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 پيشگفتار

خطيب توانايی بود که در طول حيات  "ره"مرحوم محمد تقی فلسفی 
ای به جامعه اسالمی ايران عرضه حدود يك قرن خويش، خدمات ارزنده

های پرشور و حرارت وی در زمان خويش نقش مهمی داشت. سخنرانی
سمت تعاليم اسالم داشت و در بحبوبه انقالب نيز  در هدايت جامعه به

ای از برای طرح پاره "ره"يکی از افراد مورد اعتماد حضرت امام خمينی 
مسائل سياسی مهم در جامعه بود. در زمان حيات ايشان، بيش از حدود 

جلد کتاب زير نظر  16هايشان در موضوعات مختلف در سخنرانی 200
يشان برای تبليغ اسالم و بدون هرگونه خود ايشان آماده شد که ا

نشر آنها را به دفتر نشر فرهنگ اسالمی واگذار نمودند.  داشت مادی،چشم
اينك که در آستانه همايش صدمين سال تولد ايشان قرار داريم پژوهشکده 

تلخيص آثار آن  باقرالعلوم )وابسته به سازمان تبليغات اسالمی( تصميم به
تر جامعه دينی با آراء و برای آشنايی ساده مرحوم گرفت تا راهی

های آن مرحوم فراهم آيد. با اين حال پيش از مطالعه اين انديشه
 ها توجه به چند نکته ضروری است:تلخيص

. کتاب حاضر در واقع تلخيص دو جلد از آثار مرحوم فلسفی است 1
ل در ايام ماه مبارک رمضان سا يك سلسله سخنرانی است که که کل آن

قمری در مسجد حاج سيدعزيزاهلل تهران ايراد شده است و هجری  1381
لذا کل اين دو جلد از نظر مرحوم فلسفی يك واحد يکپارچه قلمداد 

شده و فقط به خاطر حجم زياد آن در دو جلد منتشر شده است. به می
همين دليل به نظر رسيد که  مناسب است در تلخيص کل گفتارها در يك 

شود. ضمنا با توجه به مناسبت ايام و حال و هوای مخاطب، جلد ارائه 
اند که ارتباط چندانی ايشان جلسه اول را با بحث پيرامون گناه شروع کرده
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ای به با موضوع کودک ندارد و نيز در طی مباحث بعدی نيز گاه اشاره
ای اند. غير از گفتار اول که چارهوظايف مخاطبين خود در اين ماه داشته

نقل کامل آن نبود، در موارد بعدی، جز در مواردی که امکان برقراری جز 
ارتباط بين آن مسأله و موضوع کتاب وجود داشت، چنين مواردی را از 

 ايم.متن تلخيص حذف کرده
شد به آيات و مخصوصاً . مرحوم فلسفی در هر موضوعی که وارد می2

همراه با ترجمه داد و متن آيه و حديث را روايات متعددی ارجاع می
نمود که حکايت ازتسلط خوب ايشان بر آيات و توضيحی ارائه می

احاديث دارد؛ با اين حال نه آوردن همه آنها را در چنين تلخيصی ميسر 
ای که در اينجا در پيش گرفته پوشی از همه آنها شايسته. رويهبود نه چشم

ناسب کاملتری شد اين بود که در هر بخش برخی از آيات و احاديث که ت
االمکان متن آيه و ترجمه با بحث دارد، انتخاب شود و در مورد آيات حتی
 آورده شود اما در احاديث به ترجمه بسنده شود.

های متعددی از قول. کتاب کودک از نظر وراثت و تربيت حاوی نقل3
مخصوصاً منابع علمی جديد دانشمندان غربی است.  منابع علمی،

اصلی  هدف»اند د ايشان در گفتار اول کتاب توضيح دادهطور که خوهمان
ها دو مطلب بوده است. اول اينکه اسالم دين تحقيق است و قولاين نقل

اند، دانش را بايد از هرکس، السالم فرمودههمان طور که معصومين عليهم
ولو مشرک يا منافق، فراگرفت. دوم اينکه با بيان اقوال دانشمندان غربی 

مخاطبين با اساس »ای در تاييد مدعای مورد نظر ارائه شود و و ادلهشواهد 
علمی اسالم آشنا شوند و ببينند حقايقی را که امروزه بزرگان علم و دانش 

اند، اوليای گرامی اسالم در چهارده قرن قبل غرب به دست آورده
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ه ها جز موارد خاصی کقولاما به اقتضای تلخيص، از ذکر نقل 1«اند.گفته
کرديم و البته در همان موارد منابع  کرد خودداریضرورت بحث اقتضا می

ايم و را دقيقاً همان طور که در کتاب اصلی معرفی شده بود، ذکر کرده
ادعاهای علمی مندان به استناد، در مورد تمامی شود عالقهپيشنهاد می

 مطرح شده در اين مجموعه به کتاب اصلی مراجعه کنند.

ای هم از ها، که البته چارههای اصلی اين تلخيصضعفنقطه . يکی از4
های بحث ايشان است. مرحوم فلسفی آن نبود، کاسته شدن از جذابيت

های بيش و پيش از هر چيز، يك خطيب زبردست بود که در سخنرانی
های مختلف يا در صورت ها و داستانخود به مناسبت از حکايت
کرد و اين امور در برخی نکات استفاده می ضرورت حاشيه رفتن، يا تکرار

بخشيد. طبيعی است که در مجموع جذابيت خاصی به سخنرانی ايشان می
ای جز حذف اين گونه موارد نبود، زيرا هدف اصلی، اطالع تلخيص چاره

های ايشان بوده نه لذت بردن از کيفيت يافتن از مجموعه آراء و انديشه
توان در باب آراء و ر با اين مجموعه فقط میسخنوری ايشان. به تعبير ديگ

 های ايشان قضاوت کرد نه در باب ابعاد و فنون سخنوری ايشان.انديشه

االمکان در جمالت نيز از . در تلخيص حاضر سعی شده که حتی5
های خود ايشان استفاده شود، البته در موارد خاص که پردازیعبارت

ر دليل ديگری الزم بوده مطلبی به سخن مطلبی نيازمند توضيح بوده يا به ه
ها همگی داخل کروشه، و اغلب در پاورقی ايشان افزوده شود، اين افزوده

 آمده است.

                                           
رسد که اين رويکرد در البته به نظر مي .24صکودک از نظر وراثت و تربيت، . 1

مشکلي نباشد، چرا که به طور ناخواسته منجر به نوعي اصل قرار مجموع رويکرد بي
 .دوشميدادن آراء غربيان و تفسير سخنان قرآن و حديث بر مبناي نظر آنان 
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اند در ها که مورد تلخيص واقع شده. از آنجا که تمامی اين کتاب6
اند و خود ايشان زمان حيات ايشان و زير نظر خود ايشان منتشر شده

ايم در تلخيص اند، سعی کردهددا بازبينی کردهمطالب هر گفتار را مج
االمکان وحدت هر گفتار را حفظ کنيم و واحد تلخيص ما مطالب حتی

باشد و البته بسيار پيش آمده که مباحث داخل يك گفتار را جلو  "گفتار"
 ايم. يا عقب برده

ای است که چندان مناسب . کتاب اصلی دارای فهرست تفصيلی7
م برای استخراج عناوين در آن های الزبندیه اولويتباشد چرا کنمی

مراعات نشده است و خواننده با نگاه به فهرست به مقصود مؤلف پی 
رسد اين فهرست و حتی ظاهرا در برخی موارد عنوان برد. به نظر مینمی

اصلی گفتارها نيز بدون نظر مرحوم فلسفی بوده است خصوصاً که در 
اند و عنوان آن فقط با شماره از هم جدا شده داخل متن کتاب، گفتارها

گفتارها فقط در فهرست تفصيلی ابتدای کتاب و يا در سربرگ صفحات 
درج شده است. لذا در معدود مواردی، عنوان ديگری به جای عنوان اصلی 
گفتار پيشنهاد شده، چرا که عنوان گفتار بايد ناظر به کل گفتار و غرض 

ای اينکه در عين حال برای کسانی که در هر اصلی بحث باشد. البته بر
مورد عالقه دارند به متن اصلی مراجعه کنند، مشکلی پيش نيابد، عنوان 
درج شده در کتاب اصلی را در داخل پرانتز در مقابل عنوان پيشنهادی 

 ايم.نوشته
ضمنا يکی از اقدامات مهمی که در تلخيص حاضر انجام شده، 

ه بتواند مطالب هر گفتار را در قالب يك هايی است کاستخراج فهرست
نمودار منسجم در اختيار خواننده قرار دهد و خواننده با نگاه به فهرست 

رسد نگاهی به سير بحث را به طور مناسبی دريابد. از آنجا که به نظر می
اين فهرست، سير مباحث کتاب حاضر را براحتی برای خواننده واضح 
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توضيح بيشتری درباره مباحث کتاب حاضر  سازد، لذا در اين مقدمه به
 پردازم.نمی

اش های تاليف شدهرسد مرحوم فلسفی در غالب کتاب. به نظر می7
بيشتر دغدغه تأثيرگذاری  داشته تا دغدغه منطقی، يعنی بيش از آنکه خود 

بندی منسجم و منطقی از بحث و ارائه گفتارهای را به ارائه يك طبقه
طبقه بندی محصور کند، سعی داشته که مخاطب مختلف در داخل اين 
ای حرکت دهد و به مقصد خاصی برساند و آشکار خود را در يك از نقطه

است که چينش مطالب برای انجام چنين فرآيندی لزوماً از چينش مطالب 
کند. ما هم سير گفتارها را براساس بندی منطقی تبعيت نمیدر يك طبقه

ايم و در اند باقی گذاشتهکتابها قرار داده همان سيری که خود ايشان در
ايم که با افزودن چند سطر به ابتدای بحث، ارتباط معدود مواردی کوشيده

گفتار مورد نظر با کل مجموعه و گفتارهای قبل و بعد را مشخص کنيم. 
البته تمامی عبارات افزوده شده، در داخل کروشه گذاشته شده تا از متن 

همچنين ارتباط مباحث مطرح شده در برخی گفتارها اصلی متمايز شود. 
تنيده و در بقدری زياد بود که ناچار شديم آن دو گفتار را به صورت درهم

 يك گفتار ارائه دهيم.
 

در پايان جا دارد از تمام کسانی که به هر نحوی در تهيه و به سامان 
غر خندان اند تشکر کنم؛ خصوصاً آقای علی اصرسيدن اين اثر نقشی داشته

دار بودند و با تذکرات شايسته خود، که نظارت محتوايی براين کار را عهده
اصالحات مفيدی را در متن خالصه شده رقم زدند و آقای سجاد 

سازی و تايپ و ساير امور اجرايی مربوط به زاده که در تهيه و آمادهمهدی
 های فراوانی مبذول داشتند.انجام اين کار کمك
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و باعث  ه انجام اين کار مورد رضای حضرت حقاميد است ک
 خشنودی روح مرحوم فلسفی گردد.

 
 والسالم عليکم و رحمة اهلل  

 حسين سوزنچیدکتر 
 پژوهشکده باقر العلوم ) ع( 

 1386زمستان 
 
 
 
 

 



 

 

 1. پيرامون گناه1
: حضرت علی عليه السالم از پيامبر اکرم صلی اهلل اهميت پرهيز از گناه

 در ماه رمضان چه عملی بهتر از تمام اعمال»کرد:  سؤالعليه و آله و سلم 
فرمود: بهترين عمل، اجتناب از  صلی اهلل عليه و آله و سلماست؟ پيامبر 

 .2«گناه است
عمل را در بين بهترين  : مردم عموماًبرتری ترک گناه از انجام ثواب

صلی اهلل عليه و کنند ولی پيامبر اکرم ها جستجو میکارهای مثبت و نيکی
بهترين عمل را اجتناب از گناه معرفی کرده است و البته در امر  آله و سلم

 کنند.ديانت، نظر شارع مقدس است نه آنچه که اين و آن گمان می
: تعاليم اسالم برای سعادت انسان شباهت تعاليم اسالم و تعاليم پزشکی

افراد است. پزشکان در معالجه  ی پزشکی برای سالمتهاههمانند برنام
وهای خاص و دوم پرهيز دادن از اردو برنامه دارند: يکی تجويز د بيماران

ها. در پزشکی موضوع پرهيز بقدری اهميت دارد مصرف برخی خوردنی

                                           
" است، اما مرحوم فلسفي و تربيت از نظر وراثت ]موضوع کتاب حاضر "کودک 1.

اولين جلسه را به مناسبت ماه رمضان به بحث پيرامون گناه اختصاص داده است که 
اگر چه به لحاظ موضوعي با کل مجموعه ارتباط ضعيفي دارد، اما به اقتضاي امانت 

ست داري در تلخيص، اين گفتار نيز در همين ابتداي مباحث قرار گرفت. الزم به ذکر ا
ها نموده و درباره اي به موضوع اين سلسه سخنرانيکه ايشان در پايان اين گفتار، اشاره

اند که چون در پيشگفتار چرايي استفاده از آراء دانشمندان غربي توضيح مختصري داده
هم مرتبط نبوده، از آوردن مجدد آن خودداري  اشاره کرديم و به موضوع اين گفتار

 نموديم. ناشر[
 
 «الورع عن محارم اهلل. »164يون االخبار الرضا، صع. 2
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 ماند. دراثر میهای الزم را نکند، تمامی دواها بیکه اگر مريض مراقبت
فرمايد: امور مذهبی نيز همين طور است. حضرت علی عليه السالم می

از امام صادق  1«پرهيز از بديها در راه سعادت بهتر از نيکوکاری است.»
خداوند به حضرت موسی عليه السالم »عليه السالم هم نقل شده است که: 

از فرمود: ای موسی، هيچ عاملی برای قرب پاکان به خداوند مانند اجتناب 
 2«گناه نيست.

های گوناگون که : بدبختیعدم امکان آزاد گذاشتن تمام تمايالت
دامنگير پير و جوان کشور ماست ناشی از آلودگی به گناهان است و همان 

بيند؛ جامعه و تب کيفر می درد تشد طور که مريض متخلف از پرهيز، با
شود. قرآن کريم می مجازات رویگناهکار نيز با انواع مصائب دنيوی و اخ

م هُذيقَيُُُلِ اسُی النّيدِت اَبَسَما کَبِ حرِالبَ وَ رِّفی البَ سادُر الفَهَظَ»فرمايد: می
)در خشکی و دريا بخاطر آنچه مردم انجام داده  3«لوامِذی عَالَّ عضَبَ

بچشانيم.(  هاآن يشان را بهبودند، فساد پديد آمد تا ثمره برخی از کارها
. اما بايد الهی و پيروی محض از هوای نفس گناه يعنی مخالفت با قوانين

توانيم تمام تمايالت خود گفت که حتی صرف نظر از تعاليم دينی، ما نمی
از  وجود دارد هاآن را آزادانه به کار ببنديم و موانع زيادی در سر راه

 :جمله
ممکن است بخواهد ماه را از آسمان بگيرد يا  : کودکتکوينی . قوانين1

شعله زيبای آتش را در دست نگه دارد يا همانند کبوتر از بام خانه پرواز 
که  فهمدکند يا همانند ماهی مدتها درون آب باقی بماند؛ اما خيلی زود می

                                           
 57غررالحکم، ص. 1
 80، ص2کافي، ج.  2
 . 41. سوره روم، آيه  3
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 مورد سعادت  

يك از اين کارها  ای است که به او اجازه انجام هيچقوانين طبيعت به گونه
 دهد.را نمی

دارد نبايد شيرينی بخورد و  قندکسی که مرض  :بهداشتی . قوانين2
کسی که مرض کبدی دارد، از بسياری غذاهای مطبوع محروم است و 

رغير اين صورت، با تشديد مريضی و احياناً مردن، کيفر داند که دخود می
 خواهد ديد.

داشته باشد،  : هر مملکتی که بخواهد نظم و امنيتاجتماعی . قوانين3
در افراد را محدود سازد. گاهی افراد  بايد قوانينی وضع کند و تمايالت

را محدود  هاآن شوند ولی قدرت اجرايی قانونمقابل قوانين ناراحت می
دهد که هر کاری دلشان خواست در جامعه انجام کند و اجازه نمیمی

 دهند.
وانين نفسانی که برخالف ق : پيروی از تمايالتتانساني . قوانين4

و بهداشتی و اجتماعی باشد در نظر اسالم ممنوع است و قسمت  تکوينی
مهم گناهان همين تمايالت نارواست. ولی گناه صرف نظر از موارد فوق، 
اصوالً بزرگترين عامل انحطاط و سقوط انسانيت است و گناهکار قبل از 

و انسانيت خود را  شخصيت آنکه به جامعه يا به بدن خود آسيب بزند،
کسی که کرامت نفس »فرمايد: کند. حضرت علی عليه السالم مینابود می

 .1«پرهيزددارد، از گناه می را دوست
دارد، : اسالم نه تنها انسان را از گناه بر حذر میلزوم پرهيز از فکر گناه

هم از خاطرش نگذراند، حضرت  خواهد که فکر پليدی رابلکه از او می
نگهداشتن قلب از تفکر در گناه بهتر از »فرمايد: علی عليه السالم می

                                           
 141ارشاد، مفيد ، ص. 1
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در متون احاديث اسالمی از  1«خودداری از غذا )روزه جسم( است.
حضرت موسی عليه السالم » که: شدهحضرت عيسی عليه السالم روايت 

کنم که فکر زنا را در خاطر مر مینکنيد و من ا به شما امر کرد که زنا
نياوريد چه رسد به عمل زنا، زيرا آن که فکر زنا کند مانند کسی است که 

آتش روشن کند، دودهای اين آتش زيبايی عمارت را  در عمارت زيبايی
 2«کند، اگر چه عمارت آتش نگيرد.خراب می

: آنچه در اسالم انسان عوارض مخرب گناه در زندگی مادی و معنوی
گناه شناخته شده، قطعاً از جهات معنوی و مادی ضرری دارد که احتماالً 
بشر به آن واقف نيست. کسی از امام رضا عليه السالم در مورد گروهی 

در اسالم علتی جز تعبد و  کنند که حالل و حرامکرد که گمان می سؤال
چنين کسانی قطعاً در گمراهی »ر پاسخ نوشت: اطاعت ندارد. حضرت د

 محرمات اموری»سپس درباره تحريم محرمات فرمود: « اند.عظيمی افتاده
نيازی ندارد، بلکه مايه فساد و فنا  هاآن ند که نه تنها بشر در زندگی بههست

و به همين جهت ممنوع شده است. امام باقر عليه  3«و هالکت است
شود مگر به واسطه هيچ نکبتی دامنگير شخص نمی»: هفرمودنيز السالم 

هرگاه »فرمايد: حضرت رضا عليه السالم می «گناهی که انجام داده است.
کند که را به باليی دچار می هاآن ای آلوده شوند خداوندمردم به گناه تازه

 4«اند.شناختهتاکنون چنين باليی را نمی

                                           
  458غررالحکم، ص 1.
 .37، ص 5وسائل، ج 2.
 118، ص3بحار، ج 3.
 باشد.[]نمونه عيني اين حديث بيماري "ايدز" در جامعه جهاني امروزي مي 4.
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 مورد سعادت  

: هر گناهی کيفرهای ديررسعلت بسياری از گناهان: اهميت ندادن به 
بيند، با اين گذارد و گناهکار سرانجام کيفر میقطعاً در فرد و جامعه اثر می

شود ولی اثر شوم برخی از تفاوت که کيفر برخی گناهان سريع ظاهر می
شود. بسياری از مردم در مواردی گناهان پس از گذشت مدتی معلوم می
مثال خيلی  که شوندا مرتکب میکه کيفر گناه ديررس باشد، آن گناه ر

مبتال به اسهال را  فردتوان يافت. پزشك روشن آن را در تعاليم پزشکی می
داند کند زيرا میدارد و او اطاعت میها برحذر میاز برخی خوردنی

 ولیشود. مخالفت در کمتر از دو سه ساعت به ضرر خودش تمام می
اند، اما ات الکلی بسيار گفتهپزشکان درباره عوارض قلبی و کليوی مشروب
 کنند.ای توجه نمیشود، عدهچون اين آثار شوم با گذشت زمان معلوم می

به انسان دير  در گناهان نيز همين طور است. کيفر برخی از گناهان در دنيا
مردم اين  از رسد. به همين جهت بعضیدر قيامت میاصالً رسد يا می

مصون  هاآن شوند و گويی خود را از خطر کيفریگناهان را مرتکب م
بينند. عمر سعد که مرتکب جرم بزرگ قتل امام حسين عليه السالم شد می

 رياست ری نقد است و مجازات»گفت: گرفتار همين پندار غلط بود و می
 قرآن کريم برای« قيامت نسيه و ديررس و نقد را نبايد با نسيه معامله کرد.

 1«ريباًقَ راهُنَ عيداً وَبَ هُونَرَم يَهُنَّاَ»اصالح اين نگرش مردم فرموده است: 
 بينند و ما نزديك.(ها روز قيامت را دور می)آن

کسی »فرمايد: : امام حسين عليه السالم میبه مطلوب نرسيدن گناهکار
چه شود و از آنکند، اميدش زودتر زايل میکه کاری را از راه گناه طلب می

خواهد از راه يعنی کسی که می 2«گردد.ترسد به آن سريعتر مبتال میکه می

                                           
 .6سوره اعراف، آيه  1.
 149، ص17بحار، ج 2.
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يابد که اين مسير او گناه به هدفی دست يابد، اگر درست بينديشد در می
رساند و پايان گناه، محروميت و ناکامی است. عمر سعد را به هدفش نمی

قتل  آرزوی حکومت بر ری را داشت و برای رسيدن به اين آرزو به
حسين بن علی عليه السالم و يارانش اقدام کرد و سرانجام هم به آرزوی 

های روحی دامنگيرش شد و در آخر هم به دست خود نرسيد، بلکه عذاب
 مامورين مختار کشته شد.



 

 .عقايد بشر درباره سعادت2
اساس  تأمين"موضوع بحث کتاب حاضر، : ها درباره سعادت بشرديدگا

است و لذا الزم است ابتدا مختصری درباره  "کودک سعادت در تربيت
 زيرای مختلف پيرامون آن توضيح داده شود، هاهاصل سعادت بشر و ديدگا

تا زمانی که حقيقت سعادت معلوم نشود، طلب آن ممکن نخواهد بود. 
ام درباره اينکه پايگاه اصلی سعادت چيست و سعادت بيشتر ناظر به کد

 را هاآن توانی متفاوتی مطرح شده که میهاهديدگا بُعد وجود انسان است،
 در سه دسته مطرح کرد:

ای سعادت را عده(: . اصالت نفس )توجه محض به جهات معنوی1
دانستند و برای فقط در وصول به کماالت نفسانی و امور معنوی می

قائل نبودند. برخی از اينها  کماالت جسمانی نقشی در سعادت انسان
معتقد بودند که اگر انسان فضيلت معنوی را به دست آورد، ابتال به هر 
گونه نقص عضو و ناخوشی جسمی ضرری ندارد، برخی ديگر مانند 

اساساً راه رسيدن به تکميل نفس، سخت  :گفتندکردند و  مرتاضان افراط
 :گفتندجسمی است؛ و برخی ديگر  يالتگرفتن بر جسم و نابود کردن تما

انسان بايد به تمايالت جسمی هم توجه کند ولی در عين حال بداند که 
 ارضای اين تمايالت ربطی به سعادت وی ندارد.

در دنيای کنونی، ديدگاهی شايع . اصالت بدن )توجه محض مادی(: 2
از مردم و روزه بسياری فوق است. ام ديدگاه شده که درست نقطه مقابل

دانند و اصالت لذت و اولويت ماده را مالک سعادت میحتی دانشمندان، 
ی، اعتقاد به اند. مثالً در کشورهای کمونيستدهغافل ش از جهات معنوی

ابع وضع انسان را ت ،اصالت اقتصاد دارند و در کليه مسائل زندگی
فداران وی نيز به اصالت لذات مادی و يد و طردانند. فرواقتصادی او می
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مذهبی و  کنند تمام عواطفخصوصاً تمايل جنسی معتقدند و سعی می
اخالقی را هم به حساب شهوت جنسی بگذارند. بی ترديد هم اقتصاد 

 جنسی يکی از تمايالت نقش مهمی در زندگی بشر دارد و هم غريزه
يرومند در وجود آدمی است، اما تمامی وجود انسان را در اين امور ن

 انسانيت است. منحصر کردن، تحقير
در حد خود(:  مان به جهات مادی و معنویأ)توجه تو . اصالت فطرت3

اصالت حقيقت يا فطرت برقرار نموده و  بر اساساسالم سعادت بشر را 
ی هاههای مادی و معنويش ديده و تمام خواستشر را با تمام واقعيتب

او را به حساب آورده است. امام باقر عليه السالم  طبيعی و فطری
خاطر کسی که دنيايش را به خاطر آخرتش يا آخرتش را به »فرمود: می

 «دنيايش رها کند از ما نيست.
به خدا و تطهير نفس از  : اسالم ايمانتوجه به جهات معنوی -الف
 ها را يك رکن اساسی در سعادت بشر به حساب آورده است.ناپاکی

در سوره عصر، قسم ياد کرده که همه انسانها گرفتار خسرانند مگر  خداوند
 ايمان است. هاآن آنانکه دارای چند مزيت باشند که اولين

: هر مسلمانی به خوبی غريزی ادی و تمايالتی مهاهتوجه به جنب -ب
توجه دارد، اما آنچه توضيح بيشتری  داند که اسالم به جهات معنویمی

ی هاهنياز دارد اين است که اسالم در عين دعوت به معنويات، به جنب
صلی رم مادی نيز توجه داشته است. مثالً درباره اهميت اقتصاد، رسول اک

اجر کسی که برای زندگی خود و »فرموده است:  اهلل عليه و آله و سلم
يا وقتی  1«کشد، مانند اجر مجاهد فی سبيل اهلل است.اش زحمت میعائله

ديد که نيرو و توانايی مردی را می صلی اهلل عليه و آله و سلمرسول اکرم 

                                           
 424، ص2مستدرک، ج 1.
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 مورد سعادت  

 گفتند نهمیو اگر  آيا کار و شغلی دارد؟»کرد می سؤالخوبی دارد، 
. يعنی جوان بيکار در نظر پيغمبر ارزش 1«از چشم من افتاد» فرمود:می

اگر زمان قيامت فرا رسيد و يکی از »: ههمچنين فرمودآن حضرت ندارد. 
شما نهال درختی در دست دارد، چنانچه به قدر کاشتن آن فرصت دارد، 

برداری از هرهزيست و بکه نشانگر توجه به موضوع محيط 2«آن را بکارد.
 باشد.طبيعت می

، برخورد کرده و از طرفی بينانهجنسی نيز اسالم واقع در مورد غرايز
ييد کرده، تا حدی که پيامبر أارضای آن در حد نياز و با برنامه صحيح را ت

ه را بدترين افرادمعرفی نمود افراد مجرد صلی اهلل عليه و آله و سلماکرم 
می داشت و ازدواج جس ايشان به کسی که تمکن مالی و سالمت 3است.
از طرف  4«ازدواج کن وگرنه از گناهکاران خواهی بود»: کرد، فرمودنمی

 تمايالتجنسی و ديگر  غريزهاسالم با ارضای بی قيد و شرط ديگر 
 ندارد مانند همسر را که ضرر مادی و معنویلذاتی  و البتهمخالفت کرده، 

ل قُُ»فرمايد: زيبا، غذای لذيذ و خانه وسيع اجازه داده است. قرآن کريم می
)بگو چه کسی 5.«زقالرِّ نَمِ باتِيِّالطَّ وَ هِبادِعِلِ جَخرَتی أَالَّ ه اهللِزينَ مَرَّن حَمَ

 های پاک را حرامیندگان قرار داده و روزهايی را که خدا برای بزينت
 کرده است؟(

از سعادت انسان »فرموده است:  صلی اهلل عليه و آله و سلمپيامبر اکرم 
من و زيبارو، مرکبش خوب و ؤاين است که فرزندش شبيه او، همسرش م

                                           
 6، ص23بحار، ج 1.
 501، ص2مستدرک، ج 2.
 531، ص2مستدرک، ج 3.
 منبع پيشين 4.
 32، آيه7سوره  5.
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کسی که از »کيد فرموده که: أاما در عين حال ت 1«اش وسيع باشد.خانه
های خداوند درباره خود، جز خوردنی و نوشيدنی و پوشيدنی را متنع

 2«نبيند، رفتارش نارسا و عذابش نزديك است.

                                           
 51، ص23بحار، ج 1.
 464( ، صسفينه )زنا 2.



 

 . سعادت و شقاوت در رحم مادر3
شد، سعادت و شقاوت فقط به  روشنچنانکه از مباحث گفتار قبل 

ی و معنای نيکوکاری و گناهکاری نيست، بلکه مفهوم عام خوشبخت
بدبختی است که البته گناه نقش مهمی در آن دارد؛ ولی امور ديگری هم 

 وضيعت پدر هاآن گذارد، که يکی ازمی تأثيردر سعادت و شقاوت انسان 
 .که موضوع بحث اين گفتار است باشدمی و مادر

: بشر دير زمانی است به فرزندان در انتقال اوصاف والدين نقش وراثت
که موجود زنده بسياری از اوصاف خود را به نسل بعد منتقل  شدهمتوجه 

کند. امروزه در علوم تجربی بر اين باورند که کوچکترين واحد زنده در می
ای سلول نام دارد و در هر سلول قطعات کوچکی به بدن هر موجود زنده

وجود  "ژن"آن ذرات بسيار کوچکی به نام نام کروموزوم هست که روی 
باشند. دارد و اين ژنها عامل وراثت اوصاف مختلف والدين به فرزندان می

ماند و بعد همچنين معلوم شده که گاه برخی از صفات در ژنها مخفی می
دهد و اين مطلبی است که در از گذشت چند نسل خود را بروز می

ار گرفته است. مثالً مردی از انصار احاديث نيز به نحوی مورد توجه قر
که آمد و گفت: زن من،  صلی اهلل عليه و آله و سلمخدمت رسول اکرم 

ای سياه برای من بچه باشد، امامیفردی عفيف  است،عموی من  دختر
آورده است  چهره، با موهای پيچيده و بينی پهن )شبيه افراد حبشی( به دنيا

وجود ندارد. رسول با چنين اوصافی و اجدادمان شخصی  خانواده و در
کرد و او قسم ياد کرد که جز  سؤالاز زن  صلی اهلل عليه و آله و سلماکرم 

 99کس نياميخته است. حضرت فرمود: هر انسانی  با همسرش با هيچ
جوش  ها به جنب وعرقگيرد در رحم قرار می عِرق دارد که وقتی نطفه

شما از همان  شود. اين بچهمی هاآن شبيه يکی از افتند و فرزندمی
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را  ای. کودکاش را نيافتههای دور دست است که در اجدادت سابقهعرق
 1«بگير که فرزند تو است.

: دانش امروز هنوز به طور حاديثدر ا اهميت دادن به صفات ارثی
نشده است، ولی از مضمون  موورثی واقفجامع و کامل به تمام صفات 

شود که عالوه بر صفات طبيعی و ظاهری، سجايای احاديث استنباط می
کند. مثالً در جنگ يی را در فرزندان ايجاد میهاهنيز زمين اخالقی والدين

ر لشگر بود و چند بار حمله کرد اما ضربات جمل محمد حنفيه علمدا
اين »دشمن مانع پيشروی او شد. حضرت علی عليه السالم به او فرمود: 

يا از ايشان روايت شده که 2«ایرا از مادرت به ارث برده ضعف و ترس
ی خانوادگی اصيلی هاهنيازهای خود را از مردم شريفی که ريش» فرمود:

يا به  3«شود.تر روا میبهتر و پاکيزه هاآن زيرا حوايج نزد دارند بخواهيد
ی هاهافراد با تجربه و عفيفی که از خانواد»کند: مالك اشتر توصيه می

اند، به کارمندی اداری شريف بوده و به حريم اسالم زودتر قدم گذاشته
طمع و انتخاب کن زيرا آنان اخالقی کريمتر و روشی پسنديده دارند و بی

صلی اهلل عليه و آله بر همين اساس است که پيامبر اکرم  «انديشند. عاقبت
شقی، در شکم مادرش بدبخت است و سعيد در شکم : »فرمود و سلم

شديد اخالقيات والدين  تأثيرداللت بر حديث اين « مادرش خوشبخت.
 برفرزندان دارد.

                                           
يد همان ژن (. تعبير عرق، شا731، ص2)ونيز مستدرک، ج 128، ص5وسائل، ج 1.

تواند داللت بر کثرت باشد چنانکه اين مطلب در زبان مي 99باشد و منظور از عدد
 شود.عربي شايع است که گاهي عددي عالمت براي تعداد خيلي زياد مي

 «ادرکک عرق من امک». عبارت حديث چنين است: 17تتمه المنتهي، ص 2.

 .92جعفريات، ص 3.



 

 سعادت و شقاوت در رحم مادر    35

: برای ناپسند ی اسالم برای پيشگيری از انتقال صفات ارثیهاهتوصي
يی کرده هاهجلوگيری از پيدايش فرزندان فاسد و ناقص، اسالم توصي

 است:
انتخاب همسر معرفی در : اسالم شروطی را الف. در انتخاب همسر

کرده است. برخی از اين شروط بقدری مهمند که اگر شخص بعد از 
واند عقد ازدواج را به هم تازدواج متوجه آن صفت در همسرش بشود می

بزند و حتی احتياج به طالق هم ندارد مانند جنون و ديوانگی. همچنين 
اسالم از ازدواج با احمق و شارب خمر بر حذر داشته تا حدی که مثالً 

خود را به همسری  کسی که دختر»امام صادق عليه السالم فرموده است: 
 «.کارش قطع رحم کرده است مرد شرابخوار درآورد، با اين

 : برخی امور هست که وجود آن در والديندر هنگام انعقاد نطفه -ب
فرزندان به  گيری شخصيتنه تنها به صورت کلی عامل منفی در شکل

منفی آن  تأثيرشدت  رپيش از آميزش نيز بکار  آمد، بلکه انجام آن حساب
شرابخوار در حين مستی منعقد شود،  مثالً اگر نطفه فرزند .افزايدمی

ضررش بمراتب بيشتر است، تا حدی که امام صادق عليه السالم 
در حالی که شراب  -خود هر زنی که به همبستری با شوهر»اند: فرموده
و فرزندی که تن دهد، به عدد ستارگان آسمان مرتکب خطا شده  -خورده
شده  عالوه بر اينها در روايات توصيه« آيد پليد و ناپاک است.می به دنيا

ای از حوادث جوی مثل زلزله که آميزش در مواقع خاصی مانند وقوع پاره
و طوفان کراهت دارد، که احتماالً وقوع اين امور به نحوی در هنگام انعقاد 

در ساختمان  نقصانیگذارد که منجر به یخاصی بر والدين م تأثيرنطفه 
 شود.فرزندان میجسمی و روحی 

: در پايان اشاره بخاطر وراثت قطعی کودک نکته: عدم تعيين سرنوشت
کودک  ثير اغلب موارد ذکر شده در شخصيتاين نکته الزم است که ت به
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سازی است و اين گونه نيست که چنان فرزندی مجبور به به نحو زمينه
 انجام گناه باشد که تفصيل اين مطلب در گفتار پنجم خواهد آمد.



 

 در ساختمان فرزند . سهم مادر4
 که در تکوين: زن، عالوه بر نقشی فرزند در شخصيت خاص مادر تأثير

ش به اندازه مرد است، برای تأثيراز اين جهت  و دارد سلول اوليه کودک
 دارد، پدران پس از انعقاد نطفهمدت نه ماه فرزند را در رحم خود نگه می

ی ندارند، ولی مادر در تمام ايام حمل تأثيرديگر در ساخت طبيعی فرزند 
در شکم مادر مانند عضو مادر است و کليه  است. طفل مؤثرزند در فر

خواهد  مؤثرکند در فرزند نيز می تأثيرعواملی که در جسم و جان مادر 
 بود.

: يکی از علل سالمتی اندام يا در ابعاد جسمانی فرزند مادر تأثير
هايی است که مادر در ايام بارداری های جسمانی کودکان، خوراکیعيب

صورت، توازن  کند. به نظر دانشمندان امروز، غذاها در زيبايیمصرف می
دارد. روايات  تأثير اندام، رنگ مو و چشم، و ساير ابعاد ساختمان کودک

در  هاهاسالمی نيز  به اين نکته توجه داشته درباره استفاده از غذاها و ميو
ی خاصی نموده است. مثالً امام صادق عليه السالم هاهدوره بارداری توصي

 1«کند.بدهيد که اطفال را زيبا می "به"به زنان باردار ميوه »فرموده است: 
همچنين دانشمندان علت بسياری از عيوب جسمانی همانند بسته نشدن 

 دهان، رشدجدار شکم، لب شکری ]شکاف روی لب[، گشادی فوق العاده 
ها، تنگی مجرای مری و لوزالمعده و باز نشدن ناقص قسمتی از اندام

 2دانند.های کودک در دوره رحم میسوراخ مقعد را از انحراف
ات مادر بر فرزند منحصر به ابعاد تأثير: فرزند در ابعاد معنوی مادر تأثير
گيری ابعاد شود؛ بلکه اخالقيات و روحيات مادر نيز در شکلی نمیجسمان

                                           
 86مکارم االخالق، ص 1.
 109، 73، 71، 57شناسي، صجنين  2.
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کند است. حتی گاهی غذاهايی که مادر مصرف می مؤثرشخصيتی فرزند 
صلی اهلل عليه و آله است. پيغمبر اکرم  ساز خلقيات خاصی در کودکزمينه

رما بدهيد کند، خبه زن باردار در ماهی که وضع حمل می»فرمود:  و سلم
همچنين زنان آلوده به صفات « شود.که فرزندش بردبار و پرهيزکار می

آورند. غم و ی نامطلوبی در کودکان خود، به وجود میهاهناپسند، زمين
ها و نيز تقوا و ها، حسدورزیها، بدبينی، هيجانهای مادر، غضبهاهغص

ر بد يا خوب پاکدلی و مهرورزی و شجاعت مادر، همگی در فرزند خود اث
گذارد. برای اينکه اين مطلب معلوم شود، اندکی درباره رابطه جسم و می

 دهيم:جان آدمی توضيح می
: جسم و جان آدمی با يکديگر آميخته گذاری متقابل جسم و جان تأثير

 ديگری است. هم فعاليتهای بدنی در روان تأثيراست و هر کدام تحت 
. مثالً وقتی او انسان بر بدن رد و هم افکار و اخالقگذامی تأثيرانسان 

شود. شود، صورتش سفيد و گلگون میترسد يا شرمنده میانسان می
اختالالت غده تيروئيد، سبب تحريکات عصبی يا خمودی و بالهت 

شود در منظر اسالم، مريضی منحصر به مريضی جسمانی نمی شود.می
فرمايد: باشند مثالً در مورد منافقين میعی مريضی میبلکه گناهان نيز نو

هايشان مريضی هست(. در احاديث درباره )در قلب 1«فی قلوبهم مرض»
گذاری اخالق بد روی بدن، مطالب متنوعی آمده است. مثالً حضرت تأثير

 .2«کندحسد بدن را تباه می»فرمايد: علی عليه السالم می
دارند، از آنجا  تأثيرم و جان بر هر يك همان طور که اين تحوالت جس

أثرها و ت تأثيراست، از اين  همانند يك عضو مادر در رحم مادر که بچه

                                           
 8سوره بقره، آيه 1.
 32غرر، ص 2.
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گيری و افکار او در شکل هم غذای مادر و هم اخالق مصون نيست و لذا
 شود.واقع می مؤثر فرزند شخصيت



 

 . درباره قضا و قدر5
 در سرنوشت های قبل توضيح داده شد که وراثت: در بحثمسألهبيان 

داری قواضحتر شود، الزم است م مسألهاست. برای اينکه اين  مؤثر فرزند
قضا و قدر توضيح دهيم تا معلوم شود اوالً  تو سرنوش درباره قضا و قدر

، به اين معنا نيست که انسان تأثير اين است و ثانياً مؤثردر سرنوشت  هم
 شود و ديگر اختياری از خود ندارد.مجبور می

ل قضا و : بعضی از مردم اصالهی در نظام عالم يا قوانين قضا و قدر
کنند و برخی ديگر تمام وقايع را به حساب قضا و قدر قدر را انکار می

کنند. گذارند و بشر را در مقابل آن درست بسته قلمداد میحتمی می
حقيقت اين است که تمام جهان روی قضا و قدر و به تعبيری روی 

 یءٍشَ لَّا کُُنّاِ»فرمايد: است. قرآن کريم می استوار شده و قانون گيریاندازه
گيری آفريديم(. همه ذرات عالم هر موجودی را با اندازه )ما1«درٍقَبِ قناهُلَخَ

با حساب دقيق خلق شده و اين معنای قدر است و همه تحوالت عالم بر 
 و اين معنای قضای الهی است. شودانجام میطبق قوانين و سنن الهی 

ضا و قدر پروردگار بر دو قسم : ق: حتمی و غير حتمیقدر انواع قضا و
ما نيست و به طور  يك قسم قضا و قدر حتمی است، که تحت اراده است:

شود. مثالً کار دستگاه گردش خون در بدن ما يك امر حتمی حتم اجرا می
راتی است که خداوند است که اراده ما نقشی در آن ندارد. قسم دوم مقد

و  ما قرار داده است. مثالً خداوند سخن گفتن را مقدر در اختيار
ولی اين تقدير را در اختيار ما قرار داده است که اگر مخصوص زبان کرده، 

                                           
 49، آيه54سوره 1.
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توانيم سخن بگوييم و توانيم سکوت کنيم و اگر بخواهيم میبخواهيم می
 1غ بگوييم.ويا در توانيم راستدر سخن گفتن هم می

برده  قدرکنند هر جا اسم قضا و می اناشتباه بعضی در اين است که گم
اجتناب باشد؛ در حالی که در بعضی موارد قابلشود بايد جبری و غيرمی

انسان باشد. پس از جنگ  قضا و قدر چنين رقم خورده که به اختيار
کرد که آيا اين رفتن ما  سؤالرت علی عليه السالم صفين، شخصی از حض

ای باال نرفتيد و در به قضا و قدر خدا بود؟ حضرت فرمود: بله، از هيچ تپه
مگر به قضا و قدر الهی. مرد گفت: پس  ،هيچ وادی سرازير نشديد

رنجهای ما به حساب خدا خواهد بود و توقع پاداشی نبايد داشته باشيم. 
رفتنتان به شما اجر بزرگ عنايت برای کن! خداوند  صبر»حضرت فرمود: 

مانديد، و اجر  آمديد و خود فرموده: اجر رفتن به جنگ، چون به اراده
در هيچ يك از اين  گردد، ومیبربرگشت از ميدان، چون به اراده خود 

امور مجبور و مضطر نبوديد. شايد از اينکه من گفتم رفتن شما به قضا و 
در الهی بوده گمان کردی مرادم قضای حتمی و قدر اجتناب ناپذير است. ق

و وعده و وعيد ساقط  لباط و مجازات بود پاداشاگر چنين می
 "امر بين امرين"از امام رضا عليه السالم هم درباره معنای 2«گرديد.می

تواند به راه که می( زادی)آ در انسان وجود راهی»شد: فرمودند:  سؤال
، قضا و قدر الهی بر بنابراين 3«اجتناب از گناه برود.و  خدااطاعت اوامر 

                                           
. ]توضيح بيشتر مطلب اين است که قضا و قدر الهي اين است که عمل سخن  1

گفتن وابسته به زبان باشد، نه مثاًل وابسته به چشم يا گوش؛ اما خداوند اين امر 
نسان اگر بخواهد اين امر مقدر را محقق مقدرخود را در اختيار انسان قرار داده که ا

 کند.[گويد و اگر بخواهد محقق نميکند و سخن ميمي
 468تحف العقول، ص 2.
 5، ص3بحار، ج 3.
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اين تعلق گرفته که ما اراده داشته باشيم و کارهايی را با اراده خودمان 
 برگزينيم.

جه به معلوم شدن : با توقبل از تولد کودک معنای تعيين سرنوشت
توان توضيح داد که صفات موروثی بر دو ، اکنون میمعنای قضا و قدر

قسم است. يك قسم صفاتی که به صورت سرنوشت قطعی و قدر حتمی 
است و تا پايان عمر همراه کودک خواهد بود. بسياری از صفات جسمانی 

مانند ديوانگی و ابلهی از  مانند رنگ پوست و چشم و برخی صفات روانی
 آن را توانطور که رنگ پوست موروثی است و نمیاين قسم است. همان

تغيير است و های غيرقابلتغيير داد، ديوانگی موروثی هم از بدبختی
 شريعت هم درباره تغيير اين امور دستوری نداده است.

زمينه مساعد به  عنوانبه  و مادر اما قسم دوم صفات موروثی که از پدر
بيشتر يا کمتر  و احتمال بروز صفتی را در کودک شودمیمنتقل  فرزند

غير حتمی است. مثالً پاکی و ناپاکی،  قضا و قدر کند و اصطالحاًمی
 هر کدام زمينه ،اير صفات اخالقی، سخاوت و بخل و سشجاعت و ترس

 کند، ولی اينها سرنوشتمساعدی برای خوبی و بدی در فرزند ايجاد می
های ، اين زمينه را تغيير داد. عادتتوان از راه تربيتقطعی نيست و می

های موروثی غلبه تتواند بر سرشای نيرومند است که میبه اندازه تربيتی
کند و طبيعت جديد را در انسان پديد آورد. حضرت علی عليه السالم 

 1«عادت، طبيعت دوم آدمی است.»فرموده: 
اند ديوانگان : انبيای الهی نيامدهنقش انبيا در تغيير صفات موروثی

اند از راه های بالفطره را نابغه کنند، بلکه آمدهمادرزاد را عاقل يا احمق
را به صفات  هاآن های بد را از آدميان بزدايند ولقصحيح، خُُ تتربي

                                           
 26غرر، ص 1.
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کسانی را که از نظر ريشه خانوادگی وارث صفات  ،پسنديده مزين سازند
ی موروثی خود را در اثر تربيت هاهسرماي تاپسنديده هستند حمايت کنند 

اند، ارث برده ی پستی و ناپاکیهاهبد از دست ندهند و در کسانی که زمين
نامطلوب را خاموش و فضيلت و پاکی را احيا کنند. لذا اسالم هر  تمايالت

کند و همه خانوادگی قابل تربيت تلقی می انسانی را با هر قسم وراثت
 داند.انسانها را مکلف می

ی هاه: يکی از نموننامشروعفرزندان اسالم درباره  نمونه: موضع تربيتی
يی است هاهافراد وارث صفات ناپسنديده، بچ بارز روش اسالم در تربيت

اند. اگر اسالم بدبختی و انحراف را آمده که از راه غير مشروع به دنيا
را به دين خدا دعوت  هاآن دانست، هرگزمی قطعی فرزندان زنا سرنوشت

 نوجوانانرا همچون ساير  هاآن کرد و هنگام رسيدن به سن بلوغ،نمی
نمود، بلکه همچون ديوانگان مکلف به تعاليم اسالمی معرفی نمی

را نيز مکلف  هاآن داشت. اما اسالممیبر هاآن عالج، تکليف را ازقابلغير
 معرفی کرده است.

عنی آميزش غير مشروع زن و مرد( يك گناه است و )ي در اسالم زنا
باردار کردن زن از راه زنا گناهی است مضاعف. امام رضا عليه السالم 

را در رحم ريختن )برای زناکار( گناه بزرگی است و  نطفه»فرموده است: 
ات ظمالح 1«تر است.رحم ريختن )العزل( اندکی خفيف ازنطفه را بيرون 

و اخالقی و اجتماعی و خانوادگی موجب شده است که  روانیمختلف 
زنا کودکی است که  ، فرزندخطااسالم زنا را تحريم کند و بخاطر همين 

فرمايد: انحرافی وجود دارد. امام صادق عليه السالم می در روانش تمايالت
 یکردن دين و بد و تحقير تن به سوی حرامدر فرزند زنا زمينه برای رف»

                                           
 567، ص2مستدرک، ج 1.
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وب از آنان ی نامطلهاهبا اين حال، اين زمين1«نشينی وجود دارد.در هم
و  اسالم آنان را همانند فرزندان مشروع به ايمان کند. لذانمی سلب اختيار

کنند خواند. بعضی تصور میشرعی میخداپرستی و انجام دستورهای 
باشند. اين زنازادگان از فيض رحمت الهی محرومند و حتماً جهنمی می

در  که سخن برخالف عدل الهی است. خداوند هرگز کسی را به کاری
زاده به زنا»کند. امام صادق عليه السالم فرمود: نمی اختيار او نيست عذاب

گيرد و اگر به خوب می اگر کارش خوب بود پاداش پردازد.کار خود می
  2«شود.می شر و بدی عمل کرد، مجازات

توانند مانند سايرين، مسلمانی خوب باشند با نيز می فرزندان نامشروع
سعادت خويش مجاهده و مراقبت بيشتری الزم  تأميناين تفاوت که برای 

 راخور اين تالش بيشتر، در صورت خوب بودن، ثوابدارد ]و البته به ف
د چون معيار جزا، سعی و تالش آدمی است نه محصول نبربيشتری می

 [ال ما سعیاليس لالنسان کار: 
بينی و پيشگيری دقيقی کرده پيش هاآن عين حال در مورد در اما اسالم

نگران  هاآن دکراست. گويی اسالم به خاطر آن مزاج منحرف، از عمل
زاده زنامثالً سپارد. نمی هاآن رات  اساسی مردم را هرگز بهداست، لذا مق

تواند مرجع تقليد دينی مسلمانان شود بر مسند قضاوت بنشيند و نمی
 نسبت به دعاوی حقوقی مردم حکم کند، زيرا ممکن است صفات موروثی

 ه وجود آورد.جبرانی بقابلغيردوباره مشتعل گردد و ضررهای  او

                                           
 560(، صسفينه )زنا 1.
 560(، صسفينه )زنا 2.



 

 در انسان  . چگونگی هدايت و تربيت6
در  و تربيت تعليم -)نظم طبيعی در موجودات زنده
 جهان انسان(

: انسان اختصاصات و مميزاتی دارد نيازی از تربيتهدايت تکوينی و بی
کند. گياهان و حيوانات هان جدا میکه او را از تمام موجودات زنده ج

و تربيت ندارند و با هدايت  برای رسيدن به کمال خود احتياج به تعليم
کنند. قرآن کريم، از قول حضرت تکوينی به سوی هدف خود حرکت می

 1«دیهَ مَّثُُ هُلقَخَ یءٍشَ لَّعطی کُُأَذی بنا الَّرَ»فرمايد: موسی عليه السالم می
شايسته آن را عطا  ردگار ما کسی است که به هر موجودی آفرينش)پرو

فرموده و به عالوه او را هدايت و راهنمايی کرده است(. ساختمان طبيعی 
موجودات زنده با هم متفاوت است و خداوند و  موجودات طبيعی

ابزارهای الزم برای زندگی هر موجودی را با تناسب شرايط زندگيش 
فرموده است خداوند السالم عليهيت فرموده است. حضرت موسی عنا

عالوه بر اينکه هر موجودی را به ابزارهای الزم زندگی مجهز کرده، در 
تعليم هم برداری از اين ابزارها را به هر کدام درس بهره خلقت مدرسه

 داده است.
فهميد که مثالً چگونه زنبور می در گذشته بشر از اين آيه همين مقدار

 هاآن داند چگونهعسل ابزار کامل زندگيش را دارد و با هدايت تکوينی می
ساختن آشيانه و نحوه  را به کار برد، يا چلچله و کبوتر به هدايت فطری

های علمی امروز دانند. ولی با پيشرفتيشان را میهاهنگهداری از جوج
ی ديگر اين آيه شريفه معلوم شده است و دانشمندان هاهبسياری از جلو

                                           
 50سوره طه،ِ آيه 1.
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کنند و میده همشا -که واحد اوليه تمام موجودات زنده است -سلول را
 اعمال را يابند که چگونه به هدايت تکوينی خداوندمینحوه عمل آن را در

ت کور دهد، که بدون ترديد طبيعحياتی مختلفی را با نظم دقيقی انجام می
نظم و حساب باشد. همچنين  هاين هم منشأتواند شعور هرگز نمیو بی

به قدری مهم  بعضی از کارهای حشرات و حيوانات با راهنمايی غرايز
 تعجب و حيرت است. مايهاست که برای بشر 

ی زندگيش با هدايت تکوينی خداوند اداره هاهبشر نيز قسمتی از برنام
 ر اين موارد، مانند ساير موجودات زنده احتياج به معلم و مربیشود و دمی

ندارد. معده در هضم غذا و کبد در جذب مواد غذايی معلم الزم ندارند. 
تشنگی، بلوغ و درک تمايل جنسی محتاج  ،انسان برای حس گرسنگی

معلم و مربی نيست و با هدايت تکوينی و غريزی کار خود را انجام 
 دهد.می

و معلم  : انسان در دو جنبه نيازمند مربیموارد نيازمندی انسان به تربيت
 است:
 : حيوانات بدون مربیهای مشترک بين انسان و حيوانبرخی ويژگی. 1

گريزند، از غذاهای خود آگاهند و شناسند و از آن میدشمن خود را می
دانند؛ اما انسان در همه اين موارد صحيح فرزندان خود را می راه تغذيه

و خطر سقوط از آن را ارتفاع بسيار  ،گربه است. يك بچه نيازمند آموزش
فهمد ولی بارها شده که يك کره اسب خطر غرق شدن را می کند،درک می

 يا غرق شدن در آب بميرد.مکان بلند  زکودکی بر اثر افتادن ا
: در انسان قابليت خاصی هست که در های مختص انسانويژگی. 2

تواند در ابعاد ايمانی و هيچ حيوانی وجود ندارد. اين قابليت است که می
انسان را به اوج انسانيت برساند و در ابعاد علمی، زمين و آسمان  ،اخالقی

خود به خود هرگز  ،به انسان گرداند. ولی اين سرمايه منحصر اورا مسخر 
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آيد. میاست که به فعليت در و تربيت شود و فقط در پرتو تعليمظاهر نمی
صدای حيوانات احتياج به تعليم و تربيت ندارد، ولی سخن گفتن انسان 

نگاه  يیهاای را از ابتدای والدت در تنو اگر بچه ممکن نيست بدون مربی
ميرد. ساير استعدادهای بدارند و با او حرف نزنند، قابليت تکلم در او می
 کند.عالی انسان نيز فقط از راه تعليم و تربيت بروز می

شد، ضرورت و اهميت تربيت  بيان: از آنچه دو اصل اساسی در تربيت
برای نيل به  برای به کمال رسيدن انسان واضح گرديد. اينك بايد گفت

توجه شود: يکی  تربيتی ، بايد به دو اصلتأمين کمال اليق انسانسعادت و 
ی هاهمضر و زمين احيای استعدادهای مفيد و ديگری اماته تمايالت

 را درشايستههای اليق کسی است که بتواند هم قابليت نادرست؛ و مربی
به ارث برده،  ز والدينی نامطلوبی که اهاهدهد و هم زمين ورشکودک پر

 پردازيم:سرکوب کند. در ادامه به توضيح بيشتر اين دو اصل می
ی هاهشايسته بايد اوالً تمام خواست : مربیاحيای استعدادهای مفيد. 1

 هاآن ، همهبيعی انسان را بشناسد و ثانياً در مقام تربيتط واقعی و تمايالت
شناخت  .داده، از قوه به فعليت در آورد را با مراعات هماهنگی پرورش

ابعاد مختلف انسان بقدری اهميت دارد که در روايات متعددی پايه 
لسالم سعادت بر خودشناسی استوار شده است. حضرت علی عليه ا

و معرفت نايل  کسی که خود را شناخت به آخرين نتيجه علم»فرمايد: می
کسی که خود را نشناسد از راه نجات دور افتاده و به »و   1«شده است.

کميل از ايشان درخواست کرد  2«بيراهه گمراهی و نادانی دچار شده است.
نفس را؟ عرض کرد  که نفس مرا به من معرفی کنيد. حضرت فرمود: کدام

                                           
 698غرر، ص 1.
 706رر، صغ 2.
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نفس، ]دارای[ چهار »مگر غير از يك نفس چيز ديگری هست. فرمود: 
کننده، نفس حيوانی دارای درک و احساس؛  ]مرتبه[ است. نفس نباتی رشد

آدمی غير از طبع نباتی و  1«نفس ناطقه قدسی، و نفس ملکوتی الهی.
ملکوتی الهی است.  شهوات حيوانی دارای سرمايه عقلی انسانی و روح

خود توجه کند و  سعادتمند کسی است که به تمام ذخاير مادی و معنوی
صحيح ارضا نمايد. وگرنه به جرم تخلف از  گيریرا با اندازه هاآن همه

 ، کيفر خواهد ديد.مقررات نظام خلقت
: بدبختانه وضع زندگی در انسانتك بعدی ديدن  مشکل جهان امروز

خود خارج کرده و توجهات او فقط به  جهان امروز بشر را از مسير فطری
را به دست فراموشی سپرده  جهات مادی معطوف شده و جهات معنوی

را برای  هاآن آورند واست. کودکان را نيز از اول با همين روش بار می
فطريات ايمانی و سجايای  کنند و به پرورشمی تربيتتر بيشلذت بردن 

 ،مدن جديد با پيشرفت علمچند ت هرت اشود. لذعنايتی نمیهاآناخالقی 
 را وسايل آسايش مادی را فراهم کرده، ولی نه تنها آرامش خاطر بشر

امراض روحی و عصبی و جرم  نکرده، بلکه بر اضطراب و ناکامی و تأمين
کن و جنايت افزوده است. کشورهای بزرگ امراض عفونی را ريشه

در »است.  درو به ازديا هاآن اما آمار امراض روحی و اخالقی در ،اندنموده
ی، در هر سی دقيقه يك سرقت اتومبيل، دفرانسه در هر دو دقيقه يك دز

و در هر چهار ساعت يك  ،درهر سه ساعت يك تجاوز به دختران يا زنان
لوازم زندگی مادی و غذا و  تأمينالبته انسان بدون  2«افتد.جنايت اتفاق می

ی بشر هاهتواند به حيات خود ادامه دهد، ولی خواستلباس و مسکن نمی

                                           
 ، مجمع البحرين )نفس(11، ص1النفس، ج آداب 1.
 10223اطالعات، شماره . روزنامه2
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مادی او نيست و چيزی که مايه فضيلت بشر نسبت  منحصر در تمايالت
ی معنوی و فضايل روحانی اوست. کسی که اههبه حيوانات است، سرماي

اعتناست، حيوانی است به صورت انسان. بشر به ذخاير روحانی خود بی
خواهد تمام تمايالت فطری بشر مجموعه جسم و جان است و اسالم می

لذايذ جسمانی او را به کماالت روحانی و  تأمينبه جريان افتد و در عين 
مد زندگی، اتکای به خدا و تعاليم الهی  ايمانيش راهنمايی کند. در جزر و

جهان امروز به اين ذخاير  تأسفبهترين پناهگاه بشر است و با کمال 
اليق کسی است که موازنه جسم وجان را در  نهد. مربیگرانبها وقعی نمی

او  کودک است، سالمت روان نظر بگيرد و همان طور که متوجه سالمت
 را نيز مراقبت کند و او را با درستی و پاکی پرورش دهد.

 شايسته بايد بکوشد تا تمايالت : مربی. رفع صفات نامطلوب موروثی2
ده ايجاد ش در فرزند و مادر اش از پدرنامطلوب و صفات بدی را که زمينه

ای را در کودک ايجاد کند. صفات پسنديده هاآن سرکوب نمايد و به جای
و.... را از پدر و مادر به  تنبلی ،بخل ،فرومايگی ،بعضی از کودکان، ترس

طور که در گفتارهای قبلی توضيح داده شد، اينها . همانبرندمیارث 
تواند صحيح و محيط مساعد می نيست و تربيت قطعی کودک سرنوشت

ها جدا سازد. جامعه عرب قبل از اسالم دچار انواع کودک را از آن پليدی
ها و انحرافهای اخالقی بود به طوری که لشگر کوچك حبشه به پليدی

فرماندهی ابرهه وقتی برای ويران کردن کعبه حمله کرد، همگان شهر را 
با  صلی اهلل عليه و آله و سلمگريختند. اما رسول اکرم  هاهبه کوترک کرده 

پديد آورد که نه تنها  هاآن خود چنان تحولی در ی عالی تربيتیهاهبرنام
بسياری از صفات ناپسند خود را کنار گذاشتند بلکه در برابر بزرگترين 

و سربلند به کشور خويش  کردند و فاتح کشورهای آن روز قد علم
 تر از اصالح اخالقتربيت کودکان به مراتب ساده. البته برگشتند
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به اصالح  صلی اهلل عليه و آله و سلمرسول اکرم  اگربزرگساالن است. 
بزرگساالن بداخالق عرب قيام کرد و موفق شد، در تربيت کودکانی که 

 تر است.واری بيشتر و موفقيت آسانوجود دارد، اميد هاآن زمينه بد در

 
 
 
 
 
 



 

 (احساسات پرورش -)عقل و آزادی . عقل و تربيت7
: در گفتار قبل گفتيم که تمام عقل، جانشين هدايت غريزی در انسان

دگی خود موجودات زنده جهان در پرتو هدايت تکوينی و غريزی راه زن
هايش بر هدايت ای از فعاليتدهند. بشر هم گرچه پارهرا تشخيص می

اداره  و تربيت از راه تعليم های اوبيشتر فعاليتتکوينی استوار است، ولی 
شود. اگر کسی بپرسد که در قسمت دوم چه چيز جانشين هدايت می

شود: عقل. انسان گرچه به قدر ت، در جواب گفته میاس تکوينی و غريزه
حيوانات از سرمايه هدايت تکوينی برخوردار نيست، ولی در عوض عقل 

صلی راه سعادت خود را بشناسد. پيامبر اکرم  ،تواند از راه تفکردارد و می
رکب آدمی عقل رکبی دارد و مَهر چيزی مَ»: فرموده اهلل عليه و آله و سلم

در ارزش و عظمت عقل »: هت علی عليه السالم نيز فرمودحضر 1«است.
ات تو همين بس که راه ضاللت و بدبختی تو را از راه نجات و خوشبختی

 2«دهد.تميز می
: هر چند عقل و غريزه هر دو ابزاری برای تفاوتهای عقل با غريزه

  باشند، اما از جهات متعددی با هم تفاوت دارند:هدايت می
ی عملی و هاه: برنامها و خطاپذيری عقل. تعدد پذيری روش1
های غريزی هر يك از انواع حيوانات، يکنواخت و بدون اختالف روش
د. مثالً نی گوناگونی دارهاهدر افکار و عمل، روي هاولی انسان ،است

زنبورهای تمام عالم يك نظام و برنامه برای مديريت زندگی و حتی 
های بسيار متفاوتی اداره د، ولی کشورهای بشری با رژيمسازی دارنخانه
 شوند.می

                                           
 32، ص1بحار، چ 1.
 606نهج البالغه، ص 2.
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که هدايت تکوينی خداوند حکيم است هميشه در کمال  غريزه
رسد، کند ولی عقل که با تنظيم مقدمات به نتيجه میبينی عمل میواقع

کند و عوامل متعددی گيری اشتباه میگاهی در مقدمات يا در نتيجه
های خانوادگی بر ون شهوت و غضب و عادات اجتماعی و تربيتهمچ
د. چه بسيار کناز درک حقيقت محروم می آن را گذارد واثر می عقل
های واقعی که در نظر بعضی از ملل پسنديده است و چه بسيار بدی

ای تلقی شده است. نارسايی های سعادت آفرين که نامطلوب عدهخوبی
متمادی باعث اختالف مردم جهان در راه تعيين  عقل بشر در طول قرنهای

های گسترده و ساز خونريزیبرنامه زندگی و سعادت شده و گاه زمينه
جبرانی گرديده است. بشر چون از راه عقل هميشه و همه قابلغيرمفاسد 

های سعادت خود را درک کند، بايد از هدايت جا قادر نيست واقعيت
انبيا کمك بگيرد تا راه واقعی و برنامه حقيقی ی خداوند يعنی تعاليم عتشري

 خوشبختی را بشناسد و اين اولين تفاوت عقل و غريزه است.
و عقل اين است که  : تفاوت ديگر غريزه. اختياری بودن عمل به عقل2

د و صاحب غريزه در اجرای آن از خود کنغريزه به طور جبری عمل می
اختياری ندارد و مثالً به  يز در احکام غريزی خودندارد. انسان ناختياری 

 و اراده شود. اما احکام عقلی به اختيارحکم غريزه در موقع معينی بالغ می
آزاد  هاآن شود و آدمی در اجرای اوامر عقل يا مخالفت بابشر اجرا می

)ما  1.«وراًفُُا کَمّاِ راً وَا شاکِمّاِ بيلَلسَّا يناهُدَا هَنّاِ» فرمايد:است. قرآن کريم می
تواند شکر نعمت هدايت ما را بکند يا بشر را هدايت کرديم اوست که می

کفران بورزد.( حيوانات از نعمت هدايت تکوينی برخوردارند و موظفند 
ی هدايت تکوينی را به کار ببندند. اما برای بشر هاهکم و کاست برنامبی

                                           
 3سوره انسان، آيه 1.
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قرار داده شده و بشر در پيمودن آن آزاد است. حيوان و  هدايت تشريعی
، صراط مستقيم حيوان 1انسان در راه کمال خود صراط مستقيم دارند

تکوينی و صراط مستقيم انسان تشريعی است. هر دو راه از طرف خداوند 
 تعيين شده ولی حيوان در پيمودنش مجبور است و انسان مختار.

م و جان و تمام صفات بشر در قبضه البته نبايد فراموش کرد جس
مطلق فقط از آن خداوند  حقيقی و اختيار است و آزادی خداوندقدرت 

خود مجبور نيست، زيرا اعمالش متکی به عقل و  است. انسان در اعمال
زيرا خودش و  ،تنيسهم است، ولی همچنين، بشر مختار مطلق  اراده

دارد و با خدا اراده حيات و تمام صفاتش قائم به خداوند است و به اراده 
قدرت رب العالمين دارای اختيار و قدرت است. کالم جامع در اين مقام، 

ايم و به آزادی است: ما دارای اراده« دقعُاَ وَ ومُقُُاَ تهٍوَّقُُ وَ اهللِ ولِحَبِ»جمله 
، ولی خود ما و آزادی ما به حول و قوه ذات نشينيمخيزيم و میبرمی

 .«در هم فرو ريزند قالبها ،ی کندازاگر ن»است و  مقدس حق
و  غريزهميان : تفاوت ديگر . عدم محدوديت عقل در مسير تکامل3

اشی از غرايز در ن محدود است و تمايالت عقل اين است که تعداد غرايز
، ماند ولی بشر در اثر دارا بودن عقل و آزادیحد ثابت خود باقی می

شايسته تکامل نامحدود است و هر قدر پيشروی کند باز هم ميدان 
پيشروی در مقابلش باز است. گرچه حيوانات با راهنمايی غرايز از 

يقترين نظم را در انحراف و خطا محفوظند و گرچه غرايز بهترين و دق
اند، ولی حيوانات قرنهاست که در همان زندگی حيوانات به وجود آورده

در زندگی خود  دائماًو اين انسان است که  اندحد معين خود باقی مانده
 آورد. پديد میتحول و تکامل 

                                           
 .153و سوره انعام، آيه  56سوره هود، آيه 1.
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اين است که  عقل و غريزهميان : تفاوت ديگر و تربيت . نياز به تعليم4
آيند ولی عقل برای به فعليت در می هطبيعی حيوانات از قو با رشد غرايز

صحيح نداشته باشد،  رشد خود نيازمند تعليم و تربيت است و اگر پرورش
ها، نايتها و کليه جپرستیها و بتشود. تمام شرکاثر میميرد و بیمی

بقدری  مسألهمعلول کشتن خرد و خاموش کردن چراغ عقل است. اين 
اهميت دارد که اسالم تفکر و به کار انداختن عقل را بهترين و بزرگترين 

ارزش هيچ عبادتی به »علی عليه السالم فرمود:  شناخته است. عبادت
 1«.اندازه تفکر در آثار صنع خداوند نيست

: تکامل عقل به تنهايی موجب عقل و احساس م بودن پرورشألزوم تو
و  به نام عواطف یديگر شود، بلکه در آدمی سرمايهتمام سعادت بشر نمی

نيز وجود دارد که مانند عقل با مراقبت و پرورش صحيح احيا  احساسات
است که بشر به مقام  عقل و عاطفه شود و در پرتوی تعالی دو نيرویمی

سعادت، عقل راهنمای آدمی است  تأمينشايسته خويش خواهد رسيد. در 
ضروری  و عواطف، محرک آدمی. عقل در زندگی مانند عدل در اجتماع

مهرند و عامل پيوستگی جامعه است ولی عقل و عدل هر دو خشك و بی
است  حبت، عواطف و احساسات است. غذای عقل، علمو ايجاد مهر و م

 ها و عشقها و دلسوزیتمام فداکاری و فضيلت. و غذای عواطف، اخالق
گيرد. بشر به همان نسبتی که در و شورها، همه از احساسات سرچشمه می

در تطهير نفس  الزم است ،کوشدی عقلی خود میهاهراه احيای سرماي
خويش نيز بکوشد و احساسات پاک خود را به وسيله سجايای اخالقی 

ای که در آن علم و دانش باشد ولی اخالق و فضيلت ارضا نمايد. جامعه
 صلی اهلل عليه و آله و سلمتحمل است. پيامبر اکرم قابلغيرنباشد، 

                                           
 382سفينه، )فكر( ص 1.
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و اخالق  علم 1«بعثت من به منظور تکميل مکارم اخالق است»فرمود: می
الی انسانيت است. جايی که تدو بال نيرومند برای پرواز بشر به اوج اع

اخالق باشد ولی علم نباشد، تکامل و پيشروی نيست و جايی که علم 
و فضيلت نباشد، ناپاکی و خيانت مردم را به منجالب سقوط  باشد و ايمان

مان و اخالق به صورت دهد. دنيای امروز با ضعف ايو بدبختی سوق می
دهد و هر ترمز در آمده که غير مطمئن به راه خود ادامه میماشينی بی

 کند. لحظه خطر افتادن از پرتگاه آن را تهديد می
:  پرورش صحيح عقل و عقل و احساس از دوران کودکی لزوم پرورش

د از کودکی شروع شود. که پايه اساسی سعادت انسان است باي عاطفه
دوران کودکی بهترين اوقات فراگرفتن راه صحيح زندگی است و پدران و 

ريزی مبنای سعادت فرزندان دارند. امام بزرگی در پی يتمسؤول ،مادران
نورس مانند  قلب بچه»علی عليه السالم به امام حسن عليه السالم فرمود: 

بذر و گياه است. هر تخمی را که در آن افشانده شود به  زمين خالی از
ات برای پرورش پرورد. برای همين از دوران کودکیپذيرد و میخوبی می

شود و مطالب  سخت تپذيرپيش از آنکه دل تربيت ،تو اقدام کردم
 «غال کند.گوناگون عقلت را اش

 هچکند و بقل او ظهور میکودک قبل از ع نکته ديگر اينکه احساسات
را  فهمد، مطالب عاطفیدر حالی که هنوز مسائل علمی و استداللی را نمی

روند و عقلشان آماده کند. اطفال در شش سالگی به دبستان میدرک می
شود، ولی احساساتشان خيلی پيشتر فعاليت خود را پذيرش مطالب می

ديگر  اعتنايی وو بی و ماليمت، احترام دک خشونتشروع کرده است. کو
است و  مؤثرکند و همه اينها در روح او را درک می های عاطفیارزش
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 صحيح احساسات از مهمترين مسائل تربيتی برای همين است که پرورش
کودکستان هرگز قادر نيست و از اين رو است  وظايف دشوار والديناز و 

 باشد. و بويژه مادر جايگزين خانواده

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جسم و جان . تغذيه8
: دوران کودکی فرزندان بشر از تمام جان به تغذيه نياز جسم و

تر است. مراد از دوران کودکی طوالنیحيواناتی که دوران کودکی دارند 
توانند مستقالً زندگی کنند. بعضی حيوانات اوقاتی است که فرزندان نمی

ها و حشرات اساساً دوران کودکی ندارند و بعضی از حيوانات مانند ماهی
برای تغذيه و مراقبت به کوتاه مدتی  فقط برایمانند پرندگان و چارپايان 

کند می به سرعت رشد هاآن ند، ولی ساختمان جسمیامحتاج رو ماد پدر
شود، در حالی که رشد بدنی برداری در راه زندگی آماده میو برای بهره

اوالد بشر وقت زيادی الزم دارد و چند ماه بايد بگذرد تا بتواند چيزی را 
 د.در دست خود نگهدارد، راه برود و زبان بگشاي

گرچه سرعت عضالنی در حيوانات يکی از علل کوتاهی ايام کودکی 
ترديد يك علت مهم طول دوران کودکی بشر، حيوانات است، ولی بی

و بهداشت بايد  انسان عالوه بر تغذيه بچه .است و تربيت مربوط به تعليم
بياموزد و در واقع آغوش مادران  دار زندگی را از والدينی دامنههاهبرنام

تربيت کودک و محل تغذيه جان او نيز  بشر، عالوه بر تغذيه جسم، مدرسه
هست. همان طور که بدن کودک غذا الزم دارد، جان کودک نيز بايد تغذيه 

در اثر تغذيه سالم است و رشد  متعادل و طبيعی بدن کودک کند. رشد
فرمايد: . قرآن کريم میکامل جان کودک نيز از راه تغذيه صحيح تربيتی

غذای خود با دقت بنگرد.(  به )آدمی بايد 1«هِعامِالی طَِ نسانُُاالِ رِنظُُليَفَ»
معنای ظاهری اين آيه اين است که بشر در غذای طبيعی که انتخاب 

 اورزد ولی در دو حديث از امام باقر و امام صادق عليهمکند دقت بمی
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است که ببيند اين علم را از  علم ،منظور از طعام»السالم آمده است که: 
 و در واقع طعام روح مورد نظر است. 1«گيرد.چه کسی فرا می

 جسم و تغذيه جان های تغذيهشباهت
: بشر مانند ساير موجودات زنده به جان. اهميت غذا برای جسم و 1

 منشأآدمی که  تمايالت تمامميرد. غذا نياز دارد و اگر غذا نخورد می
پس از صرف غذا و به دست آوردن نيرو بيدار  های گوناگون است،فعاليت

را  شود و گرسنگی بقدری خطرناک است که گاه گويی دين و ايمانمی
برد. جان آدمی نيز به وسيله غذاهای روحانی زنده است. م از ياد بشر میه

حيات انسانی  بهره باشد، قطعاًهای انسانی بیبشری که از دانش و پرورش
 ندارد. 

است که از دو  ای: جسم انسان مانند قطعهو پاکی غذا . سالمت2
: جهاز هاضمه و دستگاه شودمی آنشاهراه اصلی مواد الزم خارجی وارد 

شود و سالمتی را مواد خطرناکی وارد بدن می هاهو گاه از همين را ،تنفس
کند. روح نيز برای ارتباط با محيط خارج دو شاهراه به نام چشم مختل می

و گوش دارد و ممکن است غذای خطرناکی ازاين دو راه وارد شود و 
 سالمت روح را مختل کند.

: بی شك آن در جسم و جان تأثيرغذای جسمانی و  سالمت -الف
برخی از گياهان و گوشت برخی حيوانات مناسب ساختمان انسان نيست 

شود. در قرنهای باعث مسموميت يا عوارض ديگری می هاآن از و تغذيه
شد که بشر بخاطر نشناختن غذای مفيد و مضر، از می گذشته بسيار

انداخت. کرد که سالمت و جان خود را به خطر میغذيه میچيزهايی ت
ه ی بشر در مواد غذايی بودييکی از خدمات بزرگ پيامبران الهی راهنما
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ها را به خبيث و طيب )ناپاک و پاک( تقسيم کردند و خوردنی هاآن .است
گوشت معرفی نمودند. گوشت و برخی را حرامبعضی از حيوانات را حالل

ای غذاهای مفيد و مضر شناخته شده ، تا اندازهعلم ثر پيشرفتامروزه در ا
 .کنندو مردم متمدن از خوردن گوشتهای فاسد و مريض خودداری می

ها دارای چه نوع موادی ها و گوشتهمچنين معلوم شده که انواع سبزی
 هستند و نياز هر انسان در هر مقطعی سنی به اين مواد چقدر است.

و  نه تنها روی بدن آثار خوب و بد دارد، بلکه از نظر معنویغذا 
ی جهان متمدن هاهگذارد. آزمايشگااخالقی نيز آثار مطلوب و نامطلوبی می

کنند  گيریتوانند مواد غذايی را از نظر عناصر طبيعی و شيميايی اندازهمی
گيری البراتوری نيست يا ا قابل اندازهولی آثار معنوی و اخالقی غذاه

الاقل وسايل امروز تاکنون موفق به اين امر نشده است. برای همين، با 
رخ داده، دانشمندان به تمام جهات مفيد و  هايی که در علمتمام پيشرفت

ای که بر همه اند. خداوند با توجه به علم و احاطهمضر غذاها واقف نشده
 هاآن بعضی از غذاها را ممنوع کرده ولی دنيای اروپا و آمريکا ،چيز دارد

 ی الکی از اين جملههاهکنند. خون، گوشت خوک و نوشابرا مصرف می
ند. امام رضا عليه السالم فرمودند: :خداوند هيچ خوردنی و نوشيدنی هست

 يك را حرام را حالل نکرده مگر آنکه نفع و صالح بشر در آن بوده و هيچ
در روايات  1«ننموده است مگر آنکه مايه ضرر و زيان و فساد بوده است.

ها اشاره شده است. ای از علل حرمت برخی خوردنیمختلفی درباره پاره
مثالً امام رضا عليه السالم درباره حرمت خوردن خون پس از بيان 

را بد خلق آدمی  ،خوردن خون»: است اختالالت بدنی ناشی از آن فرموده
کند تا حدی آورد، عطوفت و مهربانی را کم میکند، قساوت قلب میمی
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يا امام باقر عليه  1«خود را بکشد. يا پدر که شخص ممکن است فرزند
دائم الخمر مانند »: است شراب فرموده ت نوشيدنالسالم درباره علت حرم

کند، سجايای اخالقی ه رعشه مبتال میپرست است و اين کارش او را ببت
شود و بقدری شخص را در انجام گناهان جسور و جوانمرديش نابود می

 2«باکی ندارد. کند که از خونريزی و زنامی
 : ارزش تغذيهغذای روح و اهميت آن در حيات بشر سالمت -ب

ه جسم نباشد کمتر نيست. کسانی که در اثر روح، اگر بيش از اهميت تغذي
اغلب با مراقبتهای پزشکی سالمت خود را  ،شوندغذای فاسد مسموم می

آورند ولی کسی که دچار مسموميت اخالقی شد، بازگشت به دست می
سالمتی او بسيار مشکل است. بعضی از افراد چنان به سالمتی غذا توجه 

ولی  کننداز خوردن غذا خودداری میدارند که با کمترين احتمال آلودگی 
دهند، که هر سخن پليدی راگوش می اعتنا هستندچنان به سالمت روح بی

کنند. خوانند و هر منظره ناپاکی را تماشا میای را میهر کتاب گمراه کننده
چرا مردم موقع غذا خوردن در شب » فرمود:امام علی عليه السالم می

ولی در  ،کنندنند چه طعامی وارد شکم خود میکنند تا ببيچراغ روشن می
روشن کنند تا  راغ عقل را با شعله علمچتغذيه نفس خود همت ندارند که 

 3«از عوارض جهالت و گناه در اعتقادات در اعمالشان مصون بمانند.
امروزه اگر رستورانی مواد غذايی ناسالم و فاسد داشته باشد که باعث 

همگی  ،و مردم هاهروزنام های مختلف،نفر شود، سازمانمسموميت چند 
دهند، ولی کسی کنند و فروشنده را تحت تعقيب قرار میاعتراض می

                                           
 772، ص14بحار، ج 1.
 771، ص14بحار ، ج 2.
 84سفينه، )طعم(، ص 3.



 

 تغذيه جسم و جان       61

يی که غذای روح مردم است، حساسيتی نشان هاهو گفت هاهنسبت به نوشت
 دهد.نمی

 : گرچه مراقبت در تغذيهاهميت سالمتی غذای جسم و جان کودک
ولی در دوره  ،يح جسم و جان در تمام دوران زندگی الزم استصح

زيرا اساس سالمتی جسم و جان در اين  ،تر استکودکی به مراتب مهم
تعذيه غلط در کودک »تغذيه معلوم شده که  شود. در علمريزی میدوره پی

تغذيه  1«د.ناپذير شودرمان نقايص جسمی و روانی بممکن است موج
روانی کودک نيز اگر به غلط واقع شود عيوب اخالقی و روانی 

ای قدرت آورد. بزرگساالن با داشتن عقل تا اندازهجبرانی به بار میقابلغير
خوانند تا حدودی با شنوند يا میتوانند مطالبی را که میدفاع دارند و می

ک که دارای درک عقل خود بسنجد و اگر نادرست بود نپذيرند؛ اما کود
پذيرد و در اساس و عقيده باطلی را بشنود میکافی نيست، هر سخن بی

که از  کسانیماند. دواند و آثار شومش تا پايان زندگی میفکرش ريشه می
شوند، حالوت فضيلت را که غذای کودکی دچار انحراف اخالقی می
ست و مريض ا هاآن کنند، زيرا روحمطبوع جان آدمی است درک نمی

 برد.مريض از غذای خوب لذت نمی
 . جامع و کامل بودن غذا:3

دامه زندگی احتياج به مواد ا: بدن آدمی برای در غذای جسم -الف
مختلف غذايی دارد؛ به طوری که کمبود برخی از مواد غذايی منجر به 

مناسب تيروئيد  کمبود يد مانع رشد»شود. مثالً عوارض مختلفی می
انجامد و کمبود به انحنای استخوانها می D تأمينشود و يا کمبود ويمی
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يکی از مباحث وسيع تعاليم اسالم  1«شودآهن منجر به کم خونی می
صحيح است. حقايقی که امروزه دانشمندان  راهنمايی مردم درباره تغذيه

 آموزشقرن قبل به پيروان خود  دهاند اوليای اسالم چهارکشف کرده
 السالممعليهو ائمه اطهار  صلی اهلل عليه و آله و سلماند. پيامبر اکرم داده

و حتی  کردندمیهای غذايی معالجه افراد مريض و ناتوان را با راهنمايی
. خالصه اينکه برای دادندمیاندرزهای غذايی  و حافظه برای تقويت هوش

های اج قسمتتيسالمتی بدن، غذا بايد حاوی تمام مواد مورد اح ينتأم
 مختلف بدن باشد.

کامل و  و سعادت جان آدمی نيز با تغذيه : سالمتدر غذای روح -ب
بشر را بايد در مجموعه  شود. غذای کامل روانمی تأمين جامع روانی

انسانی جستجو کرد. بدن با تغذيه  سجايای اخالقی و عواطف ،علم، نايما
دچار  سختیتواند زندگی کند ولی موقعی که به ناخوشی ناقص می

 . جان آدمی نيز با تغذيه ناقصنخواهد داشتشود قدرت مقاومت می
بازد. چه اگوار خود را میولی در پيش آمدهای ن کندمیروانی زندگی 

در اثر نداشتن  ،ای که در موقع هجوم مصائببسيار مردم تحصيل کرده
دچار ناخوشی روانی يا جنون شدند يا دست به  ،سرمايه ايمان و اخالق

يا  ،کنندرسند و ستم میخودکشی زدند. کسانی که در جامعه به مقامی می
کنند يا در راه ارضای شهوات تمام حکم می در مقابل رشوه بر خالف حق

يا به خاطر مال و ثروت دچار  ،گذارندشرف و اخالق را زير پا می شؤون
 با تغذيه ناقص پرورش هاروح و روان آنشوند، برای آن است که تکبر می

ده آمدهای زندگی آشکار شيافته است و نيروی مقاومت روان آنان در پيش
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در تحوالت زندگی ارزش و »فرمودند:  السالمعليهاست. حضرت علی 
 1«شود.جوهر مردمان آشکار می

: گرچه در کامل و جامع جسم و جان در دوران کودکی اهميت تغذيه
زمينه ضعف يا  ،هر زمانی فقدان هر ماده الزم در غذای جسم و جان

اين  کند، ولی در دوران کودکی خطرآماده می را انحراف بدن يا روان
 آدمی است و يك غفلت دوره اصلی رشدکودکی زيرا  ،بيشتر است مسأله

روزی کند. برای همين را دچار تيره کوچك ممکن است تا پايان عمر طفل
 عظيم دينی خود در تربيت يتمسؤولالزم است پدران و مادران مسلمان به 

های الهی امانت هاآن فرزندان خويش توجه نمايند و بدانند کودکان
هستند. خدمت بزرگ پدران آن نيست که در زندگی ثروتی جمع کنند و 

تربيت صحيح  به ارث برای فرزندان باقی گذارند؛ چرا که اگر فرزند
روزی است. خدمت بزرگ اين است ت برای او مايه تيرهنداشته باشد، ثرو

تواند عمری ی اخالقی تربيت کنند. چنين فرزندی میهاهسرماي اکه او را ب
دست آورد. حضرت علی با عزت زندگی کند و خود ثروت مشروعی به 

بهترين ارثی که پدران به فرزندان خويش »: ه استفرمودعليه السالم 
 2«صحيح است. دهند، ادب و تربيتمی
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 در تربيت . ارزش خانواده9
: تمايالتی که در باطن آدمی ضرورت توجه به نيازهای پنهانی کودک

صحيح  گيرینهاده شده، سرمايه سعادت بشر است و همگی با اندازه
آشکار است  هاآن دو قسمند: بعضی از بر آفريده شده است. اين تمايالت

به غذا و  کنند مانند ميلتالش می هاآن و همه آن را درک و در راه ارضای
آب و خواب و نياز جنسی. برخی ديگر پنهانی است و برای همين کمتر 

 اخالقی. شود؛ مانند نياز کودک به مهربانی و سالمتمورد توجه واقع می
ترين مسائل از اساسی هاآن صحيح ارضای تمايالت باطنی و پرورش

ای ايجاد عقده یاست و سرکوب شدن هر يك در دوران کودک تربيتی
 ماند.العمل آن گاه تا پايان عمر باقی میکند که عکسمی

ت در جهان ندی اس: چعدم جايگزينی کودکستان به جای خانواده
 دراز کودکان را  برخیسيس کودکستان در شهرها معمول شده و غرب تأ

کنند. مادرانی که شغل اداری دارند و نيز زنان آن موسسات نگهداری می
دانند، اطفال خود را به خويش می بوالهوسی که فرزندان را مزاحم تفريح

در کودکستان از جهات ظاهری  اههسپارند. زندگی بچها میکودکستان
شود و بسيار خوب و مطبوع است؛ نظافت و بهداشت مراعات می

گردد. اما بايد گفت که به مقرر می هاهو خواب بچ يی برای بازیهاهبرنام
باطنی کودک و توجه به تمام جهات  داليل متعددی ارضای کامل تمايالت

ميسر است  و پدر او فقط در محيط خانواده و آغوش گرم مادر شخصيت
 تواند جايگزين خانواده شود:و کودکستان نمی

: در کودک عالوه بر نيازهای آشکار کودک ازهای عاطفیي. به دليل ن1
ارد که در محيط کودکستان ديگری وجود د ای، عواطفبهداشتی و تغذيه

کودک  هاهشود. عالقه زنی که به منظور کسب و کار از دارضا نمی
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خود  آسمانی مادری که از بچه و سوزان کند، با عشقسرپرستی می
کند، متفاوت است. عواطف مادری بقدری نيرومند است که نگهداری می
هايی که وزن آن نيست. نوازشذات، هيچ احساسی هم حب بعد از غريزه

 قابل تصور تنها در دامن مادر ،کنددر کودک ايجاد شادمانی و انبساط می
خنده و  ، تمام حرکات و سکناتاست نه در کودکستان. در محيط خانواده

درس  هاهو مادر است و بچه از اين توج کودک مورد عالقه پدر و بازی
برد، اما کارهای يك بچه در محيط کودکستان در ميان گيرد و لذت میمی

 آيد.شود و به چشم نمیکارهای صدها بچه گم می
: برای يتيم، شاهدی بر اهميت خانواده ی اسالم در تربيتهاهتوصي

کودک معلوم شود،  و تمايالت در احيای احساساتاينکه ارزش خانواده 
ی اسالم درباره يتيم بشود. امروزه در هاهای به توصيمناسب است اشاره

سيس أبسياری از کشورها موسسات مخصوصی برای نگهداری از ايتام ت
يمان داده شود. اسالم نيز در تعاليم خود دستورهای مفصلی درباره يتمی

مالی دارد، شخص با  و مادر است به طوری که اگر يتيم، از ارث پدر
شود و اگر دار مخارج زندگی او میعهده از مال خود يتيم، صالحيتی

معاش اوست. اما اسالم  تأمينبضاعت باشد، خزانه اسالم موظف به بی
داند. يتيم يك نمی هاآن مادیزندگی  تأمينسعادت يتيمان را تنها در 

و شخصيتی وی احيا شود و از ادب  انسان است و بايد تمام جهات معنوی
مند است برخوردار گردد. که يك کودک در دامن پدر و مادر بهره و تربيتی

و در کنار  هاهدارند که اطفال يتيم در محيط خانواد تأکيدلذا روايات 
تربيت شوند. حکومت اسالمی در عصر رسول  هاهدکان همان خانوادکو

توانست در هر شهری مالی می تواناز نظر  صلی اهلل عليه و آله و سلماکرم 
صلی اهلل عليه ولی پيغمبر اکرم  ،ای به صورت کودکستان ايجاد کندموسسه

کامل  سسات برای پرورشؤزيرا اين م ،اين کار را نکرد و آله و سلم
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ترديد از کودک نارساست. يتيمان را لباس و غذا دادن بی جسمی و روانی
ديب او عبادت است، ولی نوازش يتيم و تربيت و تأبزرگ اسالمی  عبادت

صلی اهلل عليه و مخصوصی دارد. پيامبر اکرم  ای است که پاداشجداگانه
د و کرهداری يتيمان در محيط خانوادگی تأکيد میمکرر بر نگ مآله و سل

ای است که در آن يتيمی ی شما، خانههاهخان بهترين»: ندفرمودمیمثالً 
ای است که در خانه هاهمورد احسان و عطوفت واقع شود و بدترين خان

کسی که از قساوت قلب » يا فرمود: 1«شود.آن به يتيمی بد رفتاری می
ناراضی است يتيمی را مورد مالطفت قرار دهد و دست نوازش بر خود 

سرش بکشد تا قلبش به اذن خداوند نرم شود و به عالوه يتيم نيز در 
و نيز  2«.شود[او ادا می حقی دارد ]که با اين مهر و نوازش حق اجتماع
و دست نوازش بر کسی که يتيمی را بر سر سفره خود بنشاند »فرمود: 

، يتيمان یدر مملکت اسالم 3«شود.القلب و مهربان میسرش بکشد، رقيق
شوند و در تربيت می هاهدوش به دوش ساير فرزندان در آغوش خانواد

و ساير کودکان  هاآن وضع غذا و لباس و محبت و ادب آنان تفاوتی بين
د و البته نشونمی حقارت ی دچار عقدهانشود. چنين کودکگذاشته نمی

و صفای مذهبی ميسر نيست.  انجام چنين عمل مقدسی جز با نيروی ايمان
سپارد می هاهجايی که اسالم اطفال يتيم را برای پرورش صحيح به خانواد

خواهد آنان را همانند فرزندان خود پرورش دهند، آيا می هاآن و از
به هر دليلی از تربيت صحيح فرزندان خويش  هاهخانواد پذيرد کهمی

 را به کودکستان بسپارند؟ هاآن خودداری کنند و

                                           
 148، ص1مستدرك، ج 1.
 157، ص1وسائل، چ 2.
 731ينه، )يتيم(، صسف 3.
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: محيط خانواده اوليای دين، شاهدی ديگر بر اهميت خانواده تربيت
 هاآن تواند استعدادهای درونی اطفال را بپرورد و بهای است که میمدرسه

و شهامت و سخاوت بدهد، نه کودکستان. حضرت علی  رس عزت نفسد
نمونه در جهان  عليه السالم بدون مبالغه يك انسان کامل و شخصيت

بشريت است. اين شخصيت الهی در کمال صراحت به اهميت 
کند و های دوران کودکی در تکوين شخصيت خويش اشاره میپرروش

و منزلت  صلی اهلل عليه و آله و سلمشما قرابت مرا با پيامبر »مايد: فرمی
خردسالی  دانيد. طفلمخصوصی که  نزد آن حضرت داشتم بخوبی می

گرفت و به سينه نشاند، در آغوشم میبودم که پيامبر مرا به دامان خود می
صورتم خوابانيد و صورت به چسباند، مرا در بستر خود میخود می

رساند. برای من هر روز از ساييد و بوی لطيف خود را به مشامم میمی
فرمود که عمالً از افراشت و امر میسجايای پسنديده خود پرچمی می

صلی اهلل های عميق رسول اکرم پرورش 1«.آن حضرت پيروی کنم اخالق
را به  السالمليهعتمام استعدادهای نهانی حضرت علی  عليه و آله و سلم

روی کمال عقل و درايت  ، ازفعليت درآورد، به طوری که در ده سالگی
 ای از صراط مستقيم منحرف نشد.قبول اسالم کرد و تا پايان عمر لحظه

تاريخ پر افتخار امام حسين عليه السالم نيز بر کسی پوشيده نيست. 
و  های پدرورشايشان نيز در حساسترين موقع به ريشه خانوادگی و از پر

خويش سخن گفته است و درباره علت زير بار ذلت نرفتن خويش  مادر
اين ناپاک مرا بين دو امر مخير ساخته است: شمشير و ذلت؛ و »فرمايد: می

هرگز دامن ما به ذلت آلوده نخواهد شد. نه خداوند اين ذلت را برای ما 
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 های پاکی که مرا پرورشمنين و نه دامنؤم پسندد و نه رسولش و نهمی
 1«داده است.

تواند فرزندانی چنين آزاده و فداکار بار بياورد؛ کودکستان هرگز نمی
درآمد است و  تأمينباشد، محلی برای  زيرا پيش از آنکه کانون تربيت

 عميق. های سطحی و غيرتربيت در درجه دوم است آن هم تربيت
: موضوع ديگری که بر ارزش . به دليل استعدادها و خصايص فردی2

و استعدادهای ويژه است. افزايد احيای خصايص فردی می کانون خانواده
و  ه تنها از نظر قيافه ظاهری با هم متفاوتند، بلکه از نظر معنویها نانسان
ما »فاوتهای بسياری دارند و اين خود يکی از آيات الهی است: نيز ت روانی

)چرا به مقام شامخ خداوند  2«طواراًم اَکُُقَلَد خَقَ وَ وقاراً هللِ ونَرجُم التَکُُلَ
 کنيد.(توانايی که شما را گوناگون آفريده توجه نمی

عادی دارای شوند که افراد متولد می بعضی از کودکان با صفاتی از مادر
اند که آن خصايص نيستند. در طول قرنهای متمادی نوابغی به وجود آمده

اند و بسياری هاز نظر فهم حقايق علمی قابل قياس با ساير افراد بشر نبود
ست. همچنين تکامل انسان در هاآن از پيشرفتهای زندگی بشر مديون

تهای اعتقادی مديون مردان و خالصی از خرافات و جهال مدارج معنوی
الهی و انبياست. خالصه در نهاد بعضی از کودکان استعدادهای خاصی 
نهفته است که بايد از کودکی تحت مراقبت صحيح قرار گيرند و تنها 

 ،است را بپرورد، محيط خانواده هاآن تواند قابليتهای درونیمحيطی که می
تك استعداها ميسر پرداختن جداگانه به تكچرا که در محيط کودکستان 

 نيست.
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شوند از طرف ديگر، بعضی از کودکان با خصايص نامطلوبی متولد می
دارد. اينها نيز بايد از  برای بروز زمينه بيشتری هاآن و صفات نامطلوبی در

 مخصوص قرار گيرند تا تمايالت ابتدا تحت مراقبت صحيح و پرورش
، عالوه بر نامطلوب آنان در مجاری صحيحی به کار افتد. در نتيجه خانواده

 دار باشد:تواند سه امر مهم را عهدهنگهداری و پرورش عادی کودک، می
درونی کودک را مورد توجه قرار دهد و کودک را  تمام تمايالت -الف

 رد.با شخصيتی جامع بار آو
کودکان استثنايی را که دارای خصايص عالی هستند به طور خاص  -ب

را  هاآن مورد توجه قرار دهد و شرايط الزم برای بروز استعدادهای ويژه
 مهيا سازد.

رد ياگر کودکی خصايص نامطلوبی دارد، تحت مراقبت ويژه قرار گ -ج
 شود. ح رهبرینادرستش به راه صحي و تا حد ممکن تمايالت

: در پايان الزم است توجه کستان بر محيط خانوادگی آلودهداولويت کو
کار خوب بپرورد! بلکه شرط اصلی اين  تواند بچهای نمیکرد هر خانواده

خود از آلودگی و گناه منزه باشد. توجه  ،است که محيط خانوادهآن 
مادی و شهوات حيوانی باعث تضعيف  شؤونيای کنونی به روزافزون دن

سجايای انسانی خود را از  هاهشده و بسياری از خانواد جهات معنوی
تواند فرزندانی شريف بپرود که اند. يك خانواده اصيل زمانی میدست داده

ست در خاندان خود حفظ کند. هاآن شرف هسجايای انسانی را که سرماي
ای نفوذ کند، تديجاً فضايل را نابود خواهد کرد گر پليدی گناه در خانوادها
های اخالقی را به منجالب بدبختی خواهد انداخت. امروزه آلودگی هاآن و

کند. خداپرستی و صفای دل و و جوانان نفوذ می هاهبا سرعت در خانواد
به کلی  هاهشب و تقوا و خدمت به خلق در بعضی خانوادهای نيمهمناجات

و  فراموش شده و سفره قمار و مجالس ميگساری و چاپلوسی
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خواری و فساد جای آن را گرفته است. پدران و مادرانی که به اين رشوه
توانند در دامان خود فرزندان شريف و اند، هرگز نمیها خو گرفتهانحراف

که  یستان منظمالبته کودکدر اين شرايط با فضيلتی بار آورند. 
شناسی داشته باشد به مراتب از اين های شريف و وظيفهسرپرست

نتواند سجايای اخالقی و سرمايه  کودکستانبهتر است، زيرا اگر  هاهخانواد
اختصاصی کودک را احيا کند، الاقل او را از ابتدا با صفات ناپسند و 

 کند.گناهان بزرگ آشنا نمی

 
 
 



 

 (توحيدی )معرفت فطری جدان. و10
: در سرشت انسان تمايالتی نهفته کودک با تربيت ارتباط بحث وجدان

صحيح هر يك  خوشبختی بشر سهمی دارند. پرورش تأمينکه هر کدام در 
سعادت است و سرکوبی هر يك از  يك شاخه از درخت به منزله رشد

از ابتدا  قدمی در راه بدبختی است. الزم است مربیبرداشتن  ،فطريات
کودک استوار و عمال از  فطری را براساس تمايالت ی تربيتیهاهبرنام

باشد،  تربيتی که متکی بر فطرت زيارا فقطی کند؛ پيرو خلقت قوانين
آن ی درباره قدرالزم است  با توجه به اهمت فطرتپايدار خواهند ماند 

 . توضيح دهيم
 کننده. ست از نيرويی درکا : وجدان عبارتو ابعاد آن فطری وجدان

 ست که وجداناها و حقايقی تات عبارت از واقعيوجدانينفس بشر و 
ی طبيعی هاهکند. مجموع اين درکهای باطنی و خواسترا درک می هاآن

خوانده « وجدان فطری»صحيح است،  ی اساسی تربيتهاهبشر که پاي
نام « وجدان توحيدی»معرفت که  شود که دو بعد دارد: يکی فطرتمی

ها دو نام دارد. اين« وجدان اخالقی»و بد که  دارد و ديگری فطرت خوب
. اسالم معرفت خداوند و باشندبخش بشر میپايگاه اصلی تربيت سعادت

داند سرشت آدمی میء را جز نيروی شناخت خوبيها و بديهای اوليه اخالق
فطريات بشر همين و يکی از بزرگترين وظايف پيامبران الهی بيدار کردن 

اختصاص يافته و گفتار بعدی « وجدان توحيدی»اين گفتار به تبيين است. 
 پرداخته است.« وجدان اخالقی»به شرح 

: وجدان توحيدی اين است که همه انسانها از هر طبقه توحيدی وجدان
و نژاد به وجدان باطنی خود، به وجود خداوند اذعان دارند. معرفت خدا، 

داند. از امام باقر سرشت بشر می ءاست که اسالم جز اولين وجدان فطری
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همان »: دين حنيف چيست؟ فرمودشد که مقصود از  سؤالعليه السالم 
و خداوند  خلق کرد.فطرتی است که خداوند در نهاد تمام افراد بشر 

صلی اهلل رسول اکرم  1«معرفت خويش آفريده است همگی را بر فطرت
و  شود و پدرهر مولودی با فطرت متولد می» فرمود:می و آله و سلمعليه 

  2«.سازندمادرش هستند که او را يهودی يا نصرانی می
پيامبران الهی در امر  توحيدی(: )وجدان دو بيان از معرفت فطری

نقش تذکر دهنده ه ممعرفت خداوند نسبت به بشر نقش معلم ندارند، بلک
 از روی فطرت ی غفلتهاهزدن پرديادآوری و عقب هاآن . وظيفهدارند

 است. اين معرفت فطری به دو بيان قابل توضيح است.
 فطری : هر انسانی با وجدان. درک قدرتی ورای همه موجودات1

کند؛ قدرتی که امحدودی را که حاکم بر تمام هستی است درک میقدرت ن
از علل و اسباب  فوق تمام قدرتهاست و هر انسانی در موقع نااميدی

مد و آگردد. مردی خدمت امام صادق عليه السالم عادی، متوجه آن می
دگان مرا دليلی بر خدا برايم بياور که کثرت اقوال مجادله کنن» عرض کرد:

ای بنده خدا، آيا تاکنون سوار » حضرت فرمود:« دچار حيرت کرده است.
و آيا شده که کشتی بشکند به »فرمود:  عرض کرد: بله.« ای؟کشتی شده

طوری که نه کشتی ديگری تو را نجات دهد و نه شنا کردن سودی 
ا فرمود: آيا در آن موقع قلبت تعلق به امری پيد عرض کرد: بله.« بخشد؟

 عرض کرد: بله.« کرد که او قادر باشد که تو را از اين ورطه نجات دهد؟
تواند در جايی که هيچ نجات اين همان خداوندی است که می»فرمود: 

                                           
 88، ص2بحار، ج 1.
 )فطرهم علي معرفته( 88، ص2بحار، ج 2.
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ای نيست نجاتت دهد و در جايی که فريادرسی نيست به فريادت دهنده
 «رسد.ب

 : بيان دوم در توضيح معرفت فطری. درک نيازمندی معلول به علت2
کند که هر فطری خود درک می آن است که آدمی به راهنمايی وجدان

کند پيوسته از علل حوادث خواهد. کودک تا زبان باز میمعلولی علت می
ای دارد. انسان وقتی فهمد سازندهبيند میپرسد و هر مصنوعی را که میمی

ای دارد و وقتی به جهان ابد که سازندهيبيند، درمیاتومبيل يا عمارتی را می
را به وجود  جهانيابد که قدرتی عظيم اين نگرد بالفطره درمیهستی می

 آورده است.
وسايل ساختمانی در انباری  مقدار بسيار زيادی مصالح وفرض کنيد 

دهند و بنای مهندسی قرار می قرار داده شده است. نصف آن را در اختيار
ای کند و در فاصلهسازد و نيم ديگر را سيل از انبار خارج میشکوهی میبا

آورد. هر کس اين دو را با هم مقايسه کند و معين به صورت تلی درمی
يابد که سازنده نظمی تل انباشته را در نظر آورد در مینظم ساختمان و بی

ا با محاسبه در جای خود خود هر چيزی ر ساختمان، عالم بوده و با اراده
آب به طور  جريانو اختياری نداشته و  قرار داده، ولی سازنده تل، علم

تصادفی هر چيزی را به جايی انداخته است. بنای با شکوه جهان هستی از 
ميليارها اجرام کوچك و بزرگ کيهانی در نظم و هماهنگی بسيار 

س اين امر أالهيون هر دو در رآوری ساخته شده است. ماديون و شگفت
، که هر مصنوعی صانعی دارد، اختالفی ندارند. اما ماديون جهان فطری

دادند و الهيون سازنده آن را يك عالم دارای هستی را معلول تصادف می
که آثار حکمت و قدرتش در تمام عالم آشکار است. در  دانندمی اختيار

ای منظم و حساب شده را همانند آن تل انباشته واقع ماديون، جهانی چنين
 .استدانند که تصادف سيل به وجود آوره می
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 وجدان نقش انبيا در پرورش
به وجود يك مخترع برای قدردانی از او کافی  همان گونه که علم

اری زی دارد در مقام شکرگ، خالقنيست، درک اينکه جهان عظيم خلقت
خداوند  ،کافی نيست و آدمی بايد قدمی پيشتر رود و با مطالعه آيات الهی

آورد و در پيشگاه قدرتش سر  قادر حکيم را بهتر بشناسد و به او ايمان
اوليه معلم الزم ندارد، ولی انبيا برای راهنمای  فطرت 1.تعظيم فرود آورد

اند. در واقع، اساس مذهب الهی بر پايه فطرت در اين مرحله دوم آمدهبشر 
و عقل استوار است. کسانی که به پيروی انبيا بذر فطرت را در زمين عقل 

اند، به خدای يگانه ايمان آورده و در برابر قدرت عظيم او سر داده پرورش
ن ظهور پيامبران الهی گذشته، ند. قرنها از دورااهتسليم و بندگی فرود آورد

اند هنوز خاموش نشده ولی شعله ايمانی که آنان در دل مردم افروخته
است، زيرا نيروی اصلی اين شعله فروزان، فطرت بشر است. خداوند در 

خوانده  2ررا مذکِّ صلی اهلل عليه و آله و سلمقرآن کريم گاهی پيامبر اکرم 
را  ست که آن حضرت هر دو وظيفهاست و گاهی معلم و اين بدان جهت ا

کرد، قرآن داد. در مواردی که فطريات باطنی بشر را يادآوری میانجام می
)يادآوری کن که تو فقط يادآوری  3«رکِّذَمُ نتَما اَنَّر اِکِّذَفَ»فرمود: کريم می

 فرمايد:آموخت، میای را به مردم میای(. و در مواقعی که تعاليم تازهکننده

                                           
كنند. با حد و حصر خداوند استفاده ميهاي بيتمام مردم شب و روز از نعمت 1.

ندان الهي و مادي هر دو نظم شناسند و برخي خير. دانشماين تفاوت كه بعضي حق
بينند، و بينند ولي الهيون ناظم را ميبينند اما ماديون فقط نظم را ميدقيق عالم را مي

 آورد.پديد نمي نديدن ناظم هم تغييري در واقعيت
مذكر يعني يادآوري كننده و معلم يعني آموزنده. مذكر كسي است كه مطلبي را  2.

 آموزد.آورد ولي معلم مطالب جديدي به انسان مياد ميكه انسان فراموش كرده به ي
 21، آيه88سوره 3.
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)و کتاب و  1«مونعلَکونوا تَم تَم ما لَکُُمُلِّعَيُ وَ ةَکمَالحِ وَ تابَالکِ مُکُُمُلِّعَيُ وَ»
دهد و آن چيزهايی که خودتان ]به تنهايی[ می حکمت به شما تعليم

 آموزد(.به شما می باموزيد، ديانستتونمی

                                           
 151سوره بقره، آيه 1.



 

 اخالقی . وجدان11
 بشر دارای دو قسمت وجدان قبل گفته شد که فطرتدر گفتار 

تار به قسمت دوم پرداخته توحيدی و وجدان اخالقی است و در اين گف
 شود.می

درک ی ي: وجدان اخالقی نيرواخالقی های وجدانماهيت و توانايی
های اوليه را و بدی هااست که در باطن بشر وجود دارد و خوبیکننده 

تيزبين و پرقدرتی است که صاحب  کند. اين وجدان مانند قاضیدرک می
کشد و با ضربات خود را در مورد ارتکاب جرم به محاکمه می

بد او را کيفر  کند، اعمالفرسايی که بر روح و اعصابش وارد میطاقت
ر قاضی وجدان ناتوان است و دهد. مجرم هر قدر نيرومند باشد، در برابمی

تواند خود را از مجازاتهای او خالص کند. گاهی کيفرهای وجدانی آن نمی
پزشك آورند که هيچ روانبه وجود می نیچنان اختاللی در حاالت روا

توانايی قادر به درمان آن نيست و گاه شخص به حد جنون و ديوانگی 
ر جنايتی را از محاکم قضايی مخفی کرد رسد. ممکن است بتوان اسرامی

 توان قاضی وجدان را اغفال نمود.گاه نمیولی هيچ
وجدان اخالقی همانند وجدان توحيدی يکی  :اخالقی در اسالم وجدان

بشر است که انبيا نيز در دعوت خود بر آن  ی اصلی تربيتهاهاز پايگا
ياد شده وجدان از  1«نفس لوامه»م گاهی با عنوان اند. در اسالتکيه کرده

است و علت اين نامگذاری اين است که اين وجدان آدمی را هنگام گناه 
 وَ»فرمايد: کند. همچنين قرآن کريم میکردن و پس از آن بسيار مالمت می

ه نفس و آنچه در )قسم ب 2«قويهاتَ ها وَجورَها فُُهمَلَأَيها فَوّما سَ وَ فسٍنَ

                                           
 2سوره قيامت، آيه 1.
 7-8، آيه91سوره 2.
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موزون بودن آن به کار رفته است، که خداوند نيك و بدش را به او الهام 
 کرده است.(

: درک تمام و وجدان اخالقی تربيتی اخالقی فطری تفاوت وجدان
ها فطری نيست. در واقع، درک امهات فضايل و رذايل ها و بدیخوبی
 های بسياری هست که بشر برای درکها و بدیولی نيکی ،است فطری

ها ها و بدیتواند خوبیاحتياج به معلم دارد. پس آدمی از دو راه می هاآن
ها و . آن دسته از خوبیو تربيت و ديگری تعليم را بشناسد. يکی فطرت

کنند، دسته فطريات ن بدون معلم درک میهايی که تمام مردم جهابدی
خواند و آن دسته از « وجدان اخالقی فطری»توان به نام است و می

کند و انبيای الهی يا ساير هايی که بشر فطرتاً درک نمیها و بدیخوبی
را  هاآن تواناند، دسته غير فطری است و میبشر به مردم آموخته مربيان

نامگذاری کرد. مثالً خيانت در امانت و ازدواج با « القی تربيتیوجدان اخ»
در وجدان اخالقی بشر مذموم است، با اين تفاوت که بشر قبح اولی  مادر

را از راه فطرت درک کرده ولی بدی دومی را از راه تعليم و تربيت 
 فراگرفته است.

ماديون برای اغفال خويش و  :پاسخ به شبهه برخی منکران فطرت
اند. از خود، حرفهايی زده ديگران و خاموش کردن ندای فطرت و وجدان

اند همه آنچه به عنوان وجدان جمله اينکه برخی مانند فرويد مدعی شده
ای است که در دوره کودکی به شعور سرکوب شده شود، اميالمطرح می

های خاص اجتماعی ه است و در واقع ناشی از تربيتباطن منتقل شد
در نقد فرويد مطرح کرد، اما يکی از نکاتی توان میاست. مطالب متعددی 

قرار گرفته است، تفکيك وجدان  غفلتمورد های وی که در بررسی
را تنها مواردی  است. يعنی او و وجدان اخالقی تربيتی اخالقی فطری

درست يا نادرست  و تربيت تعليم تأثيرمورد بررسی قرار داده که تحت 
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شکل گرفته و از مواردی که فطری آدمی است غافل مانده است. در 
ترين قبايل هم اگر کسی در امانت خيانت کند، وجدان انسانها آن را ابتدايی

جوامع، بين شکستن سنگ و شکستن سر يك کند. در همه محکوم می
با درآوردن چشم از را گذارند و درآوردن ريگ از زمين فرق می طفل

 . دانندمیحدقه متفاوت
: اخالقياتی که در بشر ريشه اخالقی برخی از کارکردهای وجدان

ی هاهر برنامدها آنالهامی دارد مورد توجه تمام پيامبران الهی بوده و 
 ماند. اماهاخالقی دعوت نمود مردم را به احيای فطرت ،تشريعی خود

خداوند پيامبری را مبعوث نکرد مگر او را » فرمود:دق عليه السالم میاص
های در ادامه به برخ کارکرد 1«و ادای امانت برانگيخت. به راستگويی

 کنيم.می اخالقی اشارهوجدان
اخالقی شاخص  عمل به وجدان: ای خوب و بد. تشخيص انسانه1

بقدری امر های خوب از بد است و اين مهمی برای تشخيص انسان
رکوع و سجده و  نمازاز  ،اهميت دارد که حتی در معيار دينداری اشخاص

برای اينکه ]ميزان »رمود: مهمتر قلمداد شده است: امام صادق عليه السالم ف
پاکی و دينداری[ شخصی را بشناسيد به رکوع و سجده طوالنی او نگاه 

 د، بلکه به راستگويیزيرا ممکن است به اين عمل عادت کرده باش ،نکنيد
 2«.نگاه کنيدو امانتداری او 

بزرگترين عوامل اخالقی از بهترين و  وجدان: . جلوگيری از گناه2
نظير  بينی محکمه وجدان در دنيااجرايی برای جلوگيری ازگناه است. واقع

محکمه عدل الهی در قيامت است و کيفرهای آن راه فراری ندارد. نتيجه 

                                           
 18سفينه، )صدق(، ص 1.
 منبع پيشين 2.
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سکون و آرامش نفس و نورانيت و فضيلت است و وجدان، پيروی از 
 شود. لذا الزم است مربیمی انحراف از آن باعث تيرگی دل و ناپاکی نهاد

را احيا  الهی طفل کودک تکيه کند و تمايالت از ابتدا به وجدان فطری
استوار کند تا تربيتش همواره ثابت و  را براساس فطرت نمايد و تربيت

م در موارد متعددی از وجدان اخالقی افراد برای اسال پايدار بماند. اوليای
حکايتی از باب نمونه اند که در اين زمينه جلوگيری از گناه استفاده کرده

 شود: تقديم می
در زمان عمر، جوانی آمد و گفت بين من و مادرم قضاوت کن چون او 

او را احضار کرد و او  خود انکار کرده است. عمر مادر مرا به عنوان فرزند
به اتفاق چهار برادر و چهل شاهد در محکمه حاضر شد و گفت به خدا 

خواهد ام و او مینکرده شناسم و تاکنون شوهررا نمی قسم که من اين پسر
آن زن  آن چهل نفر بر راستگويی .ام رسوا کندبا اين سخنان مرا درخانواده

شهادت دادند. عمر دستور داد پسر را زندانی کنند تا بيشتر تحقيق کند و 
کند.  پسر را به عنوان مفتری مجازات ،اگر صحت گفتار شهود اثبات شد

السالم را ديدند و او شرح حال خود عليهعلی در راه زندان، اميرالمومنين 
پسر را نزد عمر برگردانيد و خود نيز در را عرض کرد و حضرت فرمود 

دادگاه حاضر شد و از عمر خواست که خود قضاوت را بر عهده گيرد. 
حرف سابق را تکرار کردند.  هاآن سپس زن و شاهدان را احضار کرد و

« آيا در کار خود بزرگ و صاحب اختياری داری؟»آنگاه به زن فرمود: 
فرمود:  هاآن به« من هستند. ياراين چهار برادرم صاحب اخت»عرض کرد: 

در مقابل » فرمود:« بله»گفتند: « ؟دهيدمیبه من اختيار آيا درباره او »
م به دافراد حاضر مجلس اين زن را به عقد اين پسر درآور و تمامخداوند 

و پول را به « پردازم.وجه نقد که از مال خود میدرهم مهريه چهارصد 
نگرد بربرخيز و مهريه زنت را بده و او را ببر و نزد ما »فرمود: جوان داد و 
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آتش، آتش، آيا »زن فرياد زد: « مگر اينکه عروسی و غسل کرده باشيد.
در اين حکايت، حضرت علی  1«پسرم قرار دهی؟ خواهی مرا همسرمی

طن وی را آشکار کرد اخالقی زن، ضمير با عليه السالم با تکيه بر وجدان
 و او را به اقرار وا داشت.

                                           
 496، ص9بحاراالنوار، ج 1.



 

 کاویروان. 12
در گفتار قبل درباره  :در حل مشکالت تربيتی کاویرواناستفاده از 

اخالقی توضيح داده شد. گاه شخصی  وجدان یقدرت کيفر دادن نيرو
مورد  دائماً ولی چون ،کندشود که آن را مخفی میمرتکب کاری می

ای در اخذه وجدان خويش است، آن مطلب تقريباً به صورت عقدهؤم
گيرد و موجب اختالالتی در زندگی او ضمير مخفی انسان شکل می

است  شود. تنها راه عالج، پی بردن به آن راز نهانی و گشودن آن عقدهمی
د که در اين گفتار شوانجام می کاویروانو اين کار توسط علمی به نام 

 .پردازيممی توضيح بيشتر درباره اين علمبه
مخفی و : فرويد برای پی بردن به اسرار پنهانی کاویروانهای روش

از دو راه استفاده کرده است: اول حرفها و کارهايی که  عمدتاًآدمی  روان
يا و تعبير خواب. بعضی از ؤرد و دوم رگيصورت می سهواً و بدون اراده

اند که او اولين ها نسبت به نظرات او دچار مبالغه شده و گمان کردهغربی
کسی است که به اين دو امر برای دست يافتن به ضمير باطن توجه کرده 
است، در حالی که هر دو مطلب در اسالم سوابق زيادی دارد و به عالوه 

 کر کرده است.ناقص ف رؤياد درباره فروي
: گاهی از آتشی که زير خاکستر حرفها يا کارهای سهویتوجه به . 1

آتشی پنهان  ،فهماند که در دل خاکسترشود و میای خارج میاست جرقه
ای است که از ارادی به منزله جرقهسهوی و حرکات غيراست. کلمات 

ن وی توان از آن کلمه به ضمير باطآتش پنهانی دل گوينده جهيده و می
در کمال وضوح موضوع پی برد. حضرت علی عليه السالم درباره اين 

کند مگر آنکه هيچ کس در ضمير خود چيزی را پنهان نمی»فرموده است: 



 

 کودک از نظر وراثت و تربیت 82

عالوه بر  1«گردد.اش آشکار میههای چهرهای زبان و دگرگونیدر لغزش
  ویسهتوان به نقش سخنان های دينی نيز میای دستورالعملاين، از پاره

آدمی »فرمايد: در بروز رازهای پنهان پی برد. مثالً امام جواد عليه السالم می
اگر »فرمايد: و حضرت علی عليه السالم می 2«زير زبان خود پنهان است

داری کم حرف بزن و  خويش و پوشاندن عيبهايت را دوست سالمت
 .3«بيشتر ساکت باش

در گذشته وحال عقايد  رؤيا: درباره و تعبير خواب رؤيا. استفاده از 2
خواب نمودی »مختلفی وجود داشته است. فرويد بر اين باور است که 

و اگر آن را مورد دقت قرار  ،يشهاهاست از ضمير مخفی انسان و خواست
اما « شود.نظر دستگيرمان می ددهيم، چيزهای مهمی درباره شخص مور

خن از ابتکارات فرويد نيست و اوليای اسالم از دير گفت اوالً اين سبايد 
 هاخواب اند و ثانياً اين حرف ناقص است وزمانی به آن توجه کرده

 انواعی دارند.
داند. را بر سه قسم می رؤياروايات اسالمی  :در اسالم رؤيااقسام 
، افکار عادی يا اسرار نهانی انسان است که گاهی به هاخوابقسمتی از 
گردد و اين قسم خود و گاهی با تغيير شکل ظاهر میصورت 

ای ارزش دارد. قسمت ديگر، افکار آشفته کاویروانست که در هاخواب
در مواقع ناخوشی، گريبانگر  است که گاهی در بيداری و مخصوصاً

نيست و در روايات به  شود و دارای ارزش علمی و روانیاشخاص می
هايی که تعبير شده است. و سوم خواب« افکار شيطانی»ا ي« اضغاث احالم»

                                           
 518نهج البالغه، ص 1.
 101، ص17بحار، ج 2.
 274غرر الحكم، ص 3.
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 رؤيا»فرمود: می صلی اهلل عليه و آله و سلمجنبه الهامی دارد. رسول اکرم 
دسته است: بشارتی از جانب خدا يا اندوهی از جانب شيطان يا چيزی سه 

 بيند.کند و در خواب آن را میکه انسان در بيداری با خود فکری می
، ائمه عليهم السالمدر اسالم عالوه بر  :اب در جهان اسالمتعبير خو

ند که از راه تعبير خواب به ضمير باطن اشخاص اهافراد بسياری بود
غيب، بلکه افراد  اينان نه ساحر بودند نه مدعی علم 1ند.ادهبریمپی

 ،ردندکرا تعبير می هاخوابکاوی امروزی باهوشی بودند که بهتر از روان
در خواب ديدم تخم  :زنی نزد وی آمد و گفتنقل شده مانند ابن سيرين. 

آيد. ابن سيرين گفت: وای بر گذارم و جوجه بيرون میوب میچمرغ زير 
تو! از خدا بترس و استغفار کن. تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را 

د چگونه چنين ای که حاضر بودند پرسيدنرسانی. عدهبرای گناه به هم می
باره زنان رکردم که داستفاده چيزی را فهميدی. گفت: از قرآن کريم 

 بٌشُُم خُُهُنَّأَکَ»و درباره منافقين فرموده: « کنونمَ يضٌبَ نَّهُنَّأَکَ»فرموده 
تخم مرغ کنايه از زن زناکار و چوب کنايه از مرد منافق و گناهکار « ةدَنَّسَمُ

 23«زناست.فرزندان حاصل از  ،است و جوجه

                                           
فلسفي در اينجا موارد متعددي از تعبير خوابها در احاديث و نيز از ابن ]مرحوم  1.

تا  326، ص1توانند به كتاب اصلي )كودك، جمندان ميسيرين نقل كرده كه عالقه
 ( مراجعه كنند.[372

 309الكني و االلقاب، ص 2.

مذهبي و  البته در مورد تعبير خواب بايد توجه كرد كه اوال از آنجا كه عواطف 3.
فرهنگ عمومي ملل جهان با يكديگر متفاوت است، قهرا صورت خواب افراد در 

تواند رؤيا را به درستي تعبير كند هاي مختلف با هم تفاوت دارد و معّبر زماني ميملت
كه از عواطف ملي و مذهبي كسي كه خواب ديده آگاه باشد؛ ثانيًا اغلب اوقات قبح 

دهد محتويات ضمير مخفي به صورت واقعي در خواب ظهور كند اجتماعي اجازه نمي
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: با توضيح فوق نارسايی نقدی بر ديدگاه فرويد درباره تعبير خواب
جهان را  ،ماديون شود. فرويد مانند سايرمعلوم می رؤيانظريه فرويد درباره 

بيند؛ برای همين خواب را منحصراً خودنمايی فقط از نظر مادی می
همين  هاخوابترديد يك قسمت داند و بس. بیمحتويات ضمير باطن می

صلی اهلل و عليه و آله تجليات ضمير باطن است که در حديث رسول اکرم 
انديشد و در خواب آنچه انسان در بيداری با خود می»جمله و سلم با 

يی که حاوی يك الهام هاخوابتعبير شده بود. ولی چه بسيار « بيندمی
باطن  اند که به هيچ وجه در ضميرالهی هستند و از حقايقی خبر داده

اند ها به واقعياتی دست يافتهرؤيانبوده و افراد از طريق اين  رؤياصاحب 
خواب معروف پادشاه مصر  ،هااند. نمونه بارز ايناطالع بودهکه از آن بی

است که از آينده کامالً مجهولی خبر السالم عليهدر زمان حضرت يوسف 
در زندگی  هاهمون؛ و از اين نخود مکنونات ضمير مخفی نه از ،دادمی

گاه به چنين عادی افراد بقدری زياد است که قابل انکار نيست. فرويد هيچ
زيرا اين امر اعتراف به مبادی روحانی و عالم  ،کندهايی اذعان نمیرؤيا

اش اعراض از مکتب مادی است؛ اما خودداری فرويد و فوق ماده و الزمه
و الهام روحانی  د. جنبه معنویکنبينی، واقع را عوض نمینش از واقعپيروا

صلی اهلل عليه و آله و بقدری مهم است که پيامبر اکرم  هاخواببعضی از 
 .1«است ی از هفتاد جزء نبوتئهای صادقه جزرؤيا» فرموده است: سلم

                                                                                           
هاي خواب، واقعيت را و معّبر بايد بقدري باهوش باشد كه بتواند از رمزها و كنايه

 درك كند.
 
 435، ص14بحار، ج 1.



 

 (يالت)تعديل تما اخالقی و توبه . پيروی از وجدان13
اخالقی بقدری قوی است که  در گفتارهای قبل معلوم شد که وجدان

تواند از او فرار کند و حتی در عالم خواب نيز گناهکار به هيچ وجه نمی
حتمی هر  گذارد. پيروی از وجدان اخالقی وظيفهگناهکار را آسوده نمی

آورد و اين جبرانی به بار میقابلغيرخسارت فت با آن انسانی است و مخال
 موضوع بحث اين گفتار است. مسأله

يا خودداری از  تمايالت : در راه اعمالو نفس لوامه نفس اماره
ی قدرت مثبت يک :ها، در باطن هر انسانی دو قدرت وجود داردخواهش

دارد تمام  يلاست و م که هدفش تنها جلب لذايذ و ارضای غرايز
نفس »قيد و شرط اشباع شوند که در قرآن کريم به های طبيعی بیخواهش

قدرت منفی که آدمی را از گناه و ناپاکی  ،تعبير شده است و دوم 1«اماره
کند و ارضای غرايز را بيش از حد ر میدارد و نفس اماره را مهاباز می

 تعبير کرده است. 2«نفس لوامه»دهد و قرآن کريم از آن به خود اجازه نمی
: زندگی بشر مديون تمايالتی است که خداوند در زندگی جايگاه غرايز

های نفسانی بزرگترين قوه در مزاج او ايجاد کرده است. غرايز و خواهش
 گيریی زندگی انسان است که اگر عاقالنه و با اندازهمحرکه چرخها
 را رهبری هاآن ،خير و سعادتند و اگر عقل منشأشوند،  صحيح اعمال

 روزی انسان خواهند شد.تيره منشأنظم و حساب اعمال شوند، نکند و بی
: به داليل مختلفی ام تمايالتقيد و شرط تمعدم امکان ارضای بی

های نفسانی بدون قيد و شرط ممکن نيست. اوالً ارضای تمامی خواهش
ی ديگر است. هاهمنافی با عملی شدن خواست هاهبعضی از خواست اعمال

                                           
 : انَّ النَّفَس َلَأّماَرة بالسُّوء53سوره يوسف، آيه 1.
 ِقياَمة َو ال ُأقِسُم ِبالنَّفِس الَّلّواَمة.: ال ُأقِسًم ِبَيوِم ال2سوره قيامت، آيه 2.
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مثالً خواهش بيش از اندازه در اعمال شهوت جنسی و صرف غذا منافی با 
 ، منافی با وجدانبی قيد و شرط غرايز ثانياً آزادی است. تخواهش سالم

های طاقت اخالقی بشر است و مخالفت با وجدان اخالقی، بدبختی
شود. امام و جنون می فرسايی در بردارد و گاهی باعث بيماريهای روانی

ها و تمايالت خود برحذر باشيد، هوی زا»فرمود: السالم می صادق عليه
کنيد چرا که دشمنی هيچ چيز همان طور که از دشمنان خويش حذر می

 1«رسد.و گفتارهای انسان نمی برای مردم به پايه پيروی از هوای نفس
اگر از هوای نفست اطاعت »همچنين حضرت علی عليه السالم فرمود: 

 2«.کندکنی، کور و کرت می
: کسانی که به اخالقی با پيروی از وجدان ضرورت تعديل غرايز

توانند از عوامل خود می سعادت خويش عالقه دارند برای تعديل تمايالت
متعددی استفاده کنند، از آن جمله است: عقل، وجدان و تعاليم مذهبی. 

ن موضوع بحث ما وجدان اخالقی است، درباره استفاده از آن به منظور چو
 شود: تعديل غرايز توضيحاتی ارائه می

: وجدان اخالقی اخالقی تعاليم اسالم در ضرورت پيروی از وجدان
بينی است که در باطن آدمی آفريده شده و خوبيها و بديها را راهنمای واقع

تو را طبيب خودت قرار »صادق عليه السالم فرمود:  کند. امامدرک می
ی سالمتی را به تو هاهاند و نشاناند و مرض را برای تو آشکار کردهداده

اند. پس در کار خود اند و تو را به داروی شفا بخش هدايت کردهشناسانده
 3«کنی.نظر کن که چگونه برای سعادت خويش قيام می

                                           
 335،ص2كافي ، ج 1.
 287غرر، ص 2.
 454، ص2كافي، ج 3.
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نيروی عی نيز به اين نيرو توجه شده و در اسالم برای اصالح اجتما
عنوان معياری برای معاشرتهای اجتماعی مطرح شده اخالقی به وجدان

است. حضرت علی عليه السالم به فرزندش امام حسن عليه السالم فرمود: 
 نقش خود را بين خود و مردم ميزان قرار بده؛ آن را برای مردم دوست»

برای  ،داریکه برای خود دوست داری و آنچه برای خود ناپسند می بدار
خواهی به تو مردم هم ناپسند شمار. به مردم ستم نکن همان طور که نمی

ات نيکی همانطور که دوست داری درباره ،نيکی کن هاآن ستم شود و با
 1«شماری.کنند و برای خودت قبيح بشمار چيزی را که از ديگران قبيح می

: گاهی در باطن آدمی نبردی بين سته بندی مردم در مواجه با وجداند
در اينجا مردم سه  و شودنفسانی و وجدان اخالقی برقرار می تمايالت

پرستان و افراد الابالی به ندای وجدان اعتنايی ند: هویشودسته می
رستان واقعی و افراد وزين و با . خداپپردازندمی گناهکاریبه کنند و نمی

و در خاموش کردن آتش تمايالت گويند به ندای وجدان لبيك می ايمان
ای به کنند. در اين ميان کسانی هستند که تا اندازهمشروع ترديد نمیغير

ی صريح وند ولی نه به مقداری که جوابگکنمی ابعاد وجدان توجه
برای از اين افراد با استداللهای خيالی های دل باشد. برخی خواهش

غافل از اينکه وجدان به قدری  ،کوشندخاموش کردن ندای وجدان می
 شود و از وظيفهها قانع نمیهوشيار و تواناست که هرگز با اين فريبکاری
ايستد. قضيه عمر بن سعد و مقدس خود که مالمت گناهکار است باز نمی

نين کربال به اميد حکومت ری شاهد روشنی بر اين امر ايجاد صحنه خو
است. او وقتی در دوراهی وجدان و شهوت رياست قرار گرفت، برای قانع 

و جهنمی آماده  گويند خداوند بهشتمی»کردن وجدان به خود گفت: 

                                           
 74تحف العقول، ص 1.
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دروغ کنم و اگر می هبپس از اين اقدام تو ،کرده است. اگر راست باشد
او به اين جنايت اقدام « ام.از اين راه به رياست عظيمی دست يافته ،باشد

فرسای وجدان ، ولی فشارهای طاقتکرد و به آرزوی دل هم نرسيد
روزگارش را سياه و آرامش را از او سلب کرد تا نهايتاً به دست يکی از 

 افسران کشته شد.
: از آنچه گفته شد معلوم گرديد وجدان ، راهکار نجات از مجازاتتوبه

شود به قدری شديد که فشار مالمت وجدان که از اعماق جان احساس می
کند و برخالف محاکم است که راحت و آرام را از گناهکار سلب می

هست، قاضی محکمه  هاآن قضايی که امکان فرار و صحنه سازی در
او باز  دارد و هيچ گاه از توبيخ ا پيوسته در اختياروجدان، گناهکار ر

هيروشيما  موضع دردناک افسر جوانی که در جنگ جهانی دوايستد. نمی
او با اينکه از نظر قدرت را بمباران اتمی کرد، گواه خوبی براين مدعاست. 

ولت و ملت آمريکا مزاجی قوی بود و به علت اين اقدامش مورد تشويق د
قرار گرفت، اما همه اينها در برابر قدرت وجدان اخالقی از پای درآمدند و 

چنان طوفان سهمگينی در مزاج او برپا کرد که متخصصين  ،وجدان
 يوس شدند و نهايتاً گرفتار جنون شد.أاز درمان او م های روانیبيماری

را سقوط قطعی و بازگشت به  خداوند به منظور نجات گناهکاران از
گشوده  هاخالقی، دری به نام توب ی وجدانهاهاز شکنج و آزادی ،سعادت

و مردم را به عفو و بخشايش خويش اميدوار کرده است. گناهکاران يا بايد 
رناک به راه نادرست خويش ادامه دهند و خود و جامعه را به عوارض خط

يا برگردند و به اميد عفو الهی توبه  ،و اجتماعی گناه مبتال سازند روانی
 کنند و انسان پاک و خوشبختی شوند.
: اگر گناهکار راه بازگشت را بسته خطرات مسدود کردن باب توبه

 از جمله: ،شودبداند، خطرات بسياری دامنگير او و جامعه می
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دی معصيت را در خود ي: گناهکاری که پلبيشتر نسبت به گناه. تجری 1
کند زوال احساس کند، در گناه جرأت و جسارت بيشتری پيدا میغيرقابل

 و ديگر از ارتکاب هيچ عمل ناروايی باک نخواهد داشت.
بيگناهان را أيوس برای تبرئه خود، : گناهکار م. متهم کردن بيگانگان2

اين عمل خود گناه دهد. را به آنان نسبت می رايم خودکند و جمتهم می
آورد و منجر به اختالالت بزرگتری است و مفاسد بيشتری به همراه می

 شود.اجتماعی می
: جايی که نوع گناه مهم باشد، فشار . ديوانه شدن و خطرناکتر شدن3

رايم را ديوانه کند و به جشخص گناهکار تواند اخالقی می شديد وجدان
جنايتهای بی حساب او آرامش را از  خطرناکتری وا دارد و مردم از ترس

 دست بدهند.
، موقعی اما در صورت پيروی از مکتب پيامبران الهی و اعتقاد به توبه

که گناهکار از کرده خويش پشيمان شود و به عفو الهی اميدوار باشد و 
وجدانش  ، واش گشودهدرونی ند ببرد، عقدهعذر تقصير به درگاه خداو

 شود.جلوگيری می گردد و از سقوط يك عضو اجتماعآرام می
: توبه واقعی و رهايی از واقعی برای رهايی از پليدی گناه شروط توبه

 است که بدون و روانی مستلزم چند اصل معنوی فشارهای درونی وجدان
 رهايی از پليدی گناه ممکن نيست: هاآن

: الزم است گناهکار در . اعتراف صريح به گناه خود در پيشگاه الهی1
به گناه خويش اقرار کند و از خداوند طلب  پيشگاه خداوند صريحاً

حاضر کنند و به علت خودخواهی بخشش نمايد. کسانی که گناه می
حقيقتی موفق  بهخود اعتراف کنند، هرگز به تونيستند به معصيت 
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به خدا قسم هيچ کس از گناه »شوند. امام باقر عليه السالم فرمود: نمی
 1«شود مگر اينکه به گناه خود اقرار کند.خالص نمی

حقيقی و  به: مهمترين شرط توبه خدا و اميد به رحمت الهی . ايمان2
آمرزش گناهان، ايمان به خداوند بزرگ است. کسی که مبانی اعتقادش 

خود از راه توبه  هرگز به تطهير روان ،متزلزل است يا اساسا منکر خداست
به  ،با توجه به شناختی که از خداوند دارندمؤمن شود. اما مردم موفق نمی

 بينند.رند و او را بر انجام هر کاری توانا میرحمت نامحدود او اميدوا
نيست، چرا اميد ، از فيض رحمت الهی نامن گناهکار هر قدر آلوده باشدؤم

از رحمت الهی، خود از بزرگترين گناهان کبيره است.  اميدیداند ناکه می
ه دارد. باسالم در تعاليم خود هميشه مردم را بين خوف و رجا نگه می

و مکر  ور نشوند و خود را از عذابغرکند ممردم درستکار سفارش می
يوس نشوند. خداوند در أفرمايد مالهی در امان نپيندارند و به گناهکاران می

طوا قنَم ال تَهِسِنفُُلی اَفوا عَسرَاَ ذينَالَّ یَبادِل يا عِقُُ»فرمايد: قرآن کريم می
)به بندگان  2«حيمالرَّ فورُالغَ وَهُ هُنَّميعاً اِجَ نوبَالذُّ رُُغفِيَ اهللَ نَّاهلل اِ ةِحمَن رَمِ

اميد نباشند که خداوند تمام گناهکار من بگو از رحمت الهی نا تندرو و
 بخشد و او آمرزنده مهربان است(.گناهان را می

: گناهکار پس از اقرار به معصيت  و اميدواری به واقعی ی. پشيمان3
بد خويش از خداوند طلب از کارهای راز پشيمانی واقعی رحمت، با اب
کسی که به زبان طلب »فرمايد: می السالمعليهکند. امام رضا آمرزش می
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دل از گناهان خود پشيمان نباشد، خويشتن را مسخره  آمرزش کند و در
 1«کرده است.

ويشتن را واقعی موفق شوند و خ بدين ترتيب، گناهکارانی که به توبه
در سايه عفو الهی از پليدی گناه خالص کنند، ضميرشان آرام و روحشان 

تا حدی که  ،کنداخالقی ديگر مالمتشان نمی آزاد خواهد شد و وجدان
مانند  ،توبه واقعی کرده ،آن کس که از گناه»امام صادق عليه السالم فرمود: 

 2«کسی است که اصالً گناه نکرده است.
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 براساس ايمان . پرورش14
: در گفتارهای قبل معلوم شد به خدا در کودک ايمان ضرورت پرورش

باشد تا ثابت و پايدار بماند.  فطری کودک بايد مبتنی بر تمايالت که تربيت
اولين اصلی که در راه تربيت صحيح با زبان ساده و قابل فهم بايد به 
کودک آموخت، ايمان به خداست. قبالً معلوم شد که احساس خداپرستی 

طبيعی وجود دارد و از زمانی که ادراک  فطرت ادر باطن هر انسانی ب
اده پذيرفتن کند و آممی سؤالو علل اشيا  منشأافتد، از کودک به کار می

اليق بايد از اين سرمايه فطری استفاده کند و به او  خالق جهان است. مربی
وروزی ر مخلوقات را آفريده و به ما رزقبفهماند آن کس که ما و ساي

 های ما را پاداشماست، خوبی دهد خداست. او هميشه ناظر اعمالمی
کند. اين سخن در ذهن کودک، قابل می ما را مجازات یهادیدهد و بمی

 شود و بابندد و به او معتقد میقبول است و در مدت کمی به خدا دل می
تربيت نمود و تمام صحيح عمل توان کودک را برای ايجاد اين عقيده می

 صفات انسانی را تدريجاً در وی پرورش داد.
: ايمان به خداوند اثرات مهمی در حيات انسانی به خداوند اثرات ايمان

 از جمله: ،دارد
به خداوند، خود، احيای بزرگترين  : ايمانتوحيدی . احيای فطرت1

کند و سعادت بشر است، يعنی فطرت توحيدی را احيا می فطری وجدان
 کند.بشر را تنظيم میواقعی 

به خداوند نقش  : ايماناخالقی . تقويت و ضمانت اجرای وجدان2
مهمی در زنده کردن ساير فطريات اخالقی دارد. وجدان اخالقی اگر متکی 

ند. اين مطلب نياز به تواند بشر را از سقوط حفظ کنمی ،به ايمان نباشد
 توضيح دارد:
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: در باب کيفيت درک هستی دو اخالقی عتبار دادن به وجدانا -الف
دارد: نگرش الهيون و نگرش ماديون. الهيون به اين حقيقت وجود نگرش 

بر اساسی عالمانه و نظامی حکيمانه استوار  اند که جهان خلقتتوجه کرده
است بر  متقنی است و اين نظم دقيق و حساب منظم سراسر جهان، سند

وجود خداوند عالم و حکيمی که آن را پديد آورده است. اما در نظر 
ای است که تصادف و اتفاق کور و ماديون، عالم هستی عبارت از مجموعه

، آن را به وجود آورده است. در نظر الهيون انسان اختيارو  کر، بدون علم
اد تکامل نامحدود اوند بزرگ او را با استعدموجود ممتازی است که خد

ای اتفاقات غير اختياری به ولی در نظر ماديون انسان در اثر پارهآفريده، 
وجود آمده است. بر همين اساس، در نظر الهيون سرمايه وجدان اخالقی، 

سعادت بشر از طرف پروردگار در نهاد آدمی  تأمينبه امر الهی و برای 
حکيمی که به هر موجودی آنچه در خور آن بوده خلق شده و خداوند 

تعالی  هبه انسان نيز وجدان اخالقی داده تا در پرتو آن را ،افاضه کرده
اخالقی، پيروی  اندخويش را بيابد؛ لذا در نظر الهيون اطاعت از اوامر وج

از هدايت تکوينی خداوند مهربان است. اما در نظر ماديون، وجدان 
 هيچ احترام اود انسان از روی تصادف پديد آمده و لذاخالقی بشر مانند خ

چون روی علم و مصلحت به وجود نيامده،  و تقدسی ندارد و اساساً
پيروی از آن ضرورتی ندارد. بديهی است که اين دو نوع نگرش، در 

نقش بسزايی دارند و تنها اخالقی، يا عدم پذيرش احکام وجدانپذيرش 
التباع اان اخالقی را امری معتبر و الزم دست که وجنگرش الهی ا

 شمرد.می
در تعديل  بدون پشتوانه ايمان ،اخالقی و عقل عدم کفايت وجدان -ب
فهمند که ظلم و : تمام مردم دارای وجدان اخالقی هستند و میغرايز

 کمتر به ندای فطرت عملبد است؛ ولی در مقام  جنايت و دروغگويی
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از اوامر وجدانی آزاد  نمايند زيرا بشر در اطاعت يا سرپيچیتوجه می
زاحمی نباشد، تهای نفسانی است. جايی که بين وجدان اخالقی و خواهش

از  پيروی از ندای وجدان سهل است، ولی آنجا که نيازمند سرکوبی يکی
مگر آنکه وجدان  ،کندغلبه می غريزی باشد، اغلب نيروی غريزه تمايالت

پشتيبانی  یاخالقی متکی به ايمان الهی باشد و اين ايمان از صفات انسان
 فسَالنَّ نَّاِ»فرمايد: قرآن کريم از زبان حضرت يوسف عليه السالم می. کند

 1«یبّرَ مَحِما رَ الّاِ ءِوسّلبا ةٌارَمَّالَ
است و در  اخالقی يك عامل بزرگ تعديل غرايز عقل نيز مانند وجدان

را غرايز  تواند جلوی تندرویغرايز خفيف باشد می مواقعی که هيجان
و دهد ولی در موقع شدت هيجان قدرت مقاومتش را از دست می ،بگيرد

آيد که حضرت علی عليه السالم درباره چنين انسانی وضعی درمیبه 
اند و او را واله شهوات، خرمن او را آتش زده و دلش را کشته»فرمايد: می

و فرهنگ بشر  کنند پيشرفت علمبعضی گمان می 2«اند.و شيفته خود کرده
و جنايت در آمار جرم  ايز سرکش را مهار کند، اما ازديادتواند غرمی

چهره واقعی ، کشورهای متمدن امروزی و وقوع دو جنگ عظيم جهانی
جهان متمدن را آشکار کرد و ثابت نمود که در پشت پرده ريا و فريب 
تمدن مادی، قيافه وحشتناکی وجود دارد که از تصور آن انسان به خود 

ددی تعاليم اسالم روايات متعدر ه بقدری مهم است که أللرزد. اين مسمی
پرست آمده است. مثالً در در نکوهش عالم غير عامل و دانشمندان هوی
 حب دنيا درباره عالمی که» حديث است که خداوند به داوود وحی کرد:

راهزنانی بر بندگان من  هاآن مکن، که سؤالاو را مست کرده از من 
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شديدترين »: ز فرمودهني صلی اهلل عليه و آله و سلمو پيامبر اکرم  1«هستند.
در قيامت برای عالمی است که به علمش عمل ننموده و علمش  عذاب

 2«نفعی به او نرسانده است.
: اخالقی برای ضمانت اجرای وجدان استفاده اسالم از نيروی ايمان

غلبه کند، نيروی ايمان به  تواند بر غرايزنيرومندترين قدرتی که می
خداست و همين اصل است که روش مکتب اسالم را از ساير مکتبهای 

کنند، کند. همگان مردم را به درستکاری دعوت میبشری جدا می تربيتی
بشری فقط دنبال اين هستند که مردم عمالً درستکار و مطيع  اما مربيان

در اسالم  ندارند ولی هدف تربيت هاآن بار آيند و کاری به طرز فکر قانون
اين است که مردم با انديشه درست به راه درستکاری درآيند؛ لذا در اسالم 

سالم لاارزش نيت و افکار پاک بيش از کار نيك است. امام صادق عليه
امام سپس « ود عمل است.نيت از عمل برتر است، بلکه نيت خ»: هفرمود

کله )بگو هر کس بر شا 3«هِتِلَلی شاکِعَ عملُُيَ لَّل کُُقُُ»اين آيه را تالوت کرد 
لذا  4«کنديعنی بر نيت خويش رفتار می»: کند( و فرمودمی خويش رفتار

استوار است و در « عمل صالح»و « ايمان»در اسالم سعادت بشر بر دو پايه 
 همواره ذکر ايمان مقدم بر عمل صالح آمده است.يز نقرآن کريم 

آن خودنمايی يا عادات  منشأکارهای نيکی که ريشه ايمانی ندارد و 
ايمانی دارند  منشأاجتماعی است هرگز ثابت نخواهد ماند. اما کارهايی که 

در قلب نيکوکار است همچون درخت سرسبزی است  هاآن و ريشه ثابت
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کند، ای که از زمين میارد و در پرتو تغذيهکه ريشه در عمق زمين د
کيد شده که أپيوسته زنده و با طراوت است. لذا در احاديث بسياری ت

لغزد. امام باقر عليه نبايستد و  تواند در مقابل غرايزدارد می کسی که ايمان
]و شادی[،  من کسی است که در هنگام خشنودیؤم»: ه استالسالم فرمود

و  کشاند و در موقع خشمباطل نمی اعمالو خشنوديش او را به گناه 
کند و در هنگام قدرت تعدی و حقيقت تجاوز نمی غضب از مرز حق

حضرت علی عليه اسالم هم در  1«نمايد.کند و برخالف حق عمل نمینمی
در مقام داوری ستم »فرمايد: من میؤحديث مفصلی در بيان عالئم م

اش چنان نيرومند شده نمايد. ]ارادهداند ظلم نمیکند و در آنچه مینمی
تر است. حجب و حيايش بر شهوتش که[ نفس او از سنگ سخت محکم

غلبه دارد و مودت او بر حسدش چيره شده و سجيه عفو و اغماض، 
 2«توزی را در مزاحش خاموش کرده است.کينه

توانند : خداپرستان واقعی عالوه بر اينکه میاطمينان و آرامش نفس .3
 ،نفسانی خود مسلط شوند، در هجوم حوادث و تمايالت بر هوی
دچار اضطراب  ،کنند و در برابر مصائبخود را حفظ می شخصيت

را محاصره کرده است. همواره زندگی بشر  ،شوند. حوادث و مصائبنمی
کند، بر مشکالت زندگی افزوده به هر نسبتی که تمدن پيشرفت می

شود های نفسانی شديدتر میها درازتر و خواهشو آرزو حرص ؛شودمی
ها و يابد. نگرانیها افزايش میو قهراً در چنين شرايطی ناکامی

مردم متمدن امروز را بيمار کرده است. ، بسياری از های روانیاضطراب
کنند، برخی به پناه های مسکن استفاده میقرصمردم از  بعضی از
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روند و برخی قدرت مقاومت خود را از مشروبات الکلی و هروئين می
شناسان نيز نتايج چشمگيری  های روانشوند. روشدست داده و ديوانه می

اند در به خدا واقع شده کسانی که در پناه ايمان به بار نياورده است. اما
ال قاموا فَاستَ مَّثُُ نا اهللُُبُّقالوا رَ ذينَالَّ نَّاِ»بازند: ای خود را نمیهيچ حادثه

)آنان که خداوند را پروردگار خود دانستند و  1.«نونحزَاليَم وَيهِلَعَ وفُخَ
شوند.( و اندوه نمی چار ترسبر گفته خويش پايدار ماندند، هرگز د

دانند و لذا خداپرستان خود را متکی به قدرت نامحدود خالق جهان می
)آگاه  2«لوبالقُُ نُّئِطمَتَ اهللِ کرِذِال بِاَ»قلبشان همواره آرام و مطمئن است: 

هاست.( ايمان قدرت محکم و باشيد که ياد خدا تنها وسيله آرامش دل
ترين است که در هر دلی جای گرفت، در برابر سخت تزلزل ناپذيری

کند و بزرگترين نمونه آن را در تاريخ پيامبران الهی حوادث مقاومت می
های مرگباری که پيش رويشان بود، توان مشاهده کرد که با تمام سختیمی

 کمترين اضطرابی به خود راه ندادند.
را  طفل ،کودکیه از دوران اليق کسی است ک بدين ترتيب، مربی

متوجه خداوند عالم کند، با کودک از رحمت نامحدود خداوند سخن 
يوس شود أآمدهای سخت نبايد ميد و او را متوجه کند که در پيشبگو

 قادر است هر مشکلی را حل کند.خداوند زيرا 
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 در محيط عدل و آزادی . تربيت15
: يکی از فطريات بشر که کودک طلبی در تربيتکمال استفاده از فطرت

به کمال است  طلبی و عشقتفوق گاه تربيت قرار گيرد، غريزهتواند تکيهمی
اند. امام حسن مجتبی سالم گاهی از اين شيوه استفاده کردهلاو ائمه عليهم

سالم روزی فرزندان خود و فرزندان برادر خود را دعوت کرد و لايهعل
رود که بزرگان جامعه هستيد و اميد میامروز شما کودکان جامعه »فرمود: 

 هاآن تواند مطالب را حفظ کند،فردا باشيد. دانش بياموزيد و هر کس نمی
الم از سلادر اين حديث امام عليه 1«را بنويسد و در منزل نگهداری کند.

خواهی برای عشق به تحصيل در فرزندان همين سرمايه حب ذات و ترقی
 و برادرزادگان خود استفاده کرده است.

خواهی و تفوق : ارضای غريزهبرای وصول به کمال ضرورت آزادی
وصول به کمال حقيقی تنها در محيط آزاد و شرايط مساعد امکان دارد و 

تواند در راه کمال قدم بگذارد که راه پيشرفت در مقابلش زمانی میبشر 
ترين شروط تعالی و تکامل برای باز باشد. برای همين يکی از اساسی

است. در شرايط زورگويی و آزاد بزرگساالن، محيط زندگی و کودکان 
استبداد و ظلم و خودسری، انسانها قادر نيستند استعدادهای نهانی خود را 

 آوردند و به تعالی برسند.فعليت در ور شايسته از قوه به به ط
: برای نيل به کمال و جامعه به لحاظ نياز به آزادی های خانوادهشباهت

محيط پرورش بزرگساالن. جامعه، کودک است و  خانواده کانون پرورش
ادهای مختلف، محيط و شرايط شرط اول پرورش صحيح و احيای استعد

ای به منزله يك کشور کوچك است که اعضای هدمناسب است. هر خانوا
خانواده افراد آن کشور هستند. امور مملکت گاهی به دست فردی مستبد 
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و فضيلت، در  عادالنه و براساس حق شود و گاهی با قوانيناداره می
ايمان و مادران الابالی وضع خانواده ران تندخو و بیخانواده نيز گاهی پد

بر فضای خانه سايه  و محبت مادر کنند و گاهی فضيلت پدررا اداره می
م معنی خوب و بد محيط خانواده را از طريق يافکند. در اينجا قصد دارمی

توضيح دهيم تا آن با وضعيت اداره حکومتهای مستبد و عادالنه مقايسه 
 نتايج مفيد و مضر آن بهتر معلوم شود.

: آرامش خاطر اولين شرط سعادت و ت آرامش يا اضطرابجه. از 1
کند و حکومت می خوشبختی است. در کشوری که عدل و قانون

دانند، همه مردم احساس عدل میرعايت زمامداران خود را موظف به 
کنند و راه تعالی برای همگان باز است. اما در کشوری می آرامش و امنيت

 ،آرامش روحی ندارندکنند، حکومت میکه خودسری و استبداد بر مردم 
بينی زمامدار مستبد قرار گيرند و او به دزيرا هر لحظه ممکن است مورد ب

 ،قرراتاطاعت مردم از م ،حياتشان خاتمه دهد. در محيط عدل و آزادی
مردم ولی در کشور استبداد،  ،شناسی و نيل به سعادت استناشی از وظيفه
کنند. به همين ترتيب در عمل می جان خود به قوانين فقط از ترس

مه با گردانند، هرا می امور خانواده يی که پدران عاقل و با ايمانهاهخانواد
يی که پدران هاهولی در خان، کنندآرامش و به اميد سعادت زندگی می

روزگار را  هتاکی به زن و فرزندو با فحاشی  و مستبد و خودسر حاکمند 
ی روحی هاهبا عقد هاهکنند، هيچکس آرامش خاطر ندارد و بچسپری می

 شوند.مختلف بزرگ می
: هر کشوری برای ايجاد نظم و ه خود يا از حاکم و پدراز گنا . ترس2

که کشور  و کيفر دادن مجرمين است. در نيازمند وضع قانون امنيت
نظم و حسابی ندارد و  ،، مجازاتکندحکومت میخودسری و زور

جان صدها نفر تمام شود،  تواند به قيمتش زمامدار میرنجکوچکترين 
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ترسند و اين ، مردم فقط از گناه خويش میاما در کشور عدل و آزادی
صلی اهلل عليه و آله کاری است که به بهترين وجه در حکومت پيامبر اکرم 

 به وقوع پيوست. و سلم
ی حسن : در اسالم براالهی وننراهکار اسالم برای ضمانت اجرای قا

اجرای وظايف دينی در باطن هر فرد مسلمان دو خوف وجود دارد، يکی 
و ديگری خوف از حکومت و  خوف از خداوند و مجازاتهای اخروی

خوف گناهان خود شخص  منشأکيفرهای قانونی دنيوی؛ و در هر دو مورد 
 است. خوف از خداوند، خوف از يك حاکم مستبد نيست، بلکه خوف از

خوف از اين که انسان مرتکب عملی شود که  ، يعنیعدل الهی است
از حکومت هم فقط ترس از  اقتضای عدل الهی، کيفر آن باشد. ترس

وگرنه در حکومت دينی، فرد مسلمان از شخص  ،کيفرهای قانونی است
د يا به ندارد به احدی زور بگوي ترسد، زيرا زمامدار حقاول مملکت نمی

در  صلی اهلل عليه و آله و سلمدليل آسيبی برساند. رسول اکرم کسی بی
های اجتماعی کيفری بسيار جدی بود ولی در معاشرت مقام اجرای قوانين

 داشتند.می بود که همه مردم او را دوست رؤوفبه قدری 
افراد خانواده بر دو قسم است. بعضی از گناه  نيز ترس در خانواده

های بی جايی که ترس از گناه باشد، ترس. آنترسند و بعضی از پدرمی
شناسی روز به روز در کودکان شکوفاتر حساب وجود ندارد، بلکه وظيفه

جو باشد که و بداخالق و بهانهخشن  ،شود. اما در جايی که پدرمی
زند، در نظر کودکان تنها راضی نگهداشتن فرزندان را کتك میجهت بی

کودک دچار  پدر خودسر و مصون ماندن از شر او مهم است و شخصيت
 شود.انحراف می
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حساب بنا شود، : اگر عمارتی از اول ناموزون و بیثباتی. دوام يا بی3

و نظم  طر تعادلبزودی خراب خواهد شد ولی چه بسيار عماراتی که بخا

آن سالها سالم مانده است. هر کشور به منزله يك ساختمان بزرگ است. 

گذرد، شود، هر چه از عمر آن میاداره می کشوری که با عدل و قانون

تواند حيات ملی خود را حفظ کند. ولی در شود و میحکومتش قويتر می

اره مترصد قيامی عليه حکومت هستند و کشور ظلم و ستم، مردم همو

منفجر شود و  هاهاست تا روزی که عقد رو به رشد دائماًها عداوت

اصل عدل و فضيلت در آن که خاندانی سرنگون گردد. حکومت آن کشور 

هر قدر کهنسال باشد، نيرومند و جوان است و گاه چند نسل  ،حاکم است

کنند خود ستم می ولی پدرانی که به خانواده ،دهدبه حيات خود ادامه می

 زمينه سرکشی و طغيان ،کارندو بذر کينه را در دل اعضای خانواده می

خاندان خانواده و به متالشی شدن آن  آورند و اين نهايتاًرا فراهم می هاآن

 انجامد.می

انسان است که هر عضوی  : جامعه مانند پيکر. تقسيم کار شايسته4

کار خاصی است. در کشور عدل و انصاف، کارها روی  مسؤول

ها تقسيم شده و لذا راه تعالی برای همگان باز است، اما در شايستگی

در پيشرفت و کاميابی افراد در  مؤثرکشور استبداد و خودسری، تنها عامل 

فراگيری  جامعه، موافقت و رضايت زمامدار مستبد است و افراد بجای

نيز  و تملق بياموزند. در خانواده دانش و مهارت بايد درس چاپلوسی

به تعالی  عشق ،کنندو تهديد صحبت می پدرانی که تنها با زبان مجازات

شود و هرگز درباره خود به کسب شايستگی فکر در کودکان پيدا نمی
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گاه ارزشی هيچ هاآن خود توجهی ندارند، زيرا پدر کنند و به شخصيتمین

و  بر تعالی روانی ای که اساس پرورشنداده است. اما در خانواده هاآن به

و کودکان  گذاردمی عشق به کمال است، پدر به شخصيت کودکان احترام

 نمايد.هايشان ترغيب میرا به شکوفا کردن استعدادها و شايستگی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 . وفای به عهد16
فطری خود لزوم  : هر انسانی به وجدانبودن لزوم وفای به عهد فطری

کند. اگر انسان با کسی عهد شکنی را درک مینوفای به عهد و قبح پيما
کند و همچنين از بست و تخلف کرد در باطن خود احساس شرمساری می

کسی که با او پيمان بسته است نيز توقع وفای به عهد دارد و اگر او تخلف 
در دورانی که مسائل  کند که او کار بدی کرده است. طفلکند احساس می

طبيعی خود لزوم وفای به عهد را  کند به فطرتلی را درک نمیعلمی و عق
ای به او بدهند و عمل نکنند، ناراحت هوعد يا مادر فهمد و اگر پدرمی
 شود. می

: در اسالم وفای به عهد از وظايف در اسالم اهميت وفای به عهد
فرمايد: م مسلمين در امور فردی و اجتماعی است. قرآن کريم میحتمی تما

)به عهد و پيمان وفادار باشيد و  1«وَأَوْفُُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُُوالً»
شود( امام کاظم بدانيد که اين امر در پيشگاه خدا مورد مواخذه واقع می

اند که فرمود: آله و سلم نقل کردهو السالم از پيامبر اکرم صلی اهلل عليهعليه
 2«کسی که به عهدش وفا نکند، دين ندارد.»

: در اسالم برخی مقررات حتی با غيرمسلمان لزوم وفای به عهد
ت اسالمی است ولی برخی از مقررات جنبه عمومی و مخصوص ام

آن را نسبت به همه انسانها مراعات  دارند جهانی دارند و مسلمانان وظيفه
بشر ناميد که يکی از آنها لزوم  توان مقررات حقوقرا می کنند. اين قوانين

سه چيز »آله و سلم فرمود: وفای به عهد است. پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و
کند: وفای به عهد، با مسلمان يا  ندارد از آنها سرپيچی است که احدی حق
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، مسلمان باشند يا کافر؛ و ادای امانت، به مسلمان و مادر کافر؛ نيکی به پدر
اسالم بقدری برای وفای به عهد تك تك مسلمانان ارزش قائل  1«يا کافر.

دادن آن است که اگر مسلمانی به کافری امان دهد و آن کافر به امان 
مسلمان اعتماد کند تمام ارتش اسالم موظفند نسبت به آن امان وفادار 

 باشند و از حمله و تعرض به آن فرد خودداری کنند. 
يی که مردم به ها: در جامعهدر کودکی وفای به عهد لزوم پرورش

تماعی و خانوادگی جريان التزام دارند، امور اقتصادی و اج خود تعهدات
صحيحی دارد و ارتباط مردم براساس فضيلت و انسانيت است، اما در 

کنند، مشکالت اعتنايی میيی که به وفای به عهد کم اعتنايی يا بیهاجامعه
ها به صورت شکنیشود و پيمانبه صور مختلف دامنگير مردم می

های اجرايی و ه سازمانآيد و بايد بهای حقوقی و جزايی در میپرونده
زور و زندان متوسل شد. برای اينکه وفای به عهد در جامعه احيا شود، 

کرد و  الزم است از دوران کودکی، افراد را با اين صفت انسانی تربيت
شکنی نکنند، بلکه به کودکان را طوری پرورش داد که نه تنها عمالً عهد

آاليش تربيت تنها در محيطی پاک و بی فکر آن هم نباشند. اين قسم
های مسؤولند که به وعده و مادر شود و بيش از هر چيز پدرحاصل می

 خود وفا کنند و کودک را فريب ندهند. 
اس و مسکن دانند تأمين غذا و لب: همه میوالدين و مسؤوليت وظيفه

است، ولی مسؤوليت والدين منحصر به اداره زندگی  فرزندان بر عهده پدر
های روحانی و های جسمانی کودک نيست؛ بلکه پرورشمادی و مراقبت

صحيح فرزندان  تر است. پرورشايمانی آنها نيز مسؤوليتی به مراتب مهم
کتی است بلکه يك فريضه شرعی و نه تنها يك مسؤوليت ملی و ممل
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و ترک آن منجر به  اخروی مذهبی است که ادای آن موجب اجر و پاداش
کيفر الهی خواهد شد و انجام اين وظيفه بزرگ تنها در پرتو دانايی و 

بيش از هر  ميسر است. کودک در محيط خانواده درستکاری پدر و مادر
هايی که پدر و مادر، و گفتار والدين است. در خانواد چيز تحت تأثير رفتار

های کنند و کودک را با وعدههای خود وفا دارند، عهدشکنی نمیبه وعده
های خود شود که به پيمانمی دهند، کودک طوری تربيتدروغ فريب نمی

ای چون به اطفال وعده»السالم فرموده: هد بود. امام رضا عليهبند خواپای
کنند که شماييد که داديد، وفا کنيد و تخلف نکنيد، زيرا آنان گمان می

 دهندگان ايشان هستيد. خداوند برای هيچ چيز، به قدر ظلم در حقروزی
فتار شکن، با رپدر و مادر پيمان 1«کند.زنان و کودکان، غضب نمی

آموزند که دهند و به او میشکنی مینادرست خود به کودک درس پيمان
 تواند دروغ بگويد، عهد کند و آن را بشکند. آدمی می
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 در کودک راستگويی . پرورش17
: يکی از صفات پسنديده که هماهنگ با سرشت ضرورت راستگويی

است، راستگويی است و پيامبران الهی که بخشی از مأموريتشان  آدميان
اند. حضرت احيای فطريات بشر بوده، مردم را به راستگويی دعوت کرده

چشد مگر اينکه دروغ را نمی کس طعم ايمانهيچ»السالم فرموده: علی عليه
دی از در احاديث متعد 1«را به کلی ترک گويد، خواه شوخی يا جدی.

آله و سلم در مورد صفات مختلفی مانند پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و
مؤمن ممکن  و بخل سؤال شده و حضرت فرموده زناکاری، دزدی، ترس

 2گويد.است هر کدام از اين صفات را داشته باشد، اما قطعا دروغ نمی
آدمی است بلکه زمينه را برای  نه تنها مخالف فطرت دروغگويی

کند؛ زيرا دروغگو به انواع آلودگی آدمی به ساير گناهان نيز فراهم می
کند. کنند، به دروغ تکذيب میزند و وقتی از او سؤال میمعاصی دست می

ها را در تمام ناپاکی» السالم فرمود:برای همين است که امام عسگری عليه
  3«کليد آن را دروغگويی قرار دادند. ای جمع کردند وخانه

کند، آدمی را به بسياری از گناهان آلوده می طور که دروغگويیهمان
دارد. حقيقی از دروغ گفتن نيز انسان را از بسياری از گناهان باز می توبه

ن م»آله و سلم عرض کرد: شخصی خدمت رسول اکرم صلی اهلل عليه و
گويم. از کدام کنم و دروغ میمی خوانم و زنانمی مردی هستم که نماز

پذيرفت و عهد کرد که ديگر « از دروغ.»حضرت فرمود: « يك توبه کنم؟
اگر رسول خدا »دروغ نگويد. موقعی که خواست زنا کند با خود گفت: 

                                           
 340، ص2كافي، ج 1.
 473سفينه، )كذب(، ص 2.
 100، ص2مستدرك، ج 3.



 

 ش راستگویی در کودک          پرور 107

که آيا از آن تاريخ تاکنون زنا آله و سلم از من سؤال کند صلی اهلل عليه و
ام و اگر بگويم بله، کيفر حد بر من ای، اگر بگويم نه دروغ گفتههکرد

 1«کند و بدين ترتيب گناهان ديگر را هم کنار گذاشت.جاری می
: يکی از بزرگترين در کودک راستگويی فطرت ضرورت پرورش

، پرورش فطرت راستگويی کودک فرزند در تربيت و مادر دروظايف پ
است. اين امر از پرورش بسياری از صفات در کودکان دشوارتر است و 

 سخن ما اين نيستخوب است قبل از ورود در اين بحث تذکر دهيم که 
وری تربيت کرد که در تمام عمر يك دروغ هم را ط توان طفلکه می

نگويد؛ بلکه هدف اين است که در مجموع، فطرت راستگويی پرورش 
يابد. به عبارت ديگر، دروغ گفتن، کم يا زياد، گناه کبيره است، ولی فرق 
است بين کسی که گاهی به علت لغزش يا شرايط نامساعد زندگی دروغ 

ربيت شده و خطر دومی بسيار ساز کذاب تبگويد با کسی که دروغ
اند. از امام صادق بيشتراست. احاديث نيز بين اين دو دسته تفکيك کرده

نه، »آيا کسی که دروغی بگويد کذاب است؟ فرمود:» :السالم پرسيدندعليه
 دروغ از هر کسی ممکن است سر بزند. کذاب کسی است که دروغگويی

 2«باشد.در طبيعت او ريشه کرده 
: راه اصلی مبارزه با مرض از راه شناخت علل آن مبارزه با دروغگويی

 ترديد يك حالت روانیدروغگويی، شناختن ريشه اين بيماری است. بی
ود، دروغگويی عالج ن دروغگو وجود دارد که اگر رفع نشدر باط

تواند بشر را و اموری ديگر می حقارت، ضعف، احساس شود. ترسنمی
آله و سلم فرمود: به دروغگويی وا دارد. پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و

                                           
 101، ص2مستدرك، ج 1.
 340، ص2كافي، ج 2.
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گويد مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس دروغگو دروغ نمی»
بدهکاری که عاجز از پرداخت دين خويش است به فرزندش 1« کند.می
پدرم در منزل نيست. کارمندی که دير سرکار خود گويد به طلبکار بگو می

به دروغ، دير آمدن خود را  شود از ترس جريمه يا مجازاتحاضر می
های روانی کندو... دروغ انعکاس حقارت، ترس و ساير عقدهتوجيه می

قارت و ملت بيشتر دچار ضعف و ح است و به هر نسبتی که فرد، خانواده
گويند. ملتی که پيوسته اسير اين و آن بوده و از باشند. بيشتر دروغ می

 بهره بوده است، به دروغگويی آلودگی بيشتری دارد. بی استقالل
: با توجه به اينکه در بسياری از موارد اطفال برخی از علل دروغگويی

شود و در همان زمان بايد معالجه می دروغگويی از دوران کودکی شروع
های ای از علل دروغگويی کودکان که ناشی از روشهشود، در اينجا به پار

 شود:است، اشاره می ناپسند والدين
فرزندان،  : يکی از علل دروغگويیها و انتظارات نابجا. سختگيری1

و توقع بيش از طاقت از آنان است. مثالً  تحميل تکاليف سنگين بر آنان
السالم در عبادات است. امام باقر عليه رویيکی از تعاليم اسالم، ميانه

اسالم آيين محکم و استواری است. با مدارا در آن وارد شويد و »فرمود: 
امام علی  2«.خدا به زحمت و دردسر نيندازيد بندگان خدا را در عبادت

رغبتی هست. در موقع رغبت به در دلها رغبت و بی»السالم فرمود: عليه
بعضی از  3«رغبتی به واجبات اکتفا نماييد.مستحبات اقدام کنيد و در بی

خود را متدين بار آورند پيوسته  پدران و مادران نادان به گمان اينکه فرزند

                                           
 100، ص2مستدرك،ج 1.
 86، ص2كافي، ج 2.
 251غرر الحكم، ص 3.
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کنند و با اين عمل، فرزند خود را به دين مستحبات را بر او تحميل می
خواهد کنند. فرزند از آنجا که توان انجام آنها را ندارد و نمیخدا بدبين می

 برد. خود را رنجيده خاطر نمايد، به دروغ پناه می والدين
ی و در تمام کارها نيروی عاد عالوه بر امور دينی، الزم است والدين

و مادرش او را تنبل  از اينکه پدر طاقت اطفال را در نظر بگيرند. زيرا طفل
 طاقت عاجز بماند،و نااليق بشناسند، نگران است و وقتی از انجام کار فوق

برد. پيامبر اکرم صلی اهلل عليه خود، به دروغ پناه می برای حفظ شخصيت
خويش را در  خداوند رحمت کند کسی را که فرزند»سلم فرمود:  آله وو

ای که انجام هکار ساد»پرسيدند. چگونه؟ فرمود: « نيکوکاری کمك کند.
 داده از او بپذيرند و انجام کار دشوار را از او نخواهند و او را به طغيان

 1«وادار نسازند و به او دروغ نگويند.
 کودکان احترام موظفند به شخصيت : والدين. احساس تحقير2

او را مسخره کنند  بگذارند. کودکی که مورد توجه نباشد و اعضای خانواده
جهت سرزنش نمايند و کاری کنند که کودک فکر کند آنها وی را و بی

کند از هر راهی شده افتد و سعی میدانند، به فکر انتقام گرفتن میقير میح
است.  توجه ديگران را به خود جلب کند. يکی از اين راهها دروغگويی

گويد تا همه را به جنب و جوش های بزرگی میچنين کودکی گاه دروغ
گويد خواهرم زير میرود و وادارد. مثالً با اضطراب به داخل خانه می
روند تا خود را به محل حادثه اتومبيل رفت و وقتی والدين با نگرانی می

برد از اينکه اين هيجانها را به وجود آورده و آنها را برسانند، لذت می
 های آنها را تالفی کرده است. مسخره کرده و اهانت

                                           
 50، ص5كافي، ج 1.
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ی احساس کند با اعتراف به خطای : کودک وقتاز مجازات . ترس3
کوشد خود را از می خود، مجازات سختی خواهد ديد، با دروغگويی

در مجازاتها بيشتر باشد،  والدين رها سازد . هر چه خشونت مجازات
ها، يیدروغ کودکان نيز زيادتر خواهد بود . راه درمان اين قبيل دروغگو

انصاف داشته  فرزندان است. اگر اوليای طفل ماليمت والدين در تربيت
شود بپرهيزند و او را مانند هايی که موجب ديه میزدنباشند و از کتك

کنند، با  طور که انتظار دارند ديگران با خطای آنها رفتارخود بدانند و همان
 شود. دک رفتار کنند، کودک به دروغگويی کشيده نمیخطای کو

يا  راستگويی : يکی از مؤثرترين عوامل پرورش. محيط خانواده4
پيرامون  و مادر در کودک محيط خانواده است. جايی که پدر دروغگويی
رود، اما در جايی که پدر و طبعاً به راه راستی می گردند، طفلدروغ نمی

و  کند. رفتارمی مادر دروغگو هستند، طفل نيز با اين خلق ناپسند رشد
، ميزانی برای افعال کودک است. زن و مردی که در حالت گفتار والدين

اند، اما اگر آنها پدر و گويند، مرتکب يك گناه کبيره شدهوغ میعادی در
مادر باشند و در محيط خانواده دروغ بگويند، گناه ديگری نيز مرتکب 

 اند و آن خيانت به فرزندان خود و پرورش دروغگويی در آنهاست. شده



 

 کودک به شخصيت . احترام19و  18
که در  های فطریيکی از سرمايه کودک: به شخصيت رامضرورت احت

حبّ ذات است.  باطن هر انسان به قضای حکيمانه الهی مستقر شده غريزه
هر انسانی قبل از هر چيز و هر کس به خود عالقه دارد و بالفطره عاشق و 

يزه حبّ ذات در کودک نيروی مهمی است که شيفته خويشتن است. غر
اگر با برنامه صحيح مورد استفاده قرار گيرد منشأ سعادت است و اگر 

آورد. يکی از طرق می های بزرگی به بارنشود بدبختی درست رهبری
 . 1ها استارضای غريزه حبّ ذات، تکريم کودکان و توجه به شخصيت آن

 از ارکان اساسی تربيت نه تنها در محيط خانواده به شخصيت احترام
های مهم زندگی اجتماعی و از کودک است، بلکه اين صفت انسانی از پايه

فرمود: آنان می السالمعلی عليهامام  .وظايف دينی و علمی همه مردم است
 های پست آلودهافت نفسانی دارند دامن خود را به خواهشکه شر

 . 2کنندنمی

                                           
اليق قادر نيست با  و مربي شوندميبعضي از كودكان ديوانه يا احمق متولد  .1
از اطفال ديوانه نيستند ولي ديگر اي بسازد. بعضي ها انسان شايستهآن ،ازصحيح تربيت

است. اين گروه را از  و اخاللگري رفتارشان غيرعادي و حركاتشان آميخته به شيطنت
از ناپسند اين دسته  . حركات نادرست و اعمالنامندمياطفال دشوار  نظر تربيتي

كودكان علل متعددي دارد كه بايد با بررسي كامل آنها را شناخت و به رفع آنها كوشيد. 
اثر است. هاي معمولي تربيت كودك در مورد اطفال دشوار، نارسا و گاهي بيبرنامه

هدف بحث ما تربيت كودكان سالم و طبيعي است، كودكاني كه از پدران و مادران 
هاي تربيتي درباره اين قسم اند. به كار بستن برنامهدهسالم در شرايط طبيعي متولد ش

 كودكان نتايج بسيار مفيد و درخشاني دارد. 
 . 669ص غررالحكم، 2.
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اکرم صلی اهلل عليه و آله و  ديگران در سيرة پيامبر به شخصيت احترام
های قطعی زندگی رسول اکرم احترام به مردم در تمام مواقع از برنامه :سلم

توان گفت اين خوی بود و بدون مبالغه می لمصلی اهلل عليه و آله و س
است. بوده  ترين عوامل پيشرفت و موفقيت آن حضرتپسنديده از بزرگ

به  حضرتشد می وارد صلی اهلل عليه و آله و سلم پيغمبر خانهبه هر کس
 نمود. چه بسا عبای خود را به جای فرش زير پای اومی او احترام

وقتی يکی از . دادمی که تکيه گاه خودش بود به او گسترانيد و بالشیمی
نشست تا می آمد، به احترام او آن قدرمی ن آن حضرتداصحاب به دي

صلی  خود آن مرد از مجلس خارج شود، و چون کسی به مالقات پيغمبر
داد می خواست مصافحه کند، به او دستمی آمد ومی اهلل عليه و آله و سلم

کشيد تا وقتی آن مرد دست خود را بکشد. برای نمی و دست خود را
در مجالس  صلی اهلل عليه و آله و سلمحفظ احترام تمام مردم، رسول اکرم 

 های مودت آميز خود را بالسويه متوجه کليه حضارعمومی نگاه
داد ینم بود اجازه هسوار صلی اهلل عليه و آله و سلم . اگر پيغمبر1فرمودمی

کرد و اگر از می کسی پياده در رکابش راه برود. او را به ترک خود سوار
فرمود شما جلو برو در فالن مکان مرا می نمود به اومی سوار شدن ابا

 . 2مالقات کن
 

السالم در زمان حکومت خود در خارج شهر کوفه با مرد امام علی عليه
: شناخت، پرسيدنمی حضرت را شخص اه شد. آنر غيرمسلمانی رفيق

روم. سر دو راهی رسيدند. مرد ذمی از آن می قصد کجا داری؟ فرمود کوفه

                                           
 . 268ص ،يروضه كاف 1.
 . 153ص ،6بحار، ج  2.
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به  نيزمشاهده کرد مسافر کوفه  اماحضرت جدا شده و به راه خود رفت. 
آيد. پرسيد: مگر قصد کوفه نداری؟: پس چرا از راه خود منحرف می راه او
به  السالم فرمود: برای اين که مصاحبت و رفاقتام علی عليهام ای؟شده

 ،خوبی پايان پذيرد الزم است آدمی در موقع جدا شدن از رفيق راه خود
اين دستوری است که پيغمبر گرامی ما به ما . چند قدم او را بدرقه نمايد

ه و مسلمان که تحت تأثير اين تکريم صادقانرمرد غي. آموخته است
قرار گرفته بود با تعجب پرسيد: آيا پيغمبر شما به شما چنين  هغيرمنتظر

آنان که به پيروی پيامبر اسالم قيام  :گفت. دستوری داده است؟ فرمود: بلی
کردند مجذوب همين تعاليم اخالقی و افعال کريمه او شدند. سپس از 

سالم راه کوفه الخواست برود منصرف شد و با امام علی عليهمی راهی که
را در پيش گرفت و درباره اسالم با آن حضرت گفتگو کرد و سرانجام 

 . 1مسلمان شد
فرمود: کسی که برادر مسلمان می آله و سلمرسول اکرم صلی اهلل عليه و

نمايد و غم او را بزدايد، تا  خود را با کلمات مودت آميز خويش احترام
 ت پيوسته در سايه رحمت خداوند است. اين صفت در او باقی اس

برنامه زندگی و  او: شخصيت به کودک در پرورش نقش احترام
هايی مجموعه تربيت انسانها حاصلهای اخالقی دوران عمر تمام روش

اند. ها فرا گرفتهآموزشگاه و است که در دوران کودکی در محيط خانواده
و همچنين زبونی، فرومايگی و  اعتماد به نفس اراده، شخصيت، استقالل

و آغوش  عدم اعتماد به نفس از صفاتی است که اساس آن در دامن پدر
يجاد شخصيت و اعتماد به نفس در کودک يکی شود. امی پی ريزی مادر

در  پدران و مادران است و پيدايش اين حالت روانی از وظايف تربيتی

                                           
 . 416سفينه، )خلق(، ص 1.
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با  اطفال برنامه منظمی دارد که اگر با دقت به کار برده شود، فرزند
 و فرومايگی طفلآيد و عدم توجه به آن باعث زبونی می شخصيت بار

پدر و مادر با وی يکی از  است. احترام به کودک و حسن معاشرت
ترين عوامل ايجاد شخصيت در کودک است. رسول اکرم صلی اهلل اساسی
و روش پسنديده  آله فرمود: به فرزندان خود احترام کنيد و با آدابعليه و

 . 1شرت نماييدها معابا آن
صحيح  اولين شرط تربيت :ضرورت درک صحيح از وضعيت کودک. 1

کودک آن است که پدران و مادران  و استقالل شخصيت و پرورش
باور  .ها را از نظر دور ندارندفرزندان خود را بشناسند و ارزش حقيقی آن

ها يك بره يا يك مرغ نيست که فقط غذايی بخورد و آن که طفلکنند 
 .ها يك انسان است ولی کوچكطفل آن .حرکتی کند و درجايی بخوابد

يك بشر حقيقی است و  .يك انسان واقعی است، ولی ضعيف و ناتوان
ی هاهای بزرگ انسانی که بايد تدريجاً استعداددارای ذخاير و سرمايه

 اش شکفته شوند و از قوه به فعليت بيايند. درونی
با فرزندان مهربانند و ميدان را برای  پدران و مادرانی که در خانواده

های کودکانه خود گذارند و آنان را در کارمی ها بازآن های فطریفعاليت
آنها کمك  روانی و شخصيت معنوی به رشد ،کنندنمی تمسخر و تحقير

 برعکس، پدران و مادران مستبدی که در خانواده به خشونتکنند. می
 های درونی کودکان را از رشد طبيعی خود بازاستعداد وکنند می رفتار

اين کودکان به علت ضعفی که همواره در خود  شوندموجب میدارند می
 آيند. می شخصيت و زبون بارکنند بیمی احساس

                                           
 . 114ص ،23بحار، ج  1.
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يکی از غرايزی که خداوند حکيم در باطن  :برای کودک ضرورت بازی
و جست و دود می کودکان قرار داده، تمايل به بازی است کودک گاهی

ها که اين کار. شودمی های خود سرگرمکند، گاهی با اسباب بازیمی خيز
نمايد، منشأ تکامل جسم و جان کودک می اثربه نظر ابتدايی لغو و بی

است. در روايات اسالمی به بازی اطفال توجه شده است. امام صادق 
هفت سال بازی کند، هفت سال خواندن و  فرمود: طفلمی السالمعليه

قانونی را ياد  نوشتن بياموزد، هفت سال مقررات زندگی و حالل و حرام
 . 1بگيرد

و احيای حسن ابتکار  اراده تمرين استقالل ،کردن يکی از فوايد بازی
کند، وقتی دست به کار بنايی می ها چاهروی خاک موقعی که طفل .است

 سازد، تمام دستگاه فکرش مانند يك مهندس ساختمان کارمی شده اطاقك
موقعی که در وسط کار با مانع  .بردمی های خود لذتکند و از موفقيتمی

به فکر چاره شود، می ريزد يا اطاقك خرابمی کند، چاه فرومی برخورد
 او کمك فکر و بروز شخصيت ها به رشدافتد و همه اين کارمی جويی

های او را او را مسخره کنند، او را احمق و کار يا مادر اگر پدر .کندمی
به شخصيت ترين ضربه و بزرگ شودمیاحمقانه بخوانند، به او توهين 

 . آيدمیروحی او وارد 
بدون ترديد کودک برای  :های کودکپرهيز از مداخلة افراطی در کار. 2

ها هستند که آن .دارد و مادر شناختن نيك و بد احتياج به راهنمايی پدر
ا به بدی ر .بايد نيکی را به کودک بياموزند و در انجام آن تشويقش نمايند

او بفهمانند و از ارتکاب آن برحذرش دارند ولی بايد توجه داشت که امر 

                                           
 . 46-47ص ،6كافي، ج  1.
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احترامی به هانت و بیو نهی پدر و مادر از اندازه خارج نشود و منجر به ا
 نتيجه معکوس خواهد داد.  کودک نگردد که قطعاً

 صحيح کودک خيال دلسوزی و پرورشهبعضی از پدران و مادران ب
ای امر و کنند و به اندازهمی مداخله و گفتار طفل آن قدر در رفتار ،خود
 کنند و روز به روز بچهمی نمايند که خودشان و کودک را ناراحتمی نهی

و  د پدراگر کودکی روش ناپسندی دار .شودمی ترتر و منحرفبداخالق
طفل، راه صحيح را به او  هانت به شخصيتبايد عاقالنه و بدون ا مادر

آن جايی که پدر و مادر زبان به  .نشان بدهند و از عمل ناپسندش باز دارند
ورزند و در نتيجه با می گشايند و در اين کار اصرارمی مالمت طفل

کنند و شخصيت او را می خويش توهين های مداوم خود به فرزندسرزنش
اند، بلکه با اين نمايند، نه تنها به اصالح کودک خود موفق نشدهمی تحقير

اند که به رغم پدر و وادار کرده عمل خام و ناصواب طفل را به لجاجت
 السالمضرت علی عليهح. يح خويش ادامه دهدمادر، به کار ناصح

 وردر مالمت و سرزنش، آتش لجاجت را شعله رویفرمود: زيادهمی
 . 1کندمی

کودک مانند بزرگساالن، خودخواهی و حب ذات دارد. وقتی بفهمد کار 
کاهد و می وبيت ویزند و از عزت و محبمی او ضربه ناپسند به شخصيت

نمايد، فوراً برای حفظ مقام خود آن می پست و حقيرش در محيط خانواده
 کند. می گويد و عمالً به اصالح خويش قياممی را ترک

 
يکی از وظايف دقيق اوليای اطفال در راه  . عدالت بين کودکان:3

هاست. و توازن بين آن التکودکان، حفظ عد صحيح شخصيت پرورش

                                           
 . 84ص تحف العقول، 1.
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و کيفيت  دارند الزم است در طرز رفتار پدران و مادرانی که چند فرزند
ن خود را نسبت به هر کودکی مراعات شخصيت ساير کودکا احترام

ها را عمالً فرزند خود به حساب آورند و با همه عادالنه بنمايند، تمام آن
فرمود: بين فرزندان صلی اهلل عليه و آله و سلم رفتار نمايند. پيامبر اکرم 

خود به عدالت رفتار نماييد، همانطور که مايليد فرزندان شما و مردم بين 
 . 1عدل و داد رفتار کنندهشما ب

عالقه و محبت نسبت به فرزندان  و مادرانی که در اعمال پدران
نمايند و يکی از کودکان خود را بر ساير نمی مراعات عدل و تساوی را

 کرده و به شخصيت دهند، عمالً آنان را تحقيرمی کودکان خويش ترجيح
 عدالتی ايجاد عقدهد. يکی از آثار سوء اين بیانهانت نمودهها اهمه آن
کنند يکی می مشاهده هاست. کودکانی که در خانوادهآن در روان حقارت

آن  است و اينان از و مادر از برادرانشان مورد کمال محبت و تکريم پدر
شوند، خود را پست و می محرومند دل شکسته همه محبت و احترام

 کنند. می نااليق حس
حس حسادت کودکان  عدالتی، هيجانيکی ديگر از نتايج شوم اين بی 
اين کودکان که از  است. و مادر محبوب پدر نسبت به طفل محبوبغير

اند. تنها عامل مند شدهخود کمتر بهره گرم و صميمانه والدين عواطف
دانند، به محبوبيت محروميت خود را وجود برادر عزيزتر از خويش می

نگرند، برای اين می برند، او را با چشم بدخواهی و دشمنیمی وی حسد

                                           
 . 113ص ،23بحار، ج  1.
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 تقام بگيرند و محروميت خود را جبران نمايند به فکر ايذای اوکه از او ان
 . 1کنندمی افتند، هر جا دستشان برسد کم و بيش آزارشمی

در  شخصيت يکی از طرق پرورشکودکان:  . شرکت در بازی4
از يك طرف به  ها ست. کودککودکان، شرکت بزرگساالن در بازی آن

کند و از طرف می سبب ضعفی که در خود و قوتی که در بزرگساالن حس
های به تکامل و تعالی دارد مايل است کار ديگر به علت عشقی که فطرتاً

ها بنمايد. تقليد و ها را مو به مو تقليد کند و عمالً خود را شبيه آنتربزرگ
ل و ترقی آدمی است و خداوند اين های بزرگ تکاماقتباس از سرمايه

 اد بشر آفريده است. نهحس را از کودکی در 
 کودکان شرکت دهد و در بازیمی خود را تنزل يا مادر موقعی که پدر

ز ا نمايد، جان طفلمی های کودکانه مساعدتکند و آنان را در کارمی
آيد. در باطن می شود و از خوشحالی به هيجانمی مسرت و شادی لبريز

های کودکانه او آن قدر ارزنده و مورد کند که کارمی خويش احساس
کنند و خود را هم سطح او می توجه است که پدر و مادر با وی همکاری

کند و حس می را در طفل زنده دهند. چنين احساسی شخصيتمی قرار

                                           
يكي از فرزندان از نظر جمال و كمال طبيعي و مراتب  گاهي در خانواده 1.

 و مادر ، بين تمام برادران ممتاز و از همه برتر است. در اين جا پدريشايستگي خداداد
ساير برادران مصونيت ندارد.  هر قدر عدالت را مراعات نمايند باز آن كودك از حسد

يوسف صديق بين برادران خود در چنين شرايطي گرفتار بود. بدون ترديد حضرت 
مهر پدري مراعات عدالت را ننمايد. به عالوه براي اين  يعقوب كسي نبود كه در اعمال

كه حس حسادت و كينه توزي برادران نسبت به يوسف تحريك نشود، در مواقعي 
كه يوسف ديده بود و به وي نويد داد. مثال در مورد خوابيمي تذكرات الزم را به وي

داد فرمود به برادرانت نگو، ولي سرانجام برادران حّب بيشتر يعقوب را نسبت مي تعالي
 به يوسف بهانه كردند و كودك خردسال را به مصائب سنگيني گرفتار نمودند!
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صلی اهلل عليه و شود. رسول اکرم می و اعتماد در باطن او شکفته استقالل
وی کودکانه  بايد در پرورش دارد فرمود: آن کس که کودکیمیآله و سلم 

 . 1نمايد رفتار
رسول بود.  کودکان مشغول بازیساير السالم با حسين عليه روزی امام

. به معيت اصحاب خود از منزل خارج شد آله و سلماکرم صلی اهلل عليه و
رفت  السالم را ديد،  از اصحاب جدا شد، به طرف فرزندوقتی حسين عليه

گريخت و رسول می کنان اين طرف و آن طرفکودک خنده .تا او را بگيرد
را گرفت،  بچه تا نيز خندان از پی او بود آله و سلماکرم صلی اهلل عليه و

، لب بر لبش شتدستی زير چانه کودک و دست ديگر پشت گردن او گذا
 . 2نهاد و او را بوسيد

: با کمال کودک در جامعة ما حرمتی به شخصيتهايی از بینمونه
بايد اعتراف کرد که در کشور ما بسياری از اوليای اطفال، بر خالف تأسف 

فرزندان خود  ، مراعات احترامصلی اهلل عليه و آله و سلم رسول اکرم تعليم
کنند و بر اثر می هانتها انمايند و به صور مختلف به شخصيت آننمی را

نموده و آنان  حقارت ناپسند خود، در کودکان ايجاد عقده رها و رفتانادانی
 مثالً:آورند. می را زبون و فرومايه بار

 در مجالس مهمانی فقط برای بزرگساالن کارت دعوت . معموال1ً
و به  ، بدون دعوترافرستند. پدران، کودکان هشت ساله و ده ساله خودمی

 برند. با اين عمل در آنان تلقين حقارتمی صورت طفيلی همراه خود
 ها اليق دعوت نيستيد. فهمانند که شمامی هاشود و غيرمستقيم به آنمی

                                           
 126ص ،5وسائل، ج  1.
 . 626ص ،2مستدرك، ج  2.
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نشينند هر می . در مجالس مهمانی، موقعی که بزرگساالن بر سر سفره2
که  شدهلی در مقابل دارند. مکرّر ديدهيك بشقاب و قاشق و چنگال مستق

 ای به اطراف خود نگاهاند و با قيافه مظلومانهکودکان بشقاب نداشته
يا يکی از مهمانان بر او ترّحم نمايد و بشقاب  کنند تا اين که پدرمی

 کوچك سبزی را خالی کند و به او بدهد. 
د. هر يك از بزرگساالن بستر شومی . در مجلس مهمانی موقع خواب3

ده ساله سرگردان و متحير مانده،  دهد. طفلمی را به خود تخصيصخوابی
اند و به او کسی به فکر او نيست، گويی او را انسان حساب نکرده

از  يا يکی و به بستر پدر اند. سرانجام با احساس حقارتندادهرختخوابی
 .رودمی بستگان خود

در اطاق پذيرايی خود با چند نفر مهمان سرگرم گفتگوست،  . پدر4
 کودک از جای بر ها به احترامشود، مهمانمی ده ساله او وارد اطاق بچه
خود خيزند. در اين موقع مقتضی است پدر کودک سکوت کند تا بچه می

کند،  زاریاند تشکر نمايد و اگر نتوانست شکرگاز احترامی که به او کرده
خودش نيز  بگويد از آقايان تشکر کنيد، و ضمناً پدر خيلی مؤدب به فرزند

ر پدر مثل اين که عمل بدی اتفاق افتاده اظها اما گاهبگويد متشکرم. 
و با اين اگويد: حرکت نکنيد، بفرماييد، می کند و با ناراحتیمی شرمندگی

 حس ترين توهين را به فرزند خود روا داشته است. طفلسخن بزرگ
ها بگويد فرزند من اليق تکريم و خواهد به مهمانمی کند که پدرشمی

 احترام نيست و برای ورودش قيام ننماييد. 
يا چند فرسخی بعضی از  های يك. بسيار ديده شده در مسافرت5
جويی، برای اطفال چند ساله خود به نام ها به منظور صرفهها و مادرپدر

کنند. کودک در طول نمی ايستد بليط خريداریمی اين که در ماشين سرپا
 يند. طفلنشمی يا مادر شود در دامن پدرمی راه ايستاده و موقعی که خسته
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نداشته که برای او بليطی  کند که آن قدر ارزش و احتراممی حس
خريداری شود تا مثل سايرين بنشيند، مخصوصا اگر طفلی همسن او بليط 

 داشته و روی صندلی نشسته باشد. 
 از خود نشانالعمل فوری ها عکساحترامیدر مقابل اين بی گاهی طفل

ريزد. بعضی می رود، اشكمی کند، در سکوت و غصه فرومی دهد، قهرمی
گويند. می ها جواباحترامیو حرکات زشت خود به اين بی با بداخالقی
شود، او را می موهن و تحقيرآميز در ضمير باطن کودک عقده تکرار اعمال

 را از وی سلب و اعتماد به نفس کند، شخصيتمی زبون و فرومايه
 .و بدبختی خواهد بود نمايد و تا پايان عمر دچار اين حالت روانیمی

 کجا نيستی مايه هست شد   بزرگی کجا يافت کو پست شد 
 به گردن فتد ريشه بندگی   فرومايگی فرومايه را از 

: پيشوايان کودک هايی از سيرة معصومين در تکريم شخصيتنمونه
صحيح کودک را  گرامی اسالم عالوه بر اين که در بيانات خود راه پرورش

فرزندان خود  ها را در مورد تربيتاند، عمالً نيز آن برنامهبه مردم آموخته
 اند. هبه کار برده و آنان را با بهترين صفات پسنديده پرورش داد

 السالم از کودکی در دامن پرمهر پيغمبر اکرمطالب عليهعلی بن ابی
انسانی را از  یشده و تمام صفات عال تربيت صلی اهلل عليه و آله و سلم

ه است. زندگی درخشان و سراسر افتخار آن رهبر عالی قدر اسالم فرا گرفت
حضرت بهترين گواه حسن تربيت او در دوران کودکی است. يکی از 

بود که با  اراده و استقالل السالم شخصيتصفات بارز امام علی عليه
در  آله و سلم از طفوليتحکيمانه حضرت محمد صلی اهلل عليه و پرورش

السالم از نظر جسم و جان آن حضرت آشکار شد. گر چه امام علی عليه
يك کودک عادی نبود و در شخصيت ممتاز آن حضرت استعداد و 

های مستقيم رسول های مخصوص وجود داشت، ولی مراقبتشايستگی
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های درونی آن قابليتدر آشکار کردن  صلی اهلل عليه و آله و سلم اکرم
 حضرت دارای نتايج فوق العاده مهم بود. روزی که آن حضرت به نبوت

ای بود، ولی شخصيت يك السالم کودک ده سالهمبعوث شد امام علی عليه
انسان کامل داشت. نبی اکرم، اسالم را به وی عرضه کرد و او را به 

اين عمل شايستگی و  پذيرش اين آيين آسمانی دعوت نمود و با
السالم نيز با شخصيت بزرگ آن حضرت را تأييد فرمود. امام علی عليه

 صلی اهلل عليه و آله و سلم واقع بينی و درايت کامل به دعوت پيغمبر اکرم
توجه کرد و در کمال آزادگی و استقالل به ندای آن حضرت جواب مثبت 

 داد. 
برخوردار  بهترين تربيت حسن و حسين عليهماالسالم نيز از مزايای

ارجمند خود تمام کماالت  و مادر شدند و در کودکی از جدّ گرامی و پدر
با حسن و حسين  صلی اهلل عليه و آله و سلم را فرا گرفتند. رسول اکرم

  1.عليهماالسالم بيعت کرد. با آن که سن آن دو از شش سال کمتر بود
 و پدر مربی نيزيشوای عزيز اسالم برای تمامی کودکان مسلمين پ

 و تعالی روانی توانست در احيای شخصيتمهربانی بود و تا آن جا که می
 ؛آن حضرت چند مورد از رفتار در اينجا به .کردآنها نيز کوشش می

 :شوداشاره میخود و همچنين فرزندان مردم  کودکان
عباس بن عبدالمطلب دايه حضرت حسين  الفضل همسرام. 1
حسين  صلی اهلل عليه و آله و سلم گويد: روزی رسول اکرمالسالم میعليه

را که در آن موقع شير خوار بود از من گرفت و در آغوش کشيد کودک 
را چنان به  تر کرد من طفل را ه و آله و سلمصلی اهلل علي لباس پيغمبر

 !حضرت به من فرمود: ام فضل .جدا کردم که گريان شد ايشانشدت از 

                                           
 . 119ص ،12بحار، ج  1.
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تواند غبار کدورت و کند، ولی چه چيز میلباس مرا آب تطهير می !آرام
 . 1رنجش را از قلب فرزندم حسين بر طرف نمايد

درباره  صلی اهلل عليه و آله و سلم را پيغمبر اسالم اين عنايت تربيتی
صغيری را برای دعا يا نامگذاری  وقتی طفل. شيرخواران مردم نيز داشت

آوردند حضرت برای می صلی اهلل عليه و آله و سلم به حضور پيغمبر اکرم
-گرفت و در دامن خود میرا با آغوش باز میاو  کودک والدين احترام

 .کردمی را نجس ايشانافتاد که طفل دامن گاهی اتفاق می شت.گذار
کردند، تا او را از ادرار باز دارند کسانی که ناظر بودند به کودک تندی می

فرمود با تندی کرد و میآله و سلم آنان را منع مینبی اکرم صلی اهلل عليه و
از ادرار کودک جلوگيری نکنيد. موقعی که دعا يا نامگذاری  و خشونت

گرفتند و شد، اوليای اطفال در نهايت مسرت کودک خود را میتمام می
 اولياءکردند موقعی که کمترين آزردگی در پيغمبر مهربان احساس نمی

 . 2کردرفتند پيغمبر لباس خود را تطهير میطفل می
 السالمعليه امام حسن صلی اهلل عليه و آله و سلم رمپيغمبر اک . روزی2

ايستاد  جماعت پهلوی خود نشاند و به نماز خردسالی بود که فرزند
 ،های نماز را خيلی طول داد وقتی نماز تمام شديکی از سجدهحضرت 

ا نديده بوديم، گمان ای از شممأمومين گفتند: يا رسول اهلل چنين سجده
کرديم وحی به شما رسيده است، فرمود: وحی نرسيده بود، فرزندم حسن 
در حال سجده بر دوشم سوار شد، نخواستم تعجيل کنم و کودک را به 

 . 3زمين بگذارم، آن قدر صبر کردم تا طفل خودش از کتفم پايين آمد

                                           
 176ص ،هدیة االحباب 1.
 . 153ص ،6بحار، ج  2.
 . 82ص ،10بحار، ج  3.
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بودند. امام صادق  کودکان مردم نيز در نظر پيشوای اسالم مورد احترام
ظهر را با  نماز صلی اهلل عليه و آله و سلم رسول اکرم :فرمودالسالم عليه

مردم به جماعت گذارد و دو رکعت آخر را به سرعت و با اسقاط 
پس از نماز، مردم گفتند: يا رسول اهلل آيا در نماز  .مستحبات برگذار کرد

فرمود: مگر  ؟کعت آخر را با سرعت ادا کرديددو رکه  پيشامدی شد؟
 صدای شيون و استغاثه کودک را نشنيديد؟ 

 از سفری مراجعت صلی اهلل عليه و آله و سلم وقتی رسول اکرم 
 هاآن کرد، به احتراممی فرمود و در رهگذر با کودکان مردم برخوردمی
صلی اهلل  آوردند. رسول اکرممی د کودکان رافرمومی ايستاد سپس امرمی

گرفت و بعضی را بر پشت و دوش می بعضی را در بغل عليه و آله و سلم
فرمود کودکان را بغل بگيريد، می کرد و به اصحاب خويشمی خود سوار

 اندازه خوشحالآميز بیبر دوش خود بنشانيد. اطفال از اين صحنه مسرّت
گنجيدند. اين خاطرات شيرين را هرگز نمی و از شادی در پوست شدندمی

شدند و می نمودند. چه بسا پس از مدتی دور هم جمعفراموش نمی
 هات يکیکردند و در مقام افتخار و مبامی جريان را برای يکديگر بازگو

تو را بر  مرا در بغل گرفت و صلی اهلل عليه و آله و سلم گفت: پيغمبرمی
گفت که پيغمبر به اصحاب خود امر کرد می پشت خود سوار کرد. ديگری

 . 1تو را به پشت خود بنشاند
مردم که پيوسته در زندگی عمومی  به شخصيت يکی از طرق احترام. 4

ست ها سالم کرد الزم اجريان دارد سالم گفتن است. اگر کودک به بزرگتر
را  عمالً طفل ،اگر به کودک اعتنا نکنند. به گرمی جواب او را بگويند

احترامی آزرده خاطر خواهد شد. پيشوای یاند و قهراً از اين بکرده تحقير

                                           
 . 366ص ،3، ج محجة البیضاء .1



 

 احترام به شخصیت کودک            125

گرامی اسالم در راه تکريم اطفال از حد جواب سالم کودک قدم را 
السالم از کرد. امام صادق عليهمی خود به کودکان سالمذاشت گمیفراتر

فرمود: پنج چيز است که تا لحظه مرگ رسول اکرم نقل کرده است که می
ها سالم گفتن به کودکان است. در انجام کنم. يکی از آننمی ها را ترکآن

 صورت سنتی بين مسلمين بماند وهمراقبت دارم تا بعد از من ب اين اعمال
دارد: برای سالم کننده  . سالم به کودک دو اثر روانی1عمل کنند به آن

 باعث تقويت خوی فروتنی است و برای کودک وسيله احيای شخصيت. 
السالم مکرّر در حضور مردم از فرزندان خود امام علی عليه. 5

 محوّلکرد و گاهی جواب سؤاالت مردم را به آنان می های علمیپرسش
به کودکان و احيای  فرمود: يکی از نتايج درخشان اين عمل احتراممی

 آنان بود.  شخصيت
صحيح خانوادگی برخوردار  دختران و زنان اهل بيت نيز از پرورش. 6

را نهاد خويش تمام سجايای اخالقی را فبودند و از پدران و مادران پاک
صلی اهلل  ها و حوادث بزرگی که پس از مرگ رسول اکرمگرفتند. پيش آمد

ها را از خالل آن و شخصيت اتفاق افتاد ارزش معنوی عليه و آله و سلم
گفتار و رفتارشان آشکار کرد. سخنان عالمانه صديقه اطهر در مسجد 

های آتشين مردم مدينه و همچنين گفتارپيغمبر با حضور خليفه مسلمين و 
ارجمند حسين بن علی، در  زينب عليهاالسالم و حضرت سکينه، دختر

تاريخ کربال شاهد واضحی بر علوّ مقام و شخصيت ارزنده درخشان زنان 
 و دختران اهل بيت است!

                                           
 . 209، 2وسائل، ج  .1



 

  . عقل و عواطف20
ترين فطريات آدمی يکی از مهم احساسات انسان:در  اهميت عواطف

 تمايالت. افشانده شده است انساناست که بذر اصلی آن در سرشت 
گردد و تا پايان عمر می های اول زندگی در کودکان آشکاراز هفته عاطفی

ن زندگی وی ونسان، بر کليه شؤپايدار است عواطف در تمام ايام عمر هر ا
يا انحطاط روح  روانی چگونگی عواطف هر ملتی نشانه رشد. مؤثر است

 آن ملت است. 
عقل و عاطفه از جهات متعددی با يکديگر  :های عقل و عاطفهتفاوت

 دارند. عهدهمتفاوتند و در راه تأمين سعادت بشر، هر يك وظايفی را به 
ل به منزله قاضی عادل و عالمی است که در قع :. بررسی يا اجرا1

کند و در کمال دقت به محتويات می هايی را مطالعهمحيط آرام، پرونده
 نمايد، و نسبت به هر يك با محاسبه صحيح حکممی ها رسيدگیآن
قوه  يی دستگاه قضايی است. وظيفهبه منزله قوه اجرا احساسات. کندمی

 به رهبری مجريه رسيدگی و دقت در ادله نيست، در مواردی که عواطف
 عمل ههای او جامکند و به دستورمی امر عقل را اجراعقل باشد، او

 پوشد. می
هان استوار احکام عقل بر اساس بر :محوریيا هيجان گری. محاسبه2
موافقت يا مخالفت عقل روی محاسبه دقيق و متکی به دليل است، . است

، تنها فهمد. عواطفنمی با محاسبه سروکار ندارد، استدالل ولی عاطفه
لبريز است محبت او  از مهر فرزند ادردل م . مثالًاست شور و هيجان عشق

برای مادر  ترين ناراحتی طفلکوچك. تا اعماق روح مادر نفوذ کرده است
دليل عقلی و علمی  ،مصيبت بزرگی است، ولی مادر در اين عشق سوزان

اطفه مادری مهر او متکی به منطق نيست، او تنها مادر است و با ع. ندارد
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هان بر و دارد. با او در راه عشق از منطق و دليل فرزند خود را دوست
 حرف زدن غلط است. 

عقل با تمام اهميتی که در راه اعتالی بشر آفرينی: . راهنمايی يا تحرک3
، هاها و هيجانسرشار از جنبش مهر است، ولی عواطفدارد، سرد و بی

هاست. بشر با نيروی عقل بر جهان هستی غلبه کرده و ها و دشمنیدوستی
ترين قدرتی که بشر را از طبيعت را مطيع خود ساخته است. بزرگ

عقل خير را از شر . عقل است ،حيوانات جدا کرده و او را عظمت بخشيده
آورد، عاملی می به حرکتيابیولی قدرتی که مردم را در راه دهد،می نشان

کند، نيروی عظيم می های درست يا نادرست تهييجکه بشر را به کار
های شود و جنبشمی است. محيط زندگی بشر از عواطف گرم احساسات

ها و گيرد. همه مهرمی مهم اجتماعی از احساسات درونی مردم سرچشمه
 از عواطف است.  ها ناشیفداکاریو ها، خشونت
هر يك از دو نيروی عقل و عاطفه در  بودن عقل و عاطفه: توأملزوم 

تأمين سعادت بشر سهم مؤثری دارند. بشر زمانی به کمال اليق انسانی 
قرآن شود که از اين دو قدرت عظيم به طرز شايسته استفاده کند. می نايل

در اين آيه خداوند اقامه  1«لعدل و االحسانان اهلل يامر با»فرمايد: کريم می
عدل . عدل و احسان را در يك جمله به عموم مردم امر فرموده است

 . زاييده عقل است و احسان مولود عواطف
اگر در اجتماعی فقط عدل حاکم باشد و در مردم اثری از مهر و محبت 

 ،روح استشك و بینسبت به يکديگر نباشد، محيط زندگی در آن جا خ
در و  رسدنمی تعالی روحی به مشامو سخاوت، رحمت،  بويی از دوستی،

 بخشگردند، زيرا نمیچنين شرايطی مردم به کمال جامع انسانی نايل 

                                           
 . 90. سوره نحل، آيه  1
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 ،است و عواطف مانند ساير ذخاير طبيعی از فطريات بشر عواطف یمهم
 نمايد.  ، رشدايط مناسب پرورشبايد در محيط مساعد و شر

 بر مردم حاکم باشد و از عدل و قانون اگر در اجتماعی فقط عواطف
زندگی غيرقابل تحمل. در  وخبری نباشد، در آن جا هرج و مرج است 

مردم  زندگیو فرمانروای مطلق است  ،چنين محيطی شهوات زورمندان
 صاحبان قدرت به ضعفا زور. شبيه زندگی حيوانات وحشی است

 آنان بايد به هر ذلتی تن در دهند.  گويند و مردم برای تأمين تمايالتمی
مرد مثالً را در جای خود به کار بندد.  بايد عقل و عاطفه یجامعه بشر

ر ملك مردم تصرف عدوانی نموده و که به علت خودخواهی، دی ثروتمند
داری که در سرمای زمستان به علت تهيدست هم چنين زن فقير و يتيم

يکسانند.  از نظر قانون ،اجازه در اطاق ديگری سکنی کرده ، بدونبودن
 اخراج شناسد و هر دو نفر را از ملك غصبی،می قاضی هر دو را متجاوز

لرزند، حس می زن و کودکان در کوچه از سرما آن موقعی که. کندمی
 و برند،می را به منزل خود آنها و شودمی ترحم مردم رهگذر تحريك

عدل است و  ،بيرون کردن زن و کودکان از اطاق غصبی .کنندمی پذيرايی
مسکن دادن به آنان عاطفه. اگر جامعه قانون نداشته باشد، اگر قاضی در 

شود و می مردم دراز انون جدی نباشد، دست ستمگران به حقوقاجرای ق
عاطفه نباشد،  نمايد. اگر در اجتماعمی را متزلزل اساس عدل و امنيت

 هان به کلی ساقط خواهند شد. پناضعفا و بی
يض در يك مر :ادتيذکر يك مثال: نياز مريض به پزشك و ع

های مختلف به شود. تمام افراد متخصص در رشتهمی بيمارستان بستری
 افتند. از کليه لوازم بيمارستان به منظور درمان مريض استفادهمی کار
کنند. موقعی که بيمار از هر جهت تحت مراقبت علمی است و می

احساس خود،  کوچکترين نگرانی از برنامه پزشکی ندارد، در زوايای روان
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. در اسالم به استکند. او تشنه محبت است، او منتظر عيادت می تمايلی
طب و مراجعه به طبيب که اساس درمان مريض است، و هم چنين به  علم

بيمار است توجه شده و برای هر يك  عيادت که مايه ارضای عواطف
السالم فرموده درباره ارزش طبيب امام صادق عليه است. احاديثی بيان شده

از خود  و آخرت ، در راه تأمين امور دنياشهر و دياریهالی هيچ ا است:
که دارای علم و تقوا باشد؛ زمامدای که  فقيهی: نياز نيستندبیسه گروه 

 1د اعتماد مردم باشد. خيرخواه و فرمانروا باشد؛ طبيبی که در کار خود مور
عيادت  فرمود:می السالمعلی عليهامام در موضوع عيادت مريض نيز 

چند نفر از همچنين نقل شده که  2مريض يکی از بهترين حسنات است.
السالم رفتند. بين راه به امام صادق عليهمی شيعيان به عيادت مريضی

: به عيادت فالنی. ندفترويد؟ گمی کجا برخوردند. حضرت سؤال کرد:
ای برای مريض داريد؟ عرض کردند: چيزی تحفه ياعطر،  ،فرمود: آيا ميوه

مگر متوجه نيستيد که تحفه باعث آرامش خاطر  :با خود نداريم. فرمود
  3مريض است.

ترين پرورش عواطف مردم يکی از بزرگ عواطف: اهميت پرورش
گوناگونی در جسم و جان بشر نهفته  مذهبی است. تمايالت فصول تربيت

ها در تأمين سعادت انسان سهمی دارند. الزم است است که هر يك از آن
کليه تمايالت با اندازه گيری صحيح ارضا شوند تا آدمی از هر جهت به 

ای عقل است و بايد آن بهکمال اليق خود برسد. انسان دارای سرمايه گران

                                           
 . 321ص تحف العقول،. 1
 . 663غررالحكم، ص 2.
 . 118، ص3كافي، ج  3.
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نيست،  انسان عقل و علم همهد، ولی ايتقويت نم را از راه تفکر و تعليم،
ها از بشر است و ارضای صحيح آن های فطریعواطف نيز از سرمايه

های فطری و شرايط اساسی سعادت انسان است. گر چه هر يك از سرمايه
اد بشر آفريده شده سهم مستقلی در سعادت و هالت طبيعی که در نتماي

ها در ايجاد خوشبختی يا شقاوت انسان دارند، ولی بدون ترديد، مقدار آن
از فطرياتی است که شعاع تأثيرش  بدبختی انسان يکسان نيست. احساسات

بشر و در زندگی انسان بسيار وسيع است. بزرگترين قدرت محرک 
 ، احساسات است. نيرومندترين عامل تهييج فرد و اجتماع

توجه کامل به  ،والدينيکی از مهمترين وظايف دينی و علمی و ملی 
ست. آنان ا عواطف کودکان و مراقبت در تربيت احساسات پرورش

شود. در موقعی که دستگاه می در کودکان خيلی زود بيدار احساس عاطفی
عقل کودک کمترين درک استداللی ندارد، در موقعی که قوای بدن کودک 

ايت ضعف است، شعور عاطفی در وی بيدار و آماده پذيرش تربيت هدر ن
تواند آثار نامطلوبی در می در اين اوقات حساس و مادر پدر است. غفلت

 کودک بگذارد.  روان
عوامل مختلف ارثی باعث  کودک: ضرورت شناخت ساختمان عاطفی

از جمله  عقلی و احساسی کودکان است. عواطف شخصيتاختالف 
ا تحت تأثير عوامل ارثی است. به همين جهت صفاتی است که شديد

کودکان در صفات عاطفی با يکديگر تفاوت آشکاری دارند. بعضی از 
طلبند کودکان از اول شجاعند و بعضی از ابتدا ترسو. بعضی از اول استقالل

 نجيب و و بعضی از ابتدا فرمان بردار. بعضی موذی و مفسدند و بعضی
 سليم النفس. 

او الزم است  کودک و تشخيص احساسات وی فطریبرای شناختن خ
را تحت مراقبت قرار دهند و در  طفل ،از دوران اول زندگی والدين
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حرکات او دقت کنند. اگر کودک دارای احساسات غيرعادی باشد بدون 
گردد. پدران و مادران می او آشکار رفتار و وضع ترديد از خالل اعمال

طفل  و روانی توانند از حرکات کودک، به ساختمان عاطفیباهوش می
های صحيح خود پی ببرند. اگر آن را بد و ناپسند تشخيص دادند با روش

د و کودک را به راه صفات پسنديده سوق از بروز آن جلوگيری کنن تربيتی
 دهند. 

يکی از بهترين وسايل  کودک: عواطف استفاده از محبت برای پرورش
پرورش صحيح عواطف کودکان، نوازش کودک و ابراز مهر و محبت 

به غذا و آب و هوا و  نسبت به او است. همان طور که کودک فطرتاً
 ،دارد، به محبت و نوازش نيز محتاج است. محبت خواب احتياج

و مايه  کودکان است. محبت، ريشه اصلی اخالق ترين غذای روانمطبوع
اساسی سجايای انسانی است. محبت خداوند به مردم و محبت مردم به 

و  خدا، حبّ پيغمبر و امام به امت، و حب امت به پيغمبر و امام، عالقه
 ،محبت مسلمين به يکديگر، سرمايه اساسی دين است. در آيات و روايات

السالم محبت بسيار مهم تلقی شده، تا جايی که حضرت امام صادق عليه
چيز  آيا حقيقت دين جز محبت و دوستی در ضمن حديثی فرموده است:

  1گری است؟يد
بهره  و مادر مهر پدر طفلی که از دوران اول کودکی به قدر کافی از

: مردی که نسبت به هفرمودالسالم بانشاط دارد. امام صادق عليه روانی ،برده
 2خداوند بزرگ است. خاصخود محبت بسيار دارد مشمول عنايت  فرزند

ای در نامه عمل سنهح ،: آن کس که فرزند خود را ببوسدهفرمودهمچنين 

                                           
 . 122ص ،23حار، ج ب. 1
 . 113. مكارم االخالق، ص2
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او ثبت خواهد شد و آن کس که فرزند خود را شاد کند خداوند او را در 
  1نمايد.می قيامت مسرور

با جمعی از مسلمين در  صلی اهلل عليه و آله و سلم روزی پيغمبر اکرم
رفت حسين می گزارد موقعی که آن حضرت به سجدهمی ای نمازنقطه
های شد و پامی السالم، که کودک خردسالی بود، به پشت پيغمبر سوارعليه

 خواست سر از سجده بردارد او رامی وقتی پيغمبر .دادمی خود را حرکت
باز در سجده ديگر و تا پايان  شت وگذامی گرفت، پهلوی خود به زمينمی

 .شدمی سوار اهلل عليه و آله و سلمصلی  مکرر به پشت پيغمبر نماز طفل
ناظر اين جريان بود پس از نماز به حضرت عرض  که يك نفر يهودی

. کنيمنمی کنيد که ما هرگز چنينمی کرد: شما با کودکان خود طوری رفتار
به خدا  در جواب فرمود: اگر شما صلی اهلل عليه و آله و سلم پيغمبر اکرم

  2کودکان خود عطوف و مهربان بوديد.  ، باداشتيدمی رسول خدا ايمانو 
 دوستی در او:انسان عواطف نقش محبت به کودک در پرورش

هر فردی از . ترين عواطف بشری استدوستی يکی از درخشانانسان
 مردمود که در باطن خود نسبت به تمام ش افراد، بايد طوری تربيت

کند به محيط نمی را درک کسی که بشر دوستی. محبت کنداحساس 
صفای انسانی راه پيدا نکرده است. درس بشردوستی را بايد از کودکی فرا 

توانند به او می ،کنندمی خود محبت فرزند هو مادری که ب گرفت پدر
. طفلی که هرگز از کسی محبت نديده دبدار گران را دوستيبفهمانند که د

 اساساً معنی اين حقيقت روحانی را درک ،و لذت مهربانی را نچشيده
او با . بوده است مهری و خشونتاو در زندگی هر چه ديده بی. کندنمی

                                           
 . 49، ص6. كافي، ج 1
 . 83ص ،10بحار، ج  2.
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از چنين انسانی  اند.کرده کند که مردم با او رفتارمی فتاررمردم همان طور 
 نبايد توقع بشردوستی داشت. 



 

 در کودک ايمان . پرورش21
عقل و احساس دو سرمايه  ايمانی در کودک: عواطف ضرورت پرورش

بايد از هر يك از اين دو نيرو  هستند که اه نيل به سعادتبشر در ر فطری
عدل، استدالل و تعقل برای  ،همان طور که علم. در جای خود استفاده کرد

محبت که مايه تعالی  و ، ايمانتکامل بشر ضروری است، همچنين اخالق
 ت. است نيز الزم اس روان

کودک مکلفند احساس و عقل  پدران و مادران در انجام وظايف تربيت
را تحت مراقبت قرار داده و هر دو را به موازات يکديگر با روش  طفل

پرورش  و مادر دهند. يکی از وظايف پدر صحيح و عالمانه پرورش
به موجب روايات اسالمی . ايمانی و اخالقی در کودک است عواطف

 کودک را باايمان بار بياورند و فطرت موظفند از دوران طفوليت نيالدو
وی بيدار کنند به وسيله عبادات تمرينی طفل را به  خداپرستی را در روان

ت از اوامر الهی وادارند و در پرتو ربط با خداوند، او را انسانی اطاع
 شايسته تربيت نمايند. 

 :بشر برای حصول ايمان توجه توأمان اسالم به ابعاد عقالنی و عاطفی
ات عقالنی و عاطفی بشر توجه جهاسالم در تعاليم جامع خود به تمام 

کند، و از می دعوت طرفی مردم را به تعقل و تفکر نموده است. اسالم از
 گويد. سخن می طرف ديگر از تزکيه نفس و تعالی روان

 به خدا که پايه اساسی دين خداست با پيمودن دو منزل به دست ايمان
يعنی ايمان به  اول: منزل عقلی يعنی اثبات خدا. دوم: منزل عاطفی آيد:می

 خدا. 
کند و مردم را به می در منزل اول، قرآن شريف از نيروی عقل استفاده

دارد تا از اين می وا ان خلقتجهشده انگيز و حسابمطالعه در نظم حيرت
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راه به وجود خداوند حکيم و دانا پی ببرند و از نظر محاسبه عقلی و 
واقعی به خداوند تنها توجه  تراف نمايند. ولی ايمانعلمی، به هستی او اع

به محاسبه علت و معلول عقلی نيست، بايد اين محاسبه علمی تصعيد 
و به اعماق جان برود و از صورت  شود و از منزل عقل به منزل روان

 درآيد، به عشق و شوق استدالل خشك عقالنی به حالت سراسر شور
سوزان الهی تبديل شود و در تمام ذرات وجود آدمی نفوذ نمايد. بايد آن 

و به ايمان ناسنجيدنی و  ابددر باطن تکامل ي ،سنجشد و قابلنمنطق مست
 اطمينان غيرقابل بيان مبدل گردد. 

يکی از فرايض مهم اسالمی و مشتمل بر دو جنبه عقالنی و  نماز
 یاست. ول آنشده است. قسمت عقالنی نماز، مقررات حساب عاطفی

نيست. روح نماز  یگيراندازهقابل یو علم یبا محاسبه عقل نمازحقيقت 
به خداوند است. نماز معراج مؤمن و مايه صفای باطن و عامل  بقر

 است.  اطمينان و آرامش روان
کودک قبل از آن که عقلش  به خدا در کودکی: ايمان ضرورت پرورش

توحيدی و  به فعليت برسد و قادر به درک مطالب علمی گردد، فطرت
آماده  اخالقی در ضمير او فعليت دارد و برای پذيرش تربيت عواطف

به ارزش اين فرصت مهم متوجه باشند و از  و مادر است. الزم است پدر
، در بيداری فطرت ايمانی حداکثر استفاده را بنمايند و از اوان طفوليت

وی ايمان به خدا و سجايای اخالقی را پرورش دهند و پيش از آن  روان
درک حقايق  و که عقلش به خوبی شکفته شود و در راه تحصيل علم

و مورد اعتماد  باايمان، خوش اخالق ،نهادعقالنی قدم بردارد، طفلی پاک
 بار آمده باشد. 

است. نيل به سعادت  پايه اساس تعالی روان صحيح احساسات پرورش
و سجايای اخالقی  نو وصول به کمال اليق انسانی بدون پرورش ايما
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شود. حضرت می ريزیممکن نيست و اساس آن در دوران کودکی پی
در حکومتی  فرموده است: پدر، فرزند السالم در ضمن حقوقسجاد عليه

پسنديده  را مؤدب و با اخالق که به فرزند دارد مسؤول است که طفل
. امام عسکری 1پرورش دهد و او را به خداوند بزرگ راهنمايی کند

فرمايد. می بزرگی عنايت پاداش السالم فرمود: خداوند به پدر و مادرعليه
ما  گويند پروردگارا اين همه تفضل درباره ما از کجاست؟ اعمالمی آنان

شود: اين همه عنايت و می شايسته چنين پاداشی نيست. در جواب گفته
نعمت پاداش شماست که به فرزند خود کتاب خدا را آموختيد و او را در 

 . 2کرديد آيين اسالم بصير و بينا تربيت
افکند  یآله و سلم به بعضی از کودکان نظررسول اکرم صلی اهلل عليه و

زمان از روش ناپسند پدرانشان. عرض شد: الفرمود: وای به فرزندان آخرو 
يا رسول اهلل از پدران مشرک؟ فرمود: نه، از پدران مسلمان که به فرزندان 

آموزند و به ناچيزی از امور مادی درباره آنان نمی خود، فرايض دينی را
 . 3زارقانع هستند. من از اين مردم بيزارم و آنان نيز از من بي

کودکانی که از اول باايمان به خدا  در کودکی: ايمان ثمرات پرورش
نيرومند دارند. از دوران کودکی  ای قوی و روانیشوند، ارادهمی تربيت
گفتار و  و با شهامت هستند و نتايج درخشان ايمان از خالل رشيد

 رفتارشان به خوبی مشهود است. 
 درس ،يعقوب پيغمبر است. اين کودک محبوب يوسف صديق فرزند

 بزرگوار خود فرا گرفته و در دامن يعقوب طفل خداپرستی را از پدر

                                           
 . 263تحف العقول، ص 1.
 290، ص1مستدرك، ج 2.
 . 625ص ،2مستدرك، ج  3.
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باايمانی بار آمده است. موقعی که يوسف را از چاه خارج کردند و به 
می معامله نمودند، يکی از حضار به وضع کودک رقت کرد و از روی غال

مهربانی گفت: نسبت به اين طفل غريب نيکی کنيد. يوسف که اين جمله 
را شنيد با اطمينان خاطر گفت: آن کس که با خداست گرفتار غربت و 

 . 1يی نيستتنها
انند زمين مستعدّی کودک برای پذيرش تعاليم ايمانی و اخالقی م روان

پدران و مادران موظفند در لذا پرورد. می است که هر بذری را در خود
دل کودک  فرصتدر اولين و  کودک تسريع کنند و اخالق ايمان پرورش

 السالمرا به حبّ خدا و مهر پيشوايان الهی متوجه کنند. امام صادق عليه
فرمود: احاديث اسالمی را به فرزندان خود هر چه زودتر بياموزيد، قبل می

های کودکان شما را با سخنان از آن که مخالفين بر شما سبقت گيرند و دل
 . 2نادرست خويش اشغال نمايند

از  ت معنویجهازکيه نفس و توجه به ت راهکار تقويت ايمان: عبادت،
تمام افراد مردم است. برای نيل به کمال انسانی الزم است روزانه وظايف 

 های مادی، در راه تعالی روانهر يك از افراد، همه روزه به موازات فعاليت
برای مردان باايمان  فرمود:می السالمخويشتن نيز کوشش نمايند. علی عليه

ت: يك ساعت برای مناجات با خدا و تعالی شبانه روز سه ساعت اس
روان، يك ساعت برای تأمين معاش و اصالح زندگی، يك ساعت برای 

 . 3و جلب لذايذ مباح مجاز ارضای تمايالت

                                           
 . 33، ص1مجموعه ورام، ج  1.
 . 47، ص6، ج یكاف 2.
 . 1261ص نهج البالغه، فيض، 3.
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جسم نيازمند به فعاليت مداوم  همان طور که حفظ حيات و سالمت
نيز محتاج به  های بهداشتی است، حفظ سالمت رواناقتصادی و مراقبت

های مداوم است. کسی که به تعالی روان عالقه های پيگير و مراقبتفعاليت
 ،خود را تحت مراقبت دقيق قرار دهد مند است بايد تمام گفتار و رفتار

ا در کمال دقت خويش ر رهایاکهمه روزه و  پيرامون ناپاکی نگردد
 بررسی نمايد. 

ترديد ممارست در عبادات بدنی در حالت خضوع در پيشگاه بی
يك قسمت مهم از . است خداوند عامل بزرگی برای تحکيم مبانی ايمان

 .عبادات و مناجات با خداوند است ،تعاليم اسالم در برنامه تعالی روان
در  و مستحب های واجبار به صورت نمازبعضی از عبادات و اذک

شده و بعضی از عبادات به عنوان ذکر خدا  هارچوب مخصوص تشريعچ
آشکار  علنی وبعضی از عبادات، به  .و دعا به طور آزاد مقرر گرديده است

ايی و تنهدر  دبايگيرد، ولی قسمت مهمی از عبادات و ادعيه می صورت
 خفا انجام شود. 

دهد فوق عقل می که در نيمه شب به مرد الهی دست آن حالت روانی
اش در تمام است، حقيقتی است غيرقابل توصيف، ولی اثر خيره کننده

گذارد، دلش را می روی تمام قوايش اثر، آشکار است اوذرات وجود 
کند و تمام می بخشد، غرايزش را مهارمی عتکند، به او شجامی مطمئن

 جهيو در نت داردمی کند و به فعاليت وامی سجايای انسانی را در وی بيدار
 .سازدمی او را انسان کاملی

 برای اين که کودکان از اول مؤمن تربيت عبادات به کودکان: تعليم
ها نيز از نظر ايمانی، هماهنگی برقرار جسم و جان آن نبيشوند الزم است 

به را مکلف نموده است که  نيوالدباشد، به همين جهت اسالم از طرفی 
و  تعاليم دينی را بياموزند و از طرف ديگر اطفال را به نماز خود فرزندان
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سالم فرموده است: در سه سالگی العبادات تمرينی وادارند. امام باقر عليه
ارسالگی محمد رسول چه بياموزند. در الاله االهلل را به طفل کلمه توحيد

اهلل را به او ياد بدهند در پنج سالگی رويش را به قبله متوجه کنند و به او 
بگويند که سر به سجده بگذارد. در شش سالگی کامل رکوع و سجده 

گويند: دست و می را به او بياموزند، در هفت سالگی به طفل صحيح
 . 1رويت را بشوی و نماز بگذار

ممکن . گذاردمی طفل در روان یکودک، اثر درخشان یعبادات تمرين
دعا  عرض و راز و نياز با خدا یمعن یرا نفهمد، ول است کودک الفاظ نماز

دلش به خداوند ، کندخود درک می یيشگاه خداوند را در عالم کودکدر پ
 یبرا یدر باطن خويش، تکيه گاه و شودمطمئن می شو رحمت نامحدود

، یو توجه به قدرت نامحدود اله یکند. آن حالت اميدوارخود حس می
 یدر پيشامدها ،او خواهد بود یترين سرمايه سعادت در دوران زندگبزرگ

آرام  یو مطمئن باشد و باخاطر یمتک ینهان یتواند به آن نيروناگوار، می
الَّذِينَ آمَنُُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُُلُُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ أاَلَ »خود را حفظ کند.  شخصيت

آرام و مطمئن  یبا ياد خدا دل یمؤمنين واقع) 2«بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُُلُُوبُ
مردم قرار و اطمينان پيدا  یهاباشيد که تنها با ياد خداوند دلدارند. آگاه 

 کند.(یم
. وقتی السالم استعليه ی، حضرت علباايمانبهترين نمونه يك انسان 

آله و سلم حضرت محمد صلی اهلل عليه و ،رسيد یبه سن ده سالگ شانيا
 امام واسالم را به آن کودک عاقل عرضه کرد  و مبعوث شد یبه پيغمبر
 یکه هنوز مردم از آيين آسمان یدر روزگار. آورد السالم ايمانعلی عليه

                                           
 . 115ص مكارم االخالق، 1.
 . 28، آيه رعدسوره  2.
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 یديدند جوانخبر بودند، مییآله و سلم بحضرت محمد صلی اهلل عليه و
 یدر طرف راستش و بانوي یايستد کودکمی در پيشگاه خداوند به نماز

طالب در اين بن ابی یحرک علم. رودپشت سر آن دو نفر به رکوع می
 . همگامی، ايمان به خداست

رفت، و زن و مرد به که عدد مسلمين رو به افزايش می یبه هر نسبت
صلی  شد و در قتل پيغمبرگرويدند کينه مشرکين بيشتر میدين اسالم می

شدند ناچار رسول تر میآثار اسالم مصمم وو مح اهلل عليه و آله و سلم
 طالبیاببنیعل .آله و سلم به مدينه مهاجرت کرد عليه واکرم صلی اهلل

ها و در حوادث قبل از هجرت، در جنگ نيز به مدينه رفت و السالمعليه
بود، از  صلی اهلل عليه و آله و سلم پيغمبر بعد از هجرت همه جا با یسرايا

شمشير  یبه خدا قسم از کودکفرمود: . او میکردو دين او دفاع می یو
 السالمعليه طالبابیبنیعل یهای. فداکار1امزدم تا امروز که پير شدهیم

نه هيچ وقت اظهار فرمود: میهمه جا توأم با شجاعت و استقامت بود. 
 . 2ضعف و ناتوانی کردم و نه هرگز ترسيدم

به قدرت  یمؤمن بار آمده و خويشتن را متک یکه از کودک یکسآری، 
 هراسد. ز هيچ چيز و هيچ کس نمیداند، امی ینامحدود اله

                                           
 . 136ارشاد، مفيد، ص 1.
 . 102نهج البالغه، فيض، ص 2.



 

 

 حقارت عقده. 23و22
کودک،  های دينی و علمی در تربيتهدف برنامه: احساس حقارت

صحيح جسم و جان کودک است. همان طور که گاهی بدن يك  پرورش
در غذا دچار  رویيا زياده ،د الزم غذايیموابرخی کودک به علت کمبود 

کودک نيز به علت کمبود محبت يا  شود، همچنين روانبيماری می
گردد. الزم می دچار انحراف شده و منشأ بيماری روانی آنروی در زياده

ند، در تمام مراحل دار تربيت فرزندان هستاست پدران و مادرانی که عهده
زندگی کودک ناظر مصالح جسم و جان او باشند و هر دو را به موازات 

 يکديگر مورد توجه دقيق و پرورش صحيح قرار دهند. 
است که گاهی از دوران  يکی از حاالت نامطبوع روان احساس حقارت

حی تشديد شود و به شود. اگر اين حالت روکودکی دامنگير انسان می
هايی به و بدبختی داردبسياری  عوارض درآيد، روانی صورت يك عقده

فراموش ی آورد. گاهی احساس حقارت پس از گذشت چندبار می
شود، ولی در بعضی از مواقع عامل پايدار و ثابتی باعث احساس می

ند. در اين موقع احساس کشود و در اعماق جان نفوذ میحقارت می
شود و مانند يك ناخوشی مزمن به عقده حقارت تبديل می ،حقارت

 دهد. نارحت کننده صاحبش را همواره رنج می
مؤثر  عوامل بسياری در ايجاد اين حالت روانی: عوامل پيدايش حقارت

در وضع  تیاست. عيوب طبيعی در ساختمان کودکان و نواقص تربي
تواند منشأ احساس حقارت و احياناً باعث به وجود آمدن آنان، می پرورش

 حقارت گردد.  عقده
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بينی معموال در سه دسته از افراد ديده به عقيده آدلر، عقيده خودکم»
 :شودمی

کودکی دارای نقيصه  . افراد ناقص الخلقه. يعنی افرادی که به ويژه از1
اند و همواره اين کمبود موجب شده است خود را در ميان بدنی بوده

فلج  به خاطرتر احساس کنند. مانند کودکی که ن خويش ناتواناالهمس
يا شرکت  يك دست يا پا نتواند در جمع کودکان ديگر به طور برابر بازی

 کند. 
خود قرار  و مادر بت افراطی پدر. افرادی که از کودکی تحت مراق2
 به دو دسته کوچك تقسيم شوند: که خوداند گرفته

کودکانی که مورد محبت زيادی قرار گرفته و  :الف. کودکان ناز پرورده
 اند. به اصطالح لوس و ننر بار آمده

 رفته،يعنی کودکانی که مورد سختگيری زياد قرار گ :ب. کودکان مقهور
اند اظهار وجودی کرده باشند از بزرگترها تودهنی خورده، هرگاه خواسته و
 اند. به سکوت و گوشه گيری شدهجبور م

کودکانی که در کودکی کمتر مورد توجه قرار  :. کودکان ناخواسته3
، ايدگويا موجودی ز اند که در اين دنياگرفته همواره احساس کرده

  1«نداشتنی هستند.دوستفايده، و بی
 پردازيم:و اکنون به شرح اين موارد می

در  های الهی سالمتترين نعمتيکی از بزرگ: . عيوب جسمانی1
طبيعی و بدون عيب، با به صورت  والدت است. کودکی که از مادر هنگام
ود، پنجاه درصد سعادتش در حين شسالم و اندامی معتدل متولد می روانی

والدت تأمين شده است. چنين انسانی از نظر ساختمان طبيعی و اعتدال 

                                           
 240. روح بشر، ص1
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شود يا روانی آرام دارد، ولی کودکی که از مادر، معيوب متولد می ،خلقت
خورد و بعضی از اعضايش از نمو به موانعی بر می در طول سنوات رشد

ای يکی از اعضای مهم بدن را از دست ماند، يا در اثر حادثهمیطبيعی باز 
 کند و سرانجام دچار عقدهمی دهد، ناراحت است، احساس حقارتمی

 . شودحقارت می
کند: السالم در مقام دعا به پيشگاه خداوند عرض میامام علی عليه

ای، جان مرا اولين به من عطا فرموده های بزرگی کهاز تمام نعمت !بارالها
هايی که به من کنی، و از تمام امانتنعمتی قرار ده که از من سلب می

 1گيری. ای، حيات مرا اولين امانی قرار ده که از من پس میسپرده
کودکان يا بزرگساالنی که دچار نقص عضوی و عيب ساختمانی هستند 

و محروميتی که در خود احساس برند: اول از نقص از دو جهت رنج می
 نمايند. دوم از تمسخر ديگران. می

ترقی و با  امروز :الخلقه: معالجه با توجه به ساير قواافراد ناقص وظيفه
که  دهنداند روی بعضی از اعضای بدن اعمالی انجام توانسته تکامل علم

گيرد و صاحبش از د میشکل طبيعی به خومعيوب در اثر آن، عضو 
شود، ولی بعضی از نقايص است که دانش امروز از ناراحتی آسوده می

ها ناتوان است. کسانی که گرفتار نقص غيرقابل درمانی هستند اصالح آن
الزم است از ساير قوای سالم خود حداکثر استفاده را بنمايند و در يکی از 

گرفتن آن را دارند و جامعه به های مهم علمی يا فنی که استعداد فرا رشته
و در آن فن مقام شامخی را احراز نمايند.  کنندآن نيازمند است کوشش 

اجتماعی آنان  آورند، باعث زيبايیکمالی که از راه علم به دست می

                                           
 670. نهج البالغه، فيض، ص1
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پوشاند و مردم را از توجه به عيوبشان باز ها را مینقص بدنی آن و شودمی
 دارد. می

مصيبت بزرگ برای : الخلقهديگران در برخورد با افراد ناقص وظيفه
ها، و تمسخر مردم است. مالمت مبتاليان به نقايص عضوی، تحقير

اشارات موهن و کلمات زننده، مانند تير زهرآلودی است که بر دل آنان 
کند و زندگی را بر شديد میرا در ضميرشان ت نشيند، احساس حقارتمی
ناپسند  نمايد. تنها راه برای رهايی از سرزنش ناروا و اعمالها تلخ میآن

 است.  سجايای انسانی در اجتماع صحيح اخالقی و پرورش مردم، تربيت
ممنوع شناخته شده و اوليای  ،مالمتو  اهانت ،در تعاليم اخالقی اسالم
اند. درباره افراد معيوب و ناپسند برحذر داشته اسالم مردم را از اين اعمال

با آنان اخبار مخصوص رسيده که اگر عمالً  الخلقه و طرز معاشرتناقص
 رتمراعات شود، مبتاليان در برخورد با مردم دچار احساس حقا

چشم خود را  ،فرمود: به مردم بالزده و جذامیشوند. رسول اکرم مینمی
امام  1شود.ندوزيد و نگاه طوالنی نکنيد که باعث مالل و آزردگی آنان می

فرمود: مردم گرفتار بال را هدف نگاه خود قرار السالم میصادق عليه
 2.کندها را محزون میندهيد، زيرا نگاه شما آن

بر صورت يونس بن عمار لکه سفيدی آشکار شد. اين عيب او را 
های زهرآلود بعضی از مردم بيشتر رنج آزرده خاطر کرد، ولی از حرف

به  بودی و دين حقگفتند اگر مورد عنايت خداوند میبرد. به او میمی
شدی. يونس بن عمار داشت هرگز دچار اين مرض نمیوجودت نيازی می

آميز مردم های شماتتگفتهو  السالم آمدبه محضر مبارک امام صادق عليه

                                           
 122، ص16. بحار، ج 1
 123، ص16. بحار، ج 2
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السالم فرمود: را درباره خود به علت لکه صورت شرح داد. امام عليه
حرکت بود. او های دست مؤمن آل فرعون به هم چسبيده و بیانگشت

کرد و موقع سخنرانی دست معيوب خود را به سوی شنوندگان دراز می
حضرت صادق  1ای مردم از فرستادگان خدا پيروی کنيد. د:فرمومی

اساس مردم را رد کرد و در ضمن السالم با يك جمله کوتاه، سخن بیعليه
توانی مانند به يونس بن عمار فهماند که تو نيز با لکه صورت خود می

خالصه اينکه، مؤمن آل فرعون، خدمتگزار خدا و مروّج آيين الهی باشی. 
جويی بر حذر داشته و تعاليم عاليه اخالقی خود مردم را از عيباسالم در 

از يکديگر ) 2«مکُُسَنفُُزوا اَلمِال تَ وَ» صريحاً در قرآن کريم فرموده است:
 جويی نکنيد.(عيب
که از دوران  يکی ديگر از علل احساس حقارت: . نام يا لقب بد2

هايی به حقارت گردد و ناکامی دهتواند مايه عقمیو شود کودکی شروع می
گذارند روی کودک می والدينلقب بد است. اسمی که  يابار بياورد، اسم 

تا لحظه مرگ شريك زندگی اوست. اگر زننده باشد پيوسته کودک را رنج 
 کنند. خندند و او را مسخره میبه وی می همهدهد، می

دارد صورت و اندامش زيبا و موزون  انی ميلهمان طور که هر انس
دهند نيز زيبا باشند. کسانی که تمام مظاهری که او را نشان می وباشد، 

رويی و بدون کمترين دارند با گشاده یزيباياسم، نام خانوادگی، و لقب 
سم يا نام خانوادگی يا کسانی که ااما گويند. آن را می احساس حقارت

کنند و اگر قب بدی دارند حتی المقدور از ذکر آن کلمه بد خودداری میل
 نمايند.شوند، احساس حقارت میموقعی در گفتن ناگزير 

                                           
 منبع پيشين. 1
 11. سوره حجرات، آيه  2
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انتخاب نام خوب برای خود دينی فرزندان به اوليای  يکی از حقوق
فرمود: از حقوقی که میآله و سلم هاست. رسول اکرم صلی اهلل عليه وآن

دارند اين است که نام خوبی برای او تعيين کنند و  و مادر فرزندان به پدر
 اولين بخشش هر يك از شما به فرزندفرمود: و می 1به نيکی ادبش نمايند.

 2کنيد.خود، اسم خوبی است که برای او انتخاب می
های بدی که اشخاص برای خود انتخاب م از شنيدن کنيهپيشوايان اسال

شدند و در مواقعی تذکرات الزم را به منظور حفظ کرده بودند ملول می
آمد السالم میدادند. مردی به مالقات حضرت سجاد عليهآبروی آنان می

 خواست اجازه ورود از امام بگيرد،که میموقع هر اش ابومره بود. کنيه که
خانه است و  بدرجلوی ه حضرت سجاد عرض کنيد ابومره گفت: بمی

السالم به او فرمود: تو دارد. روزی حضرت سجاد عليه درخواست شرفيابی
)ابومره کنيه  3آيی خود را ابومره معرفی نکن.خانه من که میبه را به خدا 

کند خويشتن را شيطان است. کسی که اين کنيه را برای خود انتخاب می
گران قرار يد نمايد و خود را معرض اهانتمعرفی می صفتشيطان

 دهد.(می

 حل:راه

پديد  و حقارت هايی که به علت عقدهناراحتی: خود افراد الف. وظيفه
آيد هرگز بر طرف نخواهد شد مگر آن عقده درونی گشوده شود و می

شار نهانی خالص گردد. کسی که از اسم يا نام خانوادگی ضمير باطن از ف

                                           
 . 618ص ،2ج  ،مستدرك. 1
 . 173ص ،6ج  ،صحيح مسلم. 2
 . 21ص ،6ج  ي،كاف. 3
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شت زکند، تنها درمانش تغيير آن کلمه زشت خود احساس حقارت می
 است. 

آله و سلم اسم بد افراد و همچنين اسم بد رسول اکرم صلی اهلل عليه و
بالدی را که مردم از انتساب به آن ناراحت بودند به اسامی خوبی تغيير 

ز اين راه شخص صاحب اسم يا سکنه آن شهرستان را از فشار داد و امی
کرد. عمر دختری داشت که نامش عاصيه بود، يعنی خالص می حقارت

آله و سلم آن اسم را تغيير داد و او گناهکار و رسول اکرم صلی اهلل عليه و
 1گذاری کرد.را جميله، يعنی زيبا نام

قطعی  ينندر مواردی که کودکان بر اساس قوا: الدينو ب. وظيفه
، شوند، مصيبت حقارتمتولد می با نقايص غيرقابل عالجی از مادر خلقت

ای ندارند، در چنين مواردی جز صبر چاره والديناجتناب ناپذير است. 
آنان نيست، ولی انتخاب اسم  کردن نقايص طبيعی در اختيار زيرا بر طرف

توانند برای مسلم فرزندان است. آنان می و از حقوق آنهاخوب در اختيار 
ها اطفال اسمی انتخاب کنند که در طول ايام زندگی باعث سرافکندگی آن

 نشود. 
امی و القاب رسول اکرم صلی های پسنديده در سراسر شرق، اساز نام

ها مردم آله و سلم و ائمه عليهم السالم است. اذهان ميليوناهلل عليه و
های محمد، احمد، محمود، مصطفی، علی، مسلمان به خوبی و پاکی اسم

ها متوجه است و مرتضی، حسن، مجتبی، حسين، کاظم، رضا، و نظاير آن
و  د احساس حقارتکسی که نامش يکی از آن اسماء باشد، در خو

کند و از اين که خود را به آن نام معرفی نمايد مضايقه ندارد. ناراحتی نمی
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 فرمود: کسی که چهار فرزندآله و سلم میرسول اکرم صلی اهلل عليه و
 1گذاری نکند به من جفا کرده است.بياورد و هيچ يك را به اسم من نام

ن نام مردان بزرگ جهان مورد توجه مخصوص تمام زنده نگهداشت
و ائمه  پيامبرنام  ها رنده نگهداشتنراهيکی از . دنيای شرق و غرب است

السالم اين است که مسلمين، اسامی اوليای اسالم را روی فرزندان عليهم
 توجه دارند و کودکان را به اسم که به اين وظيفه والدينیخود بگذارند. 
فرزندان را در انتخاب اسم  کنند، از طرفی، حقگذاری میمردان الهی نام

اند، و از مصون داشته خوب ادا کرده و آنان را از ابتال به احساس حقارت
آشکار  دطرف ديگر با اين عمل، مراتب عالقه خود را به رهبران دينی خو

جورند. حضور امام صادق أاه الهی ماند و بدون ترديد در پيشگنموده
شما و پدرانتان  سمرض شد که ما فرزندان خود را به اعالسالم عليه
ای دارد؟ کنيم، آيا اين عمل برای ما پيشگاه الهی اجر و فايدهگذاری مینام

 2دارد. حضرت فرمود: به خدا قسم اين عمل نفع معنوی
لقبی که موجب  يا در اسالم خواندن مردم به اسم: نديگرا ج. وظيفه

آنان است ناروا شناخته شده و تعاليم اسالم مردم را از اين عمل  تحقير
ناپسند، که باعث کينه اجتماعی است، برحذر داشته است. خداوند در قرآن 

های زشت قبها و لبه اسم) 3 «.لقابِاالَزوا بِنابَو ال تَ» شريف فرموده است:
 يکديگر را مخوانيد.(

السالم اسم شاعری به در محضر حضرت علی بن موسی الرضا عليه
اش نام برد. حضرت فرمود: اسم ميان آمد. يکی از حضار او را به کنيه
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اش خودداری کن. خداوند فرموده است مردم شاعر را بگو و از ذکر کنيه
در  1اين کنيه ناراضی باشد.را به لقب بد نام نبريد، شايد مرد شاعر از 

مؤمن بر برادرش اين است که او را به بهترين اسمش  حديث است که حق
 2بنامد. 
روی ، زيادهحقارت يکی از علل پيدايش عقده: در محبت رویزياده. 3

است. اطفالی که بيش از اندازه مورد مهر محبت نسبت به کودک  در اعمال
آيند، در ايام حيات، شوند و لوس و از خودراضی بار میو نوازش واقع می

به خصوص در مواقع برخورد با مشکالت زندگی دچار احساس حقارت 
زنند و در بعضی از مواقع شوند، به اعمال ناشايستی دست میمی

ها را به ديوانگی يا کار آن ،ارهای روحیو فش های روانیناراحتی
 کشاند. خودکشی می

صحيح در  گيریاهميت و ارزش اندازه: در محبت یروادهيمضرات ز
آن، کمتر از اصل محبت نيست. همان  کم و کيف محبت و طرز اعمال
ی در غذا، مسموم بودن غذا، هر يك روطور که خودداری از غذا، زياده

 رویزيادهگذارند، همچنين خودداری از محبت، عوارضی روی بدن می
 کودک دارند.  محبت نابجا، هر يك آثار شومی در روانو محبت، 

صحيح آن است که کودک برای زندگی توأم با خوشبختی  تربيت هدف
مبارزه و مشکالت است. در راه زندگی  ساخته شود. زندگی، سراسر

اليق کسی است که جسم و جان  ها، بسيار است. مربییها و بلندپستی
دهد و او را برای مقاومت در صحنه پر فشار  کودک را به خوبی پرورش

بينند، از خودراضی که بيش از اندازه محبت می اطفالیزندگی مجهز نمايد. 
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باقر  امامکنند. می داپيزودرنج  روحی ضعيف و روانی و آيندر میبا
فرمود: بدترين پدران کسانی هستند که در محبت به فرزندان السالم میعليه

از حد تجاوز کنند، و بدترين فرزندان کسانی هستند که در اثر کوتاهی در 
 1نمايند. را از خود ناراضی انجام وظايف، پدر

های او دارد آزاد باشد، و هيچ کس سد راه خواهش فطرتا ميل طفل
نشود، ولی اين کار به صالح کودک نيست، زيرا او نيك و بد را 

های طفل را خوب کسی است که عاقالنه خواهش شناسد. مربینمی
حت اوست با مهربانی عمل خواسته کودک به مصل جاتعديل نمايد، هر 

کند. آنجا که خواهش کودک به صالح وی نيست در کمال اقتدار با يك 
 اعتنايی او را از خواسته ناروايش منع نمايد. نگاه تند يا بی

 کودک تیينادان کمترين توجهی به مصلحت ترب والديناز  بعضی
هستند. هدفشان تنها خود  نادان طفلولی اشق دلباخته ندارند. اينان ع

 والدينقبيل  اينهای اوست. راضی کردن طفل و بر آوردن خواهش
زنند و و مودت تيشه به ريشه سعادت فرزندان خود می دوستی اخرد، ببی

 کودکانی. دهندسوق میروزی نابجا، آنان را به بدبختی و سيه با عواطف
آيند. شوند، لوس و از خودراضی بار میمی که با اين روش مذموم تربيت

فرمود: خود پسندی و از خودراضی بودن بدترين می السالمامام علی عليه
 2است.  حالت روانی

نه حکومت کرده و مستبدا که ساليان دراز در محيط خانواده طفلی
 و توقع دارد ديگران از خودراضی است اند، طبعاًمطيع او بوده والدين

از جامعه  که یچون و چرا به کار بندند. بديهی است کساوامر او را بی
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او را با چشم غضب مردم جايی دارد مورد انزجار است و چنين توقع بی
وم خودپسندی است. امام هادی کنند و اين يکی از آثار شنگاه می

کنندگان به وی زياد غضب ،ازخودراضی است هکفرمود: آنالسالم میعليه
 1خواهند بود. 

کس که عقلش نيرومند و سالم است از اندازه واقعی خويش تجاوز  آن
از خودراضی بودن هر  فرمود: خود پسندی وعيله السالم می علیکند. نمی

 2عقل اوست.  نقصکس دليل 

 در محبت: رویاز زياده زيپره یبرا یعمل یراهکارها

تصور  کسانی: والدت کودک یاز ابتدا یتيريزی ترب. شروع برنامهالف
شود، ولی شروع شروع می تولدجسم کودک از روز اول  کنند تغذيهمی

عد از والدت است. چنين تصوری خطای تغذيه جان الاقل يك سال ب
و  های اول زندگی با سرمايه غرايزمحض است. کودک در هفته

ناپسند  داتگيرد که اگر آن عااستعدادهای انعکاسی خود عاداتی را فرا می
پسنديده يا ناپسند در  عاداتشود. باشد مانع فرا گرفتن عادات خوب می

از  شود. صفاتی که طفلريزی میکودک پی انورهای اول زندگی در هفته
ها نمايد و تغيير آنکند در اعماق جان او نفوذ میها عادت میکودکی به آن

که يك سال از عمرش گذشته چندين منزل از  کودکیبسيار مشکل است. 
 و مادر پدر یهای نابجامنازل تربيتی را پشت سر گذارده است. اگر محبت

در سال اول زندگی او را از خود راضی بار آورده باشد اصالح کودک 
 بسی دشوار است. 
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بدون ترديد فرزندان بشر عالوه  :یورزدر محبت ليتعد ی. چگونگب
های طبيعی، به محبت هم تمايل بر تمايل به غذا و هوا و ساير نيازمندی

ند. الزم است اين خواهش طبيعی نيز به نوبه خود با وضع دار فطری
 و فطرت بر طبق سنت خلقت صحيح در مزاج کودک ارضا گردد و طفل

 شود.  تربيت

اين است که بدانند  ککود در حسن تربيت و مادر سنگين پدر وظيفه
محبت را در چه مواردی بايد به کار برند و در مواقع الزم چه مقدار بايد 

نمايند، زيرا لوس بار آمدن کودک معلول يکی از اين دو امر  آن را اعمال
  .بيش از اندازه محبت، يا بيجايا محبت  :است

 نشان دادن خطاهای تربيتی برای :ر محبتد از افراط يیهانمونه
ها مثال های نابجای بعضی از پدران و مادران نادان دهتوان از محبتمی

 . شودآورد، ولی برای نمونه سه مورد بيان می

مانند دو بيماری کودک، عاقل در موقع  : والدينکودک بيماری. در 1
آورند، طبيب می نمايند،ر جدی خود را برای درمان او مجهز میپرستا

د نفهمانبندند، به کودک میهای غذا و دوا به کار میدستور او را در برنامه
شده که شما مريض هستيد  یکه وضع ما و شما عادی است، فقط پيشامد

محروم کردن، غذای عادی خوردن،  علت کسالت از دويدن، بازیبهو 
بايد در خوردن دوا و زدن سوزن از دستور پزشك اطاعت کنيد.  وايد شده

در باطن از  هاآنالبته پس از چند روز حال شما خوب خواهد شد. اگر 
ناراحت هستند، در مقابل کودک خود را عادی نشان  بيماری فرزند

 نمايد. احساس آنان را اضطراب  کنند که طفلدهند و کاری نمیمی

گيرند. در در اين موقع وضع غيرعادی به خود می اما برخی والدين
نشينند، اشك می شکنند. کنار بسترمقابل کودک اظهار نگرانی می

توانند هر چه می د،زننريزند، با کلمات تملق آميز با او حرف میمی



 

 عقده حقارت               153

خود را همه د که در کسالت او نفهمانعمالً به وی میو  کنندنوازش می
ندارد،  کودکترين اثری در عالج کارهای جاهالنه کوچك اين اند.باخته

شود که ارزش بزرگی کودک معتقد می. کندرا فاسد می او ولی اخالق
او شود، ولی اين عقيده غلط در اعماق فکر درمان می طفل بيماریدارد. 

و از ساير مردم توقع چنين احترامی  و مادر ماند. همواره از پدری میقبا
زند برای اين که از نوازش پدر به دروغ خود را به ناخوشی می گاهیدارد. 

 مطمئن گردد.  شو مادر لذتی ببرد و به محبوبيت

 و هتازه به راه افتاد یکودکد : فرض کنيکودک دني. در هنگام صدمه د2
ای برايش که ناگهان حادثه کندمی یزدر اطاق با و مادر در حضور پدر

داند در نمی ای است. طفلآمد برای کودک حاثه تازهاين پيشآيد. پيش می
، گريه کند، بخندد، العملی از خود نشان دهدمقابل اين حادثه چه عکس
عاقل در چنين مواردی اصال کودک را  والدينهيچ نگويد، متحير است. 

اعتنايی خود گيرند. با بیکنند، و اين پيشامد را به چيزی نمینگاه نمی
در زندگی اطفال عادی  کوچك حوادث اين فهماند کهعمالً به کودک می

 است. 

کنند، های نابجا میمحبت ، در اين قبيل موانع به طفلآگاهنا والدين
اظهار ناراحتی  به شکل افراطی پيشامدآن از  و بوسندکودک را می

خود  و دهدالعمل نشان میطفل در مقابل آن همه محبت عکس. نمايندمی
های پندارد. محبتنوازش میآن همه پيشامد مستحق  را در مقابل آن

 و شوددر موارد ديگری مشابه اين پيشامد تکرار می و مادر ورد پدرمبی
کند. رفته رفته خوی ناپسند از خودراضی بودن در نهاد کودک ريشه می

دارد.  نآيد و در هر پيشامد کوچکی توقع نازکشيدطفل لوس بار می
ظارش هيچ کس به شود و بر خالف انتبا اين توقع غلط بزرگ می کودک
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 و کندشود، در خود احساس پستی میکند، ناراحت میوی محبت نمی
 . گرددمی حقارت دچار عقده

پذير است، ان زندگی تربيتوربشر در تمام د گرچه: دادن ی. در آزاد3
 مدرسه اوليندارد. اين کار  برایآمادگی بيشتری  ولی در ايام طفوليت

 موظفند قدم به قدم والديناست.  و آغوش مادر کودک، دامن پدر تربيت
در او را ها را به وی بياموزند و خوبی ،به تناسب فهم و استعداد کودک و

ها بر را به او بفهمانند و از ارتکاب آن هاها تشويق کنند، بدیانجام آن
های نابجا هرگز ميسر نيست. هدفی با محبت چنينحذرش دارند و نيل به 

را مرتکب شود و در  کاریطفلی که خود را از هر جهت آزاد بداند، هر 
آيد. او نه تنها از پدر و مادر تنها محبت ببيند، لوس بار می آنهامقابل تمام 

مورد تشويق  هم کارهای بد درکند، بلکه متوقع است میاز بدی اجتناب ن
 اند. کرده و مادر با او چنين رفتار مردم واقع شود، زيرا پدر

باشد. به  ه بين اميدواری و ترسربايد هموا در محيط خانواده طفل
اين  ديدوار بوده و از تندی آنان بترسد. طفل بايام والدينهای محبت

شود. مطلب را باور کند که در کارهای بد آزاد نيست و از وی مواخذه می
، اغماض، محبت، خشونتمانند  ارکان اصلی تربيتدر محيط خانواده، 

 است.  ، هر يك در جای خود الزمتغافل، تشويق، توبيخ

های زندگی و بدبختی: کودک یبرا یمحبت افراط عواقب
های اجتماعی اطفال ازخودراضی و لوس وقتی به اوج خود محروميت

شوند.  رسد که ايام کودکی را پشت سر بگذراند و عمالً وارد اجتماعمی
انحطاط اخالقی  های اجتماعی،اينان با کارهای نادرست در خالل معاشرت

  .سازندو عدم لياقت خود را ظاهر می

 اجتماع مردملوس بار آمده متوقع است  ی کهشخص: شدن ري. تحق1
چون و چرا به کار بندند. او را نوازش کنند و اوامر او را بی والدينمانند 
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کنند، بلکه در مقابل تنها احترامش نمیکند که مردم نهوقتی مشاهده میاما 
شود در خود احساس نمايند ناراحت میاش میتوقع بيجا مسخره ناي

 نمايد. می حقارت

های روانی که منشأ های درونی و ناکامیشکست: یروان ی. ناکام2
را عصبی، بداخالق، فرومايه  راضیشخص ازخودشده است  حقارت عقده

ناپسند خويش  شود، با کلمات زشت و رفتارکند. به مردم بدبين میمی
 . نمايدآنان را خشمگين می

گرفتارند بيشتر گفتار و بودن  کسانی که به بيماری از خودراضی
تکذيب،  و دشمنی، تصديق و الل دوستیخرفتارشان آلوده است، از 

ها به خوبی خودخواهی و انحراف عقلی آن اين افراد،موافقت و مخالفت 
نادرست و سخنان نابجای خود خويشتن را  هایمشهود است. اينان با کار

ضی افرمود: صفت ناپسند از خودرمی السالمامام علی عليهکنند. رسوا می
 1بودن وسيله آشکار شدن عيوب آدمی است.

 بودن نفس يکی از آثار شوم از خودراضی ضعف: . ضعف اراده3
 اند،ها بودهمطيع آن و مادر پدر و انداست. کودکانی که لوس بار آمده

بازند. تن به خود را میو در برابر مشکالت  ضعيف و زودرنج دارند روانی
خودکشی کردن، و کارهايی نظاير ذلت دادن، تملق گفتن، منزوی شدن، 

 نشينی از ميدان جنگ زندگی است. عقب ديگرها، طرف اين

در گفتار بعد  ليمطلب به تفص نيدرباره ا :. عدم اعتماد به نفس4]
 [شود.داده می حيتوض

                                           
 .338، صالحكمغرر. 1
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: در گفتار قبل کودک های افراطی در عدم اعتماد به نفستأثير محبت
، عواقب بدی در زندگی حساب و نابجای والدينهای بیگفتيم که محبت

طفيلی بار آمدن  ،در محبت رویيکی ديگر از نتايج زيادهکودک دارد. 
 حس استقاللاز بين رفتن شکستن اعتماد به نفس و  کودک و در هم

و با توجه به اهميت اين مسأله در اين گفتار به بحث اعتماد به  اوست
 . پردازيمنفس می

از اعتماد به نفس اين است که هر فردی  مقصود :اعتماد به نفس یمعنا
را  ديگرانخود متکی باشد، و هرگز به  در تأمين سعادت مادی و معنوی

ول ؤخود را مس ندهد. هر انسانی شخصاً رتکيه گاه سعادت خود قرا
 کارهای خويش بشناسد و در انجام وظايف خود قيام کند و بداند پشتکار

 ت. ، مايه موفقيت اوسشصحت عملو 

به نفس، اتکا  عتمادمقصود از ا :یو آرزومحور اعتماد به نفس تفاوت
و کوشش،  اخالق ،پايه نفسانی نيست. آنان که به جای علمبه آرزوهای بی

شخصيتی هستند و بی و ، مردم فرومايهدارندفقط در دل آرزوهای دراز 
 السالم فرموده است: فرزندعليه علیامام شوند. هرگز به کمال نايل نمی

عزيز بپرهيز از اين که بر آرزوهايی نفسانی خويشتن اعتماد نمايی، زيرا 
 . 1تکيه به آرزوها متاع مردم احمق و کم خرد است

اسالمی بر  و تربيت تعليم اساس :و ضرورت اعتماد به نفس تياهم
، و اعتماد به نفس استوار است. هر فرد فردی، انجام وظيفه مسؤوليت

مسلمانی در شوون دينی و دنيوی خود تکاليف مخصوصی دارد، و در راه 
سعادت هر انسانی زيرا تأمين سعادت بايد به نيت و عمل خود تکيه کند. 

                                           
 922، صفيض ،نهج البالغه 1.
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کُُلُّ نَفْسٍ بِمَا » :ديافرممی قرآن. خود او بستگی دارد به عقايد و اعمال
و نيز  .(انسانی در گروه اعمال خويشتن است هر) 1«کَسَبَتْ رَهِينَةٌ

 برای) 2« وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى؛ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَی»فرمايد: می
آدمی جز حاصل کوشش او پاداشی نيست و نتيجه سعی و کوشش هر 

  .(شودده میکس به زودی مشاه

فردی قناعت  تنها به بيان مسؤوليت در راه ايجاد اعتماد به نفس اسالم
است،  نکرده است، بلکه اعتماد به خلق را که نقطه مقابل اعتماد به نفس

سجاد  حضرت. را از آن بر حذر داشته است خود مذموم شناخته و پيروان
ها در اين است که آدمی از آنچه : جميع سعادات و نيکیهفرمود السالمعليه

 . 3و اميد نمايد در دست مردم است قطع طمع

با تمام نيروی شخصی  و اعتماد به نفس داشتن: اعتماد به نفس ثمرات
 استقاللخويش کوشش نمودن، مايه  در راه سعادت مادی و معنوی

و موجب عزت نزد خدا و خلق است و بر عکس، به مردم تکيه  شخصيت
گران دوختن منشأ محروميت مادی و معنوی و يبه د چشم طمع و کردن

فرمود: بردباری السالم میعليه علیامام باعث ذلت نزد خدا و خلق است. 
همزاد  مانند دو کودک يك شکم (بزدگیخودداری از شتا) نیأو ت

 . 4و زاييده همت عالی هستنديکديگرند 
 صفتشخصی منشأ بروز استعدادهای درونی است. اين  استقالل

آدمی جمال اجتماعی  به کند وصاحبش را بين مردم عزيز و محبوب می

                                           
 38 ، آيهمدثر، سوره 1.
 40و  39، آيه نجمسوره  2.
  148، ص2، ج يكاف 3.
 1278ص،فيض ،نهج البالغه 4.
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ی هاگران شدن باعث خفه کردن قابليتيبخشد. بر عکس سربار دمی
اسالم، تأمين سعادت  درنمايد. باطنی است و آدمی را بين مردم منفور می

بر اساس  ،های دنيویمانند خوشبختی ،روحانی و نيل به کماالت معنوی
فردی استوار است. همان طور که سعادت مادی هر انسانی تابع  مسؤوليت

ی هر شخص نيز بستگی سعی و کوشش خود اوست، سعادت معنو
 های فردی خود او دارد. باطنی و فعاليت به مراتب ايمان يممستق

های و فعاليت يك برادر بر اثر اعتماد به نفس طور که در دنيا همان
رسد با عزت و خوشبختی زندگی عملی و علمی به مدارج عاليه می

افتد و پروری به ذلت و بدبختی میبرادر ديگر بر اثر زبونی و تن کند ومی
نيز ممکن است  شود، در آخرتدر آتش فقر و نفرت مردم معذب می

عليين نايل شود و اعلیه به خدا و انجام وظايف، ب برادری در پرتو ايمان
 سافلين سقوط نمايد. لاسف ، بهايمانی و گناهبرادر ديگر به علت بی

کوشش خويش تکيه  و ايام جاهليت، مردم به جای آن که به دانش در
های اساسی افتخارات خود قرار کنند، پدران و اجداد مرده خود را پايه

گرامی اسالم با اين روش که عامل بدبختی جامعه بود  يشوایدادند. پمی
مسير اتکای به  های پيگير خود مردم را ازمبارزه کرد و با کوشش

فرمود: السالم میعليه علیامام سوق داد.  غيربرگرداند و به اعتماد به نفس
های نيرومند است نه به های بلند و ارادهشرف و فضليت آدمی به همت

 . 1های پوسيده و اجساد متالشی شده در گذشتگاناستخوان

اعتماد به نفس از دوران  ساسا :یدر کودک اعتماد به نفس یزيریپ
لسان قرآن و احاديث  در. شودريزی میکودک پی در روان طفوليت

خوب به ولد صالح تعبير شده است. پدران و مادران  اسالمی، فرزند

                                           
 87، صغررالحكم 1.
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از صفات فرزندان صالح  يکیند. کن مسلمان مکلفند فرزند صالح تربيت
 خود دارای استقالل والدينی کهو اعتماد به نفس است.  حس مسؤوليت

دهند  پرورش شانتوانند اين خوی پسنديده را در کودکانمی ،هستند اراده
 و آنان را مستقل بار آورند. 

از طرفی به  کودکتضاد اجتناب ناپذيری موجود است.  وجود طفل در
اطمينان ندارد، خود را دکند به خوکه در خود احساس میی علت ضعف

بيند، به صاحب قدرتی احتياج دارد که به او تکيه کند و ناچار مستقل نمی
درت است، عاشق ق در مقابل اوامر او تسليم شود، و از طرف ديگر فطرتاً

در پرتو  تنها خالص شود و اين تمايل، و از حقارت ،دارد مستقل ميل
. دهدآيد. تکامل طبيعی تدريجاً به طفل قدرت مینيرومندی به دست می

های به دست آمده ، طفل را به بهره برداری از قدرتبه استقالل عشق
پوشد و کودک از استقالل جامه عمل می خواهش فطری کمکمدارد. میوا

نيروی طفل افزوده  بهشود. به هر نسبتی که ذلت طفيلی بودن خالص می
در آوردن، حرف  دندان. رودشود، يك قدم در راه استقالل پيش میمی

ای است ل و پيروزی تازههر کدام استقال ،کردن بازی و زدن، به راه افتادن
 . باشدمیبخش لذت برايش شود وکه تدريجاً نصيب کودک می



 

 . حيای پسنديده و ناپسند25
که ممکن  یيکی از صفات مذموم :حقارت رويی از عواقب عقدهکم

های رويی و خجالت کشيدناست از کودکی دامنگير انسان شود، کم
مانند بسياری از صفات ناپسنديده، از احساس  ن حالت روانینابجاست. اي

 گيرد. چه بسيار کودکانی که در مدرسهپستی و عقده حقارت سرچشمه می
ند، ولی در موقع امتحان، به خصوص در نکمیبا کمال جديت تحصيل 

را مورد، چنان خود های شفاهی، به علت حجب و حيای بیقسمت
اند. چه بسيار اند فراموش نمودهبازند که گويی آن چه را که خواندهمی

با مردم ندارند، به خود مطمئن  ت معاشرتأرويی جراطفالی که بر اثر کم
منزل بستگان و سخن گفتن  هنيستند، و در بعضی از مواقع حتی از رفتن ب

 ند. کنبا آنان نيز احساس شرمساری و انفعال می
رويی و خجالت کم صلتتواند منشأ پيدايش خعوامل متعددی می

کشيدن در کودکان شود و آنان را با اين خلق ناپسند بار آورد. قدر جامع 
آميز اين و آن نسبت به کودک است. توهين تمام آن علل، گفتار و رفتار

ديگران واقع شده، خود را  طفلی که از اول زندگی مورد تمسخر و تحقير
کند. چنين کودکی گرفتار می بيند و در خود احساس حقارتکوچك می

 حالت انفعال و شرمندگی است و قهراً از آميزش با مردم ترسان است. 
کشيدن که در لغت عرب حيا و در زبان  خجالت و اقسام آن: ايح

شود، عبارت است از احساس انفعال و گفته می فارسی آزرم و شرم
حالت  ايناز مالمت و سرزنش ديگران.  به علت ترس انکسار روانی

روانی، يعنی حيا و آزرم، در مواقع صحيح و بجا، يکی از صفات پسنديده 
 هسندپناآدمی است و در موارد نادرست و بيجا، يکی از خلقيات مذموم و 

فرمود: حيا بر دو قسم آله و سلم میاکرم صلی اهلل عليه و رسولاست. 
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است. يکی حيای عقالنی و آن ديگر حيای احمقانه. حيای عقالنی ناشی از 
همچنين . 1و دانش است و حيای احمقانه عبارت از جهل و نادانی علم
آله و سلم نقل کرده و السالم از رسول اکرم صلی اهلل عليهصادق عليه امام

است که فرمود: حيا بر دو قسم است. يك قسمش ضعف نفس است و 
 . 2قوت نفس و عقل و ايمانناشی از قسم ديگرش 

دهند که از  پدران و مادران موظفند اطفال خود را طوری پرورش
کنند فرزندان  طرفی دارای حيای عاقالنه باشند، و از طرف ديگر مراقبت

 . ها دچار ضعف نفس و حيای احمقانه نگردندآن
 دهيپسند یاي. حالف

است که  و حيا يکی از حاالت روانی شرم :خاص انسان یژگيو ،ايح
بشر اختصاص دارد و هيچ يك از انواع حيوانات در خود احساس به تنها 

، دقت کن در مفضل :ايندفرممیالسالم صادق عليه امامکند. ی نمیرشرمسا
ی که خداوند آن را به آدميان اختصاص داده و حيوانات از آن فتص
  3.شرم و حياست ،اند. آن خلق عظيمبهرهبی

اجتماعی حيا باز داشتن مردم  فايده :: باز داشتن انسان از گناهايح دهيفا
است. هر انسانی به طور طبيعی مايل است در راه  القخالف اخ از اعمال

 آزادینوع نفسانی خود از هر جهت آزاد باشد، ولی اين  اعمال تمايالت
و امبران موافق صالح او نيست. به همين جهت در تعاليم آسمانی پي

که مخالف مصالح فردی و  مواردیجهان، کشورهای  همچنين در قوانين

                                           
  106ص ،2ج  ،كافي 1.

  197ص ،15بحار، ج  2.

  25، ص2بحار، ج  3.
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ها اجتناب نمايند. اجتماعی است ممنوع شناخته شده و مردم مکلفند از آن
سرکوب تمايالت غيرمشروع و برای اينکه قوانين به خوبی اجرا  برای

حمايت کند و مردم را به رغم  شود، الزم است قدرتی از قانون
 اطاعت از قانون وادار نمايد.  های نادرست خود بهخواهش

ملل و به  سطح علمی و تربيتی ف، به اعتبار اختالاجرای قوانين ضامن
 یبرا. استآنان نسبت به يکديگر، متفاوت  علت تفاوت تکامل معنوی

ن اقوام وحشی يا نيمه وحشی بهترين ضامن اجرای قوانين، مقررات خش
تعالی  و به کماالت روانیتا حدی  اجتماعی که مردم درکيفری است و 

 اند، ضامن اجرای قوانين، تنها مقررات کيفری و مجازاتی نايل شدهنروحا
در حسن اجرای  علمی و معنویتربيتی و ذخاير  لنيست. در آنجا عوام

صحيح از دوران کودکی، باال  شپروردارد.  یمقررات عمومی تأثير عميق
اخالقی، از جمله عواملی  وجدان و ، استفاده از نيروی عقلبودن سطح علم

عالم، تأثير  جامعه . درکنندهستند که به اجرای قوانين کمك شايانی می
کت، بيشتر از تأثير در اجرای قوانين ممل شناسی و تربيتحس وظيفه

 مقررات کيفری و مجازات است. 
تواند ضامن است که به نوبه خود می يکی از عوامل مهم روانی حيا

گناهان باز دارد. در هر برخی باشد و مردم را از ارتکاب  اجرای قوانين
 به اخالق شناسی و احترامالابالی وجود دارند که وظيفه افرادیاجتماعی 
تنها اين افراد از ارتکاب گناهان باک ندارند. و ارزش است ها بیدر نظر آن

السالم صادق عليه امامبينند حيای از مردم است. مانعی که سر راه خود می
مراعات  احترام مهمان و وفای به عهد ،بودتأثير حيا نمی اگرفرموده است: 

ها و اجتناب از در قضای حوايج و جلب نيکی ،بوداگر حيا نمی ؛شدنمی
حيا نه تنها در اجرای وظايف  ؛شدها به طور شايسته اقدام نمیبدی

اخالقی موثر است، بلکه بسياری از فرايض قانونی نيز در پرتو حيا جامه 
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بود و از مالمت مردم اگر حيا نمیپوشد، زيرا بعضی از مردمند که می ملع
و همچنين حق ارحام خود را  و مادر پدر مراعات حق ،ترسيدندنمی
]بسياری از نمودند و بود امانتهای مردم را رد نمیکردند. اگر حيا نمینمی

 . 1کردندنمی پوشیاز هيچ عمل منافی با عفت چشمانسانها[ 
ترين عوامل از مالمت مردم، از بزرگ ترسو  از افکار عمومی شرم

است. در بعضی از موارد شکنجه تنفر افکار عمومی  حسن اجرای قوانين
در  است. قهراً در چنين مواقعی تأثير حيا تراز کيفر زندان و شالق سخت

های قانونی زيادتر نت اجرايی قوانين از مقررات کيفری و مجازاتضما
قسم حيا که ضامن اجرای قوانين است، از سجايای  اينخواهد بود. 
 السالمامام علی عليهدر اسالم ممدوح شناخته شده است.  و اخالقی است

فرمود: آن کس که شرم و حيايش کم باشد اجتنابش از گناه کم خواهد می
. 3ندارد آن کس که حيا ندارد : ايمانندفرمودالسالم صادق عليه امام. 2بود
السالم فرموده: آن کس که از روی مردم خجالت عسکری عليه امام
. هدف اين چند روايت بيان 4کشد از خداوند نيز شرم نخواهد داشتنمی

ت، ارزش حيای از مردم در حسن اجرای قوانين و جلوگيری از گناه اس
شوند که نه تنها از مردم حيا يافت می شناسیافراد وظيفه ولی در اجتماع

گردند، بلکه در مواقع خلوت هم مرتکب گناه کنند و پيرامون گناه نمیمی
شوند، زيرا از شرف انسانی خود شرم دارند. اين طبقه از مردم با نمی

السالم فرموده علی عليهامام افراد اجتماعند.  ترينشناس حياترين و وظيفه
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است: بهترين حيا آن است که تو خود از نفس خويش حيا کنی و قدمی به 
 1ناروا برنداری.

  گناه آشکار: مضرات
اجتماعی را  یاز عوامل که پرده حيا يکی :ايشدن پرده ح دهيدر. 1

تظاهر گناهکاران در گناه است. نمايد، را در گناه جسور می افراددرد و می
به همين جهت اسالم از طرفی گناهکاری را منع نموده از طرف ديگر 

 امامحيايی است، بر حذر داشته است. مردم را از گناه آشکار، که باعث بی
آله و سلم حديث کرده السالم از رسول اکرم صلی اهلل عليه وصادق عليه

زند، ولی گناه علنی، گناهکار ضرر می است که فرمود: گناه پنهانی تنها به
 2 موقعی که مورد تنفر و سرزنش جامعه قرار نگيرد، ضرر عمومی دارد.

از مالمت عمومی در مورد هر يك از گناهان زمانی است که  ترس
جامعه از آن منزجر باشد، ولی اجتماعی که دچار گمراهی شود و گناهان 

گناهکاران از  نهادست بدهد، در آنجا نه ت در نظر مردم قبح خود را از
خود افتخار  یممکن است به کارهای ناروا ، حتیکنندنمی مردم حيا

های غيرقانونی را اجتماعی عفت و خودداری از معاشرت اگر نمايند!
 ديگرت بخواند و آميزش غيرمشروع را نمونه روشنفکری بشناسد، اخراف

ها مفهومی نخواهد داشت و کسانی پليدیآن حيا نسبت به  اجتماعدر آن 
 هر. شوند هرگز ترسی از سرزنش مردم ندارندکه مرتکب آن گناهان می

گناهی در اجتماع مانند يك بيماری خطرناک است و برای مردم آن جامعه 
تر آن است که جامعه آن گناه را قبيح بدبختی است، ولی مصيبت بزرگ

نداند. در چنين وضعی آن جامعه با  ناهکار را مستحق مجازاتنشناسد و گ
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آله و اکرم صلی اهلل عليه و رسول. رودمی پيشنحطاط ا سوی سرعت به
 بهو  ترين خطر اجتماعی شناختهسلم اين مصيبت را برای مسلمين بزرگ

 القی که زنان شما دچار فساد اخت: چه خواهيد کرد وقه استمردم فرمود
شوند و جوانان شما به گناه آلوده گردند و از فريضه امر به معروف و نهی 

آيا چنين وضعی برای  اهلل! از منکر خودداری کنند؟! عرض شد: يا رسول
آيد؟! فرمود: بلی و بدتر از آن. فرمود: چه خواهيد کرد مسلمين پيش می

يد؟! عرض کردند: يها نهی نماکیکه مردم را به گناه امر کنيد و از ني یتوق
کند؟! فرمود: بلی بدتر و از آن. يا رسول اهلل آيا چنين وضعی پيش آمد می

گناه و منکر  ،هاچه خواهيد کرد وقتی در نظر شما نيکی :سپس فرمود
 . 1شناخته شود و منکرات و گناهان را نيك و پسنديده بدانيد

اين است که  و آله و سلماکرم صلی اهلل عليه  مصداق فرمايش پيامبر
بعضی از  های اسالمی،و حتی در برخی کشور جهان غرب دربينيم می

گناهان، بخصوص امور مربوط به مسائل جنسی، قبح خود را از دست داده 
زنند. در ناروايی دست می ، به اعمال، بدون حياافراداست و بر اثر آن 

 . ستقی در آن کشورها با خطراتی رو به رو شده انتيجه اساس عفت اخال
و مادران مکلفند  پدران :دهيپسند یايح تيدر تقو نيوالد فهيوظ

کنند، قبح گناه و تنفر مردم  فرزندان خود را از دوران کودکی باحيا تربيت
ها را از اين خوی پسنديده آن را از گناهکار به آنان بفهماند و به وسيله

 گناهکاری بر حذر دارند. 
مذموم يعنی خجالت  حيای :( و علل آنيیروناپسند )کم یاي. حب

يکی از صفات ناپسنديده است. منشأ اين  ،رويیهای نابجا و کمکشيدن
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لم آن را آله و سضعف نفس است و رسول اکرم صلی اهلل عليه و قسم حيا
 رويی عبارتند از:برخی علل اصلی کمحيای جاهالنه خوانده است. 

از سوء تربيت  ناشی های روانیقسمت مهم بيماری يك :تي. سوء ترب1
چنان در  والدينو گفتار نادرست  در دوران کودکی است. گاهی رفتار

 .برندگذارد که تا پايان عمر از عوارض آن رنج میاطفال اثر بد می روان
انسان که از دوران کودکی  فطری از تمايالت يکی :قيانسان به تشو ازين

به ستايش ديگران است.  ماند ميلشود و تا پايان عمر باقی میآشکار می
رسد و کماالت استعدادهای درونی افراد به فعليت می ،قسايه تشوي در

درباره کارمندان عالی  السالمامام علی عليهگردد. نهانی مردم آشکار می
تحسين و  با به مالك اشتر چنين فرموده است: خطابرتبه دولت 

شناسی خويشتن را با مأمورين درستکار خود مرتبط کن. خدمات حق
دانی نما، زيرا تحسين و بياور و صريحاً قدر صادقانه آنان را به زبان

کند و کاری تهييج میشناسی، مردان شجاع را در راه نيکوحق
طور که  همان. 1داردکاران را به خواست خداوند به حرکت وامیمسامحه

تواند مفاسد بسياری به بار تحسين نابجا از نظر اخالقی مذموم است و می
نيز از صفات ناپسنديده است و از نظر  آورد، خودداری از تحسين بجا

 ،خودداری از يك تمجيد گاهیفردی و اجتماعی نتايج شومی در بر دارد. 
را از خود  اعتماد به نفسبه طوری که شخص کشد، انسان را می شخصيت
ض اين شکست راز عوا يکی. گرددگرفتار ياس می و دهددست می

شود که می رويی است. گاهی چنين انسانی آنقدر دچار حقارت، کمنیروا
 نمايد.  کند با مردم معاشرتجرأت نمی
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تحسين بموقع از شرايط  :يیرواز کم یريشگيدر پ کودک قيتشو نقش
رويی در کودکان کم ازدک است. يکی از طرق پيشگيری کو اساسی تربيت

تحسين آنان است. اطفالی که در دامن پدران و مادران خشن تربيت 
اند، روحی نامطمئن نچشيده اند و هرگز لذت تحسين را در خانوادهشده

 کنند. می دارند و در خويشتن احساس حقارت
ان و مادران موظفند فرزندان خويش را در کارهای طور که پدر همان
کنند و آنان را به درستکاری عادت دهند، الزم است در کارهای  بد توبيخ

آنان را فراهم  گرمیخوب نيز کودکان را تحسين نمايند و موجبات دل
 آورند. ولی بايد توجه داشت که توبيخ و تشويق دو داروی مفيد تربيتی

ها در مواقع مناسب با اندازه گيری صحيح استفاده است و الزم است از آن
 ،فرموده است: بزرگترين مراتب حماقت السالمامام علی عليهشود. 

 . 1در تحسين و توبيخ است رویزياده
کند. تشويق به طور طبيعی در راه نيل به کمال خود فعاليت می کودک

وار اميدو او را کند، ن اطرافيان راه پيشرفت را به روی او بازتر میو تحسي
عکس شود. براش شکفته میو در نتيجه استعدادهای درونیسازد می
را  طفل ها نشاط فطریهای نابجای آنيا خشونت و مادر اعتنايی پدربی
بموقع يکی از بهترين  تحسيننمايد. کند و او را دلسرد میعيف میتض

وسايل مسرور کردن کودک است. اين امر در نظر اسالم، صرف نظر از 
اکرم صلی اهلل عليه  رسول. الهی است ، باعث نيل به پاداشفوايد تربيتی

خويش را  دت آميز خود فرزندفرمود: پدری که با نگاه موآله و سلم میو
 . 2فرمايدکند، خداوند به او اجر يك بنده آزاد کردن عنايت میمسرور می
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نيز از  از جمله فقر از عيوب طبيعی و نقايص اجتماعی برخی: . فقر2
است. فقير از طرفی دچار محروميت است و از طرف ديگر  رويیکمعلل 

به فرزندش  السالمامام علی عليه. 1کنندنگاه می مردم او را با چشم حقارت
ترسم. از آن به ، بر تو از تنگدستی میمفرمود: فرزندمحمد حنيفه می

خداوند پناه ببر، زيرا فقر باعث نقصان دين و پريشانی فکر و مايه عداوت 
 2است.

ه کنند، ببه علت نيازمندی همواره در خود احساس ضعف می تهيدستان
 اسالمکشند. رو هستند و در بر خورد با مردم خجالت میهمين جهت کم

برای حمايت از فقرايی که استحقاق کمك دارند و به منظور مبارزه با 
آنان مقرراتی وضع نموده است. از طرفی دولت اسالم از راه  بيماری روانی

ها را آبرومندانه آندر آمدهای عمومی بيت المال حداقل احتياجات زندگی 
های قانونی خود نامهآنان را در بر کند و از طرف ديگر شخصيتتأمين می

اسالم هيچ فقيری به علت  دردهد. تکريم قرار می مورد کمال احترام
اجتماعی و احترام قانونی محروم نيست، هيچ مسلمانی  تتهيدستی از عز

 نظر کند.  ارد به او به ديده تحقيرند حق
نشوند و در نتيجه  حقارت اينکه اطفال خردسال فقرا دچار عقده برای

های مالی که به موجب رو بار نيايند، اسالم صرف نظر از مساعدتکم
بضاعت به مردم و کودکان بی مايتاها مقرر داشته، درباره نسبت به آن قانون

آله و سلم اکرم صلی اهلل عليه و رسولهای اخالقی داده است. سفارش
کنی مقداری ات ميوه خريداری میکه برای خود و خانواده یتوق: ندفرمود

توانی هديه بدهی ميوه را سرّی و از آن را به همسايه اهدا کن. اگر نمی
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رزندت ميوه را به خارج منزل نبرد تا محرمانه به منزل ببر. مراقب باش ف
 . 1کودک همسايه از ديدن آن ناراحت و آزرده خاطر گردد

خانوادگی نيز باعث شرمساری بين مردم  بدنامی: . بدنامی خانواده3
در تعاليم خود مسلمين را از مالمت يکديگر منع نموده است.  اسالماست. 

به توان او را کرد و نمی مجازات ق قانونبايد طب در اسالم گناهکار را
فرمود: آله و سلم میاکرم صلی اهلل عليه و رسولگناه مالمت نمود.  خاطر

آلوده  اگر زنی از خدمتگزاران شما از حريم عفت خارج شد و به زنا
شما اجرای مجازات قانونی  گرديده او را سرزنش ننماييد، تنها وظيفه

که زناکار را که خود مرتکب گناه شده نتوان مالمت کرد  جايی. 2است
 سرزنش نمود. والدينش توان مسلمانی را به جرم آلودگی چگونه می

با منع مردم از سرزنش يکديگر کسانی را که مسلمان بودند ولی  اسالم
جهل بن ابی عکرمهخالص نمود.  فشار حقارتبدنامی داشتند از  خانواده

قبول اسالم کرد. پيغمبر گرامی اسالم او را  چندی پس از مرگ پدر
دشمن  گفتند: اين فرزنددرباره او می مردمپذيرفت، و به وی آفرين گفت. 

آله و هلل عليه وخداوند است. عکرمه از سرزنش مردم به رسول اکرم صلی ا
سلم شکايت کرد. آن حضرت مسلمين را از اين روش ناروا صريحاً منع 

به عنوان وصول زکات در اداره دارايی اسالم به وی شغلی محول  فرمود و
 3کرد.
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وَاللَّهُ »در قران شريف فرموده است:  خداوند: منع اسالم از حيای نابجا
نيز به  .( مؤمنينکندنمی حيا از بيان حق دخداون) 1«.لَا يَسْتَحْيِی مِنَ الْحَقِّ

در راه حق از و  گويندحق را می پيروی از خداوند بدون احساس شرم
يُجَاهِدُونَ فِی سَبِيلِ اللّهِ وَالَ يَخَافُُونَ لَوْمَةَ »: مالمت مردم نادان باک ندارند

دا مجاهده ميکنند و از سرزنش مالمت منين واقعی در راه خمؤ) 2«آلئِمٍ
 .(ترسندکنندگان نمی

در هر سن و  مؤمنين از جمله مصاديق حيای نابجا اين است که
 السالمامام علی عليهکنند.  حيا شرايطی که باشند از فراگرفتن علم

حيا  ،يردداند ياد بگفرمود: البته هيچ کس از اينکه اگر چيزی را نمیمی
گويند دانند با کمال صراحت میچيزی را که نمی مؤمنين 3. نکند
 علیامام کنند. دانيم، و از اينکه به نادانی خود اعتراف نمايند حيا نمینمی

هيچ کس حيا نکند وقتی از او بپرسند چيزی را که  فرمود:می السالمليهع
 . 4دانمداند. صريحاً بگويد نمینمی
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 يل تمايل جنسی(. عفت )تعد26

از خلقيات پسنديده عاليه انسانی عفت  يکی :یجنس زهيعفت و غر
کند و جنسی تعديل می تمايالت است. ملکه عفت آدمی را در اعمال

شهوت جنسی  غريزهدارد. انسان را از پليدهای شهوت مصون نگاه می
انسان است. تمايالت سرکوفته اين غريزه که  ايزيکی از نيرومندترين غر

های عظيمی به وجود آدمی عقده تواند در روانشود میدر باطن پنهان می
 آورد و منشأ فسادها و بيماری روحی گردد. 

ای نفسانی هبين خواهش :زيغرا یتفاوت اسالم و غرب در آزاد يیچرا
وجود دارد. برای بقای  اجتنابیهای اجتماعی تضاد غيرقابلو مصلحت

های ناروا از خواهش پوشی، راهی جز چشمتمدن و حفظ نظم اجتماع
نفسانی خود در زندگی  نيست. بشر مجبور است برای ارضای تمايالت

نظر نمايد و به صرف رطمطلق و بدون قيد و شاجتماعی از آزادی 
 های خويشتن در حدود مصالح اجتماعی جامع عمل بپوشاند. خواسته

های مادی خود مانند تمدن تمدن اسالم نيز مردم در ارضای غرايز در
محدودند، با اين تفاوت که هدف دنيای مادی تنها تأمين آسايش زندگی 

غرايز در حدود مصالح مادی و  از اعمال ب آزادیاست و در آن جا سل
دارد: يکی نظم زندگی  دفاست، ولی تمدن اسالم دو ه انضباط اجتماع

 مادی، و ديگری نيل به کماالت روحانی و صفات انسانی. 

يگران مستلزم د طور که برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق همان
است، نيل به کماالت انسانی نيز با محدود کردن هوای  محدود کردن غرايز

که در بعضی از موارد بين تعاليم دينی و  تضادیميسر خواهد بود.  نفس
گيرد. در شود از اين تفاوت هدف سرچشمه میتمدن جديد مشاهده می

يا منافی با سعادت  ه مخالف مصلحت اجتماعتعاليم مذهبی هر عملی ک
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ندارد  فرد باشد ممنوع شناخته شده است. به عبارت ديگر هيچ انسانی حق
صالح اجتماع يا مخالف سعادت فردی  بهعملی را مرتکب شود که مضر 

خود او باشد، ولی در دنيای متمدن هر فردی خويشتن را در کارهای که 
داند، فی با نظم اجتماع و باعث تجاوز به حقوق ديگران نباشد آزاد میمنا

 اگر چه آن کار مضر به سعادت خود او باشد. 

جنسی يکی از مواردی است که در جهان غرب،  ارضای غريزه موضوع
ز بسياری ا و از اين رو،داده شده  آزادی ،به مردم بيش از اندازه مصلحت

 غريزه جنسی به فساد اخالق دختران و پسران آن کشورها در راه اعمال
 اند. سقوط کرده

های دختران مدارس طبق آماری که از محتويات کيف :پرسيونايتد»
های ضد آبستنی پيدا ها قرصدرصد آن 80متوسطه بريتانيا گرفته شده در 

  1«.شده است

انگليس که برای  از هر پنج دختر :گويددکتر مولنز می :پرسآسوشيتد»
روند يك نفر حامله است. دکتر مولنز که در ناحيه ازدواج به کليسا می

نويسد: هر سال در لندن ای میجنوبی لندن مشغول طبابت است در مقاله
  2«.گيردپنجاه هزار سقط جنين جنايی انجام می

 هر انسانی به حکم قانون :با عفت یجنس زهيغر ليتعد ضرورت
شهوت مسخر  بايستمی، ولی استغريزه جنسی  تحت تأثير خلقت

 قسم تمايل وجود دارد: دوآدمی  درانسان باشد نه انسان مسخر شهوت. 

                                           
  10623روزنامه اطالعات، شماره  1.
  5356روزنامه كيهان، شماره  2.
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قسم تمايالتی است که مشترک بين حيوان و انسان است. مانند  يك
 ها. غضب و نظاير آن ،ات، شهوتحب ذ

ديگر تمايالتی است که مخصوص انسان است مانند وفای به  قسم
 ها. و امثال آن ، عفت، عزت نفسعهد

ادامه حيات ضروری  برایمشترک بين انسان و حيوان، گرچه  تمايالت
مالک فضليت آدمی نخواهند شد. تمايالتی است، ولی هرگز آن تمايالت 

به انسانيت را شود و آدمی ها حريم انسان از بهايم جدا میکه به وسيله آن
 د، تمايالت اختصاصی انسان است. انرسمی

عالی انسانی، نظارت بر تمايالت حيوانی است. آن جا که  تمايالت اثر
لحت تجاوز نمايند، تمايالت عالی تمايالت حيوانی بخواهند از مرز مص

جنسی، نظارت بر تمايل جنسی  عفتاثر . کندها را تعديل میانسانی آن
است. در مواردی که شهوت قصد سرکشی دارد و آدمی را به تجاوز امر 

عفت مانند  اساسنمايد. می منعاز گناهکاری  او رانمايد، ملکه عفت می
 شود. رفتارريزی میپی طفل در روان ساير تمايالت انسانی، از ايام کودکی

، بهترين راه و شرايط مساعد محيط خانواده والدينو گفتار عفت آميز 
 است.  عفت در روان فرزند ورشپر

 کودک :سالم رشد یبرا یتيو ترب یعيطب یهاتوأم شدن برنامه ضرورت
شود دارای استعداد سخن گفتن و فکر کردن است. متولد می که از مادر

صحيح اين دو استعداد، دو برنامه کامل الزم است: يکی  برای پرورش
بيعی، بايد تمام عوامل برنامه طبيعی و ديگری برنامه تربيتی. در برنامه ط

ها استعداهای نهفته سخن رشد کودک سالم باشند تا در پرتو فعاليت آن
الزم است  نيزتدريجاً به فعليت برسند. در برنامه تربيتی  تفکرگفتن و 

زبان را از سخنان ناروا هد. زبان و مغز کودک را تحت مراقبت قرار د مربی
 و عقايد خرافی مصون نگاه دارد.  و مغز را از انحراف فکری
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تمايل جنسی نيز از ابتدا در کودک وجود دارد. عوامل طبيعی الزم 
دهند و تدريجاً آن را از  پرورش را بر طبق سنن آفرينش است تا آن غريزه

الزم است تا آن غريزه را به  قوه به فعليت بياورند. هم چنين عوامل تربيتی
 نگاه دارند.  صوندرستی هدايت کنند و از انحرافات م

ترين اصلی مهم :طبيعت نيبا قوان های تربيتبرنامه یضرورت هماهنگ
های تربيت با کودک بايد مراعات شود هماهنگی برنامه که در پرورش

عت است. مثالً غذای مناسب با طبع کودک قبل از روييدن قوانين طبي
 در طرز تغذيه از روييدن، متفاوت است. الزم است مربی پسها و دندان

تکامل  بارا  پيروی کند و برنامه غذايی طفل خلقت کودک از قانون
 نمايد.  تدريجی وی منطبق

در پرتو يك  که ترين فطريات کودک استجنسی يکی از مهم غريزه
پيمايد و تا خود را می و مقررات دقيق طبيعی، راه رشد سلسله قوانين

اين که کودکان دچار  برایکند. رسيدن به ايام بلوغ منازلی را طی می
 او فطرت با والدين زم است برنامه تربيتیال انحراف جنسی نشوند،

 هماهنگ باشد. 

های در برنامه اسالم :کودکان یاسالم در خصوص مسائل جنس برنامه
و با  را مراعات نموده تکوين و تشريع خود، هماهنگی قوانين تربيتی
های عملی موجبات اختفای تمايل جنسی کودکان را فراهم آورده روش

 است. 
آله و سلم اکرم صلی اهلل عليه و رسول: هابستر خواب بچه يیالف. جدا

و دختر  بچه فرمود: بستر خواب پسربچه با پسربچه و پسربچه با دخترمی
باقر  امام. 1ی بايد از هم جدا شودبچه با دختر بچه در سن ده سالگ

                                           
  28ص ،5وسائل، ج  1.
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ها جدا بچه ده ساله را از زن فرمود: بايستی بستر خواب پسرالسالم میعليه
 صلی اهلل عليه و آله و سلم رسول اکرم ی نيزگريد ثيحددر . 1کنيد

: موقعی که فرزندان شما هفت ساله شدند بستر خوابشان را از ندفرمود
 . 2يکديگر جدا کنيد

در  و بوسيدن :خاص نيو آغوش گرفتن در سن دنياز بوس زي. پرهب
جنسی  هيج تمايل جنسی هستند. برای اين که غريزهم ،آغوش گرفتن

کودکان از شش سال به باال در اختفا بماند، اسالم اوليای اطفال را از اين 
 هلل عليه و آله و سلمصلی ا اکرم رسولبر حذر داشته است.  اعمال

ها از بچه نبوسد و هم چنين زن شش ساله را پسر بچه فرمود: دخترمی
ای که سنش از هفت سال تجاوز کرده است خودداری بوسيدن پسر بچه

السالم فرموده است: وقتی دختر بچه شش الحسن عليهابی حضرت. 3کنند
تواند او را در بوسد، و هم چنين نمیبندارد او را  امحرم حقساله شد مرد ن
 . 4آغوش بگيرد

والدين بايد  :نيوالد ی. ممانعت کودکان از مشاهده روابط جنسج
 نيزفرزندان خويش را از ديدن مناظر شهوت انگيز و شنيدن کلمات مهيج 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُُوا لِيَسْتَأْذِنکُُمُ الَّذِينَ »: ديفرمامی ميدور نگاه دارند. قرآن کر
مَلَکَتْ أَيْمَانُُکُُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُُغُُوا الْحُلُُمَ مِنکُُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ 

لَاثُُ عَوْرَاتٍ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَکُُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَ
غالمان و کودکان نابالغ شما در ايد، آورده ای کسانی که ايمان) 5«.لَّکُُمْ

                                           
  115ص مكارم االخالق، 1.
  114ص ،23بحار، ج  2.
  28ص ،5وسائل، ج  3.
  28ص 5وسائل، ج  4.
  58، آيه نور سوره 5.
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شبانه روز سه موقع بايد با اجازه قبلی به حجره شما وارد شوند. قبل از 
های خود را برای استراحت از بر بيرون صبح، و نيمه روز که جامه نماز

سه وقت  اينايد و ، و پس از نماز عشا که برای خواب مهيا شدهايدآورده
برای شما به منزله عورت و سر است. غالمان و اطفال نابالغ در اين مواقع 
که اغلب نيمه عريان و گاهی عريانيد نبايد سر زده وارد اطاق خواب شما 

 شوند.(

اگر فرمود: به خدا قسم می صلی اهلل عليه و آله و سلم اکرم رسول
کودک بيداری آن دو را در حال  ،خود بياميزد و در اطاق مردی با همسر

 ها و هم چنين صدای تنفسشان را بشنود، آن طفلآميزش ببيند، سخنان آن
کاری سرانجام به زنا باشد يا پسر هرگز رستگار نخواهد شد، اگر دختر

فرمود: بپرهيز از مواقعه در جايی السالم میباقر عليه امام. 1شودآلوده می
کند که قادر بيند و رفتارت را آن چنان درک میکه کودک مميزی تو را می

 . 2گران توصيف نمايدياست به خوبی برای د

مقررات طبيعی جهان  تمام :کودک یجنس تيدر ترب یمباالتیب عواقب
، نتايج از هر يك از آن قوانين سرپيچی و بر اساس حکمت استوار است

اختفای تمايل جنسی درست و کامل اجرا  قانون اگرسوئی در بر دارد. 
آثار بدی  و گرددمیطبيعی خود آشکار  زمانجنسی قبل از  نشود، غريزه

 ، از جمله:گذاردمی کودکروی جسم و جان 

بلوغ زودرس و عوارض ناشی از آن اولين اثر  بيماری :. بلوغ زودرس1
های مختلف بدن کودک در طبيعی قسمت رشدسوء اين حالت است. 

زودرس بدن  بلوغدر سنين قبل از بلوغ و بعد از بلوغ متفاوت است. 

                                           
  16ص ،5وسائل، ج  1.
 28ص 5، ج وسائل 2.
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نازل رشد طبيعی خود را بپيمايد، غدد جنسی کودک قبل از آن که م
کنند و کودک نارس قبل از موعد مقرر بالغ میهای خود را ترشح هورمون

مناظر مهيج، در آغوش ديگری رفتن و  همچونبسياری  عواملگردد. می
های روحی کنند و باعث توانند در جوان نابالغ ايجاد هيجانمی بوسيدن

 ند. تسريع ظهور تمايل جنسی گرد
غ طبيعی اطفال، الزم است تعاليم اسالم را در پنهان نگاه وبل جهت

های را قبل از بلوغ، از تهييج آنانو  ستداشتن تمايل جنسی آنان به کار ب
 . شتنابجا بر کنار نگاه دا

طبيعت و  راه صحيح ارضای شهوت در قانون: . انحراف جنسی2
ن و مردان به زنان قانع باشند و هر يك شريعت آن است که زنان به مردا

بعضی از افراد وليکن ارضا نمايد.  یجنسی خود را به وسيله ديگر غريزه
های نمايند. خاطرهاز طرق غيرطبيعی تمايل جنسی خود را ارضا می

 از عواملی يکیناپسنديده دوران قبل از بلوغ و مشاهده مناظر خالف عفت 
 باعث انحراف جنسی شود.  اردامکان دکه است 

کنند و در مقابل فرزندان هايی که مراعات عفت جنسی را نمیخانواده
زنند، آنان را به تفحص درباره دست می خالف اخالق نابالغ خود به اعمال

ممکن است در بزرگسالی باعث انحراف  که دارندمیاعمال جنسی وا
 . ها شودجنسی آن غريزه

جنسی  ديگر از عوارض سوء تهييج غريزه يکی :یروان یها. عقده3
هايی است که در بزرگسالی، به علت واپس عقده ،کودک قبل از بلوغ

و  نده پدرتحريك کن اعمالآيد. ايام کودکی به وجود می زدگی تمايالت
و شرايط فاسد محيط، باعث تهييج تمايل جنسی کودک نابالغ  مادر
ممکن است کودک  و کندگردد و غريزه پنهانی او را به غلط آشکار میمی
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چنين کودکی وقتی به بلوغ . در همان مواقع دچار سقوط اخالقی شود
 :رسد گرفتار چند مشکل روحی استمی

مايل است در راه ارضای خود  غلط کودکی ن که بر طبق تربيتآ اول
و  ايدنممی شمحدود تمايل جنسی آزاد باشد. ولی مقررات اجتماع

 زند و باعث پيدايش عقدهمیناروای دوران کودکی را واپس  تمايالت
 گردد. جنسی در وی می

ر دوران قبل از بلوغ دمنافی عفتی که  آن که چنين انسانی از اعمال دوم
است و از ياد آوری  حقارت مرتکب شده شرمسار و همواره گرفتار عقده

 . دکناحساس پليدی می هاآن



 

 جبران حقارت. 27

صحيح کودک، اولين  تربيت: حقارت عقده جاديدر ا تينقش سوء ترب
 در ترين پايه سعادت فردی و اجتماعی است و اين مسؤوليتو اساسی

ذيل ست. تربيت صحيح در پرتو دو اصل وا والديندرجه اول به عهده 
 انجام پذير است:

 آگاه باشد.  خود از نظر علمی به وظايف تربيتی مربی ،اول

 کودک اعمال مندی و جديت معلومات خود را در تربيتبا عالقه، دوم
 . کند

دانند ن که مینانيستند، يا آ های تربيتیو مادران که عالم به روش پدران
به طور صحيح درباره فرزندان خود به کار ا معلومات خود رولی 
های محبت. کنند اطفال خويشتن را به خوبی تربيت توانندنمیبندند، نمی
 موقع و تمام عيوب تربيتی يا معلول نادانی مربیهای بیخشونت و موردبی

يا نتوانسته است به وظايف  که مربی نخواسته به اين دليل استاست، يا 
های سوء در جسم و جان کودک آثار بدی تربيتخود عمل نمايد. 

يکی از آثار سوء . ماندها تا پايان عمر باقی میگذارد و بعضی از آنمی
 است.  حقارت تربيت پديد آمدن عقده

تمام طبقات مردم در سنين مختلف  :حقارت رفع عقده ضرورت
ت شوند. اگر آن رار حقاچزندگی ممکن است از يك يا چند جهت د

مانند يك بيماری مزمن در نهاد آدمی ريشه کند، منجر به  حالت روانی
شود. همان طور که مواقع به جنون منتهی می ضیگردد و در بعبيماری می

روی بدن اثر و ...(  ترسيدن ،ت کشيدنخجال)مثل  تمام حاالت روحی
 درگذارد و های مختلفی روی بدن میالعملعکس نيزدارد، عقده حقارت 

مردم، از عقده  اعمالاز  یبسيارشود. آدمی آشکار می گفتار و رفتار
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شود که طبيعی واقع می چنانگيرد. گاهی آن اعمال حقارت سرچشمه می
نيز از  خود شخصکنند، بلکه به منشأ روانی آن توجه نمی ديگراننها نه ت

 ريشه کار خود آگاهی ندارد!

اساسی  حب ذات از تمايالت غريزه :حقارت حب ذات و عقده تقابل
 شتمام کماالت و ت خوداست. هر انسانی به طور طبيعی به ذا و فطری

عالقه دارد. احساس حقارت درست نقطه مقابل احساس حب ذات است. 
عقده حقارت به منزله دشمن نيرومندی است که در مقابل حب ذات 

. کسی که گرفتار عقده حقارت بشکنداو را درهم  خواهد شخصيتمی
شش دارد اين است، گرچه، در باطن خود پيوسته در جنگ است، ولی کو

راز بين مردم آشکار نگردد و غريزه حب ذاتش مجروح نشود. او برای 
راه صرف  نپنهان نگاه داشتن اين حالت قسمتی از نيروهای خود را در اي

 شود. جسم و جانش به سرعت فرسوده می و کندمی

ر احساس که گرفتا کسی :حقارت های نادرست پوشاندن عقدهروش
و  زندحقارت است، برای جبران نقص درونی خود به کارهايی دست می

به منشأ واقعی آن کارها که احساس  ديگرانتمام توجهش اين است که 
هايی را که مردم بر اثر عقده العملعکسحقارت است واقف نشوند. 

دهند گوناگون است، زيرا صرف نظر از اين که حقارت از خود نشان می
تفاوت است، شرايط مها از نظر شدت و ضعف با هم حقارت احساس

. اساساً ساختمان روحی و اردبا يکديگر فرق د نيزمحيط زندگی مردم 
مردم که  های خانوادگی مردم با يکديگر متفاوت است. ناچار اعمالتربيت

زاييده افکار مردم است با يکديگر متفاوت و گاهی متضاد خواهد بود. 
با سکوت، بعضی با پر حرفی، کسانی با تملق و برخی با تکبر و  بعضی
که در ادامه به  کنندبا کارهای ديگر عقده حقارت خود را آشکار میبرخی 

 شود:ها اشاره میبرخی از اين روش
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را  د که هر يك از آن اعمالنکنکوشش می یگاهافراد  ی:تراشلي. دل1
د تا ازاين راه مردم را به درستکاری نمنتسب نمايبه يك روش عقاليی 

 محصلی که بر اثر نداشتن استعداد کافی يا تنبلی جوانمثالً ند. نخود قانع ک
کند. او خويشتن را در می سواد مانده است، در خود احساس حقارتبی

گر در امتحان شرکت بيند، مطمئن است که امقابل ساير شاگردان نااليق می
زند يا اساساً ترک تحصيل خود را به ناخوشی می لذاشود کند مردود می

چه  گويد درس خواندن چه فايده دارد؟می شکند و برای تصحيح عملمی
 !گردندسرگردان میکه بيکار و ای تحصيل کرده بسيارند افراد

ن ترياز خطرناک يکی: آن قياز مصاد ی. انتقام گرفتن و برخ2
خطرات غيرقابل  و که گاهی باعث طغيان حقارت های عقدهالعملعکس

که از فشارها و تحقيرهای  کودکانیشود، انتقام گرفتن است. جبرانی می
گيرند، برای جبران کنندگان را به دل می ريآيند کينه تحقبه جان میديگران 

 ؛ مثالً:زنندبه هر عمل خطرناکی دست می ،های دورنی خويشتشکس
. است جوانان، گريختن از خانواده نمونه کوچك طغيان يك :. فرارالف

عفتی و يا دزدی منتهی بعضی از اين فرارها به مصائب جبران ناپذير بی
کند و با بر باد را بدبخت مید فراری خو يا پسر شود و سرانجام دخترمی

 . گيردانتقام می والدينخانوادگی از  یآبرودادن 

های بيش از اندازه، از عواملی است که باعث محبت: یاخالق. بدب
شود. طفلی که لوس بار آمده است، در کودک می پيدايش احساس حقارت

شود. در خود احساس حقارت دوم سخت ناراحت می رزندبا والدت ف
نوزاد  های اختصاصی او نصيب طفلبيند قسمتی از محبتکند، زيرا میمی

نيز  و مادر زند. از پدرمی اذيتاو را  و بردشده است. به وی حسد می
 . دهدها بد جواب میبه سخنان آن و شودگيرد، تندخو میانتقام می
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در کودک،  حقارت از عوامل ايجاد عقده يکی: یرسانبي. آسج
هاست. طفلی که محروميت از لباس مناسب و لوازم تحصيلی و نظاير آن
 انای که به دبستدر بين کودکان خوش لباس، لباس پاره در بر دارد، بچه

کند و زم تحصيلی ندارد، در خود احساس حقارت میرود و لوامی
که  یپدرانبيند. خويشتن را در ميان ساير اطفال حقير و کوچك می

دل ارضا نمايند، ولی به تفرزندان خويش را به طور مع توانند تمايالتمی
به و گيرند، ستم بزرگی را به خود علت لئامت نفس بر کودکان سخت می

فرمود: می صلی اهلل عليه و آله و سلم اکرم رسولاند. روا داشته انانشفرزند
خويش سخت  آن کسی را که خداوند وسعت زندگی داده و او بر خانواده

 . 1گيرد، با ما پيوستگی روحانی نداردمی

ند، برای جبران شو حقارت که در چنين شرايطی گرفتار عقده کودکانی
محروميت خود ممکن است به صور مختلفی انتقام بگيرند. گاهی اين 

شود. اقل به آرزوی مرگ او تمام میحديا  جويی به قيمت جان پدرانتقام
گيرند و گاهی به ين بردن ثروت پدر، انتقام میاز ببه وسيله نيز  گاهی

فرمود: السالم میعليه رضا حضرت. و ...  زننددست می شدزدی مال
خود توسعه دهد تا آنان به  سزاوار است مرد متمکن به زندگی خانواده

 . 2علت سختگيری او و محروميت خودشان تمنای مرگ وی را ننمايند

های ديگر از وسايل جبران شکست يکی :. مسخره کردن افراد موفقد
همتی يا بی به خاطرکه  گردیشاست. و تمسخر ديگران ا درونی بدزبانی

 ااند، بها که پيش افتادههوشی از درس عقب مانده، انتقام خود را از آنبی
 تاکند تعبيه می يیهاد و برای تحقيرشان، شوخیگيرمی ه کردن آنهامسخر

                                           
  643، ص2، ج مستدرك 1.
  132، ص5، ج وسائل 2.
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صلی اهلل عليه و آله و اسالم  پيامبری که رخندند. روزگاب به آنها گرانيد
را به اسالم متوجه نمود،  مردمخود قلوب  سنديدهپ رفتار وبا منطق  سلم

های سريع اسالم معاندين از آن همه موفقيت ناراحت شدند و از پيشرفت
تا جايی که توانستند مسلمين را لذا کردند.  در خود احساس حقارت

 .کردندمسخره 

اعتنايی واقع د بیکودکی که مور گاهی :زدن مجلس بزرگساالنهم. بههـ
کند و انتقام از فرصت مهمانی استفاده می ابراز شخصيت یشده، برا

، کودک وضع مجلس را به ندستهگرم صحبت  ديگرانی که تگيرد. وقمی
 گفتگوی آنان قطع گردد.  تاکشد شکند، فرياد میرا می هريزد، شيشهم می

انتقام گرفتن به همين کارهای  نيز در بعضی از مواقع برای گساالنربز
خورده صدر اسالم نيز به خيال انتقام شکست کفارزنند. کودکانه دست می

های آله و سلم و جبران حقارتگرفتن از رسول اکرم صلی اهلل عليه و
بچگانه را  درونی خود، در مجالس تبليغی رهبر گرامی اسالم همان اعمال

الَ الَّذِينَ کَفَرُُوا لَاتَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّکُُمْ وَقَ»: اندمرتکب شده
دهيد و نو کسانى که کافر شدند گفتند به اين قرآن گوش ) 1«.تَغْلِبُونَ

 .(سخن لغو در آن اندازيد شايد شما پيروز شويد

اليان به کردن يکی ديگر از وسايلی است که مبت انتقاد :ی. انتقاد افراطو
کنند از اين سعی میبرند و به منظور انتقام گرفتن به کار می حقارت عقده

ترين وسايل انتقاد يکی از بهترين و اساسیالبته کنند. خود را قانع میطريق 
 بعضی از افراد اين عامل سعادتولی  ،است تکامل و تعالی فرد و اجتماع

های حقارت دهند و برای گشودن عقدهجويی قرار میرا حربه انتقام
ضعيفی با چند کودک  طفلمثال کنند. مورد، از آن استفاده میخويش بی

                                           
 26. سوره فصلت، آيه  1
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در بازی شکست  کند. او به علت ناتوانی يا تنبلیمی چاالک بازی
از آنان و کند حقارت می خورد. از اين جهت در خود احساسمی

پرسند کودک جواب علت را میديگران نمايد. ولی وقتی گيری میکناره
 کنند. مرا ضايع می حق و ها بد اخالقنددهد اينمی

از دادن جواب به و که درست تحصيل نکرده  نوآموزیيا فرض کنيد 
 انی خويششود، در مقابل شاگردان از ناتوعاجز می امتحانسؤاالت 

وقتی علتش را . کندمی در خود احساس حقارت و شودشرمنده می
 يك يا دارد یبا من غرض شخص است، ريگگويد معلم سختپرسند میمی

 او کند، چون سرمايه علمیدانشگاه شرکت می کنکورجوان محصل در 
لب به انتقاد  ،شود. برای جبران اين شکست روانینارساست مردود می

. موفقيت براساس توصيه و گويد اين کشور حساب نداردگشايد، میمی
 مؤثر دارم و نه قدرت مالی بايد مردود شوم.  رشوه است و من که نه رفيق

شوند، برای می حقارت از افراد ظاهرالصالح که دچار عقده بعضی
نهانی خود به نام نهی از منکر، کسانی را که باعث  یهاجبران شکست

ها را به زبان آن گناهان دهند،جويی قرار میاند مورد عيبها شدهآن تحقير
يکی از . در حالی که ندکندر حضور مردم آنان را مالمت می و آورندمی

صادق  امامکننده است. شرايط اساسی نهی از منکر صفای نفس نهی
و  فرمود: آن کس که خاطرات شخصی خود را از دل نزدايدالسالم میعليه
پناه خداوند بزرگ  بهفارغ نشود، افکار شيطانی را از خود نراند و  آناناز 

 .1نرود، شايسته نيست مردم را امر به معروف و نهی از منکر نمايد

 تحقيربزرگ اگر در معرض  مردان :نگرفتن، خصلت مردان بزرگ انتقام
از آنان کنند. نمی فرومايگان واقع شوند در ضمير خود احساس حقارت

                                           
 109ص ،4، ج محجة البیضاء. 1
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از  ابوهريرهکنند. گيرند و خود را کوچك نمیتحقيرکنندگان انتقام نمی
های اول زمامداری السالم ناراضی بود. در هفتهحکومت امام علی عليه

سخنان رفت و با صدای بلند م السالروزی نزديك امام علی عليه
 نيزتحقيرآميزی درباره حضرت به رفقای خود گفت. فردای آن روز 

به عرض را  يشهاالسالم شد و خواستهشرفياب محضر امام علی عليه
کنم می : حياو سپس فرمود را بر آورد شتمام حوايجنيز رساند. حضرت 

من و گناه او بر عفو من و تمنای او بر بخشش  که نادانی ابوهريره بر علم
ها ترين عيبفرمود: زشتالسالم میعليه علیامام . 1من غلبه کند

ترين گناهان شتاب کرن در انتقام بزرگ و گذشتی از لغزش مردمکم
 . 2است

 از افراد مغلوب احساس حقارت بعضی :. کناره گيری از اجتماع3
مردم واقع  برای اين که مورد تحقير. برندشوند و همواره از آن رنج میمی

فشار  گاهیزنند. باز می، سرشوند، از قبول مسؤوليتنشوند منزوی می
شخص . روحی انزوا به مراتب از فشار احساس حقارت بيشتر است

ديگران  یلز تحقير احتمامصونيت ابرای  گير روی ضعف نفسکناره
 امام تری دچار نموده است!خويش را زندانی کرده و به مصيبت بزرگ

آدمی از ذلت و حقارت کوچی اظهار ناراحتی  :فرمودالسالم میصادق عليه
قراری، او را به ذلت بزرگ تری گرفتار همين بی ،کندو اندوه می

 . 3نمايدمی

                                           
 519ص ،9، ج بحار 1.
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مخصوص بزرگساالن  از تحقير گيری از مردم به علت ترسکناره
مبتال هستند گاهی از ترس تمسخر  نيست. کودکانی که به احساس حقارت

کنند. الزم است پدران و گران پرهيز میيشوند و از آميزش با دگير میکناره
 مادران به اين قبيل کودکان توجه مخصوصی معطوف دارند و تا جايی که

 ممکن است با ضعف روحی آنان مبارزه کنند. 

يابند، برای کسانی که از جهتی خود را حقير می: گرانيد وبي. نشر ع4
 و نشر را شرح ديگران، عيوب ع خود و مصون ماندن از تحقيراقنا

فرمود: کسانی که خود گرفتار عيوبی می السالمامام علی عليهدهند. می
گران شايع شود و زبانزد مردم گردد تا برای يدارند معايب د هستند دوست

 . 1ها ميدان عذر آوردن وسعت پيدا کندآن

که بيمار است به دو وسيله  کسی :آوردن به الکل و مواد مخدر ی. رو5
ن دتوان او را راحت کرد: يکی درمان مرض، و ديگری خاموش کرمی

وهای مسکن و مخدر. در هر دو صورت بيمار راحت دار بااحساس 
کن شده و در مورد شود، با اين تفاوت که در صورت اول مرض ريشهمی

برخی از کند. مرض به حال خود باقی است، ولی بيمار حس نمی تخدير،
اير شوند به پناه الکل و سخود عاجز می روانی که از درمان عقده کسانی

به  اما روند تا چند ساعتی از اضطراب خالص گردند.مواد مخدر می
دوباره آشکار  شود، احساس حقارتمحض اين که اثر مستی تمام می

 . شودمی

پوشاندن  یبرا یگريد هایراهکار ،دواين  :یو چاپلوس . تکبر7و6]
 .[ميپردازآنها میشرح به  یکه در دو گفتار بعد هستند تحقار عقده
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ن است که آدمی ايراه  بهترين :مبارزه با احساس حقارت حيصح راه
خود را نبازد، حتی المقدور آن  نشود و شخصيتحقارت مقهور احساس 

کاری که خود را برای آن مينان خاطر فکر کند، طرا ناديده انگارد، با ا
داند انتخاب نمايد، تمام نيروی خود را در آن راه به کار اندازد می تهشايس

 و برای نيل به آن حداکثر جديت را معمول دارد. 

ثری ؤعامل م و نيرومند، احساس عجز و حقارت با اراده فرد برای
يشتری وادارد و به راه تعالی و تکامل است که او را به حرکت و فعاليت ب

ديد هرگز به مبارزه عت ضعيف نمیيرا در مقابل طب دبکشاند. اگر بشر خو
همين داد. تحول عظيمی در زندگی انسان روی نمی نخاست و چنيبر نمی

ترين تحوالت علمی ناتوانی، منشأ حرکت و باعث مهم و ضعف احساس
طب و  ها علممقابل بيماری آدمی در عجز ، مثالًدر جهان گرديد

 ه است. داروسازی را به وجود آورد

 نقايص بدنی در خود احساس حقارتبرخی بر اثر نيز  افراد عاقل
ها را در نيرومند آن و شخصيت اراده تواندمید، ولی آن احساس نننکمی

 باو ه نقص خود را ناديده گرفتآنان  بازشان دارد،هم بشکند و از فعاليت 
فرمود: می السالمامام علی عليه. را آشکار نمودند دجديت زيادتر لياقت خو

امور ناچيز را ناديده انگاريد و بدين وسيله منزلت خود را در جامعه بزرگ 
 . 1ارزش کنيدو پر

است،  جوانی به علت ناموزونی بدن گرفتار احساس حقارت اگر
را از فکر در آن نقيصه منصرف  والدينش اوبهترين راه مبارزه اين است که 

کنند و او را به کاری که شايستگی دارد وادار نمايند و با تشويق خود از 

                                           
  224العقول، ص تحف 1.



 

 کودک از نظر وراثت و تربیت 188

تواند با موفقيت به زندگی ادامه دهد و انسانی می نينوی حمايت کنند. چ
 احساس حقارت را تدريجاً فراموش نمايد. 

  



 

 تکبر منشأ روانی. 28

 حقارت نادرست پوشاندن عقده یهااز راه یدر گفتار قبل به برخ 
 نام دارد.  که تکبر ميکناشاره می یگريگفتار به راه د نيدر ا م،ياشاره کرد

هايی که العملاز عکس يکی ی:ورزاز راه تکبر کردن حقارت پنهان
های درونی حقارت به منظور پنهان نگاه داشتن شکست مبتاليان به عقده

عقده  ینوع تکبراصلی  منشأدهند، تکبر است. خويش از خود نشان می
خواهد با کند. او میحقارت است که متکبر در ضمير خود احساس می

و بدين وسيله خود را  کندرا پنهان اظهار بزرگی، حقارت درونی خويش 
فرمود: السالم میصادق عليه امامای آن را جبران نمايد. تا اندازه وقانع 

شود مگر به نمی هيچ انسانی دچار بيماری تکبر يا ستمگری و خشونت
 . 1کندعلت حقارتی که در نفس خويشتن احساس می

مردم از هر طبقه و هر مقام، دارای  تمام :اضعو تو تکبر یبخشجهينت
شناسد و در حدود ها را همان حد میهستند. جامعه آنی ارزش معين

اند و از کند. کسانی که حد خود را شناختهمی ارزش واقعی به آنان احترام
ند، مردم به همان اندازه آنان اردتوقع احترام  واقعی خود به اندازه اجتماع

فرموده است: آن کس که در حد  السالمامام علی عليهکنند. را احترام می
خود بايستد و از اندازه خويش تجاوز نکند مورد تکريم و احترام مردم 

 . 2است

دهند و به آنان بيش العمل نشان میتواضع عکسم مردم در مقابل افراد
 صلی اهلل عليه و آله و سلم اکرم رسولکنند. می اماز آن چه سزاوارند احتر
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افزايد، فروتنی کنيد، اميد بر آدمی جز رفعت مقام نمی فرمود: تواضعمی
 . 1است مشمول رحمت الهی واقع شويد

از مردم انتظار تکريم بيش از حد  ،که بر اثر خودبينی اشخاصی
را آنها کنند، بلکه اعتنا نمی اتنها به اين توقع نابج مردم نه ،شايستگی دارند

 السالمامام علی عليهدهند. قرار می مورد اهانت شانبه علت خودپسندي
 . 2شودفرمود: آن کس که از حد خود تجاوز نمايد مورد اهانت واقع میمی

 ی در خود احساس عدم رضايتياعتنابر اثر اين بی خودپسندفرد 
کند و به گمان اين که مردم ارزش واقعی او را درست تشخيص می

نمايد. مردم در مقابل بيشتری می اند، صريحاً از مردم مطالبه احترامنداده
های مردم ناراحتی او را تشديد توهين. ندکناش میاين تمنای نابجا مسخره

حس ن ايبر اثر چنين فردی شود. دچار می حقارت و به عقده کندمی
 بر. نگردجامعه را به ديده حقارت می وگردد به جامعه بدبين میدرونی 

کند و سرانجام، ناچيز اساس را باور میبی اين افکارهای مکرر، اثر تلقين
صادق  امامآيد. میاو درمردم به صورت يك خوی ثابت نفسانی  نشمرد
از اين که آدمی مردم را با ديده  است رموده است: کبر عبارتالسالم فعليه

 . 3را ناچيز بشمرد و آن را بر وفق واقع نبيند حقارت نگاه کند و حق

برای کودکان،  عوامل متعددی در ايام طفوليت ی:در کودک تکبر عوامل
. شوند تکبرتوانند باعث ايجاد و در تمام مدت عمر برای بزرگساالن می

 عبارتند از:دو عاملی که مربوط به دوران طفوليت است 
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 عامل به وجود آورنده اين حالت روانی اولينی: سرشت تي. وضع1
وضع طبيعی کودک است. همان طور که گاهی اطفال با اندامی غيرطبيعی 

روز اول  زاطفال نيز ا شوند، هم چنين ساختمان روحی بعضی ازمتولد می
شود های دقيق اصالح میوالدت غيرطبيعی است، که گاهی در پرتو تربيت

جهان امروز اين کودکان غيرعادی  دانشمندانناپذير است. و گاهی درمان
 . اندرا اطفال دشوار ناميده

هايی هستند که خودپسندی جزء سرشت قسم از اطفال دشوار آن يك
ان با ساختمان روحی مخصوصی که دارند گويی آنان است. اين کودک
پارانوئياک از همان اول تولد دارای  طفل». شوندخودخواه متولد می

 ،که در اثر آن اخالقی مخصوص به خود است، از قبيل غرور فطری
طفل  و رفتار قيافهديگرش غلبه دارد.  خودخواهی بر تمام تمايالت

پارانوئياک کامال معلوم است. صورتش گرفته و غالباً عصبانی است، لبانش 
شود به و زمانی که مات می است باريك و کشيده، نگاهش ثابت و سرد

توان وی را از اين حالت بيرون آورد. شخصيتش غيرقابل هيچ وسيله نمی
قبيل  اين 1«وست.روحی معرف ا دتأثير و تأثر است و اين حالت انجما

 اکودکان مغرور، گفتار و رفتارشان، در برابر کودکان و بزرگساالن، توأم ب
تکبر است. اينان اگر در کودکی شرايط مساعدی به دست آورند و بتوانند 

نمايند، سرانجام افرادی  را آزادانه اعمال خودهای غرورآميز خواهش
زود  یدر زندگ افراد اين. آيندو زورگو بار می غيرقابل معاشرت ،متکبر

 اين گونه افراد به سختی متنفرند.  با خورند و مردم از معاشرتشکست می
صحيح اين قبيل اطفال، که غرور با سرشت آنان آميخته است،  پرورش

کودکان  مانند تمام کودکان دشوار برنامه مخصوصی دارد و با تربيت
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و  شاوينی درباره درمان لجاجت» مثالًطبيعی متفاوت است. 
به  گويد: عنصر اصلی ميلهای کودکان متکبر میگويیضتناق
گويی، تکبر است. مشاهدات يك نفر متکبر غالباً صحيح نيست. اگر ضتناق

خطرناکی است و حتی او را بدون مقدمه با واقعيت مواجه نماييم کار 
ممکن است موجب ثبات عادات ناپسنديده او نيز بشود، زيرا قبول نخواهد 

های خود دليل گويد و به موجب عادت برای حرفکرد که تناقص می
خواهد آورد. نزد چنين شخصی هيچ گاه اصرار در ثابت کردن قول 

حتماً در  ايد. چه اوديگری نداشته باشيد، زيرا در واقع به او کمك کرده
او مباحثه نکنيد و از هر  ابرابر قول شما ايستادگی خواهد کرد. هيچ گاه ب

موردی که ممکن است او را تحريك کند بپرهيزيد ولی با وجود اين که 
اش را بپرسيد و با ها اغلب چيزی نيست، عقيدهدانيد در پس اين جلوهمی

عجب خواهيد شد که ايد متاو مشورت کنيد. اگر تا به حال امتحان نکرده
داند چه بگويد. زيرا شود نمیچطور اين شخص پر مدعا يك باره مردد می

او خود را فقط برای مخالفت با عقيده شما حاضر کرده بود. چندی او را 
بدين حالت بگذاريد، آن وقت خواهيد ديد که با التماس از شما تمنای 

 1«کمك خواهد کرد و نظريه شما را خواهد پذيرفت!

 های دوران کودکیسوء تربيت :(ی)محبت افراط تي. سوء ترب2
را  کودککه  والدينی. آوردتواند در آدمی حس خودخواهی را به وجود می

به فرزندان  در لباس دوستی ،دهندنابجا مورد تشويق و تحسين قرار می
در شناختن حد واقعی خودش را  کنند و از اول طفلخود دشمنی می

بيند. او با چنين نمايند. چنين کودکی غيراز خودش، کسی را نمیگمراه می
 به وی احترام افرادگذارد و متوقع است تمام می ای قدم در اجتماعروحيه
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باری که بر خالف انتظار، جامعه با او به سردی بر  اوليناما بگذارند. 
گردد. تکرار شود، شخصيتش متزلزل میکند ناراحت میخورد می

های شکست نمايد،را تشديد می مردم مصيبت حقارت اعتنايی و تحقيربی
 نتيجه احساس حقارت به عقدهدر گردد و متوالی در ضميرش متراکم می

 کند.انی بر پا میشود و در باطنش طوفحقارت تبديل می

او. اگر از  چنين انسانی از خود اوست و درمانش نيز در اختيار بيماری
توجه نمايد، خود را تزکيه  و مادر پدر عقل کمك بگيرد و به سوء تربيت

روند، یبه عقب م انیهای ظلمدر حد واقعی خود بايستد، پرده و کند
کنند و مانند يك انسان عادی در حدی که ها خاتمه پيدا میناکامی

 جامعه خواهد بود.  شايستگی دارد مورد احترام

 تکبر عواقب

شود و جامعه را با کس که به تکبر دچار می آن: در جامعه ی. خوار1
العمل شديد مردم مواجه با عکسقهراً  ،کندنگاه می چشم حقارت

کند و با ناچيز جرم حقير داشتن مردم خوار میبه  را اوگردد. جامعه می
فرموده است: السالم عليهطالب بن ابی علیدهد. شمردنش او را کيفر می

عزيز، آن کس که بر مردم تکبر کند و به آنان بزرگی بفروشد، خوار  فرزند
 . 1خواهد شد

های عقل ترين حجابيکی از بزرگ تکبر: عقل یشدن فضا رهيت. 2
گردد تر میدر آدمی بيشتر شود، عقل تيره صلتاست. هر قدر نفوذ اين خ

السالم فرمود: در دل شود. امام باقر عليهو از قدرت قضاوت عقل کاسته می
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شود مگر آن که عقلش به همان اندازه ناقص هيچ انسانی کبر وارد نمی
 . 1شود، خواه کم باشد يا زيادمی

اگر خود را به درستی بشناسد و  آدمی :شناسیحد ،غلبه بر تکبر راه
اندازه واقعی خويش را درک کند و از آن تجاوز ننمايد هرگز به خود 

بزرگی فقط برای خداوندی سزاست که غنی . شودپسندی دچار نمی
که از  انسانیدسش راه ندارد. بالذات است و احتياج در حريم ذات مق

موجودی که سر و دهد توان خود را از دست میو. . .  گرسنگی يا تشنگی
تا پا اسير ناتوانی است، هرگز بزرگی حقيقی ندارد تا خود را بزرگ جلوه 

 دهد و تکبر نمايد. 

بشر تذکرات بجايی است که در موقع خود، به  از خدمات مربيان يکی
، از مرکب اندکیاند و با نصايح خويش آنان را، ولو کر دادهذپرستان تخود

آن قدر به لب و چشم و بينی  اند. روزی يك مگسغرور پياده نموده
. همان دوانيقی نشست و برخاست که عرصه را بر وی تنگ کرد منصور
از محدثين و مفسرين بزرگ آن زمان بود وارد  که مقاتل بن سليمانموقع 

دانی خداوند برای چه مگس را آفريده است؟ پرسيد: می ورمنص، شد
 . 2جواب داد: بلی، برای اين که جباران متکبر را خوار نمايد

صفره از طرف عبدالملك مروان والی خراسان بود. روزی بن ابی مهلب
کرد. آزادمردی جامه خزی در برکرده و در کمال تکبر از رهگذر عبور می

ای بنده خدا اين طور راه رفتن متبکرانه : و گفتاو را ديد. نزديك رفت 
شناسی؟ آزادمرد گفت: آيا مرا نمی والیمورد بغض خدا و رسول است. 

 سی بوده و آخرتجن شناسم. اولت نطفهفوراً در جواب گفت: آری می
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. مردار خبيثی خواهد شد و بين اين دو زمان، حامل مقداری کثافت هستی
، رفت، ولی اين گفتار صريح و نافذ ب اين مطالب را گفت ومهل

 . 1ش بازداشتانهمتکبرا را از رفتار عبدالملك

ترين صفات ذميمه است و در مذمت آن اسالم تکبر يکی از بزرگ در
السالم کمترين مرتبه از امام صادق عليه . فردیاخبار بسياری رسيده است

ترين درجات کفر کبر نازل :در جواب فرمودامام پرسيد.  الحاد و کفر را
 . 2است

پرهيز کنند و  رویمحبت از زياده در تشويق و اعمال والديناست  الزم
 مردم احترامبه است  الزمو مخصوصاً نياورند،  ررا خودخواه با کودکان
 تاوسيله درس ادب و فروتنی به فرزندان خويش بياموزند و بدين نمايند

 آنان را از تکبر محافظت نمايند. 
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 حقارت نادرست پوشاندن عقده یهااز راه یدو گفتار قبل به برخ در]

 یبرا یگريبه عنوان راهکار د یگفتار مسئله چاپلوس نياشاره شد، در ا
 [شود. یپوشاندن عقده حقارت اشاره م

و تملق، يکی ديگر از  چاپلوسی: یاز راه چاپلوس کردن حقارت پنهان
هايی است که مبتاليان به احساس حقارت از خود نشان العملعکس

حقارت هستند، برای  یاز کسانی که در باطن گرفتار نوع بعضید. دهنمی
آميز و چاپلوسی ذلت به تواضع آن حقارت درونی، کردنجبران و پنهان 

 شوند. اين اظهار ذلت از نظر دينی يکی از صفات ناپسند است. متوسل می
از صفات حميده در اسالم، تواضع  یيک :تواضع و یچاپلوستفاوت 

بلکه موظف  ،است. هر مسلمانی نه تنها مکلف است از تکبر اجتناب نمايد
السالم روزی در رضا عليهامام است نسبت به عموم مردم فروتنی نمايد. 

عرض کسی کنار سفره خود تمام غالمان را برای صرف غذا جمع کرد. 
: ساکت رمودگستردند. فای میانهبهتر بود برای غالمان سفره جداگ :کرد

و کيفر  همه يکی است، پاداش و پدر باش. خدای همه يکی است، مادر
 1هر کس بسته به طرز عمل اوست.

آن که فروتنی به  اول ممدوح دو نکته قابل مالحظه است: تواضع در
خود از صفات  کهيش از اندازه تملق است بزيرا تواضع . ايدنگر افراط

به  تواضع فضيلت انسانی و احترام آن که منشأ روانی دوم. باشدذميمه می
 ديگران باشد نه ضعف نفس.  حقوق

 اينانفرموده است:  مؤمنيندر ضمن بيان صفات  السالمامام علی عليه
اخالقی ماليم و طبيعتی نرم و متواضع دارند، روانشان از سنگ سخت 

                                           
 . 667. سفينه، )وضع( ، ص 1
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. 1ترتر و خاضعبا مردم از بندگان زرخريد، افتاده تر است و در رفتارمحکم
 ،"تر استروح مؤمنين متواضع از سنگ محکم"که تعبير اين مقصود از 

وابسته به اين  واضعهاست و ارزش اخالقی تبيان مراتب اطمينان نفس آن
و تنها به  و طمع کسی است که بدون ترس متواضعحالت روحی است. 
که منشأ آن  تواضعیانسانی به مردم تواضع کند.  منظور انجام وظيفه

 نه تنها باعث تعالی روان ،ترس يا طمع باشد ،های درونیحقارت
های باطنی است. به دار شدن پستیشود، بلکه خود باعث ريشهنمی

 شود.  مبدلخصوص در مواردی که فروتنی از حد خود بگذرد و به تملق 
به حفظ حيثيت مسلمين اهميت  اسالم :حفظ عزت در اسالم ضرورت

و  هِسولِرَو لِ ةُُزَّالعِ هِلّلِ وَ»فرمايد: قرآن کريم میبسيار داده است. 
 عزت برای خدا و پيغمبر و مؤمنين به آيين اسالم است.() 2«.لمؤمنينلِ

فرمود: برای هيچ مسلمانی  صلی اهلل عليه و آله وسلم نيز اکرم رسول
صادق  امامهمچنين . 3روانيست که خود باعث خواری خويش شود

السالم فرموده است: خداوند تمام کارهای هر مسلمانی را به خود او عليه
 . 4نموده است مگر ذليل کردن خودواگذار 
مردان است. آزادگی با ذلت سازگار آزاد اسالم مکتب تربيت آيين
شرف و پرهيز از ذلت برای مسلمين به قدری مهم است که  حفظنيست. 

فقها در بيان وظايف شرعی مردم آن را مراعات کرده و بر اساس آن فتوا 
در شرايطی قرار گرفته که با هيچ وسيله مکلف  گرمثالً ا که اندداده

                                           
  1234ص البالغه، فيض، نهج 1.

 . 8ون، آيه . سوره منافق 2
  67يعقوبي، ص تاريخ 3.
  63ص ،5، ج يكاف 4.
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تهيه کند و راه منحصر اين است که  تواند آب برای وضوی واجبنمی
اين شخصی مقدار آبی را که برای وضو الزم است به او ببخشد، اگر 

 تن به ذلت ندهد. و بخشش مستلزم منت باشد، مکلف بايد تيمم کند 
و شرف مسلمين  ها خود برخالف شخصيتبزرگوار اسالم نه تن اوليای

شد او را آميزی میذلت کردند، بلکه اگر مسلمانی مرتکب رفتارعملی نمی
 فرمود: روزی رسول اکرم السالمامام علی عليهنمودند. از آن عمل منع می

 بر جمعی از اصحاب خود وارد شد. آنان صلی اهلل عليه و آله و سلم
خود خواندند. سيد و موالی حضرت را  ی و حسن احتراميروباگشاده

سخت خشمگين شد. فرمود:  صلی اهلل عليه و آله و سلم پيغمبر اکرم
يد پيغمبر ما و يموال نخوانيد، بلکه بگوسيد و يد و مرا ياينطور سخن نگو

ار خود غلو يد و در گفتيفرستاده خدای ما. سخن به راستی و حقيقت بگو
امام علی همچنين نقل شده که . 1نکنيد که گرفتار گمراهی خواهيد شد

دستور داد که هر کس به من حاجتی دارد درخواست خود را  السالمعليه
خواهم بدين وسيله آبروی درخواست کننده را از ای بنويسد. میدر نامه

 . 2ذلت سؤال محفوظ دارم
 صيانت ذات يکی از غرايزحس  :ذلت ايعزت  باحب ذات  رابطه

 کند که در حفظ شخصيتر میداآدمی را وا اين غريزه. طبيعی انسان است
حب ذات  غريزهمصون نگاه دارد.  اترا از ناماليم خودخويش بکوشد و 

در ناحيه جسم و جان مظاهر گوناگونی دارد و به اشکال مختلفی 
ی بين آن مظاهر تزاحمی نباشد، هر يك بصورت تکند. وقی مینمايخود

شوند. ولی مشکل وقتی است که حب ذات از طبيعی خود ارضا می

                                           
  184جعفريات، ص 1.
  244، ص2ثمرات االوراق، ج  2.
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متناقض قرار  و آدمی را در فشار احساسات دمجاری متضادی ظهور کن
 زنند. ی ناروا دست میيبه کارها برخی زمانیدهد. در چنين 

منزه  یعالقه دارد از تمام جهات کامل و از هر نقص تاًانسانی فطر هر
کنند، در باطن نگرانند و باشد. کسانی که در خود احساس نارسايی می

اين گروه، راه عاقالنه جبران  یبرا. برندز يك فشار درونی رنج میاهمواره 
 آن است که نيروی خود را در مجرای مناسبی به کار اندازند و حقارت

مراتب لياقت خويش را از راهی که شايستگی دارند، آشکار کنند و 
به دست آورند و ضعف درونی خويش را  ای در اجتماعارزنده شخصيت

بعضی از مبتاليان به احساس حقارت، بر اثر  ولیتدريجاً فراموش نمايند. 
ای پنهان نگاه داشتن ضعف درونی خود به و ياس يا علل ديگر، بر تنبلی

کشند. اينان با زنند و شخصيت انسانی خود را میدست می ار معنویحانت
های آميخته به ذلت، با حرکات توأم با تملق، به فرومايگی تن فروتنی

 روند. ترين ذلت میدهند و برای فرار از حقارت کوچکی به پناه بزرگمی
های جامعه گروه در :یچاپلوس هيروح یريلل شکل گاز ع یبرخ

بر اثر ضعف نهانی به فروتنی که ند هست متعددی گرفتار تضاد احساسات
. از جمله علل شکنندکرامت نفس خود را درهم می داده وآميز تن تملق

 توان به موارد زير اشاره کرد:اين روحيه می
نسبت به  ی والدينهای نابجاخشونت: نيوالد یافراط یري. سخت گ1

در ضمير آنهاست. کودکی که  مهم ايجاد حقارتل کودکان، يکی از عوام
ا يك انسان او ر و مادر پدر وباشد  کرده و اضطراب رشد در محيط ترس

آيد و ضعيف النفس بار می تهباخواقعی به حساب نياورده باشند، قهراً خود
بيند. چنين کودکی وقتی بزرگ شود دچار و همواره خويشتن را نااليق می
 ترسد. میندارد جرأت ابراز شخصيت و يك ناراحتی شديد روحی است

د. او شو کنند و بين مردم شرمسار جامعه مانند پدر و مادرش با وی رفتار
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کند و از ترس در مقابل برای مصون ماندن از تعرض ديگران پيشدستی می
و فضيلت  تواضعی حاکی از تعالی روانی چنين. نمايدمی هر کسی تواضع

و  ترسدر ست که ريشه ااخالقی متواضع نيست، بلکه يك نوع ذلت نفس 
 . داردحقارت 

از عواملی است که باعث سرافکندگی کودک  و مادر پدر فقر :. فقر2
اند، در کرده با شرايط سخت مالی رشد شود. کسانی که در طفوليتمی

از ضمير آنان محو که  نمايندباطن خود يك نوع ضعف احساس می
ماند. بعضی که بر اثر لياقت و در پرتو تا پايان عمر باقی میشود و نمی

ولی . گيرندآن خاطره را ناديده می اند،رسيدهمستقلی  کوشش به شخصيت
اند آن اند يا نتوانستهتن به فعاليت نداده يا نااميدی آنهايی که بر اثر تنبلی

هستند. در مقابل  موش کنند، همواره اسير حقارترا فرا اتخاطر
يم ظتع ها سراختيار در برابر آنبينند و بیداران خود را حقير میسرمايه

فرمود: از می صلی اهلل عليه و آله و سلم اکرم رسول. آورندفرود می
داری را به علت ثروتش تکريم و آن کسی که سرمايه درحمت الهی دور با

 . 1نمايد احترام
خواهد خود را در رديف مردان که می کسی ی:. ضعف بضاعت علم3

عالم به حساب بياورد ولی از نظر علمی ضعيف است، در خود احساس 
گاهی به  ،کند. برای پنهان داشتن ضعف درونی و جبران نقصمی حقارت

شود و در وارد می از راه چاپلوسی گاهی، کندگفتار دانشمندان تکيه می
کشند به چنين مرد ند که آنان خجالت میکبرابر ديگران آن قدر ادب می

 بگويند سواد نداری.  یدبؤم

                                           
  128لئالي االخبار، ص 1.
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بخواهد کرسی تدريسی را  یوقتی است که چنين انسان بدتر از اين
يا  ،شاگردان حفظ کندخود را در مقابل  اشغال کند. برای اين که شخصيت

جرأت نداشته  از ترس بايد در کالس متکبر باشد که هيچ يك از شاگردان
 يا بايد آن قدر فروتنی و تواضع ؛باشند بگويند معلومات شما نارساست

و ص علمی او را ناديده بگيرند قکند که آنها ن نمايد و به شاگردان احترام
توان از صفات حميده به حساب تواضعی را نمی چنينبه زبان نياورند. 

آورد، بلکه اين خود يك نوع خواری است و منشأ آن ترس نهانی است. 
السالم فرموده است: شايسته نيست مؤمن خويش را ذليل صادق عليه امام

کند؟ حضرت کند: چگونه خود را ذليل میو خوار نمايد. راوی سؤال می
نمايد که شايسته آن نيست و می جواب فرمود: در امری مداخلهدر 

 . 1سرانجام بايد از آن عذر بخواهد
همواره در فشار  شده کسی که مرتکب معصيتی: . گناهکار4

که بر اثر گناه دامنگير  شرمساریحس اخالقی است.  های وجدانشکنجه
بعضی از  زند. پستی روانیوی ضربه می شود به شخصيتگناهکار می

آميزشان مشهود است. اينان برای پوشانيدن های ذلتگناهکاران از فروتنی
کنند و فرومايگی خود را به می معاصی خويش، نسبت به مردم تواضع

کارمندانی که از مردم رشوه  سازند.به ديگران آشکار می صورت احترام
کنند و کلماتی نظير می و خوش سلوک رفتار اندگيرند اغلب متواضعمی

 شود. از آنها بسيار شنيده مید و. . . چاکرم، هر چه بفرمايي
ترين عوامل خواری است. کسانی که به گناه آلوده شدن يکی از بزرگ

 اکرم رسول. يد از گناه اجتناب کنندخواهند با شرافت زندگی کنند بامی
خواهد عزيزترين مردم : آن کس که میندآله و سلم فرمودصلی اهلل عليه و

                                           
  64، ص5كافي، ج  1.
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 السالمامام علی عليه. 1باشد بايد از گناه اجتناب نمايد و به تقوا بگرايد
دارد بدون ثروت غنی باشد و بدون سلطنت  فرمود: آن کس که دوست

تنها نباشد، البته بايد از ذلت گناهکاری خارج  بدون خانوادهعزيز باشد و 
 . 2اطاعت الهی وارد شود تگردد و به محيط عز

اشخاص نااليق به مقامی  گاهی ی:ستگيبدون شا تيمسؤول ی. تصد5
مردم باهوش از اطاعت اين قبيل  و رسند که شايسته آن نيستندمی

که از طرفی خويشتن را برای آن مقام  اينانزنند. سر باز می زمامداران
 گذارد از آن کاردانند و از طرف ديگر حب رياست نمیکوچك می

گيری نمايند، برای پنهان نگاهداشتن ضعف خود و حفظ رياست، به کناره
 زنند. کارهای مختلفی دست می

مستبدانه  عموم مردم، به خصوص نسبت به زيردستان، اوقات باگاهی 
لياقتی خود را پنهان نگاه و هتاکی، بی کنند و به وسيله خشونتمی رفتار

از در  گاهینمايند. وادار می اعتمردم را به اط ،دارند و با ترساندنمی
کنند و در شوند، نسبت به مردم و زيردستان ادب میوارد می چاپلوسی

آميز، گويند و با اين رفتار ذلتبر کسانی که مقام باالتری دارند تملق میبرا
نقايص خود را پنهان و مقام خويشتن را از تعرض ديگران مصون نگاه 

 دارند. می
عزت و اجتناب از ذلت  حفظ :وجوب و جواز تذلل در اسالم موارد

ندارد موجبات  هيچ مسلمانی حق. ترين وظايف مسلمين استيکی از مهم
که منافی با شرافت نفس  یيهاخواری خود را فراهم نمايد. اما فروتنی

 ؛ از جمله:مجاز است ،ستين

                                           
  48، ص17بحار، ج  1.
  692غرر الحكم، ص 2.
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در مقابل خداوند  فقط ترين مراتب بندگی، بايدبزرگ :. در برابر خدا1
 . و هستنداکه همه آفريده باشد  یبزرگ
جاهل در برابر  خضوع و تملق مورددر  اوليای اسالم :. در برابر عالم2

تا ، ترو برای حفظ مصلحت بزرگ دانشمند به منظور فراگرفتن علم
که درست تحصيل نکرده و به  کسانیاند. تهدانسروا را  ای فروتنیاندازه

اند و با مردمان عالم آميزش دارند، به علت کم خوبی درس نخوانده
افراد به علت  یرخبکنند. کمبود میو  سوادی در خود احساس حقارت

جبران اين  راهسوادی خود اعتراف نمايند. پسندی حاضر نيستند به کمخود
بايد در برابر استاد به ذلت  چنين فردی ،نارسايی درس خواندن است

بگويد. او را خضوع نمايد و اگر الزم باشد تملق و  شاگردی تن دهد
است، زيرا بر اثر آن علمی به دست ق فاسالم با اين فروتنی و تملق، موا

آله و اکرم صلی اهلل عليه و رسول. ترين عزت استآيد که مايه بزرگمی
تن ندهد در همه  آموزیفرمود: آن کس که ساعتی به ذلت علمسلم می

 . 1عمر گرفتار ذلت و خواری جهل خواهد بود
 راه نيست علم کس را به حقبی که از آن است فرض کردن علم طلب
 از ننگ نادانی آگاه نيست که     ننگ دارد از آموختن کسی

فرموده است: تملق گفتن و حسد بردن از خلقيات  السالمامام علی عليه
  2. و دانش مردان باايمان نيست مگر در راه فرا گرفتن علم

                                           
  46ص ،17ج  بحار، 1.

  207العقول، ص تحف 2.
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 درمان نگرانی و حقارت. 30

ناراحتی فکر در زندگی : روزی انسانهای روحی در تيرهنقش ناراحتی
، ترين عوامل بدبختی است. کسانی که بر اثر ترسبشر يکی از بزرگ

، ضعف، و نظاير اينها مضطربند و از احساس آن حاالت شکست، نااميدی
برند اگر به فکر درمان نباشند و خود را از فشارهای یهمواره رنج م روانی

سنگين و طاقت فرسای روحی خالص نکنند، زندگی بر آنان غيرقابل 
تحمل خواهد بود و ممکن است سرانجام به عوارض گوناگونی دچار 

 شوند. 

مرتبط و متحدند که حاالت هر يك در  همنفس و بدن به قدری با 
دچار نگرانی است و احساس ناراحتی  کهگذارد. کسیديگری اثر می

گذارد آثار نامطلوبی روی بدن او می کند خواه ناخواه اين حاالت روانیمی
کند. اوليای بزرگوار اسالم به منحرف می را از مسير سالمت شو جسم

، اند که ترساين امر مهم بهداشتی توجه کامل داشته و خاطرنشان نموده
های روحی باعث بيماری جسم و ويرانی زندگی هيجانو حسد، غصه، 

فرمود: آتش اندوه و غم بدن آدمی را السالم میاست. امام علی عليه
و نيز فرموده است: اثر غصه  1کند.آب میگدازد و مانند فلز مذابیمی

نيمه پير کند و در جوانی او را فرسوده و انسان نيرومند را ناتوان می
کند و کينه توزی حسد جسم را فانی می :فرمودمی همچنين 2.سازدمی

و  3دهد.کند و سرانجام همه چيزش را بر باد میآدمی را افسرده می
آن کس که گرفتار وحشت است در زندگی آسايش  :همچنين فرموده است

                                           
 . 35ص غررالحكم،. 1
 . 1143ص نهج البالغه، فيض، .2
 . 6ص غررالحكم،. 3

 



 

 درمان نگرانی و حقارت                      205

آدمی را ويران  زند و بدنجسم را بر هم می اندوه تعادل 1خاطر ندارد.
چشم ترديد و بد گمانی به کسانی که همه چيز و همه کس را  2کند.می

 3کنند همواره بيمارند.نگاه می

های درونی های روحی و هيجانها، ناراحتیها، ترسکه عقدهنتيجه آن
خاطرند، در بدن نيز آثار بدی دارند و مزاج  يشعالوه بر آن که باعث تشو
های مختلفی کنند و منشأ بيماریمنحرف می را از صحت و اعتدال

 شوند. می

های درونی که های روحی و عقدهنگرانی: های روحینگرانی درمان
از نظر دينی و علمی درمان پذير  باشندمیهای جسم و جان منشأ رنج

محکم و تصميم قطعی خود را  توانند در پرتو ارادههستند و مبتاليان می
 خويش غلبه نمايند. ی هاه کنند و بر ناراحتیمعالج

های های درمانی دانشمندان امروز جهان برای گشودن عقدهبرنامه
و نجات مردم از اضطراب، تنها متکی بر خودشناسی و تحليل  روانی

شناس برای آرام کردن  حاالت روحی بيمار است. يك عالم روان
تواند به مبانی علمی تکيه کند. نی يك انسان نگران فقط میهای دروهيجان

و  های مفيد، با ايجاد اعتماد به نفساو با تجزيه و تحليل عوامل و تلقين
بيمار و عواملی نظاير اينها قادر است نگرانی روحی را  احيای شخصيت

 و ناراحتی طاقت فرسا برهاند.  قارتدرمان نمايد و بيمار را از احساس ح
های روحی و گشودن پيشوايان گرامی اسالم برای درمان بيماریاما 

و ديگری  اند: يکی نيروی علممردم به دو نيرو تکيه کرده های روانیعقده
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تمام مبانی علمی و دقايق . به عبارت ديگر از يك طرف از نيروی ايمان
های روحی را روانی برای مبارزه با نگرانی استفاده نموده و عقده

های نظير ايمان تکيه کرده و دلاند، و از طرف ديگر به قدرت بیگشوده
 نُّئِطمَتَ اهللِ کرِذِال بِاَ» :اندنگران را با اتکای به خداوند بزرگ مطمئن ساخته

 1«لوبالقُُ
ترين وسيله درمان اولين و مهم: حليل حاالت روحیالف. تجزيه و ت

های روحی محاسبه نفس و تجزيه و تحليل حاالت ها و عقدهنگرانی
تا زمانی که . است روحی بيمار و شناختن علل واقعی احساس حقارت

معلوم نشود  آنبيماری به دست نيايد و منشأ حقيقی يك علت واقعی 
 ميسر نيست. درمان اساسی بيمار 

 گويند کسی که گرفتار نگرانی روحی و اسير عقدهشناسان میروان
ای تشکيل است برای نجات از اين بيماری بايد برای خود پرونده حقارت

دهد و خويشتن را در محکمه عقل محاکمه کند. بايد خاطرات تاريکی را 
زد و هر قسمتی را به صورت که باعث تشويش خاطر اوست روشن سا

و برای عالج هر يك  هو به هر سؤالی پاسخ داد های نوشتسؤال در صفحه
 . بگيردای ها تصميم عاقالنهاز آن

رسيدگی به حساب نفس، احصای نقايص و نوشتن به اوليای اسالم نيز 
های و همچنين بررسی آرزوهای دل و شناختن انديشه اندتوجه کرده هاآن

به پيروان خود  های اخالقی و روانید را برای درمان بيماریخوب و ب
السالم فرمود: الزم است انسان عاقل به اند. امام علی عليهدستور داده

را در امور دينی، در  دحساب خود رسيدگی دقيق کند و تمام عيوب خو
شمارش صحيح احصا ، با ، در خلقيات و ملکات، در طرز معاشرتءآرا
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نمايد و تمام آنها را به ذهن بسپارد، يا بر صفحه کاغذی بنويسد و برای 
 1برطرف نمودن آن عيوب فعاليت نمايد.

ها اين دو محاسبه الزم های روحی و نگرانیبرای درمان تمام عقده
 است:

اول آن که آدمی خود را بشناسد، حساب نفس خويش را برسد و علل 
 يشه مرض را بفهمد. نگرانی، يعنی ر

بينی و کمك عقل، راه عالج را جست و جو کند و دوم آن که با واقع
 خود را با حقيقت منطبق نمايد. 

د يکی از عوامل مهم ايجاد نفال بد برای کسانی که به آن عقيده دارمثالً 
نگرانی است و اهميت آن به اعتبار اختالف موارد و درجات شدت و 

کند. بعضی از طول مدت آن، تفاوت می ضعف نگرانی و همچنين
. دهدفال بد صاحبش را چند روز يا چند ماه آزار می ناشی از هاینگرانی

شناس عقيده دارند که فال بد ساخته جهل بشر است و آن دانشمندان روان
گويند فال بد يك نوع تلقين رنج دانند. آنان میرا يك خطر حقيقی نمی

کند و شومی آن جز يف و جاهل را تيره میآوری است که خاطر مردم ضع
ناراحتی چيز ديگری نيست. پيشوايان مذهبی نيز واقعيتی برای فال بد 

شناسند، ولی اگر کسی به آن معتقد باشد و اين امر غيرواقعی را نمی
السالم به عمرو شود. امام صادق عليهحقيقی تلقی نمايد دچار اضطراب می

وضع روحی و  هتو ب فال بد در روانبن حريث فرمود: قوت و ضعف 
بستگی دارد. اگر آن را سست و ناچيز بگيری اثر آن هم  توعقيده قلبی 

سست و ناچيز خواهد بود، اگر آن را يك امر مهم تلقی کنی اثرش نيز در 
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تو مهم خواهد شد، اگر اساساً آن را به هيچ بگيری، غيرواقعی بدانی و به 
 1اثر خواهد بود. دهی، بیآن ترتيب اثر ن

برای افراد باايمان توجه به خداوند و : ب. استفاده از نيروی ايمان
استمداد از نيروی اليزال الهی بهترين وسيله آرامش روح و رفع نگرانی 

شود، ايمان به خدا آن از عالج اضطراب عاجز می است. آن جايی که علم
همين نکته و  سازدند و روح خودباخته بيمار را آرام میکرا درمان می

 است.  شناسیاست که باعث برتری مکتب دين بر مکتب علمی روان
قانع نشود و همچنان گرفتار نگرانی  جايی که بيمار با منطق علممثالً 

استفاده  نطق ايمانفال بد باشد، پيشوای روحانی اسالم برای درمان او از م
گويد: متوجه باش که تو با اعتقاد به فال بد خويشتن کند و به بيمار میمی

کنی و خود را در رديف مشرکين و بت را از صف موحدين خارج می
در  ،اگر فال بد را که ساخته جهل بشر استيعنی  2دهی. پرستان قرار می

نی و آن را منشأ خير و شر بشناسی، در باطن خود مؤثر بدا نظام خلقت
اگر از فال بد  ای!برای خداوند بزرگ و قدرت نامحدود او شريکی ساخته

گذرد هراس ترسی و از حوادث مجهول و ناگواری که به خاطرت میمی
داری به پناه خدا برو و خود را به او بسپار. اوست که در هر حال حافظ 

تواند هر باليی را بگرداند و آدمی را در حمايت یواقعی است. اوست که م
 خود از هر خطری حفظ نمايد. 

دارند و به او  آزادگان واقعی کسانی هستند که به پروردگار جهان ايمان
متوکلند، اينان در پرتو ايمان به خدا، همواره روحشان نيرومند است. 

های درپی، شکستهای پینتفرومايگی در حريم جانشان راه ندارد، اها
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و  ها و عوامل نگرانی قادر نيست استقاللها و تهمتگوناگون، ناکامی
خداپرستان آزاده را در هم بشکند و آنان را دستخوش  شخصيت

نمايد. ايمان به خدا در ضمير پاک مردان الهی مانند  سأخودباختگی و ي
کند های سهمگين زندگی مقاومت میمی است که در برابر طوفانسد محک

السالم فرمود: آزادمرد گردد. امام صادق عليهو باعث پيروزی صاحبش می
کند. اگر در همه حاالت آزاد است. اگر به مصيبتی دچار شود صبر می

سير شود، ستم اخورد. آزادمرد اگر گرفتار هجوم بال گردد شکست نمی
يشش به سختی مبدل گردد، باز هم آزاد است. چنان که به روح بيند، آساب

آزاد يوسف صديق آسيبی نرسيد، با آن که به بردگی رفت، اسير شد، ستم 
ديد، همچنين تاريکی زندان، وحشت حبس، و مصائب ديگری که دامنگير 
آن مرد الهی شد، ضرری به شخصيت روحی وی نزد، و سرانجام خداوند 

به اوج اقتدارش رسانيد و فرمانروای جبار مصر را که  ،شتبر او منت گذا
 1روزی مالك يوسف صديق بود، به غالمی وی درآورد!

شناسان شديد نباشد برنامه روان ،های روحیدر مواردی که شکست
به بار آورد، ولی جايی که بيمار  یممکن است بيمار را اميدوار کند و نتايج

را به کلی باخته و شخصيتش  های شديد روحی خويشتنبر اثر ضربه
شناسان بتواند رسد که گفتار روان، بعيد به نظر میباشددرهم کوبيده شده 

کند و بيماری وی را درمان نمايد، ولی در  در او ايجاد اميد و شخصيت
داشته باشد منطق مردان  همين موارد اگر بيمار خودباخته به خدا ايمان

ای حيات تازه و گذارد، و به او قدرتدر وی اثری عميق می الهی
 بخشد. می
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 170 ,163 ,161 ,160 ......... شرم

 79 ,35 ........................... شوهر

 ص

 35 ,34 .................... صفات ارثی

 ط

 181 ,109 ,101 ............... طغيان

 ,97 ,79 ,78 ,67 ,63 ,37 ... طفل

103, 107, 109, 110, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 
120, 122, 123, 124, 126, 
130, 132, 134, 136, 139, 
150, 151, 152, 153, 154, 
159, 167, 173, 174, 176, 

181, 183, 190, 191 
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 ,154 ,135 ,134 ,121 ... طفوليت

158, 189, 199 
 196 ,157 ......................... طمع

 ع

 128 ,127 ,126 ,55 ,54 ... عاطفه

 ,131 ,130 ,126 ,64 ,55 .عاطفی

134, 135 
 137 ,108 ,66 ,54 ........... عبادت

 95 ,90 ,44 ..................... عذاب

 173 ,67 ....................عزت نفس

 ,126 ,101 ,98 ,65 ,54 .... عشق

135, 159 
 ,119 ,117 ,89 ,81 ,66 ..... عقده

120, 141, 143, 145, 146, 
149, 154, 155, 160, 168, 
178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 186, 188, 189, 

192, 195, 205 
 ,60 ,59 ,58 ,54 ,49 ,48 ,47 علم

61, 62, 73, 74, 81, 83, 93, 
94, 129, 130, 134, 135, 

143, 156, 161, 162, 170, 
185, 187, 202, 204, 207 

 202 .......................... آموزیعلم

 ,83 ,64 ,62 ,54 ,30 ..... عواطف

117, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 134, 135, 

150 

 غ

 ,86 ,85 ,54 ,53 ,46 ,31 .. غرايز

93, 94, 95, 96, 151, 171, 
197 

 ,54 ,53 ,52 ,51 ,31 ,30 .. غريزه

65, 94, 98, 111, 171, 172, 

173, 174, 175, 176, 177, 
180, 197 

 130 ,77 ,72 ,63 ............. غفلت

 ف

 ,42 ,40 ,39 ,37 ,35 ,33 .. فرزند

43, 49, 60, 63, 79, 99, 
107, 108, 109, 113, 116, 
119, 120, 123, 126, 131, 
132, 136, 146, 148, 152, 
156, 158, 167, 169, 173, 

181, 192 
 ,77 ,76 ,74 ,72 ,71 ,30 . فطرت

78, 79, 92, 93, 98, 103, 
106, 107, 134, 135, 152, 

174 
 ,73 ,72 ,71 ,48 ,45 ,30 . فطری

77, 79, 92, 103, 111, 114, 
130, 134, 152, 159, 166, 

167, 180, 190 

 ق

 ,101 ,100 ,99 ,95 ,40 ,25انونق

128, 162, 168, 169, 172, 
174, 176, 177 

 42 ,41 ,40 ............... قضا و قدر

 ,100 ,99 ,71 ,40 ,25 ,24 قوانين

103, 147, 161, 162, 163, 
174, 176 
 25 ...................... قوانين اجتماعی

 25 ........................ قوانين انسانی

 25 ...................... قوانين بهداشتی

 25 ,24 ................. قوانين تکوينی

 ک

 167 ,165 ..................... رويیکم
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 ,35 ,34 ,29 ,24 ,23 ,3 .. کودک

37, 38, 42, 114, 122, 150, 
151, 152, 153, 154, 156, 

159, 167, 176 
 70 ............................. کودکستان

 ل

 191 ,116 ..................... لجاجت

 م

 ,56 ,49 ,42 ,38 ,37 ,33 ....مادر

57, 64, 65, 67, 68, 77, 79, 
99, 103, 104, 105, 107, 

110, 113, 115, 116, 117, 
118, 120, 122, 126, 130, 
131, 134, 135, 136, 142, 
146, 147, 151, 152, 153, 
154, 155, 163, 167, 173, 
177, 181, 192, 195, 198, 

199 
 137 ................................. مباح

 ,88 ,79 ,44 ,41 ,27 ,24 مجازات

92, 99, 101, 108, 110, 
162, 164, 169 

 31 .................................. مجرد

 126 ........................ گریمحاسبه

 200 ,116 ...................... مداخله

 160 ,154 ,57 ,45 .......... مدرسه

 ,92 ,79 ,71 ,49 ,47 ,46 ... مربی

97, 111, 122, 149, 150, 
173, 174, 179 

 193 ,95 ,77 ................... مربيان

 ,156 ,104 ,63 ,55 ..... مسؤوليت

157, 158, 159, 179, 185, 
201 
 138 ............................. مستحب

 ,166 ,160 ,144 ,114 .. معاشرت

190, 205 
 ,48 ,37 ,31 ,30 ,29 ,26 . معنوی

59, 65, 68, 69, 84, 89, 
114, 125, 137, 148, 156, 

157, 158, 162, 198 
 186 .......................... مواد مخدر

 108 ............................رویميانه

 ,159 ,150 ,145 ,85 ,64 ميل

166, 191 

 ن

 203 ,199 ,90 ,72 .......... نااميدی

 121 ,84 .......................... نبوت

 193 ,43 ,37 ,35 ,33 ......... نطفه

 85 ............................ نفس اماره

 85 ,76 ...................... نفس لوامه

 ,135 ,132 ,123 ,106 ,78 .. نماز

138, 139, 140, 176 

 ه

 176 ,122 ,80 ,35 ,31 ..... همسر

 171 ,86 ,24 ............. هوای نفس

 62 ..................................هوش

 96 ................................... هوی

 126 ,118 ,117 ,94 ......... هيجان

 و

 197 ,138 ....................... واجب

 ,57 ,56 ,47 ,35 ,34 ,33 والدين

104, 108, 109, 110, 117, 
122, 130, 134, 138, 145, 
147, 150, 152, 153, 154, 
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156, 165, 166, 173, 174, 
175, 179, 181, 194, 198 

 ,77 ,76 ,74 ,73 ,72 ,71 وجدان

78, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 
89, 91, 92, 93, 94, 95, 

103, 162, 200 
 43 ,40 ,35 ,33 ,23 ,3 .... وراثت

 ,103 ,87 ,85 ,74 ,72 ..... وظيفه

104, 126, 143, 144, 146, 

147, 148, 152, 156, 163, 
165, 169, 196 

 ,162 ,104 ,103 .... وفاي به عهد

173 

 ي

 208 ................................. يأس

 


