمي

 :كنيم اشاره مي

                                                                                                                                                   
 .776صفحه  ،جلد اول "كنزالعمال "ـ 3
 ,32صفحه  ،جلد يك "ربحاراالنوا"ـ 4
 ,46صفحه  ،43جلد  "بحاراالنوار"ـ 5
 .اند نقل كرده ،"ابن ماجه"و  "النسايي"ـ اين روايت را 6
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د و پيوند هاي عقيده در جان خو بطوريكه جوانان را به تعميق ريشه ،ارايه رهنمود مستقيم در اين متون :يكم

 ؛كنـد  تشويق و ترغيب مـي  ،)يعني عقيده و رفتار(رفتاري برگرفته از اين دو سرچشمه  ،عواطف با آنها و از آنجا

واذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بنـي ال  «  :هاي لقمان به فرزندش انعكاس يافته است زهدر پندها و آمو ،اين نكته

عامين ان اشكر  ياالنسان بوالديه حملته امه وهنا علي وهن وفصاله فووصينا * تشرك باهللا ان الشرك لظلم عظيم 

وان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما في الـدنيا  * لي ولوالديك الي المصير 

مـن   بـةحيا بني انهـا ان تـك مثقـال    * معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون 

وامـر   الصـالة يا بنـي اقـم  * او في السماوات او في االرض يات بها اهللا ان اهللا لطيف خبير  صـخرةخردل فتكن في 

 يوال تصعر خدك للناس وال تمش ف* بالمعروف وانه عن المنكر واصبر علي ما اصابك ان ذلك من عزم االمور 

يك واغضـض مـن صـوتك ان انكـر االصـوات      مشـ  يواقصد ف* االرض مرحا ان اهللا ال يحب كل مختال فخور 

و ياد كن آنگاه را كه لقمان به پسرش ـ در حالي كه بدو انـدرز   ) ( 19تا13سوره لقمان ـ آيات  (  »لصوت الحمير

و به انسان درباره پـدر و مـادرش   * به خداوند شرك مورز كه شرك ستمي سترگ است ! پسركم :داد ـ گفت  مي

بارداري كرد و زمان شيرخوارگي وي دو سال بـود ـ كـه     ،سستي در پي سستيسفارش كرديم ـ مادرش او را با  

و اگـر تـو را وا دارنـد تـا آنچـه را      * مرا و پدر و مادرت را سپاس بگزار كه بازگشت همه به سوي مـن اسـت   

سـي  از آنان فرمان نبر و در اين جهان با آنان به شايستگي همراهي كن و راه ك ،براي من شريك آوري ،داني نمي

ســپس بازگشــتتان بــه ســوي مــن اســت آنگــاه شــما را از آنچــه  ،پــيش گيــر ،را كــه بــه درگــاه مــن بــازگردد

اي يـا در آسـمانها يـا در     در دل صـخره  ،اگر كرداري همسنگ دانه خردلي باشد ،پسركم* آگاهانم مي،ايد كرده مي

را بپا دار و به كار شايسته فرمان ده پسركم نماز * آورد كه خداوند نازك بين دانايي است  خداوند آنرا مي ،زمين

بي گمـان ايـن از كارهـايي اسـت كـه آهنـگ آن        ؛شكيب كن ،بازدار و درآنچه بر سرت آيد ،و از كار ناشايست

راه مسـپار كـه خداونـد هـيچ خودپسـند       ،و روي خود را از مردم مگردان و بر زمين به ناز و خرامش* كنند  مي

 ،هـا  و در راه رفتنت ميانه رو باش و از آوايت فرو كاه كه ناپسندترين بانگ* دارد خويشتن ستايي را دوست نمي

 .)بانگ درازگوشان است

كـه خـود از   ) ع(سـن بـن علـي    بـه فرزنـدش ح  ) عليه السـالم (ان علي همچنانكه در اندرزهاي موالي متقي

كه ما تنها به فرازهايي منعكس شده  ،باشكوهترين اندرزهاست و امام در آن به مسايل بسياري اشاره فرموده است

 :كنيم مياشاره  ،از آن
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كنم كه هميشه پرهيزكار باش و از خدا بترس و فرمانش را بگذار و پيوسته دلـت را   به تو وصيت مي! پسرم«

اي  رشته پيمانش را سخت با دست بگيـر و ميـان خـود و او هـيچ سـبب و واسـطه       ،به ذكر او آباد و روشن بدار

 ».نپذير

بميران و آن را با يقين و ايمان  ،پند و اندرز زنده كن و كامهاي دل را در پارسايي و وارستگيدرونت را با « 

با يادآوري مرگ درخواريش قرار بده وآهنگ فنا ونيستي و تبـاهي  . نيرومند ساز و با دانش و خرد روشن گردان 

 ».هاي روزگار بر حذرش بدار بكاريبه سوگهاي جهان بينايش كن و از پيش آمدهاي ناگوار و نا ،را بر زبانش بنه

 ».از هم اكنون بكوش و آخرتت را به دنيايت مفروش ،پس براي بهبود آرامگاهت«

امر به معروف كن تا تو را از نيكان بشمارند و با دست و زبانت از كارهاي ناپسـنديده و حرفهـاي زشـت    « 

 ».بپرهيز و از مردم هرزه دوري جوي تا همه گراميت بدارند

بر آن شدم تا تو را كه در آستانه عمـر و بهـار   . ز روي مهرباني و دلسوزي در پرورشت كوشش نمودم و ا« 

 ».زندگي هستي و نيتي پاك و دلي تابناك داري به بهترين روش تعليم بدهم

هميشه در كار و باري كه با كسي داري ايمان و انصافت را بسان ترازو قـرار بـده و خويشـتن را در    ! پسرم« 

پسندي براي ديگري هم بپسند و هر چيزي را كـه بـراي    آنچه براي خود مي ؛بنه ،كفه و طرفت را در آن كفهاين 

اي  خواهي ستمي به تو نشود به هيچ بنـده  داني براي ديگري هم بد و ناهنجار بدان و همانطور كه مي خود بد مي

 6F1».ستم مكن

 ،پيامدهاي بسيار جالبي براي آن ،ستا متون اسالميدر اين را ؛تأكيد بر ارزش برخورداري از اين صفات :دوم

خداوند آن جواني را كـه در عبـادت خـدا پـرورش     « :)ص(اين فرموده پيامبراكرم ،از جمله. اند  خاطرنشان كرده

 7F2».دهد زير سايه خود قرار مي ،يافته باشد

 8F3».دارد دوست مي ،اش را به اطاعت خدا سپري كند خداوند جواني كه جواني«  :)ص(و گفته آن حضرت

به جواناني كه تحصيل علم  ،هرگاه) عليه السالم(پدرم امام زين العابدين «  :نيز فرمود) عليه السالم(امام باقر 

هاي دانش هسـتيد   مرحبا به شما كه ذخيره :فرمود ساخت و مي كرد ايشان را به خود نزديك مي كردند نگاه مي مي

 9F4».مهتران قوم ديگري گرديد ،پايد شما كه اينك كهتران قوميد و ديري نمي

                                                 
 . 406تا  391از صفحه  ،"دكتر صبحي الصالح"توضيح  ،"نهج البالغه"ـ 1
 .285صفحه  ،جلد دوم ،"مجمع البيان"ـ 2
 .532صفحه  ،جلد اول ،"كنزالعمال"ـ 3
 .587صفحه  ،"ظيمالدرالن"ـ 1
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از ] آيـات و احاديـث  [برخي متـون اسـالمي    ؛گيري از پيامبران ارايه الگوهاي وااليي از اين امر با بهره :سوم

  :اند ملگي در مرحله جواني به پيامبري برگزيده شدهاند كه پيامبران ج جمله آيات و روايات زير تأكيد كرده

بـدو نيـروي    ،و چون به برنـايي خـويش رسـيد   ) ( 22سوره يوسف ـ  (» ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما« 

 ...)داوري و دانشي بخشيديم 

ابـراهيم  شـنيديم جـواني كـه بـه او      :گفتنـد ) (60سـوره انبيـاء ـ   (» قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم«

 .)كرد از آنان ياد مي ،گويند مي

 10F1».خداوند هيچ پيامبري را جز در جواني مبعوث نكرد« :فرموده است) ص(آنحضرت  ،و در روايتي

خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرد مگر آنكه جـوان بـود و هـيچ دانشـمندي جـز در      «  :)ص(و نيز فرمود

 11F2».دانش فرا نگرفت ،جواني

بخدا سوگند كه من در ميـان اعـراب   ! اي خاندان عبدالمطلب«  :آمده كه فرمود) ص(ت و به نقل از آنحضر

براي قوم خود آورده باشد من براي شما خير دنيـا   ،ام ام كه بهتر از آنچه من براي شما آورده هيچ جواني را نديده

 12F3».ام و آخرت آورده

كـه قـرآن   ) ع(از جمله جواني چـون ابـراهيم    ،خود رفتارهاي الگويي بسياري دارند) عليهم السالم(پيامبران 

اذ قال البيه وقومه ما هـذه التماثيـل    *ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين « :گويد اش مي كريم درباره

 :سـوره انبيـاء  (» قال لقد كنتم انتم وآباوكم في ضالل مبين* قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين  *التي انتم لها عاكفون 

كارداني در خور وي را ارزاني داشتيم و به شايستگي او دانـا بـوديم    ،گمان پيش از آن به ابراهيم و بي) ( 51ـ  54

ها چيست كه شما به خدمت آنهـا ماندگاريـد؟    اين تنديس :هنگامي كه به پدر ـ سرپرست ـ قوم خويش گفت  * 

 .)ايد پدرانتان در گمراهي آشكاري بوده به يقين شما و :گفت* پدرانمان را پرستنده آنها يافتيم  :گفتند

نمونه انسان موحد و شيدا و شكيبا و ثابت قدم در اخالص و فداكار و بري از شـرك و  ) ع(حضرت ابراهيم 

نيز جوان مؤمني است كـه  ) عليه السالم(حضرت اسماعيل  ؛پناه آورنده به خدا و دردمندي بردبار و توبه كار بود

قال يا ابت افعل ما تومر سـتجدني  «  :به فرمان خداوند بوده است ،ني شدن شكيبايي كردكند اگر بر قربا اعالم مي

يـابي انجـام ده كـه مـرا ـ اگـر        آنچه فرمان مي! اي پدر :گفت) (102سوره صافات ـ  (» ان شاء اهللا من الصابرين 

 .)خداوند بخواهد ـ از شكيبايان خواهي يافت

                                                 
 .475صفحه  ،جلد اول ،"كنزالعمال"ـ 2
 .82صفحه  ،4جلد ،"الفردوس"ـ 3
 .583صفحه  ،)طوسي( "االمالي"ـ 4
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كذلك لنصرف عنه السوء والفحشـاء انـه   « :گويد درباره اش مي كه خداوند) عليه السالم (و حضرت يوسف 

بدين گونه بر آن بوديم تا از او زشتي و پليدكاري را بگردانيم كه ) (... 24سوره يوسف ـ  (» من عبادنا المخلصين

 .)او از بندگان ناب ما بود

كند و نيازمندي خـود بـه    كند بلكه كار نيكو مي كه قدرت او را وسوسه نمي) عليه السالم(و حضرت موسي 

» لمـا انزلـت الـي مـن خيـر فقيـر       يفسقي لهما ثم تولي الي الظل فقال رب ان« :كند درگاه به خداوند را اعالم مي

گوسفندان را آب داد سپس به سايه بازگشـت و گفـت پروردگـارا بـه هـر       ،پس براي آندو) (24سوره قصص ـ (

 .)نيازمندم ،خيري كه به من برساني

نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم « :كه جامعه كافر خود را پذيرا نيستند "اصحاب كهف"انان و اين هم جو

آنـان جوانـاني    :ما داستان آنان را براي تو راسـتين بـازگوييم  ) (13سوره كهف ـ (» آمنوا بربهم وزدناهم هدي فتيـة

 .)يمايمان آوردند و ما بر رهنمود آنان افزود) پنهاني(بودند كه به پروردگارشان 

اش  اسـت كـه خداونـد متعـال دربـاره     ) ص(پيامبرگرامي اسالم حضرت محمد امين  ،و شكوهمندترين الگو

سوره احـزاب  (» لمن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثيرا اسـوة حسـنةرسول اهللا  يلقد كان لكم ف « :گويد مي

ي آن كس كـه بـه خداونـد و روز بازپسـين     سرمشقي نيكوست برا ،بي گمان براي شما در فرستاده خدا) ( 21ـ 

 .)كند اميدوار و خداوند را بسيار ياد مي

 13F1».من جوانمرد و فرزند جوانمرد و برادر جوانمردم«  :نقل شده كه فرموده است) ص(از آنحضرت 

اش  همه صفات پسنديده را يكجا در خود گردآورده بود تا جاييكه خداونـد متعـال دربـاره    ،)ص(آنحضرت 

 .)و به راستي تو را خويي است سترگ) (4سوره قلم ـ (» و انك لعلي خلق عظيم«  :دگوي مي

در ايـن   ؛تأكيد بر مسؤوليت ويژه جوان نسبت به جـواني خـويش اسـت    ،ها يا ابزارها از ديگر شيوه :چهارم

هـي قـرار   بندگان خدا همچنان كه در روز رستاخيز بر درگـاه ال « :روايت شده كه فرمود) ص(راستا از آنحضرت 

 14F2».گذراندند ،كه آنرا چه سان ،شان شود كه آنرا چگونه سپري كردند و از جواني دارند از عمرشان پرسيده مي

هـر كـس در خردسـالي كوشـش و تـالش نـورزد در       «  :روايت شده كه فرمود) عليه السالم(و از امام علي 

 15F3».بزرگواري نخواهد ديد ،بزرگسالي

                                                 
 .119صفحه  ،"معاني االخبار"ـ 1
 .59صفحه  "تاريخ يعقوبي"نيز نگاه كنيد به  ؛روايت كرده است ،القيامة در باب "الترمذي"ـ اين حديث را 2
 .8272يث شماره حد ،"غررالحكم"ـ 3
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هاي  دار پست تني چند از ايشان را عهده ،ي تأكيد بر اهميت و برتري جواناندر راستا) ص(پيامبراكرم :پنجم

  :از جمله ،حساسي ساخت

را كه جوان رعنايي بود به عنوان نماينده خود پيش از هجرت به مدينه اعزام داشـت   "مصعب بن عمير"ـ 1

 16F1.ماز جمعه بپا داشتاو نخستين كسي بود كه در مدينه ن ؛بياموزد] به مسلمانان آنجا[تا قرآن را 

سـال بـيش    21او در آن زمـان   ؛به كـارگزاري مكـه گماشـت    ،را پس از فتح در حنين "عتاب بن اسيد"ـ 2

 17F2.نداشت

 ،در ميـان ايـن لشـكر    ؛را به فرماندهي لشكر بزرگي براي جنگ با روميان منصـوب كـرد   "اسـامة بـن زيـد"ـ 3

 .هنگام تنها هجده سال سن داشت افرادي از مهاجران و انصار حضور داشتند و او در آن

بيـرون شـد او را    ،براي شركت در غزوه تبـوك ) ص(كه وقتي خود ) عليه السالم( "علي بن ابي طالب"ـ 4

18Fخواهي براي من بمنزله هارون براي موسي باشي؟ آيا مي :جانشين خويش در مدينه قرار داد و به وي فرمود

3 

 19F4.او را راهنماي فقه و سنت قرار داد ،حدر سال فت) ص(كه آنحضرت  "معاذ بن جبل"ـ 5

پدر و مادر صـالح   ءهمچنانكه در داستان موسي و بنده صالحي كه نوجوان گمراه كننده ،متون اسالمي :ششم

 .سازند متنفر و بيزار مي ،ديگران را از جوان منحرف ،)80سوره كهف ـ آيه(و مؤمن خويش را از پاي درآورد 

در و مادر را جداً بر آن داشته كه بدنبال فرزند صالح و تربيت و ياري رساندن در عين حال جامعه و پ :هفتم

نقـل شـده كـه    ) ص(در اين رابطـه از پيامبرخـدا  . باشند ،به او براي پرورش نيكو و عدم سوق وي به عاق شدن

 20F5».نفرين كرده است ،خداوند پدر و مادري كه فرزندشان را به عاق شدن سوق دهند«  :فرمود

كـنم كـه آنهـا از ديگـران دل      شما را به جوانـان سـفارش مـي   « :نقل شده كه فرمود) ص(ز آنحضرت و نيز ا

 21F6».نازكترند

اسالم جوانان را بدان فراخوانده كه دوستان شايسته و بـا اخـالق خـوبي بـراي خـود برگزيننـد و از        :هشتم

زنهار «  :فرمايد خطاب به فرزندش مي )عليه السالم) (زين العابدين(امام علي بن الحسين  ؛منحرفان فاصله گيرند

از دوستي و مصاحبت با دروغگو دوري كن كه او همچون سرابي است كه دور را براي تو نزديـك و نزديـك را   

                                                 
 .369صفحه  4جلد  ،"اسد الغابة"و  405صفحه  ،جلد اول "بحاراالنوار"ـ 4
 .120صفحه ،3جلد ،"السيرة الحلبية"ـ  5
 .اند و ديگران آنرا با سند نقل كرده "بخاري"كه حديث مشهوري است و  117صفحه "المراجعات"ـ 1
 .130صفحه  ،جلد سوم ،"السيرة الحلبية"ـ 2
 .1صفحه  ،"ريششباب ق"ـ 3
 .115صفحه  ،جلد پنجم ،"الوسائل"ـ 4
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از دوسـتي بـا    ؛فروشـد  از دوستي و مصاحبت با آدم هرزه دوري كن كه ترا به پشيزي مـي  ،سازد براي تو دور مي

از دوسـتي و   ؛دارد دك مالي را كه سخت بدان نياز داري از تو دريـغ مـي  تنگ چشم و ممسك اجتناب ورز كه ان

 22F1».نفرين شده يافتم ،دوري كن كه او را در كتاب خدا "گسسته از خويشان خود"مصاحبت با 

اي پرورش دهد كه بتواند امانت الهي را بر دوش كشد  كوشد نسل جوان و شايسته اسالم مي ،و بدين ترتيب

 .مقتضيات جانشيني خدا بر روي زمين را تحقق بخشد  ،و با قدرت و صالبت

                                                 
 .279صفحه  ،"تحف العقول"ـ 1


