
 

 های تعامل با جوانان راه

 * فاطمه اعتمادی

 مقدمه
تواند منشوأ  دهد و می ب یاری از مشک تی کا در محی  خانواده، اامها و کار رخ می

حوی ا می شود، نویجا ناکامی در برقراری ارتبواط موؤثر میوان های روحی دا  آسیب
دهنده ان ان با محی  زندای و   تردن عامل پیوند تردن و اصلی افراد اس . ارتباط، مهد

ااوما  اس . سبک زندای امروز و حضور پر رن  فضای مجازی در زندای افوراد، 
اسو . واسوددن از هادی را میان ن ول اموروز بوا ن ول ا شووا ادجواد کورده  ا   

هوا.  تواهی واسددن و عودم درک آن احورامی اوانان شکاد  دارند و اوانان از بی بی
تواهی اوانان و ناددده ارفون م ائل مهد زندای الا دارنود و اوانوان  واسددن از بی

تردن مشوکل، عودم برقوراری دوک رابطوا  ها را ندارند. بزرگ حوصلا شنیدن ادن الا
اوانان و واسددن اس . اار واسددن بووانند قبل از ادنکوا پودر و خوب و دوسوانا میان 

شان باشند، دوس  و رفیو  او باشوند، ب ویاری از مشوک ت حول  مادر فرزند اوان
ها و  شود. برای داشون ارتباطی خوب و سازنده با اوان امروزی، بادد او و ودژای می

ا پیدا کرد. در ادن متاسا با برخی های ارتباط با او ر ااه راه هادش را شناخ  و آن آرمان
 پردازدد. های ارتباط خوب با اوان می راه

 اهمیت تعامل با جوان
فرزند هف  سال موت، هف  سوال »آمده اس  کا فرمود:  در حددتی از پیامبر اکرم
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64    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

بنده و هف  سال وزدر اس . پوس ااور در سوال بی و  و دکود روحیوات او موورد 
بنا بر ادن  1.«واتل وا ا ار کا در پیش خدا مه وری ، رضاد  تو بود )شکر خدای نما

فرزندان در هف  سال سوم کا سنین اوانی اس ، در حکد مشاور و  ،حددز شردف
ها و ااوموا  ه ووند کوا در  تردن سرمادا خانواده وزدر خانواده ه وند. اوانان، بزرگ

با ودده  نهواده در  وههای باست ها و توانمندی مندی از اسوهدادها، توانادی صورت بهره
خانواده و ااوما  را تأمین کرد. داشوون دوک نیز توان سهادت اوان و  می واودشان،

منوودی از ادوون اسوووهدادها و  ارتبوواط خوووب و صوومیمانا بووا اوووان، تزمووا بهره
هوای روحوی،  برای داشون ادن ارتباط صومیمانا، ابوودا بادود ودژای .هاس  توانمندی

 شناخ .  روانی و شخصیوی اوان را 

 چگونگی تعامل با جوان
ای و چگونوا بوا  های بنیادی در تهامل با اوان آن اس  کا با چا شیوه دکی از پرسش
های روحوی، روانوی و  برای ارتباط بهور با اوان، بادد ودژای .رو شودد ادن ن ل روبا

 پردازدد.      ها می شخصیوی او را شناخ . در ادن بخش با برخی از ادن ودژای

 های آن شناخت جوان و ویژگی .1

شناسوان  ای دارد. روان های مخولوف، مفهووم وسویع و ا وورده اوانی از نظر فرهن 
و آن را بوا ورود بوا دانشوگاه و   سواسگی را دوره اووانی نامیوده 3۰تا  17دوره سنی 

با عبارتی، اوان ک ی اس  کا  2اند. زمان دان وا آشنادی بیشور فرد با تفکر منطتی، هد
شده و « اوانی»ه کودکی و نواوانی را سسری کرده و وارد مرحلا ادددی با نام دور

اوانوب امور را بررسوی و  کند، تواند فکر از نظر ا می، فکری، روحی و روانی می
در ابوودای  حضرت ابراهید کند. چنانکاتصمید بگیرد و آن را اارا  نمادد،ارزدابی 

ا  را ااورا کورد و  سوسس تصومید  د؛ها را بشوکن دوره اوانی تصمید ارف  کا ب 
 3ها را شک  . ب 
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ساز و با اهمی  در زندای اسو ؛ زدورا از  ای ب یار ح او، سرنوش  اوانی مرحلا
هاسو  و از ددگور سوو  دک سو دارای اسوهدادهادی اس  کا آدنده اوامع در ارو آن

 ،هوا  ندر اوج قلا توانادی و شکوفادی قرار دارد کوا در صوورت اسووفاده صوحیح از آ
توان با نوادج ب یار خوبی در زمینا فردی و ااوماعی دس  دافو . بورای داشوون  می

دک ارتباط خوب و صحیح با اوان، ابودا بادد او را شناخ ؛ چنانکا شوهید مطهوری 
 نود د:  در ادن باره می

ما اول بادد درد ادن ن ل را بشناسید. درد عتلی و فکوری، دردی کوا نشوانا بیوداری 

   1کرد. کند و ن ل ا شوا اح او نمی نی آن چیزی را کا اح او میاس ؛ ده

 اهتمام به دوران تربیت جوان. 2

توانود خطرآفوردن  اوان سبردز از هیجان و برافروخوگی اس  کا اار کنورل نشوود، می
باشد. هوداد  نشودن روحیوا ا ووجوار و کنجکواو اووان، زمینوا آسوودای او بوا 

ا  توا  داری فطرت در اوان و شور و عش  و شویدادیکند. بی انحرافات را فراهد می
حووی از اوان  ،آنجاس  کا در شراد  دشوار و سوخ  ماننود دوران دفوا  متودو

   2ا رد. ها می خودش نیز در راه رسیدن با آرمان
ای اسو  کوا  پ دری اوس . اوانی، آخردن مرحلا های اوان، تربی  از ددگر ودژای

ل و از نظور فکوری و رفوواری، در باورهوا و تواند شخصوی  خوود را تکمیو فرد می
ای بوا اموام  در ناموا از ادن روس  کا امام علی 3های خود تجددد نظر کند. ارز 
َِِ»فرموووده اسوو :  ح وون ِثَكنناألرِضَالخاِلينن نند  ْلننُبَالح  منناَق  فيُنناَِمننْنَشننيٍءَ إنَّ منناَُالِقننيَ 
ْتهَُ ِبل  بو ری در آن قلب اوان همچون زمین آماده و م وهد کشو  اسو  کوا هور  4:ق 

دادایری در دوره اوانی افوزون بور اصول پو در ، از نظور «. پ درد پاشیده شود، می
 هاسو . اموام کواظد کیفی  نیز در سطح باتدی قرار دارد و پاددارتر از ددگور دوره
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66    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

ر»فرموده اس :  ج  ْسِ َِفيَاْلح  َالرا ِِ
ِزل  ْْ َِبم  ان  اِبِهَك  ب  َِفيَش  لا   ع   َ ْنَ انی علود ک وی کوا در اوو 1:م 

ا از یادون تشوب«. بنودد بیاموزد، مانند نتشی کا بر سن  کنده شود، در اان او نتش می
تواند مفواهید را  آن روس  کا اوان از توانادی زدادی برخوردار اس  و با خوبی می

   2بفهمد، تجزدا و تحلیل کند و با داد ب سارد.

 سازی رشد استعدادها زمینه. 3

هوای اوسو ، اموا  ای فردی و واب وا بوا فهاسی  تا اندازهاار چا رشد اسوهداد اوان 
های آن را فراهد کنند. اار اسوهداد اوان در دوران اوانی  خانواده و اامها بادد زمینا

تووان آن را ابوران  رود و در دوره پیوری نمی شکوفا نشود، ادن فرص  از دس  موی
َ»فرموده اس :  کرد. از همین روس  کا امام علی ْبن   َق   ِ ن اِدِرَاْلُفْرص  ْنَََب 

 
َََأ ُكنون  نَََِ   3:ُغصا

 «.فرص  را پیش از آنکا اندوه اردد، درداب
ردزی دقیو  و درسو   سوازی و برناموا شکوفا شدن اسوهدادهای اوان، نیازمند زمینا

نتش ب یار مهموی در  ،اس . خانواده با عنوان اوسین نهاد رسمی و تأثیرا ار بر اوان
توانود او را بوا  می ،های اووان زدرا با شناسادی اسوهدادها و توانمندی ادن زمینا دارد؛

هوا  تور دهنوی ااوموا ، توسو  دوس  م یر درس  هداد  کنود توا در عرصوا بزرگ
اخویار هما منابع مادی و نیروهای ان وانی اامهوا   شکوفاتر شود؛ زدرا دوس  صاحب

بوا را بواستوه ن ول اووان  های مناسوب، اسووهدادهای ردزی تواند با برناما اس  و می
نْدَِمنْنَ»با ماسوک اشوور فرموود:  باسفهل تبددل کند. از همین روس  کا امام علی قا ف   َََ

ُموِرِهْ َ
ُ
اََأ ِدِهم  ل  اِنَِمْنَو  اِلد  ُدَاْلو  قا ف  ت  اَی  اونا درباره امور مردم بیانوددش کوا پودر و موادر  آن 4:م 

 «کنند. ردزی می دنده او برناماانددشند و برای آ مهربان ن ب  با فرزندشان می

دابد کا امکانات تزم برای با فهلیو   اوان در صورتی با ابوکار و خ قی  دس  می
ا  فووراهد باشوود. بوورای بووا فهلیوو  درآموودن  هووای فکووری و هنووری رسویدن توانادی
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اسوهدادهای اوان و بهره بردن از آن برای پیشرف  اامها، ابودا ادن اسووهدادها بادود 
نواده کشف و زمینا فهاسی  در مرحلا ابودادی توسو  خوانواده و سوسس در توس  خا
پیموان سورحدی،  1تور توسو  دوسو  در اامهوا بورای او فوراهد شوود. ابهاد بزرگ

دانشجوی مخور  و نابغا کا پوتین فوق هوشمندی را اخورا  کرده اس  کوا توانوادی 
، شناسوادی نوب ، فشوارخون، دابی های آن، مین  شناسادی مواد راددواکویو و تمام اشها

زمووانی کووا دووک  13۸2موون اخووورا  را در سووال »اودوود:  دمووا و رطوبوو  را دارد، می
اموا  ؛آموز بودم، آیاز کردم و از آن با بهد با تحتی  و پوژوهش ع قمنود شودم  دانش
های اصلی و مهد من در زموان دانشوجودی و بهود از آن بوود. در ادون م ویر  فهاسی 
هموراه مون بودنود و زمینوا رشود و اسووهداددابی را بورادد فوراهد ام همیشا  خانواده
 2«.کردند

 محبت و احترام. 4

دوس  دارد مورد محب  و احورام ددگران قرار ایرد. ادون نیواز فطوری در   ان ان ذاتاا 
دابد؛ ااه با شکل ارتباط ک می و افووار  رفوار ان ان و برخورد او با ددگران ظهور می

ر قاسب رفوار و ادجاد دوسوی و رف  و آمد با هم اتن، هم ادگان آمیز و ااه د محب 
و خودشاوندان. اار چا نیاز با محب ، ذاتی اس  و از دوره کوودکی در نهواد ان وان 

شود؛ چرا کا اسوهدادهای ان وان در  واود دارد، اما در دوران اوانی بیشور آشکار می
رسود.  هی و فطری وی با فهلی  میهای طبی شود و ارادش شکوفا می  ادن دوره کام ا 

آمیز داشوا باشد و  محب محورم و خانواده بادد ادن نیاز اوان را درک کند، با او رفوار 
اشبا  نشدن نیاز اوان با محب  و احورام از  3روحیا ددگرخواهی او را پرور  دهد.

هوای روحوی و روانوی، اضوطراب،  سوی خانواده، زمینا پیودادش ب ویاری از نگرانی
   4کند. می های ییرمنطتی را در وی ادجاد  اسورو و ترو

تأمین ادن نیاز اوان افزون بر ادنکا پاسوخی بوا نیواز درونوی اوسو ، آثوار فوردی و 
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ااوماعی فراوانی نیز با دنبال دارد. در واقع محبو ، اک ویری اسو  کوا ب ویاری از 
اس  روزی ع موا نتل  1کند. های روحی و روانی اوان را درمان می دردها و بیماری

سواع   ۴اهفری در اوادل انت ب با دانشگاه فنی تهران برای سخنرانی رف . ال ا 
با طول انجامید و پس از پادان ال ا نیز دانشجودان اطوراف ادشوان اموع شودند و 

کردند. ادشان ب یار خ وا شده بود. امهی  کوا موفورق  های خود را مطرح می سؤال
ادبانا ع ما را نتد کرد. ع ما کوا  عصبانی  و سحنی بی شد، دانشجودی الو آمد و با

ب یار خ وا شده بود و اادی برای نش ون نداش ، عبادش را روی زمین پهن کرد و 
دانشوجوی اووان از ادون «. بیا بنشین اوان تا اواب  را بدهد»نش  . سسس اف : 

ب هموا مون اووا»زده افو :  ما ب یار شرمنده شود و بوا حواسوی خجاسو  رفوار ع
بهدها کا آن اوان برای تحصیل با خارج از کشوور رفووا بوود، «. هادد را ارفود سؤال

تان آن روز با من زددد،  ای کا با اخ ق تازدانا آن»اودد:  ایرد و می با ع ما تماو می
 2«.برد می همچنان دارد مرا در زندای با خود 

از ددگوران تحو  توأثیر های روحی و روانی خاص خود، بیش  اوان با دسیل ودژای
ارادی بوا موردم،  پ دری و روحیا هد ایرد؛ زدرا با دسیل تربی  تکردد و احورام قرار می

از همین روسو   3دوس  دارد همواره خانواده و اامها با ددد متب  با او نگاه کنند.
ْوَلَ »درباره تکردد و احورام با فرزندان فرمووده اسو :  کا پیامبر اکرم

 
ْكِرُمنواَأ

 
ُكنْ َأ َََد  و 

ُك  ْرَل  ْ َُیْغف  ُُ اب  واَآد  ُْ ْحِك
 
با فرزندان خود احورام بگ اردد و آنان را آداب نیکوو بیاموزدود  4: أ

 «.تا اناهان شما آمرزدده شود

 همراهی و همدلی. 5

انگاری ن ب  با رفوار و افوار اوان، بر هد زننده آراموش اوسو .  تفاوتی و سهل بی
با آزادی، تفکور، اسووت ل رأی و اح واو م وئوسی  برای هداد  اوان در رسیدن 
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فردی و ااوماعی، بادد در نهاد  موان  و بدون دخاس  م وتید دوا تحمیول، او را در 
راه ناهمواری کا پیش رو دارد، هداد  کرد. در واقع بادد در م ائل با او همدسی کورد 

با اووان، سوبب و از دردچا نگاه او با قضادا و اتفاقات نگرد  . خوب او  دادن 
ها همدسی کند. بنابرادن واسددن بادد ضمن  شود تا او از واسددن بیاموزد چگونا با آن می

بیان اح اسات خود برای اوان، اح او او را نیز درک کنند و بکوشند تا بوا کموک 
اوان راهی برای حل م ائل بیابند؛ زدرا در چنین شرادطی اس  کا اوان آموادای و 

 1ی موتاعد شدن دارد.پ در  بیشوری برا

 سپاری به جوان مسئولیت. 6

م ئوسی  و تههد در زندای، حتیتوی ییر قابل انکوار اسو  کوا آدوات قورآن نیوز بوا 
ُهْم َمْسُئوُلوَن  َوِقُفوُهْم »صراح  با آن اشاره دارد:  آنان را مووقف کنیود؛ زدورا آنوان  2:ِإَنِّ

 وئوسی  و انجوام وظیفوا اوانی، دوره اح واو م«. مورد سؤال و بازخواس  ه وند
اسوو  و هوور اوووانی دوسوو  دارد بووا خووانواده و اامهووا خووود خوودم  کنوود. 

هاس  کا از سودی  های ا می و روانی آن ناشی از ودژای ،خواهی اوانان م ئوسی 
آفردنی ع قمند ه ووند.  توانادی تزم برای انجام کار را دارند و از سوی ددگر با نتش

ها را در خانواده با آنان سسرد تا ضمن  ادد برخی م ئوسی از آیاز نواوانی و اوانی ب
شوان، آنوان را بورای انجوام وظوادف مهود  پاسخگودی با اح او م ئوسی  و مطاسبا

فرماندهی سساه اس م در ان   سیاسی و ااوماعی آماده کرد. چنانکا پیامبر اس م
سووور داد در سوساه وی بن زدد سسرد و با هما انصار و مهوااران د  با روم را با اسامة

شرک  کنند. اار چا ب یاری از صحابا با فرماندهی وی مخاسف  کردند و اووانی او 
در م جد حضور داف  و مخاسفان اساما را سورزنش  اما پیامبر  را بهانا قرار دادند،

َ»کرد و فرمود:  ْيش  ُزواَج  ُِّ َََج 
ُ
ْيِشَأ ْنَج  َع  ف  لِّ خ  ُهَاْلُمت  َاللا ن  ع  َل   ِ ام  س 

ُ
ِأ ام  سساه اساما را تجهیوز  3:س 
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 «.کنید و خدا سهن  کند هر ک ی را کا از سساه اساما رودگردان شود
ااور »فرمادود:  سساری با اوانان می متام مهظد رهبری درباره نویجا اعوماد و م ئوسی 

هود  ؛دهد ار را انجام میکتر  نید، از ییر اوان هد بهور و م ئوتناکما با اوان اعوماد 
ار بیشوری با ما تحودل خواهود کتر و همراه با ابو ار را تازهکبرد، هد  تر پیش می سردع
توانود منشوأ  ا مویکودر واقع اوان، عنصرى فهال و ح او در اامها اسو   1«.داد

هاى ااوماعی باشد. از ادن رو واسددن و بزراان اامهوا بادود بوا  ب یارى از داراونی
هادش را در چرخا ا ورده خانواده و  دی توانادیهای او، از سو ایری از توانمندی بهره

حس قدردانی را در واوود  نهاددنوا کننود.  ،اامها با کار بیندازند و از سوی ددگر
چنانکا در طول هش  سال دفا  متدو، فرماندهی اوانان نیرومند بوا ادموانی چوون 

هوای  زیاسددن، هم ، باکری، باقری، هادی، وزوادوی، کواظمی و ... پیرو شهیدان زدن
درخشانی را برادمان با ارمغان آورد. شهید سردار سسهبد حاج قاسد سلیمانی، دکی از 

های ان  علیا  در ابهانیز ادن فرماندهان برومند و با ادمان بود کا در دوران اوانی 
های اوانان در هش   ادشان درباره رشد و شکوفادی خ قی  .ها آفردد باطل، حماسا

 مود: فر سال دفا  متدو می
صف  تربی  کند. در طوول انو   های بهشوی ابها تنها اادی بود کا توان   ان ان

هوا آشوکار شود، رزمنوداان و فرمانودهان  هنرهای نهفوا اوانان بیدار شود، خ قی 

خ ق و کارآزموده ساخوا شدند و خ صوا وحودت و دکسوارچگی در ملو  ادجواد 

 2شد.

 مشورت با جوان. 7

دوس  دارد در م ائل زنودای م ووتل اس  کا خواهی  لحس اسوت اوان با سبب 
های مربوط با خانواده و ااوما  سهید باشد. قورآن نیوز اوانوان را  ایری و در تصمید

دهد کوا  دسوور می سا دعوت کرده اس  و حوی با پیامبرأایری در ادن م  با سهد
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ُهْم ِفي اَأْمإرِ شاِو  َو »ودژه اوانان مشورت و از آنان نظرخواهی کند:  با ،با مردم و در  1:َْ
َ»فرموده اسو :  درباره ادن عمل پیامبر امام رضا«. کارها با آنان مشورت کن ِإنا

َ ان  ِهَك  َاللا ُسول  هَََُر  اب  ْصح 
 
ِشيُرَأ ْكت  َََی  ْعِزُمَََُث   ىََی  ل  یُدَََع  اَُیِر پیوسوا از اصوحابش در  خدا رسول 2:م 
ا  تصوومید  انجووام دادن خواسووواکوورد و سووسس بورای  خواهی می کارهوای مشووورت

بورای مصوادره کواروان امووال  خدا رسوولوقوی در ان  بدر چنانکا «. ارف  می
قردش در متابل اموال مصادر شده م لمانان از مددنا خارج شد، با دارانش کا ایلوب 
اوان بودند، درباره اصل ان ، تهیین مکوان نبورد و اسویران انو  مشوورت کورد. 

 3بود.بدر  ان سساه اس م در روزی پیحاصل ادن مشورت، 

ا کو تی کنند و در م ائل خوانوادای و مشویااهی بادد اعضاى خانواده دور هد بنش
د، با دکددگر مشورت کنند، دخل و خرج خوود را ب ونجند و بوراى سوال دآ ش مییپ
  یرند. با چنین ال ات شور و مشورتی، فرزندان با م وئوسیفی در نظر بگیاسکنده تدآ

شووند، بوا  ف خوود و بوا رمووز زنودای آشونا میدارى پدر و مادر و با وظواکو فدا
ا کوفهمنود  رند و مییا راسی خو میکارها و با رو  زندای دموکردن در کمشورت 

هاى خود چشود  خواسوا د با رضا و ریب ، از برخیدگران بادهاى د در متابل خواسوا
روى یوا چگونوا بوا نکرند یا میاد دد. همچنین ننکن ااوما  اطاع  ید و از قواننسوشب

ا در خانوا کوی دهوا اوان4 ت پیروز شد.کتوان بر مش ارى، میکجا همیر و در نویتدب
ای از  در حل م ائل زندای ه وند، مرحلوا طووتنی دکمورد مشورت واسددن و شر

امی ک  و شووادیووسوون و سوواتن خووودش بووا موفت  موووده و از هدیرى را پکوورشوود ف
 ترند. دکنزد
 د: اودیم یبهشو دیلله شها  دآ دخور

موا  یبرا ژهدو کننده بود؛ با او خ و کنواخ د یلیآپارتمان در آسمان، خ کددر  یزندا

  یوارد محو دیکوا داشوو یاندشوناآن هموا آبا  راندو از ا ددبود یکا فرزندان خردساس
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سا مهموت آخور هفووا موا را بوا اطوراف أم  ندابران ا یبرا پدرم. ددیرب  شده بود

 ندوقبول از ا بوود کوا حومواا  نجوادبرد. ااسب ا یو اسوراح  م حدتفر یورگ براهامب

بهوور  ددهفووا کجوا بورو ندوها ا بچوا: »کردند یال مؤکوتاه از هما ما س یها م افرت

بورادر چنود  یحوو رو  ند. با اددکرد یحرک  م ،ارفوند ینظر ما را م یوقو« اس ؟

 1.ددآ ید اس  و با ح اب مکا نظر  در خانا مه کرد یام هد اح او م ساسا

 گیری نتیجه
اوانی، دوران شور و حرارت، توانمندی و آموخون اس . اار ادن اروه از اامها راه 

شوود و اامهوا بوا  ص ح و درسوی را بسیمادند، ب یاری از مشک ت اامها حول می
کند؛ زدرا اوان فردی تأثیرا ار در اامها اس . از ادون  سم  خوشبخوی حرک  می

اسددن و مربیان اامها بادد با ارتباط و تهامول خووب بوا اووان، او را بوا سووی رو و
در م یر سوهادت  شهاد مندی از توانمندی های ددنی هداد  کنند تا ضمن بهره آموزه

 ها مصون بدارند. خود و اامها، از خطرات و آسودای
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