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 گرایانه امام علی تبیین تئوری تربیتی واقع
 الل  ه دین پرور ةمبتنی بر مکتوبات آی

  **یکوهانستان یسلطان میمر / *دیجمش یپرستو مصباح
 55/5/5022تاریخ پذیرش:    02/2/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 قیانسان کامل از طر ایشده   یانسان ترب یب  عنوان نمون  اعال  یحضهرت عل

 انهه یههگراواقع یکردیزمهان خود  رو یتیترب یدر مبهان یو معرفت یچرخش ارزشههه جهادیا

و  ایدن  یاهاز م یواقع یریتصو میترس قیاز طر شانیگرفتند  ا شیدر پ  ینسب  ب  ترب

  دن و پرداختن ب یتیمرگ و نقش ترب ریزناپذیرگ  یانسهههان در دن  توجه  به  واقع ریسههه

 ریذرا بر امور تجرب  پ  یترب یبنا ان یمترب یبرا یو شههناخت یارتباط یهامهارت گاهیجا

ضههرت ح ان یگراواقع یتیترب کردیاسههتوار کردند  دن   از رو یو درمان ین  انتزاع  یو واقع

 یفترمعر یغ یو هنجارها یرفتاس  ک  نظر ب  فضاهل مع نیا شودیاسهتنبا  م یعل

   یولوا  یتیو ترب یگفتمان اخالق ریاس  و از مس یضرور  یبصورت توأمان در امر ترب

ار دشههک انیم نیدر ا یو نقش عواطف انسههان یدن در فضههاهل عمل ریو تأث یفکر لیفضهها

نگاشهههت  شهههده اسههه  و هد  دن  یلیتحل -یفیتوصههه کردیپژوهش بها رو نی  اگرددیم

الل   یةمکتوبات د ۀدر گسههتر   یگرا از کالم حضههرت علواقع یتیکرد تربیاسههتنتار رو

 لیب  دل پرور نیالل  د یةپرور  بعنوان نهج البالغ  پژوه معاصر اس   استفاده از دثار د نید

حضههرت  باعش شههده اسهه  اثبات  یانیب یهاب  عمق و ظراف  شههانیا ۀتوج  موشههکافان

  ردیصورت گ یترعالمان  یهانییو تب شتریبا قراهن ب یتیترب ییگراواقع

 واژگان کلیدی
 .پرور نیجلله د یة، آ یگرج، جمام علوجب  تیترب
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 مقدمه . 1
و  جنجامدیبالقو  و بالفع  موجود در جنسان م یبوج یجست که به رشد و تعال یطیوجود آوردن شمرج تربیت به

جسممت که خدجوند سممرشممت جنسممان رج بر جسمماس آن نهاد   یو رطر  یآن مسممتگلط جز سمماختار وجود قتیحق
کدجم جز  رکه ن شودیبه کار برد  م تیترب یبرج یمتفاوت ینامختلف وج   یرکر  یناسگت انیجسمت. در م
ت. جسممم شیخا  خو گهیجز کاربرد آنها در بارت و زم یداللت دجرد و حاک تیمجز عملکرد ترب یآنهما بر وجه

: 6331ات، و جسممک دلیباسممتان جسممت )ل ونانیدر  تیترب یجصممطالح جسممتعمال شممد  برج نینخسممت ا،یدیپا
و جز نمه  یآموز مهارت م،یگمام بمه گام کودد نمرج  با آموزش و تعل تیمترب ی( کمه در معمان6131-6133
(. در سممگت 516-561: 6337نفس کاربرد دجشممته جسممت )جرالطون،  یدرون یبوج نیب یتر نمانگگمهم

وج    نیج یبرج شمممهیشمممگمماسمممان دو ر داللممت بر پرورجنمدن دجرد و ل ممت یجز نظر ل و  تیمموج   ترب یجسمممالم
و  » یکیجند؛ برشمممرد  ب  ( و 613و611: 6161غذج دجدن و بزرگ کردن جسممت )جبن مگظور،  یکه به معگا« ر 

: 6932 ،یتا وصمول به کمال جسمت )رجغب جصفهان یزیچ وسمتهیپرورش دجدن پ یبه معگا« ربب» یگر ید
وج    نیج یو مفهوم مالک و مدبر رج در معگا دجنگدیخدجمحور م یگد یرج ررج تیترب یی(. عالممه طلماطلا131

به  ءین شمممسممموق دجد تیمعتقدند ربوب زین یآمل یجد(. عالمه جو 19: 6911،یی)طلاطلا رندیگیدر نظر م
د و آنها باش تیکمال و ترب یبه سو  اءیجسمت که شأن جو سوق دجدن جش یسممت کمال آن جسمت و رب کسم

و بطور مطلق رقط بر ذجت خدجوند جطالق  دیکلمه بدون ب نیصمممفمت به صمممورت ثابت در جو باشمممد. ج نیج
  (.991و996: 6935،یآمل یجوجدخدج ) ریبر غ دیو بصورت م اف و مق شودیم

ترین حاالت ررتاری مطلوب و وصمممول متربی به نمای تربیتی غمایمت تربیت، تحقق مهمتممامی تئوریدر 
نای تربیتی سممکوالر با حذف دین در مقام جرج ه سممعادت رردی و ججتماعی جسممت، با جین تفاوت که تئوری

ر جدنگمد  جصمممول تربیتی، بمه حمذف بخش جعظمی جز جنمدجف تربیمت، یعگی عروث آدمی به برب جلهی مگ
در  در تربیت دیگی، ندف تربیت سممعادت دنیوی و جخروی متربی جسممت و پیاملر جکرم و ج مه. جندشممد 

نیز با تأسممی جز رسممول گرجمی  جمام علی . رجسممتای جین ندف به تربیت شمماگردجن و عموم مردم پردجختگد
 .به عگوجن جمام و حاکم جامعه جسمالمی، مسمئله تربیت رج در سط  کالن مورد توجه برجر دجدند جسمالم

گویگد و ندرمگدجنه ملانی، جصمممول و جیشمممان جرزون بر نماممه سمممی و یکم کمه بما ررزند خویش سمممخن می
به  هنا نیز به صورت سفارش و توصینا و حکمتدر بسمیاری جز خطله ،کگگدنای تربیت رج مطرح میروش

 .بیان جصول زندگی و جخالق پردجختگد
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گانی دجدن به جین موضمموع که تربیت ملدا بیگی جلهی و ک بر ملگای جهان جمام علی   نگر خویش، با آ
دغه جند و نامه سی و یکم به طور ویژ  حاکی جز دغت ییرجت رکری و عملی بشر جست، به کیفیت آن پردجخته

ررزندشان رج آییگۀ نس  تربیت پذیر و جسوۀ آن برجر دجد  و با »وجب  ح رت در . جصملی جمام در جین بار  جسمت
نا و خود معصممموم بود  و در بله پاکی نامه رج نگاشمممته جند و گرنه جمام حسمممن  ،چگین دید و دورنمایی
در وجب  خطاب به مردم جست و  نمانگونه که سخن برآن به پیاملر. درخشید  جستصمفات جنسانی می

جلله دین پرور سممملک تربیتی  یةجز نظر آ(.1: 6939پرور،  نی)د «جند¬یجله اتیکه غاللا مخاطب آ جنمدآنمان
یری گنای توحیدی در شممک مانگد ح ممور جندیشممه) مبانی تربیتبه طور کلی بر سممه محور  جمام علی 

ا مفهوم زمان آغاز یمانگد مفهوم دنیا ) م اهیم مرتبط با تربیت، (تربیمت یما نقش آرریگی عام  تقوج در تربیت
ر جسمماس آن شممک  گررته جسممت که ب( مانگد پرنیز جز تکلر و بگاعت پیشممگی) های تربیجیتوصیییهو ( تربیت

  (.12: 6931پرور، نی)د شودیم نییتل تیترب نایجندجف، جصول و روش
ربی رج با متآموزند تئوری تربیتی مطلوب بایسمممتی بما جرج مه رجنکمار تربیمت مطلوب بمه ما می جممام علی

نا چه ندف جز زیسممتن من چیسممت؟ در زندگی باید به چه بیگدیشممم؟ جز جهان و جنسممان: سممؤجالتی جز بلی 
نش نایی که پژوجنتظاری دجشممته باشممم و چه بخوجنم؟ چگونه با دیگرجن ررتار کگم؟ موججه سممازد؛ پرسممش

یتی که بر بیانات ح رت و ملاحث ترب پرورجلله دین یةحاضمر پاسخ نر یک رج در کالم جمام با تکیه بر شرح آ
رد جللالغه که در جین پژونش موجی جز کتاب نهجنسخه. کگددر سایر آثار جین مفسر آمد  جست، جستجو می

کالم  نایجلله دین پرور جسممت که دبایق و هرجرت یةجی شممرح گونه جز آجسممتفاد  برجر گررته جسممت، ترجمه
یین و نا تالش خود رج صرف تلجلله سید جمال جلدین دین پرور سال یةآ. سمازدح مرت رج بیشمتر نمایان می
ن جمیرجلمؤمگی( نهج جللالغه)جند و معتقدند آرریگگد  جین جثر جاودجنه کرد  تشممری  بیانات ح ممرت علی 

آن بزرگ مرد تاریخ جسممت که نینگا  غلار زمان پردۀ کهگگی و ررجموشممی بر سممیمای پر رروغ جو  علی
جلو  و شمکو  جو نکاسمته و تقوج و عدجلت و جهاد و دیگر صمفات برجسممتۀ جو رج جز یاد نلرد  و در نیفکگد  و جز 

گرجیی در گذشمممته؛ تا برجبر عظمت دجنش و حکمت جو سمممر تعظیم ررو آورد  جسمممت و جز مرز تعصمممب و رربه
و با زبان  هبدجنجا که دوسمت و دشممن زبان به سمتایش جو گشمود  و به تألیف کتب و سمرجیش جشعار پردجخت

 (.11: 6936پرور، نیجند )دکرد  انیجو رجب لتیر  میجز  یدل نمجندیشه وسوز و 
( 6931) یجز جمله محمد ، آثار بسیار نگاشته شد  جست در خصو  ملاحث تربیتی جز مگظر جمام علی

به ویژگی نای نظام « در نهج جللالغه جصول، جندجف و روش نای تربیت جز دیدگا  جمام علی»در مقاله 
 یادر و بتربیتی در نهج جللالغمه تحمت چهمار جگلمه نمدجیتی، ججتماعی، عقالنی و معگوی پردجخته جسمممت 
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ه تحلی  ب« آرمان گرجیي وجب  بیگانه رویکرده مگاسمممب برجه تربیت دیگي»با عگوجن  یج( در مقمالمه6931)
پردجخته جسمممت؛ جما در نیز پژونشمممی  رویکردنای مختلف دربار  شمممکاف آرمان و وجبعیت در جمور تربیتی

نایی که در جین پژونش آمد  جسمت، مورد بررسی برجر ، با مؤلفهگرجی ح مرت علیرویکرد تربیتی وجب 
جللالغه ججلله دین پرور و جستخرجث ملاحث تربیتی جین نه یةنگررته جسمت ضممن جیگکه جبتگا به آثار گسترد  آ

 .  گیردمیپژو  معاصر، برجی نخستین بار صورت 

 رویکرد تربیتی امام علی
ربیت دجشته گرج به تگرج و نه آرمانبا ت ییر دجدن تفسمیر جنسان نسلت به حیات، رویکردی وجب  جمام علی

یم ح مممرت جز طریق ترسممم»جلله دین پرور  یةجز نظر آ. سمممازندو تربیت رج بر ملگای جموری وجبعی جسمممتوجر می
جنسممان و در نهایت رج  روشممگی که جنسممان رج به سممر مگزل مقصممود  تصممویری زیلا جز حقیقت دنیا و سممیر

 «دجنگدیام  مک تیمقصد در جمگ بیگی شد  رج رج  رسیدن بهرسماند، حرکت جز روی نقشه و یا برنامه پیشمی
گانی جز وجه جرزشممی تربیت و جخالق که به شمملانت(. 7: 6936پرور، نی)د نای متعددی بین ح ممرت با آ

ی نای معررتجنجماممد، بر مسمممئولیمت معررتی مربیان، رهم نگجارنا و جرزشجخالق می گفتممان تربیمت و
نایی جز با جسممتفاد  جز صممورت جمام علی. توسممط متربیان و عم  بر جسمماس ر ممای  رکری تأکید دجرند

نا در جخالق جست، بحث تربیتی خود رج با توجه دجدن متربی به جیگکه تئوری جسمتدالل که مشمابه جستدالل
رود، متربی رج به تربیتی جیشمممان با جموری باورپذیر و در تگاهری تگگاتگ  با مشممماند  وجبعیات دنیا پیش می

به علارت دیگر ندف جمام حرکت برخالف مسممیر . کگگدسمممت ندف خا  خود جز ررآیگد تربیت ندجیت می
ا و نت، بلکه توصممیهحرکت تربیتی موجود و جیجاد جنقالب در سمماختارنای ججتماعی زمان خود نلود  جسمم

و رساندن جررجد به  شمدگیمگظور ت ییر در باورنا و تولید معگایی جدید جز تربیتدسمتورجت تربیتی خویش رج به
جین دستورجت در جص  گفتگویی جست میان مربی و متربی . نمایگدمگدی عرضمه میسمط  باالیی جز جخالق

گانیبا آنها میبر ملگمای وجبعیاتی تجربی که در نر لحظه جز زندگی  . شمممودنای آنها جرزود  میزیگد و بر آ
لمذج جز مگظر جممام، تربیمت نیازمگد توجیه جسمممت و بایسمممتی عوجم  الزم برجی توجیه جز لحاظ شمممگاختی در 

خشممی ررتار بپذیر و وجبعی باشممد تا تالش و ممارسممت مربی در تحققدسممترس متربی بود  و برجی جو تجربه
 .  بخش باشدنتیجهمتربی ملتگی بر شگاخت، 

به لحاظ جایگا  شممخصممی خود، در مقام جنسممان کام  برجر دجرد، جایگانی که  با جیگکه ح ممرت علی
ممکن جسممت برجی جررجد عادی ممکن جلوصممول نلاشممد، جما رویکرد تربیتی جیشممان کامال ملموس و عیگی و 

ح مممرت، مربی یمک مکتمب تربیتی خمدجمحور جسمممت، طلیعتا جین مکتب متربیان رج . بمابم  ججرج جسمممت
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جلله دین پرور ح ممرت خود رج  ح ممور و مکاشممفه رج  یةبه تعلیر آ. نمایدخدجشممگاس و خدجمحور تربیت می
دریارته جسمت و معررت و شمگاخت جو ررجتر جز بالب محدود جسمتدالل و جلفاظ جسمت و بدون وجسطه، حقایق 

نما رج بماال زد و جو دیمد آننمه رج که باید بلیگد و برجی جو پرد  کشممموف بود  جسمممت و پیماملر جکرمنزد جو م
 : دریارت آننه رج که باید دریابد لذج ررمود

 «َلْو ُكِشَف اْلِغَطاُء َما اْزَدْدُت َيِقینًا »

 شود جگر پرد  کگار رود در یقین من جرزود  نمی 
 «هَل َاعُبد َرَبًا ل َاَر » و یا 

 پرستم، خدجیی رج که ندید  باشم نمی 
نای رلسمفی و کالمی جست و نای توحیدی آن بزرگوجر ررجتر جز برنانجز نمین سمرچشممه جسمت که خطله

(. 61: 6935پرور،  نی)د کگدجرروزد و خدجشمممگاسمممی در دیدگا  جو جلو  مینور معررت رج در جان آدمی می
ند دنا رج مخاطب برجر میگیرد و نوع جنسممانجایگا  مربی برجر میزمانی که در  خود سمماخته، نیچگ یررد

. مایدننظرجت تربیتی خود رج با بوت و بدرت و با جشممرجف کام  به وضممعیت روحی و روجنی مخاطب جرج ه می
 . گردد نای جنسانیگیری که مگجر به عدم شکورایی توجنمگدینای جررجطی دجرد و نه سه گیرینه سخت

 ی و فلسفه وجودی تربیت الهی گرایواقع
جسممت که مدعی جسممت بین علم و معلوم، بابلیت  رلسممفی یمکتل ر الیسممم، در ونله نخسممت یا گرجییوجب 

لم ندف ع. گونه که وجبعا  نسممت، توصممیف کگدتوجند جهان رج نمانتطابق وجود دجرد؛ یعگی علم می
(. 611: 6936 دمن،ی)لز چگونگی وجبعیت جهان جست گرجیان، توصمیفی صادق و درست جنزد وجب 

نا جز اندجنگد؛ زیرج ر الیسم با رهم متعارف جنسآلیسم میتر جز جید نیز ر الیسم رج باب  بلولعامه مردم 
ی جهان خارث جز ذنن ما وجود گوید، وجبعیاتی دربار رهم متعارف به ما می. جهان سممازگارتر جسممت
نیز در  جمام علی دگا ی(. د667: 6933 ،یکونانسممتان ی)سمملطاناسممت دجرند و کار ما کشممف آنه

جز مگظر جیشمممان، معیاری جز وجبعیت برجی تربیت وجود . گرجیانه جسمممتزمیگمه تربیمت دیدگانی وجب 
تربیت رج بر ملگای تماس شمممگاختی با وجبعیت جهان بگیان  یکم،ورو، جمام در نامه سمممیجز جین. ندجرد
ا و نروش نیکان پاکگهاد در جمر تربیت جین جسممت که مالد کار رج بر شممگاخت: ررمایگدنهگد و میمی

نا که تکلیف آررین نیسممتگد، بازجیسممتادند و جز زحمت آن نا برجر دجدند و جز ناشممگاختهشممگاخته شممد 
 بخشمممگد که کارکردرسمممتگد؛ بر جسممماس نمین وجبعیت، ح مممرت جایگانی به ر مممای  جخالبی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
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توجن شممگاسممانه جسممت که در آن نمیروجن -یابی ر ممای  و رذجی  با دیدگانی دیگینخسممتین آن جرز 
رلذج رلسمممفه . نا جدج کردنا و جنگیزشتربیت رج به طور باط  جز دین، حاالت جحسممماسمممی، نیجان

 .وجودی تربیت در جندیشممه جمام، ت ییر تفسممیر آدمی جز حیات بر ملگای وجبعیت دجنسممته شممد  جسممت
ترین آنها پرسش جز مانیت زندگی و سمازد که مهمنایی روبرو میمتربی رج با پرسمش جمام در جین نامه

زندگی و زیستن، گذشتن جز مرزنای حقیقت و دروغ جست؛ چیزی : ررمایگددنیا جسمت و در پاسخ می
نیسممت جز موججه شممدن با وجبعیتی که خوجندن آن توام با عم  جسممت؛ عملی که تکرجرپذیر نیسممت و 

به علارت دیگر زندگی تعین بخشممیدن آدمی به نویت . برجی نر جنسممانی رس خوجند دجدرقط یک بار 
وجودی خود جز طریق عم  جسمممت؛ عرصمممه تحقق وجبعیات جسمممت؛ وجبعیاتی که نرچقدر نم جز آن 

زندگی تفکر کردن به خود جست؛ لحظه درد جایگا  . بگریزی، گریزی جز پذیرش آن نخوجنی دجشت
زندگی محصممول لحظات آرزو کردن، دل بسممتن، دل گسممسممتن، . جسممتی نسممتی خویش در دجیر 

جی جست جما جز جین میان تگها آدمی زند  بودن خا  نر موجود زند . ورزیدن و مانگد آن جست عشمق
 .توجند نگر زندگی کردن رج بیاموزدمی

. تردجر جسممگرجیانه جسممت و جز خصممیصممه سممادگی و باب  رهم بودن برخونای مذکور به صممرجحت وجب پاسممخ
ام، ریلسوف ویلیام جک. جی جست که جز سوی دجنشمگدجن علوم تجربی نیز برگزید  شد  جستسادگی شاخصه

ن کگد و ما نیز باید در بوجنیترین رج  رج جنتخاب میمشممهور برون وسممطی معتقد بود، طلیعت نموجر  سممماد 
ج د سازی به کار بگیریم و مفانیم ز یهپردجزی و نظر علمی، سمادگی رج به عگوجن معیاری ضروری برجی مفهوم

به جعتقاد جکام، جز بین دو نظریه که برجی توضمممی  و تلیین پدیدجرنا عرضمممه . و غیرضمممروری رج حذف کگیم
تر جسمت، جرج  جسمت و جگر بتوجن با بوجنین کمتری رویدجدنای بیشمتری رج تلیین کرد، شموند آنکه سماد می

وردجر جسمممت و تا زمانی که تأییدی تجربی دجرد، صمممادق جسمممت و آن نظریه جز جرزش معررتی بیشمممتری برخ
نیز در تئوری تربیتی  جمام علی(.16: 6977 ،ی)الز  دندینشممان م وحدت حاکم بر جهان نسممتی رج

گیرد و با پ  زدن میان زندگی خیالی و زندگی وجبعی سمممازی رج بکارمیخود با بیگشمممی عمیق باعدۀ سممماد 
ه نفسمممه به وجبعیت مربوط جسمممت نه بآموزد که زندگی به خودی خود و ریبی میروزمر  جین تفکر رج به متر 

خیمال و م لون جسمممت کسمممی کمه زنمدگی رج بما محتوجنمای خیالی و جموری وجنی و آرزونای دور و درجز پر 
نا رج جز نخوت رؤیاپردجزی بیرون آورد  و ، تربیت جین شمایسمتگی رج دجرد که جنسانجز مگظر جمام. کگدمی

طور در پرتو وجبعیتی بر جای ماند  جز گذشممتگان، آن رج به آیگدگان و جز آیگدگان به نسممم  بعدی آنها و نمین
جز دسمتی به دست دیگر برساند تا رسالت خود رج که نمان سعادت دنیوی و جخروی ررد جست با خطاب برجر 
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پس بصد جمام در روش تربیتی خود، رخگه کردن به وجبعیتی ناب (. 96ند )نامه رسا نا به جنجامدجدن جنسان
. سازدکن میروح مم ُبعد درونیرج به  ُبعد بیرونیجی ملموس جست؛ وجبعیتی که حرکتی جز و تجربی به شمیو 

نممد  یر گرجیی تجربی، نمممان تئوری تربیتی جلهی جسمممت؛ تربیتی کممه دربرگجین تئوری تربیتی ملتگی بر وجب 
همانر و بمماطن عممالم جسمممت، بیرون آن در درونش و درونش برجی بیرون حماضمممر جسمممت؛ بممه بیممان دیگر 

 به نمین. دند نه رقط در یک حوز مگمد کردن تربیت در هانر و باطن وجبعیت و حقیقت رس میچمارچوب
گا  ه خوبسممازد، بنایی جز وجبعیت که تربیت رج مخدوش میدلی  جسممت که جمام جز نادید  گررتن صممورت ی آ

کوشمد نظریه جام  تربیتی جرج ه دند که نم روجبط دنیوی ررد رج در برگیرد و نم سعادت جخروی جسمت و می
نای جصممملی زندگی دنیوی آشمممگا دنگد متربی رج با دغدغهجو رج و در عین جیگکمه جصمممالمت رج بمه آخرت می

گانی. کگگمدمی دجدن جز جین وجبعیت که دنیا جمری  جمام در آغازین جمالت خویش در نامه سمممی و یکم با آ
وسممه دجند، پر سممیال و ناپایدجر جسممت و جیشممان در جایگا  پدری که خود رج معترف به نشممیب و ررجز زمان می

 :می ررماید  کگدتربیتی خود رج آغاز می
 « ِ ِ

َتسََّّْ َماِن اْْلُْدِبِر اْلُعُمِر اْْلُسََّّْ اِكَن اْْلَْوَ  ِمَن اْلَواِلِد اْلَفاِن اْْلُِقُر لِلزَّ اِكِن َمسَََّّ ْنَیا السَََّّّ اِم لِلد  ْهِر الذَّ اِعِن  لِلدَّ الظَّ
 «َعْنَها َغدًا 

 :جز علارجت آغازین جین نامه دو نکته مهم باب  دریارت جست
، بلکه نر جنسمانی جست که پیام جیشان رج دریارت مخاطب جمام نه شمخص جمام حسمن ؛نخسمت جیگکه 

پدری سممالخورد  و کهگسممال، معترف به نشممیب و ررجز زمان، « جز»د جین نامه ررمایگزمانی که می. کگدمی
پشمت سمر گذجرندۀ عمر، سمپرجندجز در نلرد روزگار، بدبین به دنیا، مسمارر شمهر خاموشان و کوچکگد  آن در 

تیر  ۀنا، رنرو رج  آنان که ررتگد و مگزل به دیگرجن سمپردند، نشانررزندی آرزومگد دسمت نایارتگی« به»رردج؛ 
وجم دجر و  نا ، بردۀ دنیا و سممودجگر کاالی غرور،نا و گروگان گردش جیام و آماث خدن  مصممیلتناخوشممی

 ۀخورد نینا و زمآرت ۀنا و نشمممانغم نیجنمدنمان و نمگشممم ممانیپمرگ و نم رینما و جسمممگررتمار مهلمت
در وجب  با جین توصیفات، وضعیت جنسان در جین دنیا رج معرری  (،96)نامه  انیگیشمیپ نینا و جانشمخوجنش

اطلش رج نا دجرد، خود و مخنمایگد؛ لذج ح مرت در جایگا  پدری که وهیفه تربیتی نسلت به تمام جنسانمی
 .  نمایدمعرری می

نمه جمکانات ا گیرد؛ دنیا بنای تربیتی خویش رج نشئۀ دنیا در نظر میح مرت بستر آموز  ؛نکته دوم جیگکه
گفت و نه جز « بایدنا»توجن سمممخن جز نای آن و نه یک آرمان شمممهر خیالی که در آن رقط میو محدودیت

جی با تمرکز بر مفهوم عمیق ناپایدجری دنیا، مزجیای خاصمممی دجرد که جز چگین رویکرد تربیتی«. نانسمممت»
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جین  .اندن جهان جخروی جشار  کردبسمت مگابشمات دنیوی جز طریق شمگاستوجن به خروث جز بنجمله آن می
نظریمه، بما عمدم جنحصمممار کمانون جرزیمابی تربیتی به جمور دنیوی و نادید  نگررتن آخرت، جنسمممان رج متوجه 

بسممیاری جز جررجد به دلی  عدم معررت نسمملت به مانیت . کگگدخطانای معررتی خود در موججهه با دنیا می
یت جسممم و جان خویش رج با معیارنای نادرسممت و غیر حقیقی دنیا، دچار جشممتلا  محاسمملاتی گردید  و ترب

  بر لذج بیانات ح ممرت عالو. نمایگدبردند و به جای پیروی جز عق ، جز هن و گمان خود پیروی میپیش می
سمممازد، پیونمد میمان حماالت معررتی و حماالت جیگکمه ملگمای عقالنی تربیمت و جخالق دیگی رج روشمممن می

جیشممان به صممورتی بسممیار هریف و دبیق جز جرتلاط بین حاالت . سممازدمیسممر می غیرشممگاختی جررجد رج نیز
به سگان و  غارالن رج نکونش وگویگد و با تأکید بر ناپایدجری دنیا، شمگاختی و غیرشمگاختی دنیا سمخن می

نای ولگردند که جز نیانو و زخم زدن به روح دنیاپرسممتان چون سمم : ررمایگدمیدرندگان تشملیه کرد  و 
کشمممگد و پر زورشمممان رجمش، نگری ندجرند و یا چون درندگان زیان آوری که بی جهت بر سمممر نم زور  میآ

د  چون شترنای به بگد کشید  ش. گرددخورد و بزرگشمان بر کوچکشان چیر  میدرد و میناتوجنشمان رج می
لانی که جز نه ش: جندار آمد نای بال گررتیزرع در دجم چالهجند که در بیابانی سخت و لمو یا مسمت و سرگشته

جمام رج  خروث جز چگین غفلتی (. نمان)جی که به چرجگانشمممان رنگمون گردد آنها مرجبلت کگد و نه چرجند 
نای توجن جز نمودنا و رریبدجنگد که بوجسمممطه آن میرج در تمذکمار وجبعیات تجربی دنیا جز طریق تربیت می

نا، به خاد جرکگد  سممموگگدی جندو نا، نمدنیا، نمگشمممیگی غمدنیا به بود و ذجت آن که نمان مصممما ب 
جما جز نظر جمام جز بین نمه جمور . ناسمت، دست یارتنا، جانشمیگی مردگان و نشمانه گررتن آسمیبشمهوت

گا  سممازدباورپذیر و وجبعی دنیا نیز جمری به جندجز  مرگ نمی ا  مرگ لذج به جایگ. توجند آدمی رج جز ذجت دنیا آ
 .  شودبصورت مستق  پردجخته می یشه تربیتی ح رت علیدر جند

 تربیت در پرتو واقعیت گریزناپذیر مرگ  
جلله دین پرور در شممروح خود بر بیانات ح ممرت در کتاب نهج جللالغه به تفصممی  به جرتلاط دنیا و آخرت یةآ

ل یک طرف دنیا به سرعت در حاجز نظر جیشمان دنیا و آخرت در یک رجبطه متقاب  برجر دجرند؛ جز . جندپردجخته
و زمان جست  یزندگ یدورنما نیآورد  جست. ج یرو  مانیآخرت به سمو گریو جز طرف د سمپری شمدن جسمت

رد  و خود رج با آن نمانگ  ک دیمردم نستگد که با نیو ج سمتیآن ممکن ن ییوجپسمگرج ایکه نگه دجشمتن و 
، بلکه یجبد  یگانینه به عگوجن جا ایمدن ی(. جز مگظر جممام عل97: 6931پرور، نیکگگمد )د یبردججز آن بهر 

جو که نمانا عروث به مقام  نیرجسمممت تیبه مان یبخشمممو تحقق یتکام  آدم یبرج یتگهما در مقمام بسمممتر 
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 یمقام نیخدجوند متعال جسممت، باب  جتکاسممت و تذکار مرگ، جنسممان رج در وصممول به چگ یو بگدگ تیجنسممان
   جست. گریار ی

 شناخت ماهیت دنیا و مرگ
نوع جرتلاط جررجد در دنیا رج با توجه به نگرش آنها در مورد دنیا و نوع جستفاد  آنها جز دنیا به  ح مرت علی

نا نگرشی نا به دنیا به یک شمک  نیست و جنسانجز مگظر جمام، نحو  نگریسمتن جنسمان. کشمگدتصمویر می
 مگدی جز لذجت دنیاسمممت و چگان برجیررتارنا و جعمال آنها ملتگی بر بهر جررجدی که . متفاوت به دنیا دجرند

کگگد که گویی آخرتی ندجرند و جشمخاصی که ررتار آنها با توجه به نگرش آخرت محور آنها شک  دنیا کار می
 نای نوع جول بر جدجل دنیایی مشمم ولگد وطلیعتا  جنسممان. گیرد و دنیا برجی آنها وسممیله جسممت نه ندفمی

 .پرستی، سودخوجنی و خودخوجنی جستررتاری که جز آنها شاند نستیم ملتگی بر نفس
و  دجنگد که درد آنها جز دنیا بر جساس جین ترسیم دبیقجلله دین پرور دسمته دوم جز جنسمانها رج کسانی می یةآ 

ذر ت آن موبت و زودگجی جسمت که جمام جز دنیا دجرند و آن جیگکه جوال دنیا خانه جی جست که طلیعنمه جانله
 :جست و کسی در آن ماندگار نخوجند بود

اَلُء »  ْهِلَها ِمْنَها اْلجَ ا اْلَفَناُء َو ِْلَ ْنَیا َداٌر ُميِنَ ََلَ  «َو الُدَ
(؛15ردمش جز آنجا رخت برخوجنگد بست )س و دنیا سرجیی جست، که ناپایدجری مقدر جوست، م   

برجر دجد   لایو ز  نیر یمردم شممم دگا یرج در کام و د ایکه خدجوند دن دجنگمدیحمال م نیدومما در ع 
و  جین شمممیریگی و زیلایی کار خدجسمممت.خود باشمممگد یزندگ نیو تأم یجسمممت تا آنها به دنلال آبادجن

 :کگد جملهحکمت جو جبت اء کرد  و بهرج جاذبه نم جیجاد می
اِظِر » ِْ ِبَقْلِب الَنَ اِلِب َو اْلَتَبَس ِْ لِلَطَ َل  ،«َو َقْد َعجِ

ن جشمممار  به جی خوجسمممتارجن خود رج زود می یابد و می رباید، نرکه در جو بگگرد، دلش رج می رریلد،
 .  می  و جاذبه طلیعی جست

جمام در جدجمه رج  صمممحی  بهر  بردجری جز دنیا رج که رج  میانه جی بین جین دو رج  جسمممت و در جرتلاط معگادجر با 
گانی جسمت رج نشمان می که در دنیا بصد ماندن نکگید بلکه جز آن علور کگید و برجی دنگد؛ نخست آنمرگ آ

سمازوکار آن رج ررجنم سمازید؛ دیگر آنکه ررنگ  زیاد  خوجنی و مصرف گرجیی . زندگی جاودجنه آماد  شموید
نا در روجبط مالی و جبتصمممادی باید در حد کفاف و رر  نلمایمد در جمامعمه حاکم بود  و دیدگا  و جهت گیری

ررنگ  بگاعت بایستی نمه گیر شود و نمیگطور توجه به حالل . باشد و بهر  وری صحی  نیازنای وجبعی
نا پردجخته شممد  جسممت و و حرجم که در رقه جسممالمی به بیان مرزنای بهر  وری صممحی  و بهیگه جز نعمت



 

31 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

بهار
1400

شماره
 ،

68
 

31 

دیگر آنکه رعالیت و . کگدمجموعه جسمممم و جان و ررد و جامعه رج به سممموی سمممعادت و کمال ندجیت می
گد که کجمام جنسممان رج در زندگی به مسممارری تشمملیه می. ش نم باید در حد رسممیدن به ندف روق باشممدتال

ه جو رج ک یکگد آن نم به جندجز  ج هیجمکانات و زجد و رجحله مگاسممب ته یبه سممر مگزل جصمل دنیرسم باید برجی
کفاف و بالغ دو  نیبدجن نلاشممد... بگابرج یاز یرج به دوش بکشممد که ن یگیبه مقصممد برسمماند نه آنکه بار سممگگ

 .(12-53: 6931پرور،  نیو آرجمش رج به نمرج  دجرد )د شیجست که آسا یجص  مهم در زندگ
رو در  نیمردمان آشممکار سممازد جز ج یرج برج د ینکون یایدن تیجسممت مان د یکوشمم لایز  نایی یبا تمث جمام
ر پر جز زن یجما باطگ لا،ینرم و ز  یکه هانر  کشمممدیم ریخوش خط و خال به تصمممو یرج چون مار  ایدن یررجز 

 ۀلگدیر ر نای. جاذبهکگدیم فیرسمان و گذرج توص انیدنگد ، ز  بیرج رر  ایدن گرید یکشمگد  دجرد و در ررجز 
. جز ردبیآنها م ادیرج که مقام برب خدجوند جست جز  گشیآرر  یو ندف جصمل کگدیخود م ریمردمان رج جسم ایدن
ندف  تا ملادج جنسانها غفلت ورزند و جز ورزدیم دیموضموع تأک نیبر ج یتیجصم  ترب کیبه عگوجن رو جمام  نیج

 (.63د:6931پرور، نیدور شوند )د گشیآرر 
ش تر شدن به پاسخ جین پرسمگزله یک گام نزدیکرهم جنسمان در خصمو  مانیت دنیا و جایگا  مرگ، به

 جندیشی رج نمرج  با بیگشتربیت مطلوب جست؛ جمام مرگجسمت که چرج معررت به دو عگصمر دنیا و مرگ در 
سممت جز دجنگد زیرج تفکر به مرگ، نیرویی برجی گسممی دنیا، محور تربیت میجنسممان به ذجت ناپایدجر و رریلگد 

 در وجب  جین. نا و تأم  کردن دربار  ندف جز خلقت آدمی جسمممتنای دنیوی، شمممیفتگی به لذتدلمدجدگی
که بادر به کسممب بیگش نسمملت به وجبعیت جهان، جصممالت بخشممیدن به آرمان و  جندیش جسممتجنسممان مرگ

مام ج. جندجف وجال، برخوردجری جز حیات جنسمانی و نه زیستی جانوری و جهت دجدن به زندگی خود خوجند بود
جند و با جندیشممی سممخن گفتهجز کارکردنای مرگ6جللالغهدر نامه سممی و یکم و نمنگین در جای جای نهج

 .سازدتوصیف دنیای پس جز مرگ و حقایق پس جز آن، متربی رج به ت ییر در سلک زندگی دنیوی ترغیب می
ای نجند که توجه دجدن به حقیقت مرگ و سختیجلله دین پرور در تفسمیر سخگان جمام دربار  مرگ آورد  یةآ 

در وجب  یاد مرگ . د جمام جسممتنا نموجر  مورد تأکیپس جز آن و نقش و یاد مرگ در زندگی و سممعادت جنسممان
گیری و نا در رجسمممتای ندف جصممملی و حیات جاوید جسمممت نه کگار برجی جهمت دجدن بمه زندگی و رعالیت
شمممگاسمممگد و جز آن خلر دجرند جما مردم معموال مرگ رج کم و بیش می. بازجیسمممتادن و حاکمیت یأس و جندو 

رج « عین جلیقین»تربیت و ندجیت، یقین به معگای جسمممت؛ جممام در حوز  « علم جلقین»معررمت آنهما جز نوع 
دجنگد و پیروجن ح مممرت باید سمممط  جیمان و معررت خود رج به حقیقت مرگ جرتقا دنگد و به جین کارسممماز می

                                                                        

 151و  101: خطبه . نک1
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زمان ررو  جللته. دجردنا آنها رج جز رسیدن به ندف عالی خلقت باز میمرتله برسمگد و جگر چگین نکگگد حجاب
 دین)خوجند رسمممید « مشممماند »و « معایگه»نا نزدیک جسمممت و جنسمممان سمممرجنجام به جین جرتادن حجاب

رش نگ یکیبسممتر، دو کارکرد مهم دجرد  نیمرگ در ج ادیکه  ارتیدر  توجنی(. لذج م191-199: 6932پرور،
 .جست تیترب یبرج یضمانت گکهیج گریو د تیبه وجبع

 اندیشی و موقعیت انسان در هستی مرگ
زمانی  .تأثیری چشممگیر بر تربیت و در نتیجه بر ررتار آدمیان و معگابخشی به حیات آنها دجردجندیشمی مرگ

 ترین بید و بگدنای ُبعد معررتیکمه جممام ررمودنمد دنیما نماپایدجر و در نم تگید  با مرگ جسمممت، یکی جز مهم
ی جین نملستگی در جهاتآرریگش و معاد دو جمر مرتلط و در کگار نم جست »در وجب  . تربیت رج وضم  کردند

چگد در کالم جمام نشممسممته جسممت مانگد یگانگی مالک جهان آرریگش و معاد، دنیا به مگزلۀ نشممانه آخرت، 
 (.  49:ث4931دین پرور،« )آخرت ندف آرریگش دنیا، مقایسه دنیا و آخرت و روش رجحت رسیدن به آخرت

ی غیر جز لاطاتی خلردنگد  جز ح مممور وجبعیتثلاتی دنیا و یاد مرگ چیزی نیسمممت جز جرتتربیت بر ملگای بی
دنیا به نام آخرت؛ وجبعیتی که نموجر  جز دید آدمی غایب جسمت و نمیشمه برجی به ح ور درآوردن آن توسط 

توجن یکگگد که تگها جز طریق دنیا جست که مرس  جلهی و جنلیا و جولیاجلله تالش شد  جست جما جمام تأکید می
گما  شمممد جز وجود آن وجبعیمت بزرگ جندیشمممی، ررو جممام جز نممان جبتدج مخاطب رج جز جین نتیجه که مرگ. آ

گا  می یشمممان بعد جز ج. کگگدجرتادن در دجم تونمات و نادید  گررتن وجبعیتی بطعی به نام زندگی نیسمممت، آ
 جی که در آن زندگی و جهاِن سمممازند؛ پروسمممهذکر جنمیت مرگ در تربیت، متربی رج وجرد پروسمممه تربیتی می

به  جللته جمام. جند که تصممور یکی جدجی جز دیگری ممکن نیسممتپس جز مرگ، طوری در نم پینید  شممد 
. کگگمد که جین نمرجنی تا کجاسمممت و رج  جین دو جز کجا جز نم جدج خوجند شمممدطور دبیق مشمممخص می

و به  ررای آن  تگدبیگانه نگریسمتگد و جز هوجنر رریلای آن درگذشآنان که دنیا رج وجب : »ررمایگدح مرت می
ه تگ  آمد  برسمیدند و چهر  ناپیدجیش رج دریارتگد، مسماررجنی رج مانگد که جز سرزمیگی سخت و بحطی زد  

 (.96نامه «)جندگشته ا یپر آب و گ یجکرد  و رنسپار مگطقه زیپرنعمت و حاصلخ یو آنگ  مرز و بوم
نوعی بازگشممت به خود و بازنگری به جایگا  جین جسممت که در آن  نقش مرگ در تئوری تربیتی جمام علی

گیرد، دوری گزیممدن جز تگللی و تالش برجی سممماختن دنیممایی آبمماد، ی نسمممتی صمممورت میآدمی در دجیر 
گدی مگیری صممحی ، مگاسممب و متعادل جز جمکانات دنیا، آمادگی برجی زندگی جاودجنه و جخروی، ندفبهر 

 یابی به کمال وه دیگرجن، رشمممد جخالبی و معگوی، دسمممتو معگادجری زندگی، شمممتاب در یاری رسممماندن ب
سمممربلگمدی در دنیما و آخرت، جنتخاب آزجدجنه، تلعیت صمممرف جز خدجوند و ررجمین جلهی، نویت بخشمممی به 
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حفد جایگا  حقیقی ررد در دجیر  خویشمممتن و جحسممماس جرزشممممگمدی، توجمه به زندگی جاودجنه و جخروی، 
گانانه و مسئوالنه گیری و تجانای توشهنستی، کشف رج  رت سودآور برجی آخرت جز طریق دنیا، جنتخاب آ

گانی در ررآیگد تربیت جست     (نمان)در برجبر خدجوند، خود و دیگرجن نمگی جز جثرجت مرگ آ
ررتن پگد نای دنیا، سردرگمی و نپذیپرسمتی، شیفتگی به شهوجت و لذتدر مقاب ، آثار غفلت جز مرگ، نفس

چگین تصممویری جز دنیا و مرگ مزیت تئوری تربیتی . نایارتگی و کردجر زشممت جسممتدسممتو علرت، آرزونای 
ر برجر نای تربیتی سکوال جمام جسمت که در آن جز روشمی کامال  ججتهادی بهر  برد  جست و در تقاب  با تئوری

د بین وگیرد؛ زیرج تربیت سمممکوالر با بی پاسمممخ گذجشمممتن مخاطب در رجبطه با ررجام حیات و حلقه مفقمی
دجری زندگی دنیوی با زندگی جخروی، عدم جعتقاد به جاودجنگی و روز رستاخیز به عگوجن جساس و بگیاد معگی

کگد و جو رج در سمممطحی ترین الیه وجبعیت زندگی، متربی رج دچار بردجشمممت نادرسمممت جز وجبعیت زندگی می
 .  نمایدمحصور می

پرتو وجبعیت مرگ و جندیشممیدن نمیشممگی به آن جسممت؛ تربیتی جمام، آموزش زیسممتن در در مقاب ، تئوری 
طه مرگ جمام در جیگجا رجب. یابدنای گذشته و حال مصدجق میتربیتی که با موججه سماختن متربی در نشمانه

وجن کرد جین جست تبردجشتی که جز تلقی جیشان می. پذیرندو تربیت رج به عگوجن توصمیف درستی جز زندگی می
جی ان جبتدج بصورت داللتی و جرترجبی جست؛ بدین معگا که زندگی دجل بر مرگ و نشانهکه زندگی آدمی جز نم

ماند؛ ما جز نمان جبتدجی جی که جسممتجوی خوشممی در آن نموجر  ناکام میبرجی جرترجق جز دنیاسممت به گونه
ر دنیا رج دمعگاست؛ زینا بیپس جرزودن آرزونا و خوجست. حیات خود با یک سماختار جرترجبی موججه نستیم

ذجت دنیا نمان سماختار جرترجبی و ناپایدجری جسمت که جز جبتدج بر آن صورت . ذجتی به نام خوشمی وجود ندجرد
لذج جگر آدمی بخوجند در جین دنیای جرترجبی زیسممِت مطلوب نماید بایسممتی نموجر  در یاد . خلق شممد  جسممت

ز زندگی بخش و جنگیز  نای نوس رج جز آن دلمت رج بما روح جندر : ررممایگمدرو جممام میجز جین. مرگ بماشمممد
الم نستی دجر عسمرزمین پاد با نیروی زند ریشمه برکن و با دریارت و باوردجشمت جین حقیقت که سمررشمته

تگها خدجسممت، دل بوی دجر و آنرج با دجنش رجسممتین غرق نور کن و با یاد مرگ رجم و آرجم سمماز و عاریت بودن 
 (.   نمان)ناست در آن دنیا نمه نوش نیست، بلکه نیش دنیا رج به جو بگمای و نیز آنکه

یت پذیر و ملموس جسمممت و جمام تربمرگ در مقام وجبعیتی گریزناپذیر برجی آدمی، بیش جز نرچیز دیگر رهم
نای عیگی تمسمممک دند و سمممپس به سمممخن دربار  وضمممعیترج در بطن جندیشمممه در باب مرگ جای می

کگد که در دجم دنیا جرتاد  جسممت؛ آدمی در جین دنیا جز غیاب خوشممی به جمام به متربی یادآوری می. جویدمی
جمام با تلقی مرگ به مثابه جمری ذجتی برجی دنیا سممعی دجرد متربی رج به . بردآرزونای دسممت نایارتگی پگا  می
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گانانه به سمموی شممگاخت حقیقت و تمسممک جسممتن به آن سمموق دند جز نظر جیشممان ذجت دنیا آن . طور آ
پس  .سمت که هانر آن بصمد بیان آن رج دجرد بلکه حقیقِت دنیا داللت بر سمختی و دگرگونی جستچیزی نی

نای دنیا بیگا سمازد؛ بیگشمی که جو رج جز صولت روزگار و دگرگونی آشکار لی  و مربی باید متربی رج به سمختی
ان نای آنو بازماند نهار خوجند ترسممماند و یاد مرگ که جمام آن رج در بازنگریسمممتن به خلرنای گذشمممتگان 

شتگان گویی تربیت بدون جندیشیدن به گذ. خیزدنگری برمیدجند، حقیقتی ناب جست که جز وجب ممکن می
و نگریسمتن به کتاب عملکرد آنها و جیگکه آنها چه کردند و جز کجا به کجا شمدند، کجا بار گشودند و در کجا 

ود رج که نر جنسممان سمملیمی جسممت، با خود نمرج  جمام مخاطب خدر عین حال . ررود آمدند ناممکن جسممت
نماید و جز طریق وجرد کردن دیدگا  خود درباب ضمرورت مرگ جندیشی به بارت جصلی تربیت، مخاطب رج می

مگدی متربی جز جندیشمممی، مانعی برجی بهر جی موججه سمممازد که نه تگها تربیت ملتگی بر مرگبا چگین نتیجه
که زندگی  گرجیی تربیتی و توجه به مقوله زندگی، آن جسترین تعلیر جز عیگینعمات دنیوی نیسمت، بلکه بهت

 .جندیشی تفسیر گرددبر ملگای مرگ
تربیت سکوالر که جمروز  بیشتر در سگت رلسفه تحلیلی مورد توجه جست دنیا و آخرت رج ذوجتی مجزج و حتی 

رت رج دو تجلی به نم وجبسمممته جز یک بیگمد در حمالیکمه تربیمت جلهی مورد نظر جممام، دنیا و آخمت ممماد می
نریک به  دیگرند وجین دو وجبعیمت، متگمابض یکدیگر نیسمممتگد، بلکه مکم  نم. دجنمدحقیقمت نهمایی می

نحوی بر نممه وجو  زندگی آدمی تأثیرگذجرند و جین تفاوِت جدرجِد جررجد جز شمممرجیط دنیا جسمممت که به تفاوت 
 -البیجخ -جمام دنیا رج در مقام جایگا  رشد و کمال جنسانی. ودشمنا و نحو  جعمال و ررتار مگتهی میبیگش

دجنگد و بر جسمماس چگین وجبعیتی، تربیتی رج خوجسممتارند که به متربی جلهی، جمری وجبعی و نه پوچ و علث می
مگمدی صمممحی  جز آنها، پرورش جسمممتعدجدنا، حذف نمای دنیمایی و بهر بیگشمممی عمیق در حوز  ررصمممت

در کگار وجبعیت زندگی جز جین رو جمام  .کممال خویش و تقرب بمه خدجوند العطا کگدنما در جهمت محمدودیمت
کگگد؛ وجبعیتی که پذیرش آن دوری جز آرزونای جسمممت کمه  جز وجبعیمت دیگری بمه نمام مرگ صمممحلمت می

 نیارتگی و غیر وجبعی، جصمالح ررتار با دیگرجن، آمادگی برجی مقابله با نامالیمات زندگی، وجود جنگیز دسمت
ی شگاسمدجری و ههور ررتارنای جخالبی، وهیفهکمک به دیگرجن، جحسماس جرزشمگدی در زندگی، جخالق

رج  نگری با تدبر در زندگی پیشممیگیان رج به نمپذیری، رنایی جز خودپرسممتی و خودخوجنی، وجب و مسممئولیت
 .  خوجند دجشت

وش و کو ساختن جبامتگا  خویش بکجندیشی رج دجنستی پس در نیحال که ثمرجت مرگ : ررمایگدمیسمپس 
 (.نمان)آخرتت رج به دنیا مفروش 
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حیث باب  توجه  جند و جز جینجین یکی جز نکات دیدگا  تربیتی جمام جسمت که کسانی بسیار آن رج نادید  گررته 
جنی جنسممانی جز تربیت، درپی بهزیسممتی رو  -و با طرحی جلهیبا چگین نگانی به زندگی و مرگ جسممت که جمام 

 .  گدکیابد و در ررتار و جعمال نمود پیدج میسالمت روجنی آدمی جست؛ سالمتی که در درون تحقق می و

 گراهای ارتباطی در تربیت واقعمهارت
یابیم تز جصمملی جمام در رویکرد تربیتی خویش جین جسممت که جهانی وجبعی بر ملگای آننه گفته شممد، درمی

. نهدر جین جساس دو رسالت عمد  بر عهد  خود در مقام مربی میجمام ب. مستق  جز جهان مادی وجود دجرد
 .توجنیم بدون مفروض گررتن جهانی دیگر جهان کگونی خود رج بسممازیمنخسممت جیگکه نشممان دنگد ما نمی

ازد، در سغیاب کام  دنیا غیرباب  تصمور جسمت جما با تقلی  آن به جایگانی که جبامتگا  جبدی جنسمان رج می
هر  آورد و جز آن به عگوجن یک بسمممتر تربیتی بن جهانی رج به عگوجن وجبعیتی به تعلیق درمیوجب  نسمممتی جی

سمممازند و به نای جرتلاطی، خود رج در جعالترین شمممک  ممکن، هانر میجز جیگجاسمممت که مهارت. بردمی
یات آدمی حیعگی جنسممان باید بتوجند بیاموزد که چگونه در دنیایی که یک مقط  جز . رسممگدمگصممه ههور می

رسممالت دوم جمام در مقام مربی، جی مماح . شممود، به خود، دیگرجن و طلیعت پیرجمونش بپردجزدمحسمموب می
وجب   در. گرج جسمممتمحتوجی معگاشمممگاختی ررتارنای جخالبی و غیرجخالبی و نقش عوجطف در تربیت وجب 

وز  شدن با وجبعیات باشد و در حگرج رنایی آدمی جز جه  و موججه جگر ررض کگیم تگها دسمتاورد تربیت وجب 
   .ترین عوجطف ما رج نادید  بگیرد، جحتماال  چگدجن باب  دراع نخوجند بودنحو  جرتلاطات، پاسخ به  رف

نای مطلوب بسیاری دجرد جما ما به چگد ویژگی که مع   جهان روشمن جست که تئوری تربیتی جمام ویژگی
   :کگیمنا عگایت دجرند، جشار  میر به جین ویژگیجمروز جست و علمای حوز  علوم جنسانی بیشت

جی تربیتی جسممت یابیم یکی جز جندجف جین نظریه پرورجندن نظریهگرج، درمیبا دبت در تئوری تربیتی وجب  -6
نای شمممگاختی، عاطفی و ی میان سمممویهکه مشمممکالت جرتلاطی جررجد رج ح  کگد؛ در وجب ، توجه به رجبطه

ت، پذیری و بهلود جرتلاطاآوری، تحم شگاختی، خودکارآمدی، تابنای روجنمایهکگشمی آدمی، جرتقای سمر
 .  گرج جستثمر  تربیت وجب 

 شمممود که شمممأن و مرتله باالتری دجرند؛ بدین معگا که نه تگها ررتارچگین تربیتی مگجر به ررتارنایی می -2
 .  شگاسده رسمیت میکگد و آنها رج بترین ررتار رج جایگزین میشایسته، بلکه شایسته

خوجند آن چگان جام  و جی که میجسمممت؛ نظریه نایی که برشممممرد  شمممد تقریری جز نظریه جمامویژگی
گرج و یک مکتب جلهی جخالبی رج در دل یک نظریه تربیتی شمممگاسمممی وجب ررجگیر بماشمممد کمه یمک معررت



 

43 

 نییتب
ور 

تئ
 ی

 یتیترب
اقع

و
یگرا

 انه
 عل

مام
ا

ی
 

 یمبتن
ت آ

وبا
مکت

بر 
 ةی

ه د
الل

 نی
رور

پ
 

43 

تربی رج در کگد و جز خالل آن ررتار میگرج بما تلیین دیگی، بر چگد مؤلفه مهم تأکید متربیمت وجب . بگگجمانمد
 .  کگدنای عیگی زندگی ندجیت میموبعیت

 گراخودمعیاری در تربیت واقع
آید جین جسمممت که خاسمممتگا  بیشمممتر مگازعات دنیوی مانگد حر  و آز، آننمه جز بیمانمات جمام بدسمممت می

گرجن عمیق بین خود ررد و دیجویی، باور به وجود شممکاری نای گفتاری، سممتم بر ناتوجن و سممتیز خسممارت
. وجنگدخخوجنگد که برجی دیگرجن نمینا برجی خود چیزی میجسممت؛ بدین معگا که کم و بیش تمام جنسممان

تأدیب آدمی به جدب  جمام علی. توجنگد بر جین شمممکاف پ  بزنگدنا بر جثر تریلت میبما وجود جین جنسمممان
و ناپسممگد  نای پسممگدید ارنایی، تشممخیص و تمییز بین خویدجند و بر ورق معیجلهی رج دلیلی بر جدب جو می

جما شممانکار جمام رج در حوز  مهارتهای جرتلاطی . (69 : 6931پرور، نی)د شمممردینا بر مرج در راس دجنش
ن دنگد جیکگگد و نشممان میجایی شمماند نسممتیم که جیشممان جز معیار برجر دجدن خود در نر جرتلاطی آغاز می

ح مممرت در نماممه سمممی و یکم . ررتممار، چمه نتمایجی برجی ررد و دیگرجن در بر دجردشممماخص جرتلماطی در 
د  و با  سگجش برجر اریرج مع «شیخو شمتنیخو»در روجبط ججتماعی و حقوق متقاب ، ! ررزندم: »ررمایگدمی
 چگین دیدگانی بدین معگاسممت که ما نم باید(. 96)نامه « با تو باشممگد یچگان باش که جنتظار دجر  گرجنید

کگیم جشمممتلا  جسمممت به خودمان رجوع کگیم و آن ررتار رج با ررتار در خصمممو  آن ررتارنایی که گمان می
در . توجنیم جصممالح کگیمخودمان محک بزنیم و نم جیگکه ررتار دیگرجن رج جز با جصممالح ررتار خودمان نمی
درسمممت بودن ررتار خود  وجب ، مرجد جممام جز میزجن برجر دجدن خود حمذف حمالتی جسمممت که در آن چگان جز

دجریم که نمطمئگیم که نموجر  به سممود جین باور که عم  ما درسممت جسممت دالیلی در جختیار دجریم؛ در حالی
پرور جز آنجا  جلله دین یةطلق بیان آ. کگیم که گویی در درسممت بودن آنها تردیدی نیسممتولی چگان عم  می

شود، جمام در تعریف و معرری جرعال آدمی و بیان د  مینا شمر که تمییز رع  خیر جز شمر جزء برترین دجنش
 دجندیم کوشد؛ به عگوجن نمونه ح رت بزرگترین عیب رج گررتاری ررد در عیلیمرزنای جرعال جخالبی می

  (. 959که خود گررتار آن جست )حکمت 
برخی مانگد حسمممادت آموزند، به برخی جز عوجطفمان مانگد خشمممم چگدجن جعتماد نکگیم و به جممام به ما می

 نای گوناگون نسمممتگد که جگرآمیز به موبعیتنایی ملال هعوجطف ما عموما  وجکگش. نرگز جعتمماد نکگیم
بیش  گانی. دجدیمدجدیم چه بسما جساسا  چگین وجکگشی رج جز خود نشان نمیخودمان رج به جای ررد برجر می

شممویم، ترسممیم، برآشممفته میموس جز چیزی میشممویم و یا به طرزی ملجز حد جز کسممی یا چیزی متگفر می
ورزیم، جحسماس سمتایش، دلسوزی، ترحم، جنزجار و جز جین دست عوجطف که ررجوجن جست، نمه عشمق می
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جین جرکمار و جعممال با رنا کردن مگیت و خروث جز جنحصمممار خود و معیار برجر دجدن خود در روجبط با دیگرجن 
 .شودکگترل می

 جی جنسان به جین نوع عوجطف و نیجاناتر بحثی در خصو  ررتارنای موضعی و ریشهجلله دین پرور د ةآی 
 :شود به دو صورت جستکارنایی که جز جنسان صادر می: گویگدکگگد و میتوجه می

 :  رارهای موضعی(الف 

ه چدند و جین عم  جو نا، عملی رج جنجام مییعگی جنسمممان در جایی بر سمممر تللی ات، تلقیگات و جوسمممازی
 .خوب و چه بد مربوط به یک حالت ثابت درونی نیست

 :ایرارهای ريشه(ب 

 اشدبیجو م یکه نشئت گررته جز روح جوست و جز آن شک  خا  روح دندیرج جنجام م یجنسان جعمال یگان
دسته نخست جز (. 63: 6911پرور، نی)د شودیم دجریپد یکرد  جست و آن عم  خارج تیکه به خارث سمرج

نها توجن آنای گوناگون جسممت که میررتارنا، تشممکی  دنگد  بخش جعظمی جز عملکردنای ما در موبعیت
جین مالد نه خودمحوری در معگای مگفی کلمه و . نممایمد جصمممالح کردرج بما معیماری کمه جممام معرری می

نای دن خوجستهمترجدف با خودبیگی، خودخوجنی و خود پرسمتی، بلکه خودمعیاری در معگای میزجن برجر دج
خود در موججهمه بما جررجد دیگر جسمممت و ملتگی بر نممان ررمایش معصممموم جسمممت که نر آننه برجی خود 

ا توجن به سممهولت و بدون کمترین دجنشممی و صممررا بجز جین طریق می. پسممگدی برجی دیگرجن نیز بپسممگدمی
ر جین تشممخیص ملتگی ب به وجسممطه. مرججعه به درون به تشممخیص جمر درسممت و ررتار بر جسمماس آن رسممید

کسی که خود رج معیار جرزیابی ررتار دیگرجن . توجند عوجطف و نیجانات خود رج مدیریت نمایدخود، جنسان می
یش دجند که بسیار پشمود، میبرجر دند، عالو  بر جیگکه معترف جسمت گانی خود نیز در دجم خطا گررتار می

ی دجند ما مستعد خطاناجز آنجایی که چگین رردی می. دشوننا دچار ب اوت نادرست میآید که جنسانمی
ر جستگتاث نای نامعتلشمگاختی نستیم و ممکن جست در تشخیص مرتکب جشتلا  شویم، چه بسا جز صورت

جسمتفاد  کگیم یا تحت تأثیر دیگرجن و عوجطف برجر گیریم جما بسیاری جز جشتلاناتمان ناشی جز عدم تلعیت جز 
توجند دیگرجن رج بلخشممد و نم خود رج جصممالح با لحاظ جین معیار جنسممان نم می جلگوی خودمعیاری جسممت،

جی جنسانی کگترل ررتارنای نابهگجار و آزجردنگد ، جیجاد ررتارنای پسگدید  و مطلوب و بربرجری رجبطه. کگد
موزۀ آتکریم جنسممان جایگا  ویژ  در . نا جز دیگر نتایج شمماخص خود معیاری جسممتبر ملگای تکریم جنسممان

ْلد  غ  : »ررمایگدتربیتی ح رت دجرد و لذج می ُکْن ع  .  رِد  یْ ال  ت  ج  ُه ُحر  ک  جلل  ل  ع  ْد ج 
 
لاش؛ ، بردۀ نیز کس م«و  ب

 (.96زیرج خدجوند ترج آزجد آررید  جست )نامه 
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وجه ویژ  ناست و دیگری تترین دسمتاورد چگین تربیتی نمانطور که جشمار  شمد، نخست تکریم جنسانمهم
جمام . ندجتوجن گفت در نیز مکتب تربیتی غیرجلهی جین مالحظات با جین دبت طرح نشممد می. به نیجانات

دنگد توجه عمیقی به مفاد جین سمممخن خود دجرند که نشمممان می« خود معیاری»با تعیین شممماخص ررتاری 
جندجز  ( به 61ق: 6129 ،ی)عالمه مجلسممم «دییآنها سمممخن بگونای بما مردم بمه جندجز  عق : »ررمودنمد

جی جز ینای تربیتچه بسممما تئوری. نا یعگی به جندجز  هرریت وجودی نر ررد و یعگی توجه به نیجاناتعق 
نگد دحیث جسمتداللی و تحلیلی بسیار موجه به نظر برسگد ولی چون آثار نیجانی آن رج مورد توجه برجر نمی

گانی جز جین موضمم. دجرند نه تگها جثر سممازندگی ندجرند بلکه آثار تخریلی وع جمام در مقام مللغ وجبعی دین و با آ
توجند آثار مخربی به نمرج  دجشمممته باشمممد و با نای ججتماعی میکه عدم توجه به ر مممای نیجانی در حوز 

، دنگد که در نر زمانی، مکانیجند، جصممملی تربیتی جرج ه مینگما  بسمممیمار عمیقی کمه به نیجانات دجشمممته
 بر نمین جساس جمام دربار  تگظیم. جی نر رردی در نر سطحی بابلیت عملیاتی شدن رج دجردشمرجیطی و بر 

سگدی برجی پپس آننه رج برجی دیگرجن می: ررمایگدروجبط با دیگرجن و معیار برجر دجدن خویشتِن خویش می
ود روج رج به خبیگی برجی آنان مپسمممگد و نمان گونه که هلم خود بپسمممگمد و آننمه رج برجی خود ناپسمممگد می

جز آننه  و... دجری، نرگز دسممت سممتم مگشمما و نیکی کن نمانگونه که دوسممت دجری با تو نیکی کگگدنمی
 گرجنیر  ددربا جت بگویگدنایت جندد باشممد و آننه خوش ندجری دربار دجنی لب ررو بگد، گرچه دجنسممتهنمی
 (.96)نامه  یمگو 

 گرااقعحل تعارض خودخواهی و دیگر خواهی در تربیت و
آن معما جین جسممت که جگر . کگگدجمام سممپس معمای تعارض میان خودخوجنی و دیگرخوجنی رج بررسممی می

و پگدجریم نزجعی درجرتد جانب کدجم سمیان سمود ما و سود کسانی که به لحاظ جحتیاث، آنها رج در جولویت می
د و یارتی که بارت رج تا رستخیز بر دوش کشجگر درویشی رج : ررمایگدرج باید دجشمت و چرج؟ جمام در پاسخ می

وشه تدر رردجی بیامت که بدجن نیازمگدی در جختیارت گذجرد، جز جین ررصمت سود بجو و تا آنجا که بتوجنی ر 
جش و جگر در صمممل  توجنمگدیت، جت رج بر دوشمممش گمذجر، کمه جگر جو رج جز کف دنی شمممایمد دیگر بمار نیابی

ت جت آنرج به تو بازگردجند، ررصتی جست که باید آن رج غگیمدر غروب تگگدستینیازمگدی جز تو وجم خوجست تا 
 (.31)نامه  یشمار 

جمام کمک رسممماندن به دیگرجن رج خیری . دربار  یاری رسممماندن به دیگرجن بدی  جسمممت جین تعابیر جمام 
خرت تو رج آدجنگد که نصمیب کمک کگگد  شمد  جسمت نه کمک شوند ؛ زیرج محتاث به تو کسی جست که می

گها با چگین بیگشی ررد یاریگر نه ت. برجی تو پس جندجز کرد  جسمت و آن رج در آخرت به کمال به تو خوجند دجد
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ارد گمبا جحسممان خویش به حذف جمور غیرجخالبی مگت گذجردن، تحقیر کردن، آزجر و جذیت کردن نمت می
وجن تملگای چگین تئوری تربیتی جسممت که میبر . دجندبلکه نموجر  خود رج مدیون به ررد جحسممان شممد  می

ی، و مفانیمی جز بلی  جز خودگذشتگ« ر ای  رکری، ر ای  جخالبی رج به دنلال خوجنگد دجشت»جدعا کرد 
یابگد و سمعه صمدر، جحسمان و یاری به دیگرجن بر حسمب وهیفه معررتی و بر حسمب ر ای  رکری معگا می

توجند وججد ر ممای  کگگد که شممخص زمانی میتأکید می جمامرو دنگد؛ جز جینعم  درسممت رج نتیجه می
 .جخالبی باشد که به چگین ر ای  رکری دست یارته باشد

ررممایگمد، الزم جسمممت در نر جرتلماطی میان برجدر دیگی و برجدر غیردیگی و خویشممماوند و جممام در جدجممه می 
 ین به عگوجن وجبعیاتی در یک رجبطه ررضنای بیگانه و نم جبربنم جنسان. غیرخویشماوند تمایز نهاد  شمود

بی جی که عم  به ر ای  جخالآل در نظر گررته شمد  جست به گونهجند جما برجی جبربین جایگانی جید شمد 
به نمین دلی  جست که جز زبیر به عگوجن پسر . در جرتلاطات جنسمانی، نخسمت دربار  آنها صمدق خوجند کرد

 .ی رج که نصرت و یاری جست نه دشمگی و جگ  در نظر گیردخوجند الزمه خویشاوند عمه خود می
انی و جند که تحریک عوجطف جنسممجلله دین پرور در شممرح بر خطله سممی و یکم به جین نکته مهم پردجخته یةآ 

سلت ح رت ن. نای جمام در موبعیت حسماسی مانگد جگ  جستجسمتفاد  جز روجبط خانوجدگی یکی جز شمیو 
کگد تا روح و عوجطف بلکه به عگوجن پسمممر دجیی به جو یادآوری می وجن جمیرجلمؤمگینخود رج با زبیر نه بعگ

شاوندی و رسم خوی زبیر رج تحت تأثیر برجر دند و دل جو رج نرم و جنعطاف پذیر سمازد تا شاید حق رج پذیرج گردد
  (.531: 6932رج بجا آورد )دین پرور، 

 گرانقش تقوا در تربیت واقع
گیری نوشممگدجنه و مطلوب جز دنیا بدون تقوج میسمر نیسمت و تقوج مفهومی زند ، سممازند  و بهر جز نظر جمام 

جلله دین پرور در مقدمه کتاب دنیاشممگاسممی به جین مطلب  یةآ. نقش آررین در نمه جبعاد حیات مردم جسممت
 مممای آن به مقت جی معگوی در جنسمممان جسمممت کهبانی جیجاد حالت و جنگیز جند که تقوج یا خویشمممتنپردجخته

ا  کگد و نرگز بسمممت گگجنسمان بدون ح مور نیروی بیرونی، جز جنجام جعمال خالف عق  و شمرع پرنیز می
دجند و نمنگین به وجسممطه آن جمیال خود رج به سمممت رود و گگا  رج دور جز شممأن و شممخصممیت خود مینمی

ر نهج جللالغه به دو صممورت بیان جز جین رو مفهوم تقوی د. دندنا و ررتارنای پسممگدید  سمموق میعلادت
ا  و سپر پگانگ. یعگی سپر در وجود آدمی« جگه»یعگی پگانگا  و « حرز»نخست تقوی به مثابه : شمد  جسمت

جی جسمممت که با جنگیز  جلهی و معگوی آدمی رج جز ررو کگمایمه جز نیرو و حمالمت خما  بمازدجرنمد  و نگهدجرند 
توجه به جین تعریف و نکات دیگر دربار  تقوج، نقش آن (. 11د: 6931پرور، نی)د دجردیگگا  باز مجرتادن در 
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جز مهم  نکاتی جز جین دست که تقوج. نمایدگرج و کارآیی آن در جرتلاطات میان جررجد روشن میرج در تربیت وجب 
و  لترین و زیربگایی ترین مسمما   زندگی جنسممانی جسممت یعگی تحقق زندگی جنسممانی بسممتگی به رعایت جصممو 

بوجعد تقوی دجرد؛ رسمیدن به جوث کمال و تقوج تدریجی جسمت و نیازمگد برنامه ریزی دبیق جست؛ نقطه آغاز 
جند ررج گررت و خودکامه و بی رجنلر و مرجح  سممیر معگوی رج باید جز مربیان وجرسممته، که خود رج  رج طی کرد 

بر  یاز و خودس یتیدر جمور ترب گکهیج گریدو توجن در جین وجدی وجرد شمد و یا جز نر کس دستوری گررت نمی
 (.5و1: 6977پرور، نیمدجومت و جستمرجر دجشت )د دیتقوج با تیمحور 

گرجیی در تربیت رسمممیدن به بهترین نوع جرتلاطات جسمممت زیرج حیات جنسمممان، با توجه به جیگکه ندف جز وجب 
نسممان برجی زیسممت مطلوب جنایی حیاتی جمعی جسممت و تربیت بایسممتی ملتگی بر ملانی، جصممول و روش

ر شممود و تأکید جمام بر جنمیت تقوج در جمررجنم نماید؛ بررسممی نقش تقوج در جرتلاطات بشممری مهم تلقی می
صی لذج در سرجسر بیانات جیشان مرز مشخ. گرجیی جیشمان در جمور تربیتی جستتربیت، خود شماندی بر وجب 

 .میان معگای حقیقی تقوج و جنزوج وجود دجرد
گیری ید گوشممهآجلله دین پرور دلی  جیگکه بعد جز شممگیدن کلمه تقوج، جولین مفهومی که به نظر می یةظر آجز ن 

نای ججتماعی، سمممیاسمممی و جبتصمممادی جسمممت، نقشمممی جسمممت که ررنگ  و ترد دنیا و جنقطاع جز رعالیت
سمممالم در جین میان برخی ج. جسمممتعماری و طاغوتی دجشمممته جسمممت و باعث تدجعی جین مفهوم شمممد  جسمممت

ا نناشممگاسممان نادجن نیز به جین جنحرجف رکری دجمن زدند و برجی جیگکه روح حرکت و عصممیان علیه طاغوت
 جیدر جوجم  جسمممالمی رج بکشمممگمد، مفمانیم و علمارت سمممازنمد  و حرکت آررین رج تحریف کرد  و به گونه

سممخن جز تقوج رج نه در  شممود که جماملذج مشمماند  می(. 19: 6977پرور، نیکردند )د یمعرر  یناصممح
گی نای زند ترین  لحظهترین و حسممماسنای خاموش زندگی بلکه حتی در میدجن جگ  که زند موبعیمت

 .  کگگدجست، جیرجد می

 گیری باورهای غیر واقعیمهار شکل
گاد جند؛ یکی جز تعصلات خطای جسروجنشمگاسمان ججتماعی رهرسمت طویلی جز تعصملات آدمی رج کشف کرد 

گیادین، خطای جسگاد ب. گرددگیری باوری نادرست در خصو  موضوع میجست که مگجر به شک  بگیادین
ر جنمیت دجنسممتن تاثیر موبعیت بر ررتار دیگرجن و تأکید بیش جز حد جو بیعگی گرجیش مشمماند  کگگد  به بی

جین  خالف ( بر693: 6939،ی. )زجگزبسممکنای درونی خود آنهاسممتجیگکه ررتار دیگرجن برآمد  جز خصمملت
یار حا ز نای درونی ررد بسمممجررجد، ریلسممموران دین، رهم تأثیر موبعیت بر ررتار دیگرجن رج در کگار خصممملت

جنمیت دجنسمته و معتقدند، جین سمخن در خصمو  جخالق ناهر به باورنا، نمان بدر درسمت جسمت که در 
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ظر  رنایی که به طور غیرمگتجز مگظر آنها، تربیت عوجطف یعگی تربیت کا. خصمممو  جخالق ناهر به جعمال
کرد خوجنگد کار کگگد و میچرج که عوجطف سری  عم  می. دنیمو بی نیز طرح و تدبیری جز بل  جنجام می

عوجطف خود رج که درسممت تربیت کگیم به مرور به آدمی بدل خوجنیم شممد که خود به . شمگاختی رج دور بزنگد
ر مای ، یک شمایسمتگی جنسمانِی جکتسمابی جسمت که . کگدنا درسمت عم  میخود در بسمیاری جز موبعیت

دربردجرنمد  نوعی تممایم  عماطفی ویژ  جسمممت و در برآورد  کردن جنمدجف جعممالی کمه عماطفه مورد بحث، 
جین نمان چیزی جسمممت که جمام در (. نمان)برجنگیزجنگمد  آنهاسمممت به نحو جعتمادپذیری کامیاب جسمممت 

با جستمدجد جز  جند و در جمالت آغازین نامه به جمام حسمنتئوری تربیتی خویش به جد به دنلال آن بود 
جین وجبعیت که آدمی جز بدو تولد با جنوجع آبشمخورنای معررتی موججه خوجند شد و بر جساس نمان باورنای 
نخسمتین سماختار یارته، عم  خوجند کرد، جصمرجر دجرند تربیت بایسمتی جز دورجن کودکی شمروع شود و بروز 

دجند که متربی جز عق  و بللی پاد که طور محض و خالص رج صمممررا  در زمانی ممکن می کارکرد تربیت به
نرچگد تربیت در زندگی روزمر  جررجدی که رابد عق  و بلب . نگوز به گگا  آلود  نشمد  جست، برخوردجر باشد

به  ا جمام با توجهی خ. ناپذیر جسمممتجند نیز جمری ناممکن نیسمممت بلکه مسمممتلزم تالشمممی خسمممتگیپاد
، کگگد که تربیت بدون عق  و بلب پادسمممالمت نفس و آغاز تربیت جز دورجن کودکی جین نظر رج مطرح می

 .نای نفسمممانی و رریلگدگی دنیایی، جنسمممجام محتوجیی خود رج جز دسمممت خوجند دجدبه دلی  کثرت خوجنش
ند نابفرمان خوجنتیجه جین وضمعیت جز مگظر جمام جین جسمت که ررد نمنون شمتری گریزجن و سمرسخت و 

در (. 96رنگمون گردد )نامه  جی دجرد که به چرجگانشکگد و نه چرجنگد بود که نه شممملانی جز جو مرجبلت می
« من»متربی بلکه در وحدت « من»گرجیی جمکمان تربیت رج نه در کثرت وجودی وجب ، جممام بر ملگمای وجب 

مام جز تلقی ج. دجنگدتربیتی برجی متربی می پمذیری جموربیگگمد و نمین وحمدت رج عمامم  رهموجودی جو می
تربیت بدین ترتیب جسمت که پاکی بلب و پاکی عق  و عم  تربیت  بایستی نمزمان و مگطلق بر نم وجود 
دجشمته باشمد تا بتوجنیم آن تربیت جولیه رج تربیت بگامیم؛ چگین وضمعیتی در صورتی محقق خوجند شد که جز 

   .روی باورنای غیر وجبعی ممانعت به عم  آیدطریق جدرجد درست جمور، جز پیش

 رعایت سلسله مراتب محتوایی
تلی گویگد؛ سلسله مرجدر نامه سمی و یکم جز سملسله مرجتب در محتوجی تربیت سخن می ح مرت علی

یابد و پس جز چگد مرحله تذکار به شمممرح و شمممود و با جحکام جلهی جدجمه میکمه جز آشمممگایی با برآن آغاز می
دجنش برآنی و علم زندگی جسالمی یعگی حالل و حرجم : »ررمایگدمی جمام. جنجامدآن جحکام میتفسمیر 
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کگد، جین در آموزش نوجوجن جولویت و جولیت دجشت که جز آن نا جدج مینا رج جز ناشایستجسمت که شمایسمته
 (.31)نامه « درنگذشتم

د؛ جنگد صممررا جز کارکرد جخلاری برخوردجر باشممگتو جحکام جلهی مدنظر جمام جحکام غیروجبعی نیسممتگد پس نمی 
جز سممموی دیگر، جز نظر جمام در بین جحکام جلهی نم، . جند بلکه با آشمممکار و پگهان جبعاد زندگی بشمممر مرتلط
ام جما نکته جین جسممت که جز نظر جم .تر جسممتپذیرتر و ملموسبایسممتی با جموری آغاز کرد که برجی آدمی رهم

ر طوتوجند جز طریق غیر جن  آن به جنسممان برسممد و جو رج بهز حالل و حرجم جلهی میجین شممرح و تفسممیرنا ج
 .  پایان دچار سردرگمی سازدبی
ممکن جسممت دشمممن برجی گمرج  کردن جنسممان خطوط جنحرجری و : »گویگدجلله دین پرور در جین بار می آیة

لوۀ بدجنها بی جعتگا و بی توجه باشد و جمشتله جیجاد کگد تا سالک طریق رج مگحرف و طعمه خود سازد، جگر 
 نی)د« ، به نالکت رسمممدهمانری جو رج به خود جلب کگد و مسمممیر خود رج بدجن سممممت و سمممو ت ییر دند

 (.135: 6931پرور،
کگگد که جگر بصمد دجرید پذیرجی رج  و رسمم پیشیگیان نلاشید و خود لذج جمام در نامه سمی و یکم توصمیه می 

گانی و تجر  یه مستق  باشید، به جای پیروی جز جررجد ناجن ، خود تالش در کسب رهم درست و خوجسمتار آ
زیرج باز ... دروشن شلهه نا گام برندجری -به کارگیری خرد کگید و بر نر پایه سمسمتی تکیه نکگید و در تاریک

 (.96سازگارتر جست )نامه جیستادن جز رج  نامطمئن و شلهه ناد با عق  
گانیصممولی به شممگید در وجب  جعتگای غیر ج نای بیهود  و ناموثق در ررآیگد تربیت، به مرور به نا و کثرت آ

گانی متربی تلدی  می شممود که نموجر  برجر جسممت در بطن زندگی وجبعی با آنها موججه شممد  و وحدتی در آ
رسمممال ججمام معتقدند خدجوند خود عگاصمممری کاری برجی رسمممیدن به چگین وحدتی رج با . آنها رج تجربه کگد

جز نمین جاسممت که جمام جایگا  . به مثابه مگشممأ جلگوی عملی تربیت ررجنم کرد  جسممت پیاملر جکرم 
 .  دجندمی رجوع به جحکام جلهی رج در سیر  عملی و نظری پیاملر

 نقش الگوهای تربیتی 
 سرگردجنبخش برجی رردی سرگشته و برجی متربی نمنون رجنلری نجات وجود مقدس پیاملر جکرم 

آننه الزم جسمت، تلیین جلگویی جست که رویکرد دنیازدگی رج به رویکردی که زندگی در دنیا رج تالشی . جسمت
وی کگگد وبتی چگین ت ییری ر جمام جسمممتدالل می. دندجنگارد، ت ییر میجمعی و بسمممط یارته در زمان می

ی ط بین تربیت و جلگونای تربیتلذج جیشمممان به روجب. رسمممددنمد جنمیمت حقیقی زندگی کردن به ههور می
 ،شممگاختی وجونی غیر جز وجو  شممگاختی مانیت رردی جنسممانکگد و نسمملت به جنمیت معررتجشممار  می
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برد و بمه تمأمم  در دنمد؛ وجونی کمه جنسمممان رج جز تمرکز در درون خود ررجتر میحسممماسمممیمت نشمممان می
 .دجردنای تکام  یارته وجمیشخصیت

م باب  درد جست که تربیت باید بیش جز گذشته برجی متربی، محیط جو و ججتماع جین بصمیرت جز بیانات جما 
جمام  .جنمیت با   شمممود و جیگکه جرزیابی جخالبی جرعال به جرزیابی جخالبی باورنای متربی وجبسمممته جسمممت

ر جلگوی نمایی بیشمممتدند و برجی وجب گرج بسمممط میپیشمممگهادجت خود رج در بسمممتر یک نظریه تربیتی وجب 
نمایگد و بدون نینگونه تکلفی در جرج ه چگین جلگوی عملی باطعانه و مسممتدل، وجود مشممخصممی جرج ه می
   :ررمایگدرج معرری می مقدس پیاملر جکرم 

 .رج با نوری درخشمممان و برنانی آشمممکار و رجنی روشمممن و کتابی ندجیتگر برجنگیخت خدجوند پیاملرش»
)خطله «نا ررسمممتادنای شمممفابخش و دعوتی جلرجن کگگدۀ کاسمممتیخدج جو رج با برنانی کام  و کاری و پگد

  (؛612
نا در مسممیر کمال، مگحصممر در دند که سمملود به دور جز کژیعلارجت موجود در نهج جللالغه نشممان می 

 (.61ب:6931پرور، نیجست )د  املریجز پپیروی 
ی جسممت؛ آن دند و نه غیروجبعنه تئوری تربیتی خود رج به نظریات تربیتی سممگتی پیوند می بگابرجین جمام 

ش جدجرد جما در عین حال تلقینا برحذر مینای جانلی و کیگهح مرت مردم رج جز بازگشت به کلر و نخوت
تربیت رج ا کگد تجز محیط پیرجمون خود، یک ر ممای آرمانی و جنتزجعی نیسممت بلکه طرحی عیگی عرضممه می

 .بر حسب وجبعیات مشاندجتی و معررتی تعریف کگد
ه جندجز  نیز کس ب: ررمایگدکگگد و میجمام مفانیم تربیت و جلگوی عملی رج به صممرجحت به نم مرتلط می 

رشمممد و جرتقای جندیشمممه  جز خدجوند و وجبعیات خلر ندجد  جسمممت؛ زیرج رسمممالت پیاملر پیاملر جکرم 
مردمان بتوجنگد در پرتو خرد توجنا زندگی خود رج سممامان بخشممگد و معیشممت خود رج تأمین نا جسممت تا جنسممان

رج در شمرجیطی ررسمتاد که نه تگها مردم عربستان بلکه نمه دنیا در آتش تفربه،  کگگد لذج خدجوند پیاملر
  (.11: 6931پرور، نیحال خشک شدن بود )د سوخت و درخت جنسانی درگمرجنی و نادجنی می

نای درونی آنها و سمممپس جرعال آنها جز چگین تربیتی متعلق تربیت جوال  و بالذجت جشمممخا  و خصممملت در
 .  طریق جرج ه جلگونای عملی جست

چیزی نیسممت جز بهلود روجبط جنسممانی و جین نم  به علارت دیگر تربیت مطلوب مسممتگلط جز کالم جمام
نای ررد در چارچوب دو وجبعیِت درنم تگید  دنیا نا و ررتار چیزی نیسمت جز کگترل عوجطف، جمیال، جنگیز 

 .و آخرت؛ تربیت کمال شخص جست و بگابرجین مستقیما  با نحو  زیستن جو مرتلط جست



 

71 

 نییتب
ور 

تئ
 ی

 یتیترب
اقع

و
یگرا

 انه
 عل

مام
ا

ی
 

 یمبتن
ت آ

وبا
مکت

بر 
 ةی

ه د
الل

 نی
رور

پ
 

71 

 پرسشی که ممکن جست در جیگجا مطرح شود جین جست که چرج برخی جررجد با وجود جیگکه نمرج  پیاملر 
 ةینگریستگد، جثرپذیری الزم رج جز جیشان ندجشتگد؛ آمیزیسمتگد و عظمت شمخصمیت و ررتار جو رج با چشم می

جختیار متعلم در  کگگد؛ یکیجلله دین پرور پاسممخ به جین پرسممش مهم رج با تأکید بر دو نکته تربیتی مطرح می
رجیی در گنمای عیگی و دیگری آمادگی بللی جو؛ نر دو نکته مگتج به وجب پمذیرش حق و جلگوگیری جز نمونمه

جز نظر جیشمممان ندجیت جلهی و دعوت پیاملرجن در جختیار نمگان جسمممت ولی . شممموندبیتی جمام میبرنامه تر 
کگد بلکه نر کس خود باید تصمیم بگیرد و رج  خدج رج برگزیگد و خدجوند کسمی رج مجلور به پذیرش حق نمی

، (یدن و دریارتند« )جبصمممرتم»کلمات ...نای کاذب دوری کگدنا و جاذبهبما جدیت آن رج بپوید و جز دعوت
که  نمه بر جین نکته داللت دجرند( پذیرش و بلول ندجیت« )جنتدیتم»و ( شممگیدن و نیوشممیدن« )سمممعتم»

نای گیرند  وجود آدمی باید به کار جرتد، وجود جمکانات رشممد و ندجیت و نیز ح ممور رنلرجن جلهی دسممتگا 
ت لکه باید بللها رج گشممود و آماد  دریاربه تگهایی و به طور جتوماتیک موجب تحقق سممعادت نخوجند شممد، ب

 (.195: 6932پرور، نیکرد )د خدجوند امیپ

 گراجامعیت تربیت واقع
ترین جتخماذ کرد، بمه دلی  توجه به مهم توجن بما تمدبر در بیمانمات ح مممرت علیرویکرد تربیتی کمه می

عالو  بر وجو  جیجابی جی که به گونه. نای وجودی و شمممگاختی جنسمممان، جامعیت باب  توجهی دجردجگله
گوی تربیتی با تأسمممی به جل. توجن به نقد سممایر رویکردنای تربیتی نیز پردجختبرجی تربیت، جز طریق آن می

توجن گفت سمملک تربیتی سممکوالر رج که عمدتا  سممازگاری رطری و سممعادتمگدجنه با سمماختار وجودی جمام می
ی  بهلود گیرد و بهمین دلای تربیتی رج نادید  میزیرج جنمیت جلگونجنسممان ندجرد، بایسممتی کگار گذجشممت؛ 

در ذجت  شانکار تربیتی جمام جین جست که با تأم . نمایدروجبط جنسمانی رج با معیارنایی صررا مادی تلیین می
دنیا و جرج ه جلگونای عیگی تربیتی، نوعی چرخش جرزشمممی در ملانی رکری مردمان نم عصمممر خود جیجاد 

جی بگیادی جسمممت که تمام برون حیات بشمممر رج به لحاظ جید ولو یک تأمین جندجز کگد و جین چرخش به می
تعلیم و  ترین سممملک تربیتی که نمانتوجن بما تئوری تربیتی جممام بمه مقابله با رجیج نممایمد لمذج جمروز میمی

کگد که بین بعد معررتی روجن آدمی و جهان خارث پیوند محکمی جیجاد میجمام . تربیت لیلرجل جسممت، ررت
باورنایی که نه جز سممر تأثیر نابجای عوجطف . شممودگیری باورنای غیروجبعی در ررد مگجر میبه مهار شممک 

ایست شود جررجد دجرجی صفاتی ناشآننه باعث می. جندآدمی، بلکه به سملب خطانای شمگاختی شک  گررته
سی که جز تو یاری گیمت شمردن کغ: تعابیری مانگد. باشگد به دلی  نقایصی جست که غاللا  شگاختی نستگد

خوجسممته جسممت؛ پس در آننه نمیدجنی سممخن رج وجگذجر و آننه رج برعهد  ندجری بر زبان میاور و رجنی که در 
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به کار نیک جمر کن و خود رج در شمار نیکوکارجن برجر د  و به دست و زبان  ترسمی مسپار،آن جز گمرجنی می
ر ناپسممگد کگد با کوشممش خود رج دور بدجر، خدجوند جز نیکوکاری جز تو کار ناپسممگد رج زشممت شمممار و جز آنکه کا

علارجتی جز جین بلی  نمگی حاکی جز چرخش جرزشی ( و 96نفرمود  )نامه نخوجسمته و جز جز زشتکاری نهی 
 .در باورنا جسمت؛ نمیگطور به جین معگاسمت که جرزیابی جخالبی صمورتی جز جرزیابی معررتی و بالعکس جست

نمونه، می  آدمی برجی کمک به دیگرجن نم به سمملب معررتی جسممت که جو جز نتیجه عم  خویش  به عگوجن
دجرد و نم بمه سممملمب ترس جز دسمممت دجدن موبعیت جرزشمممی خود جسمممت؛ حفد موبعیت نه برجی تفاخر و 

ذجرد بلکه تا گدر جیگجاسممت که ررد نه تگها مگتی نمی. گیری در آخرت جسممتپرسممتی، بلکه برجی توشممهنفس
در حالی که در . جبد مگت کسممی رج خوجند دجشممت که بسممتر تکام  دنیوی و جخروی جو رج ررجنم کرد  جسممت

ر  شممود، به دلی  مگاتربیت سممکوالر جگر به جموری مانگد آزجدی، جسممتقالل،رضممایت و مسمماعدت توجه می
ی به یابت دسمممتآوردند و نه لذدنیمایی و نظمی جسمممت کمه جین نوع ررتارنا در زندگی جنسمممان به وجود می

به علارت دیگر با جیگکه در تربیت سمکوالر به مفانیمی مانگد سعادتمگدی و . تجارتی سمودآور در نزد خدجوند
شممود جما جین توجه برجی شممکورایی عق  خودبگیاد جسممت، عقلی که جتصممال و جتکا به جرزشمممگدی توجه می

سمممکوالر عگصمممر ججتماعی بودن جنمیت کگد؛ نمنگین در تربیت ماورجءجلطلیعه ندجرد و مسمممتق  عم  می
ین ج. ویژ  دجرد و جین به دلی  معیارنای عرری برجی درسممتی عم  و یا مگار  به دسممت آمد  جز عم  جسممت

  برجی دجند و جکتساب مگارسماختار در ت ایر با سماختار تربیتی جست که خدجوند رج شاند و ناهر بر جعمال می
 .بردعیارنای جلهی پیش میررد یا دیگرجن رج جز خالل توجه به م

نممایی مممانگممد نیجممانممات، عوجطف جنسمممانی، ویژگی خالصمممه مطلممب جیگکممه، در تئوری تربیتی جمممام 
گانی بخشمی جز وجبعیات جرزیابی مینای آدمی، جعمال و خصملتجنتخاب   جستفاد. شمودنای جو جز طریق آ

گانی بخشممیدن به آدمی نسمملت به جمری جمام که وجبعی جسممت و موجب رنایی  جز جین روش به مگظور آ
شمود و حصمول ندرمگدی در زندگی جست؛ تأکید بر ندرمگدی به جنمیت میجو جز غفلت و دوری جز جمور بی

به توحید  جلله دین پرور جمام آیةتوحید بگیاد جسممت و به تعلیر  تئوری تربیتی جمامجین دلی  جسممت که 
بر جین  نگرد وکه به عگوجن زیربگای جامعه جنسمممانی میو خدجشمممگاسمممی نه تگها به عگوجن یک جعتقاد رردی 

جامعه  کی(. در 61جلف: 6931پرور، نی)دترین بالب رج برجی بیان مسا   جنتخاب کرد  جست جسماس عالی
 جسمممت لذج ح مممرت یبه مقام برب جله دنیرسممم یبرج تیمجز ترب ینر نوع جسمممتفماد  عقالن اد،یمبگ دیمتوح

طلق جین جوصممماف (. 319: 6912،ی)آمد « آنها به خدجسمممت نیتر کیمردم، نزد نیتر عاب : »گدیررمایم
جنسمان در تربیت دیگی موجودی برخوردجر جز عق  و معگویت جست که برجی وصول به حیات طیله در تالش 
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، گسممتر  و مگدتوجن گفت نیز یک جز مکاتب تربیتی جز حیث بسممط نظامبر جین جسمماس می. و سمملود جسممت
به  تربیتی مسمتگلط جز بیانات جمام باب  مقایسه نیست و تعجلی ندجرد که جکثر نظریات تربیتیبوت با تئوری 

 .  جنددلی  غیر توحیدی بودن تقریلا  بخشی جز نیجانات و عوجطف و جعمال آدمی رج نادید  گررته
 

 گیرینتیجه
سممماس نهگد و بر جمیتربیت مدنظر خود رج بر ملگای تماس شمممگاختی با وجبعیت جهان بگیان  جمام علی

ا بخشمگد که کارکرد نخسمتین آن جرزیابی ر ای  و رذجی  بنمین وجبعیت، جایگانی به ر مای  جخالبی می
توجن تربیت رج به طور باط  جز دین، معررت جنسممان به شممگاسممانه جسممت که در آن نمیروجن -دیدگانی دیگی

توجن گفت رلسممفه وجودی تربیت در میلذج . نا جدج کردنا و جنگیزشخویش، حاالت جحسمماسممی، نیجان
دین پرور کالم  جلله آیة. جللالغه، ت ییر تفسمیر آدمی جز حیات بر ملگای وجبعیت جستبیانات ح مرت در نهج

پژونش  جند و در سرجسر جینح مرت رج با جدبیاتی غگی و علارتی بلیغ که متأثر جز کالم جمام جست، شرح دجد 
 .د ، مکتوبات جیشان بود  جستمحور ترجمه و شروح مورد جستفا

معقول ترین نوع موججه با مسممما   تربیتی جسمممت و  ،گرجیینتایج جین پژونش حاکی جز جین جسمممت که وجب  
   .جساسا رلسفه تربیت جلهی بر ملانی عیگی و باب  درد جستوجر جست نه جمور جنتزجعی و آرمانی

برجی یاد  ح مممرت علی. یت، توجه به مرگ جسمممتگرجیانه به تربنای مؤثر در رویکرد وجب یکی جز مؤلفه
جندیشمممی نمرج  با بیگش جنسمممان به ذجت ناپایدجر و در وجب  مرگ. مرگ، نقش مهم تربیتی بما م  نسمممتگمد

تفکر دربار  مرگ، نیرویی برجی گسمممسمممت جز . گرج جسمممتی دنیا، دو عگصمممر محوری تربیت وجب رریلگمد 
 .نا و تأم  کردن دربار  ندف جز خلقت آدمی جستبه لذتنای دنیوی، و جصمالح شیفتگی نسلت دلدجدگی

جندیش جست که بادر به کسب بیگش نسلت به وجبعیت جهان، جصالت بخشیدن به در وجب  جین جنسمان مرگ
آرمان و جندجف وجال، برخوردجری جز حیات جنسممانی و نه زیسممتی جانوری و جهت دجدن به زندگی خود خوجند 

 .  بود
جی ، به جی ممماح محتو «خود معیاری»تکریم جنسمممان و در نظر گررتن شممماخص ررتماری  گرج بماتربیمت وجب 

پردجزد و جز جین طریق بممه بهلود روجبط میممان جررجد و تقویممت معگمماشمممگمماختی ررتممارنممای غیرجخالبی می
 رساند؛نای جرتلاطی یاری میمهارت
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ن گردد و جز طریق پردجختر میگرجیانه میسممنمنگین ح  تعارض خودخوجنی و دیگر خوجنی با رویکرد وجب  
نمای جرتلاطی جنسمممان در حیات دنیایی وجهه معگوی و در عین حال بمه نقش تقوج در جمور تربیتی، مهمارت

 .  یابدعیگی می
 گردد و جز طریق پردجختن بمهنمای شمممگماختی در مسممما م  تربیتی تمأکیمد میگرج بر مهمارتدر تربیمت وجب 

نای غیر وجبعی، رعایت سممملسمممله مرجتب محتوجیی و توجه به نقش گیری باور نایی چون مهار شمممک مقوله
 .گرددگرج، کام  میجلگونای تربیتی، عگاصر تربیت وجب 

به عگوجن جلگوی کام  تربیتی، عیگی  با معرری جنسممان کام  یعگی شممخص پیاملر  ح ممرت علی  
توجه به جمور باب  درد در ررآیگد سمممازی بماورنمای شمممگماختی و تاثیر آن در ررتار رج مورد تأکید برجر دجد  و 

 .  کگگدتربیت رج مهم تلقی می
جلله دین پرور بر بیانات ح رت به دست  آیةو شروح  نای تربیتی جمامآننه جز جصمول معررتی و توصمیه

لها نای عملی و سممماگیری جز تجربهبهر . آید جین جسمممت که جین رویکرد تربیتی دجرجی جامعیت جسمممتمی
ممارسمت در زی علوی و نمیگطور جنتشمار آثار بسمیار در حوز  تلیین کالم ح رت توسط نهج جللالغه پژو  

سممان نای جاری در حیات جنجلله سممید جمال جلدین دین پرور به تطلیق جندیشممه جمام بر وجبعیت آیةمعاصممر 
 .  معاصر یاری رساند  جست
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