
 
 
 
 
 
 

 

 جوانان
جوانان، بخش مهمّی از افراد جامعه اند که نزد دوستان و دشمنان هر ملّت جایگاه و اهمیّتی ویژه دارند، زیرا این قشر، به ویژه    

برای جلوگیری از یک کشورند، از همین رو دشمنان متخصّصان و شایستگان آنان، عامل تحواّلت بزرگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
 پیشرفت ملّت ها، ابتدا به سراغ جوانان آنان می روند تا با ایجاد سرگرمی های فریبنده، آنان را از رشد و تعالی و سالمت جسمی و روانی

و نیازهای آنان، بازدارند و زمینه سلطه بر آنان را فراهم کنند، از این رو بر همگان الزم است با ادراک درست جایگاه جوانان و حساسیّت ها 
 .در جهت رشد معنوی و علمی و بالندگی یاریشان کنند تا از این راه، سالمت و رشد جامعه خود را فراهم سازند و این عبادتی بزرگ است

 اهمیت جایگاه جوانان
: یرش آن، چگونه یافتی؟ گفتاستقبال مردم را از امر امامت و پذ: به ابوجعفرأحول پس از بازگشت وی از بصره فرمود( ع)امام صادق      

 .به جوانان بپرداز، زیرا آنان به سوی هر کار خیری شتابنده ترند: امام فرمود... آنچه خواستند کردند. به خدا سوگند آنان اندک اند

 مشورت با جوانان
مشورت کن، زیرا آنان تیزهوش ترند و هرگاه در امری که برایت پیش آمده نیازمند مشورت بودی ابتدا باجوانان : فرمود( ع)امیرمؤمنان    

سپس آن را به اندیشه پیران و بزرگان واگذار تا فرجام آن را شناسایی و انتخاب نیکو کنند، زیرا تجربه آنان بیشتر . سریع تر حدس می زنند
 .است

 به کار گیری جوانان توانمند
. برتری می دادندو را گرامی می داشتند و وی را بر دیگر فرزندان خود مُصعب بن عمیر جوانی نورسته و نزد پدر و مادرش در رفاه بود و ا  

در شعب ابی طالب در محاصره بود ( ص)وی از مکّه خارج نشده بود، پس چون اسالم آورد پدر و مادرش به وی جفا کردند و با رسول خدا 
ذکوان بن قیس برای عمره رجبیه به مکه آمدند و نزد  در همین روزها اسعد بن زراره و. چهره اش دگرگون شد و سختی بر او فشار آورد

که  -به مصعب( ص)پیامبر . مسلمان شدند و از آن حضرت خواستند تا نماینده ای به مدینه بفرستد و اسالم را به آنان بیاموزد( ص)پیامبر 
او نیز رفت و جوانان زیادی را به اسالم [. رت کندو به مدینه هج] فرمان داد به همراه اسعد از مکه خارج گردد  -قرآن بسیار فرا گرفته بود

 ... .هدایت کرد 

 جدل آموزی جوانان
 .به جوانان فرمان دهید تا فن مناظره بیاموزند: فرمود( ع)امیرمؤمنان     

جست و جوی آنچه خواسته اسالم است و در این حدیث هم به آن توصیه شده، مناظره صحیح یا صناعت جدال احسن است که در : نکته 
 .حق و صدق و پرهیز از باطل و کذب است
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