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چکیده ّ

فاطمه وجدانی

امیرمؤمنان علی؟ع؟ مربی اخالق و تربیت انسانهاست .سخنان ایشان عالوه
بر تبیین گزارههای اخالقی ،بیان کننده روشهای آن و از جمله آنها
روشهای زمینهسازی تربیت اخالقی استّ .
اهمیت دوران جوانی در تربیت
اساس ویژگیهای روانشناختی
ناب این تربیت بر
اخالق و وجود روشهای ِ
ِ

جوانان در تعالیم اسالمی سبب شد تا روشهایی بر پایه «دیگر تربیتی» از

پژوهش حا ر ،کتابخانهای بوده و با
نهجالبالغه تحلیل و استنباط شود.
ِ
روش توصیفی-تحلیلی و استنباطی انجام شده است .استخراج اوصاف
ِ
جوانی و روشهای تربیت اخالقی به روش توصیفی و تحلیلی بوده و کشف

روشهای خاص تربیت اخالق جوان از نهجالبالغه به شیوۀ استنباطی است.
ازآنجاکه زمینهسازی در تربیت اخالقی مهمترین رکن تربیت است ،در این
نگارش تالش شده مهمترین روشها برای زمینهسازی تربیت استخراج شود؛
ایجاد فضای ایمانی و اخالقی ،کرامتبخشی توحیدی ،اصالح خانواده و
همنشین و بیدارسازی فطرع ازجمله آنهاست.
کلیدواژهها :تربیت اخالقی جوان ،روشهای تربیت اخالقی ،زمینهسازی

تربیت اخالقی.
* کارشناسی ارشد اخالق اسالمی مؤسسه اخالق و تربیت؛ (.)hadiajami@gmail.com
** دانشیار پژوهشگاه قرآن و حدیث؛ (.)mdavoudi@rihu.ac.ir

*** استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران؛ (.)f_vodghdani@yahoo.com

ّمقدمه ّ
جایگاه جوان در تربیت اخالقی ویژه است؛ زیرا دورۀ شکوفایی بوده و نسبت به دوران
کشت هر بذری
بعد ،آمادگی برای رشد او ،بیشتر است .شخص در این دوره مانند زمین ،برای ِ
آماده است .امام علی؟ع؟ به امام حسن؟ع؟ میفرمایند:

قلب جوان همچون زمین خالی است که هرچه در آن بیفشانی ،میپذیرد؛ پس پیش از
آنکه قلبت سخت شود و فکرع به امور دیگر مشغو گردد ،همت خود را بر تربیت تو
گذاشتم.

1

بنابراین جوانی ،دوره بسیار مهمی برای تربیت اخالقی اوست .قبل از تربیت اخالقی،
آنچه اهمیت ویژه دارد ،زمینهسازی آن است؛ بنابراین الزم است روشهایی برای
زمینه سازی اثربخشی تربیت اخالقی جوان در فرایند تربیت مورد توجه قرار گیرد .مقاله

حدیث حوزه
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پیشرو ،روشها را از نهجالبالغه به دست آورده است .علت بهره گیری این تحقیق از کالم
امیر مؤمنان؟ع؟ این است که خود را معلم اخالق میدانند .حضرع امیر؟ع؟ میفرمایند:

«همانا خداوند پیامبر را تعلیم فرمود و رسو خدا مرا تربیت کرد .من نیز مؤمنان را پرورش میدهم و

فرهنگ آداب و رسوم کریمان و بزرگواران را به یادگار خواهم گذاشت» .2بروز این رسالت در

نهجالبالغه هویداست و این کتاب سرشار از روشهای کاربردی اخالقی ،بهویژه برای تربیت
جوانان است؛ بنابراین ،جفاست که در این امر ،از این گنجه سترگ ،غافل بود.

پژوهشها و متونی که به ابعاد اخالقی نهجالبالغه پرداختهاند ،بیشتر در قالب شرح نکاع

یا بخشهای اخالقی آن است؛ مانند شرح آیتاهلل مکارم شیرازی بر خطبه متقین .کارهایی
اندکی نیز با سبک کتب اخالقی به اخالق در نهجالبالغه و بیان رذایل اخالقی و راه درمان

آنها پرداختهاند؛ مانند هاشمی ،اخالق در نهجالبالغه .1388،یا به دیدگاه امام علی؟ع؟

درباره تربیت اخالقی تمرکز داشتند؛ مانند صفریان ،تربیت اخالقی در نهجالبالغه .1391 ،در

این میان ،میتوان به کتابهای ،روشهای تربیت در نهجالبالغه ،اثر دلشاد تهرانی،
 .1نهجالبالغه ،ص  ،363نامه .31
 .2معجم مقاییس اللغة ،ص .171

شیوههای تربیت خویشتن در نهجالبالغه ،نوشتۀ نیکصفت و چند مقالۀ دیگر اشاره کرد که
برخی روشهای تربیت اخالقی در این کتاب شریف را بیان کردهاند.

بنابراین ،هرچند این کتاب شریف ،پیوسته از منابع متون اخالقی بوده -ازجمله آنهایی
که به بیان روش های تربیت اخالقی یا مباحث ویژه اخالقی جوانان پرداختهاند -اما پژوهشی
مستقل در روشهای تربیت اخالقی در نهجالبالغه بهخصوص ویژۀ جوانان و روشهای

زمینهسازی تربیت اخالقی جوان ،انجام نشده که این مقاله درصدد جبران این کمبود است.

مفاهیمّکلیدی

مفاهیم کلیدی این پژوهش ،تربیت اخالقی ،روش و جوان است که به بررسی آنها
پرداخته میشود.
جوانی :جوان یا برنا .هر چیزی است که از عمر آن چندان نگذشته باشد ،در مقابل پیر.

1

سنی  18تا 35
دوران جوانی از نظر «ابنسینا» که به دیدگاه روایاع نزدیکتر است ،دوره ِ
روش :مجموعه اموری است که انسان برای رسیدن به هدف و انجام کار مورد نظر ،با

ساختار الزم و بهسامان ،پی مینهد 3.گفتنی است برخی از کلمۀ «شیوه» استفاده می کنند،
درحالی که شیوه ،اخص از روش است و هر روش ،چندین شیوۀ اجرا دارد.

4

روشهای زمینهساز :این روشها بهطور مستقیم گرایشها ،بینشها و رفتارهای اخالقی
را تحت تأثیر قرار نمیدهند ولی زمینه را برای تغییر آنها آماده می کنند .اینها به دورۀ
مشخصی از زندگی ،اختصاص ندارند و در هر دورهای و در هر حیطهای میتوانند مطرح
شوند.
تربیت اخالقی ( :)moral educationآموزش اصو و ارزشهای اخالقی و پرورش
 .1دهخدا.
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 .2الشفاء ،طبیعیاع ،ج  ،3ص .200

 .3نگرشی بر آموزش با تاکید بر آموزشهای دینی :سیره تربیتی پیامبر

 .4رک :همان.

ساز تربیت اخالقی جوانان در نهجالبالغه
روشهای زمینه ِ

سالگی است.

2

و اهل بیت

 ،ج  ،4ص .30

گرایشها و فضیلتهای اخالقی است.

1

بنابراین ،پژوهش حا ر بهدنبا مجموعه روشهایی است که بتواند در دوره سنی  18تا
 35سالگی ،زمینهساز تأثیرگذاری آموزش اصو و ارزشهای اخالقی و پرورش گرایشها و
فضیلتهای اخالقی باشد.

هایّزمینهساز ّ
ّ
ر وشّ

ّ
زمینهسازی در تربیت ،جایگاه مقدمی دارد .قبل از انجام هر روش و اقدامی ،برای

تأثیرگذاری فرآیند تربیتی باید زمینهسازی شود .تا زمینهسازی الزم انجام نگیرد ،چندان
نمیتوان به تأثیرگذاری روشهای تربیتی امید داشت .موفقیت تربیت اخالقی پیش از هر
اقدامی مرهون زمینهسازی مناسب است .در سیرۀ پیامبر

و اهلبیت

به

فراهمآوردن زمینۀ مناسب بسیار توجه شده و با استفاده از روشهایی تالش کردهاند زمینه را
حدیث حوزه

برای تحقق اهداف تربیت اخالقی مساعد سازند ...روشهای زمینهساز از مبنا و اصل عام
تربیت اخالقی ،یعنی تأثیرپذیری انسان از محیط و اصالح محیط نشأع می گیرد؛ 2بهویژه در

تربیت اخالقی جوان ،زیرا همان گونه که در ویژگیهای جوانان بیان شد این تأثیرپذیری در
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جوانان بسیار پررنگتر است .ازاینرو الزم است در بیان روشها ،توجه ویژهای به روشهای
زمینهساز شود .روشهای زمینهساز بهطور مستقیم گرایشها ،بینشها و رفتارهای اخالقی را
تحت تأثیر قرار نمیدهند؛ ولی زمینه را برای تغییر آنها آماده می کنند .اینها خاص دورۀ
مشخصی از زندگی نیستند و در هر دورهای و در هر حیطهای قابل مطرح کردن است.

ّ.1ایجادّفضایّایمانی ّ

مهمترین روش برای زمینهسازی تربیت اخالقی جوان ،ایجاد فضای ایمانی است.
منظور ،ایجاد فضای ایمانی ،در محیط و جامعهای است که جوان در آن حضور دارد و شامل
نگاه کالن ،شامل کل جامعه میشود.
خانه ،محیط آموزشی ،هر فضای مرتبط با جوان و در ِ
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 .1تربیت اخالقی :سیره تربیتی پیامبر
 .2همان ،ج  ،3ص .113

و اهل بیت

ج  ،3ص .10

تربیت اخالقی را میتوان جدای از ایمان و در فضای غیر ایمانی پیگیر شد ،همان گونه که
در فضاهای سکوالر یا کمونیستی و الحادی پیگیری شده و به موفقیتهایی نیز رسیده است.
بااینوجود ،تربیت اخالقی کامل ،تنها در جامعه ایمانی محقق میشود ،بهخالف تفکراع
سکوالر که بهعلت تنز دادن دین ،به آموزشهای مناسکی ،تربیت دینی را یکی از
ساحتهای تربیتی و موازی تربیت اخالقی قرار دادهاند؛ مانند تربیت اخالقی در غرب.
همچنین بهخالف تفکراع کمونیستی و الحادی که بهعلت جدایی از دین الهی ،به نوعی
تربیت اخالقی را جایگزین تربیت دینی قرار دادهاند .بخشی از تأ کید آنها بر تربیت اخالقی،
بهعلت بیبهره بودن از تربیت دینی است؛ مانند تربیت اخالقی در ژاپن؛ بنابراین ،دربارۀ
تربیت دینی و اخالقی در اسالم ،میتوان قائل به ارتباط عموم و خصوص شد و تربیت اخالقی
را بخشی از تربیت دینی دانست.
دیدگاه عالمه طباطبایی دربارۀ نگاه غیردینی به تربیت اخالقی این است که این تربیت،
هستیاش وابسته و متعلق به خداست ،از ناحیه خدا آغاز شده و بهزودى بهسوى او
برمیگردد و هستیاش به مردن ختم نمیشود .بههمینجهت ،خداى سبحان -که انسانها
را بهتر از خود انسانها میشناسد ،چون خالق آنان است -شرایع و قوانینی براى آنان تأسیس
کرد و اساس آن شرایع را توحید قرار داد که در نتیجه هم عقاید بشر ،هم اخالق آنان و هم
رفتارشان را اصالح میکند.

1

بنابراین ،تنها نگاه دروندینی و توحیدی به اخالق و تقوا و پرهیزگاری ،زمینهساز و امن
بهثمررسیدن تربیت اخالقی و روشهای آن است؛ تا آنجا که امیر مؤمنان؟ع؟ ،درونیشدن
اخالق و قدرعیافتن بر انجام روشهای اخالقی را منحصر در ایمان میدانند .ایشان تسلط بر

ساز تربیت اخالقی جوانان در نهجالبالغه
روشهای زمینه ِ

نابودی نوع بشر را در پی دارد .چون انسان موجودى است که خداى تعالی او را آفریده و

خویشتن برای تربیت اخالقی را وابسته به ایمان به قیامت و بازگشت بهسوی پروردگار
میدانند:

 .1ر.ک :تفسیر المیزان ،ج  178 ،2و .179
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حتى تك ِثر همومك ِب ِذك ِر المع ِاد ِإلی ر ِبك؛ باد دماغت را فرو بنشان ِحدع و شدع و قدرع
دست و تیزى زبانت را در اختیار خود گیر و براى جلوگیرى از این کار ،مخصوصا توجه به
زبانت داشته باش که (سخنی بدون فکر نگوئی) .نیز در به کار بستن قدرع ،تأخیر انداز تا
خشمت فرو نشیند و مالك خویشتن گردى .هرگز حاکم بر خویشتن نخواهی بود؛ جز اینکه
فراوان به یاد قیامت و بازگشت بهسوى پروردگار باشی.

امام؟ع؟ به

عفهای انسانی در قبو

و انجام شیوههای اخالقی ،واقفاند.

بهاینعلت ،بعد از سفارشهای اخالقی و بیان روشهایی برای تربیت اخالقی ،زمینهساز
تحقق آن را «ایمان درونی» میدانند.
مهمترین امن برای اجرای تربیت اخالقی ،تعهد درونی فرد و جامعه ،به آن است.
تفکرها و فرهنگهای مختلف با روشهای خود ،درصدد درونیسازی این تعهدها هستند.
حدیث حوزه
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اگر این تعهد درونی نباشد ،تربیت اخالقی ،صرفا بایدها و نبایدهایی ،بدون مانت اجرایی و
زمینۀ تحقق خارجی است.
روش اسالم برای درونیسازی تربیت ،ایمان الهی است .اولین قدم در اسالم ،ایمان به
خداوند و محور دانستن اوست؛ یعنی قبو بندگی خدا و آزادبودن از هر قیدی دیگر است.
قوانین
مؤمن ،هر باید و نبایدی را ازآنجهت که فرمان الهی است بر خود الزم میداند.
ِ
اخالقی نیز ،در این نظام ،تبدیل به «باید» میشود .تأ کید بر توجه به قیامت ،برای ایجاد
رغبت به انجام تعهدهای الهی و انجام تمام امور در راستای آن تعهد است .ازآنجاکه مؤمن،
محاسن اخالقی و دوری از رذایل اخالقی را تعهدی در برابر خداوند میداند ،نسبت به انجام
آن ،تعهدی درونی دارد .این تعهد ،زمینۀ تحقق خارجی و اثرگذاری روشهای تربیت اخالقی
را محقق میسازد .این اعتقاد ،توجهاع اخالقی مؤمنانه را شکل میدهد .برای نمونه ،امام
علی؟ع؟ میفرمایند:

َُ ً َ
ْ
ًَ َ ُْ َ َ
ُ
ْ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ
ِإذا أ ْح َدث لك َما أنْت ِفیهِ ِم ْن ُسل َط ِان َك أ ّب َهة أ ْو َم ِخیلة فانظ ْر ِإلی ِعظ ِم ُمل ِك ا ّلل ِه ف ْوق َك َو ق ْد َر ِت ِه

 .1نهجالبالغه ،نامه  ،53ص .444

ِم ْن َك َع َلی َما َلا َت ْق ِد ُر َع َلیهِ ِم ْن َن ْف ِسك؛ 1اگر با مقام و قدرتی که دارى ،دچار ّ
تکبر یا خود
بزرگبینی شدى به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگر.

بنابراین تقویت ساحت اعتقادی در تقویت تربیت اخالقی ،مؤثر است .این تأثیر ،عالوه بر
تأثیر مستقیم ،تأثیر زمینهساز در تربیت اخالقی دارد.
در ساحت تربیت عبادی دین نیز ،ظرفیتی باال برای زمینهسازی و تأثیر مستقیم در تربیت
اخالقی وجود دارد .عبادع اسالمی ،عالوه بر تأثیر مستقیم در تربیت اخالقی افراد،
زمینهسازیهای اخالقی نیز دارد .امیر مؤمنان؟ع؟ دربارۀ تأثیر عبادع در تربیت اخالقی افراد
میفرمایند:

توجه به احکام عبادع در اسالم ،عالوه بر این تأثیراع مستقیم ،زمینهسازی آنها را برای
تربیت اخالقی نمایان میسازد .تا آنجا که یکی از روشهای تربیت اخالقی را میتوان عبادع
اسالمی ،دانست.
احکام عباداع ،در سازوکاری خاص ،زمینۀ تربیت اخالقی را فراهم می کند .این سازوکار،
 .1همان ،ص .428
 .2همان ،خطبه  ،191ص .294
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روشهای زمینه ِ

َْ
َ َ َ
َّ َ َ َ َّ َ
َ ْ ْ
َّ ُ
ات َو ُم َج َاه َد ِ ِ ّ
ام
ات و
الزك َو ِ
َو ع ْن ذ ِلك َما َح َر َس الله ِع َباد ُه ال ُمؤ ِم ِنی َن ِبالصلو ِ
ام ف ِی الأی ِ
الصی ِ
َ
َ
ً ُُ
ً
َ
َْ ً ُُ
َ ْ
َ ْ
ْ ْ َ
ً ْ
وس ِه ْم َو تخ ِفیضا ِلقل ِوب ِه ْم
ات ت ْس ِكینا ِلأط َر ِاف ِه ْم َو تخ ِشیعا ِلأ ْب َص ِار ِه ْم َو تذ ِلیلا ِلنف ِ
ال َمف ُر وض ِ
ْ
ْ ً ْ ُ َ
ُّ
َ
َ َ
الت َر َ ُ ً ْ َ
اق
اق ال ُو ُجوهِ ِب
َو ِإذ َهابا ِللخیل ِاء َع ْن ُه ْم َو ِل َما ف ِی ذ ِلك ِم ْن ت ْع ِفی ِر ِع َت
اب ت َواضعا َو ال ِتص ِ
ِ
ِ
َ َ ُّ ً
َّ َ
َك َر ِائم ْال َج َوار ِح ب ْال َأ ْر ِض َت َص ُاغ ًرا َو ُل ُحوق ْال ُب ُطون ب ْال ُم ُتون ِم َن ِ ّ
الزكا ِ
ام تذللا َم َع َما ف ِی
الصی ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ُ ُ َ
ْ َْ َ
َ ْ َْ
َ
َ
َ
َ
ال
ِمن صر ِف ثمر ِ
ات الأر ِض و غی ِر ذ ِلك ِإلی أه ِل المسكنةِ و الفق ِر انظر وا ِإلی ما ف ِی ه ِذهِ الأفع ِ
َْ ْ َ َ
َ َ
ْ ْ 2
َ
ْ
َ
ِم ْن ق ْم ِع ن َو ِاج ِم الفخ ِر و قد ِع طو ِال ِع ال ِكب ِر؛ خداوند بندگانش را ،با نماز ،زکاع و تالش در
روزهدارى ،حفظ کرده است تا اعضا و جوارحشان آرام ،دیدگانشان خاشع ،جان و روانشان
فروتن ،د های شان متوا ع باشد و کبر و خودپسندى از آنان رخت بربندد .چرا که در
سجده ،بهترین جاى صورع را به خاك مالیدن ،فروتنی آورد .گذاردن اعضای پر ارزش
بدن بر زمین ،اظهار کوچکی کردن است .روزه گرفتن و چسبیدن شکم به پشت ،عامل
فروتنی است .پرداخت زکاع ،براى مصرفشدن میوهجاع زمین و غیر آن ،در جهت
نیازمندیهاى فقرا و مستمندان است .به آثار عباداع بنگرید که چگونه شاخههاى
درخت ّ
تکبر را درهم میشکند و از روییدن کبر و خودپرستی جلوگیرى میکند.
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تحقق و زمینهسازی تربیت اخالقی بهوسیله شرایط صحت و قبولی عباداع است .از
نمونههای بارز آن ،نماز است .نماز ،مهمترین و روزانهترین عبادع محسوب میشود که
مؤمنان ،پیوسته با آن در ارتباطاند .از شرایط قبولی و صحت این عبادع ،رعایت حقوق
اخالقی دیگران است .توجه به احکام مبطالع نماز و و و ،مانند غصبی نبودن آب و و و
محل نماز 1،روشی برای ّ
تقید فرد به حقوق دیگران و زمینهساز رعایت این حقوق در دیگر
حاالع است.

در شروط قبولی نماز 2،عالوه بر شروط عبادی ،به رعایت حقوق اخالقی دیگران نیز توجه

شده است؛ همچون:

ر دوری از حرامخواری 3که ریشه بسیاری از آسیبها ،بهویژه آسیبهای اداری و

فسادهای اقتصادی است؛
حدیث حوزه

ر توجه به خانواده در رعایت حقوق پدر و مادر 4،همسر 5و نزدیکان؛

 .1رک :ترجمه تحریرالوسیله ،ص  31و .164
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 . 2گفتنی است که این شرایط ،شرایط قبو فقهی نیست؛ زیرا این شرایط بعد از مقام صحت (شرعی) نماز است که در

احکام بیان شده است و مربوط به مقام قبو نهایی عمل نزد پروردگار و تاثیرگذاری نهایی نماز است .به تعبیری ،اینها،

شرایط کما هستند.
ُ
َ
فرمودند« :الصلو َم َع أكل َ
ناء علی ّ
َ
عبادع همراه با حرامخواری ،چون
الرمل؛
كالب ِ
رام
 .3پیامبر اعظم
ِ
الح ِ
ِ
َ ُ ْ َ ُ َ ٌ َْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ساختمانی است بر روی شن!» (بحار األنوار ،ج  ،81ص  )258و فرمودندَ « :م ْن أك َل لق َمة َح َر ٍام ل ْم تق َب ْل له َصلا أر َب ِع َ
ین
َ ْ َ ً َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ ً َ ُ ُّ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ
نماز کسي که لقمهاش حرام است تا
لیلة؛ و لم تستجب له دعو أرب ِعین صباحا و كل لح ٍم ی ِبته الحرام فالنار أولی ِبهِ ؛ ِ
چهل روز از ارزش چنداني برخوردار نیس ت و تا چهل روز ،دعاي او مستجاب نميگردد و هر مقدار از بدن که پرورش یافته

لقمه حرام باشد ،سزاوار آتش و سوختن است» (بحاراألنوار ،ج  ،63ص .)314
ّ
 .4امام صادق  فرمودند« :من نظر إلی ابویه َ
ماقت و هما ظالمان له ،لمیقبل الله له صلا ؛ هر که به پدر و مادر
نظر
ٍ
ً

خود ،ر گرچه به وی ستم کرده باشند ر با نگاه دشمنانه بنگرد ،خداوند از او نمازی را نمیپذیرد» (الکافي ،ج  ،2ص .)349
 .5پیامبر خدا
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6

فرمودند« :زنی که شوهرش را آزار دهد ،اگر تمام عمرش را روزه بگیرد و شبها به عبادع پردازد و

بندهها آزاد کند و ما ها در راه خدا انفاق نماید ،خداوند هیچ نماز و کار نیکی را از او نپذیرد تا آنگاه که شوهرش را کمک و
از خود را ی کند؛ و اگر چنین نکند آن زن نخستین کسی است که به دوزخ میرود» .پیامبر خدا

سپس فرمود« :مرد

نیز اگر در حق همسر خود آزار و ستم روا دارد ،چنین گناه و عذابی خواهد داشت» (بحار األنوار ،ج  ،73ص .)363
فرمودند« :یا اباذر! إیاک و هجران اخیکّ ،
ّ
لایتقبل مع الهجران؛ ای ابوذر! از دوری و قطع
فإن العمل
 .6پیامبر اعظم

ر توجه به حقوق دیگر مؤمنان در خیرخواهی برای آنها 1و دوری از غیبت آنها.

2

ساز
این ظرفیت چنان باالست که میتوان عبادع اسالمی را ،یکی از روشهای زمینه ِ
تربیت اخالقی نامید .بنابراین ،با توجه به ظرفیتی که امیر مؤمنان؟ع؟ در ایمان الهی و
عباداع برای تربیت اخالقی بیان کردند ،ایجاد فضای ایمانی در فرد و جامعه را مهمترین
روش زمینهساز تربیت اخالقی است .در این نظام فکری است که در میان توصیههای اخالقی
امیر مؤمنان؟ع؟ به امام حسن؟ع؟ تقوا و پرهیزگاری ،مهمترین وصیت است .ایشان در
نامهای به فرزند گرامیشان میفرمایند:

ََ َ
َ
َ
َ
َ َ ٌ
َْ
َو ْاعل ْم یا ُبنَى أ ّن أ َح َّب َما أنْت ِآخذ ِب ِه ِإلی ِم ْن َو ِصی ِتى تق َوى ا ّلل ِه؛ 3پسرم بدان محبوبترین
چیزى که از میان گفتههایم در این وصیتنامه به آن تمسك میجویی ،تقوا و پرهیزکارى
است.

این روش ،به دو دلیل ،تأثیر ویژهای بر جوان دارد :او قلبی پاک دارد که پذیرش ایمانی او
را باال میبرد .از سویی ،آرمان گرا است .این آرمان گرایی ،پذیرشی باالتر از دیگران در قبو
جوان با داشتن قلبی پاک ،آمادگی الزم را برای پذیرش این روش دارد .امام علی؟ع؟ در
نامهای ،فرزند جوان خویش را به داشتن ّنیت و نفس پاک توصیف مینماید:
ُ
َْ
َ َ
أنْت  ...ذو ِنیةٍ َس ِلی َمةٍ َونف ٍس َص ِافیة؛ 4تو دارای نیت پاک و روان پاکیزه هستی.

از سویی ،جوان ،آرمان گراست که همین امر به تأثیرگذاری این روش در این دوران،
بهویژه در تربیت اخالقی ،کمک می کند .برای تأیید این سخن میتوان به تحقیقی در بررسی
رابطه با برادر دینی بپرهیز ،چرا که عمل این گونه اشخاص پذیرفته نیست» (مکارم األخالق ،ص .)470
ً
ٌ
مضمر علی اخیه ً
سوءا؛ خداوند از مؤمنی که نسبت به برادر مؤمن
 .1امام صادق « :لایقبل ا ّلله من مؤمن عملا و هو

خود ّنیت بد داشته باشد ،هیچ عملی را نمیپذیرد» (الکافی ،ج  ،2ص .)361
َ
ً
ً
فرمودند« :من اغتاب مسلما أو مسلمة ،لم یقبل ا ّلله صلاته و لا صیامه اربعین یوما و لیلة إلا ان یغفر
 .2پیامبر خدا
له صاحبه ؛ هر که از مردی مسلمان یا زنی مسلمان غیبت کند ،خداوند متعا تا چهل شبانهروز ،نه نماز او را میپذیرد و

نه روزهاش را ،مگر اینکه غیبت شونده او را ببخشد» (بحار األنوار ،ج  72ص .)258
 .3نهجالبالغه ،نامه  ،31ص .394

 .4همان.

ساز تربیت اخالقی جوانان در نهجالبالغه
روشهای زمینه ِ

فضایی ایمانی و آرمانی در تربیت اخالق ایجاد می کند.
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مهمترین آرزوی جوانان ایران در زندگی ،استناد کرد که به این نتیجه رسیده است:
ّ
تصور نمیتوان کرد در جهان کنونی به ملتی برخورد کنید که بزرگترین آرزوی  43درصد
جوانان آن خدمتکردن به مردم براشد .صرفنظر از ایرنکه این آرمان انسانی و خداپسندانه در
ُ
جریان دشواریهای زندگی بهتدریج در میان بسیاری از این جوانان کند خواهد شد ،اما وجود
چنین آرمانی میتواند مایه امیدواری برزرگی بررای کشور باشد.

1

ازآنجاکه پذیرش فضای ایمانی ،سطحی باالتر از فضای مرسوم جامعه است ،این
آرمان گرایی ،میتواند زمینۀ پذیرش این فضا باشد .نمونۀ این آرمان گرایی و پذیرش فضا و
جامعۀ ایمانی ،تعداد کثیر جوانان در لشکر پیامبر
مهدی

2

و انشاءاهلل در سپاه حضرع

است .حضرع علی؟ع؟ در توصیف یاران و اصحاب امام عصر؟ع؟ میفرمایند:

حدیث حوزه

بسیار کم است و نسبت سالخوردگان بر جوانان در بین اصحاب آن حضرع همانند
سرمهاى براى چشم و نمك براى غذاست و کمترین بخش غذا را نمك تشکیل میدهد.
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َ َ ْ ْ
ْ
َّ َ ْ ُ
ََ ٌ َ ُ َ
َّ َ َ
َّ َ ْ َ َ ْ َ
الز ِاد َو أق ُّل
اب لا ك ُهول ِفی ِه ْم ِإلا كالك ْح ِل ف ِی ال َعین أ ْو كال ِمل ِح ف ِی
اب الق ِائ ِم شب
ِإن أصح
َّ
ْ ْ ُ 3
همه از میان جوانان خواهند بود .سالخورده در بین آنها
الز ِاد ال ِملح؛ یاران قائم

آرمان ها و آمادگی برای زندگی در فضای ایمانی دارد .آمار سنی شهدای دفاع مقدس ،گویای
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حضور مؤثر جوانان در انقالب اسالمی ایران و دفاع مقدس نیز ،نشان از توجه آنان به
آن است که « 44درصد شهدا در گروه سنی  16تا  20سا  30 ،درصد در گروه سنی  21تا 25
سا  8 ،درصد در گروه سنی  26تا  30سا و مابقی شهدا در سایر گروههای سنی قرار دارند.
شهدای  20ساله 14 ،درصد شهدا را تشکیل میدهند که به نسبت سایر سنین شهدا ،بیشترین
نسبت را شامل میشوند .میانگین سن شهدا در زمان شهادع در حدود  23سا بوده است».

 .1نوآوریهای علمی و پژوهشی مربوط به جوانان ،ص .18
 .2در ادامه مقاله روایت مرتبط میآید.

 .3الغیبة ،ص .316

 .4سایت.aja.ir :

4

ّ.توجهدادنّبهّمرگّوّقیامت ّ
ّ
2
ازجمله روشهای زمینهساز تربیت اخالقی ،توجهدادن به زندگی پس از مرگ است .امیر
مؤمنان؟ع؟ تأ کید ویژه بر این روش دارند و از آن بهره بردهاند .توجهدادن به مرگ و قیامت،
جوان را در فضایی متفاوع از فضای روزمره قرار میدهد و زمینهسازی خوبی را برای تربیت
اخالقی رقم میزند .امیر مؤمنان؟ع؟ ،میفرمایند:

ْ ْ
َّ
ذ ِل ْل ُه ِب ِذك ِر ال َم ْوت؛ 1قلبت را با یاد مرگ رام کن.

از ویژگیهای جوانان ،مستی جوانی 2و حرص او به دنیا و جذابیتهای آن است .3یاد
مرگ ،این معادالع را تغییر میدهد .یاد مرگ ،باد جوانی را میخواباند و کمک می کند تا
قلبش رام شود .از سویی ،فطرع پا ک و د رحمی او ،کمکی است برای التفاع به قیامت ،اما
نشاط و مستی او و توجهش به جذابیتهای دنیایی ،مانع از توجه به آخرع است؛ بنابراین
ابتدا باید او را در فضای مناسب قرار داد تا پذیرای این روش باشد.

نکته او  ،مرگ واقعیتی از زندگی است؛ واقعیتی که چه به آن توجه شود یا نشود ،هر
انسانی آن را درک خواهد کرد ،مانند امتحان پایان سا که موعد آن میرسد ،چه دانشآموز
برای آن آماده باشد یا فراموشش کرده باشد .حضرع؟ع؟ میفرمایند:

َ َ َ
ْ ُ َ
َو اذك ْر ق ْب َر َك ف ِإ ّن َعلیهِ َم َم َّر َك؛ 4به یاد قبر باش که گذرگاه تو به سوى عالم آخرع است.

نکته دوم ،ترسیم جذاب و عبرعانگیز مرگ است .هدف از ترسیم و یادآوری مرگ،
اثرگذاری آن است .پس این ترسیم باید همراه جذابیت ،ترس و ا طراب سازنده باشد .ترس
و ا طراب از اینکه برای آن مرحله از زندگی آماده نباشد .جذابیت ترسیم مرگ ،به قبو و
توجه به این روش کمک می کند .امروزه یکی از عناصر جذابیت برخی فیلمهای غربی ،ترس
 .1نهجالبالغه ،نامه  ،31ص .391
َّ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ُْ
ُ
 2پیامبر؟لص؟ فرمودند :الشباب شعبة ِمن الجنون؛ جواني شعبهاي از دیوانگی است( .تفسیر القمي .ج ،ص )291
ّ ّ
 .3امام علی؟ع؟ به غالم جوان :انت ّ
شر الشباب؛ تو جوانی و حرص و هوس جوانی دارى (الغاراع ،ج ،1ص
شاب و لك

.)66

 .4نهجالبالغه ،خطبه .214 ،153
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در ترسیم مرگ و قیامت ،چند نکته را میتوان از نهجالبالغه بهدست آورد:
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است؛ این ترس همراه با اغواگری بوده اما در راستای بهره گیری تربیتی استفاده میشود.
ترساندن از واقعیتی است که در واقع نیز همراه ترس و دلهره است.
امیر مؤمنان؟ع؟ هنگامی که از مرگ می گویند ،ترسیمی جذاب و عبرعانگیز از مرگ

دارند 1.ایشان ابتدا به رام کنندگی مرگ اشاره می کنند ،به اینکه دنیا قلب را میمیراند و در
محاسبههای محدود دنیایی قرار میدهد .چنین کسی تا جایی پیش میرود که از هیچ

واعظی پند نمیپذیرد ،اما مرگ ،انسان را از این مستی درآورده و او را در محاسباتی جدید
داخل می کند.
تنها یاد مرگ برای تربیت اخالقی ،کفایت نمی کند .عالم قبر و قیامت ،مرحلهای از زندگی
است که انسان در آن ،پاسخگوی عملکرد خود ،ازجمله ،عملکرد اخالقی است .یاد مرگ،
یادآوری پاسخگویی و تعهدهای اوست .تعهدهایی که در نگاهی ایمانی ،در راستای
حدیث حوزه
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تعهدهای الهی تعریف میشود و شامل تعهدهای اخالقی در ارتباط با دیگران نیز میشود.
پس هدف نهایی از ترسیم جذاب مرگ و گوشزدکردن این واقعه برای جوان ،ایجاد
روحیۀ مسئولیتپذیری اخالقی است؛ نه اینکه تنها ترک دنیا ،هدف باشد .اگر مرگ،
این گونه ترسیم شود ،قابلیت یادآوری روزانه دارد ،وگرنه ،بیاثر خواهد بود .حضرع؟ع؟
میفرمایند:

ُ
ُ ْ ْ َْ ْ َ َْ َْْ َ
ال الغفل ِة َع ْنه؛ 2شما را توصیه می کنم که همواره به یاد
ل
ق
إ
و
ت
و
م
ال
ر
ك
ذ
ب
م
ك
ی
وص
أ
َو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
«مرگ» باشید و از آن کمتر غفلت کنید.

با کمرنگشدن روشهای ایمانی ،از یاد مرگ ،کمتر در تربیت اخالقی بهره برده میشود.
درحالیکه اگر جوان ،بهاندازه و بهجا در این فضا قرار گیرد ،زمینۀ خوبی برای قبو
روشهای تربیت اخالقی و قانونهای اخالقی ایجاد شده است .این اثر در راستای
تقویتیافتن روحیۀ تعهدپذیری اوست.
فنونی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؛ ازجمله :برپایی نمایشگاههای هنری و
 .1همان ،خطبه  ،109ص .160
 .2همان ،خطبه  ،188ص .278

جذاب با محوریت مرگ ،قیامت و بازخواستهای اخالقی در آنها؛ همچنین اجرای
نمایش هایی با مو وع مرگ و سکراع آن و درگیرشدن شخصیت نمایش ،با اشتباهاع
اخالقی یا بهرهبردن از فضایل اخالقیش در آنجا.
پاسخگویی انسان در برابر تعهدهای الهی ،محور اصلی در ترسیم فضای پس از مرگ
است .تقلیل دادن این تعهداع به بازخواست از چند تعهد اخالقی (و حقالناس) خطا است.

ّ.کرامتبخشیّتوحیدی ّ
ّ
3

آمارها نشان میدهد که « 20میلیون کاربر گیم در کشور وجود دارد و ساالنه بالغ بر  14.6میلیارد

ساعت صرف بازیهای رایانهای و موبایل در ایران میشود» 1.این آمار نمودی از عدم درک
موقعیت جوانی و توجه افراطی به تفریح و وقت گذرانی است .از آفاع جوانی ،بیتوجهی به

فرصت بیبدیل جوانی و جایگاه انسانی خود است 2.سوءاستفادۀ جریان کفر ،از این
حیوان متفکر نداشته
بیتوجهی سبب گشته که برخی جوانان ،از انسان تعریفی واالتر از
ِ

آنها نمی کند .در فضایی که جوان در پیروی از شهواع خالصه شده است ،زمینهای برای
ازخودگذشتگی ،پاکدامنی ،صبر و این گونه فضایل نیست.

شیطانی استخفاف جوانان و بهرهبردن از آنها ،3باید او را در فضای
در مقابل ،شیوه
ِ

کرامت الهی قرار داد تا پذیرای تربیت اخالقی باشد .کرامتی که خداوند برای جوان مقرر داشته
ََ

َ ْ َ
ك َّر ْمنا َبنى آدم».
است« :و لقد

4

حضرع علی؟ع؟ میفرمایند:

َ َّ
ُّ َ َ َ
َّ َ
ََ
َْ ُ ُ َ
َّ ْ َ َ َ َ َ
وها ِإلا ِب َها؛ آیا
ألا ُح ٌّر ی َد ُع َه ِذهِ الل َماظة ِلأ ْه ِل َها ِإن ُه لی َس ِلأنف ِسك ْم ث َم ٌن ِإلا ال َج ّنة فلا ت ِبی ُع
5

 .1سایت.mehrnews.com :
َّ
ُ
َ ُ َ َُ ّ َ ََ
َ
ُ
َ
ُ
عرف فضلهما ِالا من فقدهما :الشباب و العافیة؛ دو چریرزاسرت کره برتری آنها
 .2امیر مؤمنان؟ع؟ میفرمایند :ش ِ
یئان لا ی ِ

را نمیداند ،مگر کسی که آنها را از دست داده است :جوانی و تندرستی( .غرر الحکم و درر الکلم ،ص )414
 .3زخرف ،آیه .54

.4اسرا ،آیه .70

 .5نهجالبالغه ،قصار  ،456ص .556
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باشند .این نگاه زمینۀ قبو سجایای واالی اخالقی را از بین میبرد ،زیرا احساس نیازی به
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آزادمردى نیست که این نیم خورده دنیا را به اهل دنیا واگذارد .براى وجود شما قیمتی جز
بهشت نیست ،آن را جز به بهشت نفروشید.
َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ُ
ك ّل َ
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ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ َ َ ً َ َ َ ُ ْ َ َِْ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ُ ّ 1
نف ِسك ِعوضا و لا تكن عبد غی ِرك و قد جعلك الله حرا؛ بزرگوارتر از آن باش که به پستی تن
دردهی هرچند تو را به مقصودع برساند ،زیرا تو نمیتوانی در برابر آنچه از آبرو و شخصیت
در این راه از دست میدهی ،بهایی بهدست آورى .بنده دیگرى مباش چراکه خداوند تو را
آزاد آفریده.

اخالقی طمع ،مخاطب را به یاد
حضرع در این کالم راهبردی ،برای درمان رذیله
ِ
جایگاهش میاندازد؛ تا زمینۀ ایجاد طمع را از بین ببرند .این روش نهتنها در مقابله با طمع،
کارساز است بلکه زمینهساز تأثیر و قبو دیگر روشهای تربیت اخالقی است.
این روش ،در مواجهه با رذایل جوانان ،آنها را متوجه کرامت انسانی و جایگاهشان
می کند .بهطوری که خود فرد از آن رذیله متنفر شده و راحتتر بتواند از آن جدا شود .درک
حدیث حوزه
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نکردن این جایگاه کرامتی ،هالکت را در پیش دارد .حضرع علی؟ع؟ میفرمایند:
َ
ْ َ
َ َ
َهلك ْام ُر ٌؤ ل ْم ی ْع ِرف ق ْد َر ُه؛ 2آن کس که قدر خود را نشناخت هالك شد.

این روش در برخورد با رذایل شهوانی جوانان ،تأثیرگذاری خوبی میتواند داشته باشد،
زیرا تمایالع شهوانی ،جذابیت ویژهای در جوانی دارد .این جذابیت ،قدرع تأثیرگذاری را کم
می کند .اگر مربی بتواند بهخوبی ،توجه واقعی جوان را به جایگاهش جلب کند ،بهتر
میتواند پستی شهواع را برایش به اثباع برساند ،اما اگر جوان متوجه جایگاه خود نباشد،
ّ
بیان پستی شهواع ر در کنار لذعهایی که دارد ر نمیتواند بازدارنده باشد؛ چون مالک انجام
ّ
ّ
شهواع ،لذع است ،مگر آنکه لذع آن از درون کمرنگ شود .توجه به جایگاه و کرامت
ّ
انسانی ،زمینۀ کمشدن لذاع شهوانی را در قلب مهیا می کند .شگردهایی برای تحقق این
روش وجود دارد؛ ازجمله:
ر مقدمه قراردادن بحث جایگاه الهی انسان ،در بحثهای اخالقی؛
ر به طنز کشیدن نگاههای حیوانی به انسان و نشاندادن زشتیهای درونی آن؛
 .1نهجالبالغه ،نامه  ،31ص .401
 .2همان ،ص .497

ر ایجاد بحثهای گفتگویی دوطرفه ،دربارۀ جایگاه انسان و وظیفۀ انسان در نگهداری از
آن ،میان جوانان.
علت تأثیرگذاری این شیوهها ازآنجاست که در روایاع دوره هفتسالۀ دوم عمر انسان (14

ر  )21یعنی دوران جوانی را دوران «وزارع» میدانند 1.بهاینمعنا که او دوست دارد همچون
وزیر با احترام و مشورع با او برخورد شود ،همان گونه که یک پادشاه با وزیر خود برخورد
می کند .در روش کرامتبخشی ،بهعلت غیرمستقیمبودن و محترمانهبودن آن ،توجه ویژه
روانشناختی جوانی شده است.
به این خصوصیت
ِ

ّ.4اصالحّخانواده

امام علی؟ع؟ ،درباره مسئولیت خانواده در قبا تربیت فرزند میفرمایند:
َ
َ
ُ ْ َ َ ْ
ّ ُْ
َح ّق ال َول ِد َعلی ال َوا ِل ِد أ ْن ی َح ِ ّس َن ْاس َم ُه َو ی َح ِ ّس َن أ َد َب ُه َو ی َع ِل َم ُه الق ْرآن؛ 2حق فرزند بر پدر آن
است که نام نیك انتخاب کند ،تربیتش را خوب و قرآن را تعلیمش دهد.

این سفارش حضرع و سیره خود ایشان در اهتمام به تربیت فرزندان که در نامه  31بروز
حرکت تربیتی ،بدون همراهی خانواده ،بهسختی به هدف میرسد؛
که میتوان گفت ،هر
ِ

بنابراین خانواده جایگاه ویژهای در تربیت فرزند دارد ،زیرا «نخستین مرحله تشکیل شخصیت
اخالقی انسان با خانواده آغاز میشود .بسیاری از خصائص افراد ،چه از راه وراثت ،یا برنامههای
تربیتی ،متأثر از خانواده است .به تعبیر دیگر ،میتوان گفت خانواده دارای دو نقش مهم در تربیت
افراد است؛ اثری که با توارث از خود باقی می گذارد و دیگری تعلیم و تربیتی که بر اساس مسئولیت و

تعهد انجام میدهد».

3

این تأثیر شگرف خانواده در ساخت شخصیت اخالقی افراد ،آن را تبدیل به زمینۀ تربیت
اخالقی کرده است .بدینسان ،روش اصالح خانواده ،یک روش زمینهساز برای تأثیرگذاری
ین َو َع ْب ٌد َس ْب َع ِس ِن َ
ْ .1ال َو َل ُد َس ّی ٌد َس ْب َع ِس ِن َ
ین َو َو ِز ٌیر َس ْب َع ِس ِنین؛ فرزند هفت سا سرور و آقا است؛ هفت سا نوکر و هفت سا
ِ

وزیر است( .وسائل الشیعة ،ج21؛ ص )476
 .2نهجالبالغه ،قصار  ،399ص .546

 .3نظام تربیت اخالقی در نهج البالغه ،ص .148
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بیشتری دارد ،نشان از اهمیت و جایگاه و وظایف ویژۀ خانواده در تربیت فرزند دارد .تا آنجا
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تربیت اخالقی و روشهای آن است .در این روش ،برای اصالح رذیله یا ایجاد فضیلت
اخالقی ،از خانوادۀ جوان کمک گرفته میشود .اگر خانواده در تربیت اخالقی ،مربی و
هنجارهای جامعۀ اسالمی را همراهی کند ،امید بهثمر نشستن این تربیت بیشتر است ،اما در
فضای خانواده با مربی یا هنجارهای جامعه ،ممکن است این تضاد ،جوان را
تضاد
صورع ِ
ِ
دچار مشکل کند.

منظور از خانواده ،فقط خانواده ای که فرد در آن تولد پیدا کرده نیست ،بلکه خانوادهای
که جوان بعد از ازدواج تشکیل میدهد نیز تأثیراع خود را دارد .بهعلت همین تأثیراع،
دقت در انتخاب همسر ،تأ کید دارد.
روایاع ،شاخصههایی را برای همسر برشمرده است و به ِ

گفتنی است ،تأثیرپذیری از خانواده به تناسب باال رفتن سن ،کم میشود اما از بین نمیرود.
برای اجرای این روش ،راهکارهایی وجود دارد؛ ازجمله:
حدیث حوزه
سال هفتم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،14بهار و تابستان 1396

124

الف) تشکیل جلساع تربیتی با حضور اولیای جوانان و یادآوری نقش آنها در تربیت
اخالقی جوان؛
ب) برگزاری جلساع خانوادگی اخالق برای جوانان ،بهویژه جوانانی که تازه ازدواج
کردهاند؛
ج) وا کسینهکردن جوانانی که در خانوادههای نامناسب رشد داشتهاند ،در برابر
آسیبهایی که او را تهدید می کند؛

د) توجهدادن جوان به آثار خانواده در سعادع و شقاوع او.

همنشین ّ
ّ.5اصالحّ ّ

به همان اندازه که ارتباط جوان بهمرور با خانواده کم میشود ،ارتباط او با دوستان،
همدرسان و همکاران بیشتر میشود .این ارتباط ،تأثیرپذیری جوان را از آنان ،روزافزون
می کند .از نشانههای این تأثیرگذاری ،تأ کیداع حضرع بر انتخاب همنشین و دوست
مناسب است .حضرع امیر مؤمنان؟ع؟ میفرمایند:

َ َ َّ ْ َ َ
ْ َ ْ َْ ََْ َ ّ ْ ُ
َ َْ ْ َ َ
َ
ْ
اط ٍل ل ْم تف َعل ُه ف ِإ ّن
الصد ِق ث َّم ُرض ُه ْم َعلی ألا یط ُر وك َو لا ی ْب َج ُحوك ِب َب ِ
الصق ِبأه ِل الور ِع و ِ

ُ
ْ َ
َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ َّ
الز ْه َو َو ت ْدن ِی ِم َن ال ِع ّز ؛ 1به اهل ور ع و صدق و راستی بپیوند و آنان را
كثر ال ِإطر ِاء تح ِدث
طورى تربیت کن که ستایش بیحد از تو نکنند و تو را نسبت به اعما نادرستی که انجام
ندادهاى تمجید ننماید؛ زیرا مدح و ستایش بیشازحد ُعجب و خودپسندى ببار میآورد و
انسان را به کبر و غرور نزدیك میسازد.
ْ َ َُ َ
َ
َْ
ْ
ْ
ْ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
ات الص ِال َحةِ َو ّ
الس َو ِاب ِق ال َح َسنةِ ث ّم أه ِل
ات َو الأ ْح َس
اب َو أه ِل ال ُبیوت ِ
ال َصق ِبذ ِوی ال ُم ُر َوء ِ
ِ
ْ
ْ َ
َّ ْ َ َ َّ
ُ
الس َخ ِاء َو َّ
الش َج َاع ِة َو َّ
اح ِة َفإ َّن ُه ْم ج َم ٌ
الس َم َ
اع ِم َن الك َر ِم َو ش َع ٌب ِم َن ال ُع ْر ِف؛ 2روابط
النجد ِ و
ِ
ِ
خود را با افراد با شخصیت و اصیل و خاندانهاى صالح و خوشسابقه برقرار ساز و پسازآن
با مردمان شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار ،چراکه آنها کانون کرم و مراکز نیکی هستند.

در این دو کالم نورانی ،همنشین را زمینهساز ایجاد خودپسندی ،یا اصالح فرد میدانند.
زمینهسازی همنشین در تربیت اخالقی ،شبیه به تأثیر خانواده است .اگر جوان ،همنشین
خود را قبو داشته باشد ،تأثیرپذیری از او ،به قبو یا رد هنجارهای اخالقیاش نیز سرایت
می کند .ازاینرو ،همنشینی با صالحان ،بهترین کمک کنندة تربیت اخالقی است .تأییدهای
آنان ،به انسان در قبو و انجام مکارم اخالقی و نهی و انزجار آنها ،او را در ترک رذایل کمک
ایمانی یا شیطانی و قراردادن همراه خود در آن ،زمینهساز تربیت اخالقی یا مانع آن است .در
برخورد با رذایل اخالقی جوانی که ریشه در همراهی با فاسدان دارد ،باید برنامهای برای
جدایی او از آن همراهان وجود داشته باشد .جوان ،تجربه چندانی ندارد تا متوجه شود
همنشین چه تأثیری در او دارد .در مقابل ،با ایجاد اجتماعاع مؤمنانه برای جوانان ،میتوان
مقدمۀ انتخاب همنشین اخالقی را ایجاد کرد .البته جوانی که برایش امکان جدایی از
همنشین نامناسب مهیا نیست را باید با بیان آثار زیانبار همنشینی با فاسدان ،وا کسینه کرد.

ّ.6بیدارسازیّفطرت ّ

برخی مربیان که با پایینآمدن سطح اخالق و فراوانشدن بیاخالقیهای جوانان مواجه
میشوند ،از هر تغییر و تربیت اخالقی ناامید میشوند .آنها فضای داخالقی آن جوانان را

 .1همان ،نامه  ،53ص .430
 .2همان ،ص .433

ساز تربیت اخالقی جوانان در نهجالبالغه
روشهای زمینه ِ

می کند .ازسوی دیگر ،همنشین ،فضایی که انسان در آن است را رقم میزند .ایجاد فضای
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چنان پررنگ میبینند که هر روش تربیتی را بیفایده میدانند .این تفکری اشتباه است؛ زیرا
ُ
در هر شرایطی و با هر ظاهری ،آنچه در جوان هنوز حیاع دارد ،فطرع او و خلقهای فطری
اوست .امکان دارد که این فطرع عیف شده باشد ،اما نمرده است .باید فطرع را مخاطب
قرار داد و آن را زنده کرد تا فطرع ،جوان را زنده کند .پیامبر

میفرمایند:

ُّ
َ
ََ
َ ََ
َ
ُّ ُ
َ
الش ّب ُ
ان َو خالف ِنى الشیوخ؛ خداوند ،مرا بشارعدهنده
ِا ّن ا ّلل َه َب َعثنى َبشیرا َو نذیرا فحال ف ِنى
و هشداردهنده برانگیخت ،جوانان با من همپیمان شدند و پیران با من به مخالفت
برخاستند.
1

بهترین الگوی مربی ،در تربیت اخالقی ،سیرۀ پیامبران الهی؟مهع؟ در مسیر تربیت
انسانهاست .امیر مؤمنان؟ع؟ در بیان سیرۀ تربیتی انبیاء میفرمایند:
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َ َ
َف َب َع َث فیه ْم ُر ُس َل ُه َو َو َات َر إ َلیه ْم َأ ْنبی َاء ُه لی ْس َت ْأ ُد ُ
وه ْم ِمیثاق ِف ْط َر ِت ِه؛ 2پیامبرانش در میان آنها
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
مبعوث ساخت و پیدرپی رسوالن خود را بهسوى آنان فرستاد تا پیمان فطرع را از آنان
مطالبه نمایند.

از ویژگیهای جوانان ،داشتن فطرتی بیدار است .بدینروی این بهترین روش
زمینهسازی برای تربیت اخالقی آنهاست .بیداری فطرع ،بیداری شناخت و انگیزههای
اخالقی او را در پی دارد .البته الزم است که مربی توان ارتباط با فطرع او را پیدا کند؛ 3برای

نمونه :ازجمله احساسهای مشترک و فطری انسانها ،حس سپاس گزاری است.

«وقتی کسی به ما لطفی می کند یا هدیه میدهد ،این پیامها را دریافت می کنیم:
ر هدیهدهنده مرا دوست دارد؛
ر هدیهدهنده دوست دارد که از هدیه او خوب استفاده کنم؛
ر خود را موظف میدانم در برابر لطف او عکسالعملی نشان دهم؛
ر عکسالعمل خوب من زمینهساز هدایای دیگر است؛
ر بین ارزش هدیه و نوع تشکر رابطهای احساس می کنم؛
ر نوع تشکر را بر اساس ر ایتمندی هدیهدهنده تنظیم می کنم.

 .1سفینة البحار ،ج  ،2ص .176

 .2نهجالبالغه ،خطبه  ،1همان ،ص .43

 .3گفتنی است ،ازاینجهت که فطرع ،ایجاد گرایش می کند ،آن را در روشهای پرورشدهندۀ گرایش نیز میتوان قرار
داد.

ما میتوانیم ،با یادآوری ،شمارش ،نمایش و تو یح نعمتها [و خوبیهای دیگران]
احساس سپاس گزاری را پرورش دهیم .در قرآن این روش بسیار استفاده شده و ما را
متوجه نعمتهای خدا کرده است.1».

از این احساس میتوان در ایجاد روحیۀ ادب نسبت به والدین بهره برد .نخست ،او را
باید متوجه مهربانیها ،زحمتها و رنجهای والدین برای فرزند کرد تا مقدمۀ ادب نسبت به
آنها شود.
فنون دیگر ،پرسشهایی است که او را متوجه غفلتهای اخالقی خودش میکند .برای
از ِ

این کار ،ابتدا باید او را در فضایی قرار داد که بتواند به رفتارهای خود فکر کند و مزاحمی برای
مرور برخی اشتباهاتش ،میتوان از او پرسشهایی دربارۀ
این تفکر نباشد .سپس با
ِ
رفتارهایش داشت تا متوجه اشتباهاع اخالقی خود شود .میتوان آثار کارهای او را بر دیگران
بیان کرد و او را به سمتی برد که به رر رفتارهای اشتباه خود ،پی ببرد و از سوی دیگر،
احساس فطری انساندوستانۀ او را شکوفا کرد .این روش بهترین راه برای پرورش

نتیجهگیری ّ
ّ

ساز تربیت اخالقی که در
این مقاله ،نگاهی داشت به روشها و شیوههای زمینه ِ
نهجالبالغه آمده است .در پیوست این شیوهها بهصورع جدو ارائه میشود .این روشها و
شیوهها را میتوان با استفاده از فرصتهای جوانی و در مقابله با آسیبهای این دوران بهکار
برد که در جدو باال اشارهای به آنها شده است.
از نتیجههای بررسی روشهای زمینهساز در نهجالبالغه ،این است که مهمترین روش در
این امر ،ایجاد فضای ایمانی در درون و برون جوان است .شکوفایی کامل تربیت اخالقی ،در
فضای ایمانی است .دراین راستا ،کرامتبخشی توحیدی که خداوند به انسانها عنایت
کرده است ،بسیار در پیشگیری از جرایم اخالقی کمک می کند .در بهینهسازی فضای بیرونی
جوان ،اصالح خانواده و همنشین ،تأثیر شگرفی دارند .درنهایت ،بهرهبردن و رجوع به
فطرع ،مهمترین کمک برای تربیت است .فطرع اخالقیخواه و توحیدی انسانها که پایۀ
پژوهشی نویسنده به خوانندگان محترم ،پژوهش
پیشنهاد
اصلی تربیت است .ازاینرو،
ِ
ِ
 .1شیوههای دعوع به نماز ،ص  14و .15
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انگیزههای اخالقی جوان است.
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بیشتر در مورد ارتباط و خدماعرسانی فطرع به تربیت جوانان است .


هایروانشناختیجواناندرروایات 


سازدرتربیتاخالقیباویژگی

هایزمینه

جدولارتباطشیوه

هاوشیوهها 


روش
دسته 

ایجاد فضای
ایمانی

ویژگیمرتبتجوانی 


استفاده از :فطرع بیدار؛ قلب پاک؛ د نرم؛ آرمان گرایی؛
تأثیرپذیری
مقابله با :مستی جوانی؛ دنیاطلبی

توجهدادن به
مرگ و قیامت
روشهای
زمینهساز
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کرامتبخشی
توحیدی
اصالح
خانواده
اصالح
همنشین
بیدارسازی
فطرع

استفاده از :فطرع و قلبی پاک؛ دلی نرم؛ آرمان گرایی
مقابله با :مستی جوانی؛ دنیاطلبی
استفاده از :عالقهمند احترام
مقابله با :عدم شناخت ارزش خود
استفاده از :تأثیرپذیری
مقابله با :عدم شناخت ارزش خود
استفاده از :تأثیرپذیری
مقابله با :جهالت و بیتجربگی
استفاده از :آرمان گرایی؛ فطرع بیدار
مقابله با :زمینخوردۀ شهوع؛ مستی جوانی
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