
 

 

  )ع (اصول تربيت از نگاه امام علی 

  چکيده

  

 دربرگيرنده که جامع قواعد و اصول به نيل بلکه داد، جزيي ھاي شيوه پيگيري به را اولويت نبايد ديني تربيت منابع در اساسا

. گيرد رارق مّدنظر بايد منابع اين با مواجھه در که است مناسبي و صحيح انتظار يگانه است، دين منظر از تربيتي چارچوب

 اين از برخي. است گرفته قرار توجه مورد رويکرد اين با مزبور منابع از غني اي نمونه عنوان به) ع(علي امام گفتار و سلوک

 زدگي، رفاه از پرھيز پايداري گريزي، يأس اميدواري آرزوگريزي، گرايي عمل دنياگريزي، گرايي آخرت: از عبارتند اصول

  .تکبرگريزي گرايي اضعتو زدايي، غفلت ورزي تعقل

  

  مقدمه

  

 راھکارھاي و دستورالعملھا برداشت و أخذ جھت ديني منابع به مراجعان از بسياري دامنگير امروزه که مشک7تي از يکي

 کثرت امروزه واضحتر، بيان به. است مراجع و منابع اين از واقع از دور و غيرمنطقي انتظارات است، شده تربيتي و پرورشي

 نوعي بستر از تنھا نه زندگي به او رويکرد که است کرده احاطه چنان را وي انسان، زندگي در آور سرسام تنوع و اشتغا>ت

 به تربيت، حوزه در شخصيت و منش از و کمّيت به کيفيت از نيز دنيا متن در بلکه کرده، ميل دنياگرايي سوي به انديشي آخرت

 در حکيمانه و ارزشي ديدگاھي دريافتِ  به گرايشي ھرگونه وضعيتي، چنين در. تاس يافته تنّزل آماري نمودارھاي و داد برون

 صدد در که محض، گرايي روش و نگري جزيي. است انسان زندگي دوران بر حاکم جوّ  با تطبيق نوعي به ناظر نيز تربيت متن

 ضمير و شخصيت حوزه در ھم آن جي،تدري دريافتھاي و بردباري ھرگونه بر را راه است، ملموس و عيني نتايج سريع دريافت

 و کّمي کام7ً  چارچوب در نيز را تربيت حتي که است شده حاکم زندگي زواياي بر چنان ديدگاه اين. است کرده مسدود باطني،
  .کند مي تفسير عملياتي و مشخص دادھاي درون با فرايندھايي قالب در

  

 ھاي بسته ارائه با صرفا که دانست تربيت به اي نسخه يا اي بسته هديدگا نوع يک را مزبور ديدگاه توان مي خ7صه طور به

 طور به را فرد رفتار صرفا روندي چنين است بديھي. آيد مي بر آن اص7ح و رفتار تغيير صدد در پرورش ھاي نسخه يا تربيتي

 با تربيت عنوان تواند نمي رگزھ و دھد مي تغيير پيراموني و خارجي تنبيھات و پاداشھا دفع و جذب ميزان براساس و موضعي

 به ناظر که امري است، گشته عجين تحّمل و بردباري با که است تدريجي امري تريبت،. باشد پذيرا را خود خاص ھاي مؤلفه

 به ھمواره و نيست بندي بسته يا پيچي نسخه قابل ھرگز تربيت. است رفتاري، صرفا نه و شخصيتي، موضع در اساسي تغيير

 باشد استوار باطني و دورني بنيانھاي بر که رفتاري. شود مي ختم است، عملکرد ظاھري بعد که رفتار نه و وک،سل و منش يک

 فراموشي و خاموشي به رو ھرگز بربندند رخت پيراموني پاداشھاي اگر که شود مي متجلّي سلوک و منش سيره، يک صورت به

 از شخصّيتي ترجيحات و دروني عوامل به توجه عطف با بگيرند، را نآ جلوي پيراموني فشارھاي و تنبيھات اگر و گذارد نمي

  .ماند نمي باز پيگيري

  

 سازد، مي آشکار او به حيواني پرورشيِ  رويکرد با را انسان تربيتي رويکرد تفاوت و کند مي جدا حيوان از را انسان که چيزي

 رفتار دھي شکل به معطوف تربيت کنيم مي گمان آيا اريم؟د انتظاري چه تربيت از واقعا. است تربيت از ما انتظار به توجه

 روش فضاي با آيا شد؟ نايل شخصيت دھي شکل به تنبيھي و تشويقي اھرمھاي اساس بر رفتار دھي شکل با توان مي آيا است؟

 مطمئن خصيشا را رفتار توان مي آيا يافت؟ دست تربيت در مطمئن خاستگاھي به توان مي عمل بر تمرکز و افراطي گرايي

 به پاسخ کرد؟ قلمداد تنبيھي و تشويقي اھرمھاي به مستند رفتار طريق از آن دھي شکل و فرد نيت و انگيزه عالم به ورود براي

 رويکرد و تربيت به اصيل رويکرد است، تربيت به گوناگون رويکردھاي فضاي روشنگر که است ايرادات و پرسشھا قبيل اين

 اصيل تربيتي حرکت تفاوت است اين. آن به اي پوسته رويکرد و تربيت به اي ھسته رويکرد گوياتر، تعبير به و آن به غيراصيل

  .گردد مي ختم انگيزه به و آغاز رفتار از که غيراصيل تربيتي حرکت با شود مي ختم رفتار به و آغاز انگيزه از که



 

 

  

 و کند مي جستجو شخصيت نظام در را خود لويتاو حوزه شود، مي صادر انسان شخصيتي منبع از که رفتاري است بديھي
 به است، ظاھري رفتار و عمل ھمان که پوسته يعني آن، کنشي سطح و است برخوردار با>يي انگيزشي سطح از بنابراين،

 لعام که است رفتاري با متفاوت کام7ً  رفتار، نوع اين. است باطني ويژگيھاي بازتاب و معلول انگيزشي، حلقه آخرين عنوان
 سطح با متناسب که کند مي شخصيتي و انگيزه پرداخت و ساخت به اقدام خود، با متناسب رفتاري چنين. است انگيزه تشکيل

 سطح در مشابه انعکاسي پيراموني، تنبيه و پاداش و خارجي دفع و جذب مدار بر که سطحي باشد، رفتار پوسته و کنشي

 مي شکل خارجي تنبيه و تشويق نظام و بيروني ھاي انگيزه اساس بر را خود تفعالي ھمواره فرد و گذارد مي جاي به انگيزشي

  .دھد

  

 صدد در مشخص معيارھاي و اصول اساس بر که نظامي. شود مي مشخص گرا روش با گرا اصل تربيتي نظام تفاوت اينجا، در

 از بيش و کند مي توجه او انگيزشي سطح به دھد قرار توجه مورد را فرد کنشي سطح آنکه از بيش است تربيت فرايند ارائه

 چاره گرا روش تربيت. شود مي متمرکز تربيت ھسته و جوھره بر دھد قرار مّدنظر پوسته تداوم و استحکام در را تربيت آنکه

  .ندارد تربيت ھسته به توجھي بي و پوسته بر تمرکز و انگيزش از غفلت و کنشي سطح بر تأکيد جز اي

  

 و موضعي ھاي گيري بھره منظور به رفتار به دھي شکل جھت در آن از ابزاري استفاده موجب بيتتر به مکانيزمي رھيافت
 بھانه به تربيت به مدارانه غايت نگاه امروزه. است موضعي چنين قرباني بزرگترين و اّولين مقاصد، و اھداف. است شده مقطعي

 و آن از تکنولوژيکي تلقّي و تربيت به ابزاري کام7ً  نگاه به را خود جاي باطني، ھاي انگيزه به تمسک با فرد سوق امکان عدم
 طور به و انسان اختيار و بينش ھمان است، شده ساقط انتفاع حّيز از ميان اين در آنچه. است داده رفتاري اھداف حداکثر،

 بيشترين انسان ھوشياري و توجه کوشش، و سعي از خود قلمرو در تربيت به شناختي غايت رھيافت. اوست آزاد اراده خ7صه

 و تعقل ظرفيت و اراده حوزه بر امور عواقب و مقاصد اھداف، بر تمرکز با مدار غايت تربيت واقع، در. برد مي را استفاده
 برگرفته القاھاي و ھا تلقين مدار بر را تربيت چرخه ھرگز و شود مي متمرکز نظر مورد مقصود به تدريجي نيل براي فرد تفکر

 ارادي ت7ش در مطمئن مجاري عنوان به تربيت اصول نقش ميان، اين در. دھد نمي قرار تنبيه و تشويق و پاسخ و تاررف نظام از

 مواجھه و روش بر تأکيد و تربيت نظام در اصول از غفلت رمز و گيرد مي قرار ويژه توجه مورد مقاصد، و اھداف به نيل براي

  .شود مي آشکار آنھا از مکانيزم و روش ارائه انتظار و فلسفي و ديني نظامھاي رد تربيتي ھاي فلسفه و حکمتھا با نابخردانه

  

 دنبال به ھمواره نيز اس7م دين متون با مواجھه در که است رفته پيش جايي تا تربيت به مکانيزمي نگاه از حاصل زدگي روش

 و قواعد يافته پرورش و اصل زاييده اصيل، بيتيِ تر نظام در روش اينکه از غافل گرديم، مي اي نسخه و شده بندي بسته روشھاي
 با که چرا است، معيار و ضابطه بلکه شيوه و روش نه دارد اصالت تربيتي مکتب يک در آنچه. است تربيت بر حاکم معيارھاي

 هب و کرد کشف نظر مورد چارچوب در را حرکت ھاي شيوه و روشھا توان مي راحتي به معيارھا و ضوابط داشتن دست در
  .بست کار

  

 براي را >زم سازوکار رو اين از و کند نمي خاصي دوران و مشّخص زمان به محصور را خود ھرگز اس7م مانند مکتبي

 عمل ابتکار گرفتن دست به و تربيت ھاي سرچشمه و مشيھا خط ارائه طريق از بافتھا ديگر و خود از پس دورانھاي در حضور

 زيرا نيست، روشھا از غفلت و اصول جانب در افراط معناي به ھرگز امر اين. کند مي مينتأ اصول، ارائه و گذاري سياست با

 تربيت فرايند در جبران غيرقابل نقايصي و ھا کاستي بروز به منّجر مقابل جانب فروگذاري و طرف يک در انحصار نوع ھر

 ھاي شيوه و روشھا يافتن براي...) و شناسي معهجا شناسي، روان تربيت، و تعليم( علمي ھاي يافته از گيري بھره. شد خواھد

 قاطع زبان از را خود کّمي و کيفي مرزھاي روشھا، اين که شود واقع مؤثر ديني تربيت مکتب در تواند مي شرطي به جديد

 انھم به ناظر روش و بينش مکانيزم، و ھدف شيوه، و غايت ترکيب بحث. باشند کرده اخذ دين در موجود معيارھاي و اصول

 مناسبتر و بھتر وضعيتھاي به نيل در بشري دستاوردھاي از توانيم مي ما. است تربيت صدف و جوھر و پوسته و ھسته عنوان

  .ھاست شيوه و روشھا در مقاصد و غايات اشراب ميزان دارد اھميت آنچه. نماييم استفاده ديني معيارھاي حاکميت تحت

  



 

 

 راحتي به که است قواعدي و اصول ھمان تربيتي عنصر کارآمدترين و مناسبترين يند با مواجھه در رسد مي نظر به بنابراين،

 نيز، ديني بارز ھاي اسوه و ھا نمونه از الگوگيري قالب در حتي ديني، مواجھه نوع ھر در است بديھي. باشد مي اکتشاف قابل

  .است گيري بھره و استفاده نوع ترين معقول روندي چنين

  

 تربيتي غايات به توجه و تربيت به گرا اصل رويکرد از برگرفته) ع(علي امام منظر از تربيت در چند صوليا ارائه در ما شيوه

. گذارد مي باز کام7ً  مأخوذه اصول و ضوابط حاکميت تحت گوناگون روشھاي اختيار در را ما دست که رويکردي است،

  :از تندعبار) ع(علي امام ديدگاه از تربيت اصول در ما بحث پيشفرضھاي

  

 داراي است، انساني مقامات عاليترين داراي که فردي و اشتباه و خطا گناه، از معصوم انسان يک عنوان به) ع(علي امام) الف

 سرانجامي به را وي راھنما، و ھدايتگر يک عنوان به تواند مي راحتي به که است انسان شقاوت و سعادت از شناختي و بينش

 مي حضرت آن از مأخوذ تربيتي معيارھاي توجيه و تبيين براي چند ھر بنابراين،. دارد برحذر بد يفرجام از و خواند فرا نيک

 ھمان استناد ترين مطمئن اما کرد، ارائه... و اھداف شناختي، جھان شناختي، انسان مباني حيث از را معقولي استنادات توان

  .است امامت مقام سوي از مزبور معيار و ضابطه صدور بر تکيه و اعتماد

  

 ک7م و رفتار مجموع از اما باشد، نشده منعکس) ع(امام ک7م در صريح طور به شده استخراج قوانين و اصول بسا چه) ب

  .کرد مزبور اصول اکتشاف به اقدام توان مي خاص موارد بر ايشان تأکيدات و حضرت

  

 زيرا کرد، ارائه حضرت ديدگاه از تربيتي نظام از چوبيچار توان مي) ع(علي امام ديدگاه از تربيت اصول جامع اکتشاف با) ج

 به. است تربيت شيوه و روش تعيين براي کارا راھنمايي ديگر طرف از و است مباني و اھداف از آشکار نموداري اصول،

 تربيت ظامن در تربيتي ھاي مؤلفه ديگر ھويتِ  کننده منعکس و تربيت عناصر تمام براي گذرگاھي و مجمع اصول ديگر، عبارت

  .است ھدف و مبنا شيوه، يعني

  تربيت اصول بر حاکم ويژگيھاي

  

 اي مجموعه وجود بيانگر) ع(علي امام ديدگاه از تربيت اصول به کلي نگاھي شود، مي آشکار نوشتار اين ادامه در که ھمانطور

 دارد حاکميت مزبور اصول بر حوين به که مشترک ويژگيھاي اين. است گوناگون اصول ميان در مشترک عناصر و ويژگيھا از

  :از عبارتند کند مي مشخص را انسان و خدا با آنھا ارتباط ھمچنين و يکديگر با آنھا دروني ارتباط نحوه و

  مداري تعارض ويژگي. ١

  

 از ريخوددا به ملزم را ما عملي ھر انجام. است فعال منفي پاسخ يک و فعال مثبت پاسخ يک متضّمن اقدامي ھر ديني فضاي در

 گزينشي ھر. کرد برقرار آشتي کذب و صدق و باطل و حق شيطان، و خدا بين توان نمي ھرگز. کند مي ديگر اعمال بسياري

 فعا>نه و جّدي نيز گمراھي و شيطان از رھايي بلکه است، فعا>نه تعالي و خدا به ميل تنھا نه بنابراين. است وازنش يک مستلزم

 و حق بين جمع براي ت7ش و باطل با مداھنه و پذيري سازش روحيه ديني، تربيت در مھم عموان از يکي. پذيرد مي صورت
 نظر مقام در که است اي روحيه پرورش متکّفل ديني تربيت در مداري تعارض ويژگي. است دو آن ميان آشتي ايجاد و باطل

 فاصله ضمن نيز رفتار و عمل مقام در و است باطل ھاي بيراھه از آن انفکاک و حق جريان سازي شفاف صدد در ھمواره

 تربيت اصول توان مي بنابراين،. است آن قلمرو در گرفتن قرار و حق جريان به تقّرب صدد در باطل از عملي انزجار و گيري

 به اماقد دارد؛ بال دو ديني تربيت. کرد تبيين رفتار و نظر حوزه در تقابل اين شفافّيت و باطل و حق ميان تعارض اساس بر را

 اين داراي) ع(علي امام تربيتي ديدگاھھاي از شده استنتاج اصول کليه. منفي امر برابر در مبارزه و مقاومت و مثبت امر انجام

  .است متعارض لبه دو داشتن يعني ويژگي



 

 

  خدامحوري ويژگي. ٢

  

 فرد منش و رفتار اساسي جوھره ويژگي اين. است خدامحوري مشخصه تربيت اصول بر حاکم ويژگيھاي عامترين از يکي

 به. گردد مي مطرح تربيتي ھاي حوزه ديگر از ديني تربيت تمايز ايجاد در عامل مھمترين عنوان به و دھد مي تشکيل را ديندار

 معيارھاي و م7کھا سوي به انسان رفتارھاي و اعمال کليه گيري جھت« از است عبارت خدامحوري مفھوم مشّخص، طور

 سبب تربيت اصول در خدامحوري ويژگي سريان. است خدامحوري ويژگي بيانگر تربيت فضاي در امر اين انعکاس. »الھي

 آور پيام عقل، و ِخَرد حتي الھي، روزنه از غير اي روزنه ھر از انسان به نگاه. شود مي تعالي سوي به اصول گيري جھت

  .است ابدي و الھي خاستگاه از متفاوت کام7ً  اي سترهگ به وي راھبري و مادي جھان به محدود زواياي در او با مواجھه نوعي

  مداري زندگي ويژگي. ٣

  

 از بسياري دھنده جھت مادي، و موضعي نيازھاي رفع از فراتر نگرشي با و است انسان زندگي جوانب کليه به ناظر دين

 عدم مستلزم نگرشي چنين اساس رب تربيت. باشد مي آن مسير و عمل نحوه و گزينش حيث از زندگي روند در انسان خواستھاي

 عادي مسير بر انطباق قابليت که شود استفاده معيارھايي و اصول از تربيت جريان در بايد بنابراين. است زندگي متن از انفکاک

 زندگي در مرسوم فعاليت عرض در فعاليتي بروز سبب ھرگز تربيت اصول. نشوند خارج آن قلمرو از و باشند داشته را زندگي

  .سازد مي عملي زندگي مختلف زواياي رھگذر از را خود انعکاس و نما و نشو بلکه شود، ينم

  

  تربيت اصول

  

 خصوص در که يافت دست اصولي به توان مي الب7غه نھج در) ع(علي امام بيانات به مراجعه با گذشت که مواردي به توجه با

 بررسي مورد اصل شش در را مباحث اين آتي سطور در مقاله ينا. است برخوردار خاصي جايگاه از ديني تربيت بويژه تربيت

  .دھد مي قرار

  دنياگريزي گرايي آخرت اصل. ١

  

 بر آخرت تقدم و آخرت و دنيا ميان تقابل نوعي ايجاد گيرد مي قرار تأکيد مورد اس7مي تربيت فرھنگ در که مفاھيمي جمله از

 دنيا بر آخرت گزينش لزوم و آخرت و دنيا ميان تقابل ديدگاه. است جاودانه آرامش به دستيابي قيمت به فاني رفاه کردن فدا و دنيا

 به توجه بدون توان نمي ھرگز) ع(امام نگاه در. است گرفته قرار نظر امعان و توجه مورد) ع(علي امام تربيتي نگاه در ھمواره

. است ديگري از برداشتن دست معناي به يک ھر شگزين که چرا کرد، دو آن با تعامل به اقدام آخرت و دنيا تقابل و تعارض

 دنيا کردن فدا آيا. است معنا چه به ديگري قيمت به يکي از برداشتن دست که است آن شود، مي مطرح ميان اين در که سؤالي

 ک7م آخرت؟ طريق در دنيا کارگيري به يا دنيا مطلق گذاشتن کنار و دنيوي نعمتھاي از برداشتن دست يعني آخرت به نيل براي

 است حرام دنياي است آخرت رھزن ھمواره آنچه. حرام دنياي و ح7ل دنياي: است نوع دو دنيا که است نکته اين بيانگر) ع(امام

 براي بستري مشروع، لذتھاي و نعمتھا معناي به ح7ل دنياي بنابراين،. باشد مي ح7ل دنياي آخرت سوي به دھنده سوق و

 آنچه. باشد مي حرام لذتھاي قيمت به اخروي سعادت کردن قرباني و دين از انحراف حرام دنياي و تاس گرايي آخرت و دينداري

. است آن مطلق ترک نه و دنيا با صحيح معامله طريق از نيکو سرانجام و عاقبت به نيل و آخرت براي دنيا استخدام دارد اھميت

  .است آن از مؤخر و آخرت تبع به ھمواره لکهب باشد آن بر حاکم و مقدم و آخرت متبوع نبايد ھرگز دنيا

  

 بلکه است شده بيان مستقيم طور به تنھا نه) ع(علي امام ک7م در دو اين از يک ھر با مواجھه نحوه و آخرت و دنيا رابطه

 آنھا زا يک ھر با مواجھه در انسان وضعّيت ھمچنين و دو آن ويژگيھاي ارائه و آخرت و دنيا ماھيت ساختن آشکار با حضرت

 که جايگاھي به توجه بدون ھمچنين و ايم شده واقع آن در که جايگاھي به توجه بدون ما که ھستند نکته اين بيان صدد در ھمواره



 

 

 رستگاري و سعادت و ھدايت، و تربيت به نيل براي تضميني توانيم نمي شد، خواھيم منتقل آن به طو>ني چندان نه مدتي از پس

) ع(علي امام ک7م در مختلف صور به دو، آن با تعامل نحوه و شناسي آخرت و دنياشناسي به جانبه هھم توجه. باشيم داشته

) ع(امام منظر از تربيت روند در دنياگريزي و گرايي آخرت اصل تأثير سير خط تبيين است مھم آنچه. است گرفته قرار مّدنظر

) ج آخرت، و دنيا ميان ارتباط شناسايي) ب آخرت، و دنيا دقيق ساييشنا) الف: کرد ترسيم چنين را مزبور روند بتوان شايد. است

  .آخرت و دنيا با تعامل نحوه

  

 اصل اثرگذاري نحوه اساسا که سازد مي رھنمون نکته اين به را ما انسان ھدايت و تربيت در مزبور اصل تأثير سير به توجه

 نقش بنابراين. شود مي ختم عمل و گرايش مرحله به و آغاز آگاھي و شناخت مرحله از انسان بر دنياگريزي و گرايي آخرت

 و آخرت و دنيا شناخت جھت در ت7ش که ميزان ھر به. است انکار غيرقابل نھايي گرايش به دستيابي در بينشي و شناختي عاملِ 
 خواھد راحتتر يک ھر يواقع مقتضاي به عمل و روشنتر دو آن ميان موجود ارتباط باشد، بيشتر دو آن واقعي ھدايت از آگاھي

 داشته پي در را رفتاري و عملي بازتابي تواند مي صرف شناخت آيا که است اين شود، مي مطرح ميان اين در که سؤالي. بود

: موثرند روند اين در عامل سه که يابيم مي در آخرت و دنيا مقوله پيرامون) ع(امام ک7م به رجوع با سؤال اين به پاسخ در. باشد

  .مزبور شناخت) تعالي( تعميق و توسعه) ج و مزبور شناخت استمرار و تداوم) ب آخرت، شناخت کنار در دنيا ناختش) الف

  

 مي حل کام7ً  عملي تربيت وادي در حرکت و گرايش به محض شناخت حوزه از انتقال مشکل، مرحله سه اين بستن کار به با

 مي مطرح دنياشناسي بحث ھرگاه رو اين از. است مفيد لزوما نه و دارد انامک نه تنھايي به دنيا شناخت که معنا اين به شود،

 نمي ھيچگاه. است آخرت با آن مرزھاي تعيين به منوط دنيا کامل شناخت گويا گيرد، مي قرار آخرت با تقابل در نحوي به شود

 آگاھي صدد در آخرت به اعتقاد عدم سطهوا به که کساني بسيار چه. شد نايل آخرت شناخت بدون دنيا از حقيقي شناختي به توان

 عمل دنيا واقعي مقتضاي به يا ھمواره رو، اين از و شد مواجه جدي شک با دنيا از عميق فھم براي آنھا ت7ش و نيامدند بر آن از

  .نمودند کار اين به اقدام قبول، غيرقابل و ناقص طور به يا نکردند

  

 واقعي مقتضاي به عمل سپس و آن عميق درک به دستيابي در تواند مي آخرت با آن ايمرزھ تبيين و دنيا دقيق شناخت بنابراين،

 ياد عنصر رو اين از. است آن از يک ھر مقتضاي به عمل در اساسي عاملي مزبور آگاھي تداوم ديگر، طرف از. باشد مؤثر آن

. است شده مطرح مکررا و مختلف صور به) ع(امام ک7م در فراموشي و غفلت از اجتناب و آخرت و دنيا وضعيت به توجه و

 آخرت و دنيا از يک ھر واقعيت يادآور که اموري به تمّسک با و مستقيم غير صورت به بلکه مستقيم طور به تنھا نه امر اين

  .گيرد مي قرار توجه مورد ھستند،

  

 از نھراسيدن و مرگ به اشتياق مرگ، از استقبال انديشي، مرگ مختلف قالبھاي در حسابرسي فناپذيري، مرگ، قبيل از واقعياتي

... . و جھنم و بھشت ارزيابي، رستاخيز، اعمال، ثبت فناپذيري، قبرستان، قبر، مرگ، از عبرت مرگ، با برخورد روش آن،

 علم تأثير است بديھي. است آخرت و دنيا واقعيت به مستمر توجه سوي به او سوق و انسان از زدايي غفلت به ويژه اھتمام بيانگر

 به اقدام که ميزان ھر به انسان. است آن از حاصل يقين و انسان وجود اعماق در آن رسوخ ميزان به منوط رفتار، در آگاھي و

 که ميزان ھر به ديگر، طرف از. سازد مي مھّيا خود در عملي اقدامات براي را >زم آمادگي نمايد، آخرت و دنيا واقعيت شناخت

 مي سازد، مصون غفلت از را خود و دارد نگه زنده خود در را آخرت ياد و دھد قرار مزبور گاھيآ به توجه معرض در را خود

 به موفق انساني ديگر، بيان به. نمايد جلوگيري شوند مي وي در زايي غفلت به منجر که کششھايي و گرايشھا قلمرو از تواند

 نکرده عدول آخرت و دنيا به نسبت خود آگاھيھاي قتضايم از عمل مرحله در که شود مي مستمر توجه و خود از زدايي غفلت

  .باشد

  

 و علم ميان متقابل رابطه يک بنابراين،. شود مي وي يادداري و انسان توجه حوزه بسط موجب خود مزبور عمل ديگر، طرف از
 خود با متناسب اخت،شن نوع ھر. دارد وجود آن تعميق و زندگي زواياي تمام به علم گسترش حيث از رفتار و عمل و آگاھي

 بديھي. شد خواھد کيفي و کّمي حيث از مزبور آگاھي گسترش و زدايي غفلت نوعي به منجر عمل ھر و دارد پي در را عملي



 

 

 ادامه وار مسلسل ھمچنان روند اين. شد خواھد عملکرد حوزه کيفي و کمي گسترش به منجر خود نوبه به نيز مزبور آگاھي است

  .يافت خواھد

  

 به محدود آن در تعالي امکان که دھد مي قرار اي رونده پيش حرکت يک مدار در را ما گريزي دنيا گرايي آخرت بيتيتر اصل

 حضوري نيز قرآن ديدگاه از که امري نيست، پذير امکان بنيادين اصل اين به توجه بدون ديني ھدايت و تربيت. نيست نھايتي

  .دارد انسان ھدايت جريان در فعال

  گريزي آرزو گرايي لعم اصل. ٢

  

 انتظار يابد گسترش علم که ميزان ھر به برعکس، بلکه است، نگرفته قرار علم با تقابل در ھرگز عمل ديني، فرھنگ در

 نوعي به منجر ديني، آگاھيھاي مقتضاي با متناسب عمل توسعه ھرگونه ديگر، طرف از. شد خواھد بيشتر نيز عمل گسترش

. شود مي غفلت و جھالت در تعميق به منجر عمل در کوتاھي نوع ھر بالعکس، و شد واھدخ معرفت و بينش آگاھي، کسب

 دو، آن ميان رابطه جھت، اين از و شد خواھند خود حوزه گسترش و تعالي سبب متقابل ارتباط يک در عمل و علم بنابراين،

 ميان آشکار تعارض نوع يک يابيم درمي ياتروا و قرآن به مراجعه با ديگر، طرف از. است متقابل ھمکاري و ھمياري رابطه

 کذب و صدق نيز و توھم و واقعيت تقابل از حکايت تعارض اين. دارد وجود يکديگر برابر در قطب دو عنوان به آرزو و عمل

 ليخيا و طو>ني آرزوھاي و پوچ ھاي وعده با را خود ھرگز باشد عملگرا رويکردي داراي فردي اگر که معني اين به کند، مي

  .کند نمي سرگرم

  

 حاکم محدوديتھاي از غفلت و وجودي واقعيتھاي به جھالت نوعي آن گيري شکل بستر که است اي پديده آرزو) ع(امام منظر از

  .است مواجه آن با انسان که است واقعيتھايي از غفلت سبب و انديشه آفت آرزو رو، اين از. است انسان بر

  

 بنابراين. آخرت فراموشي و آن به بستن دل و دنيا واقعيت از غفلت نيز و وجودي وديتھايمحد به توجه عدم يعني آرزوگرايي

 مي نجات سرگردان وادي اين از را انسان آنچه. شود مي جھالت و غفلت در وي شدن ور غوطه و انسان فريب به منجر آرزو

 و دنيا با وي ارتباط و او محدوديتھاي نسان،ا وضعيت به نسبت ھوشياري و توجه يعني عملگرايي. است عمل به اھتمام دھد،
  .است موھوم لذتھاي به دادن تن و گرايي خيال نوع ھر نافي که است فرد در شناسي مسئوليت نوعي مستلزم عملگرايي. آخرت

  

 گرا تآخر فرد بارز ويژگي عملگرايي بالعکس، و است شده منشعب دنياگرايي نوعي از که است اي روحيه آرزوگرايي بنابراين

 از پرھيز و زندگي روند در نگري واقع حاکميت به ناظر ديني تربيت در گريزي آرزو و عملگرايي اصل. است انديش عاقبت و

. شد خواھد پردازي خيال و آرزوگرايي از پرھيز و اجتناب موجب طبيعي طور به آن تداوم و عمل بر تأکيد. است پردازي خيال

 ھدايت در رستگاري و تربيت در تعالي به نيل ضامن گريزي آرزو و عملگرايي رھگذر از متربي به بيني واقع روحيه القاي

  .است

  گريزي يأس اميدواري اصل. ٣

  

 که است نامطلوبي وضعيتھاي تدارک و جبران امکان است، شده گرفته نظر در ديني تربيت روند در ھمواره که امکاناتي از يکي

 يا گناه ارتکاب با ھدايت کاروان از نماندن باز و رشد براي موقعيت بودن فراھم به اميد. شود مي انحراف و گمراھي موجب

 دين متن در حضور تداوم جھت در انگيزه رشد باعث بلکه شود مي دين جرگه به ورود براي بسياري ترغيب سبب تنھا نه خطا

 که آنجا از. يافت بزرگ چند ھر خطايي و ناهگ ارتکاب با دين جرگه از خروج لزوم بر مبني شاھدي توان نمي ھرگز. شد خواھد

 براي انحراف به گرايش با را وي توان نمي دارد قرار خطا و گناه ارتکاب معرض در ھمواره و جايزالخطاست موجودي انسان

 دارد تاھمي بسيار انساني ھر براي امر اين درک و فھم. نمود مسدود او بر را برگشت راه و دانست خارج دين قلمرو از ھميشه



 

 

 با تواند مي بلکه شود، نااميد و مأيوس نبايد کند اجتناب گناه از نتوانست دليلي ھر به اگر اما شود گناه مرتکب نبايد چند ھر که

 و پشيماني از حاصل خويش، شماتت دليل به بلکه گردد، باز اوليه حالت به تنھا نه آن آثار بردن بين از و مزبور گناه جبرانِ 
 آرامش توکل، رجا، توبه، قبيل از مفاھيمي. رساند مي حداقل به يا نمايد مي مسدود خود بر ک7ً  را گناه به بازگشت امکان ندامت،

 ھدايت و تربيت بر گريزي يأس اميدواري اصل حاکميت نشانگر تدارک، امکان از درماندگي و نااميدي يأس، مقابل در آسايش و

  .است انسان

  

 از اجتناب و اطاعت و عمل روحيه طرف، يک از است؛ وجھه دو داراي دارد، انسان با ھهمواج در فعال موضعي که تربيت

 صدد در) توبه( پذيري برگشت سازوکار ايجاد با ديگر، طرف از و کند مي تقويت انسان در را عمل از دوري و پردازي خيال

 طور به اميدواري روحيه که داشت توجه بايد. ستا خطا و گناه امکان با حتي تربيت اھداف به نيل جھت اميدواري روحيه القاي

 در را خود که است فّعا>نه گريزي يأس نوعي مستلزم رو، اين از و است نااميدي و يأس مشخصه ھرگونه نفي صدد در فعال

 باب تتاحاف با خداوند. است فرد در اميدواري روحيه رسوخ نشانگر که است عمل از ديگري بارز نمونه توبه. دھد مي نشان عمل

  .است آورده فراھم را اميدواري و بازگشت زمينه استغفار، و توبه

  

 مي وي در بيشتر اطاعت و عمل بروز سبب فرد در اميدواري ويژگي پرورشِ  که نيست اي شبھه و شک ھيچ جاي بنابراين،

 يأس بين ناگسستني اي رابطه يگر،د طرف از. آرزو و خيال در اميد نوعي نه دارد، اھميت عمل مقام در اميدواري که چرا شود،

 آرزوھاي و طمع چنبره در را خود و آورند نمي روي عمل به نيستند اميدوار که کساني دارد؛ وجود دنيا به طمع با نجات از

 وجود گريزي يأس اميدواري اصل با سابق اصل دو ميان مستحکم پيوندي که شود مي مشاھده بنابراين،. کنند مي محصور دنيايي

  .ددار

  زدگي رفاه از پرھيز پايداري اصل. ۴

  

 به و رفت پيش آسايش، و رفاه کسب جھت در بايد حد چه تا اينکه آن و است گرفته قرار جدي سؤال يک برابر در بشر امروزه

 سلب قيمت به حتي انسان، حيات تداوم براي لزوما که است امري راحتي و رفاه اساسا آيا. آورد دست به را آن بايد قيمتي چه

 به انسان براي امروزه که ديدگاھي دارد؟ ضرورت ھا ناکامي و ھا سختي مشک7ت، برابر در استقامت و پايداري روحيه ھرگونه

. گردد اشباع و شود داده پاسخ احسن نحو به و سريعتر چه ھر بايد غريزي نياز ھرگونه که است اين شود، مي کشيده تصوير

 مبتني اقدامھاي براي جايي جھت اين از نظر، مورد سازوکارھاي به دادن سامان و سر و ديما نيازھاي رفع براي جھاني ت7ش

 از خاصي طبقه مختص تاريخ طول در ھرچند گرايي مصرف و زدگي رفاه. است نگذاشته باقي شکيبايي و تحمل و بردباري بر

 پيدا عمومي جنبه اقتصادي شکوفايي به نيل و اقتصادي رونق براي عمومي روند يک عنوان به امروزه اما است، بوده جامعه

 دنيا در حتما بايد انسان که باور اين ايجاد و مادي مختلف جھات از مردم درخواستھاي و انتظارات سطح بردن با>. است کرده

 موجب ،باشد مادي برتر امکانات به روزافزون دستيابي از ناشي آرامش و آسايش از مملو و دغدغه بي مرفّه، زندگي داراي

 دخيل مادي نيازھاي رفع در که را امري ھر بايد اينکه آن و است شده انسانھا ميان در عمومي شخصيتي قالب يک گيري شکل

  .کرد ت7ش آن کيفيت بردن با> در روز به روز و آورد دست به است

  

 از را خود معناي نفس کفّ  و تقوا خرهبا> و شکيبايي و بردباري محروميت، برابر در استقامت نام به اي مقوله ميان، اين در

 دنبال به گيرد، دربرمي را انسان ھاي خواسته تمام و شود مي مطرح زندگي گسترده سطح در وقتي امر اين. است داده دست

 خواھي زياده ھرگونه است بديھي. دارد دنبال به را خويش کردن رھا و تابي بي پروري، تن و ھواپرستي طمع، و حرص خود،

 جھاني جامعه امروز رويکرد رسد مي نظر به. شد خواھد گناه و تجاوز نوعي به منجر خودداري، و نفس کف از روي رهطف و

 و صبر حيوان يک براي. است خويش نيازھاي تأمين در حيواني رويکرد ھمان آن، به گويي پاسخ لزوم و انسان نيازھاي به
 با خويش تعالي صدد در ھرگز و کند مي عمل به اقدام آماده، موقعيتِ  جودو با او. ندارد مفھوم خودداري و پرھيز و شکيبايي

 که است نکته اين بيانگر اس7مي تربيت در خودداري مقوله. آيد نمي بر خود نفساني اميال به گويي پاسخ از پرھيز و خودداري

 از جلوگيري با است >زم اساسي نيازھاي ينتأم ضمن بلکه برآيد، خود مادي نيازھاي به گويي پاسخ صدد در ھمواره نبايد انسان

 تحمل و اراده پرورش امکانات، بودن فراھم صورت در حتي. ببرد بين از خويش در را ھواپرستي و طمع روحيه خواھي، زياده



 

 

 وانعن به پايداري و اجتناب نفس خودِ  رو، اين از. شود وي شخصيت تعالي باعث تواند مي جسماني و مادي لذات از پرھيز در

 و اجتناب تقواي که آموزد مي ما به پايداري اصل. است شده توصيه بحراني موقعيتھاي در استقامت و اراده تقويت براي تمريني
 بديھي. شود تقويت مشروع حتي ھاي خواسته از بسياري برابر در پايداري و مشک7ت برابر در شکيبايي با بايد ھمواره پرھيز

  .لذتھاست از بسياري به منفي جواب و زندگي صحنه در فعال حضوري معناي به اجتناب تقواي است

  

 و قيد بي پذيرش در را انسان جلوي فّعال طور به و است مخالف پروري تن و ھواپرستي و آز و حرص با مزبور تقواي بنابراين
 در زدگي رفاه و طلبي لذت هروحي با نوعي به که است دستوراتي داراي خود مقتضاي به دين مسلما. گيرد مي مادي لذات شرط

 مفھوم اين. است نفساني خواھشھاي از بسياري برابر در مقاومت و استقامت مستلزم ديني دستورھاي دادن انجام و است تعارض

  .خورد مي چشم به مردم مختلف اقشار موعظه و ھدايت با ارتباط در) ع(علي امام کلمات از بسياري در

  

 مظاھر از اجتناب و دنياگرايي روحيه باشيم، داشته توجه اس7م صدر تاريخ به اگر که شود مي تر نمايان ھنگامي امر اين اھميت

 پيروزيھاي از پس زيرا. شد آن جھاني نھضت و حرکت ابتداي در اس7م جھان در انحرافات از بسياري بروز سبب گرايي آخرت

 و حرص و زدگي رفاه وادي به را آنان و شد آنان نصيب بيشتري رفاھي امکانات اس7مي حکومت گسترش و مسلمانان چشمگير
 صداقت انعکاس و انديشي عاقبت با پايداري رابطه است، اھميت حائز ميان اين در آنچه. داد سوق ثروت آوري جمع براي طمع

  .است ديگر طرف از دنياگرايي و آرزوپروري با زدگي رفاه رابطه و طرف يک از عمل مقام در

  زدايي غفلت يورز تعقل اصل. ۵

 پرھيز و آن شکوفايي و عقل به توجه است، گرفته قرار مّدنظر) ع(علي امام ناصحانه ک7م در ھمواره که اصولي از ديگر يکي

 فرايندي تعقل بگوييم بايد کنيم، ارائه) ع(امام ک7م در غفلت و تعقل از کارکردي تعريفي بخواھيم اگر. است ناداني و غفلت از

 به عنايت با تعقل پديده رو، اين از. امور عاقبت به نسبت توّجھي بي نوعي متضّمن غفلت و انديشي عاقبت وعين به ناظر است

 به نسبت عنايتي غفلت موضع در ولي کند مي عمل انجام و گزينش به اقدام آن، زيان و سود ميزان ترسيم و کار پايان و ھدف

  .است کنوني وضعيت بر تمرکز بيشتر بلکه ندارد وجود آن نتيجه و کار سرانجام

  

 است، سريع پاسخ دريافت و فوري لذت به نيل گيرد مي قرار کاري انجام محورِ  آنچه غاف7نه موقعيت در که است اين آن رمز

 سرانجام ھمان تأکيد، مورد محور عاق7نه موقعيت در اما. شود منجر مزبور عمل وراي در ضرر نوعي به روند اين ھرچند

 تقويت و شکوفاکننده عوامل که ميزان ھر به. باشد فوري و آني راحتي و لذت از اجتناب و مشقت نوعي مستلزم ھرچند است،

  .شد خواھد جلوگيري ناداني و غفلت بروز امکان از دھيم قرار توجه مورد بيشتر را عقل کننده

  

 اين. است شده زا غفلت عوامل از اجتناب و ورمزب عوامل به اي ويژه توجه که يابيم مي در) ع(امام ک7م به اجمالي نگاھي با

 فوايد ترجيح لزوم و انديشي عاقبت. شود رعايت بايد اعمال تک تک و حا>ت تمام در آن به توجه که است رفته پيش آنجا تا امر

 است پروري خيال و آرزو از پرھيز و عمل انجام و انديشي آخرت مستلزم مقطعي و آني لذتھاي فروگذاري قيمت به حتي نھايي

 و شناخت که اساسي عوامل. است شکيبايي و پايداري ھرگونه از اجتناب و پروري خيال و دنياگرايي متضمن غفلت، بالعکس و
 اشاره آن به الب7غه نھج در بخصوص) ع(علي امام ديدگاه در ورزي تعقل بيشتر امکان ايجاد و بينش پرورش در آن بر تأکيد

 آن کننده تقويت عوامل به توجه و بينش) ج عذاب، آيات در تعقل و انديشه) ب آن، آفات و انديشه )الف: از عبارتند است، شده

 عاطفي، گيريھاي سمت و ھا وابستگي( بينش موانع) د ،)گذشتگان آثار و تاريخ احاديث، ،)ص(پيامبر سنت قرآن، به توجه(

 خطرپذيري، و شھامت سالم، گرايش سنجيده، و معقول تحرک( بصيرت و بينش آثار)  ه ،)اجتماعي ھاي فتنه مادي، حجابھاي

 افراط از پرھيز و روي ميانه و تعادل موجب که امري دورانديشي آثار) و) قاطعيت و گريزي بدعت مشک7ت، از استقبال زھد،

  .شود مي تفريط و

  



 

 

 که آيد مي بر متربي براي روحي ييفضا ايجاد صدد در انساني، بينش دھنده سوق عوامل بر تمرکز با آگاه مربي يک است بديھي

 اين تربيتي دستاوردھاي از يکي. بردارد گام سعادت طريق در ھمواره و بيابد را ھدايت راه تفکر و تعقل با درون از وي خود

 ھمه تکيه بدون آنگاه کاست، خود تاريکيِ  از و کرد روشن درون در را عقل چراغ فرد وقتي که است تربيتي خود نوعي اصل

 خود و بشناسد را راه توانست خواھد خود عق7ني ظرفيت و امکان با و بود خواھد مسير در برداشتن گام به قادر مربي بر بهجان

  .باشد خويش ارزياب و اعمال بر ناظر

  تکبرگريزي گرايي تواضع اصل. ۶

  

 را ھدايت پذيرش راه يژگيو اين. است تکبر و غرور و خودمحوري سعادت، به نيل و تربيت طريق در مھم موانع از يکي

) ع(علي امام نظر از تربيتي مناسبات در تواضع عنصر. شود مي تربيتي عوامل و فرد بين سّدي ايجاد سبب و کند مي مسدود

 برابر در بايد و است خود غير نيازمند کمال براي انسان که اين پذيرش و فروتني و تواضع اگر. است اجتناب غيرقابل ضرورتي

 به خدا برابر در تواضع رو، اين از. رود مي بين از تربيت فضاي تحقق امکان نباشد، وي در باشد، داشته پذيرش او ھاي برنامه

 اگر. دھد مي نشان الھي عبادت در را خود کامل چھره تواضع، نوع اين. شود مي مطرح تواضع بخش ترين محوري عنوان

 آفتي تکبر و غرور. است توجيه قابل خداوند برابر در تواضع راستاي در شود، مي مطرح نيز مردم برابر در فروتني و تواضع

 نقصانھاي و کاستيھا قبول زاويه از خود به نگاه نوعي تواضع محور. شود مي محسوب انسان رستگاري و پندپذيري براي

 نگاه ادراک، و قلع آفت عنوان به خودپسندي. است بيني خودبزرگ و خويش امکانات به شدن فريفته تکّبر محور و خويش

 نخوت غرور، مظاھر تمام رو، اين از. کند مي محروم خود از بيرون امکانات از را وي و نمايد مي خويشتن به محدود را انسان

 خودنمايي و خودخواھي خودمحوري، خودستايي، خودپسندي، خودپرستي، برتربيني، خود بيني، بزرگ خود قالب در تکبر و

 دريافت سوي به آن مرزھاي که نحوي به شود، مي خرد و عقل شکوفايي باعث خود درون در تواضع. دان گرفته قرار نھي مورد

  .يابد مي گسترش خويش وجود از خارج در ديگر برتر امکانات

  

 و امکانات بر انحصار پيشفرض با تکبر بالعکس، و است خويشتن در کاستي وجود پذيرش مستلزم امر اين است بديھي
 اصل ريشه رو، اين از. کند مي مسدود ديگران طريق از بيشتر توانمندي کسب جھت در را بينش و عقل راه يش،خو تواناييھاي

 امري است، آدمي ض7لت سبب تکبر و غرور اس7م، تربيتي فرھنگ در. است غفلت و تعقل ھمان تکبرگريزي و گرايي تواضع

 ديگر، طرف از. ساخت خارج الھي بارگاه از را او و شد او يبين بزرگ خود و شيطان شدن فريفته سبب خلقت سرآغاز در که

 م7ئکه انسان، خلقت جريان در که امري است، ھدايت بھشت در زندگي و ھدايت سرچشمه به نزديکي سبب فروتني و تواضع

 به و شود مي بيشتر يالھ قرب و ھدايت به نيل امکان يابد، پرورش انسان در تواضع روحيه که ميزان ھر به. بودند آن تامّ  مظھر

  .است اجتناب غيرقابل گمراھي و ض7لت بر پافشاري سازد، محدود را وي تکبر ويژگي که ميزان ھر

  گيري نتيجه

  

 صرف نه است انسان باطنيِ  ضمير و شخصيت تربيت، موضوع است، متعالي غايتھاي به ناظر دين منظر از تربيت که آنجا از

 از باشند پاداش و تنبيه اساس بر ظاھري اي وجھه داراي اينکه از بيش تربيتي روشھاي حاظل بدين. او ظاھري اعمال و رفتار

 که تربيت اصول يعني برتر، اي محدوده در را روشھا طبيعي طور به امر اين. برخوردارند دروني کارکردھاي و ويژگيھا

 زمينه در تربيت اصول کارايي بنابراين،. دھد مي قرار کند، مي بيان خاصي دين و مکتب ديدگاه از را تربيت ارزشي چارچوب

 يک ديني تربيت گفت توان مي جھت اين از. است برخوردار روشھا به نسبت بيشتري ترجيح و اولويت از ارزشي و ديني تربيت

  .مدار روش تا است مدار اصول تربيت نوع

  

  تربيت مسئله 

 از بسياري با که است سياسي اجتماعي، مباحث ترين ارزنده از يکي و انساني، علوم مباحث، ترين بنيادي از يکي تربيتي مباحث

 به گاھي سازي، جامعه و سازي خود سازندگي، اخ7ق در و دارد، تنگاتنگ ارتباط ضروري، علوم ھاي رشته ديگر مباحث



 

 

 ارزيابي مورد اجتماعي انساني، ارزشمند مباحث از قبيل اين آوردھا، ره و نتيجه عنوان به زماني و اساسي، ھاي پايه عنوان

  .گيرد مي قرار

  بشري، جوامع ماندگي عقب يا پيشرفت ھا، خانواده و ھا انسان ترقي و تکامل جامعه، و فرد سعادت که؛ است بديھي و

 ھا، انسان اگر. شود مي مربوط »تربيت مسئله« و »تربيتي مباحث« به ھمه و ھمه آزادي، تشنه بشريت جان و جسم س7مت

 و را خود سپس و کنند، پيدا آشنائي تربيت صحيح ھاي روش با و بدانند، را آن ھدفداري و بشناسند، بدرستي را تيتربي مباحث
 سوي به ھمواره دھند، سوق اخ7قي ھاي ارزش و ھا خوبي سوي به و نمايند اص7ح کنند، تربيت را جامعه و او خود خانواده

 نخواھد دامنگيرشان اجتماعي و اخ7قي مفاسد و خواري و ذلّت و شکست و گيماند عقب و حرکتند در استق7ل و ترقي و تکامل

  .است بشري الھي، ارزنده آرمان اين تحقق الھي پيامبران و انبياء ھمه اساسي ھدف الب7غه، نھج و کريم قرآن نظر از که شد

  :که دانيم مي و

 الھي وحي جاري ھميشه سار چشمه از آن تربيتي ھاي روش و قواعد و دستورات و است تربيتي مکتب کاملترين اس7م مکتب

 و شناسان شرق ي ھمه. است پوشيده حقيقت لباس عمل و تئوري در) ع( معصوم امامان مداوم رھنمودھاي با و شده گرفته
 دامن، هآلود جاھلي ي مانده عقب عرب از تشّيع، راستين امامان و اس7م گرامي رسول که دارند اعتراف شرقي و غربي مّورخان

 شگفتي بھداشتي نظامي، اخ7قي، سياسي، علمي، فکري، انق7ب و. اند ساخته نظيري بي آوران نام و پرھيزگاران و دانشمندان

  .داشتند نگه حيرت و تعجب در را حال و گذشته متفکران ھمه که بخشيدند تحقق مانده عقب مردم ھمان دست با را آوري

  :پرسند مي که

 تربيتي علمي، انق7ب به دست تربيتي ھاي روش کدام با خدا رسول شد؟ بيدار چگونه جاھلي عرب خفته ايمغزھ و ھا دل راستي

 به جان گوش بايد پس. است اس7م تربيتي مباحث ي کننده تبيين و قرآن زبان گوياترين و بھترين الب7غه نھج که دانيم مي و زد؟

 ارزيابي و مطالعه مورد درستي به را الب7غه نھج تربيتي مباحث کوتاه، يرس اين در و بسپاريم) ع( اميرالمومنين حضرت کلمات

  .دھيم قرار

  .باشد مان جامعه بازپروري و خودسازي براي ارزشمندي توشه ره تا

 تربيتي ھاي روش و برداشت؟ ميان از شود مي را تربيت موانع آيا ؟ است ممکن تربيت آيا: پرسيم مي الب7غه نھج از حال

  نمود؟ تربيت را جامعه و فرد بايد چگونه و کدامند؟

  

  تربيت امکان -اّول

 آفات و موانع با مقابله ھاي روش بھترين و است روشن و مشخص تربيتي ھاي روش و ممکن، تربيت الب7غه، نھج ديدگاه از

  :فرمود که است، گرفته قرار ارزيابي مورد بدرستي نيز تربيت

 زيرا کن ت7ش خويشتن سازندگي و تربيت در! زنھار! زنھار أُُموُرَک، بِکَ  َتَناَھت َوَحيثُ  َسبِيَلکَ، لَکَ  aُ  َبي_نَ  َفَقد!  َنَفَسک َفَنفَسکَ

  ). است فرموده تبيين و مشخص را تو رفتن آينده و است ساخته روشن تو براي بروي، بايد که را راھي خداوند، که

ً  بکوشيد ديگران و خود تربيت در و برويد يالھ روشن راه از اگر که دھد مي اميدواري سپس و  سرچشمه به و شده پيروز حتما

  .رسيد خواھيد سعادت

ِريقَ  َسلَکَ َمن الن_اُس، أَيُ◌َھا يهِ  فِي َوَقعَ  َخالَفَ  َمن وَ  الماءَ  َوَردَ  الَواِضحَ  الط_   !الت_

 قرار سرگرداني و حيرت در کند مخالفت را کسي و رسد مي آب به سپارد ره حق جاده و آشکار راه از که کس آن مردم، اي(

  ). گرفت خواھد

  :که کند مي اشاره خودسازي و تربيت ضرورت به آنگاه و

َھا cَعاَداتَِھا َضَراَوهِ  َعن بَِھا َواعِدلُوا َتأِديبَھاَ، أنفُِسکُم ِمن َتَول_وا الن_اسُ  أي.  



 

 

  . ) داريد باز ناروا عادت و ھا ھوس طرف به شدن کشيده از را نفس و باشيد خويش نفس تربيت دار عھده خودتان مردم، اي( 

  

  انسان پذيري تربيت - دوم

 مي را انسان تنھا نه. باشد مي دادن ثمره و شدن پياده قابل چيز ھمه در که است ھستي نظام واقعيت ارزشمندترين از يکي تربيت

 ھاي روش با و کرده تربيت شود مي نيز را نباتات و حيوانات بلکه شد، موفق سازي جامعه و خودسازي در و کرد تربيت شود

 خاصي ھاي ويژگي از انسان پذيري تربيت اما پذيرند، تربيت ھمه حياتي موجودات گرچه. داد سوق ھا ارزش سوي به تربيتي

 مي رينشآف نظام موجودات ديگر از پذيرتر تربيت انساني، عواطف و تدبير و عقل از برخورداري با انسان است، برخوردار

  :فرمايد مي) ع( علي امام که باشد

  .بِالض_ربِ  إ>_  َتت_ِعظُ  َ>  الَبَھائِمَ  و بِاeَداِب، َيت_ِعظُ  الَعاقِلَ  َفان_  إي7َِمهِ  فِي َبالَغتَ  إَذا إ>_  الِعَظهُ  >ََتَنفُعهُ  ِمم_ن >تکونن_  و

 با عاقل ھاي انسان زيرا شود، مبالغه آنھا توبيخ در سخت آنکه مگر بخشد نمي سودي آنھا به اندرز و پند که مباش کساني از( 

  ). زدن با پايان چھار اما بپذيرند، پند آداب و اندرز با عقل از برخورداري

  :که کند مي سفارش) ع( علي امام انسان، پذيري تربيت و پندآموزي به توجه با

 ممکن زيرا داشت، مقدم ديگري کار ھر از را تربيت و نمود بشتا بايد جامعه افراد تربيت و نفس، وتربيت کودک، تربيت در

  .نمايد ناممکن را سازندگي و تربيت و سازد آلوده را پاک ھاي دل ناروا و زشت ھاي روش و آداب است

  :نويسد مي) ع( مجتبي امام فرزندش به) ع( علي امام

  .تجربتهُ  و يتهُ ُبغ التجاربِ  أھلُ  کفاکَ  قد ما ا>مرِ  منَ  رأيکَ  بجد_  لتسَتقبلَ 

 با تا ورزيدم مبادرت گردد مشغول ديگري امور به فکرت و عقل و شود سخت قلبت آنکه از پيش تو تربيت و تعليم در من( 

  . اند کشيده را آن آزمون زحمت تجربه اھل و انديشمندان که بشتابي کارھائي استقبال به جدي تصميم

  

  تربيت ارزش -  سوم

  .باشد مي پذير تربيت انسان و است، ممکن تتربي دانستيم آنکه از پس

) ع( علي امام که است، ضروري خودسازي و تربيت ھاي ارزش به توجه حال، کرد، شتاب و عجله بايد تربيتي امور در و

  :فرمود

  .صافَيهُ  مرآهُ  والفکرُ  مجددهُ  حللُ  ا>دابُ  و کريمهُ  وراثهُ  العلمُ 

  . ) است زينتي و فاخر لباس اخ7قي، ارزشمند دابآ و تربيت و است بھائي گران ميراث علم،( 

  :که فرمايد مي مطرح اينگونه را تربيت از ديگري ارزشمند جلوه نوراني، ک7مي در و

  .کالمشاَوَرهِ  ظھيرَ  و> کا>دبِ  ميراثَ  > و َکالَجھلِ  فقرَ  > و َکالَعقل؛ غني >

  . ) بود نخواھد تربيت و ادب چون ميراثي ھيچ و باشد نمي جھل چون فقري ھيچ و نيست عقل چون ثروتي ھيچ( 

  

  تربيت ھدفداري - چھارم

 قبول را آن پيرامون مباحث و اند پذيرفته ھا مکتب از بسياري را جامعه پروري باز و خودسازي ضرورت و تربيت امکان

  .کنند مي ھماھنگي اع7ن الھي، تربيتي، مکاتب ديگر و اس7م با و داشته



 

 

 اصول بسياري. است »تربيت ھدفداري« و »انسان ھدفداري« دھد مي جلوه ممتاز تربيتي مکاتب برابر در ار اس7م که آنچه

  :پرسند مي اما دارند، باور اجتماعي حيات تداوم و انساني، زندگي براي را آن ضرورت و تربيت کلي

 از کردن تربيت و شدن تربيت براي راچ سازيم؟ ھموار را سازي خود فراوان رنج و مشک7ت چرا کنيم؟ تربيت را خود چرا

 مباني تا است بديھي و بياوريم؟ روي سازندگي و تربيت به تکاملي اھداف کدام و چه براي و بگذريم؟ ھا خوشي و ھا لذت

 باور را جاويدان بھشت و قيامت سوي به بشر تکاملي حرکت و را، انسان ھدفداري و نپذيرند، را الب7غه نھج و قرآن اعتقادي

  است، اجرائي ي پشتوانه بدون تربيتي، احکام و مقررات و تربيت کنند،ن

  :فرمايد مي) ع( علي امام که

ً  يخلقکُم لم أنهُ  عباَدaِ، واعلموا، مامُ  فإنھا aِ، بتقوي ِعباَدaِ، ِعبادaِ، أوصيکُم، ھَم7ً، ُيرِسلکم لم و َعَبثا   القَوامُ  و الز_

 بندگان اي. . . است نگذاشته سرپرست بدون و سرگردان و نيافريد بيھوده و ھدف بي را شما خداوند يد،باش آگاه خدا بندگان اي( 

  ). دارد بستگي تقوي به سعادتمندانه زندگي قوام و ھا عبادت زمام که کنم مي سفارش داري خويشتن و تقوي به را شما خدا

  :فرمايد مي رده،ک نکوھش را کرده ُگم ھدف و باره شکم زدگان رفاه آنگاه و

ي_باتِ  أکلُ  ليشغلني خلقتُ  فما ھا المربوطِه، کالبھيَمهِ  الط_ cَعلَفُھا ھم  

  . ) باشد؟ خوردن و چريدن و علف او ھمت تمام که پرواي حيوان ھمانند ام شده آفريده بيھوده و عبث آيا( 

  :فرمايد مي مطرح را تکاملي ھدف سپس

  .بَِھا إ>_  تبيُعوھا ف7 الجنَه، إ> َثمنُ  gنفسکم ليسَ 

  . ) نفروشيد آن از کمتر به را خود ھاي ت7ش و زحمات و خود پس ندارد بھشت جز بھائي شما جان که بدانيد( 

  :که دھد مي تذکر خودسازي و تربيت مشک7ت تحمل براي و

هِ  إلي اشتاقَ  فَمن ارِ  منَ  أشَفقَ  َوَمن الش_ھَواِت؛ عنِ  َس7 الجن_ َماتِ المح اجتنبَ  الن_   ر_

 کس آن و کند مي پرھيز سرکش تماي7ت و شھوات از دارد بھشت اشتياق و است حرکت در جاويدان حيات سوي به که کسي( 

  . ) کند مي دوري ھا بدي و محّرمات از است بيمناک جھنم آتش از که

  :فرمود که کند مي عرفيم تربيت ارزشمند ھدف را آخرت و دنيا موفقيت و کمال و سعادت ديگري، نوراني ک7م در و

نَيا، حرثُ  والبنينَ  المالَ  إن_  cالحَ  والعملَ  الد   gَقَواٍم، تعالي aُ  يجمعھما قد و اeخرهِ  حرثُ  الص_

 به را دو ھر اين خداوند گاھي و است آخرت بھره و زراعت صالح، عمل و جھانند اين کشت و بھره فرزندان و اموال و ثروت(

  ). بخشد مي افراد

 امام که نارواست دو اين از کدام ھر به نسبت سستي و کوتاھي پس شد آخرت و دنيا سعادت انسان، خلقت ارزشمند ھدف يوقت

  :فرمايد مي) ع( مجتبي امام فرزندش به) ع( علي

  ِبُدنَياکَ  آخَرَتکَ  تبع و> َمثواَک، فأصلحِ 

  ). مفروش زودگذر دنياي به را آخرت و کن اص7ح را خود ي آينده منزلگاه و بھشتي جاويدان زندگي( 

  

  تربيت عوامل شناخت -پنجم

 نقش که شد، جذب آنھا سوي به و تقويت را آنھا و شناخت را تربيتي عوامل بايد تربيت، مسئله مقدماتي مباحث با آشنائي از پس

  .دارد جامعه و فرد سازندگي و تربيت در کننده تعيين



 

 

  .شود مي رهاشا آنھا از برخي به بحث از قسمت اين در

  مادر و پدر نقش. ١* 

 که دارد، ھا دل بازسازي و سازي خود در مھمي نقش خانوادگي، زندگي باشد، مي خانواده و خانه فردي، ھر آغازين آموزشگاه

 ھاي آلودگي و انحراف اساسي عامل ھم و باشند، فرزندان موفق و >يق مرّبي توانند مي ھم خانواده افراد ديگر و مادر و پدر

  :فرمايد مي) ع( علي امام رابطه اين در که گردند، کودکان فکري

 cنَ  أن الَوالِدِ  علي الَولَدِ  وحق ُ◌نَ  اسمُه، ُيحس_   .القرآنَ  ُيعل_َمهُ  و أدبُه، َوُيَحس_

  ). دھد تعليمش قرآن و نمايد تربيت خوب را او و کند انتخاب نيک نام کودک براي که است آن پدر بر فرزند وحق( 

  :که فرمايد مي اشاره فرزندان و پدران اجتماعي روابط تأثير به سسپ و

  ا>بَناءِ  بينَ  َقَراَبهُ  ا>باءِ  مودهُ 

 مسئوليت اما شد مطرح پدران و پدر نام شده ياد مورد ٢ در گرچه. ) است فرزندان ميان خويشاوندي سبب پدران ميان دوستي(

  .شود مي نيز مادران شامل الذکر فوق

  نوادهخا نقش -٢* 

 رو اين از. پذيرند مي رنگ و گيرند، مي الگو خانواده اعضاء از کودکان و فرزندان که است تربيتي عوامل از يکي خانواده،

 مالک به خطاب) ع( علي امام. کنيد برقرار دوستانه روابط صالح، و خوب ھاي خانواده با که کند مي سفارش) ع( علي امام

  :فرمايد مي اشتر

الحهِ  الُبُيوتاتِ  أھلِ  وَ  حسابِ  وا>ءَ  المروءاتِ  ويبذَ  الِصق ثم_    الَحَسنهِ  الّسوابقِ  وَ  الص_

 نمونه ي خانواده بھترين آنگاه. ) ساز برقرار سابقه خوش و صالح ھاي خاندان و اصيل و شخصيت با افراد با را خود روابط( 

  )ص( خدا رسول خانواده«. کند مي معرفي را

  :فرمود که

  ا>َءمر َوِضيأءُ  الحکمِ  أبوابُ  لبيتِ ا أھلَ  وعندنا

  . ) است) ص( خدا رسول ي خانواده) بيت اھل( ما نزد امور روشنائي و دانش درھاي( 

  آموزگار و استاد. ٣* 

  :فرمود اشتر مالک به علمي، جلسات چشمگير تأثير و ضروري علوم دانشمندان و آموزگار ارزنده نقش به توجه با) ع( علي امام

  ب7ِِدکَ  أمرَ  َعلَيهِ  َصلَحَ  ما َتثبيتِ  في الُحکَماءِ  ُمناقشهَ  و الُعلماءِ  ارسهَ مد وأکثرِ 

 که بپرداز بررسي و بحث به بسيار نيز انديشمندان و حکماء با و بنشين گفتگو به زياد اساتيد و دانشمندان درس جلسات در( 

  . ) کند مي اص7ح را کشورت وضع

 و اھميت و پردازد مي) ص( خدا رسول خود، الھي آموزگار به انسان تربيت در استاد شنق به نسبت) ع( اميرالمومنين حضرت
  :دارد مي بيان چنين را) ص( اس7م گرامي پيامبر ھاي آموزش ارزش

بِعهُ  ُکنتُ  ولَقد باعَ  أت_ هِ  أثرَ  الَفصيلَ  ات_ ً  أخ7قهِ  من يومٍ  کل_  في لي يرفعُ  أُم_   .بِهِ  باiقتدءِ  يأمُرنِي و علما

 نيک اخ7ق از اي تازه ي نکته روز ھر پيامبر بزرگ آن و کردم مي حرکت خدا رسول آموزگارم بدنبال اي سايه چون ھم من( 

  . ) نمايم اقتدا او به که داد مي فرمان مرا و ساخت مي آشکار من براي را

  زندگي محيط و جامعه. ۴* 



 

 

 >زم دقت بايد »اجتماعي محيط« و زندگي مکان انتخاب در که است انسان ،»زندگي محيط« و »جامعه« تربيت عوامل از يکي

  :فرمايد مي خوب ي جامعه انتخاب براي) ع( علي امام. آورد عمل به را

  .aِ  طاعهِ  علي عوانِ ◌َ  اg قل_هَ  و الجفاءِ  و الغفلهِ  منازلَ  َواحَذر المسلميَن، جماعُ  َفان_ھا العظامَ  اgَمصارَ  واسکنِ 

 آنجا در کاري ستم و غفلت اھل که ھايي جامعه و محيط از و گزين مسکن است مسلمانان اجتماع مرکز که يبزرگ شھرھاي در( 

  . ) بپرھيز شوند مي يافت کمتر آنجاھا در خدا مطيع باران و ھستند

  :فرمايد مي بصره مردم به انسان روحّيات در زندگي محيط و جامعه جغرافيايي عوامل نقش به توجه با آنگاه

  :ُتربهً  aِ  ب7دِ  أنتنُ  ُدُکمب7

ماَِء، وأبعُدَھامنَ  الماِء، منَ  أقَرُبھا   الس_

  . ) دورترند آسمان از و است تر نزديک آب به جا ھمه از خاکھاست ترين متعفن شما سرزمين( 

  دوستان -۵* 

  :فرمايد مي يکديگر در »دوستان« حساس بسيار تربيتي نقش با رابطه در) ع( علي امام

  قبيَحًه، أو کانت حسنه الن_صيحَه، أخاکَ  وامحض

 مي ھشدار آنگاه و. ) کننده ناراحت و تلخ يا باشد نيکو و شيرين ساز، آماده خود دوست براي را ات خالصانه نصيحت ھميشه( 

  :مانند کن، دوري آنھا از و نباش دوست افراد اين با که دھد

هُ  حمقِ  ا>ءَ  والمصادقه اياک کَ فَ  ينَفکَ أَن فان_   َيُضر_

  . ) رساند مي زيان اما کند، منفعت تو به خواھد مي که احمق، با دوستي از باش برحذر( 

  :فرمايد مي پرست مال و بخيل ھاي انسان از دوري براي و

هُ  الَبخيلِ  ُمصادقهَ  و اّياکَ    .إليهِ  تکُونُ  ما أحَوجَ  عنکَ َيقُعدَ  َفِان_

 در »دافعه« ضرورت به نسبت و. ) گويد مي ترک را تو نيازمندي و حاجت شديترين مھنگا به زيرا بپرھيز بخيل با دوستي از( 

  :که دھد مي رھنمود فاسد ھاي انسان طرد

هُ  الفاِجرِ  ُمصادَقهَ  و واّياکَ    بالتاقهِ  يبيعکَ َفان_

  :فرمايد مي گويان وغدر دفع براي و. ) فروشد مي کمي چيز به را تو که جنايتکار و فاسد انسان با دوستي از باش برحذر( 

رابِ  فانهُ  الکذابِ  ُمصاَدقه و اياک بُ  کالس_ دُ  و البعيدَ  عليکَ ُيَقر_   الَقريب عليکَ ُيبع_

) دھد مي جلوه دور را نزديک و نزديک تو نظر در را دور است، سراب مانند او که چرا دروغگو، با دوستي از باش حذر بر( 

  :فرمايد مي بيان را صالح دوستان انتخاب معيار وستي،د دروغين الگوھاي معرفي از پس آنگاه و

  عنُھم َتبن الش_ر_  أھلَ  َوَباين ِمنُھم، َتکن الخيرِ  أھل قارن

  . ) باشي برکنار آنھا ار تا کن دوري بدي و شر اھل از و شد خواھي آنان از که باش نزديک نيکوکاران به( 

  جامعه کنندگان نصيحت و علماء. ۶* 

 چون و. بمانند تفاوت بي توانند نمي زشتي و ھا کجي برابر در که ھستند دلسوزي و پاک ھاي انسان متعھد، نداندانشم و علماء

  گشايند، مي اندرز و پند به لب خيرخواه، دوستي و مھربان پدر



 

 

 اين غير در. دسپر سخنانشان به دل گوش و گذاشت احترام آنان به بايد که آيند مي شمار به تربيت مھم عوامل از رو اين از

  .بود خواھد ما انتظار در ھا پشيماني و ھا تلخي صورت

بِ  العالِمِ  الش_فيقِ  الن_اِصح معصيهَ  فان_  jَداَمهَ  وُتِعقبُ  الحسرَه، ُتورثُ  المجر   الن_

  ) .شد خواھد ناگوار اندوه و پشيماني باعث تجربه، با و دانا استاد مھربان، ي کننده نصيحت دستور از نافرماني( 

  رھبري و حکومت -٧* 

 است، مطرح تربيت الگوھاي از يکي عنوان به ھم و. دارد را جامعه و فرد تربيت مسئوليت ھم جامعه، رھبر و اس7مي حاکم

  .کنند مي اطاعت رھبر فرامين و دستورات از و اند دوخته نظر او به ھمه

  :فرمود) ع( علي امام که

ا   .تعلُموا َکي7 تأديُبکم و تجھلُو، کي7 َوَتعليُمکُم. . . ملُک فالن_صيَحهُ  علي_  حقcکم فأم_

 دھم تعليم را شما و نورزم دريغ شما خيرخواھي از که است آن من بر شما حق اما است حقي اس7مي حاکم من بر را مردم شما( 

 به جامعه رھبري نگذارند که دھد مي رھشدا و. )  شويد تربيت و فراگيريد تا کنم تربيت را شما و يابيد نجات ناداني و جھل از تا

 سخت مسئوليت، و بيداري اين به خود و کشانند مي نابودي و تباھي به را جامعه و فرد که گيرد، قرار نااھ7ن و نا>يقان دست

  .است پايبند

  :فرمود که

هِ  ھذهِ  أمرَ  يليَ  أن آَسي ولکن_ني اُرھا، سفھاُوھا اgم_   َخو>ً  عبادهُ  و ُدو>ً، aِ  مالَ  فيت_خُذوا وفُج_

 آزادي و کنند غارت را المال بيت که افتد نابکاران و خردان بي دست به امت حکومت سرپرستي که اندوھناکم اين از من ولي( 

  . )سازند خود ي برده را آنھا و نمايند سلب را خدا بندگان

  تربيت موفق الگوھاي -٨* 

  بحث؛ از قسمت اين در که است موجود الب7غه نھج در اي هارزند بسيار بحث موفق الگوھاي پيرامون در

 مي معرفي را) ع( معصوم امامان و پرھيزگاران سيماي پيامبر، بزرگ آن ياران و اصحاب ، اس7م گرامي رسول خدا، پيامبران

  :فرمايد مي آن تربيتي نقش و الھي پيامبران از پيروي و اطاعت به نسبت. کند

  َبکُُتبِهِ  َوالت_صديقُ  لُرُسلِهِ  ا>ت_باعُ  يکونَ  أن أرادَ  سبحانهُ  aَ  ولکن_ 

  کنند تصديق را آنان کتابھاي و باشد پيامبرانش از مردم پيروي که است کرده اراده خداوند( 

  :دھد مي شرح اينگونه را خدا رسول تربيتي نقش و. )  دھند فرا گوش آنھا دستورات به و

نيا ذم_  علي لکَ َدليلُ  و اgُسوِه، في لکَ افٍ ک) ص(aِ  رُسولِ  في کانَ  ولَقد cَمَساِويَھا و َمخازيھا َکثرهِ  و وَعيبھا، الد  

 نشان ارزش بي در تو سرمشق و راھنما بھترين او و دھي قرار خويش سرمشق را خدا رسول زندگي روش که است کافي( 

  . ) باشد مي آن ھاي بدي و ھا رسوائي و دنيا دادن

  :فرمايد مي و پردازد مي) ص(خدا رسول بيت اھل و معصوم ماناما به آنگاه و

بُعوا سمتُھم، فالَزُموا نبي_کُم بيتِ  أھلَ  انُظروا   .َرًدي في يعيُدوُکم ولن ُھًدي، من ُيخرُجوُکم فلن أثَرھم، وات_

 را شما ھرگز آنھا بگذاريد مشانقد جاي به قدم و نشويد منحرف دارند برمي گام آنھا که سمت آن از بنگريد، پيامبر بيت اھل به( 

  . ) گردانند نمي باز ھ7کت و پستي به و برند نمي بيرون ھدايت ي جاده از

  آن ساز انسان تعاليم و قرآن -٩* 



 

 

 آن تربيتي نقش که است کريم قرآن سعادت، و حقيقت ي تشنه دنياي براي و اس7مي جوامع براي تربيتي ارزنده عوامل از يکي

  :فرمود) ع( علي امام که است شده مطرح فراوان الب7غه نھج در

، > ال_ذي الن_اصحُ  ھوَ  القرآنَ  ھَذا أن_  cالذي والھادي يُغش <  cُيضل  

  :که دھد مي ادامه و. ) کند نمي گمراه که است اي کننده ھدايت و فريبد، نمي را انسان که است اي دھنده بند قرآن اين( 

  ِھَداَيِته بُِنورِ  اسَتضيء وَ  بهِ  فانتم_  صفيهِ  من عليهِ  القرآنُ  دل_کَ  فما

  . ) شوي رستگار تا گير بھره قرآن ھدايت نور از و بپذير کند مي بيان خدا صفات از قرآن که را آنچه( 

  ھمسايگان و ھمسايه - ١٠* 

  بخشيد، تداوم اجتماعي زندگي به شود نمي ھمسايگان با روابط بدون

 تربيت اجتماعي عوامل از يکي عنوان به تربيتي، نظر از بلکه دارند يکديگر بر فراواني انساني الھي، حقوق تنھا نه ھمسايگان

  :فرمود) ع( اميرالمومنين که آورد بعمل را >زم دقت ھمسايگان انتخاب و منزل خريدن در بايد که آيند مي بحساب

فيقِ  عنِ  َسل ريِق، قبلَ  الر_ ارِ  َقبلَ  الجارِ  وَعنِ  الط_   .الد_

  . ) کن تحقيق و سئوال ات، ھمسايه ي درباره منزل خريدن از پيش و سفرت ھم ي درباره سفر براي حرکت از بلق( 

  تبليغات - ١١* 

 وعظ شکل به گاھي که است، اس7مي تبليغات ھا، زشتي از دارنده باز نيروي و ھا ارزش معرفي و تربيت عوامل از ديگر يکي

 شود، مي مطرح اس7مي ي جامعه در »منکر از نھي«  و»  معروف به امر« عنوان با زماني و اندرز، و نصيحت يا خطابه و

  .پذيرد مي تحقق جامعه و فرد تربيت کنند، توجه اجتماعي حساس عامل اين به جامعه افراد ي ھمه اگر

  .لکُم ُيسَتَجابُ  ف7َ  تدُعونَ  ُثمَ  ِشراُرُکم، عليکُم فُيَول_ي الُمنکرِ  عنِ  والن_ھيَ  بِالمعروفِ  اgَمرَ  >تتُرُکوا

 مستجاب کنيد دعا چه ھر سپس گردند، مي مسلط شما بر فاسدان و اشرار که نکنيد ترک را منکر از نھي و معروف به امر( 

  . ) گردد نمي

  اجتماعي صحيح آداب و سنن - ١٢* 

  :فرمايد مي اشتر مالک به) ع( علي امام که است تکاملي ارزشمند سنن و آداب اجتماعي، تربيت و تربيتي عوامل از يکي

هً  تنقض > و ِه، ھذهِ  ُصُدورُ  بھا َعِملَ  صالحهً  ُسن_ هُ  علَيَھا َصلَحت و اgُلَفُه، بھا اجتمَعت و اgُم_ ِعي_   .الر_

 نسا آنھا با اس7م ملّت و اند کرده عمل آن به امت اين پيشوايان که آدابي نکن طرد را اجتماعي ي پسنديده سنت و آداب ھرگز( 

  . )گردد مي اص7ح آن ي وسيله به رعيت امور و گرفته الفت و

  گذشتگان تاريخ- ١٣* 

 و فرد دل و جان گذشتگان، شيرين و تلخ تاريخ ارزيابي و بررسي چگونه که شاھدند و دارند، قبول ھمه را تاريخ تربيتي نقش
  :فرمود) ع( علي امام که. سازد مي دگرگون را جامعه

رهُ  الماضيَن، رَ أخبا علَيهِ  واَعرض لينَ  منَ  قبلکَ  کانَ  من أصابَ  بما وَذک_   .اgو_

  . )بيانديشد بدرستي تا باش آورش ياد است رسيده گذشتگان بر که را آنچه و نما عرضه قلبت بر را گذشتگان اخبار و تاريخ( 

  الھي اس7مي، انق7ب - ١۴* 

 قيام و نھضت است، تربيت ي آماده ھاي دل آموزگار و مربي نتري ارزنده و بھترين امت، يک موفق حرکت و قيام، و انق7ب

 د>وري و شجاعت و شويد، مي انسان ھا ميليون دل از را ھا زبوني و ترس دارد، اجتماعي تربيت در اساسي نقش بخش، رھائي



 

 

 آيا. دھند مي نشان را خود ھاي پليدي و ھا زشتي و گردند، مي آزمايش ھمه انق7ب، در آموزد، مي ھمه به را طلبي شھادت و

 عامل کدام کرد؟ انکار شود مي را گرفت خدائي رنگ و شد، عوض ما اس7مي انق7ب در که اي آماده جان و دل ھا ميليون

 مغزھا ارشاد و تبليغ به توان مي آزادمان کشور ي ھمه وسعت به ک7س کدام در و دارد؟ سازندگي و جذب قدرت ھمه اين تربيتي

 و درود که آيد مي بشمار تربيتي عوامل بزرگترين از انق7ب، حرکت و الھي ھاي نعمت بزرگترين از ق7ب،ان نعمت پرداخت؟
 و تدبير و ت7ش با را اس7مي انق7ب که) سره قدس( خميني امام حضرت ،)ع( اميرالمومنين راستين فرزند به ما ي ھمه س7م

  :فرمايد مي) ع( علي امام رابطه اين در. زد خدائي گرن را دل و جان ھا ميليون و داد سامان خود ايثارگري

  .أسفلکُم َوأع7ُکم أع7ُکم، أسفلُکُم يُعودَ  حتي. . . غربلهً  لُتَغرَبلُن_  و َبلَبلهً  لَُتَبلَبلُن_  بِالَحق_  َبَعَثهُ  وال_ذي

 و پائين با>، که چه آن. . . ديدگر مي غربال و شويد مي آزمايش سختي به کرد مبعوث بحق را پيامبر که خدائي به سوگند( 
  باشد مي پذير امکان مقدس انق7ب يک در تنھا مردمي و عمومي آزمايش اين که دارند اعتراف ھمه. ) گيرد مي قرار با> پائين،

  

   علوي تربيت

  

 محضر در کودکي از که وا>يي انسان. است توحيدي تفکر عيني تبلور و اس7م تربيتي الگوي الھي، انسان کامل نمونه) ع(علي

 فرھنگ سايه در و ايشان وا>ي اخ7قي مکارم و روحي ابعاد پرتو در و يافت پرورش او مکتب در کرد، رشد) ص(اکرم پيامبر

 که است چنان الھي معارف به اش احاطه است، آن راستين مفسر و ناطق قرآن قرآن، حافظ که او. گرفت شکل شخصيتش قرآني

 نمي افزوده من يقين به اي ذره رود، کنار ھا پرده ھمه اگر حتي يقينا؛ ازددتُ  ما الغطاءُ  ُکِشفَ  لَوْ «: بگويد تواند مي او تنھا

  ).١٠٧ص الب7غه، نھج در عملي و نظري حکمت آملي، جوادي. (»شود

  

 و عوامل راحل،م مواد، ابزارھا، روشھا، طبعا دارد، الھي بوي و رنگ چيز ھمه که) ع(علي امام ک7م در و الب7غه نھج در
 اين در. است اّماره نفس با مبارزه و غيرخدا بندگي از رھايي روح، تصفيه انسان، تکامل منظور به و خداگونه نيز تربيت اھداف

وکَ  اَْعدي«: خواند مي فرا نافرماني و تباھي به را او که است وي سرکش و ھواخواه نفس انسان دشمن بدترين مکتب cَنْفُسکَ َعد 

  ).١٨۵ ص آفتاب، بر گشوده اي دريچه رزمجو،(» ...َجْنبِْيک ينبَ  الّتي

  

 چيز ھمه ؛...>َِ◌ْجلِي َخلَْقُتکَ وَ  >َِ◌ْجلِکَ  ا>َْ◌ْشياءَ  َخلَْقتُ  آَدمَ  َياْبنَ «: است تکامل گذرگاه و تربيت محل دنيا حضرت، آن نظر از

 سوي به نيز او بازگشت چنانکه ،)٢٧۶ص الب7غه، نھج در سيري مطھري،( »خدا براي انسان و است شده آفريده انسان براي

ِ «: خداست ّqَِمواتِ  ُمْلکُ  َو  يابي دست الب7غه نھج تربيتي نظام در). ١٨ آيه مائده،(» ...اْلَمِصيرُ  ِالَْيهِ  وَ  َبْيَنُھَما َما وَ  ا>َْ◌ْرِض  وَ  الس_

 در. است ممکن الھي انبياي راه پيمودن و او ستورھايد از فرمانبرداري خداوند، شناخت سايه در تنھا خوشبختي، و سعادت به

 جامعه ھاي شادي و ھا غم شريک بايد که است بشري اجتماع پيکره از محترم و مفيد مستقل، فعال، عضوي انسان ديدگاه، اين

ِھمْ  فِي الُمؤِمنِينَ  َمَثلُ «: است فرموده) ص(اکرم پيامبر. باشد jلَهُ  َتداعي ُعْضوٌ  َعْنهُ  اْشَتکي ِاَذا الَجَسدِ  ِمْثلَ  ِھْم،َتَعاُطِف  وَ  َتراُحِمِھمْ  وَ  َتواد 

َھرِ  اْلَجَسدِ  ساِئرُ    ).١۴۵ص ،٢ج والنذير، البشير احاديث في الصغير الجامع السيوطي،( »الُحّمي وَ  بِالس_

  

  گوھرند زيک آفرينش در يکديگرندکه اعضاي آدم بني

  

  قرار دنمان را عضوھا روزگاردگر آورد درد به عضوي چو

  

  آدمي نھند نامت که غمينشايد بي ديگران محنت کز تو



 

 

  

  )سعدي گلستان(

  

 در جانبه ھمه و مطلوب تغييرات به را آن اگر يا نيکوست اخ7ق به تخلّق و پسنديده آداب آموزش معناي به تربيت که بپذيريم اگر

 تربيت براي را ھايي روش توان مي اميرالمؤمنين آقا مرام و ک7م از کنيم، تعبير کمال به نيل براي انسان وجود مختلف ابعاد

  :کنيم مي اشاره نمونه چند به اينجا در که کرد دريافت کارآمد و متعھد صالح، انسانھاي

  نفس محاسبه. ١

  

 لاعما ارزيابي« ديگر عبارت به يا نفس محاسبه و خويش از پاسبانيِ  است، مؤثر بسيار انسان تربيت در که ھايي روش جمله از
 مورد »عمل ُحسنِ « اس7م تربيتي نظام در). ٩٨ص اس7مي، تربيت به دوباره نگاھي باقري،( است »آن پنھاني ھاي انگيزه و

 لَيسَ «: فرمايد مي) ٢ آيه ملک،(»َعَم7ً  اَْحَسنُ  اَيcکُم لَِيْبلَُوُکمْ «: شريفه آيه تفسير در) ع(صادق امام چنانکه آن؛ کثرت نه است نظر

َما و َعَم7ً  اَْصَوَبکُمْ  َولکِنْ  َعَم7ً  َثرُ اَکْ  َيْعني َيةُ  و aِّ  َخْشَيةُ  اْ>ِ◌صاَبةُ  ِان_ jمي عمل بيشتر کسي چه که نيست اين منظور الّصاِدَقُة؛ الن 

 حکيمي،( »است صادقانه نّيت و الھي خشيت از ناشي آنھا عمل صحت و کند مي عمل بھتر کس چه که است آن مراد بلکه کند،

 به اينجا در ارزش زيرا شمرد؛ اندک را آن توان نمي ديگر باشد ھمراه تقوا با عمل ھرگاه که پذيرفت بايد). ٢٧٢ص ،١ج اة،الحي

 ،١ج الحياة، حکيمي،( »الت_ْقوي َمعَ  َعَملٌ  >َيقِلc «: فرمايد مي متقيان مو>ي رو اين از است، خلوص به بلکه نيست، عدد
  ).٢٧٣ص

  

 اَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  اَْنفَُسکُمْ  ِزُنوا! ِعباَدaِّ «: فرمايد مي مسلمانان ھمه و فرزندانش به خطاب تربيتي، مؤثر روش ينا درباره) ع(علي امام

 کنيد حسابرسي خويشتن از و بسنجند را شما آنکه از قبل بسنجيد را خود! خدا بندگان اي ُتحاِسُبوا؛ أَن َقْبلِ  ِمنْ  حاِسُبوا و ُتوَزُنوا

 َتُموُتونَ  َکأَن_کُمْ  >ِِخَرتِکُمْ  اْعَملُوا وَ  ُدنياُکمْ  اَْصلُِحوا«: فرمود چنين ھم). ٩٠خطبه الب7غه، نھج( »برسند حسابتان به آنکه از پيش

 َعنِ  َرِضيَ  وَ  باْلکِفافِ  َقنِعَ  و لِْلِحسابِ  َعِملَ  وَ  اْلَمعادَ  َذَکرَ  لَِمن ُطوبي«: فرمود نيز و). ۶٢ص الب7غه، نھج ترجمه پاينده،( »َغَدا

» .باشد راضي خدا از و نمايد قناعت کفايت مقدار به و کند عمل حساب روز براي و باشد معاد ياد به که کسي حال به خوشا aِّ؛

  ).۴۴ حکمت الب7غه، نھج(

  

  :فرمايد مي بود کرده سوءاستفاده آن از و تعّدي المال بيت به که فرماندارانش از ديگر يکي به خطاب امام

  

 ِعْنِدي لَُھَما کاَنتْ  َما َفَعلتَ  ال_ِذي ِمْثلَ  َفَع7 اْلُحَسْينَ  وَ  اْلَحَسنَ  اَن_  لَوْ  َوaِّ ... اْلِحسابِ  نِقاشَ  َتخافُ  ما أوْ  بِاْلَمعاِد؟ ُتؤِمنُ  أَما! aّ  ُسْبحانَ فَ 

  ... .ِمْنُھَما اْلَحق_  آُخذَ  َحّتي بِِاراَدةٍ  ِمنjي َو>َظِفرا َھواَدةٌ 

  

 حسين و حسن اگر سوگند خدا به ترسي؟ نمي قيامت روز در حساب گيري سخت و دقيق بررسي از نداري؟ ايمان معاد به تو آيا

 حق که آنگاه تا گذاردند نمي اثر من اراده در و کردند نمي دريافت من ناحيه از ھواخواھي و پشتيباني ھيچ بودند کرده را کار اين

  ).۴١ نامه ه،الب7غ نھج. (بستانم آنھا از را

  

 تزکيه و تربيت در غفلت، از ماندن مصون و دارد، مي محفوظ غفلت از را انسان دھد، مي انجام روز در آنچه بازبيني و محاسبه

  .دھد مي سوق خودآگاھي تقويت و معنوي تکامل به را انسان و است کارساز و مؤثر

  دنياگرايي از اعراض و زھدورزي. ٢



 

 

  

  .است پارسايي و زھدورزي است مؤثر و مطلوب که روشي ديگران، در تأثيرگذاري و فسن تھذيب و خودسازي براي

  

... و نفساني ھواھاي از پيروي طو>ني، آرزوھاي جاه، و مال نظير دنيوي زخارف به بستن دل) ع(علي امام تربيتي مکتب در

 دور خدا ياد از و دارد وامي کاري اشتباه به را او و کند مي ضايع را آدمي خرد امور، اين بزرگوار آن تعبير به. است مذموم

ْکرَ  ُيْنِسي وَ  اْلَعْقلَ  ُيْسِھي اْ>َءَملَ  اَن_  َواْعلَُموا«: سازد مي jهُ  ا>َْ◌َملَ  َفاْکِذُبوا الذ  موجب آرزوھا بدانيد َمْغُروٌر؛ َصاِحُبهُ  وَ  ُغُرورٌ  َفاِن_

 »است خورده فريب آرزومند و دھنده فريب آرزو زيرا انگاريد؛ دروغ را آن پس گردد، مي خدا ياد از فراموشي و کاري اشتباه

  ).٨۶ خطبه الب7غه، نھج(

  

 نمي دل ندارد بقايي و وفا آنچه به و گيرند نمي قرار مادي جھان فريبنده امور تأثير تحت آنکه ضمن علوي، مکتب شاگردان

نيا ِمنَ  َنصيَبکَ َو>ََتْنسَ ..«: الھي ھاي فرمان به نظر با حال، عين در بندند، cمَ  َمنْ  قُلْ « و) ٧٧ آيه قصص،( »...الد  aِّ  زيَنةَ  َحر_
يjباتِ  وَ  لِِعباِدهِ  اَْخَرجَ  الّتِي ْزقِ  ِمنَ  الط_ jو فردي وظايف و کشند نمي کوشش و کار از دست ھيچگاه) ٣٢ آيه اعراف،(» ...الر 

 و روحاني لّذات از ھم و شوند مي برخوردار دنيوي رزق طيبات از مھ دھند؛ مي انجام احسن نحو به ھمواره را خويش اجتماعي
  .برند مي بھره خداوند بندگي و معنوي

  

 مفھوم ،)٢٣ آيه حديد،(» ...آتاُکمْ  بِما >َتْفَرُحوا وَ  مافاَتکُمْ  َعلي َتأَْسْوا لِکَْي7«: شريفه آيه تبيين و تفسير در) ع(علي اميرمؤمنان،

  :است فرموده نبيا چنين را زھد واقعي

  

ْھدُ  cهُ  اَلزcبِاْ>ءتِي، َيْفَرحْ  لَمْ  وَ  اْلماِضي َعلَي َيأسَ  لَمْ  َمنْ  وَ ... آتاُکمْ  بِما >َتْفَرُحوا وَ  مافاَتکُمْ  َعلي َتأُْسوا لِکَْي7: اْلقُرآنِ  ِمنَ  َکلَِمتينِ  َبْينَ  ُکل 

ْھدَ  أَخذَ  َفَقدْ  cِبَطَرَفْيهِ  الز.  

  

 رسد، مي شما به آنچه به و نشويد دلتنگ است رفته دستتان از آنچه بر ھرگز: است قرآن از جمله دو اين در پارسايي و زھد تمام

 و گذشته به اعتنايي بي آن سوي دو از را زھد پس نشود، شادمان آينده به و نخورد افسوس گذشته بر که کسي و نگرديد شادمان
  ).۴٣٩ حکمت الب7غه، نھج( »است دريافته آينده

  

 در را ايشان سخنان از ديگري ھاي نمونه است سزاوار گذشت، بزرگوار آن سخنان در زاھدان سيماي ترسيم از آنچه به توجه با

  :است تأثيرگذار انسان اص7ح و سازندگي در حد چه تا که بينديشيم و کنيم م7حظه باره اين

  

ْنيا فِي الّزاِھِدينَ  ِان_  cدُ  ِحُکواضَ  ِانْ  وَ  قُلُوُبُھمْ  َتْبکِي الد   .ُرِزقُوا بِما اْغَتَبُطوا اِنِ  اَْنفَُسُھم َمْقُتُھم َيکُْثرُ  وَ  َفِرُحوا ِانْ  وَ  ُحْزُنُھمْ  وَيشت_

  

 اگرچه است، سخت الھي عذاب از اندوھشان و خندانند ظاھر به چه اگر گريد، مي خدا ترس از ھايشان دل دنيا در زاھدان ھمانا

 داده روزي آنان به آنچه سبب به چند ھر است بسيار خويشتن بر ايشان خشم بندگي، در يرتقص جھت به و شادمانند نظرھا در

  ).١١٣ خطبه الب7غه، نھج( است ديگران غبطه مورد حالشان نيکويي است، شده

  

  :فرمود ديگر جاي در و



 

 

  

ھاِد، ِصَفةِ  فِي cْنيا اَْھلِ  ِمنْ  َقْوما کاُنوا الز cفِيَھا لَْيسَ  َکَمنْ  فِيھا َفکاُنوا اَْھلِھا ِمنْ  لَْيُسوا وَ  الد.  

  

 نيست، آن در که کسي مانند کنند مي زندگي دنيا در. نيستند آن اھل واقع به اما دنيايند، اھل ظاھرا که ھستند گروھي پارسايان

  ).٢٣٠ خطبه الب7غه، نھج( اند پنداشته عاريتش سراي و اند نبسته دل آن به زيرا

  

  :فرمايد مي خود توصيف در صوصخ اين در پارسايان امام آن

  

 ِaَّخْرتُ  و>َ  تِْبرا ُدْنياُکمْ  ِمنْ  َکَنْزتُ  َما َفَو  >اََخْذتُ  و ِشْبرا اَْرِضَھا ِمنْ  >َحْزتُ  و ِطْمرا َثْوبي لُِيبالِي >اَْعَدْدتُ  وَ  َوْفرا َغنائِِمَھا ِمنْ  اد_

  .َمَقَرةٍ  َعْفَصةٍ  ِمنْ  اَْھَونُ  وَ  اَْدھي يَعْين فِي لَِھيَ  و َدَبرةٍ  اَتانٍ  َکقُوتِ  ِا>ّ  ِمْنهُ 

  

 اين براي و ام نکرده ذخيره فراوان مالِ  آن، ھاي ثروت و غنائم از و ام نيندوخته اي نقره و ط7 شما دنياي از سوگند خدا به

 ناچيزي و مختصر وراکخ از بيش دنيا از و ام نگرفته اختيار در وجب يک حتي آن زمين از و ام نساخته مھّيا بدلي کھنه، لباس

 نامه الب7غه، نھج( برويد بلوطي درخت شاخه بر که است تلخي دانه از خوارتر و ارزشتر بي من چشم در دنيا اين و ام برنگرفته

۴۵.(  

  صالحان با معاشرت. ٣

  

 افراد با شرتمعا چنانکه ھاست، انسان تربيت در مطلوب و مؤثر روشي پرھيزکار و صالح ھاي انسان با ارتباط و معاشرت

 و گذشته به نگاه با را حقيقت اين مصاديق. دارد دنبال به اخروي و دنيوي سوءتربيتي آثار غيراس7مي، اخ7ق داراي و ناصالح
  .يافت توان مي فراوان کنوني، زمان در دقت و بررسي ھمچنين

  

  .است گرديده توصيه پرھيزگار، و صالح ھاي انسان با داشتن ارتباط به مکرر) ع(معصومين سيره و کريم قرآن در

  

 و باايمان آگاه، بيداردل، امين، درستکار، راستگو، که برگزيد معاشرت و دوستي براي را کساني بايد) ع(علي امام ديدگاه از
 و رآشکا عيوب از و باشند ما گفتار و رفتار مراقب و دھند تذکر را ناپسندمان اخ7ق و حا>ت که خواست آنھا از و باشند متدين
 ھاي روش و اس7م دين اساسي ھاي آموزه از دوستي، انسان و خلقي خوش معاشرت، حسن. کنند آگاھمان داريم که پنھاني

 اجتماعي نظر از و است انساني عالي مقام به نيل راه و نفس کرامت روح، تعالي مايه فردي، منظر از و است تربيتي مطلوب

 و روحي و فکري ھاي بيماري شناخت باعث متعھد، و >يق دوستان ھاي يادآوري و تذکرات. زندگي بھبود و محبوبيت باعث
 داراي و باايمان آگاه، انديشمند، افراد با معاشرت جمله، يک در و بود خواھد آنھا اص7ح نتيجه در و اخ7قي رذائل و عيوب

  .است خوشبختي و سعادت ساز زمينه اس7مي اخ7ق

  

 عنوان به و گيرد مي ناديده را آن ولي است آگاه خويش، رفيق بد ُخلق از که است کسي ستدو بدترين) ع(علي امام نظر از

  :کند مي خودداري او به دادن تذکر از مدارا،

  



 

 

 cَعْيَبکَ ساَتَرکَ  وَ  َنْفِسکَ فِي داَھَنکَ َمنْ  اِْخوانِکَ  َشر.  

  

 دارند مي پنھان تو از را اخ7قيت عيوب و دکنن مي مدارا نفسانيت صفات در تو با که ھستند کساني برادرانت بدترين

  ).۴۴۶ص غررالحکم،(

  

 اين و است آنان اخ7قي سيئات امضاي منزله به برادران و دوستان معنوي عيوب درباره نابجا پوشي چشم و مورد بي سکوت

) ع(علي. آورد حساب به اندوست با ناخواسته دشمنيِ  و بدخواھي نوعي را آن توان مي بلکه است صداقت با منافي تنھا نه عمل

  :فرمايد مي

  

َما« ، ُسمjيَ  ِان_ cهُ  َعُدّوا اْلَعَدو ؛ َفُھوَ  َمَعايِِبکَ فِي داَھَنکَ  َفَمنْ  َعلَْيکَ َيْعُدو >َن_ cتعدي تو به که گويند مي دشمن جھت آن از را دشمن اْلَعَدو 

 ستم تو به عمل اين با او چه ،)٢٨٧ص غررالحکم،( »تتوس دشمن انگارد ناديده را عيوبت که دوستي پس. کند مي تجاوز و

  .است رواداشته

  

 َبد پيوند چون بپرھيز؛ گناھکاران با مجالست و مصاحبت از: است کرده سفارش نوشته ھمداني حارث به که اي نامه در) ع(علي

 و اشرار با ھمنشيني نتيجه ؛...الش_رَ  بُ َتکْسِ  اْ>َ◌ْشرارِ  ُصْحَبةُ «: است فرموده ھمچنين. آورد مي بار به بدي و شر سرانجام،
 تعفن بوي کند مي عبور متعفن گذرگاه از چون که باد مانند ،)١٩۶ص غررالحکم،( »است شرارت و بدي به جذب خطاکاران،

ْنيا اَْبَناءِ  ُمجالَِسةُ  وَ  ِاّياُکمْ «. گيرد مي خود به cُبکُمْ  وَ  ِدينِکُمْ  َذھابُ  ذلِکَ َففِي الدjداءٌ  ذلِکَ  و اَقانِف ُيَعق  uمستدرک.(»َلهُ  >َشَفاءَ  َرِدي 

  ).۶۴ص ،٢ج الوسائل،

  

 دراين که است مواردي از بيش مراتب به ،)ع(علي امام درسخنان تربيتي ھاي روش که است >زم نکته اين تذکر خاتمه در

 آموزي عبرت: از است عبارت گيرد قرار پژوھش و بررسي مورد تواند مي که تربيتي ھاي روش از برخي. است آمده مختصر

 و ذکر موقعيت، تغيير تبشير، و انذار الھي، ھاي نعمت يادآوري حکمت، تعليم و خردورزي حسنه، موعظه گذشتگان، و تاريخ از
 قدر به تکليف خطا، قدر به مجازات ب7غت، و فصاحت و ک7م تزيين امتحان، و ابت7ء پروري، اسوه و الگو عبادت، دعاھا،

  ... .و مدارا و رفق اکرام، محبت، و مھر وسع،

  

  )ع(حسن امام فرزندش به) ع(علي امام از اخ7قي تربيتي اي نامه

  

 داده تن دوران گردش به و است کرده سپري را زندگي که خويش، بر کرده ھموار روزگار چيرگي و پيش در سفر پدري از

 دست به که است چيزي آرزومند که فرزندي به آن، از وندهر فردا و مردگان ي خانه در نشسته و دنياست ي نکوھنده و است

 ھا مصيبت تير زمانه؛ گذشت گرو در و است نشانه را ھا بيماري که فرزندي درآيد؛ نيستي به که است راھي ي رونده و نيايد

 و ھا غم نشين ھم و ھا اندوه سوگند ھم و است مرگ گرفتار فنا؛ دار وام و است فريب سوداگر دنيا؛ ي بنده او و است روان بدو
  .مردگان جانشين و ھا شھوت ي افتاده خاک به و ھا آسيب آماج

  

 خويش جز ياد از مرا ديدم، خود به آخرت آوردن روي و خويش بر روزگار سرکشي و خود از دنيا برتافتن روي از من بعد؛ اما

 خود غم تر بيش خوارم، غم را مردمان گرچه من که، آن جز بپردازم، نھم مي جاي بر خود از بدانچه گذارد نمي و دارد بازمي

 به مرا و نمود آشکار برايم را کار حقيقت و کرد پشيمانم نفس خواھش پيروي از و دگرگون مرا رأي خواري، غم اين. دارم

 از اي پاره که ديدم را تو و نيالود؛ را آن دروغي که ساخت رو روبه حقيقتي با و نبود آن در اي بازيچه که واداشت راست کاري



 

 

 آرد، روي تو به مرگ اگر و رسيده من به پنداري رسد، تو به آسيبي اگر که چنان تني؛ و جان ھمه مرا که دانستم بلکه مني،

 در خواه باشد؛ ياور را تو تا نوشتم تو بر پندھا اين و دانستم خود کار چون را تو کار پس است؛ بريده مرا زندگي ي رشته گويي

  .نباشم خواه ،باشم تو کنار

  

 طاعتش ريسمان به و نمودن، آبادان يادش به را دل و بودن او فرمان در پيوسته و خدا از ترس به کنم مي سفارش را تو

  درآويزي؟ و يازي دست بدان اگر اوست، طاعت از استوارتر پيوند ي رشته کدام خدا و تو ميان که درآويختن،

  

 اقرار به و ساز خوار مرگ ياد با و کن تابان حکمت به و بخش توان يقين به و بميران يپارساي به و دار زنده اندرز به را دلت

 و بترسان روزش و شب آشکار دگرگوني و روزگار صولت از و کن بينا دنيايش ھاي سختي به و ساز وادار شدنش نابود به
 ھاي بازمانده و ھا خانه در و آر يادش به ودندب تو از پيش که آمد کساني سر بر را آنچه و دار عرضه بدو را گذشتگان خبرھاي

 کنار از که ديد خواھي را آنان. نھادند بار کجا و آمدند فرود کجا در و شدند کجا به کجا از و کردند چه که بنگر و بگرد آنان

 اقامتگاه ساختن نيکو در پس. بود خواھي آنان از يکي تو که نپايد چندان و نشستند؛ غربت ھاي خانه در و بربستند رخت دوستان

  .مفروش دنيا به را آخرتت و بکوش خويش

  

 ھنگام ايستادن باز چه مسپار، بيمناکي گمراھي از راھي. ميار زبان بر نداري عھده بر را آنچه و مگو سخن داني نمي آنچه در

 به و درآري نيکوکاران شمار در را خود تا کن امر نيک کار به. افتادن بيمناک کارھاي در تا است بھتر گمراھي، سرگردانيِ 

 که چنان بکوش، خدا راه در. بدار دور را خود ت7ش، با کند ناپسند کار که کسي از و شمار زشت را ناپسند کار زبان، و دست

 را خود. رو دين آموختن پي در و درشو بود جا ھر در دشواري ھر به حق براي. نباشد باکت نکوھشگران سرزنش از و شايد،

 پناه به را خود نفس کارھا ي ھمه در. ارزنده و پسنديده است عادتي شکيبايي که ده، عادت است ناخوشايند آنچه در ييشکيبا به

 بخشيدن اوست دست به که خواه، او از تنھا خواھي آنچه و پايدار، است نگاھباني و استوار است پناھگاھي که درآر، پروردگارت

 از روي و درياب مرا وصيت. بگزين است بھتر که را آن و بنگر نيک کارھا در و کن؛ خير طلب فراوان و نمودن؛ محروم و

 که آموختني در نه و نبخشد، فايدتي که دانشي در نيست سودي که بدان. دھد سود که است سخني گفته، بھترين که متاب آن

  .نباشد درخور دانستنش

  

 آن در را ھايي خصلت و پرداختم وصيت بدين برايت ام، تادهدراف سستي به و نھاده سر پشت را سالياني ديدم چون! پسرکم

 کاستي پيکرم چون ام انديشه يا بماند، ناگفته تو به دارم انديشه در آنچه و دريابد مرا و بشتابد مرگ که آن از پيش برشماردم،

 شتري سان به و بفريبد را تو دنيا ھاي فريبي دل يا آيد، غالب تو بر نفساني ھاي خواھش اي پاره من، نصيحت از پيش يا بيابد،

 ادب به پس آورد؛ بار بکارند، آن در چه ھر است؛ ناکشته زمين چون ھم جوان دل. فرمان به نا و چموش و پا گريز شوي

 آنچه از و آري کار به روي قاطع رأي با تا گيرد؛ ديگر ھوايي خَردت و شود سخت دلت که آن از پيش پرداختم، آموختنت

 تو به پس نيفتد؛ آزمودن به نيازت و شود برداشته تو از طلب رنج و برداري بھره آزمودند و بودند آن پي در ربتتج خداوندان

  .ديديم مي تاريکش گاھي آنچه شود روشن تو براي و رسيديم؛ بدان تجربت به ما که رسد آن

  

 در و ام انديشيده ھاشان سرگذشت در و نگريسته کارھاشان در اما ام، نزيسته پيشينيان ي ھمه ي اندازه به من چند ھر! پسرکم

 که شدم شناسا را کارھاشان از چنان بلکه ام، شده ايشان از يکي پنداري که جايي تا ام، ديده و گشته است، مانده آنان از آنچه

 ھر از تو براي و ناختمبازش زيانبار از را سودمند و تار از را روشن ديدم، آنچه از پس، ام؛ زيسته پسينشان تا نخستين با گويي

 تو کار به چون و داشتم؛ دور تو از را آن ي ناشناخته و کردم وجو جست برايت را آن نيکوي و ساختم جدا را آن ي زبده چيز

 و رود کار به ات جواني آغاز در عنايت اين که ديدم بھتر گماشتم، ھمت آموختنت ادب بر و داشتم عنايت مھربان پدري چونان
 را آن تأويل و بياموزم تو به را خدا کتاب نخست، که شدم آن بر و پاک؛ نھادي و داري نيالوده نيتي که ات، دگانيزن بھار در

 مبادا که ترسيدم آن از سپس. نپردازم ديگر چيز به و سازم آشکار تو بر را آن حرام و ح7ل احکام و اس7م شريعت و دھم يادت

 پس سازد؛ مشتبه نيز تو بر را کار و بتازد گرديد، مشتبه آنان بر کار که گردانيد 7فاخت دچار چنان را مردم که ھوايي و رأي

 دست به و واگذارم خود حال به را تو که داشتم آن از تر پسنديده را داشتنش استوار نداشتم، خوش آن از را ساختنت آگاه چند ھر



 

 

 تو به پس. بنمايد تو به را راست راه و فرمايد عطا ات گاريرست توفيق خدا که بستم اميد و بسپارم است آن در ھ7کت که چيزي

  .بندي کار به تا کنم مي وصيتي

  

 و کردن بسنده داشته واجب تو بر آنچه بر و است ترسيدن خدا از گيري فرامي وصيت اين از که چيزي بھترين! پسرکم بدان،
 چنان نگذاشتند، فرو را خويش کار در نگريستن آنان چه ودند؛ب راه آن بر خاندانت پارسايان و پيمودند پدرانت که راھي به رفتن

 به شناختند، را آنچه که شدند چنان فرجام به و انديشي؛ مي تو که چنان نزدند، تن خود احوال در انديشيدن از و نگري؛ مي تو که

 بکوش بداند، آنان مانند خواھد مي و نيست آنان روش پذيراي تو نفس اگر و رستند؛ نبود شان عھده بر آنچه بند از و بستند کار

 را راه اين که اين از پيش و افزودن؛ ھا جدال بر و رفتن فرو ھا شبھه در نه باشد، دانستن و دريافتن روي از تو تکاپوي تا

 ات ھيگمرا به يا سازد دچار اي شبھه به را تو آنچه و آري بدو روي خود توفيق براي و بجويي ياري خود خداي از بايد بپويي،

 يک بر تو ھمj  و رسيد کمال به و شد فراھم ات انديشه و فرمان، به سر و شد روشن دلت کردي يقين چون. واگذاري دراندازد،

 ات انديشه و فکر آسودگي و نداد دست داري، دوست که را آنچه اگر و بنگر ساختم روشن برايت آنچه در گشت، مقصور چيز

 خطا نه است، دين پي در که آن. داري برمي گام تاريکي در و پيمايي مي بيني، نمي درست که را راھي که ھشدار نيفتاد، ميّسر

  .بپرھيزد دو اين از که است آن بھتر و درآميزد ھم به باطل و حق نه و ورزد

  

 دگيزن که است ھمان اوست، کف در مرگ که آن! بدان و متاب بر روي آن بستن کار به از و درياب نيک مرا وصيت! پسرکم

 به که آن و. گرداند بازمي که است ھمو کند، مي نابود که آن و ميراند، مي که است ھمان آفريند، مي که آن و اوست، دست در

 يا که: رانده آن بر ھستي کار خدا که سّنتي بر جز نمانده پاي بر جھان که بدان و فرمايد؛ مي عطا عافيت او ھم آزمايد، مي ب7

 از چيزي دانستن اگر پس. ناپيداست ما بر و خواست او که چيزي ديگر يا جزا، روز پاداش سرانجام، و ابت7، يا و است نعمت

 چه و شدي؛ دانا پس بودي نادان شدي آفريده که نخست تو چه! شمار خود ناداني از را دشواري آن شود، دشوار تو بر ھا اين

 در پس. داني مي و بيني مي نيک را آن پس برد، نمي راه آن به تبينش و سرگرداني آن حکم در و داني نمي که آنچه است بسيار

 سوي به روي و باش او ي بنده تنھا بخشيده؛ ات روزي و کرده پيکرت خوش و آفريده را تو که زن چنگ کسي بندگي ي رشته

  !دار بيم او از و آر او

  

 نجات، براي و گيري راھبَرت را او که شبا خرسند پس است نداده خبر خدا از) ص(رسول چون کس ھيچ که بدان! پسرکم

 اي انديشه ي پايه به بينديشي، خود ي درباره و بکوشي چند ھر تو و نکردم؛ کوتاھي تو نصيحت در من. پذيري را اش پيشوايي

  !رسيد نخواھي دارم تو حق در من که

  

 ديدي مي را او قدرت و پادشاھي ھاي نشانه و آمدند مي تو نزد نيز او پيامبران داشت، شريکي پروردگارت اگر که بدان! پسرکم

 حکم در کسي. است کرده وصف را خويش خود، که چنان يکتاست، خداي او ليکن شدي؛ مي آگاه او ھاي صفت و کردار از و

 چيز ھمه از پس و نيست؛ آغازي را او و است بوده چيز ھمه از پيش. است ھميشگي او ملک و نيست او مخالف وي راني

 چنان کار دانستي، را اين چون. افتد اي ديده در يا گنجد دلي در او ربوبيت که است آن از برتر. نيست پاياني را او و دبو خواھد

 را خدا طاعت بسيار، اش ناتواني و است اندک اش توانايي مقدار، بي و است پايه دون که است تويي چون سزاوار که کن

  .ننموده نھي زشتکاري از جز و نفرموده نيکوکاري جز را تو خدا چه ھراسان؛ وا خشم از و ترسان عقوبتش از و است خواھان

  

 از و دادم خبر جھان آن از را تو و کردم آگاه شدنش دست به دست و رفتن ميان از و آن دگرگوني و دنيا از را تو من! پسرکم

 که آنان داستان. گيري خويش کار دستور و پذيري پند آنھا از تا آوردم ھا مثل است آماده تو براي و آن مردم براي جا آن در آنچه

 گاه آن کنار؛ به آباداني و آب از و ناسازوار کنند منزل جايي به که است مسافر گروھي چون ھم شناختند، و آزمودند را دنيا

 و دوست از داييج بر و کنند ھموار خود بر را راه رنج پس گياه؛ و آب پر اي گوشه و دلخواه و نعمت پر کنند جايي آھنگ
 در که را رنجي پس. بيارمند خويش آسايش منزل در و رسند خود فراخ ي خانه به که نھند دل خوراک، ناگواري و سفر سختي

 از خوشايندتر نزدشان چيز ھيچ و نيارند حساب به تاوان پذيرفتند که را اي ھزينه و نشمارند آزار کردند ھموار خود بر راه اين

  .درآورده منزلشان به و کرده نزديک شان خانه به که نيست چيزي



 

 

  

 و خشک منزلي در و رفتند جا آن از و بودند پرنعمت منزلي در که است گروھي چون گرديدند، فريفته دنيا به که آنان داستان و
 و بردند يم سر به آن در که نيست منزلي جدايي از تر سخت و ناخوشايندتر آنان نزد چيزي پس گشودند؛ رخت گياه و آب بي

  .آوردند روي بدان که جايي به رسيدن

  

 و بدار دوست ديگري براي داري مي دوست خود براي آنچه و گمار ترازويي را خود است، ديگري و تو ميان آنچه در! پسرکم
 که نچنا کن نيکي و رود، ستم تو بر نداري دوست که چنان مکن، ستم. مدار روا ديگري بر داري نمي روا خود بر را آنچه

 خرسند چيزي به خود، براي مردم از و بدار زشت خود براي داري مي زشت ديگري در را آنچه. شود نيکي تو به داري دوست

 نداري دوست که را آنچه مگو و داني، مي آنچه بود اندک ھرچند مگو، داني نمي آنچه از خرسندي؛ آنان حق در خود از که باش

  .گويند تو به

  

 راه چون و مشو، ديگري گنجور و بکوش سخت پس. زند زيان را خردھا و برد کژراھه به را آدمي ،خودپسندي که بدان و

  .باش فروتن را پروردگارت تواني که چندان يافتي، خويش

  

 خود ي توشه. نيکو کاوشي از نيستي نياز بي تکاپو اين در تو و گداز، جان و پررنج و دراز بس است تو فراروي راھي که بدان

 تو بر آن سنگيني که مگير خود پشت بر داري توان آنچه از بيش و بماند؛ سبک پشتت و رساند را تو که چنان گير اندازه به را

 غنيمت را او دھد، پس کمال به را تو نيازمندي بدان که فردا و بَرد قيامت به تا را ات توشه که يافتي مستمندي اگر و آيد؛ گران

. نداني نشاني وي از و بجويي را او که ُبَود چه تواني؛ که چندان کن سنگين را او ي توشه و گذار او پشت بر را خود بار و شمار

 دشوار اي گردنه که بدان. بپردازد ات دستي تنگ روز در تا خواھد وام تو از ات نيازي بي حال در که را آن دان غنيمت

 شتابنده، از تر حال بد آن پيمودن در کندرونده و است بار نسنگي از تر آسوده آن سرنھادنش پشت در بار سبک که داري فراروي

 پيش و ساز روانه روي پيش خويش براي آمدنت فرود از پيش پس،. بود دوزخ يا بھشت بر ناگزير مسير آن در تو آمدن فرود و

  .راھي را دنيا به بازگشت نه و است جايي را پوزش نه مرگ، از پس که بيارا، را خانه رسيدنت از

  

 را تو و نھاده گردن را دعايت پذيرفتن و داده رخصت دعا به را تو اوست دست در زمين و آسمان ھاي گنجينه که کسي! دانب

 و بازدارد، وي از را تو تا نگمارده را کسي خود و تو ميان او. بيامرزد را تو تا اوطلبي از و دھد تو به تا خواھي او از فرموده
 بدو چون و نکرده شتاب کيفرت در و نداشته باز ات توبه از کردي گناه اگر. آري ميانجي وا نزد که نکرده ناگزير را تو

 حساب و نگرفته سخت تو بر توبه، پذيرفتن در. ندرد را ات پرده سزاست، شدنت رسوا که جا آن و نکند سرزنشت بازگردي

 را نيکويت کار ھر و يکي را گناھت ھر و شمرده کني گناه از را بازگشتت بلکه نکرده، نوميدت بخشايش از و نکشيده را گناھت

 نھي، ميان در او با را خود راز چون و شنَود را آوايت اش، بخواني چون. گشاده رويت به را بازگشت در و آورده حساب به ده

 تو غم تا خواھي و آري شکايت بدو خويش اندوه از و بگشايي او پيش داري دل در آنچه و نمايي بدو خود حاجت پس. داند را آن

 مدت افزودن: چون نيايد؛ او جز از بخشيدنش که خواھي را آن او رحمت ھاي گنجينه از. نمايد ات ياري کارھا در و زدايد را

  .ھا روزي فراواني و ھا درستي تن و زندگاني

  

 نعمت درھاي خواستي رگاهھ تا داده را خود از درخواست رخصت تو به که چرا نھاده؛ دستت دو در را خود ھاي گنج کليد خدا

 و بَود؛ نّيت مقدار به بسته بخشش، که نکند، نوميد را تو او پذيرفتن دير پس. بخواھي را رحمتش باران و بازکني دعا با را او
 که بسا. تر کامل آرزومند، جزاي و شود تر بزرگ خواھان پاداش که است آن براي اين و افتد، درنگ دعايت پذيرفتن در که بسا

 تو از که است بوده بھتر برايت يا اند، داده جھانت آن يا جھان اين در را آن از بھتر اما اند، نداده را تو و اي خواسته را يچيز

 که باش چيزي خواھان پس شد؛ مي زاده آن از دينت تباھي شد، مي داده تو به اگر که طلبيدي را چيزي بسا چه و اند؛ بازداشته

  .برقرار مال براي تو نه و است پايدار تو براي مال نه که کنار، به آن رنج و سختي و دمان پايدار برايت آن نيکي



 

 

  

 و بودن؛ زنده نه مردن، براي و ھستي؛ براي نه نيستي، براي و جھان؛ اين براي نه اي، شده آفريده جھان آن براي تو که بدان
 راھي در و نشست نتواني آن در چند روزي از بيش که اي خانه و بست برخواھي رخت آن از که ھستي سرايي در تو! بدان

 تو بر پنجه ناچار و ندھد دست از و بيابد جويد که را آن و نرھد آن از گريزنده که مرگي شکار و است آخرت پايانش که ھستي

 را تو او و باشي ردهآو ميان به سخن توبه از خود با: ناخوشايند باشي حالتي در و بيابد را تو که آن از بترس پس افکند؛ خواھد

  .باشي کرده تباه را خويشتن و بازدارد آن از

  

 و ساز درآيد تو بر چون تا کني، بدان روي مردن از پس آنچه و شوي گ7ويز آن با آنچه ياد باش؛ مردن ياد به فراوان! پسرکم
 به دنياداران ببيني که شوي فريفته مبادا و نمايد؛ مغلوب را تو و نيايد ناگھان تا بسته، را خود کمر و باشي آراسته را خويش برگ

 و نھاده ميان در تو با را خويش وصف دنيا و داده خبر دنيا از را تو خدا چه جھند؛ مي يکديگر بر دنيا سر بر و نھند مي دل دنيا
 برخي را برخي که دوان، صيد پي در اند درندگان و عوعوکنان اند سگان دنياپرستان ھمانا. گشاده برايت ھايش زشتي از پرده

 که اند اشتراني ھمال اينان. گشايد چيرگي دست خرد بر بزرگشان و نمايد خويش ي طعمه را ناتوان نيرومندشان و آيد بد ديگر

 و سخت بياباني در زيان، چراگاه در و سرگردان خويش کار در و رھايند و داده کف از خرد ديگر برخي و اند پاي بر بند برخي
 از را ھاشان ديده و راَند راھشان کوره به دنيا بَرد؛ چراشان به که اي چراننده نه رسد، کارشان به که شباني هن روان؛ دشوار

 به آنان با دنيا و اند گرفته خود پروردگار را دنيا. آن نعمت در فروشده و سرگردان دنيا راھگي بي در. بپوشاند ھدايت چراغ

  .اند برده ياد از است آن پس را آنچه و ياينددن بازي سرگرم آنان و است پرداخته بازي

  

 که کسي! بدان و دريابد؛ را کاروان که ُبود بشتابد که آن و رسيده؛ منزل به کاروان گويي که رود؛ پس تاريکي ي پرده تا باش

  .نمايد راحت و باشد جاي بر که ھرچند بپيمايد، را راه و ماند، ايستاده وي ھرچند براند را او است، شب و روز اش باره

  

 تو از پيش که روي مي کسي راه به و تافت نتواني روي مرگ از و يافت نخواھي دست آرزويت به ھرگز تو که بدان يقين به و

 کف از به که وجو جست بسا چه« بپذير را نيک طريق آري دست به آنچه در و گير آسان خواھي مي را آنچه پس شتافت؛ مي

 دار، گرامي پستي ھر از را خود نفس. نماند روزي بي رويي آھسته ھر و نيابد روزي اي يندهجو ھر و »کشاند سرمايه رفتن

 مباش، ديگري ي بنده. برنگرداند تو به ھرگز نھي، مي کار اين سر بر خود از را آنچه چه رساند؛ خواھاني بدانچه را تو ھرچند

 چه نيايد، فراھم خواري و سختي با جز که توانگري آن و نيايد تدس به بدي با جز که نيکي آن در. آفريده آزاد خدايت که درحالي

  است؟ خيري

  

 نعمتي خداوند خدا، و خود ميان که تواني اگر. رسانند ھ7کت آبشخورھاي به و ربايند را تو طمع ھاي بارگي که اين از بپرھيز

 از اندک روزي. نماني محروم و بگيري را خويش ي حّصه و بيابي را خود ھاي بھره تو چه کن، چنان نگرداني، حجاب را

  .بسيار و اندک اوست، از ھمه ھرچند آفريدگان؛ فراوان از است تر گرامي و تر بزرگ سبحان خداي جانب

  

 آوند در آنچه داري نگاه که چرا اي؛ داده دست از گفتن به آنچه تدارک تا بود تر آسان اي نياورده کف به نگفتن با آنچه جبران

 ديگري دست در آنچه گرفتن براي که اين از دانم تر خوب داري، خود که آنچه داشتن نگاه. است بند به آن بستن راستوا به است

 خود ھرکس. آلودن گناه به و دارايي تا بھتر پارسايي با کار و طلبيدن؛ آن و اين از تا بھتر نوميدي تلخي. آري پيش دست است،

 که آن و سراست ياوه گويد، پر که آن. است پيش در را او که کوشد زياني پي در که کوشنده بسا. است خويش رازدار بھترين

 حرام از که است خوراکي بد. نيايي شمارشان در تا بپرھيز، بدان از و آيي شمار به آنان از تا درآميز، نيکان با. بيناست بينديشد،

 درد که دارو بسا. بايد درشتي مدارا جاي به آيد حساب به درشتي مدارا که جايي. بود ستم ترين زشت ناتوان بر ستم. شود فراھم

 تکيه از بپرھيز. آيند او نزد اندرز پي که آن کند خيانت و ندارند، انتظار اندرز او از که اندرزگو بسا. باشد درمان که درد و شود

 آن در تو پند که است آن آزمودي که چيزي بھترين و ھاست تجربه سپردن ياد به خرد. است احمقان کا>ي که آرزوھا بر کردن

 رفته ھر و نرسد مقصود به خواھنده ھر. شود گلوگير اندوھي و رود دست از که آن از پيش دان غنيمت را فرصت. است



 

 

 شده مقدر برايت آنچه و بود پاياني را کاري ھر. کردن تباه را آخرت و است نکردن فراھم توشه ھا زيان جمله از. بازنگردد

 سودي مقدار بي ياور در نه. است بيش از پرثمرتر که اندک بسا و است خويش ي افکننده خطر به سوداگر. رسد تو به که زودا

  .گرفتار تھمت به دوست در نه و بود

  

 چون جويي، ستيزه که آن از بپرھيز و مپذير؛ خود بر را خطر تر بيش اميد به و گير آسان را آن توست رام زمانه که چندان

 روي چون و وادار؛ او با پيوند به را خود ببرد، تو از برادرت چون.  درآرد ھ7کت گرداب به و بردارد را وت سرکش، اسب

 نرمي از گيرد سخت چون و شدن، نزديک از گزيند دوري چون و بخشش، از ورزد بخل چون و آر؛ پيش مھرباني برتابد،

 برگردنت حقي و داده نعمت را تو وي و اويي ي بنده تو گويي که چنان مدار؛ دريغ خواستن عذر از نمايد گناه چون و کردن،

 دشمن را دوستت تا مگير، دوست را دوستت دشمن. نشايد که کسي ي درباره يا نبايد، که کني جايي را نيکي اين مبادا و نھاده؛

 اي جرعه من که فروبر اندک اندک را خود خشم. باشي اخ7ص با بايد بد يا بود نيک دھي مي برادرت به که پندي در و نباشي؛

 دشمن با. شود نرم زودي به که باشد کند؛ درشتي تو با که آن به کن نرمي. نديدم آن از گواراتر پاياني و ننوشيدم آن از تر شيرين

 برادرت از خواستي اگر. بخشيدن وي بر يا کشيدن انتقام او از: است پيروزي دو ترين شيرين آن که کن رفتار بخشش به خويش

 با برد، نيک گمان تو به که کسي. بازگردد بتواند شد، پشيمان روزي اگر که گذار باقي خود نزد او دوستي براي جايي بُبري،

  .کن راست را گمانش نيک ي کرده

  

 کسان مبادا. نباشد برادرت ديگر کني تباه را او حق که کس آن چه مکن؛ تباه داري او با که اي دوستي بر تکيه با را برادرت حقّ 

 تر قوي بود عذري تو، از گسستن پيوند در را برادرت مبادا. مبند دل نخواھد را تو که آن در. باشند تو از مردم ترين بھره بي تو

 در کند ستم تو بر که آن ستم. کردن نيکويي در باشد تو از تر قوي اش انگيزه رساندن بدي در او مبادا و او، با تو بستن پيوند از

  .کني بدي وي با که نيست آن کند شاد را تو که آن پاداش. نمايد کوشش تو سود و خود زيان در او چه نيايد، گبزر ات ديده

  

 زشت چه. پويد تو سوي به راه نروي آن نزد اگر و جويد را تو که آن و بجويي، را آن که آن: دوتاست روزي که بدان! پسرکم

  .نيازي بي وقت به درشتي و نيازمندي ھنگام فروتني است

  

 در آنچه بر کن زاري پس گرياني، اي داده کف از بدانچه اگر. است بدان آخرتت ي خانه آباداني که است ھمان دنيا از تو ي بھره

 سودشان پند که مباش آنان از. نظيرند را يکديگر و ھمانند کارھا که گير؛ دليل بوده آنچه بر است نبوده آنچه از. نداري دست

 و شکيبايي نيروي با آرد روي تو به که را ھا اندوه. تازيانه با چارپا و گيرد پند ادب به خردمند که آزردن، بسيار با مگر ندھد
  .دار دور خود از ناب باور

  

. است پايبند دوستي آيين به نھان در که است کسي دوست. است خويشاوند مانند يار. شتافت ستم به برتافت روي عدالت از که آن

 که است کسي بيگانه. تر نزديک نزديک از که دور بسا و است دورتر دور از که نزديک بسا. است پيوند رنج با را نفس ھواي

  .نيست دوستي را او

  

 توراست، که اي رشته استوارترين. ماند باقي حرمتش بداند خود اندازه ھرکه. شود تنگ او بر راه نھد، برون حق از پاي که آن

 ماندن نوميد کشاند، ھ7کت به طمع که جا آن. آيد حساب به دشمنت نيست تو فکر در که آن. استخد و تو ميان که است اي رشته

 به کور و افتد خطا به بينا که بود. رسيد توان فرصتي ھر به نه و ديد توان آشکار را اي رخنه ھر نه. ماند مقصود رسيدن به

 که است چنان گسستن نادان از. يافت خواھي دست بدان و فتشتا تواني خواھي ھرگاه چه افکن؛ واپس را بدي. رسد خود مقصد

 تير ھرکه نه. دارد خوار را وي زمانه داند، بزرگ را آن که آن و بيند آن خيانت نشيند، ايمن زمانه از که آن. پيوستن دانا به

 و کيست ھمراھت که بپرس افتي راه به که آن از پيش. شود دگرگون زمانه بگردد، سلطان ي انديشه چون. رساند نشانه به پراند
  .زيست خواھي که با ببين خانه گرفتن از پيش



 

 

  

  .آري زبان به خود جز از را آن ھرچند آري، دار خنده چيزي سخنت در که آن از بپرھيز

  

 که يفتدن نامحرمان به شان ديده تا دار نگاه شان پرده در. ناتوان گرفتن تصميم در و اند رأي سست که بپرھيز زنان با رايزني

 که اي بيگانه آوردن خانه به از نيست بدتر خانه از رفتنشان برون و دارد، نگاه بھتر گزند، ھر از را آنان بودن، پرده در سخت

 که مسپار، دستش به است زن توانايي از برون که کاري. روادار نشناسند، را تو جز که کني چنان تواني اگر. نداري اطمينان بدو

 حد از را او داشت گرامي مبادا و دلير، کار ھر بر و کارفرما است پھلواني نه پذير، آسيب و لطيف ،است بھاري گل زن

  .واداري ميانجيگري به و افکني طمع به را او يا و بگذراني

  

 ار خدمتکارانت از ھريک. خواند بدگماني به را دامن پاک و کشاند نادرستي به را درستکار آن که جا نابه رشک از بپرھيز
. نگذارد ديگري ي عھده به را کار و بگزارد خويش ي وظيفه ھريک تا بگمار کار بدان را آن و بگذار، عھده به کاري

 تو دست و گردي بازمي آن به که تواند ي ريشه و کني مي پرواز بدان که تواند بال چون آنان که بدار گرامي را خويشاوندانت

  .آوري مي حمله بدان که

  

 ھم و جھان اين در ھم زمان، ھر و امروز خواستارم، تو براي وي از را داوري بھترين و سپارم مي خدا به را تو دنياي و دين

  .والس7م جھان؛ آن در

  

  

  

  ١ فرزند تربيت و)  ع( علي امام

  

  : آن از نھايي ھدف و آن در تسريع ضرورت و فرزندان تربيت اھميت:  اول مبحث 

  : فرزندان تربيت اھميت) الف

  

 علي ، اس7م مربي بزرگ.  آيد مي نائل مطلوب سعادت به ،انسان آن پرتو در و است انسان زندگي ابعاد ترين حياتي از بيتتر

 توجھي بي منفي پيامدھاي و فرزند تربيت مثبت نتائج و وآثار برداشته پرده مھم امر اين از بارھاوبارھا خود دربار سخنان در)ع(

 را حضرت آن برداشت و نگرش نوع است مناسب ، زمينه اين در حضرت ديدگاھھاي بيان از پيش ماا.  اند داشته بيان را آن به

 نياز به پاسخگويي براي ابزاري عنوان به فرزندبيشتر از که افراد برخي نگرش و برداشت خ7ف بر.  نمائيم فرزندارائه از

 به) ع( علي امام ، شود مي نگريسته والدين مباھات و رفخ مايه و خانواده به خدمت و تامين براي عضوي ونيز والدين عاطفي

 و رسيده کافي رشد به والدين تربيت و توجه پرتو در که اند شمرده بر الھي اي عطيه را آن و نگريسته ازاين فراتر بسي فرزند
 ديگري به مردي) ع( يعل امام حضور در«:  که است آمده الب7غه نھج در.  آيد مي بر والدين به احسان و نيکوکاري پي در

 و نمود نھي او گفتن تبريک نوع از حضرت آن» ! سوارکار رزمجويي باد گوارايت«:  گفت تبريک چنين اين را پسرش تولد
 رشد به او باد، مبارکت الھي عطيه اين و باشي سپاسگزار را اش بخشنده که اميد«:  نمود توصيه او رابه چنين اين گفتني تبريک

  . شوي مند بھره خيرش و ازنيکي تونيز و برسد دلپذير

  



 

 

 اشاره حضرت آن ديدگاه از فرزند تربيت نتايج و آثار به اينک ، شديم آگاه فرزند به نسبت) ع( علي نگرش از که آن از پس »

.  دان نموده تلقي مانند بي ميراثي را آموزي ادب و تربيت ظريف، و عميق حال عين در و کوتاه درسخني حضرت آن;  کنيم مي

 باشد ثروتمند و متمول فردي چنانچه و است معطوف او گذاشته ارث به ميراث مقدار و ميزان نگھبان ، انسان گذشت در معمو>با

 ، مربيان امام ديدگاه از اما نمايد مي جلوه ومھم بزرگ ، نظران کوته نظر در ماشين و خانه ، زمين ھمانند ازميراث اق7مي ،
 قابل ، مادي باقيمانده ھاي دارايي و ام7ک ھرگز و»  کا>دب >ميراث« ندارد وجود تربيت و ادب ندمان به ،ميراثي) ع( علي

:  فرمود آنحضرت ، ديگر سخني در که روست اين واز.  نيست فرزندان براي صحيح تربيت و ادب گرانبھاي باميراث مقايسه

 را صحيح تربيت محصول و ثمره) ع( علي» . است ادب ، ندگذار مي ارث به فرزندانشان براي پدران که چيزي گرانبھاترين«

 دو اين از ھريک براي و برشمرده»  ناصالح فرزند يافتن رشد« را تربيت خطير امر به توجھي بي وپيامد صالح فرزند پرورش

:  فرمايد مي لذا است والدين وآرامش انس مايه صالح فرزند حضرت آن ديدگاه از.  اند نموده بيان منفي و مثبت نتائج و آثار ،

 ھم و موافق که وبرادري باشد صالح که فرزندي ، باشد داشته توافق شوھرش با که ھمسري: است چيز سه در آرامش و انس«

 از باقيمانده يادگارھاي ھمه با مساوي بلکه و يادگار نيکوترين را صالح فرزند ديگري درسخن ھمچنين» . باشد انسان راءي

»  دررالکلم و غررالحکم«بر خود شرح و ترجمه در خوانساري مرحوم»  الذکرين احد الولدالصالح«:  نمايد مي معرفي ، والدين

 از که صالح فرزند يکي: دوتاست نيکويي به کسي ياد اسباب يعني;  است ياد دو نيکوتر فرزندصالح«:  گويد مي حديث اين ذيل

  . او اسباب ساير ديگري و بماند او

  

 آن ديگر سويي از»  است نيکوتر سبب آن از ، بسنجند ھرسببي با را صالح فرزند اينکه يا آنھاست ھمه از ترنيکو صالح فرزند

 توجھي بي از را خود صديق رھروان ھمه و داده قرار توجه مورد را فرزندناصالح پرورش منفي پيامدھاي و سو آثار حضرت

 و خود پدران مرتبه بلندي و شرف نابودي مايه را ناصالح فرزند نيسخ در ايشان.  است داشته برحذر فرزندان صحيح تربيت به
 او>د کننده فاسد و خود پيشينيان کننده آلوده به ناصالح فرزند از ديگر ک7مي در و.  نمايد مي معرفي خود پيشينيان کننده عيبناک

 را ناخلف فرزند ، بليغ بياني در و  ستهدان شومي و محنت مايه را او ديگر سخني در ھمچنين.  کنند مي ياد بازماندگان و

 از را خويش وانسانيت بندگي گوھر و نموده گم را خود خويشتن تنھا نه ناصالح فرزند.  اند نموده معرفي مصيبتھا شديدترين

:  فرمود زبير درباره) ع( علي;  گرداند مبدل ناصالح انساني به را وشايسته صالح پدر است ممکن گاھي که ، دھد مي دست

 کرد جدا ما از اورا و( شد بزرگ عبدa او ناخلف و شوم فرزند اينکه تا بود) الس7م عليھم( اھلبيت ما از مردي زبير پيوسته«

. «  

  ):ع( علي امام ديدگاه از فرزندان تربيت در تسريع ضرورت) ب

  

 مناسب و بھترين به آن در که دارد وجود يمناسب موسم ھستندمعمو> تکامل و رشد ، تحول ، تغيير طريق در که موجوداتي براي

 زمستان فصل در ھا چشمه ، رويند مي بھار موسم گلھادر ، يابد مي تجلي آنھا از انتظار مورد آثار و رسند مي خود رشد ترين

  . شوند مي جاري

  

 دارد را خود مناسب موسم يزن فرزند تربيت. . .  و گردند مي زمين ميھمان بارانش قطرات و گردند مي بارور زمستان در ابرھا

 جواني عنفوان و نوجواني ، کودکي دوره يعني زندگي دراوايل ، تربيت مناسب موسم.  نشيند مي بار به آسانتر و بھتر درآن که

 سرزمين به انساني غير خواھشھاي و نفساني ھواھاي ھنوز که آنگاه ، دارد آ>يش بي و آسماني قلبي ھنوز فرزند که ،آنگاه است

 ھر پذيرش آماده او دل کشتزار و نگشته او دل ناخواسته ميھمان زنگارھا و ھا پليدي ھنوز که آنگاه ، نياورده اوھجمه جودو

 ظريف امري که تربيت حوصله و فرصت نيزھميشه خود فرزندان مربيان مھمترين عنوان به والدين ديگر سوي از. است بذري

 مستولي آنان بر سستي و ضعف و آخررسيد روزھاي به والدين عمر بھار که آنگاه رازي ندارند را.  است پيچيده حال عين در و

 مربيگري نقش ايفاي واز رانداشته مفيد راھنمايي و تربيت توان گرائيد نقصان و ضعف به جسمشان چونان شان حافظه و گشت

 نکته اين به در)ع( مجتبي حسن امام هب خود تربيتي منشور در بشريت بزرگ مربي)ع( علي.  گردند مي عاجز فرزندان براي

 ديدم چون!  فرزنددلبندم«:  اند فرموده حضرت آن;  است نموده ارائه گرانسنگي تربيتي ديدگاه و نموده توجه ظريف و مھم

 از پيش شمردم بر رادرآن خصلتھايي و ام نموده مبادرت تو براي وصيت بدين ، ام درافتاده سستي به و نھاده سر راپشت سالياني

 از پيش يا رساند بھم نقصان تنم ھمچون ام انديشه يا ماند ناگفته تو به دارم درانديشه آنچه و دريابد مرا و بشتابد مرگ آنکه

 نافرمان و گريزان شتري ھمچون و بفريبد را تو دنيا فريبندگيھاي يا گردد توغالب بر نفساني خواھشھاي اي پاره من نصيحت

 از پيش پرداختم آموختنت ادب به پس.  بپذيرد ، افکنند درآن ھرچه ، است ناکشته زمين ھمچون جوان دل که درستي به و.  باشي



 

 

 پدري چونان کارتو به چون. . . «:  فرمايد مي ، آن ديگر قسمت در و» . . . گيرد ديگر ھوايي خردت و شود سخت دلت آنکه

 دربھار و رود کار به ات جواني عنفوان در عنايت اين که مديد چنان گماشتم، ھمت آموختنت ادب بر و داشتم عنايت مھربان

  » ... آ>يش بي و صاف نفسي و داري پاک نيتي که زندگاني

  : فرزند تربيت از نھايي ھدف) ج

  

 آن تعيين و ھدف داشتن بدون که چرا دارد آن در مھمي وجايگاه بوده مباحث ترين کليدي از اھداف بحث اس7م تربيتي نظام در

 ، اس7مي جامعه در ھم آن فرزندان تربيت در.  نيست ممکن آساني به تربيتي فعاليتھاي ارزيابي نيز و ريزي برنامه ن،امکا
  . است کننده تعيين و مھم بسي الھي ھدفھاي داشتن

  

 اعضاي بر افزودن و نسل توليد صرفا ھدف آيا ؟ باشد بايد چه تربيت از ھدف اس7م تربيتي نظام در که است اين سوال اکنون

 انجام به و اس7مي جامعه تداوم براي انساني نيروي تربيت ھدف آيا ؟ است سالم فرزند پرورش صرفا ھدف آيا ؟ است جامعه

 مربي بزرگ ديدگاه از با>خره و ؟ دارد وجود مقدستري و مھمتر اھداف ، اينھا بر ع7وه اينکه يا و ؟ است امورآن رسانيدن

  ؟ چيست آن تربيت و فرزند اشتند از ھدف)ع( علي ، اس7م

  

 فرزند رسيدن ، تربيت از نھايي ھدف اس7مي تربيت نظام در که شود مي آشکار) ع( علي تربيتي سيره و ديدگاھھا به بانگاھي

.  باشد او درآستان تسليم و پروردگار مطيع که است انساني تربيت ، نھايي ھدف ، است الھي وعبوديت اطاعت مقام به

 آن راستي به و نموده بيان مستقيم طورغير به را تربيت از نھايي ھدف ، فرزند تولد از پيش حديثي درضمن)ع( علي ناميرمومنا

 ابن مرحوم.  اند نموده تربيت ، آن به توجه با را خود فرزندان و بخشيده تحقق ھدف بدين خويش تربيتي سفره در حضرت

 ننموده ونيکوقامت چھره زيبا فرزندان طلب خويش خداوند از من«:  رمودف کندکه مي نقل حضرت آن از خود سند به شھرآشوب

 مايه افکنم نظر آنھا به صفات اين با وقتي اينکه تا بترسند او از و باشند او مطيع فرزندانم تا ام خواسته پروردگارم از بلکه ، ام

  » . باشند من روشني چشم

  ) :ع( علي امام سيره و ديدگاه از تربيت ابعاد:  دوم مبحث

  

 گردد مي تقسيم اقسامي به خود که دارد ابعادي نيز تربيت آن تبع به و است برخوردار گوناگون ابعاد از که است موجودي انسان

  . و اجتماعي تربيت ، جسماني تربيت ، ديني تربيت ، اخ7قي تربيت:

  

 يک ھر مفصل و کامل بررسي با گرديده واقع توجه ردمو تربيت انواع و ابعاد اين نيز شيعيان امام نخستين تربيتي درسيره. . 

 وامکان بوده عام ، مقاله اين موضوع که آنجا از ولي است کتاب يک وبلکه مستقل مقاله يک ارايه نيازمند ، انواع و ابعاد ازاين

  . افکنيم مي نظر بدان واگذرا اشاره بصورت ناچار به ، ندارد وجود مقاله دراين ھرکدام مفصل بررسي

  : ديني تربيت:  الف

  

 ابعاد ھمه شامل و است گسترده و عام بسيار معنا يک به ديني تربيت چند ھر ، است خاصي محدوده ديني تربيت از ما مراد

 حوزه عمدتا و است ابعاد ساير و اجتماعي ، اخ7قي تربيت مقابل ، ديني تربيت از مراد ، اينجا در اما گردد مي انسان وجودي

 اھميت از) ع( علي امام تربيتي سيره معنادر اين به ديني تربيت.  گردد مي شامل را دين از عبادي احکام ايدوعق به مربوط

  : کنيم مي اشاره آن از ھايي نمونه به درذيل و است برخوردار خاصي

  : نماز -١



 

 

  

 فريضه بزرگترين نماز.  است نماز ، عبادات و احکام حوزه در آن نمود مھمترين بلکه و ديني تربيت مصاديق بارزترين از يکي

 نمايش به نماز در را ھا جلوه زيباترين برکتشان با عمر طول در) ع( علي.  است عبادات و اعمال ساير قبولي درآمد وپيش الھي

 ھمه در و ساله ٢۵ نشيني خانه و حکومت ،برمسند مزرعه و خانه در ، س7مت و بيماري ، صلح و جنگ حالت در ،او گذاشتند

  . نمود مي سفارش رابدان خود فرزندان و بود او عمل مھمترين ،نماز شرائط و ا>تح

  

 از ، بترسيد خدا از«:  فرمايد مي کرده سفارش نماز آنھارابه فرزندانش و خانواده تمامي و) ع( حسن امام به وصيتي در

 دادند مي اھميت نماز به فرزندانش و خود تنھا نه او»  شماست دين ستون کارھاو بھترين نماز که زيرا نماز درباره خدابترسيد

 حضرت آن.  اند خوانده فرا ، آن بر مدوامت به آنان درتشويق سعي و فرزندان به نماز تعليم به را خود وشيعيان پيروان ھمه که

 آنان ، بلوغ ھنگام ھيدود راتعليم نماز فرزندانتان به درکودکي» « الحلم بلغوا اذا بھا خذوھم و الصلوه صيسانکم علموا«: فرمود

 ترک خاطر به فرزند مختصر تنبيه ، بلوغ از پيش در حتي که است مھم چنان ديني درتربيت نماز فريضه» . داريد وا نماز رابه

 طھارت و نماز به زبان با را ات خانه اھل کودکان«: فرمود اصحاب از يکي به خطاب) ع( علي.  است شده دانسته روا آن،

 قابل نکته» . نکند تجاوز بيشتر بار سه از ولي نما بدني تنبيه ، آن ترک بر را آنان ، رسيدند سالگي ده سن به قتيو نماو تاديت

 آن اقامه و نماز با فرزندان نمودن آشنا روش نيز و تربيت مراحل به حضرت توجه ، دارد وجود حديث دو اين در که توجھي

 و آموزش به سفارش فقط سالگي ده از تاقبل کودکي دردوره ، اند گذاشته فرق بلوغ و کودکي دوره بين نماز مورد در ،زيرا است
 براي سازي زمينه و آمادگي بر تاکيد مرحله اين ،در اند نموده اکتفا ک7مي سفارش و زباني اقدام به تنھا و اند نمازنموده تعليم

 حدودي تا و سن اين در کودک مناسب رشد بعلت اما نرسيده بلوغ حد به ھنوز چند ھر سالگي ده سن در اما.  است نمازشده اقامه

 و نماز به آنھا واداشتن بر تاکيد رسيدند بلوغ سن به که آنگاه و است نماز اقامه بر عملي تاکيد ، تشخيص و تمييز سن به رسيدن
  . است آن نکردن ترک

  : قرآن آموزش -٢

  

 دارد عظيم بس جايگاھي ديني تربيت در و است الھي معارف سرچشمه قرآن ، است اس7مي منبع مھمترين و آسماني کتاب قرآن

 نخستين ، نمايند مي تاکيد آن در تسريع و تربيت براھميت آنکه از بعد) ع( حسن امام فرزندش به خود تربيتي نامه در) ع( علي. 

 تاويله و a کتاب بتعليم ابتدئک وان.  . .«:  کند مي بيان آن وحرام ح7ل احکام و معارف و قرآن آموزش و تعليم را خود اقدام

  . . . غيره الي بک ذالک اجاوز > حرامه و ح7له و احکامه و ا>س7م وشرايع

  

 تو بر حرام و ح7ل از را آن احکام و اس7م شريعت و دھم تعليم تو رابه آن وتاويل بياموزم خدا کتاب را تو نخست« ، »

:  فرمود ، حنيفه محمدبن فرزندش به توصيه در حضرت آن ھمچنين». نپردازم قرآن از غير چيزي به) درآغاز( و آشکارسازم

 نھي و امر و آن حرام و ح7ل دستورات و مقررات به واينکه است آن در آنچه به کردن عمل و قرآن خواندن به باد برتو. . . «

 سوي از است اي عھدنامه قرآن که چرا بداني >زم تھجدبرخود ھنگام و روز و شب رادر قرآن خواندن ھمچنين.  باشي پايبند آن

 باشد آيه پنجاه ولو بنگرد خود عھدنامه روزبه ھر در که مسلماني ھر بر است واجب پس ، خود خلق به تعالي و تبارک خداوند

. «  

  : دعا تعليم -٣

  

 از و دھد مي پيوند خالق به را بنده که است ابزاري دعا. دارد اي ويژه جايگاه خداوند از درخواست و دعا ، ديني تربيت در

 مي نايل آرامش و سکون به آن پرتو در و گذارد مي ميان در متعال قادر خداوند با را خويش دروني و فردي نيازھاي آن، طريق

 خود فرزندان به را دعاھايي ھم حضرت آن.  اند شده قائل زيادي اھميت دعا عنصر به خويش تربيتي سيره در)ع( علي.  آيد

 جوشن دعاي خواندن به مرا پدرم«: فرمايد مي) ع( حسين امام.  نمودند مي توصيه آن بر مداومت رابر آنان ھم و دادند مي تعليم

 ام خانواده به را آن و بنويسم برکفنشان را آن وفاتشان ھنگام در که کردند سفارش و نمودند توصيه آن بزرگداشت و حفظ و کبير

  » . برانگيزانم آن واندنبرخ را آنان و دھم تعليم



 

 

 اما ، شده وارد خاص اوقات در خاص دعاھاي برخي و گرفته تاکيدقرار مورد بيشتر خاصي اوقات دعا براي روايات در چند ھر

 ھنگام در نمونه براي ، پرداخته فرزندانش به دعا تعليم به و شمرده مغتنم را مناسب فرصت ھر خود تربيتي سيره در) ع(علي

 براي جسماني س7متي و تغذيه نقش به آن ضمن در و نموده سفارش ھميشگي دعايي به را) ع( مجتبي امام رزندشف غذاخوردن

 يا سرد لقمه ھيچ!  فرزندم«:  فرمود حضرت آن; نمايد مي اشاره ، بيشتر عبادت توان براي غذا بودن وسيله ونيز عبادات انجام

 اسئلک اني اللھم« بخواني را دعا اين آشاميدن، و خوردن از قبل اينکه ا> منوش را آبي جرعه يا شربت وھيچ مخور را گرمي

 علي بقوته تشجعني ان و بدني في بقيته فيما شکرک و ذکرک و طاعتک علي به والقوه وعکه من الس7مه شربي و اکلي في

 در تنھا نه ، ديني تربيت در آن نقش و دعا اھميت دليل به) ع( علي امام» . . معصيتک من التحرز حسن تلھمني ان و عبادتک

 اين از نيز احتضار ھنگام در و خويش عمر لحظات واپسين در بلکه نمودند مي دعا خودتعليم فرزندان به خويش زندگي طول

  .اند نموده راتعليم دعايي) ع(حسن امام خويش فرزند به احتضار حساس حالت ھمان در چنانکه ، نبودند غافل امر

  )الس7م عليھم( اھلبيت ومعل با آشنايي -  ۴

  

 ديني تربيت مھم عناصر جمله از ، آنان به مربوط عقايد و سخنان و) الس7م عليھم( اھلبيت علوم با فرزندان نمودن آشنا

 را شيعه حقه عقايد اس7مي مذاھب با آنان اجمالي آشنانمودن ضمن که است ضروري والدين بر.  است علوي و شيعي درفرھنگ

 روشنگر و متقن ، غني معارف با را آنان و بيفشانند آنان دلھاي در را) الس7م عليھم( اھلبيت محبت بذر و دھند يمتعل آنان به

 عقيده امن حريم در را آنھا فرزندان به) الس7م عليھم( اھلبيت ناب دانش محاسن و معارف تعليم.  نمايند آشنا) الس7م عليھم(اھلبيت

 چھارصدگانه حديث در خود سند با صدوق مرحوم.  دارد مي مصون ناپاک ھاي انديشه و عقايد مھجو شوم آثار از و داده قرار

 به« ، »براءيھا المرجئه عليھم >تغلب به a علمناماينفعھم من صبيانکم علموا«:  فرمود حضرت که است کرده نقل) ع( علي از

  . نگردد غالب برآنان مرجئه نظر و انديشه تا دھيد عليم،ت است مفيد آنان حال به که ما دانش از مقدار آن خود کودکان

  

  : فرزند تولد ھنگام در اس7مي سنن و آداب يتارع -۵

  

 بالفعل توان نوزاد اينکه با و گردد مي آغاز تربيتي فعاليتھاي نوزاد، تولد لحظه از) الس7م عليھم( معصومين تربيتي سيره در

 رو اين از ، است موثر درآينده او صحيح تربيت براي ومراسم آداب برخي انجام حال نعي در اما ندارد را اعمال و اشياء درک

 نموده توصيه فرزندانشان و>دت ھنگام در آداب اين انجام به را آنان ، اصحابش به خود چھارصدگانه حديث ضمن در) ع( علي

) ص( خدا رسول.  دھيد صدقه نقره فرزندتان سر موھاي وزن مقدار به و نماييد عقيقه فرزندانتان براي ھفتم روز در. . .«:  اند

 روز را خود فرزندان«:  فرمايد مي حديث ديگر قسمت ودر ». نمود رفتار اينچنين فرزندانش ساير و حسين و حسن به نسبت

  ». . . است نوزاد بدن پاکيزگي باعث اين که بازندارد کار اين از را شما سرما و گرما و کنيد ختنه ھفتم

  

  ٢فرزند تربيت و علي امام

  اخ7قي تربيت)ب

 در که است اصولي کارگيري به و روشھا اعمال اخ7قي ازتربيت مراد. است اخ7قي تربيت اس7مي تربيت مھم ابعاد از يکي

 ماما تربيتي سيره بررسي و بامطالعه. سازد دورمي خود رااز رذيله صفات و کند مي راکسب اخ7قي فضايل فرد پرتوآنھا
 حضرت آن بوده، تربيت بعد ترين واساسي مھمترين ديني تربيت کنار در اخ7قي تربيت که گردد مي آشکار خوبي به)ع(علي

 صادقي گواه فرزندان به حضرت آن وصاياي و ھا نامه. است کرده فرزندان تربيتي بعد دو اين صرف را خويش ت7ش بيشترين

 بدين. نيازدارد مستقل کتابي حضرت، آن سيره و)ع(علي امام ديدگاه از انفرزند اخ7قي تربيت بررسي. مدعاست اين بر

  :دھيم مي قرار بررسي مورد را حضرت آن نظر مورد اخ7قي تربيت روشھاي از برخي سبب،تنھا

  

  بودن عملي الگوي -١



 

 

  

 رفتار گرفتند، مي کار به نفرزندانشا اخ7قي تربيت در الس7م عليھم ائمه که روشي کارآمدترين و مھمترين رسد مي نظر به

 فرزندان منظر در لحظه ھر رفتارشان و اعمال. بودند فرزندانشان براي اخ7قي مطمئن و کامل الگوي خود آنھا. بود آنان عملي

 ھمه براي که است عملي رفتارھاي مملواز)ع(علي تربيتي سيره. گرفتند مي زندگي مشق آنھا ديدن با وفرزندان داشت قرار

  .دبو سرمشق

  

  موعظه -٢

  

 مناسب فرصتھاي در حضرت آن. شود مي ديده بسيار)ع(علي تربيتي سيره در که است اخ7قي روشھاي از يکي دادن پند

 تربيتي سيره در چنان موعظه تربيتي روش. ساخت ترمي نوراني را آنان نوراني و پاک دلھاي و داد مي پند را خويش فرزندان

 ھاي جلوه مھمترين از معصومش فرزند به حضرت طو>ني نامه. جست بھره آن از شھادت بستر در حتي بودکه مھم حضرت آن

  .شود مي شمرده تربيتي روش اين

  

  قيامت و مرگ ياد -٣

  

 جدا مادي آرزوھاي از انسان شود مي موجب وقيامت مرگ ياد. است قيامت و مرگ ياد اخ7قي، تربيت روشھاي جمله از

 به را فرزندانش بخصوص و کرد مي يادآوري را مرگ ھمواره ھايش نامه و ھا خطبه در)ع(يعل. ندھد تن گناه به گرديده،

  !فرزندم«: فرمايد مي)ع(حسن امام به اي نامه ضمن حضرت.فرمود مي توصيه آن نکردن فراموش

  

 ساز درآيد، برتو چون تا کني مي روي بدان مردن از پس و گيري مي قرار آن در که موقعيتي ياد به و باش مردن ياد به فراوان

  . »گردد چيره برتو و تورادريابد مرگ ناگھان که نباشد چنان باشي بسته را خود کمر و راآراسته خويش

  

  اجتماعي تربيت)ج

  

 توجه بر ع7وه بلکه نيست فردگرايي و گزيني عزلت دين اس7م .است اس7م تربيتي نظام در تربيت مھم ابعاد از اجتماعي تربيت

 عليھم معصومان سيره در. است خاتم دين بزرگ ازامتيازھاي يکي اين و دارد ويژه توجه نيز اجتماعي مسايل به دي،امورفر به

 مجموعه اجتماعي تربيت از مراد. است برخوردار اھميت با و ويژه جايگاھي از اجتماعي ،تربيت)ع(علي امام الس7م،بويژه

  .کرد مي سفارش آن به را فرزندانش)ع(علي امام که است عملي ايرفتارھ نيز و اجتماعي روابط زمينه در ديدگاھھا

  

  :خانه در اجتماعي تربيت -١

  

. کنند مي تجربه خانه درون در را اجتماعي برخوردھاي نخستين فرزندان و است خانواده کوچک جامعه از اجتماعي تربيت آغاز

 سازگاري و توافق بتوانند فرزندان اگر. است فرزندان اجتماعي ارتباطات ترين ابتدايي خواھران و برادران مادر، پدر، رفتاربا

 بزرگتر اجتماع در و خانه محيط از بيرون کنند،در تجربه درستي به خويش نزديکان با و خانه در را آن و باشند داشته مناسب

 ايجاد با حضرت آن و بود توجه مورد نکته اين)ع(علي امام تربيتي درسيره. کرد خواھند ايفا درستي به خودرا اجتماعي نقش نيز



 

 

 امام به)ع(علي امام: است آمده درروايت. فرمود مي اقدام آنان اجتماعي تربيت به خود فرزندان ميان صحيح اجتماعي رابطه

  )ع(حسين امام و)ع(حسن

  

 ايد، داده دست از دنيا از آنچه بر. کنم مي سفارش دنيا زھددر و آخرت به رغبت و گرايش و الھي تقواي به را شما«: فرمود

 آنچه آيا«: فرمود و زد صدا را محمد فرزندش سپس» .باشيد ستمديده ياور و ستمگر دشمن و دھيد انجام خير کار. نخوريد تاسف

  ».آري«: گفت او »شنيدي؟ کردم سفارش برادرانت به را

  

 آنھا احترام رعايت و)ع(حسين امام و)ع(حسن امام برادرانت به نيکي به باد تو بر. کنم مي سفارش آنھا به نيز را شما«: فرمود

  ».مده انجام کاري آنان نظر بدون. آنان مقام و فضل وشناخت

  

 پدر فرزند و شما برادر او زيرا; کنم مي وصيت محمد درباره نيکي به را شما«: فرمود) ع(حسين وامام)ع(حسن امام به سپس

  »بداريد رادوست او نيز شما پس ،داشت مي دوست را او پيوسته پدرتان دانيد مي .شماست

  

  :خانه از خارج اجتماعي تربيت -٢

 اين از. بخشد مي استمرار خود اجتماعي زندگي به ارتباط پرتواين در و دارد کار و سر اجتماع با خانه از خارج در فرزند

 بن محمد و)ع(حسين امام و)ع(سنح امام احتضار، درھنگام)ع(علي. است ديگران با عاطفي و سالم ارتباط برقراري رونيازمند

  :فرمود خويش وصيت پايان در و کرد جمع را خود فرزندان وساير حنفيه

  

  ».عليکم بکو فقدتم ان و اليکم حنوا غبتم ان عشره الناس عاشروا يابني«

 مرديدشديدبر اگر و شندبا داشته شما ھواي در دل شديد دور ازنظرشان اگر که باشيد داشته ارتباط و معاشرت اي گونه به مردم با

  .بگريند شما

  

  :ديگران با درست رابطه ومعيار ميزان -٣

  

 را کليدي م7ک و معيار آنھا با برخورد نيز و ديگران با وسالم درست ارتباط برقراري براي خويش تربيتي سيره در)ع(علي امام

  »...غيرک بين و بينک فيما زانامي نفسک اجعل بني يا«: است انسان نقش آن و فرمود ارائه خود فرزندان به

  

 داشته دوست نيز خود غير براي داري، مي دوست خود رابراي آنچه پس ده، قرار ميزان ديگري و خويش ميان را خود! فرزندم

 کن نيکي و; شود ستم تو به نداري دوست چنانکه نکن ستم; مدار خوش نيز ديگري براي نداري، خوش خود براي را آنچه و باش

  »....کنند نيکي تو به داري دوست چنانکه

  

  جسماني تربيت)د

  



 

 

 حفظ و روح مرکب جسم; گرديده واقع توجه مورد حفظتندرستي و جسماني تربيت الس7م عليھم معصومان تربيتي درسيره

 حضرت تربيتي سيره در بھداشتي نکات رعايت و مناسب تغذيه رو اين از. است شده تلقي روح س7متي جسم،مقدمه س7متي

  .است قرارگرفته ويژه توجه مورد)ع(علي

  :تغذيه)١

 مادرمناسب شير کودک براي. دارد ويژه اھميت نوجوان و کودکان براي و است انسان س7مت تداوم عوامل از يکي مناسب تغذيه

  :فرمايد مي) ع(علي. است غذايي ماده ترين برکت با و ترين

  

  ».امه بنل من عليه برکه اعظم الصبي به رضع لبن مامن«

  ».نيست مادر شير از تر برکت با شيري ھيچ نوزاد براي

  :نمايد مي سودمند کودکان رشد متخصصان از يکي ک7م به توجه گردد، آشکار بيشتر)ع(علي ک7م اين اھميت اينکه براي

  .باشد مي عاطفي و کاربردي بھداشتي، خوراکي، مزاياي داراي مادر شير. است مادر شير نوزادان، براي آل ايده غذاي«

  

  :خوراکي مزيت

  

  .دارد نياز فعاليت رشدو براي نوزاد که است موادي ھمان دربردارنده دقيقا مادر شير

  :بھداشتي مزيت

 نباشد، بيماري به مبت7 مادر خود اگر البته. سازد مي مصون وامراض عفونتھا از بسياري برابر در را نوزاد آغوز، و مادر شير

  .است مناسب نوزاد گوارش سيستم س7مت و رشد براي ينھمچن مادر شير

  :کاربردي مزيت

 وقت ھر نوزاد و است مجاني خواھد، نمي کردن مخلوط دستورالعمل اينکه مھمتر ھمه از اما است زياد مادر شير کاربردي فوايد

  .ندارد محدوديتي و بنوشد تواند مي بخواھد، ھرمقدار و

  

  :عاطفي مزيت

 که را چيزي کند مي احساس مادر که چرا شود مي ايجاد عاطفي عميق رابطه يک کند مي تغذيه مادر از که زادينو و مادر بين

  ».کند مي تامين او دارد، نوزادنياز

  

  :بھداشتي نکات رعايت -٢

  

 مھم نقشي کودک س7متي تداوم در چه و خوردن غذا ھنگام در چه بھداشتي نکات رعايت مقوي، و سالم تغذيه بر ع7وه

 نياز بي دارو و پزشک از که آموزم تو به صفت چھار خواھي نمي آيا: فرمود)ع(حسن امام فرزندش به)ع(علي دارد،حضرت

  شوي؟

  



 

 

  .آري: کرد عرض

  

 داشته اشتھا غذا به ھنوز اينکه مگر مکش دست ازغذا و باشي گرسنه اينکه مگر منشين غذا سر بر ھرگز: فرمود حضرت

 پزشک از بندي، بکار را دستورھا اگراين. ساز فارغ فضو>ت رااز خود خواب وقت در و کن دقت بخو غذا جويدن در. باشي

  ».شد خواھي نياز بي

  

  ):ع(علي امام ک7م و درسيره فرزندان تربيت ھاي شيوه

  

 درخت واقع در. است برخوردار مھم جايگاھي از اس7مي تربيت و تعليم نظام در تربيتي ھاي شيوه بررسي و شناسي روش

. درآيد اجرا به فرزندان تربيت امر در ومناسب درست ھاي شيوه درقالب تربيتي نکات که نشيند مي بار به آنگاه تربيت پرثمر

 رھروان براي بزرگي توشه ره آنھا بررسي و کشف که گرفت کار به را ھايي وشيوه روشھا خويش تربيتي درسيره)ع(علي امام

  .آيد مي شمار به حضرت آن راستين

  

  :از است عبارت حضرت آن تربيتي ھاي شيوه مھمترين از برخي

  

  محبت شيوه)الف

  

 انسانھاي. کند مي خلق انگيزه آفريند، مي جاذبه محبت. است تربيتي ھاي شيوه کارآمدترين و موثرترين از محبت، از استفاده

 اي مرحله به که است اي شيوه محبت. کند مي رام را ناسازگار و نابھنجار فرزندان و بخشد مي آرامش را مضطرب و پرت7طم

 آن، اظھار از پرھيز و دل در محبت کردن حبس. نيازمندند آن به بيشتر نونھا>ن و کودکان اما; ندارد اختصاص تربيت از خاص

 در دکانکو براي. گردد ابراز مناسب روشھاي به بايد رو، اين از. آورد نمي پديد جاذبه و فرزندانگيزه در و نيست کارساز

  .ھاست شيوه ترين مناسب از زباني محبت اظھار و ھديه دادن بزرگترھا براي و بوسيدن و گرفتن آغوش

  

 در خداوند کند، شاد را خود فرزند که ھر و بود خواھد وحسنه پاداش او براي ببوسد، را خود فرزند که ھر«: فرمايد مي)ع(علي

  »...فرمود خواھد شاد را او روزقيامت

  

 نامه در. ساخت مي سپردن جان گوش و شنيدن آماده را آنھا پرجاذبه و آميز محبت جم7تي با فرزندان موعظه ھنگام حضرت آن

  »...اصابني لواصابک کان حتي کلي وجدتک بل بعضي وجدتک...«: فرمايد مي چنين)ع(حسن امام به اي

  

 را تو مرگ اگر و است رسيده من به رسد، ب7يي تو هب اگر که طوري به; مني وجود تمام بلکه و وجود از جزئي تو!)فرزندم(

 که است من خود حال و وضع ھمان گرفته قرار من توجه مورد تو حال و وضع از آنچه. است گرفته کام در مرا گيرد، کام در

  »...بسياردارد اھميت برايم

  

  فرزند شخصيت به احترام شيوه)ب



 

 

  

 او به مسووليت کردن واگذار و فرزند شخصيت به احترام شيوه ،)ع(علي ماما ک7م سيره در تربيتي مھم ھاي شيوه ديگر از

 فردي مھم مسووليتھاي انجام براي را او و کند مي تقويت وي در را نفس به اعتماد او، شخصيت تکريم و فرزند به احترام .است

. سازد مي ور شعله او در را دشمني و لجاجت آتش فرزند، زياد سرزنش و تحقير ديگر، سوي از. سازد مي آماده اجتماعي و

  :فرمايد مي زمينه دراين)ع(علي

  

  » ناراللجاجه يثبت الم7مه في فراط ا>«

  ».کند مي روشن فرد در را لجاجت آتش سرزنش، در روي زياده

 فرامي دشمني سوي هب را فرد و دارد پي در را کينه امر اين زيرا;باشيد نداشته زياد تندي و عقاب«: فرمايد مي ديگر درحديثي

  ».خواند

  

 مسووليت نمودن واگذار با و داده قرار ويژه توجه رامورد فرزندان شخصيت به احترام شيوه خود تربيتي سيره در)ع(علي

 بدين) ع(امام اھتمام دھنده نشان زير موارد. فرمود مي تقويت آنان در را شخصيت احساس و نفس به اعتماد حس آنان، به مناسب

  :است امر

  

 بود، زده تکيه سلمان دست به حضرت و بودند ھمراھش سلمان و)ع(حسن امام که حالي در)ع(علي اميرمومنان روزي« -١

 و نشست وي مقابل کرد، س7م حضرت به; شد زيباوارد لباس و چھره با مردي ھنگام، اين در. نشست و شد واردمسجدالحرام
  پرسم؟ مي مساله سه درباره تو از! اميرمومنان اي: گفت

  

  .بپرس: فرمود حضرت

 فرزند چگونه و کند؟ مي فراموش و آورد مي ياد به انسان چگونه رود؟ مي کجا روحش خوابد، مي انسان وقتي: کرد عرض

  کند؟ مي پيدا شباھت ھايش ھاوخاله عمه به انسان

  

  .ده را جوابش! ابامحمد اي: فرمود)ع(حسن امام به)ع(علي اميرالمومنان

  .کرد بيان تفصيل به را پرسشھا پاسخ)ع(حسن وامام

 النستامن« و»  الناس اشباه« و»  الناس« از بگومراد دانشمندي، اگر: گفت و رسيد اميرالمومنان خدمت شخصي -٢

  چيست؟)درقرآن(»

  

  .ده پاسخ حسين،: فرمود)ع(حسين امام به حضرت

  .داد پاسخ را پرسش قرآن آيات به استناد با)ع(حسين امام

 حضرت. بخواھد باران خداوند از و کند دعا خواستند ازحضرت و کرده شکايت خشکسالي از)ع(اميرالمومنان نزد يگروھ -٣

  :فرمود)ع(حسن امام به و زد صدا را)ع(حسين امام و)ع(حسن امام

  



 

 

  .کن دعا باران آمدن براي

  .دعاکن: فرمود)ع(حسين امام به سپس. کرد دعا)ع(امام

 را باران تعالي و تبارک خداوند که بودند نکشيده دعا از دست بزرگوار دو آن ھنوز. خواند تسقااس دعاي نيز)ع(حسين امام

 حديث شما بر واي کرد عرض اند؟ ديده تعليم را دعاھا اين آنھا آيا شد سئوال سلمان از گويد مي راوي بارانيد،. فروفرستاد

  »نمود جاري را حکمت چراغھاي من بيت ھلا زبانھاي بر خداوند: فرمود که ايد نشنيده را)ص(a رسول

  

 به)ع(علي امام. بطلبد باران آنان براي خواستند ازحضرت و کردند شکايت خشکسالي از ،)ع(علي خدمت کوفه اھل روزي -۴

 درود الس7م عليھم پيامبر بر و; گفت خداوند وسپاس حمد ايستاد،)ع(حسين و. کن طلب باران و برخيز: فرمود)ع(حسين فرزندش

 غدقا واسعا مغرورا استضاغيثا و السماءعلينامدرارا البرکات،ارسل منزل و الخيرات معطي اللھم«: کرد عرض و فرستاد

  » العالمين رب آمين ب7دک، من الميت به تحيي و عبادک من الضعف به تنفس نجاجا، مجل7سحاسفوحا

 باران آب از ھا دره که دادند خبر کوفه اطراف نشينان ابانازبي بعضي و باريد باران که بود نشده فارغ دعا از)ع(حسين ھنوز

  .است شده آکنده

  

  تنبيه و تشويق شيوه)ج

  

 ايجاد باعث تشويق شيوه. است بازدارنده عامل تنبيه و برانگيزاننده عامل تشويق. است تنبيه و تشويق تربيتي، مسلم ھاي شيوه از

  .است مطرح بسيار بحثھاي شيوه اين درباره البته. کند مي اومضاعف در را مثبت رفتار شوق گرديده، فرزند در رغبت و انگيزه

  

  تنبيه؟ يا و است مقدم تشويق

  کودکي؟ دوران در يابيشتر است موثر و مفيد سني مقاطع ھمه در و مطلق بطور تشويق

  است؟ کدام آن انواع و چيست تشويق وسايل و ابزار

  است؟ زيانبار کي و موثر وقت چه تشويق و چيست تشويق م7ک

  خير؟ يا دارد حدودي تنبيه آيا

  است؟ جايز بدني تنبيه آيا

  کرد؟ استفاده تنبيه از بايد جاھايي چه در

  است؟ کدام تنبيه مراتب

 مي بدان اينجا در آنچه. نيست مقال اين در آنھا بحث ومجال است مطرح شيوه اين پيرامون که است پرسشھايي از اينھابخشي

 تشويق وقتي فقط و است مقدم تنبيه بر ا>مکان حتي تشويق; است تربيتي مسلم ھاي شيوه از تنبيه و تشويق که است آن پردازيم

 سخن اين درستي بر زير موارد. است جسته بھره شيوه اين از خود تربيتي سيره در)ع(علي. بريم مي بھره تنبيه نباشد،از کارساز

  :دھد مي گواھي

  

  :تشويق -١



 

 

  

 اين در. بود او نزد)ع(علي و بود نشسته) ص(پيامبراکرم روزي: است شده روايت چنين)ع(اميرالمومنين آثار نتخبم درکتاب

. بوسيد را چشمانش ميان و لبھا و گرفت آغوش رادر او)ص(خدا رسول. شد وارد. نداشت بيشتر سال شش که) ع(ھنگام،حسين

  داري؟ دوست را)ع(حسين آيافرزندم: پرسيد)ع(علي

  

  .است من ازاعضاي عضوي او که درحالي باشم نداشته دوست را او چگونه: دفرمو

  حسين؟ يا من عزيزتراست؟ تو نزد ما از کداميک)ص(a رسول يا: پرسيد سپس

 دارد بيشتري منزلت و است محبوبتر) ص(نبي نزد تراست عالي شرف حديث از که ھر پدر اي: فرمود)ع(حسين ھنگام اين در

  :فرمود)ع(علي

  

  فروشي؟ مي فخر من بر آيا! حسين

  .آري شما اجازه با پدر،: کرد عرض

  .. ..مصطفايم وزير راستگويانم،من زبان من اميرالمومنانم، من: فرمود)ع(علي آنگاه

 آنچه اباعبدa؟ شنيدي: فرمود)ع(حسين به)ص(پيامبراکرم. فروبست لب و برشمرد را خود مناقب از منقبت ھفتاد حدود)ع(امام

  .است با>تر اينھا ھمه از او و; اواست فضيلت ھزار ھزار از و فضايل دھم يک از دھم يک کرد، ذکر علي

 برتري مخلوقاتش تمام و مومنش بندگان از بربسياري را ما که سزاست را خداوندي ستايش و حمد: کرد عرض)ع(حسين

  .اميني و صادق کردي بيان آنچه در! اميرمومنان اي.بخشيد

  .کن بيان را فضايلت تو اکنون: فرمود)ع(حسين به)ص(اکرم نبي آنگاه

 تمام سرور محمدمصطفي جدم و جھان زنان سيده زھرا فاطمه مادرم. ھستم ابيطالب بن علي فرزند حسين من: فرمود)ع(حسين

. است افضل تو جد از ممرد و خدا نزد من جد و مادرتواست از تر بافضيلت مردم تمام و خدا نزد مادرم علي، اي. است آدم بني

 اجداد، و مادران و پدران نظر از اما; برتري من خداونداز نزد شما! علي اي. شدند سخن ھم من با گھواره در واسرافيل جبرائيل

  .شمامفتخرترم از من

 ف،شر بر خداوند: فرمود مي و بوسيد مي را)ع(حسين)ع(وعلي بوسيد را او و افکند پدر گردن به دست)ع(حسين آنگاه

  .کند لعنت را تو به ستمگران و بيفزايد ات شکيبايي و دانش عظمت،افتخار،

  .کرد تشويق و داد پاسخ وي گرفتن آغوش در و رابابوسيدن کودکش کاري شيرين)ع(علي حضرت دھد مي نشان حديث اين

 که حالي در و مسجدرفت به ردند،ک بيعت او با مردم و نشست خ7فت مسند بر)ع(علي که ھنگام آن« کند مي نقل نباته بن اصبغ

 دستور)ع(حسن به سپس... . گفت سخن مردم با و نشست منبر بر داشت، راھمراه)ص(a رسول شمشير و کفش لباس، عمامه،

 من از تاپس بگو سخن چنان و بايست منبر با>ي بر! فرزندم«: فرمود)ع(حسين به آنگاه. خواند خطبه او و بخواند خطبه داد

  .باشد برادرت سخنان دنبال به تو سخنان بايد. کند نمي درک چيزي)ع(حسين نگويند و نباشي ناشناخته قريش براي

 ھمانا«: فرمود که شنيدم خدا رسول از! مردم اي«: فرمود فرستادو درود رسولش بر ستود، را خدا رفت، با> منبر از)ع(حسين

  ».گردد مي ھ7ک کرد، تخلف ازآن که ھر و دياب مي نجات شد، داخل آن در که ھر; است ھدايت شھر علي

  »...وبوسيد فشرد سينه به را او رفت، او طرف به)ع(علي لحظه، اين در

  :تنبيه)٢

  



 

 

 البته. فرمود مي استفاده مواردي در نيز تنبيه ازروش حضرت است، کارآمد روشي)ع(علي امام سيره در تشويق که ھمچنان

  .نداشتند نياز تنبيه به الس7م عليھما حسين و حسن معصومش فرزند دو بويژه) ع(علي يافته تربيت فرزندان

 حضرت آن دادند، مي انجام اولي ترک حضرت آن وفرزندان بوده)ع(علي اھتمام مورد بسيار اي مساله که مواردي در اما

 بيت به مربوط امور در مونهن براي; نمودند مي راتھديد خود فرزندان گاھي و اند داشته ناپذير انعطاف و سختگيرانه موضعي

 شدند، مي اولي ترک موجب و نمودند نمي آنھااحتياط مورد در فرزندان که آنگاه نمود، مي مھم حضرت آن براي بسيار که المال

  :گردد مي اشاره نمونه دو به ذيل در. گرفتند مي سخت بسيار حضرت

  

  :اي عاريه گردنبند -١

 در که بود گردنبندي علي المال بيت در بودم،) ع(علي درحکومت المال بيت کاتب و دار خزانه من: گويد مي رافع ابي بن علي

  :گفت و فرستاد من نزد را کسي) ع(علي دختر آمد، دست به بصره جنگ

  

 عنوان به را آن که دارم دوست من و شماست اختيار در آن داردو وجود مرواريد گردنبند اميرالمومنين المال بيت در که شنيدم

 مردوده مضمونه عاريه شکل به را آن آيا که دادم پيغام او به من. دھم زينت آن با را خود قربان عيد ايام در تا بدھي من به ريهعا

  .دادم او به را آن روز سه مدت به. بلي کرد عرض تودھم؟ به

  

 بن علي از را آن: گفت رسيد؟ تو هب چگونه گردنبند اين: اوپرسيد از شناخت، را آن و ديد دخترش گردن بر را گردنبند)ع(علي

. گردانم برمي المال بيت به را آن بعد و نمايم استفاده آن از عيد درايام تا گرفتم عاريه اميرالمومنين المال بيت دار خزانه رافع ابي

 کني؟ مي خيانت ينمسلم به آيا! رافع ابي ابن اي«: فرمود من به خطاب ايشان و آمدم، او نزد من و فرستاد من دنبال به)ع(علي

 به مسلمين رضايت و من اذن بدون چگونه: فرمود. کنم خيانت مسلمين به اينکه از برم مي پناه خدا به: گفتم او به من

 و بدھم او به اي عاريه که خواست من از او و توست اودختر! اميرالمومنين يا: کردم عرض اي؟ داده عاريه دختراميرالمومنين
 آن سالم که است واجب من بر و کردم ضمانت خودم اموال از را آن من ام، داده او به مردوده مضمونه عاريه صورت به ھم من

 آن در که کني، چنين دوباره اينکه از باش برحذر و برگردان را آن امروز ھمين: فرمود حضرت. برگردانم المال بيت به را

 نخستين گرفت، نمي مردوده مضمونه عاريه صورت به را ندگردنب دخترم اگر: فرمود سپس. کرد خواھم عقوبت را تو صورت

 عرض پدرش به و رسيد دخترش گوش به حضرت برخورد اين. نمودنم مي قطع خاطردزدي به را دستش که بوده ھاشمي فرد

  ھست؟ گردنبند اين از استفاده به من از سزاوارتر کسي چه پس ھستم شما تن پاره و دختر من! اميرالمومنين يا: کرد

  

 چيزي چنين به عيد ايام در نيز مھاجرين زنان آيا; مکن دور حق از را خودت! ابيطالب بن علي دختر اي: فرمود)ع(اميرالمومنين

  ».برگردانيد جايش به و گرفت او از را گردنبند حضرت سپس! دھند؟ مي زينت خودرا

  

  :ميھماني و)ع(حسن امام -٢

 که ھنگامي نمود، قرض بودند، آورده يمن از که ازعسلي اي پيمانه قنبر از حضرت آمد، ميھمان)ع(حسن امام براي روزي

 و. اي گفته درست: کرد عرض. است خورده دست عسل ظرف اين! قنبر يا: فرمود گرديد، مسلمين بين آن تقسيم آماده)ع(علي
 عسل تقسيم از قبل که تراواداش تو چيزي چه«: فرمود و برآمد)ع(حسن زدن کتک درمقام گفت،حضرت حضرت به را جريان

: فرمود حضرت. گردانم برمي جايش به را آن شد، داده ما سھم وقتي و داريم حقي آن از ھم ما: فرمود)ع(حسن برداري؟ آن از

 از تو شوند، مند بھره حقوقشان از مسلمين آنکه از قبل نداري اجازه تو اما داري حق ازآن نيز تو چند ھر باد، فدايت به پدرت

 تنبيه دردناکي صورت به را تو بوسيد، مي را تو پيشين دندانھاي)ص(خدا رسول ديدم خودم که اين نه اگر. گردي مند هبھر حقت

 گويا: گويد مي راوي» .کن تھيه است، ممکن که عسلي نوع بھترين درھم بااين«: فرمود و دادند درھمي قنبر به سپس. نمودم مي

 وحضرت بست را آن دھانه و برگردانيد آن به را عسل قنبر و کردم مي نگاه ،بود عسل ظرف دھانه بر که حضرت دستان به

  ».دانست نمي او ببخش، را حسن! پروردگارا«: کرد مي دعا



 

 

  :الگويي شيوه)د

 کردار و رفتار دادن قرار العين نصب با شده تربيت شخصي آن پرتوي در زيرا است تربيتي مھم ھاي شيوه از نيز الگويي شيوه

 برخوردار زيادي اھميت از)ع(علي امام تربيتي شيوه اين. کند مي دروني تدريج به و نموده ايجاد خود در نيز را ،آنھاالگوھا

 الگوھاي نمودن معرفي طريق از يکي: جستند مي بھره خود فرزندان تربيتي شيوه اين از طريق دو به حضرت آن و است

 عنوان به را) ص(پيامبراکرم ،)ع(حسن امام به خود تربيتي نامه در)ع(علي. آنان براي خودشان بودن الگو ديگري و مطمئن

 او رھبري به پس نگفت، سخن خداوند درباره)ص(a رسول ھمانند کسي که بدان! فرزندم: نمايد مي معرفي مطمئن الگوي

 از خارج در الگو ئهارا و معرفي از مھمتر اما» .بده خودقرار الگوي و پيشوا را او خويش نجات طريق در و شو راضي

 و الگو بھترين او مثبت رفتارھاي و عملي سيره بودندو فرزندانشان براي کامل و نما تمام الگوي خود)ع(علي محيطخانه،
 را اخ7قي آداب و رفتارھا مستقيم وغير اند داده فرزندانشان به عملي درس حضرت متعدد موارد در بودند، آنان براي سرمشق

 از تا دو روزي: گردد مي اشاره ديگر نمونه يک به اکنون و شده اشاره آنھا از برخي به اين از پيش که اند دهنمو القاء آنان به

 با>ي بر را آنان و ايستاد آنھا احترام به)ع(امام آمدند، امام خانه به بوده پسر ديگري و پدر يکي که)ع(حضرت مومن برادران

 قنبر غذا از بعد خوردند، غذا باھم آنھا و شد حاضر غذا داد، غذا تھيه دستور)ع(امام نشست آنان مقابل در خود و نشانيد مجلس

 را ميھمان دست تا گرفت ازقنبر را آفتابه و برخاست جاي از خود حضرت بشويد، آفتابه با را آنان دستھاي که آمد حضرت غ7م

 ريزي؟ مي آب من بردستان تو که حالي در ببيند رام خداوند چگونه! اميرالمومنين يا: کرد عرض و ورزيد امتناع پدر بشويد،

 آن. ريزد مي آب دستانت بر ندارد، برتري تو بر که تو برادر که بيند مي خداوند که درستي به بشو، را دستانت و برخيز: فرمود

! گذاشتي رامي او ريخت مي آب قنبر اگر که ھمچنان بريزم آب تو بردستان راحتي به بده اجازه: فرمود حضرت و برخاست مرد

 به را آفتابه)ع(علي رسيد، فرزند دستان شستن به نوبت وقتي. راشست خود دستان او و ريخت اوآب دستان بر حضرت آنگاه

 او بردستان خودم بود، نمي پدرش ھمراه به و آمد مي من پيش تنھايي فرزندبه اگراين! فرزندم: فرمودند و دادند حنفيه بن محمد

 آب پدر دست بر پدر بلکه شود، رفتار مساوات به آنان ھستندبين ھم با فرزند و پدر وقتي که دارد ابا داوندخ ولي ريختم مي آب

  .» .شست را دستانش او و ريخت آب پسر دستان بر حنفيه محمدبن آنگاه. بشويد را پسر دستان وپسر بريزد

  

 را نوازي ميھمان آداب چگونگي و ميھمان با فتارر نحوه ھم عملي طور به حضرت که شود آشکارمي روشني به حديث اين از

  .آموخت محمد فرزندش به را والدين به احترام لزوم مستقيم غير و عمل در ھم و آموخت آنان به

  

  :خوشايند خاطرات با ديني امور کردن ھمراه شيوه)ه

. است آنان براي خوشايند باخاطرات معنوي و امورديني نمودن ھمراه فرزندان ديني تربيت در توجه جالب ھاي شيوه از يکي

 القاء فرزندان به مطلوبيت و خوشايندي باايجاد ھمراه و مطبوع فضاي يک در را مذھب و ديني وآداب رفتارھا که صورت بدين

 تھيه خوراکي يا ھديه آنان براي آنجا در ا>مکان حتي بريم مي جمعه نماز به خود ھمراه را فرزند که نمونه،ھنگامي براي. نمود

  ... و ببريم است، پذيرايي و شادي با ھمراه که الس7م عليھم ائمه مجالس در رابيشتر آنھا يا و نماييم

  

 در; بالجمعه يفرحوابا کي الفاکھه من جمعه کل في اھاليکم طرفوا«: اند فرموده موثراشاره و جذاب شيوه اين به حديثي در)ع(علي

 داشته دوست را ھا وجمعه(باشند شادمان ھا جمعه رسيدن فرا از آنان تا نماييد تھيه انت خانواده براي ميوه مقداري به جمعه ھر

  .»  باشند

  

  

  

   ٣ فرزند تربيت و علي امام 

  تربيت عوامل: چھارم مبحث



 

 

  

 ميزان بررسي و تربيت عوامل از آگاھي. شود مي محسوب اساسي و مھم مباحث از تربيت عوامل از بحث: تربيت فرايند در

 بھتر تربيت براي آنھا تاثير ميزان به توجه بتوانندبا تا کند مي راکمک تربيت امر اندرکاران دست عوامل اين از يک ھر تاثير

 تربيت عوامل مبحث) ع( علي امام تربيتي سيره گردند،در قائل اي ويژه جايگاه کدام ھر براي تربيت فرايند و نموده ريزي برنامه

 رامي تربيت در موثر عوامل بطورکلي. اند داشته رابيان سودمندي نکات آنحضرت و گرديد عواق موردعنايت اي شايسته بنحو

 تاثيرات تجلي و نمود چند ھر تولدتاثيرگذارست، از قبل عمدتادر وراثتي عامل محيطي، و نمود،وراثتي تقسيم دسته دو به توان

 توجه مورد عوامل دسته دو ھر بود، تولدخواھد از دتاپسعم محيطي عامل اما گردد مي آشکار او رشد و تولدفرزند از پس آنھا

  .اند داده قرار توجه مورد را آنھا اھميت خويش عملي سيره نيز و ديدگاھھا در حضرت و بوده) ع( علي امام

  

  :وراثتي عوامل)الف

 ژنھا طريق از وراثت عامل باشد، نمي انکار قابل آن اماتاثير ھست اخت7ف و تربيت در وراثت عامل تاثير ميزان در چند ھر

) ع( علي امام دارند، ھمراه به را خويش والدين ورواني ظاھري گيھاي ويژه از بسياري فرزندان و گذارد مي تاثير برفرزندان

 انتخاب بوده، مسلم حضرت آن نزد عامل تاثيراين که آنجا از و اند کرده ياد مھم عامل اين از خويش تربيتي سيره در نيز

 آن وفات از پس و اند نموده انتخاب نبوي اصيل خانواده از را خود ھمسر نخستين دو ھمين از و اند بوده دقيق ياربس ھمسران

 در خانواده رکن يک عنوان به ھمسر زيرا اند داشته توجه امر ھمين به نيز البنين ام جديديعني ھمسر انتخاب در نيز حضرت

 فرزندان نسبت ھمان به اند، نبوده سطح يک در ھمه آنحضرت ھمسران چون ينکها بود،جالب خواھد موثر آينده فرزندان تربيت

 دوانسان و مقدس نور دو) س( فاطمه از که اينروست از و اند بوده گوناگون درجات داراي پسنديده صفات نظر از نيز آنان

 مي نمايش را خويش عظمت کرب7 در هک و>يت حاميان و شجاع فرزندان البنين ام از و گردد مي اس7م تقديم خطاء از معصوم

 موفق پسنديده صفات و وا> شخصيت داشتن عليرغم که گذارد مي وجود عرصه بر پا حنفيه محمدبن ديگرش ھمسر واز گذارند

 تا نمايد مي ت7ش وخيرخواھي دلسوزي روي از حتي و گردد نمي خويش زمام امام رکاب جھاددر و کرب7 در حضور به

 در کند،مسعودي مي نمايان را متجلي نيز زندگي عملي ھاي صحنه در تفاوت ھمين. نمايد منصرف کرب7 به نرفت از را حضرت

 به که داد دستور او به) ع( علي حضرت بود، حضرت سربازان پرچمدار حنفيه محمدبن جمل جنگ در« نويسد مي الذھب مروج

 تمام آنان تيرھاي تا بود منتظر محمد و داشتند قرار دشمن يراندازانازت اي عده او مقابل در و نمود تعلل او اما کند حمله دشمن

 حمله بعد و ھستم آنان تيرھاي شدن تمام منتظر من گفت او کني؟ نمي حمله چرا فرمود و آمد او نزد) ع( علي ھنگام اين در شود،

) ع( علي دوباره ايستاد حمله از و گرديد دلي دو و ترديد دچار انداختن نيزه و تيراندازي بين در و نمود حمله محمد آنگاه کنم، مي

 ازاينکه کنايه( گرفت فرا را تو مادرت از) ژن( رگ»  امک من عرق ادرکک«: فرمودند و زند او به شمشيرش با و آمد او نزد

  »... انخودش و گرفت را پرچم حضرت سپس) اي برده ارث به را ترسويي او از تو و نبوده شجاعان قبيله از و شجاع مادرت

  

»  الکرام فيه عرقت من بالکرام الناس اولي..«: فرموند و نمود اشاره تربيت در وراثت نقش به سختي در ھمچنين) ع( علي

 مالک به خود نامه در حضرت آل ھمچنين »دارند ريشه او در بزرگواران که است کسي بزرگواري به مردمان سزاوارترين

 وراثت نقش به بعضي که اند برشمرده بودن دار ريشه و خانوادگي اصالت از برخورداريرا سپاه فرماندھان انتخاب م7ک اشتر

 ھاي ازخانواده و دارند پاک گوھري که آنان از و... المصالحه البيوتات اھل و ا>حساب بذوي الصق ثم«. دارد اشاره تربيت در

 بيوتات اھل من والحياء التجربه اھل منھم وتوح...« رمايدف مي کارگزاران ويژگيھاي بيان مقام در نيز و» ...اند شايسته و صالح

 پيشتاز،پيش و شايسته و دار ريشه ھاي خانواده از و مندند بھره ونجابت تجربه از که برگزين را کارھاکساني براي» ...الصالحه

 به و دارند نظر کمتر مادي يھايآزمند سالمتر،به آبرومندي ودر برترند اخ7ق در کساني چنين که اند برخاسته اس7م پيروزي از

  »...انديشند مي بيشتر کارھا پايان

  

  :محيطي عوامل)ب

 از پس که است عواملي کليه محيطي عوامل از ما منظور دارند فرزندان تربيت در نيز محيطي عوامل وراثتي، عوامل بر ع7وه

 تشکلھاو و انجمنھا و ھمسايگان دوستان، خانواده، وشامل موثرند او گيري شکل در و داده قرار تاثير تحت را او تولدکودک

 و شده ويژه توجه تربيت محيطي عوامل به) ع( علي امام تربيتي سيره در شود، مي گذارد مي تاثير فرد در بيرون از که مانندآنھا



 

 

 به ذيل در اند، نموده يدتاک دوستان و خانواده عامل روي ھمه از بيش و اند کرده ارائه زمينه اين در بلندي ديدگاھھاي آنحضرت

  :کنيم مي اشاره بوده توجه مورد آنحضرت ديدگاھھاي و تربيتي سيره در که عواملي

  

  :خانواده)الف

 عامل در سويي از که شود مي چندان دو آنجا از خانواده است،اھميت فرزندان تربيت در عامل موثرترين و مھمترين خانواده

 نه خانواده اينھا بر ع7وه آيد، مي بحساب محيطي گذار تاثير عوامل نخستين و ترين بتداييا از ديگر سوي از و دارد نقش وراثت

 تواند مي خانواده زيرا است موثر نيز محيطي سايرعوامل سازي زمينه و تعيين در بلکه است محيطي برجسته عوامل از تنھاخود

 ھاي ھمسايه مناسب، محله مناسب، تواندمدرسه مي انوادهخ نمائيد، رافراھم فرزندان براي شايسته دوستان پيدانمودن زمينه

 کننده تعيين نقش فرزندان درتربيت دو ھر ھستندکه ومادر پدر اصلي رکن دو خانواده کانون در. نمايد فراھم آنان براي مناسب

 تا است آنان يميتصم و وھماھنگي ونيزتوافق ھريک شخصيتي شايستگي مھم مسئوليت اين در آنان شرطتوفيق اينرو از دارند

  .نمايند فراھم آنان براي را وسالم پاکيزه امن، محيطي آن پرتو در

  

  :پدر نقش)١

 وتربيت خانواده قبال در او وظيفه و نيز و او نقش خانواده وسرپرستي مديريت در پدر بيشتر مسئوليت به توجه با رسد مي بنظر

 گرديده واقع توجه مورد بيشتر پدر سنگين وظيفه و مسئوليت) ع( علي امام تربيتي سيره در اينرو از. باشد تر اھميت با فرزندان

 ومحيط خانواده گرمي زمينه تواند مي آنھا درست بابکارگيري خانواده پدر که شده اراده راھکارھايي مستقيم غير بطور و است

  :کنيم مي اشاره آنھا از برخي اينجامابه رابيشترمھيانمايدودر تربيت امن

  

  :خانه کارھاي در مادر با پدر اريھمک)١١

 کارھاي و خانه امور در او ھمکاري حال عين در اما است خانواده بيروني امور اداره و سياستگذاري پدر عمده مسئوليت چه گر

 از. است موثر فرزندان از بيشتر مراقبت جھت ھمسر به بخشي نيرو نيز و صميميت و صفا جو ايجاد در بسيار منزل درون

 حکومت مسلمين جامعه بر نيز ظاھر در عمرشريفشان از مقطعي در و داشته اجتماعي بزرگ مسئوليتھاي بااينکه) ع( علي واينر

 رسول«: فرمايد مي حضرت اند،آن نبوده غافل) س( زھراء وفايش با باھمسر ھمکاري و منزل امور از حال عين در اند نموده

) ص( خدا رسول بودم عدس کردن پاک حال در من و نشسته ديگ درکنار) س( فاطمه درحاليکه شد ما منزل وارد) ص( خد

 مي شھداثبت درديوان را او نام خداوند نداند ننگ را عيال به خدمت و باشد خود عيال خدمت در که کسي... اباالحسن اي: فرمود

 فاطمه کانت و يکنس و سيتقي و يحطلب) ع( اميرالمومنين کان«: کند مي نقل) ع( صادق امام از سالم بن ھشام ھمچنين» ...نمايد

 حضرت و کرد مي جاروب را خانه و نمود مي فراھم آب و نمود مي آوري جمع ھيزم) ع( علي »تخيز و تعجن و تطحن) س(

 ک7م در که است»  کان« تعبيربه روايت اين در توجه قابل نکته»  پخت مي نان و نمود مي خمير و کرد مي آرد) س( زھراء

 موردي و مقطعي بصورت منزل درامور) ع( علي ھمکاري که شود مي معلوم آن از و دارد مداومت و براستمرار تد>ل عرب

  .دادند مي انجام راخودشان کارھا اين پيوسته بلکه نبود

  

  :او با رفتاري خوش و ھمسر حال رعايت)١-٢

  

 با مقايسه در و است برخوردار محدودي وتوان تظرفي از رواني و جسماني گيھاي ويژه بدليل خانواده مادر عنوان به ھمسر

 که است >زم خانواده پدر بر اينرو از است برخوردار کمتري استقامت از مشک7ت درمقابل و تر ضعيف پدرخانواده و شوھر

 وضعيت ينچن با و دارد برحذر اوست توان حد فراتراز که کارھاي انجام از را او و باشد داشته انتظار ھمسرش از توان حد در

) ع( علي. نمايد صميميت صفاو از سرشار را مشترک زندگي و گرم را خانواده کانون باخوشرفتاري و نمايد مدارا خويش ھمسر

 اوست توان از فراتر که کارھايي انجام از را زن بتواني اگر...فرزندم«: است فرموده حنفيه بن محمد فرزندش به سفارش در

 زن زيرا است، اونيکوتر بحال و تر آسوده را او خيال و حفظ را او جمال و زيبايي کاري چنين اينکه چو کن، چنين بازداري



 

 

 و زندگي تااينکه گردان نيکو را او با ومصاحبت ھمنشيني و کن مدارا باھمسر ھرحال در پس قھرمان، نه و است گل و ريحانه
  »گردد دغدغه بدون و باصفا تو عيش

  :خانواده به احسان در توسعه و ح7ل غذاي تامين)١-٣

 ح7ل اھيت از بسا چه آنان نمايند، مي استفاده آورد مي خانه به رااو غالباآنچه و ھستند او خود روزي انسان عيال و خانواده

 رب اين بنابر. نباشد مھم چندان خوردن حرام يا ح7ل آنان براي ياحتي و نباشند اط7ع بي غذايي مواد تھيه و درآمد بودن ياحرام
 خويش خانه به را ح7ل درآمد و باشد کوشا ح7ل درکسب که است ضروري است خانواده معيشت کننده تامين که پدرخانواده

 آنان آينده کننده ويران و کشنده سمي ھمچون که حرام لقمه خوردن از و نموده مند بھره ح7ل لقمه از را خود فرزندان و آورد

 نيکو و ح7ل روزي تھيه باد برتو» «...بالعيال البر حسن و الح7ل بلزوم عليک«: تاس فرموده) ع( جدابپرھيزندعلي است

 حسن« کلمه شده اضافه با و آمده بودن زياد و احسان در توسعه معناي به »البربالکعرباء« لغت در» ...خانواده بر نمودن احسان

 نيکويي به توسعه بايداين خانواده، معيشت در احسان انيفراو و توسعه بر ع7وه که کند مي د>لت ظريف نکته اين بر آن، به» 

 ح7ل حضرت ربار در ک7م دراين اينکه مھمتر نکته و گيرد انجام مجبوري و کراھت با ھمراه و سختي به اينکه نه گيرد انجام

 توسعه نباشد ح7ل ذايياگرغ و است مھم آن بودن ح7ل معيشت، تامين از بيش که دھد مي نشان اين و داشته مقدم را غذا بودن

  .ندارد چنداني ارزش خانواده بر دادن غذايي

  

  :خانواده اعضاء روحيه به توجه)١-۴

 در آنھا بخشيدن عينيت و تحقق که دارند اي ويژه وع7ئق ھا خواسته رواني و فردي گيھاي ويژه تناسب به خانواده اعضاي

 به توجه که است ضروري نکته اين ذکر سازد،البته مي تر فراھم را نآنا تربيت زمينه و افتد مي موثر آنان وطراوت شادابي

 و بحق واقعي، ھاي خواسته به مرادتوجه بلکه نيست ضابطه بدون و گسيخته لجام توجه خانواده، اعضاي ھاي خواسته و ع7يق
 داده قرار توجه رامورد نوادهخا اعضاي روحيه به توجه يعني مھم امر بدين خويش تربيتي سيره در) ع( علي است، آنان مشروع

: فرمود راديد او خانه فراخي چون بپرسد، را وي حال تا رفت بود او ياران از که حارثي زياد پسر ع7ء خانه به بصره در. اند

 برسي آخرت به آن سبب به خواھي مي اگر آري دارد، نيازبيشتري بدان آخرت در تو و آيد کارت چه به دنيا در فراح خانه اين«

 کنم، مي شکايت تو به زياد بن عاصم برادرم از اميرمومنان اي: گفت ع7ء... نما پذيرايي خويشاوندان و ازميھمانان آن در

 و محزون فرزندانش و خانواده که گرديده باعث اين و(برگردانده روي دنيا از و کرده تن به پشمين جامه او: گفت چرا؟: فرمود
 از و کرده ات سرگشته شيطان! خويش دشمنک اي: فرمود بدو آمد من نزد چون آوريد، زدمنن را فرموداو ،امام)گردند مغموم

 پنداري، مي که آني از تر خوارمايه خدا که پنداري مي چنين و کني نمي رحم وفرزندانت زن بر تو آيا است، برده بدر راھت

 واي: فرمود! کني مي استفاده نامطبوع و وارخواردش غذاي و داري تن زبربه و خشن لباس نيز تو و اميرمومنان اي:گفت ع7ء

 برانسان تنگدستي و فقر تا کنند برابر ناتوان مردم با را خود تا کرده واجب دادگر پيشوايان بر خداوند نيستم، تو مانند من تو بر

  »ندارد وا ھيجان به را او و نکند غلبه فقير

  

  

  ۴فرزند تربيت و) ع(علي امام 

  

  فرزند بيتتر در آفرينان نقش

  

 عوامل از اينکه بر ع7وه مادر دارد، فرزندان تربيت در اي عمده نقش پدر ھمانند است خانواده ديگر رکن که خانواده مادر

 ھمانند خانواده ديگر رکن عنوان به زيرا دارد اي کننده تعيين نقش نيز محيطي تاثير حيث از آيد مي حساب به وراثتي تاثيرگذار

 از او کننده تعيين بسيار نقش مھمتر اين از و موثراست فرزندان براي آرام و امن محيط ايجاد و عاطفي فضاي درتامين پدر

 تر اھميت با بسيار مقطع اين در پدر نقش با مقايسه در که است مدرسه به رفتن و آموزش سن به رسيدن تا انعقادنطفه ھنگام

 برجسته مادر نقش اوليه سالھاي در خصوص به نيز او از پس و است اراد را نقش ترين مستقيم مادر جنيني دوران در زيرا است



 

 

 کودک، تغذيه منبع مھمترين عنوان به مادر شير که چرا رسد مي اوج به شيرخوارگي سال دو در ويژه به تاثير اين و است تر

 سيره در اينرو از موثرباشد يزن او اخ7قي و رواني گيري شکل در تواند مي کودک س7متي تامين در اساسي تاثير بر ع7وه

 شده تاکيد بسيار شايسته دايه انتخاب نيز و مادر شير اھميت و نقش بر)ع(علي امام خصوص به) الس7م عليھم(معصومين تربيتي

  .است

  

 يراز دھد، مي شماشير فرزند به زن کدام کنيد نگاه; »  عليه يشب الولد فان او>دکم ترضع من انظروا«: است فرموده)ع(علي

  ».کند مي رشد آن بر فرزند

  

  ديگر حديث در و

  

 شير زيرا نماييد انتخاب دايه نيز فرزندانتان به شيردادن براي کنيد مي انتخاب ھمسر ازدواج براي که ھمچنان« فرمايد مي

  ».دھد مي راتغيير سرنوشت

  

 آن از و اند نموده منع فرزندان به زنان دسته چند دادن شير از اند نموده شيرتاکيد تاثير و دايه انتخاب بر حضرت براينکه ع7وه

 و فاحشه شيرزنان دادن از«: اند فرموده حضرت آن; نمود اشاره بدکار و ديوانه،فاحشه نادان، کودن، زنان به توان مي جمله
 براي شير طلب داننا و کودن زنان از«: فرمودند ديگري سخن در و» .گذارد تاثيرمي شير زيرا بپرھيزيد فرزندانتان به ديوانه

  ».کند مي غلبه سرنوشت بر شير زيرا ننماييد فرزندانتان

  

  :دوستان)ب

  

 جواني دوران در خصوص به فرزندان; آيند مي حساب به فرزندان تربيت بر گذار تاثير عوامل مھمترين از ھمسا>ن و دوستان

 تاثير زمينه رفاقت و ھمنشيني ھمين دھندو مي تصاصاخ آنان با ھمنشيني به را زيادي فرصت و دارند دوستان به زيادي گرايش

  .سازد مي فراھم را يکديگر از آنان پذيري

  

  تربيتي سيره در)ع(علي

  

 به را خود فرزندان دوستان، منفي و مثبت آثار بيان ضمن و اند داشته معطوف دوستان تربيتي نقش به اي ويژه توجه خود

  .نمودند مي توصيه شايسته و صالح دوستان با ورفاقت ھمنشيني

  

 رفيق) خصوصيات و اخ7ق(از)درمسافرت(ومسير راه از پرسش از قبل«: فرمودند)ع(حسن امام فرزندش به خطاب حضرت آن

  ».نما پرسش ھمراھت و

  

  !...فرزندم«: است فرموده حنفيه محمدبن به توصيه در ھمچنين



 

 

  

 کساني و شر اھل و بدکاران از و باشي آنان از تا شو ھمنشين نيکوکاران با است، صالح ھمنشين و دوست انسان بھره ازبھترين

  »...نباشي آنان تااز کن، دوري دارند مي باز ومرگ خدا ياد از را تو ساختگي و مھيج سخنان و باطل کارھاي واسطه به که

  

 و مصاديق داشته، رميبرحذ باناصالحان دوستي از و سفارش نيکوکاران با دوستي به را خود فرزندان براينکه ع7وه)ع(علي
 دوستان انتخاب به وسيعتر بينشي و بيشتر آگاھي با فرزندان اينکه تا نمود مي معرفي رانيز ناصالح دوستان از ھايي نمونه

 دروغگو و بخيل،تبھکار کودن، و نادان افراد با ھمنشيني از را او)ع(حسن فرزندش به اي موعظه در حضرت آن. بپردازند

 تبھکار دوستي واز دارد دريغ تو از نيازمندي بدان سخت را آنچه او زيرا بپرھيز نادان دوستي از! فرزندم...«: اند داشته برحذر

 به را ونزديک نزديک تو به را دور که ماند سرابي او که بپرھيز دروغگو ازدوستي و بفروشد را تو بھايي اندک به که بپرھيز

  ».کند مي دور تو

  

 ظريف و بلند ديدگاھي در)ع(دارندعلي فرزندانشان براي شايسته يابي دوست در مھمي نقش پدر ويژه به والدين که است اين نکته

 و صالح فرزندان که وشايسته صالح افراد با والدين اينکه آن و اند، داده ارائه زمينه دراين توجه جالب راھکاري مستقيم غير
  گردند، ھمنشين و دوست ھم با نيز فرزندان والدين، ارتباط پرتو رد تا نمايند پيدا ھمنشيني و دوستي رابطه دارند، شايسته

  

 حديث از و» ...گردد مي ھم به فرزندان نزديکي سبب پدران دوستي; ...ا>بناء بين قرابه ا>باء موده«: اند فرموده حضرت آن

 خويشاوندي و نسبي رابطه منزله به که است موثر فرزندان ارتباط در چنان والدين دوستي شود مي معلوم حضرت آن از ديگري

  .آيد مي حساب به آنان بين

  

  :گروھھا و انجمنھا)ج

  

 تشکلي يا گروه به که ھنگامي فرزندان، است، فرزندان برتربيت موثر محيطي عوامل از يکي نيز تشکلھا و گروھھا انجمنھا،

 چه چنان و گيرند مي قرار تشکل و گروه آن ارھايرفت ويژگيھاو تاثير تحت نمايند شرکت آنان محافل و مجالس در و گيرند تعلق

 او در منفي تاثير باشد يافته تکون ناصالحان اگراز و مثبت تاثير فرزند بر باشد يافته تشکيل نيک افراد ازمجموعه تشکل، آن

 و خوبان روهگ با; عنھم تبن الشر اھل وباين منھم الخير اھل قارن«: فرمود)ع(حسن امام به وصيت در)ع(خواھدگذاشت،علي
 را فرزندش ديگر حديث در ھمچنين» .نباشي آنان از تا باش دور شرور و بدان گروه از و باشي آنان از شوتا ھمنشين نيکوکاران

  است داشته حذر بر بدي مظان در و نامطمئن ومحافل مجالس در حضور از

  

 السوء قرين >ن السوء به المظنون والمجلس ھمهالت مواطن و اياک«: اند فرموده)ع(حسن امام فرزندش به وصيت در حضرت آن

 را خود ھمنشين بد، ھمنشين چون بپرھيز، رود مي آن در بدي گمان که مجلسي و زا تھمت درمحلھاي حضور از; جليسه يغير

  ».کند مي دگرگون

  

  :دانشمندان و علماء)د

  

 برخورداري خاطر غالبابه دانشمندان و علما ند،ھست ودانشمندان عالم قشر فرزندان، تربيت در گذار تاثير عوامل ديگر از

 باشند وارسته و ديني عالم اگر بخصوص و خوددارند شاگردان بخصوص ديگران در شگرفي تاثير عملي و علمي ازفضايل



 

 

 قشري نچني با ارتباط پرتو در فرزندان خواھدداشت، فراواني تاثير اخ7قي الگوپذيري و نفس تھذيب در آنان ارتباطبا و ھمنشيني

 خالط من...«: اند فرموده) ع(حسين امام فرزندش به وصيت در)ع(اميرمومنان. نمود خواھند شرافت و بزرگي کسب جامعه از

 نمايد بزرگي کسب آنان از باشد داشته آمد و رفت دانشمندان و علماء با که کسي! فرزندم; ...حقر ا>نذال خالط من و وقر العلماء

  »...گردد حقير و پست باشد ارتباطداشته پست افراد با که کسي و

  

  :ھمسايگان)ه

  

 دارددر وجود طبيعي طور به که زياد ارتباط دليل به آنھا آيند، مي حساب به محيطي گذار تاثير عوامل از يکي نيز ھمسايگان

 جنس ھم و ھمسال اگر خصوص به ھم با آنھا ارتباط و بريکديگر فرزندان تاثير ميان اين در و گذارند مي تاثير يکديگر

 واقع توجه مورد عامل اين يکديگر، بر ھمسايگان زيادتربيتي تاثير دليل به)ع(علي امام تربيتي سيره در است باشندچشمگيرتر

 به خطاب حضرت آن. کند تحقيق آنان اخ7قي وضعيت و ھمسايگان از زندگي محل انتخاب از قبل انسان شده وسفارش گرديد

 از سفر طريق طي از قبل...! فرزندم; الدار قبل الجار عن و الطريق قبل الرفيق عن سل...«: دفرمو)ع(حسن امام فرزندش

  ».نما پرسش) آنان اخ7قي وضعيت(ھمسايه درباره خانه انتخاب از قبل و کن سوال ھمسفرت و رفيق وضعيت

  

  گيري نتيجه و خ7صه

  

 اشاره) ع(علي امام ديدگاه از فرزندان تربيت اھميت به ابتداء اول مبحث در و آمد ميان به سخن مبحث چھار از مقاله اين در

 خداوند براي آنھا شدن مطيع ھمانا که فرزند تربيت از نھايي ھدف به آنگاه و شد پرداخته آن در تسريع ضرورت به سپس گرديد

 اخ7قي، ديني، تربيت از و گرفت قرار بحث مورد آن انواع و انسان تربيت ابعادگوناگون دوم مبحث در شد، اشاره است

 در تربيتي ھاي شيوه سوم مبحث گرديد،در بيان يک ھر درباره حضرت آن ديدگاھھاي و آمد ميان به سخن جسماني و اجتماعي

 شخصيت به احترام شيوه محبت، شيوه جمله از حضرت آن شيوه چھار به و گرفت قرار بررسي مورد)ع(علي امام وک7م سيره

 در و گرديد بيان حضرت آن عملي سيره از ھايي نمونه ھريک براي و گرديد اشاره الگويي شيوه و نبيهت و تشويق شيوه فرزند،

 بخش در و گرديد تقسيم محيطي و وراثتي عوامل دسته، دو به عوامل اين و آمد ميان به سخن تربيت عوامل از چھارم مبحث

 ھمسايگان عامل و دانشمندان و علماء خاص قشر عامل لھا،وتشک گروھھا عامل دوستان، عامل خانواده، مھم عوامل از محيطي

  :است ارائه قابل زير نتايج آمده مقاله اين در که مقداري به)ع(علي امام تربيتي ديدگاھھاي و سيره بررسي از. است يادشده

  

 و تربيت ضرورت و يتاھم از ھم که چرا. است شده ارائه جامع تربيتي نظام يک عناصر ھمه)ع(علي امام تربيتي سيره در -١
 نظام جامعيت از حکايت اين و است آمده ميان به سخن تربيت در موثر عوامل و ھا شيوه اھداف، از ھم و آن ابعادگوناگون ھم

  .دارد حضرت آن تربيتي

  

 در است عبوديت مقام به رسيدن و خداوند از اطاعت فرزندان تربيت از نھايي ھدف حضرت آن تربيتي سيره در که آنجا از -٢

 مورد ابعاد ساير از بيش اخ7قي و ديني بعد ايشان تربيتي سيره در بلکه و نشده نگريسته يکسان تربيتي ابعاد به توجه در نتيجه

 ابعاد ساير و شود مي نايل ھدف آن به انسان که است بعد دو اين تربيت پرتو عمدتادر که چرا است، گرديده واقع توجه

 عمدتاتربيت ھدف چون غربي و اس7مي غير تربيت در که درحالي است، بعد دو اين بھتر ربيتت ابزاربراي و عمدتاوسيله

 توجه مورد کمتر سايرابعاد از که نيست اولويت در تنھا نه اخ7قي و ديني تربيت است مادي رفاه به رسيدن و خوب شھروند

  .گيرد مي قرار

  



 

 

 تواناييھا کودکي دوره در ويژه به و اند داده قرار توجه مورد خوبي هب را تربيت مراحل مساله ديني تربيت بخش در)ع(علي -٣

 سن از قبل تا است ديني تربيت نمودھاي بارزترين از نمازکه مساله در رو اين از و اند نموده رعايت کام7 را کودک وظرفيت

 به سالگي ده از اما اند نموده بعد رسنيند آن اقامه براي سازي زمينه و نماز آموزش و تعليم به سفارش فقط)تمييز سن(سالگي ده

 روايت در حقه عقايد و)الس7م عليھم(اھلبيت علوم به کودکان نمودن آشنا در ھمچنين اند، نموده تاکيد فرزندان نماز براقامه بعد

 اينھا بر ع7وه; ندارند را آنھا ھمه تعليم و فراگيري استعداد فرزندان کودکي، دوره در دارد د>لت که شده»  ينفعھم ما« تعبيربه

 »صبا ولد له کان من«: اند فرموده و اند نموده اشاره دوره اين در کودکان با رفتار شيوه به عميق و کوتاه سخني در حضرت، آن

 تربيت و رشد مراحل به حضرت آن عميق توجه از حکايت اينھا ھمه و. نمايد رفتار او با کودکانه بايد دارد کودک فرزند ھرکه; 

  .دارد زندانفر

  

 اساسي و مھمترين خانواده حضرت آن تربيتي سيره در و)ع(علي امام ديدگاه از که گرديد معلوم آمده مقاله اين در آنچه از -۴

 عامل تاثير در او> که است دليل بدان اين و است برخوردار بيشتري تاثير از عوامل ساير با مقايسه ودر داراست را نقش ترين

 بخش بيشترين مجموع در بلوغ از تاپيش فرزندان ثانيا; ندارند نقشي محيطي عوامل ساير و است موثر خانواده لعام فقط وراثتي

 بسيار اخ7قي تربيت در ويژه به والدين الگويي نقش ثالثا; شود مي سپري آنان نظارت وتحت خانواده کانون در عمرشان

 عوامل سازساير زمينه که است فرزندان تربيت در محيطي اثيرگذاريت عامل تنھاخود خانواده رابعا و است اساسي و چشمگير

 خانواده اين و نمايند، مي فراھم فرزندان براي را شايسته يابي دوست زمينه اجتماعي ارتباطات طريق از که چرا است، محيطي

 پدربه نقش که گرديد معلوم چنينھم نمايند، مي فراھم فرزندان رابراي... و مطلوب مدرسه >يق، ھمسايه مناسب، محله که است

 نقش تولد اول سالھاي و جنيني دوران در مقابل در و بوده مادر از تر برجسته محيطي عوامل ساير سازي زمينه در خصوص

 مادر از بيشتر و تر سنگين فرزندان تربيت قبال در پدر مسووليت و وظيفه مجموع در ولي است پدر از تر مادربرجسته مستقيم

 آنھارا ومسووليت اند داده قرار خطاب مورد را خود پسر فرزندان بيشتر ھا توصيه و مواعظ در)ع(خاطرعلي ھمين هب و است

  .اند تذکرداده بيشتر

  

 و مھم نقش خاطر به اين و گرديد واقع حضرت توجه مورد عوامل ديگر از بيش ھمسا>ن و دوستان عامل خانواده از پس -۵
 دوستان عامل به نحوي به نيز انجمنھا و مانندھمسايگان عوامل ساير اين بر ع7وه است، ندانفرز تربيت در دوستان مستقيم

  .نمايند مي فراھم را يابي دوست زمينه نيز آنھا چون گردد برمي

  

 در پيشرو حضرت آن شود مي معلوم روشني به که خوريم برمي نکاتي به)ع(علي حضرت ديدگاھھاي و تربيتي سيره در -۶

 سال سالھاي غربي نظران صاحب خصوص امروزبه دنياي تربيت و تعليم امر نظران صاحب که بوده تربيتي زنکاتا بسياري

 و تربيت و تعليم مباحث ترين ازکھن که محيط و وراثت تاثير بحث نمونه براي اند، رسيده مکرربدان ھاي آزمايش از پس و بعد
 اصو> و رشدکودک و تربيت مراحل بحث ھمچنين است، بوده ضرتح آن توجه مورد اي شايسته نحو به و است روانشناسي

 نحو به گرديد مطرح کودک رشد روانشناسي عنوان تحت بيستم و نوزدھم قرن در عمدتا که او متناسب تربيت و کودک به توجه

 از که است روانشناسي تئوريھاي برخي مھمتر ھمه گرديداز واقع توجه مورد حضرت آن تربيتي سيره در ظريفي و دقيق

 تاثير تحت را تربيتي علوم و روانشناسي تاريخ سالھا و آيد مي حساب به تربيت امر نظران صاحب و روانشناسان شاھکارھاي

) Conditionet Reflx( مشروط انعکاس تئوري يا در دارند، حضرت آن تربيتي سيره در ريشه اينھا که درحالي است داده قرار

 دارد قرار مشروط انعکاس بر يادگيري اساس تئوري اين طبق بر شوند، مي مطرح گيري ياد نشناسيدرروا عمدتا که نمود اشاره

 بار اولين براي فوق گيرد،تئوري مي صورت بھتر و تر آسان يادگيري امر يکديگر با ء دوشيي مشابھت و مجاورت اثر بر که

 يک طبيعي العمل عکس که گرفت نتيجه داد انجام وانحي روي که مختلفي ازآزمايشھاي بعد و گرديد مطرح روسي پاولف توسط

 وفراگيرتر تر جامع نحو به تئوري اين که شود مي آشکار دقت کمي با. شود مي منتقل آن مجاور امر به خاصي شرايط در امر

 خود ديثح در)ع(علي حضرت که بيان بدين است، شده مطرح ديني تربيت بعد در تربيتي شيوه يک عنوان به)ع(علي سخنان در

 و زن براي جمعه روزھاي در«: اند فرموده ھفته عيد بلکه و مقدس روزي عنوان به جمعه روز اھميت دادن نشان با درارتباط
 و عميق سخن اين و» .بيايد خوششان آن از و باشند داشته خوش خاطره ھا جمعه از آنان تا کنيد تھيه ميوه خودمقداري فرزندان
 داده ارائه ديني تربيت رابراي مھم شيوه يک حضرت واقع در اما گرديد مطرح جمعه وزر خصوص در گرچه حضرت ظريف

  .است آن از اي ونمونه مثال عنوان به جمعه و اند

  



 

 

  

  

  

   علوي ديدگاه از نوجوان اجتماعي تربيت 

  نوجوانان اجتماعي تربيت ھاي بايسته 

  

 و بوده معتقد جماعت و جمع با معاشرت به حضرت که گردد مي باطاستن خوبي به الس7م عليه علي اميرمؤمنان گفتار و سيره از
 گوشزد را اصولي و ھا توصيه مردم، با برخورد و معاشرت براي ولي دانستند؛ روانمي را مردم از کلّي ُعزلت و گيري گوشه

 معاشرت کيفّيت آيد؛ مي دست به کلّي محور سه اند، داشته فرزندانشان به حضرت آن که سفارشاتي مجموع از. نمودند مي

  .اجتماعي محبوبّيت کسب ھاي راه با>خره و اقشار برخي با سازنده ارتباطات مردم، با شايسته

  

  مردم با شايسته معاشرت کيفّيت) الف

  

 ماءرح الکفّار علي اشّداء معه والّذين a رسول محّمد« آيه به بنا و قرآني جامع دستور از پيروي به الس7م عليه اميرمؤمنان

  :جمله از نموده؛ بيان مردم با مناسب برخورد و معاشرت بر را اصولي »بينھم

  

  مردم با اخ7قي خوش. ١

  

  :فرمايد مي الس7م عليه علي امام

  .است) انسان براي( ھمدم بھترين خلقي خوش ؛ قرين خير الخلق حسن و

  :فرمايد مي و برشمرده نيکو اخ7ق را، مردم ميان در ماندن س7مت راه حضرت

  !دار نگه مردم شرّ  از را خود اخ7قي، خوش با ؛ الخلق بحسن الّناس من تسلم

  ديگران با گفتن سخن نيکو. ٢

  

  :فرمايد مي الس7م عليه حسين امام به حضرت

 ديگران به محّبتش و مھر باشد، نرم سخنش که ھرکس بدان! فرزندم اي ؛ محّبته وجبت و کلمته >نت من اّنه ُبَنيّ  اي اعلم

  .يابد ضرورت

  

  :است آورده چنين مردم با گفتن سخن کيفّيت در ديگري فراز در حضرت

  



 

 

! مکن اظھار داني، مي آنچه ھر بلکه! نگو داني نمي آنچه لک؛ يقال ان تحبّ  > ما >تقل و تعلم کلما تقل > بل تعلم > ما تقل > و

  !مگو بگويند، تو به خواھي نمي که را حرفي نيز

  

  ديگران براي رخواھيخي. ٣

  

  :فرمايد مي الس7م عليه حسن امام به الس7م عليه علي حضرت

  

 نپسندد، يا بپسندد کن، خيرخواھي برادرت براي خالصانه ؛ حال کلّ  علي ساعده و قبيحة او کانت حسنة الّنصيحة اخاک وامحض

  !کن مساعدت او با حال ھر در و

  

  ادب رعايت. ۴

  

  :فرمايد مي الس7م عليه حسين امام به الس7م عليه علي امام

  .است گذشتگان از ارث بھترين ادب، ؛ ميراث خير اgدب

  :فرمايد مي ديگر جاي در

  !کن فروزان و روشن ادب با را خود جان و دل

  .دارد آدمي روان و روح بر زيادي اثر »اجتماعي آداب« رعايت که شود مي معلوم اينجا از

  

  نفس عّزت. ۵

  

  .»للمؤمنين و لرسوله و العّزة وq«: است داده قرار مؤمنان و پيامبر خود، مخصوص را ّزتع خداوند،

  :فرمايد مي الس7م عليه حسين امام به و کرده بيان مردم از نيازي بي را، عّزت به رسيدن راه الس7م عليه اميرمؤمنان

  .است مردم از نيازي بي به مؤمن عّزت! فرزندم الّناس؛ عن غناه المؤمن عزّ ! ُبَنيّ  اَي

  

  گذشت و عفو. ۶

  

 در) الس7م عليھم معصومان از غير( انساني ھر زيرا است؛ ديگران خطاھاي از گذشت »اجتماعي تربيت« اصول از يکي

  .باشد نداشته را آن تکرار قصد و شده پشيمان آن از خود، خطاي فھميدن از پس بسا چه و شود مي خطاھايي مرتکب زندگي

  :فرمايد مي الس7م عليه حسن امام به حضرت

  



 

 

  .ساز خود پيشه را، مردم از گذشت و بپذير را عذرش طلبد، پوزش الّناس؛ھرکس من العفو خذ و اليک اعتذر من عذر اقبل و

  :فرمايد مي ديگر جاي در

  .است تر سخت زدن کتک از ،خردمند براي عفو با ھمراه عدالت ھمانا ؛ عقل له کان لمن الّضرب من اشدّ  العفو مع العدل فانّ 

  

  اسرار حفظ. ٧

 حفظ« که اينجاست شود؛ افشا عموم براي ندارند دوست آنان که شويم مي نکات برخي متوّجه گاھي ديگران، با معاشرت در

  .شد خواھد اجتماعي وظيفه يک ،»ديگران اسرار

  

  :فرمايد مي الس7م عليه حسين امام به الس7م عليه اميرمؤمنان

 و م7 بر) نيز( اش خانواده ھاي عيب کند، پاره را ديگران آبروي پرده ھرکس ؛ بيته عورات انکشف غيره حجاب تکھ من و
  .گردد مي آشکار

 بين و گردد مي نيز انسان خانوادگي عيوب شدن آشکار موجب ديگران، پنھاني ھاي عيب افشاي که شود مي استفاده ک7م اين از

  .است برقرار معلول و علّت رابطه نوعي دو، اين

  

  منکر از نھي و معروف به امر. ٨

 کند مسؤوليت احساس خود جامعه و زندگي محيط به نسبت بايست مي بلکه باشد؛ خرسند خويش س7مت به تنھا نبايد مؤمن انسان

  .باشد ت7ش در جامعه اخ7قي و معنوي زندگي براي و نمايد مبارزه آن ھاي زشتي با و

  

  :فرمايد مي الس7م عليه حسن ماما فرزندش به حضرت

 زبان و دست با را ناپسند و باشي آن اھل از تا کن امر نيکي به يدک؛ و بلسانک المنکر انکر و اھله من تکن بالمعروف وأمر

  .کن) جلوگيري و( انکار

  

  سازنده ارتباطات) ب

 و معنوي پيشرفت و رشد بر شگرفي تأثير اصناف، و اقشار از برخي با ھمنشيني و ارتباط الس7م عليه امير حضرت ديدگاه از
  :از عبارتند اقشار و افراد آن. است >زم آنان با ارتباط رو، اين از. دارد انسان فرھنگي

  

  دانشمندان. ١

  :فرمود الس7م عليه حسين امام به حضرت

  .گيرد مي قرار تکريم وردم و گشته باوقار باشد، داشته معاشرت دانشمندان با ھرکس وّقر؛ العلماء خالط من و

  :فرمايد مي حنفيه بن محمد فرزندش به ديگر، جاي در و

  



 

 

  .بينديش آنان ھاي انديشه در و بپذير را حکيمان پندھاي! فرزندم ؛ احکامھم تدّبر و مواعظھم الحکماء من اقبل ُبَنيّ  يا

  

  خويشاوندان. ٢

 »اجتماعي تربيت عرصه« در الس7م عليه علي امام تأکيدات از رديگ يکي بستگان، با صميمي و عاطفي ارتباط يا و رحم صله

  .شد نخواھد درگيري و بحران به تبديل جزئي اخت7فات و يافته استحکام فاميلي ھمبستگي دستور، اين با. است

  

  :فرمايد مي الس7م عليه حسين امام به حضرت

 از اگر. است بزرگي از نشان بستگان، با ارتباط ؛ قرابتک تقطع اذا بصلتک يثق او يرجوک من و الّرحم صلة الّتکّرم من و

  باشد؟ داشته اطمينان پيوندت به يا و اميدوار تو به تواند مي کسي چه ديگر بريدي، خويشانت

  :است فرموده سفارش گاھي حضرت

  !کن حفظ آنان با را ارتباطت تو اند، بريده تو از آنھا که صورتي در

  

  :فرمايد مي نيز و

  

 عد و کريمھم فاکرم عندالّشّدة العّدة ھم و تصول بھم و تصير اليه الّذي اصلک و تطير به الّذي جناحک فاّنھم عشيرتک کرما و

 و کني مي پرواز آنھا با که اَند تو پر و بال آنان شمار، عزيز را خويشانت ؛ لھم معسور عند تيّسر و امورھم في واشرکھم سقيمھم
 گرامي را کريمشان ھستند؛ مبادا روز ذخيره خويشان،. شوي مي چيره دشمن بر آنھا به و گردي مي باز آنھا به که اَند تو ريشه

  .گير آسان آنھا بر مشک7ت در و ساز شريکشان کارھا در کن، عيادت را بيمارشان شمار،

  

  مؤمنان. ٣

 اين عمل، در که چرا شود؛ مي آيين و يند تقويت موجب آنان، مشک7ت حلّ  سازي زمينه بر ع7وه يکديگر، با مؤمنان ارتباط

  .کشند مي دوش به را آن حاکميت و دين از حمايت بارِ  که ھستند مؤمنان

  

  :فرمايد مي الس7م عليه حسن امام به حضرت

 باش، داشته ارتباط او با و کند نافرماني تو از او گرچه کن، اطاعن برادرت از ؛ جفاک ان و صله و عصاک ان و اخاک اطع

  !کند جفا تو به چندھر

  

  :فرمايد مي ھمچنين

 علي تباعده عند و البذل علي جموده عند و والمسألة اللّطف علي صدوده عند و الّصلة علي صرمه عند اخيک مع نفسک احمل

 بريد، تو از درتبرا که آنگاه ؛ عليک نعمة ذو کاّنه و عبد له کاّنک حّتي ا>عتذار علي جرمه عند و اللّين علي شّدته عند و الّدنوّ 

 بر کرد، روي چون و بخشش بر کرد، دريغ چون و درخواست و مھرباني بر کرد، اعراض چون و وادار پيوند به را خود

  .نعمت ولي او و اي بنده تو گويي که چنان پوزش، بر کرد، خطا چون و نرمي بر کرد، درشتي چون و نزديکي



 

 

  

  ھمسايگان. ۴

  .باشد پايبند آنان به نسبت وظائف و حقوق به و بداند را آن منزلت و قدر انسان که صورتي رد است خوبي بسيار نعمت ھمسايه،

  :فرمايد مي الس7م عليه حسن امام به حضرت

  .است ھمسايه از پرسي احوال ھمسايگي، خوش از الجار؛ تفّقد الجوار ُحسن ِمن

  

  خير اھل. ۵

  

 خود جسم آنان. نمايند مي رفع خود ھّمت پنجه سر با را مردم مشک7ت و ارندد کار و سر خير امور با پيوسته مؤمنان، از برخي

  :فرمود الس7م عليه حسن امام فرزندش به الس7م عليه علي امام. نمايند زندگي خاطر آسوده مردم تا اندازند مي سختي به را

  .ودش مي ھا دل آبادي موجب خير، اھل با ديدار ؛ القلوب عمارة الخير اھل لقاء و

  اجتماعي محبوبّيت کسب ھاي راه) ج

 ھاي راه کردن پيدا مھم، ولي بشمارند؛ عزيز را او مردم و باشد ديگران محبوب جامعه در که است مند ع7قه انساني ھر

 راه دو الس7م عليه حسين امام فرزندش به الس7م عليه علي امام سفارشات مجموع از. است روحي نياز اين براي مفيد و مشروع

  :آيد مي دست به »اجتماعي محبوبّيت« کسب براي

  :فرمايد مي حضرت گفتار؛ در نرمي: اّول

  .دارند دوستش) مردم( است، گفتار نرم که ھر بدان! پسرجان ؛ محبّته وجبت کلمته >نت من اّنه ُبَنيّ  اي واعلم«

  :فرمايد مي الس7م عليه علي امام حسادت؛ ترک: دوم

  .کند جلب) خود به( را مردم محّبت وانھد، را حسد ھرکس ؛ الّناس عند المحّبة له کانت الحسد ترک َمنْ  و

  

  نوجوانان اجتماعي تربيت شناسي آسيب

 در رو، اين از. است برخوردار فراواني اھميت از راه، موانع و ھا آفت شناسايي بلکه نيست؛ کافي صحيح، حقيقت شناخت تنھا

  .است شده بيان اجتماعي تربيت براي ھايي آفت و موانع نوجوانش، فرزند به الس7م عليه علي امام تربيتي جامع منشور

 دسته »گفتاري ھاي آسيب« و »رفتاري ھاي آسيب« ،»معرفتي ھاي آسيب« به را ھا آسيب آن توان مي کلّي، تقسيم يک در

  :است ذيل شرح به آنھا تفصيل که نمود بندي

  

  معرفتي ھاي آسيب) الف

 جاي بر نيز فراواني عملي اثرات ھا آسيب اين اگرچه است؛ انسان شناختي و معرفتي ُبعد به موانع و ھا آسيب برخي بازگشت

  :از عبارتند اختصار به که گذارند مي

  

  بيني بزرگ خود. ١



 

 

  

 در فرازي ردنگ اجازه خود به گاه ھيچ دارد، خاطره و ذھن در را خود خالق کبريايي و عظمت ھميشه مؤمن انسان که آنجا از

  :فرمايد مي الس7م عليه حسين امام فرزندش به الس7م عليه علي امام. دھد نمي را ديگران مقابل

  .گردد زبون و خوار کند، فرازي گردن مردم مقابل در ھرکس ؛ ذلّ  الّناس عن تکّبر َمنْ 

  ديگران شمردن کوچک و تحقير. ٢

  :مودفر سفارش چنين الس7م عليه حسن امام به حضرت

 اّنه فاحسب منک اصغر کان ان و أخوک فھو مثلک کان ان و ابوک اّنه فعد منک اکبر کان ان ابداً، تراه برجل >تسته بنيّ  يا

 ھمانند يا و آوري حساب به خود پدر جاي به را او بايد که توست، از بزرگتر او يا زيرا شماري؛ کوچک را کسي مبادا ابنک؛

  !کني محسوب خود فرزند را او بايد که توست، از تر کوچک يا و است تو برادر که توست،

  

  بدگماني. ٣

 در پليدي و گناه احتمال که کند مشاھده را اموري که صورتي در و باشد داشته نيکو گمان ديگر مؤمن به نسبت بايست مي مؤمن

  .گردد سلّمم و قطعي آن بودن گناه که صورتي در مگر نمايد؛ توجيه را آن بايد دارد، وجود آن

  

  :فرمايد مي الس7م عليه حسن امام فرزندش به الس7م عليه علي امام

  

ً  خليل بين و بينک >يدع فاّنه سوءالّظنّ  عليک و>يغلبنّ   که شود، چيره تو بر گماني بد مبادا ؛ سوءالّظنّ  الحزم من يقال قد و صلحا

 مقتضاي بدگماني،: شود مي گفته) خود زشت کار توجيه براي( گاھي و گذارد نمي صفا و صلح جاي رفيقي ھيچ و تو ميان

  !است دورانديشي

  

  رفتاري ھاي آسيب) ب

 روحيه تقويت باعث آنھا ترک و اجتناب رو، اين از است؛ جمعي تکامل و رشد برخ7ف رفتارھا برخي اجتماعي، تربيت در

  :از عبارتند ھا آسيب اين از برخي. شد خواھد جمعي

  

  مردم با دشمني. ١

  :فرمايد مي فرزندش به ايشان. است داده ھشدار آن به نسبت حضرت که است ناپسندي امور از مردم، با توزي کينه و دشمني

  !مردم با دشمني قيامت روز براي است اي توشه بد چه! پسرجان العباد؛ علي العدوان المعاد الي الّزاد بئس ُبَنيّ  اي

  تعّدي و ظلم. ٢

 است »خود مناسب جايگاه در ء شيي دادن قرار« معناي به عدل گاھي. دارد متعّددي معاني عدل، و است عدل مقابل نقطه ظلم،

  .آن مقابل معناي به ظلم و

  



 

 

 به آنان حقوق تضييع معناي به ظلم صورت، اين در که است آمده »ديگران حقوق رعايت« معناي به عدل ھا، استعمال برخي در

  .رود مي کار

  :فرمايد مي ديگران حقوق کردن عضاي مورد در حضرت

 را برادرت حقّ  دوستانه، روابط اّتکاي به ؛ حقّه اضعت من بأخ لک ليس فاّنه بينه و بينک ما علي اّتکا>ً  اخيک حقّ  >تضيعنّ 

  .گفت نتوان برادر کني، پايمال را حقّش که آنکس چه نکن، ضايع

  :فرمايد مي و کرده عنوان ضعيف راداف به ظلم را، ظلم نوع بدترين الس7م عليه علي امام

  .ھاست ستم ترين زشت ناتوان، بر کردن ستم ؛ الّظلم افحش الّضعيف ظلم و

  اھ7ن نا با ھمنشيني. ٣

 بي و آگاه نا افراد با تواند مي تا انسان که شده سفارش رو، اين از گردد؛ مي آشکار سرعت به رفتار و اخ7ق در ھمنشيني اثر

  .باشد اشتهند ھمنشيني دين

  :فرمايد مي الس7م عليه علي حضرت

  !مشو ھمنشين افکند، مي مخاطره به را دينت که کسي ؛با( دينک علي رھبته من مقاربة و اّياک و

  :فرمايد مي ديگري فراز در حضرت

  .است عواقب بدترين دروغ، عاقبت و است راستگويي در س7مت، و است مردم سرزنش و مذّمت دروغ، سرانجام

  

 دارد، جزء ده س7مت! فرزندم الّسفھاء؛ مجالسة ترک في واحد و بذکرa ا>ّ  الّصمت في منھا تسعة اجزاء عشرة العافية! ُبنيّ  اي

  .ابلھان با نکردن ھمنشيني در جزئش يک و خداست ذکر غير از سکوت در آن جزء نه

  :فرمايد مي و داشته برحذر اراذل با ارتباط از را فرزندش حضرت،

  .گردد مي زبون و خوار باشد، داشته ارتباط اوباش با ھرکس حّقر؛ ا>نذال خالط من و

  گفتاري ھاي آسيب) ج

 امان در آنھا از تواند مي خويش زبان حفظ با مؤمن انسان که است، نھفته گفتن شيوه و نوع در اجتماعي روابط ھاي آفت برخي

  :از عبارتند ھا آسيب اين از بعضي. باشد

  

  دروغ .١

  :فرمايد مي خصوص اين در الس7م عليه علي حضرت

 در س7مت، و است مردم سرزنش و مذّمت دروغ، سرانجام عاقبة؛ شرّ  الکذب عاقبة و الّس7مة الّصدق في و الّذمّ  الکذب عاقبة و

  .است عواقب بدترين دروغ، عاقبت و است راستگويي

 دروغ به زبان است ممکن گرنه و باشد اعتماد مورد فرد بايست مي تو سخنان مستند که کند مي توصيه فرزندش به حضرت

  :بازشود

 مايه دروغگويي، و آيي درمي دروغگو که نکن، نقل خبري نامطمئن مردم از ؛ ذلّ  الکذب و کاذباً  فتکون ثقة عن ا>ّ  تحّدث و>

  .است ذلّت

  



 

 

  سرزنش. ٢

 و شده توزي کينه باعث رفتار اين زيرا کرد؛ سرزنش زياد را او نبايد شود، مرتکب خطايي انسان ھرگاه حضرت، نظر از
  :فرمايد مي فرزندش به الس7م عليه علي امام. برد مي بين از را او نقس به اعتماد

 به منجر و است کينه آمدن وجود به اش نتيجه زيرا مکن؛ سرزنش زياد البغضة؛ الي يجرّ  و الّضغينه يورث فاّنه العتاب و>تکثر

  .شود مي يدشمن

  

  آور خنده و زشت سخن. ٣

 موجب عمل اين زيرا نگيرد؛ قرار ديگران تمسخر و خنده مورد تا نمايد رفتار اي گونه به گفتن سخن در انسان که است شايسته

  :فرمايد مي حضرت. کاھد مي انسان عّزت و احترام از و گشته اجتماع در شخصيتي بي

ً  تکون وا قذراً  الک7م من تذکر ان اّياک و  آن گرچه بگويي، مضحک يا و پليد سخني مبادا ؛ غيرک عن ذلک حکيت ان و مضحکا

  !کني حکايت ديگران از را

  گفتن سخن زياد. ۴

  :فرمايد مي و نموده مذّمت نيست، ضروري که مواردي در گفتن سخن زياد از حضرت

 دخل قلبه مات من و قلبه مات ورعه قلّ  من و ورعه قلّ  اؤهحي قلّ  من و حياؤه قلّ  خطاؤه کثر من و خطاؤه کثر ک7مه کثر من و

 است، اندک شرمش ھرکه و کم شرمش و حيا است، زياد اشتباھش ھرکه و بسيار اشتباھش است، زياد حرفش ھرکه الّنار؛

  .شود مي دوزخ وارد بميرد، دلش ھرکه و ميرد مي دلش باشد، کم اش پرھيزگاري ھرکه و اندک اش پرھيزگاري

  

  گيري جهنتي

 تربيت، مھمّ  ابعاد از يکي. است گوناگون ھاي عرصه در جامعه و فرد جسم، و روح پرورش شامل وسيع، معناي در »تربيت«

 و است ضروري ،»جمعي زندگي« الس7م عليه علي امام منظر از. است آن اجتماعي حيطه دارد، ابعاد ساير بر شگرفي تأثير که
  .است بيروني و دروني رامو از ترکيبي آن، پيدايش منشأ

 و گرايي جمع انسان، اختيار الس7م عليه علي امام ديدگاه از که است ھايي زيرساخت و مباني داراي اجتماعي، تربيت نظام
  .است مباني آن جمله از اجتماعي، حقوق پذيرش

 به خود امر، اين که است الھي رامينف انجام براي ھمکاري و تعاون الس7م عليه علي امام ديدگاه از اجتماعي تربيت از ھدف

  .گردد برمي جھان و انسان خلقت غايت و الھي قرب

  .است شناسي آسيب و ھا بايسته ھا، روش حوزه سه داراي الس7م عليه علي حضرت ديدگاه از نوجوانان اجتماعي تربيت

 زمان و تاريخي تجربه مشورت اعتدال، ي،الگوپذير موعظه، استد>ل، ،»نوجوانان اجتماعي تربيت ھاي روش« ُبعد در حضرت

  .است کرده بيان را شناسي

 خيرخواھي، مردم، با گفتن سخن نيکو اخ7قي، خوش: قبيل از موضوعاتي ،»اجتماعي تربيت« ُبعد در الس7م عليه علي امام

  .است کرده طرح را منکر از نھي و معروف به امر و اسرار حفظ عفو، نفس، عّزت ادب، رعايت

 و مؤمنان خويشاوندان، دانشمندان، با ارتباط که است سازنده بسيار اقشار، و افراد برخي با ارتباط که است معتقد رتحض
  .اند جمله آن از ھمسايگان

  



 

 

 و. است دانسته »حسادت ترک« و »گفتار در نرمي« ويژگي دو در را »اجتماعي محبوبّيت« کسب ھاي راه حضرت نھايت، در
 رفتاري معرفتي، ُبعد سه در را آنھا توان مي که است مواجه ھايي آسيب با اجتماعي تربيت الس7م عليه علي امام نظر از با>خره

  . کرد خ7صه گفتاري و

  

  

   الس م عليه اميرمؤمنان ديدگاه از تربيت اھداف

 فرزندان تا سازند آشنا اجتماعي تغيير ھاي پايه مقدمات با و ابھام و پيچيدگي بدون را جامعه فرزندان بايد جامعه مرّبيان و والدين

  .نشوند ور غوطه شناخت و معرفت بدون روز تشکيکات و شبھه اعماق در و گوناگون آراي و مت7طم جامعه گستره در عزيز

  

 دکن مي دنبال را مھم ھدف چندين الس7م عليه علي امام نظر از »تربيت« عملکرد که گيريم مي نتيجه چنين پيشين، ھاي بحث از
 تحو>ت که عصري کنيم، نگاه جديد عصر منظر از را تربيتي اھداف اين بخواھيم اگر ما. دارند محکمي ارتباط ھمديگر با که

 واحد خانواده« يک به ارتباطات طريق از ھا جامعه آن، اثر در و گيرد مي صورت تکنولوژي و علم عرصه در سريعي

 اشاره آنھا تک تک به که دارد ضرورت و شوند مي حائز را بيشتري اھمّيت است، شده تبديل »ارتباطات دھکده« يا »جھاني

  :کنيم

  فرھنگي ميراث انتقال. ١

  

 و مفاھيم و ھا ارزش سلوک، آداب، انتقال در را جامعه اھمّيت دو، آن با انسان شخصّيت رابطه و فرھنگ و جامعه مفھوم تحليل
 ارتباط و فرھنگي دوام و بقا به جامعه بقاي که است طبيعي. سازد مي مدلّل بعدي، ھاي نسل به قديم نسل از را فرھنگي روشھاي

  .نيست ميسور جديد، نسل به فرھنگي ھاي ميراث و ھا ارزش و معارف انتقال راه از جز به اين و دارد بستگي فرھنگي

  

 يک را فرھنگي ميراث انتقال ردعملک ديگر نسل پايان از بعد نسلي ظھور و سّني اخت7ف نظر از انساني افراد زندگي طبيعت

  .ميبخشد حتمّيت جامعه، بافت استمرار براي اجتماعي ضرورت

  

 بعدي نسلھاي ھمه شأن در تواند مي که الس7م عليه مجتبي حسن امام فرزندش به خود آميز حکمت درنامه الس7م عليه علي امام

  :فرمايد مي شود؛ شامل پذير، تربيت

 عدتُ  َحّتي آثاِرِھم في ِسْرتُ  و أْخباِرِھم في َفک_ْرتُ  و أْعمالِِھم في َنَظْرتُ  َفَقدْ  َقْبلي، کانَ  َمنْ  عمر عمرت أُکنْ  لم إن و اّني ُبني_  أيْ «

 هِ َضَررِ  ِمنْ  نفعه و کدره ِمنْ  ذلک صفو َفَعَرْفتُ  آِخِرِھم، الي اّولِِھم َمعَ  عمرتُ  قد أموِرِھم ِمن الي اْنَتھي بما کأّني بل. َکأََحِدِھم
 الوالد يعني ما أمرکَ  ِمنْ  عناني حتي رأيت و مجھولة عنک َصَرْفت و جميله لک توخّيت و نخيله أْمرٍ  ُکلّ  ِمنْ  لَکَ فاستخلصت

  .»)١(صافة نفسٍ  و سليمة نّية ذو الدھر، مقبل و العمر مقبل أنت و ذلک يکون أن حتي ادبکَ  ِمنْ  عليه اجمعت و الشفيق

 ھايشان سرگذشت در و ام نگريسته کارھايشان در اما ام، نزيسته اند، بوده من از پيش که آنان ھمه اندازه به من ھرچند پسرکم«

 آورده دست به کارھايشان از که آگاھي با بلکه و ام گرديده ايشان از يکي چون تا ام ديده و رفته مانده، آنان از آنچه در و انديشيده

 باز زيانبار از را سودمند و تار از را روشن - ديدم -  آنچه از پس. ام برده سر به پسينشان تا نخستين با که است چنان گويي ام،

 تو دسترس از نبود شناخته که را آن و کردم جستجو برايت را آن نيکويي و ساختم جدا را آن زبده ھرچيز، از تو براي و شناختم

 عنايت اين که ديدم چنان گماشتم، ھّمت آموختنت ادب بر و داشتم عنايت مھربان، پدري ھمانند تو کار به چون و انداختم دور به

  .»آک بي نھادي و داري پاک نيتي که زندگي بھار در و رود کار به تو جواني عنفوان در

  



 

 

 ھدف و دار جھت حرکت نوع يک پيوستگي، و ارتباط اين بايد بلکه يابد، مي دوام فرھنگي انتقال و ارتباط راه از فقط نه جامعه

 بتواند که عام احساسات و مشترک مفاھيم به جديد نسل آن، سايه در که نمايد تضمين جديد، نسل اجتماعي رشد براي را داري

 مفاھيم و ھا آرمان و معارف اعتقادات، مشترک، احساسات و مفاھيم از منظور. يابد دست آورند، وجود به را ي»واحد جامعه«

  .است عالي

  

 فردي زندگي زيرا دارد؛ دنبال به نيز عميقي تربيتي اثر يک انتقال اين اجتماعي، وحدت رد فرھنگي انتقال اھمّيت بر ع7وه

 با و باشد سھيم و شريک ديگران، با آن در که آورد مي دست به را اي گسترده زمينه فرھنگي، انتقال عملکرد پھناي در انساني

 است واحد احساس اين. شود مي شريک ديگران با است، آمده دست به جمعي، ھاي تجربه از که اجتماعي شعور و واحد احساس

 اينکه اضافه به آورد؛ مي وجود به را واحدي اّمت نتيجه در و دھد مي شکل را شخصيتش و کند مي آميزي رنگ را او که

 بار به را اي ويژه جامعه و خاص تربيت که »ميھني ھم« نوع يک پرتو در آن، ھاي روش و راھھا و فرھنگي انتقال محتواي

  .آيد مي پديد آورد، مي

  

 کامل، تشخيص با و آزادانه فرد، که است اي جامعه چنين پرتو در دقيقا و دارد دنبال به را ھدف و وظيفه اين »تربيت« قطعا

 عناصر اي، جامعه ھر که است طبيعي. سازد مي جدا فاسد عنصر از را صحيح عنصر و کند مي انتخاب را فرھنگي عناصر

 عناصر ميان از گزينشي طور به تربيت، اثر در فرد که شود مي شامل را متضادي ھاي ارزش و متنوع افکار و مختلط زياد

  .يابد درمي را خود خاص فرھنگ مختلط،

  

 فرھنگي و اجتماعي ھاي گيري جھت در فرد که است ھايي ارزش و ھا گرايش اين باروري و رشد زمينه، اين در تربيت، ھدف

  :دھد مي توضيح چنين را دقيق نکته اين الس7م عليه اميرالمؤمنين. کند مي گزينش را آنھا خود،

  

 را بھترينش چيزي ھر از تو براي و دادم تشخيص ضررش از را نفعش شناختم، اش تيره و کدر از را آن خالص و صفا«

  .»پوشيدم چشم آن مبھم و مجھول از و برگزيدم را زيباترينش و کردم انتخاب

  

 گزينشي نيروي يک را پذيري تربيت فرزند ھر و الس7م عليه مجتبي حسن امام به خواھد مي گزينش اين با 7مالس عليه امام

  :فرمايد مي لذا يابد؛ رشد و کند بھترگزيني اجتماعي، تغيير پھنه در که بدھد خ7ّقي

  

 را تو تنھا و دھم ياد را آن حرام و لح7 و قرآن احکام و اس7م شرايع تو به که کردم آغاز آن تفسير و خدا کتاب تعليم از«

  .»نپردازم ديگري به تو از و دھم آموزش

  

 و پيچيدگي بدون اجتماعي، تغيير ھاي پايه و مقّدمات با را خود پذير تربيت فرزند بزرگ، مرّبي يک عنوان به الس7م عليه امام
 تشکيکات، و شبھه اعماق در مختلف، آراي داراي و ممت7ط جامعه گستره در که دھد مي آموزش را او و سازد مي آشنا ابھام،

  :فرمايد مي باز جھت اين از. نشود ور غوطه شناخت، و معرفت بدون

  

 کار نيز تو بر و بتازد گرديد، مشتبه آنان به کار تا گردانيد اخت7ف دچار را مردم که ھوايي و رأي مبادا که ترسيدم آن از سپس«

 حال به را تو آنکه تا دانستم تر پسنديده را داشتنت استوار نداشتم، خوش آن، از را ساختنت آگاه ھرچند پس. سازد مشتبه را

 راست راه و فرمايد عطا رستگاريت توفيق خدا که بستم اميد و بسپارم است آن در ھ7کت که چيزي دست به و واگذارم خويش

  .»سپارم مي خدا به را تو و گذارم مي ات عھده در را وصّيت اين پس. بنمايد تو به را



 

 

  

  

   علوي ديدگاه از اجتماعي تربيت

 زيرا. شود گرفته نظر در تکاليفي و حقوق اجتماع، در ديگر انسانھاي براي که شود مي تصّور جايي در اجتماعي تربيت

 ھاي تموقعي و انسانھا ساير مقابل در اجتماعي وظائف به عمل تسھيل ھدفش اجتماعي ُبعد در که است فرايندي »تربيت«

 و باشد مي جامعه در انساني، افراد متقابل حقوق گرفتن نظر در منسجم، اجتماعي تربيت نظام يک >زمه بنابراين. است اجتماعي
 درخواست را آنھا مطابق رفتار و ساخته آشنا يکديگر اجتماعي حقوق به را خود مترّبيان روشھا ترين ساده با بتواند بايد نظام اين

 و حقوق که بخشيد ثبات و نظم جامعه به توان مي صورتي در که اند پذيرفته را اصل اين بشري و الھي اتبمک تمامي. نمايد
  .گيرد قرار عمل مورد خوبي به شده گرفته نظر در انسانھا براي که تکاليفي

  

: دارد وجود تکاليفي و وقحق آنھا ميان و بوده برادر يکديگر با اس7مي جامعه در مسلمانان الس7م عليه علي امام ديدگاه از

 حضرت ديگر، سوي از. »دارد تو گردن به ھم او داري، برادرت گردن به تو حقّي ھر عليه؛ لک الذي مثل عليک وgخيک«

 مي آن بستن کار به با انسان که دھد مي دست به ديني برادران ساير برابر در شايسته و مناسب رفتار انتخاب براي جامعي معيار

 در مصاديق تعيين به چنداني نياز ديگر کلّي، قاعده اين داشتن با و نمايد، تبديل ابدي گلستان به را اس7مي جامعه تواند

 ما لھم تکره و لنفسک تحبّ  ما للناس تحبّ  ان جامعة حکم کلمة ايّ «: فرمايد مي حضرت. ماند نمي باقي اجتماعي برخوردھاي

 نمي خود براي آنچه و بخواه را ھمان نيز مردم براي خواھي، مي خود براي چه ھر که است جامعي حکيمانه سخن چه. لھا تکره

  ».نپسند نيز آنان براي پسندي،

  

  اجتماعي تربيت اھداف

  

  ھستند؟ مقصودي چه پي در نوجوانان و کودکان اجتماعي تربيت از مربيان چيست؟ اجتماعي تربيت از ھدف

 طور به اي عّده. دانند مي اجتماعي محيط با انطباق براي آمادگي ايجاد ل،اوّ  وھله در را کودک اجتماعي تربيت از ھدف برخي

  :اند کرده بيان ذيل شرح به را اھدافي »اجتماعي تربيت« براي مفّصل

  

  .آنان با برخورد در انصاف مراعات و انسانھا ھمه حقوق رعايت. ١

  . مسلمانان و مؤمنان گردي با ايثار و فداکاري و گذشت با ھمراه و مھرآميز روابط ايجاد. ٢

  .اس7م فقھاي و دانشمندان باgخص و مؤمنان تکريم. ٣

  .مسلمانان امور به اھتمام و خدمت روحيه تقويت. ۴

  .اجتماعي تکافل و تقوا و خير کارھاي در تعاون روحيه تقويت. ۵

  .خواھي مساوات روحيه تحکيم و مسلمانان و مؤمنان ميان برادري و تفاھم روحيه ايجاد. ۶

  .نظر تبادل و شور و ھمفکري روحيه ايجاد و معاشرت در صدر سعه تقويت. ٧

  .باشد بستگانش و شخص زيان به چند ھر آن، پذيرش و حق به داوري و خواھي عدالت روحيه پرورش. ٨

  



 

 

  .ديگران آگاھي و رشد و ھدايت به نسبت تعّھد احساس تقويت. ٩

  .اس7مي عدل حدّ  در ستمکاران اب برخورد در ستيز روحيه ايجاد. ١٠

  .مسلمانان بين اخت7ف رفع و البين ذات اص7ح براي ت7ش. ١١

  .صبر به توصيه و حق به توصيه و خير به دعوت روحيه ايجاد. ١٢

  .منکر از نھي و معروف به امر مسئوليت پذيرش و منکر و معروف شناخت. ١٣

  .ديني و عبادي مراکز و جماعات و اجدمس موقعيت تحکيم و اس7مي شعائر تعظيم. ١۴

  .اجتماعي و فردي مناسبات ھمه در انضباط و نظم به عادت ايجاد. ١۵

  

 خلقت با متفاوت اھدافي نھايت، در) اجتماعي تربيت جمله از( ابعادش تمامي در تواند نمي انساني تربيت که رسد مي نظر به

 را انس و جنّ  ما و ؛»ليعبدون ا>ّ  ا>نس و الجنّ  خلقتُ  ما و«: فرمايد يم آفرينش ھدف مورد در خداوند. باشد داشته انسان

  .اند کرده تفسير »شناخت« معناي به را عبادت برخي  .نمايند عبادت را خدا که آن جز نيافريديم

  

 مي ھا يتترب انواع تمامي واحد ھدف و باشد مي خويش عناصر و اجزا براي واحد ھدف به نيازمند واحد نظام حال، ھر به

 است »الھي قرب« نھايت، در اجتماعي تربيت از ھدف اساس، و مبنا ھمين بر. شود منجر خدا »شناخت و عبادت« به بايست

  .اند رفته نشانه نقطه يک به ھمه که باشند مي متوّسطي اھداف شد، ياد که اھدافي چند ھر

  

  :فرمايد مي و کرده معّرفي الھي فرمان اعتط يکديگر، با را ھمکاري و تعاون از ھدف الس7م عليه علي حضرت

 به! انسانھا اي حّقه؛ جميع في له ا>نصاف و بعھده الوفاء و بعدله القيام و عّزوجلّ  aّ  طاعة علي الّتعاون الي الّناس اّيھا فھلمّ «

 واجب اش بنده بر خداوند که فيتکالي تمامي انجام و پيمانش به وفاء و او عدل به قيام و عّزوجلّ  خداوند اطاعت بر تعاون سوي

  ».بشتابيد نموده،

 در بايست مي.... و ديگران امور به اھتمام و انصاف و جامعه صحيح ھنجارھاي و اصيل ارزشھاي با شدن منطبق نتيجه، در

  .گيرد صورت »الھي فرمان اطاعت« مسير

  نوجوانان اجتماعي تربيت

 و ھا ديدگاه بيان به قسمت اين در دارند، سزايي به نقش اصلي، مطالب تشريح و تبيين در که مقدماتي و کليات بيان از پس
 قرار بررسي مورد زير مباحث و شود مي پرداخته »نوجوانان اجتماعي تربيت« خصوص در الس7م عليه علي امام راھکارھاي

  :گيرد مي

  

  .نوجوانان اجتماعي تربيت روشھاي. ١

  .اننوجوان اجتماعي تربيت ھاي بايسته. ٢

  .نوجوانان اجتماعي تربيت شناسي آسيب. ٣

  

  نوجوانان اجتماعي تربيت روشھاي



 

 

 ھاي شيوه از جامعي منشور توان مي فرزندانش به الس7م عليه علي حضرت ھاي سفارش و گفتارھا در تعّمق و مطالعه از

  :جمله از کرد؛ استخراج را نوجوان اجتماعي تربيت

  استد>ل و شناخت) الف

 که شود مي استفاده فرموده، اجتماعي تربيت باب در فرزندانش به که ھايي توصيه در الس7م عليه علي امام سيره و اتکلم از

 خود حضرت و. دھند قرار موشکافي مورد را آن مختلف جوانب و شده آشنا دقيقاً  موضوع با فرزندان که دارند اصرار ايشان

 شناسي انسان به مطلب اين و است ورزيده مبادرت مناسب برھانھاي و >لاستد به اجتماعي تربيت ھاي توصيه در بارھا

 جستجو عق7ني توجيه رفتارھايش براي که گرفته نظر در مبتکر و خ7ّق عقلِ  داراي را انسان حضرت گردد؛ بازمي حضرت

 آدمي خرد قوه و کرده واراست را خود تربيتي روش تنبيه، و تشويق و پاسخ و محّرک اساس بر که بکر روش برخ7ف کند، مي

  .است داشته نگه دور نظر از را

 ھنوز که اموري بر اشباه؛ ا>ُمور فاّنما کان بما يکن لم ما علي استدلل و«: فرمايد مي الس7م عليه حسن امام فرزندش به حضرت

 فرزندش تربيتي، مباحث براي رتحض ».يکديگرند شبيه امور، زيرا کن استد>ل يافته، تحقّق که اموري واسطه به نشده، محّقق

  .است آموخته او به را آن روش و کرده استد>ل به سفارش را

  موعظه شيوه) ب

 و مھر از آکنده لحني با و پرداخته نصيحت و موعظه به گاه اجتماعي، ھاي عرصه در فرزند تربيت براي الس7م عليه علي امام
 اي ُبنّي؛ يا« عبارت حضرت مواعظ و نصايح بيشتر در. است ماشتهگ ھّمت خود فرزند راھنمايي به دلسوزي، و محبت

ً  بلغت قد َرأَيُتني لما اّني بنيّ  اي«: جمله از شود؛ مي مشاھده» !فرزندم  اوردتُ  و اليک بوصّيتي بادرتُ  وھناً  ازداد رأيتني و سّنا

 افزايد، مي ضعفم و سستي روز به روز و ام نھاده سال به پا که نگريستم چون! جان پسر اجلي، بي يعجل أن قبل منھا خصا>ً 

  ».بگيرد را گريبانم اجل دست آنکه از پيش بگويم، تو به را >زم ھاي سفارش و اندرزھا که ديدم چنان

  الگوپذيري) ج

 ترينبھ را پيامبر مقّدس وجود کريم قرآن است؛ شايسته و مناسب الگوي ارائه نوجوان، اجتماعي تربيت راھھاي بھترين از يکي

 a صلي خدا رسول شخصيت در شما براي ؛»حسنةٌ  اسوةٌ  aّ  رسول في لکم کان لقد«: فرمايد مي و کرده بيان انسانھا الگوي
  .است نيکويي الگوي آله و عليه

  

 کردار و گفتار تمامي در دارد تمايل انسان معمو>ً  و دارند، انسانھا انحطاط يا رشد در اي کننده تعيين نقش الگوھا کلّي، طور به

 الگوھايِ  بايست مي گردد، تسھيل اجتماعي تربيت فرايند اينکه براي. نمايد تبعيت خود الگوي و مقتدا از سکنات، و حرکات و

 بايست مي کودکان. گردد او مجذوب و کرده ايجاد عاطفي ارتباط آنھا با بتواند او تا کرد ترسيم نوجوان براي مناسبي اجتماعي

  .ببينند تجّسم خود مرّبيان و والدين رفتار در را موجود ارزشھاي

 و بصغيرکم کبيرکم ليرؤف و بکبيرکم صغيرکم وليتأس«: فرمايد مي بنيادين، اصل اين به توّجه با الس7م عليه علي حضرت
 و نمايند اقتدا و تأّسي بزرگترھا به کوچکترھا بايست مي تعقلون؛ aّ  عن > و تتفقّھون الّدين في > الجاھلية کجفاة >تکونوا

  ».بينديشيد خدا درباره نه و کنيد تفقّه دين در نه که نباشيد جاھليت جفاکارانِ  مانند و کنند مھرباني کوچکترھا به بايد بزرگترھا

  اعتدال رعايت) د

 موارد، ديگر از غفلت و ھا عرصه برخي به باختگي دل که است اجتماعي رفتار در متعّددي ھاي حوزه و ابعاد داراي انسان

 مسافرت تفريح، دوستي، خواندن، درس عبادت، کار،. شد خواھد اجتماعي شخصيت نقصان نتيجه در و نامتعادل رشد موجب

 زندگي تواند مي خود، جايگاه در يک ھر دادن قرار و بندي طبقه دارد؛ برخورد آنھا با زندگي در انسان که است مقو>تي... و

: فرمايد مي زمينه اين در الس7م عليه اميرمؤمنان. باشد داشته ھمراه به انسان براي را نشاطي با حال عين در و آرام و شيرين

 پس سازي، پيشه را روي ميانه کارھا تمامي در باد تو بر عدل؛ به اخذ من و جار القصد عن عدل فمن ا>ُمور في بالقصد عليک«

  ».است نموده رعايت را عدل گيرد، پيش در اعتدال راه که کسي و دهکر ستم نمايد، تجاوز روي ميانه و اعتدال از کس ھر

  



 

 

 انجام و زندگي امور در ؛»عبادتک في اقتصد و معيشتک في واقتصد«: کند مي خطاب فرزندش به شھادت ھنگام در حضرت

  ».باش رو ميانه و معتدل عبادت،

  

  مشورت.) ه

  

 به کريم قرآن. سازد مي آماده را آنھا مھرباني و الفت زمينه و شده ادافر دروني استعدادھاي شکوفايي موجب کارھا، در مشورت

  »اgمر في شاورھم و«. نمايد مشورت آنھا با مردم، به مربوط امور در که دھد مي دستور اکرم پيامبر

 استفاده يگراند افکار و نظرات از پيوسته و نکند برخورد خامي سر از اجتماعي پيچيده امور در که آموخت نوجوان به بايد

 برأيه؛ استغني من خاطر قد و الھداية عين ا>ستشارة«: فرمايد مي مشورت اھميت مورد در الس7م عليه علي حضرت. نمايد

 انداخته خطر به را خويشتن نمايد، اعتماد خود فکر به تنھا که کسي و است ھدايت عين ديگران، از نظرخواھي و مشورت

 ھر الخطاء؛ مواقع عرف اeراء وجوه استقبل من«: فرمايد مي الس7م عليه حسين امام دشفرزن به سفارش در حضرت» .است

  ».دريابد را اشتباه مراکز بنگرد، نيک گوناگون نظرات چھره در زندگي مسائل در کس

 را صحيح هرا تواند مي نمايد، مقايسه يکديگر با را آنھا و کند مطالعه را موضوع يک پيرامون مختلف نظرات انسان وقتي

  .کند پرھيز آنھا از و شناسايي را خطاھا و داده تشخيص

  

  تاريخي تجربه) و

 انسان آينده مسير براي فروزاني چراغ تواند مي آيد، مي دست به گذشتگان زندگي از که اي ارزنده تجارب درک و تاريخ مطالعه

. دارد اھميت بسيار اجتماعي تربيت در آنان، زندگي قبتعا در تفّکر و گذشتگان انحطاط و رشد عوامل و علل يافتن. کند ترسيم

 را آنان سرنوشت از گرفتن درس و تاريخ مطالعه الس7م عليه حسن امام فرزندش به الس7م عليه علي امام اساس، ھمين بر

 و فعلوا ما انظر و آثارھم و ب7دھم في سر و قبله کان من اصاب بما ذکره و الماضين اخبار عليه اعرض و«: است کرده توصيه
 ديار و شھر در آور، يادش به را گذشتگان مصائب کن، عرضه) قلبت( آن بر را پيشينيان سرگذشت ؛....انتقلوا عّمن و حلوا اين

  »!رفتند؟ و شستند دل عزيزاني چه از افکندند، بار کجا کردند؟ چه که بنگر و کن سياحت آنان آثار و

  

 انديشيده اخبارشان در و ام نگريسته آنان رفتار در چندان ولي ام، نکرده عمر گذشتگان ندازها به من«: فرمايد مي ديگر، جاي در

 از گويي ام، يافته آگاھي اخبارشان ھمگي از چون بلکه. ام گشته آنان از يکي ھمانند که ام، کرده سير آثارشان مانده باقي در و ام

 را اش گزيده چيز، ھر از و ام بازشناخته ھا زيان از را سودھا و ھا تيرگي از را ھا روشني و ام، بوده ھمراھشان آخر به تا اّول

 اختيار در ممکن زمان ترين کوتاه در را گذشتگان ارزشمند تجارب خواھد مي روش اين با حضرت آري،» .ساختم تو ويژه

  .سازد درخشان را خويش آينده صحيح، راه انتخاب با او تا دھد قرار فرزندش

  

  سيشنا زمان) ز

 زمان و فعل تناسب بايست مي روي اين از و اند ساخته عملي براي را زماني ھر داد؛ انجام زماني ھر در شود نمي را کاري ھر

 تا دارد احتياج خود مناسب وقت و زمان به ـ آن اجتماعي عرصه در ويژه به ـ تربيت. گرفت نظر در را آن مقتضيات و

 به »شناسي زمان« عميق درک با الس7م عليه علي حضرت. گردد آدمي شخصيت شدر موجب و کرده پيدا را >زم شکوفايي

 آن. ببري کافي بھره آن از بايد و است مناسب بسيار تو تربيت و رشد براي نوجواني فرصت اين که شود مي يادآور خود فرزند

  :فرمايد مي حضرت

  



 

 

 الّدھر مقتبل و العمر مقبل انت و ذلک يکون ان ادبک من ليهع اجمعت و الّشفيق الوالد يعني ما امرک من عناني حيث رأيت و«

 با را تو شدم آن بر نيز من پسندد، مي فرزندش براي را ھا نيکي مھربان پدري که گونه آن پس صافية؛ نفس و سليمة ذونيةٍ 

  ».داري باصفا روحي و سالم نّيتي اي، آورده روي روزگار به تازه قرارداري، زندگي آغاز در زيرا کنم؛ تربيت ھا خوبي

  

  :فرمايد مي ديگر، جاي در و

 قلب ھمانا لّبک؛ يشتغل و قلبک يقسوا ان قبل باgدب فبادرُتک قبلته ء شي من فيھا القي ما الخالية کاgرض الحدث قلب اّنما و«

) گوناگون مطالب به( عقلت و سخت تو قلب که آن از پيش من. پذيرد مي را بذري ھر که است اي ساده زمين ھمچون نوجوان

  ».کردم مبادرت تو تربيت به گردد، مشغول و گرفتار

  الب7غه نھج در تربيت روشھاي

 محيطي، گوناگون تأثيرات و طبايع اخت7ف معلول که ھا سليقه ھا،خواستھا، روحيه نيازھا، ظرفيتھا، استعدادھا، اخت7ف

 بشر بود نمي ھا اخت7ف اين اگر و است انساني جوامع رشد و وامد و بقا مايه است، اجتماعي و اعتقادي فرھنگي، جغرافيايي،

 قرار غفلت مورد وجه ھيچ به و شود لحاظ بايد تربيت مختلف مراحل در که است واقعيتي اين و نبود، تکامل و زندگي به قادر

  :جمله از است، نموده تأکيد آن مراعات لزوم بر و پرداخته امر اين به مختلف موارد، در اميرمؤمنان نگيرد،

  .متفاوتند) استعداد نظر از( که وقتي تا خيرند در دائماً  مردم ھلکوا؛ استووا فاذا ماتفاوتوا بخيرٍ  الّناس >يزال ـ١

 سبخ من فلقة کانوا اّنھم ذلک و طسھم مبادي بينھم فّرق اّنما«: فرمايد مي) ع(بيان امير ھمديگر با انسانھا تفاوت راز در و ـ٢

 انسانھا ميان آنچه ؛ يتفاوتون اخت7فھا قدر علي و يتقاربون ارضھم قرب حسبٍ  علي فھم سھلھا و تربةٍ  حزن و. ھاعذب و ارٍض 

 درشت خاکي و. است شيرين يا شور که است زمين اي پاره از ترکيبشان که زيرا آنھاست، سرشت است، آورده وجود به تفاوت

  ».دارند تفاوت يکديگر از آن اخت7ف مقدار به و نزديکند ھم با انزمينش نزديکي اندازه به آنان پس است، نرمين يا

 انسانھا توانايي تفاوت و وجود مراتب به توّجه بدون و است گوناگون و مختلف انسانھا ظرفّيت و وسع و توانايي اساس اين بر

 و مجھوده، منکم ءٍ  امري کلu  حّمل«: فرمايد مي افراد درجه و مراتب رعايت لزوم درباره) ع(علي پذيرد نمي سامان تربيت کار
  ».گيرد آسان برنادانان و بکوشد، خود توان اندازه به کس ھر الجھلة؛ عن خفّف

  الگوھا معرفي روش: الف

 باشد، کاملي و مطلوب الگوھاي دنبال به که شود مي باعث امر ھمين. است گريزان عيب و نقص از و کمال عاشق فطرتاً  انسان

 انسان روش اين در شود مي شمرده تربيتي روشھاي مؤثرترين از است انسان فطرت با سازگار چون گوپذيريال نتيجه در و

  .نمايد پيدا تشّبه بدو و نھد او گام جاي در گام و زند مي دست سازي شبيه به و گيرد مي خويش مطلوب را عيني اي نمونه

  

... ا>سوة في لک کافٍ ) ص( aّ  رسول في کان لقد و«: فرمايد مي حسن اسوه بعنوان) ص(خدا رسول معّرفي مقام در) ع(علي

 >ثره؛ المقتصّ  و بنبّيه المتأّسي aّ  الي العباد احبّ  و تعّزي، لمن عزاءً  و تأّسي لمن اسوةً  فيه فانّ ) ص(ا>طھر ا>طيب بنبّيک فتأسّ 

 و راه که. کن اقتدا خود پاک و پاکيزه) ص(پيامبر به پس... تو براي کافي است الگوي) ص(خدا رسول) روش( در براستي
 محبوبترين و. گردد منتسب بخواھد که کسي براي است انتسابي و جويد تأّسي بخواھد که کسي براي است سرمشقي رسمش

 بھدي واقتدوا« : فرمود ديگر جاي در و» .رود او دنبال به و. کند سرمشق را) ص(پيامبر رفتار که است کسي خدا نزد بندگان

 او سّنت به و است، سيرت برترين که کنيد اقتدا پيامبرتان سيرت به الّسنن؛ اھدي فاّنھا بسّنته استّنوا و الھدي، افضل فاّنه بّيکمن

  ».است ھا سّنت ترين کننده ھدايت که يابيد گرايش

  

 لذا است،) ع(طھارت و متعص بيت اھل شود تأّسي آنھا به کند مي سفارش) ع(علي که تأّسي و اقتدا قابل الگوھاي ديگر از

 و فالبدوا لبدوا فان ردّي، في يعيدوکم لن و ھدًي، من يخرجوکم فلن ھم اثر واّتبعوا سمتھم، فالزموا نبّيکم بيت اھل انظروا«: فرمود
 روند يم که سو بدان و بنگريد، پيامبرتان خاندان به فتھلکوا؛ عنھم >تتأّخروا و فتضلّوا، تسبقوھم > و فانھضوا، نھضوا ان

 داد، نخواھند عودتتان پستي و ھ7کت به و کرد نخواھند بيرون رستگاري راه از را شما ھرگز که بگيريد، را آنان پي و برويد،



 

 

 پس آنان از و شويد، مي گمراه که مگيريد پيشي آنھا بر کنيد، قيام و برخيزيد کردند، قيام و برخاستند اگر و بايستيد ايستادند اگر

  ».گرديد مي اهتب که نمانيد

  

 که است اين آنھا به تأّسي راز بلکه نيست، علّت بي فرمان يک و حکمت بي سفارش يک الگو بعنوان) ع(اھلبيت پذيرش البته

 رسم راه و انديشه در آن صحيح ھندسه و آن جامعّيت و دين درست فھم و اند گرفته کار به و اند دانسته بايد چنانکه را دين آنان

 خاموش و نھان از آنان برون و آنان، دانش از را شما نشان بردباري اند، ناداني مرگ و دانش حيات آنان« زيرا د،دار جلوه آنان

 نگاه را مردم که پناھگاھھايي و دينند ستونھاي دارند، خ7ف آن در نه و ستيزند حق با نه دھد، خبر بيانشان حکمت از بودنشان

 چنانکه را دين. شد بريده بن از زبانش و شد رانده بود که آنجا از باطل و بازگرديد، خود جاي به آنان توسط به حق دارند، مي

 آن نگھبانان و بسيارند دانش راويان که گفتند ديگران به و شنيدند را آن فقط که نه بستند، کار به و گرفتند فرا و دانستند بايد

  ».اندک

  

 و مشابه دنبال به بلکه نيستند راستين و اصلي الگوھاي دنبال به خويش ربيتت در مردم که اين از شود مي بلند مولي فرياد گاه و
  .ھستند ھا فرعي

  

 عترة بينکم و تعمھون کيف و! بکم يتاه فاين منصوبٌة، المنار و واضحٌة، اeيات و قائمٌة، وا>ع7م! تؤفکون اّني و تذھبون؟ فاين«

 کجا پس العطاش، الھيم ورود رّدوھم و القرآن، منازل باحسن ھم فانزلو! الّصدق ةالسن و الّدين، اع7م و الحّق، ازّمة ھم و! نبّيکم

 و تاکي سرگشتگي کجا؟ تا گمراھي برجاست، ھا نشانه و. ھويداست دليلھا و برپاست ع7متھا که گرديد؟ مي باز کي و رويد؟ مي
 پس. قرينند راست گفتار) و جميل ذکر( با دينند، نپيشوايا و يقينند، و حق زمامداران که شماست ميان پيامبرتان خاندان چرا؟

  ».آريد روي آنان به روند، آبشخور به که تشنه شتران چون و بداريد، دل در را آنان حرمت نيک قرآن، ھمچون

  

 مي نيز باشند،) ع(معصوم غير و باشند دارا را اوصاف اين که کساني شامل شد بيان بيت اھل بودن الگو فلسفه عنوان به آنچه

 از که قبلي ھاي نسل جھت ھمين به باشند، الگو توانند مي برخوردارند،... آگاھي و تدين از جامعه در که افرادي نتيجه در شود،

  .باشد بعدي ھاي نسل براي الگو توانند مي برخوردارند بھتري تدين و بيشتر تجربه

  

 به ک7نسالتان و کنند، پيروي ک7نسالتان از خردسا>ن بايد ؛بصغيرکم کم کبير ليرأف و بکبيرکم صغيرکم ليتأسّ «: فرمود) ع(علي

  ».باشند مھربان سالتان خرد

  

  محّبت روش: ب

  

 فطرت با سازگاري جھت به محّبت روش است، فرھيختگان و پاکان به محّبت روش تربيت، روشھاي ترين اساسي و مھمترين از

 وجود اکسيري ھمچون و کند، مي ايفا انسان تربيتي تحّول در را قشن با>ترين دروني، ميل جھت به و انساني، سرشت و آدمي

 لھج شيئاً  احبّ  من): ع(علي. کند مي ايجاد انسان در شگرفي تربيتي تحّو>ت زمان ترين کوتاه در و نموده ناب ط7ي را انسان

  .شود مي حريص آن ياد به بدارد، دوست را چيزي که ھر بذکره؛

  

 طيباً  و>يتکم من به خّصنا ما و«: فرمايد مي) ع(ھادي حضرت است زيارتي متون ترين متقن از که کبيره جامعه زيارت در

 پاکيزگي و نفس پاکي و) اخ7ق يا و( فطرت نيکي سبب به شما، دوستي به را ما و لنا؛ تزکيةً  و >نفسنا طھارةً  و) خلقنا(لخلقنا

  ».گردانيد مخصوص... روحمان



 

 

  

 فشرده پاي مسأله اين بر سخت الھي اولياي و قرآن انسان، شاکلت و تربيت در دوستي و محّبت وسيع و شگرف تأثير به توّجه با

 وسيله بعنوان بيت اھل محّبت بر نيز روايات در و داده قرار آنھا دوستي و اھلبيت محّبت را رسالت پاداش کريم قرآن در است،

  .است شده تأکيد تربيت

  

 ينتظر محّبنا و ناصرنا الحکم، ينابيع و العلم، معادن و الم7ئکة مختلف و الّرسالة محط و وةالّنب شجرة نحن«: فرمود) ع( علي

 و رحمت فرشتگان شد و آمد جاي و رسالت، نگاه آمد فرود و نبوتيم درخت ما الّسطوة؛ ينتظر مبغضنا و عدّونا و الّرحمة،
  .»سطوت و قھر انتظار ما، جوي کينه و دشمن و برد، يم رحمت اميد ما دوست و ياور. بينش سارھاي چشم و دانش معدنھاي

  

 عنه عّما انتھي و ندبنا، اليه بما عمل و حّبنا اخلص و بنا aّ  الي تقّرب و فضلنا، عرف من الّناس اسعد«: فرمود ديگر جاي در

 به ما وسيله به و بشناسد، را ما مرتبت برتري که است کسي مردمان سعادتمندترين معنا؛ المقامة دار في ھو و مّنا فذاک نھينا،

 ايم کرده نھي را او آنچه از و کند، عمل ايم خوانده فرا را او بدانچه و سازد، خالص خود در را ما محّبت و جويد، تقّرب خدا

 ساز انسان و سازنده اھلبيت چون پاکاني محّبت آري» .است ما ھمراه آخرت خانه در و است ما از کسي چنين پس. کند دوري

  .دھد مي سوق سعادت و کمال اوج به را انسان و است

  

  يادآوري و تذکر روش: ج

  

 ياد و نظر، زير را انسان تخّي7ت و قلبي خطورات حّتي ھستي تمام و است حاضر جا ھمه در که خدايي و منعم ياد و نعمتھا ياد

 aّ  ذکر بدوام«: فرمايد مي) ع( علي دارد، مي نگه ھا زشتي و پليدي از و دارد، مي وا نيکي و بخوبي را انسان مرگ و قيامت
  .»شود مي زايل غفلت خدا، دائمي ياد سبب به الغفلة؛ تنجاب

  

  ساز افسرده اين خورشيد را ذکر   اھتزاز در را فکر آرد ذکر

 قلبه عمر من« :فرمايد مي) ع(علي که چنان. گردد مي اص7ح او رفتار و اعمال گشت آباد قيامت و دخدا يا با قلبش کسي اگر

  ».گردد نيکو آشکار و نھان در کردارش کند آباد خدا ياد دوام به را قلبش که ھر الجھر؛ و السرّ  في افعاله حسنت الّذکر بدوام

  ».خداست ياد به اشتغال در قلب ص7ح اساس aّ؛ بذکر اشغاله القلب ص7ح اصل«: فرمود ديگر جاي در و

 را آنان راه اين از و کردند مي الھي ھاي نعمت متذکر را مردم خويش، تربيتي شيوه در الھي پيامبران که است جھت ھمين به

 يذّکروھم و فطرته، ميثاق ليستأدوھم انبيائه اليھم واتر و رسله فيھم فبعث«: فرمايد مي زمينه اين در) ع(علي نمودند، مي اص7ح

 ادا را خويش ميثاق حق که دھند ھشدار بندگان به آنان تا فرستاد پي در پي رسو>ني مردم بين در خداوند سپس نعمته؛ منسيّ 

  ».آورند ياد به را شده فراموش ھاي نعمت و نمايند،

 عفوه الي يدعوک عليک، اقباله عنه تولّيک حال في تمّثل و آنساً، بذکره و مطيعاً، qّ  وکن«: که داد دستور خود ديگر جاي در و

 را وقتي آن) خاطرات در( کن مجّسم و گير، انس او ياد به و خداباش،) فرمان(غيره؛مطيع الي عنه متولx  انت و بفضله يتعمدک و

 مي برتو خويش کرم جامه و خواند مي خود از بخشش خواستن به را تو و نمايد، رو تو به او و اي گردانده او از روي تو که

  ».خواھان را ديگري و رويگرداني او از تو که حالي در پوشاند

  

  خدا ياد سازنده و تربيتي آثار



 

 

  

 ھايي نمونه به که شود مي يادآور را آن سازنده و تربيتي آثار اي عديده موارد در بلکه کند نمي بسنده خدا ياد سفارش به تنھا مو>

  :شود مي اشاره

 سبحان خداي راستي به المعاندة؛ بعد به دتنقا و العشوة بعد به بصر و الوقرة بعد به تسمع للقلوب، ج7ءً  الّذکر جعل سبحانه aّ  انّ «

 رام سرکشي از بعد و بينا نابينائي از پس و شنوا، کري از پس وسيله بدين دلھا که است، داده قرار دلھا بخش صيقل را) خود(ياد

 اند، نموده نتخابا دنيا از بدل را آن که است طرفداراني را خدا ياد براستي و«: فرمود ديگر زيباي و نغز ک7م در» .گردند مي

 گذرانند مي خدا ياد با زندگي روزھاي) برد بيرون آنان دل از را خدا ياد( فروش و خريد نه و سازند، سرگرمشان کار و کسب نه

 کار از و کنند مي کار داد روي از خود و دھند مي فرمان داد و قسط به و خوانند مي بيخبران گوش به را الھي محارم از نھي و

 دنيا از بعد آنچه پس اند، يافته راه آخرت به و اند کرده سپري را دنيا گويي برکنارند، زشت کار از خود و دارند، يم باز زشت

 محقق آنان براي ھايش وعده و قيامت و دارند، آگاھي برزخ در آنان اقامت طول در برزخيان نھان بر و اند، نموده مشاھده را

 مردم که را آن شنوند مي و بينند نمي مردم که را آن بينند مي گويي. اند برداشته پرده نآ از دنيا مردم براي آنان و است، شده

  ».شوند نمي

  

  عيني نمونه

  :شود مي اشاره نمونه يک به که دارد، وجود شمار بي چنين، اين يافتگاني تربيت اس7م مکتب در

 تنش و رفته فرو سرش کاسه در چشمانش که ريدهپ رنگ جواني به افتاد چشمش صبح نماز اداي از پس) ص(خدا رسول روزي

» .برم مي سر به يقين حال در موقناً؛ اصبحت«: کرد عرض است؟ چگونه حالت »اصحبت؟ کيف«: فرمود... بود شده نحيف

) داري زنده شب حال در(بيدار مرا شبھاي و برده فرو اندوه در مرا که است من يقين کرد عرض چيست؟ يقينت ع7مت: فرمود

 را پروردگار عرش گوئي که آنجا تا ساخته جدا مافيھا و دنيا از مرا و است داده قرار) داري روزه حال در( تشنه مرا روزھاي و

 اکنون ھم گويي ھستم، آنھا ميان در من و اند، شده محشور ھمه مردم و است شده نصب مردم حساب به رسيدن براي که بينم مي

 را جھّنم آتش حرکت آواز گوشھا اين با اکنون ھم گويي بينم، مي معّذب دوزخ، در را دوزخ لاھ و متنّعم بھشت در را بھشت اھل

 و( ايمان نور به را او قلب خداوند که است اي بنده شخص اين: فرمود و کرد رو خود اصحاب به) ص(اکرم رسول شنوم، مي
  .نشود سلب تو از که کن حفظ را خود حالت: فرمود جوان به آنگاه. است گردانيده منور) خدا ياد

  

  تربيتي آثار و مرگ ياد

  

 از را انسان مرگ ياد که چرا است، نموده تأکيد و تکيه تربيتي امر بعنوان مرگ ياد بر) ع(اميرمؤمنان حضرت طور ھمين و

 حّساس آن تربيت مورد در سخت که عزيزش فرزند به لذا دارد، مھّمي تأثير نّيت اص7ح در و دارد مي باز دنيا دام در رفتن فرو

 منه اخذت قد و يأتيک حّتي اليه، الموت بعد تفضي و عليه، ماتھجم ذکر و الموت ذکر من اکثر بنيّ  يا«: فرمايد مي چنين است

 پس آنچه و روي، مي آن سوي به آنچه ياد و کن مرگ ياد بسيار! فرزندم ؛...فيبھرک بغتة >يأتيک و ازرک، له شددت و حذرک

 رابسته ھّمت کمر و افزون را خود نيروي باش، آماده نظر ھر از مرگ با م7قات ھنگام تا گيري مي رارق آن در مردن از

  ».سازد مغلوب را تو و نيايد ناگھان که نگھدار

  

 عّما غفلتکم کيف و عنه، الغفلة اق7ل و الموت بذکرک اوصيکم«: کند مي سفارش مرگ ياد به را ھمه عمومي صورت به گاه و

 ؛...نازلين غير فيھا انزلوا و راکبين، غير قبورھم الي حملوا عاينتوھم بموتي واعظاً  فکفي! يمھلکم ليس فيمن طمعکم کم،يغفل ليس
 او که حالي در کنيد مي فراموش را مرگ چگونه کنيد، غفلت کمتر مرگ از. کنم مي سفارش مرگ، آوري ياد به را شما! مردم

 کافي شما عبرت براي گذشتگان مرگ دھد؟ نمي مھلت شما به که حالي در ورزيد مي طمع چگونه و کند؟ نمي فراموش را شما

  حمل گورشان به را آنھا. است

  



 

 

  »...آيند فرود خود که آن بي آوردند، فرود قبر در را آنان باشند، سوار مرکبي بر آنکه بي کردند،

! خدا بندگان اي«: نوشت چنين مصر، مردم به مهنا در نمود، نصب مصر زمامدار عنوان به را بکر ابي بن محمد که زماني

 ھر در زيرا داريد، فراھم را آن برگ و ساز و داريد بيم آن از دريابد را شما که آن از قبل پس نيست، گريزي مرگ از ھمانا

 اين) که بدانيد( و. دريابد را شما کنيد فرار آن از اگر و آيد مي وقتان سر به بمانيد خود جاي در اگر مرگيد، شکار شما حال

 انفسکم اليه تنازعکم ما عند الموت ذکر فاکثروا«: است شده نوشته شما پيشاني بر مرگ است، نزديکتر شما به شما سايه از مرگ

 فاّنه الموت ذکر اکثروا فيقول الموت بذکر اصحابه يوصي ما کثيراً ) ص( aّ  رسول کان و واعظاً  بالموت کفي و الّشھوات من

 پند براي مرگ ياد که کنيد ياد بسيار را مرگ آورند، روي شما به شھوتھا ھرگاه پس الشھوات؛ بين و بينکم حائلٌ  اتاللّذّ  ھادم

 کنيد ياد بسيار را مرگ: فرمود مي و. کرد مي سفارش مرگ ياد به پيوسته را خود اصحاب) ص(خدا رسول و است کافي آموزي

  ».است شھوتھا از شما هکنند جدا و لذتھا کننده نابود مرگ ھمانا که

  

  پندآموزي و عبرت روش: د

  

 مي بشريت واپسگرائي و رشد انسان، پيروزي و شکست راز و رمز به بردن پي و ديگران، سرگذشت و تاريخ م7حظه با انسان

 اميرمؤمنان جھت ھمين به نمايد، حفظ را خود خطاھا تکرار و دامھا در رفتن فرو از و بيفزايد خود آگاھي و بصيرت بر تواند

 است، خيرخواه اي دھنده بيم عبرت سلم؛ اعتزل من و اعتزل اعتبر من و اعتبر، تفّکر من ناصحٌ  منذرٌ  ا>عتبار«: فرمود) ع(علي

 و خطاھا در رفتن فرو از( را خود گيرد عبرت کس ھر و گيرد مي عبرت کند انديشه) ديگران تاريخي سرگذشت در( که کسي
  .ماند مي سالم نگھداشت دور) بندھا از( را خود کس ھر و نگھداشته، دور) لغزشھا

  

 مي تکرار نوعاً  تاريخي حوادث که است آن دارد مي نگه دور ھا جازدن در و لغزشھا از را ھا انسان آموزي عبرت که اين راز

 و بعضاً، شبه بعضھا نّ فا منھا، فابقي الّدنيا من مضي بما واعتبر«: کند مي سفارش چنين ھمداني حارث به) ع(علي لذا شود،
 ديگر برخي با گذشته آنچه از برخي که چرا شمار، عبرت آينه آن مانده براي را دنيا رفته مفارٌق؛ حائلٌ  کلّھا و باّولھا >حق آخرھا

  ».است رفتني آنھا تمامي و برگردد، اّول به پايانش و است ھمانند

  

  آموزي عبرت آثار

  :بصيرت افزايش ـ١

  

 درپي را بازدارندگي و شده، بصيرت به منجر پيوسته گيري عبرت ا>زدجار؛ يثمر و ا>ستبصار الي يؤّدي عتبارا> دوام) ع(علي

  .دارد

  

  :فزاينده رشد ـ٢

  

 اعتباره کثر من«: فرمود و »است) گناه از دوري( عصمت اش نتيجه گيري عبرت ثمرالعصمة؛ ا>عتبار«: فرمود ديگر جاي در

  ».باشد اندک لغزشش باشد بسيار اش ريگي عبرت کس ھر عثاره؛ قل

  

  آموزي عبرت ھاي عرصه



 

 

  

 آثار تواند مي يک ھر که يابد مي آموزي عبرت براي را متنوعي ھاي عرصه باشد داشته سيري گذشتگان تاريخ به انسان اگر

 به را ما و کشد مي تصوير به ما مقابل در را مختلفي و گوناگون ھاي صحنه نيز، اميرمؤمنان. باشد داشته پي در را گفته پيش

  :شود مي اشاره ھايي نمونه به که خواند، مي فرا گيري عبرت

  

  ابليس سرگذشت ـ١

  

 سنةٍ  آ>ف سّتة عبدaّ  قد کان و الجھيد جھده و الّطويل عمله احبط اذ بابليس aّ  فعل من کان بما فاعتبروا«: فرمود) ع( علي

 خدا آنچه از پس ؛...معصيته؟ بمثل aّ  علي يسلم ابليس ذابعد فمن واحدٍة، ساعةٍ  کبر عن اeخرة سني من ام الدنيا سني امن >يدري

 را خدا سال ھزار شش او. ماند ثمر بي او فراوان کوشش و گرداند باطل را او مّدت دراز کردار که گيريد، عبرت کرد شيطان با

 چه ابليس از پس و) شد حبط او اعمال( ساعتي ورزيدن تکبر ھتج به نيست، معلوم آخرت يا و بود دنيا ساليان از نمود، عبادت

  نکند؟ نافرماني چنان را خدا که بود ايمن کسي

  

  گذشته قرون ـ٢

  

 و عّزھم، و شرفھم ذھب و اسماعھم و ھم ابصار وزالت اوصالھم، تزايلت قد قبلکم، القرون مصارع من رأيتم قد بما واعتبروا
 ھم از بدنشان اعضاي بند بند چگونه، که گيريد، عبرت خود از پيش گذشتگان ھاي خوردن مينز ؛از...نعيمھم و سرورھم انقطع

 ھا خوشي و ھا رفاه و ھا نعمت و ناز ھمه گرديد، محو ھا خاطره از شکوھشان و شرف. شد نابود گوششان و چشم گسست،

 نازند، مي ھم به نه ديگر شد، تبديل جدايي به ھمسران ھمدمي و دادنشان، دست از و دوري به فرزندان نزديکي که گرفت، پايان

  ».کنند مي زندگي ھم کنار در نه و کنند مي ديدار را يکديگر نه و آورند، مي فرزنداني نه و

  

  پيشين ھاي اّمت ـ٣

  

 مصارع و مخدودھ بمثاوي اّتعظو و مث7ته، و وقائعه و صو>ته، و aّ  بأس من قبلکم من المستکبرين ا>مم اصاب بما فاعتبروا

 عبرت آمده فرود خواري و ذلّت و ھا، سختگيري و عقوبت و کيفر از گذشته، متکّبر ھاي ملّت بر که آنچه از! مردم ؛...جنوبھم

  »...پذيرند پند افتادند، آن بر پھلوھا به که ھايي زمين و نھادند، ره آنچه بر که خاکي و قبرھا از و گيريد،

  

 و احوالھم، الّشر و الخير في فتذّکروا ا>عمال ذميم و ا>فعال، بسوء المث7ت من با>مم نزل ما ااحذرو و«: فرمود ديگر جاي در و
 به کردار اثر بر که کيفرھايي از ؛...شأنھم به العّزة لزمت امر کلّ  فالزموا حالھم تفاوت في تفّکرتم فاذا امثالھم، تکونوا ان احذروا

 و آوريد، ياد به ھا سختي و ھا خوبي در را گذشتگان حا>ت و کنيد، حفظ را خود آمد، فرود پيشين ھاي اّمت بر ناپسند کارھاي
 عّزت عامل که باشيد چيزي دار عھده کنيد، مي انديشه و مطالعه گذشتگان زندگي در که آنگاه پس! باشيد آنھا ھمانند که بترسيد

 با توزي کينه چون کوبيد، درھم را آنھا قدرت و شکست را آنھا پشت که کارھايي از و«: فرمايد مي ادامه در» ...بود آنان

  ».بپرھيزيد کشيدن ھم ياري از دست و بريدن، ازھم و کردن پشت يکديگر به حسد، و بخل از دلھا کردن پر يکديگر،

  

  مؤمنان سرگذشت ـ۴



 

 

  

 العباد اجھد و اعباءً  الخ7ئق اثقل نوايکو الم الب7ء و الّتمحيص حال في کانوا کيف قبلکم، المؤمنين من الماضين احوال تدّبروا و«

 آيا بردند، سر به امتحان و آزمايش حال در چگونه که کنيد، انديشه پيشين مؤمنان احوا>ت در و ؛...حا>ً  الّدنيا اھل اضيق و ب7ءً 

 در بيشتر جھان ممرد ھمه از آيا و نبودند زحمت و سختي در مردم ھمه از بيش آيا و نبود؟ آنھا بردوش مشک7ت ھمه از بيش

  »!نداشتند؟ قرار تنگنا

  

 انواع و کردند، وارد آنان بر را ھا شکنجه بدترين ھمواره و. کشيدند بردگي به را آنھا زمان، ھاي فرعون«: فرمايد مي ادامه در

 کنند، پيچي سر هک داشت وجود راھي نه يافت تداوم بودن، مغلوب و ھ7کت و ذلّت دوران اين که ريختند، کامشان به را ھا تلخي

 دوستي راه در را، آنھا نام7يمات برابر در بردباري و استقامت و ت7ش خداوند که آن تا نمايند، دفاع خود از که اي چاره نه و

 آنان ذلّت و داد نجات سختي و ب7 تنگناھاي از را آنان: فرمود مشاھده خويش، از ترس براي را ھا ناراحتي تحّمل قدرت و خود،

  »...فرمود تبديل امنيت به را آنھا ترس و بزرگواري و عّزت به را

  

  تاريخ ستمگران سرگذشت ـ ۵

  

 براي جايي مو> ک7م زمينه اين در که دارد، فراوان عبرت ھاي درس نيز تاريخ شاھان و زورگويان و ستمگران سرگذشت

 الفراعنة اين! العمالقة ابناء و العمالقة اين لعبرةً  الفهالسّ  القرون في لکم انّ  و«: فرمايد مي حضرت آن و. گذارد نمي باقي توضيح

 ساروا الّذين اين! الجّبارين سنن احيوا و المرسلين سنن اطفؤوا و الّنبيّين، قتلوا الّذين الّرسّ  مدائن اصحاب اين الفراعنة ابناء و

 وجود فراوان عبرت ھاي درس گذشته ريختا در شما براي المدائن؛ مّدنوا و العساکر عسکروا و باgلوف ھزموا و بالجيوش،

 حکومت طو>ني که پرستاني درخت(رس شھر مردم کجايند فرزندانشان؟ و ھا فرعون کجايند فرزنداشان؟ و عمالقه کجايند دارد،

 زنده را جّباران و ستمگران رسم و راه و کردند خاموش را آنھا سّنت نوراني چراغ و. کشتند را خدا پيامبران که آنھا) کردند

 شھرھا و آوردند گرد فراواني سپاھيان دادند، شکست را تن ھزاران و کردند حرکت انبوه لشکرھاي با که آنھا کجايند ساختند؟

  ».ساختند

  

 ايوان« و »سير بھر« شھر به »صفّين« سوي به خود مسير در) ع(علي اميرمؤمنان که است کرده روايت منقري مزاحم نصربن

 يعفر بن اسود شعر از بيت اين به نگريست، »کسري« آثار به چون طريف بن سھم حّربن نام به يارانش از مردي. رسيد »مدائن

  :کرد تمّثل جاھلي شاعران از نھشلي

  

  ميعادٍ  علي کانوا فکاّنھا   ديارھم مکان علي الّرياح جرت

  

  .داشتند اي عدهو يکديگر با گوييا) شکست ھم در را آنھا و(برگذشت ايشان سرزمين ھاي خانه بر بادھا

 آن از که نعمتي و نيکو، جايگاھھاي و کشتزارھا و نھادند، جاي بر سارھا چشم و باغھا چه«: نگويي آيا فرمود،) ع(علي

  ».نيافتند مھلت ايشان و نکردند گريه آنان بر زمين و آسمان و داديم، ميراث ديگر مردمي به را آنھا و بودند برخوردار

  

  سودمند عبرت ھر ـ۶

  



 

 

 بندگان پس ؛...المواعظ و بالّذکر انتفعوا و البوالغ بالّنذر جروا ازد و الّسواطع باeي اعتبروا و الّنوافع بالعبر aّ  عباد اّتعظواف«

 باز را خود اند ترسانده را شما رسا بيان با آنچه از و گيريد عبرت آشکار ھاي نشانه از و گيريد، پند سودمند عبرتھاي از! خدا

  ».بريد سود اندرزھا و آوريھا ياد از و داريد،

  

  موعظه و اندرز روش. ھـ

  

 موعظه دھد، مي ج7 را دل بازداشته، پليديھا و ھا کجي از و بخشد مي رقّت و نرمي را قلب عواطف، تحريک با موعظه

  .است قرار اين از آنھا از برخي که دارد انسان تربيت در آثارگرانسنگي

  

  :دل شدن زنده ـ١

  

 سفارش) ع(حسن امام فرزندش به) ع(علي جھت ھمين به »دلھاست حيات مايه اندرزھا القلوب؛ حياة المواعظ«: رمودف) ع(علي

  ».دار زنده موعظه با را دلت بالموعظة؛ قلبک احي«: که کند مي

  

  :دل يافتن صيقل ـ٢

  

  ».لھاستد بخش روشني و ھا روح دھنده صيقل اندرزھا القلوب؛ ج7ء و الّنفوس، صقال المواعظ«

  

  :زدائي غفلت ـ٣

  

  .شود مي زدوده غفلت اندرزھا سبب به الغفلة؛ تنجلي بالمواعظ«: فرمود

 کسي منّزه خداي براستي القرآن؛ ھذا بمثل احداً  يعظ لم سبحانه aّ  انّ  و«. است دھنده اندرز قرآن ھم که است فوق آثار به توجه با

 و الحکمة الي دعا و«): ع(علي که چنان گر، موعظه) ص(اکرم پيامبر ھم و» .است نداده اندرز قرآن مانند چيزي به را
  ».خواند خدا به را مردم نيکو موعظه و حکمت طريق از الموعظة؛

 المواعظ لکم بثثت قد اّني الّناس اّيھا«: فرمايد مي و است، جسته بھره شيوه اين از خويش تربيتي روش در نيز مؤمنان امير و

 پيامبران که اندرزھايي و پند من! باشيد بيدار مردم اي ھم؛ بعد من الي ا>وصياء اّدت ما اليکم اّديت و اممھم بھا اءا>نبي وعظ الّتي

 انجام به خود مردم ميان در گذشته پيامبران جانشينان که را وظائفي و دادم نشر شما ميان در داشتند خود ھاي اّمت ميان در

  .بخشيدم تحقق رساندند،

  

  نداشت سودي ُبد، شوره شان زمين چون   کاشت وعظ تخم و کرد وصيت بس

  



 

 

 مثال چه! وه ھازمٌة؛ الباباً  و عازمةً  آراءً  و زاکيًة، قلوباً  صادفت لو شافيًة، مواعظ و صائبةً  امثا>ً  فيالھا«: فرمود ديگر جاي در و

 و مصمم ھاي انديشه با گيرد، جاي شنوا ھاي گوش در و بنشيند، پاک ھاي دل در اگر دارد وجود رسايي پندھاي و بجا، ھاي
  .کند برخورد تدبير با ھاي عقل

  

   الب7غه نھج در تربيت روش

  

  دوم قسمت

  تربيت مکتب يا توبه: و

  

 است شده پافشاري و تکيه سخت آن روي الب7غه نھج و قرآن مخصوصاً  ديني منابع در که تربيت، روشھاي مھمترين از يکي

 و تربيتي گرانسنگ و گرانبھا آثار خود شمار بي صفحات در نيز تاريخ و است متعال خداوند سوي به بازگشت و »توبه«
 او براي را شماري بي برکات آدم توبه خاتم، دوران تا گرفته) ع(آدم حضرت زمان از است، کرده ثبت خود در را توبه سازندگي

 ھنوز که چرا است، تربيت منشأ ھنوز...و کعب و 7ل،ھ مراد، و ابولبابه، ھمچون) ص(پيامبر دوران تائبان و داشت پي در

 يزيد حربن توبه ھنوز تاريخ ھاست، توبه و ناله و ھا گريه مرکز) ص( النبي مسجد در »ابولبابه يا و التوبه استوانة« توبه ستون

 »توبه« نام به بلند گام يک با چگونه که دارد گوش در را او »aّ  الي تائبٌ  اني« ھاي ناله ھنوز و نکرده فراموش را رياحي

 را ساله صد راه شبه يک و راھيافت، عّزت و سعادت اوج به خواري و ذلّت حضيض از و نمود، پيدا تاريخ بلنداي به عظمتي

 روزه چند چگونه که ننمود فراموش گشت تبديل حسيني زھير به که را عثماني قين بن زھير پيشرفت به طور ھمين و نمود طي

 ازددت ما الغطا کشف لو«: کشيد فرياد گونه علي و رفت کنار او ديد جلو از ھا حجاب و ھا پرده تمام که يافت تتربي چنان آن

 که ديده خود به را عياذھا بن فضيل چھره تاريخ طور ھمين و» .شود نمي افزوده من علم بر رود کنار ھا حجاب ھمه اگر يقينا؛

 وعظ مجالس از روز ھر و سال ھر که ديگر انسان ھزاران و صدھا و بازگشت و توبه اثر بر شود مي آگاه عارف ماھر، راھزن

 اثر چنان توانند نمي...و تعليم و برنامه و استد>ل ھزاران که يابند مي آنچناني تربيتي و آموزند مي توبه درس ھا عزاداري و ھا

 که است وسيعي تربيتي مکتب يک توبه بلکه يست،ن روش يک تنھا توبه گفت بايد که است اين باشند، داشته پي در را تربيتي

 دارد، منتھاي بي مرز علم و سواد نه و شناسد مي سن نه و ثروت و مال نه و شناسد، مي جنس نه گيرد، مي خود زيربال را ھمه

  به نآ درب شود پناھنده توبه دامن به خويش تربيت براي بخواھد ھرجا در سابقه، حالت ھر با کس ھر زمان، ھر ھرگاه

  

 المغفرة؛ باب عنه يغلق و الّتوبة باب لعبد ليفتح... aّ  کان ما«: فرمايد مي زمينه اين در) ع(علي است، باز بشريت ھمه وسعت

  »).است باز ھميشه آمرزش و توبه در بلکه( نگھدارد بسته را آمرزش در که نگذاشته باز را بازگشت و توبه در خداوند

  :است بلند لحظه ھر الھي نداي اين و

  کند مي نظر دوست بيا شکستي توبه   بيا پستي که گرچه بيا ھستي که ھرچه

  کند مي نظر دوست را شوريده عاشق   است رأفت ھر مظھر است خلوت شب نيمه

  کند مي تر ديده را تو درد چاره  کي به تا گران خواب گناه غرق شده اي

 چه اشک قطره اين راستي کند، مي ناب ط7ي را نادم و تائب وجود سم که دارد اکسيري چه توبه و ندامت اشک اين راستي

 اين اگر راستي کند، مي عوض را مسيرش درجه ١٨٠ رونموده و زير و متحول را ھا انسان گونه اين که کند مي اي معجزه

  :کرديم مي چه نبود اشک

  



 

 

 داراي که واعظاني وعظ مجالس کشور دلسوزان و مسؤو>ن بايد فرھنگي تھاجم خطرناک چنگال از انق7ب نسل نجات براي و

 شده سياه دلھاي در توبه ايجاد طريق از تا نمايند فراگير و توسعه ھستند شيرازي آقا علي و ھا ھمداني حسينقلي چون پاک، نفس

  .راھيابند توبه بلند مکتب در و نمايند زنده را آنھا آلوده گناه و

  

  توبه مفھوم و معني

  

 از است شده فراواني ھاي تعريف آن براي اخ7ق علم در و است گناه از بازگشت و رجوع معني به »ب و ت« ريشه از »توبه«

 و فطرت نور نافرماني، کدورت و معاصي واسطه به آنکه از بعد نفس روحانيت سوي به) حيواني( طبيعت از رجوع« جمله
 ھر از خالي و پاک، پاک سفيد اي صفحه ھمچون آغاز در انسان روح و نفس» .است شده طبيعت ظلمت به محجوب روحانّيت

 و گناه انجام اثر بر ولي کند، مي آماده و مھّيا او در را روحاني کما>ت به رسيدن استعداد فطرت، نور و است نگاري و نقش
 و روح تا شود مي ظلمتھا کدورتھاو اين زدودن باعث توبه شود، مي پيدا سياھي و کدورت انسان دل و روح در معاصي ارتکاب

  .گيرد پيش در را سعادت و کمال راه و بازگردد خود فطري و اصلي حالت به دل

  

  المستغيثين غياث يا زچاھم آور برون خود   معاصي چاه در است گرفتار روحم يوسف

  

 که برسد آنجا به سرانجام است ممکن و شود مي تار و تيره دل صفحه آرام آرام ننمايد توبه معاصي ارتکاب از پس انسان اگر و

 امام. نماند باقي رستگاري و ف7ح براي راھي و»آنھا دلھاي بر زند مي مھر خداوند قلوبھم، علي aّ  ختم«: فرمايد مي خداوند

 قلبه علي تغلب حتي زادت ان و انمحت تاب فان سوداءٌ  نکتةٌ  قلبه في خرج الّرجل اذنب اذا«: فرمايد مي زمينه اين در) ع(صادق

 بين از کند، توبه اگر پس آيد، مي وجود به سياھي نقطه او قلب در شود، مي گناه مرتکب شخصي که ھنگامي ابداً؛ بعدھا لحيف ف7

  ».شد نخواھد رستگار ديگر آن از پس فراگيرد، را او قلب سياھي که آنجا تا شود، زياد او گناھان اگر و رود مي

  

  رواني نظر از توبه

  

 توبه آنھا از يکي خود به مخصوص است استعدادھايي داراي انسان يعني حيوانات، به نسبت است انانس ويژه مشخصات از توبه

 تشخيص خطرناک را خويش رفته مسير و دھد، مي شعار خويش عليه و کند مي قيام خود عليه خويش درون از انسان که است،

. جان بي و خشک لفظ يک نه است دروني انق7ب يک توبه جھت اين به کند، عوض را مسير آن که گيرد مي تصميم و دھد، مي

 از قدرتي نه و شود مي آن متوجه نه خطر ھنگام جمادات که دارند، را تفاوت اين گياھان با جمادات که است اين مطلب توضيح

 را خويش مسير کرد برخورد مانعي با ھرگاه که دارد وجود استعداد اين نباتات در ولي دھد، تغيير را مسير آن که دارد درون

 مسير تغيير انسان در توبه مسير، تغيير قدرت ھم و دارد وجود خطر احساس درک ھم حيوانات، در طور ھمين و دھد، مي تغيير

 مسير تغيير و نمودن خطر احساس انسان در توبه آگاھي، سر از نه است غريزه اثر بر که حيوان و گياه چون نه منتھي است

 زند، مي قيام به دست لذا است، شده شيطاني نفس و شھوت اسير درونش فرشته و عقل کند مي حساسا چون است، آگاھانه دادن

 فقط ديگر ھاي مکتب دارد، الھي اديان به اختصاص انق7ب از نوع اين جھت اين به. شود مي رھا نفس دست از فرشته و عقل و

 خود تواند نمي ھرگز اّما نمايند، قيام به وادار ديگر صنف و قشر عليه را صنفي و قشر و ديگر، علّت عليه را علّتي توانند مي

 و بشوراند خودش عليه را انسان تواند مي که است اس7م دين مخصوصاً  دين، اين نمايند، قيام به وادار خودش عليه را انسان
  .بزند خويش عليه قيام به دست

  

  توبه العمل عکس



 

 

  

 ممکن روحي، زمينه و دروني، آمادگي ـ٢. جنايت و گناه بزرگي ـ١: دارد چيز دو به بستگي آن قدرت و شّدت دروني انق7ب اين

 پندھاي و وعظ ولي بود عابدي مرد که ھمام ھمچون دھد، جان است ممکن گاه و لرزد، به خود به کوچکي گناه از انساني است

 خدا به سوگند«: فرمود) ع(علي و کرد فدا را خويش جان سرانجام که کرد برپا او درون در آتشي و انق7ب چنان) ع(اميرمؤمنان

 و( اھلش به رسا مواعظ آري باھلھا؛ البالغة المواعظ تصنع اھکذا«: فرمود آنگاه و »ترسيدم مي ھّمام بر آمد پيش اين از من
 سرداران از يکي درباره آنچه مانند لرزاند مي را انسان گناه بزرگي گاه و» .کند مي چنين) دارند روحي آمادگي که آنھايي

 به را خود و بود شده وجدان عذاب دچار کشت را عباس بن عبدaّ  خردسال ھاي بّچه که اين از بعد که است شده نقل معاويه

 و وجدان عذاب دچار »ناکازاکي« و »ھيروشيما« شھر بمباران از بعد که آمريکائي خلبان آن يا و کرد، مي سرزنش شّدت
  .بود شده دروني شديد انق7ب

  

  تائب حال

  

 که. است تائب حال است، اعجازگر و ساز اثر و کننده تربيت و ساز تحّول سخت که آن نقطه ترين اصلي و توبه رکن مھمترين

 قطعاً  که مطلب اين باور و الھي رحمت به شديد ـاميدواري٢. تاريک گذشته از شديد ندامت ـ١:است استوار اساسي دوپايه بر

 که نالد مي آنچنان کرده، غوغا کند نمي گناه و است، معصوم که اين با) ع(اميرمؤمنان باب اين در بخشد، مي را انسان خداوند

  :کنيم مي اشاره زمينه اين در مو> آن ک7م از ھايي نمونه به برده سر به گناه به را خويش عمر تمام گويا

  

  ):ع(اميرمؤمنان نماز ـ ١

  

 ارحم بھا يجاز لم و الّسّيئات عن عفي من يا« خوانيم مي آن از بخشي در که است شده وارد دعايي) ع(اميرمؤمنان نماز از بعد

 يا ويلي يا ويلي يا فياويلي« قلت فان > تقول ام نعم اتقول لدعائي تقول کيف شعري وليت بي صانعٌ  انت فکيف...aّ  يا عبدک

 رفتار بامن تو چگونه پس... و خدا اي کن رحم ات ندهب بر کني، نمي مجازات گناھان مقابل در که گناھان بخشنده ؛اي...عولي

 مرا و( بگويي نه جوابم در اگر منفي؟ جواب يا دھي مي مثبت جواب آيا گويي؟ مي چه دعايم درباره دانستم مي کاش و کني؟ مي

 بر واي من، ختيبدب و شقاوت بر واي من، نداري بر واي من، نوايي بي بر واي اي من، بر واي اي من، بر واي اي) نپذيري

  »..من؛ خواري بر واي من، ذلّت بر واي من، ذلّت بر واي من، بدبختي

  

  )ع(علي کميل دعاي ـ٢

  

 بيند مي باشد، داشته او کميل دعاي به نگاھي و نداند را) ع(علي سابقه کسي اگر آشناييم، بيش و کم ھمه) ع(علي کميل دعاي با

 نفسي علي اسرافي و تقصيري بعد اتيتک قد الھي«: است خداوند از عذرخواھي و اه،گن از پشيماني و توبه و ناله و گريه سراسر

 آمرزش شکسته، دل پشيمان، عذرخواه، که حالي در ام آمده پيشگاھت به نفسم بر اسراف و تقصيرم از بعد خدايا ؛...نادماً  معتذراً 

  ».دارم) خويش گناه و تقصير به(اعتراف و) گناه به(کننده اقرار کننده، بازگشت طلب

  

  صباح دعاي ـ٣

  



 

 

 الي قصد شداً  مستر تخّيب کيف ام ھارباً  الّذنوب من اليک التجأ مسکيناً  تطرد کيف الھي«: خوانيم مي دعا اين از بخشي در

 مي نااميد چگونه و است آورده پناه تو به گريزان گناه از که را اي بيچاره درگاھت از کني مي طرد چگونه خدايا ساعّياً؛ جنابک

  ؛...ت7ش و سعي با است کرده تو قصد که را جويي راه کني

  

  ):ع(علي منظومه مناجات ـ۴

  

  :شود مي اشاره ھايي نمونه به که است، توبه و گريه و ناله و سوز سراسر مناجات اين

  

  اوسع و اجلّ  ذنبي عن فعفوک   خطيئتي جّمت و جلّت لئن الھي

  

  است بسيار و بزرگ من گناه چه اگر خدا اي

  

  است تر وسيع و بزرگتر من گناه از تو عفو پس

  

  ...ارتع الّندامة ارض في انا فھا   سؤلھا نفسي اعطيت لئن الھي

  

  کردم، پيروي را خود نفس ھاي خواھش من اگر خدا اي

  

  زنم مي قدم پشيماني باغ در من اکنون

  

  ...وارفع اجلّ  ذنبي عن وصفحک   اعتلت و الّطود بّذت ذنوبي الھي

  

  است با>تر و تر افزون کوھھا از من گناھان خدا اي

  

  است بلندتر و بزرگتر بسي من گناه از تو بخشش) ولي(

  

  ...اصرع المدّمر لّذنب فبا واّ>    منقذي فعفوک تعفو فان الھي

  

  است من بخش نجات تو عفو ببخشي مرا اگر خدا اي



 

 

  

  ...شد خواھم ھ7ک مھلک گناه به من وگرنه

  

 جم7ت از برخي به فقط ما که بخواند، را آن باشد داشته قلبي حضور و حال انسان ھرگاه و خواندند مي را آن امامان تمامي ولي 

  :است تائب حال بيانگر که کنيم مي اکتفا آن مختصر

  

 پس ام، کرده مست خود بر) گناه اثر بر(نفسم به توّجه در خدايا تغفرلھا؛ لم ان الويل فلھا لھا الّنظر في نفسي علي قدجرت ان الھي«

 بذنوبي اخذتني ان و بعفوک اخذتک بجرمي اخذتني الھي«: فرمود ديگر بخش در و» .نبخشي را آن تو اگر نفس آن بر واي

 جنب في کبر فقد عملي طاعتک جنب في صغر کان ان الھي احّبک اّني اھلھا اعلمت الّنار ادخلتني ان و بمغفرتک اخذتک

 بازخواست آمرزشت به کني مؤاخذه گناھم به اگر و گيرم، مي عفوت به را تو کني مؤاخذه رممج به مرا اگر خدايا املي؛ رجائک

  ».دارم دوست) خدا اي( را تو که کنم مي اع7م) و زنم مي افشاگري به دست(کني جھّنم داخل مرا اگر و کنم مي

  

 چشمت از و(انداخته نظرت از مرا خطاھا اگر خدايا عليک؛ توّکلي بحسن عّني فاصفح لديک استقطتني قد الخطايا کانت ان الھي

  .دارم تو به که توّکلي خوبي بخاطر بپوشان چشم من از پس) کرده ساقط

  

  :کوفه مسجد مناجات ـ ۶

  

 کوفه مسجد مناجات است ساز انسان و کننده تربيت حقيقةً  که اميرمؤمنان سوز و توبه و حال سراسر دعاھاي ديگر از

 متأسفانه که شود، خوانده حضرت آن محراب کنار در توجه و حال با که خواھد مي وقت ھا عتسا که است) ع(اميرمؤمنان

 يادگاري عکس يک و نماز رکعت دو و محراب بوسيدن به حداکثر غافلند ھا آن از محراب و کوفه مسجد زائران اکثر امروزه

 مي کوفه نختلستانھاي از را علي جانسوز ھاي ناله آن وندر از گويا بنگرد مناجات اين در دل ديده با انسان اگر کنند، مي بسنده

 که روزي در خواھم مي امان تو از ؛...وا>قدام بالّنواصي فيؤخذ بسيماھم المجرمون يعرف يوم ا>مان اسئلک و«: که شنود

  »...شوند مي گرفته قدمھاشان و پيشاني موي با و شوند مي شناخته شان چھره از مجرمان

  

 تمام و را او خويشان و برادر و ھمسر و فرزندان عذاب بجاي. دارند دوست گنھکاران که روزي براي خواھم مي امان تو از و

 ھل و المذنب انا و الغفور انت مو>ي يا مو>ي« دارد عرضه و» .يابد نجات) او ولي( بگيرند عوض و فديه است زمين در آنچه

 چه) بخشنده و( آمرزنده جز را کار گناه آيا و گنھکار من و اي آمرزنده تو ن،م آقاي اي من، مو>ي ؛ الغفور اّ>  المذنب يرحم

  ».کند مي ترحم کسي

  

 کسي اگر راستي. است بوده برخوردار آن از ھا شب مخصوصاً، ھميشه که است) ع( علي حال درياي از اي قطره شد بيان آنچه

 جز را آن ژرفاي شد؟ خواھد تربيت چگونه معنوي نظر از دورز به مداومت آنھا خواندن بر و بگيرد، خو ھا مناجات آن با

 امامان ديگر از که ديگري دعاي طور ھمين و را دعاھا و ھا مناجات اين) ع(علي دانند نمي ھستند وادي اين در که کساني

 و شوند، تربيت مناجات و توبه حال با او شيعيان که گذارده يادگار به اين براي...و) ع(سجاد امام تّوابين مناجات ھمچون رسيده،
  .گيرند مي قرار عرفان و معنويت صحيح مسير در

  

  توبه ضرورت



 

 

  

 ھر که اين و است توبه لزوم و ضرورت آنھا از يکي پرداخته دارد تربيتي برد که مھمي بخشھاي به الب7غه نھج در اميرمؤمنان

 به ذھن اشتغال از خواص و... و اصفيا و قلبي، کدورت و اطرخ تلّوث از اولياء سّر، اضطراب از انبياء دارد، توبه به نياز کسي

: فرمود که آنجا دارند توبه به نياز ھمه که گويد مي صراحت با قرآن. نمايند توبه بايد خويش گناھان دست از نيز عوام و خدا غير

 اين» .شويد رستگار که است اميد کنيد، وبهت خدا سوي به ھمگي! مؤمنين اي ؛ تفلحون لعلکم المؤمنون اّيھا جميعاً  aّ  الي توبوا«

 بيشتر معصيت مرتکبان منتھي. دارد عموميت بلکه گنھکار مؤمن به فقط نه آنھم است مؤمنين به بلکه نيست کفّار به خطاب آيه

 اگر بالّتوبة؛ محوھا فعّجل سّيئةً  قارنت ان«: فرمايد مي) ع(علي دھند، انجام را کار اين بايد زودتر ھرچه و ھستند توبه به نيازمند

 که کنيد عمل! مردم«: فرمود ديگر جاي در و) ببر بين از را آن آثار و( کن محو توبه با را آن سرعت به شدي، گناھي مرتکب

 به. است جريان در فرشتگان ھاي قلم و رسد، مي اجابت به دعا و است، سودمند توبه و رود، مي با> خدا سوي به نيکو عمل

  ».دھد قرار ھدف را شما مرگ تير يا و مانع بيماري يا پذيرد، پايان عمرتان آنکه از پيش بشتابيد ونيک اعمال سوي

  

 از و رود، توبه استقبال به که کس آن بر خدا رحمت پس ؛ منّيته بادر و خطيئته استقال و توبته، استقبل امرأً  aّ  فرحم«: فرمود و

  ».گردد اص7ح. رسد فرا او مرگ که آن از پيش و طلبد، پوزش خود گناھان

  

  شود؟ مي پيدا کاري توبه آيا

 آگاه. شده نمايان لشکرش پيشروان و آورده روي ما به آخرت و است، داشته اع7م را خويش وداع و گردانده روي دنيا ھمانا«

 تائبٌ  اف7«: است آتش دگانمان عقب کيفر و بھشت، برندگان پاداش است، مسابقه روز فردا و آمادگي، و تمرين روز امروز باشيد

  ».کند توبه خود اشتباھات از مرگ رسيدن فرا از قبل که ھست کسي آيا منّيته؛ قبل خطيئته من

  

  :توبه ارزش

 در و پرداخته توبه جايگاه و ارزش بيان به خويش تربيت مسير در توبه از برداري بھره براي) ع(اميرمؤمنان حضرت گاه

  :جمله از است مودهن اشاره آن به متعدد موارد

 شفاعت ھيچ و...اس7م از برتر شرافتي ھيچ الّتوبة؛ من انجح شفيع > و...ا>س7م من اعلي >شرف«: فرمود: شفيع با>ترين ـ١

  ».نيست توبه از کارسازتر اي کننده

 في يسارع رجلٌ  و بالّتوبة تدارکھاي فھو ذنوباً  اذنب رجلٌ  لرجلين اّ>  الّدنيا في و>خير«: فرمايد مي) ع( علي: خير برترين ـ٢

 کارھاي به که مردي ديگري و نمايد، خود گناه جبران توبه با که گناھکاري يکي نيست، خير کس دو براي جز دنيا در الخيرات؛

  ».کند شتاب نيک

 برداشته دو آن از يکي .بود خدا عذاب از امان مايه زمين در چيز دو«: فرمايد مي) ع(اميرمؤمنان باره اين در: انسان امان ـ٣

 اماني فا>ستغفار؛اّما الباقي ا>مان اما و) ص( aّ  رسول فھو رفع الّذي ا>مان اّما بزنيد، چنگ آن به دريابيد را ديگري پس شد،

 را انآن خدا«: فرمود خدا رسول به بزرگ خداي که است توبه و استغفار باقيمانده امان اّما و بود) ص(خدا رسول شد برداشته که

  ».کنند مي استغفار که ھنگام آن تا کند نمي عذابشان و آناني، ميان در تو که حالي در کند نمي عذاب

 که درستي به«: فرمود) ع(باقر امام است آن مشتاق گويا و گردد مي خشنود آن انجام از نيز خداوند که دارد ارزش آنچنان توبه

 پيدا را آن سپس و کرده گم را اش توشه و زاد و مرکب ظلماني شب يک در که کسي از بيشتر اش بنده توبه واسطه به خداوند

  ».شود مي خشنود و خوشحال کرده

  

  است يافته ھدايت تائب ـ۴

  



 

 

 و توبه الھي درگاه به باريافته و شده ھدايت انسانھاي ھاي نشانه بارزترين از يکي که است اين توبه ارزش درباره ديگر نکته
 مي اطاعت را ھدايتگر خداي دارد، سالم قلبي که کسي حال به خوشا«: فرمايد مي باره اين در) ع(علي ست،ا گناھان از ندامت

 از پيش رستگاري راه و...رسيده س7مت راه به آگاھي با الھي مردان راھنمايي با گزيند، مي دوري کننده گمراه شيطان از. کند

ريق، علي اقيم فقد...الحوبة اماط و التوبة استفتح و بشتابد، گردد قطع وسائلش و شود، بسته درھا که آن jالّسبيل، نھج ھدي و الط 

  .است شده ھدايت حق راه به و ايستاده، راست راه به) فردي چنين( پس ببرد، بين از را گناھان و بگشايد را توبه در

  

   :مقامان وا> درجه ـ ۵

 وجدان بيداري اول گام و اول مرتبه که اند، کرده تعيين را مراتبي و مراحل حق لقاء به رسيدن براي دوست کوي سالکان و عرفا

 خداوند سوي به برگشت و توبه دوم گام و. کند ايجاد قومش درون در ھا بت شکستن با کرد ت7ش ابراھيم که ھمانکاري انسان،

  ».است مقامان وا> درجه) وبهت و( استغفار ؛ العلّيّين درجةٌ  ا>ستغفار«: فرمايد مي باره دراين) ع(علي. است متعال

  

  توبه آمدھاي پي و آثار

  

 که دارد فراواني مثبت آمدھاي پي و گرانبھا آورد ره و شمار بي آثار که است اخ7قي و تربيتي ھاي آموزه مھمترين از »توبه«

  .شود مي اشاره آنھا اھم به

  

  آينده به اميدواري ـ١

  

 در و نفس اص7ح و گناه ترک به نسبت را گنھکار شخص که است اين توبه تماعياج و تربيتي و رواني آثار ترين مھم از يکي

 است ممکن نگردد، زنده او در اميدي چنين اگر که اين چه نمايد، مي اميدوار برتر و بھتر آينده و سعادت و خير راه گرفتن پيش

 اثرات فردي، سوء برآثار گذشته آينده از ااميدين شود، داده سوق فساد و شقاوت سوي به بيشتر و برندارد قدم خود اص7ح براي

 بر را نگراني اين آمده انسان تربيت براي که ما ديني منابع در لذا دارد، دنبال به نيز اجتماعي و تربيتي غير ويرانگر و مخّرب

 اسرفوا الّذين عبادي يا قل«: فرمايد مي باره دراين کريم قرآن. کند مي اميدوارم آينده به را انسان زياد ت7ش با و نموده طرف

 ستم و اسراف) گناه براثر( خود نفسھاي بر که من بندگان اي بگو جميعاً؛ الّذنوب يغفر aّ  انّ  aّ  رحمة من >تقنطوا انفسھم علي

  ».آمرزد مي را گناھان ھمه خداوند که نشويد نوميد خداوند رحمت از ايد کرده

  

 دلبندش و ارشد فرزند به خود تربيتي سراسر درنامه لذا ھست، نيز مربيان امير بلکه ،)ع(اميرمؤمنان تنھا نه که) ع( علي و

 و الّسماوات خزائن بيده الّذي انّ «: فرمايد مي و کند مي اميدوار روشن و خوب آينده به سخت توبه با را او) ع(مجتبي حسن
 حيث يفضحک لم و با>نابة، يعّيرک ولم بالّنعمة، يعاجلک مل و الّتوبة، من اسأت ان يمنعک ولم... الّدعاء في لک اذن قد ا>رض

 الّذنب عن نزوعک جعل بل الّرحمة من يؤيسک لم و بالجريمة يناقشک لم و ا>نابة، قبول في عليک يشّدد لم و اولي، بک الفضيحة

 آسمان ھاي گنج که خدايي بدان ؛...ا>ستعتاب باب و المتاب باب لک فتح و عشراً  حسنتک حسب و واحدًة، سّيئتک وحسب حسنًة،

 در است، نکرده مسدود را توبه در گناه ارتکاب صورت در و... داده درخواست و دعا اجازه تو به اوست، دست در زمين و

 رسوا توست، سزاوار رسوايي که آنجا در است نگرفته عيب تو بر) خدا سوي به( بازگشت و توبه در و نداشته، شتاب تو کيفر

 خويش رحمت از و نکشيده، محاکمه به را تو گناھان در است نکرده مطرح سنگيني شرائط خويش به بازگشت رايب و نساخته،

 به برابر ده را تو نيکي ھر و يکي را تو ھرگناه است، شمرده نيکي و حسنه گناھان، از را تو بازگشت بلکه نکرده نااميدت

 دل راز او با چون شنود،و مي را ندايت بخواني را او ھرگاه است، هگشود تو روي به را توبه و بازگشت راه و آورده، حساب

 گناه با ـ١: کنيم بازخواني را جم7ت برخي ديگر بار يک است خوشبيني و اميد سراسر جم7ت اين» ...داند مي را تو راز گويي

 عتابي و م7مت گونه ھيچ مورد يالھ پيشگاه به برگشتن صورت در ـ٣ شود نمي شتاب کار گناه کيفر در ـ٢ است باز توبه در

 و ـ ۵ کند نمي رسوا را او باشد، رسوايي مستحق اگر حتي ـ۴ دارند ترس آن از مجرمان از خيلي که ھمانچيزي گيرد نمي قرار



 

 

 ھمه اين با ـ٧ کند نمي محاکمه گناھان مقابل در دنيا اين در و ـ۶ است نداده قرار ديگري سنگين شرائط توبه جر برگشتن براي

 شمرده نيک کار و حسنه را برگشتن خود با>تر ھمه از و ـ ٨ نباشيد نااميد من رحمت از که نموده اع7م صريحاً  باز اميدواري،

 به تبديل نيز گذشته گناھان حّتي که گويد مي قرآن که چه آن با اگر را شد گفته آنچه و ـ٩ است نموده مترتب ثواب آن بر و

 کدام راستي داشت، خواھد گناھکار روان و روح بر تربيتي مھمّ  آثار و شده چندان صد يدواريام کنيم ھمراه شود مي حسنات

 سرباز کدام و نکشد؟ جرم از دست آورند، حساب به کار سابقه را او زندان سابقه پشيماني صورت در اگر است زنداني و مجرم

 در اتفاق اين ولي نشود؟ حاضر خدمت و سربازي به آورند، بحساب خدمت سابقه را او فرار و غيبت مّدت اگر است فراري

 زير بلکه او صفر و قبولي، به تبديل او مردوديھاي و شود مي نيکي به تبديل نيز او خ7فھاي که دھد، مي رخ توبه تربيتي مکتب

  .آيد مي بحساب بيست او صفر

  

 استغفار تواند مي که کسي از شگفتم در >ستغفار؛ا ومعه يقنط لمن عجبت«: فرمود توبه دھي اميد نقش درباره ديگر جمله در و

  ».است نااميد) حال اين با( و کند) توبه و(

  

  شادي و بزرگي و س7مت ـ٢

  

 در) ع(علي دارد، پي در را شادابي و بزرگواري نموده س7متي ايجاد انسان جسم و روح در که است اين توبه ديگر آثار از

 اعقبتھم و الّس7مة لھم فاثمرت الّندم بمياه وسقوھا قلوبھم و عيونھم نصب ذنوبھم اشجار غرسوا«: فرمايد مي کاران توبه وصف

 مي سيراب) مرّتب( پشيماني و ندامت آب با را آن و اند کاشته دلشان و چشم معرض در را گناھان درخت الکرامة؛ و الرضا

  ».بود خواھد بزرگي و خشنودي آن لدنبا به و است، س7متي آنھا براي درختان آن ميوه و نتيجه سپس کنند،

  

  روح و قلب پاکي ـ٣

  

 نمي روح و قلب پاکي و س7متي به پاکي و س7متي ھيچ و دارد، ريشه انسان روان پاکي و س7متي در کامل و صحيح تربيت

 نمود پاک را دخو قلب کس ھر پس است الھي) آميز رحمت( نگاه ھاي محل بندگان پاک قلبھاي در: فرمود) ع(علي که چرا رسد،

 که چنان کند، مي پاکيزه و پاک را انسان روح و قلب که است اين اثرش ترين مھم از يکي توبه و» .کند مي نظر او به خداوند

 مي و برد مي بين از را گناھان و) پاکيزه و( و پاک را دلھا توبه ؛ الّذنوب تغسل و القلوب تطّھر الّتوبة«: فرمود) ع( علي

  ».شويد

  

  ».دارد مي دوست را پاکيزگان و کاران توبه خدا«: فرمايد مي که آنجا دارد اشاره مطلب ھمين به ھم قرآن و

  

  روزي افزايش ـ۴

  

 نيز را مسأله اين انسان تربيت در توبه بيشتر تأثير براي) ع(علي نيست، تأثير بي نيز ماّدي و مالي ھاي تشويق تربيتي مسائل در

ً  ا>ستغفار سبحانه aّ  جعل قد و«: فرمود لذا دارد، نقش نيز روزي و رزق دازديا در توبه که دھد مي تذکر  و الّرزق لدرور سببا
 پس. است داده قرار خود آفريدگان رحمت موجب و روزي، ريختن فرو دائمي وسيله را) توبه و( استغفار خداوند و الخلق؛ رحمة

 بخشش با و ريزد مي فرو شما بر آسمان از را برکات است، مرزندهآ که بخواھيد آمرزش خود پروردگار از«: فرمود) قرآن در(

  ».گذارد مي شما اختيار در آب پر نھرھاي و ھا باغستان و دھد، مي ياري را شما فرزندان، و فراوان اموال



 

 

  

 ساحسا نخواھد يا و بخواھد چه است، داده انجام گناھي و است شده جرمي مرتکب که انساني :شخصّيت بازيابي ـ ۵
 ھا م7مت اگر و شود، مي بيشتر احساس اين کنند تحقير و م7مت را او تربيت متولّيان اگر. کند مي کوچکي و سرشکستگي

 به که است صورت اين در و است داده دست از را خود شخصّيت که کند احساس کام7ً  که برسد آنجا به است ممکن يابد، ادامه

 مي احساس او چون بزند، فسادي و جنايت ھر به دست است ممکن و شد، خواھد طرناکخ جامعه و خانواده براي او وجود شّدت

 و توبه با که کند مي ت7ش خود تربيتي روش در الب7غه نھج و قرآن مخصوصاً  ديني منابع است، داده دست از را چيز ھمه کند
 شخصّيت) ندارد اظھار حق بلکه شود، اظھار راننزدديگ در که ندارد لزومي ھيچ و اوست قلب در که ندامتي آنھم( ندامت اظھار

 يحبّ  aّ  انّ «: فرمايد مي طرف يک از قرآن لذا برگرداند حالت آن از با>تر بلکه اّول حالت به را او و بازيابد را گناھکار

 برگردند، اگر کاران خ7ف که کند مي گوشزد مردم به ديگر طرف از و» .دارد مي دوست را کاران توبه خداوند الّتوابين؛

 اگر) ولي( ؛...الّدين في فاخوانکم...الّصلوة اقاموا و تابوا فان«: اند نکرده پيدا شخصيتي تنّزل ھيچ و ھستند شما ديني برادران

 مي شرح) انديشند مي و( دانند مي که گروھي براي را خود آيات ما و. ھستند شما ديني برادر... دارند برپا را نماز کنند، توبه

  ».دھيم

  

 بازيابي براي بلکه کند نمي م7مت تنھا نه را کار توبه خداوند که: فرمود شد، نقل ٣١ نامه از که جم7تي در نيز) ع( علي و

 که آمده قدسي حديث در و» .است شمرده نيکي و حسنه گناھان از را تو بازگشت حسنٌة؛ الّذنب عن نزوعک جعل« او شخصيت

  ».است کنندگان تسبيح گفتن aّ  سبحان از محبوبتر من نزد در گنھکاران ناله المسبحين؛ يحتسب من اليّ  احبّ  المذنبين انب«

  

  .شود مي اشاره وار فھرست صورت به ھايي نمونه به که شده اشاره توبه آثار به نيز کريم قرآن در

  

  ».شويد رستگار شايد خدا سوي به کنيد توبه تفلحون، لعلّکم...aّ  الي توبوا و« رستگاري ـ١

 خداوند شايد... توبه با برگرديد خدا سوي به مؤمنان اي سيئاتکم؛ عنکم يکّفر ان عسي...aّ  الي توبوا« گناھان شدن بخشيده ـ٢

  ».بپوشاند را شما گناھان

 خود» .دارد يم دوست را پاکان و کنندگان توبه خداوند براستي المتطھرين؛ يحبّ  و التوابين يحبّ  aّ  انّ « شدن خدا محبوب ـ٣

 آنھا به نسبت که شده توصيه فرزندان تربيت در که است ھمان اين دارد، مھّمي تربيتي برد کاران توبه به خداوند دوستي اظھار

 »دارم دوستت« بگويد شوھر که اين و محّبت اظھار ھمسر، ماندن عفّت با و پاک در طور ھمين و شود، محّبت بيان و اظھار

 توبه«: فرمايد مي صوتش اع7 با و کند مي محبت اظھار کاران توبه به نسبت عظمتش آن با متعال دخداون. است مؤثر سخت

  .مايي مراد کردي توبه چه...»دارم دوستت کار

ً  عمل و آمن و تاب من اّ> «: ابدي آسايش ـ۴  انجام صالح عمل و بياورد ايمان و کند توبه که مگر الجّنة؛ يدخلون فاولئک صالحا

  ».شوند مي بھشت داخل آنان پس دھد،

  

  

  ٢ الب7غه نھج در تربيت ھاي روش 

  سوم قسمت

  توبه شرائط و ارکان

  



 

 

 و معني از مقدس ھاي واژه برخي شدن منحرف است بوده اس7مي جوامع مخصوصاً  بشري گير دامن ھمواره که مشک7تي از
 جوامع و ھا انسان آن، از نادرست تفسير و معني ارائه و ھا واژه شدن وارونه با بسياري موارد در. است بوده خود حقيقي مفھوم

 در واژه اين ولي است شده عجين بشر فطرت با که است الفاظي آن از »آزادي« نمونه عنوان به اند، شده کشيده انحراف به نيز

 و بند بي با مساوي را آزادي زده غرب روشنفکران اي، گونه به را آن طلبان قدرت شود مي تفسير اي گونه به کسي ھر دست
 يله معناي به »دين بودن سھل« واژه طور ھمين ديگر، اي گونه به طلبان اص7ح و گيرند، مي حيواني و مطلق آزادي و باري

 کلمه طور ھمين و دھند، مي انجام خواھند مي که کاري ھر دين در »تساھل و تسامح« نام به و شده تفسير انگاري ورھا

 توبه پندارند مي اي عّده است، شده ستم آن بر مسلمانان اذھان در که است الفاظي از نيز »توبه« ...و »عرفان« ،»فرھنگ«

 مؤمنان امير حضرت زمان در انحراف اين گويا شود، مي منزه و پاک گناھي ھر از انسان آن گفتن با که نيست بيش لفظي يک

  .دارد بيان را آن شرائط و ارکان توبه، درست معناي شده مجبور حضرت که داشته، وجود نيز

  

 از خواست و رسيد، حضرت آن خدمت شود، مي پاک لفظي گفتن با که پنداشت مي و بود، سرزده گناھي او از گويا که مردي

 از و انداخته نگاھي او به حضرت قاعدتاً  نگفت، ھم را »اليه اتوب و رّبي« لفظ حّتي و »aّ  استغفر«: گفت کند، توبه خود گناه

 عصباني کمتر جنگ ميدان در جز) ع(علي که اين با است، جاھل »استغفار« و »توبه« معناي به نسبت که شد متوّجه او چھره

 آشفت بر سخت جا اين کردند، محروم خ7فتش از را او بھانه ھمين به و ھست رو خنده انسان که بود معروف حّتي و شد مي

 به که را جمله ھمان و کرد پرخاش. بود نموده المال بيت از بيشتري سھم ستدرخوا که برادرش عقيل بر که اندازه آن به درست

 قرار سطح يک در خود معناي از مقّدس الفاظ تحريف و المال، بيت تاراج) ع(علي نظر به گويا فرمود، مرد اين به بود گفته او

 استغفار) معناي( داني مي) اص7ً  تو( آيا کند، هگري عزايت به مادرت »ا>ستغفار؟ ما اتدري، اّمک ثکلتک«: برآورد فرياد دارند،

 يک توبه نيست، لفظ يک توبه نه، نه گذاشتي، ک7ه خود سر گناه با بس، و است گفتن »استغفرaّ « توبه اي کرده فکر تو چيست؟

 ا>ستغفار«: فرمود حضرت لذا. يابد مي راه آن به انسان اّول گام در که است مقامي برترين بلکه است انق7ب يک است، حرکت

  ».است مقامان وا> درجه) توبه و( استغفار ھمانا ؛ العلّيين درجة

  

 محتاج دارد، شرائط و برنامه به نياز است تربيت مکتب يک توبه راھيابي، توبه مقام به تواني مي سادگي ھمين به کردي فکر

 شرائط ارکان، بيان به فرمود شروع آنگاه آيد، ينم بدست ت7ش و برنامه بدون تربيت که چرا است، زحمت و رنج و ت7ش

 العود ترک علي العزم الّثاني و مضي، ما علي الّندم اّولھا معانٍ  سّتة علي واقعٌ  اسمٌ  ھو و«: فرمود و توبه تکميلي شرائط و قبولي،

 مي واقع) آنھا بودن با که دارد بستگي شرائط و رکن و( معني شش به که است) لفظي و( اسمي) توبه و( استغفار آن و ابداً؛ اليه

 به ننمودن برگشت بر) جّدي تصميم و( عزم دّوم، است،) سرزده انسان از ھا گناه از که آنچه و( برگذشته پشيماني آنھا اّول: شود

  تلقي حتي حقوقھم المخلوقين الي تؤّدي ان الّثالثٌ  و«: داد ادامه حضرت گاه آن »است ابد تا گناه آن

  

 ّa کني اداء را مردم حق که اين سّوم حقّھا؛ فتؤّدي ضّيعتھا عليک فريضةٍ  کلّ  الي تعمد ان الّرابع تبعٌة، عليک ليس املس سبحانه 

 و فريضه ھر سوي به اينکه چھارم. نباشد تو عھده بر مخلوقات از حقي) گونه ھيچ که حالي در( و م7قات پاکيزه را خدا تا
 الّسحت علي نبت الّذي اللّحم الي تعمد ان الخامس و«: داد ادامه سپس »کني ادا را آن قح و آوري روي اي کرده ضايع که واجبي

 المعصية ح7وة اذقته کما الّطاعة الم الجسم تذيق ان الّسادس و جديٌد، لحمٌ  بينھما ينشأ و بالعظم، الجلد تلصق حّتي با>حزان فتذيبه

 آب ھا اندوه واسطه به را آن و آوري روي روييده حرام واسطه به که وشتيگ سوي به که اين پنجم aّ؛ استغفر تقول ذلک فعند

 بايد حرام ھاي لقمه يا و گناه دوران گوشتھاي که اين از کنايه( برويد آنھا بين تازه گوشت و بچسبد استخوان به پوست تا کني

 چشانده آن به را معصيت شيريني که چنان بچشاني، جسم به را برداري فرمان رنج و درد آنکه ششم برود، بين از و شود ذوب

  .»aّ  استغفر: گويي مي) يافتند تحقق شرائط و ارکان اين که( آنگاه پس بودي،

  

 اّول امر دو گفت توان مي توبه باب ديگر روايات به توّجه با که است فرموده اشاره امر شش به) ع(امير حضرت فوق حديث در

 امر اين يابد، نمي تحقق توبه دو، آن بدون که است توبه اساسي رکن دو ابد، تا برگشت عدم رب تصميم و گذشته، از پشيماني يعني

 و بالجوارح ترک و باللسان استغفارٌ  و بالقلب ندمٌ  الّتوبة«: فرمود جمله از است، داده تذّکر ديگر موارد در مؤمنان امير خود را
 بازگشت بر عزم و جوارح و) اعضاء( با ترک و زباني،) غفران لبط و( استغفار و قلبي، پشيماني توبه >تعود؛ ان اضمار

  ».است) برگناه( نکردن



 

 

  

 مردم بدني عرضي، مالي، حقوق او>ً  شود، پذيرفته او توبه بخواھد يعني است، توبه قبولي شرط گر بيان چھارم و سّوم امر دو

 امام به: گويد مي نخع قبيله از پيرمردي شود، نمي يرفتهپذ او توبه گرنه و آورد دست به را آنھا رضايت يا کند ادا بايد را

 امام ھست؟ اي توبه من براي آيا ام بوده) مردم بر( حاکم ھميشه امروز تا يوسف بن حّجاج زمان از من: کردم عرض) ع(باقر

 ؛ حقّه حقّ  ذي کلّ  الي يتؤدّ  حّتي >،«: فرمودند جواب در کردم، سؤال ايشان از دوباره من نفرمودند، جوابي و شدند ساکت) ع(
  ».برگرداني او به را حقي صاحب ھر حق که اين مگر خير،

  

 بايد امور اين... و حج روزه، نماز، ترک مانند دھد، انجام را آن قضاي بايد شده ترک دارد، قضا به نياز که الھي حقوق ثانياً  و

 شده خمر شرب مرتکب نکرده خداي شخصي که اين مثل ندارد قضا به نياز آنھا در گناه ارتکاب که مسائلي در اّما شوند، قضا

  .برنگردد دوباره که بگيرد تصميم و باشد پشيمان گذشته از که است آن امور اين توبه.... و کرده نامحرم به نگاھي يا و است

  

 که باشد داشته الشرائطي جامع توبه بخواھد، انسان اگر يعني آيند، مي حساب به توبه کامل شرائط جزء ششم و پنجم امر اّما

 آن امثال و ششم و پنجم امر بايد کند جلوه زيبا که باشد ھم تزيين داراي آن، قبولي شرائط و توبه ارکان و اسکلت اصل بر ع7وه

  .دھد انجام نيز را

  

 با است فتهنر بين از و دارد وجود ھا صورت آن تا و است موجود مادي و طبيعه لذات صورت روح ذائقه در گذشته اين از

 نخواسته خداي که رود مي آن ترس نرود بين از اگر و ھاست، آن عاشق قلب و ھا آن به متمايل اّماره نفس طاعت، و رياضت

  .برگردد اّول حال به و بگيرد تائب دست از عنان و کند سرکشي اّماره نفس باز

  

  توبه گستره

  

 روش از يک ھيچ است، عمومي و فراگير که محّبت روش از بعد شده، مطرح تربيت روش عنوان به تاکنون که اموري بين در

 مي پوشش زير را انسان کردار و اعمال و زندگي، ھاي عرصه تمام توبه رسد، نمي توبه فراگيري و عمومّيت به ديگر ھاي

 اقشار ھمه ھم ونچ تربيت، مکتب بلکه نيست تربيت روش يک تنھا توبه گفتيم که است گستردگي و فراگيري ھمين بخاطر گيرد،

 العباد من فرقةٍ  کلّ  و: فرمود نيز) ع(صادق امام و شد، اشاره پيشين شماره در که چنان را، اولياء و انبياء حتي دارد بال زير را

 )مختلف اقشار از( بندگان) و مردم( گروھھاي تمامي الّذنوب؛ من العام توبة و aّ  بغير ا>شتغال من الخاص توبة و...توبةٌ  لھم

 عوام توبه و خداست غير) و مردم با( سرگرمي و توّجه از..) اولياءو و انبياء ھمچون( خواص توبه دارد وجود توبه برايشان

: فرمود مي و کرد، مي استغفار صدبار دارد، نقلھا برخي در و ھفتاد، روزي) ص(اکرم پيامبر جھت ھمين به گناھان از) مردم(

 اقتصادي اخ7قي، اجتماعي، فردي، ھاي عرصه تمامي کار، توبه فردي ھر به نسبت ھم و هنشست غباري قلبم بر کنم مي احساس

 قرار تربيت صحيح مسير در و شود، اص7ح بايد عرصه آن تمامي در که خواھد مي کار توبه از و گيرد، مي بر در را او...و

 يرض لم و العبد تاب اذا: قال >، اللّھمّ  قالوا ائبالتّ  من اتدرون«: فرمود که) ص(خدا رسول دارد اشاره گستره ھمين به گيرد،

 رفقائه يغّير لم و تاب من بتائٍب، فليس لباسه يغّير لم و تاب من بتائب، فليس العبادة في يزد لم و تاب من بتائب، فليس الخصماء

 نّيته و خلقه يغّير لم و تاب بتائب،من فليس وسادته و فراشه يغّير ولم تاب من بتائب، فليس مجلسه يغّير لم و تاب من بتائب، فليس

 و تاب من بتائب، فليس لسانه يحفظ لم و امله يقّصر لم و تاب من بتائٍب، فليس کفّه يوسع لم و قلبه يفتح لم و تاب من بتائٍب، فليس
) واقعي( کار توبه و تائب کسي چه دانيد مي آيا التائب؛ فذلک الخصال ھذه علي استقام اذ بتائبٍ  فليس بدنه من قوته فضل يقّدم لم

 با( نسازد راضي را خويش) کاران طلب و( دشمنان و کند توبه بنده ھرگاه: فرمود) دانيم نمي( نه خدايا بار کردند، عرض است؟

 ولي کند توبه که کسي. نيست تائب ندھد افزايش خود عبادت در و کند توبه که کسي. بود نخواھد کار توبه پس) آنھا حق پرداختن

 کند توبه که کسي. نيست کار توبه پس ندھد، تغيير را خود) آورده بدست حرام راه از که لباسھايي يا و گناه دوران ظاھري(اسلب

 و رفت محل و( مجلس و کند توبه که کسي. نيست تائب) نکند رابطه قطع ھا آن با و( ندھد تغيير را خود) گناه دوران( رفقاي و
 توبه که کسي. نيست تائب پس ندھد تغيير را خود بالش و خواب بستر و کند توبه که کسي. نيست تائب ندھد تغيير را خويش) آمد



 

 

 پيدا صدر سعه(نشود باز قلبش و کند توبه که کسي. نيست تائب ندھد تغيير را نّيتش و) خوبي به بدي از( را اخ7قش ولي کند

 از( را زبانش و نشود، کم او) نابجاي( آرزوھاي و کند توبه هک کسي. نيست تائب نشود) بيشتر انفاقش و( گشاده دستش و) نکند

 تائب نکند، تقديم) فقرا به خدا راه در( را بدنش غذاي اضافه و کند توبه که کسي. نيست تائب نکند حفظ..) و تھمت و غيبت

  ».است) واقعي( تائب آن پس فردي در گرفت پا خصال اين ھرگاه نيست،

  

 ّa قابل که را انسان زندگي ھاي گوشه و زوايا تمام که است چيزي چه توبه اين راستي تربيتي، وسعت و يگستردگ اين از اکبر 

  شود، مي کامل کامل گاه آن توبه و گيرد، مي بر در است تغيير

  

 زير يھا برنامه گفت بايد کنيم بندي دسته فشرده و خ7صه صورت به بخواھيم اگر که باشند، شده تربيت درست زوايا تمام که

  .گردد واقعي تائب انسان تا گيرند قرار درست آموزشي مسير در يابندو تغيير و تحول بايد

  

 الّصلوة انّ « است انسان صحيح تربيت مستمر ضامن و تربيتي نقش انسان روان و روح در سخت که انسان عبادي برنامه ـ١

ً  »المنکر و الفحشاء عن تنھي  کرد سفارش) ع(علي که حجمش و مقدار بر ھم و شود افزوده لشحا بر ھم يابد، تغيير کيفاً  و کّما

  .دھيد اختصاص عبادت به را روز شبانه سّوم يک >اقل

  .روند کنار بدن از بايد ھم ريا و تزوير لباس کفّار، و شھرت لباس گناه، اھل لباس شده، اص7ح باطن و ظاھر لباس ـ٢

 المرء« کنند مي دعوت خويش دين بر را انسان و کنند مي فراھم انسان براي را گناه زمينه که ھايي آن گناه دوران دوستان ـ٣

  .بگيرند بايد تقوا و پاکي اھل مناسب، دوستان را ھا آن جاي و شوند، گذاشته کنار »خليله دين علي

 و مسجد سوي به... پارکھاو و کوچه کنار راه چھار از بايد گيرد مي قرار پاتوق که جاھايي آن انسان، آمد و رفت محل ـ۴
  .نشود آمد و رفت ھستند معصيت و گناه اھل که کساني منزل به و دھد، مسير تغيير مناسب جاھاي و حرم و کتابخانه

 و خيزي سحر توفيق و برد مي فرو سنگين خواب به را انسان که نرمي و گرم خواب راحت کند، تغيير نيز انسان خوابگاه ـ ۵
 نماز براي کنم مي کاري ھر آقا: وگفت؟ زد زنگ من به دکتري خانم گفت مي عالمي يابد، تغيير بايد د،گير مي انسان از را تھّجد

 جاي به آينده شب گفتم است، تھّجد دارنده باز حد از بيش او خواب محل که شدم متوّجه کنم، نمي پيدا توفيق شوم، بيدار شب

 پنکه گازي کولر جاي به و کنيد استفاده...شيرو چون سبک غذاي از ھم شب و بخوابيد، پتو >يه يک روي نرم و گرم دشک

 دستورات به عمل با که کرد تشکر من از و زد زنگ سحر از قبل شب فردا نه؟ يا شويد مي بيدار کنيد امتحان آنگاه کنيد، روشن

  .شوم بيدار شب نماز براي شدم موفّق شما

 ء الّسي الخلق لصاحب جلّ  و عزّ  aّ  ابي: فرمود) ص(اکرم پيامبر نيست، کامل هتوب اّ>  و يابد، تغيير بايد نيز انسان اخ7ق ـ۶
 چرا دھد مي تشکيل را انسان اعمال و رفتار اساس که نّيت طور ھمين و »بپذيرد را بد خلق صاحب توبه که دارد ابا خدا بالّتوبة؛

 از بعد و شود، تربيت الھي نيز نّيتش بايد تائب انسان اوست، خالصانه ھاي نّيت گرو در انسان اعمال »بالّنيات ا>عمال انما« که

  :که باشد اين تائب زمزمه بايد و باشد حق رضايت مسير در دھد مي انجام که کاري ھر توبه زمان

  پسندد ھجران يکي و وصل يکي   پسندد درمان يکي و درد يکي

  پسندد جانان را آنچه پسندم   ھجران و وصل و درد و درمان از من

  

  دست و دل اص7ح ـ ٧

  



 

 

 ھم بتواند تا کند پيدا صدر سعه شود، دل دريا شده خارج کوچکي دل و ديگران نديدن و ظرفيتي بي حالت از بايد تائب انسان

 لک نشرح الم« دھد مي جاي انسان دل در را ايمان نور که است صدر سعه بپذيرد، و ببيند را ديگران ھم و را حق سخنان

  .نمايد باز را خويش سخاوت و انفاق دست و سازد دور خود از را حرص و بخل حالت رطو ھمين و »صدرک

  

  آرزوھا و زبان اص7ح ـ ٨

  

 و اص7ح درست را خويش زبان و کند توبه بخواھد اگر انسان شود، مي صادر زبان طريق از که داريم گناه پنج و سي از بيش
 شود، مي آخرت فراموشي باعث که نامطلوب طو>ني آرزوھاي بايد طور نھمي و يافت، نخواھد دوامي او توبه نمايد، تربيت

  .شود کمتر

  

 انسان يک ھستند، خويش شب نان محتاج که دارند وجود کساني آشناھا و دوستان و ھمسايه بين در ھميشه غذايي، انفاق ـ ٩

 توبه مکتب دامن در که انساني جھت اين به ،باشند گرسنه اي عده و بخوابد، سير او که کند تحّمل تواند نمي ھرگز شده تربيت

 يعقوب حضرت که رنجي آن دچار تا نمايد، انفاق آنھا به خويش غذاي و قوت اضافه از >اقل باشد ديگران ياد به بايد يافته تربيت

 تربيتي برنامه هھم اين راستي گشت، اندوه و غم ھمه آن دچار فقيري يا و ھمسايه حق در کوتاھي شب يک اثر بر که نشود، شد،

  توبه؟ مکتب دامن در جز کرد پيدا توان مي کجا را

  

  توبه مکتب شدگان تربيت از ھايي نمونه

  :انصاري ابولبابه ـ١

  

 ھنگامي اّما کردند، خودداري »تبوک« جنگ در شرکت از) ص(پيامبر ياران از ديگر نفر چند يا دو با انصاري روايتي، طبق

 شد، ايجاد ھا آن درون در توبه حالت سخت و گشتند پشيمان و ناراحت بسيار شنيدند بود شده وارد ينمتخلّف مذّمت در را آياتي که

 بستند) ص( پيغمبر مسجد ستونھاي به را خود لذا بچشند، نيز رنج مقداري گرفتند تصميم پشيماني، بر ع7وه گناه جبران براي

 نکنند باز ستون از را خود که اند کرده ياد سوگند ھا آن: کردند رضع شد جويا آنھا حال از و گشت باز) ص(پيامبر که وھنگامي

 که اين مگر کرد نخواھم را کاري چنين که کنم مي ياد سوگند نيز من: فرمود خدا رسول. کند باز را ھا آن) ص(پيامبر که اين تا

ً  عم7ً  اخلطو بذنوبھم اعترفوا آخرون و«: شد نازل آيه اين گاه آن دھد، اجازه من به خداوند  يتوب ان aّ  عسي سّيئاً  آخر و صالحا

 مي اميد آميختند، ھم به را ناصالحي و صالح اعمال و کردند اعتراف خود گناھان به ديگر گروھي و رحيم؛ غفورٌ  aّ  انّ  عليھم

 از را ھا آن) ص(پيامبر و پذيرفت را ھا آن توبه خداوند و. »است رحيم و غفور خداوند و بپذيرد را آنھا توبه خداوند که رود

 ھمان اين: کردند عرض و داشتند تقديم) ص(پيامبر به را خود اموال ھمه موضوع اين شکرانه به ھا آن. کرد باز مسجد ستون

 انفاق خدا راه در و بپذير ما از را ھا اين ھمه ايم، کرده خودداري جھاد در شرکت از ما آن به دلبستگي بخاطر که است اموالي

  .برگرداند را بقي ما و قبول را اموال آن از قسمتي حضرت کن،

  

 او با که است »قريظه بني« يھوديان داستان به راجع و »ابولبابه« باره در فوق آيه که خوانيم مي روايات از اي پاره در

 گامي ھنوز بابهابول برد، مي سر را شما ھمه شويد تسليم اگر گفت او نه يا شوند) ص(پيامبر حکم تسليم آيا کردند مشورت

 مسجد ستونھاي از يکي به طنابي با را خود خويش مجازات براي و گشت، پشيمان آميز خيانت جمله اين از که بود برنداشته

 مگر رسد، فرا من مرگ تا نوشم مي آب نه و خورم مي غذا نه سوگند خداوند به گفت و بست) است باقي اثرش ھنوز که(پيامبر

  .بپذيرد مرا توبه خداوند که اين

  



 

 

 اين پذيرفت، را او توبه خداوند افتاد زمين روي به ھوش بي که چنان آن نوشيد آب نه و خورد غذا نه گذشت روز شبانه ھفت

 پيامبر. بگشايد مرا و بيايد پيامبر تا کنم نمي باز را خود من که کرد ياد سوگند او ولي رسيد او اط7ع به مؤمنان وسيله به خبر

 تمام از و ساخت خواھم رھا ام شده گناه مرتکب آن در که را ام خانه خود توبه تکميل براي گفت ابولبابه. کرد باز را او و آمد

  .است کافي بدھي صدقه خدا راه در را آن سّوم يک: فرمود پيامبر کنم، مي نظر صرف اموالم

  

 مجازات را خود خويش، دست با شود حاضر که کند تربيت و بسازد را انسان توبه بسان تواند مي ش7ّق و زندان کدام راستي

  .بگذرد خويش ھستي ھمه از که شود باز دستش آنچنان توبه قبولي از بعد و کند،

  

  تائب متخلفان ـ٢

  

 حرکت و تبوک جنگ در شرکت از »امّيه بن ھ7ل« و »ربيع بن صرارة« و »مالک بن کعب« نام به مسلمانان از نفر سه

 بود، تنبلي و سستي خاطر به بلکه باشند منافقان ودسته دار جزء که نبود آن خاطر به اين ولي ند،زد سرباز) ص(پيامبر ھمراه

 و رسيدند حضرت خدمت آنھا بازگشت، مدينه به تبوک صحنه از) ص(پيامبر که ھنگامي شدند پشيمان و نادم که نگذشت چيزي
 سخن ھا آن با احدي که داد دستور نيز مسلمانان به و تنگف سخن ھا آن با جمله يک حتي) ص(پيامبر اّما کردند، عذرخواھي

 اجازه و آمدند) ص(پيامبر نزد آنان زنان و کودکان حتي که آنجا تا گرفتند، قرار اجتماعي عجيب محاصره يک در ھا آن نگويند،

 تمام با مدينه فضاي. نشوند نزديک ھا آن به که داد دستور ولي نداد، جدايي اجازه) ص(پيامبر شوند، جدا ھا آن از که خواستند

 قلّه به و گويند ترک را شھر بزرگ رسوائي و خواري اين از نجات براي شدند مجبور که شد تنگ ھا آن بر چنان وسعتش

 ھا آن در را توبه حالت که مسائلي جمله از. کرد مي فراھم آنھا در را توبه زمينه ھمه ھا اين. ببرند پناه مدينه اطراف کوھھاي

 يک ديدم بودم نشسته ناراحتي با مدينه بازار در روزي: گويد مي مالک بن کعب که بود اين نمود داغ را آن تنور و ردک ايجاد

 اگر بود نوشته آن در که داد من دست به غّسان پادشاه از اي نامه شناخت مرا که ھنگامي گيرد مي مرا سراغ شامي مسيحي نفر

 جائي به کارم من بر واي اي گفتم) و زد حلقه چشمانم در اشک و( شد منقلب من حال ،بيا ما سوي به رانده خود از ترا صاحبت

  !!اند کرده طمع من در دشمنان که رسيده

  

 پيوسته و گذشت منوال اين به مّدتي. گفتند نمي سخن ھا آن با کلمه يک حتي اّما آوردند، مي ھا آن براي غذا نيز ھا آن بستگان

 باشد ھا آن توبه قبولي بر دليل که اي آيه و شود قبول ھا آن توبه که کشيدند مي انتظار) و شتنددا زاري و گريه( روز و شب

  .شد نمي خبري اّما گردد نازل

  

 ھم ما که بھتر چه اند، کرده رابطه قطع ما با مردم که اکنون: گفت ديگران به و رسيد آنان از يکي نظر به فکري ھنگام اين در

 يکديگر با کلمه يک حتي که طوري به کردند چنين ھا آن افزود، مي ھا آن توبه حال بر کار اين و نيم،ک رابطه قطع يکديگر از

 و ندامت اظھار مّدت اين طول در و کشيد طول روز پنجاه وضعّيت اين بود، شده بيشتر آنھا زاري و تضرع و گفتند، نمي سخن
 توبه شدن پذيرفته عنوان به آيه اين و شد پذيرفته آنان توبه سرانجام داشتند، الھي پيشگاه در زاري و گريه و تضّرع و پشيماني

 ملجأ > ان وظّنوا انفسھم عليھم وضاقت رحبت بما ا>رض عليھم ضاقت اذا حّتي خلّفوا الّذين الّث7ثة علي و«: که گشت نازل آنان

 در شرکت از و(ماندند باز) مدينه در( که را نفر سه آن) ھمچنين( الّرحيم؛ الّتواب ھو aّ  انّ  ليتوبوا عليھم تاب ثم اليه اّ>  aّ  من

 جائي) حّتي( و آمد تنگ ھا آن بر وسعتش ھمه با زمين که حد آن تا) نمودند رابطه قطع آنان با مسلمانان و کردند خودداري تبوک

 رحمت مشمول آنانرا خدا ھنگام آن در نيست او سوي به جز خدا از پناھگاھي که دانستند و يافتند نمي خود براي خويش وجود در

  ».است مھربان و پذير توبه خداوند که پذيرفت را ھا آن توبه خداوند و ساخت خود

  



 

 

 بازگذارند مجرمان براي را توبه راه ھم کنند ت7ش جامعه رھبران و جامعه و مردم که آمد بدست پيرامون توضيح و فوق آيه از

 مکتب اين در که کساني که چرا است متخلفان و مجرمان تربيت براي روش بھترين توبه که راچ نمايند، فراھم را آن زمينه ھم و

  .گشت برنخواھند دوباره ھا سادگي اين به که شوند، مي ساخته آنچنان شوند تربيت

  

  :حمزه قاتل وحشي غ7م توبه ـ٣

  

 بود الشھدا سيد حمزه حضرت رگوارشبز عموي فجيع شھادت) ص(خدا رسول براي حوادث ترين تلخ و ترين مشکل از يکي

 ديدن با پيامبر. برد ابوسفيان ھمسر ھند، براي ھديه عنوان به را جگرش و دريد را حمزه پھلوي کشتن، از پس) وحشي( او قاتل.

 به را نفر ادھفت تنھا نه بعداً  ولي. بکشد را مشرکان از نفر ھفتاد جنايت اين ت7في به که کرد ياد سوگند حمزه، شھادت فجيع منظره

  .نمود توبه به وادار را او و کرد دعوت اس7م طرف به نيز را قاتل ھمان بلکه نکشت عمل اين ت7في

  

 به وحشي. کند دعوت اس7م به را او تا فرستاد عمويش قاتل وحشي غ7م نزد را شخصي پيامبر: که کند مي نقل عّباس ابن

 عذابي گرفتار ذلّت با قيامت روز در شود زنا يا شرک يا قتل مرتکب که آن گويي مي تو بگو او به: گفت پيامبر فرستاده

: فرستاد را آيه اين خداوند ھست؟ بازگشتي و توبه راه برايم ھم باز آيا ام شده مرتکب را کارھا اين تمام من و شد خواھد مضاعف

ً  عمل و آمن و تاب من اّ> «  دھد انجام صالح عمل و آورد ايمان و کند توبه که آن مگر حسنات؛ سّياتھم aّ  يبّدل فاولئک صالحا

 و توبه داد، پيغام) ص(پيامبر به دوباره آيه اين شنيدن با وحشي) کند مي تبديل نيک اعمال به را ايشان زشت( اعمال خدا پس
  .شد نازل آيه اين مّدتي از پس. ندارم را آن توان من و است مشکلي بسيار شرطھاي صالح عمل و ايمان

  

 را چه آن ولي بخشيد نخواھد را ورزيدن شرک خداوند که براستي يشاء؛ لمن ذلک مادون يغفر و به يشرک ان >يغفر aّ  نّ ا«

 وعده آيه اين در خداوند: گفت خويش مجدد پيام در وحشي غ7م» .بخشيد خواھد بخواھد، خود که کسي براي است آن از کمتر

 آيه اين زماني گذشت از پس نه؟ يا ببخشد مرا خواھد مي دلش خدا دانم نمي من و واھدبخ خود که است داده کساني به را مغفرت

 اي بگو الّرحيم؛ ھوالغفور اّنه جميعاً  الّذنوب يغفر aّ  انّ  aّ  رحمة من >تقنطوا انفسھم علي اسرفوا الّذين عبادي يا قل«: شد نازل

 مي را گناھان ھمه خداوند که براستي نشويد نوميد خداوند رحمت از يدا داشته روا اسراف خويش بر که کساني اي من، بندگان

 شد مشرف) ص(خدا رسول محضر به آنگاه آري، اکنون: گفت آيه اين شنيدن با وحشي. است مھربان و آمرزنده او ھمانا بخشد

  »آفريد اس7م دشمنان با مبارزه راه در ھايي فداکاري اش زندگي ادامه در و کرد، توبه خود گذشته از و آورد، اس7م

  

  :حر توبه ـ۴

  

 و عقل گاه منتھي بود شده فراھم او در توبه و دروني انق7ب زمينه شد کرب7 وارد وقتي ھجري ۶٠ سال محّرم دّوم روز از حر
 عوض را خويش راه و کند توبه گرفت تصميم دھم، روز در سرانجام... ھوسھاو گاه و کرد مي غلبه او اخ7قي وجدان و فطرت

 باشد سابقه بي تاريخ در که سازم جاري کرب7 در خوني: گفت داري؟ تصميمي چه پرسيد سعد عمر از اطمينان براي نمايد،

 خويش اسب کند، آماده را او اسب داد دستور خويش غ7م قيس بن قّرة به. نمود ورتر شعله را حر درون آتش سعد عمر سخنان

 بن مھاجر. کرد حرکت) ع(حسين خيمه سمت به آرام آرام ميدان کنار از لرزان بدن با گرفته دست سفيدي پرچم و شد سوار را

 اندامت بر لرزه که شده چه کنم مي معّرفي را تو من شود سؤال فرد ترين شجاع من از اگر گفت او به لرزد، مي حر ديد اوس

 امام گاه خيمه سوي به جم7ت اين با بگفت اين اھم،خو نمي را جھنم ھرگز اّما بينم، مي جھنم و بھشت بين را خود: گفت افتاده؟

 تو و نمودم، توبه و برگشتم من خدايا نبّيک؛ بنت او>د و اوليائک قلوب ارعبت فقد عليّ  فتب تبت اّني اللّھم«: کرد حرکت حسين

 است توبه حالت ھمان ينا »کردم ايجاد رعب پيغمبرت دختر فرزندان و تو اولياي دلھاي در من براستي پس بپذير مرا توبه ھم

  .کند مي ايفا جانبه ھمه تربيتي نقش و کند مي دگرگون را او زندگي تمام شود، ايجاد کسي در اگر

  



 

 

  نمايان شد زرويم پشيماني   پشيمان پشيمانم من الھي

  مستغفرينم صف در اکنون من   غمينم دل اسيرم کارم گنه

  دوست اي من بر ترحم کن ترحم   دوست اي تو من از کن توبه قبول

  

 صنعت؛ ھي aّ  الي تائبٌ  فاّني«: کرد عرض و نمود، معّرفي را خود و افتاد خاک به امام نزد رساند،) ع(حسين امام به را خود

  ».پذيرد مي را تو توبه خدا عليک؛ aّ  يتوب نعم«: فرمود شود؟ مي پذيرفته من توبه آيا پشيمانم، دادم انجام آنچه از من

  

  جواز خط ما عفو از بگير ھين   باز است توبه در که بازآ گفت

  نديد درگه اين در نوميدي روي   عبيد و احرار ز کس که آ اندر

  اي آورده کريم بر رو مخور غم   اي آورده عظيم جرم صد دو گر

  آمدي مقصود منزلگاه به خوش   آمدي زود گر و دير گر آ اندر

  

 زمين از را او سر وقتي) ع(حسين امام که چنان نمود، آباد را او آخرت و دنيا که کرد ايجاد او در عظيمي تحّول آنچنان حر توبه

 آخرت و دنيا در تو اeخرة؛ و الّدنيا في حرا اّمک سمتک کما الحرّ  انت«: فرمود کرد پاک او صورت از را ھا خاک و برداشت

 اثر نيز او جسد و جسم به بلکه جاودانه و کرد متحول را او روح تنھا نه حر توبه ناميد، حر مادرت که آنچنان مردي آزاد و حر

 بر) ع(حسين امام که دستمالي و کرد نبش را حر قبر سالھا از بعد صفوي اسماعيل شاه. نگھداشت تازه ابد براي را او و گذاشت

 با واقع در» .دستمال ھمان اب جز نيامد بند باندي و پارچه ھيچ با و شد جاري پيشاني از تازه خون کرد، باز بود، بسته او پيشاني

 او و برداري، را آن نبايد است، من توبه قبولي امضاي و من افتخار مدال دستمال اين گفت اسماعيل شاه به زباني بي زبان

  .کند مي عيار تمام ناب ط7ي نيز را انسان وجود مس عيار، تمام توبه آري ببندد، حر پيشاني بر دوباره را دستمال شد مجبور

  

 نقل را داستاني ختام حسن عنوان به. نمود بيان مقاله از بخشي در بتوان که است آن از بيش آن تربيتي اثرات و توبه تانھايداس

 تربيت نموده، آسوده گناھان برخي به يا و گرفته را جوانان برخي دامن فرھنگي تھاجم که زماني در دھد مي نشان که کنيم مي

 فطرت و اصلي مسير به دوباره و کند تربيت بخوبي را او تواند مي توبه نداشته، باز گناه از را او جامعه و مدرسه و والدين

  .برگرداند خويش

  

  :شعوانه توبه يا آيه يک اثر ـ ۵

  

 حضور آنجا در او که اين مگر شد نمي منعقد فجور و فسق از مجلسي که کرد مي زندگي »شعوانه« نام به زني بصره در

 رسيد، گوش به اي خانه درون از فرياد و فغان صداي که گذشت مي بصره ھاي کوچه از خود کنيزان از جمعي با روزي. داشت

 و رفت کنيز. شود مطلع ماجرا از تا فرستاد خانه درون به را کنيزي پس. اينجاست در عجيبي غوغاي چو! aّ  سبحان: گفت
 برگردد، که کرد اکيد سفارش او به و فرستاد را سّومي کنيز نگشت بر نيز او فرستاد، را ديگري کنيز. برنگشت و گذشت مّدتي

 بلکه نيست، مردگان براي غوغا شنوي، مي که غوغايي اين! خاتون اي: گفت برگشتن، از پس و رفت خانه درون به کنيز

 و نشسته اييج در که ديدند را واعظي. رفتند خانه درون به ھمگي شنيد، را سخن اين وقتي. است زده ماتم زندگان غوغاي
 در. مشغولند زاري و گريه به ھمگي مستمعين و ترساند مي خدا عذاب از و موعظه را ھا آن واعظ و اند نشسته او گرد جمعي

 خشم و وحشتناک فرياد و خروش ببيند دور مکاني از را آنان) دوزخ آتش( چون«: کرد تفسير را آيه اين واعظ که بود ھنگام اين



 

 

 حالي در شوند مي افکنده آن از محدودي و تنگ مکان در که ھنگامي و شنوند مي است ھمراه شديد زدن نفس با که را او آلود

  ».شود مي بلند ھا آن واوي7ي فرياد زنجيرند، و غل که

  

 آيا کنم توبه اگر خداوندم، درگاه سياھان رو از يکي من! شيخ اي«: گفت و شد متأثر بسيار شنيد، را سخنان اين چون شعوانه

 شعوانه. باشد شعوانه گناه مثل تو گناه چه اگر آمرزد، مي را تو متعال خداي کني توبه اگر: داد جواب آمرزد؟ مي مرا خداوند

  .پذيرد مي را ات توبه کني، توبه اگر و است الراحمين ارحم متعال خداي: گفت واعظ شوم؟ مي آمرزيده آيا: منم شعوانه: گفت

  

 به بود، مشغول رياضت به دائم و شد مشغول پروردگار عبادت به و فروخت را خود کنيزان و کرد توبه شعوانه آن از پس

 شدم، رنجور و گداخته گونه اين به دنيا در آه، آه: گفت و نگريست خود بدن به روزي رسيد ضعف نھايت به بدنش که طوري

 تا باش ما درگاه م7زم که) داد را او توبه بوليق مژده و( رسيد او گوش به ندايي بود؟ خواھد چگونه حالم آخرت در دانم نمي

  .ببيني را خود) خوش و خوب( قيامت روز

  

  گناه نشستش ندامت سيل که   خواه عذر کسي در بدين نيامد

  

   کاران گناه و مجرمان تربيت روش

  چھارم قسمت

 برخي به نموده، بيان تر جزئي را مسائل هک برآنيم بخش اين در بود، کلّي صورت به تربيت روش آمد، پيشين ھاي گفته در آنچه

 مي مطرح که بحثي اّولين بخش اين در کند، پيدا تر کاربردي و تر عملي جنبه مسأله تا بپردازيم موضوع، يک خاص ھاي روش

  .است نيازمند آن به ما جامعه سخت امروز که چيزي ھمان است، کاران گناه و مجرمان خ7فکاران، تربيت روش شود

  

  دوجانبه تگويگف ـ١

  

 امامان و) ص(پيامبر شخص شيوه اين از است منطقي استد>ل و طرفين گفتگوي خ7فکاران با برخورد ھاي شيوه از يکي

  .است برده استفاده) ع(اميرمؤمنان جمله از معصوم

  

 با و آمدند گرد سقيفه در ممرد از اندکي شد، مشغول او تجھيز کار به اميرمؤمنان و رفت دنيا از) ص(اکرم پيامبر وقتي جمله از

 کردند بيعت ابوبکر با مفّصلي جريانات از پس افتادند، خدا رسول خليفه تعيين فکر به) ع(علي با مکّرر ھاي بيعت گذاشتن پا زير

 انآن بازداشتن براي حضرت. کند بيعت او با که خواستند نيز) ع(علي از نمودند وي با بيعت به اجبار را مردم آمده مسجد به و

 حّقانيت و کرد استد>ل به شروع و>يت و امامت يعني صحيح راه به آنان دعوت و امت الھي رھبري تغيير بزرگ منکر از

 مي احساس که عمر و گرفت با> فريادھا) ع(اميرمؤمنان بيان اين با. آورد يادشان به را غدير بيعت و خو ھاي ويژگي و خويش،

 شوراي در ھمچنين.کرد متفرق را مردم و زد برھم را مجلس بپذيرند، را سخنانش شده جمع) ع(علي گرد مردم است ممکن کرد

 بپذيريد بود حق اگر بشنويد، را سخنم: فرمود نموده شورا اعضاي به رو حضرت خطاب، بن عمر درگذشت از پس خليفه، تعيين

 پاسخ آنان از و داد مي سوگند را مخاطبان وردم ھر در کرد بيان را خود ويژگيھاي و فضائل سپس کنيد، انکار بود باطل اگر و

 جمله آن از نموده نقل را سوگندھا اين از مورد صد احتجاج در طبرسي کردند، تأييد را حضرت سخن نيز آنان. طلبيد مي

 بيعت دو در و باشد گذارده نماز قبله دو به که ھست شما از کسي من از غير آيا دھم مي سوگند خدا به را شما: فرمود حضرت

 پاسخ ھمگي باشند؟ بھشت اھل جوانان سرور فرزندش دو و جھانيان زنان سرور ھمسرش و باشد جسته شرکت رضوان و فتح

 کرد بيان را... و احد و بدر جنگ حوادث خود، پاکي و عصمت خود، اعلمّيت حضرت آن سپس نيست، تو از غير کسي نه: دادند



 

 

 و کرديد اعتراف خودتان عليه شما«: فرمود حضرت آنگاه کردند، تصديق را ضرتح آن سخن نيز آنان داد سوگند را ھمگان و
 دارم، مي باز او خشم از و کنم مي توصيه ندارد شريکي که خداوندي از پرواي به را شما. شد روشن شما براي پيامبرتان سخن

 او سّنت با مخالفت زيرا کنيد پيروي را) ص( aّ  رسول سّنت برگردانيد، اھلش به را حق و نکنيد مخالفت را خداي فرمان

: گفتند جواب در آنھا» ...دھيد تحويل است ايشان حق خ7فت آنانکه به و برگردانيد آن اھل به را خ7فت است، خداوند با مخالفت

  ...شود مي انتخاب عثمان بنابراين نگريست، خواھد تساوي به ديگران و شورا اھل ميان رسد خ7فت به علي اگر

  

 به جمل جنگ در و نکرد پوشي چشم منطقي استد>ل از مخالفان و متخلّفان ھدايت براي نيز جنگ ميدان در حتي مؤمنان يرام

 تو شناخت، توان نمي افراد با را حق: فرمود داشت ترديد عائشه و زبير و طلحه مقابل در حضرت حقانّيت به نسبت که فردي

  ...کن مقايسه آن با را افراد آنگاه بشناس را حق اّول

  

  اندرز و پند ـ٢

  

 داده توضيح موعظه روش ضمن در چون را بخش اين شود مي وارد پند و موعظه در از متخلّفان و مجرمان با اميرالمؤمنين گاه

 مرتکب را بزرگ جرم اين و گذارده تنھا را او که کساني به حضرت آن پند از ھايي گوشه ذکر به فقط نموده گذر آن از ايم،

 مي سرزنش را خود آينده در که مگذاريد، تنھا را خود امام کنيد، رھا را گناھان سنگين بار مھار! مردم اي: کنيم مي بسنده شدند

 شود مي کشانده ھا فتنه سوي به که راھي از و گيريد، خود راه نيفکنيد ايد افروخته پيشاپيش که ھايي فتنه آتش در را خود. کنيد

 تاريکي در درخشنده چراغ چونان شما ميان در من ھمانا... نشود نابود ھا فتنه آن شعله در مؤمن که سوگند جانم به. کنيد دوري

 دل گوش کنيد، حفظ بخوبي و بشنويد، مرا سخنان مردم اي. گردد مي مند بھره نورش از آورد مي روي آن به کس ھر که ھستم،

  .بفھميد مرا ھاي گفته تا کنيد باز را خود

  

 مي نقل ذاذان نام به مردي دھد، اندرز و پند را مردم داشت سعي الھي آيات خواندن با بازار از عبور ھنگام) ع(علي ھمچنين و

 به چون و کرد مي کمک را ناتوان کرد، مي راھنمايي را گمشدگان گذشت، مي ھمراه بدون بازارھا در اميرمؤمنان« که کند

 را آن که است آخرت سراي آن: کرد مي ت7وت را آيه اين و گشود مي انبرابرش در را قرآن رسيد، مي بقّالھا و فروشندگان

  . است کاران پرھيز آن از عاقبت و داديم قرار ندارند، زمين در انگيزي فساد و جويي برتري قصد که کساني براي

  

  اقتصادي کمکھاي با قلوب تأليف ـ٣

  

 اکرم پيامبر. يابند ھدايت شده، جلب آنھا قلب تا دارد مادي ھاي ککم به نياز ھا آن تربيت که ھستند خ7فکاران و منحرفان برخي

 به را خدا که بودند گروھي آنان«: فرمايد مي) ع( ھفتم امام که چنان بود، داده اختصاص امر اين به را المال بيت از بخش يک

 نشده وارد قلوبشان در خداست رسول )ص(محمد که شناخت اين ولي بودند کرده رھا را خدا غير عبادت و بودند پذيرفته يگانگي

 از قسمتي و گفت مي سخن آنھا با کنند پيدا شناخت که اين براي و داد مي تعليمشان گرفت، مي الفت آنان با) ص(خدا رسول. بود

  صدقات

  

  ».کنند پيدا) خداوند دين به( تمايل و شناخت تا داد اختصاص ايشان به را

  

 اين از که است کساني از اميرمؤمنان کند، ھدايت ھميشه براي را مجرمي احساني با سانان است ممکن است احسان بنده انسان

 عن و>بيعٌ  تجارةٌ  >تلھيھم رجالٌ « شريفه آيه تفسير در عباس ابن نمود، تربيت و ھدايت را زيادي انسانھاي و برد بھره طريق



 

 

 علي به دينار سيصد) ص(خدا رسول روزي. است) ع(ؤمناناميرم شريفه، آيه اين از منظور سوگند خدا به گويد مي »aّ  ذکر

 خداوند که داد خواھم اي صدقه دينارھا اين با امشب سوگند، خدا به: گفتم خود با و گرفتم را دينارھا من: گفت) ع(علي. کرد ھديه

 صد من و کرد کمک ستدرخوا من از زني رفتم بيرون مسجد از. گزاردم) ص(خدا رسول با را عشاء نماز چون. بپذيرد من از

 کمک بدکاره زني به دينار صد ديشب علي گويند، مي ھمديگر به آنان ديدم آمدم، مردم ميان به چون صبح فردا. دادم او به دينار

 خدا به گفتم خود با و شدم خارج مسجد از برداشته را دينار صد خواندم را نماز چون شب فردا و شدم ناراحت بشّدت. است کرده

 گفتند مي مدينه اھل صبح فردا دادم، وي به را دينارھا و ديدم را مردي. بپذيرد من از خداوند که داد خواھم اي صدقه سوگند،

  به ديشب علي

  

 بعد. بپذيرد من از خدا که داد خواھم اي صدقه امشب گفتم خود به و رفتم فرو شديد اندوھي در باز من. است داده صدقه دزد مرد

) ص(اکرم پيامبر نزد... داده صدقه ثروتمند مرد به ديشب علي: گفتند مردم روز آن فرداي که دادم مردي به دينار صد نماز از

 پاکيزه و پاک را عملت و است پذيرفته را تو صدقات جلّ  و عزّ  خداوند ھمانا: گويد مي تو به که است جبرئيل اين: فرمود رفتم،

 خود سرمايه را دينار صد ھمان کرد، توبه فساد از برگشت، اش خانه به ،رسيد فاسد زني دست به اّول شب دينار صد آن ساخت

 صد گرفتن با دزد رسيد، دزدي دست به دوم شب دينار صد. کند ازدواج وي با که است شوھري جستجوي در اeن و داد قرار

 ثروتمندي مرد دست به سوم ردينا صد است مشغول تجارت به دينار صد ھمان با و کرد توبه دزدي از. برگشت خانه به دينار

 سرزنش را خويش و برگشت اش خانه به تو، از دينار صد گرفتن با نيز او بود نپرداخته را مالش زکات سال چندين که رسيد

 بر را زکات خداي که است سالھا ولي دھد مي صدقه دينار صد ندارد ثروتي که) ع(علي. خسيسم و بخيل چقدر من: گفت و کرد

  ...پرداخت را مالش زکات و کرد رسيدگي را خويش مال حساب ثروتمند مرد سپس. نپرداختم را آن من و است کرده واجب من

  

  :فرمود جمله از است نموده تأکيد روش اين روي نيز سخنانش در رفتار، بر ع7وه اميرمؤمنان

  

 گفتن سخن خوب و زيبا با و نما اص7ح کني رفتار با را کار بد مقالک؛ بجميل الخير علي دلّ  و فعالک بحسن ء المسي اصلح«

  ».کن راھنمائي خير کار به را او

  

 اھانت تو به که( را خود برادر کن م7مت و سرزنش عليه؛ با>نعام شّره اردد و اليه، با>حسان اخاک عاتب«: فرمود ھمچنين و

  ».طرفکن بر دادن ھديه با را او شرّ  و او، به نمودن احسان با) کرده

  

 تأليف را مجرمان و گناھکاران ھدايت روشھاي از يکي ما معصوم امامان تمام نداشت اميرالمؤمنين به اختصاص شيوه ينا البته

 که است شده نقل) ع(صادق امام از. داشت تکيه بيشتر روش اين بر) ع(علي ولي دانستند، مي اقتصادي ھاي کمک و قلوب

 ازدواج ھزينه المال بيت از سپس نمود، تأديب را او اّول) ع(اميرمؤمنان. بود کرده استمنا که آوردند اميرمؤمنان نزد را مردي

  .بخشيد نجات آن ارتکاب و جرم از را او ھميشه بدينوسيله و داد ھمسر را او و کرد فراھم را وي

  

  شدگان ھدايت تشويق ـ۴

  

 کسي تشويق با خواند نمي درس خوب هک شاگردي نمود، تشويق را او مقابل طرف مجرم، با برخورد براي است >زم مواردي

 معتادان توان مي کرده ترک را اعتياد که کسي تشويق با نموده، فراھم، را او خواندن درس زمينه شود مي آورده عالي نمره که

: دفرماي مي و دھد مي کلّي دستور زمينه اين در) ع(علي ديگر، گناھان در طور ھمين و نمود، اعتياد ترک به وادار را ديگر

  »).بده زجر و( دار باز بد کار از نيکوکار به دادن پاداش با را بدکار المحسن؛ بثواب ء المسي ازجر«



 

 

  

 مأتا سنةٍ  کلّ  في فله ظاھراً  القرآن قرء و طائعاً  ا>س7م في دخل من«: فرمود که کند مي نقل) ع(اميرمؤمنان از نخعي اشھب ابن

 قرآن و آورد اس7م خويش اختيار به که است کسي آن از مسلمين، المال بيت از دينار تدويس سا>نه المسلمين؛ مال بيت في دينارٍ 

  .شود مي گرفته ھا جرم از خيلي جلوي يابد گسترش جامعه سطح در ھايي تشويق چنين اگر» .بخواند آشکارا را

  

  مجرمان نکردن م7مت و مھرباني ـ ۵

  

 باعث م7مت چون نکشند، او رخ به را او گناه که اين و م7مت عدم رداختهپ بدان الب7غه نھج در اميرمؤمنان که ديگري روش

 کساني به«:فرمايد مي زمينه اين در) ع(علي کند ترحم و مھرباني گناھکار با بلکه شود مي جرم افزايش باعث نتيجه در لجاجت

 و کنند، ترحم گناھکاران به المعصية؛ و نوبالذّ  اھل يرحموا ان« :که است سزاوار برخوردارند دين س7مت از و ندارند گناه که
 خويش برادر عيب جو، عيب آن چگونه و چرا بازدارند، ديگران جويي عيب از را آنان گزاري شکر که گذارند، نعمت اين شکر

 پرده را او گناھان و بخشيد را او چگونه خدا که ندارد خاطر به آيا کند؟ مي سرزنش است گرفتار که ب7يي به را او و گويد؟

 آن از که داده انجام ديگري گناه يا! شده مرتکب را آن ھمانند که کند مي سرزنش گناھي بر را ديگري چگونه فرمود؟ پوشي

 جرأت اّما باشد، شده مرتکب کوچکي گناه تنھا و نکرده عصيان بزرگ گناھان در را خدا گرچه! سوگند خدا به است؟ تر بزرگ

  .است بزرگتري ناهگ خود مردم، از عيبجويي بر او

  

 کيفر آنھا بر شايد مباش، ايمن خود کوچک برگناھان و باشد، بخشيده خدايش شايد مکن، شتاب کسي عيب گفتن در خدا، بنده اي

 خودداري ديگران عيبجوئي از بايد داند مي خود عيب از که آنچه خاطر به است آگاه کسي عيب به که شما از کدام ھر پس! شوي

  ».کند

  

  آرام ردبرخو ـ۶

  

 گام در منتھي شود، مستقيم برخورد که است نياز گناھکار تربيت براي نباشد ساز کار م7مت عدم يا و مھرباني، است ممکن گاه

  .باشد ھمراه آرامي با برخورد بايد اول

  

 در وقوف چون و کرد سوار مرکب بر خود سر پشت را زيد بن اسامة عرفات، به رفتن ھنگام حج، سفر در) ص(اکرم رسول

 و سيما خوش بسيار جوان که را عباس بن فضل کنند کوچ الحرام مشعر طرف به خواستند و رسيد پايان به عرفات صحراي
 جلو بود، عرب زنان زيباترين از نيز او که خواھرش، با ھمراه عربي ھنگام ھمين در. داد جاي مرکب بر خود پشت بود زيبايي

 آن به فضل که شد متوجه ناگھان شد مشغول گفتن پاسخ به حضرت. کرد حضرت آن زا سؤا>تي و گرفت را) ص(اکرم رسول

 به و شد او کردن نگاه مانع و برگرداند را صورتش گذاشته او صورت به را دستش آرامي با پس. است دوخته چشم عرب زن

 دادن پاسخ از) ص(خدا رسول وقتي. داد ادامه زن آن به خويش کردن نگاه به باز ديگر، زاويه از فضل. داد ادامه خويش سخن

 اّيام اين در مردي ھيچ که ھستند اي شده مشخص و شده شمرده اّيام روزھا اين داني نمي آيا«: فرمود فضل به يافت، فراغت

 مي برايش را آينده سال حج ثواب ھمانند خداوند که آن مگر دارد نمي باز) حرام از( را خود دست و زبان و خويش چشم

  ».نويسد

  

 از لباسي با که ديد را فرزندانش از يکي بود نشسته کوفه رحبه در حضرت روزي کرد، مي برخورد شيوه اين با نيز) ع( علي

 سؤال حضرت) است شمرده حرام را مردان براي ط7 زيور از استفاده اس7م که دانيم مي و( شد خارج ط7 از گردنبندي و خز



 

 

 قطعه قطعه را گردنبندش و کرد پاره را او لباس و زد صدا را او حضرت آري،: دگفتن است من فرزند شخص اين آيا: کرد

  .ساخت

  

  لباسھا گرفتن

  

 طرف به شد، مي برده) ص(اکرم رسول خدمت بايد که اموال، از مقداري با و مردم از گروھي با يمن مأموريت از اميرمؤمنان

 مکّه آھنگ نيز) ع(علي بود، رفته مکه به حج براي) ص(خدا ولرس بود مصادف حج اّيام با روزھا آن چون. کرد حرکت مدينه

 و گماشت قافله، سرپرستي به را مردي ساخت، تاب بي را اميرمؤمنان) ص(خدا رسول زيارت اشتياق شور مکّه نزديکي. کرد
 با ولي آمد افلهق سراغ دوباره کرد، ديدار را) ص(اکرم رسول و رسيد مکّه به چون کرد، حرکت مّکه طرف به سرعت به خود

 چه اين برتو واي: فرمود خود نماينده به حضرت اند، پوشيده را المال بيت لباسھاي قافله افراد ھمه که کرد مشاھده شگفتي کمال

 تو بر واي: فرمود حضرت. باشند قيافه خوش ورود ھنگام تا کردم اينان تن بر زيبا و نو لباس داد جواب مرد آن است؟ وضعيتي

 در و بيرون افراد تن از را لباسھا خود سپس ؟)بدھد مصرف اجازه او و( برسد) ص(خدا رسول دست به اموال که آن از قبل

  .آورد) ص(خدا رسول خدمت و ريخت اي پنبه اي کيسه

  

 و خشن الھي امور در او زيرا نکنيد شکايت علي از: فرمود پيامبر حضرت بردند، پيامبر به را) ع(علي شکايت ھمراھانش
  .است گير سخت

  

  شديدتر برخورد ـ٧

  

 برخورد مجرم و خ7فکار تربيت و اص7ح براي بلکه نباشد کارساز م7يم و نرم برخورد يک که باشد حّدي در جرم است ممکن

 نامه: جمله از است گرفته قرار استفاده و سفارش مورد) ع(علي رفتار و الب7غه نھج در نيز مسأله اين که است >زم شديدي

 ھجري ٣٨ سال در که ايران فارس شھرھاي از) آباد فيروز( خّره اردشير فرماندار الشيباني، ھيبرة بن مصقلة به ستا حضرت

 امام و اي آورده خشم به را خود خداي باشي، کرده چنان اگر دادند من به تو از گزارشي«: فرمايد مي نامه آن در شد، نوشته

 خون شدن ريخته با و آورده، گرد ھاشان اسب و نيزه که را مسلمانان غنيمت وت که رسيد خبر اي، کرده نافرماني را خويش

 را ھا پديده و شکافت، را دانه که خدايي به! بخشي مي برگزيدند، را تو و تواند خويشاوندان که اعرابي به آمده، دست به ھايشان

 سبک را پروردگارت حق پس! است رديدهگ سبک تو منزلت و شده، خوار من نزد در باشد، درست گزارش اين اگر آفريد،

 ھستند تو پيش يا من نزد که مسلماناني حق باش، آگاه. انساني زيانکارترين که نکن، آباد دين نابودي با را خود دنياي و مشمار،

  ».بگيرند را خود سھم و آيند من نزد بايد ھمه است، مساوي المال بيت تقسيم در

  

 به نسبت مرا پدرت شايستگي ھمانا...«: نوشت شد، مرتکب خيانتي خود فرمانداري در که ،عبدي جارود بن منذر به ھمچنين و

 چيزي ھواپرستي در که دادند، خبر من به ناگھان روي مي را او راه و باشي مي پدرت ھمانند کردم گمان و خوشبين، تو

 پيوستن براي و کني، مي آباد آخرت کردن تباه اب را خود دنياي اي، نگذاشته باقي خود آخرت براي اي توشه و نکرده، فروگذار

 با تو از تو، کفش بند و ات، خانه شتر باشد، درست رسيده گزارش من به چه آن اگر اي، بريده خدا دين از خويشاوندانت با

 رساند، انجام هب را کاري تواند مي نه و دارد، را کشور مرزھاي از پاسداري لياقت نه باشد، تو ھمانند که وکسي است، تر ارزش

 اين در» ...بيا من نزد رسد، تو دست به نامه اين چون پس ماند دور خيانتي از يا باشد امانت در شريک يا رود، با> او ارزش يا

 ھم و کرد مي عزل را طرف ھم که کرد مي برخورد شديد گونه اين حضرت بوده بين در مسلمين المال بيت پاي چون موارد

  .سرزنش و م7مت

  



 

 

  بدني تنبيه ـ ٨

  

 از برخي نه؟ يا است روا سنگين مجازات و بدني تنبيه خ7فکاران، مجرمان، کودک، تربيت در آيا که است مطرح امروز بحثي

 آن و برده سؤال زير را اس7م در بدني ھاي مجازات و تأديبي ھاي برنامه برخي غرب تبليغاتي فرھنگ از تأّثر با روشنفکران

 در آمريکا خود مخصوصاً  غرب ھمين که آن حال و را اعدام و قصاص مسأله مخصوصاً  اند، نموده تلقي خشونت نوعي را

 داند مي جامعه حفظ و حيات باعث قرآن که را اس7م قصاص ھاي برنامه حال اين با است جلوتر کشورھا تمامي از اعدام برنامه

 زير افراد شده اعدام موارد سّوم دو جھان، کشور ٧٠ از آمده ستد به آمار اساس بر. کنيد توّجه آمار اين به برند، مي سؤال زير

 است تخريب باب از اس7م عليه ھا آن تبليغات که دھد مي نشان آمار اين است گرفته صورت آمريکا در گذشته سال طي سال ١٨

  .دوستي بشر نوعي از نه

  

 روا مواردي در را قصاص و اعدام مجازات ھم امعهج معنوي حيات و امنيت حفظ بر اس7م در که نيست شکّي اين در بھرحال

 و قذف مورد در حدود عنوان تحت را بدني مجازات ھم و) دانسته بھتر را مقتول اولياء و دم صاحبان از عفو ھرچند( دانسته
 تأديب مورد در لهجم از است، نموده بيان مواردي در تأديب يا و تعزير عنوان به را بدني تنبيه ھم و نموده تجويز...و خمر شرب

 براي که شود مي ديده مواردي نيز الب7غه نھج و اميرمؤمنان سيره در دانسته، روا شوھري و زن رابطه خاص مسأله در ھمسر

 برخي در که دھد مي نشان اين است، شده شمرده روا يا و شده استفاده بدني تنبيه از کودک حتي يا و مجرم خ7فکار تربيت

  .نمائيد توّجه زمينه اين در ھايي نمونه به است >زم نيز بدني تنبيه جرم تکرار از جلوگيري يا و ربيت،ت تکميل براي موارد

  

 ترک را نماز اگر( کنيد تأديب توانيد مي سالگي ده از و دھيد، عادت نماز به سالگي ھفت از را فرزندان: فرمود اس7م پيامبر ـ١

  ).گفتند

 را بدان و کنيد) تربيت و( اص7ح داشتن باگرامي را نيکان بتأديبھم؛ ا>شرار و باکرامھم يارا>خ استص7ح« :فرمود) ع( علي ـ٢

  »).تنبيه و( تأديب با

 فروش خرما مردي با و گريست مي که کرد مشاھده را زني شد، فروشان خرما بازار وارد اميرمؤمنان: فروش خرما تنبيه ـ٣

  ت؟اس شده چه: فرمود زن به حضرت کرد، مي بحث

 ھمانند و است ارزش بي و پست خرماي زيرين، خرماي ولي ام خريده خرما مرد اين از من اميرمؤمنان، اي: کرد عرض زن

 قبول فروش خرما مرد ولي. بده پس را زن اين پول: فرمود فروش خرما مرد به حضرت. نيست بودم ديده من که رويين خرماي

 پس را زن پول تا زد کتک را او خويش ش7ق با حضرت پس نپذيرفت، فروشنده ھم باز ولي کرد تکرار بار سه حضرت نکرد،

  ».داد

  

 داستانھاي با و بود مردم نماز مزاحم و مانع قصه گفتن با که ديد مسجد در را گو قّصه مرد مؤمنان امير: گو قصه مرد تنبيه ـ۴

  .راند بيرون مسجد از و کرد تنبيه را او ت،داش دست در که ش7قي با حضرت پس. شد مي آنھا وقت ات7ف باعث ارزش بي

  

 نافله نماز خواندن مشغول وقت، رسيدن از قبل که کرد مشاھده مسجد در را مردي) ع( اميرمؤمنان روزي: بدعت از نھي ـ ۵

 او پھلوي به ش7ق با حضرت. ناميدند مي »الضحي ص7ة« را آن و کرده گزاري بدعت برخي که بود نمازي اين. بود ظھر

 تو خداي) خواندي وقت از قبل( کردي تباه را) ظھر نافله و( کنندگان توبه نماز«: فرمود و نواخت او پھلوي به آرام. کرد اشاره

  ».کند تباه را

  



 

 

 مشاھده را مردي بودم، وضو مشغول گرفتن، وضو محل در کوفه شھر در: گويد مي زرين نام به مردي: آزار مردم تنبيه ـ۶

. کرد گرفتن وضو به شروع و آمد نزديکتر سپس گذاشت، کفشھايش با>ي را خويش ش7ق آورد، در را دخو کفشھاي که کردم

 با بار سه گاه آن کرد، کامل را وضويش و برخاست سپس افتاد، دستھايش روي من فشار اثر بر که اين تا آوردم فشار او به من

 مجبور و بشکني را آنان از عضوي بزني، کنار دادن فشار با ار ديگران که اين از بپرھيز: فرمود و کوبيد من سر بر ش7ق

 تا رفتم حضرت سوي به من. بود) ع(اميرمؤمنان او گفتند کيست؟ مرد اين: کردم سؤال مردم از. بپردازي را آن غرامت شوي

  .نکرد توجھي حضرت آن ولي کنم عذرخواھي

  

 که است اينجا در. است شديد برخورد به نياز مجرم تربيت و ان نبرد بين از و منکر دفع براي گاه: شديد بسيار برخورد ـ ٧

 حکم بر نفس ھواي برگزيدن دھنده نشان و است الھي دستورات به اعتنايي بي جا بي احساسات و عواطف اظھار و دلي رحم

 ترين کامل ابعاد يرسا ھمچون انساني، عاطفه و احساس بعد در و ھستند الھي رحمت مظھر که) ع(معصومين رو اين از. خداست

 گناھکاران با را برخوردھا شديدترين کرده، خودداري عاطفي احساسات و ترحم اظھار ھرگونه از موارد گونه اين در افرادند،

 امام. باشد) ع( مؤمنان امير به بودن خدا نسبت و اندازه از بيش محبت اظھار و احترام گناھکاران اين گناه اگرچه. اند داشته

. ما پروردگار اي تو بر س7م رّبنا، يا عليک الس7م: گفتند و رسيدند اميرمؤمنان نزد گروھي: فرمايد يم) ع(صادق

 به حاضر آنان و نيفتاد کارگر) ع(اميرمؤمنان نصيحت ولي. کنند توبه خود گفتار و عقيده اين از خواست آنان از) ع(اميرمؤمنان

 آنگاه کردند وصل ھم به کانالي وسيله به را آنھا و کردند حفر ھم کنار در دالگو دو داد فرمان) ع(اميرمؤمنان پس. نشدند توبه

  .مردند آتش از ناشي دود اثر بر تا برافروخت آتش گودال يک در و داد قرار آنھا از يکي در را گروه اين

  

 خدمت را اي عده: ندفرمود) ع(باقر امام. کرد اجرا را مجازات اين) ع(امير حضرت نيز گذشت آنچه نظير اي واقعه در

 توبه به وادار را آنان) ع(علي حضرت ھستي؟ ما خداي تو علي اي: گفتند مي و کردند مي اّدعا که آوردند) ع(اميرالمؤمنين

  .رساند ھ7کت به گذشت با> در که کيفيت ھمان به را آنھا نپذيرفتند چون و کردند

  

 آن به داد شديدي ھشدار خطبه در نکرد اثر ھا آن در داد پند و يحتنص بارھا را ھا آن حضرت که خوارج درباره طور ھمين و

 و پست زمين و نھروان رود اطراف در شما ھاي جنازه که حالي در کنيد صبح مبادا! ترسانم مي آن از را شما: فرمود که آنجا ھا
 بدام و گشته آواره ھا خانه از باشيد، شتهدا قاطعي دليل و حّجت و پروردگار، از روشني برھان که آن بدون باشد، افتاده آن بلند

 شما شوم کشانده شما دلخواه به تا کرديد، مخالفت سرسختي با ولي کردم، نھي حکمّيت اين از را شما من باشيد، شده گرفتار قضا

 ھا آن در رتحض سخنان ولي. »نخواستم را شما زيان ھرگز و نياوردم بار به را فاجعه اين که من... ناکسان اي خردان بي اي

 حکومت خواستند مي کردند پيشه را آشوب و غارتگري کردند، سلب را راھھا امنّيت زدند، طغيان به دست آنھا بلکه نگذاشت اثر

 لذا... است اجتماع به اخ7ل نيست عقيده اظھار مسأله زيرا نبود گذاشتن آزاد و گذشت جاي ديگر اينجا. درآورند پاي از را وقت

 حّجت اتمام و کرد نصيحت و خواند خطابه ھم باز. گرفت قرار رو در رو آنان با نھروان کنار در و کرد تعقيب را آنان) ع(علي

 ھزار ازدوازده است امان در گرفت قرار آن سايه در کس ھر فرمود و داد انصاري اّيوب ابو دست به را امان پرچم گاه آن. نمود

 فقأت فاّني«: فرمود و. گذراند شمشير دم از نفر ده جز را ھمه حضرت دادند ننشا سرسختي بقيه و برگشتند ھزارشان ھشت نفر

 من از غير کندم را فتنه اين چشم که بودم من طلبھا؛ اشتدّ  و غيھبھا ماج ان بعد غيري احدٌ  عليھا ليجتري يکن لم و الفتنة عين

 يافته فزوني آن »ھاري« و بود گرفته با> آن يناک شبھه و تاريکي درياي موج آنکه از پس نداشت را کاري چنين جرأت احدي

 جرأت علي جز ايماني با و ماھر متخصص جز که دارد سنگيني جراحيھاي چنين به نياز اس7مي نسل و جامعه حفظ گاھي» .بود

 و روز آن اس7مي جامعه حيات بلکه را روزي آن جامعه و را نفر ھزار ھشت حيات عملش اين با علي ندارد، را جّراحي چنين
 من فليس بعدي الخوارج >تقاتلوا«: فرمود که چنان بکشد، را خوارج ندارد حق کسي من از بعد داد دستور لذا خريد، را بشريت

 مي خطا و جويد مي را حق که کس آن زيرا نکشيد، ديگر من از پس را خوارج فادرکه؛ الباطل طلب کمن فاخطاه الحق طلب

  ».يابد مي را آن و جويد مي را باطل که نيست کس آن ھمانند رود

  

 از کجا در که است اين دقّت خور در نکته بود،...و خ7فکاران و مجرمان با برخورد و تربيت مراتب و مراحل شد بيان چه آن

  .دارد تربيتي ھاي شيوه شناخت و اس7مي، مسائل شناخت به نياز شود استفاده ھا روش اين از کداميک



 

 

  

  

  ٣ 7غهالب نھج در تربيت روش

  طمع از پرھيز 

  

 خواري و ذلّت باعث طمع. است طمع از پرھيز و اجتناب دھد، پرورش نموده ريزي پايه فرزند و پدر بايد که را ديگري خلق

 انسان در مردم از نااميدي و يأس و خداوند بر توّکل روحيه بايد شود، ايجاد انساني در بخواھد گريزي طمع شود، مي انسان

 الّطمع کان اذا ادراکاً  اليأس قديکون«: فرمايد مي فرزندش در روحيه اين تقويت و ايجاد براي) ع(علي جھت اين به شود، تقويت

 نکته اين البته »باشد ھ7کت ورزي طمع که آنجا است، ھدف به رسيدن خود) است مردم دست در آنچه از(نااميدي گاھي ھ7کاً؛

 آن بلکه کند تربيت درست را فرزند تواند نمي مردم از يأس و طمع از پرھيز به توصيه با فقط پدر که نيست پنھان کسي ديد از

 در طمع ھرگز که است پدران اين از) ع(علي و نباشد، ورزي طمع اھل عم7ً  نيز خود که است ساز کار او ھاي توصيه گاه

 ان و الھلکة، مناھل فتوردک الطمع اياءمط بک توجف ان اّياک و«: گويد مي وجودش تمام با جھت اين به نيافت، راه او زندگي

 راند، پيش به ھ7کت سوي به را تو ورزي طمع مرکب که اين از کن دوري ؛...فافعل ذونعمةٍ  aّ  بين و بينک يکون اّ>  استطعت

 و کني مي دريافت را خود روزي تو، زيرا بده، انجام را کار اين نگيرد، قرار نعمتي صاحب خدا و تو بين که توانستي اگر و
 است فراواني) مال( از تر گرامي و بزرگ آوري، مي دست به سبحان خداي طرف از که اندکي مقدار و داري برمي خود سھم

 در دارد خود آنچه طمع ميراندن براي است نياز ھرگاه خداست طرف از ھمه گرچه داري، مي دريافت بندگان دست از که

) ع(اميرمؤمنان. نشود ديگران از درخواست ذلّت اسير تا کند حرکت روي ميانه و يريز برنامه با و نکند، روي زياده مصرفش

 و الّناس؛ الي الّطلب من خيرٌ  اليأس مرارة و غيرک يدي في ما طلب من اليّ  احبّ  يديک في ما حفظ و«: فرمايد مي ادامه در
 درخواست از بھتر نااميدي تلخي و بخواھي ديگران از چيزي که آن از است بھتر من پيش داري، دست در که آنچه نگھداري

  ».است مردم از کردن

  

  اسرار حفظ و سکوت

  

 حفظ و زدن حرف کم و سکوت کند مي تربيت صفت آن بر را او و کند مي توصيه فرزندش به بيان امير که را ديگري خصلت

 من مافات ادراک من ايسر صمتک من فرط ما ت7فيک و«: فرمايد مي حضرت يکديگرند، م7زم دو ھر اين که است اسرار

 چرا برود، دست از سخن با که است آن از تر آسان دھي مي دست از سکوت با آنچه الوکاء؛ بشدّ  الوعاء في ما حفظ و منطقک

 که وقتي اوست درگرو سخن نگفته سخن تا انسان» .است پذير امکان آن دھانه بستن محکم با است مشک در آنچه نگھداري که

 و اھجر اکثر من يضّره فيما ساعٍ  وربّ  لسّره احفظ والمرء«: فرمود اسرار حفظ درباره و. است حرف گرو در سانان گفت سخن
 نمودن آشکار و گفتن حرف در( اي کننده ت7ش بسا چه است، سزاوار خويش اسرار داشتن نگاه پنھان براي مرد ابصر؛ تفّکر من

 بايد جواني و نوجواني از» .شود بينا بينديشد که کس آن و گويد، مي ياوه کند پرحرفي ھرکس کوشد، مي خود زيان به) اسرار

  .بارآورد گونه اين را آنھا و آموخت فرزندان به را انديشه و تفّکر و زدن حرف روش

  

  بدان از اجتناب و خوبان با رفاقت

  

 به و شود گنجانده نيز نکته اين تربيت درون در بلکه نيست، فرزند فکري رواني و روحي س7مت بقاي ضامن والدين تربيت تنھا

 دنبال به تواند مي تا و کند پرھيز آلوده رفقاي و ناباب دوستان از خود انديشه س7مت و دين حفظ براي که شود آموخته فرزند

  :که چرا باشد صالح دوستان و پاک انسانھاي

  



 

 

  ھا کينه و ص7ح پنھان ره از   ھا سينه در ھا سينه از رود مي

  کند طالح را تو طالح صحبت   کند صالح را تو الحص صحبت

  

 الّشرّ  اھل باين و منھم تکن الخير اھل قارن«: فرمايد مي فرزندش به) ع(علي متقيان مو>ي که است تربيتي نکته اين به توّجه با

 دھد مي تذکر گاه و) باشين بدان جزء و( جداگردي آنھا از تا شو دور بدان از و باش آنان از و شو نزديک نيکان به عنھم؛ تبن

 وجود پست انسان دادن ياري در ظنيٍن؛خيري صديقٍ  و>في مھينٍ  معين في >خير«: ندارد سودي ھيچ افراد برخي با رفاقت که

  ».مّتھم دوست با دوستي در نه و ندارد،

  

  حرام لقمه از دوري

  

 فرزندان و عيال براي ھم و نمايد، پرھيز حرام خوردن از و بخورد ح7ل غذاي خود بايد ھم فرزند صحيح تربيت براي پدر

 ھمين در نمايد پرھيز شّدت به حرام لقمه خوردن از کند تلقين و تعليم جوانش و نوجوان به ھم و نمايد تھيه ح7ل لقمه خويش

 و حرام، لقمه غذاھا، بدترين الّظلم؛ افحش الّضعيف ظلم و الحرام الّطعام بئس«: فرمود دلبندش فرزند به) ع( علي که است راستا
 رود، مي دنبالش به خود انسان حرام، روزيھاي که کند مي گوشزد ھم را نکته اين و »است ناتوان به ستمکاري ھا، ستم بدترين

 روزي اّما رود مي آن دنبال به خويش اختيار با که است انسان خود اين دھد نمي قرار حرام روزي کسي براي ابتدا در خداوند

 تأته لم انت فان يطلبک، رزقٌ  و تطلبه، رزقٌ : رزقان الرزق انّ  بنيّ  يا«: فرمود) ع(علي که چنان آيد، مي انسان بالدن به ح7ل

 سوي به تو اگر و جويد، مي را تو او که آن ديگر و جويي، مي را آن تو که آن يکي است، دوقسم روزي که بدان! پسرم اتاک؛

  ».کني اص7ح را آخرت سراي آن با که بود خواھد اندازه آن دنيا از تو سھم ماناھ...آمد، خواھد تو سوي به خود نروي، آن

  

  شمردن غنيمت را فرصت

  

 به» .کن استفاده ھا فرصت از آورد، ببار انده و برود، دست از فرصت که آن از پيش غّصًة؛ تکون ان قبل الفرصة بادر«

 گردي غافل آن از اي لحظه اگر و گذرد، مي جوي در آبي و بھاري ابري ھمچون عمر که شود تفھيم بايد جوان و نوجوان

  .داشت خواھد پي در ناپذيري جبران خسارت

  

  دوستان حقوق مراعات

  

 يا و دوست و رفيق بعنوان اي عده با جوانان و نوجوانان جمله از انساني ھر يقيناً  نيست ديگران از جداي انسان اجتماعي زندگي

 آنھا به که است جامعه مربيان و پدر بر است، ديگران از بيش خويش ھمنوعان با جوانان ارتباط بلکه دارند، ارتباط فاميل و آشنا

  .نمايند مراعات را آشنايان و دوستان حقوق که بياموزند

  

 اگر و. کن برقرار را دوستي پيوند تو گردد، جدا تو از ت)ا ديني(برادر چون«: فرمايد مي فرزندش به راستا ھمين در) ع(علي

 مي سخت چون و شو نزديک تو گزيند مي دوري که ھنگامي باش، بخشنده تو ورزد بخل چون و کن، مھرباني تو برگرداند روي

 مبادا باشد، مي تو نعمت صاحب او و باشي مي او بنده گويا که چنان بپذير، را او عذر گناھش ھنگام به و گير آسان تو گيرد،

 دوست را خود دوست دشمن آوري، بجا نيستند آن سزاوار که ھايي انسان با يا دھي، نجاما غيردوستانت با را شده ياد دستورات

 اي جرعه من که خور فرو را خشم و بد، يا باشد خوب بکوش، دوست دادن پند در باشي، نکرده دشمني دوستت با تا مگير



 

 

 برابر در زودي به است اميد که باش نرم کرده رشتيد تو با که کس آن با. نديدم آن از گواراتر پاياني و ننوشيدم آن از تر شيرين

 بازگردد تو سوي به خواست روزي اگر تا گذار، باقي دوستي براي جايي شوي، جدا برادرت از خواستي اگر... شود نرم تو

 نکن، ايعض داري او با که دوستي اعتماد به را برادرت حق ھرگز و کن، تصديق را او برده نيک گمان تو به که کسي بتواند،

 برادرت مبادا مبند، دل ندارد اي ع7قه تو به که کسي به و... بود؛ نخواھد برادر تو با کني مي ضايع را حقّش که کس آن زيرا

 کردن نيکي از تر قوي اي بھانه کردن، بدي در يا و باشد، داشته تو با پيوند برقراري از تر محکم دليلي دوستي، پيوند قطع براي

 و دارد کوشش تو سود و خود زبان به او چه نکند، جلوه بزرگ ات ديده در کند مي ستم تو به که کسي مکاريست بياورد، تو
 يک بعنوان پدر ت7ش با نوجواني يا و جواني در شده ياد اوصاف اگر» .نيست کردن بدي کند مي شاد را تو که کس آن سزاي

 مسأله اين اھميت براي زند، مي رقم او اجتماعي زندگي براي را روشني و خوب آينده آيد، بوجود دار ريشه اخ7قي تربيت

 انسان ضعف نشانه خوب دوستان نداشتن که کند مي توجه نکته اين به خوب دوستان ھاي نشانه برخي تذکر با ادامه در حضرت

 ھواپرستي کند، تمراعا را دوستي آيين نھان در که است آن) خوب( دوست است، خويشاوندان چونان ھمنشين و يار« است،

 لم من الغريب و« است، دورتر دور از که نزديک بسا چه و. است تر نزديک بستگان از که دور بسا چه است، کوري ھمانند

  ».باشد نداشته دوستي که است کسي غريب) دورباشد خويش وطن از که نيست آن غريب(حبيب؛ له يکن

  

  پذيري پند

  

 او نبود با که نکند خويش پندھاي اسير فقط را او که آيد، مي بحساب جوانانش و ندانفرز براي خوب مرّبي آنگاه خوب پدر يک

 ھدايت براي کسي ھر از و آموزد پند خيرخواه موعظه و پند ھر از که بارآورد، اي گونه به را او بلکه. بماند لنگ فرزند

 يتعظ العاقل فانّ  اي7مه في بالغت اذا اّ>  العظة نفعه>ت ممن و>تکوننّ «: فرمود فرزندش به) ع(علي لذا. برگيرد توشه ره خويش،

 با عاقل زيرا فراوان، آزردن با مگر ندھد، سودشان اندرز که مباش کساني از بالّضرب؛ اّ>  >تتعظ) والجاھل( البھائم و باeداب

  ».زدن با) جاھل بدل نسخه( حيوانات و گيرد پند آداب و اندرز

  

  نآ فلسفه و مرگ ياد به توّجه

  

 به سخن آنھا تربيت در آن فلسفه و آخرت و مرگ از نوجوان و جوان مخصوصاً  فرزند شادابي براي که باورند اين بر برخي

 را فرزندان و است داده قرار خويش تربيتي روش ضمن در که اموري از انديشند مي عکس بر) ع(اميرمؤمنان ولي نيايد، ميان

 بس و پرمشقت راھي بدان«: فرمود لذا است، معاد فلسفه بيان و مرگ و آخرت ياد کرتذ است داده رشد و نمو و تربيت آن بر

 بار کردن سبک و توشه و زاد گيري اندازه و فراوان، ت7ش و بايسته، کوشش بدون راه اين در و داري، روي پيش در طو>ني

 مستمندي اگر است آور عذاب تو براي آن گينيسن که منه، دوش بر ھا مسؤوليت بار خود تحّمل از بيش. شد نخواھي موفق گناه،

 و زاد و بشمار، غنيمت را او کمک گرداند، مي باز تو به داري نياز که فردا و برد، مي قيامت تا را ات توشه که که ديدي را
 رستاخيز در روزي است ممکن زيرا بفرست، او ھمراه و کن، انفاق بيشتر داري مالي قدرت اگر و بگذار، او دوش بر را توشه

 غنيمت) و بده او به(بخواھد قرض و وام تو از کسي اگر نيازي بي ھنگام به نيابي، را او و باشي فردي چنين جستجوي در

 حال که دارد، وجود العبوري صعب ھاي گردنه تو، روي پيش در که بدان بازگرداند، تو به تنگدستي و سختي روز در تا بشمار،

 بھشت حرکت، سرانجام و. باشد مي گيرنده شتاب از بدتر حالش رود کند که آن و است باران نگينس از بھتر مراتب به سبکباران

 زيرا کن، آماده آمدنت از پيش را خود جايگاه و ساز، مھّيا وسائلي آخرت به رسيدن از قبل خويش براي پس. است دوزخ يا و

  .ندارد وجود بازگشتي راه و شود، نمي پذيرفته عذري مرگ از پس

  

 آفرينش از ھدف که کند مي تفھيم او به و کند، مي بيان را قيامت به توّجه فلسفه حضرت است پذير منطق جوان که جا آن از و

 و >للّدنيا لyخرة خلقت اّنما اّنک بنيّ  يا واعلم«: فرمود لذا کند کار ابدي دار و آخرت براي انسان که است اين واقع در انسان
 براي آن، در ماندن پايدار نه دنيا، از رفتن دنيا،براي نه شدي آفريده آخرت براي تو بدان پسرم ؛...>للحياة تللمو و >للبقاء للفناء

 شکار تو و درآيي،) برزخ عالم و(آخرت به و کني کوچ دنيا از است ممکن لحظه ھر که دنيا، در جاودانه زندگي نه مرگ،

 مرگ از پس. گيرد مي مرگ را او سرانجام و رسد، مي آن به بجويد را او که ھر و ندارد، نجاتي آن کننده فرار که ھستي مرگي



 

 

 فاصله توبه و تو بين و ندھد مھلت مرگ و باشي کردن توبه انتظار در يا گناه حال در که گيرد را تو سراغ زماني نکند! بترس

  ».اي کرده تباه را خود حال اين در که اندازد

  

 تفضي و عليه ذکرماتھجم و الموت ذکر من اکثر«: پسرم که کنم مي تأکيد دوباره دارد فراواني تربيتي آثار مرگ ياد که آنجا از

 ياد به و باش مرگ بياد فراوان فيبھرک؛ بغتةً  >يأتيک و ازرک له شددت و حذرک منه اخذت قد و يأتيک حّتي اليه، الموت بعد

  ».باشي آماده نظر ھر از مرگ با م7قات ھنگام تا ،گيري مي قرار آن در مرگ از پس و روي، مي آن سوي به که آنچه

  

  جوان به دھي اميد ـ ٨

  

 در نباشد، آور زيان و باشد مفيد که کند مي تجويز را داروھايي مجموع در که کند مي عمل طبيب ھمچون خوب مربي يک

 نااميد آن براي ت7ش و دنيا گيزند از انسان است ممکن آيد مي ميان به سخن مرگ ياد و مرگ از وقتي است چنين ھم تربيت

 نايستد باز سعي از و کند ت7ش دنيا در که دھد مي اميد فرزند به خلقت فلسفه و مرگ ياد کنار در سونگر ھمه مربي يک شود،

 انبد ؛...ليرحمک تسترحمه...ان امرک و...الدعاء في لک اذن قد ا>رض و الّسماوات خزائن بيده الّذي انّ  اعلم و«: فرمود لذا

 و ببخشايد تا کني رحمت درخواست که داده فرمان و... داده اجازه تو به اوست، دست در زمين و آسمان ھاي گنج که خدايي
 پناه اي واسطه و شفيع به که نساخته مجبور را تو و کند، ايجاد فاصله و حجاب تا نداده قرار را کسي خودش و تو بين خداوند

 عيب تو بر بازگشت و توبه در و نداشته شتاب تو کيفر در است، نکرده مسدود را توبه در گناه ارتکاب صورت در و ببري،

 در است، نکرده مطرح سنگيني شرايط بخويش بازگشت براي و نساخته، رسوا توست، سزاوار رسوايي که آنجا در است، نگرفته

 گناھان از را تو بازگشت بلکه نکرده، نااميدت شخوي رحمت از و ؛...الّرحمة من يؤيسک لم و«: نکشيد محاکمه به را تو گناھان

» .است گشوده تو روي به را توبه و بازگشت راه و آورده حساب به ده را تو نيکي ھر و ، يکي را تو ھرگناه است، شمرده نيکي

 که جواني و. است آينده و ھستي نظام و خدا به خوشبيني و اميد سراسر فوق جم7ت که شد داده توضيح توبه آثار بخش در قب7ً 

 اھداف به رسيدن و جامعه و خود اص7ح براي را ت7ش بيشترين باشد خوشبين و باشد داشته اميد آينده و آن خالق و ھستي به

  .داد خواھد انجام عالي

  

 که نيست نگونهاي که چرا نشو، نااميد نرسيدي داشتي که آرزوھايي و اميدھا از برخي به اگر که دھد مي تذکر ھم را نکته اين اّما

 من سبيل في اّنک و اجلک، تعدو ولن املک تبلغ لن اّنک واعلم«: فرمود که چنان برسد، خويش آرزوي تمام به دنيا اين در انسان

 ھمه به تو که بدان يقين به بمحروٍم؛ مجملٍ  >کلّ  و بمرزوق، طالبٍ  کلّ  فليس حربٍ  الي جرّ  قد الّطلب في فخفّض قبلک، کان

 پس رفت، مي تو از پيش که روي مي کسي راه بر و کرد، نخواھي زندگي بيشتر مرگ زمان تا و رسيد نخواھي خود آرزوھاي

 به که دنيا براي اندازه بي ت7ش بسا چه زيرا کن عمل نيکو آوردي دست به آنچه مصرف در و باش، آرام دنيا آوردن دست به در

  ».شد نخواھد محروم اي کننده مدارا ھر و رسيد، نخواھد دلخواه يروز به ت7شگري ھر پس. شد کشانده اموال رفتن تاراج

  

  دعا به تشويق ـ٩

  

 عرفا اولياء، انبياء، است، داده پرورش و تربيت خويش دامن در را بزرگ مردان که است تربيتي وسيع و بزرگ مکتب دعا

 با انسان ارتباط محکمترين و مھمترين عنوان به را دعا قرآن اند، راھيافته دوست کوي به دعا مکتب از ھمه پاکان و صالحان

  .داند مي او دعاي در را انسان ارزش و  دانسته خدا

  



 

 

 و» .است رستگاري ھاي گنجينه و پيروزي کليدھاي دعا الف7ح؛ مقاليد و النجاح مفاتيح الّدعا«: که خوانيم مي روايت در و
 کوشش و کار به را انسان نيايش و دعا«: گويد مي کارنگي ديل جمله از اند گفته نغزي سخنان دعا تربيتي آثار درباره دانشمندان

  ».است عمل سوي به گام نخستين و دارد مي وا

  

 خود در را نيايش به احتياج که اجتماعي! است ملت آن سقوط با برابر ملّتي ميان در نيايش فقدان«: گويد مي کارل الکسيس و

  »...بود نخواھد مصون زوال و فساد از معمو>ً  است کشته

  

 انبساط و شکفتگي نوع يک انسان مغزي فعاليتھاي در است پديدآورده را آرامش که حال ھمين در نيايش«: گويد مي ادامه در

  .کند مي تحريک را د>وري و قھرماني روح گاھي و باطني

  

 شادي و انبساط رفتار، متانت نگاه، صفاي دھد، مي نشان فرد منحصربه و مشخص بسيار ع7مات با را خويش خصائل نيايش

 روح عمق در پنھان اي گنجينه يک وجود از که است اينھا حوادث، از استقبال نيز و ھدايت، استعداد يقين، از پر چھره دروني،

 به بھتر را خويش اخ7قي و عقلي نيروي توانند مي نيز استعداد کم و مانده عقب مردم حتي قدرت اين تحت و کند، مي حکايت ما

 به» .کمند بسيار بشناسند حقيقيش چھره در را نيايش که کساني ما دنياي در متأسفانه اّما گيرند، بھره بيشتر آن از و بندند کار

 و سفارش نيايش و دعا به سخت را او دلبندش فرزند تربيت در انسان، مربي اميرمؤمنان که است تربيتي شگرف آثار اين جھت
 تسأله ان امرک و با>جابة لک تکفّل و الّدعاء في لک اذن قد«: فرمايد مي و دارد مي بيان را آن گرانسنگ فوائد و آثار

 دعا و درخواست اجازه تو به... خدا بدان ؛...بحاجتک اليه فافضيت نجواک علم ناجيته اذا و نداک سمع ناديته فاذا... ليعطيک

 مي را ندايت بخواني، را او ھرگاه... کند عطا تا بخواھي او از هک داده فرمان را تو است، گرفته عھده به را آن اجابت و داده،

 و غم بازگوي، او نزد داري دل در آنچه و بگوي، او با را خود حاجت پس داند، مي را تو راز گويي دل راز او با چون و شنود،
  ».رساند رييا را تو مشک7ت در و کند برطرف را تو ھاي غم تا کن، مطرح او پيشگاه در را خود اندوه

  

 لذا کند، نااميدت دعا اجابت در تأخير مبادا که کند مي سفارش پرداخته دعاھا برخي اجابت عدم راز و دعا اجابت آثار به آنگاه

 في جعل ثمّ  ا>رزاق وسعة ا>بدان صّحة و ا>عمار زيادة من غيره، اعطائه علي ما>يقدر رحمته خزائن من سألته و«: فرمود

 کسي او جز که کردي درخواست را چيزھايي او رحمت ھاي گنجينه از و ؛...مسألته من فيه لک اذن بما ائنهخز مفاتيح يديک

 تو دست در را خود ھاي گنجينه کليدھاي خداوند سپس روزي، در گشايش و بدن، تندرستي بيشتر، عمر مانند کند، عطا تواند نمي

 رحمت باران تا بگشايي را خدا نعمت درھاي دعا با تواني مي کردي اراده ھرگاه پس داد، کردن دعا اجازه تو به که داده قرار

 شود مي تأخير دعا اجابت در گاه است نّيت اندازه به الھي بخشش زيرا مباش نااميد دعا اجابت تأخير از ھرگز. ببارد تو بر الھي

 از بھتر زيرا شود، نمي داده پاسخ اّما کني مي درخواست گاھي شود، تر کامل آرزومند جزاي و بيشتر کننده درخواست پاداش تا

 نمي اجابت به دعا خواستي، آنچه از بھتر اعطاء جھت به يا بخشيد، خواھد تو به مشخص، وقت در يا زودي به خواستي آنچه

 که باشد يا گونه به تو ھاي خواسته پس. بود خواھد تو دين ھ7کت مايه شود داده اگر که داري ھايي خواسته بسا چه زيرا رسد،

 باقي دنيا مال براي تو نه و پايدار، تو براي دنيا مال نه پس. کند دور تو از را سختي و رنج و تأمين، را تو زيبايي و جمال

  ».ماند خواھي

  

  دنيا اھل معّرفي ـ١٠

  

 را سم خطر ھم و دھد نشان دارو ھم که است آن حاذق طبيب يک را، چاه ھم و دھد نشان راه ھم که است آن خوب راھنماي يک

 ھاي نشانه با را ناسالم الگوھاي ھم و نمايد معرفي را مطلوب و سالم الگوھاي ھم که است آن خوب مربي يک و نمايد، گوشزد

 اين در و پرداخت صحيح الگوھاي عنوان به پاکان و صالحان معرفي به قبلي ھاي بخش در) ع(علي راستا ھمين در بشناساند، آن

  :پردازد مي نمايند پرھيز آنھا با ھمساني و شدن نزديک از جوانان و نوجونان بايد سخت که نياد اھل معرفي به بخش



 

 

  

 لک تکّشفت و نفسھا، عن لک ھي نعت و عنھا aّ  نّبأک فقد عليھا، تکالبھم و اليھا، الّدنيا اھل اخ7د من بماتري تغتر ان اّياک«

 خداوند که چرا دھد، فريب و ساخته مغرور را تو دنيا، به آنان حريصانه تھاجم و دنياپرستان، فراوان دلبستگي مبادا مساويھا؛ عن

 مھم» .است برداشته پرده روزگار ھاي زشتي از و داده خبر را تو خود وضع از نيز دنيا و کرده، آگاه دنيا حا>ت از را تو

 چنان دام به جوان که اين براي ھستند، دنيا اھل قعوا در ولي دارند زھد اّدعاي ھا خيلي که چرا است، دنيا اھل ھاي نشانه شناخت

 علي بعضھا يھرّ  ضاريةٌ  سباع و عارية ک7ب اھلھا فاّنما«: کند مي معرفي چنين اين را ھا نشانه) ع(امير حضرت نيفتد، افرادي

 براي عوعوکنان درنده، ايھ سگ چونان پرستان دنيا ھمانا ؛...معّقلةٌ  نعمٌ  صغيرھا کبيرھا يقھر و ذليلھا عزيزھا يأکل و بعٍض 

 را، ترھا کوچک ترھا بزرگ و خورد، مي را ناتوان نيرومندشان، و آورند، ھجوم ديگر برخي به برخي شتابند، در صيد دريدن

 ھاي جاّده در و کرده گم راه که شده، رھا بيابان در ديگر برخي و بسته، پاي آنھا از برخي که ھستند شتراني چونان يا و

 دارند چوپاني نه گرفتارند، گيرد مي صورت کندي با حرکت که شنزاري در و ھا، آفت از پر وادي در و حرکتند، در نامعلومي

 ھدايت چراغ از را ديدگانشان و. کشاند کوري راه به را آنھا دنيا ببرد، چراگاھشان به که اي چراننده نه و برسد، کارشان به که

 آنھا دنيا ھم) خدا جاي به(دادند قرار خود پروردگار را ھا نعمت که اند شده غرق ھا نعمت در و سرگردان، بيراھه در بپوشاند،

  ».اند کرده فراموش را آخرت و پرداخته، بازي به دنيا با آنھا ھم و گرفته، بازي به را

  

  جا بي غيرت از پرھيز ـ١١

  

 نيز را او آينده صحيح تربيت با بلکه شود مين جواني آغاز و نوجواني يا و کودکي دوران به منحصر فقط دلسوز پدر يک تربيت

 مي يادآور را نکاتي) ع(امير حضرت باره اين در دھد، مي تعليم او به نيز را مشترک زندگي صحيح روش و کند مي تضمين

.. .نکردن روي زياده داشتن گرامي ودر زنان، به نسبت قدرت از بيش تحميل از اجتناب جا، بي غيرت از دوري جمله از شود،

 و نفسھا، بکرامتھا >تعد و بقھرمانة ليست و ريحانةٌ  المرأة فانّ  نفسھا، ماجاوز امرھا من المرأة تملک > و«: فرمود که چنان
 الّريب؛ الي البريئة و الّسقم الي الصحيحة يدعوا ذلک فانّ  غيرةٍ  موضع غير في الّتغاير و اّياک و لغيرھا، تشفع ان في >تطمعھا

 زن داشتن گرامي در مبادا کوش، سخت پھلواني نه است، بھاري گل زن که وامگذار، او به است زن توانايي زا برتر که کاري

 زن و زن به دادن اصالت و فمينيسم تفکر نقد( کند شفاعت ناروا به ديگران براي کشاند ورزي طمع به را او که کني روي زياده

 که را ديگري نکته» .رساند بدگماني به را پاکدامن و دلي، بيمار به را کاردرست که جا بي دادن نشان غيرت از بپرھيز) سا>ري

 فاّنھم عشيرتک واکرم«: فرمود لذا. است خويشاوندان به احترام شود مي يادآور فرزندش به تربيت عنوان به خانوادگي مسائل در

 مي تو پروبال آنھا زيرا دار، گرامي را اوندانتخويش ؛ تصول بھا الّتي يدک و تصير اليه الّذي اصلک و تطير، به الّذي جناحک

 مي حمله آن با که باشند مي تو نيرومند دست و گردي، مي باز آنھا به که ھستند تو ريشه و کني مي پرواز آن با که باشند،

  ».کني

  

  کارھا در نظم ـ١٢

  

 در نظم مراعات باشند حساس آن مراعات و ريفراگي به نسبت مادر و پدر و يابند تربيت آن بر فرزندان بايد که اموري جمله از

 اساس که چرا آورد، مي بار نظم با را خويش تربيت تحت افراد خويش رفتار و گفتار با دلسوز مربي يک. است زندگي و کار

: دفرمو جا يک در تأکيد، امر اين بر) ع(علي دارد،لذا نظم به بستگي... ھا فرصت از استفاده ھا پيشرفت و موفقيت ھستي،

 و فرزندان تمام و)) ع(حسين و) ع(حسن( شما امرکم؛ نظم و aّ  بتقوي کتابي، بلغه من و اھلي و ولدي جميع و اوصيکما«
 در و »کنم مي سفارش... زندگي امور در نظم و خدا، از ترس و تقوي به رسد مي او به من نامه اين که کسي ھر و را، خاندانم

 کار خدمتک؛ في يتواکلوا اّ>  احري فاّنه به تأخذ عم7ً  خدمک من انسان لکلّ  واجعل«: فرمود) ع(حسنش به ٣١ نامه پاياني بخش

 سبب کار درست) تنظيم و(تقسيم که بداني، مسئول کار آن برابر در را او که کن معّين) دقيق نظم با( را خدمتکارانت از کدام ھر

  ».کنندن سستي خدمت در و وانگذاريد، يکديگر به را کارھا شود مي

  



 

 

  نيست شدني تمام تربيت ـ١٣

  

 به نسبت تربيتي اندرز و پند و آنھا رفتار بر تربيتي نظارت و فرزندان تربيت بر ت7ش که باورند، اين بر مادرھا و پدر از خيلي

 شده مامت را تربيتي کار ازدواج از بعد مخصوصاً  و بلوغ از بعد و است بلوغ دوران تا حداکثر و کودکي دوران مخصوص آنھا

 و »شده خانمي و زن aّ  ماشاء«: گويد مي دخترش به يا و شده »مردي aّ  ماشاء« که است ھمه قال و زبانحال اين و دانند مي
 گاه لذا ندارند، را تربيتي نظارت و تربيتي، تذکرات حق والدين کردن ازدواج يا و شدن بزرگ با که باورند اين بر نيز فرزندان

 اشتباھند، بر سخت سو، دو در انديشه اين» ...و ام شده مردي ديگه من جون پدر! جون آغا«: گويند مي ذکراتت برخي جواب در

 که«: گفت بايد »بجوي دانش گور تا زگھواره«: که شد گفته اگر ھم، از نشدني جدا رفيق و باھمند تربيت و تعليم که چرا

 که روز آن) ع(علي مربيان و مؤمنان و موّحدان امير که است جھت مينھ به »طلب تربيت گور تا گھواره از پيش بلکه زگھواره

 او تربيتي سراسر نامه با است »حدث« جواني) ع(حسنش که روز آن و دھد، مي پند و موعظه و نصيحت خوردسالند فرزندانش

 سال ٣٧ حدود) ع(نشحس که حالي در ھجري چھل سال در گيرد مي قرار شھادت شرف در که ھم روز آن و کند مي ھدايت را

 آنان و نويسد مي تربيتي نامه وصّيت بازھم پاک، و معصومند که حسنيني آنھم اند، شده کامل مرداني و دارد، سال ٣۶ حسينش و

 به رسيدگي يتيمان، به کمک مردم، بين گري اص7ح به مطلب ھر و فقره ھر در »aّ « اسم دوبار تکرار و زياد تأکيدات با را

 مي سفارش منکر، از نھي و معروف به امر ترک عدم و جان و مال با جھاد در شرکت نماز، اقامه قرآن، به عمل ھمسايگان،

  .نمايد

  

 براي تربيتي فراوان ھاي نامه زندگي طول در حق، راه سالکان و عرفا بزرگان، علماء، ھميشه که است مؤمنان امير به تأسي با

 که بگويند تا) مفيد شد خواھد کتابھايي بلکه حجيم، کتابي ھا، نامه اين آوري جمع که( اند داشته با> سنّ  در حتي خويش، فرزندان

  .نيست شدني تمام تربيت

  

  . ست باقي ھمچنان حکايت دفتر اين آمد پايان به

  :منابع 

  حوزه

  راسخون

  

  

  

  

  

  

  

 


