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 جوان به چيزي 

كه نمي انديشد، 

مصلحت هاست و از اين رو 

بي محابا جانش را در خطر 

مي افكند. شور و شادابي 

و گرايش فطري و غريزي 

به احساس و عواطف، وي 

را به سوي تهور و شجاعت 

پيش مي برد. اين گونه است 

كه محافظه كاري را كناري 

مي نهد زيرا در اين دوره كه 

آغازين سال هاي رشد عقل 

و عقل گرايي است، عاطفه 

و احساس به اوج خود و 

به كمال اليق خود رسيده 

است؛ از اين رو جوان توجه و 

نظري به عقل چنان كه بايد 

و شايد ندارد.

اين شور
الهي است

نكته

محمد جعفر مزينانی
جوانی دوره اي پر فراز و نشيب است؛ دوره اي كه در 
آن ساختار و ش�الوده اصلی انسان شكل می گيرد و 
به تبع آن نقشی كه در بزرگس�الی به عهده خواهد 
گرفت، مشخص می شود. شناخت اين دوره برای دو 
گروه مهم است: گروه نخس�ت خود جوانان هستند 
كه با شناخت ويژگی های فردی خود، بر توانايی های 
خود آگاه�ی و تس�لط پي�دا می كنند و گ�روه دوم 
كس�انی هس�تند كه برای اس�تفاده از توانايی های 
ايش�ان برنامه ري�زی مي كنن�د. ام�ا اين  ش�ناخت 
ج�وان و دوره جوانی به اب�زار و معيارهای مناس�ب 
هم نياز دارد كه بدون آنها نمی توان تس�لط درستی 
به موضوع مطالعه پي�دا كرد. بی تردي�د كامل ترين 
معيارها و ابزارها، معيارهايی است كه از سوی منبعی 
نزديک تر به خالق هر پديده ارائه ش�ده باش�د و اگر 
خود خالق چنين شناختی را به دس�ت بدهد، از هر 
چيزی ب�ه حقيقت نزديک تر اس�ت. ق�رآن در اصل 
چنين شناختی را نس�بت به هر پديده ای در جهان 
هس�تی ارائه می كند؛ منبعی كه مس�تقيما از سوی 
خالق هستی و از زبان نبی مورد اعتماد و بدون خطا 

در نقل، به دس�ت ما رس�يده اس�ت و بهترين 
نقطه شروع برای ش�ناخت جوان و 

توانايی های آن به ش�مار 
مي رود.

  جوان در لفظ
 از الفاظ مختص يا غيرمختص در قرآن كريم نمي توان به يك 
معنا يا يك مفهوم كه مورد قبول تعاليم ديني اس��ت دس��ت 
يافت. بنابراين در فهم معناي اين لغات در قرآن بايد به عرف 
اهل زبان يا فرهن��گ يا فرهنگنامه هاي لغت مراجعه كرد.  در 
قرآن كريم در آيات متعددي در باب دوران عمر انسان سخن 
گفته شده اس��ت؛ »هو الذي خلقكم من تراب ثم من علقه ثم 
يخرجكم طفال ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا«)1(، »و... 
ثم من علقه ثم من مضغه... ثم يخرجكم طفال ثم لتبلغو اشدكم 

و منكم من يتوفي و منكم من يرد الي ارذل العمر... «)2(.  
اين دو آيه صريحا دوره هاي حيات آدمي را به تصوير مي كشند: 
دوره قبل از جنين��ي )خاك و نطف��ه(، دوره جنيني )علقه و 
مضغه(، دوران طفوليت، دوران بلغ اش��د، دوران شيوخيت و 
ارذل العمر. قدر مسلم دوران بلغ اشد كه حّد فاصل شيوخيت 
و طفوليت است، ناظر به دوران جواني است و اگر بتوان معناي 
آن را در آيات قرآن به دست آورد، به مفهوم جواني از نگاه قرآن 
نزديك ش��ده ايم. آيات ديگري از قرآن داراي عبارت بلغ اشد 
است.)3( از ظاهر آيات قرآن چيزي در باب حدود و ثغور دوران 
بلغ اش��د به دس��ت نمي آيد، مگر آنكه آن را بعد از بلغ الحلم 
دانسته و نهايتا مطابق آيه آخر تا مرز 40 سالگي امتداد دهيم. 

تفاسير در اين باب هم اختالف كرده اند.

  آغاز و پايان جواني 
در اينكه رس��يدن به ش��دت و قّوت بيانگر مرحله اي از عمر 
انسان است كه بين دوره كودكي و پيري قرار دارد، ترديدي 
نيس��ت اما در رابطه با زمان آغاز، پاي��ان و امتداد اين مقطع 
س��ني، اختالف نظر جدي ميان پژوهش��گران ح��وزه لغت، 
تفسير، فقه و روان شناسي وجود دارد. به عنوان نمونه، جواني 
از زمان بلوغ ش��روع مي شود و تا 30 س��الگي ادامه دارد )4( از 
30سالگي آغاز مي ش��ود و تا 40 س��الگي ادامه دارد؛ از 17 
س��الگي آغاز مي شود و تا 40س��الگي تداوم مي يابد )5( از 18 
سالگي آغاز مي ش��ود و تا 30 سالگي استمرار دارد؛ انسان در 

25سالگي به نيرومندي مي رسد.)6( 
حد و مرزي براي رس��يدن به نيرومندي »بلغ اشده« وجود 
ندارد. معيار بلوغ، كمال عقل و داش��تن رش��د است و با كنار 
هم قرار گرفتن عقل، توانايي و كمال آفرينش، نيرومندي به 
وجود مي آيد)7(  »استفاده از واژه »قوه« و »ضعف« به صورت 
نكره به قصد ابه��ام افكني و نامعين جل��وه دادن كميت اين 
مقطع، صورت گرفته است، زيرا افراد در زمان هاي مختلف به 

قوت و نيرومندي مي رسند.«)8( 
يك نگاه به اين ديدگاه ها اين پرس��ش را در پ��ي دارد كه آيا 
دوره جواني و نيرومندي، زمان معيني ندارد و چنان كه گفته 
شده است، به دليل اختالف آب و هوا، شرايط فكري و فضاي 
فرهنگي، در جوامع مختلف، جواني يك مفهوم نسبي است 
و نه مطلق. مدت دوره كودك��ي، جواني و پيري در عمر افراد 

گوناگون فرق مي كند)9( يا اينكه زماني مشخص دارد؟ 
ديدگاه قرآن در اين باره چيست؟ به كارگيري واژه »ثم« در 
آيات قرآن)10( به عنوان حرف ربط ك��ه افاده ترتيب و تأخير 
دارد، بي ترديد گوياي اين حقيقت اس��ت كه ضعف و ناتواني 
با يك فاصل��ه زماني، آغاز و تدريجا جايگزين قوت و ش��دت 
مي شود. قرآن وقتي به يتيم اجازه تصرف در مالش را مي دهد 
كه به شّدت و نيرومندي رسيده باشد و نيرومندي را به بلوغ و 
رسيدن به رشد تفسير مي كند؛ »و به مال يتيم جز به بهترين 
صورت نزديك نشويد تا به حد اشد خود برسد«)11(، »يتيمان 
را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد. اگر در آنها رشد يافتيد، 

اموالشان را به آنها بدهيد«.)12( 

جوان و جوانی از منظر قرآن كريم 

دوران قدرت، زيبايي و شجاعت

يا مي تواند همراه باشدخردورزي همراه اس�ت بل�وغ، نوع�ا با رش�د و زمان بلوغ. به عبارتي، رشد با فاصله اي بعد از و ديگ�ر ام�كان پيدايش همزم�ان بل�وغ و رش�د يك�ي ام�كان پيداي�ش را در خ�ود نهفت�ه دارد: مرحل�ه رش�د دو نكت�ه ب�راي فه�م رس�يدن ب�ه هنگام رس�يدن به بلوغ، دس�تور ب�ه آزماي�ش 

دستور به آزمايش هنگام رسيدن به بلوغ، براي فهم رسيدن 
به مرحله رش��د دو نكته را در خود نهفت��ه دارد: يكي امكان 
پيدايش همزمان بلوغ و رش��د و ديگر امكان پيدايش رش��د 
با فاصله اي بعد از زم��ان بلوغ. به عبارت��ي، اينكه بلوغ معيار 
تكليف ش��ناخته ش��ده، با اينكه خرد و خردورزي از شرايط 
تكليف است، مي تواند دليل بر اين باشد كه بلوغ، نوعا با رشد 

و خردورزي همراه است يا مي تواند همراه باشد. 
خرد جوان از آزادگي ويژه اي برخوردار اس��ت و هنوز آاليش 
عادت ها، دلبس��تگي هاي مادي و زميني، باورهاي س��نتي 
نبايسته و... دامنگير آن نشده است. اگر كمبودي دارد كمبود 
تجربه و آگاهي اس��ت كه مي تواند توس��ط بزرگترها جبران 
شود. به همين دليل علي)ع( در خطاب به يكي از كارگزارانش 
مي فرمايد: »هرگاه كاري برايت پيش آمد و نياز به مش��ورت 
پيدا ك��ردي، در آغاز آن را با جوانان در مي��ان گذار، زيرا آنها 
تي��ز فهم تر و ب��ا فراس��ت ترند س��پس آن را در معرض نظر 
سالخوردگان و پيران قرار ده تا در معرض ارزيابي قرار دهند، 

چه آنكه تجربه ايشان بيشتر است«)13(.  
از تقارن و انضمام 40 س��الگي ب��ه زمان بلوغ ق��درت در آيه 
15سوره احقاف به عنوان مقطع آرمان خواهي انسان، مي توان 
الهام گرفت كه 40 س��الگي نهايت مرز قدرتمندي اوس��ت، 
چنان كه در روايتي از امام صادق)ع( آمده اس��ت: »هرگاه بنده 
به 33 سالگي رسيد، به ش��ّدت و نيرومندي خود دست يافته 
است و هرگاه به 40 سالگي قدم گذاشت، نهايت دوره قدرتش 
را تجربه مي كند. زماني كه به منزل 41سالگي بار انداخت، رو 
به نقصان مي گذارد«.)14(  بنابراين، سخن ابن منظور پذيرفتني 
مي نمايد، آنجا كه مي گويد: »بلوغ نيرومندي، از آغاز و انجام 

محدود است اّما وسط آن حد ندارد«.)15(   
بنابراين نيرومندي م��ورد نظر قرآن، پيش از بل��وغ و پس از 
40 سالگي ميّسر نيست ولي ممكن است ديرتر از بلوغ جنسي 
حاصل آيد و زودتر از 40 س��الگي رو به افول گذارد؛ واقعيتي 
كه مي تواند اختالف روايات)16( را در باب زمان پيدايش قدرت 
جواني توجيه كند و راز تعبير »الحدث« در مورد امام حسن)ع( 
33 ساله در كالم امام علي)ع( را نيز آشكار كند، آنجا كه فرمود: 
»همانا دل جوان، مانند زمين آماده اي است كه هر آنچه در آن 
كاشته شود، مي پذيرد. بر اين مبنا، پيش از آنكه دلت سخت 
گردد و خردت به بند كشيده شود، به تربيتت برخاستم«.)17(  

  دوران جواني از ديدگاه قرآن 
از ديدگاه قرآن دوره جواني دوران قدرت، زيبايي، شجاعت، 
تهور و بي باكي انسان است. قرآن با اشاره به زندگي جواناني 
چون حض��رت ابراهي��م)ع(، اس��ماعيل)ع(، اصح��اب كهف، 
موسي)ع(، مريم)س( و يوسف)ع(، نمونه هايي از جوانان و جواني 
و ش��يوه جواني كردن را به انس��ان مي آموزد ك��ه مي توان با 
الگوبرداري از آنان، جواني را بر پايه آموزه هاي قرآني و كمالي 

آن به سرآورد.)18( 

  رشد جسمي
در اين دوره از زندگي، جسم و جان آدمي به كمال مي رسد. 
قرآن كريم از دوره جواني به دوره »ش��ّدت« و »قوت« تعبير 
مي كند؛ دوره اي كه از دو ط��رف در محاصره ضعف و ناتواني 
اس��ت و در آن، تمايل به آرمان ه��ا و آرزوهاي ارزش��مند و 
ارج گذاري به حقوق والدين تجلي مي يابد. قرآن مي فرمايد: 
»خدا شما را آفريد، در حالي كه ضعيف بوديد، سپس بعد از 
ناتواني قوت بخش��يد. پس از آن ضعف و پيري قرار داد. او هر 
چه بخواهد، مي آفريند و دانا و تواناست«.)19( خداوند در آيات 
ديگري هم مي فرمايد: »ابتدا طفل بوديد، سپس خداوند به 
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شما شدت و نيرومندي بخشيد«،)20( يا »تا زماني كه به كمال 
قدرت و رشد برسيد«)21(  و به 40 سالگي قدم بگذاريد«.)22(  

امام صادق)ع( مي فرمايد: »هر گاه بنده به 33 سالگي رسد، به 
شدت و نيرومندي خود رسيده است و هر گاه به 40 سالگي 
قدم گذاشت، نهايت دوره قدرتش را تجربه مي كند و انتهاي 

اين دوره نقطه آغازين نزول انساني است«.)23( 

  رشد عقلي  
جس��م و جان جوان در ي��ك حركت همه جانبه، پيوس��ته 
رو به رش��د اس��ت. در پيكر پر رم��ز و راز جوان��ان هر لحظه 
تحولي عظي��م صورت مي گيرد. نيروي عق��ل جوان، هر روز 
و هر ش��ب در جاي��گاه متكامل تري قرار مي گي��رد و عقل و 
خردش به نهايت خود دس��ت مي يابد و اين تحول مبارك و 
پربركت تا نهايت س��نين جواني ادامه دارد و در واقع يكي از 
شاخصه هاي جواني، وجود همين س��ير تكاملي اوست. امام 
علي)ع( مي فرمايند: »انسان تا 28سالگي در حال تكامل است 
و رشد عقلي انسان در 35 سالگي به حد كمال مي رسد و پس 
از آن هرگونه رش��د ديگري كه باش��د بر اثر تجربه است«)24(  
در روايتي نيز آمده اس��ت: تعدادي از مفّس��ران نيز ذيل آيه 
54 س��وره روم، در بيان معناي قوت مي گويند مقصود توان 

اندامي، روحي، عقلي و علم آموزي است.)25(   

  نيروي جواني
 قرآن نمي گويد در فصل جواني، انس��ان داراي قدرت و قوت 
اس��ت بلكه مي گويد كه جوان چيزي جز قوت نيست و قوت 
در قرآن، اختصاص به توان جسمي ندارد و شامل نيرومندي 
روحي نيز مي شود. به همين دليل قرآن و در توضيح ضعف و 
نقصان پيري، زوال ت��وان علم آموزي و حفظ علم را به عنوان 
مصداق آن دو مطرح مي كند.)26(  واقعيت اين اس��ت كه توان 
جسمي با بلوغ به رشد نهايي نمي رسد تا تعبير قوت را توجيه 
كند. آنچه در اين مقطع فعاليت دارد، خس��تگي ناپذيري در 
برابر فعاليت جسمي اي اس��ت كه خود منشأ روان شناختي 
دارد. خستگي ناپذيري تا س��ال ها ادامه دارد و از داشته هاي 

ارزشمند انسان به حساب مي آيد.
بنابراي��ن نيرومندي جوان را بايد در ش��خصيت انس��اني او 
جس��ت وجو كرد كه »بر س��اختار كلي روان ش��ناختي فرد 
داللت دارد و خوي )تمايالت عاطفي فطري(، منش، هوش، 
حساس��يت ها، گرايش ها، عاليق، عقايد، آرزوها و آرمان هاي 
او را در بر مي گي��رد. تمايالت و نحوه برخورد با آنها، نش��ان 
دهنده شخصيت فرد هستند«.)27( جوان در گذشته، كودكي 
بود كه با آميزه متشكل از جس��م، روح و فطرت به دنيا يعني 
محيط خانواده، هس��ته اي مركب از پدر و مادر، قدم گذاشت 
تا فطرتش در بستر آن شكوفا شود يا گردوغبار آالينده بر آن 
بنش��يند. در روايتي از پيامبر)ص( آمده اس��ت: »هر كودكي با 
فطرت توحيدي به دنيا مي آيد. اين پدر و مادرش است كه او 

را يهودي يا نصراني بار آورد«.)28(  

  رشد احساسي و عاطفي
خصوصياتي كه ق��رآن براي دوره جواني بيان مي كند نش��ان 
مي دهد كه در اين دوره برخ��ي از خصوصيات آدمي به كمال 
خود مي رس��د. اين خصوصيات در دو جنبه جس��مي و رواني 
اس��ت. به يك معنا انس��ان در اين دوره از جهت جسم كامل 
مي شود و آنچه شايسته قوا و نيروهاي غريزي و جسمي است 
به بلوغ و نهايت كمال خود مي رسند، چنان كه برخي از حاالت 
رواني و عاطفي و احساسي نيز در اين دوره تشديد شده و كامل 
مي شود. جوان اسير احساس است، اهل اخالق و انسانيت است، 

پيامبر خدا فرا خواند.)34(  

  حق طلبي و فضيلت خواهي
جوانان بر اساس فطرت پاك انس��اني به نداي حق و فضايل 
اخالقي گرايش دارند و هميش��ه خواس��تار جهاني هستند 
كه ح��ق و فضيل��ت انس��اني در آن حاكم باش��د. جوانان تا 
زماني كه روح پاكش��ان به گناهان آلوده نشده است، همواره 
در پي رس��يدن به فضايل انس��اني اند و براي رسيدن به حق 
تالش مي كند و س��ختي ها براي رسيدن به حق براي او معنا 
ندارد، زيرا هدفش فقط رسيدن به حق است. طبق فرمايش 
امام عل��ي)ع(، آن كس ك��ه مطلوب و مقصودش حق باش��د، 
سختي بر او آسان مي شود و دور براي او نزديك مي شود.)35( 

قرآن درباره ايمان آورندگان به حضرت موسي)ع( مي فرمايد: 
»در آغ��از هيچ كس به موس��ي ايمان ني��اورد، مگر گروهي 
از فرزن��دان ق��وم او، در حالي ك��ه از فرع��ون و اطرافيانش 

مي ترسيدند كه مبادا آنان را تحت شكنجه قرار دهد«)36(. 

دو نكته از اين آيه برداشت مي ش��ود: اوال: جوانان و فرزندان از 
پيش��گامان در قبول دين بودند. ثانياً: جوانان با وجود ترس از 
شكنجه كه از عواقب قبول دين بود، باز هم حاضر نشدند از دين 
دس��ت بردارند. در ابتداي دعوت پيامبر)ص( به اسالم، در زماني 
كه پيران و بزرگان قريش ايشان را تكذيب مي كردند، جوانان با 

همين خصلت و خوي پسنديده ايشان را ياري كردند. 

  ايمان گروي و خدا خواهي
خدا خواهي و انتخاب رضاي خداوند به عنوان اساسي ترين 
هدف زندگي، تنها وسيله اي است براي اشباع بلند پروازي ها، 
آرمان گرايي ها و پاكي طلبي هاي جوانان. در سايه پرستش و 
بندگي خداوند، انگيزه اطاعت در تمامي عرصه هاي زندگي 
قابل گسترش است. اخالق خدايي، پديد مي آيد، آرمان هاي 
خدا پسندانه جا مي افتد، آزادي معنوي و اجتماعي، تأمين و 
زمينه روحي دش��وارترين فداكاري ها فراهم مي شود. بر اين 
اساس، عبادت جوان با ارزش ترين عبادت ها تلقي شده است. 
پيامبر)ص( طبق رواياتي مي فرمايد: »فضيلت و برتري جواني 
كه در نوجواني به عبادت خدا روي آورده اس��ت، در مقايسه 

با بزرگس��الي كه در س��ن بزرگي به بندگي پرداخته است، 
مانند برتري پيامبران بر ديگر انسان هاس��ت«.)37( همچنين 
مي فرمايند: »همانا خداوند دوس��ت م��ي دارد جواني را كه 
جواني خود را در مسير اطاعت او به مصرف مي رساند«)38(  و 
نيز »همانا خداوند به جواني كه بندگي را پيشه خود ساخته 
اس��ت، بر فرش��تگان افتخار مي كند و مي گويد نگاه كنيد به 
بنده ام كه براي رضاي من، به شهوتش پشت پا زده است«)39( 
و مي فرمايند: »هر جواني كه خود را در راه اطاعت خداوند به 
پيري رساند و دنيا و كارهاي بيهوده آن را براي رضاي او كنار 
گذارد، خداوند پاداش هفتاد و دو صديق را به او مي دهد«.)40( 

  شور جواني 
جوانان داراي ش��ور و نش��اط ويژه، هيجان پر قدرت، آتشين 
و آميخته با زمينه هاي آس��يب پذيري هس��تند كه ش��انس 
خردمداري را شديدا كاهش مي دهد. با توجه به چنين واقعيتي 

پيامبر)ص( فرمود: »جواني نوعي از ديوانگي است.«)41( 
به روايتي امام علي)ع( فرمود: »شايس��ته اس��ت عاقل در برابر 
مستي ناشي از ثروت، قدرت، علم، ستايش و جواني، به حراست 
و نگهباني از خود بپردازد، زيرا هر ك��دام از آنها، بادي دارد كه 
عقل را زايل و بزرگواري را به س��بكي و ديوانگي مي كشاند«. 

افالطون شور جواني را »مستي روحي« ناميد.)42(  
خداوند در آياتي از قرآن به جواناني اشاره مي كند كه برخالف 
مصلحت سنجي هاي  معمول عمل مي كردند. سخن از اصحاب 
كهف است كه جوانان شجاعي بودند كه وقتي به حقانيتي دست 
يافتند آن را آشكارا و بي محابا بدون هيچ مصلحت سنجي اي 
بيان كردند و س��ر در اين راه نهادند يا سخن از ابراهيمي است 
كه به شناخت دست يافته است و بي محابا به جان بتان بي جان 

مي افتد و آتش نمروديان را به جان مي خرد.)43( 

  قدرت فراگيري
جوان به دليل هوش سرشاري كه دارد از توانايي خوبي براي 
فراگيري برخوردار است. بنا بر روايات بايد از اين فرصت ها به 
خوبي استفاده كرد. پيامبر گرامي اسالم)ع( به اباذر مي فرمايد: 
»پنج چيز را قبل از دس��ت دادن، غنيمت ش��مار. اولين آن 

جواني است قبل از فرا رسيدن پيري«)44( 
امام كاظ��م)ع( از پيامبر گرامي اس��الم)ع( نقل مي كند، پيامبر 
فرمود: »كس��ي كه در جوان��ي چيزي را بيام��وزد و به ذهن 
بسپارد همانند نقش��ي كه بر سنگ كنده شده باشد، مستقر 
و پا بر جا خواهد ماند«.)45(  امام علي)ع( مي فرمايد: »همانا دل 
جوانان همانند زمين آماده اس��ت كه هر آنچه در آن كاشته 
ش��ود، مي پذيرد. به همين دليل پيش از آن كه دلت قساوت 
گيرد و خردت به بند كشيده شود به تربيت ات پرداختم«.)46( 
امام صادق)ع( كس��ي را براي تبليغ فرستاد. پس از برگشتن، 
امام)ع( سوال فرمودند: اوضاع چه طور است؟ گفت واهلل كسي 
نمي آيد. امام)ع( فرمودند: براي چه كس��اني تبليغ مي كني؟ 
گفت پيرمردها. امام)ره( فرمودند: »بايد به سراغ جوانان بروي، 

زيرا آنها با شتاب بيشتر به هر امر خيري رو مي آورند«.)47( 
پس بايد كوش��يد تا از اين نعمت خ��دادادي به بهترين نحو 
اس��تفاده كنيم. امام صادق)ع( در روايتي مي فرمايد: »قرآن با 

گوشت و خون قاري جوان و مؤمن آميخته مي شود«. )48( 
در س��خني از امام علي)ع( مي خوانيم: »گ��روه جوانان، آبرو و 
حيثيت خ��ود را با تربيت و دينتان را ب��ا دانش پاس داريد«.
)49( جوان به آين��ده نگاه مي كند، به همي��ن دليل فراگيري 

دانش بر اساس نيازهاي آينده او بايد تنظيم شود. امام علي)ع( 
مي فرمايد: »آموزش مسائل و چيزهايي براي جوانان اولويت 

دارد كه در بزرگسالي، مورد نياز آنهاست«)50(
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خارج از متن

بيارايد. بنابراين توجه فطري خود را در لباس و جمال عاطفي و رواني مي كوشد جوان به خاطر مسائل 
و غريزي به خودآرايي در 
مي شود. امام علي)ع( وقتي جوانان امري عادي تلقي 
با غالم جوانشان، قنبر به 
بازار مي روند و دو پيراهن 
مي خرند، بهترين پيراهن 
اينكه او جوان است و شور را به غالم مي دهند، براي 
و نشاط دارد، با اينكه امام، 
نشان دهنده اين است كه و قنبر غالم ايشان. اين خليفه مسلمين بودند 
جوان حتي در تعاليم اسالم 
بايد زيبا و خوب بپوشد اما 
بايد اعتدال داشته باشد. 
احساس نوگرايي و نشاط 
جواني نبايد به خودباختگي 
فرهنگي خود را حفظ كندشور و نشاط، هويت ملي و بلكه جوان بايد در كنار فرهنگي سوق پيدا كند 

در جست وجوي
زيبايي

معني محبت را مي فهمد؛ زود تحت تأثير قرار مي گيرد و عرض 
محبت ها و اخالص هاي ديگران را راست و درست مي پندارد. 

در داستان حضرت يوسف)ع( كه برادرانش او را به چاه انداختند 
و بعد... بردگي... . زماني كه عزيز مصر ش��د و برادرانش براي 
تهيه ارزاق به مص��ر رفتند و بعد كه او را ش��ناختند، گفتند: 
آيا تو يوسف)ع( هس��تي؟ )29( گفت: بله، برادران از كرده خود 
پشيمان شدند و عذرخواهي كردند و تقاضاي بخشش كردند. 
حضرت يوسف)ع( كه جوان و از عاطفه قوي اي برخوردار بود، 
گفت امروز شما را بخشيدم)30( اما حضرت يعقوب)ع( كه جوان 
نبود، پس از در چاه انداختن حضرت يوسف وقتي فرزندان از 
او عذر خواهي كردند و گفتند مارا ببخش، فرمودند)31( من در 

آينده براي شما استغفار مي كنم. 
امام صادق)ع( در رابطه با تفاوت برخورد حضرت يعقوب و حضرت 
يوسف با برادرانش پس از ندامت و طلب استغفار و اينكه يوسف 
بي درنگ از خود گذشت نشان داد و يعقوب تنها وعده داد كه در 
آينده براي آنها طلب مغفرت خواهد كرد، فرمود: »به آن دليل 

كه همانا دل جوان نازك تر از دل پير است«.)32( 

     الگو پذيري
 الگوي مناسب در فرهنگ اسالمي با عنوان اسوه حسنه مطرح 
شده اس��ت.)33(  در آيه21 س��وره احزاب  عالوه بر الگو بودن، 
توجه به نيكو بودن آن )حسنه (  شده است، زيرا همه جوانان 
الگوهاي خود را از نظر پندار، رفت��ار و گفتار و در چهره هاي 
مختلفي كه محبوب  ما هستند، سرمشق خود قرار مي دهند. 
اين روش آنچنان اهميت دارد و حتي سرنوشت ساز است كه 
معيارها، انگيزه ها و ش��يوه هاي اسوه شناسي و الگوشناسي و 
الگويابي نيز در معارف ما نهفته است. قدرت طلبان در هميشه 
تاريخ با اس��تفاده از نيرنگ و ش��عارهاي فريبنده به استثمار 
نيروي جوان  پرداخته اند. اين نوع از غارتگري همچنان تداوم 
دارد. به اي��ن ترتيب هزينه اي كه جوانان به دليل اش��تباه در 
انتخاب الگو، به پاي اهداف باطل سياسي و اقتصادي كرده و 

مي كنند، بسيار سنگين و تأسف بار است.  
قرآن بر الگوگيري هاي ناشايس��ت مهر بط��الن نهاد و تمام 
مسلمانان را - اعم از جوانان و بزرگس��االن - به الگوگيري از 

ن خ�ود ق�رار مي دهن�د. رفتار و گفتار، سرمشق خ�ود را از نظ�ر پن�دار، هم�ه جوان�ان الگوهاي  نچن�ا ش آ و ي�ن ر ي اهمي�ت دارد ك�ه ق�رآن ا ي ه�ا گير لگو ا ز نه�اد و تمام مس�لمانان ناشايس�ت مه�ر بطالن ب�ر  لگوگي�ري ا پيامبرخ�دا ف�را خوان�درا  ب�ه ا

ند و ب�راي پي رس�يدن ب�ه فضايل آلوده نشده، همواره در روح پاكشان به گناهان پاک انساني، تا زماني كه جوانان بر اساس فطرت  ني ا نس�ا فقط رسيدن به حق استمعنا ندارد، زيرا هدفش رس�يدن به حق براي او مي كند و سختي ها براي رس�يدن به ح�ق تالش ا

آيه، ويژه نامه دين و فرهنگ 
همشهري جوان 
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