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اشاره: 
با نزدیک شدن به ایام انتخابات، فضای جامعه نیز روزبه روز  ●

انتخاباتی می شود و بازار گپ وگفت و همچنین تحلیل های 

انتخاباتی بیش از پیش رونق می یابد. هرچند ممکن است 

گفتامن های متعددی در جامعه انتخاباتی ما به وجود بیاید 

یا به آن تزریق شود، ولی حتام یکی از گفتامن های انتخاباتی، 

گفتامن »دولت جوان« خواهد بود که که عمدتا مبتنی است بر 

این گزاره راهربدی رهرب معظم انقالب: »عالج مشکالت کشور 

روی کار آمدن دولت جوان حزب الهی است.«)نک: 1398/03/01(

آنچه درباره گفتامن دولت جوان باید مورد بررسی بیشرت قرار 

بگیرد، این دو سؤال اساسی است:

مراد از دولت جوان چیست؟

مراد از جوان چیست؟

در پاسخ به سؤال اول )مراد از دولت جوان( باید خاطرنشان 

کرد: رهرب انقالب می توانستند تعبیر "رییس جمهور جوان" را 

بکار بربند، اما ترجیح دادند بگویند »دولت جوان«. در واقع 
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وصف »جوان« به دولت تعلق یافته است نه به رئیس دولت؛ 

و این بیدن معناست که یک دولت می تواند جوان باشد و در 

عین حال یک رئیس 65 ساله داشته باشد. چون آنچه در صدق 

عینی دولت جوان مهم است؛ عامه ی دولتمردان است نه رصف 

رئیس آن. همچنان که اگر رئیس آن جوان باشد، اما کابینه، پیر، 

منی توان به آن دولت، دولت جوان اطالق کرد. بنابراین ظاهر 

کالم ولّی جامعه چنین استفاده می شود که الزم نیست رئیس 

دولت جوان باشد، بلکه بدنه آن باید جوان باشد، حال چه همه 

آن بدنه و چه اغلب آن.

در پاسخ به سؤال دوم )مراد از جوان( نیز باید یادآور شد، سه 

نوع برداشت می توان در مفهوم جوانی داشت:

جوان ِسّنی: برخی در میان نامزدها به دنبال آنهایی می گردند  ●

که سن کمرتی دارند و جوان را به معنای کم سن و سال گرفته اند.

جوان ظاهری: برخی دیگر جوانی را شامل ظاهر جوان و به  ●

اصطالح؛ شامل "آنها که خوب مانده اند" می دانند، در نتیجه 

استدالل می کنند به اینکه فالن شخص ظاهری جوان دارد و 

دارای شاخص فرمایش رهرب انقالب است.

جوان روحیه ای: در این برداشت، نه  سّن مالک است و نه ظاهر،  ●
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بلکه "روحیه ی جوانانه" مدنظر قرار دارد. مثال شخصی مانند 

حاج قاسم رضوان الله علیه که هم از جهت سّنی جوان نیست و 

هم از حیث ظاهری موهایش سفید است، از نگاه رهرب انقالب، 

جوان است، به دلیل اینکه روحیه ی پرنشاط و خستگی ناپذیری 

دارد و در حد یک جوان پر قدرت، به دنبال کارها می رود. آنچه 

در این نوشتار تقدیم می گردد، ناظر به تبیین همین مفهوم از 

جوانی در منابع دینی است.
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 جوانان؛ 
مخاطبان محوری رهبران الهی

»آنگاه كه پیامرب خدا صلی الله علیه و آله دعوتشان را در مّكه علنی  ●

ساختند، قریش، نزد ابو طالب به شکایت آمدند و گفتند: ای 

ــرادرزاده ات، جوانان ما را به تباهی كشانده  ابو طالب! ب

است.«)أفَسَد َشباَبنا)تفسیر القّمی، ج2، ص228(( این نقل تاریخی، گویای 

حقیقتی مهم است و آن اینکه، اسالم دینی جوان محور است 

و در شعاع گیرایی آن، ابتدا جوانان را دربر می گیرد. در مورد 

نبوت حرضت موسی علیه السالم نیز آمده است: »رسانجام، كسی 

به موسی ایامن نیاورد، مگر فرزندانی از قوم وی«)َفما آَمَن 

ٌة ِمْن َقْوِمِه)یونس: 83((. یَّ ِلُموسی  ِإلَّ ُذرِّ
به همین جهت، حرضت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله فرمودند: 

»شام را به نیكی با جوانان سفارش می كنم؛ زیرا نرم تریْن دل ها 

را دارند. وقتی به پیامربی برگزیده شدم، جوانان، با من پیامن 

ّباِن  بستند و پیران، با من به مخالفت برخاستند.«)ُاوصیُكم ِبالشُّ

ّباُن  ُهم أَرقُّ أفِئَدًة، إنَّ الّلَه َبَعَثنی َبشیرا و َنذیرا َفحاَلَفِنی الشُّ َخیرا َفِإنَّ
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یوُخ...«)حكمت نامه جوان، ص52(( و خاَلَفِنی الشُّ
امام صادق علیه السالم نیز از یکی از اصحاب که به شهر برصه رفته 

بود، پرسیدند: »اقبال مردم را به امامت چگونه یافتی؟«)َكیَف 

مِر و ُدخوَلُهم فیِه؟( وی در پاسخ 
َ
یَت ُمساَرَعَة الّناِس إلی هَذا األ

َ
َرأ

ُهم  گفت: گفت: به خدا سوگند كه شیعیان، اندك اند)َو الّلِه ِإنَّ

َلقلیٌل(. امام علیه السالم به او فرمودند: »بر تو باد به جوانان زیرا 
ُهم  حداِث َفِإنَّ

َ
آنان در پذیرش نیكی، باشتاب ترند«)َعَلیَك ِباأل

أسَرُع إلی ُكلِّ َخیٍر.)الكافی، ج8، ص93((
به همین نسبت، موضوع جوانان در تاریخ برش، همواره مورد 

توّجه رهربان فرهنگی، دینی و سیاسی جهان بوده است. یكی 

از نویسندگان معارص می نویسد: »گِزِنفون، حكیم و موّرخ 

یونانی )355- 430 ق. م(، دو كتاب راجع به ایران نوشته است 

كه یكی از آن دو كورش نامه است. در این اثر، رشحی راجع 

به تربیت جوانان ایران در دوران هخامنشی آورده و از جمله 

می نویسد: »تقوا و فضیلت به فرزندان خود می آموزند، هامن 

گونه كه دیگران خواندن و نوشنت را ... در قوانین ایران، كوشش 

می شود كه افراد، تربیتی پیدا كنند كه آنان را پیشاپیش، از 

دست یازیدن به كارهای ننگین و رشارت آمیز، باز دارد«... 
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گزنفون، یكی از علّت های اقتدار هخامنشیان را كه در زمان 

خود، بزرگ ترین كشور جهان بودند همین توّجه به تربیت 

جوانان می داند.«)هشدار روزگار، ص187- 188(

در کشور عزیز ما، به دلیل این كه نزدیك نیمی از جمعیت آن 

جوان اند، مسئله جوانان، اهّمیت فوق العاده ای دارد. عالوه 

بر این، آنچه بر اهّمیت پرداخنت به مسائل جوانان می افزاید، 

نقش آنان در پیروزی، حفظ و پیرشفت انقالب اسالمی است 

كه موجب شده تا جریان های سیاسی و فرهنگی مخالف، به 

منظور پیشگیری از انتقال فرهنگ انقالب اسالمی به نقاط 

دیگر جهان، برای ایجاد انحراف اخالقی و سیاسی در جوانان 

ایرانی برنامه ریزی كنند.
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يف »جوانی« تعر
واژه »جوان« یا »بُرنا«، در زبان فارسی به معنای هر چیزی  ●

است كه از عمر آن، چندان نگذشته باشد؛ اّما در فرهنگ عربی، 

دو تعبیر رایج در مورد جوان وجود دارد؛ یكی: »فَتی« و دیگری 

»شاب«. اّولی، از ریشه »فَتََی« یا »فتو« )طراوت و شادابی(«، 

و دومی از ریشه »َشبََب )شكوفایی و برخورداری از حرارت(« 

است.)حكمت نامه جوان، ص13(

آنچه در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متّحد در 
تعیین سن جوان آمده، هامهنگ با روایتی از امام صادق علیه 

الثیَن  ُجُل َعَلی الثَّ السالم در این باره است كه می فرماید: »ِإذا زاَد الرَّ

رَبعیَن َفُهَو َشیٌخ.«)بحار األنوار، ج75، ص253(- 
َ
َفُهَو َكهٌل و إذا زاَد َعَلی األ

هنگامی كه سّن مرد از سی سال گذشت، »كَهل« )میان سال( 

است و وقتی كه از چهل سال گذشت، »شیخ« )پیر( نامیده 

می شود-. مفهوم این سخن، آن است كه دوران جوانی با بلوغ، 

یعنی پانزده سالگی آغاز می شود و تا سی سالگی ادامه دارد. بر 

پایه آنچه گذشت، دوران جوانی را به دوران رشد، شكوفایی، 
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شادابی و گرمی زندگی می توان تعریف كرد.

در مجموع دوران جوانی، هامن دوران قّوت و كامل نیرومندی 

است و تا هر زمان كه توامنندی انسان تداوم داشته باشد، جوان 

خواهد بود. نكته ظریفی كه در این جا قابل تأّمل است، این 

كه اسالم، در رهنمودهای حكیامنه خود، رمز تداوم جوانِی 

جان و اندیشه را در چهارده قرن پیش به جامعه برش، عرضه 

كرده است.
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رمز تداوِم جوانی
یكی از برجسته ترین آثار جوانی، شادابی و نشاط است. از  ●

نظر اسالم، باورهای صحیح و كردارهای نیك، رمز تداوم نشاط 

و شادابی جوانی است. از این رو، امیراملؤمنین علیه السالم در 

تبیین اوصاف شخص باایامن می فرماید: »َتراُه َبعیدا َكَسُلُه داِئما 

َنشاُطُه.«)الكافی، ج2،ص230(- مؤمن را چنان می بینی كه كسالت از 
وی دور، و نشاط او همیشگی است-.

در روایت است که امام زین العابدین علیه السالم فرمودند: »مردی 

بادیه نشین، پیامرب صلی الله علیه و آله را دید که عبایی رسخ رنگ)رِداٌء 

ٌق(، پوشیده بودند. بادیه نشین گفت: ای محّمد! طوری  ُمَمشَّ

بیرون آمده ای كه گویا جوان هستی؟! فرمودند: »بلی، ای 

بادیه نشین! من جوانم، فرزند جوان و برادِر جوان«)أَنا الَفَتی، 

ابُن الَفتی، أُخو الَفتی(. »آیا سخن خداوند عز و جل را در قرآن 
نشنیده ای كه می فرماید: »قاُلوا َسِمْعنا َفًتی َیْذُكُرُهْم ُیقاُل َلُه 

َنا ابُن إبراهیَم(. و 
َ
ِإْبراِهیُم«)انبیاء: 60( و من، فرزند ابراهیم هستم.)َفأ

اّما برادِر جوان هستم؛ زیرا در روز جنگ اُُحد، منادی از آسامن 
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)...جوانی جز  ندا داد كه: »ل َسیَف إّل ُذو الَفقاِر و ل َفتی إّل َعِلیٌّ

علی نیست(« و علی، برادر من است و من، برادر اویم)َفَعِلیٌّ 

أخی و أَنا أخوُه(«.)معانی األخبار، ص119(
همچنین روزی امام صادق علیه السالم از شخصی پرسیدند: »فَتی« 

نزد شام كیست؟ گفت: ما به جوان، »فَتی« می گوییم. امام 

علیه السالم فرمودند: »مگر منی دانی كه اصحاب كهف، همگی 

میان سال بودند، اّما خداوند به سبب ایامنشان، آنان را »فتیة« 

)جوانان( نامید؟ هر كه به خدا ایامن آورد و تقوا پیشه كند، 

ُهم  جوان واقعی است«)أما َعِلمَت أنَّ أصحاَب الَكهِف كانوا ُكلُّ

ماُهُم الّلُه ِفتَیًة ِبِإیمانِهِم؟! َمن آَمَن ِبالّلِه َو اتَّقی َفُهَو الَفتی.( ُكهوًل َفسَّ
انسان های شایسته، در دوران پیری هم به قّوت اندیشه و 

شادابی جان آنها افزوده می شود و هامن گونه كه در كالم 

امیراملؤمنین علیه السالم آمده است: »خردمند، چون پیر شود، 

عقلش جوان می گردد.«)إذا شاَب العاِقُل َشبَّ َعقُلُه.)غرر الحكم: ح 

4169(( منونه روشن این گونه سالخوردگان در عرص حارض، امام 

خمینی رضوان الله علیه است كه با اندیشه جوان و جان نیرومند 

و شاداب خود، نه تنها جوانان ایران، بلكه جوانان مسلامن را 

در سطح جهان به خود جذب كرد.
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حرضت آیت الله خامنه ای )مد ظله العالی( در بخشی از بیاناتشان در در 

ارتباط تصویری با منایندگان تشکل های دانشجویی)1399/02/28(، 

با اشاره به لزوم داشنت دولت جوان حزب  اللهی فرمودند: »مکرر 

گفته ام که به چنین دولتی معتقد و امیدوارم اما معنای این 

حرف رصفاً این نیست که یک جوان سی و چند ساله رئیس 

دولت باشد بلکه معنای دولت جوان و حزب اللهی یک دولت 

رسپا، پای کار، آماده و با نشاط است که بتواند کار کند و خسته 

و از کار افتاده نباشد«.

ایشان در این خصوص افزودند: »بعضی ها تا سنین باال به یک 

معنا جوان هستند. همین شهید سلیامنی عزیز که بنده شب و 

روز به یادش هستم، ایشان نزدیک 60 سال سن داشتند و جوان 

نبود. اگر َده سال دیگر هم زنده می ماند و بنده زنده می ماندم 

و بنا بود که من مشّخص بکنم، او را در همین جا نگه می داشتم 

و کنار منی گذاشتم. بنابراین می توان به افرادی که در سنین 

جوانی نیستند، ولی کارهای جوانانه و خوبی می توانند انجام 

دهند مسئولیت داد.«
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 ابعاد اهمیت موضوع جوانی در فرهنگ اسالمی 

 بعثت    پیامبران 
در    جوانی 

از ابعاد مهم موضوع جوانی در فرهنگ اسالمی، این است که  ●

پیامرب صلی الله علیه و آله فرمودند: »ما َبَعَث الّلُه َنِبّیًا إّل شاّبًا.«)معانی 

األخبار، ص226(- خداوند، هیچ پیامربی را جز در جوانی، مبعوث 

نكرد.- از این رو هامنطور که در قرآن درباره حرضت ابراهیم علیه 

السالم خواندیم: »َفًتی َیْذُكُرُهْم ُیقاُل َلُه ِإْبراِهیُم«)انبیاء: 60(- جوانی كه 

به او ابراهیم گفته می شود -؛ درباره حرضت یوسف و حرضت 

ُه آَتْیناُه ُحْكمًا  ُشدَّ
َ
ا َبَلَغ أ موسی علیهام السالم نیز می فرماید: »َو َلمَّ

ُه َو  ُشدَّ
َ
ا َبَلَغ أ َو ِعْلمًا َو َكذِلَك َنْجِزی اْلُمْحِسِنیَن«)یوسف:22(؛ »َو َلمَّ

اْسَتوی  آَتْیناُه ُحْكمًا َو ِعْلمًا َو َكذِلَك َنْجِزی اْلُمْحِسِنیَن«)قصص: 14(.
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 نقش جوانان  در 
حكومت خاتم پیامبران 

امام خامنه ای: »پیامرب اكرم در دوران ده سال و چند ماه حكومت  ●

خود، از عنرص جوان و نیروی جوان حداكرث استفاده را كرده 

است.«)1379/02/01(

ُمصعب بن ُعَمیر جوان، نخستین نماینده پیامبر)ص(
قبل از مهاجرت پیامرب اسالم به مدینه، روزی دو نفر از بزرگان  ●

مدینه به نام های اسعد بن ُزراره و ذَكوان عبد قیس به مّكه 

آمدند و در رشایط بسیار سختی به حضور پیامرب خدا رشفیاب 

شدند و پس از شنیدن بیانات كوتاه و نافذ ایشان، اسالم آوردند. 

سپس به ایشان گفتند: ای پیامرب خدا! مردی را همراه ما بفرست 

تا به ما قرآن بیاموزد و مردم را به آیین تو دعوت كند.

این، نخستین بار بود كه شهر بزرگ و پُر اختالف مدینه، از پیامرب 

خدا درخواست مناینده می كرد و اّولین باری بود كه پیشوای 

بزرگ اسالم، تصمیم می گرفت به خارج از مّكه، مناینده رسمی 
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بفرستد. بدیهی است فردی كه انتخاب می شد، باید از هر جهت، 

شایستگی های الزم را برای این مأموریت حّساس، می داشت. 

پیامرب خدا، از میان همه مسلامنان آن روز، »مصعب بن ُعَمیر« 

جوان را به منایندگی خود برگزید.

پیامرب خدا به ُمصعب بن ُعَمیر كه جوانی كم سال و از حافظان 

و قاریان قرآن بود و بسیاری از قرآن را آموخته بود دستور داد با 

اسعد، عازم مدینه شود. این جوان با ایامن و پُرشور و با تدبیر، 

مأموریت خود را به خوبی انجام داد. طولی نكشید كه همه 

اقشار مدینه، بخصوص نسل جوان، دعوت او را پذیرفتند و 

مسلامن شدند و نخستین مناز جمعه در مدینه به امامت او 

اقامه گردید و: او نخستین كسی بود كه در مدینه مناز جمعه 

َع الُجُمَعَة ِبالَمدیَنة)اسد الغابة، ج5، ص176((  ُل َمن َجمَّ ُه أوَّ برگزار كرد)إنَّ

و اََسید بن ُحَضیر و سعد بن ُمعاذ، به دست او مسلامن شدند 

و همین برای او، افتخار و نشانی بزرگ در اسالم است.

َعّتاب بن أسید جوان، نخستین فرماندار مّكه 
»در فتح مکه، پیغمرب یک جوان نوزده ساله را گذاشتند حاکم  ●

مکه. پیغمرب مکه را که فتح کردند، الزم بود حاکم یا فرمانداری 
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آنجا بگذارند. این همه پیرمردها و بزرگان بودند، اما پیغمرب 

یک جوان نوزده ساله را منصوب کرد. بعضی ها اشکال کردند 

که آقا این سنش کم است، چرا او را گذاشتید؟ طبق این روایت، 

ِه«؛  پیغمرب فرمود: »ل َیحَتجَّ ُمحَتجٌّ ِمنُكم فی ُمخاَلَفِتِه ِبِصَغِر ِسنِّ

کسانی که با انتصاب این شخص برای فرمانداری مکه مخالفند، 

استداللشان را این قرار ندهند که چون سنش کم است، جوان 

است؛ این استدالل، استدالل درستی نیست. یعنی اگر استدالل 

دیگری دارید، خیلی خوب، بیائید بگوئید؛ اما کم بودن سن، 

فَضَل، 
َ
كَبُر ُهَو األ

َ
جوان بودن، استدالل درستی نیست. »َفَلیَس األ

كَبُر.«)بحاراألنوار، ج21، ص123((؛ آن کسی که بزرگرت 
َ
فَضُل ُهَو األ

َ
َبِل األ

است، لزوماً برتر نیست؛ بلکه آن کسی که برتر است، در واقع 

بزرگرت است. افضل، یعنی شایسته تر. این شایسته ساالری است؛ 

ُخب، اینها باید رعایت شود. در همه ی نظامات جمهوری 

اسالمی، در قوه ی مجریه، در قوه ی مقننه، در قوه ی قضائیه، در 

نیروهای مسلح، در نهادهای گوناگون، این اصل شایسته ساالری 

باید رعایت شود. شایسته گزینی؛ گزینش باید بر طبق معیارها 

و صالحیتها باشد، نه بر طبق امیال و چیزهای شخصی. این در 

اسالم خودش یک اصل است. متام این تغییرها و تبدیلهائی که 
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در اسالم وجود دارد، بر اساس این است.«)1390/07/24( َعتّاب 

بن اسید، تا آخر عمر پیامرب اسالم، فرماندار مّكه بود و در طول 

دوران مأموریت، به خوبی از عهده این مسئولیت بزرگ برآمد.

اُسامة بن زید جوان، فرمانده سپاه اسالم 
خود،  ● عمر  لحظات  حّساس ترین  از  یكی  در  اكرم  »پیامرب 

مسؤولیت بزرگی را به یك جوان هجده ساله داد. در جنگ ها 

خود پیامرب اكرم فرماندهی را عهده دار می شد؛ اما آن وقت كه 

در آخرین هفته های زندگی خود احساس كرد از این عامل خواهد 

رفت و لشكركشی به رسزمین امپراتوری روم به وسیله ی خود 

او امكان ندارد - چون كار بسیار بزرگ و دشواری بود؛ الزم بود 

نیرویی برای این كار برگزیده شود كه هیچ مانعی نتواند جلِو 

آن را بگیرد - این مسؤولیت را به یك جوان هجده ساله داد. 

پیامرب می توانست یك نفر از اصحاب پنجاه ساله، شصت ساله 

و دارای سابقه ی جنگ و جبهه را بگذارد؛ اما یك جوان هجده 

ساله را گذاشت و او »اسامةبن زید« بود. پیامرب از ایامن و از 

سابقه ی فرزند شهید بودِن او هم استفاده كرد. آن نقطه ای كه 

اسامه را فرستاد، هامن نقطه ای بود كه پدر اسامةبن زید - یعنی 
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زیدبن حارثه - در دو سال قبل از آن در آن نقطه به شهادت 

رسیده بود. پیامرب فرماندهِی سپاهی بزرگ و گران را به آن جوان 

هجده ساله داد كه همه ی اصحاب بزرگ و پیرمرد و رسداران 

سابقه دار پیامرب در آن سپاه عضو بودند. پیامرب به او گفت تا آن 

محلی كه پدرت در آن جا شهید شد، می روی - یعنی در »موته« 

كه محلی در امپراتوری روِم آن روز و در كشور شاِم امروز بود - و 

آن جا را اردوگاه می كنی. بعد دستورات جنگی را به او داد. از 

نظر پیامرب، نیروی جوان این قدر حائز اهمیت است.

ما امروز در كشورمان اسامةبن زیدهای زیادی داریم؛ جوانان 

زیادی داریم؛ دخرتان و پرسان عظیم و جمعیت انبوهی از این 

مجموعه ها داریم كه حارضند در همه ی میدانهای فّعال - در 

میدان درس، در میدان سیاست، در میدان فّعالیتهای اجتامعی، 

در میدان مشاركتهای گوناگون برای فقرزدایی، برای سازندگی، 

و در هر صحنه و عرصه ای كه برای آنها برنامه ریزی شود و امكان 

داده شود - رشكت كنند.«)1379/02/01(
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مهدويت و جوانی 
در روایات متعددی آمده است که حرضت مهدی عجل الله فرجه الرشیف  ●

هنگام ظهور »جوانی است زیباروی«)شابٌّ َحَسُن الَوجِه)عقد الدرر، 

ص39(( که كمرت از چهل سال دارد)فی صوَرِة شابٍّ دوَن أرَبعیَن 

َسَنًة)كمال الدین، ص316((.
حتی به بیان امام صادق علیه السالم این موضوع که "حرضت با 

چهره ای جوان خروج می کنند و بسیاری از مردم می پندارند که 

ایشان باید پیرمرد باشد" از بزرگرتین گرفتاری ها و ابتالئات عرص 

ْن َیْخُرَج ِإَلْیِهْم َصاِحُبُهْم 
َ
ِة أ ْعَظِم اْلَبِلیَّ

َ
ظهور حرضت است)ِإنَّ ِمْن أ

َشاّبًا َو ُهْم َیْحَسُبوَنُه َشْیخًا َكِبیرًا.)الغیبة للنعمانی، ص189((
همچنین »یاران آن حرضت جوان اند و كهن ساالن، در میان آنان، 

اندك اند، مانند رسمه در چشم و منك در زاد و توشه«)أصحاُب 

الَمهِدیِّ َشباٌب ل ُكهوٌل فیِهم إّل ِمثَل ُكحِل الَعیِن َو الِملِح ِفی 
الّزاِد)الغیبة للطوسی، ص476(( و »هنگامی كه جوانان، شبانگاه بر 
پشت بام ها در خواب اند، به ناگاه، بدون وعده قبلی، در یك 

شب، گِرد صاحب خود جمع می شوند و صبحْ هنگام در مّكه 
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خواهند بود.«)َشباُب الّشیَعِة َعلی ُظهوِر ُسطوِحِهم ِنیاٌم إذ َتواَفوا 

َة)الغیبة  إلی صاِحِبِهم فی َلیَلٍة واِحَدٍة َعلی َغیِر میعاٍد َفُیصِبحوَن ِبَمكَّ
للنعمانی، ص316((.
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انقالب اسالمی و جوانان
»بزرگرتین هرن این انقالب که امام آن را فتح الفتوح انقالب  ●

دانستند، این بود که توانست جوانانی را تربیت کند که در 

دنیای ماّدِی آلوده و از لحاظ اخالقی، لجنزار، انسانهایی با 

دلهای پاک و نورانی و با تصمیمهای راسخ باشند و هوشمندانه 

و خردمندانه، راه بزرگان برشیت و راه سعادت برش را انتخاب 

کنند.)1377/09/25(

از اوایل انقالب، در کارهایی که در اختیار من بوده، به جوانان 

مسؤولیت می دادم؛ هم در نیروهای مسلّح، هم در کارهای 

دولتی، هم در دوران ریاست جمهوری. تجربه ی من این است 

که اگر ما به جوان اعتامد کنیم - آن جوانی که شایسته دانستیم 

به او مسؤولیت بدهیم و صالحیتش را داشت؛ نه هر جوانی 

و هر مسؤولیتی - از غیر جوان، هم بهرت و مسؤوالنه تر کار را 

انجام می دهد؛ هم رسیعرت پیش می برد، هم کار را تازه تر و 

همراه با ابتکار بیشرتی به ما تحویل خواهد داد؛ یعنی روند 

پیرشفت در کار حفظ می شود. برخالف غیر جوان که ممکن 



 31 

است کار را بالفعل خوب انجام دهد، اما روند پیرشفت در 

آن متوقّف خواهد شد. غالباً این گونه است.آن زمان که ما در 

شورای انقالب بودیم، نسبت به همین موضوع، به ما و دوستان 

دیگری که در آن شورا بودیم، اعرتاض می شد. افراد مسّنی - 

عمدتاً شصت ساله، هفتاد ساله، هفتادوپنج ساله - هم در آن 

شورا بودند، که خیلی عقیده به جوانان نداشتند و می گفتند 

چرا شام به جوانان رو می دهید و اینها را بی خود وارد کارهای 

عمده می کنید؟! اینها دوست منی داشتند که به جوانان خیلی 

میدان داده شود. البته دوست می داشتند که جوانان از آنها 

اطاعت کنند و دنبالشان راه بروند! می گفتند آنها جوانند، ما 

پیریم؛ باید دنبال ما بیایند. خیلی حارض نبودند به جوانان 

اعتامد کنند؛ ولی ما اعتامد می کردیم و جواب آنها را هم در 

واقع با تجربه ی عملی ای که می دیدند خوب کار انجام می گیرد 

و پیرشفت می کند، می دادیم و داده می شد.«)1377/02/07(
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الگوهای قرآنی جوانی
جوانی، نقشی بنیادین در پذیرش حق، خودسازی و سازندگی  ●

دارد. پیامربان خدا همگی جوان بودند و پیروان پیامرب اسالم را 

نیز غالبا قرش جوان تشكیل می دادند. ارائه الگوهای عینی در 

هویت بخشی به جوانان فوق العاده مؤثّر است. بر این اساس، 

می توان منونه هایی در قرآن، روایات و تاریخ صدر اسالم و تاریخ 

معارص از جوانان برازنده که در همه صحنه های سیاسی و 

اجتامعی، ثابت قدم و استوار ماندند و در فتنه ها نلغزیدند و 

از آزمون ها رسبلند بیرون آمدند، ارائه منود.

به همین جهت یکی از ابعاد مهم مطالعات منابع دینی در 

موضوع جوان و جوانی، الگومنایی این منابع است. آیات و 

روایات متعددی وجود دارد که با معرفی یک جوان الگو، 

الگوی جوانی و زیست جوانانه وی را معرفی می فرمایند. مثال 

قرآن حرضات »ابراهیم«، »یوسف«، »موسی« و »اصحاب 

کهف)اصحاب رقیم(« علیهم السالم و در نهایت وجود مبارک پیامرب 

صلی الله علیه و آله را به عنوان جوانان تراز معرفی فرموده است.
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در روایت است که پیامرب صلی الله علیه و آله فرمودند: »ای فرزندان 

عبد املطّلب! به خدا سوگند، جوانی را در میان عرب منی شناسم 

كه برای قوم خود، بهرت از آنچه من برای شام آوردم، آورده باشد. 

به راستی كه من، خیر دنیا و آخرت را برای شام آوردم.«)یا َبنی 

فَضَل 
َ
ِلِب، إّنی َو الّلِه ما أعَلُم شاّبا ِفی الَعَرِب جاَء َقوَمُه ِبأ َعبِد الُمطَّ

نیا َو اآلِخَرِة.)األمالی  ِمّما َقد ِجئُتُكم ِبِه؛ إّنی َقد ِجئُتُكم ِبَخیِر الدُّ
للطوسی، ص583((.

اینکه قرآن کریم این بزرگواران را الگوی جوانی معرفی می فرماید 

به این معنا است که گذشت زمان، نقش الگوهای دینی و معنوی 

را كم رنگ منی كند. این حرضات می توانند برای جوانان امروز 

ما الگو باشند. در این نوشتار به بررسی اجاملی سه شخصیت 

از الگوهای جوانی در قرآن کریم می پردازیم.

)الف( ابراهیم خلیل)ع()َفًتی َیْذُكُرُهْم ُیقاُل َلُه ِإْبراِهیُم)انبیاء:60((
ْسَوٌة َحَسَنٌة ِفی  ●

ُ
قرآن کریم با ترصیح به اینکه »َقْد كاَنْت َلُكْم أ

ِذیَن َمَعُه...«)ممتحنة: 64( چند ویژگی مهم را برای  ِإْبراِهیَم َو الَّ
الگوبرداری از وجود مبارک ایشان بیان می فرماید، این ویژگی ها 

عبارت است از:
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)1( مرزبندی نظری و عملی شفاف با جریان های غیر الهی

ِه َكَفْرنا  ● ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ ا ُبَرآُؤا ِمْنُكْم َو ِممَّ »ِإْذ قاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّ
ِه  ی ُتْؤِمُنوا ِباللَّ َبدًا َحتَّ

َ
ِبُكْم َو َبدا َبْیَننا َو بَْیَنكُُم اْلَعداَوُة َو اْلَبْغضاُء أ

َوْحَدُه... .« با توّجه به آیات قبل كه بعضی از مسلامنان به خاطر 
دریافت حفظ بستگان خود، مخفیانه یا آشكارا با كّفار دوستی 

و موّدت داشتند، این آیه می فرماید: برائت از كّفار و مرشكان را 

از حرضت ابراهیم و یارانش بیاموزید و تأکید می ورزد: صالبت 

و رصاحت در اظهار برائت از مرشكان، یك ارزش است.

)2( تقدم اهداف الهی بر روابط اجتامعی

اینکه می فرماید »ِإْذ قاُلوا ِلَقْوِمِهْم« به این معناست که برای حرضت  ●

ابراهیم علیه السالم، روابط اجتامعی و خویشاوندی مانع اظهار حق نشد.

)3( محبت و مودت عام نسبت به عموم انسان ها

ی  ● َبدًا َحتَّ
َ
اینکه می فرماید: »َبدا َبْیَننا َو َبْیَنُكُم اْلَعداَوُة َو اْلَبْغضاُء أ

ُتْؤِمُنوا« به این معنا است که مرزبندی و برائت باید الهی، مكتبی 
و هدفمند باشد نه انتقامی و نفسانی. استغفار حرضت در 

ْسَتْغِفَرنَّ َلَك( نیز تأکیدی بر این 
َ
ِبیِه أَل

َ
حق کفار)ِإلَّ َقْوَل ِإْبراِهیَم أِل
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حقیقت است که حتی فلسفه دشمنی و جنگ در سیره رهربان 

الهی، محبت و مودت بوده است.

)4( خداباوری عملی و عینی

در علم اخالق، فضیلت »توکل« را خداباوری واقعی می دانند.  ●

فرآن یکی از ویژگی های بارز حرضت ابراهیم علیه السالم را همین 

َعَلْیَك  »َربَّنا  می فرماید:  معرفی  توکل  و  عینی  خداباوری 

ْلنا«. این خصوصیت با توجه به سیاق آیه گویای این نکته  َتَوكَّ
مهم است که جبهه گیری و قاطعیّت در برابر كفر و رشك، به 

توكّل نیاز دارد. همچنین معنای توكّل گوشه گیری و انفعال 

نیست، بلكه در كنار اعالم برائت رصیح و موضع گیری شدید 

نسبت به مرشكان، توكّل معنا می یابد. و اساسا توكّل داروی 

رفع نگرانی هاست. چون اعالم برائت آن هم با قاطعیّت 

 و رصاحت ممكن است آثار سویی را در پی داشته باشد.

)5( دعای بسیار

قرآن ویژگی بارز دیگر حرضت ابراهیم علیه السالم را چنین بیان  ●

اٌه َحِلیٌم«)توبه: 114(؛ »ِإنَّ ِإْبراِهیَم َلَحِلیٌم  وَّ
َ
می فرماید: »ِإنَّ ِإْبراِهیَم أَل
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اٌه ُمِنیٌب«)هود: 75(. در روایات »أّواه« )بسیار آه كشنده به یاد  وَّ
َ
أ

خدا(، »دعا« معنا شده است، یعنی حرضت بسیار دعا كننده 

ّعاُء)الكافی، ج2، ص466((. ّواُه ُهَو لدَّ
َ
بود )األ

)6( مقام خلیل الرحامنی

ُه ِإْبراِهیَم َخِلیاًل«)نساء: 125(- خداوند  ● َخَذ اللَّ قرآن می فرماید: »َو اتَّ

ابراهیم را دوست خود انتخاب فرمود-. در روایات علت اینکه 

ابراهیم علیه السالم به مقام خلیل الرحامنی رسید، چند ویژگی بارز 

در وجود مبارک ایشان بود. پیامرب صلی الله علیه و آله: »اینكه می گوییم 

ابراهیم، خلیل اللّه است، معنایش نیازمندی و تهی دستی است 

و ابراهیم علیه السالم نیازمند به درگاه خداوند بود و به سوی او روی 

كرده بود و از غیِر خدا، خوددار و روی گردان و بی نیاز بود؛ زیرا 

وقتی خواستند او را در آتش افكنند و از منجنیق پرتاب شد، 

خداوند، جربئیل علیه السالم را فرستاد و به وی گفت: »بنده ام را 

دریاب«. جربئیل علیه السالم نزد ابراهیم علیه السالم آمد و با او در هوا 

برخورد كرد و گفت: آنچه می خواهی به من بگو كه خداوند، مرا 

برای یاری تو فرستاده است. ابراهیم علیه السالم گفت: »خدا، برایم 

بس است و او بهرتین وكیل و كارساز است. من از غیر او چیزی 
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درخواست منی كنم و جز به درگاه او مرا نیازی نیست«. از این 

پس، او را »خلیِل« خویش نامید؛ یعنی نیازمند و محتاج به خداوند 

ما...  و بُریده از غیِر خداوند.«)إنَّ َقوَلنا: إنَّ إبراهیَم َخلیُل الّلِه َفِإنَّ

َمعناَها الَفقُر َو الفاَقُة، و َقد كاَن إبراهیم َخلیاًل إلی َربِِّه َفقیرا و إَلیِه 
فا ُمعِرضا ُمسَتغِنیا... َفقاَل: َبل َحسِبَی الّلُه و  ُمنَقِطعا و َعن َغیِرِه ُمَتَعفِّ
ُل َغیَرُه و ل حاَجَة ِلی إّل إَلیِه، َفَسّماُه َخلیَلُه، 

َ
ِنعَم الَوكیُل، إّنی ل أسأ

ن ِسواُه.)االحتجاج، ج1، ص32((. أی َفقیَرُه و ُمحتاَجُه َو الُمنَقِطَع إَلیِه َعمَّ
همچنین مرحوم شیخ صدوق در کتاب ارزشمند علل الرشایع، باب 

ُه  َخَذ اللَّ 32 را با این عنوان آورده است: »باب العلة التی من أجلها اتَّ

عز و جل ِإْبراِهیَم َخِلیاًل«)نک: ج1، ص34- 37(. برخی از گزاره های روایی 
این باب، در تبیین علت خلیل الرحامنی آن حرضت عبارت است از:

ل أَحدا َغیَر الّلِه عز و جل.«- از كسی جز خداوند عز و 
َ
»َلم َیسأ

جل درخواست ننمود-.

یِل َو الّناُس ِنیاٌم.«- مناز خواندنش در شب، به  »َصالِتِه ِباللَّ
هنگامی كه مردم در خواب اند.-.

ْرض.«
َ
»ِلَكْثَرِة ُسُجوِدِه َعَلی اأْل

ْهِل َبْیِتِه.«
َ
ٍد َو أ »ِلَكْثَرِة َصاَلِتِه َعَلی ُمَحمَّ

ُه َلم َیُردَّ أَحدًا.«- درخواست  كسی را رد نكرد-. »أِلنَّ
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عاَم.«- غذا دادنش به مردم -. »إلطعاِمِه الطَّ
ویژگی های دیگر حرضت ابراهیم علیه السالم در قرآن و روایات 

عبارت است از:

)7( تسلیم خدا بودن: »َحِنیفًا ُمْسِلمًا«)آل عمران: 67(

«)بقره: 124( ُهنَّ َتمَّ
َ
)8( آمادگی كامل در امتحان های سخت الهی. »َفأ

اٌه َحِلیٌم«)توبه: 114( وَّ
َ
)9( صرب و حلم: »ِإنَّ ِإْبراِهیَم أَل

ی«)نجم: 37( ِذی َوفَّ )10( وفاداری و ثبات قدم: »ِإْبراِهیَم الَّ

ْصناَمُكْم«)انبیاء: 57(
َ
ِكیَدنَّ أ

َ
ِه أَل )11( شجاعت و دالوری: »َتاللَّ

)12( هجرت و مهاجرت: »ِإنِّی ُمهاِجٌر ِإلی  َربِّی«)عنكبوت: 26(

ُه ِلْلَجِبیِن«)صافات: 103( ْسَلما َو َتلَّ
َ
ا أ )13( گذشت و ایثار: »َفَلمَّ

را َبْیِتَی«)بقره: 125( )14( خدمت به مسجد: »َطهِّ
)15( سفر و سیاحت هدفمند: امام باقر علیه السالم: »ابراهیم علیه 

السالم برای عربت گرفنت به سیاحت در شهرها می پرداخت.«)َخَرَج 

إبراهیُم علیه السالم ذاَت َیوٍم َیسیُر ِفی الِبالِد ِلَیعَتِبَر...)كمال الدین، ص140((.

)16( منونه رشد حقیقی

»َو َلَقْد آَتْینا ِإْبراهیَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َو ُكّنا ِبِه عاِلمیَن.«)انبیاء: 51( به  ●
همین جهت است که قرآن كریم عالوه بر اینکه آن حرضت را 
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اسوه و الگو معرفی می فرماید، دستور به تبعیّت از ملّت ابراهیم 

َة ِإْبراهیَم َحنیفًا«)نساء: 125( و ترصیح می فرماید:  َبَع ِملَّ می دهد: »َو اتَّ

هر كس از آئین ابراهیم علیه السالم اعراض كند، سفیه خواهد بود: 

ِة ِإْبراهیَم ِإل َمْن َسِفَه َنْفَسُه.«)بقره: 130(. »َو َمْن َیْرَغُب َعْن ِملَّ

)ب( یوسف صدیق
امام صادق علیه السالم: »روز قیامت مرد زیبایی آورده شود كه به  ●

خاطر زیبایی اش فریفته شده و می گوید: پروردگارا! مرا زیبا 
آفریدی و چنین، گرفتار زنان شدم. در این هنگام، یوسف علیه 

السالم آورده می شود و به وی گفته می شود: »تو زیباتری یا این؟ 

ُجِل الَحَسن  او را زیبا قرار دادیم و فریفته نشد«.)...و ُیجاُء ِبالرَّ

نَت َخلقی َحّتی َلقیُت  ، َحسَّ ذی َقِد افُتِتَن فی ُحسِنِه، َفَیقوُل: یا َربِّ الَّ
ساِء ما َلقیُت، َفُیجاُء ِبیوُسفَع علیه السالم َفُیقاُل: أنَت أحَسُن أو  ِمَن النِّ

ّناُه َفَلم ُیفَتَتن.)الكافی، ج8، ص228((. هذا؟ َقد َحسَّ
این روایت گویای این است که حرضت یوسف، "الگوی حجتی" 

برای جوانان است و یکی از فلسفه های وجود مبارک حرضت 

یوسف علیه السالم همین حجت بودن ایشان برای جوانان است.
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سیری در ویژگی های قرآنی حرضت یوسف صدیق

)1( و )2( یقین و اخالص

از مهم ترین ویژگی های قرآنی حرضت یوسف علیه السالم، رؤیت  ●

برهان الهی )َرأی  ُبْرهاَن َربِِّه)یوسف: 24(( است. ممکن است در 

ابتدا گامن کنیم این ویژگی قابل الگو برداری نیست اما امام 

سجاد علیه السالم در تبیین رؤیت برهان الهی می فرمایند: »وقتی 

آن زن- همرس عزیز- حرضت یوسف را در صحنه و معرض 

معصیت قرار داد، ابتدا به سمت بُت رفت و پارچه ای بر او 

افكند. یوسف علیه السالم به وی گفت: »این، چه كاری است؟«. زن 

گفت: خجالت می كشم كه بت ما را ببیند. یوسف علیه السالم به 

وی گفت: »تو از چیزی كه منی شنود و منی بیند و درك منی كند 

و منی خورد و منی آشامد، حیا می كنی و من از كسی كه انسان 

را آفرید و به او آموخت، حیا نكنم؟!«. این است معنای سخن 

خداوند عز و جل: »اگر برهان پروردگارش را ندیده بود ...«.)... 

أ َتسَتحییَن َمن ل َیسَمُع و ل ُیبِصُر و ل َیفَقُه و ل َیأُكُل و ل َیشَرُب و ل 
َمُه َفذِلَك َقوُلُه عز و جل: »َلْو  ن َخَلَق اإِلنساَن و َعلَّ أسَتحیی أَنا ِممَّ

ْن َرأی  ُبْرهاَن َربِِّه«.)عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج2، ص45((
َ
ل أ

این بیان نورانی امام سجاد علیه السالم مشخص می کند که رؤیت 
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برهان الهی، هامن مقام یقین است که برای همگان قابل 

دسرتسی است و اال بیان این بخش از داستان یوسف وجهی 

منی داشت. اساسا یکی از اصلی ترین دالئل قصص االنبیاء در 

قرآن، همین قابلیت الگو برداری است.

»برهان« به دلیل و حجت یقین آور اطالق می شود که حق را 

روشن ساخته و جای تردیدی باقی منی گذارد. برهانی هم كه 

حرضت یوسف رؤیت منوده است یقینی بوده است که دیگر 

جهل و ضاللتی باقی نگذاشته است، چون ایشان در مناجات 

ُكْن ِمَن 
َ
ْصُب ِإَلْیِهنَّ َو أ

َ
ی َكْیَدُهنَّ أ می گوید: »َو ِإلَّ َتْصِرْف َعنِّ

اْلجاِهِلیَن«)یوسف: 33( و همین دلیل بر این است که برهانی که 
حرضت یوسف دیده است از قبیل علم های متعارف یعنی علم 

به حسن و قبح و مصلحت و مفسده افعال نبوده، زیرا اینگونه 

علم ها گاهی با ضاللت و معصیت جمع می شود، هم چنان كه 

ُه َعلی  ِعْلٍم«)جاثیه: 23(  ُه اللَّ َضلَّ
َ
َخَذ ِإلَهُه َهواُه َو أ ْیَت َمِن اتَّ

َ
 َفَرأ

َ
از آیه  »أ

ْنُفُسُهْم«)نمل: 14( به خوبی استفاده 
َ
و »َو َجَحُدوا ِبها َو اْسَتْیَقَنْتها أ

ُه ِمْن ِعباِدَنا اْلُمْخَلِصیَن«- که در  می شود. به قرینه عبارت »ِإنَّ

انتهاء آیه آمده است- معلوم می شود توفیق رؤیت برهان 

الهی، برای کسانی که اخالص دارند. و به استناد خطبه فدکیه، 
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ُه  نَّ َل ِإَلَه ِإلَّ اللَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
حقیقت اخالص توحید عملی است: »َو أ

ِویَلَها.« بنابراین بعد 
ْ
ْخاَلُص َتأ َوْحَدُه َل َشِریَك َلُه، َكِلَمٌة ُجِعَل اإْلِ

از یقین، دومین ویژگی حرضت یوسف علیه السالم، »اخالص« است.

)3( ادب

از لطائف و ظرائف شخصیت مبارک حرضت یوسف علیه السالم،  ●

ادب ورزی های ایشان است. آن حرضت از جفاهایی كه برادران 

بر وی روا داشتند خواه در روزی كه او را به قعر چاه انداختند 

یا به درهمی ناچیز او را فروختند یا به دزدی متهمش كردند؛ 

اسمی نرُبد، بلكه از همه آنها تعبیر كرد به اینكه شیطان بین 

من و برادرانم فساد ایجاد كرد و آنها را به بدی یاد نكرد، بلكه 

نعمت های الهی را، مانند نجات یافنت از زندان و سلطنت و 

ْخَرَجِنی 
َ
ْحَسَن ِبی ِإْذ أ

َ
علم به تأویل احادیث بیان منود: »َو َقْد أ

ْیطاُن َبْیِنی َو  ْن َنَزَغ الشَّ
َ
ْجِن َو جاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد أ ِمَن السِّ

ُه ُهَو اْلَعِلیُم اْلَحِكیُم َربِّ َقْد  َبْیَن ِإْخَوِتی ِإنَّ َربِّی َلِطیٌف ِلما َیشاُء ِإنَّ
ِویِل الحاِدیِث.«)یوسف: 100- 101(

ْ
ْمَتِنی ِمْن َتأ آَتْیَتِنی ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّ
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سایر ویژگی های آن حرضت عبارت است از:

ْجُن  )4( باور و توّجه كامل به خداوند در تلخی ها: »َربِّ السِّ

«)یوسف: 33( و در شادی ها و شیرینی ها: »َربِّ َقْد آَتْیَتِنی ِمَن  َحبُّ
َ
أ

َحاِدیِث«)یوسف: 101(
َ
ِویِل اأْل

ْ
ْمَتِنی ِمْن َتأ اْلُمْلِك َوَعلَّ

َة َقْوٍم  )5( برائت و مرزبندی با خطوط انحرافی: »ِإنِّی َتَرْكُت ِملَّ

ِه َوُهْم ِباآلِْخَرِة ُهْم َكاِفُروَن«)یوسف: 37( َل ُیْؤِمُنوَن ِباللَّ
َة آَباِئی ِإْبَراِهیَم  َبْعُت ِملَّ )6( تبعیت از راه مستقیم پیشگامان: » َواتَّ

الِِحیَن«)یوسف: 101( َوِإْسَحاَق َوَیْعُقوَب«)یوسف: 38(؛ »َوأَلِْحْقِنی ِبالصَّ
)7( ثبات و پایداری در راه رضای خدا: »تََوفَِّنی ُمْسلِاًم«)یوسف: 101(

ِق َوَیْصِبْر  ُه َمْن َیتَّ )8( تقوا و صرب در برابر حوادث و مرارت ها: »ِإنَّ

ْجَر اْلُمْحِسِنیَن«)یوسف: 90(
َ
َه َل ُیِضیُع أ َفِإنَّ اللَّ

ا  َحبُّ ِإَلیَّ ِممَّ
َ
ْجُن أ ِه)یوسف: 23(، َربِّ السِّ )9( پاك دامنی: »َمَعاَذ اللَّ

َیْدُعوَنِنی ِإَلْیِه«)یوسف: 33(
َحاِدیِث«)یوسف: 101(، 

َ
ِویِل اأْل

ْ
ْمَتِنی ِمْن َتأ )10( علم و دانایی: »َعلَّ

»ِإنِّی َحِفیٌظ َعِلیٌم«)یوسف: 55(
َك اْلَیْوَم َلَدْیَنا  َمُه َقاَل ِإنَّ ا َكلَّ )11( بیان زیبا، فصیح و بلیغ: »َفَلمَّ

ِمیٌن«)یوسف: 54(
َ
َمِكیٌن أ

ْجِن«)یوسف: 39( )12( مدارا با برای هدایت مردم: »َیا َصاِحَبِی السِّ
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َنا َخْیُر اْلُمْنِزِلیَن«)یوسف: 59(
َ
)13( مهامن نوازی: »أ

ْرَباٌب 
َ
ْجِن أ )14( سوز و عالقه به هدایت دیگران: »َیا َصاِحَبِی السِّ

اُر«)یوسف: 39( ُه اْلَواِحُد اْلَقهَّ ِم اللَّ
َ
ُقوَن َخْیٌر أ ُمَتَفرِّ

)15( قدرت طّراحی و ابتكار: »َفَذُروُه ِفی ُسْنُبِلِه«)یوسف: 47(، »َجَعَل 

ٍخ َلُكْم«)یوسف: 59(.
َ
ِخیِه«)یوسف: 70(، »اْئُتوِنی ِبأ

َ
َقاَیَة ِفی َرْحِل أ السِّ

)16( عفو و گذشت و چشم پوشی: »َل َتْثِریَب َعَلْیُكُم اْلَیْوَم«)یوسف: 92(

ْیَطاُن َبْیِنی َوَبْیَن ِإْخَوِتی«)یوسف: 100( )17( فتوت و جوامنردی: »َنَزَغ الشَّ

)18( امانتداری: »ِإنِّی َحِفیٌظ َعِلیٌم«)یوسف: 55(

ْرِض«)یوسف: 55(
َ
)19( احساس مسئولیت: »اْجَعْلِنی َعَلی َخَزاِئِن اأْل

)ج( حضرت علی بن ابیطالب علیه السالم
ِه...«)بقره: 207( ● اِس َمْن َیْشِری َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَّ »َو ِمَن النَّ

به عنوان یك  ● را فقط  علیه الّسالم  »امیراملؤمنین  امام خامنه ای: 

چهره ی دوران چهل ساله و پنجاه ساله و شصت ساله نبینید. 

درخشش آن حرضت در دوران جوانی، هامن الگوی ماندگاری 

است كه همه ی جوانان می توانند آن را رسمشق خودشان قرار 

دهند. در دوره ی جوانی در مكه، یك عنرص فداكار، یك عنرص 

با هوش و یك جوان فّعال و پیرشو و پیشگام بود. در همه ی 
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میدان ها، مانع های بزرگ را از رِس راه پیامرب برمی داشت. در 

میدان های خطر سینه سپر می كرد و سخت ترین كارها را بر 

عهده می گرفت. با فداكاری خود، امكان هجرت پیامرب را به 

مدینه فراهم كرد و بعد در دوران مدینه، فرمانده سپاه، فرمانده 

دسته های فّعال، عامل، هوشمند، جوامنرد و بخشنده بود. در 

میدان جنگ، رسباز شجاع و فرمانده پیرشو بود. در عرصه ی 

حكومت، یك فرد كارآمد بود. در زمینه ی مسائل اجتامعی هم 

یك جوان پیرشفته ی به متام معنا بود.«)1379/02/01(
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