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مرمرسدرانینیا 

حجتاالسالم والمسلمین


مقدمه

تعلیم و تربیت ،یکی از مسائل مهم جوامع بشری اسیت کیه همیواره میورد توجیه اندیشیمندان و
متفکران قرار گرفته است .اهمیت دوره جوانی و جایگاه ویژه جوانان ،ضرورت تربییت آنیان را دو
هندان کرده است .در این راه بهره گرفتن از شیوههای تربیتی مربییان مطمیئن ،ضیرورت دیگیری
است .مکتب حیاتبیش اسالم ،بهترین نوآوری را در شیوهها و روشهای تربیتیی بیرای پییروان
خود ارائه داده است که کشف و استفاده از آنها ،رهتوشه بزرگی برای پیروان این مکتب بیه شیمار
میآید .از نظر الگویی نیز روشهایی را میتوان در زندگی عملی و رفتار و گفتار پیشوایان دینیی و
مربیان بزرگ بشریت جستجو کرد؛ زیرا روش معصومان برگرفته از مکتب توحید و آموزههای
دینی است و پیروی از کاملترین رهنمودهای تربیتی را بیه همیراه دارد .در مییان سیینان گهربیار
ائمه که پس از گذشیت قیرنهیا بیا مشیقات فیراوان بیه دسیت میا رسییده اسیت ،سیینان
امیرالمؤمنین است که توسط سید رضی در نهجالبالغه گرد آمده اسیت و جایگیاه عظیمیی
دارد .این سینان ،دریایی هنان ژرف از مسائل فکیری ،اخالقیی ،علمیی ،سیاسیی ،اجتمیاعی،
نظامی و سایر ابعاد زندگی بشری است که «برادر قرآن» نام گرفته است .در میان خطبهها ،نامههیا
و حکمتهایی که سه بیش این کتا ماندگار را تشکیل میدهند ،نامهای گرانسینگ از پیدری
در سن  60سالگی به فرزند رشیدش که در آن دوران  30ساط داشته ،وجیود دارد و در حقیقیت،
منظومهای فکری است که میتواند مبنای شیصیت علمی و عملی انسانها را تشکیل دهد.
توجه به روش الگویی در منشور تربیتی فرزندان در همه زمانها و مکانهیا ،ویژگیی خیا ایین
* عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.

  152رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

نامه است که آن را ممتاز ساخته است .بر این اسیاس ،سین خیا مطیرح نیسیت و بسییاری از
رهنمودها را میتوان به سنین کودکی و نوجوانی در کنار سن جوانی نیز تعمیم داد .گذشیت زمیان
نه تنها آن رهنمودها را کهنه نکرده است؛ بلکه هر روز به صورتی زنیدهتر خیود را نماییان سیاخته
است .در واقع نامه  31نهج البالغه ،بهترین نقشه راه دستگاه تعلیم و تربیت جامعه اسالمی است
که باید قدر آن را دانست و از مطالب دستهبندی و پردازششده آن به عنوان ییک منشیور تربیتیی،
نهایت استفاده را کرد .این نامه که از مشهورترین وصیایای امیرالمیؤمنین اسیت ،میورد توجیه
شیعه و سنی قرار گرفته است؛ آنگونه که ابواحمد حسن بن عبدالله بن سعید عسکری ،دانشیمند
اهلسنت درباره آن گفته است «اگر از حکمت عملی هیزی یافت شود کیه الزم باشید بیا طیال
نوشته شود ،همین رساله است که امام علی در آن جمیع ابوا علیم و طیرق سیلوک و تمیام
منجیات و مهلکات و راههای هدایت و مکارم اخالق و اسیبا سیعادت و طیرق رهیایی از ایین
1
مهلکهها و وصوط به باالترین درجات کماط انسانی را با بهترین عبارات بیان فرموده است».
اصول تربیت فرزندان

آغاز نامه

این نامه در حقیقت منشوری از بهترین دستورالعملهای اعتقادی و اخالقی بیرای تمیام کسیانی
است که دط در گرو اخالق و معنویات دارند .یکی از خصوصیتهای این نامیه ،ایین اسیت کیه
حضرت نه نام مبارکش و نه عنوان خودش را آورده است .حضرت فقط عنوان پدری خیود را ذکیر
کرده ،از موضع یک «پدر» نامه را نوشته و میاطب را نیز از موضع «فرزنید» میورد خطیا قیرار
داده است .حضرت به جای اینکه اسم خود و اسم فرزندش را ذکر کند ،نامیه را بیا شیش صیفت
آغاز میکند
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کوچ خواهد کرد.

 .1زین العابدین قربانی؛ اخالق و تعلیم و تربیت اسالمی؛
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میاطب نامه یعنی فرزندش را نیز با ههارده صفت معرفی میکند
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نامه به فرزندی است آرزومند؛ آرزومند هیزهایی که هرگز دستییافتنی نیسیت و در راهیی
گام نهاده است که دیگران در آن گام نهادند و هالک شدند (و از جهان هشم فیرو بسیتند).
کسی که هدف بیماریهاست و گروگان روزگار ،در تییررس مصیائب ،بنیده دنییا ،بازرگیان
غرور ،بدهکار و اسیر مرگ ،همپیمان اندوهها ،قرین غمها ،آمیاج آفیات و بالهیا ،مغلیو
شهوات و جانشین مردگان است.

در این مجاط اندک که پرداختن به تمام موضوعات مطرح شده در این نامه میسر نیسیت ،تنهیا بیه
ههار محور از اصوط تربیت میپردازیم.
 .1دغدغه تربيت فرزند

یکی از پیشنیازهای تربیت ،دغدغه والدین نسبت به تربیت فرزندان است؛ زیرا آنان را نسیبت بیه
فرزند خویش مسئولیتپذیر میکند ،به کسب آگاهی درباره تربییت فرزنید وا مییدارد و میانع از
دست دادن فرصتها برای تربیت فرزند میشود .نامه  31نهج البالغه ،نمونهای آشکار از دغدغه
آن حضرت درباره تربیت فرزند خویش است؛ زیرا حضرت این نامیه را در بازگشیت از صیفین و
در منطقهای به نام حاضرین نوشته است؛ در حالی که میتوانست توصیههای تربیتی به فرزنیدش
را تا آزاد شدن از جنگ صفین و رسیدن به خانه ،به تبخیر اندازد .ایین نامیه بییانگر اهمییت زییاد
تربیت فرزند است ،تا آنجا که شیصیتی مانند امام علی

پس از یک جنیگ جانفرسیا ،بیاز از

انجام این وظیفه غافل نشده است .از این رو حضیرت

دغدغیه خیود نسیبت بیه فرزنیدش را

اینگونه بیان میکند
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یافتم .گویی که اگر ناراحتی به تو رسد ،به من رسیده و اگر مرگ دامانت را بگیرد ،دامن میرا
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گرفته است .به این جهت اهتمام به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم؛ از این رو این نامیه را
برای تو نوشتم تا تکیهگاه تو باشد ،خواه من زنده باشم یا نباشم.

امام علی در این بیش از سینانش ،فرزند را جزئی از وجود انسان و پیاره تین او مییخوانید.
بدیهی است که انسان به طور فطری ،خود و اشیاء و امور وابسیته بیه خیود را دوسیت دارد ،در راه
نگهداریاش فداکاری میکند و در مسیر رشد و تعالیاش مییکوشید .ایین حقیقیت کیه فرزنید
وابسته به انسان جزئی از وجود اوست ،مسئولیت سنگین والدین و لزوم عنایت پیوسته بیه تربییت
و رشد فرزندان را یادآوری میکند.
با ماشینی شدن دنیای امروز ،بعضی از خانوادهها مسئولیت فرزندپروری را از خود سلب کردند و
بیشترین انرژی را برای تبمین معاش و اشتغاط صرف میکنند .گاهی هنان درگییر مسیئولیتهیای
اجتماعی و سیاسی میشوند که خانواده و فرزندانشان را از یاد میبرند و آنها را قربانی میکنند.
 .2برقراری رابطه عاطفی با فرزند

امام ارتباط عاطفی با فرزند خود را با ظریفترین عبارت و با واژه «یا ُب َن ا
یی» (پسیرکم) کیه 13
بار تکرار شده است ،برقرار کرده است؛ هرا که مفسران گفتهاند اگر لفظ «ابن» هنگام منادا واقیع
شدن مصغر شود مثل «یا ُب َن ای» ،برای اظهار شفقت و مهربانی است 1.در تمام موارد استعماط این
عبارت در قرآن ،نوعی اظهار دوستی و تمنای مالطفت و مهربانی به هشم میخورد .امیام بیا
به کارگیری این واژه ،به ما میفهماند که مربی زمانی در کار تربیتی خیود بیهوییژه در برخیورد بیا
جوان ،موف است که بتواند پل ارتباطی تفاهمآمیز و افقی ایجاد کنید .در بییش دیگیری از ایین
نامه که در پی بیان اهمیت پیرداختن بیه خویشیتن و هیارهسیازی بیرای خیویش اسیت ،فرزنید
گرامیاش را با عنوان کل وجود خویش معرفیی مییکنید و میفرمایید «وجي َکُب ِ
صضي ُبيلُ
َ َ
َ َ
کُك ِّل ؛ تو را بیشی از وجود خویش ،بلکه تمیام وجیود خیویش ییافتم» و آن را یکیی از
َو َج َ َ
دالیل مهم نگارش نامۀ مذکور بر میشمارد .این نوع جمالت عاطفی ،افزون بر اینکیه دلسیوزی
رزند خویش ی و البته تمام فرزندان دینی آن حضرت ی مییرسیاند،
حقیقی آن حضرت را در ح ِ ف ِ
یک اصل مهم تربیتی به نام «اعتماد به والدین» را به دنباط دارد؛ زیرا در سایه محبت ،خودبیاوری
و اعتماد به نفس فرزندان شکل میگیرد.
 .1محمد طاهر ابنعاشور؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ ج ،12
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 .3شتاب در تربيت فرزند

فرایند تربیتی در ارتباط با جوانان و نوجوانان ،باید سریع و بیدرنگ باشد؛ زیرا شیصیت جیوان و
نوجوان هنوز ثبات الزم را پیدا نکرده و آسیبپذیر است .از نظر امیام هیر قیدر سین پیایینتیر
باشد ،تربیتپذیری بهتر است؛ زیرا به طور طبیعی ،کمتیر از بزرگترهیا در معیرض آلیودگیهیای
مادی و تاریکیهای روحی قرار داشتهاند .از این رو نوجوان را میتوان به هر صیورتی جهیت داد.
با توجه به این نگرش ،امام در این نامه میفرماید
پسرم هنگامی که دیدم سالیانی از من گذشیت و توانیایی رو بیه کاسیتی رفیت ،بیه نوشیتن
وصیت برای تو شتا کردم و ارزشهای اخالقی را برای تو بر شمردم .پییش از آنکیه أجیل
فرا رسد و رازهای درونم را به تو منتقل نکرده باشم و در نظرم کاهشی پدید آید ،هنانکیه در
جسمم پدید آمد و پیش از آنکه خواهشها و دگرگونیهای دنیا به تو هجوم آورند و پیذیرش
و اطاعت مشکل گردد؛ زیرا قلب نوجوان هونان زمین کاشته نشده ،آماده پذیرش هر بذری
است که در آن پاشیده شود .پس در تربیت تو شتا کردم ،پیش از آنکه دط تو سیت شیود
و عقل تو به هیز دیگری مشغوط گردد.

حضرت در این فراز از نامه خود ،توجه بیه زمیان مسیاعد جهیت پیرورش نوجیوان را بیه عنیوان
مهمترین ضرورتهای مسائل تربیتی گوشزد کرده است «قبل از پیشیی گیرفتن هیوای نفیس در
نوجوان»« ،قبل از سیت شدن دط نوجوان» و «قبل از مشغوط شدن عقل نوجوان».
پدر و مادری که در زمان مناسب به تربیت فرزند بپردازند ،زحمیت و هزینیه کمتیری را متحمیل
خواهند شد؛ زیرا تربیت فرزند در دوران خردسالی و نوجوانی و حتی جیوانی ،بسییار آسیانتیر از
تربیت فرزند در دوران میانسالی است .پدر و مادر باید بدانند هیر هیه فرزندشیان بزرگتیر شیود،
تربیت او دشوارتر میشود؛ زیرا گذشت زمان ،ریشه ویژگیهای ناپسند را در دط آدمیی اسیتوارتر
میسازد و در نتیجه ،کندن این ریشهها نیز سیتتر میشود .پس هر هه والدین زودتر و به موقیع
زمام پرورش کودک را در دست گیرند ،هم آسانتر به هدف خویش دست مییابند و هم زحمت
کمتری خواهند کشید و هزینه کمتری خواهند پرداخت .یکی از دانشیمندان در ایین بیاره معتقید
است

ً
معموال تربیت درست از همان آغاز کودکی ،بر خیالف تصیور خیلییهیا ،هنیدان دشیوار
نیست .هر پدر و مادری میتواند از پس دشواریهای این کیار برآیید و تربییت درسیتی بیه
فرزندش بدهد ،ولی تربیت دوباره ،از زمین تا آسمان با این متفاوت است .اگر فرزنیدتان را
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بد بار بیاورید ،اگر در تربیتش کوتاهی کنید ،آن وقت باید خیلی هیزها را اصالح کنیید و از
نو بسازید و این اصالح و تربیت دوباره ،کیار هنیدان سیادهای نیسیت؛ هیرا کیه همیراه بیا
زحمت و هزینه بیشتری خواهد بود .تربیت دوباره ،قدرت ،آگاهی و حوصلهای میخواهید
که از حد توان خیلی از پدر و مادرها خارج است.

شاید مضمون این بند از فرمایش امیرالمؤمنین

1

همان باشید کیه امیام صیادق

خطیا بیه

ادرواُ َأَ اثَكمُُ ِبالِْ ِ ِ
يثُُ َق ْب َلُ َأ ْنََُ ْسي ِب َقك ْم ُِإل َْيي ِهمُالْم ْر ِجئَيةُ؛ 2پییش از اینکیه
مربیان میفرماید « َب ُِ
َْ ْ َ

دگراندیشان هجوم بیاورند و قلب و فکر نوجوانان شما را پرکنند ،آنان را دریابید».
سعدی میگوید

ُ
آنكممهدرخممردی اد نك ممر  


دررزرگمممیفمممالوازاوررخاسمممت 


چو برراچ انكهخمواهیپمی




3

نشودخشبجزرمهآبم راسمت 


خاربن و خارکن

اسیتاد مطهری میگوید
مولوی مثلی میآورد راجع به اینکه هیر هیه انیسان بزرگتر میشیود ،صیفات او قیویتیر و
ریشهدارتر میگردد .میگوید مردی خاری را در معبر مردم کاشت و مردم از این بوته خیار
در رن ج بودند .او قوط داد که ساط دیگر آن را بکند و ساط دیگر نیز کار را به ساط بعد موکیوط
کرد و ساط های بعد نیز بیه هییمین ترتییب عمیل کیرد .از طرفیی درخیت ،سیاط بیه سیاط
ریشهدارتر میشد و از طرف دیگر خود او ساط به ساط ضعیفتر میگردید؛ یعنی میان رشد
درخت و قوت او نسبت معکوس برقرار بود .حیاالت انییسان نییز ماننید خیاربن و خیارکن
است .روز به روز صفات در انسان ،ریشههیای عمیی تیری پییدا مییکنید و اراده انسیان را
4

ضعیفتر میکند .قدرت یک جوان در اصالح نفس خود از یک پیر بیشتر است.
خمماركندرسسممتیودركاسممتن 
خممماررندرقمممو وررخاسمممتن  
5





 .1آنتوان ماکارنکو؛ آموزش و تربیت کودکان؛ ترجمه محمد جعفر پوینده و سیمین کرمانینژاد،
 .2محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحکام؛ تحقی حسن الموسوی خرسان؛ ج .111 ،8
 .3مصلح بن عبدالله سعدی؛ گلستان؛ با هفتم ،حکایت .154 ،3
 .4مرتضی مطهری؛ تعلیم و تربیت در اسالم؛ .79
 .5جالط الدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر دوم ،بیش  ،26بیت .1237
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 .4جذب اعتماد والدین

از عواملی که فرزند را به پیروی از شیوههای تربیتی پدر و مادر عالقمند میکند ،اطمینان فرزند به
آگاهی پدر و مادر درباره تربییت فرزنید و توانیایی آنهیا در ایین بیاره اسیت .والیدین در مرحلیه
نیست ،باید اعتماد علمی فرزندشان را جلب نمایند تا او بداند والدینش قابلیت تربیت نمیودن را
دارند .در این صورت است که فرزند به حرفهای والدین توجه خواهد کرد ،اما اگر ندانید کیه بیا
هه کسی روبهروست و هه کسی در صدد تربیت او بر آمده و او را نصیحت میکند ،به سیین او
به طور دقی گوش نمیدهد و دط نمیسیپارد و در مقیام عمیل نییز درسیت و دقیی بیدان عمیل
نمیکند .بنابراین پدر و مادر باید اعتماد فرزندان خود را جلب و خیاط آنها را درباره تواناییهیای
خویش در زمینه تربیت آسوده کنند .امام علی در این نامه ،اعتماد امام حسن را به خویش
اینگونه جلب کرده است
پسرم! اگر هه من به اندازه پیشینیان عمر نکیردهام ،ولیی در کیردار آنهیا نظیر افکنیدم و در
اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویی یکی از آنها شیدهام؛ بلکیه بیا
مطالعه تاریخ آنان ،گویا تا پایان عمرشان با آنان بودهام .پس قسمتهیای روشین و شییرین
زندگی آنان را از قسمتهای تیره آن شناختم و زندگانی سودمند آنان را بیا دوران زیانبیارش
شناسایی کردم .سپس از هر هیزی ،مهم و ارزشمند آن را و از هر حادثهای ،زیبیا و شییرین
آن را برای تو برگزیدم و ناشناختههای آنیان را دور کیردم .پیس آنگونیه کیه پیدری مهربیان
نیکیها را برای فرزندش میپسندد ،من نیز بر آن شدم تا تو را با خوبیها تربیت کنم.

در واقع حضرت اندوختهها ،آگاهیها و تجار ارزشمند خویش را به فرزندش گوشزد مییکنید
تا میاطب ،ایشان را به هشم یک انسان عادی نبیند؛ بلکه بداند کسی بیه ارشیاد و راهنمیایی وی
1
روی آورده است که حاصل عمر همه گذشتگان را در اختیار دارد.
روشهای تربیت

با استفاده از نامه  31نهجالبالغه ،به فرازهیای دیگیر ایین نامیه ارزشیمند کیه بیه ههیار روش از
روشهای تربیت اشاره دارد ،میپردازیم
 .1استفاده از تجربه دیگران

خستگی و دلزدگی جوانان از یکنواختی ،آنان را به سمت یافتن پدیدههای نوین یا وسیایل جدیید
 .1محمد تقی مصباح یزدی؛ پند جاوید؛ ج  ،1ص .15
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برای ارضای تنوعطلبی خود سوق میدهد .آنان برای رشد و پیشرفت از یکسیو و کسیب تجربیه
جدید از سوی دیگر ،به دنباط کشف پدیدههای جدیدند تا آنجا که گاه خود را به خطر میاندازنید
و متحمل هزینههای زیادی میشوند .اگر هه باید توجه داشت که تنوعطلبی باید عقالنی باشید،
نه احساسی .از این رو بهتر است به جای تجربه کردن پدیدههای جدید ،از تجربییات و نظرهیای
دیگران بهره برد .در واقع تجربهاندوزی بهتر از تجربهآموزی است.
طبیعی است که یک جوان و یک انسان سالیورده ،از نظر تجربه شرایط یکسانی ندارند .از آنجیا
که بزرگترها پیچ و خمهای مسیر زندگی را پشت سر گذاشیته و طعیم پیروزیهیا و شکسیتهای
بسیاری را هشیدهاند و به رموز موفقییت در کارهیا آگیاهی کامیل دارنید ،تجربیههای گرانبهیا و
ارزشمندی دارند که انتقاط آنها به جوانها میتواند راهگشا و ثمربیش باشید؛ زییرا تجیار بیه
دست آمده از دوران طفولیت و اطالعات محدود و ناقص جوانان برای مواجهه بیا دنییای جدیید
جوانی ،کافی نیست .امام علی

در این نامه ،استفاده از تجربیه دیگیران را یکیی از روشهیای

تربیتی معرفی کرده و فرموده است

ِلتست ْق ِبلُ ِب ِج ِّ ُرأ ِي ِ
ُكفاکُ َا ْهيلُالتَ ِ
يونُ َقي ْ ُ
جيار ِبُب ْغ َيتَي َُوََُُ ْج ِر َبتَي ُ َفتَك َ
َ
کُم َنُاَلَ ْم ِرُماُ َق ْ
َ َ
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ك ِفيتُمئونَُ َُةُالطَّ ل َِبُوُعوفيت ُِمن ِ
ُع ِ
يکُمياُ َقي ْ ُكَِّياُنَأَيي ِ َُوُ
ينُذل َ
َلجُالتَّ ْج ِرَُب ُةُ َفا َ
َ
ََاکُم ْ
َ ْ
َ َ
ماُأضلَمُعلَي ِ
َّاُم َّْي ؛ بیا تصیمیم جیدی بیه اسیتقباط امیوری بشیتا کیه
ْاْتَ َ
بانُل َ
َکُماُربَّ ْ َ َ ْ
اندیشمندان و اهل تجربه زحمت آزمودن آن را کشییدهاند و تیو را از تیالش بیشیتر بینییاز
ساختهاند .بنابراین آنچه از تجربیات آنها نصیب ما شده ،نصیب تو هم خواهد شد؛ بلکیه
شاید پارهای از آنچه بر ما میفی مانده ،به مرور زمان بر تو روشن گردد.

انسان عاقل به جیای اینکیه همیه هییز را تجربیه کنید و ضیایعات و مشیکالت آن را بپیذیرد ،از
تجربههای دیگران استفاده میکند و آنچه را که آنان آزموده و نتیجهاش روشن شیده ،بیدون آنکیه
هزینییهای ب یرای آن پرداخییت کنیید ،در اختیییار میگیییرد .تجربهانییدوزی از سرگذشییت دیگ یران،
بهرهمندی از حاصل عمر آنهاست .عمر جوان و نوجوان ،عزیزتر از آن است که صیرف تکیرار و
تجربه دوباره تلییها شود .هنانکه امام علی

فرموده است

فرزندم! اگر هه عمر من همچون کسانی که پیش از من بودند ،دراز نبود؛ اما با همان مهلت
کوتاه ،به دیده کاوشگری در کارشان نگریستم و در هند و هون کیار و اخبیار و سرگذشیت
زندگیشان اندیشه کردم و در احواط و اوضاع بازماندگانشان ،مطالعه نمودم و هنان در این

منشور جوانی از دیدگاه امام علی

با رویکرد نامه  31نهجالبالغه 159 

دریا فرو رفته بودم که دریافتم خودم هم یکی از آنها هستم؛ بلکه ی فراتیر از ایین ی در سییر
تاریخ و هگونگی زندگیشان هنان با آنها آمییتم که احساس کردم با اولین و آخرینشیان
زندگی کردهام .آنگاه پاکی دنیا را از ناپاکیاش و سودش را از خسرانش باز شناختم.

یکی از موارد موف تجربهآموزی را میتوان در جنگ  33روزه لبنان مشاهده کیرد .سیردار شیهید
حاج قاسم سلیمانی در این باره میگوید
در جنگ  33روزه لبنان ،ورزیدگی و زبدگی مجاهدین حز الله به دلیل تمرینیات دقیی و
فشردهای بود که از ساط  2000تا  ،2006یعنی از زمان فرار رژیم صهیونیستی یا شکسیت
آن در جنو لبنان شروع شده بود .این تمرینات و آمادگیها الینقطیع تیا سیاط  – 2006بیه
عنوان طرحی که حز الله به نام طرح سیدالشهدا پیشبینی کیرده بیود  -اسیتمرار داشیت.
مدیر این طرح و طراح آن ،شهید حاج عماد مغنیه بود .او هیدمان دقیقی کیرده بیود کیه در
مواجهه با دشمن هگونه عمل بکند .تاکتیک حز الله اینگونه بیود کیه بیر خیالف دیگیر
جنگ ها که یک خاکریز مقدم در آن وجود دارد ،این جنگ هیچ خاکریز مقیدمی نداشیت.
هر نقطهاش یک خاکریز بود؛ یعنی از نقطه تماس که تقاطع مرز فلسطین اشغالی بیا لبنیان
بود حداقل تا نهر لیتانی ،هر نقطه از آنجا اعم از تپهها ،قریهها و خانهها ییک خیط مقیدم و
یک خاکریز بود؛ نه یک خاکریز معلوم که در جنگها متداوط است و ما در جنگ خودمیان
از آن استفاده میکردیم؛ بلکه خاکریزی با تاکتیک ویژه .این تاکتیک حز الله مشیابه ییک
میدان مین هوشمند گسترده بود که هیچ نقطه خالی و امنی در آن وجود نداشت .لذا اگر بیه
شیوه حرکت دشمن نگاه کنید ،میبینید دشمن در بعضی از روستاها ی روستاهای هسیبیده
به مرز ی از ورود به این روستاها عاجز شد و نتوانست وارد اینها بشود .از ورود بیه شیهرها
هم عاجز شد و در نهایت تصمیم گرفت از وادیالحجیر به سمت لیتیانی بیایید کیه همیان
نقطه شکنندگی و شکست دشمن بود.

1

 .2عبرتآموزی

یکی از کارآمدترین روشهای تربیتی که در آموزههای دینی و از جمله در این نامه امام آمیده،
َ
َ
روش عبرتآموزی است .عبرت بر وزن ِف ْعله از ریشه «ع َبر» است که به معانی میتلفی همچون
 .1سایت تحلیلی خبری عصر ایران؛ «اگر جنگ  33روزه متوقف نمیشد ،ارتش رژیم صهیونیستی متالشی میشد»؛
 ،1398/07/09کدخبر .691591
https://www.asriran.com/fa/news/691591
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«تفسیر کردن»« ،سنجیدن»« ،عبور کردن»« ،تعجب کردن» و  ...آمده است .راغیب در معنیای
عبرت مینویسد «عبرت حالتی است که در آن معرفت ظاهری و محسوس ،سبب درک معرفت
1
باطنی و غیر محسوس میگردد و انسان از امور مشهود به امور نامشهود منتقل میشود».
امیرالمؤمنین
حسن

در تربیت فرزند خود از همین روش استفاده کرده و در همیین نامیه  31بیه امیام

میفرماید

ِ
ياُبَّ ُانِ ُ َق ُ َا ْنب ْأَکُع ِنُال ُّ ْنياُوَُ ِالها ُوُزوا ِله ِ ِ ِ
ُاْلخيرةُوُمياُ
ُع ِن
اُوُا ْنتقال َها َُوُ َا ْن َبأَ َ
َ َ َ َ َ ََ َ َ
ک َ
َ َ َ
َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُعلَيها؛ پسر عزیزم! مین تیو
اُو َض َر ْبتُل َ
أع َّ ُأَ ْهل َهاُف َيه َ
َکُف ِيه َماُاَلَ ْمثال ُلتَ ْصتَ ِب َرُ ِبهاُوََُ ِْذ َو َ
را از دنیا و تحوالت گوناگونش و نابودی و دست به دست گردیدنش آگاه کردم و از آخیرت

و آنچه برای انسان ها در آنجا فراهم است ،اطالع دادم و برای تو از هر دو مثاط زدم تا به آن،
پند پذیری و بر اساس آن ،در زندگی گام برداری.
ِ
يانُ َف ِان ََّمياُا َْلميورُا َْش َيب ٌُاِ؛ از
ُعلَ َُماُل َْم َُيك ْنُ ِب َماُكَ َ
ُاْتَ ْ ل ْل َ
حضرت در همین نامه میفرمایید « َو ْ

آنچه بوده بر آنچه نبوده ،استدالط کن .هه کارها مانند هم و نظیر یکدیگرنید»؛ یعنیی حیوادث و
جریانهای گذشته را هراغ راه آینده قرار بده .امیرمؤمنان به ما میآموزد که به همه هیز با دییده
ِ
ِ
ُاَلع ِت َبار؛ 2همانا انسان با ایمان به جهیان ،بیه
اُي َّْظرُالْم ْؤمن ُِإلَ ُال ُّ ْن َياُ ِب َص ْي ِن ْ
عبرت نگاه کنیم «إن ََّم َ
دیده عبرت مینگرد» ،ولی افسوس که از این همه منابع عبرتآموز ،اندکی از مردم پند میگیرنید
و بیش عظیمیی از میردم ،هشیم عبیرتبین ندارنید و همچنیان در شیهوات نفیس و غفلتهیا
لُ ِ
گرفتارند «ماُ َا ْكث ُرُ ِ
ار؛ 3عبرتها هه بسیارند و عبرتگیر هه کم».
اَل ْع ِت َب َُ
الص َب َُرُ َوُ َا َق َُّ
َ ََ
سعدی میگوید

اینهمهنا عجبرردرودیواروجود  


هركهفكر نك ر،نا

4

رودرمردیموار 



بیش عظیمی از آیات قرآن ،ذکر مباحک تارییی در قالب داستان ،قصه و خاطره تارییی اسیت
که با هدف پندآموزی و عبرتدهی به میاطبان صورت گرفته است؛ زیرا اغلب پس از ذکیر هیر
قصه یا جریان تارییی ،به این هدف اشاره شده است؛ برای مثاط پیس از ذکیر داسیتان حضیرت
 .1حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ج ،1
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َ

ٌ

ْ َْ ُ
َ
َ ْ َ َ
َْ َ
كاب  1در
یوسف  ،به عنوان نتیجه تربیتی آن میفرماید «لقد كان ِفى قص ِص ِهْ َِبرة ِال ِ
ولى االلب ِ

سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود».

یکی از راههای عبرتآموزی ،مطالعه تاریخ گذشتگان است .توجه بیه تیاریخ میتوانید بصییرتی
راهگشا در مسیر تربیت افراد فراهم کند؛ بصیرتی که به تحیوالت عمیی در زنیدگی و رفتیار فیرد
منجر شود و از غفلت ،به آگاهی و از غرور به شعور برساند .هنانکه امیام علیی
برای ادامه مسیر تربیت ،امام حسن

در ایین نامیه

را به عبرتآمیوزی از سرنوشیت دیگیران در طیوط تیاریخ

ِ
ار ِهمُوُ َث ِ ِ
ِ ِ ِ
َُلُّيواُ
واُع َّماُا ْنتَ َقل َ
توصیه میکند و میفرماید « َوُْ ْرُفيُد َي ِ ْ َ
واُوُ َأ ْي َن َ
اره ْم ُ َفا ْنظ ْرُف َيماُ َف َصل َ

َوُنَ َزلوا؛ در دط تاریخ گذر کن و از میان راههای رفته و نرفتهاش بگذر و آثار بیه جیای مانیدهاش را
بنگر و ببین که مردمان آن ،هه کردند ،به کجا کوچ کردند و در کدام منزط فرود آمدند؟!».

آن حضرت در بیان دیگری میفرماید
از حاط فرزندان اسماعیل و اسحاق و یعقو

عبرت بگیرید؛ هقدر حاالت ملتهیا بیا

هم مشابه ،و صفات و افعالشان به هم شبیه است .آنان پیغمبرزادگانی مورد احترام همگیان
بودند ،ولی بر اثر اختالف و تفرقه ،کسراهای ایران و قیصیرهای روم بیر آنیان تسیلط یافتیه،
آنها را به شغلهای پست واداشتند و این پیامبرزادگان محتیرم را از سیرزمینهای آبیاد و از
کنارههای دجله و فرات ،به مکانهای بیآ و علیف ،محیل وزش بادهیا و مکانهیایی کیه
زندگی در آنها مشکل و سیت است ،تبعید ساختند و آنها را در آنجا مسیکین ،بیچیاره و
همنشین شتر ساختند تا به تیمار شتران و پشمریسی بپردازند.

2

گاه عبرت گرفتن از یک تاریخ کوتاه و تجربیهآموزی از ییک واقعیه کوهیک و بیه کیار بسیتن آن،
ممکن است مسیر زندگی جوانی را تغییر دهید ،او را از سیقوط قطعیی برهانید و بیه اوج عیزت و
عظمت برساند .خانم بدحجابی که با عبرت گرفتن از گذشتهاش ،مسیر صیحیح زنیدگی را یافتیه
بود ،میگوید
من دختر بدحجابی بودم که در دانشگاه هنر درس میخواندم و تئاتر کار میکردم .هیر روز
با یک تیم و مدط به دانشگاه می رفتم .وضعیت حجا من آن روزها بیه قیدری تبسیفبار
 .1یوسف .111
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه .192
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بود که امروز وقتی عکسهای گذشته را نگاه میکنم ،از خودم خجالت میکشم .من بیا آن
وضعیت اسفناک حجا  ،هم نماز میخواندم ،هم روزه میگرفتم و هم ضیمن فعالییت در
بسیج دانشگاه ،مدافع سرسیت حجا بودم! با این شیرایط دوسیت نداشیتم در وضیعیت
ً
حجابم تغییری دهم؛ زیرا فکر میکردم اوال هر کسی ایرادی دارد و ایراد من هم این اسیت.
ً
ثانیا فکر میکردم با این وضعیت بهتیر دییده میشیوم و دیگیران هیم متوجیه میشیوند کیه
بدحجا ها هم مدافع اسالم و نظام هستند .اگرهه در خلیوت خیودم حیاط بیدی داشیتم.
هگونه ممکن است آدم خدا را دوست داشته باشد ،اما به دستوراتش عمیل نکنید؟ هطیور
می توان از حجا دفاع کرد ،اما به آن ملتزم نبود؟ از سوی دیگر من به این تیم و ظاهر بیه
شدت وابسته بودم و فکر میکیردم اگیر آن را کنیار بگیذارم ،اعتمیاد بیه نفسیم را از دسیت
میدهم .روزی در دانشگاه کرسی آزاد اندیشی درباره حجا برگیزار شید .وقتیی مین وارد
سالن شدم ،مسئوط سالن به خاطر پوششم مرا به سمتی راهنمایی کرد و گفت میالفان این
طرف هستند .وقتی به او گفتم مواف حجا و مدافع آن هستم ،هند لحظهای با تعجب مرا
نگاه کرد .همکاران و دوستانم پیامهای متعددی برایم میفرستادند که بسیار آزاردهنده بیود.
حتی سفر راهیان نور هم نتوانست مرا به مسیر درست هدایت کند تیا اینکیه در شیب قیدر،
روایتی که یکی از منبریها خواند ،مرا تکان داد؛ روایتی که مضمون آن این بود که هر ییک
تار موی زن که نامحرم ببیند ،برایش گناه ثبت میشود .این روایت مرا تکان داد ،امیا نیه در
آن ساط؛ بلکه ساط بعد در شبهای قدر با توسل به حضرت زهرا

دلم شکسیت و دیگیر

تصمیم گرفتم پوشش قبلی ام را برای همیشه کنار بگیذارم و محجبیه شیوم .پیس از هنیدی
روایتی در لهوف خواندم که مرد نابینایی درباره علت نابیناییاش را حضور در واقعه کربال و
شکستن حرمت پیامبر

ذکر کرده بود .آن مرد میگفت با اینکه در کربال نه تیری به سوی

سپاه امام انداخته و نه علیه امام شمشیری کشییده بیود ،امیا شیبی پییامبر
میبیند .پیامبر

را در خیوا

به او فرموده بود هون با حضورش در کربال ،سیاهی لشگر دشیمن را در

هشم امام بیشتر کرده بود و بدینگونه حرمت آط پیامبر

را شکسته بوده است ،نابینا شده

است .این روایت مرا بیتا کرد .از خودم پرسیدم تو هقدر سیاهی سیپاه بیدحجابان را در
هشم امام زمان

زیاد کردهای؟  ...اکنون مدتهاست کیه حجیا را انتییا کیردهام،
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تئاتر را کنار گذاشتهام ،دیگر پیامکهیای آزاردهنیده دریافیت نمییکنم و بیه آرامشیی نیا
رسیدهام.

1

جوانانی که از تاریخ دیگران درس عبرت میگیرند ،از وقایع خو و بد مردم تجربیه میآموزنید و
با تعقل و تفکر برنامه زندگیشان را بر اسیاس صیحیح اسیتوار مییکننید ،افیراد الیی و شایسیته
اجتماعاند و میتوانند عمر خود را با نیکنامی و کامرانی ،در خوشبیتی و سعادت بگذرانند.
 .3موعظه

موعظه ،یکی از روشهای تعلیم و تربیت است که هییچ کیس از آن بینییاز نیسیت .موعظیه بیه
معنای منعی است که همراه با بیم دادن است 2.همچنین به معنای یادآوری قلب بیه خوبیهیا در
هیزهایی است که باعک نرمی و رقت قلب میشود 3.قرآن مجید خیود را موعظیه معرفیی کیرده
َ

َّ

َ

َ ٌ

است «يا أ ُّي َها الن ُ
اس ق ْد َ
جاء ْت ُُ ْْ َم ْو َِظة ِم ْن َر ِّب ُُْ  4ای میردم! بیه یقیین از طیرف پروردگارتیان

برای شما ،پندی آمده است» .قرآن از این روش نیز بارها بهره برده است .هنانکیه خداونید بیرای
دعوت دیگران به راه خود ،به پیامبر اسالم

دستور میدهد که از شیوه تربیتی موعظه نیکو برای
َ

َ

ُْ ُ َ
َ َ
َ
كك ب ْالح ُْ َم َ ْ َ ْ
كة ْال َح َسكن ِة  5بیا
كة والمو َِظ ِ
ِ
يل ر ِب ِ ِ
كب ِ
هدایت و تربیت مردم استفاده کند «ادع ِإلكى س ِ

حکمت و موعظهای نیکو ،مردم را به راه پروردگارت دعوت نما» .بنا بر این آیه شریفه ،حکمت با
موعظه تفاوت دارد .حکمت ،تعلیم است؛ اما موعظه ،تذکر و یادآوری اسیت .واعیظ مطیالبی را
که طرف مقابل میداند ،ییادآوری میکنید .هیدف از موعظیه بیرای شینونده جاهیل نییز توجییه
احساسات اوست .در واقع واعظ با عقل و اندیشه میاطب روبهرو نیست؛ بلکه بیا احساسیات،
عواطف و تذکرات و توجیهات ذهنی او مواجه است.
امام علی

در نامه تربیتی خود به فرزندش هنین سفارش کرده است « َأَ ِ ُ َقلبکُ ِبالم ِ
وع َظي ؛
َ َ َ

 .1پایگاه اطالعرسانی دفتر حضرت استاد حسین انصاریان؛ «مین دختیر بید حجیابی بیودم بیا آرایشهیای زییاد»؛
.1398/12/03
http://www.erfan.ir/farsi/90001.html

 .2حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛
 .3محمد بن مکرم ابنمنظور؛ لسان العرب؛ ج ،7
 .4یونس .57
 .5نحل .125
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دلت را به موعظه زندهدار» .بنا بر این سین شریف ،اهمییت ،ارزش و سیطح تبثیرگیذار موعظیه
همچون نوری است که هنگام تابیدن بیر نفیس انسیان ،بیه آن نورانییت و روشینایی میبیشید؛
ِ
هنانکه در سین دیگری میفرماید «الم ِ
ليوب؛ 1موعظیه نفیس
وجيَل ُالق ِ ُ
واعظ ُِ
ُصقالُالَُّّفيو ُُ َ
َ

انسانها را صاف و دط آنها را نورانی میکند» .عالمه طباطبایی درباره فلسفه موعظه مینو یسد

تذکر ،یادآوردن معارف و صفات اخالقی است که در فطیرت انسیانها نهفتیه و بیه خیاطر
غفلت ،دهار فراموشی شیده کیه نتیجیه تیذکر و موعظیه ،بییداری از غفلیت و فراموشیی و
پرورش استعدادهای نهفته آدمی است.

2

 .4الگودهی

مهمترین نوع یادگیری انسان ،یادگیری مشاهدهای است .بر این اساس یکی از روشهای تربییت،
تربیت به وسیله الگوست که میتوان آن را «روش الگویی» نامید .از شیوههای اجرایی این روش،
میتوان به الگودهی ،الگوپردازی و الگوزدایی اشاره کرد .به دلییل نییاز فطیری آدمیی بیه الگیو و
همانندسازی در تربیت ،الزم است الگوهای واال به درستی معرفیی شیوند تیا انسیان بیا بینشیی
روشن ،مصداق کماط حقیقی را تشییص دهد و به الگیوگیری بپیردازد؛ زییرا اگیر هنیین نشیود،
انسان نیاز خود به الگو را به دلیل اشیتباه در مصیادی کمیاط در نمونیههیایی نامناسیب جسیتجو
میکند و به بیراهه کشیده میشود.

دالنزدكسیر شینكهاوازدلخدردارد 

امام علی

رهزیرآندرختیروكهاوگلهاىبردارد 3


نیز در این نامه به تبسی بر بزرگان و الگوگیری از آنها تبکید کرده و فرموده است

صي ِتيَُ ْقيو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُعلَي َُمياُ
ُاعل َْم َُياُبََّ َّيُ َأ َّنُ َأ ََ َّ
ب َُماُ َأ ْن َتُ خ ٌذُ ِب ُِإل ََّيُم ْن َُو َّ َ َ ِ
ىُاهُ َوُاَل ْقت َصيار َ
َو ْ
ِ
َفر َض ُاهُعلَي ُوُاأَ ْخذُ ِبماُم َض ُعلَي ِ ُاأَول َ ِ
ون ُِم ْنُ َأ ْه ِ
يل َُب ْي ِتي َُ؛
ُالص ِالِ َ
َ ْ َّ
ِ َ ْ َ َ
ونُم ْنُ َبا َ َُو َّ
َ َ
َ
بدان ای فرزند که بهترین و محبو ترین هیزی کیه از ایین انیدرز فیرا میگییری ،تیرس از

 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و درر الکلم؛ ج ،1
 .2سید محمد حسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج ،15
 .3جالط الدین محمد مولوی بلیی؛ دیوان شمس ،غزط شماره ،563
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خداست و اکتفا به آنچه بر تو واجب ساخته و گرفتن شیوهای که پیشینیانت ،یعنی نیاکانیت
و نیکان خاندانت ،بدان کار کردهاند.

هر اندازه الگوها از کماط بیشتری برخوردار باشند ،دایره تبثیر آنها در الگوپذیر بیشیتر اسیت .بیر
این اساس امیرالمؤمنین  ،مؤمنان را به پیروی از اهلبیت پییامبر
است

سیفارش کیرده و فرمیوده

خرجيوكُ ِ
ِ
مُوُاََّ ِبصُواَُُأ َثيرهم ُفلَينُي ِ
ُولَينُ
مُمينُهي ًی َُ
انظرواُاَه َل َُبيتُ َن ِّبيكُمُ َف َ
واُْمتَهُ َ
الزمُ َ
َ
ُردیُ َف ِانُلَبي ُوا ُ َفال ِبي ُ ِ
واُوُانُ َنهضيوا ُ َفانهضيواُوَُل ََسي ِبقوهُمُ َفت ِ
ضيلِواُوُ
يصي ُوكُ ُِ
َ
َ
َ
َ
مُف َُ ً
هلكوا؛ 1به خاندان پیامبرتان بنگرید و بدان سو که میروند ،برویید و پیی
واُعَّهمُ َفُتَ ُِ
َ َُ
َلََُُتَ َُأ َُّخرُ َ
آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاری بییرون نیواهنید کیرد و بیه هالکتتیان بیاز
نیواهند آورد .اگر ایستادند ،بایستید و اگر برخاستند ،برخیزید .بر آنها پیشی مگیریید کیه
گمراه میشوید و از آنان پس نمانید که تباه میگردید.

آسیبشناسی دوره جوانی

به همان اندازه که جوانان از لطافت و صفا برخوردارند ،به همان اندازه و بلکیه بیشیتر در معیرض
مبتال شدن به آسیبهای گوناگونند .این قشر به دلیل بیتجربگیی و پیایین بیودن سین ،زودتیر از
دیگران از عوامل درونی و بیرونی تبثیر میپذیرند و ناهنجاریها و نابسامانیهای اجتمیاعی را بیه
وجود میآورند .در اینجا به شش آسیب از آسیبهای دوره جیوانی کیه از نامیه  31نهیج البالغیه
استیراج شده است ،اشاره میکنیم.
عوامل و زمينههای بروز آسيبها

متبسفانه امروزه آسیبهای گونیاگون فکیری ،اعتقیادی ،اخالقیی ،روحیی ،تربیتیی ،اجتمیاعی،
سیاسی و ...نسل جوان ما را تهدید میکند کیه پیشیگیری و بلکیه درمیان آنهیا ،از اساسییترین
وظایف مربیان ،والدین و تمام افراد ،سازمانها و اداراتی است که بیا جوانیان میرتبط ،و متصیدی
امور آنان هستند .برای حل معضیالت و رفیع آسییبهای جیوان ،ابتیدا بایید زمینیهها و عوامیل
آسیبپذیری این قشر را شناسایی کرد که اکنون به مهمترین آنها اشاره میکنیم
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه .97
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 .1فقر ایمانی

یکی از عوامل آسیبپذیری و بروز ناهنجاری در جوانان ،اعتماد نداشتن به خدا در زندگی فیردی
و اجتماعی است .هه بسیار افرادی که با اصل خداشناسی ،اعتقاد به ح تعالی ،مبدأ عالم بیودن
ذات مقدس ربوبی و جاری بودن پیوسته تدبیر او مشکلی ندارند ،اما ایین انیدازه از اعتقیاد بیرای
توحید کافی نیست .انسان موحد افزون بر توحید نظری ،بایید توحیید عملیی نییز داشیته باشید و
تبثیرات آن اعتقاد و نظر بایید در اعمیاط و رفتیارش دییده شیود .توحیید عملیی در عملکردهیای
میتلفی بروز مییابد که از جمله آنها ،توکیل کیردن بیه خداسیت .از همیین روسیت کیه امیام
علی

در نامه خود به فرزند جوانش بر موضوع توحید و خداباوری و نقش آن در زندگی تبکیید

ٍ
َِ
َّکَُل ِْجئ َه ِ
ورُكل َِّه ِ
ک ُِف ُاأم ِ
َُ ِر ٍيز َُوُ
کُ َف ِإن َ
اُإلَ ُُِإ ِله َ
ئُنَ ْف َس َ
اُإ َل ُكَ ْهف َ
کرده و فرموده اسیت «ألْج ْ
ِ
يز؛ در تمام کارهایت ،خود را به خدا بسپار کیه اگیر هنیین کنیی ،خیود را بیه پناهگیاهی
ُع ِز ٍُ
َمان ٍع َ

مطمئن و نیرومند سپردهای».
امام

بر توکل به خدا در همه کارها و پناه بردن به او تبکید کرده است .هه بسیا میواردی کیه بیا

ابزار دنیوی قابل انجام است ،ولی همان موارد موجب گرفتاریهای بزرگیی میشیوند .افیزون بیر
اینکه در مواردی که ابزار و امکانات وجود دارد ،تبثیرآن ابزار قطعی نیست و هه بسا این امکانیات
تبثیر معکوس و متفاوت داشته باشند .در زندگی باید از همه سببها اسیتفاده کیرد ،امیا در عیین
حاط به هیچ سبب مستقلی از اراده ح تعالی به طور کامل اعتماد نکرد؛ هنانکه خداوند در قرآن

ُْ
َ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ ً
ُ َ َ
َ َّ
ْ
خرجا َو َي ْرزق ُه ِمن َح ْيث ال َيحت ِس ُب َو َمكن َيت َوككل
کریم فرموده است «و من يت ِ الله يجعل له م
َّ َ
َ
ُ
َ ً
َّ
َ َّ ُ ِّ
درا  1هر کس بر خدا توکیل کنید،
شىء ق
ََلى الل ِه ف ُه َو َح ْس ُب ُه ِإ َّن الل َه َب ِالغ أمر ِه ق ْد َج َعل الل ُه ِلُل
ٍ
ِ

برای او کافی است؛ زیرا خدا بر کار خود مسیلط اسیت و بیرای هیر هییزی قیدری تعییین کیرده

است».
جوانی که به خداوند متعاط معتقد است و با حضرتش پیوند دارد ،هرگیز در ایین هسیتی پهنیاور
خود را تنها و منزوی نمیپندارد و همیشه سعی میکند تا از جاده انسیانیت خیارج نشیود .هنیین
فردی در سییتیها و مصیائب ،بردبیارتر و شیکیباتر میشیود ،هیچگیاه بیه پیوهی و سیرگردانی
نمیرسد و به دلیل کرامت و ارزشی که برای خو یش در پیشگاه خیدا بیه دسیت آورده اسیت ،بیه
 .1طالق  2و .3
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سوی بسیاری از معضالت اجتمیاعی نمییرود .کودکیانی کیه از اوط بیا ایمیان بیه خیدا تربییت
میشوند ،ارادهای قوی و روانی نیرومند دارند .از دوران کودکی ،رشید و با شهامت هستند و نتایج
درخشان ایمان از خالط گفتار و رفتارشان به خوبی مشهود است.
یوسف صدی
یعقو

درس خداپرستی را از پیدر بزرگیوار خیود فیرا گرفتیه و در دامین پیدری هیون

پرورش یافت .بیرادرانش پیس از رفتارهیای خشین و ناراحتکننیده ،بیه فکیر قیتلش

افتادند .یکی از برادران پیشنهاد داد او را در جایی دور از هشیم میردم در هیاهی بیندازنید ،شیاید
کاروانی از راه برسد و او را از هاه برگرفته و با خود ببرد .بدین ترتیب به هدف خود کیه دور کیردن
او از پدرش بود ،برسند و از گناه کشتن یوسف

رهایی یابند .ابوحمزه از امام سجاد

پرسید

ِ
ب؟؛ روزی که یوسف را برادرانش در هیاه افکندنید ،هنید
وُُأل َقوِ ُِف ُالج ُِّ
بنُكَ
َ
مُكانُيوْف َُي َ
«ا َ
ُ
كانُابن َُِسعِ ِ
َّين؛ 1نه ساله بود».
ُْ َُ
ساله بود؟» .حضرت در جوا فرمود « َ َ

از کودک نه سالهای که در هنین وضع سیت و شرایط ناراحتکنندهای دهار شده ،جز اضطرا

و جزع انتظار دیگری نیست؛ ولی اثر عجیب و حیرتزای ایمان در این کیودک تیا آنجاسیت کیه
وقتی او را از هاه خارج کردند و به غالمی معامله نمودند ،یکی از حضار به وضعش رقت کیرد و
از روی رأفت و مهربانی گفت «نسبت به این طفل غریب نیکیی کنیید» .حضیرت یوسیف 7بیا
ان َُم َعُا ِ َِهُ َفل َْي َسُ َل ُغ ْر َب ٌُة؛ 2آن کس کیه بیا خداسیت،
اطمینان خاطر و آرامش روان گفت « َم ْنُ َك َ
گرفتار غربت و تنهایی نیست».

 .2ناپختگی

یکی از موانع در مسیر تربیت و رشد جوانیان ،خیام بیودن و نیاپیتگی آنیان اسیت کیه میتوانید
زمینهسییاز تصییمیمات عجوالنییه باشیید .انسییان در دورۀ جییوانی از نظییر جسییمانی و عواطییف و
احساسات ،رشد سریعی دارد؛ ولی قوای عقالنییاش مسییری آرام و مرحلیه بیه مرحلیه را طیی
میکند و در نهایت در سین  40سیالگی بیه سیر منیزط کمیاط میرسید .اگیر هیه کمآگیاهی و
کمتجربگی جوان ،امری طبیعی است؛ هنانکه امیرمؤمنیان نییز میفرمایید « َج ْهيلُالشَّ ِ
يابُ

 .1محمد بن علی صدوق؛ علل الشرایع؛

.73

 2مسعود بن عیسی ابیفراس؛ تنبیه الیواطر و نزهل النواظر؛ ج ،1
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ور َُو ُِعلْم َُم ِْقور؛ 1ناآگیاهی جوانیان پذیرفتیه و آگیاهی و دانیش آنیان نیاهیز اسیت» ،امیا
َم ْصذ ٌ
خوشبیتانه یکی از ویژگیهای جوانان ایین اسیت کیه همچیون زمینیی خیالی و مسیتعد ،تیوان
بذرپذیری و رشد و شکوفا کردن استعدادها را دارنید .امیام علیی در ایین نامیه ایین مسیئله را
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ
ييُ ٍ ُ َق ِبلَتْي ؛ و
گوشزد کرده و فرموده است «إن ََّماُ َقلْبُُال َِْ َ ثُُكَاأ ْرُُُال َْخال َية َُماُألْق َيُف َيهاُم ْن َُش ْ
دط جوان همچون زمین کشت نشده است .هر هه در آن افکنند ،بپذیرد» .جیوان در فصیل بهیار
زندگی که توانایی جسمی و روحی دارد ،باید از جهالت خویش کاسته ،بیر دامنیه آگاهیهیایش
بیفزاید .از این رو بر والدین الزم است در راه سعادت و نشان دادن پییچ و خمهیای راه کمیاط ،در
کنار فرزندان خود باشند و آگاهیهای الزم را در اختیار آنها قرار دهند.
انسانها و بهویژه برخی جوانان ،به دلیل احاطه نداشتن بر قواعید عیالم ،اگیر بیا میواردی مواجیه
شدند که به نظرشان توجیه و تحلیل صحیحی نداشت ،گستاخانه زبیان بیه اعتیراض گشیوده و از
این موارد به عنوان خلل در نظام هستی یاد میکنند .امام در رهنمیود خیود بیه همیه اقشیار و
بهخصو جوانان هنین گوشزد میکند که نباید توقع داشته باشند همه مجهوالت برای آنهیا در
لحظهای روشن و آشکار گردد .دانستن بسیاری از امور در گرو گذشت زمان و بارور شیدن نهیاط
َّيکُ َأ َّول َُمياُ
اندیشه و استعداد آدمی است؛ هنانکه امام نیز به فرزنیدش فرمیوده اسیت « َفإن َ
ور]ُوََُِير ُِفي ِ ُرأيکُوُي ِ
خ ِلقتُ ِب ِ ُج ِ
ِ
ِّمت َُوُماُ َأكثَرُماََُ َ ِ َ ِ
ل ُِفيي ِ ُ
ضي ُُّ
اه ً
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ
َلُث َّمُعل َ َ
جهلُم َنُاأمرُ[اأم َ َ َّ َ
بصرکُثمَُ ِ
ک؛ تو در خلقت نیستین ،جاهل بودی و سپس تعلیم یافتی و هیه زییاد
بصرِ َُبص َ ُ َذ ِل َُ
َ َ َ َّ

است آنچه نمیدانی و رأی تو در تحیر میماند و بیناییات در آن گم میشود .سیپس آن را بعید از
ِ ِ
ِ
اَ ِم ْل َُعل َُج َهال َِت َ ُ ِب ُِ؛ اگیر در
ُعل َْي َ َُش ُْ ٌ ُم ْنُذل َ ُ َف ْ
آن میبینی» .سپس میفرماید « َفا ْنُا َْشكَ َل َ
فهم حادثهای به مشکل افتادی ،آن را بر نادانی خود حمل کن تا آرام آرام بتوانی نظری بیه رازهیای
عالم بیندازی».
این عالم با تمام معادالتی که در آن جاری است ،توسط خداونیدی میدیریت میشیود کیه علییم
مطل است و هیچ خأل و نقصی از آن جهت در آن نیست .بنابراین انسان بایید متوجیه باشید کیه
ابتالئات دنیا ،گستردهتر از آن است که راز همگی آنها برای او روشن شود و بر همه آنها احاطیه
پیدا کند ،ولی میتواند متوجه شود که هیچ یک از این ابتالئات ،از میدیریت حکیمانیه پروردگیار
عالم بیرون نیست.
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و درر الکلم؛ ج ،1
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 .3کاهش آستانه تحمل

بیصبری ،عجله داشتن ،بیقراری ،تسلیم انواع وسوسهها شیدن و برخورد هیجانی با مسیائل ،از
ویژگیهای دوره جوانی است .نوجوانان و حتی جوانان در دنییای «درخواسیت و پاسیخ فیوری»
بزرگ میشوند .این در حالی است کیه انسیان در برابیر مشیکالت ،مصیائب و سییتیها دو راه
بیشتر ندارد «صبر و استقامت و ثبات نفس در مشیکالت و شیکایت نکیردن در نیزد خلی » و
«تشو یش خاطر و به هم زدن آرامش و شکایت» .اگر کسیی راه اوط را انتییا کنید ،بیه آرامیش
میرسد و پاداش و ثوا صبر را دریافت میکند؛ اما اگر فردی راه دوم را انتیا کنید ،افیزون بیر
عذا روحی و تشو یش خاطر ،از اجر و پاداش صبر نیز محروم خواهد شد .از ایین روسیت کیه

ِ ِ
ُالص ْبرُ َأ ْهلَ َك ُال َْج َزُِ؛ 1کسی کیه صیبر او را نجیات ندهید،
امام علی میفرماید « َم ْنُل َْمُي َّْج َّ
بیصبری او را هالک خواهد کرد».

موالنا میگوید

گفتلامانصدرهمنیكودمیاسمت  




صدرراراحمققمرینكمرداىفمالن  


آخممروالعصممرراآنگممهرخمموان 


صممرهممزارانكیمیمماحممقآفریممر  


امام علی

كهپ اهودافمهرجاغممیاسمت 
كیمیاییهمچموصمدرآدمنریمر 2


در نامه خود ،به صبر در مقابل نامالیمات زندگی سیفارش کیرده و فرمیوده اسیت

«عودُنَ ْفسکُالتصبرُعلَ ُالْم ْكر ِ
يق؛ خویشیتن را بیر اسیتقامت در
وِ َُو ُِن ْص َمُالْخلقُالتَّ َصُبُّر ُِف ُال َِْ ُِّ
َ ِّ ْ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ
برابر مشکالت عادت ده که استقامت و شکیبایی در راه ح  ،اخیالق بسییار نیکیویی اسیت» .از

این سین امام

دو نکته مهم را میتوان برداشت کرد

« .1تصبر» با «صبر» متفاوت است .اگر خویشتنداری به سهولت و آسانی در انسان تحق یابد،
3

به آن «صبر» و هر گاه فرد خود را با زحمت و مشقت بدان وادار سازد« ،تصبر» میگویند.
ً
 .2لزوما نباید تمام امکانات رفاهی و آسایشی را در اختیار فرزندانمان بگذاریم؛ زیرا نوعی تنبلیی
و سستعنصری را در میان آنها ترویج میدهیم .اگر هه فراهم کردن آسایش و امکانات رفیاهی
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ حکمت .189
 .2جالط الدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر سوم ،بیت ،1852
 .3احمد دیلمی؛ اخالق اسالمی؛
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خانواده جزو مسئولیتهای مردان اسیت ،امیا نبایید بیا اجابیت بیهیون و هیرای خواسیتههای
فرزندان ،زمینه راحتطلبی آنان را ایجاد کرد.
 .4خيالبافی

تییلگرایی از نوجوانی آغاز میشود تا حدود زیادی در رفتیار و مینش جوانیان تیبثیر میگیذارد.
جوانان با علم به نبودن واقعیتهای دنیای خارج در عالم خیاط ،به آن رو میآورنید؛ زییرا در ایین
شرایط ،به نوعی آرامش نسبی دست مییابند .تییالت در صورتی موجب تقو یت نیروی ذهین و
اندیشه و بروز خالقیتهای هنری ،فکری و عملی میشود که به آن جهت بیشید.
اگر هه آرزو ،مایه حیات و حرکت است؛ اما اگیر بیه صیورت آرزوی دور و دراز درآیید ،بیدترین
عامل انحراف و بدبیتی است .از همین روست که در روایات انسان را از آن بر حیذر داشیتهاند؛
هنانکه امام علی فرموده است «إنَّماُ َأ َخا ُعلَيكمُاثَّ ِ
ِ
ُأماُا َِّ َبياُِ
َ َ
انُ:ا َِّ َ
ُاله َو َ
باِ َ
َ
یُوُطو َلُاأَ َمل َّ
1
ِ
الهویُ َفُيص ُّ ُع ِنُالِ ِّقُوُ َأماُطولُاأَم ِلُ َفي ِ
َّس ُاْلخ َرة؛ من بر شما از دو هیز میترسیم پییروی
َ َ َ َّ
َ
ََ َ

پیروی هیوس ،از حی بیاز مییدارد و آرزوی دراز ،آخیرت را از ییاد
از هوس و
آرزوی دراز؛ زیرا ِ
ِ

میبرد» .آن حضرت در این نامه با طرح اعتماد به آرزوهای واهی ،فرزندش را از آن برحذر داشته
ِ
اُب َضا ِعُالََّّ ْو َك ؛ زنهار از تکیه کیردن بیه آروزهیا
و فرموده است «ايَّ َ
اك َُوُاَل َِّ َكا َل َ
ُع َل ُالْم ََّ ُ َفإن ََّه َ
که آرزو ،سرمایه کمخردان است».

آیتالله جوادی آملی ،یکی از مصادی بارز و کامل اینگونه آرزوپروری و خیاطبافی را در این آیه
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ُ َّ َ ً
اما َّم ْع ُد َودة  2گفتند هرگز آتش به تین
شریفه میداند که میفرماید «و قالوا لن تمسنا النار ِإال اي

ما نیورد ،جز روزهایی هنید» .نیزوط نعمتهیا و الطیاف بییکیران الهیی سیبب شیده بیود تیا
بنیاسرائیل مغرور شوند و گمان برند که نزد خدا خیلی عزیز هستند؛ بهخصیو
َ

َ

کیه میگفتنید

«ن ْح ُن أ ْبن ُاء َّالل ِه َو َا ِحب ُاء ُه  3ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم» .آنان معتقد بودند خیدا فرزنیدان
و دوستان خودش را به جهنم نمیبرد .اگر کسی از بنیاسرائیل گناه خیلی بزرگی هم انجام دهید،

تنها هند روزی ممکن است عذا شود؛ ولی باالخره نجات خواهید یافیت .از ایین رو بیود کیه
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ تصحیح صبحی صالح؛ خطبه .42
 .2بقره .80
 .3مائده .18
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َْ
مان ُّي ُهْ  1این ،آرزوی باطلشان است» .بیه راسیتی آنهیا بیه هیه دلیلیی ایین
قرآن فرمود « ِتلك أ ِ
ً
حرفها را میگفتند و هقدر اطمینان داشتند کیه واقعیا بیه سیعادت خواهنید رسیید و از عیذا

نجات پیدا خواهند کرد؟

2

 .5نگرانی از معيشت

رزق و روزی ،یکی از نیازهای اساسی انسان ،و ترس از آینده و هگیونگی تیبمین «روزی» ،ییک
نگرانی عمومی است .اگر این نگرانی از حد متعارف نگیذرد ،عامیل تحیرک بیرای کسیب روزی
است؛ اما اگر افزایش یابد و از حد معموط بگذرد ،به افزایش تنیدگی و فشار روانی منجر میشیود
و رضایت از زندگی را به میاطره میاندازد .اگر هه انسان باید آیندهنگر باشد و تنها به فکر امیروز
نباشد ،اما باید توجه داشت که دلیل تدبیر و دوراندیشیی بیا نگرانیی از آینیده تفیاوت دارد .از ایین
روست که امام علی در نامه خود ،یقین و اطمینان را شیاه کلیید موفقییت و غلبیه بیر نگرانیی
ُر ْز َق ِ
ُ:ر ْز ٌقُ ََ ْطلبي َُو ِ
يان ِ
ُاعل َْمُياُب ََّيُالر ْزق ِ
يک؛
ُر ْز ٌق َُي ْطلب َُ
دانسته و به فرزندش فرموده است « َو ْ َ َّ ِّ
بدان ای فرزند که روزی بر دو گونه است یکی آنکه تو آن را بطلبی و یکیی آنکیه او در طلیب تیو
باشد و اگر تو نزد او نروی ،او نزد تو آید».
خداوند متعاط بر اساس اصل مصلحت ،اندازه روز ِی انسان تالشگر را معین ساخته و رسیدن آن

را تضمین کرده است .باور این واقعیت ،سبب راحتی و آرامیش انسیان و لیذت بیردن بیشیتر او از
زندگی میشود .امام صادق

ِ
ُالر ْزق َُم ْقسوماًُ َفيال ِِْ ْرص ُِلمياذا؛ 3اگیر
فرموده اسیت « َوُا ْن َ
ُكان ِّ

خداوند تبارک و تعالی روزی را به عهده گرفته است ،پس اندوه تو برای هیست؟».
 .6نداشتن اعتدال

صراحت و شجاعت در گفتار ،از دیگر ویژگیهای نسل جوان و امری پسندیده و مطلو اسیت،
اما باید مواظب بود که این امر به بیاحتیاطی نینجامد .متبسفانه گاهی شیاهد اقیداماتی از سیوی
جوانان هستیم که میتوان از آن به عنیوان تهیور و بیاحتییاطی ییاد کیرد .یکیی از اصیوط مسیلم
عقالنی ،احتیاط و دور اندیشی است .پیامبر اسالم
 .1بقره .111
 .2ر.ک محمد تقی مصباح یزدی؛ پند جاوید؛ ج ،2
 .3محمد بن علی صدوق؛ االمالی؛ .56
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امور زندگی اعم از دینی و دنیایی را به سه
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َللُبينُوَُراُُبيينُوُشيبهاتُب ُ ِ
کُ
ير َ
يي َنُ َذل َ
قسمت تقسیم کرده و فرموده است « ََ َ ٌ َ ِّ ٌ َ َ َ ٌ َ ِّ ٌ َ
يکُ َف َم ْ
َ ٌ َ ْ
ينُ ََ َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َک ُِم ْن ََُ ْيثَُلَ َُي ُْصلَيم؛
بُالْم َِ َّر َمات َُوُ َهل َ
ُارََكَ َ
الشُّ ب َهاتُنَ َجاُم َنُالْم َِ َّر َمات َُو َُم ْنُأ َخذَ ُ ِبالشُّ ب َهات ْ

امور سهگونه است حالط واضح و روشن و حرام آشکار و بدون ابهام و اموری کیه مییان ایین دو
مردد است .هر کس شبهات را ترک کند ،از محرمات نجات مییابد و هر کس به شیبهات اقیدام
کند ،مرتکب محرمات میشود و ندانسته هالک و نابود میگردد» .امام علی

با اشاره بیه ایین

يإنُا ْلكَ َّ ِ
ِ
ِ
کُعن َُط ِر ٍ
يرُِةُ
َُ ْي َُ
يت َ
ُضيَل َلتَ ُ َف َّ
ييق ُِإذاُخ ْف َ
يفُع َّْي َ َ
نکته به فرزندش فرموده است « َأ ْمس ْ َ ْ
ال َّضَلَُل ُِةُ َخير ُِم ْنُرك ِ
وال؛ از رفتن به راهی که ترس و وحشت گمراهی در آن نهفته اسیت،
وبُاأَ ْه ُِ
ٌْ

خودداری کن؛ زیرا پرهیز از ورطه سرگردانی و گمراهی ،بهتر از گرفتار شدن در مشیکالت و فیرو

افتادن به گردا وحشتهاست».
متبسفانه بعضی از جوانان با سادهترین شایعات بازی میخورند ،بیا همیان شیایعات وارد مییدان
میشوند ،نظر میدهند و قضاوت میکنند .گاهی انتشار یک خبر غیر واقعی در فضای مجازی و
بازپیش آن بدون تحقی توسط جوانان پرشوری که اغلب نیز معتدط نیستند ،هنان عرصیه را بیر
جامعه تنگ میکند که در فضای واقعی جامعه برخوردهای بسیار زشیت و تلییی رخ میدهید.
شهادت طلبه شهید مصطفی قاسمی ،نمونهای از اینگونه بیازی خیوردن جوانیان اسیت .انتشیار
خبری غیرواقعی در فضای مجازی ،آنگونه جوان قاتل را تحریک کرد که بدون هیچگونیه تحقیی
و جستجو درباره خبر ،دست به اسلحه برده و انسیان مظلیوم و بیگنیاهی را بیه شیهادت رسیاند.
ایجاد یک جو متشنج و ناآرام در میان مردم ناشی از آلودگی فراوردههای لبنی که توسط بسیاری از
جوانان در فضای مجازی بازپیش شید ،نمونیه دیگیری از ایین بازیخوردنهیا و قضیاوتهای
عجوالنه است.
از همین روست که امام الموحدین

به فرزند خود تبکید میکند تا نسبت به موضوعی اطمینان

ندارد ،اقدامی انجام ندهد .این نکته بسیار مهمی است که جوانان باید همیشه به خاطر بسپارند و
تا وقتی همه ابعاد یک موضوع برایشان روشن نشده است و خطر گمراهیی در مقابلشیان وجیود
دارد ،اقدامی انجام ندهند و از خدا بیواهند راه را برایشان روشن کند.
وظیفه اساسی همگان در شرایط ظهور فتنه که ههره حقیقت پوشیده مانده و باطل با میفی کردن
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1
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هویت خود اذهان را مشوش نموده ،کسب بصیرت و آگاهی است .اگر انسیان در شیرایط وقیوع
فتنه ،صاحب بصیرت و ادراک عمی باشد ،در دام فتنیهگران نمیافتید؛ امیا اگیر کسیی قیادر بیه
تشییص ح و باطل نباشد ،بنا بیر فرمیایش امیام علیی

بایید از ورود بیه مسیائل و راههیای

ناشناخته که آینده روشنی ندارد ،پرهیز کند.
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