
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد
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   مطالب  فهرست

  
  13   و بلوغ  جوانان
  15  و تقلید  جوانان
  17 و اعتیاد   جوانان
  18   و مذهب  جوانان
  20   و ازدواج  جوانان
  21   و علم  جوانان
  22 از فرصتها  و استفاده  جوانان
  25   و والدین  جوانان
  25   بیگانه  و فرهنگهای  جوانان
  27   نمونه  جوانان
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    وبلوغ  جوانان
  

  غریزۀ  شدن  شکفته  یکی :کند بروز می نورس  در جوانان  و جذّاب  مطبوع  دو صفت  بطور طبیعی  بلوغ  درایّام
  جنس  جلب  برای مؤثّری  عامل  خود بتنهائی  جنسی  تمایل  گرچه.  جوانی  ایّام  وزیبائی  طراوت  و دیگری  جنسی

و از   آراسته  و پسران  دختران  و جمال  را با زیبائی  آتشین  تمایل خداوند این  ولی ، بشر است  نسل  و حفظ  خالفم
  . است  یکدیگر تشدید نموده آنها را به  پیوستگی  و میل  تر کرده سوزان  را در آنان  آمیزش  رغبت راه  این

  
  ! جنسی  امّا غریزۀ
  خود را با همکاری  پنهانی  شوند و فعالیت بیدارمی  از خواب  غدد جنسی  که  است  موقعیاز   جنسی  آغاز بلوغ

را در   ای جانبه  همه و انقالب  ریزند و تحول می  را در خون  جنسی  هورمونهای. کنند می شروع  سایر غدد داخلی
دهند  می  بکار خود ادامه  همچنان  بلوغ  فعّال  ، عوامل بلوغ  چندسالۀ  دوران  در تمام. آورند بوجود می  آنان  مزاج

مرد یا   یک  ممیّزات  برسانند و کلّیۀ  جوانی و شدّت  قوّت  مدارج  عالیترین  و به  رشد نهائی  را به  بالغ  تازه  تانوجوان
  .ایجاد و مستقر نمایند را در وی  کامل  زن  یک

آنقدر   جنسی  با هورمونهای  رشد استخوان ارتباط.  ستخوانها استمخصوصاً ا  بدن  ، رشد سریع بلوغ  نشانۀ  اولین 
مو بر   روئیدن. نمود بینی  را پیش  جنسی  بلوغ  شروع  از استخوانها، تاریخ  شود باعکسبرداری می  که  زیاد است
از   خود یکی  نروید و ای نمی  ، موی بالغ  در دختران  ولی است  آنان  بلوغ  های از نشانه  یکی  پسران  صورت
،  بلوغ.  است  اعضاء داخلی  وکلیۀ  استخوانها و عضالت  نموّ سریع  ، عامل بلوغ.  و مرد است  آشکار زن تفاوتهای
  وکامل  افراد بزرگ  را در ردیف  رساند وآنان می  جسم  نیرومندی  و کمال بدن  رشد نهائی  را به  ضعیف  کودکان
  .دهد قرار می  اجتماع
در   شوند بلکه می  جسم  جانبۀ  و همه  رشدسریع  گذارند و باعث اثر می  بدن  تنها بر روی  ، نه بلوغ  انقالبی  عوامل
پدید  در روحشان  عمیقی  سازند و انقالب می  را دگرگون  آنان  نیز مؤثرند،افکار و اخالق  نوجوانان  روان
  که  است  همین  و برای. بسیار دارد  تفاوت  نابالغ ، با اطفال واناننوج  طرز فکر و خُلقیات  جهت  آورند، بهمین می

  ها نفوذ و تأثیر بیشتری ، بیضه غددِبدن  در بین.  است  پیدا نشده  بزرگ  و دانشمندان  ها، فالسفه خواجه بین  هیچگاه
  جنسی  ،تمایل و فاتحین  قدسینو م  بزرگ  و شعرای  و معموالً هنرمندان! دارند انسان  روحی  و حالت  قدرت  روی
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و   فکری  از فعالیتهای  و قسمتی  شده  روحی  بدهد، دچار بحران غدد را از دست  این  و اگر کسی! اند داشته  شدیدی
  .دهد می  خود را از دست  ّ اخالقی حس حتّی
تجاوز نماید و   اگر از حدّ طبیعیکشد و  می زبانه  وجود جوان  از اعماق  که  است  سوزانی  مانند آتش  جنسی  غریزۀ

  این  عمل! رابخشکاند  انسان  و سعادت  و مذهب  ، دین اخالقی  فضائل  ریشۀ  مهار نشود،قادر است  اگر بدرستی
  .گردد می  بدن  اعضاء مختلف  آرزوهای  تمام  برای  مستقیم  مرکزتحریکات  در واقع  که  است  آنقدر قوی  غریزه

  در اِعمال  شود، افراط می  آنان  سقوط باعث  وجود دارد و اغلب  جوانان  زندگی  در راه  که  هیپرتگا  بزرگترین
  است  این  جوانان در تربیت  و علمی  دینی  های برنامه  هدف.  است  نفسانی  از شهوات ای از غرائز و اِرضاء پاره  بعضی
محدود گردد   جنسی  اگر غریزۀ. دارد  برکنارشان  و تفریط افراط واز  کرده  ها هدایت غریزه  به  را در عمل  آنان  که

توانند با  می  و جوانان  نخواهد داشت و تضادّی  اختالف  انسانی  شود، با سایر تمایالت  خود بکار برده و در جای
بر   کنترلی  که  رجائید  ولی. خود را ارضاء نمایند  فطری  و خواهشهای  طبیعی  ، سایرتمایالت جنسی  غریزه  به  عمل
  بین  کنند، ناسازگاری  باشند عمل  مایل  که  هر صورتی  وبه  را آزادانه  بخواهند آن  نباشد و جوانان  غریزه  این

و   جنسی  غریزه  پیروزی  نبرد به  ،این تر است قوی  از سایر تمایالت  جنسی  غریزه  شود و چون می  شروع تمایالت
و   ،امانتداری و درستی  ، راستی پاکدامنی  به  مانند میل  فطری  تمایالت. انجامد می فطری  تسایر تمایال  شکست
  در دنیای  ن´اال  که  چیزی. آید در می  هدف  صورت به  جنسی  اطفاء غریزه  روند و فقط عهد کنار می  به  وفای
نفسند و   و اسیر هوای  شهوت بندۀ  که  و پسرانی  دختران!  است  درآمده  و عادی  طبیعی  مسئله  یک صورت  به  غرب
فحشاء و  در منجالب  دهند و سرانجام می  ها و نکبتها تن پستی  همۀ  به  جنسی غریزه  و ارضای  لذّت  جلب  در راه

  ! تر است زرخرید پَست  از غالم،  شهوت  بندۀ :فرماید می7 علی  لذا امیرالمؤمنین. کنند می  سقوط  عفّتی بی
  استمناء و استشهاء، لواط.  زیردانست  از اقسام  یکی  توان بشود را می  احیاناً دامنگیر جوانی  که  نحرافاتیا
امّا .دارد  و اخروی  دنیوی  و مجازات  حرام  اینها از نظر اسالم  همۀ  که ،،و زنا) در دختران(  ، مساحقه) درپسران(

، مخصوصاً اگر  است  جنسی  انحراف  پلۀ  اولین شده  دیده  و جوانان  نوجوانان  دربعضی  استمناء و استشهاء که
توانند  نمی  کنند از آثار بد وضرربار آن می  مبادرت  عمل  این  به  که  کسانی. واعتیاد در بیاید  عادت  بصورت
و   روحی  یأس،  پشت  ، خمیدگی ، انزجار از ازدواج وبینائی  چشم  ، ضعف آثار آن  از جمله. یابند  رهایی

  . باشد دیگر می عوارض
  توانائی  ، در صورت کردن  ، زود ازدواج تنهانبودن: چند چیز است  زشت  عمل  این  به  و یا مبتال نشدن  درمان  راه

  . معنوی  و ارتباط  در نماز جماعت  فعال  و شرکت  آن  از افراد مبتال به  گرفتن ، فاصله گرفتن  روزه
بر   زیادی  ضربات  ، دستور دادند تا با چوب است استمناء کرده  خبر دادند جوانی 7 امیرمؤمنان  به  قتیو  که  شده  نقل
  .او زدند  ِ دستهای پشت

تا آخر عمر   گذارد که می  برجای  زیادی  ، عوارض است  عظیم  آن  گناه  که  بازی  و یا همنجنس  امّا لواط
  مفسدۀ و هزاران  ، خودکشی ، دیوانگی روحی  ، اضطرب ، هیجان نشأ قتلم عمل  این. شود می  گیر شخص گریبان
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محشور   لوط  از دنیا بروند، با قوم  توبه  اگر بدون  اشخاص گونه  و این  است  قتل  کننده  لواط  سزای.  است  اخالقی
  .شوند می

فرد بر   برای  در آخرت  دنیا و هم  در این  ارهمشود نیز آثار زیانب  انجام  دختران  بعضی  شاید در بین  که  امّا مساحقه
  .گذارد جا می
  که  اند، در حالی کرده مساحقه  با هم  را که  ، زنانی در روز قیامت: فرماید می 7 صادق  امام

و   ، آورده آنهاست  در فرج  از آتش  بر سر، وعمودی  از آتش  ای و مقنعه  بر تن  از آتش  لباسهایی
  !.کنند یم  وارد دوزخ

  :  باشد، از جمله می  وخیمی  عواقب  و دارای  امّا زنا نیز بسیار مذموم
  تمام  آن  از بوی  چکد که می از عورتش  ای کنند و قطره می  زناکار را وارد جهنم  ـ روز قیامت1

  البد م  بوی  این: گویند می  جهنم  نگهبانان  به  جهنمیان!شوند می  دچار ناراحتی  جهنم  اهل
  . است  زناکاران  بوی  شود این می  آنها گفته  ؟ به است  کرده  مارااذیت  که  کیست

  :فرمود7 علی  امیرمؤمنان  به 6 پیغمبراکرم
  ، کوتاهی رسواشدن: زنا دنیوی  اثرات.  است  اثر بد اخروی  سه و  اثر بد دنیوی  سه  زنا دارای«

  بودن  خداوند و ابدی  ، خشم حساب  سختی:  اخروی و اثرات)  حالل  روزی(  روزی  عمر و قطع
  .» است  در جهنم

لشکر   وقتی  که  است  آمده«:  کنیم ذکر می آن  اهمیت  بود مجدداً برای  آمده»  زنان»  در قسمت  را که  بلعم  داستان
  باعورا، که  از بلعم  ناحیه  آن حاکم. را گرفتند  شام  تصرف  به  تصمیم 7 نون  بن  یوشع  فرماندهی به7 موسی  حضرت

  گفت آنان  به  بلعم. دهد  او نشان  به  اسرائیل لشکر بنی  شکست  برای  راهی کرد که  بود درخواست  قالّبی  دانشمندی
  اسرائیل لشکر بنی  ، میان خرید و فروش  عنوان را به  هرزه  شما زنان.  است! لشکر زنا  این  شکست  تنها عامل  که

  .لشکر بگذارند  خود را در اختیار مردان  بدهید که آنها اجازه  بفرستید و به
  مشغول  و فجور با لشکریان  فسق  نمودند و به و آمدمی  رفت  لشکر یوشع  در بین  هرزه  اجرا شد و زنان  دستور بلعم

چند   پیدا شد و در فاصلۀ لشکریان  ندر بی  خطرناک  ، مرضی نامشروع  تماسهای  در اثر این  نکشیدکه  طولی. شدند
و   گرفت خود را بدست  از افراد غیرتمند لشکر، نیزۀ  یکی  تا اینکه  داشت ادامه  وضع  این!  نفر را کشت  روز هزاران

  نامشروع  عمل  را در حال  کرد هر که  و اعالم را کشت  کرد و آنان  زنا بودند، حمله  درحال  که  و مردی  زن  به
  از میان  مهلک  مرض آن  گرفتند و در نتیجه  مذکور فاصله  ، از زنان جان  از ترس  لشکریان! کشم ، او را می ابمبی

  .کند  وتصرف  را فتح  شام  توانست  اسرائیل و لشکر بنی  رفت

   جنسی  تحریک  عوامل
  از جمله. شود می  آن  و تحریک  آن  بیدارشدن  کند و یا باعث می  را زودتر فراهم  جنسی  بلوغ  که  است  عواملی

  : عوامل  این
  .»...و  محارم نامناسب  ، پوشش والدین  زناشوئی  عمل  مشاهدۀ«  منزل  فضای : الف
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  .»و مایو  مخصوصاًشورت  چسبان  لباسهای«  لباس : ب
  .»باشند می  محرّک  ، وانیل ،زعفران ، شیرینی موز، پیاز، سیر، فلفل  چون  هایی غذاها و میوه«غذا  : ج
    به  برانگیز و نگاه  فیلمها، عکسها و تصاویر شهوت«ها  دیدنی :د

  .» مخالف  جنس
  .» جنسی  از مسائل  ،صحبت محرک  های ، موسیقی دو زوج  شوخی«  محرّک  های شنیدنی :ذ

  :چند ماجرای تلخ از فجایعی که به خاطر روابط نامشروع بوجود آمد

   – جنايت ترين بزرگ تا خلوت از
 شب نيمهء اصفهان، جاده در در ۱۳۶۴ سال در) ۲( آموزنده داستاىن
 ماه هفت از بعد. بريدند سر مهسرش كنار در اتومبيلش در را مردى
 فجيع قتل اين كه شد مشخص عمومى دادسراى بازپرس وسيلهء به پيگريى

 از بعد. است شده اجنام وى نامشروع دوست توسط مقتول مهسر توطئه به
 زيبا مردى مقتول. شدند دستگري مهگى قاتل وياران قاتل امر شدن مشخص
 قاتل. بود خود مهسر عمهء پسر و آهن ذوب كارخانهء وتكنسني ورشيد
 زىن مقتول مهسر. بداندام و چهره سياه آباداىن، جنگى آوارگان از مردى
: است قرار اين از وى واقرار اعتراف طبق قتل كيفيت وديپلمه، ساله ۲۷
 به) شهر فوالد( سكونتمان حمل از پزشك دندان به مراجعه براى روزى
 پرداخت هنگام شدن پياده موقع در شدم، اتومبيلى سوار اصفهان مقصد
  پول،
 كشيد، شعله دمل در انگيز شهوت اى جرقه. خورد راننده دست به دستم
 با توأم خلوت، جو مراجعت در برگرداند، ومرا كند صرب راننده شد قرار
 دوست هم با اجنام سر منود، نامشروع مذاكرات گرفتار را ما قبلى سابقه
 كار حمل به شوهرم كه ساعاتى از بعد روزها كه شد اين بر وقرار شدمي
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 با سال دو مدت وبه شد عملى قرار اين بيايد، من مرتل به رود مى خود
 وچون دادمي اجنام عفت مناىف عمل صدبار از ومتجاوز داشتيم رابطه هم

 از بعد تا دادم رفيقم به را او كشنت پيشنهاد بارها: ديدمي مزاحم را شوهرم
 عملى رخيتيم را او قتل نقشهء بار چند. كنيم رمسى ازدواج هم با او كشنت
 حتريك را او بودمي، هتران عازم شبانه كه بار آخرين براى كه اين تا نشد
 كند مهدست خود با را نفر دو ويكى كند حركت ما دنبال كه كردم
 شيشهء از را شده مچاله كاغذى هاى دستمال ووقىت. بياورد ومهراه
 درد دل هبانهء به را ماشني هنگام آن در. شوند مهيا انداختم بريون اتومبيل
 كه شد مصمم وى. بكشند را شوهرم و شوند پياده آهنا. كنم مى متوقف

 دنبال فاصله كمى با شد گفته كه اى برنامه طبق. كند عمل من دستور به
 متوقف پاركينگ در را شوهرم درد، دل هبانهء به كردند، حركت ما

 از نفر دو با وى ايستاد، ما سر پشت قاتل، اتومبيل فاصله بال. كردم
 مهسرم قاتل دوستان از يكى شدند، پياده زده نقاب چهره با مهدستانش

 كاپوت روى را آب فالكس امر، دادن جلوه وعادى كردن گم رد براى
 به فشار با قاتل كرد، مى متاشا را وماجرا ايستاد آن وكنار گذاشت ماشني

 شد، اتومبيل وارد مهدستانش از ديگر يكى با عقب درب از دستگريه
 براى كرد مى خيال شوهرم. كشيدند اتومبيل عقب طرف به را وشوهرم
 را اتومبيل سويچ كه كرد پيشنهاد اند، كرده كار اين به اقدام مال بردن
 بربيد دارم آنچه با را اتومبيل باشيد، نداشته كارى ومهسرم من به دهم مى
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 وقاتل كشيد عقب طرف به را شوهرم دستهاى قاتل رفيق نكردند اعتنا آهنا
  با

 به بودم صحنه شاهد خوشحال، كه ومن كرد جدا بدن از را او سر كارد
 و شدم پياده آهنا رفنت از بعد. شويد خارج صحنه از زود گفتم آنان

 نفر سه گفتم آن سرنشينان به وفرياد داد وبا كردم متوقف را اتوبوسى
 هم وبعد كشيد پاسگاه به جريان. كشتند را وشوهرم آمدند زده نقاب
 هفت( مدت اين ودر گرفتم ترحيم وجمالس شدم پوش سياه شوهرم براى
 آيا: كردم سؤال او از. داشتيم آزاد طور به نامشروع رابطهء قاتل با) ماه
. نداشتم اختالىف هرگز: داد جواب داشتيد؟ اختالف شوهرت با زندگى در

 آورد منى من اجازه بدون مهمان وحىت بود ومؤدب مهربان مردى شوهرم
 به من با هم مرتبه يك كردمي زندگى هم با كه سال دوازده مدت ودر

 من داد، مى قرار من اختيار در را اش ماهيانه حقوق نگفت، سخن درشىت
 در وكمال مجال نظر از كمبودى گونه وهيچ داشت مى دوست بسيار را
 كردى؟ اقدام جنايىت چنني به چرا پس: كردم سؤال وى از. نبود وى

 از سر چرا دامن منى هم خودم ندارم، سؤال اين براى پاسخى: داد جواب
 از بعد چرا كه دارم قرار وجدامن فشار حتت االن و آوردم در وادى اين

 از كه حمبىت مهه وآن ساله هشت دختر يك داشنت با زندگى سال دوازده
 را قاتل قم يك كيفرى دادگاه. ام شده گرفتار روزى چنني به ديدم شوهرم
 وبه زد شالق ضربه صد عفت، مناىف عمل حد عنوان به بود جمرد مردى كه

 به شرعى حد عنوان به را مقتول ومهسر منود اعدام را وى قصاص عنوان
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 وآن آمد در اجرا به آنان باره در صادره حكم. منود حمكوم منودن سنگسار
 كه وديگرى ابد حبس به بود گرفته را مقتول هاى دست كه شخص
 مالحظه. شد حمكوم چشم شدن كور به فقهى متون طبق كرد مى نگهباىن

 چه هم به آنان دست وبرخورد ناحمرم با خلوت يك از كه فرمائيد مى
 آمد پديد هولناكى جنايات

 
 
 ممن أجرا بأعظم اهللا سبيل يف الشهيد اجملاهد ما): " السالم عليه( على قال
 كه اى رزمنده ،)۲. (املالئكة من ملكا يكون ان العفيف لكاد. فعف قدر
 پيدا گناه بر قدرت كه كسى از بيشتر اجرش برسد شهادت به خدا راه در
 است ونزديك عفيف بود، خنواهد كند دورى آن از نفس عفت وبا كند
*  بداىن لذت ترك لذت اگر: گويد مى سعدى. شود فرشتگان از اى فرشته
 از گر*  روحت مرغ كند علوى سفرهاى خنواىن لذت نفس لذت دگر
 اى زنده تا كه*  پرسىت مى چنان خود صورت اين تو رهاىن بازش آز چنرب
 در باشد باز گرت*  ببندى خود بر خلق از در هزاران نداىن؟ معىن به ره

 باز كاروان از ترسم مى كه*  سر در وخواب ساكن مريوى چنان آمساىن
 تكن مل وان تراه كانك اهللا خف): " السالم عليه( الصادق قال - ۷ ماىن
 مقام اين به گاه هر و بيىن، مى را او گويا كن پروا خدا از"  يراك فانه تراه
  )۳( بيند مى را تو او شك ىب نيسىت
---  
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 رجال اختيار. ۳. ۴۸۲ سخن البالغه هنج. ۲. ۲۵۵/  غرراحلكم. ۱
 كند گر*  گناه قصد كىن كه مقامى در عمار بن اسحاق حال شرح كشى،
 را خود عصمت پرده*  گذرى در گنه ز دارى شرم نگاه دور از كودكى
 باشد تو بر هنان اسرار واقف بود كه*  جهان خداوند كه بادت شرم ندرى
  گناه كار نظرش در كىن تو*  وگاه بيگه نظرش

 
  یکی از قضات می گوید

 جسدى قبل روز چند: وگفت آمد من اتاق به حمترم هاى بازپرس از يكى
 از پس. نيست شناساىي قابل كه كردم كشف ها پل از يكى زير در را

 او شهردارى دادم اجازه كرده اعالم روزنامه در را جريان بردارى عكس
 روزنامه در خرب انتشار از بعد روز سه حدود. كند دفن گورستان در را

 به را اش جنازه شناخته را او جسد قرب، نبش از وبعد آمدند وى بستگان
 از بعد. كردند منتقل است كاشان روستاهاى از يكى كه خودشان وطن

 بوده باىف قاىل هاى كارخانه از يكى كارگر مقتول شد مشخص فىن حتقيقات
 كه است بوده قرار اين از ماجرا. رسد مى قتل به مهسرش دسيسه به كه
 به بوده او مهسايه كه را كشى برق مرد كولر، نصب براى مذكور فرد
 كش برق به خانه صاحب مهسر كولر اندازى راه هنگام در آورد، مى خانه
 از زنند، مى ولبخند كرده وگو گفت هم با ضمن ودر كرده مى كمك
 رابطه اجنام سر. شود مى منتهى ومراوده معاشقه به كار جزئى ارتباط مهني
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 آزادى از كه اين وبراى سازند مى برقرار عفت خالف اعمال و نامشروع
  شوند برخوردار حمض
 شهيد بلكه فرستد مى جبهه به وتشويقات حتريكات با بارها را خود شوهر
 مى بر سامل مهسرش انتظار برخالف وى گردد راحت خيالشان و شود
 يك در دهند، خامته وى زندگى به گريند مى تصميم آخراالمر گردد،
 مقتول مهسر آيد مى عمل به مقتول مرتل در كش برق جوان از كه مهماىن
 وقىت دهد مى او خورد وبه كند مى حل را واليوم قرص ده نوشابه پارچ در

 داخل را او شود مى هوش ىب آلوده نوشابه خوردن اثر در شوهرش
 خارج مرتل واز ريزند مى بدنش روى برتين ومقدارى برند مى آشپزخانه

 به را برق جريان بودند ديده هتيه قبل از كه كليدى زدن وبا شوند مى
 از غافل. شوند مى سوزى آتش ومنتظر كنند مى برقرار آشپزخانه داخل
 گشته قطع برق سيم مهسايه هاى بچه بازى وسايل اصابت اثر در كه اين
 آن سرعت، به نشود فاش جريان كه اين براى آنان. شود منى سوزى آتش
 سازى جاى ماشني عقب صندوق در عجله وبا كنند مى خفه را نوا ىب

 يكى داخل را او جسد وشبانه شوند مى خارج قم مقصد به مرتل از كرده
 مرحله بدين تا را انسان وشوخى، لبخند يك آرى،. دهند مى قرار ها پل از
 .كشاند مى ورذالت پسىت از
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 بودم ... دادگسترى رئيس كه زماىن در: اول مورد هولناك جنايت دو
 از يكى خانه بام پشت در را وجسدش كشته را اى بچه دادند گزارش
 صحنهء وارد داشتم هومشندى بازپرس. اند انداخته اعتماد مورد افراد

 بوته يك برگ از ونيمى بود خيس مقتول لباسهاى گفت او. شد پيگريى
 اسفند بوتهء تا گشتم را اطراف هاى بام پشت. بود چسبيده آن به اسفند
 مربوط مرتل اين شد معلوم. كردم پيدا منازل از يكى پلهء راه كنار در را
 خود نوادگان از يكى به را ومرتل رفته مسافرت به خود كه است پريزىن به
 در كردم دستگري را وى فورا سپرده، است وظيفه سرباز جوان يك كه

) مقتول( اى بچه پسر دوستم با شهوت فشار اثر در كه كرد اقرار بازجوىي
 كه اين براى لواط گناه از وبعد برده مرتل داخل به را او داده فريب را

 وبعد انداختيم آب منبع به ابتدا را اش جنازه كشته، را وى نشومي رسوا
 هر شد مشخص. هنادمي ها مهسايه از يكى بام بر كرده، خارج منبع از شبانه
 به كارشان جنسى فشار اثر در كه باشند مى باز وسر جمرد جوان نفر دو
 كردند دستگري را جواىن: دوم مورد. شدند اعدام اجنام وسر كشيد جا اين
  آميزش سال نه زير بچه دختر هشت با كه
  

 در عزوبت فشار اثر در كه شد مشخص حتقيقات در. است داشته جنسى
 مثل تعطيل روزهاى در ساز نيمه منازل در قم نشني فقري مناطق از يكى
 دست به خاىل ظرف يك كه حاىل ودر آمده مى در كارگر صورت به مجعه

 يخ وقدرى بربيد را ظرف اين كرده مى پيشنهاد ها بچه دختر به داشته
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 زير به را وآهنا داده فريب هبانه اين به را معصوم دختران بياوريد من براى
 سر. است كرده مى برقرار جنسى آميزش عنف به آنان وبا برده مى زمني

 .زدند گردن را او مششري وبا اعدام به حمكوم اجنام
  )فارسي( عفاف خيمه{

  }كرميي حسني
 
 
  

   جوانی  شناخت
در   احساساتمعموالً   ، در جوانان است  واحساس  عقل  عظیم  دو نیروی  دارای  سالمی  هر انسان  اینکه  به  باتوجه
و   تصمیمات  بینی لذامی)  بغیر از موارد استثنائی(  است  و ناتوانی  ضعف  در حال  و نیرو،و عقل  قدرت  کمال

  خطرناک  ناروا و اعمال  کارهای  عصبانیت  ومخصوصاً در حال  است  و نپخته  نامعقول  گاهی  کارهایشان
، خود را بشناسد و در  جوانی  عقل  ضعف به  باتوجه  که  است  کسیسعادتمند   جوان  که  اینجاست. دهند می انجام

  .کند  تبعیت  ودینی  تربیتی  صحیح  های  نماید و از برنامه  پیروی  و خیرخواه  افراد عاقل از نصیحت  مهم  کارهای
چند   به  بیماری  این!  است  جوانی  جنون ، بیماری است  از جوانان  بعضی  در کمین  که  روانی  از بیماریهای  یکی

  جوانان تمام  و بیش  کم  ، که است  فکری  های نظمی و بی  روانی  اختالالت  آن  قسم یک  کند که بروز می  صورت
  ، شخص بیماری  در این.  ایست افسانه  و تخیّالت  خودنمائی جنون  همان  بیماری  هستند و این  گرفتار آن  نوخاسته

  پناه  و تخیلّات  اوهام  به  شود ومانند دیوانگان می  غافل  زندگی  های  گردد، از واقعیت خود می  واهی  اسیرتوهمّات
او . بیند می  و غیرواقعی  افکار بیهوده  عینک  را از پشت  کند و زندگی سیر می  وخیال  در خواب  و همواره! برد می

  به  اوهام  تأثیر این  تحت  گاهی  که  اینجاست!  ناشدنی  های وافسانه  اوهام  و عاشق  است  گریزان  و منطق  از عقل
  مانند آن.شود آمیز از او صادر می جنون  و اعمال  و خشن  وحشتناک  زند و کارهای می  دست  و جنایت جرم

  خود را از طبقۀ  باریکی  ، با طناب» دین  جیمس»  پایۀ  به رسیدن  برای  که  هامبورگی  دوجوان
  !کردند  پرت  پائین  به  ساختمانی چهارم
از   کند که می  رامسرور و خوشحال  آنان  آنچنان  ، گاه جوانان  ناسنجیدۀ  و تصورّات  غیر عقالئی  تخیّالت

از   سازدکه می  و مهمومشان  زده غم  چنان  و گاهی. زنند می  اختیار قهقهه گنجند وبی نمی  در پوست  خوشحالی
و   آمده  دین  بزرگان  در کلمات  اختالالت  این.شوند می  و انزوا پناهنده  گیری گوشه  و به  هشد  گریزان  اجتماع

  . است  تعبیرفرموده  جوانی  را مستی  آن 7 علی  و امیر مؤمنان  جوانی  راجنون  آن 6 پیامبراکرم
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در   که  هستند تا جایی  شدید روانی  یها وناموزونی  روحی  ، دچار آشفتگی بعد از بلوغ  و دوم  اول  در سال  جوانان
از   جوان  گذرد و فاصلۀ بیشتر می امّا هر چقدر از عمر جوانی! گیرد بخود می  جنون  ها رنگ نظمی ازبی  ای پاره
  تقلیل  روانی های نظمی کند و بی می  فروکش  نسبت  همان  به  احساسات  یابد،طوفان می  ، افزایش بلوغ  بحران  دورۀ
.  است  در افراد مختلف  تغییرات  این  البته. گردد می  عادی شود و اخالقش می  ، پخته از نظر عقلی  ابد و جوانی می

افراد ثروتمند و   رسند ولی می پختگی  مرحلۀ  به  سالگی 18حدود ، در  سخت  زندگانی  زیرا افرادفقیر و دارای
  به  سالگی26تا   دارد و رشد جسمی  ادامه 40  الی 35تا   عقلی رشد! اند هنوز مردنشده  سالگی 23یا 22ر ، د مرفّه

بقدر   ، هم سن  در این. رسد خود می  اوج  به  سالگی 32در  شهوات  و دایرۀ  جنسی  بلوغ  ولی. رسد خود می  نهایت
  در   ای پخته  و فهم  وسیع  تجربۀ  و هم  در اوست  جوانی  سالهای از شهوات  کافی

  .داختیار دار
   جوانی  ایّام  و زیبائی  امّا طراوت

  انسان  از مناظر زیبا، با سرشت  لذّت  واحساس  بشر است  فطری  از خواهشهای  یکی  و جمال  زیبائی  به  آدمی  تمایل
  طبیعی  احساس  این  دارای شهری  دور از تمدن  و اقوام  ملل  حتّی  مردم  طبقات  تمام  جهت  بهمین. است  شده  آمیخته
  .هستند

کنند و  می  زیبائیها ابراز عالقه  به  مردم  طبقات و تمام  قرار گرفته  توجه  مورد کمال  زیبائی  مسئلۀ  کنونی  در دنیای
  .گیرند بکار می  زیبا کردن را برای  علمی  دستاوردهای  و آخرین  قرار گرفته  مسئله  این  درخدمت  و پیشرفت  علم
  بپوشند، صورت  زیبا و شیک  کنند، لباس  زندگی آراسته  در خانۀ. چیز زیبا باشد  جا و همه  د همهدارن  عالقه  مردم

  ، غرق پذیرائی  و اطاق  منزل زیبا بشوند، حیاط  بنشینند، سوار ماشین  قشنگ  مبل  خود رابیارایند، روی  و موهای
کنند  خود می  خود و زندگی  کردن  قشنگ  خرج  مردم  را که  پولهائی امروزه  باشد، و خالصه  قشنگ  گلهای

  ! بیشتر نباشد، کمتر نیست  ضروری  اگراز مصارف
  اسالم. دارد  مخصوصی  توجه  و زیبائی  جمال موضوع  ، به بشر است  و کامیابی  سعادت  جامع  برنامۀ  که  اسالم  آئین

و   قرار داده  و تربیت را نیز مورد حمایت  مردم  ستیدو  جمال  بشر، عاطفۀ  فطری  تمایالت کلیۀ  پرورش  در ضمن
  . است  کرده  خود اکیداً توصیه  پیروان را به  و مصنوعی  طبیعی  از زیبائیهای  استفاده
ِ  َرْض االْ  ا عَلَی'ا م'ا جَعَلْن'اِنّ« 18  سورۀ7  در آیۀ  از جمله.  است  را ذکر نموده  مطلب  این  مختلف  در آیات  قرآن
  . قرار دادیم  زمین  و جمال  را زینت  زمین روی  ما موجودات:   یعنی» ا'ً لَه زینَۀ

  آسمان  آیا به:  یعنی» ا'اه'ا وَ زَینّ'اه'َبَنَیْن کَیْف  اءِ فَوْقَهُم'السم  ْ یَنْظُرُوا اِلَی اَفَلَم«: فرماید می 50  سورۀ 7  و در آیۀ
  ؟  ایم را زیبا نموده  و آن  ایم را ساخته  آن  گونهچ کنند که نمی  نگاه  سرشان  باالی

  را که  زینتهائی  کسی  بگو چه»  ادِه'َلِعِب اَخْرَج  ِ الَّتی ه'َ اللّ َ زینَۀ ْ حَرَّم ْ مَن قُل«: فرماید می  اعراف  سورۀ  و در آیۀ
  ؟ است  نموده  ،حرام قرار داده  بندگانش  خدا برای
  یکی 7 صدّیق  یوسف  جذّاب  زیبا و چهرۀ  صورت.اند بوده  بدنی  نقص  از هرگونه  با و عاریخدا عموماً زی  پیامبران

   .شد می  پیامبر محسوب آن  از امتیازات
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  . داشت  مخصوصی  و مالحت  رخسار، گیرندگی بر زیبائی  عالوه 6محمّد  حضرت  عالیقدر اسالم  پیشوای
و   جذّاب  قیافۀ.  نزد پیامبر رفت 7ّ علی  روزی: است  او آمده  در بارۀ  چهنیز زیبا بود، چنان 7 علی  امیرالمؤمنین

  . است  شده  نزدیک  بمن  چهارده شب  ماه  که  پنداشتم  چنین: پیامبر فرمود  که  داشت  جلوه  بقدری زیبایش  صورت
  و از طرفی  از یکطرف  در جوانان  یطبیع زیبائی  ، بوجود آمدن از آثار بلوغ  شود یکی  بود تا گفته  ای مقدمه  این
  از دختران  و دربعضی  شده  کشیده  افراط  به  حس  این  گاهی  که  بطوری.  است  نمودن و زینت  خودآرائی  به  میل

  حس  این  ارضای  برای  باید معیاری  که  اینجاست. گردد و هنرمی  بدن  برای  پرستی بت  نوع  یک  منجر به
دندانها،   ، مسواک بدن  پاکیزگی از راه  اسالم. نماید  جلوگیری  و تفریط  افراط  باشد تا از هرگونه  وجودداشته
  رابه  جوان  ّ خود آرائی نظیر اینها، حس  و کارهائی  زیبا پوشیدن  مو، لباس زدن  و روغن  کردن  ، رنگین معطّربودن

    آنان  الو جم  و بر جلوه  نموده  خطر هدایت و بی  صحیح  راه
  . است  افزوده
  و پسران  دختران  است  در بر دارد و ممکن نامطلوبی  ، عوارض و خودآرائی  در زینت  روی و زیاده  پرستی  تجمّل
  .گردد  آنان  و بدبختی  روزی تیره  دهد و مایۀ سوق  غلط  راههای  را به

،  و خودپرستی  ریاکاری  خوی  ، پیدا شدن روحی تو اختالال  وسواس  ، پیدا شدن آن  نامطلوب  عوارض  از جمله
  .گردد می  و غیره  اشخاص ظاهر و باطن  زیاد بین  کار، فاصلۀ  در این  از عمر گرانقیمت  مقادیرزیادی  شدن  صرف
دیگر،   عبارت  به. داند بشر می  زیبائی  اساسی از ارکان  را یکی  و آن  داده  اهمیت  هم  باطنی  زیبائی  به  اسالم  البته

هر دو زیبا   و معنی  وصورت  و شکل  و جان  جسم  سیمای  که  است  از این  عبارت  انسان  برای و جامع  کامل  زیبائی
  ودرخشانترین  زینت  ترین عالی  که  و اخالق  علم  کند ولی ،ظاهر را زیبا می مصنوعی  و تجمّل  طبیعی  جمال. باشند

  .نماید عطا می  معنوی  وجمال  روحانی  زیبائی  آدمی  به  ستا  انسان  زیور اختصاصی
  . است  باطنی  ، جمال عقل  وزیبائی  است  ظاهری  ، جمال صورت  زیبائی: فرمود 7 عسگری  امام

گردد و  بیدار می  جوانان  در باطن  اخالقی خوب  و صفات  روحانی  جمال  به  ، میل جوانی  در دوران  خوشبختانه
پیدا   تمایل  وفتوّت  جوانمردی  به  بطور طبیعی  جوانان. شود می  شکفته  ، درضمیرشان معنوی  زیبائی  به  عالقه
و نظائر   ، اداء امانت نفس  و ایثار، عزّت  ، فداکاری مانندراستگوئی  و صفاتی  اخالقی  فضائل  نمایند و فطرتاًبه می

  .متنفرند  و غیره  ،نادرستی ، عهد شکنی ، خیانت د دروغگوئیمانن  بدی  و از صفات  پیدا کرده آنها عالقه
  :اند دسته  سه  اخالقی  با صفات  در رابطه  جوانان

، راستگو و درستکار،  و با ایمان  پاکدل  که  ،جوانی است  انسانی  و صفات  اخالقی  سجایای  دارای  که  جوانی:  اول
او واجد . دارد  محبوبیت ، در جامعه است  پسندیده  صفات  دارای  خالصهو   و خیرخواه  خدمتگذار و باوفا،امین

  گل  مانندشاخ  جوانی  چنین. خواهد بود  مردم  و احترام  مورد عالقه  وهمواره  است  معنوی  و جمال  ظاهری  زیبائی
  . است  زینوا و شامّه  مطبوع  بوی ، دارای طبیعی  و جمال  بر طراوت  عالوه  که  است  معطّری
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  به  اگر خیرش.  است  نشده  آلوده  بد هم  صفات به  ولی  نیست  اخالقی  خوب  صفات  دارای  که  است  جوانی:  دوم
تا   هم  گروه  این. رساند نمی آزار هم  آنان  کند، به نمی  دستگیری  اگر از بینوایان. ندارد  هم رسد، شرّی نمی  مردم
  . است  در امان  از شرّ آنان  رسانند و جامعه نمی  آسیبی  مردم هستند زیرا به  جامعه  محبوب  ای اندازه
! هستند  در عذاب  از رفتار و گفتارش  فاسد ومردم  اخالقش!  ناپسند است  صفات  به  آلوده  که  است  جوانی:  سوم

!  است  موردتنفر جامعه  ید، باز همخود را بیارا  و لباس  باشد و مو و صورت  داشته  هم ظاهری  او هر چقدر زیبائی
در ! برساند  قتل  را به  مثالً کودکی  که  زیبائی  مانند جوان. او رابپوشاند  باطنی  تواند عیوب نمی  ظاهری  زیرا جمال

 ها را در روزنامه  بینند و یا عکسش او رامی  هرگاه  شود و مردم او می  متوجه  و تنفر مردم  خشم  سیل  هنگام این
شود و  بیشتر می انزجارشان  برعکس  شوند بلکه نمی  او مسرور و خوشحال  زیبای  تنها ازقیافۀ  نمایند، نه می  مشاهده

    بالئی  چه  نیست  او برسد معلوم  به  اگر دستشان
  !سر او بیاورند

  متخلّق  اخالقی  سجایای  به  انانجو  آنکه  ؟برای سعادتمند باشیم  تا جوان  باید بکنیم  چه  باید ببینیم  که  اینجاست
  مطرود جامعه  نشوند و سرانجام گرفتار فساد اخالق  جوانان  آنکه  برخوردار گردند، برای  روحانی شوند و از زیبائی

  .باشند  خویش  وظائف  متوجّه  همواره  مربیّانشان و همچنین  نگردند، باید خودشان
  خود دارای  و اینک  سر گذارده  راپشت  کودکی  ایّام  باشند که  طر داشتهباید خود را بشناسند و در خا  جوانان
در اختیار  آنان  و بدبختی  خوشبختی  اعظم  قسمت  اکنون  هستند، باید بدانند که شخصی  و مسئولیت  استقالل
  . است  قرار گرفته  خودشان

  و بدبختی  روزی  تیره  ، موجبات وناپاک  افراد آلوده با  و معاشرت  گناه  در مجالس  باشرکت  باید بدانند که  آنان
  .نمایند می  ،آلوده است  اجتماعی  و نفرت  بدنامی  باعث  که  فساد اخالق  را به  آورند وخویشتن می  خود را فراهم
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  وتقلید  جوانان
  

  جوان  وجود دارد و درنسل  مختلف  افراد بشر درسنین  درتمام  که  است  طبیعی  از تمایالت  ّ تقلید یکی حس
  .  شدیدتر است

  و به  پیموده  گذشتگان  را که  کند و راهی  استفاده دیگران  و عملی  علمی  تقلید، از تجربیات  میتواند بوسیلۀ  آدمی
  ساختن  برای  نوجوانان. پیدانماید  بیشتر دست  کمتر و سرعت  خود با زحمت  اهداف  و بهاند رابپیماید  رسیده  نتیجه

. دهند کار خود قرارمی  را برنامۀ  آنان  کنند و روش تقلید می  ، از دیگران الزم صفات  و برگزیدن  خویش  شخصیت
میسّر   که  کنند تا جائی می  ، کوشش د استشدی  درنوجوانان  ّ طلبی و تشخص  خودنمائی  تمایل  اینکه  به  باتوجه
امید   این  خود قرار دهند، به  سازی شخصیت  را الگوی  آنان  نمایند و صفات  مشهور و ممتاز پیروی  ازمردان  است
  .قرار گیرند  عموم  نمایند و مورد توجه  کسب  وافتخاری  زودتر و بیشتر شهرت  هر چه  که

  کنند و کارهای سینما تقلید می  ازستارگان  گاه. کنند تقلید می  ورزشی  رماناناز قه  خصوص  دراین  گاهی
  زنند، لباس می روند، حرف می  راه  مانند آنان. دهند خود قرار می  زندگی  رابرنامۀ  آنان  و غیر واقعی  ساختگی

  اینکه  بجای  آرایند و خالصه یخود را م  و موی  کنندو صورت می  خندند، معاشقه کنند، می می  پوشند، نگاه می
  بسازند، از این  الیقی  کنند وخود را انسان  ریزی پی  انسانی  و صفات  اخالقی  سجایای  را براساس  خویش شخصیت

  را به  ضربه بزرگترین  واسطه  این  دهند و به کار خود قرار می  را برنامۀ  ورفتار آنان  ها و الگوها تقلید کرده  ستاره
  . زنند خود می  معنوی  صیتشخ

  و فضیلت  از مسیر پاکی  که  شده  نابجا باعث بسا تقلیدهای  کند و چه را تهدید می  جوانان  خطراتی  که  اینجاست
  موجبات  همیشه اند و برای شده  بزرگ  گناهان  ، مرتکب جوئی  ّ برتری ارضاء حس و برای  گشته  منحرف

  .اند آورده  ا فراهمخود ر  و بدبختی  روزی تیره
از   او مرتب  سالۀ  پسر دوازده  و اظهارنمود که. کرد  شکایت  و از پسرش  مراجعه  دادگاه  به  در لبنان  مادری«

  ازتحقیقاتی  پس.  است  پولها از کجا آمده  داند این  نماید و او نمی می  خرج  پول حساب کند و بی فرار می  مدرسه
  فقره 27  مرتکب  و تاکنون  فیلمها یاد گرفته  را ازمشاهدۀ  ّ سرقت ابتدا فن  نمود که  او اعترافشد، »  عدنان«از   که

  » . است  و فروخته  را دزدیده  دوچرخه  دستگاه  هفت  ازجمله. است  شده  سرقت
کردند،  می  ا ادارهر  اتومبیل  آموزبودند و باند سرقت دانش  برخی  که  نوجوان  ای عده  طاغوت  حکومت  در زمان«

ما : گفتند کار می  این در مورد انگیزه  در بازجوئی  بیشتر آنان. بود  سال 20تا  16  بین  گروه ّ این سن. دستگیرشدند
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  این  قهرمانی  مخصوصاًکارهای  ماشین  بود از سرقت  امّا هرچه زدیم  اینکار دست  چرا به  دانیم نمی  هم  خودمان
  .» یمبرد می  سرقتهالذت

   !باد داد بر  را تقلیدشان  خلق
کشور   در همین.  و جوانان  شود و مخصوصاًدر مورد نوجوانان می  خالف  از کارهای  بسیاری  باعث  که  تقلید است
  !  است  بار نیاورده  به  که  آثار زیانباری  ها چه تقلید از فیلمها وهنرپیشه  خودمان
  روی  الکلی  مشروبات  به  اگر گروهی.  است تقلید ناصحیح  کشند، نتیجۀ ار میما سیگ  از نوجوانان  ای اگر عده

  . تقلید است  نتیجۀ  آورند باز هم می
  و اگر اعتیاد و روابط.  تقلید است  نتیجۀ هم  هستند این  گریزان  زنانه  و عفت  از حجاب  از دختران  ای اگر عده
تقلید   به  هم ما وجود دارد، این  از جوانان  بعضی  در بین  رَپی  باصطالح  لباسهای از انواع  و استفاده  نامشروع

  .گردد برمی
  . واگذار نمائیم  را بخودشان  بد دیگران  وکارهای  بگیریم  درس  دیگران  خوب  از کارهای  که  آنست  تقلید صحیح

  : قرارگیرد  مورد توجه  تقلید باید دونکته  دربارۀ
  .شوند می  آبروئی و بی  دیر وزود دچار شکست  و گناهکار تقلید نشود، زیرا گناهکاران  راد منحرفاز اف  آنکه  اول
و هر   آفریده  خدا انسانها را مختلف. دارد  تفاوت افراد با هم  و استعدادهای  طبیعی  ساختمان  بدانند که  آنکه  دوم

  .دارد  بیشتری  خود آمادگی  با ساختمان  کارمناسب  انجام  برای  انسانی
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  :اعتیاد و  جوانان
از   مختلف  دالئل  به  کنونی  در زمان.  مواد مخدّراست  انواع  ، اعتیاد به سالم  زندگی  و موانع  انحراف  از عوامل

دنیا،   به مواد مخدر  صادرات برای  ایران  بودن  ارتباطی  ، پل و پاکستان  مانند افغانستان  باکشورهائی  همسایگی  جمله
  از دومیلیون  شاید بیش.  است  نموده  بزرگ  و معضل  مشکل  و این  وخطرناک  سخت  مرض  کشور ما را دچار این

در   که  جوانانی  چه. نمایند می  ازمواد مخدر استفاده  و تفنّنی  اعتیاد و یا تفریحی  صورت  ما یا به  نفر از هموطنان
و   گناهان  انواع  بخاطر اعتیاد به که  جوانانی  و چه. اند داده  خود را از دست  د مخدر جانموا  و یاقاچاق  استفاده  راه

  . شوند می  را مرتکب  و تجاوز و غیره  تاقتل  گرفته  و از سرقت  شده  آلوده  تخلفات
اعتیاد را چند چیز   عوامل.  است  شده  از خالفها و ناهنجاریها،شدنی  بسیاری  ، انجام با آن  که  است  ای اعتیاد پلّه
   :اند شمرده
  باید در مسئلۀ  سالم  جوان  که  اینجاست. اند پیداکرده  آلودگی  ناباب  رفیق  از طریق  درصد معتادین  شصت :  رفیق
  .نیفتد  نارفیقان  این  دام  کند تا به  و افراد دلسوز را گوش  و بزرگان  اسالم ، هشدارهای رفاقت

  .اند معتاد شده  علت  باین  درصد از معتادین  چهارده: عاطفی  های  ناراحتی
  .اند معتاد شده  در صد بخاطر کنجکاوی  هشت : کنجکاوی

  .اند شده  مواد مخدر آلوده  از استفادۀ  درصد بخاطر لذت  شش : جویی  لذت
  .اند  معتاد شده  از درد جسمی  نجات  درصد برای  پنج :درد  تسکین
  .اند معتاد خود اعتیاد را فرا گرفته  چهار درصد از فامیل :معتاد  فامیل

  
  :مواد مخدّر  انواع

  . و کُدئین  ، هروئین ، مُرفین زا مانند تریاک ـ مواد سستی1
  . و کراتم  ، ناس افزا مانند کوکائین ـ مواد توان2
  . و غیره  دی  اس  جوانا، ال  ، ماری افزا مانند حشیش ـ مواد توهم3
  
  :مواد مخدّر  اعتیاد به  راحلم
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و   ، کنجکاوی آنان  و تشویق  ناباب  بادوستان  فرد در اثر معاشرت  مرحله  در این : با مواد مخدّر  آشنایی : الف
مواد   این  به  مرورزمان  شود و به بیند، با مواد مخدّر آشنا می در خود می  دوستان  در برابراین  که  غروری  احساس
  .نماید پیدا می  وابستگی

  مخدّر استفاده  از ماده  رابطور نامرتب  زمانی  مدت  از اینکه  فرد پس  مرحله  در این : تردید و دودلی ـ  ب
  وابستگی  به  باتوجه ؟ ولی یایم  تا نجات  کنم  چه  که  و ستیز شده  وارد جنگ  باخویشتن  کند، بطور ناخودآگاه می

  به  تدریجاً بدن  در آن  مواد که  افزایش  به  میل  بیند و در نتیجه می از ترک  خود را ناتوانمواد،   به  و روانی  جسمی
  .شود گیرد، در او ایجاد می خو می  از آن  مقدارمعینی

! شود می  کشیده  اعتیاد قطعی  ، به کردن  ترک و تردید و احتماالً مدتی  ، فرد بعد از شک مرحله  در این :اعتیاد ـ ج
  با مصرف  تریاک  اعتیاد به.کند می  خود را آلوده  و روانی  جسمی  سالمت  مواداعتیادآور، بسرعت  با مصرفو 

    بسرعت  هروئین  و اعتیاد به  ماه  یک
  .شود می  انجام

  
  :اعتیاد  و ضایعات  عوارض

  ، تغییر در مردمک یبوست ، عضالنی  ،دردهای جسمانی  ، بیماریهای آن  عوارض  از جمله:  جسمانی و  ـ فردی1
، فساد  خستگی  صدا،احساس  ، گرفتگی ، تشنج بدن  ، خارش دهان  ، خشکی گوارش  دردستگاه  ، اختالل چشم
  .انجامد می  مرگ  به  گاهی که  کبد و ریه  ، عفونت بد دهان  و بوی  دندان

  
و ستیز   جنگ  و ابتکار، حالت  اراده  ب،سل عصبی  فرد، ضعف  روانی  در سازگاری  اختالل : روانی  عوارض -2

  روحی  وصدها مشکل  دائمی  ، ترس نفس  اعتماد به  ، عدم قراری و بی  ، اضطراب اخالقی انحرافات  با خود، پیدایش
  .دیگر  و عاطفی  و روانی

،  و جنایت  ، جرم کنیش  ، قانون خانوادگی  نظمی ،بی اجتماعی  فعالیتهای  به  عالقه  نداشتن : اجتماعی  عوارض -3
  ...و  آنان  وانحراف  فرزندان ، نابودی خانواده  نظام  ، فروپاشی دیگران  ، معتاد نمودن کار وتحصیل  محل  ترک

  برای  بزرگی  اقتصادی  ، ضایعات بودن و انگل  بازدهی  و عدم  اشتغال  عدم  دلیل  معتاد به : اقتصادی  ـ جنبۀ4
  و اشتغال  نامشروع اعتیاد از راه  هزینه  ، تهیۀ خانواده  مخارج  درتأمین  مسئولیت  احساس دمع. نماید کشور ایجاد می

  .دیگر  و دهها عوارض  بزهکاری  انواع  به
  و اجتماعی  سیاسی  در فعالیتهای  چیز،مشارکتی  همه  به  نسبت  تفاوتی  بی  علت  افراد معتاد به : سیاسی  ـ جنبۀ5

و   سیاسی  های وتوطئه  ، قتل جنایت  عامالن  عنوان  از آنها به  و مفسدین  ومعموالً غارتگران. ندارند  لزوم  درمواقع
  .کنند می  ، استفاده غیر سیاسی
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  !سایر مواد مخدّر  برای  سبزی  سیگار چراغ
مواد   این  وقتی. باشند میزا  از آنها سرطان  تعدادی وجود دارد که  سمّی  مادۀ  از چهار هزار نوع  در دود سیگار بیش

،  ریه  در نُسَج  که  کنند و ازآنجایی ایجاد می  محل  را درآن  سرطانی  شوند، تغییرات می  وارد نای زا از دهان  سرطان
  .ندارند  خود اطالعی  در ششهای  رشد سرطان  ازمراحل  ، افراد سیگاری نیست  حسّی  اعصاب

یابد تا  می  ، ادامه است  پرداخته  دخانیّات  استعمال فرد به  که  متمادی  سالیان  یدر ط  سرطانی  تکثیر سلولهای  این
  و خشونت  سینه  قفسۀ ، دردهای نفس  ، تنگی ، سرفه اشتهایی ، بی خونی  ، خلط وزن  کاهش  مبتالبه  بتدریج  اینکه

  ! است  بسیار کمی  فاصلۀ تا مرگ  لحظه  از این  متأسفانه  گردد، که صدا می
،  شکری  لب  از جمله  فرزندان  برای  ، وناهنجاریهایی جنسی  میل  ، کاهش عقیمی  چون  عوارضی  سیگاری  در مردان
  .شود مغز در اثر سیگار ایجاد می  وسرطان  خون  سرطان
  .شود می  دیده  فراوان  اشتهایی و بی  بدن  ،ضعف ، خستگی استخوانی  ، دردهای عضالنی  ، دردهای سیگاری  در زنان

  یا بیمار؟  است  آیا معتاد مجرم
اعتیاد آمد، دیگر فرد معتاد   وقتی  ولی.  است ساخته  خود فراهم  اعتیاد را برای  مقدمات  که  است  معتاد این  جرم
از   دست  آسانی تواند به نمی  او وجود دارد که  و جسم  در روح  مواد چنان  به  و عادت زیرا کشش.  نیست  مجرم

اگر .  است  داشته  نقش  خود در بیمار شدنش  که  است  فرد معتاد،بیماری  که  باید گفت  بنابر این. اعتیاد بردارد
نمود و از   را درمان  بیماران  این  با تدابیری کشور ما جا بیفتد، شاید بتوان  و مسئولین  مردم  در بین  و مفهوم  معنی این

  .کرد  جلوگیری بقیه  به  مرض  این  سرایت
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   ازدواج و  جوانان
  : دارد از جمله  آثار خیر و پربرکتی  ازدواج.باشد می  ، ازدواج از انحرافات  و مصونیت  دوری  برای  راه  ترین ایمن

  .» است  خود را خریده  دین بکند نصف  ازدواج  که  کسی: فرمود 6رسولخدا« : دین  ـ حفظ1
  و موجب  ازگناهان  پوشی چشم  موجب  از هرچیزدیگری  بیش  ازدواج: 6رسولخدا:  وعفت  پاکدامنی  ـ باعث2

  .شود می  پاکدامنی
و   امّتم  در روز جزا از زیادی  من  زیاد شود که  کنید تانسلتان  ازدواج: 6رسولخدا:  است  حالل  بقاء نسل  ـ موجب3

  . کنم ، افتخار می شده سقط  طفل  لو به
  .و مرد  زن  روانی  رامشآ  ـ عامل4
  !هستند) مجردها(ها از عذب  جهنم  اکثر اهل: فرمود 6رسولخدا:  از جهنّم  ـ نجات5
  
  
در جلد   از جمله  است  و فوائد مهمّی  ثمرات ، دارای ، از نظر روایات و مردان  زنان  قانونی  و رابطۀ  پیوند زناشوئی *

  : است  آمده  روایات بحار االنوار این 103
  . است  ازدواج  شود، موقع بازمی  رحمت  برای  آسمان  درهای  که  از مواقعی  یکی: 6رسولخدا

  :او فرمود  به  است  کرده  محروم  با زنش  جنسی خود را از ارتباط  مظعون  بن  عثمان  فهمید که 6پیامبر  وقتیت
و   شده  نوشته  حسنه  او ده  گیرد، برای می  را دردست  زنش  دست  وقتی  مؤمن  زیرا بندۀ!  کار را نکن  این!  عثمان  ای
و . کند می  پاک  نویسد وصد گناه می  برایش  را ببوسد، خدا صد حسنه  و اگر همسرش. کنند می از او پاک  گناه  ده

هردو   و هرگاه. نماید می  پاک  و هزار گناه  شده  نوشته  زارحسنهه  نماید، برایش  مضاجعت  اگر با زنش
. شود می  پاک  و گناهش  شده  نوشته  حسنه شود، برایش می  جاری  که  برهر موئی  غسل  شوند، آب می  غسل مشغول

  سرد، غسل شب  در این  کنید که  نگاه  ام دوبنده  به: گوید  فرشتگانش  نمایند، خدا به غسل  سردی  و اگر شب
  هر دو   که  گیرم شما را شاهد می  من. کنند می

  .  را آمرزیدم
و . نویسند می  را برایش  اللّه  سبیل  شود،اجر مجاهد فی همبستر می  با زنش  مرد مؤمن  هرگاه: فرمود 6 پیامبر اسالم

  .گردد می  پاک  کنند،گناهانشان  غسل  هرگاه
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گیرد، آنقدر  درد او را می  نویسند و هرگاه می را برایش  دارِ نمازخوان شود، اجر روزه باردار می  که  زمانی  امّا زن
  ، یک هربار شیر دادن نمود، برای  حمل  وضع  که  و زمانی. داند را می  آن  تنها خدا اندازۀ نویسند که اجر می  برایش
  .گردد می  پاک  گناه  و یک  شده  نوشته  حسنه

  .کنند می  ازدواج  دنیا برگردند،همه  و به  شده  مرد، زنده  دهایاگر مجر:  6رسولخدا
باشید،   کند، آگاه ندا می  از آسمان  شوند، منادی می جمع  دور هم  حاللی  ازدواج  برای  مؤمنین  وقتی:  7 ششم  امام

  .نمود  مرد تزویج  فالن  رابرای  زن  خدا فالن
  هم  ثواب  برد، چگونه می  لذت  باهمسرش  نزدیکی  در هنگام  مرد و زن  اینکهبا : کرد  پیامبر عرض  ابوذر به  روزی
  نویسند؟ می  برایش

  عمل  نویسند، در هنگام می  گناه  برد، برایش می دهد و لذت می  انجام  حرام  عمل  وقتی  چگونه: فرمود  حضرت
  .شود می  نوشته حسنه  ، برایش حالل

   را بدست  سعادت  کند، نصف  ازدواج  هرکه: 6پیامبر خدا
  . است  آورده
  جنسی  بر اثر تماس  مؤمن  لذا وقتی.  در نزد خدامحبوبتر است  از همه  ، ازدواج مباح  کارهای  در میان: 7 صادق  امام

  دا همنمود و خ  را اطاعت ، خدایش بنده  این!  وای  ای: گوید افتد و می می  گریه  به  کند، ابلیس می ، غسل با زنش
  .را آمرزید  گناهش
  !  نه:  ؟ گفتم کنیز داری: فرمود!  نه:  ؟ گفتم داری زن: فرمود  بمن  حضرت.  رفتم 6پیامبر  خدمت: گوید می  عکاف
  ! آری:  ؟ گفتم و پولداری  سالمی: فرمود
  ما ازدواج  سنّت!  کنی  عمل  مسلمانان  بقیه ، و یا باید مثل هستی  نصرانی  یا راهب!  تو یا برادر شیطانی  پس: فرمود
تو در   که!  کن ازدواج!  کن  ازدواج!  کن  ازدواج!  عکاف  برتو ای  وای! شمامجردها هستند  و بدترین  است

  رابرایم  دختری  پیامبر هم! دربیاور  ازدواجم  به  همسری برخیزم  از اینکه  قبل  پس! خدا  رسول  ای:  گفتم!  اشتباهی
  .نمود عقد
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   و مذهب  جوانان
  ، نظارت ، حیاء اجتماعی ، تربیت ، علم ، ازعقل نفسانی  تمایالت  غرائز وتعدیل  کردن  رام  برای  اسالم  در مکتب

غرائز مورد   مهارکردن برای  مقدّس  آئین  در این  که  قدرتی  بزرگترین  ولی.  است  شده  صحبت کیفری  ، قوانین ملّی
اند  کرده  اذعان  دانشمندان.  است  مذهب  احساس ، بار آورده به  و ثمربخش  بزرگ  و نتایج  شده  واقع  استفاده

: گوید می  دبس  موریس«. شود پیدامی  در انسان  مذهب  به  و عشق  و عالقه  ، تمایل سالگی  ّ دوازده تقریباًاز سن  که
  ،ارتباطی مذهبی  احساسات  ناگهانی  و جهش  تکلیف  بحران  مابین  متّفقند که نکته  در این  روانشناسان  گویا همۀ

  مسائل  به  نسبت  بر این  سابق  شود که می  دیده  درکسانی  حتی  مذهبی  نهضت  نوع  یک  اوقات  در این. وجود دارد
  جالب. »شود پیدا می  گیسال 16درحدود   مذهبی  احساسات  اند، حداکثر این القید بوده  و ایمان  مذهب به  مربوط
  غرائزهنوز بخوبی  موقع  در آن. شود ، آشکار می است  بلوغ  آغاز فعالیت  که  سالگی12در   مذهب  به  تمایل  آنکه

از بروز   قبل  پیشگیری  صورت  به  خداوند حکیم  گوئی.  نیست شهوات  اسیر طغیان  کودک  اند و مزاج نشده  شکفته
و   خودسازی  را مهلت  بلوغ  چندسالۀ  ودوران  است  نموده  را آماده  مهار کردنشان  ئز، وسیلۀغرا  وطغیان  طوفان
  . است  قرار داده  مذهب  احساس  پرورش
در . شود  هدایت  باید در مسیر صحیح  مذهبی احساس  این  آنکه  یکی: نمود  توجه  دو نکته  باید به  رابطه  در این
  مطالب  و این  است  نهفته  تحریفی در دینهای  فراوانی  خرافی  وجود دارد و مطالب  انحرافی  صدهامذهب  که  دنیایی

  عزیز که اسالم  فقط. کند می  دینی و بی  را دچار شک  جوان  سازد، گاهی  نمی علمی  در عصر حاضر با پیشرفتهای
  و خرافات  از اوهام  خالی  و دین  است  فطرت و خلقت  و آئین  است  و تعلّم  علم  ، دین و تفکر است  تعقل  دین
و با   و ماه  وگاو و ستاره  بت  با پرستش  ، قرآن مسلمانان  کتاب. نماید  را اشباع  جوانان  مذهبی تواند حس ، می است
  اسالم . است  فرموده  هدایت  و عملی  و علمی  توحید عقلی و بشر را به  است  کرده  مبارزه  عقاید خرافی  تمام

تنها .  است  نموده  مبارزه  است  غرب  شایع مذهب  که)  مسیحیت  گانه  سه  خدایان(  و با تثلیث  جاهالنه  باخرافات
  .ندارد  سالم  عقل  و خالف  و وهم  خرافه  مطلب گونه  هیچ  که  است  اسالم
خداوند   انسانها به  ، دعوت حس  این شپرور  برای  اسالم  برنامۀ  اولین . است  مذهبی  حس  این  پرورش  دوم

  نوجوان  پروردگار رامحبوب  که  است  و دلپذیری  مطبوع  دو صفت  و مهربانی  بخشندگی. است  و مهربان  بخشنده
  به  محبتش  که  نماید و بهر نسبتی می  خداوند عزیز، تهییج  داشتن دوست  او را برای  و احساسات  کند و عواطف می

  .گردد محکمتر می  و ایمانش  ر شود، دینخدابیشت
   ؟ است  چیز دیگری  جز محبت  آیا دین :فرمود 7 پنجم  امام

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


انسانها   واداشتن  برای  در قرآن. خدا  به  خدا ومؤمنین  خدا و نمایندگان  به  عشق.  است  بنا شده  بر محبّت  اسالم  دین
  خدا تکیه  نداشتن  ودوست  داشتن  دوست  و به  گفته  سخن  واحساس  محبت  ازبدیها، بازبان  نیکیها و بازداشتن  به

  را دوست  خدا نیکوکاران. دارد  را دوست  کنندگان  خدا توبه. دارد را دوست  خدا دادگران :مانند.  است  کرده
  .دارد  را دوست  خدا صابران.دارد
. ندارد  را دوست  خدا ظالمین. ندارد ا دوستر  خدا مفسدین. ندارد  را دوست  خدا ستمکاران :فرماید و می

  .ندارد  را دوست  خدامستکبرین. ندارد  را دوست  خدا خائنین
  گیرم می  روزه. بخدا  نزدیکی  برای  خوانم نمازمی: مانند. شود می  خدا انجام  به  و نزدیکی  تقرب  بر پایۀ  هم  عبادات
  .بخدا  نزدیکی  برای
  :کرد  راطی  باید چند مرحله  جوان  مذهبی  حس  پرورش  برای

  . با خدا آشنا نمائیم  ساده  ـ آنها را با استدالل1
  . کنیم  معرفی بودن  و آمرزنده  و رحیم  مانند رحمان  نیکویش  ـ خدا را با صفات2
شما   کنید تا خدا هم  یپیرو  دارید از من  اگر خدا رادوست: پیامبر بگو  ای«.  بزنیم  خدا با آنها حرف  ـ از دوستی3

  .» است  را بیامرزد و خدا آمرزند و مهربان  وگناهانتان  داشته  را دوست
  . دهیم  آنها آموزش  به  سالگی  و نماز را ازهفت  داده  عادت  و مستحب  واجب  عبادات  را به  ـ نوجوانان4

  فرد معتقد و با ایمان  یک  سالگی 16رد، اودر پذی  انجام  بدرستی  سالگی  از دوازده  نوجوان  مذهبی  اگر پرورش
  و طغیان  کند و ازتندروی  ، مقاومت و شهوات  نفسانی  تمایالت  تواند در مقابل می احساس  خواهد بود و با این

  و احیاناً سرکوب  قرار نگرفته  و پرورش  مورد حمایت  مذهبیش احساسات  که  ، نوجوانی امّا برعکس. برکنار بماند
 16باشد، در   ننموده  را روشن  ،ضمیرش و نور ایمان  ارضاء نگشته  معنویش  خواهش  که  باشد، نوجوانی شده

او را در   قادرنیست  اش نیافته  پرورش  مذهبی  خواهد بود و عواطف  و شهوی  غریزی تمایالت  محکوم  سالگی
  .بخشد  ایمنی  انحرافات  مقابل

مؤثر در   از عوامل  الهی  در پیشگاه  دعا ونیایش  و همچنین  شده  تشریع  در اسالم  هک  و مستحبی  واجب  عبادات
  چند بار به  نمازگزارروزی. باشد می  خالقش  به  انسان  دهندۀ  نماز ارتباط.  پروردگار است و محبت  دوستی  تحکیم
  .کند تجدید می  خود را بامحبوبش  دوستی  رود و مراتب خدا می  پیشگاه

  به  نماز بعدی  ، بوسیلۀ دور شده  ازخدایش  کند و اگر چند قدمی می  نماز پاک  آنها را بوسیلۀ  کرده  اگر گناهانی
اگر .  است گشوده  همه  بر روی  توبه  باب  دارد که  و عطوفت  آنقدر رحمت  واقعی خدای. گردد برمی  خدایش
  شد، باز هم  و باز آلوده  را شکست  اگر توبه  حتی.  و خدا بازاست  یپاک  به  بازگشت  پیدا کرد، راه  آلودگی  انسان
،  زندگی  درگرفتاریها و سختیهای  که  خالقی!  باز آی  شکستی  اگر صدبار توبه:  دارد و باصطالح بازگشت  راه

  . است  انسان  گاه تکیه
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  که  کسی  ای» ! الی'ُ اَحْو شَکَوْتِ ْ اِلَیْه ا مَن'ی« ! من  گاه تکیه  ای »! ِ مُعَولی ْ عَلَیْه ا مَن'ی« :فرماید می 7 علی
و آلودگیها   انسانها را از انحرافات  که  است  واقعی  ایمان و  صحیح دین  این . گویم او می  به  را فقط  گرفتاریهایم
  .نماید آنها را سعادتمند می و  کرده  دور وپاک
را   حس  این  انحرافی  های برنامه  با انواع  تنها کار نداردبلکه  نه  جوانان  مذهبی  یالتتما  امروز به  دنیای  امّا بدبختانه

  قائل  اهمیت و  کرده گذاری  سرمایه  صنعتی  کاالی  یک  برای  آنطور که  غرب  دنیای .برد می از بین  جوانان  در میان
  .شود نمی  قائل  جیوار  ارزش  مذهبی حس  پرورش و  صحیح  تربیت  برای شود، می

  
  
  
  
  
  

   : و علم  جوانان
  و دانش  علم  شود، بذر پربرکت  افشانده  وجوانان  نوجوانان  با استعداد دل  باید در زمین  که  بذری  و بهترین  اولین
و   است  انسانی  وبروز کماالت  عقل  شکفتگی  باعث  ، علم است  و خوشبختی  سعادت  اساسی مایۀ  علم.  است

    افتخارات  تمام  محکم  پایۀ  علم  خالصه
  . است  شریب

و   فاقد علم  که  مردمانی  به  را نسبت  آنان و برتری  شناخته  ممتاز جامعه  را گروه  ، علماء و دانشمندان کریم  قرآن
اُولُوا  ایَتَذَکَّرُ'، اِنَّم یَعْلَمُون 'َ ال َ وَ الَّذین َ یَعْلَمُون الَّذین  ْ یَسْتَوِی ْ هَل قُل« : است  فرموده هستند، خاطرنشان  دانش
  .دهند می  را تشخیص  دو گروه  این  خرد تفاوت  برابرند؟صاحبان  با غیر دانشمندان  آیا دانشمندان .» اب'االَلْب
  انسان  شود که می  ، باعث طبیعی  علوم. کنند می عرضه  جوان  را به  فراخور خود، کماالتی  به  هر یک  مختلف  علوم

  عجیب  و نظم  خلقت عظمت  و به. آشنا شود  ای تا اندازه  زمین  کرۀ  جوداتوجودخود و سایر مو  با ساختمان
  و راههای  آشنا ساخته  ای خود تا اندازه  و روان  را باروح  انسان و تربیتی  روانی  علوم. ببرد  پی  آفرینش  کتاب
  درتمام  کند که  وبدیها را بشناسد و عادت تواند خوبیها می  علم  با این. دهد می  آموزش  انسان  نیرو را به  این کنترل
  را به  بخشنده خالق  و تشکر از آن  خداشناسی  درس  دینی  علوم. گیرد  آورد و ازبدیها فاصله  خوبیها روی  عمر به
  .گردد می  و ایمن  واکسینه  از انحرافات  بسیاری اگر دیندار شد در مقابل  جوان. دهد می  تعلیم  جوان
آغاز   از دو حالت  را با یکی  روزش  مگراینکه  از شما را ببینم  جوانی  ندارم  دوست« :فرماید می 7 دقصا  امام

و   علم  تحصیل و یا دانشجو و مشغول) بیاموزد  دیگران  را به  و از علمش(باشد   وعالم  کرده  باشد، یا تحصیل  کرده
  کرد عمرش  و اگر کوتاهی  کرده  کوتاهی  اش ، دروظیفه را نداشت  دوحالت  این  اگر جوانی  پس. باشد  دانش
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پیامبر را   که  کردبخداوندی  شود و اگر گناه منجر می  گناهکاری  نمود، به  را ضایع  واگر عمرش  نموده  را ضایع
  .»گردد می  ساکن  الهی  فرستاد، در عذاب  نبوّت  به

و روزها   مردار افتاده  شبها چون  آنکه: ؟فرمود داری  دشمن را بیشتر  انسان  خدایا کدام : گفت 7 موسی  حضرت
  .گذراند می  بطالت  عمر خود به

  پیوسته  در بزرگسالی  اینان. گذرانند می  وبطالت  بوالهوسی  گرانبها، عمر خود را به  ایام  در این  از جوانان  ای عده
  سوزند، ولی اند می افروخته خویش  در باطن  که  افسوسی  در آتش  شوند و همواره می  وندامت  گرفتار پشیمانی

  کتابهای مطالعۀ  از عمر عزیز خود را به  قسمتی  هم  ای عده. ندارد  اثری  رفته از دست  فرصت  برای  و ندامت  افسوس
و   دور کرده  واقعیات  را از دنیای  کتابها آنان  این. دارند می و احیاناً مضرّ مصروف غیر مفید  های  و افسانه  موهوم

   .برد می  است  و دروغ  غیر واقعی که  دنیایی  به
  موجبات  کم و کم  را ضعیف  آنان  وارادۀ  دور کرده  را از واقعیت  افکار آنان  عشقی  و رمانهای  پلیسی  کتابهای
  . کند می  را فراهم  اخالقی  انحرافات
و مورد   مهم  که  کند از آنچه  سرگرم  زائد و غیرالزم  مسائل  بهخود را   که  کسی :فرماید می 7 علی  حضرت
  .ماند باز می  اوست  آرزوی

  صحیح  در تربیت  آن  ، و امثال و ادب  علم بزرگان  ، زندگینامۀ الهی  پیامبران  های ، قصه تاریخی  وقایع  امّا مطالعۀ
  . را دارد  مهمی ،اثرات  روح  فکر وپرورش
  عمر گذشتگان  باندازه  عمر من  گر چه! فرزند عزیز ای: فرماید می 7 حسن  امام  فرزندش  به 7 علی  امیرالمؤمنین

  که  تا جائی  سیرکردم  و در آثارشان  نمودم  تأّمل  و در اخبار آنان  فکر نمودم  آنان  درکارهای  ولی  است  نبوده
عمر   و آخرینشان  با اولین  رسید، گویا من  دستم  به  که مهمی  یجاز نتا  بلکه!  ام بوده  از آنان  یکی  هم  من  گویی
  فائده بی  زیبا وسودمند از مطالب  مطالب  را بعد از غربال  دانشم  این  و خالصۀ  را فهمیدم  و بدشان و خوب  ام نموده
  . گویم تو باز می  اثر، برای و بی

  
  

  ! گرفت  عبرت  از گذشته  که  جوانی  داستان
  و صاحبان. شناختند می  و امانت  درستکاری او را به  مردم  بود که  ، مرد تاجری مروان  عبدالملک  حکومت  ر زماند

از مسیر   از معامالت  امّا دریکی. گذاشتند می  نزد وی  کاری  العمل حق  عنوان  و به  خود رابطور امانت  کاال، اجناس
  سالۀ  چندین  خبر را شنیدند و آبروی  این  مردم  نکشید که  مودو طولین  شد و خیانت  منحرف  و امانت  درستی

  فهمیده  جوانی  تاجر که  امّا پسر این. شد  دیده و زیان  آمدند و او ورشکسته او نمی  دیگر بطرف  مردم!  اوبرباد رفت
  و هیچگاه  گرفته  عبرت پدرش  تلخ  از سرگذشت  که  گرفت  و تصمیم  گرفت  عبرت  حادثه بود، از این  و بافراست

  .کردند می  او اعتماد نمودند و با او معامله  به  مردم  ازمدتی  او وارد بازار کار شد و پس. نکند  خیانت
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  :  آمد و گفت  بود، نزدش  تاجرزاده  آن  همسایۀ  که  افسری  روزی
  طال نزد تو امانت  هزار سکۀ  ده  این.  برنگردم زنده دیگر  دارد که  احتمال.  هستم  با روم  جنگ  به  رفتن  درحال  من

  پولها مال  از این  هم و هزار سکه  آنها بده  هستند، به  محتاج  هایم همسر و بچه  که  ، درمواقعی اگر برنگشتم. باشد
  اش خانواده  او به  شدن  خبر کشته  بعد از مدتی. نبرد شد  کرد وعازم  افسر خداحافظی  آن  سپس!  است  خودت
  صاحب  که  حال:  ، نزدپسر آمد و گفت داشت  اطالع  هزار سکه  از ده  که  و پدر تاجر فعلی  تاجر ورشکسته.رسید
پسر !  گردانم را بتوبرمی  و بعداً آن  بدهم  زندگیم  به  تا رونقی  بده  ازاینهارا بمن تو بیا ومقداری  شده  پولها کشته  این

در   کنند، من  قطعه  را قطعه  اگر اعضاء بدنم  بخدا قسم!  افتادی وضع  این  به  و نادرستی  خیانتتو از ! پدر:  گفت
  ! کنم تو را تکرار نمی  کرد و اشتباه  نخواهم  خیانت امانت
  ای نتیجه  کردند ولی  کمک  نوشتند و درخواست خلیفه  به  ای شد، نامه  سخت  افسر مقتول  بر خانواده  زندگی  وقتی

همچو   پدرشما برای:  آنها گفت  و به  افسر را خواست  آن  شد و فرزندان  مطّلع  مسئله  ازاین  جوان  این. نگرفتند
.  را بشما برگردانم  باشد و بقیه  من  مال  هزار سکه  که  کرده و سفارش.  است  گذاشته  نزد من  سکه  مقداری  روزی

او   به  دوهزارسکه  هم  داد و آنان  آنان پولها را به  جوان.  دهیم ّ بتو می ار سکهو گفتند ما دو هز  شده  آنهاخوشحال
  داری  امانت  ازماجرای  که  کردند و هنگامی  تحقیق  خانواده  آن  از وضع  دستور داد که خلیفه  بعد از چندی. دادند
  !نمود  او محوّل  را به  ارید خزانه  شد، دستور داد او را احضارنمودند و پُست  آگاه  جوان  این

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از فرصتها  و استفاده  جوانان
  کار و فعالیت  ، موقع است  خود آمدن  وبه  ّ بیداری ، سن است  شخصی  و مسئولیت  مؤاخذه  ، ایّام جوانی  دوران 

  خود گام  ومعنوی  مادّی  خوشبختی  کند و در راه خود فکر نمی  سعادت  به  جوانی در بحبوحۀ  که  کسی.  است
  دهد و از آن می  از کف  رایگان  عمر خود را به  ایّام  هترینب انگاری و سهل  با سستی  که  دارد، جوانی برنمی
  .و کیفر دارد  توبیخ  نماید، استحقاق نمی  نظیر قدردانی بی فرصت
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  اهل  که  تا کسی  آیاما بشما عمر ندادیم«» ْ تَذَکَّرَ ِ مَن ا یَتَذَکَّرُ فیه'م  ْ نُعَمرِّکُم اَوَلَم«  در تفسیر آیۀ 7 صادق  امام
اند و از  رسیده ّ بلوغ سن  به  که  است  غافلی  جوانان  و سرزنش  مالمت  آیه  این: فرمود»بگیرد؟  آگاهی  است  هیآگا

  .کنند نمی  خود استفاده  جوانی  فرصت
،  فاسد غربی  فرهنگ  حاکمیت  علّت  دنیا،به  رشد و کالًّ درتمام  و در حال  پیشرفته  کشورهای  در تمام  متأسفانه

پا   پشت  وانسانی  اخالقی  مقررّات  تمام  و عمالً به  شده  منحرف  مستقیم  دنیا از صراط کشورهای  از جوانان  یاریبس
و در   جوانی  در دوران  پرورند، اینان در سر می  و عصیان بد بینند و فکر طغیان  کس  چیز و همه  همه  اند، به زده

  عالقه  دانش  تحصیل  به  اند،نه شده  و نامیدی  ، دچار یأس و کوشش  اریامیدو  ، بجای زندگی  ایّام پرشورترین
را   جوانی  گرانبهای اند و فرصت شده  آلوده  زشت  عادات  خودامیدوارند، بیشتر آنها به  فردای  سعادت  به  دارند، نه

  .دهند می  از دست  و بوالهوسی  نادانی  به
بشمرند و بطور   را مغتنم  جوانی  مایلند فرصت که  خود هستند، کسانی  بختیو خوش  سعادت  خواهان  که  جوانانی
  :نمایند  توجه  چهارنکته  به  است  نمایند، الزم برداری بهره  از آن  کامل

  . است  زندگانی  درطول  ثمربخش  فرصتهای  ترین و پرارج  از بهترین  یکی  جوانی  ـ دوران1
  و موفقیت  کامیابی  اساسی  ، شرط ازآن  برداری بهره  در راه  و کوشش  و سعی  جوانی  از فرصت  ـ استفاده2

  . است  آدمی
  خوب  اّیام  این  از فرصت  که  شود،جوانی می  ریزی پی  جوانیش  در ایّام  هر انسانی  و بدبختی  ـ خوشبختی3

  .نماید  عمر خود را تضمین همۀ  تواند سعادت کند، می  اسفاده
  و مایۀ  و زیان  حسرت  ، باعث وسستی  روز غفلت  ، یک زودگذر است  شباب  و فرصت  کوتاه  جوانیـ عمر 4

  . است  زندگی ایّام  در تمام  و پشیمانی  ندامت
  . برگذشته  تأثّر و افسوس  و دوم  ازآینده  و نگرانی  اضطراب  یکی: عبارتند از  بر سر جوانی  مهم  دوتا از موانع

و دلسرد   را مأیوس  خورد و آنان می  را در ضمیرانسان  امید و اراده  های ، ریشه مانند موریانه  نگرانیو   اضطراب
 :فرماید می 7 علی.نماید دور می  را از انسان  و اشتیاق  ، شور و شوق گذشته  برشکستهای  و افسوس. نماید می

  حضرت  همچنین .کند دور می  آینده  برای  ادگیتورا از آم  که  خود بیدار مکن  را در دل  برگذشته  افسوس
  !منما  سنگین  جهت رابی  و بار امروزت  مکن  تحمیل  را بر امروز موجودت  نیامده  فردای  غصّۀ:فرماید می

  :گوید شاعر می  باره  در این
  یاد کنند  از گذشته  هر زمان زمین  اهل  بود که  حالت  چه  این

  و داد کنند  ، بانگ حال  وز غم نها غمگی گذشته  از فراق
   افسوس  خورد بهر کودکی می  در بهار بُرنائی  یکی  آن

   عبوس  کند قیافه  از تأسّف و زیبائی  جمال  در کمال
  ِ ناهموار راه  سخت  آن  عبوردیده  کرده  وآندگر از شباب

  شعار  کرده  شباب  و شعورآرزوی  عقل  نشاط  از کف  داده
  نبود  فکر نقد حال  کس  هیچ احوال  بغالب  دیدم  آنچه
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  نبود  و مالل  جز غم  حالشان و خیال  در اختیار وهم  همه
نماید،   برداری بهره  در اختیار دارد بخوبی  که هائی کند و از سرمایه  خواهد از فرصتها استفاده می  که  کسی  خالصه

موجود   باید آیندۀ  همچنین.کند  خالی  آن  و اندوه  از حسرت را  سپارد و دل  فراموشی  رابدست  معدوم  باید گذشتۀ
موجود نماید ودر   و شرایط  حال  لحظۀ  خود را متوجه  نیروی  نباشد،باید تمام  آن  انگارد و نگران  را نادیده  نشده

  آنچه  بانجام  سپسدهد، و   پاسخ  فکر کند،عاقالنه  سپس. »باید کرد؟  چه  ن´اال«کند   از خود سؤال  هر کاری
  .نماید  ، جداً قیام است  موظف
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   و والدین  جوانان
  از مقتضیات  و آگاهی  جوان  روان  ،شناخت ناپسند جوان  از رفتارهای  و دوری  خانواده  آرامش  برای  نکته  اولین
زودتر خود را از   خواهدهرچه می.  است  و تشخص  استقالل  ، عاشق طبیعی  میل  ،مطابق فرزند جوان.  است  جوانی

خود را   او خواستۀ. باشد  مستقل  بپیوندد و مانند آنان  بزرگساالن گروه  رها سازد و به  کودکی  دوران  محدودیتهای
کند،  می  و طغیان  نیابد، سرکشی  خود، دست طبیعی  حق  نشود و به  مقصود خود نائل  اگر به  ولی! آورد نمی  برزبان

  :گوید می  حال  شود و با زبان زند، بد رفتار و تندخو می می  دست غیر عادی  هایکار  به
  فرد بزرگ  همانند یک با من! و آزاد بشناسید  مرا مستقل! بگذارید  احترام  من  شخصیت  به

  !برخورد کنید
  هم  سال  فتو ه  است  بنده  سال  هفت. آقاست  سال  هفت ،فرزند«: فرمود  که  است 6پیامبر  در سخن

  .» وزیر است
پدر و مادر باید .  است  ناتوان  نارسا و جسمش زیرا فکرش! کند می  حکومت  بر پدر و مادرش  اول  سال  هفت  طفل

  .سازند  او را برآورده  های خواسته  او نظرکنند و ناچارند که  به  رأفت  با دیدۀ
  شود و درکش می  قوی  جسمش. آید پدید می کودک  و روان  تندر   ای مالحظه  قابل  ، تغییرات دوم  سال  در هفت
و . گیرد و آموزگار قرار می و مربی  والدین  لذا مورد مؤاخذه. فهمد خوبیها و بدیها را می  ای کندژ تااندازه رشد می

  به  آمرانهدهد، پدر و مادر  نمی  تشخیص  درستی  وفساد خود را به  و صالح  نشده  شکفته  بخوبی  عقلش  چون
  .کند  را اطاعت  والدین  و او باید فرمان  اوتذکر داده
کند و در تدبیر  می  مسئولیت  لذا احساس. آید در او پدیدمی  و بزرگسالی  جوانی  های نشانه  سوم  سال  امّا در هفت

  .باشد می  همکاروالدین  زندگی
  : فهمیم را می  وزیر چند نکته  کلمۀ  از بکار بردن

  . جواست  و استقالل  طلب  تشخص  ـ جوان  الف
  .برخورد کرد  ـ نباید با او آمرانه  ب
. شود  داده  اظهار عقیده  آنها حق  به  ومدرسه  باید در خانه.  مؤثر نیست  آنان  در تربیت  رأی  از حق  چیز بیش  هیچ
  فاسدی  هر محیط  خود به میل  آزاد باشد تا به  اعمالش  در تمام  وی  که  معنا نیست  این  به  جوان به  دادن  استقالل  البته

  اغلب جوان. قرار دارد  سقوط  در معرض  ، همواره است  ضعیف  احساساتش به  نسبت  عقلش  که  برود، زیرا جوان
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  که  است  آن  مراد از وزیر بودنش  پس.  از بدیها و خوبیهاعاجز است  بسیاری  بیند و از تشخیص کار را نمی  پایان
  . است  با والدین  نهایی تصمیم  باشد، بلکه  اختیار صد در صد نداشته  باشد و هم  مورداحترام  شخصیتش  هم

بار   را به  از دو نتیجه  یکی  جوان  به  نسبت والدین  و خشونت  ، تعدی و ستم  مورد، زورگویی  بی  سختگیری
  :آورد می
خود را از   مقاوت  ، نیروی والدین  کنندۀ خسته  و نظارتهای  روحی  فرسای  طاقت  بر اثر فشارهای  ـ جوان  الف
  خود را از دست  استعدادهای شود ولی سازگار و سربزیر می  او اگر چه. شود موجود می شرائط  و تسلیم  داده  دست
  .آید بار می  ناالیق  انسان  دهد و یک می
ها و فریادها،  عربده. شود می  در خانواده  اختالف باعث  در نتیجه  که ایستد ها می سختگیری  در مقابل  ـ جوان  ب

  !خواهد بود  هایی خانه  چنین  عادی  برنامۀ  و ناراحتی  ، هیجان و زاری  ،اشک و خشونت  تندی
  بدرفتاری  منزل  ، با اهل در خانه  ابراز قدرت برای. و تندخو هستند  ، خشن بینی خودکم  بخاطر عقدۀ  پدران  بعضی
و   ایجاد رعب منزل  در محیط  و گاهی! زنند می  هارا کتک بچه  گاهی. دهند می  کشند،دشنام کنند، فریاد می می

مثالً پدر اگر بخواهد . کنند نمی  پوشی و چشم  کرده تلقی  را بزرگ  کوچک  یا اشتباه  لغزش! کنند می  هراس
  اگر دیگران  ولی! کند بپامی  بلند شود، طوفان  باشند و اگر صدایی  تساک  خانه  اهل  همۀ  بخوابد، انتظار داردکه

مورد   بی  ها بر اثر سختگیری خانه  این  کودکان! ندارد  ارزشی برایش  دیگران  باشند، استراحت  خواب
در   دهعق  بصورت  حس  و این  نموده حقارت  در خود احساس  آیند و همواره بار می  و عصبی  ،خشمگین والدین

  ! ماند می  آنها باقی
پا   که  دهند، امّا زمانی  نشان  العملی پدر نیرومندخود عکس  رفتار خشن  توانند در مقابل هستند نمی  تا کوچک  البته
  را به  خانواده  خود، ابراز وجودکنند، کانون  حقارت  بخاطر عقدۀ  در خانه  اینکه  گذارند، برای می جوانی  سن  به

  این  حل  راه! ایستد پدر می  فرزند در مقابل  کشد که آنجا می  و کاربه  کرده  تبدیل  و ناسازگاری  شاجرهم  محل
  خویش  نادرست  کنند واز تمایالت  را ترک  و لجاج  باید خودسری  دو طرف. گردد برمی  دو طرف  به معضل
  .ندکن  را حل  یکدیگر مشکالت بپوشند تا بتوانند با همکاری  چشم

شدند   بودند، متوجه  داده را انجام  بزرگی  خالف  که  پسر و دختر جوان 105  روی  در بررسی
  از حیث  هم  یعنی. برند می  شدید رنج  عاطفی  ازاختالالت  مجرم  درصد جوانان 91تقریباً   که

  !داشتند  و حقارت  ناامنی  احساس  بودند و هم  قرار گرفته  مهری  مورد بی عاطفی
  ! فرزندشان  در برخورد با خالف  والدین  العمل  عکس

اظهار   با بنده  در تماس  برخوردنمود؟ مثالً خانمی  باید با آن  داد چگونه  را انجام  خالفی  فرزند عمل  چنانچه 
باید   پاسخ؟ در  مادرچیست  این  تکلیف! کند استمناء می  پسر دبیرستانیش  که  شده  ،متوجه است  مدتی  که  داشت
  .آمیز باشد  شود شاید موفقیت  اگر رعایت  خالفهاوجود دارد که  در برخورد با این  مراحلی  که  گفت
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  وی  برای  استمناء است  درمورد مضرّات  را که  مطالبی  جوان  مثالً پدر این.  است  تذکر غیر مستقیم:  اول  مرحلۀ
شوند،  می گرفتار آن  که  کسانی  برای  عمل  این  ضررهای  شفاهاً پیرامونیا . بدهد مطالعه  او جهت  کند و به  تهیه

  .بگوید  با او سخن  بطور غیر مستقیم
  که بعد  مرحلۀ ، توفیق  عدم  در صورت  ،ولی اضطرابها و ناراحتیهاست  پایان  آمیز بود که  موفقیت  مرحله  اگر این

بشوند   را متوجه موضوع  دیگران  اینکه  مادر بدون  و سپس  اول  ر وهلۀپدر د. را بایداجرا نمود  است  تذکر مستقیم
  چنانچه. بگویند  دهند، سخن می  او انجام  که  عملی  این  قرار گیرد، ازمضرات  اعتباری مورد بی  جوان  و شخصیت

  ، تماشای توجیبی  پول  مثل  ازامتیازاتی  و محرومیت  ، تهدید و توبیخ سوم  در مرحلۀ کارگر نیفتاد،  هم این
و   بدنی  تنبیه چهارم  درمرحلۀ نشد،  وی  زشت  عمل  مانع  هم  اگر این. شود  ، بکارگرفته با دوستان  ، تفریح تلویزیون

در   است  رحمتاً للعالمین  که 6خدا  رسول  چنانچه.شود پیشنهاد می  در حدّ ضرورت  برخورد فیزیکی
» ُ فَاِضْرِبْه«. اند را داده  دهند، دستور تنبیه بزرگتر خودنمی  حرف  به  خوانند و گوش نماز نمی  که  موردنوجوانانی

  ! نماز بزن  او را برای  یعنی
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   بیگانه  و فرهنگهای  جوانان
  بینند و دیدار از آن را می  غربی  ازکشورهای  یکی  به  خود، رفتن  در آرزوهای  که  و پسرانی  بسیار دختران  چه

و   در خیال  نامشروع و لذّات!  مظهر آزادی!  غرب! اروپا! آمریکا. نمایند می  خود مشاهده سرزمینها را در رؤیاهای
  . کشند تصویر می  خود به  سرزمینها را در تصورات زیبا از این  ای و چهره  بوده  از جوانان  ای عده  ذهن

  کنند؟ می  خیال  جوانان  این  که  است  گونه  همان  امّا آیا واقعاً غرب
  از مظاهر خوبیها و زیبائیهای  که  سرزمینهایی!اند کرده  بینی را، پیش  دیر یا زود آن  ، سقوط آن  دانشمندان  که  غربی
بکار   دروغین  وتمدن  داری سرمایه  در خدمت  و مردان  زنان  ، شخصیت آن  و بجای  نیست اثری  در آن  حقیقی
را   و چنگالهایی  قاشق  و کلکسیون  ظاهر شده  در تلویزیون جمهور آن  رئیس  که  آمریکایی!  است  شده  گرفته
  مهمانی  به  که  و هنگامی  بودم  کودک که  است  زمانی  به  و چنگالها مربوط  قاشق  این: گوید دهد و می می نشان
  ! دزدیدم می  میزبان  ، آنرا از خانۀ رفتیم می

  عنوان  را به  غرب  کند، هیچگاه  تحقیق  غرب وضع  در بارۀ  خواهد سعادتمند باشد، اگر درست می  که  ایرانی  جوان
  توان تنها می  در غرب!تواند باشد نمی  جوان  یک  نیازهای  همۀ  پاسخگوی  غرب! دهد خود قرارنمی  آرزو و هدف
آیا . شود در آنجا پیدا نمی  و رستگاری  و کمال  و هدایت  امّاسعادت. را پیدا نمود  نامشروع  و لذّات  فحشاء ارزان

  با یک  که  است  شده  پیداکند؟ آیا تا بحال  دست  انسانیت  ، به غرب  ، باسفر به جوان  یک  که  است  شده  تابحال
  ،یا بایک غربی  فیلم  با یک  که  شده  آشنا شود؟ امّا بسیار دیده  باخدا و معنویت  ، انسانی غرب  تلویزیونی  برنامۀ

  از جوانان  ، بسیاری غرب  فرهنگی  تهاجم.  است  شده و بدبخت  پیدا نموده  ، فساد اخالق ، انسانی غرب  به  مسافرت
  . است  و خدا کشانده  با دین  و دشمنی  و انحراف  پوچی  کشور ما را به  ازجوانان  ای دنیا و عده
  ! دروغین  قهرمانان
و   سینمائی  های حقّه  برکت  خود هستند، به در تاریخ  واقعی  فاقد قهرمانان  آمریکا چون  بخصوص  غرب  دنیای
وجود   رسند ولی بنظرمی  واقعی  فیلم  نمایش  در لحظۀ  فقط  که  دروغین  ، قهرمانانی آور هنرهفتم شگفت  دنیای

  . است  کرده  ندارند را خلق  خارجی
سینماها و ویدئوها و   عرصۀ  پا به  وجوانان  نوجوانان  محبوب  و دهها چهرۀ  لی وسبر! ، رامبو راکی!  تارزان
  ای افسانه مردان  این  واقعی  چهرۀ  سراغ  به  امّا وقتی. اند خود پیدا کرده  زیاد برای و عاشقان  ها گذاشته رایانه
و   شود، نیست می  دیده  در فیلمها از آنان  که  ودلیرمردی  و شجاعت  از قدرت  اثری  که  شویم می  ، متوجه رویم می
  فردی  لذا تاکنون. اند پیدا کرده زیبا و محبوب  ، چهرۀ فیلم  جادویی  قدرت  از طریق  هستند که  عادی مردانی  اینان
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بر   لکهب. شود  تبدیل  و غیرتمند و شجاع  و آزاده  پاک  انسانی  هابه چهره  این  از طریق  که  است  پیدا نشده
  بردند ولی  را بپایان  زیادی  ها روزها وشبهای چهره  این  به  با عالقۀ  شوند که می  یافت  زیادی  انسانهای عکس
  .پیدا نکردند  خوبی  عاقبت

  ! واقعی  قهرمانان
  درتاریخ  و هم  انایر  کشورمان  درتاریخ  هم که  نمائیم می  ، مشاهده کنیم می  مراجعه  خودمان  فرهنگ  به  امّا وقتی
  اخالقی  وفضائل  جنگی  در فنون  ، مهارت بدنی  قدرتاز نظر   شوند که پیدا می عزیز، شخصیتهائی  اسالم
   .اند نظیر بوده  کم
شمار  بی  فضائل  بر دارا بودن  عالوه  عبّاس  ّ اکبر وحضرت ، علی7 حسین  ، امام حمزه  ، جعفر طیّار، حضرت7 علی

پیدا کرد تا   مأموریت  علمداروقتی  عبّاس. اند صدها نفر بوده  حریف  جنگی  در قدرت  ،هر کدام سانیو ان  اخالقی
بودند  نهر فرات  ، محافظ چهارهزار نفراز لشگر دشمن. کرد  حرکت  نهرفرات  طرف  بیاورد، به  آب  گاه خیمه  برای

نشستند و   آنها عقب  ، همۀ قهرمان  عبّاس  امّابا یورش. دپیدا نکن  آب  به  دسترسی  کسی 7 حسین  امام  تا از یاران
کند، بطور   مقابله  تواند باعباس دید نمی  که  دشمن. را پرنمود  وارد نهر شد و مشکش  هاشم کنار رفتند تا قمربنی

   :بلند فریاد زد  ایسرفراز با صد  عباس  حال  با این. نمودند  را قطع عباس  ، دستهای کمین  و از طریق  ناجوانمردانه
بر   آنگاه . دارم برنمی  دینم از حمایت  دست  من  نمودید، امّا بدانید که  را قطع  راستم  اگر دست

  باالتر سراغ  از این  و قهرمانی  آیا حماسه. رساندند  کردند و او رابشهادت  حمله  دست  بی  انسان  یک
  شدند و به  متوسل  نیرنگ  به  هزار نفردرآورد که  ده  باالی  از دشمندمار   چنان 7 حسین  خود امام  دارید؟همچنین

  ، امام وشمشیر شکسته  شکسته  نیزه  و پرتاپ  سنگباران  و از طریق  نموده  حمله  گاه خیمه به  دشمن  گفتند که  دروغ
  !باشد 7 امام  بتواند حریف  نداشتندکه  را سراغ  و االّ احدی. را از پا درآوردند

، دالور و  سینمائی  های حقّه  از طریق  که دلها باشد یا انسانهائی  و میتواند محبوب  است  واقعی  قهرمان  آیا این
  حمله  آنان به  و اگر دو نفر در خیابان! محرومند  اخالقی  فضائل  از داشتن  در واقع آیند ولی می  بحساب  قهرمان

  !!نمایند  توانند از خود دفاع کنند نمی
  پوریای. اند کرده می  زندگی  ازآنها گمنام  خیلی  اند که وجود داشته  زیادی  و قهرمانان  کشور پهلوانان  در تاریخ

  ،میرزا رضای ، اسدآبادی ، کاشانی ، مدرّس صفوی  نواب  چون  واال مقامی  انسانهای همچنین...و  تختی  ، پهلوان ولی
  نقش  ستمکاران  با زورگوئی  و مقابله  در بیداری  هرکدام  اند که زیسته می... و  ، غفاری ، اندزگو، سعیدی کرمانی
پا   روبرو شد، قهرمانانی  بزرگ با جنگی  ایران  کردۀ  انقالب  کشورِ تازه  که  مقدس  دفاع  درایّام. ایفانمودند  مهمی

  مشغول شهید شدند و یا در سنگر سازندگی  نامو اکثراً گم  شده  از آنهاشناخته  تعدای  نهادند که  رزم  عرصۀ  به
  ، علم ، بروجردی ، بابائی ، کشوری ، کلهر، کریمی ،خرّازی ، فهمیده الدّین  ، زین ، باکری همّت  حاج. هستند  فعالیت
  زانو درآوردند و فرهنگ  را به  خوددشمن  های با حماسه  جنگ  و صدها قهرمان  ، صیاد شیرازی ،چمران الهدی
  .نمودند  ، خلق غرب  منحط فرهنگ  را در مقابل  بسیجی
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  آن  در رأس  که  بسیجی  رابشناسد، باید با فرهنگ  واقعی  باشد و قهرمانان  واقعی  اگر بخواهد قهرمان  ایرانی  جوان
بگیرد و خود   ، اُنسکند، کارکند  قرار دارند، زندگی)  عزّه  دام(  ای خامنه  اللّه  حاضر آیۀ  و درحال 1 خمینی  امام
  .دالور باشد  بسیجی  یک

و   برتر هستند، در الگو بودن  ایرانی  ،جوانان و هنر و ورزش  و صنعتی  علمی  مختلف  های در صحنه  همانطور که
  .6 محمدی  ناب  اسالم فرهنگ  یعنی  بسیجی  فرهنگ  داشتن  توانند الگو باشند بشرط نیزمی  اخالقی  فضائل  داشتن

  ! بر دیگران  مسلمان  جوانان  تریبر
برتر از غیر خود   در نزد خدا، شیعیان کردند که  اعالم  و جانشینانش  حضرت  ، آن پیامبر اسالم  بعد از بعثت

بو و   من :فرمود آنان  به  حضرت. کرد  را در مسجد پیامبر مشاهده  از شیعیان  ای عده7 پنجم  امام  روزی. باشند می
شما انصار خدا !  شیعیان  ای. کنید  تقوایاری  مرا با رعایت  شما هم.  دارم  دوست شما را  روح

  . اند کرده  شما ضمانت  را برای  ،بهشت خدا و رسول! هستید
!  بود بغیر از شما شیعیان  ناراحت امّتش  از همۀ  پیامبر از دنیا رفت  وقتی: فرمود 7 امیرمؤمنان

هر   بدانید برای.  است  شیعیان  به  دین  و شرافت  است  شرافتی یهر چیز  برای  باشید که  آگاه
  و امام  است  امامی هر چیزی  بدانید برای.  است  شیعه  دین  و دستگیرۀ  است  ای دستگیره چیزی
و   است  آقائی  هر چیزی  برای  بدانید که. است  ساکن  در آن  شیعه  که  است  زمینی  ، آن زمین
. شیعیانند الهی  عرش  افراد به  بعد از ما نزدیکترین  روز قیامت...  است شیعه  ، مجالس مجالس  آقای

آنها . باشند می  و خوشحال روشن  صورتشان  آیند که می  از قبرها بیرون  آنها در حالی
  ...هستند  در امان  شیعیان  در هراسند ولی بقیه. ناراحتند  مردم  بقیۀ  خوشحالند ولی

  .باشد می  تاریک  غیر شیعیان  دلهای ولی  است  روشن  نور امامان  بوسیلۀ  شیعیان  دل: فرمود 7 جمپن  امام
  . هزار عابد برتر است  ما از دل  شیعیان  دلهای: فرمود 7 ششم  امام

فقراء  بر  داران سرمایه  ، برتری برمظلوم  ظالم  برتری  یعنی  غرب  فرهنگ  باشند که  ما باید متوجه  جوانان
،  دنیا بر آخرت  ، برتری ظاهر بر باطن  ، برتری بر ایمان  مادّی علم  ، برتری پائین  و طبقات
بر   خشونت  ،برتری و حقیقت  بر واقعیت  پوچی  برتری!  و پاکی  بر اصالح  فساد و ناپاکی برتری
  ، برتری قد بر نسیهن  ، برتری غیب  برعالم  مادّه  ، برتری بر روح  جسم  و صفا، برتری  صلح

بر   گروهی منافع  برتری!  سوم  بر جهان  صنعتی  کشورهای  انسانها، برتری بر برابری  نژادپرستی
  ...و  جامعه  منافع
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   نمونه  جوانان
  وبیخ  از آنها الگوی  هرکدام  که  کنیم برخوردمی  وبزرگوار و بافضیلتی  نمونه  با جوانان  بشریت  تاریخ  درطول

  : کنیم می  اشاره نمونه  چند جوان  به  مثال  برای  اینک. برسد  سعادت  خواهد به می که  جوانی  هستند برای
  ! زیبا و صدّیق  یوسف

  از همان  عزیز مصر که. کند  عزیزمصر زندگی  در خانۀ  زیبا و صدّیق  یوسف  که  قرار گرفت  بر این  تقدیر الهی
دار   و ریشه بزرگ  از خاندانی  بود که  برده  و پی  قرار گرفته  یوسف  و نجابت  تأثیراصالت  تحت  سخت  اول  لحظۀ
باشد، یا او را   ما ثمربخش  بحال  در آینده  امید است! او بکوش  حال  در رعایت«:  زلیخا گفت  همسرش  ، به است

  .» بگیریم  بفرزندی
دختر   عزیز، همچنان  همسرش  بودن  عنین برخوردار بود، بعلت  خاصی  و جالل  زیبا و از شکوه  زنی  زلیخا که

عزیز مصر   در خانۀ  یوسف که  سالی 9  در مدت. و حیا بود  و با حجب  ، نیزبسیار زیبا و درخشان یوسف! بود  مانده
  !بود  قدسنام  عشق  این  کردن  عملی  برای  فرصتی  بود و در پی شده  یوسف  ، عاشق بسر برد، زلیخا در دل

فرا خواند و   خوابش  اطاق  را به  بود،یوسف  و زیباتر نموده  خود را آرایش  که  از روزها، زلیخا در حالی  در یکی
 : گفت  یوسف و به  شد، زلیخا در را بست  او داخل  اطاق  زلیخا، به  خبر از نیت ، بی پاک  یوسف  که  هنگامی
  خدایی!  برم می  بخدا پناه« : منظور او شد گفت متوجه  وقتی  یوسف!  در اختیار توام  من  اینک!  یوسف

در دوید   بطرف یوسف  موقع  در این. »رستگار نشوند  حقیقتاً ستمکاران. قرار داد را خوب  جایگاهم  که
شد و   پاره  دارد، امّا پیراهن  تا او را نگاه  را گرفت  یوسف پیراهن  زلیخا از پشت  شود، ولی  خارج  تا از اطاق
  شوهرش  کرد و به  زلیخا زرنگی.را دید  صحنه  شد و آن  عزیز مصر داخل  ناگاه  شد که  خارج  ازاطاق  یوسف
او از :  گفت  یوسف » است  یا شکنجه  باشد زندان  داشته  زنت نظر بد به  که  کسی  مجازات«:  گفت
شما   مکر و فریب  این:  گفت  زنش  ماجرا برد وبه  به  پی  فیوس  پیراهن  شدن  عزیز مصر از پاره!  خواست  کام من
  ! ای و تو خطاکار بوده  است  زنان

نداد   گناه  به  و طاهر تن  پاک  جوان  آورد، آن ست0را بد  یوسف  تا دل  را بکار گرفت  زلیخا هر تالشی  در هر حال
  از من  زنان  این  از آنچه  مبرای  زندان! خدایا«: کرد  عرض خدایش  به  یوسف  تا اینکه

در   سال 7  و حداقل  سال 14حداکثر  انداختند و مدت  زندان  را به  بعد یوسف  چندی »! خواهند،بهتر است می
  در مقابل.نماید  آلوده  نامشروع  خود را با شهوت  و روان  دهد و روح  گناه  به  حاضر نشدتن  بسر برد ولی  زندان
  .عطا نمود  وحکمت  ، پادشاهی یوسف  ، خداوند به با نفس  زۀتقوا و مبار  این
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   و قهرمان  داود شجاع

  او صف  ومسلح  ستمکار با لشگر انبوه جالوت  خود در مقابل  سالح و بی  پیامبر با لشگر کوچک  طالوت  وقتی
  که  خودجالوت  که  گامیهن.  است  حتمی  طالوت  شکست  پنداشتند که خود می در ذهن  کردند، بسیاری  ارایی

ایستاد و مبارز   طالوت  سپاه  آمد و درمقابل  بیرون  لشگرش و جنگجو و مبارز بود، از صف  اندام  درشت  پهلوانی
رعد   با صدای  مرتب  جالوت! کنند تن  به  تن  با او مبارزه  نکردند که  جرعت  طالوت  از سپاهیان  طلبید،هیچیک

  ،داوطلب داود جوان  ناگاه. بود  با او را پیدا نکرده  مبارزۀ  جرعت  باز کسی طلبید ولی یم  رزم  خود هم  آسای
از   که  تا دیگری  صبر کن!  تو نوجوانی:  گفت  ، امّاطالوت نبرد خواست  اجازه  او از طالوت! شد  با جالوت  مبارزه

را از   میدان  به  رفتن  اصرار نمود واجازه  کردن  نگج  داود برای  ولی! او برود  جنگ  ، به تراست تو بزرگتر و قوی
نهادند،   دادند و کالهخود بر سرش  دستش  به  پوشاندند و نیزه  برتنش  زره  بدستور طالوت. کرد  کسب  طالوت

و چند  شد  خم  افکند و سپس  کناری و کالهخود را در آورد و به  بود، زره  نپوشیده  زره  زمان  تا آن  امّاداود که
  .شد  نبرد با جالوت  و آمادۀ  خودبرداشت  فالخن  برای  عدد سنگ

با   کردی  جرعت  چگونه:  افتاد و گفت خنده  او به  با دیدن  جالوت.  قرار گرفت  دشمن  قهرمان  داود در مقابل
  سالح  با همین  اینک! بخشیدمرا بتو   جنگ  لباس:  ؟ داود گفت بیائی  من  جنگ  به  جنگی لباس  و بدون  خالی  دست

در   سنگی  سپس! کند می  بخدا چه  ایمان  دید که  خواهی  اکنون و هم  ام تو آمده  میدان  بخداوند به  و با ایمان
  عضالتش  که  چرخاند و در حالی دور سرش  را به  و چند بار آن  گرفت  را هدف  دشمن  و پیشانی  گذاشت فالخن
و   قوی  چنان سنگ  داود و پرتاب  فشار دست! نمود  را پرتاب  بود، آن  گشته  جمع بازویش  نیروی بود و  شده  فشرده
  و قدرت  سرعت  را با همان  دوم  داود سنگ. شد  جاری از آن  و خون  را شکافت  جالوت  پیشانی  بود که  سریع
کردند و آنها   حمله  طالوت  سپاه آنگاه! شد  زمینبر  نقش  دشمن  قهرمان. نمود  را متالشی  کرد ومغز جالوت  پرتاب
  سلیمان پسرش  به  نبوت  رسید و سپس  پیامبری  بعدها داود به. دادند  بودند،شکست  شده  متحیّر و مرعوب  را که
  .شد  منتقل
  شهید  یحیای
  یحیی. نهاد  نام  ییاو را یح  شد که  پسری  فرزند،صاحب  در حسرت  و بعد از عمری  در پیری 7زکریا  حضرت
  فارق  سرشار و استعدادی و هوشی  تابناک  ای ، اندیشه بچگی  سنین  بود، و در همان  ترکیب زیبا و خوش  نوزادی
  .داد  و دانش  او حکمت  به  ، خداوند درکودکی قرآن  آیات  طبق.  داشت  العاده
خداوند بود و   دلباختۀ  او چنان!  داشت خاصی  هوای و  و حال  گرفت می  کناره  از مردم  کودکی  از همان  یحیی
  خردسالی او از همان. و الغر گردید  نحیف  بدنش  رفته  رفته  که  ریخت می  و اشگ پرداخت می  عبادت  به  چندان
ر خدا برحذ  کرد و از نافرمانی می  پرشورخود، موعظه  را با بیانات  نمود و آنان می  خدا دعوت  را به  مردم
آورد  نمی  شد، تاب می و جهنم  از قیامت  سخن  در مجلسی  هرگاه  که  داشت  معرفت  قیامت  به او آنچنان!  داشت می

  . گذاشت می  بیابان  سر به  شد و گاه می  بیهوش  و گاه
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  از شوهر سابق  زن  این. بود  کرده  ازدواج» هیرودیا« بنام  با زنی  بود که»  هیرودیس»  بنام  شخصی  یحیی  زمان  پادشاه
با او را   نامشروع  ارتباط به  دختر شد و تصمیم  این  عاشق  کم کم  پادشاه.  گر و دلربا داشت زیبا وفتنه  خود دختری

  این  هشدار داد که  پادشاه  به  یحیی. رسید 7 یحیی  شد وبگوش  پخش  مردم  در میان  مطلب  این.  گرفت
،  است  پادشاه  محرم  دختر که  با این  وازدواج  و باید از مراوده! باشد می  موسی  و شرع  تورات  حکم  برخالف عمل

شهید   به  گرفتندو تصمیم  دل  را به  یحیی  ، کینۀ شد تا هیرودیا و دخترش  باعث  مسئله  بااین  یحیی  مخالفت! بپرهیزد
  را گرفتند و مأمورین  یحیی  شهادت  بود، حکم  خود کردهرااسیر   شاه  دختر، دل  که  در موقعیتی. او گرفتند  کردن
  و هم  والدتش  در هنگام  بر او هم  خدا درقرآن! مادر و دختر بردند  برای  طشتی  را بریدند و در میان  سریحیی  شاه

  . است  نموده ، سالم شهادتش  در هنگام
  

   و عابده  پاک  مریم
 7زکریا  حضرت  تربیت  و تحت  المقدس در معبدبیت  کودکی  ، از همان درشبخاطر نذر ما  بود که  دختری  مریم

و سایر   ماهانه و عادت  نیست  مانند سایر زنان  شد که  رسید، متوجه  تکلیف  سن  به مریم  وقتی. شد  بزرگ
  به  در محراب  و همیشه  پروردگار داشت  عبادت  به  شدیدی ، تمایل اوقات  او از همان. را ندارد  زنانه  آلودگیهای

  بهشتی  او غذای  خدا برای  از طرف واسطه  بدون  رسید که  مقامی  بخدا به  در اثر تقرب  مریم. بود  مشغول عبادت
  او زنان  معنوی مقام  نکشید که  طولی.  داشت  متناسب  زیبا و اندامی  صورتی  بودو هم  عابده  زنی  هم  مریم. رسید می

  .بردند می  نام  ونیکی  پارسائی  از او به  خود نمود و همه  متوجه را  و مردان
  درحال  که  روزی. گفتند می  با او سخن  فرشتگان نمود که  شد و او را عبادت  خدا نزدیک  آنقدر به  مریم  حضرت
  زنان  تمام یانو از م  داشت  و پاکیزه  خداوند تورا پاک!  مریم  ای« :او گفتند  به بود، فرشتگان  عبادت

گذارند تو نیز  نماز می  دیگران  که هنگامی!  مریم  ای. داد  برتری  آنان  عصر برگزید و برهمه
  دیگر در بارۀ  و در آیۀ »!نما  و رکوع  او سجده  بیاد آور و برای را در قنوت  و خدایت  نماز بخوان

ْ  ِ مِن ا فیه'ا فَنَفَخْن'فَرْجَه اَحْصَنَت  الَّتی  ان'َ عِمْر تَ ابْنَ وَ مَرْیَم« :فرماید او می  از شهوات  و دوری عفت
  عورت  که  است  زنی  مریم:  یعنی. » انِتین'َ الْق ْمِن انَت'ِ وَ ک ا وَ کُتُبِه'ِ رَبه ات'ْ بِکَلِم ا وَ صَدقَت'رُوحِن

نمود و او از   خدا راتصدیق  و کتابهای  اتاو کلم.  خود در او دمیدیم  از روح  کرد و ما هم حفظ  خود را از حرام
  .بود  کنندگان  قنوت
  .خود رسید  زمان  زنان  سروری مقام  ، به و شهوات  از گناه  و دوری  با عبادت  مریم  بود که  چنین  این

  
  !عمیر  بن  مصعب
، بلند  او بسیار زیبا و عفیف.  عمیر است  بن ، مصعب از هجرت  قبل  در ایّام  پیغمبر اسالم  جوان  از اصحاب  یکی
  مردم  عموم  واحترام  ّ مورد تکریم در مکه  مصعب. داشتند می  او را دوست  و جوانمرد بود و پدرو مادرش  همّت
پیغمبر   امّا با بعثت. کرد می  زندگی  و آسایش  و رفاه  کمال شرائط  پوشید و در بهترین لباسها را می  بهترین. بود
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  شد و بر اثر شرفیابی  حضرت  ونافذ آن  گفتار روحانی  و مجذوب 6 پیغمبراکرم  آسمانی  سخنان  یفتۀ، اوش اسالم
  .آمد  نائل  مسلمانی  شرف  و به  پذیرفت  را صمیمانه  اسالم ، آئین قرآن  آیات  مکرّر و شنیدن

  و پذیرفتن  اکرم  از رسول  ، پیروی هخودسر وجنایتکار مکّ  پرستان  بت  روز و بین  آن  و خطرناک  مسموم  در محیط
  را در کمال  اسالم  عالیۀ آوردند و تعالیم می  پیغمبر ایمان  به  که  کسانی. شد می  شناخته  جرم بزرگترین  اسالم  آئین

  از کسان  حتّی  خود را از دیگران  المقدور ایمان  اظهارنداشتند و حتی  پذیرفتند، جرئت می  صفا و صمیمیت
  خویش  دینی  و فرائض  نگفت  کسی  خود را به ، مسلمانی مصعب  جهت  بهمین. داشتند می  پنهان  خویش  بستگانو

  .داد می  بوددرخفا انجام  ممکن  را تا آنجا که
و  داد  مادر مصعب  خبر را به  این.  است  شده او مسلمان  نماز دید و فهمید که  او را در حال  طلحه  بن  عثمان  روزی
مادر . آمد می  میان به  مصعب  شدن  از مسلمان  جا صحبت  رسید و همه  دیگران  گوش خبر به  نکشید که  طولی
و پیغمبر   از اسالم  نمودند، تا شاید او دست  زندانی  شدند و او را درخانه  او وارد عمل  بستگان  وبقیه  مصعب
بعد   در هر حال. نمود  را حفظ از قرآن  زیادی  ، آیات شدن  زندانی  امدر ای  کرد و بنابر قولی  او مقاومت ولی. بردارد

  .شد  حضرت  نزدیک  و جزءیاران  یافت  نجات  از زندان  از مدتی
نزد پیغمبر آمدند   عبد قیس  بن  و ذکوان  زراره اسعد بن  بنامهای  خزرج  و از قبیلۀ  مدینه  دو نفر از محترمین  روزی

  را به  بفرستد تا قرآن مدینه  از خود به  نمایندگی  را به  شخصی  حضرت  ،تقاضا کردند که شدن  و بعد از مسلمان
  .نماید  دعوت  اسالم  آئین  را به  و آنان  آموخته  مردم
  هک  بار است  و اولین. بودند  کرده  نماینده در خواست  مدینه  مثل  و پراختالفی  شهر بزرگ  بار بود که  اولین  این

  مسلمانان  همۀ از میان  اسالم  پیشوای. بفرستد  شهری  خود به  از طرف  نمایندگی  را به خواهد شخصی می  حضرت
خود برگزید و او   نمایندگی  را به  عمیر جوان  بن  خود،مصعب  و یاران  اصحاب  تمام  و از بین  و جوان  سالخوردهن

  .فرستاد  ینهمد  به  مهم  مأموریت  آن انجام  را برای
  :فرمود  مدینه  به  جوان  مصعب  اعزام  در هنگام 6پیغمبر
و   قران  آیات  کار خودرا آغاز کرد و او با تالوت  جوانی  و شور و شوق  ایمان  و با نیروی  رفت  مدینه  به  مصعب

در   که  است شخصی  و اولینا. کند  را مسلمان  زیادی  عدۀ  توانست  اسالمی  در سخنرانیها واخالق  گفتار آتشین
  .شدند  او مسلمان  خضیر بدست  معاذو اسید بن  مانند سعد بن  کرد و شخصیتهایی  جمعه  اقامۀ  مدینه

  .آمد  نائل  شهادت  احدبشرف  در جنگ  رسولخدا بود و عاقبت  بدر همراه  در جنگ  مصعب
  مسعود  بن  عبداللّه

را   نزد پیامبر قرآن  عبدالّله. و دانشمند گردید قدم  ثابت  از مسلمانان  و یکیشد   مسلمان  بود که  شخصی  او ششمین
  .بود  وحی  ازنویسندگان  و یکی  آموخت می

  ، کسی6غیر از پیامبر  تابحال  آمد که  بمیان از این  صحبت  بودند که  شده  جمع  دور هم  از مسلمانان  ای عده  روزی
کار را   کرد تا این آمادگی  اعالم  عبداللّه.  است  را پیدا نکرده  مشرکین  بلند در بین  باصدای  قرآن  تالوت  جرعت
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در   کار را بکند که  این  بگذار کسی. کنند  تا از تو دفاع نداری  ای تو عشیره: او گفتند  به  مسلمانان! دهد  انجام
  ! خداست  من  تیبانو پش  روم می  من:  گفت  عبداللّه. شود  خطر ،از اوحمایت  صورت
  و در مقابل  ابراهیم  آمد و در کنار مقام بودند، عبداللّه  در کنار کعبه  مشرکین  سران  که  روز در حالی  آن  فردای

  ن'اَلرَّحْم  ِ الرَّحیم ن'ِ الرَّحْم ه'ِ اللّ بِسْم« !شد  قرآن  آیات  تالوت بلند مشغول  ، با صدای مشرکین
،  پیدا کرده  جرعت  چنین  این مانند عبداللّه  جوانی  ، از اینکه قرآن  آیات  با شنیدن  مشرکین »...  َالْقُرآن عَلَّم

خود   بود، زیرضربات  تالوت  ، مشغول ترس  و بدون  همچنان  آوردند و او را که او هجوم  شدند و بطرف  خشمگین
خود را   سپس. خواند  قرآن  و بقدر الزم  برنداشت  ود،دستب  اندام  الغر و کوتاه  جوانی  که  امّا عبداللّه! گرفتند
!  ترسیدیم می  ما از همین: دیدند، گفتند مجروح  او را با صورتی  مسلمانان  وقتی.  بازگشت  داد ونزد مسلمانان  نجات
.  است  کافی! نه: گفتند  مسلمانان!  روم می  تالوت  اگر بخواهید فردا نیز برای!  نیست ، چیز مهمی نه:  گفت  عبداللّه
  ! رساندی  آنان  خواستند را بگوش آنها نمی  آنچه

  اسالم  بزرگ  سر دشمن  او بود که. آمد و در جنگها در کنار پیامبربود  مدینه  به  سپس.  رفت  حبشه  بعدها او به
  .او داد  را به  بهشت  مژدۀ 6پیامبر برد و پیامبر را جدا کرد و برای  ابوجهل  یعنی

  
  اُسید  بن  عتاب
از   و سربازانش  اکرم  ناچار باید رسول. آمد پیش  حُنین  جنگ  نکشید که  ، طولی مسلمین  بدست  مکّه  از فتح  پس
  از دست  بتازگی شهر که  آن  امور اداری  تنظیم  بود برای  الزم  از طرفی. بروند  جنگ جبهۀ  شوند و به  خارج  مکّه

کند و   رسیدگی  مردم  بکارهای  شایستگی  در کمال  شود که تعیین  و مدبّری  ، فرماندار الیق شده  خارج  مشرکین
  .نماید بوجود آورند، جلوگیری  دشمنان  است  ممکن  که  هائی نظمی ازبی  بعالوه
  بزرگ  مقام  آن  برای »اسید  بن  عتاب« را بنام  ای ساله  و یک  بیست  ، جوان مسلمین  تمام  از بین  اسالم  پیشوای

او   به  حضرت.بگیرد  را بعهده  مردم  جماعت  امامت  او دستور داد که  و به. صادرکرد  فرمان  وی  برگزید و بنام
و اگر .  ام کرده  مکه  خدا و ساکنین  حرم  و امیر اهل  ؟ تو راحاکم ام برگزیده  مقامی  چه  تو را به  آیا میدانی: فرمود
  مکه  بعد از فتح  بود که  کسی  اواولین.  نمودم می  تر بود، او را انتخاب شایسته  مقام  این  از تو برای  کسی نمسلمی  بین

  .نمود اقامه  شهر نماز جماعت  در آن
گشودند و   شکایت  به  زبان  ای عده! ها شد خیلی رنجش  باعث  مقام  این  به  ساله  و یک  بیست  جوان  یک  انتصاب

  و بزرگان  عرب  را بر مشایخ  نورسی جوان  جهت  همین  به!  باشیم  دارد ما حقیر و پست  دوست 6 اکرم رسول: دگفتن
  ! است  ، امیر و فرمانروا کرده حرم
  به  صراحت  و در کمال  نوشت  مکه  اهل به  ای بود رسید، نامه  از مکه  خارج  پیامبر که  گوش  به  سخنان  این  وقتی
کنند و   اطاعت موظفند از اوامر وی  مردم  همۀ  نمود و تأکید کرد که  اسید اشاره بن  عتاب  و کاردانی  لیاقت

ِ  الَفَتِه'مُخ  فی  ٌ مِنْکُم ّ مُحَتَج یَحْتَج 'وَ ال« : بسیار زیبا را نوشت جملۀ  این  در آخر نامه. او را بکار بندند  دستورهای
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  ناکار آمد بودنش  او را دلیل سن  کوچکی  کسی : یعنی» !ُ هُوَ االَکْبَر ِ االَفْضَل بَل  َکْبَرُ هُوَ االَفْضَل َ االْ فَلَیْسِ! بِصِغَرِ سِنِّه
  ! برتربزرگتر است  بلکه!  بزرگتر برتر نیست  نیاورد که

  .داد  را انجام  درخشانی بود و خدمات  فرماندار مکه 6 تا آخر عمر پیغمبر اکرم  عتاب
  
  

  زید  بن  اسامۀ
  افسران  تمام. کرد  بسیج  باکشور نیرومند روم  جنگ را برای  خود، مسلمین  آخر زندگی  در روزهای 6 پیغمبر اکرم

  لشگر عظیم  در این  باشخصیت  و رجال  عرب  شیوخ  و انصار، همۀ  مهاجرین  بزرگان  ، کلیۀ ارشد و اُمراءارتش
مهاجر و انصار از   بزرگان  همۀ  کرد که  شد و مشاهده  لشگر خارجباز دید از  برای  روز حضرت  یک. بودند
  تردید فرماندهی  بدون. حاضرند  وبقیه  و قتادۀ  زید و ابوعبیده  و سعد بن  وقاص  ابی  ابوبکر و عمر و سعد بن قبیل
  مهم  مقام  آن برای  اسالم  ایپیشو  افسر از طرف  ترین و حتما باید الیق  است  و مهم العاده  فوق  عظیمی  سپاه  چنین

واو را   خود بست  را با دست  فرماندهی  بوداحضار کرد و پرچم  ساله 18  را که  اسامه 6 اکرم  رسول. شود  برگزیده
  . نظیر است بی نظیر بلکه کم  نظامی  از نظر تاریخ  موضوع  و این! برگزید  فرماندهی به
  دار و پیش سابقه  مهاجرین  نباید فرمانده  جوان این: گفتند و می! ها شد خیلی  و اعتراض  حیرت  باعث  انتصاب  این

  باشد؟  کسوت
در   که  است  حرفی  چه  این!  مردم  ای: و فرمود شد و بر منبر رفت  ناراحت  رسید، پیامبر خیلی  حضرت  خبر به  وقتی
لشگر   فرماندهی برای  حارثه  دیروز زید بن  که  کنم یاد می  قسم  اید؟ بخداوند بزرگ زده اسامه  فرماندهی  بارۀ

  ! اسامه  بود و امروز پسرش  مناسب)  موته  درجنگ(
  اگر دنیای.  است  بوده  مورد توجه  ، همواره اسالم در مکتب  جوان  نسل  ارزش  که  شویم می  متوجه  نمونه  سه  از این

کار   این  ، به اسالم  پیش قرن  و نظر قرار دهد، چهارده  را مورد توجه  کند و آنان!  جوان  تاجوان  امروز بفکر افتاده
  .قرار داد را مورد توجه  زد و امور جوانان  دست  اساسی

  
  ّ اکبر علی  حضرت
نبرد کربال،   در هنگام  که  سیما، برازنده  رشید،خوش  جوانی.  است  نبوت  خاندان  های  چهره  از زیباترین  او یکی

و   کاردان  ّ اکبر آنچنان علی.باشد می  دین  کنندۀ  و زنده  اسالم  تاریخ  ، قهرمان 7 اوفرزند حسین.  است  بوده  لهسا 18
  ترین قرار گیرد، شایسته  هاشم  در بنی  اگر قرار باشد خالفت:  گفت  معاویه روزی  بود که 6پیامبر  به  و شبیه  الیق

و دهها   پرداخت  جنگ  نفر به  نمود و با هزاران دفاع  و والیت  نا برابر کربال،از دیناو در نبرد !  اکبر است  فرد، علی
  ساخت  ، پشته دشمن از کشته  آنچنان:  است  آمده  در تاریخ  کرد که  جنگی  و چنان  انداخت را بخاک  نفر از دشمن

  !بلند شد  از دشمن  و شیون  ضجّه  صدای  که
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تر  را جاودانه  کربالئیان  ، حماسۀ خودش  باخون  و او هم. خود، او را شهید نمودند  ارانسو  با خیل  دشمن  عاقبت
  .نمود

  
   العبّاس  ابوالفضل  حضرت

  کربال، ارادت  شهدای  دربین  که  تأثیرقرار داده  را تحت  دوستدار والیت  مردم  آنچنان 7 ابوالفضل  شخصیت 
  . کند می  علمدار درخود احساس  عباس  به  خاصی  ،عالقۀ  هم  راقع مردم  حتی. او وجود دارد  به  خاصی
و   او با وفاداری  کربال بدر برند، ولی  ازصحنۀ  سالم  ، جان آورد تا او و برادرانش  نامه  او امان  برای  دشمن  با اینکه
بود   شجاع  اوآنچنان. نمود  دفاع  تخود از امام  زندگی  لحظۀ  ، ماند و تا آخرین داشت در دل  که  از والیتی  اطاعت

. نمود  از چهارهزار نفر بودند، پراکنده  بیش  را که  فرات  ،نگهبانان رفت  فرات  طرف  به  آب  آوردن  برای  وقتی  که
  ، دشمن داشت  دربدن  او تا دست!نخورد  فرات  آب  لب  تشنه  بیاد حسین  بود، ولی  بسیار تشنه  با اینکه عباس
  :کردند،صدازد  را قطع  راستش  ، دست بطور ناجوانمردانه  وقتی. را پیداننمود  وی  به  شدن  نزدیک  تجرع

   ْ دینی اَبَداً عَن  امی'اُح  اءنّی  یَمینی  ْ قَطَعْتُم اِن  ه'وَ اللّ
  . دارم برنمی  دینم  از حمایت  دست  کردید، من  را قطع  راستم  بخدا اگر دست

  !باد  حسین فدای  و جانش. ندارد  هراسی  از مرگ  که  گفت خواند و می میاو رجز 
  .خواهد بود  تا ابد زنده  و والیت  دین  او درراه  و یاد و جانفشانی  رساند، امّانام  او را بشهادت  دشمن  در هر حال
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  سخنی باجوانان
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  ومĤخذ  منابع
  .» فلسفی  محمد تقی»  ـ گفتار فلسفی1
  .»  دوانی  علی»  جوانان  ـ سیمای2
  .»جو  حق  محمد حسین»  بلوغ  های ها و زمینه ـ جلوه3
  .»  مودودی  ابو االعلی»  ـ حجاب4
  .» جو  حق  محمد حسین«..و  ، نگاه ـ چشم5
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