فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی
دورۀ  ،9شمارۀ  ،4شمارۀ پیاپی ( ،)35زمستان  ،1399ص  360ـ 339

DOR: 20.1001.1.23222573.1399.9.3.7.4

مقاله پژوهشی

جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی با تکیه بر مبانی قرآنی و روائی
علی بدری
تاریخ دریافت1398/01/28 :

1

تاریخ پذیرش1399/07/15 :

چکیده:
نوشتار حاضر به دنبال تبیین ضرورت جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،با تکیه بر آیاات و روایاات
میباشد و سوال اصلی آن عبارت است از این که مبانی قرآنی و روایی جوانگرایی در اندیشهی مقام معظم رهبری
در ارکان مسئولین حکومت جمهوری اسالمی چه میباشد؟ نتیجه حاصل از این پژوهش نشان میدهد مهمتارین
علل ضرورت جوانگرایی ،با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که جوانگرایی در نظر ایشان امری مسلم تلقی شده
صالی ا

است؛ جلوگیری از انقطاع نسل انقالب ،الگو گیری از سیره ی پیامبر اکارم

علیاه و آلاه وسالم ،تاداوم الالقیات و

نوگرایی ،پیشرفت کشور ،مسئولیت در قبال نسل جوان ،دستیابی به آیناده مطلاوب ،الساتگی ناپاییری جاوان،
فطرت پاک و آگاهی و بصیرت جوان الالصه کرد .همچنین مبانی قرآنی و روایی ضارورت جاوانگرایی در ایان
نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است که مولفههای فوق را تایید میکناد .در مقابال ،در صاورت عادم توجاه باه
جوانگرایی از سوی مسئوالن ،ممکن است شاهد انقطاع نسل انقالب باشیم در حالی که در اندیشهی رهبری تاکید
ویژهای به حفظ و تداوم نسل انقالب شده است و این مهم در سخنرانیها و دیدارهای ایشان متبلور است .به نظار
میرسد هر یک از مولفههای میکور میتواند به عنوان علتی مستقل برای ضرورت جاوانگرایی مسساوب گاردد.
تبیین ضرورت جوانگرایی ،میتواند کمکی در ایجاد انگیزه مسئوالن مربوطه در به کارگیری نیاروی جاوان داشاته
باشند .روش این پژوهش وصفی  -تسلیلی همراه با مطالعات کتابخانهای میباشد.
واژگان اصلی:
بیانه گام دوم انقالب ،جوان ،روایات ،قرآن ،جوانگرایی ،مقام معظم رهبری

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران(.نویسنده مسئول)
badri.ali@ut.ac.ir

1399

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،9شمارۀ  ،4شمارۀ پیاپی ( ،)35زمستان

مقدمه
پیروزی انقالب اسالمی با توجه به اینکه رهبر معظم انقالب ،بیانیه گااام دوم انقااالب را عماادتا
الطاب به جوانان القاء فرموده و مخاطب اصلی را جوانان انقالب ،قرار دادهاند؛ الزم است تااا علاات
ضرورت جوانگرایی در بیانیهی ایشان موسوم به بیانیه گام دوم انقالب مورد بررسی و تسلیاال قاارار
گیرد .از سویی با توجه به اینکه رهبر معظم انقالب ،الود اسالم شناسی کاماال و وارسااته ماایباشااد
بعید نیست که دیدگاه جوانگرایی ایشان ریشه در منابع دینی و از جمله قرآن کااریم و منااابع روایاای
داشته باشد .از طرفی تاکید فراوان ایشان بر عنصر جوانگرایی ،نمیتواند بیدلیل باشد .لیا الزم ماای-
نماید تا ابعاد ضرورت این عنصر روشن گردد تا امید و انگیزهی بیشتری در جوانان انقالباای متبلااور
شده و الود را برای مسئولیتهای گام دوم انقالب آمادهتر نمایند.
رهبر معظم انقالب در بسیاری از سخنرانیها و پیامهای الود به عنصر جوانگرایی اهمیاات بساازایی
داده و میدهند و در بسیاری از عرصهها جوانان را آینده ساز انقالب و کشااور معرفاای کااردهانااد .از
سویی جوانان انقالب در هر واقعهای اعم از سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی سرا پااا گااوش،
در تالش برای تسقق مطالبات رهبر معظم انقالب بااودهانااد .ایشااان نیااز در دیاادارهای مختلا

بااا

جوانان انقالب هم از آنان قدر دانی کرده و هم به امید آنان افزودهاند.
در جهانی که سردمداران قدرتها در صدد تسکیم و تقویت قدرتهای الود با نیروهای بااا تجربااه
بوده و کمتر به جوانان فرصت کار دادهاند؛ رهبر معظم انقالب عرصه را برای جوانان انقالب فااراهم
دیده و از آنان میالواهد تا در مسئولیتهایی که تخصص آن را دارند حضور فعااال داشااته باشااند.
البته باید افزود که جوانگرایی به معنای طرد کردن نیروهای پیش کسااوت و قاادیمیتاار نیساات کااه
الدمات فراوانی به انقالب کردهاند بلکه به نوعی عرصه گشایی برای کار جوانااان ماایباشااد و البتااه
پیش کسوتان عرصهی کشور داری نیز بایااد تجااارب الااود را در االتیااار ایاان جوانااان قاارار داده و
جوانان نیز باید آن را به مثابه نقشهی کلی راه پییرا باشند.
در تاریخ اسالم نیز شاهد آن هستیم که پیامبر اکرم

صلی ا

علیه و آله ساالم کارهای بزرگی مانند فرماندهی لشااکر

را به دست جوانانی چون علی بن ابی طالب علیه الساالم و اسامه میسپارد .و گویا این دیدگاه رهبر معظاام
ریشه در سیرهی پبامبر

صلی ا

علیه و آله سلم نیز داشته باشد.

در این نوشتار قصد داریم تا مبانی قرآنی و روایی ضرورت جوانگرایی در مسئولیتهای کشااوری و
انقالبی را از منظر مقام معظم رهبری تسلیل نماییم.
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بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
بیانیه گام دوم ،بیانیه است که مقام معظم رهبری در22بهمن  1397نگارش فرمودند که یااک ترساایم
کلی از گیشته ،حال و آینده انقالب میباشد و در واقع یااک تصویرسااازی کلاای راجااع بااه مسااا ل
اصلی انقالب است (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان .)98/03/01 ،میتااوان
گفت پس از توصیههای مکرر رهبری در سالهای االیر پیرامون لزوم تبیین معارف انقالب اسااالمی
برای جوانااان و ارا ااهی تصااویری صااسی از گیشااته ،حااال و آینااده انقااالب بااه آنهااا در براباار
تصویرسازی دروغین دشمنان ،ایشان در چهل سالگی انقالب ،الود در مقام تبیین برآمده و اقدام بااه
نگارش بیانیه کردند؛ تا با ارا ه فکر و استداللهای روشن ،کارآمدی و برنامهی آینده انقالب ،عااالوه
بر پیشگیری از به وجود آمدن االتالل در دستگاه مساسباتی نسل آینده مدیران کشور ،جوانان ماانمن
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نگاهی به مفاهیم

و انقالبی را به شانه دادن زیر بار مسنلیتهای بزرگ نقش آفرینی در گام دوم انقالب (چهاال سااال
آینده) برای تسقق اهداف مبارک آن فراالوانند (راجی و الاتمی ،گام تمدن ساز .)13 ،1398 ،ایشااان
در این بیانیه به تبیین عظمت حادثه انقالب ،برکات آن (ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایااران،
پیشرانی در عرصهی علم و فناوری ،به اوج رسیدن مشارکت مردمی ،ارتقای بینش سیاساای در میااان
آحاد مردم ،سنگین کردن کفهی عاادالت در تقساایم امکانااات عمااومی کشااور ،افاازایش معنویاات و
االالق در جامعه و ایستادگی روز افزون در برابر مستکبران) چالشها و ظرفیااتهااا (نقااش نیااروی
جوان متعهدو ظرفیتهای طبیعی و انسانی کشور) توصیهها (در مورد علاام و پااژوهش ،معنویاات و
االالق ،اقتصاد ،عدالت ،مبارزه با فساد ،استقالل و آزادی ،عزت ،سیاساات الااارجی و مرزبناادی بااا
دشمن و سبک زندگی) پرداالتهاند (راجی و الاتمی ،گام تمدن ساز ،1398 ،فهرست).
نیروی جوان
در مورد نیروی جوان و اینکه اصوال جوانی که مد نظر رهبری اساات چااه ویژگاایهااایی دارد؛ بایااد
گفت قطعا نظر ایشان بر جوانان الام و بیتجربه و بیبهره از دانش مرتبط با کار الود نیساات ،و بااه
فرمودهی ایشان« :نه هر جوانی [بلکه] جوانی کااه احساااه تعهااد کنااد؛ احساااه مساائولیت کنااد.
(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعاای از دانشااجویان .)98/03/01 ،ایشااان باارای جااوان ،سااه
الصوصیت را بارز و الزم میداند که در صورت تقویت این سه الصوصیت یک جااوان ماایتوانااد
راه اسالمی را به راحتی پیدا کند که عبارتاند از :انرژی ،امید و ابتکار (بیانااات در دیاادار جمعاای از
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جوانان .)77/02/07 ،در جای دیگر میفرمایند:
«جوان باید منمن ،انقالبی ،پاکدامن ،دلبسته به کشور ،مستعد برای الدمت بااه مااردم تربیاات بشااود؛
ال اعتنااا ی نداشااته
وَالّا اگر جوانی باشد که احساه مسئولیّت نکند ،هیچ بااه سرنوشاات کشااور اصا ی
باشد ،با معلومات باال هم از دانشگاه بیرون بیاید ،چه فایدهای برای کشور الواهد داشاات؟ (بیاناات
در دیدار جمعی از استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها.)98/03/08 ،
همچنین میفرماید:
«هرچه این جوان ما بیشتر متعبد باشد ،بیشتر متدین باشد ،بیشتر به یاد الاادا باشااد ،بیشااتر بااه الاادا
احساه نیاز کند و دست نیاز به سوی الدا بیشتر دراز بکند ،عمل او ،رفتااار او ،فکاار او ،از آساایب
کمتری برالوردار الواهد بود و جامعه از او بهرهی بیشتری الواهد برد( .بیانااات در دیاادار اساااتید
دانشگاهها.)88/06/08 ،
از مجموعه بیانات ایشان میتوان مالک جوان متعهد را به دست آورد .از سویی جوانگرایی کااه مااد
نظر مقام معظم رهبری است؛ به معنای پیرزدایی نیست ،به معنای این نیست کااه آدمهااای مجارّب،
کارکشته ،راه بلد ،کاربلد از دُور الارج بشوند .بلکه ترکیبی از این دو نساال مااد نظاار ایشااان اساات
(بیانات در دیدار مردم آذربایجااان شاارقی .)98/11/29 ،الصوصایّت جااوانگرایاای بایااد همااراه بااا
استفادهی از مجربّان ،کارکشتگان و قدیمیهااا باشاد (بیانااات در دیاادار فرماناادهان سااپاه پاسااداران
انقالب اسالمی.)94/06/25 ،
اهمیت جوانی در آیات قرآن
به نظر میرسد در قرآن کریم آیاتی مبنی بر اینکه صراحتا اهمیت جوانی را برساند نیامده اساات امااا
بعضی از آیات با کنایه این مطلب را میرساند که برالی از آنها در زبااان اهال بیاات علاایهم السااالم تفسایر
شدهاند که در ذیل بسث از روایات به برالی از آنها اشاره الواهد شد.
ل ِماان
ج َعا َ
ض ْع ٍ ُق َّو یة ُثا َّم َ
ل مِن َب ْع ِد َ
ج َع َ
ض ْع ٍ ُث َّم َ
ال َل َقکُم مِّن َ
در سوره روم آمده است( :ال َّل ُه ا َّلیِی َ
ق مَا َیشَا ُء َو ُه َو ا ْل َعلِی ُم ا ْل َقدِی ُر) «الدا همان کسی است که شااما را آفریااد در
خ ُل ُ
ض ْعفیا َو َش ْی َب یة َی ْ
َب ْع ِد ُق َّو ٍة َ
حالی که ضعی

بودید ،سپس بعد از این ضع

و ناتوانی قدرت بخشید و باز بعد از قوت ،ضع

و پیری قرار داد ،او هر چه بخواهد میآفریند و اوست عالم و قادر( .روم)54 ،
در این آیه شریفه مقصود از قوت ،ایام جوانی (طوسی ،التبیان ،بی تااا )264 ،8 ،ماایباشااد چاارا کااه
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جسمی و روحی او تسلیل میرود .پس دورهی جوانی از آن رو که دورهی نیرومندی است اهمیاات
به سزایی دارد .قرآن کریم به دوره حساه نوجوانی و جوانی عمر انسان اهمیت ویژهای دادهاساات.
قرآن کریم با طرح الگوهایی از جوانان شایسته ،همانند جوانان اصساب کها

(کها 10 ،و ،)13و

برالی از پیامبران جااوان (یوسا  )56 ،و یاااران جوانشااان (کها 60 ،و )62و یااادآوری برالاای از
داستانها و نکات االالقی و تربیتی ،سیمای جوان شایسته را ترسیم میکند.
یکی از ویژگیهایی که قرآن کریم با کنایه برای جوان بر ماایشامارد حااق پااییری اساات در مااورد
اصساب که

ق ِا َّن ُه ْم ِف ْت َی ٌة آ َمنُوا ِب َر ِّب ِه ْم َو ِز ْد َنااا ُه ْم ُها ید ) :مااا
س ِّ
ک َن َب َأ ُه ْم بِا ْل َ
ص َع َل ْی َ
ن َن ُق ُّ
س ُ
میگویدَ ( :ن ْ

داستان آنان را به حق برای تو بازگو میکنیم ،آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردنااد
و ما بر هدایتشان افزودیم ( .که  )13 ،هر چند همهی اصساب که

جوان نبودند و شاید تعبیاار
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انسان قبل از جوانی در دوران کودکی و نوجوانی نسبتا ضعی تر است و در دوران پیری نیز قاادرت

فتیه در این آیه بیشتر ناظر به جوانمردی و حق گرایی آنها باشد اما به هر حااال جوانااان زودتاار بااه
حقایق دل میبندند و در عمل نیز بیباک و جسااورند و اگاار چیاازی را حااق ببینناد ،در تثبیاات آن
مقاومت میکنند.
ی ِِّ ِّناای َف َر ِفاای ا ْل َم َنااا ِم َف ِّناای
ی قَا َل َیااا ُب َنا َّ
س ْع َ
در مورد حضرت اسماعیل آمده استَ ( :ف َل َمّا َب َل َغ َم َع ُه ال َّ
الصاا ِبرِینَ) «هنگااامی
ن َّ
ج ُدنِی ِِّ ْن شَا َء ال َّل ُه ِما َ
ل مَا ُت ْن َم ُر َس َت ِ
ت ا ْف َع ْ
ک فَا ْن ُظ ْر ت مَاذَا َت َر قَا َل یَا َف َب ِ
س َ
َف ْذ َب ُ
که حضرت ابراهیم با او (حضراسماعیل) به مقام سعی رسید ،گفت :پسرم! من در الواب دیادم کااه
تو را ذب میکنم ،نظر تو چیست؟ گفت :هر چه دستور داری اجرا کاان؛ بااه الواساات الاادا ماارا از
صابران الواهی یافت (صافات .)102 ،از این آیه چنین بر میآید که حضرت اسماعیل (بااه عنااوان
یک جوان) که میدانست الواب پدرش  -که وحی است  -حق میباشد و در مقابل آن سر تعظاایم
فرود میآورد و آن را میپییرد حتی اگر به قیمت جان او تمام شود.
از دیگر ویژگیهای مهم یک جوان از نظاار قاارآن ،داشااتن شااجاعت و شااهامت اساات .ایاان دو از
صفات کمال انسان است که بیشتر در جوانان نمود دارد .از جمله این جوانان میتوان حضرت داود
سالم ا

و حضرت ابراهیم

علیاه را نام برد .حضرت ابراهیم بااا شااهامت و شااجاعت کاماال در مقاباال باات

پرستان ایستاد و بتها را شکست .الداوند متعال در این باره میفرماید( :قَالُوا َس ِم ْعنَا َف یتااي َیا ْی ُک ُر ُه ْم
ُیقَا ُل َل ُه ِِّ ْبرَاهِی ُم) «گفتند :شنیدیم جوانی از (مخالفت با) بتها سخن میگوید که به او ابااراهیم گفتااه
میشود (انبیاء.)60 ،
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حضرت داود

سالم ا

علیاه نیز با شجاعت و شهامت و تکیه بر ایمان به الدا با ظالمی به نااام جااالوت کااه

ت
جااالُو َ
ل دَاوُو ُد َ
بسیار قوی بود به مبارزه پرداالت و او را شکست دادَ ( .ف َه َز ُمااو ُه ْم ِبا ِن ْذ ِن ال َّلا ِه َو َق َتا َ
س ْک َم َة َو َع َّل َم ُه ِم َمّا َیشَاءُ) «پس آنها را به توفیق الداونااد شکساات دادنااد ،و داود
ک وَا ْل ِ
وَآتَا ُه ال َّل ُه ا ْل ُم ْل َ
جالوت را کشت ،و الدا او را سلطنت و فرمانروایی و حکمت (علوم شریعت و معارف عقلاای) داد
و از آنچه میالواست به او آموالت( .بقره .)251 ،از این دو آیه چنین بر میآیااد کااه یااک جااوان،
باید در مقابل دشمنان (الدا) شجاعت الزم را داشته باشد تا بتواند یک سرزمین یا مردم را ماادیریت
کند .در واقع مثالهایی که الداوند در قرآن زده است باارای ایاان اساات کااه عباارت و پناادی باارای
سا رین گردد( .عنکوبت43 ،؛ حشر)21 ،
اهمیت جوانی در روایات
در روایات امامیه تاکید فراوانی بر اهمیت جوانی و استفاده هر چه بهتر از آن شده است بااه گونااهای
که یکی از سواالت روز قیامت در مورد جوانی انسان است کااه آن را در چااه راهاای صاارف کاارده
ن َف ْر َبا ٍع
ل َعا ْ
جا َّ
ی ال َّل ِه َع َّز َو َ
ن َی َد ِ
ت َب ْی َ
س َأ ُل غَد یا ِِّذَا َو َق ْف َ
ک َس ُت ْ
است؟ در روایتی میالوانیمَ « :و ا ْع َل ْم َف َّن َ
ک فِیمَا َف ْب َل ْی َت ُه ( ...کلینی ،الکافی1407 ،ق .)135 ،2 ،در این روایت امام باااقر علیااه السااالم در توصاایه-
َشبَا ِب َ
های االالقی الود میفرماید :بدان که فردا (روز قیامت) که در مقاباال الداونااد قرارگیااری از تااو در
مورد چهار چیز سوال میشود که یکی از آنها جوانی است .و شاید مهمترین آنهااا همااین جااوانی
باشد چرا که مهمترین بخش عمر و بهترین روزهایی است که انسان میتوانااد کااار کاارده و کسااب
درآمد کند و آن را هزینه کند حال که از جوانی سوال میشود باید انسان از مااال و کسااب و الاارج
الود نیز پاسخگو باشد و شاید به همین علت ابتدا جوانی را ذکر فرمود.
در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم

صلی ا

ل َف ْر َبا ٍع
ی َباا ِد ْر ِبا َأ ْر َب ٍع َق ْبا َ
علیه و آله سلم میفرماید ...« :یَا َع ِل ُّ

ل َه َرمِک ...ای علی چهار چیز را قباال از چهااار چیااز دریاااب؛ [اول] جوانیاات را قباال از
ک َق ْب َ
َشبَا ِب َ
رسیدن پیری [دریاب]( .ابن بابویه ،من الیسضره الفقیه1413 ،ق )357 ،4 ،این روایاات نیااز جااوانی
را آنقدر مهم میداند که قبل از رسیدن ایام کهولت و پیری دستور به استفادهی مناسب از آن دارد.
ک
س َت َ
صا َّ
س ِ
ن ال ُّد ْنیَا)(قصص )77 ،در روایتی آمده است« :قَا َل لَا َتا ْن َ
ک ِم َ
س َنصِی َب َ
در تفسیر آیه (لَا َت ْن َ
ال َرةَ .یعناای سااالمتی ،قااوت و
ب ِبا ِه ا ْلااَ ِ
ک َو َف ْن َت ْط ُلا َ
ک َو ِغ َنااا َ
ک َو َنشَا َط َ
ک َو َشبَا َب َ
ک َو َفرَا َغ َ
َو قُو َت َ
روزی ،راحتی (آسایش) ،جوانی ،نشاط و بینیازی (مالی) را فراموش نکن بلکه به آن بپاارداز تااا بااه
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بهرهای از دنیا است که فراموشی آن موجب حسرت ابدی میگردد.
ش ِفاای
ن َت َع َّل َم ا ْل ِع ْل َم فِی َشبَا ِب ِه کَا َن ِب َم ْن ِز َلا ِة الا َّن ْق ِ
در مورد علم آموزی در دوران جوانی آمده استَ « :م ْ
ج ِه ا ْلمَاءِ :هر کس در جااوانی علاام بیاااموزد
ب َعلَي َو ْ
ن َت َع َّل َم ُه َو ُه َو َکبِی ٌر کَا َن ِب َم ْن ِز َل ِة ا ْل ِکتَا ِ
ج ِر َو َم ْ
س ْ
ا ْل ِ
مانند حکاکی به روی سنگ است (که به راحتی از بین نمیرود) و هر کس در پیااری علاام بیاااموزد
مانند نوشتهای به روی آب است (که یا اصال نوشته نمیشود یا سریع از بین میرود)( .ابن حیااون،
دعا م االسالم1385 ،ق )82 ،1 ،علم آموزی که بهترین اعمال انسانی میباشد شایستهی ایام جااوانی
است .جوان در معرض فراگیر است تا چه به او داده بشود .گفت :من که لوح سادهام هر نقااش را
آمادهام .همه نقشها را میشود بر رو این لوح ساده کشید )بیانات در اوّلین جلسه دره الااارج
فقه در سال تسصیلي جدید )95/06/16 ،و لیا اگر کسی امکان آن برایش فراهم باشد امااا اسااتنکاف
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وسیلهی آن آالرت را به دست آوری( .ابن اشعث ،الجعفریات ،بی تا )176 ،میتوان گفاات جااوانی

ورزد ممکن است روز قیامت مورد مواالیه قرار گیرد.
قدرت و نیروی جوانی است که میتواند بر مشکالت زندگی فا ق و راههااای سااخت و ناااهموار را
به آسانی بپیماید .عمران و آبادیها مدیون کار و تالش نیروی جوان است .پایههای اقتصاد کشااورها
بر نیروی فعاالنهی جوانان استوار است .دفاع از مرزها و حفظ استقالل و امنیت مملکتها بر عهااده
نسل جوان است (فلسفی ،جوان از نظر عقل و احساسات.)3 ،1384 ،
ن َف َقا َد ُهمَا
َضا َل ُهمَا ِِّ َّلااا َما ْ
فف ْ
در روایت دیگری در مورد اهمیت جوانی آمده استَ « :ش ْیئَا ِن َلااا َی ْعا ِر ُ
ب َو ا ْلعَا ِفیَة :دو چیز است که قدر آن را نمیداند جز آنکه از دستشان بدهد و آن دو جااوانی و
شبَا ُ
ال َّ
عافیت میباشند( .آمدی ،غرر السکاام1410 ،ق .)414 ،در ایاان روایاات امااام علاای علیااه السااالم  ،نعماات
جوانی را در ردی

بزرگترین نعمتهای الهی ،یعنی صست و سالمتی آورده است و بااه اناادازهای

آن را مجهول القدر دانسته است که میفرماید تنها در موقع فقدان جوانی میتااوان بااه ارزش آن پاای
برد (فلسفی ،جوان از نظر عقل و احساسات.)7 ،1384 ،
مسورهای جوان گرایی در بیانیه گام دوم
ورود انقالب اسالمی به دههی پنجم عمر پر برکت الااود ،اقتضااا اتی را بااه همااراه دارد کااه باادون
توجه به آن نمیتوان در حرکت در مسیر تسقق آرمااانهااای انقااالب موفااق بااود .شاااید مهمتاارین
اقتضای آن «عظمت نقش نیروی جوان متعهد در پیشبرد گامهای انقااالب اسااالمی و قاارار گاارفتن
آنان به عنوان «مسور تسوالت دهههای آتی پیش روی کشور است (راجی و الاااتمی ،گااام تماادن
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ساز.)163 ،1398 ،
در بیانیه گام دوم شاهد آن هستیم که اکثر الطابات و روی سخن مقام معظم رهبری با جوانااان ماای
باشد به گونه ای که ایشان 26 ،بار لفظ جوان و مشتقات آن را به کااار باارده و جامعااهی جوانااان را
مخاطب قرار میدهد که نشااان از اهمیاات واالی ایشااان باه اماار جوانااان و جااوانگرایی ماایباشااد.
مسورهای جوانگرایی در این بیانیه از این قرار است:
-1تاکید بر حضور نسل جوان منمن ،دانا و پُرانگیزه در میادین و عرصههای مختل

انقالب.

-2تاکید بر اینکه آینده انقالب ،متعلق به نسل جوان است که نیازمنااد جهااد بزرگاای باارای ساااالت
ایران و حراست از آن تا ایجاد تمدّن نوین اسالمی و آمادگی برای ظهور امام عصر

عجل ا

فرجه.

-3توقع از نسل جوان جهت احقاق و برقراری عدالت با حضور در عرصههای مختل .
 ،-4تسلیم ناپییری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشااتهی
آن در مقابل دولتهای متکبّر و مستکبر از الصوصیات رونق گرفتااه در میااان نساال جااوان قلمااداد
شده است.
-5لزوم قدم گیاشتن در راستای پیشبرد گام دوم انقالب.
-6اهتمام به مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان وفعاالن جوان ،در همهی میدانهااای
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ،بین المللی و نیز در عرصههای دین و االالق و معنویت و عدالت.
-7لزوم قبول مسئولیت با بهرهگیری از تجربهها و عبرتهای گیشته و به کارگیری آنهااا باا نگاااه و
روحیهی انقالبی و عمل جهادی جهت ایجاد الگوی کامل نظام پیشرفتهی اسالمی.
 -8تاکید بر ه ّمتهای بلند و انگیزههای جوان و انقالبی.
-9تاکید بر جمعیّت جوان زیر  40سال (بر مبنای الزام جمعیت شناالتی) که به عنوان ثااروت کشااور
تلقی شده که با هیچ اندوالتهی مادّی قابل مقایسه نیست.
-10الطاب به جوانان در قالب سر فصلهایی اساسی که عبارتنااد از :علاام و پااژوهش ،معنو ّیاات و
االالق ،اقتصاد ،عدالت و مبارزه با فساد ،استقالل و آزادی ،عزّت ملّی و روابط الارجی و مرزبناادی
با دشمن ،سبک زندگی.
-11نیاز مبرم به یک مجموعهی جوان ،دانا ،منمن ،مسلّط بر دانستههای اقتصادی به عنوان راه باارون
رفت از مشکالت اقتصادی و رسیدن به مقاصد گام دوم انقالب تلقی شده است.
-12به ثمر رسیدن امیدهای انقالب در صورت سپرده شدن زمام ادارهی بخشهای گوناگون کشااور
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-13چشم امید به جوانان در جهت مقابله جهادی ،همهجانبه و هوشمندانه با تالش غرب در تااروی
سبک زندگی غربی در ایران که زیانهای بیجبران االالقی ،اقتصادی ،دینی و سیاساای بااه کشااور و
ملّت ایران زده است.
مبانی قرآنی و روایی جوان گرایی
در این بخش به برالی از علتهای اصرار مقام معظاام رهبااری باار مقولااه جااوان گرایاای همااراه بااا
واکاوی مبانی قرآنی و روایی آن میپردازیم.
-1جلو گیری از انقطاع نسل انقالب
مقام معظم رهبری عدم به کارگیری نیروی جوان را مساااوی بااا انقطاااع نساال در انقااالب و نیروهااای
انقالبی میبیند به گونهای که اگر نیروی جوان در مکتب انقالب رشد نکرده و بااه او کااار و مساائولیت
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به جوانان منمن و انقالبی و دانا و کاردان.

سپرده نشود در آینده ممکن است نسل انقالب از بین برود در این راستا در بیانااات الااود در دیاادار بااا
فرماندهان سپاه پاسداران میفرماید« :ا ّو یال با جوان گرایی که الب السمد جوان گرایی هست[ ،یعناای]
ی
مدّتها است که در سپاه شروع شده و توجه به نساال جااوان وجااود دارد ،و تربیات دیناای و انقالبا ِ
نسلهای دوّم و سوّم .نگیارید انقطاع نسلی به وجود بیاید؛ همان روحیّهای که شهدای بزرگ و نااامآور
سپاه در میدانهای نبرد از الودشان نشان دادند در دوران دفاع مقدّه و قبل از دفاع مقدّه و تعاادادی
بعد از دوران دفاع مقدّه ،باید سریان و جریان داشته باشد در نسلهای متوالی و پیدرپاایای کااه وارد
سپاه میشود( .بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب.)98/07/10 ،
انقطاع نسل در یک جامعه عیب بزرگی به حساب میآیااد و از ایاان رو دشاامنان پیااامبر

صاالی ا

علیااه و آلااه ساالم ،

ایشان را متهم به منقطع النسل بودن میکردند (واحدی ،اسااباب الناازول1411 ،ق489 ،؛ طبااری ،جااامع
البیااان1412 ،ق213 ،3 ،؛ساایوطی ،الاادر المنثااور1404 ،ق404 ،6 ،؛ طباطباایی ،المیاازان1390 ،ق،20 ،
 ،)372و اینگونه سعی در سرزنش وی داشتند .در روایات نیز میموم بودن انقطاااع نساال مساالم گرفتااه
شده است (کلینی ،الکافی1407 ،ق228 ،3 ،؛ ابن بابویه ،من ال یسضره الفقیااه1413 ،ق565 ،3 ،؛ همااان
مول  ،کمال الدین1395 ،ق .)401 ،2 ،انقطاع نسل گاهی در مورد یک انسان اتفاق ماایافتااد و گاااهی
در مورد یک اید ولوژی رخ میدهد .نگرانی مقام معظم رهبری از انقطاع نسل انقالب به علاات انقطااع
نسل اید ولوژی انقالب است .اگر این انقطاع نسل رخ دهد یک اید ولوژی عظیم از بین الواهد رفاات
که ساالت دوباره آن اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است .از این رو اگر جوان گرایی در مسااولیتهااا
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و مدیریتها غلبه داشته باشد جایی برای نگرانی انقطاع نسل انقالب نخواهد بود .به نظر میرسد مقااام
معظم رهبری جوان گرایی را از ضرورتهای تداوم انقالب میدانااد و عادم آن را مساااوی بااا از بااین
رفتن انقالب تلقی میکند .هر نسلی ،وقتی از جوانی پا میگیارد به میانسااالی ،در واقااع ایاان اماناات را
تسویل میدهد به نسل جوان بعد از الااودش و ایاان سلسااله تمااام نشادنی اساات (بیانااات در دیاادار
بسیجیان .) 95/09/03 ،ایشان در مورد اهمیت تداوم نسل انقالب میفرماید:
«این سلسلهی جوانها باید همواره در گردش باشد تا مبادا با انقطاع نساال آنااان ،نساال انقااالب نیااز
پایان پییرد .تسوالت بزرگي در جامعه رخ میدهد ،کااه نمونااه بااارزش انقااالبهاا سیاسااي و
اجتماعي است .این تسول را کي به وجود ميآورد؟ یک نسلي به وجود ماايآورد؛ کاه البتااه معلااول
شرا طي است که برا آن نسل پیش آمده ،اما برا نسل قبل و نسلها قبل پاایش نیامااده بااود؛ -
مثل انقالب اسالمي  -یکي از دو حال پیش الواهد آمد :یا این است که وقتي این تسول بااه وساایله
این نسل به وجود آمد ،نسلها بعد این را پي میگیرند ،دنبال میکنند ،تکمیل میکنند ،ادامااه
ث ِفاای
ه َف َی ْم ُکا ُ
میدهند .در این صورت ،این یک جریان ماندگار الواهد شد؛ ( َو َف َمّا مَا َی ْن َفا ُع ال َّنااا َ
ا ْل َأ ْرضِ) (رعد )17 ،یعني جایگزین میشود ،مستقر میشود .یا این است که نااه ،نساالهااا بعااد -
حاال نسلها بعد که میگو یم ،نه لزوم یا نسل سني؛ یعني کساني کااه از آن گااروه اول تسویاال ماای
ي آن گروه اول باشند  -تست تأثیر عواماال
گیرند ،که ممکن است الودشان هم جزو همان نسل سن ِ
گوناگون ،کار را دنبال نمیکنند؛ دچار رکود میشوند ،دچار انسااراف ماایشااوند ،دچااار زاویااه ماای
شوند .در این صورت ،آن تسول فوا دش را برا مااردم از دساات ماایدهااد و السااارتهااا ي کااه
باالالره در یک تسول پیش ميآید ،برا مردم میماند و جبااران هاام نماایشااود (بیانااات در دیاادار
جمعی از دانشجویان.) 90/05/19 ،
ایشان با تمسک به آیه هفدهم سورهی اعراف ،باقی ماندن نسل انقالب را به آباای روان تشاابیه ماای
کند که روی زمین باقی مانده و در جریان است ،که در مقابل با توجه به آیه ،انقطاع نساال مصااداقی
جفَاءی) (رعد )17 ،الواهد بود .به این معنا که در صورت انقطاااع نساال ،نیااروی
ب ُ
از ( َف َمّا ال َّز َب ُد َف َی ْی َه ُ
انقالبی مانند ک های روی آب بوده و از بین الواهد رفت.
در قرآن کریم حضرت زکریا

صلی ا علیه

ب
از الداوند طلب نسلی مبااارک را دارد و عرضااه ماایداردَ ( :ر ِّ

ک ُذ ِّر َّی یة َط ِّی َبةی) (آل عمران)38 ،ذریه ،به نسل و طیبه ،به مبارک و دارای برکت تفساایر
ن َل ُد ْن َ
ب لِی ِم ْ
َه ْ
شده است (طبری ،جامع البیان1412 ،ق .)168 ،3 ،به نظر میرسد حضرت زکریا داشااتن نساال پار
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اسالمی به یک پدر تشبیه شود ،جوانان انقالبی ،نسل مبارک آن الواهند بود که رهبر انقالب نیااز بااا
تاکید بر مقولهی جوان گرایی سعی در تداوم این نسل دارد.
-2سیرهی پیامبر

صلی ا علیه و آله سلم

پیامبر اکرم در یکی از حسّاسترین لسظات عمر الود ،مسئولیت بزرگی را به یااک جااوان هجااده ساااله
داد .در جنگها ،الود پیامبر اکرم فرماندهی را عهدهدار میشد؛ اما آن وقت کااه در آالاارین هفتااههااای
زندگی الود احساه کرد از این عالم الواهد رفت و لشکرکشی به سرزمین امپراتوری روم بهوساایله-
ی الود او امکان ندارد  -چون کار بسیار باازرگ و دشااواری بااود؛ الزم بااود نیرویاای باارای ایاان کاار
برگزیده شود که هیچ مانعی نتواند جل ِو آن را بگیرد -این مسئولیت را به یااک جااوان هجااده ساااله داد.
پیامبر میتوانست یک نفر از اصساب پنجاه ساله ،شصت ساله و دارای سااابقهی جنااگ و جبهااه را [در
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برکت را یک ارزش تلقی کرده است که اینگونه از الداوند آن را طلب میکنااد .حااال اگاار انقااالب

آن منصب] بگیارد؛ اما یک جوان هجده ساله را گیاشت و او «اسامه بنزید بود .پیااامبر از ایمااان و از
سابقهی فرزند شهید بود ِن او هم استفاده کرد .آن نقطهای که اسامه را فرستاد ،همااان نقطااهای بااود کااه
پدر اسامه بنزید  -یعنی زیدبنحارثه  -در دو سال قباال از آن در آن نقطااه بااه شااهادت رساایده بااود.
ی سپاهی بزرگ و گران را به آن جوان هجااده ساااله داد کااه همااهی اصااساب باازرگ و
پیامبر فرمانده ِ
پیرمرد و سرداران سابقهدار پیامبر در آن سپاه عضو بودند .پیامبر به او گفت تا آن مسلاای کااه پاادرت در
آنجا شهید شد ،میروی  -یعنی در «موتااه کااه مسلاای در امپراتااوری رو ِم آن روز و در کشااور شااا ِم
امروز بود  -و آنجا را اردوگاه میکنی .بعد دستورات جنگی را به او داد .از نظر پیااامبر ،نیااروی جااوان
اینقدر حا ز اهمیت است (بیانات در دیدار با جوانان در مصالی بزرگ تهران.)79/02/01 ،
انقالب اسالمی که آموزهها و اید ولوژی الود را مدیون پیامبر
باید در واگیاری امور به دست مسئوالن ،ساایرهی پیااامبر

صاالی ا

صلی ا

علیه و آله سلم و اهل بیت ایشان میدانااد؛

علیااه و آلااه ساالم را الگااوی الااود قاارار داده و

مسئولیتهای بزرگ را به دست جوانان بسپارد .البته این مطلب به این معنا نیست که تا کنااون اقتاادا
به سیرهی پیامبر

صلی ا

علیه و آله ساالم وجود نداشته است؛ بلکه در اوا ل انقالب اسالمی همواره نیروی جااوان

پیشران عرصههای مختل

بودهاند؛ اما این ضرورت در روزگار کنونی با توجه به رو به پیری رفااتن

نیروهای انقالبی ،بیشتر نمود پیدا کرده و اقتدا به سیرهی رسول ا

صلی ا

علیه و آله سلم بیش از پاایش نیازمنااد

اهمیت دادن میباشد.
در فت مکه ،پیغمبر

صلی ا

علیه و آله ساالم یک جوان نوزده ساله (عتاب بن فسید) را به عنوان حاکم مکااه قاارار
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دادند .پیغمبر مکه را که فت کردند ،الزم بود حاکم یا فرمانداری آنجا بگیارند .این همه پیرمردهااا و
بزرگان بودند ،اما پیغمبر یک جوان نوزده ساله را منصوب کرد .بعضیها اشکال کردند کااه آقااا ایاان
سنش کم است ،چرا او را گیاشتید؟ طبق این روایت ،پیغمباار فرمااود« :ال یساات ّ مساات ّ ماانکم فاای
مخالفته بصغر سنّه (عسکری ،تفسیر منسوب به امام عسکری1409 ،ق556 ،؛ مجلسی ،بساااراالنوار،
1403ق122 ،؛ حکیمی و دیگران ،السیاة1380 ،ش .)686 ،2 ،کسانی که بااا انتصاااب ایاان شااخص
برای فرمانداری مکه مخالفند ،استداللشان را این قرار ندهند که چون سنش کم است ،جوان اساات؛
این استدالل ،استدالل درستی نیست .یعنی اگر استدالل دیگری دارید ،الیلی الوب ،بیا یااد بگو یااد؛
اما کم بودن سن ،جوان بودن ،استدالل درستی نیست« .فلیس االکبر هااو االفضاال باال االفضاال هااو
االکبر ؛ آن کسی که بزرگتر است ،لزوم یا برتر نیست؛ بلکه آن کسی که برتر اساات ،در واقااع بزرگتاار
است (بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه.)90/07/24 ،
اعطای منصب علمداری و فرماندهی به علی بن ابی طالب علیه السالم (ذهبی ،تاریخ االسااالم1409 ،ق،3 ،
 ،)625مصعب بن عمیر (واقدی ،الطبقات الکبری1418 ،ق ،)86 ،3،زید باان ثاباات (اباان عبااد الباار،
االستیعاب1412 ،ق ،)537 ،2 ،جعفر بن فباای طالااب و زیااد باان حارثااة (طبرساای ،اعااالم الااوری،
1376ش )212 ،1 ،توسط پیامبر اسالم

صلی ا

علیه و آله سلم همه حاکی از اهتمام ایشان به جوان گرایی دارد.

به نظر میرسد سیرهی مقام معظم رهبری در استفاده از نیروی جوان ریشه در همین ساایرهی پیااامبر
صلی ا

علیه و آله ساالم باشد .و این کالم منافاتی با این مطلب ندارد کااه در دنیااای سااکوالر غاارب نیااز جااوان

گرایی مطلوب است؛ در حالیکه آنها این مسئله از سیرهی پیامبر نگرفتهاند؛ چرا که میتااوان گفاات
الگوی مقام معظم رهبری به عنوان رهبر یک امت مساالمان ،مساالما بااه ساایرهی پیااامبر نزدیااکتاار
الواهد بود تا اینکه الطمشی الود را از سایر منابع و مصادر االی کرده باشد هاار چنااد الااود ایشااان
صریسا به این مطلب اشاره نکردهاند اما استناد به همین روایت ،الااود گویااای اقتاادای و الگااوگیری
ایشان از سیره نبوی

صلی ا

علیه و آله سلم است.

-3تداوم خالقیت و نوگرایی
معموال جوانان دارای الالقیت و نوآوری میباشند که ماایتااوان از ایاان عنصاار بااه عنااوان یکاای از
ویژگیهای منسصر به فرد دوران جوانی یاد کرد .چرا که جوان به دنبال فرصتی باارای دیااده شاادن
است و این اندیشه باعث شکوفایی الالقیت و نوآوری او میشود .حااال اگاار از نیااروی جااوان در
مناصب انقالبی و مسئولیتهای کشور استفاده شود الالقیت در امااور کشااور داری تااداوم الواهااد
350

های الالقانه به سمت جلو حرکت الواهد کرد .یکی از علل تاکید بر جوان گرایی در بیانااات مقااام
معظم رهبری تداوم الالقیت در عرصههای مختل

انقالب میباشد( .بیانات در دیدار مجمع عااالی

فرماندهان سپاه .) 98/07/10 ،جوان مرکز نوآوری ،الالقیت و ابتکار است (بیانات در حرم رضااوی
در آغاز سال .)91/01/01 ،اگر مسئولیتی به او سپرده شود قطعا در کار الود نوآوری الواهد داشاات
که میتواند مشکالت زیادی را از این طریق حل نماید .نسل جوان به طور طبیعی ،دارای ایدههااایی
نو برای اداره جامعه است؛ چرا که از نظر گاهی متفاااوت بااه مسااا ل مااینگاارد و دنیااای ذهناای او
متفاوت از پیشینیان است این ویژگی میتواند مولد فرصت های مناسبی برای تسول و تکاپو در هاار
جامعهای باشد .مسصول چنین شخصیتی بیشک ،تولید افکار جدید و شنیدن سخن نو الواهد بااود
و این همان چیزی است که مدیریت کشور در دههی پنجم انقالب اسااالمی بااه آن نیازمنااد اساات
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داشت و حرکت انقالب به جهتگیریهای مسدودی منسصر نمیشود بلکه همواره با جهتگیااری

(راجی و الاتمی ،گام تمدنساز1398 ،ش.)169 ،
شاید همین ویژگی جوان باعث شده است تا پیامبر هفت سال سوم زندگی الود را عصاار مشااورت
و وزارت جوانان دانسته ،به آنان شخصیت داده و در صسنههای مختل

دیدگاههااای آنااان را جویااا

شود (مرتضوی ،جوان گرایی در مدیریت اسااالمی از منظاار آیااات و روایااات1397 ،ش ،فصاالنامه
مدیریت در اسالم ،سال سیزدهم ،شماره .)36
در حکمتهای منسوب به امام علی علیه السااالم آمده است که میفرمایدِّ« :ذا احتجت ِّلااي المشااورة فاای
فمر قد طرف علیک فاستبده ببدایة الشبان فننهم فحد فذهانا و فسرع حدسا :هر گاه نیازمند مشااورت در
پیشامدی شدی؛ ابتدا از جوانان شروع کن چرا که آنان تیز هوشتر بوده و در حده زدن سااریعتاار
[از پیران] هستند (ابن ابی السدید ،شرح نه البالغة1404 ،ق .)337 ،20 ،در نظام فکری امام علاای
علیااه السااالم جوان گرایی از آن روی که جوانان ذهن تیز و حده قوی دارند مهم برشاامرده شااده اساات.
بعید نیست که نوآوری و الالقیت را نیز از این روایت برداشاات کناایم چاارا کااه ذهاان تیااز جااوان
مسلتزم الالقیت و نوآوری است به گونهای که با ذهن الالق الود هماواره بااه اندیشااههااای نااو و
جدید تمایل دارد و تنها در صدد میدان یافتن برای به ثمر نشاندن آن اندیشهها میباشد.
-4پیشرفت کشور
جوانان همواره پیشگام تسااوالت مهاام سیاساای  -اجتماااعی و حتاای اقتصااادی بااودهانااد .جوانااان
همانگونه که در الیزش اسالمی ملت ایران و تداوم استقرار جمهوری اسالمی نقش آفرین بودهانااد،
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امروز نیز پیشگام و پیش ران حرکت انقالب به سمت اهداف و آرمانها به حساب میآیند .ایاان پاایش
رانی میتواند تمام سرمایههای کشور را در جهت پیشرفت کشور به الدمت آورد .به همین دلیل رهباار
معظم انقالب تاکید دارند که «اندیشهی پیران و فکر و تجربهی آنها و قتی به کار میآیااد کااه حرکاات
جوانانهی جوانان وجود داشته باشد .پیش ران حرکت انقالب جوانها هستند (راجی و الاااتمی ،گااام
تمدنساز13 ،1398 ،؛ بیانات در دیدار بسیجیان .)95/09/03 ،جااوان پاایشران اساات ،موتااور حرکاات
است(راجی و الاتمی ،گام تمدن¬ساز13 ،1398 ،؛ بیانات در دیدار بسیجیان .)95/09/03 ،نسل جااوان
در هر جامعه ،موتور حرکت تسوّالت اجتماعی و تسوّالت سیاسی اساات (بیانااات در دیاادار اعضااای
شورای عالی انقالب فرهنگی .)92/09/19تنها نسلی با رغباات تمااام قااادر اساات کشااور را بااه سااوی
پیشرفت سوق دهد نسل جوان است .در توصیهای از مقام معظم رهبری به جوانان چنین آمااده اساات:
ل جوا ِن روشنفک ِر تسصیلکردهی این کشوراین است که کشور را به آن پایااه-
ت عظی ِم شما نس ِ
«مسئولی ِ
ای که الزم است ،برسانید( .بیانات در دانشگاه تربیاات ماادره .)77/06/12 ،جااوان در هاار جامعااه و
کشوری ،مسور حرکت است .اگر حرکت انقالبی و قیام سیاسی باشااد ،جوانااان جلااوتر از دیگااران در
صسنهاند .اگر حرکت سازندگی یا حرکت فرهنگی باشد ،باز جوانان جلوتر از دیگرانند و دساات آنهاا
کارآمدتر از دست دیگران است .حتی در حرکت انبیای الهی هم  -از جملااه حرکاات صاادر اسااالم -
مسور حرکت و مرکز تالش و تسرک ،جوانان بودنااد (بیانااات در دیاادار جمعاای از دانااش آمااوزان و
دانشجویان .)70/08/15 ،قشر جوانی که در نظر مقام معظم رهبری اینگونه پیشران حرکتهااای باازرگ
بوده و هستند یقینا در پیشرفت کشور نیز موثر الواهند بود.
اگر ما به جوان اعتماد کنیم  -آن جوانی که شایسته دانستیم به او مسئولیت باادهیم و صااالحیتش را
داشت؛ نه هر جوانی و هر مسئولیتی  -از غیر جوان ،هم بهتر و مسئوالنهتر کااار را انجااام ماایدهااد؛
هم سریعتر پیش میبرد ،هم کار را تازهتر و همراه با ابتکار بیشتری به ما تسویل الواهااد داد؛ یعناای
روند پیشرفت در کار حفظ میشود (بیانات در دیدار جمعی از جوانااان .)77/02/07 ،وقتاای جااوان
مملکت هوشیارانه ،با تدبیر ،با حلم و با توجه به موقعیتها ،حرف بزنااد و تصاامیم بگیاارد و عماال
کند ،کشور گلستان الواهد شد (بیانات در پی حادثهی کوی دانشگاه.)78/04/21 ،
از مجموع بیانات مقام معظم رهبری چنین بر میآید که روی کار آماادن نیااروی جااوان و بااه تعبیاار
دیگر ،جوان گرایی موجب پیشرفت کشور الواهد شد .در تعااالیم قاارآن کااریم پیشاارفت و آبااادانی
یکی از اموری است که از انسان الواسته شده است و از طلب آبادانی به (وَا ْس َت ْع َم َر ُک ْم فِی َهااا) (هااود،
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نفس و جوان میباشد چنانچه در بیانات مقام معظم رهبری به آن اشاه شد.
در تعالیم روایی اهل بیت علیهم السالم نیز پیشرفت مفهوم ویژهای دارد تا حدی که اگر کسی دو روزش بااه
صورت مساوی سپری شود مغبون و زیانکار معرفی شده است و نیز هاار کااس در الااود پیشاارفت
احساه نکند مرگ برای او بهتر از زندگی عنوان شده اساات (اباان بابویااه ،امااالی1376 ،ش.)668 ،
این درحالی است که جوان همواره رو به پیشرفت بوده و ذاتااا از پساارفت بیاازار اساات ،حااال اگاار
شرایط برای پیشرفت او فراهم باشد قطعا مو جب پیشرفت کشور نیز الواهد شد.
-5مسئولیت در قبال نسل جوان
در نظر مقام معظم رهبری همهی بخش های این انقالب در مقابل نیروی جوان مسئول بااوده و الزم
است تا با بهرهگیری از استعدادهای آنها در مسئولیتهای مختل

دِین الود را به نساال جااوان اداء
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 )61تعبیر شده است.حال این آبادانی و پیشرفت به نوعی مرهااون روی کااار آماادن نیروهااای تااازه

کنند .در بیان این مهم چنین میفرمایند:
همهی دستگاههای مسئول ،چه دولتی و چه غیردولتی ،چه صدا و سیما ،چه وزارتخانههااای مربااوط
به جوانان  -آموزش و پرورش و آموزش عالی  -چه بخشهای مربوط به ورزش ،چه بخااشهااای
ویژهی جوانان ،چه بسی  ،چه روحانیت و چه ارگانهای تبلیغ و تروی دین ،باید احساه کنند کااه
در مقابل این نسل (جوان) ،در مقابل این جمعیت عظیم ،در مقابل ایاان همااه اسااتعداد و ایاان همااه
ی متراکم مسئولند (بیانات در دیدار با جوانان در مصالی بزرگ تهران.)79/02/01 ،
انرژ ِ
هر چند در تعالیم اهل بیت علیهم السااالم مسئولیت برای همهی انسانها در مقابل دیگران ثابت اساات (اباان
ابی جمهور ،عوالی اللئالی1405 ،ق )364 ،1 ،اما ایاان مساائله در مااورد امااور کشااور داری در قبااال
جوانان بیشتر ارزش و مفهوم پیدا میکند چرا که اگر با وجود اینکه جوان گرایاای ممکاان باشااد امااا
موانع آن برطرف نشود بلکه حتی مانع تراشی شود؛ مسئولیت سنگینی گریبانگیر مساائولین مربوطااه
الواهد شد .در هنگامی که الداوند از کوچکترین کار انسانها سوال الواهد کاارد (ثقفاای ،الغااارات،
1410ق )146 ،1 ،مسئولیت دستگاههای مربوطه در مقابل جوان گرایی کم اهمیت جلااوه نماایکنااد.
به نظر میرسد تاکید مقام معظم رهبری بر مسئول بودن یکایک ارکان جمهوری اسااالمی در مقاباال
جوانان ،ریشه در تعالیم روایی اهل بیت علیهم السالم و الصوصا روایت نبااوی دارد کااه ماایفرمایاادّ ِّ« :ناای
مَسئو ٌل و ِّ ّنکُم مسئولُو َن هم من و هم شما مسئول هستیم و مااورد پرسااش قاارار الااواهیم گرفاات
(کلینی ،الکافی1407 ،ق606 ،2 ،؛ عیاشی ،کتاب التفسیر1380 ،ق .)4 ،1 ،هر چند این مساائولیت در
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ذیل عنوان کتاب و عترت آمده است اما مقید به آنها نمیشود و شامل مسئولیتهای اجتماااعی نیااز
میباشد؛ که یکی از آنها مسئولیت در قبال نسل جوان و جوان گرایی است.
-6دستیابی به آینده مطلوب
ن
ی مااوم ِ
ت پرانگیاازه ِ
برای اینکه ما بتوانیم به آیندههای مطلوب برسیم ،احتیاج به نسل جااوا ِن باهما ِ
تالشگ ِر کاردا ِن راه بلد ،داریم (بیانات در دیدار دانشجوان نمونه ونمایناادگان تشااکلهااای مختلا
دانشجویی .)85/07/25 ،جوان ،یعنی آینده ،جوان الوب برای یااک کشااور ،یعناای آیناادهی الااوب
(بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان .)82/06/26 ،این کشااور و ایاان ملاات و ایاان نظااام باارای
آیندهی الود نیاز به این جوانان دارد؛ پس یکی از عناصر اصاالی باارای عاازت هاار کشااور و تااأمین
آیندهی هر کشور ،جوانانی هستند که امروز مشغول تسصیلند؛ هرچه تسصیل اینها ،کااارکرد اینهااا،
پرورش فکری و االالقی و دینی اینها بهتر و بیشتر باشد ،آیندهی کشور از همه نظاار بیشااتر تااأمین
است (بیانات در دیدار پاسداران ،جانبازان ،دانشجویان و دانش آموزان.)79/08/11 ،
با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد آیندهسازی جوانان مقوله جوان گرایی بس مهم جلااوه
میکند و به همین جهت جوانانی که در رشتههای مختل

فارق التسصاایل ماایشااوند بایااد جهاات

کمک به رسیدن به آیندهای مطلوب در عرصههای مخل

کشور داری به کار گرفته شوند.

دیدگاه قرآن کریم در مورد آینده بشر ،دیدگاه الوش بینانه و امیاادوار کننااده اساات (امااین الناادقی،
آالر الزمان و آینده نگری در اسالم ،پایگاه جامع امام زادگااان و بقاااع متبرکااه ایااران،1398/01/29 ،
باتصرف) .این دیدگاه به الوبی از آیاتی هچون به ارث بردن زمین توسط صالسان (نااور55 ،؛ انبیاااء،
 )105و مستضعفان (قصص ،)5 ،پیروزی نهایی حق بر باطل (فنفال8 ،؛ فنبیاااء )18 ،و جهااانی شاادن
اسالم (توبه33 ،؛ ص  )9 ،هویداست .حال در این آینده نگری  -کااه عماادتا بااه زمااان ظهااورولی
عصر اشاره دارد  -قطعا عنصر جوان در نظر گرفته شده است به نسااوی کااه الداونااد حضاارت
حجت در شمایل یک جوان زیر چهل سال قرار الواهاد داد) ِّباان بابویااه ،کمااال الاادین وتمااام
النعمة1395 ،ق )316 ،1 ،و نیز یاران ایشان با وص

جوان بودن توصی

شدهانااد)نعمااانی ،الغیبااة،

1397ق316 ،؛ طوسی ،الغیبة1414 ،ق )476 ،که نهایت عنایت را به عنصر جوان میرساااند .از ایاان
رو تعبیر رهبر انقالب از اینکه آینده کشور به دست جوانان است؛ ممکن است الهام گرفتااه شااده از
تعالیم مهدویت

عجل ا

فرجه باشد که آیندهی مطلوب را با یاری امام عصر

حضرت  -برای جوانان شیعه ترسیم کرده است.
354

عجل ا

فرجااه  -به عنوان کااار گاازاران

مقام معظم رهبری در الطابی به جوانان میفرماید:
ال
ت جوان بودن این است که باید السااته نشااوید  ...در ایاان را ِه دشااوار هاام اصا ی
یکی از الصوصیّا ِ
السته نشوید .این را هیچ وقت فراموش نکنید کااه مشااکالت و موانااع نبایااد شااما را السااته کنااد
(بیانات در دیدار جمعی از جوانان فعااال در عرصااهی فرهنگاای .)98/06/08 ،جااوانهااای ماانمن و
پُرانگیزه کار میکنند ،از کار کردن السته نمیشوند (بیانات در دیدار مسئوالن نظام.)98/02/24 ،
مسئولیتهای کشوری چنانچه سنگین مینماید؛ تنها با نسل جااوان السااتگی ناپااییر اساات کااه بااه
سرانجام الوش الود الواهد رسید .قرآن کریم به پیامبر

صلی ا

علیه و آله سلم دستور میدهد که بعد از فراغاات

صبْ) (شرح )7 ،ایاان مطلااب را یاااد
ت فَا ْن َ
از یک کار ،به کار دیگر مشغول شود و با تعبیر ( َف ِنذَا َف َر ْغ َ
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-7خستگی ناپذیری

آور میشود .الزمهی این کار ،داشتن روحیهای الستگی ناپییری میباشد .در مااورد اوصاااف یاااران
امام زمان

عجل ا

فرجه چنین آمد است:

ج َبااا ِل
ح َم ُلااوا َع َلااي ا ْل ِ
ج ِر َل ْو َ
س َ
ن ا ْل َ
ت ال َّل ِه َف َش ُّد ِم َ
ک فِی ذَا ِ
سدِی ِد لَا َیشُو ُبهَا َش ٌّ
«و ََ ِرجَا ٌل َک َأ َّن ُقلُو َب ُه ْم ُز َب ُر ا ْل َ
ب َو َی ْکفُو َنا ُه َمااا
سارُو ِ
س ِه ْم ِفاای ا ْل ُ
سفُّو َن ِب ِه َیقُو َن ُه ِب َأ ْن ُف ِ
ال َّربُوهَا ََ ...و َی ُ
صدُو َن ِبرَایَا ِت ِه ْم َب ْل َد یة ِِّلَّا َ
َل َأزَالُوهَا لَا َی ْق ِ
ل َیبِی ُتااو َن ِقیَاما یا َع َلااي َف ْطارَا ِف ِه ْم َو
سا ِ
ی ال َّن ْ
صالَا ِت ِه ْم َکا َد ِو ِّ
ی ِفاای َ
ل َل ُه ْم َد ِو ٌّ
ُیرِی ُد فِی ِه ْم ِرجَا ٌل لَا َینَامُو َن ال َّل ْی َ
ث بِال َّنهَار[ :جوان] مردانی هستند که گویا قلبهایشان تکااههااای
ل ُلیُو ٌ
الیُو ِل ِه ْم ُر ْهبَا ٌن بِال َّل ْی ِ
ص ِبسُو َن َعلَي ُ
ُی ْ
آهن است به گونهای که هیچ شکی در ذات الدا بر آنهااا عااارض نماایشااود ،قااویتاار از ساانگ [و
صخره] اند ،اگر به کوهی یورش برند آن را از بین الواهند برد ،آهنگ سرزمینی [کفر] نکنند مگر آنکااه
آن را در هم کوبند  ...اطراف او [امام] گردآیند و با به [الطر انداالتن] جانهای الود از او در جنااگهااا
مسافظت میکنند و هر آنچه از آنان بخواهد انجام دهند[ ،جوان]مردانی که شب را نمیالوابند و ماننااد
کندوی زبور عسل صدای نمازشان بلند است ،شب را به روی پاهااای الااود و روز را بااه روی اساابان
میگیرانند ،عابدان شب و شیران روز هستند (مجلسی ،بساراالنوار1403 ،ق.)308 ،52 ،
این ویژگیها عالوه بر آنکه اصل شااجاعت و نیااروی جساامانی آنااان را ماایرساااند؛ باار السااتگی
ناپییری آنان نیز داللت دارد .به گونهای که شب و روز در الدمت موالی الود هستند و اواماار او را
بدون الستگی به انجام میرسانند .به نظر میرسد سیمایی که مقام معظاام رهبااری باارای جااوان ،در
جمهوری اسالمی ترسیم میکند الگویی نزدیک به یاران امام زمان

عجل ا

فرجه میباشد.
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 -8فطرت پاک جوان
جوانان در هر برههای از تاریخ کشورها و ملتها ،میتوانند یکی از مهمترین مراکز سعادت یااک ملاات
باشند .علت آن هم این است که جوان از طهارت فطری برالوردار است .جوان ،پاک و ناااآلوده اساات.
آلودگیهایی که در طول زندگی به سراغ انسانها میآید و زنجیرهایی بر دست و پای روح آنان ماای-
بندد و آنان را از حرکت و عروج و تکامل باز میدارد؛ در مورد جوانان یا وجود ندارد و یااا بساایار کاام
است (بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانش جویااان .)74/08/10 ،فطاارت و سرشاات الهاای
ه َع َل ْی َهااا
ت ال َّل ِه ا َّلتِی َف َط َر ال َّنااا َ
که الداوند انسان را بر آن سرشته است و قرآن کریم از آن با عنوان (ف ْط َر َ
) (روم )30 ،یاد کرده است در جوانان همچنان پاک و دست نخورده اساات و بااه هنااوز بااه تمااایالت
مادی آلوده نشده است .فطرت پاک است که موجب میشود ،امام علاای علیااه السااالم همااواره در نوجااوانی و
جوانی در الدمت پیامبر حق و دین حق باشد و از راه حق منساارف نگااردد ایاان درحااالی اساات کااه
معارضان او فطرت پاک الود را دفن کرده و به فرمان هوای نفس گردن نهادند.
در نظر مقام معظم رهبری ،فطرت پاک در مورد جوانان پاک و پیراسته از آلودگیها صادق اساات .از
این رو جوان ،با فطرت پاک الود میتواند موجبات تعالی یک کشور را فراهم سازد .جااوان ،نساابت
به جاه و مقام دنیایی  -برالالف غیر جوان  -چندان حریص نیست و تنها آرزوی او دیدن شاادن در
عرصههای مختل

است لیا بسیار بهتر از میان ساالن و کهن ساالن ماایتوانااد در پیشاارفت کشااور

سهیم باشد.
جوان با فطرت پاک الود کمتر از دیگران آلوده به زر وزیور دنیا شده و کمتاار وابسااته بااه قاادرت و
مسئولیت میگردد؛ بلکه فطرت پاک ،او را از آلوده شدن به امور دنیایی حفظ میکند و تنها سااعی او
در راستای تعالی و پیشرفت کشور الواهد بود.
-9آگاهی و بصیرت جوان
ص ْب ِر َو ا ْل ِعلْم . ...ایاان پاارچم را
ص ِر َو ال َّ
ل ا ْل َب َ
ل َهیَا ا ْل َع َل َم ِِّلَّا َف ْه ُ
س ِم ُ
حضرت علی علیه السالم میفرمایدَ « :و لَا َی ْ
جز اهل بصیرت و صبر و علم کسی نمیتواند حمل کنااد .پاارچم کشااور داری نیااز ،فقااط توسااط
جوانان بصیر و آگاه به سر منزل مقصود الواهد رسید چرا که به تعبیر مقام معظاام رهبااری جوانااان
کشور بیدار و آگاهند (بیانات در دیاادار جمعاای از اعضااای انجماانهااای اسااالمی دانااش آمااوزان،
 .)83/12/24بصیرت یعنی اینکه بدانید چه میالواهید ،تا بدانید چه باید بااا الودتااان داشااته باشااید،
مجموعهی جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند ،آگاهانه حرکت میکنند و قدم برمیدارند ،همااه-
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 .)88/07/15بصیرت که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبااری اساات؛ در جوانااان انقالباای کشااور
متبلور بوده و آمادگی آنها را برای قبول مسئولیت بیشتر کرده است .الدای متعال بااه پیغمباارش در
ل َها ِی ِه َسابِیلِی
آن دوران دشوار مکه میفرماید :ای پیغمبر! بگو من با بصیرت حرکت ماایکاانم؛ ( ُقا ْ
ن ا َّت َب َعنِی) (یوس  )108 ،الو ِد پیغمبر [نیز] با بصیرت حرکت ماای-
َف ْدعُو ِِّلَي ال َّل ِه َعلَي َبصِی َر ٍة َفنَا َو َم ِ
کند (بیانات در دیدارعمومی مردم چالوه و نوشهر .)88/07/15 ،نه تنها الود او بلکه پیروان او نیااز
با بصیرت هستند .جوان مومن و انقالبی که قطعا الگوی او پیامبر

صلی ا

علیه و آله سلم است وقتی بااا بصاایرت

و عزمی راسخ قدم در عرصه کشور داری بگیارد قطعا سرافراز الواهد بود .انسان بصاایر در برالاای
از روایات کسی معرفی شده است که پس از گوش فرا دادن بااه یااک سااخن در آن تفکاار کاارده و
عبرت گیرد (حرانی ،تس

العقول1404 ،ق )155 ،عنصر بصیرت آنقدر مهم و حیاتی است کااه در
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ی تیغهای دشمن در مقابل آنها کند میشود (بیانااات در دیاادارعمومی مااردم چااالوه و نوشااهر،

روایات انسان بیبصیرت کور واقعی دانسته است ،نه انسانی که قوهی بینایی ندارد (بسرانی ،البرهااان
فی تفسیر القرآن1374 ،ق .)914 ،3 ،در مجموع هر چند تاکید مقام معظم رهبری بر بصیرت همهی
افراد جامعه است اما به نظر میرسد بصیرت قشاار جااوان اهمیاات بساازایی در پیشاارفت و آبااادانی
کشور دارد و لیا جوان گرایی از این بعد نیز اهمیت مییابد.
نتیجه
رهبر معظم انقالب که بر مقوله جوان گرایی تاکید فراوانی دارند و اعتماد ایشان در واگاایاری امااور
کشور و مسئولیتهای مختل

به جوانان و ضرورت جوان گرایی در امور کشوری را میتوان  -بااا

توجه با بیانات ایشان در دیدارهای مختل

 -در جهات متعددی از جمله جلوگیری از انقطاع نساال

صاالی ا

علیااه و آلااه سالم  ،تااداوم الالقیاات و نااوگرایی ،پیشاارفت کشااور،

انقالب ،الگو پییری از پیااامبر اکاارم

مسئولیت در قبال نسل جوان ،دستیابی به آینده مطلوب ،الستگی ناپییری ،فطرت پاااک و آگاااهی
و بصیرت جوان ،الالصه کرد .بررسی قرآنی و روایی مقولههای میکور نیز صدق ماادعای ایشااان را
تایید میکند .نتای حاصل از بررسیها بدین قرار است:
 در مقولهی جلو گیری از انقطاع نسل قاارآن کااریم و روایااات انقطاااع نساال را مقولااهی مطلااوبیقلمداد نمیکنند و و جوان گرایی نیااز عاااملی باارای جلااوگیری از نساال انقااالب و در دیااد کااالن
جلوگیری از انقطاع اید ولوژی انقالب میباشد.
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 در سیرهی پیامبر جوان گرایی عنصری با ارزش است به گونهای کااه الااود ایشااان در مناصااباز عنصر جوان بهره میگرفتهاند.

مختل

 -با تکیه بر جوان گرایی ،نوآوری و الالقیت در عرصههای مختل

تااداوم مااییابااد کااه برالاای از

روایات ،اشاره به نوآوری جوان در مقام مشورت دارد.
 پیشرفت کشور در گرو جوان گرایی است و مقوله پیشرفت در برالی از روایات مورد تاکید قاارارگرفته است.
 -مسئولیت دستگاههای مختل

کشور در قبال نسل جوان اقتضا دارد که مقوله جوان گرایاای مااورد

اهتمام بیشتر مسئوالن قرار گیرد .روایات دال بر مسئولیت پییری این مقوله را تایید میکند.
 دست یابی به آیندهای مطلوب در گرو جوان گرایی است و این مطلااب بااا بهاارهگیااری روایاااتمهدویت مبنی بر ساالت آیندهای ایدهآل که اکثر کاگزاران آن جوان هستند تایید میگردد.
 الستگی ناپییری جوانان یکی دیگر از علل توجه به جوان گرایی است که با برالی آیات قاارآن وروایات انطباق دارد.
 فطرت پاک جوان نیز ،از آن روی که گرایش کمتری به مادیات در او دیده میشود عامل دیگااریجهت اهمیت دادن به جوان گرایی است که مورد تایید روایات میباشد.
 آگاهی و بصیرت جوان از دیگر عوامل گرایش به جوان گرایی است که این عنصر در قرآن کااریمو روایات عنصری ارزشمند بر شمرده شده است.
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