
 تربیت اسالمیجوانی و جایگاه آن در 

 حسین احمدی منش

 اشاره

 به ؛است زندگی مراحل نیتر دهیپچ ،حال نیع در و نیتر مهم از ی،جوان دوران

 و لئمسا همه بهیابی  دست یادعا ت،یترب و میتعل امر متخصصان از کی چیه کهطوری 

یا  ها، یریگ موضع ،ها خواسته رفتار، یها یدگرگون احوال، تنوع. دنندار راآن  اسرار

 «یبحران مرحله» را اتیح از مرحله نیا ،شناسان روان که دهیگرد موجب  ها تیحساس

 نیتر بزرگ از جوان، یروین و قدرت به توجه با دوران نیا ی،طرف از. کنند یمعرف

 و ریخ تواند می حیصح تیترب هیسا در که است یخداوند یها نعمت وها  فرصت

 .نماید نیتأم را جامعه و جوان سعادت

 تعریف جوانی

 نگذشته چندان آن عمر از که است یزیچ و نو تازه، برنا، یمعنا به لغت در ،جوان

 مقابل و حدث ،یفت شاب،را  نآ ،باشد نگذشته چندان آن عمر از که زیچ هر .باشد

 رىیپ و کودکى انیم دوره جوانى که دیآ مى بر شناسان لغت یآرا از .نامند می یریپ

 و «فتى» کلمهها  آن همه در که شده اشاره «جوان» به بار 10 مجید، قرآن آیات در. است

 در «جوان»دهد  نشان می این تعبیر. است رفته کار به( جوانمرد ىامعن به) آن مشتقات

 و شهامت گذشت، پاکى، :یعنى ،جوانمردى اصول باید و است «جوانمرد» قرآن فرهنگ

اّلشباّب، اّلشاّب، »: مانندى یها واژه برای جوان، در روایات، .کند رعایت را رشادت

 عنوان تحت متحد ملل سازمان که یا مطالعه در. به کار رفته است 1«5و اّلفتاء 1اّلشبان

                                                
 .شناسی، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی کارشناسی ارشد جامعه* 

 .«شب» واژه، ذیل 29 ، ص9 العروس، ج  تاج. 4

 .«الفتاء»و « الشباب»: های ، واژه44 ، ص7 لسان العرب، جابن منظور، . 9

 .477، ص 9 العین، ج ؛«السنحداثۀ »، 75 ، ص9 لسان العرب، ج. 9
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 را جوانان از فیتعر نیا ،است داده انجام «1990 ی دهه در جوانان یجهان تیوضع»

 حقوق به یکودک یها یریپذ بیآس و قیعال از یانتقال یا مرحله یجوان» :است داده ارائه

 « .است یسال بزرگ فیوظا و

 سن جوانی

 نیب نیسن یبرخ .های متفاوتی وجود دارد درباره محدوده دوره سن جوانان، دیدگاه

 1.دانند می یجوان سن را 52تا  18 ای و یسالگ 40تا  50 زین یا عده و 52تا  11

سن جوانی تعیین کرده  را رسماً 59تا  12شورای عالی جوانان در کشور ما سن 

در آفریقای  ،به عنوان نمونه. این دامنه متفاوت است ،اما در کشورهای دیگر ؛است

سال و در مالزی  58تا  14سال، در چین  52تا  12سال، در استرالیا  12تا  14جنوبی 

 . دهد سال این دامنه را تشکیل می 40تا  12

بر اساس رویکرد . تی وجود داردرویکردهای متفاو، برای تعیین دامنه سن جوانی

مذهبی، جوان کسی است که دوران خردسالی را گذرانده و با بلوغ جسمانی از برخی 

حق تسلط بر اموال، ازدواج، طالق، خرید و فروش  :حقوق فطری و شرعی مانند

 .برخوردار شده است که در دوران کودکی امکان تحقق آن وجود نداشته است

 :علوم زیستی و پزشکی، با معیارهایی نظیر ،ی و به تبع آنشناخت در رویکرد زیست

شناختی و ساختار مغز، عمکرد غدد  وضعیت جسمانی، قدرت بدنی، سیستم عصب

 .گردد وضعیت کودکی تا کهولت تعیین می ،ریز درون

شناسی، جوانی یک فرایند و سازه اجتماعی است که با وقایع  در رویکرد جامعه

در رویکرد حقوقی ـ  .شود اشتغال تعریف می یا ج، فرزندآوریازدوا :هنجاری همانند

مدنی اشخاص یا نابالغ و صغیرند و یا مرحله بلوغ اجتماعی را پشت سر گذاشته و به 

خوانده « سال بزرگجوان »در این رویکرد، جوان به نام . اند رسیده هجدهسن قانونی 

 .شود می

                                                
محمدرضا اشرفی، جوان و بحران هویت،  ؛44 شناخت، هدایت و تربیت نوجوانان و جوانان، ص علی، قائمی،. 4

 .47ص
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 جوانی دوران اهمیت

 را آن بخش ترین مهم که است آن انسانی نیروی ر،کشو هر سرمایه ترین بزرگ

  1.یافت جوان نسل در توان می

 ،قدرت و قوتی، شادمان و سروری، زندگ فروغ و یدرخشندگ دوران ی،جوان امای

 هر یها هیسرماترین  بزرگ از یکی. است جانیه و شور و کوشش و کار و دیام ،نشاط

 را سخت یفرازها خود یجوان یروین و قدرت با که است آن جوان نسل، جامعه

 که است یزندگ امیا یرومندین و ییتوانا مرحله ی،جوان. دیآ قیفا مشکالت بر و دیمایبپ

 اّلّلَهُ»: دیفرما یم میکر قرآن چنانچه. است شده دهیچیپ یناتوان و ضعف به طرف دو از

 يَخّْلُقُ وَشَيْبَةً ضَعْفًا قُوَةٍ بَعْدِ مِن جَعَلَ ثُمَ قُوَةً ضَعْفٍ بَعْدِ مِن جَعَلَ ثُمَ ضَعْفٍ مِن خَّلَقَكُم اّلَذِي

 از پس گاه آن د؛یآفر ناتوان را شما ابتدا که کس آن استا خد 5؛اّلْقَدِيرُ اّلْعَّلِيمُ وَهُوَ يَشَاءُ مَا

 دیبخواه هرچه. داد یریپ و یناتوان ،یرومندین از بعد سپس .دیبخش ییتوانا ،یناتوان

  «.توانا یدانا استاو  هم و ندیآفر یم

 مرحله .1 :است شده خالصه مرحله سه در بشر یزندگ دوران مبارکه، هیآدر این 

  .یناتوان و یریپ مرحله .1 ی؛رومندین و یجوان مرحله .5 ؛ضعف و یکودک

 مختلف های شکل به همواره اسالم مبین دین که است ای گونه به دوران این اهمیت

 ابوذر به خطاب ,اکرم پیامبر .نموده استتأکید ، عمر مقطع این از بهینه هاستفاد بر

 از قبل خویش جوانی از ابوذر ای 1؛كَمِرَهَ لَبْقَ كابَبَشَ منِاغتَ رٍاذَبَاَ ايَ» :فرماید می غفاری

 جوانی های اندوخته از مندی بهره دوران پیری ،آری .«کن استفاده پیری دوران فرارسیدن

 در، آن اوج همه و همه حال، و شور و عشق و ذوق و استعداد و توان که چرا ؛است

 و ما های بچه این تهذیب به که قدر آن اسالم»: فرماید می خمینی امام. است جوانی

 تا»: گوید در جای دیگر می 4«.ندارد کوشش چیز هیچ به دارد، کوشش ما های بودن

 رفع و اقفال شکستن در و قلب تهذیب و عمل در کن کوشش ،توست دست در جوانی

                                                

 .57، ص 4مایل، ج تمحمدتقی فلسفی، جوان از نظر افکار و . 4

 .51، آیهروم. 9

 .75 ص ،71 ج ،األنوار بحارمحمدباقر،  مجلسی، .9

 . 449 ص ،41 ج نور، صحیفه اهلل، ، روحخمینی. 1
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 موفق پیر یک و شوند می موفق ترند نزدیک ملکوت افق به که جوان هزاران که حجاب،

  1.شود نمی

 زودگذر و کوتاه یجوان دوران ییاستثنا فرصت و العاده فوق طیشـرا ،سفانهأمت

 و میبـدانـ را قدرش هست تا. دیپر خواهد عمر شاخسار از یروز یجوان بلبل و اسـت

 نْمَ اّلّاِ ماهُّلَضْفَ فُعرِيَاّلَ ئانِيشـَ» :دیفرما می {یعل امام. میشمار هیسرما کی را آن

 یکس مگر ؛شناسد نمی را شان متیق و قدر که است زیچ دو 5؛ةُياّلعافِوَ باّبُاّلشَ: ماهُدَقَفَ

 .یتندرست و یجوان: باشد داده دست از را دو آن که

 :دیگو می بزرگان سخنان از الهام با یسعد

 قيررررر گ تبرررررقوه ط لرررررت  یه جلت ررررر 
 

 قيرررپ ه للررر ي   جرررلت  فرررقدت رررر 
 

 ی رررررلد دی هبررررر  سیوهگررررر ی قضررررر 
 

  ررلد قررلی  ررد  پرر ته یوه  هررق ررر 
 

  شررررررى خ ا  قررررررلی یت یوه  ب برررررر 
 

 دی رررر خ ا ررررر  ترىررررلب  لت  رررر ا
 

 جوانی دوران طراوت و زیبایی جوان، نسل پرارزش یها سرمایه و مزایا از یکی

 و عواطف بلکه شود، می قوی و نیرومند بدن تنها نه جوانی، فرارسیدن با. است

 است پرفروغی و بها گران زینت منزله به جوانی، شکوه. گردد می شکوفا نیز احساسات

  .بخشد می جمال و زیبایی صاحبش به که

 میل جوانی، دوران آغاز با. هستند زالل و لطیف قلبی و پاک روحی دارای جوانان،

 به عالقه و شود می بیدار جوانان باطن در خود به خود معنویات، و روحانی جمال به

 .گردد می شکوفا آنان ضمیر در ظاهری آراستن به تمایل همانند معنوی، های زیبایی

 انسانی ممتاز های صفت و اخالقی های فضیلت و جوانمردی به طبیعی، طور به جوانان

 عهد، امانتداری، به وفای درستکاری، راستگویی، شیفته فطری، طور به آنان. اند متمایل

 عهدشکنی و نادرستی و دروغگویی از و هستند فداکاری و مردم به خدمت نفس، عزت

 .شوند می خشمگین دیگران، نادرست رفتار و گفتار مشاهده از و متنفرند خیانت و

 احساسات و عواطف از جوانان برخورداری جوانی، گرانقدر یها گنجینه از یکی

 به آدمی نهاد در موجود طبیعی استعدادهای احساساتی، چنین سایه در .است پرشور

                                                
 .911 ص ،99 ج همان،. 4

 .489 ص ،1 ج دررالکلم، و غررالحکمعبدالواحد، آمدی، . 9
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 یکی باطنی، های ارزش و دارد وامی فعالیت و حرکت به را جوانان و رسد می فعلیت

 و معرفت خواهان فطری، و طبیعی طور جوانان به .گردد می دیگری آشکار از پس

 یجوانهمه این امتیازات، باعث شده است که  .هستند اخالقی سجایای و الهی شناخت

 از امتیق روز در بر این اساس،. پروردگار بدانیم بزرگ نعمت ،ی رابالندگ و نشاط و

 بندگان، از کی ـچیهـ ـامـتیقـ در: فرمود ,اکرم رسول. شود می الؤسـ این نعمت

 به راه چه در را آن که عمرش از ؛شود الؤس چـهـار یو از تا دارند برنمی قدم از قدم

 انیپا یراه چه در را آن که شا یجوان از است، کرده یفـان چـگـونـه و انداخته کار

 کرده خرج یراهـ چـه در و آورده دست به یراه چه از که امـوالش از اسـت، داده

در این حدیث،  1«.شود می الؤس یو از [تیب اهل با یدوست و حب از و است

 ارزش کـهاند  بـرده نـام یجوان از جداگانه طور به ،عمر امیا کنار درحضرت 

 . رساند می را یجوان یاختصاص

 ,دهی به جوان در زمان پیامبر مسئولیت
 گرامی پیامبر که طوری به اند؛ داشته ای ویژه توجه جوانان به همواره دین، بزرگان

و  نمود می انتخاب را ای شایسته جوانان مهم، های مسؤولیت برخی انجام برای ,اسالم

ها و پافشاریه ای کنهاد به گونهمی ؛مدیریت امور حساس اجتماعی را بر عهده آنان

در پشتیبانی از جوانان الیق و تثبیت مقام آنان، اثری عمیق در  ,اصرارهای پیامبر اکرم

در متون و منابع تاریخی و . افکار مسلمانان و جلب توجه بیشتر آنان به جوانان گذارد

   :است؛ از جملهاشاره شده  ها آنواردی از به م ،روایی

  ,پیامبر نماینده نخستین .1

 سن  کم جوانى کهرا عُمَیر بن مُصعب روز، آن مسلمانان همه میان از ,خدا پیامبر

 هر وا. داشت لیگس مدینه به برای تعلیم قرآن ،بود قرآن قاریان و حافظان از و سال و

 به را ایشان و کرد مى مراجعه انصار قبایل و ها خانه به و رفت مى بیرون خانه از روز

 5.خواند مى قرآن آنان براى و کرد مى دعوت اسالم پذیرش

                                                
 . 75 ص ،71 ج ،األنوار بحار. 4

 .191 ص ،4 ج ه،یالنبو ةریالس ،هشام ابن. 9
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   مکّه فرماندار نخستین .2

 به را اى ساله کی و ستیب جوان یاران، همه میان در ، مکّه فتح از بعد ,خدا پیامبر

 به خطاب مسئولیت، این اهمّیت درباره و 5برگزید اداره مکه براى ،«اسید بن عَتّاب» نام

[ شهر] مردمان بر را تو گماشتم؟ کسانى چه بر را تو دانى مى! عَتّاب اى» :فرمود او

 ایشان بر را او داشتم، سراغ تو از بهتر آنان براى اگر و گماشتمبلند مرتبه  خداى

 مکّه، فرماندارى به ساله کی و ستیب جوانى انتصاب که است بدیهى 1«.گماشتم مى

 از پیشگیرى براى ،,خدا پیامبر. شد مى مکّه بزرگان آزردگى و خاطر رنجش موجب

 سنّش کمىِ به او، از نافرمانى در کسى» :نوشت مکّه مردم به خطاب آنان، اعتراض

  4«.است تر بزرگ تر، شایسته بلکه نیست؛ تر شایسته تر، بزرگ زیرا نکند؛ استدالل

 رومیان با نبرد فرمانده .3

 جنگ یبرا مردم شدن آماده فرمان فش،یشر عمر یروزها نیواپس در ,اخد پیامبر

 آن. شوند آماده امر نیا جهت سرعت به مسلمانان که داد دستور و دنمو صادر را روم با

 لشکر نیا یفرمانده به، بود سال 50 از کمتر شسن که را دیز پسر اسامه ,حضرت

 5.دیبرگز

 هاي جوانی ویژگی

. سازد هایی دارد که جوان را برای تربیت و خودسازی مهیا می ویژگی دوره جوانی،

 :ها عبارتند از برخی از این ویژگی

 یخواه لتیفض و یطلب حق. 1

 و دارند شیگرا یاخالق لیفضا و حق یندا به ی،انسان پاک فطرت اساس بر جوانان

 تا جوانان. باشد حاکم آن در یانسان لتیفض و حق که هستند یجهان خواستار شهیهم

                                                

 .411، ص 3ـ  5، ج االصابۀ فی تمییز الصحابۀ ،؛ ابن حجر عسقالنی978، ص 4 الغابه، ج اسدابن اثیر، . 4

  .111 ص ،9 ج ه،یالنبو ةریالس. 9

 .159 ص ،9 ج ،الغابه اسد. 9

 .499 ص ،94 ج ،بحار األنوار. 1

 .319 – 314 ص ،9 ج ه،یالنبو ةریالس. 5
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 لیفضا به دنیرس یپ در همواره است، نگشته آلوده گناهان به شان پاک روح که یزمان

 یبرا حق به دنیرس یبراها  یسخت و کنند می تالش حق به دنیرس یبرا و اند یانسان

: {یعل امام شیفرما طبق. است حق به دنیرس فقط شان هدف رایز ؛ندارد معنا آنان

 و مطلوب که کس آن 1؛دُيعاّلبَ هِيّلعَ ّبَرُقَ وَ دُيداّلشَ هُّلَ انّلَ ةًبَّلَطَمُ قَاّلحَ لَعَجَ نْمَ»

 «.شود می کینزد او یبرا دور و گردد می آسان او بر یسخت باشد حق مقصودش

 ییگرا نید .2

 دین، به عالقه. کند مى بروز دیگر دوران از بیشجوانی  دوره در ،دین به گرایش

 جویى کمال و معنویت وىججست در جوان. است جوان معنوى هاى گرایش از بخشى

 بهبسیاری  تمایل جوان دهد، مى پاسخ وجه بهترین به را گرایش این دینچون  و است

 و سازد مى آشنا واقعى هاى زیبایى و ها کمال با را جوانان دین،. دارد دینى و معنوى امور

 است، موجودات خالق که هستى موجود ترین کامل به را آنان لطیف و ظریف روح

 جایگاه و هویت جوان که است ارتباط و آشنایى این پرتو در عالوه، به. دهد مى پیوند

 و دلبستگى اشتیاق، روایات، و قرآن در که ستا رو  این از .یابد درمى را خویش واقعى

 بسیار است، شده تعبیر «خیر» به آن از گاه که دینى، و معنوى امور به جوانان دلدادگى

 .خورد مى چشم به نساال بزرگ از بیشتر

 این که است کرده تصریح نکته این به {موسى حضرت داستان در کریم قرآن 

 از که ترسى و خوف وجود با و آوردند ایمان او به که بودند موسى قوم «جوانان»

 آمَنَ فَمَا»: شدند {موسى شریعت دلداده داشت، وجود نیروهایش و فرعون هاى فتنه

 فِي ّلَعَالٍ فِرْعَوْنَ وَإِنَ يَفْتِنَهُمْ أَن وَمَّلَئِهِمْ فِرْعَوْنَ مِن خَوْفٍ عَّلَى قَوْمِهِ مِن ذُرِيَةٌ إِالَ ّلِمُوسَى

 قوم از فرزندانى مگر نیاورد، ایمان موسى به کسى سرانجام 5؛اّلْمُسْرِفِينَ ّلَمِنَ وَإِنَهُ األَرْضِ

 از «.. ..رسانند آزار را ایشان ها آن سران و فرعون مبادا که داشتند بیم که حالى در ؛وى

 قبول در شگامانیپ از ،فرزندان و جوانان ،اوالً: شود می برداشت نکته دو فهیشر هیآ نیا

 هم باز ،بود نید قبول عواقب از که شکنجه از ترس وجود با جوانان ،اًیثان. بودند نید

 .بردارند دست نید از نشدند حاضر

                                                
 .929 ص ،5 ج ،غررالحکم. 4

 .89 ، آیهیونس. 9
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 و ,پیامبر صبور و مقاوم باوفا، یاران بیشتر که دهد مى نشان اسالم تاریخ طالعهم

 از جوانى ،عمیر بن مصعب. است داده مى تشکیل جوانان قشر همین را [اطهار ائمّه

 به چون وى. بود برخوردار خوبى اخالقى هاى ویژگى از که بود مکه زادگان اشراف

 دشمنان فشارهاى و آزارها سبب به ولى ؛آورد اسالم شد، شرفیاب ,پیامبر محضر

 مشاهده خواندن نماز حال در را او طلحه بن عثمان روزى. نکرد آشکار را خود ایمان

 از ،مصعب بستگان و مادر. است شده مسلمان پسرش که داد خبر مصعب مادر به. کرد

 1.برنداشت دست خود ایمان از او ولى ؛کردند زندانى را او و شدند خشمگین بابت این

 او به نگاهى پیامبر. داشت تن بر قوچى پوست و آمد پیامبر نزد عمیر بن مصعب روزى

 حالى در را او. است کرده نورانى را دلش خداوند که را مردى بنگرید»: فرمود و کرد

 تنش بر را پوشاک بهترین و خوراندند مى را غذاها بهترین او به مادرش و پدر که دیدم

 ،بینید مى که( سخت زندگى) آنى به را او پیامبر و خدا دوستى ولى ؛کردند مى

 5«.واداشت

 رقت قلب. 3

 یقلب قساوت و یروح یها یکیتار در ترها بزرگ از کمتر ی،عیطب طور به جوانان

 به. باشند می جوان یفکر و روح و پاک یقلب روشن، یدل یدارا غالباً و ورند غوطه

 یخو نیا. آورند می رو لتیفض و حق یسو به ترها بزرگ از زودتر که است لیدل نیهم

 ىها نیسرزم جوانان .است یکین و ریخ به جوان لیتما هیما که است کوین خصلت و

 از شیب و شوند مى شمرده تیمعنو و مانیا بذر افشاندن براى زیخ حاصل و آماده

 بِاّلشُبّانِ اوصيكُمْ» :فرمودند ,اکرم امبریپ .دارند تیمعنو و مانیا رشیپذ نهیزم ،گرانید

 ثُمَ اّلشُيوخُ، خاّلَفَنِى وَ اّلشُبّانُ فَحاّلَـفَنِى نَذيرا وَ بَشيرا بَعَّثَنىَ  اّلّلّه اِنَ اَفـْئِدَةً اَرَقُ فَاِنَهُمْ خَيْرا

 چرا ؛کنم مى سفارش جوانان با نیکى به را شما 1؛«قُّلوبُهُمْ فَقَسَتْ االَْمَدُ عَّلَيْهِمُ فَطالَ» قَرَاَ

 هشداردهنده و دهنده بشارت مرا خداوند که راستى به .دارند ترى رقیق ىها دل آنان، که

                                                
 .194ـ191 ص جوان، نامه حکمت محمد، شهرى، رى دىمحم. 4

 .194 ص همان،. 9

 .473ص ،9 ج البحار، سفینۀ شیخ عباس، قمی،. 9
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 گاه آن .برخاستند مخالفت به من با پیران و شدند پیمان هم من با جوانان .برانگیخت

 1«.گردید سخت یشانها دل و کشید درازا به آنان عمر و»: خواندند را آیه اینحضرت 

 حضرت و {یعقوب حضرت برخورد خصوص تفاوت در {صادق امام

 از درنگ، بی یوسف که این و استغفار طلب و ندامت از پس برادرانش با {یوسف

 مغفرت طلب ها آن برای آینده در که داد وعده تنها یعقوب و 5داد نشان گذشت خود

 جوان، دل که دلیل بدان 4؛يخِاّلشَ بِّلْقَ نْمِ قُأرَ اّبِاّلشَ بَّلْقَ نَأَّلِ» :فرمود 1کرد، خواهند

 بودن اندک از که احول ابوجعفر به پاسخ در حضرت آن نیز و« .است پیر دل از تر نازک

 كَيّْلَعَ» :فرمود داشت، شکایت [بیت اهل مکتب به دعوت کنندگان اجابت

 شتاب با ها آن زیرا بروی، جوانان سراغ به باید 2؛يرٍخَ لِكُ يإّلَ عُسرَأ مهُنَاِفَ حداثِاإلِبِ

 «.آورند می رو خیری امر هر به بیشتر

 يریاثرپذ و تیقابل .4

 از و است برخوردار یشتریب ییتوانا و تیقابل از ی،جوان دوران در یانسان عتیطب

 یفرد متنوع مسائل و روزگار یها یمشغول دل دچار هنوز ،جوان دل و فکر که ییجا آن

 دل و قلب و است مند بهره یریادگی یبرا یمناسب اریبس تیموقع از نگشته، یاجتماع و

همین خصوصیت، باعث . پروراند می و رفتهیپذ را یا دانه هر کشت، آماده نیزم مانند ،او

 یجوان دوره ،ی راخودساز و تیترب یبرا زمان نیبـهترشده است که بزرگان دین 

 كَاّلَْأَرْضِ اّلْحَدَثِ قَّلْبُ إنَمَا» :دیفرما می {حسن امام فرزندش به {یعل امام .بدانند

 6؛ّلُبُكَ وَيَشْتَغِلَ قَّلْبُكَ، يَقْسُو أَنْ قَبْلَ بِاّلْأَدَّبِ فَبَادَرْتُكَ. قَبِّلَتْهُ شَيءٍ مِنْ فِيهَا أّلْقِيَ مَا اّلْخَاّلِيَةِ
 پس .ردیپـذ می را آن ی،فشانیب آن در هرچه که است یخال نیزم مانند ،نوجوان قـلـب

                                                
 .91آیه  حدید،. 4

 .24آیه  یوسف،. 9

 .28 آیه ،یوسف. 9

 . 919 ص، 7 ج البحار، سفینۀ. 1

 . 29 ص ،8 ج کافى،ال. 5

  .94 نامه البالغه، نهج. 3
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 و میتعل به گردد، مـشغول گرید امور به فکرت و شود سخت قلبتکه  آن از شیپ

 «.گذاشتم تو تیترب بر را خود همت و کردم مبادرت تو تیترب

 آن با مـبارزه ،رو نیا از .است نشده دار شهیر یجوان دوران در ،نـاپـسـند عـادات

 امام. کنند استفاده یستگیشا بـه بزرگ ازیامت نیا از دیبا جوانان. است آسان و سهل

 از یکی در شانیا. کردند می دیکأت یجـوانـ ـامیا در اصالح ضرورت بر بارها ینیخم

 یطاغوت نفس با انسان که است یجهاد اکبر، جهاد» :فـرمـودند خـود یها یسخنران

 که دینگذار. جـهاد نیا به دیکن شروع دیبا حاال ازها  جوان شما. دهد می انجام خـودش

 اخالق یها ـشـهیر بـرود، دسـت از یجوان یقوا هرچه. برود تان دست از یجوان یقوا

 جهاد نیا در تواند می زود جوان. تر مشکل جـهـاد و شود می ادتریز انسان در فاسد

 زمان از را خودتان حال اصالح دینگذار. تواند نـمی یزود ـنیا بـه ریپ. شود روزیپ

  1«.فتدیب یریپ زمان به یجوان

 انـسان هـرچـه که نیا به راجع آورد می یلثَمَ یمولو»: دیگو می یمطهر اسـتاد

 در را یخار یمرد: دیگو می. گـردد می دارتر شهیر و تر یقو او صفات ،شود می تر بزرگ

 آن گرید سال که داد قول او. بودند رنج در خـار بـوتـه نیا از مردم و کاشت مردم معبر

 نیهـم بـه زین بعد یها سال و کرد موکول بعد سال به را کار زین ـگرید سـال و بکند را

 طـرف از و شـد می دارتر شهیر سال به سال درخت، ی،طرف از. کرد عمل بیترت

 قوت و درخت رشد ـانیمـ یـعـنـی ؛دیگرد می تر فیضع سال به سال او خود ،ـگـرید

. است خارکن و خاربن مانند زین انـسان حاالت. بود برقرار معکوس نسبت ،او

 را انسان اراده و کند می دایپ یتر قیعم یها ـشـهیر انسان در صفات روز روزبه

 .است شتریب ریپ کی از ،خود نفس اصالح در جوان کی قدرت. کند میتر  فیضع

 5«.کاستن در و یسست در خارکن برخاستن و قوت در خاربن

: ـدیفـرمـا می که رندیبگ یجد را {یعل امام هشدار نیا زیعز جوانان ـدیبـا

 يّلَعَ ردِـقْتَ ـمّلَوَ تـكَـادَـفَاسـتَوَ كَتْكَّلَمَ تْيَوِقَ نْإ هانَإفَ اهَتِاوَرَضَ ةِوَقُ بلَقَ ةَهواّلشَ بِاّلِغـَ»

                                                
 .919 ص ،یاسالم انقالب نییآ.  4

 .72 ص اسالم، در تیترب و میتعل مرتضی، ،یمطهر.  9
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ها  آن با ،کنند عادت یتندرو و یتجر به ینـفـسان التیتما که آن از شیپ 1؛اهَتِمَاوَقَمُ

 تو یفرمانروا شوند، رومندین یخودسر و تـجاوز در ـالتیتـمـا اگـر رایز ؛کن مقابله

 راها  آن برابر در مقاومت قدرت و برند می بخواهند که هرسو به را تو و شد خـواهـند

 :دیگو می یمولو «.داد یخواه دست از

 ت رر لتی  ررتت   شرر    ررل سخررل ررر  هتب
 

 برر ی چررل هررا لرر دت ه  ررل  ررهلت بررلی
 

 ت  رلت  دی  سرن  یت  رهلت  ب ی
 

 5تژدهررررر  بررررر یت گشرررررت ىررررررلت وی ررررر 
 

 و نساال بزرگ تعامل الگوی عنوان به قرآن در که لقمان آموزشی و تربیتی مواعظ

 چه شود؛ می ایشان فرزند جوانی فصل به مربوط است، شده مطرح فرزندان با پدران

 نْإ يّنَبُ ايَ» :گوید می فرزندش به خطاب لقمان ،{صادق امام از روایتی اساس بر که آن

 در بپذیری، را تربیت وسالی سن کم و کوچکی در اگر 1؛يراًبِكَ هِبِ تَعْفَنتَاِ يراًغِصَ بتَأدَتَ

 «.بری می سود آن از یسال بزرگ

 فهم قوي. 5

 ،پایین سنین در آموختن و است عمل و ایمان شناخت، بر متوقف ،خودسازی

 ،سنین این در و دارند را دینى معارف و ها آموزه درک قدرت ،جوانان. است تر آسان

 و تعلیم روایات، در سبب، همین به. اند کرده پیدا را مهم این براى الزم عقلى توان

 و مربیان وظایف ترین مهم از ،آنان دینى هاى آموزش و جوانان و نوجوانان دینى تربیت

 خواست و تقاضا دلیل به جوانی، سنین در تربیت و تعلیم .است شده دانسته والدین

 باعث هم و است ناپذیرتر زوال و ماندگار هم جوان، نخورده دست سرشت صریح

است  کرده نقل پدرانش از {جعفر بن امام موسی. شود می او آبروی و دین مصونیت

 وهُ وَ متعّلّ نْمَ وَ رجَحَاّلْ يفِ سمِاّلرّ ةمنزّلَبِ انكَ هِابِبَشَ يفِ ّلّمعَتَ نْمَ» :فرمود ,پیامبر که

 بر نقاشی چون جوانی، شده گرفته فرا دانش 4؛ماءٍاّلَ هِجْوَ يّلَعَ تاّبِاّلكِ ةِمنزّلبِ كانَ ،كبيرٌ

 از سرشار جوانی« .آب روی نوشتن مثل ی،سال بزرگ در یادگیری و است سنگ صفحه

                                                

 .929 ص ،9 ج دررالکلم، و غررالحکم.  4

 .997 ص دوم، دفتر ،یمعنو یمثنو. 9

 .94 نامه البالغه، فیض االسالم، نهج. 9

 .431 ، ص9 ج القمی، ابراهیم، تفسیر علی بن. 1
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 او کمال و رشد زمینه نماید، استفاده بهتر عاقله قوه از اگر نوآوری است که و خالقیت

 من ّلنا يءيّه و... »: فرماید می که است آیه همان مصداق مطلب، این و گردد می فراهم

 ازمندین ،یشد مواجه آن با که یکار در هرگاه»: فرماید می {امام علی 1«. ...داًشَرَ انَمرِأ

 حدس لحاظ به و زتریت ذهن، لحاظ به رایز کن؛ مشورت جوانان با ابتدا ،یبود مشورت

 و کنند یبررس تا کن عرضه ساالن کهن و ساالن انیم بر را آن سپس. ترند عیسر گمان، و

 5«.دارند یشتریب تجربه ها آن رایز نند؛یبرگز را یرأ نیبهتر

 جوانی هاي آسیب

تواند تهدید نیز  تواند فرصتی برای خودسازی باشد، می جوانی به همان اندازه که می

 و غرایز سریع رشد وشکوفایی دوره  عصر درجا که جوان  از آن. به شمار آید

 مورد موقع به اگر که است رو روبه هایی بحرانها و  آسیب ، بادارد قرار احساسات

 .گردد می تبدیل شکست و خزان تباهی به جوانی بهار نگیرند، قرار کنترل و شناسایی

 :از اند عبارت جوانی یها آسیب و ها آفت 

 ناپختگی و جهل .1

 لُهْجَ» :{مؤمنان امری طبیعی است و به تعبیر امیر ،تجربگی جوان آگاهی و کم کم

همین  «.است اندک دانشش و پذیر توجیه جوان، جهالت1؛ورٌقُحْمَ هُمُّلْعِ وَ ورٌذُعْمَ باّبِاّلشَ

 .باشد عجوالنهساز تصمیمات  تواند زمینه آگاهی می کم

 دانش و علمدر جستجوی  باید ،نشود سودجو افراد دستمایه بخواهد جواناگر 

 ّبِدَاألبِ مْكُراضَعْاِ وانُضَحَ تيانَاّلفِ رَشَعْمَ ايَ» :فرماید می {صادق امام که گونه همان باشد؛

 سرمایه و نمایید محافظت ادب با را انسانی شرف ،جوانان گروه ای 4؛ّلمِعِاّلْبِ مكُينَدِ وَ

 «.کنید حفظ ناپاکان دستبرد از دانش و علم با را خود دین بهای گران

                                                

 .997 ص ،91 ج البالغه، نهج شرح ابن ابی الحدید،. 4

 .41 کهف، آیه. 9

 .937 ص ،9 ج غررالحکم،. 9

 .941 ص ،9 ج یعقوبى، تاریخابن واضح، . 1
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 وَ وادّجِ ينرِشْاّلعِ بناءَأ ايَ ىنادِيُفَ ةٍيّلَّلَ لِكُ ىفِ لُزِنْيَ كاًّلَمَ ّلهّلِ نَإِ»: فرمود ,اکرم پیامبر

 و کوشش گویند مى و دهند مى ندا ساله بیست جوانان به شب هر الهى فرشته 1؛وادُهِاجتَ

 «.یدینما مجاهده آینده سعادت و کمال به نیل براى و «.کنیدتالش 

همت و کوشش فرمان  به راها  ساله بیست ,اسالم بزرگ پیامبر ،حدیث این در

های رسیدن به کمال،  یکی از راه. نماید مىدعوت  کمال به رسیدن براى تالش بهداده و 

توصیه نموده است تا بهتر با موانع و  پیشوایان دین، به جوانان. آموزی است علم

 .های دوران جوانی مبارزه کنند آسیب

 نْمَ يهفِ رذكّتَمايَ مركُمّعَنُ مّْلَوَأَ» :فرمود که تعالى خداىکالم  مورد در {صادق امام

 يخٌوبِتَ»: ، فرمود«؟گیرند پند گیرندگان پند که بودیم نداده عمر را شما قدر آن آیا 5؛ركّذَتَ

 هیجده به که است غافلى جوانان سرزنش و مالمت ،آیه این ،1«ةًنَسَة رَشْعَ ىانِمَثَ نِابّْلِ

 .کنند نمى استفاده خود جوانى فرصت از و اند رسیده سالگى

  مستی و غرور .2

 غریزه طغیان و نیازی بی کاذب احساس جسمی، رشد اثر بر که آفاتی از دیگر یکی

 قدرت که است «جوانی غرور» دهد، می نشان را خود جوانی سنین در دوستی خود

 دوره به دوره نیا از یاله یایاولاز این رو، . گیرد می جوان از را داری خویشتن و منطق

 4؛ونِنُاّلجُ نَمِ ةٌبَعْشُ باّبُاّلشَ»: فرماید می ,رسول اکرم. اند کرده ریتعب یمست و جنون
 فریفتگی ،روایت این در مستی از منظوراحتماالً  «.است دیوانگى از اى شعبه ،جوانى

  .ببیند را ها آفت وها  ضعف نتواند که ای گونه به ؛است انسان

 جنسی يها جاذبه .3

 تهدید را جوانان شکوفایی اسالمی روایات نظر از که ییها آسیب از دیگر یکی

 آغاز جنسی یها هورمون ترشح و بلوغ با ،جوانی دوره. است جنسی یها جاذبه کند، می

 صحیح مسیر در اگر ست،ها ا هورمون این ترشح معلول که جنسی جاذبه. شود می

                                                

 .457ص ،49ج  ل،ئالوسا مستدرک حسین، نوری،. 4

 .97 هیآ ،فاطر. 9

 .512 ص ،4 ج ،الخصال، شیخ صدوق. 9

 .495 ص ،77 ج ،بحار األنوار. 1
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بر این . سازد مواجه یجدّ خطر با را جامعه و جوان ندهیآ تواند می نشود، هدایت

: فرمود امام .خیر: گفت زراره: هستی متأهل: فرمودند زراره به {صادق اساس، امام

 «کنی؟ در حالی که جوان هستی، چگونه در برابر گناه صبر می 1؛اّبٌشَ تَنْاَ وَ رُبِّصْتَ يفَكَ»

 درصبر،  که چرا ؛است جوان در یجنس زهیغر بودن دیشد بر داللت {امام ریعباین ت

 .دارد معنا فرسا طاقت و سخت یکارها برابر

 ها جوانان و ضرورت

 یچاشن کردن یجوان» ،«کند یجوان دیبا ،جوان»: ایم که را بسیار شنیده ها این جمله

 ایدن روزِ دو نیا در دیبا پس .است روز دو ،ایند»ویا  «باشد دیبا و است جوان یزندگ

 به: معروف قول بهو  کرد استفاده امکان و توان حدّ تا ،ییایدن یها لذّت از و بود خوش

 «.برو و نیبچ یگل ی،دیرس که چمن هر

اگر منظور از این جمله، تخلیه صحیح هیجان و حفظ روحیه و شادابی و طراوت 

جوانی باشد، کالم به جا و منطقی است؛ اما اگر مراد، مقید نبودن به حکم عقل و شرع 

 .بی استبندوباری باشد، قطعاً جمله ناصوا و بی

 ترین مهم عنوان به وظایف از بعضی به دانیم می الزم ،گذرا و کلی نگاه یک در

 سالم زندگی یک به نیل برای جوانی دوره از شایسته برداری بهره مسیر در ،«ها ضرورت»

 وغریزه  راهى دو سر بر ؛ زیرا جوانان هموارهکنیم اشاره آمیز موفقیت و نشاط با و

 اریاخت را دو آن از کىی ناچارند و رندیگ مى قرار یا احساسات و عقل اخالقى وجدان

 نقطه دو سوى به و گردند مى ریتح و دلى دو دچار آنان که است مواقع نیا در. ندینما

 به را جوانو عقل،  اخالقى وجدان نداى و الهام ،طرف کی از .شوند مى دهیکش متضاد

 گر،ید طرف از و دهد سوق انسانى شرف و لتیفض راه بهاو را  تا خواند مى خود سوى

 و نفسانى ىها خواهش ارضاى به تا کشد مى خود جانب به را او زهیغر رومندین کشش

 کنترل ،یجوان دوران یاساس مشکالت از یکی .سازد شوادار وجدانى ضد التیتما

 دام در را او وجود همه و کند می انیطغ کم کم جوان رشد اثر بر که یزیغرا است؛ زیغرا

آنچه در این راه به  .دارد می باز سازنده حرکت هرگونه از را او ونموده  ریاس خود،

 :ند ازا رساند و برای جوانان ضرورت دارد، عبارت تربیت جوان مدد می

                                                
 .1 ص ،41 ج االحکام، سی، تهذیبشیخ طو. 4
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 تقویت روحیه تعبد. 1

دهد و  می قرار الهی ویژه عنایت دایره در را جوانان ، تقویت روحیه تعبد و بندگی

 با جوان، عبادت اساس، این بر. سازد غرایز مقاوم می برابر طغیان شهوت وآنان را در 

 يذِاّلّ دِابِاّلعَ اّبِاّلشَ لُضْفَ» :فرماید می ,پیامبر. است شده تلقی ها عبادت ترین ارزش

 1؛اسِاّلنّ رِسائِ يّلَعَ ّلينَرسَاّلمُ لِضْفَكَ هُنُسِ تْرَبِكَ امَ دَعْبَ دُعبُيَ يذِاّلّ يخِاّلشَ يّلَعَ باهُصَ يفِ دُبُعْيَ
 با مقایسه در است، آورده روی خدا، عبادت به نوجوانی در که جوانی برتری و فضیلت

 دیگر بر پیامبران برتری مانند است، پرداخته بندگی به بزرگی، سن در که یسال بزرگ

 يذِاّلّ باّبَاّلشَ بُحِيُ يعاّلَتَ  اّلّلّهَ نَاِ»: فرماید آن حضرت در جای دیگر می« .ها است انسان

 مسیر در را خود جوانی که را جوانی دارد می دوست خداوند 5؛اّلّلّهِ ةِطاعَ يفِ هُبابَشَ ينَفْيَ

 دِاّلعابِ باّبِاّلشَبِ يباهِيُ  اّلّلّهَ نَاِ»: فرماید در جای دیگر می« .رساند می مصرف به او اطاعت

 را بندگی که جوانی به خداوند 1؛يّلِجْاَ نْمِ هُتَوَهْشَ كَرَتَ يبدِعَ ّلياِ وارُانظُ ولُقُيَ ،ةَكَالئِاّلمَ

 که ام بنده به کنید نگاه: گوید می و کند می افتخار فرشتگان بر است، ساخته خود پیشه

 «.است زده پا پشت شهوتش به من، رضای برای

 ،باشند که یتیموقع و سن هر در افراد تمامی یبرا گذشته اشتباهات و گناهان از توبه

 یاله درگاه به رو ،یجوان که رسد می تینها به یزمان آن ییبایز اما ؛کوین است یامر

، ,خدا رسولسخنان  در. دینما توبه ،شده آن مرتکب که یستیناشا امور از و آورد

 خداوند: است آمده و 4شده عنوان گناهان از توبه ،یجوان امیا در امور نیباتریز از یکی

 جوان از تر محبوب متعال، خداوند نزد چیز هیچو  2دارد دوست را کار توبه جوان

 6.نیست کننده توبه

                                                
 .773 ، ص45 ج العمال، کنز متقی هندی،. 4

 .همان. 9

 .773 ص، 45 ج العمال، کنز. 9

 .823 ص ،همان. 1

 .912 ص ،1 جهمان . 5

 .947 ص ،همان. 3
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 پیري براي سازي فرصت. 2

 برای ای توشه ره و ندهد دست از رایگان به را زندگی فرصت جوان، که است بایسته

 باشند پیری روزگار و خود آینده فکر به جوانی در باید جوانان. کند ذخیره پیری دوران

 ,گرامی اسالم رسول. بیندوزند معنوی و مادی ذخایر روزگاران، آن برای و

 {امام علی« !بیندوز خود پیری برای جوانی، از 1؛ّلَهَرمِكَ شَبابِكَ مِنْ خُذْ»: فرماید می

 در که است ییکارها اموزند،یب را ها آن دیبا جوانان که ییزهایچ نینخست»: فرماید می

 در بگذراند، خبری بی در را جوانی دوران کسی اگر راستی 5«.ازمندندین بدان یسال بزرگ

 در نیز را پیری ذخیره جوانی، فرصت. باشد داشته تواند می ای توشه ره چه عمر زمستان

 :فرماید می بها گران اوقات این از نیکو استفاده برای {علی امام که چنان دارد؛ خود

 پروری تن و خوشی اهل که کسی آیا 1؛مِرَهَاّلْ يانِوَحَ الاِ باّبِاّلشَ ةِاضَضَغَ هلُاَ رُظِتَنْيَ لْهَ»

 «کشد؟ می انتظار را پیری ذلت و ناتوانی جز است، جوانی

 و کردند دعا او براى و آمد شان خوش خود  صحابه از جوانى از ,اکرم امبریپ

 ستا خطا «.کن مند بهره خود جوانىِ از را او!  پروردگارا 4؛هِبابِشَبِ هعُتْمِاَ مّاّلّلّهُ»: فرمودند

مندی از جوانی،  بهره. است گناه کردن معناى به جوانى از مندى بهره میکن الیخ اگرکه 

برگرفتن زاد و توشه برای دوره ناتوانی پیری است که در سایه طاعت خدا حاصل 

 مَهرَأ وَ هاوَهّْلَ وَ ايناّلدُّ ةذَّلَ دعُيَ اّبّشَ نْمِ ام» :فرمودند ,اکرم پیامبراز این رو، . شود می

 خودش دامن که جوانى عنىی 2؛قاًيدِصِ نَيعبْسَ وَ نِينَثْاِ رَجْاَ اهللُ طاهُعْاَ ّلّااِ اهللِ ةِطاعَ ىفِ هُبابَشَ

 هفتاد اجر متعال خداى شیپ در ند،یگز یم دورى مادى شهوات از و دارد می نگه پاک را

 . دارد را قیصد دو و
   ت ت غیبقىيپ لهي   لدب پ   جلت   دی
   یر يپقه  لد ب  قىيپ    گبقى هق وی   

                                                
 .992 ص الدین، اعالم دیلمی، محمد بن حسن. 4

 .999 ص ،91 ج البالغه، نهج شرح د،یالحد یاب ابن. 9

 .911ص ،3ج  ،غررالحکم. 9

 .49 ص ،48  ج ،األنوار بحار. 1

 .81 ص ،71  جهمان . 5
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 کىی که ؛وجود دارد خدا اطاعت براىبسیاری  ىها مصداق زندگى، عیوس  عرصه در

  .استها  خود به تیرگی نکردن آلوده و گناه ترک ها، آنترین  مهم از

 وزياند دانش. 3

 درست بینش به دانش، اثر بر جوان .اندوزی است یکی از وظایف جوانان، دانش

 {علی امام که چنان کند؛ حفظ بهتر را خود دینی حریم تواند می و رسد می دینی

 و آبرو جوانان، ای 1؛بِاّلْعِّلْمِ دينَكُمْ وَ بِاألَدَّبِ أَعْراضَكُمْ حَّصِنُوا اّلفِتْيانِ، مَعْشَرَ يا» :فرماید می

 «.دارید نگه دانش وسیله به را خود دین و ادب حفظ با را خود شخصیت

 دو از یکی در مگر ببینم، را شما از جوانی ندارم دوست»: فرماید می {صادق امام

 کوتاهی نرود، دانش دنبال به اگر. آموختن دانش حال در یا باشد دانشمند یا: حالت

 گناه کند، تباه را خویش عمر اگر و است شده خود عمر نابودی و تباهی سبب و کرده

 حق به را ,محمد که خدایی به سوگند صورت، این در و است کرده نافرمانی

 5«.شود می ساکن دوزخ آتش در برانگیخت،

 ادب به آراستگی. 4

 اخالقی یها ارزش به بندی پای آدمی، اخالقی رشد و تربیت در مؤثر عوامل از یکی

 يفِ ةٌيّلَضِفَ هّلَ مَتِيَ ال أنْ ثِدَاّلحَ ةِعادَسَ نْمِ»: فرماید می {علی امام. است رفتار و گفتار در

 جوانان« .نشود کامل رذیلت، واسطه به او فضیلت که است جوان سعادت از این 1؛ةٍيّلَذِرَ

خود  دینی، یها آموزه سایه در و فطرت زالل از گیری بهره با و پاک اندیشه با توانند می

 و مؤمن انسان زندگی یها ضرورت از آداب، آموزش .را به زیور ادب بیارایند

 في أُجِّلْتَ اِنْ» :فرماید می زیبا و نیکو سفارشی در {صادق امام. است خواه تعالی

 روز دو زندگی در اگر 4؛مَوْتكَ يَوْمِ عَّلي بِهِ ّلِتَسْتَعينَ ّلِأَدَبِكَ أَحَدَهُما فَاجْعَلْ يَوْمَيْنِ عُمُرِكَ

 یاری آن از مرگ روز در تا ده قرار «ادب» آموزش برای را روز یک شدی، داده مهلت

 «.بگیری

                                                

 .941 ص ،9 ج عقوبى،ی خیتار. 4

 .471 ص ،4 ج ،بحار األنوار. 9

 .994 ص ،91 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن. 9

 .451 ص ،8 ج ،یکافال. 1
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 برای ویژگی این و آید می شمار به فضیلت وقار، و متانت بشری، جوامع تمام در

 چه ,اکرم پیامبر. است شخصیتی و عقلی رشد نشانه و معنوی زیبایی یک جوانان،

 و بِكُهُوّلِكُم تَشَبَهَ مَنْ شَبابِكُمْ خَيْرُ» :است فرموده و ستوده را متانت به آراستگی خوب

 مانند را خود که هستند کسانی تان، جوانان بهترین 1؛بِشَبابِكُم تَشَبَهَ مَنْ كُهوُّلِكم شَرُ

 شبیه را خود که هستند کسانی پیرانتان، بدترین و دهند می قرار با وقار ساالن، کهن

 «.کنند می جوانان

 خویشتن داري. 5

 قرار میان عقل و احساسات زیگر و جنگ درو  یراه دو ـنیبـ هـمـواره ،جـوان

 و عقل نیب نزاع و کشمکش صحنه نیا از تواند می یجوان تنهادر این حال، . دارد

 سالح به را خود که شود خارج سـالمت بـه یآلودگ و یپاک و فساد و ریخ شهوت،

 .دار باشد خویشتن و کرده مجهز تقوا و مانیا

 ییشکوفا و تند احساسات و ـزیغـرا ـانیطـغـ مـعـرض در که یجوان یبرا

 به تقوا برد، می سر به موهوم التیتخ و یجنس زهیغـر و ینـفـسـانـ یها خواهش

 دارد می مـصـون دشمنان تاز و تاخت از را او که است مستحکمی حصار و قلعه مـنزله

 {یعل امام. دارد می باز نیاطیشـ نیزهراگ یرهایت اصابت از که است یسپر مـانند و

 تقوا خد، بندگان یا دیبدان 5؛زٍيزعَ ـنٍـّصْحِ دارُ يـوـقَاّلـتَ نَأَ اهللِبادَعِ وامُّلَاعْ»: دیفرما می

 « .است نفوذ قابلغیر  و مستحکم یدژ

 آزمـون از ی،قو یا اراده با توانست که بود تقوا نیهم هیسا در {وسفی حضرت

 یروزیپ رمز دیمج قـرآن .شود لینا عزت اوج به و دیآ رونیب سربلند یاله سـخـت

 صبر و تـقوای اسـاسـ و مـهـم اصـل دو تیرعا را نفس با مبارزه عرصه در {وسفی

 کـه یکس 1؛اّلْمُحْسِنِينَ أَجْرَ يُضِيعُ الَ اّلّلّهَ فَإِنَ وَيِّصْبِرْ يَتَقِ مَن إِنَهُ»: دیفـرما می و داند می

 «.کند نمی عیضا را کوکارانین پاداش خداوند ورزد، ییبایشک و کند یزکاریپـره
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