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روشهاي زمينهساز تربيتي در سيره معصومین(ع)
محمدهادي گرامي
سيد ّ
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چکيده

مقاله پيش رو بر آن است تا برخي فنون و مؤلّفههاي زمينهساز تربيتي را از سيره معصومان
استخراج كند و آن را در اختيار مخاطبان قرار دهد .اين تحقيق يكي از مهمترين زواياي زندگي
ديني ائمه معصومين (عليهمالسالم) يعني سيره آنها را پيجويي كند و با استخراج و سپس
تحليل آن در جهت كاربرد آن براي امروز گام بردارد .شكي نيست كه معصومين(عليهمالسالم)
لحظات عمر خويش را در تربيت ديني صرف كردند ،اما اين پژوهش بر آن است تا مشخص
كند كه سيره عملي آنها در زمينهسازي تربيت چه نقشي داشته است .اين تحقيق بهطور جزئيتر
تالش ميكند تا مؤلفههاي استخراج شده را در قالب الگوي عملي كه براي مربّيان مفيد باشد
ارائه كند .این مقاله در دو قالب کلی مؤلفههای زمینهساز تربیتی و برخی نکات برای مربّیان به
گفتگو می پردازد.
کليدواژهها :تربيت ديني ،روشهاي زمينهساز ،مربّي متربّي ،سيره معصومان.
 -1مقدمه

روششناسى و بررسى شيوههاى تربيتى ،در نظام تعليم و تربيت اسالمى جايگاهى ويژه
دارد .در واقع ،درخت پر ثمر تربيت ،آن گاه به بار مى نشيند كه نكات تربيتى در قالب
شيوههاى درست و مناسب به اجرا در آيد .امامان در سيره تربيتى خويش روشها و
 )1دانشجوي دکتري الهيات دانشگاه امام صادق عليه السالم m.h.gerami@hotmail.com

68
شيوههايى را به كار گرفتند كه كشف و بررسى آنها ،رهتوشه بزرگى براى پيروان راستين
آنان بهشمار مىآيد.
موفقيت تربيت اخالقي پيش از هر اقدامي و بيش از هر چيزي ،مرهون زمينه مناسب
است .از اين رو ،در سيره پيامبر(ص) و اهلبيت(علیهمالسالم) به فراهم آوردن زمينه
مناسب بسيار توجه شده و با استفاده از روشهايي سعي کردهاند زمينه را براي تحقق
اهداف تربيت اخالقي مساعد سازند .در اين ميان مربّي تربيتي بيشترين نقش و جايگاه
را در روند زمينهسازي دارد .از سوي ديگر اين زمينه سازي غالب ًا فراهم كردن شرايطي
است كه متربّي به مربّي و همچنين آموزههاي او عالقهمند و جذب شود.
تاكنون درباره روشهاي زمينهساز تربيتي از يكسو و همچنين درباره تاريخ سيره
معصومین پژوهشهاي زيادي انجام شده است؛ اما پژوهشي كه بخواهد اين دو مقوله را
سال نهم  -شماره  - 23زمستان 1391

به شكل همزمان بررسي كند و در واقع بهدنبال مؤلفههاي تربيتي زمينهساز در ميان سيره
معصومین باشد تاكنون كمتر صورت گرفته است.
روشهاي زمينهساز تربيتي در سيره معصومان بهطور ك ّلي در دو بخش قابل بررسي است؛
نخست راهبردهاي ك ّلي كه منجر به جذب متربّي ميشود .دوم؛ برخي فنون و روشهاي
خاص كه مربوط به مربّي ميشود كه هر دو بخش در اين مقاله مورد بررسي قرار ميگيرد.
ّ
 -2راهبردهاي كلي جذب متربّي
 -1-2التزام عيني و عملي به قرآن و اخالق اسالمي

ساختمان وجودى انسان بهگونهاى است كه تأثير رفتار بر او بسيار بيشتر از گفتار است.
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مردم از راه چشم ،بيش از گوش امور را فرا مىگيرند و تعليم عملى سودمندتر از تعليم
زبانى است .امام صادق(ع) به اين امر توجه مىدهند ،آنجا كه مىفرمايدُ « :كونُوا َدعا َة ال ّن ِ
اس

بِ َأعمالِ ُكم َو الت َُكونُوا َدعا ًة بِ َأ ِلس َن ِت ُكم» (محدّ ثقمي :)278/2 :1363 ،مردم را با رفتار خويش به
حق دعوت كنيد نه با زبان خويش.
حضرت على(ع) نيز مى فرمايد :مردم را با غير زبان (يعنى عمل خود) به نيكى
دعوت كنيد .در جاى ديگر امير مؤمنان(ع) به روشنى بر اين امر تأكيد مىورزند:
ْ
« َم ْن ن ََص َب نَف َْس ُه لِلن ِ
ير ِت ِه ق َْب َل ت َْأ ِدي ِب ِه بِ ِل َسا ِن ِه
َّاس ِإ َمام ًا َف ْل َي ْب َد ْأ بِ َت ْع ِل ِ
يم نَف ِْس ِه ق َْب َل َت ْع ِل ِ
يم َغ ْيرِ ِه َو لْ َي ُك ْن تَأ ِد ُيب ُه بِ ِس َ
َو ُم َع ِّل ُم نَف ِْس ِه َو ُمؤَ ِّدبُ َها َأ َح ُّق بِالإْ ِْجلاَ ِل ِم ْن ُم َع ِّل ِم الن ِ
َّاس َو ُمؤَ ِّدبِ ِهمْ» (سیدرضی1378،ق :حكمت :)73

آنكه خود را پيشواى مردم سازد ،پيش از تعليم ديگرى ،بايد به ادب كردن خويش بپردازد
و پيش از آن كه به گفتار تعليم دهد؛ بايد به كردار ادب کند و آن كه خود را تعليم دهد
اس َفا ْب َد ْأ بِ َنف ِْس َ
ايشان مى فرمايد «إ ِْن َس َم ْت ِه َّم ُت َ
ح َغ ْيرِ َك َو َأن َْت َف ِ
ك َف ِإنَّ َت َع ِ
ك لإِ ِْصلاَ ِح ال َّن ِ
اس ٌد
ك َصلاَ َ
اط َي َ 

َأ ْك َب ُر الْ َع ْي ِب» (آمدي1407 ،ق :)278/1 :اگر درصدد اصالح ديگران هستى ،نخست خود را
اصالح كن؛ زيرا بزرگترين عيب اين است كه به اصالح و تربيت ديگران بپردازى در
حالى كه خود فاسد باشى.
پيشتازي در عمل خير و التزام به فرامين شريعت در سيره رسول خدا(ص) نيز نقل شده
است؛ على(ع) مىگويد :چون روز بدر فرا رسيد ،رسول خدا پيشاپيش ما قرار داشت و
هيچ كدام از ما از او نزديكتر به دشمن نبوديم و از همه بيشتر در جنگ تالش مىكرد.
سول هّ
أس ا َّتقَينا بِ َر ِ
الل ـ َصلَّى
الب ُ
نيز همين مطلب از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده استُ « :ك ّنا ِإ َذا ْاح َم َّر َ
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و ادب اندوزد ،شايستهتر به تعظيم است از آن كه ديگرى را تعليم دهد و ادب آموزد .هم
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ُهّ
الل َع َل ِ
إلى ال َع ُد ِّو ِم ْن ُه» (مجلسی1404،ق.)117/16 :
يه َو آلِه ـ َف َلم َي ُكن َ
أح ٌد ِم ّنا أق ََر َب َ

اميرالمؤمنين يعني نمونه واالى تربيت عملى ،هرگز مردم را به چيزى دعوت نکرد،
مگر اينكه خود سخت بدان پايبند بود و هرگز آنان را از چيزى دور نساخت ،مگر اينكه
أح ُ
اس ِإنّى َو ا ِ
خود بيش از همه از آن پرهيز داشت .حضرت مىفرمايد« :أيُّه َا ال ّن ِ
ثُّكم َعلى
هلل ما ُ
أس َبق ُُكم إلَيها َوال أنها ُك ْم َعن َم ِ
عص َي ٍة اّإل َو أ َت َنا َهى قَب َل ُكم َعنها» (سیدرضی1378،ق :خطبه
طا َع ٍة إال َو ْ

 :)175اى مردم! به خدا من شما را به طاعتى بر نمى انگيزم ،جز آن كه خود پيش از شما
به گزاردن آن برمى خيزم و شما را از معصيتى باز نمى دارم ،جز آن كه پيش از شما آن
را فرو مىگذارم.
هيچ چيز مانند تضاد گفتار و كردار تباه كننده تربيت نيست .حضرت به اين مهم اشاره
الم َ
ِ
عروف ال ّت ِ
الم
لين بِ ِه» (سیدرضی،
نكر العا ِم َ
كين لَ ُه ،و ال ّن َ
ار َ
مى فرمايند« :لَ َع َن اهللُ اآل ِم َ
رين بِ َ
اهين َعنِ ُ
سال نهم  -شماره  - 23زمستان 1391

1378ق :خطبه  :)129لعنت خدا بر آنان كه به معروف فرمان دهند و خود آن را واگذارند
و از منكر بازدارند و خود آن را بجا آورند.
بايد دانست كه بهترين انديشهها و واالترين سخنان با ُمهر عمل ،ارج و ارزش مى يابد
و االّ از تأثير و كارايى افتاده و تأثير نامطلوبى برجا ميگذارد .شكاف و دوگانگى بين
سخن و عمل ،نوعى لغزش و انحراف محسوب مى شود .حضرت مى فرمايند« :ال زَ لَّةَ

أشَ دُّ ِمن زَ لَّ ِة العالِ ِم» (آمدي1407 ،ق :)841/2 :هيچ لغزشى زيانبارتر از لغزش عالم نيست.
تضرع و زارى مىکرد و هميشه از
نقل شده كه رسول خدا(ص) بسيار به درگاه خدا
ّ
خداوند درخواست مىكرد كه او را به آداب پسنديده و اخالق نيك زينت بخشد،
از اين رو در دعاى خود مىگفت :خدايا اخالق مرا نيكو ساز  ...خدايا مرا از اخالق
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ناپسند دور ساز (طباطبايي.)42 :1382 ،
همچنين رسول خدا(ص) فرمود :فرشته روحاالمين ـ جبرئيل ـ از سوى پروردگار
جهانيان بر من نازل شد و گفت« :اى مح ّمد ،بر تو باد به اخالق خوش ،زيرا ـ بدخلقى
خير دنيا و آخرت را از بين مىبرد» آگاه باشيد كه شبيهترين شما به من كسانى هستند كه
اخالقشان از همه نيكوتر باشد (همانجا).
جايگاه و اهميت اخالق حسن و نيكو در آموزههاي تربيتي اسالم بر كسي پوشيده نيست
و توصيههاي زيادي در اين زمينه از اهلبيت(عليهمالسالم) رسيده است ،اما نكته اي كه
در اين دو داستان با اهميت است شيوه رسول خدا(ص) براي نشان دادن و تأكيد بر روي
اخالق نيكوست .ايشان بهطور مستقيم به خلق نيكو توصيه نكردهاند بلكه با توسل به دعا و
نيايش و درخواست خلق نيكو از خداوند در حالي كه خود در اعلي رتبه آن قرار داشتند به

و از وى در باره اخالق رسول خدا(ص) پرسيدم ،گفت :آيا قرآن نمىخوانى؟ گفتم :چرا،
گفت :اخالق رسول خدا [همان دستورات اخالقى] قرآن است (همانجا.)41:
اين داستان نيز بسيار جالب توجه است و نشان مي دهد كه رسول خدا ترجمه عيني
قرآن بودهاند .اين ترجمان قرآن بودن تا بدان حدّ آشكار و واضح بوده است كه بر كسي
پوشيده نبوده است .در واقع بهنظر ميرسد در صورتي كه يك مربي بخواهد آموزههاي
قرآني را در مخاطبين نهادينه كند مهمترين ابزار آن است كه خود ترجمه عيني آيات
كريمه قرآني باشد؛ و البته اين ترجمان بودن نبايد در حد يك يا دو خصلت اخالقي
خاص باشد بلكه بايد آنقدر گسترده باشد كه عينيت و مأنوس بودن مربي با قرآن براي
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مخاطبان اهميت بسيار باالي اين مقوله را نشان دادهاند .سعدبنهشام گويد :نزد عايشه رفتم
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همه آشكار و قابل درك باشد.
موعظهكننده بايد عامل به گفتار خود باشد؛ در غير اين صورت ارتباط الزم در امر
موعظه حاصل نمىشود؛ «إِذا خَ َر َج َ
َلب َو إذا خَ َر َج ِم َن ا ِّل ِ
َلب َوق ََع ِفى الق ِ
الكال ُم ِم َن الق ِ
جاو ِز
لسان لَم َي َت َ

عبدالبر1398 ،ق :)9/2 :اگر سخن از دل برآيد بر دل نشيند و اگر از زبان برآيد،
اآلذان» (ابن
َ
ّ
از گوشها فراتر نرود .اگر موعظه از خلوص و يكرنگى برخوردار باشد ،كاراتر است.
فردى كه موعظه مىكند ،بايد نمونه و الگوى عملى باشد.
 -2-2مح ّبت و نيكي

استفاده از محبت ،از مؤثرترين و كارآمدترين جاذبههاي تربيتى است .محبت جاذبه
مىآفريند ،انگيزه خلق مىكند ،انسانهاى پرتالطم و مضطرب را آرامش مىبخشد و
فرزندان نابهنجار و ناسازگار را رام مى كند .محبت ،شيوهاى است كه به مرحلهاى خاص
سال نهم  -شماره  - 23زمستان 1391

از تربيت اختصاص ندارد ،اما كودكان و نونهاالن بيشتر به آن نيازمندند .حضرت على(ع)
مىفرمايد :هر كه فرزند خود را ببوسد ،براى او پاداش و حسنه خواهد بود و هر كه فرزند
خود را شاد كند ،خداوند در روز قيامت او را شاد خواهد فرمود( .بروجردي1399 ،ق).
اگر انسان ،بهويژه در دوره كودكى از محبت سيراب نشود ،در بزرگسالى معموال با
ناهنجارىهايى مواجه مى شود ،لذا پيامبر اكرم(ص) فرمود :به كودكان و نوباوگان محبت
کنيد و رحمت خود را شامل حال آنها گردانيد (فيض كاشانى.)237 :1361 ،
به نظر بسيارى از دانشمندان كمبود محبت ،منشأ بسيارى از عقدههاى روانى مىشود .به
همين سبب در مكتب تربيتى اسالم به عامل تربيتى محبت تأكيد بسيار زيادى شده است.
در برخى روايات آن قدر روى اهميت آن تأكيد شده كه محبت را مساوى دين معرفى
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كردهاند (محمدى رىشهرى.)214/2 :1362 ،
حضرت على(ع) در مواجهه با فرزندان خود از جمالتى محبتآميز و پرجاذبه بهره
مىگرفتند .ايشان در نامه تربيتى به امام حسن(ع) مىفرمايد :فرزندم! تو جزئى از وجود
و بلكه همه وجود منى ،بهطورىكه اگر به تو باليى رسد ،به من رسيده است و اگر مرگ،
تو را در كام گيرد ،مرا در كام گرفته است .آنچه از وضع و حال تو مورد توجه من قرار
گرفته است ،همان وضع و حال خود من است كه برايم اهميت بسيار دارد (مجلسى،
1404ق.)99/104 :
از اساسىترين ابزارهاي تربيتي محبت است كه با فطرت و سرشت آدمى بسيار
سازگار است .با توجه به ميدان گسترده تأثير محبت ،اولياى الهى از آن بهرههاى بسيار
گرفتهاند و آن را محور تربيت قرار دادهاند .انسان به هر چه عالقه پيدا كند ،بدو متمايل

(خوانساري :)177/5 :1360،هر كه چيزى را دوست بدارد به ياد آن حريص مىشود.
آنچه موجبات پيوند را فراهم مىآورد و زمينه تربيت را مهيا مى سازد محبت است و اين
روش دقيقا مورد عنايت حضرت قرار گرفته است؛ زيرا محبت چنان انسان را متحول
مىسازد كه هيچ چيز ديگر با آن برابرى نمىكند.
شايد به خاطر همين واقعيت است كه محبت حقيقى به پيامبراكرم(ص) و خاندان آن
حضرت ،بهترين عامل براى اصالح و اتصاف به كماالت است .اميرمؤمنان(ع) مىفرمايد:
الو َر َع» (همانجا :) 303 :هر كه ما را دوست دارد بايد به
« َمن َ
أح َّبنا َف ْل َي ْع َم ْل بِ َع َم ِلنا َو لْ َي َت َج ْل َب َب َ
عمل ما عمل كند و به خويشتندارى ،خود را پوشش دهد .انسان در سايه دوستى اهل
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مىشود و سعى در همسانى مىنمايد .اميرمؤمنان مىفرمايدَ « :من َأح َّب شَ يئ ًا لَ ِه َج بِ ِذكرِ ه»
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أس َع ُد ال ّن ِ
اس َ من َع َر َف َفض َلنا َو َتق ََّر َب
بيت به نيكبختى مىرسد .حضرت در اين باره مىفرمايدَ « :
ص ُح َّبناَ ،و َع ِم َل بِما ِإلَ ِ
إِلى ا ِ
نه نَ َهينا َف َ
ذاك ِم ّناَ ،و ُه َو ِفى ِ
المقا َم ِة َمع َنا»
يه ن ََد ْبناَ ،و ان َت َهى َع ّما َع ُ
هلل بِناَ ،و أخْ َل َ
دار ُ

(خوانساري :)461/2 :1360،نيكبختترين مردمان كسى است كه برترى جايگاه ما را
بشناسد و بهوسيله ما به خدا نزديك شود و محبت ما را در خود خالص گرداند و بدان
چه او را فراخواندهايم عمل كند و از آنچه او را نهى كردهايم باز ايستد ،پس چنين كسى
از ما است و در خانه آخرت همراه ما است.
در سيره پيامبر و اهل بيت احسان و محبت به ديگران جايگاه وااليي يافته است .در
اينجا چند نمونه از اين سيرهها را نقل ميکنيم:
در فتح مکه ،هنگامي که مسلمانان وارد مکه شدند ،همه انتظار داشتند پيامبر از مشرکان
قريش انتقام همه ستمها و نامردميهايي را که در حق او و يارانش کرده بودند بگيرد
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و دستور قتل و غارت و اسارت آنها را صادر کند .با وجود اين ،پيامبر در پاسخ برخي
مسلمانان که فرياد ميزدند :امروز روز کشتار است ،فرمود :امروز روز محبت و مهرباني
است و اعالم کرد همه اهالي مکه جز شماري اندک آزادند.
مردي شامي امام حسن(ع) را سواره ديد و به دشنام و نفرين او زبان گشود .امام پاسخ
او را نداد تا او از دشنام دادن فارغ شد .سپس به او رو کرد و سالم کرد و خنديد و فرمود:
اي شيخ ،گمان ميکنم غريبي و شايد سوء تفاهمي پيش آمده باشد .اگر از ما بخواهي
تو را راضي کنيم ،اين کار را انجام ميدهيم؛ اگر از ما چيزي بخواهي به تو عطا ميکنيم؛
اگر راهنمايي بخواهي ،تو را راهنمايي ميکنيم؛ اگر کـاري داشته باشي ،انجـام ميدهيم؛
اگر گرسنه بـاشي سيرت ميکنيم؛ اگر برهنه باشي تو را ميپوشانيم؛ اگر نيازمند باشي،
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بينيازت ميکنيم؛ اگر فراري باشي ،پناهت ميدهيم و هر نوع نيازي که داشته باشي آن را
برآورده ميسازم .حال ،اگر بار و بنهات را برداري و مهمان ما شوي ،تا زماني که بخواهي
برگردي ،بهتر است ،که ما جاي وسيع و قدر و منزلت باال و مال فراوان داريم .هنگامي
که مرد شامي سخنان امام را شنيد ،گريست و گفت :شهادت ميدهم که تو جانشين خدا
در زمين هستي و خداوند بهتر ميداند رسالت خود را در کجا قرار دهد .تو و پدرت
مبغوضترين مردم نزد من بوديد ولي اکنون تو محبوبترين مردم نزد من هستي و بار
و بنهاش را برداشت و تا زمان برگشتن مهمان امام بود و از دوستداران او شد (همانجا).
نيز عمروبندينار و عبيداهللبنعبيد از ياران امام باقر ميگويند:
الص َلةَ َو ِ
سو َة َو َيقُول هذا ُم َع َد ٌة لَ ُکم ق َ
أن
َبل َ
إلي َنا ال َّن َفقَةَ َو ِّ
الک َ
«ما لَقينا أبَا َجع َف ٍر ُم َح َّم َد ْب َن َع ِل ِّي ِاّإل َو َح َم َل ْ

تَلقَو ِني» (همانجا )288 :دیدار نکردیم حضرت باقر(ع) را ،مگر زاد و توشه و جايزه و

آماده کرده بودم.
اکنون اين پرسش به ذهن خطور ميکند که چرا آنان اين همه بر احسان و محبت به
ديگران پافشاري داشتند؟
به نظر ميرسد يکي از رازهاي اين پافشاري در آثاري است که احسان و محبت بر جاي
ميگذارد .احسان به ديگران باعث ميشود ديگران به احسانکننده عالقه پيدا کنند و او
را دوست بدارند .در قرآن کريم ميخوانيم:
َ
حس ُن َف ِإ َذا الَّ ِذي بَي َن َک َو بَي َن ُه َعداَ َو ٌة َک َأن َُّه َولِ ٌّي َح ِم ٌيم»
« َو اَلتَس َت ِوي َ
الح َس َنةُ َو اَل السَّي َئةُ اد َفع بِالَّ ِتي ِهي أ َ

(فصلت :)34 :نيکي و بدي مساوي نيستند .بدي را با نيکي پاسخ دهد تا کسي که با تو
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پوشاک ما را تأمين ميکرد ميفرمود :پيش از آنکه به ديدن من بياييد ،اينها را براي شما
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دشمني داشت ،دوست صميمي تو شود.
ِ
بد
و به گفته اميرمؤمنان علي(ع)« :
اإلحسان» (آمدي1407 ،ق :) 385 :انسان بنده
اإلنسان َع ُ
ُ

(محبت) و احسان است.
اين عالقه و دوستي نيز ،زمينه را براي تأثيرپذيري از احسانکننده آماده ميکند .زيرا
قلب انسان به هر چه عالقهمند باشد ،ساير اعضا و جوارح او نيز به آن عالقهمند ميشوند
و عالقهمندي نيز پذيرش و پيروي را در پي دارد .بنابراين ،ميتوان گفت احسان و محبت
به ديگران يکي از روشهايي است که زمينه را براي تربيت اخالقي و تأثيرگذاري مربي
آماده و مساعد ميکند.
 -3-2تكريم و بزرگداشت

بهوسيله احترام به شخصيت مىتوان شخص را به كارهاى نيك به عنوان اينكه با شخصيت
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گرامى تو سازگار است ،هدايت كرد و از كارهاى بد و اخالق زشت بهعنوان اينكه با
شخصيت واالى تو ناسازگار است ،برحذر داشت .انسان براى حفظ كرامت ذات ،مقام و
موقعيت خود حاضر مى شود حتى از خواستههاى درونى خويش چشمپوشى كند.
على(ع) در سيره تربيتى خود ،شيوه احترام به شخصيت فرزندان را مورد توجه قرار داده
و با واگذار کردن مسئوليت مناسب به آنان ،حس اعتماد به نفس و احساس شخصيت
را در آنان تقويت مىکردند؛ چرا كه بزرگداشت و احترام به شخصيت ،نياز طبيعى هر
انسانى است  .غريزه حب ذات در طبيعت هر انسانى نهاده شده و به ذات خويش
عالقهمند است و ميل دارد ديگران نيز شخصيت او را پذيرفته و گرامى بدارند .چنانچه
اين نياز طبيعى برآورده شود با دلگرمى و اميد به موفقيت در مسير زندگى گام برمىدارد
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و به ديگران خوشبين مىشود و آنان را قدرشناس و قابل اعتماد مىبيند و از همكارى
با افرادى كه قدر او را شناخته و شخصيّتاش را گرامى مىدارند هراسى ندارد .بهعالوه،
شخص محترم ،احترام به ديگران را نيز ياد مىگيرد.
در سيره تربيتى امام على(ع) آمده است كه روزى همراه غيرمسلمانى به مسافرت رفت،
هنگام جداشدن ،آن شخص را مشايعت كرد و چند قدم او را بدرقه نمود .مرد تحت تأثير
اين تكريم حضرت به كوفه آمد و مسلمان شد.
المطالِ ِب» (آمدي،
حضرت على(ع) در اين مورد مىفرمايدَ « :من شَ ُر َفت نَف ُْس ُه نَ َّز َهها َعن ِذلَّ ِة َ
1407ق :)927 :هر كس به شرافت نفس خويش توجه داشته باشد ،آن را از ذلت در
تمايالت نفسانى بازمىدارد.

او را به ذلت معصيت نمىكشاند .اگر انسان به كرامت نفس خود ايمان داشته باشد ،ترك
خواستههاى نفسانى برايش آسان مىشود ،همانگونه كه موالى متقيان مىفرمايدَ « :من

هوتُه» (همانجا .)1117 :هر كس نفس خويش را گرامى بداند،
َفس ُه هانَت َع َليه شَ َ
َك ُر َمت َع َليه ن ُ
ترك خواسته نفسانى برايش آسان خواهد بود.
اگر نياز طبيعى انسان به كرامت نفس تأمين نشود و مورد تحقير قرار گرفته و خود
را ناتوان و ضعيف و ديگران را قدرناشناس ببيند ،تن به هر كارى مىدهد و دچار
عقده حقارت مىشود و براى عقدهگشايى ممكن است درصدد انتقامجويى برآيد .با
نگاهى به آمار جانيان ،اكثر آنان را افراد بىشخصيت و تحقيرشده خواهيم يافت؛ زيرا
به فرمايش حضرت على(ع)َ « :من هان َْت َع َل ِ
َرج خَ َير ُه» (همانجا :)1433:هركس كه
يه نَف ُْس ُه َفال ت ُ
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الم ِ
« َمن َك ُر َمت َع َل ِ
عص َی ِة» (همانجا :) 385 :هر كه نفس خويش را گرامى بدارد
َفس ُه لَ ْم ُي ِهن َها بِ َ
يه ن ُ
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نفس خويش را كوچك شمارد ،اميد خيرى به او نداشته باشَ « .من هان َْت َع َل ِ
يه نَف ُْس ُه َفال تَأ َمن

شَ َّر ُه» (مجلسي1404 ،ق :)214/17 :اگر كسى نزد خود خوار شود ،از شر او ايمن مباش.
در استفاده از اين روش نبايد احترام و تكريم از مقدار الزم تجاوز كند؛ زيرا ممكن است
موجب بهوجود آمدن خوى زشت تكبر و خود بزرگبينى شود .در اين صورت ،متربى
انتظار دارد كه بيش از حد از او تعريف و تمجيد كنند و در صورتى كه خواسته اش
برآورده نشود ،رنجيده خاطر مىشود.
 -4-2احسان و بخشش

آنچه كه از داستانهاي مربوط به معصومین به عنوان سيرهاي مستمر قابل استنباط است،
استفاده از عطا و بخشش به عنوان يكي از ابزارهاي تربيتي مهم است .در واقع به نظر
ميرسد اگر بخواهيم كليترين مؤلفههاي سيره زمينهساز تربيتي امامان را استخراج كنيم
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يكي از آنها مسئله احسان و بخشش است .اين روش بهخصوص در مواجهه امامان با
دشمنانشان و يا كساني كه معرفت درستي نسبت به ايشان ندارند بسيار برجستهتر است و
تقريبا مهمترين سالح تربيتي زمينهساز معصومین در برابر آنهاست .داستانهايي كه درباره
بخشش و عطاي معصومان نقل شده است ،بسياري زياد است و شايد به صدها مورد
برسد و ما در اينجا صرف ًا به چند نمونه كه جنبه تربيتي قويتري دارند اشاره ميكنيم:
ج شدم .دزدها راه را بر ما بستند
الف) احمدبنحديد گفت: با قافل ه براي اداي حج خار 
و اموالمان را بردند .وارد مدينه كه شدم حضرت جواد(ع)را در بين راه ديدم و خدمت
آن جناب در منزلش رسيدم .جريان را عرض كردم .مقدارى لباس برايم دستور دادند
بياورند و پولى نيز داده ،فرمود :بين دوستان خود تقسيم كن .به نسبت مقدارى كه دزد
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از آنها برده ،من تقسيم كردم؛ ديدم آن پول كامال مساوى با همان مقدارى بود كه از آنها
دزديده بودند (مجلسي.)32:1364،
 -5-2آبرومداري

آنچه كه در سيره معصومین(ع) از آن بهعنوان آموزهاي مهم ميتوان ياد كرد توجه
به اصل محوري حفظ آبروي مؤمن در هر حالت و شرايطي است .اما آنچه كه بهطور
خاص دغدغه دينمداران و اهل آداب ديني است آن است كه حفظ اين آبرو در هر يك
از شرايط مختلف اجتماعي به چه صورتي است .به تعبير بهتر حفظ آبرو يك اصل كلي
است كه در موقعيتهاي مختلف اجتماعي تجليهاي متفاوتي دارد .برخي داستانهاي
نقل شده از معصومین در اين خصوص بهخوبي نشان ميدهد كه حفظ آبروي مؤمن در

ت رضا(ع) عرض كرد :اى
الف) اليسعبنحمز ه نقل ميكند ك ه مردى خدمت حضر 
فرزند رسول خدا من مردى از دوستان شما و پدرانت هستم ،من اينك از مكه معظمه بر
ك منزل را ه بروم
ميگرد م و زاد و توشها م را تمام كردهام و اكنو ن قدرت اينكه بتوانم ي 
ندارم ،اگر ممكن باشد ما را تا واليت خود برسانيد من در مملكت خود داراى مال و
ت هستم و هرگاه به منزل خود رسيدم ،مبلغ مورد احتياج را از طرف شما به فقراء و
ثرو 
نيازمندان صدقه خواهم داد ،زيرا خود مورد صدقه ديگران نيستم.
حضرترضا(ع) پس از استماع سخنان اين مرد از جاى خود حركت کرد و به يكى از
اتاقهاى منزل رفتند ،پس از مدتى بازگشتند و دست خود را از الى درب اتاق بيرون
كردند و بهطورى كه آن مرد صورت حضرت رضا را نديدند .امام(ع) مبلغ دويست دينار
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هر شرايطي به چه شكلي ميتواند باشد.
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به آن مرد محتاج مرحمت کرده و گفتند :از اين مبلغ نيازمنديهاى خود را رفع كن و
زاد و توشه بين راه فراهم گردان و از طرف من هم انفاق نكن؛ اينك از خانه بيرون رو
تا همديگر را مشاهده نكنيم.
هنگامىكه آن شخص از منزل حضرت رضا(ع) خارج شد از آن جناب پرسيدند چرا با
اين مرد چنين رفتار كرديد ،فرمود :خواستم وى صورت مرا نبيند و من هم ذلّت سؤال را
در چهره او مشاهده نكنم ،آيا نشنيدهايد كه حضرت رسول(ص) فرمود :كسى كه نيكى
را بپوشاند مانند اين است كه هفتاد عمل نيك را انجام داده است و كسى كه بديها را
علنى انجام دهد رسوا ميگردد و كسى كه اعمال بد را پنهانى انجام دهد خداوند آن
اعمال زشت را خواهد بخشيد (عطاردى.)71-70 :1397،
در اين داستان جالب حضرت رضا(ع) روش حفظ آبروي مؤمن در يكي از اين
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موقعيّتها يعني موقعيّت عرض حاجت مؤمن و نياز او را براي ما تبيين ميكنند.
 -6-2تواضع و همراهي با مردم

سيره عملي و عيني معصومین ماالمال از داستانهاي درخصوص فروتني و تواضع نفس
انساني بهخصوص در برابر ديگران است .نكته قابل توجه اينجاست كه فروتني و تواضع
يك صفت فاضله است كه ميتواند در نفس انسان محقق شود .نهادينهشدن اين صفت
بر اساس رفتارهاي اجتماعي شخص است كه اين رفتارهاي اجتماعي بر اساس اختالف
موقعيتها متفاوت است .روایت ذیل بهخوبي ميتواند نشان دهد كه در موقعيّتهاي
مختلف اجتماعي چه رفتارهايي ميتواند به نهادينه شدن فروتني كمك كنند.
الف) در روايت آمده كه رسول خدا(ص) كفش خود را پينه مىزد ،و لباسش را وصله
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مىكرد ،و خود در خانه را باز مىكرد ،و شير گوسفندان را مىدوشيد ،و شتر را مىبست
سپس شير آن را مىدوشيد ،و چون خادمش از آسياب كردن خسته مىشد به او كمك
مىكرد و خود آسياب مىکرد.
آب وضوى شباش را خود تهيه مىكرد؛ هيچكس در شرم و حيا بر او پيشى نداشت؛
هنگام نشستن تكيه نمىكرد در كارها به اهل خانه كمك مىکرد و با دست خود گوشت
خرد مىكرد.
چون بر سر سفره غذا حاضر مىشد مانند بندگان مىنشست؛ بعد از غذا انگشتان خود
را مىليسيد ،و هرگز در اثر پرخورى باد گلو نزد.
دعوت هر كسى را ـ آزاد باشد يا بنده ـ مىپذيرفت اگر چه براى خوردن دست و پاچه
گوسفندى بود .هديه را قبول مىكرد گرچه جرعهاى شير بود و از غذاى هديه مىخورد

دو لباس روى هم نمىپوشيد ،گاه يك نوع برد راهراه يمانى به تن مىكرد ،گاه عبايى
پشمينه روى دوش مىافكند ،و گاه لباسهاى كلفت از پنبه و كتان مىپوشيد ،و بيشترين
لباسهاى حضرتش سفيد بود .زير عمامه شبكاله به سر مىگذاشت .پيراهن را از سمت
راست آن مىپوشيد .يك لباس مخصوص روز جمعه داشت .هر گاه پيراهن نو مىپوشيد
پيراهن كهنه خود را به فقيرى مىداد .عبايى داشت كه هر جا مىرفت آن را برايش دو تا
مىكردند و بر روى آن مىنشست.
موقع سوار شدن ،غالم خود و يا كس ديگرى را رديف خود سوار مىكرد ،هر حيوانى
ميسر بود سوار مىشد :اسب ،استر ،االغ .بر االغ بىپاالن كه تنها لگامى بر آن
كه برايش ّ
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ولى از غذاى صدقه نمىخورد .به چهره كسى خيره نمىشد.
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بود نيز سوار مىشد.
گاهى پياده و پابرهنه و بدون پوشيدن عبا و عمامه و عرقچين راه مىرفت .تشييع جنازه
مىكرد ،و در دورترين نقاط شهر از بيماران عيادت مىکرد.
با فقرا مىنشست ،و با تهيدستان همغذا مىشد و با دست خود براى آنان لقمه مىگرفت.
به اهل فضيلت احترام مىگذاشت ،و با نيكويى كردن به اشخاص آبرومند با آنان انس
مىگرفت .با خويشاوندان خود صله رحم مىكرد ،بدون آنكه آنان را بر ديگران مقدم دارد،
مگر به آنچه خدا امر فرموده باشد .بر كسى ستم و درشتى نمىكرد .پوزش عذرخواهان را
مىپذيرفت .بيش از همه كس لبخند بر لب داشت مگر زمانى كه قرآن بر او نازل مىشد و
يا مردم را موعظه مىكرد و خندهاش بدون قهقهه بود(طباطبايي.)48-47 :1382 ،
گرچه موارد پيشگفته ،طيفي از سيرههاي مختلف تربيتي ـ اخالقي پيامبر را شامل
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ميشود ولي يك محور مشترك كه در غالب آنها وجود دارد ،ابراز فروتني و تواضع است
و يكي از نمونههاي برجسته آن انجام كارهاي شخصي به دست خود است .موارد نقلشده
نشان ميدهد كه ابراز فروتني و تواضع از محورهايي است كه يك مربي تربيتي بايد بدان
توجه جدي داشته باشد و اين توجه بايد در رفتارها و مواضع مختلف متجلي شود كه
نمونههاي در روایت اخیر بيان شد ،به نظر ميرسد ضروريترين و مهمترين مصداق
تجلي اين تواضع اين است كه مربي تربيتي كارهاي خود را به دست خويش انجام دهد.
 -7-2اكرام مهمان و مهماننواري

يكي از مسائلي كه مربّي و مع ّلم تربيتي بايد خود را براي آن آماده كند و بلكه خود را
در معرض آن قرار دهد مهماننوازي و مهمانداري است وبايد شرايطي را فراهم كند
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كه منزل او محفل و مأواي متربيان و متع ّلمان باشد .به تعبير بهتر پذيرايي و فراخواندن
كساني كه قصد تعليم و تربيت آنها را دارد يكي از ضرورتهاي كار فرهنگي است.
طبيعي است در چنين شرايطي بايد از هر رفتاري كه نشان دهد حضور مهمان ،مربي
را دلگير ميكند پرهيز كرد و از سوي ديگر بايد به هر رفتاري كه نشان از مهماننوازي
دارد ،تمسك جست.
ت رضا(ع) آمد.
ابوعبداهلل بغدادى از شخصى نقل كرد ك ه گفت: مهمانى براى حضر 
ت ميكردند ،شب بود ،چراغ ك م نور شد ،مهمان
ب با او نشست ه بود و صحب 
آن جنا 
دست دراز كرد تا درستش كند ولى حضرت رضا(ع) مانع شد و خود مشغو ل اصالح
چراغ گرديد تا درست شد ،آنگاه فرمود :ما خانوادهاى هستيم كه مهمان خود را بخدمت
نمىگماريم (مجلسي.)93 :1380 ،

ماست .اما آنچه كه در اين ماجرا قابل توجه و متمايز است این است که حضرت به شكل
عملي و عيني و با اقدام مناسب و به موقع خود يكي از آداب را عم ً
ال آموزش دادهاند و
آن ادب به خدمت نگرفتن مهمان است.
ب)حريزبنعبداهلل گويد :گروهى از قبيله جهينه بر امام صادق(ع) وارد شدند و آن
حضرت از آنان پذيرايى كرد .چون خواستند از حضورش مرخص شوند امام توشه راه
برايشان فراهم ساخت و به آنان صله داد و بخشش کرد؛ سپس به غالمان خود فرمود :از
آنان دور شويد و در بستن بارهاشان كمك نكنيد .چون مهمانان از بستن بار و بنه فارغ
شدند و براى خداحافظى خدمت آن حضرت آمدند ،و گفتند :يابن رسولاهلل ،ما را به
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آداب مهمانداري و تكريم ضيف يكي از مقولههاي مورد توجه در ادبيات ديني و روايي
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مهمانى پذيرفتى و خوب هم پذيرايى فرمودى ،اما در آخر به غالمان خود دستور دادى
كه در بستن بارها به ما كمك نكنند؟! فرمود :ما خاندان پيامبر مهمانان را براى رفتن از
نزد خود كمك نمىكنيم(طباطبايي.)45 :1382،
 -8-2رفق و مدارا

داستانهاي نقلشده از سيره معصومین بهخوبي نشان ميدهد كه براي هدايت و آموزش
مردم مهمترين و اولين اصل ،نرمش رفتاري و گفتاري است .در اين داستانها تأکید بر
نرمش و گفتگو در مواجهه با موقعیتهای مختلف میشود.
مسئله وفق و مدارا از نخستين محورهايي است كه بايد يك مربّي تربيتي بدان توجه
کند .به تعبير بهتر ،داشتن سعه صدر و دوري از مجادله و جنجال ازمهمترین ويژگيهاي
يك مربّي تربيتي و اخالق است .طبيعي است كه يك مربي تربيتي در طول مسير تعليمي
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خود با بسياري از اهانتها ،بي ادبيها و يا مجادالت رو به رو شود كه براي پشت سر
گذاشتن آنها چارهاي جز سعه صدر ندارد .اين موضوع و اهميت آن دقيق ًا در سيره پيامبر
منعكس است.
مشهور است پيامبر پس از هجرت احتياط را كنار نهادند و به رويارويي علني با
مشركان پرداختند؛ اما براساس آنچه كه سيرهپژوهان دريافتهاند ،باز رويكرد اصلي ايشان
با مخالفان رفق و مدارا بوده است و در صورت نبودن هيچ چارهاي ،به عنوان آخرين
توسل میجستند .رسول جعفريان در اين خصوص ميگويد:
مرحله به ابزارهاي ديگر ّ
«مداراى رسول خدا(ص) به عنوان يك اصل ،در تمام دوره هجرت مورد توجه ايشان
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بود .با وجود تحريكات فراوان منافقان ،آن حضرت كه در آغاز راه بودند ،سياست مدارا
را پيشه كرده و در عين كنترل اوضاع ،بر آنان سختگيرى نمىكرد .رسول خدا(ص) در
ضمن ،واهمه آن را نيز داشت كه گفته شود :محمد اصحاب خويش را مىكشد؛ زيرا به
هر روى منافقان نيز در ظاهر در سلك مؤمنان بودند .اما عقيده رسول خدا (ص) بر اساس
تكاليف شرعى و قرآنى دور از واقعبينى نبود ،آن حضرت در موارد لزوم ،با استحكام به
جنگ با دشمن مىپرداخت .البته دشمنى كه هيچ زمينهاى براى هدايت او از طريق فكر
و مدارا وجود نداشت؛ گروهى كه خداوند در ادامه دعوت مؤمنان به جهاد ،درباره ايشان
فرمود« :بدترين جانوران در نزد خدا اين كران و الالن هستند كه در نمىيابند ،و اگر خدا
خيرى در آنان مىيافت شنوايشان مىساخت ،و اگر هم آنان را شنوا ساخته بود ،باز هم
بر مىگشتند و رويگردان مىشدند( ».جعفريان.)451 :1383 ،

بر روش تربيتي معلمان و مربيان بايد رفق و مدارا باشد و در صورتي كه از ابزارهاي
ديگري در برخي مقاطع استفاده شود ،اين ابزارها موقّت است و بايداز رفق و مدارا به
عنوان سياست كلي حاكم بر راهبردهاي تربيتي بهره جست .به عنوان نمونه ،دو مورد از
جالبترين داستانهاي رفق و مداراي پيامبر(ص) را نقل كنيم:
الف)معاويهبنحكم گويد :در نماز بوديم ،شخصى عطسه كرد .من رحمكاهلل گفتم.
همه به من نگاه كردند .دوباره عطسه كرد ،باز رحمكاهلل گفتم .وقتى نگاه مردم را ديدم،
بلند گفتم :مادرش به عزايش بنشيند چرا به من مىنگرند؟ ديدم مردم دستشان را روى
زانوهايش مىزنند .من ساكت شدم .وقتى نماز تمام شد ،رسول خدا مرا صدا كرد .به
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چنين واقعيتي در سيره عملي رسول خدا(ص) حاكي از آن است كه رويكرد كلي حاكم
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خدا ،هيچ مع ّلمى را پيش از آن و پس از آن ،بهتر از او نديدم ،نه من را زد و نه فرياد
سرم كشيد ،تنها فرمود« :إنَّ َصالت َ
الي ِص ُّح أِلنَّ ِفيها شَ ى ٌء ِمن َكال ِم ال ّن ِ
سبيح َو
اس ،إنَّما ِه َى ال َّت ُ
َك هذا َ

الوة القُرآن» :اين نماز درست نيست ،چون حرف در آن زدى .نماز تنها تسبيح و
التَّكبير َو ِت َ
ُ
تكبير و تالوت قرآن است و بس.
ب) ابوامامه گويد :جوانى نزد آن حضرت آمد و گفت :اجازه زنا به من بدهيد! مردم
بر سرش فرياد كشيدند .حضرت فرمود :آرام باشيد .آنگاه رو به جوان كرد و فرمود:
آيا براى مادرت هم مىپسندى؟ گفت :نه .حضرت فرمود :مردم هم براى مادرانشان
نمىپسندند .آيا تو براى خواهرت هم مىپسندى؟ گفت :نه .حضرت فرمود :مردم هم
براى خواهرانشان نمىپسندند .آيا براى عمهات مىپسندى؟ گفت :نه .حضرت فرمود:
فاك َره ما ت َْك َر ُه لِ َنف ِْس َ
مردم هم براى عمههاشان نمىپسندند .آنگاه حضرت فرمودْ « :
ك و ِاح ّب ما
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ت ُِحب لِ َنف ِْسك( 1».جعفريان)451 :1383 ،
 -9-2خوشرويي و مصافحه

يكي از مسائل مهم براي مربّي آن است كه در اولين برخورد با متربيان چهره خوب و
نيكويي از خود در برابر آنها ارائه كند .يعني نحوه سخن و برخورد وي به صورتي باشد
كه در اولين برخورد آنها را جذب كند يكي از مهمترين رفتارهايي كه ميتواند چنين
كاركردي براي مربي داشته باشد و در سيره پيامبر نيز منعكس شده است دست دادن و
مصافحه است .اين عمل در نوع فرهنگ رايج ما يك ابراز صميميّت است كه در فرد
مقابل اثر بسيار مثبتي ميگذارد و او را جذب ميكند.
 )1يعني :آنچه براي خود نمي پسندي براي ديگران هم مپسند و آنچه براي خود ميپسندي براي ديگران هم بپسند.
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الف)رسول خدا(ص) فرمود :از اخالق پيامبران و راستان خوشرويى به هنگام ديدار
و دست دادن به هنگام مالقات است .همچنين نقل شده :رسول خدا(ص) هر گاه با
مسلمانى ديدار مىكرد نخست با او دست مىداد (طباطبايي.)43 :1382 ،
 -10-2امانتداري و پايبندي به عهد و پيمان

خوشنامی مربی از مهمترین مولفههای تاثیرگذار بر روی تربیت میباشد .اتصاف
مربی به اوصافی نظیر امانتداری و وفای به عهد و پیمان ،از لوازم انکارناپذیر مربی
میباشد .پوشيده نيست كه در جوامع مختلف صدق در وعدهها و پايبندي به پيمانها
در عرصههاي مختلف سياسي ،اقتصادي و  ...مهمترين عاملي است كه ميتواند موجب
اهم واجبات است كه در سيره رسول
اعتمادسازي شود ،اين مسئله براي مع ّلم فرهنگي از ّ
امام صادق(ع) فرمود :امانت را به صاحبش بازگردانيد ،زيرا رسول خدا(ص) حتى نخ
و سوزنى را كه به او سپرده بودند به صاحبش بازمىگرداند .همچنین در روایت دیگری
فرموند :رسول خدا(ص) با مردى وعده نهاد كه در كنار فالن صخره در انتظار او بماند
تا بيايد .پيامبر در آنجا ماند و شدت گرمى آفتاب در آن مكان حضرت را رنج مىداد،
يارانش گفتند :يا رسولاهلل! خوب است زير سايه برويد؛ فرمود :من در اينجا با او وعده
نهادهام ،و اگر نيامد خلف وعده از او خواهد بود (طباطبايي ،بیتا.) 44 :
آنچه كه در اين نقل قابل توجه است اهتمام حضرت به ايستادن در مكان وعده شده
است ،پیام این عمل به اصحابش از دو حیث قابل توجه است؛ اول آنکه اهمیت واالی
پیمان و وفای به عهد در اسالم و دوم با پایبندی به وعده و پیمان داده شده جايگاه خود
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خدا(ص) نيز به كاملترين وجه آن انعكاس يافته است.
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را بيشازپيش در قلوب مردم تثبيت كنند.
 -3برخي فنون مربوط به مربّي

مهم ديگري كه در آموزههاي معصومین و سيره عملي آنها به چشم میخورد،
از مسائل ّ
توجه به فنون ظریف تربيتي است كه اين موارد را بيشتر ميتوان به عنوان مهارتها و
فنون نامگذاري كرد که در هجده مورد به آنها میپردازیم.
 -1-3التزام به دستورات شرع در روند تربيت
َالَ :ف َذ َه ْب ُت أخُ رج اِ َلل ِع َبَ ،فقَالت ُأ ّمي :يا َعبداهلل تَعال ْأع ِط َ
ول ا ِ
رسول ا ِ
بي؛ ق َ
کَ ،فقَال َر ُس ُ
ُ
هلل،
«أتانا
هلل ِفي بَ ْي ِتنا َو أنا َص ٌ
هلل :أ َما َ
ُعطيه؟ قَالَتِ :
دت اَن ت ِ
ول ا ِ
أر ِ
يه تَمراًَ .
قالَ :فقَال َر ُس ُ
أنَّک لَو لَم َت َفع َلي َک َت َب ْت َع َل ْي َک َک ِذبَة» (ابنحنبل،
أعط ُ
َو ما َ

بیتا :)447/3 :زماني که کودک بودم ،پيامبر به منزل ما آمد و من رفتم تا از منزل بيرون
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بروم و بازي کنم که مادر گفت :عبداهلل ،بيا تا چيزي به تو بدهم .پيامبر فرمود :ميخواهي
چه چيزي به او بدهي؟ مادرم گفت :خرما ميدهم .پيامبر فرمود :اگر چنين نکني ،يک
دروغ بر تو نوشته ميشود.
در اين سيره نيز پيامبر بر رفتار مادر عبداهلل نظارت کرده و او را از خلف وعده باز ميدارد
و اين نشان ميدهد که احتماالً در آن زمان مادران با دادن وعدهها دروغ ،کودکان را به انجام
رفتارهاي مطلوب خود وادار ميکردند؛ به همين جهت ،پيامبر به مادر عبداهلل تذکر ميدهد
که مبادا خلف وعده کند که اين کار زشت است و دروغي بر او نوشته ميشود.
 -2-3در نظرگرفتن سطح فكري متربّي

توجه به سطح فكري متربّي از مهمترين اصول تربيتي است كه در سيره عملي پيامبر(ص)
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انعكاس يافته است .امام صادق(ع) فرمود :هيچگاه رسول خدا(ص) با بندگان خدا به
اندازه عقل خود سخن نگفت .خود آن حضرت فرموده است :ما گروه پيامبران مأموريم
با مردم به اندازه عقل آنان سخن گوييم (طباطبايي.)41 :1382 ،
توجه به سطح فكري متربّي در تعبيري دقيقتر يعني نگريستن به دنيا از زاويهاي كه
متربي يا مخاطب به آن نگاه ميكند .يكي از عمده مشكالت مربيان ،والدين ،متوليان امور
توجه به سطح فكري مخاطب و متربّي ندارند .البته درك سطح
فرهنگي و  ...اين است كه ّ
فكري متربّيان و مخاطبان اصوالً كار بسيار دشواري است و از عهده هر كسي برنميآيد
و نياز به تواناييهاي روانشناسانه دارد؛ در واقع عمده مشكل در اين باب اين نيست
كه مربّيان به اهميت رعايت سطح فكري مخاطب واقف نيستند ،بلكه غالب ًا به ضرورت
رعايت سطح فكري مخاطبان اذعان دارند ولي در تشخيص سطح فكري مخاطبان دچار

نسبت به دنيا را تشخيص نميدهند و تص ّور ميكنند متربيان نيز از همان زاويهاي به دنيا
مينگرند كه آنها نگاه ميكنند.
 -3-3استقبال نكردن از سعايت

رسول خدا(ص) مىفرمود :هيچ يك از شما يارانم از ديگرى نزد من بدگويى نكند ،زيرا
من دوست دارم كه با دلى صاف و پاك نزد شما بيايم (و از كسى دلگير نباشم) (همانجا).
اين مسئله نيز از مواردي است كه بايد مربي تربيتي بدان توجه داشته باشد و اجازه ندهد
به پناهگاهي براي گلهگذاريهاي افراد تبديل شود ،چراكه اين مسئله عالوه بر اينكه او را
نسبت به متربّيانش بدبين ميكند باعث شعلهور شدن آتش خصومتها و درگيري ميان
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اشتباه ميشوند و يا آنها را هم سطح خود مي پندارند .به تعبير دقيقتر ،زاويه ديد مخاطب
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مخاطبانش و همچنين گمان بد آنها درباره جانبداري مربيّاشان ميشود.
خاص و برتري جويي ميان جمع
 -4-3پرهيز از ايجاد جايگاه
ّ

ابوذر(رحمهاهلل)گويد :رسول خدا(ص) بدون امتياز در ميان اصحاب خود مىنشست
بهگونهاى كه هر گاه شخص غريبى وارد مىشد ،نمىدانست پيامبر كدام است تا آنكه
بپرسد .ما از پيامبر(ص) خواهش كرديم كه براى خود جاى خاصى قرار دهد تا شخص
تازه وارد آن حضرت را بشناسد .پس برايش سكويى از گل ساختيم و حضرت بر آن
مىنشست و ما در دو طرف او مىنشستيم (همانجا).
خاص و برتري جويي نسبت به ديگران بپرهيزد؛ چراكه
مربی باید از ايجاد جايگاهي
ّ
اين موضوع فاصله او با اطرافيانش را زياد ميكند وميتواند موجب سوءظن آنان شود.
 -5-3مشورت گرفتن
سال نهم  -شماره  - 23زمستان 1391

مع ّمربنخلاّ د گويد :يكى از غالمان حضرت رضا(ع) به نام سعد از دنيا رفت ،حضرت
معرفى كن .عرض كردم :من به شما معرفى
فرمود :مردى صاحب فضل و امانت را به من ّ
كنم؟! امام بسان مردى خشمگين فرمود :رسول خدا(ص) با ياران خود مشورت مىكرد،
سپس به آنچه تصميم مىگرفت عمل مىكرد (همانجا.)45 :
آنچه كه در داستان مزبور بسيار حائز اهميت است اين است كه اوال امام ضرورت
مشورت را در خالل يك رفتار تربيتي نهادينه ميكند و نكته از آن مهمتر اين است كه
نشان ميدهد مشورت نبايد هميشه با افرادي باشد كه ظاهرا از لحاظ جايگاه اجتماعي
باالترند بلكه میتوان با افرادي كه در ظاهر نيز سطح پائينتري از مشورت خواه دارند،
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صورت گيرد.
 -6-3پرهيز از نزاع و ضرورت كظم غيظ

پيامبر اكرم(ص) فرمود :از نخستين چيزهايى كه خداوند مرا از آنها نهى كرد نزاع و
كشمكش با مردم بود.
روايت كردهاند ك ه روزي يكي از بندگان حضرت كاظم(ع) آش گرم به سفر ه مىآورد،
آن را بر دست يكى از اوالد آ ن حضرت ريخت .خش م و غضب بسيار بر آ ن حضرت
غالب شد و آ ن بنده گنهكار گفت:
« َو ِ
مين الغ ِ
العافين َعنِ ال ّن ِ
مت َغيظي» .دوباره گفتَ « :و
الكاظ َ
اس» .آن
َيظ» .آن حضرت فرمودَ « :ك َظ ُ
َ
نك» .ديگر گفتَ «:و هُ
الم ِ
حضرت فرمود« :ع َف َو َت َع ِ
نين» .آن حضرت فرمود :آزاد
حس َ
الل ُي ِح ُّب ُ

داستانهاي فوق يكي راههاي عملي و عيني فروخوردن خشم را نشان ميدهد كه امامان
(ع) آن را اجرا كردهاند .يكي از راههاي فروخوردن خشم آن است كه دقيق ًا واكنشي
عكس آن نشان دهيم؛ يعني اگر ميخواهيم با كسي تندي كنيم به وي محبت كنيم و يا
اگر ميخواهيم از جا بلند شويم در جاي خود بنشينيم و موارد ديگري كه بسيار است.
 -7-3همدلي با مردم و نزديك شدن به آنها

وجود حس فاصله مربی و متربی یکی از مشکالت جدی در امر تربیت است چنانچه
متربي حس كند مربي وي در جايگاه بسيار باالتري قرار دارد و ادب و احترام موجود
ميان آن دو مانع اين نزديكي و همدلي ميشود .البته ترديدي وجود ندارد كه به هر حال
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كردم تو را .بعد از آن حادثه بود كه حضرت را كاظم لقب دادند (همانجا.)46:
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بايد نوعي حجب و حیا حتي حس فرمانبري در متربّي باشد تا امكان تأثيرپذيري و
هدايت او فراهم شود؛ اما از سوي ديگر همدلي و احساس دوستي ميان مربي و متربي
نيز الزم است و اين احترام و فاصله نبايد در حدي باشد كه مانع ايجاد همدلي و دوستي
شود .براي ايجاد اين همدلي و كم كردن فاصله راههاي زيادي وجود دارد كه يكي از
آنها شوخ طبعي مربّي است.
حسينبنزيد گويد :به امام صادق(ع) گفتم :فدايت شوم ،آيا رسول خدا(ص) هرگز
با كسى شوخى مىكرد؟ فرمود :خداوند او را به داشتن خلقى بزرگ ستوده است ،در
همه پيامبرانى كه خداوند برانگيخت نوعى خشونت و گرفتگى وجود داشت ،ولى
مح ّمد(ص) را با مهر و رأفت بود ،حضرت با آنان شوخى مىكرد تا مبادا عظمتاش
چندان در آنان تأثير كند كه نتوانند به او نگاه كنند! جدّ م على(ع) فرمود :هرگاه رسول
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خدا(ص) يكى از يارانش را غمگين مىديد با شوخى كردن دل او را شاد مىساخت.
آن حضرت مىفرمود :خداوند كسى را كه با ترشرويى با برادرانش ديدار كند دشمن
مىدارد (طباطبايي.)42 :1382 ،
يكي ديگر از راههاي نزديك شدن و كم كردن فاصله ميان مربّي و متربّي همسخنشدن
با متربّي در موضوعات مختلف است .موضوع بحث ميتواند دنيوي ،اخروي ،مادي و ...
باشد؛ چرا كه اصل ،يعني نزديك شدن و كمكردن فاصله مهمتر از فرع است كه موضوع
باشد ،و حتي امكان دارد موضوع مورد گفتگو در مجلس ،مستق ً
ال گزينه مناسبي براي
بحث و تبادل نظر نباشد.
زيدبنثابت گويد :چون با رسول خدا(ص) مىنشستيم ،اگر از آخرت شروع به سخن
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گفتن مىكرديم او نيز با ما همسخن مىشد ،و اگر از دنيا سخن مىگفتيم باز هم با ما
همسخن مىشد ،و اگر از خوردنيها و آشاميدنيها سخن مىگفتيم باز هم با ما در آن
زمينه سخن مىگفت (همانجا).
 -8-3مراقبت از رفتار براي دلخور نشدن ديگران

على(ع) فرمود :هرگز نشد كه رسول خدا(ص) با كسى دست دهد و زودتر از او
دستش را بكشد ،بلكه درنگ مىكرد تا او دستش را بيرون كشد؛ و هرگز كسى با آن
حضرت در كارى يا سخنى مشاركت نكرد كه حضرت زودتر از او دست از كار كشد؛
بلكه صبر مىكرد تا وى دست از كار بكشد؛ و نشد كسى با آن حضرت گفتگو را آغاز
كند و حضرت پيش از او سكوت كند؛ و هرگز ديده نشد كه نزد كسى پاى خود را دراز

در ستمى كه به او مىشد درصدد انتقام بر نمىآمد ،مگر آنكه محارم خدا هتك شود،
كه در اين صورت بهخاطر خدا خشم مىگرفت .هرگز در حال تكيه دادن چيزى نخورد
تا از دنيا رحلت فرمود؛ و چيزى از آن جناب درخواست نشد كه «نه» بگويد؛ و هرگز
حاجتمندى را رد نكرد جز آنكه يا حاجت او را برمىآورد ،يا او را با سخنى نرم و
دلنواز خرسند مىساخت.
نمازش در عين تماميت از نماز همه مردم سبكتر ،و خطبهاش از همه كوتاهتر و از
بيهودهگويى بركنار بود .و چون از راه مىرسيد از بوى خوشش شناخته مىشد ،و چون
با ديگران بر سر يك سفره مىنشست اول كسى بود كه شروع به غذا خوردن مىكرد
و آخرين كسى بود كه از غذا دست مىكشيد ،و هنگام غذا خوردن از جلوی خود ميل
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كند؛ و هرگز ميان دو كار مخيّر نشد مگر اينكه دشوارترين آنها را اختيار مىفرمود؛ و
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مىکرد ،و تنها هنگام خوردن رطب و خرما دست به سوى ديگر هم مىبرد (همانجا.)35 :
موارد پيشين درباره نحوه رفتار پيامبر بسيار متنوع و گسترده بود اما وجه مشترك همه
اين روایتها اين است كه به نوعي حاكي از تالش پيامبر براي دلخورنشدن ديگران و
حفظ موقعيّت آنها بود .متأسفانه امروزه در جامعه ما بسيار رايج است كه گفته ميشود
مهم اين است كه كار ما صحيح باشد و دلخوري و عدم دلخوري ديگران از رفتار ما،
مهم نيست .اين در حالي است كه موارد مذكور از سيره پيامبر بهخوبي نشان ميدهد كه
دغدغه ناراحت نكردن ديگران و دلخور نشدن آنها يكي از اصول مهم تربيتي و اخالقي
در آموزههاي اسالمي است .از اين رو به نظر ميرسد بايد يك فرد مؤمن و مسلمان
تالش كند حتي رفتارهاي ُمباحش را در جهتي هدايت كند كه موجبات ناراحتي ديگران
را فراهم نكند ،بلكه باعث رضايت و خشنودي مردم شود.
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يكي ديگر از مواردي كه ميتواند موجبات دلخوري و يا خشنودي ديگران را فراهم
توجه به آداب گفتگو ،معاشرت و مالقات است .انعكاس اين موضوع در سيره عملي
آورد ّ
پيامبر(ص) آن است که ايشان توجه به همه جمع و تكتك افراد آن در هنگام سخن گفتن
داشتند .روايت شده كه از سنن پيامبر(ص) آن است كه چون با گروهى سخن مىگويى در
ميان آنان فقط به يك فرد معين رو نكنى ،بلكه همگان را مورد توجه قرار دهى (همانجا.)43:
معصومین در زمينه توجه به دلخور نشدن و آزاد ندادن ديگران آن قدر جدي بودند كه
حتي اين موضوع را درباره حيوانات نيز رعايت ميكردند كه در نوع خود بينظير است
(مجلسی.)48 :1380 ،

95
 -9-3پرهيز از پاسخ منفي مستقيم

امير مؤمنان(ع) فرمود :وقتى از رسول خدا(ص) چيزى مىخواستند ،اگر مىخواست آن
را انجام دهد مىفرمود :آرى (به چشم) ،و اگر نمىخواست انجام دهد سكوت مىكرد،
و هرگز درباره چيزى «نه» نمىگفت (طباطبایی.)48 :1382 ،
اميرالمؤمنين در اين گزارش تأكيد ميكنند كه رسول خدا(ص) هيچگاه درخواست
حاجتمندان را با پاسخ مستقيم منفي رد نميكردند و حداكثر سكوت ميكردند .تمام اين
موارد و از جمله دوري از پاسخ مستقيم منفي از نكتههايي است كه براي حفظ جايگاه
مربّي تربيتي و تعالي وي در برابر متربّيان الزم است.
 -10-3موعظه با كنايه

ت صادق(ع)
واسط ه شود .همانطور در خان ه منصور متحيّر بودم كه ناگا ه چشمم به حضر 
افتاد ،از جاى حركت كرده و گفتم :فدايت شوم من غالم خاندان شما ،شقرانى هستم.
خيلى به من احترام گذاشت و حاجت خود را عرض كردم .پياده شد و داخل گرديد ،پس
از مختصر زمانى بيرون آمد و از داخل آستين خود مقدارى پول در آستين من ريخت.
فرمود :شقرانى ،كار خوب از همه مردم خوب است ولى از تو بهتر است و كار زشت از
همه كس زشت است ولى از تو زشتتر است .امام(ع) با كنايه او را موعظه كرد چون
شرب خمر ميکرد (مجلسي1398 ،ق.)292 :
اين گزارش بسيار قابل توجه است چرا كه بر روي مسئله كنايه به عنوان يكي از
صحه ميگذارد .اين در حالي است كه اصوالً درآموزههاي ديني ،ادبيات
ابزارهاي تربيتي ّ
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شقرانى گويد :در زما ن منصور موقع تقسيم بيتالمال شد ولي كسى نداشتم كه برايم
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زيادي در خصوص كنايه بهعنوان يكي از ابزارهاي تربيتي نداريم؛ و اين داستان از معدود
اخباري است كه نشان ميدهد از كنايه ميتوان به عنوان يك ابزار تربيتي استفاده كرد .از
سوي ديگر ،در اين داستان سيره عيني امام درخصوص چگونه كنايه زدن نقل شده است.
يعني مربيان تربيتي با اندكي دقت و تأمل در اين حكايت ميتوانند دريابند كه بايد از چه
شيوهاي براي كنايهزدن استفاده كنند .به نظر ميرسد اين شيوه بايد مسبوق به يك احسان
و نيكي باشد همانطور كه در اين داستان وجود دارد .همچنين بايد بهنحوي باشد كه
در درجه نخست جايگاه و شخصيت فرد را تكريم كند؛ و اين كنايه مطلق ًا منفي نباشد.
الن َيقُول؟ َو
در سيره از پيامبرآمده استَ « :
الر ُجلِ الشَّ ي َء لَم َيقُل :ما بال ِف ٌ
کان ال َّن ِب ُّي إذا بَ َلغ َُه َعنِ َّ

ون َکذا َو َکذا؟» (سجستاني1410 ،ق :) 434/2 :هرگاه پيامبر مطلع
ِلک َن َيقُول :ما بال أقوا ٌم َيقُولُ َ
ميشد که کسي سخني نادرست گفته است نميفرمود :چرا فالني چنين و چنان گفته،
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بلکه ميفرمود :چرا برخي چنين و چنان ميگويند.
بر پايه اين سيره ،پيامبر در برابر سخنان ناشايست واکنش نشان ميداد و تذکر ميداد ،اما
اين تذکر گاه به کنايه و اشاره بوده و نه مستقيم؛ زيرا تذکر مستقيم و با ذکر نام ،موجب
بياعتباري متخلف ميشود و اين کار مانع تأثيرگذاري تربيتي تذکر دادن ميشود.
 -11-3هزينه ما ّدي براي دستيابي به اهداف تربيتي

ابوحنيفه يكي از مسئوالن كاروانهاي حاجيان در زمان امام صادق(ع) گويد: ّ
ل به
مفض 
ما برخورد كرد ،در موقعى كه من و دامادم با يكديگر در مورد ارثى سر و صدا ميكرديم
ف داشتيم .در حدود يك ساعت آنجا ايستاد ،سپس به ما گفت: بيائيد منزل ما.
و اختال 
ح داد و آ ن چهارصد درهم را هم پرداخت
ن ما به چهارصد درهم صل 
رفتي م پيش او و بي 
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ت صادق(ع)
ن نبود ،ولى حضر 
ن پول از م 
كرد. وقتى ما از يكديگر راضى شديم ،گفت: اي 
ن دستور داده اگر دو نفر از دوستا ن در موردى با ه م اختالف داشتند بين آنها اصالح
به م 
كن م و غرامت را از مال آن جناب بپردازم .آن پول از حضرت صادق(ع) بود (مجلسی،
1398ق.)44 :
يكي از آموزههاي تربيتي اين داستان آن است كه براي اصالح ذاتالبين ميان برادران
مؤمن بايد از اموال خود نيز خرج كرد و اينگونه نيست كه مسئوليّت متديّنان با
ميانجيگري و ريشسفيدي پايان يابد.
 -12-3خوشبيني

ظن از ديگر ويژگيهاي مربي در نظام تربيتي اسالم است .هر نوع
خوشبيني و ُحسن ّ
سخت ميكند و اعتماد متربي سلب ميشود (قوام.)209 :1386،
اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد :با خوشبينانهترين حالت به اقدامات برادر مؤمنت نگاه كن،
تا زماني كه دليلي اقامه شود كه خالف آن را ثابت كند و تا زماني كه سخنان برادر مؤمنت
را ميتواني بهخوبي حمل كني ،آنها را به معناي بد نگير (کلینی .)362/2 :1365 ،خداوند
نيز در قرآن مي فرمايد :اي اهل ايمان از بسياري از پندارها و ظن بد پرهيز كنيد چراكه
برخي از ظن و پندارها معصيت است (الحجرات .)12 :خوشبيني و خوش گماني حتي
اگر خالف واقع نيز باشد اثرات سازندهاي دارد و باعث ميشود متربّي بر اساس گمان
خوبي كه نسبت به وي وجود دارد رفتار كند.
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سوءظنّي در فرآيند تربيت اسالمي اثراتي مخرب بر جاي ميگذارد و كار تربيت را بسيار
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 -13-3تحمل سختيها و ناماليمات

تربيت و تبلیغ اسالمي سختيها و ناماليماتي را نيز به دنبال دارد .براي موفقيت در امر
تربيت ،مربي چارهاي جز تحمل اين سختيها ندارد .سيره عملي پيامبران الهي كه ميزان
زيادي از آن در آيات قرآن نيز انعكاس يافته است ممل ّو از تح ّمل سختيها و ناماليمات
است( .قوام :همانجا)210:
برخي از اين موارد از اين قرار است:
الف) هيچ پيامبري از سوي خدا به سوي مردم ارسال نشد ،مگر اينكه او را استهزاء
كردند (الحجر.)11 :
ب) بسياري از پيامبران الهي مورد تكذيب مردم قرار گرفتند (االنعام.)34 :
ج) قوم نوح آن حضرت را گمراه توصيف كردند (االعراف.)60:
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د) قوم عاد ،هود را سفيه توصيف كردند (همانجا.)66 :
هـ) رسول اكرم را سادهلوح و زودباور توصيف ميكردند (التوبه.)61 :
 -14-3دلسوز بودن

براساس نظام تربيتي اسالمي مربّي بايد خيرخواه و دلسوز متربّي باشد .مربي نبايد صرف ًا
بهدنبال رفع تكليف باشد ،بلكه الزم است از صميم قلب دوستدار متربّي خويش بوده
و نگران آينده و عاقبت او باشد .قرآنكريم در چندينجا اشاراتي دارد كه نشان ميدهد
دلسوزي يكي از راهبردهايي بوده است كه كه در سيره عملي پيامبران تج ّلي داشته است.
(قوام ،همانجا.)211:
خداوند درباره پيامبر اسالم ميفرمايد :همانا رسولي از جنس شما براي هدايت خلق آمده
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كه از فرط محبت و نوعپروري ،فقر و پريشاني و جهل و فالكت شما بر او سخت ميآيد
و بر آسايش و نجات شما بسيار حريص و به مؤمنان رئوف و مهربان است (التوبه.)128 :
همچنين خداوند در جاي ديگري درباره پيامبر اسالم ميفرمايد :اي رسول ما تو چنان
در انديشه هدايت خلقي كه خواهي جان عزيزت را از غم اينكه ايمان نميآورند از دست
بدهي (الشعراء.)3 :
همچنين حضرت هود در جاي ديگري از قرآنكريم به صراحت خود را دلسوز معرفي
كرده و ميگويد :پيام خدا را به شما ميرسانم و من براي شما خيرخواهي دلسوز و امين
هستم (االعراف.)68 :
 -15-3استعانت از خدا

بهكار ميگيرد مغرور شده و احساس استغناء كند و تصور كند در تربيت متربّي خويش
موفّق خواهد شد .در فرآيند تربيت موانع و مشكالت غيرقابل پيشبيني زيادي وجود
دارد كه جز با لطف الهي و توكل به خدا قابل رفع نيستند (قوام ،همانجا.)216 :
در قرآن نيز موارد بسياري وجود دارد كه نشان ميدهد موضوع استعانت از خدا واقعيّتي
بوده است كه در سيرة عملي پيامبران الهي انعكاس داشته است.
حضرت موسي به خدا عرضه داشت :پروردگارا پس مرا شرح صدر عطا فرما و
مأموريت مرا سهل و آسان نما (طه.)26-25 :
حضرت شعيب هم ميفرمايد :موفقيت من جز به خاطر خدا نيست و من بر او تو ّكل
شر بدان به درگاه او پناه ميبرم (هود.)88 :
ميكنم و از ّ
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در نظام تربيتي اسالم مربي هرگز نميتواند به توان و استعداد خود و نيز فنون تربيتي كه
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 -16-3توقع مزد نداشتن

مربي موفق كسي است كه توقع اجر و مزد نداشته باشد .البته نداشتن به اين مفهوم
نيست كه مربي مستحق اجر و مزد نيست ،بلكه منظور اين است كه مربي به ازاء كار
تربيتي خويش نبايد دنبال اجر و مزد باشد و بدين وسيله ارزش كار تربيتي خود را كاهش
دهد .از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اجر و مزد فقط جنبه مادي ندارد ،بلكه توقّع
ّ
تشكر ،تشويق و احترام نيز نوعي اجر و مزد است و مربي نبايد دنبال هيچكدام از اينها
باشد (قوام ،همانجا.)222 :
خداوند به پيامبرش ميفرمايد :امت را بگو من مزد رسالت از شما نميخواهم.
(االنعام )90:حضرت نوح نيز به امت خود فرمود :من اجري از شما براي رسالت
نميخواهم و چشم پاداش جز به خداي جهان ندارم (الشعراء.)109 :
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 -17-3فصاحت بيان

داشتن فصاحت بيان از ديگر ويژگيهاي مربي در نظام تربيت اسالمي است .بيان شيوا،
رسا و دلنشين در حسن انتقال پيام مربي و مبلغ و نيز پذيرش آن از سوي متربّي تأثير
بسزايي دارد .داشتند تن صداي خوب و نيز بهكارگيري فن بيان در موفقيّت مربّي در امر
تربيت و و تبليغ نقش فراواني دارد (قوام ،همانجا.)225 :
در قرآن مواردي وجود دارد كه نشان ميدهد يكي از مؤلفههاي موفقيت اولياي الهي در
امر تبليغ كه در سيره آنها منعكس شده است ،استفاده از بيان شيوا و فصيح بوده است.
حضرت موسي(ع) هنگامي كه به پيامبري مأمور شد به خدا عرضه داشت :برادرم هارون
را كه نطقش از من فصيحتر است با من يار و شريك در كار رسالت نما ،تا مرا تصديق
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كند كه ميترسم اين فرعونيان سخت تكذيب رسالتم كنند (القصص.)34 :
 -18-3به سراغ متربّي رفتن

يكي از ويژگيهاي مربّي اين است كه خود به سراغ متربّي برود و منتظر نماند تا متربّي
از او بخواهد و يا به سراغش بيايد .مربي مسئوليت و رسالت تربيتي متربّي را دارد و در
اجراء آن بايد خود به سراغ متربّي برود (قوام ،همانجا .)226 :در قرآن و احاديث نيز
مستمر اولياي الهي اين بوده است كه خود
موارد زيادي وجود دارد كه نشان ميدهد سيره
ّ
آنها به سراغ متربّيان و مخاطبانشان ميرفتند و منتظر نميشدند تا بدانها مراجعه شود.
بطبه ،قد احكم مراهمه و
حضرت اميرالمؤمنين(ع) درباره پيامبر اسالم ميفرمايد« :طبيب ّ
دوار ّ

احمي مواسمه» (مجلسی1403 ،ق )140/34 :ـ پيامبر پزشكى روحانى است كه با پزشكى

آميخته ،و اسباب داغ كردن خود را نيكو گرم كرده است و آنها را هر جا كه مورد نياز
باشد ،مىنهد.
همچنين درخصوص هدايت فرعون خداوند به موسي دستور ميدهد كه شخص ًا به
سراغ فرعون برود .و به او ميگويد :روانه شو به سوي فرعون كه سخت طغيان كرده
است (طه.)24 :
 -4نتیجهگیری

اين تحقيق تالش كرد يكي از مهمترين ابعاد زندگي معصومین(ع) يعني بعد آموزههاي
تربيتي آنها را پيجويي كند و با استخراج مؤلفههايي درباره روشهاي زمينهساز تربيتي،
بستر كاربرد آنها را براي امروز فراهم كند .اين تحقيق به تالش برای ارائه يك الگوي
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خود (براى درمان بيماران روحى) دورهگردى مىكند؛ مرهمهاى خود را بهخوبى درهم
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عملي ،براي مربّيان بوده است که در دو بعد راهبردهای كلي جذب متربّي که مربّيان با
رعايت اين راهبردها ميتوانند محبوبيّت پيدا كنند و زمينه نفوذ در قلوب مخاطبان خود
خاصي كه در روند تربيت ،مربي بايد رعايت کند
را فراهم كنند .بعد دوم نيز به فنون
ّ
پرداخته شد .تفاوت اين محور با محور اول آن بود كه در محور اول تمام فنون ،راههايي
براي جذب كردن بودند؛ اما در اين بخش فنون مطرح شده موارد و راهكارهاي عملي
مربّي در روند تربيت میباشد.
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